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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ۍ ته رابوليښت ھمکارنـتاسو 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/ ٢٠کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                              
 

  :تکمله ای برکتاب         

  »ی از خراسان يا دزدی از کلکان؟حبيب � کی بود، عيار«

 ع حکومت سقویآئينۀ تمام نمای فجاي،#بــتذکرا نق

 

 )قسمت اول(

  

  

تذکرا نق#ب
١

در  خرين اثر تاريخی م# فيض محمدکاتب ھزاره است که به ھمت وسعی آقای علی اميری،،آ

  .  به چاپ رسيده است)  صفحه مقدمه٤٣ صفحه متن و ٣٤٥( صفحه ٣٨٨در، کلن آلمان 

 ٢٣ تا )يک ماه قبل از سقوط رژيم امانی(١٩٢٨دسمبردر ين کتاب، وقايع و رخدادھای سياسی افغانستان  از 

وچگونگی حکومتداری حبيب � کلکانی مشھور به بچۀ ) ش١٣٠٨ سنبلۀ ٣ تا ١٣٠٧از قوس (١٩٢٩اگست 

  . سقاو، بطور روز مره ضبط و ثبت شده  است 

رخ ويک شخصيت آگاه و دور انديش که عمری را در دربار امير عبدالرحمن خان و ؤحيث يک مکاتب به 

ده بود، ازخيانت و دو روئی وت#ش ھای تخريب کارانۀ پسرش امير حبيب � خان، به حيث مؤرخ رسمی بسر بر

برخی از رجال بلند پايۀ  دولتی  ونيز بعضی روحانيون متنفذ کابل در حمايت از پسر سقاو وتشويق وترغيب او برای 

  .سقوط دادن رژيم امانی  دراين اثر بشکل شفاف و تندی نام برده است

                                            
١
، نويسنده توانا در زبان پشتو ميباشد، در بازگشت آغا محمدکرزی که مثل پدر بزرگوار خويش، مرحوم زلمی کرزی م دوست ارجمند- 

  : سه جلد کتاب نفيس بودند بنام ھایاين تحفه حاوی . ازکابل، تحفۀ گرانبھايی برای من نيز بھمراه  داشت که مايۀ مسرت وامتنان من گرديد

اين کتاب « :مقدمه مينويسد٤٢اميری در ص. ،کلن آلمان٢٠١٣درکاغذ اعلی،چاپ / صفحه٣٨٨تذکرانق#ب،از فيض محمدکاتب ھزاره، در-١
اين  ».يرسد ثبت است، به نشر م١٢٩/ ٢٥برپايۀ تنھا نسخۀ منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در آرشيف ملی افغانستان، تحت شمارۀ 

ماندۀ ديگر کاتب درسنه ] باقی[درجملۀ آثار«ياد کرده وگفته است که » تذکرة ا نق#ب«ھمان کتابی است که پوھاندحبيبی مرحوم از آن بنام
 خاص آنزمان اتيدب کتاب باانيا. )٢،چ٤٨ ص–جنبش مشروطيت  (». برای آرشيف ملی خريداری شد و اکنون در آنجا محفوظ است١٣٥٨
 گري سقاء قرارگرفته بودند  تا صد سال دۀ از بچتي که در حمای محمد کاتب نسبت به اشخاص واقوامضي م# فزيً قسما تند وطعن آمو زبان

 وبعد در خارج از ه کردسي رونواي ی کاپی اصلۀ نسخی متن را از روراستار،ي خاطر ونيبه ھم. تداش ھم درافغانستان امکان چاپ نخواھد 
 ني ثبت شده درای مطالب و رخدادھانيبنابر .است تا اصالت گفتار ونوشتار مؤلف محفوظ  بماند ت به چاپ رسانده کشور بدون کم وکاس
  .است  معتبرتر ومرجح تر یسي  وانگلی روسی کتاب به زبان ھاني ترجمه شده  اینسخه، از تمام متن ھا

  کابل٢٠١٥ه ،چاپصفح٢٠٦،در ليکنه زلمی کرزید ، په افغانستان کی دمشروطيت غورځنګ-٢

 صفحه برکاغذ اعلی،در قظع وزيری ٣٥٤در.ځلمی کرزی ژباړه  په ھندوستان کی دپښتنو پاچاھی، دکانديد اکادميسين سيستانی تأليف،د-٣
  .درکابل به چاپ رسيده است٢٠١٥در 



  
 

 

  ٥تر ٢  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 ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې: يادښت

 برتذکرا نق#ب کاتب ھزاره نوشته است ودريکجا )صفحه٤٣(ی مفصلۀاستار کتاب آقای علی اميری، مقدموير

تذکرا نق#ب، رشته از ياد داشت ھای روزانۀ فيض محمد کاتب وچشمديدھای ومشاھدات مستقيم او را از «:ميگويد

واپسين روزھای دورۀ حکومت داری اميرامان � خان وسقوط او،تا اندکی بيشتراز ھفت ماه از دورۀ نه ماھۀ 

از نظرساختاری وروائی، بخش نخست کتاب، حکم مقدمه را دارد وپی رنگی است .حبيب � سقو را در برميگيردامير

اين ياد داشت ھا از نظرزمانی ھمزمان با وقوع . ... که رويدادھا و گزارش ھای بعدی بر زمينۀ آن استوار ميگردد

 ميشود وحدود يک ماه ونيم پيش از آنکه سپاھيان انق#ب و تصرف کابل به دست سپاھيان حبيب � سقازاده شروع

بدينسان ، کتاب تذکرا نق#ب روايت . کنند؛ به پايان می رسد]از وجود سقويان خالی[جنوبی، کابل را به اصط#ح فتح 

   ٢» ...ربيع ا ول٢٢روز چھارشنبه «:آخرين جمله کاتب اينست. ناتمامی است که آغاز دارد؛ اما پايان ندارد

سنبله ٣(= اگست ٢٣ربيع ا ول مطابق  ٢٢ه ديده ميشود؛کاتب، ياد داشتھای خود را  در روزچنانک

به ارگ )   ١٩٢٩ اکتوبر١٥/ش١٣٠٨ميزان ٢٣( بگواھی تاريخ، نادرخان  روز. متوقف کرده است) ش١٣٠٨

بط و ثبت  رويدادھای شاھی کابل وارد شد؛ بنابرين ،کاتب پنجاه روز قبل از فتح کابل توسط نيروھای نادرخان، از ض

 .سقاوی عاجر آمده بود

که کابل از ) ش١٣٠٨ ميزان ٢٣- سنبله ٣( اکتوبر١٥ اگست تا ٢٣کاش کاتب حوادث آن پنجاه روز يعنی از

وجود دزدان ومتجاوزان سقاوی خالی شده بود، نيز می نوشت وحال واحوال شادمانی خود را نيز ابراز ميکرد، اما 

به جرم نياوردن بيعت نامه از ( ی  از اثر لت و کوبيکه از طرف حميد� برادر حبيب � ،متاسفانه کاتب بعلت مريض

معھذا کاتب  .  روز را درج تاريخ نمايد٥٠عايد حالش شده بود،ديگر توان نوشتن نداشت تا وقايع آن )مردم ھزاره ،

تن وقايع ايام فرار دزدان بسرکردگی تا يکسال وچند ماه درحکومت نادرشاه ھنوز در قيد حيات بود، واحتمال نوش

حبيب � کلکانی  از کابل و دوباره بازگشت وتسليم شدن شان به نادرخان واعدامش درکابل، وجود داشت، اما ھيچ 

   .کس موفق نشد تا تتمه تکرا نق#ب کاتب را پيدا کند وکتابش را کامل تر نمايد

کتاب تذکر ا نق#ب، تنھا گزارش دست اول يک مورخ «:سدآقای اميری در بارۀ اھميت تذکرا نق#ب، مينوي

وتاريخ نگار دارای " رجل سياسی"دانا و بينا از رويدادھای سياسی يک دوران سرنوشت ساز نيست؛ بلکه نگاه يک 

تذکرا نق#ب، آيينه ی تمام نمای خود واقعی « :نويسنده در ادامه ميگويد» .انديشۀ سياسی به اين تحو ت نيز ھست

 کاتب اھل ھيچ ايدئولوژی نبود وھيچ موضع .ماست وبه روشنی تمام، ما را آنگونه که ھستيم به ما نشان ميدھد

او تصويری از سيمای معنوی . ازاين رو در کتاب خود سھم ھمه را ادا کرده است. مذھبی، قومی يا زبانی نداشت

می " فرھنگ پنج ھزار ساله"را،خود را دارای واخ#قی مردمی که اکنون به تقليد از ايدئولوژی ھای خاستگاه گ

برای مثال ، به . خواند، ترسيم کرده است که با گذر نزديک به يک قرن ھنوز از نگاه کردن به آن وحشت می کنيم

  :اپريل توجه کنيم٢٩/ثور٩مطابق / ذيقعده١٩اين فقره در ذيل وقايع روز دوشنبه 

از قوم وزيری را، از تبعۀ امان � دراين روز، به ساعت نه صبح يک نفر مھاجم « 

خان، که دستگير شده بود، در سرچوک به دار سياست کشيده، دو تن را ھدف تير تفنگ 

ودر حين . وھ#ک وپانزده نفر را  ی ولجن به رو ماليه، دربازار گردش داده، تشھير نمودند

ول � تيغ خ#ف از ھرکه به روی پادشاه اس#م وخادم دين رس:گردش منادی ندا ميکرد که 

وبرای شان قرار ھرواحدی . غ#ف کشد،چنين دچار وگرفتار افتضاح ورھسپار عبرت می شوند

غذای شبانه .کرد تا بميرند] خوردن[نيم پاو آرد با ھم آميخته وپخته امر دادن  نمک و نيم پاو

  .٣».روز شان ھمين باشد

اما آنجا که کاتب پای داوری شخصی اش را به .قع استاين قطعه انتقاد نيست، بيان وا« : اميری می افزايد

به ک#م او ... نيش زھر آگين نقد او،اما ھمواره سرد. گزنده است قضايا دخيل ميسازد، لحن او انتقادی واغلب تند و
                                            

٢
   مقدمه١٢ ، ص ٢٠١٣ فيض محمدکاتب،تذکرا�نق�ب ،چاپ -  

٣
   متن١٦٥مقدمه ، ٢٢ فيض محمدکاتب،تذکرا�نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٥تر ٣  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 ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې: يادښت

رھزنان دين، ودزدان « او از حضرت ھای شور بازار به عنوان. قدرت تخريبی وسنجشگری بسيار با  داده است

  دردناک و درعين حال تند  نام می برد ودرخصوص مردم جنوبی ومشرقی نيز قضاوت تلخ و» ومخرب مملکتايمان 

  .٤ ».و بی باک دارد

  :در مقدمه اميری می خوانيم که 

تمام اقشار مختلف مردم افغانستان، از مشرقی . ھيچ کسی از دم تيغ قلم کاتب در امان نيست«

زاران حکومتی رشوت خوار وباجگير تا تاراج لباس ودر وجنوبی تا کوھدامن وشمالی، از کارگ

آوردن کفش از پای مسافران، از م# نمايان جاھل ومتنفذين وسران معامله گر تا سوء استفاده 

گران از دين وکوچی به سود سياست وقدرت، ھمه وھمه را با شجاعت وصراحت بی مانند، 

راتر از گزارش روز مره ، دفترتأملی در باب  اين است که اين اثر را ف.مورد انتقاد قرارميدھد

  .٥ ».سامان سياسی و نقد اخ#ق و رفتار عمومی، مبدل ميکند

بنابرين تذکر ا نق#ب را ،خواننده بايد با قلب گرم ومغز سرد مطالعه کند و از نکوھش افرادو يا تمجيد 

ه اينکه نويسندۀ آن را که بدبختی ھا و اشخاص وحتی اقوام کشور، پند بياموزد ودر اص#ح رفتار خود بکوشد، ن

  .مصيبت ھای غير قابل تحمل را خود و مردم ھر روز تجربه ميکردند، م#مت کند

  !آئينه چون عيب تو بنمود راست            خودشکن آئينه شکستن خطاست

 سعی خواھيم نمود خود دربارۀ کتاب بگوئيم، ، بجای آنکه ازتذکرا نق#بما در اين نوشته ، به استناد کتاب 

با اھميت را از زبان   رو در رو سازيم  تا نقاط  قابل مکث و،کاتب  فيض محمدخواننده را با نويسندۀ کتاب يعنی باکه 

ابراز نظرھا،خود داری ميشود، مگر آنکه  و به ھمين خاطر، بجز در موارد ضروری ار تبصره ھا .خود کاتب بشنود

البته ناگزيرم در اخيراز آن ھمه نقل قولھای کتاب، . بداند  را محبور به ابراز نظرتوضيحی  زم بيفتد ونگارنده خود

  .يک نتيجه گيری در چند اصل ارائه کنم و قضاوت را به خواننده  واگذارم

 اينست که، کاتب بعد از يک مقدمه برچگونگی اوضاع سياسی  مورد بحثکتابدر بارۀ  برداشت من 

ی، وبررسی علل  شورش م#ی لنگ در جنوبی وسپس شورش شنواريھا درمشرقی و واقتصادی وفرھنگی دولت امان

پرداخته ) پسرسقاو(اغتشاش مردم کوھدامن وکوھستان بسرکردگی  حبيب � کلکانی، به بازگوئی سوابق امير جديد 

طاع الطريقی ابتدا ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ منگل، وسپس از به شھرت رسيدن او در راھزنی وق. است

، وسپس )سماوارداری(درکوھدامن واطراف کابل  وبا خره از فرار او به پيشاور، ومصروف شدنش به چای فروشی

ترک کردن اين شغل و رفتنش به کوھستانھای تل ونوشکی و روی آوردن دوباره او به دزدی در قلمروھند برتانوی 

  .، و بازگشتش به کوھدامن ياد ميکند

ی شدن پسر سقاو در پيشاور به جرم دزدی، آنطورکه مرحوم غبار درکتاب خود روايت کرده، و کاتب، از زندان

بطور اسرار آميزی از زندان انگليس در پيشاورآزاد و به کوھدامن بازميگردد و در راه بازگشت با چی اشخاصی 

اط#عات  او از اقامت حبيب � معلوم ميشود که  . روبرو شده و آنھا چی چيزھايی به او گفته بودند، ياد نمی کند

  .کلکانی  در پيشاور ھمينقدر بوده  که ضبط کرده است

کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکيل  دايرۀ دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و 

 و ايجاد رعب وترس در سرقت وباج گيری از صاحبان مال ومنال، وتاجران قالين و قره قل ومسافرين بين کابل و بلخ

از ) کوھدامن وکوھستان(دل مسافرين و ساکنين شمالی ، و نيزتطميع کردن حکام وع#قه داران مناطق شمال کابل 

طريق دادن سھمی از اموال سرقت شده به آنھا، وحصول اطمينان ازعدم دستگيری اش از سوی حکومت محلی، 

  . به ضعف حکومت در برابر او باورمند شدندشھرت او را بتدريج تا آنجا بلند برد که مردم 

                                            
٤
   مقدمه٢٣ فيض محمدکاتب،تذکرا�نق�ب ، ص -  

٥
   مقدمه،٢٥ فيض محمدکاتب،تذکرا�نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٥تر ٤  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 ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې: يادښت

کاتب ھمچنان از رابطه وحمايت برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی  از حبيب � واطمينان عدم دستگيری وی 

  ترس وبيم از حبيب � ھنگامی   بيش از پيش در دل مردم جا گرفت و رسوخ يافت که او حاکم :  ياد ميکند وميگويد

  . قه دار را به قتل رساند و دولت با وجود اعزام نيروی نظامی نتوانست او را دستگير نمايدچاريکار ويک ع#

کاتب اشاره ميکند که اعزام رئيس بلديه کابل احمدعلی خان لودی به حيث نماينده فوق العادۀ دولت برای 

، وديدار با حبيب � کلکانی وسيد حسين معاون بچۀ سقاو  و )کوھدامن وکوھستان(مذاکره ومفاھمه بامردم پروان

پسرسقاو افزود، و او قدرت وامتيازاتی را که از دادن امتيازت فوق العاده به آنھا، بيش از پيش برجرئت و قدرت  

دولت کسب کرده بود، به مشورت و رھنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با ھمکاری ودلگرمی 

يکی  «: برخی از رجال معتبر دولتی رژيم امانی را با سرنگونی مواجه ساخت، که شرح جزئيات آن دراين کتاب

  » چشمداستانست پر ازآب 

رھزنان و ولگردان   دزدان وگروھی از � کلکانی، مثل خود اوکاتب، می دانست که ھمراھان حبيب 

وچاقوکشان کوھدامن وکوھستان اند که جز دزدی و غارت و چپاول مال و تجاوز ودست اندازی بر زنان ودختران و 

مردم غير قابل تحمل است و نميتواند دير پسران مردم کارديگری بلد نيستند، وجود چنين افرادی برای حکومت بر

دوام بياورد؛ پس دست به ثبت وقايع سياسی ونظامی کشور زد و تمام چشم ديدھا وشنيدگی ھا واط#عات خود را از 

حوادث و اتفاقاتی که درکابل وشھرھای اطراف آن رخ می داد، بصورت روزانه ثبت کرد وآن را  به نام 

  .ای بعد از خود گذاشت تا منبع مستند ودرس عبرتی باشد برای آيندگانبرای نسل ھ»  تذکرا نق#ب«

کاتب، دراين کتاب  خود، بر شاه امان � وکارکردھا و کارگزاران او انتقاد ميکند، از وزراء خاين وازظلم 

 از زورگوئيھا وتجدد نمائی ھای. وستم ماموران رشوت خور دولت در پايمال کردن حقوق مردم شکوه ميکند

وميگويد که او  احمدعلی خان لودی، رئيس جديد بلديۀ کابل، برای پوشيدن جبری لباس وک#ه اروپائی،انتقاد مينمايد

از غنی وفقير، توانگر وناتوانگر،  دکاندار واھل کسبه، فروشنده ومشتری، چنان تحت فشار واذيت : مردم را اعم

  .سلطنت شاه امان � به آسمان بلند کرده بودندوآزار قرار داده بود که ھمگی دست دعا برای سرنگونی 

 اھالی شھر را از قوی وضعيف ووضيع وشريف ودکاندار وحرفه «بقول کاتب، احمدعلی خان

ور بازار و ذکور واناث عرصۀ دو ھفته در زير انواع فشار وانزجار پوشيدن لباس رسمی 

ه کبريا برداشتن و زوال سلطنت وک#ه اروپائی وغيره وغيره آورده عموم را دست دعا به درگا

   ٦»امير امان � خان را از اوتعالی خواستن،کشانيده بود،

نواسۀ سردارمحمد رفيق خان لودی، صدراعظم امير (کاتب، از نقش مخرب وغدر وخيانت احمدعلی خان 

رکابل وسقوط که درتشجيع ومقاومت پسر سقاو در برابر دولت امانی  ومجھز کردنش برای حمله ب) ٧شيرعليخان

ايجاد  گويد او بود که بعد از رفتن به قندھار با عنايت � خان و ياد ميکند و، امانی، رول مھم بازی کردمرژيدادن 

ھمه مواضع مستعده ومستحکمه «نفاق درميان اقوام درانی قندھار که درغزنی با طرفداران سقاوی آمادۀ نبرد بودند،

ھمچنان از حمايت محمدولی خان وکيل شاه امان � ازپسرسقاو  کاتب،» ٨.نوشتنددر ] فرار[را فروھشته راه انتشار 

                                            
٦
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٧
ر ادران اميروکشدته شدن پسر وبرادميان بروجنگ مدرفيق خان وزيراعظم امير شيرعلی خان ونقش او در نفاق  برای شناخت سردار مح-  

  . ديده شود١٣٢- ١٣٠و١١٢- ١١١ صفحات» پادشاھان متاخر افغانستان«  کتاب،  اميرشيرعليخان 

احمدعلی خان در خفا کس نزد پردل خان سپھسا رحبيب � خان فرستاده « :، کاتب، ع�وه ميکند که٢٣٠تذکرا�نق�ب، ص - ٨

ک حوالۀ انجام آن به شماست که به سرعت ھرچه تمامتر خود را به قندھار پيام داد که من کار از راه خدمت گزاری تابدين جا رسانيدم واين
رسانيده ، شھر را تصرف کن، چنانچه او ق#ت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبايل درانی در شھر انجمن و در تعيين پادشاه باھم 

ودمار ديده وابواب شھر را بسته وقرآن شفيع ساخته، ھفت گرم صحبت بودند،به قرب شھر فرود گشت وشھريان خود را در ورطۀ ھ#کت 
روز مھلت بيعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پيشنھاد شان را پذيرفته در منزل باغ فروکش کرد و به حبيب � خان خبرداد و از 

  )ھمانجا(».غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت



  
 

 

  ٥تر ٥  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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ضد امان � خان،  از ھمدلی غ#م صديق  ترغيب مريدان خود بر تشويق و ، از توطئه ھای حضرات شوربازار و

  دولتی دارائی ج خان وزير خارجه با شورشيان شنوار وتشويق کردن آنان برای حمله برشھرج#ل آباد وغارت وتارا

  .وسوختن وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در شھر ج#ل آباد، حکايت ميکند

  کاتب، از وفاداری مردم وردک به امان � خان واز شجاعت و استقامت ونبردھای شان برھبری کريم خان 

مقالۀ دارد تا يکند وجای وردکی با قشون ھای سقاوی  که در ھمه جا سقويان را از پيش برميداشتند،به نيکی ياد م

 کاتب ھمچنان از وفاداری وپايداری مردم ھزاره  .برويت اين کتاب نوشت ی دربارۀ قھرمانيھای مردم وردکمستقل

از سردار امين خان برادر امان � خان وخواجه ھدايت � خان رئيس ھيئت شان نسبت به امان � خان و حمايت 

ز از جواب محکمی که مردم ھزاره مبنی بروفاداری وحمايت خويش از شاه امان � اعزامی شاه به ھزاره جات، وني

  : ميگويد که کاتب .استبه ھيئت اعزامی پسر سقاو داده بودند ياد کرده 

 سيد زين العاب الدين پسر سيد شاھنشاه تکانه وغ#م حبيب فرزند «ھيئتی مشتمل بر

رحاکم ميدان با چھارنفر از مردم ھزارۀ غ#م حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپد

سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم بھسود را به سقاء آورده بودند ويک يک طاقه لنگی خلعت 

به وعدۀ ده الی پانزده روز ] ھزاره جات[از راه تعھد بيعت نامه آوردن ھزارۀ ...گرفته بودند،

 شنيدند که  مسلمان و پابند دين  پاسخبا فرامين استمالت آگين حبيب � خان رفته بودند،

ًچون بيعت به امان � خان کرده، به معاونت اوشرعا کمر بسته واستوارايستاده ايم، . وايمانيم

پس نظر به بيعت خويش . نميتوانيم که نقص عھد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار دھيم

وغارتيم وتا که جان داريم طريق قتال پيش گرفته،از طفل رضيع تا شيخ فانی آمادۀ قتل 

جنگيده، خون خود را دراين راه نثار خدمت دين ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از 

َدست برد  وقتل واسارت سرقۀ جھل وضاله می نمائيم َ ين دو تن را ھرگز جا روسوبه يک زين . َ

ی حاضر کوتل واين را گفته دوازده ھزار تن مرد جنگ. تا مخذول دنيا وآخرت نشويم نمی دھيم

   .٩ ».اونی وآمادۀ قتال شدند

قوتھای ھزاره به سرکردگی فتح محمدخان، رئيس قشون قومی ھزاره تا شش ماه راه عبور عساکرسقوی را 

وھمچنان از نبردھای ھزاره ھای شيخ علی وباميان وسرخ وپارسا وترکمان وبلخاب . بسوی باميان مسدود کردند

 غوربند برکوھستان يورش بردند و سقاويان وھواداران شان را در غوربند بشدت ويک اولنگ وغيره  ، که از راه 

کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج کردند، ونيز از طغيان مردم تگاب و نبرد ھای شان با نيروھای سقاوی، به نيکی 

مايت کرده بودند، نکوھش واما تا ميتواند از اشخاص و اقوامی که از پسر سقاو ح. آنان را می ستايد ياد کرده و

  . ميکند

 پايان قسمت اول
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