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 بجای مقدمه
 

 

زلمی کرزی که مثل پدر بزرگوار خویش،  مدوست ارجمند

مرحوم آغا محمدکرزی، نویسنده توانا در زبان پشتو میباشد، در 

که مایۀ  مراه  آورده بازگشت ازکابل، تحفۀ گرانبهایی برای من نیز به

مسرت وامتنان من گردید. این تحفه حاوی  سه جلد کتاب نفیس بودند 

 بنام های:

 زلمی کرزی د ،په افغانستان کی دمشروطیت غورځنګ -1 

 کابل، صفحه ،206، در لیکنه

په هندوستان کی دپښتنو پاچاهی، دکاندید اکادمیسین  -2 

صفحه در قظع وزیری  354.درځلمی کرزی ژباړه سیستانی تألیف،د

 درکابل به چاپ رسیده است.2015در که 

 صفحه/ 388تذکرانقالب،از فیض محمدکاتب هزاره، در -3

 ،کلن آلمان.2013درکاغذ اعلی،چاپ 

تذکراالنقالب که من از مدتها در انتظار آن بودم،قبل از همه 

امیری در  ویراستار کتاب آقایمورد توجه ومطالعه ام قرارگرفت. 

این کتاب برپایۀ تنها نسخۀ  :»جامع ومفصل خود نوشته است مقدمه

منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در آرشیف ملی افغانستان، تحت 

 مقدمه(42) ص«ثبت است، به نشر میرسد. 129/ 25شمارۀ 

 امیری می خوانیم که : ۀدر مقدمجای دیگری 

تلف هیچ کسی از دم تیغ قلم کاتب در امان نیست. تمام اقشار مخ»

مردم افغانستان، از مشرقی وجنوبی تا کوهدامن وشمالی، از 
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کارگزاران حکومتی رشوت خوار وباجگیر تا تاراج لباس ودر آوردن 

کفش از پای مسافران، از مال نمایان جاهل ومتنفذین وسران معامله 

گر تا سوء استفاده گران از دین وکوچی به سود سیاست وقدرت، 

صراحت بی مانند، مورد انتقاد قرارمیدهد. همه وهمه را با شجاعت و

این است که این اثر را فراتر از گزارش روز مره ، دفترتأملی در باب 

 .«میکندسامان سیاسی و نقد اخالق و رفتار عمومی، مبدل 

 (مقدمه25)ص

 زیخاص آنزمان و زبان قسماً تند وطعن آم اتیادب کتاب با نیا

 ۀاز بچ تیکه در حما یاقواممحمد کاتب نسبت به اشخاص و ضیمال ف

هم درافغانستان  گریتا صد سال د، از نظرمن سقاء قرارگرفته بودند

، زیرا تعصبات قومی وزبانی ومذهبی ممکن تداش چاپ نخواهد  قبالا

نوع اعتراض  سوی اعضای پارلمان، ازاست باعث بگومگوهایی از

د ارقام وکیالن شورا برسر چاپ قاموس آریانا دایرة المعارف در مور

اتنیک های افغانستان گردد وسبب سانسور کتاب وحتی باعث 

ازاین . برطرفی مقامی که اجازۀ چاپ ونشر آنرا داده باشد، گردد

که در خارج از کشور امکان نشر آن میسر گردیده بهتردیدگاه همان 

وشاید آهسته آهسته حساسیت های وتعصبات نسبت به محتوای است 

در داخل  آن زمینه برای چاپو کمتر زمان بمرور مولف آن  وکتاب،

 یمتن را از رو راستار،یو بوده کهخاطر نیبه هم کشور میسرگردد.

وبعد در خارج از کشور بدون کم  هکرد سیرونو ای یکاپ یاصل ۀنسخ

است تا اصالت گفتار ونوشتار مؤلف محفوظ   وکاست به چاپ رسانده 

نسخه، از تمام متن  نیدرا ثبت شده یمطالب و رخدادها نیبنابر  بماند.

معتبرتر  یسیوانگل  یروس یکتاب به زبان ها نیترجمه شده  ا یها

 است. ومرجح تر 
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ربیع االول 22را  در روز تذکراالنقالب کاتب، یاد داشتهای 

بگواهی  ش( متوقف کرده است.1308سنبله 3اگست )= 23مطابق  

(   به 1929اکتوبر 15ش/1308میزان 23تاریخ، نادرخان  روز) 

ارگ شاهی کابل وارد شد؛ بنابرین ،کاتب پنجاه روز قبل از فتح کابل 

توسط نیروهای نادرخان، از ضبط و ثبت  رویدادهای سقاوی عاجر 

 آمده بود.

 15اگست تا  23کاش کاتب حوادث آن پنجاه روز یعنی از

ش( که کابل از وجود دزدان 1308میزان  23-سنبله 3اکتوبر)

الی شده بود، نیز می نوشت وحال واحوال ومتجاوزان سقاوی خ

شادمانی خود را نیز ابراز میکرد، اما متاسفانه کاتب بعلت مریضی  

از اثر لت و کوبیکه از طرف حمیدهللا برادر حبیب هللا ،) به جرم 

نیاوردن بیعت نامه از مردم هزاره ،(عاید حالش شده بود،دیگر توان 

درج تاریخ نماید. معهذا کاتب  روز را  50نوشتن نداشت تا وقایع آن 

تا یکسال وچند ماه درحکومت نادرشاه هنوز در قید حیات بود، 

واحتمال نوشتن وقایع ایام فرار دزدان بسرکردگی حبیب هللا کلکانی  

از کابل و دوباره بازگشت وتسلیم شدن شان به نادرخان واعدامش 

االنقالب درکابل، وجود داشت، اما هیچ کس موفق نشد تا تتمه تکر

 کاتب را پیدا کند وکتابش را کامل تر نماید. 

خوشبختانه کتاب خاطرات جنرال یارمحمدخان وزیری، 

، این خالی تذکر االنقالب  بچۀ سقوقوماندان لشکرنجات کابل از چنگ 

اقوام  ودیگر ستانفتح کابل توسط قبایل وزیرداستان را پرمیکند. 

نادرخان سپهساالریری وکردگی جنرال یارمحمدخان وز جنوبی بسر

برای را ونامه ها وتعهدات او را با سران قبایل ونامۀ شاه ولیخان 

در میتوان را از دروازۀ شمالی  ارگ  وفرارامان جان به بچۀ سقو 
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ین اخیرا زیرکیاردر از قلم داکتر)دخپلواکی او غلواکی جګړی( مقالۀ 

 .مطالعه کردرساله 

برکتاب  تکملهن فقرات هرحال، کتاب تذکراالنقالب، ستو به

 را می« حبیب هللا  کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟»

خواستم با م بودچون درهمین راستا پنج مقالۀ دیگرنیز نوشته وسازد. 

ویک مأخذ قابل یک رساله انضمام آنها درپای مقالۀ تذکراالنقالب، 

 .اعتنا  بسازم وخدمت عالقمندان تاریخ کشور عرضه دارم

 کاندید اکادمیسین سیستانی

16 /2 /2016 
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 اول مقالۀ 
 

 

 آئینۀ تمام نمای فجایع حکومت سقوی تذکراالنقالب،

 (2015/ 28/12-20)نوشته شده در  

 

 

آخرین اثر تاریخی مال فیض محمدکاتب هزاره  تذکر االنقالب

 388است که به همت وسعی آقای علی امیری، در کلن آلمان ، در

 صفحه مقدمه( به چاپ رسیده است.   43صفحه متن و  345صفحه )

 
دسمبر  در این کتاب، وقایع و رخدادهای سیاسی افغانستان  از

)از 1929اگست  23)یک ماه قبل از سقوط رژیم امانی( تا 1928

ش( وچگونگی حکومتداری حبیب هللا 1308سنبلۀ  3تا  1307قوس 

 کلکانی مشهور به بچۀ سقاو، بطور روز مره ضبط و ثبت شده  است. 
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کاتب به حیث یک مؤرخ ویک شخصیت آگاه و دور اندیش که 

من خان و پسرش امیر حبیب هللا عمری را در دربار امیر عبدالرح

خان، به حیث مؤرخ رسمی بسر برده بود، ازخیانت و دو روئی 

وتالش های تخریب کارانۀ برخی از رجال بلند پایۀ  دولتی  ونیز 

بعضی روحانیون متنفذ کابل در حمایت از پسر سقاو وتشویق 

وترغیب او برای سقوط دادن رژیم امانی  دراین اثر بشکل شفاف و 

 دی نام برده است.تن

ویراستار کتاب آقای علی امیری، مقدمه مفصل 

وجامعی برتذکراالنقالب کاتب هزاره نوشته است 

 ودریکجا میگوید: 

تذکراالنقالب، رشته از یاد داشت های روزانۀ »

فیض محمد کاتب وچشمدیدهای ومشاهدات مستقیم او 

را از واپسین روزهای دورۀ حکومت داری امیرامان هللا 

ان وسقوط او،تا اندکی بیشتراز هفت ماه از دورۀ نه خ

 ماهۀ امیرحبیب هللا سقو را در برمیگیرد.از نظر

روائی، بخش نخست کتاب، حکم مقدمه را  ساختاری و

دارد وپی رنگی است که رویدادها و گزارش های بعدی 

بر زمینۀ آن استوار میگردد. ... این یاد داشت ها از 

وع انقالب و تصرف کابل به نظرزمانی همزمان با وق

دست سپاهیان حبیب هللا سقازاده شروع میشود وحدود 

یک ماه ونیم پیش از آنکه سپاهیان جنوبی، کابل را به 

اصطالح فتح ]از وجود سقویان خالی[کنند؛ به پایان می 

رسد. بدینسان ، کتاب تذکراالنقالب روایت ناتمامی است 
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رین جمله کاتب که آغاز دارد؛ اما پایان ندارد. آخ

 «ربیع االول...22روز چهارشنبه »اینست:
1
  

 آقای امیری در بارۀ اهمیت تذکراالنقالب، می

کتاب تذکر االنقالب، تنها گزارش دست اول یک :»نویسد

مورخ دانا و بینا از رویدادهای سیاسی یک دوران سرنوشت 

ساز نیست؛ بلکه نگاه یک "رجل سیاسی" وتاریخ نگار 

نویسنده در  «سیاسی به این تحوالت نیز هست. دارای اندیشۀ

 :ادامه میگوید

تذکراالنقالب، آیینه ی تمام نمای خود واقعی ماست » 

وبه روشنی تمام، ما را آنگونه که هستیم به ما نشان میدهد. 

کاتب اهل هیچ ایدئولوژی نبود وهیچ موضع مذهبی، قومی یا 

را ادا کرده زبانی نداشت. ازاین رو در کتاب خود سهم همه 

است. او تصویری از سیمای معنوی واخالقی مردمی که اکنون 

به تقلید از ایدئولوژی های خاستگاه گرا،خود را دارای 

"فرهنگ پنج هزار ساله" می خواند، ترسیم کرده است که با 

گذر نزدیک به یک قرن هنوز از نگاه کردن به آن وحشت می 

 19ل وقایع روز دوشنبه کنیم. برای مثال ، به این فقره در ذی

 اپریل توجه کنیم:29ثور/9ذیقعده/مطابق 

دراین روز، به ساعت نه صبح یک نفر مهاجم از قوم » 

وزیری را، از تبعۀ امان هللا خان، که دستگیر شده بود، در 

سرچوک به دار سیاست کشیده، دو تن را هدف تیر تفنگ 

ازار گردش وهالک وپانزده نفر را الی ولجن به رو مالیه، درب

داده، تشهیر نمودند. ودر حین گردش منادی ندا میکرد که 

:هرکه به روی پادشاه اسالم وخادم دین رسول هللا تیغ خالف 

از غالف کشد،چنین دچار وگرفتار افتضاح ورهسپار عبرت 

می شوند. وبرای شان قرار هرواحدی نیم پاو نمک و نیم پاو 

                                                 
1
 مقدمه 12، ص  2013فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ،چاپ  - 
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ردن[ کرد تا آرد با هم آمیخته وپخته امر دادن ]خو

«بمیرند.غذای شبانه روز شان همین باشد.
2
. 

این قطعه انتقاد نیست، بیان واقع است.اما » امیری می افزاید: 

آنجا که کاتب پای داوری شخصی اش را به قضایا دخیل میسازد، لحن 

او انتقادی واغلب تند و گزنده است. نیش زهر آگین نقد او،اما همواره 

رت تخریبی وسنجشگری بسیار باال داده است. او سرد... به کالم او قد

رهزنان دین، ودزدان ایمان » از حضرت های شور بازار به عنوان

نام می برد ودرخصوص مردم جنوبی ومشرقی نیز « ومخرب مملکت

«قضاوت تلخ و دردناک و درعین حال تند و بی باک دارد.
 3

. 

م ومغز سرد بنابرین تذکر االنقالب را ،خواننده باید با قلب گر

مطالعه کند و از نکوهش افرادو یا تمجید اشخاص وحتی اقوام کشور، 

پند بیاموزد ودر اصالح رفتار خود بکوشد، نه اینکه نویسندۀ آن را که 

بدبختی ها و مصیبت های غیر قابل تحمل را خود و مردم هر روز 

 تجربه میکردند، مالمت کند.

   آئینه چون عیب تو بنمود راست         

 خودشکن آئینه شکستن خطاست! 

ما در این نوشته ، به استناد کتاب تذکراالنقالب، بجای آنکه از  

خود دربارۀ کتاب بگوئیم، سعی خواهیم نمود که خواننده را با نویسندۀ 

کتاب یعنی با فیض محمدکاتب ، رو در رو سازیم  تا نقاط  قابل مکث 

به همین خاطر، بجز در و با اهمیت را از زبان خود کاتب بشنود. 

موارد ضروری ار تبصره ها و ابراز نظرها،خود داری میشود، مگر 

آنکه توضیحی الزم بیفتد ونگارنده خود را محبور به ابراز نظر بداند. 

                                                 
2
 متن 165مقدمه ، 22فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 

3
 مقدمه 23فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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البته ناگزیرم در اخیراز آن همه نقل قولهای کتاب، یک نتیجه گیری 

 م.در چند اصل ارائه کنم و قضاوت را به خواننده  واگذار

برداشت من در بارۀ کتاب مورد بحث اینست که، کاتب بعد از  

یک مقدمه برچگونگی اوضاع سیاسی واقتصادی وفرهنگی دولت 

امانی، وبررسی علل  شورش مالی لنگ در جنوبی وسپس شورش 

شنواریها درمشرقی و اغتشاش مردم کوهدامن وکوهستان بسرکردگی  

میر جدید )پسرسقاو( پرداخته حبیب هللا کلکانی، به بازگوئی سوابق ا

است. ابتدا ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ منگل، وسپس از به 

شهرت رسیدن او در راهزنی وقطاع الطریقی درکوهدامن واطراف 

کابل  وباالخره از فرار او به پیشاور، ومصروف شدنش به چای 

فروشی)سماوارداری(، وسپس ترک کردن این شغل و رفتنش به 

انهای تل ونوشکی و روی آوردن دوباره او به دزدی در کوهست

 قلمروهند برتانوی ، و بازگشتش به کوهدامن یاد میکند.

کاتب، از زندانی شدن پسر سقاو در پیشاور به جرم دزدی، 

آنطورکه مرحوم غبار درکتاب خود روایت کرده، و بطور اسرار 

بازمیگردد و آمیزی از زندان انگلیس در پیشاورآزاد و به کوهدامن 

در راه بازگشت با چی اشخاصی روبرو شده و آنها چی چیزهایی به 

او گفته بودند، یاد نمی کند. معلوم میشود که  اطالعات  او از اقامت 

 حبیب هللا کلکانی  در پیشاور همینقدر بوده  که ضبط کرده است.

کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکیل  

دان در شمالی و پرداختن به قتل و سرقت وباج گیری از دایرۀ دز

صاحبان مال ومنال، وتاجران قالین و قره قل ومسافرین بین کابل و 

 بلخ و ایجاد رعب وترس در دل مسافرین و ساکنین شمالی ، و نیز

تطمیع کردن حکام وعالقه داران مناطق شمال کابل )کوهدامن 

وال سرقت شده به آنها، وکوهستان( از طریق دادن سهمی از ام
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وحصول اطمینان ازعدم دستگیری اش از سوی حکومت محلی، 

شهرت او را بتدریج تا آنجا بلند برد که مردم به ضعف حکومت در 

 برابر او باورمند شدند. 

کاتب همچنان از رابطه وحمایت برخی از مقامات بلند رتبۀ 

میکند ومیگوید:  دولتی  از حبیب هللا واطمینان عدم دستگیری وی یاد 

ترس وبیم از حبیب هللا هنگامی   بیش از پیش در دل مردم جا گرفت 

و رسوخ یافت که او حاکم چاریکار ویک عالقه دار را به قتل رساند 

 و دولت با وجود اعزام نیروی نظامی نتوانست او را دستگیر نماید. 

کاتب اشاره میکند که اعزام رئیس بلدیه کابل احمدعلی خان 

دی به حیث نماینده فوق العادۀ دولت برای مذاکره ومفاهمه بامردم لو

پروان)کوهدامن وکوهستان(، ودیدار با حبیب هللا کلکانی وسید حسین 

معاون بچۀ سقاو
4

و دادن امتیازت فوق العاده به آنها، بیش از پیش   

برجرئت و قدرت  پسرسقاو افزود، و او قدرت وامتیازاتی را که از 

رده بود، به مشورت و رهنمائی ماموران خائن دولتی، دولت کسب ک

برضد دولت بکار برد و با همکاری ودلگرمی برخی از رجال معتبر 

دولتی رژیم امانی را با سرنگونی مواجه ساخت، که شرح جزئیات آن 

 «یکی  داستانست پر ازآب  چشم»دراین کتاب: 

ود او کاتب، می دانست که همراهان حبیب هللا کلکانی، مثل خ

گروهی از دزدان و رهزنان و ولگردان وچاقوکشان کوهدامن 

وکوهستان اند که جز دزدی و غارت و چپاول مال و تجاوز ودست 

                                                 
4
خطاب میشود. « سقاو»یا « سقو»رند، بصورتداسقائی ی که شغل آبکشی با کسانبه ابل درک - 

پدر حبیب هللا بنام امین هللا  یا عبدالرحمن؟، از اهل قریۀ کلکان کوهدامن بود وبه شغل سقائی »

آتش در افغانستان، ترجمه کهسارکابلی، « ) یا ابرسانی به خانه های مردم اشتغال داشت.

شهرتی بخاطروکار برد آن  میکردند.( به همین خاطر مردم به پسر او بچۀ سقاو خطاب 265ص

 .زودتر شناخته میشوددر محل است که یک نفر با آن 
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اندازی بر زنان ودختران و پسران مردم کاردیگری بلد نیستند، وجود 

چنین افرادی برای حکومت برمردم غیر قابل تحمل است و نمیتواند 

ست به ثبت وقایع سیاسی ونظامی کشور زد و دیر دوام بیاورد؛ پس د

تمام چشم دیدها وشنیدگی ها واطالعات خود را از حوادث و اتفاقاتی 

که درکابل وشهرهای اطراف آن رخ می داد، بصورت روزانه ثبت 

برای نسل های بعد از خود «  تذکراالنقالب»کرد وآن را  به نام 

 آیندگان.گذاشت تا منبع مستند ودرس عبرتی باشد برای 

کاتب، دراین کتاب  خود، بر شاه امان هللا وکارکردها و 

کارگزاران او انتقاد میکند، از وزراء خاین وازظلم وستم ماموران 

رشوت خور دولت در پایمال کردن حقوق مردم شکوه میکند. از 

زورگوئیها وتجدد نمائی های احمدعلی خان لودی، رئیس جدید بلدیۀ 

ومیگوید  ری لباس وکاله اروپائی،انتقاد مینمایدکابل، برای پوشیدن جب

که او مردم را اعم: از غنی وفقیر، توانگر وناتوانگر،  دکاندار واهل 

کسبه، فروشنده ومشتری، چنان تحت فشار واذیت وآزار قرار داده 

بود که همگی دست دعا برای سرنگونی سلطنت شاه امان هللا به 

 آسمان بلند کرده بودند.

اهالی شهر را از قوی وضعیف  »، احمدعلی خانبقول کاتب

ووضیع وشریف ودکاندار وحرفه ور بازار و ذکور واناث 

عرصۀ دو هفته در زیر انواع فشار وانزجار پوشیدن لباس 

رسمی وکاله اروپائی وغیره وغیره آورده عموم را دست دعا 

به درگاه کبریا برداشتن و زوال سلطنت امیر امان هللا خان را 

«وتعالی خواستن،کشانیده بود،از ا
5
  

                                                 
5
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کاتب، از نقش مخرب وغدر وخیانت احمدعلی خان )نواسۀ 

سردارمحمد رفیق خان لودی، صدراعظم امیر شیرعلیخان
6

( که 

درتشجیع ومقاومت پسر سقاو در برابر دولت امانی  ومجهز کردنش 

برای حمله برکابل وسقوط دادن رژیم امانی، رول مهم بازی کرد، یاد 

د وگوید او بود که بعد از رفتن به قندهار با عنایت هللا خان و میکن

ایجاد نفاق درمیان اقوام درانی قندهار که درغزنی با طرفداران 

همه مواضع مستعده ومستحکمه را »سقاوی آمادۀ نبرد بودند،

کاتب، همچنان از حمایت «  7 فروهشته راه انتشار ]فرار[ در نوشتند.

                                                 
6
وجنگ مدرفیق خان وزیراعظم امیر شیرعلی خان ونقش او در نفاق برای شناخت سردار مح - 

پادشاهان متاخر »  کتاب،  ادران امیروکشدته شدن پسر وبرادر امیرشیرعلیخان میان بر

 دیده شود. 132- 130و112-111 صفحات« افغانستان
7
احمدعلی خان در خفا کس نزد » کاتب، جای دیگری میگوید که:،  (53ص تذکراالنقالب، - 

پردل خان سپهساالرحبیب هللا خان فرستاده پیام داد که من کار از راه خدمت گزاری تابدین جا 

به شماست که به سرعت هرچه تمامتر خود را به قندهار رسانیدم واینک حوالۀ انجام آن 

رسانیده ، شهر را تصرف کن، چنانچه او قالت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبایل 

درانی در شهر انجمن و در تعیین پادشاه باهم گرم صحبت بودند،به قرب شهر فرود گشت 

شهر را بسته وقرآن شفیع ساخته، هفت  وشهریان خود را در ورطۀ هالکت ودمار دیده وابواب

روز مهلت بیعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پیشنهاد شان را پذیرفته در منزل باغ 

 «)فروکش کرد و به حبیب هللا خان خبرداد و از غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت.

راچنین نکوهش  جوزا،اهالی شهر  قندهار 12( کاتب در ذیل وقایع 230همین منبع، ص 

وهم دراین روزطیاره ای که به روز گذشته درقندهار رفته بود؛ بیعت اهالی بی غیرت »میکند:

بیعید از شجاعت... شهر قندهار وخبر سپردن علی احمدخان  راکه به ریاست برداشته بودند به 

رحزن دست سپهساالرپردلخان به ساعت ده قبل ازظهردر کابل آورده و منادی در شهر این خب

تذکره «)آور را ندا داده ؛هنگام نماز شام یک صد ویک توپ شادمانۀ فتح  گشاد داده شد.

سه  ماه تمام مردم شهرقندهار درتحت حکومت سقوی باخفت وخواری  (232االنقالب ص 

بسربردند ،درماه سنبله  روزی مهردلخان قندهاری دردکانی نشسته بود که ناگاه از بیرون دکان 

! دکاندارگفت، یا دراین شهر کدام مرد هم پیدا میشود؟آی خطاب به دکاندارگفت: عسکر سقو یک

بین اینها  ند، سپاهی گفت: نی بابا، مه خو دبلی همینها که در شهرمیگردند، همگی مرد هست

مرد نمی بینم. این طعنه سقوی مثل خنجری برقلب واحساس  مهردلخان فرو رفت . مرد از کدام 

باز بزرگان کرز که خسر خیل او بودند ه قریۀ خود کرز رفت وجریان را به آنجا بیرون شد و ب

خواند. مردم به ندای این هموطن دلیر خود لبیک گفتند وبا  فرا شورش وقیام گفت وآنها را به 
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، از توطئه های حضرات امان هللا ازپسرسقاوان وکیل شاه محمدولی خ

شوربازار و تشویق و ترغیب مریدان خود بر ضد امان هللا خان،  از 

همدلی غالم صدیق خان وزیر خارجه با شورشیان شنوار وتشویق 

کردن آنان برای حمله برشهرجالل آباد وغارت وتاراج دارائی دولتی 

شهر جالل آباد، وسوختن وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در 

 حکایت میکند.

کاتب، از وفاداری مردم وردک به امان هللا خان واز شجاعت و 

استقامت ونبردهای شان برهبری کریم خان وردکی با قشون های 

سقاوی  که در همه جا سقویان را از پیش برمیداشتند،به نیکی یاد 

دک میکند وجای دارد تا مقالۀ مستقلی دربارۀ قهرمانیهای مردم ور

برویت این کتاب نوشت. کاتب همچنان از وفاداری وپایداری مردم 

هزاره  نسبت به امان هللا خان و حمایت شان از سردار امین خان 

برادر امان هللا خان وخواجه هدایت هللا خان رئیس هیئت اعزامی شاه 

به هزاره جات، ونیز از جواب محکمی که مردم هزاره مبنی 

از شاه امان هللا به هیئت اعزامی پسر  بروفاداری وحمایت خویش

 سقاو داده بودند یاد کرده است. کاتب میگوید که :

سید زین العاب الدین پسر سید شاهنشاه » هیئتی مشتمل بر

تکانه وغالم حبیب فرزند غالم حسن خان قزلباش قلعه 

وملکدار اونی وپدرحاکم میدان با چهارنفر از مردم هزارۀ 

یعت مردم بهسود را به سقاء آورده سرچشمه ، که عریضۀ ب

بودند ویک یک طاقه لنگی خلعت گرفته بودند،...از راه تعهد 

                                                                                                        
هم یکجا شدند وچند روز بعد با کارد وتبر وسیالوه وپیشقبض وتفنگ برسقویان یورش بردند و 

را از دم تیغ وکارد خود کشیدند وکنترول شهر را خود بدست گرفتند.تا  تعداد زیادی از سقاوی

آنکه یک  ماه بعد در کابل نادرخان رویکار آمد و با رسیدن هاشمخان به قندهار، مهردلخان که 

فکر میکرد،نادرخان سلطنت را برای امان هللا خان بازگرفته است،حمایت خود را از وی اعالن 

 ل رفت، دید که حقیقت چیز دیگری بود.نمود، اما وقتی به کاب
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بیعت نامه آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به وعدۀ ده الی پانزده 

روز با فرامین استمالت آگین حبیب هللا خان رفته بودند، پاسخ 

ن شنیدند که  مسلمان و پابند دین وایمانیم. چون بیعت به اما

ً کمر بسته واستوارایستاده  هللا خان کرده، به معاونت اوشرعا

ایم، نمیتوانیم که نقص عهد کرده ، خود را مسئول خدا 

ورسول قرار دهیم. پس نظر به بیعت خویش طریق قتال پیش 

گرفته،از طفل رضیع تا شیخ فانی آمادۀ قتل وغارتیم وتا که 

ار خدمت دین جان داریم جنگیده، خون خود را دراین راه نث

ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  وقتل 

واسارت َسَرقَۀ جهل وضاله می نمائیم. وبه یک زین سورین 

دو تن را هرگز جا نمی دهیم تا مخذول دنیا وآخرت نشویم. 

واین را گفته دوازده هزار تن مرد جنگی حاضر کوتل اونی 

«وآمادۀ قتال شدند.
 8

 . 

سرکردگی فتح محمدخان، رئیس قشون قومی قوتهای هزاره به 

هزاره تا شش ماه راه عبور عساکرسقوی را بسوی بامیان مسدود 

کردند. وهمچنان از نبردهای هزاره های شیخ علی وبامیان وسرخ 

وپارسا وترکمان وبلخاب ویک اولنگ وغیره  ، که از راه  غوربند 

در غوربند برکوهستان یورش بردند و سقاویان وهواداران شان را 

بشدت کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج کردند، ونیز از طغیان 

مردم تگاب و نبرد های شان با نیروهای سقاوی، به نیکی یاد کرده و 

آنان را می ستاید. واما تا میتواند از اشخاص و اقوامی که از پسر 

 سقاو حمایت کرده بودند، نکوهش میکند. 
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 هللا وعنایت هللا برای حبیب هللا تخلیۀ ارگ شاهی از امان
 

      

 شاه امان در لباس رسمی شاهانه         حبیب هللا در لباس رسمی یک داکو

 

پالن سقوط رژیم امانی با همکاری برخی از عناصر ارتجاع 

یس خارجی بخصوص همفریز سفیرانگلیس درکابل  و داخلی، ودسا

جواسیس دیگرآن کشور مثل: الرنس وعبدالواحد شینواری معروف به 

استرالیائی، قسمی طرح ریزی شده بود که ابتدا شورش « مستروید»

درسمت مشرقی ازطرف مردم شینوار بسرکردگی دو نفرخان 

ی نظامی کابل بنامهای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا نیروها

به آنسو سوق شوند. و وقتی کابل از قوتهای نظامی خالی گردید، آنگاه 

حبیب هللا  پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش بزند و با 

وقتی که 1928دسمبر 13نیروهای خود برکابل حمله نماید. در روز

بچۀ سقو برکابل حمله کرد، محمدولی خان وکیل مقام سلطنت 

ظان دیپوهای اسلحه را فنفر از محا 80وزیردفاع ، فقط  وعبدالعزیز

تن  200نفر لشکر ایلجاری سقاوی که  2000جمع کردند تا به مقابل 
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آنها  مسلح بودند و  بقیه چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت 

نفر سرباز دولتی کاری از پیش برده  80بپردازند! طبیعی بود که 

بود که قبالً طرح شده بود یعنی که نمتوانستد و نتیجه همانا چیزی 

نصب یک دزد بیسواد بجای رژیم مترقی امانی وانتقام ازاستقالل 

 طلبان  وآزادی  خواهان افغانستان. 

  کاتب در رابطه به حملۀ اول حبیب هللا برکابل مینویسد:

هجری  1307ماه قوس  22روز جمعه »حبیب هللا 

ب دو هزار نفر میالدی با قر 1928دسمبر 12شمسی، مطابق 

که از جمله دویست تن با سالح ودیگر همه بی سالح وچوب  

وتبر به دست بودند واغلب سر و پای برهنه راه می پیمودند، 

وارد قلعۀ مراد بیک واقع دامن شمال سلسله ُکتل خرس خانه 

که امیر حبیب هللا خان مقتول مرحوم نام آن را به 

خیرخانه]
9

جمله مالنمایان بعید از [تبدیل داده است، شدند.بال

دیانت، عاری از فقاهت که در حقیقت گرگان در لباس میش 

ونسبت به خلق بداندیشند، به اظهار این که بدون امیر حمله 

برکابل شرعاً بال جواز واگر کسی کشته شود خونش هدر وندر 

نزد داور بی نیاز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت 

وانده راه مدعا برگرفتند وچنین کس را که به نام حبیب هللا خ

                                                 
9
دانشمندان باستان شناسى ") پرستشگاه خورشید( بوده است. ُخـرخانهخیرخانه، دراصل " - 

خانه( درکابل ، موفق به کشف مجسمه شیدردر دامنه کوه خیرخانه) خُ  1936ال فرانسه در س

النوع سوریا بشکل یک زن سوار برگردونه  ة)خورشید( شدند. رب مرمرین ربة النوع سوریا

: مقالۀ رک) خورشید درحالى که گردونهً اورا دواسپ بسوى آسمان میکشند، دیده مي شد.

این اثر باستانی که نمایانگر  (مهرپرستی در سیستان وکابل، از من،در آرشیف مقاالت نویسنده 

ت، در موزیم ملی کابل  تا زمان تصرف کابل از سوی پرستش مهر یا خورشید در کابل قدیم اس

موجود بود ولی بعد از حاکمیت  طالبان که بسیاری ازمجسمه های سنگی  1996طالبان در 

وگچی موزیم را از روی تعصب ونادانی تخریب کردند، ممکن است این تندیس نیز تخریب شده 

نامیدن « خرس خانه »اه خورشید( را ُخـــرخانه = خانه یا پرستشگ«)خیرخانه»باشد، بنابرین 

 جز بی خبری مردم از تاریخ محلی شان تعبیر وتوجیه دیگری نمیتواند داشته باشد. 



 21 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

نفر بی گناه قصاص می 400بایست از اقرار خودش برقتل 

نمودند، برخالف شرع وعقل امیر نام نهاده ، راه جهالت 

پیمودند. وبه ساعت سه بعد از نصف روز از ده کیپک 

چاریارگویان وخود را ایلجاری)قشون قومی( وعازم 

ساعت سه وپانزده دقیقه درباغ شنوارگویان عبورکردند وبه 

باال وسفارت خانه دولت برتانیه عظمی رسیده وعمارت باغ 

مذکور را که... این وقت شفاخانۀ بیماران سپاه نظام بود 

متصرف شده؛ تفنگ های کشکچیان آنجا و پاسداران 

]نگهبانان[ درب سفارت خانۀ موصوفه را گرفته.... از دعوت 

ر و بزرگان کابل  و محمدولی وزراء خاینه وحضرت شوربازا

خان وکیل امیر امان هللا خان وغیره که به ایشان اطمینان و 

وقت حمله را نشان داده بودند، وارد سرای سردار عبدالقدوس 

خان صدراعظم مرحوم که مکتب حربیه ]درشهرارا[ 

وف به میربچه، با]عده بود،گردیده، وپسرمحمداکبرخان معر

ان]پغمان[واقع گردنه ده افغانان، ای[ تا حوض ذخیره آب پمق

پای جالدت پیش نهاده، دستۀ ضابطان سواری که در عمارت 

واقع باغ امیر شیرعلیخان مرحوم واقع قرب مکتب حبیبیه در 

تحت تعلیم شوکت بیک ترک بودند، به دفاع برخاسته ایشان را 

از دخول شهر باز داشتند. وغلغله در شهر افتاد.... 

یر امان هللا خان ، بی حجابانه]روی علیاحضرت مادر ام

برهنه[ در بین مردمی که از اسلحه خانه ارگ تفنگ می 

گرفتند، در آمده ایشان را فرزند خویش گفته به دفاع ترغیب 

کردن گرفت واگرچه پنجاه هزار تفنگ به اهالی شهر ومردم 

چهاردهی وایلجاری قومی با فشنگ خارج از حد حصر داده 

ً به واسطۀ کردار وزراء شد، بدبختانه از  نفرتی که عموما



 22 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ومامورین غدار وخائن در دل داشتند، نتیجه به جز خسارت 

« تلف شدن تفنگ وفشنگ نداد. 
10
  

 

امان هللا خان  وقتی وضع را مغشوش ومردم کابل را بی تفاوت 

 24نسبت به سرنوشت خودشان تشخیص داد، از سلطنت بروز دوشنبه

خود را خلع نمود و بعد همراه  1928جنوری  14ش/1307جدی 

محمودطرزی وغالم صدیق خان وزیرخارجه و محمدیعقوب 

وزیردربار وعبداالحمدخان
11
وکیل وزیرداخله وشش تن محافظ  از  

رسالۀ شاهی )گاردشاهی( وقریب صد لک )ده میلون(روپیه پوند 

انگلیسی عازم قندهار شد. و سردارعنایت هللا برادر بزرگش، در بعد 

همان روز تعدادی از اهالی کابل وبرخی از سران نظامی را از ظهر 

در قصر دلکشا جهت گرفتن بیعت دعوت کرد و ابتدا  وصیت نامۀ 

الحق نظربه »  امیر امان هللا خان را قرائت نمود که به قول کاتب:

خدمت برجسته اونسبت به دولت وملت ومملکت افغانستان به غایت 

«ود.مؤثر وحزن]انگیز[  وگریه آورب
 12

 . 

کاتب هرجا که از غدر وخیانت وزراء درحق امان هللا خان یاد 

محمدولی خان وکیل مقام سلطنت وهمسوئی میکند، بصراحت از 

 وحمایت احمدعلی خان رئیس بلدیه کابل از پسرسقو متذکر میشود،

درحالی که غبار،بجای احمدعلیخان، از والی علی احمدخان شاغاسی 

قاو وسید حسین حمایت میکرده ویک وقتی که یاد میکند که از پسر س

به پروان رفته بود،آنها را فرامیخواند ونوازش میداد و آنها را برای 

                                                 
10

  60-56فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
11

درعهد امان هللا )مایار( وردک باشد که ان ممکن عبداالحدخمن عبداالحمدخان را نشناختم،  - 

ه وظاهرشاه وزیر داخله  بود. وهمراه شاه امان هللا درقندهار رفته بود خان وبعد در عهد نادرشا

 وجنگ در مقابل سقوی ها را در غزنی رهبری میکرد.
12
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 23 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

روز مبادا عزیز میداشت.غبار داستان این حمایت وبرادرخواندگی را 

از قول میرغالم حسین خان از خوانین متنفذ منطقۀ بهسود در تاریخ 

خود نقل میکند
13
. 

اعر درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان هللا شایداین بیت ش 

دست داشتند ودرعین حال از نزدیکترین ومقرب ترین دوستان 

 ووابستگان شاه نیزبودند، خوبتر صدق کند که گفته است:

 

 شیــــــشه نزدیک تر ازسنگ ندارد خویشی

 هرمصیبت که بهرکس برسد از خویش است

و امان هللا خان ، از کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواهان  

حضرت شور بازار )محمدصادق مجددی(  و سردار محمدعثمان خان 

 هم  اسم می برد.

محمدصادق مجددی)گل آغا(، در زمان تبعید برادرخود 

نورالمشایخ )شیرآغا( ، سر پرستى مقام روحانیت حضرات رادر کابل  

در  بدوش داشت. نورالمشایخ را شاه امان هللا به جرم دست  داشتن

شورش منگل، تبعید کرده بود و او را انگلیس ها  در دیرۀ اسماعیل 

 خان نزدیک سرحد افغانستان اقامت داده بودند و او از آنجا درمیان 

 مریدان کوچی خود برضد شاه امان هللا تبلیغات سوء میکرد.

محمدصادق مجددى، کسی بود که با هدایت ومشورت برادر  

نفر مال  400،  امضای 1928ویه جرکه بزرگ خود، قبل از تدویر ل

جمع  1928از سلطنت، درماه سپتامبر  را برای خلع شاه  امان هللا 

آوری کرده بود. و بعد با قاضی عبدالرحمن وچند تن  مالی دیگر به 

میان مردم پکتیا رفت تا آنها را برای بغاوت تحریک نماید، اما مردم 

                                                 
13

 816،کابل، ص 1346غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، چاپ - 



 24 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

. امان هللا خان یا از ترس یا او وهمراهانش را به حکومت تسلیم دادند

از احترام زیاد به خاندان حضرات، محمد صادق مجددى و برادرزاده 

اش محمد معصوم مجددى را نکشت وزندانى نمود، مگر قاضى 

عبدالرحمن و مال عبدالقادر وچند تن دیگر را محکوم به اعدام نمود. 
14

 

یکى از همراهان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان 

مجددى( نوادۀ سردار هللا سرمحمد معصوم مجددى پدر صبغت ا)خ  

سلطان احمدخان ابن سردار محمدعظیم خان برادر امیردوست 

محمدخان بود. او بخاطر خویشاوندی با حضرات مجددی ومخالفت با 

مشروطیت، واحتماالً برای رسیدن به سلطنت ، در فتوای خلع شاه از 

گیر و زندانى شده بود.  بعد سلطنت، امضاء کرده بود و بنابرین دست

جنوری، او وحضرات شور  14از رفتن شاه امان هللا از کابل در روز

بازار از زندان رها و در مجلس بیعت  به امارت عنایت هللا خان 

شرکت کردند. حضرت شوربازار لنگی امارت را برسرعنایت هللا 

د خان بست وتبریک گفت.وسپس بحیث نمایندۀ عنایت هللا خان، نز

حبیب هللا کلکانی فرستاده شد تا او را به بیعت به امیر جدید دعوت 

نماید، اما حضرت صاحب ،وقتی نزد حبیب هللا کلکانی   رسید، اول 

سقوط امان هللا خان را به حبیب هللا تبریک گفت و سپس درمورد 

امارت عنایت هللا خان،اظهارکرد که چون تاریخ امارت شما در اول 

نایت هللا خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت رجب است واز ع

                                                 
14

را  حضرت شوربازار»  خان مینویسد:عنایت هللا:62 فحهفیض محمدکاتب،تذکراالنقالب،ص- 

که هردو تن از سبب  ،که  ماده فساد وآتش افروز کینه وعناد او بود، با سردار محمدعثمان خان

جهت رفتن حضرت با قاضی عبدالرحمن مرید خود در  از حبس وتوقیف خود ها در ماه سنبله که

وگرفتار آمدن  آن صوب]مردم[ برخالف دولت برانگیختن  کردن و سمت جنوبی برای اغوا

آزرده  زاده اش داماد برادر به قتل رسیدن مال عبدالرحمن با چهارتن از فرزندان و ایشان و

 (817نزد پسرسقاو فرستاد.غبار دراین باره توضیحات روشنتری میدهد.) غبار،ص «بودند،



 25 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ً باغی شمرده  هستید. واگرعنایت هللا خان به شما بیعت نکند، شرعا

 میشود و قابل مجازات خواهد بود.

حضرت » کاتب دراین مورد میگوید که : عنایت هللا خان

شوربازار را که... آتش افروز کینه وعناد بود، با سردار محمدعثمان 

و سه تن مالنمایان متحرک لوای بغی وطغیان، نزد پسر سقاء خان، ود

و سید حسین، دزدان مشهور به سواری موتر گسیل داشت و پیام داد 

 که : 

اینک امان هللا خان ازمیان رفته،عموم اهالی کابل از وضیع 

وشریف وقوی وضعیف وکشوری ولشکری حاضر فراهم آمده 

میدانید،دست بیعت  با من که مسلمانم وشما هم مرا مسلمان

ون خاند. پس واقعاً اگر جنگ وجدال و داده به امارتم برداشته

ریختن وقتال شما برای دین بوده]باشد[، باید تیغ خالف در 

غالف کرده ترک سفک و دماء نموده، پذیرای امر امارت 

اسالمیت شوید. وایشان)هیئت حضرت(... به مجرد وصول 

 خان را گذارده، درخاتمه ]نزد پسرسقا[ پیام امیر امان هللا

گفتند که:تاریخ نصب امارت حبیب هللا در روز غرۀ رجب)اول 

ماه رجب( واز عنایت هللا خان در دوم شعبان است. از این رو 

شما مستحق]امارت[ وعنایت هللا خان برخالف حق می 

باشد
15

،اگرچنانچه از راه اطاعت پیش نیامده بیعت نکند به 

الدم خواهد بود.حکم شرعی باغی ومهدور 
 16

». 

وحبیب هللا وسید حسین از این گفتار فرستادگان عنایت هللا خان  

وفتوای مال نمایان همرکاب خود،خویش]را[ مقضی المرام دیده، تبعۀ 

                                                 
15

ابق اما بجواب حضرت شوربازارباید در همین جا گفت که: امان هللا تا همین دوم شعبان/مط- 

سرکردۀ کلکانی ، پادشاه رسمی وقانونی افغانستان بوده است، نه حبیب هللا  1929جنوری 14

 دزدان کوهدامن!
16
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 26 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

خود را امر حرکت جانب شهر کابل نمودند. .... از کثرت فیر تفنگ 

ز بعد خودی وبیگانه دروازه های آمد وشد به رویش بسته گشت.... رو

جنوری، بزرگان کابل و چهاردهی ،بجای آنکه برای تبریکی  15

عنایت هللا خان به ارگ بروند،  دسته دسته برای تبریکی وبیعت به 

حبیب هللا پسرسقاو به باغ باال می ر فتند و برمی گشتند  وشهرکابل 

جایگاه فیرهای توپ وتفنگ هوائی و زورنمائی سقاویان شده بود. 

حضرت شوربازار وسردار محمدعثمان خان از عصر همان روز 

نزذ پسرسقا به حضور عنایت هللا خان برگشتند و خبرآوردند که حبیب 

هللا خود را امیر می شمارد و بیعت شما را میخواهد. با این خبر 

عنایت هللا خان را از امارت مایوس و دچار خوف وهراس گردید.
 17

 

ن از امارت و تخلیه کاتب در مورد چگونگی خلع عنایت هللا خا

 ارگ سلطنتی  برای حبیب هللا کلکانی، مینویسد: 

نظر به عدم وفای اهالی کابل و وجود غدر وخیانت حضرت » 

]شوربازار[... وغیره جهلۀ شیطان توُسل،که در استعفای 

عنایت هللا خان از امارت وتخلیۀ ارگ توُعل داشتند، او را 

ه میانجی گری دربین تخویف وتحذیر نموده از جمله حضرت را

تا که قرآن عنایت هللا خان و پسر سقاء وسید حسین پیموده 

که از ذخیرۀ کریم را شفیع خلع امارت وتخلیۀ ارگ سلطنت 

نقدینه وآالت وادوات ناریه و دفاعیه مملو و به قدر کفایت 

مدت طویلی آماده و مهیا و فتح و تصرف ارگ بعید از قوۀ 

اضی نمود. چنانچه مستدعیاتش که اشرار نکوهیده کار بود، ر

سه صد هزار روپیه با خود برداشتن و با عائلۀ خویش از راه 

پشاور و پنجاب روی ناکامی و بد نامی به سوی قندهار یا 

دیگر دیار نهادن،نزد حبیب هللا سقاء زاده قبول افتاده، جانبین 
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 27 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

به قرآن مجید مقررات وتعهدات خود را رقم کرده، پسر سقاء 

ز چهارشنبه فرمان امان جان ومال او و آنانی که در در رو

ارگ همراهش بودند، به ذریعۀ حضرت فرستاده وعنایت هللا 

خان اهالی حرم پدر مرحوم و برادران وخواهران خود را در 

ارگ بودند با چشم اشکبار وداع ودیدار اخیر نموده، وبه 

پوند گه  25هریک از برادران وخواهران ومادران ایشان 

ندی روز ذلت به سر برده از عدم قوت هالک نشوند، داده چ

وهم به سپاهیانی که از رسالۀ شاهی وغیره در ارگ ومشغول 

مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدینه بذل وعطا فرموده، در 

قمری مطابق هفدهم جنوری 1347شب پنجشنبه پنجم شعبان 

( میالدی مقررات معاهده وخلع خود را از امارت 1929)

 نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خویشتن را نوشت:

برادرم حبیب هللا خان! به عموم معلوم است که من » 

اراده وشوق پادشاهی ندارم، چنانچه در موقع شهادت پدر 

مرحومم من ازاین مسئله صرف نظرکردم با وجود میسر بودن 

وسایل، دراین وقت که امان هللا خان خود را از پادشاهی خلع 

، بازمن هیچ اراده و ذوق پادشاهی نداشتم. مگر ارباب نمود

حل وعقد مرکز برداشتن این بار را به من اصرار تکلیف 

نمودند. وسعادت ملت واعتالی اسالم را در آن نشان دادند. من 

هم از نقطه نظر اصرار آنان قبول کردم،اما اکنون که می بینم 

ر نموده خود مسئله به قتل مسلمین می انجامد از آن صرف نظ

را از امارت افغانستان خلع نمودم. وتبع دیگر جماعۀ مسلمین 

که به شما بیعت کرده اند، من هم بیعت کردم. و مامورینی که 

امروز با من در ارگ و به قید بیعت من و بزرگان آنان 

اشخاص ذیل می باشند: محمدولی خان، عبدالعزیزخان،محمد 

ان، غالم دستگیرخان، سرورخان،غالم حیدرخان، احمدعلی خ

عبدالغیاث خان، عطاء الحق خان، محمدامان خان،محمدامین 



 28 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

خان، محمداسحق خان،سیدقاسم خان، عبدالوهاب خان، 

عبدالتواب خان، شاه محمودخان، سید عبدهللا خان، سلطان 

محمدخان،سید احمدخان، میرعلی احمدخان، محمداکرم خان به 

من برآمده با شما بیعت مثل من و پیروی من از قید بیعت با 

 کردند بر شرایط ذیل:

اول: خود من با عائله وسایرمتعلقین واهل بیت خود 

ومامورین مذکور وسائرین آنانکه در ارگ می باشند وکلیه 

صاحب منصبان عسکری وافراد نظامی وعمله خدمۀ مقیم 

ارگ از طرف خود و متعلقین خود ومال وهستی خود مأمون 

وبه هیچ وسیله وحیله اذیتی به آنها بوده از هیچ رهگذر 

 نرسد.

دوم: خود من با عائله و متعلقین خود به قندهار یا 

 خارج می روم وباید توسط طیاره به قندهار رسانده شوم.

علی خان  سوم:محمدولی خان وعبدالعزیز خان واحمد

 را اجازه داده شود که با من بروند.

هش چهارم:از مامورین بزرگ فوق کسانی که خوا

رفتن به خارج داشته باشند، ال اقل بعد از یک ماه ازاین 

 تاریخ، به اوشان اجازۀ رفتن با عائله داده شود.

پنجم: تازمانی که طیاره برای مسافرت من حاضر 

شود، من در ارگ بوده، پس از سوار شدن به طیاره وحرکت 

لیل پنجشنبه پنجم  -طبیعی آن ، ارگ برای شما تخلیه میشود. 

«، عنایت هللا1347ن المظم سنۀ شعبا
 18

. 

کاتب عالوه میکند که: دراین امرشوم به جزغالم دستگیرخان 

قلعه بیگی پسر عبدالرشیدخان محمدزائی وعبدالعزیز خان وزیر 

بارکزائی که رضا   ] معاذهللا خان[حربیه فرزند محمدهللا خان
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 29 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

نت وشریک دزد و رفیق قافله نبودند، دیگران همه راه انقراض سلط

خاندان امیر عبدالرحمن خان به خصوص امان هللا خان وعنایت هللا 

 خان همی پیمودند تا که برمرام فایق آمدند.

جدی  28میالدی،) 1929ماه جنوری 18فردای آنروز جمعه 

قبل ازظهر دو بال طیارۀ انگلیس وارد  11شمسی( به ساعت  1307

وبان خود و بعد کابل شد، ابتدا   عنایت هللا خان با عائله و منس

عبدالعزیزخان واحمدعلی خان به ساعت یک بعد از ظهر به صوب 

پشاور پرواز کردند. عبدالوهاب وعبدالتواب پسران محمود طرزی با 

بعضی از پسران ودختران عنایت هللا خان در بالون )طیاره( جا نشده، 

روزبعد آنها هم از کشورخارج شدند.
 19

  

 

 وری بچۀ سقو:سوگند شکنی وقرآن خ        

درمیان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، کار بسیار 

زشت است. وحتی مردم از دیدن و روبه رو شدن باکسی که  سوگند 

می « قرآن خور»خود را شکسته باشد،اِبا میورزند و او را بنام 

شناسند. معنای این کار اینست که نبایستی با او وارد معامله و داد ستد 

 یرا که به قول و قرار او اعتباری نیست. کاتب می گوید که :شد، ز

جنوری( سید حسین را هنگام  18وپسر سقاء،)همان روز» 

عصر از راه]غرض[ تصرف ارگ در شهر فرستاده ، خود در 

عمارت باغ آقا]باغ مهمانخان
20

[ که محکمۀ ایالت)والیت 

کابل( وقضات ومستوفیت مرکزی است، وارد شد. وتبعۀ جهلۀ 

َدد صفت هردو که در بازار ها و پارک نظام و 

قوماندانی)کوتوالی( مشغول و سرگرم تطاول وغارت اعداد 
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 30 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

قشون قومی اقوام هزاره و وردک و وزیری و منگل و 

سواران رکاب شاهی و بعضی خانه ها بودند، شلیک توپ 

وتفنگ شادمانه نموده، اهالی شهری که از کثرت فیر و شدت 

که برخالف عادت  وحشیانه اقدام کردند، در آواز توپ و تفنگ 

هراس و وسواس افتاده هرکدام درهر مقامی که بودند، جانب 

خانه والنه خویش راه دویدن پیش گرفتند . و سید حسین در 

زیر گنبد نقاره خانۀ ارگ، تبعۀ جهلۀ خود را منع تفنگ زدن 

کرد، چون دست بازنکشیدند، با تفنگی که در دست داشت، 

یکی را هدف گلوله نموده، قالبش را از روح تهی سینۀ 

ساخت. و دیگران از مشاهدۀ چنین حرکت پرجهالت سرا پا 

ضاللت او بال تأمل اقدام در قتل صدها نفر واین یک تن کرده 

دست از کشاد دادن تفنگ کشیدند. وداخل ارگ شده مالزمان 

به  نظام و رسالۀ شاهی و قلعه بیگی وغیره محصورین را

داده بودند، به  عهدی که درمیان نهاده به قرآن نگار خالف

بدترین حالتی زده و کوفته وعریان کرده و بعضی را کشته و 

از ارگ بیرون کشیدند. چهارتن از رسالۀ شاهی را به 

سرچوک که از بازار با دل افگار و بدن خسته و زار عبور می 

نفری  کردند به ضرب گلولۀ تفنگ از پا در آورده، همچنین از

قومی وردک و وزیری و منگلی وهزاره را در هر موضع و 

محلی از درون و بیرون  شهرخلع سالح و برهنه کرده، به قتل 

رسانیدند. حتی از خانه ها که پناه جسته بودند، برآورده انواع  

بد ناموسی وغارت و سرقت از قوه به فعل آورده، با وجود 

ند که آئین اسالمی را اظهار دین داری آنقدر بد رفتاری کرد

مطعون بیگانگان ساخته، به بدنامی کشیدند.
 21

 . 
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 31 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کاتب از عدم پابندی پسر سقو به عهد وسوگند وامضاء برقرآن  

تن از رجال وابسته به  20تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال و دارائی 

خاندان سلطنتی که عنایت هللا خان از حبیب هللا، امان جان ومال شان 

د و او آن را قبول ودر قرآن مهر وامضاء کرده بود، یاد را خواسته بو

 می کند و مینویسد :

از این روز به بعد راه نکث عهد پیش گرفته،سرا و جای » 

ومال ومتاع وذخیره و اندوخته آن بیست تن را که عنایت هللا 

خان در عهد نامه نام برده، امان جان ومتاع وضیاع وناموس 

بط و خود ایشان را به جز دوسه نفر داده شده بودند، پی هم ض

با دیگر وزراء و مامورین بزرگ حبس و در ارگ توقیف 

فرموده از هرکدام مبالغی برعالوۀ آنچه در قید ضبط آورد، بیم 

قتل داده بگرفت. و خزینۀ عین المال واغلب بیت المال را با 

قورخانه چند روز و شب در کوهدامن به ذریعۀ موتر حمل و 

تا که از جانب جالل آباد و قندهار و دیگر بالد آسوده نقل داده 

خاطر و مطمئن گشت که افاغنه ]افغانها[ عموماً..... جرأت 

حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخایر دولتی وضبطی 

و مصادرتی در کوهستان و کوهدامن کشیده، به زن خواستن 

م داران و زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نا

را از سپاهی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در اطاق های خود 

بردن زیاد پرداختند. وتا اوایل ماه رمضان یکصد ونود و 

( خانه از متمولین و وزراء ومامورین وغیره را 191یک)

و از جملۀ گرفتاران محمدولی خان وکیل ضبط وغارت کردند، 

ر سقاو وسید حسین عهد امیرامان هللا خان را که از پیش با پس

درمیان داشت، و به هر دو تن وهمراهان و انبازان شان 

حمایت ها ومعاونت ها کرده از دستگیر نمودن  و به ُغل و 

زنجیر در آوردن شان مامورین دولت را باز داشته بود، به 



 32 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

خواهش واستدعای خودش تا بیست وهفتم شعبان با دیگران 

حجرۀ شیراحمدخان وزیر  توقیف فرموده از دیگران جدا در

دربار جدید ُمعّززانه در تحت حفاظت آورد. وخانه ومایملکش 

.«را نیز ضبط وغارت نکرد 
 22

. 

کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان 

 سلطنتی توسط پسر سقوخبرمیدهد ومینویسد: 

جوالی 13درشب این روز فجیعت آموز] دوم سرطان/» 

از قبیلۀ جلیلۀ محمدزائی چون: شهزاده حیات  [ سه تن1929

هللا خان وشهزاده عبدالمجید پسران امیر حبیب هللا قتیل 

وسردار محمدعثمان خان پسر سردار محمدعمرخان مرحوم 

بن سردار سلطان احمدخان ملقب به سرکار، با حببیب هللا 

معین وزارت حربیۀ اعلیحضرت امان هللا خان به امر ساالر 

مقتدای فسقاء حبیب هللا پسرسقا،طناب درگلو اشقیاء و

کشیده،هالک و در خندق به زیرخاک نهفته، ازاین راز به کسی 

نگفته، مدتی غذای نهار و شام شان را محافظ درب محبس 

صرف همی کرد که بازماندگان شان از این قضیه جانکاه دل 

خراش آگاه نشوند. و از افشای آن نظر به عدم جنحه و جنایت 

ا و خیانت مقتولین مظلومین تأثیر هم وغم در قلوب وخط

«ُمحبّین شان راه نیافته، باعث حدوث فتنه نشود.
23
.  

این اشخاص نیز از جمله کسانی بودند که حیات شان از 

هرگونه اذیت وآزار از سوی پسرسقو بنابرسوگند وامضای که در 

ا اعدام آنها قرآن مجید گذاشته بود، باید در امان می بود، اما پسرسقو ب

خادم دین »یک باردیگر،سوگند خود را شکست و می باید از نمرۀ 

 او کاسته شود. « رسول هللا
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 33 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 

 تجاوز سقاویان به مال و ناموس کابلیان:

تجاوز به ناموس دیگران وهتک عصمت به زن و دختر و پسر 

وخواهرمردم نیزدرفرهنگ بشری وفرهنگ افغانی،  از زشت ترین 

ود، و به سبب زشتی وخشونت انگیز بودن انست که کارها شمرده میش

متضررین به مرتکبین آن به سزای کمتر از قصاص واعدام راضی 

نمیگردند. کاتب،  از دست درازی سپاهیان پسرسقو، به مال و ناموس 

زنان و دختران و پسران مردم از همان روز اول ورود 

 ( به شهرکابل خبرداده مینویسد:1929جنوری16شان)

جنوری(که  16روز چهارشنبه )چهارم شعبان/ »  

جنگ وتک وتک گشاد دادن توپ وتفنگ دربین محصورین 

وکوهستانیان ، جاری و بیعت مردم به امیر حبیب هللا ساری 

بود، در این روز سید حسین به خانۀ نورالدین پسرقاضی قطب 

الدین جوانشیر قوم قزلباش آمده، صرف چای کرد، دروازۀ 

نیز به به اجبار واکراه بازگشت. ومنادی از همان قلعۀ چنداول 

غروب روز اول ابتدا به ندای باز بودن دکاکین وهدف گلوله 

تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی بیازد، نموده، 

پیش وپیش ندا در داده، از عقب دزدان کوهستان هرچه از 

دست اندازی وسرخود به خانه در آمدن وغارت کردن از دست 

ایشان آمد،دریغ نکردند، بلکه تا اواخر رمضان این فعل خود 

را ادامه  نهاده برعالوه از بردن زنان و دختران و پسران 

مراهق )نوباوه،نوجوان( درشب وخفتن با ایشان وبه اجبار 

«رقصانیدن، هیچ کمی و کوتاهی نکردند.
 24

.  

 جنوری(، مینویسد: 18کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ) 

                                                 
24

 65فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 



 34 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ۀ پسر سقاء وحمیدهللا برادر وسید حسین تبع» 

وزیرجنگ وپردل سپهساالر او وغیره دزدان که هرکدام نام 

منصب بزرگی را برخود نهاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام 

کرده، به بهانۀ اینکه آواز تفنگ ازاین خانه شنیده شده یا 

تفنگ درآن]موجود[ است، دست دسته وجوق جوق شده از 

وسی به زنان ودوشیزگان و پسران و تاراج مال و دست بد نام

منال یازیدن، وپسران و زنان ودختران را در اطاق های خلوت 

برای مخالطت کشیدن وهر ده و بیست نفر یکی دونفر زن و 

پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتۀ خویش بردن دریغ 

نکرده، تا امروز که یک شنبه بیست وهشتم رمضان مطابق 

هست،  1929وسنۀ میالدی  1347چ، سنۀ هجری مار11

« این فعل وعمل جاری]است[.
25
 . 

، 1929می  4ثور/ 14در جای دیگری به ارتباط وقایع 

هواداران امان هللا خان ومحمدنادرخان این روز را » مینویسد:

به  کمال یأس به سر برده، اهالی شهر کابل که از جور وستم 

ده تر به هراس غارت و تاراج شمالیان به ستوه آمده اند، زیا

واسارت افتادند. وبعضی خانه ها را آزار واذیت کردند. خالصه 

عموم مردم شهر به کمال بد روزی وخوف روز انحصار به 

شب انذار رسانیده، راه نجات به هیچ جانبی برای برون رفتن 

واز تهلکه خالص شدن ندارند تا خداوند تبارک وتعالی چه 

واندیش هالک ودمار را به چه خاتمه  پیش آرد واین فکر

«دهد؟
26
 . 

کاتب عالوه میکند که : ،سقاوی ها لیست دخترانی را 

که درعهد امانی به مکتب میرفتند پیدا کردند و به آنها گفته 
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 35 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

شد که مجبوراند هر کدام با یکی ازدزدان کوهستانی ویا 

«کوهدامنی ازدواج نمایند.
 27

. 

ردم کابل از کاتب جای دیگری به نفرت شدید م

از سوء کردار و رفتار اعیان »سقاویان اشاره کرده میگوید:

وافراد قشون او)پسرسقاء( نسبت به عامۀ خلق از زن ومرد و 

دختر و پسر وغارت مال و ارتکاب به فسق و فحشاء تمامت 

مردم از او رویگردان ومایل امان هللا خان شده، از دل وجان 

«خواهشمند وصول او یند.
 28

. 

ستم حبیب هللا خان » دیگری  گفته میشود:  جای

وقشون او بر اهالی کابل از قبیل : آدم را زنده قطعه قطعه 

کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق های مفاسقه زنا و 

لواط  کشیدن و مردم را به دار آویختن  وخون های زیاد 

 ریختن، به ننگ افغانی از رشک قوم هزاره که با وجود ندیدن

نیکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، برخاسته در 

تگاب سمر و مشتهر گردید. وهم قوم کروخیل وهودخیل 

مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله برقشون 

«حبیب هللا که در آنجا اند، متصرف و آمادۀ یورش شدند.
 29

. 

مال فیض محمدکاتب ، دربارًه فرمانروایان سقوی 

برای بیان وحشت وبربریت آنها کلماتی وجود »  میگوید:

ندارد. آنهارا صرف میتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت 

نامید. امیر حبیب هللا هرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنها 

خود را خادم دین رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای 

وطن  فریب مردم است. سقویان تمام دارایی های که برای دفاع

ذخیره شده بودند غارت کردند،افزون براین مردم را بزور 
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 36 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وبدون دریافت حقوق به خدمت عسکری برای رژیم سوق 

میکردند. درواقع اینها سپاه شیطان اند که آبادیها را تباه 

میکنند و خانه ها راغارت و چپاول می نمایند. باوجود این 

بی دین، این وزیران فاسد، حضرات و مالنمایان وسایر افراد 

وضعیت غم آلود را که از دست همین ها برسر مردم آمده 

«است، می بینند و میگویند: خیر و خیریت است.
 30

. 

فیض محمد کاتب ازشیوه کار وادارۀ سقوی یاد کرده  

میگوید : هر دو تن)حبیب هللا وسیدحسین( با عده ای از 

 دزدان وبی دانشان  وحشی ، به  روز دوم حرکت عنایت هللا

خان،نخست اعالنی به برحالی تمام مامورین سابق به کار شان 

به نشر رساند، و روز بعد حکم تردید اعالن قبلی را صادر 

نموده و وزارت تجارت را لغو کرد. و همچنان مامورین  

بعضی دوایر وزارت خانه ها را از کار سبکدوش نمود. ودر 

را به دوسه روز اول،هریک از سرداران واعیان که خود 

حضور شان میرسانیدند، به اعطای یک بریک ونیم چند معاش 

وآنها نیز از روی حماقت » سابقش نوید ومژده مییافتند.

وجهالت باور کرده، خرسند میشدند. تا همه را حبس وضبط 

ومعاش ومایوس ومحروم فرمود و به پول های هنگفت از 

نجیده تجار وارباب ثروت گرفتن پرداخته، دل های عموم را ر

ورمیده ساخت. وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر سردار 

نصرهللا  خان  نایب السلطنه مرحوم وشهزاده امین هللا خان 

پسر عبدالرحمن خان را به اجبار واکراه به مزاوجت تکلیف 

«کرد.
 31

. 
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 37 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ملک محسن خان زنی را که از » والی سقوی کابل 

ته بود؛ سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرف

حامله بود تا زمان تولد   دستورداد غرغره شود،چون آن زن

کودکش زن زندانی گردید و وقتی کودک تولد یافت والی 

امرنمود تا مادر وکودک هردو اعدام شوند، قاضی بر والی 

اعتراض نمود که این کار خالف شرعیت است. ملک محسن 

ه ام جواب داد: اگرخالف شریعت است یا نیست من حکم کرد

«باید عملی شود.
 32

 . 

...ملک محسن والی ]کابل[ چهل هزار روپیه در » 

وقت ضبط کردن خانۀ ایشک آقاسی محمد سرورخان مرحوم 

وهم اشیای مستظرفه نفیس وثمینه زیادی را از خانه های 

غالم صدیق خان وزیرخارجۀ ومحمدیعقوب خان وزیر دربار، 

یاور وحیات هللا وعبدالعزیز خان وزیر حربیه و محمودخان 

خان عضد الدوله وغیره که قریب دو صد خانه به بشمار می 

روند، گرفته و در خانه خود برده است، مورد عتایت حمیدهللا 

معین السلطنه شده، گویند او را چوب زیاد زده و امر کرده 

است که از جمله چهل هزار روپیه مسطوره از او حصول 

«نماید.
 33

. 

ل را از رژیم جهل وجنایت سقوی دراین گزارش میزان تنفر مردم کاب

 کاتب میتوان بخوبی درک نمود:

حبیب هللا خان، با برادرخود وعده ای از اعیان کوهدامنیان » 

وکوهستانیان که هریک فاعل مایشاء وفعال مایریدند واز جور 

وستم خود سرانه که براهالی شهرکابل از قوه به فعل  آورده و 

ً ا ز دیدار شان متنفر و بری وبیزار شده، می آورند، عموما
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 38 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

شب و روزاز قادر قهار زوال آنها ومرگ خود می خواهند.... 

«در مزار خواجه صفا به سیر شگوفه ارغوان تشریف... 
34
  

 

 اعالن تحریک آمیز  محمداسلم خان بلوچ درچوک کابل :

قبل ازاینکه داستان ازخودگذری دو جوان غیور کابلی را شرح نمایم، 

واهم از دوحرکت ضد سقوی در شهر کابل یاد آورشوم که یکی مربوط به میخ

بغاوت زیرکانۀ یکی از بزرگان بلوچ است و دیگری باال کردن بیرق امان هللا 

 خان از سوی یک نفر سید از سیدان کنر.

محداسلم خان بلوچ]یکی از مهاجرین » کاتب  مینویسد:

وازدهم رمضان بلوچستان انگلیس مقیم کابل[، در روزجمعه د

 21موافق  هجری شمسی 1307مطابق چهارم حوت سنۀ 

میالدی، نظر به سوء رفتار تبعۀ پسرسقو  1929فبروری سنۀ 

ودزدان طریق جور وستم پیمای کوهدامن وکوهستان که برشهر 

کابل مستولی ومسلطند واهالی شهر از وضیع وشریف وقوی 

فرارنمی  وضعیف وزن ومرد وپسر ودختر به ستوه آمده ،راه

یابند واز خداوند خواهان امان هللا خان شده در خال ومال ومجالس 

 ومحافل دعای او ونفرین پسرسقووسید حسین وتبعه ولشکر

ستمگرایشان و مالنمایان گمراه ... وزرای خائن که بانی امارت 

اوشده مملکت وملت وسلطنت وقوۀ جامعه اسالمیت را برباد 

ه نام اهالی کابل نوشته به سرچوک که دادند، می نمایند، اعالنی ب

معبر خاص وعام وممر ازدحام است آویخت، که ای مردم!اگر 

تفنگ دارید فهوالمطلوب واال بخرید وحکومت جدید فشنگ به 

شما میدهد تا حراست مال وجان خود را از دستبرد حمله وغارت 

طوایف وقبایلی که به معاضدت امیرامان هللا برخاسته وکمر همت 

قطع واستیصال غاصبین سلطنت استوار بسته اند، بتوانید  به
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 39 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کنید. ووالیان امور پسر سقاء او را حبس  ودو هزار روپیه 

جرم]جریمه[ کرده،بعد به حجت قاصره ودلیل مؤصق که او 

براظهار حق ونگار مستحق خود اقامه نمود، از حبس رها 

«گشت....
 35

 

 

 : د کنریبرافراشتن بیرق امان هللا خان از سوی سی

فیض محمد،از یک رخداد دیگری یاد میکند، که معلوم میشود مردم کابل 

 ،از رفتن امان هللا خان واز کشور وبقدرت رسید پسر سقاو منزجر وناراضی 

 اند.

 14رمضان و 21...در روزیکشنبه» کاتب مینویسد:

حوت، مطابق چهارم مارچ، سیدی از سادات کنرکه خود سر خانۀ 

ز تبعۀ دولت ایران را که خودش با عایله خویش ضیاء همایون ا

به سواری طیارۀ حمایت انگلیس در پشاور رفته وبه درب سرای 

خود قفل زده،کلید آنرا به سفارت دولت ایران  سپرده بود، 

متصرف ومال ومتاعش را حیف ومیل کرده، بیرق به نشان 

ه سمر محراب ومنبر به نام امیر امان هللا خان برافراخته در افوا

ومشتهر ساخت که جدم علی مرتضی در عالم رؤیا به من القا 

فرموده است که بیرق امان هللا خان را برافرازم. و از شهرت این 

ادعای مزخرف اهالی شهر دسته دسته به دیدن آن رفته،ولوله به 

خاص وعام افتاد. ومنهیان پسر سقا نزد سید مذکور شده،او را 

بیرق کردند و او سر باز زده پاسخ امر برداشتن وفرود آوردن 

داد که به فرمودۀ جدم افراخته ام.من نمیتوانم فرود آورم، اگر 

شما میتوانید، فرود آرید. وازاین ]ماجرا[ درافواه اهالی شهرافتاد 

که پسر سقا نخست دوهزار روپیه به سید فرستاده استدعای 

ام در فرود نمودن بیرق کرد. واو همان پاسخ اول را گفته،اقد
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 40 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کندن بیرق نکرد. تا که دست سخای پسرسقاء ده  الی بیست 

هزار روپیه به او وعدۀ اعطا به شرط فرود آوردن بیرق داده و 

حوت وموافق  24او نپذیرفت، تا در روز دوم شوال مطابق

چهاردهم مارچ، ملک محس والی]کابل[ امر به فرود آوردن واز 

ق را به قهر وعنف فرود پا در آوردن سید کرد. ومامورین او بیر

آورده وسیدرا از پا آویخته، بیرق را در پهلویش بداشتند. وبود تا 

که سید حسین ]نائب السلطنه نظر به سیادت ومجذوبیتش [به 

رقابت والی او را خواسته از زجر وتوبیخ برهانید.وکاغذپاره 

های چندی ازنزد او به جانبداری امیرامان هللا خان نگاشته ودر 

«نشر داده بود، بدست آمد. شهر 
36

 

کاتب در مورد این سید مجذوب کنری جای دیگری ازکتابش مینویسد که: 

سیدعبدالرزاق از متوطنین پشد کنر بود که حین شکنجه از سوی ملک محسن 

والی سقوی از جیبش طوماری بدست آمد که در آن امضای چهارصد تن از 

ان هللا گرفته بود ودر کنار امضاء مردم سرشناس کابل را به طرفداری از شاه ام

ها و نشان انگشتها، نام آنها نیز نوشته شده بود
37
.

 
 

ازاین جا معلوم میشود که این سید مردهوشیاری بوده است ، نه 

مجذوب، واگر دست به کارهای غیرعادی میزده است، به این خاطر بوده تا 

ان انجام میداده،از نظرسقویان را جلب نکند، اما او هرعملی را که برضد سقوی

روی تعقل انجام می داده است.سرانجام او را با محمدعیسی پسر محمداسماعیل 

پوپلزائی،ناظر والی علی احمدخان که در لوگر مردم را به مخالفت با پسرسقو 

وبه حمایت از والی تشویق میکرد دستگیرکردند.محمدعیسی رادر سرچوک بدار 

ر آویخته بودآویختند ومدت سه یوم  همچنان بدا
 38

،ولی کاتب از سرنوشت آن 

 چهارصد نفر امضاء کننده در پای طومار بیعتنامه ، چیزی  ننوشته است.
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 41 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

این هردو حرکت، در شکل های مختلف نشانگرنفرت  مردم کابل 

ازحکومت سقومیباشد وپیام هرکدام این بود که مردم از رفتن امان هللا خان 

ت دوران امان هللا خان را میخوردند و از وآمدن پسر سقاو پشیمان اند و حسر

 حاکمیت سقویان متنفر ومنزجربودند.

 

 :اولین اقدام جسورانۀ دو جوان کابلی علیه بچۀ سقاو

حمل  21بعد از دستگیری سران واعیان و ثروتمندان کابل،در  

دو نفراز جوانان با احساس وبا »اپریل، به قول کاتب:  10برابر 

گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند. ، تصمیم « وجدان کابل

خواستند آن را در روز یاین دو جوان، یک بم دستی راساختند وم

جمعه در مسجد ]عیدگاه[ جابجا نمایند و وقتی که حبیب هللا به نماز 

ایستاده شود، منفجر کنند، اما این راز شان قبل از عملی شدن، توسط 

راپور داده شد. هردو جوان که قاری دوست محمد لغمانی به سقاو 

یکی حبیب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود ودیگری 

عبدالرسول،فرزند خانجی،خانه سامان هندی معروف عهد امیر 

عبدالرحمن خان بود،دستگیر ومورد استنطاق قرارگرفتنند. آنها 

میدانستند که از این رازشان تنها  قاری دوست محمد مطلع بود و 

سی دیگری چیزی نمیدانست ، بنابرین آنها درجواب های خود،  ک

قاری را به حیث مشوق و رهنمای این کار خود معرفی کردند و گفتند 

که کسی دیگری دراین کار مداخله نداشته است. پسرسقاو هدایت داد 

تا قاری دوست محمد را حاضر کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر 

انعام نزد امیرحبیب هللا  می برند،به حضور  میکرد او را برای گرفتن

ساالر خودحاضر کردند. پسرسقو قاری صاحب را در موتر پهلوی 

خودجای داد و بسوی چمن خواجه رواش، در عقب ارگ  برد و در 



 42 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

آنجا هرسه تن را پهلوی یکدیگرایستاده کرد وسپس با تفنگ  خود 

 سد که :هریک را نشانه گرفت و از پا در آورد. کاتب مینوی

در وقت برچوب بستن و ایستاده کردن شان، قاری دوست »

محمد به امیرحبیب هللا خان ندا کرد که امیر صاحب مرا هالک 

مکن که برایت خیلی خدمت کرده و می کنم. ولیکن چون حکم 

تقدیر به قتل یک تن شیطان شریر مالنما رفته بود، نجات 

«نیافته به جای جاوید خود شتافت.
 39

  

یعنی در تاریخ  درحالی بود که ده روز قبل ازاین حادثه،این 

سقویان، برای  حمل، مردم کابل از دست غارت وتجاوز11اول اپریل/

یک قیام عمومی برضد بچۀ سقو، بنای دید و بازدید ومشورت را 

به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع »کاتب زیرعنوان آغازکرده بودند.

 :مینویسد« شان حبیب هللا کردن

از سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردار »

ناهنجار واختیار فحشاء واضرار نمودن بزرگان شمالی که 

دست در اجرای امور دوائرلشکری وکشوری دارند،عموم 

اهالی کابل واناث وصغار وکبار به ستوه آمدند،زندگانی 

برایشان سخت ودشوارگشت، الجرم دل به مرگ داده، وزراء 

دامان هللا خان واولیای امور او وبعضی از اعیان وصاحبان عه

ثروتان اهالی شهر درخفا با هم کنگاش در نجات حاصل 

نمودن از مضائق]جمع مضیقه ،تنگ[ ومزالق]جمع 

مزلقه،لغزاننده[ روزگار وحصول تأمین مال اهل وعیال وتحفظ 

مال ومنال کرده، قرار دادند که هریک عده ای به مشاهره 

مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن ونیست  ومعاش

ونابودکردن حبیب هللا خان تهیه وآماده نمایند، بعد بی 

خبرشبخون آسا حمله نموده او را از میان بردارند. واو از این 
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 43 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 2امر به ذریعۀ متجسسین ومخبرین خفیه آگاه شده در شب 

شوال برابر اول اپریل  درست است نه  20شهریور] 20شنبه 

« شهریور[مطابق اول اپریل همه را امر حبس کرد.20
40
. 

کاتب، از سقاویان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دریکجا 

«پسرسگ قو» او را
41
می نامد . در لهجۀ عوام مردم افغانستان،  

تلفظ میکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغیر « سقو»سقاء را 

کابل دیده است، با گفتن  انسانی ایکه از او و زیردستانش در حق مردم

در واقع میخواهد  او را تحقیرکند و مثل حیوانی که « سگ قو»کلمۀ 

فهمی جز قو، قو ندارد، دشنام بدهد.
42

.کاتب در مدت نه ماه حکومت 

سقاوی، هیچ روز وهیچ لحظه ای از اظهار نفرت وانزجار شدید از 
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ستار کتاب  تذکر انقالب، دراین خصوص تبصره جالبی دارد ومیگوید: اآقای امیری، ویر - 

خشونت کالمی کاتب قابل درک است وخواننده این دفتر، چاشنی تند کالم او را درمورد مردم »

 شوربازار ومشرقی وجنوبی وشمالی، وزراء وعمال امیرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت 

دیگر مالنمایان واشخاص مختلف در رده های مختلف، به تفاریق، می بیند. خواننده امروزی 

شاید آرزو کند که کاش کاتب مهارخامه را اندکی می کشید و از تیزی وتندی سخن میکاست، اما 

قیم داشت، نباید از یاد برد که کاتب واقعه نگار رویدادی بود که نه تنها برسرنوشت او تاثیر مست

بدینسان،بدیهی است که  را به زوال زودهنگام مبتال کرد. -آغاز- واقعه ای بود که یکبلکه 

کاتب تنها به گزارش رویداد  اکتفا نکند ودر کنار آن احساسات وتأثرات خود را نیز به ما منتقل 

مام ژرفا کند و این احساسات وتأثرات خود بر ارزش تاریخی اثر می افزاید و رخداد را با ت

وشدت فاضلۀ آن منتقل میکند. تنها گزارش کاتب تاریخی نیست، بلکه تأثرات واحساسات او به 

هماندازه ارزش تاریخی دارد. تا جائی که به تاریخ نویسی وتاریخ نگاران جدی باز میگردد، 

نگار.  خشونت کالمی بیشتر به باز نمائی واقعیت باز میگردد، نه روانشناسی یا ایدئولوژی تاریخ

فی المثل در میانۀ ابوالفضل بیهقی دبیر و فیض محمد کاتب هزاره، از عطا ملک جوینی به 

عنوان بهترین وبصیرترین  تاریخ نگار  و از کتاب او)تاریخ جهانگشای جوینی( به عنوان 

بهترین تاریخ یاد شده است. بخشی از این امتیاز به خشونت سخن وچاشنی تند کالم]او[ باز 

هریک از ابناء السوق، درزی :». جوینی در اشاره به وضعیت روزگار خود نوشته استمیگردد

اهل فسوق، امیری گشته، وهرمزدوری دستوری، وهر ُمَزّوری وزیری، وهر مدبری دبیری... 

 ،پاورقی252ص «-4،ص1رک: جهانگشای جوینی،ج-«وهرکوِن خری سِرصدری...



 44 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ودعای  حبیب هللا وهمکاران دزد وجاهل وجنایتکار او غفلت نورزید

 بدش همیشه بدرقۀ راه سقاویان بوده است. اودریکجا میگوید:

حتی نگارندۀ این فجایع که از اهل اسالمی است برادعای دین »

داری واظهار مسلمانی ایشان هزار لعن ونفرین گفته،از 

خداوند جای همه ]سقاویان[ را در اسفل السافلین خواسته 

 این گروه ضاللت  ومیخواهد وهرلحظه که از مشاهدات کردار

«سمات،بیاد آرد جز لعن دیگر کلمۀ بر زبان نخواهد راند.
 43

  

 :جای تاسف است که برخی  آقای باری جهانی اظهار میکند که

 بچهً سقاو را بچشم سر دیده اند،   از نویسندگان ما که دورهً وحشت

خطاب می کنند. «جوانمرد»و « عیار»بازهم او را
 44

   . 

اری وجوانمردی، در وجود حبیب هللا هیچیک از اصول عی

کلکانی ویاران فاسق ومتجاوز او دیده نمی شد.پس عیارنامیدن بچۀ 

سقویک دروغ ویک توهین بزرگ به عیاران وجوانمردان تاریخ این 

          کشوراست.

 

 تطمیع شدن سران قومی ،عامل بقای حکومت سقوی:

پشتون  کاتب، ازنفاق افنگی  وتطمیع شدن سران و مشران 

برای جلوگیری از اتحاد شان علیه رژیم سقوی و از اینکه رؤسای 

اقوام وقبایل بخاطر پول  وکسب مناصب ومقام ، دست به هرکار 

ناصوابی میزنند، افسوس میخورد، واین افسوس او وقتی رنگ خشم 

می گیرد که می بیند با اندک پولی تطمیع میشوند وتیشه بریشۀ یک 

 دیگرخود می زنند.  
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،افغان جرمن   تاریخی حوادث تکراریږی)دسقو زوی که د خراسان عیار؟( باری جهانی،- 

 2015آنالین،جنوری 



 45 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کاتب، از تطمیع شدن وپیوستن برخی ازسران قبایل شنوار 

ملک محمدافضل وملک محمد علم شنواری وملک   وخوگیانی چون:

قیس خوگیانی ، به حکومت سقوی نکوهش میکند. وعواقب این کار 

را برای آنهای که اقوام خود را در خدمت یک دزد وجانی قراردادند 

یداند و مینویسد که روز و رتبه وامتیاز گرفتند، نکبت بار م

 اپریل، 11حمل/22

پانزده هزار روپیه به ملک محمدعلم خان » از طرف بچۀ سقاو

وهمراهانش به نام انعام عطا شده، خود او با رتبۀ 

ساالری کشور ولشکری که از قبل امیر حبیب هللا خان هسپا

یافت، فرمان حکومت جالل آباد نیز به او داده شد. ومقارن این 

دم شنواری از راه دفع بدنامی،تخریب عمارات دولتی حال،مر

وتاراج ومهار نمودن شهر جالل آباد وعهد شکنی که کرده 

بودند، برقلعۀ ملک محمدعلم خان که بانی تمام فجایع سمت 

مشرقی بود، ریخته مال ومنالش را غارت و قلعه اش را خراب 

کردند. واز وصول این خبر، محمدعلم خان از خوف جان که 

عموم مردم برعلیه او شده، از زمرۀ قومی واسالمی بیرونش 

شمرده اند،ترک مراجعت کرده درکابل قرین یاس وهراس و 

وسواس،مکافات ومجازات کردار خود، روز به سر بردن 

«اختیار کرد.
 45

 . 

 

کاتب میدانست که والی علی احمد خان)شوهر خواهر شاه امان 

باد حضور دارد ، پس اگر قصد هللا( با قوای زیاد نظامی در جالل آ

سرنگونی پسرسقو را بنماید، میتواند مردم کابل را ازچنگ دیناسور 

ً کاتب مطلع گردید که بعد از رفتن  های  سقوی نجات بدهد. متعاقبا
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 46 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

عنایت هللا خان از کابل واشغال ارگ توسط پسر سقو، علی احمدخان  

الل آباد اعالن به اصرار وخواهش نقیب وبرخی  از سران آنجا، در ج

و با چند هزار قوای نظامی وهمکاری اقوام خوگیانی     پادشاهی کرده

وشنواری ومومند برای نجات کشور از چنگ دزدان و رهزنان مسلط 

حرکت کرده  است.   برجان ومال وناموس مردم کابل  بسوی کابل ،

این خبر قلب مردمان داغدیده و مصیبت چشیدۀ کابل را شادمان 

                         .                    وزنۀ امیدی برای آنها شمرده میشدرساخت و 

علی احمد خان پسر لویناب خوشدلخان، نواسه شاغاسی   

به این حساب وی   شیردل خان ابن شاغاسی میرداد خان بارکزی بود.

برادرزاده علیاحضرت سراج 

الخواتین  و شوهر سراج البناتخواهر 

 شاه  بود. 

مادر علی احمد خان دختر 

 امیر دوست محمد خان بود و ازاین 

جهت نیز شخصیتی نامدار و از هر 

دو سوی به خاندان سلطنت وابستگی 

مگر والی علی احمدخان با داشت. 

وجودی که مردی شجاع وبا جرئت 

وبا فهم بود و توانائی قناعت دادن 

 حمدخانوالی علی ا         طرف مقابل خود را به خوبی داشت

و بلدیت در زبانهای پشتو وفارسی وانگلیسی واردو یکجا با اندام  

بیننده را تحت تاثیر خود قرارمیداد، مگر در  ستبر وچهره بشاش،

، زیرا  گرفت اعالم پادشاهی خود به جای امان هللا خان از عجله کار

کسی که امیر امان هللا خان را از تخت به زیرکشیده بود، و بجای او 

آدم دزد و بیسواد را قرار داده بود، و بر غرور مشروطه خواهان یک 



 47 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وآزادی طلبان شاشیده بود، نمیخواست تا زمانی که امان هللا خان از 

کشور خارج نشده است، کسی برضد پسر سقو اقدامی بنماید. علی 

احمد خان باید این را درک میکرد که نکرد و نتیجه این کار او ،همانا 

کابل بود.  -قوتهای قومی در نیمه راه جالل آباداز هم پاشیدن 

 چگونگی  داستان این از هم پاشیدگی را از زبان کاتب دنبال می کینم: 

آنگه که علی احمد خان با عده ای در منزل جگدلگ »

به انتظار لشکر قومی قبایل وعشایر مهمند درنگ نموده، 

آوازۀ حمله امروز وفردایش در شهر کابل،سمر ومشتهر 

شت، اهالی کابل که از جور وتعدی و بدناموسی وتاراج گ

نمودن وحشیان بعید از دین وایمان کوهدامنی وکوهستانی 

وهر یک دزدانی که ساالری وسرداری شده، زنان ودختران 

وپسران را از کوی و برزن و خانه های شان به اجبار واکراه 

در اطاق های خویش کشیده طریق مخالطت ولواطت پیش 

، و متمولین واعیان و بازرگانان را حبس وضبط و گرفته

تاراج می کردند، به تنگ آمده گرفتار بی وفایی وناشکری 

ورمیدگی که نسبت به امیرامان هللا خان به روی کار آورده، 

شده بودند؛ مترصد وچشم به راه حملۀ او روز و شب به سر 

همی بردند، که درعین یورش تبعۀ علی احمدخان از اشرار 

بعۀ پسر سقاء وسید حسین وغیره قطاع الطریقان تقاصاً ت

، ملک قیس نام خوگیانیانتقام کشند. ولیکن درعین انتظار 

نقض عهد ونکث میثاقی که با علی احمدخان در میان نهاده به 

ایمان مؤّکده موثق داشته بود، نموده، عتاب علی احمد خان 

ه، با سه برخوگیانی و به چوب خستن او را بهانه قرار داد

چهار تن از جانب داران خود، نزد حبیب هللا ساالر دزدان 

پسرامیرهللا)یا امین هللا (سقاء درکابل آمده از عطای هفده 

هزار روپیه نقد و منصب نایب ساالری برعهده گرفت که علی 



 48 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

احمدخان را دستگیر و غل به گردن وپا به زنجیرکرده در کابل 

او، پسر سقاء محمدموسی  آورد. و دو سه روز قبل از وصول

خان محمدزائی ومحمدعلی خان عم  علی احمدخان را که خانه 

اش را غارت وخودش را حبس و به زودی رها کرده بود، نزد 

او فرستاده پیام داد که: ترک امارت گفته و طریق اطاعت 

برگرفته، متابعانه در کابل آمده ربقۀ انقیاد به رقبۀ فرمان 

مامت اعمام و اقارب و زنان  او که یکی برداری نهد. و اال ت

خواهر امیر امان هللا خان و دیگری خواهر گل محمد خان بن 

تاج محمدخان  وعمۀ فیض محمدخان وزیرمعارف ومادر غالم 

معرض خطر هالک و محمد خان ونوراحمدخان است، تمام در 

خواهند گشت. و آن دو تن نزد علی  دمار و بدناموسی دچار

ده پیام پسرسقاء را گذارد]ند[، هنوز پاسخ ال احمد خان رسی

 ملک قیس بی دینونعم و رد و قبول  حاصل نکرده بودند که 

از کابل رجعت کرده، درتنگی خورد کابل ، واصل گشت. 

اعداد)افراد[ قشون قومی خوگیانی را که با عده ای از سپاه 

نظام در آنجا اقامت واستحکام داشتند، امر به خلع سالح 

نظامیان کرده و پس از زد وخورد جزئی برمرام فایق  وغارت

گردیده، راه خاک جبار برگرفتند. وسپاهیان منهوبه)چپاول 

شده( از راه اطاعت درکابل آمده، این معنی موجب شکست 

اعداد قشون لشکری وکشوری که در موضع خاک چناری 

وموقع سمچ های مال عمر توقف وعزم حمله برکابل و پسر 

داشتند، گردیده، اتواب وقورخانه را مهمل و به جا سقاء]را[  

«گذاشته، راه اطاعت پسر سقاء به جانب کابل برداشتند.... 
46

 

 واز آنسوی دو هزار نفر لشکر» کاتب،می افزاید که

قومی مردم شنواری که راه الحاق با علی احمدخان می 
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 49 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

سپردند، ودر حدود کوتل چشنگ، این طرف و آن طرف از 

هد وپیمان[ خوگیانیان وتفنگ وقورخانه به نکث]شکستن ع

دست تصرف آوردن  ایشان آگاه شده، قلوب ضالۀ ایشان دچار 

حسد وغبطه گردیده، چون وارد جگدلگ شدند، علی احمدخان 

برای صرف غذای شام آنها چند فردگاو داده ، ایشان که میل 

غارت و تفنگ وفشنگ در دل جای داده بودند، عذر و بهانۀ 

ر گاوان نهاده، نگرفتند. و ناگهان دست به تاراج بنه الغری ب

وآغروق ]احمال واثقال[ وخلع سپاهیان نظام وخیمه واثاث 

علی احمدخان گشوده، همه را برهنه کردند. و از جمله 

عبدالرحمن پسرعصمت هللا غلجائی که کینۀ دیرینه نسبت به 

به دولت در سینه داشت، پوند]پول[ هایی را که سه لک روپیه 

شمار می رفت، متصرف شده، درخانه ]خود[ برد
47

.و دو سه 

تن ملکان لمقان علی احمدخان وهردو پسرش را با میرزا 

محمدابراهیم خان پسرمیرزا اقاجان مکتوب نویس او، از راه 

ننگ افغانی پای  پیاده با خود برده و به جای نقیب رسانید. 

مشاهدۀ این  وجناب نقیب که بانی امارت علی احمدخان بود از

حالت و نقض عهد قوم خوگیانی وشنواری عزم هجرت با 

عائلۀ ومنسوبان خود جانب هند جزم کرد. ومردم شنواری و 

خوگیانی که بر سر اموال و تفنگ و قورخانه  وفشنگ با هم 

سرگرم قتل وجنگ بودند از قصد نقیب آگاه شده، از راه 

هجرتش شدند و انابت]توبه کردن[ نزد او گرد آمده، مانع از 

او قبول استدعای آن ها را مشروط به یاری علی احمدخان 

دانسته، دوباره عهد وپیمان درمیان نهادند که به سرو جان 

ومال وناموس معاونت او را در امر امارت نمایند. وعلی احمد 

خان که از بدعهدی واحسان فراموشی ]لشکریان مشرقی[ 
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 50 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

اصل کرده بود، وعموم مردم سرحدی معلومات ونظریات ح

عهد ایشان را سست وپیمان ایشان را نا استوار و نادرست 

دانسته، چندی سر آری و نعم جهت حفظ جان خود جنبانید و 

«دیگر پیرامون میثاق و وفاق آن مردم نگشت.
 48

  

 چنانکه در این گزارش آمده،ملک قیس خوگیانی  با پیوستن 

مصیبت وغم مردم خود به پسر سقو، کمر علی احمدخان را شکست و

کابل را گسترده ترساخت. او براثر یک برخورد کوچک که ممکن 

است دست انگلیس در آن دخیل باشد، بجای برگشتن به خانۀ خود و یا 

صلح کردن با علی احمدخان،با رفتن به کابل وتسلیم شدن به پسرسقو، 

 17را با گرفتن مبلغی ناچیزی ]« وقار پشتولی» آبروی خود  و 

 وپیه[، برزمین زد. هزار ر

علی احمدخان وقتی شنید که پسر سقاو ارگ کابل  را اشغال 

وخود را پادشاه اعالن نموده است، او هم دو روز بعد از او با 

مشورت یا اصرار و تقاضای نقیب صاحب وخوانین  آنجا خود را 

پادشاه اعالن نمود. و بعد از آنکه در نخستین نماز جمعه، نام او را 

ذکر نمودند، او نطقی ایراد کرد و در آن عزم خود را برای درخطبه 

گرفتن کابل از چنگ سقویان اعالن نمود. نماز گزاران از این عزم او 

استقبال کردند و در جمله سران قومی ای که برای جنگ با پسرسقاو  

آمادگی نشان دادند ، یکی هم ملک قیس خوگیانی بود که با علی 

کاری با سوگند به قرآن بست و با قوای خود احمدخان عهد وپیمان هم

 او را تا جگدلگ همراهی کرد.

افغانستان شناس امریکایی لودویک آدمک، درمورد علی  

 احمدخان مینویسد: 
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 51 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

علی احمدخان بارکزایی به تکرار ادعای سلطنت کرد و »

برخالف امان هللا برخاست و باالخره به قبول مسئولیت در 

خت. او یک شخص مقتدر، با نفوذ، دستگاه حکومت او پردا

صاحب سجیه عالی ، و دارای حوصله بسیار بود. او سعی کرد 

تا سمت مشرقی را برای امان هللا نگهدارد، اما حیني که از 

فعالیت برای امان هللا مایوس شد، خودش ادعای تاج و تخت 

افغانستان را نمود. علی احمدخان نفوذ زیادی برقبایل والیت 

 ت. بخصوص بر مومندها نفوذ او ثابت بود.مشرقی داش

علی احمدخان قابلیت درهم شکستن اتحاد بین قبایل   

مومند، خوگیانی و شینواری را داشت وطرفداری و پشتیبانی 

مردم خوگیانی را حاصل کرد. او شینواریها را از دیگران 

تجرید کرد، زیرا مومندها و خوگیانی ها را به جانب خود 

اسم تاج پوشی را به صورت رسمی هنگامی کشانید. او مر

انجام داد که علیه امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و از او 

«رویگردان شدند.
 49

، ادمک عالوه میکند که: پولی را که  

بچه سقاو از ارگ بدست آورده بود، به او قدرت آنرا بخشید تا 

ی بعضی از قبایل را طرفدار خود بسازد و تبلیغات اینکه عل

احمدخان در حقیقت نماینده امان هللا خان است وسعی دارد تا 

سرانجام باز امان هللا را بر آنها مسلط سازد، اذهان مردم را 

مغشوش ساخته بود. 
50

 

مینویسد  «ریه تالی ستوارت»خانم « آتش درافغانستان»مؤلف کتاب 

 که :

الری مملو از افراد خوگیانی که از او  21علی احمد خان با »

مایت میکردند، بعزم کابل بسوی جگده لگ حرکت نمود و ح
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 52 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

جرگه ای را در آنجا دایر کرد. اما دیری نگذشت که در بین 

جگده لگ و جالل آباد میان افراد علی احمدخان زد و خوردی 

درگرفته وخطر بزرگی متوجه کاروانهای شد که از خیبر عبور 

بی نظمیها  مي کردند. علی احمدخان فوراِّ به جگده لگ رفت و

را برطرف ساخت.
اما از آن میان ملک قیس خوگیانی بجای   

کمک به علی احمد خان بکابل کشید و با بچۀ سقاو بیعت نمود 

هزار روپیه به بچۀ سقاو تعهد سپرد که  17و با گرفتن مبلغ 

به جالل آباد رفته علی احمد خان را دست بسته بحضورش 

ورد کابل، جایی که حاضر خواهد نمود. ملک قیس در درۀ خ

قرارگاه علی احمد خان بود وارد شده و بر افراد خوگیانی و 

دیگر قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسلیم 

شوند، این حادثه بر روحیات بسیاری از افراد تاثیر سوء 

بخشیده اسلحه خود را بر زمین گذاشتند، اما برخی دست به 

تند و در نتیجه پس ازدادن تلفاتی مقاومت زده به مقابله پرداخ

تسلیم شدند و افراد شینواری که بطرفداری علی احمدخان می 

جنگیدند، برتعهد خود پشت کردند و به غارت و چپاول مهمات 

و پول درخیمه علی احمد خان پرداختند و بالنتیجه علی احمد 

خان با همراهی عده قلیلی از طرفداران خود به لغمان نزد 

ب  رفت و جریان را شرح داد. نقیب صاحب علی نقیب صاح

احمدخان را به مبارزه تشویق کرد، اما علی احمد خان که 

خیانت و دو رویی قبایل آن سمت را دیده بود، پیشنهاد نقیب  

صاحب را نپذیرفت و از راه مومند بسوی پشاور حرکت نمود. 

در پشاور علی احمد خان جنرال نادر خان را مالقات نمود و 

چون به موافقتی با نادر خان نرسید، به قندهار رفت و با شاه 

«امان هللا خان مالقات کرد.
 51
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 53 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

علی احمدخان ممکن است به اندازۀ امیر امان هللا خان، آدم 

خوبی نبوده باشد، ولی نسبت به پسر سقو وهر کسی دیگر، شخصی 

پرمعلومات و دولتمداری جسور بود. او قصد داشت تا از نیروی 

امی دولتی بجای تسلیم شدن به پسر سقو، آنرا برضد پسر سقاو نظ

بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن تاج وتخت کابل بیازماید.اما این 

نیات او با پالن استعمارانگلیس در تضاد واقع شد، زیرا که شاه امان 

هللا هنوز از افغانستان خارج نشده بود، وپیروزی علی احمدخان بر 

معنی روی کار آمدن دوبارۀ امان هللا بود. بنابرین پسرسقاو، به 

سناریوی شکست علی احمد خان برپسر سقو بدست ملک قیس رقم 

خورد. ملک قیس نیروی قومی خود را در اختیار پسر سقو در بدل 

هزار روپیه گذاشت و علی احمد را دچار شکست نمود. هرگاه  17

چی پادشاهی را   ملک قیس نقشۀ علی احمدخان را برهم نمی زد،او

برای خود میگرفت و یا برای شاه امان هللا، از هرلحاظ  بر پسرسقو 

که  یک آدم بیسواد و دزد وغارتگر حرفه ای بود،برتری و رجحان 

داشت و عزت و ناموس شهریان کابل آنچنان که کاتب بیان میکند، 

 برباد داده نمی شد.  

ردی نه پیموده تنها با علی احمدخان راه نام  این ملک قیس،

بود ،بلکه در مقابل هاشم خان برادر نادرخان که  پس از والی علی 

احمدخان وارد جالل آباد شده بود ومردم را به اتحاد وهمبستگی برای 

نجات کشور از چنگ سقویان دعوت میکرد، نیز مشکل ساز بود، و 

بنابر گزارش کاتب، بارها به مقابل قوتهای قومی مشرقی که برهبری 

اشم خان بسوی کابل درحرکت بودند، چون سدی قرارمیگرفت. ه

 وباری برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی  نیز حمله برد.

 کاتب گزارش میدهد که :



 54 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ملک قیس خوگیانی نایب »/چهارم اسد،1929جوالی  26در 

ساالر با محمدعلم نایب ساالر شنوار وعبدالرحمن شنواری با 

باد بود و کار روایی در اتحاد آنکه محمدهاشم خان در جالل آ

واتفاق قومی می نمود، ایشان بر خالف او به فراهم آوردن 

نفر را ملک محمدعلم وعبدالرحمن،  1800لشکر اقدام کرده، 

نفر را ملک قیس به نام نظام گرد آوردند. وهم  800و

عبدالرحمن پسر عصمت هللا خان که با آنها متحد بوده، 

ت واسالمیت می پیمودند به ریاست همگنان طریق خالف افغانی

تنظیمیه مشرقی مامور گشت و از کابل بدانسو راه آرزو که 

«نفاق وشقاق بود، شاد خاطرانه درنوشت.
52

 . 

جوالیی،عده ای  27کاتب می افزاید که روزپنجم اسد/

از مردم مشرقی که حس وادراک افغانیت داشتند با قوت های 

کردند  و تا  خاک جبار قومی خود محمدهاشم خان را همراهی 

پیش  آمده با قشون پسرسقا به جنگ پرداختند.
 53

. 

کاتب در جای دیگری ازکتاب خود متذکر میشودکه : 

غارتگران قوم خوگیانی ]ظاهراً »ماه اسد  23اگست/  13در

بدستورملک قیس[برقوم جبارخیل تبعه ومنسوبان عبدالرحمن 

ی انگلیسی پسرعصمت هللا خان که سه لک روپیه پوند طال

علی احمدخان را...چاپیده درخانۀ خود به کیسۀ پردسیسه 

خویش نهاده] بود[، تاخته ومال ومتاع جبارخیالن سکنۀ 

حصارک]غلجائی[ را تمام غارت وخانه های ایشان را محروق 

«آتش خصومت ساخته، عده ای از زنان را اسیر بردند.
 54

 . 

برادرانش  کاتب ناراحت است که چرا تالش های نادرخان و

برای متحد کردن اقوام جنوبی و مشرقی به نتیجه ای نمی رسد. کاتب 
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 55 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

مدعی است که نادرخان و برادرانش تالش میورزند تا اقوام پشتون 

جنوبی ومشرقی را با هم متحد ساخته و بعد برکابل حمله کنند وآفت و 

بالی حکومت شر و فساد سقاوی را از سر مردم کم نمایند، ولی موفق 

اتحاد آنها نمی شوند، زیرا که سران اقوام روز تعهد میکنند و شب  به

براثر تطمیع یکی از رؤسای اقوام از تعهد خود برمی گردند. به این 

جون  13جوزا)23سخنان فیض محمد کاتب در ذیل وقایع روز 

 ( توجه کنید:1929

درخالل این حال، محمدنادرخان با محمدهاشم خان » 

وجهد وکوشش های فوق العاده در اتحاد برادر خود سعی وجد 

واتفاق قبایل افغان جنوبی ومشرقی وتشجیع ایشان وحمله 

برکابل کرده از ناخن زنی حضرت چارباغی و ملک محمدعلم 

شنواری وعبدالرحمن قوم او وملک قیس خوگیانی وغوث 

الدین پسرجاندادخان قوم احمدزائی وغیره رؤسا  وسرکردگان 

ادر عهد و پیمان و سوگند درمیان می قومی که با هردو بر

نهادند و از اعالن های وعدۀ انعام پسرسقاو] برای سر 

نادرخان[ واغوای مالنمایان گمراه، عهد شکنی وعزم 

دستگیرکردن یا کشتن محمدنادرخان و شاه ولی خان وشاه 

محمودخان ومحمدهاشم خان را می نمودند،  تاجایی به عزم 

وده، ناکام باز می گشتند، کابل حمله و پیش قدمی نم

و]نادرخان و برادرانش[ به هوش داری وحفاظت  وحراست 

جان خویش نموده، طریق گوشۀ که احتمال دستگیری ومقتول 

نشدن خود را در آنجا داشتند، پیش گرفته، روز ذلت به شب 

زحمت می رساندند. و مردم از آوازه های گرم و سرد 

روزی شاد و روزی  افاغنۀ]افغانها[ بد عهد هردو سو،

غصۀ فشار سقائیان خارج از دایرۀ غمگین می شدند. و به 

امرار حیات مرارت سمات می کردند. وزن و مرد  دین و ایمان،



 56 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

و صغیر و کبیر فرج و نجات از قتل وتاراج اهالی شمالی که 

عامه را قرین بدحالی کرده بودند، به تضرع وگریه و زاری از 

ستند. وهمه خود را در ورطۀ هالک خداوند قاهرالعدو، میخوا

«دمار می دیدند.
 55

. 

کاتب به حق میگوید که، نادرخان وبرادرانش، در خوست 

میخواست اقوام عمده آنجا را با هم متحد کرده بر کابل حمله کند، مگر 

موفق به این کار نمیشد. او چندین  بار اقوام خوست را آماده کرد و تا 

سقوی در گیرشد وقوتهای دولتی را از لوگر پیش آمد و با نیروهای 

پیش برمیداشت ، مگر فردای آن با مخالفت یکی از قبایل روبرو 

میگردید و مجبور به عقب نشینی میشد، زیرا قوماندان سقوی جنرال 

صدیق خان  با تماس گرفتن و دادن پول به رؤسای قبایل باعث  ایجاد 

 م میشد.اختالف در میان قبایل میگردید و نادرخان ناکا

کاتب هدف تطمیع و نفاق افگنی را ، تضعیف قدرت افغانها در 

 حاکمیت میداند ومینویسد:

خزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ هر »

یک از رؤسای دزدان به موتر حمل و به خانه خود نقل دادند 

و پس از چند روز که به خود رسیده دانستند که بی پول ادارۀ 

پیشرفت کار حکومت  دشوار بل محال است، دست  مملکت و

از بردن کشیدند. قلیل وکثیری که باقی مانده بود،ضبط نموده 

در تحت حراست آوردند.  واز آن به افغانان حریص وطماع بی 

حس و بی... رشوت داده، ایشان را به تخریب مملکت و  قتل 

 وغارت یک دیگر می انگختند و این شیوه را برای استیصال

افغان کافی شمرده، به قشون پول و معاش ماهیانه نمی 

«دادند.
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 57 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

سرانجام با تالش های خستگی ناپذیر محمدنادرخان 

وبرادرانش، و اتحاد وفداکاری قبایل عمدۀ جنوبی ،کابل از وجود 

اشرار سقوی پاک گردید ونادرخان، پادشاه وهاشم خان، به حیث 

سال، 14اشم خان تا صدراعظم سرنوشت کشور را بدست گرفتند. ه

کینۀ نامردی های ملک قیس خوگیانی را در دل نگهداشت تا باالخره 

قبل از شروع جنگ صافی،به عبدهللا خان وردک  1324در زمستان 

نایب الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک قیس وبرادرانش را دستگیر 

کرده به کابل بفرستد و تمام جایداد منقول وغیر منقول وی نیز 

ره گردد. این کار را نایب الحکومه در همکاری و مشورت با مصاد

فرقه مشر مرحوم موالیی به اجرا گذاشت. جریان دستگیری  ملک 

قیس را میتوان در مقالۀ جالب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی) قیام 

بخش هفتم( در پورتال افغان جرمن آنالین  مطالعه  -صافی ها 1324

 کرد.

مقطع معین از تاریخ، نادرخان  باید اذعان کرد که در

وبرادرانش، برای نجات کشور از چنگ دزدان  و چپاولگران و 

متجاوزان سقوی  به ناموس مردم، کارنامه آفریدند و وطن پرستانه 

عمل کردند که مثبت  ونجات بخشا بود  و از روی انصاف باید که 

ت آنها چی آنها را ستود ونمرۀ اعلی داد، اما اینکه بعد از گرفتن قدر

روزی بر سر مردم روشنفکر و آزادیخواه ومشروطه طلب افغانستان 

آوردند، تاریخ کارنامه هریک را در سینه خودحفظ  کرده و بیان 

میکند،اما با یک تفاوت که نادرخان و برادرانش، به عزت وناموس 

مردم افغانستان مثل سقوی ها هرگز هتک عصمت وهتک حرمت 

 نکردند. 
 

 شاه امان هللا از وردک ومیدان  مردمحمایت 



 58 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کاتب، از وفاداری مردم میدان ووردک وهزاره به امان هللا 

خان و از شجاعت و استقامت ونبردهای شان برهبری کریم خان 

وردکی با قشون های سقاوی  که در همه جا سقویان را از پیش 

ردم برمیداشتند، به نیکی یاد میکند وجای دارد تا دربارۀ قهرمانیهای م

 وردک وعبدالکریم خان  وردکی به استناد این کتاب قدری مکث شود.

مردم وردک و میدان که مرکب از اقوام پشتون،هزاره و تاجک 

میباشند، قرنهاست که برادر وار درکنار همدیگر زندگی میکنند وبا 

نیروی بازوی خویش از زمین وکوه وتپه وآب رودخانه ها وچشمه 

ند و مایحتاج زندگی خود را بدست می آورند ساران آنجا بهره میگیر

ومازاد ضرورت خود را به بازارهای کابل عرضه میکنند وبدینگونه 

شرافتمندانه زندگی مینمایند، ولی اگرگرسنه بمانند، برای پیدا کردن 

کار به کابل میروند، اما چشم به مال مردم از طریق دزدی و راهزنی 

 ندارند.

ش و با هوش و پرذکاوت و مردم وردک مردمان زحمتک 

صبور و پرتحمل وخوش برخورد  وبا معاشرت اند و استعداد عجیبی 

در فراگرفتن درس وتعلیم و بدست آوردن درجات عالی درمیان 

همکالسان خود در دوران تحصیل دارند.ازمیان مردم وردک، بهترین 

رجال وشخصیت های علمی و نظامی وسیاسی وامنیتی واداری 

سخنوران ونطاقان و روزنامه نگاران وگردانندگان واجتماعی و 

رسانه های جمعی و تاریخ دانان، داکتران علوم اجتماعی وعلوم طبی 

وزراعتی و سایرعرصه های اجتماعی واقتصادی سر برآورده اند که 

هریکی نقش فعالی در خدمتگزاری به مردم وجامعه بازی کرده اند، 

هرقوم دیگر، عناصرضعیف درعین حال درمیان مردم وردک مانند 

 النفس ومقام پرست وابن الوقت ومحافظه کار نیز وجود داشته اند.
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مردم وردک در دفاع از استقالل وآزادی و وطرد و دفع 

دشمنان ومتجاوزان برکشور خود، نیز مثل سایرمردم افغانستان ، 

اززندگی وحیات خود گذشته اند و با فداکاری و از خود گذری ها 

را از لوث دشمنان پاک ساخته اند. محمدجان خان وردکی دامن وطن 

در جنگ دوم افغان وانگلیس وعبدالکریم حان وردکی در دوران سیاه 

سقاوی ، با حماسه آفرینی های ماندگار از دلیری وشهامت خود، 

زبانزد عام وخاص اند. وحتی در ترانه فولکوریک و رزمنامه های 

. نام شان جاویدان و یاد شان مردم وردک انعکاس وسیع یافته است

 گرامی باد! 

در دوطرف جاده ایکه کابل را به غزنی وصل میکند، حد به  

حد قلعه های بلند مستطیل شکلی با دیوارهای بلند واستوار و برجهای 

کنگره دار توجه را بخود جلب می کنند که غالباً محل سکونت خوانین 

عمده ترین وسیلۀ دفاعی وبزرگان وردکی میباشند. این قلعه ها که 

مردم به حساب می آید، در مواقع خطر اهل قریه را نیز در خود جای 

میدهند و تا زمان رفع خطر از جان ومال وحیات شان محافظت 

 مینمایند.

مردم وردک نخستین مردمی اند که در راه پاسداری از 

ارزشهای استقالل و ریفورم های اجتماعی وفرهنگی اعلیحضرت 

 خان ،حمایت کردند وادامه آن ریفورم ها را تحت زعمات شاه امان هللا

امان هللا به حال مردم افغانستان مفید تشخیص داده بودند. وبه همین 

خاطر وقتی شاه دست از سلطنت کشید و زمام ادارۀ کشوربدست 

یکنفر دزد مشهوری افتاد که برای سیر کردن شکم خود راه ها را می 

میکرد، و از سواد بهره ای نداشت  بست وآدم میکشت ودزدی

ومکاتب ومدارس را تعطیل نمود تا همه فرزندان مردم مثل خود او، 

بیسواد وبی تعلیم بارآیند و در آینده  راه دزدی را پیشۀ خود کنند، 
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بازهم وردکیان اولین مردمی بودند،که از اطاعت به یک دزد  و بیعت 

را فاقد مشروعیت برای  کردن به چنین کسی خود داری ورزیدند و او

پادشاهی اعالم کردند وهمه خطرات را بجان خریدند وآمادۀ پیکار با 

 سپاه و لشکر وحشی صفت سقاوی شدند. 

داستان این پیکارها وجانبازی های دلیرمردان وردکی با 

سال  88لشکرهای خون خوار سقاوی را مال فیض محمدکاتب هزاره 

االنقالب، ثبت نموده است که الزم پیش از امروز درکتابی،بنام تذکر 

است فرزندان هوشیار وبا سواد افغان از هرقوم وتباری که باشند، 

یک بار آنرا بخوانند و خود را از حال واحوال پدران ونیاکان خود در 

دوران سقاوی با خبر سازند ودر آخر به روان آن مؤرخ بزرگ ، 

 دعای خیری بفرستند.

 

 :در شیخ آباد شکر سقاوینخستین ضربه وردکیان به ل

کریم خان وردک که از اطاعت »کاتب هزاره مینویسد:

ورزیدن وبیعت نمودن پسر سقاء سرباز زده،در شیخ اباد وحدود 

زرنی سنگر زده و به هر دو جانب راه مورچال ودر زیر برف 

حفرکرده، استحکام داده بود، با قشون پسر سقاء که سه هزار از 

، غیر ی]پغمانری عبدالوکیل خان سپهساالردلیران بیکار وبه ساال

از کابل  [سیستانی .نورستانی استنائب ساالر از عبدالوکیل 

رهسپار غزنین وقندهار شده در قلعۀ درانی و بینی بادام رسیده، 

درنگ کرده بودند که کریم خان وتبعۀ او را به هر ذریعه که 

 قصودبتواند رام وپدرام نمایند، بعد به طی مسافت منزل م

حیلت پیش گرفت ودر پاسخ « الَحرُب  ِخدَعه»گرایند،به مضمون

پیام استمالت ارتقای سپهساالر عبدالوکیل خان به اتفاق 

سرکردگان مردم وزیری وهزاره که از راه جانبداری امیر امان 

هللا خان در شیخ آباد جمع وفراهم آمده ، معبر لشکر پسر سقاء 
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پیام دادند که : مردم قوم  را مسدود ومستحکم داشته بودند،

وردک هرگز سراز جیب انقیاد برنیاورده، مطیع امر وتابع امیر 

حبیب هللا خانیم. ولیکن از تعطیل وتعویق بیعت نامه نزد او 

فرستادن خائف وهراسانیم که مبادا ازعبور لشکر زجر وتوبیخ 

را دچار گردیده، مورد قتل وغارت شویم که چرا در امر بیعت 

مماطلت)دفع الوقت کردن( ورزیده ایم، پس اگرعفو  عطالت و

تقصیرما به روی کار وچهارشرط مطلوبۀ ما پذیرفتارآید، حائل 

 ومانع عبور عسکر منصور ومظفر نخواهیم شد:

اینکه قلعه وکسان عبداالحمدخان]عبداالحدخان -اول

درست است.س[ که با امیر امان هللا خان در قندهار رفته است از 

 یذاء و آزار مامون ومصئون بوده مزاحم آنها نشوید،تاراج و ا

تفنگ های امیر امان هللا خان را که به ما داده  -دوم

 بگیرند]نگیرند.سیستانی[،

عموم ما مردم وردک که تا قرب غزنین در عرض -سوم

راه جا وماوی داریم از سبب عهد وبیعت نامه تا کنون نفرستادن 

 در معرض خطر و نهب وغارت نیفتیم،

هرقدر در دو منزلی که ازبن]بین[ موطن ماعبور -چهارم

ومرورمی کنید، علوفه وماکوالت لشکر به پول نقد قرار نرخ 

وقت گرفته، رایگان بقسم سیورسات  از کسی نگیرند. وپس از 

عبورسپاه به آسوده حالی و فارغبالی در کابل رفته شرف بارعز 

 مینماییم.دیدار امیر را حاصل کرده، بیعت نامه تقدیم 

وسپهساالر خام کارکه به جز سرقت و رهزنی به فنون  

قشون کشی علم نداشت وهمواره در کوهسار روزناهنجار به سر 

می برد، به این پیام فریفته ومطمئن خاطرگردیده، اردوی تحت 

امر و رأیت خود را که یک هزار وهشتصد نفر از فوج پیاده 

نوبی میدان جواقع گوشۀ نمونه ودر قلعۀ درانی موسوم به قطعۀ 

فروکش کرده بودند وچهارصد سوار رسالۀ شاهی پسر سقای 
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غاصب اریکۀ امارت وهشتصد تن پیاده از مردم کوهدامن 

وکوهستان که در قریۀ بینی بادام مقام توقف واستحکام داشتند، 

حکم حرکت وقطع مسافت جانب شیخ آباد داد و ایشان از تنگی 

تن برفش برخاسته بود وخشک شده راه که به ذریعۀ خاک ریخ

هر دو طرفش برف زیادی کوه وصحرا را فرا گرفته بود و بیرون 

از سرک قدم بر برف نهادن و راه پیمود، متعّسر بَل متعّذر می 

نمود، رهنورد شدند وشانه به شانه ودوش به دوش با احمال 

واثقال و یابو وتوپخانه طی طریق کرده، چون از قالع زرنی واقع 

خیر دشت توپ، پیش آهنگ اردو گذشته و بقیه متصل وملتصق ا

هم به محاذ قلعه ها و سلسله تپه ها رسیدند، یکی از سپاهیان 

مرغی را به تفنگ زده از شنیدن آواز تفنگ، کمین گزیدگان 

ومورچال نشستگان به تصور وخیال آنکه ایشان ازپنهان بودن 

د، بی تأمل سنگریان دانسته به عزم رزم تفنگ گشاد دادن

وعجوالنه از اطراف راه وقلل تپه ها اتواب، شصت تیر وتفنگ 

های خود را رعد آسا چنان به شدت وکثرت به خروش آوردند که 

هیچیک از اهل اردو توان دست به تفنگ وفشنگ بردن به خود 

ندیدند وخویش راهدف گلولۀ جان ستان فهمیده واسپ وآدم را 

گ درافتادن وجان دادن دیده، از باالی هم از ضرب تیر توپ وتفن

زندگی به کلی بریدند. ودرعین استعمال نائرۀ قتال قطعۀ نمونه 

ومردم چهاردهی را که با ایشان دل یکی داشتند و برخالف پسر 

سقاء روز وشب میگذاشتند، آن را از کمین گاه آوازداد]ند[که 

خویش را ازکوهستان]یان[ کنارکشیده، رهسپر امان جان شوند، 

اال همه هالک خواهند شد. وچون اهالی اردو با هم خلط ومزج و

بودند،ایشان خود را کنار نتوانسته، اکثر کشته ومعدودی گریخته 

روی به سوی لهوگرد نهادند. وسنگریان این وقت از زیر زمین 

وبرف وقلعه ها برآمده به تعاقب گریزیان افتادند وتا سرکوتل 

کرده، عده ای را در حالت مشرف بر لهوگرد ایشان را تعاقب 
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هزیمت از پا در آوردند وسلح وسلیب وتوپ های شان همه به 

دست دلیران وردک و متفقین افتاده، بقیه را مردم لهوگرد عریان 

وقتل وجرح وبی سالح ساخته، چند تنی مجروح وسالم به خانه 

های خود رسیده، پسر سقاء آنها را حبس و زجر وجرم زیاده از 

فرمود و نمونۀ روز محشر را به خانه وعائله همگان توان اداء 

نشان داد. واز این روزبه بعد قشون او از جرئت اقدام به حرکت 

جانب غزنین بازمانده از میدان پیشتررفتن نتوانستند تا معلوم 

شود که عاقبت کار به امر پروردگار به چه قرارگیرد. خالصه 

ت برده ودیگرهمه بیست نفراز سواران رسالۀ شاهی جان بسالم

«یا اکثر واغلب قشون پیاده مقتول شدند.
 57

 

 

 اتحاد مردم میدان وارغنده با مردم تکانه وجلریز:             

دیگر قشونی پنجصد نفری را بصوب  بار کاتب مینویسد که پسر سقو

 میدان ووردک سوق داد.

مارچ پنجصد نفر را از  23در روز یازدهم شوال،مطابق »

نجراب را که جانب میدان چند روز قبل گسیل داشته قشون قومی 

ودر قلعۀ سردارولی محمدخان فرزند امیردوست محمدخان اکنون 

معروف به مهتاب باغ که امیر حبیب هللا مرحوم عمارت وباغ 

شاهانه آنجا تعمیرفرموده،این]نام[ را برآن نهاده است، فروکش 

دوازدهم  ازشب یک شنبه 8ودرنگ کرده بودند،... به ساعت 

شوال با عده ای دیگر از اعداد مردم کوهدامن وکوهستان 

رهنورد ارغنده ومیدان فرمود که در هر موضع فروکش نموده، 

عقبدار قشون قلعۀ درانی وپل میدان باشند وهم شکستیان را که 

روی هزیمت جانب چهاردهی وکوهدامن نهند یا به قتل رسانند 

و نگذارند که داخل چهاردهی  ویا دستگیرکرده نزد خود نگهدارند
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 64 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وکوهدامن شده، موجب خوف وهراس وضعف و وسواس آنان 

ولشکریان مقیم کابل شوند. واز وصول این عده، پردلخان 

سپهساالر که رتبۀ وزیرجنگ یافته است، مستظهر وقوی دل 

مارچ چند قلعه  24گردیده در روز یکشنبه دوازدهم شوال مطابق 

ه اتواب پست و خراب ومال ومتاع را در میدان از ضرب گلول

قلعه گیان را غارت و تاراج کرد. واین خشونت وحشیانه وکردار 

جاهالنه زیاده تر]سبب اتحاد[ مردم میدان و ارغنده وسنگالخ 

گردیده، باهم عهد وپیمان مخالفت حبیب هللا خان نهاده ، مردم 

د. تکانه وجلریز را که تاجکند به قهر و فر با خود متفق ساختن

چنانچه هر روز جنگ جاری  است وقشون حبیب هللا از گرفتاری 

درمیدان واستواری مردم وردک در راه گیری ایشان نمی توانند 

«که در قوم وردک وجانب غزنین پیش قدمی نمایند.
 58

 

مارچ[ درمیدان جنگ روی  26وهم درچهاردهم شوال ]»

ارغنده  داده، وقشون حبیب هللا خان روی به هزیمت نهادند وتا

وقلعۀ]قاضی[ طریق گریز پیموده در هیچ جا نتوانستند ایستاد. 

وحبیب هللا لشکر قومی پنجشیر را با چهارده ضرب توپ قلعه 

کوب وعده ای از رسالۀ شاهی را با حمیدهللا خان برادر خود در 

مارچ از کابل جانب میدان  27روز پانزدهم شوال مطابق 

با تفنگ در جنگ اقدام نکرده، امرحرکت نموده تاکید فرمود که 

اتواب را برکوه به ذریعه پیل صعود داده، قالع متجاثرین خراب 

وپست ومال ومتاع شان غارت ومردان شان را اسیر نمائید. 

وایشان که مخالفین را که در کوتل تخت قیام وثبات گزدیه بودند 

به ضرب توب از پیش برداشته،داخل میدان شدند وچند قلعه را 
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 65 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

نفر از مردان را اسیر گرفته در وقت عصر به  25نموده، خراب

«کابل رسانیدند.
 59

 

یک شب بعد جنگجویان ووردکی و وزیری ، برقشون سقوی شبخون 

 زدند وتلفات سختی به سقویان تحمیل کردند. کاتب مینویسد:

 28شوال،مطابق هشتم حمل و 16در شب پنجشنبه»

ضع مستعدۀ سلسله مارچ،دلیران جدران ووزیری و وردک که موا

کوه مشرف برمیدان وقلعۀ درانی ودشت توپ را استحکام داده با 

اتواب ماشین گن جای گزدیده اند،برقشون حبیب هللا تاخته،هزار 

( نفر را به خاک قتل وجرح انداخته اسلحه واتواب شان 1000)

را به دست غیرت وشجاعت آورده با خود در کوه بردند. و بقیه 

نفر از مردم  28ضرب گلوله تفنگ بازمانده بودند که از دم تیغ و

لعلندر ومیدان را که بی طرف بودند و راه اطاعت جبیب هللا خان 

شوال ایشان را اسیر دست جورکرده  15پیمودند ودر جنگ روز 

بودند، قبل از طلوع فجربه محافظت عده ای از سپاهیان قوی 

دهم شوال به گسیل کابل داشته، ایشان را پس از نصف روز شانز

حالتی که الی ولجن به رویشان مالیده بودند با موزیک نظامی در 

بازارها گردش داده، خوف ورعب درقلوب مردم کابل که همه از 

جور وستم کوهستانیان وکوهدامنیان دل به هوای امان هللا خان 

داده ، روی خواهش به وصول اونهاده اند،انداختند. وشهرت 

ومردان شان را اسیر آورده ایم که اینک  دادند که وردک را فتح

«می بینید. 
60

 

(مینویسد 1929مارچ27شوال)15کاتب در مورد جنگ 

در بامداد این روز، دلیران وزیری وجدرانی و وردک :»که 

ومیدانی وغیره از هواخواهان امان هللا خان، برلشکر میدان 
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 66 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وقلعۀ درانی حبیب هللا خان حمله کرده، بعضی را در قلعۀ 

دالغنی خان، بیک سمندی در آورده،محصور و برخی رامغلوب عب

ساخته پیش براندند. ودر کوه قُُرغ صعود داده، اکثر تا ارغنده و 

قلعۀ قاضی راه هزیمت سپردند. وحبیب هللا خان قشون تازه دم از 

کابل به معاونت منهزمین ومدافعت منصورین گسیل داشت. این 

«روزبه جنگ به شام رسید.
 61

 

 

 :گیری عبدالکریم خان وردکدست

 مارچ(  31شوال) 19فیض محمدکاتب  درذیل  حوادث روزیک شنبه 

 :مینویسد

دراین روز ... به ساعت دو،پس از نصف روز،کریم خان رئیس »

مردم تنگی قوم وردک را که دراین مدت قدم ثبات با قوم خود 

وعبدهللا برادرعبداالحدخان پسرقاضی غالم شیخ آبادی وعده ای 

از مهاجرین قوم وزیری وچندی]چند تن[ از مردم جدرانی در 

هواخواهی امان هللا خان فشرده، به همت مردانه ودست بردهای 

دلیرانه اقدام در ممانعت ومدافعت وعبور قشون مامورغزنین 

وقندهار حبیب هللا خان کرده، خون ها ریخت با یک نفر جوان 

ده به سواری موتر دیگر که پیش آهنگ لشکر او بود، دستگیرکر

وچهل ودو نفر تفنگ دست که برای محافظت برسه عراده موتر 

دیگر سوار بودند، نعره زنان ویا چهاریارگویان وارد شهر و از 

راه تشهیر به شهر وبازارگرد]ش[ نمودند. وطرفداران امان هللا 

خان که در ابتدا برخالف او راه موالت حبیب هللا خان می پیمودند 

ا یاری داده، رهنمونی حمله برکابل مینمودند. و از و دزدان ر

اقدام قشون وحشی صفت سرقت پیشه به جور وستم وفحشاء 

وفسوق روی از او برتافته، طالب و راغب امان هللا خان شده، 
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 67 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

انکار گرفتار آمدن کریم خان کرده، آوازه و پروپاگان عبدالکریم 

هشت نفر دیگر را به خان دیگر را در افواه انداختند. واز قفای او 

نام قوم وردک قریب عصر تا کنار پل آرتن آورده، در آنجا سواعد 

شان را با دستار های شان بسته، گویا که مسافرین را از راه 

گرفته بودند، چاریارگویان و تفنگ زنان داخل شهر نموده،کریم 

خان و ایشان را به امر حبیب هللا خان به زندان سیاست در 

«آوردند.
 62

  

نفر  70کاتب در ضمن شرح فجایع دیگرحبیب هللا کلکانی، از آوردن 

اسیر وردکی در بعد از ظهر روز اول اپریل خبرمیدهد.
 63

 

( گزارش 1929بیستم شوال)اول اپریل  ودر ذیل وقایع روز

کریم خان دراین روز حبیب هللا خان ...،عبدالکریم خان که » میدهد:

،از حبس که روز گشته نبودمشهور ومعروف به شجاعت قوم وردک 

نموده بود،رها فرمود که شاید قومش آگاه شده ترک قتال وجدال 

وعزل اقبال به اطاعت کنند. و این امر نتیجه وثمرۀ شجاعت و پاس 

نمک بود و گرنه او را که صدها تن را بکشت، نبایست زنده می 

«گذاشت.
 64

 . 

وردک در غباردرمسیرتاریخ نیز ضمن یادکرد از پایداری مردم 

مردم وردک از ابتدا حکومت »:برابر حکومت سقوی مینویسد

رد کرد. بچۀ سقا به سوقیات  بچۀ سقا را نپذیرفت وحاکم او را

قوی پرداخت، ومردم وردک به قیادت کریم خان وعبدهللا خان 

کرنیل)مایار( در نواحی دشت توپ با قوای دشمن رزم کردند وبا 

نها را عقب زدند.گرچه بعدها اسیر و زخمی وکشته آ 700گرفتن 

قوۀ بچۀ سقا وردک را با جنگ اشغال وکریم خان که قلب 

وردکیان وطرفدار سلطنت شاه امان هللا خان بود، بکشت و قلعه 

                                                 
62

 115فیض محمدکاتب، تذکرالانقلاب، ص- 
63

 118فیض محمدکاتب، تذکرالانقلاب، ص- 
64

 118فیض محمدکاتب، تذکرالانقلاب، ص- 



 68 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

اش را در تنگی وردک که مرکز مهمات جنگی بود، وخاندان او 

را با فتح محمدخان وعبدالسالم خان وغیره محبوس به کابل 

« خان کرنیل فرارنموده بود.عبدهللاآورد،البته 
65

 

 اشارۀ غبار به فرارکرنیل عبدهللا خان مایار از چنگ عساکر

سقوی، احتمال دسیسه برای دستگیری عبدالکریم  را خان در ذهن 

خواننده متبادر میسازد. بخصوص اگر گفتۀ دیگر غبار را در مورد 

دشوار  برادرش عبداالحدخان مایار درنظربگیریم که در بارۀ موقعیت

اشخاصی  » امان هللا خان در غزنی، درجلد دوم کتاب خودگفته است :

ً شاه را درچاه می انداختند، عبارت بودند ازعبداالحدخان  که علنا

)والی وسفیرسابق  ماهیار وردکی )وزیرداخله(،احمدعلی خان لودین

ورئیس اردو در آینده (، محمدیعقوب خان وزیر دربار.
66
وهمین  «

سوی محقق امریکائی خانم ریه تالی استوارت درکتاب نظر غباراز 

نیز تائید میگردد.« آتش در افغانستان»
67
 

کاتب،از فرار عبدهللا خان،ذکرنمیکند، ولی از نوشته اش چنان 

معلوم میشود که عبدالکریم خان )رها شده(، همان کریم خان مشهور 

نیرنگی وردکی  هواخواه امان هللا خان نبوده است وگویا پسر سقاء 

بکار برده وکسی دیگری را بنام عبدالکریم خان از زندان رها کرده 

است تا مردم وردک را فریب داده باشد، ولی این نیرنگ او کارگر 

نیفتاده است. اما واقعیت اینست که بچۀ سقا میدانست که کریم خان از 

دوستان صادق امان هللا خان ودشمن حکومت سقوی میباشد، این مرد 

ردکی را در زندان به قتل رسانید و آوازه انداخت که عبدالکریم دلیر و

خان را آزاد کرده است. بچۀ سقا به این فکرکه با قتل عبدالکریم خان 

وردکی ، مانع بزرگی را از سر راه قشون خود برای رسیدن به 

غزنی بر میدارد، این شخصیت دلیر وکم نظیر وردکی را کشت. اما 
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 69 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

، آتش انتقام وردکیان درمقابل سقاویان شعله  با قتل عبدالکریم خان

ورتر شد وتا آخر حکومت سقاوی، حمالت شان برقشون سقاوی در 

 غزنی ادامه داشت. –طول راه کابل 

کاتب هزاره، از یک شبیخون دیگرمردم وردک بعد از قتل  

عبدالکریم خان برقشون اعزامی حبیب هللا در سوم اپریل خبرمیدهد 

 ومینگارد:

اپریل،مردم وردک که با اهل وعیال  3شوال مطابق  22ب درش» 

خود در جبال مخالفت حبیب هللا پناهند شده اند، برلشکر او که 

چند قلعه خالی را آتش زده وسوخته وراه غزنین پیموده تا منزل 

تن را مقتول ومجروح 700شش گاو رسیده بودند، شبیخون زده 

و پنجصد نفراز ساخت، اسلحه واتواب شان را متصرف شدند 

مردم نجراب که در این اردو بودند، مفقود االثر وخبرند.وگویندکه 

ساالر این شبیخون عنایت هللا خان معین السلطنه برادر بزرگ 

« امان هللا بوده که اکنون با لشکر حاضر معرکه کارزار است.

]بقول کاتب امان هللا خان بتاریخ دوم اپریل به غزنین مواصلت 

کرده بود.[
 68

 

عبدالکریم خان وردکی نه تنها در میان مردم وردک شخصیت 

با نفوذ و با اعتبار بود، بلکه بخاطر شجاعت وکارنامه هایش درنزد 

شاه امان هم از عزت و قدر بسیاری برخوردار بود.  امان هللا خان به 

تقاضای او زمین های قریه جات التمور، آبچکان، بیدک،اسپیس، سیاه 

حتماالً در زمان امیر عبدالرحمن خان ضبط کوه،جوزار، که ا

ومصادره شده بودند و ملکیت دولت شمرده میشد، طی فرمانی 

 عنوانی وزارت داخله به  مردم بی زمین وردک بخشش نمود.
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 70 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

درکتاب خود « د وردکو مشاهیر»این فرمان را نویسندۀ کتاب

آورده ولی جنگ های که بعد ها درمیان اقوام وردک برسر تصرف 

زمینها درگرفته وانسانهای زیادی در راه تصاحب سهم بیشتر آن  این

جان باختند، مورد انتقاد نویسنده قرارگرفته و آنرا توطئه ای میداند که 

دشمنان رژیم امانی آن را بوسیله خود امان هللا عملی کرده باشند. 

برداشتی که بیشتر به فانتیزی میماند تا اصل حقیقت. متن فرمان از 

 تاب چنین است:همان ک

 
 

چنانکه از متن فرمان پیدا است،امان هللا خان به عبدالکریم 

وردکی از روی اعتماد وظیفه میدهد که او قریه جات مذکور را بحیث 

یک واحد اداری جدید )عالقداری( جدا وحدود آنرا معین نماید وبه 

اشخاص وافرادی که تازه صاحب زمین میشوند، اطمینان بدهد که تا 

سه سال از خدمت مکلفیت عسکری معاف پنداشته شوند. هدف  مدت



 71 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

از معافیت از خدمت عسکری این بود تا مردم با خاطر جمعی بر 

روی زمین های خودکار کرده آن را آباد وسرسبز وقابل بهره برداری 

سازند. اینکه بعدها درمیان مردم برسر سهم بیشتر یا بخش بهتر 

نگ ودعوا میکنند، این یکی از زمینها اختالف می افتد وباهم ج

خصویات بارز مناسبات زمینداری در افغانستان وکشورهای منطقه 

 بخصوص مناطق کم آب وکم اراضی است.

مردم وردک اعطای این زمین ها را عالمت سوء نیت شاه امان 

هللا نسبت به خود هرگز تلقی نکرده اند بلکه آنرا لطف خاص پادشاه 

د وسقوط شاه را توسط باند دزدان با همیاری نسبت به خود پنداشته ان

یک عده از وزرای خاین واشخاص خود خواه، بزرگ ترین مصیبت 

برای افغانستان وقبل از همه برای مردم وردک دانستند وبرای 

بازگشتن آن شاه رعیت نواز وعلم دوست، حاضر به فداکردن جانهای 

میتواند گواه  شیرین خود شدند. نوشته های کاتب هزاره دراین جهت

 ثبوت  ادعای ما باشد.

 :حملۀ مجدد مردم وردک برقوای سقاوی

اپریل  7شوال مطابق  26کاتب به ارتباط وقایع 

دراین روز، از محاربۀ عرض راه غزنین که در عالقۀ » مینویسد:

شینز وردک به روی روز افتاد، قشون حبیب هللا خان که نزدیک 

ند، مغلوب ومنهزم وجمعی غزنین رسیده ، سرگرم طی طریق بود

مقتول ومجروح گردیده به ذریعۀ تلیفون از کابل کمک خواستند. 

ویک هزار نفر که به عزم رفتن از راه سرچشمه در هزاره جات 

توقف  وروی بدان سوی داشتند، مامور راه معاونت پیمودن 

منهزمین شده، از کابل به مردم وزیراباد تکلیف شد که اگرچه 

ا تبر وکارد وشمشیری که دارند در سرچشمه رفته، تفنگ ندارند ب

سد راه حملۀ هزاره ها که هم مذهب ایشانند، شوند، زیرا که 

هزارگان در قتل اینان اقدام نکرده وضرررسان جان ومال 



 72 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وناموس شان نمی شوند. واز کوتاه فکری غافلند از اینکه مردم 

خانه ها  کابل و اطراف از سوء رفتار وارتکاب به فحشاء وغارت

وحبس ضعفاء ومخالطت به حرام شمالیان که مخالف اظهار 

ظاهری شان که دین داری است همه متنفر و رنجه خاطر شده 

اند، و به مجرد صدا بلند شدن از طرفی به قتل واُسر آنان قیام می 

نمایند. به چنین تصورات ساده می خواهند که تمام اهالی 

«ن آرند.افغانستان را در تحت اطاعت وفرما
 69

 

قریب صد تن از »دو روز بعد یعنی در روز نهم اپریل

مردان پیر وجوان قوم وردک را که گرفتار آمده بودند، به نام 

اهالی جغتوی وردک که موطن شان درشمال شهر غزنین ومغرب 

بند سلطان به متصل هزاره واقع است، اسیر آسا در شهر وبازار 

دم بدانند که قشون حبیب هللا، گردش ودر انظار نمایش دادند تا مر

برعالوۀ شهر دراطراف غزنین نیز قابض ومتصرف گردیده اند. 

«وازاین معنی دل ازهواخواهی امان هللا خان برکنند.
 70

 

 ثور)اول می( مینویسد که:11کاتب در ذیل وقایع 

دراین روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون » 

آتش سوخته بودند، محمدنادرخان را درحالتی که آن را به 

برسرچوک به دار نصب نموده، عبرتاالنظار ساختند. ودر شب 

نفرمجروح از زخم برداشتگان عرض راه غزنین  36این روز، 

را که در محاربۀ روز سه شنبه زخم برداشته بودند، درکابل 

آوردند. ومفرزات قشون حبیب هللا خان که در سه جای هریک 

ۀ شینز سنگر افراخته ، استحکام شیخ آباد وتکیه وشش گاو عالق

کرده بودند، از قشون امان هللا خان هزیمت یافته تا دشت توپ 

وشیخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند. وعده ای چهارهزارنفر از 

قشون او درموقع پمبی وشیخ یاسین وردک از دست قشون 

هزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسیر ومفرور 
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 73 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ح گردیده، عقب مفرزات قشون استحکامیه موضع ومسلوب السال

تکیه وشش گاو بریده گشت، چنانچه ایشان محصورانه روز به 

شبدر وعلف خوردن به سر برده، نه پیش رفته ونه پس برگشته 

«میتوانند.
 71

 

درمحاربه ایکه در »ثورمطابق دوم می، 12در روز 

دشت توپ به روز چهارشنبه روی داده، عده ای از قشون 

یب هللا خان برعالوۀ مقتول ومجروح شدند، دستگیرآمده، حب

بینی های اسیران را قبل برین، به هراسیریک پوند طالیی یا 

سی وپنج روپیه داده، رها میکردند،با گوش های شان بریده، 

رخصت مراجعت به کابل نمودند. واین امر از کردار وحشیانه 

اسیران را  ان کهورفتار نا مسلمانانۀ اولیای امورحبیب هللا خ

زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخالف آئین 

بشریت و شریعت حضرت خاتم مرتبت به آتش سوخته و 

برسرچوب زده، در بازارها گردش داده، ونیز به دار، به گوش 

سر بریده، میخ آهنین کوفته می آویختند. وهم اسراء را الی 

تشهیرمیکردندولجن به رو مالیده ، در بازارها 
72

.] وبرای 

شان قرار هرواحدی نیم پاو نمک و نیم پاو آرد با هم آمیخته 

وپخته امر دادن ]خوردن[ کرد تا بمیرند.غذای شبانه روز شان 

همین باشد.
73

[ اهالی اردوی امان هللا خان ،این افعال قبیحه را 

شنیده، اقدام در بریدن گوش وبینی کردند، زیرا فهمیدند که 

«دۀ احسان استنه حیوان.انسان بن
 74

 . 

وهم درشب این روز »ودرادامه کاتب مینویسد که:

( مجروح از زخم یافتگان محاربۀ 220قریب دویست وبیست)

شیخ اباد ودشت توپ وقلعۀ درانی به پنهانی در کابل آورده، 

ازدشوارشدن کار برقشون حبیب هللا خان،حمیدهللا برادر 
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 74 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ز قبل به محاذ جنگ رفته ومعین السلطنه او که از چهار رو

بود، گریخته دراین شب به شهرآمده،از شکست قشون خویش 

خبر آورد. وبساعت هفت ونیم صبح خودحبیب هللا خان با 

برادر وعده ای از دزدان یاورخود به سواری پنج عراده موتر 

درحربگاه رفته؛ مغلوبین ومنزهمین را که جانب کوهدامن 

سپردند، قهراً ]و[قسراً  وکوهستان راه فرار از جنگ می

برگردانیده، تا ساعت شش عصر در آنجا پای جد ووجهد 

فشرده، قریب شام وارد کابل گشت. گویا ده ساعت مشغول 

برگردانیدن منهزمین بوده، یک ساعت وکسری راه ذهاب 

«وایاب سپرد.
 75

 

موترالری زخمی  18ثور( ازورود 13می) 3درزمرۀ وقایع روز کاتب، 

وردک خبرمیدهدکه به کابل به شفاخانه تسلیم دادند.از شیخ اباد 
 

 4وهمچنان در 

می نیز تعدادی اززخمیان قشون سقوی را ذریعۀ موتر از جنگ شیخ آباد به 

کابل آوردند.
 76

، 

 گرفتاری سورجرنیل:

 می( سور جرنیل محمد4ثور/24کاتب مینویسد که دراین شب وروز)

ن راه غزنی به سوی میدان و عمرخان با قشون هزارنفری خود برای بازکرد

وردک لشکرکشید ،مگر توسط دلیران وردکی در شیخ یاسین شکست خورده 

اسیرگشت. کاتب عالوه میکند که این سورجرنیل، با امان هللا نیز خیانت ورزیده 

سنگرکوتل خیرخانه واسلحه مفرزه قشون نظامی وتواب دولتی را به » بود و

 که با سی وسه نفرحمله کرده بود، داده، دست تصرف حمیدهللا برادر حبیب هللا

راه فرار جانب شهر برگرفته وپس از استیالی انقالبیون برشهر محبوس و 

د، رها شده،آخر االمربه منصب جنرالی برحال و با وبازخدمتی که کرده 

هزارنفرمامور قتال گردیده، با مفرزۀ قشون تحت رایت خود دستگیرقشون امان 

«خ یاسین وردک اقامت مقتالت داشتند، گشت.هللا خان که در شی
 77

ودر همین  ،
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 75 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

نفرزخمی از محاربۀ وردک به کابل آورده شد. 80روز
 78

. این سورجرنیل، 

معلوم میشود که مرد محتالی وچاالکی بوده است که توانسته خود را از چنگ 

وردکیان رها سازد و مجدداً به قواندانی قشون سقاوی برگردد. او هنگام حمله 

شون نادرخان به کابل، با حبیب هللا کلکانی نیز خیانت کرد ودر مالقاتی که با ق

شاه ولیخان برادر نادرخان در لوگر انجام داده به شاه ولی خان تعهدسپرد که 

قشون تحت امر او مانع پیشرفت قشون جنوبی بسوی کابل نخواهد 

گردید
79

 ی خود حفظ نمود. .وبدینسان بازهم مقام جنرالی را در دولت نادرخان برا

 

 :حمایت  مردم هزاره  از شاه امان هللا

یکى از مهمترین تحوالت مرحله اول اصالحات اجتماعى دولت امانی، 

بعد از استقالل، طرح و تصویب قانون اساسى یا نظامنامه اساسى دولت علیه 

نفرى  872ماده در لویه جرگه  73شمسى در 1301افغانستان بود که در سال 

آباد تحت ریاست شخص شاه مورد بحث و تصویب قرار گرفت و براى  در جالل

نخستین بار افغانستان در تاریخ چند هزارساله خود صاحب یک قانون اساسى 

 مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گردید.

: اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت در فصل حقوق عمومى 

و حق ملکیت شخصى و مصئونیت  و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پیشه

مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و شکنجه و مجازات غیرقانونى و 

(.  24، 22، 10و  9غیره نکات برجسته و اساسى بازتاب یافته بود: ) مواد: 

در افغانستان اصول اسارت و بردگى » قانون اساسى حکم میکرد:  11ماده 

تن غالم و کنیز هزاره 700ین ماده، درحدود بنابر حکم ا« بالکل موقوف است.

در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند
80

. از این است که مردم هزاره بیش 

بر خاستند و بیش از دیگران هللا از هر قوم و قبیله دیگر، به دفاع از شاه امان 

 مورد غضب و ضرب وشتم رژیم سقاوى قرار گرفتند. 
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 76 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

اساسی بود که اقلیت های دینی ومذهبی  درپرتو مواد ومفاد همین قانون

اجازه یافتند تا مناسک مذهبی خود را بطورمناسبی بجا آورند.غبار مینویسدکه 

روح این مواد قانونى ،آن بود که در عمل تطبیق میشد و از لوث کذب و ریا  :»

چنانکه مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب  .وفریبکارى مبرا بود

آزاد شد. در مجالس مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و  امامیه عمالً 

انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و 

در امور اداره سهیم گردیدند و قید رنگ زرد از دستار و معجر هندوها با باقیات 

( مرفوع خانهللا شاه امان  1920ش =1299پول جزیه )طبق فرمان حمل 

گردید. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى )لیسه هاى حبیبه و حربیه ( و 

افسرى اردو قبول شد و دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و 

قبیله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشیره محمد زائى و خوانین و 

.«هم مساوى شدامتیازات روحانیون لغو گردید و ملت در حقوق با 
81
  

فیض محمد کاتب، که شاهد وناظر اوضاع سیاسی واجتماعی عهد امیر 

روزۀ امیر نصرهللا خان  6عبدالرحمن خان وعهد امیر حبیب هللا خان و امارت 

ودوران رژیم عدالت پسند امیرامان هللا خان وحکومت وحشت ودهشت بچۀ سقو 

نامیده، « یت انتسابیانقالب فجع»بوده است،روی کار آمدن بچۀ سقو را 

بین ملت مخالفت الینحلی را حادث ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و  »میگوید:

اساس تخریب بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد وجمهور 

«سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد.
82
  

هللا خان و استقبال  کاتب از وفاداری صادقانۀ  مردم هزاره نسبت به امان

شان از سردار امین خان برادر امان هللا خان وخواجه هدایت هللا خان رئیس 

هیئت اعزامی شاه به هزاره جات، یاد آورشده وهمچنان  از موضعگیری محکم 

واستوار مردم هزاره در حمایت از شاه امان هللا، به هیئت اعزامی پسر سقاو نیز 

 یاد کرده است. 
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 77 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

در خالل احوال مذکوره، اعالن و :» د کاتب مینویس

فرامین امان هللا خان که در قندهار لوای امارت به نوید تائید قوم 

درانی افراشته است، از راه گیزاب وتمزان]تمران[در هزاره جات 

وترکستان رسیده، مردم هزارۀ شیخ علی وبامیان و ترکمان 

هسود ]ترکمو[ وسرخ وپارسا و دایزنگی ودایکندی وپنجاب وب

وغیره تساهل در امر بیعت واطاعت از امیر حبیب هللا خان اختیار 

کرده، بلکه قبایل مذکوره فوق به معاونت امان هللا خان برخاسته 

از جمله مردم شیخ علی وسرخ وپارسا وترکمان وبامیان از راه 

غوربند آهنگ تاختن بر کوهستان وکوهدامن نموده وخود را 

له به پای ثبات ایستادند. وهزارۀ نزدیک رسانیده، آماده حم

بهسود در کوتل اونی جمع آمده با ارادۀ حمله برکابل استوار 

نشستند. وازاین ماجرا حاکم غوربند وکاکا محسن حاکم هزاره به 

امیر حبیب هللا خان آگهی داده،او به استصواب آرای هواخوهان 

فتن خود تجهیز یک هزار مرد نبرد از راه غوربند برسر هزاره ر

فرموده، از انتشار این خبر محمدنعیم خان دایزنگی ونادرعلی 

جاغوری وغالم نبی خان وسهراب خان ومحمداسحق خان 

بهسودی که در کابلند، دفع محاربت مردم هزاره وقشون امیر 

حبیب هللا خان نموده، به ادعای بیعت آوردن وقبایل هزاره را 

ب هللا خان کردند مطیع ومنقاد کردن، تعهدعریضه به حضور حبی

وهنوز جواب شان اصدار نیافته ادعای شان پذیرفتار نیفتاده 

 «است.
83

 

 

 پاسخ هزاره ها به هیئت بچۀ سقا:

سید زین العاب الدین پسر سید شاهنشاه تکانه وغالم » هیئتی مشتمل بر

حبیب فرزند غالم حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم میدان با 
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 78 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

دم هزارۀ سرچشمه ، که عریضۀ بیعت مردم بهسود را به سقاء چهارنفر از مر

آورده بودند ویک یک طاقه لنگی خلعت گرفته بودند،...از راه تعهد بیعت نامه 

آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به وعدۀ ده الی پانزده روز با فرامین استمالت آگین 

 حبیب هللا خان رفته بودند، پاسخ شنیدند که :

د دین وایمانیم. چون بیعت به امان هللا خان مسلمان و پابن» 

ً کمر بسته واستوارایستاده ایم،  کرده، به معاونت اوشرعا

نمیتوانیم که نقص عهد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار 

دهیم. پس نظر به بیعت خویش طریق قتال پیش گرفته،از طفل 

جنگیده، رضیع تا شیخ فانی آمادۀ قتل وغارتیم وتا که جان داریم 

خون خود را دراین راه نثار خدمت دین ودولت وحراست ملت 

وحفاظت مملکت از دست برد  وقتل واسارت َسَرقَۀ جهل وضاله 

می نمائیم. وبه یک زین سورین دو تن را هرگز جا نمی دهیم تا 

مخذول دنیا وآخرت نشویم. واین را گفته دوازده هزار تن مرد 

«تال شدند.جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ ق
 84

  

 

 تصمیم حمله برکابل:

یک دل »... پس از پاسخ محکم فوق الذکر، هزاره ها

ویک جهت با هم مواضعه نهاده قراردادند که اگر در روز برکابل 

حمله نمائیم از اتوابی که برفراز جبال  چهل تن و دختر کافر و 

شاه مردان  وآسمائی و شیردروازه و تخت شاه که همه مشرف 

دهی اند، تلفات جانی زیاد داده، برمرام نائل نخواهیم شد. برچهار

پس باید درشب به کوه بیکتوت وقُــُرق خود را بی خبرانه 

رسانیده وروز به خفا به سر برده، در تاریکی شب برجبالی که 

اتواب برقلل آنها است، حمله ویورش نمائیم. وچون در دامنه 

ن ومصئون گردیده جبال برسیم از اضرار تیر وبم وتوپ مامو

                                                 
84

 179فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 



 79 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وخود را برفراز کوه ها رسانیده به یاری ایزد باری،اتواب را 

متصرف و برشهر وچهاردهی مشرف گشته،کامروا وفتح باب 

خواهیم شد. وامان هللا خان این عزم حمله و یورش هزاره ها را 

معطل به وصول قشون همرکاب خود در میدان فرمود که هردو 

کامل تری حمله کنند، چنانچه تا  لشکر یک جا گردیده به قوۀ

ذیقعده است ،هزاره ها به فراز کوه  27امروز که سه شنبه 

پمقان وشکردره وکوتل اونی به آراستگی تمام روز انتظار حمله 

برکابل را به سرمی برند.
 

»
85

 

حبیب هللا خان  از آوازۀ وصول لشکرملی هزاره »بقول کاتب:

بر ارغنده و میدان  دراین روز به کوتل سفید خاک که مشرف

است و از نزدیک گردیدن محمدنادرخان  ازجانب لهوگرد، محمد 

هاشم خان از طرف مشرقی وقوع جنگ هزاره در کوهستان خیلی 

مضطرب گردیده دوهزار نفرگسیل بتخاک وعده ای زیادی به 

 16ثور[نیز  16سوی کوهستان گسیل فرمود. دراین روز]

موتر وارد کابل و داخل مجروح جنگ قلعۀ درانی به ذریعۀ 

«شفاخانه شد.
 86

. 

 

ثور،نیز دوعراده موتر بزرگ آتشی مملو از مجروح محاربۀ دشت 18در 

توپ و پتی بادام* وارد شهر آمده، زخمداران به شفاخانه قلعۀ باقرخان فرود 

«شدند.
 87

ثور/دهم می، چهارالری مملو  20،این درحالی بودکه در روز 

ازاثر حمله یک نفرجنرال سقوی بر مردم میدان   ازمجروحین محاربۀ دشت توپ

زخمی شده بودند در کابل رسیدند
88

 . 
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 80 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 پاسخ هزارۀ غوربند به بچۀ سقاء:

 می،آوازۀ جنگ غوربند در افواه  13ثورمطابق  23روز 

مردم شهر افتادکه سید حسین پس از چاپیدن وآتش زدن قالع 

، هزاره ترکمان وبه غنیمت آوردن دواب ومواشی آنها

عبدالرحمن پسرملک دادمحمدکوهستانی را که یکی از مفسدین 

وفتنه انگیزترین اهالی شمالی بود با سید طالب شاه خان 

غوربندی که شیعه مذهب وبا نجابت حسب ونسب معروف بود 

ویک تن دیگر نزد هزاره های غوربند برای اندرز ونصیحت 

، وپیام وداللت به اطاعت ومتابعت از حبیب هللا خان فرستاده

دادکه.... ازراه اطاعت پیش آمده وخویشتن را به ورطۀ خسارت 

 نیندازید. هزاره ها فرستادۀ او را نگهداشته،پاسخ دادند:

قرار فرمودۀ خدا ورسول کسی را که سارق وقاطع »

طریق بوده واموال مردم را غارت کرده، صدها تن را خون ریخته 

ا که در قرآن مجید به مضمون فرمودۀ خداوند و امر شریعت غر

ولکم فی القصاص  -والسارُق والسارقةَ فاقطعواأیدیهما»است: 

ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا  -حیة یا اولی االباب

مستوجب « فیها وغضب هللا علیه ولَعنَهُ وأَعدَّ لَهُ َعذابا َعظیما

بریدن دست وقصاص وجاوید در جهنم ماندن وغضب ولعن 

د، شرعا ًنمی توانیم پذیرای امارت واطاعت چنین اوتعالی باش

شخصی شویم که فعالً نیز خون ها می ریزد ومال مردم ومتاع 

مسلمانان را غارت می کند. و دوشیزگان را به جور و زور در 

آغوش مخالطت میکشد. و مردان را به لواطت جلب کرده 

به مسلمانان را زنده پاره پاره می نماید. وسرهای کشتگان را 

آتش سوخته در بازار می آویزد. ومسلمانان را الی ولجن به رو 

مالیده با نواختن موزیک عسکری و نداهای بلند پی در پی یا 

چاریار شهره می نماید و بسا کسان را به دار کشیده وهدف 



 81 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وآماج تیر تفنگ می سازد. وذخیرۀ و اندوخته بیت المال 

برای حراست مملکت  مسلمانان را ازنقدینه وجنسیه وناریه،که

وعرض وناموس ملت فراهم آمده،صرف قتل وغارت خود 

مسلمانان نموده از خداوند پاک هیچ باک ندارد. وبا این همه مال 

اطعیوهللا واطیعوالرسول واولی االمر :» نمایان گمراه آیۀ کریمۀ 

را به چنین کسی نسبت دادند... باری او را شرعاً سزوار « منکم

مدافعت از اتاّلف مال وجان را واجب شمرده،  امارت ندانسته،

خود را در صورت قاتل ومقتول بودن معفو می پنداریم. و تا که 

«زنده باشیم  پای از میدان وجوب مدافعه پس نمی کشیم.
 89

 

وهم عبدالرحمن را نگاه داشته این از آن است که  

میرآخوراحمدعلی رئیس هزاره را از توقیف خانه کابل رها داده 

فرستد تا در بدل او عبدالرحمن نیز عودت داده شود. و چون ب

میرآخور احمدعلی را بدار هالک کشیده بودند، درخصوص 

عبدالرحمن ال جواب ماندند. ونیز دراین روز آوازۀ به اسارت 

گرفتن نهصد نفر از قشون حبیب هللا با توپخانه واسلحه حرب در 

دن و اسیر شدن در کابل غوربند به دست جانب داران امان هللا افتا

«شایع شد.
 90

 

کاتب به ارتباط ممانعت عبور قشون سقوی از شش گاو 

 اپریل خبرمیدهد  16وردک درتاریخ 

وهم دراین روز، قشون ایالتی هزارۀ بوالحسن بهسود »ومیگوید:

وعالوالدینی وجاغوری در منزل ششگاو با پردلخان سپهساالر 

با سیزده تن در قلعه محصور  حبیب هللا خان ....جنگیده، پردلخان

گردیده،پس از مدتی چنانچه بیاید گریخته درکابل آمد. ودراین 
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 82 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

پون و قورخانه زیادی از کابل جانب غزنین  36روزاتواب کوهی 

«فرستاده شد.
 91

 

وهم دراین روز، آوازۀ از چهارطرف »... کاتب مینویسد که 

 از افغان نزدیک کابل رسیدن عساکرملی ونظامی مخالفین حبیب هللا

وهزاره که به دفع انقالب ومعاونت امان هللا خان و ترفیه حالت ملت 

جاهل و بدبخت برخاسته، آراسته جنگ شده اند، شهرت یافته، موجب 

«تشویش واضطراب و یأس و هـراس حبیب هللا خان و شمالیان گشت.
 

92
  

 بقول کاتب :حبیب هللا  چنان به هراس افتاده بود که از بیم هجوم 

هواداران امان هللا خان به کابل، تمام عائله خود را بجز خانم  

اکراه او را بر بستر مزاوجت وضجیعت  و محمدزائی که "به اجبار

کشیده" بود ، دیگران را از ارگ به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که 

متصل برج شهر آراء موقعیت داشت، فرستاد.
 93

  

ه هواخواهان امان هللا اقدامات نظامی مردم وردک و هزاره ،ک

خان بودند، بر پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان قتل عام 

 مردم هزاره و قزلباش  کابل را صادرکرد.

 

 فرمان بچۀ سقو به قتل وغارت مردم هزاره  وقزلباش: 

کاتب، ازظلم وستم سقاویان درحق مردم قزلباش وهزاره های 

آن ظاهراً این بود که هر دو قوم کابل ، حکایات دلخراشی دارد.علت 

شیعۀ اثنی عشری ودریک نظام جاهالنه ومتعصب چون سقاوی بسیار 
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 83 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

آسیب پذیر بودند. مردم قزلباش با آنکه قلباً مخالف سقاویان بودند ولی 

عمالً کاری به نفع امان هللا کرده نمیتوانستند. مگر هزاره ها بطور 

حاضر نبودند تابعیت عموم از امان هللا خان حمایت میکردند و

پسرسقو را بپذیرند. پسرسقو برای حمله به ایشان، دنبال بهانه میگشت 

 تا آنها را مورد قتل و غارت و تجاوز قرار دهد. 

کاتب هزاره که این ظلم و تجاوز وچپاول  سقاویان را به چشم 

سر دیده و با جسم وجان خود لمس کرده است. از صدور فرمانهای 

قزلباش و هزارۀ کابل ، توسط بچۀ سقوحکایت میکند و قتل عام مردم  

 مینویسد :

حبیب  باردیگراپریل،  25ش/مطابق 1308پنجم ثورروز 

حکم تاراج مال ومنال عموم مردم قزلباش کابل و »هللا کلکانی 

قتل  هزارۀ باشندۀ شهر کابل را به امضاء و فتوای مال ها، صادر 

جعیت آور را مسترد و فرمود، ]مگر[ سیدحسین خان این حکم ف

منع فرمود. وسخنان چندی از سوء خاتمت و وخامت این کار 

«رانده، دالیل نیکو در رد آن اقامه کرد.
 94

 . 

درعین حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی، که یک پیر  

ومرشد بزرگ زمان خود بشمار میرفت، و از نفوذ روحانیت خود 

وده بود، فتوایی مبنی در ازپا انداختن رژیم امانی استفاده نم

» مینویسد:  برقتل عام هزاره های مقیم کابل صادر نمود. کاتب

اپریل فتوای مبنی  2۵حضرت شوربازار درتاریخ پنجم ثور/ 

برقتل تمام هزاره های که درکابل زندگی میکردند صادر نمود. 

بسیاری از این هزاره ها از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد 

زندگی میکردند. مگرسیدحسین) وزیر حربیه رژیم( یافته بودند و 

این فتوا را با قهر رد کرد وگفت: وقتی که ما با امان هللا می 
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 84 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

جنگیدیم و او برتخت پادشاهی نشسته بود، با آنکه صدها 

وهزاران کوهستانی درکابل زندگی میکردند، مگر یکنفر 

کوهستانی ازطرف او به جرم کوهستانی بودن کشته نشد و 

 انی نگردید.زند

فیض محمدکاتب می افزاید: این حضرت که خود را 

مسلمان و مرشد بزرگ میگوید، همواره به اینگونه تحریکات 

التزر و ازرۀ :»این آیۀ کریمه   دست میزند. من نمیدانم که وی آیا

را در قرآن شریف خوانده  یا نخوانده است ؟! « وزر اخری

آخرت، مسئول اعمال ]مفهوم آیۀ مذکوراینست که  هرکس در 

خود است وهیچ بنده بار دیگری را بدوش نمی برد.[ یک چنین 

مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اینقدر نمیداند که خون 

ریخته وخون هزاران دیگر   هزاران مسلمان حنفی مذهب بزمین

اکنون به زمین ریخته میشود و اینها تمام خون مردم هم مذهب 

ان خانه چپاول میشوند و برناموس صدها زن خودش استند، هزار

ودختر نابالغ تجاوز صورت میگیرد، و اینها تمام به علت نا 

فهمی و تعصب وی صورت گرفته ومیگیرد. من یقین دارم که 

خداوند سزای او را میدهد و یکجا با دشمنان دین به دوزخ 

«فرستاده خواهد شد.
 95

  

اش وهزاره  برای به نظر می آید که صدور قتل مردم  قزلب

پسر سقو از نوشیدن آب هم آسان تر بوده است. چرا که دو روز 

اپریل؛ اعالن تکفیر هزاره ها، برای امضا  23قبل ، در سوم ثور/

به شورای علمای حنفی مذهب سقوی سپرده شده بود، اما این 

شورا از خوف در گرفتن جنگ مذهبی  وخون ریزی نشر آن را 

انه رأی دادند که فجایع و قبائح و ذمایم متفق» امضا نکردند، و

افغان و اعمال امیر عبدالرحمن خان وامیر حبیب هللا خان وامان 
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 85 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

هللا خان را ... یک یک درج اعالن کرده برای خود مردم هزاره 

بفرستند تا از هواخواهی و یاری و مدد گاری امان هللا خان دست 

به جز جور و  کشیده، معاون ونصیر او نشوند، زیرا که از او

اعتساف]بیداد[ عدل و انصاف ندیده اند. ولی هزاره با این 

]تبلیغات فریب نخورده[ دست از مخالفت حبیب هللا ومعاونت امان 

هللا خان برنداشته گفتند: شیرم بدرد به سگم نازکند.... 

( نه هزارنفر لشکر هزاره از راه افتادن در به فراز 9000قرب)

ن( وشکردره  برشده، به عزم حمله بر سلسله کوه پمقان)پغما

چاریکار و کوهدامن قرارگرفته، آماده و استوار نشستند که از 

چار جانب چون: غوربند و کوه خوردکابل و وردک و میدان و 

چار آسیا و موسی و بینی حصار و بتخاک و کوه خوردکابل در 

یک روز برکابل وکوهدامن و کوهستان هجوم آور شوند تا هرکه 

«خداوند یار باشد، اختر طالع قرین اقبال و مددگار آید.را 
 96

 . 

کاتب مینویسد :حمیدهللا برادر ونایب السلطنه حبیب هللا درنهم و 

ش /اول ودوم  جوال، که از جنگ با مردم 1308دهم سرطان 

هزاره به رهبری فتح محمدخان در ناحیۀ جوقول مغلوب و منهزم 

ه و توپخانه و جبه خانه داده شده بود وتلفات زیادی اعم از سپا

اهالی سرچشمه را که قبالً به »، لبود، در مراجعت خود به کاب

حکومت سقاو منقاد شده بودند، بدون تفکیک تاجیک ازهزاره، 

تمام دارایی مردم را غارت و تمام گله های مواشی مردم راچپاول 

ا را نمود وسپاه او حتی دروازه های خانه را از بیخ کندند و ابادیه

خراب ساختند. و به ارزش یک ونیم میلیون روپیه پول مال 

نفرمرد و  3۴وهستی مردم را غارت نمودند. حمیدهللا به تعداد 

نفر از زنان محل را اسیر کرده باخود بکابل آورد و گرسنه  ۴0
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 86 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وتشنه حبس و توقیف کرد. چون لقب خادم دین رسول هللا برخود 

«را قطع نمود.نهاده بود ، از اسراء آب ونان 
 97

. 

به قول  کاتب:حمیدهللا درشب بازگشت خودبه کابل،بار  

دیگر امر قتل عام قزلباش را از برادرخود گرفت، زیرا او 

مکتوبی را به امیر سقاوی نشان داد که از بکس کرنیل خیرمحمد 

مقتول در سرچشمه بدست آورده بود، و آن از سوی اهالی 

ومیدان بنام مردم هزاره نوشته چهاردهی وپغمان وارغنده ولوگر 

شده بود که درجنگ با پسرسقو خود داری واستواری وپایداری 

نموده، در وقت حمله برکابل  ایشان  را یار ومددگار خود 

دانند
98

.وهمچنان پیام نورالدین قزلباش )رئیس هیئت بیعت 

خواهی از مردم هزاره(که مطلبی بمنظور ترساندن مردم هزاره 

جنگ هزاره ها و انهزام خود »ست آمد ، حمیدهللا نوشته بود، بد

را حمل بر دسیسۀ نورالدین و اتباع او کرده،اجازت قتل عام و 

کنیز وغالم ساختن عیال واطفال قوم قزلباش وغارت مال ومتاع 

شان را از آن دزد سنگدل الیعقل حاصل کرد وبه ساعت یک پس 

که هریکی تن از دزدان خون خوار خلق آزار را  800از ظهر 

خوک را مانست با خود برداشته، از راه بازار سرچوک و باغبان 

کوچه روی ضاللت به سوی چنداول نهاد. وچون پانهاد بازار سه 

دکان بیرون ومتصل به در وازۀ چنداول گشت، دزدان تبعۀ 

ومسلح خود را امر ایستادن وحراست کردن همه ابواب چنداول 

ن وطفل و رضیع وشیخ فانی را  نموده، گفت که احدی از مرد و ز

راه  بیرون شدن ندهند تا همه مقتول واسیر گردیده، کسی جان به 
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 87 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

سالمت نبرد. واز دست اسارت نجات نیابد و این حکم را داده، 

«خواست داخل چنداول شود ودست به قتل وغارت گشاید.
 99

 . 

در همین فرصت، ناگاه خواجه تاج الدین رئیس بلدیه که نسبت 

رسقویان کمتر بد بود، پیدا شد وجریان را ازحمیدهللا پرسید به دیگ

وحمیدهللا مکتوبی را به او نشان داد، که براساس آن حکم قتل عام 

قزلباشان گرفته شده بود.  رئیس بلدیه مکتوب را خواند و وقتی تاریخ 

مکتوب را دید،گفت این مکتوب دراوایل ماه ثور، بمنظور ترساندن 

ه نفع حکومت ما از سوی یک عده نامعلوم مردم مردم هزاره ، و ب

چنداول نوشته شده و برای نورالدین فرستاده شده، ولی جنگ شما با 

مردم هزاره  در اخیر ماه جوزا یعنی دوماه بعد رخ داده و هیچ ربطی 

به این مکتوب ندارد،بهتراست  به عساکر خود هدایت بدهید تا محل 

نشوند، وبعد حمیدهللا را با خود به را ترک کنند،وداخل محلۀ چنداول 

دفتر خود که نزدیک چنداول بود، برد. حمیدهللا برای آنکه خشم خود 

تن از افراد خود دستور داد تا هیئت بیعت  20را فرونشانده باشد، به 

خواهی از مردم هزاره را )که نورالدین قزلباش، رئیس آن هیئت 

در لت وکوب کنند تا وفیض محمدکاتب نیز عضوآن هیئت بود (، آنق

بمیرند. وبنابرین مؤلف تذکراالنقالب نیز مورد ضرب و شتم 

قرارگرفت که از اثر آن ضربات دیگر توان حرکت و راه رفتن از 

وی سلب گردید.
100
   

چون مردم هزاره » مرحوم حبیبی دراین ارتباط، مینویسد که 

بیعت به  تغلب بچۀ سقاو را نه پذیرفتند، واین گروه )هیئت( بدون اخذ

کابل بازگشتند، بچۀ سقاو بخشم آمد وبرای سرزنش امر لت وکوب 
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 88 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

این بیچارگان را دادکه فیض محمد از ضرب موحش مریض گشت 

«واز همین رنج درکابل جان سپرد.
 101

 

، قربانی مبازرات ومخالفت های آن دانشی مرد نستوه کاتب 

مت خود برضد حکومت سقوی  گردید. تالش وتشویق او برای مقاو

قوم هزاره ، حین سفرش به قصد دایزنگی  ومالقات او با فتح 

محمدخان ]مشهور به فرقه مشر[ قوماندان کل قوتهای هزاره مقیم 

دلچسپ  296تا 234کوتل اونی، درکتاب تذکراالنقالب در صفحات 

 ترین بخش آن کتاب را میسازد.

در بازگشت ازاین سفر بود که مورد حملۀ وحشیانه حمیدهللا 

ضرب وشتم جسم استخوانی اش  اثرازادر حبیب هللا قرارگرفت و بر

خورد وخمیر شد. حزن و تأثر انسان های با عاطفه برای وضعیت 

جسمی وصحی کاتب  زمانی دوچندان میگردد، که او برای تداوی 

خود پول نداشت. کاتب یادآور میشود که پس انداز اندکی داشته که آن 

کرده بود.اکنون که این حادثه براو  را برای عروسی پسرخود ذخیره

پیش آمده ، به این فکر اندرشد که اگر با آن پول به تداوی خود 

بپردازد ، ازدواج پسر را چطور روبراه کند؟ کاتب بنا بر شدت درد، 

باالخره مجبور شد تا پول عروسی پسر را در راه تداوی خود 

ری خر خود مصرف نماید. او با تحمل درد و رنج طاقت فرسا بسوا

را به ایران رسانید، اما از آنجا که تداوی پول زیادی بکار داشت 

وکاتب پول نداشت، بیماری اش بدرستی تداوی نشد و اجباراً به وطن 

بازگشت و بر بستر بیماری افتاد و با درد واندوه فراوان مدتی دیگر 

 16زنده بود تا آنکه از اثر آن رنج و درد فوت کرد)چهارشنبه، 

 ش(. روانش شاد وجایش بهشت برین باد! 1308ق،1349ان رمض

حمیدهللا »جوالی، 3سرطان / 11کاتب نوشته میکند که درتاریخ 

سقا زاده که از عقل و دانش پیاده ودین وایمان را بر باد غرور و 
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 89 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

پندار داده در جهالت وضاللت آزاد بود و راه تکبر و پندار وفسق 

گ با دلیران هزاره کرد. در وفحشاء می پیمود، آهنگ تکرار جن

حدود جوقول که در روز قبل بدون حائل ومانعی رسیده واز دست 

عده ای قلیلی از جنگجویان هزاره زهر مغلوبیت وهزیمت چشیده 

در دل کینه داشت، رسید... دست به غارت مال ومنال ودواب 

ایشان گشوده، به آتش زدن وسوختن قالع و آبادیهای شان 

جمعی از هزاره که از وصول او در آنجا آگاه  پرداخت. ناگهان

گشته بودند،حمله کرده از چهارطرف حمیدهللا واردویش را به 

زیر تیرباران تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که 

تن دزد  84دست ستیز را فراموش و جاده گریز را گم کرد. واز 

ه را از ضرب وآنانی که در روز گذشته نورالدین ومیرآقا ونگارند

چوب خسته بودند، چهار نفر گریخته جان بسالمت کشیدند، 

دیگران همه کشته گشته، وتلفات وخسارات زیاد از مال وجان 

عسکر خود داده.... خود حمیدهللا هنگام شام سگ آسا با دست 

وپای چون روباه به خزیدن خود را از حرب کشیده و اعظم دزد 

برداشته درحالی که دست هایش تا میدانی او را برپشت از بی راه 

مرفق و پاهایش تا زانو از خزیدن پرخار وخراشیده وخون آلود 

گردیده آماسیده بود به راه در بوغا در سرچشمه به موترش 

رسانیده از آنجا شباشب گریخته در شهر آمد. وماجری]را[ به 

ساالر دزدان وپیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین 

« نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود،بازداشت.رسول هللا
 

102
 

 تشویق قبایل به کشتن  وتصرف امالک هزاره :

وقتی که پسر سقو از عدم اطاعت مردم هزاره و نیز از تالش 

های محمدنادرخان و برادرانش  برای متحد کردن اقوام جنوبی 
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 90 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 1308سرطان  17ومشرقی، خیلی مضطرب گردید، در روز)

ی( فرامین متحدالمالی به نام طوایف مالخیل وسلیمانخیل جوال9/

وعلی خیل و دفتانی و خروتی و احمدزائی که  ړوتََرکی واند ړوکاک

کمر به انقراض سلطنت و حکومت افغانی ومعاونت و »بقول کاتب: 

معاضدت سقایی ... مجهول الهویت مردود الحسب بسته، مملکت را 

کرده، به ذریعۀ عرایض خراب وملت را دچار ذلت واضطراب 

التماس قتل وغارت واسارت هزاره و تملک مواطن ومساکن ایشان را 

خود امضا وارسال  أدرخواست نموده، ...ارقام و به مهر امارت فاسق

«وهمه را تحریک حمله برهزاره کرد.
 103

کاتب یکی از این فرامین  ،

 را چنین نقل میکند:

 اد!ی را واضح بړعالیجاه محمدرحیم خان کاک»

اسالم خواهی وخدمات شایان تحسین که از برای حکومت  

اسالمی خویش ابراز داشته بودید، ذریعۀ ختک خان برگد به 

حضور واال مبرهن گردید. به نسبت این رویه که برای حکومت 

متبوع خود نموده اید،این خادم دین محمدی صلعم از شما خرسند 

مندی خود را از و رضامند می باشم. لهذا به فرمان هذا رضا

شما،ابالغ نموده، میخواهم که آتیاً خدمات برگزیده برای دین 

مبین نموده، رضامندی حضرت باری تعالی و رسول مقبول واین 

خادم دین را برای خود استحصال نمایید. شمایان  به اتفاق قومی 

خود باالی مردم هزاره میروید که از اطاعت پادشاه اسالم گردن 

. هر قریه و ده شان را که تصرف کردید از خود کشی نموده اند

شما اقوام است که ملک ومال شان را به شما به طور بخشش از 

حضور اعطا شده تا اجر دارین نصیب تان گردد. بعد از اختتام 

جهاد و فیصله هزاره به قرار لیاقت و خدمت تان به هر سرکرده 

                                                 
103

  306 -305فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، صص - 



 91 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ظفر قوم منصب وانعام داده میشود. مورخه غرۀ صفر الم

1348».
 104

. 

 

 تکفیرمجدد هزاره و پایداری بیشترآنها  :

چهارروز بعد از صدورفرامین غصب امالک هزاره از سوی 

دراین » پسرسقو عنوانی سران قبایل، کاتب مینویسد که 

جوالی[اعالن تکفیرهزاره که مالنمایان به 12سرطان/ 21روز]

، نشر امر سرکردۀ فسقاء پسرسقاء امضاء کرده و به طبع رسید

وتوزیع یافت. و این امر زیاده تر باعث قتال وجدال هزاره با 

ساقائیان ستمکاره گردید. وزبان اعتراض شاه]شان[ زیاده تر 

برخادم دین رسول هللا که برخالف واقع این نام را به مضمون این 

مصرع برعکس نهند، نام زنگی کافور برخود نهاده، درحقیقت 

ً بیعت که ذاتاً عهد هادم دین بود،دراز شده گفت ند که: شرعا

وپیمان واز عقود وشروط به ایجاب وقبول ورضایت است، 

وهزاره که تا کنون بیعت نکرده است ازکجا حکم بغی وغوایت 

برایشان نموده ومالنمایان فتوای کفر داده، مال وملک وخون 

ونفس شان را حالل وجایز شمرده اند؟ پساز اینجا معلوم افتاد که 

اید راه دفاع سپرده از کشتن وکشته شدن روی برنتافته هزاره ب

خیر عاقبت حاصل کند. باری چون هزاره دیناً و مذهباً از اطاعت 

امیر فاسق وسارق وقاتل ابا و امتناع داشتند، این اعالن را حجت 

قاصرۀ حرب قرار داده فوق العاده دل به قتل وجرح نهادند 

«ومردانه طریق کوشش برگرفتند.
 105

 

 

 در مسجد پل خشتی: ړوای مالی اندفت
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 92 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

یک نفرمال نمایی »جوالی 25کاتب مینویسد که در تاریخ 

] غزنی[ که پسر سقا او را تعلیم کرده بود، در هنگام ړاز قوم اند

گرد آمدن وازدحام مردم در مسجد جامع پل خشتی برای ادای 

نماز جمعه، ....به منبر برشده وآیات واحادیثی بال موقع ومورد 

انده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت واسارت شیعه خو

گشود. وحضار که از پسر سقاء وعدم دیانت وفسق وفحشای ... 

]تبعۀ او[ بیزار وفتح و ظفر هزاره را خواستار بودند، آن مالی 

جاهل را در زیر تشنیع]زشت گفتن[ ونکوهش گرفته، نطق او 

الدین رئیس بلدیه  منتج خالف پندار پسر سقاء شد. وخواجه تاج

حال دگرگون و مخالف خیال ساالر اهل ضاللت و شقا دیده، فوراً 

نزد پسر سقاء شده، امر توقیف او را حاصل کرد.
106

» 

کاتب در ادامه موضوع یاد آورمیشود که : تاج الدین رئیس 

بلدیه به بزرگان قزلباش وعده سپرده بود که مالی مذکور را در 

 یر و تشهیر می نماید.حضور بزرگان قزلباش، تعز

جوالی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ  27درتاریخ پنجم اسد/» 

نگارنده ) فیض محمدکاتب( که پشت و پهلوی از ضربه ولتمۀ 

]لطمه،سیلی خوردن[ پسر سقا بر بستر ناتوانی می سود، آمده از 

روی مشورت گفتند و اظهار کردند که: به تازگی حکم کفر شیعه را 

نفرمال رسانیده که عموم اهل سنت  120دیروز به امضای نوشته و 

وجماعت را به نام غزا و جهاد به قتل وغارت واسارت هزاره 

برانگیزند. پس دراین صورت ممکن است که ایشان را در ریاست 

بلدیه مورد زجر و زحمتی کنند و نظر به این خیاالت وتوهمات از 

نگارنده به ایشان یاد داد  نگارنده  درخواست نمودند که چه بگویند؟ 

« نحن ال تکفَراً احداً من اهل قبلة» که قرار قول ابوحنیفه که می گوید:

کل من قال ال اله اال هللا » ومسئلۀ اتفاقیه عموم مذاهب اسالمیه که 
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، بگویند که کسی که ]کلمه گو و[ «محمد رسول هللا فهو مسلم باالتفاق

ر بر او توان کرد؟ وایشان گفتن مقبول الشهادت باشد،چگونه اطالق کف

ترا به دولی نشانیده می »این مسایل را از خوف عذر آورده و گفتند:

ونگارنده که توان حرکت نداشت به ایشان « بریم که جواب بگوئید.

ای قوم نادان بی غیرت، کتاب خود سنی ها را برده » معاتبانه گفت:

ر حیات میکنید ومرا نمیتوانید، پس دراین مملکت چرا مقام کرده امرا

«از بی غیرتی در چنین حالت تکلیف بردن وجواب گفتن می نمائید!
 

107
 

 

 شهامت یک اسیرهزاره در برابرپسرسقو:    

پاسخ صادقانه وشجاعانۀ یک مرد اسیرهزاره را به پسرسقا 

ببنیم که با چی شهامتی از امان هللا خان دفاع میکند وازمرگ نمی 

دوتن ازهزاره ها که » جوالی 28اسد/ 6درهراسد. کاتب مینویسد که 

یکی ازسادات سنگالخ بود وبرای آوردن گاو وغله درهزاره رفته 

بود،در راه مراجعت به دست سقائیان افتاده هردو تن را درکابل اسیر 

 آوردند. سید که از افراد رعیت سقائی بود و درجنگ شرکت نداشت،

نزد خود خواسته حالت  رها گردیده،هزاره را پسرسقا از در استنطاق

جمعیت هزاره و استعداد سامان حرب وعزم ایشان را از در مقاتلت 

راست نگفتی ... به قتلت  پرسید. وتخویف وتحذیرکرد که ]اگر[

میرسانم. او گفت: اگر معلومات داشته باشی یا نداشته باشی،دروغ 

. زیرا که دروغ بدترین گناهان ومنشاء جمیع مفاسد است نخواهم گفت؛

و ازکشتن نیز باک ندارم. اینکه کمر بسته و به جنگ برخاسته ام، 

هالک خود را یقین دانسته، زندگی را که غیر از اطاعت خدا و رسول  

باشد، بهرۀ تبعۀ شیطان لعین می پندارم. واین مرگ را که از راه 

حفاظت مال وعیال وننگ وعار قومی وحمایت حکومت مستحقۀ 
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لد ومسکن عاید حالم گردد، شرف خود اسالمی وحراست وطن ومو

 میشمارم. 

و پسرسقاء گفت که :پس چرا با من که پادشاه اسالمم و زمام 

مهام مملکت اسالمی را در کف  اقتدار دارم، مخالفت ورزیده، قبول 

اطاعت نمی کنید؟ او گفت: پادشاه اسالم اعلیحضرت امان هللا خان 

تکفیر کرده وحال آنکه هیچ است و او را مال ها به اعتراض جاهالنه 

یک از مسایل کفریه که به او نسبت دادند در شریعت سید المرسلین 

موجب ارتداد نمی شود. و او که مجبور به خلع خود گردیده ترک 

امارت گفت، در دین اسالم خلع اجباری استوار نیست. وهزاره برای 

پس  این می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذریعۀ تلگراف

خواسته... برتخت امارتش منصوب دارند... و پسرسقا گفت: پس 

هزاره که وعدۀ بیعت داده ومیدهند، از اینکه توگفتی بیعت نخواهند 

کرد؟ اوگفت: هرگز بیعت نمیکنند وچشم انتظار به محمدنادر دارند. 

«پسر سقا از راستگوئی او امر توقیف کرده از قتلش درگذشت.
108
   

 هزاره از شاه امان هللا:نتیجه بحث حمایت 

برای یک رهبر سیاسی ،چه شاه وچه امیر وچه رئیس جمهور 

، افتخاری بزرگتر ازاین نیست که وقتی براثر توطئه ویا دسایس 

داخلی یا خارجی ویا هردو ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به 

دفاع از او برخیزند و برای اعادۀ قدرت یا سلطنتش،  بدون 

ماه تمام سر بدهند ولی سنگر ندهند. 7ک حبه ودینار،چشمداشت ی

وکسی که چنین افتخاری را از جانب ملتش نصیب گردید، شاه امان 

هللا غازی بود. او وقتی ارگ کابل را ترک  گفت، مردم مسکون در 

وادی های کابل وقندهار،و دره های هندوکش و کوه بابا وسیاه کوه و 

وزیرستان(، به حمایت از او به جنبش باشندگاه کوه پایه های سلیمان)

آمدند وجان های شیرین خود را فدا کردند تا مگر دوباره او را 

                                                 
108

 335-334فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 



 95 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

برسریر سلطنت برگردانند، اما آن شاه مردم دوست، که نمیخواست 

سلطنت را با خونریزی بدست آورد، برای جلوگیری از جنگ وخون 

اس ریزی کشور را ترک گفت،درحالی که بیشترین مردم قدر شن

( که جنرال 1308میزان  23=1929اکتوبر 15افغانستان تا روز )

محمدنادر، نادرشاه اعالن شد، همچنان امیدوار بودند که این همه 

جنگها وجانبازی ها برای بازگشت شاه امان هللا غازی  صورت 

 گرفته است، نه برای به اقتدار رساندن نادرخان وبرادرانش.

مردم شجاع وردک ومیدان مردم شریف ودلیر هزاره مثل  

ماه تمام به حمایت  7وغوربند وتگاب وجنوبی وقندهار وغیره ، مدت 

وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژیم امانی ،از قربانی دادن 

سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت سلطنت به شاه امان هللا دریغ 

اه امان نکردند. این ازجان گذشتگی مردم بخاطر اعادۀ قدرت به ش

هللا، بیانگر این واقعیت است که هنوز در گوشه وکنار افغانستان، 

مردمان قدرانی وجود داشته اند که قدر آن شاه ترقیخواه و معارف 

دوست را میدانستند و از رژیم چپاول وتاراج وتجاوز سقوی نفرت 

 داشتند و این نفرت را هیچگاهی پنهان نمیکردند. 

ان زنده واحیا میگردد که در میان بدینسان  این باور درانس

رهبران سیاسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاهرشاه، واز رؤسای 

جمهوری مورد حمایت شوروی تا رؤسای جمهور تنظیمها ورئیس 

جمهورانتخابی مورد حمایت غرب، ما چهره ای را غیراز شاه امان 

دی باشد هللا خان ،سراغ نداریم که دارای چنان جذبۀ ملی و مقام ارجمن

که در نبودش یا سقوطش،اکثریت مردم افسوس او را بخورند وبخاطر 

بازگشت واعادۀ قدرت به او حاضر به دادن سرو جان ومال خود 

شوند. ما به بخاطر رهبران سیاسی دیگر ،حتی شاهد یک مظاهرۀ 

خشک خیابانی هم نبوده ایم تا چی رسد به قربانی دادن سر و مال 

به مقام شامخ شاه امان هللا غازی میتوان  پی خود. ازاین جاست که 

 برد و مقام ومنزلتش را گرامی خواست.            
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 :بخاطر ایجاد رعب مخالفانمثله کردن اسیران 

یکی از بد ترین برخوردهای سقاویان ، جزاهای 

وحشیانه از قبیل مثله کردن و یا زنده قطعه قطعه کردن اندام 

اسیران بخاطر ایجاد ترس ورعب  ویا زنده در آتش سوختاندن

حبیب هللا در دل مخالفان شان بود. کاتب میگوید که 

اسیران را زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس » پسرسقاء،

کشتگان را برخالف آئین بشریت و شریعت حضرت خاتم 

مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در بازارها گردش 

یده، میخ آهنین کوفته می داده، ونیز به دار، به گوش سر بر

آویختند. وهم اسراء را الی ولجن به رو مالیده ، در بازارها 

تشهیرمیکردند
109

.] وبرای شان قرار هرواحدی نیم پاو نمک 

و نیم پاو آرد با هم آمیخته وپخته امر دادن ]خوردن[ کرد تا 

بمیرند.غذای شبانه روز شان همین باشد.
110

[ اهالی اردوی 

ین افعال قبیحه را شنیده، اقدام در بریدن گوش امان هللا خان ،ا

«وبینی کردند، زیرا فهمیدند که انسان بندۀ احسان است.
 111

 . 

اپریل ،گفته میشود که  30ثور/ 10در ذیل وقایع 

حبیب هللا  قاضی عبدالرحمن را که از زمان سرقت وراهزنی»

خان وسید حسین خان با ایشان عناد ودشمنی داشت،ونزد 

دستگیری ایشان کرده ]بود[وایشان]حبیب  خان تعهدامان هللا 

هللا وسیدحسین،از موضوع مطلع شده[، برادر او را کشته 

وخانه ومالش را غارت کرده، ازاین روعداوت وخصومت شان 

قایم ودایم گردیده تا که حبیب هللا وسیدحسین از خیانت وزراء 

وغدر وبیعت شکنی اهالی کابل وچهاردهی برمرکزمستولی 
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سلط آمده، قاضی عبدالرحمن از خانۀ کابل خود گریخته ودر وم

پسرملک محمد ومردم تگاب  کوهدامن وکوهستان با عطامحمد

تا این که از ده سبزگرفتار  متفق شده،لوای مخالفت افراخت.

گشت. وبه امر حبیب هللا خان ووالی در سرچوک زنده به قطع 

خارج از مفاصل وجوارح مقتول گشت. واین قتل بی رحمانۀ 

شأن بشریت او، خیلی در دلهای بینندگان وشنوندگان تأثیر بی 

«دینی ووحشی گری اهالی شمالی را انداخت.
 112

 

دراین ودر ادامه این حکایت، عالوه شده است که:

اسیر از هزارۀ شیخ علی که از جمله دو تن  19سر و  3روز

شیعه و دیگران سنی بودند،در کابل آورده ، سرها را که به 

تش سوخته بودند برسرچوک زده با اسیران در بازارها آ

تشهیراً گردش کرده دادند تا مردم بدانند که سیاست]وخدمت 

به[ دین اسالم چنین است!
 113

 

گفته  1929ثورمطابق اول می  11و در حوادث روز 

امروز سه روز است که در لهوگردجنگ با فشون :» میشود 

جاری ودر شب  ملی سمت جنوبی تحت رایت محمدنادرخان

نفر از قشون مغلوب ومنهزم حبیب هللا در  600روز گذشته 

کابل برگردیده، پنجاه تن زخمی نیز آوردند. ودراین روز دو 

سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادر خان را در حالتی 

که آنها را در آتش سوخته بودند، برسر چوک به دار نصب 

 36شب این روز  نموده ، عبرت االنظار ساختند. ودر

نفرمجروح از زخم برداشتگان عرض راه غزنین را که در 

محاربه روز سه شنبه برداشته بودند، درکابل آوردند. 

ومفرزات قشون حبیب هللا که در سه جا هریک در شیخ آباد 

وتکیه وشش گاو عالقۀ شینز سنگر افراخته استحکام کرده  
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ه تا دشت توپ بودند، از قشون امان هللا خان هزیمت یافت

نفر از 4000وشیخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند. وعده ای 

قشون او در موقعی پمبی وشیخ یاسین وردک از دست قشون 

هزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسیر ومفرور 

ومسلوب السالح گردیده، عقب مفرزات قشون استحکامیه 

ن محصورانه موضع تکیه وشش گاو بریده کشت، چنانچه ایشا

روز به شبدر وعلف خوردن بسر برده نه پیش رفته ونه پس 

«برگشته میتوانند.
 114

  

 سربریدن کودکان:

ثور(کوهدامنیان از زبان 11وهم دراین روز)اول می /» 

زین العابدین مدیر گمرک مرکز وعائلۀ او در شهر آوازه انداختند که 

زائی از محمدنادرخان را غالم غوث خان پسرجاندادخان احمد

نشراعالن حبیب هللا خان که از پیش رقم شده، به طمع انعام، نقض 

عهد وگرفتار کرده، فردا وارد کابل میکند. و دراین روز قریۀ خوشی 

واقع لهوگرد را که شیعه مذهب اند و از دادن افراد قشون قومی سر 

حتی باز زده بودند، قشون حبیب هللا ایشان را قتل وغارت نموده، 

شیرخوارۀ را در حالت شیرمکیدن از پستان مادرش به تیر  اطفال

زده با مادرش یکجا کشتند. وپسران پنج ساله وهفت سال را از قفا 

...وهم دراین روز،خبر ورود لشکر هزاره در آهنگران و  سر بریدند

وصول امان هللا خان در سه اب جلگای خوات وردک سمر ومشتهر 

«ت توپ قوای امدادی خواستند.گردیده ، قشون حبیب هللا در دش
 

115
. 

ثور  12از محاربه ایکه در دشت توپ به روز چهارشنبه» 

می روی داده، عده ای از قشون حبیب برعالوۀ مقتول 2مطابق 

ومجروح شدن دستگیرآمده. بینی های اسیران که قبل برین ، به هر 

اسیریک پوند طال یا سی وپنح روپیه داده و رها میکردند،]اکنون[ 
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گوش های بریده رخصت مراجعت به کابل می دهند.... اهالی  با

اردوی امان هللا خان ،این افعال قبیحه را ]از سقاویان دیده[ ، اقدام 

«در بریدن بینی وگوش کردند.
 116

. 

 

 قطع اشجار مثمرمناطق غیرمتبوع:

یکی از حربه های دیگر سقاویان، قطع کردن اشجار مثمر 

ن مردم تگاب اکثراً از قوم صافی منطقۀ  موردحمله شان بود.چو

وپشتون میباشند، با رویکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزیدند و با 

حمالت دسته جمعی خود، تلفات زیادی به قشون سقوی در کوهستان 

وارد کردند. پسر سقا و سید حسین وزیر حربیۀ سقوی ، دل پرخونی 

 از دست مردم وردک وهزاره غوربند واقوام تگاب داشتند،

ومیخواستتند انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم تگاب 

 می1929اگست  11بگیرند. کاتب در ذیل حوادث روز بیستم اسد /

 نویسد که:

وهم دراین روز قورخانۀ زیادی جانب سرچشمه و لهوگرد » 

وکوهستان از خوف حملۀ هزاره ومحمدنادرخان ومردم تگاب 

. وهم اهالی شمالی را فرمان رفت از کابل  حمل و نقل داده شد

که اَّره و تیشه و تبر برداشته، اشجار مثمر وغیر مثمر تگاب 

را که به تغلب تصرف کنند، قطع نمایند. ومردم تگاب ازاین 

امر نا صواب پسرسقا، که برخالف فرمایش حضرت رسول 

کرد، چنانچه آن حضرت لشکر اسالم واصحاب را تاکید برعدم 

]نمودن[ مزارع وهالک مردان پیر و زنان  قطع اشجار وتلف

مسنه و اطفال کفارحربیه  در غزوات می فرمود، و پسرسقا 

عامل همه ممنوعات شد، حکم نمود.]مردم تگاب[ در خوف 
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افتاده از راه ایابت ]نیابت داشتن[ واطاعت پیش آمده، قرآن ها 

را شفیع ساختند. وشمالیان اعتنا به قرآن نکرده، به قطع 

پرداخته، این خسارت از پیام دروغ اهالی مشرقی که  اشجار

تگابیان را به جنگ برانگیخته وعدۀ آمدن خود را دادند، 

«براهالی تگاب وارد آمد.
 117

  

 

 کیفرفراریان جنگ:

حبیب هللا به قشون خود معاش نمیداد ولی ازآنها میخواست تا 

بجنگند و معاش خود را از راه غارت وچپاول مردم  تحت سلطه 

خویش بدست آرند. پسرسقاو به جنگجویان فراری جزای سخت 

میداد.وقتی  یکی یا چند تن ازافراد او از جنگ با مخالفین فرار 

میکردند، پسرسقو، این افراد را خود با تفنگ میزد ومی کشت ویا 

 اینکه به چند تن از افراد خود وظیفه میداد تا در عقب جبهه جنگ 

یدان جنگ بخواهد فرارکند، همانجا مترصد باشند وهرکس که از م

 هدف تیر هالک قرارداده  نابود کند.

جوالی، هزارۀ 26کاتب گزارش میدهد:که  روز چهارم اسد/

های سرچشمه که جندین بار مورد تاراج  سپاهیان سقوی 

وارد جلریز » قرارگرفته بودند، دست به قیام مسلحانه زدند و 

شمار بودند از  شدند ویک غند که هزار وسه صد نفر در

قشون سقائی تاب وتوان مقاومت نیاورده، از جلریز پشت به 

جنگ داده از راه بیکتوت وپمقان روی به فرار به سوی 

کوهدامن وخانه های ]خود[ نهادند. واز خوف هدف تیرتفنگ 

شدن درکابل نیامدند، زیرا عادت پسر سقا وملک محسن والی 

ا همواره آماج تیر بود که روی از محاذ حرب برتافتگان ر
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 101 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

هفت ماه معاش هالک می فرمود و از این رو، و هم از اینکه 

را نداده، ایشان رعیت را تاخته، امرار معاش می  سپاهی

کردند، سنگری وکشوری،از حکومت ضاله و فاسقۀ سقائی به 

«ستوه آمده متنفر شده بودند. 
 118

. 

 

 امان هللا خان :تعیین جایزه برای سرِ 

فرصتی که بدست می آورد از اتهام بستن پسر سقو در هر

کفربه  امان هللا خان کوتاهی نمیکرد، درحالی که خودش از اسالم تنها 

شوال/مطابق  27بسم هللا گفتن را یاد داشت و بس.کاتب در ذیل وقایع 

 اپریل( مینویسد: 8حمل) 19

دراین روزامیر حبیب هللا خان،کالن تران وریش سفیدان » 

قصر دلکشاء رسماً دعوت کرده، اظهاراتی  واعیان شهررا در

در محضر دعوتیان که از مردم شنوار وبعضی از مردم 

لهوگرد نیز شامل بودند، نموده زبان به گفتارگشود که : امان 

هللا از دین اسالم روی برتافته به پرستش اصنام پرداخته 

میخواست که عموم ملت ورعیت وسکنه افغانستان را به 

تا که من به تحریک ...انزجار بت پرست سازد. اجبار وفشار و

که دست از جان شسته ، کوه  علمای ربانی  ورؤسای روحانی

گرد سرقت وصحرانورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع 

اوکرده، مظفر به مرام آمدم که اینک به بیعت جمعی 

ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گردیده ساعی و 

و پس ازادای  شریف سید المرسلین نمایم. جاهدم که تائید دین

اینگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه های که از حفریات 

باستانی از نواحی :جالل اباد،بگرام،کوهدامن،خواجه صفا، 
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 102 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

فرانسوی ومسیو « فوشه»وغیره جاها، باجد وجهد مسیو 

وامان هللا خان آنها را با بت های ...بدست آمده بودند، « برتو»

هد امیر عبدالرحمن خان و امیر احبیب  هللا خان که در ع

مرحومان کشف شده بودند و در موزیم خانه نهاده بود، 

برداشته، به حضار گفت: اینست معبودهای او که به چشم 

سرمی  بینید. ودو سه روز قبل آنها را به شنواریان نیز نموده 

بود وایشان دست او)بچۀ سقاو( را بوسیده به زبان 

قربان دی سم، بیشک ته پادشاه داسالم »شتو( گفتند:افغانی)پ

واین نمایشات در قلوب عامه که از علم « او بت شکن یی! 

تاریخ وادیان بی خبر بودند، مؤثرمی نمود.
 

»
 119

  

اپریل،  14حمل / 24کاتب جای دیگری مینویسد:در 

حبیب هللا کدخدایان افغان کوچی را که تازه با رمه وگله خود »

ابل وارد پشته ها وپیغوله شده اند، رسماً دعوت در اطراف ک

ونطق کرد که ملت عزیزم! امان هللا خان کافر شده بود وهزاره 

که خود شما میدانید، کافر است. اکنون کافر معین و یاور کافر 

شده ، میخواهم شما مسلمانان خون هزاره را از آن من 

«د. ومالش را بهرۀ خود دانسته، دمار از روزگارش براری
120
  

مریدان حضرت شوربازار بودند  شانیت یکی ازاقوام که اکثر 

و بدستور وتشویق پیر و مرشد خود به طرفداری از پسرسقاء، برضد 

شاه امان هللا در غزنی می جنگیدند، اقوام سلیمانخیل کتواز و طایفۀ 

 غزنی بودند. ړاند

 ،مکتوب حضرت1308درچهارم ثور کاتب،میگوید که

به بچۀ سقو رسید که در آن خواسته شده بود تا ]نورالمشایخ[ 

]مریدان  ړهزار نفراز مردم سلیمان خیل واند 20برای 
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 103 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

مقابل امان هللا خان در  درحضرت[ که به طرفداری حبیب هللا 

غزنی با تفنگ های خود می جنگند، مرمی بفرستد. حبیب هللا 

به وزارت حربیه فرمان داد تا صندوق های مرمی مختلف 

ید، به غزنی انتقال آرا که به تفنگ های آنها راست   النوع

دهند، مگر مردم وردک و مهاجر وزیری و هزاره ]ازاین 

شده  خواتاقدامات دولت مطلع شده[ از راه کوتل مجید وارد 

وعقب اردوی های حبیب هللا را که در تکیه وشش گاو بودند، 

 بریده راه آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب

وعلوفه به ایشان نرسد.این اقدامات نظامی مردم وردک و 

وزیری و هزاره ،که از هواخواهان امان هللا خان بود، بر 

پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان ترور امان هللا 

 160سرامان هللا خان جایزۀ خان را صادرنمود و برای آوردن 

تعیین کرد.  هزار روپیه
 121

 .     

، پسر سقو، یکی از برای ترور شاه امان هللا غازیسفانه  أمت

تاجران قندهاری را تطمیع کرده بود تا با همکاری هفت نفرقندهاری 

 26دیگر، شاه امان هللا غازی را به قتل برساند. کاتب در ذیل وقایع 

 ،مینویسد که سقو:1929اپریل  15مطابق  1308حمل 

وآلمان  موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان» 

را با هفت نفر دیگر از قندهاریان به قتل امان هللا خان  

برانگیخته و به مژده و نوید عطای زیادی ایشانرا تطمیع 

«ومامور کرد که او را هالک سازند.
 122

  

غازی امان هللا خان، شخصیِت آزادیخواه و بی تعصب که 

کام کمترین حقش برگردن ملت افغان: تحصیل استقالل افغانستان از 

استعمار بود،در غزنی چندین بار مورد سوء قصد جواسیس انگلیس 
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 104 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

قرارگرفت ولی همۀ آن دسایس وحمالت تروریستی خنثی گردید، تا 

اینکه  براثر خیانت برخی از نزدیک ترین همکاران خود، از جنگ با 

نیروهای سقوی که اکثراً مریدان حضرت صاحب شوربازار بودند، 

ست ولی بجای رفتن به قندهار راه سپین منصرف شد  و به عقب نش

از کشور خارج  1308جوزا 4بولدک وچمن در پیش گرفت ودر

گردید، و بدست عناصر اجیر یا موظف شدۀ پسرسقو، ترور نشد، 

ورنه  احساس بدی از یک جنایت تاریخی به بازماندگان شان باقی 

 میماند.

 مکتوب پسر سقو به امان هللا خان:

،مینویسد که :حبیب 1929می 5ثور/ 15 کاتب در ذیل وقایع

هللا با خوانین کوهدامنی وکوهستانی ومنصبداران لشکری واعیان 

کشوری خود مشورت وکنکاش کرد ومشکالت هر چهار سمت کابل 

یعنی مشرقی وجنوبی ومغربی  وشمالی را که برخالف  او برخاسته 

ان دهند!  بودند، به آنها تشریح نمود و از آنها خواست،راه حل را نش

در نتیجه همه به این فیصله رسیدند تا کابل را ترک گویند وتاج وتخت 

سلطنت را دوباره به امان هللا خان واگذارند ،بشرطی که امان هللا خان 

به مردم شمالی وهمراهان سقو، امان دهد و از اعمالی که مرتکب 

حبیب  شده اند،بازخواست ننماید. با این نتیجه گیری، مکتوبی از جانب

هللا، عنوانی امیرامان هللا خان نوشتند و آنرا  برای امان هللا خان توسط 

 طیاره فرستادند. دراین نامه حبیب هللا به شاه امان هللا نوشته بود:

من ترا نسبت کفر میدادم، اکنون از کثرت خون ریزی »

مسلمانان، من کافر شدم، اگر سمت شمالی را به من 

هی؛ دیگرخونی نریخته پیرامون واگذاشته ، امان جان د

قتال وجدال نگشته، تخت امارت را فروهشته به تو 

سیارم، به شرط آنکه اهالی شمالی از ایذا و آزار انتقام 



 105 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کردار خود مأمون ومحفوظ ومصئون باشند. واین مکتوب 

ثور( به ذریعۀ طیاره 15به ساعت سه از این روز )

تحویالت فرستاده شد و طیاره شب پس نیامده،موجب 

«وسوء خیاالت بی خبران شد.
 123

 . 

گرچه طیاره سه روز بعد برگشت وجواب امان هللا خان را به 

پسر سقاو رسانید، اما جواب را هرچی که بود، سران سقوی  افشاء 

نکردند، معلوم است که جواب امان هللا خان مطابق خواست سقویان 

امان هللا خان شده  نبوده است. اما آنچه که باعث ارسال این مکتوب به

بود، تأثیر خبر آمد آمد غالم نبی چرخی از مزار به عزم کابل بود. در 

همان زمان به حبیب هللا خبر رسید که مزار سقوط کرده و هواداران 

شاه امان هللا مجدداً به وظایف قبلی خود در مزار گماشته شد اند. در 

اونت قشون ملی خبر عالوه شده بود که غالم نبی خان  با کمک و مع

قوم اسحق زائی تحت ریاست غالم رسول خان پسر سیف آخندزاده و 

ناقلین هزاره و مهاجرین ترکمن، پس از حبس مامورین سقوی، با 

کمال استعجال راه بامیان بر گرفته  و در آنجا با قوتهای طوایف 

پارسا و یکه اولنگ  و هزارۀ شیخ علی و بلخاب وترکمان وسرخ

دارند تا برکوهستان و کوهدامن یورش آورند. این امر یکجا شده قصد 

باعث رفتن سید حسین وزیرحربیه از کابل به چاریکار گردید.
 124

 . 

اینک از سه چهار روز قبل تا » کاتب عالوه میکند که:

می( است، پیهم سامان وآالت حرب 6ثور/ 16ذیقعده ) 26امروز 

کلنگار با مفرزات قشون اجباری ملی که از چرخ  وخوشی و

وسرخاب لهوگرد فراهم آورده می آورند. وهم قوای عسکری 

مامور سمت جنوبی را از درماندگی به کابل خواسته اند با سالح 
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 106 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

وبی سالح دسته دسته جانب چاریکار رهنورد می سازند. 

برعالوه قوای عسکری مامورسمت مغربی وغزنین که شکست 

و پنهان میشوند، یافته جوقه جوقه آمده در خانه های خود وارد 

کار را برحبیب هللا خان وشمالیان بغایت دشوار کرده است. 

)هفت هزار( نفر مقتول ومجروح 7000وقوایش را که تا کنون 

گردیده و دیگر توان حصول فوق ندارد و در کابل با اهالی شهر 

محصورانه روز به سرمی برد کاسته شده تا معلوم شود که در 

ر افغانها چه کار از پیش خواهد برد. وکدام مقابل تمام هزاره و اکث

«راه جهالت و وحشت خارج از دیانت خواهد سپرد.
 125

 . 

در چنین اوضاع و شرایطی بود که ترس و یأس دامنگیر پسر 

سقا و یاران او شد و مجبور به نوشتن مکتوب به امان هللا خان شده 

م هواداران بود،بقول کاتب : چنان به هراس افتاده بود که از بیم هجو

امان هللا خان به کابل، تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به 

 زور او را عقد کرده بود ، از ارگ خارج کرده به خانۀ سردار 

عبدالقدوس خان که متصل برج شهر آراء موقعیت داشت، فرستاد.
 126

  

 

 : کاتب ازامان هللا خانانتقاد 

ن هللا خان دارد وآن کاتب  صرف یک جمله در توصیف اما  

 اینست که میگوید :

خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبیل حصول »

استقالل ومعاهدات با دول معظمه و تاسیس مکاتب علوم وفنون 

متنوعه وحاضر آوردن اقسام ماشین ها و فابریکه های صنایع 

«نفیسه واشیای مستظرفه وغیره وغیره نمود.
 127

. 
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 107 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

سوء »علل سقوط دولت او مینویسد :  وسپس در بارۀ

اقدامات امیر امان هللا خان و وزرای خّوان ]دغل وناراست[ او در 

اجراآت امور سیاسیه واقتصادیه وتنظیمیه و انضباطیه وقضائیه 

واخالقیه و حقوقیه وجزائیه باعث تنفر طبائع عامه گردیده، همه 

یت بعت به سوی سیاه چاه غواارا از شاهراه اطاعت ومت

]گمراهی[ وبغیوت]عصیان ونافرمانی[ کشانید.... وزراء 

ومامورین کشوری ولشکری را که هیچ یک زانوی تحصیل نزد 

معلمی خم نکرده وبه جز خصائل رذیلۀ جهالت، دیگرچیزی 

نیاموخته بودند، امر به اجرای امور مقننه قانونیه کرد. وایشان 

بیرون از  چه  از اغراض شخصی وچه از خواهشات نفسی راهی

شرع و قانون که سراپا اخذ رشوت و نسبت به دولت غدر 

وخیانت می نمود، پیمودن گرفتند. و در انضباطیه]امنیت[ از عدم 

درایت اولیای امور و وجود حماقت در فطرت وشعور شان که 

همگان شریک دزد و رفیق قافله بودند، مسالک صورت مهالک 

ل وغارت وسرقت رونق ومعابر هیئت مقابر به خود گرفته، قت

امور اخالقیه از تاسیس مکاتب اناثیه وغیره اسباب یافت.....و در 

رفع حجاب و بدناموسی وهتک پردۀ عصمت وعفاف ومفاسقت و 

، که هرکدام را مؤرخ این عهد وعصر، نام به مخالطت به حرام

نام ثبت تاریخ ارقام خواهد کرد به روی روز افتاده، باعث انقالب 

«سلطنت امیر امان هللا خان، گشت. واستخراب 
128
  

 

 تبصره :

اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائید کنم، اما یک 

تاسیس مکاتب برای طبقۀ نسوان، و رفع چیز را نمیتوانم تائید کنم وآن 
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حجاب زنان است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دریک جامعه 

امانی به نظر روشنفکران آن زمان   مدرن میباشد. این اقدامات رژیم

واین زمان از کار های قابل ستایش دورۀ امانی بشمارمیرود، اما 

صوصیت مالئی خود،متاسفانه این خمحمدکاتب، بنابرخصلت وفیض 

دوکار راعیب بزرگ حکومت امانی و معادل رواج بی عفتی وبی 

د مال عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده است که نشان میده

فیض محمدکاتب،فارغ از تعصب ، درک درستی از برنامۀ اصالحات 

اجتماعی وفرهنگی حکومت مترقی وتجدد خواه امانی نداشته است، 

زیرا برسمیت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعلیم و 

تربیت وآموزش در مکاتب عصری وسهم گرفتن در فعالیت های 

ع حجاب زنان، ناممکن است. تأمین سیاسی وفرهنگی جامعه بدون رف

این حقوق از وظایف اولی واساسی  هر حکومتی برای ساختن  یک 

 جامعه مدرن  می باشد.

 متاسفانه، بیسوادی اکثریت مردم، فقرعمومی وعدم اطمینان از  

یک آینده مرفه، همیشه سبب شده است که رشوت خوری باوجود تمام 

منبع درآمد مامورین دولت  شرمساری وعذاب وجدان راشی،  تنها 

شمرده شود. این پدیده شوم نه تنها در دورۀ امانی دامنگیر اکثریت 

مامورین بود، بلکه قبل از آن درعهد امیر حبیب هللا خان وامیر 

عبدالرحمن خان وامیر شیرعلی خان وتا احمدشاه بابا و پیشتر وپیشتر 

درهیچ مقطعی از  از آن هم رایج بود و تا امروز هم ادامه دارد، ولی

تاریخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ها درعهد 

حامدکرزی، وتا فروش طیارات نظامی وثروت های ملی بسود 

 رهبرجمیعت اسالمی درعهد ربانی نرسیده بود.

وقابل ذکردر بررسی علل سقوط  رژیم امانی ،  نکته دوم،

بود.  وجود توطئه ها ودسایس دشمن زخم خورده ای چون انگلیس
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علت تمام این توطئه های علیه شاه،این بود که استعمار انگلیس، یک 

افغانستان مستقل وآباد ومرفه تحت رهبری شاه امان هللا را برای حفظ  

منافع سیاسی واقتصادی واستعماری خود تهدید می شمرد و بنابرین 

برای نابودی چنین رژیم جسور که بدون دریغ به قبایل آنسوی سرحد 

میکرد،ازانواع توطئه ها ودسیسه ها تا سرحد ترور ونابودی کمک 

فزیکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در صدد برانداختن سلطنت وی 

شد وسعی نمود از وجود رهبران مذهبی ومخالفین دولت برای رسیدن 

 به اهداف خویش استفاده کند.

ا به امان هللا خان، شاهی بود که با حصول استقالل کشور نه تنه

اعتبار وقدرت انگلیس در میان مستعمرات آن کشور در آسیا وافریقا، 

صدمه زد، بلکه مبارزه او باسنتها و عنعنات ناپسند قرون وسطایی 

جامعه ، دستور انتخاب یک همسر به ماموراني که بیشتر ازیک 

همسر داشتند، لغو مریدی و پیری در اردو، گرفتن امتحان مالئی از 

حجاب زنان و دادن حق بسیار برای شان در برابر  مالنماها، کشف

مردان و لغو نکاح صغیر با مردان مسن و... و... از جمله اقداماتی 

بود که هریک میتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از 

 سریر قدرت پائین بکشد. 

کاتب خودش نیز علت شورش مردم شنوار و شمالی کابل، را 

خیانت برخی از وزراء درتبانی با روحانیون متنفذ زیرسر انگلیس و

 دانسته مینویسد:

 1307نخست نایرۀ انقالب وشورش ضد امان هللا خان درسنۀ »

هجری شمسی توسط شینواری ها و به تحریک الرنس انگلیس برپا 

شده به اظهار اوامر ونواهی دینیه)!( مردم را اغوا کرد. وآنان شهر 

دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند  جالل آباد وعمارات عالیه

وعظمت وترقی وزینت مملکت ومدنیت ملت را در انظار خودی 
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وبیگانه نشان میداد، آتش زدند وسوختند وضیاع ومتاع اهالی شهر 

واثاثیه وقورخانه دولت را غارت وخراب نمودند ودرعین اشتعال 

« همفریز»آتش قتال وجدال،اهالی کوهدامن وکوهستان به اغوای 

شیخ محبوب علی افریدی( ازاعضای »سفیرانگلیس درکابل و

سفارت انگلیس که هفتۀ یک ودو روز به بهانۀ تفریح دراستالف و 

فرزه و شکردره وقلعۀ مرادبیک و سرای خواجه وچاریکار وغیره 

رفته ، مردم و بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا تحریک 

ر برخالف امان هللا رهسپار و درخفا میکرد. وهم وزراء خائن وغدا

ملت را برضد او داللت میکردند و دولت جدید االستقاللی را که 

دراقطار وانظار عرض اندام کرده بود، چنان از بیخ وبن برانداختند 

 که اگرسیاست عمیقۀ سریح )آسان وروان( التغیر همسایه شرقی

ده، )انگلیس( وشمالی )روسیه( ترک غرض خصوصی خود را کر

افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال دیگر به حالتی که 

داشت نخواهد رسید. وحال آنکه هردو همسایه از رقابت هم لحظه 

ای ولمحه ای آرام ننشسته، برای حصول مدعایی خود)افغانستان ( 

«را آسوده و راحت نخواهند گذاشت.
 129 

 

چنین  غبار درمورد علل ناکامی شاه وسقوط رژیم او

تمام قضایا مانع تطبیق ریفورمهای دولت شده نمی »... میگوید:

توانست، اگر جبهه دولت در داخل خود شگاف برنمیداشت وتناقض 

ایجاد نمیکرد،... به این معنی که کابینه مرکب از دو دسته اشخاص 

کی طرفدار پرگرام وعناصر متباین العقیده تشکیل شده بود که، ی

ن در سیاست داخلی  وتثبیت استقالل وبیطرفی ع آیاصالحی بشکل سر

مثبت در سیاست خارجی بود. وآن دیگری طرفدار اصالحات تدریجی 

روش نرمش وسازش یک جانبه با یکی از دول  در سیاست داخلی و
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قوی همسایه .لهذا این دو دسته سعی در خنثی نمودن نظریه های 

که موجودیت دو  همدیگر داشتند و در این میانه به شاه تلقین میشد

دستۀ مخالف در نفس حکومت سبب اصالح امور ودر عین زمان با 

عث سالمت مقام شاه است. به عالوه درکابینه و دربار عناصر نا آگاه 

بادار پرست فقط از نظرشناسایی واعتماد شخصی شاه جا گرفته بودند 

که توانائی فکری وعملی برای مشوره دادن یا تطبیق پروگرام 

نداشتند وجهان بینی آنها از سویۀ  رادراین مرحله تاریخی اصالحی 

بسیار عادی باالتر نبود.... این فساداداره با ضعف زمامدار کل، مردم 

افغانستان را از حمایت وپشتی بانی دولت باز داشت و از دیگر طرف 

نقشه های نهانی توطئه و دسیسه عناصر ارتجاعی داخلی، با اقدامات 

وسی استعماری یکجا شده باردیگر افغانستان در وفعالیت های جاس

آستانه یک تحول اجتماعی تاریخی واژگونه گردید.واین خود سنت 

استعماری بود که در ظهور هرجنبش نوین افغانستان را بقدر مقدور 

«عقب براند...
130
 

پوهاند حبیبی در کتاب خود)جنبش مشروطیت درافغانستان( 

ژیم امانی را بعد از مدت ده ها سال اگر ما علل سقوط ر:»که  مینویسد

جستجوکنیٍم در پهلوی عواملی که درین کتاب ذکر رفت، یک علت 

اساسی را خواهیم دید،که در بوجودآوردن آن طبقۀ رنجبر و محروم 

 مستقیماً سهمی نداشت و نتایج آن هم با وجود مفید بودن، برای این 

 . گروه مردم جالب ومشاهد و در خور لمس ودرک نبود

کسانی که ازطبقۀ متوسط وعالی بورژوازی منور در بوجود آوردن 

این حرکت ]مشروطیت[ سهم داشتند و درجامعه افغانی هم اقلیت 

محض بودند، هنگامی که به نوایی رسیدند و درنتیجه سعی وعمل 
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خود یکی از مراتب بزرگ کشور را فرا چنگ آوردند، آنرا معراج 

فکر مملکت ومردم داری نیفتادند ودر آمال خود دانستند و دیگر در 

حلقۀ کوچک حفظ چوکی و مقام ، از مردم دور شدند و میدان عمل را 

به کسانی گذاشتند گه گرفتار جلب منافع مادی بیکران برای خود 

واقوام و بستگان خود از طبقۀ باال یا متوسط  بوده اند، که در نتیجه 

رژیم نه طبقات استثمار محرومیت عامه را بار می آورد.... چون در 

کننده و نه گروه استحصال شده،شعور خاص طبقاتی را داشته اند، 

بنابرین هیچ یکی منافع خود را وابسته به آن رژیم ندانسته و در حالت 

بی تفاوتی والتعلقی بوده اند. آنهم اقلیت محض بیش از ده، بیست 

ته هزار یعنی عشرعشر جامعه نبوده اند. چون حکومت ها پیوس

غارتگر ومرکب از کارمندان مستثمر وبهره کش بوده اند، بنابرین 

همواره درمقابل یک غارتگر شناخته شده وآزمایش شده ، اگرمدعی 

نوی از همان طبقه به میان آمده، مردم او را برای نجات آنی خود از 

دست غارتگر قدیم پذیرائی کرده اند، ولی بمجرد آغاز بکار و دادن 

ن، چون سیستم فکر واستثمار جامعه فرق نکرده، امتحان نخستی

 .کارمندان جدید نیز به اعمال فجیع تر از سابق دست زده اند

بنابرین همواره نفرت عمومی در مقابل حکمرانان موجود بود 

و اگر دستی از بیرون یا درون مملکت خواستی که این مردم شاکی 

ند، مشکلی نداشته واستثمار شده را بر خالف دستگاه حاکم استعمال ک

است، زیرا هرحکومت با عمل خود ودادن آزمایش، اکثریت مردم را 

از خود رنجیده ساخته بود.و اگر فرضاً در آن دستگاه چند تن مخلص 

ونیکوکاری هم بوده، آنان هم به شامت اعمال اکثریت کارمندان 

 استفاده جوی منفور گرفتار بوده اند.

فات وخصایص اجتماعی جامعه شناسی افغانی و تجربۀ ص

مردم افغانستان نیازمند کنجکاوی های ژرف در بنیان هویت این 
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جامعه از نظر تاریخ، جغرافیا،اقتصاد، نژاد، زبان، عقاید و مواقف 

اجتماعی قبایل و روستانشینان وشهریان وکوچیان آواره گرد و بقایای 

، مسالک روحی مانند مذاهب،طرایق وافکار صوفیه و راهبانه است

که توأم با تاثیرات مدنیت صنعتی جدید و فرآورده های عصر حاضر 

 باید  پژوهش وکاوش گردد.

 ژئوپولیتیک[ چون محل وقوع جغرافیائی ]»حبیبی می افزاید:

افغانستان هم بسیار حساس ومهم بوده وکوهساریست که بین دو مدنیت 

ودو نوع فکر هندی وایرانی وسه سرزمین بزرگ هند، ایران 

راء النهر افتاده است، بنابرین همواره جهانگیران و فاتحان وماو

هنگامی که سر و کار ایشان با این سرزمین افتاده،ازاین خصلت 

اجتماعی عدم توازن عینی وقانونی و طبقاتی استفاده جسته و با 

انداختن تفرقه وایجاد خانه جنگی ها نیروی ملی این مردم را ضعیف 

«را به ضرر ما  بکار برده اند. ساخته وخصایص اجتماعی ما 
131
 

آتش »نویسندۀ امریکائی،خانم ریه تالی ستوارت،در کتاب 

خان یک هللا امان ا» در مورد امان هللا خان مینویسد: « درافغانستان

حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ 

پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش ) تشریفات خاص امنیتى( 

خان هرجا میرفت و بامردم هللا ى نمى رفت. اما برعکس امان اجای

فامیل وى بر او اعتراض میکردند که )مواظب  ملحق میگردید.

هللا خان میگفت: ملت بادى گاردمن است. امان اهللا خودش باشد( امان 

«خان دیوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت.
132
  

ارى خان وضع ادهللا مان ا »میگوید:درجای دیگری ستوارت 

کشور را سر و صورت مى داد،... طرزى نظریه داد که حکومت 
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باید در انحصار سلطنت نباشد، بلکه مردم باید در آن شرکت نمایند، 

خان در کابینه عضویت داشت که همیشه هللا تنها یکى از اقرباى امان 

خان برخورد میکرد و آن على احمد خان بود و باالخره هللا با امان 

له سبکدوش وبجاى وى شیراحمد خان را تعیین وى را از وزارت داخ

هللا شیراحمدخان براى برتانیه کار میکرد و در برانداختن امان نمود. 

هللا طرز حکومت امان  فامیل شاهى با  خان مخفیانه فعالیت مینمود.

خان مخالف بودند، زیرا وى حقوق مستمرى شان را قطع کرده بود، 

دارها قطع کرد و کاکاى فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سر

مجبور ساخت تا در وزارت داخله  خود )سردار محمدعمرخان( را

باید کار نمایند تا پول مورد نیاز شان را  کار نماید و میگفت سردار ها

خان هرگز معاش خود را ازبودجه دولت هللا بدست آورند. امان 

نگرفت و بارى چون به او گوشزد کردند که حقوق خود را بگیرد 

اما روزى رسید که در غربت پولى کار را ندارد. : وقت این گفت

براى اعاشه خانواده اش نداشت مخصوصاً بعد از جنگ جهانى دوم 

.«بود  براى خریدن نان خشک محتاج شده
133
   

اقای حبیب هللا رفیع درمقدمه کتاب حاکمیت قانون مینویسد که : 

نون عشق به خان انسان بود، سهو ها داشت، در جهللا بلى ! امان » 

وطن حرکات افراطى از وى سر زد، در بین دسایس روس و انگلیس 

ـ دو دشمن بزرگ ـ گیر ماند، اما هدفش پاک و مقدس بود، آرزویش 

خدمت به وطن بود. آرمانش پیشرفت کشور و همسرى با رقبا و 

سیالها بود و این ها را هیچ گاه تاریخ کشور فراموش نمى کند و تاریخ 

حم نمى کند، قضاوت تاریخ قاطع است و تاریخ به شکل هم بر کسى ر

مقایسوى چهره هایى را هم عیان خواهد ساخت که تحت شعار دوستى 
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 41، 30آتش در افغانستان صص  - 



 115 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

، دشمن آدمیان بودند و چه کار هایى که نکردند و بنام اسالم وحشتى 

بیشتر از کافران را بر مردم خود روا داشتند و ملت مسلمان افغانستان 

یش به گودال نیستى و بربادی سوق را با جنگ هاى خونین خو

«کردند.
134
  

ً مرد انقالبی و از خودگذری بود. او با  شاه امان هللا واقعا

حصول استقالل سیاسی افغانستان، نه تنها حیثیت واعتبار انگلیس ها 

را در انظار جهانیان خورد وخمیر نموده بود، بلکه با قطع نمودن 

و روسای قبایل و  معاش مستمری سرداران محمدزائی ،خوانین

 روحانیون بزرگ، دشمنی آنها را نیز بجان خرید.

 

 تعیین جایزه سر نادرخان و برادرانش!

                      

 نادرشاه ناجی کشور از چنگ سقوی         سردارهاشم خان برادر نادرشاه

 

 کاتب، میگوید که پسر سقا بارها نادرخان وبرادرانش را تکفیر 

وتهدید به هتک عصمت به ناموس شان کرده بود.و به ارتباط وقایع 

اپریل،  کاتب مینویسد که بچۀ سقاو  15/ مطابق 1308حمل  26

کفیر وترور نادرخان  وبرادرانش را عنوانی مردم سمت فرمان ت
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 12،ص پشاور،مقدمه از حبیب هللا رفیع 137٨حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ  - 



 116 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

جنوبی ومشرقی رسماً چنین اعالن و پخش کرد که در اخیرآن فرمان 

 آمده بود:

شخصی که آنها را معدوم وتباه بسازد،غازی وخیرخواه »

اسالم شناخته شده، به قرارذیل از دربار سلطنت اسالمی 

 سرفراز میشوند:

 اورد، چهل هزار روپیه انعام هرکه نادر را زنده بی-1 

وهرکه کلۀ او را بیاورد، سی هزار روپیه نقد ویک میل تفنگ 

 جاغور دار داده میشود. 

زنده هرسه برادران او فی نفری ده هزار روپیه  -2

جمله سی هزار روپیه هرکه کله یا زندۀ هرکدام را بیاورد، ده 

ه قرار هزار روپیه ویک میل تفنگ جاغور دار داده میشود. ب

فوق از امر و ارادۀ حضورم به نسبت نادر و برادران او، شما 

«را آگاهانیدم.
 135

  

این در حالی بود که قبل از آن پسرسقاء به بیست تن 

از دزدان خود وظیفه داده بود تا نادرخان و برادرانش 

را ترور کنند  و هرکه سر یکی از این برادران را نزد 

یه جایزه  خواهد گرفت.هزار روپ 30آو بیاورد، مبلغ 
 

136
  

کاتب درجای دیگری میگوید: دو کس از سران قومی جنوبی 

کازک  حاضر به آوردن سر نادرخان به حضور پسرسقاو شدند:  یکی

غوث الدین  بود ودیگری( درانځبرادرزادۀ ببرک خان ) ځدرانخان 

بود که میخواستند نادر خان را در بدل  یئسرجهاندادخان احمدزاپخان 

تن پول بیشتری از پسرسقا از میان بردارند. جایزۀ ایکه برای قتل گرف
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  142فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
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 137االنقالب ، ص فیض محمدکاتب،تذکر - 



 117 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

یک  نادرخان از جانب پسرسقاو، خصوصی تعیین شده بود، مبلغ آن

بود.  صد هزارروپیه
137
  

جوال(،از پیروزی قبایل سمت  6سرطان) 14و در ذیل وقایع 

 جنوبی تحت  رهبری وثبات مردانۀ نادرخان وشاه ولیخان بر قوتهای 

 درلوگر ابراز خوشنودی کرده یاد آور می شود که : سقوی

پسرسقا با خاطر قرین تشویش وراه اضطراب درپیش داشت » 

کی رَ وتَ  ړو با اعالنهای تطمیع قبایل سلیمانخیل واحمدزائی واند

وعلی خیل وجدارن وجاجی وغیره را.... به وعدۀ پول وانعام 

ه، نشر و پیهم به ذریعۀ طیاره ومالنمایان تبعۀ نفس امار

نادرخان و برادرانش را دستگیر یا توزیع میفرمود که محمد 

«قتل نموده ، فالن مبلغ پول انعام از حکومت بگیرند
138
. 

غبارگفته است که پس از خروج امان هللا خان از کشور، 

نادرخان از جاجی برای حضرت شوربازار نورالمشایخ  نامه ای 

قاضا نمود. نامه بیان نوشت وکمک او را برای حمله برپسرسقو  ت

 میکرد:

 « قمری1348صفر 20مورخه مورخه »

جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم. احواالت 

این وال تا حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمایان است.مگر 

نقصان بسیار به سقویها میرسد.امید قوی داریم که آن صاحب 

نمایند  را معاونت« جاهل»از غیرت وحمیت که دارند این ملت
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 362، 314فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 118 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

که این کشتی طوفانی راخداوند به ساحل مراد برساند. زیاده 

«چه عرض کنم. محمدنادر
139

 

سردار شاه محمودخان نیز نامه ای عنوانی نورالمشایخ نوشت 

 قمری: 1348ربیع اثانی  5بدین مضمون:مورخه 

جناب معظم محترم مهربان حقایق آگاه حضرت صاحب 

تا کدام وقت صاحب توجه  نورالمشایخ را مخلصم،از برای خدا

نخواهند فرمود؟ ما چند تا برادران )سپهساالر شاه ولیخان 

وشاه محمودخان در پاکتیا، محمدهاشم خان در ننگرهار( تا 

امروز هرچه توانستیم کردیم، اگرشما کوشش نفرمائید ما هم 

مانده میشویم. وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد 

حب شاه محمود.میشویم.... مخلص صا
 

» 

غبار عالوه میکند که از این ببعد نورالمشایخ حمایت 

جوزا  23ودرتاریخ » وکمک خود را از پسرسقو منع کرد 

طایفۀ احمدزائی وطوطی خیل ومنگل میرزکه از طرفداری بچۀ 

سقو دست کشیدند وحمایت خود را از نادرخان اعالم نمودند 

چۀ سقا طرح درماه سرطان نقشۀ جدید سری نظامی ضد ب

«وعملی شد.
 140

 

 

 حمایت قاطع قوم جاجی از نادرخان: 

 کاتب ازشهامت قوم جاجی ، که قاطعانه در کنار نادرخان 
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 13، ص2نستان درمسیرتاریخ، جلدغبار، افغا- 
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 یکه روز خینورالمشا :»بگفتۀ داکترکاظم  ،13، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 

 یشرع یفتوا 1929جون  14 خیشد و بتار ریمخالف ام زیبود، ن ]سقوی[میرژ انیاز حام
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نقش «). دیمحمد نادرخان کشان تیرا به حما لیخ مانیسل یها یفتوا غلجائ نیندارد و با ا

 (2016افغان جرمن آنالین جنوریانگلیسها در عروج وسقوط رژیم سقوی و...



 119 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ایستادند و او را تا پیروزی برکابل حمایت کردند، ستایش میکند و  

 مینویسد: 1929اگست  19اسد/ 30درذیل وقایع 

ی احیای نام محمدنادرخان که در بین علی خیل قوم جاجی جا» 

وننگ افغان گردیده، از عهد و پیمان و اتحاد و اتفاق آن قوم 

شجیع که با او از در اخالص و صداقت معاضد ومعاون گشتند 

وفتح کابل وتبعید پسر سقاء را تعهد نمودند، اعالنی طبع و به 

ذریعۀ قاصد های خفیه از طرف غیرمعروف ]به کابل[ 

«فرستاد...
 141

 . 

می اید که قبل ازاین تاریخ، درچهاردهم اسد ازگزارش کاتب،بر

،نادرخان یک اعالن عنوانی مردم کابل 1929مطابق پنجم اگست 

وشمالی و پغمان ومیدان ، منحیث اتمام حجت]گردن خالصی ورفع 

عموم اهالی شمالی » گالیه [ صادرکرده بود. در این اعالن آمده بود:

دان، دست ازیاری وکابل وچهاردهی ولهوگرد وپغمان وارغنده ومی

پسرسقا برداشته، معاونت ومددگاری او را نکنند واگر بتوانند او را 

دستگیر واال قتیلش سازند واال ازچهار طرف افغانان با غیرت وننگ 

حمله آورده، او را به هرجهت که باشد، مخذول ومنکوب خواهند 

د کرد. زینهار اهالی مواضع معینه ]مذکور[ اقدام در جنگ نکرده، خو

را قرین راحت و رفاهت شناسند و در صورت مخالفت از نگارش 

این اعالن که محض اتمام حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را 

«نسبت به افعال ذمیمه خود دهند.
 142

 

کاتب در رابطه به عزم جزم قوم جاجی ودیگراقوام 

وپسرسقا که در حقیقت ونفس االمر » جنوبی مینویسد: 

ه از عقل و دین بیگانه و صحرا نورد شخص سر و پا برهن
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 120 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

غارنشین بیخانه و النه بود و کسب معاش به سرقت و قتل 

وغارت احاد افراد اسالم مینمود، وگاهی گرسنه و وقتی از مال 

مردم سیر به سر می برد و تجمل و اسباب پادشاهی را 

متصرف و قرین راحت و رفاهیت شده، دل از آن بر 

ی راند که خدایم داده و به شمشیر ن]می[کند. و بر زبان هم

اریکۀ امارت را متصرف شده ام،اگرلک ها نفس هالک 

وهزاران خانه خراب ومملکت سراب وملت معدوم و فنا شود 

تا زنده ام ترک امارت نکنم، پس نظر به خیاالت فاسده وضالۀ 

او که تا کنون ذخیرۀ دولت وملت را بر باد غارت داده و 

الب فحیعت انتساب خراب کرد، الجرم مملکت را از آتش انق

قبایل با غیرت جنوبی متحد و متعهد شده ، قرار دادند که ده 

هزار کس از راه چهار آسیا، ده هزارکس از راه بتخاک و 

دوازه هزار مرد نبرد از راه سرچشمه و میدان برکابل بتازند و 

وجود نامسعود پسر سقاو ودزدانی را که با اومعاون 

صفحۀ روزگار براندازند. پس نظر بدین مواضعه  وهمراهند از

وتصمیم عزم دلیران افغان جنوبی ، اهالی شمال وغیره را باید 

که آن دزد خسارت ُمــزد را یا گرفتار و یا از مرکز حکومت و 

دار سلطنت تبعید نمایند. واال دچارهرگونه مشکالت ومذالت 

«وخسارتی که آیند، نتیجۀ کردار خود پندارند.
 143

  

خوشبختانه تالش های نادرخان باالخره نتیجه داد و اقوام عمدۀ 

جنوبی  متحدانه در کنار نادرخان   وبرادرانش ایستادند وسرانجام 

 کابل را از وجود دزدان سقاوی تصفیه نمودند.

 

 تهدید به هتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب پسرسقو:
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 121 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

ترین و  پسرسقاء بشمول سید حسین وهمراهان شان از فاسق

فاسد ترین افراد روزگار خود بودند.  از آدم های رهزن و دزد و 

نفرانسان اعتراف کرده باشد،  400آدمکش که سرکردۀ شان، به قتل 

نمیتوان انتظار حرمت وشرافت وجوانمردی ورفتار نجیبانه در حق 

 ناموس و زن و دختر دیگران را داشت.

مدنادرخان را مال ومتاع خانه مح» ،به قول کاتب پسرسقو

به نام ضبط در قید سیاهه آورده و درب سرایش قفل زد و مهر 

اگر او از راه اطاعت پیش نیاید، همه را ضبط والک فرمود که 

ولیخان و برادرش وعلی  و به عائله و زوجه او و زوجۀ شاه

احمدخان که هر دو تن خواهران امیر امان هللا خان  و زادۀ 

واز ناچاری در خانۀ حضرت اند  علیا حضرت]سراج الخواتین[

دست بد ناموسی و ... و روز خوف در آنجا به سرمی برند، 

.«مفاسقت بکشاید
 144

پسرسقو، بعد از آنکه فهمید نادرخان  

حاضر به همکاری با او نیست ودر تالش متحدکردن اقوام 

 25اپریل مطابق  14روز)» جنوبی برضد او است، 

خان را ... تمام گرفتار وشب حمل(عائله وخاندان  وفامیل نادر

با سپاهیان به ذلت وهتک عصمت به سر برده، در روز خانه 

وسرای شان ضبط ونسوان شان درخانۀ فتح محمدخان جای 

داده شدند. واسدهللا خان پسر امیر حبیب هللا خان مرحوم 

خواهر زادۀ محمدنادرخان و سایرین با دیگر متوفقین در ارگ 

زوجۀ شاه ولیخان برادر محبوس شدند. واز جمله 

محمدنادرخان را که خواهر عینیه امان هللا خان است با زوجۀ 

شاه محمودخان که خواهر عالتی اوست از خانۀ حضرت ها در 

«شب به ارگ برده نگهداشته، فردا پس فرستاد.
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. کاتب به  
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 122 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

در این »ارتباط وقایع روز بعد آن مینویسد که 

لی خان و زوجۀ شاه اپریل( زوجۀ شاه و 15حمل/26شب)

محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولین خواهر عینیه امان 

هللا خان ودومین خواهرعالتی او وسومین خواهر 

محمدسلیمان خان بن سردار محمد اصف خان هستند، وبه 

امرحبیب هللا ازخانه حضرت ها در ارگ به حضور او جلب 

مد، معلوم شده ، معاملۀ ایکه در خلوت با ایشان درمیان آ

نگشت که همان معامله شب قبل،برسر ایشان گذشت یا 

«محترمانه به سر رفت.
 146

. 

بعد از اعالن تکفیرنادرخان و  اپریل، 16حمل/27و روز

برادرانش از سوی بچۀ سقاو، بار دیگر زوجات نادرخان 

وبرادرانش، از خانۀ حضرات شوربازار به ارگ آورده 

ن جاری کرده ، درپایان امورفوالعاده را برایشا»میشوند، 

کار... ،با هتک پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت 

«یافتند.
 147

  

وهم در خالل این احوال »کاتب در ادامه  می افزاید:

دختر سردار محمدعلی خان پسر سردار پیرمحمد خان بن 

سردار سلطان محمدخان برادر امیردوست محمدخان را که 

حمدخان است، وحبیب نوادۀ فاطمه سلطان، دخترامیردوست م

هللا  او را خواستار مزاوجت شده واو به عزم انتحار زهر 

آشامیده وبه معالجه صحت یافته ]بود[، دوباره به اجبار 

خواستار او شده، واو اباء نموده، به درب سرای مادرش 

سپاهیانی که از رحم به فرسنگها دورند، گماشته حکم کرده که 

طت می کشم. ودختر ومادر تن به زور دختر را به بستر مخال
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 123 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

به مرگ داده تا این روز، پذیرا نشدند وآخراالمرچنانچه بیاید 

«او را به اجبار واکراه برده، تصرف شد.
 148

 . 

کاتب از ظلم وبی ناموسی پسر سقاو درحق آن دختر 

 14در شب چهارشنبه »  مظلوم درجای دیگری میگوید:

ئیس بلدیه وسید اپریل(خواجه تاج الدین ر 24ثور= 4ذیقعذه)

آقا قوماندان به امر حبیب هللا خان، مسماة بی نظیردخترسردار 

امیرمحمدخان بن سردار محمدعلی خان .... را که 

ازخواستگاری حبیب هللا دوبار زهر آشامیدن وطناب به گلوی 

خود انداختن، اقدام به انتحارکرده بود، به قهر وغضب از خانۀ 

محمدخان کشیده ، در ارگ پدر وجده اش دختر امیر دوست 

نزد حبیب هللا خادم دین رسول هللا بردند و او آن بیچارۀ 

«مظلومه را به اجبار نکاح وتصرف کرد.
 149

 . 

 

اپریل  26ثور/6ذیقعده،) مطابق  16کاتب در ذیل وقایع 

( از تاراج خیمه  واسباب نادرخان  از سوی قوتهای قومی 1929

انی با علی احمدخان کرده بودند، جنوبی مثلی که اقوام شنواری وخوگی

وپناه بردن نادرخان به قوم جدران خبرداده ، بار دیگر  از بی ناموسی 

 بچۀ سقاو وهمراهانش پرده  برمیدارد و میگوید:

درخالل این احوال،حبیب هللا خان،شبی دختر نصرهللا » 

خان نایب السلطنه مرحوم را که با عزیزهللا خان پسر او از 

دار محمدعمرخان تولد یافته، به اجبار در ارگ بطن دختر سر

خواسته،به همبستری ومزاوجت خود، تکلیفش کرد. واو 
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اظهار انعقاد عقد مناکحت خود را با امان هللا خان کرده
150

 ،

حافظ محمدحسن امام نماز امان هللا خان وگواهان عقد نکاح او 

، گواهی برصدق اظهار شهزاده خانم داده وحبیب هللا خان 

شان را تخویف وتحذیر نموده، فرمود که: پس از جست وجو ای

اگر محقق شود که گواهی غلط داده بودید، باز پرس سخت 

خواهم نمود. و شب او را نگاه داشته، فردا اجازت رفتن به 

خانه اش داد. و شب دیگر سیدحسین خان]وزیرحربیه[ او را 

 خان به اجبار ونام تحقیق مناکحت وعدم آن را با امان هللا

کردن،در منزل خود جلب کرده، امر نمود که در پس خانه این 

سالون که من نشسته ام جای راحت او را ترتیب دهید تا 

تحقیق کنم. وشب او را نگاه داشته، بامداد در منزلش رجعت 

داد که گویا این جلب نمودن او وخواهرانش ودختران اهالی 

افات زنان و حرم امیر حبیب هللا خان مرحوم، کیفر و مک

دختران هزاره است که امیر عبدالرحمن خان وفرزندش حبیب 

هللا چنین کردار نسبت به آنان از قوه به فعل آوردند. وحاال 

«خاندان ایشان مجازات آنرا باید ببینند ومردم عبرت گیرند.
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را به قندهار فرستاده بود، با  ثریاملکه فشار اغتشاشیون  براثر خان هنگامى کههللا امان ا - 150

سال داشت و از زیبائى چشمگیرى برخورداربود ازدواج  19خان که  هللاعالیه دختر سردارنصرا

مجبور به  1929جنورى 14( و فقط دوهفته باوى زندکى کرد و در 1928دسامبر  31نمود)

خان وقتى به روم رسید، طالق نامه عالیه را هللا دیگر روى عالیه را ندید. امان  وترک کابل شد 

برایش فرستاد وگفته بود که میتواند با کسى دیگرى ازدواج نماید، اما عالیه تا اخیر عمر با 

 1968خان نداشت. در سال هللا از امان  هیچکس دیگرى ادواج ننمود، درحالى که فرزندى

در جشن استقالل « آتش در افغانستان»نویسنده کتاب تالی ستوارت،ریه ش( که  1347یالدى)م

شرکت جسته بود، در دعوت پادشاه افغانستان عالیه را دیده بود که تنهاست و از اولین عروسى 

  (194آتش درافغانستان ، ص سال گذشته بود. ) 40اش 
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 را اعدام کند: وه َمِحّق بود تا پسرسقنادرشا

وسی وهتک حرمت تذکرات فوق، همگی نشانگر، بی نام

آشکار پسر سقا وسیدحسین در حق فامیل نادرخان وفامیل های 

دیگرشهریان کابل است که زنان  جوان و دختران و پسران خوب 

زارش ها گاز صورت شان مورد هتک عصمت قرارمیگرفته اند. 

، برمی آید که پسرسقو، و وزیر دفاع فیض محمدکاتبچشم دید های و

ی  ناموس هیچکسی از وضیع]فرومایه[ تا او سید حسین حرمت وپروا

شریف و از مظلوم تا ظالم و از مسلمان تا کافر را نداشته اند. در 

سراسر کتاب، هیچگونه روایت وحکایتی که نشانگر حرمت گزاری 

به ناموس دیگران باشد و یا بوی جوانمردی یعنی دستگیری از 

ام برسد، از مستمندان ومظلومان وشفقت برستم دیدگان از آن به مش

پسر سقاو و سیدحسین در مدت حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا 

با اعمال جوانمردان وعیاران در تاریخ کشورمقایسه ومقارنه کرد، 

بلکه برعکس، دراین کتاب، براین ادعای هواداران پسرسقاو، خط 

بطالن کشیده شده که میگویند: حبیب هللا خادم دین رسول هللا، در 

ی که نادرخان وبرادرانش با نیروهای قومی جنوبی با او در دوران

جنگ بودند، از ناموس شان نگهداری نمود و نگذاشت تا کسی دست 

 تجاوز وبی حرمتی بسوی آنها دراز نماید؟؟؟

 بنابرین کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عیارمنش و 

ی وجوانمردی جوانمرد می شمارند، معلوم میشود که آنها معنای عیار

وعصمت ناموس را نمیدانند.  حرمت ناموس دیگران وحمایت از 

مظلومان، ومستمندان، شرط اول عیاری است،در کجای اعمال حبیب 

    هللا، نشانه ای از جوانمردی دیده میشود؟



 126 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

نادرخان به حیث کسی که بیشترین خطر، وهتک حرمت 

ن کابل و متوحه ناموس خودش وناموس برادرانش و ناموس شهریا

ناموس تمام مردم افغانستان شده بود، کامالً حق داشت تا آن گروه 

نابکار دزد و متجاوز و چپاولگر را بهر وسیله ای که  ممکن باشد، 

دستگیر و اعدام نماید، زیرا که  درد و رنج وخشم ونفرت وحس 

انتقام گیری یک افغان  از چنین عملی را کس یا کسانی تا عمق 

درک و احساس کرده میتواند که چنین مصیبتی اسخوان خویش 

برسر فامیل خودش آمده باشد. وجز قصاص و اعدام متجاوزان ، 

هیچ چیز دیگری نمیتواند قلب های داغدار پر از نفرت وانتقام را را 

 اطفاء و متسلی کند.

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و 

ل طلبی مردم افغانستان، یک ناموس وعزت وشرف وغرور استقال

کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح انواع جنایات سقاوی از 

سوی کاتب هزاره، جا داشت که مردم افغانستان، به پاس آن خدمت 

بزرگ، نادرخان را به پادشاهی خود برگزینند، و برای قدر شناسی 

نیز از این خدمت بزرگ، میناری در چارسوق شهرکابل بر پا دارند و 

روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و در آن روز در پای آن مینار، 

گل بگذارند و دعای شکر گزاری کنند. البته مردم کابل دست به 

اعمار چنین میناری زدند ولی نه درچهارسوق شهر، بلکه در 

دروازۀ الهوری،نزدیک  باالحصارکابل. اما چیزی که این فداکاری 

زیر سئوال برد وبجای حرمت، دلها را   بزرگ نادرخان را بزودی

از نفرت وکینه نسبت به او کرد، اعدام و نابودی مشروطه  مملو

خواهان و هواداران راستین شاه امان هللا بود. نادرخان وقتی که 

نادرشاه شد، اکثریت اعضای وطن پرست مشروطیت دوم را که 

جان هرکدام شان در راه حصول استقالل  کشور وحفاظت از آن  



 127 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

فشانی ها کرده و سوز ودرد زندانها را تحمل کرده بودند، محکوم به 

اعدام و یا راهی شکنجه گاه ها و زندانها نمود. این عملکرد نادرخان 

و برادرش هاشم خان در حق اهالی وطنپرست مشروطیت دوم، سبب 

گردید تا مردم چیز فهم بگویند که سقوط رژیم امانی و روی کار 

ی بجای آن، کار انگلیس ها بود،وعالوه نمایند که آمدن رژیم سقو

روی کار آمدن نادرخان بجای حبیب هللا، نیز کار انگلیس ها بود، 

هان نیز اواعدام وسر به نیست کردن وبزندان انداختن مشروطه خو

پالن  انگلیس ها بود، ونادرخان و برادرانش، عامل اجرای پالنهای 

اجنتوری نادرخان  به انگلیس را،  انگلیس در این کشور بودند. اتهام

 تا اخیر حیات این خانواده کس نتوانست، از روی شانه های آن  

 خانواده بردارد.                 

 

 نتیجه:

      ت  ـینه چون عیب تو بنمود راسئآ

 ینه شکستن خطاستئخود شکن آ

 90 بیش ازبااز آنچه دراین مقاله  ،این بیت حکمت آموز ذکرمجددبا 

ار نقل قول از کتاب مؤرخ نامدار کشور فیض محمدکاتب نشان داده ب

 شد، میتوان به این نتایج دست یافت که:

بچه سقاو،یک آدم دزد،راهزن، جاهل، ضد مظاهرتمدن  -1

وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصیل ونوکر ارتجاع وآله 

ست دست انگلیس بوده و بد نام ترین چهره سیاسی  تاریخ افغانستان ا

که کارکردهایش برای هیچ یک از هموطنان و همشهریانش جز 

 شرمساری چیزی در بر ندارد.
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حبیب هللا کلکانی، یک آدم بیسواد وجاهل بود، واز دین  -2 

داری واسالمیت  اطالعی نداشت، وبنابرین از مهمترین وملموس 

ترین آموزه های دین اسالم از قبیل : انصاف وعدالت و پاک 

به عهد ومیثاق وپابندی  به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و دامنی،وفا 

اسیران وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان  در جنگها، فهم و شناختی 

نداشت. بنابراین او نمیتوانست خادم دین رسول هللا باشد، بلکه اعمال 

ً برخالف دین اسالم وارشادات رسول هللا بود.  و کردارش ، تماما

محض بخاطر برابری قافیه « ،خادم دین رسول هللاحبیب هللا»نامیدن 

شعر بوده است، نه بخاطر واقعیت امر دین داری. کاتب بر او چنین 

 پیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین  ساالر دزدان و :»شهادت میدهد

«رسول هللا نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود. 
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ک دامن وحفاظی هم نبود،اگر حبیب هللا کلکانی، مرد پا -3

دستش میرسید از تجاوز برناموس مردم دریغ نمی کرد. او 

دخترسردار محمدعلی خان را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، 

زهر نوشید ولی نمرد، چون نجاتش دادند، اما پسرسقاو باالخره  با 

 زور او را تصرف نمود و بعد عقد بست.

ان ظالم و خونخوار بود که اسیران را حبیب هللا کلکانی، چن -4

زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنها را 

جدا کرده برسر چوب نصب میکرد و درشهر می گشتاند تا مردم از 

 وی بترسند.

افراد سقاوی بدستورحبیب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون  -5

مادر شان با تفنگ میزدند  آشام بودند که اطفال شیرخواره را در بغل
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تا با مادر خود یکجا هالک شوند.کاری که تاریخ مثال آنرا فقط در 

 فتوحات چنگیز وهالکو سراغ میدهد وبس!

 هیچ قوم وطایفه ای مثل قوم هزاره و مردم وردک و لوگر  -6

وتگاب،واقوام درانی  و میرزمانخان کنری درافغانستان از امان هللا 

ومثل آنها مورد خشم وسرکوبی و قتل سقویان  خان حمایت نکردند

قرارنگرفتند. ودر میان خانواده های وابسته به امان هللا خان، هیچ 

خانواده ای مانند خانواده نادرخان ووابستگانش از سوی پسر سقو 

 مورد استهزاء واستیذاء وهتاکی  وبی باکی قرارنگرفته اند.

 حبیب هللا کلکانی، به عهد وپیمان وسوگند به قرآن باز و بند  -7

 نبود، چنانکه دوبار اوعهد و امضای برقرآن  را شکست و سرانجام 

 قرآن خصم جانش شد. بار اول با  احمدعلیخان نمایندۀ دولت امانی،در 

جبل السراج پیمانی مبنی برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن 

ینکه از سوی دولت رتبه ومعاش وتفنگ امضا کرد، ولی هم

وکارتوس گرفت ، از اختیارات دولتی  برضد دولت استفاده کرد و 

 این اولین نکث عهد ونقض سوگند او با قرآن است.

باردوم حبیب هللا کلکانی، با عنایت هللا خان عهد وسوگند و  -8

ی بر قرآن امضا کرده وتعهد سپرده بود که به منسوبان خاندان سلطنت

ومامورین دولتی مشخص وخدمۀ نظامی ارگ بد رفتاری نکند، 

واذیت وآزاری نرساند،  اما او در همان روزی که به ارگ وارد شد، 

دستور کشتن وبستن ومصادرۀ اموال مامورین دولتی و اشخاص 

وابسته به سلطنت ومحافظین  داخل ارگ را داد. به این حساب 

 به قرآن را شکست  کرد.پسرسقاو برای دومین بار سوگند خود 

 حبیب هللا کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، -9

بارها، به مال وناموس منسوبین خاندان امان هللا خان ونادرخان 

وبرادرانش،دست هتک عصمت ودست درازی نمود که آن عمل در 
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شأن هیچ کسی که ذره ای از وجدان وانسانیت و جوانمردی داشته 

 ایسته نیست.باشد، ش

حبیب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش  -10

وهزاره را صادر نمود، درحالی که این عملش یک جنایت بزرگ ملی 

بشمار می رفت، ونمی بایست دست به چنین کاری میزند. زیرا هزاره 

ها و قزلباش ها نیز جزئی از اتباع این کشوراند و در راه استقالل 

ز آن جان باختنه اند وحق دارند دراین کشور مثل سایرین وحفاظت ا

آبرومندان زندگی کنند. ازمیان این دو قوم بهترین دانشمندان، بهترین 

طبیبان ، بهترین انجنیران ، بهترین شخصیت های مشروطه خواه، 

 بهترین مؤرخان و نویسندگاه وشاعران ونظاقان به ظهور رسیده اند. 

، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز  حبیب هللا کلکانی -11

وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درمیان مردم دامن زد و با 

ً یک قوم را علیه قوم دیگر تحریک   صدور فرامین رسمی، رسما

بین ملت مخالفت الینحلی را حادث » بقول کاتب نمود، چنانکه  

ل عباد ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و اساس تخریب بالد و تقات

نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد وجمهور سکنه در ورطه مشقت 

«.و قتل وغارت واسارت افتاد
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حبیب هللا کلکانی، تروریسم را برای نخستین بار،  -12

درکشور،  ترویج داد. و برای ترور اشخاص وافراد مخالف خود، 

 ً اگر  بدون درنظرگرفتن عواقب وخیم آن ، جایزه تعیین میکرد. طبعا

تروریست متعلق به قومی دیگری می بود، در واقع تمام قوم مقتول، 

تروریست وقوم او را به چشم دشمن می دیدند، وآنها هم در صدد 

 برمی آمدند تا انتقام خود را از طرف مقابل بگیرند.
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 بدون تردید نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت  -13

  خان  از امارت و به قدرت امان هللا خان و انصراف  عنایت هللا

رساندن حبیب هللا کلکانی برجسته بود. درحالی که شاه محمودخان 

برادر نادرخان قبل از رفتن از کابل، فامیل خود وبرادرانش را 

بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده بود، و بنابر رسم افغانی 

پسرسقاء می باید از آنها صیانت وحفاظت مینمود و اجازه نمیداد که 

آنها را به ارگ احضار و توهین کند، اما این حضرات هیچ کاری در 

ممانعت پسر سقاو از تجاوز وهتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و نیز 

ناموس مردم شهرکابل نکردند. او وبرادر بزرگش نورالمشایخ 

میتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اقالً یک خطابه در مسجد 

مذمت تجاوز  برناموس مسلمانان وقباحت لواطت و  پل خشتی در

رقصاندن پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ایراد کند که 

 نکردند.

در تاریخ کشورهای منطقه سراغ نمیشود که یک فاتح   -14

هرقدر قهار وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن اشجارمثمر وغیر 

مردم را داده باشد ، مثمر ویا دستور آتش زدن خرمن یا خانه های 

ولی پسر سقا این عمل زشت و نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  

تگاب که محل سکونت پشتونهای صافی میباشد، انجام داد تا مردم را 

 وادار به اطاعت اجباری از سقویان نموده باشد.

بااااا در نظرداشاااات حقااااایق نقاااال شااااده از تااااذکراالنقالب فاااایض  -15

کلکاانی، هرگاز دارای  کرکتار واخاالق عیااری محمدکاتب، حبیاب هللا 

وخصلت جوانمردی نبوده است، وجای افسوس خواهاد باود اگار کسای 

آئییین  زیاارا در یااا کاباال زمااین بشاامارد.« عیاااری از خراسااان»او را 

عیاری،بنابر کتاب سمک عیار وقابوسنامه وجامع الحکایات عیوفی ، 

ا به عهد وپیمان پاکدامنی وچشم نداشتن به مال وناموس دیگران، وف
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بیییه اسییییران دسیییت درازی » ونمیییک شناسیییی وتحمیییل وشیییکیبائی  و

نکند،و همچنان که راست گوید، راست شنود و انصاف از خیود بدهید 

«و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند.
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هیچیک از اصول جوانمردی وعیاری که در متون تاریخی 

ود حبیب هللا کلکانی واخالقی مردمان منطقۀ ما ذکر شده، در وج

ویاران فاسق ومتجاوز او دیده نمی شود، پس نامیدن ،حبیب هللا 

، توهینی بزرگ به عیاران وجوانمردان «عیاری ازخراسان»بحیث

تاریخ کشوراست. او را باید یک دزد داره ئی، ویک رهزن سرگردنه 

و یک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم دانست، تا 

ل ونسل های آینده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی دوری فرزندان مح

بجویند و راه و روش او را که همانا دزدی وچشم به جیب ومال و 

 ناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جداً از آن دوری نمایند.

در فرهنگ بشریت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی،  -16

ین و زشت ترین کارها وتجاوز به مال و دارائی و ناموس مردم، بدتر

شمرده شده ، و برای انسان هیچگونه افتخاری به همراه ندارد.  

درتاریخ ها و ادیان مختلف  نیز از آن نکوهش شده و می شود. 

بنابرین باید درنصاب تعلیمی شاگردان مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی 

وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ ماهیت اخالقی 

ود تقبیح ومحکوم شود تا کسی درآینده این کارها را واجتماعی خ

 تکرار نکند. 

متاسفانه براثرعدم توجه به این موضوع مهم حیاتی بود که 

مسعود  –افراد منسوب به شورای نظار در حکومت چهار سالۀ ربانی 

ً عین همان کارهای را بمنصۀ  وهمچنان در دورۀ حامدکرزی، تقریبا
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ب هللا کلکانی سقویان  انجام می دادند،به عمل گذاشتند که درعهد حبی

همین خاطر، مردم آن دوره ها را، سقاوی دوم و سقاوی سوم مسمی 

 ساخته اند.

آنهایی که در اروپا برای تجلیل از حبیب هللا کلکانی محافلی  -17

تدویر  و در آن سخنرانی میکنند، آیا گاهی با خود اندیشده اند که از 

دست می آورند و چی درس های برای این محافل چی نتایجی ب

حبیب هللا »فرزندان وجوانان خود تقدیم میکنند؟ بدون شک، تجلیل از 

بخاطر خدمات دینی واسالمی او نیست. زیرا « ،خادم دین رسوهللا

حبیب هللا آدم بیسواد و در مورد دین رسول هللا ، دانشی نداشت. تمام 

اب کردن انسانها فکر و اندیشه اش: دزدی وآدمکشی و زنده کب

وتشهیرکردن مخالفین در بازارها و زدن وبستن و غارت کردن مال 

مردم و تجاوز و دست درازی به زن ودختر وپسر دیگران بود، که 

اینگونه اعمال همه برخالف دین و مغایر شریعت اسالم است. بنابرین 

 تجلیل از حبیب هللا ،در واقع تجلیل از بیسوادی ونادانی  وتجلیل از

دزدی و راهگیری وغارت وچپاول وتجاوز برناموس دیگران، تجلیل 

از مسدود کردن دروازه های مکاتت ومعارف و تعلیم و تدریس 

وآموزش است. امید وارم این هموطنانم ، بجای  تجلیل از جهالت 

ونادانی وظلمت و وحشت و بر بریت و ادمکشی و قلدر مآبی و 

شهریان کابل می انجامد، نهال  راهزنی که سرانجام به غارت وچپاول

دوستی و برادری و برابری وعدالتخواهی و رفاه عمومی را بنشانند و 

بذر دانش بکارند و برای اخالف خود درس شرافتمندانه  زندگی 

 کردن را بیاموزند.

بجای تجلیل از یک دزد ویک آدمکش بیسواد  بهتراست تا  -18

 های بزرگی چون: که هیچ افتخاری بهمراه ندارد، از شخصیت

جوهرشاه غوربندی، محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان 
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استاد غالم علی  روشنی، سرشار شمالی، لیلی صراحت و غوربندی،

داکتر دوست محمدپروانی، استاد ،آئین، پوهاند دکتورحسین یمین 

عبدالحق واله،انجنیرعزیز جرأت وغیره  شخصیت های مبارز 

از استقالل وطرد بیگانگان در جنگ های اول تاریخی که در دفاع 

ودوم وسوم با انگیسها رزمیدند و حماسه آفریدند مانند: میرمسجدی 

خان کوهستانی ومیردرویش خان قشقاری و میربچه خان کوهدامنی 

پروانی( ودیگر مردان مبارز ونیکنام پروان  -وعبدالقادرخان )اوپیانی

اده شود وکارنامه های آنها  وکوهستان محافل علمی وفرهنگی ترتیب د

 برحسته گردد و بطورشایسته ئی از آنها   قدردانی شود؟ 

 آیا شایسته تر نیست تا نام مکاتب و لیسه ها، وکودکستان -19

ها و جاده ها وچارسو ها و خیابانهای شهرهای مناطق کوهدامن 

وکوهستان و استالف و میر بچه کوت  وچاریکار وپروان وغیره به 

یب هللا کلکانی، به  نام های شخصیت های فرهنگی وسیاسی جای حب

فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده وافتخار انگیز برای 

 فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

در میان  آنطور که در بخش ششم این مقاله تشریح شد،  -20

خانواده های کابل، هیچ خانواده ای مثل خانواده نادرخان و 

ز سوی پسر سقو مورد استهزاء و استیذاء وهتاکی  وبی وابستگانش ا

باکی قرارنگرفته است. آنهایی که امروز سنگ طرفداری از نادرشاه 

وظاهرشاه را به سینه میکوبند، باید متوجه باشند که نمیتوانند هم 

دوست نادرخان وظاهرشاه وهم هوادار حبیب هللا پسرسقو باشند! به 

را د ازحبیب هللا کلکانی کتاب نوشته و او کالم دیگر، کسی که در تمجی

نامیده است، « عیاری از خراسان»و« با ناموس»و « شاه دیندار»

در واقع، هتک حرمت واستهزاء درحق نسوان خاندان نادرخان، 

مورد تائید وی بوده است. هواداری ازچنین کسی ، تائید غیر مستقیم 
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میل نادرخان پدر از رذالت ها و بی ناموسی های پسرسقو در حق فا

ظاهرشاه  است و می باید متوجه موضع گیری احساساتی وغیر 

 سالم  خود با ظاهرشاه باشند!!

را حسن ختام این  تبریزی شمس ودر اخیرچه بهترکه این سخن

اگرگفتنی  »از امروز گفته بود: مایم که درروزگاری خیلی دوربحث ن

ویم، بعد از هزار از ریش من در آویزد که مگر نگهمه عالم باشد و 

 155 «سال این سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم.
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 مدومقالۀ 

 

 

 تبصره هایی برمتن دری مقالۀ:

 

 « د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي» 
 

 ډاکتر رحمت ربي ځیرکیار لیکوال:

 

 

 ځیرکیار داکتر

 : ین مقاله نموددالیلی که  مرا وادار به تبصره برا

کیار، یک شخصیت علمی  واکادمیک و از ځیرداکتر رحمت 

 ن در لیسۀ خوشحالاست که در افغانستا ساالرزی کنر منورین قوم

درس خوانده ودرآلمان در رشتۀ علوم سیاسی تا سطح خان 

پروفیسری)دکترا( تحصیل کرده  و اکنون مقیم امریکا است. او یک 

شتو ومحقق و دانشمند ورزیده است که در نویسندۀ نامدار در زبان پ
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رسانه های معتبر جهان مقاله وکتاب مینویسد و در ارائۀ تیزس 

های خویش منابع ومآخذ خود را با نظرخود مشخص میکند. ازاین 

کیار، بنیاد علمی و تحقیقی دارد و ځیرجهت نوشته های داکتر 

ها بشمار میتواند ماخذی قابل اطمینان برای تاریخ وفرهنگ افغان

 رود.

کیار، یک ځیریکی از مقاالت خوبی که از قلم داکتر رحمت 

ماه قبل درپورتال افغان جرمن آنالین منتشر شد ومورد استقبال گرم 

بود. « خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړيد» اهل قلم قرارگرفت، مقالۀ 

جنوری من آنرا  به دری برگردان کردم تا فیض آن عام  20درتاریخ 

فرصت نیافتم تا برمحتوای  مقاله  وخال های آن مکث ترگردد.اما 

نمایم وتبصره ها وتکمله های خود را بنویسم، اکنون میخواهم این 

مقاله را برای تکمیل وقایع آخرین روز های سقوط رژیم سقوی 

 مورد ارزیابی قرار بدهم ونکاتی برآن بیفزایم. 

مقاله مرکب از دوبخش است، بخش اول اشارات مختصری 

)تذکراالنقالب، ه خاطرات مال فیض محمدکاتب در مقالۀ اخیر من ب

است ، وبخش دوم، خاطرات جنرال  آئینۀ تمام نمای فجایع سقوی(

یارمحمدخان وزیری  می باشد. به نظرم، مهمترین بخش مقاله 

همین یاد داشتها وخاطرات جنرال وزیری است که حقایق مهم 

وزیرستان درجنگ استقالل تاریخی را به ارتباط سهم گیری مردم 

وجنگ نجات کابل از چنگ سقاویان در اختیار خواننده میگذارد. 

بنابرین من از ترجمۀ بخش اول مقاله صرف نظر کردم. و تنها بخش 

رشادتهای مردم وزیرستان را تحت رهبری جنرال یارمحمد خان 

وزیری یکی از دلبستگان امان هللا خان، با هدف برگرداندن دوبارۀ 

 طنت به امان هللا غازی، به دری برگردان کرده ام.سل

دراینجا الزم میدانم بگویم که در متن مقاله و با اشارت به 

خاطرات جنرال وزیری، گاهی جمالت وکلماتی از قلم 

نویسنده]زیرکیار[ بروزکرده که پاسخ طلب است و یا بگونه ای بیان 

افراد مشهور  شده است که خود نمائی تصورشده میتواند.  گاهی از

ومعروفی مثل: محمدگل خان مومند وببرک خان جدران و هللا 
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نوازخان مولتانی، شاه ولی خان وشاه محمودخان، وغیره طوری 

نام برده میشود که گوئی آنها اشخاص هیچکاره ای باشند ومحض 

برای تبریک گفتن نزد جنرال وزیری آمده باشند، درحالی که آنها 

زقوتهای قومی قرار داشته اند و در تنظیم و هرکدام در رأس بخشی ا

رهبری لشکر نجات کابل نقش موثری داشته اند. این موضوع را  

وقتی خواننده بخوبی درک میکند که گزارش مرحوم غبار را در 

مورد سقوط رژیم اغتشاشی درجلد دوم افغانستان درمسیرتاریخ 

 خوانده باشد .

قای داکتر زیرکیار برخی  سواالت در متن مقاله از سوی آ 

 چنین مطرح شده:  

محمدنادرخان در مدت شش ماه تالش در پکتیا نتوانسته  -

 نفر طرفدار پیدا کند ؟ 400بود که  

شکست لشکر امان هللا خان در غزنی ؟چرا امان هللا خان  - 

 منتظر رسیدن لشکر وزیری نماند؟ 

درحالی که قوتهای وزیرستان میدان های جنگ را فتح  -

ده بودند، اعالن متارکه از سوی شاه امان هللا جنگجویان وزیری کر

 را حیران نمود،چرا شاه متارکه را اقبول کرد ؟

که جنرال وزیری از کدام سمت برکابل  -من میخواهم بدانم 

حمله کرده بود، از سمت شاه شهید وتپۀ مرنجان یا از سمت 

 باالحصار وکوه شیردروازه ؟

کجای کابل واقع  بود: در قرارگاه لشکروزیری در 

 چمن،حضوری، درشاه شهید، در باالحصار ؟

میخواهم بدانم که حضرت شوربازار پیام امان جان خواستن 

میزان درکجا  به سران لشکر نجات کابل   19پسرسقو را درشب 

 آورد؟

میخواهم بدانم که در معاهده پانزده ماده ای سران 

حرکت بسوی کابل ،غیر از لشکروزیرستان با محمدنادرخان قبل از 

 گرفتن کابل بخاطر امان هللا خان، دیگر شامل کدام مواد بود؟ 
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در جریان حکومت سقوی، دو مؤرخ ورزیده یکی میر غالم 

محمدغبار ودیگری فیض محمدکاتب، وهمچنان یک نویسندۀ دیگر 

بنام غالم محیی الدین انیس نیز در شهر کابل حاضر وناظر اعمال 

ند،  ووقایع وحوادث دوران سقوی را نوشته اند، آیا سقویان بوده ا

نظریات وخاطرات جنرال وزیری با نوشته وخاطرات آن سه نفر 

باهم سرمیخورد ویا از هم متفاوت اند،کدام یک ازاین نظریات بدرد 

 تاریخ میخورد وکدام نظریات جنبۀ تبلیغاتی وخود محورنمائی دارد؟ 

وخطوط حمله قوت های باید خواننده جریان حمله برکابل 

مهاجم را تا حد ممکن بشناسد و روند محاصرۀ ارگ وچگونگی 

فرار بچۀ سقو وعاقبت کار او را دریابد که پسرسقو بعد از فرار به 

کجا رفت وحکومت جدید چطور او را به مرکز حاضر کرد و بعد او 

 وهمراهان وی را محکوم به اعدام نمود.

شته های مؤرخین مذکور همین سواالت باید از البالی نو

وخاطرات جنرال وزیری دریافت و به خواننده تقدیم گردد. من حین 

برگردانی متن مقاله متوجه این نکات بودم، ولی فرصتی برای 

دریافت  جواب سواالت متعدد نداشتم. چون میخواهم ازاین مقاله 

درتکمیل نوشته های تذکراالنقالب فیض محمدکاتب، و مرحوم غبار 

ده کنم،اینک در تجدید نظرخود برآن مقاله  سعی کرده ام برای استفا

سواالت مذکور پاسخ پیدا کنم و  توضیحات تکمیلی را در داخل مقاله 

خارج قوس قالبی ، در قوس قالبی]  [ بگنجانم ومتن مقاله را 

بگذارم. موضوع را از خاطرات جنرال وزیری آغاز میکنم.           

 2016/ 2/ 30سیستانی 

 

*  *  * 

 

 جـنرال وزیـريکتاب خاطرات 

 )د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاریخ(
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  :1919« ، یا قرارداد نحسناولی تړون»-(1

و  ؛ 1919جنگ استقالل )مردم وزیرستان، در هردو جنگ 

نقش تعیین کننده بازی کرده ( 1929 جنگ با دزد سلطنت/ سقاوی 

یـار مّحمد خان ان شخصیت نامدار ولسی ونظامی وزیرست اند.

در جنگ استقالل قواندان نظامی ( 1972اګست 2۶-1871وزیـری)

اقوام وزیرستان بود. و در جنگ با غاصب سلطنت)بچۀ سقاو( جنرال 

. جنرال او را امان هللا خان بسیار عزیز وگرامی میداشت. ولسی بود

به ارتباط جنگ استقالل چنین  خود کتابدریار مّحمد خان وزیری 

ً دوهزار نفر شهید شدند »سد:مینوی بعد از  مگر .از مناطق ما تقریبا

جنگ استقالل سهم ونصیب ما همان چیزی شد که بین امیر 

تعیین شده ډیـورنډ عبدالرحمن خان  وانگلیس ها در معاهدۀ منحوس 

بود، وما یک بار دیگر با ریختن جوهای خون خود دست بسته به 

الی که غازیان ما درمیدان جنگ درح« دشمنان خود تسلیم داده شدیم.

 تفوق داشتند وانگلیسان رو به فرار وبه شکست مجبور شده بودند،

مغـلـوب با دشمن امــان هللا خان حیران مانده بودند که چرا غازیان 

آتش بس، بدون آنکه »پیشنهاد آتش بس را قبول کرده است ؟! پیشنهاد 

 شد.قبول « با مشران  وبزرگان ما صال ومشورت کند

]داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم، مقالۀ )دالیل توافق متارکه وتوقف جنگ 

در جبهات سه گانه استقالل( رابه جواب این سوال آقای زیرکیار نوشت ودر 

 رجوع شود: 241پورتال افغان جرمن گذاشت.)به لینک مقالۀ 

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_mutareka.pdf ) 

» جنگ استقالل  ر( دمیالدی1919) شمسی1298 رسالد 

مناطق ما در فیصله نامه متارکه] معاهده صلح راولپندی[ از طرف 

هیئت افغانی وفرنگی ]انگلیس[ به انگلیس ها مربوط گردید و از 

انگلیس  « نظرمجاهدین ما، این سومین معاهده منحوس ونابکار بود.
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مغلوب شده بود وآماده بود تا تمام ازدست ما »در سنگر گرم جنگ

 «شرایط طرف غالب را قبول کند.

رهبر وبزرگ  ر دوران جنگ استقاللیار مّحمد خان وزیری د 

را لشکر وزیرستان گرفت ټل مرکز نظامی . تمام اقوام وزیرستان بود

. ندفتح کآنرا « رسمي»را دعوت کرد تا بطور محمد نادرخان بعد و 

سهم گرفته کندر، ګومل و ژوب وزیرستان،  مردم،جنگ استقالل رد

تهانه ومرکز نظامی انگلیس را  55ظرف دو هفته  بیشتر از وبودند 

ډیره را تا « سپاهیان انگلیسی وگورکه]محلی[»  وردند فتح ک

بزرگان قومی  به عقب راندند. غازیخان و ډیره اسماعیل خان

آنقدر « افغانستانحکومت »ژوب، ګومل، و کندر و هم وزیرستان و 

 .تجهیزات نظامی نداشتند که با لشکر بزرگ و مجهز انگلیس بجنگند

َ دو به همین خاطر ظرف دو هفته انگلیسها  ( 2000)هزارتقریبا

اگر مشران »افغانستان  رجنگ استقالل. دردندشهید ک را نوپښتنفر

شجاع ما به کندر، وزیرستان، ژوب و ګومل  و مجاهدین قهرمان 

ً که رت امان هللا خان اعلیحضطرفداری از  ایستاده نمیشدند یقینا

هدف انگلیس هم همین ....لشکرهای انگلیس خود را تا کابل میرساندند

بود و به  همین خاطرتعداد بسیار زیاد لشکرخود را به سرحدات 

وزیرستان ، ژوب ،ګوملې، او  ر جبهاتد افغانستان سوق کرده بود.

« الن وقهرمانان راستین جنراالن وکرنی» تن از ۶3نامهای کندر 

ً  ذکرشده است.  و ګورکه لیسی انګعساکر(17700)هزار  18تقریبا

 (.9۵ -91، 89 - 87ړون،صص )ناولی ت.کشته شدند

اینکه ، نه  بدست آمده استشتون ملت پاستقالل با خون  گجن

کسی که به  !عطا شده باشدمّحمد نادر خان فتح از جانب انگلیسها به 

 بچۀ سقاو(کتاب «)الل وجنگ با دزد سلطنتجنگ استق»ارتباط 
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قضاوتش عمیق  ،مطالعه نکرده باشد را جنرال یارمّحمد خان وزیري

  نخواهد بود.

(، یار مّحمد خان ی)سقاو«غلواکۍ»ر دوران جنگ با د

تمام نظم وسررشته جنگ وزیرستان و  ، جنرال ولسی مردموزیری

، نه نددج او بوبرادرانش محتا.  محمد نادرخان و دوباو در دست 

قبل از کابل ارگ  ربچه سقاو د !اینکه او محتاج نادرخان وبرادرانش

و رهنمونی های جنرال یارمّحمد خان وزیري  هرکس دیگراز طرف 

بعد از . ده بودوزیرستان محاصره شدقیق نظامی او توسط جنگجویان 

جنرال مّحمد چهار روز بعد از آن و   ،چهلستوناز شاه ولیخان آن 

یار مّحمد خان نگ استقالل، ج بعد از. دسیبه کابل رپکتیا از رخان ناد

به وزیرستان رفته نمیتوانست،] زیراکه انگلیس ها او را به نظردشمن 

در بدل خدمات وطن دوستانۀ او، برای امان هللا خان خود می دیدند[ 

 ]بین کالت ومقر[ شاه جوی نفر ازدوستان نزدیک او در 150او و

 از سفر اروپا خود برمیگشت،امان هللا خان هنگامی که  .ین بخشیدزم

مّحمد  او بر .رشاه جوی به خانۀ وی رفت واو را مالقات کردد

. دونیز بسیار عزیز ومحترم بو مّحمد داود خان وبرادرانش نادرشاه، 

به زبان روان نوشته جنرال یار مّحمــد خان وزیـري کتاب خاطرات 

بگمان و در آن بخوبی حفظ شده است. تاریخ ها ومکانهای جنگ، شده 

من که برای تحقیق در بارۀ جنگ استقالل وجنگ با غاصبان سلطنت 

  وفهمیدن  رسم و دستور پشتولی در افغانستان خواندن آن حتمی است.

ل یار مّحمد خان وزیری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات نیجر)رک:

ونو اداره. پـیښور، پښتونخوا. تاریخ. خپروونکی: د افغانستان د کلتوري خدمت

 (مخونه. 38۵زییز کال. ټولټال 2000لمریز/1379چاپځی: ملت پریس، الهور، 
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بسیار تشکر میکنم که کتابخانۀ غنی خود را ی رشید یډاکتر یح من از

را برای مطالعه در اختیارم جنرال یار مّحمد خان وزیري  کتابوبرویم بازکردند 

 (ځیرکیار قرار دادند.)

 

 :شروع شدکالت در سقاوی(«)غــلواکۍ»جنگ برضد  -3

شاه  از  که در آن زمان غند مشر بود،یارمّحمد خان وزیری  

جلب حمایت مردم  پای پیاده به عزم امان هللا خان به خواست جوی 

روز  7و  .(1929اپریل  ۴)1308حمل  1۵)حرکت کرد  وزیرستان

وزیرستان ه (، ب1929اپریل 11مطابق )( 1308حمل  22ر)دبعد 

طور پنهانی با بزرگان ومشران وزیرستان شمالی وجنوبی  و .رسید

به طرفداری امان هللا قیام  (بچه سقو«)غلواک» دیدار کرد تا برضد

حیثیت مرکز وزیرستان خوجلخیل  مسجد بزرگ قوم «واڼــه»در کنند.

همــزهللا اخونــد هم پیرمرد . را داشت]جرگه قومی در آن دایرشد[

)مسعود( برای تصمیم گیری و مسید یوزیرجرگه  که بزرگان دراین 

مولوي عتیداګل  جمع شده بودند، نیز اشتراک داشت. پس ازخطبۀ 

در سخنرانی خود بر وضعیت سیاسی  خان، یارمحمد خان وزیري 

افغانستان و امان هللا خان روشنی انداخت وپیغام امان هللا خان را به 

 . حاضرین جرگه قرائت کرد

 بـومۍرهسپار جـنـرال  یار مّحمد خان وزیری از آن  بعد

پنهان گردید. واین خانجانخان ککه خیل گردید و در آنجا در مهمانخانۀ 

او را رد کرده پالن )مسعود( و مسید وزیرآوازه را انداخت که اقوام 

واین آوازه .پناه ببردافغانستان اند بنابرین او هم مجبور شده است به 

در تاریخ اول ثور . کردن انگلیس ها بکار بردرا برای غافل 

ً شش هزار لشکر مسلح  [1929اپریل  21]  شمسی1308 تقریبا

بسوی افغانستان به حرکت « دهل واجرای اتن»با نواختن  قومی
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یک مال فضل الدین مشهور په شهزاده بعد از انجام اتن  افتادند.

: رش مهم نمودسخنرانی هیجان انگیز ایراد نمود وبرای لشکر دو سفا

دراین خدمت عظیم سهیم »یکی اینکه درهواداری از امان هللا خان 

تالش میکند  که از طریق جرگه مخالفین » دیگر اینکه و «میگردند

انګورخان،  از آن پس«. شاه را به طرفداری خود ایستاده کند

از لحاظ عسکری بر  کهـر ی ،دلبازخان، زنګي خان و هفتي خــان

 :یل تاکید ورزیدندسه نکتۀ مهم ذ

 ؛ بزرگ وخان هرقوم، قوماندان قوم خود است ( 1

جنرال  ،دعوو مس وزیرما بزرگان حاضر وغایب قوم ( »2

را بحیث جرنیل]جنرال[ تمام لشکرهای قومی یارمّحمد خان وزیری 

 «انتخاب کرده ایم

 «.تا فتح کامل کابل ، تحت قیادت او روان خواهیم بود»( 3

 

 : رغزنیان هللا خان دام شکست لشکر -۴

 همانجا وزیرستانطبق وعده منتظر لشکر امان هللا خان باید 

به وزیـرستان  قریب شش هزارلشکر.]شاه جوی؟[ باقی میماند

مگر قبل از . گندجنبغـزني دربچه سقاو  ند تا بر ضداورګــون رسید

امان هللا خان اینکه به غزنی برسند ،مطلع شدند که لشکر قندهاری 

 کرشلبنابرین . برگشته بودندندهار دوباره به قو  خورده شکست 

راهی [ 1929اپریل  2۴] ش1308 ثور4رتاریح هم  د وزیرستان

 .دندوزیرستان ش برمل 

ثور بدون شکست نظامی،  6]اما بقول غبار،شاه امان هللا در

محض در سایۀ دسیسه وسبوتاژ اعضای دربار و سران نظامی، 

د پرگنده شدند وشاه مجبور گردید، امر اردوی شاه از سنگرهای خو
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ثوربدهد 6رجعت سپاه قندهار را در شب 
 156

اگر لشکر وزیرستان  .

 27ثور ) 6ثور از ارگون راهی برمل شدند خود را تا روز  4که در 

 اپریل( به  غزنی میرساندند، شاید تصمیم شاه عوض میشد.

اشخاصی که علناً شاه را :» غبار بصراحت مینویسد که  

رچاه می انداختند، عبارت بودند ازعبداالحدخان ماهیار وردکی د

)وزیرداخله(، احمدعلی خان لودین)والی وسفیرسابق ورئیس اردو 

در آینده(،محمدیعقوب خان وزیردربار.
157

،جالب است که این «

هرسه تا بمبئی شاه را همراهی کردند ووقتی شاه عازم ایتالیا گردید، 

ودرعهدنادرشاه یکی به مقام وزارت  آنها به افغانستان برگشتند

 داخله، ودیگری بمقام  رئیس اردو ابقا گردیدند.

در محاربۀ غزنی عبدالعزیز خان »فضل غنى مجددى میگوید:

مخالفت شدید داشت،  ]وزیرداخله[ وزیر حربیه با عبداالحدخان

هم میساخت که با حبیب هللا  در تعبدالعزیزخان  عبداالحدخان را م

و وی از حزب محمدولیخان می باشد. امان هللا خان را اتصال است 

اختالف بین عبدالعزیز خان وعبداالحدخان در شک انداخت و اسباب 

تعدادى از اعضاى فضل غنی می افزاید که فرارش را آماده ساخت. 

خان موجود هللا حزب محمدولى خان در قیادت علیای عسکری امان 

ای محمد ولیخان بکابل خان را برهللا بودند و تحرکات قواى امان 

گزارش میدادند و محمد ولیخان را متهم میسازند که تمام احواالت را  

«میرساند.هللا به حبیب 
 158

  

خان هللا امان »میگوید:« آتش در افغانستان»نویسنده کتاب  

به وفادارى عبداالحد خان سوء ظن پیدا کرد، زیرا افراد حسن 

د خان در نظر دارد که جان)پسرکاکای شاه( راپور دادند که عبداالح

وى را در غزنى به دام اندازد، پالنى را که حسن جان توضیح نمود 

 مشابه پیشگوئى همفرى سفیر برتانیه بود که گفته بود:غلزائى ها

                                                 
156

 13،ص  2جلد چاپ امریکا،یخ،راغبار،افغانستان در مسیرت- 
157

 6،ص  2جلد چاپ امریکا،یخ،راغبار،افغانستان در مسیرت- 
158

   290ص  افغانستان در عهد سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان،چاپ امریکا،فضل غنى ،- 
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خان را در تله مى اندازند)عبدالحدخان به قوم غلزى  هللاامان 

«منسوب بود(.
159
  

گردوباره بقول ریه تالی، حسن جان به امان هللا خان گفت: ا

هم پادشاه شود، پادشاه یک کشورپر از هرج ومرج خواهد بود که 

ثروت آن غارت گردیده است. مردم  قدر خدمات و زحمات ده سالۀ 

شما را ندانستند، بعد از این هم نخواهند دانست، بهتراست ازتالش 

 برای بقدرت رسیدن صرف نظرنمائید.

هللا خان براثر چنین مشکالت ومشورتهای است که امان 

تصمیم میگیرد از جنگ وخون ریزی بخاطر دوباره به قدرت رسیدن 

صرف نظرکند و دستور دهد که لشکرقندهار جانب قندهار برگردند. 

به ساعت ده شب لشکر قندهار بسوی قالت به حرکت می افتد، 

درحالی در طول راه ، صداهای فیرهای تفنگ دشمن از عقب لشکر 

شنیده میشد
 160

ن فیرها را میکرد، معلومدار،ازمیان چه کسی ای .

خود لشکر قندهار بدستوری کسی چنین فیرها صورت میگرفت تا 

 نشان بدهد که دشمن در تعقیب آنها است.[

 1307 رماه حوتدکه مّحمـدنـادرخان  زیرکیار ادامه میدهد:

حرکت کرده بود، از آنجا ورشاپ به قصد هفرانساز[ 1929]مارچ 

) کرنیل شاه ولیخان  برادرشدودر پکتیا  ده بود.خود را به پکتیا رسان

با او بودند تا مردم را برضد بچۀ سقو جمع و کرنیل شاه محمود خان( 

نادرخـان مگر ، بودندبچه سقاو برادرانش برضد . نادرخان وکنند

موقف خود را اعالن نکرده بود که سقوط حکومت سقوی را برای 

به این نتیجه جنرال  وزیری  خود میخواهد یا برای امان هللا خان؟

)مسعود( را مسید رسید که یک بار دیگر لشکرهای قومی وزیر و

                                                 
159

 ترجمۀ یارمحمد کوهسارکابلی،چاپ پشاور،آتش در افغانستان،ریه تالی استوارت،  - 

  176ص
160

 رجمۀ یارمحمد کوهسارکابلی،چاپ پشاور،تآتش در افغانستان،ریه تالی استوارت،  - 

  176ص



 147 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

سپه ساالر مّحمد . »سقوط بدهد را سقوي رژیم وبدور خود جمع کند 

مدت چهارماه در پکتیا قادر نشده بود که  ردبرادرانش نادرخان و 

اد روز به دلیل تعدو  نفر از  تمام جنوبی به دور خود جمع کند 400

یک منطقه به منطقۀ دیگر درحال »  درپکتیا ازسقویان افزون 

 « .فراربود

]شواهد  تاریخی، این حکم جنرال وزیری را تائید نمیکند. 

غبار نیز از قول شاه محمودخان به نورالمشایخ خبرمیدهد که تعداد 

قوتهای قومی به حمایت از نادرخان به ده هزار نفررسیده اند
161
. 

ب، درکتاب خود )تذکراالنقالب( ازشش هزار فیض محمدکات

لشکر نادرخان یاد آورمیشود که تا لوگر پیش آمده وبا قشون سقوی 

جنگیده وتلفات زیادی به سقویان وارد کرده و واپس به پکتیا 

از »ثور/می مینویسد:22برگشته است. از جمله در ارتباط به وقایع 

افواه به این روز  نفر مجروح به روز گذشته در کابل در 80وصول 

سمر ومشتهر گشت که محمدنادرخان قشون مامور لهوگرد حبیب هللا 

را در موضع بیدک مغلوب ومنهزم واکثر را مقتول واسیر و دستگیر 

ومخلوع السالح ساخته موضع مذکور را از لوث وجودشان 

«پرداخت.
 162

» می مینویسد: 15ثورمطابق  25، وباز در وقایع 

ن محمدنادر خان از کوتل تیره عبورکرده چهل وهم دراین روز، قشو

ویک توپ اعالن ورود خود را گشاد دادند. واهالی لهوگرد که از 

جور وستم قشون حبیب هللا خان وقتل وغارت وبا دختران پنج ساله 

مخالطت واطفال پنج ساله وهفت ساله را از قفا سربریدن شان، به 

بودند که هرخانه یکصد  وهم کرهاً واجباراً مکلف شده،  ستوه آمده

وبیست روپیه مالیات مزارع خود را پرداخته، تادیه نمایند ومردان 

ً بدون استثنا کمر به جنگ بربندند، از ورود قشون  شان عموما

محمدنادرخان در لهوگرد، از حبیب هللا روی برتافته به 

                                                 
161

 16، ص 2غبار، افغانستان درمسیرترایخ، ج- 
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محمدنادرخان پیوستند.
 

»
163

 26، ودر جای دیگری دروقایع 

ز وصول شش هزارقشون نادرخان از راه می، ا16ثورمطابق 

حصار به خاک جبارخبرمیدهد
 164

. این همه قوای جنوبی بخصوص 

قوم جاجی در معیت نادرخان قبل از وصول جنرال وزیری وقوتهای 

 [وزیرستان بوده است.

با بزرگان بـرمل درجنرال وزیری  زیرکیار درادامه مینویسد:

با شش ونیم هزار لشکر جرگه وفیصله کرد و این بار قومي وسران 

اورګون به این نیت که اول برمرکز نظامی ، مسلح داخل پکتیا گردید

و  وزیرلشکر  حمله کنند و بعد به استقامت کابل حرکت میکنند.

اورګون  به [ 1929می  22]شمسی  1308در اول جوزای د  عومس

توقف کرد. )موڼـډې( نزدیک اورګون درمقابل قلعه نظامی رسید و 

عبدالغیاث خان کوهدامنی و کڼـډکمشر میرحسن  سقاویمشر غوڼـډ

 . قلعه نظامی ارگون بودند وماندانان قولي اخان چند

[ 1929می  22] 1308درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 

. سقاویان، قلعه اشغال گردید د و با سرعتشحمله بر قلعه نواخته ل هډ

با جنرال وزیری  تمام بزرگان سقوی ، و دندجنرال وزیري  تسلیم شبه 

 یجاج رمیان طایفۀ علیخیل قوم. نادرخان دبغل کشی وخوش آمد گفتند

برای نادرخان خط جنـرال یارمّحمد خان وزیری  استراحت داشت.

فرستاد واظهار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان هللا خان با تو 

» یکجا بسوی کابل حرکت میکنیم. مگر جواب خط جنرال وزیری

  بزودی نرسید[.«]نیامددوباره 

ش ونیم هزار جنگجوی ورزیده در اختیار جنرال وزیري ش

بدست اورګون  ه را از قلعه نظامی خوراکمواد و  ح، و سال داشت
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برادرانش نه سرباز و نه سالح ونه پولی  نادرخان و  مگر. آورده بود

 آنها در میان طایفۀ علیخیل داشتند که با آن سرباز وسالح تهیه کنند.

با تهدیدات  خـوست و څمکـنیجاجی هم آرام نبودند، چرا که در

و برادرانش نادرخان در چنین شرایطی . رو برو بودند سقاویان

. در دهند جنرال یارمّحمد خان وزیری تنمجبور بودند  به قوماندۀ 

کوشش شود تا با طرفداران سقاو :  چنین بودوزیرستان  پالیسی لشکر

مّحمد نادرخان از؛ پیش آمد صورت گیردبجای جنگ از در دوستی 

؛و دعوت شود تا در جنگ برای نجات کشور سهم بگیرند برادرانش و

 دعوت  شود تا دوباره به وطن برگرددامان هللا خان ، از کابل با فتح 

اختیارسلطنت به یکی از اعضای نزدیک خانواده امان هللا خان یا و 

د )جنرال عووزیر و مس به قوماندان لشکر نادرخان  سپرده شود.

 : نامه ای با این مضمون فرستادیارمّحمد خان وزیري( 

ـود]مسید[، عوزیر و مسـبزرگان ومشران قوم غیور ! من عزیزان»

 شجاعت ومردانگی شما در جنگ استقالل برای من معلوم شده است.

 امروز بازهم وقت نشان دادن غیرت ومردانگی شما رسیده است.

قطاع سارق و از دست یک ان هللا خان اعلیحضرت  غازي ام

هر گوشۀ وطن در آتش بی . به خارج فرار کرده است طـریق ال

میکند که با تقاضا از همۀ ما افغـاني  ننگ وغیرت .اتفاقی میسوزد

  «. محمد نادربدهیم نجاترا از فتنه جاری  وطن خود اتـفاق و اتحاد 

 (238-239صص )-

 

 :یوسما نقشۀ مشترک با نادرخان  -۵

مــیزان  3=1929سپتمبر  2۵هـق ]13۴8ربــیع الثانی  20در 

در آنجا ځاځــی رسیــد و لشکر نجات  به علیخیل [ 1308

بیرون آمده بود، از چاوڼۍ از« لباس افغانی»که در مّحمدنادرخان 
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کرد  قومی استقبال  وبا هریک آنها بغل کشی مشرانتمام سران و

ی )حاج: جیاج اغیرت قومبزرگان دلیر و ب. وخوش آمد گفت

وعده سپردند خــان(  پت] فتح[ولـی ،جـانخان، سیدخان، سربلــندخان

سران قومی نان وغذای  لشکر وزیرستان را بر ذمه خود میگیرند  :که

بزرگان  غیرتمند قومی  و به نوبت درخدمت شان میباشند. بدینسان

، نادرخان  بعد از ادای نماز شام مصارف آذوقه لشکر را قبول کردند.

پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای ، وبه استراحتگاه خود رفت

جرگه نزد خود خواست. سران نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند 

از آنها دست بر سینه )چوڼۍ( در بیرون مّحمـد نـادرخان آنجا  ودر

مّحــمد دراین جلسه سران نظامی کامالً درک کردند که . استقبال کرد

نتوانسته بود  شش ماهاو در مدت  زیرا.است«سخت نا امید»ادرخان ن

 .به دور خود جمع کند« يمرد جنگ 400» حتا جنوبيکه در 

 

به هدف گرفتن سلطنت مّحمد نادرخان امضاء پیمان با  -۶

 خان: برای امان هللا

که قوماندان جنرال یارمّحمد خان وزیري از بزرگان په وکالت  

سـپاه ساالر صاحب! »چنین گفت:مّحمد نادرخان  به  جنگ نجات بود،

این جنگجویان دلیر وبا غیرت ... خاص  به اعتبار آن فرمان  

 12اینجا جمع شده اند که در تاریخ غازي امان هللا خان اعلیحضرت 

وزیـر  به من  توسط جویه شا در[ 1929اپـریل  1] 1308د حمل 

بعد (. 2۵0-2۵7صص) « سپرده شده بود. صاحب عـبداالحد خان

مــلک زنــګـي خان  ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــیل ازاین سخنان

همان »: جنرال  یارمّحمد وزیري گفت «ســپاه سـاالر»به مــداخـیل 

«.  چیزی را بیان کرد که بزرگان ما بر آن عهد و پیمان کرده اند

 .مجلس با این فیصله پایان یافت که فردا جرگه خواهیم کرد
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 ۴=1929سپتمــبر  2۶هــق ]13۴8/ ربیع الثانی  21فردا 

در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ومحمدنادرخان [ ش1308میزان 

پس از نجات : چند تای آن این است کردند که ماده تعهد1۵باهم در

وطن قدرت به امان هللا یا به یکی از اعضای خانواده اش  تسلیم داده 

بحیث  مّحمد نادرخان  ه کشور،بامان هللا خان  تا بازگشت؛  میشود

از همین اکنون به تمام  ؛ ... کفیل مقام سلطنت اجرای وظیفه نماید

نجات »مگربندیان جنگ تا زمان  طرفداران سقوی اعالن عفو شود.

پس . آزاد شوند« با عزت واحترام»نگاه داشته شوند، وبعد « وطن 

تمام فیصله با ما در قرآن امضا کرد که به »محمد نادر خان از آن 

 «.های .... جرگه گردن می نهد

[ ]لشکر[به 1929سپتمبر 27] 1308در روز پنجم میزان  

همراهان وی به استقبال  و کرنیل شاه ولیخان و دوبندی رسیدند. 

شاه ولی خان پریشان بود که چطور با چهارونیم  بیرون آمده بودند.

ان لشکرهفتاد .سیستانی[ میتورلشکر]قبال شش ونیم هزار ذکر شدههزا

هزارنفری بچۀ سقاو را شکست خواهیم داد؟ مگر جنرال وزیری به 

که او روحیۀ سربازان بچۀ سقاو را در پکتیا  ولیخان اطمینان داده شا

ځلمي خان مـنګل، زمرک خان ځـدراڼ، مــولـوي صاحب  دیده است.

لتاني ) هللا نــوازخان از وحاجي نواب خان کاکا هم  (معلم لیسۀ حبیبیهم 

تالش . درام شـآوشاه ولیخان   نویسنده ]جنرال وزیری[توصیف کردند

این بود که درسنگرهای کابل رهبری لشکر نجات را شاه ولی خان 

قابل [ نجاتکرشلمشران ] ، مگر این تالش او برای«بنام خود بنامد»

ر جنگ ) دقبول نبود،چرا که از جنگ استقالل یادگرفته بودند 

در آن (: شده بود ټــل اعالن فاتح درخــان ځان مّحمد نــا استقالل

 چوڼۍ و مرکز ۵۵انګـریزان  از وزیر و مسید لشکر( 1919)زمان 

 نامیده شد.مّحمد نادر خان بنام ټـل  مگرفتح ، نظامی را گرفته بودند
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]درمقاله ایکه داکتر سید عبدهللا کاظم در بارۀ محمدرحیم 

حمن خان ومغضوب ضیائی )شیون کابلی(نواسۀ امیر عبدالر

نادرخان ومفرور به خاک شوروی در پورتال افغان جرمن به نشر 

رسانیده ، به نکات مهمی اشاره کرده است، که نشان میدهد عقب 

نشینی عساکرانگلیسی دستوری بوده تا کریدتی برای آیندۀ نادرخان 

 شده بتواند.

ضمن تبصره برخاطرات خود داکتر صاحب کاظم درمقالۀ 

اریخی سردار محمد رحیم ضیائی )شیون کابلی( به سیاسی و ت

از نامه نادرخان به برادرش شاه  نکات بسیارمهمی اشاره کرده، 

ق(که در 1337شعبان  26)1919می  30ولی خان درتاریخ 

چاپ « غږ دجمهوریت »مجلۀ  1952اکست  22شمارۀ مورخ 

 شده ُیاد میکند وازاینکه سردار رحیم ضیائی آنرا درخاطرات خود

پیروزی نادرخان از برکت یاری و :» اقتباس کرده ونوشته است 

انگلیس ها )منظور تعاون مالی و روانی است( و برپایۀ  مساعدت 

وسپس از قول متوند ادامه میدهد:  «پالن قبالً طرح شده، بدست آمد

ما بدین سخن باور ندارند، در آن صورت نامۀ  "اگر خوانندگان 

قسمتی از ]نامه را به شرح آتی می آورد"  نادرخانرا بخوانند و متن

  :[متن نامه

"من به موفقیت کامل دست یافته ام و شمایان با آرامش  

خاطر کار خود را بکنید. طبق اطالعات که در دست است،عساکر 

جنگ نمی پردازند و داوطلبانه از مواضع خود عقب  انگلیس به 

ع استفاده کنید و نشینی مینمایند. وقت را از دست ندهید، از موق

بپردازید، هیچگونه مقاومتی علیه شما  بسوی وانه به پیشروی 

نخواهد بود، به من اطمینان قطعی داده شده است. به هوشیاری و 

از موضوع اطالع یابد و  زیرکی شما باور دارم. هیچکس نباید 

 165 «میشویم. کامیابجا  بفهمد که شما بر آنجا و من درین
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از کتاب "نادرخان و خاندان ] متن مکمل این نامه با استفاده داکتر کاظم عالوه میکند که : - 

سقوط رژیم سقوی و پایه  او" در مقالۀ از این قلم تحت عنوان "نقش انگلیس ها در عروج و 
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رحیم ضیائی در »ر ادامه مینویسد:داکتر صاحب کاظم د

کتاب خود در بارۀ رژیم سقاوی در یک جملۀ کوتاه،  101صفحه 

زمانی که حبیب » را بیان میکند و می نویسد: مطلب بسیار مهمی 

در کابل به تخت نشست، بسیاری ها می فهمیدند که  [کلکانی]هللا 

س تاریخ کشور است که به کمک انگلی این یک چهرۀ تصادفی در 

  « ها مؤقتا به قدرت رسیده است و به زودی تعویض میشود.

ودر همانجا نکته دیگری جلب توجه میکند که قبل از همه باید 

آن را بخواند وبداند که شورش مالی لنگ ،یک قیام  ړداکترکاک

رقی امان هللا و رژیم تتوطئۀ انگلیس برضد شاه م مردمی نبود،بلکه 

 تحول طلب مشروطیت بود. 

کتاب خاطرات شیون  90و  89ر کاظم بحوالۀ صفحات داکت

برکناری سپهساالر نادرخان را از کار و اعزام او به  کابلی، علت 

علت سبکدوشی نادرخان این » سفارت فرانسه چنین بدست میدهد:

اسنادی بدست آورد که ارتباط مستقیم نادرخان و  بود: امیر امان هللا 

نگل با اشخاص مانند برادرانش را با سرکردگان شورش م

لنگ کاظم]، برادرش عبدالرشید  مالعبدهللا لنگ ]مشهور به مالی 

ونیز یکی ازاقوام نادر خان یعنی عبدالکریم نواسه شیرعلی خان 

خان که در راولپندی هند  فرزند مدعی تخت و تاج افغانستان یعقوب 

می زیست، ثابت می ساخت. در حقیقت این عبدالکریم بود که 

در جنوب  ها او را نزد قبایل منگل فرستادند، برای اینکه انگلیس

کشور پایگاه مخالف با امیر امان هللا را ایجاد کنند. در زمینه تعیین 

سرنوشت نادرخان، امیر امان هللا نارضایتی سفارت شوروی را 

مبنی بر ارتباط نادر خان با بسماچی ها نیز در نظر گرفت. امان هللا  

به کابل احضارنمود ]از قطغن و بدخشان کاظم[ و خان نادر خان را 

این که وی را دور ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که  برای 

]از سفارت فرانسه کاظم[ به افغانستان آمده بود، در فرانسه سفیر 

                                                                                                        
،  2016جنوری  10،مورخ  4گذاری سلطنت محمد نادر شاه شهید"، قسمت سوم، صفحه 

  آنالین درج گردیده است .[ منتشرۀ افغان جرمن 
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نکات فوق برای من تازه و بسیار پراهمیت پنداشته .166 «.ساخت

 [میشود وبه همین خاطرآنها را اقتباس نمودم.

 کابل:جنگ  -7

 جرنیل)جنرال( غالم حیدرخانمنزل  رسردار شاه ولیحان د 

[، جنرال 1929اکتوبر  ۶]1308 میزان 14رتاریخ .  دمسکن گرفت

و  قرارگرفتبچه سقاو  خود درمقابلکرشل بایارمّحمد وزیري ولسی 

درهمان روز جنگ را با  وپیش رفت   کابلسنگرهای بلند  بسوی

دیری نگذشت که چهار سنگر را از سقاویان سقاویان آغاز نمود و 

سـپاه کرده بود، وچهلستون دربار در .  کرنیل شاه ولیخان گرفت

ومن  ، علیخیلجی درمیان طایفۀ اج رسـاالر صاحب مّحمدنـادرخان د

. کـرنیل شاه بودند خـبرمنتظر  و آنها «گجویان وشکست یا فتح جنبا 

ات سر بزند، با قبل ازاینکه به سنگرهای لشکر نجولیخان 

اینکه  سورجرنیل]جنرال[ سقاوی محمدعمرخان مالقات کرده بود.

 «.  چه چیز به او گفته بود، من از آن بی خبربودم»سور جنرال 

به محاصرۀ « همان شب»جنرال وزیری  فیصله نمود که »

شب دهل حمله بر ارگ نواخته شد ولشکر  9رساعت د ارگ پردازد.

مرکز شهر کابل رسیدند. سه ساعت بعد  به صبح  7نجات ، درساعت 

بچۀ سقو را در ارگ محاصره کردند، درحالی که تمام سنگرهای 

 بیرون ارگ بچۀ سقو را تخریب نموده بودند.

[، سـردار 1929اکتوبر  10] ش1308 میزان 18ر روز د 

سوار براسپ با پیره داران جاجی وگردیزی خود وبا شــاه ولی خان 

وبرای ما مبارکی  رسید، کابـل به  سران قومی همراهی یک تعداد از
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 رجوع شود به لینک ذیل: - 

http://www.afghan  

-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_shewan_kabuli.pdf 

http://www.afghan/
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ریش و روی هر »داد. آو آنقدر خوشحال بود که  گرفتن کابل را

یک کسی پسر دوساله او  «قوماندان و مشر لشکر نجات را می بوسید.

همه در خانه های کابل  معتبرین شهر» . نزدش آورد را عـبدالـولي

ما فتح شهر را مبارکی خود بودند  وهیچکس را  ندیدیم که برای 

از خوشحالی فریاد  «تنها مردم فقیرکابل»،مگربجای آن، «بگوید.

 «. !زنده باد فاتحین کابل...زنده باد غـازی امان هللا خان»: میزدند

معاریف کابل وسرداران از  »کرنیل شاه ولیخان با رسیدن 

را  کابلگرفتن شاه ولیخان  خانه های خود بیرون  آمدند وهر کدام به 

ر د« .  از دورۀ گذشته به اوشکایت ها  میکردند و مبارکی می دادند

[، سـردار شاه 1929اکتــوبر  10] 1308میزان  18همان تاریخ 

به کابل از شوربازارکابل بسواری اسپ درکنار دریای محمود خان 

 .معلوم می شدوارخطا از حد زیاد  :رسیدقرارگاه لشکر نجات 

رک خان ځدراڼ، خان مومند ، زم مّحمد ګل ]درهمین روز[

ردیـزی، مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان و گعـبدالغـني خـان 

 .، آمدندجنرال یارمّحمد خان وزیريتبریکی نزد  برایشاه ولیخان 

که قبل از   نظرجنرال وزیری به رجال ومشران جنگ این بود

به کابل  ليکندهار، مشرقي ، جنوبي و شمالشکرهای سقاوی از آنکه

قبل ) برسد و مشکل ایجاد کند، باید هرچه زود تر بر ارگ حمله شود.

زمـرک بعد  و که صاحب فکر حساس بود( محـمـدګل مـومـنداز همه 

جنرال یار مّحمد خان  نظر( مشهور ببـرک خان پسرخان ځـدراڼ) 

سپس دیگران نیز قبول کردند که در صبح . را تائید کردند وزیري

. گ آغاز شودارحمله بر [ 1929اکتوبر  12] 1308ان میز 20روز 

زیرا « ردندکاظهار ن اً چیزیظاهر »شاه محمود خان و شاه ولیخان 

طبق تصمیم گرفته شده   که خانواده های آنها در ارگ بندی بودند .
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 دود از داخل ارگ به هوا بلند گردید. فیر توپها بر ارگ آغاز شد و

 (322تر  31۵ )ناولی ترون،صص

 

 :در مورد سقوط کابلگزارش غبار]

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه میدهد 

به »ودرجلد دوم کتاب افغانستان درمسیر تاریخ،چنین مینویسد: 

(وباز 1308ثور6)1929مجرد عقب نشینی شاه از غزنه در اپریل 

جوزا(نقشۀ  4خارج شدنش ازافغانستان درماه می سال مذکور)

ثور شاه بدون شکست  6رافغانستان تبدیل شد. مثالً در سابق د

نظامی ومحض در سایۀ دسیسۀ درباری از غزنه رجعت قهقرائی 

عبداللطیف مهاجر »ثورنمایندۀ بچۀ سقو  25نمود. و در 

«کوهاتی
167

،در پاکتیا نزد نادرخان به غرض مفاهمه ومصالحه آمد. 
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می، مولوی عبداللطیف نام،مهاجر  17ثورمطابق  27در:»فیض محمدکاتب مینویسد که  - 

س واز هندی که دردسیست وخدیعت خود نظیرندارد، وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگلی

گروه وسواس وخناس می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختامه بنام محمدنادرخان وشاه 

ولی خان وشاه محمودخان بردران او که درسمت جنوبی سرگرم تهیۀ اسباب وآالت ورفع انقالب 

از مملکت وتیسیر)اسان زائی( راحت و رفاهیت ملت و دفع خونریزی وتحصیل امنیت بودند و 

ز گرفتار وتوقیف نمودن منسوبان ذکوریه واناثیۀ ایشان وبردن زنان آنها در ارگ وسوء پس ا

کردار ومعاملۀ ناهنجار کردن با ایشان، در روز شنبه غرۀ ذیحجه نوشت. وشرحی از پول 

فرستادن خود برای محمدنادرخان و دعوت او جهت نظم ونسق امور امارت افغانستان ونیامدن 

شدن و برعلیه حکومت جدیده، رهنورد قتال وجدال گردیدن ایشان درج وی درکابل وبرخالف 

نامه نموده رقم فرمود که بازهم راه چاره باز و رشتۀ صلح وآشتی خواهی دراز است، اگر ترک 

فهوالمطلوب واال  خونریزی واسالم کشی نموده، از همان جادۀ پیشنهاد ابتدائیه ما درکابل بیایید،

ین ریخته شود ومال ومتاعی که به تاراج رود، مظالمش برذمۀ ایشان هر قدر خونی که پس ازا

خواهد بود. وهرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فامیل وبازماندگان شان از هالک و دمار به 

روی کار آید،نسبت به خود شان داده خواهد شد،نه برما و درخصوص حصول اعتماد دراین 

است که هرتعهد وقراردادی که موجب اطمینان شان پیشنهاد مولوی عبداللطیف وکیل مطلق 

باشد، حتمی االجرا و از سوء خاتمه و اجراأت وخیمه مبرا دانند. ومولوی مذکورکه این تعهد 

وپیشنهاد را به اشارۀ دولت انگلیس نموده بود، با اعتماد نامه ایکه برای خود به امضای 
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ا بازنماینده جوز 5جوزا شاه از افغانستان خارج شد. ودر  4در 

ونامه بچۀ سقو )توسط علیشاه خان از بنی اعمام نادرخان( در پاکتیا 

رسید و از نادرخان تقاضای مصالحه و شرکتش در امور دولت 

 نمود. 

در سرطان نقشۀ جدید سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح 

وعملی شد. وآن اینکه زمینه طوری فراهم آورده شد که قوۀ دلیر 

ی در محاذات پکتیا وننگرهار کشیده وجذب نظامی حکومت اغتشاش

شود، تا مرکزکابل قوای نظامی خود را ببازد، وآنگاه حمله قاطع 

وناگهانی از جبهه پاکتیا عملی ودشمن امحا گردد. خصوصاً که سید 

حسین وزیر جنگ قبالً از مرکز دور ودر والیات شمالی کشور 

یخ که زمام مشغول ساخته شده بود. تا این وقت حضرت نورالمشا

حرکات قوای سلیمانخیل را در دست داشت توانسته بود،که آنها را 

برعکس سابق از معاضدت با بچۀ سقوواز مخالفت با نادرخان 

از صحنه خارج نماید. خودش « بیطرف»منصرف نموده، وبشکل 

نیز در شهر گردیز به غرض مذاکره با شاه ولیخان )برادرنادرخان( 

 وارد شد.

جوزا با قوای کافی به  23ی که در حکومت اغتشاش

قوماندانی جنرال محمدصدیق خان صاحب زاده در گردیز حمله کرده 

ومغلوب وجنرال زخمی شده بود، اینک باردیگر حملۀ قوی 

سرطان به شهرگردیز تکرارکرد. البته قوماندان  4ترخودش را در

جبهه شاه ولیخان فرار نمود وسپاه سقوی را درگردیز وماحول آن 

شغول گذاشت واین مشغولیت دشمن تا سقوط کابل طول کشید.عین م

 «این نقش سری در محاذ ننگرهار نیزبازی شد....

غبار بعد از شرح نقش هر یک از رجال همرکاب وهم 

نظرنادرخان، مثل محمدگل خان مومند، مال صاحب چکنهور،پادشاه 

 گلخان،سید حسن خان کندکمشرکنری،مرزا پاینده خان ، حبیب هللا

                                                                                                        
نزد محمدنادرخان وبرادرانش  شیرجان وزیر دربار ومهر حبیب هللا خان حاصل کرد،

 (201-200ص«)رفت.
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پاچا، سید احمدپاچا،سید حبیب پاچا،عبدالمجید پاچا،محمدامین خان 

وعبدالرزاق خان وغیره
168

سرطان هللا 30در تاریخ :» ،مینویسد که 

نوازخان هندی از جاجی به غرض استمداد به عالقۀ وزیری آنطرف 

خط دیورند رفت. سید عبدهللا شاه جی هندی هم بحیث معاون شاه 

رنادرخان معین شد. میرزا نوروز خان محمودخان برادرسپهساال

اسد در پکتیا منتشر ساخت. در  15را از « اصالح»لوگری جریدۀ 

از قوۀ پکتیا « مچلغو»و« میرزکه »اسد یک قوۀ سقوی در بین  29

شکست خورد. در آخر سنبله ده هزار مرد مسلح وزیری ومسعودی 

 وارد پکتیا شد.

جاجی برای حضرت  نادرخان از غبار در ادامه میگوید که :

شوربازار نورالمشایخ  نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله 

 برپسرسقو  تقاضا نمود. نامه بیان میکرد:

 « قمری1348صفر 20مورخه مورخه »

جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم. احواالت این 

وال تا حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمایان است.مگر نقصان 

یها میرسد.امید قوی داریم که آن صاحب از غیرت بسیار به سقو

را معاونت نمایند که این کشتی « جاهل»وحمیت که دارند این ملت

طوفانی راخداوند به ساحل مراد برساند. زیاده چه عرض کنم. 

«محمدنادر
169

 

سردار شاه محمودخان نیز نامه ای عنوانی نورالمشایخ 

 قمری: 1348ربیع اثانی  5نوشت بدین مضمون:مورخه 

جناب معظم محترم مهربان حقایق آگاه حضرت صاحب 

نورالمشایخ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه 

نخواهند فرمود؟ ما چند تا برادران )سپهساالر شاه ولیخان وشاه 

محمودخان در پاکتیا، محمدهاشم خان در ننگرهار( تا امروز هرچه 
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 15 -14، ص 2غبار، افغانستان درمسیرترایخ، ج- 
169

 13، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 
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ئید ما هم مانده میشویم. توانستیم کردیم، اگرشما کوشش نفرما

وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد میشویم.... مخلص 

صاحب شاه محمود.
 

)اصل این نامه در دوسیه اقای محمدمعصوم  «

(المجددی پسرشمس المشایخ صاحب ضبط شده است.غبار
170

 

غبار عالوه میکند که از این ببعد نورالمشایخ حمایت وکمک 

جوزا طایفۀ احمدزائی  23ودرتاریخ » ع کرد خود را از پسرسقو من

وطوطی خیل ومنگل میرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشیدند 

«وحمایت خود را از نادرخان اعالم نمودند 
171

 

همچنین درماه سنبلۀ ده هزار کلداراز طرف وکیل التجار 

سابق افغانی در پشاور)عبدالحکیم خان(به جاجی رسید. عبدالغنی 

هم برای عبورلشکرپکتیا به استقامت کابل، برای سرخابی لوگری 

پانزده هزارنفر آذوقه مهیا کرد. درحالی که مهردلخان قندهاری یکی 

از طرفداران جدی شاه امان هللا در اخیر سنبله در قندهار قیام کرد 

وسپاه سقوی را مغلوب وچند صد نفرشان را کشتار دسته جمعی 

قندهار را دردست داشت  کرده بود. معهذا مهردلخان که حکومت

همینکه محمدهاشم خان برادر سپه ساالر ازسفید کوه ]سپین غر[ به 

قندهار رسید، به تلقین چند نفر طرفداران نادرخان قیادت قندهار را 

به محمدهاشم خان تسلسم کرد، زیراهنوزنادرخان دعوی سلطنت 

ای او نکرده بود وطرفداران امان هللا خان گمان میکردند نادرخان بر

 خدمت مینماید.

سپتمبر(شاه ولیخان با یک قوه  27)1308میزان  6در

پکتیائی و پنجهزار نفر وزیری از "دوبندی" وارد خوشی لوگر 

بدون مقاومتی گردید. سورجنرال محمدعمر خان که قبالً باالی شاه 
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 ریمخالف ام زیبود، ن ]سقوی[میرژ انیاز حام یکه روز خینورالمشا :»بگفتۀ داکترکاظم  - 

خون  ختاندنیهللا مسئول ر بیصادر کرد که حب یشرع یفتوا 1929جون  14 خیشد و بتار

را  لیخ مانیسل یها یفتوا غلجائ نیسلطنت را ندارد و با ا ۀادام یاسالم تیبوده و کفا گناهانیب

افغان نقش انگلیسها در عروج وسقوط رژیم سقوی و...«). دیمحمد نادرخان کشان تیبه حما

 (2016جنوری جرمن آنالین



 160 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

امان هللا به جهتی گرفته وآزرده شده واینک به حیث قوماندان قوۀ 

لوگر متمرکز بود، موافقت خود را با نادرخان  -سقوی در درویش

اعالم کرد وگفت که نخواهد گذاشت سپاه تحت قیادت او در عبور 

میزان قوای پکتیا معبر  8سپاه پکتیا از لوگر، به تعرض بپردازد. در

کابل)تنگی واغجان( را اشغال وقوۀ مدافع سقوی را  -عمدۀ لوگر

بود که از مرکز درهم شکست. این قوه عبارت از شش کندک 

درویش برای حفظ تنگی رسیده بود. تا این وقت یک عده مردان 

مسلح لوری]توری؟[نیز بغرض امداد پاکتیا از آنطرف خط دیورند 

درعلی خیل رسیده بودند. این سوقیات ناگهانی ودقیق پاکتیا  

ً کابل را تحت تهدید قرار داد واسباب حیرت وسراسیمگی  مستقمیا

بل گردید، زیرا تا حال به بچۀ سقو چنین تلقین حکومت سقوی درکا

شده بود که سپاه او در تمام افغانستان بشمول والیت ننگرهار مسلط 

ودر پاکتیا در حال پیشرفت است. واز قوای قبایل نادرخان خطری 

متوجه کابل نیست. درحالی که اینک سپاه پکتیا دروازۀ تنگی 

را از « ماداغه»عمورۀ میزان  م 10واخجان را دردست داشت و در 

مدافعین سقوی با شمشیر بازگرفت. شش کندک از ماداغه مدافعه 

میکرد. تاوقتی که حکومت اغتشاشی میرفت قوای تازه دمی 

تجهیزکند و یا قوه های عسکری او از قطغن وننگرهار وگردیز به 

امداد کابل برسد، مفرزۀ پیشدار پکتیا به قوماندانی هللا نوازخان 

میزان  13محل چهار آسیاب چند کیلومتری پایتخت درهندی در 

( شاه ولیخان با قوۀ کافی 1308میزان 14رسیده بود. فردای آن)

میزان جنگ درکابل مشتعل گردید.  15پکتیا و وزیری رسید. در

عسکر قلیل سقوی در قله های آسمائی وشیردروازه وباالحصار 

 بسختی میجنگید.

یری ]بحای هللا نوازخان در زمرۀ پیشدار قوۀ پکتیا و وز

هندی  باید نام جنرال یارمحمدخان وزیری ثبت میشد.سیستانی[هللا 

نواز ملتانی ومحمدگل خان مهمند بخط بینی حصار وشاه ولیخان 

بخط چهلستون وداراالمان شامل بودند. حبیب هللا بچۀ سقو شخصاً 

درمیدانهای جنگ دفاع مینمود. شب هنگام که قوۀ اغتشاشی بعلت 
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لت عدد در حصارارگ رفت، محافظین کمی در ارتفاعات کوه ها ق

وباالحصار وتپۀ مرنجان باقیماندند. اعظم خان میدانی یکی از رفقای 

مسلکی حبیب هللا مامور حفظ شیردروازه بود.این شخص باقوای 

مهاجم سازش نمود و سنگر دفاعی خود را به ایشان گذاشت.)به 

تدا او را رتبۀ کندکمشری بخشید همین سبب دولت جدید نادرخان اب

وبعدها درحبس نگهداشت تا بمرد.( دستجات مهاجم پکتیایی 

 16درتاریکی شب قله های جبال باالحصاررا اشغال نمودند وفردا

میزان با دفاع شدید ودلیرانه یی که حبیب هللا بچۀ سقا  

وافسرعسکرمحدودش درباالحصار وچمن وگذرگاه نمودند،قوای 

ابل را اشغال کردند.بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش پکتیائی شهرک

در داخل دیوارهای ارگ متحصن گردید. به اینصورت سپاه پکتیا در 

.)مفصل طی ده روز توانست ازپکتیا ولوگربکابل رسیده وفتح نماید

این مجمل درکتاب بحران ونجات تالیف محی الدین انیسموسس 

 ونویسندۀ جریدۀ انیس مذکوراست.غبار(

میزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت  17در

وبچۀسقا منتظر رسیدن قوای امدادی ازگردیز وننگرهاروغزنی 

وکوهدامن وکوهستان ووالیت قطغن بود ،زیراسیدحسین وزیرجنگ 

با یک قوۀ کافی ازقطغن به استقامت کابل درحرکت بود. وسپاه 

 سقوی ننگرهار نیز در رجعت به کابل شتاب داشت.شیرجان

وزیردربار وملک محسن والی کابل قبالً به کوهدامن رفته بودند 

واینک مشغول تهیه وتجهیز قوایجدید بود. مگر ازهمه پیشترپردل 

سپهساالر سقوی که درلوگر معسکرداشت، ازعبور قوای پکتیا از 

وحمله شان بکابل مطلع شد وبسرعت با « ماداغه »تنگی واخجان و

و از راه پغمانوارد کوتل خیرخانه شش کندک عسکر از لوگر حرکت 

گردیده بغرض شکستن محاصرۀ ارگ مارش نمود.اما سپاه 

گرفت. پردل که درصف مقدم «خیرخانه»پکتیاجلو او را درموضع 

میزان  18می جنگید با گلوله یی ازپا درآمد وسپاهش منهزم شد. در

محمدیعقوب خان که یکی ازهواخواهان جدی  -توسط کندکمشرتوپچی

امانیه ومخالف ومحبوس حکومت اغتشاشی بود،ارگ کابل رژیم 
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تحت گلوله باری توپ قرارگرفت وحلقۀ محاصره ارگ تنگ 

میزان گلوله باران ارگ  19ترگردید.ارگ شدیداً دفاع میکرد. روز

ادامه یافت وحصارمحم آن شگاف برداشت.دراین ضمن جبه خانۀ 

تا شام حمله ارگ محترق گردید وستونهای آتش ودود تصاعد نمود. 

آوران در زیرباره  وبروج ارگ رسیده بودند.درحالی که حبیب هللا 

بچۀ سقاو با همکاران خویش در تاریکی شام از دروازۀ شمالی ارگ 

«خارج وحلقۀ محاصره را عبورکرده بود.
172

] 

]اکنون که گزارش غبار را به عنوان یک مورخ آگاه ونه 

های پکتیایی و وزیری را طرفدار نادرخان خواندیدم و پیشروی نیرو

تا رسیدن به دروازه های ارگ و فرار پسرسقا دیدیم، به سراغ 

جنرال وزیری می رویم وخاطرات او را از نظرمیگذرانیم.ازنوشته 

های جنرال وزیری، استنباط میشود که او باسپاه وزیری از پکتیا 

ً به سوی کابل مارش کرده ودر دوبندی لوگرسردارشاه  مستقیما

ن از او استقبال نموده و تا کابل او را همراهی کرده وبعد از ولیخا

ورود به کابل شاه ولی خان از به استقامت  چهلستون رفته، 

مگرجنرال وزیری به استقامت بینی حصار پیش رفته و همینکه 

شب  9وارد کابل شده، تصمیم گرفته جنگ را آغاز نماید وساعت 

چهارسنگربلند را اشغال دهل جنگ را نواخته وجنگجویان وزیری 

کرده اند  وفردای آن ارگ را بمحاصره گرفته است.  بعد سردارشاه 

ځلمی خان منګل،  ولیخان همراه یک تعداد از مشران پکتیا از قبیل :

به سواری اسپ به دیدار  ،زمرک خان ځدراڼ و ملک جانخان ځاځی

آمده اند. درهرحال آنچه درخاطرات وزیری مهم  جنرال وزیري

رای مورخان تازه  است، مکتوب های نادرخان به اقوام وزیری وب

وتعهد وی به گرفتن کابل وبرگشتاندن شاه امان هللا به افغانستان 

وهمچنان پیام بچۀ سقو به سردارشاه ولیخان و سران قبایل مهاجم 

برای دادن امان جان به او است که توسط حضرت شوربازار 

میزان  19مالی سقوی در شب محمدصادق مجددی همراه با دو تا 

                                                 
172

 18 -14، صفحات2غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 



 163 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

به قرارگاه جنرال وزیری رسانده میشود. البته تصمیم معقول سران 

لشکربخصوص پیشنهاد محمدگلخان ممهند  به جرگه این بود که 

چون زنان واطفال خاندان نادرخان وبرادرانش نزد پسرسقاو 

گروگان میباشند، لذا به سردار شاه ولیخان اختیار داده شود تا هر 

رکه الزم می بیند جواب پسرسقو را بنویسد. بقیه ماجرا را از طو

 زبان جنرال وزیری دنبال میکنیم.[

 

 : پیغام بچۀ سقو به فاتح کابل  وجواب  سردارشاه ولیخان  -8
 

 ساعت نه  [1929اکتوبر  11] ش1308 میزان 19رتاریخ د

حضرت ، برادر  ]محمدصادق[ مجددیلگغاآحـضرت شب 

با دو نفرمالی و سردارعلیشاه خان]پسرسردار ي نورالمشایخ مجدد

محبوس در ارگ[ براثر تقاضای  -سلیمان خان بن سردار آصف خان 

]بنابرمقالۀ داکتر کاظم دربارۀ میرهاشم خان،  بچه سقاو شفاهی

حضرت مجددی حامل نامه ای از سوی پسر سقو به سردارشاه 

رگ با او فرستاده وسردار علیشاه  خان را نیز از محبس ا ولیخان بود.

بود تا به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو 

زندانی است.سیستانی[ برای خواستن امان جان برای بچۀ سقو 

وخانواده اش سوار برموتر با بیرق سفید از ارگ خارج شده به 

بزرگان لشکرنجات درمیان خود  قرارگاه لشکر نجات وارد گردید.

ل مـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و گمّحمددراین جرگه جرگه کردند.

. جنرال یارمّحمد خان نیزحضورداشتندسردار شاه محمود خان 

همراهانش ل مجددي وگغاآحضرت تصمیم خود را به وزیري  

فــرار  اجازۀن و یا اام ،«بچه سقاو ملت قاتل» به  واضح گفت که:

قدرت را بزور از »ینست که تصمیم ما اوعالوه نمود که . داده نمیتواند

 « بچۀ سقو بگیریم ودستان  خودش را در ارگ بسته کنیم...
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 و اجازه  صحبت خواست»  فـوراً  سردار شاه ولی خان  

جنرال یارمّحمد خان وزیري »چنین گفت : « بصورت بسیار عاجزانه 

،همان چیزی را گفت که در فکر و دل واحد تمام بزرگان ومشران ما 

 گار در او . اکنون ما با بچۀ سقو چطور جنگ کنیم؟خطور میکرد

در نزد او گروگان است.  ...ن و مرد وزخانوادۀ  ما و قرار دارد 

زندگی خانوادۀ ما را به خطر می ،فشار از طرف ما بر حبیب هللا 

مگر بازهم  بخاطر نجات وطن هرچیزی که بزرگان فیصله . اندازد

 «.داریم فـقهمواهم به آن محمـود کنند، من وشاه 

ر اردهر دو س»در خاطرات خود مینویسد که :جـنرال وزیری 

که یک ل مومند گمّحمد«.  شکست خورده معلوم می شدندپــریـشان و 

هوا و و بود یرک زهوښیار و شخصیت قومی و  مامورسابقه دار»

پیشنهاد کرد که فیصلۀ ،«ه را با دقت زیرنظرداشت گجـر روحیه 

)شاه ولی خان و شاه برادردو سردار  به  حبیب هللا ن امان بهددا

واگذاشته شود، به این دلیل که ناموس ایشان از طرف محمود خان( 

گروگان گرفته شده است. تمام بزرگان این پیشنهاد مومند را  حبـیب هللا

 : چنین نوشتبـچه سـقاو به سـردار شاه ولـیخان تائید کردند و

افغانستان مت ]سلطنت[ تو غاصب حکوحبـیب هللا! برادرم  »

،  از دست تو تکه تکه شده استافغانستان ملت مظلوم و ،  استی

از طرف ما به شما امان است . با آل وعیال . کنون تو امان میخواهیا

بیت المال و جبه به  ، خود از دروازۀ شمالی ارگ به کوهدامن برو

 «دست نزنی.خانه 

اغاگل مجددی   ساعت ده بجۀ شب بود که این نامه به حضرت 

با دو ل مجـددي گحضرت اغــا  ودو نفرمالی سقوی تسلیم داده شد.

مالی همراه ]بشمول سردار علیشاه.سین[ به موتر خود نشست  

وبسوی ارگ حرکت نمود. چیزی کم یک ساعت بعد اعضای جرگه 
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. رده استفرار کگ اراز راه دروازۀ شمالی بچه سقاو مطلع شدند که 

اعضای  ]در ارگ[حبیب هللااز محبس »ب در همان تاریکی ش

سـپهساالر مّحمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه محمود خان، خانوادۀ  

 برادرسردار علیشاه خان و و اعضای خانواده سر دار اسد هللا خان، 

 مّحمـد نادرخان  تا این زمان،«. کشیدیم را اعلیحضرت امان هللا خان

از کشور بیرون  رفته  و  خـان ، امان هللامنطقۀ جاجی پکتیا بود  در

با محـّمد نـادرخان د مگر برگشت او بصورت عاجل نا ممکن بود.

مشران لشکرنجات وطن، در قرآن تعهد وامضاء کرده بود که در 

اعـلیحضرت غازي امان »صورت پیروزی برسقاویان ، سلطنت  به 

 به یکی از اعضای خانوادۀ سراج سپرده میشود.هللا خان یا 

 (329- 32۴ رال وزیری، صص)جن«

و  آمد  کابلبه ارګ ، مّحــمد نادرخان سه روز بعد از گرفتن  

هر قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در آغوش خود سخت 

در آغوش  را حجـر اسـود»بیت هللا  ردمی گرفت،مثلی که حاجی 

او شب چهارم بعد از گرفتن کابل را درقصر چهلستون «.  میگیرد

ما بزرگان [ »1929اکتوبــر  1۵] 1308 میزان  23ر . دد گذشتان

در . یمرسـید ۀ ارگسالمخان بهچهـلستــون  ازو مّحمدنادرخان  «قومی

سپه  برای استقبال از کابــل و سـرداران آنجا تعدادی از معاریف 

آمده بودند. یک تعداد از اعضای سفارتخانه ها ادرخان نساالرمحمد 

از » حاضریندر بیانۀ کوتاه خود به مدنادرخان محّ هم دیده میشدند. 

وتمام کارنامه ها وقربانی برای  ، زحمات وتالش های خود بیان کرد 

مگر از خدمات ....وطن را به نام خود وبرادران خود نسبت داد نجات

اشاره خشک هم به ...وما وتالش های ما اندکی هم یاد نکرد

 « . ردبه وطن کاعلیحـضرت غازي امان هللا خان 
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وافراد مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان »  بدون معطلی 

امان هللا خان ) ســردار  برادرو یک تعداد بزرگان قومی و«  چاپلوس 

 مگر .کردند ادرخان  بیعتبه ن(، اهرزاده نادرخان[خو] امـیـن جان

خاموش  ، دوړو، ځدراڼ و تڼییدعو، مسیوزیـربزرگان ومشران 

فهماندند که آنها ازاین فیصله نـادرخان یق به از این طرو ماندند 

به  ،بود وامان هللا خانیکی از مخلصان . جنرال وزیري ناراض اند

این همه خون خود را امان هللا خان  بخاطر :»گفت مامور مومند

کاشکې  کنون هم جویهای خون را جاری میکنیم مگر ، ا ریختیم

را کسی همانشب به  این سخن «محصل استقالل کمی نزدیک می بود. 

 17( ]1308میزان 2۵) فردای آنروز .رسانده بودمّحمــدنـــادرخان 

 نزد بزرگان ل خان مومند گ[شاه محمودخان و مّحمد1929اکتوبر 

ی آمدند تا احوال بگیرند و درضمن خواهش نادرشاه دعوو مس یوزیر

امروزشاه  بطور خاص میخواهد با شما  »را به انها برساند که:

این دعوت را پذیرفت . جنـرال یـارمّحمـد خان وزیری .«ات کندمالق

ســردار فتــح یکجا به خانۀ شاه محمو خان و مّحمدګل خان مومند  باو 

 ، رفت.ی که نادرشاه در آنجا سکونت داشت، جا خان

 مّحمدنادرخان با داخل شده به حویلی سردار فتح محمدخان ،  

]البته بعد از احول پرسی ، د برای استقبال ما از خانه بیرون آم

افغانستان ملت : »ونشستن در سالون[نادرخان خطاب به ما چنین گفت

وطن  ر راه نجات یم. دی های شما میباشقهـرمان مدیون شخصا من و 

من ....خدمات هریکی شما انشاء هللا در دین ودنیا ضایع نخواهد شد

شما در جاجی باالی ایستاده ام که ما وعهد و پیمان امروز هم به همان 

 «آن دعا کرده بودیم.

سپه ساالر : »به نادرخان گفتجـنرال یار مّحـمـدخا ن وزیـري  

، دکابل فتح شهمت وفداکاری بزرگان قومی هللا وبا نصرت صاحب! 
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از یک بخش وطن جمع شد، مگر در حبیب هللا ]بچه سقاو[ شرو فساد 

فعال هستند و بهانه قندهار و مشرقی وشمالی  هنوز هم طرفداران او 

اکنون برای ما ضروری است تا به تعهد و پیمانی که در . می پالند

علیخیل جاجی  بسته ایم به آن عمل کنیم. با عملی شدن  همین پیمان 

 :»....گفتمّحـمد نـادرخان  جلو خون ریزی های  بیشتر گرفته میشود.

 ...ام. جاجی ایستاده علی خیلامروز هم من به همان پیمان وتعهد 

هرفیصلۀ شما عزیزان ، وطـن  بعد از آوردن آرامی وامنیت در

درتماس اعلیحضرت امان هللا خان ما با ... فیصلۀ ما برادران است

میشویم تا به وطن خود بازگردد و این کار کمی وقت میخواهد 

 (33۶ -330 )جنرال وزیری،صص«.

 

 پایان کار باند دزدان حبیب هللا کلکانی:

رکیار،از عاقبت کار وپایان سرنوشت حبیب هللا بچۀ ]داکتر زی 

سقو که به دستور نادرشاه محکوم به اعدام شده چیزی نمیگوید، معلوم 

نیست که جنرال وزیری دراین مورد که بخش جالب وبیانگر نتیجۀ 

آنهمه لشکرکشی برای نجات کابل بوده است، چیزی نگفته یا اینکه 

حوادث تاریخیصرف نظر کرده خود داکتر از آوردن این بخش از 

 است. این بخش را از زبان غبار باهم میخوانیم:

 19بچۀ سقا با همکاران خویش در تاریکی شب ]:» غبار مینویسد که 

[از دروازۀ شمالی ارگ خارج شد . اول به کوهدامن 1308میزان

وباز به چاریکار رفت وسیدحسین وزیر جنگ از قطغن رسید. اینها 

پاه ایشان در قندهار وننگرهار ولوگر وپکتیا درهم مطلع شدند که س

شکسته ویا منهزم گردیده اند.سید حسین واکثریت باند، طرفدار تجمع 

جدید وتجهیز قوا وحمله بکابل بودند، مگر عده ای دیگر که از قبل با 

سیاست اشنائی وارتباط داشتند ودر قعر دستگاه اغتشاشی دارای 
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ر وعمل جلوگیری کردند.از قبیل خواجه منزلت ومقام بودند،ازاین فک

بابوخان،وملک میرعلم خان وغیره.لهذا بسرعت مفاهمه ومذاکره غیر 

مستقیم ومستقیم بین کابل وچهاریکار شروع شد ودر یک هفته زمینۀ 

طوری مساعد شد که حبیب هللا علی الرغم پافشاری سید حسین حاضر 

نادرشاه در روی شد تا در صورت تضمین حیات او ورفقایش وتعهد 

قرآن بدون جنگ تسلیم شود. البته نادرشاه این تعهد را پذیرفت وبرای 

میزان به  25اطمینان بچۀ سقو شخص شاه محمودخان را در 

چاریکار اعزام نمود. او بسهولت و زبان سیاسی این ماجرا جوی 

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

افغانستان هنوز درسرای فتح محمدخان )پدر شیر شاه جدید 

احمدخان شیرزاد( در لب دریای کابل اقامت داشت،زیرا ارگ 

سلطنتی خساره برداشته ومساعد برای سکونت نبود. شاه در اطاق 

مستطیلی روی زمین مفروش نشسته و یکعده مامورین ومردم در 

رت بلند رفت وآمد بودند. درهمین وقت صدای موترها از عقب عما

ً حبیب هللا بچۀ سقاء وهمراهانش از موتر فرود آورده  شد، ومتعاقبا

شدند. حبیب هللا باالی پیرهن وتنبان و کورتی یک شال خشن عسکری 

بشانه انداخته بود و دستاری درسرداشت. بمجردی که اینها داخل 

حویلی شده و یک تعداد زیاد محافظین مسلح پاکتایی را در اطراف 

، احساس کردند که دیگر آزاد نیستند. نادرشاه بگفت تا خود دیدند

حبیب هللا را نزدش بیاورند. حبیب هللا بدون تغییری داخل خانه شده  

سالم بشاه داد. هیچکس از نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی 

نزد. شاه سر برداشت و به حبیب هللا نگاه کرد وآنگاه با دست اشاره 

یمت ظاهری گفت : بنشینید. در حد وسط بصف دست چپ نموده با مال

صف جایی برایش باز کردند، حبیب هللا بنشست وسکوت عمیقی در 

مجلس طاری گشت. شاه روی دریشی باالپوشی به تن ودستاری در 
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سرداشت ودر صدر مجلس به تنهائی نشسته بود. شاه بعد از سکوت 

 مختصری مجدداً چشمان سرد ومصمم خود را از پشت شیشه های

 عینک بر روی حبیب هللا بدوخت و به نرمی پرسید:

خوب! حبیب هللا خان شما ازاین همه خونریزی و ویرانی که »

 «درافغانستان نمودید، چه مطلبی داشتید؟

تا وقتی که من اختیار داشتم، هرچیزی را » حبیب هللا جواب داد: 

که خیر افغانستان دانستم اجرا کردم، حاال که شما اختیار دار 

افغانستان شده اید، هرچه را که خیر افغانستان میدانید همانطور 

خوب حاال شما چند روزی استراحت کنید »شاه گفت:«اجرا کنید.

 «باز خواهیم دید.

مکالمه قطع شد وحبیب هللا برخاسته وخارج شد. محافظین او را با 

رفقایش توسط موترها به زندان داخل ارگ رهنمونی کردند وآنها ده 

بسر بردند. البته درنهایت بی اعتنائی « مهمانخانه»دیگر درین روز 

عقرب بوقت دیگر، به امرشاه این محبوسین را  11بمرگ. در روز 

از زندان کشیده و از دروازۀ شمالی ارگ خارج ودر زیر برج شمالی 

ارگ مشرف به خندق حصار استاده نمودند. درحالیکه تفنگداران 

تیارسی صف کشیده بودند. بعد از چند ثانیه دولتی قبالً در آنجا بحال 

صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونین حبیب هللا بچۀ سقا، 

برادرش حمیدهللا سردار اعلی،سید حسین وزیر جنگ، شیرجان وزیر 

دربار، محمدصدیق خان قوماندان جبهه پاکتیا، ملک محسن والی 

محفوظ هندی کابل، عبدالغنی کوهدامنی قلعه بیگی بچۀ سقا و محمد 

معین وزارت جنگ، بروی زمین افتاد. فردا نعش اینان درچمن 

«حضوری کابل روی چوبه های دار آویزان گردید.
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ماه قدرت  خودخون مردم را در شیشه کرده  9باند دزدان سقوی که در مدت 

 بدار زده شدند 1308عقرب  11در  بودند وسرانجام

 

 
 انباند دزدان سقوی بعد از تیر بار
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 ]نتیجه گیری داکتر زیرکیار:[ 

خپلواکۍ او » اکنون برای من زیرکیار به ارتباط جنگهای

یار مّحمد خان  مدبر جنرال چشمدیدهای سرباز شجاع و «غلواکۍ

درمورد  رخداد های هر دو جنگ که  تعیین کننده و وزیري 

. موثراست، بیشتر اعتبار دارد، نسبت به فرضیه ها وحدس وگمانها

برای حصول استقالل  رامحمد نادرخان جنگ استقالل ، ردس ها انگلی

هم بسوی یک کارتوس افغانستان به پیروزی نرسانده بودند، چون او 

می پکتیا گلیس دراننظامی  از قدرت انگلیس ها فیرنکرده بود، زیرا

 «. ترسید

[ غبارمگر در خودکتاب در رابطه به جنگ تل می نویسد

:پهساالرس محمد نادرخان در  26  می  1919   با ده هزار لشكر ملی 

از مردم خوستی و وزیری و غیره و سه هزار عسكر منظم و دو 

توپ هاوتزر وهفت توپ دیگر در محاذ تل ،رسید این قوا بال درنگ 

نقاط حاکم و قصبۀ تل را اشغال کرد و در  28  می در زیر باران 

گلولۀ طیاره های  دشمن قلعۀ جنگی تل را زیر آتش هاوتزرها قرار 

داد و به سرعت ذخایر تیل و چوب و آذوقۀ قلعه را با استیشن های 

مبیسی و ریل آتش زد. قطعات (فرانتیر )آنستبلری دشمن از موضع 

خود فرار کرد و ذخیرۀ آب مورد خطر واقع شد.،درمسیرتاریخ( 

صفحۀ  768.) 

ظفر حسن آیبكنادرخان با پکتیا جبهه در که هندوستانی

ندازهوتخمینمیکرد،درکتابیکجابودوفاصلۀتوپراباقلعۀتلا

:میگویدخودخاطرات «سپهساالر مرحوم  ً  قلعۀ به را توپ شخصا

تل نشانه گرفت و آتش کرد.مرمی توپ درست بر قلعه اصابت کرد 

و چون دقیقا اندازه گیری شده ،بود اولین گلوله بر گدام قلعه  اصابت

 قلعه از و گرفت آتش همه شده ذخیره که های توده و باروت کرد.

ستونی از دود سیاه به آسمان بلند شد.مجاهدین با دیدن این وضع 

به قرار گاه گرد و نواحی شهر که هنوز هم در تصرف انگریزها بود 
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.حمله کردند لشكر از دیدن این منظره از خوشی در جامه نمی 

گنجیدچند  . گلولۀ دیگر نیز به سوی قلعه آتش شد».خاطراتکتاب(

صفحات،ایبک192حسن-208الرحمنفضلوتحشیۀترجمه

می،چاپ،2003فاضل]) 

ه بلک»زیرکیار نتیجه گیری مقاله را چنین ادامه میدهد: داکتر

 بود که وزیرستان، کندر، ژوب و ګومل  این زور وقوت مردمان 

انگلیس ها را پیهم شکست دادند وتلفات سنگینی بردشمن وارد نمودند 

! انگلیس ها را مجبور کردند تا هرچه زود تر پیشنهاد آتش بیس کندو 

خپلواکۍ  »رجنگ ! دبا نوک قلم پنچر شد مگرجنگ برده شده افغانها

شخصاً شرکت داشت، و جنرال یار مّحمد خان وزیري « او غلواکۍ 

در هردو جنگ جرگه های قومی ادامه داشتند و موضع گیریها نیز 

 «  ومشخص بود. معلوم 

 2016/ 1/ 20پایان برگردان مقاله به دری 

 

 تبصره من برنتیجه گیری این مقاله:

خواننده توقع داشتم تا داکتر زیریکیار، ازاین ]من به حیث 

مقاله یک نتیجه عمومی تر وبهتری به دست خواننده میداد. مثالً 

:اگر میگفت که سرنوشت "غلواک")بجۀ سقو( بکجا کشید؟ یا 

درپایان توصیف از فداکاری مردم وزیرستان،مینوشت که دزدی و 

دم هرقدر رهزنی کار نادرستی است وعاقبتش ذلت ومرگ است. آ

ظالم وخون خوار باشد وهرقدر بخواهد مردم را با کشتن وگردن 

زدن ودر آتش سوختن و مثله کردن بترساند و تابع خود بسازد، 

درحالی که نه سوادی  داشته باشد ونه آگاهی از دین وآیئن اسالمی 

مثل بچۀ سقو، اطاعت کورکورانه از چنین کسی یک امر نا ممکن 

خته که ادامه اینکارها تا دیر زمان نا ممکن است وتجربه ثابت سا

است. چنانکه پسرسقا، با همین تصور واندیشه، وقتی بر قدرت و 

ارگ سلطنت دست یافت، فکر میکرد که  حکومت کردن  برمردم ، 
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مثل گرفتن ارگ آسان است. ولی هنگامی که با نارضایتی مردم و 

روبرو گردید، دست  اقوام مختلف افغانستان در کابل و بیرون از کابل

به خشونت و کشت وکشتار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم 

زد ،و تا توانست مخالفین خود را که بدون شک هریکی از آنها 

انسانهای با شرف و با عزت و منور و کارفهم و کاردان این مملکت 

بودند، سر به نیست کرد. برمال و ناموس مردم تجاوز نمود، اما نه 

ضایتی و شورش  های مردم را گرفته توانست، و نه یک جلو نار

یکروز از جنگ و ستیز با مردم فارغ گشت، تا سرانجام به همت 

وفداکاری فرزندان باغیرت این کشور، از ارگ سلطنت که میگفت با 

شمشیرگرفته ام وتا زنده ام آنرا ازدست نخواهم داد، از ترس جان 

جا فرارکند و دوباره به همان مجبورگردید در تاریکی های شب،از آن

جای برود که از آنجا آمده بود. اما او و رفقای همکارش باید جواب 

ملت را می دادند. جواب آنهمه ظلم وناروائی، آنهمه کشت 

وکشتاروعذاب وشکنجه  وغارت وچپاول  وتجاوز به مال و دارائی 

ماه حکومت  9وعزت مردم را پس میدادند. آیا پسرسقو درمدت 

ریزی وتجاوز وغارت خود وهمراهانش پاسخی برای ملت  خون

داشت؟ نه خیر! پس یگانه جزائی که خاطر همه مظلومین و 

دادخواهان را تسکین داده میتوانست ، به دار زدن او وهمراهانش 

بود که به امر وفیصلۀ سران لشکر نجات کابل در نخستین روزهای 

 رویکار آمدن نادرخان  عملی گردید.[

ی جوان ما باید بدانند که خانۀ ظلم عاقبت خرابست نسل ها

وهرکس از راه دزدی وگردن کلفتی بخواهد حق وعزت مردم را 

تصاحب کند و یا غصب نماید، باید بداند که سرانجام روزی خواهد 

رسید تا مردم حقوق خود را از وی بگیرند و  مجبور خواهد بود تا 

 ا نماید![حقوق مردم را با دادن جان وحیات خود اد

 2016/ 2/ 30  تبصره هاپایان            
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 مسومقالۀ 
 

 

 

 آیا بچۀ سقو، از کوچۀ َعیّاری گذشته بود؟

  (2016/ 1/ 10-)نوشته شده  در

 

تذکراالنقــالب،آئینۀ تمام نمای فجایع  »خوانندگان ارجمند مقالۀ 

ازاین قلم،به خاطر خواهند داشت که در بخش هفتم  «حکومت سقوی

 بررسی،من در یک نتیجه گیری عمومی، گفته بودم: آن

حبیب هللا کلکانی، یک آدم بیسواد ودزد جاهل بود، واز دین  -

داری واسالمیت  اطالعی نداشت، و بنابرین از مهمترین وملموس 

ترین آموزه های دین اسالم از قبیل : انصاف وعدالت و پاک 

رآن، ترحم بر ضعفا و دامنی،وفا به عهد ومیثاق وپابندی  به سوگند ق

اسیران وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان  در جنگها، فهم و شناختی 

نداشت. بنابراین او نمیتوانست خادم دین رسول هللا باشد، بلکه اعمال 

ً برخالف دین اسالم و ارشادات رسول هللا بود.  و کردارش ، تماما

برابری قافیه محض بخاطر « حبیب هللا،خادم دین رسول هللا»نامیدن 

شعر بوده است، نه بخاطر واقعیت امر دین داری. کاتب بر او چنین 

ساالر دزدان وپیشوای بی دینان که به دسیسه لقب  »شهادت میدهد:

«خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود.
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 ،296فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص   - 



 175 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

بارنقل قول از تذکراالنقالب فیض 99با در نظرداشت  -

گردید که حبیب هللا کلکانی، هرگز دارای  کرکتر  محمدکاتب،ثابت

واخالق عیاری وخصلت جوانمردی نبوده است، وجای افسوس خواهد 

زیرا  یا کابل زمین بشمارد.« عیاری از خراسان»بود اگر کسی او را 

آئین عیاری، بنابر کتاب سمک عیار وقابوسنامه وجامع الحکایات  در

ازاصول مهم عیاری و عوفی وغیره کتب تاریخی، چند چیز 

 جوانمردی  شمرده میشد: 

 و اصل جوانمردی سه چیز است:»... 

 یکی آنکه آنچه بگوئی بکنی، 

 دوم آنکه راستی در قول و عمل نگهداری، 

 سوم آنکه شکیب را کاربندی.... 

ترین مییردان از همییه آن  و بییدان ای پسییر کییه جییوانمرد

 بود که با چندگونه هنر بود:

 ومردانه بود و شکیبا به هرکاری، یکی آنکه دلیر 

 وصادق الوعد باشد،  

 وپاک عورت و پاکدل،

و زیان کس بسود خود نخواهد، اما زیان خود از بهر  

 سود دوستان روا دارد،

 گیرنباشد و به اسیران دست درازی نکند، و زبون 

 وبیچارگان را یاری کند و بد را از مظلومان دفع کند،

د، راست شنود و انصیاف از و همچنان که راست گوی 

 خود بدهد ،و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد 

«نکند.
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 سقو، تذکراالنقالب،آئینۀ تمام نمای فجایع ، 201الدین تهرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جالل - 



 176 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کاه در شارطنامه یاا مرامناماه فاوق دیاده میشاود،   از همه اصولی

نمیادانم هیچ یک را نمیتوان در کردار وگفتار، بچۀ سقاء مشاهده کرد، 

« عیاااری»اسااتاد خلیلاای در کجااای زناادگی حبیااب هللا خااوی وخصاالت 

را سراغ کرده بود تا بادون تارس از قضااوت عادالناۀ « جوانمردی»و

تاااریخ ،وباادون شاارم از مااردم ونساال هااای بعااد از خااود، قلاام بااردارد و 

ازیااک آدم دزد وراهاازن وجااانی ومتجاااوز بااه ناااموس وشاارافت ملاات 

،عیار وجوانمرد بسازد، گوئی که مردم ما عقل وشعور وتمیز ندارند؟ 

ست برصحت گفتار داودخان علیه خلیلی . این کارخلیلی،دلیل دیگری ا

خلیلای، در واقاع تالشای از ناوع « حبیب هللا،عیاری از خراساان»کتاب

مالااه کشاای باار اعمااال ساایاه جنایااات وخیاناات هااای بچااۀ سااقو وخااودش 

منحیث سرمنشی پسرساقو اسات. خلیلای بحیاث عضاو برجساته وماوثر 

مالی وارد دار ودستۀ حبیاب هللا کلکاانی  یکجاا باا لشاکر ایلاه جااری شا

کابل شاده ودر تماام غارتهاا وچپااول وتجااوز ساقویان برماال ونااموس 

مردم وبگیرو بزن و ببند وبکش شهریان کابال ساهم داشات.او درشاکل 

دهاای وتعمیااق وگسااتردگی فجااایع واعمااال ننگااین ضااد بشااری درحااق 

شاااهریان کابااال و بخصاااوص خاااانواده سااالطنتی اماااان هللا خاااان  نقاااش 

قعاً بدرستی او را شناخته بود و کار خوبی مرکزی داشت . داودخان وا

کرد که در آغاز عهدۀ صدارت خود، وقتای او را در خاناۀ ساردارنعیم 

خان برادرخاود دیاد باا تعجاب پرساید:خلیلی تاو اینجاا چاه میکنی؟وقبال 

ازآنکه خلیلی لب بسخن بگشاید،نعیم خان گفته بود: خلیلی با خاود یاک 

مین درحیق شیما »د میخاورد کاه جلد قارآن کاریم  آورده و باه آن ساوگن

بیه » ب باه خلیلای گفتاه باود:ابال معطلی خط و داودخان، «خاین نیستم

همییین قییران سییوگند کییه تییو خییاین هسییتی وپییدرتو هییم خییاین بییود،برو 

دیاده شاود «)گمشو، وای بحالیت اگیر کسیی را بیرای مین واسیطه کنیی!



 177 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 مقاااالت آقایااان مسااعود فااارانی و داکترنباای مصااداق بحوالااۀ قاساام باااز

درهمااین پورتااال( شااادروان داودخااان شااهید بااا ایاان گفتااار خااود، تمااام 

امیدها وخیالهای باطل  خلیلای را قطاع نماود، زیارا داودخاان میدانسات 

 که : اکر جوابش را ندهد،او فکرخواهد که داودخان را فریب داده و 

 به هدفش رسیده است.

تااا همااین امااروز، در میااان عااوام الناااس مااا، وهمچنااان درمیااان 

پاکدلی  جوانان تحصیل کرده وتحصیل نکرده کشورما، مقوالتی چون:

وپییاک عییورتی، صییداقت، رازداری، محبییت، فییداکاری، دسییتگیری از 

شناسی، اسیتواری   مستمندان، شکیبائی و تحمل، حاضرجوابی، نمک

در رفاقییت و دوسییتی ، پابنییدی بییه عهیید و پیمییان وسییوگند ، دلیییری و 

از جملااه صاافات مثباات  ر اینهییا،شییبگردی، چسییتی و چییاالکی و نظییای

اخالقی واجتماعی بشمارمیروند. این صفات تا قبل از ظهاور اساتعمار 

« تفرقه بینداز وحکومت کین!»غرب در جوامع شرقی وشیوع مرض 

از جمله عالی ترین صفات یک انسان به شمار میرفت وجامعه باه ایان 

یان ارزش های معنوی واخالقی ارج وحرمت زیاد میگذاشت. تجماع  ا

خصوصاایات نیااک در وجودیااک انسااان، ارزشاای پدیااد ماای آورد کااه 

بجای اظهارهمۀ این صفات بارای یاک انساان، باا یاک کلماۀ ادا میشاد. 

جوانمرد( باود کاه تماام صافات «)َعیّار»این کلمه جامع عبارت از لفظ 

 مثبت فوق الذکر را در خود جمع داشت.

ر مرحاااوم بهارخراساااانی، در ماااورد اصااال و ریشاااه کلماااۀ عیاااا

در لغت عرب ریشه و اصلی برای خاود نادارد و در  :عیّار»مینویسد: 

لغات عربی هم معنی درستی برای این لغات نشاده اسات. گویناد: عیاار 

کسی است که بسیار بیایاد و بارود و صااحب ذکااوت تیاز باشاد. و نیاز 

گویند کسیکه بسیار گردش کند و چاالک باشد. و این تعبیرها از نبودن 

قیقی این لغات در زباان عربای حکایات میکناد و چناین اصل و ریشه ح



 178 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

معرب و از فارسی ماخوذ باشد، و اصل « عیار»بنظرمیرسد که کلمه 

اسات و « رفیاق»که عربای آن « یار»پهلوی باشد به معنی « اییار»آن 

ای » بااوده اساات و بعاادها « ادی وار»اصاال ایاان لغاات در پهلااوی قاادیم 

شده است و بناابرین بایاد « یار»و در زبان فارسی « ای یار» و « وار

«از پهلوی ماخوذ شده باشد.« عیار»لفظ 
 176

  

مانند: هرات، قهستان و زرنج  از همان اوایل اسالم،درشهرهای 

و بست و کابال و بلاخ و مارو، و شاهرهای دیگار ، عاده ای از جواناان 

گیری،  بااازی، کشااتی غیااور و پرشااور و عالقمنااد بااه پهلااوانی، چوگااان 

آرائاای و غیااره ، دساات بااه   بااازی و معرکااه  ناادازی، تیااغا شاابروی، کمند

زدنااد کااه « جااوانمردان»یااا « عیاااران»تشاکل گااروه هااای پنهااانی  بنااام 

 میتوان آنرا به مثابۀ احزاب متشکل امروزی به حساب گرفت.

چون ترک قبایح و رعایت محاسان در میاان عاوام النااس، مارام 

آداب « عیاران»ابر آن، اساسی این گروه )عیاران( را احتوا میکرد، بن

و شااعارها وشاارایط خاصاای را باارای خااود وضااع کردنااد کااه داوطلااب 

عضااویت، باارای پااذیرش در حلقااه شااان ،بایااد آن  شاارایط را پذیرفتااه 

نامااه میااداد وخطبااه  مراتااب آن را طاای میکاارد. داوطلااب عضااویت عهد

در حضور جمعی  «استاد»یا « پیر»یا« پدرعهد»طریقت در محضر 

ار،خواناااده میشاااداز سااارهنگان عی
 177

. ساااپس داوطلاااب عضاااویت از 

آورد و ماي  سرصدق با الفاظ بسیار ماوثر مراسام تحلیاف را بجاای مای

سوگند به یزدان دادار کردگار و به نور و نار و مهر و به نان  »گفت:

«و نمییک و نصییحیت جییوانمردان، کییه غییدر نکنیید و خیانییت نیندیشیید.
 

[
178

م ییار باشییم و دوسیتی با هی»[ و با همدیگر سوگند میخوردند که: 
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  289و  288، ص 132۴کایات و لوامع الروایات ،چاپ الح بهار، منتخب جوامع - 
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 290،منتخب جوامع الحکایات، ص90غبار، افغانستان درمسیرتاریخ ،ص  - 
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 و موارد دیگر 1۵ص  2، ج 307ص  1سمک عیار ج  - 



 179 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کنیم، و به جان از هم باز نگردیم، و مکیر و غیدر و خیانیت نکنییم، و 

 رضا ندهیم، و با دوستان هم دوست باشیم و با دشمنان هم دشمن 

] «باشیم، و کار به مراد یکدیگر کنیم.
179
] 

بستند و نمک و آبی به او می  پس از مراسم تحلیف، کمرش می  

یعنی)بااخلق خاداوفا « وفا وصیفا وسیخا»اتب چشاندند. وطی کردن مر 

کردن، سینه را ازکینه صاف داشتن،آنچه داری بماردم باذل کاردن( را 

کاااه مراتاااب جاااوانمردی بود،برذمااات اوماااي گذاشاااتند و او نیاااز شااالوار 

پوشااااید، ] مخصاااوص ماااای 
180

[ و پارچااااه سااارخ یااااا زرد باااار گااااردن 

انااداخت و کمناادی در دساات و خنجااری درکمرمیاازد.] می
 181

ه [ و آماااد

محساوب  « جوانمردان»خدمت جوانمردی میشد و بدین ترتیب از اهل 

 میشد.

چاااون بناااای کاااار عیااااران، بااار چااااالکی و چساااتی و شااابروی و  

شبگردی و طرفداری از مظلومان و دساتگیری از تنگدساتان باود، لاذا 

ایشاااان بااارای کماااک باااه مساااتمندان، در بااادل مااازد، باااه بدرقاااه قوافااال 

هاای غیار معماول  ا و دهاات را از راهپرداختد و فواصل بین شاهره می

العبور، با شاتاب و  های صعب وناشناخته از دل بیابانها و کوه ها و دره

باادون باایم طاای میکردنااد و ماموریاات خااود را انجااام میدادنااد و هرگاااه 

پرداخاات، ضاارب شساات آنهااا را  کاااروانی، باااج خااود را بااه ایشااان نمی

 ضی ایشان را بگونه دیگر میخورد و به همین جهت است که بع

اند.] گفته« رهزن»
 182

] 

 حافظ گوید: 
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 1۵ص  2همان اثر، ج  - 
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 ببعد 290بهار، منتخب جوامع الحکایات ،ص  - 
181

 90افغانستان د رمسیر تاریخ، ص - 
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 ۴0۴، ص 2، مروج الذهب مسعودی، ج ۴۶یعقوب لیث ص  - 



 180 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 کدا م آهن دلش آموخت این آیین عیاری 

 کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد 

همینگونااه باارای کمااک بمااردم بینااوا و یااا دفااع ظلاام از مظلااوم از  

ها بااال میرفتناد و  و انداختند و از برج و بار ها میگذشتند یا کمند می نقب

پرداختناد. در اینگوناه  یاد ثروتمنادان و متنفاذین و حکاام ظاالم میبه تهد

حاااالت، سااالح شااانرا، خنجااری باارای کناادن نقااب، یااا سااوهانی باارای 

هاای دژهاای  رفتن بار کنگره بریدن زنجیر و قفل و یا کمندی برای بااال

زدن تشکیل میداد.] ناگشودنی، یا فالخن برای نشان
 183

] 

 

 صفاری :کارنامۀ یک َعیّار از دودمان 

 هجری،  298پس از سقوط دولت صفاریان بدست سامانیان در 

هجااری امیاار بااوجعفر یکاای از  311نصااربن احمااد سااامانی در سااال 

صاافاریان ماادبر و خردمنااد را بااه حکوماات سیسااتان نااامزد کاارد. امیاار 

را درمادح « میادرمی»بوجعفرهمان است که رودکای قصایده معاروف 

همیه »ئت نمود و حضار دربار وی سرودو آنرادر دربار امیرنصرقرا

بیک زبان گفتندکه: اندراو هرچه میدیح گیوئی مقصرباشیی کیه میردی 

امیرنصرگفت: همه نعمتی ماا را هسات اماا بایساتی کاه »و « تمامست.

امیربااا جعفاار را بدیاادمی، اکنااون کااه نیساات باااری یاااد او گیااریم و همااه 

گاان مهتران خراسان حاضر بودند، یاد وی گرفت وبخورد و هماه بزر

خراسان نوش کردند. آنگاه که سیکی بدو رسیدجام سیکی سر مهرکرد 

و ده پاره یاقوت سرخ وده تخت جامه بیش بها و ده غاالم و ده کنیازک 

تاارک همااه بااا حلاای و حلاال و اسااپان و کمرهااا، نزدیااک وی فرسااتاد بااه 

 سیستان و آنروز برزبان امیر خراسان برفت که اگرنه آنست که امیر 
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 الخ 3و  2و 1سمک عیار، چاپ دکتر خانلری، ج  - 



 181 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 انع است یا نه،)وگرنه( باآن دل وتدبیر ورائی و خرد باجعفرمردی ق

«]که وی دارد، همه جهان گرفتستی.
 184

] 

تااااریخ سیساااتان، داساااتان یکااای از عیااااران منساااوب بخانااادان  

صاااااافاری را بااااااازگو میکنااااااد کااااااه معاصروازخویشاااااااوندان همااااااین 

امیربوجعفرصاافاری بااوده اساات. ایاان داسااتان نمونااه تیپیااک یااک عیااار 

همت است که بسیار دلچسپ ،گیرا وآموزنده اسات.  ویک آزادمرد بلند

بنابر روایت تااریخ سیساتان: پاس از انتصااب امیربوجعفرباه حکومات 

سیستان و ظاهراً بعد از آنکه هدایای امیر خراسان به سیستان میرساد، 

اونیزهااادایای ازسیساااتان بخااادمت امیرخراساااان باااه بخاااارا میفرساااتدو 

را  هر بوعلی و محمد حمدونطادونفرازسرداران لشکرخود بنام های 

روزی امیار بخاارا در ریگساتان » برای تقدیم هدایا نیاز هماراه میکناد.

دوازده هزارسوار جرارجمع کرد تا گوی زنند. طاهر باوعلی و محماد 

حمدون لشکری نیزحاضر بودند. امیرخراسان حاجبی را فرمان دادکه 

شاه را باه به میرکان سکزی بگوی تا آنهاهم گوی زنند. حاجب دستور 

آنهااا گفاات. طاااهر بااوعلی و محمدحماادون خاادمت کردناادو گااوی زدنااد، 

 چندانکه از دوازده هزار سوارخراسانی گوی بردند.

سپاهساالرخراسااان کااه ماارد عاارب بودبااه پارساای گفاات: آبادباااد  

شااهری کااه چنااین مردماای دارد.محمدحماادون گفاات : کمینااه سااواران آن 

سواران ملک نیماروز بمیادان  شهرمائیم ومارا یارای آن نباشد که پیش

برویم. ازجواب آن امیرخراسان خشنود گشات. و هاردوی را خلعات و 

مااال باای انااادازه داد وفتیااک خاااادم را بااه طاااهر باااوعلی بخشااید. کاااار 

امیرطاهربوعلی کاه ماردی عاالم وساخی وعاادل ونیکوخصاال باود از 

آنجا باالگرفت)مادربوعلی طاهرعایشاه بنات محمادبن ابای الحساین بان 
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ی بن لیث بود(. و امیر خراسان او را به جنگ امیرماکان به گرگان عل

فرساااااتاد. امیااااارک طوسااااای وعبااااادهللا فرغاااااانی را بزیااااار دسااااات او 

داد.طاهربوعلی باسپاه خاویش روان شاد و جنگای ساخت کردتاا ماکاان 

 شکست یافت و گرگان غارت گردید....

امیرطیییاهر بمییییدان ماکیییان شییید وخیمیییه بزدوکسیییی  

ر سیرای اوغیارت کنید وکمتیرین مالهیا رانگذاشت کیه انید

هییزار مرکییب تییازی وهییزار اسییتر بردعییی برآخوراوبییود، 

وخییییییییادمی را بخوانیییییییید واجراهییییییییای غالمییییییییان)اموال 

موردضرورت( وسرای زنان او همی دادبزیادت از آنکیه 

امیرماکاان باه طبرساتان رفات و از آنجاا  ماکان داده بیود.

ن باااه ترکساااتان شاااد وساااواران زیاااادی گاااردآورد وناگهاااا

بردشمن شبیخون زد. امیرک طوسی و عبادهللا فرغاانی و 

فتیک خادم و ابولحسن گاشنی که حاجب الحجاب باود، باا 

سپاه خویش فرار کردند، اماا طااهربوعلی باا تنای چناد از 

ماااردان سیساااتان خاااویش مقاومااات کااارد تاااا باااه اساااارت 

رفتند.امیرماکان اساراء را درقفاس آهناین کارده باه زنادان 

متأساااف باااود کااه کااااش مااان طااااهررا  انااداخت، اماساااخت 

دوسیال  بدیدی تا خدمتی کردمی بادان نیکاوئی کاه اوکارد.

بعد روزی خادم ماکیان، بزنیدان انیدر شید و امیرطیاهر را 

بدید و بشناخت و شتابان بیه نیزد امیرماکیان آمید وگفیت: 

طاهر اندربند تست. امیرماکان به نفس خویش به زنیدان 

خواسیییت انیییدر  شییید و طیییاهر را زمیییین بوسیییه کردوعیییذر

ندانسیییتن و بییییاورد اورا وبجیییای خیییویش بنشیییاند وخیییود 

بخییدمت بایسییتاد وبسیییارجهد کردتییا بنشسییت و صییدغالم 
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وصیدکنیزک وبیسییت هیزار دینییار وصیدهزار درم فرسییتاد 

طییاهر را وکوشییکی بیاراسییت وسییتوران ومرکبییان نیکییو 

چنانکیییه ماکیییان وپادشیییاهان راباشییید بفرسیییتاد ویکشیییب 

وزیرخییییویش رانزدیییییک ویکروزمهمییییان داشییییت، پییییس 

اوفرسییتاد واز امیرطییاهر خییواهش کردکییه: توامیربیییاش 

ومن سپهساالرت. طاهربوعلی گفت: نیکو گوید، اما اگر 

اییین همییه بییرای آن همییی کنیید کییه میین براسییتای )درحییق( 

حرم واسباب وی کردم تا مکافات آن باشد! من آن از آن 

کردم، که این میراث از اجداد من بمن رسییده اسیت، چیه 

نهییا کییه جهییان گرفتنیید، هرجییا کییه بییه سییرای آزادمییردان آ

رسیییدندهمان کردنیید. اییین عییادتی بییود کییه میین از نیاکییان 

خییویش نگهداشییتم. او رابگییوی کییه هرکییه را نییه پییرورده 

. ای بیییراو اعتمیییاد مکییین!... ماکیییان گفت:فرمیییان تراسیییت

]چندی بعاد[ امیار طاهرباه خراساان رفات، چاون باه یاک 

رخراسان نامه نوشت وخبار منزلی بخارا رسید، سوی امی

کاارد. دگاار روزامیرخراسااان سااپاه برنشاااند وخااود تااا یااک 

فرسنگ به اسقبال اوباز شاد... او را ساخت نیکوداشات و 

خلعتهاااااء نیکااااو داد وارآنجااااا نامااااه کاااارد نزدیااااک امیاااار 

«]بوجعفرتا فاراه اورا داد و آنجاا باود تاا ایان حالهاا افتااد.
 

185
] 

یرطییاهر تییاریخ سیسییتان جییای دیگییری درمییورد ام 

امیرطاهر بوعلی میردی عیادل وکیاری بیود » نویسد: مي

وسییخی و عییادل ونیکوخصییال وسیسییتان بییدو آرام گرفییت 

                                                 
185

 332-328تاریخ سیستان، ص  - 
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از بس عدل وانصاف کیه بررعییت خیاص وعیام لشیکری 

بود اندرعهید او، و امییر  بیاجعفرهم ایین عیادت داشیت... 

واگرسیییَِر مییروت وعیّییاری امیییر طییاهر گییویم قصییه دراز 

«]گردد.
186
] 

موناااه کامااال یاااک عیاااار و یاااک جاااوانمرد پاکااادامن ایااان اسااات ن 

وناموس دار، که اجازه ناداد کسای از لشاکریان فااتح باه خاناه وسارای 

 کاسااتی  در مایحتاااج روزانااه حاارمکماای دشاامن مغلااوبش داخاال شااوند و

سرای دشمن احساس گردد . این رفتار جوانمردانه وعیارمنشاانه مملاو 

ساند امیرخراساان و هام ازسربلندی و آزادگی باود، چنانکاه هام ماورد پ

 مایه افتخار برای هموطنانش گردید.

گذاشته اما پسر سقاو که هرگز ازکوچۀ  جوانمردان وعیاران ن

 دامنی وناموسداری وجوانمردی  وکبود واز فضایل اخالقی وپا

دستگیری از مظلومان  وحمایت از زنان واسیران بهره ای نداشت، 

عه بشمار می آمدند،ترحم بر ناموس مردمان که ضعیف ترین قشرجام

نمیکرد و هیچگونه حرمتی به شأن وحیثیت وعفت آنان روانمی داشت 

ومخالفان خود را با تهدید به تجاوز بر زن ودختر ومادر وضبط مال  

میتوانید نشان ا کس آی .وادار به تسلیم میکرد تهدید وومنال شان ،

یر ازغارت شهریان کابل درمدت نه ماه حاکمیت بچۀ سقو، غ د کهبده

و تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه 

وتوهین وتحقیر وتشهیردر انظار عامه، و بزور رقصاندن زنان و 

 بچه های نوجوان شان، چه جیزدیگری از بچۀ سقو دیده اند؟

مشتی آدم چاپلوس وابن الوقات ناام ایان اعماال دور از  متاسفانه 

ی تعبیار میکردناد. عساکرساقوی  هروقتای عیاار شرافت وانسانیت را،
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که برای سرکوبی قومی فرساتاده ماي شادند، تماام ماردان را از دم تیاغ 

می کشیدند و دارائی و هستی شان راغارت میکردند و زن و فرزندان 

 بردند.  آنان را به اسارت وبردگی می

 "تفو برتو ای چرخ گردون تفو"

 که دزدی کند سلطنت آرزو !

 پایان
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 مچهارمقالۀ 

 

 

 مقام بچۀ سقو درخاطرات خلیلی

 باالتر از پیغمبر قرار گرفته ؟ 

 

 (2016/ 1/ 2۵   )نوشته شده در

 

 زیرعنوان خویشدانشمند افغان آقای احمدفواد ارسال، درمقالت 

صفحاتی از کتاب استاد خلیلی در ارتباط به مشاهدات درمورد :»

جمله زیبا وآموزنده ئی را از زبان دو  ،«حبیب هللا کلکانی بچۀ سقو

وهمکارش « تونی ونسن»استاد پوهنتون استرالیا بنامهای 

در مورد   (Tony Vinon and Desmond McDonnell«)دیزموندمکدانل»

 :چنین یاد داشت کرده اند (War Narrative) حکایت و راویت جنگ 

 کوشش برای برحق نشان دادن یک جنگ وکوشش برای بدست»

آوردن حمایت وپشتی بانی با استفاده از یک قصه وحکایت متقاعد 

«.کننده را حکایت یا روایت جنگ گویند
187
 

تذکراالنقالب، آئینۀ سپس آقای ارسال با اشاره به مقالۀ اخیرم)

( از قلم فیض محمدکاتب هزاره که رخدادهای تمام نمای فجایع سقوی

هللا کلکانی را بطور  سیاسی واجتماعی واخالقی واسالمی دورۀ  حبیب
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 187 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

روز مره ضبط وشرح نموده است از مقاله های نام می برد که از 

سوی داکترصاحب کاظم ، یکی درتائید محتویات تذکراالنقالب فیض 

نقش انگلیس در رویکار آوردن واز بین »محمدکاتب و دومش مورد 

، به نگارش آمده ودر همین «بردن بچۀ سقو واستقرار نادرخان

 ه نشر رسیده اند.پورتال ب

آقای ارسال با درنظرداشت هدف حکایت و روایت جنگ به  

دیده میشود که حکایت و روایت تاریخی  »این نتیجه رسیده تا بگوید:

به «:]( موجود بوده و است1929در مورد وقایع سال های متذکره)

این معنا که گروهی از نویسندگان ومحققین ما در دفاع از[ استقالل 

ن برضد استعمار انگلیس ، برای ترقی و پیشرفت  مستقل افغانستا

کشور می جنگند. وگروهی دیگراز نویسندگان ما بنابر ملحوظات 

قومی وتباری یا مصلحتاً، روی کار آمدن حبیب هللا کلکانی را، با تمام 

حرکت ضد فجایع ضد انسانی وضد اسالمی وضد مدنی او ،یک 

مان هللا خان کافر شده بود وحبیب هللا میدانند و براین عقیده اند که اکفر

 یک مسلمان واقعی بود وکمر به خدمت دین رسول هللا بسته بود؟

اما نقل قولهای که من از مشاهدات و چشم دیدهای یک مورخ 

در ،تذکراالنقالببا دانش و نامدار کشورمال فیض محمدکاتب ازکتاب 

از حبیب هللا  هفت بخش مقاله ام اقتباس کرده ام ،  حتی یک بار هم

کلکانی ذکر خیری  به مالحظه نرسید که نشان بدهد او در راه دین 

وایمان قدم گذاشته باشد، ورنه کاتب مورخ بی انصافی نبود که در 

ساالر دزدان وپیشوای بی  » :»باره اش اینطور به تکراربنویسد:

دینان که به دسیسه لقب خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقیقت 

« مر هادم آن بود.ونفس اال
188 
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 188 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

صابون "دین ،مذهب ،عیاری"، لکه های  آنهای که میخواهند با

ماندگار دزدی وآدمکشی وتجاوز به ناموس مردم را از صورت بچۀ 

زنگی نگردد به شستن  »سقو پاک کنند،غافل ازاین حقیقت اندکه 

 «. سپید

" قضاوت میکند،این سخن به این بیرحمانه میگویند : تاریخ  "

عنی است ک تاریخ  در قضاوت خود، لحاظ و پاس کسی را نمینماید. م

قضاوت میکند، نه « عادالنه»به همین خاطر باید گفت که تاریخ 

! زیرا چلو صاف انسان ها را از آب می کشد و خوب و بد بیرحمانه

آنها را نمایان میکند وحقیقت را برمال  میسازد.  همانگونه که آفتاب 

انگشت پنهان نمود، حقیقت را نیز نمیتوان با دروغ  را نمیتوان با دو

 وبهتان گوئی پنهان کرد.

بازنگری دورۀ »کتاب )تذکراالنقالب( کاتب هزاره ، وکتاب  

ازداکتر زمانی ومقاالت مستند ومحققانۀ « امانی وتوطئه های انگلیس 

داکتر سید عبدهللا کاظم به ارتباط نقش انگلیس ها در عروج وسقوط 

 کلکانی و روی کار آوردن نادرخان ،واخیراً مقالت نیرومند حبیب هللا

وکم  نظیرآقای داکتررحمت  زیرکیار در پورتال افغان جرمن  آنالین 

بر  آفتاب درخشانوسایر رسانه های جمعی افغانی، هریک مثل 

گوشه های تاریک تاریخ افغانستان در دهه سوم قرن بیستم میدرخشند 

آفتاب آمد  نها را ندارد. چونکه بقول موالنا:وهیچکس توانائی بطالن آ

 دلیل آفتاب !

،که درخاطرات خلیلی «هذیان گونه »نکته جالب ولی سخت 

توجه مرا بخودجلب کرد، اینست که ،خلیلی برای دختر خود ماری از 

من از حبیب هللا پرسیدم: که چی »...زبان حبیب هللا کلکانی میگوید:

ز من خواسته که امان هللا را سرنگون خدا ا:گپ است؟ حبیب هللا گفت
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کنم.
 189

به کتنگ مقالۀ آقای ارسال ازکتاب خاطرات خلیلی توجه « 

 کنید:

 

 

ً خلیلی تا پنجاه سال بعد ازاولین  سوال اینست که آیا واقعا

مالقات خود با حبیب هللا کلکانی، هنوز هم متوجه نشده بود که این 

وه گوئی  و از لحاظ سخن )بچۀ سقو( بیسواد و خدا نشناس ،یا

و نباید از سوی یک مسلمان معتقد به خدا  کفراست!اعتقادات اسالمی 

و پیغمبرش رسول اکرم)ص[ تکرار شود، اما خلیلی با فهم به روح 

مسئله ، میخواهد بازهم به نفع حبیب هللا و برضد امان هللا خان ]که 

د و با مستوفی الممالک پدر خلیلی را اعدام کرده بود[ دروغ بگوی

خواسته مقام او را در نزد خدا، از مقام روایت از زبان بچۀ سقاو، 

 پیغمبر اسالم نیز باالتر نشان بدهد!؟ 

مسلمانان میدانند که حضرت محمد پیغمبرخدا، بوسیله جبرئیل 

پیام خداوند را می گرفت وبعد به امتش میرسانید، اما دراینجا، حبیب 

تل حاکم چاریکار وبقول کاتب هللا دزد، ورهزن وبگفتۀ خلیلی قا

نفرمسلمان دیگر ، بدون  400هزاره، قبل از رسیدن به قدرت قاتل 
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ً با خدا در تماس است و کالم  واسطه جبرئیل و سایرمالیکه مستقمیما

 خدا را دریافته وبرای سرنگونی امان هللا خان کمر بسته است ؟؟؟

راست این چگونه پدر وچگونه وجدانی است که به فرزند خود 

نمیگوید وحقیقت را آشکار نمیسازد وبخود  حق میدهد تا به 

(، بجای حقیقت 1929دخترخود ، پنجاه  سال پس ازدوران سقوی)

دروغ بگوید و دخترش آن دروغ را مثل یک حقیقت مسلم قبول کرده 

واز طریق چاپ خاطرات پدر به گوش مردم میرساند وهیچ کسی هم 

 ی اعتراض  نمیکند؟!  به این کفرگوئی بیباکانۀ خلیل

موضوع دیگری که در یاد داشت های خلیلی قابل توجه است 

وخلیلی به آن با افتخار میکند، دعوت ضیاء الحق حاکم نظامی 

پاکستان ، دشمن درجه اول افغانستان است. دشمنی که از روز 

کودتایش برضد ذوالفقارعلی بوتو، در پاکستان  تا امروز مردم  

وشی را ندیده اند. خلیلی بنابر عادت وخصلت تملق افغانستان روی خ

و چاپلوسی خود که در دربار ظاهرشاه آنرا مشق وتمرین کرده بود، 

متاسفانه در وصف این دشمن خونخوار افغانستان ضیاء الحق، قصاید 

غرائی سروده و او را همپایۀ  سلطان محمودغزنوی شمرده است.او 

 یسد :به افتخار از دعوت ضیاء الحق مینو

درنیوجرسی بودم که مکتوب رسمی به امضای  1983در دسمبر » 

قاضی محمدافضل خان]سابق قاضی القضات پاکستان[ ودراین وقت رئیس رابطۀ 

اسالمی میباشد... به من نوشته بود که: رسماً وظیفه دارم تا از طرف رئیس 

هنگی جمهورپاکستان، ضیاء الحق به شما ابالغ کنم که شما بحیث مشاور فر

رئیس جمهوردر امور فرهنگی مهاجران افغانی مقررشدید. من پاکستان رفتم 

واز طرف مجاهدین استقبال شدم. به قاضی گفتم:اگر بدون دفتر رسمی، بطور 

ازاد مقررشوم، وظیفه مشاوریت را بکمال افتخار قبول دارم. قاضی اصرارکرد 

مانند دیگرمامورین پای تا من به دفتر رئیس اتاق وموتر ودفتر داشته باشم، و

بند حاضری شوم... یک هفته بعد مرا بصورت ازاد بحیث مشاور فرهنگی رئیس 
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همانقدر معاش مقررکردند که گذارۀ من میشد.  جمهورپاکستان افتخار بخشیدند و

 «. در اسالم آباد اقامت کردم و در ناظم الدین رود به کار آغاز کردم

ضیأالحق از شخصیت های است »ید: گومی خلیلی دروصف ضیاء الحق 

که بقای پاکستان حتی بقای مسلمانان تمام این منطقه را یعنی ایران را هم، به 

آزادی افغانستان مربوط میداند. درتاریخ هزار سالۀ نیمقاره هیچ اثر قلم یا نقش 

قدم نیست که افغانستان در آن سهم نداشته باشد، یعنی همیشه داشته از محمود 

أالحق....غزنوی تا ضی
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 -اقای ارسالخاطرات استاد خلیل هللا خلیلی، نشردخترش ماری خلیلی،ضمیمه در مقالۀ - 

 افغان جرمن آنالین
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در فیس بوک خود  2016جون  21مهرو ولی زاده در تاریخ 

 خلیلی هللا خلیل استاد توسط پاکستانی ضیاءالحق ستایش از نفرت در

 نوشته است:

 تنم و جان سوخت تو شعر از که         دشمنم چنان ودیــست خلیلی؛

 زنم آتش در نــم را ملهـــج بدان        تو از آثاری به ابمــی دست اگر

 « 201۶ جون 21 بدیهه مهرو 

 در همان پاکستان است که خلیلی به  دستور ربانی رهبر 

عیاری از »جمعیت اسالمی ودشمن خاندان سلطنت افغانستان، کتاب 

را در تائید اعمال  حبیب هللا کلکانی مینویسد و درآن دزدی « خراسان

ز سوی ساالر ها وغارت و چپاول و تجاوز برحقوق دیگران را ا

جوانمردی( «)عیاری»دزدان کوهدامن وکوهستان در زیر کلمه  

توجیه میکند، درحالیکه عیاری وجوانمردی با قتل وغارت وچپاول 

وتجاوز برناموس دیگران،هیچگونه همسوئی ندارد و برخالف آئین 

عیاری است. مگر خلیلی کتاب را برای پنهان کردن اعمال خود در 

پسرسقو وهمچنان انتقام کشی از امان هللا خان و  همدستی وهمیاری با

 نادرشاه وظاهرشاه مداهنه  پرور وچاپلوس نواز نوشته است. 

پیام کتاب خلیلی به جوانان شمالی وبخصوص کلکان  

وکوهدامن اینست که دزدی وغارت وچپاول مال ومنال مردم عملی 

ما به بجا است که از پدران تان ]که عیاران خراسان بودند[ به ش

میراث مانده وهر وقتی که دست تان برسد از غارت و چپاول شهر 

کابل و تجاوز برمال وناموس آن شهر بزرگ وپایتخت کشوردریغ 

 نکنید!؟

وبرخی از جوانان کوهدامن به پیروی از این درس های خلیلی، 

درسالهای بعد از سقوط طالبان دست به کارهای شبیه اعمال بچۀ سقو 
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ز آنها حبیب هللا استالفی نامیده میشد که در قضایای میزدند و یکی ا

 تجاوز ودزدی واختطاف پسران ودختران  کابل وکوهدامن  در

 روزهای اخیرعهد کرزی دستگیر و محکوم به اعدام شد.

 چنین است ماهیت کتاب عیاری از خراسان، استاد  خلیلی،

شاعر بی همتای ملت افغان، سرمنشی حبیب هللا کلکانی وبعد 

سرمنشی دفتر ظاهرشاه ودر آخر مشاور فرهنگی ضیاء الحق حاکم 

 نظامی  پاکستانی وباالخره عضو جمعیت اسالمی استاد ربانی؟

 پایان
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 مپنجمقالۀ 

 

 آیا بچۀ سقو از ظاهرشاه، با ناموس تر بود؟

 (2016/ 1/ 28-نوشته شده در)

 

   

 درهنگام پادشاهی محمدظاهرشاه               پادشاهیدر هنگام حبیب هللا 

 

را  با بحث  2015میتوان گفت:پورتال افغان جرمن آنالین سال 

 تذکراال»پیرامون حبیب هللا )بچۀ سقو( آغازکرد و با معرفی کتاب 

) آئینۀ تمام نمای فجایع سقویان(، اثرگران سنگ فیض محمد  «نقالب

وردن  واز میان کاتب ، به پایان برد؛ درحالی که بحث برچگونگی آ
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بردن  حبیب هللا  کلکانی و روی کار آمدن نادرخان، با نقش تعیین 

 کننده انگلیس در سرنوشت سیاسی افغانستان، هنوز هم ادامه دارد.

سال پار، درسلسله بحث وفحص برپیشه وشغل حبیب هللا   

نوشتۀ استاد خلیلی،نیز یاد شد « عیاری ازخراسان»کلکانی، از کتاب 

گان افغان مقیم خارج، نظریات واطالعات خود را دربارۀ و نویسند

خلیلی وشخصیت او نیز ابراز کردند. من نیزدر بارۀ اینکه : چرا 

را نوشت؟ ،مقالتی نوشتم « عیاری از خراسان»استادخلیلی کتاب 

ودالیل خود را بیان کردم. البته هستند کسانی که وانمودمیکنند شعر 

ها لذتی خاص دارد،لذا قطعه ای از دوست اند وشعرخلیلی برای آن

اشعار خلیلی را برمی گزینند و جمالتی بر پیش وپس آن می افزایند 

ودل خوش میکنند که  حق استاد را ادا کرده اند، درحالیکه واقعیت 

چیز دیگری است: آنان از این جهت به استاد خلیلی ابراز عالقه 

و شاه را مدح  میکنند که او روزگاری شاعر دربار ظاهرشاه بوده

میکرده است. پس استاد خلیلی نیز دوست ظاهرشاه است وسلطنت 

طلب ،حاالنکه گذشت زمان، ثابت ساخت که استادخلیلی، نه سلطنت 

طلب و نه دوست ظاهرشاه بود. زیرا هنگامی که درخدمت  ضیاء 

الحق حاکم نظامی پاکستان قرارگرفت و بعد بدستور ربانی 

را به نام حبیب هللا کلکانی نوشت و  « عیاری از خراسان»کتاب

بدست نشر سپرد، ثابت کرد که او عضوجمعیت اسالمی برهبری 

ربانی شده و دیگر عالقه ای به ظاهرشاه و دستگاه سلطنت  ندارد. 

پسرانش نیز با پیروی از پدر درخدمت شورای نظار در آمدند، 

، و تا امروز سفیرکبیر افغانستان 1992چنانکه مسعود خلیلی از

نمایندۀ خاص ربانی ومسعود برای فروش جواهرات زمرد پنجشیر 

والجورد بدخشان در بازارهای هند و سنگاپور وبانکوک است. در 

این باره میتوان مطالب بیشتری در سایتهای انترنتی و یوتیوب پیدا 



 196 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کرد، ولی افسوس که هیچ وزیرخارجه ی او را از مقامش حذف کرده 

 نتوانسته است؟

دارم که در دهۀ دموکراسی ظاهرشاهی، روزی نبود که بخاطر 

چند شب نامه از سوی احزاب چپی و راستی در ساحۀ پوهنتون کابل 

و یا در لیسه های شهر و یا درپارک زرنگار و یا در مطعبۀ  دولتی 

پخش نشود. چون من درعین ایفای وظیفۀ معلمی بعد از ظهرها نیز 

بودم وهفته چند بار به مطبعه  اآریانکارمیکردم ومدتی مهتمم مجلۀ 

میرفتم.من اکثراین شب نامه ها را می دیدم ومیخواندم، تقریباً نصف 

این شبنامه ها در مذمت خلیلی وافشای شخصت وماهیت او بود که 

درآن زمان در پارلمان افغانستان وکیل وصاحب حزبی بنام زرنگار 

زکارنامه های او بود. حقیقت اینست که از همان زمان تا اکنون ،که ا

اطالع بیشتری حاصل کرده ام،او درذهن منحیث یک شخصیت 

ضعیف وابن الوقت وغیر قابل احترام جاگرفته است. واما  در دل 

  اشخاصی چون آقای مایار وامثالش جای خاص دارد.

آقای مایار که خودش را خیلی مخلص ظاهرشاه نشان میدهد، 

شاه حرمت می گزارد و مگر در واقعیت به خیلی بیشتر از ظاهر

ازخاطر گل روی خلیلی، بچۀ سقو را نسبت به ظاهرشاه ،شخص با 

ناموس تری میشماردو چندی قبل که من به استناد کتاب 

فیض محمدکاتب هزاره ،نقل قولهای از چشمدیدهای « تذکراالنقالب»

آن مؤرخ دانشمند  مبنی غارت وچپاول وبی ناموسی ها دزدان سقوی  

کابل به نشر سپردم، آقای مایار در مقالۀ اخیرخویش، درحق شهریان 

که کاتب یک  را متذکرگردد نکته با نقل قولهای خود میخواهد این

بود وگفته هایش در بارۀ حبیب هللا سنی « شیعه ومتعصب»شخص
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مذهب ]بیسواد ودزد جانی ومتجاوز به مال وناموس مردم [ حقیقت 

دعایی اینست که اکر فیض ندارد. ولی دلیل ما برای تردید چنین ا

محمدکاتب شخص متعصبی می بود ، چگونه میتوانست  بیش از چهل 

سال  در دولت سنی مذهب  امیرعبدالرحمن خان وامیر حبیب هللا خان 

و حاکمیت امان هللا خان کارکند، وآثار تاریخی ماندگاری از خود 

 برجای گذارد که پوهاندحبیبی شرح حال جامعی از علمیت وشخصیت

وکار و پیکار او درکتاب جنبش مشروطیت نوشته است چیزی که شما 

 در سوانح خلیلی سراغ کرده نمیتوانید.

فیض محمدکاتب اگرانسان متعصبی می بود از شجاعت 

ومقاومت پشتون های مبارز وردک و تگاو وهودخیل وجاجی تعریف 

وتمجید نمی نمود وتنها از مردان شیعه توصیف میکرد، درحالی که 

نین کاری نکرده است. بنایرین موضوع بکارگیری تعصب با سنی چ

ها، واز جمله با حبیب هللا کلکانی درتاریخ نگاری فیض محمدکاتب و 

در تذکراالنقالب او، برای من نگارنده قابل قبول نیست. برعکس 

تعصبی که در درون آقای مایار ترسب کرده بود، در این نوشته شان 

ذیل من  ثابت خواهم نمودکه آقای مایار،به برون زده است. درسطور 

 خلیلی وبجۀ سقو بیشتر از ظاهرشاه و فادارمانده است.

آقای مایار که خودش را خیلی مخلص ظاهرشاه نشان میدهد، 

به یاد تو  »درماه مارچ سال گذشته در وصف خلیلی،  تحت عنوان 

 مقاله ای نوشت و در افغان جرمن«  سخنور بی همتای ملت افغان

آنالین به نشر  رسانید، که  در آن عالوه بر وصف قد و باالی شعر 

وشخصیت خلیلی، بر ناموس داری حبیب هللا کلکانی نیز چنین مکث 

 شده است :
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باید فراموش نکنیم که یک تعداد از اعضای خانوادۀ »

امیر امان هللا خان و سپهساالر محمد نادرخان که اکثر آنها زن 

بودند، لیک یک نفر از بیم امیر جرأت  بودند، در ارگ محبوس

میدهد زمانیکه  تاریخ گواهی نداشت به آنها بی احترامی کند.

محمد نادر خان با برادرانش در پکتیا بودند و برادر دیگرش شاه 

محمود خان از کابل به آنجا رفت و علیه حبیب هللا کلکانی و 

لیک حبیب هللا به سقوط پادشاهی وی مبارزه میکردند، 

«.ناموسداری افغانی احترام کرد
191

 

اینکه آقای مایار، ازناموس داری بچۀ سقو به گواهی تاریخ 

حرف میزند،  حرفی گزافه وبی پایه است، زیرا که او نمیتواند 

تاریخی را نشان دهد که درآن شرح  ناموسداری حبیب هللا کلکانی 

یا  بیان شده باشد. البته کتاب خلیلی بنام  عیاری از خراسان و

خاطرات  خلیلی موجود اند که در آن حبیب هللا،دزد، نی، بلکه کسی 

ً با خدا سخن میزند واز خدا دستور میگیرد، تاریخ  است که مستقیما

نیستند، بلکه  الطایالتی شبیه هذیان گوئی است. آقای مایار لطف کند 

وبه ما تاریخی را نشان بدهد که از سوی یک مؤرخ با اعتبار افغان 

ر حبیب هللا نوشته شده باشد، مؤرخی مثل، غبار،یا پوهاند ومعاص

حبیبی وکاتب هزاره ،  نه افسانه های که ازسوی هواداران بچۀ سقو 

 سرهم بندی شده اند!

به کالم دیگر،میخواهم از جناب مایار، بپرسم که شما برویت 

چی سند وشواهد تاریخی میگوئید که حبیب هللا از ناموس خاندان 

فاظت کرده و به هیچ کسی اجازۀ بی حرمتی و بی عصمتی نادرخان ح

به آنها را نداده است ؟ آیا به این موضوع فکر کرده اید که زنان 

خانوادۀ نادرخان وبرادرانش وخانوادۀ نصرهللا وخواهران امان هللا 
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خان، در جنگ قدرت طلبی هیچ نقشی نداشتند،و نباید زندانی می 

بچۀ سقو بخاطراین عمل ظالمانه و شدند؟ شما  بجای محکوم کردن 

دور از انصاف وجوانمردی ، میخواهید احسان  ومنت بچۀ سقو را به 

رخ نادرخان بکشید وبگوئید که نادرخان، می باید ازبچۀ سقاو، ممنون 

ومشکور می بود، و نباید او را می کشت، و حال که بچۀ سقو اعدام 

ت! اما فراموش شده است، پس نادرخان آدم حق ناشناسی بوده اس

میکنید که برزنان ودختران ومنسوبان نادرخان وامان هللا خان از 

سوی پسرسقاو ودیگر دزدان همراهش ، چی بی عزتی ها وبی 

 حرمتیها وهتک عصمت روا داشته شده است؟

درست گفته اند که: زمین آنجایش میسوزد که آتش برآن  

خانوادۀ شما  افروخته شده باشد. اگر آن ظلم و ناروائی در حق

صورت میگرفت، نمیدانم با بچۀ سقو چی میکردید؟ آیا میتوانستید 

بدون اعدام او ودیگر دزدان ومتجاوزان، چشم در چشم زنان 

سوختن و ودختران ومنسوبین زندانی شده وتحقیر شدۀ خود بنگرید؟ 

نابود شدن نادرخان و هر آدم با ناموس دیگری، بدون اعدام 

من درهمین جا   مردم اطفاء شده نمیتوانست!متجاوزین به ناموس 

شواهد متعددی از بی ناموسی های بچۀ سقو را در حق زنان خانواده 

سلطنت و نادرخان شاهد می آورم،ومن مجبورم برای تردید ادعای 

آقای مایار، یک بار دیگرگفتار کاتب هزاره را دراینجا از کتاب 

 تذکراالنقالب او نقل کنم. 

 :اپریل مینویسد  15روز وقایع  کاتب به ارتباط

اپریل( زوجۀ شاه ولی خان و  15حمل/26در این شب)»

زوجۀ شاه محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولین 

خواهر عینیه امان هللا خان ودومین خواهر عالتی او 
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وسومین خواهر محمدسلیمان خان بن سردار محمد 

ها اصف خان هستند، وبه امرحبیب هللا ازخانه حضرت 

در ارگ به حضور او جلب شده ، معاملۀ ایکه در خلوت 

با ایشان درمیان آمد، معلوم نگشت که همان معامله 

شب قبل،برسر ایشان گذشت یا محترمانه به سر 

«.رفت.
192
. 

به امر بچۀ سقاو، بار دیگر  اپریل، 16حمل/27و روز 

زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات شور 

امورفوالعاده را برایشان »ه میشوند، بازار به ارگ آورد

جاری کرده ، درپایان کار... ،با هتک پردۀ عصمت 

«وخرق حجاب عفت،رخصت یافتند.
 193

  

 شوال)اول اپریل( مینویسد: 20کاتب به ارتباط وقایع 

وهم درخالل احوال مسطور حبیب هللا از وفور میل به »

ین مباشرت زنان دختران نصرهللا خان نایب السلطنه وام

هللا خان پسر امیر عبدالرحمن خان را به مزاوجت 

خویش خواسته وایشان آباء واستنکاف نموده، تا که 

پیشنهاد اجبارکرده ،پاسخ شوهردار بودن از ایشان 

شنیده، دست از طلب بازداشت. وطلبگار دختر ماه چهره 

وگلعذار سردار محمدعلی خان بن پیرمحمدخان برادر 

و از اباء وامتناع او طریق امیردوست محمدخان شد. 

زور وتغلب پیش گرفته، دختر تن به خودکشی 

وزهرچشی در داده، زهرچشید و از همبستر حبیب هللا 
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حان نجات ودر پایان کار از فضل پروردگار صحت نیز 

 194.« یافت 

وهم در خالل این »کاتب در ادامه  می افزاید:

احوال دخترسردار محمدعلی خان پسر سردار 

خان بن سردار سلطان محمدخان برادر پیرمحمد

امیردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه سلطان، 

دخترامیردوست محمدخان است، وحبیب هللا  او را 

خواستار مزاوجت شده واو به عزم انتحار زهر آشامیده 

و به معالجه صحت یافته ]بود[، دوباره به 

اجبارخواستار او شده، واو اباء نموده، به درب سرای 

مادرش سپاهیانی که از رحم به فرسنگها دورند، 

گماشته حکم کرده که به زور دختر را به بستر مخالطت 

می کشم. ودختر ومادر تن به مرگ داده تا این روز، 

پذیرا نشدند وآخراالمر او را به اجبار واکراه برده، 

«تصرف شد.
 195

  

کاتب هزاره بار دیگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو و 

 پرده  برمیدارد و میگوید:همراهانش 

درخالل این احوال،حبیب هللا خان،شبی دختر » 

نصرهللا خان نایب السلطنه مرحوم را که با عزیزهللا خان 

پسر او از بطن دختر سردار محمدعمرخان تولد یافته، 

به اجبار در ارگ خواسته،به همبستری ومزاوجت خود، 

ود را با تکلیفش کرد. واو اظهار انعقاد عقد مناکحت خ
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امان هللا خان کرده، حافظ محمدحسن امام نماز امان هللا 

خان وگواهان عقد نکاح او ، گواهی برصدق اظهار 

شهزاده خانم داده وحبیب هللا خان ایشان را تخویف 

وتحذیر نموده، فرمود که: پس از جست وجو اگر محقق 

شود که گواهی غلط داده بودید، باز پرس سخت خواهم 

ب او را نگاه داشته، فردا اجازت رفتن به نمود. و ش

 خانه اش داد.

و شب دیگر سیدحسین خان]وزیرحربیه[ او را  

به اجبار ونام تحقیق مناکحت وعدم آن را با امان هللا 

خان کردن،در منزل خود جلب کرده، امر نمود که در 

پس خانه این سالون که من نشسته ام جای راحت او را 

کنم. وشب او را نگاه داشته،  ترتیب دهید تا تحقیق

بامداد در منزلش رجعت داد که گویا این جلب نمودن او 

وخواهرانش ودختران اهالی حرم امیر حبیب هللا خان 

مرحوم، کیفر و مکافات زنان و دختران هزاره است که 

امیر عبدالرحمن خان وفرزندش حبیب هللا چنین کردار 

حاال خاندان ایشان نسبت به آنان از قوه به فعل آوردند.و

«مجازات آنرا باید ببینند ومردم عبرت گیرند.
 196

  

نمیدانم اعمال فوق الذکر بچۀ سقو درحق نسوان خانوادۀ 

نادرخان از نظراقای مایار، ناموسداری است یا بی ناموسی؟ اگر بی 

ناموسی تلقی شود می باید از گفتار قبلی خود در مورد ناموس داری 
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دم ومعذرت بخواهد،در غیر آن مردم در باره اش حبیب هللا کلکانی نا

 طوردیگری فکر خواهند کرد؟

کاتب به ارتباط برخورد سقویان با ناموس شهریان کابل 

 مینویسد:1929مارچ  11در روز

تبعۀ پسر سقاء وحمیدهللا برادر وسید حسین » 

وزیرجنگ وپردل سپهساالر او وغیره دزدان که هرکدام 

خود نهاده بودند، به مفاسقت نام منصب بزرگی را بر 

وغارت اقدام کرده، به بهانۀ اینکه آواز تفنگ ازاین 

خانه شنیده شده یا تفنگ درآن]موجود[ است، دسته 

دسته وجوق جوق شده از دست بد ناموسی به زنان 

ودوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال یازیدن، 

وپسران و زنان ودختران را در اطاق های خلوت برای 

مخالطت کشیدن وهر ده و بیست نفر یکی دونفر زن و 

پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتۀ خویش بردن 

دریغ نکرده، تا امروز که یک شنبه بیست وهشتم 

و سنۀ  1347مارچ، سنۀ هجری 11رمضان مطابق 

«]است[.هست، این فعل وعمل جاری 1929میالدی 
 197

  

 ارصاحب! چنین بود ناموس داری پسرسقاو جناب مای

آدم اگر یک جو غیرت ویک ذره  مردانگی ویک نخود احساس 

انسانیت داشته باشد، با مردمی همنوا وهم آواز میگردد که این همه  

دست اندازی وبی ناموسی ها در حق زن و دختر و پسرشان درکابل 

از سوی حبیب هللا و دزدان  وغارتگران و تجاوزگران سقاوی 
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آگاه و با وجدان باید  ازحقوق  مظلومان صورت گرفته است. انسان 

دفاع کند، نه از زورمندان متجاوز وغارتگر ونوکران اجنبی. یکی از 

روش های دفاع از مظلومان،اظهار  نفرت و انزجار از متجاوزان 

وچپاولگران مال وناموس مردم است! نه اینکه بخاطر سرپوش 

«  خادم دین»، گذاشتن برجنایات خود، از یک دزد جنایتکار و جانی

بتراشد و آدمهای ساده ای چون جناب مایار، «مالیکه »و« عیار»یا

بدون توجه به ماهیت وهدف نوشتۀ آن عوامفریب تاریخ،  به ثنا و 

صفت وتمجید کسی بپردازد که از روز اول اشغال کابل تا روز فرار 

از ارگ ، یار و یاور و سرمنشی آن دزد عفت وعصمت وغرور 

ده است. چنین صفاتی بدون سند و مدرک معتبر، حکم مردم کابل بو

نمک پاشیدن برزخم مردم مظلوم وشرافتمند کابل را دارد وباعث 

 آبرو ریزی خود نویسنده  میگردد. 

جناب داکتر کاظم، نیز وقتی مقالۀ آقای مایار را مطالعه کرد 

،شوکه شد و نقدی مختصراما پخته و رسا بر مقالۀ شان  نوشت و یاد 

  گردید که: آور

در مقالۀ جناب مایار صاحب این متن نظرم را جلب کرد  »

که نمیدانم متن خود شان است یا از استاد خلیلی مرحوم  نقل قول 

شده است و درآن راجع به "ناموس داری" حبیب هللا چنین آمده 

 است:

باید فراموش نکنیم که یک تعداد از اعضای خانوادۀ »

ساالر محمد نادرخان که اکثر آنها زن امیر امان هللا خان و سپه

بودند، در ارگ محبوس بودند، لیک یک نفر از بیم امیر جرأت 

نداشت به آنها بی احترامی کند. تاریخ گواهی میدهد زمانیکه 

محمد نادر خان با برادرانش در پکتیا بودند و برادر دیگرش شاه 

نی و محمود خان از کابل به آنجا رفت و علیه حبیب هللا کلکا
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سقوط پادشاهی وی مبارزه میکردند، لیک حبیب هللا به 

 «.ناموسداری افغانی احترام کرد

عالقمندان تاریخ میدانند که امیرحبیب هللا به سرداراحمد 

شاه خان )پسر عم نادرخان ـ بعداً وزیر دربار( وظیفه داد تا به 

ه پاریس برود و سپهساالر را به آمدن به کابل تشویق کند و تا ما

های اخیر حبیب هللا امیدواراین همکاری بود، لذا حراست از 

فامیل شانرا پیشه کرد که کمتر وجه ناموس داری داشت، ولی به 

شهادت تاریخ او و همکاران او "بی ناموسی" را در کابل و حتی 

در وابستگان خاندان امیر حبیب هللا خان سراج و اعلیحضرت 

ی کابلی چنان رایج ساختند که تا امان هللا خان و سائر خانواده ها

امروز قصه های آنزمان در بین مردم کابل زبان بزبان انتقال می 

یابد. دراین ارتباط میخواهم بطور مستند مطالبی را به عرض 

برسانم: امیرحبیب هللا چهار بار ازدواج کرد: خانم اولش حملیه 

 از کلکان، خانم دوم سروری بیگم ملقب به بی بی سنگری از

قلعه مراد بیگ ، و خانم سوم ملکی از پشتونهای قره باغ بودند . 

امیر از بطن بی بی سنگری یک پسر و دو دختر داشت که 

سالی در زندان در گذشت و دخترانش بعداز  پسرش در خورد

 زندان بطور گمنام زندگی کردند.

او وقتیکه به سلطنت رسید، براثر توصیه نزدیکان دربار 

ارم شد، زنیکه با رسوم دربار های گذشته درجستجوی زن چه

آشنا و صفات یک ملکه رسمی را دارا باشد. درآن وقت کسی به 

رضائیت فامیل و نظر عروس اعتناء نداشت، زور و مقام کارخود 

را میکرد وبه این اساس امیر یک دختر زیبا از خانواده اعیانی 

علی محمد زائی  بنام محترمه "بینظیر" )دختر سردار محمد 

خان( را خواستگار شد و بزودی او را در عقد خود درآورد و 
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«داد. لقب ملکه را به او
 198

به یاد تو " ) داکترکاظم: مکثی بر: 

افغان جرمن آنالین،اول اپریل "سخنور بی همتای ملت افغان

2015) 

آقای داکتر کاظم، در تردید نظر اقای مایار، نکاتی از قول 

ت به مشانگر بی حرمتی وهتک  عصفیض محمدکاتب می آورد،که ن

زنان خانوادۀ سلطنتی میباشد، ومن در صفحات باال آن نکات را 

ازنظر خوانندگان گزارش دادم وضرورتی به تکرار آن دیده نمیشود 

زیرا متن اصلی مرجح تر از متن های ترجمه شده روسی ویا 

 انگلیسی است.

ی تمجید واوصاف غیرضروری  شما از خلیل جناب مایار،

وهمچنان حبیب هللا کلکانی، برای آنانی که از تاریخ بهره  برده 

کاظم،دراین مورد درنقد  رابل قبول نیست! چنانکه  داکتباشاند، ق

 خویش مینویسد : 

وقتی مقالۀ جناب محترم انجنیر احسان هللا مایار را    »

" منتشرۀ به یاد توسخنور بی همتای ملت افغانتحت عنوان "

از خود  ...( خواندم 2015مارچ  20زین )مورخ این پورتال و

پرسیدم که چه باعث شد جناب مایار صاحب همچو موضوع 

 .حساس و سؤال انگیز را در پایان شعر زیبای او ارقام دارند

جهت تداعی خاطر متن نوشته شانرا دراینجا اقتباس میکنم که 

استاد سخن و دوست عزیزم! روحت »:خطاب به استاد می نویسند

ا شاهد دارم که بعد از نشر اثرت زیر عنوان "عیار خراسان" ر

]عیاری از خراسان ـ امیر حبیب هللا خادم دین رسول هللا 

[ در اسالم آباد باهم صحبتی داشتیم و از تو گالیه داکترکاظمـ

نمودم چرا این اثر را بنام با شکوهت در تاریخ میهن ما باقی 

ار خودم بوجود نیامده بلکه گذاشتی؟ بجوابم گفتی این اثر بابتک
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میزبانم از بنده درخواست نموده تا در مورد یکی از پادشاهان 

افغانستان چیزی بنویسم. امیر حبیب هللا کلکانی رامی شناختم و 

، ]خواندی[یارخو ندهمکار وی بودم، از آنرو اثری را که امروز

 امیر حبیب هللا دوم را عیار نامیدم، زیرا وی یکآنرا نوشتم. 

 «انسان با ناموس بود.

در ارتباط با متن فوق یک تعداد سؤال ها نزد من و عده 

 از جمله این سؤالها: ،ای از هموطنان ایجاد گردیده

  میزبان شان کی بود؟

از این پیشنهاد که استاد باید در بارۀ یکی از  هدف میزبان

 پادشاهان افغانستان چند سطری بنویسند، چه بود؟

ز "حبیب هللا دوم" پادشاه دیگر را با آیا استاد غیر ا

شهرت خوب نمی شناخت که در بارۀ او می نوشت مثالً 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه که حیثیت حقدار و ولی نعمت استاد 

 را داشت؟

آیا واقعاً دلیل نوشتن کتاب "عیاری از خراسان" طوریکه 

وس یک انسان با  نام»ادعا شده است، این بود که امیر حبیب هللا 

؟آیا استاد مرحوم که خود همکار او بود، نمیدانست که در «بود

دورۀ کوتاه چند ماهه حکومت او چه فجایع نبود که صورت 

 نگرفت؟ 

آیا عیار واقعی میگذاشت تا کسی به ناموس دیگری 

تجاوزعریان کند، چه رسد به آنکه خودش مرتکب اینکار شده 

اب مایارصاحب به بهرحال متأسفم که متن فوق الذکر جن باشد؟

این همه سؤال های الجواب انگیزه داد، ورنه به گفتۀ عوام: 

!«.مشت بسته و هزاردینار»
 199  
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امیر حبیب هللا دوم را  »خلیلی آنجا که به آقای مایار میگوید:

در واقع بچۀ سقو  .«وی یک انسان با ناموس بود عیار نامیدم، زیرا

ناموس داری  برتر از ظاهرشاه شمرده و صریحاً به ظاهرشاه  را در

توهین کرده است. این درحالی است که حقی  را که ظاهرشاه برگردن 

خلیلی داشت، بچۀ سقو برگردن خلیلی نداشت ، زیرا درهمان لحظه 

ای که خلیلی، این سخن را به اقای مایار اظهار کرده بود، ظاهرشاه 

 گردن خلیلی داشت:چهارحق مسلم ذیل را بر

ظاهرشاه ، خلیلی را از اعدام نجات داده بود. خلیلی با  اول، 

مامای خود نایب ساالر عبدالرحیم خان صافی،  متهم به دست داشتن 

بود ومحمدهاشم خان صدراعظم  1324در شورش صافی ها در

برایش اعدام تقاضا کرده بود، ولی شاه حکم اعدام خلیلی را امضا 

 از مرگ نجات یافت. نکرد و خلیلی

 ظاهرشاه، مدتی بعد خلیلی را به حیث رئیس داراالنشای دوم،

 دفترشاهی( خود مقرر نمود.)

لق امدیر قلم مخصوص وزارت فواید عامه  آقای عبدالخ سوم، 

به وزیر فواید عامه هدایت ظاهرشاه  برای من حکایت نمود کهبقائی،

عصری لیلی خانه ای برای خداده بود تا با همکاری شاروالی کابل 

طبقۀ سه یک خانۀ شاروالی با کارگران فواید عامه انجنیران  بسازند.

خانه با قبالۀ فرمان داد تا ساختند و شاه  در کارتۀ پروانعصری را 

کسانی که آن خانه را از نزدیک  دیده گیرد.اختیارخلیلی  قرار آن در

 بودند بسیارتعریف میکردند.

شورا و تقرر او بحیث سفیر  امتیازات: وکالت چهارم، 

 درعربستان و بغداد،نیز ازجانب شاه به خلیلی داده شد.

با این همه کارها ، آیا شاه برگردن خلیلی حق نداشت که آن  

کتاب را بجای حبیب هللا دزد ناموس مردم، بنام ظاهرشاه مینوشت 
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ودین خود را در برابر ولی نعمت خود ادا میکرد؟فکرمیکنم 

ن بوده باشد. گیریم که یایار نیز از گالیۀ مالیمش هممنظورآقای م

خلیلی آن کتاب را به دستور ویا خواهش استاد ربانی نوشته بود، مگر 

در نزد اقای مایار که خود را از اخالصمندان آن شاه میشمارد ، نباید 

حبیب هللا دوم، درمیان پادشاهان افغانستان، چنین استدالل میکرد که 

بود، یعنی که ظاهرشاه، شخص متجاوز به شخص با ناموسی 

ناموس دیگران بود؟ درحالی که تا کنون هیچکسی وهیچ تاریخی 

شهادت نداده که ظاهرشاه با زور عسکر ناموس کسی را به حضور 

خود خواسته باشدو بمنظور کام گرفتن از او، شب او رانگهداشته 

تاب فیض باشد. مگر حبیب هللا دوم و همراهان دزدش، به استناد ک

محمدکاتب، بی ناموسی ها وهتاکی های زیادی درحق زنان خاندان 

 نادرشاه وامان هللا خان کرده بودند. 

اکنون سوال من از آقای مایار اینست: چرا وقتی که خلیلی به 

پاسخ شما،حبیب هللا کلکانی را پادشاه با ناموس نامید وهدفش کم 

شاه  دفاع نکردید؟ آیا زدن وبی ناموس گفتن ظاهرشاه بود، از ظاهر

شما سخنی برای دفاع از ظاهرشاه نداشتید و نظر خلیلی را تائید 

کردید، یا مصلحت را بر دفاع از شاه ترجیح دادید تا خلیلی از شما 

خفه نشود؟ یقین دارم اگرخلیلی به شهید داودخان چنین توهینی 

درحضور قاسم باز میکرد، با جواب دندان شکن قاسم باز منحیث 

یک اخالصمند داودخان روبرو میشد و دیگرنام خلیلی را به نیکی بر 

 زبان نمی آورد. 

شما که در میان روشنفکران افغان در برون مرز، برای خود 

وجاهتی قایل استید، متاسفانه برای خوشحال ساختن خاطر این و آن ، 

دهن جوال را با خلیلی،آن همدست بزرگ حبیب هللا بچۀ سقو می 

با یاد آوری از ناموس داری او، در حق نسوان خانوادۀ گیرید و 
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نادرخان،در واقع نادرخان را محکوم میکنید که پاس این ناموس 

داری را ندانسته و با ناسپاسی او را کشته است. ونتیجه این میشود که 

شما به همین خاطر، از ظاهرشاه پسرنادرشاه، هنگامی  که مورد 

نکردید. آخر مگر نه این بود که پدر و توهین خلیلی قرارگرفت، دفاع 

پدرکالنهای تان در دربار ودستگاه نادرشاه وظاهرشاه : وزیر داخله و 

رئیس شورا، یا معاون شورا،والی کجا وکجا و نازدانۀ دم ودستگاه 

سلطنتی بوده اند،پس چی شد این تظاهر به سلطنت خواهی وهواداری 

وهین میکند، اما شما بازهم  از ظاهرشاه فقید که وقتی خلیلی او را ت

سخن او را تائید کردید. وگناه بزرگتر تان اینست که آن توهین 

وتحقیرکردن های خلیلی را نسبت به ولی نعمت تان ظاهرشاه 

فراموش نموده، بدون پروا از انتقاد کسی، قلم خود را در یاد نبود آن 

مداح حق ناشناس به حرکت می آورید. کسی که شیشه حمل 

د،الزم است از کسانی که باسنگ بازی میکنند دوری جوید ، میکن

رد میشود. قبل از نوشتن باید به  ورنه با یک سنگ همه شیشه هایش خ 

یاد می آوردید که شما وخاندان تان اقالً مدت نیم قرن در دستگاه همین 

پسرو پدر، صاحب قرب و منزلت ومقامات بلند دولتی  بوده اید،پس 

شاه  بیشتر مستحق ذکر خیر شما بود،زیرا احسان  بجای خلیلی، ظاهر

 ظاهرشاه  به خاندان شما، کمتر از حق او برخلیلی نیست.

کسی که خود وخاندانش عمری درخدمت اعلیحضرت همایونی 

و مورد الطاف و نوازش ذات ملوکانه قرارداشته است، اما جرئت 

د  که به دفاع منطقی از ولی نعمت خود  را ندارد، آدم حیران میمان

شاهی که تا دیروز  بوت پاکی اش چنین اشخاصی چه خطاب کند؟ 

مایه افتخار درباریان شمرده میشد ، مگر امروز که دیگربرسر قدرت 

نیست، تا مقام وامتیاز ببخشد ، دزدی را برآو ترجیح میدهند و جواب 
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یک مداح  ابن الوقت و ومرتجع اپورچونست را داده نمیتوانند تا 

 برابرو آورد وآزرده شود؟مبادا خم 

 داکترصاحب کاظم مقاله اش را با این سطورخاتمه می بخشد:

بهتر است بگذارند "سنگ بجای خود سنگین" باشد، نشود که با »

شور دادن سنگ چیز های دیگر از زیر آن بیرون آید و به شهرت 

این  شاعر بزرگوار صدمه زند، کافیست همانقدر که با نشر کتاب 

«او به دخترش این مشکل به وجود آمد.نامه های 
 

 

ً پایان  ومنهم با تائید گفتۀ استاد کاظم به این بحث عجالتا

 میدهم.         

 پایان
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 مششمقالۀ 

 
 

 بازهم دربارۀ

 

 کتاب عیاری از خراسان ونویسندۀ آن  

 (2015/ 4/ 5) نوشته شده در  

 

آقای جلیل غنی زیرعنوان  مقاله ای از قلم 2015اپریل  3روز 

" در پورتال به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغانتوضیحی بر:"

از قلم آقای ی متعاقباً مقاله دیگر و افغان جرمن آنالین به نشر رسید.

خلیلی « میزبان»داکتر سید عبدهللا کاظم به ارتباط پیدا شدن سرنخ 

د، اتفاقاً من هردو درمقالۀ اقای جلیل غنی در این پورتال آنالین گردی

آرشیف مقاالت خود کاپی گرفتم. اما برای مقاله را خواندم وآنها را 

آن مقاالت را خوانده باشند، تن دیگرروز که شاید هزاران  مهدرنی

ً هردو مقاله از صفحه تحلیالت حذف گردیدند. بعضی دوستان  دفعتا

بی بمن زنگ زدند وعلت حذف آن مقاالت را جویا شدند، من اظهار 

روزبعد مجدداً آن مقاالت آنالین شدند. وقتی دوباره  .اطالعی کردم

بشکل تحریف مقالۀ آقای جلیل غنی را مرور کردم، دیدم متن مقاله 

است ونویسنده که هدف خود را معرفی میزبان  شده ای  تغییرداده شده

نشان داده بود،وبا  1983و 1982خلیلی درپاکستان درسالهای  استاد

برهبری برهان  «جمعیت اسالمی»ه فقره دفترمرکز برشمردن س
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الدین ربانی را محل اقامت استاد خلیلی سراغ داده بود واز اینجا 

سرنخ میزبان خلیلی معلوم گردید که بخواهش یا فرمایش این میزبان 

، خلیلی به نوشتن کتاب عیاری از خراسان دست گماشتۀ آی اس ای

ده بود که به سوال آقای کر ار خوبیتا اینجا آقای جلیل غنی ک . هیازید

داکترکاظم وآقای مایار جوابی ارائه کرده وحتی اذعان داشته بود 

نیست و نه هم « عیاری از خراسان» هدف از این نوشته دفاع  از »که

 کوشش دارم استاد سخن را در نوشتن این رساله برائت دهم. 

شد که  در پاکستان چاپ 1983این رساله زمانی در اوایل سال 

من هم مثل استاد  خلیل هللا خلیلی در پاکستان مهاجر بودم و این رساله 

که با او از سالیان پیش آشنای داشتم بمن  یرا فرزند شان مسعود خلیل

داد و خواندم . بعد از مطالعۀ این اثر درست بخاطر دارم که این جمله 

 ،«نوشتند ایکاش استاد این رساله را نمی »را  به مسعود خلیلی گفتم

اما در نوشتۀ دوم خویش اقای غنی این جملۀ اعتراضیه را حذف کرده 

 . است

» میگویدابتدا به پسر استاد خلیلی  او چرا وبه چه دلیلی نمیدانم 

آقای مگر این کتاب از نظر« ایکاش استاد این رساله را نمی نوشتند

 در آن زمان  چه عیبی داشت وامروز چگونه این عیب برطرف غنی 

که آنرا ناول میخواند تا بزعم خود نویسنده را تبرئه کند،  گردید

امیر حبیب هللا خادم دین  -درحالی که عنوان کتاب "عیاری ازخراسان

ر سول هلل" قید شده ودرصفحه اول پشتی آن عکس حبیب هللا 

وبرادرش بچاپ رسیده است. نمیدانم که جناب غنی تا کنون کدام ناول 

داده میتواند که عکس قهرمان داستان در روی دیگری را هم سراغ 

 ؟؟؟ جلد ناول نشرشده باشد

بحث من برسر ناول بودن یا تاریخ بودن اثرخلیلی در هرحال، 

 «عیاری از خراسان»دریافتن هدف نویسنده وبحث من کاویدن  نیست،
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دراین است که امروز برمبنای آن کنفرانسها وسیمنارها دایرمیگردد و

اخوت وبرادری واتحاد وهمدلی با سایراقوام  بجایکنفرانسها 

زورگوئی فرهنگ افغانستان، به جوانان کوهدامن وکلکان وپروان 

تجاوز برمال اختطاف فرزندان مردم وولومپنی و رهزنیقلدری وو

و یکی از نمونه های همین  .میشوددیگران تبلیغ وتلقین وناموس 

ظهورحبیب هللا تلقینات وتبلیغات خطرناک علیه باشندگان  کابل 

استالفی است که چندی قبل در حادثۀ، تجاوزدسته جمعی برناموس 

واما مردم استالف بجای انزجار  مردم درپغمان دستگیر واعدام گردید

و نفرت از او به عنوان یک قهرمان شکست ناپذیرمیدان های نبرد 

 تجلیل بعمل آوردند.

سارنوال آقای جلیل غنی  در سیمای یک  ،در متن جدید مقاله

ویک وکیل دعوای خلیلی عرض اندام کرده است وعلیه تمام 

نویسندگانی که در خارج از افغانستان در مورد خلیلی مقاله نوشته اند 

تقبیح کرده اند، انتقاد واو را بنابر خبط وخطاهای های سیاسی اش  و

بزعم  صدراعظم با طرح سخنانی بشیوۀ سارنوال های عهد هاشم خان

های خلیلی  از این طریق برخیانت بچه ترسانک نماید و خود میخواهد

سرپوش بگذارد. این تغییر موضع در ذهن انسان سواالت عجبی خلق 

نقش بازی  چشم سبزدالرمیکند که معلوم نیست دراین تغییر موضع،

درهرحال،مقام ومنزلتی که  آقای جلیل   چشم سبز دلبر؟ کرده است یا

 ریمقاله دوم شان  داشت با این تغینشر  غنی در ذهن من تا قبل از

استوار  مذبذب ونایک انسان حیث به  موضع دراماتیک، فروغلتید و

 تنزل نمود.

عد ادبی شخصیت استاد آقای جلیل غنی، با برجسته ساختن ب  

او در مقالۀ خویش میخواهد،  خلیلی و توصیف مبالغه آمیز ونقل اشعار

د تا بخاطر اشعار برانگیزانعواطف وترحم خواننده را نسبت به خلیلی 
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ملی او چشم پوشی  فرمایشی وموسمی خلیلی از کارکردهای ضد

جایی را عوامفریبانه نماید، ولی توجه نکرده است که این توصیفات 

بر رموز  شاعر نیست و میدانیم که آقای جلیل غنی خود ما .نمیگیرند

از او شعر وشاعری وفنون ادبی بلدیت ومهارت ندارد زیرا تا کنون 

مقاله ای دراین زمینه  نخوانده ایم ،بنابرین صالحیت دادن القابی چون 

سرآمد »دری و« نابغۀ ادب؟»دری و « استورۀ]اسطوره[ شعر؟: »

را « استاد سخن»ی دری و«؟شاعر بی همتا »و« ؟شعر و ادب دری

نمیدانم به واصف به خلیلی ندارد. اگر چنین القابی به خلیلی داده شود، 

 نگارگر و داکتر لطیف ناظمی و عبدالرحمن پژواک،و استاد باختری 

فارنی  رازق فانی ومحمود زینب نور وصالحه وهاب واصل وو 

 وشریف سعیدی و ودادبارش وغیره شاعران متعهد چه القابی باید داد؟ 

 

 اکنون برچند مورد از متن دوم مقالۀ آقای غنی مکث میکنم:

خر عده ای از نویسندگان درین اوا»اقای غنی میفرماید: -اول

افغان بیرون از افغانستان جلسۀ لندن را بهانه گرفته و شخصیت ادبی 

و فرهنگی این شاعر بی همتای کشور را مورد حمله قرار داده و 

رمت کرده اند و تا سرحدی این حمالت پیش رفته که استاد  هتک ح 

ستان بلکه خلیل هللا خلیلی سرآمد شعر و ادب دری را نه تنها در افغان

در کشورهای همسایه و دری/فارسی زبان، به خیانت ملی متهم نموده 

اند، اتهامی بس بزرگ و بدون اثبات جرم ملی که نمی توان به دالیل 

ذیل بر کسی به آسانی وارد کرد. چنین اتهامی تنها در صورتی می 

 تواند بر کسی وارد شود که مراحل قانونی خود را بپیماید و با اسناد و

اینها بر شواهد بعد از طی مراحل محاکم، متهم محکوم گردد.... ولی 

شخصیت استاد خلیل هللا خلیلی بزرگ بی حرمتی و بر کرامت ایشان 

 «. تجاوز کرده اند
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گفته  اول اینکه بچشم میخورد: غلط فهمیدودراین پرگراف 

شخصیت ادبی و فرهنگی این شاعر بی همتای کشور را  میشود:"

رمت کرده اند.مورد حمله  آقای باید به عرض « قرار داده و هتک ح 

جلیل غنی رسانیده شود که هیچ یکی ازآنهای که برخلیلی قلم انتقاد 

شاعری  و فرهنگی خلیلی یعنی برشعر عد ادبی وب   کشیده اند، بر

بلکه برعملکردهای بحث نرانده اند، وتوانائی های او برادبیات دری 

ولی تنها مداحی های او را از حاکم ند،سیاسی خلیلی توجه داشته ا

محکوم  نظامی پاکستان ضیاء الحق این دشمن درجه اول افغانستان،

که این  صدها تن از روشنفکران و وطنپرستان افغانکرده اند و

 وهرافغان دیگر ندمیکنکرده وتقبیح خوانده اند، وی را خلیلی را شعر

، خلیلی را بخاطراین وطن پرستی داشته باشد  اسنیز اگر ذره ای احس

این شعر  آقای جلیل غنیستایش بیجایش محکوم وتقبیح میکند، اینکه 

سرسجده میخواهد خلیلی را  پسندیده  و در پهلوی خلیلی قرار گرفته و

برایش د، نمیدانم  یدر پای دشمن وطن ضیاء الحق پاکستانی بسا

 دوست افغانستان خطاب کنم  یا دوست ضیاء الحق؟

م مدافع خلیلی اینست که میگوید: کنفرانس تجلیل غلط فهمی دو

از حبیب هللا کلکانی با کتاب)عیاری از خراسان( هیچ ارتباطی ندارد، 

درحالی که از نظر من بحث ونقد برخلیلی وکتاب او کامالً با کنفرانس 

بحث ونقد  تجلیل از حبیب هللا کلکانی ارتباط دارد. به عبارت دیگر،

در  پورتال افغان برکنفرانس تجلیل ازکلکانی  در ادامۀ نقدبرخلیلی 

ف حبیب یوصتدر  که «عیاری از خراسان»جرمن آنالین، از کتاب 

هللا کلکانی ، آن دزد معروف سرگردنه  وآلۀ دست انگلیس برضد 

ً در  ،آغازگردید.شده نوشتهاقدامات مدنی رژیم امانی  ومن شخصا

بم که اینک برمبنای صدد برآمدم تا علت نگارش چنین کتابی را دریا

آن عده ای از تحصیل یافتگان پروان وکوهستان در لندن برای تثبیت 



 217 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

کرده بودند. محفل حبیب هللا  پا اه حبیب هللا درتاریخ، محفلی برگجای

زیانبخش  کتاب عیاری از سخت کلکانی در لندن برمبنای  اندرزهای 

هللا کلکانی ،  سان خلیلی تدویر یافته بود، تا نشان بدهند که حبیباخر

 قدر دزد نبوده، بلکه عیاری از جمله عیاران خراسان بوده است وهر

در غارت وچپاول وتجاوزی که برمال وهستی وناموس مردم کابل 

ومسلک  اخالق ، از روی است انجام دادهماه حاکمیت خود  9مدت 

نادانی وبیسوادی وخصلت درنده جهالت وبوده نه از روی  عیاری

دار ودستۀ حبیب هللا کلکانی؟؟؟ درحالی که دست هنگی فقر فرخوئی و

ناموس مردم  وغارت وچپاول هستی  دیگران دور از رسم  هدرازی ب

متاسفانه این بوده است.در خراسان زمین  جوانمردی  وآئین عیاری و

کتاب به پیروان بچۀ سقو یک جرئت غیراخالقی تلقین و تزریق  

 کرده است.

نند که تمسک شان برماده ای از قانون اقای جلیل غنی باید بدا

افغانستان، یک تمسک بیهوده است که حتی پولیس جدید اساسی 

مردم  به آن  مسئول تأمین امنیتافغانستان به عنوان حافظ قانون و

سلب  ناعتنائی ندارند، شما آن قانون را که  حق دادن رأی را از م

نان ویرانگر کابل قهرمااین سخنان مفت را به و کشیدن نبرخ م کرده،

هفته قبل جان یک دختر چندتبلیغ کنید که  ان و اوباشانیوتعویذ نویس

بشکل وحشیانه در حضور داشت پولیس را  )فرخنده(مظلوم وبیگناه

 گرفتند.در مرکز شهرکابل ای 

یا محقق هنگام برخورد با یک سند تاریخی  برای پژوهشگر 

یک رسانه ای ویا در اگرآن سند درکتابی یا مجله ای ویا روزنامه

آرشیف دولتی یا شخصی ویا کتاب خانه ای ثبت و الکترونیکی یا 

کفایت میکند تا با نشان دادن منبع سند،آنرا مورد   ،شده باشد راجستر

استفاده وتحلیل قرار بدهد وضرورتی ندارد تا برای تثبیت اصالت سند 
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که انستان محکمه ای بنشیند. همه جنایتکاران جنگی افغفیصلۀ منتظر 

 ایکهبهانه  گونهبا همینمردم از خورد تا بزرگ آنها را می شناشند 

از سوی محکمۀ با صالحیت محکوم وقتی که کسی تا » شما میگوئید

، موقع «کسی حق ندارد وی را مجرم یا جنایتکار بگوید،باشدنشده 

یافته اند تا با بیشرمی در انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی شرکت 

ونین اامروز در پارلمان ومقامات بلند دولتی تا سطح معو ورزند

کشور و والیان مقتدر جا ونین رئیس اجرائیه اریاست جمهوری ومع

خود دوام و ثروت اندوزی  و برظلم وجنایت وتجاوز گرفته اند

 میدهند.

سال حاکمیت سهامی قدرتمندان تنظیمی نشان داد  14تجربه  

جنگی بدون یک حکومت اران خاین وجنایتک شخاص کمه اامحکه 

واین وظیفۀ نویسندگان رسالتمند  ،شدنخواهد تدویر هرگز ملی مقتدر

ومؤرخین با وجدان است تا چهره های خاینین به ملت وکشور را ثبت 

ای کاش همین سند خیانت خلیلی تاریخ نمایند وبه آیندگان انتقال بدهند.

گر خیانت او مطرح میگردید تا ا با صالحیت در یک محکمه بیطرف

نعش او را از پای مقبرۀ سید جمالدین  ال اقل تثبیت واعالم میشد،

بخاک می  درحسین کوت درهدیرۀ آبائیشافغان پس میکردند و 

سپردند،وجای او را به استخوان های شاگرد سید جمالدین افغان یعنی 

محمودطرزی میدادند که ثمرۀ کار وتالش او برای افغانستان ایجاد 

 وطیت دوم وتوسط این جنبش حصول استقالل کشور است.جنبش مشر

این اسناد در کتابها تنها برائت میگرفت، نه  خلیلی ازاین محکمه واگر

ورسانه های جمعی باطل شناخته میشد، بلکه ما هم از بازماندگانش 

مگر افسوس که هیچگاه محکمه ای برای تثبت  ،معذرت میخواستیم

نخواهد  ن ملی بشمول خلیلی ها دایرواعالم جرم جنایتکاران وخاینا
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ناحق خود را بحیث وکیل دعوای کسی جا زده اید که ه شما ب شد و

 ارزش اجتماعی وانسانی وی نسبت به شما خیلی پائین تراست.

به « استاد سخن،خلیلی بزرگ شما»واما ناگفته نگذرم که وقتی 

خود خود حق میدهد تا وطنم افغانستان عزیز را بخاطرمنافع شخصی 

بخود حق هم به معامله بگذارد وآنرا در زیرپای بیگانه بیندازد، من 

« بیکرامت»آن سخنسرای مداح وچاپلوس « ؟برکرامت»میدهم تا

هرکلمه تلخی که شما بنام هتک حرمت  می شناسید همان و، نمکحمله 

 ندارم. هم باکی کسی وازایم را نثار نم

اقدام خاینانۀ ین اجلوه دادن سبک آقای جلیل غنی، برای -دوم

خلیلی] تشویق دولت شاهنشاهی ایران برای حمله به افغانستان[ 

ازجرم وجنایات احزاب خلق وپرچم وتنظیم های جهادی در افغانستان 

استاد خلیلی مانند هر انسان دیگر سهو و »یاد می کند ومیگوید که 

اشتباه کرده است زیرا انسان جایز الخطا است.  و حتی شاید شقاوت 

هم کرده باشد. اما نباید فراموش کرد که اشتباهات او در مقایسه با 

اشتباهات و شقاوت های که بعد از کودتای کمونیستی هفت ثور از 

طرف رهبران و ع مال رژیم کمونیستی و متعاقب آن توسط یک عده 

از رهبران و پیروان تنظیم های جهادی  در افغانستان ارتکاب شده به 

 «بل مقایسه نیست.مراتب کمتر و قا

جنایتها وشقاوتها اشتباهات با دراینجا بحث روی مقایسۀ 

م وتنظیم های جهادی وپیروان شان نیست، چرهبران احزاب خلق وپر

شخصی است وهرکسی که مرتکب شنیع جنایت ویا خیانت یک عمل 

باشد.   نزد مردم وتاریخ پاسخگومی باید جنایت یا خیانتی شده باشد،

آنهایی که به انتقاد از خلیلی در بعد سیاسی وی  هیچکسی ازجمله

پرداخته اند، در دفاع از جرم وجنایت های رهبران احزاب خلق 

اقای  .برنخاسته اند در افغانستانرهبران تنظیم های جهادی  وپرچم و
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شاهد استند که افغان جرمن آنالین غنی وخوانندگان ارجمند پورتال 

 مبر)روز تجاوز قشون سرخ( ودس 27حد اقل سال دوبار بمناسبت 

، مقاالت زیادی روز کودتای شوم ثور ثور 7اپریل مطابق  27روز 

پرچم در همین پورتال به نشر میرسد  در تقبیح رهبران حزب خلق و

ه و در روز هشتم ثور نیز از رهبران تنظیم های جهادی که کابل را ب

اید خاکدان مبدل کردند نیز نکوهش صورت میگیرد، ولی چرا نب

 د؟نشودر حق وطن ما انتقاد  ازخلیلی بخاطر  اقدامات ضد ملی او

 آیا مگر همین خلیلی نبود که قبل از احزاب خلق وپرچم و 

نابود  تنظیمهای جهادی، دوبار قصد نمود تا افغانستان را تجزیه و

تباهی  این کشور را به نظاره از اوج خودخواهی، خود  نماید و

 بنشیند؟

صفحه  21از مرحوم داکتر کاروان که مقاله پس گمان میکنم 

ین نویسنده دوم ای در رد کتاب "عیاری از خراسان " خلیلی نوشت،

افغانستان آقای احسان لمرمقیم فرانسه میباشد که در وبیدار حساس 

نوشت وپدرش  محققانه در مورد اقدامات سیاسی خلیلی تمقاال 2009

شاید و« ابل ناتههک»و« پیام افغان»و« اصالت»در سایتهای  و

دیگرسایتهای افغانی گذاشت. برطبق این مقاله که نقل قول هایی 

از منابع روسی  در آن صورت گرفته موفق ازعزیز آریانفر،مترجم 

میخواست والیات  1929است،خلیل هللا خلیلی یک بار در اکتوبرسال 

شمال افغانستان را تا هندوکش جدا وحکومت خود را اعالن نماید، 

ی که روسها حکومت او را برسمیت بشناسند. وی دلیل اینکار بشرط

 را برای روسها وابستگی نادرخان به انگلیسها که دشمن تاریخی و

عنوان کرده بود،وموضوع را به اطالع  رقیب استعماری روسها بود

قونسلگری بلشویک ها درمزارشریف  خبرداد، آما از آنجائی که 

مت سقوی را برچیده وخود زمام جنرال نادرخان درکابل بساط حکو
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روس ها به این تقاضای خلیلی لبیک  قدرت را بدست گرفته بود،

.نگفتند ویک هفته بعد خلیلی محبور شد به تاشکند فرار نماید
200
  

هنگامی که هنوز سفیربرحال  1975باردوم خلیلی درسال 

افغانستان در عراق بود، بعد از سفرداودخان به عراق، قصد نمود تا 

به این بهانه که مردم امت ایران را برای اشغال افغانستان زع

ترغیب به افغانستان شاهنشاه ایران را شاهنشاه خود می شمارند،

لشکرکشی نماید، اما اولیای امور ایران به این خوش خدمتی های وی 

وقعی نگذاشتند، تا اینکه آقای موسوی سی سال بعد براین سند خیانت 

این  در دسترس افکار عامۀ افغانها قرار داد. خلیلی دست یافت وآنرا

در پورتال افغان جرمن  2007سند برای اولین بار در اگست سال 

آنالین به نشر رسید وبحیث سند خیانت ملی خلیلی رسانه ای گردید 

( به نشر  10۵وبار دیگر عین سند در مجلۀ آئینۀ افغانستان )شمارۀ  

« راوا»مود. همین سند در سایت رسید ونویسنده عین ادعا را تکرار ن

اکنون در آن  وهم هنیزبا یک تبصرۀ قوی وهمه جانبه به نشر رسید

 سایت قابل دسترسی است.

داکترحسن شرق، سیاستمدار سابقه دار از سوی عالوتاً این سند 

 جمهوری در نافغانستان نیز درکتاب تاسیس وتخریب اولی

افغانستان
201
 -458ص )جلدپنجم، بحوالۀ خاطرات اسد هللا علم  ،

 ( درج شده است.461

 چرا استاد»وقتی من مقاله ای  2015یعنی  ودر سال جاری

آنرا از روی مقالۀ نشر « اری از خراسان را نوشت؟یخلیلی کتاب ع

شده سید حسین موسوی در پورتال افغان جرمن آنالین و مقایسۀ آن با 

                                                 
200

احسان لمر،مقاله عزیز آریانفرــ رازهای سربه مهر تاریخ دپلماسی افغانستان در نیمه  - 

 2015افغان جرمن آنالین،جنوری نخست سده بیستم. )آغاززندگی خلیل هللا خلیلی( 
201

 (212تا  209جمهوریت درافغانستان)ص  داکتر حسن شرق،تاسیس وتخریب اولین- 
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سپردم ومتن مجدداً بدست نشر « راوا»سند منتشره درسایت انترنتی 

ۀ سند فوتوکاپی عسند را نیز نقل کردم تا اگر کسی مشکلی درمطال

 داشته باشد، آنرا از روی نقل آن مطالعه فرماید.

نکته اساسی که تا مغز استخوان هواداران خلیلی اثر کرده 

سند است که میگوید:خلیلی سفیرافغانستان در همین است، افشای 

در بغداد مراجعه کرده  ش چندین بار به سفارت ایران1354

وازسفیرایران)آقای شهید زاده( خواسته بود تا زمینه مالقاتش را با 

شاه ایران دریکی ازشهرهای هم مرز با عراق فراهم کند .او 

بصراحت یاد آور شده که مردم افغانستان شاهنشاه ایران را شاهنشاه 

مردم  خود میشمارند و اگر شاهنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام

افغانستان ازاین لشکرکشی شاهنشاه استقبال خواهند نمود،و هیچگونه 

مقاومتی از سوی افغانها در برابر حمله ایران نخواهد دید. سند 

درخواست خلیلی نه تنها درکتاب خاطرات اسدهللا علم وزیر دربار 

ایران ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب محرمانه سفیر ایران در بغداد 

نی وزارت دربار شاهنشاهی ایران فرستاده شده ، درشماره که عنوا

 -در سایت افغان 2007مجله آئینه افغانستان ونیز در اگست  10۵

 جرمن وسایت راوا به نشر رسیده است. 

آقای جلیل غنی آخرین راه نجات خلیلی از این رسوائی -سوم

ن وقتی به مت »تاریخی را ضعف امالء وانشاء سند دانسته  میگوید:

این سند نظر انداخته شود دیده می شود که در آن اغالط امالئی و 

 سیستانی[ درکجا وچند تا اغالط امالئی؟]انشایی زیادی وجود دارد

بعید به نظر می رسد که سفیر ایران در عراق چنین سواد کمی داشته 

وبا چنین اغالطی این نامه را به اسدهللا علم وزیر دربار شاه  بوده باشد

 «فرستاده باشد. ایران



 223 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 اقای سفیر ایران  پیام خلیلی سفیرافغانستان را بطوربه نظرمن 

ومتن  بدون ابهام به اولیای اموردولت خود اطالع داده است. کامل و

سند از لحاظ امالء وانشاء خود با اغالط امالئی کمتری از امالء اقای 

ود جلیل غنی تحریر شده است. آقای غنی در مقالۀ دو صفحه ای خ

" را بصورت مذمت" را بصورت "استوره" وکلمۀ "اسطورهکلمۀ "

"مزمت" غلط نوشته است وکلمات دیگری هم در نوشته شان از لحاظ 

و « به نحوی از انحا» ،« هتگ حرمت»انشاءغلط است، مثالً 

به نحوی از »و« هتک حرمت»که صورت درست آنها:  « 1973»

ن اغالط هرگز معنی اند ولی ای« ش1354= 1975»و سال « انحاء

برای یک محقق افزون براین  ومفهوم عبارت او را تغییرداده نمیتواند.

 .تاریخ، امالء وانشاء وادبیات سند مهم نیست، بلکه پیام سند مهم است

نمونۀ دیگری از نامه این درحالی است که اقای غنی ویاران دیگرش 

براصالت سند  را تا کنون ارائه نداده است تا بتوان های سفیرمذکور

شده  حبیب هللا کی بود؟ثبتکتاب  سند را که درمقالۀ سوم  شک نمود.

 »بار دیگر با هم می خوانیم:

 دربار شاهنشاهی

 ادارۀ رمز ومحرمانه

 بغداد -کشف تلگراف رمز سفارت شاهنشاهی ایران

 جناب آقای اسدهللا علم وزیرمحترم دربار شاهنشاهی

شب گذشته محترما با ستحضار عالی میرساند 

استاد خلیل هللا خلیلی سفیرافغانستان در بغداد بدیدار 

اینجانب آمد. صحبت ازوضع افغانستان وموقعیت رژیم 

فعلی پیش آمد.سفیرافغانستان با لحنی که حاکی ازکمال 

تأثر بود اظهارداشت متاسفانه آیندۀ افغانستان بسیار 

 تاریک ونگران کننده است واگر دیر یا زود پای سردار
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داودخان ازمیان برود هیچ شکی نیست که کشور بچنگ 

عناصر کمونیست خواهد افتاد و کار یکسره خواهد شد. 

گفت یگانه راه نجات افغانستان در دست اعلیحضرت 

شاهنشاه ایران است. مردم وطن پرست وشاهدوست 

افغانستان چشم بکمک ویاری شاهنشاه ایران که او را 

اند. سفیرافغانستان کراراً شاهنشاه خود میدانند دوخته 

درمیان صحبت شاهنشاه ایران را پادشاه ومخدوم خود 

خواند و گویا شخصاً بشرف عرض مبارک ملوکانه 

رسانیده است که اگر روزی کابل وقندهار وضعی شبیه 

سمرقند وبخارا پیدا کند وضع مشهد وبجنورد چه خواهد 

ی بود. گفت آیندۀ افغانستان و ایران وسایر کشورها

منطقه باین بستگی دارد ویگانه کسیکه میتواند آیندۀ 

این منطقه بخصوص افغانستان را از اکنون براه راست 

رهبری کند و از سقوط آن جلوگیری بعمل آورد فقط و 

فقط شهریار معظم ایران است. گفت چه بسا که سردار 

داودخان هم در باطن خود بی میل نباشد که در 

شود و رژیم پادشاهی در آن افغانستان وضع دگرگون 

مجدداً مستقر شود، زیرا او ندانسته پا در راهی گذاشته 

که مشکل بزرگ برای خود و میهن ببار آورده است. 

گفت این مطلب را صریحا ًموقعی که داودخان  به بغداد 

آمده باو گفته است لیکن اوجوابی نداشته تا به او بدهد. 

ا عبارت مختلف سفیرافغانستان طی صحبت چند بار ب

این نکته را بازگو کرد که با از بین رفتن داودخان 

وسقوط افغانستان در دامان کمونیزم تمام منطقه در 

خطرخواهد افتاد واز هم اکنون باید بفکر چاره بود. 



 225 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

داودخان زندگی جاویدان ندارد وعناصر مفسده جو 

مترصد از ایران رفتن هستند. برای مزید آگاهی 

ی میرساند چون ظرف این دو ماه این باستحضار عال

دومین بار بود که سفیرافغانستان بدیدن اینجانب آمد 

واین مطلب را اظهار میداشت برای اینجانب یقین حاصل 

شد که مایل است موضوع به شرف عرض مبارک 

ملوکانه رسانیده شود لذا منغیر مستقیم جویای نظر او 

قید قسم در بارۀ گزارش اظهاراتش بتهران شدم با 

ازاینجانب خواست که عرایضش بطور مستقیم یا تنها 

بوسیلۀ جناب عالی بشرف عرض مبارک شاهنشاه 

رسانیده شود واحدی غیر از آن اطالع پیدا نکند. گفت 

ظرف ده روز آینده قصد مسافرت به کرمانشاه را دارد 

اگر فرصتی فراهم شد که میخواست جنابعالی را مالقات 

ب حاصل میشد. گفت در نامه ای که نماید نتیجه مطلو

جناب عالی برای او مرقوم داشته اید اشاره فرموده اید 

که در سفر قبلی او بایران اگر از پیش میدانستیم که او 

کجا می آید ممکن بود ترتیب مالقاتی فراهم میشد. 

بهرحال استنباط اینجانب این است که بسیار مایل است 

زیارت جنابعالی را پیدا در محلی غیر از تهران توفیق 

نماید. چون معتقد است آمدن او بتهران وشرفیابی به 

پیشگاه مبارک شاهنشاه ممکن است تغییراتی در 

افغانستان بیاورد. مطلبی که سفیر ضمن صحبت دانسته 

یا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اینجانب شایان کمال 

اد توجه است آن بود که گفت هم اکنون هر روز تعد

زیادی از افاغنه جهت پیدا کردن کار وامرار معاش 
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بصورتهای مختلف به ایران می آیند واینها مترصد آن 

هستند که کسانی با آنها تماس پیدا کرده آنها را متشکل 

نماید تا احیاناً مسائلی را علیه حکومت فعلی افغانستان 

بوجود آورند.ترس او ازاین است که اگر بتهران بیاید 

شبهه ای در بارۀ او پیدا شود. بدیهی است دراین چنین 

گفته تغییراتی موجود است که شاید الزم باشد از لحاظ 

عواقب سوئی که احتماالً ممکن است ببار آورد 

 بطورمجدانه مورد توجه  اولیای امور واقع شود.

 با عرض ارادت شهید زاده      

 2880- 27/11 /54»
202    

 

 تبصره :

(یک تلگرام ۵۴/ 11/ 27 -2880شماره  این سند )تلگرام

محرمانه است که خیانت این شاعرپرآوازه اما  ابن الوقت وفرصت 

 طلب را به  دالیل ذیل ثابت میسازد:

این سند ازاین جهت برای مورخین قابل اعتبار است که اوالً  -1

یعنی شاهنشاه گزارش  یک سفیر آنرا به عالی ترین مقام دولت خود

ر که نمایندۀ شخص اول مملکت خود ومدافع منافع داده است وسفی

کشورمتبوع خود است هرگز نمیتواند به پادشاه یا رئیس جمهورخود 

که از او نمایندگی میکند ، دروغ بگوید وهوسانه مطلبی را به اولیای 

 امور خود گزارش بدهد.

                                                 
202

 2007)نقل متن سند از سایت افغان جرمن آنالین(اگست -
 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf لینک 
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این سند دارای چنان اهمیتی است که وزیر دربار  -2

آنرا درجملۀ اسناد مهم خود  نگهداری کرده شاهنشاهی ایران سالها 

 است.

این سند سالها بعد از تغییر نظام شاهی در ایران، وبعد از  -3

انکه شاه ایران دیگر زنده نبود ، در کتاب خاطرات اسدهللا علم 

 وزیردربار شاهنشاهی ایران)که ظاهراً درپاریس زندگی میکرد( درج 

 ونشرگردیده است.

،با تاریخ دوران سفارت خلیلی در بغداد تاریخ این سند  -4

ودوران ماموریت اقای شهید زاده سفیرایران در بغداد همخوانی دارد 

 وبنابرین یک سند معتبراست.

از سوی  2007این سند  تا جای که من اطالع دارم درسال  -5

افغانستان  -سید حسین موسوی)اکنون گردانندۀ سایت آزاد افغانستان

فعال این پورتال به عنوان سند خیانت خلیلی به  آزاد(وسابق همکار

نشر رسیده که لینک آن در زیر گذاشته شده وهیچیکی ازهواخواهان 

امروزی خلیلی بشمول فرزندان واقای جلیل غنی در آنزمان جرئت 

نداشتند برخالف محتوای این سند اعتراض یا ابراز شک کنند. پس از 

ته وغیرموقوته مثل مجلۀ آن این سند در سائر نشرات جمعی موقو

به نشر رسید. وشاید آخرین کس من « راوا»آئینۀ افغانستان  وسایت 

چرا استاد خلیلی کتاب »وقتیکه مقالۀ  2015باشم که در ماه جنوری 

را نوشتم، به عنوان مقدمۀ مقالۀ خود  « عیاری از خراسان را نوشت؟

ایت های وبرای شناخت بهتر وبیشترخلیلی به سراغ این سند و رو

دوشخصیت معتبرومعروف افغانی یکی مرحوم حمیدهللا سراج ، 

ودیگری آقای آصف آهنگ رفتم. بنابرین مؤرخ میتواند با اتکا به یکی 

از این منابع،  سند مورد نظر را در اثر خود بگنجاند ومورد بررسی 

قراردهد. اگراقای جلیل غنی برآنست تا این لکۀ خیانت ملی را از 
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لی پس کند، بفرمایند اول این سند را از منابعی چون: کتاب پیشانی خلی

خاطرات اسدهللا علم وزیردربار شاهنشاهی، سایت راوا ومجلۀ آیئنۀ 

افغانستان وپورتال افغان جرمن آنالین وغیره منابع پاک کند تا منبعد 

دیگران به آن ها دسترسی نداشته باشند، درحالی که فکر میکنم 

حتی در بدل دریافت مبالغ گزاف دالرهم پوره اینکاراز توان شان 

 نخواهد بود.

نکته دیگری که توجهم را در این مقاله بخود جلب -چهارم

دخالت حلقاتی از پیروان خلق و » نمود،اینست که اقای جلیل مینویسد:

پرچم را هم نمی توان درین توطئه نا دیده گرفت که می خواهند انتقام 

ت[آنها و جفای های حزب بر ملت در اشعاری را که در مزمت ]مذم

جریان مقاومت ملت افغانستان در برابر ابر قدرت شوروی زمان و 

ع مال آنها در افغانستان سروده، بگیرند. نمونه های از این نوع سروده 

 «ها در همین مقاله تقدیم می گردد.

این گونه خیالپردازی ها بخاطرمغشوش کردن ذهنیت ها به 

مسئولیت تالش های خاینانۀ خلیلی را درحق وطن  هیچوجه نمیتواند 

از روی شانه های  خلیلی بردارد. خوشبختانه هیچکدام از آنهایی که 

اعمال خلیلی را زیر ذره بین نقد قرار داده و وی را تقبیح وشماتت 

کرده اند، هیچ نسبتی با حزب دموکراتیک خلق ندارند، یعنی نه من 

سوی ، نه داکتر کاروان و نه داکتر ونه  احسان لمر،نه سیدحسین مو

نجیب هللا بارکزی ونه باری جهانی، نه مسعودفارانی ، نه ماللی 

موسی نظام ،نه قاسم باز و نه عزیز آریانفر)از هواداران احمدشاه 

مسعود(عضو حزب خلق و پرچم نبوده ایم البته دراین میان یکی از 

یا نمیداند از  پرچمیان نامدار یعنی  حمید روغ اگر شعر میداند

دلباختگان فدائی خلیلی میباشد واما کور شوم اگر من شعری از خلیلی 

سال حاکمیت حزب دموکراتیک  14را درهجو حزب مذکور در مدت 
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خلق افغانستان که من درکابل بودم دیده باشم. پس اشاره به گروهی 

ازمنسوبین خلق که گویا از اشعار خلیلی برضد حزب خلق عقده 

کنون برای ترور شخصیت خلیلی کمر بسته اند، این یک گرفته وا

بی »توهم بیجا برای کم رنگ کردن ضربات کوبنده برفرق این مداح 

 پایاناست.    « شخصیت
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 ممقاله هفت

 

 

 مکاره گی بچۀ سقو درعین بیسوادی 

 
من ابداً از خدمت بملت :»گفت 1928شاه امان هللا درلویه جرگه 

یز خود خسته نمی شوم. عشق قلبی من، آرمان و آرزوی یگانه عز

ی من، حاصل حیات و زنده گانی من، فقط تعالی ملت محبوب و 

وطن مقدس من است. در این راه، عزم من متزلزل نمی شود، ولو 

با هر قدر مشکالت دچار شوم، هیچ گونه مدح و ثنا، هیچ قسم لوم 

از فکر ترقیات و سربلندی  و توبیخ، اثری به من نمی کند و مرا

بقلم روانشادمصطفی «امان افغان»)رک: «شما باز داشته نمی تواند.

 عمرزی، سایت کتابتون(

متاسفانه استعمار باهمدستی ارتجاع داخلی نگذاشت شاه امان       

بگفته اوستا  هللا به تحقق ریفورم  های مرحله دوم خود موفق شود.

مطبوعات »در سفراروپا بودکه  اولسن محقق دانمارکى، هنوزشاه

هند برتانوى براى اوجگیرى نارضایتى از شاه، تبلیغات وسیعى را 

در باره سفراو براه انداخت و جرایدى که به افغانستان مى رسید 

حاوى تصاویر ملکه ثریا بود که نشان میداد او بدون حجاب در 

 ( 143ص اسالم وسیاست در افغانستان ، «)ممالک خارج سفر مى نماید.

غبار در مسیر تاریخ تشریح میکند که چگونه دسایس استعمارى       

هللا در تبانى با عناصر ارتجاعى براى از پا در آوردن شاه امان 

مثالً در کابل یکنفر منجم انقراض حتمى سلطنت » بکار افتاده بود: 

را پیشگوئى کردو بسرعت این پیشگوئى در بین حلقه هاى در بارى 

. درحوزه هلمندیکنفر آخندخوابى جعل کرد و افواه شدکه منتشرگردید
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تاج از سرشاه افتاده است. این تنها نبود، در سرتاسر حدود شرقى 

افغانستان به هزارها تصاویر جعلى نیم برهنه بنام ملکه افغانستان 

پخش گردید و عزیمت طالبات افغانى از سرحدات شرقى به 

توده ها منتشر شد. یک شیخ هم قسطنطنیه با تعابیر معکوسى در بین 

در جنوب )منظورنورالمشایخ است( و یک مرشددر شمال) 

ً رفتار شاه را ضد شریعت  منظورمحمدصادق مجددى است( علنا

( گفته به پیرکرمشاهاسالم اعالم کردند.و کلنل الرنس معروف )

میشد که در جامه مالئى در شرق افغانستان داخل گردیده و هیزم 

ش زد. حتى این موضوع در جرایدشوروى و انگلیسى اغتشاش را آت

 (814، ص 1غبار،ج«)مطرح بحث قرارگرفت.

نورالمشایخ مجددی که دشمن سرسخت شاه امان هللا  بود در دیره     

اسماعیلخان هندبرتانوی اقامت داشت ودر میان کوچی ها که مریدان 

ا با خود سنتی او بودند این شایعه را پخش کردکه امان هللا از اروپ

ماشینی اورده که با ان جسد مردۀ انسانها را میسوزاند و از گوشت و 

روپیه میدهد که یک  30مبلغ استخوان  انهاصابون درست میکند. 

شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان غریب را رایگان مى 

سوزانند. مال ها را نیز میسوزانند که از انتشار امراض جلوگیرى 

 ( 65افغانستان، ص  آتش در نمایند.)

های نماز وخلع   پیام کلی این شایعات وتبیلغات حذف نام شاه ازخطبه

شاه از قدرت بود. مردم جاهل واکثر بیسواد افغانستان فریب این 

در شینوار  1928دروغها را خوردند وبدان باورکردند ودرنومبر

درشمالی کابل علیه شاه  دست به شورش زدند  مشرقی وسپس 

دولتی را به اتش کشیدند وبه غارت وچپاول  وعمارات

پرداختند.هیاتهای مذاکره با شورشیان از کابل اعزام شداما از آنجا 

که لحن دولت با شوروشیان نرم وصلح جویانه بود، آنها این برخورد 

دولت را حمل برضعف دولت نموده برخواسته های ناروای 
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خدمت بخود دلسرد خودپافشاری کردند  وبا این کارخود شاه را از 

ومحبور به ترک از کشور ساختند و بجای او یک دزد مشهوررا 

برخود پادشاه ساختند و او را خادم دین رسول هللا لقب دادند. 

درحالیکه  او از دین  حتی وصوگرفتن را  هم یاد نداشت تا چه رسد 

 به  خدمت به دین رسول هللا؟

ار و اشغال ارگ پس ازاستعفای شاه از سلطنت ورفتنش به قنده

، تمام 1929جنوری  18توسط  حبیب هللا کلکانی)بچۀ سقاو( در

دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان ، 

نقش بر آب شد. دروازه هاى مکاتب و آموزشگاه ها دولتى مسدود 

گردید.  بی امنیتى، زورگوئى، غارت وتجاوز به مال و دارائى و 

از شد. هواداران نهضت امانى یکى پى دیگرى به ناموس مردم آغ

زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند. بچۀ سقاو ، بمنظور 

بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را 

درمیان مردم دامن زد و با صدور فرامین رسمی، رسماً یک قوم را 

بین ملت » کاتب علیه قوم دیگر تحریک  نمود، چنانکه  بقول 

مخالفت الینحلی را حادث ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و اساس 

تخریب بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد 

 «)وجمهور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد.

 ( .۴1ایران، ص 1372فیض محمدکاتب، نژاد نامه افغان ، طبع 

رخود) تذکرة االنقالب( حکایتی نقل میکند که کاتب در کتاب دیگ

معلوم میشود بچۀ سقاو درعین بیسوادی آدم مکار وحیله گر و عوام 

 27فریبی بوده است. خالصۀ نوشتۀ کاتب چنین است: روز دوشنبه 

ش(بچۀ سقاو کالنتران وریش سفیدان کابل را 1308حمل  19شوال)

ه ای از مردم در قصردلکشا دعوت کرد و در محضر آنها که عد

امان هللا خان از دین »شینوار و لوگر  هم حضور داشتند، چنین گفت:

اسالم روی برتافته، به پرستش اصنام پرداخته، میخواست عموم 
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ملت افغانستان را به اجبار و فشار بت پرست سازد. تا اینکه من به 

تحریک علمای ربانی درحالی که دست از جان شسته ، کوه گرد 

انورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر سرقت وصحر

به مرام آمدم که اینک به بیعت جمعی ازمسلمانان وعلما، جالس 

اورنگ امارت گردیده ساعی و جاهدم که تائید دین شریف سید 

المرسلین نمایم.و پس ازادای اینگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه 

ل اباد، بگرام، کوهدامن، های که از حفریات باستانی از نواحی :جال

فرانسوی « فوشه»خواجه صفا، وغیره جاها، باجد وجهد مسیو 

بدست آمده بودند، و ایشان حصۀ خود را در پاریس « برتو»ومسیو 

برده، وحصۀ دولت افغانستان را طبق قرارداد معینه،به کار پردازان 

عهد حکومت سپرده بودند، وامان هللا خان آنها را با بت های که در 

امیر عبدالرحمن خان و امیر احبیب  هللا خان ازمزار خواجه صفای 

کابل وقلعۀ مرادبیک کوهدامن وبگرام کوهستان وغیره مواضع 

سمت شمالی کشف شده بودند و در موزیم خانه نهاده بود، برداشته به 

حضار گفت: اینست معبودهای او که به چشم سرمی  بینید. ودو سه 

شینواریان نیز نموده بود وایشان دست او]بچۀ  روز قبل آنها را به

قربان دی سم، بیشک »سقاو[ را بوسیده به زبان افغانی]پشتو[ گفتند:

واین نمایشات در قلوب عامه « ته پادشاه داسالم او بت شکن یی! 

که از علم تاریخ وادیان بی خبر بودند، مؤثرمی نمود. و در خاتمه از 

ان در غزنین ومحمدنادرخان در ورود امان هللا خان با لشکرگر

لهوگرد ولشکر هزاره در غوربند وکوتل اونی وخرس 

خانه]خیرخانه[ به حضار آگهی داده گفت: اگر کسی را شما مردم 

دانا ،سزاوار امارت وحراست ملک وملت وتعمیر بالد می دانید، به 

امارت برداشته مرا به رتبۀ حواله داری جای دهید، بنده همین بت ها 

م اگراز رأی وامضای شما سر بکشم. والبته به همان لباس باش

وخوراکی که از پیش عادی بودم قناعت نموده ترک حب جاه 
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نمایم.... وعامۀ کابل که در عقب شکوه ها و بدگوئی ها به عادت 

مستمرۀ خود دارند، همه گفتند: شما رابه پادشاهی قبول داریم واو هم 

، 131-129لی امیری، صصتذکر االنقالب،چاپ ع«) باورکرد.

 ( ۴0مقدمۀ نژادنامه افغان، ص 

خان هللا غبارمیگوید:حبیب هللا کلکانی باری قصد کرده بود تا امان 

را در پغمان ترور کند، مگرنکرد. او دلیل انصراف خود را چنین 

امیردر حالیکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بیرون » گفت:

ا آن هنگام فکر میکردم او کافر آمد و بگرفتن وضو پرداخت.من که ت

و از خدا روى برتافته است، مگر اینک مى بینم که مناسک شریعت 

و اسالمیت را بجا مى آورد از تصمیم خود منصرف شدم و با خود 

گفتم که چرا یک چنین جوان خوش سیما و مسلمان را به قتل برسانم 

 ( 81۶، ص 1غبار،ج« ) و لهذا از کشتن او منصرف شدم.

خان باقى هللا ا حبیب هللا تا آخر به این عقیده خود نسبت به امان ام

نماند و وقتى قصر باغ باال را تصرف نمود، نزد سفیر انگلیس 

کافر شده و من اراده دارم تا او را هللا امان »همفریز رفته گفت : 

باید »وسفیر گفت : « بقتل رسانده حکومت جدید تشکیل نمایم .

، 1) فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،ج!« سفارتها را احترام کنى

 (۵39ص

ماه همان ملتى که بگفته همفریز سفیر انگلیس درعهد 9وبراى مدت 

امانى، از سوراخ هاى بینى هر افغان نفس آزادى و استقالل فوران 

میکرد، چنان در بند کشیده شدند که در کابل هرکه دختر زیبائى 

قاو در آورده میشد، داشت بزور به نکاح دزدان همکار پسر س

ماه چهل بار  9چنانکه سید حسین وزیرحربیه  سقوی در مدت 

عروسی کرد و حرم وسیعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود 

آورده بود که بعلت وسعت حرم بعد از مرگش بسیارى از آنان باکره 
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مانده بودند.) دکتور خلیل وداد بارش، حبیب هللا، مردی در حریق 

 (1۶2، 10۶پشاور، ص  1377تاریخ، 

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس 

وعزت وشرف وغرور مردم افغانستان، یک کار سترگ ملی بود که 

همزمان با مبارزات دلیرانه مردم وردک وهزاره با فداکاری 

وجانبازی اقوام سلحشور ودلیرقبایل جنوب کشور )بخصوص مردم 

رهبری جرنیل یارمحمد خان وزیری( وجانبازیهای  وزیرستان تحت

 15مردم جاجی پکتیا بارهبری سپهساالرمحمد نادرخان، درتاریخ 

تحقق یافت. نادرخان پس  1308میزان سال 23مطابق 1929اکتوبر

از احراز قدرت به حیث کسی که بیشترین خطر، وهتک حرمت 

م افغانستان متوحه خانواده خودش و شهریان کابل و ناموس تمام مرد

شده بود، کامالً حق داشت تا گروه نابکار دزد و متجاوز و چپاولگر 

را با هر وسیله ای ممکن ، دستگیر و اعدام نماید، زیرا که  درد و 

رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گیری از چنین عملی را کس یا 

کسانی تا عمق اسخوان خویش درک و احساس کرده میتوانند که 

رسر فامیل خودش آمده باشد. و جز اعدام متجاوزان چنین مصیبتی ب

، هیچ چیز دیگری نمیتواند قلب های داغدار پر از نفرت وانتقام را 

  را اطفاء و متسلی کند.

 2022/  3/ 11پایان 
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 مقاله هشتم

 

  «از خراسان یاریع» کتاب و یلیخل

 

 توانیم نهیآئ نیانسان هاست.درا شهیکرداروگفتار واند ۀنیآئ خ،یتار

 دنیاز د یعیچهره هاو عملکرد انسانها را مشاهده کرد،وبصورت طب

 نیشان لذت برد و آنها را آفر کیخوب وگفتار وکردار ن یچهره ها

زشت  یچهرها دنیجست، و برعکس از د یتاس  یگفت و از برخ

 گفت ولعنت فرستاد.  نیآنها نفر بهدچار انزجار ونفرت شد و 

 ،یو پاکدل یچون: پاک یپنجاه سال قبل در جامعه ما مقوالت تا

از  یدستگیر ،یمحبت، فداکار ،یرازدار ،یشناس  صداقت، نمک

در رفاقت و  ی،استواریو صبر، حاضرجواب یمستمندان، شکیبائ

 یچست ،یو شبگرد یریوسوگند ، دل مانیپ به عهد و ی، پابند یدوست

 یصفات اخالق نیتر یو نظایر اینها، از جمله عال یو چاالک

 یارزش ها نیوجامعه به ا رفتیانسان به شمار م کی یواجتماع

صفات در  نی. تجمع اگذاشتیم ادیارج وحرمت ز یواخالق یمعنو

 نیا ۀاظهارهم یآورد که بجا یم دیپد یانسان، ارزش کیوجود

کلمه جامع عبارت  نی. اشدیادا م ۀکلم کیانسان، با  کیصفات به 

) جوانمرد( بود که تمام صفات مثبت را در خود  «اریّ عَ »از لفظ 

 جمع داشت. 

 ز،یمداح ،منفعت جو، عقده مند وفتنه انگ یاز آدم ها یبرخ متاسفانه

فوق الذکر که تا چهاردهه قبل  یواجتماع یاخالق یارزشها نیا

بودند ، بصورت وارونه وغلط  لیما به  آنها ارزش قا درجامعه

بکار بردند  یرا درحق کسان «یاریع»کرده صفات ریونادرست تعب
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 ی،بداخالقیآدمکش ،یریراه گ ،یدزدچون:  یکه آلوده  به اعمال

 گریود یربائ لیومبا یوآدم ربائ ی،چاقو کش ی،قلدر ی،زورگوئ

  یخیتار یچهره ها نیاز ا یکیبودند.  تیاعمال دور از شرف وانسان

 یاش  هوس پا یزندگ یروزها نیبود که در آخر یلیهللا خل لیخل

ما  نوط یخیودشمن تار پاکستان  یالحق حاکم نظام اءیض یبوس

حمله بر افغانستان  یبسرش زد  ودر مدح او شعر سرود و او را برا

،وبدون  خیکرد و سپس بدون ترس از محاکمه تار صیوتحر قیتشو

 یاریع»بعد از خود، قلم برداشت وداستان  یاز مردم ونسل هاشرم 

نگاشت  و  یاسالم تیرهبر جمع یربان شیرا  به فرما« ازخراسان

ومتجاوز به ناموس   یودزد و رهزن جان وجاهل  سوادیآدم  ب کی

و  وعزت  دور از شرافت  دواعمالینام« جوانمرد»و «اریع»ملت را

از  دیتقل یرا برا  یوجوانان شمال کرد  هیکتاب توج نیاخالق  را در ا

 قیتشو یوقلدر یو اوباش ییو زورگو یبچه سقاو و راهگبر

 بود. یدوجوانمر یاریع نینمودکه تماماً برعکس آئ بیوترغ

و  یاریازاصول مهم ع لیاندرز نامه قابوسنامه ، نکات ذ بنابر

 :شدیشمرده م یجوانمرد

مردان از همه آن بود که با ترین  پسر که جوانمرد ی... و بدان ا »

 چندگونه هنر بود:

 ،یآنکه دلیر ومردانه بود و شکیبا به هرکار ییک

 الوعد باشد، وصادق

 عورت و پاکدل، وپاک

زیان کس بسود خود نخواهد، اما زیان خود از بهر سود دوستان  و

 روا دارد،

 نکند، یگیرنباشد و به اسیران دست دراز زبون و

 کند و بد را از مظلومان دفع کند، یرا یار وبیچارگان
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همچنان که راست گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد ،و  و

 « بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند.

 ،(201،ص  یالدین تهران )قابوسنامه، چاپ جالل

 

 « :از خراسان یاریع» کتاب هدف

 بو.د:اول زیاز خراسان،دوچ یاریاز نوشتن کتاب ع یلیخل هدف

 تهیکه  نماد تجدد ومدرن یاز شاه امان هللا،شاه یریانتقام گ

 ازاتیتحقق عدالت تمام امت یکه در راستا یدرافغانستان بود، کس

 یو خانها و رؤسا رهایپ یومعاشات مستمر یخاندان محمدزائ ینسب

را بجرم ظلم  یلیپدر خل لممالکا یرا قطع نمود ومستوف لیقبا

 یوسرکوب یریبخاطر رشوه گوشکنجه کردن مردم ثروتمند 

اول ودوم محاکمه  تیروشنفکران  منسوب به نهضت مشروط

 واعدام نموده بود.

 ۀبچ یها انتیوخ اتیوجنا یورهزن یاعمال دزد  هی، توج دوم هدف

امان هللا  ریوبرتر جلوه دادن اعمال او براعمال ام اریسقو بعنوان ع

برتر  هیوجاهل شب سوادیخان .حاالنکه برتر ساختن بچه سقو ب

کتاب بود که  نیمخرب  هم ریبر آفتاب است .مگرتاث یکیشمردن تار

: لیاز کرکتر  ومنش وکنش او  از قب  دیقلو  ت ییسقو گرا تیذهن

وآدم  ی،چاقو کش ی، قلدر یزورگوئ ،یآدمکش ،یریراه گ ،یدزد

جوانان کوهدامن وپروان  انیدرم رهیوغ یربائ لیومبا یربائ

و  ستمیمسعود در دهه نود قرن ب - یحکومت ربان ۀوردر د ریوپنجش

عبدهللا   -یغن یو دولت وحدت مل میفه- یبعد در  دوره حکومت کرز

هللا  بیرا بنام حب یا دهیپوس یبشدت رشد کرد تا آنجا که استخوانها

کابل بنام اومجدداً دفن کردند  یشهر ارا ۀودر تپ یجمع آور یکلکان

 بیکردن ج یو خال یوچاقو  کش یریوراهگ ییوادم ربا یونا امن

 کیدکاندران در روز روشن  در شهر کابل  انیرهگذران و مشتر
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به از  لیموبا فونیتل شد،داشتنیشمرده م یومعمول عمل مشروع 

 کردیکس جرات نم یو حت شد یها تمام م انسان  یدست دادن زندگ

 یداریکوچه خود بدون احساس خطر خر یینان از نانوا

دوران بود.درس  نیطنز تلخ ا« سوم  یسقو»اصطالح  کند.

هللا  بیشاه حب» از لیکانفرانس تجل شیدر لندن برا  کیخواندگان تاج

 کردند. شیستا یو از و ریتدو«رسول هللا نی،خادم د

سقو و عضو برجسته وموثر دار  ۀبچ یسرمنش ثیبه ح یلیخل

وارد کابل  یشمال یجار لهیبا لشکر ا کجای یهللا کلکان بیحب ۀودست

برمال و ناموس مردم  انیشده و در تمام غارتها وچپاول وتجاوز سقو

 یبودو درشکل ده میکابل سه انیو بزن و ببند وبکش شهر ریو بگ

 انیدرحق شهر یضد بشر نیننگ لواعما عیوگسترش فجا قیوتعم

 کابل واطراف آن سهم داشت. 

است  دهید کیزدبچه سقو را از ن ۀمحمدکاتب هزاره که دور ضیف

را روز  یدرکتاب تذکراالنقالب خود حوادث نه ماهه حکومت سقو

 یب یشوایساالر دزدان وپ:»  دهدکهیداشت نموده شهادت م ادیمره 

ونفس  قتیرسول هللا نهاده ودر حق نیلقب خادم د سهیکه به دس نانید

 [29۶ض محمد کاتب،تذکراالنقالب ،صیف«] االمر هادم آن بود.

 لینگذاشته بود واز فضا  یاریع ۀسقو ازکوچ ۀبچ بقول کاتب 

از  یریو دستگ یو جوانمرد یو ناموس دار یوپاکدامن یاخالق

نداشت، بر ناموس  یبهره ا رانیاز زنان واس تیمظلومان وحما

 کردیآمدند، ترحم نم یقشرجامعه بشمار م نیتر فیمردمان که ضع

داشت  یروانم آنانوعفت  تیثیبه شأن وح یحرمت چگونهیو ه

به تجاوز بر زن ودختر ومادر وضبط مال  دیومخالفان خود را با تهد

که   دیبگو تواندیکس م ای. آکردیم میو وادار به تسل دیومنال شان ،تهد

ازغارت و  ریسقو، غ ۀبچ تیکابل درمدت نه ماه حاکم انیشهر

تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه 
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 دهیسقو د ۀاز بچ یگریزدیانظار عامه،چ ردریتشهو رین وتحقیوتوه

 اند؟

فرستاده مي شدند،  یقوم یسرکوب یکه برا یهروقت یعساکرسقو

شان راغارت  یو هست یو دارائ دندیکش یم غیتمام مردان را از دم ت

 یم یو زن و فرزندان آنان را به اسارت و بردگ کردندیم

 یماه  پنجاه بارعروس 9در مدت  یسقو هیحرب ریوز دحسنیبردند.س

از زنانش  یاریاز مرگش بس دوبع  یدر هرهفته پنج عروس یعنیکرد

 باکره  مانده  بودند. 

 تیواسالم یدار نیو جاهل بود، واز د سوادیآدم ب کیسقو،  ۀبچ

 یآموزه ها نیوملموس تر نیاز مهمتر نینداشت، و بنابر یاطالع

به عهد  ،وفایو پاک دامن : انصاف وعدالت لیاسالم از قب نید

وکودکان  رانیبه سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اس یوپابند ثاقیوم

 نینداشت. بنابرا یمردان در جنگها، فهم و شناخت ریزنان و پ وهیو ب

رسول هللا باشد، بلکه اعمال و کردارش ،  نیخادم د توانستیاو نم

 بیحب» دنیاسالم و ارشادات رسول هللا بود. نام نیتماماً برخالف د

سجع مهراو  هیقاف یمحض بخاطر برابر« رسول هللا نیهللا،خادم د

 سندگانیبه نو نی. نفریدار نیامر د تیبوده است، نه بخاطر واقع

مردم بکار  یکه قلم خود را در راه دروغ  وگمراه ینگاران  خیوتار

 1۶/12/2021انیپا!رندیگیم

 :نوت

:» که  سدینویمقاله  م نیازکامنت گذاران  ا یکی،  وادملیهللا ه عیشف

مورد از 1۵3از  شی( بkung of mircle) یدر کتاب سه جلد

بچه سقاو که رسانه  تیجهالت بچه سفاو ذکر شده است. چندخصوص

 اند: لیقرار ذ کنندیاز مردم پنهان م یها وجوامع مدن

نداشت و  یآگاه یمسلمان یاز پنج بنا ی= بچه سقو به صورت کل1

 از ارکان نماز خبر نداشت .



 241 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

 یبه ارگ از مال دنیبه گفته مال محمد عالم بچه سقاو بعد از رس.-2

 بدهد.  ادیکه نامش فاش نشده خواست تا به او وضو ونماز 

 تیعادت نداشت که از ب چیبه ارگ بچه سقاو ه دنیبعد از رس - 3

رفع حاجت از باغچه  یبرا هشیداخل قصر استفاده کند و هم یالخال

 .شدیوبدون استنجا و وضو وارد صف نماز م کردیارگ استفاده م

از آنان مشوره  شهیداشت که هم یجان قینفر رف 11بچه سقاو  - 4

بودند که جز حمله  یبجه سقاو همان دزدان حرفو یو رفقا گرفتیم

 نداشتند. ادی گرید یزیچ یو دزد

مردم در کنار او  یوقت رفتینمبچه سقاو هفته ها به حمام  - 5

از بوه وتعفن بچه سقاو از کنار او  قهیدو دق یال کیبعد از  نشستندیم

 دندییجویم یدور

خود به )قچ( مشهور بود چون همه  یرفقا نیبچه سقاو درب - 6

 و بوه گنده او همانند قوچ بود تیخاص

 ییبه ارگ ختنه شد درهنگام که نا دنیبچه سقاو هفته بعد از رس - 7

بچه سقاو  ارانیبه  یکیبار کیبچه سقاو را ختنه کند در  خواستیم

 یعنیخود را بتراشد  یها الیکه اول  دییصاحب بگو ریگفت به ام

ناف خود را  ریبه ارگ سنت ز دنیتارس یکه بچه سقاو ازجوان نیا

 بود دهینه تراش

د فورآ دستور داد که تمام بچه سقاو را به ارگ آوردن یوقت - 8

 دیبکر یآن ترکار یوبه جا دیببر نیارگ را ازب یگلها

فورا  دادیانجام م تیهربار که بچه سقاو حرکات دور از انسان - 9

از خداوند  مآیاست و مستق یکه بچه سقاو ول کردیمال  اعالن م

 .ردیگیدستور م

 oliurبنام   یسیبچه سقاو جوان انگل یدر ماه هفتم حکمران -10

jarry دیاز بچه سقو پرس سیبه عنوان ماهنامه نو : 

 ؟  یهست ی: بنده ک وریاول
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 سقاو : من بنده امت هستم ! بچه

 ؟ یهست ی: به امت ک وریاول

 سقاو : به امت خدا ! بچه

 است ؟ یاز جانب خداوند ک ینب نیآخر دیباز پرس وریاول

 !«سقاو : حضرت آدم  بچه

  یدرس خواندگان  شمال یبرا ییرسوهللا که الگو  نیخادم  د نستیا

 شده است!!؟؟؟
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 نهممقاله 
 

 وطن است به انتیخ وطن دشمن مدح

 
از دشمنان  یکی

افغانستان ،  یخیتار

 اءالحقیجنرال ض

پاکستان  یحاکم نظام

 بود.

 تا ظاهر یلیخل استاد

قدرت بود  شاه برسر

در مدح او شعرسرود 

 یواز برکت مداح

صاحب خانه لوکس 

وزارت شد وبه مقام 

وکالت وسفارت 

 یاما وقت د،یرس

 کهیظاهرشاه از ار

قبله بدل کرد و به پاکستان رفت و در  یلیقدرت کنار زده شد، خل

 یخیپاکستان ودشمن تار یالحق حاکم نظام اءیمدح جنرال ض

 قیوتشو بیحمله برافغانستان ترغ یافغانستان شعر سرود واو را برا

 ستود: نینمود وچن

 ضیا الحق چراغ آرزوى مسلمین شو

 مسلمان شو مهین سرباز دین علمدار
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 شیر یزدان شو، در خیبر گشا جانشین

 مقام خالدى، میدان محشر آفرین در

 محمود غازى، شهسوار بت شكن مسند

 میلرزد از وى هند تا دریاى چین آنكه

 لشكر این بى خدایان تا به كى پایمال

 زینتومحمود بزرگ بت شكن را جا گ اى

                     *** 

مشاور  ثیالحق بح اءیض یاز سو یمداح نیدر پاداش چن یلیخل

به  کایامر شودوازیم دهیجمهور پاکستان برگز سیرئ یفرهنگ

شتابد وصاحب معاش و موتر وآرگاه وبارگاه ومنزل  یپاکستان م

 . گرددیلوکس در اسالم اباد م

شهر  »و اشغال  «بریدره خ»به فکرفتح  یبعد جنراالن پاکستان یمدت

اس  یآ»گوش به فرمان  یمهایاز تنظ یافتادند ولشکر «جالل اباد

قرار داشت  برافغانستان  یپنجاب انیرا که درعقب شان نظام «یا

افغانستان روبرو  یمل یحمله کردند، اما با مقاومت جانبازانه اردو

شدند وآرمان  اشغال شهرجال آباد را  یرودچار شکست خفت با

 باخود به پاکستان  بردند.

را  یلینابکارمتاثر شده پاسخ  استادخل حهیمد نیاز ا یواعظ ریزب

 :دهدیم نیچن

 خلیلى سر ز خاك تیره بردار و ببین اى

 شوى از مدح بیجایت سراپا شرمگین تا

 ضیاء الحق چراغ آرزوى شعر تو آن

 علمدار جنایت زیر نام پاك دین شد

 آن هالكو گشت و چنگیز و شداد جانشین

 مقام بربرى ، میدان محشر آفرین در

 اى شیرین سخن یكسر خطا گفتى بما دیدى
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 محمود غازى در كجا و زان لعین ؟! مسند

 و ضیاء و پرویزش بما اهریمنست ذوالفقار

 "این سخن در ریشهء تاریخ باشد جاگزین"

 ر سرخ بوده ایم ، اما كنونلشك پایمال

 لشكر ظلمت شدیم با جهل و كین پایمال

 امروز ما آیینه ى چند بیت توست حالت

 !«سپهساالر شعر و اى مداح بهترین  اى

 

 :آوا عبدهللا

 یف دهید  یرا  در پست امروز یلیمدح خل یعبدهللا آوا وقتجناب 

 سروده است :  نیچن یلیبجواب خل ههیالبد

 الحق: ءایضح پاسخ به مدا در
 

 نیسرزم نیتا بپرسم از دِل ا یبود کاش

 ن؟یبرزم یبا چه روئ یچند بود یلیخل یا

 لیذل یگشت نیچن نینمک نشناس ازچه ا یا

 نیپست تر یمداح گشت یا شهیتجاوز پ بر

 جالد را یخوانده ا زدانی ریش نیجانش

 نیبر تو دائم همچن نیتو لعنت بر تو نفر بر

 وار شهیمنافق پ یگفت یمقام خالد از

 نیقی یب یاز خود تا کجا ا یرفت ناکسانه

 و غالم یدار نزد غاز نیدر ا یگشت هیروس

 نیاعتقاد کج نش یب یاست بت از تو ا برتر

 توست یهمتا یامروز ما از فتنه  حالت

 نیبد تر یبد روا یهم دروغ ا یگفت الف

 و شک دیترد ینسل اندر نسل ب امتیق تا
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 نیقیملت آزاده است بر تو  نیا لعنت

 استفاده از قلم بهر تفنگ یکرد سوء

 نیلع یا یابد در آتش دوزخ بسوز تا

« ازخراسان یاریع»با نوشتن کتاب  االحقیعالوه بر مدح ض یلیخل

 یوچاقوکش یاوباش ،ی)راهگبر «زمیسقاو»راه  و رسم  جیوترو

 ریواختطاف زنان ودختران کابل( در دو دهه  اخ  ییربا لیومبا

تر از مدح  بزرگ یانتیخ ریوپروان وپنجش یجوانان شمال انیدرم

 یاو را نم خ؟هرگزیرا مرتکب شده است که تار یپاکستان  االحقیض

 .شودیبه آن پرداخته م یبخشد.در مقاله بعد

 انیپا
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 دهممقاله 

 

 برکتاب یبر مقدمه واصف باختر یدرنگ

 «!از خراسان یاریع» 
 

را برکتاب  یکه مقدمه واصف باختر ینیرفعت حس یبرآقا درود

 گرانیخود با د یایور بیر یبا نقد سالم وب« ازخراسان یاریع»

ساخت وما را با طرز  کیشر

 یمرد یوجود تیتفکر وماه

 میاز ن شیآشنا ساخت، که ب

از  یاریبس یقرن برا

 یرویعناصرچپ، قابل پ

 بود. شیوستا

درنقد خود  ینیحس رفعت

 یبرمقدمه واصف باختر

که :" بچه سقو  دیگویم

 ندهءیسرنوشت وروزگارآ

مرا نابود  هنیم یانسان ها

 وتبه ساخت."

که من مقدمه  باراولست

 ینقد آقا ین " درپااز خراسا یاریرا برکتاب " ع یواصف باختر

 وآنرا خواندم. دمید ،ینیرفعت حس

آن شاعر  یکه واصف باختر کردمیهرگز وهرگز تصور نم من

نامدار  نیازمنسوب یکیمطول و دیمعروف و حافظ قرآن وحافظ قصا

عنصرمرتجع  کیسقوط کند که از  نی( چندیچپ) شعله جاو انیجر
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دزد  کیو دشمن علم ومعارف و سوادیب کینوکر استعمار و کیو 

و ناموس مردم  انمتجاوز به کودکان و دخنر کیوجاهل و  یجان

هللا  بیحب یزندگ لیخام که اوا لیدل نیو به ا زدیکابل بدفاع برخ

 ثیل عقوبیچون:  یساز خیرجال تار یزندگان لیبا اوا یکلکان

 :من بارها از دیبوده است؟؟؟ وبگو کسانیونادرافشار  مورلنگیوت

 نقدریکرده که  ا یچه گناه یام که کلکات دهیپرس گرانیخود وازد

و  ثیل عقوبی یقراردارد ول  سندگانیوشماتت نو نموردطع

 ونادرافشار مثل او مورد شماتت قرار ندارد؟ مورلنگیت

 یتوجه داشته باشند که انسانها را از رو دیبا یواصف باختر یاقا

کرد نه  یابیارز توانیمردم م یاجتماع اتیشان برح یکارها جینتا

 شان. یجوان رموثرعهدیغ یکارکردها یاز رو

 سیانگل چیدست ه یپادشاه ریبرسر یصفار ثیل عقوبیظهور  در

 یگریکوره ِرو یاز پا عقوبینبوده است. لیدخ یمرتجع یروحان ایو

و به داد مظلومان  وستیوجوانمردان پ ارانیبرخاست و به حلقه ع

کرد  امیبرضد استبداد ق ستانیاستقالل س هیداعپرداخت وسپس با  یم

بزرگ به وسعت تمام افغانستان  یمپراتورا کی لیبه تشک حهیو بالنت

زبان  یرا بجا یپارس یآمد و زبان در لیوبلوچستان نا رانیوا

 .داد  تییرسم یعرب

 

 چه کرد؟ یکلکات یول 

 کی تیشتافت وبعد با حما شاوریدر پ سیبه آغوش انگل یدزد از

نظام  کیبرکابل حمله کرد و  سیمرتجع وابسته به انگل یروحان

را سرنگون کرد و از روز  یاستبداد ریومعارف پرور وغ یمترق

اشغال ارگ تا روز فرار از ارگ ازچور وچپاول وتجاوز برمال 

را از رفتن به مکتب و  موناموس مردم دست نگرفت. فرزندان مرد

 کردیخود را مثل گوسفند ذبح م نیکسب علم و دانش منع نمود .مخالف



 249 ؟ یب هللا کی بودحبتکمله برکتاب:

. ازمثله زدن و در آتش انداختن ختیآو یم یو از چنگک قصاب

.) کتاب دینورز غیانسانها درکابل و وردک ولوگر و کاپبسا در

 ادعاست( نیمحمدکاتب شاهد ا ضیتذکراالنقالب ف

 یلنگ مردباسواد موری. تستین سهیقابل مقا زین مورلنگیبا ت یکلکان

 ینید یمطلع بود وعلما یاسالم عتیواز شر خواندیبود .قرآن را م

 لیو سر انجام موفق به تشک دیطلب یرا به بحث ومناظره م

 یایتا آس انهیم یایآس یاز کشور ها یبزرگ یامپراتور

صد سال بعد از او  کی تاکه  دیگرد یجنوب یای( وآسهی)ترکریصغ

 ادیواندن خود راهم  وضوگرفتن ونماز خ یدوام آورد. اما کلکان

 نداشت؟ 

به مردم  یواوباش یو قلدر یبجز دزد یزیچ چیه یازکلکان

را در  یهللا کلکان بینمانده. روش حکومت حب راثیکوهدامن بم

 توانیقرن گذشته م 90مسعود در دهه  – یعملکرد حکومت ربات

کرده  ادیدوم  یحکومت بنام سقو نیخاطر از ا نیبخاطر آورد. به هم

 اند.

. نادرشاه ستین سهیبا نادرافشار هم قابل مقا یلحاظ چیاز ه یکلکان

اخراج نمود بلکه  رانیرا از ا یافشار نه تنها اشغالگران خارج

وافغانستان تا هندوستان را فتح کرد  انهیم یایآس یها نیسرزم

ماه  7تا  یرا را بوجود اورد. اما کلکان رانیبزرگ ا یوامپراتور

را هم نتوانست تابع خود سازد. جنگ او  توردک و هزاره جا یحت

 ماه دوام داشت. 9وهزاره جات درمدت  ایدر پکت

بود  دیاز سنخ شعله جاو ستیکه روشنفکر مارکس یباختر واصف

 یخط مسکو م رویسروگردن بلند تر از روشنفکران پ کیوخود را 

 سوادویدزد ب کی فیچگونه وجدانش به او اجازه داد تا در توص د،ید

برقص  یلیباساز خل لیوتحص میوتمدن وضد مکتب و تعل یرفضد ت

عنصر  کیکه شخص روشنفکر و  را بر شاه امان هللا یو کلکان دیآ
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گذار  انیمعارف مدرن وبن ادگذاریضد استعمار ومحصل استقالل وبن

شاعرانه  برتر  یزن در کشور بود با لفاظ یحقوق  زن وآزاد

لنگ  موریوت ثیل عقوبیچون  یبشمارد و او را هم تراز نوابغ نظام

نجات  خیرتااو را از چنگال عدالت تا دیننا یو سع دیو نادرافشار بگو

 دهد؟

از   یلیخل« از خراسان یاریع»بر داستان  دیبا  یباختر واصف

انداخت و  یم ی( هم نگاهیهقیدربارغزنه )ب خیتار رخردمندیچشم پ

"انتقامنامه"   نیکه چند درصد ا گفتیوم  کردیم نیآنرا سبک وسنگ

که هدف  ییاز آنجا یشباهت دارد؟ ول یهفیب ینگار خیبا تار یلیخل

تباراست،  کیتاج اریع کی یمایدرسسقو  ۀبرجسته ساختن بچ

 کیدست( تاج رهیسخنور) البته چ کی هیبا درون ما یواصف باختر

 یلیبا خل یسقو در همفکر ۀبچ ییبزرگ نما یتمام قوت خود را برا

 بکار برده است.

خورد،  یرا نم یکس یته انیم یها دیها وتمج فیتوص بیفر خیتار

در سرنوشت  یبلکه قضاوتش بر عملکرد اشخاص است که نقش

 یهللا کلکان بیآنها داشته اند. حب یو بدبخت یمردم از لحاظ خوشبخت

 شرفتیجز بدبخت کردن مردم افغانستان و توقف دادن چرخه پ

نکرده است. الزم  یکار مدنمعه  از کاروان تکشور و عقب زدن جا

در  یهقیمطابق نقل قول از ابوالفضل ب یبود تا واصف باختر

گوشه  ارخراسانیصفحه مقدمه خود بر داستان گونه ع نیآغاز

 یلیخل یو راست پندار ییاز درست گو یونمونه ها داشتیم یچشم

 !!!  دادیرا نشان م

 اتیشناس نقاد ادب اتیوادب بیشاعر وسخنور واد ینیحس رفعت

 یرا برکتاب ارتجاع یمقدمه واصف باختر یبادرست  یفارس

اول(  یسقودرماه ها ۀبچ ی)منشیلیاز قلم خل« از خراسان یاریع»

واصف  یبه پنداشت من،مقدمه نگار: » دیگویداند وم ینابخردانه م
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 ینابجا شیستا ی، برا یلیلهللا خ لیخل یبر کتاب ارتجاع یباختر

هللا مشهور به بچه سقو، نابخردانه و ناآگاهانه بوده است. متن  بیحب

 ستین یومدن یمقدمه ، همانند نگارش خودکتاب، نه تنها عقالن نیا

 کیگونه  ی:چ نستیرود. پرسش ا یبشمار نم یـ اجتماع یاسیبل س

 ،یدنوم یمترق یها شهی، باصطالح آشنابا اند یوچپ ستیمارکس

 گذارد؟یبرشاهراه ]ارتجاع[ گام وم

 یواصف آنچه را بچه سقومرتجع بهمراه:» متذکرشده که  رفعت

 ی+ انسان یمرتجع ،در برابرنهضت مدن یاستبدادگرا ونیروحان

 بیحب زشی}خ انیمذهب هیشب یوتقلب بیانجام داد، با چال وفر یامان

 تیاز واقع یباختر خ،یباجفا برتار زیخواند. و ن ی{ م یهللا کلکان

پروا  چیداشت ه یراهزن نهءیشیپ قوکند که اگر بچه س یم زیگر

 زین ثیل عقوبیو موریو ت نینادرافشار و الپتگ یزندگ لیندارد. اوا

 نبوده است. زهیپاک

 یم یمتن فقط لفاظ نیمقدمه گونه اش مثل شعرش در نیدر ا واصف

و  یقیحق خیبرتار دهیکه انسان فهم یومتن یالیشعرخ نیکند. مگر ب

دانا  سندهیاست. ونو اریتفاوت بس سد،ینویم خیدرتار یقعوا یآدم ها

+شاعرانه در بانهیاد یمتن خواهمی. من نمدیپا یاستوارم ر،ییمعا نیبر

بخوانم. بچه سقو سرنوشت و  نمیسرزم یعواق خیموردتار

 Rafatمرا نا بود وتبه ساخت."  هنیم یانسان ها ندهءیروزگارآ

Hussaini 

رفعت نوشته است:  ینقد آقا ی( درپایعیبنام )الماس طب یقلم صاحب

بودن نوشته  یو اصول تی( الزم بود بر اهمیبه ) واصف باختر»

 یبودن و علم یاصول ل،یو با دال نوشتیم یزیبچه سقاو چ یمستوف

 نیرا با ا یخیو تار یقبل یو کارها نمودیبودن اثر! را مطرح م

 فیرفته تعربه ناچارطفره  افتهین یزیچچون  کرد،یم سهینوشته مقا

 یتمام با کسان یشرم یرهبر دزدان را نموده است و او را ب دیو تمج
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. به آثار پشتون ها اگر اعتماد ستین سهیقابل مقا چیکرده که ه سهیمقا

مزمت سقو را کرده  یتعصب زبان یکه بر مبنا ندیگویو م ندینما ینم

افغانستان  اورند؟یبهانه م یمحمد کاتب چ ضیاند در مورد غبار و ف

اهل مطالعه بلد هستند جالب تر از اثر  تیرا اکثر خیتار ریدر مس

کوچک و بزرگ  عیغبار تذکرت االنقالب کاتب هزاره است که وقا

 .«دوره سقو را تاربخوار نوشته است 

مقدمه  کینگاشتن  یبرا یواساس یادیتبصره کوتاه نکات بن نیدرا

 .کردین مکث وتوجه مبر آ دیبا سندهینهفته است که نو یخیتار

 دیگفت که بچه سقو از د توانیم ینیرفعت حس یتوجه به نقد آقا با

کشور  شرفتیوپ یگرا وعالقمند به ترق تیو واقع یمترق یانسانها

همانگونه که شاه شجاع را محکوم ومورد  خیاست وتار حیقابل تقب

ومورد نفرت قرار  زمحکومیهللا را ن بیتنفر مردم قرار داده،حب

 .دهدیم

 انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


