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 داکتر عبدالرحمن زمانی

    اولين وعده و پيام نادر خان بعد از اعالم پادشاهی
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

  

ناد قبلی از   تان  در اـس يف انگلـس تان در کابل به نام «رحمت»  محافظ    و چگونه يک چوکيدار  ديديم که   آرـش فارت انگلـس تون تبار ـس پـش
وزارت خارجۀ  گويا از طرف      ١٩٢٩اکتوبر    ١۵بتاريخ   يک تلگرام مرموزی  مارشالی را اعطا نموده و  ۀ  به سپه ساالر نادرخان رتب 

پادشاه آيندۀ افغانستان و    مارشال [؟] نادرخان فردا وارد  پايتخت خواهد شدافغانستان [؟] به وزارت خارجۀ انگلستان  اطالع داد که  «  
د..»توـسط لويه جرگه يا مجلس کبير ملى که توـسط   ود، انتخاب خواهد ـش اســناد  آرشــ�ف ان�لســتان، تل�رام  (  نمايندگان ملت دائر ميـش

   ). L/P&S/10/1301ا<ت=>ر ا;الت 8حدى شمال غر12  از /شاور  ١٦مؤرخ  ٥٧٠شمارە  

) اکتوبر ١٥ديروز بتاريخ  پانزدهم (  « مارشال محمد نادر خان  اعالم داشت کهدر تلگرام ديگری  مذکور  به تعقيب تلگرام همين منبع   
ده و تان ـش تون  وارد پايتخت افغانـس انش    ]زمانی  -  [همان ـشب در قصـر چهلـس  باتفاق آرا   [؟]به پاس قربانى هاى بزرگ و خدمات درخـش

و  خان همدانیعبدهللا حـسين پنجابی به نام مـستعار ـشاه جی ـسيد  قربان[هللا نواز خان ملتانی،  توـسط اعـضاى حاـضر نمايندگان ملت افغان  
ا<ت=>ر ا;الت 8حدى  ١٦مؤرخ    ٥٧١مارە  شــ اســناد  آرشــ�ف ان�لســتان، تل�رام  (   1بحيث پادـشاه اعالم و قبول ـشد.»  ]زمانی-غيره

  ). L/P&S/10/1301شمال غر12  از /شاور 

ــند  جا يکدرين ــيف  از   مهم ديگر س ــتان  آرش ــور تقديم ميکينيم،  را   انگلس تا خود بخوانند و به عالقمندان تاريخ معاصــر کش
داد و پيام ارسـالی اش به   ۀمحمد نادرشـاه بعد از اعالم پادشـاهی اش به چوکيدار سـفارت انگلسـتان چه وعدقضـاوت کنند که 

  شيخ محبوب علی سکرتر امور شرقی سفارت انگلستان در کابل چه بود.

ـگرام  درـين   ـل مـت ـي ـخواـن کـــه   ـمـي
ــاه «نادر خان  خودش را پادش

اعالم نموده و بيرق ـشاهی را 
فتح محـمد خان،  ۀبر فراز خانـ 

محلی که نادرخان فعال اقامت  
دارد، بر افراشــته اســت . در 

«رحمت» را   همان روز وی  
 ۀاجازبه حضـــور پذيرفته  و 

داد.    نيم ساعت مالقات رسمی
وی گفت که افغانســــتان تا وقتی  

ه   ا قرار  ـک انـي ت بريـت اـي تحـت حـم
داشــت، به راه پيشــرفت صــلح 

  ۀـسياـست توـسع آميز ادامه ميداد.  
دوســــتی امان هللا با قدرت های 

  .ديگر مصيبت آميز ثابت شد

بــه  آن  از  بعــد  خــان  نــادر 
بـــه  کـــه  گـفـــت  «رحـمـــت» 

نادر خان آغاز پيام : «نمايندگی از وی پيغام آتی اش را به ســکرتر ســابق امور شــرقی در ســفارت انگلســتان برســاند:  «
  ختم پيغام». اتيای کبير باقی خواهد ماند.ت سپاسگزار بريتانيای کبير و هندوستانی ها ميباشد و دوست بري 

ــاد حيات هللا خان  ، عبدالمجيد [معين]  ، حبيب هللا خان[برادر غازی امان هللا خان] در قســـمت بعدی همين تلگرام از کشـــف اجسـ
خان در ارگ اطالع داده عالوه ميکند که اجـساد ديگری هم بدـست آمده اما ـشناـسائی نـشده اند.  و ـسردار عثمان [ـسراج]  خان

قلبی به اطالع رســــانيده   ۀزمانی] به اثر [گويا] حمل –رژيم امانی  ۀدر همين تلگرام خبر وفات مير هاشــــم خان [وزير مالي
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ــتـان، تل�رام  (  ميشـــــود. ــنـاد  آرشـــــــــــــــ�ف ان�لســـــــــــــ ــمـال غر12  از /شـــــــــــــــاور   ١۸مؤرخ   ۱۱۵مـارە  شـــــــــــــــ اســـــــــــــ ا<ت=>ر ا;ـالـت 8حـدى شـــــــــــــ
L/P&S/10/1301.(    

  حضـــرتياعل زانيم  ٢٣ خيبه تارکه  «  نوشـــتندنادر خان  از طرف    یکســـب مقام پادشـــاه ۀنيدرزم یمطبوعات دولتگرچه 
ــده از طرف ملت به پاداش ا یمنج ــاه نيوطن وارد کابل ش ــتان قبول وانتخاب گرد یخدمت بزرگ به پادش و در  دنديافغانس

ــرار ملت ذات هما ــاه  ۀفيوظ  یونياثر اص معتبر  ۀروزناماما  ، )۱۳۱۱ســـــــال   ۲، صـــــــفحه (ســـــــالنامه MاLل  ».  رفتنديرا پذ  یش
  ی« پيروزى انگليس، کمک هاتحت عنوان  چند ماه بعدراجع به خدمت بزرگ نادر شـاه برای انگليس ها  واشـنگتن پوسـت  

ی : کشور شورو  ريضد اتحاد جماه
د و  ايلی بين هـن ال ـح ــاه ـح ادر شـــ ـن

ــيه ــاع نا   »روسـ در رابطه با اوضـ
ــت   ــال اي ــام  تم در  آشـــــوب  و  آرام 
ــمال غربى که حيثيت  ــرحدى شـ سـ

ــت    ۀدرواز ســـــم از  ــد  هن ورودى 
افغانستان و روسيه را دارد، نوشت 
که  در سـابق چنين وضـعيتى سـبب  

ها مضــــطربانه    انگليسميشــــد تا 
  ۀ نگران  حرکـات روس هـا، بگفتـ 

کيپلنــگ «خرس هــائيکــه مثــل آدم  
راه ميروند» ، باشــــــند تا چه وقتى 
از آنســـوى خيبر با ســـرنيزه تهاجم 

د رو آنى  خواهـند کرد. اما اين تـهديـ 
ــت، زيرا در   ــدن اســـ ه محو شـــ ـب
افغانســـتان نادرشـــاه، کســـى که بر 
تخت اين کشــور ناقرار کوهســتانى  

ت ـس اـست ، به ـسرعت  در حال    هنـش
ساختن يک حائل قوى بين سرزمين 
هند و روسـيه ميباشـد. در پاداش به 

ــاه امان هللا،   ــى شــ اين ترک پاليســ
ــاه کمک هاى مداوم و وافر   نادرشــ

ا پولى و اســـــلحـه را از   انگليس ـه
ارســــــال   يــک  دريــافــت ميکنــد.  
بــه  دوامــدار مواد جنگى  از خيبر 

  يـتانـيا نگهـبان و دروازه ـبان ـجدـيد بر
در  جريــان دارد . پول بشـــــکــل 

  «قرضه» داده ميشود، اما بريتانيا کمترين توقع بازپرداخت را ندارند.  
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 .١٣١١سالنامه کابل،  −

  عنوان تحت پوست واشنگتن معتبر ۀروزناممضمون 
 ريجماه اتحاد ضد  یها کمک انگليس، پيروزى «

 »یشورو



www.goftaman.com 
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