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 اعلیحضرت محمد نادرشاه

 

 دوهمه برخه

 

 :د کابل د تخت لپاره هلي ځلي

لپاره له بېلو بېلو خواوو هلي ځلي پیل سوې. د حبیب هللا کلکاني او انډیواالنو له خوا د کابل د اشغال سره سم د تخت د نیولو 

کابل د تقریبا نهو میاشتو لپاره یوه ورځ او شپه ارامه ونه لیده؛ او داسي ورځ نه وه چي د کابل څخه په لیري او نیژدې سیمو کي 

 .واړه او لوی جنګونه نه وي سوي. پخپله کابل د ډېرو بدو پېښو شاهد وو

 :ټولو بدمرغو پېښو شاهد دی په خپل کتاب تذکر االنقالب کي لیکي فیض محمد کاتب، چي د هغه وخت د

بچه سقاو او سید حسین دواړو په ظاهره د اسالم او دینداری الپي کولې خو په عمل کي یې داسي کارونه کول چي په هیڅ »

واخلي حکومت به هغه په  چا له دوکانه شی که څوک د شرع کي روانه دي. هره ورځ به یې جار واهه چي دوکانونه پرانیزی او

افسرانو د خلکو له دوکانونو څخه مالونه اخیستل او په توبرو کي به یې وړل.  او عسکرو سقاو بچه ګولۍ وولي. مګر په عمل کي د

 8۴الب ص تذکراالنق« دغه راز، د توپکو او وسلو د پلټلو او پیدا کولو په پلمه، د خلکو کورونو ته ننوتل او نقد او جنس یې چورول

 

 :د دې بدمرغو پېښو بل عیني شاهد پروفیسر محمدعلي لیکي

په هغو نهو میاشتو کي چي واک د دې ډلي په الس کي وو، پر کابل باندي داسي وحشت تېر سو چي کیسې یې د کولو نه دي. »

ډول عدالت او بشري د کابل بېچاره ښاریان د دې وحشت لومړني قربانیان ول. ارګ د دې وحشیانه استبداد مرکز وو، چي هر 

 .قانون یې تر پښو الندي کاوه؛ او قدرت یې نه د خدای او نه د خلکو په زور اخیستی وو، بلکه د توري په زور یې نیولی وو

 ووسوځول سول ا نادر کتابونه یا سول او موزیم چور شاهي البراتوارونه او ،کتابخانېوتړل سول.  موسساتښوونځي او ټول ګټور 

 ۴۳ص   محمدعلي« نازل قېمت خرڅ سول. یوه سړي په یوه غیران دونه کتابونه رانیوالی سوای چي وړالی یې نه سوای یا په ډېر

کابل پوره نهه میاشتي د داسي جنایتونو میدان وو چي په خپل تاریخ کي یې نه وه لیدلي. د حبیب هللا کلکاني کشر ورور حمیدهللا، 

ات په الس کي ول، د کابل والي ملک محسن او د سقاو صدراعظم سید حسین، چي ویل چي له سقاو څخه وروسته یې تام اختیار
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کېږي په دریو میاشتو کي یې په خپل حرم کي څه باندي څلوېښت ښځي غونډي کړي وې؛ او په نامه کړو یا نامزدو ښځو حساب 

په دې باب زیات تفصیل موږ له موضوع  ۴۴۶مجددي ص یې ال چاته معلوم نه وو، تر ټولو زیات په جنایتونو کي برخه درلوده. 

 .څخه لیري کوي

علي احمد خان، چي امان هللا خان د شینوارو، خوګیانیو او نورو پښتنو د ښورښ د کرارولو او له خلکو سره د روغي جوړي د 

خبرو کولو لپاره مشرقي ته لېږلی وو، میدان خالي ولیدی او ځان یې پاچا اعالن کړ او د خلکو څخه د بیعت اخیستلو په کار لګیا 

ډکمشر چي د علي احمدخان له دې عمل سره مخالفت وښود او هغه ته یې د وطن د نجات او سو. محمدګل خان او سید حسن کن

ژغورلو توصیه کوله، دواړه وډبول او پر کابل باندي یې د حملې تیاری پیل کړ. د علي احمد خان په پوځ کي دوه لوی ملکان 

ندي د حملې د پیل کولو څخه مخکي یې په خپلو محمدشاه خان او ملک محمدجان له یوه بل سره سخت مخالف ول او پر کابل با

 99انیس ص کي سره وویشتل او دواړه مړه سول. په دې توګه پر کابل باندي د علي احمدخان یرغل او پوځي عملیات وځنډېدل. 

 سولي علي احمد خان د جالل آباد له حکومتي خزانې څخه السته راوړي پیسې او هغه پیسې چي امان هللا خان په مشرقي کي د

د ټیګولو لپاره ورکړي وې ډېري ژر ولګولې او کله چي پوه سو چي هیڅ کار یې پر مخ نه ځي نو له انګرېزانو څخه یې د دونه 

 .زیاتو مرستو غوښتنه وکړه چي که د افغانستان پاچا وای هم به یې نه وای ترالسه کړي

په الوتکه کي په کابل کي د انګرېزانو سفیر فرانسیس  علي احمد خان د فبروري پر دریمه پېښور ته یو لیک واستاوه چي »

همفریس ته ورسېږي. هغه له همفریس څخه غوښتي وه چي د برټانیې حکومت دي یو میلیون سټرلینګ پونډه، سل الرۍ موټرونه، 

یفورمونه او چي له هر موټر سره به یو موټروان او دوه میخانیکان ملګري وي،دوه زره خېمې، د دوو زرو کسانو لپاره یون

باالپوښونه،شل زره توپکونه او شل میلیونه مرمۍ، دېرش غرني توپونه او له هر توپ سره زر ګولۍ،زر ځین کړي آسونه، 

دوولس بې سیم ټلفونونه له پرسونل سره، په ماشین ګنو سمبالي، یو شمېر پوځی الوتکي، لویي مسافر وړونکي الوتکي له برټانوي 

نو تېلو او د سون موادو سره. علي احمد خان لیکلۍ وه چي لکه څرنګه چي ما یې پېش بیني درته کړې وه پیلوټانو او اتیازرو ګېل

امان هللا ثابته کړه چي هغه د پاچهي الیق نه وو. بچه سقاو یو داړه مار دی بل څه نه دی. پر کابل باندي به ډېر ژر له هري خوا 

داسي جمهوریت منځته راوړي چي ډېر ژر به هیواد تباه کړي. دوی د هغه حملې پیل سي. بلشویکان غواړي په افغانستان کي 

خوسا سوي مڼې مثال لري چي ټول بار خرابوي. ده ځان د برټانیې د حکومت زوړ دوست معرفي کړی وو او لیکلي یې وه چي 

 98-۴9۷سټیوارټ ص ص « برټانیه باید له غرور څخه کار وانه خلي او دا فرصت له السه ورنه کړي

داچي علي احمدخان ولي له انګرېزانو څخه دونه زیاتي غوښتني کړي وې او په داسي وخت کي یې، چي تقریبا هیڅ یې په الس 

کي نه لرل، څرنګه پر انګرېزانو باندي دونه زیات حساب کړی وو، سړی څه نه سي ویالی خو لکه څرنګه چي انتظار یې 

ور نه کړ. خوګیاني ملک قیس، چي د علي احمدخان ټینګ ملګری وو، له ایستل کېدی، همفریس د ده لیک ته جواب قدر هم 

سقاو سره پټ تماس ونیوی او هغه ته یې د علي احمد خان د نیولو وعده ورکړه. بچه سقاو هم له ملک قیس سره د اووه لسو 

ت وکړ. پر هغه باندي یې حمله زرو روپیو او نایب ساالری ژمنه وکړه. د قبایلو خانانو او ملکانو له علي احمدخان سره خیان

وکړه؛ د هغه درې سوه د توري قبیلې محافظین یې ټول ووژل؛ او علي احمد خان ایله په تېښته بریالی سو او په یوه جوړه جامو 

 .کي پیاده پېښور ته ورسېدی

 :د شوروي اتحاد پوځي مداخله او غالم نبي خان چرخي

انګرېزانو د افغانستان د بحران او داخلي جنګونو په جریان کي لږترلږه ظاهري بېطرفي وساتله؛ او چي هر چا به د مرستي 

خواست ورته وکړ نو دوی به خپله بېطرفي پلمه کوله. له پاچهی څخه د استعفی کولو او کندهار ته له تللو سره، د اعلیحضرت 

ډېر کمزوری سو. نور نو هغه ته چا د یوه قانوني پاچا په حیث نه بلکه د کابل د تخت د  امان هللا خان قانوني او مشروع دریځ
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نیولو د یوه دعوا ګیر په سترګه کتل. کله چي هغه له کندهار څخه له انګرېزانو څخه د وسلو غوښتنه وکړه؛ انګرېزانو حتی په 

ډېره سړه لهجه جواب ورکړ چي دوی د هغه د استعفي بیرته نغدو پیسو د وسلو له ورکولو څخه ډډه وکړه. انګرېزانو هغه ته په 

اخیستل په رسمیت نه پېژني او هغه ته د کابل د تخت د یوه بل دعواګیر په سترګه ګوري. او د برټانیې د بې طرفی پالیسي هغوی 

 2۵9پوالدا ص ته اجازه نه ورکوي چي د افغانستان په داخلي جنګونوکي الس وهنه وکړي. 

تحاد، که څه هم غوښتل چي له امان هللا خان سره پټي مرستي وکړي، براال نظامي مداخله وکړه. د شوروي اتحاد خو شوروي ا

د کمونیسټ ګوند د مرکزي کمېټې سیاسی دفتر د مارچ پر شلمه فیصله وکړه چي قدرت ته د امان هللا د بیرته رسولو لپاره به د 

هم چي د شوروي اتحاد منابع وایی چي دا مرستي وړیا نه وې بلکه افغانستان  افغاني قواوو سره ګډ پوځي عملیات کوي. که څه

 ۷9-1۷8والدیمیر بویکو ص ص باید، په بدل کي، شوروي اتحاد ته پنبه، څرمن، وړۍ او نور ارښتناک مواد ورکړي وای. 

کابل کي د شوروي د سفارت  د کمونیسټ ګوند د سیاسي دفتر په هغه غونډه کي سټالین، جنرال غالم نبي خان چرخي او په

نظامي آتشه پریماکوف برخه درلوده او فیصله وسوه چي د شوروي د سره پوځ عسکر دي په افغاني جامو کي د غالم نبي خان 

تر قوماندې الندي حرکت وکړي او د مزار شریف ښار دي ونیسی. له دې څخه څو هفتې وروسته د شوروي جنګي الوتکو د 

اندي یرغل وکړ او هغه عسکر یې ټول له منځه یووړل چي پر الوتکو یې ډزي کړي وکړې. په دې عملیاتو افغانستان پر خاوره ب

کي تقریبا دوه زره افغانان ووژل سول. د مزار شریف ښار ونیول سو او د غالم نبي خان تر قوماندې الندي شوروي او افغاني 

چه سقاو پوځ ډېر ژر ماته وکړه او تقریبا درې زره تنه یې ووژل قواوو د تاشقرغان پر لور حرکت وکړ. په دې ښار کي هم د ب

سول، او غالم نبي خان د خان آباد پر لور حرکت وکړ. د عملیاتو په جریان کي هغه ته خبر ورسېدی چي امان هللا خان له 

یرته د شوروي اتحاد خاوري مقاومته الس اخیستی او له هیواده وتلی دی. غالم نبي خان هم له خپلو قواوو سره پر شا سو او ب

ته ننووت. د شوروي د قواوو د پر شا کېدلو یو علت دا هم ګڼل کېږي چي په بهر نیو هیوادونو او اروپا کي په افغانستان کي د 

 ۵-20۴آقابکوف ص ص شوروي د پوځي مداخلې رپوټونه خپاره سول او شوروي مجبور سو چي ډېر ژر میدان خوشي کړي.  

نوف لیکي: نور نو بچه سقاو او انګرېزانو کوالی سوای چي د خپل بري جشن ونیسي او شورویان مجبور شوروي محقق تیخا

 .ول چي واقعیت ومني

له افغانستان څخه د امان هللا خان له تېښتېدلو سره په مزار شریف کي د غالم نبي خان چرخي د قواوو عملیات بې مفهومه سول. 

رځو کي دا قواوي بیرته شوروي ته وغوښتلي سوې. دا د هیچا پر زړه برابر کار نه وو. کال د مې په وروستیو شپو و 1929د 

د شوروي اتحاد د مرکزي اسیا پوځي قوماندانی  په خپل اطالعاتي رپوټ کي ولیکل چي امان هللا خان چي ښورښي قبایلو 

  .ع د هغه په ګټه وه، هند ته وتښتېدیمحاصره کړی وو، سره له هغه چي سیاسي وضع او تر یوه ځایه په شمال کي پوځي وض

کال د جون په میاشت کي یې سټالین  1929تیخانوف وروسته لیکي خارجه وزیر چیچیرین تر دې هم سپیني خبري کولې او د 

ته ولیکل چي د حکومت د ځینو کسانو د قومي تنګ نظریو له امله، شوروي دا تاریخي فرصت له السه ورکړ، څو د شورا ګانو 

د هیواد او برټانوي امپراطوری تر منځ خپل دریځ ټینګ کړي. هغه د امان هللا خان د تالښونو د وروستۍ ناکامۍ په باب، په 

د دې قمار پر میدان، جهاني( موږ ته څه قوي پ کي هرڅه برباد سول. آخ تاریخ )ره غمګینه لهجه، لیکي چي د سترګو په رډې

 222تیخانوف ص پر په الس راکړی وو. 

د سقاو حکومت، د شمال په جنګونو کي، پر غالم نبي خان باندي د دې ناڅاپي بري څخه وروسته، چي ښایی چنداني انتظار به 

م نه درلود، په کابل کي د شوروي شارژدافیر ور وغوښت او له هغه څخه یې د افغانستان په شمال کي د شوروي پوځیانو یې ه

او الوتکو د مستقیمي مداخلې په باره کي توضیحات وغوښتل خو د شوروي ډیپلوماټ نه یوازي په افغانستان کي پر هر ډول 
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وروي په خاوره کي د باسماچیانو په مالتړ کولو تورن کړ او ضمناً یې د کابل مداخلې باندي منکر سو بلکه افغانستان یې د ش

 :حکومت ته په منتهی سپین سترګي یو یادداشت هم ور وسپاره. په یادداشت کي راغلي وه

 ابشوروي حکومت ته نه د هغه هیواد له پولو څخه د غالم نبي خان د تېرېدلو او نه د وسلو د ترالسه کولو د سرچینې په ب

معلومات سته. شوروي حکومت په قاطعانه ډول اعالن کوي چي د افغانستان د داخلي جنګ په جریان کي یې هیڅ الوتکه د کابل 

 .د حکومت له اجازې پرته د افغانستان فضا ته داخله سوې نه ده

په داخلي چارو کي له هر  کال د تړون په اساس د افغانستان 192۶کال او دغه راز په پغمان کي د  1921د شوروي حکومت د 

 19۷بویکو ص ډول مداخلې څخه ډډه کوي او د افغانستان د استقالل درناوی کوي.   

کال د جون پر دریمه، یه یوه غونډه کي، فیصله وکړه  1929په زړه پوري خبره دا ده چي د شوروي اتحاد خارجه وزارت د 

قاو د زوی حکومت ته د افغانستان په چارو کي زموږ د مداخلې نه چي په کابل کي خپل شارژدافیر ته یادداشت ولېږي او د س

کولو په برخه کي اطمینان ورکړي او دا ورته ووایی چي په افغانستان کي د استحکام او د حکومت د واک له غځېدلو سره ښایي 

 198هغه کتاب  ص شوروي اتحاد د کابل حکومت هم په رسمیت وپېژني. 

ړلو پېښو یو اوږد داستان دی؛ خو د امان هللا خان سقوط او د هیواد څخه د هغه وتل ښایي د افغانستان د افغانستان تاریخ د غم ل

له تر ټولو لویو ویرژلو پېښو څخه وي. د امان هللا خان له سقوط سره افغانستان داسي یو وطن پالونکی او پر ترقی او استقالل 

د هغه په څېر مشران ډېر لږ لیدلي وي. د امان هللا خان له سقوط سره په  مین پاچا له السه ورکړ چي په خپل تاریخ کي به یې

افغانستان کي سقاوي دوره راغله او کابل او ټول هیواد داسي پېښي ولیدلي چي په تاریخ کي یې نه وې لیدلي. د سقاوي نظام په 

یت مفهوم له السه ورکړ. د سقاوي نظام له دوره کي د زرهاوو بېګناه انسانانو سرونه ورغړېدل او سر، مال او ناموس د مصون

سقوط څخه وروسته د نادرخان په پاچهي او د هاشم خان د صدارت په وخت کي د امان هللا خان او د هغه د طرفدارانو او د 

نادرخان د کورنۍ تر منځ په سیاسي کشمکش کي په سل هاوو داسي کسان د بندیخانو شومه سول چي د هیواد لپاره یې جبران 

 .په کتار کي وو« سل دي ومره یو دي مه مره» ممکن نه وو او هر یو یې د 

 :خان نادرمحمد 

نادرخان په افغانستان کي د اعلیحضرت امان هللا خان د استعفی او د سقاویانو د قدرت نیولو د خبرونو د اورېدلو سره سم له 

فرانسې څخه د هند پر لور حرکت وکړ. په فرانسه کي د برټانیې سفیر، په دې پلمه چي برټانیه د افغانستان په روان بحران کي 

هند له الري ، افغانستان د تېرېدلو لپاره، نادرخان او د هغه وروڼو سردار محمدهاشم خان  او  مطلقه بېطرفي ساتي، د برټانوي

شاه ولي خان ته له وېزې ورکولو څخه ډډه وکړه؛ او یوازي هغه وخت یې موافقه وکړه چي محمدهاشم خان له بلي الري، چي 

 ۳۵-۳۴شاه ولي خان ص ص و ګواښ وکړ. احتمال لري مطلب به یې شوروي اتحاد وو، افغانستان ته د داخلېدل

نادرخان له فرانسې څخه په داسي وخت کي، چي سخت ناروغ وو، حرکت وکړ. هغه په الر کي حتی داسي ناروغ سو او تبي 

یې دونه زور ورباندي وکړ چي محمدهاشم خان او شاه ولي خان یې په کښتۍ کي خپلي کوټې ته وبلل او هغوی ته یې وویل چي 

د امید ورته پاته نه دی او که چېري مړ سو نو د پورټ سعید په بندر کي دي ، چي د مسلمانانو خاوره ده، ښخ کړل نور د ژون

سي. هغه شاه ولي خان او هاشم خان ته وصیت وکړ چي د ده د مړیني په صورت کي د افغانستاان د ژغورني او نجات ماموریت 

 ۳۷هغه کتاب ص تیایی حالت یو څه ښه سو او سفر ته یې دوام وکړ.  ته دوام ورکړي. البته د هغې شپې په سبا یې روغ

نادرخان نه په الس کي پیسې درلودلې او نه یې لښکردرلودی، ځکه یې نو باید له لومړۍ ورځي څخه هر ګام په احتیاط اخیستی 

خ کي، چي زیاتره د امان هللا خان وای. هغه د امان هللا خان د طرفدارانو او په تېره بیا په هند کي د آزادي غوښتونکو په م
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طرفداران ول، ځان د امان هللا خان طرفدار ښودی او ویل به یې چي غواړي هغه بیرته قدرت ته ورسوي. حتی غالم صدیق 

خان چرخي له هغه سره څلور زره طالیي سټرلینګ پونډه مرسته وکړه او وروسته یې ډېر ارمان کاوه. او ویل به یې چي له 

خه نادرخان ته دوه زره سټرلینګ پونډه رسېدلي ول او هغه په یوه لیک کي مننه ورڅخه کړې وه. صدیق خان به هغو پیسو څ

کال د اکټوبر په میاشت کي کابل ونیوی ځان  1929ویل چي له نادرخان سره نورو کسانو هم مرستي وکړې؛ خو کله چي هغه د 

 22۴تیخانوف صیې له منځه یووړل.  یې پخپله پاچا اعالن کړ او د امان هللا خان طرفدران

نادرخان له فرانسې څخه د حرکت په ورځ خبریاالنو ته ویلي وه چي د کابل د فتح کولو په صورت کي، د تاج او تخت او قدرت 

 22۵هغه کتاب ص ته د امان هللا خان د بیرته رسولو په مسله کي ځان ته د مداخلې حق نه ورکوي، بلکه دا حق ملت ته سپاري. 

کال د مې پر دیرویشتمه پېښور ته ورسېدی. هغه په پېښور کي، د اوضاع له تحلیلولو څخه وروسته، د امان  1929نادرخان د 

هللا خان مالتړ اعالن کړ او د قبایلو مشرانو ته یې، چي د ده لیدلو ته ورغلي ول، په څرګنده، اعالن وکړ چي د سقاو د زوی د 

 .پاچاکولو لپاره به خپل ټول وس تمام کړينسکورولو او د امان هللا خان د 

نادرخان دغه راز د پښتنو د مشر خان عبدالغفار خان سره په خبرو کي د امان هللا خان مالتړ اعالن کړ او ورته وې ویل چي 

 90-89عبدالولي خان ص ص  22۵هغه کتاب ص ټولي هلي ځلي یې د امان هللا خان لپاره دي.  

انو سره کتل، یا یې د غلجیو قبایلو له مشرانو سره، چي اکثریت یې د امان هللا خان په مخالفت را کله چي نادرخان له انګرېز

والړ سوي ول، خبري کولې او یا یې له مذهبي او روحاني مشرانو سره لیدني کتني کولې هغوی ته یې د امان هللا خان پر ضد 

ایلي مشرانو په مخ کي سوګند یاد کړ چي د امان هللا خان د دریځ څرګنداوه. حتی ویل کېږي چۍ په خوست کي یې د ځینو قب

 222ټیټلرص بیرته پاچا کولو لپاره کار نه کوي. 

نادرخان، د کابل د تخت د نیولو لپاره په هلوځلو کي، تر ټولو کسانو ځلېدونکی ستوری وو او هري خوا کوښښ کاوه چي هغه 

فرانسې ته دوه تنه ور ولېږل چي کابل ته یې راولي او په حکومت کي یو له ځان سره ملګری کړي. حبیب هللا کلکاني هغه ته 

لوی مقام واخلي.امان هللا خان هم نادرخان ته احوال لېږلی او هغه ته یې ویلي وه چي کندهار ته ورسی او له ده سره یو ځای 

نګرېزانو له سفیر فرانسیس همفریس سره، سي. پېښور ته د امان هللا خان د هیات د رسېدلو څخه مخکي، نادرخان په کابل کي د ا

چي له پخوا یې ورسره پېژندل، وکتل او د افغانستان د روانو حاالتو په باب یې د هغه نظر وغوښت. همفریس په زغرده ورته 

ورته پ وویل چي برټانیه به د افغانستان په چارو کي خپله بېطرفي وساتي، او د افغانانو له مجبوریت او بدي ورځي څخه به ګټه

نه کړي. هغه باالخره ورته وویل چي په افغانستان کي چي هر څوک قدرت ته ورسېږي، که امان هللا خان وي که بل څوک، 

 .برټانیه به له هغه سره دوستي او مرستي کوي

نیولو کي  یوه ورځ وروسته علي احمدخان له نادرخان سره وکتل او له هغه  څخه یې وغوښتل چي یا خو د هغه سره د پاچهي په

مرسته وکړي او یا خپل ځان پاچا اعالن کړي او دی به مرسته ورسره وکړي. نادرخان یو پېشنهاد هم منظور نه کړ او علي 

 .احمدخان ته یې وویل چي اوس حاضر هغه د افغانستان د ژغورني لپاره کار کوي؛ د پاچا او امیر ټاکل د ملت او اولس کار دی

ره نادرخان ته احوال ورکړ چي نور باید ډېر ژر د هند له خاوري څخه افغانستان ته ننوزي. نادر د برټانوي هند حکومت باالخ

خان د کرم پر لور حرکت وکړ او له هغه ځایه د پکتیا والیت ته ننووت. خپل ورور سردار هاشم خان یې مشرقي ته واستاوه 

 ۵22-۵20ص ص سټیوارټ څو د پښتنو مشرقي قبایل د سقاو پر ضد جګړې ته وهڅوي. 

د برټانیې حکم ډېر ساده وو؛ کله چي نادر خان او د هغه وروڼه د برټانوي هند له پولي واوړي، بیرته د برټانوي هند خاوري  

ته نه سي را اوښتالی او که را واوړي د برټانیې حکومت یې نیسي. د برټانیې حکومت دغه راز نادرخان او د هغه وروڼو ته 
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صوبه سرحد کي له پښتني قبایلو څخه لښکر جوړ کړي. کله چي سردارهاشم خان په مشرقي کي ماته  اجازه ورنه کړه چي په

 ۵9-۴۵8دوپرې ص ص  ته یې واستاوه.وکړه او د برټانوي هند خاوري ته واوښت نو د برټانیې مقاماتو هغه ونیوی او د کوټي ښار 

نادرخان درې ځله کوښښ وکړ چي د لوګر له الري پر کابل باندي حمله وکړي او درې ځله ناکام سو او د ګردېز ښار یې هم له 

السه ورکړ. نادر خان د برټانیې له حکومت څخه وغوښتل چي هغه ته په ازادو قبایلو کي د لښکر جوړولو اجازه ورکړي؛ خو 

باالخره انګرېزانو ته ولیکل چي هغه د آزادو قبالیو له مرستي پرته کابل نه سي نیوالی. برټانیې اجازه ورنه کړه؛ او نادرخان  

که انګرېزان د وزیرو او مسعودو قبایلو ته له سرحد څخه د تېرېدلو او له ده سره د مرستي کولو اجازه نه ورکوي نو بیا به دی 

انستان کي یوه لویه ګډوډی را منځته سي. انګرېزانو بیا مجبور وي چي د جنګ میدان پرېږدي او په هغه صورت کي به په افغ

هم په رسمي توګه خپله بې طرفي وساتله او په ضمن کي یې په قبایلي سیمو کي خپلو مامورینو ته هدایت ورکړ چي که د قبایلو 

خاوري  ه د افغانستانخلک د افرادو په توګه افغانستان ته داخلېږي نو غرض مه ورسره کوی او که چېري د بشپړ لښکر په توګ

ته تېرېدل نو هم له قوې څخه کار مه اخلی ځکه چي په هغه صورت کي به داسي وضع منځته راسي چي د بېطرفی تر پرېښودلو 

به یې عواقب خراب وي. د انګرېزي مقاماتو د دې امر او هدایت خبره ډېر ژر په قبایلو کي تیته سوه او په زرهاوو وزیر او 

مرستي ته ورمات سول. نادرخان ،په همدغه لښکر ، د اکټوبر پر څوارلسمه کابل ونیوی او د اکټوبر پر پنځه محسود د نادرخان 

   191-190پوالدا ص ص لسمه یې خپله پاچهي اعالن کړه. 

که د شوروي استخباراتو رپوټونه ومنو چي وایي له نادرخان سره یوازي شپېته زره وزیر او تقریبا دېرش زره محسود، چي 

نو د دونه زیاتو قواوو په مقابل کي د سقاو لپاره مقاومت کول غیر  228ټول په وسلو سمبال ول، ملګري سول، تیخانوف ص 

  .ممکن کار وو

 ایپبرخی  د دوهمی

 نور بیا

**** **** **** 
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