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 داکتر عبدالرحمن زمانی

  رتبه و مقام مارشالی به نادر خان چه وقت و توسط چه کسی اعطا گرديد؟
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

ميباشــد. اما در قانون اســاســی افغانســتان و قانون امور ذاتی  یرتبه نظام نيريتعالدر بعضــی از کشــور ها مارشــالی  ۀ رتب
نظر به بلکه اعطای اين رتبه و مقام ،  مارشــالی وجود ندارد ۀرتبميباشــد،  کشــور   نيا  یقانون نظام نيترمهمکه    ،افســران

ــی و اهداف خاص  ــياس ــليقه های س ــورت گرفتهس ــرا، آنهم بدون ص  ۀخاص مانند قوماندانی وکاميابی بزرگ يک جبه طيش
اردوی   یبرا  یعلم، نوـشتن اثر کياتژـسوق و اداره اـستر  علمر، داـشتن کـشو انينظام  گرينـسبت به د تريآموزش عالجنگ، 
  .يیو جنا یجنگ ، و متهم نبودن به جرايم کشور

 و کارنامه هايـشان  آنها به  اعطای مقام و منـصب مارـشالی  به داليل  ۀافغانـستان و تا اندازـسه مارـشال  هموطنان ما با نامهای  

  آشنائی دارند:

که کابل را مارشالی گرفت  ۀرتببخاطری   ،پادـشاه پيشين ،ظاهر ـشاهمحمدنادرخان و کاکای برادر  مارـشال ـشاه وليخان،  .1
  .گفتند یم رک”ي” کابل گنز طبه او را  اما مردم کابل ،شدفاتح کابل  و رژيم سقوی کشيد از چنگ 

ناراحت شـد، انگشـتش را را تا آخر خواند   اردوفهرسـت معاش جنراالن  یوقتمعروف اسـت که خان   یشـاه ول بهراجع  
” جمعه گل کدام جنرال کالنکار اسـت که معاشـش از  که  مربوطه داد زد ريمد یخط آخر فهرسـت گذاشـت و باال یباال

  " است؟ اديکده که مارشال هستم، ز هم

 “ .اردو یمجموع معاش جنرال ها  یعني. جمع کل است. ستي! جمعه گل نبي” صا که   گفت ريمد

  ی روهاينقوماندان  که پس از کشــته شــدن احمدشــاه مســعود،  آقای حامد کرزی   نيشــ يمعاون پفهيم  خان  يمقســ مارشــال  .2
  ائتالف شمال شد.

نظامی  ۀبه اين درج  و عبدهللا عبدهللا یاشرف غن  انيآقا انيم ديتوافق حکومت جد براساسکه   دوستم  ديعبدالرشمارشال  .3
  .دست يافت.

ايد  د که ـش تانتاريخ در  باورکردنی نباـش ته و  افغانـس ال چهارمی هم وجود داـش اه ولمارـش ال   یـش ور خان اولين مارـش کـش
دنبود اهده ميرـس تان به مـش يف انگلـس ناد آرـش تان نادر خان بوده و  . از البالی اـس ال افغانـس بنا بر داليل   لیکه اولين مارـش

   اعزاز استفاده ننمود.  منصب و ، ازين تکيه زدبر کرسی پادشاهی يکشبه چون  ،خاصی اين مارشال

 یکه در ده روز نادرخان را به پادـشاه  یمرموز  یاـسرار اميز و دـست ها  یرويداد ها  تحت عنوان «مـضمون قبلی    در
که در هردوی آن حتی قبل از وارد شــدن نادرخان به   داشــتيم  پرده بر یاســرار اميزاز دو تلگرام مرموز و  » اندرســ 
 رتبه و منصب مارشالی داده شده است: وی
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به دنيا فرسـتاده شـده اسـت   فتح کابلازطرف وزارت خارجه افغانسـتان راجع به به اصـطالح  اول که  تلگرام مرموزدر   −
ه   د  ميخوانيم ـک ــاه آيـن ادشـــ  ۀ «ـپ

  ۀافغانســـتان توســـط  لويه جرگ
انتخــاب  ــت  مل ــان  ــدگ ــاين نم از 

ــد.  ــال نادر خانخواهد شـ  مارشـ
ــد».    فردا وارد کابل خواهد شــ

 ۱۶مؤرخ    ۵۷۰(تل�رام شــــــــــمارە  
ا,ــــالــــت    ۱۹۲۹ا'ت%$ر   مقــــامــــات 

 ).  6حدی شمال مغر0/ 

ـکه از   دوم  مرموز    در تلگرام   −
ــدن و [؟]    لويه جرگه   داير شــ

 انتـخاب ـنادرـخان ـبه ـپادشـــــاهی
ــب  [؟]   تعقي ــه  «ب کــه  ميخوانيم 

رام   ـگ ـل ر     ١۴ـت وـب ـت وزارت  اـک
ــتان افتخار دارد    ۀخارج افغانسـ

ــاند که ــال   به اطالع برسـ مارشـ
ــان خ ــادر  ن ــد  ــاريخ    محم   ١۵بت

اکتوبر ـبه ـپايتـخت افـغانســــــتان  
ـبه ـخاطر رســــــيد و  
 یهـــا  یفـــداکـــار

خــدمــات    و  بزرگ
ــان ــط   شدرخشـ توسـ

مـــا  یمـلـ   نـــدگـــانيـ ـن
ــتان به اتفاق   افغانســ

رســـــم بــه  ــ آرا    ت ي
و به شـــده   شـــناخته 

پـــادشـــــــاه  عــنــوان 
ــتان اعالم   و  افغانسـ

(9ـا80   .»شـــــد  ـعتيب
  انJلستان، لندن).  ۀBه وزارت خارج  افغاEستان از 9اBل ۀوزارت خارج تل�رام ۀرها شد

تلگرام  ـسومی که در آن مارـشالی نادر خان ذکر ـشده اـست، راجع به اعالن پادـشاهی نادر خان در عيدگاه و بلند کردن  −
معاون  ۱۹۲۹ا'ت%$ر   ۱۸مؤرخ    ۱۱۵تل�رام شــــمارە  ([در باغ علی مردان] ميباشــد.  فتح خان طالئی  ۀبر خانشــاهی  بيرق  

 ، Uشاور.)ا,الت 6حدی شمال مغر0/ دفQR استخNارات 

ســرپرســت ســفارت  چوکيدار يا «رحمت» با خان رو ناد  مالقات شــاه ولی خان ثابت شــدن  و ها اين تلگرام   با مالحظۀآيا 
  مارشالی به سردار نادر خان چه وقت و توسط چه کسی داده شده است؟ ۀمشکل است  بدانيم اين رتبانگليس،  
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،  مؤلفين متعدد غربی در آثار شـان برای نادر خان از لقب خاندان مصـاحبان قابل يادآوريسـت که برخالف خاموشـی مطلق 
مارشــالی اســتفاده نموده اند. مثال در  

 The Oxfordکتاب    ۴۵٩  ۀصــــفح
Handbook of Islam and 

Politics   ـجان ايســـــپوســـــيتو و اثر
«بعد ميخوانيم که   عمادالدين شـــاهين

از گرفتن ـکاـبل، ـيک لوـيه جرـگه [؟] 
اجـتمـــاع   قـ (يـــک  و   ومی  بزرگـــان 

مارشــــال محمد  لدي ف  )،  یمذهبمقامات  
 The(». را پادشـــاه اعالم کردنادر 

Oxford Handbook of Islam 
and Politics ۴۵۹، صفحه .( 

  منابع:

 .  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 −
دفتر اســـــتخـبارات پشـــــاور   مـعاون  ١٩٢٩اکتوبر   ١٧مؤرخ   ١١٢اســــــناد  آرشـــــيف انگلســــــتان، تلگرام  شــــــماره   −

L/P&S/10/1301( 
− The Oxford Handbook of Islam and Politics ،John L. Esposito, Emad El-Din Shahin · 2013. 
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