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 داکتر عبدالرحمن زمانی

  نگليس هاتق%$ی نادرخان برای بدست آوردن کمک های بيشتر از او  تعهدات

  (از /$ب%$ی اسناد آرشيف انگلستان) 
يکی از اســناد گذشــته ديديم که انگليس ها نميخواســتند در رســاندن نادر خان به قدرت اســناد تحريری در 

به ع%$قمندان تاريخ معاAB افغانستان تقديم ميکنم، نه تنها يک  بجا بگذارند.  اسنادی را که درين قسمت
ـــــناد آن  ديگری از  ۀنمون مهمی پرده برميدارد که نادرخان در تعهدات و امتيازات بوده، بلکه  از قبلی اس

ت سپرده اسرسيدن به تاج و تخت  کابل از  قبلانگليس ها  یو استخبارات یمال ،ینظام یکمک هابدل  
.  

  

اسناد ع منباز آن بحيث را نشان ميدهد که اسناد آرشيف انگلستان ۀ دوسياز  کاپی يک صفحۀ  فوقسند 
اوراق صــورتجلســات  ، عنوان يعنیثبتۀ اســتفاده شــده اســت. درين کاپی شــمار مورد بحث امروزی ما 

ن ازيقســمت های  با تاريخ آن به مشــاهده ميرســد. افغانســتان ديپارتمنت ســياUــT مربوط به  ۀمحرمان
   . قين قرار دارداسناد حال از محرميت برآمده وبدسترس محق

ـــــکســـــت های متواتر هفت ماه جو/$ی، در ماه هاى  اپريل، جون، نادرخان  و برادرانش   ۀناکامی ها وش
طرح شده پ%$ن شانرا به  ۀنتوانستند مطابق نقشبيش از هفت ماه شد تا  سبب  ١٩٢٩آگست و سپتمبر  

ـــــور کرده بود، درک  پيش ببرند.  ـــــتيبانی اقوام   مينمايدنادر خان برخ%$ف آنچه در اول تص که تنها با پش
تامين کند.  کاميابی اش را  ند  بدون کمک مؤثر انگليس ها نميتوا ـــــود يکتن از داخلی و  لذا مجبور ميش

، نمايندگان خاص خود، حاجی محمد اکبر خان يوســـفی، را که به لســـان انگليjـــT آشـــنائی کافی داشـــت
سکرتر امور خارجی حکومت هند » دينس بری«و با  مينمود وظيفه ايفای سابق بحيث قونسل در بمبئی 

ــابق ــتد، تا مطالباتش را به مامورين عاليرتب ۀبريتانوی هم س ــت، بفرس ــائی داش ــناس ا تقديم انگليس ه ۀش
   کند.

نادر خان «اط%$ع ميدهد که  ۱۹۲۹ اگست ۱۰بتاريخ در ايجنTj کرم سياTU انگليس ها  ۀنمايند  ميکوناچی،
ست که وی حاجی محمد اکبر را  ۹در مکتوب مؤرخ  شته ا ست نو ستان اگ ضوعات افغان برای راجع به مو

. وی درين رابطه خواهان امکانات  اســـت. لطفا بصـــورت ه شـــيمله ميفرســـتدتبادل نظر با دفتر خارجه ب
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پوليتيکل ايجنت،  ۱۹۲۹اگست  TU/۱۰ مؤرخ ۷۳۴/۳۵شماره  (تلگرام». عاجل از طريق تلگرام هدايت دهيد
  پاړاچنار، به ايالت AUحدی شمال غربی و کاپی به شيمله).

حاجی محمد اکبر «ســتاده و مينويســد که ر اگســت تلگرام ديگری ف ۱۳به تاريخ وی به تعقيب همان تلگرام 
پولي01/ل ا-جنت +اراچنار 'ه حکومت  ا"ست �۱۳� مؤرخ �۴۸ ۷۴۷تل�رام ( ».رسيده است و منتظر هدايت ميباشد

  . ) ا-الت =حدى شمال غر56 

ســياUــT در  ۀبه حاجی محمد اکبر بايد اط%$ع داد که نمايند«در جواب از شــيمله هدايت داده ميشــود که 
ـــــنود. درغير آن اگر حاجی ترجيح ميدهد که  ـــــت تا هر پيامی را که وی حمل ميکند، بش پاړا چنار آماده اس

شد پيامش شاور آماده خواهد  سفرش به پ سليم کند، امکانات  شنر عالی ت  ۲۶۴۶(تل�رام شـــمارە ». را به کم
  ). ۱۹۲۹سEتم5C  ۲مؤرخ 

اط%$ع داد که حاجى محمد اکبر با مکتوبى از محمد   ١٩٢٩ايجنت سيا�U از پاراچنار بتاريخ سوم سپتمبر  
ن صــــ%$حيت داده بود تا نظريات او (نادرخان) را به نادر خان نزد او آمد. نادر خان درين مکتوب  به اکبر خا

حکومت هند بريتانوى  انتقال داده و منتظر دســـــتور بماند. نادر خان گفته بود که نه دادن کمک در وقت 
شده ميتواند، .و نه خلق کردن مشک%$ت .  ازجمل که نادر خان مطرح کرده  ۀچهار نکت ۀمشک%$ت فراموش 

 ۀر نکتد» تنظيم لشــکر در افغانســتان ميباشــد. ۀپول �ــAورت اولي«به پول بود:  ســوم  آن راجع ۀبود، نکت
تا به اقوام وزير و مسعود، که تصميم گرفته بودند به او  دچهارم نادر خان از مقامات انگلي�j خواسته بو

ســــــEتم5C  ٣رخ � مؤ  �٢١ ٨١٩اســــــناد آرشــــــ0ف هند بJKتانوى، تل�رام شــــــمارە (.»  اين کار داده شــود ۀکمک کنند، اجاز 
١٩٢٩   .    ). L/P&S/10/1301پولي01/ل ا-جنت +اراچنار 'ه حکومت ا-الت =حدى شمال غر56

  :را ميبينيمدرين رابطه تلگرام  ديگر کاپی دو در فوق 

[برای نادرخان توسط  آيا پيغام «در تلگرام اول  از کمشنر عالی ايالت AUحدی پرسيده ميشود که  −
به  آخر  ۀاگر داده نشده باشد، در جمل به صورت تحريری داده شد؟ ] زمانی-حاجی محمد اکبر خان 

کمک با "نا ممکن بودن   ره،یو غ ذخاير  یجمع آور به عوض  کمک فعال آنها  ناسازگاری" عوض 
 ». " خوانده شودبا توجه به آنها، رهیذخاير  و غ یفعال آنها  به عوض جمع آور 
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پيغام به حاجی به صورت  شفاهی داده شد. وی به دقت «که   در تلگرام دوم به جواب آن ميخوانيم −
يادداشت گرفت، من آنرا ارزيابی نمودم . من همين حا/$ از تصحيح  به وی اط%$ع دادم. او فردا ميرود 

       )L/P&S/10/1301(اسناد آرش0ف ان`لستان، دوس0ه س0ا� و محرم شمارە   ».  تا با نادر بپيوندد

شته برگبه پاړاچنار حاجی محمد اکبر امروز با جوابی از  نادر به حکومت هند «ميخوانيم که در تلگرام فوق 
است . من اين جواب های  وی را که حاوی تقاضا های بيشتر ميباشد، يادداشت نموده و از طريق پوست 

ميفرستم.  حاجی فردا به علی خيل 
وی تا وقتی که احضـــــار   .برميگردد

. »ی ميباشدشود، منتظر احکام بعد 
  (همانجا )

مکتوب مهم نادر خان  ۀنکات عمد
ــازات  ــدات و امتي ــه در آن تعه را، ک
مهم نــادر خــان بــه انگليس هــا ذکر 

تلگرام نشان داده  ينشده است، در 
   ميشود :

واب ج«تلگرام ميخوانيم کـــه  درين 
به شما  نادر  امروز از طريق پوست 

حق  با  در مقدمهاو  .فرســتاده شــد
پيش آمد حکومت هند شــناUــT  از 

  ی مينمايد.ابراز قدردانتکرارا  با وی 

توانست  که ازينکه  یقدردان اظهار 
، کندذکر  شانیخود را به امشک%$ت 

 یو همدرد  ینشـــــانه دوســـــت و آنرا
نادر درک کرده است ......داندیم

نين پالنی [يعنی چ اگرکه 
تانوی ند بري مت ه  اگر حکو
حد  يل آنطرف ســـر با به ق

تحقق نيابد، او ديگر توانمندی  که به او کمک ومعاونت نمايد]  اجازه ندهد
ـــتان  ـــورت اجتناب  مقابله با حبيب هللا [کلکانی] را ندارددر نتيجه افغانس بص

شهرج و مرج دوامدار و دچار   ناپذير  شبيه مرحوم تباهی خواهد  شت  سرنو د، و 
ن والی احمد علی احمد جان  و خانواده اش [منظور توهين و به توپ بســـته کرد

ــتراک قبايل  ــقوی ها] برای او و خانواده اش.  اگر حکومت هند اش ــط س خان توس
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ــان بداند و  ــی ش ــرحد] را خالف پاليس ــور[ماورای س  ۀاگر درين رابطه دادن مش
دوســتانه را رد کند، به عبارت ديگر اگر حکومت هند خواهش مقابله با حبيب هللا 

ــد،  ــته باش را تغير خواهد داد. وی از تمام مخالفت با  نادر رويه اشرا نداش
ــته و به هر جائيکه حکومت هند برايش  ــت برداش تهيه کند خواهد رفت حبيب هللا دس

صلح در افغانستان وامنيت خويشاوندان و دوستانش را  ۀبشرطيکه حکومت هند اعاد
 تضمين کند.

ــتادن حاجی محمد اکبر  ــيمله در آخر او [نادرخان] ميگويد که هدف از فرس به ش
اش را روشن  شيقابل ستا اين بود که قبل از استقرار يک حکومت مرکزی پالن های

 ها عبارتند از:پالن  کند. اين

 روابط نزديکتر بين بريتانيا و افغانستان .1

شويک  .2 ستان و جلوگيری از تبليغات بل سيه و افغان تقليل روابط موجود بين رو
 . اکنون در شرق گسترده استها که 

پالن ســاختمان خط آهن چمن قندهار و هرات ، و قندهار کابل توســط مؤســســات  .3
 .حکومت  بريتانيا

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

افغانســتان با وصــف اســتقالل (!) معاشــات مســتمری را که به اميران ســابق  . 5

   مکتوب نادر خان).  ۀراجع 'ه نقاط عمد  ۱۹۲۹سEتم5C  ۱۸مؤرخ  ۷۲۴تل�رام شمارە (.» ميداد، قبول کند
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