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 ۲۰۲۱نومتر  ۲۴                                  داکتر عبدالرحمن زمان  

 

 انگليس ها   همکاری با   محمد نادر خان به   سوابق روابط و تعهد سپه ساالر 

 ( استخبارات انگليس   ۀ اسناد آرشيف محرمان اساس  به  ) 
 

را  از  يکی از اسناد مهم  ،رژيم امانی ۀو وزير حربيسپه ساالر  ،سردار محمد نادر خاندات هتعو ارتباطات در رابطه با 

ميکنم تا خود  هموطنان عزيز تقديم به انتخاب نموده که از محرميت برآمده  انگليس استخباراتۀآرشيف محرمان 

   .بخوانند و قضاوت کنند

مالقات خصوصی  از  خود       م١٩٢٣  سال  جون  ١٦مؤرخ    ١٤همفريز وزيرمختار انگليس ها در کابل در گزارش  مفصل شماره  

جون در سفارت    ١٣گزارش ميدهد. اين مالقات به تاريخ    ،صورت گرفته است در خان  ايکه بين وى و سپه ساالر محمد نا

سردار محمد نادر خان اطالعاتی را به سفير انگليس صی بعد از غذا،  ت خصودرين مالقا  .  استانگليس  صورت گرفته  

 . امانی شمرد  ضعف رژيم نکات راز هاى دولتی و بعضی افشاى وان آنرا ميتميدهد که 

و ظالمانه   فيلحن سخ حيمنفور، تصح  تکارانيو مجازات جنا  ىريدستگگفتم که  من»مينويسد که  خود سفير در گزارش 

احتماالً  سؤاالتی هستند که  در سرحد وزيرستان یسيضد انگل ىها سهيافغانستان و سرکوب دس یرسمنيمه مطبوعات 

 .«ردک دييرا تأآن ري توانند تأخ ینم

ايش باز نموده  و وعده ميدهد که با تمام قو ىنادر خان درين مالقات از لست طويل دست آورد هايش يادآور محمد سردار  

  ۀباوجود هيجان عظيمى که به اثر واقع  »وى ميگويد که  هم براى بهبود مناسبات افغانستان با انگليس تالش خواهد ورزيد.  
به خرچ داده است . مثال توقيف    سفيرهاى     بمباردمان "توچى" ايجاد شده است، تالش هاى بى نظيرى را براى برآورده ساختن خواسته

نبود.  همچنان قاتلين کوهات دشمنان    ى "اتحاد مشرقى"  کدام دستاورد عاد  ۀداؤود شاه و اردلى  توام با برطرف ساختن مدير   جريد
 .    «در شده است امير تلقى شده و براى دستگيرى شان، در صورتى که در قلمرو افغانستان  ديده شوند، احکام شديد صا

کبير   تانياى گرايش فعلى امير در انظار مردم ، برينادر خان صميمانه از همفريز تقاضا نموده است تا براى توجيه  »  گزارش می افزايد که
ير،  بر  واحد از هند و هديه دادن آن به ام  ۀبايد از خود يک حرکت سخاوتمندانه نشان دهد. طور مثال او گفت که مثال  پرواز يک طيار

آورى خواهد داشت  تاثير شگفت  افغان  م  ١٩٢٣جون سال    ١٦مؤرخ    ١٤شماره  گزارش   آرشيف لندن،    ۀاسناد محرمان)  .«مردم 

 (. بل به کرزنان در کاانگلست، سفير همفرى

رژيم ام انی ک ه در داخ ل رژيم بحي     ۀروي ت اس    ن اد آرش    يف دفتر هن د بريت انوى در لن دن، بعض    ی از م امورين ع اليرتب  ه  ب  »

س تون ننجم بنف  دش من کار ميکردند، ض من مالقات هاى خص وص ی ش ان  به آنها هم مش وره و هم اطالعات س رى ميدادند.  

ک ه انگليس ه ا آنرا قبول کردن د و ىن دى بع د در دوران   بودخوبی    ۀي  ص     محم د ن ادر خ ان  تو  ۀبنظر ميرس    د ک ه اين مش    ور

شان برسند. هدف اول شان نشان دادن ظاهرى نيت همکارى   ۀاغتشاش جنوبی با دادن   طياره ميتوانستند به اهداف دوگان

اين ابتکار    اچنان ببه مقابل ش ورش يان  و غافل گير کردن رژيم  از دست داشتن در توط ه هاى تحري   شورش بود.  آنها هم

ميتوانس   تند با  اس   تفاده از طيارات انگليس   ی  عليه مردمش به ش   هرت ش   اه ص   دمه وارد کنند. ىنانچه همينطور ش   د و 
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حمن  رل)عبدا  .«دوس ت بوده و از کم  هاى آنها اس تفاده ميکندانداختند که ش اه در خفا با انگليس ها مخالفين ش اه آوازه  

 .(٤١۵و   ٤١٤صفحات (،  ٢۰١٣امانی و توط ه هاى انگليس )زمانی، بازنگرى دوره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بل به کرزن ان در کاانگلست، سفير همفرىم ١٩٢٣جون سال  ١٦مؤرخ  ١٤شماره گزارش  اسناد محرمانۀ آرشيف لندن،  :بعنم

 )نايان( 

 سفتر انگلستان در کابل به کرزن ،یم همفر ١٩٢٣جون سال  ١٦مؤرخ   ١٤آرشيف لندن، گزارش  شماره   ۀاسناد محرمان
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