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نویسندە مطلب میباشد
مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جملت بدوش

ر
داکت عبدالرحمن زمان

نومت ۲۰۲۱
 ۲۶ر

تعجب سفير انگليس  ،افشای راز مهم و بهائی که سردار محمد نادر خان در رابطۀ همکاری با انگليس ها پرداخت
(به اساس اسناد آرشيف محرمانۀ استخبارات انگليس)

در رابطه با همکاری ،تعهدات و ارتباطات رسدار محمد نادر خان ،س پپسه س پپا ر و وزير حربيۀ رژيم امان،
يیک از اسپپداد مهم ديگر آرشپپيم محرمانۀ اسپپبابارات انيس که از محرميت برآمده ،گزارش شپپماره ۵۲
پفت يا وزير مابار بريبانيا ميباشپپد که به تاريپ پ  ۱۷اپريل سپپا  ۱۹۲۴ميالدی از کابل به آمرش
همفريز سپ ي
پفت انيس رارم بپه مال پات ديگرش ببپاريپ پ هپار  )۴مپاه
کرزن ماپابره نموده اس پ پ پ پ پپتا الن راپور س پ پ پ پ پ ي
اپريل با رسدار محمد نادر خان ميباشدا شما خود باواندد و ضاوت کديدا
به تاريخ  ۴اپريل [هنگامى که اغتشاااان بن بى برياا تا ا ا  -زمانى ] ناتر خاا تر ساااتارر بريتانبا با ساااتبر
همتريز غااا راااار .کرت

ناه تنااا مريب ب ت به اه منز ا ممم م هو ب ت

باه ب ا

سااااراجى راب باه

رنتش گت که «از منرقه تا يافته اس  ،اما قهبش بسبار افگار اس » بعد از رر .غاا ناترخاا تر حاجى
که تر چ کى بسابار راح انگهبساى همتريز نشاساته ب ت ،مانند کساى که با مشا ل بد م ابه با اد ،سارت
کشااابد  ،حر .هايش را غاز کرت که همتريز بعدا نرا چنبو ت راااب

کرت « کامل ترین ستاایش نهادها ،روش ها،

شتص تیت ها و ثبات بریاانیا که من با شتيین ن ز بانش نشتيا د دزر » بريتان
ناتر خاا را تر حض ر اا يک

خى خند

ها ايو ت رااب

تعري

ها

ر مبدانستند

به همتريز ازين ه به مش الر م ب ت تر سرحدار را حهى يافته اس  ،تبريک گت
تاا ايو جنظاه ر ياۀ نااتر خااا و ر ب ت کاه همتريز نرا «تقریبتا رروتيد اتاوساستتانته مبخ اناد بعاد از ا باه گتتاۀ
همتريز «نقا از چار ان بصا رر نى پائبو افتات» ناتر خاا به تهخى ب ا

تت نوردین،
تاا مفرقیت رز بنس
تات «ش

زما به اه بها د برزی من و نفاذ زرغانساا بر قبایل سرحنی؟

ساا ، ،احساااسااار ت بار به عقب افتات ،تي،ه ماسااى ا ج گرف  ،نقا ي بار تيگر به بايش گاا ااته ااد
چارۀ انضابا پاير ناتر خاا مرت

رامبمانه اد

بمباا مد ب ت همتريز گت که ف ر مب ند

راب به ا رن ها

رن فر نشسته اس

اديد رانب کرت که تر خ سا

ناترخاا گت که نخبر

تد زما زسسه خا زست که به مشاره هاى من ذاش ننزد ناترخاا بعد از ا
تت ،یرز يسیه واسیس
تارش ودذرر نیس
«زین ش
خطاها اماا اهلل خاا را بر ااامرت منم ت ورز را مساااري ايو نارامى ها مبدانساا که اماا اهلل خاا را رهبر
مبنمايد نادرخا هاه وال هاى زصالحد زما زسسه خا رز به باد زناقاد ذررت
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« امااا اهلل ابتادا تالن کرت تاا ارااااالحاار خ ت را باا ساااارعا ببش از حاد پبش ببرت افمااا هاا باه عن اا ياک نژات
منافظه کار هستند »

متعصب ،سرسخ

تاد نادرخا
زو ذفت که میصازهم ز و زرت دراع کيار برو و نر و دزر که در خارج برزیم وظیفه دزده ش

تريت
به ايا س

و شتنت شتيایت میيرد که تا وایا یاران شتيایاتش به هافری مجال حرف د رز ننزد نادرخا به ستفیر بریاانیا ذفت که
بنو دوساد بریاانیا ترقد در کشار ما ناماين زست هافری ز ذفاار نادرخا به تعجب زرااده و به دوست خاد ناشت که
نادرخا با زما زسسه خا سصت مصاسف زست و ز وست خاد کيار رراه ،نفاذ خادرز ز دست دزده و زما زسسه خا دیگر بر
وى زياااد ننزرد

از ساند ف

(ريه تاجى ستب ارر ،فاير ايو افمانستاا ( تش تر افمانستاا ) ،رتنار  ۲۵۳تا )۲۵۵

به اااح تيد مبشا ت که تر پاه

ع امل متعدت نارااايتى ها ببو غاز اماا اهلل خاا سارتار

منمد ناتر خاا ،ي ى از ع امل ماو برکنار سرتار منمد ناتر خاا تالن ها هم ار ها مختبانۀ ايو زير
حرببۀ رژيو امانى تر رام ساختو اق ام سرحد زات ،بخص ص اق ام ساکو زيرستاا به نت انگهب

ها مببا د

ريه تاجى مبن يساد که چند ر ز بعد اعالا کرتند که ع ض ناتر خاا منمد جى خاا [تر از ] زير حرببه تعبو
گرتياد نااتر خااا خ اسااا کاه براترن ااااا جى خااا معاا ا
منم ت خاا را به رت

تعبو گرتت ،مگر امااا اهلل خااا قب ي ن رت ااااا

مر م تب عس ر تر کابل تعبو نم ت از ق ماندانى ماي سب د ن ساخ

ها او خاا را به ر سابه به رات ساتبر فرساتات

هن ز تر فرا ن راجساراج مى سا خ

منمد

تر ار پا سارگرتاا ب ت

از نجا به ر سبه رف
تاخاه و یا در کابل ت ت نرارت خاد
تین که زما زسسه خا زین رامیل رز ز ونن دور س
تفیر بریاانیه به زین نایجه رس
هافری س

ذرراه و میگیرد (همانجا)
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سفت انيسسبان در کابل به
اسداد محرمانۀ آرشيم لددن ،گزارش شماره  ۵۲مؤرخ  ۱۷اپريل سا  ١٩٢۴همفری ،ي
کرزن رارم به مال اتش با رسدار محمد نادر خان بباريپ پ هار  )۴ماه اپريلا
Stewart, Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-1929; faith-The First Opening to
the West Undone by Tribal Ferocity Years Before the Taliban. Second Edition, originally
published by Doubledayا صفحات ۲۵۵-۲۵۳ا
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(پاياا)
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