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  :برمقالۀنو  نگاه

  »، دری متند خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي« 

  )قسمت دوم(

  

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار :ليکوال

  سيستانی از : وتبصره ھا به دریگزارش

  

  

   ځيرکيارداکتر

  :کابلجنگ  -٧

 ۶[١٣٠٨ ميزان ١٤رتاريخ د.   مسکن گرفتغ<م حيدرخان) جنرال(جرنيلمنزل  رسردار شاه وليحان د 
سنگرھای بلند  و بسوی قرارگرفت بچه سقاو خود درمقابلکرش لباّيارمحمد وزيري ولسی ، جنرال ]١٩٢٩اکتوبر 
.  ان آغاز نمود و ديری نگذشت که چھار سنگر را از سقاويان گرفت درھمان روز جنگ را با سقاويو  پيش رفت کابل

جی درميان طايفۀ اج رّسـپاه سـاNر صاحب محمدنـادرخان دکرده بود، وچھلستون دربار در کرنيل شاه وليخان 
قبل ازاينکه به کـرنيل شاه وليخان .  بودندخـبرمنتظر   و آنھا»گجويان وشکست يا فتح جنومن با  ، عليخيل

سور جنرال اينکه  .سقاوی محمدعمرخان م<قات کرده بود] جنرال[سنگرھای لشکر نجات سر بزند، با سورجرنيل
  .  »چه چيز به او گفته بود، من از آن بی خبربودم«

 شب دھل حمله بر ارگ ٩رساعت  د.به محاصرۀ ارگ پردازد» ھمان شب«جنرال وزيری  فيصله نمود که «
سه ساعت بعد بچۀ سقو را در ارگ . به مرکز شھر کابل رسيدند  صبح ٧رساعت نواخته شد ولشکر نجات ، د

  .محاصره کردند، درحالی که تمام سنگرھای بيرون ارگ بچۀ سقو را تخريب نموده بودند

سوار براسپ با پيره داران جاجی ، سـردار شــاه ولی خان ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠ [ش١٣٠٨  ميزان١٨ر روز  د
آو آنقدر . داد  وبرای ما مبارکی گرفتن کابل رارسيد،  کابـلبه  اھی يک تعداد از سران قومیوگرديزی خود وبا ھمر

يک کسی پسر دوساله او  ».ريش و روی ھر قوماندان و مشر لشکر نجات را می بوسيد«خوشحال بود که 
نديديم که برای ما فتح ھمه در خانه ھای خود بودند  وھيچکس را   کابل معتبرين شھر« .  را نزدش آوردعـبدالـولي
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زنده باد فاتحين «: از خوشحالی فرياد ميزدند »تنھا مردم فقيرکابل«،مگربجای آن، ».شھر را مبارکی بگويد
  . »!زنده باد غـازی امان Z خان...کابل

 شاه  معاريف کابل وسرداران از خانه ھای خود بيرون  آمدند وھر کدام به «کرنيل شاه وليخان با رسيدن 
 ميزان ١٨ر ھمان تاريخ د.  »  از دورۀ گذشته به اوشکايت ھا  ميکردند ورا مبارکی می دادندکابل گرفتن يخان ول

به قرارگاه کابل از شوربازارکابل بسواری اسپ درکنار دريای ، سـردار شاه محمود خان ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠ [١٣٠٨
ّ محمد ګل خان مومند ، زمرک خان ځدراڼ، ]ن روزدرھمي [.معلوم می شدوارخطا از حد زياد  :رسيدلشکر نجات 

ّجنرال يارمحمد تبريکی نزد  برایرديـزی، مـولـوي Z نـوازخـان، شـاه محمود خان و شاه وليخان گعـبدالغـني خـان 
  .، آمدندخان وزيري

ي ، کندھار، مشرقلشکرھای سقاوی از  که قبل از آنکه نظرجنرال وزيری به رجال ومشران جنگ اين بود
محـمـدګل قبل از ھمه ( . به کابل برسد و مشکل ايجاد کند، بايد ھرچه زود تر بر ارگ حمله شودجنوبي و شمالي

ّ جنرال يار محمد خان نظر)  مشھور ببـرک خانپسر( زمـرک خان ځـدراڼ بعد  و) که صاحب فکر حساس بودمـومـند
حمله ] ١٩٢٩ اکتوبر ١٢ [١٣٠٨ ميزان ٢٠ صبح روز سپس ديگران نيز قبول کردند که در.  را تائيد کردندوزيري

زيرا که خانواده ھای آنھا در ارگ » ردند اظھار نکًا چيزیظاھر «شاه محمود خان و شاه وليخان . گ آغاز شوداربر 
ناولی ( .دود از داخل ارگ به ھوا بلند گرديد طبق تصميم گرفته شده  فير توپھا بر ارگ آغاز شد و .بندی بودند 

  )٣٢٢- ٣١۵ ،صصترون

  

  :گزارش غباردر مورد سقوط کابل[

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه ميدھد ودرجلد دوم کتاب افغانستان درمسير 
وباز خارج شدنش )١٣٠٨ثور٦(١٩٢٩به مجرد عقب نشينی شاه از غزنه در اپريل «: تاريخ،چنين مينويسد

 ثور شاه بدون شکست ٦ًمث< در . نقشۀ سابق درافغانستان تبديل شد)ا جوز٤(ازافغانستان درماه می سال مذکور
عبداللطيف « ثورنمايندۀ بچۀ سقو ٢٥و در . نظامی ومحض در سايۀ دسيسۀ درباری از غزنه رجعت قھقرائی نمود

. شد جوزا شاه از افغانستان خارج ٤در . ،در پاکتيا نزد نادرخان به غرض مفاھمه ومصالحه آمد١»مھاجر کوھاتی
در پاکتيا رسيد و از نادرخان ) توسط عليشاه خان از بنی اعمام نادرخان( جوزا بازنماينده ونامه بچۀ سقو ٥ودر 

  . تقاضای مصالحه و شرکتش در امور دولت نمود

وآن اينکه زمينه طوری فراھم آورده شد . در سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح وعملی شد
 حکومت اغتشاشی در محاذات پکتيا وننگرھار کشيده وجذب شود، تا مرکزکابل قوای نظامی خود که قوۀ دلير نظامی

                                                        

١
 می، مولوی عبداللطيف نام،مھاجر ھندی که دردسيست وخديعت خود نظيرندارد، ١٧ ثورمطابق ٢٧در«:فيض محمدکاتب مينويسد که  -  

خان وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگليس واز گروه وسواس وخناس می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختامه بنام محمدنادر
راحت ) اسان زائی(وشاه ولی خان وشاه محمودخان بردران او که درسمت جنوبی سرگرم تھيۀ اسباب وآNت ورفع انق<ب از مملکت وتيسير

وشرحی از پول فرستادن خود برای محمدنادرخان . در روز شنبه غرۀ ذيحجه نوشت...و رفاھيت ملت و دفع خونريزی وتحصيل امنيت بودند 
 رقم فرمود که بازھم راه چاره باز و رشتۀ صلح  ونيامدن وی درکابل وبرخ<ف شدن نظم ونسق امور امارت افغانستانو دعوت او جھت 

فھوالمطلوب واNھرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فاميل وبازماندگان شان از ھ<ک و دمار  وآشتی خواھی دراز است، اگر  درکابل بياييد،
داده خواھد شد،نه برما و درخصوص حصول اعتماد دراين پيشنھاد مولوی عبداللطيف وکيل مطلق است نسبت  به روی کار آيد، به خود شان

ومولوی مذکورکه اين تعھد . که ھرتعھد وقراردادی که موجب اطمينان شان باشد، حتمی اNجرا و از سوء خاتمه و اجراأت وخيمه مبرا دانند
بود، با اعتماد نامه ايکه برای خود به امضای شيرجان وزير دربار ومھر حبيب Z خان حاصل وپيشنھاد را به اشارۀ دولت انگليس نموده 

  )٢٠١-٢٠٠ص(».کرد، نزد محمدنادرخان وبرادرانش رفت
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ًخصوصا که سيد حسين وزير جنگ . را ببازد، وآنگاه حمله قاطع وناگھانی از جبھه پاکتيا عملی ودشمن امحا گردد

حضرت نورالمشايخ که زمام حرکات تا اين وقت . ًقب< از مرکز دور ودر وNيات شمالی کشور مشغول ساخته شده بود
قوای سليمانخيل را در دست داشت توانسته بود،که آنھا را برعکس سابق از معاضدت با بچۀ سقوواز مخالفت با 

خودش نيز در شھر گرديز به غرض مذاکره با . از صحنه خارج نمايد» بيطرف«نادرخان منصرف نموده، وبشکل 
  .وارد شد) برادرنادرخان(شاه وليخان 

 جوزا با قوای کافی به قوماندانی جنرال محمدصديق خان صاحب زاده در گرديز ٢٣حکومت اغتشاشی که در 
 سرطان به شھرگرديز ٤حمله کرده ومغلوب وجنرال زخمی شده بود، اينک بارديگر حملۀ قوی ترخودش را در

ز وماحول آن مشغول گذاشت واين البته قوماندان جبھه شاه وليخان فرار نمود وسپاه سقوی را درگردي. تکرارکرد
  »....عين اين نقش سری در محاذ ننگرھار نيزبازی شد.مشغوليت دشمن تا سقوط کابل طول کشيد

غبار بعد از شرح نقش ھر يک از رجال ھمرکاب وھم نظرنادرخان، مثل محمدگل خان مومند، م< صاحب 
خان ، حبيب Z پاچا،سيد احمدپاچا،سيد حبيب چکنھور،پادشاه گلخان،سيد حسن خان کندکمشرکنری،مرزا پاينده 

سرطان Z نوازخان ٣٠در تاريخ « :،مينويسد که ٢پاچا،عبدالمجيد پاچا،محمدامين خان وعبدالرزاق خان وغيره
سيد عبدZ شاه جی ھندی ھم بحيث .  از جاجی به غرض استمداد به ع<قۀ وزيری آنطرف خط ديورند رفت ]٣[ھندی

 اسد ١٥را از » اص<ح«ميرزا نوروز خان لوگری جريدۀ . دخان برادرسپھساNرنادرخان معين شدمعاون شاه محمو
در . از قوۀ پکتيا شکست خورد» مچلغو«و» ميرزکه « اسد يک قوۀ سقوی در بين ٢٩در . در پکتيا منتشر ساخت

  .آخر سنبله ده ھزار مرد مسلح وزيری ومسعودی وارد پکتيا شد

  نادرخان از جاجی برای حضرت شوربازار نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او  : که غبار در ادامه ميگويد

  :نامه بيان ميکرد. را برای حمله برپسرسقو  تقاضا نمود

  » قمری١٣٤٨ صفر٢٠مورخه مورخه «

احواNت اين وN تا حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم
» جاھل«اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که دارند اين ملت.قصان بسيار به سقويھا ميرسدمگر ن.است

  ٤»محمدنادر. زياده چه عرض کنم. را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی راخداوند به ساحل مراد برساند

  :سردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نوشت بدين مضمون

  : قمری١٣٤٨ ربيع اثانی ٥ مورخه

                                                        

٢
  ١٥ -١٤، ص ٢غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج-  

در دورۀ . ابقۀ طوNنى در خدمت حکومت انگليس داشت س"  ملتانى  Z نواز" و ادمک ، خاندان بار، پوھاند حبيبى ،آقايان غبه گفتۀ   - ٣

نامه "عبدالحق خادم شان  شخصى بود که راز . برادرش با سفارت انگليس در کابل ارتباط مخفيانه داشت. امانى يک شخصيت مشکوک بود
ادمک .  ن ضد استعمار انگليس شدزيادى از مبارزي معروف موNنا عبيدZ سندھى را افشا کرده و سبب دستگيرى تعداد" ھاى  ابريشمى

وزارت . او در رابطه با قبايل سرحد خدمات ارزشمندى را براى نادر شاه انجام داده است.... مينويسد که Z نواز  خان ادم خطرناکى  بود
سر سخت نادر شاه  از ھواداران Z نواز خان که.   را  داردفکرر ايتاليا در کابل نيز عين سفي. خارجۀ جرمنى او را جاسوس انگليس ميداند

 از راه ھند بريتانوى Z١٩٣٢ نواز خان در سال . Z نواز خان بحيث وزير  و به تعقيب آن به صفت ياور اول محمد نادرشاه مقرر شد. بود
. ر و وزير فوائد عامه بودمدتى وزير  دربا. براى گفتگو در موضوع  جزاى قاتل سردار محمد عزيز در برلين  شرکت نمود.  به آروپا رفت 
افغانستان  در برلين ايفاى وظيفه نموده  و غ<م صديق خان چرخى  و ھواداران ) وزير مختار(  بحيث سفير ١٩٤٥ و ١٩٣٥بين سالھاى 

ملی،ازاين دفاع ازاستق<ل وشاه امان Z ،وجيبۀ .(اوميخواست امان Z خان را ترورکند.ديگر غازى امان Z خان را تعقيب ميکرد
 )١٢قلم،مقالۀ

٤
  ١٣، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  
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جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت صاحب نورالمشايخ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت 
سپھساNر شاه وليخان وشاه محمودخان در پاکتيا، محمدھاشم خان (صاحب توجه نخواھند فرمود؟ ما چند تا برادران 

وافغانستان وخاندان ما .  اگرشما کوشش نفرمائيد ما ھم مانده ميشويمتا امروز ھرچه توانستيم کرديم،) در ننگرھار
اصل اين نامه در دوسيه اقای محمدمعصوم المجددی پسرشمس ( » .مخلص صاحب شاه محمود.... وخاندان شما برباد ميشويم

  ٥)غبار.المشايخ صاحب ضبط شده است

 ٢٣ودرتاريخ « ود را از پسرسقو منع کرد غبار ع<وه ميکند که از اين ببعد نورالمشايخ حمايت وکمک خ
جوزا طايفۀ احمدزائی وطوطی خيل ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند وحمايت خود را از نادرخان 

  ٦»اع<م نمودند 

  به جاجی )عبدالحکيم خان(ھمچنين درماه سنبلۀ ده ھزار کلداراز طرف وکيل التجار سابق افغانی در پشاور

. الغنی سرخابی لوگری ھم برای عبورلشکرپکتيا به استقامت کابل، برای پانزده ھزارنفر آذوقه مھيا کردعبد. رسيد
درحالی که مھردلخان قندھاری يکی از طرفداران جدی شاه امان Z در اخير سنبله در قندھار قيام کرد وسپاه سقوی 

ا مھردلخان که حکومت قندھار را دردست داشت معھذ. را مغلوب وچند صد نفرشان را کشتار دسته جمعی کرده بود
به قندھار رسيد، به تلقين چند نفر طرفداران ] سپين غر[ھمينکه محمدھاشم خان برادر سپه ساNر ازسفيد کوه 

نادرخان قيادت قندھار را به محمدھاشم خان تسلسم کرد، زيراھنوزنادرخان دعوی سلطنت نکرده بود وطرفداران 
  . ميکردند نادرخان برای او خدمت مينمايدامان Z خان گمان

وارد " دوبندی"شاه وليخان با يک قوه پکتيائی و پنجھزار نفر وزيری از ) سپتمبر٢٧(١٣٠٨ ميزان ٦در
ًسورجنرال محمدعمر خان که قب< باNی شاه امان Z به جھتی گرفته وآزرده شده . خوشی لوگر بدون مقاومتی گرديد

 لوگر متمرکز بود، موافقت خود را با نادرخان اع<م کرد وگفت که - قوۀ سقوی در درويشواينک به حيث قوماندان
 ميزان قوای پکتيا معبر ٨در. نخواھد گذاشت سپاه تحت قيادت او در عبور سپاه پکتيا از لوگر، به تعرض بپردازد

ه عبارت از شش کندک بود که اين قو. را اشغال وقوۀ مدافع سقوی را درھم شکست) تنگی واغجان( کابل-عمدۀ لوگر
نيز بغرض امداد پاکتيا ]توری؟[تا اين وقت يک عده مردان مسلح لوری. از مرکز درويش برای حفظ تنگی رسيده بود

ًاين سوقيات ناگھانی ودقيق پاکتيا  مستقميا کابل را تحت تھديد قرار . از آنطرف خط ديورند درعلی خيل رسيده بودند

مگی حکومت سقوی درکابل گرديد، زيرا تا حال به بچۀ سقو چنين تلقين شده بود که سپاه داد واسباب حيرت وسراسي
واز قوای قبايل نادرخان خطری . او در تمام افغانستان بشمول وNيت ننگرھار مسلط ودر پاکتيا در حال پيشرفت است

 ميزان  معمورۀ ١٠شت و در درحالی که اينک سپاه پکتيا دروازۀ تنگی واخجان را دردست دا. متوجه کابل نيست
تاوقتی که حکومت . شش کندک از ماداغه مدافعه ميکرد. را از مدافعين سقوی با شمشير بازگرفت» ماداغه«

اغتشاشی ميرفت قوای تازه دمی تجھيزکند و يا قوه ھای عسکری او از قطغن وننگرھار وگرديز به امداد کابل برسد، 
Z ميزان رسيده ١٣ نوازخان ھندی در محل چھار آسياب چند کيلومتری پايتخت درمفرزۀ پيشدار پکتيا به قوماندانی 

 ميزان جنگ درکابل مشتعل ١٥در. شاه وليخان با قوۀ کافی پکتيا و وزيری رسيد) ١٣٠٨ ميزان١٤(فردای آن. بود
  .عسکر قليل سقوی در قله ھای آسمائی وشيردروازه وباNحصار بسختی ميجنگيد. گرديد

                                                        

٥
   ١٦، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  

٦
 ی شرعی فتوا١٩٢٩ جون ١٤ خي شد و بتارري مخالف امزي بود، ن]سقوی[مي رژاني از حامی که روزخي نورالمشا«:بگفتۀ داکترکاظم  -  

 لي خماني سلی ھای فتوا غلجائني سلطنت را ندارد و با اۀ ادامی اس<متي بوده و کفاگناھاني خون بختاندني Z مسئول ربيصادر کرد که حب
  )٢٠١٦افغان جرمن آن<ين جنوری...نقش انگليسھا در عروج وسقوط رژيم سقوی و(». دي محمد نادرخان کشانتيرا به حما
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بحای Z نوازخان ھندی  بايد نام جنرال يارمحمدخان وزيری ثبت [شدار قوۀ پکتيا و وزيری در زمرۀ پي
Z نواز ملتانی ومحمدگل خان مھمند بخط بينی حصار وشاه وليخان بخط چھلستون وداراNمان شامل ]سيستانی.ميشد
 قوۀ اغتشاشی بعلت قلت عدد در شب ھنگام که. ًحبيب Z بچۀ سقو شخصا درميدانھای جنگ دفاع مينمود. بودند

اعظم خان ميدانی يکی از . حصارارگ رفت، محافظين کمی در ارتفاعات کوه ھا وباNحصار وتپۀ مرنجان باقيماندند
اين شخص باقوای مھاجم سازش نمود و سنگر دفاعی خود را .رفقای مسلکی حبيب Z مامور حفظ شيردروازه بود

ولت جديد نادرخان ابتدا او را رتبۀ کندکمشری بخشيد وبعدھا درحبس نگھداشت تا به ھمين سبب د.(به ايشان گذاشت
 ميزان با دفاع شديد ١٦دستجات مھاجم پکتيايی درتاريکی شب قله ھای جبال باNحصاررا اشغال نمودند وفردا.) بمرد

د،قوای پکتيائی شھرکابل ودليرانه يی که حبيب Z بچۀ سقا  وافسرعسکرمحدودش درباNحصار وچمن وگذرگاه نمودن
به اينصورت سپاه پکتيا در . بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش در داخل ديوارھای ارگ متحصن گرديد.را اشغال کردند

مفصل اين مجمل درکتاب بحران ونجات تاليف محی الدين (.طی ده روز توانست ازپکتيا ولوگربکابل رسيده وفتح نمايد
  )غبار.س مذکوراستانيسموسس ونويسندۀ جريدۀ اني

 ميزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت وبچۀ سقا منتظر رسيدن قوای امدادی ازگرديز ١٧در
وننگرھاروغزنی وکوھدامن وکوھستان ووNيت قطغن بود ،زيراسيدحسين وزيرجنگ با يک قوۀ کافی ازقطغن به 

شيرجان وزيردربار وملک .ابل شتاب داشتوسپاه سقوی ننگرھار نيز در رجعت به ک. استقامت کابل درحرکت بود
مگر ازھمه پيشترپردل . ًمحسن والی کابل قب< به کوھدامن رفته بودند واينک مشغول تھيه وتجھيز قوايجديد بود

وحمله شان بکابل » ماداغه «سپھساNر سقوی که درلوگر معسکرداشت، ازعبور قوای پکتيا از تنگی واخجان و
ک عسکر از لوگر حرکت و از راه پغمانوارد کوتل خيرخانه گرديده بغرض شکستن مطلع شد وبسرعت با شش کند

پردل که درصف مقدم می جنگيد با . گرفت»خيرخانه«اما سپاه پکتياجلو او را درموضع .محاصرۀ ارگ مارش نمود
 که يکی  محمديعقوب خان- کندکمشرتوپچی ميزان توسط ١٨در. گلوله يی ازپا درآمد وسپاھش منھزم شد

زھواخواھان جدی رژيم امانيه ومخالف ومحبوس حکومت اغتشاشی بود،ارگ کابل تحت گلوله باری توپ قرارگرفت ا
 ميزان گلوله باران ارگ ادامه يافت وحصارمحکم ١٩روز. ًارگ شديدا دفاع ميکرد.وحلقۀ محاصره ارگ تنگ ترگرديد

تا شام حمله آوران . آتش ودود تصاعد نموددراين ضمن جبه خانۀ ارگ محترق گرديد وستونھای .آن شگاف برداشت
درحالی که حبيب Z بچۀ سقاو با ھمکاران خويش در تاريکی شام از دروازۀ .در زيرباره  وبروج ارگ رسيده بودند

  ]٧».شمالی ارگ خارج وحلقۀ محاصره را عبورکرده بود

وانديم و پيشروی نيروھای اکنون که گزارش غبار را به عنوان يک مورخ آگاه ونه طرفدار نادرخان خ[
پکتيايی و وزيری را تا رسيدن به دروازه ھای ارگ و فرار بچۀ سقا ديديم، به سراغ جنرال وزيری می رويم 

ازنوشته ھای جنرال وزيری، استنباط ميشود که او باسپاه وزيری از پکتيا .وخاطرات او را از نظرمی گذرانيم
ندی لوگرسردارشاه وليخان از او استقبال نموده و تا کابل او را ھمراھی ًمستقيما به سوی کابل مارش کرده ودر دوب

کرده ودرنزديکی کابل شاه ولی خان از او جدا شده وبه استقامت  چھلستون رفته، مگرجنرال وزيری به سوی بينی 
 نواخته  شب دھل جنگ را٩حصار پيش رفته و ھمينکه وارد کابل شده، تصميم گرفته جنگ را آغاز نمايد وساعت 

ًبعدا سردارشاه .  وجنگجويان وزيری چھارسنگربلند را اشغال کرده اند  وفردای آن ارگ را بمحاصره گرفته است

به  ، ځلمی خان منګل، زمرک خان ځدراڼ و ملک جانخان ځاځی:وليخان ھمراه يک تعداد از مشران پکتيا از قبيل 
آنچه درخاطرات وزيری مھم وبرای مورخان تازه  است، درھرحال . آمده اند جنرال وزيريسواری اسپ به ديدار 

مکتوب ھای نادرخان به اقوام وزيری وتعھد وی گرفتن کابل برای شاه امان Z وھمچنان پيام بچۀ سقو به سردارشاه 

                                                        

٧
  ١٨ -١٤، صفحات٢ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  
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وليخان و سران قبايل مھاجم برای دادن امان جان به او وجواب شاه وليخان به بچۀ سقااست که توسط حضرت 
 ميزان به قرارگاه جنرال وزيری رسانده ١٩ محمدصادق مجددی ھمراه با دو تا م<ی سقوی در شب شوربازار
البته تصميم معقول سران لشکربخصوص پيشنھاد محمدگلخان ممھند  به جرگه اين بود که چون زنان واطفال . ميشود

 وليخان اختيار داده شود تا ھر طورکه خاندان نادرخان و برادرانش نزد پسرسقاو گروگان ميباشند، لذا به سردار شاه
  .]بقيه ماجرا را از زبان جنرال وزيری دنبال ميکنيم. Nزم می بيند جواب پسرسقو را بنويسد

  

  :  پيغام بچۀ سقو به فاتح کابل  وجواب  سردارشاه وليخان -٨

،  یمجدد] محمدصادق[لگغاآحـضرت  ساعت نه شب ]١٩٢٩ اکتوبر ١١ [ش١٣٠٨  ميزان١٩رتاريخ د
پسرسردار سليمان خان بن سردار آصف خان [با دو نفرم<ی و سردارعليشاه خانحضرت نورالمشايخ مجددي برادر 

بنابرمقالۀ داکتر کاظم دربارۀ ميرھاشم خان، حضرت مجددی  [ بچه سقاوبراثر تقاضای شفاھی]  محبوس در ارگ-
ر عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او وسردا .حامل نامه ای از سوی پسر سقو به سردارشاه وليخان بود

برای خواستن ] سيستانی.فرستاده بود تا به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو زندانی است
امان جان برای بچۀ سقو وخانواده اش سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر نجات وارد 

ل مـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و سردار گّمحمددراين جرگه .شکرنجات درميان خود جرگه کردندبزرگان ل .گرديد
ھمراھانش ل مجددي وگغاآحضرت تصميم خود را به ّجنرال يارمحمد خان وزيري  . نيزحضورداشتندشاه محمود خان 
وع<وه نمود که تصميم ما اينست . اندداده نميتو فــرار اجازۀن و يا ا ام،» بچه سقاو ملتقاتل« به  :واضح گفت که

   »...قدرت را بزور از بچۀ سقو بگيريم ودستان  خودش را در ارگ بسته کنيم«که 

جنرال «: چنين گفت »  بصورت بسيار عاجزانه  واجازه  صحبت خواست « ًفـورا  سردار شاه ولی خان 
اکنون ما با . ام بزرگان ومشران ما خطور ميکرد،ھمان چيزی را گفت که در فکر و دل واحد تمّيارمحمد خان وزيري 

فشار از .  در نزد او گروگان است...ن و مرد وزخانوادۀ  ما و قرار دارد  گ ار در اوبچۀ سقو چطور جنگ کنيم؟
 Z مگر بازھم  بخاطر نجات وطن ھرچيزی که بزرگان . زندگی خانوادۀ ما را به خطر می اندازد،طرف ما بر حبيب

  ». داريمموافـقهھم به آن محمـود د، من وشاه فيصله کنن

.  »شکست خورده معلوم می شدندر پــريـشان و اردھر دو س«:در خاطرات خود مينويسد که جـنرال وزيری 
ه را با دقت گ جـرھوا و روحيه و بود يرک زھوښيار و شخصيت قومی  و مامورسابقه دار«که يک ل مومند گّمحمد

) شاه ولی خان و شاه محمود خان(برادر دو سردار  به  حبيب Zن امان بهدد که فيصلۀ داپيشنھاد کر،»زيرنظرداشت 
تمام بزرگان اين پيشنھاد .  گروگان گرفته شده استحبـيب Zواگذاشته شود، به اين دليل که ناموس ايشان از طرف 

  : چنين نوشت بـچه سـقاو به سـردار شاه ولـيخانمومند را تائيد کردند و

از دست تو تکه افغانستان ملت مظلوم و ،  استیافغانستان ] سلطنت[تو غاصب حکومت ! حبـيب Zبرادرم  «
با آل وعيال خود از دروازۀ شمالی ارگ به . از طرف ما به شما امان است . کنون تو امان ميخواھی ، اتکه شده است
  ».دست نزنیبيت المال و جبه خانه  به  ،کوھدامن برو

 حضرت .بجۀ شب بود که اين نامه به حضرت اغاگل مجددی  ودو نفرم<ی سقوی تسليم داده شد ساعت ده 
. به موتر خود نشست  وبسوی ارگ حرکت نمود] سين.بشمول سردار عليشاه[با دو م<ی ھمراه ل مجـددي گاغــا 

در . رده استرار کفگ اراز راه دروازۀ شمالی بچه سقاو چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه مطلع شدند که 
ّسـپھساNر محمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه اعضای خانوادۀ   ]در ارگ[حبيب Zاز محبس «ھمان تاريکی شب 

  را اعليحضرت امان Z خانبرادرسردار عليشاه خان و و اعضای خانواده محمود خان، سر دار اسد Z خان، 
از کشور بيرون  رفته  و برگشت ، امان Z خـان منطقۀ جاجی پکتيا بود   درّ  محمـد نادرخانتا اين زمان،. »کشيديم

با مشران لشکرنجات وطن، در قرآن تعھد وامضاء کرده بود ّمحـمد نـادرخان د مگر .او بصورت عاجل نا ممکن بود
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به يکی از اعضای خانوادۀ اعـليحضرت غازي امان Z خان يا «که در صورت پيروزی برسقاويان ، سلطنت  به 
  )٣٢٩-  ٣٢۴ جنرال وزيری، صص( ».سراج سپرده ميشود

ھر قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در  و  آمد کابلبه ّارګ ، محــمد نادرخان سه روز بعد از گرفتن  
ھارم بعد از او شب چ.  »در آغوش ميگيرد  راحجـر اسـود« بيت Z ردآغوش خود سخت می گرفت،مثلی که حاجی 
 و »ما بزرگان قومی«] ١٩٢٩ اکتوبــر ١۵ [١٣٠٨  ميزان ٢٣ر د. گرفتن کابل را درقصر چھلستون گذشتاند 

برای استقبال کابــل و سـرداران در آنجا تعدادی از معاريف . يم رسـيدۀ ارگ س<مخانبه چھـلستــون ازّمحمدنادرخان 
در بيانۀ ّمحمدنادرخان . عداد از اعضای سفارتخانه ھا ھم ديده ميشدنديک ت. آمده بودندادرخان ن سپه ساNرمحمد از 

 وطن را به نجاتوتمام کارنامه ھا وقربانی برای  ، از زحمات وت<ش ھای خود بيان کرد « حاضرينکوتاه خود به 
شک ھم به اشاره خو...مگر از خدمات ما وت<ش ھای ما اندکی ھم ياد نکرد....نام خود وبرادران خود نسبت داد
  » . به وطن کرداعليحـضرت غازي امان Z خان 

 امان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و»  وافراد چاپلوس مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان «  بدون معطلی 
، یوزيـربزرگان ومشران   مگر. کردندادرخان  بيعتبه ن، )]اھرزاده نادرخانخو [ســردار امـيـن جان( Z خان 

. فھماندند که آنھا ازاين فيصله ناراض اندنـادرخان از اين طريق به و  خاموش ماندند ، دوړو، ځدراڼ و تڼییدعومس
اين ھمه خون خود امان Z خان  بخاطر« : گفتمامور مومندبه  ،بود وامان Z خانيکی از مخلصان جنرال وزيري 

 اين سخن ». محصل استق<ل کمی نزديک می بوداشکې  ککنون ھم جويھای خون را جاری ميکنيم مگر  ، ارا ريختيم
شاه ]١٩٢٩ اکتوبر ١٧) [١٣٠٨ميزان ٢۵ ( فردای آنروز.رسانده بودّمحمــدنـــادرخان را کسی ھمانشب به 

ی آمدند تا احوال بگيرند و درضمن خواھش نادرشاه دعو و مسی وزيرنزد بزرگان ل خان مومند گّمحمودخان و محمد
اين ّجنـرال يـارمحمـد خان وزيری . ».امروزشاه  بطور خاص ميخواھد با شما م<قات کند« :ند کهرا به انھا برسا

 ، جای که نادرشاه در ســردار فتــح خانيکجا به خانۀ ّ شاه محمو خان و محمدګل خان مومند باو دعوت را پذيرفت 
 برای استقبال ما از خانه ّحمدنادرخان مبا داخل شده به حويلی سردار فتح محمدخان ،  .، رفتآنجا سکونت داشت

من افغانستان و ملت «: نادرخان خطاب به ما چنين گفت]البته بعد از احول پرسی ونشستن در سالون[، بيرون آمد 
خدمات ھريکی شما انشاء Z در دين ودنيا ضايع  وطن ر راه نجات د. يمی ھای شما ميباش قھـرمانمديون شخصا 

  ».ايستاده ام که ما وشما در جاجی باNی آن دعا کرده بوديمعھد و پيمان روز ھم به ھمان من ام....نخواھد شد

ھمت وفداکاری بزرگان Z وبا نصرت ! سپه ساNر صاحب«: به نادرخان گفتّ جـنرال يار محـمـدخا ن وزيـري 
ر قندھار و مشرقی وشمالی  از يک بخش وطن جمع شد، مگر د] بچه سقاو[حبيب Z شرو فساد ، دکابل فتح شقومی 

اکنون برای ما ضروری است تا به تعھد و پيمانی که در عليخيل . ھنوز ھم طرفداران او فعال ھستند و بھانه می پالند
ّ محـمد .با عملی شدن  ھمين پيمان جلو خون ريزی ھای  بيشتر گرفته ميشود. جاجی  بسته ايم به آن عمل کنيم

 بعد از آوردن آرامی وامنيت .... جاجی ايستاده امعلی خيلم من به ھمان پيمان وتعھد  امروز ھ....«:گفتنـادرخان 
درتماس ميشويم تا به اعليحضرت امان Z خان ما با ... ھرفيصلۀ شما عزيزان ، فيصلۀ ما برادران است وطـن در

  )٣٣۶ - ٣٣٠ جنرال وزيری،صص(».وطن خود بازگردد و اين کار کمی وقت ميخواھد 

  

  :ن کار باند دزدان حبيب Z کلکانیپايا

داکتر زيرکيار،از عاقبت کار وپايان سرنوشت حبيب Z 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 

. نگفته يا اينکه خود داکتر از آوردن اين بخش از حوادث تاريخی صرف نظر کرده استنجات کابل بوده است، چيزی 
  :اين بخش را از زبان غبار ميخوانيم

  از دروازۀ شمالی ارگ خارج ]١٣٠٨ ميزان١٩[بچۀ سقا با ھمکاران خويش در تاريکی شب « :غبار مينويسد که 
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اينھا مطلع شدند که سپاه ايشان . زير جنگ از قطغن رسيداول به کوھدامن وباز به چاريکار رفت وسيدحسين و. شد 
سيد حسين واکثريت باند، طرفدار تجمع جديد .در قندھار وننگرھار ولوگر وپکتيا درھم شکسته ويا منھزم گرديده اند

ه وتجھيز قوا وحمله بکابل بودند، مگر عده ای ديگر که از قبل با سياست اشنائی وارتباط داشتند ودر قعر دستگا
از قبيل خواجه بابوخان،وملک ميرعلم خان .اغتشاشی دارای منزلت ومقام بودند،ازاين فکر وعمل جلوگيری کردند

لھذا بسرعت مفاھمه ومذاکره غير مستقيم ومستقيم بين کابل وچھاريکار شروع شد ودر يک ھفته زمينۀ .وغيره
شد تا در صورت تضمين حيات او ورفقايش طوری مساعد شد که حبيب Z علی الرغم پافشاری سيد حسين حاضر 

البته نادرشاه اين تعھد را پذيرفت وبرای اطمينان بچۀ سقو . وتعھد نادرشاه در روی قرآن بدون جنگ تسليم شود
او بسھولت و زبان سياسی اين ماجرا جوی بيسواد .  ميزان به چاريکار اعزام نمود٢٥شخص شاه محمودخان را در 

  ).اول عقرب(بدون درنگ بکابل آورد را رام وآرام ساخت و 

در لب دريای کابل اقامت ) پدر شير احمدخان شيرزاد(شاه جديد افغانستان ھنوز درسرای فتح محمدخان 
شاه در اطاق مستطيلی روی زمين مفروش . داشت،زيرا ارگ سلطنتی خساره برداشته ومساعد برای سکونت نبود

ًدرھمين وقت صدای موترھا از عقب عمارت بلند شد، ومتعاقبا . د بودندنشسته و يکعده مامورين ومردم در رفت وآم

حبيب Z باNی پيرھن وتنبان و کورتی يک شال خشن . حبيب Z بچۀ سقاء وھمراھانش از موتر فرود آورده شدند
محافظين بمجردی که اينھا داخل حويلی شده و يک تعداد زياد . عسکری بشانه انداخته بود و دستاری درسرداشت

نادرشاه بگفت تا حبيب Z را نزدش . مسلح پاکتايی را در اطراف خود ديدند، احساس کردند که ديگر آزاد نيستند
ھيچکس از نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی . حبيب Z بدون تغييری داخل خانه شده  س<م بشاه داد. بياورند

: وآنگاه با دست اشاره بصف دست چپ نموده با م<يمت ظاھری گفت شاه سر برداشت و به حبيب Z نگاه کرد . نزد
شاه . در حد وسط صف جايی برايش باز کردند، حبيب Z بنشست وسکوت عميقی در مجلس طاری گشت. بنشينيد

شاه بعد از سکوت . روی دريشی باNپوشی به تن ودستاری در سرداشت ودر صدر مجلس به تنھائی نشسته بود
ًدا چشمان سرد ومصمم خود را از پشت شيشه ھای عينک بر روی حبيب Z بدوخت و به نرمی مختصری مجد

  :پرسيد

حبيب Z خان شما ازاين ھمه خونريزی و ويرانی که درافغانستان نموديد، چه مطلبی ! خوب«
  »داشتيد؟

Z دانستم اجرا کردم، ھرچيزی را که خير افغانستان تا وقتی که من اختيار داشتم،« : جواب داد حبيب 
حاN که شما اختيار دار افغانستان شده ايد، ھرچه را که خير افغانستان ميدانيد ھمانطور اجرا 

  ».خوب حاN شما چند روزی استراحت کنيد باز خواھيم ديد«:شاه گفت».کنيد

زندان داخل ارگ محافظين او را با رفقايش توسط موترھا به . مکالمه قطع شد وحبيب Z برخاسته وخارج شد
 ١١در روز .  البته درنھايت بی اعتنائی بمرگ.بسر بردند» مھمانخانه«رھنمونی کردند وآنھا ده روز ديگر درين 

عقرب بوقت ديگر، به امرشاه اين محبوسين را از زندان کشيده و از دروازۀ شمالی ارگ خارج ودر زير برج شمالی 
. ًحاليکه تفنگداران دولتی قب< در آنجا بحال تيارسی صف کشيده بودنددر. ارگ مشرف به خندق حصار استاده نمودند

بعد از چند ثانيه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونين حبيب Z بچۀ سقا، برادرش حميدZ سردار اعلی،سيد 
بدالغنی شيرجان وزير دربار، محمدصديق خان قوماندان جبھه پاکتيا، ملک محسن والی کابل، ع جنگ، حسين وزير

فردا نعش اينان درچمن . محمد محفوظ ھندی معين وزارت جنگ، بروی زمين افتاد کوھدامنی قلعه بيگی بچۀ سقا و
  ٨ ».حضوری کابل روی چوبه ھای دار آويزان گرديد

                                                        

٨
  ٢٠ -١٩، ص٢ان درمسيرتاريخ، جلد، افغانستغبار-  
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                    باند دزدان سقوی بعد از تير باران١٣٠٨عقرب ١١ در قبل از تير بارانباند دزدان سقوی 

  

  :]نتيجه گيری داکتر زيرکيار[

  مدبر جنرالچشمديدھای سرباز شجاع و »خپلواکۍ او غلواکۍ«  به ارتباط جنگھایمن زيرکياراکنون برای 

درمورد  رخداد ھای ھر دو جنگ که  تعيين کننده و موثراست، بيشتر اعتبار دارد، نسبت به ّيار محمد خان وزيري 

برای حصول استق<ل افغانستان به پيروزی  رامحمد نادرخان جنگ استق<ل ، ردانگليس ھا . فرضيه ھا وحدس وگمانھا

می پکتيا گليس دراننظامی  از قدرت  زيرايک کارتوس ھم بسوی انگليس ھا فيرنکرده بود،نرسانده بودند، چون او 

  . ترسيد

  ده   با        ١٩١٩    می    ٢٦    در   نادرخان   محمد   رسپھساN :  نويسد   می   تل   جنگ   به   رابطه   در  کتاب خود  در   غبارمگر  [

  در   ديگر   توپ   وھفت   ھاوتزر   توپ   دو   و    منظم   عسكر   ھزار   سه   و   غيره   و   و وزيری   خوستی   مردم   از   ملی   لشكر   ھزار 
  ھای   گلولۀ طياره   باران   زير   در   می    ٢٨    در   و   کرد   اشغال   را   تل   قصبۀ   و   حاکم   نقاط   قوا ب< درنگ   اين   رسيد،   تل   محاذ 
  ھای   استيشن   با   را   قلعه   آذوقۀ   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به   و   داد   قرار   ھا آتش ھاوتزر   زير   را   تل   جنگی   قلعۀ  دشمن  

  واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ   و   کرد   فرار   خود   موضع   از   دشمن  )آنستبلری   فرانتير (   قطعات . زد   آتش   ريل   و   بيسيم 

  ).٧٦٨    صفحۀ  درمسيرتاريخ،( . شد 

وتخمين ھندوستانی که در جبھه پکتيا با نادرخان يکجا بود وفاصلۀ توپ را با قلعۀ تل اندازه  آيبك   حسن   ظفر 

  مرمی  . کرد   آتش   و   گرفت   نشانه   تل   قلعۀ   به   را   توپ  ً شخصا   مرحوم   سپھساNر«    :ميکرد، درکتاب خاطرات خود ميگويد 
  و   باروت   .اصابت کرد   هقلع   گدام   بر   گلوله   اولين   بود،   شده   گيری   اندازه   دقيقا   چون   و   کرد   اصابت   قلعه   بر   درست   توپ 

  به   وضع   اين   ديدن   با   مجاھدين . شد   بلند   آسمان   به    سياه   دود   از   ستونی   قلعه   از   و   گرفت   آتش   ھمه   شده   ذخيره   که   ھای   توده 

  در   خوشی   از   منظره   اين   ديدن   از   لشكر   .حمله کردند   بود   ھا ريزانگ   تصرف   در   ھم   ھنوز   که   شھر   نواحی   و   گرد   گاه   قرار 
  ٢٠٨ -  ١٩٢ صفحات ،کتاب خاطرات حسن ايبک( .» شد   آتش   قلعه   سوی   به   نيز   ديگر   گلولۀ   چند.   گنجيد   نمی   جامه 

  )]٢٠٠٣فضل الرحمن فاضل، چاپ، می  ترجمه وتحشيۀ  
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وزيرستان، کندر، ژوب ه اين زور وقوت مردمان بلک«:ار نتيجه گيری مقاله را چنين ادامه ميدھدداکتر زيرکي
انگليس ھا را مجبور و انگليس ھا را پيھم شکست دادند وتلفات سنگينی بردشمن وارد نمودند  بود که و ګومل  

 خپلواکۍ «رجنگ د! ک قلم پنچر شدمگرجنگ برده شده افغانھا با نو! کردند تا ھرچه زود تر پيشنھاد آتش بيس کند
ًشخصا شرکت داشت، و در ھردو جنگ جرگه ھای قومی ادامه داشتند و ّجنرال يار محمد خان وزيري » او غلواکۍ 

  ٢٠١٦/ ١/ ٢٠  برگردان مقاله به دریپايان»      . موضع گيريھا نيز معلوم ومشخص بود

  

  :تبصره من برنتيجه گيری اين مقاله

ننده توقع داشتم تا داکتر زيريکيار، ازاين مقاله يک نتيجه عمومی تر وبھتری به دست من به حيث خوا[
بکجا کشيد؟ يا درپايان توصيف از فداکاری مردم ) بجۀ سقو"(غلواک"اگر ميگفت که سرنوشت :ًمث<. خواننده ميداد

آدم ھرقدر ظالم وخون . وزيرستان،مينوشت که دزدی و رھزنی کار زشت ونادرستی است وعاقبتش ذلت ومرگ است
خوار باشد وھرقدر بخواھد مردم را با کشتن وگردن زدن ودر آتش سوختن و مثله کردن بترساند و تابع خود بسازد، 
درحالی که نه سوادی  داشته باشد ونه آگاھی از دين وآيئن اس<می مثل بچۀ سقو، اطاعت کورکورانه از چنين کسی 

چنانکه پسرسقا، با ھمين . اخته که ادامه اينکارھا تا دير زمان نا ممکن استيک امر نا ممکن است وتجربه ثابت س
تصور وانديشه، وقتی بر قدرت و ارگ سلطنت دست يافت، فکر ميکرد که  حکومت کردن  برمردم ، مثل گرفتن ارگ 

ل روبرو گرديد، ولی ھنگامی که با نارضايتی مردم و اقوام مختلف افغانستان در کابل و بيرون از کاب. آسان است
دست به خشونت و کشت وکشتار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد ،و تا توانست مخالفين خود را که بدون 
. شک ھريکی از آنھا انسانھای با شرف و با عزت و منور و کارفھم و کاردان اين مملکت بودند، سر به نيست کرد

رضايتی و شورش  ھای مردم را گرفته توانست، و نه يک يکروز از برمال و ناموس مردم تجاوز نمود، اما نه جلو نا
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 در تاريکی ھای شب،از 

. اما او و رفقای ھمکارش بايد جواب ملت را می دادند. نجا فرارکند و دوباره به ھمان جای برود که از آنجا آمده بودآ
جواب آنھمه ظلم وناروائی، آنھمه کشت وکشتاروعذاب وشکنجه  وغارت وچپاول  وتجاوز به مال و دارائی وعزت 

ن ريزی وتجاوز وغارت خود وھمراھانش پاسخی برای ماه حکومت  خو٩آيا پسرسقو درمدت . مردم را پس ميدادند
پس يگانه جزائی که خاطر ھمه مظلومين و دادخواھان را تسکين داده ميتوانست ، به دار زدن ! ملت داشت؟ نه خير

او وھمراھانش بود که به امر وفيصلۀ سران لشکر نجات کابل در نخستين روزھای رويکار آمدن نادرخان  عملی 
  .گرديد

ی جوان ما بايد بدانند که خانۀ ظلم عاقبت خرابست وھرکس از راه دزدی وگردن کلفتی بخواھد مال نسل ھا
وعزت مردم را تصاحب کند و يا غصب نمايد، بايد بداند که سرانجام روزی خواھد رسيد تا مردم حق خود را از وی 

  !] نمايدبگيرند و  مجبور خواھد بود تا با دادن جان وحيات خود حقوق مردم را ادا

٢٠١٦/ ٢/ ٢٩پايان  

  


