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مردم وردک وميدان در حمايت ازشاه امان � نقش   

اویسقحکومت  با  شانومبارزات  

  

اشند، قرنھاست که برادر وار درکنار مردم وردک و ميدان که مرکب از اقوام پشتون،ھزاره و تاجک ميب

ھمديگر زندگی ميکنند وبا نيروی بازوی خويش از زمين وکوه وتپه وآب رودخانه ھا وچشمه ساران آنجا بھره 

 زندگی خود را بدست می آورند ومازاد ضرورت خود را به بازارھای کابل عرضه ميکنند مايحتاج ميگيرند و

ايند، ولی اگرگرسنه بمانند، برای پيدا کردن کار به کابل ميروند، اما چشم به مال وبدينگونه شرافتمندانه زندگی مينم

  .راھزنی ندارند مردم از طريق دزدی و

اند و صبور و پرتحمل وخوش برخورد  وبا معاشرت پرذکاوت  با ھوش و  مردم وردک مردمان زحمتکش و

ميان ھمک?سان خود در دوران تحصيل ت عالی دردر فراگرفتن درس وتعليم و بدست آوردن درجا استعداد عجيبی و

و جتماعی اداری واو امنيتیعلمی و نظامی وسياسی وازميان مردم وردک، بھترين رجال وشخصيت ھای .نددارخود 

علوم داکتران علوم اجتماعی و، ان تاريخ داندانندگان رسانه ھای جمعی و وگران و روزنامه نگاراننطاقسخنوران و

نقش فعالی در خدمتگزاری به سر برآورده اند که ھريکی واقتصادی ايرعرصه ھای اجتماعی  سو وزراعتی طبی

مقام پرست ، عناصرضعيف النفس وديگرم ھرقومردم وجامعه بازی کرده اند، درعين حال درميان مردم وردک مانند 

  . وجود داشته اندنيزمحافظه کار ابن الوقت وو

دفع دشمنان ومتجاوزان برکشور خود، نيز مثل سايرمردم   و وطرد ومردم وردک در دفاع از استق?ل وآزادی

افغانستان ،اززندگی وحيات خود گذشته اند و با فداکاری و از خود گذری ھا دامن وطن را از لوث دشمنان پاک 

با ، در دوران سياه سقاوی  محمدجان خان وردکی در جنگ دوم افغان وانگليس وعبدالکريم حان وردکی .ساخته اند

 و  فولکوريک ھایوحتی در ترانه.  ھای ماندگار از دليری وشھامت خود، زبانزد عام وخاص اند آفرينیحماسه

  ! ياد شان گرامی باد و اننام شان جاويد. وردک انعکاس وسيع يافته استشجاع رزمنامه ھای مردم 

با ديوارھای   مستطيل شکلیدر دوطرف جاده ايکه کابل را به غزنی وصل ميکند، حد به حد قلعه ھای بلند 

 وبزرگان وردکیًند که غالبا محل سکونت خوانين ھای کنگره دار توجه را بخود جلب می کن و برجبلند واستوار

اھل قريه را نيز در خود قع خطر ادر مو يد،ين وسيلۀ دفاعی مردم به حساب می آھا که عمده تراين قلعه . ميباشند

  .دنحيات شان محافظت مينمايجان ومال وز رفع خطر ازمان تا  د ونجای ميدھ

نخستين مردمی اند که در راه پاسداری از ارزشھای استق?ل و ريفورم ھای اجتماعی وفرھنگی  مردم وردک

اعليحضرت امان � خان ،حمايت کردند وادامه آن ريفورم ھا را تحت زعمات شاه امان � به حال مردم افغانستان 

وبه ھمين خاطر وقتی شاه دست از سلطنت کشيد و زمام ادارۀ کشوربدست يکنفر دزد . دمفيد تشخيص داده بودن

مشھوری افتاد که برای سير کردن شکم خود راه ھا را می بست وآدم ميکشت ودزدی ميکرد، و از سواد بھره ای 

بارآيند و در آينده  راه نداشت ومکاتب ومدارس را تعطيل نمود تا ھمه فرزندان مردم مثل خود او، بيسواد وبی تعليم 

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 و او را فاقد مشروعيت برای پادشاھی اع?م کردند وھمه خطرات را بجان خريدند وآمادۀ پيکار با 

  . ی شدندسپاه و لشکر وحشی صفت سقاو
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 پيکارھا وجانبازی ھای دليرمردان وردکی با لشکرھای خون خوار سقاوی را م? فيض محمدکاتب داستان اين

 سال پيش از امروز درکتابی،بنام تذکر اRنق?ب، ثبت نموده است که Rزم است فرزندان ھوشيار وبا سواد ٨٨ھزاره 

ند و خود را از حال واحوال پدران ونياکان خود در دوران افغان از ھرقوم وتباری که باشند، يک بار آنرا بخوان

  .سقاوی با خبر سازند ودر آخر به روان آن مؤرخ بزرگ ، دعای خيری بفرستند

ھر کسی که دست درکارتاريخ نگاری می زند، قبل از ھمه بايد دارای وجدان درست گوئی وحقيت جوئی باشد 

دقيق واقعه وسپس نتيجه ودرسی باشد که از چنين واقعه ای حاصل بيان تاريخی، رخداد يک ثبت وتحليل وھدفش از

پس ثبت وگزارش  ھر رخداد تاريخی، امانتی است در دست مؤرخ  که می . ميشود وبه نسل ھای آينده انتقال می يابد

ريخی، البته مؤرخ حق دارد در بارۀ يک رخداد تا.بايد آن را بصورت سالم وبدون دست برد به آيندگان انتقال دھد

ولی حتمی . نظرخود را ابراز وعلل وانگيزه ھای آن رخداد رابررسی نمايد ونتيجۀ آنرا ، برای خواننده بيان نمايد

بھتراست به خواننده نيز فرصت داد تا در بارۀ موضوعی که . نيست که  نظر او از سوی ھمه خوانندگان پذيرفته شود

يک روايت  تاريخی را نادرستی تا زمانی که شواھد ومدارکی که طبيعی است  .خوانده است، فکرکند وقضاوت نمايد

 سند برای ايجاد سخنان مفت و بدون با ابراز حيت تائيد نگردند، ص?بااشخاص از سوی د، ارائه نگردد، ونثابت نماي

  .ه نميشودشک وشبھه ، از اھميت مدارک تاريخی کاست

 ھزاره است، که با بصارت ودرايت خاصی وقايع و جو، م? فيض محمدکاتب وحقیيکی  از مورخان حقيقتگو

ثبت کرده و بدون ترس يا ) يا روزمره( ماھۀ حبيب � مشھور به بچۀ سقو را  بطور روزانه٩رخدادھای حکومت 

رعايت حال اين و آن شخص زورمند، يکسو ھمه ھمکاران دزدان وغارتگران وتجاوزگران را و از سوی ديگر 

نسل .  ترقيخواه ومردم دوست امانی را افشاء کرده و به نسل ھای بعد از خود انتقال داده استمدافعان وفدائيان رژيم

ميزان سختی ودربدری و بدبختی ھای مردم وجامعۀ خود اثربی ھمتا يعنی تذکراRنق?ب،موجوده ميتواند با خواندن آن 

دست آوردن پول ومقام درکنار سقاويان را در  آن روزگار درک نمايد و افراد و اشخاص وگروه ھای را که برای ب

  .قرار گرفته اند، از اشخاص واقوامی که در دفاع ازامنيت وشرافت و جان ومال مردم دفاع ميکرده اند، تميز بدھند

 ھيچ قوم وطايفه ای مثل :،گفته بودم که»تذکراRنق?ب، آئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی« باری درمقالۀ 

حمايت نکردند ومثل آنھا مورد خشم وسرکوبی و قتل غازی  امان � شاهردک و لوگر وتگاب، ازقوم ھزاره و مردم و

از مقاومت وپايداری مردم )تذکراRنق?ب(اکنون ميخواھم در تائيد تذکر قبلی خود برمبنای  کتاب.نگرفتند سقويان قرار

  .ونتيجه گيری آن نکات بپردازيموردک در برابر سقويان نکاتی را دراينجا بازتاب دھم وسپس به تحليل 

  

  : در شيخ آباد وردکبه لشکر سقوینخستين ضربۀ وردکيان 

کريم خان وردک که از اطاعت ورزيدن وبيعت نمودن پسر سقاء سرباز «:کاتب ھزاره مينويسد

زده،در شيخ اباد وحدود زرنی سنگر زده و به ھر دو جانب راه مورچال ودر زير برف حفرکرده، 

ده بود، با قشون پسر سقاء که سه ھزار از دليران بيکار وبه ساRری عبدالوکيل خان استحکام دا

سپھساRر از کابل رھسپار غزنين وقندھار شده در قلعۀ درانی و بينی بادام رسيده، درنگ کرده بودند که 

قصودگرايند،به کريم خان وتبعۀ او را به ھر ذريعه که بتواند رام وپدرام نمايند، بعد به طی مسافت منزل م

َالحرب  ِخدعه«مضمون ُ حيلت پيش گرفت ودر پاسخ پيام استمالت ارتقای سپھساRر عبدالوکيل خان به » َ

اتفاق سرکردگان مردم وزيری وھزاره که از راه جانبداری امير امان � خان در شيخ آباد جمع وفراھم 

مردم قوم وردک ھرگز : پيام دادند که آمده ، معبر لشکر پسر سقاء را مسدود ومستحکم داشته بودند، 

وليکن از تعطيل وتعويق بيعت نامه . سراز جيب انقياد برنياورده، مطيع امر وتابع امير حبيب � خانيم

نزد او فرستادن خائف وھراسانيم که مبادا ازعبور لشکر زجر وتوبيخ را دچار گرديده، مورد قتل وغارت 

ورزيده ايم، پس اگرعفو تقصيرما به ) دفع الوقت کردن(مماطلتشويم که چرا در امر بيعت عطالت و 

  :روی کار وچھارشرط مطلوبۀ ما پذيرفتارآيد، حائل ومانع عبور عسکر منصور ومظفر نخواھيم شد
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که با امير امان � خان در ] س.عبداRحدخان درست است[اينکه قلعه وکسان عبداRحمدخان-اول

  ذاء و آزار مامون ومصئون بوده مزاحم آنھا نشويد،قندھار رفته است از تاراج و اي

  ،]سيستانی.نگيرند[ تفنگ ھای امير امان � خان را که به ما داده بگيرند- دوم

عموم ما مردم وردک که تا قرب غزنين در عرض راه جا وماوی داريم از سبب عھد وبيعت -سوم

  نامه تا کنون نفرستادن در معرض خطر و نھب وغارت نيفتيم،

موطن ماعبور ومرورمی کنيد، علوفه وماکوRت لشکر ] بين[ھرقدر در دو منزلی که ازبن-چھارم

وپس از عبورسپاه به آسوده . به پول نقد قرار نرخ وقت گرفته، رايگان بقسم سيورسات  از کسی نگيرند

  .ينماييمحالی و فارغبالی در کابل رفته شرف بارعز ديدار امير را حاصل کرده، بيعت نامه تقديم م

 وسپھساRر خام کارکه به جز سرقت و رھزنی به فنون قشون کشی علم نداشت وھمواره در 

کوھسار روزناھنجار به سر می برد، به اين پيام فريفته ومطمئن خاطرگرديده، اردوی تحت امر و رأيت 

اقع گوشۀ خود را که يک ھزار وھشتصد نفر از فوج پياده موسوم به قطعۀ نمونه ودر قلعۀ درانی و

حنوبی ميدان فروکش کرده بودند وچھارصد سوار رسالۀ شاھی پسر سقای غاصب اريکۀ امارت 

وھشتصد تن پياده از مردم کوھدامن وکوھستان که در قريۀ بينی بادام مقام توقف واستحکام داشتند، حکم 

ن برفش برخاسته حرکت وقطع مسافت جانب شيخ آباد داد و ايشان از تنگی راه که به ذريعۀ خاک ريخت

بود وخشک شده ھر دو طرفش برف زيادی کوه وصحرا را فرا گرفته بود و بيرون از سرک قدم بر برف 

ّنھادن و راه پيمود، متعسر بل متعذر می نمود، رھنورد شدند وشانه به شانه ودوش به دوش با احمال  َ ّ

ير دشت توپ، پيش آھنگ اردو واثقال و يابو وتوپخانه طی طريق کرده، چون از ق?ع زرنی واقع اخ

گذشته و بقيه متصل وملتصق ھم به محاذ قلعه ھا و سلسله تپه ھا رسيدند، يکی از سپاھيان مرغی را به 

تفنگ زده از شنيدن آواز تفنگ، کمين گزيدگان ومورچال نشستگان به تصور وخيال آنکه ايشان ازپنھان 

، بی تأمل وعجوRنه از اطراف راه وقلل تپه ھا بودن سنگريان دانسته به عزم رزم تفنگ گشاد دادند

اتواب، شصت تير وتفنگ ھای خود را رعد آسا چنان به شدت وکثرت به خروش آوردند که ھيچيک از 

اھل اردو توان دست به تفنگ وفشنگ بردن به خود نديدند وخويش راھدف گلولۀ جان ستان فھميده 

.  درافتادن وجان دادن ديده، از زندگی به کلی بريدندواسپ وآدم را باRی ھم از ضرب تير توپ وتفنگ

ودرعين استعمال نائرۀ قتال قطعۀ نمونه ومردم چھاردھی را که با ايشان دل يکی داشتند و برخ?ف پسر 

کنارکشيده، ] يان[که خويش را ازکوھستان]ند[سقاء روز وشب ميگذاشتند، آن را از کمين گاه آوازداد

وچون اھالی اردو با ھم خلط ومزج بودند،ايشان . R ھمه ھ?ک خواھند شدرھسپر امان جان شوند، وا

وسنگريان اين وقت از . خود را کنار نتوانسته، اکثر کشته ومعدودی گريخته روی به سوی لھوگرد نھادند

زير زمين وبرف وقلعه ھا برآمده به تعاقب گريزيان افتادند وتا سرکوتل مشرف بر لھوگرد ايشان را 

رده، عده ای را در حالت ھزيمت از پا در آوردند وسلح وسليب وتوپ ھای شان ھمه به دست تعاقب ک

دليران وردک و متفقين افتاده، بقيه را مردم لھوگرد عريان وقتل وجرح وبی س?ح ساخته، چند تنی 

رمود مجروح وسالم به خانه ھای خود رسيده، پسر سقاء آنھا را حبس و زجر وجرم زياده از توان اداء ف

واز اين روزبه بعد قشون او از جرئت اقدام به . و نمونۀ روز محشر را به خانه وعائله ھمگان نشان داد

حرکت جانب غزنين بازمانده از ميدان پيشتررفتن نتوانستند تا معلوم شود که عاقبت کار به امر پروردگار 

 برده وديگرھمه يا اکثر واغلب خ?صه بيست نفراز سواران رسالۀ شاھی جان بس?مت. به چه قرارگيرد

١ ».قشون پياده مقتول شدند
  

  

                                            
١
  ٩٥ - ٩٣فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  
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 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  :اتحاد مردم ميدان وارغنده با مردم تکانه وجلريز

  .کاتب مينويسد که پسر سقوبارديگر قشونی پنجصد نفری را بصوب ميدان ووردک سوق داد

 ميدان  مارچ پنجصد نفر را از قشون قومی نجراب را که جانب٢٣در روز يازدھم شوال،مطابق «

چند روز قبل گسيل داشته ودر قلعۀ سردارولی محمدخان فرزند اميردوست محمدخان اکنون معروف به 

را برآن نھاده ] نام[مھتاب باغ که امير حبيب � مرحوم عمارت وباغ شاھانه آنجا تعميرفرموده،اين

 عده ای ديگر از  ازشب يک شنبه دوازدھم شوال با٨به ساعت ... است، فروکش ودرنگ کرده بودند،

اعداد مردم کوھدامن وکوھستان رھنورد ارغنده وميدان فرمود که در ھر موضع فروکش نموده، عقبدار 

قشون قلعۀ درانی وپل ميدان باشند وھم شکستيان را که روی ھزيمت جانب چھاردھی وکوھدامن نھند يا 

خل چھاردھی وکوھدامن شده، موجب به قتل رسانند ويا دستگيرکرده نزد خود نگھدارند و نگذارند که دا

واز وصول اين عده، پردلخان . خوف وھراس وضعف و وسواس آنان ولشکريان مقيم کابل شوند

  سپھساRر که رتبۀ وزيرجنگ يافته است، مستظھر

 مارچ چند قلعه را در ميدان از ٢٤ وقوی دل گرديده در روز يکشنبه دوازدھم شوال مطابق 

واين خشونت وحشيانه . راب ومال ومتاع قلعه گيان را غارت و تاراج کردضرب گلوله اتواب پست و خ

مردم ميدان و ارغنده وسنگ?خ گرديده، باھم عھد وپيمان مخالفت ] سبب اتحاد[وکردار جاھ?نه زياده تر

چنانچه ھر . حبيب � خان نھاده ، مردم تکانه وجلريز را که تاجکند به قھر و فر با خود متفق ساختند

ز جنگ جاری  است وقشون حبيب � از گرفتاری درميدان واستواری مردم وردک در راه گيری رو

٢ ».ايشان نمی توانند که در قوم وردک وجانب غزنين پيش قدمی نمايند
  

درميدان جنگ روی داده، وقشون حبيب � خان روی به ]  مارچ٢٦[وھم درچھاردھم شوال «

وحبيب � . طريق گريز پيموده در ھيچ جا نتوانستند ايستاد] اضیق[ھزيمت نھادند وتا ارغنده وقلعۀ

لشکر قومی پنجشير را با چھارده ضرب توپ قلعه کوب وعده ای از رسالۀ شاھی را با حميد� خان 

 مارچ از کابل جانب ميدان امرحرکت نموده تاکيد فرمود که ٢٧برادر خود در روز پانزدھم شوال مطابق 

اقدام نکرده، اتواب را برکوه به ذريعه پيل صعود داده، ق?ع متجاثرين خراب وپست با تفنگ در جنگ 

وايشان که مخالفين را که در کوتل تخت قيام وثبات . ومال ومتاع شان غارت ومردان شان را اسير نمائيد

ز  نفر ا٢٥گزديه بودند به ضرب توب از پيش برداشته،داخل ميدان شدند وچند قلعه را خراب نموده،

٣ ».مردان را اسير گرفته در وقت عصر به کابل رسانيدند
  

خون زدند وتلفات سختی به ييک شب بعد جنگجويان ووردکی و وزيری ، برقشون سقوی شب

  :کاتب مينويسد. سقويان تحميل کردند

 مارچ،دليران جدران ووزيری و وردک که ٢٨ شوال،مطابق ھشتم حمل و١٦در شب پنجشنبه«

ه کوه مشرف برميدان وقلعۀ درانی ودشت توپ را استحکام داده با اتواب ماشين مواضع مستعدۀ سلسل

نفر را به خاک قتل وجرح انداخته اسلحه ) ١٠٠٠(گن جای گزديده اند،برقشون حبيب � تاخته،ھزار 

و بقيه که از دم تيغ وضرب گلوله . واتواب شان را به دست غيرت وشجاعت آورده با خود در کوه بردند

 نفر از مردم لعلندر وميدان را که بی طرف بودند و راه اطاعت جبيب � خان ٢٨ بازمانده بودند تفنگ

 شوال ايشان را اسير دست جورکرده بودند، قبل از طلوع فجربه محافظت ١٥پيمودند ودر جنگ روز 

لتی که Rی عده ای از سپاھيان قوی گسيل کابل داشته، ايشان را پس از نصف روز شانزدھم شوال به حا

ولجن به رويشان ماليده بودند با موزيک نظامی در بازارھا گردش داده، خوف ورعب درقلوب مردم کابل 

که ھمه از جور وستم کوھستانيان وکوھدامنيان دل به ھوای امان � خان داده ، روی خواھش به 
                                            

٢
  ١٠٧ -١٠٦فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

٣
  ١١٠فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  



  
 

 

  ٩تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 اسير آورده ايم که اينک می وشھرت دادند که وردک را فتح ومردان شان را. وصول اونھاده اند،انداختند

٤». بينيد
  

در بامداد اين روز، دليران وزيری «:مينويسد که )١٩٢٩مارچ٢٧(شوال١٥کاتب در مورد جنگ 

وجدرانی و وردک وميدانی وغيره از ھواخواھان امان � خان، برلشکر ميدان وقلعۀ درانی حبيب � 

ک سمندی در آورده،محصور و برخی رامغلوب خان حمله کرده، بعضی را در قلعۀ عبدالغنی خان، بي

ُودر کوه قرغ صعود داده، اکثر تا ارغنده و قلعۀ قاضی راه ھزيمت سپردند. ساخته پيش براندند وحبيب . ُ

اين روزبه جنگ به . � خان قشون تازه دم از کابل به معاونت منھزمين ومدافعت منصورين گسيل داشت

٥ ».شام رسيد
  

  :خان وردکدستگيری عبدالکريم 

  :مينويسد)  مارچ٣١( شوال١٩فيض محمدکاتب  درذيل  حوادث روزيک شنبه 

به ساعت دو،پس از نصف روز،کريم خان رئيس مردم تنگی قوم وردک را که دراين ... دراين روز «

مدت قدم ثبات با قوم خود وعبد� برادرعبداRحدخان پسرقاضی غ?م شيخ آبادی وعده ای از مھاجرين 

  ] چند تن[زيری وچندیقوم و

 ھواخواھی امان � خان فشرده، به ھمت مردانه ودست بردھای دليرانه اقدام در از مردم جدرانی در

ممانعت ومدافعت وعبور قشون مامورغزنين وقندھار حبيب � 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 

ت برسه عراده موتر ديگر سوار بودند، نعره زنان ويا چھاريارگويان وارد شھر و از راه برای محافظ

وطرفداران امان � خان که در ابتدا برخ?ف او راه موRت حبيب . نمودند] ش[تشھير به شھر وبازارگرد

م قشون وحشی و از اقدا. � خان می پيمودند و دزدان را ياری داده، رھنمونی حمله برکابل مينمودند

صفت سرقت پيشه به جور وستم وفحشاء وفسوق روی از او برتافته، طالب و راغب امان � خان شده، 

واز . انکار گرفتار آمدن کريم خان کرده، آوازه و پروپاگان عبدالکريم خان ديگر را در افواه انداختند

آرتن آورده، در آنجا سواعد شان را قفای او ھشت نفر ديگر را به نام قوم وردک قريب عصر تا کنار پل 

با دستار ھای شان بسته، گويا که مسافرين را از راه گرفته بودند، چاريارگويان و تفنگ زنان داخل شھر 

   ٦ ».نموده،کريم خان و ايشان را به امر حبيب � خان به زندان سياست در آوردند

 نفر اسير وردکی در بعد از ظھر روز اول ٧٠ن کاتب در ضمن شرح فجايع ديگرحبيب � کلکانی، از آورد

دراين روز حبيب � خان « :گزارش ميدھد) ١٩٢٩اول اپريل (ودر ذيل وقايع روز بيستم شوالا. ٧ .اپريل خبرميدھد

،از حبس که روز گشته نموده بود،رھا کريم خان مشھور ومعروف به شجاعت قوم وردک نبود،عبدالکريم خان که ...

و اين امر نتيجه وثمرۀ شجاعت و پاس . د قومش آگاه شده ترک قتال وجدال وعزل اقبال به اطاعت کنندفرمود که شاي

  . ٨ ».نمک بود و گرنه او را که صدھا تن را بکشت، نبايست زنده می گذاشت

مردم وردک از  «:مينويسدياد کرده  نيز از پايداری مردم وردک در برابر حکومت سقوی غباردرمسيرتاريخ

بچۀ سقا به سوقيات قوی پرداخت، ومردم وردک به قيادت . ا حکومت بچۀ سقا را نپذيرفت وحاکم او رارد کردابتد

 اسير و زخمی ٧٠٠در نواحی دشت توپ با قوای دشمن رزم کردند وبا گرفتن ) مايار(کريم خان وعبد� خان کرنيل

گ اشغال وکريم خان که قلب وردکيان وطرفدار گرچه بعدھا قوۀ بچۀ سقا وردک را با جن.وکشته آنھا را عقب زدند

                                            
٤
  ١١١فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

٥
  ١١٤فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

٦
  ١١٥فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

٧
  ١١٨فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

٨
  ١١٨فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  



  
 

 

  ٩تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

سلطنت شاه امان � خان بود، بکشت و قلعه اش را در تنگی وردک که مرکز مھمات جنگی بود، وخاندان او را با 

٩».عبد� خان کرنيل فرارنموده بودفتح محمدخان وعبدالس?م خان وغيره محبوس به کابل آورد،البته 
  

  از چنگ عساکرسقوی، احتمال دسيسه برای دستگيری عبدالکريم  ماياريل عبد� خان به فرارکرناشارۀ غبار

 در غبار را در مورد برادرش عبداRحدخان مايار فتۀ ديگر گاگربخصوص . در ميسازدبامتخواننده  در ذھن  راخان

ًاشخاصی که علنا شاه را «  :گفته است  درباره موقعيت امان � خان در غزنی خود درجلد دوم کتابنظربگيريم که 

والی وسفيرسابق (،احمدعلی خان لودين)وزيرداخله(درچاه می انداختند، عبارت بودند ازعبداRحدخان ماھيار وردکی 

از سوی محقق امريکائی خانم ريه تالی غباروھمين نظر »١٠.محمديعقوب خان وزير دربار ،)ورئيس اردو در آينده 

١١.نيز تائيد ميگردد» تانآتش در افغانس«استوارت درکتاب 
  

، )رھا شده( چنان معلوم ميشود که عبدالکريم خانز نوشته اش اولی از فرار عبد� خان،ذکرنميکند، کاتب،

 وگويا پسر سقاء نيرنگی بکار برده وکسی ديگری استھواخواه امان � خان نبوده   یھمان کريم خان مشھور وردک

ا کرده است تا مردم وردک را فريب داده باشد، ولی اين نيرنگ او کارگر نيفتاده را بنام عبدالکريم خان از زندان رھ

 کريم خان از دوستان صادق امان � خان ودشمن حکومت سقوی  کهاما واقعيت اينست که بچۀ سقا ميدانست. است

 .ن را آزاد کرده استآوازه انداخت که عبدالکريم خا ميباشد، اين مرد دلير وردکی را در زندان به قتل رسانيد و

به برای رسيدن که با قتل عبدالکريم خان وردکی ، مانع بزرگی را از سر راه قشون خود ين فکربچۀ سقا به ا

کيان رداما با قتل عبدالکريم خان ، آتش انتقام و .ميدارد، اين شخصيت دلير وکم نظير وردکی را کشت غزنی بر

 غزنی –برقشون سقاوی در طول راه کابل شان ومت سقاوی، حم?ت درمقابل سقاويان شعله ورتر شد وتا آخر حک

  .ادامه داشت

 برقشون اعزامی حبيب � در سوم  بعد از قتل  عبدالکريم خانمردم وردک کاتب ھزاره، از يک شبيخون

  :مينگارد اپريل خبرميدھد و

الفت حبيب �  اپريل،مردم وردک که با اھل وعيال خود در جبال مخ٣ شوال مطابق ٢٢درشب « 

راه غزنين پيموده تا منزل شش  پناھند شده اند، برلشکر او که چند قلعه خالی را آتش زده وسوخته و

تن را مقتول ومجروح ساخت، اسلحه واتواب شان را متصرف ٧٠٠گاو رسيده بودند، شبيخون زده 

وگويندکه ساRر اين .ندشدند و پنجصد نفراز مردم نجراب که در اين اردو بودند، مفقود اRثر وخبر

شبيخون عنايت � خان معين السلطنه برادر بزرگ امان � بوده که اکنون با لشکر حاضر معرکه 

١٢ .]بقول کاتب امان � خان بتاريخ دوم اپريل به غزنين مواصلت کرده بود[» .کارزار است
  

اعتبار بود، بلکه بخاطر شجاعت  با شخصيت با نفوذ وعبدالکريم خان وردکی نه تنھا در ميان مردم وردک 

امان � خان به تقاضای او زمين .  ی برخوردار بودبسيارھم از عزت و قدر � وکارنامه ھايش درنزد شاه امان 

ًھای قريه جات التمور، آبچکان، بيدک،اسپيس، سياه کوه،جوزار، که احتماR در زمان امير عبدالرحمن خان ضبط 

 ملکيت دولت شمرده ميشد، طی فرمانی عنوانی وزارت داخله به  مردم بی زمين وردک ومصادره شده بودند و

  .بخشش نمود

 درکتاب خود آورده ولی جنگ ھای که بعد )حيات � حليمی(»د وردکو مشاھير«اين فرمان را نويسندۀ کتاب

احب سھم بيشتر آن جان ھا درميان اقوام وردک برسر تصرف اين زمينھا درگرفته وانسانھای زيادی در راه تص

که دشمنان رژيم امانی آن را بوسيله خود امان قرارگرفته و آنرا توطئه ای تصور کرده باختند، مورد انتقاد نويسنده 

ذيل نگاه کنيد فرمان  دوھای به متن. يزی ميماند تا اصل حقيقتتبرداشتی که بيشتر به فان.  عملی کرده باشند خان�

                                            
٩
  ٨٢٩، ص١غبار،افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  

١٠
  ٦ ،ص ٢ جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت-  

١١
   ١٧٦ صترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور،آتش در افغانستان،ريه تالی استوارت،  -  

١٢
  ١٢٢فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  



  
 

 

  ٩تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 است در مورد اعطای زمين به مردم وردک وديگری درمورد مبارزه با فساد اداریدگومشاھير در وراز کتابکه يکی 

  )ببين تفاوت کار ازکجا تابکجاست؟(.است سال قبل ٩٣وجزا دادن يک وزيربرحال  درافغانستان 

   

  .تھمبستگی اسيکجا با تبصره ازمتن چپ  ،ارنددمتن ھای فوق چنان گويا اند که ضرورت به بازنويسی ن

  

 وردکی از روی اعتماد وظيفه ميدھد که او  خانچنانکه از متن فرمان پيدا است،امان � خان به عبدالکريم

جدا وحدود آنرا معين نمايد وبه اشخاص وافرادی که ) ع?قداری(قريه جات مذکور را بحيث يک واحد اداری جديد 

. شوندميز خدمت مکلفيت عسکری معاف پنداشته تازه صاحب زمين ميشوند، اطمينان بدھد که تا مدت سه سال ا

ھدف از معافيت از خدمت عسکری اين بود تا مردم با خاطر جمعی بر روی زمين ھای خودکار کرده آن را آباد 

اينکه بعدھا درميان مردم برسر سھم بيشتر يا بخش بھتر زمينھا اخت?ف می . وسرسبز وقابل بھره برداری سازند

ا ميکنند، اين يکی از خصويات بارز مناسبات زمينداری در افغانستان وکشورھای منطقه افتد وباھم جنگ ودعو

  .بخصوص مناطق کم آب وکم اراضی است

مردم وردک اعطای اين زمين ھا را ع?مت سوء نيت شاه امان � نسبت به خود ھرگز تلقی نکرده اند بلکه 

 شاه را توسط باند دزدان با ھمياری يک عده از وزرای آنرا لطف خاص پادشاه نسبت به خود پنداشته اند وسقوط

خاين واشخاص خود خواه، بزرگ ترين مصيبت برای افغانستان وقبل از ھمه برای مردم وردک دانستند وبرای 

نوشته ھای کاتب ھزاره . بازگشتن آن شاه رعيت نوازوعلم دوست، حاضر به فداکردن جانھای شيرين خود شدند

  . گواه ثبوت  ادعای ما باشددراين جھت ميتواند

  

  :حملۀ مجدد مردم وردک برقوای سقاوی

دراين روز، از محاربۀ عرض راه « : اپريل مينويسد٧ شوال مطابق ٢٦کاتب به ارتباط وقايع 

 ، غزنين که در ع?قۀ شينز وردک به روی روز افتاد، قشون حبيب � خان که نزديک غزنين رسيده

وب ومنھزم وجمعی مقتول ومجروح گرديده به ذريعۀ تليفون از کابل کمک سرگرم طی طريق بودند، مغل

ويک ھزار نفر که به عزم رفتن از راه سرچشمه در ھزاره جات توقف  وروی بدان سوی . خواستند



  
 

 

  ٩تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

داشتند، مامور راه معاونت پيمودن منھزمين شده، از کابل به مردم وزيراباد تکليف شد که اگرچه تفنگ 

کارد وشمشيری که دارند در سرچشمه رفته، سد راه حملۀ ھزاره ھا که ھم مذھب ايشانند، ندارند با تبر و

واز . شوند، زيرا که ھزارگان در قتل اينان اقدام نکرده وضرررسان جان ومال وناموس شان نمی شوند

ا کوتاه فکری غافلند از اينکه مردم کابل و اطراف از سوء رفتار وارتکاب به فحشاء وغارت خانه ھ

وحبس ضعفاء ومخالطت به حرام شماليان که مخالف اظھار ظاھری شان که دين داری است ھمه متنفر و 

به چنين . ُرنجه خاطر شده اند، و به مجرد صدا بلند شدن از طرفی به قتل واسر آنان قيام می نمايند

١٣ ».رندفرمان آ اعت وــتمام اھالی افغانستان را در تحت اط تصورات ساده می خواھند که 
  

قريب صد تن از مردان پير وجوان قوم وردک را که گرفتار آمده بودند، «دو روز بعد يعنی در روز نھم اپريل

به نام اھالی جغتوی وردک که موطن شان درشمال شھر غزنين ومغرب بند سلطان به متصل ھزاره واقع است، اسير 

بدانند که قشون حبيب �، برع?وۀ شھر دراطراف غزنين آسا در شھر وبازار گردش ودر انظار نمايش دادند تا مردم 

١٤ ».وازاين معنی دل ازھواخواھی امان � خان برکنند. نيز قابض ومتصرف گرديده اند
  

  

  :مينويسد که) اول می(ثور١١کاتب در ذيل وقايع 

ش دراين روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادرخان را درحالتی که آن را به آت« 

 نفرمجروح از ٣٦ودر شب اين روز، . سوخته بودند، برسرچوک به دار نصب نموده، عبرتاRنظار ساختند

. زخم برداشتگان عرض راه غزنين را که در محاربۀ روز سه شنبه زخم برداشته بودند، درکابل آوردند

شينز سنگر ومفرزات قشون حبيب � خان که در سه جای ھريک شيخ آباد وتکيه وشش گاو ع?قۀ 

، استحکام کرده بودند، از قشون امان � خان ھزيمت يافته تا دشت توپ وشيخ آباد عقب نشسته، افراخته

وعده ای چھارھزارنفر از قشون او درموقع پمبی وشيخ ياسين وردک از دست قشون ھزاره . پس پا شدند

رديده، عقب مفرزات قشون وافغان امان � خان مقتول ومجروح واسير ومفرور ومسلوب الس?ح گ

استحکاميه موضع تکيه وشش گاو بريده گشت، چنانچه ايشان محصورانه روز به شبدر وعلف خوردن 

١٥ ».به سر برده، نه پيش رفته ونه پس برگشته ميتوانند
  

  

درمحاربه ايکه در دشت توپ به روز چھارشنبه روی داده، عده « ثورمطابق دوم می،١٢در روز 

قبل که  � خان برع?وۀ مقتول ومجروح شدند، دستگيرآمده، بينی ھای اسيران را ای از قشون حبيب

برين، به ھراسيريک پوند ط?يی يا سی وپنج روپيه داده، رھا ميکردند،با گوش ھای شان بريده، رخصت 

  خان کهرفتار نا مسلمانانۀ اوليای امورحبيب � واين امر از کردار وحشيانه و. مراجعت به کابل نمودند

اسيران را زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخ?ف آئين بشريت و شريعت حضرت خاتم 

مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز به دار، به گوش سر بريده، ميخ 

وبرای .[ ١٦ا تشھيرميکردندوھم اسراء را Rی ولجن به رو ماليده ، در بازارھ. آھنين کوفته می آويختند

کرد تا ] خوردن[شان قرار ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھم آميخته وپخته امر دادن 

اھالی اردوی امان � خان ،اين افعال قبيحه را شنيده، اقدام ] ١٧.غذای شبانه روز شان ھمين باشد.بميرند

   .١٨ ».نه حيوان بندۀ احسان استبينی کردند، زيرا فھميدند که انسان در بريدن گوش و

                                            
١٣

  ١٢٧فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص-  

١٤
  ١٣٢ محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، صفيض-  

١٥
   ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص-  

١٦
  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

١٧
   ١٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

١٨
   ١٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٩تر ٩  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

مجروح از زخم ) ٢٢٠(وھم درشب اين روز قريب دويست وبيست«:ودرادامه کاتب مينويسد که

يافتگان محاربۀ شيخ اباد ودشت توپ وقلعۀ درانی به پنھانی در کابل آورده، ازدشوارشدن کار برقشون 

 روز قبل به محاذ جنگ رفته بود، گريخته حبيب � خان،حميد� برادر ومعين السلطنه او که از چھار

وبساعت ھفت ونيم صبح خودحبيب � خان . دراين شب به شھرآمده،از شکست قشون خويش خبر آورد

با برادر وعده ای از دزدان ياورخود به سواری پنج عراده موتر درحربگاه رفته؛ مغلوبين ومنزھمين را 

 تا ساعت شش ًقسرا برگردانيده،]و[ً می سپردند، قھرا که جانب کوھدامن وکوھستان راه فرار از جنگ

گويا ده ساعت مشغول برگردانيدن . وجھد فشرده، قريب شام وارد کابل گشتعصر در آنجا پای جد 

١٩ ».منھزمين بوده، يک ساعت وکسری راه ذھاب واياب سپرد
  

د وردک خبرميدھدکه به  موترRری زخمی از شيخ ابا١٨ازورود ) ثور١٣( می٣درزمرۀ وقايع روز کاتب، 

زخميان قشون سقوی را ذريعۀ موتر از جنگ شيخ   می نيز تعدادی از٤وھمچنان در  .کابل به شفاخانه تسليم دادند

  ،٢٠ .آباد به کابل آوردند

  :گرفتاری سورجرنيل

سور جرنيل محمدعمرخان با قشون ھزارنفری خود برای ) می٤/ثور٢٤(کاتب مينويسد که دراين شب وروز

ردن راه غزنی به سوی ميدان و وردک لشکرکشيد ،مگر توسط دليران وردکی در شيخ ياسين شکست خورده بازک

سنگرکوتل خيرخانه واسلحه « کاتب ع?وه ميکند که اين سورجرنيل، با امان � نيز خيانت ورزيده بود و. گشت اسير

ب � که با سی وسه نفرحمله کرده بود، مفرزه قشون نظامی وتواب دولتی را به دست تصرف حميد� برادر حبي

داده، راه فرار جانب شھر برگرفته وپس از استي?ی انق?بيون برشھر محبوس و ازخدمتی که کرده وبد، رھا 

 به منصب جنرالی برحال و با ھزارنفرمامور قتال گرديده، با مفرزۀ قشون تحت رايت خود دستگير شده،آخر اRمر

   ،٢١ ».در شيخ ياسين وردک اقامت مقتالت داشتند، گشتقشون امان � خان که 

اين سورجرنيل، معلوم ميشود که مرد . ٢٢ . نفرزخمی از محاربۀ وردک به کابل آورده شد٨٠ودر ھمين روز

ًمحتالی وچاRکی بوده است که توانسته خود را از چنگ وردکيان رھا سازد و مجددا به قواندانی قشون سقاوی 

ت کرد ودر م?قاتی که با شاه وليخان پش حبيب � کلکانی نيز  به کابل، بهحمله قشون نادرخاناو ھنگام . برگردد

سپرد که قشون تحت امر او مانع پيشرفت قشون جنوبی   به شاه ولی خان تعھد،برادر نادرخان در لوگر انجام داد

  . ن برای خود حفظ نمودوبدينسان بازھم مقام جنرالی را در دولت نادرخا.٢٣بسوی کابل نخواھد گرديد

 وميدان با وردکمنبع مھم اط?عات در مورد مبارزات وجانبازيھای مردم کاتب کتاب تذکراRنق?ب فيض محمد

  .    مطالعه اين کتاب را برای مردم افغانستان وبخصوص جوانان وردک توصيه ميکنم. وی ميباشدقشون سقا

  پايان

                                            
١٩

   ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

٢٠
  ١٧٢-١٧١  فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص-  

٢١
  ١٩٦فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص -  

٢٢
  ١٩٧فيض محمدکاتب، تذکرا	نق�ب، ص -  

٢٣
  ١٧، ص ٢ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج-


