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 داکتر عبدالرحمن زمانی

    مالقات های محرمانه و سؤال بر انگيز نادر خان و برادرانش باسفرای انگليس
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

  

اه وليخان با  از البالی اـسناد آرـشيف انگلـستان بمـشاهده ميرـسد که  اه محمود خان و ـش نادر خان و برادرانش، هاـشم خان، ـش
مالقات های غيرعادی، محرمانه و ســـؤال  خارج از افغانســـتانهم در و  داخل    در هم ليس انگ  ۀنمايندگان عاليرتبســـفرا و 

  . درين زمينه ميتوان از چند مالقات مهم آتی يادآور شد:برانگيز داشتند

ســـــوابق روا�ط و تعهد  مراجعه شـــــود �ه «( . م ســپه ســاالر نادر خان با ســفير انگليس در کابل  ١٩٢٣جون   ١٣مالقات  .1
  از4ن قلم).  ۲۰۲۱نوم,+  ۲۴» مضمون س&ه ساالر نادرخان �ه هم!اری �ا ان�ل�س ها

ــپهســـاالر نادر خان  ١٩٢٤اپريل   ٤  مالقات .2 ــفير انگليس  سـ (مراجعه شـــــــــود �ه «تعجب ســـــــــف,7 . در کابل همفريز  با سـ
  ۲۰۲۱نوم,+    ۲۶مضــمون    »هم!اری �ا ان�ل�س ها پرداخت ۀکه Aدار نادر خان در را�ط  ان�ل�س، افشــای راز مهم و بها>; 

 از4ن قلم). 

ــروف ديدار از   ١٩٢۶جنوری   ١٠مالقات  .3 ــکو که مص ــتان در مس ــفير انگلس ــن، س ــردار نادر خان با رابرت هوجس س
Aدار محمد نادرخان �ه ان�ل�س ها»   (مراجعه شــــــود �ه «پ�شــــــکش Nک قســــــمت خاL افغاJســــــتان روســــــطفرانســه بود. 

 از4ن قلم).  ۲۰۲۱نوم,+  ۲۲مضمون 

ــم خانۀ محرمانهای مالقات  . 4 ــيه   هاش ــتان در روس ــفير انگلس ــى و س ــفير برحال   ، دورانیبا ديپلومات هاى انگليس که س
انگلسـتان در مسـکو را نمايندگى  ١٩٢٦نومبر  ١٧. درين رابطه قسـمت هاى از راپور مؤرخ افغانسـتان در مسـکو بود

ســفير افغانســتان براى يکى دو روزى برگشــته اســت تا ترتيبات قبل از رفتن دايمى از  نقل ميکنيم : «محمد هاشــم خان
ــکو را بگيرد... ــکو بود، با نمايندگى مس ــالى که در مس ــت. او در مدت دوس ــف آور اس ــيار تأس ــکو بس ــم از مس رفتن محمدهاش

تا د که اين دوبرادر  [انگلـس ت...بنظر ميرـس يار کمک کرده اـس خصـاً به من بـس ته، در مواقعى ـش تانه داـش ن] وضـعيت بى نهايت دوـس
] از مدت زيادى بدينســو در رابطه با فرســتادن جوانان براى تحصــيل در خارج، با [حکومت]  [محمد هاشــم خان و محمد نادرخان

دهاشــم خان در اشــاره با نارضــايتى  روزافزون و عدم رضــايت در افغانســتان گفت که من فکر ميکنم کابل اختالف دارند...محم
دارد [اين ـشخص  ميجر فريزر  بزودى انقالبى رخ خواهد داد... او پيـشنهاد ـسفارت ايران را پذيرفته اـست. او در آنجا دوـستى بنام 

انگلســتان در کابل تعين شــد]. در ارتباط نزديک با کشــور خودش، او خواهد  عداً در عهد محمدنادرشــاه بحيث ســفير ب  تيتلر  فريزر
قراردهد.    Cliveتوانـست جريان اوـضاع را از آنجا تعقيب نموده و آماده اـست در هر موقعى معلومات را به اختيار آقاى کاليف    

تان در مـسکو] هوـش فير جديد افغانـس ين خود [ميرزا محمد خان ـس دار داد که نبايد راجع به مطالب محرمانه با او در رابطه با جانـش
، هوجســــــن ســــــف,7 ١٩٢٦نوم,+    ١٧، مؤرخ  ٨٣٣اســــــناد محرمانۀ آرشــــــ]ف ان�لســــــتان، مکتوب شــــــمارە  (  او صــحبت کنم.»

 .)L/P&S/10/1203ان�لستان در مسکو �ه وزارت خارجه. 

نها>; شــــــــدن qالن نصــــــــب  د �ه «مراجعه شــــــــو نادرخان و برادرانش با همفريز در پشـــاور. (  ١٩٢٩فبروری   ٢٨مالقات  .5
 از4ن قلم).  ۲۰۲۱ دسم,+  ۹مضمون » کردن شاە آيندە در مالقات Aدار نادرخان �ا سف,7 همف4tز در rشاور
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ــاعت ۶مالقات  .6 ــبان  ۀســ ــاه محمود خان با   ١٩٢٩فبروری   ۶  ۀشــ شــ
شــاه محمود خان درين مالقات به  همفريز ســفير انگليس در کابل . 

که   درين چند روز آخر بحيث منشى خصوصى   سفير انگليس گفت
حبيب هللا  کلکانى کار کرده و از طرف او مأمور ـشده اـست تا فردا  
براى تشويق اقوام به صلح به واليات مشرقى و جنوبى سفر کند. به  

  يب شاه محمود خان جلوگيرى از وخامت اوضاع و خطر تخر  ۀعقيد
به آمدن هرچه زودتر  سـفارت انگليس  يا به عبارت ديگر همه چيز

ــتگى دارد.     اســـــــناد آرشـــــــ]ف ان�لســـــــتان، (نادرخان و برادرانش بس
ورى   ٨مؤرخ    ١٦٦تلyرام شــــــــمارە  ســــــــف,7 |ا�ل �ه وزارت  م   ۱۹۲۹ف,+

 ). ان�لستان ۀخارج

ات   .7 ارچ    ۶مالـق ا   ١٩٢٩ـم ان ـب ان و برادرانش در وزيرســــــت ادرـخ ـن
ارت انگليس،   ــارژدافير قبلی ســــــف اچی (شـــ ت مکوـن پوليتيـکل ايجـن

(اســـــناد آرشـــــ]ف هند  وزيرســتان  و ســفير بعدی انگليس در کابل). 
مکونا�� �ه    ۱۹۲۹مارچ    ۹مؤرخ    ۲۱۸ب4tتانوی، Nادداشــــــــت شــــــــمارە  

    ). |مش,� عمو� اNالت Aحدی شمال غر>+ در rشاور

ــبان  اين   ــب،  ۀمالقات های طوالنی و شـ ــاح بعد از نان شـ   ۀخارج از سـ
و رژيم امانی، مملو از ما مردم   ۀبا دشمن شناخته شد ،کاری، آنهم راجع به موضوعات حساس کشورو مالقات های رسمی  

شايد عالقمندان تاريخ معاصر   ناميد؟ ميتوان   مشوره/هدايت خواستن راجع به اقدامات بعدی را چهو خوش خدمتی و تملق،  
آرشـيف انگلسـتان نيافته باشـند، در اسـناد آينده بروشـنی   ۀی اسـناد نشـر شـدکشـور اگر تا هنوز جواب اين سـؤال را از البال

   دريابند. 

  توسط مؤرخينآرشيف انگلستان اسناد استفاده از 

نموده اند بيشــتر  آرشــيف انگلســتان اســتفاده مروبط به هند بريتانوی در   ۀمؤرخين و محقيقينی که از اســناد محرمان ۀاز جمل
کتاب اصـالحات و اغتشـاشـات    ۀکتاب آتش در افغانسـتان)، ليون پوالدا (نويسـند  ۀتالی سـتيوارت (نويسـند  ميتوان از خانم ريه

)،  اول قرن بيـست  ۀکتاب های متعدد، بـشمول کتاب روابط خارجی افغانـستان در نيم  ۀدر افغانـستان)، لودويگ آدمک (نويـسند
کتاب واکنش های مذهبی به تحوالت    ۀدر افغانسـتان، خانم سـنزل نويد (نويسـند کتاب اسـالم و سـياسـت  ۀآسـتا اولس (نويسـند

  .نام برد اجتماعی)

  اين قلم نيز در تحقيقات آتی از اسناد اين آرشيف استفاده نموده است :

چهارم  ۀجبه  ۀچترال و کنر (حقايق نهفته و حرف های ناگفت ۀفراموش شـــد ۀجنگ اســـترداد اســـتقالل افغانســـتان: جبه .1
 م) ٢٠٠٧اپ سالچ(

ــهورو غزاگانو کې د غازی ميرزمان خان ونډه   .2 ــتونکې مبارزې او د مومندو په مشـ ــرحد کې خپلواکh غوgـ په آزاد سـ
 م) ٢٠١٠چاپ سال (

 م) ٢٠١٣چاپ سال امانی و توطئه های انگليس ( ۀبازنگری دور .3
 م)٢٠١۵امانی پوهاند کاکړ (چاپ سال  ۀی بر کتاب دورمرور .4
 )٢٠١٧زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کنری (چاپ سال مرور کوتاهی بر  .5
 صافی های کنر (چاپ ناشده) ١٣٢۴قيام سال  .6
  صدراعظم د وژل کيدو د معما په هکله نيړد يوه افغان لخوا د پاکستان د لومسلسله مقاالت  .7

انگليس ها در منطقه    یمختلف استخبارات شعبات  توسطقابل يادآوريست که به استثنای راپور های هفته وار استخباراتی که   
، تثبيت شـدهبه سـه کتگوری    oبعضـاو    موجود اند  یاز آرشـيف مربوط هند بريتانو یميشـدند، و در يک بخشـ  یجمع آور

دکـشنری های مکاتيب رـسمی، يادداـشت های مالقات ها و جلـسات، آن مانند    ۀدتائيد ناـشده و مـشکوک نـشانی ـشده اند، باقيمان
اسـناد دسـت اول   و غير،  ی، راپور های نظامی، کتب مسـير راه ها، اسـناد مربوط به سـرحدات، راپور های سـاالنهفيوجغرا

  بسيار مهم شمرده ميشوند.   یتاريخ یرويداد ها  یو بازنگر یبوده که در تحقيقات تاريخ
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ــفرا ــکری و ملکی ايکه  ۀو مامورين عاليرتب سـ ــور،  یاز مالقات ها  عسـ ــتان، پارلمان آنکشـ خود به وزارت خارجه انگلسـ
وغيره گزارش داده اند، نقش  ، کمـشنران عالی اياالت    یهند بريتانو یوايـسرا گورنر جنرال و   ،یوزارت امور هند بريتانو

ها نيز   ینمودن  آن پاليسـ هند، بلکه پياده   ۀکبير در نيم قار  یبريتانيا یاـستعمار یها  یرا نه تنها در تدارک پاليسـ  یمهم یها
دروغين و گمراه   یخود گزارش  ها  یمقام انگليس به دولت ها  یداشـــته اند.  نميتوان گفت که اين مســـؤلين و مامورين عال

  داده باشند.  ۀکنند

سـردار نادرخان با سـفير انگلسـتان و  ۀمالقات های محرمانبا موضـوع  خوانندگان محترمی که  جا دارد درينجا با تشـکر از 
به جواب ســؤاالتی از برادر دانشــمند محترم (آغاز اغتشــاش منگل) عالقه گرفته اند،    ١٩٢۴بخصــوص مالقات های ســال  

ســردار يحيی خان  ۀ«نگاهی مختصــر به ســقوط و عروج خانواد ۀ، که در رابطه با منابع مقالجناب هللا محمد خان بپردازم
  :، به من راجع ساخته اندجناب داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم از قلم (بخش بيست و پنجم)» 

خانم «مهمی اشــاره کرده اند که    ۀمحترم هللا محمد خان به نکت   :ســتيوارت یريه تال  فصــل چهاردهم کتاب خانم ريفرنس    -الف   
نويســــنده در اخير کتاب خود منابع هر فصــــل را ريفرنس می دهد، اما متاســــفانه در اخير کتاب منبع فصــــل چهاردهم را 
ريفرنس نمی دهد و فقط باال و پاهين يعنی ـسيزدهم و پانزدهم را ريفرنس می دهد که به نظر بنده يک فـصل مهم برای دادن  

   .د»ريفرنس ميباش

ســپه ســاالر نادرخان با همفريز ســفير بريتانيه    ١٩٢۴اپريل   ۴به جســتجوی ريفرنس ديدار تاريخ   اگر محترم هللا محمد خان
اپريل   ١٧مؤرخ    ۵٢گزارش شـماره «مذکور  در کابل باشـند، من با آن منبع آشـنائی داشـته و از آن اسـتفاده نموده ام . منبع  

کرزن قبال برای دو دوره گورنر جنرال و وايـسرای   ميباـشد.»  م همفريز ـسفير انگلـستان در کابل به الرد کرزن  ١٩٢۴ـسال 
ــال  ــی   ١٩٢۴تا    ١٩١٩هند بريتانوی بوده واز سـ ــتعماری بحيث وزير خارجه نقش مهمی در تدوين پاليسـ بريتانيا  های اسـ

  داشت .

تفاد  –ب   مالقات همين در افغانـستان" را خوانده باـشد و   کتاب "اتش ديآدمک با اينکه  :آدمک از کتاب آتش در در افغانـستان ۀاـس
 » نقل کرده باـشد،  اول قرن بيـست ۀخارجی افغانـستان در نيمو در کتاب «روابط  ـسفارت را از کتاب خانم اـستوارت گرفته  

  از امکان بعيد بنظر ميرسد:

دو ريفرنس ذکر شده در   ۀبا مقايسچون  مهم نيست.  درينجا آدمک کتاب آتش در افغانستان را خوانده باشد يا نباشد،  اگر −
- ٢۵٢،  ٢٠٠٠،  »، بزبان انگليسـی، چاپ دوم١٩٢٩-١٩١۴سـتيوارت، ريه تالی: «آتش در افغانسـتان کتاب  دو کتاب (

ــتان در نيمروابط و کتاب آدمک «   ٢۵۵ ــاور اول قرن بيســت  ۀخارجی افغانس »، مترجم محمد فاضــل صــاحبزاده، پش
 در شــبولی  بمشــاهده ميرســد که اين دو مالقات بصــورت جداگانه در همان ماه اپريل ،  )١۴۵-١۴۴، صــفحات ١٣٧٧
اشـاره شـده اسـت، اما آدمک    ١٩٢۴اپريل   ۴در کتاب سـتيوارت به تاريخ مشـخص . مختلف صـورت گرفته اسـتهای 

 و تنها به مالقات ماه اپريل اشاره ميکند.تاريخ مشخص را ذکر نکرده 

 .، و موضوع صحبت ها هم متفاوت ميباشنددنبا هم تفاوت دار محتوای گزارش هر دو ريفرنس −
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کتاب  ٨٧  ۀـصفح  ۀبه حوال   در دو کتاب مذکور از دو ريفرنس  و منبع مختلف اـستفاده ـشده اـست. ريفرنس کتاب آدمک −
ــی  ــماره انگليس ــال فبروری     A Précis on Afghan Affairs   )٢۴و   ٢٣(ريفرنس های ش ــپتمبر  ١٩١٩از س تا س

 ميباشد که توسط ميکوناچی در ديپارتمنت امور خارجه و سياسی حکومت هند بريتانوی گردآوری شده است.  ١٩٢٧

اين عکس ها بمـشاهده ميرـسد که نه تنها آدمک با کمال  ۀبيـشتر به عکس های ذيل مراجعه کنيد، از مقايسـ  ۀبرای مقايسـ  −
هم   محمد فاضـل صـاحبزادهدری کتاب توـسط محترم   ۀخش را از مرجع اصـلی آن نقل نموده، بلکه ترجمامانتداری آن ب

 با دقت صورت گرفته است.  

 ريفرنس اصلی در آرشيف انگلستان
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 کتاب آدمک بزنان انگليسی ٨٧  صفحه 
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