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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

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

  

     ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٦کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                     
  

  :تکمله ای برکتاب
  )حبيب هللا کی بود،عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟(

  

  َآئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی تذکرا!نق�ب،

  

  قسمت پنجم
  

  

  :ثله کردن اسيرانـُم ، زنده سوختن ويامردم ھزاره  وقزلباش کابلقتل وغارت 
ًعلت آن ظاھرا .ظلم وستم سقاويان درحق مردم قزلباش وھزاره ھای کابل ، حکايات دلخراشی داردکاتب، از

مردم . ودنداين بود که ھر دو قوم شيعۀ اثنی عشری ودريک نظام جاھ:نه ومتعصب چون سقاوی بسيار آسيب پذير ب
ًقزلباش بخاطری که بيشتر افراد مشروطه خواه وامانيست را درجمع خود داشتند و اکثريت شان قلبا مخالف سقاويان 

   .بودند و ھزاره ھاھم  بطور عموم از امان B خان حمايت ميکردند وحاضر نبودند تابعيت سقويان را بپذيرند

 . و غارت و تجاوز قرار دھدھانه ميگشت تا آنھا را مورد قتل بايشان، دنبال پسرسقاو برای انتقام کشی از
 از. جسم وجان خود لمس کرده است  ديده و باسراين ظلم و تجاوز وچپاول  سقاويان را به چشم کاتب ھزاره که 

  :و مينويسدميکند ت  ، حکايھزارۀ کابل صدور فرمانھای قتل عام مردم  قزلباش و

حکم تاراج مال ومنال عموم مردم « حبيب B کلکانی بارديگرپريل،  ا٢٥مطابق /ش١٣٠٨پنجم ثورروز 
سيدحسين خان اين ] مگر[فتوای م: ھا، صادر فرمود، ھزارۀ باشندۀ شھر کابل را به امضاء و قتل  قزلباش کابل و

کو در رد وسخنان چندی از سوء خاتمت و وخامت اين کار رانده، دNيل ني. حکم فجعيت آور را مسترد و منع فرمود
   .١ ».آن اقامه کرد

، که يک پير ومرشد بزرگ زمان خود بشمار ميرفت، و از نفوذ حضرت شوربازار گل آقا مجددی درعين حال 
روحانيت خود در ازپا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام ھزاره ھای مقيم کابل صادر 

 اپريل فتوای مبنی برقتل تمام ھزاره ھای که ٢۵ / پنجم ثورازار درتاريخحضرت شورب« : مينويسد کاتب. نمود
بسياری از اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد يافته بودند . درکابل زندگی ميکردند صادر نمود

 امان B می وقتی که ما با: اين فتوا رابا قھر رد کرد وگفت) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. وزندگی ميکردند
جنگيديم و او برتخت پادشاھی نشسته بود، با آنکه صدھا وھزاران کوھستانی درکابل زندگی ميکردند،مگر يکنفر 

  .کوھستانی ازطرف او به جرم کوھستانی بودن کشته نشد ونه زندانی گرديد

 اينگونه اين حضرت که خود رامسلمان ومرشد بزرگ ميگويد، ھمواره به: فيض محمدکاتب می افزايد
  خوانده قرآن شريفرا در »Nتزر و ازرۀ وزر اخری«:ۀ کريمه  اين آي من نميدانم که وی آيا. تحريکات دست ميزند

مسئول اعمال خود است وھيچ بنده بار ديگری در آخرت،  ھرکس مفھوم آيۀ مذکوراينست که ! [يا نخوانده است ؟
دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون ھزاران مسلمان حنفی  يک چنين مسلمانی را خداوند به ].رابدوش نمی برد

 ريخته وخون ھزاران ديگر اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا تمام خون مردم ھم مذھب خودش   مذھب بزمين
استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس صدھا زن ودختر نابالغ تجاوز صورت ميگيرد، و اينھا تمام به علت 

  من يقين دارم که خداوند سزای او راميدھد ويکجا با دشمنان دين به . فھمی و تعصب وی صورت گرفته وميگيردنا

   .٢ ».دوزخ فرستاده خواھد شد

                                            
١
  ١٥٨ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٢
   ١٥٩ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپافغان 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

چرا که دو روز . به نظر می آيد که قتل قزلباش وھزاره  برای پسر سقو از نوشيدن آب ھم آسان تر بوده است
ه  برای امضا به شورای علمای حنفی مذھب سقوی سپرده شد،تکفير ھزاره ھا اپريل؛ اع:ن ٢٣/در سوم ثورقبل ، 
 متفقانه رأی دادند که « نکرده  امضا از خوف در گرفتن جنگ مذھبی  وخون ريزی نشر آن راااين شور، اما بود

يک يک درج ... ا ل امير عبدالرحمن خان وامير حبيب B خان وامان B خان رااعم ذمايم افغان و قبائح و فجايع و
گاری امان B خان دست کشيده، معاون دياری ومد اع:ن کرده برای خود مردم ھزاره بفرستند تا از ھواخواھی و

تبليغات [ولی ھزاره با اين . انصاف نديده اند  عدل و]بيداد[اعتساف ونصير او نشوند، زيرا که از او به جز جور و
 ....شيرم بدرد به سگم نازکند:  ومعاونت امان B خان برنداشته گفتنددست از مخالفت حبيب B] فريب نخورده

وشکردره  برشده، به عزم ) پغمان(نه ھزارنفر لشکر ھزاره از راه افتادن در به فراز سلسله کوه پمقان) ٩٠٠٠(قرب
کوه خوردکابل و  د وغوربن: استوار نشستند که از چار جانب چون کوھدامن قرارگرفته، آماده و چاريکار و حمله بر

کوه خوردکابل در يک روز برکابل وکوھدامن و  بتخاک و وردک و ميدان و چار آسيا و موسی و بينی حصار و
   .٣ ».خداوند يار باشد، اختر طالع قرين اقبال و مددگار آيد کوھستان ھجوم آور شوند تا ھرکه را

 جوN، که اول ودوم /ش ١٣٠٨دھم سرطان نھم و درحميدB برادر ونايب السلطنه حبيب B :کاتب مينويسد 
منھزم شده بود وتلفات زيادی اعم از  از جنگ با مردم ھزاره به رھبری فتح محمدخان در ناحيۀ جوقول مغلوب و

سقاو منقاد حکومت ًاھالی سرچشمه را که قب: به « ل به کابخانه داده بود، در مراجعت خود جبه توپخانه و سپاه و
تمام گله ھای مواشی مردم راچپاول نمود  ، بدون تفکيک تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را غارت وشده بودند

و به ارزش يک ونيم ميليون روپيه پول . خراب ساختند اباديھا را وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند و
 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل ۴٠ و  نفرمرد٣۴حميدB به تعداد . مال وھستی مردم را غارت نمودند

چون لقب خادم دين رسول B برخود نھاده بود ، از اسراء آب ونان را . آورد و گرسنه وتشنه حبس و توقيف کرد
  .٤ ».قطع نمود

 زيرا بار ديگر امر قتل عام قزلباش را از برادرخود گرفت،،به کابلبازگشت خودشب در حميدB: کاتبه قول ب 
از  آن ول در سرچشمه بدست آورده بود، وکه از بکس کرنيل خيرمحمد مقتنشان داد  سقاوی به اميرمکتوبی را او 

خود وميدان بنام مردم ھزاره نوشته شده بود که درجنگ با پسرسقو  سوی اھالی چھاردھی وپغمان وارغنده ولوگر
پيام نورالدين وھمچنان .٥يشان  را يار ومددگار خود داننداستواری وپايداری نموده، در وقت حمله برکابل  اداری و
 ، بدست آمد بود،نوشته ساندن مردم ھزاره بمنظور ترکه مطلبی )ی از مردم ھزارهخواھت عرئيس ھيئت بي(قزلباش
 Bجنگ ھزاره ھا وانھزام خود را حمل بر دسيسۀ نورالدين و اتباع او کرده،اجازت قتل عام و کنيز وغ:م «حميد

ساختن عيال واطفال قوم قزلباش وغرت مال ومتاع شان را از آن دزد سنگدل Nيعقل حاصل کرد وبه ساعت يک پس 
 تن از دزدان خون خوار خلق آزار را که ھريکی خوک را مانست با خود برداشته، از راه بازار ٨٠٠از ظھر 

ازار سه دکان بيرون ومتصل به در وازۀ وچون پانھاد ب. سرچوک و باغبان کوچه روی ض:لت به سوی چنداول نھاد
چنداول گشت، دزدان تبعۀ ومسلح خود را امر ايستادن وحراست کردن ھمه ابواب چنداول نموده، گفت که احدی از 
مرد و زن وطفل و رضيع وشيخ فانی را  راه  بيرون شدن ندھند تا ھمه مقتول واسير گرديده، کسی جان به س:مت 

   .٦ ».جات نيابد و اين حکم را داده، خواست داخل چنداول شود ودست به قتل وغارت گشايدواز دست اسارت ن. نبرد

در ھمين فرصت، ناگاه خواجه تاج الدين رئيس بلديه که نسبت به ديگرسقويان کمتر بد بود، پيدا شد وجريان 
.  ام قزلباشان گرفته شده بودرا ازحميدB پرسيد وحميدB مکتوبی را به او نشان داد، که براساس آن حکم قتل ع

، بمنظور ترساندن مردم د،گفت اين مکتوب دراوايل ماه ثوردي رئيس بلديه مکتوب را خواند و وقتی تاريخ مکتوب را
برای نورالدين فرستاده شده،  به نفع حکومت ما از سوی يک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و ھزاره ، و

 ندارد،اخير ماه جوزا يعنی دوماه بعد رخ داده و ھيچ ربطی به اين مکتوب   درولی جنگ شما با مردم ھزاره 
حميدB را با خود به بعد ووداخل محلۀ چنداول نشوند،  به عساکر خود ھدايت بدھيد تا محل را ترک کنند،بھتراست 

                                            
٣
  ١٥٦ -١٥٥ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٤
  ٢٨٩ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٥
  ٢٨٨ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٦
  ٢٩٠ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپافغان 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

 تن از افراد خود ٢٠، به حميدB برای آنکه خشم خود را فرونشانده باشد. دفتر خود که نزديک چنداول بود، برد
 محمدکاتب نيز فيض وکه نورالدين قزلباش، رئيس آن ھيئت(دستور داد تا ھيئت بيعت خواھی از مردم ھزاره را 

شتم قرارگرفت  وبنابرين مؤلف تذکراNنق:ب نيز مورد ضرب و. ، آنقدر لت وکوب کنند تا بميرند )آن ھيئت بودعضو
   ٧.راه رفتن از وی سلب گرديد کت واثر آن ضربات ديگر توان حراز که 

 پياده ودين وايمان را حميدB سقا زاده که از عقل ودانش« اپريل،٣/سرطان  ١١درتاريخ  د کهويسنميکاتب 
 پندار داده در جھالت وض:لت آزاد بود وراه تکبر وپندار وفسق وفحشاء می پيمود، آھنگ تکرار جنگ برباد غرور و

ر حدود جوقول که در روز قبل بدون حائل ومانعی رسيده واز دست عده ای قليلی از د .با دليران ھزاره کرد
دست به غارت مال ومنال ودواب ايشان ... جويان ھزاره زھر مغلوبيت وھزيمت چشيده در دل کينه داشت، رسيدگجن

ل او در آنجا آگاه وصو ناگھان جمعی از ھزاره که از. باديھای شان پرداختگشوده، به آتش زدن وسوختن ق:ع و آ
تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ  گشته بودند،حمله کرده از چھارطرف حميدB واردويش را به زير تيرباران

 تن دزد وآنانی که در روز گذشته نورالدين وميرآقا ٨٤از و.  جاده گريز را گم کردکردند که دست ستيز را فراموش و
ار نفر گريخته جان بس:مت کشيدند، ديگران ھمه کشته گشته، وتلفات ند، چھونگارنده را از ضرب چوب خسته بود

سا با دست وپای چون روباه به  حميدB ھنگام شام سگ آخود.... زياد از مال وجان عسکر خود دادهوخسارات 
ش تا مرفق ميدانی او را برپشت از بی راه برداشته درحالی که دست ھاي خزيدن خود را از حرب کشيده واعظم دزد

 به موترش وپاھايش تا زانو از خزيدن پرخار وخراشيده وخون آلود گرديده آماسيده بود به راه در بوغا در سرچشمه
 به ساNر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب ]را[ماجریو.  از آنجا شباشب گريخته در شھر آمدرسانيده

Nنھاده ودر حقيقت ونفس ا B ٨ ».مر ھادم آن بود،بازداشتخادم دين رسول  

دراينجا نمونه وار،پاسخ صادقانه ومردانۀ يک مرد اسيرھزاره را به پسرسقا بشنويم که با چی ايمان راسخی 
دوتن ازھزاره ھا که يکی «  جوNی٢٨/ اسد٦کاتب مينويسد که در. از امان B خان دفاع ميکند وازمرگ نمی ھراسد

ن گاو وغله درھزاره رفته بود،در راه مراجعت به دست سقائيان افتاده ھردو تن را ازسادات سنگ:خ بود وبرای آورد
درجنگ شرکت نداشت،رھا گرديده،ھزاره را پسرسقا از در  سيد که از افراد رعيت سقائی بود و. درکابل اسير آوردند

وتخويف .  مقاتلت پرسيدراستعداد سامان حرب وعزم ايشان را از د استنطاق نزد خود خواسته حالت جمعيت ھزاره و
اگر معلومات داشته باشی يا نداشته باشی،دروغ : او گفت. به قتلت ميرسانم... راست نگفتی ]اگر[يرکرد که وتحذ

که کمر بسته وبه  اين.و ازکشتن نيز باک ندارم. نخواھم گفت؛زيرا که دروغ بدترين گناھان ومنشاء جميع مفاسد است
يقين دانسته، زندگی را که غير از اطاعت خدا و رسول  باشد، بھرۀ تبعۀ شيطان جنگ برخاسته ام، ھ:ک خود را 

واين مرگ را که از راه حفاظت مال وعيال وننگ وعار قومی وحمايت حکومت مستحقۀ اس:می . لعين می پندارم
  .يد حالم گردد، شرف خود ميشمارموحراست وطن ومولد ومسکن عا

ه پادشاه اس:مم و زمام مھمام مملکت اس:می را در کف  اقتدار دارم، پس چرا با من ک:پسرسقاء گفت که و 
پادشاه اس:م اعليحضرت امان B خان است و او را م: ھا به : مخالفت ورزيده، قبول اطاعت نمی کنيد؟ او گفت

 المرسلين اعتراض جاھ:نه تکفير کرده وحال آنکه ھيچ يک ازمسايل کفريه که به او نسبت دادند در شريعت سيد
واو که مجبور به خلع خود گرديده ترک امارت گفت، در دين اس:م خلع اجباری استوار . موجب ارتداد نمی شود

برتخت امارتش ... ۀ تلگراف پس خواستهعوھزاره برای اين می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذري. نيست
: داده وميدھند، از اينکه توگفتی بيعت نخواھند کرد؟ اوگفتپس ھزاره که وعدۀ بيعت : وپسرسقا گفت...منصوب دارند

  ٩».پسر سقا از راستگوئی او امر توقيف کرده از قتلش درگذشت. ھرگز بيعت نميکنند وچشم انتظاربه محمدنادردارند
سر سقا او که پ] غزنی[ ړيک نفرم: نمايی از قوم اند« جوNی٢٥ث فوق الذکر، در تاريخ ًتقريبا دو ھفته بعد از حواد

به منبر ....ی نماز جمعه، م در مسجد جامع پل خشتی برای ادارا تعليم کرده بود، در ھنگام گرد آمدن وازدحام مرد
.  شيعه گشودبرشده وآيات واحاديثی ب: موقع ومورد خوانده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت واسارت

بيزار وفتح و ظفر ھزاره را خواستار بودند، آن ] تبعۀ او. [.. وعدم ديانت وفسق وفحشای وحضار که از پسر سقاء

                                            
٧
  ٢٩٣ -٢٩١ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٨
  ٢٩٦ -٢٩٥ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٩
  ٣٣٥-٣٣٤ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص-  



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپافغان 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

وخواجه تاج .  شدء ونکوھش گرفته، نطق او منتج خ:ف پندار پسر سقا]زشت گفتن[م:ی جاھل را در زير تشنيع
 شده، امر توقيف او ءًالدين رئيس بلديه حال دگرگون و مخالف خيال ساNر اھل ض:لت و شقا ديده، فورا نز پسر سقا

  »١٠.را حاصل کرد

 که ه بودلديه به بزرگان قزلباش وعده سپردتاج الدين رئيس ب: کاتب در ادامه موضوع ياد آورميشود که 
 جوNی،عده ای از مردم ٢٧/درتاريخ پنجم اسد «.داينممی  را در حضور بزرگان قزلباش، تعزير وتشھير م:ی مذکور

پسر سقا بر ] لطمه،سيلی خوردن[پھلوی از ضربه ولتمۀ  که پشت و) ض محمدکاتبفي( قزلباش درخانۀ نگارنده 
ر شيعه را نوشته و ديروز به تازگی حکم کف:  اظھار کردند کهبستر ناتوانی می سود، آمده از روی مشورت گفتند و

 واسارت ھزاره  نفرم: رسانيده که عموم اھل سنت وجماعت را به نام غزا و جھاد به قتل وغارت١٢٠به امضای 
پس دراين صورت ممکن است که ايشان را در رياست بلديه مورد زجر و زحمتی کنند و نظر به اين . برانگيزند

گويند؟ نگارنده به ايشان ياد داد  که قرار قول ابوحنيفه که خياNت وتوھمات از نگارنده  درخواست نمودند که چه ب

ًنحن ال تکفرا احدا من اھل قب« :می گويد ً  کل من قال ال اله اال «ومسئلۀ اتفاقيه عموم مذاھب اس:ميه که » لةَ

مقبول الشھادت باشد،چگونه ]  وکليمه گو[د که کسی که ، بگوين»رسول هللا فھو مسلم باالتفاق هللا محمد

می بريم ترا به دولی نشانيده «:او توان کرد؟ وايشان گفتن اين مسايل را از خوف عذر آورده و گفتند اط:ق کفر بر
ای قوم نادان بی غيرت، کتاب خود « : ونگارنده که توان حرکت نداشت به ايشان معاتبانه گفت».که جواب بگوئيد

 از بی غيرتی در چنين حالت  مقام کرده امرار حيات ميکنيد ومراسنی ھا را برده نميتوانيد، پس دراين مملکت چرا
  ١١ »!تکليف بردن وجواب گفتن می نمائيد

صفدر را نزد قونسل سفارت ايران ميفرستد تا    بنام ھای شيخ محمدرضا ومحمدکسدو اتب ھزاره،سرانجام ک
ايران اين مشکل را  حل به مشکل مردم شيعه رسيدگی کرده، آنھا را از زير  ساطور سقاويان نجات دھد، وسفارت 

  .١٢ داينممی 

  :تشويق قبايل به کشتن  وتصرف ام:ک ھزاره 
 ت:ش ھای محمدنادرخان و برادرانش  برای متحداز  نيز اطاعت مردم ھزاره وعدم ز پسر سقاو اوقتی که 

فرامين متحدالمالی به نام ) جوNی١٣٠٨/٩ سرطان ١٧(مضطرب گرديد، در روزخيلی ، جنوبی ومشرقیاقوام کردن 
کمر به « :ل کاتب بقويل ودفتانی وخروتی واحمدزائی که وعلی خړکی واندَرَ وتړطوايف م:خيل وسليمانخيل وکاک

 مجھول الھويت مردود الحسب بسته، مملکت را... معاضدت سقايی  حکومت افغانی ومعاونت و انقراض سلطنت و
خراب وملت را دچار ذلت واضطراب کرده، به ذريعۀ عرايض التماس قتل وغارت واسارت ھزاره و تملک مواطن 

 خود امضا وارسال وھمه را تحريک حمله أارت فاسقبه مھر ام ارقام و...ومساکن ايشان را درخواست نموده، 
  :کاتب يکی از اين فرامين را چنين نقل ميکند» .برھزاره کرد

  !ی را واضح بادړعاليحاه محمدرحيم خان کاک«

   اس:م خواھی وخدمات شايان تحسين که از برای حکومت اس:می خويش ابراز داشته بوديد، ذريعۀ ختک 

به نسبت اين رويه که برای حکومت متبوع خود نموده ايد،اين خادم دين . برھن گرديدخان برگد به حضور واN م
لھذا به فرمان ھذا رضامندی خود را از شما،اب:غ نموده، ميخواھم . رضامند می باشم صلعم از شما خرسند و محمدی

بول واين خادم دين را برای رسول مق ًکه آتيا خدمات برگزيده برای دين مبين نموده، رضامندی حضرت باری تعالی و
شی  کبه اتفاق قومی خود باNی مردم ھزاره ميرويد که از اطاعت پادشاه اس:م گردن  شمايان .خود استحصال نماييد

 شما اقوام است که ملک ومال شان را به شما به طور ده شان را که تصرف کرديد از خود قريه و ھر. نموده اند
 فيصله ھزاره به قرار لياقت و بعد از اختتام جھاد و. دارين نصيب تان گردد ربخشش از حضور اعطا شده تا اج

  .١٣ ».١٣٤٨المظفر  مورخه غرۀ صفر. يشودمخدمت تان به ھر سرکرده قوم منصب وانعام داده 
  

                                            
١٠

  ٣٢٩ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

١١
  ٣٣٣ -٣٣٢يض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص  ف-  

١٢
  ٣٣٤ -٣٣٣ محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص يض ف-  

١٣
   ٣٠٦ - ٣٠٥ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، صص-  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپافغان 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

  :مثله کردن اسيران 
  بشريت واسيران را زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخ:ف آئين« ،ءحبيب B پسرسقا

شريعت حضرت خاتم مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز به دار، به گوش سر 
 وبرای [.١٤وھم اسراء را Nی ولجن به رو ماليده ، در بازارھا تشھيرميکردند. بريده، ميخ آھنين کوفته می آويختند

غذای شبانه .کرد تا بميرند] خوردن[م آميخته وپخته امر دادن نيم پاو آرد با ھ نمک و شان قرار ھرواحدی نيم پاو
 اھالی اردوی امان B خان ،اين افعال قبيحه را شنيده، اقدام در بريدن گوش وبينی کردند، ]١٥.روز شان ھمين باشد

   .١٦ ».زيرا فھميدند که انسان بندۀ احسان است

 اسير از ھزارۀ شيخ علی که از ١٩ سر و ٣روزدراين  اپريل ،گفته ميشود که ٣٠/ ثور١٠در ذيل وقايع 
سرھا را که به آتش سوخته بودند برسرچوک زده با اسيران  ديگران سنی بودند،در کابل آورده ، جمله دو تن شيعه و

  ١٧ ! دين اس:م چنين است]وخدمت به[ًدر بازارھا تشھيرا گردش کرده دادند تا مردم بدانند که سياست

 امروز سه روز است که در لھوگردجنگ با « :گفته ميشود١٩٢٩ابق اول می ورمط ث١١ وزحوادث رودر
شون مغلوب ومنھزم قاز  نفر ٦٠٠فشون ملی سمت جنوبی تحت رايت محمدنادرخان جاری ودر شب روز گذشته 

نادر ودراين روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون محمد. حبيب B در کابل برگرديده، پنجاه تن زخمی نيز آوردند
ودر شب . خان را در حالتی که آنھا را در آتش سوخته بودند، برسر چوک به دار نصب نموده ، عبرت اNنظار ساختند

 نفرمجروح از زخم برداشتگان عرض راه غزنين را که در محاربه روز سه شنبه برداشته بودند، درکابل ٣٦اين روز 
 در شيخ آباد وتکيه وشش گاو ع:قۀ شينز سنگر افراخته ومفرزات قشون حبيب B که در سه جا ھريک. آوردند

وعده . باد عقب نشسته، پس پا شدندآان ھزيمت يافته تا دشت توپ وشيخ مان B خابودند، از قشون ه  استحکام کرد
نفر از قشون او در موقعی پمبی وشيخ ياسين وردک از دست قشون ھزاره وافغان امان B خان مقتول ٤٠٠٠ای 

 موضع تکيه وشش گاو بريده يهرديده، عقب مفرزات قشون استحکاموح واسير ومفرور ومسلوب الس:ح گومجر
   ١٨ ».توانندده نه پيش رفته ونه پس برگشته ميسر برورانه روز به شبدر وعلف خوردن بکشت، چنانچه ايشان محص

  :سربريدن کودکان

العابدين مدير گمرک مرکز وعائلۀ او در شھر کوھدامنيان از زبان زين )ثور١١/اول می (وھم دراين روز« 
اندادخان احمدزائی از نشراع:ن حبيب B خان که از پيش ج:م غوث خان پسرکه محمدنادرخان را غانداختند آوازه 

 را دوگرھقريۀ خوشی واقع ل دراين روز  و.رقم شده، به طمع انعام، نقض عھد وگرفتار کرده، فردا وارد کابل ميکند
 مذھب اند و از دادن افراد قشون قومی سر باز زده بودند، قشون حبيب B ايشان را قتل وغارت نموده، که شيعه

وپسران پنج ساله . ا کشتندجحتی اطفال شيرخوارۀ را در حالت شيرمکيدن از پستان مادرش به تير زده با مادرش يک
   ھزاره در آھنگران و وصول امان B خان در سه  دراين روز،خبر ورود لشکروھم ...وھفت سال را از قفا سر بريدند

  .١٩ ».تھر گرديده ، قشون حبيب B در دشت توپ قوای امدادی خواستندشاب جلگای خوات وردک سمر وم

می روی داده، عده ای از قشون حبيب ٢ ثور مطابق ١٢از محاربه ايکه در دشت توپ به روز چھارشنبه« 
بينی ھای اسيران که قبل برين ، به ھر اسيريک پوند ط: يا سی وپنح  .رآمدهبرع:وۀ مقتول ومجروح شدن دستگي

 اھالی اردوی امان B .... با گوش ھای بريده رخصت مراجعت به کابل می دھند]اکنون[رھا ميکردند، روپيه داده و
  .٢٠ ».، اقدام در بريدن بينی وگوش کردند]  ديدهوياناز سقا[ خان ،اين افعال قبيحه را

  

  : غيرمتبوعطقاطع اشجار مثمرمنق

                                            
١٤

  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

١٥
   ١٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

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

١٧
   ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص-  

١٨
   ١٦٨!نق�ب ، ص فيض محمدکاتب،تذکرا-  

١٩
  ١٦٩ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٢٠
  ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپافغان 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

ًاکثرا چون مردم تگاب .شان بودحمله يکی از حربه ھای ديگر سقاويان، قطع کردن اشجار مثمر منطقۀ  مورد

خود، تلفات دسته جمعی از قوم صافی وپشتون ميباشند، با رويکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزيدند و با حم:ت 
و سيد حسين وزير حربيۀ سقوی ، دل پرخونی از دست  پسر سقا.  کردندزيادی به قشون سقوی در کوھستان وارد

 انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم تگاب تند، وميخواستندمردم وردک وھزاره غوربند واقوام تگاب داشت
يادی جانب وھم دراين روز قورخانۀ ز« :مينويسد که١٩٢٩ اگست ١١/کاتب در ذيل حوادث روز بيستم اسد . دنبگير

وھم . سرچشمه و لھوگرد وکوھستان از خوف حملۀ ھزاره ومحمدنادرخان ومردم تگاب از کابل  حمل و نقل داده شد
ّره و تيشه و تبر برداشته، اشجار مثمر وغير مثمر تگاب را که به تغلب تصرف َاھالی شمالی را فرمان رفت که ا

 پسرسقا، که برخ:ف فرمايش حضرت رسول کرد، چنانچه آن ومردم تگاب ازاين امر نا صواب. کنند، قطع نمايند
 مزارع وھ:ک مردان پير و زنان مسنه و ]نمودن [حضرت لشکر اس:م واصحاب را تاکيد برعدم قطع اشجار وتلف

در خوف افتاده ] مردم تگاب[. عامل ھمه ممنوعات شد، حکم نموداطفال کفارحربيه  در غزوات می فرمود، و پسرسقا
وشماليان اعتنا به قرآن نکرده، به قطع . واطاعت پيش آمده، قرآن ھا را شفيع ساختند ] داشتننيابت[ايابت از راه 

اشجار پرداخته، اين خسارت از پيام دروغ اھالی مشرقی که تگابيان را به جنگ برانگيخته وعدۀ آمدن خود را دادند، 
   ٢١ ».براھالی تگاب وارد آمد

  

  :کيفرفراريان جنگ

B خود را از راه غارت وچپاول  معاش  ولی ازآنھا ميخواست تا بجنگند و به قشون خود معاش نميدادحبيب
 يکی يا چند تن ازافراد وقتی .جزای سخت ميدادپسرسقاو به جنگجويان فراری . رندش بدست آمردم  تحت سلطه خوي

ميزد ومی کشت ويا اينکه به چند تن از او از جنگ با مخالفين فرار ميکردند، پسرسقو، اين افراد را خود با تفنگ 
ھد فرارکند، ھمانجا افراد خود وظيفه ميداد تا در عقب جبھه جنگ مترصد باشند وھرکس که از ميدان جنگ بخوا

  .د کن نابود اده قراردھدف تير ھ:ک

که جندين بار مورد تاراج  جوNی، ھزارۀ ھای سرچشمه ٢٦/ روز چھارم اسدکه :کاتب گزارش ميدھد
وارد جلريز شدند ويک غند که ھزار وسه صد نفر « و دست به قيام مسلحانه زدند اھيان سقوی قرارگرفته بودند، سپ

در شمار بودند از قشون سقائی تاب وتوان مقاومت نياورده، از جلريز پشت به جنگ داده از راه بيکتوت وپمقان 
وف ھدف تيرتفنگ شدن درکابل نيامدند، زيرا عادت واز خ.  نھادند]خود [روی به فرار به سوی کوھدامن وخانه ھای

پسر سقا وملک محسن والی بود که روی از محاذ حرب برتافتگان را ھمواره آماج تير ھ:ک می فرمود و از اين رو، 
 را نداده، ايشان رعيت را تاخته، امرار معاش می کردند، سنگری وکشوری،از ھفت ماه معاش سپاھیو ھم از اينکه 
  .٢٢ ». له و فاسقۀ سقائی به ستوه آمده متنفر شده بودندحکومت ضا

 ادامه دارد

                                            
٢١

  ٣٦١ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  

٢٢
  ٣٣١-٣٣٠ فيض محمدکاتب،تذکرا!نق�ب ، ص -  


