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 2022فروری 21دوشنبه،                          داکتر عبدالرحمن زمانی

 

مالقات های محرمانه و سؤال بر انگيز نادر خان و برادرانش 
  باسفرای انگليس

 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

نادر خان و برادرانش، هاشم خان، شاه محمود  از البالی اسناد آرشيف انگلستان بمشاهده ميرسد که 

 خارج از افغانستانهم در و  داخل در همليس انگ ۀخان و شاه وليخان با سفرا و نمايندگان عاليرتب

. درين زمينه ميتوان از چند مالقات مهم مالقات های غيرعادی، محرمانه و سؤال برانگيز داشتند

 آتی يادآور شد:

مراجعه شود به ) . سپه ساالر نادر خان با سفير انگليس در کابلم  1۹2۳جون  1۳مالقات  .1

 2021نومبر  2۴مضمون « سوابق روابط و تعهد سپه ساالر نادرخان به همکاری با انگليس ها»

  ازين قلم(.

)مراجعه شود . سپهساالر نادر خان با سفير انگليس همفريز در کابل  1۹2٤اپريل  ٤  مالقات .2

س همکاری با انگلي ۀ، افشای راز مهم و بهائی که سردار نادر خان در رابطتعجب سفير انگليس»به 

 ازين قلم(. 2021نومبر  2۶مضمون  «ها پرداخت

سردار نادر خان با رابرت هوجسن، سفير انگلستان در مسکو که  1۹2۶جنوری  10مالقات  .۳

دار وسط سرتپيشکش يک قسمت خاک افغانستان »ه )مراجعه شود بمصروف ديدار از فرانسه بود. 

 ازين قلم(. - 2021نومبر  22مضمون « محمد نادرخان به انگليس ها

 انی، دوربا ديپلومات هاى انگليسى و سفير انگلستان در روسيه  هاشم خانۀ محرمانهای مالقات  .٤

 1۹2٦نومبر  1٧مؤرخ . درين رابطه قسمت هاى از راپور که سفير برحال افغانستان در مسکو بود

 سفير افغانستان براى يکى دو روزى محمد هاشم خان»نمايندگى انگلستان در مسکو را نقل ميکنيم : 

برگشته است تا ترتيبات قبل از رفتن دايمى از مسکو را بگيرد...رفتن محمدهاشم از مسکو بسيار 

کو بود، با نمايندگى ]انگلستان[ وضعيت بى نهايت تأسف آور است. او در مدت دوسالى که در مس

ً به من بسيار کمک کرده است...بنظر ميرسد که اين دوبرادر  دوستانه داشته، در مواقعى شخصا

[ از مدت زيادى بدينسو در رابطه با فرستادن جوانان براى تحصيل ]محمد هاشم خان و محمد نادرخان

مت[  کابل اختالف دارند...محمدهاشم خان در اشاره با نارضايتى  روزافزون و در خارج، با ]حکو



2 
 
 

عدم رضايت در افغانستان گفت که من فکر ميکنم بزودى انقالبى رخ خواهد داد... او پيشنهاد سفارت 

داً در عفريزر تيتلر بدارد ]اين شخص ميجر فريزر ايران را پذيرفته است. او در آنجا دوستى بنام 

حمدنادرشاه بحيث سفير انگلستان در کابل تعين شد[. در ارتباط نزديک با کشور خودش، او عهد م

خواهد توانست جريان اوضاع را از آنجا تعقيب نموده و آماده است در هر موقعى معلومات را به 

قراردهد. او در رابطه با جانشين خود ]ميرزا محمد خان سفير جديد  Cliveاختيار آقاى کاليف 

اسناد )«  افغانستان در مسکو[ هوشدار داد که نبايد راجع به مطالب محرمانه با او صحبت کنم.

، هوجسن سفير انگلستان 1۹2٦نومبر  1٧، مؤرخ ٨۳۳محرمانۀ آرشيف انگلستان، مکتوب شماره 

 .(L/P&S/10/120۳در مسکو به وزارت خارجه. 

نهائی »مراجعه شود به نادرخان و برادرانش با همفريز در پشاور. ) 1۹2۹فبروری  2٨مالقات  .5

 ۹مضمون « شدن پالن نصب کردن شاه آينده در مالقات سردار نادرخان با سفير همفريز در پشاور

 ازين قلم(. - 2021 دسمبر

شاه محمود  1۹2۹فبروری  ۶ ۀشبان ۀساعت ۶مالقات  .٦

خان با همفريز سفير انگليس در کابل . شاه محمود خان 

درين مالقات به سفير انگليس گفت که   درين چند روز 

آخر بحيث منشى خصوصى حبيب هللا  کلکانى کار کرده و 

از طرف او مأمور شده است تا فردا براى تشويق اقوام به 

اه شصلح به واليات مشرقى و جنوبى سفر کند. به عقيدۀ 

محمود خان جلوگيرى از وخامت اوضاع و خطر تخريب 

سفارت انگليس  يا به عبارت ديگر همه چيز به آمدن هرچه 

)اسناد آرشيف زودتر نادرخان و برادرانش بستگى دارد.    

م  1۹2۹فبرورى  ٨مؤرخ   1٦٦انگلستان، تلگرام شماره 

 (.سفير کابل به وزارت خارجۀ انگلستان

نادرخان و برادرانش در وزيرستان با مکوناچی )شارژدافير قبلی  1۹2۹مارچ  ۶مالقات  .٧

شيف هند )اسناد آرسفارت انگليس، پوليتيکل ايجنت وزيرستان  و سفير بعدی انگليس در کابل(. 

مکوناچی به کمشنر عمومی ايالت سرحدی  1۹2۹مارچ  ۹مؤرخ  21٨بريتانوی، يادداشت شماره 

   (.شاورشمال غربی در پ
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کاری، آنهم و مالقات های رسمی  ۀخارج از ساحبعد از نان شب،  ۀمالقات های طوالنی و شبان اين

و رژيم امانی، مملو از خوش ما مردم  ۀبا دشمن شناخته شد ،راجع به موضوعات حساس کشور

 شايد عالقمندان  ناميد؟ ميتوان  مشوره/هدايت خواستن راجع به اقدامات بعدی را چهو خدمتی و تملق، 

آرشيف انگلستان  ۀتاريخ معاصر کشور اگر تا هنوز جواب اين سؤال را از البالی اسناد نشر شد

 نيافته باشند، در اسناد آينده بروشنی دريابند.  

 :توسط مؤرخينآرشيف انگلستان اسناد استفاده از 

مروبط به هند بريتانوی در آرشيف انگلستان  ۀمؤرخين و محقيقينی که از اسناد محرمان ۀاز جمل

(، ليون کتاب آتش در افغانستان ۀنموده اند ميتوان از خانم ريه تالی ستيوارت )نويسندبيشتر استفاده 

ی کتاب ها ۀکتاب اصالحات و اغتشاشات در افغانستان(، لودويگ آدمک )نويسند ۀپوالدا )نويسند

کتاب  ۀ(، آستا اولس )نويسنداول قرن بيست ۀتان در نيممتعدد، بشمول کتاب روابط خارجی افغانس

کتاب واکنش های مذهبی به تحوالت  ۀاسالم و سياست در افغانستان، خانم سنزل نويد )نويسند

 .نام برد اجتماعی(

 اين قلم نيز در تحقيقات آتی از اسناد اين آرشيف استفاده نموده است :

چترال و کنر )حقايق نهفته و حرف های  ۀاموش شدفر ۀجنگ استرداد استقالل افغانستان: جبه .1

 م( 200٧چاپ سالچهارم ) ۀجبه ۀناگفت

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او د مومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازی  .2

 م( 2010چاپ سال ميرزمان خان ونډه )

 م( 201۳چاپ سال امانی و توطئه های انگليس ) ۀبازنگری دور .۳

 م(201۵امانی پوهاند کاکړ )چاپ سال  ۀکتاب دوری بر مرور .٤

 (201٧مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کنری )چاپ سال  .5

 صافی های کنر )چاپ ناشده( 1۳2۴قيام سال  .٦

 سلسله مقاالت د يوه افغان لخوا د پاکستان د لومړني صدراعظم د وژل کيدو د معما په هکله  .٧

تخباراتی  شعبات مختلف اس توسطاستثنای راپور های هفته وار استخباراتی که  قابل يادآوريست که به 

انگليس ها در منطقه جمع آوری ميشدند، و در يک بخشی از آرشيف مربوط هند بريتانوی موجود 

ً اند و  آن مانند  ۀد، تائيد ناشده و مشکوک نشانی شده اند، باقيمانتثبيت شدهبه سه کتگوری  بعضا

مکاتيب رسمی، يادداشت های مالقات ها و جلسات، دکشنری های جغرافيوی، راپور های نظامی، 
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اسناد دست اول بوده که در  و غير، کتب مسير راه ها، اسناد مربوط به سرحدات، راپور های ساالنه

 تحقيقات تاريخی و بازنگری رويداد های تاريخی بسيار مهم شمرده ميشوند. 

از مالقات های خود به وزارت خارجه انگلستان،  کری و ملکی ايکهسع ۀمامورين عاليرتبو  سفرا

ن ، کمشنراوايسرای هند بريتانوی  گورنر جنرال و  پارلمان آنکشور، وزارت امور هند بريتانوی،

وغيره گزارش داده اند، نقش های مهمی را نه تنها در تدارک پاليسی های استعماری عالی اياالت 

بريتانيای کبير در نيم قارۀ هند، بلکه پياده نمودن  آن پاليسی ها نيز داشته اند.  نميتوان گفت که اين 

 .باشند ادهانگليس به دولت های خود گزارش  های دروغين و گمراه کنندۀ دمسؤلين و مامورين عالی مقام 
 

سردار نادرخان  ۀمالقات های محرمانبا موضوع خوانندگان محترمی که جا دارد درينجا با تشکر از 

به )آغاز اغتشاش منگل( عالقه گرفته اند،  1۹2۴با سفير انگلستان و بخصوص مالقات های سال 

 ۀرابطه با منابع مقال، که در جواب سؤاالتی از برادر دانشمند محترم جناب هللا محمد خان بپردازم

از قلم جناب « سردار يحيی خان )بخش بيست و پنجم( ۀنگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواد»

 :داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم ، به من راجع ساخته اند

مهمی  ۀمحترم هللا محمد خان به نکت  :ريه تالی ستيوارت ريفرنس فصل چهاردهم کتاب خانم   -الف  

خانم نويسنده در اخير کتاب خود منابع هر فصل را ريفرنس می دهد، اما متاسفانه »اشاره کرده اند که 

 ين يعنی سيزدهم و پانزدهمئريفرنس نمی دهد و فقط باال و پادر اخير کتاب منبع فصل چهاردهم را 

  .«درا ريفرنس می دهد که به نظر بنده يک فصل مهم برای دادن ريفرنس ميباش

سپه ساالر نادرخان با  1۹2۴اپريل  ۴اگر محترم هللا محمد خان به جستجوی ريفرنس ديدار تاريخ 

همفريز سفير بريتانيه در کابل باشند، من با آن منبع آشنائی داشته و از آن استفاده نموده ام . منبع 

ابل به الرد م همفريز سفير انگلستان در ک 1۹2۴اپريل سال  1٧مؤرخ  ۵2گزارش شماره »مذکور 

ميباشد. کرزن قبال برای دو دوره گورنر جنرال و وايسرای هند بريتانوی بوده واز سال « کرزن

 بريتانيا داشت .های استعماری بحيث وزير خارجه نقش مهمی در تدوين پاليسی  1۹2۴تا   1۹1۹

آدمک از کتاب آتش در در افغانستان: اينکه  آدمک بايد کتاب "اتش در افغانستان" را  ۀاستفاد –ب 

ی خارجروابط »و در کتاب  مالقات سفارت را از کتاب خانم استوارت گرفته همين خوانده باشد و 

 از امکان بعيد بنظر ميرسد: نقل کرده باشد،« اول قرن بيست ۀافغانستان در نيم

 ۀايسبا مقمهم نيست. چون درينجا در افغانستان را خوانده باشد يا نباشد، آدمک کتاب آتش  اگر 

، «1۹2۹-1۹1۴آتش در افغانستان »ستيوارت، ريه تالی: کتاب دو ريفرنس ذکر شده در دو کتاب )
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 ۀروابط خارجی افغانستان در نيم» و کتاب آدمک  2۵۵-2۵2، 2000، بزبان انگليسی، چاپ دوم

، بمشاهده (1۴۵-1۴۴، صفحات 1۳٧٧محمد فاضل صاحبزاده، پشاور ، مترجم «اول قرن بيست

مختلف صورت های  در شبولی ميرسد که اين دو مالقات بصورت جداگانه در همان ماه اپريل 

اشاره شده است، اما آدمک تاريخ   1۹2۴اپريل  ۴در کتاب ستيوارت به تاريخ مشخص . گرفته است

 ماه اپريل اشاره ميکند.و تنها به مالقات مشخص را ذکر نکرده 

 و موضوع صحبت ها هم متفاوت ميباشنددنمحتوای گزارش هر دو ريفرنس با هم تفاوت دار ،. 

 ه ب  در دو کتاب مذکور از دو ريفرنس  و منبع مختلف استفاده شده است. ريفرنس کتاب آدمک

  A Précis on Afghan Affairs   (2۴و  2۳شماره  )ريفرنس هایکتاب انگليسی  ٨٧ ۀصفح ۀحوال

   ميباشد که توسط ميکوناچی در ديپارتمنت امور خارجه و  1۹2٧تا سپتمبر  1۹1۹از سال فبروری  

  .بيشتر به عکس های ذيل  ۀبرای مقايسسياسی حکومت هند بريتانوی گردآوری شده است

اين عکس ها بمشاهده ميرسد که نه تنها آدمک با کمال امانتداری آن بخش  ۀمراجعه کنيد، از مقايس

دری کتاب توسط محترم محمد فاضل صاحبزاده هم  ۀرا از مرجع اصلی آن نقل نموده، بلکه ترجم

 با دقت صورت گرفته است.  

 ريفرنس اصلی در آرشيف انگلستان
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 کتاب آدمک بزنان انگليسی ٨٧  صفحه

 

 )پايان(

 

 

  


