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 ۲۰۲۱متر  دس  ۲۹                                 داکتر عبدالرحمن زمان  

 

 طبيق پالن ت سپه ساالر نادر خان در  در صورت ناکامی  مستقيم انگليس ها    ۀ احتمال مداخل 

 از البالی اسناد آرشيف انگلستان( ) 

 

 و،  بود  نادرخانالرانگليس و  اا س  ااا  ی ا نالخان در اوج اغتشاااه  س  ااه را    هللامان ا یمحبوبيت غازچون  

 (ناجی کشاور وشا  بس اطاطالق قم مان و   حتت)   بس قهرت  ر اانهن نادر خان  در طبيق ما ات   الن انگليس  ا  ت

با و   نگ ان اوضاااب بود   ، از شاايملس   مف يز،  اافي  انگليس، رفتی  نم  مطابق بس تقساايس اوقات تنيش شااه   ي 

س تغي ات الزم در  الن اولياحتمال  ضاا ورت متوجس  افغانسااتان  آنوقت  وضاانيت  ارزيابی  جمنبنهی اطالعات و  

چنه  انه از دريش جا   .گی ميگ فت  آمادينه   ي  آمه ممکش در آس با   گون   سبل ب ای مقادريش را اتا   مف يز   .  بود

 سکشور عزيزمان تقهيس ميکنس تا خود مطالن انگلستان را خهمت عالقمنهان تاريخ مناط  البالی ا ناد آرشيف 

 نمود  و قضاوت کننه.

بس خود   ۀ ای آينه، راجع بس  الن   ۱۹۲۹ ااااال   ما  مارچ ۲۵بس تاريخ افغانسااااتان   بناه از ارزيابی اوضاااااب    مف يز

کس جمنبنهی  وضانيت فنلی  افغانساتان يا  يشابينی انکشاافات آينه  مشاک   وزي  امور خارجس در لنهن نوشات  

آوری آرای قباي   ا ت .  و مشا قی مر و  کس  حمايت  وجمع    ا ات. نادرخان با  اس ب ادره  در واليات جنوبی

بنظ  مي  اااه کس حبي  اهلل ککلکانیي ميهان را ميبازد و ممکش ا ااات  ايت ت را، در طاااورت شااا ايطی کس ب ای  

 برورت قطنی از ميهان مسابقس حذ  شه  ا ت .  خان خود و  ي وان   قاب  قبول باشه، تسليس کنه. علی احمه  

ىادرااداراپرادهاد دناپ ناهايکفانا انتماا ااد ن ابرکفم ان عفا ااباادرگظ ادنشف اشکفت ماشودودکاد  سفير انگلير اا
 اتمىاش نايۀاشسفمير انگلير اهاارناپرکفنر ىاگاودهاشر ويسف اد ارنا انمون اگمونگ  ااااد وگىاکاداکاهاىابرکفم اب اگادرااانا

شنانتماا اآگ ناشرنر  اد ان شاااونسفم اااچکفالر ايتىان اادونگ،کاادرار دکااب اتونفقاب سف   اد  اشف ي کاب  ناپر   ى
شفوداب نىانااد اگظ ا اگکفاگ ناب ات  اايکاداگ ي ىااد ابرفورماااو اماببامنو اباشف کاش ناي اد ر اىاتمىامنبان اآگت ا

اگجرل ىاد  ىاداببارنات کابلوي اکاان شنابرورماغر ارساىااونهکاتىابعاباآش هابوداتاادرا شر  اشرا

»حتی اگ  ناادرخاان بتواناه قباايا  را آمااد   ااااازد تااباهون جناا باس اتفااد آرا از يا  کااناهياه  او عالو  ميکناه کاس  

اسنننننن اد   )  حمايت کننه،  مش فک  ميکنس آن کانهيه بهون ضاامانت کم  انگليس  تاج و ت ت را قبول ن وا ه ک د.

  . (سفتر انگليس به وزير امور خارجه در ل دن ١٩٢٩مارچ   ٢٥مؤرخ  ٢٨٣آرشيف ه د بريتانوى، تلگرام شماره 

بس ر ب ی محمه   مقاومت قوای حبي  اهلل کلکانی  يکی از عل  ممس ناکامی  ای محمهنادرخان در  اامت جنوبی

 اااور ج ني    س بود. او حتی مربور شاااه دوبار  بس انگليس  ا رجوب  طاااهيق خان و محمه عم  خان مشااامور بس   

خ  ااااوم  نمود   و از انما اجازۀ  کم  قباي  آنسااااوی خي  ديورنه را ب وا ه. ايرنت  اااايا اااای از  اراچنار بتاري
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نزد او آمه. نادر خان دريش مکتوب    س حاجی محمه اکب  با مکتوبی از محمه نادر خاناطالب داد ک  ۱۹۲۹ ا تمب  

بس اکب  خان طاالحيت داد  بود تا نظ يات او )نادرخان( را بس حکومت  نه ب يتانوی  انتقال داد  و منتظ  د اتور  

ه شاه  ميتوانه، .و نس خلق ک دن مشاکالت س دادن کم  در وقت مشاکالت ف امو نادر خان گفتس بود کس ن بمانه.  

» ول ضاااا ورت اوليا  تنظيس چماار نکتا  کاس ناادر خاان مط ق ک د  بود، نکتا   ااااوم  آن راجع باس  ول بود     ازجملا   .  

م وزي  و در نکت  چمارم نادر خان از مقامات انگليسااای خوا اااتس بود تا بس اقوا لشاااک  در افغانساااتان ميباشاااه. 

اسننن اد آرشنننيف ه د بريتانوى، تلگرام  )  بودنه بس او کم  کننه، اجازۀ ايش کار داد  شاود. ، کس تراميس گ فتسمسانود

.    ١٩٢٩سننننننننننننننن تمتر    ٣ىس مؤرخ    ٢١/ ٨١٩شنننننننننننننننمنناره   پوليتيکننا انت ننر چنناراه ننار بننه ح ومننر انننالننر  حنندى شنننننننننننننننمننا   رنر
L/P&S/10/1301) . 

عبهالحکيس خان، وکي  الترار افغان در  شاور  س، کس اطليت محمهنادرخان و روابط  با انگليس  ا را درک  

 ک د.انگليس شم د  و م دم را از  مکاری با او منع   طی اعالمي  او را نماينهۀ،  نمود  بود

ب ای ف يا  دادن افغاانماا علات نااکاامی  ااي   در  اااامات جنوبی را باهگماانی  و عاهم     محماه ناادرخاانب عکس  اماا  

 مکاری ا الی   اامت جنوبی وانمود ميکنه کس گويا با وجود اطاا ار آنما  ادشااا ی را ب ای خوده قبول نک د، 

در بناه از ر ااااياهن باس قاهرت او  از اماان اهلل خاان فنااليات ميکناه.   فاهاریو آنماا گماان ب دناه کاس  او و ب ادران  بط 

بياانيا  افتتااحيا  مرلساااای کس آن ا اوليش مرلس عالی )شااااورای ملی( افغاانسااااتاان نامياه، گفات   »وقتيکاس مش در 

را در  اامت جنوبی و محمه اشااس خان و  خاک افغانسااتان قهم گذاشااتس، خودم و شااا  ولي ان و شااا  محمود خان

 ان را در  اامت مشاا قی تنيش نمودم. دريش موقع در  اامت جنوبی آوار  ااقويان دا   نبود و  ي کس  مه گل مح

اماا  مينکاس اماان اهلل خاان در حاهود قالت و مق  باا عساااااک  قناه اار  حکومات  ااااقوی را وقع و اعتباار نمياهاد،  

 امت جنوبی  قهری مت دد    ا الینمودار شاه و دوبار  عزم ا اتيالی کاب  را باط ا  و اکنا   مشاتم  گ دانيه، 

شااهنه و گمان ک دنه کس مش با ب ادران خود بط فهاری امان اهلل خان خهمت ميکنس ...اما با آنممس اطاا ار مش ا الی 

 ااامت جنوبی بادمار مش مت دد بودنه کوي مطمنش نشاااهنه چس مش مربور بودم کس اعالن  ادشاااا ی خود را بهون 

ا محمد نادرشنننننننناه  ازى به ت ري   ا تتا  عي )  . رد کنس   نسااتاناعت ا  و ترااوي  تمام ا الی افغا  نطق اعليحضنننننننن 
ً
ا

الدى(، مي  ١٩٣١جوالى   ٦ش  )مطابق با    ١٣١٠ طان    ١٤اولير  متلس عاىل )شننننننوراى ما( ا نا يننننننتان،  وم دوشنننننن به 
 . (٨و  ٧صفحاا  

ابعاش 
 في  انگليس بس   ۱۹۲۹مارچ    ۲۵مؤرخ  ۲٨٣، تلگ ام شمار   آرشيف  نه ب يتانوی در لنهن  ا ناد مح مان  −

 . وزي  امور خارجس در لنهن

 وليتيک  ايرنت  اراچنار  ۱۹۲۹  تمب   ٣ ی مؤرخ  ٨۱۹/۲۱ا ناد آرشيف  نه ب يتانوی، تلگ ام شمار   −

 . L/P&S/10/1301بس حکومت ايالت   حهی شمال غ بی.  

س عالی )شورای ملی(  عيناً نطق اعليحض ت محمه نادرشا  غازی بس تق ي   افتتاق اوليش مرل  −

 . ٨و  ٧ميالدی(، طفحات  ۱۹٣۱جوالی  ٦ه  )مطابق با  ۱٣۱٠  طان  ۱٤افغانستان، يوم دوشنبس 

 ) ايان(
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