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 ۲۰۲۲ مارچ   ۱۳                               داکتر عبدالرحمن زمان  

 

   اولين وعده و پيام نادر خان بعد از اعالم پادشاهی 

 از البالی اسناد آرشيف انگلستان( ) 

 

پشننو  بلدر سنردرا اگلیتنند  در کدبه به  محدفظ   و چلوگه يک چوکفدار  ديديم که   آرشنف  اگلیتنند     در اسنادد بلی  ا  

گويد ا    ١٩٢٩اکنوبر   ١۵بندريخ   يک بیلرام مرمو ی  مدرشننندر  را ا ند گمود  و ۀ  گدم »رحمت« به سنننسه سننندرر گددربد  ربل

مدرشنند] [ ب گددربد  فردا وارد  پدين ت و ارا بدرجۀ افغدگتننند  [ ب به و ارا بدرجۀ اگلیتننند   اطاد داد که  » طرف  

پددشننند  آيادف افغدگتنننند  بوسنننگ رويه جرگه يد ممیى کلفر می  که بوسنننگ گمديادگد  میت دا ر مفشنننود   و  بواهد شننند

اک وبر ايالت رسحدى گننننننما  ارن   از   ١٦مؤرخ    ٥٧٠ماره  اسننننننراد  ارگنننننن ت ارام نننننن ا    م را   گنننننن )  اگن دب بواهد شنند«««

  (. L/P&S/10/1301پشاور 

ديرو  بنندريخ  پدگددهم   » مدرشنننند] محمند گددر بد   ا ام داشننننت کهدر بیلرام ديلری مذکور  به بعقفن  بیلرام  همفن مالع  

به پدس بربدگ  هدی بدرگ و بدمدا   ب مدگ  -  [همد  شن  در برنر چسیتننو  ( اکنوبر وارد پدين ت افغدگتنند  شند  و١۵) 

امدب  به گدم  پبربد  حتنفن [اهلل گوا  بد  میندگ    بوسنگ ا اندی حد نر گمديادگد  میت افغد    بدبردق آرا   [ بدربشندگ   

اسنننننراد  ارگننننن ت ارام ننننن ا   )  و بلو] شند««  بحفث پددشند  ا ام  ب مدگ -و غفر   بد  همداگ لداهلل   متننعدر شند  ج  سنفد

 (. L/P&S/10/1301اک وبر ايالت رسحدى گما  ارن   از پشاور  ١٦مؤرخ  ٥٧١ماره گ م را   

بد بود به  ابمادا  بدريخ معدصنر کشنور بقديم مفنفافم   را  آرشنف  اگلیتنند    ا   مسم ديلر سناد مد يکدريا

 فبه چوکفدار سنردرا اگلیتنند  چه و دمحمد گددرشند  بعد ا  ا ام پددشنده  ا  ب واگاد و باندوا کااد که 

داد و پفندم ارسنننندر  ا   

بننه شننننفنخ منحنلنوب  نین  

شننننربن    امنور  سننننننربنر 

سنننردرا اگلیتنننند  در 

 کدبه چه بود«

بنینلنرام     منفن نواگنفنم درينن 

بود  را »گنددر بند     کنه

پنددشنننند  ا ام گمود  و 

بر فرا    بفرق شنننننده  را 

فنح محمنند بنند     ۀبنندگنن 

محی  کنه گنددربند  فعا 
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گفم سنننند نت مابندا   فاجند »رحمنت« را بنه حاننننور پنذيرفننه  و  ابندمنت دارد  بر افراشننننننه اسننننت « در همند  رو  وی  

وقای که احت حمايت برياانيا قرار داشتت  به را  ييرترفت حتآم ز يد ادا ه  ي.اد  وی گفت که افغانستاا  اا داد«    رسننم 
 «دوسای ا ا  الآه با ق.رت های ديگر  صيبت ز يد ثابت ش. ۀسياست اوسع

گنددر بند  بعند ا  آ  بنه »رحمنت« گرنت کنه بنه گمندياندگ  ا  وی پفغندم آب  ا  را بنه سنننننربر سنننندب  امور شننننرب  در 

اايای استااستگدار برياانيای کبير و هو.وساانی ها  يباش. و دوست برينادر خا   اگلیتنند  برسندگد   »آغد  پفدم   »سنردرا 
 بنم پفغدم«« کبير باقی خواه.  ان. 

  ب[معفن   حلف  اهلل بد ]برادر غازی امان هللا خان[ در بتنننمت بعدی همفن بیلرام ا  کشننن  اجتننندد حفدا اهلل بد  

 او  مفناد که اجتننندد ديلری هم بدسنننت  و سنننردار  نمد  بد  در ارگ اطاد داد   [سنننرا ب  لدارممفد بد 

 مدگ ب به اثر   –رژيم امدگ     ۀدر همفن بیلرام بلر وفدا مفر هدشننم بد  [و ير مدرفآمد  امد شننادسنند   گشنند  اگد«  

اک وبر ايالت    ١۸مؤرخ    ۱۱۵ماره  گنننن اسننننراد  ارگنننن ت ارام نننن ا    م را   ) بیل  به اطاد رسندگفد  مفشنود«  ۀ[گويدب حمی 

   (.L/P&S/10/1301رسحدى گما  ارن   از پشاور 

    منننننلننو نندا دورننننن گننرچننه  

منننقننندم    ۀاننن فننن در مننن  کتنننننن  

گنددر بند  ا  طرف     پنددشننننده

بنندرکننه  »  گوشنننننانند  ٢۳  خيبننه 

  منانمن   حاننننرافن ا نین   دا فن من 

وطن وارد کدبه شند  ا  طرف 

بننه پننددا  ا بنندمننت    نيمیننت 

پننننددشننننننندهنننن  بننننه     بنننندرگ 

افغندگتنننننند  بلو] واگن ندب 

و در اثر اصرار میت    دگديگرد

  شنننده  ۀرفوظ   وگ يذاا همد

   سنننالراما لا   ) ««رفناديرا پذ

د ام   (۱۳۱۱سننننننننا    ۲صنننننننن  ا 

منعنننلنر واشننننانلنننن    ۀرو گنندمنن 

چاند مند  بعندراجع بنه  پوسننننت  

بندمنت بدرگ گنددر شنننند  برای 

هنند   » بنحننت  نانوا    اگنلنینفنى 

کنمننک   اگنلنینفنى   پنفنرو ی 

 پفرو ی »   اوا  بحت پوست واشالنن معنلر ۀرو گدممامو  

 «یشورو رفجمده ابحدد  د  یهد کمک اگلیفى 
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در رابنه بد او ننندد گد آرام و  «ی   کشنننور گددر شننند  حد] حديی  بفن هاد و روسنننفهشنننورو رف ننند ابحدد جمده   یهد

ورودی هاد ا  سنمت افغدگتنند  و روسنفه را دارد    فآشنوب در بمدم ايدرت سنرحدی شنمد] غرب  که حفنفت دروا 

  ۀ هد ماننننربدگه  گلرا   حرکدا روس هد  بلرن اگلیفىگوشنننت که  در سننندب  چافن و نننعفن  سنننل  مفشننند بد  

کفسیاگ »برس هد فنه منه آدم را  مفروگد«   بدشنناد بد چه وبن  ا  آگتننوی بفلر بد سننرگفد  بسدجم آگ   بواهاد  

ه محو شننند  اسنننت   يرا در افغدگتنننند  گددرشننند   کتننن  که بر ب ت اين کشنننور گدبرار  کرد« امد اين بسديد رو ب 

اسننت   به سننر ت  در حد] سنندبنن يک حد ه بوی بفن سننر مفن هاد و روسننفه مفلدشنند« در  هکوهتننندگ  گشننتننن

هد    پددا  به اين برک پدرفتننن  شننند  امد  اهلل   گددرشننند  کمک هدی مداوم و وافر  پور  و اسنننیحه را ا  اگلیفى

در  جريد  دارد «   يندگفددريدفت مفناد«  يک ارسد] دوامدار مواد جال   ا  بفلر به گلسلد  و دروا   بد  جديد بر

 پو] بشنه »بر ه« داد  مفشود  امد بريندگفد کمنرين بوبع بد پردابت را گدارگد«  

  وابع:
سنننرحدی شنننمد] غرب   ا  پشننندور اکنوبر ايدرت   ١٦مؤرخ   ۵٧٠اسنننادد  آرشنننف  اگلیتنننند   بیلرام  شنننمدر     −

L/P&S/10/1301» 

اکنوبر ايندرنت سننننرحندی شننننمند] غرب   ا  پشنننندور   ١٦مؤرخ    ۵٧١اسنننناندد  آرشننننف  اگلیتنننننند   بیلرام  مندر    −

L/P&S/10/1301» 

اکنوبر ايدرت سنننرحدی شنننمد] غرب   ا  پشننندور  ١۸مؤرخ   ١١۵مدر   شننن اسنننادد  آرشنننف  اگلیتنننند   بیلرام   −

L/P&S/10/1301»)  

 «١۳١١سدرادمه کدبه    −

 )پديد (
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