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 ۲۰۲۲اپریل  ۰۴دوشنبه،                                داکتر عبدالرحمن زمانی

 چرا انگلستان نخواست اولترحکومت خاندانی نادرشاه را به رسمیت بشناسد؟

 )از البالی اسناد آرشیف انگلستان(

 

ده  و پادشاهی وارد کابل ش م  ۱۹۲۹اکتوبر سال  ۱۶تاریخ ه ب نادر خانحتی قبل از آنکه  یس هاانگل

در  ند،را  آغاز نموده بودۀ فعالیت های مخفیانطالئی   اش را اعالم کند، برای شناسائی رژیم خاندان

 در شناسائی  رژیم  دست نشانده اش پیشقدم شود. حالی که  خود بریتانیا نخواست از کشورهای دیگر

یس تاس ۀبرای  آماده ساختن زمینانگلیس ها وقوع چند رویداد یا تالش  از زمان، نخست درین قسمت 

که  ،و بعد از آن به علت اصلی این اقدام انگلستان  ی یاد آور می شویمروابط خارجی رژیم نادر

 اولترحکومت خاندانی نادرشاه را به رسمیت بشناسد، روشنی می اندازیم. نخواست

 ۱۲  و حبیب هللا اقوام سرحد درآمده  جنگجویان ۀ، ارگ کابل به محاصر۱۹۲۹ماه اکتوبر 

 فرار میکند.در تاریکی شب  کلکانی

 ۱۴ فتح کابل را  ،افغانستان در کابل]؟[   ۀی از طرف وزارت خارجتلگرام مرموز ،ماه اکتوبر

کشور های جهان مانند مصر، پولند، لیتوانیا، سویس، بلجیم، فنلند، جاپان، ترکیه، ایران، به اطالع 

 میرساند. جرمنی، ایطالیا و فرانسه 

افغانستان توسط لویه جرگه از نمایندگان ملت انتخاب  ۀپادشاه آیند»در همین تلگرام آمده است که 

 ۱۶مؤرخ  ۵۷۰)تلگرام شماره   .«فردا وارد کابل خواهد شدخواهد شد و مارشال ]؟[ نادر خان 

 مقامات ایالت سرحدی شمال مغربی(. ۱۹۲۹اکتوبر 

 ۱۵  مد مارشال مح»ماه اکتوبر، تلگرام  مرموز دیگری به کشور های جهان اطالع میدهد. که

اکتوبر به پایتخت افغانستان رسید و به خاطر فداکاری های بزرگ و خدمات  ۱۵نادر خان بتاریخ 
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به رسمیت شناخته  شده و به عنوان ]؟[ افغانستان به اتفاق آرا ]؟[ درخشانش توسط نمایندگان ملی 

ه افغانستان از کابل  ب )کاپی رها شدۀ تلگرام وزارت خارجۀ .«پادشاه افغانستان اعالم  و بیعت شد

 وزارت خارجۀ انگلستان، لندن(.

  انگلیس ها از طریق راپور های مطبوعات اطالع حاصل میکنند که قره اکتوبر  ماه  ۲۱بتاریخ

به حکومت افغانستان ]؟[ از رسیدن )معاون کمیسارى خلق در امور خارجه اتحاد شوروی(  خان

وزیر دولت  ۱۹۲۹اکتوبر  ۲۱مؤرخ    ۳۲۹۷م  شماره )تلگراتلگرام شان ]؟[ اطمینان داده است. 

    .(L/P&S/10/1301در امور هند 

 ۲۲  ماه اکتوبر، نادرشاه به عجله اعالم میکند که فیض محمد خان به حیث سرپرست امور

 ن و از طرف میرزا محمد خان کمک خواهد شد. ییخارجی تع

 ۲۵  نادر خان را به رسمیت  ۀرژیم خانوادحکومت بریتانیا تصمیم گرفته تا ، ۱۹۲۹ماه اکتوبر

قای )کانادا، استرالیا، زیالند جدید، افرینشناسد. ولی دفتر وزارت دولت برای امور قلمرو های بریتانیا 

 دتن تلگرامی را به وزارت دولت برای امور هند بریتانوی ارسال میکنجنوبی، ایالت آزاد ایرلند( م

ماه  ۲۵مؤرخ  ۳۳۳۴)تلگرام  شماره .  کابل ارسال شده استماه اکتوبر از  ۱۵که به جواب تلگرام 

 اکتوبر وزارت دولت برای امور هند(.

 ۲ماه اکتوبر، نادرشاه لست افرادى را که به پست هاى مهم تعین شده بودند، به اطالع  انگلیس  ٨

  )تلگراموزیر خارجه شامل بود. بحیث رساند. درین لست  سردار فیض محمد خان زکریا  میها 

 .(L/P&S/10/1301به وزیر دولت در امور هند  ۱۹۲۹اکتوبر  ۲٨مؤرخ    ۳۳۱۷شماره 

دامات و اق اد شوروی با بی خبری از فریبکاریاز اسناد آرشیف انگلستان به مشاهده میرسد که اتح

ماه اکتوبر، باز هم  بحیث اولین  ۱۵و  ۱۴انگلیسها، در عکس العمل به تلگرام های   ۀگمراه کنند

کشور جهان حکومت به اصطالح افغانستان آزاد را به رسمیت می شناسد. پیغام قره خان که از 

حکومت »م ارسال شده بود، به نا افغانستان ۀطریق سفارت روسیه در کابل به وزارت خارج

به نام حکومت اتحاد جماهیر شوروی، کمیساری »بود. در پیغام آمده است که  هفرستاده شد« افغانستان

دو حکومت تغیر نیافته و اظهار  ۀاتحاد شوروی، تایید میکند که مناسبات دوستان ۀلق در امور خارجخ

ی ن و انکشاف  اقتصادی و فرهنگآماده گی میکند تا این مناسبات را برای تحکیم استقالل  افغانستا
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به  ۱۹۲۹نومبر  ۵مؤرخ  ۳۲۶۷)تلگرام شماره «. مطابق به قرارداد موجود، توسعه بخشد آن

 وزارت دولت  برای امور هند در لندن(     

لیس ها نادرخان با انگ ۀبه روابط مخفیانکه « آتش در افغانستان»کتاب  ۀریه تالی ستیوارت، نویسند

این اقدام انگلستان ، علت اصلی در مورد ، اشارات زیادی داردو علل مخفی نگهداشتن این روابط 

 روسیه یک بار»د که سرشاه را به رسمیت بشناسد، مینویکه نخواست  اولترحکومت خاندانی ناد

اگر ما  ". انگلیس ها گفتند که دیگر اولین کشوری بود که حکومت افغانستان را به رسمیت شناخت

. رسانديمتصور خواهد شد که ما نادر را بر تاج و تخت در شناختن ]رژيم نادری[ عجله کنيم،  

هيچ سودی هموطنانش يا شوروی اين  اقدام درنظر  بداند که خود نادر به اندازه کافی باهوش است 

]به رسميت نه شناختن[ به نفع او و همچنان ما خواهد   ادامه حدس زدنبرای او نخواهد داشت .  

 .Rhea Talley Stewart (2000) Fire in Afghanistan 1914-1929, page 573)) .« "بود

 منابع:

  ،مقامات ایالت سرحدی  ۱۹۲۹اکتوبر  ۱۶مؤرخ  ۵۷۰شماره  تلگراماسناد  آرشیف انگلستان

 شمال مغربی

  ،کاپی تلگرام وزارت خارجۀ افغانستان از کابل  به وزارت خارجۀ اسناد  آرشیف انگلستان

 انگلستان، لندن

  ،وزیر دولت در امور  ۱۹۲۹اکتوبر  ۲۱مؤرخ    ۳۲۹۷تلگرام  شماره اسناد  آرشیف انگلستان

 .(   L/P&S/10/1301هند 

  ،ماه اکتوبر وزارت دولت برای امور  ۲۵مؤرخ  ۳۳۳۴تلگرام  شماره اسناد  آرشیف انگلستان

 هند

  به وزیر دولت در  ۱۹۲۹اکتوبر  ۲٨مؤرخ    ۳۳۱۷اسناد  آرشیف انگلستان، تلگرام  شماره

 .(L/P&S/10/1301امور هند 

  امور هند در لندنبه وزارت دولت  برای  ۱۹۲۹نومبر  ۵مؤرخ  ۳۲۶۷تلگرام شماره 

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