
www.goftaman.com 
 

1 
 

 داکتر عبدالرحمن زمانی

     نادرخان را به پادشاهی رساند  روز  دهکه در  مرموزی و دست های  اميز  اسرار رويداد های 
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

نادرخان  ) روز ١٠( مدت در چگونه دست های مرموز که پرده بر ميداريم  یاسرار اميزدرين قسمت  از رويداد های  
از جنرالی به  در کابل  ،اقوام سرحد آزادبه شرکت  اجازه انگليس ها بعد از شکست های پی در پی هفت ماهه و  ،را

  .  دانمارشالی و باز پادشاهی رس

 م  ١٩٢٩ده روز ماه اکتوبر رويداد های روزشمار 

 

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

 جنگجويان قومی به ســه دســته تقســيم شــده، وزيری ها در جناح ١٩٢٩ماه اکتوبر  ۵مطابق    ١٣٠٨ميزان    ١٣بتاريخ  .1
چپ و لشــکر جاجی و منگل و جدران در وســط از طريق تنگی واغجان  بطرف کابل  حراســت، احمد زائی ها در جنا

 .به پيش ميروند
در ســيزدهم ميزان به چهار آســياب رســيده و فورا اطالع که زير قيادت مولوی [؟؟؟] هللا نواز خان ملتانی بود ۀ مفرز .2

م که به فارغ ـصبری انتظار اين خبر را داـشتند، فورا به ديگر ـسرکردگان  ايـشان ه خود را به ـشاه ولی خان ميفرـستند.  
ما هم هر کدام با لـشکر های خود آنجا بيائيد.  ۀمفرز ياب ميروم، ـش (م الدين خود اطالع دادند که من طرف چهار آـس

س،( حران و نجات صفحه ۱۳۷۸ان  ،(۲۶۳ .( 
ــکريان کلکانی به جانب محمد آغه و کاريز   .3 ــينی لشــ ماه  ۶مطابق    ١٣٠٨ميزان    ١۴بتاريخ  نموده و درويش عقب نشــ

 . رسدميبه چهارآسياب   شاه ولی خان  ١٩٢٩اکتوبر  
ــيده و   ١٩٢٩ماه اکتوبر   ٧مطابق    ١٣٠٨ميزان    ١۵بتاريخ  .4 ــتون (هندکی) رســ ــاه ولی خان  به چهلســ زلمی خان شــ

 ، ملک جان جاجی با مشران قومی ديگر خود را به کوه زنبورک شاه ميرسانند. منگل، زمرک خان جدران
ــور جرنيل قوماندان قوای کلکانی در کاريز درويش  .5 ــهور به س ــری مش ــب محمد عمر خان ناص مخفيانه به در همين ش

ادداشت های من ، صفحات  .يرودشاه ولی خان ممالقات    ). ۹۴تا  ۹۲(شاه و خان، 
از تخت زنبورک طبل  من ۀبه اشــاردهل نواز وزيری    ]ميزان  ١۵  پانزدهم [ ســاعت ده شــب«ی خان  شــاه ول  ۀبه گفت  .6

 خود را به صـدا درآورده و مقارن شـنيدن صـدای دهل زنبورک تمام دهل ها از شـيردروازه و آسـمائی بغرش درآمدند.  
فراگرفته بود من تمام ـشب مراقب اوـضاع بودم ـسه  لـشکر های ما چون ـسيل از کهـسار ـسرازير ـشدند، تاريکی ـشهر را  

 ). ۹۵(همانجا ص . …چيز خاطر مرا سخت مشغول کرده بود
اه ولی خان   ۀبه گفت  ١٩٢٩اکتوبر  ماه  ٨ميزان  (  ١۶ بتاريخ .7 ده اراده نمودم هر «ـش صـبح دميد و من به ـشهر نزديک ـش

 ). ۹۶(همانجا صفحه  .»رض [؟] مامون بماندچه زودتر خود را بمردم برسانم و کوشش کنم مال و جان مردم از تع

ر  ت ان  ۱۹۲۹ا محل   ۱۳۰۸م داد   رو
اب   ۱۳ ۵ ار آس ه چ حد  دن قوای اقوام   رس
سد ۱۴ ۶ اب م ه چهار آس  شاه و خان 
سد ۱۵ ۷ ه چهل ستون م  شاه و خان 
اف قوای شاه و خان بر کوه ش دروازه در جنوب شهر ۱۶ ۸  دست 
ل  ۱۷ ۹ ا ه  دن شاه محمود خان   رس

ک قسم از  ۱۸ ۱۰ ول قوای شاه و خان بر  ه ارگ کن ل و محا ا  شهر 
ا  ۱۹ ۱۱ ل ه  د حس  مک س  کشته شدن سپهساالر سقوی پردل خان و تعلل رساندن 
ا   ۲۰ ۱۲ ل ب هللا  اروت ارگ و فرار حب ار  ش گرف ان لوله توپ و آ ت   اصا
ه چهلستون  ۲۳ ۱۵ دن نادر خان   رس
ادشاه در ق سالمخانه   ۲۴ ۱۶ ث  ه ح  جلوس نادر شاه د 
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ه، اما قوای  ماه اکتوبر شــــاه ولی خان و قوايش يک قســــمتی از شــــهر کابل را در اختيار گرفت  ١٠ميزان/   ١٨بتاريخ  .8
 بتاريخ دهم  به اسـتناد اسـناد اسـتخباراتی آرشـيف انگلسـتان، قوای سـقوی    سـقوی نقاط مهم شـهر را در اختيار داشـتند. 

يردروازه و باغ بابر را در اختيار داشـتند. قوای شـاه وليخان داراالمان، هندکی [نام شـ اکتوبر سـياه سـنگ، باالحصـار،  
رام شماره    درآورد.تصرف   بهزمانی] و بنی حصار را  -قديم چهل ستون ر سال    ۱۵مؤرخ    ۵۶۱(تل ت شاور   ۱۹۲۹ا از 

رام شماره  ) و (تل حدی شمال مغر الت  ه وزارت امور هند).  ۱۵ؤرخ م ۳۰۹۲ا ر  ت  ا

 بود و جنرال نادر خان تا آنروز در عليخل جاجی  لقب فاتح کابل را به خود اختصـاص داد.  شـاه ولی خان بدين وسـيله 
شـاه محمود خان  برادر ديگر نادرخان هم فردای آنروز از طريق ريشـخور و   با شـنيدن اين خبر بطرف لوگر ميرود.

 داراالمان به کابل ميرسد.  

ــت، منماه اکتوبر    ١١ميزان/   ١٩بتاريخ  .9 ــد.  تحبيب هللا کلکانی، که به ارگ پناه برده اس ــيدن  قوای کمکی ميباش ظر رس
 کشته شده و سيد حسين هم در رساندن کمک به کلکانی تعلل ميورزد. ۀاما پردل خان، سپه ساالر سقوی با ضرب گلول

 ادامه ميابد. محاصره ارگو  آتشمی گيرد  انبار باروت ارگ توپ  ۀوبر با اصابت گلولاکت ١٢ميزان/ ٢٠بتاريخ  .10
 حبيب هللا کلکانی در تاريکی شب فرار ميکند. .11
پس از اطمينان فرار  (شـــش روز بعد از فتح کابل)    ١٩٢٩ماه اکتوبر    ١۵مطابق    ١٣٠٨ميزان   ٢٢به تاريخ  نادرخان   .12

 ميکند.چهلستون مواصلت به حبيب هللا بطرف کوهستان  
ا    ١٩٢٩اکتوبر    ١۶  (  فردای آن .13 ه    )١٣٠٧ميزان    ٢٣مطـابق ـب ان ـب ادر ـخ ل  ـن اـب ه  شـــــهر ـک ان روز وارد   ورفـت در هـم

 .ميکندو پادشاهی اش را اعالم  ه سالمخانه شد

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

بمالحظه ميرـسد که ـشاه ولی خان، برخالف ادعا  اـستخبارات  پـشاور که در آرـشيف انگلـستان موجود اـست   مهم  اپور ازين ر
دسـتخورده  کتبی مانند يادداشـت های من (شـاه ولی خان)، نادر افغان (کشـککی)، بحران و نجات های خاندان نادر خان در 

به کلکانی در ارگ کابل  تحت محاصـره قرار داشـت،   ، حتی در دورانی که حبيب هللادر اولين فرصـت  ،محی الدين انيس)(
ــتان  زيارت ســـفارت انگلسـ
در کابل که تحت سرپرستی  

ميرود.   ،رحمت قرار داشت
ــه  ک ميخوانيم  تلگرام  درين 

ـبه ـتاريخ ـخان    یشـــــاه ول«
نهم اکتوبر  وارد کابل شــده 
و ارگ را بـه محـاصـــــره 

ــت ــاريخ    …گرف ت ــه    ١٣ب
ارگ  بـــاردمـــان  ـم ـب اـکـتوـبر 

 شــاه ولی خان …آغاز شــد.
ــفارت از   بازديد   سيانگلســ

از   یو پس از قـدردان  نمود
د ه رحـمت هللا قول   ان،يـ هـن  ـب

عسـاکر کوهدامنی در بازگشـت سـفارت انگلسـتان را مورد حمله قرار داده و خانه های سـکرتر امور   داد.هر نوع همکاری 
فارت را  -ـشيخ محبوب علیـشرقی [ ه و ترکيه هم چور …کردند.به طور کامل غارت زمانی] و جراح ـس فارت های فرانـس ـس

رام شــــــماره نادر خان محفوظ ميباشــند. ۀنادرخان] و خانواد  ۀشــدند. اســدهللا [پســر امير حبيب هللا خان و خواهر زاد   ۱۱۱(تل
ر  ۱۷مؤرخ  ت شاور). ۱۹۲۹ا ارات    معاون دف استخ

  فتح کابلوزارت خارجه افغانستان راجع به  ازطرف تلگرام مرموز
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از   ـماه اکتوبر ١۴درينـجا ـيک ـکاپی تلگرام مرموزی را ميبينيم ـکه فردای فير گلوـله ـهای توپ بر ارگ ـکاـبل يعنی ـبه ـتاريخ  
پشـــــاور، بريـتانـيا به لـندن، آنهم ازطريق راديوی  خارجه  وزارت عنوانی  ،  [؟]  افـغانســــــتان در کابل  ۀطرف وزارت خارجـ 

ــت .   ــتاده شــده اس متن اين تلگرام فرس
مقامات پشـاور فرسـتاده شـده  و   توسـط
ه لطف در آن   ه «ـب ده ميشـــــود ـک خواـن

خداوند متعال، ارتش شــجاع افغانســتان 
جنرال شـــاه ولی خان  ۀ؟] تحت قوماند[

ــاه محمود خان به  و برادرش جنرال شـ
ـسقاو  ۀتاريخ دهم اکتوبر کابل را از بچ

رد. ارگ بتاريخ به تصـــرف خود درآو
ســقاو با   ۀبمبارد شــده و بچاکتوبر    ١٣

و چند تن از مقامات   اعضـــای خانواده
فرار   انــد.  مخفيــانــه  تعــدادی از نموده 

 گرانيدسقاو فرار نموده و    ۀعساکر بچ
ارتش شــجاع افغانســتان    ميخود را تســل

. اکثريت وزيران بچه خودشـــان کردند
را تســـليم نموده و ديگران هم تســـليمی  
شــــانرا بصــــورت تحريری ســــپرده  

از نمايندگان ملت انتخاب خواهد شــد.   ۀلويه جرگافغانســتان توســط   ۀ». در همين تلگرام آمده اســت که «پادشــاه آيند…اند.
ــال نادر خان   ــابه به  مارش ــد». در پايان تذکر رفته که تلگرامهای مش ــر،   ۀوزارت های خارجفردا وارد کابل خواهد ش مص

رام شــــماره    .»، فنلندجاپان، ترکيه، فارس، جرمنی، ايطالياو فرانسـه هم فرسـتاده شـده اسـتليتوانيا، سـويس، بلجيمپولند،  (تل
ر  ۱۶مؤرخ  ۵۷۰ ت حدی شمال مغر  ۱۹۲۹ا الت    ).  مقامات ا

  که :ميشود ن ديده به وضاحت و افشای  مالقات شاه ولی خان با سرپرست سفارت انگليس، آيا  اين تلگرام  ۀبا مالحظ

   عليه خود آنها بوده باشد.  کابل دررژيم سقوی  ۀاز طرف وزارت خارجاين تلگرام نميتواند 
  اين تلگرام  ۀفرســتندســقوط نکرده و حکومت خاندان طالئی تاســيس نشــده اســت،  کامال  در حاليکه هنوز رژيم ســقوی

 ميتواند.کسی ديگری بوده چه شاه ولی خان انگليس ها و  بغير از 
   قبل از سـقوط رژيم سـقوی و فرار حبيب هللا کلکانی، بغير از سـفارت انگلسـتان را یها  چنين  تلگرامارسـال  امکانات ،

 .داشته ميتواندمنبع ديگری  کدام 
  ميتواند بغير مگر  خواندن  »ارتش شجاع افغانستان« را  آزادجنگجويان اقوام سرحدادعای  دروغ های ـشاخداری چون

   کارنامه های کسی ديگری  بوده باشد. خاندان طالئیاز 

  و انتخاب نادرخان به پادشاهی داير شدند لويه جرگه
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از   ــه  ک قبلی  تلگرام  از  ــد  پالن بع
  افـغانســــــتان  ۀپادشـــــاه آيـندانتـخاب  
  نـمايـندـگان  از  ۀجرگـ   لوـيه  توســـــط

ــلـــت ــيـــداد،    م م ــر  ــب ــرام  خ ــگ ــل ت
وز رـم ر  ـم ـگ م  دـي ـه ـطرف   ازبـــاز 

  ازوزارت خــارجــه افغــانســـــتــان  
رســـــيـدن نـادر خـان بـه کـابـل و 

افغانســــتان ی  انتخابش به پادشــــاه
تـلـگـرام  دريـن  مـيـــدهـــد.  اطـالع 
تلگرام   ــب  ــه تعقي کــه «ب ميخوانيم 

ــ   ١۴ خـــارج وزارت    ۀاکــتــوبــر  
به خاطر افغانستان رسيد و  اکتوبر به پايتخت ١۵مارشال محمد نادر خان بتاريخ  افغانستان افتخار دارد به اطالع برساند که

و به عنوان شـده   شـناخته  تيافغانسـتان به اتفاق آرا به رسـم  یمل  ندگانيتوسـط نما  شخدمات درخشـان و بزرگ یها  یفداکار
ا رها شــــد  .»شــد  عتيو ب پادشــاه افغانســتان اعالم   رام ۀ( ل ۀوزارت خارج  تل ا ســــتان از  لســــتان،  ۀه وزارت خارج  افغا ان

  لندن). 

سـيد قاسـم رشـتيا در خاطرات  سـياسـى اش مينويسـد که سـپه سـاالر [نادرخان] قبل از داخل شـدن به کابل ، در چهل سـتون 
توقف نموده و اـشخاص روـشناس کابل به مالقات شان شتافتند که پدر و کاکاى من [سيد حبيب  خان و مير محمد هاشم خان]  

ديگرى از اشخاص حاضر مجلس شنيدم، سپه ساالر از اهل مجلس در   ۀعد هم درميان آنها بودند. بطوريکه از زبان پدرم و
کـشور اـستفـسار نمود و اکثر حاـضرين ايـشان را مناـسبترين ـشخص براى احراز مقام  ۀموقف خود راجع به زعامت آيند ۀبار

و مير هاشــم  شــوراآنها محمدولى خان وکيل، شــيراحمد خان رئيس   ۀســلطنت  وانمود کردند. اما چند تن محدود که در جمل
خان وزير ماليه شـامل بودند، چنين نظريه دادند که مناسـبتر آنسـت که فعالً سـپه سـاالر بحيث وکيل سـلطنت شـناخته شـده و 

د قاســم (.  موـضوع پادـشاهى را به لويه جرگه واگذار نمايند  ۀفيـصل ا، ســ ا .   )1997(رشــ د قاســم رشــ ا ســ خاطرات ســ
االت متحد ا، ا رجي ا.  ۀو   . )٩ص   ام

نادر خان شــامل نشــدند، بلکه به اســتســثناى ســردار   ۀاين ســه نفر نتنها هيچکدام شــان در کابين  ۀيادآوريســت که از جمل قابل
ـشيراحمد خان که محمدزائى، عمو زاده  و ـشوهر خواهر نادرخان بود، هردو نفر ديگر کـشته ـشدند(ميرهاـشم خان بـصورت  

  خان بعد از آنکه مدتى را در زندان سپرى نمود).   ولىى نادرشاه و محمد  مرموز يک شب بعد از تخت نشين

ــالمخان١٩٢٩اکتوبر    ١٥(مطابق با   ١٣٠٨ميزان   ٢٣محمد نادر خان به تاريخ  ــده وارد تاالر س ــهر کابل ش عام   ۀ) داخل ش
يم امانى که در آنجا ارگ که مملو از ســران لشــکر ســمت جنوبى و وزيرى، ريش ســفيدان کابل و اطراف آن،  و ارکان رژ

دعوت شده بود، گرديد، و تنى چند از اشخاص تعين 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 

داسـتانهاى چور و چپاول و از  در کتبى که بعد از ختم سـلطنت خاندانى نادر خان توسـط مؤلفين افغان بنشـر رسـيده اسـت، 
ـغارت ســـــاختـمانـهاى دولتى  
ــر  از جمله ارگ کابل، قصــ
دلکشـــاه، وزارت خارجه  و 
رژيم   ارکــان  هــاى  خــانــه 
ــکريان  ــط لشـ حبيب هللا توسـ

 دآوری شـــده اســـت.  ياقومى 
اـما آنـچه ـقاـبل ـيادآوريســـــت، 
ــارات  اســـــتخب ــاى  ه راپور 
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انگليس اســت   که  ميگويد اين چپاول که حتى شــامل شــکســتاندن فرنيچر نيز بود، به امر ســردار شــاه ولى خان بخاطرى 
(اســـــناد   ى کند.  صــورت گرفت که اگر بتواند با اســتفاده ازين تاکتيک از چور و چپاول خانه هاى  شــهروندان کابل جلوگير

رام  شماره  لستان، تل ف ان ر  ١٧مؤرخ  ١١٢آرش ت شاور  ١٩٢٩ا ارات     .)L/P&S/10/1301معاون دف استخ

  منابع:

 ٢۶٣، بحران و نجات صفحه )١٣٧٨الدين انيس،( یمح. 
 ٩۶تا  ٩٢من ، صفحات  یخان، يادداشت ها یشاه ول. 
   ٣٠٩٢و تلگرام شــماره    یشــمال مغرب  یاز پشــاور ايالت ســرحد  ١٩٢٩اکتوبر ســال   ١۵مؤرخ    ۵۶١تلگرام شــماره  

 اکتوبر به وزارت امور هند. ١۵مؤرخ  
  معاون دفتر استخبارات پشاور١٩٢٩اکتوبر  ١٧مؤرخ  ١١١تلگرام شماره. 
  ،یشمال مغرب یمقامات ايالت سرحد ١٩٢٩اکتوبر  ١۶مؤرخ  ۵٧٠تلگرام شماره اسناد آرشيف انگلستان  . 
 نلند انگلستان، ۀانستان از کابل  به وزارت خارجافغ ۀخارج وزارت تلگرام ۀرها شد یکاپ. 
 ) ٩امريکا.  ص   ۀ) خاطرات سياسى سيد قاسم رشتيا . ويرجينيا، اياالت متحد1997رشتيا، سيد قاسم . 
   دفتر اســـــتخـبارات پشـــــاور   مـعاون  ١٩٢٩اکتوبر   ١٧مؤرخ   ١١٢اســــــناد  آرشـــــيف انگلســــــتان، تلگرام  شــــــماره

L/P&S/10/1301(. 

  (پايان) 

  


