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 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جم ل ت بدوش نویسندٔە مطلب میباشد 
 

 

 6تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه

 
 ۲۰۲۲ مارچ   ۷                               داکتر عبدالرحمن زمان  

 

   نادرخان را به پادشاهی رساند   روز   ده که در  مرموزی  و دست های  اميز    اسرار رويداد های  

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

( روز  ۱۰)  مدت در  چگونه دست های مرموز که پرده بر ميداريم  یاسرار اميز از رويداد های درين قسمت  

در کابل   ،اقوام سرحد آزادبه شرکت  انگليس ها اجازه بعد از شکست های پی در پی هفت ماهه و  ،نادرخان را

 . دان از جنرالی به مارشالی و باز پادشاهی رس

 م  ۱۹۲۹ده روز ماه اکتوبر رويداد های روزشمار 

 

 کابل و رويداد های بعدینی به چهار آسياب قوای تحت رهبری مولوی الله نواز خان ملتاوارد شدن 
تقسهيم شهده، وزيری ها در   سهه دسهته بهجنگجويان قومی    ۱۹۲۹ماه اکتوبر  ۵مطابق   ۱۳۰۸ميزان   ۱۳بتاريخ   .1

جان  چپ و لشههکر جاجی و منگل و جدران در وسهه  از  ريق تنگی وا  ح، احمد زائی ها در جناجناح راسههت

 .بطرف کابل به پيش ميروند

در سهيزدهم ميزان به چاار آسهيار رسهيده و اورا نواز خان ملتانی بود  [ اهلل که زير قيادت مولوی ]؟؟؟ۀ  مفرز .2

ورا به ار را داشههتند، اايشههان هم که به اارص رههاری انتاار اين خ  ا الع خود را به شههاه ولی خان ميفرسههتند. 

، شههما هم هر کدام با لشههکر های  خود ا الع دادند که من  رف چاار آسههيار ميروم  ۀمفرز  ردگانکديگر سههر

 (. ۲۶۳(، بحران و نجات صفحه ۱۳۷۸))میح الدين انيس،خود آنجا بيائيد.  

ان  ۱۹۲۹اکتوبر  ز  رويداد/محل  ۱۳۰۸مي 

 رسيدن قوای اقوام رسحد به چهار آسياب   ۱۳ ۵

سد  ۱۴ ۶  شاه ویل خان به چهار آسياب مي 

سد  ۱۵ ۷  شاه ویل خان به چهل ستون مي 

ز قوای شاه ویل خان بر کوه شي  دروازه در جنوب شهر  ۱۶ ۸
 دست يافت 

 رسيدن شاه محمود خان به کابل  ۱۷ ۹

ول قوای شاه ویل خان بر يک قسمت  از شه ۱۸ ۱۰  ر کابل و محارصه ارگ کني 

ز به کلکانز  ۱۹ ۱۱  کشته شدن سپهساالر سقوی پردل خان و تعلل رساندن کمک سيد حست 

ز انبار باروت ارگ و فرار حبيب هللا کلکانز   ۲۰ ۱۲  اصابت گلوله توپ و آتش گرفت 

 رسيدن نادر خان به چهلستون  ۲۳ ۱۵

 جلوس نادر شاه د به حيث پادشاه در قرص سالمخانه   ۲۴ ۱۶
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 6تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

 ۶مطابق   ۱۳۰۸ميزان   ۱۴بتاريخ  نموده و  به جانب محمد آ ه و کاريز درويش عقب نشهينی  لشهکريان کلکانی   .3

 . درسمياارآسيار چ به    شاه ولی خان   ۱۹۲۹ماه اکتوبر 

زلمی خان ه و )هندکی( رسهيدشهاه ولی خان  به چالسهتون     ۱۹۲۹ماه اکتوبر  ۷مطابق   ۱۳۰۸ميزان   ۱۵بتاريخ   .4

 مشران قومی ديگر خود را به کوه زناورک شاه ميرسانند. منگل، زمرک خان جدران، ملک جان جاجی با  

 قوای کلکهانی در کهاريز درويش  در همين شههههب محمهد عمر خهان نهارههههری مشههههاور بهه سههههور جرنيهل قومهانهدان .5

 (. ۹۴تا  ۹۲ت های من ، صفحات ویل خان، يادداش شاه) .يروده ولی خان مشامخفيانه به مالقات  

از تخت زناورک  من  ۀبه اشهههاردهل نواز وزيری   [ميزان ۱۵ پانزدهم ]  سهههاعت ده شهههب»شهههاه ولی خان   ۀبه گفت  .6

 ال خود را به رهههدا درآورده و مقارن شهههنيدن رهههدای دهل زناورک تمام دهل ها از شهههيردروازه و آسهههمائی  

ند، تاريکی شههار را اراگراته بود من تمام لشههکر های ما چون سههيل از کاسههار سههرازير شههد دند.  بغرش درآم

 (. ۹۵)همانجا ص . …سه چيز خا ر مرا سخت مشغول کرده بود دمبو شب مراقب اوضاع 

رههههاي دميهد و من به شههههار نزديک شههههده اراده  »خان  ولی    هشهههها ۀبه گفته   ۱۹۲۹اکتوبر ماه    ۸)  ميزان  ۱۶  بتهاريخ .7

همانجا  )  .«زودتر خود را بمردم برسههانم و کوشههش کنم مال و جان مردم از تعر[ ]؟[ مامون بماند نمودم هر چه

 (. ۹۶صفحه 

 ه، اماراتی از شهههار کابل را در اختيار گشهههاه ولی خان و قوايش يک قسهههمت  ماه اکتوبر ۱۰ ميزان/  ۱۸  بتاريخ .8

قوای    ،اسهناد اسهتخااراتی آرشهين انگلسهتانبه اسهتناد   قوای سهقوی نقا  مام شهار را در اختيار داشهتند. 

ند. قوای شهاه اختيار داشهتيردروازه و باص بابر را در شه اکتوبر سهياه سهن ، باصحرهار،  بتاريخ دهم    سهقوی

)تلگرام شممممممممماره   .رددرآورف  ترهه   به[ و بنی حرههار را  زمانی-نام قديم چال سههتون]، هندکی وليخان داراصمان

اکتوبر   ۱۵مؤرخ    ۳۰۹۲و )تلگرام شمممممماره   (از پشممممماور ايالت شحدی شمممممما  م رن    ۱۹۲۹اکتوبر سممممما     ۱۵مؤرخ    ۵۶۱

 . به وزارت امور هند(

ل جاجی  جنرال نادر خان تا آنروز در عليخ لقب ااتي کابل را به خود اختراص داد.  سيله بدين وشاه ولی خان  

آنروز از  ريق اردای  برادر ديگر نادرخان هم  شهههاه محمود خان    با شهههنيدن اين خار بطرف لوگر ميرود. و   بود

  . درسميکابل   ريشخور و داراصمان به

ی کمکی  قوا   ار رسهههيدنت، منکه به ارگ پناه برده اسهههت  ،حايب اهلل کلکانی ماه اکتوبر ۱۱ ميزان/  ۱۹  بتاريخ .9

کشهته شهده و سهيد حسهين هم در رسهاندن کمک به   ۀا ضهرر گلول ، سههه سهاصر سهقوی ب ميااشهد. اما پردل خان

 کلکانی تعلل ميورزد.

  ادامه ميابد. محارره و  آتش ميگيردباروت ارگ اناار  توپ  ۀبا ارابت گلول اکتوبر   ۱۲ميزان/  ۲۰بتاريخ  .10

 ارار ميکند.در تاريکی شب  حايب اهلل کلکانی .11

پس از ا مينهان (  )شههههش روز بعهد از اتي کهابهل  ۱۹۲۹مهاه اکتوبر    ۱۵مطهابق    ۱۳۰۸ميزان   ۲۲بهه تهاريخ    نهادرخهان  .12

 .ميکندبه چالستون موارلت ارار حايب اهلل بطرف کوهستان 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

در همهان روز وارد   وراتهه  شههههار کهابهل  بهه  نهادر خهان    (۱۳۰۷ميزان    ۲۳مطهابق بها    ۱۹۲۹اکتوبر    ۱۶  )   اردای آن .13

 د.ميکن و پادشاهی اش را اعالم  ه سالمخانه شد

 در کابل زيارت سفارت انگلستانبه ارگ  ۀدر دوران محاصرن شاه ولی خارفتن 
شهاه ولی خان، بمالحاه ميرسهد که پشهاور که در آرشهين انگلسهتان موجود اسهت   اسهتخاارات   مام اپور  ازين ر

برخالف ادعها ههای خهانهدان نهادر خهان در 

)شهههاه ولی   کتای مانند يادداشهههت های من

بحران و   ،اغهان )کشههههککی(خهان(، نهادر ا

 ،محی الهدين انيس()   دسههههتخورده  نجهات  

اهررهههههت اولهيهن  کههه در  در دورانهی  ، حهتهی 

تحههت   کههابههل    حايههب اهلل کلکههانی در ارگ

به زيارت سههفارت قرار داشههت،   محارههره

انگلسهههتان در کابل که تحت سهههرپرسهههتی 

ارگ    وارد کابل شهده و نام اکتوبر    خبه تاريخان   یشهاه ول »ميرود. درين تلگرام ميخوانيم که   ،رحمت قرار داشهت

بازديد   سيانگل سهفارت از  شهاه ولی خان  …بمااردمان ارگ آ از شهد.بر اکتو  ۱۳به تاريخ   …را به محارهره گرات

عسههههاکر کوههدامنی در بهازگشههههت    داد.هر نوع همکهاری    بهه رحمهت اهلل قول    ان،يه از هنهد  یو پس از قهدردان   نمود

زمانی[ و جراح  -شههيخ محاور علی]ی  سههفارت انگلسههتان را مورد حمله قرار داده و خانه های سههکرتر امور شههرق

پسههر امير حايب چور شههدند. اسههداهلل ]سههفارت های ارانسههه و ترکيه هم …کردند.به  ور کامل  ارت سههفارت را 

اکتوبر   ۱۷مؤرخ    ۱۱۱تلگرام شممممممممممممممممممممماره  )نهادر خهان محفوم مياهاشههههنهد.  ۀنهادرخهان[ و خهانواد  ۀاهلل خهان و خواهر زاد

  (. معاون دفتر استخبارات پشاور۱۹۲۹

 فتح کابلطرف وزارت خارجه افغانستان راجع به از مرموزتلگرام 
درينجها يهک کهاپی تلگرام مرموزی را مياينيم کهه 

يعنی بهه   توپ بر ارگ کهابهلاير گلولهه ههای  اردای  

اکههتههوبههر  ۱۴تههاريههخ     ۀاز  ههرف وزارت خههارجهه   مههاه 

  خهارجه  وزارت عنوانی   ، ]؟[ ااغهانسههههتهان در کهابهل

بريتهانيها بهه لنهدن، آنام از ريق راديوی پشههههاور، 

  توسهههه  تن اين تلگرام  مارسههههتهاده شههههده اسههههت .  

خوانهده  مقهامهات پشههههاور ارسههههتهاده شههههده  و در آن  

ارتش شههجاع ل،  تعاميشههود که »به لطن خداوند م

جنرال شههاه ولی خان   ۀتحت قوماند ؟[ااغانسههتان ]

و برادرش جنرال شهههههاه محمود خههان بههه تههاريخ دهم  
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

سههقاو با اعیههای   ۀبماارد شههده و بچاکتوبر   ۱۳به ترههرف خود درآورد. ارگ بتاريخ    سههقاو  ۀبل را از بچاکتوبر کا

خود را   گرانيدسهقاو ارار نموده و   ۀتعدادی از عسهاکر بچنموده اند.  مقامات مخفيانه ارار  و چند تن از  انوادهخ

موده و ديگران هم تسليمی  تسليم ن شان را  . اکثريت وزيران بچه خودکردند[ ]؟؟؟ارتش شجاع ااغانستان    ميتسل 

لويه   ااغانسههتان توسهه   ۀسههت که »پادشههاه آيند«. در همين تلگرام آمده ا…شههانرا برههورت تحريری سهههرده اند.

در پايان تذکر راته اردا وارد کابل خواهد شههد«. از نمايندگان ملت انتخار خواهد شههد. مارشههال نادر خان  ۀجرگ

، ، انلنهدجهاپهان، ترکيههمرههههر، پولنهد، ليتوانيها، سههههويس، بلجيم  ۀوزارت ههای خهارجه تلگراماهای مشههههابهه بهه  کهه  

مقامات ايالت    ۱۹۲۹اکتوبر   ۱۶مؤرخ    ۵۷۰)تلگرام شمماره   .«هم ارسهتاده شهده اسهت  ، ايطالياو ارانسههاارس، جرمنی

 (.  شحدی شما  م رن  

 ديده به وضهههاحت    ، آيامالقات شهههاه ولی خان با سهههرپرسهههت سهههفارت انگليس و ااشهههای  اين تلگرام    ۀبا مالحا

 که :ميشود  ن 

 عليه خود آناا بوده باشد. در کابل  رژيم سقوی  ۀاز  رف وزارت خارجاين تلگرام نميتواند   −

  ۀارسهتند  خاندان  الئی تاسهيس نشهده اسهت،  حکومت  سهقو  نکرده و  کامال رژيم سهقوی ر حاليکه هنوز د −

 ميتواند.کسی ديگری بوده  چه خان  شاه ولی   انگليس ها و اين تلگرام بغير از 

سهفارت  از  ، بغيرحايب اهلل کلکانی و اراررژيم سهقوی  سهقو   از قال ، را  یها  تلگرام چنين  ارسهال امکانات   −

 .يتواندمداشته مناع ديگری کدام انگلستان  

مگر    خواندن  «ارتش شههجاع ااغانسههتان» را   آزادجنگجويان اقوام سههرحدادعای  دروص های شههاخداری چون   −

    د.باشبوده  کسی ديگری  رنامه هایکا  خاندان  الئیبغير از ميتواند  

 و انتخاب نادرخان به پادشاهی داير شدند لويه جرگه

خار ميداد، از نمايندگان ملت   ۀااغانستان توس   لويه جرگ ۀپادشاه آيندانتخار پالن که از  تلگرام قالی   بعد از

ههم  ديهگهر  مهرمهوزتهلهگهرام    بههاز 

خهههارجهههه   از وزارت   هههرف 

رسهههيدن نادر  ازااغانسهههتان  

خهان بهه کهابهل و انتخهابش بهه  

ااغانسهتان ا الع  یپادشهاه

تهههلهههگهههرام   دريهههن  مهههيهههدههههد. 

تهعهقهيههب  »بههه  کههه  مهيهخهوانهيهم 

اکهتهوبهر  وزارت   ۱۴  تهلهگهرام

وبر بهه پهايتخهت اکت  ۱۵مهارشههههال محمهد نهادر خهان بتهاريخ    کههع برسههههانهد  بهه ا الااغهانسههههتهان ااتخهار دارد    ۀخهارجه 
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

ااغانسهههتان به   یمل   ندگانيتوسههه  نما شخدمات درخشهههان  و بزرگ  یها یبه خا ر اداکارااغانسهههتان رسهههيد و  

وزارت   تلگرام ۀ)کانی رها شمممد .«شهد  عتيو ب  و به عنوان پادشهاه ااغانسهتان اعالم  شهده   شهناخته   تياتفاق آرا به رسهم 

 انگلستان، لندن(.  ۀبه وزارت خارج  کابل  از   اف انستان ۀخارج

اسهی اش مينويسهد که سههه سهاصر ]نادرخان[ قال از داخل شهدن به کابل ، در سهيد قاسهم رشهتيا در خا رات  سهي

چال سههتون توقن نموده و اشههخاص روشههناس کابل به مالقات شههان شههتااتند که پدر و کاکای من ]سههيد حايب  

ديگری از اشههههخهاص حهاضههههر    ۀخهان و مير محمهد ههاشههههم خهان[  هم درميهان آناها بودنهد. بطوريکهه از زبهان پهدرم و عهد

کشهور اسهتفسهار نمود و اکثر    ۀموقن خود راجع به زعامت آيند  ۀس شهنيدم، سههه سهاصر از اهل مجلس در بارمجل 

  ۀ حاضههرين ايشههان را مناسههاترين شههخح برای احراز مقام سههلطنت  وانمود کردند. اما چند تن محدود که در جمل 

يه شهههامل بودند، چنين ناريه و مير هاشهههم خان وزير مال   شهههوراآناا محمدولی خان وکيل، شهههيراحمد خان رئيس  

موضهوع پادشهاهی را به   ۀدادند که مناسهاتر آنسهت که اعالس سههه سهاصر بحيي وکيل سهلطنت شهناخته شهده و ايرهل 

  ۀويرجين ا، اياالت متحد خاطرات سممم اي سممم د  اسممم  رشممم، ا .   (1997رشممم، ا، سممم د  اسممم  )).  لويه جرگه واگذار نمايند

 . (٩ص   امريکا. 

نهادر خهان شههههامهل نشههههدنهد، بلکهه بهه    ۀاين سههههه نفر نتناها هيچکهدام شههههان در کهابينه   ۀيهادآوريسههههت کهه از جمله   قهابهل

ر شهيراحمد خان که محمدزائی، عمو زاده  و شهوهر خواهر نادرخان بود، هردو نفر ديگر کشهته اسهتسهثنای سهردا

خان بعد از آنکه مدتی   ولیشهدند)ميرهاشهم خان برهورت مرموز يک شهب بعد از تخت نشهينی نادرشهاه و محمد  

 را در زندان سهری نمود(.  

  ۀوارد تاصر سهالمخان ( داخل شهار کابل شهده ۱۹۲۹اکتوبر    ۱۵)مطابق با   ۱۳۰۸ميزان  ۲۳محمد نادر خان به تاريخ  

عام ارگ که مملو از سهران لشهکر سهمت جنوبی و وزيری، ريش سهفيدان کابل و ا راف آن،  و ارکان رژيم امانی که 

در آنجا دعوت شهده بود، گرديد، و تنی چند از اشهخاص تعين شهده پيشهنااد نمودند تا او سهلطنت را قاول کند.  

شههههده بهه مردم ااغهانسههههتهان و آزاديخواههان  و مطاوعهات هنهد واها کنهد،   نهادرخهان هم بهدون  آنکهه بهه وعهده ههائی داده

 ازين نعمت بزرگ دعای شکران نمود.  

 ها به امر شاه ولی خانو چپاول چور 
در کتای کهه بعهد از ختم  

سههههلطنهت خهانهدانی نهادر  

مه لهفهيهن   تهوسهههه   خههان 

بهنشههههر رسههههيههده  ااهغههان 

داسهههتاناای  از اسهههت، 

چور و چهههاول و  ههارت 
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

ب اهلل توسه  سهاختماناای دولتی از جمله ارگ کابل، قرهر دلکشهاه، وزارت خارجه  و خانه های ارکان رژيم  حاي

اما آنچه قابل يادآوريسهههت، راپور های اسهههتخاارات انگليس اسهههت   که    يادآوری شهههده اسهههت.  لشهههکريان قومی  

ميگويد اين چهاول که حتی شههامل شههکسههتاندن ارنيچر نيز بود، به امر سههردار شههاه ولی خان بخا ری رههورت 

اسممممناد   )شهاروندان کابل جلوگيری کند.   گرات که اگر بتواند با اسهتفاده ازين تاکتيک از چور و چهاول خانه های  

  (. L/P&S/10/1301 معاون دفتر استخبارات پشاور  ١٩٢٩اکتوبر  ١٧مؤرخ  ١١٢ آرش ف انگلستان، تلگرام  شماره

 منابع:
 .۲۶۳حه ، بحران و نجات رف(۱۳۷۸الدين انيس،)  یمح −

 .۹۶تا  ۹۲من ، رفحات  یخان، يادداشت ها  یشاه ول  −

 ۳۰۹۲تلگرام شهماره  و     یشهمال مغرب   یاز پشهاور ايالت سهرحد  ۱۹۲۹اکتوبر سهال  ۱۵م رخ   ۵۶۱تلگرام شهماره   −

 .اکتوبر به وزارت امور هند ۱۵م رخ 

 .معاون داتر استخاارات پشاور۱۹۲۹اکتوبر  ۱۷م رخ   ۱۱۱ تلگرام شماره −

 .  یشمال مغرب  یمقامات ايالت سرحد  ۱۹۲۹اکتوبر   ۱۶م رخ  ۵۷۰تلگرام شماره   ،اسناد آرشين انگلستان −

 .انگلستان، لندن ۀانستان از کابل  به وزارت خارجااغ  ۀتلگرام وزارت خارج ۀرها شد  یکاپ −

 . ۹امريکا.  ص   ۀد قاسم رشتيا . ويرجينيا، اياصت متحد( خا رات سياسی سي1997رشتيا، سيد قاسم )  −

معاون داتر اسهههتخاارات پشهههاور   ۱۹۲۹اکتوبر  ۱۷م رخ   ۱۱۲اسهههناد  آرشهههين انگلسهههتان، تلگرام  شهههماره   −

L/P&S/10/1301). 

 )پايان(
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