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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ١/ ٢٨کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                      
  

  بازار خانوادۀ روحانی حضرات شورقدرت 

  درسقوط شاه امان ! و برکشيدن بچۀ سقاو

  

  :جايگاه روحانيون درجامعۀ افغانی
ً تا اين زمان ، دولت ھا به قشر روحانى بچشم بزرگى و حرمت نگريسته و تقريبا در کشور ما از عھد باستان

 تأئيد ،اکثريت زعما و رھبران کشور ھنگام جلوس شان برکرسى حاکميت براى کسب مشروعيت قدرت خود
 بدست د زورشمشيرخوقھر و ولو قدرت را با(سلطان شاه يا کمائى کرده اند و مراسم تاج پوشى  رامتنفذ روحانيون 

در خطبه  و . استشدهبجا آورده  توسط رھبر روحانى برسرشاه  دستاری سفيدن بستبا خطبه شرعى و )  باشدآورده
ھاى نماز جمعه در مساجد و منابر با ذکر نام شاه يا رھبر سياسى در واقع به مشروعيت آن رھبر و زعيم و اطاعت 

گرفته  ام رھبر سياسى در خطبه ھاى روزجمعه برمنبرھاھمينکه ن. رش مھر شرعى واسEمى زده شده استاز اوام
نميشد، بدان معنى بود که حاکميت شاه يا رھبر سياسى ديگرمشروعيت ندارد و اوامر و نواھيش واجب اHحترام 

از ھمين جاست که شخصيت . نيست و مردم بايد برضد او به پا خيزند و رھبر سياسى ديگرى براى خود انتخاب کنند
دولت بوده و در سراسر تاريخ بار ھا برضد حکمروايان به برای ى پر نفوذ ھمواره يک تھديد بالقوه ھاى روحان

ش ھاى مردم در شورشده ، قطع ًمعموH ھنگامى که منافع و امتيازات روحانيان از طرف دولت . مبارزه بر خاسته اند
نسبت به عوام الناس در توجيه و تفسيير د وخود را علماء مينامنکه (برابر قدرت مرکزى از طرف ھمين قشرروحانى 

  .صورت گرفته است) قوانين جارى و مسايل مذھبى آگاه تر اند

 مثال ھاى برجسته اين ادعا در تاريخ معاصر ما اغتشاش خوست بر ضد اصEحات اجتماعى دولت امانى 
روحانيون پر نفوذ مرکز در مشھور به مEى لنگ و سايرمEھاى آن سمت بتحريک و رھنمائى ! برھبرى مE عبدا

   .که قريب يک سال را در بر گرفت تا قيام خاموش گشت  می باشد ١٩٢٤

 نيزھمين قشر روحانى بشمول نورالمشايخ مجددى مقيم ديره اسماعيل خان و ١٩٢٩ و١٩٢٨در اغتشاشھاى 
 با مE عبدالرحمن محمد صادق مجددى و محمد معصوم مجددى و فضل رحيم خواھر زاده محمد صادق مجددى ھمراه

نفر اخيردر محاکم شرعى  که ھرچھار(پغمانى قاضى القضات ، و مE عبدالقادر و مEفضل الحق و مE عبدالحنان 
و آخندزاده ) ھردو از خانوده مجددى( جان !وصاحب زاده عبدالغفور جان وصاحب زاده عبدا) قاضى بودند

کله کانى و حضرت بزرگ جان مجددى وعده يى !  حبيب ا و حضرت عبدالحليم جان مجددى مرشدیتگاو! مEحميد
   ١ .ديگر از روحانيون در آن دست داشتند

بر ضد آن رژيم » جھاد«نيز اولين فرياد اعتراض ) حزب دموکراتيک خلق(چپی روشنفکران دست  در نظام 
جنورى ٢٦زجمعه  ساله تگاو مياگلجان در رو٧٥از جانب حضرات مجددى و پير ( از طرف روحانيون پر نفوذ 

خانواده مجددى و بمباران قلعه و اقامتگاه مياگل جان اکثريت اعضای صورت گرفت که به بازداشت ونابودى ) ١٩٧٩
   ٢ .و دھکده او در تگاو انجاميد

وقتی قوت : جميله صافی، خانم عبدالملک صافی از باشندگان تگاو،روزی درسويدن برای من حکايت کرد
 مياگل جان به تگاو امدند، مياگل به مريدان خود ميگفت دستان تان را از ريگ پرکرده ھای دولت برای دستگيری

مريدان . بسوی تانکھای دولتی بپاشيد، تانک ھا وماشيندارھای دولتی از کار می افتند و برشما فير کرده نميتوانند
ند ھر قدر بسوی تانک ھا ريگ ومردانی که به قول مياگلجان برای مقابله با توپ وتانک ھای دولت برخاسته بود

                                            
١
  ٢٩٠، ٢٨٣، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤٤، ٢٣٩ ص افغانستان درعصراعليحضرت امان هللا خان، فضل غنى مجددى ،-  

٢
  ٢٦٠ ص اس.م وسياست درافغانستان، استا اولسن ،-  
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پاش دادند، فايده ای نکرد و در اثر مرمی ھای که از ماشيندار ھا فيرميگرديد ھمگی نابود شدند، مياگل جان از 
ترس از مکان خود فرار کرده به خانه ما که جز چند نفر زن وطفل کسی ديگری درآن نبود، آمده وپناه خواست 

بعد از يک ھفته که عساکر دولتی ھمه جا را پاليدند واو را نيافتند . ما پنھان بودومدت يک ھفته او در تاکوی منزل 
بدينگونه  . توسط مريدانش به پاکستان انتقال داده شد از مخفيگاه خود بيرون برآمد ومياگلجانمحل را ترک گفتند، 

گاه وی، گزافه گوئی بيش اشعارمريدان وی  در وصف کرامات مياگلجان ،وخاموش شدن آتش توپھا برمنزل واقامت
  . نيوده است

بنابرين تمام رژيم ھا و نظام ھاى اجتماعى افغانستان براى تحقق طرح ھاى مھم اصEحى و فرھنگى و گاه 
 زيرا که در جوامع بى .را يک امر Hزمى شمرده اند) علماء(اقتصادى خود براى تحول جامعه به پيش تأئيد روحانيان 

ه مانند کشورما، عوام الناس چشم به دھن روحانيان دارند و ھرچه که رھبرمذھبى يا مE و سواد و نا فھم و نا آگا
با تمام دين دوستى و خدا !  از اين است که شاه امان .مولوى و شيخ و مرشد بگويد مدار اعتبار و باور مردم است 

خاندان حضرت شوربازار ( وذ کشورپرستى اش، وبا تمام افکار پان اسEميستى خود، وقتى از طرف روحانيان با نف
دينى شد ، مردم عوام چه از قبايل و چه از ساير اقوام از وى رويگردان شدند و به پادشاھى  متھم به کفر و بد) کابل

  . ، از اسEم و خداشناسى آگاھى نداشت! مردى تن در دادند که به اندازه يک صدم شاه امان ا

شمس (، شاه آغاباقى ماند! طرفدار امان که تا آخر خصيت روحانى  شيگانهدر خانوادۀ حضرات شوربازار 
خان بسته بود و در تمام مراسم رسمى در ! نيز برسرامان  بودکه لنگى سلطنت را) المشايخ حضرت شوربازار

!  شاه آغا اعEن کرد که امان ١٩٢٠ نومبر ١٩يک روز بعد ازاداى نماز جمعه به تاريخ . پھلوى شاه قرار داشت
به نام خليفه جھان اسEم شناخته شده و خطبه  ن يگانه شاه مسلمان در دنياى اسEم است يعنى شاه آزاد، پس بايدخا

ا خليفه خان ر! از آنکه حضرت شوربازار امان   نومبر يعنى چھار روز بعد٢٣ اما در تاريخ .بنام وى خوانده شود
ع صرف نظر گردد، زيرا نمى خواھد که با واز اين موضخان در دربار اعEن کرد که ! اسEم خوانده بود، امان 

   ٣ .توطئه ھاى انگليس با عث سقوط دولت افغانستان گردد

با اعEم ! شاه امان :  معتقد است کهمعاصر فرانسویاسEم شناس  ،ااوليوررو           
 در  و ايندخوربا روحانيت متنفذ برھم   مناسباتش،سياست مدرنيزه کردن جامعه افغانى

 که بنام پان اسEميسم ميان قبايل، جامعه روحانيت و قدرت حاکم بودى واقع پايان اتحاد
 رابطه ميان دفاع از اسEم و ۀ علت اصلى عدم توافق در بار.بودشده تجدد طلب برقرار 
از نظر علماى بنيادگرا، دفاع از اسEم عبارت از ھدايت جامعه به سوى . غرب گرايى است
خان، دفاع از اسEم يک مقوله سياسى ضد !  مگر از نظر امان .ت است اسEم و شريع

به سوى تجدد رھنمون  امپرياليستى است و Hزم است با گرايش به سوى غرب جامعه را
 ) عمرفضل(نورالمشايخ                                                                                                   ٤ .شد

 که قلب قدرت روحانيت را در افغانستان نشانه «برنامه اصEحات شاه ،دانشمند دانمارکی  به قول استا اولسن
زنان ، منع مريدی در اردو، ممانعت تحصيل مEيان در مدرسه ديوبند ھند ) نقاب( رفع چادری :شامل» گرفته بود

س به مردم افغانستان، جلب جوانان بخدمت سربازی ، تحصيل برتانوی، گرفتن امتحان از مEنمايان، توزيع تذکره نفو
مشترک پسران و دختران در مکاتب ابتدائی و اعزام جوانان افغان برای تحصيل به خارج و منع نکاح صغيره و 

  ٥.وغيره مسايل حقوقی واجتماعی  ميشد)سال٢٢(و برای پسران) سال١٨(تعيين سن ازدواج برای دختران

، افرادی ھستند باسواد ولی نه روشنفکر، آنان که علماء:"رد علمای اسEمی مينويسدوا، درماوليويه رو
عربی کEسيک، کEم، تفسيرقرآن، حديث يا سنتھای (موافق  برنامه درسی ھزارساله ای مشترک در تمام جھان اسEم

شک . تا به يک ملت خاصتربيت شده اند، بيشتر احساس تعلق به امت اسEمی دارند ) پيامبر، فقه يا حقوق اسEم
با اين ھمه قادر  تکراری است، ولی فرھنگی است جھان شمول و نيست که اين فرھنگ مشحون از تفاسير پيچيده و
قادر به توجيه » ءعلما«به نظر ميرسد در افغانستان. مدرنيسم برد نيست ايدئولوژيی بدست دھد که راھی به تجدد و

                                            
٣
  ٣٣ آئش درافغانستان، ص  ريه تالی ستورات،-  

٤
    ١٠١– ١٠٠ص صش،١٣٦٩مه ابوالحسن سرومقدم ، چاپ مشھد، افغانستان، اس.م و نوگرائى اس.مى، تر ج، ا اوليور رو-  
٥
  ١٤١ ص ترجمۀ خليل زمر،اولسن، اس.م وسياست درافغانستان،  استا-  
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دست به اصEحات اجتماعى زد و پس از آنکه ) مشروطه خواھان(دولت امانى  چنانکه ٦».خود با دنيای جديد نيستند
چون سدى در برابر تحقق شوربازار  حضراتجامعه به پيش کشيد، خانواده يک سلسله ريفورمھا را براى تحرک 

 انانخستين شخص مخالف با اصEحات اجتماعى شاه از خانواده مجددى، ھم. طلبانه قرار گرفت برنامه ھاى تجدد
  . خوست برھبرى مEى لنگ دستش دخيل بود درشورشکه نورالمشايخ بود

 

  ١٩٢٩ - ١٩٢٨و ١٩٢٤ھای  شورشدرخانوادۀ حضرات شوربازار نقش 

استقEل افغانستان بود که شھرت شکست ناپذيری  نده افغانھا برانگليسھا،نبرد استردادنکخرديکی از ضربات     

انگليس .  مستعمرات انگليس را برای احراز استقEل شان بيدار ساخت انگليس را در شرق به زمين زد و مردمان
ديگر از سEح مذھب  برای انتقام کشی از ملت سلحشور افغان و دولت ضد امپريالستی آن ، در صدد برآمد تا يک بار

س خود وارد ًبرای اينکار طبعا انگلي .بجان مشروطه خواھان حمله ببرد و آن را از پای در آورد ، کار بگيرد و
البته در اين زمينه انگليس تجارب . صحنه شده نميتوانست، بلکه توسط عناصر وابسته بخود وارد عمل ميگرديد

برای درک موضوع . فراوانی در کشورھای اسEمی چون عربستان سعودی ، اردن ، سوريه، مصر و ايران داشت
  . حظه کنيمنقطه نظرھای ديپلوماتان انگليس را مE بھتر است در اينجا

دکتر شفا، بخشی ازگزارش محرمانه وزير مختار انگليس در تھران را در مورد روحانيت متنفذ آنکشور نقل 
ًدر ايران عEوه برنيروھا و سازمانھای سياسی و اقتصادی يک سازمان موثر وکامE متنفذ ـ « : ميکند ومينويسد

ر قويتر و از لحاظ ما مورد اعتماد تراست ، و آن روحانيت ديگری ھم ھست که از تمام منابع ديگر قدرت در اين کشو
شيعه است که سالھای طوHنی در ايران نقشی بنيادی وکارساز داشته است و خوشبختانه ما در ميان آنھا دوستان 

ی اين نيرو ميتواند در ايران کار آمد باشد و ھر وقت Hزم بشود حتی برنيروھا. خوب و نزديکی داشته ايم و داريم
مھم آنست که . ديگر از قبيل دربار و دولت و ارتش اثر بگذارد و با سEح مذھب و جھاد ھرمشکلی را حل کند

ھر وقت Hزم باشد می توانيم آنھا را وارد صحنه کنيم و ھر وقت ھم مقتضی باشد به . توقعات آنھا از ما زياد نيست
رجه انگليستان، در جلسه سری درسفارت بريتانيای کبير لرد ويول وزير امورخا(» .آسانی ساکت و خانه نشين سازيم

  ٧) خاطرات مکرديچ » اسرار وعوامل سقوط ايران«، نقل از کتاب ١٩۴١ اکتبر ١١در تھران ، 

انگليسھا پس از روی . اين سياست انگليس در ديگرکشور ھای اسEمی واز جمله در کشور ما نيزصدق ميکند
است نفوذ بر دولت را از طريق روحانيون پرنفوذ بکار بستند و با اعزام برخی از کارآوردن امير عبدالرحمن خان، سي

به گواھی تاريخ ، خانواده . شيوخ ھندوستان به کشور ما نقش مؤثری در سرنوشت داخلی کشور بازی کردند
ر سکونت ميEدی، ابتدا به ننگرھار و سپس به کابل آمده در شوربازا١٩روحانی حضرات شوربازا در اواخرقرن 

  . اختيار کردند

 ١٨٧٠حضرت شوربازار پيشوای مذھبی و روحانی از سرھند ھندوستان درسال :"ادمک مينويسد که
او بحيث کEن خانواده مجددی، پرنفوذ ترين شخص روحانی وپيشوای مذھبی . به افغانستان آمده بود) ش١٢۴۶(=

    ٨ ."ان داشته وبرقبايل حاکميت مطلق داشتمريدان بيشمار در ھردو طرف سرحد افغانست.درافغانستان بود

در آغاز خانواده حضرات مجددی تنھا با مسايل دينی سر وکار داشتند، ولی پس از نبرد استقEل بزرگان اين 
خانواده در مسايل سياسی دست زدند و اقدات دولت را در پروسه رشد اجتماعی و فرھنگی کشور به انتقاد گرفتند 

  . لت امانی فراھم کردندودرد سرھای برای دو

جبھه چھارم جنگ استرداد استقEل " زير عنوان ی کهدانشمند افغان،داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب
ُدرمورد کارنامه ھای مبارزين کنر تحت سرکردگی جنرال ميرزمانخان کنری، برويت اسناد محرمانه " افغانستان

ه است، ميگويد که انگليسھا برای ناکام ساختن و بدنام کردن ازآرشيف ھای کتابخانه ھند بريتانوی تحقيق و نوشت
سيدعبدالرحمن گيEنی، نقيب (اعليحضرت امان ! خان از نفوذ آغاخان رھبر فرقه اسماعيله و نقيب صاحب بغداد

                                            
٦
  ٧٦ص ھمان اثر،  ، ا روراوليو -  
٧
  ، چاپ پنجم۴٢ دکتر شفا، توضيح المسايل ، ص -  

٨
لودويک ادمک ،روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن  ، ٣٠۶-٣٠۵، ص١٣٧٧پوھاند حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ - -  

  ١٩٩ پشاور،ص ١٣٧٧بيستم،ترجمه محمدفاضل صاحب زاده، چاپ 
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جی سکرترشعبه خار: "وی مينويسد. که برادرش سيدحسن گيEنی درافغانستان بود، نيز استفاده کردند) اشراف بغداد
اثرات پيغام تلگرافی :"وسياسی حکومت ھند بريتانوی به نماينده سياسی انگليس درخليج فارس مقيم بغداد نوشت

اگرممکن باشد، اين پيغام درچوکات تبليغات برای . نقيب به بعضی از معززين مسلمان درھندوستان، عالی خواھد بود
بل نقيب صاحب بغداد وعده  داد که تمام سواHت علمای بالمقا" ٩ .ھندوستان، سرحد وافغانستان درنظرگرفته شود

برای اعEن جھاد، شرعی است يا خير ) امان ! خان(ًھندی در رابطه به  قوانين شرعی، مثE اينکه آيا تEش امير
ھمچنان ميتوان پيغام آغاخان،رھبر فرقه اسماعيليه  را به طرفداری از انگليسھا . ١٠ ًحتما جواب خواھد داد

  . ھمين اثر مطالع کرد٧٩فحهدرص

سيدحسن گيEنی پسر سيدعلی گيEنی ونواسه سيد سليمان :" مولف درمورد نقيب صاحب چھارباغ مينويسد
وی از طرف اميرحبيب ! خان وپيروان طريقت قادريه .  به افغانستان آمد١٩٠۵گيEنی در بغداد متولد شده ودرسال 

دد معاش ماھانه سه ھزار وپنجصد روپيه تعيين نمود ويک اقامتگاه زمستانی اميرحبيب ! برای شان م.استقبال شد
  . واو به اين ترتيب به نام نقيب صاحب چھارباغ مشھور شد. درچھارباغ در نزديکی جEل آباد ساخت

   ١١ ."پيرسيداحمدگيEنی رئيس محاذ ملی وسيدعلی گيEنی پسران نقيب صاحب ميباشند

 با اميرگفت ١٩٠۴ھنگامی که سيد حسن افندی برادرنقيب درسال :"کی،مينويسداستااولسن، پژوھشگردانمار
از او دعوت کردکه درکابل آمده اقامت گزيند وحتی اميردرنظرداشت که يکی ازخواھران خود را به  وگو نمود،امير

تانی خوددر پس از مسکن گزين شدن سيدحسن افندی درکابل، وقتيکه او عازم اقامتگاه زمس. سيدحسن درآورد عقد
روپيه وساحاتی  ١٠٠٠جEل اباد ميشد، يک قطعه عسکری پياده نظام برای محافظت او مقرر ومعاش ماھانه به مبلغ 

زمانيکه فھميده شدکه نقيب صاحب طرفدار بريتانيه است، امير حبيب ! نيز ساير . زمين  برای او تعيين گرديد از
) آکاخيل افريدی(از وزيرستان، مE سيد اکبر اخند زاده " مE پاونده"شخصيت ھای مذھبی از مناطق سرحدی را مانند

درسال ) درسرحدات ھند بودند١٨٩٧ھمه اين مEھا از رھبران قيام برضد انگليسھا درسال( از تيرا، ومE صافی
 نمايد شايد اميرميخواست به آنھا نيز درافغانستان و يا درکابل جا ومکانی تعيين   "١٢. بکال دعوت نمود١٨٩٧

  .وتحريکات آنھا نجات بدھد انگليسھا را از تاثيرو

 يک شيخ ديگر بنام سيدسعدی افندی، که خود را به ١٩٢۴غبار خبرميدھد که در بحبوحه اغتشاش خوست در
شيخ عبدالقادر گيEنی منسوب ميکرد،نيز ازھند برتانوی به افغانستان در ننگرھار وارد شد و به تقويت حلقه پيروان 

ان خود در ميان پشتونھای سمت شرقی کشور پرداخت و حتی با استقبال شاه امان ! نيز روبرو شده ومريد
    ١٣ .چوبدست آبنوس بسيار نفيسی با يک ساعت طEئی از شاه امان ! انعام گرفت

ودند، روحانيون متنفذ با عده يی از مEھای سمت جنوبی و حومه کابل که مريدان خانواده حضرات شوربازار ب
درسالھای که دولت امانی در راه تطبيق ريفورمھای اجتماعی گام گذاشت، چون سدی در برابر اصEحات و ريفورمھا 
قرار گرفتند و ھر عمل دولت را بشمول تاسيس مکاتب برای دختران و پسران و اعزام شاگردان بخارج و مسئله 

يه ر ميکردند و با تبليغات زھرآگين خود ذھنيت عوام را عل ملکه ثريا را بشدت تقبيح و آنرا به کفر تعبي چیی لورو
  . دولت امانی تغيير دادند

! در قيام خوست يکى از مريدان حضرت صاحب شوربازار بنام عبدالغنى قبايل سليمانخيل را در کنار مEعبدا
 درميان قبايل که متأسفانه  اين دو مE در دستى قرآن و دردست ديگر قانون جزا را گرفته.و مE عبدالرشيد قرار داد

: ًقرآن يا قانون را ؟ و طبعا مردم ميگفتند! کداميک را قبول داريد :زدند از سواد و دانش بى بھره بودند فرياد مي
در ادامه اغتشاش خوست در غزنى و شيخ آباد وردگ مE . قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت ميکردند

قاديانى ! و مE عبدالحليم چھار آسيابى و مE نورعلى کھنه فروش و مE نعمت اعبداHحد و مE عبدالسبحان وردکى 
 تن ٢٥نقش مرکزى و موثر داشتند که پس از سرکوبى اغتشاشيون و دستگيرى رھبران اغتشاش ھمه اين مE ھا با 

                                            
٩
، بحواله تلگرام شماره ٨٠،ص٢٠٠٧،)جبھه چھارم( داکتر عبدالرحمن زمانی،جنگ استرداد استقEل وجبھه فراموش شده چترال وکنر- 

  )١٨٩، مربوط به جنگ سوم افغان وانگليس، سند شماره ١٩١٩ت می، بخش اول مراس١٢E محرمانه مورخ ۶٣٩
١٠

   ٨١ داکتر عبدالرحمن زمانی،ھمان اثر، ص -  
١١

  ٨٠ داکتر زمانی، ھمان اثر،پاورقی ص -  

١٢
  ٩٨ اس.م وسياست درافغانستان، ص -  

١٣
  ٨٠٨، ص ١ غبار ،افغانستان درمسيرتاريخ، ج -  
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بودکه شاه امان  در جريان محاکمه ھمين مEھا .ديگر از سران اغتشاش در محکمـه نظامى محکوم به اعـدام شدند
گمان شد و قصد کرد تا او را بزندان بسپرد، اما بوساطت  بد) فضل عمر مجددى(خان نسبت به نور المشايخ ! ا

بود ومورد احترام عميق ! فضل محمد مجددى، شخص ضد استعمار و طرفدار شاه امان (برادرش شمس المشايخ 
 نورالمشايخ نيز به بھانه .ذاشت که از کشور خارج شودشاه از حبس او صرف نظر کرد اما شرط گ) شاه قرار داشت

به ! حج از کشور خارج شد و پس از اداى حج در ديره اسماعيل خان اقامت گزيد و از آنجا بر ضد شاه امان ا
   ١٤.تبليغات خود ادامه داد

 ۀشد و مقدمخان وارد اسمعيلسرھند، به ديره از، نورالمشايخ ش آغاز کرد اطوHني ھنگامی که شاه به سفر
را در ميان قبايل سمت جنوبی کشور بخصوص در ميان قبايل جدران و منگل و اقوام  يک اغتشاش بزرگ ديگر

 .ساختکه پيروان سنتی او بودند آماده غلزائی 

برادر ديگرشان کفالت رھبری خانواده حضرات ، محمدصادق مجددی ١٩٢۵ پس از مرگ شمس المشايخ در     

به عھده گرفت و با نورالمشايخ پيوسته در تماس بود و در اينجا در ميان پيروان خانواده کشور  شور بازار را در
او ھمياری برخی از زمينداران درانی را که امتيازات خود را از دست داده . خان تبليغ ميکرد خود بر ضد امان !

انی صحبت ميکرد و منتظر اشاره بودند نيز جلب کرد و به مEھا درمورد بغاوت و نقش آن در سرنگونی رژيم ام
دومE بنام ھای ) شيرآغا(ھنوز يک ماه از بازگشت شاه به کشور نگذشته بودکه بدستور . بود) نورالمشايخ(شيرآغا

و  مE محمدحسن و مE الياس به عبدالرحيم خان و محمدجان خبر دادند که بايد فوری به سوی خوست حرکت کنند
ک نمايند بخصوص قبايل جدران و منگل را، ملک بلند خان نيز برای تحريکات مردم مردم را به شورش و قيام تحري

از قول شيرآغا به مEھا گفته شده بودکه در توطئه عليه . منگل برگزيده شد و ملک غEم خان برای گرديز تعيين شد
خان سابق نايب الحکومه ، شاه محمودخان حاکم جEل آباد وعبدالعزيز وزير حربيه وسردارمحمدعثمان  امانیحکومت

   ١٥ .قندھارشامل اند

به اتفاق برادر زاده اش ) ١٩٢٨قبل ازتدوير لويه جرگه (بنابرين محمدصادق مجددی برادر فضل عمرمجددی 
پسر شمس المشايخ و ھمنوائی يک عده از مEيان کابل در حالی که فتوای کفر شاه را ) مياجان محمدمعصوم مجددی(

Eھا با خود داشت، يک بار ديگر در ميان قبايل جنوبی رفت وسعی کرد آتش بغاوت را که تن از م ٤٠٠با امضای 
  .چھار سال قبل نيزمريدان اين خانواده برپا کرده بودند، مشتعل سازد

اولين حرکتی که قبل از ظھور اغتشاشات وHيات ننگرھارو کاپيسا و پروان درکابل بشکل « غبار مينويسد که 
گفته ميشد که يکی از حلقه ھای . ش بعمل آمد، ھمانا فرار روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بودطليعه سپاه اغتشا

از . مخفی و منظم کابل حلقه مخصوص حضرات مجددی بشمول بعضی سرداران بزرگ  و روحانيون مشھور بود
 فضل الحق خان،  پغمانی، قاضی آنجمله حضرت محمدصادق مجددی برادر کھتر شمس المشايخ با قاضی عبدالرحمن

قاضی عبدالقادرخان پغمانی ، عبدالحنان خان و محمد حيان خان پسران قاضی عبدالرحمن خان نھانی از کابل به 
 ٢٢حضرت محمد معصوم المجددی پسر (محمد صادق مجددی در اين سفربرادر زاده جوان خود . وHيت پکتيا رفتند

وقتی که اين جمعيت در پکتيا . بل مورد فشار حکومت قرارنگيردرا نيز ھمراه داشت تا در کا) ساله شمس المشايخ 
رسيدند در خانه عزيز خان جاجی در عEقه جاجی مسکن گزيدند و بمردم گفتند که پروگرام شاه مخالف شريعت و 

اق بضرر ملت افغان است و وقتی ما اين نظر خود را بشاه عرض کرديم جوابی نداد، پس ما اينجا آمده ايم تا به اتف
مردم اين پيشنھادات حضرات را . مردم پکتيا پيشنھادات خود را بشاه بفرستيم و مانع خرابی افغانستان گرديم

نپذيرفتند، ولی گفتند اگر حضرات مايل بخارج شدن از افغانستان باشند، آنھا را محفوظ از سرحد کشور عبورخواھند 
 ازکشور را نپذيرفتند ، مردم پکتيا حضرات را به دولت اما حضرات رفتن به خارج»  ١٦ .دادتا بدست دولت نيفتند

 .تسليم دادند و دولت به محاکمه قاضی ھا وحبس رھبران شان پرداخت 

 خانواده حضرات شور بازار را که پرنفوذ ترين خانواده روحانی ١٩٢٨ شاه در اجEس لويه جرگه ماه اکتوبر    

از اينجاست که با . ان را لغو نموداطب قرار داد و امتيازات شدرکشور بود، درضديت با برنامه ھای اصEحی خود مخ

                                            
١٤

  ٨٠٩- ٨٠٨، ص ١ غبار، ج -  

١٥
  ۵۴نستان ، ص آتش در افغا -  

١٦
   ٨١٧، ص ١ غبار ، ج -  
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مخالفت شديد اين خانواده روبرو شد و تبليغات اين خانواده بر ضد شاه امان ! ، مردمان جنوبی و مشرقی وشمالی 
   ١٧ .کشور را بر ضد رژيم امانی بشورش واداشت و شاه را در سراشيبی سقوط قرار داد

 ۀکه در دير بود حضرت فضل عمر ّاز ھمه مھمتر مخالفت خانواده مجددی خصوصا «: فرھنگ مينويسدکه
گزين شده، بين کوچی ھای افغانستان عليه شاه امان ! تبليغات  اسماعيل خان در نزديکی سرحد افغانستان جا

م طرفدارانی بموجب گزارش مامورين ھندی وی به پيروانش اطمينان می داد که در داخل دستگاه دولت ھ. ميکرد
که  )شاه محمودخان(و نايب الحکومه سابق سمت مشرقی ) محمدولی خان(دارد و در ضمن از کفيل وزارت حربيه 

  يکی از تبليغات سوء در ميان کوچی ھای پيرو حضرت شوربازار اين ١٨ ».نام می برد ھردو با شاه قرابت داشتند
ميسوزاند واز استخوان  يداری نموده که با آن اجساد مرده ھا راامان ! خان با خود از جرمنی ماشينی راخر: بودکه

 روپيه ميدھد که يک شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان غريب ٣٠مبلغ . ھا و گوشت مرده ھا صابون ميسازد
    ١٩ .مE ھا را نيز ميسوزانند که از انتشار امراض جلوگيری نمايند. را رايگان می سوزانند

انگليسھا توسط طياره، عکس ھای برھنه ساختگی ملکه « : می گويد» تش در افغانستانآ«نويسنده کتاب 
و اخبار ھای فرانسه، انگليس، جرمنی، ايتاليا و روسيه  ثريا را درحال موتر سواری در بين قبايل پخش کردند

نمودند، و شايعات دھن به را از پروپاگندھا اخذ مي درمورد برنامه ھای امان ! خان نشريات ميکردند و ھمه خبرھا
مقاHت و واقعات افغانستان  کليه اخبارھای بريتانيا. دھن را اقتباس ميکردند و در اخبار ھای خودمنعکس ميساختند

 ١٩٢٩ اکتوبر١٩ در »DailyMail«را با آب و تاب و تبصره ھای زھرآگين نشرميکردند، چنانچه اخبار ديلی ميل
ردند، زعمای اسEمی را به قتل رساندند،و برادرپادشاه حبس گرديد، که ھمه اين متعصبين عليه ملکه قيام ک: نوشت

   ٢٠ ».شايعات غلط از آب درآمد

ه دسايس استعماری در تبانی با عناصر ارتجاعی برای از پا در  غبار در مسير تاريخ تشريح ميکند که چگون
و  ًمثE در کابل يکنفر منجم انقراض حتمی سلطنت را پيشگوئی کرد« : آوردن غازی امان ! خان بکار افتاده بود

فــواه درحوزه ھلمند يکنفر آخوندخوابی جعل کرد و ا. بسرعت اين پيشگوئی در بين حلقه ھای در باری منتشرگرديد
اين تنھا نبود در سرتاسر حدود شرقی افغانستان به ھزارھا تصاوير جعلی نيم . شد که تاج از سرشاه افتاده است

و عزيمت ) ه ميشدتوسط نماينده تجارتی افغانستان در کويته خريداری و به کابل فرستاد( برھنه بنام ملکه افغانستان 
يک شيخ ھم . با تعابير معکوسی در بين توده ھا منتشر شد )ترکيه(طالبات افغانی از سرحدات شرقی به قسطنطنيه 

ًعلنا رفتار شاه را ضد ) منظورمحمدصادق مجددی است( در شمال و يک مرشد) نورالمشايخ است منظور( در جنوب

ان گفته ميشد که در جامه مEئی در شرق افغانست) به پيرکرمشاه(و کلنل Hرنس معروف .شريعت اسEم اعEم کردند
   ٢١ ».شوروی و انگليسی مطرح بحث قرارگرفت حتی اين موضوع در جرايد. داخل گرديد و ھيزم اغتشاش را آتش زد

  ميEدی١٩٢٧ جون ١٠ادمک، افغانستان شناس امريکايی نامه يی را از قول Hرنس نقل ميکند که در تاريخ     

آتشه . يا ميدانيد که من ھفته گذشته درکابل بودم آ: ...مارش نوشته و اطEع داده بودکه   عنوانی ادوارد )ش١٣٠۶(
و ديپوت ، نام مرا به دفتر شما پيشنھاد ميکند، من  بريتانيا در کابل به يک کاتب در قوای ھوايی خود ضرورت دارد

و اکثر وقتش در کراچی   ماه در ھند بود١٨ادمک می افزايد که Hرنس تقريبا ... اندکی درماشين تايپ دسترسی دارم
سفير (اثر اصرار ھمفريز  باHخره در. گذشت، مگر مدت کوتاھی در ميرانشاه و ھمچنان يک ھفته در پيشاور بود

زيرا ھمفريز ميترسيد که وجود Hرنس در سرحدات ھند سبب . Hرنس مجبور شد تا به انگلستان برود) امريکا درکابل
يک اخبارلندن : ار ديگری در لندن نام می برد و مينويسدادمک از اخب. شد خرابی روابط افغانستان بابريتانيا خواھد

مقامات ذيصEح افغان امر گرفتاری کرنيل Hرنس را :  نوشت که١٩٢٩در پنجم جنوری » ديلی ھيرولدی« بنام 
اين موضوع در پارلمان . شره کابل بازتاب يافتتمن» امان افغان«صادر کرده است ، دو روز بعد عين خبر دراخبار 

محقق .... يا نيز مطرح بحث قرار گرفت ، مگر حکومت بريتانيا از جميع مداخEت خود در اين باره انکارکردبريتان

                                            
١٧

  ١۴٣استا اولسن ، ص -  

١٨
   ٨١٧ ،غبار، ص۵٢٨، ۵٢٢، صص ١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير،ج-  

١٩
  ۶۵آتش درافغانستان، ص  -  

٢٠
  ٢٢۶آتش در افغانستان، ص  -  

٢١
    ١٤٣-١٤٢ درافغانستان، ص استي، استا اولسن، اسEم وس٤٦۵-٨١۴،٤٦٤، ص ١غبار، ج  -  
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يث يک در مطبوعات ايتاليا به نشر رسيد که Hرنس ، به ح: امريکايی از روی اخبار ايتاليا نقل قول ميکند که
بر عليه شاه منور و تجدد پسند  بايل راھا وعملی دست زده و مردم ساده لوح قجاسوس قوی وعاليشان به کار

  بدينسان دشمن در کمين نشسته با استفاده از خوش باوری و اعتقادات مردم ، از ٢٢ ».ه بوددافغانستان برانگيختان
ھر حادثه کوچک در کشور بر ضد نھضت اصEحات سوء استفاده ميکرد، چنانکه از يک زد و خورد کوچک قومی 

   .عظم سوء استفاده را نمود و آنرا در جھت سرنگونی رژيم سوق داددر شينوارننگرھار، حد ا

) اقوام سنگوخيل و علی خيل شينوار( در زد و خوردی که ميان کوچی ھای غلزائی و شينواريھا بقول غبار،
 صورت گرفته بود، چند تن ازشينواريھا بقتل رسيده بودند و شينواريھا قاتEن را دستگير وبه ١٩٢٨ نومبر١۴در 

. رھا ساخته بود) باگرفتن رشوت( حکومت محلی تسليم داده بودند، اما حکومت بجای باز خواست، قاتEن را
شينواريھا به حکومت اعلی جEل آبادشکايت کردند، باز ھم کسی شکايت آنھا راگوش نکرد، اين است که شينواريھا 

، انگليسھا درخفا براين آتش ھيزم می ريختند و برآشفتند و دست بحمله برپوسته دولتی زدند و آنرا به غارت بردند
وقتی که اين اطEع به ٠بزودی شورش دامنه دارتر شد وبه خوگيانی ھانيز سرايت کرد. شينواريھا را کمک ميکردند

 امور بکابل رفت و وکيل فرقه به ۀقوماندان نظامی ننگرھار رسيد، بجای جلوگيری از اختEل امنيت، برای پار
که مرکز  رھبران شورش محمدافضل و محمدعلم بودند. اما در عرض راه بدست شينواريھا اسيرگرديدشينوارکشيد، 

  ٢٣ .را غارت و دفتر ھا را حريق ساخته بودند» اچين«حکومت شينوار

جرگه يی تشکيل دادند » غنی خيل« رھبران شورش محمد افضل و محمدعلم در محل١٩٢٨در اواخر نومبر 
 دراوايل .حمله کردند، عساکر دولتی به بارکھا پناھنده شدند  خان جھاد را اعEن و برجEل آبادو عليه غازی امان !

امورخارجه و شيراحمدخان رئيس شورای  ماه دسامبرحکومت برای آرام کردن مردم، غEم صديق خان چرخی وزير
د، اما چون فرستادگان دولت ند و شورش را فرونشانننبه سمت مشرقی فرستاد تا با شورشيان مذاکره کرا دولت 

رقيبان سياسی ھمديگر شمرده ميشدند، ھريک به نحوی شورشيان را به دوام شورش تشويق کرده ناکام به کابل 
در اين شرط نامه که صبغه سياسی داشت ، افزون براينکه . برگشتند و شرايط شورشيان را به دولت گزارش دادند

شده بود که شاه بايد ملکه ثريا را طEق بدھد، فاميل طرزی از کشور تبعيد لغو اصEحات را خواسته بودند، عEوه 
شود، تمام سفارتخانه ھا به استثنای سفارت انگليس درکابل بسته شود و طEبی که برای تحصيل بخارج اعزام شده 

 عقب اين  شرايط درخواستی شورشيان به وضوح نشان ميداد که در.واپس بکشور برگردند و ماليه موقوف گردد
 :خواستند  دخيل است، چه شورشيان ميی داخلیشورش دستان قوی استعمار در تبانی با عناصر ارتجاع

  از افغانستان خارج گردد، یمحمود طرز  -١  

 شاه ملکه ثريا را طEق بدھد، - ٢ 

 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، - ٣ 

 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، - ۴ 

  مسدود شوند،ی خارجی سياسی ھای ھمه نمايندگی برتانيه، باقی نمايندگیثنابه است - ۵ 

 قانون جديد و نظامنامه لغو گردد، - ۶ 

 ماليه کم گردد، - ٧ 

  فسخ گردد،یقانون پوشيدن البسه اروپائ - ٨ 

  بشکل سابقه آن اعاده گردد،یچادر - ٩ 

 . قانون دولت اعEن شود،یقانون اسEم -١٠ 

 ٢٤. مناسب داده شودیEُھا درچوکات دولت پست ھابه م - ١١ 

   با خانواده ی آنھا، خروج محمود طرزی شورشيان، نخستين تقاضای شود ازجمله تقاضایچنانکه مEحظه م 

   در آن وقت محمود طرزی نه در دولت امانی کار ميکرد و نه در صدد توطئه يی بود که دولت .اش از افغانستان بود

                                            
٢٢

   ٢٢٠-  ٢١٩مه اول قرن بيستم، ص  افغانستان درنيیروابط خارجادمک، - 
٢٣

 داشت و شخص دوم محمدافضل خان یادمک متذکر ميشود که محمدعلم رھبرشورش شينوار رتبه جنرال ملک ،٨١٨ ص،١ غبار، ج-  
   )٢٠٠ افغانستان ، ص یروابط خارج. (  بود١٩٢۶ ج.ل آباد در یقوماندان قوا

٢٤
     ٨٣- ٨١ آتش در افغانستان، ص ،١٥٣ ،و سياست درافغانستان، ص اس.م -  
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پس برای آنکه مشروطه .  کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشروطه خواھان شمرده ميشدرا با سقوط مواجه
خواھان از وجود يک چنين مشاور آگاه و وطن دو ستی محروم گردند، خروج او از کشور آبائيش شرط گذاشته شده 

ست خارج از توان و قلم  ھمه ميدانستند که طرح اين مانيف]آيا متن اين شرطنامه بقلم Hرنس تحرير نشده بود؟[.بود
البته شاه حاضر نبود که به .است ، درحالى که او ادعا ميکرد اين اعEميه را خودش تحريرکرده استعلم محمد

مخالفين تسليم شود، زيرا ھنوز مرد برجسته يى مانند مEى چکنھور بشرط الغاى قوانين در باره تحصيل زنان و عفو 
 شاه ھنوز تEش ميکرد که در مبارزه . را از شرکت در شورش منع کرده بوداعتشاشيون از طرف شاه، مردم مومند

 . باشورشيان توسط کسب اين فتوى که داعيه زمامدار عادHنه بوده و اغتشاشيون مرتد ھستند، برنده شود

 ! بنام خداوند مھربان و بخشاينده  «

آنھا به . حکمرواى ما بغاوت نموده اند ،تعدادى از شينوارى ھاى نازيان بر عليه شاه غازى و اولى اHمان 
 ما .کشتار مردم و چپاول دارائى مسلمانان پرداخته و صلح و صفا را در بخشى از قلمرو اسEمى افغانى برھم زده اند

اطاعت کنيد از خدا و پيغمبر و اطاعت کنيد از اولى اHمر که از ميان شماست «بر اساس اين آيه قرآنى که » علماء«
کسى که بمن اطاعت مى کند بخداوند «:  و ھمچنان بر وفق اين حديث پيغمبر که گفته است . مى دھيم فتوى»!

 کسى که به امير خود اطاعت ميکند، بمن .اطاعت مى کند و کسيکه بمن بى اطاعتى ميکند، بخدا اطاعت نميکند
ئينه امام و امير پناه گاھيست که از ھر آ. اطاعت ميکند و کسى که به امير خود اطاعت نميکند، بمن اطاعت نمى کند

ًاگر امير از ترس خدا و حفظ عدالت فرمان ميدھد، يقينا او اجر . آنھا بخاطر مصئونيت در جنگ استفاده مى شود

ما فتوا ميدھيم که اين » .ھرگاه او مخالف آن فرمان بدھد، بار آن بر شانه ھاى خودش خواھد بود. خواھد ديد
اين سرکوبحکومت براى نظر مسلمانان است که زير ھمهً بناء وجيبه .گرانند ران و عصيانشينواريھاى شرير گنھکا

   ٢٥ ».تا صلح کامل دوباره اعاده گردد نا آرامى ھا و تنبيه عصيانگران سھم بگيرند

 بعد از ناکام ماندن سردار شيراحمدخان و غEم صديق وزيرخارجه در خاموش ساختن شورش شينوار در 
د، مگرمحمود خان ا فرستسرکردگی محمود خان ياور بدانسو مرکز به نفرعسکررا از٩٠٠٠ه تعداد ب، دولت ١٩٢٨

دولت علی احمد خان راکه در حکومت . ستد و کاری از پيش برده نتواناافتاور نيز در دام نيروھای شورشی ي
ند وغلجايی وغيره بخوبی ننگرھار در ھنگام شورش منگل سوابقی داشت و با روحيات مردم شينوار وخوگيانی ومھم

  .که ديرشده بود دو به جEل آباد فرستا  مامور فروکش نمودن شورش نمود ديگریس قوايًآشنا بود، در را

دولت امانى با  و با حمله بچه سقاو )ننگرھار (شرقىمبا مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل 
 بستوه آمده بود، در ھفتم جنورى )رت دفاع ووزارت داخلهوزا(سقوط مواجه شد و شاه که از بى کفايتى ارکان حرب

!  حضرت شور بازار محمد صادق مجددى را بخاطر آرام ساختن تبليغات مذھبى و تامين ارتباط با مEحميد١٩٢٩
تگابى که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در ھشتم جنورى 

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

ً خصوصا اجتماعات علماى اسEمى و زعماى قبايل« از!  شاه امان :فضل غنى مجددى مى نويسد که

و مھم در  از حلقه سرى پادشاه. ً اسماعيل خان با حضرت نورالمشايخ اصE اطEع نداشتۀسليمانخيل و جاجى در دير
جان که ھردو از خانواده مجددى ! بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده عبدا! عقب حبيب 

        »٢٦ .ساختند، بى اطEع بود! ًو بعدا ارکان عالى دولت را در حکومت حبيب ا

 مقام پادشاھى را به  با عده ئى از ارکان دولت کابل را بقصد قندھار ترک و امان ! جنورى شاه١٤درتاريخ 
 و درتارخ .که اين آخرى فقط براى سه روز پادشاه بود) ١٩٢٩جنورى ١٤(واگذاشت ! برادرخودسردار عنايت ا

   . بچه سقاو برسرير سلطنت کابل تکيه زد١٨

  

  :امان ! با حضرت شوربازارشاه  آخرين زورآزمائی 

  حضرت نورالمشايخ مجددى در غزنى بشيوه دقيقى  انرا با پيرو! وادث آخرين زورآزمائى غازى امان غبارح

                                            
٢٥

  ۵٧، ص ٢٠٠۴ شاه امان !، و روحانيت متنفذ، چاپ ، ،ی ، عEمه محمود طرزیاعظم سيستان -  
٢٦

  ٢٦٧ فضل غنى مجددى، ص -  
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: بازتاب داده که بيش از ساير روايتھا دلچسپ است ، آنرا باھم ميخوانيم و ديگر مدارک را نيز از نظر دورنمى داريم
چندين . اقامت گزيد» کتواز-شرن «به  ا شد وک بوHن وارد وHيت پکتيۀاز راه درنورالمشايخ «  که مينويسدغبار 
خان ھنوز در ! شايخ که ميدانست امان نورالم.  درکتواز استقبال نمودندھا از ورود نورالمشايخ ر نفر سليمانخيلھزا

خيلھا که   از ديگر طرف سليمان.قندھار و در صدد حمله به کابل است، نمى خواست که بچه سقاو از پا درافتد
گاه او را دريک شبانه روز پانزده گاو و سى گوسفند درحدود ھفت ھزارنفر در دور نورالمشايخ بودند و مصارف قرار
   ٢٧ ».و در صدد تھيه تجھيزات درغزنى بودند! مى پرداختند، ھمه طرفدارحکومت بچه سقاو و مخالف شاه امان 

ھزار ازجوانان قبايل را منظم ساخت و يک دسته ازآنان ١٥حضرت صاحب « :که يدگوغنى مجددى مى  فضل
  ٢٨ ».ان فرستادخ! امان  را بمقابله با

 حمل ٦ شاه با چھارده ھزارعسکر منظم و غير منظم در ...« : در بارۀ سوقيات امان ! خان غبارمينويسد
 قوماندان و پيشدار اوآقاى عبداHحدخان وردکى .از قندھار با استقامت کابل مارش نمود) ١٩٢٩مارچ ٢٦ (١٣٠٩

کسى که دھاره (ن رئيس بلديه و رئيس تنظيميه کاپيسا و پروان وزير داخله و از مشاورين او احمد عليخا) ماھيار(
 قواى شاه در بيست روز بغزنه رسيد و با .بود) با اسلحه دولت مجھزساخت ! بچه سقاو را برضد شاه امان ا
فعاليت و پروپاگندھاى مخالفين   و اما در طى اين سفر.حصار غزنى مقابل گرديددرمدافعه دوھزار عسکر بچه سقاو 

 حمل يک افسر نظامى مقيم کEت عسکر را به قيام دعوت نمود، اما ١٣در . اخلى و خارجى ھيچ توقف نداشتد
.  در ھمين وقت يک نفرمEى نو وارد از ھند بدست افتاد و به جرم جاسوسى خارجى اعدام شد.گرفتار و اعدام گرديد

 حمل خبر ١٧ در . بE وقفه اعدام گرديد حمل يک نفرجاسوس ديگر خارجى دستگير وبه جرم خود معترف و١٤در 
ً متعاقبا يک .ًرسيد که يک تولى عسکر سقوى تسليم شده ومتعاقبا يک دسته عسکر داوطلب ھزاره بکمک شاه رسيد

 حمل ٢٣در.  دسته عسکر سقوى بدست عساکرشاه اسير گرديد و به حکم شاه افراد آن رھا و افسرانش اعدام شدند
ردگان معيت شاه از محمديعقوب خان وزيردربار وامثال او منحيث مانع بين شاه ومردم صدای شکايت افسران وسرک
به استقبال شاه شتافتند و معنويات » قره باغ« حمل سه ھزارنفرھزاره با مردم ٢٤ در .بلند شد،اما شاه اھميتی نداد

 حمل خود شاه با قشون منظم ٢٦ در .پيشدار شاه وارد غزنى شده جنگ را شروع نمود در ھمين روز. شد اردو بلند
دوطياره سقوى ازکابل رسيد ولى در عوض اردوى شاه بمب ھاى خود را دور تر   درھمين روز.وارد غزنى گرديد

  .افگندو باHى اردو رسم سEم ادا کرد و برگشت

رچه به خيمه شاه شتافت و با تب» درانى وغلجائى « حمل يک نفر مE به نام عرض مطلب در موضوع ٢٨در 
اى که داشت قصد حمله به شاه نمود اما دستگير و تفتيش شد، از پوش کتابى که داشت يک تصديقنامه انگليسى 

ار محمد امين خان و خواجه  حمل سرد٢٩ در .بدست افتاد و خودش با ھمان تبرچه که در دست داشت اعدام گرديد
اما . رمرد مسلح ھزاره به اردوى شاه پيوستبا دو ھزار نف) رئيس و معاون تنظيميه ھزاره جات(خان !ھدايت 

ًمحمديعقدب خان وزير دربارطورى وانمود که رھبران ھزاره نتوانستند مستقيما شاه را مEقات نمايند در حالى که آنھا 

) غEم سرورخان و عبداHحد خان(از افسران تحصيل کرده در معيت شاه دونفر . بسيار آرزو مند عرض ارادت بودند
که غزنى را در محاصره گذاشته سر راست به کابل حمله کند زيرا مردم وردک و ميدان و  پيشنھاد کردندبه شاه 

مشاورين مغرض و  اماھزاره ھمه در معيت شاه به کابل مى ريزند و بچه سقاو محکوم به شکست قطعى ميگردد، 
   ٣٠ ».رجنگ غزنى معطل نگھداشتند، نگذاشتند و شاه را دً که باطنا طالب انقراض دولت شاه بودند٢٩ملکى شاه 

  در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزيرحربيه با عبداHحدخان مخالفت شديد داشت، «:فضل غنى مجددى ميگويد

. می باشد از حزب محمدوليخان  وی وھم ميساخت که با حبيب !  در اتصال استت عبداHحدخان را معبدالعزيزخان 
تعدادى  .عبدالعزيز خان وعبداHحدخان در شک انداخت و اسباب فرارش را آماده ساختامان ! خان را اختEف بين 

خان  !حرکات قواى امان ت وموجود بودند خان !  امان يای عسکری در قيادت علاز اعضاى حزب محمدولى خان
  !  به حبيب را را متھم ميسازند که تمام احواHت  محمد وليخان بکابل گزارش ميدادند و محمد وليخان رایرا ب

                                            
٢٧

  ٨٣٢،ص ١ غبار،ج- 
٢٨

  ٢٩٠ ص ھمان اثر، ، مجددی فضل غنى- 
٢٩

  سيستانی.زيردربار وحسن جان پسرعموی شاه بودندوب وقمحمديع: اين مشاورين ملکی -  

٣٠
  ٨٣٣، ص١غبار،ج-  
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  ٣١ ».دميرسان

کرد، زيرا  خان به وفادارى عبداHحد خان سوء ظن پيدا! امان :ميگويد» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 
که وى را در غزنى به دام اندازد، پEنى  دادند که عبداHحد خان در نظر دارد  راپور)ی شاهپسرکاکا(افراد حسن جان

در  خان را !امان  غلزائى ھا:که گفته بود شابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بودرا که حسن جان توضيح نمود م
  ٣٢ ».)عبدHحدخان به قوم غلزى منسوب بود(تله مى اندازند

عساکر .  حمله قشون شاه از سه جھت به شھر غزنى شروع گرديد«:قبلی مينويسدزارش غبار در ادامۀ گ
چون .  قله مرتفع حاکم بر شھر غزنى از طرف قشون شاه اشغال گرديدسقوى تا ديوار ھاى شھر فرار نمودند و يک

نزديک بود شاه غزنى را تسخير نمايد، لھذا تخريبات مخفى شدت يافت و در ھمان شب يک عده عسکر از مواضع 
در اول ثور شدت باران مانع جنگ موثر شد و در . حاکمه و مفتوحه بدون جنگ عقب نشستند و دشمن دليرتر گرديد

 ثور شاه را بواسطه تشکيل مجلس نظامى و طرح پEن ٣ در . ثور يک ھزار مرد مسلح ھزاره به مدد شاه رسيد٢
در ھمين وقت بود که  . ھا به حمله پرداخته و نقاط مھمه را از دشمن گرفتنده ثور ھزار٤ در.جديد مشغول نگھداشتند

) برھبرى نورالمشايخ(وزى آماده ساخته شده بودند پنج ھزار نفر مرد مسلح سليمان خيل که از قبل براى چنين ر
 ثور يک قله حاکمه بدست قواى پنجمبکمک سقوى ھا رسيده و دريک حمله شديد قوه شاه را درھم شکستند و در 

 ثور ٦در .  در طى ھمين جنگ بود که سيد اشرف خان قندھارى از مبارزين دلير سپاه شاه کشته شد.مخالف افتاد
گرچه سپاه قندھارمقاومت مينمود، . دت آغاز گرديد و از بلندى ھا برسر اردوى شاه ريختن گرفتندحمله مخالفين بش

ولى شبانگاه در اثر تبليغ شديد و وسيع در داخل اردو، قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و به 
راجعت جانب قندھار به حرکت ثور امر ناگھانى شاه، اردو را به م٦ شب ٩ درساعت .استقامت ھرات حرکت کردند

   ٣٣ ». ديگر شاه اراده خود را تابع نقشه ھاى مخالفين دربارى خود قرار داده بود.انداخت

  

  :نتيجه

امانى در اتفاق ريفورم ھای دولت با کابل ت شوربازاراضديت خاندان روحانى پرنفوذ حضرچنانکه گفته آمديم،
دولت امانى نقش عمده و اساسى داشت در سقوط  وکمک انگليسھا، )که مريدان سنتی حضرات بودند(پشتون با قبايل

را امانی گليم دولت  شرقی وجنوبی  کشور،مر سمت قبايل دشورشھا و اغتشاشات  و ھمين اتفاق ناميمون در وجود
 ھدخوابکه اين خانواده   است و کسی را قدرت شاه سازيکدر افغانستان  خانواده مجددی ثابت ساخت که و. جمع کرد
سقاو را بجای شاه امان ! قرار  بچۀ چنانکه.  و يا  از قدرت بزير بکشدقدرت افغانستان قرار بدھد سرير  بردميتوان
  ٣٤.پشت او زدند مھر کفر بر چندی بعد دوباره او را ھم خلع کردند و ودادند 

 و ١٩٢۴در درخوست چه (ن قبايل پشتوابتدا کمر رژيم امانی را که اين نکته را نيز بايد درنظر داشته باشيم 
 بايد شورش  ولکه ا برنامۀ سقوط دولت، چنان دقيق طراحی شده بود. شکستاند) ١٩٢٩ -١٩٢٨ در در ننگرھارچه 

 دزدان باگردد وسپس حبيب !  خالی ًکامE از نيرو ھای دفاعی و امنيتی در وHيت مشرقی براه بيفتد، بعد کابل 
دفع حبيب ! در پايتخت باقی نمانده  چون نيرويی برای مقابله ووکند حمله   کابلبرخود از شمال پايتخت  کوھدامنی

  .دافتحبيب ! می اکابل بدست ًبود ، طبعا 

رژيم داخله دفاع و  ءاروز اگر ھم نوشته شده می بود،انگليسسوی سفارت از ولو چنين سنارويويی  
 وجلو  ابراز کنند خالی کردن پايتخت از نيروھای دفاعیود رابامخالفت خ ميتوانستند سقوط نمايد، شاه نميخواستندکه 

اين امر نشان ميدھد  وسقوط کابل را توسط  بچۀ سقاو  بگيرند،مگر مانع اعزام تمام عساکر به سمت ننگرھار نشدند،
 تذکرات فضل غنی مجددی در مورد محمدولی .که دست ارکان حرب  دولت، در تطبيق طرح دشمن دخيل بوده است

عدم صداقت ارکان حرب شاه عبداHحدخان ،نشاندھندۀ خان وزير حربيه وگزارش حسن جان به شاه  در مورد 
، شاه را از ترک ناگھانی عساکراز سنگرھای خود درنزديک باHحصارغزنی. درغزنی استدرجنگ با نورالمشايخ 

                                            
٣١

    ٢٩٠فضل غنى ، ص -  
٣٢

  ١٧٧ -١٧٦ آتش در افغانستان، ص-  

٣٣
  ٨٣٤، ص١غبار،ج-  

٣٤
  ١٨٠آتش درافغانستان، ص -  
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اه سپين بولدک کشور را ترک  از ر١٩٢٩ می ٢٣ درو پيروزی بردشمن مايوس ساخت و تصميم به بازگشت گرفت
  .گفت

 از غارت وتجاوز وچور  کلکان خالی گرديد ومردم ديدندی دزدان و اوباشانميدان برای ترکتازبدينسان 
به چنگگ آويزکردن وگوش وبينی بريدنھا وبه توپ پراندنھا وچانماری کردنھا و  وچپاول و زدن وکندن وکشتن و

  !دنديدنمی بايست می  وحشت و بربريت که 

  ٢٠١٥/ ٣١/١پايان 

 


