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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

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

  

                                                                           ٢٠١٥/ ١٢/ ٢١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                              
 

  :تکمله ای برکتاب

  

  )ان يا دزدی از کلکان؟حبيب هللا کی بود،عياری از خراس(

 

  ع حکومت سقویآئينۀ تمام نمای فجاي تذکرا�نق�ب،

  )قسمت دوم(

  

   شاھی از امان # وعنايت # برای حبيب #تخليۀ ارگ

 

             

   در لباس رسمی يک داکوحبيب #    لباس رسمی شاھانه      شاه امان در         

  

پ�ن سقوط رژيم امانی با ھمکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، ودسايس خارجی بخصوص ھمفريز 
» مسترويد«�رنس وعبدالواحد شينواری معروف به : سفيرانگليس درکابل  و جواسيس ديگرآن کشور مثل

 شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی ازطرف مردم شينوار بسرکردگی دو نفرخان استراليائی، قسمی طرح ريزی
و وقتی کابل از قوتھای . بنامھای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا نيروھای نظامی کابل به آنسو سوق شوند

نيروھای خود برکابل نظامی خالی گرديد، آنگاه حبيب #  پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش بزند و با 
وکيل مقام سلطنت وقتی که بچۀ سقو برکابل حمله کرد، محمدولی خان ١٩٢٨ دسمبر١٣در روز. حمله نمايد

لشکر ايلجاری   نفر٢٠٠٠ نفر از محاظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل ٨٠، فقط زيز وزيردفاع ععبدالو
 نفر ٨٠طبيعی بود که ! وب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازند تن آنھا  مسلح بودند و  بقيه چ٢٠٠سقاوی که 

ًسرباز دولتی کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود که قب� طرح شده بود يعنی که نصب يک دزد 

  . بيسواد بجای رژيم مترقی امانی وانتقام ازاستق�ل طلبان  وآزادی  خواھان افغانستان

 ھجری ١٣٠٧ ماه قوس ٢٢روز جمعه «حبيب #  :ه به حملۀ اول حبيب # برکابل مينويسدکاتب در رابط
 مي�دی با قرب دو ھزار نفر که از جمله دويست تن با س�ح وديگر ھمه بی س�ح ١٩٢٩ دسمبر١٢شمسی، مطابق 
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ک واقع دامن شمال سلسله پای برھنه راه می پيمودند، وارد قلعۀ مراد بي و وچوب  وتبر به دست بودند واغلب سر
  .تبديل داده است، شدند]١[تل خرس خانه که امير حبيب # خان مقتول مرحوم نام آن را به خيرخانهُک

بالجمله م�نمايان بعيد از ديانت، عاری از فقاھت که در حقيقت گرگان در لباس ميش ونسبت به خلق 
ًرعا ب� جواز واگر کسی کشته شود خونش ھدر وندر نزد داور بدانديشند، به اظھار اين که بدون امير حمله برکابل ش

بی نياز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت به نام حبيب # خوانده راه مدعا برگرفتند وچنين کس را که 
ت برخ�ف شرع وعقل امير نام نھاده ، راه جھال نفر بی گناه قصاص می نمودند،٤٠٠بايست از اقرار خودش برقتل 

وعازم ) قشون قومی( وبه ساعت سه بعد از بعد از نصف روز از ده کيپک چاريارگويان وخود را ايلجاری.پيمودند
ه وعمارت شنوارگويان عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده دقيقه درباغ با� وسفارت خانه دولت برتانيه عظمی رسيد

 ود متصرف شده؛ تفنگ ھای کشکچيان آنجا و اين وقت شفاخانۀ بيماران سپاه نظام ب...باغ مذکور را که
بزرگان  از دعوت وزراء خاينه وحضرت شوربازار و .... درب سفارت خانۀ موصوفه را گرفته]نگھبانان[پاسداران
  واردوقت حمله را نشان داده بودند، محمدولی خان وکيل امير امان # خان وغيره که به ايشان اطمينان و کابل  و

بود،گرديده، وپسرمحمداکبرخان ] درشھرارا[القدوس خان صدراعظم مرحوم که مکتب حربيه سرای سردار عبد
 ده افغانان، پای ج�دت پيش نھاده، هواقع گردن]پغمان[تا حوض ذخيره آب پمقان] عده ای[معرووف به ميربچه، با

بيه در تحت تعليم شوکت دستۀ ضابطان سواری که در عمارت واقع باغ امير شيرعليخان مرحوم واقع قرب مکتب حبي
علياحضرت مادر  ....وغلغله در شھر افتاد. بيک ترک بودند، به دفاع برخاسته ايشان را از دخول شھر باز داشتند

در بين مردمی که از اسلحه خانه ارگ تفنگ می گرفتند، در آمده ايشان ] روی برھنه[امير امان # خان ، بی حجابانه
  ھزار تفنگ به اھالی شھر ومردم چھاردھیهع ترغيب کردن گرفت واگرچه پنجارا فرزند خويش گفته به دفا

راء ًرتی که عموما به واسطۀ کردار وزحصر داده شد، بدبختانه از نف وايلجاری قومی با فشنگ خارج از حد
   ٢» . ومامورين غدار وخائن در دل داشتند، نتيجه به جز خسارت تلف شدن تفنگ وفشنگ نداد

وقتی وضع را مغشوش ومردم کابل را بی تفاوت نسبت به سرنوشت خودشان تشخيص داد، از  ان امان # خ
غ�م  محمودطرزی وھمراهبعد   خود را خلع نمود و١٩٢٩  جنوری١٤/ش١٣٠٧ جدی ٢٤روز دوشنبهسلطنت ب

 رسالۀ ازمحافظ   وکيل وزيرداخله وشش تن ٣قوب وزيردربار وعبدا�حمدخانعصديق خان وزيرخارجه و محمدي
سردارعنايت # برادر و . انگليسی عازم قندھار شد روپيه پوند)ده ميلون( لک قريب صدو) گاردشاھی( شاھی

جھت گرفتن نظامی را در قصر دلکشا بزرگش، در بعد از ظھر ھمان روز تعدادی از اھالی کابل وبرخی از سران 
 الحق نظربه خدمت « :قرائت نمود که به قول کاتبوصيت نامۀ امير امان # خان را بيعت دعوت کرد و ابتدا  

  . ٤ ».وگريه آوربود]  انگيز[برجسته اونسبت به دولت وملت ومملکت افغانستان به غايت مؤثر وحزن

کاتب ھرجا که از غدر وخيانت وزراء درحق امان # خان ياد ميکند، بصراحت از محمدولی خان وکيل مقام 
ی خان رئيس بلديه کابل از پسرسقو متذکر ميشود، درحالی که غبار،بجای سلطنت وھمسوئی وحمايت احمدعل

 سقاو وسيد حسين حمايت ميکرده ويک وقتی که احمدعليخان، از والی علی احمدخان شاغاسی ياد ميکند که از پسر
داستان اين غبار .،آنھا را فراميخواند ونوازش ميداد و آنھا را برای روز مبادا عزيز ميداشته بودرفتبه پروان 

                                            
١
 در دامنه کوه ١٩٣٦ال دانشمندان باستان شناسى فرانسه در س. ه استبود) پرستشگاه خورشيد"( ُخـرخانه" خيرخانه، دراصل - 

 النوع سوريا بشکل يک زن سوار ةرب. شدند) خورشيد(درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرين ربة النوع سوريا ) خانهشيدرُخ( خيرخانه
مقالۀ مھرپرستی در سيستان وکابل، از من،در : رک( .ًبرگردونه خورشيد درحالى که گردونه اورا دواسپ بسوى آسمان ميکشند، ديده مي شد

اين اثر باستانی که نمايانگر پرستش مھر يا خورشيد در کابل قديم است، در موزيم ملی کابل  تا زمان تصرف کابل از  )آرشيف مقاSت نويسنده 
 وگچی موزيم را از روی تعصب ونادانی  موجود بود ولی بعد از حاکميت  طالبان که بسياری ازمجسمه ھای سنگی١٩٩٦سوی طالبان در 

» خرس خانه «را ) خانه يا پرستشگاه خورشيد= ُخـــرخانه (»خيرخانه«تخريب کردند، ممکن است اين تنديس نيز تخريب شده باشد، بنابرين 
  . ناميدن جز بی خبری مردم از تاريخ محلی شان تعبير وتوجيه ديگری نميتواند داشته باشد

٢
   ٦٠-٥٦،تذکراSنقkب ، ص فيض محمدکاتب-  

٣
درعھد امان هللا خان وبعد در عھد نادرشاه وظاھرشاه وزير وردک باشد که ) مايار(ان ممکن عبداSحدخ من عبداSحمدخان را نشناختم، -  

  . وھمراه شاه امان هللا درقندھار رفته بود وجنگ در مقابل سقوی ھا را در غزنی رھبری ميکرد.داخله  بود

٤
   ٦١دکاتب،تذکراSنقkب ، ص فيض محم-  
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. ٥حمايت وبرادرخواندگی را از قول ميرغ�م حسين خان از خوانين متنفذ منطقۀ بھسود در تاريخ خود نقل ميکند
درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان # دست داشتند ودرعين حال از نزديکترين ومقرب ترين  شايداين بيت شاعر

  : که گفته استدوستان ووابستگان شاه نيزبودند، خوبتر صدق کند

  شيــــــشه نزديک تر ازسنگ ندارد خويشی

  ھرمصيبت که بھرکس برسد از خويش است

و )  محمدصادق مجددی( کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواھان و امان # خان ، از حضرت شور بازار 
  .سردار محمدعثمان خان ھم  اسم می برد

پرستى مقام روحانيت  سر ، )شيرآغا(نورالمشايخ درخود برا در زمان تبعيد، )آغا گل(محمدصادق مجددی
نورالمشايخ را شاه امان # به جرم دست  داشتن در شورش منگل، تبعيد کرده . تداشدر کابل  بدوش راحضرات 

   بود و او را انگليس ھا  در ديرۀ اسماعيل خان نزديک سرحد افغانستان اقامت داده بودند و او از آنجا درميان مريدان

  .کوچی خود برضد شاه امان # تبليغات سوء ميکرد

  ،١٩٢٨کسی بود که با ھدايت ومشورت برادر بزرگ خود، قبل از تدوير لويه جرکه  ،محمدصادق مجددى 
و بعد با . بودجمع آوری کرده  ١٩٢٨ سپتامبر ماهدر ،از سلطنت  امان #  خلع شاه ایبر  نفر م� را٤٠٠امضای 

 وچند تن  م�ی ديگر به ميان مردم پکتيا رفت تا آنھا را برای بغاوت تحريک نمايد، اما مردم او قاضی عبدالرحمن
صادق  محمدامان # خان يا از ترس يا از احترام زياد به خاندان حضرات، . وھمراھانش را به حکومت تسليم دادند

چند قاضى عبدالرحمن و م� عبدالقادر ور مگ ،دنموزندانى را نکشت واش محمد معصوم مجددى مجددى و برادرزاده 
٦. دمواعدام نتن ديگر را محکوم به 

 

# معصوم مجددى پدر صبغت ا ُخسرمحمد(يکى از ھمراھان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان 
او بخاطر . نوادۀ سردار سلطان احمدخان ابن سردار محمدعظيم خان برادر اميردوست محمدخان بود) مجددى

 از در فتوای خلع شاهً با حضرات مجددی ومخالفت با مشروطيت، واحتما� برای رسيدن به سلطنت ، خويشاوندی
 ١٤  بعد از رفتن شاه امان # از کابل در روز.ده بودستگير و زندانى شدامضاء کرده بود و بنابرين  سلطنت،

حضرت . ايت # خان شرکت کردندجنوری، او وحضرات شور بازار از زندان رھا و در مجلس بيعت  به امارت عن
وسپس بحيث نمايندۀ عنايت # خان، نزد حبيب # .شوربازار لنگی امارت را برسرعنايت # خان بست وتبريک گفت

   کلکانی کلکانی فرستاده شد تا او را به بيعت به امير جديد دعوت نمايد، اما حضرت صاحب ،وقتی نزد حبيب #
که چون ن # خان را به حبيب # تبريک گفت و سپس درمورد امارت عنايت # خان،اظھارکرد رسيد، اول سقوط اما

واگرعنايت # . تاريخ امارت شما در اول رجب است واز عنايت # خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت ھستيد
 .ودًخان به شما بيعت نکند، شرعا باغی شمرده ميشود و قابل مجازات خواھد ب

 بود، با  آتش افروز کينه وعناد...را که  حضرت شوربازار«عنايت # خان:  که ميگويد کاتب دراين مورد
 دزدان ،سيد حسين  نزد پسر سقاء و،ودو سه تن م�نمايان متحرک لوای بغی وطغيان ،سردار محمدعثمان خان

خان ازميان رفته،عموم اھالی کابل از وضيع اينک امان # : پيام داد که   موتر گسيل داشت ویمشھور به سوار
يف وکشوری ولشکری حاضر فراھم آمده با من که مسلمانم وشما ھم مرا مسلمان ميدانيد،دست عوشريف وقوی وض

، بايد تيغ ]باشد[ًپس واقعا اگر جنگ وجدال وحون ريختن وقتال شما برای دين بوده .بيعت داده به امارتم برداشته اند
به )... ھيئت حضرت( وايشان.پذيرای امر امارت اس�ميت شويد دماء نموده، کرده ترک سفک وخ�ف در غ�ف 

تاريخ نصب امارت حبيب # در روز :پيام امير امان # خان را گذارده، درخاتمه گفتند که] نزد پسرسقا[مجرد وصول 
وعنايت # خان ] امارت[شما مستحق از اين رو. واز عنايت # خان در دوم شعبان است) اول ماه رجب(غرۀ رجب

                                            
٥
  ٨١٦،کابل، ص ١٣٤٦غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، چاپ -  

٦
را که  ماده فساد وآتش افروز کينه وعناد او بود، با  حضرت شوربازار« عنايت هللا خان :مينويسد:٦٢ فحهفيض محمدکاتب،تذکراSنقkب،ص-  

جھت رفتن حضرت با قاضی عبدالرحمن مريد خود در  از خود ھا در ماه سنبله که که ھردو تن از سبب حبس وتوقيف ،سردار محمدعثمان خان
به قتل رسيدن مk عبدالرحمن با چھارتن  آن صوب وگرفتار آمدن ايشان و] مردم[برخkف دولت برانگيختن  کردن و سمت جنوبی برای اغوا

  )٨١٧غبار،ص.( غبار دراين باره توضيحات روشنتری ميدھد. نزد پسر قاو فرستاد»آزرده بودند، زاده اش داماد برادر از فرزندان و
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 شرعی باغی ومھدور الدم خواھد ت پيش نيامده بيعت نکند به حکماگرچنانچه از راه اطاع،٧برخ�ف حق می باشد
] را[� نمايان ھمرکاب خود،خويش حسين از اين گفتار فرستادگان عنايت # خان وفتوای م وحبيب # وسيد».٨ .بود
دروازه از کثرت فير تفنگ خودی وبيگانه  ..... قضی المرام ديده، تبعۀ خود را امر حرکت جانب شھر کابل نمودندم

ی ،بجای آنکه برای تبريکی  جنوری، بزرگان کابل و چھاردھ١٥روز بعد ... .به رويش بسته گشتھای آمد وشد 
عنايت # خان به ارگ بروند،  دسته دسته برای تبريکی وبيعت به حبيب # پسرسقاو به باغ با� می ر فتند و برمی 

عصر ھمان روز حضرت . گشتند  وشھرکابل جايگاه فيرھای توپ وتفنگ ھوائی و زورنمائی سقاويان شده بود
ز نزذ پسرسقا به حضور عنايت # خان برگشتند و خبرآوردند که حبيب # خود شوربازار وسردار محمدعثمان خان ا

با اين خبر عنايت # خان را از امارت مايوس و دچار خوف وھراس . را امير می شمارد و بيعت شما را ميخواھد
  ٩ .گرديد

حبيب # کلکانی، کاتب در مورد چگونگی خلع عنايت # خان از امارت و تخليه ارگ سلطنتی  برای 

ل،که ُوغيره جھلۀ شيطان توس]... شوربازار[نظر به عدم وفای اھالی کابل و وجود غدر وخيانت حضرت  «: مينويسد

ل داشتند، او را تخويف وتحذير نموده از جمله حضرت راه ُوع# خان از امارت وتخليۀ ارگ تدر استعفای عنايت 

تا که قرآن کريم را شفيع خلع امارت وتخليۀ سر سقاء وسيد حسين پيموده پ ميانجی گری دربين عنايت # خان و

فتح  ور کفايت مدت طويلی آماده و مھيا به قد دفاعيه مملو و  که از ذخيرۀ نقدينه وآ�ت وادوات ناريه وارگ سلطنت

زار روپيه با خود چنانچه مستدعياتش که سه صد ھ. تصرف ارگ بعيد از قوۀ اشرار نکوھيده کار بود، راضی نمود و

ديار نھادن،نزد  نامی به سوی قندھار يا ديگر بد ی وامپنجاب روی ناک با عائلۀ خويش از راه پشاور و برداشتن و

 جانبين به قرآن مجيد مقررات وتعھدات خود را رقم کرده، پسر سقاء در روز حبيب # سقاء زاده قبول افتاده،

نانی که در ارگ ھمراھش بودند، به ذريعۀ حضرت فرستاده وعنايت # خان چھارشنبه فرمان امان جان ومال او و آ

 وبه برادران وخواھران خود را در ارگ بودند با چشم اشکبار وداع وديدار اخير نموده، اھالی حرم پدر مرحوم و

ک نشوند، داده  پوند گه چندی روز ذلت به سر برده از عدم قوت ھ�٢٥ھريک از برادران وخواھران ومادران ايشان 

وھم به سپاھيانی که از رسالۀ شاھی وغيره در ارگ ومشغول مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدينه بذل وعطا 

مي�دی مقررات معاھده وخلع ) ١٩٢٩(قمری مطابق ھفدھم جنوری ١٣٤٧فرموده، در شب پنجشنبه پنجم شعبان 

  :ا نوشتخود را از امارت نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خويشتن ر

 وشوق پادشاھی ندارم، چنانچه در موقع شھادت هبه عموم معلوم است که من اراد! برادرم حبيب # خان« 

وسايل، دراين وقت که امان # خان خود را از  صرف نظرکردم با وجود ميسر بودن پدر مرحومم من ازاين مسئله

مگر ارباب حل وعقد مرکز برداشتن اين بار را به من . مذوق پادشاھی نداشت پادشاھی خلع نمود، بازمن ھيچ اراده و

من ھم از نقطه نظر اصرار آنان قبول . وسعادت ملت واعت�ی اس�م را در آن نشان دادند. اصرار تکليف نمودند

 کردم،اما اکنون که می بينم مسئله به قتل مسلمين می انجامد از آن صرف نظر نموده خود را از امارت افغانستان خلع

مامورينی که امروز با من در ارگ  و. وتبع ديگر جماعۀ مسلمين که به شما بيعت کرده اند، من ھم بيعت کردم. نمودم

سرورخان،غ�م  محمدولی خان، عبدالعزيزخان،محمد: بزرگان آنان اشخاص ذيل می باشند و به قيد بيعت من و

اء الحق خان، محمدامان خان،محمدامين خان، حيدرخان، احمدعلی خان، غ�م دستگيرخان، عبدالغياث خان، عط

محمداسحق خان،سيدقاسم خان، عبدالوھاب خان، عبدالتواب خان، شاه محمودخان، سيد عبد# خان، سلطان 

پيروی من از قيد بيعت با من برآمده با شما  محمدخان،سيد احمدخان، ميرعلی احمدخان، محمداکرم خان به مثل من و

  :ذيلشرايط  بيعت کردند بر

  که در ارگ می باشند ين مذکور وسائرين آنان خود من با عائله وسايرمتعلقين واھل بيت خود ومامور:اول

                                            
٧
 جنوری ، پادشاه رسمی وقانونی ١٤مطابق /امان # تا ھمين دوم شعبان: اما بجواب حضرت شوربازاربايد در ھمين جا گفت که-  

  !افغانستان بوده است، نه حبيب # سرکردۀ دزدان کوھدامن
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  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئړيکه ټينگه کړله موږ سره ا په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

متعلقين خود ومال وھستی خود  نظامی وعمله خدمۀ مقيم ارگ از طرف خود و وافراد وکليه صاحب منصبان عسکری

  .سدمأمون بوده از ھيچ رھگذر وبه ھيچ وسيله وحيله اذيتی به آنھا نر

  .خود به قندھار يا خارج می روم وبايد توسط طياره به قندھار رسانده شوم متعلقين خود من با عائله و: دوم

  .محمدولی خان وعبدالعزيز خان واحمدعلی خان را اجازه داده شود که با من بروند:سوم

عد از يک ماه ازاين خارج داشته باشند، � اقل ب از مامورين بزرگ فوق کسانی که خواھش رفتن به:چھارم

  .تاريخ، به اوشان اجازۀ رفتن با عائله داده شود

تازمانی که طياره برای مسافرت من حاضر شود، من در ارگ بوده، پس از سوار شدن به طياره : پنجم

  .١٠ »، عنايت #١٣٤٧ليل پنجشنبه پنجم شعبان المظم سنۀ  - .وحرکت طبيعی آن ، ارگ برای شما تخليه ميشود

دراين امرشوم به جزغ�م دستگيرخان قلعه بيگی پسر عبدالرشيدخان محمدزائی :  ع�وه ميکند کهکاتب
 بارکزائی که رضا وشريک دزد و رفيق قافله نبودند،  ]معاذهللا خان[ وعبدالعزيز خان وزير حربيه فرزند محمد# خان

امان # خان وعنايت # خان ھمی ديگران ھمه راه انقراض سلطنت خاندان امير عبدالرحمن خان به خصوص 
  .پيمودند تا که برمرام فايق آمدند

ظھر دو  قبل از١١ به ساعت ) شمسی١٣٠٧ جدی ٢٨ (مي�دی،١٩٢٩ماه جنوری ١٨ جمعه فردای آنروز

 خان عبدالعزيزخان واحمدعلیو بعد منسوبان خود    عنايت # خان با عائله وبال طيارۀ انگليس وارد کابل شد، ابتدا 

 طرزی با بعضی از الوھاب وعبدالتواب پسران محمودبدع . پرواز کردندصوب پشاوربه ساعت يک بعد از ظھر به 

   ١١ .آنھا ھم از کشورخارج شدند بعدا نشده، روزج) طياره(پسران ودختران عنايت # خان در بالون 

  ادامه دارد

 

 

                                            
١٠

  ٦٧ -٦٦ فيض محمدکاتب،تذکراSنقkب ، ص -  

١١
  ٦٧ فيض محمدکاتب،تذکراSنقkب ، ص -  


