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 �� ع�دالرحمن زما��  دا

  پيشکش يک قسمت بزرگ خاک افغانستان توسط ��دار محمد نادر خان به انگليس ها

  )استخبارات انگليس ۀبه رويت اسناد آرشيف محرمان(
  

فرا*سه  ه1وز?ر ح0BCٔه رژ?م اما� 1عد از آنکه در دوران اغ8شاش جنو�2 1ح0ث سف�- افغا*ستان  س'ه ساالر محمد نادر خان
از  ۱۹۲۶در خزان سال آنکه تا  ۱۹۲۴ از سالفرستادە شد،  

 1ه سXVستBVرUلوز Sست سفارت استعفا داد و جهت تدای 
سف�- بود  و[  هاشم خان در روس0ه« رفت، در ZارXس بود. 

همزمان [1ا ستعفای aدار نادر خان] 1ه تهران ت�د_ل شد . 
ود 1ه Uا1ل بر احراز وض0فٔه جد_دش وی م0خواست ق�ل از 

اما امان  هللا خان اجازە نداد، و[ 1ه وی رخصت داد تا 
، انiلhس ها برود. در لندنسXVس  1ه برای د_دن نادر خان

 _اد k    ،فعال0ت های اين خانوادە 1ا lمپU که آنرا بنام نادر و
(ر?ه تا[ س8يوارت، آsش در ». نددعالقه *شان م0داکردند، 

  ). ۳۰۵، صفحه ۱۹۲۹-۱۹۱۴افغا*ستان 

 مهم اسناد  در اين جا توجه خوانند~ان ع{?ز را 1ه _| از 
که از جلب م0کنم   آرش0ف محرمانٔه استخ�ارات انiلhس

  تا خود 1خوانند و قضاوت کنند:  ،محرم0ت برامدە است
ماه  ١٠به تاريخ محمد نادر خان   سردار
در مالقات  با"رابرت هوجسن"،  ١٩٢٦جنورى 

وف ديدار که مصر، سفير انگستان در مسکو 
خواست به او فرصت داده  ،از فرانسه بود

کسى که از «شود تا نظريات خود را با 
اعتماد دفتر هند بريتانوى برخوردار 

طرح کند.  نظريات او راجع به  » باشد
پيوستگى بيشتر به بريتانيا و مخالفت با 
روسيه بود.  او گفت که وى و برادرش محمد 

 ير در مسکو، درين رابطه هم، سفهاشم خان
نظر بوده وفکر ميکنند که بزودى  از آنها 
خواهند خواست به کابل برگردند. او عالوه 

 کابل در ما موجوديت ميکنم فکر من«کرد 
 نظر در من.  ضروريست

 امکانات تمام از دارم
 بريتانياى با تفاهم براى
 من کنم، استفاده کبير
 کشورم آزادى ضمانت تنها

». ميبينم. درين[؟]  را
سپه ساالر محمد نادر خان 

ترتيب دوستانۀ «گفت که 
مسئلۀ حدود سرحدات ، 
براى سرحد طبيعى، 
قدرتمندانه کمک خواهد 
کرد بسيارى از علل 

». اختالفات را از بين برد
او درين رابطه پيشنهاد 
کرد درياى کنر بحيث سرحد 

قسمت بزرگى از خاک کنر تحت قلمرو طبيعى افغانستان و هند بريتانوى شناخته شود و 
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ميخواهد سرحد شرقى افغانستان با هند بريتانوى  «انگليس ها قرار گيرد. او گفت که 
 ».  درياى کنر باشد

 

انگليس ها در آن زمان تبصره کردند که اگر اين گفتۀ سپه ساالر محمد 
از خاک افغانستان شايد کوششى  جدى باشد، پيشکش يک قسمت بزرگى نادرخان

 . باشدبراى کسب حمايت بريتانيا در رابطه با يک کودتاى پيش بينى شده
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