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 داکتر عبدالرحمن زمانی

 بندر بمبئی  درنادرخان جنرال  بدون تشريفات از  استقبال  تاسف انگليس ها از علت 
 ( تانآرشيف انگلس اسناد اساس به )

 

و ارادخانش اطالع و   «جنرال نادخخاد»فبروخى اه مأموخ ن شىىاد دخ امب ب از دمدد   ٢١مقامات انگليسىىب اتاخ   
کشىىتب اسراىىتند  او داخل صىىاحم من ىىم خردمند دخ لباک ملاب خا اراى ااىىتقبال او اه   هدا ت دادند که   ک

اا د خيلب دواىتانه اه اطالع نادخخاد اراىاند که ن ر اه شىرا ع ف لب وتى يت افتانسىتاد ه و اه مساد خود شىماه 
ئب کرده اا تأاىىىىا ز اده دنکوخ اه شىىىىا اد شىىىىاد  ممماد ارجسىىىىتو م ل شىىىىمااىىىىت ه حاومت هند از شىىىىما    را
مکتوب  )    نميتواند  ما مکم ن هسىىىىتي  که او انگي ه و هدا  ما خا دخ خااکه اا فقداد تشىىىىر سات دخک خواهد کرد

ورى ٢١مؤرخ  ٨٢٢شماره  ( ١٩٢٩فبر  به  بمبئى

راى  ا  اه امب ب خاىىىيد   نادخ خاد  «قي ىىىر هند»فبروخى تواىىىع کشىىىتب    ٢٢محمدنادخخاد  اا دو ارادخش اتاخ   
سود يمدت   ک  ا دو خوز اراى مشىوخه اادواىتاد دخ امب ب خواهد مانده و  وعده اى رد که خود و ارادخانش  نه تل

ها خا جواب داده و نه دخ مجالس اىىىيااىىىب شىىىرکت  خواهند کرد  مأموخ ن حاومت امب ب اطالع  دادند که  او اا 
ار تانوى از کدام  طرا  موخد ن ر )مدعب تاج و تدت( مدسيانه اتىىىىکراب ز اد  ميدواهد اداند که حاومت هند  

 کند  اتداذ خا  اىيااىتب ااىت  منت ر  و  اوده  ها  انگليس  طرفداخ  اىدت  که مياند  ادعا  او »طرفداخى خواهد کرد   
  «   ااشىىىد  داشىىىته  دهنگب  ه   مسىىىتقل و  نيرومند  افتانسىىىتاد  ک  اا و  اوده  ار تانوى  هند حاومت   سىىىند موخد  که

ورى  ٢٢مؤرخ ٦١٤٧تلگرام شماره ) ( ١٩٢٩فبر  دفبر سياىس حکومت بمبئى

 ااند   محمد نادخ شىاه ادود دناه خاىماً ً از ااىتقالل کشىوخ صىرا ن ر کرده ااشىد دخ عمل  طوخ اه ا داً د ده شىده 
ات نادخخاد اه مقام  خود داخی نمود   دزاداز ت قیم اىىیااىىت مدالا دد دخ اىىرحدۀ هند ار تانوى اوده  و  مشىىوخ

او اىه امىاد اخ خىاد و کىدام کس د گرى  کمىک ندواهىد کرد   امىاد اخ خىاد اىه  »هنىد ار تىانوى دخ دهلب تسىت کىه   
 سىىر و طرفداخاد خود ردخ دخو اه هدا ت داده ااىىت تا از طر س خواىىيه ن د او اروند   اه نادخخاد ه  دنين هدا تب  

مأموخانگليسىب انام فر ک ت اخش داد که نادخخاد امااد   «داده شىده ااىته اما  ترجيد داد از خاه هند اىسر کند 
 همانجا()کاند د شدد خودش خا اه عاليتر ن مقام قدخت دخ افتانستاد خد نارد  

ا ىىىىىوخت    هنىد  دزاد دواهىاد  و  افتىانمىا  اىهو ه  دخ  شىىىىىاوخ    امب ب دخ کوتىاهش  اقىامىت دوخاد دخ ه   محمىدنىادخخىاد
  اراى  تنمىا نبودهه تدىت  و  تىاج  مىدعب  خودش  کىهدخوغ  ميگسىت   او ميگسىت     متواتر خاجع اىه هىدا اصىىىىىلب خو ش

 ,Poullada ا)ااىت     افتانسىتاد  مردم کاخ   يشىوا  انتداب    ااىت  ارتشىته  دخامش  و  صىلد  ارتشىتاندد و وطن  نجات

L. B( .1973 ص ،)١٨٢) .   

اماد اخ خاد خا که مسىىىتقي  اه قندهاخ اروده و ه  خوااىىىت  حبيم    اباخ د گر ه  هدا ت غازىاىىىرداخ نادخ خاد 
 خا که اا طياخه مستقيماً اه کاال اروده ناد ده ترفت   اخ کلاانب
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جنرال »  ااىىىت  دخ امب ب مالقات کرده دنين دمده    مأموخ انگليسىىىب ا اه اا نادخ خاد  «فر ک»دخ خالصىىىو خا وخ  

نادخخاد ايشىىتر از  اباخ  اه من تست که  مرىىکرب  ااىىت اداند که حاومت ار تانيا د ندۀ  اوتىىاع افتانسىىتاد خا 
دگونىه ميدواهىد  اتر او اىدانىده اىىىىى ب خواهىد کرد مکىااس اىه دد عمىل کنىد  دنمىا رانگليس هىاه شىىىىىا ىد خوااىىىىىتىه  

؟هه  ا عرىىىىو د گرى از خانوادۀ اىىىىلکنتب  ا شىىىىد   ااشىىىىنداماد اخه اقو اىىىىقاوه  ا محمدخاد رعلب احمد خاد
د گرى  ادشىاه افتانسىتاد ااشىد  نادخخاد شىد ىاً دماده ااىت اا تمام وزنه و نسوذش اه هر دد خکب کمک کند که 

  ٦١٤٧شممممممممماره    تلگرام)  «خوااىىت حاومت ار تانيا ااشىىد  او رتو اه خواهاد افتانسىىتاد قوىه دخام و متحد ااىىت 

ورى  ٢٢مؤرخ ( ١٩٢٩فبر   دفبر سياىس حکومت بمبئى

 

 تا ا ن وقت ارو ت  ااناد موجود دخ دخشيا هاى انگلستاده دند ناتو ذ ل خا ميتواد اه وتاحت د د 

هىا ) مىااىىىىىتر  الد  احيى   ىک ممرهه م ىل ممره هىاى د گر مرحلىو نو ن اىازى ا خل  انگليس  محمىد نىادخ خىاد -
مراوط اه ت و ض غازى اماد اخ خاد دخافتانسىىتاد(ه  نقش خاخ خودش خا داشىىت   اما دنما تا هنوز ت ىىمي  
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قک ب نگرفته اودنده  اه وى وعدۀ  تدت الکنت افتانستاد خا ادهند   ا اه عباخت د گر نميدوااتنددانس  
 خود خا اه  ک کاند د محدود اازند 

و خانواده اش حاتر اودنده هر نقشب خا که انگليس ها الزم اداننده دخ اتيژ اازى افتانستاد    محمد نادخخاد -
 خا اازى کرد  نقش منشب حروخ حبيم اخ کلاانب اازى کنند  دنانقه قبالً ه  شاه محمود خاد

و نو ن قراخداشىىىىىتىه و انگليس هىا اىا تجراىو کىه از دو جنى  اول و دوم اىا افتىانمىا  ااىىىىىت مىاخ ا نبىاخ دخ مرحلى  -
ت  اشىىتال مسىىتقي  افتانسىىتاد خا نداشىىتند  دنما اا د از اين کاند داد  مت دد  اجرشىىمامت و  داشىىتنده هرت   

 افتاد کسب خا انتداب مياردند که اه امتر ن وجه منافع شانرا دخ منکقه تأمين کند  

الاه  احي   ک مسىتددم م امله مياردند    هاحي   ک شىر ک و همداىت  نه  ا محمدنادخخاد  انگليس ها ا -
تواىىىىع   و کسىىىىاد د گری که ا د از دد   ابرک کاخمل ه   و اد نو سىىىىله حي يت و مقام او حتب از شىىىىاه شىىىىجاع

  ائينتر اود ايگانگاد  اه افتانستاد دوخده شده و اه قدخت خاانده شدنده ه  

اا دوارادخ ش تا داپ شىىدد اعالميه ها ش دخ امب ب م کل شىىد  دخ ن اعالميه ها که اه امرىىاى   محمد نادخخاد
  »نادخخاد داپ شىىده اود دمده اود که خدمتگاخ صىىادن وطن نادخخاد و ارادخانش اراى  خدمت اه وطن دمده اند    

 . ٥١٨، ص Stewart, Rhea Talley (2000)    «از اقاخب من  دخزوى تدت افتانستاد خا نداخ   منه و هيقادام

 ٢٣مؤرخ    ٨٤٦تلگرام شمممماره  )  

ورى  ( ١٩٢٩فبر  دفبر سياىس حکومت بمبئى
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