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  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/ ٢کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                                

  

   بهبی حرمتی تجليل از حبيب هللا کله کانی، آيا 

  ت؟س وخوشنام پروان نيملیشخصيتھای ديگر

  

دانشمندان،  جليل وتقديراز خدمات وکارکردھای نويسندگان،رسم تدوير کنفرانس ھا وسيمنارھا ،بمنظور ت
اين کارزمينه ای .  قرن گذشته به اينسو ، رايج شده است٦٠شاعران وشخصيت ھای نامورافغانستان ، از دھه 

ًفراھم ميکرد تا او4 کتب وآثار برخی از نويسندگان وپژوھشگران افغان نيز در چنين مناسبت ھايی اقبال چاپ بيابند 

ًو ثانيا گامی در راه غنای فرھنگ و شناخت بيشتر از آثار و چگونگی شخصيتی که مورد تقدير قرارگرفته است، نيز 

مسئو4ن نھادھای علمی و اکادميک افغانستان، وقتی ميخواستند از شاعری يا نويسنده ای يا شخصيت .برداشته شود
د، برای گرفتن اجازه ومنظوری بوديجه برای انجام علمی منسوب به دوره ای از تاريخ کشورتجليل به عمل آورن

چنين کاری، ضمن ورقۀ عرضی به مقامات ذيربط ، تمام جوانب علمی و فکری و خدمات معنوی شحص مورد نظر 
ودرسی که از اينگونه تجليل ھادر سطح ملی  . را برجسته ميکردند تا قناعت مقامات ذيصDح را فراھم کنند

نسل ھای جوان از کارنامه ھای معنوی و فکری شخصيت ھای مورد تقدير ، تاسی بجويند و  کهمدنظربود، اين بود 
  .کارکردھای اين شخصيت ھارا برای خويش الگو قرار بدھند، و شخصيت خود را تکامل ببخشند

ه او را به حيث چ يد، که فعا4ن تدويرکنفرانس جايگاه  حبيب H کله کانی درتاريخ،آاکنون سوالی پيش می 
 نه  از شخصيت ھای علمی وانديشمند،نهنه از جمله شخصيت ھای ملی بود و کسی مطرح کرده اند؟ زيرا که او 

حتی سوادھم نداشت تا نوشته کند يا نوشته ای را بخواند، بلکه چنانکه  فيلسوف، نه متفکر بود ونه نويسنده ،
باری مدت بارھا زندانی شد ورھمين اعمالش تاريخ گواھی ميدھد، او يک راھزن و يک قطاع الطريق بود و بخاط

ماه را در زندانھای انگليس در پشاورسپری نمود و درھمان زندان بحيث اجنت انگليس استخدام شد تا ١١
درھمکاری با عناصر خاين به وطن از داخل، برضد رژيم امانی دست به شورش بزند و انتقام انگليس را از 

بنابرين تجليل از او توھين به تاريخ کشوريعنی توھين به انديشمندان .  بگيردافغانھای آزادی دوست ومشروطه طلب
  .ومبازران ملی است

امان H خان وياران مشروطه خواه او استقDل کشور را از کام استعمار حاصل کردند و به افغانستان حيثيت 
 امان H، به تعقيب حصول استقDل کشور شاه. واعتباريک کشور ازاد ومستقل را در کنار ساير ملل آزادجھان  دادند

قصد داشت جامعه افغانستان را از خواب گران قرون وسطائی بيدار و از فقر استخوان سوز نجات بدھد و از طريق 
مگر جامعه برای قبول تحو4ت اجتماعی از خود جان . اصDحات اجتماعی آن را در شاھراه تمدن و ترقی سوق نمايد

به تحريک روحانيت وابسته با غير،دست به عکس العمل در برابر اقدامات مدنی و ترقی خواھانه سختی نشان داد و 
شاه زد و امان H خان را که مردی ترقی پسند، مردم دوست و وطنپرست و استقDل طلب و دشمن استعمار و 

ت مردی تن دادند که نه دانش مداخله بيگانگان در امور داخلی کشور بود، طرد کردند و بجای او به رھبری و امار
  . داشت و نه  ازسواد بھره ای و نه ھم از اسDم به اندازه يکصدم شاه امان H خبر داشت

مکاتب  برنامه ھای مترقی را ملغی قرار داد و دروازه ھای تمام  حبيب H کلکانی،،سقوط رژيم امانی  با
مود،رفقای ھمکارش، ھمان رفقای دوران دزدی وی بودند تعليم و تربيت را بروی فرزندان کشور مسدود نومراکز

ھيچ قدم مدنی در   ماه حکومت حبيب H کله کانی،٩درمدت . که  برجان ومال وناموس مردم دست درازی ميکردند
با اين وضعيت آنھايی که . جھت عمران وتعالی کشور و يا در جھت تشويق مردم به کسب علم ودانش برداشته نشد

ير به عمل آورده اند،معلوم نيست چه درس ھای را از کارکردھای امير حبيب H کلکانی بيرون نويس و به از او تقد
فرزندان خود پيشکش ميکنند؟ ايا تقدير از حبيب H کلکانی، تائيد کارنامه او در مسدودکردن مکاتب ومدارس و 

راين عصر منطقی و عقDنی است يا عملی غير ليسه ھای کشور نيست؟ آيا چنين پيامی به نسل ھای جوان کشور، د
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وآيا تجليل از يک شخص دزد ورھزن وضد ترقی و تنور و تحول وتمام منطقی و دور از عقل وخرد يک روشنفکر؟ 
  انديشمندان و شخصيت ھای مبارز وتوھين بتاريخ کشور نيست؟ ارزش ھای جھان معاصرنيست وخDصه توھين به

بخصوص انگلستان، آن چنان بيچاره ومستاصل شده  پروان مقيم اروپا و ارتب تاسفانه روشنفکران تاجکم
اند که بجای ياد بود از ده ھا شخصيت نيک نام و با فضيلت تاجيک، که در دامن اين آب وخاک  آبرو مندانه زندگی 

 د و بعد سرکرده اند ونقش وطن پرستانه خود را در دفاع از وطن وارزشھای ملی وفرھنگی بدرستی ايفا کرده ان
درنقاب خاک کشيده اند، به حمايت و تقديراز کسی برخاسته اند که ھرقدر شخصيت او را صيقل بزنند،تا از او يک 

مگر از سيمای او جز يک رھزن قھار و يک قطاع الطريق آدمکش،و يک انسان  وجوانمرد ترسيم کنند، چھرۀ عيار
 تمدن و فرھنگ  و ضد دانش و مکتب وتحصيل، سرسپرده انگليس و ارتجاع و ضد دھاره ئی  ويک نوکر

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

  

  

كنفرانس اروپايى در مورد تحليل و " كنفرانسى تحت عنوان ٢٠١٤ دسمبر ١٤ به تاريخ «
لندن برگزار در دانشگاه وست منستر در شھر فرھنگی " ارزيابى جايگاه شاه حبيب H كلكانى

  )سايت خاوران(». گرديد

  

ديدن تصوير حبيب H کلکانی با قطاروزمه ھای چپ وراست  کارتوس برگردنش،در ھمان نگاه اول،برای 
بيننده جای ھيچگونه شبھه ای  باقی نميگذارد که اين تصوير ، نه ازيک شاه است و نه ازيک امير و نه از يک 

 بلکه صاف و پوست کنده از يک داکو،ازيک  قوماندان دارۀ دزدان و يک رئيس قوم و نه ازيک رھبر سياسی ،
  . قطاع الطريق است،درست ھمان چيزی که در تاريخ ھای افغانستان از وی ياد شده است

ده ھا نکتائی پوش تحصيل ) اگرمونتاژ نشده باشد(با آنکه در عکس منتشرشده از محفل در سايت خاوران 
يشوند، اما آنچه مايۀ تاسف است، اينست که دراين جمع به اصطDح  فعا4ن سياسی ،ھيچ کرده ازافغانستان ديده م

يکی به معنی واقعی کلمه روشنفکرنيستند، ورنه می بايد به چنين محفلی که از سراپای آن تعصب ونفرت و دشمنی 
ادتر وداناتر می بود، برای با پشتونھا می بارد نمی رفتند و کسی ديگررا که نسبت به بچۀ سقاو خوشنام تر وباسو

  .تجليل از ھمان و4يت پروان برميگزيدند

 رسول ني H خادم دبيرحبيام« که  بسياری از ھواداران بچۀ سقاو به اين سخن عوامفريبانه توسل ميجويند
H « زۀ يکصدم درحالی که او آدم بيسوادی بود وبه اندا.قدرت را گرفتقيام کرد و نينجات دبود گويا که او برای

 آيا بستن شاه امان H وساير مشروطه خواھان از دين چيزی نميدانست، پس او چگونه ميتوانست به دين خدمت کند؟
است؟ آيا نابودی داشته ھای فرھنگی وبستن ی فرزندان مردم خدمت به دين وبرمکاتب دروازه ھای مدارس و 

آيا تجاوز به مال وناموس مردم .دين است که او انجام داددروازه ھای تياتر وسينما وموزيم بروی مردم ،خدمت به 
دخترانی که برای تحصيل در  وتصاحب کردن دختران جوان مردم بازور وعنف، خدمت به دين بود؟ايا برگشتاندن
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 نميدانست که آدم بی علم خدا را شناخته رشتۀ نرس قابلگی به ترکيه اعزام شده بودند، خدمت به دين بود؟بچۀ سقاو
 نيخادم د" را " بچه سقاو"مثل نادان  سواد و ی بی رھزن.تواند ومناسک دين رابدرستی  بجا آورده نميتواندنمي

 H ن سفارت انگلمطابق را که  اشانسانی ضد مدنی وضد ت ا و حرکنخواند" رسولDی در کابل براسيپ 
ن ، صاف وپوست کنده خاک زدن  کردددا قلم،  اسDمنينجات دبه جريان افتاده بود،امان H خان سرنگونی شاه 

سDح کھنۀ با برای کسانی که خود را تحصيل کرده ومکتب ديده  ميدانند، جای شرم است که  .درچشم مردم است
 . شوند و حرکات عقب روانه وضد ترقی وتمدن بچۀ سقاو را توجيه کنند بحثانگليسی ،وارد ميدان

شخصيت ھای سياسی مثل جوھرشاه غوربندی،محمدعثمان خان از عوض  حبيب H کلکانی،  آيا بھترنبود تا
ليلی صراحت روشنی،وداد بارش ،يا از  سرشارشمالی،: شاعرانی مثلپروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،واز 

سيد سعدالدين  ، پوھاند دوست محمدپروانی داکتر پوھاند حسين يمين،عDم علی آئين، استاد: دانشمندانی مانند
آقای انجنيرعزيزجرئت، گردانندۀ سايت خبری واطDعاتی وھاندفاضل صاحب زاده، استاد عبدالحق واله،  پھاشمی،

ھای  وگرداننده سايت فيروزکوه، و نيزاز شخصيت صاحب قلم عزيزپور آريائی وآقای نصيرمھرين، وآقای عيد محمد
وم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه تاريخی پروان که در دفاع از استقDل وطرد بيگانگان در جنگ ھای اول ود

ميرمسجدی خان کوھستانی وميردرويش خان قشقاری وميرسيف الدين خان گلدره ئی وعلی خان : آفريدند مانند
وغيره مردان مبارز ونيکنام پروان )  پروانی-اوپيانی( تتمدره ئی و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان

يب داده ميشد وکارنامه ھای آنھا  برحسته ميگرديد و بطورشايسته ئی از آنھا   وکوھستان محافل علمی وفرھنگی ترت
  قدردانی ميشد؟ 

برخی از روشنفکران ما تحت تاثير جريانات فکری صادر شده از ماورای «به گفته دکتور اکرم عثمان 
رقی سازمان يافته بود، ً که اساسا در ضديت با اقدامات مدنی و متومرزھای کشور ما، از شورش و بلوای پسر سقا

به . کرده است شان ايجاب می ھای مورد عDقه اند که ايديولوژی ھای رسيده اند و به دريافت ھای بدست داده چنان تحليل
کنند و  کDم ديگر، بغاوت بسيار عقب روانه و ارتجاعی پسر سقاء را به عنوان جنبش پيشروانه و مترقی قالب می

ھای اتنيکی جامعه،  ھند که جز گمراھی در شناخت واقعی تاريخ و ايجاد شکاف ميان 4يهد بخورد نوجوانان کشور می
   ]١[».ثمره ديگری ندارد

  

  تاريخ دربارۀ حبيب هللا کلکانی، چی ميگويد ؟

ميرغCم محمدغبار وفيض محمدکاتب ھزاره، ھردو ازمورخان آگاه ومبارز کشور در قرن بيستم استند که بھتر 
 سال قبل از امروز درک و ارزيابی کرده ٩٠ يا ٨٠اوضاع سياسی واجتماعی کشور را در از ھرکسی ديگر 

ميتوانستند واين را ھم ميدانيم که انھاھيچ پيوند خونی وتباری با شاه امان هللا وخاندان محمدزائی نداشتند ونيز ھيچ 
نھا صاحب  درک واحساس ملی بودند، اما از آنجائی که آ. دشمنی شخصی با حبيب هللا مشھور به  بچه سقاونداشتند

به عنوان عناصر آگاه ودانای کشور،وظيفه ملی خود ميدانستند تا  رخداد ھای سياسی کشور را ضبط کنند و به آگاھی 
آنھا که شاه امان هللا   ونيزحبيب هللا بچه سقاو را از نزديک ديده  اند .و اطCع ھموطنان خود ونسل ھای اينده برسانند

 ناظر اوضاع سياسی کشورو شاھد دسايس انگليس برای سقوط رژيم امانی بوده اند، رويداد فاجعه و حاضر و
بارسقوط رژيم  امانی رادر کتب خود ضبط و ثبت کرده اند واين کتابھا تا ھنوز از ھرلحاظ قابل اعتبار و اطمينان اند 

تناد چشم ديدھای نگاشته شده توسط اين دومورخ ما دراينجا به اس. وبا ھيچ استد[لی نميتوان از اعتبار آنھا کاست
  . نامور نکاتی را بازتاب ميدھيم وبرآنھا تبصره خواھيم نمود

امانيه در داخل کشور با ضديت قوه دولت بعد از آنکه :"زيراعنوان مقدمات يک توطئۀ بزرگ مينويسدغبار،
دی مردم  بواسطۀ خرابی وضع اقتصا، وبا سياست مخالفانۀ دولت انگليس مقابل ھای ارتجاعی، ودر خارج کشور

. طرح يک توطئۀ عظيمی ريخته شد در افغانستان برضد او وسوء اداره از پشتيبانی توده ھای مردم محروم شد،
چون و4يات شمالی وغربی از مرکز  دور .ودسته جات پراکنده مخالفين تمرکز يافته وعمليات تخريبی آغازگرديد

 وھم و4يت پکتيا نوبت قيام  مستعد قيام برضد دولت نبودند )ھزاره جات وقندھار(و4يات مرکزی وجنوب بودند و
شرق کشور وديگری  يکی در .ًمخالفانه را مغلوبا گذشتانده بود، لھذا دشمن در دوجبھه ديگر مشغول فعاليت گرديد

ده وپايتخت ات سپاه گرديتا دولت مجبور بسوقي از گرديدالبته اغتشاش نخست از جبھه شرق آغ. دردر پھلوی پايتخت
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شورشيان در پايتخت ) کوھدامن وکوھستان(از جبھۀ شمال شھر کابل اشت تخليه نمايد،آنگاهرا از عسکرقليلی که د
 اجيری، اغتشاش را رھبری خاصشک نيست که در ھردو جبھه اش. دفاع بريزند وبسرعت دولت را سقوط دھند بی

  .مک ميکردندًوقسما مامورين عالی رتبه دولت با آنان ک

درصورت کاميابی اغتشاشيون دولت از بين ميرفت ودر صورت : از نظرمخالفين اين طرح جديد دوفايده داشت
وھردو و4يت دلير که درجنگھای اول ودوم افغان . ناکامی، دولت ھردو را مثل پاکتيا، بسختی ميکوفت

در ھرحال از مدتی قبل در کاپيسا .  شدندوانگليس،دشمن را بشکل بی سابقه ای درھم شکسته بودند، مجازات می
اين شخص در اوائل . زيرنظر دقيق مخالفين دولت گرفته شده بود» جبيب H بچۀ سقا«وماجراجوئی بنام مرد مشھور

واين ملک ورشکست . قرار داشت) ملک محسن کلکانی(جوانی جزء خدمتگاران شخصی يک نفراز ملکان کوھدامن 
  .دی ريفورم ودولت بودشده وبيسواد از دشمنان ج

 در قطعۀ نمونۀ اردو انجام ١٩٢٠حبيب H مثل ملک محسن بيسواد بود واما خدمت زير پرچم را در سال 
گفته ميشد که او در ايام خدمت . داشت" دم بودنه"حبيب H مرد گندم گون تنومند وميانه قامت بود که ريش. داده بود

وقتی بھمين نام در حکومت محلی کوھدامن يک دورۀ حبس را طی کرده  و. عسکری گاھی به دزدی ھم می پرداخت
وبعد از .  ودر محاذ پکتيا سوق گرديدر ذيل عساکر احتياط جلب ومسلح شد ھنگام اغتشاش پکتيا او د١٩٢٤در . بود

او .ل آمدفتح دولت به جDل اباد برگشت ورفقای عسکری خود را که بندی شده بودند از محبس فراری داد وخود بکاب
برخورد که ميخواستند تفنگ او را ) مردان مسلح(با يک دسته کوچک "قلعۀ حاجی"ھنگام عودت به کلکان در دشت

حبيب H خود به وزارت . بزور بگيرند، اما او يکنفر از متجاوزين رابکشت وتفنگش را بگرفت و بقيه  فرار کردند
وزارت حربيه قضيه را تعقيب قانونی نکرد وحبيب H . دحربيه آمده تفنگ مقتول را تحويل وقضيه را شرح دا

ازاين ببعد در کاپيسا وپروان . مرخص شد ودر کاپيسا دستۀ دزدان را تشکيل داد وخود در رأس دسته قرارگرفت
واز ھمين وقت عمليات عادی دزدی به يک توطئه سياسی مبدل . قضايای سرقت رخ داد وحکومت به تعقيب پرداخت

  ]٢[».گرديد

 غبار، در سلسله افشاء فعاليت ھای استعماری از زبان حبيب هللا کله کانی، مطالب بسيار جالب و شنيدنی نقل 
ميکند که بوضوح نشان ميدھد او چون بازيچه يی در دست انگليس و عوامل استعمار بوده و بدون آنکه خود بداند 

 بچه سقاو بعد از آنکه پادشاه شد، سرگذشت سفر حبيب هللا« : غبار مينويسد.برضد منافع ملی عمل ميکرده است
  : مختصرخود را در ماورای سرحد افغانستان در يک دربار شبانه چنين شرح داد

من از ترس تعقيب امان هللا با پسران مامای خود سکندر و سمندر در پشاور رفتم و چندی مشغول چای «
در .  ھمانجا بماندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسيدرفته دکان سماوارکشودم و» توکی«و آنگه در. فروشی بودم

رسيدم روز جمعه بود، به مسجد رفتم مCئی در منبر وعظ جھاد باکفر مينمود و چون » پديکوت«راه بازگشت به قريه 
مC بمن دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در سراه خود . تمام شد من پيش رفتم و از او دعای خير خواستم

من بچا[کی چنان کردم و چھار تفنگ و کارتوس با يک . ختی خواھيد ديد، پای آن رابشگافيد و ھرچه بيابيد برداريددر
وقتی که از لغمان بجانب کوھدامن ميرفتم باز در راه بمCئی برخوردم . ھزار روپيه نقد يافتم و برداشتم و روان شدم

ام جشن پغمان روزی که امان هللا داخل تياتر پغمان بود، باز با مCی دراي. که مرا بجھاد در برابر امان هللا امرنمود
ديگری مقابل شدم که مرا بحکم دين اسCم بکشتن امان هللا امر نمود، اما من بجھتی که جشن مسلمانان خراب نشود 

ار کرد، من به وقتی که به کوھدامن برگشتم مCی ديگری مرا ديد و فرمايش مCی پغمان را تکر. اينکار را نکردم
مرا ) مCحميدهللا(و ھم آخندزاده صاحب تگاو ) مامای معين السلطنه(تگاو رفتم و غCم محمد خان فرقه مشرتگاو 

خواستند و بکشتن امان هللا خان راه بلدی کردند و ھم بعضی خانھای پروان رابکمک من نشان دادند، منھم عزم 
  ] ٣[».برانداختن اوکرده بکابل حمله کردم

دست استعمار در تبانی با عناصر ارتجاعی داخلی در : ز شرح اين ماجرا ھا بخوبی معلوم ميشود که ا
به نظر ميرسد که . سرنگونی رژيم امانی و انتقام گيری از ملت دلير افغان تا چه اندازه و تا کدام حد درکاربوده است

مه از جمله گماشته گان انگليس بوده اند و درگوش پسرسقاو زمزمه ميکردند، ھ تمام اين مCھا که يک پيغام را
رژيم مشروطه خواھان و حاکميت شاه امان  حضرات مجددی قصد کرده بودند تا .دستوراستعمار را اجرا ميکرده اند

هللا خان را با سCح دين توسط اقوام پشتون، چه ننگرھاری و چه پکتيايی از پايه متزلزل سازند و زمينه را برای يک 
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اين روحانيت بنيادگرا .  از شمال پايتخت که بازھم روحانيت بنيادگرا در پشت سرآن قرار داشت، فراھم کنندحمله عقبی
سرانجام موفق شد تاشاه امان هللا را ساقط و وی را از صحنه سياسی کشور خارج نمايد، ولوکه افغانستان برای 

ر وساده دل افغان ھرچه بيشتر و ديرتر در آتش ساليان متمادی از کاروان ترقی وتمدن عقب بماند ومردم خوش باو
  .خواست استعمار انگليس ھمسويی داشت جھالت و فقر و مرض دست وپا بزنند، و اين تصميم شان با

  :]٤[شھرت راھزنی بچۀ سقاو

بحرانی شدن وضع در سمت مشرقی زمينه را برای نا امنی و رواج دزدی و قطاع الطريقی در شمال پای تخت 
 اسد ١٣ شھادت ميدھد که در شب ،پوپلزائی. نطقه پروان و کاپيسا به رھبری بچه سقاو مساعد ساختيعنی در م

 دو نفربرادرھريک عبدالخالق خان و عبدالظاھر خان ابراھيم خيل که روزگاری ھر دو ميDدی١٩٢٨ /ش١٣٠٧سال 
. ودارائی آنھا به سرقت برده شددرکنر ولغمان حکمرانی کرده بودند درقلعه عيسی خيل پغمان  بقتل رسدند ومال 

  ] ٥[.  بودھاواين کار آغاز دوران وحشت و دھشت سقاوي

ماه ١١پسر سقاو که درپاره چنارھند برتانوى متھم به دزدى شده و محکوم به :" غبارجای ديگری مينويسد
يق وسرقت حبس شده بود، بطور مرموزى رھاشد و به افغانستان برگشت و به تشکيل دھاره دزدان و قطع طر

بعضى متنفذين محل مانند ملک محسن کله کانى وى . او شبھا دزدى ميکرد و روزھا درکوه ھا متوارى بود. پرداخت 
شھرت او در دزدى چنان با[ گرفت که اگر . را در خفا کمک ميکرد و دستگيرى او براى پليس محلى دشوار ميگرديد

 از ترس خموشانه او و دسته او را تغذيه ميکرد وبه حکومت شبى با دسته خود وارد خانه کسى ميشد، صاحب خانه
کار بچه سقاو بجايى رسيد که مقدار پولى که از خزانه مزار بکابل مى آمد، ربود و پيگرد حکومت …اطCعى نمى داد

در اواخر نومبر شورش شينوارشدت يافت و دولت متوجه شرق بود، بچه سقاو براى قطع کردن . محل بجايى نرسيد
ه و[يات شمال کشور با کابل داخل فعاليت شد و امنيت جاده ھا را مختل کرد، وزارت حربيه براى تأمين راه ھا و را

. حفظ ارتباط نظامى باو[يات شمالى به اعزام قطعه کوچکى پرداخت، ولى بچه سقاو باتعقيبى که ميشد، بدست نيامد
ز ترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر ديگر را که آتش اغتشاش ننگرھار تي) ١٩٢٨ماه قوس ( در دسامبر 

را ) رئيس بلديه کابل(ًمتعاقبا دولت احمدعلى خان لودين . ًبه دليل امداد مخفى به بچه سقاو، محبوسا به کابل فرستاد
تا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفاى شورش  به حيث رئيس تنظيمه کاپيسا و پروان با اختيارات تامه اعزام کرد

مذاکره و «احمدعلى خان در کاپيسا و پروان ھمان روش معھود دولت را که عبارت از.گرھار پرداخته بتواندنن
به جبل السراج رفت و از آنجا بدولت اطCع دادکه کسانى » سراى خواجه«بود با دزدان در پيش گرفت و از » مفاھمه

ازآن پس جرگه . تى براى خوشنودى مردم رھا سازدرا که حکومت به نام امداد به بچه سقاو زندانى کرده است، بايس
بزرگى تشکيل و باسرکردگان کاپيسا و پروان داخل مذاکره و مفاھمه شد و فيصله بعمل آمد تا با بچه سقاو مفاھمه 

و شاملين جرگه پذيرفتند که در جلب و اعزام قوت ھاى محلى !) يعنى دولت بادزدى داخل مذاکره گردد(صورت گيرد،
بچه سقاو که ضعف حکومت را احساس کرد، منتظرمفاھمه نشد و برفعاليت خود افزود و چند . خدمت نمايندبه دولت 

احمدعلى خان با مرکز کابل قضيه را . که راھى کابل بودند درطى يک حمله ناگھانى بقتل رسانيد نفرعسکرى را
  ] ٦[.ھمه و بتوافق برسددرميان گذاشت و اختيار گرفت که به ھرنوعى که ميتواند با بچه سقاو مفا

  

  :عھد شکنی بچۀ سقاو

بچه سقاو با رئيس تنظيمه با حيثيت مساوى به مذاکره بنشست و در نتيجه عھد بستند، آنھم «:غبار مينويسد
در حاشيه قرآن با بچه سقاو سيدحسين امضاکرد و بچه سقاو قبول نمود که منبعد از مخالفت با دولت و شرارت دست 

غبار ميگويد که احمدعلى خان با اين . عفوميکند رفقايش را ولت تعھد نمود که جرايم بچه سقاو وبکشد، درمقابل د
معاھده مفتضح و بيسابقه ، بچه سقاو وسيد حسين را با خود درسراى خواجه آورده به وزيرحرب تلفونی اطCع داد 

شاه عنوانى . يد حسين داده شود تفنگ و کارتوس با معاش و رتبه غندمشرى به ھردو نفر بچه سقاو و س٨٢که 
فرمانھاى جداگانه ) احمدعلى خان لودين(و رئيس تنظيمه ) ميرھاشم خان(و وزيرماليه) عبدالعزيزخان(وزيرحربيه

معه کارتوس با معاش ) ُ بر٣٠٣( تفنگ جاغوردار٨٢صادر نمود و تعھد احمدعلى خان را با دزدان تصديق و دادن 
 .  روپيه به ھريک نفر ازدسته دزدان امر نمود٣٦٠ک از دزدان مذکورو معاش سا[نه سا[نه سه ھزار افغانى به ھري
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 ازاين ببعد احمدعلى خان بچه سقاو ودسته او را به صفت دزد نی، بلکه به صفت عمال حکومت درکاپيسا و

دعلی خان رئيس احم. پروان مقررنمود که درتمام عCقه ھا بگردد ونفری جلبی عسکری را جمع وبه کابل اعزام کند
به آنجا رفت ودر آنچانيز به تشکيل يک " تگاو" قوس به نام  تنظيم امور١٨بعد از فيصله يا تقويه بچه سقاو، در

در بيست قوس مردم ومCھا چندھزارنفردر حکومت محل آمده اعCم کردند که با برادران ھم  .جرگه کذائی پرداخت
دعلی خان بعد ازآن دومCقات  خصوصی با آخندزاده صاحب تگاو احم.جنگيد وطن خود بطرفداری حکومت نخواھند

که پسر ) [١٣٠٧ قوس ٢٠(درھمين تاريخ. ًمC عبدالحميد خان به عمل آورد، طبعا آخندزاده صاحب نيزمخالف شد
، يک دسته خان و دزد در قلعه مCويس الدين کله کانى شبانه اجتماع کرده و بچه ]سقاو از ھرجھت تقويت شده بود

شناختند و دستارى بکمرش بستند، به اينصورت پرده آخرين توطئه بزرگ و » پادشاه افغانستان«سقاو را به عنوان 
حمله " سرای خواجه"قوس بچه سقاو درمرکزحکومت محلی ٢١فردا روز . دراماى فجيع درمحل نمايش گذاشته شد

درحالی که سيد  .مله پای تخت روان شدتاراج و محافظين را خلع سCح نمود وخود به قصد ح کرده، حکومت را
  ] ٧[...."اعزام نموده بود" جبل السراج" و" چھاريکار"حسين را برای اشغال 

 که اگرشکستن سوگند در حاشيه قرآن از طرف يک مسلمان کار زشت وبدی نکته [زمی استاين ذکر دراينجا 
ن وعفو ی پای تسليمی بچه سقاو به نادرخاباشد، پس چرا نقض عھد از سوی بچه سقاو تقبيح نميشود وصرف وقت

سوگند شکن می گويند؟ مسلمانان معتقد اند که کسی که سوگند خود  يد، نادرخان راآوی از سوی او به ميان می 
شکنی را خواھد ديد و به  زود نتيجۀ اين سوگند درحاشيۀ  قرآن مجيد را بشکند، قرآن خصم جانش ميگردد، دير يا

 ماه بعد از امارت وقتی از سوی نادرخان شکست خورد وبه شمالی ٩، ازاينست که بچۀ سقاو ود ميرسدسزای عمل خ
ًمتواری گرديد، و بمنظورعفو مجددا با امضاء درحاشيۀ قرآن خود را به دولت تسليم نمود، درحالی که او وياران او 

يرا بچه سقاو و دار ودسته اش، درطول ميدانستند که نادرخان تنھا ميتوانست حق هللا را ببخشد، نه حق العبد را، ز
  بايد به   ماه حکومت خويش درحق مردم افغانستان ظلم وتجاوز و غارت برمال و ناموس مردم کرده بود و٩مدت 

   .،که رسيد اعمال خود ميرسيدجزای

  :تحقق يک فاجعۀ تاريخی

مھيا کابل ازشمال سقاو حمله بچه ننگرھار زمينه برای با مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل 
در جبل السراج :غبار ميگويدکه. گرديدواين ھمان چيزی است که برای سقوط دادن رژيم امانی پيش بينی شده بود

سيد حسين اول شھر . دولت منتظرامر و ھدايت احمدعلى خان رئيس تنظيمه بودند  نفرى عسکر٩٠٠يک غند
 ًمود و متعاقبا جبل السراج رابدون جنگ به تصرف خود درآورداريکار را که بى دفاع گذاشته شده بود، اشغال نچ
 ٢٢( دسامبر١٢در. و عساکر تسليم شدند و وزارت دفاع يک روز بعد از اين حادثه مطلع شد) ١٩٢٨دسامبر١٠(

برکابل حمله کرد، اما از جانب شاگردان تعليمگاه سوارى در نزديک شھرآرا جلوش گرفته شد و H حبيب ا) قوس
ولى خان با چند تن عسکر و بدنبال او وزير دفاع عبدالعزيز خان با اراکين آن وزارت رسيد و تاشام سپس محمد

 و ٢٣در روزھاى .  نفر تجاوز نميکرد٨٠با آنکه مجموع تعداد مدافعين دولت از  .حمله آوران به عقب رانده شدند
ضع گرفته و تقويت شده ميرفت ، درحالى که  بچه سقاو از کوه کافر و نه برجه و باغ با4 تا کوتل خيرخانه مو٢٤

  . کلوله پشته و تپه شيرپور شکل دفاعى اختيار کرده بود دولت در شھرآراء و قلعه بلند

زن و طياره نمودند، اما شاه نپذيرفت و  با مشاھده اوضاع افسران به شاه پيشنھاد استعمال توپ ھاى دور
تا  مامورين بزرگ اصرار کردند. نه براى سرکوبى ملت افغانستاناين اسلحه براى دشمنان افغانستان است : گفت 

کردند، بچه سقاو در زيرآتش توپھاى دولت  ًاجازه داده شد و متعاقبا توپھاى بزرگ بصدا درآمد و طياره ھا پرواز
ما شد،ا درآن طرف تپه شيرپور به ضربت چره شرنپل در پشت خود زخم برداشت و به جاى نامعلومى برده و مداوا

  ] ٨[" .جنگ ھاى متشتت و پراگنده و غير قاطع دوام داشت

سکرتر شرقی سفارت انگلستان در درکابل با حبيب H کلکانی ارتباط «داکترعبدالرحمن  زمانی مينويسد که 
  ]٩[ ». او را در شفاخانۀ سفارت انگلستان معالجه نمود١٩٢٨داشت ودر دسمبر

شاه بر اثر فشار مادرش که او را تشويق به مقابله با )  قوس٢٦= دسامبر١٦(روز چھارم حمله برکابل 
 جمعيت زيادى جمع شدند تا .دشمن مى نمود از ارگ بيرون شد و باپاى پياده با چند باديگارد به پل باغ عمومى رفت

ه  شاه دريشى خاکى رنگ عسکرى پوشد،که  نويسنده کتاب آتش در افغانستان مينويسد.بشنوند که شاه چه ميگويد
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که با4ى آن گلدانى گذاشته شده  ديد خان به اطراف خود نگاه کرد، يک ميزH بود و ھوا ھم چندان گوارا نبود، امان ا
که شما را  آيا در نظر داريد و ميخواھيد:بود،گلدان را برداشت وبا4ى ميز ايستاده شد و سخن رانى کرد و گفت 

 و ناموس تان تجاوز نمايند؟ اين موضوع ورستگارى دردست اسيرنمايند، خانه ھايتان را چور کنند و به زنان
آنھايى که در نزديکى شاه قرار داشتند .آنگاه ھدايت داد که اسلحه و کارتوس بين مردم توزيع کنند.خودشماست

 از با4ى ميز پائين شد شاه مانند آن روز نشنيده بود، که صداى شاه مرتعش است و ھيچکس صداى شاه را دانستند
 دسامبر زنان و فاميل خود را ٢١بروز  . ظاھرشدن شاه دربين مردم کابل بودآخرين قصر سلطنتى رفت و اين و به

و نورالسراج خواھرشاه و علياحضرت و غDم صديق خان  توسط طياره به قندھار فرستاد که در بين شان ملکه ثريا
  ] ١٠[.نيزبودند

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

H  حضرت شور بازار محمد صادق مجددى را بخاطر آرام ساختن تبليغات مذھبى و تامين ارتباط با مDحميد١٩٢٩
بکابل اباء ورزيده بود و از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در ھشتم جنورى تگابى که از آمدن 

 جنورى ١٤ درتاريخ .با صدور فرمانى فسخ کرد، اما سودمند واقع نشد بسيارى از رفورم ھاى پيشنھادى خود را
واگذاشت H رادرخودسردار عنايت اشاه با عده ئى از ارکان دولت کابل را بقصد قندھار ترک و مقام پادشاھى را به ب

 بچه سقاو برسرير سلطنت کابل ١٨ و درتارخ .که اين آخرى فقط براى سه روز پادشاه بود) ١٩٢٩جنورى ١٤(
  . تکيه زد

که مريدان  (بدينسان ضديت خاندان روحانى پرنفوذ حضرت شوربازار با اصDحات امانى در اتفاق با قبايل
امانى نقش عمده و اساسى داشت و ھمين اتفاق ناميمون در وجودشورشھا و  عليه دولت )سنتی حضرات بودند

 بقول غبار انقراض .اغتشاشات گليم دولت امانى و مشروطه خواھان را براى نيم قرن ديگر در کشور جمع کرد
» فاجعه تاريخى« و استقرار حکومت اغتشاشى بچه سقاوبجاى آن درافغانستان به حيث يکH سلطنت شاه امان ا

 ] ١١[ ".تلقى گرديد

نه تنھا آغاز فصل تاريک تاريخ افغانستان بجای شاه امان H قرارگرفتن بچه سقاو بر تخت سلطنت افغانستان 
زيرا که ملت مغرور افغان به پادشاھى مردى تن در داد . است بلکه توھين بزرگى به ملت افغانستان نيز بشمار ميرود

از دين چيزى ميدانست و نه در راه حصول H نه به اندازه يکصدم شاه امان که نه سواد و نه سوابق نيک داشت و
  .استقDل گام برداشته بود

  :چشم ديدھای فيض محمدکاتب دربارۀ بچۀ سقاو

در کتاب مورخ نامدارکشور مCفيض محمد کاتب در بارۀ سقوط دولت امانی که به تحريک انگليس ھا صورت گرفت 
 ھجری شمسی توسط ١٣٠٧نخست نايرۀ انقCب وشورش ضد امان هللا خان درسنۀ «:چنين مينويسدنژادنامۀ افغان 

وآنان شھر . مردم را اغوا کرد(!) شينواری ھا وبه تحريک [رنس انگليس برپا شده به اظھار اوامر ونواھی دينيه
ی وزينت مملکت ومدنيت ملت را در جCل آباد وعمارات عاليه دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند وعظمت وترق

انظار خودی وبيگانه نشان ميداد، آتش زدند وسوختند وضياع ومتاع اھالی شھر واثاثيه وقورخانه دولت را غارت 
سفيرانگليس درکابل » ھمفريز«وخراب نمودند ودرعين اشتعال آتش قتال وجدال،اھالی کوھدامن وکوھستان به اغوای 

زاعضای سفارت انگليس که ھفتۀ يک ودو روز به بھانۀ تفريح دراستالف و فرزه و ا) شيخ محبوبعلی افريدی«و
شکردره وقلعۀ مرادبيک و سرای خواجه وچاريکار وغيره رفته ،مردم و بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا 

لت ميکردند و دولت برخCف امان هللا رھسپار و درخفا ملت را برضد او د[ وھم وزراء خائن وغدار. تحريک ميکرد
جديد ا[ستقCلی را که دراقطار وانظار عرض اندام کرده بود،چنان از بيخ وبن برانداختند که اگرسياست عميقۀ سريح 

ترک غرض خصوصی خود را کرده، افغانستان را به حال خودش ) روسيه(وشمالی) انگليس(التغير ھمسايه شرقی
وحال آنکه ھردو ھمسايه از رقابت ھم لحظه ای ولمحه ای .شت نخواھد رسيدگذارند تا پنجاه سال ديگر به حالتی که دا
  ]١٢[».را آسوده و راحت نخواھند گذاشت) افغانستان (آرام ننشسته، برای حصول مدعايی خود

با مردم کابل چگونه بود؟فيض محمد کاتب » حبيب هللا، خادم دين رسول هللا«ًواما عملکر بچه سقاو به عنوان 
بين ملت مخالفت « ناميده عCوه ميکند که » انقCب فجيعت انتسابی « شمديد خود ، اغتشاش بچه سقاو را ، بنابر چ
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[ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بCد و تقاتل عبادنھاده، بغض و فحشاء را پديدار 
  ] ١٣[».کرد و جمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت و اسارت افتاد

آنھارا . برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود ندارد« : ًفيض محمد درباره فرمانروايان سقوی ميگويد
امير حبيب هللا ھرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنھا خود را خادم . صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت ناميد
سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع وطن ذخيره . يب مردم استدين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای فر

شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم سوق 
ن باوجود اي. درواقع اينھاسپاه شيطان اند که آباديھا را تباه ميکنند وخانه ھا را غارت وچپاول مينمايند. ميکردند

وزيران فاسد، حضرات و مCنمايان و ساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از دست ھمينھا برسرمردم آمده 
:  فيض محمد جای ديگری از رژيم سقوی اينطور ياد ميکند]١٤[».خير وخيريت است: است، می بينند و ميگويند

د پيدا کردند و به آنھا گفته شد که مجبوراند ھر کدام با سقاويھا ليست دخترانی را که درعھد امانی به مکتب ميرفتن«
  ]١٥[» .يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج نمايند

ملک محسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد «  والی کابل 
ن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی امرنمود تا  حامله بود تا زمان تولد کودکش ز غرغره شود،چون آن زن

ملک محسن جواب . مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که اين کار خCف شرعيت است
   ]١٦[».اگرخCف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام بايد عملی شود: داد

ايب السلطنه حبيب هللا در اول ماه جو[ی ھمراه سپاھيان خود حميدهللا برادر ون«:فيض محمدکاتب مينويسدکه 
بر سرچشمه حمله کرد و بدون تفکيک تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را غارت وتمام گله ھای مواشی مردم 

يون راچپاول نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند واباديھا راخراب ساختند و به ارزش يک ونيم ميل
 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود ۴٠ نفرمردو ٣۴پول مال وھستی مردم را غارت نمودند وسرانجام به تعداد 

   ]١٧[».وزنان را به سپاھيان خود سپرد تا درشھر کابل بفروشند  بکابل آورد ومردان رابزندان 

شد بزرگ زمان خود بشمار درھمين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی که يک عالم دينی وھم پير ومر
ميرفت، و از نفوذ روحانيت خود در از پا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام ھزاره ھای 

 اپريل فتوای مبنی برقتل تمام ٢۵حضرت شوربازار درتاريخ « : مينويسد  فيض محمدکاتب. مقيم کابل صادر نمود
بسياری از اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد يافته . يکردند صادر نمودھزاره ھای که درکابل زندگی م

وقتی که ما با امان هللا : اين فتوا را با قھر رد کرد وگفت) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. بودند وزندگی ميکردند
رم کوھستانی بودن کشته نشد ونه می جنگيديم و او برتخت پادشاھی نشسته بود، يکنفر کوھستانی ازطرف او به ج

اين حضرت که خود رامسلمان : فيض محمدکاتب می افزايد.صرف نظر از صدھا وھزاران مثال ديکر . زندانی گرديد
 اين آيت قرآن شريف را   من نميدانم که وی آيا.ومرشد بزرگ ميگويد، ھمواره به اينگونه تحريکات دست ميزند

يک چنين . ھرکس مسول اعمال خود است وھيچ بنده بار ديگری رابدوش نمی برد: خوانده است يا نه که ميفرمايد
 ريخته وخون  مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون ھزاران مسلمان حنفی مذھب بزمين

انه چپاول ھزاران ديگر اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا تمام خون مردم ھم مذھب خودش استند، ھزاران خ
ميشوند و برناموس صدھا زن ودخترنابالغ تجاوز صورت ميگيرد،و اينھا تمام به علت نافھمی و تعصب وی صورت 

 ]١٨[».من يقين دارم که خداوند سزای او راميدھد ويکجا با دشمنان دين به دوزخ فرستاده خواھدشد. گرفته وميگيرد
ً بچه سقاو را بچشم   ًخی از نويسندگان ما که دوره وحشتجای تاسف است که بر:آقای جھانی اظھار ميکند که 

  ]١٩[. خطاب ميکنند »جوانمرد«و" عيار"سرديده اند،بازھم او را

مولف نژادنامه افغان، به عنوان «: حاج کاظم يزدانی ناشرکتاب نژادنامه افغان، درمقدمۀ مفصل خود مينويسد
او .  بيش از ھرکس ديگر زمامداران زمان خويش را ميشناسديک نفر دانشمند، مورخ،روشنفکر، مبارز نويسنده آگاه

حکومت افراد بيسواد، مستبد وبی خبراز اوضاع جھان را برای افغانستان  سخت زيان آور می داند وازاينکه 
 ١٦سياستبازان جاه طلب، افغانستان را صحنۀ رقابت روس وانگليس قرار داده اند،تأسف ميخورد، چنانچه در صفحه 

تا پنجاه سال ديگر نميتواند به ]اين کشور[اگرانگليس وروسيه افغانستان را به حال خود گذارد، :مه مينويسدنژادنا
  ]٢٠[.حال اوليه اش برگردد
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 کاتب ميخواست يک امير آگاه وآزادمنش ودلسوز وبا سواد وعدالت پرور وضد استعمار برافغانستان حاکم 
برای افغانستان سم مھلک )بچۀ سقاو(کاتب ميگويد که حکومت او . انه افرادی چون بچۀ سقاو وامثال آنھ. باشد
کاتب در کتاب تذکرة ا[نقCب حکايتی نقل ميکند . ازاين روی کاتب مردم ھزاره را برضد بچۀ سقاو تحريک کرد.است

ب چنين خCصۀ نوشتۀ کات.که معلوم ميشود بچۀ سقاو درعين بيسوادی آدم مکار وحيله گر و عوام فريبی بوده است
بچۀ سقاو کCنتران وريش سفيدان کابل را در قصردلکشا دعوت )ش١٣٠٨ حمل ١٩( شوال٢٧روز دوشنبه : است

امان هللا خان از دين اسCم «:کرد و در محضر آنھا که عده ای از مردم شينوار ولوگر  ھم حضور داشتند،چنين گفت
تا . افغانستان را به اجبار وفشار بت پرست سازدروی برتافته، به پرستش اصنام پرداخته، ميخواست عموم ملت 

اينکه من به تحريک علمای ربانی درحالی که دست از جان شسته ، کوه گرد سرقت وصحرانورد غارت بودم،اقدام بر 
قلع وقمع اوکرده، مظفر به مرام آمدم که اينک به بيعت جمعی ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گرديده ساعی 

پس ازادای اينگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه ھای که از . که تائيد دين شريف سيد المرسلين نمايمو جاھدم 
فرانسوی » فوشه«کوھدامن،خواجه صفا، وغيره جاھا،بکوشش مسيو  جCل اباد،بگرام،:حفريات باستانی از نواحی 

ولت افغانستان را به کارپردازان بدست آمده بودند،وايشان حصۀ خود را در پاريس برده وحصۀ د» برتو«ومسيو 
اينست معبودھای او : حکومت سپرده بودند، امان هللا خان آنھا را در موزيم خانه نھاده بود، برداشته، به حضار گفت

قربان دی سم، بيشک ته «:گفتند) پشتو( را بوسيده به زبان افغانی)بچۀ سقاو (وايشان او. که به چشم سرمی  بينيد
واين نمايشات در قلوب عامه که از علم تاريخ واديان بی خبر بودند، مؤثرمی » ! بت شکن يیپادشاه اسCم او 

  ]٢١[.نمود

او دليل . خان را در پغمان ترور کند، مگرنکردH  تا امان اه بودکرد بچه سقاو بارى قصددرحالی که 
 بيرون آمد و بگرفتن وضو اميردر حاليکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش« :انصراف خود را چنين ميگفت 

من که تا آن ھنگام فکر ميکردم او کافر و از خدا روى برتافته است، مگر اينک مى بينم که مناسک شريعت .پرداخت
و اسDميت را بجا مى آورد از تصميم خود منصرف شدم و با خود گفتم که چرا يک چنين جوان خوش سيما و 

   ]٢٢[».ن او منصرف شدممسلمان را به قتل برسانم و لھذا از کشت

  :کارنامه ھای حبيب H کلکانی

برای ملتی  که گوھر استقDل را با قربانی دادن فرزندان خود از چنگ اسعمار  بدست آورده باشد، اگرنداند 
که از اين گوھر گرانبھاچگونه پاسداری کند و از آن در راه اعتDی وطن وسعادت  مردمش استفاده نمايد ، عاقبتش 

ن خواھد بود که دوباره  به دھل استعمار برقصد و در برابر کسی  قدعلم کند که کمترين خدمتش به مردم تحصيل چنا
استقDل کشور بود و جز سرفرازی مردم وتعالی کشورآرزوی ديگری نداشت و به رھبری دزدی راضی شوند که نه 

ًا بايد يک فاجعه تاريحی ويک شرمساری ملی  اين  را واقع. دانش داشت و نه درفکر رفاه  مردم وترقی کشور بود

منظورخلع کردن شاه امان H از سلطنت کابل و بقدرت رساندن حبيب H کله کانی مشھور به بچۀ . شمرد
  .سقاواست

 با رويکار آمدن پسر سقاو تمام دست آورد ھاى استقDل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، 
بی امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و .  دروازه ھاى مکاتب و آموزشگاه ھا دولتى مسدود گرديد. نقش بر آب شد

ھواداران نھضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده . دارائى و ناموس مردم آغاز شد
ى، از سوراخ ھاى بينى ھر افغان براى مدت نه ماه ھمان ملتى که بگفته ھمفريز سفير انگليس درعھد امان. شدند

نفس آزادى و استقDل فوران ميکرد، چنان در بند کشيده شدند که در کابل ھرکه دختر زيبائى داشت بزور به نکاح 
 ماه چھل بار بدون موافقت دختر ٩دزدان ھمکار پسر سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در مدت 

 حرم وسيعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود آورده بود که بعلت وسعت حرم بعد از وخانواده اش ازدواج کرد و
   ]٢٣[.مرگش بسيارى از آنان باکره مانده بودند

افغان که ناظر عملکرد اولين  روزھای قدرت بچۀ سقاو درکابل  بوده، می  پروفيسرمحمدعلی ميوندی،مؤرخ
. رگ در دست چنان ظالمانی افتاده بود که به ھيچ قانونی پايبند نبودندا. برشھرکابل ظلم بيحد صورت گرفت« :نويسد 

کتابخانه ھا، [براتوارھا،وموزيم شاھی،غارت گرديدند . دروازه ھای مکاتب ومدارس وموسسات سودمند مسدود شدند
شراف ودانشمندان را بچۀ سقو، ا]دزدان. [وکتابھای ناياب تباه و سوختانده شدند و يا به قيمت خيلی نازل فروخته شدند
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به بسيار بی عزتی و رسوائی از خانه ھای شان می کشيدند و شکنجه ميکردند و به بازارھا می گشتاندند،وبا زور پول 
دزدان ھمکار بچۀ سقاو ھريک خود را پادشاه ميدانستند،حتی يک عسکر سقاوی ھم خود . و دارائی شان را ميگرفتند

به تاجران گفته ميشد که به حکومت بيشتر پول بدھيد . است ھمان را انجام ميدادرا مستقل ميدانست وھرچه دلش ميخو
خشم اين . اين گروه بيسواد ومستبد برتمام مردم دارا ومتمول بدگمان بودند. واگرنه منتظر شکنجه ھای ما باشيد

نه کس چيزی گفته . ديدپادشاه خون آشام فروکش کردنی نبود و برھرکه بدگمان ميشد بC درنگ قربانی غضب او ميگر
اکثريت قربانيان بدبخت با توپ پرانده ميشدند، يا با تفنگ نابود .ميتوانست و نه برای کس مجال گفتن داده ميشد

قطع  کردن اندام انسان ھا کار .ميگرديدند، يا در تيل داغ انداخته ميشدند، يا در قفس ھای آھنين زندانی ميگرديدند
  ]٢٤[».دمعمول وھر روزۀ سقاويان بو

گرى حکومت سابق را ديدم براى خدمت  من اوضاع بى دينى و[تى«: در اولين نطقش گفتحبيب هللا کلکانی 
المال را به تعمير و مدرسه ضايع  آينده من پول بيت . گرى نجات دھم دين کمر بستم تا شما برادرھا را از بيدينى و [تى

گذارده بود هللا کنند و نماز و عبادت نمايند و ماليات ھاى که امان انکرده به عسکر و مC خواھم داد که خوب زندگى 
از قبيل گمرک و ماليات بلدى و غيره را ملغى نموده و بعد از اين گرفته نخواھد شد و من پادشاه شما ھستم و برويد 

   ]٢٥[» .بخوشى بگذرانيد

 به صفت والی با ميان مقرر کرد، ھای طرز اداره او اين بود که او شخصی از مردم شمالی را يکی از نمونه
السلطنه تازه مقرر شده و در آنجا   والی وقتی به باميان رفت ديد شخص ديگری به عنوان والی از جانب نايب

 بکابل گزارش دادند و منتظر ھدايت از مرکز در وھر دو والی پس از مشوره موضوع را به پسر سقا. حضور دارد
از موضوع اطDع يافت، ھدايت داد آن دو والی با ھم کشتی بگيرند، ھر که مغلوب  وقتی وپسر سقا. باميان ماندند

 تعيين شده بود، در اين مسابقه کم آمد و مغلوب شد و بکابل وايکه از جانب پسر سقا اتفاقا والی. شد به کابل بيايد
: پسر سقاء گفت.  گزارش داد از او پرسيد چرا از باميان برگشتی؟ والی جريان راوپسر سقا. نزد پسر سقاء برگشت

اش را گرفت و چند مرمی بر والی حواله نمود و او را  خورد، بعد تفنگچه والی کم زور و مغلوب شده بدرد من نمی

گاھی سفرای کشورھای خارجی  H گاه يک مثال ديگر، معروف است که به پسر سقاء حالی کردند که شاه امان    .کشت

گفت، خيلی خوب     .کند که تو نيز چنان بکنی کرد، دولتمداری ايجاب می نھا مDقات میپذيرفت و با آ را به حضور می

پسر سقاء پس از . سفراء ھم فردا به حضور پسر سقاء حاضر شدند. فردا سفراء را به حضور من حاضر کنيد
کرد،   فکر میوسقابيچاره پسر » !تان دوچند بعد از اين کارتان ھمان کار و معاش: احوالپرسی خطاب به سفراء گفت

خنديدند، ارگ را ترک گفتند و  سفرا در حاليکه در دل بريش او می. بگير دولت او ھستند سفراء معاش خور و حقوق
 . زياد داردوسقابچۀ از اينگونه کارھای مضحکه . ھای خود برگشتند خانه به سفارت

 را وH پسر سقا دار کشور، حبيبفرھنگ ھر سه مورخ نام ميرغDم محمد غبار، کھزاد و مير محمد صديق    

بھره بود و با دادن القاب کرنيل خود مختار و جرنيل خود  اند از نعمت سواد بی الطريق دانسته گفته راھزن و قطاع
 .کرد اش، خود دولتش را استھزا می مختار به ھمکاران دوران دزدی

      

H از سوی حبيب H کلکانیتکفير شاه امان :  

واجب ومستحب وکفايه   نماز را از ھایفرض که حتی نماز خود را بدرستی نميدانست وکانی، حبيب H کل
 که  صد چند او مسلمان بود واسDميت را بھتر از تمام ارکان حکومت او شاه امان H رافرق کرده نميتوانست، 

مامت نماز را خود بجا می آورد، ميدانست و در افغانستان اولين شاھی بود که در نماز ھای جمعه خطبه ميخواند وا
 دليل بی کافر ميشمرد واصDحات اجتماعی وتدريس علوم معاصر در مکاتب افغانستان را ، مگر بچۀ سقاو او را

دينی او تعبير ميکرد و فتوايی عليه او صادر نمود و يک عده رجال و کارمندان رژيم امانی را مجبور به امضای آن 
سDم شفاھی را منع و سDم اشاره را مروج :  " فتوا دليل کفر شاه امان H مواد ذيل بودغبارميگويد که دراين: کرد

معين نموده، ريش تراشی را ) پيرھن و تنبان( ساخته، عوض دستار، کDه مقررکرده، دريشی را عوض لباس قديم
اده، با علمای دين مخالفت داشته رواج داده، مکاتب زنانه تاسيس کرده، برقع را برانداخته ، متعلمات در خارج فرست

، محصلين درمکاتب انگليسی تحصيل کرده، سنه شمسی را به جای سنه قمری تعيين کرده، تاريخ و سنه انگليسی 
را اعDن کرده، رخصتی جمعه را به پنجشنبه تبديل کرده، معاش مD امامان وموذنھا را موقوف کرده ،حضرات 
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را محبوس و قاضی عبدالرحمن خان ) صوم مجددی پدر صبغت H مجددی محمدصادق مجددی و محمدمع( مجددی 
مD امام حضـرت صاحــب را اعـدام نموده، امر معـروف مDھا را منع کرده، بـت پرستی وشـراب خواری را ترويج 

خDف )  خانامان H(را اعدام کرده، پس اعمال او) شورشيان پکتيا(نموده، مD عبدH و علماء و اکابر جنوبی 
غبار می افزايد که درميان ھفتاد و چند نفری که اين فتوا را امضاء کرده بودند، تنھا عبدالھادی » .شرع بوده است

  ]٢٦[."جزئيات مسايل را علماء ميدانند: "داوی اين جمله را درپای امضای خود عDوه کرد که

صورت دقيق  مواد اين تکفيرنامه  را قيد ش زل نويد،سابق استادپوھنتون کابل در اثر تاريخی ا دکتورسن
   :کرده  که از آنجمله درمادھفتم  وھشتم آن ميخوانيم 

 احکام و شرايع علم و دينی که مفاد ھا، مکتب به, دارند را بالغه دختران حکم شرعا که  ھای بچه اينکه -٧
  .اند شده بيباک ھمگی ھا بچه خود و واصل زيادی ھای خلل شان دراعتقادات بلکه نبوده مرتب برآنھا قرآنی

 حساب و خط که علمی آين نه است قرآنی احکام علم از مقصد است، کفايه فرض مسلمه و مسلم ھر بر که علم طلب
  .بگيرند ياد کفررا السنهء و ماضی سDطين و بDد نام ويا انگريزی

   ، کشيده داراسDم از را Dمیاس بالغه دختران که نيست و نشده رواج اسDمی مذھب و ملت ھيچ در اينکه -٨

 اھالی ما جميع اش قبيحه کار اين از. بگيرند را ياد انگريزی حساب و خط تا کرده روانه کفر بDد در محارم بدون
 چنين پادشاه ھيچ زمان ھيچ در. بوديم شده اسDميه و کفر بDد اھالی ھمه )مورد طعن قرارگرفتن(مطعون اسDمی

  ]٢٧[."کرد خواھدن و نکرده صريحه زا ظلم

 پی سقاو بچۀ عھد دينی علمای دانش وفقدان جھالت عمق به ميتواند فتوا، اين مواد به توجه با خواننده
  :سپرد نشر بدست نوشت و اعDميه آن ترديد را برای ذيل شد متن مطلع فتوا ازاين وقتی امان H خان. ببرد

 فیمصط ومحمد يکی) ج(خداوند اينکه بر ميدھم شھادت" 
 که بدانيد ,مسلمان برادران ای . اوست حق پيامبربر و بنده) ص(

 مجھز دانش سDح به را افغانستان مردم که بود اين من ھدف يگانه
 و خداوند طرف از چنانکه را حقيقت اينکشور مردم که باشد تا سازم

 و دزدی خرافات، از اجتناب با و دريابند شده داده تعليم پيامبرش
 بدست جھان ملتھای بين در را خويش مناسب اهجايگ خونريزی

 را طغيان علم خود آگاه نا دوستان اغوای به شما اکنون ولی. آورند
 فرزندان از زيادی تعداد آن نتيجه در که ايد کرده بلند من عليه بر

 شوم عواقب به ای لحظه. اند داده دست از را خود جان اسDم شجاع
 متوجه چيز چه شورش از بعد که نکرديد فکر و نيانديشيديد آن

 اعDن کافر مرا که را آنھائی قضاوت من ّاما و. شد خواھد افغانستان
 از که, مرا تواند نمی ھيچکس. سپارم می بزرگ خداوند به اند کرده

 بيرون اسDم دايرهء از, ميباشم صادق مسلمان يک قلب صميم
    غازیشاه امان H اعليحضرت                                                              ]٢٨["H امان...سازد

علت تمام اين توطئه ھای عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، يک افغانستان آباد ومرفه ومستقل تحت 
دی رھبری شاه امان H را برای حفظ  منافع سياسی واقتصادی ونظامی خود تھديدی ميشمرد وبنابرين برای نابو

 که بدون دريغ به قبايل آنسوی سرحد کمک ميکرد،ازانواع توطئه ھا ودسيسه ھا تا سرحد ترور نين رژيم جسورچ
ونابودی فزيکی شاه امان H  استفاده کرد، وچون نتيجۀ دلخواه بدست آورده نتوانست،  در صدد برانداختن سلطنت 

  . رسيدن به اھداف خويش استفاده کندوی شد وسعی نمود از وجود رھبران مذھبی ومخالفين دولت برای

، در مورد دسايس »بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس«داکتر زمانی دراثر ذيقمت خود زيرعنوان 
ايرمن " راپورھای مطبوعات بين المللی، موجوديت 4رنس جاسوس مشھور انگليس به نام«: انگليس مينويسد

نام سياست بيطرفی، پرواز ھای طيارات انگليسی  وفرو ريختن اوراق کارشکنی ھای بی پردۀ انگليس ھا تحت "شاو
مDقات سفيرانگليس با حبيب H کلکانی، تداوی حبيب H ) ھنگامی که کابل تحت حملۀ مخالفان قرارداشت(تھديد آميز

تر ويد آسترليائی کلکانی توسط انگليسھا، دسيسه سازی نمايندگان انگليس درکابل، فعاليت عبدالواحدشينواری يا مس



  
 

 

  ١٣تر ١٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

وجاسوسان ديگر انگليس وافشای اسناد کوشش کتمان دست انگليس در توطئه ھای ضد نھضت امانی واسناد ديگر 
  ]٢٩[».در پھلوی عوامل داخلی ، نشاندھندۀ نقش عمدۀ انگليس در سقوط نھضت امانی ميباشد

حيثيت نه تنھا استقDل سياسی افغانستان، او با حصول :  مرد انقDبی و از خودگذری بودً شاه امان H واقعا
واعتبار انگليس ھا را درانظارجھانيان خورد وخمير نمود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی 

مبارزه باسنتھا و عنعنات ناپسند قرون .نيز بجان خريد ،خوانين و روسای قبايل و روحانيون بزرگ، دشمنی آنھا را
 چون ترک لباس سنتی پيرھن وتنبان و پوشيدن لباس اروپائی بجای آن، گذاشتن کDه شپو يا قره وسطايی جامعه ،

که بيشتر ازيک  شنبه، دستور انتخاب يک ھمسر به مامورانيپنجرخصتی جمعه به  قل به عوض دستار، تبديل روز
ف حجاب زنان و دادن حق بسيار پيری در اردو، گرفتن امتحان مDئی از مDنماھا، کش ھمسر داشتند، لغو مريدی و
آتش  ازجمله اقداماتی بود که ھريک ميتوانست... و... با مردان مسن و لغونکاح صغير برای شان در برابر مردان و

از اينھا که بگذريم، شاه امان H درجبھه خارج نيز .  و او را از سرير قدرت پائين بکشد دشمنی را با او دامن بزند
کمک به شورشيان بخارا : ًمثD: ل شد که برای ثبات کشورش ميتوانست بسيار خطرناک باشدبه اقداماتی متوس

برای آزادی کشورش از تسلط بلوشويکھا، حمايت از انورپاشا و ابراھيم لقی،  وارسال اسلحه وافراد به اميربخارا
ستگيرکردند و ھم طDی د اسلحه کمکی افغانی را درحاليکه بلشويکھا ھم عساکر و.رھبران جنبش آزادی بخارا

ھمچنان تحريک قبايل آنسوی سرحد برای آزادی و دعوت سران شان به کابل، . پادشاه بخارا را ضبط نمودند
برسميت شناختن حکومت مؤقت انقDبيون ھندی و پذيرفتن مھاجران ھندی درافغانستان، ھريک روغنی بود که آتش 

                                                                                        .دشمنی انگليس با او را شعله ور ميساخت

  

  :نتيجه

 با مطالعه نکات فوق که از زبان مؤرخان نامورکشور نقل قول گرديد، برای ھيچکس جای شک وشبھه ئی باقی نمی
، جاھل، ضد تمدن وفرھنگ ، ضد راھزن  يک دزد، درتاريخ کشور بحيث بچه سقاوحبيب H مشھور به ماند که 

يک عيار منحيث ھيچکس او را ارتجاع وآله دست انگليس تثبيت شده است و  دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر
مردم کابل وھيچ يک از اھالی کوھدامن مايۀ برای ويک جوانمرد وحافظ ناموس وجان ومال خود نشناخته اند، و

 ندارد، اما برعکس به ھمراهی گجز سرافگندرانانس برپا ميدارند، نيزحاصلی افتخار نيست وبرای آنانی که بنام او کنف
نام ھای ميرمسجدی خان کوھستانی وميربچه خان کوھدامنی وعلی خان تتمدره ئی وميرسيف الدين گلدره ئی 

مايه برای عموم مردم افغانستان چه پشتون وچه تاجيک ) اوپيانی(خان  وميردرويشخان بابه قشقاری وعبدالقادر
  . مباھات است

مقا4ت مطول، مدال عياری را برگردن بچۀ خواندن و آنانی که ميخواھند با راه اندازی کنفرانسھا وسيمنارھا،
بکاھند، فقط وحقوق زنان معارف متعالی وحامی سقاو بيندازند و ازقباحتش برای سقوط دادن يک نظام مترقی و

او را برتر وبھتر از   به نمايش ميگذارند ولی ھرگز نميتوانند ھمراه با تعصب خشک قومی شان سبک مغزی خود را
فريب بدھند ،چه تاريخ قضاوت خود   راتاريخشاه امان H غازی بر اذھان وعقول جامعه تحميل کنند، زيرا نميتوانند 

  ی خويشتن  رسواکردن خود و ريختن آبرو فقط نتيجه چنين تDش ھايیرا در مورد حبيب H کلکانی  کرده است و

  ٢٠١٥/ ١/ ٢پايان  . است

  

  :زيرنويس ھامآخذ و

  ٢٥٩سويدن،ص١٩٩٦کودتای ثور وپيامدھای آن،چاپ ٍ- ]١[

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

  ٨١۶، ص ١غبار ، ج - ]٣[

غلط »قوس«يا» سقاو«د که نوشتن نشان ميدھنکنند وطوری مي نوشته» بچۀ سقاء«برخی نام بچۀ سقاو را بصورت - ]٤[
درست است، من فکر ميکنم که کلمۀ سقاء ، يک اصطDح علمی، ادبی وفلسفی نيست که اگر بصورت اصل آن » سقاء«ولی

نوشته " سقاو"چه بصورت تلفظ عاميانه آن "سقاء"به نظرمن کلمه . نوشته نشود، درمعنی و مفھوم آن تاثيرسوء وارد شود
ًنوشته شود، طبعا که غلط است ود4لت » ثقو«يا » صقو«  اگر بصورتیولھرسه شکل آن درست است، " سقو"شود يا بشکل

  .بربيسوادی نويسنده ميکند



  
 

 

  ١٣تر ١٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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بايد دانست که ھرزبان از . شکل دری شده ومحاوره ای ومروج درميان مردم است» سقاو«شکل عربی کلمه است و» سقاء«
ًمثD . کار ميگيرد که برای گويندگان آن سھل باشدخود قواعد واصولی دارد که وقتی يک لغت را استخدام ميکند، آنرا طوری ب

است، مگر در وطن ما آنرا ) الوی بی مزه(است ومعنی آن » کچه آلو«يک کلمۀ ھندی است وشکل اصلی آن » کچالو«کلمۀ 
کله «ه اسم واحد پول پاکستان وھندوستان است، اصل اين کلم» کلدار«يا کلمۀ . يکجا تلفظ ميکنند ومينويسند» کچالو«بصورت 

تلفظ ميکنند ومطابق ھمين تلفظ نوشته » کلدار«برآن ديده ميشود، ولی عوام آنرابصورت » کلۀ آدم«است يعنی پولی که » دار
ھمچنان کلمۀ لغمان در اصل لمقان است، ودر سراج التواريخ ھميشه بصورت لمقان ضبط شده است،مگر دری زبانان . ميشود

نيز از ھمين مقوله است، امروز » سقاو« يا» سقو« استعمال کلمۀ .ويند ومينويسندميگ» لغمان«برای سھولت تلفظ آنرا 
» سقاو«يا » سقو« بصورتکشی با مشک را برگردۀ خود دارند،درکابل وحتی در سراسر افغانستان، کس به شخصی که شغل آب

بليان از قديم تا امروز بسيار رواج نامھای اند که درميان کا» بچۀ بيوه«يا » بچۀ ادی« يا »بچۀ سقو«کلمات. خطاب ميشود
  .دارد وکار برد آن ھيچگونه توھين وتحقيری را به ھمراه ندارد،بلکه شھرتی است که يک نفر با آن زودتر شناخته ميشود

عزيز الدين نامی است که مورخين ھم عصر او فيض محمد وغبار واحمدعلی کھزاد و» بچۀ سقاو«حبيب H مشھور به 
نوشته اند واز او در تمام کتب تاريخ وزارت معارف » بچۀ سقو«بی وغيره بصورتی که مردم کابل تلفظ ميکنند،  وحبيپوپلزائی
، بنابرين ثبت وضبط تلفظ دری کلمه »بچۀ سقاء«يادکرده اند نه بشکل» بچۀ سقو«  سال سلطنت ظاھرشاه، بشکل ٤٠در طول 
 باشندگان گردنۀ کوه سخی ويا کوه آسمائی ويا شيردروازه وقتی به زيرا ھمين اکنون درکابل،درست ميباشد» بچۀ سقاو«بشکل 

پس ضبط کلمه . صدا ميزنند وھيچ وقت سقاء صدا نميکنند» سقاو«يا » سقو«آب ضرورت داشته باشند، به آبکش کوچۀ شان 
  .مطابق اصطDح مردم کابل مرجح تر از ضبط ھای ديگراست

  ٢٣٩ پوپلزائی،سفرھای شاه امان H ، ص - ]٥[

  ٨٢١، ص ١ غبار ، ج - ]٦[

  ٨٢٢-٨٢١، ص ١غبار ، ج - ]٧[

  ٨٢٢، ص ١غبار،ج- ]٨[

  ٣٧٧،جCل آباد ننگرھار،ص٢٠١٣داکتر زمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس،چاپ - ]٩[

  ٩٢ - ٩١ريه تالی استوارت،آتش درافغانستان،صص- ]١٠[

  ٨٣٤، ص١غبار، ج-]١١[

  ٣٥ ص، نژادنامه افغانۀ مقدم-]١٢[

   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -]١٣[

  ٥٧ھمان اثر،ص-]١٤[

  ٥٩ھمان اثر، ص-]١٥[

  ٢٣٤ھمان اثر، ص-]١٦[

  ٢٥٧جھانی، ھمان منبع، ص-]١٧]

  ،١٥٥ ھمان منبع، ص -]١٨[

   ١٢ص،٢٠٠۵، شماره اپريل )ويژه فيض محمد کاتب( افغان رساله -]١٩[

  ٣٨مقدمۀ نژادنامه افغان،ص-]٢٠[

  )٢٣تذکرة ا[نقCب، ص (٤٠مقدمۀ نژادنامه افغان، ص -]٢١[

  ٨١٦، ص ١غبار،ج-]٢٢[

  ١۶٢، ١٠۶ پشاور، ص ١٣٧٧دکتور خليل وداد بارش، امير حبيب H، مردی در حريق تاريخ، طبع -]٢٣ [

  ٨٢۵، ص ١ غبار،ج-]٢٤[

  ٢٥٧سويدن،ص١٩٩٦سيستانی،کودتای ثور وپيامدھای آن،چاپ ٍ-]٢٥[

  ٨٢٧ ص، ١نستان درمسيرتاريخ، ج غبار، افغا-]٢٦[

  ٢٢٠ - ٢١٩ مذھبی وتحو[ت اجتماعی،ص ھای  واکنشداکترسنزل نويد،-]٢٧[

  ٢١٧ ص مذھبی، ھای  واکنشداکترسنزل نويد،-]٢٨[

  ٣٦١داکتر زمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس، ص -]٢٩[

  

 


