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 داکتر عبدالرحمن زمانی

 ی بجا بگذارندرانگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحري
 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

هردو و تاکيد  انگليس ها به محمدنادراان قابل يادآوريستتا ااتترار  نظامی  و ، استتتاباراتیآنچه در رابطۀ کمک هاى مالى
نشتر رستيد، به به  در  آرشتيف انگلستتان  یدفتر هند بريتانو  ازقبال  ی کهدر استناد متددد   نگهداشتتن آنستا  طرف بر مافى 

  بجا بگذارند یانگليس ها نمياواستند در رساندن نادر اان به قدرا اسناد تحريروضاحا ديده ميشود که 

 اروار را يادآور ميشويم:  ۀدرين جا چند مثالی بشکل مشا نمون

يکبار ديگر به مالقاا او رفا و پيام شتتتتفاهى »فريک«    بطرف پشتتتتاور حرکا کند،از بمبئی از آنکه نادراان  قبل •
ورى  ٢٣مؤرخ  ٨٤٦)تلگرام شماره  . حکوما هند بريتانوى را برايش  رساند ( ١٩٢٩فبر  دفبر سياىس حکومت بمبئى

مارچ اطالع داد که اتاحبزاده محمد اتديخ اان، يکى از اشتاااتى که بحيب رابط   ٢٩ مداون کمشتنر »بنو« بتاري  •
س به ستفير پيغام شتفاهى  مدرفى شتده بود، با نامه و  محمد نادراان از اوستا برششتته استا و مياواهد آن نامه را شتااتا

 معاون کمشبر بنو (.  ١٩٢٩مارچ ٢٩)تلگرام مؤرخ انگليس تسليم کند  

شتتتتترکتا ايبنر، را بتا چنتد مکتوش نزد کمشتتتتتنر عمومى ايتالتا    ۀمتاه اپريتل هم ايم اى حکيم ، نمتاينتدمحمتد نتادر اتان در  •
تقاضتاى پردااا پول نموده استا  کمشتنر شزارش ميدهد که يکى  و باتورا شتفاهى سترحدى شتمال بربى فرستتاده 

، و در آن اواستته شتده بود که آنرا را داشتا   يلاپر  ٢٧ازين نامه هاى نادر اان  که به فارستى بود تاري   انگليستى  
س بمن نشان دهد   شااا

توستتط ايم اى حکيم اتتورا شرفا   شتتي    ١٩٢٩ديگر محمدنادر اان براى پول  در ماه  مى تقاضتتاى شتتفاهى يک  •
شرفته شتفر اين  پيغام محمدنادراان نوشتا که  ايم اى حکيم  اين پيغام را در   ۀمحبوش على، ستکرتر امور شترقى دربار

 او هدايا داده شده تا آنرا به همفريز رسانده و منتظر جواش بماند   و به 

در يک ستند ديگر ايجنا ستياستى از پاراچنار اطمينان داده استا که »مطابخ به هدايا  تلگرام ديروزى حکوما ايالا  •
يادداشتتا شرفا و من آنرا به حاجى ]محمد اکبر اان [ داده شتتد  او به احتياط  پيغام باتتورا شتتفاهى  شتتمال بربى،  

 ١٠ىس  مؤرخ    ٥٢-٨٥٠تلگرام شممممممممماره  )  تاتتتديخ کرده ام   من امروز آنرا درستتتا نموده و او فردا نزد نادر ميرود «
 پوليتيکل پاراچنار(.  ١٩٢٩سپتمبر 

به شتتي  محبوش على، ستتکرتر امور شتترقى هدايا داده استتا تا از ذکر نام    حکوما هند بريتانوىيگردستتند   در يک •
اتحاد شتتوروى  و موضتتوعاا مهم ستتياستتى در تلگرام هاى  رحما اان، ناظر ياستترپرستتا ستتفارا انگليس درکابل، 

قر در پشاور(.  ۀشيخ محبوب عىل آتش  ١٩٢٩ىم   ٧مؤرخ  ١٠)تلگرام شماره   جلوشيرى کند   امور شر

و استتناد ديگر موجود در آرشتتيف انگلستتتان ثابا ميشتتود که انگليس ها نمياواستتتند در رابطه با بدضتتى از ق فواستتناد   از
موضتوعاا حستاس ستند تحريرى بجا بگذارند، و اکثر اين پيام ها توستط اشتااط رابط دوطرف باتورا شتفاهى  رستانده 

 ميشد   

کمک های انگليس ها حمايا و و هم مقاماا انگليستی نمياواستتند    حکوما ااندانی   همحتی بدد از تاا نشتينی نادرشتاه 
  علنی باشد، چون مردم افغانستان هم از استدمار انگليس و هم از دسا نشاندشان شان نفرا داشتند 

 ديگر اکتفا ميکنيم: ۀدرين جا به چند نمون

داشتتند، بستيار ناچيز ميدانستتند،    اانوادۀ محمد نادر اانرا درمقايسته با توقداتى که از رييم   يشتانانگليس ها کمک ها •
، ايجنا او، که تبدۀ هند بود و به عوض تأديۀ مستتتتقيم آن به رييم جديدالتأستتتيس  نادرى در کابل، آنرا به ايم اى حکيم

ايالت شحدى شمممممما     ١٩٢٩نومبر   ٨ايف مؤرخ    ١٨٩شمممممماره  مکتوب محرمانۀ عاجل )  نداستترار را حفظ ميکرد، ميداد
  . (غربر از پشاور

برادر نادراان    تأکيد و تشتويش نادراان در مافى نگهداشتتن اين کمک ها تا اندازۀ بود که حتى ستردار شتاه ولى اان •
ااتيار اتتحبا  اين مستتايل را نداشتتا    شتتاه ولى اان  که بحيب ستتفير جديد افغانستتتان در لندن تدين شتتده بود،هم

هنگاميکه  از راه هند به طرف انگلستتان ستفر ميکرد در مالقاتش با نورمن بولتن کميشتنر عمومى ايالا سترحدى شتمال 
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بربى در پشتاور از مذاکره  در بارۀ پول پيشتکى به رييم نادرى اوددارى نموده اظهار داشتا که او اتالحيا مذاکراه 
به   ١٩٢٩دسممممممبر   ٩مؤرخ    ٣٦٠٨)تلگرام  شمممممماره  .  ين زمينه را ندارد، ولى به نادراان درين رابطه اطالع اواهد داددر

 (. 0L/P&S/10/1301وزير دولت در امور هند، لندن 

انگليس ها در رابطه با اين مافى کارى ، هوشتيارى و احتياط رييم نادرى نوشتتند که »بدون شتک در اانوادۀ ستلطان   •
انوادۀ ستلطان محمداان طالئى[ حستاستيا و ظرافا آشتکارى وجود دارد که در افغان هاى عادى ديده نميشتود   ايل ]ا

احتماالس علا شتايد تشتويش نادراان  باشتد که  مياواهد در آباز از هر آنچيزى اجتناش کند که احستاس بالم بودنش را 
به وزير دولت در امور   ١٩٢٩دسممبر   ٩مؤرخ    ٣٦٠٨اره  اسمناد آرشميف انسلامتان، تلگرام  شمم)نزد مردم عميقتر ستازد « 

 .(0L/P&S/10/1301هند، لندن 

از ستتتفير انگليس در کابل عارى از دلچستتتپى ديگرذکر يک تلگرام   در رابطه با پنهان کارى رييم  اانوادۀ نادر اان •
»وزير اارجه ]فيض محمد اان زکريا[ ديروز به مالقاا من آمد و ناواهد بود  ستتتتفير انگليس  از کابل نوشتتتتا که  

کرد   دراواستتا مؤکداس 
الهتام  ۀ   مقتالت   يچهکته   
از منابع رسمى،    شرفته

که نشاندهندۀ  ارسندى  
از   بريتتتانيتتا  حکومتتا 
نتتادر  حکومتتا  روش 
تتتتر   يتتتا  و   ، اتتتان 
پاليستى امان   اان و 
قرار شرفتن  تحا نفوذ 

نبايد در  بريتانيا باشتتد،  
نشتر شتود   مطبوعاا  

دليتل اين دراواستتتتتا 
تبليغاا موجود داالى عليه حکوما بحيب دستتا نشتتاندۀ بريتانيا نيستتا  اين تبليغاا اطر فورى نداشتتته، ولى  احتمال 

اسممممممناد )اقداماا مستتتقيم روستتيه، در اتتورتى که آنها فکر کنند که ميدان را در افغانستتتان بااته اند، موجود استتا «  
  .(0L/P&S/10/1301 وزير مختار انسليس در کابل ١٩٣٠جون  ١٧ مؤرخ  ٥٠انسلاتان، تلگرام  شماره آرشيف 

مقاماا انگليستى هم از نشتر استرار شتان در روزنامه ها و جرايد هراس زياد داشتتند  طور مثال ميتوان از تلگرام وزير  •
يا »پوستتتا    Daily Mailنشتتتر مقالۀ  »ديلى ميل«   دولا براى امور اارجۀ هند نام برد که در عکس الدمل بمقابل

 (Cecil Rice) روزانه« راجع به اوضتاع افغانستتان فرستتاده شتده استا  اين روزنامه در مقالۀ به قلم ستيستل  رايس 
نوشتتته بود که  نادر از حرکاا حبيش   )کلکانى( توستتط ستته نفر از پشتتتون هاى شتتجاع    ١٩٢٩اکتوبر    ٢١بتاري  

س آن پشتتتون هائى  محافظا ميشتتود که ]بدد از اطالع حااتت  ل ميکند  ستتفارا انگلستتتان در کابل توستتط هندى ها، عمدتا
اروج انگليس ها[ در آنجا مانده تا از منافع  استتادام کنندۀ شتان حفاظا کنند   اين سته نفر با شتفر ذريدۀ دستتگاه مافى 

فداليا ميکند   وزير دولا  [ در پشتاور ميرستانند که به نفع نادر اانبيستيم اطالعاا را به شتااتى  ]بنام ايم اى حکيم
ستفير انگلستتان در کابل اتااذ شتده بود، اما »رايس« اين   براى امور اارجۀ هند ميپرستد که اين اقداماا توستط همفريز

؟ او مياواهد منبع مدلوماا »رايس« مورد تحقيخ قرار شرفته و از نشر  مدلوماا رسمى را از کجا بدسا آورده اسا
 مضامين بددى او در »ديلى ميل« جلوشيرى شود     

شرچه مقاماا انگليستى تا حدى مؤفخ شتدند از انتشتار چنين مضتامين در مطبوعاا انگلستتان جلوشيرى کنند، اما نتوانستتند   
ر هاى بربى بگيرند، مثالس جريدۀ زميندار بر عالوۀ مضتامين ديگر و چشتمديدهاى  جلو آنرا در نشتراا  هند بريتانوى و کشتو

دستتتمبر دو مضتتتمون راجع به ارتباطاا نادراان با انگليس ها و وعده االفى ها و ستتتوشند   ٨مدير مستتتؤل جريده، بتاري   
 .(0L/P&S/10/1301پشاور   ١٩٢٩دسمبر  ٢٣مؤرخ  ٧٤٩تلگرام  شماره  ) شکنى هاىش نوشا 

ی«  در رابطه شتورو  يرضتد اتحاد جماه   یکمک هاپيروزى انگليس،   روزنامۀ مدتبر واشتنگتن پوستا هم  تحا عنوان  »
با اوضتاع نا آرام و آشتوش در تمام ايالا سترحدى شتمال بربى که حيثيا دروازۀ ورودى هند از ستما افغانستتان و روستيه 

يتى ستبش ميشتد تا انگليس ها مضتطربانه  نگران  حرکاا روس ها، بگفتۀ کيپلن   را دارد، نوشتا که  در ستابخ چنين وضتد
»ارس هائيکه مثل آدم راه ميروند« ، باشتتند تا چه وقتى از آنستتوى ايبر با ستترنيزه تهاجم آنى  اواهند کرد  اما اين تهديد  

ار کوهستتانى نشتستته استا ، به سترعا  رو به محو شتدن استا ، زيرا در افغانستتان نادرشتاه، کستى که بر تاا اين کشتور ناقر
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در حال ستتااتن يک حائل قوى بين ستترزمين هند و روستتيه ميباشتتد  در پاداش به اين تر  پاليستتى شتتاه امان  ،  نادرشتتاه 
از ايبر به   کمتک هاى مداوم و وافر  پولى و استتتتتلحته را از انگليس ها دريافا ميکنتد   يک ارستتتتتال دوامدار مواد جنگى  

وازه بان جديد بريتانيا در  جريان دارد   پول بشکل »قرضه« داده ميشود، اما بريتانيا کمترين توقع بازپردااا نگهبان و در
 را ندارند   

 

 بع امن

  دفتر سياسى حکوما بمبئى ١٩٢٩فبرورى  ٢٣مؤرخ  ٨٤٦تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان،  −
  مداون کمشنر بنو  ١٩٢٩مارچ ٢٩تلگرام مؤرخ اسناد آرشيف انگلستان،  −
  پوليتيکل پاراچنار ١٩٢٩سپتمبر  ١٠سى  مؤرخ  ٥٢-٨٥٠تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان،  −
   امور شرقى در پشاور ۀشي  محبوش على آتش ١٩٢٩مى   ٧مؤرخ  ١٠گرام شماره تلاسناد آرشيف انگلستان،  −
ايالا سرحدى شمال بربى   ١٩٢٩نومبر  ٨ايف مؤرخ  ١٨٩اسناد آرشيف انگلستان، مکتوش محرمانۀ عاجل شماره  −

    از پشاور 
   ايالا سرحدى شمال بربى از پشاور   ١٩٢٩دسمبر  ٦مؤرخ  ٧٠٨اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
 به وزير دولا در امور هند، لندن   ١٩٢٩دسمبر  ٩مؤرخ  ٣٦٠٨اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
   وزير ماتار انگليس در کابل ١٩٣٠جون  ١٧ مؤرخ  ٥٠اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
   پشاور   ١٩٢٩دسمبر  ٢٣مؤرخ  ٧٤٩اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −

   )پايان(

وزى انسليس، کمک های  ضد  ر پوست تحت عنوان » پبر مضمون روزنامۀ معتبر واشنگتر
 اتحاد جماهبر شوروی«


