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سوابق روابط و تعهد سپه ساالر محمد نادر خان به همکاری با انگليس ها
(به اساس اسناد آرشيف محرمانۀ استخبارات انگليس)
در رابطه با ارتباطات و تعهدات سردار محمد نادر خان ،سپه ساالر و وزير حربيۀ رژيم امانی ،يکی از اسناد مهم را از
آرشيف محرمانۀاستخبارات انگليس که از محرميت برآمده انتخاب نموده به هموطنان عزيز تقديم ميکنم تا خود
بخوانند و قضاوت کنند.
همفريز وزيرمختار انگليس ها در کابل در گزارش مفصل شماره  ١٤مؤرخ  ١٦جون سال ١٩٢٣م خود از مالقات خصوصی
ايکه بين وى و سپه ساالر محمد نادر خان صورت گرفته است ،گزارش ميدهد .اين مالقات به تاريخ  ١٣جون در سفارت
انگليس صورت گرفته است  .درين مالقات خصوصی بعد از غذا ،سردار محمد نادر خان اطالعاتی را به سفير انگليس
ميدهد که ميتوان آنرا افشاى بعضی راز هاى دولتی و نکات ضعف رژيم امانی شمرد.
سفير در گزارش خود مينويسد که «من گفتم که دستگيرى و مجازات جنايتکاران منفور ،تصحيح لحن سخيف و ظالمانه
مطبوعات نيمه رسمی افغانستان و سرکوب دسيسه هاى ضد انگليسی در سرحد وزيرستان سؤاالتی هستند که احتماالً
نمی توانند تأخير آنرا تأييد کرد».
سردار محمد نادر خان درين مالقات از لست طويل دست آورد هايش يادآورى نموده و وعده ميدهد که با تمام قوايش باز
هم براى بهبود مناسبات افغانستان با انگليس تالش خواهد ورزيد .وى ميگويد که « باوجود هيجان عظيمى که به اثر واقعۀ
بمباردمان "توچى" ايجاد شده است ،تالش هاى بى نظيرى را براى برآورده ساختن خواسته هاى سفير به خرچ داده است  .مثال توقيف
داؤود شاه و اردلى توام با برطرف ساختن مدير جريدۀ "اتحاد مشرقى" کدام دستاورد عادى نبود .همچنان قاتلين کوهات دشمنان
امير تلقى شده و براى دستگيرى شان ،در صورتى که در قلمرو افغانستان ديده شوند ،احکام شديد صادر شده است» .
گزارش می افزايد که «نادر خان صميمانه از همفريز تقاضا نموده است تا براى توجيه گرايش فعلى امير در انظار مردم  ،بريتانياى کبير
بايد از خود يک حرکت سخاوتمندانه نشان دهد .طور مثال او گفت که مثال پرواز يک طيارۀ واحد از هند و هديه دادن آن به امير ،بر

مردم افغان تاثير شگفت آورى خواهد داشت»( .اسناد محرمانۀ آرشيف لندن ،گزارش شماره  ١٤مؤرخ  ١٦جون سال ١٩٢٣م

همفرى ،سفير انگلستان در کابل به کرزن).
«ب ه رويت اس ناد آرش يف دفتر هند بريتانوى در لندن ،بعض ی از مامورين عاليرتبۀ رژيم امانی که در داخل رژيم بحي
س تون ننجم بنف دش من کار ميکردند ،ض من مالقات هاى خص وص ی ش ان به آنها هم مش وره و هم اطالعات س رى ميدادند.
بنظر ميرس د ک ه اين مش ورۀ محم د ن ادر خ ان توص ي ۀ خوبی بود ک ه انگليس ه ا آنرا قبول کردن د و ىن دى بع د در دوران
اغتشاش جنوبی با دادن طياره ميتوانستند به اهداف دوگانۀ شان برسند .هدف اول شان نشان دادن ظاهرى نيت همکارى
به مقابل شورشيان و غافل گير کردن رژيم از دست داشتن در توط ه هاى تحري

شورش بود .آنها همچنان با اين ابتکار

ميتوانس تند با اس تفاده از طيارات انگليس ی عليه مردمش به ش هرت ش اه ص دمه وارد کنند .ىنانچه همينطور ش د و

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مخالفين ش اه آوازه انداختند که ش اه در خفا با انگليس ها دوس ت بوده و از کم

هاى آنها اس تفاده ميکند»( .عبدالرحمن

زمانی ،بازنگرى دوره امانی و توط ه هاى انگليس ( ،)٢۰١٣صفحات  ٤١٤و .)٤١۵

سفت انگلستان در کابل به کرزن
اسناد محرمانۀ آرشيف لندن ،گزارش شماره  ١٤مؤرخ  ١٦جون سال ١٩٢٣م همفری ،ر

منبع :اسناد محرمانۀ آرشيف لندن ،گزارش شماره  ١٤مؤرخ  ١٦جون سال ١٩٢٣م همفرى ،سفير انگلستان در کابل به کرزن

(نايان)

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

