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 2022مارچ  10پنجشنبه                                            داکتر عبدالرحمن زمانی        

نادرخان را به    روز دهکه در مرموزی و دست های ميز آ اسراررويداد های 

 پادشاهی رساند 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

  مدت  در چگونه دست های مرموز که  پرده بر ميداريم   یميز آاسرار درين قسمت  از رويداد های  
به شرکت   اجازه انگليس ها  بعد از شکست های پی در پی هفت ماهه و   ،نادرخان را( روز  10)

 .  د اناز جنرالی به مارشالی و باز پادشاهی رسدر کابل  ،اقوام سرحد آزاد 
 م   1۹2۹ده روز ماه اکتوبر  رويداد های روزشمار 

 

 کابل و رويداد های بعدی قوای تحت رهبری مولوی هللا نواز خان ملتانی به چهار آسياب وارد شدن 

جنگجويان قومی به سه دسته تقسيم شده،    1۹2۹ماه اکتوبر    ۵مطابق    1۳0۸ميزان     1۳بتاريخ   . 1

چپ و لشکر جاجی و منگل و جدران در وسط    ح راست، احمد زائی ها در جنا  وزيری ها در جناح

 . از طريق تنگی واغجان  بطرف کابل به پيش ميروند 

در سيزدهم ميزان به چهار آسياب  که زير قيادت مولوی ]؟؟؟[ هللا نواز خان ملتانی بود  ۀ  مفرز . 2

م که به فارغ صبری انتظار اين  ايشان ه  اطالع خود را به شاه ولی خان ميفرستند.    ا  رسيده و فور

خود اطالع دادند که من طرف چهار آسياب ميروم،    ۀ خبر را داشتند، فورا به ديگر سرکردگان مفرز

ان  ۱۹۲۹اکتوبر  ز  رويداد/محل  ۱۳۰۸مي 

 رسيدن قوای اقوام رسحد به چهار آسياب   ۱۳ ۵

سد ۱۴ ۶  شاه ویل خان به چهار آسياب مير

سد ۱۵ ۷  شاه ویل خان به چهل ستون مير

ن قوای شاه ویل خان بر کوه شير 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  ۱۸ ۱۰  شهر کابل و محارصه ارگ کني 

ن به کلکانن  ۱۹ ۱۱  کشته شدن سپهساالر سقوی پردل خان و تعلل رساندن کمک سيد حستر

ن انبار باروت ارگ و فرار حبيب هللا کلکانن   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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  ۀ (، بحران و نجات صفح 1۳۷۸)محی الدين انيس،)شما هم هر کدام با لشکر های خود آنجا بيائيد.  

2۶۳ .) 

ميزان     1۴بتاريخ  نموده و  درويش عقب نشينی  لشکريان کلکانی به جانب محمد آغه و کاريز   . ۳

 .  رسد ميبه چهارآسياب    شاه ولی خان  1۹2۹ماه اکتوبر  ۶مطابق  1۳0۸

شاه ولی خان  به چهلستون )هندکی(     1۹2۹ماه اکتوبر    ۷مطابق    1۳0۸ميزان     1۵بتاريخ   . 4

، ملک جان جاجی با مشران قومی ديگر خود را به  زلمی خان منگل، زمرک خان جدرانرسيده و  

 کوه زنبورک شاه ميرسانند.  

در همين شب محمد عمر خان ناصری مشهور به سور جرنيل قوماندان قوای کلکانی در کاريز   . 5

تا    ۹2)شاه ولی خان، يادداشت های من ، صفحات    .يرود شاه ولی خان ممخفيانه به مالقات   درويش  

۹۴ .) 

از    من   ۀبه اشاردهل نواز وزيری     [ميزان   1۵  پانزدهم ]  ساعت ده شب »ی خان  شاه ول  ۀ به گفت  . 6

تخت زنبورک طبل خود را به صدا درآورده و مقارن شنيدن صدای دهل زنبورک تمام دهل ها از  

لشکر های ما چون سيل از کهسار سرازير شدند، تاريکی    شيردروازه و آسمائی بغرش درآمدند.  

فراگرفته بود من تمام شب مراقب اوضاع بودم سه چيز خاطر مرا سخت مشغول کرده  شهر را  

 (. ۹۵)همانجا ص  . … بود 

صبح دميد و من به شهر نزديک  » شاه ولی خان    ۀ به گفت  1۹2۹اکتوبر  ماه    ۸ميزان  )   1۶  بتاريخ  . ۷

رض ]؟[  شده اراده نمودم هر چه زودتر خود را بمردم برسانم و کوشش کنم مال و جان مردم از تع

 (.  ۹۶)همانجا صفحه   .« مامون بماند 

ماه اکتوبر شاه ولی خان و قوايش يک قسمتی از شهر کابل را در اختيار    10ميزان/    1۸بتاريخ   . ۸

اما قوای سقوی نقاط مهم شهر را در اختيار داشتند.  گرفت به استناد اسناد استخباراتی آرشيف    ه، 

يردروازه و باغ بابر را در  شاکتوبر سياه سنگ، باالحصار،    بتاريخ دهم   انگلستان، قوای سقوی  

  به زمانی[ و بنی حصار را  -اختيار داشتند. قوای شاه وليخان داراالمان، هندکی ]نام قديم چهل ستون

از پشاور ايالت سرحدی شمال   1۹2۹اکتوبر سال   1۵مؤرخ   ۵۶1)تلگرام شماره   درآورد.تصرف 

 اکتوبر به وزارت امور هند(.  1۵ؤرخ  م ۳0۹2مغربی( و )تلگرام شماره  

جنرال نادر خان تا آنروز در    لقب فاتح کابل را به خود اختصاص داد.  شاه ولی خان بدين وسيله  

شاه محمود خان  برادر ديگر نادرخان     با شنيدن اين خبر بطرف لوگر ميرود.   بود و  ل جاجی  يخ  یعل

 داراالمان به کابل ميرسد.   هم فردای آنروز از طريق ريشخور و 
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ظر رسيدن   تحبيب هللا کلکانی، که به ارگ پناه برده است، من ماه اکتوبر    11ميزان/   1۹بتاريخ  . ۹

کشته شده و سيد حسين هم در   ۀ قوای کمکی ميباشد. اما پردل خان، سپه ساالر سقوی با ضرب گلول

 رساندن کمک به کلکانی تعلل ميورزد. 

  ۀ محاصرو    می گيرد    آتش   انبار باروت ارگ   توپ    ۀ وبر با اصابت گلولاکت   12ميزان/   20بتاريخ   . 10

 ادامه ميابد.  ارگ

 حبيب هللا کلکانی در تاريکی شب فرار ميکند.  . 11

)شش روز بعد از فتح کابل(    1۹2۹ماه اکتوبر    1۵مطابق    1۳0۸ميزان    22به تاريخ    نادرخان   . 12

 ميکند. چهلستون مواصلت به   ،پس از اطمينان فرار حبيب هللا بطرف کوهستان

در    و رفته  شهر کابل  نادر خان به   (1۳0۷ميزان   2۳مطابق با   1۹2۹اکتوبر   1۶  )   فردای آن . 1۳

 . ميکند و پادشاهی اش را اعالم   ه همان روز وارد سالمخانه شد 

 در کابل  زيارت سفارت انگلستانبه  ارگ  ۀدر دوران محاصرشاه ولی خان رفتن 

مالحظه ميرسد که  ه  ب  ،استخبارات  پشاور که در آرشيف انگلستان موجود است   مهم  اپور  ازين ر

کتبی مانند يادداشت های من )شاه ولی خان(،  شاه ولی خان، برخالف ادعا های خاندان نادر خان در  

افغان   نادر 

بحران   )کشککی(، 

نجات     دست   و 

( الدين  خورده  محی 

اولين    ، انيس( در 

در  فرصت  حتی   ،

  دورانی که حبيب هللا 

به زيارت سفارت انگلستان در کابل که تحت  تحت محاصره قرار داشت،     کلکانی در ارگ کابل

به تاريخ نهم اکتوبر   خان    یشاه ول »ميرود. درين تلگرام ميخوانيم که    ،سرپرستی رحمت قرار داشت 

شاه  … اکتوبر بمباردمان ارگ آغاز شد.  1۳به تاريخ    … وارد کابل شده و ارگ را به محاصره گرفت 

هر نوع   به رحمت هللا قول   ان،ياز هند   یو پس از قدردان بازديد نمود   سي انگل سفارت  از    ولی خان  

عساکر کوهدامنی در بازگشت سفارت انگلستان را مورد حمله قرار داده و خانه های    داد.همکاری  

  … کردند.به طور کامل غارت زمانی[ و جراح سفارت را  - شيخ محبوب علیسکرتر امور شرقی ]

نادرخان[    ۀسفارت های فرانسه و ترکيه هم چور شدند. اسدهللا ]پسر امير حبيب هللا خان و خواهر زاد 
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خانواد  ميباشند.  ۀو  محفوظ  خان  شماره  نادر  دفتر  1۹2۹اکتوبر    1۷مؤرخ    111)تلگرام  معاون 

 استخبارات پشاور(.  

 فتح کابلافغانستان راجع به  ۀوزارت خارج طرف از تلگرام مرموز

درينجا يک کاپی تلگرام مرموزی را ميبينيم که فردای فير گلوله های توپ بر ارگ کابل يعنی به  

اکتوبر   1۴تاريخ    از   ماه 

خارج وزارت    ۀطرف 

کابل در   ،  ]؟[  افغانستان 

  خارجه  وزارت   عنوانی  

بريتانيا به لندن، آنهم ازطريق  

شده راديوی   فرستاده  پشاور، 

  توسطمتن اين تلگرام  است .  

مقامات پشاور فرستاده شده  و  

آن   که »به  در  ميشود  خوانده 

ارتش   متعال،  خداوند  لطف 

 [ افغانستان  تحت شجاع  ؟[ 

  ۀ جنرال شاه ولی خان و برادرش جنرال شاه محمود خان به تاريخ دهم اکتوبر کابل را از بچ   ۀقوماند 

و   سقاو با اعضای خانواده ۀبمبارد شده و بچاکتوبر  1۳رد. ارگ بتاريخ  سقاو به تصرف خود درآو 

خود    گرانيد سقاو فرار نموده و    ۀ تعدادی از عساکر بچنموده اند.  چند تن از مقامات مخفيانه فرار  

. اکثريت وزيران بچه خودشان را تسليم نموده و ديگران هم  ارتش شجاع افغانستان کردند   م ي را تسل

اند. تسليمی   سپرده  تحريری  بصورت  آيند …شانرا  »پادشاه  که  است  آمده  تلگرام  همين  در    ۀ «. 

فردا وارد کابل  از نمايندگان ملت انتخاب خواهد شد. مارشال نادر خان  ۀلويه جرگ افغانستان توسط  

ليتوانيا،  مصر، پولند،    ۀوزارت های خارجهای مشابه به    خواهد شد«. در پايان تذکر رفته که تلگرام

)تلگرام    . «و فرانسه هم فرستاده شده است   اليا تجاپان، ترکيه، فارس، جرمنی، اي ،  ، فنلند سويس، بلجيم

 (.  مقامات ايالت سرحدی شمال مغربی   1۹2۹اکتوبر  1۶مؤرخ   ۵۷0شماره  

  به وضاحت  و افشای  مالقات شاه ولی خان با سرپرست سفارت انگليس، آيا  اين تلگرام   ۀ با مالحظ

 که : ميشود ن ديده

 عليه خود آنها بوده باشد.    کابل دررژيم سقوی  ۀ از طرف وزارت خارجاين تلگرام نميتواند  −
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سقوط نکرده و حکومت خاندان طالئی تاسيس نشده است،   کامال  در حاليکه هنوز رژيم سقوی   −

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

، قبل از سقوط رژيم سقوی و فرار حبيب هللا کلکانی،  را  ی ئها  چنين  تلگرامارسال  امکانات   −

 . داشته ميتواند منبع ديگری کدام بغير از سفارت انگلستان 

  « ارتش شجاع افغانستان»  را     آزاد جنگجويان اقوام سرحد ادعای  دروغ های شاخداری چون   −

    کارنامه های کسی ديگری  بوده باشد.  خاندان طالئی ميتواند بغير از مگر  خواندن  

 و انتخاب نادرخان به پادشاهی   داير شدند لويه جرگه

بعد از تلگرام قبلی که از  

آيند انتخاب  پالن     ۀپادشاه 

  لويه    توسط   افغانستان 

  ملت   نمايندگان   از  ۀ جرگ

  مرموز تلگرام   خبر ميداد،  

هم  ديگر   طرف    ازباز 

افغانستان   خارجه  وزارت 

ميخوانيم  افغانستان اطالع ميدهد. درين تلگرام  ی  رسيدن نادر خان به کابل و انتخابش به پادشاه  از

مارشال    افغانستان افتخار دارد به اطالع برساند که   ۀ وزارت خارج   ،اکتوبر  1۴که »به تعقيب تلگرام  

  و   بزرگ   ی ها  یبه خاطر فداکارافغانستان رسيد و    اکتوبر به پايتخت   1۵محمد نادر خان بتاريخ  

و به عنوان  شده    شناخته    ت يافغانستان به اتفاق آرا به رسم  ی مل  ندگان يتوسط نما  ش خدمات درخشان

به      افغانستان از کابل  ۀ وزارت خارج  تلگرام  ۀ)کاپی رها شد   .«شد   عت يو ب   پادشاه افغانستان اعالم  

 انگلستان، لندن(.  ۀوزارت خارج 

سيد قاسم رشتيا در خاطرات  سياسى اش مينويسد که سپه ساالر ]نادرخان[ قبل از داخل شدن به کابل  

، در چهل ستون توقف نموده و اشخاص روشناس کابل به مالقات شان شتافتند که پدر و کاکاى من  

  ۀ عد   ميان آنها بودند. بطوريکه از زبان پدرم و  ]سيد حبيب  خان و مير محمد هاشم خان[  هم در

موقف خود راجع به    ۀ ديگرى از اشخاص حاضر مجلس شنيدم، سپه ساالر از اهل مجلس در بار

کشور استفسار نمود و اکثر حاضرين ايشان را مناسبترين شخص براى احراز مقام    ۀزعامت آيند 

آنها محمدولى خان وکيل، شيراحمد خان رئيس    ۀسلطنت  وانمود کردند. اما چند تن محدود که در جمل

و مير هاشم خان وزير ماليه شامل بودند، چنين نظريه دادند که مناسبتر آنست که فعال  سپه    شورا
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.   موضوع پادشاهى را به لويه جرگه واگذار نمايند   ۀ ساالر بحيث وکيل سلطنت شناخته شده و فيصل

ص    امريکا. ۀخاطرات سياسى سيد قاسم رشتيا . ويرجينيا، اياالت متحد   (1۹۹۷)رشتيا، سيد قاسم ) 

۹)  . 

نادر خان شامل نشدند، بلکه به    ۀ اين سه نفر نتنها هيچکدام شان در کابين  ۀ يادآوريست که از جمل  قابل

ثناى سردار شيراحمد خان که محمدزائى، عمو زاده  و شوهر خواهر نادرخان بود، هردو نفر  است

  ولى ى نادرشاه و محمد  ديگر کشته شدند)ميرهاشم خان بصورت مرموز يک شب بعد از تخت نشين 

 خان بعد از آنکه مدتى را در زندان سپرى نمود(.   

( داخل شهر کابل شده وارد  1۹2۹اکتوبر    15)مطابق با    1۳0۸ميزان    2۳محمد نادر خان به تاريخ  

عام ارگ که مملو از سران لشکر سمت جنوبى و وزيرى، ريش سفيدان کابل و    ۀ تاالر سالمخان

يم امانى که در آنجا دعوت شده بود، گرديد، و تنى چند از اشخاص تعين  اطراف آن،  و ارکان رژ

شده پيشنهاد نمودند تا او سلطنت را قبول کند.  نادرخان هم بدون  آنکه به وعده هائى داده شده به  

 مردم افغانستان و آزاديخواهان  و مطبوعات هند وفا کند، ازين نعمت بزرگ دعاى شکران نمود.   

 ها به امر شاه ولی خانو چپاول چور  

داستانهاى  از   در کتبى که بعد از ختم سلطنت خاندانى نادر خان توسط مؤلفين افغان بنشر رسيده است،  

و   چپاول  و  چور 

ساختمانهاى   غارت 

دولتى از جمله ارگ  

دلکشاه،   قصر  کابل، 

و   خارجه   وزارت 

اما آنچه قابل يادآوريست،    دآوری شده است.  ياهللا توسط لشکريان قومى    خانه هاى ارکان رژيم  حبيب 

راپور هاى استخبارات انگليس است   که  ميگويد اين چپاول که حتى شامل شکستاندن فرنيچر نيز  

بود، به امر سردار شاه ولى خان بخاطرى صورت گرفت که اگر بتواند با استفاده ازين تاکتيک از  

)اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  ى کند.   چور و چپاول خانه هاى  شهروندان کابل جلوگير

   .( L/P&S/10/1301معاون دفتر استخبارات پشاور  1۹2۹اکتوبر   1۷مؤرخ   112

 منابع: 

 . 2۶۳، بحران و نجات صفحه  (1۳۷۸الدين انيس،)  یمح −

 . ۹۶تا    ۹2من ، صفحات   یخان، يادداشت ها  یشاه ول −
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و      ی شمال مغرب  یاز پشاور ايالت سرحد   1۹2۹اکتوبر سال    1۵مؤرخ    ۵۶1تلگرام شماره   −

 اکتوبر به وزارت امور هند.  1۵مؤرخ  ۳0۹2تلگرام شماره  

 .معاون دفتر استخبارات پشاور1۹2۹اکتوبر  1۷مؤرخ  111تلگرام شماره  −

 یمقامات ايالت سنرحد   1۹2۹اکتوبر    1۶مؤرخ    ۵۷0تلگرام شنماره  اسنناد آرشنيف انگلسنتان،   −

 .  یشمال مغرب

 .نلند  انگلستان، ۀانستان از کابل  به وزارت خارجافغ ۀخارج وزارت  تلگرام ۀرها شد  یکاپ −

امريکا.    ۀ( خاطرات سنياسنى سنيد قاسنم رشنتيا . ويرجينيا، اياالت متحد 1۹۹۷رشنتيا، سنيد قاسنم ) −

 . ۹ص 
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