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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى:
کامیابى توطئه ها و ماستر پالن انگلیس
(قسمت )٣٩
کمک هاى نظامى و مالى انگليس ها در رساندن محمد نادرخان به سلطنت
رسیدن مدعیان تاج و تخت کابل به قدرت ،بدون پول و اسلحه امکان نداشت .محمدد نادرخدان کده بداتن رنردور و دسدت
خالى از فرانسه برگشته بود ،بدون کمک انگلیس هانمیتوانست از عهدۀ مسلح ساختن و مصارف اعاشد نندد هدزار ن در
لشکر قبایلى برآید.
طورى که قبالا نیز رکر شده است ،انگلیس ها بنا بدر د یدل مت ددد ،پالیسدى نداغ نهداد دیدر رانبددارى را اعدالغ و تدال و
پافشدددارى داشدددتند تدددا کمدددک بددده محمددددنادر خدددان و مدددداخالت خدددود در امدددور داخلدددى اف انسدددتان را مخ دددى نگهدارندددد.
محمدنادرخان هغ طوریکه از ورود به هند گرفته تا رسیدن به پشاور و رفتن به سمت رنوبى و لدوگر بصدورت متدواتر
به آزادیخواهدان هندد و اف انهدا رارد بده هددف اصدلى خدوی درو ،میگ دت ،کده گویدا در آمددن بده اف انسدتان م صدد
شخصى ندارد ،خود مدعى تاج و تخت نبوده ،تنها براى نرات وطن و برگشتاندن صلح و آرام برگشته اسدت  ،از
احوال مورودۀ اعلی حضدرت امدان خ خدان مت سدف بدوده و بدراى خیدر شخصدى شدان و منداف رام ده کدار خواهدد کدرد،
وانتخاب پیشوا کار مردغ اف انستان است )۲( ،رار به ارتباطات با انگلیس هدا وکمدک هدائى کده در رسدیدن بده تداج و
تخت از آنها بدست آورده بود ،همواره درو ،گ ت.
یکى از بزرگترین درو ،هاى محمدنادر خان رار بده گدرفتن کمدک نىدامى از انگلدیس هدا بدود کده افشداى آن سدبب
اعتراض روشن کران شده و از رمله عبدالهادى خان داوى که از طرف محمدنادرخان بحیث سد یر اف انسدتان در بدرلین
م رر شده بود ،برسغ احتراج است ا نموده ،به کابل آمد و پس از نندى به زندان فرستاده شد.
محمد نادرخان براى بازى دادن روشن کران و ملت اف ان در مح ل افتتدا شدوراى ملدى نداغ نهداد سدال  ۲٣۲۱قسدمت
زیادى از وقت خود را صرف توضیحات و شکایاتى نمود که چگونه انگلييس هيا بيه او کميک ندردنيدو و او ا هيي
کشور خارجى کمک نگرفته است .او گ ت که «من امروز بحضور شما وکالى ملت اعالن مینمایغ که من بردز فضدل
و رحغ خداى قادر مطلق و فداکارى اهالى اف انستان بامداد هینکداغ دولت ارنبى کابل را فتح نکدرده اغ  ».امدا او گ دت
که ب د از رسیدن به تاج و تخت از انگلیس ها قرضه وکمک بى قید وشدرط گرفتده اسدت « :سیاسدت مدن در اف انسدتان
سر و راز ندارد ،سیاست من در اف انستان آشکارا است .من میخواهغ هر نیز را به شما واضح کنغ تا شما از هر نیز
واقدف باشددید و بکدار هدداى خدود بدانیددد .وقتیکده مددن در کابدل رسددیدغ و شدما ملددت باصدرار و ت کیددد مدرا پادشدداه اف انسددتان
انتخاب کردید ،وزارت خارره فوراا به تماغ دنیا اعالن کرد ...من بنابر اصول و قواعد بین المللى تماغ م اهدداتى را کده
حکومت سابق با دولت متحابه ع د کرده بود ،تصدیق کردغ دیگر هیچ م اهدۀ سرى و علنى ننموده اغ  .البته سال گرشته
ب ضى از دول بما امداد کردند ،نناننه حکومت بهی برطانیا بدون کداغ شرایط باف انستان امداد کرد ،این امدداد عبدارت
است از یک لک و ه تادو پنرهزار پوند قرض بال سدود ،و ده هدزار ت ند و پنرداه لدک کدارطوس ،و ندون ایدن امدداد
مبرا از هر گونه آ یشات سرى و علنى است ،و بدون شرایط است ،من به ممنونیت قبول کرده اغ )۱( ».
محمدد ندادر خدان در بی انیده ا پدول را قرضد بددون سددود و اسدلحه را کمدک نامیدده و وقدت آندرا سدال گرشددته (۲٣۱٩
شمسى مطابق با  ۲٩٣۱میالدى) رکر میکند .از طدرف دیگدر فریدزر تیتلدر کده از دوسدتان نزدیدک خدانوادۀ نادرخدان و
س د یر انگلددیس در کابددل بددود ،در ص د ح  ۱٣۲کتدداب خددود «اف انسددتان  :مطال د انکشددافات سیاسددى آسددیاى مرکددزى و

د پاڼو شمیره :له  1تر6
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رنوبى » م دار این پول را پنج هدزار پوندد بیشدتر ی ندى یکصدوهشدتاد هدزار پونددرکر نمدوده ،هدغ پدول و هدغ ده هدزار
ت ن را تح سخاوتمندان حکومت بریتانیا و سال آنرا  ۲٩٣۲مینویسد)٣( .
و اما از اسناد مورود در آرشیف انگلستان به اثبات میرسد کده ایدن کمدک هداى انگلدیس هدا بده محمدد نادرخدان در سدال
 ۲٩۱٩و بم صد رساندن او به قدرت صورت گرفته است  .تلگراغ  ۱٩مارچ کمشنر عمومى در پشاور حاکیسدت کده
شداه ولددى خددان از طریددق ردددران و شدداه محمددود خدان از طریددق منگددل و آریددوب ،بتدداری  ۱٢مددارچ خوسددت را بم صددد
گردیز ترک گ تند .نادرخان هغ باید بتداری  ۱٢مدارچ بده همراهدى لشدکر رددران و صدبرى ،کده بده آنهدا اسدلحه داده
است ،از متون بطرف گردیز حرکت میکرد .اما بین لشکر ردران و منگل تنازع بر سر ت سدیغ اسدلحه رد داده اسدت .
نادرخان میکوشد منگلى ها را قان سازند تا رسیدن به گردیز مسئل ت سیغ را بده ت ویدق اندازندد ،ولدى منگلدى هدا فکدر
میکنند نالى در میان بوده  ،لرا نادرخان در کوش های ناکاغ شده و در نتیره رن بین ردران و منگل منرر به نور
شدن بازار خوست شده است  .حرکت محمدنادر خان بطرف گردیز هغ به ت ویق افتاده و شاه ولى خدان و شداه محمدود
خان هغ به خوست برگشته اند)٤( .
تلگراغ ب دى کمشنر نشان میدهد که محمد نادر خدان ب دد از ت سدیغ یدک هدزارو پنرصدد ت ند بده لشدکر رددران و یدک
هزاروپنرصد ت ن به لشکر منگل بتداری  ۱٢مدارچ بطدرف گردیدز حرکدت کدرد )٢( .ایدن سده هدزار ت ند از رملد
همان ده هزار ت نگى بود که انگلیس ها به اساس راپور محمددنادر خدان (کده بدزودى رکدر خواهدد شدد) بدراى لشدکر ده
هزار ن رى اقواغ مختلف تهیه دیده و توسط میکونانى ،پولیتکل ایرندت ایرنسدى کدرغ (کسدى کده ب دد از تخدت نشدینى
محمد نادر خان بحیث س یر ردید انگلستان در کابل م رر شد) به او رسانده شد.
رددالبتر اینکدده انگلددیس هددا در همددین وقددت یکبددار دیگددر بدده پی دداغ امددان خ خددان کدده توسددط یددونس خددان مستشددار سد ارت
اف انستان در لندن به وزیر خارر انگلستان داده شد و در آن ارازه خواسته شده بدود تدا ماشدیندار هداى فرانسدوى ایکده
در دوران س ر اروپاى او خریدارى شده و ف الا در بندر کراندى اندد ،بده قنددهار فرسدتاده شدوند ،ردواب رد دادندد)٢( .
آنها نوشتند که « چه تفنگ هاى خودکيار اميان خ خيان بيه شيخو او و ييا حدوميت اف انسيتان ارسيان شيدى باشيندو بيى
اهميت بنظر ميرسدو چون ما هي حدومتى را در اف انستان برسميت نمى شناسيم و به محموليه هياى شخ يى هيم تيا
وقتى اجا ى نميدهيمو که در اف انستان يک حدومتى که ما برسميت شناخته باشيمو تأسيس نشدى باشد)٢( ».
از اسناد دیگر مورود در آرشیف انگلستان میبینیغ که محمد نادر خان ب د از رسیدن ب ددرت هدغ از انگلدیس هدا اسدلحه و
پول گرفته است  ،و م در آن اسلحه دونند اسلح بود کده در دوران تدال هداى رسدیدن بده قددرت گرفتده اسدت  .مدثالا
س یر انگلیس براى اف انستان بتاری  ۲٩مى  ۲٩٣۱گزار میدهد که ایدغ اى حکدیغ ،م تمدشداه ،ب دد از گرشدتاندن یدک
ماه در کابل بمن بصورت محرمانده اطدالد داد کده حکومدت اف انسدتان بده اسداس وعددۀ قبلدى هم ریدز بدزودى ت اضداى
کمک بیست هزار ( )۱۱۱۱۱ت ن و بیست ملیون مرمى را خواهد کرد )٨( .تلگراغ  ۲۱رون س یر انگلیس هغ نشان
میدهد که انگلیس ها از قبل این تح مخ یان انگلیس هدا بده محمددنادر خدان را مدورد بحدث قدرار داده و تصدویب نمدوده
بودند ،و این تح ه شامل ت دی ه ت لک (ه تصد هزار) روپید پیشدکى بدود کده حتدى در مداه ندومبر سدال  ۲٩۱٩ب دد از
داخل شدن نادرخان به کابل تصویب شده بود)٩( .
در رابطه با کمک هاى مالى انگلیس هدا بده محمددنادر خدان نیزنندد مثدال ریدل را طدور نمونده از آرشدیف انگلسدتان ن دل
میکنیغ :م اون کمشنر بنو بتاری  ۱٩مارچ اطدالد داد کده صداحبزاده محمدد صددیق خدان ،یکدى از اشخاصدى کده بحیدث
رابط م رفى شده بود ،با نامه و پی اغ ش اهى محمد نادرخان از خوست برگشدته اسدت و میخواهدد آن نامده را شخصدا ا بده
س یر انگلیس تسلیغ کند )۲۱( .هم ریز محتواى پی امى را که قاصدد محمددنادرخان آورده بدود نندین گدزار داد « :مدن
ب د از آن از حبیب خ خواهغ خواست تا تخت کابل را ،با شرایط سخاوتمندان براى خود و پیدروان  ،رهدا کندد .اگدر او
نیددروى کددافى مددا را ببینددد ،قبددول خواهددد کرد.ب ددد از داخددل شدددن بدده کابددل مددن ررگد نمایندددگان تمدداغ اقددواغ اف انسددتان را
فراخواهغ خواند .از آنها ما پارلمانى خدواهیغ سداخت کده قدانون اساسدى را سداخته و صدالحیت هداى شداه آیندده را ت دین
کند .روشن است که اف انستان ازین به ب د توسط یک شاه مطلق ال نان به آرامى اداره شده نمیتواند ،بندابران صدالحیت
هاى شاه آینده با یدبه شدت محدود شوند .ب د از انراغ این کار ،نمایندگان اقواغ شاه خدود را کاندیدد نمدوده و تحدت شدرایط
ت ین شدۀ پارلمان تخت و تاج به وى پیشک خواهد شد.از آنرائیکه به پیروان من باید پدول داده شدود ،مدن بدراى ادامد
این پروگراغ به پول ضرورت دارغ  .بدون شک رند داخلدى در اف انسدتان بدراى مددت طدو نى ادامده خواهدد داشدت،
اگر برنام من ناکاغ شود ،اف انستان ترزیه خواهد شد)۲۲(» .
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محمدد نددادر خددان در مداه اپریددل هددغ ایددغ اى حکدیغ  ،نمایندددۀ شددرکت ایبندر ،را بددا ننددد مکتددوب ندزد کمشددنر عمددومى ایالددت
سرحدى شمال دربى فرستاده و بصورت ش اهى ت اضاى پرداخت پول نموده است .کمشنر گزار میدهد که یکى ازین
نامه هاى نادر خان که به فارسى بود تاری انگلیسى  ۱٢اپریل را داشت ،و در آن خواسته شده بود کده آندرا شخصدا ا
بمن نشان دهد .در نامه گ ته شده بود که ما پیشرفت خوبى داریدغ ،توانسدته ایدغ اقدواغ رندوبى و مشدرقى را متحدد سدازیغ،
ولى به پول نیاز داریغ  .در نامه ب د از هدایت به حکیغ که مبلغ پنج هزار ( )٢۱۱۱روپیه را به ادرسدى در پارانندار و
مبلغ پنج هزار ( ) ٢۱۱۱روپیه را به حامل نامه ت دیه کند ،ر کر شده بود که به حکومدت ههندد بریتدانوىر مرار ده نمدوده
بناغ او هنادرخانر یا شخصا ا و یا به نمایندگى از حکومت اف انستان قرضه بخواهد.
یدک ت اضداى شد اهى دیگدر محمدددنادر خدان بددراى پدول در مداه مددى  ۲٩۱٩توسدط ایددغ اى حکدیغ صددورت گرفدت .شددی
محبوب على ،سکرتر امور شرقى دربارۀ این پی اغ محمدنادرخان نوشت که ایغ اى حکیغ این پی اغ را در شد ر گرفتده
و به او هدایت داده شده تا آنرا به هم ریز رسانده و منتىر رواب بماند .در پی اغ آمده است که «اقواغ و یات رندوبى و
مشرقى بصورت مکمل از من حمایت میکنند و یک ت دداد بدزرج رنگرویدان را آمداده سداخته اندد .تنهدا مشدکل مدن پدول
است  .پولى که بتواند براى مدت کوتاهى ددراى لشدکر را تهیده نمدوده و از ددارت دیگدران رلدوگیرى کندد .دادن فدورى
دولک روپی هندى بمن ن کلیدى براى تماغ وض یت را خواهد داشت » .محمدد ندادر خدان در خدتغ ایدن پیداغ بده وعدده
هائى اشاره کرده بود که در اروپا به او داده شده و حال وقت پوره کردن آن آمده است)۲۱( .
محمدنادر خان بتاری  ۱رون  ۲٩۱٩سردار احمد على خان را نزد مکونانى فرسدتاده ت اضداى پدول و اسدلح بیشدتر
نمود .ایرنت سیاسى انگلیس ها در گزارش مبنى بر خالص گ تار سدردار احمدد علدى خدان نوشدت کده بزرگتدرین نیداز
سردار نادر خان به پول است .او اسلح بیشتر نیز میخواهد ،اما با آننه در دست دارد کار را به پی بدرده میتواندد.
()۲٣
از یک سند دیگر آرشیف انگلستان ( ۲٢رون  )۲٩۱٩هویداست که محمد نادر خان ب داز آنکه امان خ خان از کشدور
برآمد ،و حضرت نورالمشای هغ حمایت را از وى (نادرخان) اعالغ داشت ،خود را زمامددار آینددۀ اف انسدتان دانسدته
و در صدد گرفتن قرضه بناغ اف انستان و دادن وعده هاى بلندوبا ى قرارداد با شرکت هداى انگلیسدى شدد .حکومدت
ایالددت سددرحدى شددمال دربددى در یددک مکتددوب محرمان د خددود کدداپى نام د ایددغ اى حکددیغ ب ده آقدداى لیلددى ،مسددئول ش د ب
استخبارات را ضمیمه ساخته است که در آن حکدیغ مینویسدد  :رندرال محمدد نادرخدان بده او نوشدته اسدت کده شدیر آددا
(حضرت نورالمشای ) تصمیغ قط ى گرفته است از او حمایت کند .او باز هغ از کمبود پول شکایت نموده و میخواهد
بداند که آیا حا در روشنى بیرون رفتن امان خ خان از صحنه حکومت انگلیس هاحاضر به پرداخت قرضده هسدت
اگر حکومت خواهان دیکته کردن شرایط خاص باشد ،رنرال از من میخواهد بدا حکومدت هندد مدراکره نمدوده ،بده مرکدز
او رفته و ب د از مطر نمودن موضود  ،وکالت نام او را حاصدل  ،پدس بده هندبرگشدته و بحیدث نماینددۀ بدا صدالحیت
وى موضوعات مورد منازعده را بدا حکومدت هندد حدل و فصدل نمدایغ  .ایدغ اى حکدیغ مدى افزایدد کده اگدر حکومدت هندد
بخواهد تنها خواه من هغ رفتن به شیشنوک براى دیدن رنرال میباشد .جنيران ننادرخيانا ا مين خواسيته اسيت بيه
حدومت اطمينان بدهم که خانوادۀ او مخل انه خواهان تأسيس مناسبات نهايت دوستانه بيا حدوميت هنيد بيودى و ميدام
بييه بهتييرين وجييه ا طييرا خييود خواهييد کوشيييدتا جلييو تبلي ييات خييارجى را مرفتييه و هرم ي فر ييت ممييان ني ييت س ي
حدومت اف انستان را به حدومت نهندا نخواهد داد)۲٤( .
ازین اسناد و اسناد دیگر موردود در آرشدیف انگلسدتان ثابدت میشدود کده انگلدیس هدا نمیخواسدتند در رابطده بدا ب ضدى از
موضوعات حساس سند تحریرى برا بگرارند ،که البته کمک هاى مالى و اسلحه به محمدنادرخان نیز درین رمله شامل
میباشددند ،و اکثددر ایددن پیدداغ هددا توسددط اشددخاص رابددط دوطددرف بصددورت ش د اهى رسددانده میشددد .مددثالا در یکددى ازیددن
اسنادحکومت هند بریتانوى به شی محبوب على ،سکرتر امور شرقى هدایت داده است تا از رکر ناغ اتحاد شدوروى و
موضوعات مهغ سیاسى در تلگراغ هاى رحمت خان ،ناىر یاسرپرست سد ارت انگلدیس درکابدل ،رلدوگیرى کندد)۲٢( .
در یک سند دیگر ایرنت سیاسى از پاراننار اطمینان داده است که «مطابق به هدایت تلگدراغ دیدروزى حکومدت ایالدت
شدمال دربدى ،پی داغ بصدورت شد اهى بده حدارى همحمدد اکبددر خدان ر داده شدد .او بده احتیدداط یادداشدت گرفدت و مدن آنددرا
تصدیق کرده اغ  .من امروز آنرا درست نموده و او فردا نزد نادر میرود)۲٢( ».
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تأکيد بر مخفى نگهداشتن کمک ها و تحايا انگليس ها به محمدنادرخان
آننه در رابط کمک هاى مخ ى مالى و اسلح انگلیس ها بده محمددنادرخان قابدل یادآوریسدت اصدرار هدردو طدرف بدر
مخ ى نگهداشتن آنست  .انگلیس هدا کده ایدن کمدک هدا را درم ایسده بدا توق داتى کده از رایدغ خدانوادۀ محمدد ندادر خدان
داشتند ،بسیار نانیز میدانستند ،به عوض ت دی مست یغ آن به رایغ ردیدالت سیس نادرى در کابدل ،آندرا بده ایدغ اى حکدیغ،
ایرنت او ،که تب هند بود و اسرار را ح ى میکرد ،میداد)۲٢( .
ت کید و تشوی نادرخان در مخ ى نگهداشتن این کمک ها تا اندازۀ بود که حتى سدردار شداه ولدى خدان بدرادر نادرخدان
کدده بحیددث س د یر ردیددد اف انسددتان در لندددن ت ددین شددده بددود،هغ اختیددار صددحبت ایددن مسددایل را نداشددت  .شدداه ولددى خددان
هنگامیکه از راه هند به طرف انگلستان س ر میکرد در مالقات با نورمن بولتن کمیشنر عمومى ایالدت سدرحدى شدمال
دربى در پشاور از مراکره در بارۀ پول پیشکى به رایغ نادرى خوددارى نموده اىهار داشت که او صدالحیت مدراکراه
درین زمینه را ندارد ،ولى به نادرخان درین رابطه اطالد خواهد داد )۲٨( .انگلیس ها در رابطه با این مخ دى کدارى
 ،هوشیارى و احتیاط رایغ نادرى نوشتند که «بدون شدک در خدانوادۀ سدلطان خیدل هخدانوادۀ سدلطان محمددخان طالئدىر
حساسیت و ىرافدت آشدکارى وردود دارد کده در اف دان هداى عدادى دیدده نمیشدود .احتمدا ا علدت شداید تشدوی نادرخدان
باشد که میخواهد در آداز از هر آننیزى ارتناب کند که احساس دالغ بودن را نزد مردغ عمی تر سازد)۲٩( ».
در رابطه با پنهان کارى رایغ خانوادۀ نادر خان رکر یک تلگراغ از س یر انگلیس در کابل عارى از دلنسدپى نخواهدد
بود .سد یر انگلدیس از کابدل نوشدت کده «وزیدر خاررده هفدیض محمدد خدان زکریدار دیدروز بده مالقدات مدن آمدد و م کدداا
درخواست کرد که هیچ م ال الهاغ گرفته از مناب رسمى ،که نشاندهندۀ خرسندى حکومت بریتانیا از رو حکومت
نادر خان  ،و یا ترک پالیسى امان خ خان و قرار گرفتن تحت ن ور بریتانیا باشد ،نباید در مطبوعات نشدر شدود .دلیدل
این درخواست تبلی ات مورود داخلى علیه حکومت بحیث دست نشاندۀ بریتانیا نیست .ایدن تبلی دات خطدر فدورى نداشدته،
ولى احتمال اقدامات مست یغ روسیه ،در صورتى که آنها فکر کنند که میدان را در اف انستان باخته اند ،موردود اسدت».
()۱۱
م امات انگلیسى هغ از نشر اسرار شان در روزنامه ها و رراید هراس زیاد داشتند .طور مثال میتوان از تلگدراغ وزیدر
دولدت بدراى امدور خاررد هندد نداغ بدرد کده در عکدس ال مدل م ابدل نشدر م الد «دیلدى میدل»  Daily Mailیدا «پوسدت
روزانه» رار بده اوضداد اف انسدتان فرسدتاده شدده اسدت .ایدن روزنامده در م الد بده قلدغ سیسدل رایدس )(Cecil Rice
بتدداری  ۱۲اکتددوبر  ۲٩۱٩نوشددته بددود کدده نددادر از حرکددات حبیددب خ (کلکددانى) توسددط سدده ن ددر از پشددتون هدداى شددراد
اطالد حاصل میکند .س ارت انگلستان در کابدل توسدط هنددى هدا ،عمددتا ا آن پشدتون هدائى محافىدت میشدود کده هب دد از
خروج انگلیس هار در آنرا مانده تا از مناف استخداغ کنندۀ شان ح اىت کنند .این سه ن ر با شد ر رری د دسدتگاه مخ دى
بیسیغ اطالعات را به شخصى هبناغ ایغ اى حکیغر در پشاور میرسانند که به ن نادر خدان ف الیدت میکندد .وزیدر دولدت
براى امور خارر هند میپرسد که این اقدامات توسط هم ریز س یر انگلستان در کابل اتخار شده بدود ،امدا «رایدس» ایدن
م لومات رسمى را از کرا بدست آورده است او میخواهد منب م لومات «رایس» مورد تح یق قرار گرفته و از نشدر
مضامین ب دى او در «دیلى میل» رلوگیرى شود.
گرندده م امددات انگلیسددى تددا حدددى م فددق شدددند از انتشددار ننددین مضددامین در مطبوعددات انگلسددتان رلددوگیرى کننددد ،امددا
نتوانستند رلو آنرا در نشرات هند بریتانوى و کشور هاى دربى بگیرند ،مثالا رریدۀ زمیندار بدر عدالوۀ مضدامین دیگدر
و نشمدیدهاى مدیر مسد ل رریدده ،بتداری  ٨دسدمبر دو مضدمون رارد بده ارتباطدات نادرخدان بدا انگلدیس هدا و وعدده
خالفى ها و سوگند شکنى هاى نوشت)۱۲( .
روزنام م تبر واشنگتن پوست هغ تحت عنوان « پیروزى انگلیس ،کمک های ضد اتحاد رماهیر شوروی» در
رابطه با اوضاد نا آراغ و آشوب در تماغ ایالت سرحدى شمال دربى که حیثیت دروازۀ ورودى هند از سمت اف انستان
و روسیه را دارد ،نوشت که در سابق ننین وض یتى سبب میشد تا انگلیس ها مضطربانه نگران حرکات روس ها،
بگ ت کیپلن «خرس هائیکه مثل آدغ راه میروند»  ،باشند تا نه وقتى از آنسوى خیبر با سرنیزه تهارغ آنى خواهند
کرد .اما این تهدید رو به محو شدن است ،زیرا در اف انستان نادرشاه ،کسى که بر تخت این کشور ناقرار کوهستانى
نشسته است  ،به سرعت در حال ساختن یک حائل قوى بین سرزمین هند و روسیه میباشد .در پادا به این ترک
پالیسى شاه امان خ ،نادرشاه کمک هاى مداوغ و وافر پولى و اسلحه را از انگلیس ها دریافت میکند .یک ارسال
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دوامدار مواد رنگى از خیبر به نگهبان و دروازه بان ردید بریتانیا در رریان دارد  .پول بشکل «قرضه» داده
میشود ،اما بریتانیا کمترین توق بازپرداخت را ندارند( .ادامه دارد)

يادداشت ها و مأخذ:
 . 1کشککى ،برهان الدین ( . ) ۲٣۲۱نادر اف ان  :رلد اول که مشتمل بر ارمال حیات اعلیحضرت محمد ندادر شداه از
و دت تا بدو سلطنت میباشد ،ص حات  ٣٤٩تا .٣٢۲
 .۱عیندا ا نطدق اعلیحضددرت محمدد نادرشدداه ددازى بدده ت ریدب افتتدا اولددین مرلدس عددالى (شدوراى ملددى) اف انسدتان ،یددوغ
(مطابق با  ٢رو ى  ۲٩٣۲میالدى) ،ص حات  ۲۲و .۲۱
دوشنبه  ۲٤سرطان ۲٣۲۱
 . ٣ویلیاغ فریزر تیتلر یکى از م مورین انگلیسى در ایالت سرحدى شمال دربى ،کسى بود که ب د از ترک وطدن ددازى
امددان خ خددان م موریددت نىددارت و رسدداندن او را از بندددر بمبئددى تددا فرانسدده داشددت ،و در دوران زمامدددارى خددانوادۀ
محمدنادرخان بحیث س یر انگلیس در کابل ای اى وىی ه مینمود.
 . ٤اسناد آرشیف انگلستان ،تلگراغ شماره  ٣۲۱م رد  ۱٩مارچ  ۲٩۱٩کمشنر عمومى ایالدت سدرحدى شدمال دربدى،
.L/P&S/10/1203
 .٢اسناد آرشیف انگلستان ،تلگراغ شماره  ٣٤٤م رد  ٣۱مارچ  ۲٩۱٩کمشدنر عمدومى ایالدت سدرحدى شدمال دربدى،
.L/P&S/10/1203
 . ٢اسددناد آرشددیف انگلسددتان ،تلگددراغ شددماره  ۲۲۲٩م د رد  ۱٩مددارچ  ۲٩۱٩وزیددر دولددت بددراى امورخارر د هنددد،
.L/P&S/10/1203
 .٢اسددناد آرشددیف انگلسددتان ،تلگددراغ شددماره  ۲۱٢٨م د رد  ۱اپریددل  ۲٩۱٩وزیددر دولددت بددراى امددور خارر د هنددد،
.L/P&S/10/1203
 . ٨اسدددددناد آرشدددددیف انگلسدددددتان ،تلگدددددراغ شدددددماره  ۱٣مددددد رد  ۲٩مدددددى  ۲٩٣۱سددددد یر انگلدددددیس بدددددراى اف انسدددددتان
.L/P&S/10/13010
 . ٩اسدددناد آرشدددیف انگلسدددتان ،تلگدددراغ شدددماره  ٣٢٣٨مددد رد  ۱۲ندددومبر  ۲٩۱٩وزیدددر امدددور خاررددده بدددراى هندددد.
.L/P&S/10/13010
 .۲۱اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگراغ م رد ۱٩مارچ  ۲٩۱٩م اون کمشنر بنو .
 .۲۲اسناد آرشیف هند بریتدانوى ،تلگدراغ شدماره  ۱٩۱مد رد  ٨اپریدل  ۲٩۱٩سد یر کابدل انگلسدتان از شدیمله بده وزیدر
دولت در امور خارره .
 .۲۱اسناد آرشدیف هندد بریتدانوى ،تلگدراغ شدماره  ۱٣٣مد رد  ۲۲مدارچ  ۲٩۱٩کمشدنر عمدومى ایالدت سدرحدى شدمال
دربى .
 .۲٣اسددناد آرشددیف هنددد بریتددانوى ،یادداشددت محرماندد شددماره  ٢٣۱مدد رد  ٣رددو ى  ۲٩۱٩پولیتیکددل ایرنددت کددرغ
پاراننار.
 .۲٤اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگراغ شماره مکتوب محرمان عارل شماره  ۲٢۱٢م رد  ۲٢رون  ۲٩۱٩حکومت
ایالت سرحدى شمال دربى از نتیه گلى .
 . ۲٢اسدناد آرشددیف هنددد بریتددانوى ،تلگددراغ شددماره  ۲۱مد رد  ٢مددى  ۲٩۱٩شددی محبددوب علددى آتشد امددور شددرقى در
پشاور.
 .۲٢اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگراغ شماره  ٢۱٨٢۱سى م رد  ۲۱سپتمبر  ۲٩۱٩پولیتیکل پاراننار.
 .۲٢اسناد آرشدیف انگلسدتان ،مکتدوب محرماند عاردل شدماره  ۲٨٩ایدف مد رد  ٨ندومبر  ۲٩۱٩ایالدت سدرحدى شدمال
دربى از پشاور .L/P&S/10/13010
 . ۲٨اسددناد آرشددیف انگلسددتان ،تلگددراغ شددماره  ٢۱٨م د رد  ٢دسددمبر  ۲٩۱٩ایالددت سددرحدى شددمال دربددى از پشدداور
.L/P&S/10/13010
 . ۲٩اسددناد آرشددیف انگلسددتان ،تلگددراغ شددماره  ٣٢۱٨م د رد  ٩دسددمبر  ۲٩۱٩بدده وزیددر دولددت در امددور هنددد ،لندددن
.L/P&S/10/13010
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 .۱۱اسددددناد آرشددددیف انگلسددددتان ،تلگددددراغ شددددماره  ٢۱مدددد رد  ۲٢رددددون  ۲٩٣۱وزیددددر مختددددار انگلددددیس در کابددددل
.L/P&S/10/13010
 .۱۲اسناد آرشیف انگلستان ،تلگراغ شماره  ٢٤٩م رد  ۱٣دسمبر  ۲٩۱٩پشاور .L/P&S/10/13010
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