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 �� ع�دالرحمن زما��  دا

� مخفيانهبا به وطن قبل از برگشت 
	دار نادر خان �  ارتباط داشت مقامات انگلي
  )تانآرشيف انگلس ۀمحرمان اسناداساس به (

  

ی نمودەامـــان هللا خـــان  ینـــادرخـــان ق�ـــل از آنکـــه غـــاز  دار  /�;ـــا  و و :ـــه قنـــدهـــار برود  از ســــــــــــــــلطنـــت کنـــارە گ
 :ه تقاضــــاى حبEب هللا CلBا� براى آوردن و  احمدشــــاە خان و ع�دالع<=ز 

J
ا شــــوند، عازم اروL یخان که ظاهرا

=ن جا دو ســـند در :ا وزارت خارجٔه انXلســـتان ارت�اط داشـــته و Vالن داشـــت :ا برادراQش :ه افغاQســـتان برگردد. 
د و Eوان:خخود ا شـــمتقد;م م`شـــود. ، که از محرمEت برآمدەانXل`س  ۀ آرشـــEف محرماناز اســـناد در=ن را:طه 
   . د Eقضاوت کن

 e  ستان عودت کرد، اينکه  دار محمد نادر خان برای نجات وطن ازQان :ه افغا=iالف، برخ. تنها ;ک ادعا مي�اشد سق
) ١٩٢٩جنورى  ١٤(مطابق :ا  ١٣٠٧جدى  ٢٤معدودى از وزرا و مشاور=ن خود بتار=ــــخ  ۀغازى امان هللا خان :ا عدچون 
 ؛تا معلوم شدن  نوشت برادرش،  دار عنا;ت هللا خان، :دون تماس :ا مردم منتظر ماند  و ، :ه قندهار رفتموتر  ۀذر=ع

ی کند، نادرخان ق�ل از آنکه غازی امان هللا خان  دار  /��� حو ;ا از سلطنت :ه نفع  دار عنا;ت هللا خان کنارە گ
، )ود در تهران و روم ا;فای وظEفه نمودە بکه ق�ال :ه صفت سف�/   شماما�(ع�دالع<=ز خان و  )�� Cا�ا�ش( احمدشاە خان

 :ه تقاضاى حبEب هللا CلBا� براى آوردن 
J
Vالن داشت و  ه:ا وزارت خارجٔه انXلستان ارت�اط داشت، وند شعازم اروLا  ویظاهرا

  :ه افغاQستان برگردد. :ا برادراQش مخفEانه 
 :انگليس ۀنمايندنادر خان و هاشم خان با  ۀتقاضاى مالقات محرمان  -سند اول 

الع داد که طخود به سفارت کابل ا ١٩٢٨دسمبر  ١٤انگلستان در تلگرام  ۀخارج وزارت
يک تقاضاى هاشم خان و نادرخان را » نيس«وزارت خارجه از طريق قونسل انگليس در 

گرفته است که در آن خواسته شده است براى گرفتن معلومات بسيار مهم راجع به اوضاع 
ن يک مأمور فارسى زبان را به نيس بفرستند.آنها توضيح داده اند که جارى افغانستا

بخاطر محرميت موضوع به لندن يا پاريس آمده نميتوانند، و عالوه کرده اند که شايد 

  ١٩٢٨دسم��  ١٤مؤرخ  ٩٧آرشEف انXلستان، تل�رام شمارە  ۀاسناد محرمان( .بزودى به افغانستان برگردند
  . )انXلستان ۀوزارت خارج

یماە دسم�� (پنج هفته ق�ل از   ۷اين تقاضا توسط هاشم خان برادر نادر خان بتار=ــــخ  /�غازی امان هللا خان) :ه  کنارە گ
وی و برادرش را وزارت که ه بود  گفتهاشم خان  است. صورت گرفته در جنوب فراQسه   J. W. KeoghقوQسل ب�=تانEا  

   ). ۴۲۹س�يوارت، فاير اين افغاQستان، ص (ر=ه تا�  خارجٔه ب�=تانEا :ه خو�� م`شناسد. 

در کتاب خود ، که از هواداران نادرشاە و برادراQش بود ،   )1941  تا  1935 (سال  مختار انXل س در Cا:لوز=ر تلر ايف��زر ت
 رسEدن :ه سلطنت محمد نادرخان» افغاQستان : انکشافات  سEا§ آسEاى مرکزى و جنو�� «بنام  /�ا ذکر  ر  عالقۀ جنون آم

 1926:ا الرد گرووی سف�/ برتان¬ه تماس حاصل کرد، و در   )1925در Vارªس (هنXام سفارت نادرخان «  کهکردە نوشت  
 فرصت Qشس�ند. نادرخان وطن پرس�� بود ستعفا نمود. محمد هاشم خانا /̄ که   ³ ][و شاە و� :ا او °کجا شدند، و در Cم

معتقد بود که از طرف خدا انتخاب شده تا خود را :ه شدت نزد°ک :ه تعصب دوست داشت، و  ممل´ت

   ». مردم افغانستان را به سعادت و صلح هدايت کند

 هم گر °د یتلر در جاايت زر �ف�  را   حکومت خوب ک°نادرشاە که اساس :  « سدªنi  کتاب خود  راجع :ه لEاقت او ·  ̄/
 س داد، نه تنها :ا آنچه انجام داد :ل´ه :ه تأس اد �ز  دت�:ه نادرشاە ک�  د °است... :ا �/ کب  گذاشت، مستحق لقب ادارە ¹̧ 



www.goftaman.com 

2 
 

 ن ندەیانکشاف آ /�او :عد از  ¿ که چگونه Vال  م¬ن¾ب ما · ،
دە هزار تفنگ،  ه¬برتان 1931. در افت°مرگش انکشاف 

صد و هشتاد هزار پوند :ه  ک°Cارتوس و   ونیپنج مل
را از  ینادرخان Cمک کرد. نادرشاە پرسونل اتحاد شورو 

 Âذ قوة هوا�V ستان طرد، وQیافغا  �̄  جار�� ت یها ئتیه رف
 »روس را رد کرد. 

 نادرشاە« مEگi=د که تلر در مورد برادران نادرشاەايت
 از 

J
مقروض همÆاری صادقانة برادران خود بود مخصوصا

ت  دار م Èم¬ت این دونفر، أ، تو حمد هاشم خانواالح
) سخاوتمند و مه�Êان را :ه  °ک اتوکرا§ (مطلق العنا�
م¬ان آورد... در امور نظا·، آنها همÆاری صادقانة شاە 

محمود را :ا خود داش�ند، در حال¬که شاە و�، اول از لندن 
ا Lرو ا و :از از Vارªس، نگه�ان و نگران منافع افغاQستان در 

-Fraser. (» ومراقب حرCات شاە سابق امان هللا بود. 
Tytler, William K. (1967)  ٢٤٤تا  ٢٤٠، صفحات( .   

سفر سردار نادر خان و  – دومسند 
 :برادرانش با ويزهO دپلوماتيک 

دف�� وزارت خارجه از لندن :ه  ۳۲سند دوم تل�رام شمارە 
د;د :ه دهÖ ج سف�/ انXلستان در Cا:ل مي�اشد و Cا̧� 

مي�اشد که از فرستادن هدا;ت و=زە های دي×لوماتEک :ه 
دوسEه شمارە  VارÙس برای هاشم خان، شاە و� خان و نادرخان اطالع مEدهد. (اسناد محرمانه آرشEف انXلستان

L/P&S/10/1301 .  
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