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 داکتر عبدالرحمن زمانی

 ی بجا بگذارندر انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحري

  (از 0.ب/.ی اسناد آرشيف انگلستان)
انگليس ها به محمدنادرخان قابل يادآوريست ا>;ار نظامی و ، استخباراتیآنچه در رابطۀ کمک هاى مالى

ــــتن و تاکيد  ــــت .هردو طرف بر مخفى نگهداش ــــناد متعدد   آنس در   یدفتر هند بريتانو . ازقب/ ی کهدر اس
انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان نJ; رسيد، به وضاحت ديده ميشود که به  آرشيف انگلستان

  .بجا بگذارند یبه قدرت اسناد تحرير 

  خروار را يادآور ميشويم: ۀدرين جا چند مثالی بشکل مشت نمون

يکبار ديگر به م/.قات او رفت و » فريک«   بطرف پشـــــاور حرکت کند،از بمبئی نادرخان قبل از آنکه  •
ورى  ٢٣مؤرخ  ٨٤٦(تل�رام شـــــــــــــمارە  . پيام شـــــفاهى حکومت هند بريتانوى را برايش  رســـــاند دف%(  ١٩٢٩ف%$

(  س5ا4 حکومت /مب-,

يکى از اشخا>_ که مارچ اط/.ع داد که صاحبزاده محمد صديق خان،  ٢٩بتاريخ » بنو«معاون کمشنر  •
محمد نادرخان از خوســـت برگشـــته اســـت و پيغام شـــفاهى بحيث رابط معرفى شـــده بود، با نامه و 

 معاون >مش%: بنو ).  ١٩٢٩مارچ ٢٩(تل�رام مؤرخ ميخواهد آن نامه را شخصاً به سفير انگليس تسليم کند. 

را با چند مکتوب نزد کمشـــــنر  gـــــ;کت ايبنر، ۀمحمد نادر خان در ماه اپريل هم ايم اى حکيم ، نمايند •
تقاضاى پرداخت پول نموده است. و بصورت شفاهى عمومى ايالت k;حدى شمال غربى فرستاده 

  يلاپر  ٢٧کمشــنر گزارش ميدهد که يکى ازين نامه هاى نادر خان  که به فارkــ_ بود تاريخ  انگليmــ_  
 را داشت، و در آن خواسته شده بود که آنرا شخصاً بمن نشان دهد.

توســط ايم اى حکيم صــورت  ١٩٢٩ديگر محمدنادر خان براى پول  در ماه  مى تقاضــاى شــفاهى يک  •
اين  پيغام محمدنادرخان نوشـــت که  ايم اى  ۀگرفت . شـــيخ محبوب على، ســـکرتر امور gـــ;قى دربار 

اب وگرفته و به او هدايت داده شــده تا آنرا به همفريز رســانده و منتظر جشــفر حکيم  اين پيغام را در 
 بماند.  

مطابق به هدايت  تلگرام ديروزى «در يک سند ديگر ايجنت سياk_ از پاراچنار اطمينان داده است که  •
به حاجى [محمد اکبر خان ] داده شــــد. او به پيغام بصــــورت شــــفاهى حکومت ايالت شــــمال غربى، 

او فردا نزد نادر  احتياط يادداشــــت گرفت و من آنرا تصــــديق کرده ام . من امروز آنرا درســــت نموده و
 پوليG5Hل Eاراچنار).  ١٩٢٩سCتم%$  4١٠  مؤرخ  ٥٢-٨٥٠تل�رام شمارە (  »ميرود.

به شيخ محبوب على، سکرتر امور g;قى هدايت داده است  حکومت هند بريتانوىيگر دسند  در يک •
تا از ذکر نام  اتحاد شوروى  و موضوعات مهم سياk_ در تلگرام هاى  رحمت خان، ناظر ياk;پرست 

امور  ۀشــــــــيخ محبوب عP آNشــــــــ M١٩٢٩   ٧مؤرخ  ١٠(تل�رام شــــــــمارە   ســـفارت انگليس درکابل، جلوگيرى کند.
W( در Vشاور).  XY  

و اســـناد ديگر موجود در آرشـــيف انگلســـتان ثابت ميشـــود که انگليس ها نميخواســـتند در ق فواســـناد  از
سند تحريرى بجا بگذارند، و اکثر اين پيام ها توسط اشخاص رابط  رابطه با بعz_ از موضوعات حساس 

  دوطرف بصورت شفاهى  رسانده ميشد.  

حمايت و و هم مقامات انگليmــ} نميخواســتند   حکومت خاندانی  همحتی بعد از تخت نشــينی نادرشــاه 
ـــــت  ـــــتعمار انگليس و هم از دس ـــــتان هم از اس کمک های انگليس ها علنی باشـــــد، چون مردم افغانس

   نشاندگان شان نفرت داشتند.
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  ديگر اکتفا ميکنيم: ۀدرين جا به چند نمون

 داشتند، بسيار محمد نادر خان را درمقايسه با توقعاتى که از رژيم  خانوادۀ يشانانگليس ها کمک ها •
ناچيز ميدانســـتند، به عوض تأديۀ مســـتقيم آن به رژيم جديدالتأســـيس  نادرى در کابل، آنرا به ايم اى 

 ١٨٩مکتوب محرمانۀ عاجل شــــــــــــمارە ( .ند، ايجنت او، که تبعۀ هند بود و اkــــ;ار را حفظ ميکرد، ميدادحکيم
̀$ از Vشاور ١٩٢٩نوم%$  ٨مؤرخ ا^ف     . )ا^الت Yحدى شمال غر

تأکيد و تشـــويش نادرخان در مخفى نگهداشـــتن اين کمک ها تا اندازۀ بود که حتى kـــ;دار شـــاه ولى  •
برادر نادرخان که بحيث ســفير جديد افغانســتان در لندن تعين شــده بود،هم اختيار صــحبت  اين   خان

نداشت .  شاه ولى خان هنگاميکه  از راه هند به طرف انگلستان سفر ميکرد در م/.قاتش مسايل را 
با نورمن بولتن کميشنر عمومى ايالت k;حدى شمال غربى در پشاور از مذاکره  در بارۀ پول پيشکى 
ـــــ/.حيت مذاکراه درين زمينه را ندارد، ولى به  ـــــت که او ص به رژيم نادرى خوددارى نموده اظهار داش

/ه وزfر دولت در امور هند،  ١٩٢٩دســـم%$  ٩مؤرخ  ٣٦٠٨(تل�رام  شـــمارە . ادرخان درين رابطه اط/.ع خواهد دادن
 ). 0L/P&S/10/1301لندن 

 بدون شــک در«انگليس ها در رابطه با اين مخفى کارى ، هوشــيارى و احتياط رژيم نادرى نوشــتند که  •
حساسيت و ظرافت آشکارى وجود دارد که  خانوادۀ سلطان خيل [خانوادۀ سلطان محمدخان ط/.ئى]

در افغان هاى عادى ديده نميشود.  احتما0.ً علت شايد تشويش نادرخان  باشد که  ميخواهد در آغاز 
اســناد آرشــ5ف انpلســتان، (» از هر آنچيزى اجتناب کند که احساس غ/.م بودنش را نزد مردم عميقتر سازد.

 . )0L/P&S/10/1301/ه وزfر دولت در امور هند، لندن  ١٩٢٩دسم%$  ٩مؤرخ  ٣٦٠٨تل�رام  شمارە 

از ســـفير انگليس در کابل عارى از ديگر ذکر يک تلگرام   در رابطه با پنهان کارى رژيم  خانوادۀ نادر خان •
 وزير خارجه [فيض محمد خان زکريا] ديروز«دلچســپى نخواهد بود. ســفير انگليس  از کابل نوشــت که 

به م/.قات من آمد 
 درخواست مؤکداً و 

ۀ  مقال یچهکرد که  
از  الــهـــام گــرفــتـــه

منابع رســــمى،  که 
نشــــــــانــــدهــــنــــدۀ  
خرســــندى حکومت 
ـــا از روش  ني ـــا يت بر
حکومت نادر خان ، 
پاليmـــــ_  يا ترک  و 

ـــــود.  مطبوعات امان هللا خان و قرار گرفتن  تحت نفوذ بريتانيا باشــــــد، نبايد در  ـــــ; ش Jدليل اين ن
تبليغات موجود داخلى عليه حکومت بحيث دســـت نشـــاندۀ بريتانيا نيســـت. اين تبليغات  درخواســـت

خطر فورى نداشته، ولى  احتمال اقدامات مستقيم روسيه، در صورتى که آنها فکر کنند که ميدان را 
وزfر  ١٩٣٠جون  ١٧ مؤرخ  ٥٠اسناد آرش5ف انpلستان، تل�رام  شمارە (» در افغانستان باخته اند، موجود است.

   . )0L/P&S/10/1301 مختار انpلrس در >ا/ل

مقامات انگليm_ هم از نJ; اk;ار شان در روزنامه ها و جرايد هراس زياد داشتند. طور مثال ميتوان  •
ـــــ; مقالۀ   Jديلى «از تلگرام وزير دولت براى امور خارجۀ هند نام برد که در عکس العمل بمقابل ن

راجع به اوضاع افغانستان فرستاده شده است. اين روزنامه در » پوست روزانه«يا    Daily Mail» ميل
نوشته بود که  نادر از حرکات حبيب  ١٩٢٩اکتوبر  ٢١بتاريخ  (Cecil Rice) مقالۀ به قلم سيسل  رايس 
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هللا (کلکانى) توســط ســه نفر از پشــتون هاى شــجاع  اط/.ع حاصــل ميکند. ســفارت انگلســتان در کابل 
ســــط هندى ها، عمدتاً آن پشــــتون هائى  محافظت ميشــــود که [بعد از خروج انگليس ها] در آنجا تو

مانده تا از منافع  اســـتخدام کنندۀ شـــان حفاظت کنند.  اين ســـه نفر با شـــفر ذريعۀ دســـتگاه مخفى 
اليت فع نفع نادر خان ] در پشــاور ميرســانند که بهبيســيم اط/.عات را به شــخ�ــ_  [بنام ايم اى حکيم

 سفير انگلستان در ميکند.  وزير دولت براى امور خارجۀ هند ميپرسد که اين اقدامات توسط همفريز
ــده بود، اما  ــت ؟ او ميخواهد » رايس«کابل اتخاذ ش ــت آورده اس ــمى را از کجا بدس اين معلومات رس

رى جلوگي» ديلى ميل«تحقيق قرار گرفته و از نJ; مضامين بعدى او در مورد » رايس«منبع معلومات 
 شود.    

گرچه مقامات انگليmــ_ تا حدى مؤفق شــدند از انتشــار چنين مضــامين در مطبوعات انگلســتان جلوگيرى  
ر بکنند، اما نتوانســـتند جلو آنرا در نJـــ;ات  هند بريتانوى و کشـــور هاى غربى بگيرند، مث/.ً جريدۀ زميندار 

دسمبر دو مضمون راجع به ارتباطات  ٨ع/.وۀ مضامين ديگر و چشمديدهاى  مدير مسؤل جريده، بتاريخ 
دسم%$  ٢٣مؤرخ  ٧٤٩تل�رام  شمارە  ( نادرخان با انگليس ها و وعده خ/.فى ها و سوگند شکنى هاىش نوشت.

  . )V0L/P&S/10/1301شاور   ١٩٢٩

ـــــنگتن پوســـــت هم  تحت  یرضـــــد اتحاد جماه  یکمک هاپيروزى انگليس،  «عنوان   روزنامۀ معتبر واش
در رابطه با اوضـــاع نا آرام و آشـــوب در تمام ايالت kـــ;حدى شـــمال غربى که حيثيت دروازۀ »  یشـــورو

ورودى هند از ســمت افغانســتان و روســيه را دارد، نوشــت که  در ســابق چنين وضــعيتى ســبب ميشــد تا 
ـــــطربانه  نگران  حرکات ر  ،  »خرس هائيکه مثل آدم راه ميروند«وس ها، بگفتۀ کيپلنگ انگليس ها مض

باشند تا چه وقتى از آنسوى خيبر با k;نيزه تهاجم آنى  خواهند کرد. اما اين تهديد رو به محو شدن است 
، زيرا در افغانستان نادرشاه، کm_ که بر تخت اين کشور ناقرار کوهستانى نشسته است ، به k;عت  در 

ائل قوى بين kــ;زمين هند و روســيه ميباشــد. در پاداش به اين ترک پاليmــ_ شــاه امان حال ســاختن يک ح
هللا،  نادرشاه کمک هاى مداوم و وافر  پولى و اسلحه را از انگليس ها دريافت ميکند.  يک ارسال دوامدار 

ـــــکل  مواد جنگى   داده» قرضـــــه«از خيبر به نگهبان و دروازه بان جديد بريتانيا در  جريان دارد . پول بش
  ميشود، اما بريتانيا کمترين توقع بازپرداخت را ندارند.  
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 بعامن

  دفتر سياk_ حکومت بمبئى ١٩٢٩فبرورى  ٢٣مؤرخ  ٨٤٦تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان،  −
  معاون کمشنر بنو  ١٩٢٩مارچ ٢٩تلگرام مؤرخ اسناد آرشيف انگلستان،  −
  پوليتيکل پاراچنار ١٩٢٩سپتمبر  k١٠_  مؤرخ  ٥٢-٨٥٠تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان،  −
امور g;قى در  ۀشيخ محبوب على آتش ١٩٢٩مى   ٧مؤرخ  ١٠تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان،  −

  پشاور
ايالت k;حدى  ١٩٢٩نومبر  ٨ايف مؤرخ  ١٨٩اسناد آرشيف انگلستان، مکتوب محرمانۀ عاجل شماره  −

   شمال غربى از پشاور 
ايالت k;حدى شمال غربى از  ١٩٢٩دسمبر  ٦مؤرخ  ٧٠٨اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −

  پشاور 
 به وزير دولت در امور هند، لندن  ١٩٢٩دسمبر  ٩مؤرخ  ٣٦٠٨اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
  وزير مختار انگليس در کابل ١٩٣٠جون  ١٧ مؤرخ  ٥٠اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
 .پشاور   ١٩٢٩دسمبر  ٢٣مؤرخ  ٧٤٩اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −

  (پايان)

: پوست تحت عنوان  )uس، >مک های  ضد « مضمون روزنامۀ معت%$ واشنگrلpوزى ان پ%|
 »اتحاد جماه%| شوروی


