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 2022ری جنو 04سه شنبه،                     داکتر عبدالرحمن زمانی
 

نادرخانسپه ساالر ها به نفع تالش انگليس کمپاين و   
 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

به تعقيب اسننننادی که نشنننان ميداد سننناه سننناالر نادر اان ب ترين کانديد انگليج وا برای تا  و تا  
مربوط به دفتر وند بريتانوی در آرشننننيف لندن  ۀاز اسننننناد محرمانسننننند ديگری را دو  درينجابود، 

ادم  عالقمندان تاريخ معاصننر افنانسننتان تقديک ميکنک که از کمااين و تالگ انگليج وا به نپه سنناه 
  ساالر نادراان  ارده برميدارد.

دافير  در دوران اغتشننننناگ منگث بحيژ شنننننار ارتباط ميگيرد، کسنننننی که  کوناچىيموردو سنننننند با 
امأمور ي شاگ شينوار، بحيژ اوليتيکث ايجن وظيپه داش ، در دوران اغتدر کابث  سپار  انگلستان

مشننن ور به الرنج الرنج جاسنننوج مشننن ور انگليج، کرنيث  با ومزمانسنننياسنننى در ايجنسنننى کرک  
سک مستعار« اير کرک شاه»ناک  تح عربى  سرنگونى ر يک امانی فعالي   براى، «ايرمن شاو» و ا
 بعد از تا  نشينى محمد نادر اان بحيژ سپير جديد انگلستان در کابث مقرر شد. و ، داش 

کمشنننر عمومى ايال  سننرحدى شننماث غربى  ننمن  ۱٩2٩فبرورى  2مؤرخ  -۱۱۱تلگراک شننماره 
در واليا  جنوبی ادعای  رکز و سنننپار  کابث اطالم ميدود کهارزيابی او نننام سنننم  جنوبی به م

علی احمد اان ]برای اادشنناوی افنانسننتانو بصننور  عمومی ويچگاوی قابث قبوث واقه نشننده، تماک 
  يد و حمايلنو اصننالحا  باعژ عکج العمث شنندو  ب هللا ]کلکانیو نپر  کامث داشننتهاقواک از حبي

   شايد مورد قبوث قرار گيرند.الدين جديد مانند نادراان و غوژ  کانديدان .اس  از امان هللا اان شده

نشنننان  کمشننننر عمومى ايال  سنننرحدى شنننماث غربى ۱٩2٩فبرورى  ٣مؤرخ  ۱۱2تلگراک شنننماره 
ى اوبحيژ اادشننننننناه آيند  از فرانسنننننننه برا قبث از حرک  محمد نادر اانميکوناچی حتی ميدود که 
 واى عمد  قوک جاجى سننه نکتۀ اسنناسننى ملکبا  ویمشنننوث کمااين بود. در مالقا  واى  افنانسننتان

( حماي  از ۱. اين نکا  عبار  بودند از )حاصنننننننث شنننننننده بود اتیو توافق گرفته بحژ قرارمورد 
نماينده از ور  ۱٦ (  تعين٣( کمک بمقابث مدااال  روسيۀ شوروى، و )2نادراان بحيژ اادشاه، )

    که بعد از ماه رم ان دائر اواود شد.  بمقصد انتااب اادشاه در جرگۀ قوک سم  جنوبى

شنننننناک انجک فبرورى يک مالقا  نيز  نادرااند برادر کوچکتر محم شنننننناه محمود ااندر عين حاث 
ج ن مالقا  به سپير انگليسپير انگليج در کابث داش . شاه محمود اان دري شگ ساعته با ومپريز

کلکانى کار کرده و از طرف او  ز آار بحيژ منشننننى اصننننوصننننى حبيب هللادرين چند رو گپ  که
 به واليا و قبولی شنناه آينده از طريم جرگه مأمور شننده اسنن  تا فردا براى تشننويم اقواک به صننل  
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و او ]حبيب هللا کلکانی ه حبيب هللا کلکانی عالوه کرد کهوی راجه ب د.مشنننننننرقى و جنوبى سنننننننپر کن
حبيب هللا را با کودتای ر ننناشننناه دارای يک کرکتر قوی بوده و عدال  اسنننند ميباشننند. وی کودتای 

او مطمئن بود که حبيب هللا به نپه  يکی از  عقيد   وی زياد دواک ناواود کرد.مقايسننننه نموده  که به 
 انی که از اانواد   امان هللا نباشد و برای اقوک قابث قبوث باشد، استعپا اواود کرد.نجيب زادگ

يا به عبار   او ام و اطر تاريب سپار  انگليج به عقيد  شاه محمود اان جلوگيرى از واام 
درين مالقا  شنناه محمود  ديگر ومه چيز به آمدن ورچه زودتر نادراان و برادرانگ بسننتگى دارد.

مدااله اگ در امور دينی و  اشننتون وا از امان هللا اان نسننب  اان به سننپير انگليج ميگويد که تماک
 ۱٩2٩فبرورى  ٣مؤرخ  ۱۱2تلگراک شماره )  .نپر  دارندايمان    شان و ارو  از داير عنعنا  

 کمشنر عمومى ايال  سرحدى شماث غربى (.

 بهامن

 شنر کم ۱٩2٩فبرورى  2مؤرخ  -۱۱۱تلگراک شماره  ،نۀ آرشيف وند بريتانوی در لندناسناد محرما
 .اسناد سياسی و محرک L/P&S/۱0/۱٣0۱ شماره ۀ ، دوسيعمومى ايال  سرحدى شماث غربى

 مشنر ک ۱٩2٩فبرورى  ٣مؤرخ  ۱۱2تلگراک شماره  ،مانۀ آرشيف وند بريتانوی در لندناسناد محر
 عمومى ايال  سرحدى شماث غربى .

  انگلستان.فبرورى سپير کابث به وزار  اارجۀ ٨ مؤرخ ۱٦٦انگلستان، تلگراک شماره اسناد آرشيف 

 

 )اايان(

  
 


