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  )اين پيشگفتار با الف ،ب ،ج صفحه گذاری شود و قبل از مقدمه کتاب بيايد 

  

  پيشگفتار

 زلمی کرزی که مثل پدر بزرگوار خويش، مدوست ارجمند

باشد، در مرحوم آغا محمدکرزی، نويسنده توانا در زبان پشتو مي

بازگشت ازکابل، تحفۀ گرانبھايی برای من نيز به ھمراه  آورد که مايۀ 

اين تحفه حاوی  سه جلد کتاب نفيس بودند . مسرت وامتنان من گرديد

  :بنام ھای

  زلمی کرزید ، په افغانستان کی دمشروطيت غورځنګ- ١ 

  صفحه ، کابل،٢٠٦، در ليکنه

انديد اکادميسين  په ھندوستان کی دپښتنو پاچاھی، دک- ٢ 

 صفحه در قظع وزيری ٣٥٤در.ځلمی کرزی ژباړه سيستانی تأليف،د

  .درکابل به چاپ رسيده است٢٠١٥که در 

/  صفحه٣٨٨ تذکرانقTب،از فيض محمدکاتب ھزاره، در-٣

  .،کلن آلمان٢٠١٣درکاغذ اعلی،چاپ 

تذکراZنقTب که من از مدتھا در انتظار آن بودم،قبل از ھمه 

ويراستار کتاب آقای اميری در . مطالعه ام قرارگرفتمورد توجه و

اين کتاب برپايۀ تنھا نسخۀ « :مفصل خود نوشته است مقدمه جامع و

منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در آرشيف ملی افغانستان، تحت 

  )مقدمه ٤٢ص( ». ثبت است، به نشر ميرسد١٢٩/ ٢٥شمارۀ 

  :جای ديگری در مقدمۀ اميری می خوانيم که 

تمام اقشار مختلف . ھيچ کسی از دم تيغ قلم کاتب در امان نيست«

مردم افغانستان، از مشرقی وجنوبی تا کوھدامن وشمالی، از 

کارگزاران حکومتی رشوت خوار وباجگير تا تاراج لباس ودر آوردن 
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کفش از پای مسافران، از مT نمايان جاھل ومتنفذين وسران معامله 

از دين وکوچی به سود سياست وقدرت، ھمه گر تا سوء استفاده گران 

اين . وھمه را با شجاعت وصراحت بی مانند، مورد انتقاد قرارميدھد

است که اين اثر را فراتر از گزارش روز مره ، دفترتأملی در باب 

» .سامان سياسی و نقد اخTق و رفتار عمومی، مبدل ميکند

  )مقدمه٢٥ص(

ًن قسما تند وطعن آميز اين کتاب با ادبيات خاص آنزمان و زبا

مT فيض محمد کاتب نسبت به اشخاص واقوامی که در حمايت از بچۀ 

سقاء قرارگرفته بودند، از نظرمن تا صد سال ديگر ھم درافغانستان 

زبانی ومذھبی  داشت، زيرا تعصبات قومی و اقبال چاپ نخواھد 

اعضای پارلمان، از برخی ازممکن است باعث بگومگوھايی ازسوی 

برسر چاپ قاموس آريانا دايرة المعارف در ھای گذشته ع اعتراض نو

د وسبب سانسور کتاب وحتی شوم اتنيک ھای افغانستان مورد ارقا

. باعث برطرفی مقامی که اجازۀ چاپ ونشر آنرا داده باشد، گردد

ازاين ديدگاه ھمان بھترکه در خارج از کشور امکان نشر آن ميسر 

ھسته حساسيت ھای وتعصبات نسبت به گرديده است وشايد آھسته آ

و مولف آن بمرور زمان کمتر و زمينه برای چاپ آن  محتوای کتاب،

  . در داخل کشور ميسرگردد

به ھمين خاطربوده که ويراستار، متن را از روی نسخۀ اصلی 

بعد در خارج از کشور بدون کم وکاست به  کاپی يا رونويس کرده و

  .نوشتار مؤلف محفوظ  بماند ار واست تا اصالت گفت چاپ رسانده 

اين نسخه، از تمام متن ھای  بنابرين مطالب و رخدادھای ثبت شده در

 ترجمه شده  اين کتاب به زبان ھای روسی  وانگليسی معتبرتر و

  .است مرجح تر 
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ربيع اZول ٢٢کاتب، ياد داشتھای تذکراZنقTب را  در روز 

بگواھی .  کرده استمتوقف) ش١٣٠٨سنبله ٣(= اگست ٢٣مطابق  

به )   ١٩٢٩ اکتوبر١٥/ش١٣٠٨ميزان ٢٣( تاريخ، نادرخان  روز

ارگ شاھی کابل وارد شد؛ بنابرين ،کاتب پنجاه روز قبل از فتح کابل 

توسط نيروھای نادرخان، از ضبط و ثبت  رويدادھای سقاوی عاجر 

 .آمده بود

 ١٥ اگست تا ٢٣کاش کاتب حوادث آن پنجاه روز يعنی از

 که کابل از وجود دزدان  را)ش١٣٠٨ ميزان ٢٣- سنبله ٣(بر اکتو

 می نوشت وحال واحوال ومتجاوزان سقاوی خالی شده بود، نيز

 ميکرد، اما متاسفانه کاتب بعلت وثبترا نيز ابرازمردم  شادمانی 

به ( از طرف حميدهللا برادر حبيب هللامريضی  از اثر لت و کوبيکه 

ديگر  عايد حالش شده بود،)ردم ھزاره ،جرم نياوردن بيعت نامه از م

معھذا .  روز را درج تاريخ نمايد٥٠توان نوشتن نداشت تا وقايع آن 

کاتب  تا يکسال وچند ماه درحکومت نادرشاه ھنوز در قيد حيات بود، 

واحتمال نوشتن وقايع ايام فرار دزدان بسرکردگی حبيب هللا کلکانی  

دن شان به نادرخان واعدامش تسليم ش از کابل و دوباره بازگشت و

کراZنقTب ذدرکابل، وجود داشت، اما ھيچ کس موفق نشد تا تتمه ت

  . کاتب را پيدا کند وکتابش را کامل تر نمايد

، جنرال يارمحمدخان وزيریخوشبختانه کتاب خاطرات 

قوماندان لشکر نجات کابل از چنگ بچۀ سقو، اين خTی تذکر 

ديگر  ن فتح کابل توسط قبايل وزيرستان وداستا. اZنقTب  را پرميکند

 ساZر اقوام جنوبی بسر کردگی جنرال يارمحمدخان وزيری وسپه

نادرخان ونامه ھا وتعھدات او را با سران قبايل ونامۀ شاه وليخان را 

 از دروازۀ شمالی  ارگ  رااو فرار  برای امان جان به بچۀ سقو و
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 از قلم داکتر) ګړیدخپلواکی او غلواکی ج(ميتوان در مقالۀ 

  .مطالعه کردکتاب اين بخش تکملۀ زيرکياردر 

 ھرحال، کتاب تذکراZنقTب، ستون فقرات تکمله برکتاب به

را می » حبيب هللا  کی بود،عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟«

وچون درھمين راستا پنج مقالۀ ديگرنيز نوشته بودم خواستم با . سازد

فراھم لۀ تذکراZنقTب، يک مأخذ قابل اعتنا  انضمام آنھا درپای مقا

  .سازم وخدمت عTقمندان تاريخ کشور عرضه دارم

  کانديد اکادميسين سيستانی
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    مقدمۀ مؤلف

  

بقلم استاد خليلی و » عياری از خراسان«فھميدن انگيزۀ نگارش کتاب 

 برشاه امان هللا غازی، کسی که برتر شمردن دزد مشھورکلکان حبيب هللا ،

کمترين خدمتش بملت،حصول استقtل کشور از زير سلطۀ استعماری انگليس 

ھای آزاد جھان قرارداد، ھمواره ذھن وفکر  افغانستان را در صف کشور بود و

و ميخواستم بدانم که چرا خليلی دست به اينکار زده . مرا بخود مشغول ميداشت

  "  پای خردرگل فروشد گنج پنھان يافتم:"دلاينکه بگفتۀ بي است؟ تا

 در لندن کنفرانسی از سوی برخی از ھواداران ٢٠١٤ دسمبر١٤در 

برای تثبيت جايگاه حبيب هللا کلکانی در تاريخ معاصر افغانستان " بچۀ سقاو«

تدوير يافت و درآن سخن رانی ھای از سوی اشتراک کنندگان صورت گرفت تا 

 کلکانی ، دزد و راھزن نبوده، ولی بيسواد اما عياربوده تائيد کنند که حبيب هللا

که دروازۀ علم وتحصيل را بروی ( است و در ھرحال نسبت به شاه امان هللا

، بھتر )فرزندان کشوربازکرده و دختران را برای تحصيل بخارج فرستاده بود

  .بوده است

کتر اين نوع نتيجه گيری ھا وگويا تشويق جوانان بسوی پيروی از کر

واخtق حبيب هللا مشھور به بچۀ سقاو، سبب گرديد تا من مقالتی زير عنوان 

 بی حرمتی به ديگرشخصيت ھای ملی وتجليل از حبيب هللا کلکانی ، آيا «

در پورتال افغان جرمن وسايرسايت ھای  بنويسم  و» ؟ستخوشنام پروان ني

  .رموتول افغانستان بگذا) دعوت(افغانی مثل آريائی و سباوون 

اين مقاله مورد استقبال گرم نويسندگان ديگرافغان قرارگرفت ومن 

را » عياری از خراسان«چراستاد خليلی کتاب«:دومين مقالۀ را تحت عنوان

مستوفی (نوشتم و در آن انگيزه و دليل نوشتن کتاب را اعدام پدرش » نوشت؟
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مان هللا از سوی دولت مشروطه خواھان و شاه ا) المماک ميرزامحمدحسين خان

برای ) مستوفی الممالک(از آن پس شناخت و معرفی پدر خليلی.نشان دادم

خوانندگان مطرح گرديد و من بازھم به کارم ادامه دادم ومقالۀ محققانه ومفصلی 

م مقالۀ پنج( .در بارۀ مستوفی الممالک نوشتم و در پورتال افغان جرمن گذاشتم

   )اين اثر

وضوع از طريق ابراز نظر دردريچۀ دلچسپی ديگر ھموطنان به اين م

 نظرسنجی سبب گرديد، تا نقش حضرات شوربازار را درسقوط  شاه امان هللا و

ارتجاع  داخلی نيز مورد تحقيق قرار  برکشيدن حبيب هللا در تبانی با استعمار و

بدھم و دراين رابطه نيز مقالتی بنويسم و در آن نشان بدھم که خانوادۀ روحانی 

نصب شاه و امير را بر تخت قدرت افغانستان  ازار توانائی عزل وحضرات شورب

دارند ، چنانکه توانستند حبيب هللا دزد را بجای  شاه امان هللا، شاه منور 

ومترقی بنشانند و ھمينکه از ناحيۀ امان هللا خاطر جمع گرديدند، حبيب هللا 

اين مقا^ت . ندکلکانی را نيز خلع کردند و بجای وی نادرخان را برقرار کرد

يکجا با اطtعات ديگری که از سوی سائر نويسندگان  به اين ارتباط تھيه 

ونشرگرديد، مرا به اين فکر انداخت تا مھمترين مقا^تی  را که برای فھميدن 

موضوع کمک ميکند در يک مجموعه گرد آورم وخدمت جوانان کشور 

اين مجموعه بتواند عطش اميدوارم  .وعtقمندان تاريخ افغانستان قرار بدھم

  .خواننده عtقمند را تا حدودی رفع کند

  سيستانی اعظم کانديد اکادميسين 

  ٢/٢٠١٥/ ٥ -گوتنبرگ سويدن 
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  مقالۀ اول 

  

  بهبی حرمتی ، کلکانیتجليل از حبيب هللا آيا 

  ست؟خوشنام پروان نيشخصيت ھای ملی و
  

  )٢٠١٥/ ١/ ٢نوشته شده در(

 

 

انس ھا وسيمنارھا ،بمنظور تجليل وتقديراز خدمات رسم تدوير کنفر

وکارکردھای نويسندگان، دانشمندان، شاعران وشخصيت ھای نامورافغانستان ، 

اين کارزمينه ای فراھم .  قرن گذشته به اينسو ، رايج شده است٦٠از دھه 

ًميکرد تا او^ کتب وآثار برخی از نويسندگان وپژوھشگران افغان نيز در چنين 

ًسبت ھايی اقبال چاپ بيابند و ثانيا گامی در راه غنای فرھنگ و شناخت منا

بيشتر از آثار و چگونگی شخصيتی که مورد تقدير قرارگرفته است، نيز 

مسئو^ن نھادھای علمی و اکادميک افغانستان، وقتی ميخواستند .برداشته شود

اريخ از شاعری يا نويسنده ای يا شخصيت علمی منسوب به دوره ای از ت

کشورتجليل به عمل آورند، برای گرفتن اجازه ومنظوری بوديجه برای انجام 

چنين کاری، ضمن ورقۀ عرضی به مقامات ذيربط ، تمام جوانب علمی و فکری 

و خدمات معنوی شحص مورد نظر را برجسته ميکردند تا قناعت مقامات 

ملی  مدنظربود، ودرسی که از اينگونه تجليل ھادر سطح . ذيصtح را فراھم کنند

اين بود که نسل ھای جوان از کارنامه ھای معنوی و فکری شخصيت ھای مورد 

تقدير ، تاسی بجويند و کارکردھای اين شخصيت ھارا برای خويش الگو قرار 

  .بدھند، و شخصيت خود را تکامل ببخشند
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اکنون سوالی پيش می آيد، که فعا^ن تدويرکنفرانس جايگاه  حبيب هللا 

نی درتاريخ، او را به حيث چه کسی مطرح کرده اند؟ زيرا که او نه از کله کا

جمله شخصيت ھای ملی بود و نه از شخصيت ھای علمی وانديشمند، نه 

فيلسوف، نه متفکر بود ونه نويسنده ، حتی سوادھم نداشت تا نوشته کند يا 

 يک نوشته ای را بخواند، بلکه چنانکه تاريخ گواھی ميدھد، او يک راھزن و

ماه ١١قطاع الطريق بود و بخاطرھمين اعمالش بارھا زندانی شد وباری مدت 

را در زندانھای انگليس در پشاورسپری نمود و درھمان زندان بحيث اجنت 

انگليس استخدام شد تا درھمکاری با عناصر خاين به وطن از داخل، برضد 

ھای آزادی دوست رژيم امانی دست به شورش بزند و انتقام انگليس را از افغان

بنابرين تجليل از او توھين به تاريخ کشوريعنی توھين . ومشروطه طلب بگيرد

  .به انديشمندان ومبازران ملی است

ياران مشروطه خواه او استقtل کشور را از کام استعمار  امان هللا خان و

حاصل کردند و به افغانستان حيثيت واعتباريک کشور ازاد ومستقل را در کنار 

شاه امان هللا، به تعقيب حصول استقtل کشور قصد . ير ملل آزادجھان  دادندسا

داشت جامعه افغانستان را از خواب گران قرون وسطائی بيدار و از فقر 

استخوان سوز نجات بدھد و از طريق اصtحات اجتماعی آن را در شاھراه تمدن 

از خود جان سختی مگر جامعه برای قبول تحو^ت اجتماعی . و ترقی سوق نمايد

نشان داد و به تحريک روحانيت وابسته با غير،دست به عکس العمل در برابر 

اقدامات مدنی و ترقی خواھانه شاه زد و امان هللا خان را که مردی ترقی پسند، 

مردم دوست و وطنپرست و استقtل طلب و دشمن استعمار و مداخله بيگانگان 

د و بجای او به رھبری و امارت مردی تن در امور داخلی کشور بود، طرد کردن

دادند که نه دانش داشت و نه  ازسواد بھره ای و نه ھم از اسtم به اندازه 

  . يکصدم شاه امان هللا خبر داشت
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كنفرانس " كنفرانسى تحت عنوان ٢٠١٤ دسمبر ١٤به تاريخ « 

 در" اروپايى در مورد تحليل و ارزيابى جايگاه شاه حبيب هللا كلكانى

سايت (». دانشگاه وست منستر در شھر فرھنگی لندن برگزار گرديد

  )خاوران

  

با سقوط رژيم امانی ، حبيب هللا کلکانی،تمام  برنامه ھای مترقی را ملغی 

قرار داد و دروازه ھای مکاتب ومراکزتعليم و تربيت را بروی فرزندان کشور 

بودند که  برجان مسدود نمود،رفقای ھمکارش، ھمان رفقای دوران دزدی وی 

 ماه حکومت حبيب هللا کله ٩درمدت . ومال وناموس مردم دست درازی ميکردند

کانی، ھيچ قدم مدنی در جھت عمران وتعالی کشور و يا در جھت تشويق مردم 

با اين وضعيت آنھايی که از او تقدير به عمل . به کسب علم ودانش برداشته نشد

ا از کارکردھای امير حبيب هللا کلکانی آورده اند،معلوم نيست چه درس ھای ر

  بيرون نويس و به فرزندان خود پيشکش ميکنند؟ 

 او در مسدودکردن ھای تائيد کاربه معنی ايا تقدير از حبيب هللا کلکانی، 

مکاتب ومدارس و ليسه ھای کشور نيست؟ آيا چنين پيامی به نسل ھای جوان 

ی غير منطقی و دور از عقل کشور، دراين عصر منطقی و عقtنی است يا عمل

وخرد يک روشنفکر؟ وآيا تجليل از يک شخص دزد ورھزن وضد ترقی و تنور 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٤ 

انديشمندان و  و تحول وتمام ارزش ھای جھان معاصرنيست وخtصه توھين به

  شخصيت ھای مبارز وتوھين بتاريخ کشور نيست؟

متاسفانه روشنفکران تاجک تبار کوھدامن وپروان مقيم اروپا و 

وص انگلستان، آن چنان بيچاره ومستاصل شده اند که بجای ياد بود از ده بخص

ھا شخصيت نيک نام و با فضيلت تاجيک، که در دامن اين آب وخاک  آبرو 

مندانه زندگی کرده اند ونقش وطن پرستانه خود را در دفاع از وطن وارزشھای 

ه اند، به حمايت ملی وفرھنگی بدرستی ايفا کرده اند و بعد سردرنقاب خاک کشيد

و تقديراز کسی برخاسته اند که ھرقدر شخصيت او را صيقل بزنند،تا از او يک 

چھرۀ عيار وجوانمرد ترسيم کنند، مگر از سيمای او جز يک رھزن قھار و يک 

قطاع الطريق آدمکش،و يک انسان دھاره ئی  ويک نوکرسرسپرده انگليس و 

مکتب وتحصيل، چيزديگری ارتجاع و ضد تمدن و فرھنگ  و ضد دانش و 

   .ساخته نميشود تا به او تاسی بجويند و يا افتخار نمايند

اگرمونتاژ نشده (با آنکه در عکس منتشرشده از محفل در سايت خاوران 

ده ھا نکتائی پوش تحصيل کرده از افغانستان ديده ميشوند، اما آنچه مايۀ ) باشد

ا^ن سياسی ،ھيچ يکی به تاسف است، اينست که دراين جمع به اصطtح  فع

معنی واقعی کلمه روشنفکر نيستند، ورنه می بايد به چنين محفلی که از سراپای 

آن تعصب ونفرت و دشمنی با پشتونھا می بارد نمی رفتند و کسی ديگررا که 

نسبت به بچۀ سقاو خوشنام تر وباسوادتر وداناتر می بود، برای تجليل از ھمان 

  . و^يت پروان برميگزيدند

ديدن تصوير حبيب هللا کلکانی با قطار وزمه ھای چپ و راست  کارتوس 

برگردنش، در ھمان نگاه اول،برای بيننده جای ھيچگونه شبھه ای  باقی 

نميگذارد که اين تصوير ، نه ازيک شاه است و نه ازيک امير و نه از يک 

اکو، رئيس قوم و نه ازيک رھبر سياسی ، بلکه صاف و پوست کنده از يک د

ازيک  قوماندان دھارۀ دزدان و يک قطاع الطريق است،درست ھمان چيزی که 

  . در تاريخ ھای افغانستان از وی ياد شده است

بسياری از ھواداران بچۀ سقاو به اين سخن عوامفريبانه توسل 

بود گويا که او برای نجات » اميرحبيب هللا خادم دين رسول هللا« ميجويند که 
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درحالی که او آدم بيسوادی بود وبه اندازۀ .قدرت را گرفتدين قيام کرد و

يکصدم شاه امان هللا وساير مشروطه خواھان از دين چيزی نميدانست، پس او 

آيا بستن  دروازه ھای مدارس و مکاتب  چگونه ميتوانست به دين خدمت کند؟

بروی فرزندان مردم خدمت به دين است؟ آيا نابودی داشته ھای فرھنگی 

 دروازه ھای تياتر وسينما وموزيم بروی مردم ،خدمت به دين است که وبستن

آيا تجاوز به مال وناموس مردم وتصاحب کردن دختران جوان .او انجام داد

مردم بازور وعنف، خدمت به دين بود؟ايا برگشتاندن دخترانی که برای تحصيل 

د؟بچۀ سقاو در رشتۀ نرس قابلگی به ترکيه اعزام شده بودند، خدمت به دين بو

نميدانست که آدم بی علم خدا را شناخته نميتواند ومناسک دين رابدرستی  بجا 

خادم دين " را " بچه سقاو"رھزنی بی سواد و نادان مثل . آورده نميتواند

خواندن و حرکات ضد مدنی وضد انسانی اش را که مطابق پtن " رسول هللا 

ن هللا خان به جريان افتاده سفارت انگليس در کابل برای سرنگونی شاه اما

بود،نجات دين  اسtم، قلمداد کردن ، صاف وپوست کنده خاک زدن درچشم 

برای کسانی که خود را تحصيل کرده ومکتب ديده  ميدانند، جای . مردم است

شرم است که با سtح کھنۀ انگليسی ،وارد ميدان بحث شوند و حرکات عقب 

 .توجيه کنندروانه وضد ترقی وتمدن بچۀ سقاو را 

عوض  حبيب هللا کلکانی، از شخصيت ھای سياسی مثل  آيا بھترنبود تا

 و جوھرشاه غوربندی،محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،

يا از  وداد بارش ، روشنی، سرشارشمالی، ليلی صراحت: از شاعرانی مثل

داکتر دوست ،ين يمين استاد غtم علی آئين، پوھاند دکتورحس: دانشمندانی مانند

محمدپروانی ، پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی، پوھاندفاضل صاحب زاده، استاد 

عبدالحق واله، آقای انجنيرعزيزجرئت، گردانندۀ سايت خبری واطtعاتی آريائی 

وآقای نصيرمھرين، وآقای عيد محمد عزيزپور صاحب قلم وگرداننده سايت 

ی پروان که در دفاع از استقtل وطرد فيروزکوه، و نيزاز شخصيت ھای تاريخ

بيگانگان در جنگ ھای اول ودوم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند 

ميرمسجدی خان کوھستانی وميردرويش خان قشقاری وميرسيف الدين : مانند

خان گلدره ئی وعلی خان تتمدره ئی و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦ 

يره مردان مبارز ونيکنام پروان وکوھستان محافل علمی وغ)  پروانی-اوپيانی(

وفرھنگی ترتيب داده ميشد وکارنامه ھای آنھا  برحسته ميگرديد و 

  بطورشايسته ئی از آنھا   قدردانی ميشد؟ 

برخی از روشنفکران ما تحت تاثير «:به گفته دکتور اکرم عثمان 

ز شورش و بلوای جريانات فکری صادر شده از ماورای مرزھای کشور ما، ا

ً که اساسا در ضديت با اقدامات مدنی و مترقی سازمان يافته بود، وپسر سقا

ھای  اند که ايديولوژی ھای رسيده اند و به دريافت ھای بدست داده چنان تحليل

به کtم ديگر، بغاوت بسيار عقب روانه و . کرده است شان ايجاب می مورد عtقه

کنند و   جنبش پيشروانه و مترقی قالب میارتجاعی پسر سقاء را به عنوان

دھند که جز گمراھی در شناخت واقعی تاريخ و ايجاد  بخورد نوجوانان کشور می

  ١».ھای اتنيکی جامعه، ثمره ديگری ندارد شکاف ميان ^يه

  

  تاريخ دربارۀ حبيب هللا کلکانی،چی ميگويد؟

د دارای ھر کسی که دست درکارتاريخ نگاری می زند، قبل از ھمه باي

وجدان درست گوئی وحقيت جوئی باشد وھدفش از پژوھش در يک امرتاريخی، 

روشن ساختن زوايای تاريک و مبھم رخدادھای  تاريخی، بشمول سرگذشت 

رجال وشخصيت ھايی باشد که به نحوی از انحاء در روند حوادث موثر بوده 

  .اند

ن آگاه ميرغtم محمدغبار وفيض محمدکاتب ھزاره، ھردو از مورخا

ومبارز کشور در قرن بيستم استند که بھتر از ھرکسی ديگر اوضاع سياسی 

 سال قبل از امروز درک و ارزيابی کرده ٩٠ يا ٨٠واجتماعی کشور را در 

ميتوانستند واين را ھم ميدانيم که انھاھيچ پيوند خونی وتباری با شاه امان هللا 

ی با حبيب هللا مشھور به  وخاندان محمدزائی نداشتند ونيز ھيچ دشمنی شخص

اما از آنجائی که آنھا صاحب  درک واحساس ملی بودند، به . بچه سقاونداشتند

وظيفه ملی خود ميدانستند تا  رخداد ھای  عنوان عناصر آگاه ودانای کشور،

                                                

١
  ٢٥٩سويدن،ص١٩٩٦کودتای ثور وپيامدھای آن،چاپ ٍ-  
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سياسی کشور را ضبط کنند و به آگاھی و اطtع ھموطنان خود ونسل ھای اينده 

 هللا   ونيزحبيب هللا بچه سقاو را از نزديک ديده  اند و آنھا که شاه امان.برسانند

حاضر و ناظر اوضاع سياسی کشورو شاھد دسايس انگليس برای سقوط رژيم 

امانی بوده اند، رويداد فاجعه بارسقوط رژيم  امانی رادر کتب خود ضبط و ثبت 

با ھيچ کرده اند واين کتابھا تا ھنوز از ھرلحاظ قابل اعتبار و اطمينان اند و

ما دراينجا به استناد چشم ديدھای . استد^لی نميتوان از اعتبار آنھا کاست

نگاشته شده توسط اين دومورخ نامور نکاتی را بازتاب ميدھيم وبر آنھا تبصره 

  . خواھيم نمود

بعد از آنکه دولت :" غبار،زيراعنوان مقدمات يک توطئۀ بزرگ مينويسد

 ھای ارتجاعی، ودر خارج کشور با سياست امانيه در داخل کشور با ضديت قوه

مخالفانۀ دولت انگليس مقابل، و بواسطۀ خرابی وضع اقتصادی مردم وسوء 

اداره از پشتيبانی توده ھای مردم محروم شد، در افغانستان برضد او طرح يک 

ودسته جات پراکنده مخالفين تمرکز يافته وعمليات . توطئۀ عظيمی ريخته شد

چون و^يات شمالی وغربی از مرکز  دور بودند و و^يات .تخريبی آغازگرديد

مستعد قيام برضد دولت نبودند  وھم ) ھزاره جات وقندھار(مرکزی وجنوب

ًو^يت پکتيا نوبت قيام مخالفانه را مغلوبا گذشتانده بود، لھذا دشمن در دوجبھه 

. تيکی در شرق کشور وديگری دردر پھلوی پايتخ. ديگر مشغول فعاليت گرديد

البته اغتشاش نخست از جبھه شرق آغاز گرديد تا دولت مجبور بسوقيات سپاه 

گرديده وپايتخت را از عسکرقليلی که داشت تخليه نمايد،آنگاه از جبھۀ شمال 

شورشيان در پايتخت بی دفاع بريزند ) کوھدامن وکوھستان( شھر کابل

ص اجيری، شک نيست که در ھردو جبھه اشخا. وبسرعت دولت را سقوط دھند

  .ًاغتشاش را رھبری وقسما مامورين عالی رتبه دولت با آنان کمک ميکردند

درصورت کاميابی : از نظرمخالفين اين طرح جديد دوفايده داشت

اغتشاشيون دولت از بين ميرفت ودر صورت ناکامی، دولت ھردو را مثل پاکتيا، 

فغان جنگھای اول ودوم ا وھردو و^يت دلير که در. بسختی ميکوفت

. وانگليس،دشمن را بشکل بی سابقه ای درھم شکسته بودند، مجازات می شدند

جبيب هللا بچۀ «در ھرحال از مدتی قبل در کاپيسا مرد مشھور وماجراجوئی بنام



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٨ 

اين شخص در اوائل جوانی . زيرنظر دقيق مخالفين دولت گرفته شده بود» سقا

) لک محسن کلکانیم(جزء خدمتگاران شخصی يک نفر از ملکان کوھدامن 

واين ملک ورشکست شده وبيسواد از دشمنان جدی ريفورم ودولت . قرار داشت

  .بود

 ١٩٢٠حبيب هللا مثل ملک محسن بيسواد بود واما خدمت زير پرچم را در سال 

حبيب هللا مرد گندم گون تنومند وميانه قامت . در قطعۀ نمونۀ اردو انجام داده بود

گفته ميشد که او در ايام خدمت عسکری به . تداش" دم بودنه"بود که ريش

و وقتی بھمين نام در حکومت محلی کوھدامن يک دورۀ . دزدی ھم می پرداخت

 ھنگام اغتشاش پکتيا او در ذيل عساکر ١٩٢٤در . حبس را طی کرده بود

وبعد از فتح دولت به جtل . احتياط جلب ومسلح شد ودر محاذ پکتيا سوق گرديد

ای عسکری خود را که بندی شده بودند از محبس فراری داد اباد برگشت ورفق

با يک دسته " قلعۀ حاجی"او ھنگام عودت به کلکان در دشت.وخود بکابل آمد

برخورد که ميخواستند تفنگ او را بزور بگيرند، اما او ) مردان مسلح(کوچک

 حبيب هللا. يکنفر از متجاوزين رابکشت وتفنگش را بگرفت و بقيه  فرار کردند

وزارت . خود به وزارت حربيه آمده تفنگ مقتول را تحويل و قضيه را شرح داد

حربيه قضيه را تعقيب قانونی نکرد وحبيب هللا مرخص شد و در کاپيسا دستۀ 

از اين ببعد در کاپيسا . دزدان را تشکيل داد وخود در رأس دسته قرارگرفت

 واز ھمين وقت .وپروان قضايای سرقت رخ داد وحکومت به تعقيب پرداخت

  ٢».عمليات عادی دزدی به يک توطئه سياسی مبدل گرديد

ِدر دشت قلعه حاجی با تفنگی : دکتورکاروان در مورد بچۀ سقاو مينويسد
كه در دست دارد دو نفر از دزدان مشھور به نامھای خواجه و آقا را كشته و 

بحران و «: موخذ.(بدين مناسبت خtف گفتهء خليلی پاداش ديده و قدر ميشود

وبه اثر قرار دادی كه با )  نوشتهء محی الدين انيس٨٧صفحهء » نجات

عبدالقيوم خان فرقه مشر پغمانی نمود برادرش عبدالقادر را در مقابل پنج ھزار 

                                                

٢
  ٨١٥،ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩ 

» نادر چگونه به پادشاھی رسيد«: موخذ.(افغانی و يك ميل تفنگ به قتل رسانيد 

 ٣) نوشتهء سيدال يوسفزی١٩صفحهء 

لسله افشاء فعاليت ھای استعماری از زبان حبيب هللا کله غبار،در س

کانی، مطالب بسيار جالب و شنيدنی نقل ميکند که بوضوح نشان ميدھد او چون 

بازيچه يی در دست انگليس و عوامل استعمار بوده و بدون آنکه خود بداند 

  . برضد منافع ملی عمل ميکرده است

و بعد از آنکه پادشاه شد، حبيب هللا بچه سقا:  غبار مينويسد که

سرگذشت سفر مختصرخود را در ماورای سرحد افغانستان در يک دربار شبانه 

من از ترس تعقيب امان هللا با پسران مامای خود سکندر و «: چنين شرح داد

» توکی«و آنگه در. سمندر در پشاور رفتم و چندی مشغول چای فروشی بودم

. ماندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسيدرفته دکان سماوارکشودم و ھمانجا ب

رسيدم روز جمعه بود، به مسجد رفتم مtئی » پديکوت«در راه بازگشت به قريه 

در منبر وعظ جھاد باکفر مينمود و چون تمام شد من پيش رفتم و از او دعای 

مt بمن دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در سراه خود . خير خواستم

من بچا^کی چنان . د ديد، پای آن رابشگافيد و ھرچه بيابيد برداريددرختی خواھي

کردم و چھار تفنگ و کارتوس با يک ھزار روپيه نقد يافتم و برداشتم و روان 

وقتی که از لغمان بجانب کوھدامن ميرفتم باز در راه بمtئی برخوردم که . شدم

مان روزی که امان هللا درايام جشن پغ. مرا بجھاد در برابر امان هللا امرنمود

داخل تياتر پغمان بود، باز با مtی ديگری مقابل شدم که مرا بحکم دين اسtم 

بکشتن امان هللا امر نمود، اما من بجھتی که جشن مسلمانان خراب نشود اينکار 

وقتی که به کوھدامن برگشتم مtی ديگری مرا ديد و فرمايش مtی . را نکردم

مامای (ن به تگاو رفتم و غtم محمد خان فرقه مشرتگاو پغمان را تکرار کرد، م

مرا خواستند و بکشتن ) مtحميدهللا(و ھم آخندزاده صاحب تگاو ) معين السلطنه

                                                

٣
  ٢/٢/٢٠١٥ دکتور کاروان،ھذيانات خليل هللا خليلی وتجاوز به تاريخ،افغان جرمن آنtين-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠ 

امان هللا خان راه بلدی کردند و ھم بعضی خانھای پروان را بکمک من نشان 

   ٤ ».دادند، منھم عزم برانداختن اوکرده بکابل حمله کردم

دست استعمار در تبانی :  ماجرا ھا بخوبی معلوم ميشود که از شرح اين

با عناصر ارتجاعی داخلی در سرنگونی رژيم امانی و انتقام گيری از ملت دلير 

به نظر ميرسد که تمام اين . افغان تا چه اندازه و تا کدام حد درکاربوده است

 گماشته مtھا که يک پيغام رادرگوش پسرسقاو زمزمه ميکردند، ھمه از جمله

حضرات مجددی قصد .گان انگليس بوده اند و دستوراستعمار را اجرا ميکرده اند

کرده بودند تارژيم مشروطه خواھان و حاکميت شاه امان هللا خان را با سtح 

دين توسط اقوام پشتون، چه ننگرھاری و چه پکتيايی از پايه متزلزل سازند و 

تخت که بازھم روحانيت بنيادگرا در زمينه را برای يک حمله عقبی از شمال پاي

  . پشت سرآن قرار داشت، فراھم کنند

اين روحانيت بنيادگرا سرانجام موفق شد تاشاه امان هللا را ساقط و وی 

را از صحنه سياسی کشور خارج نمايد، ولوکه افغانستان برای ساليان متمادی 

افغان ھرچه از کاروان ترقی وتمدن عقب بماند ومردم خوش باور وساده دل 

بيشتر و ديرتر در آتش جھالت و فقر و مرض دست وپا بزنند، و اين تصميم 

  .شان باخواست استعمار انگليس ھمسويی داشت

  

  : ٥شھرت راھزنی حبيب هللا مشھور به بچۀ سقاو

                                                

٤
  ٨١۶، ص ١غبار ، ج -  

٥
نوشته ميکنند وطوری نشان ميدھند که نوشتن » بچۀ سقاء«را بصورت برخی نام بچۀ سقاو -  
چه بصورت تلفظ "سقاء"به نظرمن کلمه . درست است» سقاء«غلط ولی»سقاو«يا» سقو«

ھرسه شکل آن درست است، ولی اگر " سقاو"نوشته شود يا بشکل" سقو"عاميانه آن 
  .لت بربيسوادی نويسنده ميکندًنوشته شود، طبعا که غلط است ود^» ثقو«يا » صقو« بصورت

شکل دری شده ومحاوره ای ومروج درميان » سقاويا سقو«شکل عربی کلمه است و» سقاء«
» سقاو«يا » سقو«امروز درکابل به کسانی که شغل آبکشی با سقائی دارند، بصورت. مردم است

لکان کوھدامن بود پدر حبيب هللا بنام امين هللا  يا عبدالرحمن؟، از اھل قريۀ ک«. خطاب ميشود
آتش در افغانستان، ترجمه ( » .وبه شغل سقائی يا ابرسانی به خانه ھای مردم اشتغال داشت

وکار برد آن . به ھمين خاطر مردم به پسر او بچۀ سقا خطاب ميکردند) ٢٦٥کھسارکابلی، ص



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢١ 

بحرانی شدن وضع درسمت مشرقی زمينه را برای نا امنی و رواج دزدی 

ی در منطقه پروان و کاپيسا به رھبری و قطاع الطريقی در شمال پای تخت يعن

  . بچه سقاو مساعد ساخت

   ١٩٢٨/ش ١٣٠٧ اسد سال ١٣پوپلزائی، شھادت ميدھد که در شب 

ميtدی دو نفربرادرھريک عبدالخالق خان و عبدالظاھر خان ابراھيم خيل که 

روزگاری ھر دو درکنر ولغمان حکمرانی کرده بودند درقلعه عيسی خيل پغمان  

واين کار آغاز دوران وحشت . دند ومال ودارائی آنھا به سرقت برده شدبقتل رس

   ٦.  بودھاو دھشت سقاوي

پسر سقاو که درپاره چنارھند برتانوى : "غبارجای ديگری مينويسد

ماه حبس شده بود، بطور مرموزى رھاشد ١١متھم به دزدى شده و محکوم به 

 قطع طريق وسرقت پرداخت و به افغانستان برگشت و به تشکيل دھاره دزدان و

بعضى متنفذين محل . او شبھا دزدى ميکرد و روزھا درکوه ھا متوارى بود. 

مانند ملک محسن کله کانى وى را در خفا کمک ميکرد و دستگيرى او براى 

شھرت او در دزدى چنان با^ گرفت که اگر شبى با . پليس محلى دشوار ميگرديد

حب خانه از ترس خموشانه او و دسته او دسته خود وارد خانه کسى ميشد، صا

کار بچه سقاو بجايى رسيد که …را تغذيه ميکرد و به حکومت اطtعى نمى داد

مقدار پولى که از خزانه مزار بکابل مى آمد، ربود و پيگرد حکومت محل بجايى 

در اواخر نومبر شورش شينوار شدت يافت و دولت متوجه شرق بود، . نرسيد

ع کردن راه و^يات شمال کشور با کابل داخل فعاليت شد و بچه سقاو براى قط

امنيت جاده ھا را مختل کرد، وزارت حربيه براى تأمين راه ھا و حفظ ارتباط 

نظامى باو^يات شمالى به اعزام قطعه کوچکى پرداخت، ولى بچه سقاو باتعقيبى 

که آتش اغتشاش ) ١٩٢٨ماه قوس ( در دسامبر . که ميشد، بدست نيامد

نگرھار تيز ترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر ديگر را به دليل امداد ن

                                                                                                    

 زودتر ھيچگونه توھين وتحقيری را به ھمراه ندارد،بلکه شھرتی است که يک نفر با آن در محل
  .شناخته ميشود

  
٦
  ٢٣٩ پوپلزائی،سفرھای شاه امان هللا ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٢ 

ًمتعاقبا دولت احمدعلى خان لودين . ًمخفى به بچه سقاو، محبوسا به کابل فرستاد

را به حيث رئيس تنظيمه کاپيسا و پروان با اختيارات تامه ) رئيس بلديه کابل(

ى شورش ننگرھار پرداخته تا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفا اعزام کرد

احمدعلى خان در کاپيسا و پروان ھمان روش معھود دولت را که عبارت . بتواند

به » سراى خواجه«بود با دزدان در پيش گرفت و از » مذاکره و مفاھمه«از 

جبل السراج رفت و از آنجا بدولت اطtع دادکه کسانى را که حکومت به نام 

. ه است، بايستى براى خوشنودى مردم رھا سازدامداد به بچه سقاو زندانى کرد

ازآن پس جرگه بزرگى تشکيل و باسرکردگان کاپيسا و پروان داخل مذاکره و 

يعنى دولت (مفاھمه شد و فيصله بعمل آمد تا با بچه سقاو مفاھمه صورت گيرد،

و شاملين جرگه پذيرفتند که در جلب و اعزام قوت !) با دزدى داخل مذاکره گردد

بچه سقاو که ضعف حکومت را احساس کرد، . حلى به دولت خدمت نمايندھاى م

منتظرمفاھمه نشد و برفعاليت خود افزود و چند نفرعسکرى راکه راھى کابل 

احمدعلى خان با مرکز کابل قضيه . بودند درطى يک حمله ناگھانى بقتل رسانيد

چه سقاو مفاھمه را درميان گذاشت و اختيار گرفت که به ھرنوعى که ميتواند با ب

٧."و بتوافق برسد
  

  

  :عھد شکنی بچۀ سقاو

بچه سقاو با رئيس تنظيمه با حيثيت مساوى به «:غبار در ادامه مينويسد

مذاکره بنشست و در نتيجه عھد بستند، آنھم در حاشيه قرآن با بچه سقاو 

سيدحسين امضاکرد و بچه سقاو قبول نمود که منبعد از مخالفت با دولت و 

 رفقايش را ست بکشد، درمقابل دولت تعھد نمود که جرايم بچه سقاو وشرارت د

غبار ميگويد که احمدعلى خان با اين معاھده مفتضح و بيسابقه ، . ميکند عفو

سراى خواجه آورده به وزيرحرب تلفونی  بچه سقاو وسيد حسين را با خود در

ردو نفر بچه  تفنگ و کارتوس با معاش و رتبه غندمشرى به ھ٨٢اطtع داد که 

و ) عبدالعزيزخان(شاه عنوانى وزيرحربيه. سقاو و سيد حسين داده شود

                                                

٧
  ٨٢١، ص ١ غبار ، ج -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣ 

فرمانھاى ) احمدعلى خان لودين(و رئيس تنظيمه ) ميرھاشم خان(وزيرماليه

 تفنگ ٨٢جداگانه صادر نمود و تعھد احمدعلى خان را با دزدان تصديق و دادن 

ه ھزار افغانى به ھريک از معه کارتوس با معاش سا^نه س) ُ بر٣٠٣(جاغوردار

  .  روپيه به ھريک نفر ازدسته دزدان امر نمود٣٦٠دزدان مذکورو معاش سا^نه 

ازاين ببعد احمدعلى خان بچه سقاو ودسته او را به صفت دزد نی، بلکه 

پروان مقررنمود که درتمام عtقه ھا بگردد  کاپيسا و به صفت عمال حکومت در

احمدعلی خان رئيس بعد از . به کابل اعزام کند ونفری جلبی عسکری را جمع و

به آنجا رفت " تگاو"م امور قوس به نام  تنظي١٨فيصله يا تقويه بچه سقاو، در

 قوس مردم ومtھا چند٢٠در  .نيز به تشکيل يک جرگه کذائی پرداخت اودر آنج

در حکومت محل آمده اعtم کردند که با برادران ھم وطن خود  نفر ھزار

احمدعلی خان بعد ازآن دومtقات   .جنگيد حکومت نخواھندبطرفداری 

ًخصوصی با آخندزاده صاحب تگاو مt عبدالحميد خان به عمل آورد، طبعا 

که پسر ) [١٣٠٧ قوس ٢٠(درھمين تاريخ. آخندزاده صاحب نيزمخالف شد

، يک دسته خان و دزد در قلعه مtويس الدين ]سقاو از ھرجھت تقويت شده بود

» پادشاه افغانستان«شبانه اجتماع کرده و بچه سقاو را به عنوان کله کانى 

شناختند و دستارى بکمرش بستند، به اينصورت پرده آخرين توطئه بزرگ و 

  .دراماى فجيع درمحل نمايش گذاشته شد

" سرای خواجه"قوس بچه سقاو درمرکزحکومت محلی ٢١ فردا روز 

ع سtح نمود وخود به قصد تاراج و محافظين را خل حمله کرده، حکومت را

" چھاريکار"درحالی که سيد حسين را برای اشغال  .حمله پای تخت روان شد

  ٨...." اعزام نموده بود" جبل السراج" و

دراينجا نبايد اين نکته را از نظردور داشت که اگرشکستن سوگند در 

حاشيه قرآن از طرف يک مسلمان کار زشت وبدی باشد، پس چرا نقض عھد از 

سوی بچه سقاو تقبيح نميشود وصرف وقتی پای تسليمی بچه سقاو به نادرخان 

  سوگند شکن می گويند؟ وعفو وی از سوی او به ميان می ايد، نادرخان را

                                                

٨
  ٨٢٢-٨٢١، ص ١غبار ، ج -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤ 

فيض محمدکاتب از عدم پابندی پسر سقو به عھد وسوگند وامضاء 

اندان  تن از رجال وابسته به خ٢٠برقرآن  تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال و دارائی 

سلطنتی که عنايت هللا خان از حبيب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود و 

  :او آن را قبول ودر قرآن مھر وامضاء کرده بود، ياد می کند و مينويسد 

 به بعد راه نکث عھد پيش گرفته،سرا )١٩٢٩ جنوری١٨(از اين روز« 

 عنايت هللا خان در بيست تن را کهو جای ومال ومتاع وذخيره و اندوخته آن 

 پی ھم عھد نامه نام برده، امان جان ومتاع وضياع وناموس داده شده بودند،

ضبط و خود ايشان را به جز دوسه نفر با ديگر وزراء و مامورين بزرگ حبس 

و در ارگ توقيف فرموده از ھرکدام مبالغی برعtوۀ آنچه در قيد ضبط آورد، بيم 

المال واغلب بيت المال را با قورخانه چند روز و و خزينۀ عين . قتل داده بگرفت

شب در کوھدامن به ذريعۀ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جtل آباد و 

جرأت ]..... افغانھا[قندھار و ديگر بtد آسوده خاطر و مطمئن گشت که افاغنه 

حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخاير دولتی وضبطی و مصادرتی در 

تان و کوھدامن کشيده، به زن خواستن و زنان و دختران و پسران کوھس

بازرگانان و سرداران و نام داران را از سپاھی تا افسر، شب به اجبار و اکراه 

  .٩».در اطاق ھای خود بردن زياد پرداختند

  قرآن مجيد را بشکند،  بهمسلمانان معتقد اند که کسی که سوگند خود

ير يا زود نتيجۀ اين سوگندشکنی را خواھد ديد و قرآن خصم جانش ميگردد، د

به سزای عمل خود ميرسد، اينست که بچۀ سقاو را قرآن زد ونه ماه بعد از 

امارت وقتی از سوی نادرخان شکست خورد وبه شمالی متواری 

ًگرديد،وبمنظور عفو، مجددا با امضاءدرحاشيۀ قرآن خود را به دولت تسليم 

ران او ميدانستند که نادرخان تنھا ميتوانست حق هللا را يا نمود، درحالی که او و

 ماه ٩ببخشد، نه حق العبد را، زيرا بچه سقاو و دار ودسته اش، درطول مدت 

حکومت خويش درحق مردم افغانستان ظلم وتجاوز و غارت برمال و ناموس 

  .بايد به جزای اعمال خود ميرسيد،که رسيد مردم کرده بود و

                                                

٩
  ٧٢ -٧١ ،٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  
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  :اريخیتحقق يک فاجعۀ ت

با مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل ننگرھار زمينه برای 

حمله بچه سقاو ازشمال کابل مھيا گرديد و اين ھمان چيزی است که برای سقوط 

در جبل السراج يک :که غبار ميگويد. دادن رژيم امانی پيش بينی شده بود

يس تنظيمه  نفرى عسکر دولت منتظرامر و ھدايت احمدعلى خان رئ٩٠٠غند

سيد حسين اول شھر چاريکار را که بى دفاع گذاشته شده بود، اشغال . بودند

ًنمود و متعاقبا جبل السراج رابدون جنگ به تصرف خود درآورد 

و عساکر تسليم شدند و وزارت دفاع يک روز بعد از اين ) ١٩٢٨دسامبر١٠(

رد، اما از برکابل حمله کهللا حبيب ا)  قوس٢٢( دسامبر١٢در. حادثه مطلع شد

جانب شاگردان تعليمگاه سوارى در نزديک شھرآرا جلوش گرفته شد و سپس 

محمدولى خان با چند تن عسکر و بدنبال او وزير دفاع عبدالعزيز خان با اراکين 

با آنکه مجموع تعداد . آن وزارت رسيد و تاشام حمله آوران به عقب رانده شدند

 بچه سقاو از ٢٤ و ٢٣ در روزھاى . نفر تجاوز نميکرد٨٠مدافعين دولت از 

کوه کافر و نه برجه و باغ با^ تا کوتل خيرخانه موضع گرفته و تقويت شده 

ميرفت ، درحالى که دولت در شھرآراء و قلعه بلند کلوله پشته و تپه شيرپور 

  . شکل دفاعى اختيار کرده بود

 خان هللادر اين فرصت غوث الدين خان احمدزائى بکابل آمده و از امان ا

پول و اسلحه خواست تا به مقابل پسر سقاو بجنگد، شاه پول و اسلحه در 

اختيارش گذاشت، اما بجاى مقابله با پسر سقاو، به جنوبى فرارکرد و به تخريب 

  . دولت امانى پرداخت

با مشاھده اوضاع افسران به شاه پيشنھاد استعمال توپ ھاى دورزن و 

اين اسلحه براى دشمنان افغانستان : گفت طياره نمودند، اما شاه نپذيرفت و 

مامورين بزرگ اصرار کردند تا اجازه . است نه براى سرکوبى ملت افغانستان

ًداده شد و متعاقبا توپھاى بزرگ بصدا درآمد و طياره ھا پرواز کردند، بچه سقاو 

در زيرآتش توپھاى دولت درآن طرف تپه شيرپور به ضربت چره شرنپل در 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦ 

برداشت و به جاى نامعلومى برده و مداوا شد،اما جنگ ھاى پشت خود زخم 

١٠ ".متشتت و پراگنده و غير قاطع دوام داشت
  

داکترعبدالرحمن  زمانی مينويسدکه سکرتر شرقی سفارت انگلستان 

 او را در شفاخانۀ ١٩٢٨درکابل با حبيب هللا کلکانی ارتباط داشت ودر دسمبر

١١.سفارت انگلستان معالجه نمود
  

شاه بر اثر فشار )  قوس٢٦= دسامبر١٦(ھارم حمله برکابل روز چ

پاى  مادرش که او را تشويق به مقابله با دشمن مى نمود از ارگ بيرون شد و با

جمعيت زيادى جمع شدند تا . پياده با چند باديگارد به پل باغ عمومى رفت

، شاه  نويسنده کتاب آتش در افغانستان مينويسد که.بشنوند که شاه چه ميگويد

هللا دريشى خاکى رنگ عسکرى پوشده بود و ھوا ھم چندان گوارا نبود، امان ا

خان به اطراف خود نگاه کرد، يک ميز ديد که با^ى آن گلدانى گذاشته شده 

آيا در :بود،گلدان را برداشت وبا^ى ميز ايستاده شد و سخن رانى کرد و گفت 

نه ھايتان را چور کنند و به نظر داريد و ميخواھيد که شما را اسيرنمايند، خا

زنان و ناموس تان تجاوز نمايند؟ اين موضوع ورستگارى دردست 

آنھايى .آنگاه ھدايت داد که اسلحه و کارتوس بين مردم توزيع کنند.خودشماست

که در نزديکى شاه قرار داشتند دانستند که صداى شاه مرتعش است و ھيچکس 

شاه از با^ى ميز پائين شد و به  بعد. صداى شاه رامانند آن روز نشنيده بود

روز  ب.قصر سلطنتى رفت و اين آخرين ظاھرشدن شاه دربين مردم کابل بود

 دسامبر زنان و فاميل خود را توسط طياره به قندھار فرستاد که در بين شان ٢١

ملکه ثريا و نورالسراج خواھرشاه و علياحضرت و غtم صديق خان نيز 

    ١٢.بودند

) ننگرھار( بخش عظيم اردو در شورش قبايل مشرقى با مصروف شدن

 دولت امانى با سقوط برکابل حمله کرد و بچه سقاو خالی شدن کابل از اردو،و

مواجه شد و شاه که از بى کفايتى ارکان حرب بستوه آمده بود، در ھفتم جنورى 

                                                

١٠
  ٨٢٢، ص ١غبار،ج-  

١١
  ٣٧٧،جtل آباد ننگرھار،ص٢٠١٣بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس،چاپ -  

١٢
  ٩٢ -٩١ی استوارت،آتش درافغانستان،صصريه تال-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧ 

 حضرت شور بازار محمد صادق مجددى را بخاطر آرام ساختن تبليغات ١٩٢٩

تگابى که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و هللا و تامين ارتباط با مtحميدمذھبى 

از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در ھشتم جنورى بسيارى از 

 .با صدور فرمانى فسخ کرد، اما سودمند واقع نشد رفورم ھاى پيشنھادى خود را

بل را بقصد قندھار ترک و  جنورى شاه با عده ئى از ارکان دولت کا١٤درتاريخ 

) ١٩٢٩جنورى ١٤(واگذاشت هللا مقام پادشاھى را به برادرخودسردار عنايت ا

 بچه سقاو برسرير ١٨و درتارخ . که اين آخرى فقط براى سه روز پادشاه بود

  . سلطنت کابل تکيه زد

و استقرار حکومت اغتشاشى هللا بقول غبار انقراض سلطنت شاه امان ا

   ١٣ .تلقى گرديد» فاجعه تاريخى«فغانستان به حيث يک بچه سقاوبجاى آن درا

قرارگرفتن بچه سقاو بر تخت سلطنت افغانستان بجای شاه امان هللا نه 

تنھا آغاز فصل تاريک تاريخ افغانستان است بلکه توھين بزرگى به ملت 

زيرا که ملت افغان به پادشاھى مردى تن در داد که . افغانستان نيز بشمار ميرود

از دين هللا اد و نه سوابق نيک داشت ونه به اندازه يکصدم شاه امان نه سو

 .چيزى ميدانست و نه در راه حصول استقtل گام برداشته بود

  

  :چشم ديدھای فيض محمدکاتب دربارۀ بچۀ سقاو

مورخ نامدارکشور مtفيض محمد کاتب در بارۀ سقوط دولت امانی که به 

 :يسدتحريک انگليس ھا صورت گرفت چنين مينو

 ھجری ١٣٠٧نخست نايرۀ انقtب وشورش ضد امان هللا خان درسنۀ «

شمسی توسط شينواری ھا وبه تحريک ^رنس انگليس برپا شده به اظھار اوامر 

وآنان شھر جtل آباد وعمارات عاليه دولتی . مردم را اغوا کرد(!) ونواھی دينيه

مملکت ومدنيت ملت را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند وعظمت وترقی وزينت 

را در انظار خودی وبيگانه نشان ميداد، آتش زدند وسوختند وضياع ومتاع 

اھالی شھر واثاثيه وقورخانه دولت را غارت وخراب نمودند ودرعين اشتعال 

                                                

١٣
  ٨٣٤، ص١غبار، ج-  
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سفيرانگليس » ھمفريز«آتش قتال وجدال،اھالی کوھدامن وکوھستان به اغوای 

فارت انگليس که ھفتۀ يک ودو ازاعضای س) شيخ محبوبعلی افريدی«درکابل و

روز به بھانۀ تفريح دراستالف و فرزه و شکردره وقلعۀ مرادبيک و سرای 

خواجه وچاريکار وغيره رفته ،مردم و بزرگان قومی را به شورش برضد امان 

وھم وزراء خائن وغداربرخtف امان هللا رھسپار و درخفا . هللا تحريک ميکرد

د و دولت جديد ا^ستقtلی را که دراقطار وانظار ملت را برضد او د^لت ميکردن

عرض اندام کرده بود،چنان از بيخ وبن برانداختند که اگرسياست عميقۀ سريح 

ترک غرض خصوصی خود را ) روسيه( وشمالی) انگليس(التغير ھمسايه شرقی

کرده، افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال ديگر به حالتی که داشت 

وحال آنکه ھردو ھمسايه از رقابت ھم لحظه ای ولمحه ای آرام .د رسيدنخواھ

را آسوده و راحت نخواھند ) افغانستان (ننشسته، برای حصول مدعايی خود

   ١٤ ».گذاشت

با مردم کابل »  خادم دين رسول هللا«دحبيب هللا به عنوان واما عملکر

«  بچه سقاو را فيض محمد کاتب ، بنابر چشمديد خود ، اغتشاش چگونه بود؟

بين ملت مخالفت ^ينحلی را « ناميده عtوه ميکند که » انقtب فجيعت انتسابی 

حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بtد و تقاتل عبادنھاده، 

بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھورسکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت 

   ١٥».واسارت افتاد

برای بيان وحشت « : ًره فرمانروايان سقوی ميگويدمt فيض محمد دربا

آنھارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و . وبربريت آنھا کلماتی وجود ندارد

امير حبيب هللا ھرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنھا خود را خادم . دولت ناميد

تمام سقويان . دين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای فريب مردم است

دارايی ھای که برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين 

مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم سوق 

                                                

١٤
  ٣٥ مقدمۀ نژادنامه افغان، ص-  

١٥
   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -  
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درواقع اينھا سپاه شيطان اند که آباديھا راتباه ميکنند وخانه ھا . ميکردند

و مtنمايان باوجود اين وزيران فاسد، حضرات . راغارت وچپاول مينمايند

وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود راکه از دست ھمينھا برسر مردم آمده 

، فيض محمد جای ديگری از ١٦ ».خير وخيريت است: است، می بينند و ميگويند

سقاوی ھا ليست دخترانی را که درعھد امانی «: رژيم سقوی اينطور ياد ميکند

گفته شد که مجبوراند ھر کدام با يکی به مکتب ميرفتند پيدا کردند وبه آنھا 

  ، ١٧ ».ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج نمايند

ملک محسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی مورد « والی کابل 

 حامله بود تا   تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره شود،چون آن زن

ک تولد يافت والی امرنمود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کود

مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که اين کار خtف 

اگرخtف شريعت است يا نيست من حکم : ملک محسن جواب داد. شرعيت است

   ١٨ ».کرده ام بايد عملی شود

حميدهللا برادر ونايب السلطنه حبيب هللا «:فيض محمد کاتب مينويسد که

ول ماه جو^ی ھمراه سپاھيان خود بر سر چشمه حمله کرد و بدون تفکيک در ا

تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را غارت وتمام گله ھای مواشی مردم 

راچپاول نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند واباديھا راخراب 

 غارت نمودند ساختند و به ارزش يک ونيم ميليون پول مال وھستی مردم را

 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود ۴٠ نفرمردو ٣۴وسرانجام به تعداد 

وزنان را به سپاھيان خود سپرد تا درشھر کابل   بکابل آورد ومردان رابزندان 

  . ١٩ ».بفروشند

درھمين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی که يک عالم دينی وھم پير 

فت، و از نفوذ روحانيت خود در ازپا ومرشد بزرگ زمان خود بشمار مير

                                                

١٦
  ٥٧ھمان اثر،ص-  

١٧
  ٥٩ھمان اثر، ص-  

١٨
  ٢٣٤ھمان اثر، ص-  

١٩
  ٢٥٧جھانی، ھمان منبع، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠ 

انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام ھزاره ھای مقيم 

 ٢۵حضرت شوربازار درتاريخ « : مينويسد  فيض محمدکاتب. کابل صادر نمود

. اپريل فتوای مبنی برقتل تمام ھزاره ھای که درکابل زندگی ميکردند صادر نمود

 اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد يافته بودند بسياری از

اين فتوا رابا قھر رد کرد ) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. وزندگی ميکردند

وقتی که ما با امان هللا می جنگيديم و او برتخت پادشاھی نشسته بود، : وگفت

ه زندانی يکنفر کوھستانی ازطرف او به جرم کوھستانی بودن کشته نشد ون

  .صرف نظر از صدھا وھزاران مثال ديکر . گرديد

اين حضرت که خود رامسلمان ومرشد : فيض محمدکاتب می افزايد

  من نميدانم که وی آيا.بزرگ ميگويد، ھمواره به اينگونه تحريکات دست ميزند

ھرکس مسول اعمال : اين آيت قرآن شريف را خوانده است يا نه که ميفرمايد

يک چنين مسلمانی را . چ بنده بار ديگری رابدوش نمی بردخود است وھي

خداوند به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون ھزاران مسلمان حنفی مذھب 

 ريخته وخون ھزاران ديگر اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا تمام   بزمين

خون مردم ھم مذھب خودش استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس 

صدھا زن ودخترنابالغ تجاوز صورت ميگيرد، و اينھا تمام به علت نافھمی و 

من يقين دارم که خداوند سزای او راميدھد . تعصب وی صورت گرفته وميگيرد

   ،٢٠ ».ويکجا با دشمنان دين به دوزخ فرستاده خواھدشد

جای تاسف است که برخی از نويسندگان :آقای جھانی اظھار ميکند که 

و " عيار"ً بچه سقاو را بچشم سرديده اند،بازھم او را  وحشتًما که دوره

   ٢١ .خطاب می کنند »جوانمرد«

  : ناشرکتاب نژادنامه افغان، درمقدمۀ مفصل خود مينويسد

مولف نژادنامه افغان، به عنوان يک نفر دانشمند، مورخ، روشنفکر، مبارز «

او .  ميشناسدنويسنده آگاه بيش از ھرکس ديگر زمامداران زمان خويش را

                                                

٢٠
  ،١٥٥ ھمان منبع، ص -  

٢١
   ١٢،ص٢٠٠۵، شماره اپريل )محمد کاتبويژه فيض ( افغان رساله -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١ 

حکومت افراد بيسواد، مستبد وبی خبراز اوضاع جھان را برای افغانستان  

سخت زيان آور می داند وازاينکه سياستبازان جاه طلب، افغانستان را صحنۀ 

 ١٦رقابت روس وانگليس قرار داده اند،تأسف ميخورد، چنانچه در صفحه 

اين [ به حال خود گذارد، اگرانگليس وروسيه افغانستان را:نژادنامه مينويسد

کاتب ميخواست . تا پنجاه سال ديگر نميتواند به حال اوليه اش برگردد]کشور

يک امير آگاه وآزادمنش ودلسوز وبا سواد وعدالت پرور وضد استعمار 

کاتب ميگويد که . نه افرادی چون بچۀ سقاو وامثال آنھا. برافغانستان حاکم باشد

ازاين روی کاتب مردم .انستان سم مھلک استبرای افغ)بچۀ سقاو(حکومت او 

   ٢٢ .ھزاره را برضد بچۀ سقاو تحريک کرد

کاتب در کتاب تذکرة ا^نقtب حکايتی نقل ميکند که معلوم ميشود بچۀ سقاو 

خtصۀ نوشتۀ . درعين بيسوادی آدم مکار وحيله گر و عوام فريبی بوده است

بچۀ سقاو )ش١٣٠٨ حمل ١٩( شوال٢٧روز دوشنبه : کاتب چنين است

کtنتران وريش سفيدان کابل را در قصردلکشا دعوت کرد و در محضر آنھا که 

امان هللا خان «:عده ای از مردم شينوار و لوگر  ھم حضور داشتند، چنين گفت

از دين اسtم روی برتافته، به پرستش اصنام پرداخته، ميخواست عموم ملت 

تا اينکه من به تحريک علمای . زدافغانستان را به اجبار و فشار بت پرست سا

ربانی درحالی که دست از جان شسته ، کوه گرد سرقت وصحرانورد غارت 

بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر به مرام آمدم که اينک به بيعت جمعی 

ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گرديده ساعی و جاھدم که تائيد دين 

 پس ازادای اينگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه و.شريف سيد المرسلين نمايم

جtل اباد،بگرام،کوھدامن،خواجه صفا، :ھای که از حفريات باستانی از نواحی 

بدست آمده » برتو«فرانسوی ومسيو » فوشه«مسيو باجد وجھد وغيره جاھا، 

طبق  وحصۀ دولت افغانستان را ،بودند، و ايشان حصۀ خود را در پاريس برده

امان هللا خان وبه کار پردازان حکومت سپرده بودند، وکنترات معينه،قرارداد 

با بت ھای که در عھد امير عبدالرحمن خان و امير احبيب  هللا خان آنھا را 

                                                

٢٢
  ٣٨مقدمۀ نژادنامه افغان،ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢ 

مرحومان ازمزار خواجه صفای کابل وقلعۀ مرادبيک کوھدامن ووبگرام 

اده در موزيم خانه نھکوھستان وغيره مواقع سمت شمالی کشف شده بودند و 

 .اينست معبودھای او که به چشم سرمی  بينيد: بود، برداشته، به حضار گفت

بچۀ (اودست وايشان به شنواريان نيز نموده بود  ودو سه روز قبل آنھا را

قربان دی سم، بيشک ته پادشاه «:گفتند) پشتو(را بوسيده به زبان افغانی )سقاو

امه که از علم تاريخ واديان واين نمايشات در قلوب ع» ! اسtم او بت شکن يید

و در خاتمه از ورود امان هللا خان با لشکرگران  .بی خبر بودند، مؤثرمی نمود

در غزنين ومحمدنادرخان در لھوگرد ولشکر ھزاره در غوربند وکوتل اونی 

اگر کسی را شما مردم دانا : به حضار آگھی داده گفت) خيرخانه(وخرس خانه

وملت وتعمير بtد می دانيد، به امارت برداشته وسزاوار امارت وحراست ملک 

مرا به رتبۀ حواله داری جای دھيد، بنده ھمين بت ھا باشم از رأی وامضای شما 

والبته به ھمان لباس وخوراکی که از پيش عدی بودم قناعت نموده . سربکشم

وعامۀ کابل که در عقب شکوه ھا و بدگوئی ھا به عادت .... ترک حب جاه نمايم

شما رابه پادشاھی قبول داريم واو ھم : مرۀ خود دارند، ھمه گفتندمست

   ٢٣ ».باورکرد

خان را در هللا درحالی که حبيب هللا کلکانی باری قصد کرده بود تا امان 

اميردر « :او دليل انصراف خود را چنين گفت. پغمان ترور کند، مگرنکرد

رفتن وضو حاليکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بيرون آمد و بگ

من که تا آن ھنگام فکر ميکردم او کافر و از خدا روى برتافته است، .پرداخت

مگر اينک مى بينم که مناسک شريعت و اسtميت را بجا مى آورد از تصميم 

خود منصرف شدم و با خود گفتم که چرا يک چنين جوان خوش سيما و مسلمان 

  . ٢٤».را به قتل برسانم و لھذا از کشتن او منصرف شدم

خان باقى نماند هللا اما حبيب هللا تا آخر به اين عقيده خود نسبت به امان 

: و وقتى قصر باغ با^ را تصرف نمود، نزد سفير انگليس ھمفريز رفته گفت 

                                                

٢٣
  ٤٠، مقدمۀ نژادنامه افغان، ص ١٣١-١٢٩ تذکر ا^نقtب،چاپ علی اميری، صص-  

٢٤
  ٨١٦، ص ١غبار،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣ 

کافر شده و من اراده دارم تا او را بقتل رسانده حکومت جديد تشکيل هللا امان «

   ٢٥ »! کنى بايد سفارتھا را احترام«: وسفير گفت » .نمايم 

  

  :کارنامه ھای بچۀ سقاوبرخی از

برای درک درست کارنامه ھای ننگين حبيب هللا کلکانی بايد تکمله اين 

مقاله را درھمين کتاب بخوانيد، تا به عمق فاجعه پی برده شود، معھذا بايد 

 با رويکار آمدن پسر سقاو تمام دست آورد ھاى استقtل و روشنفکران و :گفت

دروازه ھاى مکاتب و . فغانستان تا آن وقت، نقش بر آب شدتحول طلبان ا

بی امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و .  آموزشگاه ھا دولتى مسدود گرديد

ھواداران نھضت امانى يکى پى ديگرى به . دارائى و ناموس مردم آغاز شد

  حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای.زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند

حکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان مردم دامن 

ًزد و با صدور فرامين رسمی، رسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، 

بين ملت مخالفت ^ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و « بقول کاتب چنانکه  

بغض و فحشاء را پديدار شقاق نمود و اساس تخريب بtد و تقاتل عباد نھاده، 

   .٢٦».کرد وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

 براى مدت نه ماه ھمان ملتى که بگفته ھمفريز سفير انگليس درعھد 

امانى، از سوراخ ھاى بينى ھر افغان نفس آزادى و استقtل فوران ميکرد، 

ائى داشت بزور به نکاح چنان در بند کشيده شدند که در کابل ھرکه دختر زيب

دزدان ھمکار پسر سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در 

 ماه چھل بار بدون موافقت دختر وخانواده اش ازدواج کرد و حرم ٩مدت 

وسيعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود آورده بود که بعلت وسعت حرم 

   ٢٧ . بودندبعد از مرگش بسيارى از آنان باکره مانده

                                                

٢٥
  ٥٣٩، ص ١فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير،ج-  

٢٦
   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع فيض محمد-  

٢٧
  ١۶٢، ١٠۶ پشاور، ص ١٣٧٧کتور خليل وداد بارش، حبيب هللا، مردی در حريق تاريخ، د-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٤ 

گرى   من اوضاع بى دينى و^تى«: پسر سقاو در اولين نطقش گفت

حکومت سابق را ديدم براى خدمت دين کمر بستم تا شما برادرھا را از بيدينى و 

المال را به تعمير و مدرسه ضايع نکرده  آينده من پول بيت . گرى نجات دھم ^تى

و نماز و عبادت نمايند و ماليات به عسکر و مt خواھم داد که خوب زندگى کنند 

گذارده بود از قبيل گمرک و ماليات بلدى و غيره را ملغى نموده هللا ھاى که امان 

و بعد از اين گرفته نخواھد شد و من پادشاه شما ھستم و برويد بخوشى 

   ٢٨» .بگذرانيد

آقای داکترکاروان در ادامۀ اين نطق حبيب هللا اين سخنان او را نيز 

بروين ھميشه ساعت خود را  "«:نقل کرده که گفته بود» ران ونجاتبح«بحوالۀ 

٢٩" تير كنين، مرغبازی و بودنه بازی كنين، و ترنگ تانرا خوش بگذرانين
  

ھای طرز اداره او اين بود که او شخصی از مردم شمالی  يکی از نمونه  

را به صفت والی با ميان مقرر کرد، والی وقتی به باميان رفت ديد شخص 

السلطنه تازه مقرر شده و در آنجا حضور  يگری به عنوان والی از جانب نايب د

ھر دو والی پس از مشوره موضوع را به پسر سقاو بکابل گزارش دادند . دارد

پسر سقاو وقتی از موضوع اطtع . و منتظر ھدايت از مرکز در باميان ماندند

که مغلوب شد به کابل يافت، ھدايت داد آن دو والی با ھم کشتی بگيرند، ھر 

ايکه از جانب پسر سقاو تعيين شده بود، در اين مسابقه کم آمد  اتفاقا والی. بيايد

پسر سقاو از او پرسيد چرا از . و مغلوب شد و بکابل نزد پسر سقاء برگشت

والی کم زور و : پسر سقاء گفت. باميان برگشتی؟ والی جريان را گزارش داد

اش را گرفت و چند مرمی بر والی  رد، بعد تفنگچهخو مغلوب شده بدرد من نمی

 .حواله نمود و او را کشت

يک مثال ديگر، معروف است که به پسر سقاء حالی کردند که شاه  

پذيرفت و با آنھا   گاھی سفرای کشورھای خارجی را به حضور می هللا گاه امان

گفت، خيلی خوب  .کند که تو نيز چنان بکنی کرد، دولتمداری ايجاب می مtقات می

                                                

٢٨
  ٨٢۵، ص ١ غبار،ج-  

٢٩
  ٢٠٠٩ دکتور ابراھيم کاروان، ھذيانھای خليل هللا خليلی، سايت اصالت اکتوبر-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٥ 

سفراء ھم فردا به حضور پسر سقاء . فردا سفراء را به حضور من حاضر کنيد

بعد از اين : پسر سقاء پس از احوالپرسی خطاب به سفراء گفت. حاضر شدند

کرد، سفراء  بيچاره پسر سقاو فکر می» !تان دوچند کارتان ھمان کار و معاش

ا در حاليکه در دل بريش او سفر. بگير دولت او ھستند معاش خور و حقوق

از اينگونه . ھای خود برگشتند خانه خنديدند، ارگ را ترک گفتند و به سفارت می

٣٠ .کارھای مضحکه بچۀ سقاو زياد دارد
 

ھر مtفيض محمدکاتب  و ميرغtم محمد غبار، حبيبی وفرھنگ 

ته الطريق دانس هللا پسر سقاو را راھزن و قطاع مورخ نامدار کشور، حبيبچھار

بھره بود و با دادن القاب کرنيل خود مختار و جرنيل  اند از نعمت سواد بی گفته

 . کرد اش، خود دولتش را استھزا می خود مختار به ھمکاران دوران دزدی

   

  : تکفير شاه امان هللا از سوی حبيب هللا 

حبيب هللا کلکانی، که حتی نماز خود را بدرستی نميدانست وفرض نماز 

 ومستحب وکفايه فرق کرده نميتوانست، شاه امان هللا را که  صد چند را ازواجب

او مسلمان بود واسtميت را بھتر از او ميدانست واولين شاھی در افغانستان 

بود که خطبه نماز جمعه وامامت آنرا خود بجا می آورد، کافر ميشمرد 

دليل بی واصtحات اجتماعی وتدريس علوم معاصر در مکاتب افغانستان  را ، 

دينی او تعبير ميکرد و فتوايی عليه او صادر نمود و يک عده رجال و کارمندان 

غبارميگويد که دراين فتوا دليل کفر : رژيم امانی را مجبور به امضای آن کرد

  : شاه امان هللا مواد ذيل بود

سtم شفاھی را منع و سtم اشاره را مروج ساخته، عوض دستار، "

معين نموده، ريش ) پيرھن و تنبان(شی را عوض لباس قديم کtه مقررکرده، دري

تراشی را رواج داده، مکاتب زنانه تاسيس کرده، برقع را برانداخته ، متعلمات 

در خارج فرستاده، با علمای دين مخالفت داشته ، محصلين درمکاتب انگليسی 

تحصيل کرده، سنه شمسی را به جای سنه قمری تعيين کرده، تاريخ و سنه 
                                                

٣٠
  ٢٥٧سويدن،ص١٩٩٦سيستانی،کودتای ثور وپيامدھای آن،چاپ ٍ-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٦ 

 tن کرده، رخصتی جمعه را به پنجشنبه تبديل کرده، معاش مtانگليسی را اع

محمدصادق مجددی و ( امامان وموذنھا را موقوف کرده ،حضرات مجددی 

را محبوس و قاضی عبدالرحمن ) محمدمعصوم مجددی پدر صبغت هللا مجددی 

 منع کرده، خان مt امام حضـرت صاحــب را اعـدام نموده، امر معـروف مtھا را

بـت پرستی وشـراب خواری را ترويج نموده، مt عبدهللا و علماء و اکابر جنوبی 

خtف شرع بوده ) امان هللا خان(را اعدام کرده، پس اعمال او) شورشيان پکتيا(

غبار می افزايد که درميان ھفتاد و چند نفری که اين فتوا را امضاء کرده » .است

:  اين جمله را درپای امضای خود عtوه کرد کهبودند، تنھا عبدالھادی داوی

٣١."جزئيات مسايل را علماء ميدانند"
  

داکترسنزل نويد،سابق استادپوھنتون کابل  در اثر تاريخی خود صورت 

دقيق  مواد اين تکفيرنامه  را قيد کرده  که از آنجمله درمواد ھفتم  وھشتم آن 

  : ميخوانيم 

به مکتب ھا، , ختران بالغه را دارند اينکه بچه ھای  که شرعا حکم د-٧

که مفاد دينی و علم شرايع و احکام قرآنی برآنھا مرتب نبوده بلکه دراعتقادات 

طلب علم که بر .شان خلل ھای زيادی واصل و خود بچه ھا ھمگی بيباک شده اند

ين مقصد از علم احکام قرآنی است نه اھر مسلم و مسلمه فرض کفايه است، 

ساب انگريزی ويا نام بtد و سtطين ماضی و السنهء کفررا علمی که خط و ح

  .ياد بگيرند

 اينکه در ھيچ ملت و مذھب اسtمی رواج نشده و نيست که دختران -٨

بالغه اسtمی را از داراسtم کشيده ، بدون محارم در بtد کفر روانه کرده تا خط 

جميع اھالی اسtمی از اين کار قبيحه اش ما . و حساب انگريزی را ياد بگيرند

در . ھمه اھالی بtد کفر و اسtميه شده بوديم) مورد طعن قرارگرفتن(مطعون

٣٢." ھيچ زمان ھيچ پادشاه چنين ظلم صريحه را نکرده و نخواھد کرد
  

  خواننده با توجه به مواد اين فتوا، ميتواند به عمق جھالت وفقدان دانش 

                                                

٣١
  ٨٢٧ ص، ١ج غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، -  

٣٢
  ٢٢٠ -٢١٩ واکنش ھای مذھبی وتحو^ت اجتماعی،ص داکترسنزل نويد،-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٧ 

 خان وقتی ازاين فتوا مطلع شد متن امان هللا. علمای دينی عھدبچۀ سقاو پی ببرد

  :ذيل را برای ترديد آن اعtميه نوشت و بدست نشر سپرد

  بنده و ) ص(يکی ومحمد مصطفی ) ج(شھادت ميدھم بر اينکه خداوند" 

  بدانيد که يگانه ھدف من اين بود که ,ای برادران مسلمان . پيامبربر حق اوست 

ازم تا باشد که مردم اينکشور حقيقت مردم افغانستان را به سtح دانش مجھز س

را چنانکه از طرف خداوند و پيامبرش تعليم داده شده دريابند و با اجتناب از 

خرافات، دزدی و خونريزی جايگاه مناسب خويش را در بين ملتھای جھان 

ولی اکنون شما به اغوای دوستان نا آگاه خود علم طغيان را بر . بدست آورند

 ايد که در نتيجه آن تعداد زيادی از فرزندان شجاع اسtم جان عليه من بلند کرده

لحظه ای به عواقب شوم آن نيانديشيديد و فکر نکرديد . خود را از دست داده اند

ّو اما من قضاوت آنھائی . که بعد از شورش چه چيز متوجه افغانستان خواھد شد
 ھيچکس نمی تواند .را که مرا کافر اعtن کرده اند به خداوند بزرگ می سپارم

مرا که از صميم قلب يک مسلمان صادق ميباشم، از دايرهء اسtم بيرون 

   ٣٣"امان هللا...سازد

برای ملتی  که گوھر استقtل را با قربانی دادن فرزندان خود از چنگ 

استعمار  بدست آورده باشد، اگرنداند که از اين گوھر گرانبھا چگونه پاسداری 

اعتtی وطن وسعادت  مردمش استفاده نمايد ، عاقبتش کند و از آن در راه 

چنان خواھد بود که دوباره  به دھل استعمار برقصد و در برابر کسی  قدعلم 

کند که کمترين خدمتش به مردم تحصيل استقtل کشور بود و جز سر فرازی 

مردم وتعالی کشورآرزوی ديگری نداشت و به رھبری دزدی راضی شوند که 

ًاين  را واقعا بايد . ت و نه درفکر رفاه  مردم وترقی کشور بودنه دانش داش

منظورخلع کردن شاه امان هللا . يک فاجعه تاريحی ويک شرمساری ملی  شمرد

  .از سلطنت کابل و بقدرت رساندن حبيب هللا کله کانی مشھور به بچۀ سقاواست

يک علت تمام اين توطئه ھای عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، 

افغانستان آباد ومرفه ومستقل تحت رھبری شاه امان هللا را برای حفظ  منافع 

                                                

٣٣
  ٢١٧ واکنش ھای مذھبی، ص داکترسنزل نويد،-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨ 

سياسی واقتصادی ونظامی خود تھديدی ميشمرد وبنابرين برای نابودی چنين 

رژيم جسور که بدون دريغ به قبايل آنسوی سرحد کمک ميکرد،ازانواع توطئه 

هللا  استفاده کرد، و در ھا ودسيسه ھا تا سرحد ترور ونابودی فزيکی شاه امان 

صدد برانداختن سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود رھبران مذھبی ومخالفين 

  .دولت برای رسيدن به اھداف خويش استفاده کند

بازنگری دورۀ امانی وتوطئه «داکتر زمانی دراثر ذيقمت خود زيرعنوان 

ت بين راپورھای مطبوعا«: ، در مورد دسايس انگليس مينويسد»ھای انگليس

ايرمن " المللی، موجوديت ^رنس جاسوس مشھور انگليس به نام

کارشکنی ھای بی پردۀ انگليس ھا تحت نام سياست بيطرفی، پرواز ھای "شاو

ھنگامی که کابل تحت حملۀ (طيارات انگليسی  وفرو ريختن اوراق تھديد آميز

ی حبيب هللا مtقات سفيرانگليس با حبيب هللا کلکانی، تداو) مخالفان قرارداشت

کلکانی توسط انگليسھا، دسيسه سازی نمايندگان انگليس درکابل، فعاليت 

عبدالواحدشينواری يا مستر ويد آسترليائی وجاسوسان ديگر انگليس وافشای 

اسناد کوشش کتمان دست انگليس در توطئه ھای ضد نھضت امانی واسناد 

ليس در سقوط نھضت ديگر در پھلوی عوامل داخلی ، نشاندھندۀ نقش عمدۀ انگ

٣٤».امانی ميباشد
  

شاه امان هللا با حصول استقtل سياسی افغانستان، نه تنھا حيثيت 

واعتبار انگليس ھا را در انظار جھانيان خورد وخمير نمود، بلکه با قطع نمودن 

معاش مستمری سرداران محمدزائی ،خوانين و روسای قبايل و روحانيون 

مبارزه باسنتھا و عنعنات ناپسند قرون  .ن خريدبزرگ، دشمنی آنھا را نيز بجا

وسطايی جامعه ، چون ترک لباس سنتی پيرھن وتنبان و پوشيدن لباس اروپائی 

بجای آن، گذاشتن کtه شپو يا قره قل به عوض دستار، دستور انتخاب يک 

ھمسر به ماموراني که بيشتر ازيک ھمسر داشتند، لغو مريدی و پيری در اردو، 

حان مtئی از مtنماھا، کشف حجاب زنان و دادن حق بسيار برای گرفتن امت

ازجمله اقداماتی ... و... شان در برابر مردان و لغونکاح صغير با مردان مسن و

                                                

٣٤
  ٣٦١داکتر زمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩ 

بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از سرير قدرت 

ارج نيز به اقداماتی از اينھا که بگذريم، شاه امان هللا درجبھه خ. پائين بکشد

کمک : ًمثt: متوسل شد که برای ثبات کشورش ميتوانست بسيار خطرناک باشد

افراد به اميربخارا برای آزادی کشورش  ارسال اسلحه و به شورشيان بخارا و

از تسلط بلوشويکھا، حمايت از انورپاشا و ابراھيم لقی، رھبران جنبش آزادی 

اکر و اسلحه کمکی افغانی را دستگيرکردند و درحاليکه بلشويکھا ھم عس .بخارا

ھمچنان تحريک قبايل آنسوی سرحد . ھم طtی پادشاه بخارا را ضبط نمودند

برای آزادی و دعوت سران شان به کابل، برسميت شناختن حکومت مؤقت 

انقtبيون ھندی و پذيرفتن مھاجران ھندی درافغانستان، ھريک روغنی بود که 

  .  او را شعله ور ميساختآتش دشمنی انگليس با

  

  :نتيجه

با مطالعه نکات فوق که از زبان مؤرخان نامورکشور نقل قول گرديد، برای  

ھيچکس جای شک وشبھه ئی باقی نمی ماند که حبيب هللا مشھور به بچه سقاو 

درتاريخ کشور بحيث  يک دزد، راھزن، جاھل، ضد تمدن وفرھنگ ، ضد دانش 

رتجاع وآله دست انگليس تثبيت شده است و ومکتب وکسب تحصيل ونوکر ا

ھيچکس او را منحيث يک عيار ويک جوانمرد وحافظ ناموس وجان ومال خود 

نشناخته اند، وبرای مردم کابل وھيچ يک از اھالی کوھدامن مايۀ افتخار نيست 

وبرای آنانی که بنام او کنفرانس برپا ميدارند، نيزحاصلی جز سرافگندگی به 

اما برعکس نام ھای ميرمسجدی خان کوھستانی وميربچه خان ھمراه ندارد، 

کوھدامنی وعلی خان تتمدره ئی وميرسيف الدين گلدره ئی وميردرويشخان بابه 

برای عموم مردم افغانستان چه پشتون وچه ) اوپيانی(قشقاری وعبدالقادر خان 

  .  تاجيک مايه مباھات است

ا وسيمنارھا، مدال عياری را آنانی که ميخواھند با راه اندازی کنفرانسھ

برگردن بچۀ سقاو بيندازند و ازقباحتش برای سقوط دادن يک نظام مترقی 

ومتعالی وحامی معارف وحقوق زنان بکاھند، فقط سبک مغزی خود را ھمراه با 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤٠ 

تعصب خشک قومی شان  به نمايش ميگذارند ولی ھرگز نميتوانند او را برتر 

جامعه تحميل کنند، زيرا بر اذھان وعقول ابت وثوبھتر از شاه امان هللا غازی 

د ،چه تاريخ قضاوت خود را در مورد حبيب هللا کلکانی  فريب دانميتوان تاريخ را 

کرده است و نتيجه چنين تtش ھايی فقط رسواکردن خود و ريختن آبروی 

  پايان  . خويشتن است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١ 

  

  :تبصرۀ جمالخان بارکزی         

  

  ! نويس قابل بوسيدن استتيقدست قلم بدستان  حق

  

در تائيد از نوشته زيبا و مؤثر شاغلی کانديد اکادميسين محمد اعظم 

به شخصيت بی حرمتی تجليل از حبيب هللا کلکانی، آيا " سيستانی تحت عنوان

  "؟ستی ملی وخووشنام پروان نيھا

سقوط حکومت  که مصادف به ١٣٧١در افغانستان متأسفانه بعد از سال 

 tح مجاھدين بود، يک فضای کامtًنجيب و روی کار آمدن گروه ھای به اصط

اکثر  مردم ما از يک مشت جنايتکار، بيسواد، وحشی، وطن . تاريک حاکم شد

اين جنايتکاران را رھبر گزيده اند و الگو قرار . فروش و مفسد پيروی ميکنند

متأسفانه به مشتی از بدنام ترين  فيصد آرای مردم ما ٨٠بيشتر از . داده اند

من يقين دارم اين فضای تاريک و . چھره ھای تاريخ اختصاص يافته است

وحشت بی پايان که بيشتر از سی سال است بر وطنم سايه افگنده است، درست 

وقتيکه که ھموطن ھزارۀ ما تحت تأثير . چيزيست که ما مردم سزاوار آن ھستيم

لی مزاری خونخوار پيروی و حمايت ميکند، وقتيکه انگيزه ھای قومی از عبدالع

يک تعداد از برادران تاجک ما تحت تأثير انگيزه ھای سمتی و زبانی از درنده 

ترين اشخاص مانند مسعود، ربانی، فھيم، اسماعيل، عطای نور وغيره پيروی 

و حمايت ميکنند، وقتيکه برادران ازبک ما از يک شخص بيسواد، جنايتکار که 

مام طول عمرش يک کار نيک انجام نداده و دستش به خون ده ھا ھزار تن در ت

از ھموطنان بيگناه ما آلوده ميباشد، يعنی از دوستم پيروی ميکنند، وقتيکه يک 

تعداد از برادران پشتون ما از شيطان در قيافه انسان يعنی سياف پيروی ميکنند 

مر پيروی ميکنند، آيا اين ملت و تعدادی ھم از گلبدين جنايتکار و بعضا از مt ع

سزاروار شرايط بد تر ازين نيست که در افغانستان حاکم است؟ آيا اين بد بختان 

  حق دارند تا از نابسامانی ھای حاکم در افغانستان شکايت کنند؟



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤٢ 

با تشکر از جناب محترم شاغلی کانديد اکادميسين محمد عظم سيستانی 

مان آغاز کرده است، حقايق را مينويسد که جنگ بزرگ را بر عليه اھريمنان ز

و ھميشه مانند يک فوران آب به روی آتش افروخته شده شياطين، فرود ميآيد 

ازخداوند ^يزال برای اين فرزند فداکار . و آن آتش را در نطفه خاموش ميسازد

  .وطن عمر طو^نی با صحت و توانايی تمنا ميکنم

، جالب است که حبيب هللا امروز جھالت سرحدات را عبورد کرده است

کلکانی را که انگليس چون شيطان برای تخريب افغانستان نازل کرده بود وتمام 

اقدامات مترقی مشروطيت  دوم را بوسيله او از کشور برچيد ، ھم اکنون باز از 

ھمين انگلستان  اشخاص مزدور ونوکرمنش ھمان چھرۀ ساختۀ انگليس را 

برخی . جامعه را ازتtش دراه  ترقی باز دارنددوباره تجليل ميکنند تا باز 

ازافغانانی که در انگلستان و اروپا زندگی ميکنند ھم تحت تأثير مشتی از 

باسوادان شيطان صفت قرار گرفته چنان تحت تاثير سياست ھای تفرقه افگنانه 

دشمنان داخلی و خارجی مغز شويی ميشوند که حتی درک نميکنند که اگر 

از نکتايی پوشان گروه سقاوی که چانس زندگی کردن در امروز تعدادی 

انگلستان را بدست آورده اند، با بيشرمی تمام به ستايش از يک دزد بيسواد، 

آدمکش و رھزن، تجاوزگربه نواميس مردم، ودشمن تعليم و ترقی محفل برپا 

لعنت . ميکنند و ازين طريق ميخواھند اذھان جوانان بيخبر را مغشوش بسازند

اوند بر کسانيکه برای ايجاد تفرقه و شعله ور ساختن دشمنی اقوام باھم خد

بيآئيد يک حقيقت . برادر افغانستان از ھيچ نوع حرکت  دشمنانه دريغ نميکنند

را مردانه اقرار کنيم که عامل تقريبا ھمه بدبختی ھای کشور ما بيسوادان نه 

با زبان مار مانند بلکه باسوادان شيطان صفتی ھستند که با قلم خويش و 

خويش احساسات پاک دھکده ھا را تحريک کرده آنھا را به جنگ و تصادم ھای 

يکی . قومی، سمتی و زبانی سوق ميدھند و خودشان در غندی خير می نشينند

" از عالمان بی عمل استاد خليل هللا خليلی بود که با نوشتن کتاب تخيلی بنام 

شمنی شخصی با غازی امان هللا خان، اساس آنھم با انگيزه د" عيار از خراسان

کوره آتش قومی را گذاشت و تا امروز مردم ما درين آتش ميسوزند، لعنت خدا 
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بر عالمی و نويسنده ای که قلمش را برای افروختن نفاق قومی وسمتی در 

   .کشوربه حرکت می آورد

 اکنون با محافل بزرگی از جانب يک تعداد اروپا نشينان به ستايش از

يک رھزن درسی ديگری برای نسل ھای جديد غرض پيروی از کرکتر ھای 

آخرين يک مثال زنده اش را ديديم که وقتيکه وزير گل . مشابه بچه سقاو ميدھند

به پيروی از حبيب هللا کلکانی، نام مستعار حبيب هللا استالفی را برخود ميگذارد 

کند، دست به غارت، قتل، و قدم به قدم اعمال حبيب هللا کلکانی را پياده مي

اختطاف و جنايت ميزند، بعد از اعدام بازھم ھزاران تن از وی بنام اسطوره 

در جنازه اش ھزاران . تاريخ، قھرمان ياد آوری ميکنند و برايش اشک ميريزند

تن  عکس ھای اين اختطاف گر بزرگ تاريخ را حمل ميکنند و برايش شعر 

حبيب هللا کلکانی، . زدی ھايش ميسرايندميخوانند و آھنگ ھا درستايش از د

حبيب هللا استالفی و حبيب هللا ھای ديگر ھمه از قلم تيز و شيطانی خليل هللا 

دست ...خليلی منشاء ميگيرد، اين قلم مانند يک بمب اتوم نسل ھا را تباه ميکند

نويسنده گان و قلم بدستان حقيقت نويس مانند شاغلی سيستانی صاحب و امثال 

     .قابل بوسيدن استشان 

 ٢٠١٥ / ٣/١پايان  
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  مقالۀ دوم

  

  

  عبدالباری جھانی

  

  وادث تکرارٻږيـــريخي حتا

  )  دسقاو زوی که دخراسان عيار (

)٢٠١٥/ ١/ ١١(  

  

د کابل په ملی ارشيف کی د مt فيض محمد کاتب په قلم ليکل سوی 

بېلو بېلو د^يلو له مخی د نړۍ  په نوم يو کتاب پروت دی چی د  » تذکر انقtب « 

والو له نظره پټ پاته سوی دی او چا د عمومی استفادې د پاره ميدان ته کړی 

دا کتاب تر اوسه ھم چاپ سوی نه دی او تراوسه ھم حتی د خپل ھيواد . نه دی

ريخ د پوھېدلو ډٻر تږي شاگردان د ھغه له وجود څخه بېخبره دی دا . ٔپه تا

 د کابل د Alexander Shkirando روسی ليکوال  کی١٩٨١کتاب په کال 

ملی ارشيف څخه اخيستی، په روسی ژبه يې ترجمه کړی او وروسته امريکايی 
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  » کابل په محاصره کي «  کی د ١٩٩٩ په کال Rober MacChesneyليکوال 

  .په نوم انگرٻزی ژبه ترجمه کړی دی

و ويرژلو  ھغو ترخو ا١٩٢٩فيض محمد کاتب په د ې کتاب کی د کال 

حوادثو ته اشاره کړې ده، او په ځينو ځايونو کی په ښه تفصيل مخته پکښی 

 کی په سل چنده زيات ١٩٩٢تللی دی، چی دوه شپېته کاله وروسته، په کال 

که سړی دې پېښو ته يو څه په شاعرانه نظر . زور او وحشت تکرار سوې

ريخ په پاڼو کی قيد سويو، دردوونک و او شرمونکو ٔوگوری نو گواکي د تا

  .پېښو يو ناڅاپه ساه ايستلې او يوه په يوه بيرته ژوندۍ سوي دی

 د اپرٻل د مياشتی په وروستيو شپو ورځو کی په کابل کی د ١٩٩٢د کال 

کابل ته د مجاھدينو . ډاکټر نجيب هللا رژيم نسکور سو او مجاھدين کابل ته ننوتل

وادث راغلل چی دې ښار په د ننوتلو څخه وروسته څه باندی درې کاله داسی ح

ريخ کی ډٻر کم ليدلي او يا ٻې حتی بېخی ليدلي نه وه د مجاھدينو ډلو، . ٔخپل تا

په تېره بيا د احمد شاه مسعود په رھبری د شورای نظار د ډلی کسانو، چی 

مرکزی قدرت يې په ^س کی وو، د دې ښار د خلکو د سر، مال او ناموس ھيڅ 

. د دارلمجانين لېونياني يې په زور بې عزته کړېډول پروا ونه کړه او حتی 

کورونه لوټ سول، دوکانونه او شته منی چور سوې،سرونه ورغړٻدل، خلک 

بېگناه شکنجه سول، ښايستې نجوني او مېرمني په زور بې عزته سوې او د 

کابل داسی تباه سو چی په خپل . ھغوی د خوښي په خtف په زور واده سوې

ريخ کی يې داسی  تباھی نه وه ليدلې، او د مجاھدينو د بېلو بېلو ډلو ترمنځ ٔتا

  .  زره تنه ووژل سول۶۵ًد جنگونو په وجه تقريبا 

البته په دې قتل عام کی د مجاھدينو ټولو تنظيمونو او ډلو برخه درلوده، 

ھزاره مجاھدينو د خليلی او محقق په رھبری، . او ھيڅ يو بې برخی پاته نه سو

 بيا پښتنو په سرونو کی ميخونه ټک وھل، له ښځو څخه يې د سنيانو په تېره

په ژوندوني سينې پرې کړې، ښځی يې بې عزته کړې، د سنيانو، په تېره بيا 

  . پښتنو کورونه او مالونه يې چور کړل او حتی انسانان يې ژوندي کباب کړل

د گلبدين حزب اسtمی د کابل پر ښار باندی راکټونه واورول او پلويانو 

 د جنگلک او حجاری او نجاری د فابريکو په شمول د کابل ټوله شته مني يې
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لوټ کړه او د جنگلک د فابرکې ماشينونه يې د عادی اوسپنی په تول پر 

  . پاکستانيانو باندی خرڅ کړل

دوستم په ټولو جنايتونو کی برخه درلوده او د سياف د تنظيم مجاھدينو د 

  .لھزاره گانو سره بالمثل عملونه وکړ

د دې څخه تقريبا دوه شپېته کاله مخکی د حبيب هللا کلکاني په نوم يو 

ريخ کی د سقاو د زوی په نوم مشھور دی، د خيرخانې د کوتل  ٔسړی، چی په تا

 د جنوری پر اوه لسمه يې ارگ ١٩٢٩د ^ري کابل ته ننوتلی وو، او د کال 

ومت په زمانه کی پر کابل باندی د سقاو د زوی د نھه مياشتني حک. نيولی وو

داسی حوادث راغلل چی د شورای نظار د مجاھدينو د حکومت زمانې ته ډٻر 

  .  ورته وه

 له ھغې جملې څخه د محمد ظاھر - د افغانستان ځينو مشھورو ليکوا^نو

ريخ پوھانو، - شاه د دربار مشھور قصيده ليکونکي شاعر خليل هللا خليلی ٔاو تا

به د خلکو له ياده وتلي وي، د سقاو زوی په دې گومان چی گوندي ھغه پېښی 

ته د ځوانمرد او عيار لقب ورکړ، او د ھغه د په اصطtح سپېڅلي شخصيت په 

له نېکه مرغه چی لمر په دوو گوتو نه پټېږي او .ستاينه يې پاڼی توري کړې

ځينو کسانو ھغه څه چی په خپلو سترگو يې ليدلي دي په ھغه وخت کی په ھغو 

او بيا ھم له نېکه مرغه چی د زمان .  کړي او ساتلي ديورځو کی ياداشت

حوادثو دغو پاڼو ته صدمه نه ده رسولې او د تر خو حقايقو ږغ يې زموږ تر 

په دې سلسله کی يو د سراج التواريخ د ليکوال .غوږونو پوری را رسولی دی

فيض محمد کاتب ياداشتونه دي، چی څه يې په سترگوليدلي دي ھغه يې د نېټې 

 قيد ليکلي دي او داسی ښکاری چی وروسته يې پر خپلو دغو ياداشتونو په

ځکه چی د سقاو د زوی . باندی د تجديد نظر کولو وخت ھم نه دی پيدا کړی

جtدانو ھغه دونه وھلی وو چی ډٻر سخت ناروغ سو او څه کم يو نيم کال 

  .وروسته د ھغو وھلو له ^سه وفات سو

چی موږ يې انگرٻزی ترجمه په ^س کی د فيض محمد کاتب ياداشتونه، 

لرو، د سقاوی رژيم له جناياتو او تباھيو څخه پرده پورته کوی، او موږ يې 

ځينی برخی د خپلو لوستونکو د پاره په دې منظور ترجمه کوو چی ھغوی دا 
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قضاوت وکړی چی اوس ھم د سقاويانو رژيم ته د ځوانمردانو او عيارانو نظام 

  .ويل کېد^ی سی کنه

فيض محمد کاتب د خپل کتاب په يوه برخه کی د سقاويانو په باره کی 

ليکی چی دوی ته صرف د مذھب، دولت او مسلمانانو د تباه کونکو نوم ورکول 

امير . د دوی د وحشت د بيانولو لپاره نور کلمات او تعريفونه نسته. کېد^ی سی

 يې ځان د مذھب حبيب هللا چی ھرڅونه فرمانونه صادر کړي، او په ھغوی کی

دوی د حکومت . خادم معرفی کړی دی، دا صرف د خلکو د غولولو لپاره دي

پر . ټوله ھغه شته مني چی د ھيواد څخه د دفاع دپاره ذخيره سوې وه لوټ کړه

دې برسېره خلک په وچ زور، بېله تنخوا، د امير حبيب هللا په پوځ کی برتی 

 چی ودانی تباه کوي، او کورونه دا، په حقيقت کی، د شيطان پوځ دی،. کېږی

چوروی، مگر سره له دې ھم فاسد وزيران، حضرتان او تش په نامه مtيان او 

نور بېدينه خلک دا غم لړلې وضع، چی د دوی له ^سه پر خلکو راغلې ده، 

    ) ٥٧کابل په محاصره کي ص    ( . عادي بولي او وايی چی خير او خيريت دی

يکی چی دوی د ھغو نجونو ليستونه پيدا کړل فيض محمد کاتب وروسته ل

چی ښونځي ته تللې، او ھغوی ته يې امر وکړ چی ھره يوه بايد يوه کوھستاني 

يا يوه کوھدامني غله ته واده سي، او د اسtم په نوم يې پر وطن باندی داسی 

  )٥٩ھغه کتاب ص .  (فاجعه راوستله چی تصور يې کېد^ی نه سي

ه صرف د چور د پاره راغلي وه او په دې ^ره کی سقاويان گواکی کابل ت

فيض محمد کاتب ليکی چی ھره ورځ به جار . يې پر ھيڅ شی صرفه نه کوله

وھل کېدی چی خلک بايد خپل دوکانونه خtص کړي، او ھر څوک چی چور 

مگر د غلو دې ډلي ھيڅ وخت دوکاندارانو ته د سودا د . کوی ھغه به اعدام سی

ی پيسې نه ورکولې او چی ھر څه يې خوښ وه ھغه يې په اخيستلو په بدل ک

 ھغوی د وسلو د پيدا  )  ھغه کتاب ھغه پاڼه ( .توبرو کی اچول او پخپله مخه تلل

ھغه . (کولو په پلمه کورونه تtښي کول او چی څه يې ^سته ورتلل ھغه يې وړل

  )٦٠کتاب ص 

ه سر پورته د کابل خلکو ھر څه د سر په سترگو ليدل، خو چا له وھم

فيض محمد کاتب ليکی حبيب هللا په دې عقيده وو چی د کابل . کو^ی نه سو
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خلکو د يوه غله په حيث ځکه د ده حمايه وکړه چی د امان هللا له فاسد حکومت 

څخه په تنگ وه، مگر کله چی دی پخپله پاچا سو، او د خلکو په وھلو، چورولو 

 وکړه نو خلک د ده ھم مخالف سول، او پر ناموس باندی په تېري کولو يې بنا

   ) ٨٠ھغه کتاب ص    ( او د خدای څخه يې د ده د تباه کېدلو غوښتنه کوله

د سقاو زوی خپل وزير جنگ سيدحسين او خپل ورور حميدهللا ته، چی د 

ده وکيل السلطنه وو، تام واک اخيتار ورکړی وو او د ھيڅ شي پوښتنه يې نه 

 ليکی چی سيد حسين او د حبيب هللا ورور فيض محمد کاتب. ورڅخه کوله

حميدهللا، چی په دې تازه شپو کی يې د وزير جنگ او سردار اعلی او نايب 

السلطنه او معين السلطنه لقبونه اخيستي وه، د ښځو او ھلکانو سره په عيش 

اونوش لگيا وه، او کله چی د تگاو د خلکو له پاڅون څخه خبر سول نو 

ي کسانو ته امر وکړ چی په دفاعی کارونو لگيا سی  سمدستي يې خپلو باور

   ) ١١۴ھغه کتاب ص ( 

د ژونديو انسانانو څلور ځايه کول، د ښځو او  « فيض محمد کاتب ليکی

ھلکانو پر عزت باندی تېری کول، بېگناه انسانان په زندانو کی اچول، غرغړه 

وروسته ) ١١٧ص ( » کول او په ناحقه د وينو تويول د سقاويانو ورځنی کار وو

د سقاو د زوی ورور حميدهللا د کابل والي ملک محسن ته ځکه سزا  « ليکی

ورکړه چی ويل يې د مرحوم خزانه دار محمد سرور خان د کور د ضبطولو په 

حميدهللا دغه راز د امير . وخت کی يې څلوٻښت زره روپۍ ځانته گرځولي دي

 دربار د وزير محمد يعقوب، د امان هللا خان د خارجه وزير غtم صديق خان، د

ًدفاع د وزير عبدالعزيز، محمد خان ياور، حيات هللا خان عضدالدوله او تقريبا 

ص . (نورو دوو سوو تنو له کورونو څخه پيسې او قېمتی شيان لوټ کړل

د حبيب هللا ورور حميدهللا د خپل ورور په امر د کابل گورنر ملک محسن ) ١٣۴

 او نورو غلو څخه دوه سوه زره روپۍ، چی د خلکو او د دربار وزير شيرجان

  )١٣٥ص . (څخه يې په زور اخيستي وې، واخيستلې

فيض محمد کاتب د سقاو د زوی د حکومتی اجرااتو يوه په زړه پوری 

کيسه کوی او وايی چی د مې پر څلېرويشتمه د کابل والي ملک محسن د کابل د 

د کور ټول . بې خبره ور ننووتپخواني والی ميرزمان الدين په کور د شپې 
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قيمتی شيان او پيسې يې يوړې او د ھغه دوو زامنو او کونډي ته يې وويل چی 

په کور کی ھيڅ شي ته ^س ور ونه وړي، او دی سبا د موجودی دپاره بيرته 

د جون پر دوھمه د ميرزمان الدين کونډي خادم دين رسول هللا ته عريضه . راځی

چی د ھغه والي ملک محسن د ھغې کورته ورلوٻدلی د وکړه او ورته وې ليکل 

ھغې له کور څخه يې پنځه ويشت زره روپۍ، قالينی، د ښځو گاڼې او دوه 

امير د ھغې د عريضې په جواب کی خپله ملک محسن ته . توپکونه وړي دي

که څه ھم چی ملک . وظيفه ورکړه چی د دغی قضيې په باره کی تحقيقات وکړی

لدين د کور د لوټلو په شپه پخپله امير حبيب هللا ته د ښځو محسن د ميرزمان ا

د کابل والي ملک محسن د ميرزمان الدين کونډه تھديد کړه او . گاڼې راوړي وې

ھغې وروسته په يوه بل مکتوب کی حبيب هللا ته وليکل چی د ھغې له کور څخه 

ی سړی به دغلو له حکومت څخه بل د څش. صرف دوې قاليني ورکی سوي دی

  )١٣۴- ٣٥ھغه کتاب ص (انتظار ولري؟ 

زموږځينی ھغه ليکوا^ن، چی د سقاو د زوی د وحشت دوره يې په 

. سترگو ليدلې ده، له بده مرغه، ھغه ته بيا ھم د عيار او ځوانمرد خطاب کوی

فيض محمد کاتب د دې ځوانمرد د ناموس داری په باره کی، چی د عياری د 

، چی په ډٻرو لږو ورځو کی يې د ښځو مسلک اساس دی، ليکی چی حبيب هللا

يو لوی حرم جوړ کړی وو، د اپرٻل پر لومړۍ نېټه فيصله وکړه چی د سردار 

نصرهللا خان او سردار امين هللا خان، چی دا وخت بندی وو، لوڼی خپل ځانته 

مگر کله چی خبر سو چی ھغوی واده سوي دي نو د ھغوی څخه يې . کښېنوی

دار محمد علی د ښايستې لور د واده کولو فيصله يې ^س واخيستی او د سر

ھغې نجلۍ د سقاو د زوی سره تر واده کولو مرگ بھتر وباله او زھر يې . وکړه

ص . (مگر، د خدای په فضل، زھرو مړه نه کړه او ژوندۍ پاته سوه. وخوړل

فيض محمد کاتب وروسته ليکی چی د سقاو د زوی مرستيال سيد حسين ) ١۴۴

 اوه ويشتمه وروسته له ھغه چی يوه معصومه نجلۍ يې په زور بې د اپرٻل پر

عزته کړه نو امر يې وکړ چی د امير عبدالرحمن خان او امير حبيب هللا خان د 

کورنيو له ښځو سره دي ھغه سلوک وسی چی ھغوی د ھزاره گانو له ښځو 
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 البته سيد حسين د سردارانو پر. سره کاوه، څو چی د نورو خلکو عبرت سی

  )١۴٥ص . (مال او ناموس باندی د سقاو د زوی په خوښه او اشاره تېر کاوه

د سقاو زوی د ټولو خلکو، په تېره بيا د ھغو کسانو چی ده ته يې  « 

ھغه د شينوارو، خوگيانو او . بيعت نه وو کړی، مالونه ځانته حtل بلل

يسو او وسلو سليمانخېلو د قبايلو ملکانو او خانانو ته، چی له ده څخه يې د پ

. غوښتنه کوله، د اپرٻل پر دٻرشمه وويل چی ھزاره گانو ده ته بيعت نه دی کړی

د ھغوی شته مني، مځکی، ښځي او کوچنيان ټول د دوی مال دی او په دوی اړه 

ھغه يوه ورځ وروسته د دريو تنو ھزاره گانو سرونه، چی په اور يې . لری

و نولس تنه ھزاره بنديان په بازارونو بيريان کړي او پر لرگيو يې ميخ کړي وه ا

وگرځول او خلکو ته يې وښودل چی ھر څوک د خادم دين رسول هللا سره 

  )١٥٢-١٥٣ص   ( » مخالفت وکړی، عاقبت به يې دغه وي

فيض محمد کاتب وروسته ليکی چی د مې د مياشتی په وروستيو شپو 

زره کورنۍ دي په ورځو کی حبيب هللا امر وکړ چی د کوچي پښتنو ھغه دوولس 

بتخاک کی را وگرځولي سي چی دپېښور او جtل آباد څخه ھزاره جات ته 

د ھغوی ټول بار وړونکي حيوانات او نور څاروي او ټول تجارتی . رواني دي

مالونه يې ورڅخه واخيستل، او امر يې وکړ چی د ھغوی بار وړونکي حيوانات 

شان، مزار شريف، ھزاره جات، دی د وسلو او مھماتو د وړلو لپاره قطغن، بدخ

ھغه وروسته د دغو کوچيانو مشران ور وبلل . کندھار او جنوبی ته واستول سی

او ورته وې ويل چی که پر ھزاره گانو باندی حملې وکړي نو د ھزاره گانو 

مگر په دې خبر نه وو چی ده له پښتنو . مځکی او شته مني به دوی ته ورکړي

او . ل پښتانه يې د ځان دښمنان کړي ديڅخه قدرت غصب کړی دی او ټو

غواړي پښتانه د ھغو ھزاره گانو سره وجنگوی چی ھغوی د پښتنو د مtتړ 

دی غواړي په دې توگه قدرت په خپل ^س کی . لپاره د جنگ ميدان ته وتلي دي

وساتي، مگر دی يو جاھل دی او په دې نه پوھېږی چی مملکت څرنگه اداره 

  )١٥٣ص . (کېږی

د کاتب د خپلو ياداشتونو په سلسله کی ليکی د سقاو د زوی د فيض محم

ورور حميدهللا، چی د ده نايب السلطنه وو، د چور او تا^ن کيسه کوی او وايی 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٥١ 

چی د جو^ی پر لومړۍ نېټه حميدهللا او د ھغه پوځيانو پر سر چشمه باندی 

.  کړلد تاجک او ھزاره توپير يې ونه کړ، او کورونه يې لوټ. حمله وکړه

ويل . څاروي يې ورسره بوتلل، او با^خره يې د کورونو دروازې وايستلې

کېږی چی حميدهللا او د ھغه سړيو د يو نيم ميليون روپيو په ارزښت مالونه 

نارينه .  نارينه او څلوٻښت ښځي کابل ته ورسره بوتلې٣۴حميدهللا . لوټ کړل

ص .  (ځی خرڅي کړييې بنديان کړل، او خپلو سړيو ته يې امر وکړ چی ښ

٢٥٧(  

فيض محمد کاتب ليکی چی ملک محسن د اگسټ د مياشتی پر لومړۍ 

نېټه د ھغی ښځي مېړه غرغړه کړ چی ښځه يې سقاويانو په زور بې عزته 

ھغه ښځه چی حامله وه د ماشوم د زٻږٻدلو تر وخته پوری يې په . کړې وه

ماشوم دي دواړه بنديخانه کی وساتله او وروسته يې حکم وکړ چی ښځه او 

قاضی اعتراض وکړ او ويل يې چی دا د شرعي شريفی خtف کار . ووژل سی

دی، خو ملک محسن وويل چی که د شرعی خtف وي او که نه وي دا زما حکم 

  دی او بايد 

  )٢٣۴ص . (نوری خبری په کار نه دي. چی عملي سي

د د سقاو زوی د برچې په زور خلک په خپل پوځ کی ساتل او چی چا 

ملک محسن، کله چی د . تېښتی تکل کاوه ھغه يې ځای پر ځای اعداماوه

لوگريانوسره جنگ ته روان وو، په ^ره کی ھغه څلور تنه عسکر ځای پر ځای 

د سقاو زوی د جو^ی د مياشتی پر . وويشتل چی د پوځ څخه تښتېدلي وه

 د سقاو زوی د. څلېرويشتمه شپاړس تنه عسکر خلع سtح او اعدام کړل

ابوالقاسم په نوم شيعه سيد، چی ده ته يې په وزير آباد کی د جنگ محاذ ته يو 

پوخ کړی پسه، ډوډۍ، شلومبې او نور خوراکی شيان وروړي وه، د دې رپوټ 

په اساس چی ويل يې ھغه په خپل کور کی ياغی ھزاره گانو ته ځای ورکړی 

د ھغه دوې ښځي د ھغه کور يې چور کړ، . دی، په خپل ^س اوه مرمۍ وويشتی

او يوه نامزده لور يې خپلو کوھدامنيانو ته په نکاح کړې، د ھغه کور او جايداد 

ته يې اور واچاوه او بيا نو د غله امير ورور حميدهللا د ھغه د مېرمني له 
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غېږی څخه اته مياشتنی زوی واخيست، د ھغې مخی ته يې له مځکی وويشت 

  )٢۴٧-٢۴٨ص ص . (او ځای پر ځای يې مړ کړ

په زړه پوری خبره دا ده چی د شوربازار حضرت صاحب گل آقا مجددی، 

چی ھم يو دينی عالم او ھم د خپل وخت لوی پير او مرشد وو، او د خپل روحانی 

نفوذ څخه يې د امانی نھضت په ناکامولو او له پښو غورځولو کی ډٻر زيات کار 

چی د اسtمی واخيست، د سقاو د زوی په وخت کی داسی  فتواوی ورکوی 

فيض محمد کاتب ليکی چی د شوربازار . شريعت د ټولو نصوصو په خtف دی

حضرت د اپرٻل پر پنځه ويشتمه يوه فتوی صادره کړه او د ټولو ھغو ھزاره 

د دې ھزاره گانو . گانو د وژلو اجازه يې ورکړه چی په کابل کی يې ژوند کاوه

 په دې ښار کی يې پنځوس ډٻر لوی اکثريت پخپله په کابل کی زٻږٻدلي او

حتی سيد . شپېته کاله تېر کړي وه، او اوس يې د وژلو اجازه ورکول کېدله

حسين دا فتوا رد کړه او حضرت ته يې په قار وويل چی کله موږ د امان هللا سره 

جنگېدلو، او ھغه د پاچاھي پر تخت ناست وو، ھغه د کابل يو اوسېدونکی 

. و زرگونو د وژلو خبره خو ^ ھلته پرٻږدهد سوونو ا. کوھستانی مړ نه کړ

فيض محمد کاتب ليکی چی دا حضرت چی ځانته ستر مسلمان او د مسلمانانو 

زه نه پوھېږم چی . لوی مرشد وايی ھر وخت دغه راز لمسونکي اعمال کوي

ده کوم وخت د قرآن شريف دا آيت لوستی دی کنه چی وايی ھر څوک د خپل بار 

ول دی او ھيڅ بن داسی مسلمان دي خدای په . ده د بل بنده بار نه وړیٔمسو

دوزخ کی واچوی چی دی په دې نه پوھېږی د زرھاو حنفي مذھبو مسلمانانو 

. وينی تويی سوې او ^ اوس ھم تويېږی او دا ټول د ده د خپل مذھب خلک دي

په زرھاو کورونه چورٻږي، پر سل ھاو ښځو او ماشومانو باندی تېري 

زه يقين لرم چی خدای تعالی . ل د ده د تعصب او ناپوھی په وجهکېږی، او دا ټو

به ده ته سزا ورکړي او د دين له نورو دښمنانو سره يو ځای به يې په دوزخ 

  )١٥٥کاتب ص . (کی واچوی

لوستونکو ته ښايی د فيض محمد کاتب خبری د يوه سړي اطtعات او 

 شخصی قضاوت په قضاوت ښکاره سي، او داسی فکر وکړي چی د يوه سړي د

خو له له . اساس د بشپړ نظام محکومول د واقعيت او حقيقت څخه ليری خبره ده
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نېکه مرغه چی د سقاو د زوی د پاچاھی په وخت کی نورو کسانو ھم د خپلو 

البته فيض محمد کاتب د يوه ھوښيار او ځيرک . سترگو ليدلي حا^ت ليکلي دی

رخ په حيث خپله وظيفه په  ښه توگه سرته رسولې او پېښي يې ٔليکوال او مو

د افغانستان مشھور ژورناليسټ او ليکوال غtم محی . په تفصيل بيان کړي دی

الدين انيس، چی د پېښو په لومړيو شپو ورځو کی په کابل کی وو داسی 

په کابل کی د ظلم او تېريو قيامت جوړ وو، او د شمالی خلک د يوه ...  « ليکي

خودمختار يا نايب سا^ر تر قوماندې ^ندی د کابل د کرنيل، يا برگډ او يا 

مشھورو خلکو او عالی رتبه مامورينو کورونو ته ننوتل، او د وسلو يا سرکاری 

د وھلو ټکولو او د توپک د . مالونو د پيدا کولو په پلمه يې کورونه تtښی کول

قنداق په واسطه يې ھغوی مجبورول چی څه په کور کی لری ټول حاضر 

. بيا يې نو چی څه زړه غوښت ھغه يې اخيستل او په خپله مخه به تلل.کړی

  )٩٨بحران ونجات ص (

قلم د ھغه څه له تصويرولو څخه عاجز دی چی د کابل ... بل ځای ليکی

پر خلکو تېر سول، او نه غواړم په د ې کتاب کی ھغه فجايع بيان کړم چی په 

دونه به . ر باندی تېر سولدغو خطرناکو او بېرونکو شيبو کی د کابل پر ښا

ووايو چی غالبه ډله د عوامو او جاھtنو يوه ټولۍ وه، او مغلوبه ډله عسکر او 

دې غلو دونه چور وکړ او د کابل خلک يې دونه لوڅ کړل .... صاحب منصبان وه

  )٩٨- ٩٩ھغه کتاب ص . (چی حتی د سقاو د زوی ھم پر خلکو زړه وسوځېدی

د سقاو د زوی منصبدارانو ...  ليکیغtم محی الدين انيس بل ځای

مگر که د امنيت ... ًخصوصا خودمختارانو په ښار کی قيامت جوړ کړی دی

لې ته وگورو نو امنيت خو معمو^ غله او لوچکان خرابوی ًمس مگر څرنگه . ٔ

چی اوس پخپله دغو غلو ته د ملک د پاچھی وظيفه ور ترغاړي سوې ده نو 

خو دامنيت پر ځای بل قيامت جوړ . ټينگ دیويtی سو چی په ملک کی امنيت 

دی، او ھغه دا چی د دغه ښار خلک د دغو بدبختو خودمختارانو د ^سه د شپې 

ھغوی د وسلو او سرکاري مالونو د پيدا کولو په پلمه . ارام خوب نه لری

د دې خودمختارانو تر ټولو . کورونو ته ننوزي او خلکو ته ازار ورکوی

چی وړې وړې صندوقچې په خلکو خtصوی او وايی مبادا خندونکی کار دا دی 
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توپکونه مو پکښی پټ کړي نه وي، او بيا نو چی څه پيسې او جواھر پيدا کوی 

 بل ځای ليکی چی د سقاو زوی او د ھغه حکومت په  ) ١٠٠  ص  ( .ھغه چوروی

ډٻره کوچنۍ گناه خلک اعدامول او چی په چا کی به يې د مخالفت نښه وليده 

  )١٠٦ص . ( به يې واژه او يا يې ډٻری سختی سزاوی ورکولېھغه

ريخ پروفيسر مرحوم محمد علی، چی د سقاو د زوی د نظام په  ٔد تا

لومړيو شپو ورځو کی په کابل کی حاضر وو ليکی چی د کابل پر ښار باندی 

ارگ د داسی ظالمانو ^سته ورغلی وو چی د ھيڅ . بېحده زيات ظلمونه وسول

ښونځي، پوھنځي او گټوری موسسې ټولی وتړلی . ت يې نه کاوهقانون مراعا

کتابخانې، ^براتوارونه او شاھی ميوزيم چور سو، او نادر کتابونه تباه . سوې

د سقاو زوی اشراف . سول، وسوځول سول او يا په ډٻره کښته بيه خرڅ سول

ځول، او پوھان په ډٻره بی آبی له کورونو څخه را ايستل، په بازارونو يې گر

د سقاو له زوی . شکنجې يې ورکولې، او په زور يې پيسې ورڅخه اخيستلې

سره راغلي غله او داړه ماران ھر يو پاچا وو او حتی يوه عسکر ھم ځان 

د کابل تاجرانو ته يې وويل .مستقل باله، او چی څه يې زړه غوښتل ھغه يې کول

نه او شکنجې مو چی حکومت ته ډٻری زياتی پيسې ورکړی، کنه نو سخت عذابو

دا بې سواده مستبد پر ټولو شته منو او د نفوذ پر خاوندانو خلکو بد . پخوا دی

د دې وينی چښونکي پاچا د قھر د سړٻدلو نه و او چی پر ھر چابه . گومانه وو

نه چا څه ويtی سو او نه . بد گومانه سو ھغه به د ده د غضب قربانی کېدی

اکثر بدمرغه قربانيان يا په توپونو کی . چاته د څه ويلو مجال ورکول کېدی

والوزول سول، يا وويشتل سول، يا ووھل سول، يا په نېزو ټوکر ټوکر سول او 

په ايشېدلو تېلو شکنجه کول، د اوسپني په قفسونو کی د . يا په لوږه قتل سول

خلکو اچول، د ^سونو او حتی د ټول وجود داندامونو يو په يوپرې کول د ھری 

  )٤٧-٤٣ Mohammad Ali PP. (دي خبری وېورځي عا

 ، چی په دغو شرايطو کی زياتره Ronald Wildانگرٻزی ژورناليسټ

وخت په کابل کی وو، ليکی چی د سقاو زوی لکه ځناور په وھلو ټکولو کی 

لوی سوی وو، او کله چی قدرت ته ورسېدی نو داسی ظلمونه يې وکړل چی په 

ريخ کی يې چندانی ساری نه درل په لومړي سر کي د کابل خلک ورته . ودٔتا
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خوشاله وه او چی ده ځينو کسان ته، چی د کابل خلکو ښه خاطره نه ورڅخه 

درلوده، سزاوی ورکولې، نو ھغوی به ويل چی ښه کوي چی ظالم ته سزا 

خو کله چی د کابل خلکو ته څرگنده سوه چی ھغه د انسانانو د کړاو او . ورکوی

خلی او چی ھر څونه ظلم کوی زړه يې نه سړٻږی نو شکنجه کېدلو څخه خوند ا

په لومړي . د کابل خلک پښېمانه وه او د خدای څخه يې پخوانی حال غوښت

سر کی يې ھغه ښځي او ماشومان په زندانو کی واچول چی د پخواني دربار 

سره يې اړه درلوده، خو وروسته خلکو ته معلومه سوه چی ھغه د ظلم او 

ي، او يوازی گناه کارانو ته نه بلکه ھر چا ته چی يې زړه قساوت سره مينه لر

 وايلډ بل ځای ليکی چی  ) ٢٥٦-٢٥٧ وايلډ ص  ( .سي سزا ورکوی او کړوی يې

په کابل کی د حبيب هللا د امارت د اعtنېدلو سره د ښار خلک يا مړه سول او يا 

ی بيا به د غرغړو څخه به مړی ليری سوي نه وه چ. د مرگ په انتظار ناست وه

خلک مېخ کېدل او په دار کېدل او د ښار پر دٻوالونو د . نور ورباندی وځړٻدل

په کابل کی د سقاو د زوی د پاچا کېدلو سره خلکو د . انسانانو سرونه ځړٻدل

انسانانو د سوځېدلو غوښو د بوی او د نېزو پرسرونو باندی د سرونو د ليدلو 

اور د سړولو د پاره د منځنيو پېړيو سقاويانو د انتقام د . سره عادت ونيوی

انسانان په تېلو کی ايشول کېدل او کابل ريشتيا ھم . شکنجې  بيرته رواج کړې

  )٢٣٩-٢۴٠ھغه کتاب ص . (تاريکو پېړيو ته و^ړ

ميرغtم محمد غبار، چی په دغه وخت کی يې په کابل کی ھر څه د سر 

ي قدرت ته رسېدلي وه، په سترگو ليدلي دي ليکی چی يوه ډله جاھtن، چی نو

حريص او فقط د پيسو په ټولولو لگيا وه، او د ډٻری لوږي چی به يې ھر ځای 

د دولتی . مځکه، باغ او قصر وليدی ھغه يې په رنگ رنگ نومونو د ځان کاوه

ھغوی په خپل شاوخوا کی د ... عمارتونو څخه يې شخصی کورونه جوړ کړل

وده، د کفايت او فضيلت د ښمنان وه، او ھيڅ علم او عقل د ليدلو حوصله نه درل

چی ھر ځای يې سر ليدی پرې کاوه يې، څو با^خره داسی سرپاته نه سی چی د 

د دې . پورته کېدلو جرأت ولری او يوازي دوی پاته وي چی سرونه پورته کړی

افغانستان درمسير . (ھدف د پاره يوازي پر توري، ځنځير او اعدام تکيه کوی

ريخ    )٨٢٦-٨٢٧ٔتا
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بل ځای ليکی چی دوی قاضی عبدالرحمن، چی د مولوی عبدالواسع په 

شان د نوي فکر څښتن قاضی وو، د کابل پر چوک باندی بند پر بند پرې کړ او 

په جنگ کی د وژل سويو کسانو سرونه يې د پل خشتي په بازار کی پر دٻوالونو 

  )٨٢٨ب ص ھغه کتا. (وځړول او په دې توگه يې په ښار کی وحشت ايجاد کړ

له بده مرغه چی مرحوم غبار خپلی ھغه خبری چی صرف يوه پاڼه 

مخکی يې ليکلي دي ھېروی او په بله پاڼه کی د سقاويانو په باره کی ډٻر 

له منځه را ! کمزوری او غيرعاد^نه قضاوت کوی او ليکی چی ھغوی د تودو

. ت درلودپورته سوي وه، د چم او توطيې او د خلکو له غولولو څخه يې نفر

مالونه يې ټولول مگر خسيس نه وه او ھغه څه چی يې تر ^سه کول ھغه يې په 

نورو مصرفول او د اوسنيو عصری غلو په شان د طt او نقرې د ذخيره کولو 

مرحوم غبار گواکي )٨٢٧ھغه کتاب . (او تجارت او سود خورۍ سره بلد نه وه

سته راوړي پيسې بيرته په په دې عقيده وو چی که څوک د غير مشروع ^رو ^

خپلو داړه مارانو ولگوی او د عيش او نوش محفلونه ورباندی جوړ کړي نو بيا 

 له  ) !تودو ( مرحوم غبار فکرکوی چی که څوک د خلکو . چندانی پروا نه لری

منځه راوزی ھغه چی ھر څه جنايتونه کوی بايد چی يو څه د اغماض څخه کار 

ېری پاچاھان او سرداران د بېگناه خلکو خو که چ. ورسره واخيستل سي

سرونه غوڅوی او د عقل د خاوندانو سترگی باسی نو له ھغوی سره بايد حساب 

  .وسی

د فيض محمد کاتب او نورو ټولو . البته حقيقت د لمر په شان روښان دی

ھغو کسانو د ياداشتونو څخه چی ھر څه يې د سر په سترگو ليدلي دي څرگنده 

 د جنوری څخه د اکټوبر تر نيمايی پوری د غلو، ١٩٢٩کی د کال ده چی په کابل 

داړه مارانو او قاتtنو حکومت وو، او د سر او مال څخه نيولې د خلکو تر 

څه ياداشتونه چی زموږ ^سته . ناموس پوری يې پر ھر څه باندی تېری وکړ

.  دیراغلي دي او تر موږ پوري را رسېدلي دي ھغه زياتره د کابل په باره کی

د و^ياتو په باره کی ^ چا څه ليکلي نه دي او سړی د کابل له وضع څخه د ټولو 

  .و^ياتو د وضع اټکل کو^ی سي



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٥٧ 

د سقاويانو د پاچاھی څخه زيات وکم دوه شپېته کاله وروسته د ھمدغه 

ًخيرخانې د کوتل د ^ري پر افغانستان باندی عموما او پر کابل باندي خصوصا  ً

 ،tچی د ورانکاری قوت يې د سقاو د زوی تر داړه مارانو سل چنده يوه بله ب

لکه څرنگه چی د اعليحضرت امان هللا خان بې وختو . زيات وو، نازله سوه

اصtحاتو د ھغه په مقابل کی د قومی او محلی ښورښونو د را پارٻدلو او پارول 

، او دغه راز کېدلو لپاره زمينه برابره کړه، او د ھغه د سسټم پايې يې ولړزولې

د امان هللا خان په حکومت کی دننه معتمدو او باوري عناصرو او عالی رتبه 

مقاماتو له ھغه سره خيانت وکړ او د سقاو د زوی سره يې ھمکاري پيل کړه، د 

غسی د نجيب هللا په حکومت کی دننه عالی رتبه مقاماتو د احمدشاه مسعود او د 

کړل او مخکی له ھغه چی په افغانستان کی شمال له ايتtف سره تماسونه ټينگ 

د ملگروملتونو له خوا د قدرت د انتقال سوله ايزه پروسه بشپړه سي، په کابل 

خو په زړه پوری . کی يې د شمال د ايتtف قوتونو ته د مداخلې ^ره ھواره کړه

خبره دا ده چی د اعليحضرت امان هللا خان په نظام کی دننه خاين عناصر او ھغو 

انو چی د سقاو له زوی سره يې مرستی کړي وې، يا پخپله د سقاو زوی کس

اعدام کړل، يا د اعليحضرت محمد نادرخان په زمانه کی په خپله سزا ورسېدل 

دغه راز . او يا يې لږترلږه د خپل خيانت په بدل کی چندانی څه تر^سه نه کړل

 ايتtف يرغلگرو ھغو عناصرو چی د نجيب هللا سره يې خيانت وکړ، او د شمال

ًته يې د کابل د قدرت دراوزې پرانيستلې ھم تقريبا ھيڅ تر^سه نه کړل او نن د 

نړۍ په بېلو بېلو ھيوادونو کی د لويديځو حکومتونو خيراتونو ته ناست دي 

  .او په عصری گدايی شپې سبا کوی

فقير محمد ودان، چی د وطن د گوند مرکزی کمېټې غړی او عالی رتبه 

و دولتي مقامونه يې درلودل ، کابل ته د شمال د ايتtف او مجاھدينو د گوندي ا

راتللو او قدرت اخيستلو د شپو ورځو په باره کی د دشنه ھای سرخ په نوم  يو 

مغتنم کتاب ليکلی دی او موږ ته د پېښو په باره کي د لومړي ^س معلومات 

 د نجيب هللا د رژيم تر ودان ليکی چی. راکوی، او د سترگو ليدلی حال راته وايی

ټولو عالی رتبه گوندی او دولتی مقاماتو، محمد بريالي، نجم الدين کاوياني او 

فريد مزدک د کابل د سقوط په لومړيو شپو ورځو کی داسی ښودله چی قدرت 
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اوس ھم د دوی په ^س کی دی، مگر ډٻر ژر معلومه سوه چی واک اخيتار ټول 

بل ځای ليکی .) ١٠٦ص (دشنه ھای سرخ . د شمال د ايتtف په ^س کی دی

چی محمود بريالي، او سيد اکرام پيگير د جنرال دوستم په نظامی حمايه د ببرک 

بيا ليکی چی نجم )١٠٧ص (ھغه کتاب . کارمل د سياسی مشی دپاره فعاليت کاوه

الدين کاويانی، فريد مزدک او خارجه وزير عبدالوکيل د شورای نظار ترحمايې 

). ١٠٧ھغه کتاب ص . (حمد شاه مسعود په سياسی کرښه کی شامل وه^ندی د ا

احمد شاه مسعود غوښتل چی د شمال د ايتtف د قوتونو په زور ھم د کابل قدرت 

ونيسی او ھم د ملگرو ملتونو د سوله ايز حل پروسه ناکامه کړی او ھم د 

صtحيت گلبدين حکمتيار، سياف او مولوی يونس خالص قوماندانان د قدرت او 

له صحنې څخه ليری کړی او ميدان يوازي ځان او خپلو انډيوا^نو ته خالی 

  )١١٠ھغه کتاب . (کړی

د ھغه د . احمد شاه مسعود، په ھره طريقه چی وو، کابل ته ورسېدی

قدرت اخيستلو سره په کابل او ټول افغانستان کی د انسان وژنو، تباھيو او 

 چی قدرت ته د ده د رسېدلو دپاره يې په ھغو کسانو ته. جناياتو لړۍ پيل سوه

وروستيو وختونو، په تېره بيا وروستيو شپو ورځو کی ډٻری ھلی ځلی وکړې، 

ًد وران کابل په وٻش کی تقريبا ھيڅ ونه رسېدل او زه يقين لرم چی اوس به په 

  .تېرو وختونو پسی ارمان کوی

 کی ١٩٩٥د عفوی بين المللی موسسې، په ھغه رپوټ کی چی په کال 

 کی د مجاھدينو د حکومت د پيل ١٩٩٢يې خپور کړ، ليکلي دي چی په کال 

. راھيسی په لس ھاو زره کسان وژل سوي او په لس ھاو زره ټپيان سوي دی

پر کورونو باندی د مجاھدينو د حملو په وخت کی ښځی او ماشومان وژل سوي 

. و تري تم کړي دیدی، او په زرھاو کسان د مجاھدينو بېلو بېلو ډلو تښتولي ا

وسله وال مجاھدين ښځی او نجوني په زور بې سيرته کوی او يا يې پر فاحشه 

انسانانو ته په بنديخانو کی راز راز شکنجې ورکولی . خانو باندی خرڅوی

کېږی، وھل کېږی، وږی ساتل کېږی او ډٻر زيات شمېر يې د دغو شکنجو 

چاچی د خپلو کورونو ) Amnesty p ٤.( د^سه په توقيفونو کی مړه سوي دی

د چورٻدلو مخه نيولې، او چا چي مجاھدين د ځوانو ښځو او نجونو بې سيرته 
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د ). ٣٦ھغه کتاب ص . (کولو ته نه دي پرې ايښی ھغوی ټول وژل سوي دی

وژلو شکنجه کولو، وھلو ټکولو، بې سيرته کېدلو او چور او تاړاک په برخه 

ً زوی ژوندی وای حتما به يې گوته په کی داسی جنايتونه وسول چی که د سقاو

  .غاښ ورته نيولې وای

ډٻرو ھغو کسانو چی د سقاو د زوی په راوستلو کی يې مرسته وکړه، او 

د اعليحضرت امان هللا خان او د ھغه له ورور سردار عنايت هللا خان سره يې 

د شور بازار حضرت . خيانت وکړ، په ډٻر لږ وخت کی د خپل خيانت سزا وليده

گل آقا مجددی، سردار محمد عثمان خان او د اعليحضرت امان هللا خان د 

سلطنت کفيل محمد ولی خان د ھغو کسانو په سر کی وه چی د سقاو د زوی په 

د شوربازار .) ٣٧فيض محمد کاتب ص . (راوستلو کی يې ډٻری ھلی ځلی وکړې

 خان نور حضرت، سردار محد عثمان خان او محمد ولی خان، سردار عنايت هللا

اکثرو ضعيف النفسو . ھم وارخطا کړ او مجبور يې کړ چی ډٻر ژر استعفی وکړی

سردارانو، جنرا^نو او عالی رتبه حکومتی کسانو، کابل ته د سقاو د زوی د 

راتگ څخه مخکی، د سردار عنايت هللا خان په حضور کی د سقاو د زوی سره 

و او جنرا^نو، چی پخپله د دې سرداران). ۴٥کاتب ص . (خپل بيعت اعtن کړ

اعليحضرت امان هللا خان د کورنۍ غړي، او حتی وروڼه، پکښی شامل وه، 

نه يې کورونه د سقاويانو له چور او څخه . چندانی د خپل خيانت ثمره ونه ليده

وژغورل سول، نه يې چا د ناموس او پردې پروا وکړه او نه د سقاو د زوی د 

  .قھر څخه په امان پاته سول

په زړه پوري خبره دا ده چی لکه څرنگه چی د اعليحضرت امان هللا خان 

د سقوط په وخت کی د سقاو له زوی سره گل آقا مجددی او شير آقا مجددی 

ًډٻره زياته مرسته وکړه، له ھغې زمانې څخه تقريبا دوه شپېته کاله وروسته 

ل ته ننووت، حضرت صبغت هللا مجددی د شمال له ايتtف سره اوږه پراوږه کاب

او د خپل ،تش په نامه ، دوه مياشتنی اسtمی حکومت او واکدارۍ په وخت کی 

يې د گليم جم د بدنامی ملېشې قوماندان، جنرال دوستم د اسtم د لوی سپه 

  .سا^ر خالد بن وليد سره مقايسه کړ او ھغه ته يې د ستر جنرالی منصب ورکړ
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کومت له ډٻرو اړخونو د سقاو د احمد شاه مسعود او د ھغه د متحدينو ح

او يوازينی لوی توپير يې دا وو چی د اعليحضرت . د زوی نظام ته ورته دی

امان هللا خان په چپه کولو، د سقاو د زوی په راوستلو او بيرته نسکورولو کی 

خارجيانو ډٻر لږ ^س درلود او زياتره قوت د افغانستان  دخلکو سره وو، خو د 

د ھغه د طرفدارو مجاھدينو په راوستلو، ساتلو، او بيرته احمد شاه مسعود او 

چپه کولو کی ټول زور له خارجی قدرتونو سره وو، او د افغانستان خلکو د خپل 

او دغه علت دی چی په دوھم ځل کی . سرنوشت په ټاکلو کی ھيڅ زور نه درلود

 څو د سر، مال او ناموس تباھي د سقاو د زوی د پاچاھی سل چنده او عمر يې

  .چنده اوږد سو

  :د ھغو کتابو نومونه چی استفاده ورڅخه سوې ده 

  ١٩٣١کابل . بحران و نجات . انيس، غtم محی الدين

ريخ. غبار، مير غtم محمد کابل دولتی مطبعه . ٔافغانستان در مسير تا

  ١٩٩٩دشنه ھای سرخ . ودان، فقيرمحمد١٩٦٧

Katib,Faiz Mohammad.Kabul Under Siege. Translated to 

English by Robert.D Mc Chesney. Markus Wiener 

Publishers New J ersy ١٩٩٩ 

Report Amnesty International on Afghanistan ١٩٩٥ 

Mohammad Ali. Progressive Afghanistan. Lahore ١٩٣٣ 
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 مقالۀ سوم

  

  را نوشت؟» عياری از خراسان«اد خليلی چرا کتاباست

)١٢/١/٢٩١٥ -سيستانی(  

 

  استاد خليلی  کی بود؟

شاعرمعروف دربار اعليحضرت  استاد خليلی،

حسين خان، کوتوال  محمدظاھر شاه و پسرميرزا محمد

عھد امير عبدالرحمن ) وضبط احوا^ت امور امنيه(

ر حبيب عھد امي) وزيرماليه(خان ومستوفی الممالک 

استاد خليلی ماموريت را با روی کار آمدن حبيب هللا کله کانی . هللا خان بود

ماما وخسر (وقتی نايب سا^ر عبدالرحيم خان.ازمستوفيت و^يت بلخ آغازکرد

، بلخ را از دست طرفداران امان هللا خان متصرف شد، خليلی بحيث ) خليلی

  .  شدمستوفی وسپس کفيل و^يت بلخ به وظيفه گماشته

داستانھا وحکاياتی که از دوران قدرت مندی خليلی در بلخ شنيده 

يکی از شخصيت ھای سرشناس وقابل . ميشود، مو براندام انسان راست ميکند

اعتماد کشور که با استاد خليلی ھم سن وسال وھمدوره بوده، سردار حميدهللا 

نجام مھاجر در عنايت سراج سابق وزير معارف وسفير افغانستان در دھلی وسرا

 در تليفون برای من از ٢٠٠٤سردار حميدهللا عنايت سراج در سال . روم  بود

 ھنگامی که کابل بدست بچه سقاو سقوط کرد و: خليلی تعريف ميکرد وميگفت

نايب سا^رعبدالرحيم خان صافی به مزار شريف رفت وحکومت آنجا را برای 

له بيش نبود به حيث مستوفی سا٢١يا٢٠خليلی که جوانی . پسرسقاو ضبط نمود
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و^يت بلخ مقرر شد و پس از آنکه نايب سا^ر به سوی ھرات لشکر کشيد، 

خليلی ھمواره مسلح با قطار وزمه . کفالت و^يت بلخ ھم به خليلی داده شد

برگردن وتفنگ در دست از خانه تا وظيفه و از وظيفه تا محل رھايش خود رفت 

قاوی را به اتھام امانيست در ھر جايی که ومخالفان حکومت س. وآمد ميکرد

دستگير ميکرد، بدون محاکمه، خودش بر روی متھمين نشانه ميگرفت و فير 

بگوييد که کدام چشم متھم را نشانه بگيرم : ميکرد و به سپاھيان سقاوی ميگفت

وسپس فير ميکرد و به اينگونه مشروطه خواھان و روشنفکرانی که با 

او مخالفت کرده بودند توسط آقای خليلی سر به نيست حکومت داره ای بچه سق

  .ميشدند

 :محمد رحيم شيون ضيائی نيز در ھمين مايه اشاره ميکند

  يـاد آر زمانی که تـرا بود اورنگ        

 از گـوله حمايـل وعصای تو تفنگ

  آويخــته تيغی و تـپانچــه به کــمــر        

  با اين ھمه فتحی تونکردی درجنگ

ی که خليلی بحيث سفيرافغانستان در عربستان مقرر شده بود، شيون به زمان

 :اورباعی ذيل رافرستاد 

  که بدست داشتی تيغ و تفنگ        آنوقت

 خنجر به کمر، به گردنت بار فشنگ

  با آنھمه خون ريختن ناحـــق و ظلم       

 درجمره نشستی به اميد دوسه سنگ

* * * 

ـشــای           به عصيان پای بستی را ببخشایالــھی رنــد مستی را ببخـ  

 خلــيــل بــت شکن را ھرکه بخشد         خــلــيــل بــت پرستی را ببخشای

  :وشيون بجواب او رباعی زير را ميگويد

       به عصــيان پای بستی را ببخشمـت کار مســتی را ببخــشم      جنايـ

      چســان کــذاب پســتی را ببخشممنافـــق درخور بخشايشم نيست       

 )رباعيات شيون(
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آقای آصف . روايت ديگری از سوء قصداستاد خليلی عليه سرورجويا ميگويد

آھنگ، ازمشروطه خواھان سوم وعضوجمعيت وطن، فعt مقيم تورنتوی 

کانادا،از شخصيت ھای ملی ومبارز وطن، باری برای من از خليلی حکايت 

ی نزد مامای خود نايب سا^رعبدالرحيم خان در ھرات رفته خليل: ميکرد وميگفت

ًبود واتفاقا سرور جويا يکی از ھواداران پرشور امان هللا خان در روزنامه اتفاق 

ًخليلی روزی سری به اداره روزنامه اتفاق اسtم ميزند . اسtم ھرات کار ميکرد
خواھان دوم وسرورجويا را می بيند و چون او را ميشناخت که از مشروطه 

ًوھوادار امان هللا خان است ، فورا تفنگچه خود را از کمر ميکشد و سرورجويا 

جويا براثر اصابت گلوله  نقش زمين ميشود وخليلی به . را ھدف قرار ميدھد

گمان اينکه او مرده است ادارۀ اتفاق اسtم را ترک ميگويد ، اما جويا نمرده  و 

صحنه خارج ميکنند و به مداوای او در ايران دوستان او را از . زخمی شده بود

می پردازند و سرانجام جويا از آن مھلکه نجات پيدا ميکند واز ايران به پيشاور 

واز پيشاور به کابل می آيد و خوشبختانه که تا اين زمان مردم کابل از چنگال 

جويا خاطره سوء قصد عليه خود از . حکومت دزدان سقوی نجات يافته بودند

 خليلی را به دوستان خود واز جمله اعضای مشروطه خواھان سوم يعنی سوی

تا ١٣٣٠جويا از. مرحوم غبار وآصف آھنگ وديگرھمرزمانشان بيان کرده بود

گرد « زندانی بود ودولت ھرقدر براو فشار آورد تا از او يک جمله١٣۴٢سال 

 ١٠ازسرانجام پس .بگيرد وآزادش کند، اوقبول نکرد» ساست ديگر نميگردم

 سال تحمل رنج وبيماری در زندان دھمزنگ ٣سال حبس در زندان قلعه موتی و

روايت از !(يادش گرامی باد. درگذشت وجنازه اش را به خانه اش تسليم دادند

  ) صحبت تليفونی آھنگ صاحب نوشته شده است

ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری برابر نمی آيد، مگر اينکه چنين شاعری 

واستاد خليلی با گذشته آن چنانی، راه ديگری بجز . وان پريشی باشددچار ر

ًمداحی و تملق ومداھنه  زورمندان نمی شناخت، واز اين دربه دربار ظاھرشاه 
وارد شد و از صله و بخشش شاھانه برخوردار گرديد و سپس باسرودن اشعار 

شته اش آبداردر وصف گل و بلبل وشاه و وزير ووطن سعی کرد بر اعمال گذ
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خاک اندازد، مگر چشم روزگار باز است ونيک و بد انسانھا را ثبت وبه آيندگان 

  .انتقال ميدھد تا از آن عبرت بگيرند

  

  :دی که د^لت برخيانت خليلی می کندشواھ

" اصالت"آقای احسان لمر، درمقالۀ محققانه ای که در سايت 

ی ، رازی را افشا کرده به نشر رسانده، در مورد استاد خليل" پيام وطن"وسايت

برمبنای اين .که از چشم مورخين افغان پنھان مانده و از آن ذکر نکرده اند

تحقيق وبه استناد اسناد نگھداری شده در آرشيف ھای ديپلوماتيک روسيه، 

خليلی ھمزمان با سقوط کابل توسط سپھسا^ر نادرخان،طرح تجزيه افغانستان 

.  را به دولت شوروی پيشنھاد نموده بودوتشکيل يک دولت جديد درشمال کشور

، نه )سقوط کابلستان(درپايان دورهء انتقالی حبيب هللا کلکانی « :لمر مينويسد

که برعکس، ] انگيزه ای شد[را سرخورده نساخت، بل ) خليلی(تنھا او 

او نادر .سرسختی، صtبت و شگردھای شگفتی برانگيزی را به نمايش بگذارد

انگليسھا خواند و طرح ايجاد دولت جديدی را در شمال با خان را دست نشانده 

  .٣٥پيشگامی باشندگان ازبيک، تاجيک و ترکمن پيش کشيد

اين طرح، نه تنھا برای مخالفان وی، بل نيز برای محافل معين سياسی و 

جدايی از آن که به پندار خليل .  ديپلوماتيک شوروی غير منتظره بود-نظامی

می بايستی در حمايت ھمسايه » دولت«ی زيستن اين هللا، عامل مھم تواناي

  . شمالی ـ شوروی و دوستی با جمھوری ھای شوروی نھفته باشد

 -فراخوان خليلی«در اين سند، که در نامه ھای ديپلوماتيک شوروی به 

مستوفی مزار نزديک به سه (نام داده شده است ) معاون گورنر جنرال ترکستان

با آن . ، در منطقه فرمانروايی کرد١٩٢٩ نوامبر ١٩ا ھفته يعنی از آخر اکتبر ت

 و^ديمير -که در اسناد يا از نام نائب الحکومه و يا معاون وی امضا می کرد

با توجه به مناسبات نھايت دوستانه موجود ميان حکومت «: آمده است) بويکو

                                                

٣٥
مقاله عزيز آريانفرــ رازھای سربه مھر تاريخ دپلماسی افغانستان در نيمه احسان لمر،-  

  .١٩٧، برگ ١٨٠۶، پرونده ٢، پرونده ويژه ۶٢بررسی، فوند . نخست سده بيست
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اسtمی حبيب هللا با حکومت معظم شوروی، مھاجران مقيم در سرزمين 

ان، ھرگاه خواسته باشند به وطن اصلی شان برگردند، بھتر است خود افغانست

از . در اين باره تصميم بگيرند، که کجا برای بود و باش آينده شان بھتر است

جانب حکومت اسtمی حبيب هللا در مزار شريف، برای بھبود رفاه اين مردم، 

عيه رسمی دولت معظم اتحاد شوروی طبق اطt. ھيچ ممانعتی در زمينه نيست

موجود در نزد ما،آماده است تا اين مھاجران را پذيرفته و زمينه بازگشت و 

خود «، فرمانروای ٣٦ اسکان با عافيت آن ھا را در ميھن شان فراھم نمايد

وعده سپرد تا در آيندهء نزديک کنگره نمايندگان باشندگان محلی را » گماشته

. يمی شمال افغانستان را برگزيندبرگزار نمايد که در آن در نظر بود حکومت دا

، مطمئن بودند که و^يات قطغن ـ بدخشان و ميمنه نيز به  او و ھوادارانش

با فرا رسيدن ھفته دوم ماه نوامبر، . ھسته دولت آينده شمال خواھند پيوست

ھيات ھايی از بدخشان، آقچه، شبرغان و سراسر منطقه مزار، آغاز به آمدن به 

از ديدگاه بافتار تباری، . به مزارشريف، نمودند»  صtحيتمجلس نمايندگان با«

در ميان نمايندگان، ازبيک ھا، ترکمن ھا و تاجيک ھا از نگاه شمار، بيشتر از 

اين در حالی بود که در جمع آنان، نمايندگان ھزاره ھا و افغان ھا . ديگران بودند

، جنگاوران دسته ھای با^دست تر. اصt به چشم نمی خوردند) پشتون ھا(

مگر رھبری سياسی را خليل هللا . مسلح ترکمن ھا به رھبری ايشان خليفه بودند

مگر، جانب شوروی، با پيدايی يک چنين متحد ناخوانده و . پيش می برد

به . ناخواسته، به ويژه طرح ھای وی، با دلواپسی فوق العاده برخورد نمود

پياده شدن چنين طرح «ميانه، پنداشت نمايندگان ديپلوماتيک شوروی در آسيای 

يکی جنوب : ھا، پيش از ھمه به معنای تقسيم افغانستان به دو بخش خواھد بود

خاوری به رھبری نادر خان، با نفوذ بيشتر انگليسی ھا و ديگر شمال باختری 

مگر ما چنين کاری را بايد غير . به رھبری خليل هللا، با عمدتا تاثير شوروی

م افغانستان در اوضاع کنونی بيشتر به سود انگليسی ھا تقسي. ممکن بپنداريم

                                                

٣٦
پرونده  بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، رفرنس ھا در باره افغانستان،:آريانفر -  

  ۵١-۵٠ برگ ھای ،۴ موضوع ،١۴٧ پوشه ،١١ ويژه
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. ما به افغانستان واحد، غير قابل تجزيه و دارای تماميت ارضی نياز داريم. است

و به ھمين دليل، انديشه ھايی که در سر پرشور و گرم خليل هللا پديد آمده . ..

ح ايجاد دولت بسيار به زودی روشن شد که طرا."اند، ناگزير کنار گذاشته شوند

چون او و پيرامونيانش در . شمال افغانستان، خود به انديشه ھايش باور ندارد

در  قونسل شوروی - S.Weizegerوايتزاگر . عين زمان گفتگوھا را با اس

ٌکه عمt به معنای دادن درخواست ( ويزای شوروی مزارشريف برای گرفتن

که (به آن سوی مرز ) و قره قل  نقدپول(و گسيل اشيای گرانبھا ) پناھندگی بود

در نظر بود پول ھا در يکی از بانک ھای شوروی واريز و پوست ھا در گدام 

با ھمه شک و گمان ھا در بارهء طرح . ، پيش می بردند)ھای آن انبار ھای شود

ھای استراتيژيک خليل هللا، محافل سياسی و نظامی ـ ديپلوماتيک شوروی نمی 

 آن ھم سرسخت - ھواداران چندی پيش بچه سقاوتوانستند ھمکاری يکی از

ترين و پر و پا قرص ترين آن ھا را، با سنجش به پشتيبانی از او و کسان 

 شاه -ھمانند او که از توانايی حفظ توازن در برابر انگليسی گرايی نادر خان

به سان ابزار در بازی افغانستان، که انجام و فرجام آن «جديد، برخوردار بودند؛ 

٣٧" .، چونان نيروی ذخيره؛ ناديده بگيرند» ھنوز روشن نبودتا
  

د که خليلی بعد به تاشکند فرارکرد ومقدار نگزارش ميدھآنزمان بع امن

ھزار پوست قره قل به ترمذ ٩از مزارشريف  با  زياد از اشيا ء قيمت بھا را

 برسر در تاشکند. انتقال داد تا آنھا در آنجا فروخته پول آنھا را ته جيب بزند

 صدھا توزيع قيمت پوستھای قره قل ميان تجارافغانی وخليل هللا خليلی سرو

مقامات روسی در صدد بھانه ای بودند تا خليلی را به . ھايی بلند گرديد

 شفاعت مامايش نايب سا^ر عبدالرحيم بادر ھمين فرصت افغانستان مستردکنند،

ر شد و او دوباره به خان والی ھرات، فرمان عفو او از سوی نادرخان صاد

 درھرات بود که سرورجويا .به ھرات نزد مامای خود رفتافغانستان برگشت و

اثرفيرگلوله نمرد  ، اما جويا ازھدف گلوله قرارداد يکی از ھوادان امان هللا را

                                                

٣٧
ی افغانستان در نيمه مقاله عزيز آريانفرــ رازھای سربه مھر تاريخ دپلماس احسان لمر،-  

  ٢٠١٥افغان جرمن آنtين،جنوری ) آغاززندگی خليل هللا خليلی. (نخست سده بيستم
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 به کابل ش،١٣١٠جوزای/١٩٣١  جونماهدر، یخليل .واز مرگ نجات يافت

حکومت و سر انجام، نادرشاه ات مقامرسيد و از سوی صدراعظم و ديگر 

و  .به حيث منشی مجلس وزراء مقرر گرديد ش ،١٣١١درسال . پذيرفته شد

وازآن پس مورد انتصاب شد شمسی بحيث مشاور مطبوعاتی شاه ١٣٣٢سال در

  .لطف وعنايت شاه قرارگرفت

  

  :سند ديگری مبنی برخيانت خليلی 

از عزت ومنزلت  استاد خليلی با آنکه در دربار سلطنت ظاھرشاه، 

فراوان برخوردار بود و به مقام وکالت و سفارت افغانستان در عربستان 

سعودی وعراق رسيده بود،مگر در آخر عمربه ولی نعمتش ظاھرشاه و به 

به اين مفھوم که  اوبدون اجازۀ ومشورت . کشورش ھردو خيانت ورزيد

،نظام جمھوری را ظاھرشاه، ھنگامی که داودخان درافغانستان براثر يک کودتا

اعtم نمود، خليلی که ھنوز در عراق سفيرافغانستان بود، چندين بار به سفارت 

خواسته بود تا ) آقای شھيد زاده(ايران در بغداد مراجعه کرده وازسفيرايران

زمينه مtقاتش را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز با عراق فراھم کند 

دم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود او بصراحت ياد آور شده که مر.

ميشمارند و اگر شاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام مردم افغانستان ازاين 

لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند نمود،و ھيچگونه مقاومتی از سوی افغانھا 

اسناد درخواست خليلی نه تنھا درکتاب . در برابر حمله ايران نخواھد ديد

ت اسدهللا علم وزير دربار ايران ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب خاطرا

محرمانه سفير ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی ايران 

 مجله آئينه افغانستان به نشر رسيده است ونيز ١٠۵فرستاده شده ، درشماره 

 جرمن به نشر رسيده -  توسط آقای موسوی در سايت افغان٢٠٠٧در اگست 

   .است
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  :متن تلگراف فوق با اين عبارت آغاز شده وادامه ميدھد

  

  دربار شاھنشاھی

  ادارۀ رمز ومحرمانه

   بغداد-کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران

  اھیجناب آقای اسدهللا علم وزيرمحترم دربار شاھنش

محترما با ستحضار عالی ميرساند شب گذشته استاد خليل هللا خليلی 

صحبت ازوضع افغانستان وموقعيت . سفيرافغانستان در بغداد بديدار اينجانب آمد

سفيرافغانستان با لحنی که حاکی ازکمال تأثر بود .رژيم فعلی پيش آمد
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ننده است واگر دير اظھارداشت متاسفانه آيندۀ افغانستان بسيار تاريک ونگران ک

يا زود پای سردار داودخان ازميان برود ھيچ شکی نيست که کشور بچنگ 

گفت يگانه راه نجات . عناصر کمونيست خواھد افتاد و کار يکسره خواھد شد

مردم وطن پرست . افغانستان در دست اعليحضرت شاھنشاه ايران است

ه او را شاھنشاه وشاھدوست افغانستان چشم بکمک وياری شاھنشاه ايران ک

ًسفيرافغانستان کرارا درميان صحبت شاھنشاه ايران را . خود ميدانند دوخته اند

ًپادشاه ومخدوم خود خواند و گويا شخصا بشرف عرض مبارک ملوکانه رسانيده 

 که اگر روزی کابل وقندھار وضعی شبيه سمرقند وبخارا پيدا کند وضع است

ندۀ افغانستان و ايران وساير کشورھای گفت آي. مشھد وبجنورد چه خواھد بود

ويگانه کسيکه ميتواند آيندۀ اين منطقه بخصوص منطقه باين بستگی دارد 

افغانستان را از اکنون براه راست رھبری کند و از سقوط آن جلوگيری بعمل 

 گفت چه بسا که سردار داودخان ھم .آورد فقط و فقط شھريار معظم ايران است

 نباشد که در افغانستان وضع دگرگون شود و رژيم در باطن خود بی ميل

ًپادشاھی در آن مجددا مستقر شود، زيرا او ندانسته پا در راھی گذاشته که 

گفت اين مطلب را . مشکل بزرگ برای خود و ميھن ببار آورده است

صريحا ًموقعی که داودخان  به بغداد آمده باو گفته است ليکن اوجوابی نداشته 

سفيرافغانستان طی صحبت چند بار با عبارت مختلف اين نکته را . دتا به او بدھ

بازگو کرد که با از بين رفتن داودخان وسقوط افغانستان در دامان کمونيزم تمام 

داودخان زندگی . منطقه در خطرخواھد افتاد واز ھم اکنون بايد بفکر چاره بود

برای مزيد . ستندجاويدان ندارد وعناصر مفسده جو مترصد از ايران رفتن ھ

چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که آگاھی باستحضار عالی ميرساند 

 برای اينجانب سفيرافغانستان بديدن اينجانب آمد واين مطلب را اظھار ميداشت

يقين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف عرض مبارک ملوکانه رسانيده 

بارۀ گزارش اظھاراتش بتھران شدم با شود لذا منغير مستقيم جويای نظر او در 

قيد قسم ازاينجانب خواست که عرايضش بطور مستقيم يا تنھا بوسيلۀ جناب 

عالی بشرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غير از آن اطtع پيدا 

گفت ظرف ده روز آينده قصد مسافرت به کرمانشاه را دارد اگر فرصتی . نکند
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. نابعالی را مtقات نمايد نتيجه مطلوب حاصل ميشدفراھم شد که ميخواست ج

گفت در نامه ای که جناب عالی برای او مرقوم داشته ايد اشاره فرموده ايد که 

در سفر قبلی او بايران اگر از پيش ميدانستيم که او کجا می آيد ممکن بود 

يل بھرحال استنباط اينجانب اين است که بسيار ما. ترتيب مtقاتی فراھم ميشد

چون معتقد . است در محلی غير از تھران توفيق زيارت جنابعالی را پيدا نمايد

است آمدن او بتھران وشرفيابی به پيشگاه مبارک شاھنشاه ممکن است 

مطلبی که سفير ضمن صحبت دانسته يا ندانسته  .تغييراتی در افغانستان بياورد

گفت ھم  آن بود که به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال توجه است

اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه جھت پيدا کردن کار وامرار معاش 

بصورتھای مختلف به ايران می آيند واينھا مترصد آن ھستند که کسانی با آنھا 

ًتماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی 

زاين است که اگر بتھران بيايد چنين شبھه ای ترس او ا.افغانستان بوجود آورند

بديھی است دراين گفته تغييراتی موجود است که شايد ^زم . در بارۀ او پيدا شود

ًباشد از لحاظ عواقب سوئی که احتما^ ممکن است ببار آورد بطورمجدانه مورد 

  .توجه  اوليای امور واقع شود

   ٣٨»٥٤ /٢٧/١١ -٢٨٨٠با عرض ارادت شھيد زاده       

يک تلگرام محرمانه )۵۴ /١١ /٢٧ - ٢٨٨٠تلگرام شماره (اين سند 

ثابت ذيل دليل سه به است که خيانت اين شاعر ابن الوقت وفرصت طلب را 

  .ميسازد

ًسند ازاين جھت برای مورخين قابل اعتبار است که او^ يک اين  -١

ه است وسفير گزارش دادبه عالی ترين مقام دولت خوديعنی شاھنشاه سفير آنرا 

که نمايندۀ منافع کشورمتبوع خود است ھرگز نميتواند به پادشاه يا رئيس 

 مطلبی را به ھوسانهجمھورخود که از او نمايندگی ميکند ، دروغ بگويد و

  .اوليای امور خود گزارش بدھد

                                                

٣٨
-http://www.afghan لينک ٢٠٠٧اگست )نقل متن سند از سايت افغان جرمن آنtين(-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf  
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دارای چنان اھميتی است که وزير دربار شاھنشاھی ايران  اين سند -٢

  .ده استاد مھم نگھداری کرآنرا درجملۀ اسنسالھا 

بعد از تغيير نظام شاھی در ايران، وبعد از انکه شاه  اين سند سالھا -٣

وزيردربار شاھنشاھی در کتاب خاطرات اسدهللا علم ايران ديگر زنده نبود ، 

  . درج ونشرگرديده است)ًکه ظاھرا درپاريس زندگی ميکرد(ايران

ست که در باره ضياء الحق از کارنامه ھای خجالت بارديگر خليلی اين

رئيس جمھور نظامی پاکستان که دشمن درجه يک افغانستان وبخصوص  کابل 

بود، قصيده ای غرای سروده و در آن وی را ھمطراز سلطان محمود غزنوی 

 :گفته است که چند بيت آن اين است

  شو ضياء الحق، چراغ آرزوی مسلمـيـن

 شو علمدار مسلمان، شومھـين سربازدين

  خيبر گـشاِ يــزدان شو در شين شــيرجان

 در مـقــام خالـــدی ، ميــدان محشر آفرين

  مسند محمـود غازی شھسوار بـت شکـن

 آنکه ميلــرزيد ازوی ھـــند تا دريای چين

  پای مال لشکر اين بی خـــدايان تا بـکی

 ای تو محمود بزرگ بـت شکن راجانشين

  غزنـه با ^ھور دارد ربطھای بس بزرگ

 اين سخـن در ريشه تاريخ بــاشد جاگزين

  وادث شاخی از گلزار آنــگربلـــرزاند حـ

 می فــتـد برخـاک خواری ميوه گلزار اين

  حالـت امـــروزمـــا آيـينه فـــردای تست

٣٩ای ضمير روشنـت با پـــرتــو ايمان قرين
  

  

                                                

٣٩
،متعلق جنرال عبدالقدوس سيد،بخش کومنتھا، برگرفته از بھارستان انديشۀ روشنگری -  

 درپشاور به چاپ ١٣٧٨ی خليلی درسال »ماتم سرا«بقول احسان لمر، اين شعر در رسالۀ 
  .رسيده است
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  .شعرفوق ننگ زندگی  استادخليلی وھر يک از طرفداران اواست 

  

در مذمت وھجو " خليلی نامه"م عtمه حبيبی رساله ای دارد بنام مرحو

سروده و به ١٩٥٣استاد خليلی که درسال ھای تبعيد خود در پاکستان آنرا در 

يک کاپی ازاين ھجو نامه را آقای معصوم ھوتک از کانادا . چاپ رسانده است

  :ا نقل ميشودبرايم فرستاده اند که با ابراز سپاس از ايشان چند بيت  آن اينج

 خليلی ای خلـيلی جان مـن بــين         چـرا كردی بمن تحقير و توھين؟

 شنيدم اين كه يك پـيـــغــام دادی         وقـــاحت كــردی و دشـنام دادی

 ِنه خـوی راد مـردانست دشــنام         بجــز اشخــاص بي وجدان بدنام

 ِانــواع فضولي ھاست مـــاھـــرشكر بارت زبان و لـيـك خـــاطر        ب

 خدا  ايكاش با شـــــــعر د^ويــز        ھمي دادت كـــركـتر، مسلكی نـيز

 ٌدر لمــحه چشم         بينگـــيزی ھــزاران فتنه و خشم! مفــتـن كوتھی

ِخــدا دادت ھمی ای مـرد گمراه          يــــد طـــو^ی فتـنه، قـــد كـوتاه ِ 

 ِيست باياران سرجنگ        نمي خـواھم فتد بر خاطرت رنگمراچون ن

 نمي گويم فـــزونـتر گفــتگــويت        سخـن ھــا از فضولي ھای خويت

  ھمين بس اينــقـــدر گفتم و رفتم       

٤٠ ز دشنامت بسی در تاب و تـفــتم
  

  

  را نوشت؟»عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب

است » عياری از خراسان«اد خليلی، نوشتن داستان آخرين کارستان است

خوانندگان آگاه اطtع دارند که پدراستاد . که ھيچ مبنای علمی وتاريخی ندارد

خليلی، ميرزا محمدحسين خان، مستوفی الممالک، اولين کس از مامورين بلند 

چھارم ( جمادی ا^ول٢٥پايۀ دولتی بود که  در شورش سپاه جtل آباد در 

، دستگير وبکابل فرستاده شد و از سوی محکمۀ کابل به اتھام )١٢٩٧حوت

خيانت و ظلم و ستم بر مردم بيگناه و اخاذی وسوء رفتار با زندانيان سياسی 

                                                

٤٠
  ،ارسالی معصوم ھوتک ازکانادا١٩٥٣خليلی نامه،از قلم حبيبی، پشاور-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٣ 

بخصوص مشروطه خواھان، و تtش برای جنگ ميان اميرنصرهللا خان 

ه امان واميرامان هللا خان، وده ھا بد رفتاری  ديگر، دو ماه بعد از تاجگذاری شا

  . ش، محکوم به اعدام گرديد١٢٩٨ ثور ١٤هللا ،  در تاريخ 

. بنابرين استاد خليلی خواسته انتقام پدر خود را از شاه امان هللا بگيرد

از قول استاد خليل هللا خليلی » ماه سلطنت٩اميرحبيب هللا کلکانی و «در مقالۀ 

دوعtقه داشتم، من به حبيب هللا :"در باره شخصيت حبيب هللا گفته ميشود

عtقه اول من اين بود که درباغ پدرم درحسين کوت باغبان بود وعtقه دوم من 

استاد خليلی ميفزايد، امير . اين بود که امان هللا خان را از تاج وتخت انداخته بود

حبيب هللا کلکانی آدم بی سواد اما با وفا آدم بی سواد اما با ايمان، آدم بی سواد 

مرا به دربار خود احضار کرد ومرا به حيث سرمنشی خود مقرر اما شجاع بود 

کرد، من چندی با حبيب هللا کلکانی درکابل بودم وبعد از آن رفتم به مزارشريف 

٤١."وتا آخر به مزارشريف بودم
 

خليلی خواسته نشان بدھد که حبيب هللا نوکروباغبان شان بوده است 

ولی . بوده است» با وفا«و» مانبا اي« و» شجاع« واين باغبان بيسواد مردی

» شجاعت«ھيچ نمونه ای از ايمانداری ووفاداری اش نشان نميدھد، البته 

. خصلت عموم مردم افغانستان است وتنھا به  حبيب هللا کلکانی  ختم نميشود

وفايش را درشکستن تعھد وقسم او به قرآن با احمدعلی خان رئيس بلديه به 

tب،آئينۀ تمام نمای «ودرمقالۀ .  آورديمًنمايندگی از دولت امانی قبtتذکرا^نق

  .در تکملۀ اين کتاب مفصل تر آورده ايم»فجايع حکومت سقوی

بنابرين آنچه برای يک رھبر و يا پادشاه دريک کشور مھم و^زمی  

است، داشتن برنامه ھای رشد جامعه از لحاظ تعليم وتحصيل فرزندان مردم 

صادی واجتماعی وفرھنگی است تا جامعه را به وھمچنان طرح برنامه ھای اقت

. حبيب هللا کلکانی دارای ھيچگونه برنامه انکشاف ملی نبود. جلو حرکت بدھد

فقط بستن دروازه ھای مکاتب بروی فرزندان افغانستان وتباه کردن کتابخانه ھا 

                                                

    دصوفی زاده تtشجوماه سلطنت او،از نذيراحم٩سايت آريائی،مقالۀ حبيب هللا کلکانی و-٨٤

 http://www.ariaye.com/dari٤/tarikh/talashjow.html  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٤ 

وموزيم ملی وبستن دروازه ھای تياتر وسينما بروی مردم وغارت وچپاول 

. ناموس مردم وبگير وببند وبکش ،عمده ترين مشخصۀ دولت او بودوتجاوز بر

بنابرين خليلی و پيروانش درک نکرده اند که اگر براندام حبيب هللا کلکانی عبای 

عياری چی که، اگر  قبايی از اوراق  قرآن بپوشند، از ھيچ لحاظی نميتواند برتر 

  .ری باشداز شاه امان هللا غازی وجاگزينی مناسب برای کشور دا

خصايل حبيب هللا را چنين » عياری ازخراسان« استاد خليلی درکتاب 

فرزند رشيد بابا دربرابر زورمندان و ستمکاران عاصی و « : وصف کرده است

سپس » .طغيان گر و درمقابل ناتوانان و بيوه زنان نيازمند فروتن و فرمانبربود

ياری خدا و ھمکاری ب: درآغازجلوس درارگ خادم دين چنين گفت« :ميگويد

رفقاء شجاع درين جا آمده ام علمای دين فتوا داده اند که پادشاه سابق خلع و 

من ھمان دھقان زادۀ ناچيز بندۀ خداوند و سربازبيسواد که . من بجای او بنشينم

بودم ھستم اميد من اينست که بشما خدمت کنم و در عھدی که با خدا کرده ام 

ً تفاوت نيست ھرفرد شما پادشاه می باشيد و بعدا روبه پايدارباشم ميان ما و شما

اسيران کرد و گفت من شما را دوست دارم که با من مردانه جنگھا کرديد و 

وظيفۀ عسکری خود را صادقانه انجام داديد دشمن من کسانيست که درگذشته 

درجنگ نان و حلوا بخش . مورد اعتماد بودند و حق نمک بادارخود را نشناختند

يشود رفقای من را که شما کشته ايد خون آنھا را بشما بخشيدم و رفقای شما نم

را اگر ھمراھان من کشته باشند شما ببخشيد، بخشايش کارجوانمردان است اگر 

   ٤٢.»وظيفۀ تان را ادامه ميدھيد معاش شما دوچندان ميشود

کدام سند معلوم نيست که استاد خليلی اين بيانات حبيب هللا کلکانی را برمبنای 

ومنبع تاريخی بيان کرده است؟ وی برای تائيد اين گفته ھايش ھيچ منبع 

باصtحيت ھم عصر حبيب هللا  و وماخذی را نشان نداده ودو مؤرخ صاحب نظر

. غبار وفيض محمد اين سخنان را درآثار خويش تائيد نکرده اند: کلکانی ھريک

او . بيب هللا با^ بودًاساسا بيان چنين جمtت و مفاھيمی از سطح فھم ح

                                                

٤٢
 ماھۀ حبيب هللا کلکانی،قسمت سوم ٩برگرفته از مقالۀ اقای عبدالواحدفيضی،حکومت  -  

  ) سايت سپيده دم



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٥ 

حتی در . نميتواست بيش از يک جملۀ بسيار سادۀ يک دھاتی بيسواد را ادا کند

جشن استقtل تان مبارکباشد،  ":جشن استقtل  بيش از دو جمله گفته نتوانست 

امان هللا، بلکه از شما ولس  )مادر(من است و نه ازمومه) پدر(استقtل نه ازدادۀ

 صفات به اين دليل برچسپ ھای عياری وجوانمردی و."است،برين خوشی کنين

راستی ودرستی ،وفا وصفا ودستگيری از مردم ناتوان شھری با قد واندام يم 

وھيچ شکی نيست که خليلی اين برچسپ ھا . دزد مثل حبيب هللا جور در نمی آمد

را از دل خود برای بزرگنمائی حبيب هللا کلکانی که خودش يکی از ھمکاران 

  .  فکران بچۀ سقاو بود ، از خود ساخته وپرداخته استوھم

ھمين ادعا ھای دروغين را شاعر ونويسندۀ نامدار ايرانی احمدشاملو 

پذيرفته وخود را خيله ساخته است تا بحيث دايۀ مھربانتر از مادر، وارد ميدان 

وبھتراز شاه !  نبود» دزد«بازی بچۀ سقاوگردد و بگويد که حبيب هللا کلکانی 

و اين تھمت را نويسندگان .زمان واميرشيرعلی خان وامير امان هللا خان بود

برای کوچک کردن حبيب هللا ) نادرشاه وظاھرشاه(درباری شاھان محمدزائی 

؟ وبعد د^يلی در برتری حبيب هللا کلکانی برشاھان محمدزائی .جعل کرده اند

قالۀ قبل الذکر م: رجوع شود به. ( بشمول شاه امان هللا غازی بر شمارد

 )عبدالواحد فيضی،گفتار احمدشاملو

درحالی که نه غبار مؤرخ دربار نادرشاه وظاھرشاه بود  ونه فيض 

حال برای . محمدکاتب، درعھد ظاھرشاه ونادرشاه وظيفۀ تاريخ نگاری داشت

تائيد يا ترديد اين برداشت و اين پنداشت احمد شاملو نميدانيم دروغھای خليلی 

م، يا دمب خروس برون آمده از زيربغل حبيب هللا کلکانی را که دو را باور کني

مؤرخ با اعتبارکشور آن را بچشم خويش ديده وشھادت ميدھند وھريک در آثار 

خود وی را دزدی، رھزن ، وحکومت ھمراه با تجاوز برمال وناموس مردم 

  ؟وشھريان کابل خطاب کرده و حکايتھای دلخراش از او وھمراھانش  دارند 

قبل از شرح کارنامه ھای ميرزا محمدحسين مستوفی الممالک پدر خليلی 

  :،در مورد حبيب هللا بايد بگويم که

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٦ 

ّعيار نبود،حبيب هللا  َ!  

ناميدن، نه تنھا يک سخن ) جوانمرد(»عيار«حبيب هللا کلکانی را

نامردانه ودروغ است، بلکه توھين به عياران وجوانمردان فداکار واز خود گذر 

استاد خليلی برای عقده گشائی ھای . شمرده می شود يخ اين مرز و بوم نيزتار

شخصی وتبارز حس تنفرجوانان تاجيک تبار نسبت به شاه امان هللا غازی، با 

سعی نموده، با سرھم بندی يک سلسله  » عياری از خراسان«نوشتن افسانۀ 

 از حبيب هللا کله روايات تائيد نشدۀ تاريخی وخيال پردازی ھای عوام فريبانه ،

کانی مشھور به بچۀ سقاو، که تا پيش از بقدرت رسيدن، کارش دزدی وراه 

بر » عياری« گيری وقتل وغارت اموال مردم شمالی بود، با گذاشتن ماسک

خراسان زمين قلمداد نمايد، زيرا ) جوانمردان(رخش، او را نمونه ای از عياران 

 شھری افغانستان ، بخصوص درکابل که عياران در روزگاران گذشته در جامعۀ

وبلخ وھرات وسيستان ومرو، به سبب حسن اخtق و اطوارنيکو و پاکدامنی  

واستواری برقول وعھد خويش وفداکاری در راه دوست ونمک شناسی ودليری 

وشبگردی و کمک به فقراء و مستندان ودفع  ظلم از مظلوم، از اعتبار وحيثيت 

  . با^ئی برخوردار بودند

ھترين تعريفی که از عيار و عياری شده ، از سوی محقق  ودانشمند ب

وی در مورد اصل وريشۀ کلمۀ . صورت گرفته است» بھار«نامدار ايران 

عيار، در لغت عرب ريشه و اصلی برای خود ندارد و در لغات «:  عيارمينويسد

عيار کسی است که : گويند. عربی ھم معنی درستی برای اين لغت نشده است

و نيز گويند کسيکه بسيار گردش . بسيار بيايد و برود و صاحب ذکاوت تيز باشد

و اين تعبيرھا از نبودن اصل و ريشه حقيقی اين لغت در . کند و چا^ک باشد

ّعيار«زبان عربی حکايت ميکند و چنين بنظرميرسد که کلمه  معرب و از » َ

که عربی » يار«عنی پھلوی باشد به م» اييار«فارسی ماخوذ باشد، و اصل آن 

بوده است و بعدھا » ادی وار«است و اصل اين لغت درپھلوی قديم » رفيق«آن 

  ٤٣ ».شده است» يار«و در زبان فارسی » ای يار« و » ای وار« 

                                                

٤٣
  ٢٨٩- - ٢٨٨، ص ١٣٢۴الحکايات و لوامع الروايات ،  بھار، منتخب جوامع-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٧ 

عيار و عيار پيشگی «:دانشمند مذکور دربارۀ مسلک عياری ميگويد 

ب سياسی درخراسان زمين عنوان خاصی داشته است و عياران مانند احزا

ھا دارای   اند و در شھرھای بزرگ اين سازمان ھايی داشته امروز، سازمان

که جامۀ خاص داشته و آداب و رسوم آنان » سرھنگ«اند بنام  رؤسای بوده 

بوده و از جان » جوانمردی«مخصوص بخودشان بوده است و اصل کارشان بر 

ت و ترک تعصب گذشتگی و فداکاری در راه دوست و طلب حق و جستجوی حقيق

ًو دستگيری از خلق وحمايت از مظلوم و عدم انديشه از مرگ و قتل و احيانا 

عtقگی به اصول يا فروع ديانات و مذاھب و غيره نيز در اين فرقه شھرت  بی

   ٤٤». داشته است

 در آئين عياری سه چيز بسيار مھم دانسته شده واين  سه 

  : دچيز اصول عياری و جوانمردی  پنداشته ميش

  يکی آنکه آنچه بگوئی بکنی، «

  دوم آنکه راستی در قول و عمل نگھداری،

  ... سوم آنکه شکيب را کاربندی

 ترين مردان از ھمه آن بود که با چندگونه  و بدان ای پسر که جوانمرد 

 باشد و صادق الوعديکی آنکه دلير ومردانه بود وشکيبا به ھرکاری و: ھنر بود

يان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھر سود ، و زپاک عورت و پاکدل

بيچارگان  نکند و به اسيران دست درازی گيرنباشد و  و زبون. دوستان روا دارد

راست گويد، راست شنود  و ھمچنان که بد را از مظلومان دفع کند و را ياری کند

   ٤٥ ». بدھد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکندو انصاف از خود

عياران دارای آداب و شعارھای مخصوص بخود بودند که داوطلب 

نامه ميداد  داوطلب عضويت عھد . عضويت، با شرايط خاصی پذيرفته ميشد

                                                

٤٤
  ٢٩٠حکايات و لوامع الروايات ، صال بھار، منتخب جوامع-
٤٥

  ٢٠١الدين تھرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جtل-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٨ 

   سپس ٤٦ .خوانده ميشد»  پير«يا » پدرعھد«وخطبه عضويت در محضر 

داوطلب عضويت از سرصدق با الفاظ بسيار مؤثر مراسم تحليف را بجای 

سوگند به يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مھر و به « :تآورد و ميگف می

   ٤٧ ».نان و نمک و نصحيت جوانمردان، که غدر نکند و خيانت نينديشد

بستند و نمک و آبی به او  پس ازمراسم تحليف، آنگاه کمرش را می  

 ، و پارچۀ سرخ يا ٤٨پوشيد و جوانمرد نيز شلوار مخصوص می . چشاندند می

 ،  و آمادۀ ٤٩ .انداخت و کمندی دردست و خنجری درکمرمي زد دن میزرد بر گر

» شجاعت ودرايت واعانت«خدمت جوانمردی ميشد و بعد از طی کردن مراحل 

 .محسوب ميگرديد» جوانمردان«از اھل 

عياران برای کمک به مستمندان ،از زورمندان وتوانگران شھری از راه 

آنھا گاھی راه . ستمندان بذل مينمودندھای مختلف پولی بدست می آوردند و برم

کاروانھا را ميگرفتند واز اھل کاروان وآنانی که بيشتر از پنجصد درھم سرمايه 

داشتند،مبلغی معين ميگرفتند وسپس کاروان را تا منزل مقصود بدرقه ميکردند 

بدين سان مزدی که ازاين طريق بدست می . تا کسانی ديگر مزاھم قافله نشوند

  . آنرا در راه رفع حوايج خود يا بينوايان ومحتاجان بکار می بردندآوردند، 

بپرسم که آيا  اکنون ميخواھم ازھواداران حبيب هللا مشھور به بچۀ سقاو،

ميتوانند  شواھدی را ارائه دھند که بچۀ سقاو، شرايط عضويت عياری را در 

وفا « حل  حضور کداميک از عياران وکاکه ھای کابل بجا آورده است؟ از مرا

چه چيز ھايی را ميدانست وطی کرده بود؟ آيا از پولی که از راه  » وصفا وسخا

راھزنی ويا تھديد ديگران بدست می آورد،گاھی يک بوجی آرد خريده و در 

اختياری مستمندی گذاشته بود؟ يا تن برھنه ای را پوشانده بود؟   آيا به داد زن 

تجاوز قرار گرفته بود ، رسيده بود؟ مظلومی که از سوی دزدان ھمراھش مورد 

روايت ميکنند که پدرش وقتی لباسھايش را می شست، خود را در^ی پتوی 
                                                

٤٦
  ٩٠ غبار،افغانستان د رمسير تاريخ، ص-  

٤٧
  و موارد ديگر١۵ ص ٢، ج ٣٠٧ ص ١سمک عيار، ج -  

  
٤٨

  ۴٠۴ ،ص ٢، مروج الذھب مسعودی، ج ۴۶ يعقوب ليث ص باستانی پاريزی،-  
٤٩

  ٩٠افغانستان د رمسير تاريخ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٧٩ 

پيچانده درگوشه ای می نشست تا لباسھايش خشک شود،پيام اين روايت اينست 

که  وقتی او به پدر خود يک جوره لباس کمک نميکرده است، معلومدار کمکش 

   است؟ بکسی ديگر ی ھم نمی رسيده

متأ سفانه بچۀ سقاو،چه قبل از قدرت وچه بعد از قدرت، ھيچ يک از 

ھمراھان بچۀ سقاو از دارا . اعمال واطوار واخtق عياری را بجا نياورده است

ونادار با زور وشکنجه آخرين قران شان را ميگرفتند ودر بسا موارد  بر زن 

tبا اصول عياری و ًوناموس مردم  نيز تجاوز مينمودند که اين کارھا اص 

حبيب هللا کمر به خدمت دين بسته :آنانيکه ميگويند. جوانمردی سازگاری ندارد

بود، چرا او قبل از ھمه به کتاب مقدس دين يعنی قرآن واز و بند نبود و به 

قرآنی که به آن سوگند خورده و امضاءکرده و به احمدعلی خان لودين سپرده 

زير پا نمود و دوباره برضد رژيمی که با او تعھد  بود، خيانت کرد و قول خود را 

بسته بود،واز وی معاش وتفنگ ورتبه گرفته بود، بغاوت کرد؟ کجای اين اعمال 

  حبيب هللا با آئين عياری ھمخوانی وسازگاری دارد؟

حبيب هللا کلکانی چنانکه غبار و ديگرمؤرخين معاصرش گواھی داده 

دزد مشھور بود و بجرم دزدی چندين اند،صرف نظر از اينکه يک راھزن و 

باربزندان انداخته شده بود ، بلکه از اين جھت که بحيث يک اجنت انگليس وارد 

) ^رنس(بازی سياست شد و مطابق طرح جاسوس نامدار وکارکشتۀ انگليس 

ونوکرانش ھمزمان با شورش شينواريھا در شرق کشور،که قشون دولتی 

 بود، درھمدستی با روحانيون وابسته به بطورعمده بدانصوب سوق داده شده

استعماراز شمال کابل، قسم خود را شکست و برطبق دستور سفارت انگليس 

ش، در قلعۀ مtويس الدين کله کانی چند تا ١٣٠٧ قوس ٢٠درکابل ، در شب 

به تعقيب آن بچۀ . خان ومt روحانی را جمع کرد تا او را پادشاه اعtن کردند

ای خواجه را غارت نمود و تعدادی از دزدانش را سقاوحکومت محلی سر

   ٥٠ .بسرکردگی سيد حسين بسوی چاريکا فرستاد

                                                

٥٠
  ٨٢٢،ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨٠ 

اينھا تمام شواھد محکم وانکار ناپذيرتاريخی اند که ثابت ميسازد بچۀ 

سقاو از صفات و وقار وصداقت يک عيار متعھد به مسلک عياری وعيار پيشه 

ردان در ھيچ شھری ازشھرھای درتاريخ عياران و جوانم. گی عاری بوده است

کابلستان وسيستان وبلخ وھرات وخراسان ، کس عياری را سراغ داده نميتواند 

که قسمش را شکستانده باشد،درھيچ جای ازشھرھای قديم افغانستان نميتوان 

جوانمرد وعياری را سراغ داد که در خدمت استخبارات دولتی قرار داشته بوده 

گ را قبول ميکند ولی ھرگز ننگ جاسوسی ونوکری عيار و جوانمرد، مر. باشد

برای دشمن دين وميھن خود را قبول کرده نميتواند، مگرحبيب هللا  کله کانی در 

خدمت استخبارات انگليس، اين دشمن خاک وناموس وطن خود قرار گرفت 

  .وبرضد يک نظام مترقی و روشنفکری  وبه نفع منافع انگليس قيام کرد

بار،ھردو مؤرخ نامدار کشور، ازغدر وخيانت فيض محمد کاتب وغ

ودزدی وخدمتگزاری بچۀ سقاو برای انگليس ھا در کتابھای خويش گزارش 

را بالتمام نقل کرده ام، اما دراينجا گفتار غبار داده اند که من درمقالت قبلی خود 

صرف دوسه نمونه از چشم ديدھای کاتب را درمورد عملکرد بچۀ سقاو 

 ا^نقtب فيض محمد  جھانی مبتنی برتذکر از نوشته آقای باریًويارانش  مجددا

کاتب می آورم تا نشان داده باشم که اين اعمال بچۀ سقاو وياران وی ھيچگونه 

کاتب : شورما ندارد ھمخوانی با اعمال واخtق عياران وجوانمردان تاريخی ک

سقوی را ثبت شواھد بسياری از فجاع وجنايات رژيم »   ا^نقtبتذکر«درکتاب 

  !) کتاب رجوع شود١٣به مقالۀ (.تاريخ کرده است

 عبدالباری جھانی درمقالۀ خود، نکاتی از روی آن کتاب ياداشت کرده 

فيض محمد درباره ناموس داری رژيم سقاوی که رکن اساسی « : مينويسد

حبيب هللا که در مدت بسيار کم حرمسرای وسيعی «: مسلک عياری است ميگويد

برای خود درست کرده بود، در اول اپريل فيصله کرد که دختران سردار از زنان 

نصرهللا خان وسردار امين هللا خان را که دراين وقت زندانی بودند، برای خود 

نکاح ببندد و برحرم خود بيفزايد، مگروقتی که دانست آنھا شوھر دارند از آنھا 

علی خان عروسی منصرف شد و فيصله نمود تا با دخترزيبای سردار محمد



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨١ 

نمايد، مگرآن دختر مرگ را بر ازدواج با دزدی ترجيح داد و با خوردن زھر 

   ٥١»دست بخودکشی زد، مگر خدايش نکشت وازمرگ نجات يافت

برای بيان « : ًفيض محمدکاتب  درباره فرمانروايان سقوی ميگويد

گان آنھارا صرف ميتوان تباه کنند. وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود ندارد

امير حبيب هللا ھرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنھا . مسلمانان و دولت ناميد

. خود را خادم دين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای فريب مردم است

سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت 

 خدمت عسکری برای کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به

درواقع اينھاسپاه شيطان اند که آباديھا را تباه ميکنند . رژيم سوق ميکردند

باوجود اين وزيران فاسد، حضرات و . وخانه ھا را غارت وچپاول مينمايند

مtنمايان و ساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از دست ھمينھا 

   ٥٢ ».خير وخيريت است: ويندبرسرمردم آمده است، می بينند و ميگ

سقاويھا «:  فيض محمد جای ديگری از رژيم سقوی اينطور ياد ميکند

ليست دخترانی را که درعھد امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنھا گفته 

شد که مجبوراند ھر کدام با يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج 

حسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی ملک م«  ، والی کابل ٥٣ ».نمايند

 حامله   مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره شود،چون آن زن

بود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی 

امرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که اين 

اگرخtف شريعت است يا : ملک محسن جواب داد.  استکار خtف شرعيت

   ٥٤ ».نيست من حکم کرده ام بايد عملی شود

بروايت غبار،برخورد غير انسانی و وحشيانۀ سقاويان با  کابليان، 

. برخی برای قتل بچۀ سقاو متحد شدند با^خره سبب عکس العمل مردم گرديد و

                                                

٥١
   تذکره ا^نقtب ١٣۴ صجھانی،-  

٥٢
  ٥٧ھمان اثر، ص-  

٥٣
  ٥٩ھمان اثر، ص-  

٥٤
  )١٢يژۀ فيض محمدکاتب، ص.،٢٠٠٥افغان رساله، شمارۀ اپريل (٢٣٤ھمان اثر،ص -



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨٢ 

ابل بود که دونفر شان بنام ھای نخستين گروه تعدادی از طtب  يک مدرسه در ک

حبيب هللا وعبدالرسول داوطلب قتل بچۀ سقاو شدند، انھا ميخواستند بچۀ سقاو 

مسجد عيدگاه توسط بمب نابود کنند، قبل از اقدام  يکی از رفقای نامرد  را در

اين گروه، موضوع را به سقاويان راپور داد و ھردو نفر با عجله دستگير 

ًمتعاقبا گروه ديگری کشف شد که . ر دھنده  اعدام شدندوھمراه باشخص راپو

به اين اتھام عبدالمجيدخان،سردار : نقشۀ ترور بچۀ سقاو را کشيده بودند

محمدعثمان خان، قاضی محمداکبرخان وحبيب هللا خان سابق معين وزارت 

غبار عtوه ميکند که از اين ببعد بچۀ سقاو و ملک .حربيه دستگير واعدام شدند

قاضی اينھا . ن و عبدالغنی خان قلعه بيگی به مظالم خود شدت بخشيدندمحس

از قضات متجدد بود ، ) قندھاری( خان را که مثل مولوی عبدالواسع عبدالرحمن

درچوک کابل بند از بند بريدند و کله ھای کشته شدگان جنگ باسقاويان را در 

 شھريان کابل ايجاد بازار پل خشتی با ميخ کوبيدند و به اينصورت وحشتی دردل

   ٥٥ .نمودند

تاريخی (آقای باری جھانی، دراين اواخرمقاله ای محققانۀ ديگری بنام 

نوشته که در آن فجايع وجنايات تکاندھنده و بی نظيرتاريخی  )ږیحوادث تکراري

بچۀ سقاو وھمکاران او را  از زبان شاھدان عينی چون فيض محمدکاتب وغبار 

اين مقاله وجدان ھای . لی ميوندی بازتاب داده استوديگران وپروفيسر محمد ع

خفته را تکان ميدھد تا بخود آيند و ديگر از ياوه گوئی وگمراه ساختن جوانان 

  .  وطن دست بردارند

آقای جھانی مقالۀ خود را با نقل قول ھای شاھدان عينی ونويسندگان 

يت کرده ومورخان حاضر وناظر درصحنه ھای قدرت نمائی دزدان سقاوی تقو

روايت ھای آدمکشی، . است که ھيچ آدم با وجدانی از آن انکار کرده نميتواند

غارت وچپاول دارايی ھای شخصی وتجاوز ودست اندازی بر مال وناموس مردم 

 از سوی دار ودستۀ بچۀ سقاو، چنان زجر دھنده و تراژيک ١٩٢٩کابل درسال 

وران بی بازخواستی وکشت وغم آميزاست که وقتی انسان آنرا ميخواند و با د

                                                

٥٥
  ٨٢٨، ص ١غبار،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨٣ 

 مقايسه ميکند، مو ١٩٩٣ و١٩٩٢ مسعود در-وکشتاردوران قدرت ربانی 

براندام آدمی راست ميشود ونفرت وانزجار انسان را برآنانی که بازھم آرزوی 

آقای جھانی . دوباره آمدن چنين روزگاری را بدل می پرورانند مضاعف ميسازد

 اين دو مقطع از تاريخ کشور می بيند که دراين مقاله مشابھت ھای زيادی ميان

جای «:جھانی ميگويد . بر شھريان کابل با بيرحمی وحشتناک اعمال شده است

ً بچه سقاو را بچشم   ًتاسف است که برخی از نويسندگان ما که دوره وحشت
  ». خطاب ميکنند »جوانمرد«و" عيار"سرديده اند، بازھم او را

ار مخربی که ذھن جوانان تاجيک را بقول جمالخان بارکزی، يکی ازآث

نوشتۀ خليل هللا خليلی ميباشد » عياری از خراسان«مسموم ساخته است، کتاب 

که ھمين حا^ بسياری از جوانان کوھدامن وکلکان با تاثير پذيری ازآن، کرکتر 

چنانکه يکی از آنھا، . حبيب هللا کله کانی را سرمشق زندگی خود قرار داده اند

گل با نام مستعار حبيب هللا استالفی ،اعمال حبيب هللا کلکانی را قدم بنام وزير 

بقدم تقليد ميکرد، دست به دزدی ميزد،غارت مينمود، آدم ميکشت، اختطاف 

ميکرد ومردم محل جرئت شکايت از او را نداشتند، تا آنکه در جملۀ متھمين 

حکوم به قضيۀ معروف پغمان، دوسيه اش به محکمه سپرده شد ودر محکمه م

معھذا صدھا تن از جوانان کوھدامن وکلکان بدون خجالت از . اعدام گرديد

عملکرد جنايت بار حبيب هللا استالفی،جنازه اش را بردوش کشيدند و ازوی بنام 

معلومدار است که آنھا ميخواھند . قھرمان  خود ياد کرده برايش اشک ريختند

 يک فرصت مردم کابل را بخون ھريک جای حبيب هللا کله کانی را بگيرند ودر

کسانی که در غم آيندۀ فرزندان اين مملکت اند،می بايد  اين . وخاکستر بنشانند

کتاب را مثل داکترکاروان عالمانه نقد کنند و پيام اصلی آنرا برای جوانان که 

ھمانا تشويق به دزدی و راھزنی وآدمکشی وغارت وچپاول ھمسايگان است، 

  . توضيح نمايند

  :ۀ قاسم باز و شھادت داؤدخان درمورد خليلی تبصر

  قاسم باز،که پدرش ازافراد معتمد و نزديک به داودخان بود، از قول 

  .پدرخود در مورد خليل هللا خليلی چنين نوشته است



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨٤ 

از ياداشتھای پدر مرحومم شھيد باز محمد خان منگل که شخص بسيار «

  . نقل قول مينمايممعتمد و نزديک سردار محمد داودخان بود چنين 

يکی از روز ھا زمانيکه شھيد سردار محمد داود خان از سفر چند کشور 

عربی بکابل برگشت چون در ان سفر مرحوم داودخان برادرم عبدالمجيد باز که 

سرياور رياست جمھوری بود نيز درآن سفر با شھيد داود خان ھمراه بود 

. ويا جريان سفر داود خان شدوقتيکه وی به خانه آمد پدرم از نزد برادرم ج

در ضمن برای پدرم سtمھای استاد . برادرم سفر را مؤفقانه و دوستانه خواند

خليل هللا خليلی را با سه دانه پيراھن دريشی که خليلی به پدرم ارسال کرده بود 

  . تقديم کرد

: بعد از چند دقيقه پدرم يکی از چشم ديد ھای خود را بما چنين بيان کرد

ه مرحوم داود خان از طرف ظاھر شاه به حيث صدراعظم مؤظف ساخته شبی ک

شد، فردای آن روز داود خان غرض مشوره با سردار نعيم خان و نوشيدن چای 

وقتيکه سردار داود خان و من داخل اطاق سالون . صبح بخانه نعيم خان رفتيم

 را نيز باخود شديم ديديم که خليل هللا خليلی نيز آمده بود و يک جلد قران کريم

خليلی به ديدن داود خان . قران عظيم الشان با^ی ميز مانده گی بود. آورده بود

در اين اثنا مرحوم داود خان از وی پرسيد که خليلی اينجا چی . زياد وارخطا شد

ميکنی؟ پيش از اينکه خليلی چيزی بگويد، سردار نعيم خان به سردار داود خان 

ک را ھمرای خود اورده و ميگويد که به اين قران من ګفت که خليلی اين قرآن پا

به خاندان شما احترام دارم و خاين نيستم، پدرم افزود وقتيکه مرحوم داودخان 

گفتنی ھای سردار نعيم خان را شنيد، رو به خليلی کرد و گفت، به ھمين قرآن که 

گويد برو از اينجا کوشش کو که کس برايم ن! پدرت خاين بود! تو خاين ھستی

پادشاه به بسيار پافشاری خليلی را ! که خليلی اينطور وان طور گفت، وا بجانت

 :از نزد داود خان نجات داد ولی راست گفته اند

 گر چه با ادمی بزرگ شود          گرګ زاده گرګ شود

   ٢٠١٥/ ١٩/١ا، نظريات برمقا^ت  قاسم باز، مقيم امريک(  

  پايان
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  مقالۀ چھارم

  

  ليل هللا خليلی و تجاوز به تاريخھذيانات خ
  

 )تلخيص ازسيستانی/ نوشتۀ دوكتور كاروان (

 

يکی ازدوستان فرھيخته ام اين مقالۀ بسيارجالب وخواندنی ودانستنی را برايم  [

 ٢٠٠٧درسال » عياری از خراسان« صفحه در مورد کتاب٢١فرستاد  که در

 به نشر رسيده ٢٠٠٩نوشته شده ودر اکتوبر 

آنجا که مقاله مفصل ولی خيلی جالب از. بود

نويسنده اش  و ومستند ومنطقی تحليل شده است،

 من بخش در عين جوانی زندگی را پدرود گفته ،

  ھای مھم اين مقالۀ محققانه را که مھم اين مقالۀ              

محققانه را که به موضوع کتاب عياری از 

س خراسان  وحبيب هللا کلکانی وتوطئه ھای انگلي

عليه رژيم امانی می پردازد، برميگزينم ودر 

        مرحوم دکتورابراھيم کاروانزيرانعکاس ميدھم تا عtقمندان کتاب عياری

و اگر بخواھند به متن  اصلی دست .  از خراسان نيز ازمحتوای آن آگاه گردند

قبل از آغاز اقتباس، توجه .  حواله ميدھم" اصالت"يابند، آنھا را به سايت 

  ]٢٠١٥/ ٢/٢سيستانی . اننده را به مقدمۀ کوچک نويسنده جلب ميکنمخو

  

چندی قبل شاعر مديحه سرای روی انگيزه ھای قومی و نژادی و عقده «

ھای شخصی با مرتكب شدن بزرگترين خيانت ملی و تجاوز به تاريخ، اثر نا 

به رشتۀ تحرير » عياری از خراسان«موجھه و تھوع آوری را تحت عنوان 
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رده، اين نوشته و اثر بی محتوی كه جزدروغھای شرم آور و خيانت ملی دراو

محتوی ديگری ندارد، بنده را مجبور ساخت تا منحيث يك فرد افغان بخاطر 

ُروشن شدن گوشهء از تاريخ پر افتخار اين ملت آزاده، روی اسناد و شواھد 
ه ،حقيقت را انكار ناپذير قلم نھی برين دروغھای شرم آور و خيانت آميز كشيد

آنطوری كه ھست بيان دارم، شما منحيث يك فرد افغان و يك ژورناليست با درد 

و وطنپرست وظيفه داريد تا با در نظرداشت وظيفه ايمانی و وجدانی خويش به 

  ».نشر اين حقيقت مبادرت ورزيد

  

ُخليلی شاعر بلند پايه و پر آوازه كه شھرت افسانوی اش در شعر و «
فغانستان را گذشته و در ممالك ھمجوار و ھمسايه بين فارسی ادب مرز ھای ا

زبانان شيفتگان و عاشقان بيشمار داشته، شاعری كه ھمه به فھم و دانش و 

استعدادش آفرين گفته و به يقين بايد گفت كه اين شاعر و سخنور بزرگ را 

 با اين ميتوان بعد از قاری عبدهللا از جمله بزرگترين گوينده گان شرق ناميد وی

ھمه شھرت، چند سال پيش اثری را كه از ايشان بكلی بعيد بنظر ميرسيد به 

رشته تحرير درآورده، اثر و نوشته ای كه به آن نميتوان جز ھذيان يا مجموع 

آقای خليلی با بی مسووليتی مطلق و  خواب پريشان نام ديگری گذاشت،

كه چون آفتاب تابان فراموشی تمامی احساس انسانی و ندای وجدان از حقيقت 

فروزان و روشن است انكار نموده، دزد چپاولگر و قاتل حرفه يی را كه كشتن 

انسان برايش فقط چند پول سياه بيش ارزش نداشته و از طرف دشمنان 

ھميشگی ملت افغان برای سقوط مترقی ترين و دموكرات ترين رژيم كه تاريخ 

ناميده و آن اثر " عيار"شده بود افغانستان تا اكنون شاھد آن نبود استخدام 

ُتھوع انگيز و نفرت آور را كه تحريف تاريخ و يا تجاوز به تاريخ پر افتخار اين 
 .ناميده » عياری از خراسان«ملت غيور است 

آقای خليلی با اين اثر نا موجھه و سرا پا دروغ و توصيفھای مبالغوی از 

ر افتخار اين ملت تجاوز نموده، ُيك رھزن مزدور نه تنھا به تاريخ با عظمت و پ

بلكه حيثيت و شھرت خويشرا نيز مورد سوال قرار داده، كسانيكه دنباله رو آقای 

خليلی بوده و در بی مسووليتی بدون ترس از محكمهء تاريخ، و پاسخدھی در 
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مقابل نسلھای آينده به چنين ياوه گويی ھا و ھرزه گويی ھا مبادرت نموده تاريخ 

قايق را در بيشرمی تام انكار نموده، آنانيكه آن دزد جاھل و نوكر را تحريف و ح

بيگانگان را بر آن شاه مترقی و مردمی ترجيح داده، كسانی اند كه جھل و 

ظلمت و تاريكی و نادانی را بر علم و دانش و پيشرفت و ترقی، سياھی را بر 

و پاكدامنی سفيدی، وطنفروشی را بر وطنپرستی، خيانت و جنايت را بر صداقت 

 ترجيح داده اند 

ًانگيزۀ آقای خليلی را در نوشتن اين اثر كه بعدا درين مورد نيز صحبت 

خواھيم نمود نميتوان جز عقده ھای شخصی در مقابل آن شاه وطنپرست علت 

ديگری برای آن جستجو نمود زيرا پدر خليلی مستوفی الممالك نسبت جاسوسی 

tعات سرا پا دروغ و خtف حقيقت از شھزاده امان هللا به پدرش و دادن اط

رابطه پسر را با پدر تيره نموده و ھمينكه غازی امان هللا به قدرت رسيد 

مستوفی را به شكل فجيع اعدام نموده و تمامی جايداد ھايشرا كه معلوم نبود 

 .چگونه گرد آمده ضبط نمود 

  غازی امان هللا كبير

ی امان هللا كبير آفتاب طالع اين ميتوان گفت كه با به قدرت رسيدن غاز

ملت از ^بtی ابر ھای ضخيم و تيره طلوع نموده و بخت و اقبال مردم درد 

بلی، اگر اين چراغ روشن به زودی . كشيده يكباره به درخشيدن آغاز نمود 

خاموش نميگرديد و جانيان و خاينين ھمراه با روحانيون فاسد و راشی و 

تور قدرت ھای استعماری غtم صفت تtش نمی مزدور در خاموشی آن به دس

نمودند افغانستان عقب افتيده، افغانستانی كه قرنھا از كاروان تمدن و پيشرفت و 

ترقی عقب افتيده بود دوباره به شاھراه ترقی و تمدن كشانيده شده و افتخارات 

ی ديرينۀ آن دوباره احياء ميگرديد، اما افسوس كه ديو ھای سياه و گرگان وحش

در راه اين فرشتهء نجات كمين كرده تمامی اميد و آرزويش را به باد فنا داده، 

مملكت را دوباره به قھقرا سقوط داده و ملت را در باديهء بد بختی و سياھی 

 .نشاندند 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٨٨ 

اگر گويم اين شاه مترقی خواب و خيال بود بر ملت ستم ديده، آواره و 

زار ھا نا اميدی و مرھم بود بر زخم ھای درد كشيده، اگر گويم اميد بود بعد از ھ

خون چكان اين ملت درد مند شايد كه ھيچگاه راه مبالغه را نپيموده و زياده 

  :        شاعری ميگويد.گويی ننموده باشم

 اين واقعه ھم از آن قبيل است             زانجا كه ز طالعم دليل است

» آتش درافغانستان«بر کتاب دراينجا نويسنده به معرفی شاه امان هللا بنا(

پرداخته است، که برای جلوگيری ازطوالت کtم از نقل آن صرف 

 )سيستانی.نظرشد

حال ببينيم بچهء سقاء كی بود چگونه تحريك به گرفتن پادشاھی گرديد، 

چه عوامل باعث گرديد كه يك رھزن و آدمكش حرفه يی كه بدون كوچكترين 

ا نابود مينمود موفق گرديد مترقی ترين و ترحمی در مقابل چند پول انسانی ر

مردمی ترين رژيمی را كه تاريخ اين ملت شاھد آن نبوده به سقوط مواجه 

ساخته و خود با يكدسته از رھزنان و اوباش و آدمكش به اريكهء قدرت تكيه 

 . بزند

چه باعث گرديد كه ملت افغان خود به ريشهء خود تيشه زده با سرنوشت 

ه با ناخنھا و دستھای خود گور خود را كنده از چنين شاه خويش بازی نمود

مترقی كه شب و روز در فكر آسايش و آرمش ملت و عمران مملكت بوده آرزو 

داشت افغانستان بزودی پله ھای ترقی را پيموده ھمگام با كاروان تمدن جھانی 

كه گردد رو گردانيده و آن رھزن را به رھبری خويش انتخاب نمايد، بدون شك 

واقعيت چيزی ديگری بوده و ھيچ ملت حاضر نخواھد بود كه خود در راه نيستی 

 .خود قدم برداشته و به زنده گی خويش آتش بزند

با وجود فعاليت مtھای راشی و فاسد و جيره خوار كه از طرف دشمنان 

داخلی و خارجی ملت بغرض سقوط اين رژيم استخدام شده بودند، فيصدی 

زی امان هللا و پtنھای مترقی آن دفاع نموده تا پای جان برای زيادی ملت از غا

استقرار دوبارۀ رژيم وی تtش نمودند، زمانيكه غازی امان هللا كابل را بقصد 

قندھار ترك نمود، ملت با تحمل ھرگونه مشقت و فداكاری برای استقرار دوبارۀ 

ی زيركانه و سنجيدۀ رژيم وی از سر و جان دريغ ننموده اما متأسفانه با پtنھا
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دشمنان ھميشگی ملت كه از سالھا طرحه ريزی شده و ھمچنان خيانت دشمنان 

نقاب پوش داخلی، دشمنانی كه بخاطر پول و قدرت حاضر به فدا نمودن ھمه 

چيز بودند، اين توطيه خاينانه در مقابل ملت بينوا و فقير و بدبخت موفق گرديده 

د جاھل يا معبود آقای خليلی كه وسيلهء انتقال خاين جای خادم را گرفته و آن دز

شده بود نيز به جزای نوكری و » خاين ملی«به » خادم ملی«قدرت از 

وطنفروشی و نا سپاسی خويش رسيده ھمراه با باند جنايتكار و آدمكشش به 

 .طناب دار آويزان گرديده به زنده گی ننگينش خاتمه داده شد

 ؟بچۀ سقاء كی بود 

 شمسی پا به دنيا گذاشته در مراحل شباب ١٢٧٨ سال بچۀ سقاء در

مtزم شخصی ملك محسن بود اما به آن حيات عادی و مtيم رضا نداده دست 

درازی را در گرفتن اموال ديگران از راه سرقت بنا ميكند، اولين حادثهء كه در 

دوسيهء پوليس از دزدی ھای او بدست آمده دزدی يك اندازه جو و شاخل بود، 

ن صاحب مال بر وی مشتبه بود خانه را پوليس تفتيش نموده و مال مسروقه چو

 .از زير صندلی او می برآيد

 در قطعهء نمونه داخل مtزمت عسكری ميشود در اثنای ١٢٩٩در سال 

مtزمت ھم قصه ھای زيادی از دزدی ھای او شنيده ميشود كه توام با مھارت و 

رفقای خود را كه " جرئت"و " رشادت"ھمچنان در اثر .د^وری ھايش ميباشد

مانند خودش به شغل دزدی عادت داشته و محبوس بودند از حبس نجات داده و 

 .فرار مينمايند

ِدر دشت قلعه حاجی با تفنگی كه در دست دارد دو نفر از دزدان مشھور 
به نامھای خواجه و آقا را كشته و بدين مناسبت خtف گفتهء خليلی پاداش ديده 

 ) نوشتهء محی الدين انيس٨٧صفحهء » بحران و نجات«: موخذ.(ميشودو قدر 

به اثر قرار دادی كه با عبدالقيوم خان فرقه مشر پغمانی نمود برادرش 

: موخذ.(عبدالقادر را در مقابل پنج ھزار افغانی و يك ميل تفنگ به قتل رسانيد 

 ) نوشتهء سيدال يوسفزی١٩صفحهء » نادر چگ نه به پادشاھی رسيد«

   حبيب هللا دايرۀ از دزدان را تشكيل داده شبھا دزدی مينمود و روز ھا در 
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كوه پنھان بود، كار را به جايی رسانيد كه در روز روشن حاكم چاريكار را كشته 

سپس به خاطر دزدی ھا . و فرار نمود و كسی ھم نتوانست وی را دستگير نمايد

ندوستان آنروزی و پاكستان و اعمال خtف قانون از ترس تعقيب پوليس به ھ

به چای فروشی شروع نموده در آنجا ھم » توت گی«امروزی فرار نموده در 

نسبت سرقت ھای مكرر و قانون شكنی مورد پيگرد عدلی قرار گرفته به يازده 

ماه حبس محكوم شد سپس به شكل مرموزی از حبس رھايی يافت، مامورين 

ر پول زيادی دزديده، وی دو تاجر ھندو دولتی او را متھم مينمودند كه در پشاو

 .را اختطاف نموده و از فاميلھای شان شش ھزار روپيه غرامت گرفت

و بی بند و باری اين دزد كه كوچكترين قيودات اخtقی را " رشادت"

نمی شناخت مورد توجه قدرت استعماری وقت قرار گرفته و به خاطر اجرای 

از جانب اربابان قدرت در نظر گرفته جنايات خونين و بازی با سرنوشت ملت 

شده و به وی وظيفهء كه ميتوان به آن جز خيانت و جنايت در مقابل يك ملت نام 

 .داد از طرف باداران انگليسی اش داده شد

در اثنای حمله به » شھرآرا« حبيب هللا در ١٩٢٨ دسامبر ١٨به تاريخ 

 نموده زخم برداشته کابل مرمی خورد، وی توسط شرنپل كه در پشت وی اصابت

ًو سپس در سفارت انگليس جھت تداوی برده شده، بعدا حبيب هللا حكايه مينمود 

 .مخاطب مينمودند» غازی«كه چطور در سفارت انگليس تداوی شده و وی را 

با ذكری كوچك در سير زنده گی اين رھزن مزدور می بينيم كه از 

ی مردم آزاری گذاشته و طفوليت قدم در راه شقاوت، جنايت آدمكشی و دزد

اينرا . كوچكترين ارزش، وی و باند جنايتكارش به زنده گی انسانی قايل نبود

برای اين نوشتم كه سلسله ای از عوام فريبان نظر به عقده ھای شخصی و يا 

تبعيضات قومی و نژادی بدون كوچكترين ترس از وجدان با دروغ ھای شاخدار 

معرفی نموده آرزو دارند جنايات و » ا گذشتب«و » جوانمرد«و » عيار«وی را 

 .نام نھند» جنبش دھقانی«و » خواستهء ملت«نوكری و وطنفروشی اش را 

سقاء با امان هللا قسم نموده و در قرآن مھر نمود تا دست ] بچۀ[زمانيكه 

از دزدی و شرارت و آدمكشی بكشد، فردای آن با وجود مھر در قرآن در 

موده سپس يكتعداد دزد و خوانين سود خور برای حكومت سرای خوجه حمله ن
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امير «منافع شخصی خود در قلعه ويس الدين كلكان كمرش را بسته و وی را 

نادر شكست خورده و راه فرار ] جنرال[وی زمانيكه توسط. نام نھادند» حبيب هللا

را در پيش گرفت خودش با باند جنايتكار و اوباشش خريطه ھای طt را كه در 

 .وجود بود دزدی نموده با خود بردندارگ م

بحران و «اكنون بنده موخذی ديگری را در ارتباط با اين موضوع از 

بنده ھمانطوريكه تذكر . اثر مرحوم محی الدين انيس نقل قول مينمايم» نجات

دادم از يك سلسله موخذ ھای استفاده مينمايم كه در واقعيت آن ھيچ شك و شبه 

 .سط مؤرخين ديگر نيز تاييد شده باشدنبوده و چنين گفتار تو

به ھر صورت، برای لحظهء تفريح خاطر خواننده گان نطق سقاء را كه 

نزديكی ھای ساعت : ًخالی از دلچسپی نيست خدمت شما عينا نقل قول مينمايم

ُ بچۀ سقاء در حاليكه باغ مھمانخانه پر از اھالی کابل و كوھستان بود و ھمه ١٢
و بودند، سقو بچه از يكی از كلكينھای عمارت بر آمده و با منتظر بيرون آمدن ا

من اوضاع كفر و بيدينی و «:ھمان لھجهء عاميانهء خود نطق مختصری نمود

كمر جھاد ) ص(^تيگری حكومت سابقه را ديده و برای خدمت دين رسول هللا 

ًو تقريبا مثلی كه " بستم تا شما بيادر ھارا از كفر و بی دينی نجات بدھم

 ».ميخواست خط مشی خود را بيان نمايد

منبعد من پول بيت المال را به "اين را ھم در نطق خود اضافه نمود كه 

تعمير و مدارس صرف نخواھم كرد بلكه ھمه را به عسكر خود ميدھم كه چای و 

ًبعد از آن دفعتا سر بخشش " قند و پلو بخورند و به مt ھا ميدھم كه عبادت كنند

تمامی رسومات دولت را از قبيل صفاھی و ماليات و گمرك و غيره ًآمده تقريبا 

را وعده داد كه نخواھم گرفت و بخشيدم، دامنه نطق را ھم به قصه ھای غير 

بروين "منطقی كه عاميت و جھالت محض وی را نشان ميداد از قبيل اينكه 

را ھميشه ساعت خود را تير كنين، مرغبازی و بودنه بازی كنين، و ترنگ تان

نطق سقاء در اھالی .خاتمه داده واپس به اطاق خود درآمد" خوش بگذرانين

کابل حتی طبقات عوام تاثيرات عجيبی از تنفر نموده بر سر زينه كوتی 

مھمانخانه كه سقاء در داخل نشسته بود گير و دار و زد و خورد عجيبی بين 
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سپاھيان سقاء در مردمی كه به شنيدن نطق سقاء يا ديدن رنگ او آمده بودند و 

 )....نوشتهء محی الدين انيس» بحران و نجات «٨٧صفحه .(گرفت

و اما خود حبيب هللا بچهء سقاء بعد از آنكه پادشاه شد سر گذشت 

مختصر خود را در ماورای سرحد افغانستان در يك دربار شبانه به حاضرين 

ود سكندر و من از ترس تعقيب امان هللا با پسر ھای مامای خ«:چنين شرح داد

سمندر در پشاور رفته و چندی مشغول چای فروشی بودم و آنگاه در توت گی 

رفته دوكان سماوار گشودم و ھمانجا بماندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسيد 

اما او از دزدی خود در پاره چنار و محكوم شدن به يازده ماه حبس سخن . 

 .نگفت

دم، روز جمعه بود به مسجد رفتم، در راه بازگشت به قريهء بديكوت رسي

و چون تمام شد من پيش او رفتم و از . مtھی در منبر وعظ جھاد با كفر مينمود

او دعای خير خواستم، مt به من دعا داده گفت در خارج شدن از مسجد در سر 

راه خود درختی خواھيد ديد پای آنرا بشگافيد و ھرچه بيابيد بر داريد، من به 

كردم و چھار تفنگ و يك مقدار كارتوس و يكھزار روپيهء نقد يافتم چا^كی چنان 

وقتيكه از لغمان جانب كوھدامن ميرفتم باز در راه به . و برداشتم و روان شدم

مtھی بر خوردم كه مرا ديد و امر به جھاد در برابر امان هللا داد، حبيب هللا در 

 و اينكه كجا و مجالس خصوصی خود از زخم خوردن خود در حملهء كابل

چگونه و در كدام عمارت خارجی تحت تداوی گرفته شده و چگونه او را به 

بعد از آنكه بچهء سقاء به .عنوان غازی احترام مينمودند ھم تفصيtتی ميداد 

ًدزدی در پاره چنار متھم و محكوم به يازده ماه حبس شد، دفعتا بطوری 

 )٨٢١بار، جلد اول، صفحهء غ.( مرموزی رھا شده و به افغانستان برگشت 

البته در مورد ارتباط حبيب هللا و دولت بريطانيه و كمك و حمايهء وی 

توسط آن دولت نه تنھا مرحوم غبار، بلكه ھمه مورخين داخلی و خارجی كه 

تاريخ افغانستان و سقوط رژيم امانی را مورد تحقيق و پژوھش قرار داده اند، 

ده و با وی ھم عقيده ھستند،اما آقای خليلی گفتهء مرحوم غبار را تصديق نمو

 . متاسفانه با لجاجت آرزو دارد اين دروغھای بيشرمانه اش را ھمه قبول نمايند
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وقتيكه در مشرق کابل مقدمات اغتشاش فراھم آورده ميشد بچهء سقاء 

نيز در كابل و كاپيسا دستهء از دزدان را تشكيل داده و به سر قت و قطاع 

خت، او شبھا دزدی ميكرد و روز ھا در كوه ھا متواری ميگرديد، الطريقی پر دا

كار او به جايی كشيد كه مقداری پولی كه از خزانهء مزار به کابل می آمد، 

ھمينكه بچهء سقاء شنيد، راه را گرفته پول را ربود و تعقيب حكومت بجايی 

لق از اسtم حبيب هللا با وجود بيسوادی و عدم آگاھی مط) غبار،ھمانجا. (نرسيد

و ارشادات قرآنی در حاليكه اعمالش بكلی مغاير شريعت اسtمی بوده و در قطب 

معرفی نموده اما اين " خادم دين رسو ل هللا"مخالف اسtم قرار داشت خود را 

، ھر عالم روحانی و ھر شخصی را كه بر اعمال خtف انسانی و "خادم دين"

ق العاده فجيع، زجر آور و توصيف اسtمی اش تنقيد مينمود با مرگ ھای فو

ناشدنی نابود مينمود، بطور مثال قاضی عبدالرحمان را كه مانند مولوی 

عبدالواسع از قضات متجدد بود در كابل بند از بند جدا نموده و كلهء كشته شده 

گان جنگ را برای ارعاب و ترس ملت در بازار پل خشتی با ميخ كوفته و بدين 

افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، .( ايجاد نمودصورت وحشتی در شھر 

 )،٨٢٨صفحهء 

" استاد برشنا"خواھر " بينظير"ازدواج تحميلی بچهء سقاو با دو شيزه 

نيز شاھد ديگری است بر صدھا و ھزار ھا جنايات وی، دوشيزۀ معصوم و 

و " خاين"پاكدامن كه به ھيچ وجه راضی به اين وصلت نبوده و ھمسری با اين 

را توھين بزرگی به خود ميدانست، مجبور به ترك زنده گی و قبول مرگ " دزد"

 .گرديده و خود را مسموم نمود، اما از مرگ نجات داده شد

عtوه از سقاو و باند جنايتكارش يكتعداد دزدان و جنايتكاران حرفوی با 

كه " كرنيل خود مختار"و " جرنيل خود مختار"القاب پوچ و بيمعنی مانند 

ًاياتشان رسما سرحدی نداشت چون گله ھای گرگ به جان ملت مظلوم و جن

گوسفند افتيده، جناياتی را كه شايد تاريخ نديده و با شنيدن آن مو بر اندام راست 

ميگردد بر ملت بد بخت و ستمديده روا داشته، نيمه ھای شب خانه ھای مردم 

آنچه از مال و جنس و بيگناه و بيد فاع توسط اين باند جنايتكار تtشی شده 

زيورات بود غارت شده و اگر مقاومتی صورت گرفته و اگر كسيكه خانه اش 
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مورد تاراج و چپاول قرار ميگرفت اعتراض مينمود در ھمان فرصت بدون 

درنگ و توقف سينه اش توسط اين جنايتكاران شگافته شده و مرگ مھيب و 

لطنه بچۀ سقاء كه شايد سيد حسين نائب الس. وحشتناكی در انتظارش ميبود

تاريخ چنين جانی خونخوار و آدمكش قسی القلب و بی بند و بار نديده، آنقدر 

جنايت نمود، آنقدر خون ريخت و اعمال شنيع و كريه و خtف انسانی مرتكب 

شد كه حتی وحشيان عالم و درنده گان بيابان از آن شرم دارند، چه بسا از 

توسط اين جنايتكار بی حيثيت، بی عصمت و دوشيزه گان عفيف و پاكدامن كه 

بی عزت شده و سپس يا خود مرگ را بر زندگی بی عصمتی ترجيح داده و آرزو 

نداشتند كه ديگر خاطرۀ اين جنايت ايشان را تا دم مرگ معذب دارد و يا اينكه 

 .توسط اين جنايتكار به كشتار گاه فر ستاده شدند

د موثق و غير قابل انكار از مؤرخين اكنون با ذكر اين ھمه شواھد و اسنا

صادق القول فكر نمی نمايم كه در تاج بخشی به سقاو توسط انگليس كوچكترين 

 . شبھه موجود باشد

و اكنون در روشنی تاريخ و شھادت مورخين صادق و اسناد انكار ناپذير 

به افشای اين درامهء خونين كه سبب سقوط يك رژيم مترقی و دموكرات گرديد 

اخته، كارگران اصلی اين فاجعهء خونين و ننگين را كه منحيث جاسوس و پرد

  .مخرب از طرف دولت انگليس استخدام شده بودند معرفی مينمايم

 

 ^رنس كی بود ؟

 كلونل ^رنس يكی از جاسوسان زبر دست و كار آزمودۀ انگليسی بود كه 

وين صدراعظم به دستور بالد» لبنان و سوريه«پس از موفقيتش در جھان عرب 

 داخل ھند آنروزی و پاكستان امروزی گرديده بنام مستعار ١٩٢٧وقت در 

كه خود را ميخانيك طياره معرفی مينمود داخل فعاليت برای بر " ميرانشاه"

اندازی رژيم غازی امان هللا گرديد، وی در آن موقع در نزديكی سرحد افغانستان 

ه و اوضاع را از نزديك برای زيست نموده گاه گاه داخل افغانستان گرديد

تخريبات و سقوط رژيم و مسموم ساختن ملت مطالعه مينمود، زمانيكه امان هللا 
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غازی روانه سفر اروپا شد اين جاسوس كثيف برای اجرای وطيفهء خويش 

سفير بريتانيا منحيث معاون وی او را " ھمفری"آقای . داخل افغانستان گرديد

 .وی با ھمفری در مصر آشنا شده بود. ينموددرين ماموريت كثيف ھمراھی م

 .)نوشتهء رونالد چيمين» بالھا بر فراز افغانستان«: موخذ(

مارشال قوای ھوايی انگلستان ^رنس به قريه ھا و دھات افغانستان 

داخل شده امان هللا را متھم به كافر بودن نموده و مردم را بر عليه وی تحريك 

را كه از روی جلد شمارۀ فوق العاده مصور مينمود وی عكسھای ملكه ثريا 

مونتاژ شده به شكلی كه چھره از ملكه ثريا و تنه » الستريد لندن نيوز«لندن بنام 

اين .از تصويری ديگری كه برھنه بوده به آن نصب شده بود، در اختيار داشت

تصاوير در تمامی شھر ھا و قريه جات و و^يات افغاستان توسط دستان مخفی 

 گرديد، در قندھار وی شايع ساخت كه حكومت اشخاصی ناشناسی را توزيع

 .دستگير نموده و سرنوشت ايشان معلوم نيست 

 .مt داد محمد از لوگر اين شايعات را در کابل پخش مينمود

دو نفر از روحانيون به نامھای قاضی عبدالرحمان و محمد عثمان به 

ك نموده اما دستگير دستور ^رنس قبايل منگل را عليه حكومت تحري

ھمچنان ھمدستان ^رنس شايع نمودند كه امان هللا ماشينی را از جرمنی .شدند

خريده كه اجساد مرده ھا را سوختانده و از گوشت و پوست آنھا صابون 

 ترجمه و نگارش يار محمحد ۶۵صفحهء » آتش در افغانستان« .(ميسازد

مه پtنھا و نقشه ھای ^رنس اين شايعات و تحريك مt ھا را كه ھ)كوھستانی 

انگليسی بود بنگريد كه با شنيدن آن ملت مسلمان يعنی سوختاندن مرده ھا و 

 . تعويض آن به صابون چه عكس المعل ميتوانست از خود نشان بدھند

 دسامبر در کابل سفير روسيه به وزير مختار ايطاليا گفت كه ۵به تاريخ 

 ھا دست دارد و آنرا تحريك و حكومت ھند بريتانوی در شورش شينواری

عين موضوع را نشر » امان افغان«تشويق مينمايد، چند روز بعد روزنامهء 

 )٧٩، صفحهء »جرقه ھای اتش«. (نمود كه بزودی در سراسر دنيا پخش گرديد

به مادر امان هللا گفتند كه يك ملنگ در مسجد به اعتكاف نشسته و برای 

 تنھا برای يك روز از برای سخن زدن از بيست روز خاموش بوده سخن نميزند
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مسجد خارج شده و بعد برای بيست روز ديگر به اعتكاف نشسته صحبت نمی 

زمانيكه ملنگ را به نزد عليا حضرت . نمايد، روز گفتار روز پيشگويی است

نام پادشاه اين كشور :آوردند وی خود را بيخبر از سياست وانمود ساخته گفت 

 را پايين نموده طوری وانمود ساخت كه با يك قدرت چيست، سپس ملنگ سرش

مافوق در تماس ميشود، بعد سر را بلند كرده به عليا حضرت گفت كه پسرت 

عليا حضرت جوابداد حبيب هللا نام بسيار است . توسط حبيب هللا نام خلع ميگردد

 جرقه ھای اتش در«. (كدام حبيب هللا، اما ملنگ اسم حبيب هللا را تكرار كرد

 )٧٩ـ ٧٨، صفحهء »افغانستان

عtوه ازين جاسوسان كثيف كه اسمای ايشان ذكر گرديد تعداد ديگری 

نيز از جاسوسان داخلی و خارجی تحت دستورات ^رنس در نقاط مختلف 

شيخ :افغانستان مشغول اين عمل كثيف بودند كه بعضی از آنھا عبارت بودند از

 يتانيه در كابل متصدی امور محبوب علی بنام سكرتر شرقی در سفارت بر

استخبارات و به موجب اسناد رسمی حكومت ھند ماھانه مبلغ شش ھزار كلدار 

 .برای جمع آوری اطtعات اخذ مينمود كه در آنزمان پول خيلی زياد بود

روحانی بزرگ نور المشايخ مجددی ملقب به شير آغا ھمراه با برادر 

وم مجددی، محمد عثمان آمر مكتب خود گل آغا مجددی و برادر زاده اش معص

ا^ھيات و مt عبدا^حد مtی كوھستان خسربرۀ گل آغا، مt دادهللا يكدسته از 

روحانيون ديگر نيز در ضديت با رژيم امانی فعاليت نموده اما اسناد مبنی بر 

 . اينكه در خدمت انگليس قرار داشته باشند در دست نيست

لم نظامی امان هللا خان، وی با محمود سامی خيانت كار بزرگ و مع

گماشتگان دولت انگليس مtقات نموده و برای ايشان راپور ھای دقيق از تعداد 

عساكر، مقدار سtح و نوع جبه خانه تھيه مينمود، رابط وی با ھمفری سفير 

محمود سامی با بدست .انگليس، رحمت هللا خان مtزم سفارت انگليس بود

ء بحيث مشاور رسمی وی قرار گرفته و با^خره اين گرفتن قدرت توسط بچۀ سقا

راپور ھای رسمی دولت بريتا «: موخذ.(جاسوس كثيف توسط نادرخان اعدام شد

 )١٩٢٨ سال ۵١شمارۀ اف » نيه



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٩٧ 

در اثر تفحص و تجسس بيشتر، يك شبكه از جاسوسان در زمان حمtت 

. دق علیو شورشھای سقاء كشف گرديده كه عبارت بودند از مادام سی و صا

  مادام سی مھاجر رومانی كه تابعيت فرانسوی داشته و معلمهء خاندان سلطنتی 

 . بود، وی تمامی جريانات داخل قصر را به سفارت انگليس اطtع ميداد

صادق علی دريور شخصی شاه، وی از مھاجرين ھندی بود كه در ده 

 تعجب بعد از كشف اين دو جاسوس مادام سی بصورت. افغانان زيست داشت

آوری با دستھای نا مرئی مفقود شده يك روز بعد ھمراه با زنان و اطفال و 

صادق علی در اثنای كشف اين .  ديپلوماتھا توسط طيارۀ انگليسی خارج شد

 . واقعه بصورت مرموزی به قتل رسيد

دی قرار داشت وی .آی.خواجه بابو كه از سالھا قبل در خدمت سی

ياد ميرود كه معرفی سقاء به قدرت استعماری ھموطن سقاء بوده و احتمال ز

 .توسط وی صورت گرفته باشد

با كشف جاسوس ديگر انگليسی در مقابل وزارت دفاع از وجود بازيگر 

اصلی اين تراژيدی خونين كلونل ^رنس با نام مستعار پير كرمشاه در منطقهء 

اسوس و كشف ^رنس در خاك افغانستان منحيث ج. شينوار اطtع حاصل گرديد

سبب رسوايی زيادی حكومت » امان افغان«احتجاج دولت افغانستان در جريدۀ 

گرديده و وسيله گرديد تا احزاب اپوزيسيون " استانلی بالدوين"محافظه كار 

تاخت و تاز بيشمار به حزب مذكور نمود و اين حزب را در انظار حقير جلوه 

 .دھند 

 موضوع داغ و گرم جرايد ھمچنان اين رسوايی در جھان انتشار نموده

معتبر جھان در المان، فرانسه و ايطاليا گرديد، اين موضوع باعث گرديد تا 

اما . ھمفری اخراج اين جاسوس كثيف را از دولت متبوعه خويش تقاضا نمايد

راندن اين موجود كثيف وقتی صورت گرفت كه كار پايان يافته و امان هللا خان 

ِرديده خود در قندھار برای تخت از دست رفته در پايتخت را به سقاء واگذار گ
يك نفر مt ]،حين پيشروی سپاه شاه بسوی غزنی١٣٠٨[ حمل٢٨در .تtش بود

به نام عرض مطلب در مو ضوع درانی و غلجائی در خيمه شاه شتافت و با 

تبرچهء كه بدست داشت قصد حمله به شاه را نموده اما دستگير و تفتيش شد، 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٩٨ 

ه داشت يك تصديقنامهء انگليسی بدست افتاد و خودش با ھمان از پوش كتابی ك

افعا نستان در مسير تاريخ، جلد اول، صفحهء . (تبرچهء كه داشت اعدام شد

 يك نفر جاسوس ديگر خارجی دستگير و به جرم خود ١٣٠٧ حمل ١۴در )٨٢٣

 )ھمانجا.( معترف و بt وقفه اعدام گرديد

ات انگليس و جاسوس كثيفش ^رنس خواننده گان عزيز خود به جناي....

ھمراه با روحانيون راشی كه يار و ياور ^رنس بوده و سعی در مسموم ساختن 

مردم با دروغھای شرم آور برای سقوط رژيم غازی امان هللا نمودند نظر 

انداخته در مورد اراجيف و دروغھای بيشرمانهء آقای خليلی و پيروانش 

يروان وی بايد به اين آگاھی يابند كه با عوام آقای خليلی و پ. قضاوت نمايند

فريبی و كلمات نغز و ادبيات شيرين نميتوان ھمه را فريب داد و حقيقت را مسخ 

نمود، بايد به يقين اظھار داشت كه خليلی درين اثر تھوع آور و نفرت انگيز جز 

 .رو سياھی تاريخ و نفرين ملت مزد ديگری نداشته و نخواھد داشت

قوط رژيم امان هللا غازی توسط انگليس با گذری در تاريخ و انگيزۀ س

موقف سوق الجيشی افغانستان به اين واقعيت پی ميبريم كه افغانستان ھميش و 

ھميش طرف توجه قدرت ھای استعماری وقت بوده و اين قدرتھای غول پيكر كه 

 از مفاد خويشرا در مضار و نابودی ملت افغان و تصرف افغانستان ميديدند،

ھيچ سعی و تtش در راه به زنجير افگندن اين ملت و تسخير اين ديار مرد خيز 

 .اباء ننمودند

پtن براندازی رژيم طوری بود كه شورش ابتدا در شرق افغانستان برپا 

گرديده و ھمينكه دولت متوجه آن سمت گرديده و تمامی قوای نظامی به آنطرف 

پايتخت شورش و بغاوت ديگر بر پا سوق داده شود در حين زمان از پھلوی 

مقدمات يك توطيه بزرگ در ھر حال از مدتی ... شده و سبب سقوط رژيم گردد

قبل در كاپيسا مرد متھور و ماجراجوی به نام حبيب هللا بچهء سقاء زير نظر 

دقيق مخالفين دولت گرفته شده بود، حبيب هللا مرد گندم گون، تنومند و ميانه 

 دم بودنه داشته و گفته ميشد كه در ايام خدمت عسكری قامت بوده كه ريش

گاھی به دزدی ھم ميپرداخت و وقتی به ھمين نام در حكومت محلی كوھدامن يك 

حبيب هللا پس از آنكه در دشت قلعه حاجی با يك . دو دره حبس را طی كرده بود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٩٩ 

لوب دستهء كوچك بر خورد ميكند كه ميخواستند تفنگش را بگيرند، ايشان را مغ

نموده و پس از آن در كاپيسا دستهء از دزدان را تشكيل داده و خود در راس 

  )٢١، سطر ٨١۶غبار ، جلد اول، صفحهء .(دسته قرار گرفت

 

 انگيزۀ آقای خليلی در نو شتن اين اثر؟

^زم بود آقای خليلی از چنين اثر شرم آور و ناموجھه و سرا پا دروغ و 

ت كشيده نبايد و آرزو نميرفت وی با ھمه ياوه گويی در پيشگاه ملت خجال

شھرتش با چنين دروغھای بيشرمانه كه وجدان انسانی با استماع آن تكان 

 .ميخورد به حيثيت و آبرو و شھرت خويش بازی نمايد

آيا شاعر شيرين سخن و بزرگ چون خليلی نميتوانست سد راه تبارز 

ھذيانات و واھيات و اثر عقده ھای خويش گشته و قبل از آنكه اقدام به چنين 

تھوع آور و نفرت انگيز نموده با بی مسووليتی تام تجاوز به تاريخ اين ملت 

آزاده نمايد؟ ^زم بود اندكی فھم و عقل و بينش را رھنمون خويش ساخته از 

چنين عمل ھرزه كه از ورای آن چھرۀ واقعی اش از پس نقابھای فوق العاده 

د، اما عقدۀ مرگ پدر آقای خليلی را چنان كر و ضخيم ھويدا گردد اجتناب نماي

كور و از خود بيخود نموده بود كه نتوانست ھيچگاھی چنين دور انديشی را 

 . داشته، معقول انديشيده شخصيت و حيثيت خويش را مورد سوال قرار ندھد

پدر آقای خليلی مستوفی الممالك نسبت جاسوسی و پخش اخبار نا 

مت و افتراھات شرم آور به امان هللا، رابطهء امير موجھه، سراپا دروغ و تھ

حبيب هللا خان را با پسرش شھزاده امان هللا تيره و تار نموده حتی به امير حبيب 

هللا اطtع داده بود كه امان هللا و مادرش قصد كشتن وی را دارند، اين توطئه ھا 

با به قدرت و افتراھات شرم آور و دور از منطق سبب گرديد كه امان هللا 

رسيدن، مستوفی الممالك را به شكل آويزان نمودن از درخت اعدام نموده جايداد 

و ملكيت افسانوی اش را كه از راه ھای نا معلوم و نوشيدن خون ملت، جبر و 

ظلم گرد کرده بود ضبط نمايد، اما ھيچگاه متعرض فاميلش نگشته و فرزندان 

 .مستوفی از نعمت تحصيل محروم نگرديدند



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٠٠ 

در وصف آقای خليلی بايد بنويسم كه جناب محترم ايشان زمانيكه يار و 

ياور و نديم ظاھر شاه و شاعر دربار بوده شب و روز در وصف ظاھر شاه 

مديحه سرايی نموده طوريكه بيشتر از نصف ديوانش را مدح ظاھر شاه تشكيل 

حروم ميداد ھيچگاه چنين جرأت ننموده و بخاطر اينكه از لطف ظاھرشاه م

نگشته و آنھمه امتيازات از وی سلب نگردد، ھيچگاه قدرت اين را نداشت كه 

بنامد و جميع صفات خوب را به وی نسبت " عيار"لب گشوده و آن دزد را 

بدھد، اما زمانيكه ظاھرشاه ديگر شاه نبوده از قدرت افتيده و چون مھاجر آواره 

 ديرينهء آقای خليلی طغيان و بيچاره در گوشهء از دنيا بسر ميبرد، عقده ھای

نموده با فراموشی تمامی محبتھای ظاھرشاه و بيرحمی تام، تجاوز به تاريخ 

 . ملت غيور نموده به نوشتن چنين ھذيانات شوم آور و ننگين مبادرت ورزيد

زمانيكه رژيم غازی امان هللا سقوط نموده و آن دزد بيسواد جاھل ...

و آشكار دولت بريطانيه بر ملت نازل گرديد چون بtی آسمانی با دستھای مخفی 

آقای خليل هللا خليلی بحيث مستوفی و^يت بلخ، ميرزا محمد يوسف برادرزاده 

مستوفی الممالك سر منشی سقاو و آقای عبدالرحيم صافی خسر و مامای خليلی 

كه به گمان اغلب يكی از پرزه ھای انگليس بود منحيث والی ھرات انجام وظيفه 

تعجب آور تر از ھمه اينكه پس از شكست سقاو و قتل وی توسط ...مينمود

نادرخان آقای صافی در كtنترين پست منحيث معاون صدارت و وزير فوايد 

آقای صافی به اينھم اكتفا نكرده پس از مرگ نادر . عامه ايفای وظيفه مينمايد

ولت را ميخواست با كمك مردم صافی و بر پا نمودن اغتشاشات و نا آراميھا د

سرنگون نمايد، ولی موضوع كشف گرديد، وی ھمراه با خواھر زاده خود آقای 

به اعدام محكوم شدند اما با شفاعت ظاھر ] صدراعظم[خليلی توسط ھاشم خان 

آقای خليلی با اينھمه ناز و نعمت و حتی نجات  . شاه ھر دو از مرگ نجات يافتند

و نيكی ولی نعمت خود را وی از مرگ توسط ظاھرشاه باز ھم قدر احسان 

نشناخته در زمان جھاد، تا جاييكه قدرت داشت با مضامين و مقا^ت شديد الحن 

 .از ظاھرشاه بدگويی نمود

با شناخت آقای محترم خليلی می بينيم كه وی با سوء استفاده از شھرت 

خويش فكر مينمود با يك سلسله دروغھای بيشرمانه ميتواند ملت را فريب داده 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٠١ 

ھمه اراجيف و آن اثر تھوع آور و نفرت انگيز خويشرا با^ی ملت بقبو^ند و آن

اما فراموش نموده بود كه نميتوان شھادت تاريخ را در پردۀ دری اين اغتشاش 

كه باسرنوشت ملت بازی نمود انكار نموده اعمال جنايتکارانهء » سقاو«...سياه 

ط افغانستان به قھقرا گرديد ايشانرا كه سبب از بين رفتن آن رژيم مترقی و سقو

به تعقيب آقای خليلی يكدسته از موجودات نژاد پرست در نھايت . فراموش نمود

بيشرمی با پيروی ازين واھيات و اراجيف آقای خليلی جرأت پيدا نموده آنھا نيز 

اين دزد كثيف و مزدور را معبود خود ساخته با فراموشی تمامی مسووليت ھای 

ناميده و " جنبش دھقانی"تاريخی، شورش و بغاوت سقاو را وجدانی وايمانی و 

 . آن عمل شوم و خيانت به ملت را خواسته ھای برحق ملت جلوه دادند

بدبختی بزرگ اينست كه يكی ازين نويسنده گان معلم تاريخ ليسهء نادريه 

بوده و با وقاحت و بيشرمی عجيب آن دزد چپاولگر را كه وصفش و ھدف از 

ً قدرت استعماری قبt ذكر گرديد، بر آن شاه محبوب و مترقی آوردنش توسط

ترجيح داده اوصاف مبالغوی را كه بكلی در قطب مخالف واقيعت است بر آن 

وطنفروش و نوكر كه نامش لكهء ننگ بر تاريخ است نسبت داده، اين آقای 

محترم نه تنھا به تاريخ تجاوز نموده، بلكه به وظيفهء خويش نيز بزرگترين 

خيانت را نموده، و از اعتمادی كه به وی منحيث يك رھنما يا استاد شده سوء 

استفاده نموده زيرا منحيث يك استاد و معلم تاريخ وظيفهء ايمانی و وجدانی 

داشت كه تاريخ واقعی و واقيعت ھا را به شاگردان بياموزد نه آنچه محصول 

چو كفر از كعبه .ی آموختهعقده ھای كثيف و درسھای كه در ارتباط با نژاد پرست

خيزد كجا ماند مسلمانی، شما و آقای خليلی و تمامی پيروانش درين راه با گفتن 

چنين دروغھای شرم آور و نفرت انگيز جز رو سياھی تاريخ و نفرين ملت مزد 

 .ديگری نخواھيد داشت

ُبا^خره بخاطر تجاوز به تاريخ پر افتخار ملت آزاده و توھين و 
رمانه به آن شاه محبوب، دموكرات، مترقی، شاھی كه تاريخ اين دروغھای بيش

ُملت مثل او نديده و نخواھد ديد، شاھی كه كارنامه ھای پر افتخارش زينت ده 
اوراق تاريخ اين ملت بوده و ھيچگاه جانفشانی ھايش در راه بھبود وضع ملت 

راد مردی و انكشاف و پيشرفت مملكت فراموش خاطر و خاطره ھا نخواھند شد، 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٠٢ 

كه ارمغان استقtل و آزادی را به ملت ارزانی داشت، ملت پيشنھاد مينمايد كه 

نويسنده گان چنين اراجيف و درغھای توھين آميز بايد به محاكمهء ملت 

    ».كشانيده شده و جوابگوی اين ھذيان گويی ھای خود باشند

 پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٠٣ 

  

  

  مقالۀ پنجم

     

 

  ی الممالک ، پدر استاد خليلی چرا مستوف

  از سوی مشروطه خواھان اعدام شد؟

  

    )٢٠١٥/ ١٨/١ - سيستانی (

 

وعده ) را نوشت؟» عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب(در مقالۀ 

سپرده بودم که در مبحث بعدی در بارۀ پدر استاد خليلی ميرزامحمدحسين خان 

 او چگونه شخصيتی بود ود کهمستوفی الممالک،خواھم نوشت تا دانسته ش

؟ دراين جا سعی خواھم کرد تا نظريات وچشمديدھای شاھدان وچرا اعدام شد

فيض محمدکاتب وميرغtم (عينی بخصوص دو مؤرخ نامدار وبا اعتبار کشور 

را دراين خصوص مورد توجه قرار بدھم ، اما مسائل  مختلفی که ) محمدغبار

ضافی به نظربرسند، مگر مانند حلقه ھای دراين بحث برآنھا مکث شده ،شايد ا

زنجير بھم پيوند دارند ومی بايد آنھا را برای نقش يا رول مستوفی الممالک پی 

گيری کرد تا علت اصلی انزجارونفرت مردم  و مشروطه خواھان را در مورد 

 .وی درک کنيم

دولتھا، چه رژيم ھای مطلقه واستبدادی وچه رژيمھای جمھوری مبتنی 

کراسی، از گذشته تا حال وآينده، برای تنبيه مجرمين جنائی ويا مخالفين بر دمو

سياسی ، زندان ھای دارند و آنھا را توسط پوليس وموظفين نظم عامه وامنيت 

واضح است که رفتار با زندانيان در ھمه جا وھمه زمانه .اداره وکنترول ميکنند
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افات واقرار ازمتھمان از برای گرفتن اعتر ھا يکسان نبوده ونيست ودر زندانھا

روش ھای مختلف بشمول شکنجه ھای طاقت فرسا وغير انسانی استفاده 

در افغانستان که ھيچگاھی مردم مزۀ خوشبختی و عدالت اجتماعی را . ميکنند

نچشيده اند،طبيعی است که زندانيان آن ھمواره زھرشکنجه ھای وحشايانه را 

واستخوان خود حس کرده اند وخواھی   چشيده اند و درد آنرا با گوشت وپوست

نخواھی زجرھا وشکنجه ھای دژخيمان زندانھا، يعنی کوتوال ومستنطق وضابط  

زندان را ديده اند وشنيدن داستانھای آن شکنجه گاه ھا ھنوز ھم مو براندام 

 . انسان راست ميکند

غبار اززندانھا وانواع شکنجه ھای عھد عبدالرحمن خان که توسط 

عtوه بر : "اعمال ميشده اند،چنين مينويسد)  قواندانان امنيه وپوليس(کوتوالھا

کابل و ھرات با اقسام » سياه چاه ھای«زندانھای متعدد پايتخت و و^يات 

شکنجه ھای، کنده، ولچک، غره بغراب، زو^نه، قين و فانه، تيل داغ، قطع 

ه، ذبح اعضا، بيدار خوابی دادن، کور کردن، برچه پک، چاندماری، غرغر

کردن، سنگسار، بتوپ بستن، توسط درختھا پاره کردن وغيره کشور را بطور 

مامو امنيه و زيردستان (بنديوانھا.بی سابقه زيرکابوس وحشت قرار داده بود

خود آزادی بی سرحد داشتند وجرم فرد بخانواده وحتی رفقايش سرايت )آنھا

 شيرپور و سرايھای داخل در کابل برعtوه زندانھای ارگ و کوتوالی و. مينمود

بعدھا نائب (شھر، زندان مخصوص ديگر ھم بود که يکی به محمد نعيم خان 

بابه . شاطر باشی امير تعلق داشت» بابه برق«کپتان امير و ديگری به ) سا^ر

برق در ميدانی مقابل دروازه خود در مراد خانی داری ھم نصب کرده بود که 

  ٥٦. "محکومين را می آويخت

در زمان امير عبدالرحمن خان، از مشاھير کوتوا^ن :  مينويسد کهغبار

شھر کابل نائب مير سلطان خان ، ميرزا محمدحسين خان  ) قوماندان امنيه(

   ٥٧ .ومرزا عبدالرؤوف خان بودند

                                                

 ٦٥٣، ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج- ٥٦
 ٦٥٢، ص ١غبار،ج- ٥٧
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مرزا محمد حسين خان سر " غباراز قول فيض محمد کاتب مينويسد 

 نائب او مقرر شدند و از اين دفتر سنجش کوتوال کابل و مرزا عبدالرؤوف خان

دو شغل بزرگ رعب عظيم و خوف عميم در دل خلق انداخته امور بس شگفت و 

   ٥٨." ھنگفت بر روی روزگار آورده کارھای آشکار و نھفت بسيار کردند

واما  نائب ميرسلطان خان که تمام شھرھای افغانستان را زير خوف و 

ئی رسيد که امير عبدالرحمن خان برای ظلم و فساد او بجا... تھديد نگھميداشت 

توجيه افکار عامه بجانب او،وی را در پغمان از درختی بيآويخت و بار مtمتی 

  ٥٩. خويشرا در گردن او انداخت

آقای احسان لمر، يکی ازنويسندگان افغان،دليل مغضوب شدن نائب 

سلطان خان را سخن چينی ونمامت معاونش ميرزا محمد حسين خان دانسته 

وی بخاطر گرفتن کرسی از نائب مير سلطان کوتوال، به امير چنان «: مينويسد

نمامت کرده بود که او مخالف و بدخواه امير است و اميرکه در قتل مخالفان خود 

يد طو^نی داشت، پس از استنطاق ويرا مجرم شناخته در پغمان از درختی 

   ٦٠ ».بياويخت و بار مtمتی خويشرا در گردن او انداخت

کوتوالی به ميرزا ) کرسی(پس از مرگ نائب مير سلطان، چوکی 

محمدحسين مستوفی رسيد و ميرزا عبدالروف خان ھم ارتقای مقام نموده چوکی 

آنگاه ميرزا محمدحسين خان به دربار راه يافت . معاونيت کوتوالی را صاحب شد

کسی را و راه و رسم دربارداری نيز چيزی آموخت و کارش به جايی کشيد که 

و امير باغ جھان آرا را برای . بجز امير يارای سخن گفتن در برابرش نبود

کرد به ھمان اندازه پاداش  وی بھر اندازه ايکه  ظلم می. رھايش او بخشيد

  مردم از نامھای شش کt و نام گيرک مخصوصا در پايتخت انزجار و . گرفت می

  ٦١.نفرت نشان ميدادند

                                                

 ٨٣٢بحوالۀ سراج التواريخ ــ جلد سوم ص ٦٥٣،ص،١بار ،ج غ- ٥٨
 ٦٥٢، ص١غبار،ج- ٥٩
 ٢٢/١٠/٢٠٠٩احسان لمر، دشمنان مشروطيت،سايت پيام وطن،- ٦٠
 ،نيز دانشنامۀ آريانا٢٠٠٩/ ١٠/ ٢٢ احسان لمر،مقالۀ دشمنان مشروطيت، پيام وطن، - ٦١
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المالک فرد بسيار ظالم بود و مردم، از  فیخان مستو ميرزا محمدحسين

دانشنامه . (ناميدند خان نيز می امير عبدالرحمن" ميرغضب"شدت نفرت، او را 

به قول مرحوم غبار،مردم افغانستان ھمانقدر که از خشم امير عبدارحمن ) آريانا

و رئيس شان ميرزا محمدحسين کوتوال  » شش کtه« خان می ترسيدند، از نام 

 . ی ترسيدندنيز م

که (غبار متذکر ميشود که، ترس از شکنجه ھای امير عبدالرحمن خان

چنان در دل مردم خوف ايجاد ) توسط کوتوال ميرزامحمدحسين خان اعمال ميشد

کرده بود که بقول فيض محمدکاتب، مردبلند رتبه يی چون سپھسا^ر غtم 

دحسين خان ميرزا محم[حيدرخان توخی به مجرد شنيدن اين خبرکه اورا

 ھزارروپيه باقيدار قلمدار کرده است،بدون درنگ در ھندوستان ٣٨] کوتوال

ميرمحمدحسين سرشته (ھمچنين ميرزا ابوالحسن ھمينکه شنيد پدرش. کرد فرار

مردم از . رامحبوس کرده اند، با ضرب گلوله تفنگچه خودش را بکشت) دار

پايتخت تنفر و انزجار ًمخصوصا در " نام گيرک"و " شش کtه"شنيدن نامھای 

شش کtه، عبارت بود از تشکيل يک اداره سنجش محاسبات امور . شديد داشتند

مالی و تعيين دارائی محکومين که سرشتۀ دار آن ميرزا محمد حسين 

و اعضايش ميرزا عبدالرؤف خان نايب ) بعدھا مستوفی الممالک(کوتوال

يد محمود خان قندھاری، کوتوال، ميرزا محمد قاسم خان روزنامچه، ميرزا س

اينھا برای ابراز حسن خدمت . ميرزا شيرعليخان و ميرزا غtم حسن خان بودند

به اميرعبدالرحمن خان بسا خانواده ھا و مردم بيگناه را به عناوين باقيداری و 

و اما نام گيرک، يک نوع ترور سری بود . تحريف محاسبات وغيره برباد نمودند

 عملی - به امر و بنام امير-از طرف کوتوا^ن شھرکه چندی در شھر کابل 

. در نصف شب ھا خانه شخص مد نظر دق الباب و خودش خواسته ميشد. گرديد

از آن بعد مرده يا زنده اين شخص معلوم نبود و خانواده اش از ترس جرئت 

   ٦٢ .اظھار و استغاثه را نداشت 

                                                

 ٦٥٥غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ص- ٦٢
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گرديده بود که روش استنطاق با شکنجه تا جايی اسباب ھراس متھمين 

به گناھان ناکرده اعتراف ميکردند تا بدون شکنجه بسھولت ويکباره کشته 

از اينجا بود که کوتوالھا وزندانبانان از متھمين آنچه که خود ميخوستند .شوند

اعتراف ميگرفتند وھرکه را در نظرداشتند شريک جرم قلمداد ميکردند وخشک 

يسنده دفتر نظام کابل در ياد داشتھای آقای سيد احمدخان نو. وتر را ميسوختند

ميرزا عبدالحکيم خان امين نظام طرف رقابت ميرزا محمد «: خود چنين مينويسد

حسين خان کوتوال و ميرزا عبدالروف خان نائب کوتوال متھم به سوختادن 

که بعد از تصحيح به شکل ثابت در کتاب ) مسوده باطلۀ سنجش مصارف(تيرج 

امين نظام در وقت استنطاق . . .  رسمی نداشت، گرديد قيد ميشد و ھيچ ارزش

من توان و تحمل شکنجه ھای : از ترس اقسام شکنجه ھا به مستنطقين گفت

ميرزا . شما را ندارم ھر چيزيکه شما و کوتوال امر کنيد به آن اعتراف می نمايم

 محمدحسين خان پيام داد که راه آسان ھمان است که بنويسی که تيرج را خودت

روز ديگر به دھن توپ بستندش و . سوختانده يی، امين نظام ھمچنان بنوشت

   ٦٣ ».دارايی اش ھم مصادره گرديد

 

 :مرزامحمدحسين خان در حکومت امير حبيب هللا خان

درعھد امير حبيب هللا خان نيز ميرزا محمدحسين خان در پھلوی وظيفۀ 

او که دشمن . يز پيش ميبردکوتوالی  واستخبارات دولت، امور مالی واستيفا را ن

عناصر آگاه ومشروطه خواھان بود،با^خره در حلقۀ مشروطيت اول نفوذ کرد 

ومحمدشريف برادر تاج محمدخان پغمانی را که با برادر خود مخالفت داشت ،به 

جاسوسی بگماشت،وتوسط او لست مشروطه خواھان اول وآخرين فيصلۀ شان 

 به امير حبيب هللا خان تقديم کرد که براثر را مبنی بر مسلح شدن ،بدست آورد و

آن تعدادی از مشروطه خواھان  اول بشمول مولوی محمد سرور واصف 

                                                

 ٦٥٥-٦٥٤ غبار،ص - ٦٣
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قندھاری به توپ بسته شدند وبقيه شان به سياه چال ھای ارگ زندانی 

  ٦٤ .وبا انواع شکنجه ھا ودرد ورنج گرفتارآمدند) ١٩٠٩(شدند

ا وزارت ماليه ھم به مرزا غبارمتذکر ميشود که وقتی  پست استيفا ي

مستوفی الممالک ادارات استيفا و امور مالی « محمدحسين خان  تعلق گرفت

کشور را در معرض بيع و شری قرار داده بود، ماليات کشور اعم از اراضی و 

اين مستاجرين ھر نوعی . گمرکات ھمه در اجارهء مستاجرين خائن گذاشته ميشد

شدت فشار با^ی مردم تا .ماليه دھان رفتار نمايندکه ميخواستند می توانستند با 

جايی رسيد که از و^يات شمالی کشورمردم صدھا خانوار دھقان ورشکست شده 

  ٦٥ ».بقلمرو روس وحتی از غرب کشوربه ايران فرارکردند

: " غبار در ارتباط به عـصبيت مزاج امير حبيب هللا سراج مينويسد که 

الممالک در مراسم ضيافتی که به افتخار شاه مرزا محمد حسين خان مستوفی 

داده بود، ھمينکه شاه نزديک خيمه خاص رسيد و » بايان  کوھستان«درموضع 

متغير شد و خواست . پله نردبان را از اندازهء که مقرر کرده بود بلندتر يافت

مستوفی مجال نداد، به عجله مثل . سبب اين فرو گذاشت را از مستوفی بپرسد

در حاليکه تمام » بد کردم اعليحضرت ببخشيد«قی بخاک آفتاد و گفت درختی اف

درباريان و رقبای مستوفی دو طرفه صف کشيده و اين منظره را تماشا 

البته مستوفی برای وقايهء خود از دشنام و بی آبی بيشتر اين ذلت و . ميکردند

   ٦٦ ».خواری را بر خود ھموار کرد

مستوفی الممالک شخص «:ميگويدکهخانم امريکائی ريه تالی ستوارت،

مستوفی (امير حبيب هللا ميگفت که وی. بود) امير حبيب هللا خان(اعتمادی وی

٦٧».گرگيست که زنجيرش در دست منست) الممالک
 

مادر امان هللا خان  با )سراج الخواتين(بعد از مشاجرۀ شديد علياحضرت 

راج زد ولی سيلی عليا حضرت، باسيلی بروی اخت الس(امير در قصرچھلستون 

                                                

 ٦٥٥-٦٥٤ غبار،ص - ٦٤
 ٧٠٧، ص١غبار، ج- ٦٥
  احسان لمر،مقالۀ دشمنان مشروطيت،سايت پيام وطن- ٦٦
٦٧

  ٧ريه تالی استوارت،آتش در افغانستان،ترجمۀ يارمحمدکوھسارکابلی،ص-  
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شاه به غضب بکابل برگشت و خواست ) بجای خواھر بروی خود امير خورد

سراج الخواتين را طtق دھد، مگر بوساطت مصاحبين وسردار نصر هللا خان 

موضوع حل و فصل شد، اما مستوفی الممالک، ملکه و پسرش امان هللا خان را 

  ٦٨. ًشديدا تحت مراقبت استخباراتی قرار داد

مستوفی الممالک به گوش حبيب هللا خان رسانده «ه تالی ميگويدکه ري

بود که علياحضرت وامان هللا خان عليه وی توطئه چيده اند که وی را به قتل 

اما نصرهللا خان مداخله کرد،علياحضرت وامان هللا خان را از چنگ .برسانند

  »٦٩ .اميرنجات داد

 صدای عدالتخواھی ًبعد از اضمحtل مشروطه خواھان اول، عجالتا

 خاموش گرديد و ١٩٠٩ودموکراسی با حبس واعدام آزادی خواھان در

محبوسين . کارتعقيب وبازداشت وشکنجۀ روشنفکران وآزادی طلبان اوج گرفت

در زندان ارگ ) طوق آھنين و زنجير(در دو دسته يکی با زو^نه وغره بغرا

ًتقريبا نه سال » وته قفلیک«سلطنتی وديگری  با زو^نه در زندان شيرپور بشکل

بعد ھا که برامير فيرتفنگچه صورت گرفت، اين محبوسين . محبوس ماندند

دوباره به ارگ انتقال داده شدند وسخت گيری بر زندانيان سياسی دوچندان 

 و  مستوفی الممالک بيش ازھر وقت ديگر در تعقيب وجستجوی .٧٠ گرديد

ی جرئت نميکرد با^ تراز بينی تا يکی دوسال ھيچکس. مشروطه  خواھان بود

خود سخن بگويد تا مبادا بدست دژخيمان استخبارات بيفتند و در زيرشکنجه 

  .ھای صد چند سخت تر از مرگ ، نيست و نابود گردد

 

 :محمودطرزی و احياء مجدد جنبش مشروطيت 

اين « به قول حبيبی، ١٩١١  دوسال بعد ازسرکوب مشروطيت اول،در

با نشر مجدد سراج ا^خبار و نفس )   مشروطيتجنبش( حرکت ميمون 

مسيحائى يک افغان مخلص و وطن دوست دانشمند و نويسنده نيرومند محمود 
                                                

 ١٩٢-١٩١پوھاندسيد سعدالدين ھاشمی،جنبش مشروطيت درافغانستان،ص- ٦٨
٦٩

  ٧ريه تالی استوارت،آتش در افغانستان، ص-  
 ٧١٨،ص١غبار،ج- ٧٠



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٠ 

طرزى پس زنده و احياء گرديد و اين مرد عاقل و مدبر، بدون ايجاد ھيا ھو و 

ترسانيدن دربار، حقا بجاى مولوى محمد سرور واصف، رھبر مشروطه خواھان 

 ». را به ثمر رسانيد-  بلکه آزادى خواھى - ل مشروطه خواھى اول نشست و نخ
٧١  

مدير دانشمند سراج ا^خبار ، در عين مبارزه با فساد اجتماعى و ادارى 

در دستگاه دولت ، ھوشيارانه سراج الملت را مدح ميکرد و او را در موضع 

حب وطن حمايت از ملت و سراج ا^خبار قرار ميداد و از جانبى ھم از وطن و از 

و از آزادى و ارزش استقtل در نزد افغانھا و ساير ملل بحث ميراند، و مردم را 

به پاسدارى از وطن و از حقوق حقه شان يعنى از حريت و استقtل وطن و عدم 

اطاعت به غير دين ، تشويق و ترغيب مى نمود و مثال ھاى فراوانى از ترقى و 

رتو آزادى و استقtل شان در سراج پيشرفت کشورھاى اروپائى و آسيائى در پ

جريده مذکور مشعلی بود که جوانان تجدد خواه و . ا^خبار به نشر مى رساند

تعليم ديده شھرى افغانستان را بدورانديشه ھاى ضد برتانوى و پان اسtميسم 

 . رزمنده طرزى بسيج مينمود

مساعى صادقانه و وطن پرستانه محمودطرزى ، اين مرد فاضل و 

. ند بزودى منتج به احياء مجدد جنبش مشروطه خواھى در کشور گرديدخردم

 تمام اعضاى آن را بخون و زندان کشانيد و قربانيان ١٩٠٩جنبشى که در 

ھوشيارى و بيدارى محمود طرزى در احياء جنبش . فراوانى درقبال داشت

مشروطيت در اين برجسته ميگردد که او توانست ھسته اين جنبش را در درون 

خانواده سلطنتى ايجاد کند و حلقه اتصال آنرا از درون خانواده سلطنتى به 

 . درباريان تحول طلب و سپس دامنه آنرا به بيرون از دربار گسترش دھد

مى » حزب سرى دربار« غبار، ھمين ھواخواھان ليبرال دربار را بنام 

ت شاھزاده خان برادر امير بود، ولى در حقيقهللا نامد که در رأس آن سردار نصر

و يکى از د^يل . ٧٢خان، داماد محمود طرزى در رھبرى آن قرار داشتهللا امان ا

                                                

 ١٠١ حبيبی، جنبش مشروطيت ، ص - ٧١
 ٧٢٥،ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج- ٧٢



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١١ 

موفقيت مشروطيت دوم ، ھمانا وجود و ھمنوائى دوشھزاده مشروطه طلب در 

حلقه مشروطه خواھان دوم بود که سرانجام منتج به از ميان برداشتن مانع 

  . د استقtل انجاميدعمده در راه حصول آزادى کشور گرديد و به استردا

 

 :   دشمنی مستوفی الممالک  با امان هللا خان

غبار، از ضديت ودشمنی مستوفی الممالک ميرزا محمد حسين خان  با 

مشروطه خوان وقبل از ھمه با امان هللا خان معلومات دست اول را در اختيار 

ۀ تحول ھست«:وتصاميم آنھا مينويسد" حزب سری دربار"ميگذارد و به ارتباط  

اصtح طلبان ليبرال درباری از روش . درنفس در بار نيز نشو ونما ميکرد

چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در دور يکی . اميرحبيب هللا منزجربودند

اين شخص سردارنصرهللا خان نبود، زيرا . ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند

 بود، در ادارۀ دولت دلبسته او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استقtل کشور

پس يگانه .... گی به نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت

شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالھای در بار قرارگرفت، عين الدوله 

امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به 

بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را زودی در رأس يک حلقۀ متجدد در 

نايب السلطنه که از دولت انگليس . به حيث رئيس اين انجمن سری شامل نمايد

متنفر وازادارۀ برادر ناراض بود، پذيرفت که برای تحصيل استقtل واصtح 

  ٧٣». اداره داخلی مجاھدت نمايد

 هللا خان بودند، غبار از کسانی که در دربار ھوا خواه شھزاده  امان

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان «:اينطورنام می برد

ودر ) ًظاھرا سپھسا^ر نادرخان وبرادرانش(وغيره، در اردو افسران بزرگی

، سردار )بعدھا شمس المشايخ(خارج ھردو رجالی چون فضل محمد مجددی

طرفدار عين الدوله امان هللا عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده ديگرھمه 

ًمردم کابل وقسما اطراف او را می شناختند مخصوصا درايام وکالت . خان بودند ً

                                                

٧٣
  ٧٢٥، ص ١ غبار، ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٢ 

سلطنت که سال دوماه در پايتخت  مينمود، بازرسی او را به امور مردم 

تنھاکسی که او را . واستغاثه کنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند

يکرد،ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک بود که ھر ًجدا مراقبت وتعقيب م

حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير برامير وغيره را به گردن عين 

  الدوله بارميکرد، درحالی که چنين 

ًنبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون ھدف عمده يی در پيش داشتند، ابدا 

بنابر راپورھای [معھذا امير. می زدنددست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز ن

برعين الدوله ظنين شد و او  ومادرش را مورد تھديد حبس ] مستوفی الممالک

 . مگر اين ھردو براثر وساطت نائب السلطنه نجات يافتند . و طtق قرار داد

در ] از جانب عبدالرحمن لودين[فيرتفنگچه برامير١٩١٨درسال 

ه نافرجام  حلقۀ سياسی دربار را مضطرب شوربازار بعمل آمد و اين حادث

جواسيس مستوفی الممالک فردای آن روز کابل را پرساختند ويکی از . ساخت

بود که دکان سيمساری در شوربازار داشت واز » سروربچۀ بيوه«آن جاسوسان 

براثر راپور او عبدالرحمن لودين . قبل عبدالرحمن لودين  را زير نظرداشت

ًنجير در زندان ارگ دولتی کوته قفلی شد و متعاقبا يک دستگيرو با طوق و ز

: دسته ديگر روشنفکران که ارتباطی با اين عمل لودين نداشتند از قبيل

عبدالھادی خان داوی، عبدالحميدخان کميدان، محمداسحاق خان قزلباش،شمس 

الدين خان محصل سابق مکتب حربيه  وشيرمحمد خان معروف به افغان بيگ 

   ٧٤ .حربيه دستگير وبه زندان ارگ فرستاده شدندمحصل مکتب 

يکی از ياران ھمزنجير داوی مير يار بيک بدخشی بود که مردی صاحب 

سخن ونازک خيالی بود و اين وضع رقت آور داوی را در بيتی چنين تصوير 

 :کرده است

  بندی يی را بس بود زو^نه يی    

٧٥اين ھمه زنجير در زنجيرچيست
 

                                                

٧٤
  ٧٢١، ص ١ غبار، ج-  

٧٥
  حبيبی، جنش مشروطيت،زيرنام داوی ديده شود-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٣ 

يدھد که داوی وھمراھان دستگير شده اش صرف يک زندانی اين گفته نشان م 

بلکه زنجير پيچ وبا غرب . ولچک زده وفارغ از شکنجه دادن نبوده است

واين ھمه  شکنجه وفشار برزندانيان . وغراب و اولچک و زو^نه بوده است

سياسی از سوی مستوفی الممالک برآنھا اعمال ميشده است تا امير از ديدن 

 .يرحمی  کوتوال يعنی مستوفی الممالک آفرين بگويدآنھا، بر ب

مرزا محمد حسين خان مستوفی "پس از واقعه فير تفنگچه بر امير 

اين حادثه بھانه خوبی بدست . ًالممالک جدا در صدد کشف وتحقيق قضيه برآمد

مستوفی الممالک که دشمن تشنه بخون امان هللا خان ومشروطه خواھان و 

او ھر حرکتی را در کابل اعم از نشرات مخفی و فير بر . روشنفکران بود، داد

امير و غيره  را به گردن عين الدوله بار ميکرد، در حاليکه چنين نبود و عين 

ًالدوله و حلقۀ دربار چون ھدف عمده در پيش داشتند، ابدا دست به کارھای 

  ٧٦. "بيدار کننده و تھديد آميز نميزدند

 دربار فيصله کرد که امير حبيب هللا در زمستان ھمين سال حزب سری

خان را در جtل آباد از بين برده ونايب السلطنه را در مرحلۀ اول به پادشاھی 

ده دوازه نفر از ] برای اطمينان خاطرنايب السلطنه واجرای اين کودتا. [بردارند

اعضای جمعيت سری عھد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردار 

 اما نايب السلطنه  در روز معين از خانه خود در جtل اباد خارج  ،٧٧.سپردند

و به پارتی اطtع داد که بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس . نشد

اين عمل نايب السلطنه  حزب در بار را از بنياد در لرزه . اومخالفت نخواھم کرد

يک سال ديگر پس تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا  .انداخت

تنفس عين الدوله و رفقايش به شماره افتاد، زيرا زندگی ھمه در دست نايب 

السلطنه بود و قرآن عھد نامه پارتی در دست او سند غير قابل ترديد بود، 

مگرھمه [نايب السلطنه معاھدين خود را در معرض ھtکت قرار نداد] گرچه[

مگر، چون عمل سوء قصد .]  اعضای پارتی به تارموی خود آويزان بودند

                                                

 .٧٢۶، ص ١غبار،ج- ٧٦
٧٧

  ٧٢٥، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٤ 

برجان امير در شوربازار کابل توسط عبدالرحمن لودين ،خطرجدی را متوجه 

اعضای مشروطيت کرده بود و امير دادن جزا به عبدالرحمن لودين وعبدالھادی 

داوی وديگر مظنونين را که مستوفی الممالک زندانی ساخته  ودوسيۀ آن ھا را 

از لغمان موکول نموده بود، بنابرين اشخاص تکميل کرده بود ،به بازگشت خود 

موظف برای نجات اعضای جنبش پيش دستی نمودند و کار امير را تمام کردند 

اول (  جمادی ا^ول ١٨فردای آن پنجشنبه. وگروه خود را ازمرگ نجات دادند

- ١٩١٩ فبروی ٢١ش ١٢٩٧حوت
٧٨  -    

،قبل از خاک سردار نصرهللا خان به پيشنھاد علی احمدخان ايشيک آقاسی

پس از . سپاری اميرشھيد به امارت برداشته شد وبعد مراسم تدفين انجام گرديد

مراسم خاک سپاری امير شھيد، سردار نصرهللا خان دوفرمان عنوانی شھزاده 

بقول  . امان هللا نوشت وآنرا توسط شجاع الدوله خان غوربندی به کابل فرستاد

ش، اين فرامين به دست ١٢٩٧ صبح دوم حوت١١روز جمعه  ساعت :کاتب

امان هللا خان رسيدو امان هللا خان با گرفتن اين اطtع، شجاع الدوله را در ارگ 

  . وسپس خود ادعای پادشاھی نمود٧٩محبوس نمود

  

امارت امير نصرهللا خان وعکس العمل امان هللا خان 

وتtش مستوفی الممالک  برای جنگ ميان  اعضای 

  :خانوادۀ سلطنتی

 

، رسيدن فرمان امير نصرهللا خان به کابل وعکس العمل شھزاده  غبار

دوم ( شجاع الدوله به ساعت ده جمعه: امان هللا را گزارش داده مينويسد که

اين ھمان شخصی است که . به کابل رسيد وبا عين الدوله مtقات کرد) حوت

يب گفته ميشد عضوجميعيت سری در بار وھمکار عين الدوله  وکشندۀ امير حب

                                                

٧٨
  ٧٤١، ص ١سيرتاريخ، ج غبار، افغانستان در م-  

 ٦٤٤فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد، ص- ٧٩



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٥ 

امير نصرهللا خان يک فرمان رسمی ويک  مکتوب خصوصی ..هللا خان است

توسط شجاع الدوله فراش باشی بعنوان عين الدوله فرستاده بود ودر فرمان 

رسمی از کشته شدن امير حبيب هللا خان وانتخاب خودش به پادشاھی و درنامه 

يعت مردم در خصوصی تعيين يک ھيئت مشاور را برای عين الدوله وفرستادن ب

سردار عبدالقدوس : ھيئت مشاور عبارت بودند از.جtل آباد تذکر داده شده بود

خان اعتماد الدوله،محمدنعيم خان نايب سا^ر بدخشانی،مرزامحمودخان امين 

نظام، محمدسرورخان والی سابق ھرات مشھور به بابای کرام، سردار 

سا^ر ،سردار محمدعلی عبدالوھاب خان امين مکاتيب، صالح محمدخان نائب 

شھزاده عين الدوله فوری مجلسی مرکب از . خان سرکردۀ تعميرات وغيره

افسران ورجال بزرگ دربار منعقد کرد و فرمان شاه جديد امير نصرهللا خان 

دراين فرمان گفته شده بود که امير بدست مرد ناشناسی کشته . قرائت گرديد

ادشاھی برداشته شده است، بايستی عين وسردار نصرهللا خان نايب السلطنه به پ

اکثريت اعضای مجلس . الدوله بيعت نامه کابل را گرفته به جtل آباد بفرستد

گفتند که آنچه در فرمان شاه جديد گفته شده عملی گردد واز خون ريزی اجتناب 

امان هللا خان ايستاده . شود، محمودطرزی وبعضی افسران ديگر خاموش بودند

دت امير به تحريک کسی است که خود طالب سلطنت شھا: شد وگفت

،لھذا من بدستان خون آلود بيعت نميکنم )منظور سردار نصرهللا خان بود(است

کسی که با رأی من موافق است بدست . وبه تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم

راست من بايستد و نخستين کسی که  پيش شد صالح محمدخان نايب سا^ر 

او دست امان هللا خان را به بيعت گرفت و .  اول سپاه کابل بودقوماندان لوای

درباريان موقع .وفاداری خود را اظھار داشت و در دست راست او بايستاد

جنرال عبدالوکيل خان بيرون رفت وسپاه کابل را .شناس نيز از او تبيعت کردند

 خان امان هللا. بسرعت احضار ودر برابر سtم خانه بحالت تيارسی در آورد

سپاه حافظ کشور :سواره رفت وسtم عسکر را پذيرفت ودرنطقی که نمودگفت

درحالی . واستقtل مملکت است  پس بايد رفاه و آسايش او مد نظردولت باشد



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٦ 

عساکر سtم شاھی نواخت . که سابق چنين نبود واما در آينده چنين خواھد بود

     ٨٠ ...وتوپخانه به صدا در آمد

ان هللا خان اعtميه سلطنت خود را نوشته و به قشله ھای به تعقيب آن ام

 جtل آباد را  قطع - عسکری و عنوانی حکام و^يات فرستاد و لين تليفون کابل 

نمود وقطعاتی نظامی  را بسوی جtل آباد سوق داد وسپس جواب نامه وفرمان 

پنجات باشی امير نصرهللا را با بيعتنامه مردم کابل با خودش بدست مtغtم محمد

امير نصرهللا خان که از قطع لين تليفون .وشجاع الدوله به جtل آباد فرستاد

ونرسيدن جواب نامه ھای خود پريشان ومضطرب بود، نامه ديگری بدست 

سردار محمديونس خان عنوانی عين الدوله فرستاد ،اما سردار يونس خان  

امير امان هللا خان بعيت ًھمينکه بکابل رسيد واوضاع را مشاھده کرد،فورا به 

به محض ورود درکابل جوش وخروش «:و به اميرنصرهللا خان نوشت که.نمود

غريبی از افسران لشکری وبزرگان کشوری ومشايخ وسادات وعموم لشکر 

وجمھورمردم کشور را با اعليحضرت امير امان هللا خان مشاھده کردم،در 

دارند،حق را به جانب ايشان بحرحيرت فرو رفته از د^يل زيادی که در دست 

پس از حصول نظريات ومعلومات خود دوستانه ومخلصانه عرض . دانستم

ميدارم که به مجرد وصول مtغtم محمدپنجات باشی خود را از امارت خلع وبه 

 کنيد وا^ در اقدام به خون ريزی گردن شما به رشتۀ امير امان هللا خان بيعت

ومن او را حق بدست دانسته بيعت . ته ميشودعصيان وطغيان درنزد خداوند بس

ًبا رسيدن مtغtم محمد وشجاع الدوله به جtل آباد فوراامير نصرهللا . ٨١».کردم

خان  آنھا را به حضور پذيرفت وبعد از مطالعۀ اعtميه پادشاھی اميرامان هللا 

محمد خان وبيعت نامه مردم کابل، جريان اوضاع کابل را ابتدا از زبان مtغtم 

وسپس از زبان شجاع الدوله شنيد، وبعد کتاب سفيدی  که در جلو رويش روی 

ميز قرار داشت بازکرد وچيزی در آن نوشت ومتن را برای ميرزا محمدحسن 

من از دل وجان، بt «:او استعفای خود را با اين عبارات نوشته بود. قرائت نمود

                                                

٨٠
  ٧٥٣ -٧٥٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  

٨١
  ٦٦٧ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٧ 

ت کشيده،خود را خلع کردم اکراه واجبار ويأس وھراس،از سلطنت افغانستان دس

وھريک از فرزندان امير مرحوم که خيال امارت را داشته باشد به او واگذار 

   ٨٢» .ميشوم

ميرزامحمدحسين خان مستوفی الممالک بعد از شنيدن آن استعفا نامه 

عرض ميکنم که وقت کار است نه اين رفتار،که شما اختيار «:اظھارداشت

 وبی وقار می سازيد، تاجان در تن و رمق در بدن ميکنيد وخود را درانظار حقير

داشته باشيم، پای ھمت فشرده خون خود را به رکاب ھمايونی خواھيم ريخت و 

   ٨٣». با عين الدوله خواھيم در آويخت ونخواھيم گذاشت که رايگان کامياب شود

موضع يأس واضطراب وموقع ھراس وتشويش :  وسپس افزود که

وپريشانی را در دل نبايد راه داد واساس محکم وشتاب نيست ونا اميدی 

ودر خصوص امارت عين الدوله که مردم کابل به او بيعت . واستواربايد نھاد

اول، اينکه مرتکب ومباشر اين :واطاعت کرده اند، از دوصورت بيرون نيست

امر يک کس ديگرو آن سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله است وشما او را 

 ميشناسيد که سالھا خيال فتنه انگيختن وآتش فساد افروختن را در از من خوبتر

دل وکاخ دماغ دارد ودر خt ومt اين آرزو را می پروراند و ميخواھد منويات 

دوم،اگرديگران نيز . خويش را حاصل کند وملک وملت ودولت را به باد فنا دھد

يا : خالی نيستتأسی به او کرده شرکت در مفسدت ورزيده باشند، از دو وجه 

نميدانند ونميفھمند ومقلدند ويا ميدانند وميفھمند ومخربند وانگليس وروسخواه 

به ھرصورت وھرنوع ازاين . ميباشند ودشمن وا^ وبدخواه عين الدوله اند

وجوه که باشد، عين الدوله را به روی کارکشيده درباطن مدعا ومقصد خود را 

 که مغرضين ومدسسين، عين الدوله ھزار حيف وافسوس.... حاصل می نمايند

مفھوم حضور وا^ ) مtغtم(را فريب داده اغوايش نمودند واز بيان پنجات باشی

شده خواھد بود که عين الدوله دست اسراف وابذار به خزانه واسلحه وقورخانه 

آيا اين کردار او . دولت گشوده، دامن دامن وخروارخراوار، بذل وايثار می نمايند

                                                

 ٦٧٨ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد، ص - ٨٢
  فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد،ھمان صفحه- ٨٣



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٨ 

واھد رسيد ودر عاقبت چه به ديدار خواھد آمد واز تقسيم خزانه به کجا خ

وقورخانه چه نتيجه نمودارخواھد شد؟ وهللا کار اعتماد الدوله است ووقت 

وصول به مقصد خود را يافته اقدام درحصول مرام خويش نموده، راه ايقاد آتش 

و در محل شما بايد تدبير عtج امور را به دستوری که ا.فساد پيش گرفته است

اجرا می گذارد کرده، دفع دسايس او را بنماييد و وقع درگفتار وکردار ورفتار 

  ٨٤ ».عين الدوله ننھاده،محکم واستوارش ندانيد که اعتماد واعتبار ندارد 

گرديد و از حاجی  اميرنصرهللا خان با استماع سخنان مستوفی،اغوا

.  وامير امان هللا خان شدمtعبدالرزاق طلب استفتای شرعی در باب امارت خود

مt عبدالرزاق، حمايت  وبيعت مردم کابل را ازامارت امان هللا يک روز بعد از 

اعtم امارت نصرهللا خان، بغاوت دانسته، امارت امان هللا خان وبيعت مردم کابل 

را شرعا ًناجايز و ناروا شمردوگفت که در صورت جنگ ھرکه از تبعۀ امان هللا 

 وھرکه از تبعۀ اميرنصرهللا خان کشته شود، شھيد گفته کشته شود،ضال

امير نصرهللا خان از اين فتوا قويدل گشت و به ميرزا محمدحسن خان .  ٨٥ميشود

  .ھدايت داد که چيزی تحريرو آماده کند 

  

 طرح ده فقره ای مستوفی الممالک برای جنگ با امان هللا خان

 فقره ای را آماده کرد ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک طرح ده

 :که درانھا آمده بود

 . روپيه ارتقا يابد٢٥ معاش افراد سپاه به - فقره اول

 ١٦٠به حکومت انگليس مکتوب فرستاده شود تا :  ميگفتفقرۀ دوم،

لک رويه پول مستمری انگليس به امير حبيب هللا را که نزد آنھا در پيشاورمانده 

 . قرار بدھنداست، دراختيار سردار نصرهللا خان

   ، به سپاه جtل آباد وظيفه ميداد تا به استقامت کابل به مقابل فقرۀ سوم

  سپاھی که از کابل بصوب جtل آباد پيش می ايد حرکت نموده در محل نمله 

                                                

 ٦٧٩ محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد، ص  فيض- ٨٤
  ٦٨١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد، ص - ٨٥



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١١٩ 

 . وسرخ پل توقف نمايد واز پيش آمدن سپاه کابل ممانعت کند

ه تگاب رفته ، به سردارعنايت هللا خان وظيفه ميداد تا بفقره چھارم

اقوام صافی را که اقوام والدۀ ماجدۀ شان است با خود گرفته از شمال برکابل 

وسردارحمايت  هللا خان با ايشيک آقاسی سردار شيراحمدخان به .حمله نمايد

سمت پکتيا رفته ومردم جدران ومنگل را تشويق به شورش نمايند که از جنوب 

 .برکابل حمله کنند

 ھزار مرد جنگی از قبايل شينواری ٢٠: حکم ميکردفقرۀ پنجم،

 . وافريدی ومومند واطراف جtل آباد برای حمله به کابل فراخوانده شوند

علياحضرت سرج الخواتين مادر امان هللا خان :  گفته بود فقرۀ ششم،

وخواھران وی وھمه مستورات خاندان شاھی که از کابل به جtل آبا آمده اند، 

ور نيک محمد به لغمان فرستاده شوند وبخصوص تحت نظرايشيک اقاسی حض

عليا حضرت وخواھران سکۀ امان هللا خان در قلعة السراج لغمان بطور يرغمل 

 . نگھداشته شوند

ً قيد کرده بودکه فرامين واحکام امير نصرهللا که قبt به کابل فقره ھفتم،

حرير وعنوانی  ًفرستاده شده بود،واز سوی امير امان هللا خان قيده شده،مجددا ت

 .حکام وواليان و^يات فرستاده شود

که زياده اقامت مtغtم در جtل آباد موجب : تاکيد ميکردفقرۀ ھشتم،

ضرر وفساد است وبايد ھرچه زودتر جواب نامه ھای امير امان هللا خان به او 

 .داده و رخصت شود

ھرقدر جواھرات واسکناس وپوند انگليسی که در :، ميگفتفقرۀ نھم

جtل آباد به خزانه ھمرکاب ونزد اھالی ونزد محمدولی خان خزانه دار عين 

المال موجود وحاضرباشد، با شخص معتمد وبخردی در پشاور ھندوستان 

فرستاده وفروخته شود وھرقدر لوازمات حرب چون خيمه واسپ وشتر که به 

 . کار باشدخريده آورده شود

ر خزانه ھای جtل آباد وکنر  حکم ميکرد که ھرقدرپولی که دفقرۀ دھم،

ولغمان  موجود ميباشد، محاسبه  واز آن ھنگام ضرورت در جنگ استفاده 

اميرنصرهللا خان بعد از استماع فقرات ده گانۀ ميرزا محمدحسين خان . شود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٢٠ 

ًھزار آفرين برقوۀ مدرکۀ شما،واقعا درخور وزارت «مسرورانه گفت که 

    ٨٦ ».ھستيد

 

 :فی الممالکفيصلۀ شوری برطرح مستو

 جمادی ا^ولی، ايشيک آقاسی علی احمدخان تا ساعت ٢٣فردای آن روز

ذوات . صبح حاضرنشد وغيابت او امير نصرهللا خان را به فکر اندرساخت١١

امير نصرهللا خان دير آمدن او را فراراوجانب کابل .ديگر نيز دچارتشويش شدند

ک نفرودو نفرآباد يا حدس زد وبعد خطاب به حضارگفت که کار سلطنت به ي

من باک :وعtوه نمود.خراب نميگردد، من پروای آمدن ونيامدن او را ندارم

ندارم، ھرکه خواھش دارد از روی رغبت از طرف من رخصت است که نزد امان 

درھمين فرصت بودکه .هللا خان برود،عاقبت ووخامت کردار خود راخواھد ديد

سپس . امير وديگران رفع گرديدعلی احمدخان حاضرآمد وسtم داد وتشويش

عبدا^حدخان تسويدنامۀ مردم جtل آباد را بجواب مردم کابل حاضر کرد 

درنامه به . ومستوفی محمدحسين خان که خود آنرا نوشته بود، قرائت نمود

ھنوز وقت است وھيچ نرفته وفتنه شدت «مردم کابل توصيه شده بودکه 

 ونظر به خاتمه کارنمائيد که انفعال نپذيرفته است، بايد بيدار وھوشيارشويد

مفھوم کلی پيام اين بود .باقی اختيار بدست خود شماست.وشرمساری بار نيارد

بعد از . که از امير نصرهللا خان حمايت نماييد و از بيعت با امان هللا برگرديد

سردار :استماع نامه وتائيد اميرنصرهللا خان ،ھريک از اعضای شوری ازقبيل

خان پسراميرکبير مرحوم دوست محمدخان، شھزاده عنايت هللا معين محمدعظيم 

السلطنه،حيات هللا خان عضدالدوله، وشھزاده امين هللا خان سردار مدافع 

وشھزاده محمد عمر خان سردار صنايع وشھزاده غtم علی خان وسردار 

محمدآصف خان وسردار محمد يوسف خان مصاحبان خاص امير مرحوم 

ر محمدنادرخان وفتح محمدخان امين العسس وشاه ولی خان وسردار سپھسا^

رکاب باشی ومحمدولی خان سرجماعۀ غtم بچه گان خاص وميرزا محمد 

                                                

 ٦٨٥-٦٨٣ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ھمان جلد، ص- ٨٦



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٢١ 

عمرخان منشی وايشيک آقاسی ملکی علی احمدخان وايشيک آقاسی نظامی 

شيراحمد خان، وايشيک اقاسی خارجه محمدعزيزخان  وايشيک آقاسی حضور 

آقاسی دوست محمدخان ناظم،وميرمحمدحسين خان نيک محمد خان وايشيک 

حاکم جtل آباد وحاجی مt عبدالرزاق خان وميرزامحمدحسين خان مستوفی 

وبرگد محمدانورخان وجنرال عبدالرحيم خان محمدزائی وغيره اعيان واشراف 

  . برنھاده دست خط کردند) ُمھر(لشکری وکشوری برآن خاتم

ه تا اين  وقت خود را صدراعظم درعين امضا کردن عبدا^حدخان  ک«

عرض ....ديگرگون می ديد امير نصرهللا خان می پنداشت ،وحال را وارونه و

او  کرد که اين مکتوب را بمن تفويض کنيد تا خودم نزد عين الدوله رسانيده و

را به درستی فھمانيده از خيال محالی که دارد مانع شوم که سفک دماء 

وامير نصرهللا خان که به او  .به مسلمان کشتن نگرايد درافغانستان اجرا نيابد و

اعتماد داشت خواھش او را پذيرفت وگفت انشاء هللا تعالی فردا خواھيد 

امير نصرهللا خان با  وپس از امضای نامه مجلس مشورت خاتمه يافت و.رفت

ديگران به منازل خود  انديشه شد و  خلوتگاه تصور و خاصان خويش در

   ٨٧ ».رفتند

زديک غروب آفتاب اھالی شوری دوباره گرد ھم آمدند  تا پس از نماز ن

. شام روی امکانات طرح ده فقره ای ميرزامحمدحسين خان باھم مشورت نمايند

اکثريت مواد آن طرح بنابر د^يلی که ھريک از اعضاء مجلس اظھار کردند، 

 .يکی بعد ديگری رد ويا تعديل گرديد

 ٦٠٠ان يکجا با مستوفی الممالک ھمراه با قرارشد سردار عنايت هللا خ

 ھزار ٢٠در مورد آماده کردن . سوارپس فردا بصوب تگاب ونجراب حرکت کنند

مليشای قومی مردم افريدی وشينواری وجtل آبادی مستوفی وايشيک آقاسی 

مکتوبی که .علی احمدخان گزارش دادند که تا دوسه روز ديگر آماده خواھند شد

بدالرزاق به پيرتگاو مt عبدالحميد نوشته ميفرستاد ھنوز قرار بود حاجی ع

آماده نشده بود، ولی فيصله گرديد که قوای نظامی جtل اباد فردا بسمت نمله 
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وعلياحضرت . وپل سرخ حرکت نمايند وبرگد محمدانورخان بسمت جنوبی برود

 با دخترانش به جای لغمان بھتراست بکابل فرستاده شود تا پسرخود امان هللا

سردار محمديوسف خان . خان را نصيحت کند واو را از تصميمش منصرف سازد

سراج الخواتين تعيين شد،مگر  پسراميرکبير برای ھمرکابی علياحضرت

خtصه فيصلۀ نھائی برای فردا . محمدولی خان اين وظيفه را بعھده گرفت

ست  جمادی ا^ول، سپاه جtل آباد د٢٤اما فردای آن روز .  ٨٨موکول شد

  .بشورش زد وخواھان تسليم دادن قاتلين امير شھيد شدند

برنامه ھای ميرزا محمدحسين خان را برھم جtل آباد اگر شورش سپاه 

نميزد، وطرح او مبنی برتحريک مردم کوھستان وپکتيا واقوام افريدی 

ًوشينوار ومومند وجtل اباد برای حمله برکابل  جامۀ عمل می پوشيد،  يقينا که  

 خونھایِدورۀ سقوی ديگر در انتظار مردم کابل بود وخدا ميداند که چقدر يک 

خانواده ھای شريف کابل بی ريختانده ميشد وچقدرمردم در کوچه ھای کابل 

وامثال عزت ميشدند و دار وندار خود را از دست ميدادند تا مستوفی الممالک 

شبختانه که باقی بمانند  اما خوخود قدرت صباح  ديگر برمسند  چنداو 

ھوشياری طرفداران امان هللا خان،وپخش اعtميه سلطنت امان هللا خان و 

 معابرعمومی وقشلۀ نظامی جtل آباد، مساجد واوراق بيعتنامه مردم کابل در

فتنه بازی تمام پtنھای شوم مستوفی الممالک را نقش براب ساخت ونتيجۀ اين 

  .ھا سرخود او را خورد

  

 :د وگرفتاری نادرخان و مستوفی الممالک شورش سپاه جtل آبا

سپاه در قرارگاه نظامی جtل اباد ) جمادی ا^ول٢٤(  روز چھار شنبه 

سپاھيان ازميان .دست بشورش زدند وخواھان قاتل امير حبيب هللا خان شدند

خود يک نفر سرباز ھراتی را بنام غtم رسول به حيث وکيل وقوماندان خود 

ادر خان با اطtع از شورش سپاه ،برای خاموش کردن سپھسا^ر ن. برگزيدند

دو  برادرش شاه محمودخان وبرگد . غايله بسوی قرارگاه نظامی حرکت نمود
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٢٣ 

محمدعلی خان نيز وی را ھمراھی کردند، ھمينکه سپھسا^ر وارد قشله نظامی 

شد، عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بزير آوردند ومحبوس کردند 

بزودی خبر حبس سپھسا^ر . ھان وی نيز عين عمل را انجام دادندوبا ھمرا

وبرادرانش به سردار محمديوسف خان مصاحب خاص امير شھيد، وسردار فتح 

محمدخان امين العسس ومحمدعزيز خان ايشيک آقاسی خارجه، واحمدشاه خان 

سرميراسپور و احمدعلی خان سرخان اسپور، که در محل اقامت شاه 

. ھم نشسته بودند رسيد وآنھا را سخت مضطرب و پريشان ساختمحمودخان،با

ًمتعاقبا امير نصرهللا خان نيزاز بلوای سپاه مطلع گرديد، فورا کس فرستاد و  ً

شھزاده عنايت هللا خان نايب السلطنه وميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک 

به تگاو  که دونفر اولی آماده رفتن -وعلی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی را

 احضار - ونجراب برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان هللا خان بودند

کرد ودستور داد تا به قشله بروند و سپھسا^ر را از دست عساکر رھا کرده 

   ٨٩معلوم نمايند که عساکرچی ميخواھند؟ 

آنھا نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه اميرنصرهللا خان عرض کردند که 

ل يا قاتلين امير شھيد را ميخواھند وسھسا^ر را بخاطراينکه عساکر قات

نتوانسته از امير بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت او امير به قتل رسيده، 

امير  دو نفر . لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در حبس خواھد بود

رستاد، را نزد عساکر ف)  صاحب جان پاچا ونقيب صاحب(روحانی با نفوذ  محل 

آنھا از سپاه پرسيدند شما چکسی را قاتل امير ميدانيد، بگوئيد تا او را به شما 

وکيل سپاه گفت ما فتنه نميخواھم فقط ! تحويل دھيم ودست از فتنه کوتاه کنيد

« : ھر دو روحانی بازگشتند وبه اميرنصرهللا خان گفتند که .قاتل را ميخواھيم

يگر نميخواھند وعزم تخريب حصار واسtميت ايشان به جز قاتل امير ھيچ چيز د

وکسانی را که قاتل ميدانند، د^يل براثبات قاتل  .ونھب وغارت را جزم ندارند

وچون نامنويس را که ... بودن آنان را اقامت مينمايند ونام به نام نوشته داده اند

ن کرنيل شاه علی رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست امير نصرهللا خا
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٢٤ 

دادند، مکشوف افتاد که غtم بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپھسا^ر را 

در شب و روز  که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با امير شھيد بودند و

وگاه وبيگاه حايل ومانعی از دخول وخروج خود، در ھنگام خواب وبيداری 

صرهللا خان وامير ن. اعليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوند

امرنمود که ھمه را قرار نام نويس فوجی به دست آورده نزد فوجی گسيل نمايند 

وسپاھيان نوبتی خدمت، چپ و راست،در پی اسامی افتاده و از جمله 

محمدوليخان سرجماعه غtم بچه گان خاص را که با علياحضرت معلومات از 

فته وشجاع الدوله بلوای فوج حاصل کرده به سواری موتر، راه کابل بر گر

فراش باشی، که در شب چنانچه گذشت گريخته بود،نيافته وديگران را پيھم 

  ٩٠ ."بدست آورده، محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن آغاز نھادند

وکيل سپاه غtم رسول خان ھدايت داده بود که علی :کاتب ميگويد

بايد احمدخان ايشيک آقاسی ومستوفی الممالک ميرزا محمدحسين خان نيز 

وقتی عساکر به عقب علی احمدخان رفتند وی به بھانه ای خود  شوند، دستگير

را ازچنگ عساکر نجات داده جانب کابل فرارکرد ولی مستوفی الممالک دروازه 

اين امر خشم وغضب . خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد

تافته موضوع را به عساکر را برانگيخت و يکی ازآن ميان به قشلۀ عسکری ش

اطtع ديگران رساند واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای کوبيدن منزل 

ميرزا محمدحسين خان مستوفی بيرون کشيدند و ديوار ھای منزل مستوفی را با 

کاتب . خاک يکسان نمودند وخود مستوفی را کشان کشان بيرون آوردند

لجن به روی ماليده ودست محمدحسين خان رابا سربرھنه و^ی و«:ميگويد

برعقب بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت چون حيوان قtده به گردن 

وسپاھيان با . انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل لشکرگاه کردند

.  سرنيزه تفنگ بر او تاخته، بtدرنگ آھنگ ھtک وبه خاک انداختنش نمودند

مدانورخان به عزم اينکه لک ھا روپيه از مال در عين ھجوم وازدحام، برگد مح

دولت وعجزۀ ملت که سالھا به جور و اکراه و رشوت اخذ وجمع کرده وھزاران 
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نفر را از اعيان واشراف ومامورين را به دسيسه و اعتساف، خانمان برباد دمار 

وھtک داده است،اگر کشته شود، ھمه تلف وضايع ميگردد ، پس خود 

خته، برگردنش سوار شد و پايھای خويش را از دو طرف رابردوش او اندا

برسينه اش اويخته، ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار 

آمد و در باطن از ھدف نوک سر نيزه شدنش نجات داد، زيرا که سپاھيان از بيم 

آسيب رسيدن به برگد محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرنيزۀ خود را حوالۀ 

وھم چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از ^ی ولجن به کمال بد . دنداو نکر

حالی در مبرزش کشانيده  و محمدانورخان از دوشش فرود گشته،به اندرون 

دراين حال جنرال . بيت الخtء مقيد داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدند

دحسين خان عبدالرحيم خان سراز اورسی کشيده وسپاھيان را از قتل ميرزا محم

مانع آمد فرمود که اگرخون ناپاک ونجس اين خوک بی باک را بريزيد، گويا در 

حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده ومنافع ھنگفتی را که در نزد اوست، 

پس بھتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا . ضايع وتلف خواھيد نمود

موده، بعد ھtکش سازد و از اين دولت پول ومال خود را از نزد او اخذ و قبض ن

گفتار وممانعت جنرال عبدالرحيم خان، سپاھيان پراکنده شده دست از قتل او 

   ٩١ ».برداشتند

 جمادی ا^ول، اميرنصرهللا خان بعد از ٢٥فيض محمد می افزايد که روز 

 روز امارت که سه روز را به فاتحه گذشتاند وسه را در مشورت با رجال ٦

ستوفی الممالک وقاضی مt عبدالرزاق وشنيدن اخبار کابل از زبان دربار خود م

قاصدان رسيده از کابل  وجستجوی راه تسليم يا مقابله با امير امان هللا خان 

. وبه امير  کابل بيعت نامه خود را فرستاد. گذشتانده بود، از امارتش استعفی داد

،نظاميان به امر )ولجمادی ا^(در روزشنبه بيست وھفتم «کاتب ميگويد که 

ايشيک آقاسی محمودخان،که از طرف اعليحضرت امير امان هللا خان،وارد جtل 

آباد شده بود، دست به کار فرستادن محبوسين در کابل اقدام نموده وگرفتاران 

دست خود را که به نام قتلۀ امير شھيد در سtسل واغtل انداخته بودند، 
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ه به حفاظت دسته ای از سپاھيان وسا^ری برعرادۀ ھای حمل اثقال برنشانيد

   ٩٢ ».کرنيل شاه علی رضا خان رھگرای دارالسلطنه ساختند

پس از استعفای  اميرنصرهللا خان از امارت ،حاجی مt عبدالرزاق که 

فتوا بر بغی وطغيان امير امان هللا خان را داده بود، بسوی کوھستان مومند فرار 

 اينکه درجنگ استقtل  در ناحيه وزيرستان در آنجا متواری بود تا کرد  و

ازخود خدمت و رشادت  به نفع افغانستان نشان داد و اميرامان هللا خان او را به 

پاس خدماتش عفو کرد و دوباره به افغانستان برگشت وبکابل آمد مورد تفقد 

٩٣.ومھربانی شاھانه قرارگرفت
 

انھای استالين در  از زند١٩١٥افسر اتريشی ايميل ريبيچکا،که درسال 

آسيای مرکزی فرارکرده بود وبه افغانستان پناه آورده بود ودر روز اعtن 

سلطنت اميرامان هللا خان در مسجد عيدگاه حضور داشت، چشم ديد خود  از 

اين خبرکه « :صحنۀ ورود گروه متھم به قتل امير حبيب هللا را چنين بيان ميدارد

مرد کشور،با ھمه قدرتش دستگيرشده مستوفی، يک کوھستانی ومنفورترين 

او بزرگترين اخاذ وفاسد ترين مامور دولت به . بود، ھمه را خوشنود ساخته بود

ديری نگذشت که بازداشت شدگان را دست و پا بسته به کابل . حساب می رفت

محمدزائی ھا کوشش ميکردند که برای نجات ازنگاه ھای کنجکاوانه . آوردند

تين ھای خود پنھان کنند، برخtاف آنھا، مستوفی مردم خود را عقب پوس

. لجوجانه به مردم نگاه ميکرد که برای اينکارش دشنام ھای زياد نثارش شد

زمانی که نادرخان وزيرجنگ سابق از موتر پائين  شد،يک لحظه ايستاد،دست 

خدايا تو ميدانی که من : ھا را برای دعا با^ کرد و اين کلمات را به زبان آورد

اين کلمات چنان به سادگی وگيرائی » .يگناھم، ھرچه توميخواھی، ھمان شودب

. گفته شد که مردمی را که آنجا گرد ھم آمده بودند، سخت زيرتاثير قرار داد

. دشنام ھايی که تا آن لحظه نثار بازداشت شدگان می شد به يکباره پايان يافت
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ن که بزودی آزاد خواھد بtفاصله گفته ميشد، نادرخان بی گناه است وبه يقي

  ٩٤ ».شد

درکابل البته بدستور اميرامان هللا خان زنجير و زو^نه از دست و پای 

موضوع قتل مورد تحقيق قرارگرفت   سپھسا^ر ومتھمين ديگر برداشته شد و

به قول غبار، درکابل شخصی بنام فتح عليخان . وسپس به محاکمه سپرده شد

ی خان جاغوری به دروغ شھادت داد که او جاغوری از خاندان سردار شيرعل

درنتيجه .  قاتل را ديده ومی شناسد و او جز شاه علی رضاخان کسی ديگرنيست

شاه امان . شاه علی رضا محکوم به اعدام شد وساير متھمين قتل امير آزاد شدند

هللا پس از ابtغ حکم قاضی محکمه از جايش بلند شد وشمشير از نيام کشيده 

« :غبار ميگويد. نيام کرد وگفت من از ريختن خون محکوم درگذشتم دوباره در

ًدرحالی که در تمام حلقه ھای پايتخت علنا گفته ميشد که قاتل امير حبيب هللا 

است نه کسی )عضو جمعيت سری دربار(خان، شجاع الدوله فراش باشی

در ) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٤مستوفی الممالک مرزا محمدحسين خان در. ديگری

"  ، اما فيض محمد کاتب ، متذکر ميشود که٩٥ ». ارگ از درختی آويخته شدباغ

پس از ورود اردوی کله گوش ولمقان، در افواه جمھور انام سمر و مشتھر 

 ٩٦."گشت که احمدشاه خان سرميراسپور، امير مبرور را به قتل رسانيده است

ختيار کند معلوم ميشود که شاه علی خان رضا خان ديگر نميتوانسته خموشی ا

وواقعه دستگيری قاتل  و رھائی او توسط سپھسا^ر را به زيردستان وساير 

  .افسران حکايت کرده است

  

  :نتيجه 

از مجموع گزارش ھای مرحوم غبار، وفيض محمدکاتب به اين نتيجه 

ميرزا محمدحسن خان کوتوال وبعد مستوفی الممالک،يکی از :دست می يابيم که 
                                                

 خداداد افغانستان، ترجمۀ رتبيل شامل آھنگ وروح هللا ياسر،چاپ ايميل ريبيچکا، درکشور- ٩٤
 ٢١٢، ص ٢٩١٤آلمان، 

٩٥
  ٧٤٥، ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج-  

٩٦
  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠ قسمت سوم، چاپ ٤فيض محمحدکاتب،سراج التواريخ، جلد -  
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عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان بوده، در ھردو رژيم ارکان مھم دولت امير 

 امير آھنين و امير حبيب هللا خان، وظيفۀ نھايت خطرناک يعنی کوتوالی

ًرا بعھده داشته است وطبعا برای خوشنودی امير ) امورامنيت واستخبارات(

وتأمين امنيت آھنين  کشور، بيش از پيش به تقويت شبکۀ جاسوسی 

وجه ميکرده است وھر آدم بدبختی که درمرکز يا و^يات، خوش واستخباراتی ت

ميرزا محمدحسين نمی آمد، مورد پيگرد جواسيس اوقرار ميگرفت وبھانه ای 

و با اعمال شکنجه ھای .برای دستگيری وی پيدا ميکرد وبزندان می انداخت

ر وحشت آور ازمتھم اعتراف گرفته ميشد و بعد آن اعترافات  روی ميز امير قرا

ازاين لحاظ تعداد . ميگرفت تا شخص به جزای که مستحقش نبود ميرسيد

بيشماری از مردم کشور ازدستگاه استخبارات امير وبقول غبار، از شش کtه 

 .که ميرزا محمدحسين کوتوال در رأس شان بود، سخت در ھراس ومتنفر بودند

دومين گروھی که ضرب شصت ميرزامحمدحسين خان را ديده بودند، 

نورين وعناصر آگاه و روشنفکر  جامعه بود، که بنام مشروطه خواھان ياد می م

 از سوی مستوفی الممالک شناشائی ١٩٠٩مشروطه خواھان اول در . شدند

وسرکوب ونابود شدند وگروه دوم اين جنبش،که رھبرمعنوی شان محمودطرزی 

ار بودند، ولی در رأس شان شھزاده امان هللا خان واعضای شان ليبرالھای درب

 توسط عبدالرحمن لودين، بر امير در شوربازار ١٩١٨بعد از فيرتفنگچه در

کابل، از سوی مستوفی الممالک کشف و مورد پيگرد قرار گرفتند و تعدادی از 

اعضای مشروطيت را دستگير و با غل و زنجير در زندان ارگ محبوس نمود و 

کرده بود که در پشت اين حرکت گزارش آن را به امير حبيب هللا خان داد وعtوه 

و امير نيز دادن جزا به عاملين . ھا شھزاده عين الدوله امان هللا خان قرار دارد

سوء قصد عليه خود را به بازگشت از سفر لغمان موکول نموده بود و اگر کار 

امير پيش از پيش  در لغمان يکطرفه نمی شد، واضح بود که تمام اعضای 

ثل اعضای مشروطيت اول سر به نيست می شدند و جنبش مشروطيت دوم، م

عبدالرحمن لودين،  عبدالھادی :بھترين وفدا کارترين فرزندان کشور از قبيل

خان داوی، عبدالحميدخان کميدان،محمداسحاق خان قزلباش،شمس الدين خان 

محصل سابق مکتب حربيه  وشيرمحمد خان معروف به افغان بيگ 
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وازی، شجاع الدوله خان غوربندی، سردار ،محمودطرزی، محمدولی خان در

عبدالرحمن خان،سردار حبيب برادرش، وده ھا تن ديگر، فدای خوش خدمتی 

مستوفی الممالک ميگرديدند که خوشبختانه مستوفی الممالک به اين ھدف خود 

نرسيد وقبل ازمشاھدۀ قتل مشروطه خواھان، خودش به اتھام جرم وجنايت 

از  سلطنتی ۀګ ميان اعضای يک خانوادبرای جنوخيانت بخصوص بجرم تtش 

 .سوی محکمه کابل به اعدام محکوم گرديد

مستوفی الممالک بنابر سوابق دشمنی و رفتار زشت ودور ازاحترام خود 

نسبت به شھزاده امان هللا خان ومادرش علياحضرت سراج الخوالتين، وشکنجه 

بقدرت رسيدن امان هللا ھای که درحق رجال مشروطه خواه روا داشته بود، از 

خان، خوف داشت وآينده  خود را در خطرميديد، لھذا آخرين تtش ھای خودش 

را بکار بست تا مانع بقدرت رسيدن شھزاده امان هللا خان گردد، اما متاسفانه که 

سردار نصرهللا خان اين موضوع را درک کرده نتوانست وفريب مشورت ھای 

 خود را در لحاف خيانت و توطئه مستوفی غلط وتفتين آميز او را خورد و

  .الممالک پيچاند و بھايش را باجان خود داد

امير نصرهللا خان با وجود يکه در آغاز تصميم درستی گرفت واز امارت 

 مستوفی الممالک مغرضانۀسخنان شنيدن خود منصرف شد واستعفا داد ولی با 

ری از خانوادۀ سلطنتی  اغوا شد و فريب طرح جنگجويانه او را عليه عضو ديگ

به يقين . خورد و سرانجام سرخود را بر اين طرح تفتين آميز از دست داد

ميتوان گفت که اگر اميرنصرهللا خان به سخنان مستوفی الممالک گوش نميداد و 

آنچه برکاغذ نوشته بود، در پای آن امضاء ميگذاشت وآنرا به امير امان هللا 

  . بدی روبرو نميگرديدخان ميفرستاد،ھرگز با فرجام

) منشی اعليحضرت امان هللا خان(به قول  شادروان محی الدين تفويض 

در دورهء که شھزاده نيابت سلطنت پدر را داشت و ھم بعد از کشته شدن امير، 

از روک ميز کار وی راپورھای را از مستوفی الممالک بدست آورد که نوشته 

ايد، بعد از گرفتن سلطنت اين اسناد را شھزاده امان هللا خان کودتا مينم: بود

امان هللا خان برايش نشان داد و علت مخالفت ھای ويرا با مشروطه خواھان و 

، )سراج الخواتين(شخص خودش، و ھم راپورھای جعلی وی عليه مادرش 
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بخصوص طرح جمع آوری قوا از شمالی به طرفداری از سلطنت نصرهللا خان را 

 مشروطه خواھان ويرا با تمام معنی ميشناختند و ھم از وی پرسيد، و چون ھمه

ميدانستند ھمه رآی دادند که بايد اعدام شود و بدين گونه » فرد سياه زبان«اورا 

  ٩٧ .از درختی حلق آويز شد) ١٩١٩می ۴( ش ١٢٩٨ ثور ١۴بتاريخ 

ميرزا محمد حسين "ديپلوماتان شوروی نيز ابراز عقيده کرده اند که 

اما .قدرت عصر امير حبيب هللا خان و مستوفی الممالک وی بودخان،از رجال پر

در آغاز پادشاھی امان هللا خان،به  اتھام به فساد، رشوه ستانی و ديگر جنايات، 

ھمچنان امير جديد، امان هللا .  به امر امير محکوم به اعدام شد١٩١٩در سال 

ًبعدا خانهء مذکور . دخان فرمان صادر نمود تا خانهء ويرا در کابل مصادره نماين

بنابه تقاضای . به حيث اقامتگاه برای استفاده نماينده سياسی شوروی داده شد

محکوم، خانواده اش را امان دادند، اما به و^يات از جمله چاريکار و با دريافت 

   ٩٨ ."حقوق اندک تبعيد نمودند

بدينسان ديده ميشودکه ميرزامحمدحسين خان مستوفی الممالک، پدر 

ستاد خليلی ،در دوران امارت امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان،مدت ا

 سال از اقتدار بسيار زيادی برخوردار بوده است و به عنوان کوتوال و ٤٠

رئيس اداره حسابی واستخبارات دولت، در زندانی ساختن اشخاص وافراد 

و از راه مظنون وشکنجه کردن مردم بسياری را به خاک سياه نشانده بود 

درعين حال چون . توطئه ودسيسه واخاذی،  صاحب مال ومنال زيادی  شده بود

آدم سخت ظالم و مستبد و بيرحمی بود، زندگی کسانی را که سرشان به تن شان 

می ارزيد، بشمول مشروطه خوھان وآزادی طلبان جھنم ساخته بود و انسانھای 

ابل شه ھای مختلف شھرکوطندوست وشريف را در زندانھای مخوفی که در گو

،از دست او دل پرخون داشتند وھنگامی که او را ايجاد کرده بود وشکنجه ميداد

درچنگال عدالت  ومحاکمه دولت امانی يافتند، ھمگی به يک صدا خواھان اعدام 

وی شدند وچون راپورھای دروغين وی برخtف امان هللا خان ومادر وی عليا 

                                                

  احسان لمر، مقاله دشمنان مشروطيت، در سايت ھای پيام وطن، واصالت- ٩٧
٩٨

 در افغانستان ١٩٢٩بويکوــ قھرمان حوادث مزار، جنگ داخلی . اس. وی(  احسان لمر، -
 ).سايت انترنتی. بھرمان. ن. آغاز زندگی سياسی خليل هللا خليلی، برگرداننده از روسی ف
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کشف شده بود ونيز تtش ھای وی برای جنگ حضرت به امير حبيب هللا خان 

امير نصرهللا خان با شاه امان هللا ،محض بخاطر حفظ مقام وچوکی خودش که 

خوشبختانه موفق نگرديد، محکوم به اعدام گرديد و جايدادھای منقول وغير 

  . منقول وی نيز مصادره شد

ھان، با اعدام مستوفی الممالک درنخستين ماه ھای اقتدار مشروطه خوا

گويا عدالت برای اولين مرتبه در افغانستان بکرسی نشست، و دل ميليونھا 

 سال اقتدارش ٤٠انسان داغديده از دست ظلم و ستم مستوفی الممالک درطول 

شايد عدالت برای دومين مرتبه بر روی مردم افغانستان لبخند زده . شاد گرديد

ا از چنگ دزدان  سقاوی باشد وآن زمانی بود که  سپھسا^ر نادرخان،کابل ر

ماه مردم شريف کابل و سراسر افغانستان را بشکل ٩سقاويان  مدت . نجات داد

تحقيرآميزی به کاسۀ سرآب داده بودند، وسپھسا^رنادرخان سران سقوی اين 

دزدان ھستی ،عزت وناموس مردم را اعدام نمود و با اين کار خود برقلب ھای 

  . داغ ديده مردم مرھم گذاشت

 اميد روزی که تمام ظالمان و زور مندان و مجرمين جنگی ومتھم به به

جنايت عليه بشريت وغاصبان دارائی ھای عامه و شخصی  درچند دھۀ پسين، 

نيز به پای ميز محاکمات ملی وبين المللی کشانده شوند وحقوق پايمال شدۀ ملت 

  . از آنان واپس گرفته شود

  

  :پاسخ به يک تبصره

زی غزنوی از امريکا مطلبی از کتاب خاطرات استاد غلھموطنی بنام 

دراين مطلب  گفته ميشود .خليلی را نقل کرده ونظرمرا در مورد آن خواسته است

که مستوفی الممالک به اميرحبيب هللا خان که عازم لغمان بود پيغامی تحريری 

 بود پيغامبر را در لباس سياه و سوار بر اسپ سياه نزد امير فرستاده«: فرستاد

صبح آنروز وقتی امير به درونته رسيد قاصد پيغام را . تا توجه امير جلب شود

حيات . به امير داد، امير مکتوب مستوفی را گرفت و در جيب خود گذاشت

ھزاران نفر به آن پيغام کوچک ارتباط داشت اگر امير آنروز پيغام را می خواند 
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ًاما بعدا مکتوب بدست . تشايد امروز آينده افغانستان رنگ ديگری می داش

  ."کسانی افتاد که قتل امير را دسيسه چيده بودند

در رابطه به حکايت فوق، برداشت من اينست که اسپ سياه وقاصد سياه 

پوش عtمت خبر بد به امير بوده  است و امير اين رمز را بھتر از خليلی 

ضد عده ای از ميدانسته است که  مستوفی الممالک يک بار ديگر در آن نامه بر

مردم کشورمنجمله مشروطه خواھان و روشنفکران راپورغلط و صحيحی داده 

امير حبيب هللا نخواسته با خواندن نامه و صدور امر قتل و کشتار ويا است،مگر

دستگيری آنھايی را که مستوفی الممالک از آنھا نام برده است،بدھد و جمعی از 

  . دخانواده ھا را در کابل به ماتم بنشان

که پدرش » حيات ھزاران نفر«تأسف استاد خليلی بخاطر برباد شدن 

راپور داده بود، نيست بلکه بخاطراينده مستوفی الممالک است که اين نامه را 

نوشته بود، و اگر امير زنده می ماند، پدرش چند صباح ديگر برمقامش ابقا می 

بدست کسانی افتاد که ًبعدا مکتوب  «زيرا دراخير خاطرات گفته ميشود که . شد

اگرکمی به اين جمله  دقت شود معلوم ميگردد » .قتل امير را دسيسه چيده بودند

که نامه مستوفی الممالک، راپور سری و جاسوسی بوده که در آن نام مشروطه 

خواھانی ذکرشده بود که  به ارتباط  واقعه شوربازار، قصد قتل امير را در لغمان 

تعداد مشروطه خواھان در آن زمان به ھزاران معلوم است که . داشتند

نفرنميرسيد، ولی اگر تعداد آنھا را صدھا نفر بشماريم، گويا تباه شدن حيات 

صدھا نفرمشروطه خواه برای مستوفی الممالک ھيچ ارزشی نداشته است، فقط 

آنچه ارزش داشته اين بوده که چرا امير به نامه اش اھميتی نداده وآنرا در 

اگر براستی اين .د سياه پوش نخوانده وتصميم اتخاذ نکرده استحضور قاص

نامه قبل از مرگ امير بدست کسانی افتاده باشد که قتل امير را طرح کرده 

بودند، می بايد اين نامه يک سند قوی وانکار ناپذيری عليه مستوفی الممالک 

ام او کرده بوده باشد که در روز محاکمۀ اوھمگی را وادار به دادن رأی به اعد

لممالک برای ، مستوفی ا)آخر چاه کن در چاه است(که نتيجه اين ميشود. ستا

         . نابودی کنده بود، اما با^خره خودش درآن چاه نابود شدمشروطه خواھان چاه

  پايان
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  مششمقالۀ 

  

  مسعودفارانی

  اقدامات ضد ملی خليلی با^خره آفتابی شد

  )١٨/٠١/٢٠١۵نوشته شده در  (

  

ھمانطوريکه در شعر يد طو^ داشت، » خليل هللا خليلی«جناب استاد 

ازين سه شيوۀ، . متاسفانه در مداھنه و فرصت طلبی نيز دست توانا داشت

يلی برای اغراض شخصی اش سوء استفادۀ ھای زيادی نمود و يکی از خل

نمونه ھای سوء استفاده ھايش ھمانا مکتوب محرمانۀ سفير ايران در بغداد از 

 است که در  اسد هللا علمقول استاد خليلی عنوانی وزير دربار شاھنشاھی ايران

  : لينک ذيل پورتال افغان جرمن آنtين مtحظه کرده می توانيد

pdf.khalili_moosawi/PDF_Tahlilha/upload/net.afghangerman.www://http  

ش در تtش بود که  چگونه افغانستان را در  اخليلی تا اخير زندگی

 سابق و رووندا به ایوگوسtويميدان مسابقه تجزيه طلبی بکشاند تا مثل ي

از آنجايکه خودش دلبسته ووابسته ايرانی ھا بوده است، . نابودی کشانده شود
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اگر تمام منطقه را آب می برد، مرغابی خليلی را آب تا بند پايش بود، زيرا ايران  

ازينرو کتاب نفاق افگنانه ای بنام . ھمواره برای او چراغ سبز نشان داده بود

. راکه بدون شک فاقد ھر نوع معيار ملی است، رقم زد»  خراسانعياری از«

در زمان » خراسان«از اسم نفاق برانگيز » افغانستان«خليلی بجای اسم مبارک 

او بخاطر . و شرائطی سوء استفاده کرد که کشور در بحران جنگ ميسوخت

اھدافش وضع رقتبارافغانستان را که نياز به وحدت ملی  و ھمدردی داشت 

  .اديده گرفتن

که با ھيچ اصول کتاب نگاری، تاريخ نگاری » عياری از خراسان«کتاب 

ميان اقوام و حتی عياری برابر نبود، صرف بخاطر شعله ورشدن جنگ، در

اين ھيزم کشی به اين معنی بود که از فاسد ترين . ھيزم کشی نمودافغانستان 

می و مترقی يدی، تعلانسان که دست به تخريب تمام نھادھای اجتماعی، اقتصا

زده بود، غرض » استعمار انگليس«کشورش به امر دشمنان وبيگانگان يعنی 

  . تجزيه طلبی، تقدير به عمل آورد

 اين اثر بی ارزش، مضر و مخرب، ھرگز برای وطنداران و فرھنگيان با

از جانب ديگر ضعف اثر و . وجدان وبا شرف افغان مورد توجه قرار نگرفت

ر سبب شد تا به اثر و ھم به نويسندۀ اثر ارزشی را قايل نشوند، مطرح نبودن اث

در کنار جنگ » احمد شاه مسعود«تا اينکه شخصيت برجستۀ شورای نظار 

زيرا خليلی . (قرار گرفت» خليل هللا خليلی«جھادی اش تحت تاثير افکار استاد 

ين کتاب و تأثير نظرات خليلی و ا.) در شھر بيسوادان مرد با سواد  وشاعر بود

که البته وی ھم »  ^رنس ايرانی- چنگيز پھلوان« آقای بانفوذ ھم رکابی مسعود،

اتحاد "شغل جاسوسی داشت، سبب شد تا تشکيل نفاق افگنانه ايرا زير نام 

را به تأسی از کتاب » اتحاد شمال«بارترکيب  اين. طرح ريزی کنند" شمال

ان بميان آوردند، چنانچه کلمۀ خليلی، برای تجزيه افغانستان زير نظر بيگانگ

جنوب و جنوبی را نيز در تمام نوشته ھا و آثار و گفتار شان بشاخی باد 

منظور اين بود که افغانستان را به شمال و . ميکردند و بخورد جامعه ميدادند

با » خليلی«خtصه استاد . م کننديقستجنوب بر مبنای بغض و خصومت 

توانست مسير جنگ مؤفقانه جھاد » وانچنگيز پھل«مشورت ^رنس ايرانی 
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حمtت بيدريغ جنگ ھای کابل و . افغانستان را به جنگ خانگی مبدل سازد

 ھزار ھموطن مظلوم و بی دفاع در پايتخت افغانستان، ھمه ۶۵کشتار اضافه از 

  . از تأثيرات افکار ياد شده است

 به بسيار  اين شيوه در اوايل بسيار بطی آغازشد تا اينکه  دشمنان وطن

بيشرمی آنرا عمده ساختند، با اين ھم اکتفا نکردند و مستقيم به اقوام غير 

جدايی ھزاره ھا، پشتونھا، . تاجک ناسزا و بی حرمتی زيادی روا داشتند

وزبک ھا، بلوچھا، پشه يی ھا، ايماق ھا وديگران را عمt ً اتاجکھا، ترکمن ھا، 

ای بی رحمانه درنقاط ديگر کشور به و چه در کشتار ھ» قتل عام افشار«چه در 

اين بود تاثيرات نظرات تجزيه طلبی که منشای آن از تفکر . نمايش گذاشتند

  .  بخواست دشمنان قسم خوردۀ افغانستان عملی شد» خليل هللا خليلی«استاد 

  :   پای خر در گل فرو شد گنج پنھان يافتم 

 از فاسد ترين در لندن مجلسی در بزرگداشت٢٠١۴ دسمبر ١۴بتاريخ 

اين شخصيت زبون که . داير شده بود» حبيب هللا کلکانی«عنصر وطن، يعنی 

برای تخريب افغانستان از طرف انگليس گماشته و منحيث مھرۀ بازی سياسی 

کلکانی دزدی که فاقد . انگليسی ساخته شده بود، ازجانب استعمار عمده شد

قتدر زمانه غرض انتقام گرفتن ھرنوع تفکر سالم و ملی بود، ازجانب استعمار م

حبيب «. از ملت نو به آزادی رسيدۀ افغان در افغانستان برسر قدرت آورده شد

که عاری از ھر گونه ارزش انسانی بود بزور بر  دزد راه گيری» هللا کلکانی

تاريخ از کارنامه ھای منفی او بخش سياه مبسوطی . مردم کشور ما تحميل شد

  . دارد

مرحوم محمدعلی، «: از قول جھانی صاحب می نويسداستاد سيستانی 

پروفيسرتاريخ که در روز ھای نخستين قدرت يابی بچۀ سقو درکابل بود،نوشته 

ارگ در دست چنان ظالمانی . ميکند که برشھرکابل ظلم بيحد صورت گرفت

دروازه ھای مکاتب ومدارس . افتاده بود که به ھيچ قانونی پابند نبودند

وموزيم  کتابخانه ھا، ^براتوارھا،.  مسدود شدندوموسسات سودمند

شاھی،غارت گرديدند وکتابھای ناياب تباه و سوختانده شدند و يا به قيمت خيلی 

بچۀ سقو، اشراف ودانشمندان را به بسيار بی ]دزدان. [نازل فروخته شدند
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عزتی و رسوائی از خانه ھای شان می کشيدند و شکنجه ميکردند و به بازارھا 

دزدان ھمکار بچۀ سقاو . گشتاندند و با زور، پول و دارائی شان را ميگرفتندمی 

ھريک خود را پادشاه ميدانستند،حتی يک عسکر سقاوی ھم خود را مستقل 

به تاجران گفته ميشد که . ميدانست وھرچه دلش ميخواست ھمان را انجام ميداد

اين گروه . شيدبه حکومت بيشتر پول بدھيد واگرنه منتظر شکنجه ھای ما با

خشم اين پادشاه خون . بيسواد ومستبد برتمام مردم دارا ومتمول بدگمان بودند

آشام فروکش کردنی نبود و برھرکه بدگمان ميشد بt درنگ قربانی غضب او 

. نه کس چيزی گفته ميتوانست و نه برای کس مجال گفتن داده ميشد. ميگرديد

يشدند، يا با تفنگ نابود ميگرديدند، يا اکثريت قربانيان بدبخت با توپ پرانده م

قطع  . در تيل داغ انداخته ميشدند، يا در قفس ھای آھنين زندانی ميگرديدند

 رجوع شود به( » .کردن اندام انسان ھا کار معمول وھر روزۀ سقاويان بود

  ).،ترجمۀ دری از استاد سيستانی٣ صفحۀ-مقالۀ تاريخی حوادث تکراريږی

تگانی ھم از سوی انگليس وھم از جانب ھمسايگان در مجلس لندن گماش

، موظف شده بودند تا »حبيب هللا کلکانی«با اغماض از تمام کار نامه ھای منفی 

اين چھرۀ بدنام تاريخ وطن را  با تtش برای ايجاد نفاق، باز ھم در چنين يک 

اين گروه ازتجليل مسخرۀ او . شرائط حساس، پيراھن حضرت عثمان بسازند

  که تا ھمين اکنون افغانستان را در خون وماتم اودزدان پيرو به واستند تا ميخ

نشانده اند، اطمينان دھند که اعمال دزدی، وطنفروشی، تجاوز و خيانت نيز 

  !! ميتواند لقب قھرمانی را کمايی کند

ان اين مجلس با اين ترفند ميخواستند که ماھيت جاسوسی گداير کنند

زد سر گردنه، مستور ساخته برای تداوم نفاق و شقاق بين شانرا زير نام چنين د

اين مجلس که از جانب . اقوام شريف افغان، بازھم زمينه ای را فراھم سازند

ازسوی به راه افتاده بود، با نتيجۀ معکوس، » رسول رھين«شخصی بنام 

  کهمليگرايان و وطنپرستان به حقايق گشايی مستند تاريخی منجر گرديد

   »پای خر در گل فرو شد گنج پنھان يافتم  «:ول بيدل بزرگقمصداق ب

  بود که » رسول رھين«بلی، با برپايی اين مجلس در انگلستان توسط 
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بخشی از قلمداران و مؤرخين وطندوست کشور در شرايط حساس کنونی به اين 

  . آنھا دست بکار شدندھای مضحکه توجه کردند و برای افشاء دروغ 

که برای فريب جامعه با بی حيايی براه افتاده » رھينرسول « اين عمل 

ای آنھا نيز ظاھر ھدر برابر دروغ مستند تاريخی  سبب گرديد تا حقايق ،بود

خوشبختانه قلمداران چيره دست کشور مثل جناب اکادميسين استاد اعظم . شوند

يان، سيد خليل هللا ھاشيمداکترسيستانی ، داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم، استاد 

محترم عبدالباری جھانی، خانم فرھيخته مtلی نظام، جناب اياز نوری ، جناب 

و ديگر وطن  جمال خان باکزی ، جناب احسان لمر ، داکتر نجيب هللا بارکزی

 جامعه هو احساس مسئوليت، اسنادی را بشھامت  داری، نتپرستان با اما

 نسل ھای افغان شريف افغانستان تقديم کردند که قابل مtحظه و آموزش

  .  ميباشند

روشنگری اين  قلمداران گرامی خوشبختانه چھره ھای را که برای 

جوانان و نو جوانان ھنوز نا شناخته مانده بودند و بوسيلۀ بيگانگان و 

دشمنان، پرده ھای حريری چھره ھای ھيو^ صفت آنھا را مستور ساخته بود، 

دوباره حجاب تزوير و ريا  را از  کشور، یبا اتکاء بر اسناد و مدارک تاريخ

  .روی زشت آنھا کنار زدند

رسول « بود که از برکت قدم شوم  ایاين روشنگری رخ ديگر سکه

حقايق :  خtصه بقول معروف که. از تدوير مجلس لندن ظاھر گرديد» رھين

ه ماند   دور، تاريخ دوباره برای کسانيکه بنابه معاذيری از آنپنھان نمی مانند

من . ًضرورتا دوباره تذکار يافت وحقايق در جايگاه اصلی اش قرار گرفتبودند 

به اين وسيله  فرصت را مغتنم شمرده از قلمداران ملی کشور صميمانه اظھار 

  . ُامتنان دارم و به قلم پـر بار ايشان  برکات بيشتر آرزو ميکنم 

* * *  

  )بچۀ سقو(دفاع از ممدوح او  يعنی دفاع از خليلی

  )٢٠١٥/ ٢/٢ارانی   مسعودف(
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ترقی موقتی يک ملت  سر دچار حوادث ناگوار ميشود و تمام نھاد ھای   

سی کنند که اين رجامعه را از دست ميدھد، آيا روشنفکرانش  حق ندارند بر

حوادث ناگوار ناشی از چه بوده و چرا چنين شده است؟ برای دست يافتن به 

ومنابعی چار اند تا به اسناد و شواھد ، مليگرايان نا ایين فاجعهچنعلت العلل  

را ھم خود وھم مردم نيک در يا علل حادثه علت ومراجعه کنند تاريخی گذشته 

  . يابند

بود،پس از دولت نوپای امانی که سمبول نھضت روشنفکری افغانستان 

با عکس العمل نيروھای  ناگھان آنکه دست به ريفورم ھای اصtحی زد، 

. رو گرديد  و دولت را با مشکtت فروان روبرو ساختارتجاعی وضد ترقی روب

 ماه دوام آورد وضربات خورد کننده ای برپيکر ٧ مدت ١٩٢٤شورش منگل در 

اقتصاد دولت نوپای مشروطيت وارد آورد وآنرا را مجبور ساخت، قدم به عقب 

دولت مشروطه . گذارد وبرخی از اصtحات اجتماعی وفرھنگی را  لغو کند

آن انقراض ز ازاين ضربت کمر راست نکرده بود، که حرکاتی برای خواھان ھنو

گيرد ب  جايش را کسی ھدف اين بود تا. شداز شرق وشمال پايتخت کشورآغاز

ديو باشد تا  ، اخtقی ، ملی وانسانی بوده علمی خصوصيت ھرگونه که فاقد 

 حال ودر عين ببنددجامعه آموزشی وتحصيلی ويرانی نھاد ھای کمر به  انهصفت

  .جنباندبدم   سر وبه ولی نعمت خويش 

با^خره چنين غول بی سر و دمی بنام بچۀ سقو بروی قدرت آمد،  

وخادم دين مسمی ساختند وتعدادی ھم  »عيار«او را بنام بی خاصيت مداحان و

  مستی آمده وهگاو بيک نر يک جامعه  سريرقدرت  بر  کهگفتند که خوب شد

بچه ( کسانيکه اين غول بيابانی .  بويرانی ميکشاندبود جامعه را  ھست وبزودی

، ازاينکه می  ديدند ناميدند خادم دين رسول هللا می را در ھمان زمان ) سقو 

 از گلھا با باغبانی نھضت مشروطيت دوم ترتيب ه ایکه مثل مزرع کشور

 غوبل غوبل  کلکان ،  بخاطر خوش رقصی جانور بی شاخ ودم،وتنظيم شده بود

 تاريخ گواه است که آنھا وابسته به کی.  دندميکری حال و خوشمانیادشد،  ش

شيطان چراغ اين ديو که از . ضد اعتt وترقی کشور بودند آنھا.   بودندوکجا

وسيدھای   وشيوخش در دست سردارانافسار  ،انگليس سربرآورده بود
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 کنيز وغtمو مستمری اتمعاشامتيازات و امانی ی بود که در عھدمفتخوار

 را با انمt وسيد منافع شوبخش شيخ وحضرت البته . شانرا از دست داده بودند

خtصه انگليس بوسيلۀ ماريونت ھای در باری . منافع انگليس يکسان ميديدند

 چون امانی مضمر بود توانست از قلدریدولت ومذھبی که منافع شان در سقوط 

. ايش بخاک يکسان کنند بت بسازد تا جامعه روشنفکری را با نھاد ھبچۀ سقاو

.  اين پروژه  بدبختانه بزور بزرگترين استعمار عصر در کشور پياده شد

  .سرزمين ومردم اميدوار آن از تمام ترقی و پيشرفت  باز ماندند

با تtش حا^ بر ميگرديم به تبليغات دشمن که بخش مھم اين پروژه را 

ونکوھش که بجای مذمت  تبليغات چنان مغرضانه بود .رساند به ثمر شيطانی 

سرداران  (ليس و طرفدارانش گ يا مذمت از ان)بچه سقو(از غول بيابانی 

در چشم مردم بد نامردانه نھضت امانی و جنبش مشروطيت دوم را  )مشايخو

. کمرنگ ميساختند تا غول بيابانی بچه سقو را برجسته کرده باشندجلو داده 

 کردن قاتtن  ملت با دادن  مقام عين عمل را اخtف کلکانی نيز در برجسته

  .نيز تکرار کردند قھرمانی درين سه چھار دھه اخير

چشم جامعه ه  خاک بمدتی وتا حدیخtصه تبليغات چی ھا  توانستند تا 

 دشمن گی جامعه بقبو^نند که امان هللا و نھضت روشنفکری ھمهبزنند و ب

ربود بچه سقو است که فقط  يگانه کسی که فرزند اين کشووافغانستان بودند 

  .دميدھاعتt وترقی سوق از کفر و بيدينی نجات داده بسوی افغانستان را 

 که بدست غول بيابانی بچه سقو کشته شدند اکثرا ً وطن یروشنفکران

پدر استاد خليلی بشکل و گذشتهپرستانی بودند که پدران شان بدست رژيم ھای 

بود که وطنپرستان را مجال گرفته ا^ اختناق تا جای ب. ُکـشته شده بودندفجيعی 

س برای قلع وقمع آنھا دست وآستين برزده أ زيرا انکليس در ر،دبوحرکت ن

 روشن ،دبونگفتن تحت جو اختناق کسی را مجال سخن  درين گيرودار اگر.  بود

را برجسته ساخت و حق را از ناحق   نابسامانی ھاآناست مگر اکنون ميتوان 

را در خود  شريفانه دين ،ا احساس مسئوليت درين راستا به ای  عد،کرد جدا

 جای بسی شکران  وبرابر مردم و ميھن شان با سرفرازی ادا کردند و ميکنند

نداشتند حد اقل مطالب را دنبال و  فرصت و تعدادی که درين راستا. است
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) سيد حميدهللا روغ(اما جناب روغ . پشتيبانی شانرا ازين امر مھم اعtم داشتند 

 برای خود چه ما ندانستيم که  قصد کرده برخtف مسيرسيtب حرکت نمايد،که 

  بدست آورد ؟ 

 را براه انداخت که یحا^ برميگرديم به کسيکه به دفاع از خليلی  ترفند

و از يک جانب سياه ترين چھره تاريخ افغانستان را که خليلی باشد آرايش کند، 

 انکه شايسته خودشموھن است با جمtت گان ملی را  خوداز جانب ديگر نويسن

اھانت )» در بولدانی ) ادرار"(جر"و " تف دانی"در " تف"پاليدن « (:  است

. بحث را بی اھميت جلوه داده باشدقابل و موضوع مھم بخاطراين بود تا يککند  

  .است) ؟(!در واقع دفاع از خليلی يعنی دفاع ازممدوح او بچۀ سقو

  پايان  
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  مقالۀ ھفتم

  

  مقام بچۀ سقو درخاطرات خليلی

   با^تر از پيغمبر قرار گرفته ؟

  

  )٢٠١٦/ ١/ ٢۵   -سيستانی(

  

  زيرعنوانخويشدانشمند افغان آقای احمدفواد ارسt، درمقالت 

صفحاتی از کتاب استاد خليلی در ارتباط به مشاھدات درمورد حبيب هللا «:

آموزنده ئی را از زبان دو استاد پوھنتون  جمله زيبا و،»کلکانی بچۀ سقو

 Tony(»ديزموندمکدانل«وھمکارش » تونی ونسن«استراليا بنامھای 

Vinson and Desmond McDonnell(   در مورد حکايت و راويت جنگ 

)War Narrative (کوشش برای برحق نشان  «:چنين ياد داشت کرده اند

وپشتی بانی با استفاده از دادن يک جنگ وکوشش برای بدست آوردن حمايت 

٩٩».يک قصه وحکايت متقاعد کننده را حکايت يا روايت جنگ گويند
  

تذکرا^نقtب، آئينۀ تمام نمای (سپس آقای ارسt با اشاره به مقالۀ اخيرم

از قلم فيض محمدکاتب ھزاره که رخدادھای سياسی واجتماعی ) فجايع سقوی

را بطور روز مره ضبط وشرح نموده واخtقی واسtمی دورۀ  حبيب هللا کلکانی 

است از مقاله ھای نام می برد که از سوی داکترصاحب کاظم ، يکی درتائيد 

نقش انگليس در «محتويات تذکرا^نقtب فيض محمدکاتب و دومش مورد 

                                                

٩٩
  جنوری١٦احمد ارسt، افغان جرمن آنtين،-  
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، به نگارش آمده »رويکار آوردن واز بين بردن بچۀ سقو واستقرار نادرخان

  .ندودر ھمين پورتال به نشر رسيده ا

 آقای ارسt با درنظرداشت ھدف حکايت و روايت جنگ به اين نتيجه 

ديده ميشود که حکايت و روايت تاريخی در مورد وقايع سال  «:رسيده تا بگويد

به اين معنا که گروھی از :[»موجود بوده و است) ١٩٢٩(ھای متذکره

ر انگليس ، استقtل افغانستان برضد استعما] نويسندگان ومحققين ما در دفاع از

وگروھی ديگراز نويسندگان ما . برای ترقی و پيشرفت  مستقل کشور می جنگند

ًبنابر ملحوظات قومی وتباری يا مصلحتا، روی کار آمدن حبيب هللا کلکانی را، 

حرکت ضد با تمام فجايع ضد انسانی وضد اسtمی وضد مدنی او ،يک 

کافر شده بود وحبيب هللا يک ميدانند و براين عقيده اند که امان هللا خان کفر

  مسلمان واقعی بود وکمر به خدمت دين رسول هللا بسته بود؟

اما نقل قولھای که من از مشاھدات و چشم ديدھای يک مورخ با دانش و 

در ھفت بخش مقاله ام ،نامدار کشورمt فيض محمدکاتب ازکتاب تذکرا^نقtب

 کلکانی ذکر خيری  به مtحظه اقتباس کرده ام ،  حتی يک بار ھم از حبيب هللا

نرسيد که نشان بدھد او در راه دين وايمان قدم گذاشته باشد، ورنه کاتب مورخ 

سا^ر دزدان « :« :بی انصافی نبود که در باره اش اينطور به تکراربنويسد

وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول هللا نھاده ودر حقيقت 

    ١٠٠». ودونفس ا^مر ھادم آن ب

، لکه ھای ماندگار "دين ،مذھب ،عياری"صابون  آنھای که ميخواھند با

دزدی وآدمکشی وتجاوز به ناموس مردم را از صورت بچۀ سقو پاک کنند،غافل 

  . »زنگی نگردد به شستن سپيد« ازاين حقيقت اندکه 

قضاوت ميکند،اين سخن به اين معنی " بيرحمانه" تاريخ  : ميگويند 

به ھمين خاطر . يخ  در قضاوت خود، لحاظ و پاس کسی را نمينمايداست ک تار

زيرا چلو صاف ! قضاوت ميکند، نه بيرحمانه» عاد^نه«بايد گفت که تاريخ 

  tانسان ھا را از آب می کشد و خوب و بد آنھا را نمايان ميکند وحقيقت را برم

                                                

١٠٠
  ٢٩٦فيض محمد کاتب،تذکرا^نقtب ، ص  -  
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نمود، حقيقت را ھمانگونه که آفتاب را نميتوان با دو انگشت پنھان .  ميسازد

  .نيز نميتوان با دروغ وبھتان گوئی پنھان کرد

 بازنگری دورۀ امانی و«کاتب ھزاره ، وکتاب ) تذکرا^نقtب( کتاب 

ازداکتر زمانی ومقا^ت مستند ومحققانۀ داکتر سيد عبدهللا » توطئه ھای انگليس 

روی کار کاظم به ارتباط نقش انگليس ھا در عروج وسقوط حبيب هللا کلکانی و 

ًآوردن نادرخان ،واخيرا مقالت نيرومند وکم  نظيرآقای داکتررحمت  زيرکيار در 

پورتال افغان جرمن  آنtين وساير رسانه ھای جمعی افغانی، ھريک مثل آفتاب 

درخشان بر گوشه ھای تاريک تاريخ افغانستان در دھه سوم قرن بيستم 

آفتاب : چونکه بقول مو^نا. ميدرخشند وھيچکس توانائی بطtن آنھا را ندارد

  !آمد دليل آفتاب 

،که درخاطرات خليلی توجه مرا »ھذيان گونه «نکته جالب ولی سخت 

بخودجلب کرد، اينست که ،خليلی برای دختر خود ماری از زبان حبيب هللا 

که چی گپ است؟ حبيب هللا : من از حبيب هللا پرسيدم...«:کلکانی ميگويد

به کتنگ مقالۀ آقای » ١٠١ .که امان هللا را سرنگون کنمخدا از من خواسته :گفت

  :ارسt ازکتاب خاطرات خليلی توجه کنيد

  

ًسوال اينست که آيا واقعا خليلی تا پنجاه سال بعد ازاولين مtقات خود با 

بيسواد و ) بچۀ سقو(حبيب هللا کلکانی، ھنوز ھم متوجه نشده بود که اين سخن 

و نبايد از سوی !  لحاظ اعتقادات اسtمی کفراستخدا نشناس ،ياوه گوئی  و از

تکرار شود، اما خليلی ] ص(يک مسلمان معتقد به خدا و پيغمبرش رسول اکرم
                                                

١٠١
 -  
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با فھم به روح مسئله ، ميخواھد بازھم به نفع حبيب هللا و برضد امان هللا خان 

از دروغ بگويد و با روايت ] که مستوفی الممالک پدر خليلی را اعدام کرده بود[

زبان بچۀ سقاو، خواسته مقام او را در نزد خدا، از مقام پيغمبر اسtم نيز با^تر 

  ؟ !نشان بدھد

مسلمانان ميدانند که حضرت محمد پيغمبرخدا، بوسيله جبرئيل پيام 

خداوند را می گرفت وبعد به امتش ميرسانيد، اما دراينجا، حبيب هللا دزد، 

ار وبقول کاتب ھزاره، قبل از رسيدن به ورھزن وبگفتۀ خليلی قاتل حاکم چاريک

 نفرمسلمان ديگر ، بدون واسطه جبرئيل و سايرمtيکه ٤٠٠قدرت قاتل 

ًمستقميما با خدا در تماس است و کtم خدا را دريافته وبرای سرنگونی امان هللا 

  خان کمر بسته است ؟؟؟

اين چگونه پدر وچگونه وجدانی است که به فرزند خود راست نميگويد 

وحقيقت را آشکار نميسازد وبخود  حق ميدھد تا به دخترخود ، پنجاه  سال پس 

، بجای حقيقت دروغ بگويد و دخترش آن دروغ را مثل )١٩٢٩(ازدوران سقوی

يک حقيقت مسلم قبول کرده واز طريق چاپ خاطرات پدر به گوش مردم 

  !  کند؟ميرساند وھيچ کسی ھم به اين کفرگوئی بيباکانۀ خليلی اعتراض  نمي

موضوع ديگری که در ياد داشت ھای خليلی قابل توجه است وخليلی به 

آن با افتخار ميکند، دعوت ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ، دشمن درجه اول 

دشمنی که از روز کودتايش برضد ذوالفقارعلی بوتو، در . افغانستان است

خليلی بنابر عادت . اندپاکستان  تا امروز مردم  افغانستان روی خوشی را نديده 

وخصلت تملق و چاپلوسی خود که در دربار ظاھرشاه آنرا مشق وتمرين کرده 

بود، متاسفانه در وصف اين دشمن خونخوار افغانستان ضياء الحق، قصايد 

او به افتخار .غرائی سروده و او را ھمپايۀ  سلطان محمودغزنوی شمرده است

  :از دعوت ضياء الحق مينويسد 

 درنيوجرسی بودم که مکتوب رسمی ١٩٨٣مبر در دس« 

] سابق قاضی القضات پاکستان[به امضای قاضی محمدافضل خان

به من نوشته بود ... ودراين وقت رئيس رابطۀ اسtمی ميباشد

ًرسما وظيفه دارم تا از طرف رئيس جمھورپاکستان، ضياء : که
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الحق به شما ابtغ کنم که شما بحيث مشاور فرھنگی رئيس 

من پاکستان . وردر امور فرھنگی مھاجران افغانی مقررشديدجمھ

اگر بدون :به قاضی گفتم. رفتم واز طرف مجاھدين استقبال شدم

دفتر رسمی، بطور ازاد مقررشوم، وظيفه مشاوريت را بکمال 

قاضی اصرارکرد تا من به دفتر رئيس اتاق . افتخار قبول دارم

ورين پای بند حاضری وموتر ودفتر داشته باشم، ومانند ديگرمام

يک ھفته بعد مرا بصورت ازاد بحيث مشاور فرھنگی ... شوم

رئيس جمھورپاکستان افتخار بخشيدند و ھمانقدر معاش 

در اسtم آباد اقامت کردم و در . مقررکردند که گذارۀ من ميشد

  . »ناظم الدين رود به کار آغاز کردم

ضيأالحق از «: يدگومی خليلی دروصف ضياء الحق 

خصيت ھای است که بقای پاکستان حتی بقای مسلمانان تمام ش

اين منطقه را يعنی ايران را ھم، به آزادی افغانستان مربوط 

درتاريخ ھزار سالۀ نيمقاره ھيچ اثر قلم يا نقش قدم نيست . ميداند

که افغانستان در آن سھم نداشته باشد، يعنی ھميشه داشته از 

  »١٠٢ ....محمود غزنوی تا ضيأالحق

در ھمان پاکستان است که خليلی به  دستور ربانی رھبر جمعيت اسtمی  

را در تائيد اعمال  » عياری از خراسان«ودشمن خاندان سلطنت افغانستان، کتاب 

حبيب هللا کلکانی مينويسد و درآن دزدی ھا وغارت و چپاول و تجاوز برحقوق 

 »عياری«ر کلمه  ديگران را از سوی سا^ر دزدان کوھدامن وکوھستان در زي

توجيه ميکند، درحاليکه عياری وجوانمردی با قتل وغارت وچپاول ) جوانمردی(

وتجاوز برناموس ديگران،ھيچگونه ھمسوئی ندارد و برخtف آئين عياری 

مگر خليلی کتاب را برای پنھان کردن اعمال خود در ھمدستی وھمياری با . است

                                                

١٠٢
 -اد خليل هللا خليلی، نشردخترش ماری خليلی،ضميمه در مقالۀ اقای ارسtخاطرات است-  

  افغان جرمن آنtين
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 خان و نادرشاه وظاھرشاه مداھنه  پسرسقو وھمچنان انتقام کشی از امان هللا

  . پرور وچاپلوس نواز نوشته است

پيام کتاب خليلی به جوانان شمالی وبخصوص کلکان وکوھدامن اينست  

که [که دزدی وغارت وچپاول مال ومنال مردم عملی بجا است که از پدران تان 

رسد از به شما به ميراث مانده وھر وقتی که دست تان ب] عياران خراسان بودند

غارت و چپاول شھر کابل و تجاوز برمال وناموس آن شھر بزرگ وپايتخت 

  ؟!کشوردريغ نکنيد

وبرخی از جوانان کوھدامن به پيروی از اين درس ھای خليلی، 

درسالھای بعد از سقوط طالبان دست به کارھای شبيه اعمال بچۀ سقو ميزدند و 

 در قضايای تجاوز ودزدی يکی از آنھا حبيب هللا استالفی ناميده ميشد که

واختطاف پسران ودختران  کابل وکوھدامن  در روزھای اخيرعھد کرزی 

  .دستگير و محکوم به اعدام شد

چنين است ماھيت کتاب عياری از خراسان، استاد  خليلی، شاعر بی 

ھمتای ملت افغان، سرمنشی حبيب هللا کلکانی وبعد سرمنشی دفتر ظاھرشاه ودر 

ی ضياء الحق حاکم نظامی  پاکستانی وبا^خره عضو جمعيت آخر مشاور فرھنگ

  اسtمی استاد ربانی؟

  :نظر آقای محمد داودمومند در بارۀ خليلی 

در دريچه نظزسنجی پورتال افغان جرمن آنtين با^خره نظر يک ھموطن 

مليگرا وحقيقت جوی افغان امروز توجه ام را بخود جلب نمود وچون با 

ارتباط دارد بخش عمده ان را اينجا اقتباس " ی از خراسانعيار«نويسندۀ کتاب 

   : آقای محمد داؤد مومند، خطاب به اقای بيکمراد تاش مينويسد :ميکنم

 !محترم وطنوال جناب بيکمراد خان تاش«

جايکه آب است : مبتنی بر کtم و وجيزه پر مغز مردم ما که مشعر است 

ناب شما درين دريچه بر نوشته شاغلی نياز به تيمم نيست ، به ارتباط تبصره ج

مايار ، اميدوارم جناب استاد سيستانی به دفاع از نوشته ھای حق بينانه و 

مستند خود در مورد بچه سقو و سقو پرست بزرگ خليل هللا خان خليلی و عيار 
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خراسانش به قناعت اعتراضات جناب شما بپردازد ولی به اجازه استاد سيستانی 

ترم صاحب نظر و جناب شما ، ميخواھم برداشت و طرز ديد و دانشمندان مح

  خود را در زمينه تبصره فوق الذکر تان با جناب شما و ذوات محترم 

 .ديگر شريک سازم 

جناب شما مدعی ھستيد که رساله عيار خراسان استاد خليلی افسانه و 

 .تخيل است ، نه سندی برای عياری کسی و نه سندی برای خيانت ملی 

ب شما سن خليل هللا خليلی را در زمان ھمکاری موصوف با داره مار جنا

 تخمين نموده ٢٢ يا ٢١و جنايت کار مدنيت سوز تاريخ کشور يعنی بچه سقو 

! و پيوست به آن از بزرگانی » بايد د^لت به خامی فکرش نمايد « که منطقا 

ه سا^ر نام مانند حيات هللا خان برادر امان هللا خان و شاه محمود خان سپ

که مامورين حکومت بچه سقو بودند و از فيض محمد خان زکريا ، ] ايد[برده

تذکر داده ايد که در مراسم عروسی بچه سقو با ميرمن بينظير ميرقصيد که به 

مگر ! جناب محترم تاش . لکه ننگ دانسته ميشود] انروزی[معيار ھای امروز 

ميتواند دليلی باشد بر بی ! رگ بی ننگی فيض محمد خان به نظر جناب شما بز

گناھی خليلی جوان سقو پرست ؟ آيا منطقأ ميتوان تقصير و خيانت يک شخص 

 را بخاطر تقصير و خيانت يک شخص ديگر نا ديده گرفت و او را معفو نمود ؟ 

من گفتارشما را صد در صد تائيد مينمايم که رساله ! محترم جناب تاش 

ل است ، ولی متأسفانه در ذھن اين نابغه علم و عيا ر خراسان ، افسانه و تخي

ادب يعنی استاد خليلی اين رساله طوريکه ما و شما فکر ميکنيم ، افسانه و 

تخيل نه بلکه برھان قاطع و حکايات مستند و غير قابل انکار تاريخ زندگانی 

 . بجه سقو است 

 من با جناب شما صد در صد ھم نوا وھم نظر ھستم که! محترم تاش 

بچه سقو انسانيت « رساله عيار خراسان ، سندی نيست برای عياری کسی 

، ولی بايد اذعان نمود ، خواه شما بخواھيد و يا نه ، خليلی اين رساله را »سوز 

برای تفنن و ساعت تيری نه ، بلکه روی ايمان و اعتقاد تاريخی خود از آوان 

ی بچه سقو تحرير شباب و جوانی به سرور و سردار و ولی نعمت خود يعن

نموده تا ثابت نمايد که بچه سقو عيار خراسان بوده چنانکه خليلی اين نابغه علم 
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و ادب ، درين رساله در مورد پيشوای بزرگ حيات سياسی خود يعنی بچه سقو 

ملعون ، با^ تر ميگويد و بيسوادی بچه سقو را با پيامبر بزرگ اسtم که قرآن 

ان انتقال يافته مقايسه نموده که از نظر اعتقادات از سينه او به مسلمانان جھ

در نتيجه ميتوان گفت اين رساله با وجود تحرير .اسtمی مردود شناخته ميشود 

ادبی خوب ، محتويات گمراه کننده داشته و ھدف از تحرير آن ، محرک و انگيزه 

 :اينکه خليلی به افتخار مينويسد . کامt سياسی داشت ، نه ادبی 

  زادگان بھتر از سفاک زادگان       سقاو 

 بگذار سقاو زاده باشم نه سفاک زاده

مگر بچه سقو مدنيت سوز و ياران وحشی و دد منش او ، قاتل و جابر و 

سفاک نبود ند؟ مگر بچه سقو انسانيت سوز نھضت بزرگ مشروطه خواھی را 

 ز ميان نبرد ؟به زعامت امان اهللا کبير که قيامی بود عليه استبداد و سفاکيت ا

از » که خليلی او را سفاک زاده ميداند « مگر خليلی را محمد ظاھر شاه 

مرگ نجات نداد و مصاحب خود نساخت و در کارته پروان برايش خانه لوکس 

کانکريتی اعمار نکرد؟مگر اين آدم بی پاس و نمک حرام و ابن الوقت از صبح 

 :تا شام در ارگ شاھی تشريف نداشت ؟گويند 

 قبت گرگ زاده گرگ شود           گرچه با آدمی بزرگ شود عا

قابل تذکر است که مردود بودن رساله مبتذل عيار خراسان به اين مفھوم 

 . نيست که اشعار کم نظير و کتب علمی و ادبی خليلی را ارج نگذاشت 

من در مورد بی ننگی سردار فيض محمد خان زکرياکه زمينه وصلت بی 

 عنوان يک رشوه سياسی و تقرب به بچه سقو مساعد ساخت ، نظير جان را به

با شما ھمنوا ھستم و موصوف را مانند مصطفی ظاھر ، از زمره سرداران بی 

 .ننگ و بی غيرت ميشناسم 

ھم چنان بايد تو ضيح نمود که سردار فيض محمد خان و امثال و اقران 

ولی يک . ی داشتند ايشان ھيچوقت از نظر معنوی ،نه بزرگ بودند و نه بزرگ

نکته را بايد در نظر داشت که سرداران بی کلتور دربار بچه سقو ، اين بی ننگی 

را برای نجات حيات و به عنوان ابن الوقتی قبول کردند ولی بر عکس و ھزاران 

افسوس که نابغه علم و ادب يعنی خليلی که وی در زمان حکومت سفاک بچه 
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ين بچه سقو را به شھادت ميرساند ، از ھمان سقو ، مستوفی مزار بود و مخالف

آوان جوانی تا آخرين رمق حيات خود به بادار و پيشوای حيات سياسی خود ، 

جاھtنه وفا دار ماند و در نتيجه ھمچو جنون وفاداری ، خود را مجبور ديد که 

رساله مبتذل عيار خراسان را به رشته تحرير آورد و بچه سقو را حتا با پيامبر 

 .tم مقايسه نمايد اس

قابل تصور نيست که نابغه علم و ادب مانند خليلی به عنوان رشوه 

سياسی در دوره جھادی وقت گران بھاء خود را با نوشتن عيار خراسان به 

مسخ تاريخ پرداخته تا خدمتی به باداران دوره به اصطtح جھادی يعنی بحران 

شور و رھبر شورای زمرد و ناپليون جنگ سا^ران ک) برھان الدين(الدين

 .فروشان پنجشير يعنی احمد شاه مسعود بعمل آورده باشد 

ولی جای تأسف فراوان است که جناب شما به حيث يک آدم تعليم يافته و 

با معلومات برای اتمام حجت و دفاع از يک شخصت بی پرنسيپ ، بی خاصيت و 

رقی يعنی غtم محمد ابن الوقت سياسی يعنی خليلی ، پای شخصيت انقtبی و مت

غبار و شخصيت بزرگ علمی و ادبی کشور يعنی استاد پزواک و با^تر از ھمه 

امان هللا کبير را به ميان ميکشيد که اين خود مبين آفتابی طرز تفکر سياسی و 

نظريات،برمقا^ت ( ». ھم ذھنی شما را با خليلی سقو پرست برمt ميسازد 

 ) ٤/٣/٢٠١٦،افغان جرمن آنtين،٢٠١٦

متأسفانه زمانيکه جسد خليلی را «:ھمين نويسنده در ياد داشت ديگری مينيوسد

از پشاور به کابل منتقل ساختند، آن را در حريم مطھر قافله سا^ر بزرگ اسtم 

يعنی نابغه ی روزگار حضرت سيد جمال الدين افغان واقع پوھنتون کابل مدفون 

ن جايگاه منيع است، عظام رميم يگانه شخصيتی که سزاوار دفن دري. ساختند

پدر ناسيوناليزم ، مطبوعات و نھضت عظيم مشروطه خواھی يعنی محمود بيک 

چون خليلی تا آخر مرگ، خود را غtم حلقه بگوش .طرزی بزرگ است و بس 

بگذار « : ميدانست و شعارش بود که ) سقاء(جاھل مدنيت سوز يعنی بچه سقو 

موصوف را کنار قبر سرورش بچه سقو بھتر است نعش » سقاء زاده باشم

  )٢٠١٦/ ١٨/٣ ، مومند، ٢٠١٦نظريات برمقا^ت(».دفن نمايند ) سقاء(

  پايان
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 مقالۀ ھشتم

  

  قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شوربازار

  درسقوط شاه امان هللا وبرکشيدن حبيب هللا
  

  )٢٠١٥/ ٣١/١ -سيستانی(

  

   

          امير حبيب هللا کلکانی شاه امان هللا غازی                    

  

  :جايگاه روحانيون درجامعۀ افغانی

در کشور ما از عھد باستان تا اين زمان ، دولت ھا به قشر روحانى بچشم 

ًبزرگى و حرمت نگريسته و تقريبا اکثريت زعما و رھبران کشور ھنگام جلوس 

 متنفذ شان برکرسى حاکميت براى کسب مشروعيت قدرت خود، تأئيد روحانيون
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ولو قدرت را با قھر و (را کمائى کرده اند و مراسم تاج پوشى شاه يا سلطان 

با خطبه شرعى و بستن دستاری سفيد  ) زورشمشيرخود بدست آورده باشد

 در خطبه ھاى نماز جمعه و .توسط رھبر روحانى برسرشاه بجا آورده شده است

واقع به مشروعيت آن در مساجد و منابر با ذکر نام شاه يا رھبر سياسى در 

. رھبر و زعيم و اطاعت از اوامرش مھر شرعى واسtمى زده شده است

ھمينکه نام رھبر سياسى در خطبه ھاى روزجمعه برمنبرھا گرفته نميشد، بدان 

معنى بود که حاکميت شاه يا رھبر سياسى ديگرمشروعيت ندارد و اوامر و 

او به پا خيزند و رھبر سياسى نواھيش واجب ا^حترام نيست و مردم بايد برضد 

از ھمين جاست که شخصيت ھاى روحانى پر . ديگرى براى خود انتخاب کنند

نفوذ ھمواره يک تھديد بالقوه برای دولت بوده و در سراسر تاريخ بار ھا برضد 

ًمعمو^ ھنگامى که منافع و امتيازات . حکمروايان به مبارزه بر خاسته اند

ع شده ، شورش ھاى مردم در برابر قدرت مرکزى روحانيان از طرف دولت قط

که خود را علماء مينامند ونسبت به عوام الناس در (از طرف ھمين قشرروحانى 

  .صورت گرفته است) توجيه و تفسيير قوانين جارى و مسايل مذھبى آگاه تر اند

 مثال ھاى برجسته اين ادعا در تاريخ معاصر ما اغتشاش خوست بر ضد 

مشھور به مtى لنگ و هللا اعى دولت امانى برھبرى مt عبدااصtحات اجتم

 ١٩٢٤سايرمtھاى آن سمت بتحريک و رھنمائى روحانيون پر نفوذ مرکز در 

   .می باشد که قريب يک سال را در بر گرفت تا قيام خاموش گشت 

 نيزھمين قشر روحانى بشمول ١٩٢٩ و١٩٢٨ھاى  در اغتشاش

عيل خان و محمد صادق مجددى و محمد نورالمشايخ مجددى مقيم ديره اسما

 tمعصوم مجددى و فضل رحيم خواھر زاده محمد صادق مجددى ھمراه با م

 tفضل الحق و مtعبدالقادر و م tعبدالرحمن پغمانى قاضى القضات ، و م

وصاحب زاده ) که ھرچھار نفر اخيردر محاکم شرعى قاضى بودند(عبدالحنان 

و آخندزاده ) ھردو از خانوده مجددى(جان هللا داعبدالغفور جان وصاحب زاده عب
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کله کانى و هللا تگاوی و حضرت عبدالحليم جان مجددى مرشد حبيب اهللا مtحميد

 .حضرت بزرگ جان مجددى وعده يى ديگر از روحانيون در آن دست داشتند

نيز اولين ) حزب دموکراتيک خلق (١٠٤ در نظام  روشنفکران دست چپی   ١٠٣

از جانب ( ضد آن رژيم از طرف روحانيون پر نفوذ بر » جھاد«فرياد اعتراض 

   ساله تگاو ٧٥حضرات مجددى و پير 

صورت گرفت که به بازداشت ) ١٩٧٩جنورى ٢٦مياگلجان در روزجمعه 

ونابودى اکثريت اعضای خانواده مجددى و بمباران قلعه و اقامتگاه مياگل جان 

   ١٠٥ .و دھکده او در تگاو انجاميد

                                                

١٠٣
  ٢٩٠، ٢٨٣، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤٤، ٢٣٩ فضل غنى مجددى ، ص -  

١٠٤
درفرھنگ ھای مختلف جھان تعريف ھای متعددی برای «: خانم شکوه ميرزادگی مينوسد-  

 ھا با وجود ھمه تفاوتھا، حداقل بريک روشنفکر ومفھوم روشنفکری وجود دارد، اين تعريف
روشنفکر انسانی است متجدد،نوگرا، امروزی، ضد «اصل واحد توافق داشته اند وآن اينکه

» .ارزش ھای کھنه و باز دارنده و معترض وحساس در مقابل تبيعض ھا و بی عدالتی ھا
 کوچک ومحدودی از تا ھمين چند دھه قبل، روشنفکران تنھا به گروه«:نويسنده می افزايد که 

نويسندگان، يا فtسفه وانديشمندان دلسوز انسان گفته ميشد که به کار فکری مشغول بودند 
نگاه ساده به تاريخ . وجامعه ازافکار وايده ھای آنھا، چه مستقيم يا غير مستقيم متأثر ميشد

 شدن وضعيت معاصر جھان به ما ميگويد که در بيشتر حرکت ھای آزاديخواھانه ای که به بھتر
» ....مردمان انجاميده، اين روشنفکران بوده اند که حرکت مؤثر را برای تغيير آغاز کرده اند

به باور من بايد تمامی مفاھيم را ازچشم ودر چوکات ارزشھای اعtميه «: نويسنده می افزايد که
 با تکيه ،»آرمان مشترک تمام مردمان جھان«اين اعtميه به عنوان ...حقوق بشرنگاه کنيم

وجدان ھمه انسان « وموظف کردن» حيثيت وکرامت تمامی اعضای خانوادۀ بشری«براھميت
برای حفظ اين کرامت وحيثيت، سبب می شود که روشنفکری به مرور از محدودۀ » ھای جھان

آرشيف مقا^ت ( ».افراد خاص بيرون آمده وبخش ھای وسيعی از ھرجامعه ای را از آن خود کند
  )رپورتال افغان جرمن آنtينآقای مايارد

 قرن گذشته، به قشرتحصيل کرده و فعا^ن فرھنگی وآنھای که در احزاب ٦٠ در افغانستان دھه 
سياسی فعاليت ميکردند، کلمۀ روشنفکر خطاب ميگرديد  وچون ھريکی از احزاب ملھم از 

پی به کسانی ايديالوژی  مورد تائيد شان بود، برای تميز شان از يک ديگر، روشنفکران چ
ميگفتندکه منسوب به احزاب ملھم از ايديالوژی مارکسيزم بودند، وخود را مترقی وضد ارتجاع 
ونظام شاھی ميگفتند،مانند اعضای شعله جاويد واعضای حزب دموکراتيک خلق،  و اما 

منسوب ) اخوان المسلمين(روشنفکران دست راستی، به کسانی گفته ميشد که به احزاب اسtمی
" مرتجع"ازنظر چپی ھا آنھا عناصر . وگويا طرفدار بقای نظام موجود درکشور بودند.دبودن

  ، دشنام بسيار زشت وتوھين آميزی " مرتجع"در آن زمان نسبت دادن کلمۀ . شمرده ميشدند

  .بود که ھيچکسی نميخواست براو تاپۀ مرتجع  زده شود

١٠٥
  ٢٦٠ استا اولسن ،اسtم وسياست درافغانستان، ص -  
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دالملک صافی از باشندگان تگاو،روزی درسويدن جميله صافی، خانم عب

وقتی قوت ھای دولت برای دستگيری مياگل جان به : برای من حکايت کرد

تگاو امدند، مياگل به مريدان خود ميگفت دستان تان را از ريگ پرکرده بسوی 

تانکھای دولتی بپاشيد، تانک ھا وماشيندارھای دولتی از کار می افتند و برشما 

مريدان ومردانی که به قول مياگلجان برای مقابله با توپ .  نميتوانندفير کرده

وتانک ھای دولت برخاسته بودند ھر قدر بسوی تانک ھا ريگ پاش دادند، 

فايده ای نکرد و در اثر مرمی ھای که از ماشيندار ھا فيرميگرديد ھمگی نابود 

 که جز چند نفر شدند، مياگل جان از ترس از مکان خود فرار کرده به خانه ما

زن وطفل کسی ديگری درآن نبود، آمده وپناه خواست ومدت يک ھفته او در 

بعد از يک ھفته که عساکر دولتی ھمه جا را پاليدند . تاکوی منزل ما پنھان بود

واو را نيافتند محل را ترک گفتند، مياگلجان از مخفيگاه خود بيرون برآمد و 

بدينگونه اشعارمريدان وی  در . اده شدتوسط مريدانش به پاکستان انتقال د

وصف کرامات مياگلجان ،وخاموش شدن آتش توپھا برمنزل واقامتگاه وی، 

  . گزافه گوئی بيش نيوده است

بنابرين تمام رژيم ھا و نظام ھاى اجتماعى افغانستان براى تحقق طرح 

ھاى مھم اصtحى و فرھنگى و گاه اقتصادى خود براى تحول جامعه به پيش 

را يک امر ^زمى شمرده ) علماء(تأئيد روحانيان 

 زيرا که در جوامع بى سواد و نا فھم و نا آگاه .اند

مانند کشورما، عوام الناس چشم به دھن روحانيان 

دارند و ھرچه که رھبرمذھبى يا مt و مولوى و 

 .شيخ و مرشد بگويد مدار اعتبار و باور مردم است 

 تمام دين دوستى و باهللا از اين است که شاه امان 

خدا پرستى اش، وبا تمام افکار پان اسtميستى 

  )فضل عمر(نورالمشايخ           خود، وقتى از طرف روحانيان با نفوذ کشور

متھم به کفر و بد دينى شد ، مردم عوام ) خاندان حضرت شوربازار کابل(

ھى مردى تن چه از قبايل و چه از ساير اقوام از وى رويگردان شدند و به پادشا



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٥٤ 

، از اسtم و خداشناسى آگاھى هللا در دادند که به اندازه يک صدم شاه امان ا

  . نداشت

در خانوادۀ حضرات شوربازار يگانه شخصيت روحانى که تا آخر طرفدار 

بودکه لنگى ) شمس المشايخ حضرت شوربازار(باقى ماند، شاه آغاهللا امان 

تمام مراسم رسمى در پھلوى خان بسته بود و در هللا سلطنت را نيز برسرامان 

 ١٩٢٠ نومبر ١٩يک روز بعد ازاداى نماز جمعه به تاريخ . شاه قرار داشت

يگانه شاه مسلمان در دنياى اسtم است خان  هللا ه آغا اعtن کرد که امان شا

يعنى شاه آزاد، پس بايد به نام خليفه جھان اسtم شناخته شده و خطبه بنام وى 

 نومبر يعنى چھار روز بعد از آنکه حضرت ٢٣خ  اما در تاري.خوانده شود

خان در دربار هللا خان را خليفه اسtم خوانده بود، امان هللا شوربازار امان 

اعtن کرد که از اين موضوع صرف نظر گردد، زيرا نمى خواھد که با توطئه 

  ١٠٦ .ھاى انگليس با عث سقوط دولت افغانستان گردد

هللا شاه امان :  معتقد است کهعاصر فرانسویاسtم شناس م ،           اوليورروا

با اعtم سياست مدرنيزه کردن جامعه افغانى، مناسباتش با روحانيت متنفذ برھم 

خورد و اين در واقع پايان اتحادى بود که بنام پان اسtميسم ميان قبايل، جامعه 

 علت اصلى عدم توافق در .روحانيت و قدرت حاکم تجدد طلب برقرار شده بود

از نظر علماى بنيادگرا، . ۀ رابطه ميان دفاع از اسtم و غرب گرايى استبار

 مگر از .دفاع از اسtم عبارت از ھدايت جامعه به سوى اسtم و شريعت است 

خان، دفاع از اسtم يک مقوله سياسى ضد امپرياليستى است و هللا نظر امان 

     ١٠٧ .ون شد^زم است با گرايش به سوى غرب جامعه را به سوى تجدد رھنم

                                                               

که قلب قدرت روحانيت را در « به قول استا اولسن برنامه اصtحات شاه 

زنان ، منع مريدی در ) نقاب(شامل ، رفع چادری » افغانستان نشانه گرفته بود

د برتانوی، گرفتن امتحان از اردو، ممانعت تحصيل مtيان در مدرسه ديوبند ھن

                                                

١٠٦
  ٣٣ ريه تالی ستورات، آئش درافغانستان، ص -  

١٠٧
 اوليور روا، افغانستان، اسtم و نوگرائى اسtمى، تر جمه ابوالحسن سرومقدم ، چاپ -  

    ١٠١– ١٠٠ش،صص ١٣٦٩مشھد، 
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مtنمايان، توزيع تذکره نفوس به مردم افغانستان، جلب جوانان بخدمت سربازی 

، تحصيل مشترک پسران و دختران در مکاتب ابتدائی و اعزام جوانان افغان 

برای تحصيل به خارج و منع نکاح صغيره و تعيين سن ازدواج برای 

وغيره مسايل حقوقی واجتماعی  )سال٢٢(و برای پسران) سال١٨(دختران

١٠٨.ميشد
  

علماء، افرادی ھستند :"اوليويه روا، درمورد علمای اسtمی مينويسد

باسواد ولی نه روشنفکر، آنان که موافق  برنامه درسی ھزارساله ای مشترک 

عربی کtسيک، کtم، تفسيرقرآن، حديث يا سنتھای پيامبر، (در تمام جھان اسtم

 تربيت شده اند، بيشتر احساس تعلق به امت اسtمی دارند )فقه يا حقوق اسtم

شک نيست که اين فرھنگ مشحون از تفاسير پيچيده و . تا به يک ملت خاص

تکراری است، ولی فرھنگی است جھان شمول و با اين ھمه قادر نيست 

به نظر ميرسد در . ايدئولوژيی بدست دھد که راھی به تجدد و مدرنيسم برد

١٠٩».قادر به توجيه خود با دنيای جديد نيستند» ماءعل«افغانستان
 

پس از آنکه دست به اصtحات ) مشروطه خواھان(چنانکه دولت امانى 

اجتماعى زد و يک سلسله ريفورمھا را براى تحرک جامعه به پيش کشيد، 

خانواده حضرات شوربازار چون سدى در برابر تحقق برنامه ھاى تجدد طلبانه 

شخص مخالف با اصtحات اجتماعى شاه از خانواده نخستين . قرار گرفت

مجددى، ھمانا نورالمشايخ بود که دراغتشاش خوست برھبرى مtى لنگ 

  . دستش دخيل بود

 

  ١٩٢٨و ١٩٢٤نقش خانوادۀ حضرات درشورش ھای 

يکی از ضربات خردکننده افغانھا برانگليسھا،نبرد استرداد استقtل  

يری انگليس را در شرق به زمين زد و افغانستان بود که شھرت شکست ناپذ

انگليس . مردمان مستعمرات انگليس را برای احراز استقtل شان بيدار ساخت 

                                                

١٠٨
  ١٤١ استا اولسن، اسtم وسياست درافغانستان،ترجمۀ خليل زمر، ص -  

١٠٩
  ٧٦ اوليور روا ، ھمان اثر، ص -  
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برای انتقام کشی از ملت سلحشور افغان و دولت ضد امپريالستی آن ، در صدد 

برآمد تا يک بار ديگر از سtح مذھب ، کار بگيرد و بجان مشروطه خواھان 

ًبرای اينکار طبعا انگليس خود وارد صحنه .  از پای در آوردحمله ببرد و آن را

البته در . شده نميتوانست، بلکه توسط عناصر وابسته بخود وارد عمل ميگرديد

اين زمينه انگليس تجارب فراوانی در کشورھای اسtمی چون عربستان سعودی 

نجا برای درک موضوع بھتر است در اي. ، اردن ، سوريه، مصر و ايران داشت

  . نقطه نظرھای ديپلوماتان انگليس را مtحظه کنيم

دکتر شفا، بخشی ازگزارش محرمانه وزير مختار انگليس در تھران را 

ـ در ايران عtوه « : در مورد روحانيت متنفذ آنکشور نقل ميکند ومينويسد

ًبرنيروھا و سازمانھای سياسی و اقتصادی يک سازمان موثر وکامt متنفذ 

ست که از تمام منابع ديگر قدرت در اين کشور قويتر و از لحاظ ما ديگری ھم ھ

مورد اعتماد تراست ، و آن روحانيت شيعه است که سالھای طو^نی در ايران 

نقشی بنيادی وکارساز داشته است و خوشبختانه ما در ميان آنھا دوستان خوب 

آمد باشد و ھر وقت اين نيرو ميتواند در ايران کار . و نزديکی داشته ايم و داريم

^زم بشود حتی برنيروھای ديگر از قبيل دربار و دولت و ارتش اثر بگذارد و با 

مھم آنست که توقعات آنھا از ما زياد . سtح مذھب و جھاد ھرمشکلی را حل کند

ھر وقت ^زم باشد می توانيم آنھا را وارد صحنه کنيم و ھر وقت ھم . نيست

لرد ويول وزير (» . خانه نشين سازيممقتضی باشد به آسانی ساکت و

امورخارجه انگليستان، در جلسه سری درسفارت بريتانيای کبير در تھران ، 

خاطرات مکرديچ » اسرار وعوامل سقوط ايران«، نقل از کتاب ١٩۴١ اکتبر ١١

 (١١٠
  

اين سياست انگليس در ديگرکشور ھای اسtمی واز جمله در کشور ما 

س از روی کارآوردن امير عبدالرحمن خان، سياست انگليسھا پ. نيزصدق ميکند

نفوذ بر دولت را از طريق روحانيون پرنفوذ بکار بستند و با اعزام برخی از 

شيوخ ھندوستان به کشور ما نقش مؤثری در سرنوشت داخلی کشور بازی 

                                                

١١٠
  ، چاپ پنجم۴٢ توضيح المسايل ، ص  دکتر شفا،-  
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به گواھی تاريخ ، خانواده روحانی حضرات شوربازا در اواخرقرن . کردند

به ننگرھار و سپس به کابل آمده در شوربازار سکونت اختيار ميtدی، ابتدا ١٩

  . کردند

حضرت شوربازار پيشوای مذھبی و روحانی از :"ادمک مينويسد که

او بحيث . به افغانستان آمده بود) ش١٢۴۶ (=١٨٧٠سرھند ھندوستان درسال 

کtن خانواده مجددی، پرنفوذ ترين شخص روحانی وپيشوای مذھبی 

مريدان بيشمار در ھردو طرف سرحد افغانستان داشته وبرقبايل .ددرافغانستان بو

    ١١١ ."حاکميت مطلق داشت

در آغاز خانواده حضرات مجددی تنھا با مسايل دينی سر وکار داشتند، 

ولی پس از نبرد استقtل بزرگان اين خانواده در مسايل سياسی دست زدند و 

کشور به انتقاد گرفتند ودرد اقدات دولت را در پروسه رشد اجتماعی و فرھنگی 

  . سرھای برای دولت امانی فراھم کردند

جبھه "دانشمند افغان،داکتر عبدالرحمن زمانی درکتابی که زير عنوان 

ُدرمورد کارنامه ھای مبارزين کنر " چھارم جنگ استرداد استقtل افغانستان

ف ھای تحت سرکردگی جنرال ميرزمانخان کنری، برويت اسناد محرمانه ازآرشي

کتابخانه ھند بريتانوی تحقيق و نوشته است، ميگويد که انگليسھا برای ناکام 

ساختن و بدنام کردن اعليحضرت امان هللا خان از نفوذ آغاخان رھبر فرقه 

که ) سيدعبدالرحمن گيtنی، نقيب اشراف بغداد(اسماعيله و نقيب صاحب بغداد

: وی مينويسد. ستفاده کردندبرادرش سيدحسن گيtنی درافغانستان بود، نيز ا

سکرترشعبه خارجی وسياسی حکومت ھند بريتانوی به نماينده سياسی "

اثرات پيغام تلگرافی نقيب به بعضی :"انگليس درخليج فارس مقيم بغداد نوشت

اگرممکن باشد، اين پيغام . از معززين مسلمان درھندوستان، عالی خواھد بود

                                                

١١١
 ، لودويک ادمک ٣٠۶-٣٠۵، ص١٣٧٧پوھاند حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ -  -  

 ١٣٧٧،روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم،ترجمه محمدفاضل صاحب زاده، چاپ 
  ١٩٩پشاور،ص 
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" ١١٢ .رحد وافغانستان درنظرگرفته شوددرچوکات تبليغات برای ھندوستان، س

بالمقابل نقيب صاحب بغداد وعده  داد که تمام سوا^ت علمای ھندی در رابطه به  

برای اعtن جھاد، ) امان هللا خان(ًقوانين شرعی، مثt اينکه آيا تtش امير

ھمچنان ميتوان پيغام . ١١٣ ًشرعی است يا خير حتما جواب خواھد داد

 ھمين ٧٩اسماعيليه  را به طرفداری از انگليسھا درصفحهآغاخان،رھبر فرقه 

  .اثر مطالعه کرد

سيدحسن گيtنی پسر :" مولف درمورد نقيب صاحب چھارباغ مينويسد

 ١٩٠۵سيدعلی گيtنی ونواسه سيد سليمان گيtنی در بغداد متولد شده ودرسال 

ادريه وی از طرف اميرحبيب هللا خان وپيروان طريقت ق. به افغانستان آمد

اميرحبيب هللا برای شان مدد معاش ماھانه سه ھزار وپنجصد روپيه .استقبال شد

. تعيين نمود ويک اقامتگاه زمستانی درچھارباغ در نزديکی جtل آباد ساخت

پيرسيداحمدگيtنی . واو به اين ترتيب به نام نقيب صاحب چھارباغ مشھور شد

   ١١٤ ."حب ميباشندرئيس محاذ ملی وسيدعلی گيtنی پسران نقيب صا

ھنگامی که سيد حسن افندی :"استااولسن، پژوھشگردانمارکی،مينويسد

 با اميرگفت وگو نمود،امير از او دعوت کردکه درکابل ١٩٠۴برادرنقيب درسال 

آمده اقامت گزيند وحتی اميردرنظرداشت که يکی ازخواھران خود را به عقد 

فندی درکابل، وقتيکه او پس از مسکن گزين شدن سيدحسن ا. سيدحسن درآورد

عازم اقامتگاه زمستانی خوددر جtل اباد ميشد، يک قطعه عسکری پياده نظام 

روپيه وساحاتی  از زمين  ١٠٠٠برای محافظت او مقرر ومعاش ماھانه به مبلغ 

زمانيکه فھميده شدکه نقيب صاحب طرفدار بريتانيه است، . برای او تعيين گرديد

مt " شخصيت ھای مذھبی از مناطق سرحدی را مانندامير حبيب هللا نيز ساير

از تيرا، ومt ) آکاخيل افريدی(از وزيرستان، مt سيد اکبر اخند زاده " پاونده

                                                

١١٢
جبھه (وش شده چترال وکنر داکتر عبدالرحمن زمانی،جنگ استرداد استقtل وجبھه فرام-  

می، بخش اول ١٢ محرمانه مورخ ۶٣٩، بحواله تلگرام شماره ٨٠،ص٢٠٠٧،)چھارم
  )١٨٩، مربوط به جنگ سوم افغان وانگليس، سند شماره ١٩١٩مراسtت 

١١٣
   ٨١ داکتر عبدالرحمن زمانی،ھمان اثر، ص -  

١١٤
  ٨٠ داکتر زمانی، ھمان اثر،پاورقی ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٥٩ 

درسرحدات ١٨٩٧ھمه اين مtھا از رھبران قيام برضد انگليسھا درسال( صافی

شايد اميرميخواست به آنھا   "١١٥. بکال دعوت نمود١٨٩٧درسال ) ھند بودند

درافغانستان و يا درکابل جا ومکانی تعيين نمايد  وانگليسھا را از تاثير نيز 

  .وتحريکات آنھا نجات بدھد

 يک شيخ ١٩٢۴غبار خبرميدھد که در بحبوحه اغتشاش خوست در

ديگر بنام سيدسعدی افندی، که خود را به شيخ عبدالقادر گيtنی منسوب 

ھار وارد شد و به تقويت حلقه ميکرد،نيز ازھند برتانوی به افغانستان در ننگر

پيروان ومريدان خود در ميان پشتونھای سمت شرقی کشور پرداخت و حتی با 

استقبال شاه امان هللا نيز روبرو شده چوبدست آبنوس بسيار نفيسی با يک 

    ١١٦ .ساعت طtئی از شاه امان هللا انعام گرفت

 کابل که روحانيون متنفذ با عده يی از مtھای سمت جنوبی و حومه

مريدان خانواده حضرات شوربازار بودند، درسالھای که دولت امانی در راه 

تطبيق ريفورمھای اجتماعی گام گذاشت، چون سدی در برابر اصtحات و 

ريفورمھا قرار گرفتند و ھر عمل دولت را بشمول تاسيس مکاتب برای دختران 

که ثريا را بشدت  مل چیی لوو پسران و اعزام شاگردان بخارج و مسئله رو

تقبيح و آنرا به کفر تعبير ميکردند و با تبليغات زھرآگين خود ذھنيت عوام را 

  . عليه دولت امانی تغيير دادند

در قيام خوست يکى از مريدان حضرت صاحب شوربازار بنام عبدالغنى 

 اين دو مt در .و مt عبدالرشيد قرار دادهللا قبايل سليمانخيل را در کنار مtعبدا

ستى قرآن و دردست ديگر قانون جزا را گرفته درميان قبايل که متأسفانه از د

قرآن يا ! کداميک را قبول داريد: سواد و دانش بى بھره بودند فرياد مي زدند

قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت : ًقانون را ؟ و طبعا مردم ميگفتند

ردگ مt عبدا^حد و در ادامه اغتشاش خوست در غزنى و شيخ آباد و. ميکردند

مt عبدالسبحان وردکى و مt عبدالحليم چھار آسيابى و مt نورعلى کھنه 

                                                

١١٥
  ٩٨ستان، ص  اسtم وسياست درافغان-  

١١٦
  ٨٠٨، ص ١ غبار ،افغانستان درمسيرتاريخ، ج -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٠ 

قاديانى نقش مرکزى و موثر داشتند که پس از سرکوبى هللا فروش و مt نعمت ا

 تن ديگر از ٢٥اغتشاشيون و دستگيرى رھبران اغتشاش ھمه اين مt ھا با 

 در جريان محاکمه .اعـدام شدندسران اغتشاش در محکمـه نظامى محکوم به 

) فضل عمر مجددى(خان نسبت به نور المشايخ هللا ھمين مtھا بودکه شاه امان ا

بد گمان شد و قصد کرد تا او را بزندان بسپرد، اما بوساطت برادرش شمس 

بود هللا فضل محمد مجددى، شخص ضد استعمار و طرفدار شاه امان (المشايخ 

شاه از حبس او صرف نظر کرد اما شرط ) اشتومورد احترام عميق شاه قرار د

 نورالمشايخ نيز به بھانه حج از کشور خارج .گذاشت که از کشور خارج شود

شد و پس از اداى حج در ديره اسماعيل خان اقامت گزيد و از آنجا بر ضد شاه 

   ١١٧.به تبليغات خود ادامه دادهللا امان ا

المشايخ ازسرھند، به ھنگامی که شاه به سفر طو^ني اش آغاز کرد، نور

خان وارد شد و مقدمۀ يک اغتشاش بزرگ ديگر را در ميان قبايل اسمعيلديره 

سمت جنوبی کشور بخصوص در ميان قبايل جدران و منگل و اقوام غلزائی که 

 .پيروان سنتی او بودند آماده ميساخت

برادر ، محمدصادق مجددی ١٩٢۵ پس از مرگ شمس المشايخ در  

 رھبری خانواده حضرات شور بازار را در کشور به عھده گرفت ديگرشان کفالت

و با نورالمشايخ پيوسته در تماس بود و در اينجا در ميان پيروان خانواده خود 

او ھمياری برخی از زمينداران درانی را که . خان تبليغ ميکرد بر ضد امان هللا

ا درمورد بغاوت و امتيازات خود را از دست داده بودند نيز جلب کرد و به مtھ

نقش آن در سرنگونی رژيم امانی صحبت ميکرد و منتظر اشاره شيرآغا 

ھنوز يک ماه از بازگشت شاه به کشور نگذشته بودکه . بود) نورالمشايخ(

دومt بنام ھای مt محمدحسن و مt الياس به عبدالرحيم خان ) شيرآغا(بدستور 

وست حرکت کنند و مردم را به و محمدجان خبر دادند که بايد فوری به سوی خ

شورش و قيام تحريک نمايند بخصوص قبايل جدران و منگل را، ملک بلند خان 

نيز برای تحريکات مردم منگل برگزيده شد و ملک غtم خان برای گرديز تعيين 

                                                

١١٧
  ٨٠٩- ٨٠٨، ص ١ غبار، ج -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦١ 

از قول شيرآغا به مtھا گفته شده بودکه در توطئه عليه حکومت امانی، . شد

آباد وعبدالعزيز وزير حربيه وسردارمحمد عثمان شاه محمودخان حاکم جtل 

   ١١٨ .خان سابق نايب الحکومه قندھارشامل اند

قبل ازتدوير لويه (بنابرين محمدصادق مجددی برادر فضل عمرمجددی 

پسر ) مياجان محمد معصوم مجددی(به اتفاق برادر زاده اش ) ١٩٢٨جرگه 

حالی که فتوای کفر شاه شمس المشايخ و ھمنوائی يک عده از مtيان کابل در 

 تن از مtھا با خود داشت، يک بار ديگر در ميان قبايل ٤٠٠را با امضای 

جنوبی رفت وسعی کرد آتش بغاوت را که چھار سال قبل نيزمريدان اين خانواده 

  .برپا کرده بودند، مشتعل سازد

اولين حرکتی که قبل از ظھور اغتشاشات و^يات « غبار مينويسد که 

و کاپيسا و پروان درکابل بشکل طليعه سپاه اغتشاش بعمل آمد، ھمانا ننگرھار

گفته ميشد که يکی از حلقه ھای مخفی . فرار روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود

و منظم کابل حلقه مخصوص حضرات مجددی بشمول بعضی سرداران بزرگ  و 

ر از آنجمله حضرت محمدصادق مجددی برادر کھت. روحانيون مشھور بود

شمس المشايخ با قاضی عبدالرحمن  پغمانی، قاضی فضل الحق خان، قاضی 

عبدالقادر خان پغمانی ، عبدالحنان خان و محمد حيان خان پسران قاضی 

محمد صادق مجددی در . عبدالرحمن خان نھانی از کابل به و^يت پکتيا رفتند

 ساله ٢٢حضرت محمد معصوم المجددی پسر (اين سفربرادر زاده جوان خود 

. را نيز ھمراه داشت تا در کابل مورد فشار حکومت قرارنگيرد) شمس المشايخ 

وقتی که اين جمعيت در پکتيا رسيدند در خانه عزيز خان جاجی در عtقه جاجی 

مسکن گزيدند و بمردم گفتند که پروگرام شاه مخالف شريعت و بضرر ملت افغان 

ديم جوابی نداد، پس ما اينجا است و وقتی ما اين نظر خود را بشاه عرض کر

آمده ايم تا به اتفاق مردم پکتيا پيشنھادات خود را بشاه بفرستيم و مانع خرابی 

مردم اين پيشنھادات حضرات را نپذيرفتند، ولی گفتند اگر . افغانستان گرديم

حضرات مايل بخارج شدن از افغانستان باشند، آنھا را محفوظ از سرحد کشور 

                                                

١١٨
  ۵۴آتش در افغانستان ، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٢ 

اما حضرات رفتن به خارج ازکشور »  ١١٩ .ا بدست دولت نيفتندعبورخواھند دادت

را نپذيرفتند ، مردم پکتيا حضرات را به دولت تسليم دادند و دولت به محاکمه 

 .قاضی ھا وحبس رھبران شان پرداخت 

 خانواده حضرات شور ١٩٢٨ شاه در اجtس لويه جرگه ماه اکتوبر 

درکشور بود، درضديت با برنامه ھای بازار را که پرنفوذ ترين خانواده روحانی 

از اينجاست که با . ان را لغو نموداصtحی خود مخاطب قرار داد و امتيازات ش

مخالفت شديد اين خانواده روبرو شد و تبليغات اين خانواده بر ضد شاه امان هللا 

، مردمان جنوبی و مشرقی وشمالی کشور را بر ضد رژيم امانی بشورش 

   ١٢٠ .در سراشيبی سقوط قرار دادواداشت و شاه را 

ّاز ھمه مھمتر مخالفت خانواده مجددی خصوصا «:  فرھنگ مينويسدکه

حضرت فضل عمر بود که در ديرۀ اسماعيل خان در نزديکی سرحد افغانستان جا 

بموجب . گزين شده، بين کوچی ھای افغانستان عليه شاه امان هللا تبليغات ميکرد

يروانش اطمينان می داد که در داخل دستگاه گزارش مامورين ھندی وی به پ

و ) محمدولی خان(دولت ھم طرفدارانی دارد و در ضمن از کفيل وزارت حربيه 

که ھردو با شاه قرابت ) شاه محمودخان(نايب الحکومه سابق سمت مشرقی 

  يکی از تبليغات سوء در ميان کوچی ھای پيرو ١٢١ ».داشتند نام می برد

امان هللا خان با خود از جرمنی ماشينی : دکهحضرت شوربازار اين بو

راخريداری نموده که با آن اجساد مرده ھا را ميسوزاند واز استخوان ھا و 

 روپيه ميدھد که يک شخص ثروتمند ٣٠مبلغ . گوشت مرده ھا صابون ميسازد

مt ھا را نيز ميسوزانند . را آتش بزنند و مردمان غريب را رايگان می سوزانند

    ١٢٢. تشار امراض جلوگيری نمايندکه از ان

انگليسھا توسط طياره، « : می گويد» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

عکس ھای برھنه ساختگی ملکه ثريا را درحال موتر سواری در بين قبايل 

                                                

١١٩
   ٨١٧، ص ١ غبار ، ج -  

١٢٠
  ١۴٣استا اولسن ، ص -  

١٢١
   ٨١٧ ،غبار، ص۵٢٨، ۵٢٢، صص ١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير،ج-  

١٢٢
  ۶۵آتش درافغانستان، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٣ 

پخش کردند و اخبار ھای فرانسه، انگليس، جرمنی، ايتاليا و روسيه درمورد 

ات ميکردند و ھمه خبرھا را از پروپاگندھا اخذ برنامه ھای امان هللا خان نشري

مينمودند، و شايعات دھن به دھن را اقتباس ميکردند و در اخبار ھای 

کليه اخبارھای بريتانيا مقا^ت و واقعات افغانستان را با . خودمنعکس ميساختند

آب و تاب و تبصره ھای زھرآگين نشرميکردند، چنانچه اخبار ديلی 

متعصبين عليه ملکه قيام :  نوشت١٩٢٩ اکتوبر١٩در » DailyMail«ميل

کردند، زعمای اسtمی را به قتل رساندند،و برادرپادشاه حبس گرديد، که ھمه 

  ١٢٣ ».اين شايعات غلط از آب درآمد

 غبار در مسير تاريخ تشريح ميکند که چگونه دسايس استعماری در  

مان هللا خان بکار افتاده تبانی با عناصر ارتجاعی برای از پا در آوردن غازی ا

ًمثt در کابل يکنفر منجم انقراض حتمی سلطنت را پيشگوئی کرد و « : بود

درحوزه ھلمند . بسرعت اين پيشگوئی در بين حلقه ھای در باری منتشرگرديد

اين تنھا . يکنفر آخوندخوابی جعل کرد و افــواه شد که تاج از سرشاه افتاده است

قی افغانستان به ھزارھا تصاوير جعلی نيم برھنه بنام نبود در سرتاسر حدود شر

توسط نماينده تجارتی افغانستان در کويته خريداری و به کابل ( ملکه افغانستان 

و عزيمت طالبات افغانی از سرحدات شرقی به قسطنطنيه ) ه ميشدفرستاد

 يک شيخ ھم در جنوب. با تعابير معکوسی در بين توده ھا منتشر شد) ترکيه(

منظورمحمدصادق مجددی ( و يک مرشد در شمال) نورالمشايخ است منظور(

و کلنل ^رنس معروف .ًعلنا رفتار شاه را ضد شريعت اسtم اعtم کردند) است

گفته ميشد که در جامه مtئی در شرق افغانستان داخل گرديد و ) به پيرکرمشاه(

 انگليسی حتی اين موضوع در جرايد شوروی و. ھيزم اغتشاش را آتش زد

   ١٢٤ ».مطرح بحث قرارگرفت

                                                

١٢٣
  ٢٢۶ افغانستان، ص آتش در -  

١٢٤
- ١٤٢، استا اولسن، اسtم وسياست درافغانستان، ص ٤٦۵-٨١۴،٤٦٤، ص ١ غبار، ج - 

١٤٣    



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٤ 

ادمک، افغانستان شناس امريکايی نامه يی را از قول ^رنس نقل ميکند  

 عنوانی ادوارد مارش  )ش١٣٠۶(  ميtدی١٩٢٧ جون ١٠که در تاريخ 

. آيا ميدانيد که من ھفته گذشته درکابل بودم : ...نوشته و اطtع داده بودکه 

و ديپوت ،   کاتب در قوای ھوايی خود ضرورت داردآتشه بريتانيا در کابل به يک

... نام مرا به دفتر شما پيشنھاد ميکند، من اندکی درماشين تايپ دسترسی دارم

 ماه در ھند بود و اکثر وقتش در کراچی ١٨ادمک می افزايد که ^رنس تقريبا 

. گذشت، مگر مدت کوتاھی در ميرانشاه و ھمچنان يک ھفته در پيشاور بود

^رنس مجبور شد تا به ) سفير امريکا درکابل(خره در اثر اصرار ھمفريز با^

زيرا ھمفريز ميترسيد که وجود ^رنس در سرحدات ھند سبب . انگلستان برود

ادمک از اخبار ديگری در لندن نام . خرابی روابط افغانستان بابريتانيا خواھد شد

در پنجم جنوری » دیديلی ھيرول« يک اخبارلندن بنام : می برد و مينويسد

مقامات ذيصtح افغان امر گرفتاری کرنيل ^رنس را صادر :  نوشت که١٩٢٩

منتشره کابل بازتاب » امان افغان«کرده است ، دو روز بعد عين خبر دراخبار 

اين موضوع در پارلمان بريتانيا نيز مطرح بحث قرار گرفت ، مگر . يافت

محقق ....  اين باره انکارکردحکومت بريتانيا از جميع مداخtت خود در

در مطبوعات ايتاليا به نشر : امريکايی از روی اخبار ايتاليا نقل قول ميکند که

رسيد که ^رنس ، به حيث يک جاسوس قوی وعاليشان به کارھا وعملی دست 

زده و مردم ساده لوح قبايل را بر عليه شاه منور و تجدد پسند افغانستان 

بدينسان دشمن در کمين نشسته با استفاده از خوش   ١٢٥ ».برانگيختانده بود

باوری و اعتقادات مردم ، از ھر حادثه کوچک در کشور بر ضد نھضت 

اصtحات سوء استفاده ميکرد، چنانکه از يک زد و خورد کوچک قومی در 

شينوارننگرھار، حد اعظم سوء استفاده را نمود و آنرا در جھت سرنگونی رژيم 

  . سوق داد

ر، در زد و خوردی که ميان کوچی ھای غلزائی و شينواريھا بقول غبا

 صورت گرفته بود، ١٩٢٨ نومبر١۴در ) اقوام سنگوخيل و علی خيل شينوار(

                                                

١٢٥
   ٢٢٠- ٢١٩ادمک،روابط خارجی افغانستان درنيمه اول قرن بيستم، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٥ 

چند تن ازشينواريھا بقتل رسيده بودند و شينواريھا قاتtن را دستگير وبه 

 حکومت محلی تسليم داده بودند، اما حکومت بجای باز خواست، قاتtن را

شينواريھا به حکومت اعلی جtل آبادشکايت . رھا ساخته بود) رفتن رشوتباگ(

کردند، باز ھم کسی شکايت آنھا راگوش نکرد، اين است که شينواريھا برآشفتند 

و دست بحمله برپوسته دولتی زدند و آنرا به غارت بردند، انگليسھا درخفا 

 بزودی شورش .براين آتش ھيزم می ريختند و شينواريھا را کمک ميکردند

وقتی که اين اطtع به قوماندان ٠دامنه دارتر شد وبه خوگيانی ھانيز سرايت کرد

نظامی ننگرھار رسيد، بجای جلوگيری از اختtل امنيت، برای پارۀ امور بکابل 

رفت و وکيل فرقه به شينوارکشيد، اما در عرض راه بدست شينواريھا 

لم بودند که مرکز حکومت رھبران شورش محمدافضل و محمدع. اسيرگرديد

  ١٢٦ .را غارت و دفتر ھا را حريق ساخته بودند» اچين«شينوار

 رھبران شورش محمد افضل و محمدعلم در ١٩٢٨در اواخر نومبر 

جرگه يی تشکيل دادند و عليه غازی امان هللا خان جھاد را » غنی خيل«محل

دراوايل . اھنده شدنداعtن و برجtل آباد حمله کردند، عساکر دولتی به بارکھا پن

ماه دسامبرحکومت برای آرام کردن مردم، غtم صديق خان چرخی وزير 

امورخارجه و شيراحمدخان رئيس شورای دولت به سمت مشرقی فرستاده شدند 

تا با شورشيان مذاکره کند و شورش را فرونشانند، اما چون فرستادگان دولت 

 نحوی شورشيان را به دوام رقيبان سياسی ھمديگر شمرده ميشدند، ھريک به

شورش تشويق کرده ناکام به کابل برگشتند و شرايط شورشيان را به دولت 

در اين شرط نامه که صبغه سياسی داشت ، افزون براينکه لغو . گزارش دادند

اصtحات را خواسته بودند، عtوه شده بود که شاه بايد ملکه ثريا را طtق 

د شود، تمام سفارتخانه ھا به استثنای سفارت بدھد، فاميل طرزی از کشور تبعي

انگليس درکابل بسته شود و طtبی که برای تحصيل بخارج اعزام شده واپس 

شرايط درخواستی شورشيان به وضوح . بکشور برگردند و ماليه موقوف گردد

                                                

١٢٦
 ادمک متذکر ميشود که محمدعلم رھبرشورش شينوار رتبه جنرال ملکی ٨١٨، ١ غبار، ج- 

روابط خارجی . (  بود١٩٢۶محمدافضل خان قوماندان قوای جtل آباد در داشت و شخص دوم 
   )٢٠٠افغانستان ، ص 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٦ 

نشان ميداد که در عقب اين شورش دستان قوی استعمار در تبانی با عناصر 

 :ل است، چه شورشيان مي خواستندارتجاعی داخلی دخي

 محمود طرزی از افغانستان خارج گردد،   - ١  

 شاه ملکه ثريا را طtق بدھد، -  ٢ 

 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، -  ٣ 

 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، -  ۴ 

به استثنای نمايندگی برتانيه، باقی ھمه نمايندگی ھای سياسی  - ۵ 

 ،خارجی مسدود شوند

 قانون جديد و نظامنامه لغو گردد، -  ۶ 

 ماليه کم گردد، -  ٧ 

 قانون پوشيدن البسه اروپائی فسخ گردد، -  ٨ 

 چادری بشکل سابقه آن اعاده گردد، -  ٩ 

 .قانون اسtمی، قانون دولت اعtن شود -١٠ 

١٢٧.ُبه مtھا درچوکات دولت پست ھای مناسب داده شود -  ١١ 
 

  زجمله تقاضای شورشيان، نخستين چنانکه مtحظه می شود ا 

 در آن وقت .تقاضای آنھا، خروج محمود طرزی با خانواده اش از افغانستان بود

محمود طرزی نه در دولت امانی کار ميکرد و نه در صدد توطئه يی بود که 

دولت را با سقوط مواجه کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشروطه خواھان 

مشروطه خواھان از وجود يک چنين مشاور آگاه پس برای آنکه . شمرده ميشد

و وطن دو ستی محروم گردند، خروج او از کشور آبائيش شرط گذاشته شده 

 ھمه ميدانستند که ]آيا متن اين شرطنامه بقلم ^رنس تحرير نشده بود؟[.بود

است ، درحالى که او ادعا علم طرح اين مانيفست خارج از توان و قلم محمد

tالبته شاه حاضر نبود که به .ميه را خودش تحريرکرده استميکرد اين اع

                                                

١٢٧
     ٨٣- ٨١، آتش در افغانستان، ص ١٥٣ اسtم و سياست درافغانستان، ص، -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٧ 

مخالفين تسليم شود، زيرا ھنوز مرد برجسته يى مانند مtى چکنھور بشرط 

الغاى قوانين در باره تحصيل زنان و عفو اعتشاشيون از طرف شاه، مردم 

 شاه ھنوز تtش ميکرد که در .مومند را از شرکت در شورش منع کرده بود

اشورشيان توسط کسب اين فتوى که داعيه زمامدار عاد^نه بوده و مبارزه ب

 . اغتشاشيون مرتد ھستند، برنده شود

 ! بنام خداوند مھربان و بخشاينده  «

تعدادى از شينوارى ھاى نازيان بر عليه شاه غازى و اولى ا^مان ، 

انان آنھا به کشتار مردم و چپاول دارائى مسلم. حکمرواى ما بغاوت نموده اند

 ما .پرداخته و صلح و صفا را در بخشى از قلمرو اسtمى افغانى برھم زده اند

اطاعت کنيد از خدا و پيغمبر و اطاعت «بر اساس اين آيه قرآنى که » علماء«

 و ھمچنان بر وفق اين .فتوى مى دھيم» !کنيد از اولى ا^مر که از ميان شماست 

اطاعت مى کند بخداوند اطاعت مى کسى که بمن «: حديث پيغمبر که گفته است 

 کسى که به امير خود .کند و کسيکه بمن بى اطاعتى ميکند، بخدا اطاعت نميکند

اطاعت ميکند، بمن اطاعت ميکند و کسى که به امير خود اطاعت نميکند، بمن 

ھر آئينه امام و امير پناه گاھيست که از آنھا بخاطر مصئونيت . اطاعت نمى کند

اگر امير از ترس خدا و حفظ عدالت فرمان ميدھد، .  مى شوددر جنگ استفاده

ھرگاه او مخالف آن فرمان بدھد، بار آن بر شانه ھاى . ًيقينا او اجر خواھد ديد

ما فتوا ميدھيم که اين شينواريھاى شرير گنھکاران و » .خودش خواھد بود

ى ً بناء وجيبه ھمه مسلمانان است که زير نظرحکومت برا.عصيان گرانند

سرکوباين نا آرامى ھا و تنبيه عصيانگران سھم بگيرند تا صلح کامل دوباره 

   ١٢٨ ».اعاده گردد

 بعد از ناکام ماندن سردار شيراحمدخان و غtم صديق وزيرخارجه در خاموش 

نفرعسکررا از مرکز ٩٠٠٠، دولت به تعداد ١٩٢٨ساختن شورش شينوار در 

د، مگرمحمود خان ياور نيز در دام به سرکردگی محمود خان ياور بدانسو فرستا

                                                

١٢٨
، ٢٠٠۴اعظم سيستانی ، عtمه محمود طرزی، شاه امان هللا، و روحانيت متنفذ، چاپ ،  -  

  ۵٧ص 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٨ 

دولت علی احمد خان . نيروھای شورشی افتاد و کاری از پيش برده نتوانست

راکه در حکومت ننگرھار در ھنگام شورش منگل سوابقی داشت و با روحيات 

س ًمردم شينوار وخوگيانی ومھمند وغلجايی وغيره بخوبی آشنا بود، در را

که  ن شورش نمود و به جtل آباد فرستادقواي ديگری مامور فروکش نمود

  .ديرشده بود

) ننگرھار(با مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل مشرقى 

و با حمله بچه سقاو دولت امانى با سقوط مواجه شد و شاه که از بى کفايتى 

بستوه آمده بود، در ھفتم جنورى ) وزارت دفاع ووزارت داخله(ارکان حرب

زار محمد صادق مجددى را بخاطر آرام ساختن تبليغات  حضرت شور با١٩٢٩

تگابى که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و هللا مذھبى و تامين ارتباط با مtحميد

از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در ھشتم جنورى بسيارى از 

   .ع نشدرفورم ھاى پيشنھادى خود را با صدور فرمانى فسخ کرد، اما سودمند واق

اجتماعات علمای «  شاه امان هللا از :فضل غنی مجددی می نويسد که

ًاسtمی و زعمای قبايل خصوصا سليمانخيل و جاجی در ديره اسماعيل خان با 

پادشاه از حلقه سری و مھم در عقب . ًحضرت نورالمشايخ اصt اطtع نداشت

صاحب زاده عبدهللا حبيب هللا بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و 

ًجان که ھردو از خانواده مجددی و بعدا ارکان عالی دولت را در حکومت حبيب 

١٢٩».هللا ساختند، بی اطtع بود
  

 جنورى شاه امان هللا با عده ئى از ارکان دولت کابل را ١٤ درتاريخ 

واگذاشت هللا بقصد قندھار ترک و مقام پادشاھى را به برادرخودسردار عنايت ا

و درتاريخ . که اين آخرى فقط براى سه روز پادشاه بود) ١٩٢٩ى جنور١٤(

  .  بچه سقاو برسرير سلطنت کابل تکيه زد١٨

  

  :آخرين زورآزمائی  شاه امان هللا با نورالمشايخ 

  را با پيروان حضرت هللا غبارحوادث آخرين زورآزمائى غازى امان 

                                                

١٢٩
  ٢۶٧، ھمان اثر،، ص  فضل غنی مجددی-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٦٩ 

يش از ساير روايتھا نورالمشايخ مجددى در غزنى بشيوه دقيقى بازتاب داده که ب

: دلچسپ است ، آنرا باھم ميخوانيم و ديگر مدارک را نيز از نظر دورنمى داريم

نورالمشايخ از راه درۀ بو^ن وارد و^يت پکتيکا شد و به « غبار مينويسد که 

چندين ھزار نفر سليمانخيل ھا از ورود نورالمشايخ . اقامت گزيد» کتواز-شرن «

خان ھنوز در قندھار هللا نورالمشايخ که ميدانست امان . ددرکتواز استقبال نمودن

 از ديگر .و در صدد حمله به کابل است، نمى خواست که بچه سقاو از پا درافتد

طرف سليمانخيلھا که درحدود ھفت ھزارنفر در دور نورالمشايخ بودند و 

 مصارف قرارگاه او را دريک شبانه روز پانزده گاو و سى گوسفند مى پرداختند،

و در صدد تھيه تجھيزات هللا ھمه طرفدارحکومت بچه سقاو و مخالف شاه امان 

   ١٣٠ ».درغزنى بودند

ھزار ازجوانان ١٥حضرت صاحب «: فضل غنى مجددى مى گويد که

  ١٣١ ».خان فرستادهللا قبايل را منظم ساخت و يک دسته ازآنان را بمقابله باامان 

 شاه با چھارده ...« :غبار در بارۀ سوقيات امان هللا خان مينويسد

از قندھار ) ١٩٢٩مارچ ٢٦ (١٣٠٩ حمل ٦ھزارعسکر منظم و غير منظم در 

 قوماندان و پيشدار اوآقاى عبدا^حدخان وردکى .با استقامت کابل مارش نمود

وزير داخله و از مشاورين او احمد عليخان رئيس بلديه و رئيس ) ماھيار(

با هللا سقاو را برضد شاه امان اکسى که دھاره بچه (تنظيميه کاپيسا و پروان 

 قواى شاه در بيست روز بغزنه رسيد و با .بود) اسلحه دولت مجھزساخت 

 و اما در طى اين .مدافعه دوھزار عسکر بچه سقاو حصار غزنى مقابل گرديد

 ١٣در . سفرفعاليت و پروپاگندھاى مخالفين داخلى و خارجى ھيچ توقف نداشت

سکر را به قيام دعوت نمود، اما گرفتار و حمل يک افسر نظامى مقيم کtت ع

 در ھمين وقت يک نفرمtى نو وارد از ھند بدست افتاد و به جرم .اعدام گرديد

 حمل يک نفرجاسوس ديگر خارجى دستگير ١٤در . جاسوسى خارجى اعدام شد

 حمل خبر رسيد که يک ١٧ در .وبه جرم خود معترف و بt وقفه اعدام گرديد

                                                

١٣٠
  ٨٣٢،ص ١ غبار،ج-  

١٣١
  ٢٩٠ فضل غنى مجددی ،ھمان اثر، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٠ 

ًسليم شده ومتعاقبا يک دسته عسکر داوطلب ھزاره بکمک تولى عسکر سقوى ت

ً متعاقبا يک دسته عسکر سقوى بدست عساکرشاه اسير گرديد و به .شاه رسيد

  . حکم شاه افراد آن رھا و افسرانش اعدام شدند 

 حمل صدای شکايت افسران وسرکردگان معيت شاه از ٢٣در

بين شاه ومردم بلند شد،اما محمديعقوب خان وزيردربار وامثال او منحيث مانع 

به استقبال » قره باغ« حمل سه ھزارنفرھزاره با مردم ٢٤در . شاه اھميتی نداد

در ھمين روز پيشدار شاه وارد غزنى شده . شاه شتافتند و معنويات اردو بلند شد

 . حمل خود شاه با قشون منظم وارد غزنى گرديد٢٦ در .جنگ را شروع نمود

سقوى ازکابل رسيد ولى در عوض اردوى شاه بمب ھاى درھمين روز دوطياره 

  .خود را دور تر افگندو با^ى اردو رسم سtم ادا کرد و برگشت

درانى « حمل يک نفر مt به نام عرض مطلب در موضوع ٢٨در 

به خيمه شاه شتافت و با تبرچه اى که داشت قصد حمله به شاه » وغلجائى 

وش کتابى که داشت يک تصديقنامه نمود اما دستگير و تفتيش شد، از پ

  .انگليسى بدست افتاد و خودش با ھمان تبرچه که در دست داشت اعدام گرديد

رئيس و (خان هللا حمل سردار محمد امين خان و خواجه ھدايت ٢٩ در 

به اردوى شاه با دو ھزار نفرمرد مسلح ھزاره ) معاون تنظيميه ھزاره جات

ارطورى وانمود که رھبران ھزاره ب خان وزير درباما محمديعقو. پيوست

ًنتوانستند مستقيما شاه را مtقات نمايند در حالى که آنھا بسيار آرزو مند عرض 

  . ارادت بودند

غtم سرورخان و عبدا^حد (از افسران تحصيل کرده در معيت شاه دونفر 

که غزنى را در محاصره گذاشته سر راست به کابل  به شاه پيشنھاد کردند) خان

ه کند زيرا مردم وردک و ميدان و ھزاره ھمه در معيت شاه به کابل مى حمل

ريزند و بچه سقاو محکوم به شکست قطعى ميگردد، اما مشاورين مغرض و 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧١ 

ً که باطنا طالب انقراض دولت شاه بودند، نگذاشتند و شاه را ١٣٢ملکى شاه 

   ١٣٣ ».درجنگ غزنى معطل نگھداشتند

اه را درچاه می انداختند، عبارت ًاشخاصی که علنا ش«قول غبار، ه ب

والی (،احمدعلی خان لودين)وزيرداخله(بودند ازعبدا^حدخان ماھيار وردکی

  »١٣٤.،محمديعقوب خان وزيردربار)وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده 

در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزير «:فضل غنى مجددى ميگويد

لعزيزخان  عبدا^حدخان را حربيه با عبدا^حدخان مخالفت شديد داشت، عبدا

ھم ميساخت که با حبيب هللا  در اتصال است و وی از حزب محمدوليخان می تم

امان هللا خان را اختtف بين عبدالعزيز خان وعبدا^حدخان در شک . باشد

تعدادى از اعضاى حزب محمدولى خان . انداخت و اسباب فرارش را آماده ساخت

هللا خان موجود بودند و تحرکات قواى امان هللا در قيادت عليای عسکری امان 

خان را برای محمد وليخان بکابل گزارش ميدادند و محمد وليخان را متھم 

  ١٣٥ ».ميرساندهللا ميسازند که تمام احوا^ت را  به حبيب 

خان به وفادارى هللا امان :ميگويد» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

راپور ) پسرکاکای شاه(حسن جانعبدا^حد خان سوء ظن پيدا کرد، زيرا افراد 

دادند که عبدا^حد خان در نظر دارد که وى را در غزنى به دام اندازد، پtنى را 

که حسن جان توضيح نمود مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بود که گفته 

عبد^حدخان به قوم غلزى (خان را در تله مى اندازند هللامان  غلزائى ھا:بود

  ١٣٦» ).منسوب بود

حمله قشون شاه از سه جھت به « :بار در ادامۀ گزارش قبلی مينويسدغ

عساکر سقوى تا ديوار ھاى شھر فرار نمودند و يک . شھر غزنى شروع گرديد

                                                

١٣٢
  سيستانی. محمديعقوب وزيردربار وحسن جان پسرعموی شاه بودند: اين مشاورين ملکی -  

١٣٣
  ٨٣٣، ص١غبار،ج-  

١٣٤
،،جالب است که اين ھرسه تا ٦،چاپ امريکا، ،ص ٢غبار،افغانستان در مسيرتاريخ،ج-  

ھمراھی کردند ووقتی شاه عازم ايتاليا گرديد، دوتای آنھا به افغانستان برگشتند بمبئی شاه را 
  .ودرعھدنادرشاه يکی به مقام وزارت داخله، وديگری بمقام  رئيس اردو ابقا گرديدند

١٣٥
    ٢٩٠فضل غنى ، ص -  

١٣٦
  ١٧٧ -١٧٦ آتش در افغانستان، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٢ 

چون نزديک . قله مرتفع حاکم بر شھر غزنى از طرف قشون شاه اشغال گرديد

ان شب بود شاه غزنى را تسخير نمايد، لھذا تخريبات مخفى شدت يافت و در ھم

يک عده عسکر از مواضع حاکمه و مفتوحه بدون جنگ عقب نشستند و دشمن 

 ثور يک ٢در اول ثور شدت باران مانع جنگ موثر شد و در . دليرتر گرديد

 ثور شاه را بواسطه تشکيل ٣در . ھزار مرد مسلح ھزاره به مدد شاه رسيد

ره ھا به حمله  ثور ھزا٤ در.مجلس نظامى و طرح پtن جديد مشغول نگھداشتند

در ھمين وقت بود که پنج ھزار نفر  .پرداخته و نقاط مھمه را از دشمن گرفتند

مرد مسلح سليمان خيل که از قبل براى چنين روزى آماده ساخته شده بودند 

بکمک سقوى ھا رسيده و دريک حمله شديد قوه شاه را ) برھبرى نورالمشايخ(

 در طى .ه بدست قواى مخالف افتاددرھم شکستند و در پنجم ثور يک قله حاکم

ھمين جنگ بود که سيد اشرف خان قندھارى از مبارزين دلير سپاه شاه کشته 

 ثور حمله مخالفين بشدت آغاز گرديد و از بلندى ھا برسر اردوى شاه ٦در . شد

گرچه سپاه قندھارمقاومت مينمود، ولى شبانگاه در اثر تبليغ . ريختن گرفتند

خل اردو، قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و شديد و وسيع در دا

ثور امر ناگھانى شاه، اردو ٦ شب ٩ درساعت .به استقامت ھرات حرکت کردند

ديگر شاه اراده خود را تابع نقشه . را به مراجعت جانب قندھار به حرکت انداخت

   ١٣٧ ».ھاى مخالفين دربارى خود قرار داده بود

 به امان هللا خان گفت اگردوباره ھم پادشاه بقول ريه تالی، حسن جان

شود، پادشاه يک کشورپر از ھرج ومرج خواھد بود که ثروت آن غارت گرديده 

مردم  قدر خدمات و زحمات ده سالۀ شما را ندانستند، بعد از اين ھم . است

  .نخواھند دانست، بھتراست ازتtش برای بقدرت رسيدن صرف نظرنمائيد

انی است که امان هللا خان تصميم ميگيرد از جنگ با شنيدن چنين سخن

وخون ريزی بخاطر دوباره به قدرت رسيدن صرف نظرکند و دستور ميدھد که 

به ساعت . لشکرقندھار از جنگ دست گرفته، آمادۀ حرکت جانب قندھار گردند

                                                

١٣٧
  ٨٣٤، ص١غبار،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٣ 

ده شب لشکر قندھار بسوی قtت به حرکت می افتد، درحالی در طول راه ، 

 .١٣٨ .نگ دشمن شنيده ميشدصدای فيرھای تف

  

  :اختtف در کابينه شاه وسقوط دولت

فضل غنى مجددى ازخانواده حضرات مجددى که بر خزينه بزرگى از 

اسناد خانواده مجددى دست يافته و بر مبناى اين اسناد کتابى تحت عنوان 

به نشر سپرده است، آنجا که علل » خانهللافغانستان در عھداعليحضرت امان «

مت امانى را بررسى مينمايد از شگاف ميان دستگاه دولت و از سقوط حکو

رقابت بين دو گروه يکى برھبرى صدراعظم سردار عبدالقدوس خان و ديگرى 

برھبرى محمودطرزى وزير خارجه ياد آور ميشود و عtوه ميکند که محمود 

طرزى طرفدار نظام مشروطه و سردار عبدالقدوس خان طرفدار نظام سلطنتى 

بود و مشروطه خواھان را به نظر ) از نوع حکومت اميرعبدالرحمن خان(قوى 

کمونيست ميديد و حتى براى قلع و قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواھان را 

از علماى قندھار کرد ولى علماى قندھار مشروطه خواھان را رد نکردند ونظرى 

مفصلى به اين مبنى برقلع وقمع انھا ندادند پس سردارعبدالقدوسخان نامه 

منظوربه شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندھار را نيز 

تظار داشت که نظريات او مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که نضميمه کرد و ا

   ١٣٩.نگرفت

اين نامه ھا را مرحوم غبار نيزبه اجازه محمد معصوم مجددى در کتاب 

 ، پس از آن آقاى ١٤٠ . نموده استخود درج وبرآن تبصره ھاى متنفذ مھمى

فضل غنى در بررسى عوامل سقوط دولت امانى، شدت رقابت ھاى سياسى را در 

گروه علماى اسtمى : ارکان دولت مھم تلقى کرده از چھار پنج گروه رقيب بنام 

برھبرى خانواده مجددى، گروه محمد ولى خان، گروه على احمدخان شاغاسى و 

                                                

١٣٨
ستان،ترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور،  ريه تالی استوارت، آتش در افغان-  

   ١٧٦ص
١٣٩

  ٢٢٤-  ٢٢٢ فضل غنى مجددى، ص -  
١٤٠

  ٨٠٤ -٨٠٢ غبار، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٤ 

خان برھبرى هللا  عtوه گروه طرفداران سردار نصرگروه غtم نبى چرخى به

: و اما در مورد گروه محمدولى خان ميگويد که . اختر محمد خان اسم مى برد

پروگرام سياسى تنظيم . تنظيم محمد وليخان از منظمترين تنظيمھاى آنوقت بود

تنظيم طرفدار نظام . محمد وليخان شبيه سوسيال دموکراتھا امروزى بود

خان هللا روابط محمد ولى خان با امان …  قيادت محمدوليخان بودجمھورى تحت

در نتيجه سياست مستقtنه شاه برھم خورد، لھذا گروپ او در فکر انقtب عليه 

ليکن گروپ . خان و تعيين محمد ولى خان در راس دولت شدندهللا امان 

 : محمدولى خان در نتيجه د^يل سه گانه ذيل نتوانست کارى از پيش ببرد

 . کند نداشتن قاعده ملى قوى تا بدان در قيام ملت اتکا-  ١

عدم ھمکارى علماى اسtمى با آنھا بخاطر افکار سوسيالستى و مشروطه -  ٢

 . خواھى اعضاى گروپ 

 . عدم روابط نيک بين اعضاى گروپ و نيروھاى نظامى-  ٣

چون عناصر فوق در تنظيم محمدولى خان وجود نداشت ، لھذا براى رسيدن به 

 با اينکه .کوشيد) کله کانى(هللا دف سياسى محمد ولى خان در تقويت حبيب ھ

خان سقوط کرد، ولى گروپ محمدولى خان منفعت سياسى را بدست  هللامان 

  ١٤١ .نياورد

« :مولف درجاى ديگرى از قول محمد سميع قوماندان پوليس مينويسد

م کنم ، در ميخواستم که درکوھدامن چند روز ديگرى در دستگيرى بچه سقو اقدا

اين اثنا شخصى برايم اطtع داد که بچه سقو در قلعه مراد بيک بجاى محمد 

در آن وقت بدرستى گمان کرده نتوانستم که اين چنين دزد . وليخان وکيل است

   ١٤٢ ».جانى بجاى وکيل پادشاه آمده بتواند

خود را هللا حکومت اعtن کرد که اگرحبيب «: آقاى مجددى باز مينويسد

موافقت کرد که خود را تسليم کند، هللا حبيب . د مورد عفو قرار ميگيردتسليم کن

يکروز در گلخانه : ليکن سيداحمد خان در تحقيقات محاکمه اش مى نويسد که

                                                

١٤١
  ٢٢٩ فضل غنى مجددى ، ص -  

١٤٢
  ٢٧٤ فضل غنى مجددى ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٥ 

براى چيزى کار ضرابخانه آمده بودم وقت نان بود، سردار محمدعثمانخان 

مرتبه چند : نشسته با او بيان ميکرد که) کلکانىهللا حبيب (مرحوم پھلوى او

براى محمد ولى خان پيغام کردم که شما بامن عھد کنيد من آمده توبه ميکنم و 

بمن اطمينان بدھيد، نامبرده پيغام فرستاد که اگرمن بشما عھد کنم عھد شکن 

بعد از آن من ھم در . خان شما را ميکشد و من بد عھد ميشومهللا  امان .مى شوم

عين مطلب را رئيس » ١٤٣ .دمپى کار خود کوشيده سرشته جمع آورى را نمو

تنظيميه سمت شمالى احمدعليخان، در اوراق تحقيقات ديوان عالى محاکمه 

دومرتبه در زمان تشريف فرمائى اعلحضرت « :محمد وليخان بيان کرد ونوشت

آمد از کردار خود ) محمدوليخان(خان به اروپا پسر سقاو نزد موصوف هللامان 

ب وکيل مذکور قبول نشده خواھش وى رد اظھار ندامت کرده تايب ميشد از جان

و نامبرده را از بد عھدى اعليحضرت ممدوح خايف ساخته قبول توبه مذکور 

رااز جانب اعليحضرت از باعث اينکه بقول اعليحضرت اعتماد ندارم، رد کرده 

  »١٤٤ .است

پس از قدرت يابى موقف هللا  فضل غنی در ادامه اين نقل قول مينويسد که حبيب 

خان را نسبت بخود ھميشه تقدير ميکردو طى فرمانى از روش محمد محمد ولى 

  : ولى خان اينطورتقدير کرد

 !محمد ولى خان ھرقدرعسکرو نفرکه بخواھد داده شود« 

  )١٣٤٨ شعبان ٢٣، ٤١٨فرمان نمبر( 

 ! عاليجاه عزت ھمراه محمدمحسن خان والى و عزتمند سيدآقا خان قوماندان

را از حضوراجازه هللا ن وکيل سابقه امان اصداقت ھمراه محمد ولى خا

داده شدکه بخانه خود برود، لذا شما را امر است که بمصلحت خود نامبرده 

ھرقدر نفرى که براى پھره و حفاظت مالى و جانى خود بخواھد برايش مقرر 

کرده به نفرى خود امر حضور را بفھمانيد که در تحت اثر خود وکيل بوده به 

او تکليفى نرسانند و محض براى حفاظت خانه او باشندکه مال و ھستى و خود 

                                                

١٤٣
  ٢٦٦ فضل غنى مجددى ، ص -  

١٤٤
  ٢٦٦ فضل غنى مجددى ، ص -  
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. داز ديگرطرف ھم مزاحمتى به آنھا نشود تا به آسوده حالى با عايله خود باشن

هللا  فرامين دوره حبيب ١١، ثبت صفحه هللا محل امضاء شيرجان ، مھر حبيب 

   ١٤٥»خان

احترام حبيب هللا به  نيز از» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

که محمدوليخان، با ھمه مقام ومنزلت خود :وليخان ياد کرده و مينويسدمحمد

در مرحله اشغال «  .دردولت  امانی ،بازھم با حبيب هللا کله کانی، رابطه داشت

و ھيچکس نمى دانست که محمدوليخان کجاست؟  کابل سردرگمى مستولى بود

اکره کند ،که اين وى بحث و مذ او را احترامانه دعوت نمود که باهللا بعدتر حبيب 

يک روز در اجتماع اشخاص . طرز پيش آمد در آينده به قيمت حياتش تمام شد

يک ميل تفنگ خوب بدست داشت و ) کلکانى(هللا اريستوکرات درکابل، حبيب 

گفت که محمد ولى خان از طريق باغبان خود برايم ارسال کرده بود و در مtى 

 دست پاچه گرديد، او در مقابل عام از وى تشکر کرد، محمدولى خان خيلى ھا

 .عقيده خود را تغيير ندادهللا برتانوى ھا رويۀ خوب داشت و ھم درموردحبيب 

١٤٦«  

در بين « :حزب نقابدارنام می برد و نوشته ميکند  غبار غمگنانه  از

 و حزب نقابدارروشنفکران وطن پرست يک دسته عناصر مرموز بشکل يک 

ارلتان در مرکز و شرق کشورجھت فريفتن اين نقابداران ش. مصنوعى رخنه کرد

دم ميزدند، اما اينھا » جمھوريت«ًمردم شعارھاى دروغين ميدادند و ظاھرا از 

ًمعنا دشمن جدى ديموکراسى وجمھوريت و ترقى بوده براى ديگران خدمت 

و بعدھا معلوم شد که ايشان بجز مزدور و آله يى در دست ارتجاع و . ميکردند

براى از پا در آوردن » جمھورى خواھى «زيرا در زير عنوان استبداد نبودند، 

وفى الواقع راه را براى برقرارى يک رژيم ارتجاعى باز . رژيم امانيه کوشيدند

کردند، در حالى که ديموکرات ھاى حقيقى بر ضد نظام کھنه فيودالى بوده بھبود 

ز اصtحات و حال مليونھا دھقان کشور را مد نظر داشتند و درمقابل ارتجاع ا

                                                

١٤٥
  ٢٦٧ فضل غنى مجددى ، ص -  

١٤٦
  ١٤٩ص درافغانستان،  ريه تالى استيوارت، آتش -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٧٧ 

روى ھمرفته فعاليت اين دسته ارتجاعى، . بقاى دولت امانيه حمايت مى نمودند

سيtبى از پروپاگند مھيج و تحريکات آميزرا در سرتاسر کشور جارى نمود و 

البته در بين تمام اين فعاليتھا، تبليغ روحانيون . افکار مردم را منحرف ساخت

ًکه تمام توده ھا را که قبt از طرز  وانستندنقش برجسته ترى داشت، زيرا اينھا ت

» .اداره دولت شاکى و رنجيده بودند، با اسلحه تلعين و تکفير شاه مجھز نمايند
 پس معلوم ميشود که رھبرى اين گروه از رجال مھم و موثردر دولت و ١٤٧

دربار امانى بوده که حتى غبار باتمام شجاعت بيان خود از ذکر نام شان پرھيز 

  .استکرده 

فيض محمدکاتب، نيز درتذکر ا^نقtب خود،از خيانت وزراء ومقامات بلند 

« :دولتی با امان هللا خان ياد کرده ودر يکجا راجع به محمدولی خان ميگويد

خانه از متمولين و ) ١٩١(تا اوايل ماه رمضان يکصد ونود و يک]سقاويان[

ۀ گرفتاران محمدولی وزراء ومامورين وغيره را ضبط وغارت کردند، و از جمل

خان وکيل اميرامان هللا خان را که از پيش با پسر سقاو وسيد حسين عھد 

درميان داشت، و به ھر دو تن وھمراھان و انبازان شان حمايت ھا ومعاونت ھا 

ُکرده از دستگير نمودن  و به غل و زنجير در آوردن شان مامورين دولت را باز 

خودش تا بيست وھفتم شعبان با ديگران داشته بود، به خواھش واستدعای 

ّتوقيف فرموده از ديگران جدا در حجرۀ شيراحمدخان وزير دربار جديد معززانه  ُ
١٤٨ ».وخانه ومايملکش را نيز ضبط وغارت نکرد . در تحت حفاظت آورد

  

درسقوط سلطنت شاه :  در مورد نقش محمدوليخان مينويسدړداکتر کاک

 گروه جمھوريخواھان، و حضرت شوربازار با امان هللا، محمدوليخان در رأس

در گروه جمھوريخواھان . ھمدستی برخی رجال ديگر نقش تعيين کننده داشتند

دو نفر پيش گام يعنی محمدوليخان وغtم صديق خان از روی پروگرام بطور 

پنھانی مردم شينوار وکوھدامن را تحريک به ايجاد نا امنی و زمينه را برای 

اين ھردو کسانی بودند که شاه به آنھا مقام ھای . ر نمودندسقوط کابل ھموا

                                                

١٤٧
  ٨١٥، ص ١ غبار،ج-  

١٤٨
  ٧٢ -٧١ ،٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  
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مقام ھايی که شايد در نظام جمھوری ھم برای . بزرگ وانعام ھای کtن داده بود

شجاع الدوله و وزير دربار محمديعقوب ھم از جمله ھمين . شان ميسر نميشد

 از والی علی احمدخان بارکزی ھم ھوا خواه جمھوری بود،مگر. گروه بودند

تمام اين کسان به عنوان مامورين بلند رتبه امور . گروه محمدوليخان نبود

کشور را پيش می بردند، مگر در خفا برای آوردن نظام جمھوری کارھا را 

  . خراب ميکردند

بنابرين اينان عtوه براينکه با دو رويی کار و زندگی ميکردند، اين را 

دتا پيروز خواھد شد و آيا چنين نظامی نمی دانستند که نظام جمھوری با کدام کو

استحکام خواھد يافت؟ از ميان جمھوريخواھان ھيچکسی صاحب و جھه ًملی 

نبود که مردم براو اعتماد کنند و او را برھبری برگزينند واو بتواند امنيت را 

پس جای تعجب نيست که دروقت ھرج ومرج درکابل ھريک .درکشور قايم نمايد

 مشروطه خواھان چون خس بر روی آب بھرطرف سرگردان از اينھا مثل ساير

رھبران حزب جمھوريت در ھمان اول وھله دست بيعت  به پسر سقاو . شدند

بدينگونه جمھوريخواھان بشمول حضرت شوربازار وتعدادی . پيش کردند

ازسرداران و مtھا، پادشاھی يک دزد داره ئی و بيسواد را بر پادشاھی امان هللا 

١٤٩ ».غانستان ترجيح دادندخان در اف
  

بامtحظه فاکتھا واشارات فوق الذکرمؤرخين در باره محمدوليخان، 

انسان دچار سرگيچه مى شودکه چگونه ممکن است  محمدوليخان با تمام 

خان داشت و شاه تمام مدارج هللا صtحيت وقرب و منزلتى که در نزد شاه امان 

دواج بانزديکان خاندان شاھى در عزت و قدرت را برايش فراھم کرده بود و با از

دختر ماماى سراج الخواتين، عذرا ( واقع عضو فاميل سلطنت شناخته ميشد 

و .) سلطان صبيه فقير محمد خان شاغاسى درحباله نکاح محمد وليخان بود

درمدت مسافرت شاه به اروپا وحتى پس از عودت شاه از سفر بحيث وکيل مقام 

مملکت مانند شاه صاحب اختيار وصtحيت بود، سلطنت کارکرد و در ھمه امور 

دچار يک چنين اشتباه  بزرگ بشود که دست دردست يک آدم بی سواد و دزد 

                                                

١٤٩
  ١۵۴،٢٣ص١٣٨٤ کاکر،دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه ، -  
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معروف بگذارد و رژيمى را که خود بنياد ھشته بود و از ھر لحاظ بر حکومت 

معروف به بچۀ سقاو،رجحان داشت، بادست خود سرنگون هللا داره ئى حبيب 

 اميدھاى شاه امان هللا و روشنفکران را براى تحو^ت و بسازد و تمام زحمات و

دگرگونى ھاى اجتماعى بر باد بدھد؟ شايددرحق رجالی که درسرنگونی شاه 

امان هللا دست داشتند ودرعين حال از نزديکترين ومقرب ترين دوستان 

  :ووابستگان شاه نيزبودند، اين بيت شاعرخوبتر صدق کند که گفته است

  تر ازسنگ ندارد خويشیشيــشه نزديک 

  ھرمصيبت که بھرکس برسد از خويش است

  

  :نتيجه

چنانکه گفته آمديم،ضديت خاندان روحانى پرنفوذ حضرات شوربازار 

که مريدان سنتی (کابل با ريفورم ھای دولت امانى در اتفاق با قبايل پشتون

وکمک انگليسھا، در سقوط دولت امانى نقش عمده و اساسى ) حضرات بودند

اشت و ھمين اتفاق ناميمون در وجود شورشھا و اغتشاشات قبايل در سمت د

و ثابت ساخت که . مشرقی وجنوبی  کشور، گليم دولت امانی را جمع کرد

خانواده مجددی در افغانستان يک قدرت شاه ساز است و کسی را که اين 

درت بزير خانواده بخواھد ميتواند بر سرير قدرت افغانستان قرار بدھد و يا  از ق

سقاو را بجای شاه امان هللا قرار دادند و چندی بعد دوباره او  بچۀ چنانکه. بکشد

١٥٠.را ھم خلع کردند و مھر کفر بر پشت او زدند
  

برنامۀ سقوط دولت، چنان دقيق طراحی شده بود که اول بايد شورش  در 

tخالی گردد ًو^يت مشرقی براه بيفتد، بعد کابل از نيرو ھای دفاعی و امنيتی کام 

حمله کند  وسپس حبيب هللا  با دزدان کوھدامنی خود از شمال پايتخت بر کابل

ًوچون نيرويی برای مقابله و دفع حبيب هللا در پايتخت باقی نمانده بود ، طبعا 

چنين سنارويويی ولو از سوی سفارت انگليس . کابل بدست حبيب هللا می افتاد

که  شاه  دفاع و داخله رژيم نميخواستنداگر وزراء  ھم نوشته شده می بود،

                                                

١٥٠
  ١٨٠آتش درافغانستان، ص -  
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دن پايتخت از نيروھای شبا خالی  سقوط نمايد، ميتوانستند مخالفت خود را

دفاعی ابراز کنند وجلو سقوط کابل را توسط  بچۀ سقاو  بگيرند،مگر مانع اعزام 

اين امر نشان ميدھد که دست ارکان  تمام عساکر به سمت ننگرھار نشدند،و

تذکرات فضل غنی مجددی .  تطبيق طرح دشمن دخيل بوده استحرب  دولت، در

در مورد محمدولی خان وزير حربيه وگزارش حسن جان به شاه  در مورد 

عبدا^حدخان ، نشاندھندۀ عدم صداقت ارکان حرب شاه درجنگ با نورالمشايخ 

 ترک ناگھانی عساکراز سنگرھای خود درنزديک با^حصار. درغزنی است

صورت گرفته بود، شاه را از ه توطئۀ علی احمدخان لودين دار بغزنی،که معلوم

 ١٩٢٩ می ٢٣پيروزی بردشمن مايوس ساخت و تصميم به بازگشت گرفت و در

  .از راه سپين بولدک کشور را ترک گفت

  

  :باورشاه امان هللا نسبت به محمدوليخان دروازی

سال قبل در سه ه دو سردار کبيرهللا سراج برادر زادۀ اعليحضرت شاه امان هللا ک

 سالکی رسيده بود ضمن تلفونی در ٧٨امريکا درگذشت،، ھنگامی که سنش به 

 برای من در مورد محمدولی خان دروازی وکيل مقام ٢٠٠٧ جون ٨تاريخ 

  :سلطنت در غياب شاه امان هللا به نکتۀ مھمی اشاره کرده گفتند

 به سويس رفتم و  من به ديدن کاکايم اعليحضرت شاه امان هللا١٩۵٢ درسال 

اعليحضرت مرحوم گفتند که . روزی  در مورد محمدوليخان صحبت بميان آمد

محمدوليخان شخصی صادق و  نسبت به من مرتکب خيانتی نشده بود واگر 

شاه متذکر شدند که من طی تلگرامی . ميشد من دخترم را به پسر او نمی دادم

بجرم خيانت به    دادم، اما اوراعنوانی نادرشاه به بيگناھی محمدوليخان گواھی

 محکوم به اعدام ساختند، درحالی که خود نادرشاه سلطنت را )شاه امان هللا( من

من ه بنابرين اگر بنابود کسی بجرم خيانت ب. بنام من گرفت و بعد آنرا غصب کرد

  . محاکمه گردد، بايستی شخص نادرشاه محاکمه ميشد نه کسی ديگری

  ٢٠١٥/ ٣١/١ پايان 
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  ھمنمقالۀ 

  

  " بچۀ سقو"کنفرانس رسول رھين 

  معرفی کرد" شاه عيارخراسان" را
  

  )٢٠١٥/ ١/ ٥ –داکتر سيد خليل هللا ھاشميان (

 

بقسم يک جملۀ معترضه ميخواھم اولتراين مطلب را تذکربدھم که آقای 

رسول رھين که خود را مورخ وآنھم پوھاند 

 تاريخ ميخواند، درکنفرانسی که ازجانب او

درلندن ) خاوران(وماشين تبليغاتی اش 

شاه عيار " دايرشده بود، بچۀ سقو را 

خوانده اند، اما من از مورخين " خراسان

افغان احترامآ می پرسم که آيا کلکان و 

کوھدامن ھرگز جزء منطقۀ خراسان تاريخی 

 !بوده است 

دست قلمبدستان "منھم با جناب جمال خان بارکزی ھمصدا ميشوم که 

سپاس وامتنان ازجناب استادسيستانی که ." ت نويس قابل بوسيدن است حقيق

. افغانھا را بموقع از جريان کنفرانس  آقای رسول رھين درلندن خبرکردند

تصادفآ يکروز بعد ازخواندن مقالۀ مستند وپرمحتوی استاد سيستانی، دوست 

من ايميل محترم ديگری جريان آن کنفرانس، متن بيانيه ھا و قطعنامۀ آنرا ب

کردند که ازخواندن آن به کم سوادی خود ملتفت شدم وخواستم ازجناب آقای 

ولی احمدنوری که يک قاموس سه ھزار کلمه ای اصطtحات فارسی ايران را 
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تاليف کرده اند ، تقاضا کنم معنی ترکيبات واصطtحات  ذيل را که ازمتن 

ن وساير دری زبانھای کنفرانس آقای رسول رھين يادداشت نموده ام ، برای م

 :افغانستان تشريح نمايند

ملت سازی يک فرايند انباشتی وبازفرجام   " -" فرايند ساخت يابی " 

رابطۀ دال   "- " واسازی گفتمان استبداد  " - "  معطوف به سازه " -"  است 

ازنوع پنجابی  است يا " دال"ايا اين " (محوری، دال ھای شناور اين گفتمان

" جـزميت ھای فروعقلی  " -* ) من  و درکدام موسم شنا ميکند؟کوھدا" دال"

" تکوين ھمايشی " -) جزميت چه معنی دارد؟" (جـزميت ھای غير علمی " -

آيا اين " (سيما وسجايای کرزمايی  "-) ھمايش وھمايشی چه معنی دارد؟(

 ...و )  ھمان کرزمعروف درمنطقۀ قندھاراست که کرزيھا منسوب آنند؟" کرز"

 ،  ھمه ٢٠١٤ دسمبر١٤رکنفرانس اقای رسول رھين درلندن، مورخ د

معرفی شده ودرجملۀ " مھاجران افغانستان مقيم لندن"اشتراک کنندگان آن  

حدود بيست نفر صحبت کننده،  زن ومرد، نام دو نفرازھاليند وجرمنی نيز 

  البته ھريک ازصحبت کنندگان کنفرانس  اقای رھين  -ذکرشده است 

گر شناخته شدۀ تاريخ ، نويسنده و فعال سياسی با سخنان عالمانه پژوھش"

 .بوده، چنانچه عينآ باصفات فوق الذکر معرفی شده اند" وبامحتوی و عارفانه

قيام حبيب هللا کلکانی طلسم استبداد "يکی ازين نوابغ ادعا کرد که  

سقوط ، يعنی سلطنت وحکومت قانونی ومترقی امان هللا خان را ..." راشکست

داد ونظام دزدی، رھزنی، قتل، غصب مايملک مردم، تجاوز بردختران و زنان 

وپسران جوان را بزور تفنگ وبرچه مسلط ساخت، مکتبھا را بست و معارف را 

يک شخصيت تاريخ " نابغۀ ديگری  جبيب هللا را ... خtف دين واسtم دانست

ميد؟ اين شخص وحشی آيا بچۀ سقو تاريخ می فھ. خواند"  وساختار شکن  ساز

قانونی، اسtمی وضد " ساختار"وبيسواد تاريخ وحشت وبربريت را ساخت ، و 

نابغـۀ ديگر کنفرانس آقای رسول رھين ادعا "! شکست"استعمار انگليس را 

حبيب هللا کلکانی ازخطوط سرخ درجھت شکستن طلسم حکومت :" کرده که 

بايد خون پاک حدود يک " خطوط سرخ"به نظرمن اين ..."  استبدادی گذشت

لک نفر افغان بيگناه بوده باشد که بچۀ سقو درجھت رويکار آوردن طلسم 
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از يک نابغۀ ديگر ھم نام برده شده که ! وحشت واستبداد خودش ريخته است 

اشاره به ظھورمکتب فاشيزم "درصحبت خود درکنفرانس اقای رسول رھين  

 نتيجه رسيد که شايد اقای رسول تعبيرمن ازين اشاره باين..." مکتبی نمودند

شورای  رئيس"رھين  در اطاقی که در يک شھر کشور سويدن بنام خود بعنوان 

نيز "  مکتب فاشيزم مکتبی"افتتاح نموده، ) خاوران(و " فرھنگی افغانستان

                                                             ) .                                               الغيب عندهللا(درھمانجا ظھور يافته باشد ؟ 

جالبتر ازھمه اينکه يکی ديگراز نابغه ھای کنفرانس آقای رھين تقاضا 

."  بايد تاکيد ورزيد... برای حفظ ھويت، زبان وفرھنگ مردم شمالی "نموده که 

ن شان زبان  زبا–بارالھا، ھويت مردم شريف شمالی معلوم است که افغان اند 

 وفرھنگ شان اسtمی وافغانی –سچه ودست ناخوردۀ زبان اصيل دری است 

اما تقاضای فوق کنفرانس اقای رسول رھين  شايد تعمير يک ديوار مانند . است

ديوار برلين را بين شمالی وديگر مناطق افغانستان درنظرداشته باشد، چون 

 .يح  اين تقاضا ميباشيممطلب فوق بشکل گنگ ومرموز افاده شده منتظر تشر

حا^ برميگرديم بمقالۀ استاد سيستانی و عنوان بسيارتکان دھندۀ آن 

ايا تجليل از حبيب هللا کلکانی، بيحرمتی بديگر شخصيتھای خوشنام و^يت :"

ھرآئينه ويقينا بيرحمتی ، بلکه تحقير وتوھين است که يک " پروان نيست؟

يگانه،  نام و بيرق يک فرزند دزد، قاتل گروه مھاجر و درقيد تابعيت کشورھای ب

را بعد ازتقريبا يکقرن  باساس تعصب قومی با^ کند ) کلکان(وبدنام از ولسوالی 

و او را برتر وبلند تر ازھمه پادشاھان سابق کشور وھمه مبارزين ومجاھدين 

 اين تحريکی را که اقای رسول رھين - سابق و^يت ومردم قھرمان پروان بخواند

 اگرچه استاد سيستانی، اين –انداخته از کمال تعصب ونابخردی اوست براه 

مورخ واکادميسين معروف، نام يکعده مبارزين ملی و^يت پروان رادرمقالۀ خود 

موھن ^ل (ذکرکرده، ولی من چند نام را ازقلم يک جاسوس ومستخدم انگليس 

ست محمدخان زندگی اميردو(  بعنوان ١٩که دوجلد تاريخ او درقرن ) کشميری

مآخذ و ريفرنس ھمه مورخين افغانی وخارجی بارتباط واقعات تجاوز ) اميرکابل

انگليس برخاک افغانستان ميباشد، باختصار ذکرميکنم  تا مشترکين کنفرانس 

آقای رسول رھين درلندن اگر واقعا شرم وحياء داشته باشند، بايد بشرمند که 
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ار ملی که حتی دشمن شان انگليس ، درحال فداکاريھای اينچنين مبارزين نامد

وطندوستی وفداکاری آنھاراتقدير وتمجيد نموده، چطورميتوان نام يک دزد، 

قطاع الطريق ونوکر انگليس ، يعنی بچه سقو،  را درمقابل اينچنين رادمردان 

  ! فداکار افغان ذکرنمود 

 

   مقاومت مردانۀ ميرمسجدی خان درجلگاه

 ) :ترجمه دری–موھن ^ل  جلد دوم تاريخ ٢٧٣ازصفحه (

غtم خان پوپلزايی که مانند ھميشه فعال ومتجسس بود، دراثنای " 

. بحران کوھستان خدمات نھايت مھم وقيمتداربه سپاه انگليس انجام داده است

اوموفق گرديد يکتعداد سران بانفوذ ارقبيل خواجه خانجی وخواجه عبدالخالق 

موده، آنھاراشخصا نزد ادارۀ انگليس راحاضر به  ھمکاری با ادارۀ انگليس ن

ھکذا او باميرمسجدی خان بموافقه رسيد و اخيرالذکر راراضی ساخت . بياورد

که روز بعد بکابل رفته بمقبرۀ تيمورشاه پناه ببردودرآنجا منتظر آمدن شاه 

شجاع و مکتاتن باشد، چونکه ميرمسجدی خان ازرفتن بکمپ وادارۀ انگليس 

سرالکزاندربرنس باين پtن . م داشت، ھراس داشتبخاطرشھرتيکه نزدمرد

موافقت نشان داد، امادراثنای شب برخtف موافقه وترتيبات قبلی وبدون اطtع 

و مشوره با غtم خان پوپلزايی، آنعده سران افغان که درخدمت ومعيت شھزاده 

تيموربودند، توسط سپاه انگليس تحريک شدند تابا^ی سنگر مستحکم جلگاه که 

م در اول ١٨٤٠زل ميرمسجديخان بود يورش ببرند وبتاريخ سوم اکتوبر من

صبح سپاه انگليس  بدون رعايت مفاھمه و تعھدات غtمخان ، قلعۀ جلگاه 

ديوارھای قلعه خيلی قوی ومستحکم بودند، توپھای ... رادرمحاصره قراردادند

نگليس که لشکرا.  سپاه انگليس  رخنه ای درديوارھای قلعه ايجاد نتوانستند

برای حمله و تسخير قلعۀ ميرمسجديخان  حرکت کرده بود متشکل بود از پنج 

 پياده وچندواحدپياده ازفرقۀ ھندی  که ھرکدام تحت ١٣تولی از فرقۀ 

) تورنسن(اثرمنصبدارھندی قرارداشت، وھمۀ اينھا تحت قوماندۀ دگروال 

 سپاه انگليس  خود قرارداشتندکه دراثر قومانده ورھبری مدبرانه ودليرانۀ وی
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برخورد ومقاومت سپاه انگليس  باوجوديکه . را بديوارھای قلعۀ جلگاه رسانيد

اماشکستن . تحت  آتش مستقيم دشمن قرارداشت، شجاعانه وتحمل پذيربود

ديوار قلعه ورخنه درآن توسط توپخانۀ انگليس ناممکن مينمود، لھذا سپاه 

 شب ميرمسجدی خان که شديد دراثنای . انگليس مجبور به عقب نشينی شد

زخمی شده بود، دروازۀ قلعه را بازکرد وبطرف درۀ نجراب 

بعدازفراميرمسجديخان  قلعۀ جلگاه راسپاه انگليس تخريب کرد و ...فرارنمود

آنگاه خواجه پاچا که رقيب ... سپاه انگليس چند روز ديگر نيز درکوھستان ماند

گليس  بحيث زعيم جديد جلگاه سرسخت ميرمسجدی خان بود، ازطرف ادارۀ ان

  ).  متن انگليسی٣٥١مطابق صفحۀ (مقررگرديد

 

  مقاومت ميردوريشخان دربابه قشقار

 ):  جلددوم تاريخ موھنtل، ترجمه دری٢٧٥ازصفحۀ (

م سپاه انگليس بطرف چاريکار حرکت کرد تا ١٨٤٠ اکتوبر٨بتاريخ 

دره رسيده بودمقابله بااميردوستمحمدخان که از راه درۀ غوربند به نزديک تتم

درچاريکاربما استخبارات رسيد که اميربطرف نجراب رفته است، وشايعات .  کند

ازينقراربود که اميرھمراھان زياد دارد ودردامنه ھای کوھھا سنگرميگيرد 

برساند و ھمرای آنھا ) بابه قشقار(و) کاه دره(وقصد داردکه خود را نزد باغيان

رينوقت سپاھيان افغان ازلشکر انگليس د. با^ی شھر کابل حمله کند

 ماه جاری تمام سپاھيان کوھستانی از تولی بريدمن ١٤روبفرارنھادند وبتاريخ 

معھذاسپاه انگليس با قبول .  فرارنموده به اميردوست محمدخان پيوستند) مول(

.  اکتوبردرآنجا سنگر گرفت١٥تمام خطرات بطرف قره باغ حرکت کرده بتاريخ 

نجا قلعۀ بابه قشقارقراردارد که يک قلعۀ بسيار مستحکم درنزديکی اي

ميرمذکور نيز يکی از سران باغيان بوده و . ودرتصرف ميردرويشخان ميباشد

عtوتا يکی از خواھران اميردوست محمدخان .  دشمن سرسخت انگليس است

 مشھور بمادرمـد د 
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 کرده خان نزدميردرويش خان چادرانداخته و اورا بحمايت امير تشويق

. اين خانم مانند برادرش اميردوست محمدخان حيله انگيز وماجراجواست.  است

اززبان کسان نزديک اوشنيده ام که بعدازحملۀ امير به باميان وشکست 

اودرآنجا، اين زن شب و روز بخانه ھای سران کوھستان ميرود، قران رادرميان 

ارا برای برادرش کمايی ميگذارد وبلباس آنھا گره ميزند وحمايت وھمکاری آنھ

دربين افغانھا گره انداختن بدامن مردان وسيلۀ موثراست برای جلب . ميکند

ترحم وحمايت  آنھا که باساس عنعنات ملی رد شده نميتواند، خصوصا که توسط 

وقتی من ازين موضوع خبرشدم ، باساس شناخت . زنی سرشناس صورت بگيرد

ش نامه نوشتم  وسفارش کردم که از سابقی که باميردوريش خان داشتم براي

جواب اوآمدکه ميگفت باغی . بغاوت دست بکشد و بشاه شجاع بيعت نمايد

نيستم، اماازديدار باشما يا شاه شجاع ميترسم، چونکه دشمنان من مرا 

ميردرويش عtوه کرده بود که اگر بمقابل . درنزدشما سياه ونامطلوب ساخته اند

خودرا درقلعه اش که مستحکمتر ازقلعۀ جلگاه است او از قوه کار بگيريم، او 

محصور خواھدساخت و اگر سپاه شما تمام روزقلعه رابه توپ بزند، آنرا تسخير 

نميتواند، و او تا آخرين رمق حيات خواھد جنگيد وآنقدربی غيرت نخواھد بود 

بعدازوصول اين جواب تصميم . که خودرا بکافران و دشمنان دين تسليم کند

اما .  شد که سپاه انگليس بقلعۀ او حمله کند وحرکت سپاه شروع شدگرفته

. اطtع داد که ميرسيف الدين خان فرارکرده است) ساندرز(استخبارات دگرمن 

بدين نھج قلعۀ بابه قشقار بدون جنگ به تصرف انگليس درآمدکه فورآ 

 . " آنراتخريب کرد

زتاريخ کوھدامن آقای رسول رھين که يکعده خانمھای لندنی وبيخبر ا

جمع کرده بود، بايست آنھا راقبt با نام ) بچه سقو(وکشورشانرا درکنفرانس 

مادرمـد د خان، خواھر اميردوستمحمدخان، آشنا ميساخت که بخاطرجھاد بمقابل 

  . انگليس بدامن سران ومردان کوھدامن زمين گره می انداخت

 

  مقاومت مردانۀ ميرسيف الدين خان درکاه دره
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 ):  جلد دوم تاريخ موھن ^ل ، ترجمه دری٢٧٧فحۀ ازص (

که دربيانات خود بمردم انگليس وشاه ) کاه دره(يکنفر باغی ديگردر"

شجاع بسيار دو ودشنام ميداد وحتی نامه ھا می فرستاد که درانتظار عطش 

شيرين  شھادت ميباشد تاھمه کفار راقتل عام کند يااينکه درجنگ بدست يک 

 کافر شھيد  

 تمام مساعی اوليای انگليس برای مفاھمه و مصالحه بااين شخص -شود

امادريک شب بسيارتاريک  .  بی نتيجه ماند وجنگ با اويگانه راه حل دانسته شد

 نفر با^ی قرارگاه انگليس از جلو ٥٠٠ملک ميرسيف الدينخان زعيم کاه دره با 

 ماه جاری سپاه ٢١بتاريخ . وعقب حمله کرد، ولی چندان تلفات وارد نتوانست

انگليس ازسه جناح با^ی قلعۀ او حمله کرد وآن قلعه را که او غيرقابل تسخير 

ميرسيف الدينخان با فاميل و اقارب خود بکوه . وانمود ساخته بود، اشغال کرد

سپاه انگليس قلعۀ او و شھرکاه دره راحريق و بخاکستر مبدل . ھا فرارکرده بود

 . " ساخت

اقای رسول رھين حتی با تاريخ ) ؟( پوھاندتاريخ چنين بنظزميرسد که

آشنايی ندارد، ورنه ) کوھدامن وپروان(وواقعات محل تولد وزيست خود 

باموجوديت نام سه قھرمان اين منطقه درتواريخ خارجی وداخلی ، نام کثيف  

کوھدامن "را بنام زعيم ) بچۀ سقو(يک دزد،  رھزن وقاتل فروخته شده 

انفيوراريتی (با^ و ياد نميکرد، اما احساس " ارخراسانشاه عي"و " وپروان

که از سالھا درطرزتفکر و روحيات آقای رسول رھين جا داشته که ) کامپلکس

چرا رئيس پوھنحی، چرا رئيس پوھنتون، چرا والی يا وزير نشده، آن احساس 

خداکند . توام با تعصب قومی، اينک از طريق کنفرانس لندن تطق کرده است

سربزند و درخاکھای قلعۀ مخروبۀ غازی ) گل دره( رسول رھين روزی به آقای

اين گدی گک (ميرسيف الدينخان غسل تنزه بجا آرد و برای بخشايش بچه سقو، 

 .  نيزدعا نمايد) لته ای خود

   :يادداشت
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 نفر ٤٠٠ميرسيف الدينخان دريک حمله با^ی پايگاه انگليس حدود 

خاطرات ) کاه دره(اليکه انگليس  ازدرۀ زيبای  درح-سپاه انگليس را کشته بود

گل (خوش نداشت وآن را تخريب کرده بود، اما اميرعبدالرحمن خان نام آنرا به 

 حکومت ملی بايد قلعۀ ميرسيف - تبديل کرد که تاحال بھمين  نام يادميشود) دره

ی الدينخان را در گلدره پيدا و تشخيص نموده و آنرا بحيث يک آبدۀ ملی وتاريخ

 )      ھاشميان  (-تعمير وتجليل نمايد

جناب استادسيستانی  آنقدر مطالب جالب،مھم ومستند را درمقالۀ خود به 

ارتباط معرفی اخtق وعادات بچۀ سقو درج نموده است که تکرارھمۀ آن مقالۀ 

:  مرا بسيارطويل ميسازد، اما من باقتباس يکی دومثال مبادرت ميورزم

پسرسقاو در اولين نطقش "نقل قول شده که  ) ٨٢٥،ص ١ج(ازمرحوم غبار 

من اوضاع بی دينی و^تی گری حکومت سابق را ديدم وبرای خدمت :" گفت 

  ..." دين کمربستم تاشما برادرھا راازبيدينی و ^تی گری نجات دھم

سقوی ھا حدود دولک "من ھاشميان از زبان پدرخود بارھا شنيده ام که 

شھيد " ^تی"و "  امانی"ل خانواده ھای شان، بنام نفررا درافغانستان، بشمو

 نکتۀ جالب از بيانات فوق بچه سقو بارتباط دينداری –..." ساخته بودند

" لندنی ھا " درکنفرانس آقای رسول رھين در لندن جلب توجه ميکند که اين 

خود حتی دو رکعت نماز نفل ادا نکردند، " شاه ديندار"بياد بود يا بخشايش  

يکه ھمه اشتراک کنندگان کنفرانس اقای  رسول رھين افغانھای کوھدامنی درحال

 ! بوده اند ) پدرمسلمان ومادر مسلمان(يعنی 

: درجای ديگر باز ازمرحوم غباربارتباط فتوای بچۀ سقونقل قول شده که 

غبارميگويد که در اين فتوا درجملۀ د^يل تکفير شاه امان هللا مواد ذيل شامل 

ريش تراشی را رواج داده، مکاتب زنانه تاسيس کرده، برقع :" ... بود 

رابرانداخته، متعلمات درخارج فرستاده، بمحصلين درمکاتب زبان انگليسی 

 ..."  تدريس ميشده  و

بارتباط فتوی فوق که خصوصا مکاتب زنانه به قھر وشدت مسدود گرديد 

شخصی وفاميلی ومعلمات زنانه تحت تعقيب قرارگرفتند، ھاشميان يک داستان 

سيدخليل هللا در دردورۀ سقوی : خود را برای استخضار ھموطنان بيان ميکند
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مرحومه بی بی خاور بنت سردارمحمدعزيزخان (حدود دوساله بود، مادرش 

در دورۀ سقوی ابتدا معلمه وبعدآ سرمعلمۀ مکتب ) نادر ابن اميرمحمداعظم خان

مرحومه بی بی خديجه بنت (بوده و مادرکtن مادری اش )قلعۀ باقرخان (

معلمۀ طبخ ( درمکتب دخترانه ) سردارولی محمدخان ابن اميردوست محمدخان

 بچه –بوده واين نامھا باوظايف شان درتواريخ درج ميباشند ) وسرشتۀ خانه

سقو امرکرده بود که خاورنامه معلمۀ مکتب زنانه که بدختران وزنھا  انگليسی 

مادرم مدت چھارماه يگانه . ربار آورده شودتدريس ميکرده بايد دستگير وبد

را نزد مادر خود گذاشته وخودش بخانه ھای ) سيدخليل هللا( طفل شيرخوار خود

اقوام ودوستان مختلف درکابل مخفی ميشد ودرھمين مدت، آنچه بعدآ در دورۀ 

 بلی مادرم –" مادرت بمرض دقيت وھول وفات کرده:" صباوت بمن گفته شده 

معروف به (وفات يافته و مرا مادر کtن مادری ام بی بی خديجه دردورۀ سقوی 

 .  حفاظت وتربيت کرده است") بی بی کوجان"

پدرمادرم، سردارمحمدعزيزخان نادرابن اميرمحمداعظم خان که عمو 

زادۀ و وزيرحرييۀ اميرعبدالرحمن خان بود، به ھندوستان فرارشده بود 

يب درپشاور پھلوی عموزاده ھای خود ودرھمانجا وفات يافت ودرمقبرۀ شيخ حب

. اميرمحمد يعقوب خان وسردار محمدايوب خان فاتح ميوند دفن شده است 

وقتی اعلحضرت امان هللا . مادرم در^ھور مکتب راخوانده وانگليسی ميدانست

 خان فرمان عفو فراريھای افغان را امضاءکرد، مادرکtنم که دخترکاکای امير

بۀ عمۀ اميرحبيب هللا خان بود، در سال دوم سلطنت امان عبدالرحمن خان و بمثا

اعلحضرت مصارف سفريۀ انھاراپرداخته –هللا خان با او^دھای خود بکابل آمد 

بود وآنھا رامدت چھارماه درارگ نگاه داشت وبعدآ خانه ای درکابل برايشان 

. داد، ومادر ودختر ھردو را بمکتب دخترانه بحيث معلم مقررنموده بود

مادرت يکی دوسال  کtنتر از امان هللا خان بود و : " ادرکtنم ميگفت که م

 سال قبل بسن ٦٠مادرکtنم حدود ..."  ميخواند) دخترکاکا(اعلحضرت اورا 

.  سالگی درکابل وفات يافت و يک تاريخ زنده ازواقعات افغانستان بود١١٠

 .  خداوند او را ببخشايد–حيات من مديون اوست 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٠ 

 اينکه  ھاشميان بخاطر ظلم ووحشت دورۀ سقوی بی مادر حاصل مطلب

  ! شده است 

___________________   _ 

معنی دارد، ولی ) د^لت کننده(و درعربی ) عقاب سياه(درفارسی  "  دال "-*

 دال در زبان دری –درترکيبات  با^  با ھر دو معنی   انطباق دستوری  ندارد 

 . يکنوع غذای ھندی را گويند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩١ 

  

  

  ھم دمقالۀ 

  

  ! کابل وکلکان ھيچگاه جزو خراسان نبودند

    

  )٢٠١٥/ ٨/١ - سيستانی ( 

  

درميان قلمبد ستان دلير افغان، يکی استاد ھاشميان وديگری جمالخان 

( بارکزی اند که،ضمن مقا^ت مستقل خويش روشنگری نمودند واز مقالۀ من 

 استقبال نمودند و آنرا با نظريات واستد^ل منطقی ...)تجليل از حبيب هللا کلکانی

تعداد ديگری ازصاحب نظران افغان، از جمله خانم . خويش تقويت وغنا بخشيدند

يلدا قمرکرزی ، آقای غلزی غزنوی وآقای نصيراحمد دستگير ھم با ابراز 

نظريات تائيديۀ سودمند خويش در دريچۀ نظرسنجی پورتال ، آن مقاله را 

فيد ارزيابی کرده اند که بدينوسيله ازھمگی اين عزيزان اظھار تشکر دلچسپ وم

مگر  آنچه مرا وادار به نوشتن اين سطورنمود، تقاضای داکترصاحب . ميکنم

بچۀ "کنفرانس رسول رھين ( ھاشميان است که دراولين پرگراف مقالۀ خويش 

ين من از مورخ« :،پرسيده که )معرفی کرد" شاه عيار خراسان" را "سقو

ًافغان احتراما می پرسم که آيا کلکان و کوھدامن ھرگز جزء منطقۀ خراسان 

١٥١»تاريخی بوده است ؟
  

 به اين ارتباط ميخواھم برمبنای شواھد ومدارک کتب تاريخی و 

مسالک وممالک اصطخری ، مسالک وممالک : جغرافيائی عھد اسtمی چون

م مقدسی، ا^عtق ابن خردادبه ، صورت ا^رض ابن حوقل، احسن التقاسي

                                                

شاه " را "بچۀ سقو"داکتر ھاشميان،افغان جرمن آنtين،مقالۀ  کنفرانس رسول رھين - ١٥١
 ٤/١/٢٠١٥معرفی کرد،" سانعيارخرا



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٢ 

النفيسه ابن رسته، البلدان يعقوبی، تقويم البلدان ابوالفدا، حدودالعالم من 

المشرق الی المغرب، تاريخ گرديزی، تاريخ بيھقی، تاريخ سيستان، تاريخ 

بخارا، جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خtفت شرقی ازلسترانج، معجم البلدان 

ابرو، و سائر منابع تاريخی وجغرافيائی ياقوت حموی بغدادی،جغرافيای حافظ 

وسفرنامه ھاومتون ادبی، اين حقيقت را  روشن کنم که کابل يا کابلستان 

وزابلستان در دوران حکومت اسtمی وخلفای  عباسی ھيچگاھی شامل حدود 

خراسان نبوده است، تا چه رسد به قريه کلکان وروستاھای کوھدامن در شمال 

ان دربارھای شاھان افغانستان بعد از تاسيس دولت کابل، ولی شعراء ومداح

احمدشاه درانی ، برای خوشخدمتی وبزرگنمائی پادشاه وگرفتن صله وپاداش از 

احمدشاه درانی واميردوست :ممدوح خود، برخی از پادشاھان افغانستان مثل

خوانده اند، درحالی که » شاه خراسان«محمدخان و امير محمدافضل خان را 

  .ذ شاھان محمدزائی حتی تا ھرات ھم نميرسيده استقلمرو نفو

درآن «: می نويسد» گلشن امارت«نورمحمدخان قندھاری، مؤلف کتاب 

زمان خاقان مغفرت نشان اميربی نظير عليين مکان، اميردوست محمد خان در 

و^يت خراسان در دارالسلطنت کابل ارم تقابل براورنگ امارت وجھانبانی 

   ١٥٢ »...نشست

خان قندھاری در  دل محمد خان طرزی پسرسردار رحم غtمسردار 

 سروده است، چنين ١٨٧٣ اپريل ٢٣خان در ای که در وصف امير شيرعلی قطعه

  :گويد می

  بيا کــه نــوبــت حـــکـم اميــر دوران است           

  نيسان است که حکم او به طراوت چو ماه 

           د   زبسکه خلــعـت رنگيـن بخــلـق عــيـدی دا

  زسرخ وزرد جھان ھمچوروی بستان است

           چنانچه پـــيــش خورآسان بود گــرفــتـن آن  

                                                

 ١٣ ، سال اول ، ص ٢ آريانای برون مرزی ، شمارۀ - ١٥٢



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٣ 

١٥٣ تر خراسان است به پيش عزم تو زان سھل
  

  

  : چنين بود١٨٦٨- ١٨۶۶خان  در سالھای  سجع مھر امير محمدافضل

  دو فوج مشرق و مغرب ز ھم مفصل شد

١٥٤ل شدامير ملک خراسان محـــمــد افض
  

  

  خراسان به کجا ميگفتند ؟

ابن خردادبه : بنابرنگارشات جغرافيانگاران متقدم عربی زبان مانند

ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و يعقوبی وغيره ، طول خراسان 

ابن رسته . ازدامغان تا مجاری جيحون وعرض آن از سيستان تا گرگان بود

ًبلخ و تخارستان وشما^ تا بخارا و نواحی خراسان را از طبسين وقھستان تا

احمد ابن واضح يعقوبی مؤرخ . مي شمارد) تاشکند(سمرقند و فرغانه تا چاچ 

و^يت خراسان را ازگرگان تا نيشاپور و بلخ )  ھجری٢٩٢فوت (عھد طاھريان 

   ١٥٥. و بخارا حساب ميکند

حدود خراسان ) ھجری٣٧٢تاليف در(ومؤلف کتاب پرارزش حدود العالم 

ازجانب شرق ھندوستان و مغرب آنرا نواحی گرگان وشمال آنرا رودجيحون را 

تعيين کرده وتخارستان وبلخ و فارياب و بtدشمال ھندوکش را خراسان يا 

  ١٥٦ .نواحی آن ميشمارد

نواحی متعلق به خراسان قبل ) ھجری۴۴۵تأليف در(در تاريخ سيستان

طبسين، قھستان، :  خراسانکورتھای«: ازعھد طاھريان، بدينگونه نام برده شده

ھرات،  طالقان، گوزگانان، غرجستان ، بادغيس، پوشنج، طخارستان، فارياب، 

                                                

 ۶٢اکادميسين داکتر جاويد،اوستا ، ص - ١٥٣

 ٩٢ اوستا، ص- ١٥٤
 ۵ و۴ مجلۀ خراسان ، شمارۀ اول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص - ١٥٥
 ۶٢ حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص- ١٥٦
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، )نيشاپور(بلخ، خلم، مرو رود، چغانيان، اشجرد، ختtن، بدخشان، ابرشھر 

بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، اسروشنه، سغد، خجند، آمويه، خوارزم، 

اھجان، طوس، برسخان، نسف، بلسم، اسبيجاب، فارياب، ترمذ، سرخس، مروش

مقصودش خروج حمزه (احرون، اندر روزگار اسtم تابدان وقت که خوارج 

بيرون آمدند و دخل وخرج خراسان وسيستان )  ھجری است١٨١سيستانی در 

   ١٥٧ ».ازبغداد بريده گشت

خراسان «:اکادمسين داکترجاويد از زين ا^خبارگرديزی  نقل ميکند که 

يکی را مروشاھجان ودگر . ش کرد، وھريکی را مرزبانی گماشترا چھارشھربخ

١٥٨».بلخ وطخارستان ،سوم ھرات وپوشنگ وباغيس،چھارم ماوراء النھر
  

سياح وجغرافيه نويس بصيرعربی، ياقوت حموی که اکثر بtد ونواحی 

خراسان «:خراسان را يکی دو سال قبل ازھجوم مغول به چشم سرديده ميگويد

ربع اول، ابرشھر مشتمل است بر نيشاپور و قھستان و : ستدارای چھار ربع ا

ربع دوم، مروشاھجان، . طبسين و ھرات و فوشنج و بادغيس و طوس طابران

. وسرخس و نساء و ابيورد ومرورود و طالقان و خوارزم وامل با^ی جيحون

ربع سوم، فارياب وجوزجان وطخارستان عليا و خست و اندراب، و باميان و 

ربع چھارم، ماوراءالنھر از بخارا تا چاچ . ولوالج و رستاق و بدخشانبغtن و 

  ١٥٩ ».و سغد و فرغانه وسمرقند) تاشکند(=

از حدود : ھرتسفلد، حدود خراسان دوره اسtمی را چنين تحديد ميکند

ری درسلسله جبال البرز بگوشه جنوب شرقی بحيره خزر،خطی کشيده و آنرا به 

جا از تجند ومرو گذرانيده به کرکی و جيحون وصل و از آن برسانيد لطف آباد

از کوه حصار به پامير و از آنجا به بدخشان  از آن ھمين خط را وبعد کنيد

                                                

 ٢٧ - ٢۶ش ، ص ١٣١٤، به تصحيح و تحشيه بھارچاپ  تاريخ سيستان - ١٥٧
 ٦٩داکترجاويد، اوستا ص - ١٥٨
  ٣۵٣، ص ٢ ياقوت حموی ، معجم البلدان ، ج - ١٥٩



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٥ 

که از بدخشان با سلسله کوه ھندوکش به ھرات و قھستان  پيوست کنيد

   ١٦٠ .وترشيزجنوب خواف برسد و واپس به حدود ری وصل گردد

متعدد و بسيار با اھميتی را که حدود لسترانج،محقق انگليسی نقشه ھای 

امپراطوری عباسيان تا عھد غزنويان وغوريان و خوارزمشاھيان را نشان 

دريکی از اين نقشه ھا که حدود . ميدھد،ترسيم کرده ودرکتاب خود آورده است

امپراطوری عباسيان رانشان ميدھد،چھار ربع خراسان بروشنی مشخص شده 

سيستان  شامل خراسان قرون وسطی يا عھد وطوريکه ديده ميشود،کابل و

اسtمی نيست و فقط سرزمين ھای شمال ھندوکش را که در آن نواحی 

طخارستان، باميان وبلخ و ھرات نشان داده شده در ساحه خراسان قرارگرفته 

   ١٦١ .است

جغرافيای (لسترانج، درکتاب معروف . محقق معروف انگليسی ، گ

خود ، فصل بيست وھفتم را به خراسان ) تاريخی سرزمين ھای خtفت شرقی

خراسان در زبان قديم فارسی بمعنی « :تخصيص داده ودر تعريف آن مينويسد

اين اسم در اوائل قرون وسطی بطور کلی برتمام ايا^ت اسtمی . خاورزمين است

واقع بودند ) ھندوکش(کويرلوت تا کوه ھای ھند) مشرق(که در سمت خاور

ن ترتيب تمام بtد ماوراء النھررا درشمال خاوری تا به اي. اطtق ميگرديد

حدود خارجی خراسان در . سيستان وقھستان درجنوب شرق شامل ميگرديد

آسيای وسطی بيابان چين وپامير واز سمت ھند جبال ھندوکش بود، ولی بعدھا 

خراسان در : ... اين حدود ھم دقيق تر وکوچکتر گرديد تا آنجا که ميتوان گفت

راب يعنی درقرون وسطی به چھارقسمت يعنی چھار ربع تقسيم ميگرديد دورۀ اع

وھر ربعی بنام يکی از چھار شھر بزرگی که در زمانھای مختلف کرسی آن ربع 

يا کرسی تمام ايالت واقع گرديدند وعبارت بودند از نيشاپور ومرو وھرات وبلخ 

مرو وبلخ بود پس از فتوحات اول اسtمی کرسی ايالت خراسان . خوانده ميشد

                                                

١٦٠
 ۶۶، ص١٩٩٩ دکتر جاويد، اوستا،-
درکتاب سرزمين ھای خtفت ) ١نقشۀ(نقشۀ راه ھای ارتباطی دولت عباسی :  ديده شود- ١٦١

 شرقی  
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) غرب(ولی بعدھا امراء سلسلۀ طاھريان مرکزفرمانروائی خود را بناحيۀ باختر

برده نيشاپور را که شھر مھمی در غربی ترين قسمت ھای چھارگانه بود، مرکز 

  ١٦٢ .امارت خويش قرار دادند

در دوره » جغرافيای تاريخی سرزمينھای خtفت شرقی«بنابرکتاب 

ونسا وسرخس و ابيورد،  مروشاھجان، ومروالرودعباسيان خراسان، شامل 

نيشاپور ومشھد و سبزوار، خسروگرد، فريومد، جوين،جاجرم، طخارستان، 

واقع بين ميمنه وقصر (بلخ، شبرغان، فارياب، انبار، ميمنه گرزوان، طالقان 

، غورستان ، باميان، بادغيس و ھرات وفوشنج تا ) احنف درنزديک پنج ده

١٦٣ .اسفزاربود
  

  

                                                

،ص ١٣٣۶ خtفت شرقی، ترجمۀ محمود عرفان، تھران گ،لسترانج، سرزمين ھای- ١٦٢
٤٠٩-٤٠٨ 
 ٨ گ، لسترانج، جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خtفت شرق، نقشۀ - ١٦٣
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جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خtفت «کتاب  ) ٨شماره (ر نقشه فوقد

که و^يات خراسان وقھستان و بخشی از سيستان در دوران قرون » شرقی

وسطی نشان داده شده است ،بازھم حدود خراسان جدا از سيستان وقھستان 

نشان داده شده وخراسان شامل مناطق شمال ھندوکش چون طخارستان وبلخ 

 وميمنه وبه استقامت ھرات تا اسفزار ھرات امتداد می يافته وازاينجا وفارياب

ببعد ايالت  سيستان وايالت قھستان ايران حدود جنوبی خراسان را مشخص 

ميکرده اند، ولی چنانکه ديده ميشود،وادی ھای فراه تا ارتفاعات ارغنداب 

ل وترنک که در قرون وسطی به الرخج و زابلستان شناخته ميشد، شام

جغرافيای سياسی واداری سيستان بوده که از ھامون ھيرمند تا ارتفاعات 

  . زابلستان وکوه بابا وپغمان کابل را در برميگرفته است

  :سيستان 

بگواھی تاريخ، در دوره ساسانيان وقرون نخستين اسtمی، سيستان 

: بقول طبری. بزرگتر از خراسان بود و مردمش بيشتر ومرزھايش وسيع تر

تان، بزرگتراز خراسان بود ومرزھای آن بيشتر بود، وناحيه مابين سندتا سيس«

نھربلخ مقابل آن بود پيوسته از خراسان بزرگترومرزھای آن سخت تر بودو 

، اين اشاره ميرساندکه وادی سند در جنوب سيستان ١٦٤ ».مردم آن بيشتر

اريخ ھمچنان در ت. ونھربلخ در انتھای شمالشرقی سيستان قرار داشته است

، آنجا که غزنی وگرديز وغور ) ھشتم ھجری-تاليف در قرن پنجم (سيستان

، در ادامه ١٦٥ًوکشمير نيز از ايا^ت تابعه سيستان به حساب گرفته شده اند

) . بحرھند(وحدشرق، اقصاء کشمير است تا لب دريای محيط : ميخوانيم

» .ه استوازسوی غرب زان سوی سپه بده فرسنگ بميانه کوھھا حد پيدا کرد
١٦٦   

                                                

  تھران١٣۵٢، ترجمۀ ابوالقاسم پاينده ، چاپ ٢٠١۵، ص ۵ تاريخ طبری ، ج - ١٦٤
 ٢۵-٢٤ تاريخ سيستان،ص- ١٦٥
 ٢٦ تاريخ سيستان،ص- ١٦٦



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٨ 

بدينسان به نظر ميرسد که سيستان در دوره ھای معينی از تاريخ پيش 

وپس از اسtم از خراسان بزرگتر بوده وشامل زابلستان وکابلستان، غور 

ًواحتما^يکی از علل بزرگی سيستان . ميشده است وگرديز وسند وکشمير نيز

سيستان   ھجری،٣٠ل نسبت به خراسان اينست که در فتوحات اوليه ، بعد از سا

مرکز سوقيات لشکرھای اسtمی برای فتوحات دراستقامت زابل وکابل بوده 

کابل تقريبا برای دوصد سال از جبھۀ سيستان موردحمtت لشکرھای . است

عربی قرار گرفته است، اما اين لشکرکشی ھا منتج به فتح کامل  کابل واستقرار 

يعقوب ليث ) ھجری٢٥٨( ه درسالنظام اسtمی دراين سرزمين نشد، تا اينک

سيستانی موفق شد به سلسلۀ رتبيل شاھان خاتمه بدھد ونظام اسtمی را دراين 

  .خطه برقرارکند

  

  :کابلستان 

کابلستان در قرون وسطی مناطق وسيعی را درجنوب ھندوکش از باميان 

از قول سيدعلی کاتبی درياسا^رترک روايت . تاوادی پيشاور در برميگرفت

پايتخت زابلستان خوانده ) مرآت الممالک(رادرکتاب خود» کابل«د که او ميشو

باھزاران بt از ميان قوم ھزاره گذشتيم وبباختر ) لغمان(سپس به لمغان«: است

زمين يعنی و^يت زابلستان  رسيديم وبه پايتخت زابلستان يعنی شھرکابل آمديم 

...« ١٦٧
 

  :واما زابلستان 

گاھی بجای سيستان بکارميرفت )اسی دوره حم( درگذشته ھای دور

وزمانی سرزمين واقع ميان غزنه تا سيستان رادربر ميگرفت ومرکزآن غزنه 

فردوسی در اين بيت سلطان محمود را شاھنشاه ايران و زابلستان . ياغزنين بود

 :     وکابلستان ميخواند

  شھـنـشاه ايــران و زابـلــــستان

                                                

 ٣٩ص  اکادميسين جاويد، اوستا، - ١٦٧



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ١٩٩ 

 ـستان  ز قـنــوج    تا مـرز کابــلـ

          به ايران ھمه خوبی ازداد اوست 

  کجاھست مردم ھــمه ياد اوست

 :ودر جای ديگری در وصف سلطان غزنه گويد

  به ايــران و تـوران ورا بنده اند           

 به رأی و بـفــرمـــان او زنـده اند

  جھانــدار محــمــود، شاه بزرگ           

 به آبشخورآرد ھمی ميش وگرگ

  کشمــيرتا پــيــش دريای چـين           ز

  بــرو شھـــريـاران کنــنـد آفـــرين

  : می گويد» خسروايران«فرخی سيستانی سلطان محمود را

 

   من قياس ازسيستان دارم که آن شھـرمنـست             

 وز پی خويــشان زشھرخـويشـتن دارم خـبر

  ازآنجا بــرگـرفت" خسروايران" تا خلـف را 

 در ستــم بــودنـد از بـــی داد ھــر بــيداد گـر

سـرشـھرياران  ايران زمين " فرخی  سيستانی سلطان محمود را در مصرعی

 :گويا شاھنشاه ايران گفته  است"

 خــداوند مــا شاه کــشورستان       که نامی به وی گشت زاولستان

  شت تازه جوانســرشـھــرياران  ايران زمين       کـه ايران بـاو گ

 :     ناصرخسرو گويد

  ُبه ملـک تـرک چرا غره ايد ياد کنيد        



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٠ 

 جـtل دولـــت محمـود زابـلــستان را

  پـرير، قـــبلـه احـرار زابلــستان بود          

 چنانکه کعبه است امروزاھل ايمان را       

وانده عنصری وفرخی شاھان غزنوی را خدايگان خراسان و خسرو مشرق خ

  :وستايش کرده اند

         آيا شنيده ھـــنرھای خسروان به خبر    

  بيا زخسرو مشرق عيان ببين تو ھنر

  يا

  خدايــگـان خــراســـان و آفتاب کمال

  که وقف کرد براو ذوالجtل عزوجtل

  رده ھــنـيمين دولت و دولت بدو نمـــو

١٦٨رھــين ملـت و ملت بدو گــرفت کمال
  

  

در نزد " ايران"د که ھمه جا،ھدف  از کار برد کلمه به نظر ميرس

فردوسی و فرخی سيستانی و ديگر شعرای دربار غزنه ، منظور سرزمين ھای 

زير سلطۀ سtطين غزنوی بوده است که متابعت از  شاھان غزنه داشته و به 

پس بيجا نيست که سلسله ھای غزنوی، . آن دولت باج وخراج  می پرداخته اند

در بسی موارد خود را ...  کرت، تيموری، ھوتکی و درانی وغيره غوری، آل

پادشاھان ايران خوانده اند که از لحاظ  اطtق جغرافيائی بيشتر با حدود اربعۀ 

تطبيق ميکند نه با جغرافيای سياسی ايران امروزه  که تا قبل از ) افغانستان(

  .ميtدی  بنام فارس شناخته ميشد١٩٣٥

  :نتيجه

 است اينست که حدود وثغور خراسان پيوسته دستخوش  آنچه مسلم

داکتر اسپنتا نيز دريک مقالۀ ممتع نوشته . رخدادھای سياسی منطقه بوده است
                                                

 ٧٦داکترجاويد، اوستا، ص - ١٦٨
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با اين ھمه، خراسان جغرافيا و يا قلمرو دولت ملی نبوده است و «:ميکند که

 خيز و گاه  ھای ادب توانسته باشد؛ به سخن ديگر، خراسان سرزمين نمی

ملک خداداد و . گشته است ای بوده است که از دستی به دستی می اسطوره

سرزمينی که رعايای خليفه، امير و پادشاه . مفتوحه اميران و شاھان بوده است

اين سرزمين ھرگز . اند کردند و فاقد حق اراده و تصميم بوده در آن زندگی می

ره در نتيجه دارای مرزھای ثابت و شناخته شده نبوده است و پھنای آن، ھموا

. يافته است ھای سtطين و فاتحان افزايش و کاھش می ھا و يا شکست پيشرويی

«١٦٩
  

ھنگامی که حکومت ھای محلی نيمه مستقل ومستقل طاھريان وصفاريان 

وسامانيان وغزنويان درسرزمين ھای خtفت شرقی عباسيان روی کار آمدند، 

tًشاپورانتقال يافت، طبعا حدود وقتی مرکز فرماندھی طاھريان ازمرو به  ني: ًمث

وثغور خراسان  شامل تمام سرزمين ھايی ميشد که ازاين حکومت اطاعت 

اما کابل از طاھريان . داشتند وماليات خود را به عمال طاھريان می پرداختند

ھمچنان زمانی که صفاريان سيستان بقدرت رسيدند، سيستان .اطاعت نميکرد

 بود وسعت يافت وشکل يک امپراتوری را بيش از آنچه درعھدحکومت اسtمی

بخودگرفت که مرزھايش از آمودريا تا بلوچستان وسند ودرغرب تا فارس 

. کابلستان ولغمان ميکشيد وخوزستان وگرگان ومازندران ميرسيد ودر شرق تا

ًدراين دوره طبعا خراسان بخشی از امپراتوری صفاری را تشکيل ميداد که 

وھنگامی که نوبت حکومت به . گ انتقال ميکردمالياتش را به خزينۀ زرن

سامانيان رسيد، بخارا بحيث مرکزحکمرانی آل سامان قرار گرفت وقلمرو 

نفوذشاھان سامانی ازبخارا تا نيشاپورواز آنجا تا سيستان وغزنه ميرسيد، ولی 

ھنگامی که نوبت به سtطين غزنوی رسيد، غزنه به حيث پايتخت غزنويان 

اصی برخوردار گرديد و حدود امپراتوری غزنوی از قنوج و ازشکوه و رونق خ

) تھران(رودگنگا درھند تا غربی ترين نقطۀ خراسان  درکرانه ھای خزز واز ری

                                                

 ٨» دولت شھروندان گفتمان ضد نژادگرايی تباری -ملت«  داکتر رنگين دادفر سپنتا  مقالۀ - ١٦٩
 ١٣٩٣ سرطان ٣١صبح، سه شنبه 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٢ 

تا کرمان وبلوچستان وسيستان وسعت داشت، وسلطان محمودغزنوی به حيث 

شاھنشاه ايران و زابلستان وکابلستان مورد مدح وستايش شعرای بزرگی چون 

افغانستان . سی وعنصری وفرخی سيستانی وغيره  قرارميکرفتفردو

عصراحمدشاه درانی از لحاظ وسعت جغرافيائی اش  برابر با قلمرو سلطنت 

 . غزنوی بوده است

واما تذکر اين نکته نيز دراينجا ^زم پنداشته ميشود که، ھرگاه منسوبان 

گذشته منسوب به شھرھای بلخ وتخارستان تا ھرات به اين دليل که در ازمنۀ 

يکی از چھار ربع  خراسان بوده اند، خود را خراسانی بخوانند، البته توجيه 

پذيرخواھد بود، ولی اگر يک کابلی و يا يک پروانی وکوھدامنی خود را 

خراسانی بنامد، نه تنھا که با تاريخ ھمخوانی ندارد بلکه مثل اينست که خود را 

يا اينگونه نامگذاری ھا مثل پينۀ سرآستين پنجابی يا سندی ويا کشميری بنامد،آ

ًبد نما جلوه نميکند؟ طبعا که بد جلوه ميکند، زيرا که اين مناطق ھيچگاھی 

شامل جغرافيای سياسی خراسان يا پنجاب وسند وکشمير نبوده اند، بلکه داخل 

جغرافيای سيستان و زابلستان و کابلستان قديم بوده اند واگر کسی از فرزندان  

حوزه ھای تمدنی  کارنامه ای آفريده باشد، زيبنده ترخواھد بود تا بنام ھمين اين 

ويا بھتراست بنام  افغانستان مسما ) کابل،زابل، سيستان(سرزمينھای ياد شده 

ًمثt اگر افسانۀ حبيب هللا . کنند، نه بنام خراسان يا پنجاب وکشميروسند وغيره

نام » عياری از پروان «يا » کابلعياری از «کلکانی را ،استاد خليلی بنام 

ميگذاشت شايد مورد اعتراض کسی از لحاظ جغرافيای تاريخی واقع نميگرديد، 

ًولی با گذاشتن يک عنوان دور از واقعيت ھای جغرافيائی، احتما^ خواسته ذھن 

جوانان نا آگاه رامسموم کند وکسی را که نه عيار بود ونه راه روش عياری را 

نصر خرافاتی وضد ترقی وتحول بود،  نسبت به شاه امان هللا می دانست ويک ع

غازی، آنکھبا گرفتن استقtل کشور از انگليسھا، وقار وحيثيت افغانستان را 

  . درصف  ملل آزاد جھان اعاده نمود، برتر ومترقی تر نشان بدھد 

  پايان

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٣ 

  

  

  دھميازمقالۀ 

  

 !توھين نکنيد مسئو^نه بنويسيد وْلطفا آقای روغ ،

  )٢٠١٥/ ٣١ -سيستانی(

  

 : مقدمه

داکترحميد روغ، سابق رئيس روزنامۀ پيام، ارگان نشراتی حزب 

که يکجا با زندانی شدن داکترنجيب هللا از کشورفراری ودر ) ا.خ.د.ح(وطن

کابل وکلکان ھرگز جزو (آغوش آلمان آرام گرفته است،دراعتراض برمقالۀ من 

ه بنويسم، زيرا که بنابگفتۀ مارکوارت ، نوشته بود که مسئو^ن)خراسان نبودند

  .در عھد قبل ازاسtم کابل جزء خراسان بوده است

 بجوابش نوشتم که شما اتھام زده ايد که ٢٠١٥/ ١/ ٢٧من در تاريخ 

را غير مسئو^نه نوشته ام، » کابل وکلکان ھرگز جزو خراسان نبودند«من مقالۀ

ورسند نشان بدھيد که من آنرا غير اما ھرگز نتوانسته ايد جمله يا پرگرافی را بط

شما ميدانيد که من عضو حزب دموکراتيک خلق . مسئو^نه نوشته باشم

افغانستان نبوده ام وطوری تربيت نشده ام تا مطابق دستور رھبری حزب ، 

برای من حقيقت گفتن ومردم را از . دروغ را بجای حقيقت تحويل مردم بدھم 

من حقيقت نويسی . ديگر اھميت داشته استحقيقت آگاه ساختن بيش ازھرچيز 

پوھاندحبيبی، : وحقيقت پژوھی را در دبستان دانشمندانی چون

وپوھاندميرحسين شاه وپوھاندعلی محمدزھما، يادگرفته ام وھنوزھم روش کار 

  . آنھا برای من سرمشق زندگی کاری وتحقيقاتی من است

 قبل التاريخ و يا بحث وادعای خراسان خواھان وطن ما ،استوار براسناد

قبل از ميtد و يا قبل از اسtم نيست، بلکه مبتنی بر خراسان قبل ازظھور 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٤ 

اشارات فرھنگ، داکتر جاويد، استاد خليلی ولطيف پدرام . افغانستان است

وبصيرکامجو وداکتر لعل زاد وامثال آنھا در مورد خراسان، تير زدن به ھمين 

د اسtمی ھم، زمان برسميت شناختن نام ھدف يعنی تاريخ عھد اسtمی و در عھ

افغانستان تا زمان اميردوست محمدخان : افغانستان است که ميگويند

واميرمحمدافضل خان ، خراسان ناميده ميشده است ومی بايد ھمين نام بجای 

 ندارد ،دوباره احياء ١٩افغانستان که بگفتۀ خراسان طلبان سابقه ای قبل ازقرن 

» عياری از خراسان«پيام استادخليلی نيزدر داستان.وبرسميت شناخته شود

ھمين است که حبيب هللا کله کانی را فرزند خراسان ميشمارد نه فرزند 

وبا^خره شما حبيب هللا کله کانی را خراسانی ميدانيد يا خير؟ اگر او ! افغانستان

را خراسانی بدانيد بحث تمام است، زيرا که جنگ برسر لحاف 

  . است] بودی نام افغانستاننا[مtنصرالدين

* * * 

،يک موضوع ٢٠١٥افغان جرمن آنtين، ازآغاز سال جاری  پورتال

مھم تاريخی را مورد ارزيابی قرار داد که برای شناخت حقيقت تاريخ اھميت 

اين موضوع تدوير کنفرانس تثبيت جايگاه حبيب هللا کله کانی . بسيار زياد دارد

به عنوان ھمکار دايمی اين پورتال و کسی که من  . درتاريخ افغانستان است

بامسائل تاريخی زياد تر عtقه دارم، ^زم ديدم تا روی ماھيت اين کنفرانس 

واھداف آن مکث نمايم  و با اتکا به چشمديد ھای دو مورخ باصtحيت معاصر 

بنويسم که تجليل از حبيب هللا ) غباروفيض محمدکاتب(حبيب هللا کلکانی 

مگر .  ين به دانشمندان وشخصيت ھای ملی ومبارز کشور ماستکلکانی، توھ

ما در تاريخ کشور خود، اشخاص دانشمند  ونيک نام تر از حبيب هللا کلکانی  

نداريم که اجازه بدھيم تعدادی از افراد متعصب وقوم پرست از يک دزد، از يک 

قطاع طريق ويک عنصر ضد ترقی وضد تساوی حقوق زن ومرد وضد علم و 

انش  وتمام مظاھر تمدن وفرھنگ تقديرنمايند؟ اگر يکی از مھمانان از د

تدويرکنندگان کنفرانس ميپرسيد که اين اقا که شما از وی  تجليل ميکنيد، کی 

بود؟ تدويرکنندگان کنفرانس چی جوابی به او می دادند؟ اگر جواب داده ميشد 

 وراه گير ھم بود که او رھبرما بود که سواد نداشت وعtوه بربيسوادی دزد



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٥ 

واموال رھگذران ومسافرين را غارت ميکرد و او بود که در خدمت انگليس 

قرار گرفت وبرضد يک نظام مترقی ومعارف پرور وطرفدارتساوی حقوق زنان 

با مردان ومشوق ومروج  تعليم وتحصيل زنان مثل پسران بود، قيام کرد وبا 

آيا آن مھمان به عقل و درايت دستياری ايادی انگليس آن نظام را سقوط داد،

  . ًوانتخاب تدويرگران کنفرانس نمی خنديد؟ حتما می خنديد

خtصه به اقتفا از مقالۀ من تعدادی از قلم بدستان مليگرای افغان دراين 

عرصه قدم جلو گذاشتند و اندوخته ھا و دانستنی ھای خود را با ديگران 

ھانی بود که مقالۀ مفصل از آنجمله يکی ھم آقای باری ج. شريک ساختند

ومستندی بر مبنای کتاب تذکرة ا^نقtب فيض محمدکاتب نوشتند ودر پورتال 

آيا حميدهللا . ًافغان جرمن آنtين گذاشتند که واقعا مقالۀ بی نظير تاريخی است

روغ گفته ميتواند بگويد که تذکرة ا^نقtب فيض محمدکاتب کاغذپارۀ مندرس 

  .است  وبدرد بخور نيست

يکی ديگراز نويسندگان اين بحث،بصراحت نوشت که منبع ومنشاء تمام 

اين توطئه ھا، استادخليلی است که کتاب عياری از خراسان را نوشته است 

وعده ای  از جوانان وطن را گمراه کرده است تا جائی که يکی از آنھا خود را 

 وغارت بنام مستعار حبيب هللا استالفی مسمی ساخته بود و دست به قتل

واختطاف وتجاوز ودزدی ميزد وسرانجام از سوی پوليس ملی گرفتار وبعد از 

بنابرين بايد کتاب . شواھد واسناد انکار ناپذير عليه او، محکوم به اعدام گرديد

عياری از خراسان خليلی مورد نقد وترديد قرارگيرد تا جوانان از خواندن آن 

  . منصرف گردند

را » عياری از خراسان«ستاد خليلی چرا کتاب ا( بنابرآن من زيرعنوان 

مقالتی نوشتم که در آن انگيزۀ استاد خليلی ازنوشتن  کتاب مذکور ) نوشت؟

خوشبختانه ضمن بررسی موضوع ، . مورد تحليل و ارزيابی  قرار گرفته است

در مورد سوابق کاری استاد خليلی اسنادی بدست آمد که گواه انکارناپذير 

ودرجريان پژوھش برای من معلوم . خليلی محسوب ميشوندبرخيانت استاد 

گرديد که پدر خليلی نيز از جمله دژخيمان وميرغضبان دوران اميرعبدالرحمن 

 سال وظايف  امنيتی ٤٠ًخان و امير حبيب هللا خان بوده و در مدت تقريبا



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٦ 

واستخباراتی خود صد ھا وھزاران انسان بيگناه اين وطن را بشمول مشروطه 

در نتيجه اولين مامور بلند رتبۀ دولتی بود . ان ،بخاک وخون کشيده استخواھ

که در رژيم امانی از طرف محکمه وشھادت مشروطه خواھان محکوم به اعدام 

  .شده است

در نوشتۀ اخير آقای روغ که تا ھنوز زنگار غرور اقتدارحزبی وخود 

حبيب هللا " در بارۀ برتربينی بمشاھده ميرسد، عtوه بر من ، به تمام کسانی که

واستاد خليلی مقاله نوشته اند توھين صورت گرفته است که در ذيل " کله کانی

  .روی آنھا مکث ميکنم

نخستين چيزی که در نوشته آقای روغ توجه را جلب ميکند، اينست که 

چند نفری که نفسک زنان،وعرق ريزان، برای شکار مگس « :ميگويد 

آن عالی جنابان، نه تنھا جنگ مردم » جنگ«درتاريکی شمشير می زنند،

چيز تازه ای مشھود نيست، و اين عزتمندان » مباحثات«دراين گويا .... مانيست،

ودانشمندان ما به يک تکرار بسيار تھوع آور مصاب ھستند وتنھا مھارت شان 

اينست که چند تا کاغذ پارۀ مندرس را يکی روی ديگر می پاشند، کاعذھايی که 

  ».م ،ديگر اين کاغذھا را از جغرافيای خود بيرون انداخته استحتی تاريخ ھ

چند نفری که نفسک «: در سطر اول پرگراف فوق نظرمی اندازيم 

آن » جنگ«زنان،وعرق ريزان، برای شکار مگس درتاريکی شمشير می زنند،

ببخشيد آقای روغ ھدف شما ازاين (»عالی جنابان، نه تنھا جنگ مردم ما نيست

کدام مردم است؟ آيا ھمان مردمی است که برای سرکوبی شان " مردم ما"

قشون سرخ را فرخوانديد وتا توان داشتيد آنھا را بمباران نموديد، يا آنانی اند 

،مگر "جنگ مردم ما" از وطن جاروب کردند؟ وآنگاه ١٩٩٢که شما را در

ی جنگ برسر تعبير يا درست و غلط خواندن يک بيت بيدل  است؟ يا  ھمان جنگ

 سال قبل بخواست روسھا بوسيلۀ حزب  شما وتنظيم ھای جھادی ٣٦است که 

براه انداخته شد و دار وندار مملکت را تباه ساخت وليھنوز شعله ھای آن 

  )خاموش نگشته است؟ 

درسطر اھانت آميز فوق الذکرمنظور آن قلم بدستانی است که با احساس 

ی،از اوايل  سال جاری ،بر شريفانه وطن دوستی و فارغ ازتعصب وکينه توز



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٧ 

ماھيت واھداف کنفرانس تجليل از حبيب هللا کلکانی وخيانت ھای مشھود استاد 

باری : اين چند ذوات عبارت انداز.خليلی بطورمستند ومستدل بحث رانده اند

جھانی ،مسعودفارانی، داکتر سيد خليل هللا ھاشميان، جمالخان بارکزی، مtلی 

بارکزی، آقای احسان لمر، محمداياز نوری ،آقای موسی نظام، داکتر نحيب 

غلزی غزنوی و آقای قاسم باز ومن که مورد استھزا وھتک حرمت آقای روغ 

قرارگرفته ايم وگناه ما ھم افشای چھره ھای خاين به ملت، تجزيه طلبان، 

من بسھم خود . وخراسان طلبان، و مداح وپايبوس ضياء الحق خليلی می باشد

 را در زير خواھم داد و ديگرانی که مورد استھزای آقای روغ جواب آقای روغ

قرارگرفته اند خود بھتر ميدانند که چگونه از حيثيت وموقف ملی خود دفاع 

  .نمايند

وتنھا مھارت شان « :آقای روغ در ھمان پرگراف متذکر ميشود که 

 که اينست که چند تا کاغذ پارۀ مندرس را يکی روی ديگر می پاشند، کاغذھايی

  ».حتی تاريخ ھم ،ديگر اين کاغذھا را از جغرافيای خود بيرون انداخته است

افغانستان (تاريخ غبار: از نظرآقای داکتر روغ، کتاب ھايی مثل

وسراج التواريخ وتذکرة ا^نقtب فيض محمدکاتب، کاغذ پاره ) درمسيرتاريخ

 روغ گفته ھای مندرسی ھستند که ديگر بدرد تاريخ ما نميخورند؟ آيا آقای

ميتواند که اگر اين دو تاريخ را از دسترس مردم خود دور بيندازيم ، برای 

شناخت جريانات سياسی دورۀ امانی وعھد حبيب هللا ونادرشاه وظاھرشاه،از 

کدام تاريخھا استفاده کنيم؟ آيا حزب دموکراتيک خلق کدام تاريخی برای مردم ما 

ه کنند؟ تا جايی که معلوم است، حزب نوشته است تا فرزندان ما از آن استفاد

مذکورنه تنھا تاريخ  ما را لکه دار نمود که  برجغرافيای کشور ھم ناروائی روا 

آقای داکتر روغ، بديگران ھوشدار ميدھد که مسئو^نه بنوسند؟ آيا خود . داشت

  متوجه شده اند که خودغير مسئو^نه می نويسند؟ 

بع تاريخی،از کاغذ پاره ھای مندرس برادر ارجمند، بايد بدانيد که منا

شروع ميشود وتا کتيبه ھا ولوحه سنگ ھای قبور و يافته ھای باستان شناسی 

) انترنت(و اسناد آرشيفی ونشريات کاغذی وصوتی وتصويری  والکترونيکی 

ادامه پيدا ميکند، کاغذ پاره ھای مندرس چاپ شده، داروھای طبی نيستند که 
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 وبدرد نخورند؟ ھرقدر اسناد تاريخی مندرس تر شوند، تاريخ مصرف آنھا بگذرد

جناب  داکترصاحب، متاسفانه شما ھنوز ھم از . ارزش تاريخی آن بيشتر ميشود

ھنوز ھم فکر ميکنيد که .مرکب غرور وخود برتر بينی تان پائين نيامده ايد

برمرکب قدرت حزبی سواريد وھرچه بگوئيد ويا بنويسيد، ديگران زيردستان 

شما مدتھا قبل از اوج قدرت . اند وبايد آنرا بپذيرند، درحالی که چنين نيستشما 

پوشالی تان بزير غلطيده ايد واز وطن رانده شده ايد،حق نداريد با کلمات موھن 

ولفاظی ھای بازاری، نويسندگانی را که صد چند  شما بی آ^يش تر و وطن 

  . پرست اند، استھزا وتوھين نمائيد

ن بحث روشنگرانه شرکت جسته اند واحساس و افکار کسانی که دراي

واندوخته ھای خود را مسئو^نه با ھموطنان  خود شريک ساخته اند، ھمگی از 

 ماھۀ حبيب هللا کلکانی ٩تاريخ معاصر کشور وبخصوص از تاريخ حکومت 

ھيچکس حق ندارد تا نوشته ھای اشخاصی چون باری جھانی، . اطtع دارند

مtلی نظام،  ، ھاشميان ، داکترحسان لمر، نجيب بارکزی فارانی، امسعود

سيستانی، اياز نوری وساير تبصره کنندگان را به تمسخر بگيرد وسبکسرانه 

 ١٢اگر من بگويم که شما در . اين نوشته ھا تکراری وتھوع آوراست: بگويد

انقtب ثور «: سال روزنامه چtنی تان، فقط يک سخن را تکرار ميکرديد

ومردم از شنيدن آن دلبد می شدند،که گزافه ھم نيست، چه » !اپذيراستبرگشت ن

  !احساسی به شما دست ميدھد؟ پس آنچه بخود نمی پسنديد، بديگران نپسنديد

و اين عزتمندان ودانشمندان ما به « :در بخش ديگر پرگراف ميفرمايد

بپرسم " روغ"ميخواھم ازجناب  .»ور مصاب ھستندتھوع آ بسيار يک تکرار

که آيا بحث بردورۀ حبيب هللا کلکانی، تکراری است؟ يا برمtکردن اسناد خيانت 

خليلی تکراری است؟ ويا منظور شما از اين تکراری گفتن، ترس از اينست که 

مبادا فردا کسی  اسناد خيانت يکی از رفقای شما را در اين پورتال رونما کند و 

از چنين تکراری، از ھمين حا^ برآن بحث براند، بنابرين شما برای جلوگيری 

ميخواھيد دروازۀ چنين بحث ھايی را ببنديد؟ اگر لطف کنيد ونشان بدھيد که چه 

چيز اين بحث روشنگرانه، تکراری است وسبب تھوع شما ميگردد؟ با عث 

  .خوشنودی ما نيزخواھد بود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٠٩ 

 جدی، ٦(= دسمبر٢٧واما پرسش دوم، آيا مقا^تی که به ارتباط تقبيح از

در پورتال افغان جرمن آنtين  به نشر )  تجاوز قشون سرخ برافغانستانروز

رسيد و در ھريکی از آن ھا، بارھا نفرت و انزجار ولعنت، نثار حزب شما و 

رھبران تان گرديد، برای شما تھوع آور نبود؟ من فکر ميکنم که در وجود 

ر ذره ای ننگ آنھای که ھنوز ھم به عضويت خود در آن حزب افتخار ميکنند، اگ

وغيرت وجود ميداشت،تھوع چی که بايد اسھال ميشدند  و تا زنده می بودند، 

نام پورتال افغان جرمن آنtين را نمی گرفتند، ولی اينک شما منحيث يکی از بلند 

پايگان آن حزب، دروازۀ  اين پورتال را  دق الباب زده داخل  آمده ايد تا با 

 وشرف و وقار وطن وتاريخ خود دفاع توھين وتعجيز کسانی که از عزت

  . ميکنند، به ھواداران  حبيب هللا کلکانی وخليلی  خوش خدمتی کرده باشيد

اين خوش خدمتی وتوھين وتحقيرھای شما، نه تنھا بی جواب نخواھد 

ماند، بلکه  ھرگز مانع عزم مدافعين  ارزش ھای ملی نخواھد گرديد، زيرا ما در 

سانی پرداخته ايم که ھمه ارزش ھای ملی وتاريخی مقا^ت خود، به تقبيح ک

وفرھنگی ما را ناديده گرفته، يک دزد دھاره ئی ويک اجنت انگليس را، عيار و 

جوانمرد وخادم دين  معرفی ميکنند وشاه وطندوست وآزادی بخشای افغانستان 

tل امان هللا را که بافھم قرآن کمترين خدمت او به مردم افغانستان تحصيل استق

  . کشور بود، نکوھش ميکنند

ما ، به تقبيح وافشای انسان ابن الوقتی پرداخته ايم که درمدح دشمن 

جانی مردم افغانستان يعنی ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان قصيده سروده 

ما به تقبيح ازکسی پرداخته ايم که به نمايندگی از مردم افغانستان، به . است

مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه :ت سفير ايران در بغداد گفته اس

وبنابرين اگر شاھنشاه به افغانستان لشکرکشی نمايد، با عکس ! خود ميدانند؟

  .العمل افغانھا روبرو نخواھد شد

تھوع اقای روغ از نوشته ھای ما بخاطراينست که اسناد وطن فروشی 

بيب هللا را برون استاد خليلی،  اين مداح دشمنان افغانستان ضياء الحق وح

کشيده ايم وھموطنان خود را از نامردی ھا و وطن فروشی ھا و بيگانه پرستی 

تھوع جناب روغ از مقا^ت ما بخاطر افشاگری ھايی . ھای او آگاه ساخته ايم
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خليلی انسانھای بيگناه زيادی را به اتھام مشروطه : است که نشان ميدھد

 در و^يت بلخ وقبل از آن بحيث خواھی وامانيست در دوران  حاکميت خود

سرمنشی دربار بچۀ سقو، ترور وسر به نيست کرده بود و يکی از آنھا 

  . بود که در ھرات از طرف او مورد فيرتفنگچه قرار گرفت» سرورجويا«

 ما شاد باد ميگوئيم به آن ھموطنان آگاه خود که مکاتيب ونامه ھای 

ستان عنوانی نمايندگی سياسی  مبنی برتجزيۀ افغان١٩٢٩خليلی را درسال 

شوروی سابق در مزارشريف از ^ی دوسيه ھا و راپورھای ديپلوماتيک 

آن نامه ھا ومکاتيب از طرف آقای . روسيه برون کشيده و به نشر رسانده اند

عزير آريانفر از آرشيف ھای ديپلوماتيک روسيه کشف و ترجمه ودر رسانه 

ًسانده شده اند و اخيرا از سوی آقای ھای جمعی به آگاھی مردم افغانستان ر

احسان لمر در پورتال افغان جرمن آنtين نيز به نشر رسيد و گويا ھمين 

  .مقا^ت باعث خشم شما گرديده است

اطtعی  «:آقای روغ درجای ديگر از توھين نامۀ خود متذکر ميشود که 

  ».ھم کرده باشند» تحقيق«ندارم که جناب سيستانی 

، برای من اھميتی ندارد که شما ازکارھای تحقيقی من جناب داکتر روغ

اطtع داشته باشيد يا نداشته باشيد، مرجعی که کار مرا تحقيقی بدانند يا ندانند، 

" اکادمی علوم افغانستان«شما نيستيد، يک نھاد اکادميک در وطن ما بنام

نھا آ. اھل تحقيق  وتشخيص کارھای تحقيقی در آنجا حضور دارند. موجود است

دانسته ، وبه من القاب محقق » تحقيقی« با مھر وامضای خود کارھای مرا

وسرمحقق داده اند ويکی از کارھای تحقيقی ام ھمان کتاب مالکيت ارضی 

وشيوه ھای بھره برداری از زمين درخراسان قرون وسطی است ،که مورد 

لمی تايئد بزرگان حزبی ودولتی تان  نيزقرارگرفت و به من رتبه ولقب ع

در ھمان زمانی که من اين کتاب را برای گرفتن . قايل شدند» کانديد اکادميسين«

 يک مکتوب متحدالمال به تمام ١٩٨٦رتبۀ علمی کانديد ميکردم، يعنی درسال 

وزارتخانه ھا وموسسات علمی وتحقيقاتی افغانستان فرستاده شده بود ودر آن 

يقی  ميتوانند آثار تحقيقاتی گفته شده بود که ھمه نھادھای علمی واشخاص حق

خود را به اکادمی علوم افغانستان بفرستند، ولی شما که رئيس روزنامۀ پيام 
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خود را ارائه نداديد تا شما ھم مثل دستگير » تحقيقی«وطن بوديد، چرا کدام اثر 

پنجشيری به رتبۀ اکادميسينی نائل می شديد؟ درحالی که محبوبيت شما نزد 

اما شما که  دربرج عاج قدرت تکيه زده .گان معلوم استداکتر نجيب برھمه 

بوديد وبه  تحقيق واثر تحقيقی اھميتی قايل نبوديد  وبنابرين اثری تحقيقی 

ننوشته بوديد تا ارائه ميداديد، ولی امروز در اروپا از بيکاری در بارۀ 

  ) آدمی ھم پيش از آن کادم شود بوزينه بود:(تعبيريک بيت بيدل

با خيال پردازی وبازی با کلمات کتابی » ١٧٠نقطويان«زمکتب  با پيروی ا

است، » تحقيق« صفحه نوشته ايد، و فکر ميکنيد که اين کارشما يک ٣٥٠در

نيست، بلکه » تحقيق «،» نقطويان««حا^نکه خيال بافی وسفسطه  به شيوۀ 

روزگذرانی است،عوامفريبی است، لجبازی وسر بسر شاعران وشعر شناسان 

اقای رسول، . ناس گذاشتن است،که  به يک توت ھم نمی ارزدو بيدل ش

بدرستی فرموده که شما نه شاعراستيد و نه شعرمی شناسيد ونه شعر را 

   صحيح خوانده ميتوانيد، پس چرا وقت وپول خود را ھدر داده ايد؟

من کتاب مناسبات ارضی : آقای روغ ،در توھين نامه اش مينويسد که

 لنينيزم نوشته ام، بايد به عرض -  نظريات مارکسيزمدرافغانستان را مطابق

برسانم که من تا ھنوز از فلسفۀ مارکسيزم درک دقيقی ندارم چنانکه بسياری از 

پس وقتی نويسنده ای از درک . بلند پايگان حزب شما آنرا نمی فھميدند

ايديالوژی مارکسيستی عاجز باشد چگونه ميتواند کتابی را مطابق آن ايدئولوژی 

به رشتۀ تحرير در آورد؟  اين کتاب که مناسبات زمينداری ميان مالک ودھقان 

م توضيح ١٧٤٧را درسرزمين ھای شرقی خtفت اسtمی تا ظھور افغانستان در

فراوان بکار رفته » فيوداليزم«و يا » فيودال«ميدھد، درآن کلمات واصطtحات 

ون وسطی است، است، زيرا موضوع کتاب مناسبات زمينداری در دوران قر

ومضمون قرون وسطی ھم در اروپا و ھم در آسيای ميانه وجنوب غربی 

ولی با صراحت ميگويم که اصطtح .  وافغانستان، فيوداليزم بوده است
                                                

١٧٠
 مکتب نقطويان مکتبی بود که اھل آن به تفسير نقطه ھای که در قرآن آمده است می -  

ک فصل سخن مينوشتند، اما سخنان شان زائيده ذھن ي"ت"يا " ب"ًمثt در بارۀ. پرداختند
  .وفکرشان بود وبرای اثبات آن سند ومدرکی ارائه نميدادند
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را برای بار اول اينک از زبان آقای روغ ميشنوم وآنرا ) فيوداليزم ديالکتيک(

ر مولف در آرشيف مقا^تم اين کتاب در جملۀ اثا. درکتابم ھرگز بکار نبرده ام

  .قابل دسترسی است وخواننده عtقمند ميتواند به آن سربزند

) ١٣٦٣(آقای روغ درنوشتۀ خود گفته که برای اولين بار مرا  در سال 

در دفتر خود در روزنامه ھيواد مtقات و راجع به کتاب مالکيت ارضی با من 

. م وشايد درست باشدصحبت کرده است، ولی من اين مtقات را بخاطرندار

زيرا او . درآنروزگار آقای روغ دراوج قدرت جا داشت و من درحضيض حقارت

يک حزبی مقتدر صاحب آرگاه وبارگاه لوکس وخدمه وعمله بسيار بود که با 

اشارۀ انگشت ھرچه ميخواست انجام ميشد، ولی من يک مامورغيرحزبی بودم 

شتم وھر روز برای پيشبرد کار که خودم کار اھتمام وچاپ کتابم را بدوش دا

کتابم ساعتھا در اتاقھای آلوده با ريزگرد ھای حروف فلزی سربی پھلوی کارگر 

حروف چينی می نشستم و با ابرازمحبت از اوميخواستم که لطف بکند ويک 

ويا فورمه اگرآماده چاپ . فورمۀ کتاب رابرايم پروف بدھد تا آنرا تصحيح نمايم

 ميگرفتم و برای مtحظه شد مديرسانسور در تعمير بود،آنرا از چاپ خانه

مطبعه می بردم واگر آن جناب در دفتر خود نمی بود،مجبور بودم بدنبال او دفتر 

البته يادم ھست که در ھمان تعمير مطابع دولتی در . به دفتر با^ و پائين بگردم

قات بوديد، شما را مt» پيام«زمانی که شما رئيس روزنامۀ حزب وطن بنام 

. کرده ام و برخورد مؤديانه واحترام کارانه شما باعث خوشنودی من گرديده بود

در آخرتذکرميدھم  که آقای روغ تtش  شما برای نشان دادن اين که در ازمنۀ 

قبل ازاسtم کابل جزو خراسان بوده، قناعت مرا فراھم کرده نتوانست، زيرا 

ًبرای جلوگيری از تطويل کtم فعt د^يلی مبنی برترديد نوشته شما دارم ،مگر 

  .         از ذکرش صرف نظرميکنم 

    پايان
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  دھمازمقالۀ دو

 

   کولتکفير د غازي پاچا اما ن هللا خان

  د سقاوي حکومت لخوا

 )٢١/١٢/٢٠١٤-محمد ايـاز نـوري  (

 

افغان ملت پال شخصيت شاغلي عبدهللا کاظم نه په قدر يادونه کوم، چې د 

 جرمن په ويب پاڼه کې، - نيټه يې د افغان١٧روان کال د دسمبر د مياشتی په 

يوه تاريخي موضوع، چې د ګران ھيواد 

افغانستان د نژدې تاريخ سره تړاو لري او 

ه ای حکم تکفير شاه توطئ " ئعنوان يې د

 په پوره ھر اړخيز ډول د "غازیامان هللا 

تاريخي شواھدو پر بنسټ افغان نوي نسل ته 

  .وړاندې کړله

 د افغانستان آزادي پال ولس ته اماني 

 د جنوري ١۴(ټې نه يې يوياړمن دولت ځکه ډٻراھميت لري، چې د سقوط له ن

 بيا تر نن پورې مونږ بيا د غازي امان هللا غوندې ملي او عمt د)  ز کال ١٩٢٩

دو مجال ھغسې افغان يوطن په آبادي مين زعيم پيدا نه کړ او يا د زعيم ک

نن افغانان په ټول کې سيوا له يوې ډٻرې کوچنی  . شخصيت ته په ^س ورنغۍ

مجموعې نور په دې سره يوه خوله دي، چې که اماني دولت پس له لسو کلنو 

ن به مونږ افغانان خپل مستقل او وياړمن شتون نه يې، له منځه نه وای تللی، ن

او زمونږ ھيواد نه يواځې، چې د دې موجود مصيبت نه بج وای، بلکې اوس به 
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افغانستان په نړيوله کچه يو په ھر لحاظ قوي او مطرح ھيواد وای او خلکو به 

دا، چې اماني حکومت ولې او څنګه د سقوط . يې آرام  اوعزتمند ژوند درلودۍ

 ليکنو کې په وروستيو اتياوو کلنو کې د ترکچې و^ړ، عوامل يې په تاريخي

دلته . افغاني او بھرني ليکوا^نو او محقيقينو له خواء وړاندی شوي دي

يو ګروپ کورني عوامل . محقيقين په ټول کې په دوو برخو سره ويشل شوي دي

او د اعليحضرت امان هللا خان او د حکومتي اراکينو پرغلطيو باندې ټينګار کوي 

يا بھرني عامل يعنی برتانوي استعماري ^س وھنه مھمه او او بل ګروپ ب

زه ليکونکی د دوھم ګروپ پلوی او تاييد کوونکی يم او ورته . پرٻکړنده بولي

 .خپل د^يل لرم

افغان تاريخ ليکونکۍ مرحوم مير غtم محمد غبار، چې د اماني دورې 

پرزولو حرکت د اماني مستقل دولت د رائ يو حاضراو ناظر مامور پاتې شوی د

افغانستان در مسير تاريخ (د حبيب هللا بچه سقو له خوا عنوان ته پخپل کتاب 

، نو کله، چې يو ئدئ  ذکر کړ"ه بزرګ توطئ مقدمات يک«کې د )  مخ٨١۵

حکومت نه د ھغه ھيواد د خلکو د غوڅ اکثريت له خوا ، بلکې د يوې شوکمارې 

ږي او له يلې په زور ساقط کاو مرموزې ډلې له خوا ھغه ھم د توطعې او وس

بلې خوا د يوه غازي پاچا، چې په نړيواله کچه يو پېږندل شوی او تاييد شوي 

شخصيت پر ځای يو بل جاھل، له ليک لوسته بی برخې نا اھله او حتی د 

ره، په نوم دې حبيب هللا څيړنه يافغانستان په جغرافيه کې عجيبه او غريبه کرغ

کابل په شاھي  سره نورو شوک مارانو راځي او د ر وريبچه سقو سره د يو شم

 ١٧.  (؟...!ارګ يرغل وروړي نيسي يې او ځان د افغانستان پاچا اعtنوي

داسی لوی کار ته زړه شه کول او ^س اچول د بھرني )  ز کال١٩٢٩جنوري 

 .مtتړ او ^رښوونې نه بغير امکان نلري

لويانو يې، چې د وخت د د افغانستان د ولس دشمنانو يعنی سقويانو او پ

انګليسي مقاماتو له خوا ھم ^رښوونه ورته کېده، له دې، چې نور يې ھيڅ 

داسی ملي خيانت او رذالت په پاچا امان هللا خان نشو وراړو^ی، چې ولس په 

ر پرې راپورته کړي، نو لومړی مصلحت يې دا وه، چې د ھغه په عظيم يلوی شم

 .صادر کړياو مسلمان شخصيت د کفر تھمت ور
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 پس له دې،چې سقوي «:استاذ عبدهللا کاظم پخپله مقاله کې ليکي

حکومت مسقر شو امير پس له نويو حکومتي مقرريو لومړنی فرمان صادر کړ، 

 مادو او دريو ضميمو په ترڅ کې يې د اماني دولت ټولې ^س ته ١٩چې د 

 :نه راوړم، چې زه ليکونکی يې تفصيل دلته بيا »راوړنې ملغی اعtن کړلې

نطقه د حبيب هللا بچه سقو د فرمان په سر کې لومړنی ظالم او لرې له م

 ١٩په دوام په دغو . ئ ذکر شوی د" مخربد دين"تھمت غازي امان هللا ته د 

مادو کې داسی کوم دليل نشته، چې يو مسلمان د کفر دايرې ته پرې ورداخل 

پله د اسtم مقدس دين ته شي، بلکې ^ مسخره مسايل ھم په کې شته، چې دا پخ

د فرمان متن ته که سړی شه دقيق شي، ھغه په پوره . لوی سپکاوی ګڼل کېږي

وارخطايي او يو نه باوري ماحول کې په يوه عظيم غازي افغان شخصيت امان 

 .ئهللا خان پسې ليکل شوی د

ليکن  د تاريخ په شھادت غازي پاچا امان هللا يو منور مسلمان وه او 

 نه وه، چې لومړي بايد کافر شي، بيا د افغانستان آزادي د غاصب ھيڅ اړين

په دې . انګرٻز نه تر ^سه کړي او بيا د افغانستان د ولس سوکالي ته مt وتړي

 .اړه زه دلته د يوه مھم تاريخي سند ذکر مقبول بولم

سفر ھای غازی امان ( مرحوم عزيز الدين وکيلي پوپلزايي پخپل کتاب 

کې د خپل پtر له خوا داسی )  مخ١٢٨دوازده کشور اسيا و اروپا هللا شاه در 

 :روايت کوي

 و زما پtر، چې د اعليحضرت غازي امان هللا له خپلوانو او معتمد"

ملګرو نه وه، نکل کاوه، چې د بچه سقو لومړی يرغل په کابل او شاھي ارګ 

مدې ورځ امان په ھ.  نيټه تر سره شو٢٢ لمريز کال د ليندی په ١٣٠٧باندې د 

په سبا يې، چې د شنبی ورځ وه د سھار په . هللا غازي قضايي روژه نيولې وه

لسو بجو زه او يو جمعيت د وزيرانو،عسکري او ملکي مامورين د حضور په 

ر ماشام مې ھدايت ورکړ، چې تر يت": پاچا وويل. مخ کې په ارګ کې و^ړ وو

ې سم  ونه نيول شي، زه خپله څو د نظام ترتيب په شھر آراء او نور سيمو ک

ږي، چې زه يدا روژه زما به د هللا په حضور کې نه قبل.  نه افطار کوم روژه

 د امان هللا شاه د دې "ره کړييروژه وم او فوج مې شپه په لوږه او ساړو کې ت
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کtم نه ، چې د دولت د فدايانو او معتمدينو  په مخ کې يې وکړ، پوره څرګنده 

روژه نيوونکی وه او لکه ئ لمرجب په ھم ھغه مياشت کې دشوه، چې د رجب ا

ر د سھار او ماشام توپ ويشتل د ټولو ھغو څيد رمضان المبارک د مياشتی په 

کسانو لپاره د پاچا په ګډون، چې ثوابي او يا قضايي روژې يې نيولې، جاري 

فر او دا ھغه وخت وه، چې ملي افغان زعيم له خپل آسيايي او اروپايي س. "وه

رته سر ينه، چې مطلب يې د افغانستان ولس ته د ژوند د سوکالي راوړل ول، ب

لوړی او بريالی ھيواد ته راستون شوی وه نو د مخالفينو او مخربينو په نظر له 

په داسی حال کې، چې !. ؟...پخوا نه ^ اوس نورھم ^ زياد پسې کافر شوی وه

ه هللا پاک ته ورادا رتيپاچا د خپل اوږده رسمي سفر خوړلې روژې ب

 افسوس، افسوس...کولې

وايي، کله، چې  د سقو حکومت مستقر شو، په لومړيو ورځو کې به 

خلک له بيt بيلو سيمو ارګ ته راتلل، چې دا له عجايباتو څېره له نژدې 

حبيب هللا خادم رسول هللا؟ د نور شريکو داړه مارانو او ابليس صفته . وويني

ه په مصلحت کې، د کابل د دارا^مان د موزيم نه څو دانی مtيانو او حضراتو سر

بتان ارګ ته راوړل او نوي امير به په خپلو کتنو کې دا بتان خلکو ته ورښودل 

او ويل به يې، چې پخوانی پاچا امان هللا ما ځکه له منځه يوووړ، چې ھغه بت 

ې چې  امير وايې په يوه کتنه ک. پرست شوی وه او دغه د ھغه د عبادت بتان دي

د لوګر د کومې سيمې د ساده او بی خبره خلکو سره لرله پس له دې مراسمو او 

: څرګندوونو د نوي پاچا،  يوه حاضر کس خطاب غله حبيب هللا ته نارې کړې

يعنی دغه چاپلوس او غافل افغان نوی . ؟...!بيشکه، چې ته يو بت شکن امير يې

 . بر کړمقام ته وربرا) ع(امير د حضرت ابراھيم 

ليکن تاريخي شواھد ثابوي، چې سقوي بغاوت کوم اسtمي او خدای 

پرسته حرکت نه بلکې د افغاني خاينانو او زمونږ د تاريخي دشمن انګريز په 

رھبري يو قوم پرسته له تعفن ډکه بt وه، چې د وياړمن کابل د شمال نه په دې 

ال، شاغلی فضل غني د مجددي د کورنی يو ليکو. کم بخته ملت رانازله شوله

افغانستان درعھد (مجددي مقيم د متحده ايا^تو پخپل تاليف کړي کتاب 
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 موقف " مخونو کې د ٢٨٣-٢٨٢په ) ١٩٢٩-١٩١٩اعليحضرت امان هللا خان 

 :سياسي بعد از استعفای امان هللا خان؛؛ تر عنوان ^ندې داسی ليکي

 خان په حضرت محمد صادق مجددي ليکي، چې د نوي پاچا عنايت هللا

غوښتنه د حبيب هللا بچه سقو سره د خبرو لپاره مې موافقه وکړله او د سردار 

حضرت صاحب اضافه کوي، چې .صاحب عثمان سره ګډ د کابل باغ با^ ته و^ړو

د باغ با^ د ماڼی  په ور کې مې د انګريز د سفارت مقيم د کابل، شرقي 

نه په راوتو وه، ډٻر پريشان سکرترشاغلی محبوب علي شاه وليد، چې د ماڼی 

شه، دې انګرٻزي جناب د افغان حکومت د کوم مقام  په اجازه د خادم ...( شولم

افغانانو او د غفلت له خوبه رابيدار ئ رسول هللا؟ سره ھلته څه کول؟ فکر وکړ

 ). زه ليکونکی... شۍ

 مجددي ليکي، ماڼی ته وردننه شوم، حبيب هللا د  محمدصادقحضرت

 رسم له ځايه پورته شو تر څنګ يې حضرت بزرګ جان مجددي درنشت په

څنګه په دې خطري وضع کې دلته راغلې؟ ما ورته : حبيب هللا وويل. ناست وه

او د ئ وويل، امان هللا خان استعفا ورکړې ده او عنايت هللا خان پاچا شوی د

حضرت وايي، حبيب . اسtم ضد اصtحات لغو شوي دي، جګړې ته حاجت نشته

 غلی وه ليکن حضرت حليم جان مجددي ، چې د حبيب هللا مرشد وه چوپتيا هللا

د محمد زايي کورنی سل کاله ! حضرت صاحب: ماته کړله او ماته يې وويل

حکومت وکړ اوس د افغانستان د غير پښتون قامونو وار ده، چې حکومت 

 وکړي، آيا نور نوبت نلري، چې پر افغانستان حکومت وکړي؟

عنايت هللا برادر امان هللا است و برادر : ماته وويل) بچه سقو (حبيب هللا

دغه ده د خادم رسول هللا تحليل او (مانند برادر ميباشد تاسو بل کس کانديد نکړ؟ 

 ، )ليکونکی! د تحليل کچه

حضرت صاحب ليکی، ما مخ سردار عثمان خان ته کړ ومې ويل، سردار 

؟  حبيب هللا د دې خبرو په اورٻدو آيا ھغه ته بعيت کویئ صاحب متدين کس د

 .دا حضرت صاحب سم فرمايش لري: حضرت حليم جان ته مخ کړ او وې ويل

ږي، چی بچه سقو او مt تړي يې پخپله يدلته يو ځل بيا دا موضوع ثابت

خدای پرست نه بلکې قام پرست شوي ول او منظور دلته د د شاھي ارګ نيول، 
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 کول ول او نه دا، چې دوی داسی د اسtم د مفته عياشي، د څو ښځو سره ودونه

 .مبارک دين مخلص پتنګان ول ليکن غازي امان هللا کافر شوی وه

کې يو اعtن ) خاوران(ره اونی مې د افغانستان دشمنه ويب پاڼه، يدا ت

 :پکی ليکل شوی وو تر سترګو شو، چې

 ھی کنفرانس اروپايی لندنگا

 يخ معاصراه شاه حبيب هللا کلکانی در تاريگجا

 کنفرانس تحقيقاتی اروپايی

 ٢٠١۴ دسمبر ١۴اه ويستمنستر گلندن دانش

 ٢٠١۴ دسامبر سال جاری ١۴روز يک شنبه تاريخ :زمان

  چاشت١٢ساعت دقيق شروع 

جالبه دا ده، چې داسی يوه غونډه د انګرٻز په پtزمينه لندن کې نيول 

 د خادم رسول هللا او په دې خبرتيا کې د ملي مجرم او غله بچه سقو نه. ږييک

په داسی حال کې چې د سقو د ھغه وخت ملګري . ئعيار خراسان ذکر شوی د

غله او ^رې نيوونکي، قام پرستان او شيطان صفته مtيان او اوسني مريدان او 

ويستان د رباني د جمعيت اسtمي؟ اړوند ئمخلصين يې پرچميان، شعله او ما

يو دولتونو پورې جواسيس او له عقدو نفاق اچوونکي جګړه ماران، په بھرن

خوټيدلي قام پرستان ليدل کيږي، آيا دا پورته ذکر شوې افغاني ډلې پخپلو کيڼو 

او ظاھرا اسtمي مفکورو بيا د حبيب هللا خادم دين رسول هللا؟ سره څنګه عشق 

دلته بيا، ھم ھغه د خدای پرستي او دين رسول هللا پر ځای، . او مينه پيدا کوي

 .ئپرستی او ملي نفاق ته ^س اچول د دغو دلګيو اصلي مرام  دقام 

که نن زمونږ په تاريخي افغانستان کې يو د خلکو په خوښه وطن پال 

مستقل دولت او حکومت او ملي زعامت مستقر وای، بھرنی وسله والې قواوې 

موجودې نه وای، دغو غوندې افغاني دلګيو به داسی ضد ملي غونډې په دننه 

بايد مجريان د داسی غونډو په حقوقی لحاظ تر . ر کې جوړو^ی نه شوایيا بھ

 .پوښتنی ^ندی راغلي وای ليکن د ھر شي سره حساب ھم شته

دا د پيړيو خبرې نه دي د اعليحضرت غازي امان هللا خان او^دونه ^ 

  ژوندي دي او درانه او عزتمند او په افغانستان رښتني مين افغانان يې د زړه 
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 . ې درنشت کويکوم

ره اونی زما يو افغان دوست، چې د ترکيې په ھيواد استانبول ښار کې يت

نن دغه ھيواد د شه ژوند مناسبو " سوداګري کوي، ماته فون وکړ او ويل يې 

مدارجو ته رسيدلی او ھر چيرته، چې زه د کمال اتاترک انځور ګورم، خپل 

 چې زمونږ افغانستان ولې غازي امان هللا مې مخ ته درٻږي او افسوس کوم،

او خپله لوړه کرکه حبيب هللا بچه سقو ته ورښييم، چې ئ داسې خاورې په سر د

 ".زمونږ اماني دولت يې له سقوط سره مخامخ کړ

دا د حبيب هللا بچه سقو يو نه ملي او خاين حرکت وه، چې ھغه خپلواک 

ه پاکه وينه نوی او وياړمن اماني دولت يې ، چې د ھيواد د بھترينو بچيانو پ

منځته راغلی وه او لګيا وه د خپل زړه سوانده او ډٻر وطن دوست او افغان 

دوست مشر تر قيادت ^ندی يې د ترقي او آبادي پړاوونه طی کول،  په يو ډٻر 

بی باکه او بی فکره ډول له منځه يوسي او پخپله ھم پس له فقط نھو مياشتو 

ه سم  د ھغه او د داړې خونړي جسدونه کرغيړن موجوديت د انګليس د پtن سر

 .يې د کابل د چمن حضوري په ډګر د اعدام په لکړو راځوړند شي

 د ١۴د ګران افغانستان د نني ډٻر له مصيبته ډک حالت پيل د ھم ھغه 

. ، چې تر نن پورې دوام لريئ ز کال د سقوي تحول يو تسلسل د١٩٢٩جنوری 

ګري او پلويان يې حاضر شول، اماني دا چې حبيب هللا بچه سقو او ورسره مل

حکومت او دولت له منځه يوسی او دا لوی ملي مسووليت د افغانستان د مظلوم 

ملت  په حق کې د اوسني او راتلوونکي نسل په مخ کې پر ځان واخلي دا عمل 

د ھغه افغان لپاره، چې د خپل ملت او ئ پخپل مضمون کې يو د عبرت درس د

  پای. چلند کويخالق له حساب سره جدي

 :ضميمه

 د افغانستان د ملت دښمنانوحبيب هللا بچه سقاو ولمانځه

د (ما ليکونکي د خپلې يوې وروستی مقالې په ترڅ کې، چې عنوان يې 

وه، ) ٢٠١۴ د دسمبر ٢١غازي پاچا امان هللا تکفير کول د بچه سقاو له خواء، 

م د لمانځلو په ھدف د د ھغې خبرتيا ،چې د حبيب هللا مشھور په بچه سقو د مقا
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انګستان ھيواد د لندن په ښار کې جوړٻدونکې ده، بشپړه متن، چې د خاوران د 

ملي ضد او افغانستان دښمنه ويب پاڼې له طريقه نشر شوی وه، خپلو درنو 

 .ھيواد والو ته تقديم کړۍ وه

دا يو شمير نفاق اچوونکي افغانان، چې په سر کې يې پروفيسور رسول 

د نجيب د حکومت تر راپرزٻدو پورې ھلته يو ( ټر بصير کامجو رھين، ډاک

، امير فروغ، ھارون امير زاده، ژاله ظفری آريايي، سيد اسحق )کارملي پرچمۍ 

دلجو حسينی، سيد نويد محسنی، کريم کريم، بانو آرزو نوبھار، دستګير نايل، 

 احمدی، اسد واحد خرم، نصير احمد تمکين، سيد حکيم، امان الدين مبارز، اسلم

 نيټه د انګستان په ١۴سکندری او نور د تېر کال د دسمبر د مياشتی په 

تحليل ( پtزمينه لندن کې سره ټول او د يوې غونډې په ترڅ کې، چې عنوان يې 

)  و ارزيابی جايګاه وا^ی شاه حبيب هللا کلکانی در تاريخ معاصر افغانستان

ته يې خپل درنشت او ګويا خپل وه، حبيب هللا مشھور په بچه سقو ئ ورکړ

وروسته بيا د خاوران ويب پاڼې د دغې غونډې راپور او اړوند .  خلوص وښود

که څوک دغه انځورونو ته دقيق شي نو کيدای شي دغه . انځورونه خپاره کړل

مجلس ته به د ماشومانو په شمول تر شپېته اوياوو کسان راغلي ول، په داسی 

وپا بالخصوص په آلمان، ھالنډ او انګستان کې په حال کې، چې په لويديزه ار

زه په دې باوري يم، چې دغې عجيبه غونډې ته . زرھاوو افغان مھاجر پراته دي

به يو پښتون يا تاجيک افغان، يو ھزاره افغان او يا ترکمن ازبک افغان، چې د 

وی افغانستان تاريخ يې لږ ويلی وي او يو وار ھم د بيداروجدان په کوڅه تېر ش

 .وي، تشريف به يې نه وي وروړی

که د دې غونډې رپوت ته کس ځير شي د شاه حبيب هللا کلکاني يو 

، ھيځ داسی علمي او منطقي دليل په کې نشته، ئاړخيزه ثنا او صفت شوی د

چې دغه جاھل، فاسق او د ليک او لوست نه بې برخې يو افغان ولې او په کومې 

   امانی خپلواک دولت او زعيم يې اعليحضرت اړتيا او پر کوم روا استحقاق پر

 . غازي امان هللا خان يرغل ورووړ او ھغه وياړمن حکومت يې له منځه يووړ

: د دې ملي ضد غونډې يو ويناوال، پرچمی بصير کامجو داسی ليکلي دي

شتاب زدګی در تحقق راھکار ھای مدنی دولت امان هللا که متناسب به پذيرش " 
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ی جامعه نبود از يکسو، تطبيق ماليات سنګين، فقر و تھی آګھی شعور اجتماع

دستی و انشقاق و چند ګانګی قومی، عدم قانونيت و تراکم انواع مظالم درھم 

آميخته اجتماعی و ده ھا انګېزه درون کوفته ناشی از حاکميت مطلقه نظام، از 

ی سوی ديګر ھمه دست به دست ھم داده اثرات اسف باری را در حيات اجتماع

اين ناخرسندی اجتماعی درکل باعث انګېزه شورش . مردم به وجود آورده بود

از جمله قيام مt عبدهللا . و تحرک نيرو ھای اپوزيسون در سراسر؟ کشور ګرديد

م، قيام مردم شينوارو خوګيانی در ١٩٢۴ګردٻزی مشھور به مt لنګ در مارچ 

بقيادت حبيب . م١٩٢٨بربtخره قيام مردم شمالی در نوامبر و دسام...م١٩٢٩

هللا مشھور به خادم رسول هللا بود که پايه ھای دولت امانی را لرزان و شکننده 

 ."ساخت و باعث زوال و سرنګونی آن ګرديد

په پورتنی قضاوت کې بصير کامجو د بھرني ټاکونکي عامل يعنی د ھغه 

 او په وخت د انګرٻزي استعمار مرموز ^س، چې په ټولو امانی ضد پاڅونونو

اخص ډول د غله بچه سقو سره، قطعا نه يادوي او ذکر يواځې د کورنيو 

" زه د کامجو نه پوښتم، چې آيا ته درواغ نه وايې، چې ليکې،. ستونځو نه کوي

د امانی دولت د حاکميت په وخت کې او يا يې ھم په وروستيو کلونو کې 

حال کې، چې غير ؟ په داسی "پاڅونونه په ټول ھيواد کې سراسري موجود وه

او شينوارو د سيمو نه نورخو په ټول افغانستان امنيت ) ز١٩٢۴(له خوست 

تامين، قانون جاري او خلک امانی دولت ته تابع ول او بل دا، چې که دغه ستا 

له خوا ليکل شوي کورني عوامل ټول واقعيت ولري نو د دغو ملي ستونځو د 

وجدان او شرافت، چې د يوه حل لپاره ستا په انسانيت، علميت، منطق، 

روشنفکر نيکتايی دې ھم ټومبلې ده، آيا د اعليحضرت غازي امان هللا خان 

تبادله، چې زما او ستا د پtرني ھيواد د آزادي محصل وه د يوه فاسق او جاھل 

 انسان حبيب هللا سره، دا يو روا او معقول کار وه؟ 

ه ^س کې يوه ګوډی نه آيا ستا خادم رسول هللا؟ د انګرٻزي استعمار پ

وه؟  افغان ليکوال او د تاريخ څېړوونکی مير غtم محمد غبار لکه يو عالم او 

سر لوړی خپلواک تاجيک افغان  پخپل کتاب، افغانستان در مسير تاريخ دوھم 

 : مخ کې داسی ليکي، زه دلته عيننا ھغه دري متن رااخلم۵ټوک 
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 عکس العمل ارتجاع

 ١٩٢٩ اکتوبر ١۵ -١٩٢٩می ١۴ شمسی، ١٣٠٨

 بعد از سقوط دولت امانيه) بچه سقا(حکومت اغتشاشی حبيب هللا کلکانی 

پس ازانکه شاه امان هللا واداشته شد تا افغانستان را ترک و براه "

مقيم ګردد، وظيفه نخستين بچه سقا بانجام )ايتاليا(به اروپا )ھند(قلمرو دشمن 

ی نميتوانست بر روی امان هللا خان رسيد، زيرا غير از چنين قوتی بيفکر، ديګر

اينک نوبت به اجرای وظيفه غايی حکومت اغتشاشی . موفقانه شمشير براند

رسيد و آن اينکه توسط بچه سقا راه انھدام خودش و ورود يک دولت جديد که 

 "مد نظر بود باز ګردد

دا پورته ليکنه او ډٻرغوره تحليل د يوه تاجيک وطن پال افغان شاغلي 

، ليکن د لندن د غونډې ئده، چې يو کتاب معنی او مفھوم په کې پروت دغبار 

کسان او د بچه سقا مريدان بيا ځان ورنه تېروي او له ډٻرې وارخطايي نه مخ 

په دې متن کې د حبيب هللا حکومت ته اغتشاشي يعنی يو د باغي او . ځينې اړوي

 نوم سره بچه د نوی پاچا د.ئد قانون نه وتلي حکومت صفت ورکړل شوی د

غازي اعليحضرت امان هللا خان مجبور کړای شوی، چې .ئسقا ضميمه شوی د

او دا د بچه سقا لومړنی دنده بلل . لومړی له واک نه خلع او بيا ھيواد پرٻږدي

شوې ده، يعنی حبيب هللا توظيف شوی وه، د چا له خوا؟ واضحا، چې د انګليس 

د نه کوم خادم دين رسول هللا، بلکې د له خوا، يعنی په دې حالت کې ھغه ته باي

دا ذکر د ليکوال ھم لويه معنی !! قوتی بيفکر. انګليس يو مزدور بايد ووايو

لري، يعنی دا د غلو داړه، وحشي، جاھل او له سياست،علم او پوھې نه بی 

نو د داسی يوې ډلې راتګ د افغانستان د ... برخې اوغافل، بی مسووليته ليونيان

آيا دا عمل د ټول افغانستان د خلکو په حق کې يو ملي خيانت ... م تهبادشاھي مقا

نه وه؟؟ غبار په ھمدې جمله کې وايي، چې غير له دغسی کسانونه، بل په ھيواد 

کې داسی څوک نه وه، چې په داسی وحشي توب په ھغه لوی ملي شخصيت 

 د ليکن کامجو دعوه کوي، چې په سراسر؟! ؟...امان هللا خان ورودانګي

غبار تحليل کوی، کله، چې .افغانستان کې خلک ناراضه او بغاوت ته حاضر ول
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باغيانو قدرت قبضه کړ لومړنی ورکړل شوې وظيفه يې سرته ورسوله او وار 

دوھمې او وروستنۍ دندې ته راورسيد او ھغه د خادم د دين؟ ھغه ناروا او د 

ره کړي، چې خلک ليونتوب نه ډکې کړنې وې، چې  سياسي اوضاع دې ته براب

دومره مضطرب او حيران پاتې شي، چې بل زعيم او بل حکومت د سر په 

 .سترګو قبول کړي، چې په انګرٻزي پtن کې درج وه

زه د يوه افغان په حيث دغه قوت بيفکر ته حيران يم، چې دوی په 

زما !. ؟...څومره بی باکي او غدارۍ پراعليحضرت غازي امان هللا يرغل ورووړ

لعې په خونه کې زمونږ د ملت ګډ وياړ د غازي امان هللا مرحوم يو انځور د مطا

، زه خدای حاضر ګڼم، چې کله زما سترګې په دغه انځور ولګيږي ماته ئنصب د

حيا او ادب راځي، ليکن د سقاو داړې پرھغه نيک فکره پاچا وسله واله حمله 

 کوم موجھه آخر په...ور وړې وه او که په ^س ورغلی وای واژه يې ھم

 !.؟...دليل

په دوام پرچمی بصير کامجو بيا د کمونيست او اسtم ماسک له ځانه 

د خدای ( لرې کوي او خپله د زړه خبره، چې ھم ھغه د نفاق او توکم پالنې 

، داسی ئد افراط نه ډک پليد او ناروا احساس د) پرستي پر ځای قام پرستي 

 :رابربنډوي

م از ١٩٢٩ جنوری ١٧بيب هللا بتاريخ درھنګام تسخير کابل، شاه ح"

شاه عنايت هللا و اعضای دولت امانی، بعيت نامه انتقال  قانونی حکومت را 

پس از زوال . پذيرفت و بصورت رسمی بر تخت شاھی افغانستان تکيه زد

 م، حبيب هللا ١٢١۵حکمروايی شاھنشاھی دودمان غوريان تاجيک تباردر سال 

 سال حکمروايی دودمان ترکان و ۵٣٢ از ګذشت خان اولين شاه است که بعد

( در سر زمين آريان و خراسان ) افغان (  سال و اند سال حاکميت پشتونھا ١٨٢

. بوده که بار ديګريک تاجيک تبار به سروری تخت شاھی می نشيند) افغانستان 

بصفت شاه افغانستان خدمت می . م١٩٢٩ اکتوبر١٣ جنوری الی ١٧و از 

 ."نمايد

 په پورتنی ليکنه کې د حکومت د قانوني انتقال نه ذکر کوي، اما کامجو

. ^رې نيوونکۍ حبيب هللا خو په وسله وال يرغل د افغانستان شاھي ارګ ونيو؟
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او دا پرچمی صاحب د افغانستان ټولو پښتنو اوسيدوونکو ته افغان وايي او 

 .نورو قامونو پورې مربوط کسان افغانان نه بولي

نستان کې قامونه شته دي او پشتون قام د شمير په بنسټ تر بلې، په افغا

ھر افغان په دې .ئافغانستان د ھراوسېدوونکي کورد. ئټولو ډٻراو لومړی د

کورکې حق او موازي ورسره مسووليت لري، ھيڅ افغان د ھغه بل نه، بايد کوم 

ي، اوس په طبعی ډول که ھر سياسي تحول په افغانستان کې راځ. امتياز ونلري

چې د پښتون قام مtتړ اوھوکړه ورسره نه وي، ھغه شخصيت او ډله حکومت 

 .نشي کو^ی، راځی، چې مونږ ټول د افغانستان اوسېدونکي، دا حقيقت ومنو

 کامجو پخپله ليکنه کې د نادرخان پاچا کيدل ھم غندلي دي، زه له دلته 

سړک ...  دين پوښتم، چې د نادرشاه د قدرت رسيدو لپاره خو ھم ستاسو خادم

ورته قير کړ، کنه سپه سا^ر نادر خان، چې د غازي پاچا امان هللا خان يو 

سپاھي او عسکر پاتې شوی وه او ھغه محال يې په بھر، فرانسه کې استوګنه 

لرله، نه دا جرات ^ره، نه يې دا وس ^ره، چې مخامخ په اعليحضرت امان هللا 

 .خان يرغل راوړي او ارګ ځينې ونيسي

ه د لندن د سقاوي غونډې د ګډون والو نه دا پوښتنه ھم لرم، چې تاسو ز

ځانونه د حبيب هللا کلکاني مريدان او مخلصين راپيږنۍ، ليکن ستاسو پير پخپل 

يو دا وه، چې ھغه ئ ، چې پاچا امان هللا يې په کې تکفير کړ)١(ھغه فرمان کې 

 چې وينم په دې زه،. يره خرييل رواج کړي ولږپاچا دريشي اغوستل او 

، ھر ئدئ يادګاري عکس کې خو تاسو ټولو د غازي امان هللا د قيافې اطاعت کړ

. لي ديييرې مو ھم خريږيو مو د دريشي او نيکتايي سره تشريف راوړی او 

حال دا، چې که تاسو په رښتيا حبيب هللا ته مخلص ياست نو تاسو ھر يوه بايد 

 سرلر^ی او د ھغه عيار خراسان؟ غوندې يوه له د خولو له بويه ډکه لونګی په

ستاسو ځواب څه ... يرې سره دې پرتمينې؟ غونډې ته راغلي واستږد اوږدې 

 ؟ئد

 !درنو ھيواد والو افغانانو

د لندن سقاوي غونډه که څه ھم د کميت په بنسټ لويه نه وه ليکن پښتو 

ته که ، د ھيواد تاريخي بھير "له سپرغی نه درمند وسوځيد"، چې ئمتل د
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وګورو، د حبيب هللا د غلو داړه ھم کوم لوی پوځ نه وه ليکن د کورني خاينانو 

او د بھرنی پټ او بربنډ انګرٻزي ^رښوونې پر اساس يې زمونږ وياړمن امانی 

دولت له منځه يووړ او له ھم ھغه نيټې افغان ولس ^ تر نن پورې په مصيبت او 

 ډکو افغانانو يو حرکت، بايد چې بيخي د داسی له منفی عقدو. اور کې راګير شو

داسی حرکتونه بھرنی پټه حمايه ھم لري، نو زما ھيله د . بی اھميته ھم ونه ګڼو

ھر وطن پال ھيواد وال نه دا ده، چې د خپل وخت امکان او فکري استعداد 

پربناء داسی ملي ضد خوزښتونه وغندي او افغان ملت ورنه عندالموقع خبر 

 .وساتي

کنې په پای کې، زه دلته خپل ملي مکلفيت او په ځان پور ګڼم،  د دې لي

چې د دغو افغان وياړمنو مبارزو شخصيتونو نه په لومړي قدم کې له کانديد 

آيا تجليل از حبيب هللا کلکانی بيحرمتی به (اکاديميسن محمد اعظم سيستانی 

جزو ديگر شخصيت ھای خوشنام و^يت پروان نيست؟؟ ، کابل و کلکان ھرگز 

کنفرانس رسول رھين بچه سقو (، پروفيسور خليل هللا ھاشميان )خراسان نبودند

دست قلمبد ستان (، جمال خان بارکزي )را شاه عياران خراسان معرفی کرد

در تجليل از حبيب (، مtلی جان موسی نظام )حقيقت نويس قابل بوسيدن است

تاريخي حوادث تکرار  ( ، عبدالباري جھاني)هللا کلکانی حقايق تلخی نھفته است

، په خوښي او پوره رضايت يادونه وکړم، چې د دې ملي ضد مجلس د )ٻږي

دايرٻدو نه پس يې قلمونه راواخيستل او په عالمانه، منطقي او مستندو تاريخي 

شواھدو يې دا غونډه محکومه کړله، د وينا والو خبرې يې درواغ ثابتې کړلې او 

غانستان مظلوم ملت ته رسواء او د غازي غل حبيب هللا يې نور ھم د اف

/ ١/ ١٦ -پای. اعليحضرت امان هللا خان ارواح يې نوره ھم خوشحاله کړله

٢٠١٥( 

 : اخځنليک

 بصير کامجو، آموزه ھايی از تاريخ خود فرمانی ملی شاه حبيب هللا د خاوران ويب پاڼه

يد عبدهللا کاظم،   آرشيف مقا^ت  توطئه تکفير شاه امان هللا غازي، داکتر س: برګې از تاريخ) ١(

  پورتال افغان جرمن آنtين
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  بخش دوم 

  تکمله  بر اين کتاب
  

  

  

  

  مقالۀ سيزدھم
  

  تذکرا^نقtب، آئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی

 )٢٠١٥/ ٢٨/١٢-٢٠(  

  

تذکر ا^نقtب آخرين اثر تاريخی مt فيض محمدکاتب ھزاره است که به 

 صفحه متن ٣٤٥( صفحه ٣٨٨ اميری، در کلن آلمان ، درھمت وسعی آقای علی

  .  به چاپ رسيده است)  صفحه مقدمه٤٣و 
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خدادھای سياسی افغانستان  از دسمبر در اين کتاب، وقايع و ر

 ١٣٠٧از قوس (١٩٢٩ اگست ٢٣تا ) يک ماه قبل از سقوط رژيم امانی(١٩٢٨

وچگونگی حکومتداری حبيب هللا کلکانی مشھور به بچۀ ) ش١٣٠٨ سنبلۀ ٣تا 

  . سقاو، بطور روز مره ضبط و ثبت شده  است

ری را کاتب به حيث يک مؤرخ ويک شخصيت آگاه و دور انديش که عم

در دربار امير عبدالرحمن خان و پسرش امير حبيب هللا خان، به حيث مؤرخ 

رسمی بسر برده بود، ازخيانت و دو روئی وتtش ھای تخريب کارانۀ برخی از 

رجال بلند پايۀ  دولتی  ونيز بعضی روحانيون متنفذ کابل در حمايت از پسر سقاو 

ی  دراين اثر بشکل شفاف و وتشويق وترغيب او برای سقوط دادن رژيم امان

  .تندی نام برده است

ويراستار کتاب آقای علی اميری، مقدمه مفصل وجامعی 

  : برتذکرا^نقtب کاتب ھزاره نوشته است ودريکجا ميگويد

تذکرا^نقtب، رشته از ياد داشت ھای روزانۀ فيض «

محمد کاتب وچشمديدھای ومشاھدات مستقيم او را از واپسين 

 حکومت داری اميرامان هللا خان وسقوط او،تا روزھای دورۀ

اندکی بيشتراز ھفت ماه از دورۀ نه ماھۀ اميرحبيب هللا سقو را 

از نظر ساختاری و روائی، بخش نخست کتاب، حکم .در برميگيرد

مقدمه را دارد وپی رنگی است که رويدادھا و گزارش ھای بعدی 

ھا از نظرزمانی اين ياد داشت . ... بر زمينۀ آن استوار ميگردد

ھمزمان با وقوع انقtب و تصرف کابل به دست سپاھيان حبيب 

هللا سقازاده شروع ميشود وحدود يک ماه ونيم پيش از آنکه 

از وجود سقويان [سپاھيان جنوبی، کابل را به اصطtح فتح 

بدينسان ، کتاب تذکرا^نقtب . کنند؛ به پايان می رسد]خالی

آخرين جمله . ز دارد؛ اما پايان نداردروايت ناتمامی است که آغا

   ١٧١» ...ربيع ا^ول٢٢روز چھارشنبه «:کاتب اينست

                                                

١٧١
   مقدمه١٢ ، ص ٢٠١٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ،چاپ -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٢٨ 

آقای اميری در بارۀ اھميت تذکرا^نقtب، می 

کتاب تذکر ا^نقtب، تنھا گزارش دست اول يک مورخ «:نويسد

دانا و بينا از رويدادھای سياسی يک دوران سرنوشت ساز 

وتاريخ نگار دارای " یرجل سياس"نيست؛ بلکه نگاه يک 

نويسنده در ادامه » .انديشۀ سياسی به اين تحو^ت نيز ھست

  :ميگويد

تذکرا^نقtب، آيينه ی تمام نمای خود واقعی ماست وبه « 

کاتب . روشنی تمام، ما را آنگونه که ھستيم به ما نشان ميدھد

اھل ھيچ ايدئولوژی نبود وھيچ موضع مذھبی، قومی يا زبانی 

او . اين رو در کتاب خود سھم ھمه را ادا کرده استاز. نداشت

تصويری از سيمای معنوی واخtقی مردمی که اکنون به تقليد از 

فرھنگ پنج ھزار "ايدئولوژی ھای خاستگاه گرا،خود را دارای 

می خواند، ترسيم کرده است که با گذر نزديک به يک قرن " ساله

ای مثال ، به اين بر. ھنوز از نگاه کردن به آن وحشت می کنيم

مطابق / ذيقعده١٩فقره در ذيل وقايع روز دوشنبه 

  :اپريل توجه کنيم٢٩/ثور٩

دراين روز، به ساعت نه صبح يک نفر مھاجم از قوم وزيری « 

را، از تبعۀ امان هللا خان، که دستگير شده بود، در سرچوک به 

دار سياست کشيده، دو تن را ھدف تير تفنگ وھtک وپانزده نفر 

. ا ^ی ولجن به رو ماليه، دربازار گردش داده، تشھير نمودندر

ھرکه به روی پادشاه :ودر حين گردش منادی ندا ميکرد که 

اسtم وخادم دين رسول هللا تيغ خtف از غtف کشد،چنين دچار 

وبرای شان قرار . وگرفتار افتضاح ورھسپار عبرت می شوند

م آميخته وپخته امر ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھ



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٢٩ 

غذای شبانه روز شان ھمين .کرد تا بميرند] خوردن[دادن 

  .١٧٢».باشد

اما آنجا که .اين قطعه انتقاد نيست، بيان واقع است« : اميری می افزايد

کاتب پای داوری شخصی اش را به قضايا دخيل ميسازد، لحن او انتقادی واغلب 

به کtم او قدرت ... ھمواره سردنيش زھر آگين نقد او،اما . تند و گزنده است

او از حضرت ھای شور بازار به . تخريبی وسنجشگری بسيار با^ داده است

نام می برد ودرخصوص » رھزنان دين، ودزدان ايمان ومخرب مملکت« عنوان

مردم جنوبی ومشرقی نيز قضاوت تلخ و دردناک و درعين حال تند و بی باک 

  .١٧٣ ».دارد

 را ،خواننده بايد با قلب گرم ومغز سرد مطالعه کند بنابرين تذکر ا^نقtب

و از نکوھش افرادو يا تمجيد اشخاص وحتی اقوام کشور، پند بياموزد ودر 

اصtح رفتار خود بکوشد، نه اينکه نويسندۀ آن را که بدبختی ھا و مصيبت ھای 

  .غير قابل تحمل را خود و مردم ھر روز تجربه ميکردند، مtمت کند

   عيب تو بنمود راست           آئينه چون

  ! خودشکن آئينه شکستن خطاست

 ما در اين نوشته ، به استناد کتاب تذکرا^نقtب، بجای آنکه از خود 

دربارۀ کتاب بگوئيم، سعی خواھيم نمود که خواننده را با نويسندۀ کتاب يعنی با 

را از زبان فيض محمدکاتب ، رو در رو سازيم  تا نقاط  قابل مکث و با اھميت 

به ھمين خاطر، بجز در موارد ضروری ار تبصره ھا و ابراز . خود کاتب بشنود

نظرھا،خود داری ميشود، مگر آنکه توضيحی ^زم بيفتد ونگارنده خود را 

البته ناگزيرم در اخيراز آن ھمه نقل قولھای کتاب، . محبور به ابراز نظر بداند

  .قضاوت را به خواننده  واگذارميک نتيجه گيری در چند اصل ارائه کنم و 

ھر کسی که دست درکارتاريخ نگاری می زند، قبل از ھمه بايد دارای  

وجدان درست گوئی وحقيت جوئی باشد وھدفش ازثبت وتحليل يک رخداد 

تاريخی، بيان دقيق واقعه وسپس نتيجه ودرسی باشد که از چنين واقعه ای 
                                                

١٧٢
   متن١٦٥ مقدمه ،٢٢ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

١٧٣
   مقدمه٢٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٠ 

پس ثبت وگزارش  ھر رخداد .  يابدحاصل ميشود وبه نسل ھای آينده انتقال می

تاريخی، امانتی است در دست مؤرخ  که می بايد آن را بصورت سالم وبدون 

البته مؤرخ حق دارد در بارۀ يک رخداد تاريخی، .دست برد به آيندگان انتقال دھد

نظرخود را ابراز وعلل وانگيزه ھای آن رخداد رابررسی نمايد ونتيجۀ آنرا ، 

ولی حتمی نيست که  نظر او از سوی ھمه خوانندگان . ان نمايدبرای خواننده بي

بھتراست به خواننده نيز فرصت داد تا در بارۀ موضوعی که . پذيرفته شود

طبيعی است تا زمانی که شواھد ومدارکی . خوانده است، فکرکند وقضاوت نمايد

ی که نادرستی يک روايت  تاريخی را ثابت مينمايند، ارائه نگردد، واز سو

اشخاص صاحب صtحيت تائيد نگردند، با ابراز شک وشبھه ، از اھميت مدارک 

  .تاريخی کاسته نميشود

برداشت من در بارۀ کتاب مورد بحث اينست که، کاتب بعد از يک مقدمه 

برچگونگی اوضاع سياسی واقتصادی وفرھنگی دولت امانی، وبررسی علل  

 درمشرقی و اغتشاش شورش مtی لنگ در جنوبی وسپس شورش شنواريھا

مردم کوھدامن وکوھستان بسرکردگی  حبيب هللا کلکانی، به بازگوئی سوابق 

ابتدا ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ . پرداخته است) پسرسقاو(امير جديد 

منگل، وسپس از به شھرت رسيدن او در راھزنی وقطاع الطريقی درکوھدامن 

ه پيشاور، ومصروف شدنش به چای واطراف کابل  وبا^خره از فرار او ب

، وسپس ترک کردن اين شغل و رفتنش به کوھستانھای )سماوارداری(فروشی

تل ونوشکی و روی آوردن دوباره او به دزدی در قلمروھند برتانوی ، و 

  .بازگشتش به کوھدامن ياد ميکند

کاتب، از زندانی شدن پسر سقاو در پيشاور به جرم دزدی، آنطورکه 

 درکتاب خود روايت کرده، و بطور اسرار آميزی از زندان انگليس مرحوم غبار

در پيشاورآزاد و به کوھدامن بازميگردد و در راه بازگشت با چی اشخاصی 

معلوم ميشود که  . روبرو شده و آنھا چی چيزھايی به او گفته بودند، ياد نمی کند

 بوده  که ضبط کرده اطtعات  او از اقامت حبيب هللا کلکانی  در پيشاور ھمينقدر

  .است



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣١ 

کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکيل  دايرۀ 

دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و سرقت وباج گيری از صاحبان مال ومنال، 

وتاجران قالين و قره قل ومسافرين بين کابل و بلخ و ايجاد رعب وترس در دل 

طميع کردن حکام وعtقه داران مناطق مسافرين و ساکنين شمالی ، و نيز ت

از طريق دادن سھمی از اموال سرقت شده به ) کوھدامن وکوھستان(شمال کابل 

آنھا، وحصول اطمينان ازعدم دستگيری اش از سوی حکومت محلی، شھرت او 

  . را بتدريج تا آنجا بلند برد که مردم به ضعف حکومت در برابر او باورمند شدند

رابطه وحمايت برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی  از کاتب ھمچنان از 

ترس وبيم از حبيب :  حبيب هللا واطمينان عدم دستگيری وی ياد ميکند وميگويد

هللا ھنگامی   بيش از پيش در دل مردم جا گرفت و رسوخ يافت که او حاکم 

 چاريکار ويک عtقه دار را به قتل رساند و دولت با وجود اعزام نيروی نظامی

  . نتوانست او را دستگير نمايد

کاتب اشاره ميکند که اعزام رئيس بلديه کابل احمدعلی خان لودی به 

کوھدامن (حيث نماينده فوق العادۀ دولت برای مذاکره ومفاھمه بامردم پروان

  و ١٧٤، وديدار با حبيب هللا کلکانی وسيد حسين معاون بچۀ سقاو)وکوھستان

نھا، بيش از پيش برجرئت و قدرت  پسرسقاو دادن امتيازت فوق العاده به آ

افزود، و او قدرت وامتيازاتی را که از دولت کسب کرده بود، به مشورت و 

رھنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با ھمکاری ودلگرمی 

برخی از رجال معتبر دولتی رژيم امانی را با سرنگونی مواجه ساخت، که شرح 

  »يکی  داستانست پر ازآب  چشم«: ن کتابجزئيات آن دراي

کاتب، می دانست که ھمراھان حبيب هللا کلکانی، مثل خود او گروھی از 

دزدان و رھزنان و ولگردان وچاقوکشان کوھدامن وکوھستان اند که جز دزدی 

                                                

١٧٤
خطاب » سقاو«یا » سقو«ل به کسانی که شغل آبکشی با سقائی دارند، بصورت درکاب-  

پدر حبیب هللا بنام امین هللا  یا عبدالرحمن؟، از اھل قریۀ کلکان کوھدامن بود «. میشود

آتش در افغانستان، ( » .وبه شغل سقائی یا ابرسانی به خانه ھای مردم اشتغال داشت

.  خاطر مردم به پسر او بچۀ سقاو خطاب میکردندبه ھمین) ٢٦٥ترجمه کھسارکابلی، ص

  .وکار برد آن بخاطرشھرتی است که یک نفر با آن در محل زودتر شناخته میشود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٢ 

و غارت و چپاول مال و تجاوز ودست اندازی بر زنان ودختران و پسران مردم 

 وجود چنين افرادی برای حکومت برمردم غير قابل تحمل کارديگری بلد نيستند،

است و نميتواند دير دوام بياورد؛ پس دست به ثبت وقايع سياسی ونظامی کشور 

زد و تمام چشم ديدھا وشنيدگی ھا واطtعات خود را از حوادث و اتفاقاتی که 

 درکابل وشھرھای اطراف آن رخ می داد، بصورت روزانه ثبت کرد وآن را  به

برای نسل ھای بعد از خود گذاشت تا منبع مستند ودرس »  تذکرا^نقtب«نام 

  .عبرتی باشد برای آيندگان

کاتب، دراين کتاب  خود، بر شاه امان هللا وکارکردھا و کارگزاران او 

انتقاد ميکند، از وزراء خاين وازظلم وستم ماموران رشوت خور دولت در 

از زورگوئيھا وتجدد نمائی ھای . دپايمال کردن حقوق مردم شکوه ميکن

احمدعلی خان لودی، رئيس جديد بلديۀ کابل، برای پوشيدن جبری لباس وکtه 

از غنی وفقير، توانگر : وميگويد که او مردم را اعم اروپائی،انتقاد مينمايد

وناتوانگر،  دکاندار واھل کسبه، فروشنده ومشتری، چنان تحت فشار واذيت 

د که ھمگی دست دعا برای سرنگونی سلطنت شاه امان هللا وآزار قرار داده بو

  .به آسمان بلند کرده بودند

 اھالی شھر را از قوی وضعيف «بقول کاتب، احمدعلی خان

ووضيع وشريف ودکاندار وحرفه ور بازار و ذکور واناث عرصۀ 

دو ھفته در زير انواع فشار وانزجار پوشيدن لباس رسمی وکtه 

ه آورده عموم را دست دعا به درگاه کبريا اروپائی وغيره وغير

برداشتن و زوال سلطنت امير امان هللا خان را از اوتعالی 

   ١٧٥»خواستن،کشانيده بود،

نواسۀ سردارمحمد (کاتب، از نقش مخرب وغدر وخيانت احمدعلی خان 

که درتشجيع ومقاومت پسر ) ١٧٦رفيق خان لودی، صدراعظم امير شيرعليخان

                                                

  ٥٣ فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص -  ١٧٥
  برای شناخت سردار محمدرفیق خان وزیراعظم امیر شیرعلی خان ونقش او در- ١٧٦

« ن پسر وبرادر امیرشیرعلیخان  ، کتاب ته شدنفاق وجنگ میان برادران امیروکش
  . دیده شود١٣٢- ١٣٠و١١٢-١١١صفحات » پادشاھان متاخر افغانستان



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٣ 

 امانی  ومجھز کردنش برای حمله برکابل وسقوط دادن سقاو در برابر دولت

رژيم امانی، رول مھم بازی کرد، ياد ميکند وگويد او بود که بعد از رفتن به 

قندھار با عنايت هللا خان و ايجاد نفاق درميان اقوام درانی قندھار که درغزنی با 

  ا ھمه مواضع مستعده ومستحکمه ر«طرفداران سقاوی آمادۀ نبرد بودند،

  »١٧٧.در نوشتند] فرار[فروھشته راه انتشار 

 کاتب، ھمچنان از حمايت محمدولی خان وکيل شاه امان هللا از پسر 

سقاو، از توطئه ھای حضرات شوربازار و تشويق و ترغيب مريدان خود بر ضد 
                                                

١٧٧
احمدعلی خان در خفا کس نزد  «:کاتب، جای ديگری ميگويد که ، )٥٣ص  تذکرا^نقtب،-  

ن جا پردل خان سپھسا^رحبيب هللا خان فرستاده پيام داد که من کار از راه خدمت گزاری تابدي
رسانيدم واينک حوالۀ انجام آن به شماست که به سرعت ھرچه تمامتر خود را به قندھار 
رسانيده ، شھر را تصرف کن، چنانچه او قtت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبايل 
درانی در شھر انجمن و در تعيين پادشاه باھم گرم صحبت بودند،به قرب شھر فرود گشت 

را در ورطۀ ھtکت ودمار ديده وابواب شھر را بسته وقرآن شفيع ساخته، ھفت وشھريان خود 
روز مھلت بيعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پيشنھاد شان را پذيرفته در منزل باغ 

 (».فروکش کرد و به حبيب هللا خان خبرداد و از غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت
 جوزا،اھالی شھر  قندھار راچنين نکوھش ١٢يل وقايع کاتب در ذ) ٢٣٠ھمين منبع، ص 

وھم دراين روزطياره ای که به روز گذشته درقندھار رفته بود؛ بيعت اھالی بی غيرت «:ميکند
شھر قندھار وخبر سپردن علی احمدخان  راکه به رياست برداشته بودند به ... بيعيد از شجاعت

ر کابل آورده و منادی در شھر اين خبرحزن دست سپھسا^رپردلخان به ساعت ده قبل ازظھرد
تذکره (».آور را ندا داده ؛ھنگام نماز شام يک صد ويک توپ شادمانۀ فتح  گشاد داده شد

سه  ماه تمام مردم شھرقندھار درتحت حکومت سقوی باخفت وخواری  )٢٣٢ا^نقtب ص 
که ناگاه از بيرون دکان بسربردند ،درماه سنبله  روزی مھردلخان قندھاری دردکانی نشسته بود 

دکاندارگفت، ! يا دراين شھر کدام مرد ھم پيدا ميشود؟آ:  عسکر سقوی خطاب به دکاندارگفتيک
 بين اينھا نی بابا، مه خو د: ند، سپاھی گفتبلی ھمينھا که در شھرميگردند، ھمگی مرد ھست

مرد از . فرو رفت اين طعنه سقوی مثل خنجری برقلب واحساس  مھردلخان . مرد نمی بينمکدام 
باز بزرگان کرز که خسر خيل او بودند آنجا بيرون شد و به قريۀ خود کرز رفت وجريان را به 

مردم به ندای اين ھموطن دلير خود لبيک گفتند وبا . خواند  فراشورش وقيام گفت وآنھا را به 
 يورش بردند و ھم يکجا شدند وچند روز بعد با کارد وتبر وسيtوه وپيشقبض وتفنگ برسقويان

تا .تعداد زيادی از سقاوی را از دم تيغ وکارد خود کشيدند وکنترول شھر را خود بدست گرفتند
آنکه يک  ماه بعد در کابل نادرخان رويکار آمد و با رسيدن ھاشمخان به قندھار، مھردلخان که 

 از وی اعtن فکر ميکرد،نادرخان سلطنت را برای امان هللا خان بازگرفته است،حمايت خود را
  .نمود، اما وقتی به کابل رفت، ديد که حقيقت چيز ديگری بود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٤ 

امان هللا خان،  از ھمدلی غtم صديق خان وزير خارجه با شورشيان شنوار 

ای حمله برشھرجtل آباد وغارت وتاراج دارائی دولتی و وتشويق کردن آنان بر

  .سوختن وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در شھر جtل آباد، حکايت ميکند

  

  تخليۀ ارگ شاھی از امان هللا وعنايت هللا برای حبيب هللا

 

      

  شاه امان در لباس رسمی شاھانه         حبيب هللا در لباس رسمی يک داکو

  

پtن سقوط رژيم امانی با ھمکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، 

ودسايس خارجی بخصوص ھمفريز سفيرانگليس درکابل  و جواسيس ديگرآن 

ليائی، استرا» مسترويد«^رنس وعبدالواحد شينواری معروف به : کشور مثل

قسمی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی ازطرف مردم 

شينوار بسرکردگی دو نفرخان بنامھای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا 

و وقتی کابل از قوتھای نظامی خالی . نيروھای نظامی کابل به آنسو سوق شوند

به اغتشاش بزند و گرديد، آنگاه حبيب هللا  پسرسقو از سمت شمال کابل دست 

وقتی که بچۀ سقو ١٩٢٨ دسمبر١٣در روز. با نيروھای خود برکابل حمله نمايد

برکابل حمله کرد، محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز وزيردفاع ، فقط 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٥ 

 نفر ٢٠٠٠ نفر از محافظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل ٨٠

 مسلح بودند و  بقيه چوب و تبر بدست  تن آنھا ٢٠٠لشکر ايلجاری سقاوی که 

 نفر سرباز دولتی کاری از پيش ٨٠طبيعی بود که ! داشتند به مقاومت بپردازند

ًبرده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود که قبt طرح شده بود يعنی که نصب 

يک دزد بيسواد بجای رژيم مترقی امانی وانتقام ازاستقtل طلبان  وآزادی  

   :کاتب در رابطه به حملۀ اول حبيب هللا برکابل مينويسد. انستانخواھان افغ

 ھجری ١٣٠٧ ماه قوس ٢٢روز جمعه «حبيب هللا 

 ميtدی با قرب دو ھزار نفر ١٩٢٩ دسمبر١٢شمسی، مطابق 

که از جمله دويست تن با سtح وديگر ھمه بی سtح وچوب  

ند، وتبر به دست بودند واغلب سر و پای برھنه راه می پيمود

ُوارد قلعۀ مراد بيک واقع دامن شمال سلسله کتل خرس خانه 

که امير حبيب هللا خان مقتول مرحوم نام آن را به 

بالجمله مtنمايان بعيد از .تبديل داده است، شدند]١٧٨[خيرخانه

ديانت، عاری از فقاھت که در حقيقت گرگان در لباس ميش 

ن امير حمله ونسبت به خلق بدانديشند، به اظھار اين که بدو

ًبرکابل شرعا بt جواز واگر کسی کشته شود خونش ھدر وندر 

نزد داور بی نياز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت 

به نام حبيب هللا خوانده راه مدعا برگرفتند وچنين کس را که 

                                                

١٧٨
دانشمندان باستان شناسى . بوده است) پرستشگاه خورشيد"( ُخـرخانه" خيرخانه، دراصل -  

درکابل ، موفق به کشف مجسمه ) ُخرشيدخانه(  در دامنه کوه خيرخانه١٩٣٦فرانسه در سال 
ربة النوع سوريا بشکل يک زن سوار برگردونه . شدند) رشيدخو(مرمرين ربة النوع سوريا 

مقالۀ : رک. (ًخورشيد درحالى که گردونه اورا دواسپ بسوى آسمان ميکشند، ديده مي شد
اين اثر باستانی که نمايانگر ) مھرپرستی در سيستان وکابل، از من،در آرشيف مقا^ت نويسنده 

ر موزيم ملی کابل  تا زمان تصرف کابل از سوی پرستش مھر يا خورشيد در کابل قديم است، د
 موجود بود ولی بعد از حاکميت  طالبان که بسياری ازمجسمه ھای سنگی ١٩٩٦طالبان در 

وگچی موزيم را از روی تعصب ونادانی تخريب کردند، ممکن است اين تنديس نيز تخريب شده 
ناميدن » خرس خانه «را ) ورشيدخانه يا پرستشگاه خ= ُخـــرخانه (»خيرخانه«باشد، بنابرين 

  . جز بی خبری مردم از تاريخ محلی شان تعبير وتوجيه ديگری نميتواند داشته باشد



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٦ 

نفر بی گناه قصاص می ٤٠٠بايست از اقرار خودش برقتل 

نام نھاده ، راه جھالت نمودند، برخtف شرع وعقل امير 

وبه ساعت سه بعد از نصف روز از ده کيپک . پيمودند

وعازم ) قشون قومی(چاريارگويان وخود را ايلجاری

شنوارگويان عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده دقيقه درباغ 

با^ وسفارت خانه دولت برتانيه عظمی رسيده وعمارت باغ 

ن سپاه نظام بود اين وقت شفاخانۀ بيمارا... مذکور را که

متصرف شده؛ تفنگ ھای کشکچيان آنجا و پاسداران 

از دعوت .... درب سفارت خانۀ موصوفه را گرفته] نگھبانان[

وزراء خاينه وحضرت شوربازار و بزرگان کابل  و محمدولی 

خان وکيل امير امان هللا خان وغيره که به ايشان اطمينان و 

سرای سردار عبدالقدوس وقت حمله را نشان داده بودند، وارد 

] درشھرارا[خان صدراعظم مرحوم که مکتب حربيه 

عده [بود،گرديده، وپسرمحمداکبرخان معروف به ميربچه، با

واقع گردنه ده افغانان، ]پغمان[تا حوض ذخيره آب پمقان] ای

پای جtدت پيش نھاده، دستۀ ضابطان سواری که در عمارت 

 قرب مکتب حبيبيه در واقع باغ امير شيرعليخان مرحوم واقع

تحت تعليم شوکت بيک ترک بودند، به دفاع برخاسته ايشان را 

.... وغلغله در شھر افتاد. از دخول شھر باز داشتند

روی [علياحضرت مادر امير امان هللا خان ، بی حجابانه

در بين مردمی که از اسلحه خانه ارگ تفنگ می ] برھنه

ش گفته به دفاع ترغيب گرفتند، در آمده ايشان را فرزند خوي

کردن گرفت واگرچه پنجاه ھزار تفنگ به اھالی شھر ومردم 

چھاردھی وايلجاری قومی با فشنگ خارج از حد حصر داده 

ًشد، بدبختانه از نفرتی که عموما به واسطۀ کردار وزراء 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٧ 

ومامورين غدار وخائن در دل داشتند، نتيجه به جز خسارت 

   ١٧٩» . تلف شدن تفنگ وفشنگ نداد

  

امان هللا خان  وقتی وضع را مغشوش ومردم کابل را بی تفاوت نسبت به 

 جدی ٢٤سرنوشت خودشان تشخيص داد، از سلطنت بروز دوشنبه

 خود را خلع نمود و بعد ھمراه محمودطرزی ١٩٢٩ جنوری ١٤/ش١٣٠٧

 ١٨٠وغtم صديق خان وزيرخارجه و محمديعقوب وزيردربار وعبدا^حمدخان

وقريب صد لک ) گاردشاھی(ش تن محافظ  از رسالۀ شاھی وکيل وزيرداخله وش

و سردارعنايت هللا برادر . روپيه پوند انگليسی عازم قندھار شد)ده ميلون(

بزرگش، در بعد از ظھر ھمان روز تعدادی از اھالی کابل وبرخی از سران 

نظامی را در قصر دلکشا جھت گرفتن بيعت دعوت کرد و ابتدا  وصيت نامۀ امير 

الحق نظربه خدمت برجسته «  :ن هللا خان را قرائت نمود که به قول کاتباما

وگريه ]  انگيز[اونسبت به دولت وملت ومملکت افغانستان به غايت مؤثر وحزن

  . ١٨١ ».آوربود

بدينسان ميدان برای ترکتازی دزدان و اوباشان کلکان خالی گرديد ومردم 

دن وکشتن و به چنگگ ديدند از غارت وتجاوز وچور وچپاول و زدن وکن

آويزکردن وگوش وبينی بريدنھا وبه توپ پراندنھا وچانماری کردنھا و وحشت و 

  ! بربريت که  نمی بايست می ديدند

کاتب ھرجا که از غدر وخيانت وزراء درحق امان هللا خان ياد ميکند، 

بصراحت از محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وھمسوئی وحمايت احمدعلی خان 

ديه کابل از پسرسقو متذکر ميشود، درحالی که غبار،بجای رئيس بل

احمدعليخان، از والی علی احمدخان شاغاسی ياد ميکند که از پسر سقاو وسيد 

                                                

١٧٩
   ٦٠-٥٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

١٨٠
وردک باشد که درعھد امان ) مايار( من عبدا^حمدخان را نشناختم، ممکن عبدا^حدخان -  

وھمراه شاه امان هللا درقندھار رفته . اھرشاه وزير داخله  بودهللا خان وبعد در عھد نادرشاه وظ
  .بود وجنگ در مقابل سقوی ھا را در غزنی رھبری ميکرد

١٨١
   ٦١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٨ 

حسين حمايت ميکرده ويک وقتی که به پروان رفته بود،آنھا را فراميخواند 

ايت غبار داستان اين حم.ونوازش ميداد و آنھا را برای روز مبادا عزيز ميداشت

وبرادرخواندگی را از قول ميرغtم حسين خان از خوانين متنفذ منطقۀ بھسود 

  .١٨٢در تاريخ خود نقل ميکند

 شايداين بيت شاعر درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان هللا دست 

داشتند ودرعين حال از نزديکترين ومقرب ترين دوستان ووابستگان شاه 

  :نيزبودند، خوبتر صدق کند که گفته است

  شيــــــشه نزديک تر ازسنگ ندارد خويشی

  ھرمصيبت که بھرکس برسد از خويش است

کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواھان و امان هللا خان ، از حضرت 

  .و سردار محمدعثمان خان ھم  اسم می برد)  محمدصادق مجددی(شور بازار 

ايخ ، در زمان تبعيد برادرخود نورالمش)گل آغا(محمدصادق مجددی

. ، سر پرستى مقام روحانيت حضرات رادر کابل  بدوش داشت) شيرآغا(

نورالمشايخ را شاه امان هللا به جرم دست  داشتن در شورش منگل، تبعيد کرده 

بود و او را انگليس ھا  در ديرۀ اسماعيل خان نزديک سرحد افغانستان اقامت 

د شاه امان هللا تبليغات داده بودند و او از آنجا درميان مريدان کوچی خود برض

  .سوء ميکرد

 محمدصادق مجددى، کسی بود که با ھدايت ومشورت برادر بزرگ خود، 

 نفر مt را برای خلع شاه  امان ٤٠٠،  امضای ١٩٢٨قبل از تدوير لويه جرکه 

و بعد با قاضی .  جمع آوری کرده بود١٩٢٨از سلطنت، درماه سپتامبر  هللا 

 ديگر به ميان مردم پکتيا رفت تا آنھا را برای بغاوت عبدالرحمن وچند تن  مtی

امان هللا خان . تحريک نمايد، اما مردم او وھمراھانش را به حکومت تسليم دادند

يا از ترس يا از احترام زياد به خاندان حضرات، محمد صادق مجددى و 

                                                

١٨٢
  ٨١٦،کابل، ص ١٣٤٦غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، چاپ -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٣٩ 

برادرزاده اش محمد معصوم مجددى را نکشت وزندانى نمود، مگر قاضى 

١٨٣. من و مt عبدالقادر وچند تن ديگر را محکوم به اعدام نمودعبدالرح
 

ُخسرمحمد (يکى از ھمراھان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان 

نوادۀ سردار سلطان احمدخان ابن ) مجددىهللا معصوم مجددى پدر صبغت ا

او بخاطر خويشاوندی . سردار محمدعظيم خان برادر اميردوست محمدخان بود

ًی ومخالفت با مشروطيت، واحتما^ برای رسيدن به سلطنت ، با حضرات مجدد

در فتوای خلع شاه از سلطنت، امضاء کرده بود و بنابرين دستگير و زندانى 

 جنوری، او وحضرات ١٤بعد از رفتن شاه امان هللا از کابل در روز.  شده بود

رکت شور بازار از زندان رھا و در مجلس بيعت  به امارت عنايت هللا خان ش

حضرت شوربازار لنگی امارت را برسرعنايت هللا خان بست وتبريک . کردند

وسپس بحيث نمايندۀ عنايت هللا خان، نزد حبيب هللا کلکانی فرستاده شد تا .گفت

او را به بيعت به امير جديد دعوت نمايد، اما حضرت صاحب ،وقتی نزد حبيب 

به حبيب هللا تبريک گفت و سپس هللا کلکانی   رسيد، اول سقوط امان هللا خان را 

درمورد امارت عنايت هللا خان،اظھارکرد که چون تاريخ امارت شما در اول 

. رجب است واز عنايت هللا خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت ھستيد

ًواگرعنايت هللا خان به شما بيعت نکند، شرعا باغی شمرده ميشود و قابل 

 .مجازات خواھد بود

حضرت شوربازار را « عنايت هللا خان:  مورد ميگويد که کاتب دراين

آتش افروز کينه وعناد بود، با سردار محمدعثمان خان، ودو سه تن ... که

مtنمايان متحرک لوای بغی وطغيان، نزد پسر سقاء و سيد حسين، دزدان 

  : مشھور به سواری موتر گسيل داشت و پيام داد که 

                                                

١٨٣
حضرت شوربازار را « خان عنايت هللا :مينويسد:٦٢فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب،صفحه -  

که  ماده فساد وآتش افروز کينه وعناد او بود، با سردار محمدعثمان خان، که ھردو تن از سبب 
حبس وتوقيف خود ھا در ماه سنبله که از جھت رفتن حضرت با قاضی عبدالرحمن مريد خود در 

فتار آمدن آن صوب وگر] مردم[سمت جنوبی برای اغوا کردن و برخtف دولت برانگيختن 
ايشان و به قتل رسيدن مt عبدالرحمن با چھارتن از فرزندان و داماد برادر زاده اش آزرده 

  )٨١٧غبار،ص.( غبار دراين باره توضيحات روشنتری ميدھد.نزد پسرسقاو فرستاد» بودند،



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٠ 

ته،عموم اھالی کابل از وضيع اينک امان هللا خان ازميان رف

وشريف وقوی وضعيف وکشوری ولشکری حاضر فراھم آمده 

با من که مسلمانم وشما ھم مرا مسلمان ميدانيد،دست بيعت 

ًپس واقعا اگر جنگ وجدال وخون . داده به امارتم برداشته اند

، بايد تيغ خtف در ]باشد[ريختن وقتال شما برای دين بوده

و دماء نموده، پذيرای امر امارت غtف کرده ترک سفک 

به مجرد وصول )... ھيئت حضرت(وايشان. اسtميت شويد

پيام امير امان هللا خان را گذارده، درخاتمه ] نزد پسرسقا[

اول (تاريخ نصب امارت حبيب هللا در روز غرۀ رجب:گفتند که

از اين رو . واز عنايت هللا خان در دوم شعبان است) ماه رجب

وعنايت هللا خان برخtف حق می ] مارتا[شما مستحق

،اگرچنانچه از راه اطاعت پيش نيامده بيعت نکند به ١٨٤باشد

  ».١٨٥ .حکم شرعی باغی ومھدور الدم خواھد بود

 وحبيب هللا وسيد حسين از اين گفتار فرستادگان عنايت هللا خان وفتوای 

 امر حرکت مقضی المرام ديده، تبعۀ خود را] را[مt نمايان ھمرکاب خود،خويش

از کثرت فير تفنگ خودی وبيگانه دروازه ھای آمد . .... جانب شھر کابل نمودند

 جنوری، بزرگان کابل و چھاردھی ١٥روز بعد .... وشد به رويش بسته گشت

،بجای آنکه برای تبريکی عنايت هللا خان به ارگ بروند،  دسته دسته برای 

با^ می ر فتند و برمی گشتند  تبريکی وبيعت به حبيب هللا پسرسقاو به باغ 

. وشھرکابل جايگاه فيرھای توپ وتفنگ ھوائی و زورنمائی سقاويان شده بود

عصر ھمان روز حضرت شوربازار وسردار محمدعثمان خان از نزذ پسرسقا به 

حضور عنايت هللا خان برگشتند و خبرآوردند که حبيب هللا خود را امير می 

                                                

١٨٤
مطابق /امان هللا تا ھمين دوم شعبان: اما بجواب حضرت شوربازاربايد در ھمين جا گفت که-  

 ، پادشاه رسمی وقانونی افغانستان بوده است، نه حبيب هللا کلکانی سرکردۀ ١٩٢٩ جنوری١٤
  !دزدان کوھدامن

١٨٥
   ٦٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤١ 

با اين خبر عنايت هللا خان را از امارت مايوس . شمارد و بيعت شما را ميخواھد

١٨٦ .و دچار خوف وھراس گرديد
  

کاتب در مورد چگونگی خلع عنايت هللا خان از امارت و تخليه ارگ 

  : سلطنتی  برای حبيب هللا کلکانی، مينويسد

نظر به عدم وفای اھالی کابل و وجود غدر وخيانت حضرت « 

ُتوسل،که در استعفای وغيره جھلۀ شيطان ]... شوربازار[
ُعنايت هللا خان از امارت وتخليۀ ارگ توعل داشتند، او را 

تخويف وتحذير نموده از جمله حضرت راه ميانجی گری دربين 

تا که قرآن عنايت هللا خان و پسر سقاء وسيد حسين پيموده 

که از ذخيرۀ کريم را شفيع خلع امارت وتخليۀ ارگ سلطنت 

ريه و دفاعيه مملو و به قدر کفايت نقدينه وآ^ت وادوات نا

مدت طويلی آماده و مھيا و فتح و تصرف ارگ بعيد از قوۀ 

چنانچه مستدعياتش که . اشرار نکوھيده کار بود، راضی نمود

سه صد ھزار روپيه با خود برداشتن و با عائلۀ خويش از راه 

پشاور و پنجاب روی ناکامی و بد نامی به سوی قندھار يا 

نھادن،نزد حبيب هللا سقاء زاده قبول افتاده، جانبين ديگر ديار 

به قرآن مجيد مقررات وتعھدات خود را رقم کرده، پسر سقاء 

در روز چھارشنبه فرمان امان جان ومال او و آنانی که در 

ارگ ھمراھش بودند، به ذريعۀ حضرت فرستاده وعنايت هللا 

را در خان اھالی حرم پدر مرحوم و برادران وخواھران خود 

ارگ بودند با چشم اشکبار وداع وديدار اخير نموده، وبه 

 پوند گه ٢٥ھريک از برادران وخواھران ومادران ايشان 

چندی روز ذلت به سر برده از عدم قوت ھtک نشوند، داده 

وھم به سپاھيانی که از رسالۀ شاھی وغيره در ارگ ومشغول 

فرموده، در مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدينه بذل وعطا 

                                                

١٨٦
   ٦٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٢ 

قمری مطابق ھفدھم جنوری ١٣٤٧شب پنجشنبه پنجم شعبان 

ميtدی مقررات معاھده وخلع خود را از امارت ) ١٩٢٩(

  :نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خويشتن را نوشت

به عموم معلوم است که من ! برادرم حبيب هللا خان« 

اراده وشوق پادشاھی ندارم، چنانچه در موقع شھادت پدر 

ومم من ازاين مسئله صرف نظرکردم با وجود ميسر بودن مرح

وسايل، دراين وقت که امان هللا خان خود را از پادشاھی خلع 

مگر ارباب . نمود، بازمن ھيچ اراده و ذوق پادشاھی نداشتم

حل وعقد مرکز برداشتن اين بار را به من اصرار تکليف 

من . دادندوسعادت ملت واعتtی اسtم را در آن نشان . نمودند

ھم از نقطه نظر اصرار آنان قبول کردم،اما اکنون که می بينم 

مسئله به قتل مسلمين می انجامد از آن صرف نظر نموده خود 

وتبع ديگر جماعۀ مسلمين . را از امارت افغانستان خلع نمودم

و مامورينی که . که به شما بيعت کرده اند، من ھم بيعت کردم

 قيد بيعت من و بزرگان آنان امروز با من در ارگ و به

محمدولی خان، عبدالعزيزخان،محمد : اشخاص ذيل می باشند

سرورخان،غtم حيدرخان، احمدعلی خان، غtم دستگيرخان، 

عبدالغياث خان، عطاء الحق خان، محمدامان خان،محمدامين 

خان، محمداسحق خان،سيدقاسم خان، عبدالوھاب خان، 

سيد عبدهللا خان، سلطان عبدالتواب خان، شاه محمودخان، 

محمدخان،سيد احمدخان، ميرعلی احمدخان، محمداکرم خان به 

مثل من و پيروی من از قيد بيعت با من برآمده با شما بيعت 

  :کردند بر شرايط ذيل

خود من با عائله وسايرمتعلقين واھل بيت خود : اول

ومامورين مذکور وسائرين آنانکه در ارگ می باشند وکليه 

نصبان عسکری وافراد نظامی وعمله خدمۀ مقيم صاحب م

ارگ از طرف خود و متعلقين خود ومال وھستی خود مأمون 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٣ 

بوده از ھيچ رھگذر وبه ھيچ وسيله وحيله اذيتی به آنھا 

  .نرسد

خود من با عائله و متعلقين خود به قندھار يا : دوم

  .خارج می روم وبايد توسط طياره به قندھار رسانده شوم

دولی خان وعبدالعزيز خان واحمد علی خان محم: سوم

  .را اجازه داده شود که با من بروند

از مامورين بزرگ فوق کسانی که خواھش :چھارم

رفتن به خارج داشته باشند، ^ اقل بعد از يک ماه ازاين 

  .تاريخ، به اوشان اجازۀ رفتن با عائله داده شود

تازمانی که طياره برای مسافرت من حاضر : پنجم

ود، من در ارگ بوده، پس از سوار شدن به طياره وحرکت ش

 ليل پنجشنبه پنجم -. طبيعی آن ، ارگ برای شما تخليه ميشود

  .١٨٧ »، عنايت هللا١٣٤٧شعبان المظم سنۀ 

دراين امرشوم به جزغtم دستگيرخان قلعه بيگی : کاتب عtوه ميکند که

يه فرزند محمدهللا پسر عبدالرشيدخان محمدزائی وعبدالعزيز خان وزير حرب

  بارکزائی که رضا وشريک دزد و رفيق قافله نبودند، ]معاذهللا خان[ خان

ديگران ھمه راه انقراض سلطنت خاندان امير عبدالرحمن خان به خصوص امان 

  .هللا خان وعنايت هللا خان ھمی پيمودند تا که برمرام فايق آمدند

 ١٣٠٧ جدی ٢٨( ميtدی،١٩٢٩ماه جنوری ١٨فردای آنروز جمعه 

 قبل ازظھر دو بال طيارۀ انگليس وارد کابل شد، ابتدا   ١١به ساعت ) شمسی

عنايت هللا خان با عائله و منسوبان خود و بعد عبدالعزيزخان واحمدعلی خان به 

عبدالوھاب وعبدالتواب . ساعت يک بعد از ظھر به صوب پشاور پرواز کردند

ختران عنايت هللا خان در بالون پسران محمود طرزی با بعضی از پسران ود

   ١٨٨ .جا نشده، روزبعد آنھا ھم از کشورخارج شدند) طياره(

                                                

١٨٧
  ٦٧ -٦٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

١٨٨
  ٦٧ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٤ 

  

  :        سوگند شکنی وقرآن خوری بچۀ سقو

درميان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، کار بسيار زشت 

وحتی مردم از ديدن و روبه رو شدن باکسی که  سوگند خود را شکسته . است

معنای اين کار اينست . می شناسند» قرآن خور«با ميورزند و او را بنام ِباشد،ا

که نبايستی با او وارد معامله و داد ستد شد، زيرا که به قول و قرار او اعتباری 

  :کاتب می گويد که . نيست

سيد حسين را ھنگام )  جنوری١٨ھمان روز(وپسر سقاء،« 

 خود در تصرف ارگ در شھر فرستاده ،] غرض[عصر از راه

و^يت (که محکمۀ ايالت] ١٨٩باغ مھمانخان[عمارت باغ آقا

وتبعۀ جھلۀ . وقضات ومستوفيت مرکزی است، وارد شد) کابل

 َدد صفت ھردو که در بازار ھا و پارک نظام و قوماندانی

مشغول و سرگرم تطاول وغارت اعداد قشون قومی ) کوتوالی(

 رکاب اقوام ھزاره و وردک و وزيری و منگل و سواران

شاھی و بعضی خانه ھا بودند، شليک توپ وتفنگ شادمانه 

نموده، اھالی شھری که از کثرت فير و شدت آواز توپ و 

تفنگ که برخtف عادت  وحشيانه اقدام کردند، در ھراس و 

وسواس افتاده ھرکدام درھر مقامی که بودند، جانب خانه 

 زير و سيد حسين در. و^نه خويش راه دويدن پيش گرفتند 

گنبد نقاره خانۀ ارگ، تبعۀ جھلۀ خود را منع تفنگ زدن کرد، 

چون دست بازنکشيدند، با تفنگی که در دست داشت، سينۀ 

و . يکی را ھدف گلوله نموده، قالبش را از روح تھی ساخت

 tلت او بtديگران از مشاھدۀ چنين حرکت پرجھالت سرا پا ض

کرده دست از کشاد تأمل اقدام در قتل صدھا نفر واين يک تن 

وداخل ارگ شده مtزمان نظام و رسالۀ . دادن تفنگ کشيدند
                                                

١٨٩
  ٨٢٥، ص١،جغبار-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٥ 

 به خtف عھدی که شاھی و قلعه بيگی وغيره محصورين را

 داده بودند، به بدترين حالتی زده و درميان نھاده به قرآن نگار

کوفته وعريان کرده و بعضی را کشته و از ارگ بيرون 

 را به سرچوک که از بازار چھارتن از رسالۀ شاھی. کشيدند

با دل افگار و بدن خسته و زار عبور می کردند به ضرب 

گلولۀ تفنگ از پا در آورده، ھمچنين از نفری قومی وردک و 

وزيری و منگلی وھزاره را در ھر موضع و محلی از درون و 

حتی . بيرون  شھرخلع سtح و برھنه کرده، به قتل رسانيدند

ته بودند، برآورده انواع  بد ناموسی از خانه ھا که پناه جس

وغارت و سرقت از قوه به فعل آورده، با وجود اظھار دين 

داری آنقدر بد رفتاری کردند که آئين اسtمی را مطعون 

  . ١٩٠ .بيگانگان ساخته به بدنامی کشيدند

کاتب از عدم پابندی پسر سقو به عھد وسوگند وامضاء برقرآن  تذکرداده 

 تن از رجال وابسته به خاندان سلطنتی که ٢٠ و دارائی ، ازمصادرۀ اموال

عنايت هللا خان از حبيب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود و او آن را 

  :قبول ودر قرآن مھر وامضاء کرده بود، ياد می کند و مينويسد 

از اين روز به بعد راه نکث عھد پيش گرفته،سرا و جای « 

وخته آن بيست تن را که عنايت هللا ومال ومتاع وذخيره و اند

خان در عھد نامه نام برده، امان جان ومتاع وضياع وناموس 

داده شده بودند، پی ھم ضبط و خود ايشان را به جز دوسه نفر 

با ديگر وزراء و مامورين بزرگ حبس و در ارگ توقيف 

فرموده از ھرکدام مبالغی برعtوۀ آنچه در قيد ضبط آورد، بيم 

و خزينۀ عين المال واغلب بيت المال را با . ه بگرفتقتل داد

قورخانه چند روز و شب در کوھدامن به ذريعۀ موتر حمل و 

نقل داده تا که از جانب جtل آباد و قندھار و ديگر بtد آسوده 

                                                

١٩٠
  ٧٠ -٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٦ 

جرأت ..... ًعموما] افغانھا[خاطر و مطمئن گشت که افاغنه 

ولتی وضبطی حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخاير د

و مصادرتی در کوھستان و کوھدامن کشيده، به زن خواستن 

و زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نام داران 

را از سپاھی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در اطاق ھای خود 

وتا اوايل ماه رمضان يکصد ونود و . بردن زياد پرداختند

اء ومامورين وغيره را خانه از متمولين و وزر) ١٩١(يک

و از جملۀ گرفتاران محمدولی خان وکيل ضبط وغارت کردند، 

اميرامان هللا خان را که از پيش با پسر سقاو وسيد حسين عھد 

درميان داشت، و به ھر دو تن وھمراھان و انبازان شان 

ُحمايت ھا ومعاونت ھا کرده از دستگير نمودن  و به غل و 

ورين دولت را باز داشته بود، به زنجير در آوردن شان مام

خواھش واستدعای خودش تا بيست وھفتم شعبان با ديگران 

توقيف فرموده از ديگران جدا در حجرۀ شيراحمدخان وزير 

ّدربار جديد معززانه در تحت حفاظت آورد وخانه ومايملکش . ُ

  .١٩١ ».را نيز ضبط وغارت نکرد 

بسته به خاندان سلطنتی کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وا

  : توسط پسر سقوخبرميدھد ومينويسد

جو^ی ١٣/دوم سرطان[ درشب اين روز فجيعت آموز« 

شھزاده حيات : سه تن از قبيلۀ جليلۀ محمدزائی چون] ١٩٢٩

هللا خان وشھزاده عبدالمجيد پسران امير حبيب هللا قتيل 

وسردار محمدعثمان خان پسر سردار محمدعمرخان مرحوم 

سردار سلطان احمدخان ملقب به سرکار، با حببيب هللا بن 

معين وزارت حربيۀ اعليحضرت امان هللا خان به امر سا^ر 

اشقياء ومقتدای فسقاء حبيب هللا پسرسقا،طناب درگلو 

                                                

١٩١
  ٧٢ -٧١ ،٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٧ 

کشيده،ھtک و در خندق به زيرخاک نھفته، ازاين راز به کسی 

نگفته، مدتی غذای نھار و شام شان را محافظ درب محبس 

صرف ھمی کرد که بازماندگان شان از اين قضيه جانکاه دل 

و از افشای آن نظر به عدم جنحه و جنايت . خراش آگاه نشوند

وخطا و خيانت مقتولين مظلومين تأثير ھم وغم در قلوب 

ّمحبين شان راه نيافته، باعث حدوث فتنه نشود ُ.«١٩٢.   

رگونه اذيت اين اشخاص نيز از جمله کسانی بودند که حيات شان از ھ

وآزار از سوی پسرسقو بنابرسوگند وامضای که در قرآن مجيد گذاشته بود، بايد 

در امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنھا يک بارديگر،سوگند خود را شکست 

  . او کاسته شود» خادم دين رسول هللا«و می بايد از نمرۀ 

  

  :تجاوز سقاويان به مال و ناموس کابليان

  موس ديگران وھتک عصمت به زن و دختر و پسر وخواھرتجاوز به نا

مردم نيزدرفرھنگ بشری وفرھنگ افغانی،  از زشت ترين کارھا شمرده 

ميشود، و به سبب زشتی وخشونت انگيز بودن انست که متضررين به مرتکبين 

کاتب،  از دست درازی . آن به سزای کمتر از قصاص واعدام راضی نميگردند

به مال و ناموس زنان و دختران و پسران مردم از ھمان سپاھيان پسرسقو، 

 :به شھرکابل خبرداده مينويسد) ١٩٢٩جنوری١٦(روز اول ورود شان

که ) جنوری١٦/ چھارم شعبان(روز چھارشنبه  « 

جنگ وتک وتک گشاد دادن توپ وتفنگ دربين محصورين 

وکوھستانيان ، جاری و بيعت مردم به امير حبيب هللا ساری 

ر اين روز سيد حسين به خانۀ نورالدين پسرقاضی قطب بود، د

الدين جوانشير قوم قزلباش آمده، صرف چای کرد، دروازۀ 

ومنادی از ھمان . قلعۀ چنداول نيز به به اجبار واکراه بازگشت

غروب روز اول ابتدا به ندای باز بودن دکاکين وھدف گلوله 
                                                

١٩٢
  ٣١٢ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٨ 

 نموده، تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی بيازد،

پيش وپيش ندا در داده، از عقب دزدان کوھستان ھرچه از 

دست اندازی وسرخود به خانه در آمدن وغارت کردن از دست 

ايشان آمد،دريغ نکردند، بلکه تا اواخر رمضان اين فعل خود 

را ادامه  نھاده برعtوه از بردن زنان و دختران و پسران 

ايشان وبه اجبار درشب وخفتن با ) نوباوه،نوجوان(مراھق 

   .١٩٣ ».رقصانيدن، ھيچ کمی و کوتاھی نکردند

  :، مينويسد) جنوری١٨( کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين « 

وزيرجنگ وپردل سپھسا^ر او وغيره دزدان که ھرکدام نام 

منصب بزرگی را برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام 

رده، به بھانۀ اينکه آواز تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا ک

است، دست دسته وجوق جوق شده از ] موجود[تفنگ درآن

دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و تاراج مال و 

منال يازيدن، وپسران و زنان ودختران را در اطاق ھای خلوت 

زن و برای مخالطت کشيدن وھر ده و بيست نفر يکی دونفر 

پسر و دختر را در منزل و اطاق بيتوتۀ خويش بردن دريغ 

نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست وھشتم رمضان مطابق 

 ھست، ١٩٢٩ وسنۀ ميtدی ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١

   .١٩٤» ].است[اين فعل وعمل جاری

، ١٩٢٩ می ٤/ ثور١٤در جای ديگری به ارتباط وقايع 

ان ومحمدنادرخان اين روز را ھواداران امان هللا خ« :مينويسد

به  کمال يأس به سر برده، اھالی شھر کابل که از جور وستم 

شماليان به ستوه آمده اند، زياده تر به ھراس غارت و تاراج 

خtصه . وبعضی خانه ھا را آزار واذيت کردند. واسارت افتادند
                                                

١٩٣
  ٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

١٩٤
  ٧١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٤٩ 

عموم مردم شھر به کمال بد روزی وخوف روز انحصار به 

نيده، راه نجات به ھيچ جانبی برای برون رفتن شب انذار رسا

واز تھلکه خtص شدن ندارند تا خداوند تبارک وتعالی چه 

پيش آرد واين فکر وانديش ھtک ودمار را به چه خاتمه 

   .١٩٥»دھد؟

،سقاوی ھا ليست دخترانی را : کاتب عtوه ميکند که 

ته که درعھد امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنھا گف

شد که مجبوراند ھر کدام با يکی ازدزدان کوھستانی ويا 

  .١٩٦ ».کوھدامنی ازدواج نمايند

کاتب جای ديگری به نفرت شديد مردم کابل از 

از سوء کردار و رفتار اعيان «:سقاويان اشاره کرده ميگويد

نسبت به عامۀ خلق از زن ومرد و ) پسرسقاء(وافراد قشون او

تکاب به فسق و فحشاء تمامت دختر و پسر وغارت مال و ار

مردم از او رويگردان ومايل امان هللا خان شده، از دل وجان 

  .١٩٧ ».خواھشمند وصول او يند

ستم حبيب هللا خان « : جای ديگری  گفته ميشود

آدم را زنده قطعه قطعه : وقشون او بر اھالی کابل از قبيل 

زنا و کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق ھای مفاسقه 

لواط  کشيدن و مردم را به دار آويختن  وخون ھای زياد 

ريختن، به ننگ افغانی از رشک قوم ھزاره که با وجود نديدن 

نيکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، برخاسته در 

وھم قوم کروخيل وھودخيل . تگاب سمر و مشتھر گرديد

                                                

١٩٥
  ١٧٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

١٩٦
  ٥٩مدکاتب، نژادنامۀ افغان ، ص فيض مح-  

١٩٧
  ١٣١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٠ 

قشون مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله بر

  .١٩٨ ».حبيب هللا که در آنجا اند، متصرف و آمادۀ يورش شدند

ًمt فيض محمدکاتب ، درباره فرمانروايان سقوی 
برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود « : ميگويد

آنھارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت . ندارد

 درآنھا امير حبيب هللا ھرقدر فرمانی که صادرکرده و. ناميد

خود را خادم دين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای 

سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع وطن . فريب مردم است

ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را بزور 

وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم سوق 

اديھا را تباه درواقع اينھا سپاه شيطان اند که آب. ميکردند

باوجود اين . ميکنند و خانه ھا راغارت و چپاول می نمايند

وزيران فاسد، حضرات و مtنمايان وساير افراد بی دين، اين 

وضعيت غم آلود را که از دست ھمين ھا برسر مردم آمده 

  .١٩٩ ».خير و خيريت است: است، می بينند و ميگويند

 ياد کرده  فيض محمد کاتب ازشيوه کار وادارۀ سقوی

با عده ای از ) حبيب هللا وسيدحسين(ھر دو تن: ميگويد 

دزدان وبی دانشان  وحشی ، به  روز دوم حرکت عنايت هللا 

خان،نخست اعtنی به برحالی تمام مامورين سابق به کار شان 

به نشر رساند، و روز بعد حکم ترديد اعtن قبلی را صادر 

ھمچنان مامورين  و . نموده و وزارت تجارت را لغو کرد

ودر . بعضی دواير وزارت خانه ھا را از کار سبکدوش نمود

دوسه روز اول،ھريک از سرداران واعيان که خود را به 

حضور شان ميرسانيدند، به اعطای يک بريک ونيم چند معاش 

                                                

١٩٨
   ١٧٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

١٩٩
  ٥٧کاتب،ھمان اثر،ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥١ 

وآنھا نيز از روی حماقت « .سابقش نويد ومژده مييافتند

مه را حبس وضبط تا ھ. وجھالت باور کرده، خرسند ميشدند

ومعاش ومايوس ومحروم فرمود و به پول ھای ھنگفت از 

تجار وارباب ثروت گرفتن پرداخته، دل ھای عموم را رنجيده 

وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر سردار . ورميده ساخت

نصرهللا  خان  نايب السلطنه مرحوم وشھزاده امين هللا خان 

اه به مزاوجت تکليف پسر عبدالرحمن خان را به اجبار واکر

  .٢٠٠ ».کرد

ملک محسن خان زنی را که از « والی سقوی کابل 

سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ 

 حامله بود تا زمان تولد   دستورداد غرغره شود،چون آن زن

کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی 

ند، قاضی بر والی امرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شو

ملک محسن . اعتراض نمود که اين کار خtف شرعيت است

اگرخtف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام : جواب داد

   .٢٠١ ».بايد عملی شود

چھل ھزار روپيه در ] کابل[ملک محسن والی ...« 

وقت ضبط کردن خانۀ ايشک آقاسی محمد سرورخان مرحوم 

ه زيادی را از خانه ھای وھم اشيای مستظرفه نفيس وثمين

غtم صديق خان وزيرخارجۀ ومحمديعقوب خان وزير دربار، 

وعبدالعزيز خان وزير حربيه و محمودخان ياور وحيات هللا 

خان عضد الدوله وغيره که قريب دو صد خانه به بشمار می 

روند، گرفته و در خانه خود برده است، مورد عتايت حميدهللا 

ند او را چوب زياد زده و امر کرده معين السلطنه شده، گوي

                                                

٢٠٠
  ٨٣فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٠١
  ٣٤٢ فيض محمد کاتب،تذکرانقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٢ 

است که از جمله چھل ھزار روپيه مسطوره از او حصول 

  .٢٠٢ ».نمايد

ميزان تنفر مردم کابل را از رژيم جھل وجنايت سقوی دراين گزارش 

  :کاتب ميتوان بخوبی درک نمود

حبيب هللا خان، با برادرخود وعده ای از اعيان کوھدامنيان « 

 فاعل مايشاء وفعال مايريدند واز جور وکوھستانيان که ھريک

وستم خود سرانه که براھالی شھرکابل از قوه به فعل  آورده و 

ًمی آورند، عموما از ديدار شان متنفر و بری وبيزار شده، 

.... شب و روزاز قادر قھار زوال آنھا ومرگ خود می خواھند

   ٢٠٣»... در مزار خواجه صفا به سير شگوفه ارغوان تشريف

  

tن تحريک آميز  محمداسلم خان بلوچ درچوک کابل اع:  

قبل ازاينکه داستان ازخودگذری دو جوان غيور کابلی را شرح نمايم، 

ميخواھم از دوحرکت ضد سقوی در شھر کابل ياد آورشوم که يکی مربوط به 

بغاوت زيرکانۀ يکی از بزرگان بلوچ است و ديگری با^ کردن بيرق امان هللا 

  . نفر سيد از سيدان کنرخان از سوی يک

يکی از مھاجرين [محداسلم خان بلوچ« :کاتب  مينويسد

، در روزجمعه دوازدھم رمضان ]بلوچستان انگليس مقيم کابل

 ٢١ ھجری شمسيموافق ١٣٠٧مطابق چھارم حوت سنۀ 

 ميtدی، نظر به سوء رفتار تبعۀ پسرسقو ١٩٢٩فبروری سنۀ 

کوھستان که برشھر ودزدان طريق جور وستم پيمای کوھدامن و

کابل مستولی ومسلطند واھالی شھر از وضيع وشريف وقوی 

وضعيف وزن ومرد وپسر ودختر به ستوه آمده ،راه فرارنمی 

يابند واز خداوند خواھان امان هللا خان شده در خt ومt ومجالس 

                                                

٢٠٢
  ١٨٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٠٣
  ١٣٦^نقtب ، ص  فيض محمدکاتب،تذکرا-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٣ 

ومحافل دعای او ونفرين پسرسقووسيد حسين وتبعه 

وزرای خائن که بانی ... ه ولشکرستمگرايشان و مtنمايان گمرا

امارت اوشده مملکت وملت وسلطنت وقوۀ جامعه اسtميت را 

برباد دادند، می نمايند، اعtنی به نام اھالی کابل نوشته به 

سرچوک که معبر خاص وعام وممر ازدحام است آويخت، که ای 

اگر تفنگ داريد فھوالمطلوب وا^ بخريد وحکومت جديد !مردم

ھد تا حراست مال وجان خود را از دستبرد فشنگ به شما ميد

حمله وغارت طوايف وقبايلی که به معاضدت اميرامان هللا 

برخاسته وکمر ھمت به قطع واستيصال غاصبين سلطنت استوار 

وواليان امور پسر سقاء او را حبس  ودو . بسته اند، بتوانيد کنيد

صق کرده،بعد به حجت قاصره ودليل مؤ] جريمه[ھزار روپيه جرم

که او براظھار حق ونگار مستحق خود اقامه نمود، از حبس رھا 

٢٠٤ »....گشت
  

  

  :برافراشتن بيرق امان هللا خان از سوی سيد کنری 

فيض محمد،از يک رخداد ديگری ياد ميکند، که معلوم ميشود مردم کابل 

  ،از رفتن امان هللا خان واز کشور وبقدرت رسيد پسر سقاو منزجر وناراضی 

  .اند

 ١٤ رمضان و٢١در روزيکشنبه...« :تب مينويسدکا

حوت، مطابق چھارم مارچ، سيدی از سادات کنرکه خود سر خانۀ 

ضياء ھمايون از تبعۀ دولت ايران را که خودش با عايله خويش 

به سواری طيارۀ حمايت انگليس در پشاور رفته وبه درب سرای 

بود، خود قفل زده،کليد آنرا به سفارت دولت ايران  سپرده 

متصرف ومال ومتاعش را حيف وميل کرده، بيرق به نشان 

محراب ومنبر به نام امير امان هللا خان برافراخته در افواه سمر 

                                                

٢٠٤
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٤ 

ومشتھر ساخت که جدم علی مرتضی در عالم رؤيا به من القا 

و از شھرت اين . فرموده است که بيرق امان هللا خان را برافرازم

سته به ديدن آن رفته،ولوله به ادعای مزخرف اھالی شھر دسته د

ومنھيان پسر سقا نزد سيد مذکور شده،او را . خاص وعام افتاد

امر برداشتن وفرود آوردن بيرق کردند و او سر باز زده پاسخ 

من نميتوانم فرود آورم، اگر .داد که به فرمودۀ جدم افراخته ام

رافتاد درافواه اھالی شھ] ماجرا[وازاين . شما ميتوانيد، فرود آريد

که پسر سقا نخست دوھزار روپيه به سيد فرستاده استدعای 

واو ھمان پاسخ اول را گفته،اقدام در . فرود نمودن بيرق کرد

تا که دست سخای پسرسقاء ده  الی بيست . کندن بيرق نکرد

ھزار روپيه به او وعدۀ اعطا به شرط فرود آوردن بيرق داده و 

 حوت وموافق ٢٤طابقاو نپذيرفت، تا در روز دوم شوال م

امر به فرود آوردن واز ] کابل[چھاردھم مارچ، ملک محس والی

ومامورين او بيرق را به قھر وعنف فرود . پا در آوردن سيد کرد

وبود تا . آورده وسيدرا از پا آويخته، بيرق را در پھلويش بداشتند

به ]نائب السلطنه نظر به سيادت ومجذوبيتش [که سيد حسين 

وکاغذپاره . او را خواسته از زجر وتوبيخ برھانيدرقابت والی

ھای چندی ازنزد او به جانبداری اميرامان هللا خان نگاشته ودر 

٢٠٥». شھر نشر داده بود، بدست آمد
  

: کاتب در مورد اين سيد مجذوب کنری جای ديگری ازکتابش مينويسد که

ک محسن سيدعبدالرزاق از متوطنين پشد کنر بود که حين شکنجه از سوی مل

والی سقوی از جيبش طوماری بدست آمد که در آن امضای چھارصد تن از 

مردم سرشناس کابل را به طرفداری از شاه امان هللا گرفته بود ودر کنار امضاء 

   .٢٠٦ھا و نشان انگشتھا، نام آنھا نيز نوشته شده بود
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٥ 

ازاين جا معلوم ميشود که اين سيد مردھوشياری بوده است ، نه 

اگر دست به کارھای غيرعادی ميزده است، به اين خاطر بوده تا مجذوب، و

نظرسقويان را جلب نکند، اما او ھرعملی را که برضد سقويان انجام ميداده،از 

سرانجام او را با محمدعيسی پسر محمداسماعيل .روی تعقل انجام می داده است

 با پسرسقو پوپلزائی،ناظر والی علی احمدخان که در لوگر مردم را به مخالفت

محمدعيسی رادر سرچوک بدار .وبه حمايت از والی تشويق ميکرد دستگيرکردند

،ولی کاتب از سرنوشت آن ٢٠٧ آويختند ومدت سه يوم  ھمچنان بدار آويخته بود

  .چھارصد نفر امضاء کننده در پای طومار بيعتنامه ، چيزی  ننوشته است

ردم کابل اين ھردو حرکت، در شکل ھای مختلف نشانگرنفرت  م

ازحکومت سقوميباشد وپيام ھرکدام اين بود که مردم از رفتن امان هللا خان 

وآمدن پسر سقاو پشيمان اند و حسرت دوران امان هللا خان را ميخوردند و از 

  .حاکميت سقويان متنفر ومنزجربودند

  

  :اولين اقدام جسورانۀ دو جوان کابلی عليه بچۀ سقاو

 ١٠ حمل برابر ٢١ان و ثروتمندان کابل،در  بعد از دستگيری سران واعي

، تصميم » دو نفراز جوانان با احساس وبا وجدان کابل«: اپريل، به قول کاتب

اين دو جوان، يک بم دستی . گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند

جابجا نمايند و ] عيدگاه[راساختند وميخواستند آن را در روز جمعه در مسجد 

يب هللا به نماز ايستاده شود، منفجر کنند، اما اين راز شان قبل از وقتی که حب

ھردو . عملی شدن، توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو راپور داده شد

جوان که يکی حبيب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود وديگری 

ن خان عبدالرسول،فرزند خانجی،خانه سامان ھندی معروف عھد امير عبدالرحم

آنھا ميدانستند که از اين رازشان تنھا  . بود،دستگير ومورد استنطاق قرارگرفتنند

قاری دوست محمد مطلع بود و کسی ديگری چيزی نميدانست ، بنابرين آنھا 

درجواب ھای خود،  قاری را به حيث مشوق و رھنمای اين کار خود معرفی 
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٦ 

پسرسقاو ھدايت . داشته استکردند و گفتند که کسی ديگری دراين کار مداخله ن

داد تا قاری دوست محمد را حاضر کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر ميکرد 

او را برای گرفتن انعام نزد اميرحبيب هللا  می برند،به حضور سا^ر خودحاضر 

پسرسقو قاری صاحب را در موتر پھلوی خودجای داد و بسوی چمن . کردند

و در آنجا ھرسه تن را پھلوی يکديگرايستاده خواجه رواش، در عقب ارگ  برد 

کاتب مينويسد . کرد وسپس با تفنگ  خود ھريک را نشانه گرفت و از پا در آورد

  :که 

در وقت برچوب بستن و ايستاده کردن شان، قاری دوست «

محمد به اميرحبيب هللا خان ندا کرد که امير صاحب مرا ھtک 

وليکن چون حکم . نممکن که برايت خيلی خدمت کرده و می ک

تقدير به قتل يک تن شيطان شرير مtنما رفته بود، نجات 

   ٢٠٨ ».نيافته به جای جاويد خود شتافت

 يعنی در تاريخ اول اين درحالی بود که ده روز قبل ازاين حادثه،

حمل، مردم کابل از دست غارت وتجاوز  سقويان، برای يک قيام ١١/اپريل

 کاتب .د و بازديد ومشورت را آغازکرده بودندعمومی برضد بچۀ سقو، بنای دي

 :مينويسد» شان به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبيب هللا کردن«زيرعنوان

از سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردار «

ناھنجار واختيار فحشاء واضرار نمودن بزرگان شمالی که 

،عموم دست در اجرای امور دوائرلشکری وکشوری دارند

اھالی کابل واناث وصغار وکبار به ستوه آمدند،زندگانی 

برايشان سخت ودشوارگشت، ^جرم دل به مرگ داده، وزراء 

عھدامان هللا خان واوليای امور او وبعضی از اعيان وصاحبان 

ثروتان اھالی شھر درخفا با ھم کنگاش در نجات حاصل 

جمع [ومزالق] جمع مضيقه ،تنگ[نمودن از مضائق

روزگار وحصول تأمين مال اھل وعيال وتحفظ ] لقه،لغزانندهمز

                                                

٢٠٨
  ١٣٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٧ 

مال ومنال کرده، قرار دادند که ھريک عده ای به مشاھره 

ومعاش مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن ونيست 

ونابودکردن حبيب هللا خان تھيه وآماده نمايند، بعد بی 

ز اين واو ا. خبرشبخون آسا حمله نموده او را از ميان بردارند

 ٢امر به ذريعۀ متجسسين ومخبرين خفيه آگاه شده در شب 

 شوال برابر اول اپريل  درست است نه ٢٠[ شھريور٢٠شنبه 

  .٢٠٩» .مطابق اول اپريل ھمه را امر حبس کرد]شھريور٢٠

« کاتب، از سقاويان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دريکجا او را

» سقو« افغانستان، سقاء را در لھجۀ عوام مردم.  می نامد ٢١٠»پسرسگ قو

تلفظ ميکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغير انسانی ايکه از او و 

در واقع » سگ قو«زيردستانش در حق مردم کابل ديده است، با گفتن کلمۀ 

ميخواھد  او را تحقيرکند و مثل حيوانی که فھمی جز قو، قو ندارد، دشنام 

قاوی، ھيچ روز وھيچ لحظه ای از کاتب در مدت نه ماه حکومت س.٢١١.بدھد

                                                

٢٠٩
  ١١٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢١٠
  ٢٥٢ذکرا^نقtب،ص فيض محمدکاتب، ت-  

٢١١
:  آقای اميری، ويراستار کتاب  تذکر انقtب، دراين خصوص تبصره جالبی دارد وميگويد-  
خشونت کtمی کاتب قابل درک است وخواننده اين دفتر، چاشنی تند کtم او را درمورد مردم «

ازار و مشرقی وجنوبی وشمالی، وزراء وعمال اميرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت شورب
خواننده امروزی . ديگر مtنمايان واشخاص مختلف در رده ھای مختلف، به تفاريق، می بيند

شايد آرزو کند که کاش کاتب مھارخامه را اندکی می کشيد و از تيزی وتندی سخن ميکاست، اما 
داشت، نبايد از ياد برد که کاتب واقعه نگار رويدادی بود که نه تنھا برسرنوشت او تاثير مستقيم 

بدينسان،بديھی است که کاتب .  را به زوال زودھنگام مبتt کرد-آغاز- بلکه واقعه ای بود که يک 
تنھا به گزارش رويداد  اکتفا نکند ودر کنار آن احساسات وتأثرات خود را نيز به ما منتقل کند و 

ژرفا وشدت اين احساسات وتأثرات خود بر ارزش تاريخی اثر می افزايد و رخداد را با تمام 
تنھا گزارش کاتب تاريخی نيست، بلکه تأثرات واحساسات او به . فاضلۀ آن منتقل ميکند

تا جائی که به تاريخ نويسی وتاريخ نگاران جدی باز ميگردد، . ھماندازه ارزش تاريخی دارد
. رخشونت کtمی بيشتر به باز نمائی واقعيت باز ميگردد، نه روانشناسی يا ايدئولوژی تاريخ نگا

فی المثل در ميانۀ ابوالفضل بيھقی دبير و فيض محمد کاتب ھزاره، از عطا ملک جوينی به 
به عنوان ) تاريخ جھانگشای جوينی(عنوان بھترين وبصيرترين  تاريخ نگار  و از کتاب او

باز ] او[بخشی از اين امتياز به خشونت سخن وچاشنی تند کtم. بھترين تاريخ ياد شده است



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٨ 

اظھار نفرت وانزجار شديد از حبيب هللا وھمکاران دزد وجاھل وجنايتکار او 

اودريکجا . غفلت نورزيد ودعای بدش ھميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده است

  :ميگويد

حتی نگارندۀ اين فجايع که از اھل اسtمی است برادعای «

ر لعن ونفرين گفته،از دينداری واظھار مسلمانی ايشان ھزا

را در اسفل السافلين خواسته ] سقاويان[خداوند جای ھمه 

  وميخواھد وھرلحظه که از مشاھدات کردار اين گروه ضtلت 

  ٢١٢ ».سمات،بياد آرد جز لعن ديگر کلمۀ بر زبان نخواھد راند

جای تاسف است که برخی از :آقای باری جھانی اظھار ميکند که 

ً بچه سقاو را بچشم سر ديده اند، بازھم او   ًره وحشتنويسندگان ما که دو
   .  ٢١٣ .خطاب می کنند »جوانمرد«و » عيار«را

ھيچيک از اصول عياری وجوانمردی، در وجود حبيب هللا کلکانی وياران 

پس عيارناميدن بچۀ سقويک دروغ ويک .فاسق ومتجاوز او ديده نمی شد

           . کشوراستتوھين بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ اين

  

  :تطميع شدن سران قومی ،عامل بقای حکومت سقوی

کاتب، ازنفاق افنگی  وتطميع شدن سران و مشران پشتون  برای 

جلوگيری از اتحاد شان عليه رژيم سقوی و از اينکه رؤسای اقوام وقبايل بخاطر 

، پول  وکسب مناصب ومقام ، دست به ھرکار ناصوابی ميزنند، افسوس ميخورد

واين افسوس او وقتی رنگ خشم می گيرد که می بيند با اندک پولی تطميع 

  .  ميشوند وتيشه بريشۀ يک ديگرخود می زنند

                                                                                                    

ھريک از ابناء السوق، درزی «:ينی در اشاره به وضعيت روزگار خود نوشته استجو. ميگردد
ّاھل فسوق، اميری گشته، وھرمزدوری دستوری، وھر مزوری وزيری، وھر مدبری دبيری َ ُ ...

ِوھرکون خری سرصدری   ،پاورقی٢٥٢ص» -٤،ص١جھانگشای جوينی،ج: رک-»...ِ
٢١٢

  ٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  
٢١٣

،افغان جرمن   )دسقو زوی که د خراسان عيار؟( تاريخی حوادث تکراريږی جھانی،باری- 
  ٢٠١٥آنtين،جنوری 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٥٩ 

کاتب، از تطميع شدن وپيوستن برخی ازسران قبايل شنوار وخوگيانی 

 ملک محمدافضل وملک محمد علم شنواری وملک قيس خوگيانی ، به  :چون

واقب اين کار را برای آنھای که اقوام خود وع. حکومت سقوی نکوھش ميکند

را در خدمت يک دزد وجانی قراردادند و رتبه وامتياز گرفتند، نکبت بار ميداند و 

  اپريل، ١١/حمل٢٢مينويسد که روز 

پانزده ھزار روپيه به ملک محمدعلم خان « از طرف بچۀ سقاو

وھمراھانش به نام انعام عطا شده، خود او با رتبۀ 

ی کشور ولشکری که از قبل امير حبيب هللا خان سا^رهسپا

ومقارن اين . يافت، فرمان حکومت جtل آباد نيز به او داده شد

حال،مردم شنواری از راه دفع بدنامی،تخريب عمارات دولتی 

وتاراج ومھار نمودن شھر جtل آباد وعھد شکنی که کرده 

ت بودند، برقلعۀ ملک محمدعلم خان که بانی تمام فجايع سم

مشرقی بود، ريخته مال ومنالش را غارت و قلعه اش را خراب 

واز وصول اين خبر، محمدعلم خان از خوف جان که . کردند

عموم مردم برعليه او شده، از زمرۀ قومی واسtمی بيرونش 

شمرده اند،ترک مراجعت کرده درکابل قرين ياس وھراس و 

 وسواس،مکافات ومجازات کردار خود، روز به سر بردن

   .٢١٤ ».اختيار کرد

  

با قوای زياد ) شوھر خواھر شاه امان هللا(کاتب ميدانست که والی علی احمد خان

  نظامی در جtل آباد حضور دارد ، پس اگر قصد سرنگونی پسرسقو 

را بنمايد، ميتواند مردم کابل را ازچنگ ديناسور ھای  سقوی نجات 

 عنايت هللا خان از کابل واشغال ًمتعاقبا کاتب مطلع گرديد که بعد از رفتن. بدھد

ارگ توسط پسر سقو، علی احمدخان  به اصرار وخواھش نقيب وبرخی  از 

و با چند ھزار قوای نظامی   اعtن پادشاھی کرده سران آنجا، در جtل آباد

                                                

٢١٤
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٠ 

ومومند برای نجات کشور از چنگ دزدان   وھمکاری اقوام خوگيانی وشنواری

 حرکت کرده   موس مردم کابل  بسوی کابل ،و رھزنان مسلط برجان ومال ونا

اين خبر قلب مردمان داغديده و مصيبت چشيدۀ کابل را شادمان ساخت و . است

                          .                    روزنۀ اميدی برای آنھا شمرده ميشد

علی احمد خان پسر لويناب خوشدلخان، نواسه شاغاسی شيردل خان   

ميرداد خان بارکزی ابن شاغاسی 

 به اين حساب وی برادرزاده  .بود

علياحضرت سراج الخواتين  و 

شوھر سراج البنات خواھر شاه  

  . بود

مادر علی احمد خان دختر 

امير دوست محمد خان بود و ازاين 

جھت نيز شخصيتی نامدار و از ھر 

دو سوی به خاندان سلطنت 

مگر والی علی . وابستگی داشت

ودی که مردی احمدخان با وج

شجاع وبا جرئت وبا فھم بود و 

  والی علی احمدخان              توانائی قناعت دادن طرف مقابل خود

 را به خوبی داشت و بلديت در زبانھای پشتو وفارسی وانگليسی واردو يکجا با 

اندام ستبر وچھره بشاش، بيننده را تحت تاثير خود قرارميداد، مگر در اعtم 

 به جای امان هللا خان از عجله کار گرفت ، زيرا کسی که امير پادشاھی خود

امان هللا خان را از تخت به زيرکشيده بود، و بجای او يک آدم دزد و بيسواد را 

ی طلبان شاشيده بود، قرار داده بود، و بر غرور مشروطه خواھان وآزاد

 برضد زمانی که امان هللا خان از کشور خارج نشده است، کسینميخواست تا

    .پسر سقو اقدامی بنمايد

   علی احمد خان بايد اين را درک ميکرد که نکرد و نتيجه اين کار او 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦١ 

چگونگی  .  کابل بود-،ھمانا از ھم پاشيدن قوتھای قومی در نيمه راه جtل آباد

  : داستان اين از ھم پاشيدگی را از زبان کاتب دنبال می کينم

 در منزل جگدلگ آنگه که علی احمد خان با عده ای«

به انتظار لشکر قومی قبايل وعشاير مھمند درنگ نموده، 

آوازۀ حمله امروز وفردايش در شھر کابل،سمر ومشتھر 

گشت، اھالی کابل که از جور وتعدی و بدناموسی وتاراج 

نمودن وحشيان بعيد از دين وايمان کوھدامنی وکوھستانی 

 ودختران وھر يک دزدانی که سا^ری وسرداری شده، زنان

وپسران را از کوی و برزن و خانه ھای شان به اجبار واکراه 

در اطاق ھای خويش کشيده طريق مخالطت ولواطت پيش 

گرفته، و متمولين واعيان و بازرگانان را حبس وضبط و 

تاراج می کردند، به تنگ آمده گرفتار بی وفايی وناشکری 

کار آورده، ورميدگی که نسبت به اميرامان هللا خان به روی 

شده بودند؛ مترصد وچشم به راه حملۀ او روز و شب به سر 

ھمی بردند، که درعين يورش تبعۀ علی احمدخان از اشرار 

ًتبعۀ پسر سقاء وسيد حسين وغيره قطاع الطريقان تقاصا 

، ملک قيس نام خوگيانیوليکن درعين انتظار . انتقام کشند

در ميان نھاده به نقض عھد ونکث ميثاقی که با علی احمدخان 

ّايمان مؤکده موثق داشته بود، نموده، عتاب علی احمد خان 

برخوگيانی و به چوب خستن او را بھانه قرار داده، با سه 

چھار تن از جانب داران خود، نزد حبيب هللا سا^ر دزدان 

سقاء درکابل آمده از عطای ھفده )يا امين هللا (پسراميرهللا

ايب سا^ری برعھده گرفت که علی ھزار روپيه نقد و منصب ن

احمدخان را دستگير و غل به گردن وپا به زنجيرکرده در کابل 

و دو سه روز قبل از وصول او، پسر سقاء محمدموسی . آورد

خان محمدزائی ومحمدعلی خان عم  علی احمدخان را که خانه 

اش را غارت وخودش را حبس و به زودی رھا کرده بود، نزد 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٢ 

ترک امارت گفته و طريق اطاعت : ام داد کهاو فرستاده پي

برگرفته، متابعانه در کابل آمده ربقۀ انقياد به رقبۀ فرمان 

و ا^ تمامت اعمام و اقارب و زنان  او که يکی . برداری نھد

خواھر امير امان هللا خان و ديگری خواھر گل محمد خان بن 

 تاج محمدخان  وعمۀ فيض محمدخان وزيرمعارف ومادر غtم

معرض خطر ھtک و محمد خان ونوراحمدخان است، تمام در 

و آن دو تن نزد علی .  خواھند گشتدمار و بدناموسی دچار

، ھنوز پاسخ ^ ]ند[احمد خان رسيده پيام پسرسقاء را گذارد

 ملک قيس بی دينونعم و رد و قبول  حاصل نکرده بودند که 

. تاز کابل رجعت کرده، درتنگی خورد کابل ، واصل گش

قشون قومی خوگيانی را که با عده ای از سپاه ] افراد(اعداد

نظام در آنجا اقامت واستحکام داشتند، امر به خلع سtح 

وغارت نظاميان کرده و پس از زد وخورد جزئی برمرام فايق 

چپاول (وسپاھيان منھوبه. گرديده، راه خاک جبار برگرفتند

موجب شکست از راه اطاعت درکابل آمده، اين معنی ) شده

اعداد قشون لشکری وکشوری که در موضع خاک چناری 

وموقع سمچ ھای مt عمر توقف وعزم حمله برکابل و پسر 

داشتند، گرديده، اتواب وقورخانه را مھمل و به جا ]  را[سقاء

.... گذاشته، راه اطاعت پسر سقاء به جانب کابل برداشتند

«٢١٥
  

فر لشکر واز آنسوی دو ھزار ن« کاتب،می افزايد که

قومی مردم شنواری که راه الحاق با علی احمدخان می 

سپردند، ودر حدود کوتل چشنگ، اين طرف و آن طرف از 

خوگيانيان وتفنگ وقورخانه به ] شکستن عھد وپيمان[نکث

دست تصرف آوردن  ايشان آگاه شده، قلوب ضالۀ ايشان دچار 

                                                

٢١٥
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٣ 

ن حسد وغبطه گرديده، چون وارد جگدلگ شدند، علی احمدخا

برای صرف غذای شام آنھا چند فردگاو داده ، ايشان که ميل 

غارت و تفنگ وفشنگ در دل جای داده بودند، عذر و بھانۀ 

و ناگھان دست به تاراج بنه . ^غری بر گاوان نھاده، نگرفتند

وخلع سپاھيان نظام وخيمه واثاث ] احمال واثقال[وآغروق 

و از جمله . علی احمدخان گشوده، ھمه را برھنه کردند

عبدالرحمن پسرعصمت هللا غلجائی که کينۀ ديرينه نسبت به 

ھايی را که سه لک روپيه به ] پول[دولت در سينه داشت، پوند

و دو سه .٢١٦برد] خود[شمار می رفت، متصرف شده، درخانه 

تن ملکان لمقان علی احمدخان وھردو پسرش را با ميرزا 

نويس او، از راه محمدابراھيم خان پسرميرزا اقاجان مکتوب 

. ننگ افغانی پای  پياده با خود برده و به جای نقيب رسانيد

وجناب نقيب که بانی امارت علی احمدخان بود از مشاھدۀ اين 

حالت و نقض عھد قوم خوگيانی وشنواری عزم ھجرت با 

ومردم شنواری و . عائلۀ ومنسوبان خود جانب ھند جزم کرد

و قورخانه  وفشنگ با ھم خوگيانی که بر سر اموال و تفنگ 

سرگرم قتل وجنگ بودند از قصد نقيب آگاه شده، از راه 

نزد او گرد آمده، مانع از ھجرتش شدند و ] توبه کردن[انابت

او قبول استدعای آن ھا را مشروط به ياری علی احمدخان 

دانسته، دوباره عھد وپيمان درميان نھادند که به سرو جان 

وعلی احمد . ا در امر امارت نمايندومال وناموس معاونت او ر

] لشکريان مشرقی[خان که از بدعھدی واحسان فراموشی 

وعموم مردم سرحدی معلومات ونظريات حاصل کرده بود، 

عھد ايشان را سست وپيمان ايشان را نا استوار و نادرست 

                                                

٢١٦
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٤ 

دانسته، چندی سر آری و نعم جھت حفظ جان خود جنبانيد و 

   ٢١٧ ».اق آن مردم نگشتديگر پيرامون ميثاق و وف

چنانکه در اين گزارش آمده،ملک قيس خوگيانی  با پيوستن خود به پسر 

سقو، کمر علی احمدخان را شکست ومصيبت وغم مردم کابل را گسترده 

او براثر يک برخورد کوچک که ممکن است دست انگليس در آن . ترساخت

 علی احمدخان،با دخيل باشد، بجای برگشتن به خانۀ خود و يا صلح کردن با

را با » وقار پشتولی« رفتن به کابل وتسليم شدن به پسرسقو، آبروی خود  و 

  . ، برزمين زد] ھزار روپيه١٧[گرفتن مبلغی ناچيزی 

علی احمدخان وقتی شنيد که پسر سقاو ارگ کابل  را اشغال وخود را 

ار و پادشاه اعtن نموده است، او ھم دو روز بعد از او با مشورت يا اصر

و بعد از آنکه . تقاضای نقيب صاحب وخوانين  آنجا خود را پادشاه اعtن نمود

در نخستين نماز جمعه، نام او را درخطبه ذکر نمودند، او نطقی ايراد کرد و در 

نماز گزاران از . آن عزم خود را برای گرفتن کابل از چنگ سقويان اعtن نمود

ران قومی ای که برای جنگ با اين عزم او استقبال کردند و در جمله س

پسرسقاو  آمادگی نشان دادند ، يکی ھم ملک قيس خوگيانی بود که با علی 

احمدخان عھد وپيمان ھمکاری با سوگند به قرآن بست و با قوای خود او را تا 

  .جگدلگ ھمراھی کرد

علی احمدخان د افغانستان شناس امريکايی لودويک آدمک، درمور 

  : مينويسد

دخان بارکزايی به تکرار ادعای سلطنت کرد و علی احم«

برخtف امان هللا برخاست و با^خره به قبول مسئوليت در 

اشخاص رسمی بريتانيا او را چنين . دستگاه حکومت او پرداخت

يک شخص مقتدر، با نفوذ، صاحب سجيه عالی : تعريف کرده اند

 او سعی کرد تا سمت مشرقی را. ، و دارای حوصله بسيار بود

برای امان هللا نگھدارد، اما حيني که از فعاليت برای امان هللا 

                                                

٢١٧
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٥ 

علی . مايوس شد، خودش ادعای تاج و تخت افغانستان را نمود

بخصوص بر . احمدخان نفوذ زيادی برقبايل و^يت مشرقی داشت

 علی احمدخان قابليت درھم شکستن  . مومندھا نفوذ او ثابت بود

نی و شينواری را داشت وطرفداری اتحاد بين قبايل مومند، خوگيا

او شينواريھا را از . و پشتيبانی مردم خوگيانی را حاصل کرد

ديگران تجريد کرد، زيرا مومندھا و خوگيانی ھا را به جانب 

او مراسم تاج پوشی را به صورت رسمی ھنگامی . خودکشانيد

انجام دادکه عليه امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و از او 

   .٢١٨ ».دان شدندرويگر

در عين حال بچه سقاو مساعی :  ادمک عtوه ميکند که

. نظامی خود را بشدت با نيروی تبليغاتی وسيع تقويت ميکرد 

پولی راکه بچه سقاواز ارگ بدست آورده بود، به او قدرت آنرا 

بخشيد تا بعضی از قبايل را طرفدار خود بسازد و تبليغات اينکه 

ماينده امان هللا خان است وسعی دارد علی احمدخان در حقيقت ن

تا سرانجام باز امان هللا را بر آنھا مسلط سازد، اذھان مردم را 

٢١٩.مغشوش ساخته بود
  

  :مينويسد که » ريه تالی ستوارت«خانم » آتش درافغانستان«مؤلف کتاب 

 ^ری مملو از افراد خوگيانی که از او ٢١علی احمد خان با «

بل بسوی جگده لگ حرکت نمود و جرگه حمايت ميکردند، بعزم کا

اما ديری نگذشت که در بين جگده لگ و . ای را در آنجا داير کرد

جtل آباد ميان افراد علی احمدخان زد و خوردی درگرفته وخطر 

علی . بزرگی متوجه کاروانھای شد که از خيبر عبور مي کردند

 .اختِّاحمدخان فورا به جگده لگ رفت و بی نظميھا را برطرف س

اما از آن ميان ملک قيس خوگيانی بجای کمک به علی احمد خان  

                                                

 ٢٠٩ آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم ، ص  لودويک- ٢١٨
  ٢١١ لودويک آدمک ، ھمان اثر، ص - ٢١٩



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٦ 

 ھزار ١٧بکابل کشيد و با بچۀ سقاو بيعت نمود و با گرفتن مبلغ 

روپيه به بچۀ سقاو تعھد سپرد که به جtل آباد رفته علی احمد 

ملک قيس در . خان را دست بسته بحضورش حاضر خواھد نمود

رگاه علی احمد خان بود وارد شده و درۀ خورد کابل، جايی که قرا

بر افراد خوگيانی و ديگر قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را 

گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر روحيات بسياری از افراد تاثير 

سوء بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخی دست به 

ادن تلفاتی مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتيجه پس ازد

تسليم شدند و افراد شينواری که بطرفداری علی احمدخان می 

جنگيدند، برتعھد خود پشت کردند و به غارت و چپاول مھمات و 

پول درخيمه علی احمد خان پرداختند و بالنتيجه علی احمد خان با 

ھمراھی عده قليلی از طرفداران خود به لغمان نزد نقيب صاحب  

نقيب صاحب علی احمدخان را به .  دادرفت و جريان را شرح

مبارزه تشويق کرد، اما علی احمد خان که خيانت و دو رويی 

قبايل آن سمت را ديده بود، پيشنھاد نقيب  صاحب را نپذيرفت و 

در پشاور علی احمد . از راه مومند بسوی پشاور حرکت نمود

ر خان جنرال نادر خان را مtقات نمود و چون به موافقتی با ناد

 ».خان نرسيد، به قندھار رفت و با شاه امان هللا خان مtقات کرد

٢٢٠   

علی احمدخان ممکن است به اندازۀ امير امان هللا خان، آدم خوبی نبوده 

باشد، ولی نسبت به پسر سقو وھر کسی ديگر، شخصی پرمعلومات و 

او قصد داشت تا از نيروی نظامی دولتی بجای تسليم . دولتمداری جسور بود

شدن به پسر سقو، آنرا برضد پسر سقاو بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن 

اما اين نيات او با پtن استعمارانگليس در تضاد واقع .تاج وتخت کابل بيازمايد

شد، زيرا که شاه امان هللا ھنوز از افغانستان خارج نشده بود، وپيروزی علی 

                                                

 ١٢٦-١٢٥ ريه تالی ستوارت،آتش درافغانستان، ص- ٢٢٠



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٧ 

بنابرين . ارۀ امان هللا بوداحمدخان بر پسرسقاو، به معنی روی کار آمدن دوب

ملک . سناريوی شکست علی احمد خان برپسر سقو بدست ملک قيس رقم خورد

 ھزار روپيه گذاشت و ١٧قيس نيروی قومی خود را در اختيار پسر سقو در بدل 

ھرگاه ملک قيس نقشۀ علی احمدخان را برھم . علی احمد را دچار شکست نمود

خود ميگرفت و يا برای شاه امان هللا، از نمی زد،او  چی پادشاھی را برای 

ھرلحاظ  بر پسرسقو که  يک آدم بيسواد و دزد وغارتگر حرفه ای بود،برتری و 

رجحان داشت و عزت و ناموس شھريان کابل آنچنان که کاتب بيان ميکند، برباد 

  .  داده نمی شد

که تنھا با علی احمدخان راه نامردی نه پيموده بود ،بل  اين ملک قيس،

در مقابل ھاشم خان برادر نادرخان که  پس از والی علی احمدخان وارد جtل 

آباد شده بود ومردم را به اتحاد وھمبستگی برای نجات کشور از چنگ سقويان 

دعوت ميکرد، نيز مشکل ساز بود، و بنابر گزارش کاتب، بارھا به مقابل 

رکت بودند، چون قوتھای قومی مشرقی که برھبری ھاشم خان بسوی کابل درح

  .وباری برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی  نيز حمله برد. سدی قرارميگرفت

  :کاتب گزارش ميدھد که 

ملک قيس خوگيانی نايب «چھارم اسد،/١٩٢٩ جو^ی ٢٦ در

سا^ر با محمدعلم نايب سا^ر شنوار وعبدالرحمن شنواری با 

ر اتحاد آنکه محمدھاشم خان در جtل آباد بود و کار روايی د

واتفاق قومی می نمود، ايشان بر خtف او به فراھم آوردن لشکر 

 ٨٠٠ نفر را ملک محمدعلم وعبدالرحمن، و١٨٠٠اقدام کرده، 

وھم عبدالرحمن پسر . نفر را ملک قيس به نام نظام گرد آوردند

عصمت هللا خان که با آنھا متحد بوده، ھمگنان طريق خtف 

 به رياست تنظيميه مشرقی مامور افغانيت واسtميت می پيمودند

گشت و از کابل بدانسو راه آرزو که نفاق وشقاق بود، شاد 

  . ٢٢١».خاطرانه درنوشت

                                                

٢٢١
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٨ 

 جو^يی،عده ای از ٢٧/کاتب می افزايد که روزپنجم اسد

مردم مشرقی که حس وادراک افغانيت داشتند با قوت ھای قومی 

 پيش  خود محمدھاشم خان را ھمراھی کردند  و تا  خاک جبار

  .٢٢٢ .آمده با قشون پسرسقا به جنگ پرداختند

: کاتب در جای ديگری ازکتاب خود متذکر ميشودکه 

ًظاھرا [غارتگران قوم خوگيانی « ماه اسد ٢٣/  اگست١٣در

برقوم جبارخيل تبعه ومنسوبان عبدالرحمن ]بدستورملک قيس

پسرعصمت هللا خان که سه لک روپيه پوند طtی انگليسی علی 

چاپيده درخانۀ خود به کيسۀ پردسيسه خويش ... رااحمدخان

، تاخته ومال ومتاع جبارخيtن سکنۀ ]بود[ نھاده

را تمام غارت وخانه ھای ايشان را محروق ] غلجائی[حصارک

  . ٢٢٣ ».آتش خصومت ساخته، عده ای از زنان را اسير بردند

کاتب ناراحت است که چرا تtش ھای نادرخان و برادرانش برای متحد 

کاتب مدعی است که . ردن اقوام جنوبی و مشرقی به نتيجه ای نمی رسدک

نادرخان و برادرانش تtش ميورزند تا اقوام پشتون جنوبی ومشرقی را با ھم 

متحد ساخته و بعد برکابل حمله کنند وآفت و بtی حکومت شر و فساد سقاوی 

 زيرا که سران را از سر مردم کم نمايند، ولی موفق به اتحاد آنھا نمی شوند،

اقوام روز تعھد ميکنند و شب براثر تطميع يکی از رؤسای اقوام از تعھد خود 

 ١٣(جوزا٢٣به اين سخنان فيض محمد کاتب در ذيل وقايع روز . برمی گردند

  :توجه کنيد) ١٩٢٩جون 

درخtل اين حال، محمدنادرخان با محمدھاشم خان « 

عاده در اتحاد برادر خود سعی وجد وجھد وکوشش ھای فوق ال

واتفاق قبايل افغان جنوبی ومشرقی وتشجيع ايشان وحمله برکابل 

کرده از ناخن زنی حضرت چارباغی و ملک محمدعلم شنواری 

وعبدالرحمن قوم او وملک قيس خوگيانی وغوث الدين 
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٦٩ 

پسرجاندادخان قوم احمدزائی وغيره رؤسا  وسرکردگان قومی که 

ند درميان می نھادند و از با ھردو برادر عھد و پيمان و سوگ

واغوای ] برای سر نادرخان[ اعtن ھای وعدۀ انعام پسرسقاو

مtنمايان گمراه، عھد شکنی وعزم دستگيرکردن يا کشتن 

محمدنادرخان و شاه ولی خان وشاه محمودخان ومحمدھاشم خان 

را می نمودند،  تاجايی به عزم کابل حمله و پيش قدمی نموده، 

به ھوش داری ] نادرخان و برادرانش[ند، وناکام باز می گشت

وحفاظت  وحراست جان خويش نموده، طريق گوشۀ که احتمال 

دستگيری ومقتول نشدن خود را در آنجا داشتند، پيش گرفته، 

و مردم از آوازه ھای گرم و . روز ذلت به شب زحمت می رساندند

بد عھد ھردو سو، روزی شاد و روزی ] افغانھا[سرد افاغنۀ

غصۀ فشار سقائيان خارج از دايرۀ دين و و به . ن می شدندغمگي

وزن و مرد و صغير .  امرار حيات مرارت سمات می کردندايمان،

و کبير فرج و نجات از قتل وتاراج اھالی شمالی که عامه را قرين 

بدحالی کرده بودند، به تضرع وگريه و زاری از خداوند 

ورطۀ ھtک دمار می وھمه خود را در . قاھرالعدو، ميخواستند

  .٢٢٤ ».ديدند

کاتب به حق ميگويد که، نادرخان وبرادرانش، در خوست ميخواست 

اقوام عمده آنجا را با ھم متحد کرده بر کابل حمله کند، مگر موفق به اين کار 

او چندين  بار اقوام خوست را آماده کرد و تا لوگر پيش آمد و با . نميشد

 دولتی را از پيش برميداشت ، مگر فردای نيروھای سقوی در گيرشد وقوتھای

آن با مخالفت يکی از قبايل روبرو ميگرديد و مجبور به عقب نشينی ميشد، زيرا 

قوماندان سقوی جنرال صديق خان  با تماس گرفتن و دادن پول به رؤسای قبايل 

  .باعث  ايجاد اختtف در ميان قبايل ميگرديد و نادرخان ناکام ميشد
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٠ 

ع و نفاق افگنی را ، تضعيف قدرت افغانھا در حاکميت کاتب ھدف تطمي

  :ميداند ومينويسد

خزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ ھر يک «

از رؤسای دزدان به موتر حمل و به خانه خود نقل دادند و پس از 

چند روز که به خود رسيده دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و 

وار بل محال است، دست از بردن پيشرفت کار حکومت  دش

قليل وکثيری که باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت . کشيدند

واز آن به افغانان حريص وطماع بی حس و .  حراست آوردند

رشوت داده، ايشان را به تخريب مملکت و  قتل وغارت ... بی

يک ديگر می انگختند و اين شيوه را برای استيصال افغان کافی 

٢٢٥». قشون پول و معاش ماھيانه نمی دادندشمرده، به
  

سرانجام با تtش ھای خستگی ناپذير محمدنادرخان وبرادرانش، و اتحاد 

وفداکاری قبايل عمدۀ جنوبی ،کابل از وجود اشرار سقوی پاک گرديد ونادرخان، 

ھاشم . پادشاه وھاشم خان، به حيث صدراعظم سرنوشت کشور را بدست گرفتند

ۀ نامردی ھای ملک قيس خوگيانی را در دل نگھداشت تا سال، کين١٤خان تا 

 قبل از شروع جنگ صافی،به عبدهللا خان وردک ١٣٢٤با^خره در زمستان 

نايب الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک قيس وبرادرانش را دستگير کرده به 

اين کار را . کابل بفرستد و تمام جايداد منقول وغير منقول وی نيز مصادره گردد

ايب الحکومه در ھمکاری و مشورت با فرقه مشر مرحوم مو^يی به اجرا ن

جريان دستگيری  ملک قيس را ميتوان در مقالۀ جالب داکتر صاحب . گذاشت

در پورتال افغان جرمن )  بخش ھفتم- صافی ھا١٣٢٤قيام ( عبدالرحمن زمانی

  .آنtين  مطالعه کرد

نادرخان وبرادرانش، برای بايد اذعان کرد که در مقطع معين از تاريخ، 

نجات کشور از چنگ دزدان  و چپاولگران و متجاوزان سقوی  به ناموس 

مردم، کارنامه آفريدند و وطن پرستانه عمل کردند که مثبت  ونجات بخشا بود  و 
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...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧١ 

از روی انصاف بايد که آنھا را ستود ونمرۀ اعلی داد، اما اينکه بعد از گرفتن 

مردم روشنفکر و آزاديخواه ومشروطه طلب قدرت آنھا چی روزی بر سر 

افغانستان آوردند، تاريخ کارنامه ھريک را در سينه خودحفظ  کرده و بيان 

ميکند،اما با يک تفاوت که نادرخان و برادرانش، به عزت وناموس مردم 

  . افغانستان مثل سقوی ھا ھرگز ھتک عصمت وھتک حرمت نکردند

  

  امان هللاحمايت مردم وردک وميدان  از شاه 

کاتب، از وفاداری مردم ميدان ووردک وھزاره به امان هللا خان و از 

شجاعت و استقامت ونبردھای شان برھبری کريم خان وردکی با قشون ھای 

سقاوی  که در ھمه جا سقويان را از پيش برميداشتند، به نيکی ياد ميکند وجای 

ان  وردکی به استناد اين دارد تا دربارۀ قھرمانيھای مردم وردک وعبدالکريم خ

  .کتاب قدری مکث شود

مردم وردک و ميدان که مرکب از اقوام پشتون،ھزاره و تاجک ميباشند، 

قرنھاست که برادر وار درکنار ھمديگر زندگی ميکنند وبا نيروی بازوی خويش 

از زمين وکوه وتپه وآب رودخانه ھا وچشمه ساران آنجا بھره ميگيرند و 

د را بدست می آورند ومازاد ضرورت خود را به بازارھای مايحتاج زندگی خو

کابل عرضه ميکنند وبدينگونه شرافتمندانه زندگی مينمايند، ولی اگرگرسنه 

بمانند، برای پيدا کردن کار به کابل ميروند، اما چشم به مال مردم از طريق 

  .دزدی و راھزنی ندارند

و صبور و  مردم وردک مردمان زحمتکش و با ھوش و پرذکاوت 

پرتحمل وخوش برخورد  وبا معاشرت اند و استعداد عجيبی در فراگرفتن درس 

وتعليم و بدست آوردن درجات عالی درميان ھمکtسان خود در دوران تحصيل 

ازميان مردم وردک، بھترين رجال وشخصيت ھای علمی و نظامی .دارند

نامه نگاران وسياسی وامنيتی واداری واجتماعی و سخنوران ونطاقان و روز

وگردانندگان رسانه ھای جمعی و تاريخ دانان، داکتران علوم اجتماعی وعلوم 

طبی وزراعتی و سايرعرصه ھای اجتماعی واقتصادی سر برآورده اند که 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٢ 

ھريکی نقش فعالی در خدمتگزاری به مردم وجامعه بازی کرده اند، درعين حال 

 النفس ومقام پرست وابن درميان مردم وردک مانند ھرقوم ديگر، عناصرضعيف

  .الوقت ومحافظه کار نيز وجود داشته اند

مردم وردک در دفاع از استقtل وآزادی و وطرد و دفع دشمنان 

ومتجاوزان برکشور خود، نيز مثل سايرمردم افغانستان ، اززندگی وحيات خود 

گذشته اند و با فداکاری و از خود گذری ھا دامن وطن را از لوث دشمنان پاک 

محمدجان خان وردکی در جنگ دوم افغان وانگليس وعبدالکريم حان . ساخته اند

وردکی در دوران سياه سقاوی ، با حماسه آفرينی ھای ماندگار از دليری 

وحتی در ترانه فولکوريک و رزمنامه . وشھامت خود، زبانزد عام وخاص اند

اد شان گرامی نام شان جاويدان و ي. ھای مردم وردک انعکاس وسيع يافته است

  ! باد

 در دوطرف جاده ايکه کابل را به غزنی وصل ميکند، حد به حد قلعه 

ھای بلند مستطيل شکلی با ديوارھای بلند واستوار و برجھای کنگره دار توجه 

. ًرا بخود جلب می کنند که غالبا محل سکونت خوانين وبزرگان وردکی ميباشند

 مردم به حساب می آيد، در مواقع خطر اين قلعه ھا که عمده ترين وسيلۀ دفاعی

اھل قريه را نيز در خود جای ميدھند و تا زمان رفع خطر از جان ومال وحيات 

  .شان محافظت مينمايند

مردم وردک نخستين مردمی اند که در راه پاسداری از ارزشھای استقtل 

و ريفورم ھای اجتماعی وفرھنگی اعليحضرت امان هللا خان ،حمايت کردند 

ادامه آن ريفورم ھا را تحت زعمات شاه امان هللا به حال مردم افغانستان مفيد و

وبه ھمين خاطر وقتی شاه دست از سلطنت کشيد و زمام . تشخيص داده بودند

ادارۀ کشوربدست يکنفر دزد مشھوری افتاد که برای سير کردن شکم خود راه 

ه ای نداشت ومکاتب ھا را می بست وآدم ميکشت ودزدی ميکرد، و از سواد بھر

ومدارس را تعطيل نمود تا ھمه فرزندان مردم مثل خود او، بيسواد وبی تعليم 

بارآيند و در آينده  راه دزدی را پيشۀ خود کنند، بازھم وردکيان اولين مردمی 

بودند،که از اطاعت به يک دزد  و بيعت کردن به چنين کسی خود داری ورزيدند 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٣ 

 پادشاھی اعtم کردند وھمه خطرات را بجان و او را فاقد مشروعيت برای

  . خريدند وآمادۀ پيکار با سپاه و لشکر وحشی صفت سقاوی شدند

داستان اين پيکارھا وجانبازی ھای دليرمردان وردکی با لشکرھای خون 

 سال پيش از امروز ٨٨خوار سقاوی را مt فيض محمدکاتب ھزاره 

ست که ^زم است فرزندان ھوشيار وبا درکتابی،بنام تذکر ا^نقtب، ثبت نموده ا

سواد افغان از ھرقوم وتباری که باشند، يک بار آنرا بخوانند و خود را از حال 

واحوال پدران ونياکان خود در دوران سقاوی با خبر سازند ودر آخر به روان آن 

  .مؤرخ بزرگ ، دعای خيری بفرستند

  

  :نخستين ضربه وردکيان به لشکر سقاوی در شيخ آباد

کريم خان وردک که از اطاعت «:کاتب ھزاره مينويسد

ورزيدن وبيعت نمودن پسر سقاء سرباز زده،در شيخ اباد وحدود 

زرنی سنگر زده و به ھر دو جانب راه مورچال ودر زير برف 

حفرکرده، استحکام داده بود، با قشون پسر سقاء که سه ھزار از 

سا^ر از کابل دليران بيکار وبه سا^ری عبدالوکيل خان سپھ

رھسپار غزنين وقندھار شده در قلعۀ درانی و بينی بادام رسيده، 

درنگ کرده بودند که کريم خان وتبعۀ او را به ھر ذريعه که 

بتواند رام وپدرام نمايند، بعد به طی مسافت منزل 

َالحرب  خدعه«مقصودگرايند،به مضمون ِ ُ حيلت پيش گرفت ودر » َ

سپھسا^ر عبدالوکيل خان به اتفاق پاسخ پيام استمالت ارتقای 

سرکردگان مردم وزيری وھزاره که از راه جانبداری امير امان 

هللا خان در شيخ آباد جمع وفراھم آمده ، معبر لشکر پسر سقاء 

مردم قوم : را مسدود ومستحکم داشته بودند، پيام دادند که 

ر وردک ھرگز سراز جيب انقياد برنياورده، مطيع امر وتابع امي

وليکن از تعطيل وتعويق بيعت نامه نزد او . حبيب هللا خانيم

فرستادن خائف وھراسانيم که مبادا ازعبور لشکر زجر وتوبيخ 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٤ 

را دچار گرديده، مورد قتل وغارت شويم که چرا در امر بيعت 

ورزيده ايم، پس اگرعفو ) دفع الوقت کردن(عطالت و مماطلت

ما پذيرفتارآيد، حائل تقصيرما به روی کار وچھارشرط مطلوبۀ 

  :ومانع عبور عسکر منصور ومظفر نخواھيم شد

عبدا^حدخان [اينکه قلعه وکسان عبدا^حمدخان-اول

که با امير امان هللا خان در قندھار رفته است از ] س.درست است

  تاراج و ايذاء و آزار مامون ومصئون بوده مزاحم آنھا نشويد،

را که به ما داده  تفنگ ھای امير امان هللا خان - دوم

  ،]سيستانی.نگيرند[بگيرند

عموم ما مردم وردک که تا قرب غزنين در عرض -سوم

راه جا وماوی داريم از سبب عھد وبيعت نامه تا کنون نفرستادن 

  در معرض خطر و نھب وغارت نيفتيم،

موطن ماعبور ] بين[ھرقدر در دو منزلی که ازبن-چھارم

کر به پول نقد قرار نرخ ومرورمی کنيد، علوفه وماکو^ت لش

وپس از . وقت گرفته، رايگان بقسم سيورسات  از کسی نگيرند

عبورسپاه به آسوده حالی و فارغبالی در کابل رفته شرف بارعز 

  .ديدار امير را حاصل کرده، بيعت نامه تقديم مينماييم

 وسپھسا^ر خام کارکه به جز سرقت و رھزنی به فنون 

اره در کوھسار روزناھنجار به سر قشون کشی علم نداشت وھمو

می برد، به اين پيام فريفته ومطمئن خاطرگرديده، اردوی تحت 

امر و رأيت خود را که يک ھزار وھشتصد نفر از فوج پياده 

موسوم به قطعۀ نمونه ودر قلعۀ درانی واقع گوشۀ حنوبی ميدان 

فروکش کرده بودند وچھارصد سوار رسالۀ شاھی پسر سقای 

ۀ امارت وھشتصد تن پياده از مردم کوھدامن غاصب اريک

وکوھستان که در قريۀ بينی بادام مقام توقف واستحکام داشتند، 

حکم حرکت وقطع مسافت جانب شيخ آباد داد و ايشان از تنگی 

راه که به ذريعۀ خاک ريختن برفش برخاسته بود وخشک شده 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٥ 

رون ھر دو طرفش برف زيادی کوه وصحرا را فرا گرفته بود و بي

ّاز سرک قدم بر برف نھادن و راه پيمود، متعسر بل متعذر می  َ ّ
نمود، رھنورد شدند وشانه به شانه ودوش به دوش با احمال 

واثقال و يابو وتوپخانه طی طريق کرده، چون از قtع زرنی واقع 

اخير دشت توپ، پيش آھنگ اردو گذشته و بقيه متصل وملتصق 

ه ھا رسيدند، يکی از سپاھيان ھم به محاذ قلعه ھا و سلسله تپ

مرغی را به تفنگ زده از شنيدن آواز تفنگ، کمين گزيدگان 

ومورچال نشستگان به تصور وخيال آنکه ايشان ازپنھان بودن 

سنگريان دانسته به عزم رزم تفنگ گشاد دادند، بی تأمل 

وعجو^نه از اطراف راه وقلل تپه ھا اتواب، شصت تير وتفنگ 

آسا چنان به شدت وکثرت به خروش آوردند که ھای خود را رعد 

ھيچيک از اھل اردو توان دست به تفنگ وفشنگ بردن به خود 

نديدند وخويش راھدف گلولۀ جان ستان فھميده واسپ وآدم را 

با^ی ھم از ضرب تير توپ وتفنگ درافتادن وجان دادن ديده، از 

 نمونه ودرعين استعمال نائرۀ قتال قطعۀ. زندگی به کلی بريدند

ومردم چھاردھی را که با ايشان دل يکی داشتند و برخtف پسر 

که ]ند[سقاء روز وشب ميگذاشتند، آن را از کمين گاه آوازداد

کنارکشيده، رھسپر امان جان شوند، ] يان[خويش را ازکوھستان

وچون اھالی اردو با ھم خلط ومزج . وا^ ھمه ھtک خواھند شد

وانسته، اکثر کشته ومعدودی گريخته بودند،ايشان خود را کنار نت

وسنگريان اين وقت از زير زمين . روی به سوی لھوگرد نھادند

وبرف وقلعه ھا برآمده به تعاقب گريزيان افتادند وتا سرکوتل 

مشرف بر لھوگرد ايشان را تعاقب کرده، عده ای را در حالت 

ھزيمت از پا در آوردند وسلح وسليب وتوپ ھای شان ھمه به 

دليران وردک و متفقين افتاده، بقيه را مردم لھوگرد عريان دست 

وقتل وجرح وبی سtح ساخته، چند تنی مجروح وسالم به خانه 

ھای خود رسيده، پسر سقاء آنھا را حبس و زجر وجرم زياده از 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٦ 

توان اداء فرمود و نمونۀ روز محشر را به خانه وعائله ھمگان 

و از جرئت اقدام به حرکت واز اين روزبه بعد قشون ا. نشان داد

جانب غزنين بازمانده از ميدان پيشتررفتن نتوانستند تا معلوم 

خtصه . شود که عاقبت کار به امر پروردگار به چه قرارگيرد

بيست نفراز سواران رسالۀ شاھی جان بسtمت برده وديگرھمه 

٢٢٦ ».يا اکثر واغلب قشون پياده مقتول شدند
  

  

  :ميدان وارغنده با مردم تکانه وجلريز             اتحاد مردم 

کاتب مينويسد که پسر سقوبارديگر قشونی پنجصد نفری را بصوب 

  .ميدان ووردک سوق داد

 مارچ پنجصد نفر را از ٢٣در روز يازدھم شوال،مطابق «

قشون قومی نجراب را که جانب ميدان چند روز قبل گسيل داشته 

وست محمدخان اکنون ودر قلعۀ سردارولی محمدخان فرزند اميرد

معروف به مھتاب باغ که امير حبيب هللا مرحوم عمارت وباغ 

را برآن نھاده است، فروکش ] نام[شاھانه آنجا تعميرفرموده،اين

 ازشب يک شنبه دوازدھم ٨به ساعت ... ودرنگ کرده بودند،

شوال با عده ای ديگر از اعداد مردم کوھدامن وکوھستان 

مود که در ھر موضع فروکش نموده، رھنورد ارغنده وميدان فر

عقبدار قشون قلعۀ درانی وپل ميدان باشند وھم شکستيان را که 

روی ھزيمت جانب چھاردھی وکوھدامن نھند يا به قتل رسانند 

ويا دستگيرکرده نزد خود نگھدارند و نگذارند که داخل چھاردھی 

وکوھدامن شده، موجب خوف وھراس وضعف و وسواس آنان 

واز وصول اين عده، پردلخان . مقيم کابل شوندولشکريان 

سپھسا^ر که رتبۀ وزيرجنگ يافته است، مستظھر وقوی دل 

 مارچ چند قلعه ٢٤گرديده در روز يکشنبه دوازدھم شوال مطابق 

                                                

٢٢٦
  ٩٥ - ٩٣فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٧ 

را در ميدان از ضرب گلوله اتواب پست و خراب ومال ومتاع 

دار واين خشونت وحشيانه وکر. قلعه گيان را غارت و تاراج کرد

مردم ميدان و ارغنده وسنگtخ ] سبب اتحاد[جاھtنه زياده تر

گرديده، باھم عھد وپيمان مخالفت حبيب هللا خان نھاده ، مردم 

. تکانه وجلريز را که تاجکند به قھر و فر با خود متفق ساختند

چنانچه ھر روز جنگ جاری  است وقشون حبيب هللا از گرفتاری 

ک در راه گيری ايشان نمی توانند درميدان واستواری مردم ورد

٢٢٧ ».که در قوم وردک وجانب غزنين پيش قدمی نمايند
  

درميدان جنگ روی ]  مارچ٢٦[وھم درچھاردھم شوال «

داده، وقشون حبيب هللا خان روی به ھزيمت نھادند وتا ارغنده 

. طريق گريز پيموده در ھيچ جا نتوانستند ايستاد] قاضی[وقلعۀ

می پنجشير را با چھارده ضرب توپ قلعه وحبيب هللا لشکر قو

کوب وعده ای از رسالۀ شاھی را با حميدهللا خان برادر خود در 

 مارچ از کابل جانب ميدان ٢٧روز پانزدھم شوال مطابق 

امرحرکت نموده تاکيد فرمود که با تفنگ در جنگ اقدام نکرده، 

اب اتواب را برکوه به ذريعه پيل صعود داده، قtع متجاثرين خر

. وپست ومال ومتاع شان غارت ومردان شان را اسير نمائيد

وايشان که مخالفين را که در کوتل تخت قيام وثبات گزديه بودند 

به ضرب توب از پيش برداشته،داخل ميدان شدند وچند قلعه را 

 نفر از مردان را اسير گرفته در وقت عصر به ٢٥خراب نموده،

٢٢٨ ».کابل رسانيدند
  

ويان ووردکی و وزيری ، برقشون سقوی شبخون يک شب بعد جنگج

  :کاتب مينويسد. زدند وتلفات سختی به سقويان تحميل کردند

 ٢٨ شوال،مطابق ھشتم حمل و١٦در شب پنجشنبه«

مارچ،دليران جدران ووزيری و وردک که مواضع مستعدۀ سلسله 
                                                

٢٢٧
  ١٠٧ -١٠٦فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٢٨
  ١١٠فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٨ 

کوه مشرف برميدان وقلعۀ درانی ودشت توپ را استحکام داده با 

ن گن جای گزديده اند،برقشون حبيب هللا تاخته،ھزار اتواب ماشي

نفر را به خاک قتل وجرح انداخته اسلحه واتواب شان ) ١٠٠٠(

و بقيه . را به دست غيرت وشجاعت آورده با خود در کوه بردند

 نفر از مردم ٢٨که از دم تيغ وضرب گلوله تفنگ بازمانده بودند 

 اطاعت جبيب هللا خان لعلندر وميدان را که بی طرف بودند و راه

 شوال ايشان را اسير دست جورکرده ١٥پيمودند ودر جنگ روز 

بودند، قبل از طلوع فجربه محافظت عده ای از سپاھيان قوی 

گسيل کابل داشته، ايشان را پس از نصف روز شانزدھم شوال به 

حالتی که ^ی ولجن به رويشان ماليده بودند با موزيک نظامی در 

 داده، خوف ورعب درقلوب مردم کابل که ھمه از بازارھا گردش

جور وستم کوھستانيان وکوھدامنيان دل به ھوای امان هللا خان 

وشھرت . داده ، روی خواھش به وصول اونھاده اند،انداختند

دادند که وردک را فتح ومردان شان را اسير آورده ايم که اينک 

٢٢٩». می بينيد
  

مينويسد )١٩٢٩مارچ٢٧(شوال١٥کاتب در مورد جنگ 

در بامداد اين روز، دليران وزيری وجدرانی و وردک «:که 

وميدانی وغيره از ھواخواھان امان هللا خان، برلشکر ميدان 

وقلعۀ درانی حبيب هللا خان حمله کرده، بعضی را در قلعۀ 

عبدالغنی خان، بيک سمندی در آورده،محصور و برخی رامغلوب 

ُودر کوه قر. ساخته پيش براندند غ صعود داده، اکثر تا ارغنده و ُ

وحبيب هللا خان قشون تازه دم از . قلعۀ قاضی راه ھزيمت سپردند

اين . کابل به معاونت منھزمين ومدافعت منصورين گسيل داشت

٢٣٠ ».روزبه جنگ به شام رسيد
  

  

                                                

٢٢٩
  ١١١فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٣٠
  t١١٤ب، صفيض محمدکاتب، تذکرا^نق-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٧٩ 

  :دستگيری عبدالکريم خان وردک

  )  مارچ٣١( شوال١٩فيض محمدکاتب  درذيل  حوادث روزيک شنبه 

  :نويسدمي

به ساعت دو،پس از نصف روز،کريم خان رئيس ... دراين روز «

مردم تنگی قوم وردک را که دراين مدت قدم ثبات با قوم خود 

وعبدهللا برادرعبدا^حدخان پسرقاضی غtم شيخ آبادی وعده ای 

از مردم جدرانی در ] چند تن[از مھاجرين قوم وزيری وچندی

به ھمت مردانه ودست بردھای ھواخواھی امان هللا خان فشرده، 

دليرانه اقدام در ممانعت ومدافعت وعبور قشون مامورغزنين 

وقندھار حبيب هللا خان کرده، خون ھا ريخت با يک نفر جوان 

ديگر که پيش آھنگ لشکر او بود، دستگيرکرده به سواری موتر 

وچھل ودو نفر تفنگ دست که برای محافظت برسه عراده موتر 

ند، نعره زنان ويا چھاريارگويان وارد شھر و از ديگر سوار بود

وطرفداران امان هللا . نمودند] ش[راه تشھير به شھر وبازارگرد

خان که در ابتدا برخtف او راه مو^ت حبيب هللا خان می پيمودند 

و از . و دزدان را ياری داده، رھنمونی حمله برکابل مينمودند

ر وستم وفحشاء اقدام قشون وحشی صفت سرقت پيشه به جو

وفسوق روی از او برتافته، طالب و راغب امان هللا خان شده، 

انکار گرفتار آمدن کريم خان کرده، آوازه و پروپاگان عبدالکريم 

واز قفای او ھشت نفر ديگر را به . خان ديگر را در افواه انداختند

نام قوم وردک قريب عصر تا کنار پل آرتن آورده، در آنجا سواعد 

ا با دستار ھای شان بسته، گويا که مسافرين را از راه شان ر

گرفته بودند، چاريارگويان و تفنگ زنان داخل شھر نموده،کريم 

خان و ايشان را به امر حبيب هللا خان به زندان سياست در 

   ٢٣١ ».آوردند

                                                

٢٣١
  ١١٥فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٠ 

 نفر ٧٠کاتب در ضمن شرح فجايع ديگرحبيب هللا کلکانی، از آوردن 

٢٣٢ .ھر روز اول اپريل خبرميدھداسير وردکی در بعد از ظ
  

« :گزارش ميدھد) ١٩٢٩اول اپريل (ودر ذيل وقايع روز بيستم شوال

کريم خان مشھور ومعروف به ،عبدالکريم خان که ...دراين روز حبيب هللا خان 

،از حبس که روز گشته نموده بود،رھا فرمود که شايد شجاعت قوم وردک نبود

و اين امر نتيجه . زل اقبال به اطاعت کنندقومش آگاه شده ترک قتال وجدال وع

وثمرۀ شجاعت و پاس نمک بود و گرنه او را که صدھا تن را بکشت، نبايست 

  . ٢٣٣ ».زنده می گذاشت

غباردرمسيرتاريخ نيز ضمن يادکرد از پايداری مردم وردک در 

مردم وردک از ابتدا حکومت «:برابر حکومت سقوی مينويسد

بچۀ سقا به سوقيات .  او رارد کردبچۀ سقا را نپذيرفت وحاکم

قوی پرداخت، ومردم وردک به قيادت کريم خان وعبدهللا خان 

در نواحی دشت توپ با قوای دشمن رزم کردند وبا ) مايار(کرنيل

گرچه بعدھا . اسير و زخمی وکشته آنھا را عقب زدند٧٠٠گرفتن 

قوۀ بچۀ سقا وردک را با جنگ اشغال وکريم خان که قلب 

 وطرفدار سلطنت شاه امان هللا خان بود، بکشت و قلعه وردکيان

اش را در تنگی وردک که مرکز مھمات جنگی بود، وخاندان او 

را با فتح محمدخان وعبدالسtم خان وغيره محبوس به کابل 

٢٣٤».عبدهللا خان کرنيل فرارنموده بودآورد،البته 
  

رسقوی، اشارۀ غبار به فرارکرنيل عبدهللا خان مايار از چنگ عساک

احتمال دسيسه برای دستگيری عبدالکريم  را خان در ذھن خواننده متبادر 

بخصوص اگر گفتۀ ديگر غبار را در مورد برادرش عبدا^حدخان مايار . ميسازد

درنظربگيريم که در بارۀ موقعيت دشوار امان هللا خان در غزنی، درجلد دوم 

رچاه می انداختند، عبارت ً اشخاصی که علنا شاه را د« :کتاب خودگفته است 

                                                

٢٣٢
  ١١٨فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٣٣
  ١١٨فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٣٤
  ٨٢٩، ص١غبار،افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨١ 

والی (،احمدعلی خان لودين)وزيرداخله(بودند ازعبدا^حدخان ماھيار وردکی 

وھمين »٢٣٥.، محمديعقوب خان وزير دربار)وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده 

آتش در «نظر غباراز سوی محقق امريکائی خانم ريه تالی استوارت درکتاب 

٢٣٦.نيز تائيد ميگردد» افغانستان
  

تب،از فرار عبدهللا خان،ذکرنميکند، ولی از نوشته اش چنان معلوم کا

، ھمان کريم خان مشھور وردکی  ھواخواه )رھا شده(ميشود که عبدالکريم خان 

امان هللا خان نبوده است وگويا پسر سقاء نيرنگی بکار برده وکسی ديگری را 

 فريب داده باشد، بنام عبدالکريم خان از زندان رھا کرده است تا مردم وردک را

اما واقعيت اينست که بچۀ سقا ميدانست . ولی اين نيرنگ او کارگر نيفتاده است

که کريم خان از دوستان صادق امان هللا خان ودشمن حکومت سقوی ميباشد، 

اين مرد دلير وردکی را در زندان به قتل رسانيد و آوازه انداخت که عبدالکريم 

ا به اين فکرکه با قتل عبدالکريم خان وردکی ، بچۀ سق. خان را آزاد کرده است

مانع بزرگی را از سر راه قشون خود برای رسيدن به غزنی بر ميدارد، اين 

اما با قتل عبدالکريم خان ، آتش انتقام . شخصيت دلير وکم نظير وردکی را کشت

وردکيان درمقابل سقاويان شعله ورتر شد وتا آخر حکومت سقاوی، حمtت شان 

  . غزنی ادامه داشت–ن سقاوی در طول راه کابل برقشو

کاتب ھزاره، از يک شبيخون ديگرمردم وردک بعد از قتل  عبدالکريم 

  :خان برقشون اعزامی حبيب هللا در سوم اپريل خبرميدھد ومينگارد

 اپريل،مردم وردک که با اھل وعيال ٣ شوال مطابق ٢٢درشب « 

ده اند، برلشکر او که خود در جبال مخالفت حبيب هللا پناھند ش

چند قلعه خالی را آتش زده وسوخته وراه غزنين پيموده تا منزل 

تن را مقتول ومجروح ٧٠٠شش گاو رسيده بودند، شبيخون زده 

ساخت، اسلحه واتواب شان را متصرف شدند و پنجصد نفراز 

وگويندکه .مردم نجراب که در اين اردو بودند، مفقود ا^ثر وخبرند

                                                

٢٣٥
  ٦ ،ص ٢غبار،افغانستان در مسيرتاريخ،چاپ امريکا، جلد-  

٢٣٦
   ١٧٦لی،چاپ پشاور، ص آتش در افغانستان،ترجمۀ يارمحمد کوھسارکاب-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٢ 

يخون عنايت هللا خان معين السلطنه برادر بزرگ سا^ر اين شب

» .امان هللا بوده که اکنون با لشکر حاضر معرکه کارزار است

  بقول کاتب امان هللا خان بتاريخ دوم [

٢٣٧ .]اپريل به غزنين مواصلت کرده بود
  

عبدالکريم خان وردکی نه تنھا در ميان مردم وردک شخصيت با نفوذ و 

اطر شجاعت وکارنامه ھايش درنزد شاه امان ھم از عزت با اعتبار بود، بلکه بخ

امان هللا خان به تقاضای او زمين ھای قريه جات .  و قدر بسياری برخوردار بود

ًالتمور، آبچکان، بيدک،اسپيس، سياه کوه،جوزار، که احتما^ در زمان امير 

عبدالرحمن خان ضبط ومصادره شده بودند و ملکيت دولت شمرده ميشد، طی 

  .رمانی عنوانی وزارت داخله به  مردم بی زمين وردک بخشش نمودف

درکتاب خود آورده ولی » د وردکو مشاھير«اين فرمان را نويسندۀ کتاب

جنگ ھای که بعد ھا درميان اقوام وردک برسر تصرف اين زمينھا درگرفته 

وانسانھای زيادی در راه تصاحب سھم بيشتر آن جان باختند، مورد انتقاد 

نده قرارگرفته و آنرا توطئه ای ميداند که دشمنان رژيم امانی آن را بوسيله نويس

برداشتی که بيشتر به فانتيزی ميماند تا اصل . خود امان هللا عملی کرده باشند

  :متن فرمان از ھمان کتاب چنين است. حقيقت

                                                

٢٣٧
  ١٢٢فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٣ 

  

چنانکه از متن فرمان پيدا است،امان هللا خان به عبدالکريم وردکی از 

عتماد وظيفه ميدھد که او قريه جات مذکور را بحيث يک واحد اداری روی ا

جدا وحدود آنرا معين نمايد وبه اشخاص وافرادی که تازه ) عtقداری(جديد 

صاحب زمين ميشوند، اطمينان بدھد که تا مدت سه سال از خدمت مکلفيت 

ھدف از معافيت از خدمت عسکری اين بود تا . عسکری معاف پنداشته شوند

مردم با خاطر جمعی بر روی زمين ھای خودکار کرده آن را آباد وسرسبز وقابل 

اينکه بعدھا درميان مردم برسر سھم بيشتر يا بخش بھتر . بھره برداری سازند

زمينھا اختtف می افتد وباھم جنگ ودعوا ميکنند، اين يکی از خصويات بارز 

صوص مناطق کم آب مناسبات زمينداری در افغانستان وکشورھای منطقه بخ

  .وکم اراضی است

مردم وردک اعطای اين زمين ھا را عtمت سوء نيت شاه امان هللا نسبت 

به خود ھرگز تلقی نکرده اند بلکه آنرا لطف خاص پادشاه نسبت به خود 

پنداشته اند وسقوط شاه را توسط باند دزدان با ھمياری يک عده از وزرای 

ن مصيبت برای افغانستان وقبل از ھمه خاين واشخاص خود خواه، بزرگ تري



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٤ 

برای مردم وردک دانستند وبرای بازگشتن آن شاه رعيت نواز وعلم دوست، 

نوشته ھای کاتب ھزاره دراين . حاضر به فداکردن جانھای شيرين خود شدند

  .جھت ميتواند گواه ثبوت  ادعای ما باشد

  :حملۀ مجدد مردم وردک برقوای سقاوی

 اپريل ٧ شوال مطابق ٢٦يع کاتب به ارتباط وقا

دراين روز، از محاربۀ عرض راه غزنين که در عtقۀ « :مينويسد

شينز وردک به روی روز افتاد، قشون حبيب هللا خان که نزديک 

غزنين رسيده ، سرگرم طی طريق بودند، مغلوب ومنھزم وجمعی 

. مقتول ومجروح گرديده به ذريعۀ تليفون از کابل کمک خواستند

ر نفر که به عزم رفتن از راه سرچشمه در ھزاره جات ويک ھزا

توقف  وروی بدان سوی داشتند، مامور راه معاونت پيمودن 

منھزمين شده، از کابل به مردم وزيراباد تکليف شد که اگرچه 

تفنگ ندارند با تبر وکارد وشمشيری که دارند در سرچشمه رفته، 

وند، زيرا که سد راه حملۀ ھزاره ھا که ھم مذھب ايشانند، ش

ھزارگان در قتل اينان اقدام نکرده وضرررسان جان ومال 

واز کوتاه فکری غافلند از اينکه مردم . وناموس شان نمی شوند

کابل و اطراف از سوء رفتار وارتکاب به فحشاء وغارت خانه ھا 

وحبس ضعفاء ومخالطت به حرام شماليان که مخالف اظھار 

ه متنفر و رنجه خاطر شده ظاھری شان که دين داری است ھم

ُاند، و به مجرد صدا بلند شدن از طرفی به قتل واسر آنان قيام می 

به چنين تصورات ساده می خواھند که تمام اھالی . نمايند

٢٣٨ ».افغانستان را در تحت اطاعت وفرمان آرند
  

قريب صد تن از «دو روز بعد يعنی در روز نھم اپريل

ه گرفتار آمده بودند، به نام مردان پير وجوان قوم وردک را ک

اھالی جغتوی وردک که موطن شان درشمال شھر غزنين ومغرب 

                                                

٢٣٨
  ١٢٧فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٥ 

بند سلطان به متصل ھزاره واقع است، اسير آسا در شھر وبازار 

گردش ودر انظار نمايش دادند تا مردم بدانند که قشون حبيب هللا، 

. برعtوۀ شھر دراطراف غزنين نيز قابض ومتصرف گرديده اند

٢٣٩ ».ين معنی دل ازھواخواھی امان هللا خان برکنندوازا
  

  :مينويسد که) اول می(ثور١١کاتب در ذيل وقايع 

دراين روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون « 

محمدنادرخان را درحالتی که آن را به آتش سوخته بودند، 

ودر شب . برسرچوک به دار نصب نموده، عبرتا^نظار ساختند

روح از زخم برداشتگان عرض راه غزنين  نفرمج٣٦اين روز، 

را که در محاربۀ روز سه شنبه زخم برداشته بودند، درکابل 

ومفرزات قشون حبيب هللا خان که در سه جای ھريک . آوردند

شيخ آباد وتکيه وشش گاو عtقۀ شينز سنگر افراخته ، استحکام 

کرده بودند، از قشون امان هللا خان ھزيمت يافته تا دشت توپ 

وعده ای چھارھزارنفر از . وشيخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند

قشون او درموقع پمبی وشيخ ياسين وردک از دست قشون 

ھزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسير ومفرور 

ومسلوب السtح گرديده، عقب مفرزات قشون استحکاميه موضع 

روز به تکيه وشش گاو بريده گشت، چنانچه ايشان محصورانه 

شبدر وعلف خوردن به سر برده، نه پيش رفته ونه پس برگشته 

٢٤٠ ».ميتوانند
  

درمحاربه ايکه در « ثورمطابق دوم می،١٢در روز 

دشت توپ به روز چھارشنبه روی داده، عده ای از قشون 

حبيب هللا خان برعtوۀ مقتول ومجروح شدند، دستگيرآمده، 

يريک پوند طtيی يا بينی ھای اسيران را قبل برين، به ھراس

سی وپنج روپيه داده، رھا ميکردند،با گوش ھای شان بريده، 
                                                

٢٣٩
  ١٣٢فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٤٠
   ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٦ 

واين امر از کردار وحشيانه . رخصت مراجعت به کابل نمودند

 اسيران را ورفتار نا مسلمانانۀ اوليای امورحبيب هللا خان که

زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخtف آئين 

ت خاتم مرتبت به آتش سوخته و بشريت و شريعت حضر

برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز به دار، به گوش 

وھم اسراء را ^ی . سر بريده، ميخ آھنين کوفته می آويختند

وبرای .[ ٢٤١ولجن به رو ماليده ، در بازارھا تشھيرميکردند

شان قرار ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھم آميخته 

غذای شبانه روز شان .کرد تا بميرند] خوردن[ دادن وپخته امر

اھالی اردوی امان هللا خان ،اين افعال قبيحه ] ٢٤٢.ھمين باشد

را شنيده، اقدام در بريدن گوش وبينی کردند، زيرا فھميدند که 

   .٢٤٣ ».انسان بندۀ احسان استنه حيوان

وھم درشب اين روز «:ودرادامه کاتب مينويسد که

مجروح از زخم يافتگان محاربۀ ) ٢٢٠(قريب دويست وبيست

شيخ اباد ودشت توپ وقلعۀ درانی به پنھانی در کابل آورده، 

ازدشوارشدن کار برقشون حبيب هللا خان،حميدهللا برادر 

ومعين السلطنه او که از چھار روز قبل به محاذ جنگ رفته 

بود، گريخته دراين شب به شھرآمده،از شکست قشون خويش 

عت ھفت ونيم صبح خودحبيب هللا خان با وبسا. خبر آورد

برادر وعده ای از دزدان ياورخود به سواری پنج عراده موتر 

درحربگاه رفته؛ مغلوبين ومنزھمين را که جانب کوھدامن 

ًقسرا ]و[ًوکوھستان راه فرار از جنگ می سپردند، قھرا 

برگردانيده، تا ساعت شش عصر در آنجا پای جد ووجھد 

گويا ده ساعت مشغول .  وارد کابل گشتفشرده، قريب شام

                                                

٢٤١
  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٤٢
   ١٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٤٣
   ١٦٩اتب،تذکرا^نقtب ، ص  فيض محمدک-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٧ 

برگردانيدن منھزمين بوده، يک ساعت وکسری راه ذھاب 

٢٤٤ ».واياب سپرد
  

 موتر^ری زخمی ١٨ازورود ) ثور١٣( می٣درزمرۀ وقايع روز کاتب، 

 ٤وھمچنان در  .از شيخ اباد وردک خبرميدھدکه به کابل به شفاخانه تسليم دادند

ن سقوی را ذريعۀ موتر از جنگ شيخ آباد به می نيز تعدادی اززخميان قشو

  ،٢٤٥ .کابل آوردند

  :گرفتاری سورجرنيل

سور جرنيل ) می٤/ثور٢٤(کاتب مينويسد که دراين شب وروز

محمدعمرخان با قشون ھزارنفری خود برای بازکردن راه غزنی به سوی ميدان 

و وردک لشکرکشيد ،مگر توسط دليران وردکی در شيخ ياسين شکست خورده 

کاتب عtوه ميکند که اين سورجرنيل، با امان هللا نيز خيانت ورزيده . سيرگشتا

سنگرکوتل خيرخانه واسلحه مفرزه قشون نظامی وتواب دولتی را به « بود و

دست تصرف حميدهللا برادر حبيب هللا که با سی وسه نفرحمله کرده بود، داده، 

يون برشھر محبوس و راه فرار جانب شھر برگرفته وپس از استيtی انقtب

ازخدمتی که کرده وبد، رھا شده،آخر ا^مربه منصب جنرالی برحال و با 

ھزارنفرمامور قتال گرديده، با مفرزۀ قشون تحت رايت خود دستگيرقشون امان 

ودر ھمين  ،٢٤٦ ».هللا خان که در شيخ ياسين وردک اقامت مقتالت داشتند، گشت

اين سورجرنيل، . ٢٤٧ . آورده شد نفرزخمی از محاربۀ وردک به کابل٨٠روز

معلوم ميشود که مرد محتالی وچا^کی بوده است که توانسته خود را از چنگ 

او ھنگام حمله . ًوردکيان رھا سازد و مجددا به قواندانی قشون سقاوی برگردد

قشون نادرخان به کابل، با حبيب هللا کلکانی نيز خيانت کرد ودر مtقاتی که با 

ر نادرخان در لوگر انجام داده به شاه ولی خان تعھدسپرد که شاه وليخان براد

قشون تحت امر او مانع پيشرفت قشون جنوبی بسوی کابل نخواھد 

                                                

٢٤٤
   ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٤٥
  ١٧٢-١٧١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٤٦
  ١٩٦فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٤٧
  ١٩٧فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٨ 

وبدينسان بازھم مقام جنرالی را در دولت نادرخان برای خود حفظ .٢٤٨گرديد

  . نمود

 

  :حمايت  مردم ھزاره  از شاه امان هللا

صtحات اجتماعى دولت امانی، يکى از مھمترين تحو^ت مرحله اول ا

بعد از استقtل، طرح و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دولت عليه 

 نفرى ٨٧٢ ماده در لويه جرگه ٧٣ شمسى در١٣٠١افغانستان بود که در سال 

در جtل آباد تحت رياست شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و براى 

چند ھزارساله خود صاحب يک قانون اساسى نخستين بار افغانستان در تاريخ 

  .مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گرديد

اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت :  در فصل حقوق عمومى

و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت 

نى و مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانو

).  ٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد: ( غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود

در افغانستان اصول اسارت و بردگى « :  قانون اساسى حکم ميکرد١١ماده 

تن غtم و کنيز ھزاره ٧٠٠بنابر حکم اين ماده، درحدود » .بالکل موقوف است

 است که مردم ھزاره بيش از اين. ٢٤٩در شھرکابل از منازل اربابان خود برآمدند

بر خاستند و بيش از ديگران هللا از ھر قوم و قبيله ديگر، به دفاع از شاه امان 

  . مورد غضب و ضرب وشتم رژيم سقاوى قرار گرفتند

درپرتو مواد ومفاد ھمين قانون اساسی بود که اقليت ھای دينی ومذھبی 

غبار مينويسدکه .رنداجازه يافتند تا مناسک مذھبی خود را بطورمناسبی بجا آو

 روح اين مواد قانونى ،آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ريا «:

 چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب .وفريبکارى مبرا بود

در مجالس مشوره و^يات قندھار و غزنى و جtل آباد و . ًاماميه عمt آزاد شد

 نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان شامل و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر
                                                

٢٤٨
  ١٧، ص ٢ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج-  

٢٤٩
  ١٢٤انستان، ترجمۀ خليل زمر، ص  استا اولسن ، اسtم و سياست درافغ-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٨٩ 

در امور اداره سھيم گرديدند و قيد رنگ زرد از دستار و معجر ھندوھا با باقيات 

مرفوع ) خانهللا  شاه امان ١٩٢٠=ش ١٢٩٩طبق فرمان حمل (پول جزيه 

و ) ليسه ھاى حبيبه و حربيه (و او^د ھندو در مدارس ملکى و نظامى . گرديد

 قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و افسرى اردو

قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و 

  ٢٥٠».امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

فيض محمد کاتب، که شاھد وناظر اوضاع سياسی واجتماعی عھد امير 

 روزۀ امير نصرهللا خان ٦ وعھد امير حبيب هللا خان و امارت عبدالرحمن خان

ودوران رژيم عدالت پسند اميرامان هللا خان وحکومت وحشت ودھشت بچۀ سقو 

ناميده، » انقtب فجعيت انتسابی«بوده است،روی کار آمدن بچۀ سقو را 

د و  بين ملت مخالفت ^ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمو«:ميگويد

اساس تخريب بtد و تقاتل عباد نھاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھور 

   ٢٥١».سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

کاتب از وفاداری صادقانۀ  مردم ھزاره نسبت به امان هللا خان و استقبال 

 شان از سردار امين خان برادر امان هللا خان وخواجه ھدايت هللا خان رئيس

ھيئت اعزامی شاه به ھزاره جات، ياد آورشده وھمچنان  از موضعگيری محکم 

واستوار مردم ھزاره در حمايت از شاه امان هللا، به ھيئت اعزامی پسر سقاو نيز 

  . ياد کرده است

در خtل احوال مذکوره، اعtن و « :کاتب مينويسد 

تائيد قوم فرامين امان هللا خان که در قندھار لوای امارت به نويد 

در ھزاره جات ]تمران[درانی افراشته است، از راه گيزاب وتمزان

وترکستان رسيده، مردم ھزارۀ شيخ علی وباميان و ترکمان 

وسرخ وپارسا و دايزنگی ودايکندی وپنجاب وبھسود ] ترکمو[

وغيره تساھل در امر بيعت واطاعت از امير حبيب هللا خان اختيار 

                                                

٢٥٠
  ٧٩٣،ص ١،چ١ غبار،افغانستان  درمسيرتاريخ، ج -  

٢٥١
   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٠ 

 فوق به معاونت امان هللا خان برخاسته کرده، بلکه قبايل مذکوره

از جمله مردم شيخ علی وسرخ وپارسا وترکمان وباميان از راه 

غوربند آھنگ تاختن بر کوھستان وکوھدامن نموده وخود را 

وھزارۀ . نزديک رسانيده، آماده حمله به پای ثبات ايستادند

بھسود در کوتل اونی جمع آمده با ارادۀ حمله برکابل استوار 

وازاين ماجرا حاکم غوربند وکاکا محسن حاکم ھزاره به . نشستند

امير حبيب هللا خان آگھی داده،او به استصواب آرای ھواخوھان 

خود تجھيز يک ھزار مرد نبرد از راه غوربند برسر ھزاره رفتن 

فرموده، از انتشار اين خبر محمدنعيم خان دايزنگی ونادرعلی 

خان ومحمداسحق خان جاغوری وغtم نبی خان وسھراب 

بھسودی که در کابلند، دفع محاربت مردم ھزاره وقشون امير 

حبيب هللا خان نموده، به ادعای بيعت آوردن وقبايل ھزاره را 

مطيع ومنقاد کردن، تعھدعريضه به حضور حبيب هللا خان کردند 

وھنوز جواب شان اصدار نيافته ادعای شان پذيرفتار نيفتاده 

٢٥٢ ».است
  

  

  :اره ھا به ھيئت بچۀ سقاپاسخ ھز

سيد زين العاب الدين پسر سيد شاھنشاه تکانه وغtم « ھيئتی مشتمل بر

حبيب فرزند غtم حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم ميدان با 

چھارنفر از مردم ھزارۀ سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم بھسود را به سقاء 

از راه تعھد بيعت نامه ...گرفته بودند،آورده بودند ويک يک طاقه لنگی خلعت 

به وعدۀ ده الی پانزده روز با فرامين استمالت آگين ] ھزاره جات[آوردن ھزارۀ 

  :حبيب هللا خان رفته بودند، پاسخ شنيدند که 

چون بيعت به امان هللا خان . مسلمان و پابند دين وايمانيم« 

ه ايم، ًکرده، به معاونت اوشرعا کمر بسته واستوارايستاد

                                                

٢٥٢
  ١١٩فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩١ 

نميتوانيم که نقص عھد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار 

پس نظر به بيعت خويش طريق قتال پيش گرفته،از طفل . دھيم

رضيع تا شيخ فانی آمادۀ قتل وغارتيم وتا که جان داريم جنگيده، 

خون خود را دراين راه نثار خدمت دين ودولت وحراست ملت 

َل واسارت سرقۀ جھل وضاله وحفاظت مملکت از دست برد  وقت َ َ
وبه يک زين سورين دو تن را ھرگز جا نمی دھيم تا . می نمائيم

واين را گفته دوازده ھزار تن مرد . مخذول دنيا وآخرت نشويم

   ٢٥٣ ».جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ قتال شدند

  

  :تصميم حمله برکابل

يک دل ... «پس از پاسخ محکم فوق الذکر، ھزاره ھا

با ھم مواضعه نھاده قراردادند که اگر در روز برکابل ويک جھت 

حمله نمائيم از اتوابی که برفراز جبال  چھل تن و دختر کافر و 

شاه مردان  وآسمائی و شيردروازه و تخت شاه که ھمه مشرف 

. برچھاردھی اند، تلفات جانی زياد داده، برمرام نائل نخواھيم شد

ُپس بايد درشب به کوه بيکتوت وقــر ق خود را بی خبرانه ُ

رسانيده وروز به خفا به سر برده، در تاريکی شب برجبالی که 

وچون در دامنه . اتواب برقلل آنھا است، حمله ويورش نمائيم

جبال برسيم از اضرار تير وبم وتوپ مامون ومصئون گرديده 

وخود را برفراز کوه ھا رسانيده به ياری ايزد باری،اتواب را 

چھاردھی مشرف گشته،کامروا وفتح باب متصرف و برشھر و

وامان هللا خان اين عزم حمله و يورش ھزاره ھا را . خواھيم شد

معطل به وصول قشون ھمرکاب خود در ميدان فرمود که ھردو 

لشکر يک جا گرديده به قوۀ کامل تری حمله کنند، چنانچه تا 

 ذيقعده است ،ھزاره ھا به فراز کوه ٢٧امروز که سه شنبه 

                                                

٢٥٣
  ١٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٢ 

ن وشکردره وکوتل اونی به آراستگی تمام روز انتظار حمله پمقا

٢٥٤» .برکابل را به سرمی برند
  

حبيب هللا خان  از آوازۀ وصول لشکرملی ھزاره «:بقول کاتب

دراين روز به کوتل سفيد خاک که مشرف بر ارغنده و ميدان 

است و از نزديک گرديدن محمدنادرخان  ازجانب لھوگرد، محمد 

ف مشرقی وقوع جنگ ھزاره در کوھستان خيلی ھاشم خان از طر

مضطرب گرديده دوھزار نفرگسيل بتخاک وعده ای زيادی به 

 ١٦نيز ] ثور١٦[دراين روز. سوی کوھستان گسيل فرمود

مجروح جنگ قلعۀ درانی به ذريعۀ موتر وارد کابل و داخل 

  .٢٥٥ ».شفاخانه شد

  

 محاربۀ دشت ثور،نيز دوعراده موتر بزرگ آتشی مملو از مجروح١٨در 

وارد شھر آمده، زخمداران به شفاخانه قلعۀ باقرخان فرود * توپ و پتی بادام

دھم می، چھار^ری مملو / ثور٢٠،اين درحالی بودکه در روز ٢٥٦ ».شدند

ازمجروحين محاربۀ دشت توپ  ازاثر حمله يک نفرجنرال سقوی بر مردم ميدان 

  . ٢٥٧زخمی شده بودند در کابل رسيدند

  

  : غوربند به بچۀ سقاءپاسخ ھزارۀ

   می،آوازۀ جنگ غوربند در افواه ١٣ ثورمطابق ٢٣روز 

مردم شھر افتادکه سيد حسين پس از چاپيدن وآتش زدن قtع 

ھزاره ترکمان وبه غنيمت آوردن دواب ومواشی آنھا، 

                                                

٢٥٤
  ١٧٩فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٥٥
  ١٨٠^نقtب، صفيض محمدکاتب، تذکرا-  

مردم .دراين کتاب ضبظ شده است» پتی بادام«و» بينی بادام«و» بنی بادام«: اين نام به اشکال-*
  .محل نام اصلی را تشخيص داده ميتوانند

٢٥٦
  ١٨١فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٥٧
  ١٩٠فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٣ 

عبدالرحمن پسرملک دادمحمدکوھستانی را که يکی از مفسدين 

ا سيد طالب شاه خان وفتنه انگيزترين اھالی شمالی بود ب

غوربندی که شيعه مذھب وبا نجابت حسب ونسب معروف بود 

ويک تن ديگر نزد ھزاره ھای غوربند برای اندرز ونصيحت 

ود^لت به اطاعت ومتابعت از حبيب هللا خان فرستاده، وپيام 

ازراه اطاعت پيش آمده وخويشتن را به ورطۀ خسارت .... دادکه

  :دۀ او را نگھداشته،پاسخ دادندھزاره ھا فرستا. نيندازيد

قرار فرمودۀ خدا ورسول کسی را که سارق وقاطع «

طريق بوده واموال مردم را غارت کرده، صدھا تن را خون ريخته 

به مضمون فرمودۀ خداوند و امر شريعت غرا که در قرآن مجيد 

َوالسارق والسارقة فاقطعواأيديھما«: است  ولکم فی القصاص -ُ

 ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جھنم خالدا -بابحية يا اولی ا^

َفيھا وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َُّ َُ ََ مستوجب » َ

بريدن دست وقصاص وجاويد در جھنم ماندن وغضب ولعن 

اوتعالی باشد، شرعا ًنمی توانيم پذيرای امارت واطاعت چنين 

مردم ومتاع ًشخصی شويم که فعt نيز خون ھا می ريزد ومال 

و دوشيزگان را به جور و زور در . مسلمانان را غارت می کند

و مردان را به لواطت جلب کرده . آغوش مخالطت ميکشد

وسرھای کشتگان را به . مسلمانان را زنده پاره پاره می نمايد

ومسلمانان را ^ی ولجن به رو . آتش سوخته در بازار می آويزد

 و نداھای بلند پی در پی يا ماليده با نواختن موزيک عسکری

چاريار شھره می نمايد و بسا کسان را به دار کشيده وھدف 

وذخيرۀ و اندوخته بيت المال . وآماج تير تفنگ می سازد

مسلمانان را ازنقدينه وجنسيه وناريه،که برای حراست مملکت 

وعرض وناموس ملت فراھم آمده،صرف قتل وغارت خود 

وبا اين ھمه مt . پاک ھيچ باک نداردمسلمانان نموده از خداوند 

اطعيوهللا واطيعوالرسول واولی ا^مر « :نمايان گمراه آيۀ کريمۀ 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٤ 

ًباری او را شرعا سزوار ... را به چنين کسی نسبت دادند» منکم

ّامارت ندانسته، مدافعت از اتtف مال وجان را واجب شمرده، 

و تا که . مخود را در صورت قاتل ومقتول بودن معفو می پنداري

٢٥٨ ».زنده باشيم  پای از ميدان وجوب مدافعه پس نمی کشيم
  

 وھم عبدالرحمن را نگاه داشته اين از آن است که 

ميرآخوراحمدعلی رئيس ھزاره را از توقيف خانه کابل رھا داده 

و چون . بفرستد تا در بدل او عبدالرحمن نيز عودت داده شود

 بودند، درخصوص ميرآخور احمدعلی را بدار ھtک کشيده

ونيز دراين روز آوازۀ به اسارت . عبدالرحمن ^ جواب ماندند

گرفتن نھصد نفر از قشون حبيب هللا با توپخانه واسلحه حرب در 

غوربند به دست جانب داران امان هللا افتادن و اسير شدن در کابل 

٢٥٩ ».شايع شد
  

کاتب به ارتباط ممانعت عبور قشون سقوی از شش گاو 

  اپريل خبرميدھد ١٦تاريخ وردک در

وھم دراين روز، قشون ايtتی ھزارۀ بوالحسن بھسود «:وميگويد

وعtوالدينی وجاغوری در منزل ششگاو با پردلخان سپھسا^ر 

جنگيده، پردلخان با سيزده تن در قلعه محصور ....حبيب هللا خان 

ودراين . گرديده،پس از مدتی چنانچه بيايد گريخته درکابل آمد

 پون و قورخانه زيادی از کابل جانب غزنين ٣٦تواب کوھی روزا

٢٦٠ ».فرستاده شد
  

وھم دراين روز، آوازۀ از چھارطرف نزديک کابل ... «کاتب مينويسد که 

رسيدن عساکرملی ونظامی مخالفين حبيب هللا از افغان وھزاره که به دفع انقtب 

برخاسته، آراسته ومعاونت امان هللا خان و ترفيه حالت ملت جاھل و بدبخت 

                                                

٢٥٨
  ١٩٣فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٢٥٩
  ١٩٥دکاتب، تذکرا^نقtب، صفيض محم-  

٢٦٠
  ١٤٥فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٥ 

جنگ شده اند، شھرت يافته، موجب تشويش واضطراب و يأس و ھـراس حبيب 

   ٢٦١ ».هللا خان و شماليان گشت

حبيب هللا  چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم :بقول کاتب 

به "ھواداران امان هللا خان به کابل، تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که 

بود ، ديگران را از ارگ " او را بر بستر مزاوجت وضجيعت کشيدهاجبارواکراه 

به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شھر آراء موقعيت داشت، 

   ٢٦٢ .فرستاد

اقدامات نظامی مردم وردک و ھزاره ،که ھواخواھان امان هللا خان 

اره و بودند، بر پسرسقاو چنان گران آمد که بt درنگ فرمان قتل عام مردم ھز

  .قزلباش  کابل را صادرکرد

  

  : فرمان بچۀ سقو به قتل وغارت مردم ھزاره  وقزلباش

  کاتب، ازظلم وستم سقاويان درحق مردم قزلباش وھزاره ھای کابل ، 

ًعلت آن ظاھرا اين بود که ھر دو قوم شيعۀ اثنی عشری .حکايات دلخراشی دارد

مردم . يب پذير بودندودريک نظام جاھtنه ومتعصب چون سقاوی بسيار آس

ًقزلباش با آنکه قلبا مخالف سقاويان بودند ولی عمt کاری به نفع امان هللا کرده  ً

مگر ھزاره ھا بطور عموم از امان هللا خان حمايت ميکردند . نميتوانستند

پسرسقو برای حمله به ايشان، دنبال . وحاضر نبودند تابعيت پسرسقو را بپذيرند

  .  را مورد قتل و غارت و تجاوز قرار دھدبھانه ميگشت تا آنھا

کاتب ھزاره که اين ظلم و تجاوز وچپاول  سقاويان را به چشم سر ديده و 

از صدور فرمانھای قتل عام مردم  قزلباش . با جسم وجان خود لمس کرده است

  :و ھزارۀ کابل ، توسط بچۀ سقوحکايت ميکند و مينويسد 

 حبيب بارديگر،  اپريل٢٥مطابق /ش١٣٠٨پنجم ثورروز 

حکم تاراج مال ومنال عموم مردم قزلباش کابل و «هللا کلکانی 

                                                

٢٦١
  ١٧٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٦٢
   ١٧٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٦ 

قتل  ھزارۀ باشندۀ شھر کابل را به امضاء و فتوای مt ھا، صادر 

سيدحسين خان اين حکم فجعيت آور را مسترد و ] مگر[فرمود، 

وسخنان چندی از سوء خاتمت و وخامت اين کار . منع فرمود

   .٢٦٣ ».در رد آن اقامه کردرانده، د^يل نيکو 

 درعين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی، که يک پير 

ومرشد بزرگ زمان خود بشمار ميرفت، و از نفوذ روحانيت خود 

در ازپا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی 

« : مينويسد  کاتب. برقتل عام ھزاره ھای مقيم کابل صادر نمود

 اپريل فتوای مبنی ٢۵/ ر درتاريخ پنجم ثورحضرت شوربازا

. برقتل تمام ھزاره ھای که درکابل زندگی ميکردند صادر نمود

بسياری از اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد 

) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. يافته بودند و زندگی ميکردند

امان هللا می وقتی که ما با : اين فتوا را با قھر رد کرد وگفت

جنگيديم و او برتخت پادشاھی نشسته بود، با آنکه صدھا 

وھزاران کوھستانی درکابل زندگی ميکردند، مگر يکنفر 

کوھستانی ازطرف او به جرم کوھستانی بودن کشته نشد و 

  .زندانی نگرديد

اين حضرت که خود را : فيض محمدکاتب می افزايد

ه اينگونه تحريکات مسلمان و مرشد بزرگ ميگويد، ھمواره ب

^تزر و ازرۀ «: اين آيۀ کريمه   من نميدانم که وی آيا. دست ميزند

! را در قرآن شريف خوانده  يا نخوانده است ؟» وزر اخری

مفھوم آيۀ مذکوراينست که  ھرکس در آخرت، مسئول اعمال [

يک چنين .] خود است وھيچ بنده بار ديگری را بدوش نمی برد

به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون مسلمانی را خداوند 

 ريخته وخون ھزاران ديگر   ھزاران مسلمان حنفی مذھب بزمين

                                                

٢٦٣
  ١٥٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٧ 

اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا تمام خون مردم ھم مذھب 

خودش استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس صدھا زن 

 نا ودختر نابالغ تجاوز صورت ميگيرد، و اينھا تمام به علت

من يقين دارم که . فھمی و تعصب وی صورت گرفته وميگيرد

خداوند سزای او را ميدھد و يکجا با دشمنان دين به دوزخ 

   ٢٦٤ ».فرستاده خواھد شد

به نظر می آيد که صدور قتل مردم  قزلباش وھزاره  برای 

چرا که دو روز . پسر سقو از نوشيدن آب ھم آسان تر بوده است

 اپريل؛ اعtن تکفير ھزاره ھا، برای امضا ٢٣/قبل ، در سوم ثور

به شورای علمای حنفی مذھب سقوی سپرده شده بود، اما اين 

شورا از خوف در گرفتن جنگ مذھبی  وخون ريزی نشر آن را 

متفقانه رأی دادند که فجايع و قبائح و ذمايم « امضا نکردند، و

ن وامان افغان و اعمال امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خا

يک يک درج اعtن کرده برای خود مردم ھزاره ... هللا خان را 

بفرستند تا از ھواخواھی و ياری و مدد گاری امان هللا خان دست 

کشيده، معاون ونصير او نشوند، زيرا که از او به جز جور و 

ولی ھزاره با اين . عدل و انصاف نديده اند] بيداد[اعتساف

ست از مخالفت حبيب هللا ومعاونت امان د] تبليغات فريب نخورده[

.... شيرم بدرد به سگم نازکند: هللا خان برنداشته گفتند

نه ھزارنفر لشکر ھزاره از راه افتادن در به فراز ) ٩٠٠٠(قرب

وشکردره  برشده، به عزم حمله بر ) پغمان(سلسله کوه پمقان

 چاريکار و کوھدامن قرارگرفته، آماده و استوار نشستند که از

غوربند و کوه خوردکابل و وردک و ميدان و : چار جانب چون

چار آسيا و موسی و بينی حصار و بتخاک و کوه خوردکابل در 

                                                

٢٦٤
   ١٥٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٨ 

يک روز برکابل وکوھدامن و کوھستان ھجوم آور شوند تا ھرکه 

   .٢٦٥ ».را خداوند يار باشد، اختر طالع قرين اقبال و مددگار آيد

ب السلطنه حبيب هللا درنھم و حميدهللا برادر وناي:کاتب مينويسد 

اول ودوم  جو^، که از جنگ با مردم /ش ١٣٠٨دھم سرطان 

ھزاره به رھبری فتح محمدخان در ناحيۀ جوقول مغلوب و منھزم 

شده بود وتلفات زيادی اعم از سپاه و توپخانه و جبه خانه داده 

ًاھالی سرچشمه را که قبt به « ،لبود، در مراجعت خود به کاب

 سقاو منقاد شده بودند، بدون تفکيک تاجيک ازھزاره، حکومت

تمام دارايی مردم را غارت و تمام گله ھای مواشی مردم راچپاول 

نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند و اباديھا را 

و به ارزش يک ونيم ميليون روپيه پول مال . خراب ساختند

 نفرمرد و ٣۴ به تعداد حميدهللا. وھستی مردم را غارت نمودند

 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل آورد و گرسنه ۴٠

چون لقب خادم دين رسول هللا برخود . وتشنه حبس و توقيف کرد

  .٢٦٦ ».نھاده بود ، از اسراء آب ونان را قطع نمود

حميدهللا درشب بازگشت خودبه کابل،بار : به قول  کاتب

 را از برادرخود گرفت، زيرا او ديگر امر قتل عام قزلباش

مکتوبی را به امير سقاوی نشان داد که از بکس کرنيل خيرمحمد 

مقتول در سرچشمه بدست آورده بود، و آن از سوی اھالی 

چھاردھی وپغمان وارغنده ولوگر وميدان بنام مردم ھزاره نوشته 

شده بود که درجنگ با پسرسقو خود داری واستواری وپايداری 

در وقت حمله برکابل  ايشان  را يار ومددگار خود نموده، 

رئيس ھيئت بيعت (وھمچنان پيام نورالدين قزلباش .٢٦٧دانند

                                                

٢٦٥
  ١٥٦ -١٥٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٦٦
  ٢٨٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٦٧
  ٢٨٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٢٩٩ 

که مطلبی بمنظور ترساندن مردم ھزاره )خواھی از مردم ھزاره

  نوشته بود، بدست آمد ، 

جنگ ھزاره ھا و انھزام خود را حمل بر دسيسۀ «حميدهللا 

زت قتل عام و کنيز وغtم ساختن نورالدين و اتباع او کرده،اجا

عيال واطفال قوم قزلباش وغارت مال ومتاع شان را از آن دزد 

 تن ٨٠٠سنگدل ^يعقل حاصل کرد وبه ساعت يک پس از ظھر 

از دزدان خون خوار خلق آزار را که ھريکی خوک را مانست با 

خود برداشته، از راه بازار سرچوک و باغبان کوچه روی ضtلت 

وچون پانھاد بازار سه دکان بيرون . نداول نھادبه سوی چ

ومتصل به در وازۀ چنداول گشت، دزدان تبعۀ ومسلح خود را امر 

ايستادن وحراست کردن ھمه ابواب چنداول نموده، گفت که احدی 

از مرد و زن وطفل و رضيع وشيخ فانی را  راه  بيرون شدن 

tمت نبردندھند تا ھمه مقتول واسير گرديده، کسی جان به س .

واز دست اسارت نجات نيابد و اين حکم را داده، خواست داخل 

   .٢٦٨ ».چنداول شود ودست به قتل وغارت گشايد

در ھمين فرصت، ناگاه خواجه تاج الدين رئيس بلديه که نسبت به 

ديگرسقويان کمتر بد بود، پيدا شد وجريان را ازحميدهللا پرسيد وحميدهللا 

د، که براساس آن حکم قتل عام قزلباشان گرفته شده مکتوبی را به او نشان دا

رئيس بلديه مکتوب را خواند و وقتی تاريخ مکتوب را ديد،گفت اين .  بود

مکتوب دراوايل ماه ثور، بمنظور ترساندن مردم ھزاره ، و به نفع حکومت ما 

از سوی يک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و برای نورالدين فرستاده 

لی جنگ شما با مردم ھزاره  در اخير ماه جوزا يعنی دوماه بعد رخ داده شده، و

و ھيچ ربطی به اين مکتوب ندارد،بھتراست  به عساکر خود ھدايت بدھيد تا 

محل را ترک کنند،وداخل محلۀ چنداول نشوند، وبعد حميدهللا را با خود به دفتر 
                                                

٢٦٨
 کتاب داستان ھيت بيعت ٢٩٦ -٢٤٩ازص[٢٩٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص - 

گرفتن از مردم ھزاره با جزئيان آن شرح يافته است که خود کاتب نيز جزو ھيئت بوده وتا 
  .]مقاومت وپايداری دربرابر سقاويان تشويق کرده استتوانسته مردم ھزاره را به 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٠ 

شم خود را فرونشانده حميدهللا برای آنکه خ. خود که نزديک چنداول بود، برد

 تن از افراد خود دستور داد تا ھيئت بيعت خواھی از مردم ھزاره ٢٠باشد، به 

که نورالدين قزلباش، رئيس آن ھيئت وفيض محمدکاتب نيز عضوآن ھيئت (را 

وبنابرين مؤلف تذکرا^نقtب نيز مورد . ، آنقدر لت وکوب کنند تا بميرند)بود 

ثر آن ضربات ديگر توان حرکت و راه رفتن از ضرب و شتم قرارگرفت که از ا

    ٢٦٩.وی سلب گرديد

چون مردم ھزاره تغلب بچۀ « مرحوم حبيبی دراين ارتباط، مينويسد که 

بدون اخذ بيعت به کابل بازگشتند، بچۀ ) ھيئت(سقاو را نه پذيرفتند، واين گروه 

يض سقاو بخشم آمد وبرای سرزنش امر لت وکوب اين بيچارگان را دادکه ف

٢٧٠ ».محمد از ضرب موحش مريض گشت واز ھمين رنج درکابل جان سپرد
  

  ، قربانی مبازرات ومخالفت ھای خود برضد آن دانشی مرد نستوه کاتب 

تtش وتشويق او برای مقاومت قوم ھزاره ، حين . حکومت سقوی  گرديد

] مشھور به فرقه مشر[سفرش به قصد دايزنگی  ومtقات او با فتح محمدخان 

ماندان کل قوتھای ھزاره مقيم کوتل اونی، درکتاب تذکرا^نقtب در صفحات قو

  . دلچسپ ترين بخش آن کتاب را ميسازد٢٩٦تا ٢٣٤

در بازگشت ازاين سفر بود که مورد حملۀ وحشيانه حميدهللا برادر حبيب 

حزن .  ضرب وشتم جسم استخوانی اش خورد وخمير شداثرازهللا قرارگرفت و 

ھای با عاطفه برای وضعيت جسمی وصحی کاتب  زمانی دوچندان و تأثر انسان 

کاتب يادآور ميشود که پس انداز . ميگردد، که او برای تداوی خود پول نداشت

اکنون که اين .اندکی داشته که آن را برای عروسی پسرخود ذخيره کرده بود

 خود حادثه براو پيش آمده ، به اين فکر اندرشد که اگر با آن پول به تداوی

بپردازد ، ازدواج پسر را چطور روبراه کند؟ کاتب بنا بر شدت درد، با^خره 

او با تحمل . مجبور شد تا پول عروسی پسر را در راه تداوی خود مصرف نمايد

درد و رنج طاقت فرسا بسواری خر خود را به ايران رسانيد، اما از آنجا که 

                                                

٢٦٩
  ٢٩٣ -٢٩١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٧٠
  ،چاپ دوم٤٨ حبيبی، جنبش مشروطيت درافغانستان، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠١ 

بيماری اش بدرستی تداوی تداوی پول زيادی بکار داشت وکاتب پول نداشت، 

ًنشد و اجبارا به وطن بازگشت و بر بستر بيماری افتاد و با درد واندوه فراوان 

 ١٦چھارشنبه، (مدتی ديگر زنده بود تا آنکه از اثر آن رنج و درد فوت کرد

  ! روانش شاد وجايش بھشت برين باد). ش١٣٠٨ق،١٣٤٩رمضان 

حميدهللا « جو^ی،٣/ سرطان ١١کاتب نوشته ميکند که درتاريخ 

سقا زاده که از عقل و دانش پياده ودين وايمان را بر باد غرور و 

پندار داده در جھالت وضtلت آزاد بود و راه تکبر و پندار وفسق 

در . وفحشاء می پيمود، آھنگ تکرار جنگ با دليران ھزاره کرد

حدود جوقول که در روز قبل بدون حائل ومانعی رسيده واز دست 

 قليلی از جنگجويان ھزاره زھر مغلوبيت وھزيمت چشيده عده ای

دست به غارت مال ومنال ودواب ... در دل کينه داشت، رسيد

ايشان گشوده، به آتش زدن وسوختن قtع و آباديھای شان 

ناگھان جمعی از ھزاره که از وصول او در آنجا آگاه . پرداخت

يش را به گشته بودند،حمله کرده از چھارطرف حميدهللا واردو

زير تيرباران تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که 

 تن دزد ٨٤واز . دست ستيز را فراموش و جاده گريز را گم کرد

وآنانی که در روز گذشته نورالدين وميرآقا ونگارنده را از ضرب 

چوب خسته بودند، چھار نفر گريخته جان بسtمت کشيدند، 

فات وخسارات زياد از مال وجان ديگران ھمه کشته گشته، وتل

خود حميدهللا ھنگام شام سگ آسا با دست .... عسکر خود داده

وپای چون روباه به خزيدن خود را از حرب کشيده و اعظم دزد 

ميدانی او را برپشت از بی راه برداشته درحالی که دست ھايش تا 

مرفق و پاھايش تا زانو از خزيدن پرخار وخراشيده وخون آلود 

ديده آماسيده بود به راه در بوغا در سرچشمه به موترش گر

به ] را[وماجری. رسانيده از آنجا شباشب گريخته در شھر آمد

سا^ر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٢ 

 ».رسول هللا نھاده ودر حقيقت ونفس ا^مر ھادم آن بود،بازداشت

٢٧١
  

  

  :زاره تشويق قبايل به کشتن  وتصرف امtک ھ

وقتی که پسر سقو از عدم اطاعت مردم ھزاره و نيز از تtش ھای 

محمدنادرخان و برادرانش  برای متحد کردن اقوام جنوبی ومشرقی، خيلی 

فرامين متحدالمالی به ) جو^ی٩ /١٣٠٨ سرطان ١٧(مضطرب گرديد، در روز

َ وترکی واندړنام طوايف مtخيل وسليمانخيل وکاک نی و  وعلی خيل و دفتاړَ

کمر به انقراض سلطنت و حکومت افغانی «: خروتی و احمدزائی که بقول کاتب

مجھول الھويت مردود الحسب بسته، مملکت را ... ومعاونت و معاضدت سقايی 

خراب وملت را دچار ذلت واضطراب کرده، به ذريعۀ عرايض التماس قتل 

 نموده، وغارت واسارت ھزاره و تملک مواطن ومساکن ايشان را درخواست

 خود امضا وارسال وھمه را تحريک حمله أارقام و به مھر امارت فاسق...

  : کاتب يکی از اين فرامين را چنين نقل ميکند،٢٧٢ ».برھزاره کرد

  !ی را واضح بادړعاليجاه محمدرحيم خان کاک«

 اسtم خواھی وخدمات شايان تحسين که از برای حکومت اسtمی خويش ابراز 

به نسبت اين . عۀ ختک خان برگد به حضور وا^ مبرھن گرديدداشته بوديد، ذري

رويه که برای حکومت متبوع خود نموده ايد،اين خادم دين محمدی صلعم از 

لھذا به فرمان ھذا رضامندی خود را از . شما خرسند و رضامند می باشم

ًشما،ابtغ نموده، ميخواھم که آتيا خدمات برگزيده برای دين مبين نموده، 

مندی حضرت باری تعالی و رسول مقبول واين خادم دين را برای خود رضا

شمايان  به اتفاق قومی خود با^ی مردم ھزاره ميرويد که از . استحصال نماييد

ھر قريه و ده شان را که تصرف . اطاعت پادشاه اسtم گردن کشی نموده اند

ور بخشش از کرديد از خود شما اقوام است که ملک ومال شان را به شما به ط

                                                

٢٧١
  ٢٩٦ -٢٩٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٧٢
   ٣٠٦ - ٣٠٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، صص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٣ 

بعد از اختتام جھاد و فيصله . حضور اعطا شده تا اجر دارين نصيب تان گردد

. ھزاره به قرار لياقت و خدمت تان به ھر سرکرده قوم منصب وانعام داده ميشود

  .٢٧٣ ».١٣٤٨مورخه غرۀ صفر المظفر 

  

  :تکفيرمجدد ھزاره و پايداری بيشترآنھا  

tک ھزاره از سوی چھارروز بعد از صدورفرامين غصب ام

دراين « پسرسقو عنوانی سران قبايل، کاتب مينويسد که 

اعtن تکفيرھزاره که مtنمايان به ]جو^ی١٢/ سرطان٢١[روز

امر سرکردۀ فسقاء پسرسقاء امضاء کرده و به طبع رسيد، نشر 

و اين امر زياده تر باعث قتال وجدال ھزاره با . وتوزيع يافت

زياده تر ] شان[وزبان اعتراض شاه. ساقائيان ستمکاره گرديد

برخادم دين رسول هللا که برخtف واقع اين نام را به مضمون اين 

مصرع برعکس نھند، نام زنگی کافور برخود نھاده، درحقيقت 

ًشرعا بيعت که ذاتا عھد : ھادم دين بود،دراز شده گفتند که ً

وپيمان واز عقود وشروط به ايجاب وقبول ورضايت است، 

که تا کنون بيعت نکرده است ازکجا حکم بغی وغوايت وھزاره 

برايشان نموده ومtنمايان فتوای کفر داده، مال وملک وخون 

ونفس شان را حtل وجايز شمرده اند؟ پساز اينجا معلوم افتاد که 

ھزاره بايد راه دفاع سپرده از کشتن وکشته شدن روی برنتافته 

ًنا و مذھبا از اطاعت باری چون ھزاره دي. خير عاقبت حاصل کند ً

امير فاسق وسارق وقاتل ابا و امتناع داشتند، اين اعtن را حجت 

قاصرۀ حرب قرار داده فوق العاده دل به قتل وجرح نھادند 

٢٧٤ ».ومردانه طريق کوشش برگرفتند
  

  

  : در مسجد پل خشتیړفتوای مtی اند

                                                

٢٧٣
   ٣٠٦ - t٣٠٥ب ، صص فيض محمدکاتب،تذکرا^نق-  

٢٧٤
   ٣١١ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٤ 

يک نفرمt نمايی « جو^ی٢٥کاتب مينويسد که در تاريخ 

که پسر سقا او را تعليم کرده بود، در ھنگام ] غزنی[ ړ انداز قوم

گرد آمدن وازدحام مردم در مسجد جامع پل خشتی برای ادای 

به منبر برشده وآيات واحاديثی بt موقع ومورد ....نماز جمعه، 

خوانده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت واسارت شيعه 

... نت وفسق وفحشای وحضار که از پسر سقاء وعدم ديا. گشود

بيزار وفتح و ظفر ھزاره را خواستار بودند، آن مtی ] تبعۀ او[

ونکوھش گرفته، نطق او ] زشت گفتن[جاھل را در زير تشنيع

وخواجه تاج الدين رئيس بلديه . منتج خtف پندار پسر سقاء شد

ًحال دگرگون و مخالف خيال سا^ر اھل ضtلت و شقا ديده، فورا 

  »٢٧٥.ء شده، امر توقيف او را حاصل کردنزد پسر سقا

تاج الدين رئيس بلديه به : کاتب در ادامه موضوع ياد آورميشود که 

بزرگان قزلباش وعده سپرده بود که مtی مذکور را در حضور بزرگان قزلباش، 

  .تعزير و تشھير می نمايد

 ( جو^ی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ نگارنده ٢٧/درتاريخ پنجم اسد« 

پسر ] لطمه،سيلی خوردن[که پشت و پھلوی از ضربه ولتمۀ ) فيض محمدکاتب

: سقا بر بستر ناتوانی می سود، آمده از روی مشورت گفتند و اظھار کردند که

 نفرمt رسانيده که ١٢٠به تازگی حکم کفر شيعه را نوشته و ديروز به امضای 

ارت واسارت ھزاره عموم اھل سنت وجماعت را به نام غزا و جھاد به قتل وغ

پس دراين صورت ممکن است که ايشان را در رياست بلديه مورد . برانگيزند

زجر و زحمتی کنند و نظر به اين خيا^ت وتوھمات از نگارنده  درخواست 

نمودند که چه بگويند؟ نگارنده به ايشان ياد داد  که قرار قول ابوحنيفه که می 

ًنحن ^ تکفرا احدا من اھل« :گويد ً ومسئلۀ اتفاقيه عموم مذاھب اسtميه »  قبلةَ

، بگويند که »کل من قال ^ اله ا^ هللا محمد رسول هللا فھو مسلم با^تفاق« که 

مقبول الشھادت باشد،چگونه اطtق کفر بر او توان کرد؟ ] کلمه گو و[کسی که 

                                                

٢٧٥
  ٣٢٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٥ 

ه ترا به دولی نشانيد«:وايشان گفتن اين مسايل را از خوف عذر آورده و گفتند

ونگارنده که توان حرکت نداشت به ايشان معاتبانه » .می بريم که جواب بگوئيد

ای قوم نادان بی غيرت، کتاب خود سنی ھا را برده نميتوانيد، پس دراين « :گفت

مملکت چرا مقام کرده امرار حيات ميکنيد ومرا از بی غيرتی در چنين حالت 

٢٧٦ »!تکليف بردن وجواب گفتن می نمائيد
  

  

  :امت يک اسيرھزاره در برابرپسرسقو    شھ

پاسخ صادقانه وشجاعانۀ يک مرد اسيرھزاره را به پسرسقا ببنيم که با 

کاتب مينويسد . چی شھامتی از امان هللا خان دفاع ميکند وازمرگ نمی ھراسد

دوتن ازھزاره ھا که يکی ازسادات سنگtخ بود «  جو^ی٢٨/ اسد٦که در

ه رفته بود،در راه مراجعت به دست سقائيان وبرای آوردن گاو وغله درھزار

سيد که از افراد رعيت سقائی بود و . افتاده ھردو تن را درکابل اسير آوردند

درجنگ شرکت نداشت،رھا گرديده،ھزاره را پسرسقا از در استنطاق نزد خود 

خواسته حالت جمعيت ھزاره و استعداد سامان حرب وعزم ايشان را از در 

. به قتلت ميرسانم... راست نگفتی ]اگر[تخويف وتحذيرکرد که و. مقاتلت پرسيد

اگر معلومات داشته باشی يا نداشته باشی،دروغ نخواھم گفت؛زيرا که : او گفت

اينکه . و ازکشتن نيز باک ندارم. دروغ بدترين گناھان ومنشاء جميع مفاسد است

گی را که غير کمر بسته و به جنگ برخاسته ام، ھtک خود را يقين دانسته، زند

واين مرگ را . از اطاعت خدا و رسول  باشد، بھرۀ تبعۀ شيطان لعين می پندارم

که از راه حفاظت مال وعيال وننگ وعار قومی وحمايت حکومت مستحقۀ 

  . اسtمی وحراست وطن ومولد ومسکن عايد حالم گردد، شرف خود ميشمارم

 و زمام مھام پس چرا با من که پادشاه اسtمم:و پسرسقاء گفت که 

مملکت اسtمی را در کف  اقتدار دارم، مخالفت ورزيده، قبول اطاعت نمی کنيد؟ 

پادشاه اسtم اعليحضرت امان هللا خان است و او را مt ھا به اعتراض : او گفت

جاھtنه تکفير کرده وحال آنکه ھيچ يک از مسايل کفريه که به او نسبت دادند 

                                                

٢٧٦
  ٣٣٣ -٣٣٢ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٦ 

و او که مجبور به خلع خود . ارتداد نمی شوددر شريعت سيد المرسلين موجب 

وھزاره . گرديده ترک امارت گفت، در دين اسtم خلع اجباری استوار نيست

... برای اين می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذريعۀ تلگراف پس خواسته

پس ھزاره که وعدۀ بيعت داده : و پسرسقا گفت... برتخت امارتش منصوب دارند

ھرگز بيعت نميکنند : ، از اينکه توگفتی بيعت نخواھند کرد؟ اوگفتوميدھند

پسر سقا از راستگوئی او امر توقيف کرده از . وچشم انتظار به محمدنادر دارند

    ٢٧٧».قتلش درگذشت

  

  :نتيجه بحث حمايت ھزاره از شاه امان هللا

برای يک رھبر سياسی ،چه شاه وچه امير وچه رئيس جمھور ، 

تر ازاين نيست که وقتی براثر توطئه ويا دسايس داخلی يا خارجی افتخاری بزرگ

ويا ھردو ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به دفاع از او برخيزند و برای 

ماه تمام سر بدھند ٧اعادۀ قدرت يا سلطنتش،  بدون چشمداشت يک حبه ودينار،

 گرديد، شاه وکسی که چنين افتخاری را از جانب ملتش نصيب. ولی سنگر ندھند

او وقتی ارگ کابل را ترک  گفت، مردم مسکون در وادی . امان هللا غازی بود

ھای کابل وقندھار،و دره ھای ھندوکش و کوه بابا وسياه کوه و باشندگاه کوه 

، به حمايت از او به جنبش آمدند وجان ھای )وزيرستان(پايه ھای سليمان

را برسرير سلطنت برگردانند، اما آن شيرين خود را فدا کردند تا مگر دوباره او 

شاه مردم دوست، که نميخواست سلطنت را با خونريزی بدست آورد، برای 

جلوگيری از جنگ وخون ريزی کشور را ترک گفت،درحالی که بيشترين مردم 

که جنرال ) ١٣٠٨ ميزان ٢٣=١٩٢٩ اکتوبر١٥(قدر شناس افغانستان تا روز 

چنان اميدوار بودند که اين ھمه جنگھا محمدنادر، نادرشاه اعtن شد، ھم

وجانبازی ھا برای بازگشت شاه امان هللا غازی  صورت گرفته است، نه برای به 

  .اقتدار رساندن نادرخان وبرادرانش

                                                

٢٧٧
  ٣٣٥-٣٣٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٧ 

 مردم شريف ودلير ھزاره مثل مردم شجاع وردک وميدان وغوربند 

از آزاد  ماه تمام به حمايت وسپاس ٧وتگاب وجنوبی وقندھار وغيره ، مدت 

منشی وعدالت گستری رژيم امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ 

اين ازجان گذشتگی مردم . تاج وتخت سلطنت به شاه امان هللا دريغ نکردند

بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بيانگر اين واقعيت است که ھنوز در گوشه 

اشته اند که قدر آن شاه ترقيخواه و وکنار افغانستان، مردمان قدرانی وجود د

معارف دوست را ميدانستند و از رژيم چپاول وتاراج وتجاوز سقوی نفرت 

  . داشتند و اين نفرت را ھيچگاھی پنھان نميکردند

بدينسان  اين باور درانسان زنده واحيا ميگردد که در ميان رھبران 

مھوری مورد حمايت سياسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاھرشاه، واز رؤسای ج

شوروی تا رؤسای جمھور تنظيمھا ورئيس جمھورانتخابی مورد حمايت غرب، 

ما چھره ای را غيراز شاه امان هللا خان ،سراغ نداريم که دارای چنان جذبۀ ملی 

و مقام ارجمندی باشد که در نبودش يا سقوطش،اکثريت مردم افسوس او را 

او حاضر به دادن سرو جان ومال خود بخورند وبخاطر بازگشت واعادۀ قدرت به 

ما به بخاطر رھبران سياسی ديگر ،حتی شاھد يک مظاھرۀ خشک . شوند

ازاين جاست که . خيابانی ھم نبوده ايم تا چی رسد به قربانی دادن سر و مال خود

به مقام شامخ شاه امان هللا غازی ميتوان  پی برد و مقام ومنزلتش را گرامی 

 .            خواست

  

  :مثله کردن اسيران 

يکی از بد ترين برخوردھای سقاويان ، جزاھای 

وحشيانه از قبيل مثله کردن و يا زنده قطعه قطعه کردن اندام 

ويا زنده در آتش سوختاندن اسيران بخاطر ايجاد ترس ورعب 

 ،کاتب ميگويد که حبيب هللا پسرسقاء. در دل مخالفان شان بود

 قطعه کرده، و رؤس کشتگان را اسيران را زنده زنده قطعه« 

برخtف آئين بشريت و شريعت حضرت خاتم مرتبت به آتش 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٨ 

سوخته و برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز به دار، 

وھم اسراء . به گوش سر بريده، ميخ آھنين کوفته می آويختند

.[ ٢٧٨را ^ی ولجن به رو ماليده ، در بازارھا تشھير ميکردند

ر ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھم وبرای شان قرا

غذای شبانه .کرد تا بميرند] خوردن[آميخته وپخته امر دادن 

اھالی اردوی امان هللا خان ،اين ] ٢٧٩.روز شان ھمين باشد

افعال قبيحه را شنيده، اقدام در بريدن گوش وبينی کردند، زيرا 

   .٢٨٠ ».فھميدند که انسان بندۀ احسان است

 اپريل ،گفته ميشود که ٣٠/ ثور١٠يع در ذيل وقا

قاضی عبدالرحمن را که از زمان سرقت وراھزنی حبيب هللا «

خان وسيد حسين خان با ايشان عناد ودشمنی داشت،ونزد امان 

حبيب هللا [وايشان]بود[هللا خان تعھد دستگيری ايشان کرده 

، برادر او را کشته وخانه ]وسيدحسين،از موضوع مطلع شده

 غارت کرده، ازاين روعداوت وخصومت شان قايم ومالش را

ودايم گرديده تا که حبيب هللا وسيدحسين از خيانت وزراء وغدر 

وبيعت شکنی اھالی کابل وچھاردھی برمرکزمستولی ومسلط 

آمده، قاضی عبدالرحمن از خانۀ کابل خود گريخته ودر کوھدامن 

وکوھستان با عطامحمد پسرملک محمد ومردم تگاب متفق 

. تا اين که از ده سبزگرفتار گشت. ده،لوای مخالفت افراختش

وبه امر حبيب هللا خان ووالی در سرچوک زنده به قطع مفاصل 

واين قتل بی رحمانۀ خارج از شأن . وجوارح مقتول گشت

بشريت او، خيلی در دلھای بينندگان وشنوندگان تأثير بی دينی 

٢٨١ ».ووحشی گری اھالی شمالی را انداخت
  

                                                

٢٧٨
  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٧٩
   ١٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٨٠
   ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص  

٢٨١
   ١٦٧ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٠٩ 

 ٣دراين روز:دامه اين حکايت، عtوه شده است کهودر ا

 اسير از ھزارۀ شيخ علی که از جمله دو تن شيعه و ١٩سر و 

ديگران سنی بودند،در کابل آورده ، سرھا را که به آتش سوخته 

ًبودند برسرچوک زده با اسيران در بازارھا تشھيرا گردش کرده 

اسtم چنين دين ] وخدمت به[دادند تا مردم بدانند که سياست

٢٨٢ !است
  

 گفته ١٩٢٩ ثورمطابق اول می ١١و در حوادث روز 

امروز سه روز است که در لھوگردجنگ با فشون « :ميشود 

ملی سمت جنوبی تحت رايت محمدنادرخان جاری ودر شب روز 

 نفر از قشون مغلوب ومنھزم حبيب هللا در کابل ٦٠٠گذشته 

ين روز دو سر از ودرا. برگرديده، پنجاه تن زخمی نيز آوردند

کشته شدگان افراد قشون محمدنادر خان را در حالتی که آنھا را 

در آتش سوخته بودند، برسر چوک به دار نصب نموده ، عبرت 

 نفرمجروح از زخم ٣٦ودر شب اين روز . ا^نظار ساختند

برداشتگان عرض راه غزنين را که در محاربه روز سه شنبه 

ومفرزات قشون حبيب هللا که در . دبرداشته بودند، درکابل آوردن

سه جا ھريک در شيخ آباد وتکيه وشش گاو عtقۀ شينز سنگر 

افراخته استحکام کرده  بودند، از قشون امان هللا خان ھزيمت 

وعده . يافته تا دشت توپ وشيخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند

نفر از قشون او در موقعی پمبی وشيخ ياسين وردک ٤٠٠٠ای 

قشون ھزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح از دست 

واسير ومفرور ومسلوب السtح گرديده، عقب مفرزات قشون 

استحکاميه موضع تکيه وشش گاو بريده کشت، چنانچه ايشان 

                                                

٢٨٢
   ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٠ 

محصورانه روز به شبدر وعلف خوردن بسر برده نه پيش رفته 

   ٢٨٣ ».ونه پس برگشته ميتوانند

  

  :سربريدن کودکان

کوھدامنيان از زبان )ثور١١/اول می (ن روزوھم دراي« 

زين العابدين مدير گمرک مرکز وعائلۀ او در شھر آوازه 

انداختند که محمدنادرخان را غtم غوث خان پسرجاندادخان 

احمدزائی از نشراعtن حبيب هللا خان که از پيش رقم شده، به 

 و. طمع انعام، نقض عھد وگرفتار کرده، فردا وارد کابل ميکند

دراين روز قريۀ خوشی واقع لھوگرد را که شيعه مذھب اند و از 

دادن افراد قشون قومی سر باز زده بودند، قشون حبيب هللا 

حتی اطفال شيرخوارۀ را در حالت ايشان را قتل وغارت نموده، 

. شيرمکيدن از پستان مادرش به تير زده با مادرش يکجا کشتند

وھم دراين  ...فا سر بريدندوپسران پنج ساله وھفت سال را از ق

روز،خبر ورود لشکر ھزاره در آھنگران و وصول امان هللا 

خان در سه اب جلگای خوات وردک سمر ومشتھر گرديده ، 

  .٢٨٤ ».قشون حبيب هللا در دشت توپ قوای امدادی خواستند

 ١٢از محاربه ايکه در دشت توپ به روز چھارشنبه« 

ز قشون حبيب برعtوۀ می روی داده، عده ای ا٢ثور مطابق 

بينی ھای اسيران که قبل . مقتول ومجروح شدن دستگيرآمده

برين ، به ھر اسيريک پوند طt يا سی وپنح روپيه داده و رھا 

با گوش ھای بريده رخصت مراجعت به کابل ] اکنون[ميکردند،

از [اھالی اردوی امان هللا خان ،اين افعال قبيحه را .... می دھند

  .٢٨٥ ».، اقدام در بريدن بينی وگوش کردند] سقاويان ديده

                                                

٢٨٣
   ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

٢٨٤
  ١٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٨٥
  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١١ 

  

  :قطع اشجار مثمرمناطق غيرمتبوع

يکی از حربه ھای ديگر سقاويان، قطع کردن اشجار مثمر منطقۀ  

ًچون مردم تگاب اکثرا از قوم صافی وپشتون ميباشند، با .موردحمله شان بود

، تلفات رويکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزيدند و با حمtت دسته جمعی خود

پسر سقا و سيد حسين وزير . زيادی به قشون سقوی در کوھستان وارد کردند

حربيۀ سقوی ، دل پرخونی از دست مردم وردک وھزاره غوربند واقوام تگاب 

داشتند، وميخواستتند انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم تگاب 

  :می نويسد که١٩٢٩ت  اگس١١/کاتب در ذيل حوادث روز بيستم اسد . بگيرند

وھم دراين روز قورخانۀ زيادی جانب سرچشمه و لھوگرد « 

وکوھستان از خوف حملۀ ھزاره ومحمدنادرخان ومردم تگاب 

وھم اھالی شمالی را فرمان رفت . از کابل  حمل و نقل داده شد

ّکه اره و تيشه و تبر برداشته، اشجار مثمر وغير مثمر تگاب  َ

ومردم تگاب ازاين . ند، قطع نمايندرا که به تغلب تصرف کن

امر نا صواب پسرسقا، که برخtف فرمايش حضرت رسول 

کرد، چنانچه آن حضرت لشکر اسtم واصحاب را تاکيد برعدم 

مزارع وھtک مردان پير و زنان ] نمودن[قطع اشجار وتلف 

مسنه و اطفال کفارحربيه  در غزوات می فرمود، و پسرسقا 

در خوف ] مردم تگاب.[، حکم نمودعامل ھمه ممنوعات شد

واطاعت پيش آمده، قرآن ھا ] نيابت داشتن[افتاده از راه ايابت 

وشماليان اعتنا به قرآن نکرده، به قطع . را شفيع ساختند

اشجار پرداخته، اين خسارت از پيام دروغ اھالی مشرقی که 

تگابيان را به جنگ برانگيخته وعدۀ آمدن خود را دادند، 

   ٢٨٦ ».گاب وارد آمدبراھالی ت

  

                                                

٢٨٦
  ٣٦١ ، ص  فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٢ 

  :کيفرفراريان از جنگ

حبيب هللا به قشون خود معاش نميداد ولی ازآنھا ميخواست تا بجنگند و 

. معاش خود را از راه غارت وچپاول مردم  تحت سلطه خويش بدست آرند

وقتی  يکی يا چند تن ازافراد .پسرسقاو به جنگجويان فراری جزای سخت ميداد

فرار ميکردند، پسرسقو، اين افراد را خود با تفنگ ميزد او از جنگ با مخالفين 

ومی کشت ويا اينکه به چند تن از افراد خود وظيفه ميداد تا در عقب جبھه 

  جنگ 

مترصد باشند وھرکس که از ميدان جنگ بخواھد فرارکند، ھمانجا ھدف تير 

  .ھtک قرارداده  نابود کند

ی، ھزارۀ جو^٢٦/که  روز چھارم اسد:کاتب گزارش ميدھد

ھای سرچشمه که جندين بار مورد تاراج  سپاھيان سقوی 

وارد جلريز « قرارگرفته بودند، دست به قيام مسلحانه زدند و 

شدند ويک غند که ھزار وسه صد نفر در شمار بودند از 

قشون سقائی تاب وتوان مقاومت نياورده، از جلريز پشت به 

رار به سوی جنگ داده از راه بيکتوت وپمقان روی به ف

واز خوف ھدف تيرتفنگ . نھادند] خود[کوھدامن وخانه ھای 

شدن درکابل نيامدند، زيرا عادت پسر سقا وملک محسن والی 

بود که روی از محاذ حرب برتافتگان را ھمواره آماج تير 

ھفت ماه معاش ھtک می فرمود و از اين رو، و ھم از اينکه 

ه، امرار معاش می  را نداده، ايشان رعيت را تاختسپاھی

کردند، سنگری وکشوری،از حکومت ضاله و فاسقۀ سقائی به 

  .٢٨٧ ». ستوه آمده متنفر شده بودند

  

  :امان هللا خان ِتعيين جايزه برای سر

                                                

٢٨٧
  ٣٣١-٣٣٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٣ 

پسر سقو در ھرفرصتی که بدست می آورد از اتھام بستن کفربه  امان 

   گفتن را ياد هللا خان کوتاھی نميکرد، درحالی که خودش از اسtم تنھا بسم هللا

  :مينويسد)  اپريل٨( حمل١٩مطابق / شوال٢٧کاتب در ذيل وقايع .داشت و بس

دراين روزامير حبيب هللا خان،کtن تران وريش سفيدان « 

ًواعيان شھررا در قصر دلکشاء رسما دعوت کرده، اظھاراتی 

در محضر دعوتيان که از مردم شنوار وبعضی از مردم 

امان : د، نموده زبان به گفتارگشود که لھوگرد نيز شامل بودن

هللا از دين اسtم روی برتافته به پرستش اصنام پرداخته 

ميخواست که عموم ملت ورعيت وسکنه افغانستان را به 

تا که من به تحريک .... اجبار وفشار وانزجار بت پرست سازد

 که دست از جان شسته ، کوه علمای ربانی  ورؤسای روحانی

حرانورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع گرد سرقت وص

اوکرده، مظفر به مرام آمدم که اينک به بيعت جمعی 

ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گرديده ساعی و 

و پس ازادای  .جاھدم که تائيد دين شريف سيد المرسلين نمايم

اينگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه ھای که از حفريات 

جtل اباد،بگرام،کوھدامن،خواجه صفا، :باستانی از نواحی 

فرانسوی ومسيو » فوشه«وغيره جاھا، باجد وجھد مسيو 

وامان هللا خان آنھا را با بت ھای ...بدست آمده بودند، » برتو«

که در عھد امير عبدالرحمن خان و امير احبيب  هللا خان 

مرحومان کشف شده بودند و در موزيم خانه نھاده بود، 

اينست معبودھای او که به چشم :  حضار گفتبرداشته، به

ودو سه روز قبل آنھا را به شنواريان نيز نموده . سرمی  بينيد

را بوسيده به زبان ) بچۀ سقاو(بود وايشان دست او

قربان دی سم، بيشک ته پادشاه داسtم «:گفتند) پشتو(افغانی



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٤ 

واين نمايشات در قلوب عامه که از علم » ! او بت شکن يی

   ٢٨٨ » .واديان بی خبر بودند، مؤثرمی نمودتاريخ 

 اپريل، ١٤/ حمل ٢٤در :کاتب جای ديگری مينويسد

حبيب هللا کدخدايان افغان کوچی را که تازه با رمه وگله خود «

ًدر اطراف کابل وارد پشته ھا وپيغوله شده اند، رسما دعوت 

امان هللا خان کافر شده بود وھزاره ! ونطق کرد که ملت عزيزم

اکنون کافر معين و ياور کافر . خود شما ميدانيد، کافر استکه 

شده ، ميخواھم شما مسلمانان خون ھزاره را از آن من 

   ٢٨٩». ومالش را بھرۀ خود دانسته، دمار از روزگارش براريد

مريدان حضرت شوربازار بودند و بدستور  شانيت  يکی ازاقوام که اکثر

 پسرسقاء، برضد شاه امان هللا در وتشويق پير و مرشد خود به طرفداری از

  . غزنی بودندړغزنی می جنگيدند، اقوام سليمانخيل کتواز و طايفۀ اند

 ،مکتوب حضرت١٣٠٨ درچھارم ثورکاتب،ميگويد که

به بچۀ سقو رسيد که در آن خواسته شده بود تا ] نورالمشايخ[

مريدان  [ړ ھزار نفراز مردم سليمان خيل واند٢٠برای 

 مقابل امان هللا خان در دررفداری حبيب هللا که به ط] حضرت

حبيب هللا . غزنی با تفنگ ھای خود می جنگند، مرمی بفرستد

به وزارت حربيه فرمان داد تا صندوق ھای مرمی مختلف 

يد، به غزنی انتقال آالنوع  را که به تفنگ ھای آنھا راست 

ازاين [دھند، مگر مردم وردک و مھاجر وزيری و ھزاره 

 شده خواتاز راه کوتل مجيد وارد ] ت دولت مطلع شدهاقداما

وعقب اردوی ھای حبيب هللا را که در تکيه وشش گاو بودند، 

بريده راه آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب 

اين اقدامات نظامی مردم وردک و .وعلوفه به ايشان نرسد

وزيری و ھزاره ،که از ھواخواھان امان هللا خان بود، بر 
                                                

٢٨٨
  ١٣١-١٢٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٨٩
   ١٣٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٥ 

پسرسقاو چنان گران آمد که بt درنگ فرمان ترور امان هللا 

 ١٦٠سرامان هللا خان جايزۀ خان را صادرنمود و برای آوردن 

       .٢٩٠ .  تعيين کردھزار روپيه

، پسر سقو، يکی از تاجران سفانه  برای ترور شاه امان هللا غازیأمت

ی ديگر، شاه امان هللا قندھاری را تطميع کرده بود تا با ھمکاری ھفت نفرقندھار

 اپريل ١٥ مطابق ١٣٠٨ حمل ٢٦کاتب در ذيل وقايع . غازی را به قتل برساند

  :،مينويسد که سقو١٩٢٩

موسی خان قندھاری رئيس شرکت تجارت افغان وآلمان « 

را با ھفت نفر ديگر از قندھاريان به قتل امان هللا خان 

ا تطميع برانگيخته و به مژده و نويد عطای زيادی ايشانر

   ٢٩١ ».و مامور کرد که او را ھtک سازند

ِغازی امان هللا خان، شخصيت آزاديخواه و بی تعصب که کمترين حقش 
تحصيل استقtل افغانستان از کام استعمار بود،در غزنی : برگردن ملت افغان

چندين بار مورد سوء قصد جواسيس انگليس قرارگرفت ولی ھمۀ آن دسايس 

ثی گرديد، تا اينکه  براثر خيانت برخی از نزديک ترين وحمtت تروريستی خن

ًھمکاران خود، از جنگ با نيروھای سقوی که اکثرا مريدان حضرت صاحب 

شوربازار بودند، منصرف شد  و به عقب نشست ولی بجای رفتن به قندھار راه 

 از کشور خارج گرديد، و ١٣٠٨ جوزا٤سپين بولدک وچمن در پيش گرفت ودر

 اجير يا موظف شدۀ پسرسقو، ترور نشد، ورنه  احساس بدی از بدست عناصر

  .يک جنايت تاريخی به بازماندگان شان باقی ميماند

  :مکتوب پسر سقو به امان هللا خان

حبيب هللا با :،مينويسد که ١٩٢٩ می٥/ ثور١٥کاتب در ذيل وقايع 

خوانين کوھدامنی وکوھستانی ومنصبداران لشکری واعيان کشوری خود 

رت وکنکاش کرد ومشکtت ھر چھار سمت کابل يعنی مشرقی وجنوبی مشو

                                                

٢٩٠
   ١٥٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

٢٩١
  ١٤٣ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٦ 

ومغربی  وشمالی را که برخtف  او برخاسته بودند، به آنھا تشريح نمود و از 

در نتيجه ھمه به اين فيصله رسيدند تا کابل !  آنھا خواست،راه حل را نشان دھند

ن واگذارند ،بشرطی را ترک گويند وتاج وتخت سلطنت را دوباره به امان هللا خا

که امان هللا خان به مردم شمالی وھمراھان سقو، امان دھد و از اعمالی که 

با اين نتيجه گيری، مکتوبی از جانب حبيب . مرتکب شده اند،بازخواست ننمايد

هللا، عنوانی اميرامان هللا خان نوشتند و آنرا  برای امان هللا خان توسط طياره 

  :يب هللا به شاه امان هللا نوشته بوددراين نامه حب. فرستادند

من ترا نسبت کفر ميدادم، اکنون از کثرت خون ريزی «

مسلمانان، من کافر شدم، اگر سمت شمالی را به من 

واگذاشته ، امان جان دھی؛ ديگرخونی نريخته پيرامون 

قتال وجدال نگشته، تخت امارت را فروھشته به تو 

ز ايذا و آزار انتقام سيارم، به شرط آنکه اھالی شمالی ا

کردار خود مأمون ومحفوظ ومصئون باشند و اين مکتوب 

] شد[به ساعت سه ازاين روز ذريعه طياره فرستاده

وطياره  به شب پس نيامده،موجب تحويtت وسوء 

   .٢٩٢ ».خيا^ت بی خبران شد

   

  گرچه طياره سه روز بعد برگشت وجواب امان هللا خان  

، اما جواب را ھرچی که بود، سران  ٢٩٣را به پسر سقاو رسانيد

سقوی  افشاء نکردند، معلوم است که جواب امان هللا خان مطابق 

کاتب نيز دراين باره ابراز نظرکرده . خواست سقويان نبوده است

  :ميگويدآنھا

غافل ازاينکه خزانۀ نقدينه وقورخانه اندوخته شده  «

وبه صدھا خون پنجاه ساله که از دست يغمائيان او به تاراج رفته 

ريخته وخانه ھای تاخته شده، ھمه از ملت است، امان هللا نمی 
                                                

٢٩٢
  ١٧٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٩٣
  ١٧٧مدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص  فيض مح-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٧ 

وموقع آن . تواند که تعھد ھفونقاص ودرگذشتن از مال ملت کند

ًخواھد آمد که ملت تلفات خود رااز مt ھا وشمالی ھاقانونا 

ًوشرعا خواسته، پاسخ خونھای آنان را به مسئلۀ وجوب دفاع از 

ته، اموال منھوبه خود را بگيرند وقتلۀ اتtف مال وجان گف

مقتولين خود راکه به معاونت ھم اقدام به قتل شان نموده 

٢٩٤ ».ًاند،شرعا به معرض قصاص رسانند
  

اما آنچه که باعث ارسال اين مکتوب به امان هللا خان شده 

. بود، تأثير خبر آمد آمد غtم نبی چرخی از مزار به عزم کابل بود

حبيب هللا خبر رسيد که مزار سقوط کرده و در ھمان زمان به 

ًھواداران شاه امان هللا مجددا به وظايف قبلی خود در مزار 

در خبر عtوه شده بود که غtم نبی خان  با . گماشته شد اند

کمک و معاونت قشون ملی قوم اسحق زائی تحت رياست غtم 

رسول خان پسر سيف آخندزاده و ناقلين ھزاره و مھاجرين 

من، پس از حبس مامورين سقوی، با کمال استعجال راه ترک

باميان بر گرفته  و در آنجا با قوتھای طوايف ھزارۀ شيخ علی و 

بلخاب وترکمان وسرخ و پارسا و يکه اولنگ يکجا شده قصد 

اين امر باعث . دارند تا برکوھستان و کوھدامن يورش آورند

   .٢٩٥ .گرديدرفتن سيد حسين وزيرحربيه از کابل به چاريکار 

اينک از سه چھار روز قبل تا « :کاتب عtوه ميکند که

است، پيھم سامان وآ^ت حرب ) می٦/ ثور١٦( ذيقعده ٢٦امروز 

با مفرزات قشون اجباری ملی که از چرخ  وخوشی وکلنگار 

وھم قوای عسکری . وسرخاب لھوگرد فراھم آورده می آورند

خواسته اند با سtح مامور سمت جنوبی را از درماندگی به کابل 

. وبی سtح دسته دسته جانب چاريکار رھنورد می سازند

برعtوه قوای عسکری مامورسمت مغربی وغزنين که شکست 
                                                

٢٩٤
  ١٧٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٩٥
  ١٧٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٨ 

يافته جوقه جوقه آمده در خانه ھای خود وارد و پنھان ميشوند، 

. کار را برحبيب هللا خان وشماليان بغايت دشوار کرده است

نفر مقتول ومجروح ) فت ھزارھ(٧٠٠٠وقوايش را که تا کنون 

گرديده و ديگر توان حصول فوق ندارد و در کابل با اھالی شھر 

محصورانه روز به سرمی برد کاسته شده تا معلوم شود که در 

وکدام . مقابل تمام ھزاره و اکثر افغانھا چه کار از پيش خواھد برد

   .٢٩٦ ».راه جھالت و وحشت خارج از ديانت خواھد سپرد

اوضاع و شرايطی بود که ترس و يأس دامنگير پسر سقا و در چنين 

: ياران او شد و مجبور به نوشتن مکتوب به امان هللا خان شده بود،بقول کاتب 

چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم ھواداران امان هللا خان به کابل، تمام 

ود ، از ارگ عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به زور او را عقد کرده ب

خارج کرده به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شھر آراء موقعيت 

   ٢٩٧ .داشت، فرستاد

  

  :انتقاد کاتب ازامان هللا خان 

  کاتب  صرف يک جمله در توصيف امان هللا خان دارد وآن اينست که 

  :ميگويد 

  خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبيل حصول «

tل ومعاھدات با دول معظمه و تاسيس مکاتب علوم وفنون استق

متنوعه وحاضر آوردن اقسام ماشين ھا و فابريکه ھای صنايع 

  .٢٩٨ ».نفيسه واشيای مستظرفه وغيره وغيره نمود

سوء «: وسپس در بارۀ علل سقوط دولت او مينويسد 

او در ] دغل وناراست[ّاقدامات امير امان هللا خان و وزرای خوان 

اآت امور سياسيه واقتصاديه وتنظيميه و انضباطيه وقضائيه اجر
                                                

٢٩٦
  ١٧٧ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٩٧
   ١٧٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٢٩٨
   ٤٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣١٩ 

واخtقيه و حقوقيه وجزائيه باعث تنفر طبائع عامه گرديده، ھمه 

بعت به سوی سياه چاه غوايت ارا از شاھراه اطاعت ومت

وزراء .... کشانيد] عصيان ونافرمانی[وبغيوت] گمراھی[

يل نزد ومامورين کشوری ولشکری را که ھيچ يک زانوی تحص

معلمی خم نکرده وبه جز خصائل رذيلۀ جھالت، ديگرچيزی 

وايشان . نياموخته بودند، امر به اجرای امور مقننه قانونيه کرد

چه  از اغراض شخصی وچه از خواھشات نفسی راھی بيرون از 

شرع و قانون که سراپا اخذ رشوت و نسبت به دولت غدر 

از عدم ] امنيت[ضباطيهو در ان. وخيانت می نمود، پيمودن گرفتند

درايت اوليای امور و وجود حماقت در فطرت وشعور شان که 

ھمگان شريک دزد و رفيق قافله بودند، مسالک صورت مھالک 

ومعابر ھيئت مقابر به خود گرفته، قتل وغارت وسرقت رونق 

امور اخtقيه از تاسيس مکاتب اناثيه وغيره اسباب و در .....يافت

سی وھتک پردۀ عصمت وعفاف ومفاسقت و رفع حجاب و بدنامو

، که ھرکدام را مؤرخ اين عھد وعصر، نام به مخالطت به حرام

نام ثبت تاريخ ارقام خواھد کرد به روی روز افتاده، باعث انقtب 

   ٢٩٩». واستخراب سلطنت امير امان هللا خان، گشت

  

  :تبصره 

اما يک چيز را اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائيد کنم، 

تاسيس مکاتب برای طبقۀ نسوان، و رفع حجاب زنان نميتوانم تائيد کنم وآن 

اين . است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دريک جامعه مدرن ميباشد

اقدامات رژيم  امانی به نظر روشنفکران آن زمان واين زمان از کار ھای قابل 

حمدکاتب، بنابرخصلت وخصوصيت ستايش دورۀ امانی بشمارميرود، اما فيض م

مtئی خود،متاسفانه اين دوکار راعيب بزرگ حکومت امانی و معادل رواج بی 

                                                

٢٩٩
   ٤٩-٤٥ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٠ 

عفتی وبی عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده است که نشان ميدھد 

مt فيض محمدکاتب،فارغ از تعصب ، درک درستی از برنامۀ اصtحات 

واه امانی نداشته است، زيرا اجتماعی وفرھنگی حکومت مترقی وتجدد خ

برسميت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعليم و تربيت وآموزش 

در مکاتب عصری وسھم گرفتن در فعاليت ھای سياسی وفرھنگی جامعه بدون 

تأمين اين حقوق از وظايف اولی واساسی  ھر . رفع حجاب زنان، ناممکن است

  .  می باشدحکومتی برای ساختن  يک جامعه مدرن

 متاسفانه، بيسوادی اکثريت مردم، فقرعمومی وعدم اطمينان از يک 

آينده مرفه، ھميشه سبب شده است که رشوت خوری باوجود تمام شرمساری 

اين پديده . وعذاب وجدان راشی،  تنھا منبع درآمد مامورين دولت  شمرده شود

، بلکه قبل از آن شوم نه تنھا در دورۀ امانی دامنگير اکثريت مامورين بود

درعھد امير حبيب هللا خان وامير عبدالرحمن خان وامير شيرعلی خان وتا 

احمدشاه بابا و پيشتر وپيشتر از آن ھم رايج بود و تا امروز ھم ادامه دارد، ولی 

درھيچ مقطعی از تاريخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ھا درعھد 

روت ھای ملی بسود رھبرجميعت حامدکرزی، وتا فروش طيارات نظامی وث

  .اسtمی درعھد ربانی نرسيده بود

وقابل ذکردر بررسی علل سقوط  رژيم امانی ، وجود توطئه  نکته دوم،

علت تمام اين توطئه ھای . ھا ودسايس دشمن زخم خورده ای چون انگليس بود

ت عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، يک افغانستان مستقل وآباد ومرفه تح

رھبری شاه امان هللا را برای حفظ  منافع سياسی واقتصادی واستعماری خود 

تھديد می شمرد و بنابرين برای نابودی چنين رژيم جسور که بدون دريغ به 

قبايل آنسوی سرحد کمک ميکرد،ازانواع توطئه ھا ودسيسه ھا تا سرحد ترور 

رانداختن سلطنت وی ونابودی فزيکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در صدد ب

شد وسعی نمود از وجود رھبران مذھبی ومخالفين دولت برای رسيدن به اھداف 

  .خويش استفاده کند

امان هللا خان، شاھی بود که با حصول استقtل کشور نه تنھا به اعتبار 

وقدرت انگليس در ميان مستعمرات آن کشور در آسيا وافريقا، صدمه زد، بلکه 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢١ 

 و عنعنات ناپسند قرون وسطايی جامعه ، دستور انتخاب يک مبارزه او باسنتھا

ھمسر به ماموراني که بيشتر ازيک ھمسر داشتند، لغو مريدی و پيری در اردو، 

گرفتن امتحان مtئی از مtنماھا، کشف حجاب زنان و دادن حق بسيار برای 

از جمله ... و... شان در برابر مردان و لغو نکاح صغير با مردان مسن و

اقداماتی بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از 

  . سرير قدرت پائين بکشد

کاتب خودش نيز علت شورش مردم شنوار و شمالی کابل، را زيرسر 

 :انگليس وخيانت برخی از وزراء درتبانی با روحانيون متنفذ دانسته مينويسد

 ١٣٠٧ خان درسنۀ نخست نايرۀ انقtب وشورش ضد امان هللا«

ھجری شمسی توسط شينواری ھا و به تحريک ^رنس انگليس 

. مردم را اغوا کرد(!) برپا شده به اظھار اوامر ونواھی دينيه

وآنان شھر جtل آباد وعمارات عاليه دولتی را که نمونۀ عمارات 

اروپائی بودند وعظمت وترقی وزينت مملکت ومدنيت ملت را در 

ه نشان ميداد، آتش زدند وسوختند وضياع انظار خودی وبيگان

ومتاع اھالی شھر واثاثيه وقورخانه دولت را غارت وخراب 

نمودند ودرعين اشتعال آتش قتال وجدال،اھالی کوھدامن 

شيخ «سفيرانگليس درکابل و» ھمفريز«وکوھستان به اغوای 

ازاعضای سفارت انگليس که ھفتۀ يک ) محبوب علی افريدی

 تفريح دراستالف و فرزه و شکردره وقلعۀ ودو روز به بھانۀ

مرادبيک و سرای خواجه وچاريکار وغيره رفته ، مردم و 

وھم . بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا تحريک ميکرد

وزراء خائن وغدار برخtف امان هللا رھسپار و درخفا ملت را 

ر برضد او د^لت ميکردند و دولت جديد ا^ستقtلی را که دراقطا

وانظار عرض اندام کرده بود، چنان از بيخ وبن برانداختند که 

التغير ھمسايه شرقی ) آسان وروان(اگرسياست عميقۀ سريح 

ترک غرض خصوصی خود را کرده، ) روسيه(وشمالی ) انگليس(

افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال ديگر به حالتی 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٢ 

 ھمسايه از رقابت ھم وحال آنکه ھردو. که داشت نخواھد رسيد

لحظه ای ولمحه ای آرام ننشسته، برای حصول مدعايی 

 ٣٠٠ ».را آسوده و راحت نخواھند گذاشت) افغانستان (خود
  

دولت انگليس البته نميخواست در «:غبار درجلد دوم کتاب خود مينويسد

ھمسايگی ھند طtئی، يک افغانستان قوی ومترقی آنھم مخالف امپراتوری وجود 

چه چيزی ميتوانست ازاين خواستۀ سياسی جلوگيری نمايد؟البته . باشدداشته 

يک دولت رسيده پخته ومجرب در اخل کشور که رھبری اجتماعی را دردست 

داشته باشد، زيرا برای يک رھبرجامعه تنھاحسن نيت کافی نيست، بلکه حسن 

٣٠١ ».عمل ^زم تراست
  

تمام قضايا ... «:دغبار درمورد علل سقوط شاه امان هللا چنين ميگوي

مانع تطبيق ريفورمھای دولت شده نمی توانست، اگر جبھه دولت در داخل خود 

به اين معنی که کابينه مرکب از دو ... شگاف برنميداشت وتناقض ايجاد نميکرد،

دسته اشخاص وعناصر متباين العقيده تشکيل شده بود که، يکی طرفدار پرگرام 

داخلی  وتثبيت استقtل وبيطرفی مثبت در اصtحی بشکل سريع آن در سياست 

 وآن ديگری طرفدار اصtحات تدريجی در سياست داخلی و. سياست خارجی بود

لھذا اين دو دسته .روش نرمش وسازش يک جانبه با يکی از دول قوی ھمسايه 

سعی در خنثی نمودن نظريه ھای ھمديگر داشتند و در اين ميانه به شاه تلقين 

 دو دستۀ مخالف در نفس حکومت سبب اصtح امور ودر ميشد که موجوديت

به عtوه درکابينه و دربار عناصر نا . عين زمان با عث سtمت مقام شاه است

آگاه بادار پرست فقط از نظرشناسايی واعتماد شخصی شاه جا گرفته بودند که 

توانائی فکری وعملی برای مشوره دادن يا تطبيق پروگرام اصtحی دراين 

.... نداشتند وجھان بينی آنھا از سويۀ بسيار عادی با^تر نبود را تاريخی مرحله

اين فساداداره با ضعف زمامدار کل، مردم افغانستان را از حمايت وپشتی بانی 

دولت باز داشت و از ديگر طرف نقشه ھای نھانی توطئه و دسيسه عناصر 

ی يکجا شده ارتجاعی داخلی، با اقدامات وفعاليت ھای جاسوسی استعمار
                                                

٣٠٠
   ٣٥ مقدمۀ نژادنامه افغان، ص فيض محمدکاتب،-  

٣٠١
  ٦، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٣ 

و اين . بارديگر افغانستان در آستانه يک تحول اجتماعی تاريخی واژگونه گرديد

خود سنت استعماری بود که در ظھور ھر جنبش نوين افغانستان را بقدر مقدور 

٣٠٢»... عقب براند
  

مينويسد که ) جنبش مشروطيت درافغانستان(پوھاند حبيبی در کتاب خود

ٍنی را بعد از مدت ده ھا سال جستجوکنيم در پھلوی اگر ما علل سقوط رژيم اما«:
عواملی که درين کتاب ذکر رفت، يک علت اساسی را خواھيم ديد،که در 

ًبوجودآوردن آن طبقۀ رنجبر و محروم مستقيما سھمی نداشت و نتايج آن ھم با 

وجود مفيد بودن، برای اين گروه مردم جالب ومشاھد و در خور لمس ودرک 

  . نبود

 که ازطبقۀ متوسط وعالی بورژوازی منور در بوجود آوردن اين حرکت کسانی

سھم داشتند و درجامعه افغانی ھم اقليت محض بودند، ھنگامی که ] مشروطيت[

به نوايی رسيدند و درنتيجه سعی وعمل خود يکی از مراتب بزرگ کشور را فرا 

ت ومردم داری چنگ آوردند، آنرا معراج آمال خود دانستند و ديگر در فکر مملک

نيفتادند ودر حلقۀ کوچک حفظ چوکی و مقام ، از مردم دور شدند و ميدان عمل 

را به کسانی گذاشتند گه گرفتار جلب منافع مادی بيکران برای خود واقوام و 

بستگان خود از طبقۀ با^ يا متوسط  بوده اند، که در نتيجه محروميت عامه را 

طبقات استثمار کننده و نه گروه استحصال چون در رژيم نه .... بار می آورد

شده،شعور خاص طبقاتی را داشته اند، بنابرين ھيچ يکی منافع خود را وابسته 

آنھم اقليت محض . به آن رژيم ندانسته و در حالت بی تفاوتی و^تعلقی بوده اند

چون حکومت ھا . بيش از ده، بيست ھزار يعنی عشرعشر جامعه نبوده اند

ر ومرکب از کارمندان مستثمر وبھره کش بوده اند، بنابرين پيوسته غارتگ

ھمواره درمقابل يک غارتگر شناخته شده وآزمايش شده ، اگرمدعی نوی از 

ھمان طبقه به ميان آمده، مردم او را برای نجات آنی خود از دست غارتگر قديم 

يستم پذيرائی کرده اند، ولی بمجرد آغاز بکار و دادن امتحان نخستين، چون س

                                                

٣٠٢
  ٨٠٥، ص ١غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٤ 

فکر واستثمار جامعه فرق نکرده، کارمندان جديد نيز به اعمال فجيع تر از سابق 

  .دست زده اند

بنابرين ھمواره نفرت عمومی در مقابل حکمرانان موجود بود و اگر 

دستی از بيرون يا درون مملکت خواستی که اين مردم شاکی واستثمار شده را 

ی نداشته است، زيرا ھرحکومت با بر خtف دستگاه حاکم استعمال کند، مشکل

و اگر .عمل خود ودادن آزمايش، اکثريت مردم را از خود رنجيده ساخته بود

ًفرضا در آن دستگاه چند تن مخلص ونيکوکاری ھم بوده، آنان ھم به شامت 

  .اعمال اکثريت کارمندان استفاده جوی منفور گرفتار بوده اند

يص اجتماعی مردم جامعه شناسی افغانی و تجربۀ صفات وخصا

افغانستان نيازمند کنجکاوی ھای ژرف در بنيان ھويت اين جامعه از نظر تاريخ، 

جغرافيا،اقتصاد، نژاد، زبان، عقايد و مواقف اجتماعی قبايل و روستانشينان 

وشھريان وکوچيان آواره گرد و بقايای مسالک روحی مانند مذاھب،طرايق 

م با تاثيرات مدنيت صنعتی جديد و وافکار صوفيه و راھبانه است، که توأ

٣٠٣».فرآورده ھای عصر حاضر بايد  پژوھش وکاوش گردد
  

» آتش درافغانستان«نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت،در کتاب 

خان يک حکمرانى بود که نه هللا امان ا« : در مورد امان هللا خان مينويسد

ن بادى گارد و کش و ھيچ پادشاھى بدو. درشرق ديده شده بود و نه درغرب 

خان ھرجا هللا اما برعکس امان ا. جايى نمى رفت) تشريفات خاص امنيتى( فش 

مواظب (فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که  .ميرفت و بامردم ملحق ميگرديد

خان هللا امان ا. ملت بادى گاردمن است: خان ميگفتهللا امان ) خودش باشد

   ٣٠٤».ديوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت

خان وضع ادارى کشور را هللا مان  ا«:ميگويددرجای ديگری ستوارت 

طرزى نظريه داد که حکومت بايد در انحصار سلطنت ... سر و صورت مى داد،

خان در هللا نباشد، بلکه مردم بايد در آن شرکت نمايند، تنھا يکى از اقرباى امان 

ن على احمد خان برخورد ميکرد و آهللا کابينه عضويت داشت که ھميشه با امان 
                                                

٣٠٣
  ١٨٩- ١٨٧ حبيبی، جنبش مشروطيت،چاپ دوم، ص-  

٣٠٤
  ٢٥،٧ آتش در افغانستان، صص -  
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خان بود و با^خره وى را از وزارت داخله سبکدوش وبجاى وى شيراحمد خان 

هللا شيراحمدخان براى برتانيه کار ميکرد و در برانداختن امان . را تعيين نمود

خان ھرگز معاش خود را ازبودجه دولت هللا  امان .خان مخفيانه فعاليت مينمود

وقت : قوق خود را بگيرد گفت نگرفت و بارى چون به او گوشزد کردند که ح

اما روزى رسيد که در غربت پولى براى اعاشه خانواده اش .کار را ندارد اين

  ًنداشت مخصوصا بعد از جنگ جھانى دوم براى خريدن نان خشک محتاج شده

    ٣٠٥».بود

! بلى « : اقای حبيب هللا رفيع درمقدمه کتاب حاکميت قانون مينويسد که 

د، سھو ھا داشت، در جنون عشق به وطن حرکات خان انسان بوهللا امان 

افراطى از وى سر زد، در بين دسايس روس و انگليس ـ دو دشمن بزرگ ـ گير 

آرمانش . ماند، اما ھدفش پاک و مقدس بود، آرزويش خدمت به وطن بود

پيشرفت کشور و ھمسرى با رقبا و سيالھا بود و اين ھا را ھيچ گاه تاريخ کشور 

 و تاريخ ھم بر کسى رحم نمى کند، قضاوت تاريخ قاطع است و فراموش نمى کند

تاريخ به شکل مقايسوى چھره ھايى را ھم عيان خواھد ساخت که تحت شعار 

دوستى ، دشمن آدميان بودند و چه کار ھايى که نکردند و بنام اسtم وحشتى 

 با بيشتر از کافران را بر مردم خود روا داشتند و ملت مسلمان افغانستان را

  ٣٠٦».جنگ ھاى خونين خويش به گودال نيستى و بربادی سوق کردند

او با حصول استقtل . ًشاه امان هللا واقعا مرد انقtبی و از خودگذری بود

سياسی افغانستان، نه تنھا حيثيت واعتبار انگليس ھا را در انظار جھانيان خورد 

ران محمدزائی وخمير نموده بود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سردا

  ،خوانين و روسای قبايل و روحانيون بزرگ، دشمنی آنھا را نيز 

  .بجان خريد

  

  

  

                                                

٣٠٥
  ٤١، ٣٠ آتش در افغانستان صص -  

٣٠٦
  ١٢ پشاور،مقدمه از حبيب هللا رفيع،ص ١٣٧٨تان ، چاپ  حاکميت قانون در افغانس-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٦ 

  !تعيين جايزه سر نادرخان و برادرانش

 

                       

  نادرشاه ناجی کشور از چنگ سقوی         سردارھاشم خان برادر نادرشاه

کاتب، ميگويد که پسر سقا بارھا نادرخان وبرادرانش را تکفير وتھديد 

/ ١٣٠٨ حمل ٢٦و به ارتباط وقايع .به ھتک عصمت به ناموس شان کرده بود

سد که بچۀ سقاو فرمان تکفير وترور نادرخان   اپريل،  کاتب مينوي١٥مطابق 

ًوبرادرانش را عنوانی مردم سمت جنوبی ومشرقی رسما چنين اعtن و پخش 

  :کرد که در اخيرآن فرمان آمده بود

شخصی که آنھا را معدوم وتباه بسازد،غازی وخيرخواه اسtم «

  شناخته شده، به قرارذيل از دربار سلطنت اسtمی 

 :سرفراز ميشوند

  ھرکه نادر را زنده بياورد، چھل ھزار روپيه انعام - ١ 

وھرکه کلۀ او را بياورد، سی ھزار روپيه نقد ويک ميل تفنگ 

 . جاغور دار داده ميشود

 زنده ھرسه برادران او فی نفری ده ھزار روپيه جمله -٢

سی ھزار روپيه ھرکه کله يا زندۀ ھرکدام را بياورد، ده ھزار 

به قرار فوق از . جاغور دار داده ميشودروپيه ويک ميل تفنگ 

امر و ارادۀ حضورم به نسبت نادر و برادران او، شما را 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٧ 

اين در حالی بود که قبل از آن پسرسقاء به بيست  ٣٠٧ ».آگاھانيدم

تن از دزدان خود وظيفه داده بود تا نادرخان و برادرانش را 

اورد، ترور کنند  و ھرکه سر يکی از اين برادران را نزد آو بي

   ٣٠٨ . ھزار روپيه جايزه  خواھد گرفت٣٠مبلغ 

دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به : کاتب درجای ديگری ميگويد

 ځدرانيکی کازک خان :  آوردن سر نادرخان به حضور پسرسقاو شدند

سرجھاندادخان بود وديگری غوث الدين خان پ) درانځبرادرزادۀ ببرک خان (

نادر خان را در بدل گرفتن پول بيشتری از پسرسقا  بود که ميخواستند یئاحمدزا

جايزۀ ايکه برای قتل نادرخان از جانب پسرسقاو، خصوصی . از ميان بردارند

   ٣٠٩. تعيين شده بود، مبلغ آن يک صد ھزارروپيه بود

،از پيروزی قبايل سمت جنوبی تحت  ) جو^٦( سرطان١٤و در ذيل وقايع 

وليخان بر قوتھای سقوی درلوگر ابراز رھبری وثبات مردانۀ نادرخان وشاه 

  :خوشنودی کرده ياد آور می شود که 

پسرسقا با خاطر قرين تشويش و راه اضطراب درپيش داشت و با اعtنھای « 

کی وعلی خيل وجدارن وجاجی ََر وتړتطميع قبايل سليمانخيل واحمدزائی واند

tنمايان تبعۀ نفس به وعدۀ پول وانعام پيھم به ذريعۀ طياره وم.... وغيره را

نادرخان و برادرانش را دستگير يا قتل اماره، نشر و توزيع ميفرمود که محمد 

  .٣١٠»نموده ، فtن مبلغ پول انعام از حکومت بگيرند

  

  : حمايت قاطع قوم جاجی از نادرخان

  کاتب ازشھامت قوم جاجی ، که قاطعانه در کنار نادرخان ايستادند و او 

   ١٩/ اسد٣٠حمايت کردند، ستايش ميکند و  درذيل وقايع را تا پيروزی برکابل 

                                                

٣٠٧
   ١٤٢ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

٣٠٨
  ١٣٧ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٣٠٩
  ٣٦٢ ،٣١٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٣١٠
 ، اسامی اقوامی را که در ٣١٥، کاتب درصفحه ٣٠٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

وامتيازات مادی، به طرفداری از بچۀ سقاو برضد امان هللا خان و نادرخان  می عوض پول 
  .جنگيدند، متذکر شده است



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٨ 

  : مينويسد١٩٢٩اگست 

محمدنادرخان که در بين علی خيل قوم جاجی جای احيای نام « 

وننگ افغان گرديده، از عھد و پيمان و اتحاد و اتفاق آن قوم 

شجيع که با او از در اخtص و صداقت معاضد ومعاون گشتند 

سقاء را تعھد نمودند، اعtنی طبع و به وفتح کابل وتبعيد پسر 

 »...فرستاد] به کابل[ذريعۀ قاصد ھای خفيه از طرف غيرمعروف 

٣١١.   

ازگزارش کاتب،برمی ايد که قبل ازاين تاريخ، درچھاردھم اسد مطابق 

،نادرخان يک اعtن عنوانی مردم کابل وشمالی و پغمان ١٩٢٩پنجم اگست 

در اين . صادرکرده بود] صی ورفع گtيه گردن خt[وميدان ، منحيث اتمام حجت

عموم اھالی شمالی وکابل وچھاردھی ولھوگرد وپغمان « :اعtن آمده بود

وارغنده وميدان، دست ازياری پسرسقا برداشته، معاونت ومددگاری او را نکنند 

واگر بتوانند او را دستگير وا^ قتيلش سازند وا^ ازچھار طرف افغانان با غيرت 

. ه آورده، او را به ھرجھت که باشد، مخذول ومنکوب خواھند کردوننگ حمل

اقدام در جنگ نکرده، خود را قرين راحت ] مذکور[زينھار اھالی مواضع معينه 

و رفاھت شناسند و در صورت مخالفت از نگارش اين اعtن که محض اتمام 

٣١٢ ».حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را نسبت به افعال ذميمه خود دھند
  

  : کاتب در رابطه به عزم جزم قوم جاجی وديگراقوام جنوبی مينويسد

وپسرسقا که در حقيقت ونفس ا^مر شخص سر و پا « 

برھنه از عقل و دين بيگانه و صحرا نورد غارنشين بيخانه و 

^نه بود و کسب معاش به سرقت و قتل وغارت احاد افراد اسtم 

مردم سير به سر می برد و مينمود، وگاھی گرسنه و وقتی از مال 

تجمل و اسباب پادشاھی را متصرف و قرين راحت و رفاھيت 

و بر زبان ھمی راند که خدايم داده . کند]می[شده، دل از آن بر ن

و به شمشير اريکۀ امارت را متصرف شده ام،اگرلک ھا نفس 
                                                

٣١١
  ٣٨٠-٣٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٣١٢
  ٣٥٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٢٩ 

ھtک وھزاران خانه خراب ومملکت سراب وملت معدوم و فنا 

ک امارت نکنم، پس نظر به خيا^ت فاسده شود تا زنده ام تر

وضالۀ او که تا کنون ذخيرۀ دولت وملت را بر باد غارت داده و 

مملکت را از آتش انقtب فحيعت انتساب خراب کرد، ^جرم قبايل 

با غيرت جنوبی متحد و متعھد شده ، قرار دادند که ده ھزار کس 

ازه ھزار مرد از راه چھار آسيا، ده ھزارکس از راه بتخاک و دو

نبرد از راه سرچشمه و ميدان برکابل بتازند و وجود نامسعود 

پسر سقاو ودزدانی را که با اومعاون وھمراھند از صفحۀ روزگار 

پس نظر بدين مواضعه وتصميم عزم دليران افغان . براندازند

ُجنوبی ، اھالی شمال وغيره را بايد که آن دزد خسارت مــزد را 
وا^ . ز مرکز حکومت و دار سلطنت تبعيد نماينديا گرفتار و يا ا

دچارھرگونه مشکtت ومذ^ت وخسارتی که آيند، نتيجۀ کردار 

   ٣١٣ ».خود پندارند

خوشبختانه تtش ھای نادرخان با^خره نتيجه داد و اقوام عمدۀ جنوبی  

متحدانه در کنار نادرخان   وبرادرانش ايستادند وسرانجام کابل را از وجود 

  .سقاوی تصفيه نمودنددزدان 

  

  :تھديد به ھتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب پسرسقو

پسرسقاء بشمول سيد حسين وھمراھان شان از فاسق ترين و فاسد ترين 

از آدم ھای رھزن و دزد و آدمکش که سرکردۀ شان، .  افراد روزگار خود بودند

رمت وشرافت  نفرانسان اعتراف کرده باشد، نميتوان انتظار ح٤٠٠به قتل 

  .وجوانمردی ورفتار نجيبانه در حق ناموس و زن و دختر ديگران را داشت

مال ومتاع خانه محمدنادرخان را به نام « به قول کاتب پسرسقو،

ضبط در قيد سياھه آورده و درب سرايش قفل زد و مھر و^ک 

اگر او از راه اطاعت پيش نيايد، ھمه را ضبط و به فرمود که 

                                                

٣١٣
  ٣٨٠-٣٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٠ 

 وليخان و برادرش وعلی احمدخان او و زوجۀ شاهعائله و زوجه 

که ھر دو تن خواھران امير امان هللا خان  و زادۀ عليا 

و ... واز ناچاری در خانۀ حضرت اند ] سراج الخواتين[حضرت

دست بد ناموسی و مفاسقت روز خوف در آنجا به سرمی برند، 

 پسرسقو، بعد از آنکه فھميد نادرخان حاضر به ٣١٤ ».بکشايد

مکاری با او نيست ودر تtش متحدکردن اقوام جنوبی برضد او ھ

عائله وخاندان  وفاميل ) حمل٢٥ اپريل مطابق ١٤(روز« است، 

تمام گرفتار وشب با سپاھيان به ذلت وھتک ... نادرخان را 

عصمت به سر برده، در روز خانه وسرای شان ضبط ونسوان 

هللا خان پسر واسد. شان درخانۀ فتح محمدخان جای داده شدند

امير حبيب هللا خان مرحوم خواھر زادۀ محمدنادرخان و سايرين 

واز جمله زوجۀ شاه . با ديگر متوفقين در ارگ محبوس شدند

وليخان برادر محمدنادرخان را که خواھر عينيه امان هللا خان 

است با زوجۀ شاه محمودخان که خواھر عtتی اوست از خانۀ 

 ».ده نگھداشته، فردا پس فرستادحضرت ھا در شب به ارگ بر

در اين «کاتب به ارتباط وقايع روز بعد آن مينويسد که  . ٣١٥

زوجۀ شاه ولی خان و زوجۀ شاه )  اپريل١٥/حمل٢٦(شب

محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه امان 

هللا خان ودومين خواھرعtتی او وسومين خواھر محمدسليمان 

د اصف خان ھستند، وبه امرحبيب هللا ازخانه خان بن سردار محم

حضرت ھا در ارگ به حضور او جلب شده ، معاملۀ ايکه در 

خلوت با ايشان درميان آمد، معلوم نگشت که ھمان معامله شب 

  .٣١٦ ».قبل،برسر ايشان گذشت يا محترمانه به سر رفت

                                                

٣١٤
   ٩٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

٣١٥
   ١٣٩ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٣١٦
   ١٤٠ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣١ 

بعد از اعtن تکفيرنادرخان و   اپريل،١٦/حمل٢٧و روز

وی بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات نادرخان برادرانش از س

وبرادرانش، از خانۀ حضرات شوربازار به ارگ آورده ميشوند، 

،با ھتک ... امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، درپايان کار«

   ٣١٧ ».پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند

وھم در خtل اين احوال دختر «:کاتب در ادامه  می افزايد

لی خان پسر سردار پيرمحمد خان بن سردار سردار محمدع

سلطان محمدخان برادر اميردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه 

سلطان، دختراميردوست محمدخان است، وحبيب هللا  او را 

خواستار مزاوجت شده واو به عزم انتحار زھر آشاميده وبه 

 ، دوباره به اجبار خواستار او شده، واو]بود[معالجه صحت يافته 

اباء نموده، به درب سرای مادرش سپاھيانی که از رحم به 

فرسنگھا دورند، گماشته حکم کرده که به زور دختر را به بستر 

ودختر ومادر تن به مرگ داده تا اين روز، . مخالطت می کشم

پذيرا نشدند وآخرا^مرچنانچه بيايد او را به اجبار واکراه برده، 

   .٣١٨ ».تصرف شد

ناموسی پسر سقاو درحق آن دختر کاتب از ظلم وبی 

 ١٤در شب چھارشنبه «  :مظلوم درجای ديگری ميگويد

خواجه تاج الدين رئيس بلديه وسيد آقا ) اپريل٢٤= ثور٤(ذيقعذه

قوماندان به امر حبيب هللا خان، مسماة بی نظيردخترسردار 

را که ازخواستگاری .... اميرمحمدخان بن سردار محمدعلی خان 

ار زھر آشاميدن وطناب به گلوی خود انداختن، اقدام حبيب هللا دوب

به انتحارکرده بود، به قھر وغضب از خانۀ پدر وجده اش دختر 

امير دوست محمدخان کشيده ، در ارگ نزد حبيب هللا خادم دين 

                                                

٣١٧
   ١٤٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص-  

٣١٨
   ١٤٤ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٢ 

رسول هللا بردند و او آن بيچارۀ مظلومه را به اجبار نکاح 

   .٣١٩ ».وتصرف کرد

از ) ١٩٢٩ اپريل ٢٦/ثور٦مطابق ( ده، ذيقع١٦کاتب در ذيل وقايع 

تاراج خيمه  واسباب نادرخان  از سوی قوتھای قومی جنوبی مثلی که اقوام 

شنواری وخوگيانی با علی احمدخان کرده بودند، وپناه بردن نادرخان به قوم 

جدران خبرداده ، بار ديگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وھمراھانش پرده  

  :برميدارد و ميگويد

رخtل اين احوال،حبيب هللا خان،شبی دختر نصرهللا د« 

خان نايب السلطنه مرحوم را که با عزيزهللا خان پسر او از بطن 

دختر سردار محمدعمرخان تولد يافته، به اجبار در ارگ 

واو اظھار . خواسته،به ھمبستری ومزاوجت خود، تکليفش کرد

، حافظ ٣٢٠انعقاد عقد مناکحت خود را با امان هللا خان کرده

محمدحسن امام نماز امان هللا خان وگواھان عقد نکاح او ، 

گواھی برصدق اظھار شھزاده خانم داده وحبيب هللا خان ايشان را 

پس از جست وجو اگر محقق : تخويف وتحذير نموده، فرمود که

و . شود که گواھی غلط داده بوديد، باز پرس سخت خواھم نمود

و شب . ازت رفتن به خانه اش دادشب او را نگاه داشته، فردا اج

او را به اجبار ونام تحقيق ] وزيرحربيه[ديگر سيدحسين خان
                                                

٣١٩
  ١٥٧ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  

٣٢٠
دھار فرستاده بود، با خان ھنگامى که براثر فشار اغتشاشيون ملکه ثريا را به قنهللا  امان ا-  

 سال داشت و از زيبائى چشمگيرى برخورداربود ازدواج ١٩خان که هللا عاليه دختر سردارنصرا

 مجبور به ١٩٢٩ جنورى١٤و فقط دوھفته باوى زندکى کرد و در ) ١٩٢٨ دسامبر ٣١(نمود

ليه را خان وقتى به روم رسيد، طtق نامه عاهللا امان . ترک کابل شد و ديگر روى عاليه را نديد

برايش فرستاد وگفته بود که ميتواند با کسى ديگرى ازدواج نمايد، اما عاليه تا اخير عمر با 

 ١٩٦٨در سال . خان نداشتهللا ھيچکس ديگرى ادواج ننمود، درحالى که فرزندى از امان ا

در جشن استقtل » آتش در افغانستان«که ريه تالی ستوارت،نويسنده کتاب )  ش١٣٤٧(ميtدى

سته بود، در دعوت پادشاه افغانستان عاليه را ديده بود که تنھاست و از اولين عروسى شرکت ج

  ) ١٩٤آتش درافغانستان ، ص . ( سال گذشته بود٤٠اش 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٣ 

مناکحت وعدم آن را با امان هللا خان کردن،در منزل خود جلب 

کرده، امر نمود که در پس خانه اين سالون که من نشسته ام جای 

وشب او را نگاه داشته، . راحت او را ترتيب دھيد تا تحقيق کنم

بامداد در منزلش رجعت داد که گويا اين جلب نمودن او 

وخواھرانش ودختران اھالی حرم امير حبيب هللا خان مرحوم، 

کيفر و مکافات زنان و دختران ھزاره است که امير عبدالرحمن 

خان وفرزندش حبيب هللا چنين کردار نسبت به آنان از قوه به فعل 

 را بايد ببينند و مـــــردم وحا^ خاندان ايشان مجازات آن. آوردند

   ٣٢١ ».عــبـرت گيرند

  

ّنادرشاه محق بود تا پسرسقو را اعدام کند ِ َ:  

تذکرات فوق، ھمگی نشانگر، بی ناموسی وھتک حرمت آشکار پسر سقا 

وسيدحسين در حق فاميل نادرخان وفاميل ھای ديگرشھريان کابل است که زنان  

رد ھتک عصمت قرارميگرفته جوان و دختران و پسران خوب صورت شان مو

، برمی آيد که پسرسقو، و فيض محمدکاتبچشم ديد ھای زارش ھا وگاز . اند

] فرومايه[وزير دفاع او سيد حسين حرمت وپروای  ناموس ھيچکسی از وضيع

در سراسر . تا شريف و از مظلوم تا ظالم و از مسلمان تا کافر را نداشته اند

 نشانگر حرمت گزاری به ناموس ديگران کتاب، ھيچگونه روايت وحکايتی که

باشد و يا بوی جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان ومظلومان وشفقت 

برستم ديدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو و سيدحسين در مدت 

حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال جوانمردان وعياران در تاريخ 

لکه برعکس، دراين کتاب، براين ادعای ھواداران کشورمقايسه ومقارنه کرد، ب

حبيب هللا خادم دين رسول هللا، در : پسرسقاو، خط بطtن کشيده شده که ميگويند

دورانی که نادرخان وبرادرانش با نيروھای قومی جنوبی با او در جنگ بودند، 

                                                

٣٢١
  ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٤ 

از ناموس شان نگھداری نمود و نگذاشت تا کسی دست تجاوز وبی حرمتی 

  ھا دراز نمايد؟؟؟بسوی آن

بنابرين کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عيارمنش و جوانمرد 

می شمارند، معلوم ميشود که آنھا معنای عياری وجوانمردی وعصمت ناموس 

حرمت ناموس ديگران وحمايت از مظلومان، ومستمندان، شرط .  را نميدانند

ای از جوانمردی ديده اول عياری است،در کجای اعمال حبيب هللا، نشانه 

     ميشود؟

نادرخان به حيث کسی که بيشترين خطر، وھتک حرمت متوحه ناموس 

خودش وناموس برادرانش و ناموس شھريان کابل و ناموس تمام مردم 

ًافغانستان شده بود، کامt حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و متجاوز و 

ير و اعدام نمايد، زيرا که  درد چپاولگر را بھر وسيله ای که  ممکن باشد، دستگ

و رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گيری يک افغان  از چنين عملی را کس يا 

کسانی تا عمق اسخوان خويش درک و احساس کرده ميتواند که چنين مصيبتی 

وجز قصاص و اعدام متجاوزان ، ھيچ چيز . برسر فاميل خودش آمده باشد

 . از نفرت وانتقام را را اطفاء و متسلی کندديگری نميتواند قلب ھای داغدار پر

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس وعزت 

وشرف وغرور استقtل طلبی مردم افغانستان، يک کار سترگ ملی بود و با 

نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از سوی کاتب ھزاره، جا داشت که مردم 

خدمت بزرگ، نادرخان را به پادشاھی خود برگزينند، و افغانستان، به پاس آن 

برای قدر شناسی از اين خدمت بزرگ، ميناری در چارسوق شھرکابل بر پا 

دارند و نيز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و در آن روز در پای آن مينار، 

البته مردم کابل دست به اعمار چنين . گل بگذارند و دعای شکر گزاری کنند

يناری زدند ولی نه درچھارسوق شھر، بلکه در دروازۀ ^ھوری،نزديک  م

اما چيزی که اين فداکاری بزرگ نادرخان را بزودی  زير سئوال . با^حصارکابل

از نفرت وکينه نسبت به او کرد، اعدام و  برد وبجای حرمت، دلھا را مملو

نادرخان وقتی . نابودی مشروطه خواھان و ھواداران راستين شاه امان هللا بود

که نادرشاه شد، اکثريت اعضای وطن پرست مشروطيت دوم را که ھرکدام شان 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٥ 

در راه حصول استقtل  کشور وحفاظت از آن  جان فشانی ھا کرده و سوز ودرد 

زندانھا را تحمل کرده بودند، محکوم به اعدام و يا راھی شکنجه گاه ھا و 

درش ھاشم خان در حق اھالی اين عملکرد نادرخان و برا. زندانھا نمود

وطنپرست مشروطيت دوم، سبب گرديد تا مردم چيز فھم بگويند که سقوط رژيم 

امانی و روی کار آمدن رژيم سقوی بجای آن، کار انگليس ھا بود،وعtوه نمايند 

که روی کار آمدن نادرخان بجای حبيب هللا، نيز کار انگليس ھا بود، واعدام 

ان انداختن مشروطه خواھان نيز پtن  انگليس ھا وسر به نيست کردن وبزند

. بود، ونادرخان و برادرانش، عامل اجرای پtنھای انگليس در اين کشور بودند

اتھام اجنتوری نادرخان  به انگليس را، تا اخير حيات اين خانواده کس 

  .   نتوانست، از روی شانه ھای آن  خانواده بردارد

                

  

  :نتيجه

       ت  ـه چون عيب تو بنمود راسينئآ

  ينه شکستن خطاستئخود شکن آ

 بار نقل ٩٠ بيش ازبااز آنچه دراين مقاله  ، اين بيت حکمت آموزذکرمجددبا 

قول از کتاب مؤرخ نامدار کشور فيض محمدکاتب نشان داده شد، ميتوان به اين 

  :نتايج دست يافت که

مظاھرتمدن وفرھنگ ، بچه سقاو،يک آدم دزد،راھزن، جاھل، ضد  -١

ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر ارتجاع وآله دست انگليس بوده و بد 

نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان است که کارکردھايش برای ھيچ يک از 

  .ھموطنان و ھمشھريانش جز شرمساری چيزی در بر ندارد

 داری  حبيب هللا کلکانی، يک آدم بيسواد وجاھل بود، واز دين- ٢ 

واسtميت  اطtعی نداشت، وبنابرين از مھمترين وملموس ترين آموزه ھای 

انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عھد وميثاق وپابندی  : دين اسtم از قبيل 

به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  در 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٦ 

نميتوانست خادم دين رسول هللا باشد، بنابراين او . جنگھا، فھم و شناختی نداشت

. ًبلکه اعمال و کردارش ، تماما برخtف دين اسtم وارشادات رسول هللا بود

محض بخاطر برابری قافيه شعر بوده » حبيب هللا،خادم دين رسول هللا«ناميدن 

سا^ر  «:کاتب بر او چنين شھادت ميدھد. است، نه بخاطر واقعيت امر دين داری

شوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول هللا نھاده ودر دزدان و پي

٣٢٢ ». حقيقت ونفس ا^مر ھادم آن بود
  

 حبيب هللا کلکانی، مرد پاک دامن وحفاظی ھم نبود،اگر دستش -٣

او دخترسردار محمدعلی خان . ميرسيد از تجاوز برناموس مردم دريغ نمی کرد

 زھر نوشيد ولی نمرد، چون نجاتش را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو،

  .دادند، اما پسرسقاو با^خره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد بست

 حبيب هللا کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسيران را زنده زنده -٤

در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنھا را جدا کرده برسر 

  .گشتاند تا مردم از وی بترسندچوب نصب ميکرد و درشھر می 

 افراد سقاوی بدستورحبيب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند -٥

که اطفال شيرخواره را در بغل مادر شان با تفنگ ميزدند تا با مادر خود يکجا 

کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وھtکو سراغ .ھtک شوند

  !ميدھد وبس

يفه ای مثل قوم ھزاره و مردم وردک و لوگر  ھيچ قوم وطا-٦

وتگاب،واقوام درانی  و ميرزمانخان کنری درافغانستان از امان هللا خان حمايت 

ودر ميان . نکردند ومثل آنھا مورد خشم وسرکوبی و قتل سقويان قرارنگرفتند

خانواده ھای وابسته به امان هللا خان، ھيچ خانواده ای مانند خانواده نادرخان 

ووابستگانش از سوی پسر سقو مورد استھزاء واستيذاء وھتاکی  وبی باکی 

  .قرارنگرفته اند

 حبيب هللا کلکانی، به عھد وپيمان وسوگند به قرآن باز و بند نبود، -٧

چنانکه دوبار اوعھد و امضای برقرآن  را شکست و سرانجام قرآن خصم جانش 

                                                

٣٢٢
  ٢٩٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٧ 

انی،در جبل السراج پيمانی مبنی بار اول با  احمدعليخان نمايندۀ دولت ام. شد

برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ولی ھمينکه از سوی 

دولت رتبه ومعاش وتفنگ وکارتوس گرفت ، از اختيارات دولتی  برضد دولت 

  .استفاده کرد و اين اولين نکث عھد ونقض سوگند او با قرآن است

 خان عھد وسوگند و بر قرآن  باردوم حبيب هللا کلکانی، با عنايت هللا-٨

امضا کرده وتعھد سپرده بود که به منسوبان خاندان سلطنتی ومامورين دولتی 

مشخص وخدمۀ نظامی ارگ بد رفتاری نکند، واذيت وآزاری نرساند،  اما او در 

ھمان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن وبستن ومصادرۀ اموال 

به . به سلطنت ومحافظين  داخل ارگ را دادمامورين دولتی و اشخاص وابسته 

  .اين حساب پسرسقاو برای دومين بار سوگند خود به قرآن را شکست  کرد

 حبيب هللا کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، بارھا، -٩

به مال وناموس منسوبين خاندان امان هللا خان ونادرخان وبرادرانش،دست 

مود که آن عمل در شأن ھيچ کسی که ذره ای از ھتک عصمت ودست درازی ن

  .وجدان وانسانيت و جوانمردی داشته باشد، شايسته نيست

 حبيب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وھزاره را -١٠

صادر نمود، درحالی که اين عملش يک جنايت بزرگ ملی بشمار می رفت، 

زيرا ھزاره ھا و قزلباش ھا نيز جزئی . ونمی بايست دست به چنين کاری ميزند

از اتباع اين کشوراند و در راه استقtل وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق 

ازميان اين دو قوم . دارند دراين کشور مثل سايرين آبرومندان زندگی کنند

بھترين دانشمندان، بھترين طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت ھای 

ھترين مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونظاقان به ظھور مشروطه خواه، ب

  . رسيده اند

حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا  -١١

ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان مردم دامن زد و با صدور فرامين رسمی، 

ملت بين « بقول کاتب ًرسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، چنانکه  

مخالفت ^ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بtد 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٨ 

و تقاتل عباد نھاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه 

   .٣٢٣».مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

 حبيب هللا کلکانی، تروريسم را برای نخستين بار، درکشور،  ترويج -١٢

ر اشخاص وافراد مخالف خود، بدون درنظرگرفتن عواقب وخيم و برای ترو. داد

ًطبعا اگر تروريست متعلق به قومی ديگری می بود، . آن ، جايزه تعيين ميکرد

در واقع تمام قوم مقتول، تروريست وقوم او را به چشم دشمن می ديدند، وآنھا 

  .ھم در صدد برمی آمدند تا انتقام خود را از طرف مقابل بگيرند

امان هللا  بدون ترديد نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت -١٣

خان و انصراف  عنايت هللا خان  از امارت و به قدرت رساندن حبيب هللا کلکانی 

درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن از کابل، . برجسته بود

 بود، و بنابر فاميل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده

رسم افغانی می بايد از آنھا صيانت وحفاظت مينمود و اجازه نميداد که پسرسقاء 

آنھا را به ارگ احضار و توھين کند، اما اين حضرات ھيچ کاری در ممانعت پسر 

سقاو از تجاوز وھتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و نيز ناموس مردم شھرکابل 

ايخ ميتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی او وبرادر بزرگش نورالمش. نکردند

ًخود، اقt يک خطابه در مسجد پل خشتی در مذمت تجاوز  برناموس مسلمانان 

وقباحت لواطت و رقصاندن پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ايراد کند 

  .که نکردند

  در تاريخ کشورھای منطقه سراغ نميشود که يک فاتح ھرقدر قھار -١٤

ده باشد، دستور قطع کردن اشجارمثمر وغير مثمر ويا دستور آتش وجبار بو

زدن خرمن يا خانه ھای مردم را داده باشد ، ولی پسر سقا اين عمل زشت و نا 

  بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت پشتونھای صافی 

  .ه باشدميباشد، انجام داد تا مردم را وادار به اطاعت اجباری از سقويان نمود

 با در نظرداشت حقايق نقل شده از تذکرا^نقtب فيض محمدکاتب، حبيب هللا -١٥

کلکانی، ھرگÖز دارای  کرکتÖر واخtÖق عيÖاری وخÖصلت جÖوانمردی نبÖوده اسÖت، 

                                                

٣٢٣
   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٣٩ 

يÖا کابÖل زمÖين » عيÖاری از خراسÖان«وجای افسوس خواھد بود اگÖر کÖسی او را 

ر وقابوسÖÖÖنامه وجÖÖÖامع آئÖÖÖين عياری،بنÖÖÖابر کتÖÖÖاب سÖÖÖمک عيÖÖÖا  زيÖÖÖرا در.بÖÖÖشمارد

الحکايات عوفی ، پاکدامنی وچشم نداشتن به مال وناموس ديگران، وفا به عھد 

بÖه اسÖيران دسÖت درازی نکنÖد،و « وپيمان ونمک شناسÖی وتحمÖل وشÖکيبائی  و

ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھÖد و بÖر آن سÖفره کÖه 

  . ٣٢٤ ».نان خورده باشد، بد نکند

از اصول جوانمردی وعياری که در متون تاريخی واخtقی ھيچيک 

مردمان منطقۀ ما ذکر شده، در وجود حبيب هللا کلکانی وياران فاسق ومتجاوز 

، توھينی »عياری ازخراسان«او ديده نمی شود، پس ناميدن ،حبيب هللا بحيث

او را بايد يک دزد داره ئی، . بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ کشوراست

يک رھزن سرگردنه و يک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم و

دانست، تا فرزندان محل ونسل ھای آينده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی دوری 

بجويند و راه و روش او را که ھمانا دزدی وچشم به جيب ومال و ناموس مردم 

  .ًداشتن بود،مذموم بشمارند و جدا از آن دوری نمايند

گ بشريت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به  در فرھن-١٦

مال و دارائی و ناموس مردم، بدترين و زشت ترين کارھا شمرده شده ، و برای 

درتاريخ ھا و اديان مختلف  نيز از .  انسان ھيچگونه افتخاری به ھمراه ندارد

فس بنابرين بايد درنصاب تعليمی شاگردان مکاتب،ن. آن نکوھش شده و می شود

دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ ماھيت اخtقی 

  . واجتماعی خود تقبيح ومحکوم شود تا کسی درآينده اين کارھا را تکرار نکند

متاسفانه براثرعدم توجه به اين موضوع مھم حياتی بود که افراد 

چنان در  مسعود وھم–منسوب به شورای نظار در حکومت چھار سالۀ ربانی 

ًدورۀ حامدکرزی، تقريبا عين ھمان کارھای را بمنصۀ عمل گذاشتند که درعھد 

حبيب هللا کلکانی سقويان  انجام می دادند،به ھمين خاطر، مردم آن دوره ھا را، 

  .سقاوی دوم و سقاوی سوم مسمی ساخته اند

                                                

٣٢٤
  ٢٠١الدين تھرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جtل -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٤٠ 

   و در  آنھايی که در اروپا برای تجليل از حبيب هللا کلکانی محافلی تدوير -١٧

آن سخنرانی ميکنند، آيا گاھی با خود انديشده اند که از اين محافل چی نتايجی 

بدست می آورند و چی درس ھای برای فرزندان وجوانان خود تقديم ميکنند؟ 

بخاطر خدمات دينی » حبيب هللا ،خادم دين رسوهللا«بدون شک، تجليل از 

در مورد دين رسول هللا ، دانشی زيرا حبيب هللا آدم بيسواد و . واسtمی او نيست

دزدی وآدمکشی و زنده کباب کردن انسانھا : تمام فکر و انديشه اش. نداشت

وتشھيرکردن مخالفين در بازارھا و زدن وبستن و غارت کردن مال مردم و 

تجاوز و دست درازی به زن ودختر وپسر ديگران بود، که اينگونه اعمال ھمه 

بنابرين تجليل از حبيب هللا ،در واقع . سtم استبرخtف دين و مغاير شريعت ا

تجليل از بيسوادی ونادانی  وتجليل از دزدی و راھگيری وغارت وچپاول 

وتجاوز برناموس ديگران، تجليل از مسدود کردن دروازه ھای مکاتت ومعارف 

اميد وارم اين ھموطنانم ، بجای  تجليل از . و تعليم و تدريس وآموزش است

نی وظلمت و وحشت و بر بريت و ادمکشی و قلدر مآبی و راھزنی جھالت ونادا

که سرانجام به غارت وچپاول شھريان کابل می انجامد، نھال دوستی و برادری 

و برابری وعدالتخواھی و رفاه عمومی را بنشانند و بذر دانش بکارند و برای 

  .اخtف خود درس شرافتمندانه  زندگی کردن را بياموزند

بجای تجليل از يک دزد ويک آدمکش بيسواد که ھيچ  ست تا  بھترا-١٨

جوھرشاه غوربندی، : افتخاری بھمراه ندارد، از شخصيت ھای بزرگی چون

سرشار شمالی، ليلی  و محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،

داکتر دوست ،استاد غtم علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين  روشنی، صراحت

انی، استاد عبدالحق واله،انجنيرعزيز جرأت وغيره  شخصيت ھای محمدپرو

مبارز تاريخی که در دفاع از استقtل وطرد بيگانگان در جنگ ھای اول ودوم 

ميرمسجدی خان کوھستانی : وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند مانند

 -يانیاوپ(وميردرويش خان قشقاری و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان 

وديگر مردان مبارز ونيکنام پروان وکوھستان محافل علمی وفرھنگی ) پروانی

ترتيب داده شود وکارنامه ھای آنھا  برحسته گردد و بطورشايسته ئی از آنھا   

  قدردانی شود؟ 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٤١ 

آيا شايسته تر نيست تا نام مکاتب و ليسه ھا، وکودکستان ھا و جاده -١٩

ی مناطق کوھدامن وکوھستان و استالف و ھا وچارسو ھا و خيابانھای شھرھا

مير بچه کوت  وچاريکار وپروان وغيره به جای حبيب هللا کلکانی، به  نام ھای 

شخصيت ھای فرھنگی وسياسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده 

  وافتخار انگيز برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

در ميان خانواده  ح شد،آنطور که در بخش ششم اين مقاله تشري  -٢٠

ھای کابل، ھيچ خانواده ای مثل خانواده نادرخان و وابستگانش از سوی پسر 

آنھايی که . سقو مورد استھزاء و استيذاء وھتاکی  وبی باکی قرارنگرفته است

امروز سنگ طرفداری از نادرشاه وظاھرشاه را به سينه ميکوبند، بايد متوجه 

نادرخان وظاھرشاه وھم ھوادار حبيب هللا پسرسقو باشند که نميتوانند ھم دوست 

به کtم ديگر، کسی که در تمجيد ازحبيب هللا کلکانی کتاب نوشته و او را ! باشند

ناميده است، در واقع، » عياری از خراسان«و» با ناموس«و » شاه ديندار«

ھتک حرمت واستھزاء درحق نسوان خاندان نادرخان، مورد تائيد وی بوده 

واداری ازچنين کسی ، تائيد غير مستقيم از رذالت ھا و بی ناموسی ھای ھ. است

پسرسقو در حق فاميل نادرخان پدر ظاھرشاه  است و می بايد متوجه موضع 

  !!گيری احساساتی وغير سالم  خود با ظاھرشاه باشند

را حسن ختام اين بحث  شمس تبريزی ودر اخيرچه بھترکه اين سخن

اگرگفتنی باشد و ھمه عالم « :لی دور از امروز گفته بودنمايم که درروزگاری خي

از ريش من در آويزد که مگر نگويم، بعد از ھزار سال اين سخن بدان کس رسد 

٣٢٥ ».که من خواسته باشم
  

  ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨پايان 

  

  

  

  

                                                

٣٢٥
 از قول داکتر اکرم عثمان،نويسنده افغان، ونيز، خط سوم، چاپ داکتر ناصرالدين صاحب -  

  ٥،ص ١٣٥١الزمانی ،
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 دھمچھارمقالۀ 

  

  بر مقالۀ  نگاھی نو

   »د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي« 

  

  ځيرکيارډاکتر رحمت ربي : ليکوال

  از سيستانی:گزارش به دری 

  

  

  مقيم امريکا ځيرکيارداکتر

  

   :د^يلی که  مرا وادار به تبصره براين مقاله نمود

کيار، يک شخصيت علمی  واکادميک و از منورين ځيرداکتر رحمت 

درس خوانده خان  ن در ليسۀ خوشحال است که در افغانستاسا^رزی کنر  قوم

تحصيل کرده  و ) دکترا(ياسی تا سطح پروفيسریودرآلمان در رشتۀ علوم س
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او يک نويسندۀ نامدار در زبان پشتو ومحقق و . اکنون مقيم امريکا است

دانشمند ورزيده است که در رسانه ھای معتبر جھان مقاله وکتاب مينويسد و در 

ازاين . ارائۀ تيزس ھای خويش منابع ومآخذ خود را با نظرخود مشخص ميکند

کيار، بنياد علمی و تحقيقی دارد و ميتواند ماخذی ځيرای داکتر جھت نوشته ھ

  .قابل اطمينان برای تاريخ وفرھنگ افغانھا بشمار رود

کيار، يک ماه قبل ځيريکی از مقا^ت خوبی که از قلم داکتر رحمت 

درپورتال افغان جرمن آنtين منتشر شد ومورد استقبال گرم اھل قلم قرارگرفت، 

 جنوری من آنرا  به ٢٠درتاريخ . بود» ۍ او غـلواکۍ جګړيخپلواکد« مقالۀ 

اما فرصت نيافتم تا برمحتوای  مقاله  .دری برگردان کردم تا فيض آن عام ترگردد

وخt ھای آن مکث نمايم وتبصره ھا وتکمله ھای خود را بنويسم، اکنون 

ی ميخواھم اين مقاله را برای تکميل وقايع آخرين روز ھای سقوط رژيم سقو

  . مورد ارزيابی قرار بدھم ونکاتی برآن بيفزايم

مقاله مرکب از دوبخش است، بخش اول اشارات مختصری به خاطرات 

تذکرا^نقtب، آئينۀ تمام نمای فجايع (مt فيض محمدکاتب در مقالۀ اخير من 

به .  است ، وبخش دوم، خاطرات جنرال يارمحمدخان وزيری  می باشد)سقوی

ش مقاله ھمين ياد داشتھا وخاطرات جنرال وزيری است که نظرم، مھمترين بخ

حقايق مھم تاريخی را به ارتباط سھم گيری مردم وزيرستان درجنگ استقtل 

بنابرين من از . وجنگ نجات کابل از چنگ سقاويان در اختيار خواننده ميگذارد

و تنھا بخش رشادتھای مردم . ترجمۀ بخش اول مقاله صرف نظر کردم

 را تحت رھبری جنرال يارمحمد خان وزيری يکی از دلبستگان امان وزيرستان

هللا خان، با ھدف برگرداندن دوبارۀ سلطنت به امان هللا غازی، به دری برگردان 

  .کرده ام

دراينجا ^زم ميدانم بگويم که در متن مقاله و با اشارت به خاطرات 

بروزکرده که ] يارزيرک[جنرال وزيری، گاھی جمtت وکلماتی از قلم نويسنده

.  پاسخ طلب است و يا بگونه ای بيان شده است که خود نمائی تصورشده ميتواند

محمدگل خان مومند وببرک خان جدران و : گاھی از افراد مشھور ومعروفی مثل

هللا نوازخان مولتانی، شاه ولی خان وشاه محمودخان، وغيره طوری نام برده 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٤٤ 

ه ای باشند ومحض برای تبريک گفتن نزد ميشود که گوئی آنھا اشخاص ھيچکار

جنرال وزيری آمده باشند، درحالی که آنھا ھرکدام در رأس بخشی ازقوتھای 

قومی قرار داشته اند و در تنظيم و رھبری لشکر نجات کابل نقش موثری داشته 

اين موضوع را  وقتی خواننده بخوبی درک ميکند که گزارش مرحوم غبار . اند

 رژيم اغتشاشی درجلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ خوانده را در مورد سقوط

  .باشد 

 برخی  سوا^ت در متن مقاله از سوی آقای داکتر زيرکيار چنين مطرح 

  :  شده

 ٤٠٠ محمدنادرخان در مدت شش ماه تtش در پکتيا نتوانسته بود که  -

  نفر طرفدار پيدا کند ؟

مان هللا خان منتظر  شکست لشکر امان هللا خان در غزنی ؟چرا ا- 

  رسيدن لشکر وزيری نماند؟ 

 درحالی که قوتھای وزيرستان ميدان ھای جنگ را فتح کرده بودند، -

اعtن متارکه از سوی شاه امان هللا جنگجويان وزيری را حيران نمود،چرا شاه 

  متارکه را اقبول کرد ؟

کرده  که جنرال وزيری از کدام سمت برکابل حمله - من ميخواھم بدانم 

  بود، از سمت شاه شھيد وتپۀ مرنجان يا از سمت با^حصار وکوه شيردروازه ؟

در چمن،حضوری، : قرارگاه لشکروزيری در کجای کابل واقع  بود

  درشاه شھيد، در با^حصار ؟

ميخواھم بدانم که حضرت شوربازار پيام امان جان خواستن پسرسقو را 

   کابل  آورد؟ ميزان درکجا  به سران لشکر نجات١٩درشب 

ميخواھم بدانم که در معاھده پانزده ماده ای سران لشکروزيرستان با 

محمدنادرخان قبل از حرکت بسوی کابل ،غير از گرفتن کابل بخاطر امان هللا 

  خان، ديگر شامل کدام مواد بود؟ 

در جريان حکومت سقوی، دو مؤرخ ورزيده يکی مير غtم محمدغبار 

ھمچنان يک نويسندۀ ديگر بنام غtم محيی الدين وديگری فيض محمدکاتب، و

انيس نيز در شھر کابل حاضر وناظر اعمال سقويان بوده اند،  ووقايع وحوادث 
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دوران سقوی را نوشته اند، آيا نظريات وخاطرات جنرال وزيری با نوشته 

وخاطرات آن سه نفر باھم سرميخورد ويا از ھم متفاوت اند،کدام يک ازاين 

د تاريخ ميخورد وکدام نظريات جنبۀ تبليغاتی وخود محورنمائی نظريات بدر

  دارد؟ 

بايد خواننده جريان حمله برکابل وخطوط حمله قوت ھای مھاجم را تا حد 

ممکن بشناسد و روند محاصرۀ ارگ وچگونگی فرار بچۀ سقو وعاقبت کار او 

 را به را دريابد که پسرسقو بعد از فرار به کجا رفت وحکومت جديد چطور او

  .مرکز حاضر کرد و بعد او وھمراھان وی را محکوم به اعدام نمود

ھمين سوا^ت بايد از ^بtی نوشته ھای مؤرخين مذکور وخاطرات 

من حين برگردانی متن مقاله . جنرال وزيری دريافت و به خواننده تقديم گردد

. نداشتممتوجه اين نکات بودم، ولی فرصتی برای دريافت  جواب سوا^ت متعدد 

چون ميخواھم ازاين مقاله درتکميل نوشته ھای تذکرا^نقtب فيض محمدکاتب، 

و مرحوم غبار استفاده کنم،اينک در تجديد نظرخود برآن مقاله  سعی کرده ام 

برای سوا^ت مذکور پاسخ پيدا کنم و  توضيحات تکميلی را در داخل مقاله ، در 

موضوع را از . ارج قوس قtبی بگذارمبگنجانم ومتن مقاله را خ[  ] قوس قtبی

  ٢٠١٦/ ٢/ ٣٠سيستانی .           خاطرات جنرال وزيری آغاز ميکنم

*  *  *  

  جـنرال وزيـريکتاب خاطرات 

  )د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخ(

  

  : ١٩١٩» ، يا قرارداد نحسناولی تړون«-)١

جنگ با دزد  و  ؛١٩١٩جنگ استقtل (مردم وزيرستان، در ھردو جنگ 

شخصيت نامدار  .نقش تعيين کننده بازی کرده اند) ١٩٢٩ سقاوی / سلطنت

در ) ١٩٧٢اګست ٢۶-١٨٧١(ّيـار محمد خان وزيـریولسی ونظامی وزيرستان 

و در جنگ با غاصب . جنگ استقtل قواندان نظامی اقوام وزيرستان بود
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يار عزيز وگرامی او را امان هللا خان بس. جنرال ولسی بود) بچۀ سقاو(سلطنت

به ارتباط جنگ استقtل   خودکتابدرّجنرال يار محمد خان وزيری . ميداشت

بعد از جنگ   مگر.ً از مناطق ما تقريبا دوھزار نفر شھيد شدند«:چنين مينويسد

استقtل سھم ونصيب ما ھمان چيزی شد که بين امير عبدالرحمن خان  

 شده بود، وما يک بار ديگر با تعيينډيـورنډ وانگليس ھا در معاھدۀ منحوس 

درحالی » .ريختن جوھای خون خود دست بسته به دشمنان خود تسليم داده شديم

که غازيان ما درميدان جنگ تفوق داشتند وانگليسان رو به فرار وبه شکست 

با دشمن امــان هللا خان حيران مانده بودند که چرا  غازيان مجبور شده بودند،

آتش بس، بدون آنکه «پيشنھاد !  بس را قبول کرده است ؟پيشنھاد آتشمغـلـوب 

  .قبول شد» با مشران  وبزرگان ما صt ومشورت کند

د^يل توافق متارکه وتوقف جنگ (داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم، مقالۀ [

رابه جواب اين سوال آقای زيرکيار نوشت ودر ) در جبھات سه گانه استقtل

  : رجوع شود٢٤١ه لينک مقالۀ ب.(پورتال افغان جرمن گذاشت

 http://www.af-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_mutareka.pdf ghan(  

مناطق ما در « جنگ استقtل  رد) ميtدی١٩١٩ (شمسی١٢٩٨ رسالد 

از طرف ھيئت افغانی وفرنگی ] معاھده صلح راولپندی[ فيصله نامه متارکه

يد و از نظرمجاھدين ما، اين سومين معاھده به انگليس ھا مربوط گرد] انگليس[

ازدست ما مغلوب شده «انگليس  در سنگر گرم جنگ» .منحوس ونابکار بود

  ».بود وآماده بود تا تمام شرايط طرف غالب را قبول کند

رھبر وبزرگ تمام اقوام  ر دوران جنگ استقtلّ يار محمد خان وزيری د

محمد نادرخان بعد و زيرستان گرفت را لشکر وټل مرکز نظامی . وزيرستان بود

 مردم،جنگ استقtل رد. ندفتح کآنرا » رسمي«را دعوت کرد تا بطور 

 ٥٥ظرف دو ھفته  بيشتر از وسھم گرفته بودند کندر، ګومل و ژوب وزيرستان، 

سپاھيان انگليسی «  وردند فتح کتھانه ومرکز نظامی انگليس را 

 . به عقب راندنديره اسماعيل خانډيره غازيخان و ډرا تا » ]محلی[وگورکه

» افغانستانحکومت «ژوب، ګومل، و کندر و ھم بزرگان قومی وزيرستان و 
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 به .آنقدر تجھيزات نظامی نداشتند که با لشکر بزرگ و مجھز انگليس بجنگند

  رانوپښتنفر) ٢٠٠٠(ھزارَتقريبا دو ھمين خاطر ظرف دو ھفته انگليسھا 

کندر، وزيرستان، اگر مشران قھرمان «فغانستان  ارجنگ استقtلد. ردندشھيد ک

اعليحضرت امان هللا خان شجاع ما به طرفداری از ژوب و ګومل  و مجاھدين 

ھدف ....ًايستاده نميشدند يقينا که لشکرھای انگليس خود را تا کابل ميرساندند

انگليس ھم ھمين بود و به  ھمين خاطرتعداد بسيار زياد لشکرخود را به 

 وزيرستان ، ژوب ،ګوملې، او ر جبھات د.فغانستان سوق کرده بودسرحدات ا

 . ذکرشده است» جنرا^ن وکرنيtن وقھرمانان راستين « تن از ۶٣نامھای کندر 

ناولی (.کشته شدندو ګورکه ليسی انګعساکر )١٧٧٠٠( ھزار ١٨ًتقريبا 

  ).٩۵ -٩١، ٨٩ -  ٨٧ړون،صص ت

اينکه فتح از  ، نه استبدست آمده شتون ملت پ استقtل با خون گجن

جنگ « کسی که به ارتباط !عطا شده باشدّمحمد نادر خان جانب انگليسھا به 

  راّ جنرال يارمحمد خان وزيريکتاب )بچۀ سقاو(»استقtل وجنگ با دزد سلطنت

   . قضاوتش عميق نخواھد بود،مطالعه نکرده باشد

، جنرال ّ، يار محمد خان وزيری)یسقاو(»غلواکۍ«ر دوران جنگ با د

محمد .  دوباو تمام نظم وسررشته جنگ در دست  وزيرستان و ولسی مردم

 !اينکه او محتاج نادرخان وبرادرانش، نه نددبرادرانش محتاج او بونادرخان و 

ّ جنرال يارمحمد خان قبل از ھرکس ديگراز طرف کابل ارگ  ربچه سقاو د
زيرستان محاصره وو رھنمونی ھای دقيق نظامی او توسط جنگجويان وزيري 

جنرال چھار روز بعد از آن   و ،چھلستوناز شاه وليخان بعد از آن . ده بودش

به ّيار محمد خان نگ استقtل،  جبعد از. دسيبه کابل رپکتيا از ّمحمد نادرخان 

زيراکه انگليس ھا او را به نظردشمن خود می [ وزيرستان رفته نميتوانست،

 نفر ١٥٠مات وطن دوستانۀ او، برای او ودر بدل خدامان هللا خان ] ديدند

 ھنگامی که .ين بخشيد زم]بين کtت ومقر [ شاه جویازدوستان نزديک او در

رشاه جوی به خانۀ وی رفت واو  داز سفر اروپا خود برميگشت،امان هللا خان 

نيز بسيار ّو محمد داود خان وبرادرانش ّ محمد نادرشاه،  او بر.را مtقات کرد

به زبان روان ّجنرال يار محمــد خان وزيـري کتاب خاطرات . دوم بعزيز ومحتر
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بگمان  و.تاريخ ھا ومکانھای جنگ در آن بخوبی حفظ شده است، نوشته شده 

من که برای تحقيق در بارۀ جنگ استقtل وجنگ با غاصبان سلطنت وفھميدن  

   .رسم و دستور پشتولی در افغانستان خواندن آن حتمی است

. ّ يار محمد خان وزيری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخلنيجر:رک(

ملت پريس، : چاپځی. پـيښور، پښتونخوا. د افغانستان د کلتوري خدمتونو اداره: خپروونکی

  ). مخونه٣٨۵ټولټال . زييز کال٢٠٠٠/ لمريز١٣٧٩^ھور، 

بسيار تشکر ميکنم که کتابخانۀ غنی خود را ی رشيد ي ډاکتر يحمن از

را برای مطالعه در اختيارم ّ جنرال يار محمد خان وزيري کتابويم بازکردند برو

  ) ځيرکيار.(قرار دادند

  

  :شروع شدکtت در )سقاوی(»غــلواکۍ«جنگ برضد  -٣

به  شاه جوی از  که در آن زمان غند مشر بود،ّ يارمحمد خان وزيری 

حرکت   يرستانوزجلب حمايت مردم  پای پياده به عزم امان هللا خان خواست 

) ١٣٠٨ حمل ٢٢رد(روز بعد  ٧ و .)١٩٢٩ اپريل ۴(١٣٠٨ حمل ١۵(کرد

 طور پنھانی با بزرگان  و.وزيرستان رسيد، به )١٩٢٩اپريل ١١(مطابق 

به  )بچه سقو(»غلواک« ومشران وزيرستان شمالی وجنوبی ديدار کرد تا برضد

حيثيت خوجلخيل  مسجد بزرگ قوم »واڼــه«در .طرفداری امان هللا قيام کنند

ھمــزهللا اخونــد پيرمرد . ]جرگه قومی در آن دايرشد[مرکز وزيرستان را داشت

برای تصميم گيری جمع ) مسعود( و مسيدیوزيردراين جرگه  که بزرگان ھم 

 مولوي عتيداګل خان، يارمحمد پس ازخطبۀ . شده بودند، نيز اشتراک داشت

ی افغانستان و امان هللا خان  در سخنرانی خود بر وضعيت سياسخان وزيري 

  . روشنی انداخت وپيغام امان هللا خان را به حاضرين جرگه قرائت کرد

 گرديد و در آنجا بـومۍرھسپار ّجـنـرال  يار محمد خان وزيری بعد از آن 

واين آوازه را انداخت که اقوام . پنھان گرديدخانجانخان ککه خيل در مھمانخانۀ 

او را رد کرده اند بنابرين او ھم مجبور شده است به ن پt) مسعود(و مسيد وزير

در . واين آوازه را برای غافل کردن انگليس ھا بکار برد.پناه ببردافغانستان 

ً تقريبا شش ھزار لشکر ]١٩٢٩ اپريل ٢١ [ شمسی١٣٠٨تاريخ اول ثور 
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 .بسوی افغانستان به حرکت افتادند» دھل واجرای اتن«با نواختن  مسلح قومی

يک سخنرانی ھيجان انگيز مt فضل الدين مشھور په شھزاده  از انجام اتن بعد

يکی اينکه درھواداری از امان : ايراد نمود وبرای لشکر دو سفارش مھم نمود

تtش ميکند  که  «ديگر اينکه  و»دراين خدمت عظيم سھيم ميگردند«هللا خان 

  از آنپس. »کنداز طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری خود ايستاده 

از لحاظ عسکری بر  ک ھـر ي،انګورخان، دلبازخان، زنګي خان و ھفتي خــان

  :سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد ورزيدند

  ؛ بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم خود است ) ١

ّ جنرال يارمحمد خان ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم «) ٢
  »ای قومی انتخاب کرده ايمتمام لشکرھ] جنرال[را بحيث جرنيلوزيری 

  ».تا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او روان خواھيم بود«) ٣

  

  : رغزنی امان هللا خان دشکست لشکر -۴

شاه [ ھمانجا وزيرستانطبق وعده منتظر لشکر امان هللا خان بايد 

ند تا بر اورګــون رسيدبه  وزيـرستان قريب شش ھزارلشکر.باقی ميماند] جوی؟

مگر قبل از اينکه به غزنی برسند ،مطلع شدند . گندجنبغـزني درو  بچه سقاضد

برگشته ندھار دوباره به ق و شکست خورده امان هللا خان که لشکر قندھاری 

 اپريل ٢۴ [ش١٣٠٨ ثور٤رتاريح  ھم  د وزيرستانکرشلبنابرين . بودند

  .دند وزيرستان شراھی برمل ] ١٩٢٩

ور بدون شکست نظامی، محض در  ث٦اما بقول غبار،شاه امان هللا در[

سايۀ دسيسه وسبوتاژ اعضای دربار و سران نظامی، اردوی شاه از سنگرھای 

 ٦خود پرگنده شدند وشاه مجبور گرديد، امر رجعت سپاه قندھار را در شب 

 ثور از ارگون راھی برمل شدند خود ٤ اگر لشکر وزيرستان که در .٣٢٦ ثوربدھد

ه  غزنی ميرساندند، شايد تصميم شاه عوض ب)  اپريل٢٧( ثور ٦را تا روز 

  .ميشد

                                                

  ١٣ ،ص ٢غبار،افغانستان در مسیرتاریخ،چاپ امریکا، جلد-  ٣٢٦



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٥٠ 

ًاشخاصی که علنا شاه را درچاه می « : غبار بصراحت مينويسد که 

، احمدعلی )وزيرداخله(انداختند، عبارت بودند ازعبدا^حدخان ماھيار وردکی 

،محمديعقوب خان )والی وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده(خان لودين

ه اين ھرسه تا بمبئی شاه را ھمراھی کردند ،جالب است ک»٣٢٧.وزيردربار

ووقتی شاه عازم ايتاليا گرديد، آنھا به افغانستان برگشتند ودرعھدنادرشاه يکی 

  .به مقام وزارت داخله، وديگری بمقام  رئيس اردو ابقا گرديدند

در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزير «:فضل غنى مجددى ميگويد

مخالفت شديد داشت، عبدالعزيزخان  ] اخلهوزيرد[حربيه با عبدا^حدخان 

ھم ميساخت که با حبيب هللا  در اتصال است و وی از حزب تعبدا^حدخان را م

امان هللا خان را اختtف بين عبدالعزيز خان . محمدوليخان می باشد

فضل غنی می . وعبدا^حدخان در شک انداخت و اسباب فرارش را آماده ساخت

عضاى حزب محمدولى خان در قيادت عليای عسکری امان افزايد که تعدادى از ا

خان را برای محمد وليخان هللا خان موجود بودند و تحرکات قواى امان هللا 

بکابل گزارش ميدادند و محمد وليخان را متھم ميسازند که تمام احوا^ت را  به 

   ٣٢٨ ».ميرساندهللا حبيب 

ه وفادارى خان بهللا امان «:ميگويد» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب 

راپور ) پسرکاکای شاه(عبدا^حد خان سوء ظن پيدا کرد، زيرا افراد حسن جان

دادند که عبدا^حد خان در نظر دارد که وى را در غزنى به دام اندازد، پtنى را 

که حسن جان توضيح نمود مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بود که گفته 

عبد^حدخان به قوم غلزى (مى اندازندخان را در تله  هللامان  غلزائى ھا:بود

   ٣٢٩»).منسوب بود

                                                

  ٦ ،ص ٢غبار،افغانستان در مسیرتاریخ،چاپ امریکا، جلد-  ٣٢٧
ى ،افغانستان در عھد سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان،چاپ امریکا، ص فضل غن- ٣٢٨

٢٩٠    
 ریه تالی استوارت، آتش در افغانستان،ترجمۀ یارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور، -  ٣٢٩

   ١٧٦ص
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اگردوباره ھم پادشاه : بقول ريه تالی، حسن جان به امان هللا خان گفت

شود، پادشاه يک کشورپر از ھرج ومرج خواھد بود که ثروت آن غارت گرديده 

مردم  قدر خدمات و زحمات ده سالۀ شما را ندانستند، بعد از اين ھم . است

  . دانست، بھتراست ازتtش برای بقدرت رسيدن صرف نظرنمائيدنخواھند

براثر چنين مشکtت ومشورتھای است که امان هللا خان تصميم ميگيرد 

از جنگ وخون ريزی بخاطر دوباره به قدرت رسيدن صرف نظرکند و دستور 

به ساعت ده شب لشکر قندھار . دھد که لشکرقندھار جانب قندھار برگردند

ه حرکت می افتد، درحالی در طول راه ، صداھای فيرھای تفنگ بسوی قtت ب

 چه کسی اين فيرھا را ميکرد، .٣٣٠ دشمن از عقب لشکر شنيده ميشد

معلومدار،ازميان خود لشکر قندھار بدستوری کسی چنين فيرھا صورت 

  .]ميگرفت تا نشان بدھد که دشمن در تعقيب آنھا است

مارچ  [١٣٠٧ رماه حوتدکه  ّ محمـدنـادرخان:زيرکيار ادامه ميدھد

حرکت کرده بود، از آنجا خود را به پکتيا ورشا پبه قصد هفرانساز] ١٩٢٩

) کرنيل شاه وليخان و کرنيل شاه محمود خان ( برادرشدودر پکتيا  .رسانده بود

برادرانش برضد نادرخان و. با او بودند تا مردم را برضد بچۀ سقو جمع کنند

موقف خود را اعtن نکرده بود که سقوط خـان نادرمگر ، بودندبچه سقاو 

به  جنرال  وزيری حکومت سقوی را برای خود ميخواھد يا برای امان هللا خان؟

را ) مسعود( مسيداين نتيجه رسيد که يک بار ديگر لشکرھای قومی وزير و

ّسپه سا^ر محمد نادرخان و «. سقوط بدھد  را سقوي رژيموبدور خود جمع کند 
 نفر از  تمام جنوبی ٤٠٠مدت چھارماه در پکتيا قادر نشده بود که  ردبرادرانش 

يک  « درپکتيا ازسقويان به دليل تعداد روز افزون و  به دور خود جمع کند

  » .منطقه به منطقۀ ديگر درحال فراربود

                                                

٣٣٠
 ريه تالی استوارت، آتش در افغانستان،ترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور، -  

   ١٧٦ص
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غبار نيز از . شواھد  تاريخی، اين حکم جنرال وزيری را تائيد نميکند[

المشايخ خبرميدھد که تعداد قوتھای قومی به حمايت قول شاه محمودخان به نور

  .٣٣١از نادرخان به ده ھزار نفررسيده اند

ازشش ھزار لشکر ) تذکرا^نقtب(فيض محمدکاتب، درکتاب خود 

نادرخان ياد آورميشود که تا لوگر پيش آمده وبا قشون سقوی جنگيده وتلفات 

از جمله در ارتباط .  استزيادی به سقويان وارد کرده و واپس به پکتيا برگشته

 نفر مجروح به روز گذشته در ٨٠از وصول «:می مينويسد/ثور٢٢به وقايع 

کابل در افواه به اين روز سمر ومشتھر گشت که محمدنادرخان قشون مامور 

لھوگرد حبيب هللا را در موضع بيدک مغلوب ومنھزم واکثر را مقتول واسير و 

 ».ذکور را از لوث وجودشان پرداختدستگير ومخلوع السtح ساخته موضع م

وھم دراين روز، قشون « : می مينويسد١٥ ثورمطابق ٢٥، وباز در وقايع ٣٣٢

محمدنادر خان از کوتل تيره عبورکرده چھل ويک توپ اعtن ورود خود را 

واھالی لھوگرد که از جور وستم قشون حبيب هللا خان وقتل وغارت . گشاد دادند

لطت واطفال پنج ساله وھفت ساله را از قفا سربريدن وبا دختران پنج ساله مخا

ًوھم کرھا واجبارا مکلف شده بودند که ھرخانه يکصد  ، شان، به ستوه آمده ً

ًوبيست روپيه ماليات مزارع خود را پرداخته، تاديه نمايند ومردان شان عموما 

 از بدون استثنا کمر به جنگ بربندند، از ورود قشون محمدنادرخان در لھوگرد،

، ودر جای ديگری ٣٣٣» .حبيب هللا روی برتافته به محمدنادرخان پيوستند

می، از وصول شش ھزارقشون نادرخان از راه ١٦ ثورمطابق ٢٦دروقايع 

اين ھمه قوای جنوبی بخصوص قوم جاجی . ٣٣٤ حصار به خاک جبارخبرميدھد

  ].در معيت نادرخان قبل از وصول جنرال وزيری وقوتھای وزيرستان بوده است

با بزرگان وسران بـرمل در جنرال وزيری :زيرکيار درادامه مينويسد

جرگه وفيصله کرد و اين بار با شش ونيم ھزار لشکر مسلح داخل پکتيا قومي 

                                                

٣٣١
  ١٦، ص ٢يرترايخ، جغبار، افغانستان درمس-  

٣٣٢
  ١٩٢فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص -  

٣٣٣
  ١٩٧فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص -  

٣٣٤
  ٢٠٠فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص -  
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حمله کنند و بعد به استقامت اورګون به اين نيت که اول برمرکز نظامی  ،گرديد

 ٢٢[شمسی  ١٣٠٨در اول جوزای د  عوو مس وزيرلشکر  .کابل حرکت ميکنند

) موڼـډې(نزديک اورګون درمقابل قلعه نظامی اورګون  رسيد و به ] ١٩٢٩می 

 عبدالغياث خان کوھدامنی و کڼـډکمشر ميرحسن سقاویغوڼـډ مشر. توقف کرد

  .  قلعه نظامی ارگون بودندوماندانان قولي اخان چند

حمله ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢ [١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 

جنرال وزيري  به سقاويان، . قلعه اشغال گرديد د و با سرعتش نواخته بر قلعه

تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  بغل کشی وخوش آمد ، و دندتسليم ش

 جنـرال . استراحت داشتیجاج رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د. گفتند

باره برای نادرخان خط فرستاد واظھار کرد که برای دوّيارمحمد خان وزيری 

مگر جواب خط . برگشتاندن امان هللا خان با تو يکجا بسوی کابل حرکت ميکنيم

   ].بزودی نرسيد[»دوباره نيامد« جنرال وزيری

 ، و ش ونيم ھزار جنگجوی ورزيده در اختيار داشتجنرال وزيري ش

tمگر. بدست آورده بود اورګون ه را از قلعه نظامی خوراکمواد  و حس 

ش نه سرباز و نه سtح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز برادراننادرخان و 

آنھا در ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آرام نبودند، چرا که  .وسtح تھيه کنند

در چنين شرايطی .  رو برو بودندسقاويان با تھديدات خـوست و څمکـنیدر

  تنّجنرال يارمحمد خان وزيریو برادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ نادرخان 

کوشش شود تا با طرفداران سقاو :  چنين بود وزيرستان پاليسی لشکر. در دھند

 برادرانش ّمحمد نادرخان واز؛ بجای جنگ از در دوستی پيش آمد صورت گيرد

امان ، از کابل با فتح ؛و دعوت شود تا در جنگ برای نجات کشور سھم بگيرند

اختيارسلطنت به يکی از ا يو  دعوت  شود تا دوباره به وطن برگرددهللا خان 

  به قوماندان لشکر  نادرخان.اعضای نزديک خانواده امان هللا خان سپرده شود

  : نامه ای با اين مضمون فرستاد) ّجنرال يارمحمد خان وزيري(د عووزير و مس

شجاعت ، ]مسيد[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«

امروز بازھم وقت  .برای من معلوم شده استومردانگی شما در جنگ استقtل 

 اعليحضرت  غازي امان هللا خان .نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است
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ھر گوشۀ وطن .  به خارج فرار کرده استطـريق قطاع السارق و از دست يک 

ميکند که با تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني  ننگ وغيرت.در آتش بی اتفاقی ميسوزد

 (-»  محمد نادر.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن خود اد اتـفاق و اتح

  )٢٣٨-٢٣٩صص

  

  :مايوس  نقشۀ مشترک با نادرخان -۵

 مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ربــيع الثانی  ٢٠در 

که در ّمحمدنادرخان در آنجا ځاځــی رسيــد و لشکر نجات  به عليخيل ] ١٣٠٨

 قومی استقبال  مشران بود، از تمام سران وبيرون آمدهچاوڼۍ از» لباس افغانی«

 بزرگان دلير و باغيرت قوم. کرد وخوش آمد گفت وبا ھريک آنھا بغل کشی

وعده )  خــان]فتح[ پت ولـي،حاجی جـانخان، سيدخان، سربلــندخان(: جیاج

 سران قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه خود ميگيرند :سپردند که

بزرگان  غيرتمند قومی مصارف  بدينسان.  شان ميباشندو به نوبت درخدمت

به استراحتگاه خود ، نادرخان بعد از ادای نماز شام  .آذوقه لشکر را قبول کردند

سران . پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه نزد خود خواست، ورفت

رون در بيّمحمـد نـادرخان آنجا  نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند ودر

ًدراين جلسه سران نظامی کامt . از آنھا دست بر سينه استقبال کرد) چوڼۍ(

 شش ماهاو در مدت  زيرا.است»سخت نا اميد«ّمحــمد نادرخان درک کردند که 

  .به دور خود جمع کند» ي مرد جنگ٤٠٠ « حتاجنوبينتوانسته بود که در 

  

 به ھدف گرفتن سلطنتّمحمد نادرخان امضاء پيمان با  -۶

  : خانبرای امان هللا

که قوماندان جنگ ّجنرال يارمحمد خان وزيري از بزرگان  په وکالت 

اين جنگجويان ! سـپاه سا^ر صاحب«:چنين گفتّ محمد نادرخان به  نجات بود،

غازي امان هللا خان خاص  به اعتبار آن فرمان  اعليحضرت ... دلير وبا غيرت 

ه  شادر] ١٩٢٩ اپـريل ١ [١٣٠٨د مل  ح١٢اينجا جمع شده اند که در تاريخ 
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  ». سپرده شده بود وزيـر صاحب عـبدا^حد خان به من  توسطجوی

 مــلک ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــيل بعد ازاين سخنان). ٢۵٠-٢۵٧صص(

ھمان «ّجنرال  يارمحمد وزيري :  گفت»ســپاه سـا^ر«به زنــګـي خان مــداخـيل 

مجلس با اين .  »ان ما بر آن عھد و پيمان کرده اندچيزی را بيان کرد که بزرگ

  .فيصله پايان يافت که فردا جرگه خواھيم کرد

 ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/  ربيع الثانی ٢١فردا 

ماده ١۵در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ومحمدنادرخان باھم در] ش١٣٠٨

ن قدرت به امان هللا يا به پس از نجات وط: تعھد کردند که چند تای آن اين است

به  امان هللا خان تا بازگشت ؛ يکی از اعضای خانواده اش  تسليم داده ميشود

 از ... ؛  بحيث کفيل مقام سلطنت اجرای وظيفه نمايدّ محمد نادرخان کشور،

مگربنديان جنگ تا زمان  .ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی اعtن عفو شود

پس از . آزاد شوند» با عزت واحترام«ته شوند، وبعد نگاه داش» نجات وطن «

جرگه .... با ما در قرآن امضا کرد که به تمام فيصله ھای «محمد نادر خان آن 

  .»گردن می نھد

به دوبندی ]لشکر] [١٩٢٩ سپتمبر٢٧ [١٣٠٨در روز پنجم ميزان  

شاه  .ندھمراھان وی به استقبال  بيرون آمده بودو کرنيل شاه وليخان و . رسيدند

قبt شش ونيم ھزار [ولی خان پريشان بود که چطور با چھارونيم ھزارلشکر

ميتوان لشکرھفتاد ھزارنفری بچۀ سقاو را شکست خواھيم ] سيستانی.ذکر شده

که او روحيۀ سربازان بچۀ  داد؟ مگر جنرال وزيری به شاه وليخان اطمينان داد

مرک خان ځـدراڼ، مــولـوي  ځلمي خان مـنګل، ز.سقاو را در پکتيا ديده است

از وحاجي نواب خان کاکا ھم  )معلم ليسۀ حبيبيه(ُصاحب هللا نــوازخان ملتاني 

شاه ولی تtش . درام شـآوشاه وليخان   توصيف کردند]جنرال وزيری[نويسنده 

، »بنام خود بنامد«اين بود که درسنگرھای کابل رھبری لشکر نجات را خان 

قابل قبول نبود،چرا که از جنگ ] نجاتکرشلمشران  [مگر اين تtش او برای

 ټــل فاتح ّ محمد نــادرخــان ځان ر جنگ استقtلد( استقtل يادگرفته بودند 

 ۵۵ انګـريزان  از وزير و مسيدلشکر) ١٩١٩(در آن زمان ):  شده بوداعtن
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ه ناميدّمحمد نادر خان بنام  ټـل مگرفتح ،  نظامی را گرفته بودندچوڼۍ و مرکز

  .شد

شيون (درمقاله ايکه داکتر سيد عبدهللا کاظم در بارۀ محمدرحيم ضيائی [

نواسۀ امير عبدالرحمن خان ومغضوب نادرخان ومفرور به خاک شوروی )کابلی

در پورتال افغان جرمن به نشر رسانيده ، به نکات مھمی اشاره کرده است، که 

 کريدتی برای آيندۀ نشان ميدھد عقب نشينی عساکرانگليسی دستوری بوده تا

  .نادرخان شده بتواند

داکتر صاحب کاظم درمقالۀ خود ضمن تبصره برخاطرات سياسی و 

به نکات بسيارمھمی اشاره ) شيون کابلی(تاريخی سردار محمد رحيم ضيائی 

 ٢٦(١٩١٩ می ٣٠از نامه نادرخان به برادرش شاه ولی خان درتاريخ  کرده، 

» غږ دجمھوريت « مجلۀ ١٩٥٢ اکست ٢٢که در شمارۀ مورخ )ق١٣٣٧شعبان 

چاپ شده ُياد ميکند وازاينکه سردار رحيم ضيائی آنرا درخاطرات خود اقتباس 

انگليس ھا  پيروزی نادرخان از برکت ياری و مساعدت « :کرده ونوشته است 

» ًو برپايۀ پtن قبt طرح شده، بدست آمد) منظور تعاون مالی و روانی است(

ما بدين سخن باور ندارند،  اگر خوانندگان : "د ادامه ميدھدوسپس از قول متون

" در آن صورت نامۀ نادرخانرا بخوانند و متن نامه را به شرح آتی می آورد

   ]:قسمتی از متن نامه[

من به موفقيت کامل دست يافته ام و شمايان با آرامش خاطر کار خود " 

جنگ نمی پردازند  يس به طبق اطtعات که در دست است،عساکر انگل. را بکنيد

وقت را از دست ندھيد، از . و داوطلبانه از مواضع خود عقب نشينی مينمايند

بپردازيد، ھيچگونه مقاومتی عليه  موقع استفاده کنيد و بسوی وانه به پيشروی 

به ھوشياری و زيرکی . شما نخواھد بود، به من اطمينان قطعی داده شده است

از موضوع اطtع يابد و بفھمد که شما بر آنجا و  يد ھيچکس نبا. شما باور دارم

٣٣٥ ».من درين جا کامياب ميشويم
  

                                                

٣٣٥
نادرخان و خاندان "متن مکمل اين نامه با استفاده از کتاب :[ داکتر کاظم عtوه ميکند که  - 
سقوط رژيم سقوی و پايه  انگليس ھا در عروج و نقش "در مقالۀ از اين قلم تحت عنوان " او
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 ١٠١رحيم ضيائی در صفحه «:داکتر صاحب کاظم در ادامه مينويسد

را بيان  کتاب خود در بارۀ رژيم سقاوی در يک جملۀ کوتاه، مطلب بسيار مھمی 

کابل به تخت نشست، در ] کلکانی[زمانی که حبيب هللا « :ميکند و می نويسد

تاريخ کشور است که به  بسياری ھا می فھميدند که اين يک چھرۀ تصادفی در 

   » .کمک انگليس ھا مؤقتا به قدرت رسيده است و به زودی تعويض ميشود

 کتاب خاطرات شيون کابلی، علت ٩٠ و ٨٩داکتر کاظم بحوالۀ صفحات 

 به سفارت فرانسه چنين بدست برکناری سپھسا^ر نادرخان را از کار و اعزام او 

اسنادی بدست آورد که  امير امان هللا : علت سبکدوشی نادرخان اين بود« :ميدھد

ارتباط مستقيم نادرخان و برادرانش را با سرکردگان شورش منگل با اشخاص 

، برادرش عبدالرشيد ونيز [لنگ کاظم مشھور به مtی [مانند مtعبدهللا لنگ 

ن يعنی عبدالکريم نواسه شيرعلی خان فرزند مدعی تخت و يکی ازاقوام نادر خا

در . خان که در راولپندی ھند می زيست، ثابت می ساخت تاج افغانستان يعقوب 

حقيقت اين عبدالکريم بود که انگليسھا او را نزد قبايل منگل فرستادند، برای 

در زمينه . ددر جنوب کشور پايگاه مخالف با امير امان هللا را ايجاد کنن اينکه 

مبنی بر  تعيين سرنوشت نادرخان، امير امان هللا نارضايتی سفارت شوروی را 

امان هللا خان نادر خان را به . ارتباط نادر خان با بسماچی ھا نيز در نظر گرفت

اين که وی را دور ساخته  و برای ] از قطغن و بدخشان کاظم[کابل احضارنمود 

به افغانستان آمده ]  سفارت فرانسه کاظماز[باشد، درعوض محمود طرزی که 

  .٣٣٦ .»بود، در فرانسه سفير ساخت

نکات فوق در تاريخ معاصرکشور خيلی پراھميت و تازه پنداشته ميشود 

 آنرا بخواند و بداند که شورش مtی لنگ ،يک قيام ړو قبل از ھمه بايد داکترکاک

                                                                                                    

 ، ٢٠١٦ جنوری ١٠ ،مورخ ٤، قسمت سوم، صفحه "گذاری سلطنت محمد نادر شاه شھيد
   .]آنtين درج گرديده است  منتشرۀ افغان جرمن 

٣٣٦
  : رجوع شود به لينک ذيل-  

 afghan.www://http  
pdf.kabuli_shewan_sa_kazem/PDF_Tahlilha/aduplo/net.german-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٥٨ 

 و رژيم تحول طلب توطئۀ انگليس برضد شاه مترقی امان هللا مردمی نبود،بلکه 

 . ]مشروطيت بود

  

  :کابلجنگ  -٧

 مسکن غtم حيدرخان) جنرال(جرنيلمنزل  ر سردار شاه وليحان د

ّيارمحمد ولسی ، جنرال ]١٩٢٩ اکتوبر ۶[١٣٠٨ ميزان ١٤رتاريخ د.  گرفت
  کابلسنگرھای بلند  و بسوی قرارگرفت بچه سقاو خود درمقابلکرش لباوزيري 

روز جنگ را با سقاويان آغاز نمود و ديری نگذشت که  درھمان وپيش رفت 

کرده چھلستون دربار در کرنيل شاه وليخان .  چھار سنگر را از سقاويان گرفت

ومن  ، عليخيلجی درميان طايفۀ اج رّسـپاه سـا^ر صاحب محمدنـادرخان دبود، و

خان کـرنيل شاه ولي.  بودندخـبرمنتظر   و آنھا»گجويان وشکست يا فتح جنبا 

سقاوی ] جنرال[قبل ازاينکه به سنگرھای لشکر نجات سر بزند، با سورجرنيل

چه چيز به او گفته بود، من «سور جنرال اينکه  .محمدعمرخان مtقات کرده بود

  .  »از آن بی خبربودم

 .به محاصرۀ ارگ پردازد» ھمان شب«جنرال وزيری  فيصله نمود که «

  صبح ٧ه شد ولشکر نجات ، درساعت  شب دھل حمله بر ارگ نواخت٩رساعت د

سه ساعت بعد بچۀ سقو را در ارگ محاصره کردند، . به مرکز شھر کابل رسيدند

  .درحالی که تمام سنگرھای بيرون ارگ بچۀ سقو را تخريب نموده بودند

، سـردار شــاه ولی ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠ [ش١٣٠٨  ميزان١٨ر روز  د

وگرديزی خود وبا ھمراھی يک تعداد از سوار براسپ با پيره داران جاجی خان 

آو آنقدر . داد  وبرای ما مبارکی گرفتن کابل رارسيد،  کابـلبه  سران قومی

ريش و روی ھر قوماندان و مشر لشکر نجات را می «خوشحال بود که 

 معتبرين شھر« .  را نزدش آوردعـبدالـولييک کسی پسر دوساله او  ».بوسيد

 بودند  وھيچکس را  نديديم که برای ما فتح شھر را ھمه در خانه ھای خودکابل 

از خوشحالی فرياد  »تنھا مردم فقيرکابل«،مگربجای آن، ».مبارکی بگويد

  . »!زنده باد غـازی امان هللا خان...زنده باد فاتحين کابل«: ميزدند



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٥٩ 

 معاريف کابل وسرداران از خانه ھای «کرنيل شاه وليخان با رسيدن 

  ورا مبارکی می دادندکابل گرفتن  شاه وليخان وھر کدام به خود بيرون  آمدند 

 ١٣٠٨ ميزان ١٨ر ھمان تاريخ د.  » از دورۀ گذشته به اوشکايت ھا  ميکردند

از شوربازارکابل بسواری اسپ ، سـردار شاه محمود خان ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠[

معلوم می وارخطا از حد زياد  :رسيدبه قرارگاه لشکر نجات کابل درکنار دريای 

ّ محمد ګل خان مومند ، زمرک خان ځدراڼ، عـبدالغـني خـان ]درھمين روز [.شد
تبريکی  برایرديـزی، مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان و شاه وليخان گ

  .، آمدندّجنرال يارمحمد خان وزيرينزد 

  که قبل از آنکه نظرجنرال وزيری به رجال ومشران جنگ اين بود

 به کابل برسد و مشکل کندھار، مشرقي ، جنوبي و شماليقاوی ازلشکرھای س

 محـمـدګل مـومـندقبل از ھمه ( .ايجاد کند، بايد ھرچه زود تر بر ارگ حمله شود

  ببـرک خانپسر( زمـرک خان ځـدراڼ بعد  و)که صاحب فکر حساس بود

يز سپس ديگران ن.  را تائيد کردندّ جنرال يار محمد خان وزيرينظر) مشھور

حمله بر ] ١٩٢٩ اکتوبر ١٢ [١٣٠٨ ميزان ٢٠قبول کردند که در صبح روز 

» ردند اظھار نکًا چيزیظاھر «شاه محمود خان و شاه وليخان . گ آغاز شودار

طبق تصميم گرفته شده  فير  .زيرا که خانواده ھای آنھا در ارگ بندی بودند 

ناولی ( . گرديددود از داخل ارگ به ھوا بلند توپھا بر ارگ آغاز شد و

  )٣٢٢ تر ٣١۵ ترون،صص

  

  :گزارش غباردر مورد سقوط کابل[

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه ميدھد ودرجلد 

به مجرد عقب نشينی شاه «: دوم کتاب افغانستان درمسير تاريخ،چنين مينويسد

اه وباز خارج شدنش ازافغانستان درم)١٣٠٨ثور٦(١٩٢٩از غزنه در اپريل 

 ثور شاه ٦ًمثt در . نقشۀ سابق درافغانستان تبديل شد) جوزا٤(می سال مذکور

بدون شکست نظامی ومحض در سايۀ دسيسۀ درباری از غزنه رجعت قھقرائی 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٦٠ 

،در پاکتيا ٣٣٧»عبداللطيف مھاجر کوھاتی« ثورنمايندۀ بچۀ سقو ٢٥و در . نمود

اه از افغانستان  جوزا ش٤در . نزد نادرخان به غرض مفاھمه ومصالحه آمد

توسط عليشاه خان از بنی ( جوزا بازنماينده ونامه بچۀ سقو ٥ودر . خارج شد

در پاکتيا رسيد و از نادرخان تقاضای مصالحه و شرکتش در ) اعمام نادرخان

  . امور دولت نمود

وآن . در سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح وعملی شد

 شد که قوۀ دلير نظامی حکومت اغتشاشی در اينکه زمينه طوری فراھم آورده

محاذات پکتيا وننگرھار کشيده وجذب شود، تا مرکزکابل قوای نظامی خود را 

. ببازد، وآنگاه حمله قاطع وناگھانی از جبھه پاکتيا عملی ودشمن امحا گردد

ًخصوصا که سيد حسين وزير جنگ قبt از مرکز دور ودر و^يات شمالی کشور  ً

تا اين وقت حضرت نورالمشايخ که زمام حرکات قوای .  شده بودمشغول ساخته

                                                

٣٣٧
 می، مولوی عبداللطيف نام،مھاجر ١٧ ثورمطابق ٢٧در«:فيض محمدکاتب مينويسد که  -  

ھندی که دردسيست وخديعت خود نظيرندارد، وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگليس واز 
مه بنام محمدنادرخان وشاه گروه وسواس وخناس می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختا

ولی خان وشاه محمودخان برادران او که درسمت جنوبی سرگرم تھيۀ اسباب وآ^ت ورفع انقtب 
راحت و رفاھيت ملت و دفع خونريزی وتحصيل امنيت بودند و ) اسان زائی(از مملکت وتيسير

ھا در ارگ وسوء پس از گرفتار وتوقيف نمودن منسوبان ذکوريه واناثيۀ ايشان وبردن زنان آن
وشرحی از پول . کردار ومعاملۀ ناھنجار کردن با ايشان، در روز شنبه غرۀ ذيحجه نوشت

فرستادن خود برای محمدنادرخان و دعوت او جھت نظم ونسق امور امارت افغانستان ونيامدن 
وی درکابل وبرخtف شدن و برعليه حکومت جديده، رھنورد قتال وجدال گرديدن ايشان درج 

ه نموده رقم فرمود که بازھم راه چاره باز و رشتۀ صلح وآشتی خواھی دراز است، اگر ترک نام
خونريزی واسtم کشی نموده، از ھمان جادۀ پيشنھاد ابتدائيه ما درکابل بياييد، فھوالمطلوب وا^ 
ھر قدر خونی که پس ازاين ريخته شود ومال ومتاعی که به تاراج رود، مظالمش برذمۀ ايشان 

وھرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فاميل وبازماندگان شان از ھtک و دمار به . ھد بودخوا
روی کار آيد،نسبت به خود شان داده خواھد شد،نه برما و درخصوص حصول اعتماد دراين 
پيشنھاد مولوی عبداللطيف وکيل مطلق است که ھرتعھد وقراردادی که موجب اطمينان شان 

ومولوی مذکورکه اين تعھد . از سوء خاتمه و اجراأت وخيمه مبرا دانندباشد، حتمی ا^جرا و 
وپيشنھاد را به اشارۀ دولت انگليس نموده بود، با اعتماد نامه ايکه برای خود به امضای 
شيرجان وزير دربار ومھر حبيب هللا خان حاصل کرد، نزد محمدنادرخان وبرادرانش 

  )٢٠١-٢٠٠ص(».رفت



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٦١ 

سليمانخيل را در دست داشت توانسته بود،که آنھا را برعکس سابق از معاضدت 

از صحنه » بيطرف«با بچۀ سقوواز مخالفت با نادرخان منصرف نموده، وبشکل 

خودش نيز در شھر گرديز به غرض مذاکره با شاه وليخان . خارج نمايد

  .وارد شد) رادرنادرخانب(

 جوزا با قوای کافی به قوماندانی جنرال ٢٣حکومت اغتشاشی که در 

محمدصديق خان صاحب زاده در گرديز حمله کرده ومغلوب وجنرال زخمی شده 

 سرطان به شھرگرديز ٤بود، اينک بارديگر حملۀ قوی ترخودش را در

 وسپاه سقوی را درگرديز البته قوماندان جبھه شاه وليخان فرار نمود. تکرارکرد

عين .وماحول آن مشغول گذاشت واين مشغوليت دشمن تا سقوط کابل طول کشيد

  »....اين نقش سری در محاذ ننگرھار نيزبازی شد

 غبار بعد از شرح نقش ھر يک از رجال ھمرکاب وھم نظرنادرخان، مثل 

دک محمدگل خان مومند، مt صاحب چکنھور،پادشاه گلخان،سيد حسن خان کن

مشرکنری، مرزا پاينده خان ، حبيب هللا پاچا، سيد احمدپاچا،سيد حبيب 

« :،مينويسد که ٣٣٨پاچا،عبدالمجيد پاچا،محمدامين خان وعبدالرزاق خان وغيره

سرطان هللا نوازخان ھندی از جاجی به غرض استمداد به عtقۀ ٣٠در تاريخ 

م بحيث معاون شاه سيد عبدهللا شاه جی ھندی ھ. وزيری آنطرف خط ديورند رفت

ميرزا نوروز خان لوگری جريدۀ . محمودخان برادرسپھسا^رنادرخان معين شد

 اسد يک قوۀ سقوی در ٢٩در .  اسد در پکتيا منتشر ساخت١٥را از » اصtح«

در آخر سنبله ده ھزار . از قوۀ پکتيا شکست خورد» مچلغو«و» ميرزکه «بين 

  .مرد مسلح وزيری ومسعودی وارد پکتيا شد

نادرخان از جاجی برای حضرت شوربازار : غبار در ادامه ميگويد که 

. نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله برپسرسقو  تقاضا نمود

  :نامه بيان ميکرد

  » قمری١٣٤٨ صفر٢٠مورخه مورخه «

                                                

٣٣٨
  ١٥ -١٤، ص ٢مسيرترايخ، جغبار، افغانستان در-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٦٢ 

احوا^ت اين و^ تا حال . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم

مگر نقصان بسيار به سقويھا . لشکرمايان استغالب وگاه مغلوب برای

اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که دارند اين .ميرسد

را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی راخداوند به ساحل مراد » جاھل«ملت

٣٣٩»محمدنادر. زياده چه عرض کنم. برساند
  

شت بدين سردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نو

  : قمری١٣٤٨ ربيع اثانی ٥مورخه :مضمون

 جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت صاحب نورالمشايخ را 

مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواھند فرمود؟ ما چند تا 

سپھسا^ر شاه وليخان وشاه محمودخان در پاکتيا، محمدھاشم خان در (برادران 

ھرچه توانستيم کرديم، اگرشما کوشش نفرمائيد ما ھم مانده تا امروز ) ننگرھار

مخلص صاحب .... وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد ميشويم. ميشويم

اصل اين نامه در دوسيه اقای محمدمعصوم المجددی پسرشمس المشايخ (»  .شاه محمود

٣٤٠)غبار.صاحب ضبط شده است
  

المشايخ حمايت وکمک خود را از غبار عtوه ميکند که از اين ببعد نور

 جوزا طايفۀ احمدزائی وطوطی خيل ومنگل ٢٣ودرتاريخ « پسرسقو منع کرد 

ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند وحمايت خود را از نادرخان اعtم 

٣٤١»نمودند 
  

ھمچنين درماه سنبلۀ ده ھزار کلداراز طرف وکيل التجار سابق افغانی در 

عبدالغنی سرخابی لوگری ھم برای . به جاجی رسيد)نعبدالحکيم خا(پشاور

. عبورلشکرپکتيا به استقامت کابل، برای پانزده ھزارنفر آذوقه مھيا کرد

                                                

٣٣٩
  ١٣، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  

٣٤٠
  ، ١٦، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  

٣٤١
بود، نيز مخالف امير ] سقوی[نورالمشايخ که روزی از حاميان رژيم« : بگفتۀ داکترکاظم -  

ريختاندن خون  فتوای شرعی صادر کرد که حبيب هللا مسئول ١٩٢٩ جون ١٤شد و بتاريخ 
بيگناھان بوده و کفايت اسtمی ادامۀ سلطنت را ندارد و با اين فتوا غلجائی ھای سليمان خيل را 

افغان ...نقش انگليسھا در عروج وسقوط رژيم سقوی و(». به حمايت محمد نادرخان کشانيد
  )٢٠١٦جرمن آنtين جنوری
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درحالی که مھردلخان قندھاری يکی از طرفداران جدی شاه امان هللا در اخير 

سنبله در قندھار قيام کرد وسپاه سقوی را مغلوب وچند صد نفرشان را کشتار 

معھذا مھردلخان که حکومت قندھار را دردست داشت . جمعی کرده بوددسته 

به قندھار ] سپين غر[ھمينکه محمدھاشم خان برادر سپه سا^ر ازسفيد کوه 

رسيد، به تلقين چند نفر طرفداران نادرخان قيادت قندھار را به محمدھاشم خان 

 امان هللا تسلسم کرد، زيراھنوزنادرخان دعوی سلطنت نکرده بود وطرفداران

  .خان گمان ميکردند نادرخان برای او خدمت مينمايد

شاه وليخان با يک قوه پکتيائی و ) سپتمبر٢٧(١٣٠٨ ميزان ٦در

. وارد خوشی لوگر بدون مقاومتی گرديد" دوبندی"پنجھزار نفر وزيری از 

ًسورجنرال محمدعمر خان که قبt با^ی شاه امان هللا به جھتی گرفته وآزرده 

 لوگر متمرکز بود، موافقت - ينک به حيث قوماندان قوۀ سقوی در درويششده وا

خود را با نادرخان اعtم کرد وگفت که نخواھد گذاشت سپاه تحت قيادت او در 

 ميزان قوای پکتيا معبر عمدۀ ٨در. عبور سپاه پکتيا از لوگر، به تعرض بپردازد

اين . ا درھم شکسترا اشغال وقوۀ مدافع سقوی ر) تنگی واغجان( کابل-لوگر

. قوه عبارت از شش کندک بود که از مرکز درويش برای حفظ تنگی رسيده بود

نيز بغرض امداد پاکتيا از ]توری؟[تا اين وقت يک عده مردان مسلح لوری

اين سوقيات ناگھانی ودقيق پاکتيا  . آنطرف خط ديورند درعلی خيل رسيده بودند

 واسباب حيرت وسراسيمگی حکومت ًمستقميا کابل را تحت تھديد قرار داد

سقوی درکابل گرديد، زيرا تا حال به بچۀ سقو چنين تلقين شده بود که سپاه او 

در تمام افغانستان بشمول و^يت ننگرھار مسلط ودر پاکتيا در حال پيشرفت 

درحالی که اينک سپاه . واز قوای قبايل نادرخان خطری متوجه کابل نيست. است

 ميزان  معمورۀ ١٠ واخجان را دردست داشت و در پکتيا دروازۀ تنگی

شش کندک از ماداغه . را از مدافعين سقوی با شمشير بازگرفت» ماداغه«

تاوقتی که حکومت اغتشاشی ميرفت قوای تازه دمی تجھيزکند و . مدافعه ميکرد

يا قوه ھای عسکری او از قطغن وننگرھار وگرديز به امداد کابل برسد، مفرزۀ 

تيا به قوماندانی هللا نوازخان ھندی در محل چھار آسياب چند پيشدار پک

شاه ) ١٣٠٨ ميزان١٤(فردای آن.  ميزان رسيده بود١٣کيلومتری پايتخت در
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 ميزان جنگ درکابل مشتعل ١٥در. وليخان با قوۀ کافی پکتيا و وزيری رسيد

عسکر قليل سقوی در قله ھای آسمائی وشيردروازه وبا^حصار بسختی . گرديد

  .ميجنگيد

بحای هللا نوازخان ھندی  بايد نام [در زمرۀ پيشدار قوۀ پکتيا و وزيری 

هللا نواز ملتانی ومحمدگل خان ]سيستانی.جنرال يارمحمدخان وزيری ثبت ميشد

. مھمند بخط بينی حصار وشاه وليخان بخط چھلستون ودارا^مان شامل بودند

شب ھنگام که قوۀ . مينمودًحبيب هللا بچۀ سقو شخصا درميدانھای جنگ دفاع 

اغتشاشی بعلت قلت عدد در حصارارگ رفت، محافظين کمی در ارتفاعات کوه ھا 

اعظم خان ميدانی يکی از رفقای مسلکی . وبا^حصار وتپۀ مرنجان باقيماندند

اين شخص باقوای مھاجم سازش نمود و .حبيب هللا مامور حفظ شيردروازه بود

به ھمين سبب دولت جديد نادرخان ابتدا .(ذاشتسنگر دفاعی خود را به ايشان گ

دستجات .) او را رتبۀ کندکمشری بخشيد وبعدھا درحبس نگھداشت تا بمرد

مھاجم پکتيايی درتاريکی شب قله ھای جبال با^حصاررا اشغال نمودند وفردا 

 ميزان با دفاع شديد ودليرانه يی که حبيب هللا بچۀ سقا  و افسر عسکر ١٦

حصار وچمن وگذرگاه نمودند،قوای پکتيائی شھرکابل را اشغال محدودش دربا^

. بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش در داخل ديوارھای ارگ متحصن گرديد.کردند

به اينصورت سپاه پکتيا در طی ده روز توانست ازپکتيا ولوگربکابل رسيده 

موسس ونويسندۀ مفصل اين مجمل درکتاب بحران ونجات تاليف محی الدين انيس.(وفتح نمايد

  )غبار.جريدۀ انيس مذکوراست

 ميزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت وبچۀسقا منتظر ١٧در

رسيدن قوای امدادی ازگرديز وننگرھاروغزنی وکوھدامن وکوھستان وو^يت 

قطغن بود ،زيراسيدحسين وزيرجنگ با يک قوۀ کافی ازقطغن به استقامت کابل 

گرھار نيز در رجعت به کابل شتاب وسپاه سقوی نن. درحرکت بود

ًشيرجان وزيردربار وملک محسن والی کابل قبt به کوھدامن رفته بودند .داشت

مگر ازھمه پيشترپردل سپھسا^ر . واينک مشغول تھيه وتجھيز قوايجديد بود

ماداغه «سقوی که درلوگر معسکرداشت، ازعبور قوای پکتيا از تنگی واخجان و

لع شد وبسرعت با شش کندک عسکر از لوگر حرکت و وحمله شان بکابل مط» 
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از راه پغمانوارد کوتل خيرخانه گرديده بغرض شکستن محاصرۀ ارگ مارش 

پردل که درصف مقدم . گرفت»خيرخانه«اما سپاه پکتياجلو او را درموضع .نمود

 ميزان توسط ١٨در. می جنگيد با گلوله يی ازپا درآمد وسپاھش منھزم شد

محمديعقوب خان که يکی ازھواخواھان جدی رژيم امانيه  -کندکمشرتوپچی

ومخالف ومحبوس حکومت اغتشاشی بود،ارگ کابل تحت گلوله باری توپ 

 ١٩روز. ًارگ شديدا دفاع ميکرد.قرارگرفت وحلقۀ محاصره ارگ تنگ ترگرديد

دراين ضمن .ميزان گلوله باران ارگ ادامه يافت وحصارمحم آن شگاف برداشت

تا شام حمله . محترق گرديد وستونھای آتش ودود تصاعد نمودجبه خانۀ ارگ 

درحالی که حبيب هللا بچۀ سقاو با .آوران در زيرباره  وبروج ارگ رسيده بودند

ھمکاران خويش در تاريکی شام از دروازۀ شمالی ارگ خارج وحلقۀ محاصره 

  ]٣٤٢».را عبورکرده بود

 ونه طرفدار اکنون که گزارش غبار را به عنوان يک مورخ آگاه[

نادرخان خوانديدم و پيشروی نيروھای پکتيايی و وزيری را تا رسيدن به 

دروازه ھای ارگ و فرار پسرسقا ديديم، به سراغ جنرال وزيری می رويم 

ازنوشته ھای جنرال وزيری، استنباط ميشود .وخاطرات او را از نظرميگذرانيم

بل مارش کرده ودر دوبندی ًکه او باسپاه وزيری از پکتيا مستقيما به سوی کا

لوگرسردارشاه وليخان از او استقبال نموده و تا کابل او را ھمراھی کرده وبعد 

از ورود به کابل شاه ولی خان از به استقامت  چھلستون رفته، مگرجنرال 

وزيری به استقامت بينی حصار پيش رفته و ھمينکه وارد کابل شده، تصميم 

 شب دھل جنگ را نواخته وجنگجويان ٩عت گرفته جنگ را آغاز نمايد وسا

وزيری چھارسنگربلند را اشغال کرده اند  وفردای آن ارگ را بمحاصره گرفته 

 ځلمی :بعد سردارشاه وليخان ھمراه يک تعداد از مشران پکتيا از قبيل .  است

به سواری اسپ به ديدار  ،خان منګل، زمرک خان ځدراڼ و ملک جانخان ځاځی

درھرحال آنچه درخاطرات وزيری مھم وبرای مورخان . ده اند آمجنرال وزيري

تازه  است، مکتوب ھای نادرخان به اقوام وزيری وتعھد وی به گرفتن کابل 

                                                

٣٤٢
  ١٨ -١٤، صفحات٢ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  
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وبرگشتاندن شاه امان هللا به افغانستان وھمچنان پيام بچۀ سقو به سردارشاه 

رت وليخان و سران قبايل مھاجم برای دادن امان جان به او است که توسط حض

 ميزان به ١٩شوربازار محمدصادق مجددی ھمراه با دو تا مtی سقوی در شب 

البته تصميم معقول سران لشکربخصوص . قرارگاه جنرال وزيری رسانده ميشود

پيشنھاد محمدگلخان ممھند  به جرگه اين بود که چون زنان واطفال خاندان 

 سردار شاه وليخان نادرخان وبرادرانش نزد پسرسقاو گروگان ميباشند، لذا به

بقيه . اختيار داده شود تا ھر طورکه ^زم می بيند جواب پسرسقو را بنويسد

  .]ماجرا را از زبان جنرال وزيری دنبال ميکنيم

  

  :  پيغام بچۀ سقو به فاتح کابل  وجواب  سردارشاه وليخان -٨

 ساعت نه شب ]١٩٢٩ اکتوبر ١١ [ش١٣٠٨  ميزان١٩رتاريخ د

با دو حضرت نورالمشايخ مجددي ، برادر  مجددی] صادقمحمد[لگغاآحـضرت 

 -پسرسردار سليمان خان بن سردار آصف خان [نفرمtی و سردارعليشاه خان

بنابرمقالۀ داکتر کاظم  [ بچه سقاوبراثر تقاضای شفاھی] محبوس در ارگ

دربارۀ ميرھاشم خان، حضرت مجددی حامل نامه ای از سوی پسر سقو به 

وسردار عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او . بودسردارشاه وليخان 

فرستاده بود تا به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو 

برای خواستن امان جان برای بچۀ سقو وخانواده اش ] سيستانی.زندانی است

سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر نجات وارد 

ل گّمحمددراين جرگه .بزرگان لشکرنجات درميان خود جرگه کردند .گرديد

. نيزحضورداشتندمـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و سردار شاه محمود خان 

ل مجددي گغاآحضرت تصميم خود را به ّجنرال يارمحمد خان وزيري  

 فــرار اجازۀن و يا ا ام،» بچه سقاو ملتقاتل« به  :ھمراھانش واضح گفت کهو

قدرت را بزور از بچۀ سقو «وعtوه نمود که تصميم ما اينست که . داده نميتواند

ً فـورا سردار شاه ولی خان  » ...بگيريم ودستان  خودش را در ارگ بسته کنيم

جنرال «: چنين گفت »  بصورت بسيار عاجزانه  واجازه  صحبت خواست« 

ل واحد تمام بزرگان ،ھمان چيزی را گفت که در فکر و دّيارمحمد خان وزيري 
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 گ ار در اواکنون ما با بچۀ سقو چطور جنگ کنيم؟. ومشران ما خطور ميکرد

فشار از طرف .  در نزد او گروگان است...ن و مرد وزخانوادۀ  ما و قرار دارد 

مگر بازھم  بخاطر . زندگی خانوادۀ ما را به خطر می اندازد،ما بر حبيب هللا 

 موافـقهھم به آن محمـود فيصله کنند، من وشاه نجات وطن ھرچيزی که بزرگان 

  ».داريم

ر پــريـشان و اردھر دو س«:در خاطرات خود مينويسد که جـنرال وزيری 

 و مامورسابقه دار«که يک ل مومند گّمحمد.  »شکست خورده معلوم می شدند

گه را با دقت  جـرھوا و روحيه و بود يرک زھوښيار و شخصيت قومی 

 دو سردار  به  حبيب هللان امان بهديشنھاد کرد که فيصلۀ داپ،»زيرنظرداشت 

واگذاشته شود، به اين دليل که ناموس ) شاه ولی خان و شاه محمود خان(برادر

تمام بزرگان اين پيشنھاد .  گروگان گرفته شده استحبـيب هللايشان از طرف 

  : نوشتچنين  بـچه سـقاو به سـردار شاه ولـيخانمومند را تائيد کردند و

و ،  استیافغانستان ] سلطنت[تو غاصب حکومت ! حبـيب هللا برادرم «

. کنون تو امان ميخواھی ، ااز دست تو تکه تکه شده استافغانستان ملت مظلوم 

  با آل وعيال خود از دروازۀ شمالی ارگ به . از طرف ما به شما امان است 

  ».دست نزنیبيت المال و جبه خانه  به  ،کوھدامن برو

 ساعت ده بجۀ شب بود که اين نامه به حضرت اغاگل مجددی  ودو 

با دو مtی ھمراه ل مجـددي گ حضرت اغــا .نفرمtی سقوی تسليم داده شد

. به موتر خود نشست  وبسوی ارگ حرکت نمود] سين.بشمول سردار عليشاه[

از راه دروازۀ بچه سقاو چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه مطلع شدند که 

در [حبيب هللاز محبس «در ھمان تاريکی شب . رده استفرار کگ ارمالی ش

ّسـپھسا^ر محمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه محمود اعضای خانوادۀ   ]ارگ
 برادرسردار عليشاه خان و و اعضای خانواده خان، سر دار اسد هللا خان، 

منطقۀ   درادرخانّ  محمـد نتا اين زمان،. »کشيديم  رااعليحضرت امان هللا خان

از کشور بيرون  رفته  و برگشت او بصورت ، امان هللا خـان جاجی پکتيا بود 

با مشران لشکرنجات وطن، در قرآن ّمحـمد نـادرخان د مگر .عاجل نا ممکن بود

تعھد وامضاء کرده بود که در صورت پيروزی برسقاويان ، سلطنت  به 
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 از اعضای خانوادۀ سراج سپرده به يکیاعـليحضرت غازي امان هللا خان يا «

  )٣٢٩- ٣٢۴ جنرال وزيری، صص( ».ميشود

ھر  و  آمد کابلبه ّارګ ، محــمد نادرخان سه روز بعد از گرفتن  

قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در آغوش خود سخت می گرفت،مثلی 

عد او شب چھارم ب.  »در آغوش ميگيرد  راحجـر اسـود« بيت هللا ردکه حاجی 

 ١۵ [١٣٠٨  ميزان ٢٣ر د. از گرفتن کابل را درقصر چھلستون گذشتاند 

 به چھـلستــون ازّ و محمدنادرخان »ما بزرگان قومی«] ١٩٢٩اکتوبــر 

برای کابــل و سـرداران در آنجا تعدادی از معاريف . يم رسـيدۀ ارگسtمخان

ز اعضای يک تعداد ا. آمده بودندادرخان ن سپه سا^رمحمد استقبال از 

 حاضريندر بيانۀ کوتاه خود به ّمحمدنادرخان . سفارتخانه ھا ھم ديده ميشدند

 نجاتوتمام کارنامه ھا وقربانی برای  ، از زحمات وتtش ھای خود بيان کرد «

مگر از خدمات ما وتtش ھای ما ....وطن را به نام خود وبرادران خود نسبت داد

به اعليحـضرت غازي امان هللا خان به اشاره خشک ھم و...اندکی ھم ياد نکرد

  » . وطن کرد

  »  وافراد چاپلوس مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان «  بدون معطلی 

 ســردار امـيـن جان(  امان هللا خان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و

بزرگان ومشران   مگر. کردندادرخان  بيعتبه ن، )]اھرزاده نادرخانخو[

از اين طريق به و  خاموش ماندند وړو، ځدراڼ و تڼی، دیدعو، مسیوزيـر

يکی از جنرال وزيري . فھماندند که آنھا ازاين فيصله ناراض اندنـادرخان 

اين امان هللا خان   بخاطر«: گفتمامور مومندبه  ،بود وامان هللا خانمخلصان 

کنون ھم جويھای خون را جاری ميکنيم مگر  ، اھمه خون خود را ريختيم

 اين سخن را کسی ھمانشب به ». محصل استقtل کمی نزديک می بود کاشکې 

 اکتوبر ١٧) [١٣٠٨ميزان ٢۵ ( فردای آنروز.رسانده بودّمحمــدنـــادرخان 

ی دعو و مسی وزيرنزد بزرگان ل خان مومند گّشاه محمودخان و محمد]١٩٢٩

 «:آمدند تا احوال بگيرند و درضمن خواھش نادرشاه را به انھا برساند که

ّجنـرال يـارمحمـد خان . ».امروزشاه  بطور خاص ميخواھد با شما مtقات کند
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يکجا ّ شاه محمو خان و محمدګل خان مومند باو اين دعوت را پذيرفت وزيری 

 . ، جای که نادرشاه در آنجا سکونت داشت، رفتســردار فتــح خانبه خانۀ 

 برای نادرخان ّمحمدبا داخل شده به حويلی سردار فتح محمدخان ،  

البته بعد از احول پرسی ونشستن در [، استقبال ما از خانه بيرون آمد 

 مديون شخصا من افغانستان و ملت «: نادرخان خطاب به ما چنين گفت]سالون

خدمات ھريکی شما انشاء هللا  وطن ر راه نجات د. يمی ھای شما ميباشقھـرمان

ايستاده ام عھد و پيمان ھم به ھمان من امروز ....در دين ودنيا ضايع نخواھد شد

  ».که ما وشما در جاجی با^ی آن دعا کرده بوديم

! سپه سا^ر صاحب«: به نادرخان گفتّ جـنرال يار محـمـدخا ن وزيـري 

حبيب هللا شرو فساد ، دکابل فتح شھمت وفداکاری بزرگان قومی هللا وبا نصرت 

دھار و مشرقی وشمالی  از يک بخش وطن جمع شد، مگر در قن] بچه سقاو[

اکنون برای ما ضروری . ھنوز ھم طرفداران او فعال ھستند و بھانه می پالند

با . است تا به تعھد و پيمانی که در عليخيل جاجی  بسته ايم به آن عمل کنيم

ّ محـمد .عملی شدن  ھمين پيمان جلو خون ريزی ھای  بيشتر گرفته ميشود
 جاجی ايستاده علی خيل به ھمان پيمان وتعھد  امروز ھم من....«:گفتنـادرخان 

ھرفيصلۀ شما عزيزان ، فيصلۀ ما  وطـن  بعد از آوردن آرامی وامنيت در....ام

درتماس ميشويم تا به وطن خود اعليحضرت امان هللا خان ما با ... برادران است

  )٣٣۶ -٣٣٠ جنرال وزيری،صص(».بازگردد و اين کار کمی وقت ميخواھد 

  

  :ر باند دزدان حبيب هللا کلکانیپايان کا

داکتر زيرکيار،از عاقبت کار وپايان سرنوشت حبيب هللا بچۀ سقو که به  [

دستور نادرشاه محکوم به اعدام شده چيزی نميگويد، معلوم نيست که جنرال 

وزيری دراين مورد که بخش جالب وبيانگر نتيجۀ آنھمه لشکرکشی برای نجات 

ه يا اينکه خود داکتر از آوردن اين بخش از حوادث کابل بوده است، چيزی نگفت

  :اين بخش را از زبان غبار باھم ميخوانيم. تاريخيصرف نظر کرده است
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 ١٩[بچۀ سقا با ھمکاران خويش در تاريکی شب « :غبار مينويسد که 

اول به کوھدامن وباز به . از دروازۀ شمالی ارگ خارج شد ]١٣٠٨ميزان

اينھا مطلع شدند که سپاه . ير جنگ از قطغن رسيدچاريکار رفت وسيدحسين وز

ايشان در قندھار وننگرھار ولوگر وپکتيا درھم شکسته ويا منھزم گرديده 

سيد حسين واکثريت باند، طرفدار تجمع جديد وتجھيز قوا وحمله بکابل .اند

بودند، مگر عده ای ديگر که از قبل با سياست اشنائی وارتباط داشتند ودر قعر 

 اغتشاشی دارای منزلت ومقام بودند،ازاين فکر وعمل جلوگيری دستگاه

لھذا بسرعت مفاھمه .از قبيل خواجه بابوخان،وملک ميرعلم خان وغيره.کردند

ومذاکره غير مستقيم ومستقيم بين کابل وچھاريکار شروع شد ودر يک ھفته 

د زمينۀ طوری مساعد شد که حبيب هللا علی الرغم پافشاری سيد حسين حاضر ش

تا در صورت تضمين حيات او ورفقايش وتعھد نادرشاه در روی قرآن بدون 

البته نادرشاه اين تعھد را پذيرفت وبرای اطمينان بچۀ سقو . جنگ تسليم شود

او بسھولت و .  ميزان به چاريکار اعزام نمود٢٥شخص شاه محمودخان را در 

دون درنگ بکابل زبان سياسی اين ماجرا جوی بيسواد را رام وآرام ساخت و ب

  ).اول عقرب(آورد 

پدر شير احمدخان (شاه جديد افغانستان ھنوز درسرای فتح محمدخان 

در لب دريای کابل اقامت داشت،زيرا ارگ سلطنتی خساره برداشته ) شيرزاد

شاه در اطاق مستطيلی روی زمين مفروش نشسته . ومساعد برای سکونت نبود

درھمين وقت صدای موترھا از .  بودندو يکعده مامورين ومردم در رفت وآمد

ًعقب عمارت بلند شد، ومتعاقبا حبيب هللا بچۀ سقاء وھمراھانش از موتر فرود 

حبيب هللا با^ی پيرھن وتنبان و کورتی يک شال خشن عسکری . آورده شدند

بمجردی که اينھا داخل حويلی شده و . بشانه انداخته بود و دستاری درسرداشت

حافظين مسلح پاکتايی را در اطراف خود ديدند، احساس کردند يک تعداد زياد م

حبيب هللا . نادرشاه بگفت تا حبيب هللا را نزدش بياورند. که ديگر آزاد نيستند

ھيچکس از نشسته گان مجلس . بدون تغييری داخل خانه شده  سtم بشاه داد

آنگاه با شاه سر برداشت و به حبيب هللا نگاه کرد و. حرکتی نکرد وحرفی نزد

در حد . بنشينيد: دست اشاره بصف دست چپ نموده با مtيمت ظاھری گفت 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٧١ 

وسط صف جايی برايش باز کردند، حبيب هللا بنشست وسکوت عميقی در مجلس 

شاه روی دريشی با^پوشی به تن ودستاری در سرداشت ودر صدر . طاری گشت

ًا چشمان سرد شاه بعد از سکوت مختصری مجدد. مجلس به تنھائی نشسته بود

ومصمم خود را از پشت شيشه ھای عينک بر روی حبيب هللا بدوخت و به نرمی 

  :پرسيد

حبيب هللا خان شما ازاين ھمه خونريزی و ويرانی که ! خوب«

  »درافغانستان نموديد، چه مطلبی داشتيد؟

تا وقتی که من اختيار داشتم، ھرچيزی را « : حبيب هللا جواب داد

دانستم اجرا کردم، حا^ که شما اختيار دار که خير افغانستان 

افغانستان شده ايد، ھرچه را که خير افغانستان ميدانيد ھمانطور 

خوب حا^ شما چند روزی استراحت کنيد «:شاه گفت».اجرا کنيد

  ».باز خواھيم ديد

محافظين او را با رفقايش . مکالمه قطع شد وحبيب هللا برخاسته وخارج شد

ندان داخل ارگ رھنمونی کردند وآنھا ده روز ديگر درين توسط موترھا به ز

 عقرب ١١در روز . البته درنھايت بی اعتنائی بمرگ. بسر بردند» مھمانخانه«

بوقت ديگر، به امرشاه اين محبوسين را از زندان کشيده و از دروازۀ شمالی 

. ارگ خارج ودر زير برج شمالی ارگ مشرف به خندق حصار استاده نمودند

بعد از . ًاليکه تفنگداران دولتی قبt در آنجا بحال تيارسی صف کشيده بودنددرح

چند ثانيه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونين حبيب هللا بچۀ سقا، 

برادرش حميدهللا سردار اعلی،سيد حسين وزير جنگ، شيرجان وزير دربار، 

دالغنی محمدصديق خان قوماندان جبھه پاکتيا، ملک محسن والی کابل، عب

کوھدامنی قلعه بيگی بچۀ سقا و محمد محفوظ ھندی معين وزارت جنگ، بروی 

فردا نعش اينان درچمن حضوری کابل روی چوبه ھای دار آويزان . زمين افتاد

٣٤٣ ».گرديد
  

  

                                                

٣٤٣
  ٢٠ -١٩، ص٢ار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلدغب-  
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  ١٣٠٨عقرب ١١باند دزدان سقوی قبل از اعدام در 

 

  

 باند دزدان سقوی بعد از تير باران
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  :]رکيارنتيجه گيری داکتر زي[ 

 »خپلواکۍ او غلواکۍ« اکنون برای من زيرکيار به ارتباط جنگھای

درمورد  رخداد ّ يار محمد خان وزيري  مدبر جنرالچشمديدھای سرباز شجاع و

ھای ھر دو جنگ که  تعيين کننده و موثراست، بيشتر اعتبار دارد، نسبت به 

 را نادرخان محمدجنگ استقtل ، ردانگليس ھا . فرضيه ھا وحدس وگمانھا

يک برای حصول استقtل افغانستان به پيروزی نرسانده بودند، چون او 

گليس اننظامی  از قدرت  زيراکارتوس ھم بسوی انگليس ھا فيرنکرده بود،

  . می ترسيدپکتيا در

  سپھسا^ر :  نويسد   می   تل   جنگ   به   رابطه   در  کتاب خود  در   غبارمگر  [

و    خوستی   مردم   از   ملی   لشكر   ھزار   ده   با        ١٩١٩    می    ٢٦    در   نادرخان   محمد 

  در   ديگر   توپ   وھفت   ھاوتزر   توپ   دو   و    منظم   عسكر   ھزار   سه   و   غيره   و   وزيری

   ٢٨    در   و   کرد   اشغال   را   تل   قصبۀ   و   حاکم   نقاط   قوا بt درنگ   اين   رسيد،   تل   محاذ 

  ھا آتش ھاوتزر   زير   را   تل   جنگی   قلعۀ  دشمن    ھای   گلولۀ طياره   باران   زير   در   می 

  بيسيم   ھای   استيشن   با   را   قلعه   آذوقۀ   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به   و   داد   قرار 

  و   کرد   فرار   خود   موضع   از   دشمن  )آنستبلری   فرانتير (  قطعات  . زد   آتش   ريل   و 

  ).٧٦٨    صفحۀ  درمسيرتاريخ،( . شد   واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ 

ھندوستانی که در جبھه پکتيا با نادرخان يکجا بود  آيبك   حسن   ظفر 

 خاطرات خود ميگويد وفاصلۀ توپ را با قلعۀ تل اندازه وتخمين ميکرد، درکتاب

  مرمی  . کرد   آتش   و   گرفت   نشانه   تل   قلعۀ   به   را   توپ  ً شخصا   مرحوم   سپھسا^ر«    :

  گلوله   اولين   بود،   شده   گيری   اندازه   دقيقا   چون   و   کرد   اصابت   قلعه   بر   درست   توپ 

  و   گرفت   آتش   ھمه   شده   ذخيره   که   ھای   توده   و   وتبار   .اصابت کرد   قلعه   گدام   بر 

  به   وضع   اين   ديدن   با   مجاھدين . شد   بلند   آسمان   به    سياه   دود   از   ستونی   قلعه   از 

   .کردندحمله    بود   ھا انگريز   تصرف   در   ھم   ھنوز   که   شھر   نواحی   و   گرد   گاه   قرار 

  به   نيز   ديگر   گلولۀ   چند.   گنجيد   نمی   جامه   در   خوشی   از   منظره   اين   ديدن   از   لشكر
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  ٢٠٨ -  ١٩٢کتاب خاطرات حسن ايبک، صفحات  (.» شد   آتش   قلعه   سوی 

  )]٢٠٠٣ترجمه وتحشيۀ  فضل الرحمن فاضل، چاپ، می  

ه اين زور بلک«:را چنين ادامه ميدھدداکتر زيرکيار نتيجه گيری مقاله 

انگليس ھا را پيھم  بود که وزيرستان، کندر، ژوب و ګومل  وقوت مردمان 

انگليس ھا را مجبور و شکست دادند وتلفات سنگينی بردشمن وارد نمودند 

مگرجنگ برده شده افغانھا با ! کردند تا ھرچه زود تر پيشنھاد آتش بيس کند

ّجنرال يار محمد خان »  خپلواکۍ او غلواکۍ  «رجنگد! نوک قلم پنچر شد
ًشخصا شرکت داشت، و در ھردو جنگ جرگه ھای قومی ادامه داشتند و وزيري 

/ ١/ ٢٠ پايان برگردان مقاله به دری »   . موضع گيريھا نيز معلوم ومشخص بود

٢٠١٦  

  

  :تبصره من برنتيجه گيری اين مقاله

تر زيريکيار، ازاين مقاله يک من به حيث خواننده توقع داشتم تا داک[

اگر ميگفت که سرنوشت :ًمثt . نتيجه عمومی تر وبھتری به دست خواننده ميداد

بکجا کشيد؟ يا درپايان توصيف از فداکاری مردم ) بجۀ سقو"(غلواک"

وزيرستان،مينوشت که دزدی و رھزنی کار نادرستی است وعاقبتش ذلت ومرگ 

اشد وھرقدر بخواھد مردم را با کشتن آدم ھرقدر ظالم وخون خوار ب. است

وگردن زدن ودر آتش سوختن و مثله کردن بترساند و تابع خود بسازد، درحالی 

که نه سوادی  داشته باشد ونه آگاھی از دين وآيئن اسtمی مثل بچۀ سقو، 

اطاعت کورکورانه از چنين کسی يک امر نا ممکن است وتجربه ثابت ساخته که 

چنانکه پسرسقا، با ھمين تصور . دير زمان نا ممکن استادامه اينکارھا تا 

وانديشه، وقتی بر قدرت و ارگ سلطنت دست يافت، فکر ميکرد که  حکومت 

ولی ھنگامی که با نارضايتی مردم . کردن  برمردم ، مثل گرفتن ارگ آسان است

و اقوام مختلف افغانستان در کابل و بيرون از کابل روبرو گرديد، دست به 

ت و کشت وکشتار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد ،و تا توانست خشون

مخالفين خود را که بدون شک ھريکی از آنھا انسانھای با شرف و با عزت و 

برمال و ناموس . منور و کارفھم و کاردان اين مملکت بودند، سر به نيست کرد
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 گرفته مردم تجاوز نمود، اما نه جلو نارضايتی و شورش  ھای مردم را

توانست، و نه يک يکروز از جنگ و ستيز با مردم فارغ گشت، تا سرانجام به 

ھمت وفداکاری فرزندان باغيرت اين کشور، از ارگ سلطنت که ميگفت با 

شمشيرگرفته ام وتا زنده ام آنرا ازدست نخواھم داد، از ترس جان مجبورگرديد 

ان جای برود که از آنجا در تاريکی ھای شب،از آنجا فرارکند و دوباره به ھم

جواب آنھمه . اما او و رفقای ھمکارش بايد جواب ملت را می دادند. آمده بود

ظلم وناروائی، آنھمه کشت وکشتاروعذاب وشکنجه  وغارت وچپاول  وتجاوز 

ماه حکومت  ٩آيا پسرسقو درمدت . به مال و دارائی وعزت مردم را پس ميدادند

! مراھانش پاسخی برای ملت داشت؟ نه خيرخون ريزی وتجاوز وغارت خود وھ

پس يگانه جزائی که خاطر ھمه مظلومين و دادخواھان را تسکين داده 

ميتوانست ، به دار زدن او وھمراھانش بود که به امر وفيصلۀ سران لشکر 

نسل ھای . ويکار آمدن نادرخان  عملی گرديدنجات کابل در نخستين روزھای ر

انۀ ظلم عاقبت خرابست وھرکس از راه دزدی وگردن جوان ما بايد بدانند که خ

کلفتی بخواھد حق وعزت مردم را تصاحب کند و يا غصب نمايد، بايد بداند که 

سرانجام روزی خواھد رسيد تا مردم حقوق خود را از وی بگيرند و مجبور 

  !] خواھد بود تا حقوق مردم را با دادن جان وحيات خود ادا نمايد

  ٢٠١٦/ ٢/ ٣٠         پايان                         
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  مقالۀ پانزدھم

  

ّآيا بچۀ سقو، از کوچۀ عياری گذشته بود؟ َ  

   )٢٠١٦/ ١/ ١٠-سيستانی(

  

 تذکرا^نقــtب،آئينۀ تمام نمای فجايع حکومت «خوانندگان ارجمند مقالۀ 

 ازاين قلم،به خاطر خواھند داشت که در بخش ھفتم آن بررسی،من در »سقوی

  :يک نتيجه گيری عمومی، گفته بودم

 حبيب هللا کلکانی، يک آدم بيسواد ودزد جاھل بود، واز دين داری -

واسtميت  اطtعی نداشت، و بنابرين از مھمترين وملموس ترين آموزه ھای 

انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عھد وميثاق وپابندی  : دين اسtم از قبيل 

 ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  در به سوگند قرآن، ترحم بر

بنابراين او نميتوانست خادم دين رسول هللا باشد، . جنگھا، فھم و شناختی نداشت

. ًبلکه اعمال و کردارش ، تماما برخtف دين اسtم و ارشادات رسول هللا بود

 شعر بوده محض بخاطر برابری قافيه» حبيب هللا،خادم دين رسول هللا«ناميدن 

سا^ر  «:کاتب بر او چنين شھادت ميدھد. است، نه بخاطر واقعيت امر دين داری

دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول هللا نھاده ودر 

 ٣٤٤».حقيقت ونفس ا^مر ھادم آن بود
  

بارنقل قول از تذکرا^نقtب فيض محمدکاتب،ثابت ٩٩ با در نظرداشت -

يب هللا کلکانی، ھرگز دارای  کرکتر واخtق عياری وخصلت گرديد که حب

عياری از «جوانمردی نبوده است، وجای افسوس خواھد بود اگر کسی او را 

                                                

٣٤٤
  ،٢٩٦ فيض محمدکاتب،تذکرا^نقtب ، ص  -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٧٧ 

آئين عياری، بنابر کتاب سمک عيار   زيرا در.يا کابل زمين بشمارد» خراسان

وقابوسنامه وجامع الحکايات عوفی وغيره کتب تاريخی، چند چيز ازاصول مھم 

 : ياری و جوانمردی  شمرده ميشدع

  :و اصل جوانمردی سه چيز است... «

   يکی آنکه آنچه بگوئی بکنی،

   دوم آنکه راستی در قول و عمل نگھداری،

  .... سوم آنکه شکيب را کاربندی

تÖÖرين مÖÖردان از ھمÖÖه آن  و بÖÖدان ای پÖÖسر کÖÖه جÖÖوانمرد

  :بود که با چندگونه ھنر بود

   و شکيبا به ھرکاری، يکی آنکه دلير ومردانه بود

   وصادق الوعد باشد، 

  وپاک عورت و پاکدل،

 و زيان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھر 

  سود دوستان روا دارد،

  گيرنباشد و به اسيران دست درازی نکند،  و زبون

  وبيچارگان را ياری کند و بد را از مظلومان دفع کند،

   و انصاف از  و ھمچنان که راست گويد، راست شنود

خÖÖود بدھÖÖد ،و بÖÖر آن سÖÖفره کÖÖه نÖÖان خÖÖورده باشÖÖد، بÖÖد 

  ٣٤٥ ».نکند

که در شرطنامه يا مرامنامه فوق ديده ميشود، ھيچ يک را   از ھمه اصولی

نميدانم استاد خليلی در کجای نميتوان در کردار وگفتار، بچۀ سقاء مشاھده کرد، 

 سراغ کÖرده بÖود تÖا را» جوانمردی«و» عياری«زندگی حبيب هللا خوی وخصلت 

                                                

٣٤٥
  ، تذکرا^نقtب،آئينۀ تمام نمای فجايع سقو، ٢٠١الدين تھرانی ،ص   قابوسنامه، چاپ جtل- 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٧٨ 

بدون ترس از قضاوت عاد^نۀ تÖاريخ ،وبÖدون شÖرم از مÖردم ونÖسل ھÖای بعÖد از 

خود، قلم بردارد و ازيک آدم دزد وراھزن وجانی ومتجاوز به نÖاموس وشÖرافت 

ملت ،عيار وجوانمرد بسازد، گوئی که مردم ما عقل وشعور وتميÖز ندارنÖد؟ ايÖن 

حبيÖب «کتÖاب. ار داودخÖان عليÖه خليلÖی کارخليلی،دليل ديگری است برصحت گفت

خليلی، در واقع تtشی از نوع ماله کشی بر اعمال سياه » هللا،عياری از خراسان

خليلÖی . جنايات وخيانت ھای بچۀ سقو وخودش منحيث سرمنشی پÖسرسقو اسÖت

بحيث عضو برجسته ومÖوثر دار ودسÖتۀ حبيÖب هللا کلکÖانی  يکجÖا بÖا لÖشکر ايلÖه 

بل شده ودر تمÖام غارتھÖا وچپÖاول وتجÖاوز سÖقويان برمÖال جاری شمالی وارد کا

او درشÖکل .وناموس مردم وبگيرو بزن و ببند وبکش شھريان کابل سھم داشÖت

دھی وتعميق وگستردگی فجايع واعمال ننگين ضد بشری درحق شھريان کابل و 

ًداودخÖان واقعÖا . بخصوص خانواده سلطنتی امان هللا خÖان  نقÖش مرکÖزی داشÖت 

او را شÖناخته بÖÖود و کÖار خÖوبی کÖÖرد کÖه در آغÖاز عھÖÖدۀ صÖدارت خÖÖود، بدرسÖتی 

خليلÖی تÖÖو :وقتÖی او را در خانÖۀ سÖÖردارنعيم خÖان برادرخÖÖود ديÖد بÖÖا تعجÖب پرسÖÖيد

: اينجÖÖا چÖÖه ميکنی؟وقبÖÖل ازآنکÖÖه خليلÖÖی لÖÖب بÖÖسخن بگÖÖشايد،نعيم خÖÖان گفتÖÖه بÖÖود

من درحق «خليلی با خود يک جلد قرآن کريم  آورده و به آن سوگند ميخورد که 

بÖه ھمÖين « :ب به خليلی گفته بÖودابt معطلی خط و داودخان، »شما خاين نيستم

قران سوگند که تو خاين ھستی وپدرتو ھم خاين بود،برو گمشو، وای بحالت اگر 

ديÖÖده شÖÖود مقÖÖا^ت آقايÖÖان مÖÖسعود فÖÖارانی و (»!کÖÖسی را بÖÖرای مÖÖن واسÖÖطه کنÖÖی

شÖادروان داودخÖان شÖھيد بÖا ) الداکترنبی مصداق بحوالۀ قاسم باز درھمين پورت

اين گفتار خود، تمام اميدھا وخيالھای باطل  خليلی را قطع نمود، زيÖرا داودخÖان 

اکر جوابش را ندھد،او فکرخواھد که داودخان را فريب داده و به : ميدانست که 

  .ھدفش رسيده است

تÖÖا ھمÖÖين امÖÖروز، در ميÖÖان عÖÖوام النÖÖاس مÖÖا، وھمچنÖÖان درميÖÖان جوانÖÖان 

پاکÖدلی وپÖاک عÖورتی،  :کرده وتحÖصيل نکÖرده کÖشورما، مقÖو^تی چÖونتحصيل 

صداقت، رازداری، محبت، فداکاری، دستگيری از مستمندان، شکيبائی و تحمل، 

 شناسی، اسÖتواری در رفاقÖت و دوسÖتی ، پابنÖدی بÖه عھÖد و  حاضرجوابی، نمک

ملÖÖه از ج پيمÖان وسÖوگند ، دليÖÖری و شÖبگردی، چÖستی و چÖÖا^کی و نظÖاير اينھÖا،



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٧٩ 

ايÖÖن صÖÖفات تÖÖا قبÖÖل از ظھÖÖور . صÖÖفات مثبÖÖت اخtقÖÖی واجتمÖÖاعی بÖÖشمارميروند

از » !تفرقه بينداز وحکومت کن«استعمار غرب در جوامع شرقی وشيوع مرض 

جمله عالی ترين صفات يک انسان به شمار ميرفت وجامعه بÖه ايÖن ارزش ھÖای 

ک در تجمÖع  ايÖن خÖصوصيات نيÖ. معنوی واخtقی ارج وحرمÖت زيÖاد ميگذاشÖت

وجوديک انسان، ارزشی پديد می آورد که بجای اظھارھمۀ اين صفات برای يک 

ّعيÖار«اين کلمه جامع عبÖارت از لفÖظ . انسان، با يک کلمۀ ادا ميشد ) جÖوانمرد(»َ

  .بود که تمام صفات مثبت فوق الذکر را در خود جمع داشت

: مرحÖÖوم بھارخراسÖÖانی، در مÖÖÖورد اصÖÖل و ريÖÖشه کلمÖÖÖۀ عيÖÖار مينويÖÖÖسد

 در لغت عرب ريشه و اصلی برای خود ندارد و در لغات عربی ھم معنÖی :ّيارع«

عيار کسی است که بسيار بيايد و برود : گويند. درستی برای اين لغت نشده است

. و نيز گويند کسيکه بسيار گردش کند و چا^ک باشد. و صاحب ذکاوت تيز باشد

در زبÖان عربÖی حکايÖت و اين تعبيرھÖا از نبÖودن اصÖل و ريÖشه حقيقÖی ايÖن لغÖت 

معÖرب و از فارسÖی مÖاخوذ باشÖد، و » عيار«ميکند و چنين بنظرميرسد که کلمه 

است و اصل » رفيق«که عربی آن » يار«پھلوی باشد به معنی » اييار«اصل آن 

» ای يار« و » ای وار« بوده است و بعدھا » ادی وار«اين لغت در پھلوی قديم 

از پھلوی ماخوذ » عيار«و بنابرين بايد لفظ شده است » يار«و در زبان فارسی 

   ٣٤٦ ».شده باشد

ھرات، قھÖستان و زرنÖج و بÖست : مانند از ھمان اوايل اسtم،درشھرھای 

و کابل و بلخ و مرو، و شھرھای ديگر ، عÖده ای از جوانÖان غيÖور و پرشÖور و 

ازی  بÖ اندازی، تيغ گيری، شبروی، کمند بازی، کشتی عtقمند به پھلوانی، چوگان 

يÖا » عيÖاران« آرائی و غيره ، دست به تÖشکل گÖروه ھÖای پنھÖانی  بنÖام  و معرکه

زدند که ميتوان آنرا به مثابۀ احÖزاب متÖشکل امÖروزی بÖه حÖساب » جوانمردان«

 .گرفت

چون ترک قبÖايح و رعايÖت محاسÖن در ميÖان عÖوام النÖاس، مÖرام اساسÖی 

آداب و شÖÖÖعارھا » انعيÖÖÖار«را احتÖÖÖوا ميکÖÖÖرد، بنÖÖÖابر آن، ) عيÖÖÖاران(ايÖÖÖن گÖÖÖروه 

                                                

٣٤٦
   ٢٨٩ و ٢٨٨، ص ١٣٢۴الحکايات و لوامع الروايات ،چاپ   بھار، منتخب جوامع- 
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وشرايط خاصی را برای خود وضع کردند که داوطلب عضويت، برای پذيرش در 

داوطلب عضويت . حلقه شان ،بايد آن  شرايط را پذيرفته مراتب آن را طی ميکرد

 در »اسÖÖتاد«يÖا » پيÖر«يÖÖا» پدرعھÖد«نامÖه ميÖداد وخطبÖÖه طريقÖت در محÖضر  عھÖد

سÖپس داوطلÖب عÖضويت از . ٣٤٧ دحضور جمعی از سرھنگان عيار،خوانÖده ميÖش

 «:آورد و مÖÖي گفÖÖت سرصÖÖدق بÖÖا الفÖÖاظ بÖÖسيار مÖÖوثر مراسÖÖم تحليÖÖف را بجÖÖای مÖÖی

سوگند به يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مھر و به نان و نمک و نصحيت 

و بÖÖÖا ھمÖÖÖديگر سÖÖÖوگند ] ٣٤٨[ ».جÖÖÖوانمردان، کÖÖÖه غÖÖÖدر نکنÖÖÖد و خيانÖÖÖت نينديÖÖÖشد

 دوستی کنيم، و به جان از ھÖم بÖاز نگÖرديم، و با ھم يار باشيم و«: ميخوردند که

مکر و غدر و خيانت نکنيم، و رضا ندھيم، و با دوسÖتان ھÖم دوسÖت باشÖيم و بÖا 

 ]٣٤٩[» .دشمنان ھم دشمن باشيم، و کار به مراد يکديگر کنيم

بÖÖÖستند و نمÖÖÖک و آبÖÖÖی بÖÖÖه او مÖÖÖی  پÖÖÖس از مراسÖÖÖم تحليÖÖÖف، کمÖÖÖرش مÖÖÖی  

باخلق خداوفا کردن، سينه (يعنی» وسخاوفا وصفا «وطی کردن مراتب . چشاندند 

را کÖه مراتÖب جÖÖوانمردی ) را ازکينÖه صÖاف داشÖتن،آنچه داری بمÖردم بÖÖذل کÖردن

و پارچه ] ٣٥٠[پوشيد،  بود،برذمت اومي گذاشتند و او نيز شلوار مخصوص می 

] ٣٥١ .[انداخت و کمندی در دست و خنجری درکمرميزد سرخ يا زرد بر گردن می

محÖسوب  » جÖوانمردان«ی ميÖشد و بÖدين ترتيÖب از اھÖل و آماده خÖدمت جÖوانمرد

 .ميشد

چÖÖون بنÖÖای کÖÖار عيÖÖاران، بÖÖر چÖÖا^کی و چÖÖستی و شÖÖبروی و شÖÖبگردی و  

طرفداری از مظلومان و دستگيری از تنگدستان بود، لÖذا ايÖشان بÖرای کمÖک بÖه 

پرداختÖÖد و فواصÖÖل بÖÖين شÖÖھرھا و  مÖÖستمندان، در بÖÖدل مÖÖزد، بÖÖه بدرقÖÖه قوافÖÖل مÖÖی

ھÖای  ھای غير معمÖول وناشÖناخته از دل بيابانھÖا و کÖوه ھÖا و دره  راهدھات را از

العبور، با شتاب و بدون بيم طی ميکردند و ماموريت خود را انجام ميدادند  صعب

                                                

٣٤٧
  ٢٩٠،منتخب جوامع الحکايات، ص٩٠ان درمسيرتاريخ ،ص  غبار، افغانست-  

٣٤٨
   و موارد ديگر١۵ ص ٢، ج ٣٠٧ ص ١ سمک عيار ج -  

٣٤٩
  ١۵ ص ٢ ھمان اثر، ج -  

٣٥٠
   ببعد٢٩٠ بھار، منتخب جوامع الحکايات ،ص -  

٣٥١
  ٩٠ افغانستان د رمسير تاريخ، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨١ 

پرداخت، ضرب شست آنھا را بگونه  و ھرگاه کاروانی، باج خود را به ايشان نمی

  ]٣٥٢ .[اند گفته» ھزنر«ديگر ميخورد و به ھمين جھت است که بعضی ايشان را 

 : حافظ گويد

 کدا م آھن دلش آموخت اين آيين عياری 

 کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد 

ھÖÖا  ھمينگونÖÖه بÖÖرای کمÖÖک بمÖÖردم بينÖÖوا و يÖÖا دفÖÖع ظلÖÖم از مظلÖÖوم از نقÖÖب 

ھÖÖا بÖÖا^ ميرفتنÖÖد و بÖÖه تھديÖÖد  و انداختنÖÖد و از بÖÖرج و بÖÖار ميگذشÖÖتند يÖÖا کمنÖÖد مÖÖی

در اينگونه حا^ت، سtح شانرا، . پرداختند متنفذين و حکام ظالم میثروتمندان و 

خنجری برای کندن نقب، يا سوھانی برای بريدن زنجير و قفل و يا کمندی بÖرای 

زدن تÖÖشکيل  ھÖÖای دژھÖÖای ناگÖÖشودنی، يÖÖا فtخÖÖن بÖÖرای نÖÖشان رفÖÖتن بÖÖر کنگÖÖره بÖÖا^

 ]٣٥٣ .[ميداد

  

ّکارنامۀ يک عيار از دودمان صفاری  َ: 

 ھجÖری، نÖصربن ٢٩٨سقوط دولت صÖفاريان بدسÖت سÖامانيان درپس از  

 ھجÖÖری اميÖÖر بÖÖوجعفر يکÖÖی از صÖÖفاريان مÖÖÖدبر و ٣١١احمÖÖد سÖÖامانی در سÖÖال 

اميÖر بوجعفرھمÖان اسÖت کÖه رودکÖی . خردمند را به حکومت سيستان نÖامزد کÖرد

را درمدح وی سرودو آنرادر دربÖار اميرنÖصرقرائت » مادرمی«قصيده معروف 

انÖÖدراو ھرچÖÖه مÖÖديح گÖÖوئی : ھمÖÖه بيÖÖک زبÖÖان گفتندکÖÖه«ربÖÖار نمÖÖود و حÖÖضار د

ھمه نعمتی مÖا را ھÖست امÖا : اميرنصرگفت«و » .مقصرباشی که مردی تمامست

بايستی که اميربا جعفر را بديÖدمی، اکنÖون کÖه نيÖست بÖاری يÖاد او گيÖريم و ھمÖه 

مھتران خراسان حاضر بودنÖد، يÖاد وی گرفÖت وبخÖورد و ھمÖه بزرگÖان خراسÖان 

آنگاه که سيکی بدو رسيدجام سيکی سر مھرکÖرد و ده پÖاره يÖاقوت . ردندنوش ک

سرخ وده تخت جامه بيش بھا و ده غtم و ده کنيزک ترک ھمه با حلی و حلل و 

اسپان و کمرھا، نزديک وی فرستاد به سيستان و آنÖروز برزبÖان اميÖر خراسÖان 

                                                

٣٥٢
  ۴٠۴، ص ٢، مروج الذھب مسعودی، ج ۴۶ يعقوب ليث ص -  

٣٥٣
   الخ٣ و ٢و ١ چاپ دکتر خانلری، ج  سمک عيار،-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٢ 

بÖاآن دل ) رنÖهوگ(برفت که اگرنه آنÖست کÖه اميÖر بÖاجعفرمردی قÖانع اسÖت يÖا نÖه،

  ]٣٥٤ [».وتدبير ورائی و خرد که وی دارد، ھمه جھان گرفتستی

 تÖÖاريخ سيÖÖستان، داسÖÖتان يکÖÖی از عيÖÖاران منÖÖسوب بخانÖÖدان صÖÖفاری را 

. بÖازگو ميکنÖد کÖه معاصروازخويÖشاوندان ھمÖين اميربوجعفرصÖفاری بÖوده اسÖÖت

ايÖÖن داسÖÖتان نمونÖÖه تيپيÖÖک يÖÖک عيÖÖار ويÖÖک آزادمÖÖرد بلنÖÖد ھمÖÖت اسÖÖت کÖÖه بÖÖسيار 

پÖÖس از انتÖÖصاب : بنÖÖابر روايÖÖت تÖÖاريخ سيÖÖستان. دلچÖÖسپ ،گيÖÖرا وآموزنÖÖده اسÖÖت

ًاميربوجعفربه حکومت سيستان و ظاھرا بعÖد از آنکÖه ھÖدايای اميÖر خراسÖان بÖه 

سيستان ميرسد، اونيزھدايای ازسيستان بخدمت اميرخراسان به بخارا ميفرستدو 

را بÖÖرای  دونطÖÖاھر بÖÖوعلی و محمÖÖد حمÖÖدونفرازسÖÖرداران لÖÖشکرخود بنÖÖام ھÖÖای 

روزی امير بخارا در ريگستان دوازده ھزارسوار « .تقديم ھدايا نيز ھمراه ميکند

طÖاھر بÖوعلی و محمÖد حمÖدون لÖشکری نيزحاضÖر . جرارجمع کÖرد تÖا گÖوی زننÖد

اميرخراسان حاجبی را فرمان دادکه به ميرکÖان سÖکزی بگÖوی تÖا آنھÖاھم . بودند

طÖÖاھر بÖÖوعلی و محمدحمÖÖدون . حاجÖÖب دسÖÖتور شÖÖاه را بÖÖه آنھÖÖا گفÖÖت. گÖÖوی زننÖÖد

  .خدمت کردندو گوی زدند، چندانکه از دوازده ھزار سوارخراسانی گوی بردند

آبادبÖاد شÖھری کÖه :  سپاھسا^رخراسان که مرد عرب بودبه پارسÖی گفÖت

کمينه سواران آن شھرمائيم ومارا يÖارای : محمدحمدون گفت .چنين مردمی دارد

ازجواب آن اميرخراسÖان .  بميدان برويمآن نباشد که پيش سواران ملک نيمروز

و ھردوی را خلعت و مال بی اندازه داد وفتيÖک خÖادم را بÖه طÖاھر . خشنود گشت

کار اميرطاھربوعلی که مردی عالم وسÖخی وعÖادل ونيکوخÖصال . بوعلی بخشيد

مادربوعلی طاھرعايشه بنت محمدبن ابی الحسين بن علÖی (بود از آنجا با^گرفت

اميرک . مير خراسان او را به جنگ اميرماکان به گرگان فرستادو ا). بن ليث بود

طÖاھربوعلی باسÖپاه خÖويش روان .طوسی وعبÖدهللا فرغÖانی را بزيÖر دسÖت او داد

 ....شد و جنگی سخت کردتا ماکان شکست يافت و گرگان غارت گرديد

اميرطاھر بميدان ماکÖان شÖد وخيمÖه بزدوکÖسی رانگذاشÖت  

وکمتÖÖرين مالھÖÖا ھÖÖزار مرکÖÖب تÖÖازی کÖÖه انÖÖدر سÖÖرای اوغÖÖارت کنÖÖد 

                                                

٣٥٤
  ٣١٦ تاريخ سيستان، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٣ 

وھزار استر بردعی برآخوراوبود، وخادمی را بخوانÖد واجراھÖای 

وسرای زنان او ھمی دادبزيادت از ) اموال موردضرورت(غtمان

 اميرماکÖان بÖه طبرسÖتان رفÖت و از آنجÖا بÖه .آنکه ماکان داده بود

ترکستان شد وسواران زيادی گردآورد وناگھان بردشمن شبيخون 

اميÖÖرک طوسÖÖی و عبÖÖدهللا فرغÖÖانی و فتيÖÖک خÖÖادم و ابولحÖÖسن . زد

گاشنی که حاجÖب الحجÖاب بÖود، بÖا سÖپاه خÖويش فÖرار کردنÖد، امÖا 

طاھربوعلی با تنی چند از مردان سيستان خويش مقاومت کرد تÖا 

اميرماکان اسراء را درقفس آھنين کرده به زندان .به اسارت رفتند

ÖÖاش مÖÖه کÖÖود کÖÖف بÖÖخت متأسÖÖداخت، اماسÖÖا انÖÖدی تÖÖاھررا  بديÖÖن ط

دوسÖال بعÖد روزی خÖادم  .خدمتی کردمÖی بÖدان نيکÖوئی کÖه اوکÖرد

ماکان، بزندان اندر شد و اميرطاھر را بديÖد و بÖشناخت و شÖتابان 

اميرماکÖان بÖه . طÖاھر اندربنÖد تÖست: به نزد اميرماکان آمÖد وگفÖت

نفÖÖس خÖÖويش بÖÖه زنÖÖدان شÖÖد و طÖÖاھر را زمÖÖين بوسÖÖه کردوعÖÖذر 

ن و بياورد اورا وبجای خويش بنÖشاند وخÖود خواست اندر ندانست

بخدمت بايستاد وبسيارجھد کردتا بنشست و صدغtم وصدکنيزک 

وبيÖÖست ھÖÖزار دينÖÖار وصÖÖدھزار درم فرسÖÖتاد طÖÖاھر را وکوشÖÖکی 

بياراسÖÖت وسÖÖÖتوران ومرکبÖÖان نيکÖÖÖو چنانکÖÖه ماکÖÖÖان وپادشÖÖÖاھان 

راباشد بفرستاد ويکشب ويکروزمھمان داشت، پÖس وزيرخÖويش 

تواميربÖÖاش : وفرسÖÖتاد واز اميرطÖÖاھر خÖÖواھش کردکÖÖهرانزديÖÖک ا

نيکو گويد، اما اگر اين ھمه : طاھربوعلی گفت. ومن سپھسا^رت

حÖÖرم واسÖÖباب وی ) درحÖÖق(بÖÖرای آن ھمÖÖی کنÖÖد کÖÖه مÖÖن براسÖÖتای 

مÖن آن از آن کÖردم، کÖه ايÖن ميÖراث از ! کردم تا مکافÖات آن باشÖد

، ھرجا که به اجداد من بمن رسيده است، چه آنھا که جھان گرفتند

ايÖن عÖادتی بÖود کÖه مÖن از . سرای آزادمردان رسÖيدندھمان کردنÖد

او رابگوی کÖه ھرکÖه را نÖه پÖرورده ای . نياکان خويش نگھداشتم

امير ] چندی بعد[. فرمان تراست:ماکان گفت!... براو اعتماد مکن

طاھربه خراسÖان رفÖت، چÖون بÖه يÖک منزلÖی بخÖارا رسÖيد، سÖوی 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٤ 

دگÖر روزاميرخراسÖان سÖپاه . وخبÖر کÖرداميرخراسان نامه نوشÖت 

او را سÖخت ... برنشاند وخود تا يک فرسنگ به اسقبال اوباز شد

نيکوداشÖÖت و خلعتھÖÖاء نيکÖÖو داد وارآنجÖÖا نامÖÖه کÖÖرد نزديÖÖک اميÖÖر 

  ]٣٥٥ [».بوجعفرتا فراه اورا داد و آنجا بود تا اين حالھا افتاد

 تÖÖÖاريخ سيÖÖÖستان جÖÖÖای ديگÖÖÖری درمÖÖÖورد اميرطÖÖÖاھر مÖÖÖي 

اميرطÖÖاھر بÖÖوعلی مÖÖردی عÖÖادل وکÖÖاری بÖÖود وسÖÖخی و «: نويÖÖسد

عادل ونيکوخصال وسيستان بدو آرام گرفت از بس عدل وانصاف 

کÖÖÖه بررعيÖÖÖت خÖÖÖاص وعÖÖÖام لÖÖÖشکری بÖÖÖود اندرعھÖÖÖد او، و اميÖÖÖر  

ّواگرسير مروت وعياری امير طاھر ... باجعفرھم اين عادت داشت َِ
 ]٣٥٦[».گويم قصه دراز گردد

و يک جوانمرد پاکدامن وناموس دار، که اين است نمونه کامل يک عيار  

اجازه نداد کسی از لشکريان فاتح به خانه وسÖرای دشÖمن مغلÖوبش داخÖل شÖوند 

ايÖن رفتÖار . وکمی کاستی  در مايحتاج روزانه حرم سرای دشÖمن احÖساس گÖردد 

جوانمردانه وعيارمنشانه مملو ازسربلندی و آزادگی بود، چنانکه ھم مورد پسند 

  .م مايه افتخار برای ھموطنانش گرديداميرخراسان و ھ

اما پسر سقاو که ھرگز ازکوچۀ  جوانمردان وعياران نگذاشته بود واز 

مردی  و دستگيری از مظلومان   فضايل اخtقی وپاکدامنی وناموسداری وجوان

وحمايت از زنان واسيران بھره ای نداشت، بر ناموس مردمان که ضعيف ترين 

،ترحم نميکرد و ھيچگونه حرمتی به شأن وحيثيت قشرجامعه بشمار می آمدند

وعفت آنان روانمی داشت ومخالفان خود را با تھديد به تجاوز بر زن ودختر 

 آيا کس ميتوانيد .ومادر وضبط مال  ومنال شان ،تھديد و وادار به تسليم ميکرد

نشان بدھد که شھريان کابل درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو، غير ازغارت و 

 وتصاحب مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه وتوھين تجاوز

                                                

٣٥٥
  ٣٣٢-٣٢٨ تاريخ سيستان، ص -  

٣٥٦
  ٣٢٨ تاريخ سيستان، ص -  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٥ 

وتحقير وتشھيردر انظار عامه، و بزور رقصاندن زنان و بچه ھای نوجوان 

  شان، چه جيزديگری از بچۀ سقو ديده اند؟

 متاسفانه مشتی آدم چاپلوس وابن الوقت نÖام ايÖن اعمÖال دور از شÖرافت 

عساکرسقوی  ھروقتÖی کÖه بÖرای سÖرکوبی . وانسانيت را، عياری تعبير ميکردند

قومی فرستاده مي شدند، تمام مردان را از دم تيغ می کشيدند و دارائی و ھستی 

  . شان راغارت ميکردند و زن و فرزندان آنان را به اسارت وبردگی می بردند

  

  "تفو برتو ای چرخ گردون تفو"

  !که دزدی کند سلطنت آرزو 

  پايان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٦ 

  

 

 شانزدھممقالۀ 

  

 آيا بچۀ سقو از ظاھرشاه، با ناموس تر بود؟

  )٢٠١٦/ ١/ ٢٨-سيستانی(

  

    

  حبيب هللا در ھنگام پادشاھی               محمدظاھرشاه درھنگام پادشاھی

 

 را  با بحث پيرامون ٢٠١٥پورتال افغان جرمن آنtين سال :ميتوان گفت

آئينۀ تمام (  »نقtب تذکرا^«آغازکرد و با معرفی کتاب ) بچۀ سقو(حبيب هللا 

، اثرگران سنگ فيض محمد کاتب ، به پايان برد؛ درحالی )نمای فجايع سقويان

که بحث برچگونگی آوردن  واز ميان بردن  حبيب هللا  کلکانی و روی کار آمدن 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٧ 

نادرخان، با نقش تعيين کننده انگليس در سرنوشت سياسی افغانستان، ھنوز ھم 

  .ادامه دارد

 پار، درسلسله بحث وفحص برپيشه وشغل حبيب هللا کلکانی، از   سال

نوشتۀ استاد خليلی،نيز ياد شد و نويسندگان افغان » عياری ازخراسان«کتاب 

مقيم خارج، نظريات واطtعات خود را دربارۀ خليلی وشخصيت او نيز ابراز 

را » نعياری از خراسا«چرا استادخليلی کتاب : من نيزدر بارۀ اينکه . کردند

البته ھستند کسانی که . نوشت؟ ،مقالتی نوشتم ود^يل خود را بيان کردم

وانمودميکنند شعر دوست اند وشعرخليلی برای آنھا لذتی خاص دارد،لذا قطعه 

ای از اشعار خليلی را برمی گزينند و جمtتی بر پيش وپس آن می افزايند ودل 

اليکه واقعيت چيز ديگری خوش ميکنند که  حق استاد را ادا کرده اند، درح

آنان از اين جھت به استاد خليلی ابراز عtقه ميکنند که او روزگاری : است

پس استاد خليلی نيز . شاعر دربار ظاھرشاه بوده و شاه را مدح ميکرده است

دوست ظاھرشاه است وسلطنت طلب ،حا^نکه گذشت زمان، ثابت ساخت که 

زيرا ھنگامی که . ظاھرشاه بوداستادخليلی، نه سلطنت طلب و نه دوست 

درخدمت  ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان قرارگرفت و بعد بدستور ربانی 

را به نام حبيب هللا کلکانی نوشت و بدست نشر »  عياری از خراسان«کتاب

سپرد، ثابت کرد که او عضوجمعيت اسtمی برھبری ربانی شده و ديگر عtقه 

پسرانش نيز با پيروی از پدر درخدمت . نداردای به ظاھرشاه و دستگاه سلطنت  

 تا امروز سفيرکبير ١٩٩٢شورای نظار در آمدند، چنانکه مسعود خليلی از

افغانستان، و نمايندۀ خاص ربانی ومسعود برای فروش جواھرات زمرد پنجشير 

در اين باره . و^جورد بدخشان در بازارھای ھند و سنگاپور وبانکوک است

تری در سايتھای انترنتی و يوتيوب پيدا کرد، ولی افسوس که ميتوان مطالب بيش

  ھيچ وزيرخارجه ی او را از مقامش حذف کرده نتوانسته است؟

بخاطر دارم که در دھۀ دموکراسی ظاھرشاھی، روزی نبود که چند شب 

نامه از سوی احزاب چپی و راستی در ساحۀ پوھنتون کابل و يا در ليسه ھای 

چون من درعين . گار و يا در مطعبۀ  دولتی پخش نشودشھر و يا درپارک زرن

ايفای وظيفۀ معلمی بعد از ظھرھا نيز کارميکردم ومدتی مھتمم مجلۀ آريانا بودم 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٨ 

من اکثراين شب نامه ھا را می ديدم وميخواندم، .وھفته چند بار به مطبعه ميرفتم

و بود که ًتقريبا نصف اين شبنامه ھا در مذمت خليلی وافشای شخصت وماھيت ا

حقيقت . درآن زمان در پارلمان افغانستان وکيل وصاحب حزبی بنام زرنگار بود

اينست که از ھمان زمان تا اکنون ،که ازکارنامه ھای او اطtع بيشتری حاصل 

کرده ام،او درذھن منحيث يک شخصيت ضعيف وابن الوقت وغير قابل احترام 

  . ايار وامثالش جای خاص داردواما  در دل اشخاصی چون آقای م. جاگرفته است

آقای مايار که خودش را خيلی مخلص ظاھرشاه نشان ميدھد، مگر در 

واقعيت به خليلی بيشتر از ظاھرشاه حرمت می گزارد و ازخاطر گل روی خليلی، 

بچۀ سقو را نسبت به ظاھرشاه ،شخص با ناموس تری ميشماردو چندی قبل که 

فيض محمدکاتب ھزاره ،نقل قولھای از » تذکرا^نقtب«من به استناد کتاب 

چشمديدھای آن مؤرخ دانشمند  مبنی غارت وچپاول وبی ناموسی ھا دزدان 

سقوی  درحق شھريان کابل به نشر سپردم، آقای مايار در مقالۀ اخيرخويش، با 

شيعه «که کاتب يک شخص  را متذکرگردد نکتهنقل قولھای خود ميخواھد اين

بيسواد ودزد جانی [ در بارۀ حبيب هللا سنی مذھب بود و گفته ھايش» ومتعصب

ولی دليل ما برای ترديد چنين . حقيقت ندارد] ومتجاوز به مال وناموس مردم 

ادعايی اينست که اکر فيض محمدکاتب شخص متعصبی می بود ، چگونه 

ميتوانست  بيش از چھل سال  در دولت سنی مذھب  اميرعبدالرحمن خان وامير 

 و حاکميت امان هللا خان کارکند، وآثار تاريخی ماندگاری از خود حبيب هللا خان

برجای گذارد که پوھاندحبيبی شرح حال جامعی از علميت وشخصيت وکار و 

پيکار او درکتاب جنبش مشروطيت نوشته است چيزی که شما در سوانح خليلی 

  .سراغ کرده نميتوانيد

 ومقاومت پشتون فيض محمدکاتب اگرانسان متعصبی می بود از شجاعت

ھای مبارز وردک و تگاو وھودخيل وجاجی تعريف وتمجيد نمی نمود وتنھا از 

بنايرين . مردان شيعه توصيف ميکرد، درحالی که چنين کاری نکرده است

موضوع بکارگيری تعصب با سنی ھا، واز جمله با حبيب هللا کلکانی درتاريخ 

ای من نگارنده قابل قبول نگاری فيض محمدکاتب و در تذکرا^نقtب او، بر

برعکس تعصبی که در درون آقای مايار ترسب کرده بود، در اين نوشته . نيست



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٨٩ 

درسطور ذيل من  ثابت خواھم نمودکه آقای مايار،به . شان برون زده است

  .خليلی وبجۀ سقو بيشتر از ظاھرشاه و فادارمانده است

د، درماه آقای مايار که خودش را خيلی مخلص ظاھرشاه نشان ميدھ

به ياد تو سخنور بی ھمتای  «مارچ سال گذشته در وصف خليلی،  تحت عنوان 

مقاله ای نوشت و در افغان جرمن آنtين به نشر  رسانيد، که  در »  ملت افغان

آن عtوه بر وصف قد و با^ی شعر وشخصيت خليلی، بر ناموس داری حبيب 

  :هللا کلکانی نيز چنين مکث شده است 

موش نکنيم که يک تعداد از اعضای خانوادۀ بايد فرا«

امير امان هللا خان و سپھسا^ر محمد نادرخان که اکثر آنھا زن 

بودند، در ارگ محبوس بودند، ليک يک نفر از بيم امير جرأت 

 ميدھد زمانيکه  تاريخ گواھی.نداشت به آنھا بی احترامی کند

ر ديگرش شاه محمد نادر خان با برادرانش در پکتيا بودند و براد

محمود خان از کابل به آنجا رفت و عليه حبيب هللا کلکانی و 

ليک حبيب هللا به سقوط پادشاھی وی مبارزه ميکردند، 

٣٥٧.»ناموسداری افغانی احترام کرد
  

اينکه آقای مايار، ازناموس داری بچۀ سقو به گواھی تاريخ حرف 

ند تاريخی را نشان دھد که ميزند،  حرفی گزافه وبی پايه است، زيرا که او نميتوا

البته کتاب خليلی بنام  . درآن شرح  ناموسداری حبيب هللا کلکانی بيان شده باشد

عياری از خراسان و يا خاطرات  خليلی موجود اند که در آن حبيب هللا،دزد، نی، 

ًبلکه کسی است که مستقيما با خدا سخن ميزند واز خدا دستور ميگيرد، تاريخ 

آقای مايار لطف کند وبه ما .  ^طايtتی شبيه ھذيان گوئی استنيستند، بلکه 

تاريخی را نشان بدھد که از سوی يک مؤرخ با اعتبار افغان ومعاصر حبيب هللا 

نوشته شده باشد، مؤرخی مثل، غبار،يا پوھاند حبيبی وکاتب ھزاره ،  نه افسانه 

  !ھای که ازسوی ھواداران بچۀ سقو سرھم بندی شده اند

                                                

٣٥٧
  ٢٠١٥/ ٢٠/٣احسان هللا مايار، به ياد توسخنوربی ھمتای افغان،افغان جرمن آنtين،-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩٠ 

tم ديگر،ميخواھم از جناب مايار، بپرسم که شما برويت چی سند به ک

وشواھد تاريخی ميگوئيد که حبيب هللا از ناموس خاندان نادرخان حفاظت کرده 

و به ھيچ کسی اجازۀ بی حرمتی و بی عصمتی به آنھا را نداده است ؟ آيا به اين 

نوادۀ نصرهللا موضوع فکر کرده ايد که زنان خانوادۀ نادرخان وبرادرانش وخا

وخواھران امان هللا خان، در جنگ قدرت طلبی ھيچ نقشی نداشتند،و نبايد 

زندانی می شدند؟ شما  بجای محکوم کردن بچۀ سقو بخاطراين عمل ظالمانه و 

دور از انصاف وجوانمردی ، ميخواھيد احسان  ومنت بچۀ سقو را به رخ 

چۀ سقاو، ممنون ومشکور می نادرخان بکشيد وبگوئيد که نادرخان، می بايد ازب

بود، و نبايد او را می کشت، و حال که بچۀ سقو اعدام شده است، پس نادرخان 

اما فراموش ميکنيد که برزنان ودختران ومنسوبان ! آدم حق ناشناسی بوده است

نادرخان وامان هللا خان از سوی پسرسقاو وديگر دزدان ھمراھش ، چی بی 

  صمت روا داشته شده است؟عزتی ھا وبی حرمتيھا وھتک ع

زمين آنجايش ميسوزد که آتش برآن افروخته شده :  درست گفته اند که

اگر آن ظلم و ناروائی در حق خانوادۀ شما صورت ميگرفت، نميدانم با . باشد

بچۀ سقو چی ميکرديد؟ آيا ميتوانستيد بدون اعدام او وديگر دزدان ومتجاوزان، 

ين زندانی شده وتحقير شدۀ خود بنگريد؟ چشم در چشم زنان ودختران ومنسوب

سوختن و نابود شدن نادرخان و ھر آدم با ناموس ديگری، بدون اعدام 

من درھمين جا  شواھد ! متجاوزين به ناموس مردم اطفاء شده نميتوانست

متعددی از بی ناموسی ھای بچۀ سقو را در حق زنان خانواده سلطنت و 

 برای ترديد ادعای آقای مايار، يک بار نادرخان شاھد می آورم،ومن مجبورم

  . ديگرگفتار کاتب ھزاره را دراينجا از کتاب تذکرا^نقtب او نقل کنم

  : اپريل مينويسد ١٥کاتب به ارتباط وقايع روز 

زوجۀ شاه ولی خان و زوجۀ )  اپريل١٥/حمل٢٦(در اين شب«

شاه محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه 

هللا خان ودومين خواھر عtتی او وسومين خواھر امان 

محمدسليمان خان بن سردار محمد اصف خان ھستند، وبه 

امرحبيب هللا ازخانه حضرت ھا در ارگ به حضور او جلب شده ، 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩١ 

معاملۀ ايکه در خلوت با ايشان درميان آمد، معلوم نگشت که 

ھمان معامله شب قبل،برسر ايشان گذشت يا محترمانه به سر 

  .٣٥٨.».رفت

به امر بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات   اپريل،١٦/حمل٢٧ و روز

نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات شور بازار به ارگ آورده 

... امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، درپايان کار«ميشوند، 

   ٣٥٩ ».،با ھتک پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند

  :مينويسد) اول اپريل( شوال٢٠کاتب به ارتباط وقايع 

وھم درخtل احوال مسطور حبيب هللا از وفور ميل به مباشرت «

زنان دختران نصرهللا خان نايب السلطنه وامين هللا خان پسر امير 

عبدالرحمن خان را به مزاوجت خويش خواسته وايشان آباء 

واستنکاف نموده، تا که پيشنھاد اجبارکرده ،پاسخ شوھردار 

وطلبگار دختر ماه .  شنيده، دست از طلب بازداشتبودن از ايشان

چھره وگلعذار سردار محمدعلی خان بن پيرمحمدخان برادر 

و از اباء وامتناع او طريق زور وتغلب . اميردوست محمدخان شد

پيش گرفته، دختر تن به خودکشی وزھرچشی در داده، زھرچشيد 

ضل و از ھمبستر حبيب هللا حان نجات ودر پايان کار از ف

٣٦٠» .پروردگار صحت نيز يافت 
  

وھم در خtل اين احوال «:کاتب در ادامه  می افزايد

دخترسردار محمدعلی خان پسر سردار پيرمحمدخان بن سردار 

سلطان محمدخان برادر اميردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه 

سلطان، دختراميردوست محمدخان است، وحبيب هللا  او را 

او به عزم انتحار زھر آشاميده و به خواستار مزاوجت شده و

، دوباره به اجبارخواستار او شده، واو ]بود[معالجه صحت يافته 

                                                

٣٥٨
  ١٤٠ فيض محمدکاتب، تذکرا^نقtب، ص-  

٣٥٩
  ١٤٤ تذکرا^نقtب، ص-  

٣٦٠
  ١١٨حمدکاتب، تذکرا^نقtب، صفيض م-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩٢ 

اباء نموده، به درب سرای مادرش سپاھيانی که از رحم به 

فرسنگھا دورند، گماشته حکم کرده که به زور دختر را به بستر 

ودختر ومادر تن به مرگ داده تا اين روز، . مخالطت می کشم

 ».پذيرا نشدند وآخرا^مر او را به اجبار واکراه برده، تصرف شد

٣٦١   

کاتب ھزاره بار ديگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو و ھمراھانش 

  :پرده  برميدارد و ميگويد

درخtل اين احوال،حبيب هللا خان،شبی دختر نصرهللا « 

خان نايب السلطنه مرحوم را که با عزيزهللا خان پسر او از بطن 

سردار محمدعمرخان تولد يافته، به اجبار در ارگ دختر 

واو اظھار . خواسته،به ھمبستری ومزاوجت خود، تکليفش کرد

انعقاد عقد مناکحت خود را با امان هللا خان کرده، حافظ 

محمدحسن امام نماز امان هللا خان وگواھان عقد نکاح او ، 

يشان را گواھی برصدق اظھار شھزاده خانم داده وحبيب هللا خان ا

پس از جست وجو اگر محقق : تخويف وتحذير نموده، فرمود که

و . شود که گواھی غلط داده بوديد، باز پرس سخت خواھم نمود

  .شب او را نگاه داشته، فردا اجازت رفتن به خانه اش داد

او را به اجبار ] وزيرحربيه[ و شب ديگر سيدحسين خان

 خان کردن،در منزل ونام تحقيق مناکحت وعدم آن را با امان هللا

خود جلب کرده، امر نمود که در پس خانه اين سالون که من 

وشب او را . نشسته ام جای راحت او را ترتيب دھيد تا تحقيق کنم

نگاه داشته، بامداد در منزلش رجعت داد که گويا اين جلب نمودن 

او وخواھرانش ودختران اھالی حرم امير حبيب هللا خان مرحوم، 

مکافات زنان و دختران ھزاره است که امير عبدالرحمن کيفر و 

خان وفرزندش حبيب هللا چنين کردار نسبت به آنان از قوه به فعل 

                                                

٣٦١
  ١٤٤ تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩٣ 

وحا^ خاندان ايشان مجازات آنرا بايد ببينند ومردم عبرت .آوردند

   ٣٦٢ ».گيرند

نميدانم اعمال فوق الذکر بچۀ سقو درحق نسوان خانوادۀ نادرخان از 

، ناموسداری است يا بی ناموسی؟ اگر بی ناموسی تلقی شود می نظراقای مايار

بايد از گفتار قبلی خود در مورد ناموس داری حبيب هللا کلکانی نادم ومعذرت 

  بخواھد،در غير آن مردم در باره اش طورديگری فکر خواھند کرد؟

کاتب به ارتباط برخورد سقويان با ناموس شھريان کابل در 

  :ويسدمين١٩٢٩ مارچ ١١روز

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين وزيرجنگ وپردل « 

سپھسا^ر او وغيره دزدان که ھرکدام نام منصب بزرگی را بر 

خود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بھانۀ اينکه 

است، ] موجود[آواز تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا تفنگ درآن

از دست بد ناموسی به زنان دسته دسته وجوق جوق شده 

ودوشيزگان و پسران و تاراج مال و منال يازيدن، وپسران و 

زنان ودختران را در اطاق ھای خلوت برای مخالطت کشيدن وھر 

ده و بيست نفر يکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق 

بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست 

 و سنۀ ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١ن مطابق وھشتم رمضا

   ٣٦٣ »].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری١٩٢٩ميtدی 

  ! چنين بود ناموس داری پسرسقاو جناب مايارصاحب

آدم اگر يک جو غيرت ويک ذره  مردانگی ويک نخود احساس انسانيت 

داشته باشد، با مردمی ھمنوا وھم آواز ميگردد که اين ھمه  دست اندازی وبی 

اموسی ھا در حق زن و دختر و پسرشان درکابل از سوی حبيب هللا و دزدان  ن

انسان آگاه و با وجدان . وغارتگران و تجاوزگران سقاوی صورت گرفته است

                                                

٣٦٢
  ١٦٨ تذکرا^نقtب، ص-  

٣٦٣
  ٧١ تذکرا^نقtب، ص-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩٤ 

بايد  ازحقوق  مظلومان دفاع کند، نه از زورمندان متجاوز وغارتگر ونوکران 

نزجار از يکی از روش ھای دفاع از مظلومان،اظھار  نفرت و ا. اجنبی

نه اينکه بخاطر سرپوش ! متجاوزان وچپاولگران مال وناموس مردم است

» عيار«يا» خادم دين «گذاشتن برجنايات خود، از يک دزد جنايتکار و جانی، 

بتراشد و آدمھای ساده ای چون جناب مايار، بدون توجه به ماھيت »مtيکه «و

جيد کسی بپردازد که از وھدف نوشتۀ آن عوامفريب تاريخ،  به ثنا و صفت وتم

روز اول اشغال کابل تا روز فرار از ارگ ، يار و ياور و سرمنشی آن دزد عفت 

چنين صفاتی بدون سند و مدرک معتبر، . وعصمت وغرور مردم کابل بوده است

حکم نمک پاشيدن برزخم مردم مظلوم وشرافتمند کابل را دارد وباعث آبرو 

  . ريزی خود نويسنده  ميگردد

 داکتر کاظم، نيز وقتی مقالۀ آقای مايار را مطالعه کرد ،شوکه شد و جناب

  :  نقدی مختصراما پخته و رسا بر مقالۀ شان  نوشت و ياد آورگرديد که

 در مقالۀ جناب مايار صاحب اين متن نظرم را جلب کرد «

که نميدانم متن خود شان است يا از استاد خليلی مرحوم  نقل قول 

حبيب هللا چنين آمده " ناموس داری"اجع به شده است و درآن ر

بايد فراموش نکنيم که يک تعداد از اعضای خانوادۀ امير «:است

امان هللا خان و سپھسا^ر محمد نادرخان که اکثر آنھا زن بودند، 

در ارگ محبوس بودند، ليک يک نفر از بيم امير جرأت نداشت به 

انيکه محمد نادر تاريخ گواھی ميدھد زم. آنھا بی احترامی کند

خان با برادرانش در پکتيا بودند و برادر ديگرش شاه محمود 

خان از کابل به آنجا رفت و عليه حبيب هللا کلکانی و سقوط 

پادشاھی وی مبارزه ميکردند، ليک حبيب هللا به ناموسداری 

  .»افغانی احترام کرد

عtقمندان تاريخ ميدانند که اميرحبيب هللا به سرداراحمد 

وظيفه داد تا به ) ًپسر عم نادرخان ـ بعدا وزير دربار(ه خان شا

پاريس برود و سپھسا^ر را به آمدن به کابل تشويق کند و تا ماه 

ھای اخير حبيب هللا اميدواراين ھمکاری بود، لذا حراست از 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٣٩٥ 

فاميل شانرا پيشه کرد که کمتر وجه ناموس داری داشت، ولی به 

را در کابل و حتی " بی ناموسی"و شھادت تاريخ او و ھمکاران ا

در وابستگان خاندان امير حبيب هللا خان سراج و اعليحضرت 

امان هللا خان و سائر خانواده ھای کابلی چنان رايج ساختند که تا 

امروز قصه ھای آنزمان در بين مردم کابل زبان بزبان انتقال می 

 عرض دراين ارتباط ميخواھم بطور مستند مطالبی را به. يابد

خانم اولش حمليه : اميرحبيب هللا چھار بار ازدواج کرد: برسانم

از کلکان، خانم دوم سروری بيگم ملقب به بی بی سنگری از 

. قلعه مراد بيگ ، و خانم سوم ملکی از پشتونھای قره باغ بودند 

امير از بطن بی بی سنگری يک پسر و دو دختر داشت که 

گذشت و دخترانش بعداز سالی در زندان در  پسرش در خورد

  .زندان بطور گمنام زندگی کردند

او وقتيکه به سلطنت رسيد، براثر توصيه نزديکان دربار 

درجستجوی زن چھارم شد، زنيکه با رسوم دربار ھای گذشته 

درآن وقت کسی به . آشنا و صفات يک ملکه رسمی را دارا باشد

م کارخود رضائيت فاميل و نظر عروس اعتناء نداشت، زور و مقا

را ميکرد وبه اين اساس امير يک دختر زيبا از خانواده اعيانی 

دختر سردار محمد علی " (بينظير"محمد زائی  بنام محترمه 

را خواستگار شد و بزودی او را در عقد خود درآورد و ) خان

به ياد تو " :مکثی بر: داکترکاظم ( ٣٦٤ ».داد لقب ملکه را به او

افغان جرمن آنtين،اول اپريل "نسخنور بی ھمتای ملت افغا

٢٠١٥(  

آقای داکتر کاظم، در ترديد نظر اقای مايار، نکاتی از قول فيض 

محمدکاتب می آورد،که نشانگر بی حرمتی وھتک  عصمت به زنان خانوادۀ 

سلطنتی ميباشد، ومن در صفحات با^ آن نکات را ازنظر خوانندگان گزارش دادم 

                                                

٣٦٤
  -   
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يشود زيرا متن اصلی مرجح تر از متن ھای وضرورتی به تکرار آن ديده نم

  .ترجمه شده روسی ويا انگليسی است

جناب مايار، تمجيد واوصاف غيرضروری  شما از خليلی وھمچنان حبيب 

چنانکه  ! هللا کلکانی، برای آنانی که از تاريخ بھره  برده باشند، قابل قبول نيست

  : داکتر کاظم،دراين مورد درنقد خويش مينويسد 

 وقتی مقالۀ جناب محترم انجنير احسان هللا مايار را   «

منتشرۀ " به ياد توسخنور بی ھمتای ملت افغان"تحت عنوان 

 از خود ...خواندم ) ٢٠١٥ مارچ ٢٠مورخ (اين پورتال وزين 

پرسيدم که چه باعث شد جناب مايار صاحب ھمچو موضوع 

 .رندحساس و سؤال انگيز را در پايان شعر زيبای او ارقام دا

جھت تداعی خاطر متن نوشته شانرا دراينجا اقتباس ميکنم که 

! استاد سخن و دوست عزيزم«:خطاب به استاد می نويسند

عيار "روحت را شاھد دارم که بعد از نشر اثرت زير عنوان 

عياری از خراسان ـ امير حبيب هللا خادم دين رسول " [خراسان

بتی داشتيم و از تو گtيه در اسtم آباد باھم صح] داکترکاظمهللا ـ

نمودم چرا اين اثر را بنام با شکوھت در تاريخ ميھن ما باقی 

گذاشتی؟ بجوابم گفتی اين اثر بابتکار خودم بوجود نيامده بلکه 

ميزبانم از بنده درخواست نموده تا در مورد يکی از پادشاھان 

 امير حبيب هللا کلکانی رامی شناختم و. افغانستان چيزی بنويسم

، ]خواندی[یارخو ندھمکار وی بودم، از آنرو اثری را که امروز

امير حبيب هللا دوم را عيار ناميدم، زيرا وی يک . آنرا نوشتم

  ».انسان با ناموس بود

در ارتباط با متن فوق يک تعداد سؤال ھا نزد من و عده 

  : از جمله اين سؤالھا،ای از ھموطنان ايجاد گرديده

   ميزبان شان کی بود؟

 از اين پيشنھاد که استاد بايد در بارۀ يکی از ھدف ميزبان

  پادشاھان افغانستان چند سطری بنويسند، چه بود؟
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پادشاه ديگر را با " حبيب هللا دوم"آيا استاد غير از 

 tًشھرت خوب نمی شناخت که در بارۀ او می نوشت مث

اعليحضرت محمد ظاھر شاه که حيثيت حقدار و ولی نعمت استاد 

  داشت؟را 

طوريکه " عياری از خراسان"ًآيا واقعا دليل نوشتن کتاب 

يک انسان با  ناموس «ادعا شده است، اين بود که امير حبيب هللا 

؟آيا استاد مرحوم که خود ھمکار او بود، نميدانست که در »بود

دورۀ کوتاه چند ماھه حکومت او چه فجايع نبود که صورت 

  نگرفت؟ 

 تا کسی به ناموس ديگری آيا عيار واقعی ميگذاشت

تجاوزعريان کند، چه رسد به آنکه خودش مرتکب اينکار شده 

بھرحال متأسفم که متن فوق الذکر جناب مايارصاحب به  باشد؟

: اين ھمه سؤال ھای ^جواب انگيزه داد، ورنه به گفتۀ عوام

   ٣٦٥ .»!مشت بسته و ھزاردينار«

  

  :توھين به ظاھرشاه از سوی خليلی

 امير حبيب هللا دوم را عيار «: که به آقای مايار ميگويدخليلی آنجا

 در واقع بچۀ سقو را در ناموس .» وی يک انسان با ناموس بودناميدم، زيرا

اين . ًداری  برتر از ظاھرشاه شمرده و صريحا به ظاھرشاه توھين کرده است

 درحالی است که حقی  را که ظاھرشاه برگردن خليلی داشت، بچۀ سقو برگردن

خليلی نداشت ، زيرا درھمان لحظه ای که خليلی، اين سخن را به اقای مايار 

  :اظھار کرده بود، ظاھرشاه چھارحق مسلم ذيل را برگردن خليلی داشت

خليلی با مامای خود .  اول، ظاھرشاه ، خليلی را از اعدام نجات داده بود

ش صافی ھا نايب سا^ر عبدالرحيم خان صافی،  متھم به دست داشتن در شور

   بود ومحمدھاشم خان صدراعظم برايش اعدام تقاضا کرده بود، ولی ١٣٢٤در

                                                

٣٦٥
  ٢٠١٥ھمان مقاله، اپريل :  داکترکاظم-  
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  .شاه حکم اعدام خليلی را امضا نکرد و خليلی از مرگ نجات يافت

دوم، ظاھرشاه، مدتی بعد خليلی را به حيث رئيس دارا^نشای 

  .خود مقرر نمود) دفترشاھی(

قای عبدالخالق سوم، مدير قلم مخصوص وزارت فوايد عامه  آ 

ظاھرشاه به وزير فوايد عامه ھدايت داده بود تا  بقائی،برای من حکايت نمود که

انجنيران . با ھمکاری شاروالی کابل برای خليلی خانه ای عصری بسازند

شاروالی با کارگران فوايد عامه يک خانۀ سه طبقۀ عصری را در کارتۀ پروان 

کسانی که .الۀ آن در اختيارخليلی  قرارگيردساختند و شاه فرمان داد تا خانه با قب

  .آن خانه را از نزديک  ديده بودند بسيارتعريف ميکردند

وکالت شورا و تقرر او بحيث سفير درعربستان و : چھارم، امتيازات 

  .بغداد،نيز ازجانب شاه به خليلی داده شد

  با اين ھمه کارھا ، آيا شاه برگردن خليلی حق نداشت که آن کتاب را

بجای حبيب هللا دزد ناموس مردم، بنام ظاھرشاه مينوشت ودين خود را در برابر 

ولی نعمت خود ادا ميکرد؟فکرميکنم منظورآقای مايار نيز از گtيۀ مtيمش 

گيريم که خليلی آن کتاب را به دستور ويا خواھش استاد ربانی . ھمين بوده باشد

 از اخtصمندان آن شاه ميشمارد نوشته بود، مگر در نزد اقای مايار که خود را

، نبايد چنين استد^ل ميکرد که حبيب هللا دوم، درميان پادشاھان افغانستان، 

شخص با ناموسی بود، يعنی که ظاھرشاه، شخص متجاوز به ناموس ديگران 

بود؟ درحالی که تا کنون ھيچکسی وھيچ تاريخی شھادت نداده که ظاھرشاه با 

ه حضور خود خواسته باشدو بمنظور کام گرفتن زور عسکر ناموس کسی را ب

مگر حبيب هللا دوم و ھمراھان دزدش، به . از او، شب او رانگھداشته باشد

استناد کتاب فيض محمدکاتب، بی ناموسی ھا وھتاکی ھای زيادی درحق زنان 

  . خاندان نادرشاه وامان هللا خان کرده بودند

وقتی که خليلی به پاسخ چرا : اکنون سوال من از آقای مايار اينست

شما،حبيب هللا کلکانی را پادشاه با ناموس ناميد وھدفش کم زدن وبی ناموس 

گفتن ظاھرشاه بود، از ظاھرشاه  دفاع نکرديد؟ آيا شما سخنی برای دفاع از 

ظاھرشاه نداشتيد و نظر خليلی را تائيد کرديد، يا مصلحت را بر دفاع از شاه 
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ما خفه نشود؟ يقين دارم اگرخليلی به شھيد داودخان ترجيح داديد تا خليلی از ش

چنين توھينی درحضور قاسم باز ميکرد، با جواب دندان شکن قاسم باز منحيث 

يک اخtصمند داودخان روبرو ميشد و ديگرنام خليلی را به نيکی بر زبان نمی 

  . آورد

شما که در ميان روشنفکران افغان در برون مرز، برای خود وجاھتی 

ل استيد، متاسفانه برای خوشحال ساختن خاطر اين و آن ، دھن جوال را با قاي

خليلی،آن ھمدست بزرگ حبيب هللا بچۀ سقو می گيريد و با ياد آوری از ناموس 

داری او، در حق نسوان خانوادۀ نادرخان،در واقع نادرخان را محکوم ميکنيد 

ونتيجه . ا کشته استکه پاس اين ناموس داری را ندانسته و با ناسپاسی او ر

اين ميشود که شما به ھمين خاطر، از ظاھرشاه پسرنادرشاه، ھنگامی  که مورد 

آخر مگر نه اين بود که پدر و . توھين خليلی قرارگرفت، دفاع نکرديد

وزير داخله و رئيس : پدرکtنھای تان در دربار ودستگاه نادرشاه وظاھرشاه 

 نازدانۀ دم ودستگاه سلطنتی بوده شورا، يا معاون شورا،والی کجا وکجا و

اند،پس چی شد اين تظاھر به سلطنت خواھی وھواداری از ظاھرشاه فقيد که 

وگناه . وقتی خليلی او را توھين ميکند، اما شما بازھم  سخن او را تائيد کرديد

بزرگتر تان اينست که آن توھين وتحقيرکردن ھای خليلی را نسبت به ولی نعمت 

اموش نموده، بدون پروا از انتقاد کسی، قلم خود را در ياد نبود تان ظاھرشاه فر

کسی که شيشه حمل ميکند،^زم است . آن مداح حق ناشناس به حرکت می آوريد

از کسانی که باسنگ بازی ميکنند دوری جويد ، ورنه با يک سنگ ھمه شيشه 

ًدان تان اقt قبل از نوشتن بايد به ياد می آورديد که شما وخان. ُھايش خرد ميشود

مدت نيم قرن در دستگاه ھمين پسرو پدر، صاحب قرب و منزلت ومقامات بلند 

دولتی  بوده ايد،پس بجای خليلی، ظاھرشاه  بيشتر مستحق ذکر خير شما 

  .بود،زيرا احسان  ظاھرشاه  به خاندان شما، کمتر از حق او برخليلی نيست

ايونی و مورد کسی که خود وخاندانش عمری درخدمت اعليحضرت ھم

الطاف و نوازش ذات ملوکانه قرارداشته است، اما جرئت دفاع منطقی از ولی 

نعمت خود  را ندارد، آدم حيران ميماند  که به چنين اشخاصی چه خطاب کند؟ 

شاھی که تا ديروز  بوت پاکی اش مايه افتخار درباريان شمرده ميشد ، مگر 
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امتياز ببخشد ، دزدی را برآو ترجيح امروز که ديگربرسر قدرت نيست، تا مقام و

ميدھند و جواب يک مداح  ابن الوقت و ومرتجع اپورچونست را داده نميتوانند 

  تا مبادا خم برابرو آورد وآزرده شود؟

بھتر « :داکترصاحب کاظم مقاله اش را با اين سطورخاتمه می بخشد

ن سنگ باشد، نشود که با شور داد" سنگ بجای خود سنگين"است بگذارند 

چيز ھای ديگر از زير آن بيرون آيد و به شھرت اين  شاعر بزرگوار صدمه 

زند، کافيست ھمانقدر که با نشر کتاب نامه ھای او به دخترش اين مشکل به 

   ».وجود آمد

  .         ًومنھم با تائيد گفتۀ استاد کاظم به اين بحث عجالتا پايان ميدھم

  پايان
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  ھمفدھمقالۀ 

  

  

  بازھم دربارۀ

  کتاب عياری از خراسان ونويسندۀ آن 

  )٢٠١٥/ ٤/ ٥سيستانی، (

  

 مقاله ای از قلم آقای جليل غنی زيرعنوان توضيحی ٢٠١٥ اپريل ٣روز 

در پورتال افغان جرمن آنtين به " به ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغان:"بر

 داکتر سيد عبدهللا کاظم به ارتباط از قلم آقایی ًمتعاقبا مقاله ديگر و .نشر رسيد

خليلی درمقالۀ اقای جليل غنی در اين پورتال آنtين » ميزبان«پيدا شدن سرنخ 

آرشيف مقا^ت خود کاپی برای ًگرديد، اتفاقا من ھردو مقاله را خواندم وآنھا را 

آن مقا^ت را خوانده باشند، تن ديگر روز که شايد ھزاران مهاما درني. گرفتم

بعضی دوستان بمن زنگ  .ًا ھردو مقاله از صفحه تحليtت حذف گرديدنددفعت

 روزبعد .زدند وعلت حذف آن مقا^ت را جويا شدند، من اظھار بی اطtعی کردم

وقتی دوباره مقالۀ آقای جليل غنی را مرور کردم، . ًمجددا آن مقا^ت آنtين شدند

 است ونويسنده که ھدف بشکل تحريف شده ای  تغييرداده شدهديدم متن مقاله 

 نشان ١٩٨٣ و١٩٨٢خليلی درپاکستان درسالھای  خود را معرفی ميزبان استاد

 برھبری برھان »جمعيت اسtمی«داده بود،وبا برشمردن سه فقره دفترمرکز 

الدين ربانی را محل اقامت استاد خليلی سراغ داده بود واز اينجا سرنخ ميزبان 

، گماشتۀ آی اس ایا فرمايش اين ميزبان خليلی معلوم گرديد که بخواھش ي

تا اينجا آقای جليل غنی  . خليلی به نوشتن کتاب عياری از خراسان دست يازيد

ده بود که به سوال آقای داکترکاظم وآقای مايار جوابی ارائه کرده  کرکار خوبی
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» عياری از خراسان« ھدف از اين نوشته دفاع  از «وحتی اذعان داشته بود که

  .  نه ھم کوشش دارم استاد سخن را در نوشتن اين رساله برائت دھمنيست و

 در پاکستان چاپ شد که من ھم ١٩٨٣اين رساله زمانی در اوايل سال 

مثل استاد  خليل هللا خليلی در پاکستان مھاجر بودم و اين رساله را فرزند شان 

بعد از . دم مسعود خليل که با او از ساليان پيش آشنای داشتم بمن داد و خوان

 «مطالعۀ اين اثر درست بخاطر دارم که اين جمله را  به مسعود خليلی گفتم

 اما در نوشتۀ دوم خويش اقای غنی ،»ايکاش استاد اين رساله را نمی نوشتند

  . اين جملۀ اعتراضيه را حذف کرده است

ايکاش « ميگويد ابتدا به پسر استاد خليلی  او چرا وبه چه دليلینميدانم 

 در آن زمان  آقای غنی مگر اين کتاب از نظر» اد اين رساله را نمی نوشتنداست

 که آنرا ناول ميخواند تا چه عيبی داشت وامروز چگونه اين عيب برطرف گرديد

 -عياری ازخراسان"بزعم خود نويسنده را تبرئه کند، درحالی که عنوان کتاب 

Ø حه اول پشتی آن عکس قيد شده ودرصف" امير حبيب هللا خادم دين ر سول

نميدانم که جناب غنی تا کنون کدام ناول . حبيب هللا وبرادرش بچاپ رسيده است

ديگری را ھم سراغ داده ميتواند که عکس قھرمان داستان در روی جلد ناول 

 ؟؟؟ نشرشده باشد

 بحث من برسر ناول بودن يا تاريخ بودن اثرخليلی نيست،در ھرحال، 

است که امروز  »عياری از خراسان«ن ھدف نويسنده دريافتوبحث من کاويدن 

اخوت بجای دراين کنفرانسھا برمبنای آن کنفرانسھا وسيمنارھا دايرميگردد و

وبرادری واتحاد وھمدلی با سايراقوام افغانستان، به جوانان کوھدامن وکلکان 

اختطاف فرزندان مردم  ولومپنی ورھزنیقلدری وزورگوئی وفرھنگ وپروان 

 و يکی از نمونه ھای .ميشودديگران تبليغ وتلقين برمال وناموس تجاوز و

ھمين تلقينات وتبليغات خطرناک عليه باشندگان  کابل ظھورحبيب هللا استالفی 

است که چندی قبل در حادثۀ، تجاوزدسته جمعی برناموس مردم درپغمان 

 عنوان  واما مردم استالف بجای انزجار و نفرت از او بهدستگير واعدام گرديد

 .يک قھرمان شکست ناپذيرميدان ھای نبرد تجليل بعمل آوردند
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 آقای جليل غنی  در سيمای يک سارنوال ويک وکيل ،در متن جديد مقاله

دعوای خليلی عرض اندام کرده است وعليه تمام نويسندگانی که در خارج از 

ی ھای او را بنابر خبط وخطاھا افغانستان در مورد خليلی مقاله نوشته اند و

تقبيح کرده اند، با طرح سخنانی بشيوۀ سارنوال ھای عھد انتقاد وسياسی اش 

از اين طريق   بزعم خود ميخواھد بچه ترسانک نمايد و صدراعظمھاشم خان

اين تغيير موضع در ذھن انسان سوا^ت . ھای خليلی سرپوش بگذارد برخيانت

 نقش بازی  سبزدالرچشمعجبی خلق ميکند که معلوم نيست دراين تغيير موضع،

  درھرحال،مقام ومنزلتی که  آقای جليل غنی در  چشم سبز دلبر؟کرده است يا

موضع دراماتيک،  رينشر مقاله دوم شان  داشت با اين تغي ذھن من تا قبل از

 .تنزل نموداستوار  مذبذب ونايک انسان حيث به  فروغلتيد و

ت استاد خليلی و عد ادبی شخصيُآقای جليل غنی، با برجسته ساختن ب

او در مقالۀ خويش ميخواھد، عواطف وترحم  توصيف مبالغه آميز ونقل اشعار

د تا بخاطر اشعار فرمايشی وموسمی خليلی برانگيزانخواننده را نسبت به خليلی 

ملی او چشم پوشی نمايد، ولی توجه نکرده است که اين  از کارکردھای ضد

 ميدانيم که آقای جليل غنی خود  ما.جايی را نميگيرندعوامفريبانه توصيفات 

بر رموز شعر وشاعری وفنون ادبی بلديت ومھارت ندارد زيرا تا  شاعر نيست و

کنون از او مقاله ای دراين زمينه  نخوانده ايم ،بنابرين صtحيت دادن القابی 

سرآمد شعر و «دری و» نابغۀ ادب؟«دری و » شعر؟] اسطوره[استورۀ«: چون 

اگر . را به خليلی ندارد» استاد سخن«ی دری و»؟عر بی ھمتا شا«و» ؟ادب دری

چنين القابی به خليلی داده شود، نميدانم به واصف باختری و استاد ونگارگر و 

 زينب نور وصالحه وھاب واصل وو  داکتر لطيف ناظمی و عبدالرحمن پژواک،

 فارنی وشريف سعيدی و ودادبارش وغيره شاعران متعھد رازق فانی ومحمود

  چه القابی بايد داد؟ 

 :اکنون برچند مورد از متن دوم مقالۀ آقای غنی مکث ميکنم

درين اواخر عده ای از نويسندگان افغان «:اقای غنی ميفرمايد -اول

بيرون از افغانستان جلسۀ لندن را بھانه گرفته و شخصيت ادبی و فرھنگی اين 

رمت کرده اند و تا ُشاعر بی ھمتای کشور را مورد حمله قرار داده و ھتک ح
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سرحدی اين حمtت پيش رفته که استاد خليل هللا خليلی سرآمد شعر و ادب دری 

فارسی زبان، به /را نه تنھا در افغانستان بلکه در کشورھای ھمسايه و دری

خيانت ملی متھم نموده اند، اتھامی بس بزرگ و بدون اثبات جرم ملی که نمی 

چنين اتھامی تنھا در صورتی می . انی وارد کردتوان به د^يل ذيل بر کسی به آس

تواند بر کسی وارد شود که مراحل قانونی خود را بپيمايد و با اسناد و شواھد 

اينھا بر شخصيت استاد ولی .... بعد از طی مراحل محاکم، متھم محکوم گردد

 ». خليل هللا خليلی بزرگ بی حرمتی و بر کرامت ايشان تجاوز کرده اند

 :"گفته ميشود اول اينکه:  بچشم ميخوردغلط فھمیدوگراف دراين پر

شخصيت ادبی و فرھنگی اين شاعر بی ھمتای کشور را مورد حمله قرار داده و 

جليل غنی رسانيده شود که ھيچ آقای بايد به عرض » .ُھتک حرمت کرده اند

لی فرھنگی خلي عد ادبی وُب يکی ازآنھای که برخليلی قلم انتقاد کشيده اند، بر

بلکه بحث نرانده اند، وتوانائی ھای او برادبيات دری شاعری  و يعنی برشعر

ولی تنھا مداحی ھای او را از برعملکردھای سياسی خليلی توجه داشته اند،

محکوم کرده  حاکم نظامی پاکستان ضياء الحق اين دشمن درجه اول افغانستان،

خوانده خليلی را ين شعرکه ا صدھا تن از روشنفکران و وطنپرستان افغاناند و

  وطن اسنيز اگر ذره ای احس  وھرافغان ديگرندميکنکرده وتقبيح اند، وی را 

پرستی داشته باشد، خليلی را بخاطراين ستايش بيجايش محکوم وتقبيح ميکند، 

 اين شعر خليلی را  پسنديده  و در پھلوی خليلی قرار آقای جليل غنیاينکه 

د، يای دشمن وطن ضياء الحق پاکستانی بساسرسجده در پميخواھد گرفته و

 دوست افغانستان خطاب کنم  يا دوست ضياء الحق؟برايش نميدانم  

کنفرانس تجليل از حبيب : غلط فھمی دوم مدافع خليلی اينست که ميگويد

ھيچ ارتباطی ندارد، درحالی که از نظر ) عياری از خراسان(هللا کلکانی با کتاب

ًتاب او کامt با کنفرانس تجليل از حبيب هللا کلکانی من بحث ونقد برخليلی وک

در ادامۀ نقد برکنفرانس تجليل  بحث ونقد برخليلی به عبارت ديگر،. ارتباط دارد

 در  که»عياری از خراسان«در  پورتال افغان جرمن آنtين، از کتاب ازکلکانی 

يس برضد ف حبيب هللا کلکانی ، آن دزد معروف سرگردنه  وآلۀ دست انگليوصت

ً ومن شخصا در صدد برآمدم تا .،آغازگرديد شدهنوشتهاقدامات مدنی رژيم امانی 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤٠٥ 

علت نگارش چنين کتابی را دريابم که اينک برمبنای آن عده ای از تحصيل 

اه حبيب هللا درتاريخ، گيافتگان پروان وکوھستان در لندن برای تثبيت جاي

انی در لندن برمبنای  اندرزھای محفل حبيب هللا کلک. کرده بودند پا محفلی بر

سان خليلی تدوير يافته بود، تا نشان بدھند ازيانبخش  کتاب عياری از خرسخت 

که حبيب هللا کلکانی ، دزد نبوده، بلکه عياری از جمله عياران خراسان بوده 

در غارت وچپاول وتجاوزی که برمال وھستی وناموس مردم کابل  قدر است وھر

عياری بوده ومسلک   اخtق ، از روی استانجام دادهخود  ماه حاکميت ٩مدت 

دار فقر فرھنگی نادانی وبيسوادی وخصلت درنده خوئی وجھالت ونه از روی 

 ناموس مردم  وغارت هودستۀ حبيب هللا کلکانی؟؟؟ درحالی که دست درازی ب

در خراسان جوانمردی  وچپاول ھستی  ديگران دور از رسم وآئين عياری و

متاسفانه اين کتاب به پيروان بچۀ سقو يک جرئت غيراخtقی .ده استبوزمين  

 .تلقين و تزريق  کرده است

اقای جليل غنی بايد بدانند که تمسک شان برماده ای از قانون اساسی 

افغانستان، يک تمسک بيھوده است که حتی پوليس افغانستان به عنوان جديد 

ن اعتنائی ندارند، شما آن قانون را  مردم  به آمسئول تأمين امنيتحافظ قانون و

اين سخنان مفت را به  وکشيدن نبرخ م  سلب کرده،نکه  حق دادن رأی را از م

ھفته قبل چند تبليغ کنيد که ان و اوباشانیوتعويذ نويسقھرمانان ويرانگر کابل 

بشکل در حضور داشت پوليس  را )فرخنده(جان يک دختر مظلوم وبيگناه

 .گرفتندشھرکابل در مرکز وحشيانه ای 

يا محقق ھنگام برخورد با يک سند تاريخی اگرآن سند   برای پژوھشگر

آرشيف يک رسانه الکترونيکی يا درکتابی يا مجله ای ويا روزنامه ای ويا در

  کفايت ميکند تا با ،شده باشد دولتی يا شخصی ويا کتاب خانه ای ثبت و راجستر

 وتحليل قرار بدھد وضرورتی ندارد تا نشان دادن منبع سند،آنرا مورد استفاده

ھمه جنايتکاران جنگی . محکمه ای بنشيندفيصلۀ برای تثبيت اصالت سند منتظر 

 بھانه گونهبا ھمينکه مردم از خورد تا بزرگ آنھا را می شناشند افغانستان 

از سوی محکمۀ با صtحيت محکوم نشده وقتی که کسی تا « شما ميگوئيد ايکه

، موقع يافته اند تا با »ارد وی را مجرم يا جنايتکار بگويدکسی حق ند،باشد
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امروز در بيشرمی در انتخابات رياست جمھوری وپارلمانی شرکت ورزند و

ونين رئيس اونين رياست جمھوری ومعاپارلمان ومقامات بلند دولتی تا سطح مع

ت  و ثرو و برظلم وجنايت وتجاوزکشور و واليان مقتدر جا گرفته انداجرائيه 

  .خود دوام ميدھنداندوزی 

کمه امح سال حاکميت سھامی قدرتمندان تنظيمی نشان داد که ١٤تجربه  

تدوير ھرگز جنگی بدون يک حکومت ملی مقتدر خاين وجنايتکاران شخاص ا

واين وظيفۀ نويسندگان رسالتمند ومؤرخين با وجدان است تا چھره  ،شدنخواھد 

ای .يخ نمايند وبه آيندگان انتقال بدھندھای خاينين به ملت وکشور را ثبت تار

 مطرح ميگرديد  با صtحيتکاش ھمين سند خيانت خليلی در يک محکمه بيطرف

 نعش او را از پای مقبرۀ سيد ^ اقل تا اگر خيانت او تثبيت واعtم ميشد،

 بخاک می  درحسين کوتدرھديرۀ آبائيشجمالدين افغان پس ميکردند و 

ستخوان ھای شاگرد سيد جمالدين افغان يعنی سپردند،وجای او را به ا

محمودطرزی ميدادند که ثمرۀ کار وتtش او برای افغانستان ايجاد جنبش 

خليلی ازاين  واگر.مشروطيت دوم وتوسط اين جنبش حصول استقtل کشور است

اين اسناد در کتابھا ورسانه ھای جمعی باطل تنھا  برائت ميگرفت، نه محکمه 

 مگر افسوس که ،که ما ھم از بازماندگانش معذرت ميخواستيمشناخته ميشد، بل

ھيچگاه محکمه ای برای تثبت واعtم جرم جنايتکاران وخاينان ملی بشمول 

ناحق خود را بحيث وکيل دعوای کسی جا ه شما ب نخواھد شد و خليلی ھا داير

 .زده ايد که ارزش اجتماعی وانسانی وی نسبت به شما خيلی پائين تراست

به خود حق » استاد سخن،خليلی بزرگ شما«ا ناگفته نگذرم که وقتی وام

ميدھد تا وطنم افغانستان عزيز را بخاطرمنافع شخصی خود به معامله بگذارد 

آن » ؟برکرامت«بخود حق ميدھم تاھم وآنرا در زيرپای بيگانه بيندازد، من 

ا بنام ھرکلمه تلخی که شمو، نمکحمله » بيکرامت«سخنسرای مداح وچاپلوس 

 . ندارم ھم باکیکسی وازايم ھتک حرمت  می شناسيد ھمان را نثار نم

[ اقدام خاينانۀ خليلیاين جلوه دادن سبک آقای جليل غنی، برای - دوم

ازجرم وجنايات احزاب ] تشويق دولت شاھنشاھی ايران برای حمله به افغانستان

استاد «گويد که خلق وپرچم وتنظيم ھای جھادی در افغانستان ياد می کند ومي
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خليلی مانند ھر انسان ديگر سھو و اشتباه کرده است زيرا انسان جايز الخطا 

اما نبايد فراموش کرد که اشتباھات . و حتی شايد شقاوت ھم کرده باشد.  است

او در مقايسه با اشتباھات و شقاوت ھای که بعد از کودتای کمونيستی ھفت ثور 

نيستی و متعاقب آن توسط يک عده از ُاز طرف رھبران و عمال رژيم کمو

رھبران و پيروان تنظيم ھای جھادی  در افغانستان ارتکاب شده به مراتب کمتر 

 ».و قابل مقايسه نيست

جنايتھا وشقاوتھا رھبران احزاب اشتباھات با دراينجا بحث روی مقايسۀ 

م وتنظيم ھای جھادی وپيروان شان نيست، جنايت ويا خيانت يک چخلق وپر

می شخصی است وھرکسی که مرتکب جنايت يا خيانتی شده باشد،شنيع ل عم

ھيچکسی ازجمله آنھايی که به انتقاد از .  باشد نزد مردم وتاريخ پاسخگوبايد 

خليلی در بعد سياسی وی پرداخته اند، در دفاع از جرم وجنايت ھای رھبران 

 .نخاسته اند بردر افغانستانرھبران تنظيم ھای جھادی  احزاب خلق وپرچم و

شاھد استند که حد اقل افغان جرمن آنtين اقای غنی وخوانندگان ارجمند پورتال 

 اپريل ٢٧روز  و) روز تجاوز قشون سرخ( دسمبر٢٧سال دوبار بمناسبت 

، مقا^ت زيادی در تقبيح رھبران حزب خلق  روز کودتای شوم ثور ثور٧مطابق 

روز ھشتم ثور نيز از رھبران پرچم در ھمين پورتال به نشر ميرسد و در  و

خاکدان مبدل کردند نيز نکوھش صورت ه تنظيم ھای جھادی که کابل را ب

در حق وطن ما  ميگيرد، ولی چرا نبايد ازخليلی بخاطر  اقدامات ضد ملی او

 د؟نشوانتقاد 

تنظيمھای   آيا مگر ھمين خليلی نبود که قبل از احزاب خلق وپرچم و

از اوج خود  نابود نمايد و ا افغانستان را تجزيه وجھادی، دوبار قصد نمود ت

 تباھی  اين کشور را به نظاره بنشيند؟خودخواھی، 

 صفحه ای در رد ٢١پس از مرحوم داکتر کاروان که مقاله گمان ميکنم 

وبيدار ين نويسنده حساس دوم خليلی نوشت،" عياری از خراسان "کتاب 

 محققانه در ت مقا^٢٠٠٩باشد که در افغانستان آقای احسان لمرمقيم فرانسه مي

پيام «و» اصالت«در سايتھای  نوشت و وپدرش مورد اقدامات سياسی خليلی

برطبق اين مقاله که . شايد ديگرسايتھای افغانی گذاشتو» کابل ناتھه«و» افغان



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤٠٨ 

از منابع روسی  در آن صورت موفق نقل قول ھايی ازعزيز آريانفر،مترجم 

 ميخواست و^يات ١٩٢٩ليلی يک بار در اکتوبرسال گرفته است،خليل هللا خ

شمال افغانستان را تا ھندوکش جدا وحکومت خود را اعtن نمايد، بشرطی که 

وی دليل اينکار را برای روسھا . روسھا حکومت او را برسميت بشناسند

 رقيب استعماری روسھا بود وابستگی نادرخان به انگليسھا که دشمن تاريخی و

بود،وموضوع را به اطtع قونسلگری بلشويک ھا درمزارشريف  عنوان کرده 

خبرداد، آما از آنجائی که جنرال نادرخان درکابل بساط حکومت سقوی را برچيده 

روس ھا به اين تقاضای خليلی لبيک  وخود زمام قدرت را بدست گرفته بود،

   ٣٦٦.نگفتند ويک ھفته بعد خليلی محبور شد به تاشکند فرار نمايد

 ھنگامی که ھنوز سفيربرحال افغانستان در ١٩٧٥م خليلی درسال باردو

عراق بود، بعد از سفرداودخان به عراق، قصد نمود تا زعامت ايران را برای 

به اين بھانه که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه اشغال افغانستان 

ن به اين ترغيب به لشکرکشی نمايد، اما اوليای امور ايراخود می شمارند،

خوش خدمتی ھای وی وقعی نگذاشتند، تا اينکه آقای موسوی سی سال بعد 

براين سند خيانت خليلی دست يافت وآنرا در دسترس افکار عامۀ افغانھا قرار 

 در پورتال افغان جرمن ٢٠٠٧اين سند برای اولين بار در اگست سال  .داد

نه ای گرديد وبار ديگر آنtين به نشر رسيد وبحيث سند خيانت ملی خليلی رسا

به نشر رسيد ونويسنده عين  ) ١٠۵شمارۀ  (عين سند در مجلۀ آئينۀ افغانستان 

نيزبا يک تبصرۀ قوی وھمه » راوا«ھمين سند در سايت . ادعا را تکرار نمود

 .اکنون در آن سايت قابل دسترسی است  وھمهجانبه به نشر رسيد

خليلی کتاب  چرا استاد«ی  وقتی من مقاله ا٢٠١٥يعنی  ودر سال جاری

آنرا از روی مقالۀ نشر شده سيد حسين موسوی » اری از خراسان را نوشت؟يع

در پورتال افغان جرمن آنtين و مقايسۀ آن با سند منتشره درسايت انترنتی 

                                                

٣٦٦
 احسان لمر،مقاله عزيز آريانفرــ رازھای سربه مھر تاريخ دپلماسی افغانستان در نيمه -  

  ٢٠١٥افغان جرمن آنtين،جنوری )  خليلیآغاززندگی خليل هللا. (نخست سده بيستم



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤٠٩ 

ًمجددا بدست نشر سپردم ومتن سند را نيز نقل کردم تا اگر کسی مشکلی » راوا«

  ته باشد، آنرا از روی نقل آن مطالعه ۀ سند فوتوکاپی داشعدرمطال

 .فرمايد

نکته اساسی که تا مغز استخوان ھواداران خليلی اثر کرده است، افشای 

ش چندين بار به ١٣٥٤خليلی سفيرافغانستان در :سند است که ميگويدھمين 

خواسته ) آقای شھيد زاده(ازسفيرايران سفارت ايران در بغداد مراجعه کرده و

مtقاتش را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز با عراق فراھم بود تا زمينه 

او بصراحت ياد آور شده که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه .کند 

خود ميشمارند و اگر شاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام مردم افغانستان 

ومتی از سوی ازاين لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند نمود،و ھيچگونه مقا

سند درخواست خليلی نه تنھا درکتاب . افغانھا در برابر حمله ايران نخواھد ديد

خاطرات اسدهللا علم وزير دربار ايران ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب 

محرمانه سفير ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی ايران 

 در ٢٠٠٧نستان ونيز در اگست  مجله آئينه افغا١٠۵فرستاده شده ، درشماره 

  .  جرمن وسايت راوا به نشر رسيده است- سايت افغان

آقای جليل غنی آخرين راه نجات خليلی از اين رسوائی تاريخی را -سوم

 وقتی به متن اين سند نظر انداخته «:ضعف امtء وانشاء سند دانسته  ميگويد

درکجا [ادی وجود داردشود ديده می شود که در آن اغtط امtئی و انشايی زي

 بعيد به نظر می رسد که سفير ايران در عراق ] سيستانیوچند تا اغtط امtئی؟

وبا چنين اغtطی اين نامه را به اسدهللا علم  چنين سواد کمی داشته بوده باشد

  ».وزير دربار شاه ايران فرستاده باشد

 کامل و طوراقای سفير ايران  پيام خليلی سفيرافغانستان را ببه نظرمن 

 ومتن سند از لحاظ امtء .بدون ابھام به اوليای اموردولت خود اطtع داده است

. وانشاء خود با اغtط امtئی کمتری از امtء اقای جليل غنی تحرير شده است

" استوره"را بصورت " اسطوره"آقای غنی در مقالۀ دو صفحه ای خود کلمۀ 

ر ته است وکلمات ديگری ھم دغلط نوش" مزمت"را بصورت " مذمت"وکلمۀ 

و » به نحوی از انحا« ،» ھتگ حرمت«ً، مثt نوشته شان از لحاظ انشاءغلط اند



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١٠ 

و » به نحوی از انحاء«و» ھتک حرمت«:  که صورت درست آنھا» ١٩٧٣«

اند ولی اين اغtط ھرگز معنی ومفھوم عبارت او را » ش١٣٥٤= ١٩٧٥«سال 

ای يک محقق تاريخ، امtء وانشاء وادبيات برافزون براين  .تغييرداده نميتواند

اين درحالی است که اقای غنی وياران  .سند مھم نيست، بلکه پيام سند مھم است

را تا کنون ارائه نداده است تا  نمونۀ ديگری از نامه ھای سفيرمذکورديگرش 

 سند را که درمقالۀ سوم  کتاب حبيب هللا کی .بتوان براصالت سند شک نمود

  «:شده بار ديگر با ھم می خوانيمبود؟ثبت 

  دربار شاھنشاھی

  ادارۀ رمز ومحرمانه

   بغداد-کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران

  جناب آقای اسدهللا علم وزيرمحترم دربار شاھنشاھی

محترما با ستحضار عالی ميرساند شب گذشته استاد خليل 

صحبت . دهللا خليلی سفيرافغانستان در بغداد بديدار اينجانب آم

سفيرافغانستان .ازوضع افغانستان وموقعيت رژيم فعلی پيش آمد

با لحنی که حاکی ازکمال تأثر بود اظھارداشت متاسفانه آيندۀ 

افغانستان بسيار تاريک ونگران کننده است واگر دير يا زود پای 

سردار داودخان ازميان برود ھيچ شکی نيست که کشور بچنگ 

گفت . د و کار يکسره خواھد شدعناصر کمونيست خواھد افتا

يگانه راه نجات افغانستان در دست اعليحضرت شاھنشاه ايران 

مردم وطن پرست وشاھدوست افغانستان چشم بکمک . است

. وياری شاھنشاه ايران که او را شاھنشاه خود ميدانند دوخته اند

ًسفيرافغانستان کرارا درميان صحبت شاھنشاه ايران را پادشاه 

ًد خواند و گويا شخصا بشرف عرض مبارک ملوکانه ومخدوم خو

رسانيده است که اگر روزی کابل وقندھار وضعی شبيه سمرقند 

گفت آيندۀ . وبخارا پيدا کند وضع مشھد وبجنورد چه خواھد بود

افغانستان و ايران وساير کشورھای منطقه باين بستگی دارد 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١١ 

نستان را از ويگانه کسيکه ميتواند آيندۀ اين منطقه بخصوص افغا

اکنون براه راست رھبری کند و از سقوط آن جلوگيری بعمل آورد 

گفت چه بسا که سردار . فقط و فقط شھريار معظم ايران است

داودخان ھم در باطن خود بی ميل نباشد که در افغانستان وضع 

ًدگرگون شود و رژيم پادشاھی در آن مجددا مستقر شود، زيرا او 

ذاشته که مشکل بزرگ برای خود و ميھن ندانسته پا در راھی گ

گفت اين مطلب را صريحا ًموقعی که داودخان  . ببار آورده است

. به بغداد آمده باو گفته است ليکن اوجوابی نداشته تا به او بدھد

سفيرافغانستان طی صحبت چند بار با عبارت مختلف اين نکته را 

انستان در دامان بازگو کرد که با از بين رفتن داودخان وسقوط افغ

کمونيزم تمام منطقه در خطرخواھد افتاد واز ھم اکنون بايد بفکر 

داودخان زندگی جاويدان ندارد وعناصر مفسده جو . چاره بود

برای مزيد آگاھی باستحضار عالی . مترصد از ايران رفتن ھستند

ميرساند چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که 

ينجانب آمد واين مطلب را اظھار ميداشت سفيرافغانستان بديدن ا

برای اينجانب يقين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف 

عرض مبارک ملوکانه رسانيده شود لذا منغير مستقيم جويای 

نظر او در بارۀ گزارش اظھاراتش بتھران شدم با قيد قسم 

ازاينجانب خواست که عرايضش بطور مستقيم يا تنھا بوسيلۀ 

بشرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی جناب عالی 

گفت ظرف ده روز آينده قصد . غير از آن اطtع پيدا نکند

مسافرت به کرمانشاه را دارد اگر فرصتی فراھم شد که ميخواست 

گفت در . جنابعالی را مtقات نمايد نتيجه مطلوب حاصل ميشد

فرموده نامه ای که جناب عالی برای او مرقوم داشته ايد اشاره 

ايد که در سفر قبلی او بايران اگر از پيش ميدانستيم که او کجا 

بھرحال استنباط . می آيد ممکن بود ترتيب مtقاتی فراھم ميشد

اينجانب اين است که بسيار مايل است در محلی غير از تھران 



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١٢ 

چون معتقد است آمدن او . توفيق زيارت جنابعالی را پيدا نمايد

پيشگاه مبارک شاھنشاه ممکن است بتھران وشرفيابی به 

مطلبی که سفير ضمن صحبت . تغييراتی در افغانستان بياورد

دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال 

توجه است آن بود که گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از 

افاغنه جھت پيدا کردن کار وامرار معاش بصورتھای مختلف به 

ن می آيند واينھا مترصد آن ھستند که کسانی با آنھا تماس ايرا

ًپيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت 

ترس او ازاين است که اگر بتھران .فعلی افغانستان بوجود آورند

بديھی است دراين گفته . بيايد چنين شبھه ای در بارۀ او پيدا شود

 شايد ^زم باشد از لحاظ عواقب سوئی تغييراتی موجود است که

ًکه احتما^ ممکن است ببار آورد بطورمجدانه مورد توجه  اوليای 

  .امور واقع شود

     ٣٦٧»٥٤/ ٢٧/١١ -٢٨٨٠با عرض ارادت شھيد زاده       

  

  :تبصره 

يک تلگرام محرمانه )۵۴ /١١ /٢٧ - ٢٨٨٠تلگرام شماره (اين سند 

ما  ابن الوقت وفرصت طلب را به  د^يل ذيل است که خيانت اين شاعرپرآوازه ا

  :ثابت ميسازد

ً اين سند ازاين جھت برای مورخين قابل اعتبار است که او^ يک -١

يعنی شاھنشاه گزارش داده است  سفير آنرا به عالی ترين مقام دولت خود

وسفير که نمايندۀ شخص اول مملکت خود ومدافع منافع کشورمتبوع خود است 

اند به پادشاه يا رئيس جمھورخود که از او نمايندگی ميکند ، دروغ ھرگز نميتو

  .بگويد وھوسانه مطلبی را به اوليای امور خود گزارش بدھد

                                                

٣٦٧
-http://www.af لينک ٢٠٠٧اگست )نقل متن سند از سايت افغان جرمن آنtين(-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf ghan-  



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١٣ 

 اين سند دارای چنان اھميتی است که وزير دربار شاھنشاھی ايران -٢

  .سالھا آنرا درجملۀ اسناد مھم خود  نگھداری کرده است

ير نظام شاھی در ايران، وبعد از انکه شاه  اين سند سالھا بعد از تغي-٣

ايران ديگر زنده نبود ، در کتاب خاطرات اسدهللا علم وزيردربار شاھنشاھی 

  .درج ونشرگرديده است) ًکه ظاھرا درپاريس زندگی ميکرد(ايران

 تاريخ اين سند ،با تاريخ دوران سفارت خليلی در بغداد ودوران -٤

ران در بغداد ھمخوانی دارد وبنابرين يک سند ماموريت اقای شھيد زاده سفيراي

  .معتبراست

 از سوی سيد ٢٠٠٧ اين سند  تا جای که من اطtع دارم درسال -٥

وسابق ) افغانستان آزاد- اکنون گردانندۀ سايت آزاد افغانستان(حسين موسوی

ھمکار فعال اين پورتال به عنوان سند خيانت خليلی به نشر رسيده که لينک آن 

گذاشته شده وھيچيکی ازھواخواھان امروزی خليلی بشمول فرزندان در زير 

واقای جليل غنی در آنزمان جرئت نداشتند برخtف محتوای اين سند اعتراض يا 

پس از آن اين سند در سائر نشرات جمعی موقوته وغيرموقوته . ابراز شک کنند

خرين کس من وشايد آ. به نشر رسيد» راوا«مثل مجلۀ آئينۀ افغانستان  وسايت 

چرا استاد خليلی کتاب عياری از « وقتيکه مقالۀ ٢٠١٥باشم که در ماه جنوری 

را نوشتم، به عنوان مقدمۀ مقالۀ خود  وبرای شناخت بھتر » خراسان را نوشت؟

وبيشترخليلی به سراغ اين سند و روايت ھای دوشخصيت معتبرومعروف افغانی 

بنابرين مؤرخ . آصف آھنگ رفتميکی مرحوم حميدهللا سراج ، وديگری آقای 

ميتواند با اتکا به يکی از اين منابع،  سند مورد نظر را در اثر خود بگنجاند 

اگراقای جليل غنی برآنست تا اين لکۀ خيانت ملی را از . ومورد بررسی قراردھد

کتاب خاطرات : پيشانی خليلی پس کند، بفرمايند اول اين سند را از منابعی چون

 وزيردربار شاھنشاھی، سايت راوا ومجلۀ آيئنۀ افغانستان وپورتال اسدهللا علم

افغان جرمن آنtين وغيره منابع پاک کند تا منبعد ديگران به آن ھا دسترسی 

نداشته باشند، درحالی که فکر ميکنم اينکاراز توان شان حتی در بدل دريافت 

  .مبالغ گزاف دالرھم پوره نخواھد بود



...حبيب هللا کی بود، دزدی از کلکان يا  ٤١٤ 

توجھم را در اين مقاله بخود جلب نمود،اينست نکته ديگری که -چھارم

دخالت حلقاتی از پيروان خلق و پرچم را ھم نمی توان « :که اقای جليل مينويسد

درين توطئه نا ديده گرفت که می خواھند انتقام اشعاری را که در مزمت 

آنھا و جفای ھای حزب بر ملت در جريان مقاومت ملت افغانستان در ]مذمت[

نمونه . ُدرت شوروی زمان و عمال آنھا در افغانستان سروده، بگيرندبرابر ابر ق

  ».ھای از اين نوع سروده ھا در ھمين مقاله تقديم می گردد

اين گونه خيالپردازی ھا بخاطرمغشوش کردن ذھنيت ھا به ھيچوجه 

نميتواند مسئوليت تtش ھای خاينانۀ خليلی را درحق وطن  از روی شانه ھای  

خوشبختانه ھيچکدام از آنھايی که اعمال خليلی را زير ذره بين . خليلی بردارد

نقد قرار داده و وی را تقبيح وشماتت کرده اند، ھيچ نسبتی با حزب دموکراتيک 

خلق ندارند، يعنی نه من ونه  احسان لمر،نه سيدحسين موسوی ، نه داکتر 

دفارانی ، نه کاروان و نه داکتر نجيب هللا بارکزی ونه باری جھانی، نه مسعو

عضو حزب خلق و )از ھواداران احمدشاه مسعود(قاسم باز و نه عزيز آريانفر

 البته دراين ميان يکی از پرچميان نامدار يعنی  حميد روغ اگر ،پرچم نبوده ايم

شعر ميداند يا نميداند از دلباختگان فدائی خليلی ميباشد واما کور شوم اگر من 

 سال حاکميت حزب ١٤ذکور در مدت شعری از خليلی را درھجو حزب م

پس اشاره به گروھی . دموکراتيک خلق افغانستان که من درکابل بودم ديده باشم

ازمنسوبين خلق که گويا از اشعار خليلی برضد حزب خلق عقده گرفته واکنون 

برای ترور شخصيت خليلی کمر بسته اند، اين يک توھم بيجا برای کم رنگ 

  .    است» بی شخصيت«رق اين مداح ف کردن ضربات کوبنده بر

  پايان

  

  

  

 

 

 


