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 ۲۰۲۲ جنوری ۲۶                                داکتر عبدالرحمن زمان  

 

 انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

ها به محمدنادرخان قابل يادآظريستتا ااتتوار ظ   آنچه در رابطۀ کمک هاى مالى، استتبارارا ى ظنمامى انيس  

در  آرشتتتت    ىدفبو همد بويبانو   ازقرال ى کهدر استتتتماد مب دد اک د هودظ طوف بو مافى نيهداشتتتتبس آنستتتتا    

انيس   ها نم اواستتبمد در رستتاندن نادر خان به قدر   به نشتتو رستت د، به ظ تتاها ديدد م شتتود که   انيسستتبان

  بجا بيذارند ىاسماد  حويو

 دريس جا چمد مثالى بشکل مشا نمونۀ خوظار را يادآظر م شويم:

»فويتک  يکرتار دييو بته مالقتا  اظ رفتا ظ پ تا       بطوف پشتتتتاظر هوکتا کمتد،از بمرئى  قرتل از آنکته نتادرختان   •

ورى    ٢٣مؤرخ    ٨٤٦)تلگرام شممممممممممممار    . شتتتفاهى هکوما همد بويبانوى را بواير  رستتتاند دفتر سممممممممممم ا    ١٩٢٩فتر

)  حکومت بمبئى

مارچ اطالع داد که اتتتاهرهادد محمد اتتتدي  خان، يکى از اشتتتاااتتتى که  ٢٩م اظن کمشتتتمو »بمو  بباري    •

محمد نادرخان از خوستا بوششتبه استا ظ م اواهد آن پ غا  شتفاهى  بح ث رابط م وفى شتدد بود، با نامه ظ  

 معاون کمشت  بنو (.  ١٩٢٩مارچ ٢٩)تلگرام مؤرخ به سف و انيس    سس م کمد  نامه را شاصاً 

شتتوکا ايرمو، را با چمد مکبون نهد کمشتتمو ىمومى    ۀمحمد نادر خان در ماد اپويل هم ايم اى هک م ، نمايمد •

 قا تاى پوداخا پوغ نمودد استا  کمشتمو شهار   ظ بصتور  شتفاهى ايالا ستوهدى شتماغ بوبى فوستبادد 

را داشتتتتا، ظ در آن    يتلاپو  ٢٧کته يکى ازيس نتامته هتاى نتادر ختان  کته بته فتارستتتتى بود  تاري   انيس ستتتتى    م تدهتد

 خواسبه شدد بود که آنوا شاصاً بمس نشان دهد 

 وستتط ايم اى هک م اتتور  شوفا     ١٩٢٩دييو محمدنادر خان بواى پوغ  در ماد  مى  قا تتاى شتتفاهى  يک  •

ايس  پ غا  محمدنادرخان نوشتا که  ايم اى هک م  ايس پ غا    ۀبارشت   محرون ىسى، ستکو و امور شتوقى در

 شوفبه ظ به اظ هدايا دادد شدد  ا آنوا به همفويه رساندد ظ ممبمو جوان بماند   شفو را در 

در يک ستتتمد دييو ايجما ستتت استتتى از پاراچمار اطم مان دادد استتتا که »مطاب  به هدايا   سيوا  ديوظزى  •

به هاجى ]محمد اکرو خان [ دادد شتتتتد  اظ به اهب ا  پ غا  بصتتتتور  شتتتتفاهى شتتتتماغ بوبى،    هکوما ايالا

 يادداشتتتتا شوفا ظ مس آنوا  صتتتتدي  کودد ا    مس اموظز آنوا درستتتتا نمودد ظ اظ فودا نهد نادر م وظد  
)تلگرام   

 پوليت کل پاراچنار(.  ١٩٢٩سپتمتر  ١٠   مؤرخ  ٥٢-٨٥٠شمار  
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د بويبانوى به شت   محرون ىسى، ستکو و امور شتوقى هدايا دادد استا  ا از هکوما همييودستمد  در يک •

ذکو نا   ا حاد شتتورظى  ظ مو تتوىا  مهم ستت استتى در  سيوا  هاى  رهما خان، نارو ياستتوپوستتا ستتفار  

قر در   ۀشممممميو معبوآ ع    شممممم   ١٩٢٩ىم    ٧مؤرخ    ١٠)تلگرام شممممممار     انيس   درکابل، جسوش وى کمد  امور شر

 پشاور(. 

ظ استماد دييو موجود در آرشت   انيسستبان تابا م شتود که انيس   ها نم اواستبمد در رابطه با فوق استماد   از

ب ضتتى از مو تتوىا  هستتات ستتمد  حويوى بجا بيذارند، ظ اکثو ايس پ ا  ها  وستتط اشتتاا  رابط دظطوف  

رشاد هم  هکوما خاندانى  ظ هم مقاما  انيس سى  هبى ب د از  اا نش مى نادبصور  شفاهى  رساندد م شد   

نم اواستتبمد همايا ظ کمک هاى انيس   ها ىسمى باشتتد، چون مود  افغانستتبان هم از استتب مار انيس   ظ هم  

 از دسا نشاندشان شان نفو  داشبمد  

 دريس جا به چمد نمونۀ دييو اکبفا م کم م:

داشتتتبمد، بستتت ار   ه از رژيم  خانوادۀ محمد نادر خانانيس   ها کمک هايشتتتان را درمقايستتته با  وق ا ى ک •

،  ناچ ه م دانستبمد، به ىو   دديۀ مستبق م آن به رژيم جديدالبدست    نادرى در کابل، آنوا به ايم اى هک م

ايجما اظ، که  ر ۀ همد بود ظ استوار را هف  م کود، م دادند 
ايف مؤرخ    ١٨٩معرمانۀ عاجل شممممار   )مکتوآ   

  ايالت شحدى شمال غرنر از پشاور(.  ١٩٢٩نومتر  ٨

   دک د ظ  شتتتوير نادرخان در مافى نيهداشتتتبس ايس کمک ها  ا اندازۀ بود که هبى ستتتودار شتتتاد ظلى خان •

افغانستتبان در لمدن    س شتتدد بود،هم اخب ار اتتحرا  ايس مستتايل را  بوادر نادرخان که بح ث ستتف و جديد

نداشتتتا    شتتتاد ظلى خان هميام که  از راد همد به طوف انيسستتتبان ستتتفو م کود در مالقا ر با نورمس بولبس  

کم شتتتتمو ىمومى ايتالتا ستتتتوهتدى شتتتتمتاغ بوبى در پشتتتتاظر از متذاکود  در بتارۀ پوغ پ شتتتتکى بته رژيم نتادرى 

ارهتار داشتتتتا کته اظ اتتتتاله تا متذاکواد دريس زم مته را نتدارد، ظلى بته نتادرختان دريس رابطته خوددارى نمودد  

شممممممممممممممممممممممممار   اطالع خواهتتد داد )تلگرام   لنممممممممدن   ١٩٢٩دسممممممممممممممممتر    ٩مؤرخ    ٣٦٠٨.  امور  نممممممممد   در  دولممممممممت  وزدر  بممممممممو 

0L/P&S/10/1301 .) 

ه »بتدظن شتتتتک در انيس   هتا در رابطته بتا ايس مافى کتارى ، هوشتتتت تارى ظ اهب تا  رژيم نتادرى نوشتتتتبمتد کت  •

خانوادۀ ستتسطان خ ل ]خانوادۀ ستتسطان محمدخان طالحى[ هستتاستت ا ظ روافا آشتتکارى ظجود دارد که در 

افغان هاى ىادى ديدد نم شتتتود   اهبماًع ىسا شتتتايد  شتتتوير نادرخان  باشتتتد که  م اواهد در آباز از هو  

)اسممممممممناد  رشمممممممم ف ان ل ممممممممتان  تلگرام    آنچ هى اجبمان کمد که اهستتات بال  بودنر را نهد مود  ىم قبو ستتازد  

 .(0L/P&S/10/1301بو وزدر دولت در امور  ند  لندن  ١٩٢٩دسمتر  ٩مؤرخ  ٣٦٠٨شمار  
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ذکو يتک  سيوا  دييواز ستتتتف و انيس   در کتابتل ىتارى از    در رابطته بتا پمهتان کتارى رژيم  ختانوادۀ نتادر ختان •

»ظزيو خارجه ]ف ض محمد خان زکويا[ ديوظز به انيس    از کابل نوشتتتا که دلچستتتنى ناواهد بود  ستتتف و  

آمتتد   مالقتتا  مس 

  متتتتتتتت کتتتتتتتتداًظ  

کتود   درختواستتتتتا

ۀ  متقتتالتت    ت هت کتته   

از   التتهتتا  شتتوفتتبتته

ممابع رستمى،  که 

نشتتتتتتتانتتتدهتتتمتتتدۀ  

ختتتتتتوستتتتتتتتتمتتتتتتدى  

  هکومتا بويبتان تا از رظ  هکومتا نتادر ختان ، ظ يتا  وى پتال ستتتتى امتان اگ ختان ظ قوار شوفبس   حتا نفوذ 

دل ل ايس درخواستتا  رس غا  موجود داخسى ىس ه هکوما  نشتتو شتتود   مطروىا  بويبان ا باشتتد، نرايد در 

بح ث دستتتتا نشتتتتاندۀ بويبان ا ن ستتتتا  ايس  رس غا  خطو فورى نداشتتتتبه، ظلى  اهبماغ اقداما  مستتتتبق م  

اسممممممناد  رشمممممم ف  )   رظستت ه، در اتتور ى که آنها فکو کممد که م دان را در افغانستتبان باخبه اند، موجود استتا

  .(0L/P&S/10/1301 وزدر مختار ان ليس در کابل ١٩٣٠جون  ١٧ مؤرخ  ٥٠ان ل تان  تلگرام  شمار  

مقاما  انيس ستتى هم از نشتتو استتوار شتتان در رظزنامه ها ظ جوايد هوات زياد داشتتبمد  طور مثاغ م بوان از  •

 Dailyکه در ىک  ال متل بمقتابل نشتتتتو مقتالۀ  »ديسى م تل     سيوا  ظزيو دظلا بواى امور خارجۀ همتد نا  بود

Mail     يا »پوسا رظزانه  راجع به اظ اع افغانسبان فوسبادد شدد اسا  ايس رظزنامه در مقالۀ به قسم س سل

نوشبه بود که  نادر از هوکا  هر ب اگ )کسکانى(  وسط سه    ١٩٢٩اکبوبو  ٢١بباري   (Cecil Rice) راي  

بون هاى شتتتجاع  اطالع هااتتتل م کمد  ستتتفار  انيسستتتبان در کابل  وستتتط همدى ها، ىمد اً آن نفو از پشتتت 

پشتتتتبون هاحى  محتافمتا م شتتتتود که ]ب تد از خوظ[ انيس   ها[ در آنجتا ماندد  ا از ممتافع  استتتتباتدا  کممتدۀ  

ايم اى   شتتان هفارا کممد   ايس ستته نفو با شتتفو ذري ۀ دستتبياد مافى ب ستت م اطالىا  را به شتتاصتتى  ]بما 

ف ال ا م کمد   ظزيو دظلا بواى امور خارجۀ همد م نوستتد   [ در پشتتاظر م وستتانمد که به نفع نادر خانهک م

  ستف و انيسستبان در کابل ا ااذ شتدد بود، اما »راي   ايس م سوما  رستمى  که ايس اقداما   وستط همفويه

را از کجتا بتدستتتتا آظردد استتتتا ه اظ م اواهتد ممرع م سومتا  »راي   مورد  حق   قوار شوفبته ظ از نشتتتتو 

 مضام س ب دى اظ در »ديسى م ل  جسوش وى شود      

شوچه مقاما  انيس ستتتى  ا هدى م ف  شتتتدند از انبشتتتار چم س مضتتتام س در مطروىا  انيسستتتبان جسوش وى   

نشتتتتوا   همتد بويبتانوى ظ کشتتتتور هتاى بوبى بي ونتد، مثالً جويتدۀ زم متدار بو کممتد، امتا نبوانستتتتبمتد جسو آنوا در  

دستتتمرو دظ مضتتتمون راجع به ار راطا    ٨ىالظۀ مضتتتام س دييو ظ چشتتتمديدهاى  مديو مستتت غ جويدد، بباري   

دسمممممممممتر    ٢٣مؤرخ    ٧٤٩تلگرام  شمممممممممار    ) نادرخان با انيس   ها ظ ظىدد خالفى ها ظ ستتوشمد شتتکمى هاير نوشتتا 

 .(0L/P&S/10/1301پشاور   ١٩٢٩
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ى   شتتورظ  و تتد ا حاد جماه  ىکمک هاپ وظزى انيس  ،   رظزنامۀ م برو ظاشتتميبس پوستتا هم   حا ىموان  »

همد از ستتما  در رابطه با اظ تتاع نا آرا  ظ آشتتون در  ما  ايالا ستتوهدى شتتماغ بوبى که ه ث ا درظازۀ ظرظدى

افغانستبان ظ رظست ه را دارد، نوشتا که  در ستاب  چم س ظ ت  بى سترب م شتد  ا انيس   ها مضتطوبانه  نيوان  

هوکتا  رظت هتا، بيفبتۀ ک نسمتر »خوت هتاح کته مثتل آد  راد م وظنتد  ، بتاشتتتتمتد  تا چته ظقبى از آنستتتتوى خ رو بتا  

شتدن استا ، زيوا در افغانستبان نادرشتاد، کستى که بو ستون هد  هاجم آنى  خواهمد کود  اما ايس  هديد رظ به محو 

 اا ايس کشتور ناقوار کوهستبانى نشتستبه استا ، به ستوىا  در هاغ ستاخبس يک هاحل قوى ب س ستوزم س همد ظ 

رظست ه م راشتد  در پادا  به ايس  وى پال ستى شتاد امان اگ،  نادرشتاد کمک هاى مداظ  ظ ظافو  پولى ظ استسحه  

از خ رو به نيهران ظ درظازد بان جديد بويبان ا    ريافا م کمد   يک ارساغ دظامدار مواد جميى را از انيس   ها د

 در  جويان دارد   پوغ بشکل »قو ه  دادد م شود، اما بويبان ا کمبويس  وقع بازپوداخا را ندارند   

 

وزى ان ليس  کمک  ای  ضد ا تعاد جما تر مضمون روزنامۀ معتتر واشنگتر  پوست تعت عنوان » پتر
 شوروی«
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 منابع
   دفبو س اسى هکوما بمرئى ١٩٢٩فروظرى  ٢٣م رخ  ٨٤٦اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا  شمارد  −

   م اظن کمشمو بمو  ١٩٢٩مارچ ٢٩ سيوا  م رخ اسماد آرش   انيسسبان،  −

  پاراچمارپول ب کل  ١٩٢٩سنبمرو  ١٠سى  م رخ  ٥٢-٨٥٠اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا  شمارد  −

امور شوقى در  ۀش   محرون ىسى آ ش ١٩٢٩مى   ٧م رخ  ١٠ سيوا  شمارد اسماد آرش   انيسسبان،  −

   پشاظر

ايالا سوهدى   ١٩٢٩نومرو   ٨اي  م رخ  ١٨٩اسماد آرش   انيسسبان، مکبون محومانۀ ىاجل شمارد  −

    شماغ بوبى از پشاظر 

   ايالا سوهدى شماغ بوبى از پشاظر  ١٩٢٩دسمرو  ٦م رخ  ٧٠٨اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا   شمارد  −

 به ظزيو دظلا در امور همد، لمدن  ١٩٢٩دسمرو  ٩م رخ  ٣٦٠٨اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا   شمارد  −

   ظزيو مابار انيس   در کابل ١٩٣٠جون  ١٧ م رخ  ٥٠اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا   شمارد  −

   پشاظر    ١٩٢٩دسمرو  ٢٣م رخ  ٧٤٩اسماد آرش   انيسسبان،  سيوا   شمارد  −

 )پايان( 
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