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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۰۲۲ اپريل    ۲                               داکتر عبدالرحمن زمان  

 

   نادرشاه را به رسميت بشناسد؟   ی چرا انگلستان نخواست اولترحکومت خاندان 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

و پادشاااهی ار را ام م   ده وارد کابل شاا   م    ۱۹۲۹اکتوبر سااا     ۱۶تاريخ ه ب   نادر خانحتی قبل از آنکه   يس هاانگل 

خود بريتانيا   در حالی که ند،  ه بودآغاز نمود  راۀ  فعاليت های مخفيان  ژی  ط  برای شااناساااژی رخين خاندان، دنک

 ر پيشقدم شود.ا  رخين  دست نشانده   یديگر  در شناساژ  ینخواست  از کشورها

تاسايس رواب    ۀآماده سااختن زمين برای  انگليس ها ت ر ا يوقوع چند رويداد   زماناز     ، نخسات درين قسامت  

نااادری ياااد آور می شااااوينخااار   نخواساااااتکااه    ،، و بعااد از آن بااه ملاات اناااالی اين اقاادام انگلسااااتااان  جی رخين 

 ، روشنی می اندازين.ادرشاه را به رسميت بشناسدن   یاولترحکومت خاندان 

در   کلکاانی  و حبيا  ا   اقوام ساااارحاد درآماده   جنگجوياان    ۀ، ارگ کاابال باه مرااناااار۱۹۲۹مااه اکتوبر    ۱۲ −

 فرار ميکند.تاريکی ش  

را به اط ع   فتح کابل  ،افغانسااتان در کابل از طرف وزارت خارجه ]؟[   ی  تلگرام مرموز ،  ماه اکتوبر ۱۴ −

کشاور های جاان مانند مرار، پولند، ليتوانيا، ساويس، بلجين، فنلند، جاپان، ترکيه، ايران، جرمنی، 

 ميرساند. ايطاليا و فرانسه 

يه جرگه از نمايندگان ملت انتخاب تان توساا  لو افغانساا   ۀپادشاااه آينددر همين تلگرام آمده اساات که  

اکتوبر   ۱۶مؤ خ    ۵۷۰)تلگرام شمممممممممممممممما      «.فردا وارد کابل خواهد شاااادنادر خان ]؟[  و مارشااااا    خواهد شااااد

۱۹۲۹  .)  مقامات ايالت رسحدی شمال مغرنی

مارشاااا  مرمد نادر خان  مرموز ديگری به کشاااور های جاان اط ع ميدهد. که  تلگرام اه اکتوبر، م ۱۵ −

بزرگ و خدمات درخشااااان    یها یاکتوبر به پايتخت افغانسااااتان رساااايد و به خاطر فداکار ۱۵بتاريخ  

و به منوان پادشااااه   شاااناخته  شاااده تيرسااام به  ]؟[  افغانساااتان به اتفار آرا ]؟[   یمل   ندگانيتوسااا  نما

 ۀافغانسممممممممممتا  از کارل  رر وزا ت خا ج ۀتلگرام وزا ت خا ج ۀ ها شممممممممممد  )کان   «.شاااد  عتيافغانساااتان ام م  و ب 

 انگلستا ، لند (. 

 انگليس هاا از طري  راپور هاای مطبوماات اط ع حااناااال ميکنناد کاه قره خااناکتوبر    مااه    ۲۱بتااريخ   −

به حکومت افغانساااتان ]؟[ از رسااايدن تلگرام    اتراد شاااوروی  خارجه  کميسااااری خل  در امور)معاون  

وزير دولمممت د  امه  هنمممد   ۱۹۲۹اکتوبر    ۲۱مؤ خ      ۳۲۹۷)تلگرام  شممممممممممممممممممما    شااااان ]؟[ اطميناان داده اساااات.  

L/P&S/10/1301).    

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_zamani_chera_englestan_nakhuast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_chera_englestan_nakhuast.pdf


  
 

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ماه اکتوبر، نادرشااه به مجله ام م ميکند که في  مرمد خان به حي  سارپرسات امور خارجی تعين  ۲۲ −

 و از طرف ميرزا مرمد خان کمک خواهد شد. 

.  نادر خان را به رساميت نشاناساد   ۀحکومت بريتانيا ترامين گرفته تا رخين خانواد،  ۱۹۲۹ماه اکتوبر  ۲۵ −

)کااناادا، اسااااترالياا، زي ناد جادياد، افريقاای ولی دفتر وزارت دولات برای امور قلمرو هاای بريتاانياا  

که  دتلگرامی را به وزارت دولت برای امور هند بريتانوی ارساااا  ميکنتن  جنوبی، ايالت آزاد ايرلند  م

ما  اکتوبر وزا ت   ۲۵مؤ خ    ۳۳۳۴)تلگرام  شممما    .  ماه اکتوبر از کابل ارساا  شاده اسات ۱۵به جواب تلگرام  

 دولت برای امه  هند(. 

اط ع  انگليس ها  افرادی را که به پساات های مان تعين شااده بودند، به  ، نادرشاااه لساات اکتوبرماه   ۲٨ −

    ٣٣١۷تلگرام  شمما    )وزير خارجه شاامل بود.  بري  رسااند. درين لسات  ساردار في  مرمد خان زکريا  مي

 .(L/P&S/10/1301رر وزير دولت د  امه  هند  ۱۹۲۹اکتوبر  ۲۸مؤ خ 

و اقدامات گمراه   یاز فريبکار یخبر  یبا ب  یاز اسااناد آرشاايگ انگلسااتان به مشاااهده ميرسااد که اتراد شااورو

ماه اکتوبر، باز هن  بري  اولين کشاور جاان حکومت   ۱۵و   ۱۴  ی، در مکس العمل به تلگرام هاانگليسااا ۀکنند

سااافارت روسااايه در کابل به  طري شاااناساااد. پيغام قره خان که از  یناااط ف افغانساااتان آزاد را به رساااميت مابه 

افغانساتان  ارساا  شاده بود، به نام  حکومت افغانساتان« فرساتاده شاده  بود. در پيغام آمده اسات    ۀوزارت خارج

ميکناد کاه   دييا تاا  ،یاترااد شااااورو  ۀخل  در امور خاارجا   یکميسااااار  ،یناام حکومات اترااد جمااهير شااااوروکاه  باه 

ترکين اسااتق      یميکند تا اين مناساابات را برا  یو اظاار آماده گ هدو حکومت تغير نيافت ۀمناساابات دوسااتان 

  ۳۲۶۷)تلگرام شممممما    خشاد«. آن  مطاب  به قرارداد موجود، توساعه ب   یو فرهنگ  یافغانساتان و انکشااف  اقترااد

 امه  هند د  لند (      یرر وزا ت دولت  برا ۱۹۲۹نهمتی  ۵مؤ خ 

و ملل  نادرخان با انگليس ها   ۀرواب  مخفيان به که آت  در افغانساااتان«  کتاب   ۀريه تالی ساااتيوارت، نويساااند

اين اقدام انگلساااتان ، که نخواسااات  ملت انااالی  در مورد  ،  اشاااارات زيادی دارد  اين رواب نگاداشاااتن   یمخف

وسايه يک بار ديگر اولين کشاوری بود رد که  سا ، مينوينادرشااه را به رساميت بشاناساد  یاولترحکومت خاندان 

 ،  عجله کايم   [رژيم نادری]اگر ما در شنااتن     ". انگليس ها گفتند که که حکومت افغانسااتان را به رسااميت شااناخت
اي   اقدام درنظر  که  بداند باهرش اسنت  یاندازه کاف د نادر بهتر.   ميدنشنانکه ما نادر را بر تاج و تخت شند  تراهد  تصنرر  

  همچاان   وبه نفع او ]به رسنميت نه شنااتن [    ادامه حدس زدن .   او نخراهد داشنت   یبرا یسنرد  چيه  یشنررو ايهمرطاانش  
 .Rhea Talley Stewart (2000) Fire in Afghanistan 1914-1929, page 573)) .« "تراهد برد ما

 ماابع:
 ی شما  مغرب  یمقامات ايالت سرحد ۱۹۲۹اکتوبر  ۱۶مؤرخ  ۵۷۰تلگرام شماره ، اسناد  آرشيگ انگلستان −

انگلستان،   ۀافغانستان از کابل  به وزارت خارج  ۀتلگرام وزارت خارج یکاپ ، اسناد  آرشيگ انگلستان −

 لندن
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وزير دولت در امور هند  ۱۹۲۹اکتوبر   ۲۱مؤرخ    ۳۲۹۷تلگرام  شماره ، اسناد  آرشيگ انگلستان −

L/P&S/10/1301    . 

 امور هند یماه اکتوبر وزارت دولت برا ۲۵مؤرخ  ۳۳۳۴تلگرام  شماره ، اسناد  آرشيگ انگلستان −

به وزير دولت در امور هند  ۱۹۲۹اکتوبر   ۲٨مؤرخ    ۳۳۱۷رشيگ انگلستان، تلگرام  شماره اسناد  آ −

L/P&S/10/1301  . 

 امور هند در لندن  یبه وزارت دولت  برا ۱۹۲۹نومبر  ۵مؤرخ  ۳۲۶۷تلگرام شماره  −

−  Rhea Talley Stewart (2000) Fire in Afghanistan 1914-1929, page 573 
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