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وری  ۱۱                                داکتر عبدالرحمن زمان    ۲۰۲۲ فتر

 

 برای دست کشيدن از جنگ با سقوی ها  شرايط نادرخان  کمکخواهی از انگليس ها و  

 از البالی اسناد آرشيف انگلستان( ) 

 

لهدار   به فکه دسمانیدر خین  بعد از شمکسم  ای  واوا ه ا   ویاه،  ،  ديده شمدام  در قسمت  ای  قلی   طوريکه  

از  يشفیويل ایرایئ   اش امپيشمممنیید   يک  از شمممهاي   به کتک و ويینجيگه  انگیيس ای و  افایده از جنگ 

وهبوط به دفاه  ديگه  ۀ وحهاوین   ن جی چند سند ویم دري  بود.خیرج از کیبل  و اناقیل آن به جی  اون چنگ سقو  ای 

نقل شمممده اسممم ، بدون  لتمممهه و  حیيل خدو  از آرشمممين انگیسممماین  که از وحهوي  بهآوده و را  اند بهياینو   

ر سمممسه سمممی  و چیهه اصمممی    اصمممیي    عالقتندان  یريخ وعیصمممه کشمممور ع ي وین  قديم ويکنم  ی خود ب وانند و

 .بدانندرا  (بعدا نیدرشیه)  نیدرخین  

  یگهاميک  از در کیپ  فوق  

ايجن   ،ويکونیچ  ای  ديگه

 ، سيیس  انگیيس از پیراچنیر

بعد از  ون   »که  مام وي واني

به  وذاکهه بی حیج  وحتد اکله

م که  ادف  اين نايجه رسيد

فعی  نیدر خین خهوج  

 آبهووندانه از افغینساین اس .

 : علیر س  از  خین[ ]نیدرادف 

 .ع و عتوو  به  تیم حیويین خودش و رژيم گذشاه .1

 .حدود يکصد مرد تقريبا  ، وی حاکم ۀو متعلقين طبق ]نادرخان[ مصئونيت خروج خود .2
 .به هند ،ذکر شده اند [۲] آنهائيکه در پاراگراف اخيرو خانواده ها و دارائى منقول  او  ۀتخلي .3

پرداخت مصاارف شاان تو اب حبيل ا له او يوايد دارائى هاا شاان در استان اتان ع در يين حال حکومت ]هند   .4
   عبريتانوا [ مصارف شان را خواهد پرداخت 

چون او خودش نميتواناد باا حبيال ا لاه ما اکره کناد، او حکومات بريتاانياا ميخواهاد اين ما اکراا را برايه ان اا  داده و  
  ۷مؤرخ     ۳۲۰)تلگرام شمممممار    .«شارايىى را که مىاب  به آن نادر خان او استان اتان برايد، او طرف حبيل ا له تيامين کند

 (. نر ړاچنار ايالت رسحدی شمال غراز پا ۱۹۲۹ اکتوبر ما  
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بها  حکوو  بهياینيی نی »در چنين ووارد بسمممميیر حسممممی   ه د کنبه نیدرخین اوشممممدار ويدا   انگیيسمممم وقیویت  

وتکن خواامد بود  می بمدون اينکمه اخايمیر کال  نمیدر را بها  انجمیم اين ومذاکهه بمی شممممهاي  وشمممم   او داشممممامه  

(.  ۸مؤرخ  ۳۰۳۹تلگرام شمار  )نتیيند«.  بیشند، اقدام   اکتوبر حکومت ايالت رسحدی شمال غرنر

 

 کیر ایيش نیدر اين    که  حیج  رفاه اس . ون وي یتم  از ايجن  سيیس  وي وانيم که »اتین روز    عد ب در  یگهام  

فهسمایدن  از پيهوانش پنیین ويکند، و  را  زوین [-ای  دسم  کشميدن از جنگ بی سمقو از انگیيس ای و    اسماتداد]

ن   خممی   ازپيغممیم اممی   حهيه    از  خطه  بعممد  بممی خود ون و   وااممد بود.  از   کتسيممل«»وممذاکهات طو ن   ، حممیج  

  (۱۹۲۹سال  ما  اکتوبر  ۸، مؤرخ ۵۲تلگرام شمار  ). «ذکه شده در پيغیم شتی ب وب  واقن اس حقیيق  وحاوا  
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حهيه      ۀبمدون آنکمه اخايمیر نمیومه يمی وکمی م  نمیوم   نيم کمه نمیدرخمین ام واويديگه  وکاوب عمیجمل    ايندر کمیپ   

ه قلو   شممهاي  ديگهش از را ب    ه عید  حهيب هسمماد، يیدداشمم  ای  پنسممی  ايها فهسممایده و در آن فهسممایدن  

در حیج  وحتد اکله چند يیدداش  به قیم پنسل را  »ين وکاوب آوده اس  که در  طهف انگیيس ای وعده ويداد.

 :و ید آن قهار آ يس    وس  ش   اول از خود نیدر خین بوده و د کهاخايیر ون قهار دا

وشممممکور بمی ون در وشممممکال م     اتمدرد   کنم و از آنیمی بها   پمیسممممخ آنیمی  شممممکه و   انمد بها  حکووم ون از   .1

 .ويلیشم

ون   يو فق  به سماال اون سهداخ  ن ون    گهيخود به سماا ت د  طهف   ب  یسم يسم   لياند به د    حکوو  اگهچه .2

 سسیسگ ارم.ام   بیب   نيپیسخ داد، اوی از ا

 ی در زوین   رسمممد به نظه و  ضمممهور هيرفع شممملییت ز نجینب،يا اوني   به سممموال  از ارسمممیل پیسمممخ کال قلل .3

 نتیند.   بیق  اشالیا  وذاکهه، جی

خود قهار    یريکنااره گ یبرا کمه ون سممممه شممممهط را ديم ، خواانمد دوهاجعمه کنمدون     قلی   یميم انمد بمه پ  حکووم  اگه .4

 :ندا هيداده ام که به شهح ز

 کهده اند.   يکه از و ی  ین بچه سقیو حتی   ع و اته کسین    عنيافغینساین،  در صیح   ضتین ا ن .  

  کیبل به وکین اون.ازدوساینم   خینواده ون و خینواده ای  نينش  عقبب . 

 وحل اقیو  آنیی.در وورد    هيگ  ميو  تت  اش یص فوق  وتیرف   لیتي ه ج . 

. در وورد )ب( داند )ا ن( را خیرج از قدرت خود و حکوو که    ديآ بهو  نيکهدم، چن  یف يکه در   پیس   از .5

 چيون ا )ج( اهلل خین ارجیع شده ام. بی  وجه به   يبدام و به سیبقه عنی   شود که پیسخ کال   از ون خواساه و

 نکهدم. یف يدر  پیس 

شمهح ذيل  ون حیضمهم  و )ج( )ا ن(  بها  ندارد، اوی    بحث چيبه ا   یزيوورد )ب( ووضموع روشمن اسم  و ن  در .6

 : قديم کنم  را 

  هجيح را بچه سمقیو    و خود  بين  آوي  صمیح  وذاکهات  ون ،  اسم  اند  حکوو   ای  خواسماه  بی  وطیبق  در اين

 . نيسام ولیرزه اداوه به قیدر و دام  و 

دوسممممامین و   م،يکن   نيانمد واوجمه خواامد شممممد کمه اگه ون و خمینواده ام از افغمینسممممامین عقمب نشمممم   حکووم  .7

را شممکسمم     «]سممقیو[ »بچه  هوایيو ن اند  وسمماهيکه به ون پ  ی يبسمماگینم که به ون کتک کهده اند و قلیوا

ون دوش آن به    يکه وسممم و  ،  ون وورد ظیم و سمممام او قهار خوااند گهف    نيداده اند، در انگیم عقب نشممم 

  تمیم  اونيم   کمه  زومین    می  د يمل  اتين  بمه  شممممود.   و  یهيم سمممم   ینيم در چشممممم جیمین     ون  روشممممود و     گمذاشممممامه و

  اند  حکوو  که  دارم اعاتید  ون. کنم  نشمين  عقب   وانم  نت (  عتوو   ع و   يعن )   نشمود   ضمتين  افغینسماین

 خوااد بود.  ووافق ديدگیه اين بی اس  ونتن  و عیدل که

  اته  بنیبهاين  اسمم ،[  »بچه ]سممقیو  دسمم  در دوسمماینم و  خینواده  و ون داراي   تیم که  داندو   اند  حکوو  .8

  که   ، طوریما  اگرکه     سهممن نمى . ينمدآشممممین به  وتممممیرف ۀبعمد از خهوج  از عیمد   وانسمممم  ن واانمد  افهاد اين
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توانيم  ميحکومات ]بريتاانياا[    کما   دون  با  ک اا  در  و  چگوناه  بيااييم،  بيرون   استاان اتاان   او  ،دارد  نظر  در  هناد  حکومات 
  .کنم مى تکرارآنرا  اکنون  که کرد  مىرح را تامين معشيت   ؤال من که ا ت  د يل همين بهع  وندگى کنيم

 طلق  کنند،  نشممين   عقب  اند  حکوو   کتک  بی  افهاد  اين  اگه که کنم اشممیره  ام    نکاه اين به خواام  و  اکنون .9

  داده  آنیی به  اند  حکوو  طهيق از »بچه«   وسم آن   ۀضم یووع   يی اووال بیزگهداندن  ضمتین   ا تیی ،  بين  آداب

  که  ه اتممصاارسى    خوا اتار  همچنين  من. اسمم   شممده زده    تينکیبی     ۀروپي  4,500,000 ، که وقدار آن شممود
 . ا گرسته  قرضبرای جنگ آنرا 

  نت    آنیی طهف   ب   سمميیسمم  بی  وغیيه را اين  ون کند، دخی   اوه اين در خود داور عنوان به  اند  حکوو  اگه .10

 .دانم

 .کنم  و  وطهح  فعی   وضعي  به   وجه بی را شهاي  اين  ون .11

  سمممسیسمممگ ار  حکوو  از کند،  وذاکهه  آن  اسمممی  به و کند   یييد را  شمممهاي  اين بی عدا      اند  حکوو  اگه .12

 .بود خواام

 وطهح  نکامه  اين  واقعمیً  نمیدرخمین  قلی   پيمیم  در کمه مشممممد  وامذکه  حمیج   بمه  شممممد، ذکه  بمی    در کمه  (ج)   نکامه  بمه   وجمه  بمی

 :اس  زيه شهح به که دادم   نشین او به بود  بهده کیر به  خود قلی  پيیم در که را علیر    و بود  نشده

 ".آود خواام کند، فهاام ون بها  اند  حکوو  که  جیي  اه به"

  بیيد    ووی که  اسم   ووضموع  اکنون که  داشم  اظییر اوی بیشمد، شمده گنجینده  قلی  پيیم  در که نداشم   اصمهار او

اسممممممممممناد ) .«بیشمممد شمممتی  بعد  دسممماورات  وناظه  پیراچنیر  در که ام  داده دسممماور  حیج  به  ون. گيهد  قهار  وجه  وورد

 (. ۱۹۲۹اپريل  ۸مؤرخ  ۲۶۷۰مار  آرشيف انگلستان، مکتوب عاجل ش

 
 بعامن
شتیل   ايی   سهحد اچنیرړاز پی ۱۹۲۹ویه اکاوبه   ۷وارخ   ۳۲۰ یگهام شتیره اسنید  آرشين انگیساین،  −

   غهب 

 . اکاوبه حکوو  ايی   سهحد  شتیل غهب  ۸وارخ  ۳۰۳۹ یگهام شتیره اسنید  آرشين انگیساین،  −

 . ۱۹۲۹سیل  ویه اکاوبه ۸، وارخ ۵۲ یگهام شتیره اسنید  آرشين انگیساین،  −

 . ۱۹۲۹اپهيل   ۸وارخ   ۲۶۷۰تیره اسنید آرشين انگیساین، وکاوب عیجل شاسنید  آرشين انگیساین،  −

 )پیيین(
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