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ب                                داکتر عبدالرحمن زمانی ۲۰۲۲فروری  ۰۲چهار شنننننننن
       

نگليس هاتقالی نادرخان برای بدست آوردن کمک های بيشتر از او  تعهدات  
 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

 

ريری قدرت اسناد تح يکی از اسناد گذشت  ديديم ک  انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان ب در 

عالقمندان تاريخ معاصر افغانستان تقديم ميکنم  ن  تنها اسنادی را ک  درين قسمت ب   بجا بگذارند.

 مهمی پرده برميدارد ک  نادرتعهدات و امتيازات بوده  بلک   از قبلی اسناد آن  ديگری از ۀيک نمون

رسيدن ب  تاج و تخت  کابل از  قبلکمک های نظامی  مالی و استخباراتی انگليس ها خان در بدل  

 .سپرده است

 

نبع از آن بحيث مرا نشان ميدهد ک  اسناد آرشيف انگلستان ۀ دوسياز    ایکاپی يک صفح فوقسند 

اوراق    عنوان يعنیثبتۀ اسنننننتفاده شنننننده اسنننننت. درين کاپی شنننننماراسنننننناد مورد بحث امروزی ما 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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سمت ق با تاريخ آن ب  مشاهده ميرسد.ديپارتمنت سياسی مربوط ب  افغانستان  ۀصورتجلسات محرمان

 .  قين قرار داردبدسترس محق اسناد حال از محرميت برآمده وازين  یهاي

جوالی  در ماه هاى  اپريل  جون   و برادرانش نادرخان ۀناکامی ها وشکست های متواتر هفت ماه

ب   ارح شده پالن شانرنتوانستند مطابق نقشۀ طبيش از هفت ماه شد تا  سبب ١٩۲٩ آگست و سپتمبر

 قوامک  تنها با پشتيبانی ا مينمايدنادر خان برخالف آنچ  در اول تصور کرده بود  درک  پيش ببرند.

ز لذا مجبور ميشنننود يکتن اداخلی و بدون کمک مؤثر انگليس ها نميتواند کاميابی اش را تامين کند. 

شت   شنائی کافی دا سی آ سان انگلي نمايندگان خاص خود  حاجی محمد اکبر خان يوسفی  را ک  ب  ل

سنننننننکرتر امور خارجی « دينس بری»و با  مينمود وظيف  ايفای سنننننننابق بحيث قونسنننننننل در بمبئی 

 ۀامورين عاليرتبشنننناسنننائی داشنننت  بفرسنننتد  تا مطالباتش را ب  م ۀحکومت هند بريتانوی هم سنننابق

 انگليس ها تقديم کند. 

 »: اطالع ميدهد ک  ١٩۲٩اگست  ١۰بتاريخ در ايجنسی کرم سياسی انگليس ها  ۀنمايند ميکوناچی 

راجع ب  موضوعات اگست نوشت  است ک  وی حاجی محمد اکبر را  ٩نادر خان در مکتوب مؤرخ 

 . وی درين رابط  خواهان امکاناتميفرسنننننتد  شنننننيمل  برای تبادل نظر با دفتر خارج  بافغانسنننننتان 

 ١۰/سی مؤرخ ۷۳۴/۳۵تلگرام شماره «. )است. لطفا بصورت عاجل از طريق تلگرام هدايت دهيد

 پوليتيکل ايجنت  پاړاچنار  ب  ايالت سرحدی شمال غربی و کاپی ب  شيمل (. ١٩۲٩اگست 

حاجی محمد »تاده و مينويسد ک  سراگست تلگرام ديگری ف ١۳ب  تاريخ وی ب  تعقيب همان تلگرام 

پوليتيکل ايجنت  اگست ١۳/سی مؤرخ ۷۴۷/۴۸تلگرام ) «.اکبر رسيده است و منتظر هدايت ميباشد

 .( پاراچنار ب  حکومت ايالت سرحدى شمال غربى

سننياسننی  ۀب  حاجی محمد اکبر بايد اطالع داد ک  نمايند»در جواب از شننيمل  هدايت داده ميشننود ک  

در پاړا چنار آماده اسننننت تا هر پيامی را ک  وی حمل ميکند  بشنننننود. درغير آن اگر حاجی ترجي  

لگرام )ت«. ميدهد ک  پيامش را ب  کمشنر عالی تسليم کند  امکانات سفرش ب  پشاور آماده خواهد شد

 (.١٩۲٩سپتمبر  ۲مؤرخ  ۲۶۴۶شماره 
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اطالع داد ک  حاجى محمد اکبر با مکتوبى   ١٩۲٩بر ايجنت سياسى از پاراچنار بتاريخ سوم سپتم 

ب  اکبر خان صالحيت داده بود تا نظريات او  نزد او آمد. نادر خان درين مکتوباز محمد نادر خان 

)نادرخان( را ب  حکومت هند بريتانوى  انتقال داده و منتظر دستور بماند. نادر خان گفت  بود ک  ن  

ازجملۀ چهار نکتۀ  .و ن  خلق کردن مشکالتاموش شده ميتواند  دادن کمک در وقت مشکالت فر

پول ضرورت اوليۀ تنظيم لشکر »ک  نادر خان مطرح کرده بود  نکتۀ سوم  آن راجع ب  پول بود: 

 در نکتۀ چهارم نادر خان از مقامات انگليسى خواست  بود تا ب  اقوام وزير و « در افغانستان ميباشد.

 

اسناد آرشيف هند )  .«فت  بودند ب  او کمک کنند  اجازۀ اين کار داده شودمسعود  ک  تصميم گر

پوليتيکل ايجنت پاراچنار ب  حکومت  ١٩۲٩سپتمبر  ۳سى مؤرخ  ۸١٩/۲١بريتانوى  تلگرام شماره 

  (.١۳۰١/١۰/L/P&Sايالت سرحدى شمال غربى.  

 :بينيم را ميدرين رابط  تلگرام  ديگر کاپی دو در فوق 

   برای نادرخان  آيا پيغام »در تلگرام اول  از کمشنر عالی ايالت سرحدی پرسيده ميشود ک[

 ۀاگر داده نشده باشد  در جمل ب  صورت تحريری داده شد؟زمانی[  -توسط حاجی محمد اکبر خان 

با "نا ممکن بودن   و غيره  ذخايرجمع آوری ب  عوض  کمک فعال آنها  ناسازگاری"ب  عوض  آخر

 «. " خوانده شودبا توج  ب  آنهاو غيره   عال آنها  ب  عوض جمع آوری ذخايرکمک ف

 پيغام ب  حاجی ب  صورت  شفاهی داده شد. وی ب  »ک   تلگرام دوم ب  جواب آن ميخوانيم در

داشت گرفت  من آنرا ارزيابی نمودم . من همين حاال از تصحي   ب  وی اطالع دادم. او  دقت ياد
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 )اسناد آرشيف انگلستان  دوسي  سياسی و محرم شماره «.ردا ميرود تا با نادر بپيونددف

L/P&S/١۰/١۳۰١)       
 

بنن  نننادر بنن  حکومننت هننند  اجی محمنند اکبر امروز بننا جوابی ازحنن»تلگرام فوق ميخوانيم کنن  در 

شپاړاچنار  شد  ياددا شتر ميبا ضا های بي ست . من اين جواب های  وی را ک  حاوی تقا  تبرگشت  ا

وی تا وقتی ک  احضننننار  د.حاجی فردا ب  علی خيل برميگرد نموده و از طريق پوسننننت ميفرسننننتم.

 )همانجا («. شود  منتظر احکام بعدی ميباشد

مکتوب مهم نادر خان را  ک  در آن تعهدات و امتيازات مهم نادر خان ب  انگليس ها  ۀنکات عمد

  :تلگرام نشان داده ميشود ينذکر شده است  در

 با  او در مقدم  .فرستاده شدب  شما  نادر  امروز از طريق پوستواب ج»درين تلگرام ميخوانيم ک  

  تکرارا  ابراز قدردانی مينمايد.حق شناسی  از پيش آمد حکومت هند با وی 

نشنننان  دوسنننتی و  کند  و آنراخود را ب  ايشنننان ذکر توانسنننت مشنننکالت  ک  ازينک  قدردانی  ظهار ا

  ب هند بريتانوینين پالنی ]يعنی اگر حکومت چ اگرنادر درک کرده اسنننننت ک  ......همدردی ميداند

 دیــوانمنـگر تــقق نيابد  او ديــتح يد[ماــقبايل آنطرف سرحد اجازه ندهد ک  ب  او کمک ومعاونت ن

رج و ـنن ه ارـنندچ اب ناپذيرـننورت اجتنـننبص مقابل  با حبيب هللا ]کلکانی[ را ندارددر نتيج  افغانستان 

واده اش ـنننننـنننننو خانوم علی احمد جان  ـنننننـننننند  و سرنوشت شبي  مرحتباهی خواهد شدوامدار و  مرج

برای او و خانواده  ]توهين و ب  توپ بست  کردن والی علی احمد خان توسط سقوی ها از ظورـننـنن]من

 اش.
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اگر درين رابط  دادن اگر حکومت هند اشتراک قبايل ]ماورای سرحد[ را خالف پاليسی شان بداند و 

دوستان  را رد کند  ب  عبارت ديگر اگر حکومت هند خواهش مقابل  با حبيب هللا را نداشت   ۀمشور

ير خواهد داد. وی از تمام مخالفت با حبيب هللا دست برداشت  و ب  هر ينادر روي  اش را تغباشد  

صل  در افغانستان  ۀتهي  کند خواهد رفت بشرطيک  حکومت هند اعادجائيک  حکومت هند برايش 

 نخويشاوندا توامني

 و دوستانش را تضمين کند. 

ر آخر او ]نادرخان[ د

ميگويد ک  هدف از 

فرستادن حاجی محمد اکبر 

ب  شيمل  اين بود ک  قبل از 

استقرار يک حکومت 

مرکزی پالن های قابل 

 ستايش اش را روشن کند.

 ها عبارتند از:پالن  اين
 

بين  نزديکتر روابط .١

 .بريتانيا و افغانستان

روابط موجود  تقليل .۲

بين روسي  و افغانستان و 

 شرق گسترده است .  جلوگيری از تبليغات بلشويک ها ک  اکنون در 

 .پالن ساختمان خط آهن چمن قندهار و هرات   و قندهار کابل توسط مؤسسات حکومت  بريتانيا .۳

 با افغانستان ب  اساسی ک  برای حکومت هند قابل قبول باشد. جنوب و شرققبايل تنظيم روابط  .4

)تلگرام  .افغانستان با وصف استقالل )!( معاشات مستمری را ک  ب  اميران سابق ميداد  قبول کند .5

 مکتوب نادر خان(. ۀراجع ب  نقاط عمد  ١٩۲٩سپتمبر  ١۸مؤرخ  ۷۲۴شماره 

 

 نابع: م

اگسننت پوليتيکل ايجنت پاراچنار  ١۳/سننی مؤرخ ۷۴۷/۴۸تلگرام اسننناد آرشننيف هند بريتانوى   .١

 ب  حکومت ايالت سرحدى شمال غربى.
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 . ١٩۲٩سپتمبر  ۲مؤرخ  ۲۶۴۶تلگرام شماره اسناد آرشيف هند بريتانوى   .۲

پوليتيکل  ١٩۲٩سنننپتمبر  ۳سنننى مؤرخ  ۸١٩/۲١اسنننناد آرشنننيف هند بريتانوى  تلگرام شنننماره  .۳

 .١۳۰١/١۰/L/P&Sت سرحدى شمال غربى.  ايجنت پاراچنار ب  حکومت ايال

 ١۳۰١/١۰/L/P&Sاسناد آرشيف انگلستان  دوسي  سياسی و محرم شماره  .4

راجع ب  نقاط عمدۀ   ١٩۲٩سننپتمبر  ١۸مؤرخ  ۷۲۴اسننناد آرشننيف انگلسننتان  تلگرام شننماره  .5

 .مکتوب نادر خان

 پايان


