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 داکتر عبدالرحمن زمانی

  کمکخواهی از انگليس ها و شرايط نادرخان برای دست کشيدن از جنگ با سقوی ها  
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

دهم  در قـسمت های قبلی طوريکه  کـست های متواتر هفت ماهه،  ، ديده ـش تبرداری از جنگ نادر خان  بعد از ـش به فکر دـس
و انتقال چنگ سـقوی ها از  يشفاميل هارهائی   اش هميکی از شـرايط پيشـنهادی  ميانجيگری انگليس ها به کمک و و افتاده 

ديگر مربوط به دفتر هند بريتانوی را که از محرميت ۀ درين جا چند ـسند مهم  محرامان  بود.خارج از کابل آن به جای امن 
تبصـره و تحليل خدمت عالقمندان تاريخ معاصـر کشـور عزيزمان تقديم  برآمده و از آرشـيف انگلسـتان نقل شـده اسـت، بدون

  .بدانندرا  )بعدا نادرشاه( سپه ساالر نادرخان و چهره اصلی  اصليت  ميکنم تا خود بخوانند و

  

بـعد از من   «ـکه    مهم ميخواني ،ايجـنت ســــــياســـــى انگليس از ـپاراچـنارميکوـناچی،    ـهای ديگر  تلگراميکی از در ـکاپی فوق  
ــت. مذاکره با حاجی محمد اکبر ــتان اســ ــيدم که  هدف فعلى نادر خان خروج آبرومندانه از افغانســ هدف  به اين نتيجه رســ
  [نادرخان] عبارتست از  :

  .عفو عمومى به تمام حاميان خودش و رژيم گذشته .1
  .، تقريباْ حدود يکصد مردوی حاکم ۀو متعلقين طبق [نادرخان] مصئونيت خروج خود .2

 .به هند ،ذکر شده اند ]٢[ آنهائيکه در پاراگراف اخيرو خانواده ها و دارائى منقول  او  ۀتخلي  .3
پرداخت مصــارف شــان توســط حبيب هللا از عوايد دارائى هاى شــان در افغانســتان . در عين حال حکومت [هند بريتانوى ]   .4

   .مصارف شان را خواهد پرداخت

ـبا حبـيب هللا ـمذاکره کـند، از حکوـمت بريـتانـيا ميخواـهد اين ـمذاکرات را برايش انـجام داده و شــــرايطى را ـکه   چون او خودش نميتواـند
از   ۱۹۲۹ماە ا'ت%$ر   ۷مؤرخ    ۳۲۰(تل�رام شـــــــمارە    .»مطابق به آن نادر خان از افغانســتان برايد، از طرف حبيب هللا تضــمين کند

 .(   :اړاچنار ا6الت 3حدی شمال غر-,

برای حکومت بريتانيا نا ممکن خواهد بود «در چنين موارد بسـيار حسـاس د که نبه نادرخان هوشـدار ميده  یانگليسـ مقامات  
تل�رام شــــمارە  (تا بدون اينکه اختيار کتبی نادر را برای انجام اين مذاکره با شـرايط مشـخص او داشـته باشـند، اقدام نمايند». 

). ا'ت%$ر حکومت ا6الت 3ح ۸مؤرخ  ۳۰۳۹    دی شمال غر-,
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  اـستمداد[نادر اين کار هايش     که حاجی رفته اـست. من ميفهمم  «از ايجنت ـسياـسی ميخوانيم که بعدی همان روز در تلگرام 
را از پيروانش پنهان ميکند، و فرســتادن پيغام های تحريری  زمانی]-ها یاز انگليس ها و دســت کشــيدن از جنگ با ســقو

ذکر شـــــده در پيـغام  حـقايق ، حاجی از محتوای    خالی از خطر نخواهد بود. بـعد از مذاکرات طوالنی با خود من و «کمپـيل»
  ) ۱۹۲۹ماە ا'ت%$ر سال  ۸، مؤرخ ۵۲تل�رام شمارە ( .»شما بخوبی واقف است

  

تحريری بفرســــــتد،    ۀاختـيار نامه يا وکالت نامـ  در کاپی يک مکتوب عاجل ديگر درينـجا ميخوانيم که نادرخان هم بدون آنـکه
يادداشـت های پنسـلی ايرا فرسـتاده و در آن فرسـتادن تعهد تحريری را به قبولی شـرايط ديگرش از طرف انگليس ها وعده 

ــت که   ميدهد. ــل را «درين مکتوب آمده اسـ ــت به قلم پنسـ ــط  در اختيار من قرار داد کهحاجی محمد اکبر چند يادداشـ توسـ
  :مفاد آن قرار آتيست ول از خود نادر خان بوده وشخص ا

 .مشکور ميباشمبا من در مشکالتم  یهمدرد یکنم و از آنها برا یپاسخ آنها تشکر م یهند برا حکومتمن از  .1
من پاسخ داد،    تيو فقط به سؤال امن نپرداخت من   گريخود به سؤاالت د یطرف  یب  استيس  ليهند به دل  حکومت  اگرچه .2

 سپاسگزارم.هم  بابت  نياز ا اما
 یتا در زمان مذاکره، جا رسدیبه نظر م  یضرور  ريرفع شبهات ز نجانب،يا  امنيت  به سوال  یاز ارسال پاسخ کتب  قبل .3

 نماند. یباق یاشتباه
ه ـشرط را   دي، خواهند دمراجعه کندمن   یقبل اميهند به پ  حکومت اگر .4 خود قرار داده ام که به   یري کناره گ  یبراکه من ـس

 :ندا ريشرح ز

 کرده اند. تيکه از مخالفان بچه سقاو حما یعفو همه کسان یعنيافغانستان، در صلح  ضمانتالف .  

  کابل به مکان امن.ازدوستانم  یخانواده من و خانواده ها  ینينش عقبب . 

 محل اقامت آنها. در مورد یريگ ميو تصم اشخاص فوق  مصارف   باتيترتج . 
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ــخ  از .5 . در مورد (ب) از من داندی(الف) را خارج از قدرت خود م  حکومتکه   ديآیبرم  نيکردم، چن افتيکه در یپاســ
 افتيدر یپاسخ  چيمن ه (ج) هللا خان ارجاع شده ام. با توجه به   تيبدهم و به سابقه عنا  یشود که پاسخ کتب یخواسته م

 نکردم.
 شــرح ذيل را  من حاضــرم  و (ج)  (الف) برای  ندارد، اما   یبحث  چيبه ه یازي(ب) موضــوع روشــن اســت و ن مورد  در .6

 تقديم کنم :

 دهم می ترجيح  را بچه سـقاو  و خود بين آميز  صـلح مذاکرات  من اسـت،  هند  حکومت  های خواسـته با  مطابقت در  اين
 .نيستم  مبارزه ادامه به قادر و

بسـتگانم که به من وادوسـتان و   م،يکن  ینيهند متوجه خواهد شـد که اگر من و خانواده ام از افغانسـتان عقب نشـ   حکومت .7
تهيکه به من پ  یليکمک کرده اند و قبا قاو]  «بچه یروهاياند و ن وـس من  ینيرا ـشکـست داده اند، در هنگام عقب نشـ  »[ـس

 انيدر چشـم جهان روی من شـود و  یمن گذاشـته مدوش آن به   تيکه مسـئول،  مورد ظلم و سـتم او قرار خواهند گرفت
  نشينی  عقب توانم نمی)  عمومی  عفو  يعنی( نشود تضمين افغانستان تمام  امنيت که زمانی تا  دليل همين  به شود. یم اهيس

 خواهد بود. موافق ديدگاه اين با است منصف و عادل که هند حکومت که دارم اعتماد من. کنم
ــتانم و خانواده و من  دارايی تمام که داندمی هند  حکومت .8 ــت  در دوسـ ــت،  دسـ ــقاو] اسـ   افراد  اين همه  بنابراين  «بچه [سـ

  نظر در هند  حکومت  که  ، طوریما  اگرمن نمی فهم  که  . مصــارف شــان برآيند ۀبعد از خروج  از عهد   توانســت نخواهند
ــتان از  دارد، ــت  دليل همين توانيم زندگی کنيم . بهمي حکومت [بريتانيا]   کمک  بدون   کجا  در  و  چگونه  بياييم، بيرون  افغانسـ   که  اسـ

  .کنم می آنرا تکرار اکنون که کردم مطرح را تامين معشيت  سؤال من
ــاره نکته هم  اين  به خواهم می اکنون .9 ــينی عقب هند  حکومت  کمک با  افراد اين اگر  که  کنم  اش  بين   آداب  طبق  کنند،  نش

 ، که مقدار آن  ـشود  داده آنها به هند  حکومت  طريق  از «بچه»    توـسطآن   ۀمعاوضـ  يا اموال  بازگرداندن  ضـمانت  المللی،
  . امگرفته  قرضبرای جنگ آنرا   که هستممصارفی  خواستار همچنين من. است شده زده تخمينکابلی  ۀروپي 4,500,000

  .دانم نمی آنها طرفی بی سياست با مغاير را اين من کند، دخالت امر اين در خود داور عنوان به هند  حکومت اگر .10

  .کنم می مطرح فعلی وضعيت به توجه با را شرايط اين من .11

  .بود خواهم سپاسگزار حکومت از کند، مذاکره آن اساس بر و کند تاييد را شرايط اين با عدالت  هند  حکومت اگر .12

ً  نادرخان قبلی پيام  در که  مشــد  متذکر حاجی  به شــد،  ذکر  باال  در که  )ج( نکته به توجه با  و بود نشــده مطرح نکته اين واقعا
  :است زير شرح به که دادم  نشان او به بود برده کار به خود قبلی پيام در که را عبارتی

  ".آمد خواهم کند، فراهم من برای هند حکومت که جايی هر به"

ده گنجانده قبلی پيام در که نداـشت  اصـرار او د، ـش  توجه مورد بايد لزوما که اـست موضـوعی اکنون که داـشت اظهار اما باـش
ــتور  حاجی به من. گيرد  قرار ــتورات  منتظر پاراچنار در که  ام  داده دس ــما بعدی دس ــد ش ــتان،   .»باش ــناد آرشــــــOف انLلســــ (اســــ

  ). ۱۹۲۹اپWXل  ۸مؤرخ  ۲۶۷۰مکتوب عاجل شمارە 

  

  بع امن

 ی شمال غرب یايالت سرحد  اچنارړاز پا ١٩٢٩ماه اکتوبر   ٧مؤرخ   ٣٢٠شماره   تلگراماسناد  آرشيف انگلستان،  −
 اکتوبر حکومت ايالت سرحدی شمال غربی. ٨مؤرخ  ٣٠٣٩تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
 . ١٩٢٩ماه اکتوبر سال  ٨، مؤرخ ۵٢تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
 . ١٩٢٩اپريل   ٨مؤرخ  ٢۶٧٠انگلستان، مکتوب عاجل شماره  اسناد آرشيفاسناد  آرشيف انگلستان،  −

  (پايان) 

  


