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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، ليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده د: يادښت 

  

                                                                           ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٤کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                              
 

  تکمله ای برکتاب

  

  )ن يا دزدی از کلکان؟حبيب هللا کی بود،عياری از خراسا(

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

  قسمت چھارم

  

  :تطميع شدن سران قومی ،عامل بقای حکومت سقوی

و نفاق افنگی  وتطميع شدن سران و مشران پشتون  برای جلوگيری از اتحاد شان عليه رژيم سقوی کاتب، از
ناصوابی ميزنند، افسوس ميخورد،  ، دست به ھرکارمناصب ومقام وکسب بخاطر پول  رؤسای اقوام وقبايل از اينکه 

با اندک پولی تطميع ميشوند وتيشه بريشۀ يک ديگرخود می واين افسوس او وقتی رنگ خشم می گيرد که می بيند 
  .  زنند

  ملک محمدافضل وملک محمد :شنوار وخوگيانی چونقبايل برخی ازسران تطميع شدن وپيوستن کاتب، از 
وعواقب اين کار را برای آنھای که اقوام . نکوھش ميکندبه حکومت سقوی علم شنواری وملک قيس خوگيانی ، 

روز رتبه وامتياز گرفتند، نکبت بار ميداند و مينويسد که  خود را در خدمت يک دزد وجانی قراردادند و
ان وھمراھانش به نام انعام عطا شده، پانزده ھزار روپيه به ملک محمدعلم خ «اپريل، از طرف بچۀ سقاو١١/حمل٢٢

سا�ری کشور ولشکری که از قبل امير حبيب E خان يافت، فرمان حکومت ج�ل آباد نيز به او هخود او با رتبۀ سپا
 شھر ج�ل نمودن ومقارن اين حال،مردم شنواری از راه دفع بدنامی،تخريب عمارات دولتی وتاراج ومھار. داده شد

که کرده بودند، برقلعۀ ملک محمدعلم خان که بانی تمام فجايع سمت مشرقی بود، ريخته مال آباد وعھد شکنی 
واز وصول اين خبر، محمدعلم خان از خوف جان که عموم مردم . قلعه اش را خراب کردند را غارت و ومنالش

 ياس وھراس و مرۀ قومی واس�می بيرونش شمرده اند،ترک مراجعت کرده درکابل قرينزبرعليه او شده، از 
   .١ ».کرد بردن اختيار وسواس،مکافات ومجازات کردار خود، روز به سر

) شوھر خواھر شاه امان E(کاتب ميدانست که والی علی احمد خان
نی  حضور دارد ، پس اگر قصد سرنگوبا قوای زياد نظامی در ج�ل آباد

 سقوی نجات پسرسقو را بنمايد،ميتواند مردم کابل را ازچنگ ديناسورھای 
ًمتعاقبا کاتب مطلع گرديد که بعد از رفتن عنايت E خان از کابل . بدھد

 مدخان  به اصرار وخواھش نقيبواشغال ارگ توسط پسر سقو، علی اح
 ھزار آباد اع�ن پادشاھی کرده و با چند  از سران آنجا، در ج�ل وبرخی

ای نجات کشور قوای نظامی وھمکاری اقوام خوگيانی وشنواری ومومند بر
از چنگ دزدان و رھزنان مسلط برجان ومال وناموس مردم کابل  بسوی 

اين خبر قلب مردمان داغديده و مصيبت چشيدۀ . کابل ، حرکت کرده  است
  .کابل را شادمان ساخت و روزنۀ اميدی برای آنھا شمرده ميشد

 لويناب خوشدلخان، نواسه شاغاسی شيردل احمد خان پسر علی
به اين حساب وی برادرزاده . خان بارکزی بود اغاسی ميردادخان ابن ش

  والی علی احمدخان                       .علياحضرت سراج الخواتين  وشوھر سراج البنات خواھر شاه بود
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شخصيتی نامدار و از ھر دو سوی به خاندان  خان بود و ازاين جھت نيز دختر امير دوست محمدمادر علی احمد خان 
  . وابستگی داشتسلطنت

جرئت وبا فھم بود و توانائی قناعت دادن طرف مقابل  مگر والی علی احمدخان با وجودی که مردی شجاع وبا
ا با اندام ستبر وچھره بشاش،بيننده ی پشتو وفارسی وانگليسی واردو يکجخود را به خوبی داشت و بلديت در زبانھا

دشاھی خود به جای امان E خان از عجله کارگرفت، زيرا کسی که را تحت تاثير خود قرارميداد، مگر در اع�م پا
 غرور  برو بجای او يک آدم دزد و بيسواد را قرار داده بود، زيرکشيده بود، وه امير امان E خان را از تخت ب
است، کسی  نميخواست تا زمانی که امان E خان از کشور خارج نشده بود،شاشيده مشروطه خواھان وآزادی طلبان 
علی احمد خان بايد اين را درک ميکرد که نکرد و نتيجه اين کار او ،ھمانا از ھم . برضد پسر سقو اقدامی بنمايد

چگونگی  داستان اين از ھم پاشيدگی را از زبان کاتب دنبال .  کابل بود-پاشيدن قوتھای قومی در نيمه راه ج�ل آباد
ای در منزل جگدلگ به انتظار لشکر قومی قبايل وعشاير مھمند درنگ آنگه که علی احمد خان با عده «:می کينم

نموده، آوازۀ حمله امروز وفردايش در شھر کابل،سمر ومشتھر گشت، اھالی کابل که از جور وتعدی و بدناموسی 
ان وتاراج نمودن وحشيان بعيد از دين وايمان کوھدامنی وکوھستانی وھر يک دزدانی که سا�ری وسرداری شده، زن

ودختران وپسران را از کوی و برزن و خانه ھای شان به اجبار واکراه در اطاق ھای خويش کشيده طريق مخالطت 
ولواطت پيش گرفته، و متمولين واعيان و بازرگانان را حبس وضبط و تاراج می کردند، به تنگ آمده گرفتار بی 

ی کار آورده، شده بودند؛ مترصد وچشم به راه حملۀ وفايی وناشکری ورميدگی که نسبت به اميرامان E خان به رو
او روز و شب به سر ھمی بردند، که درعين يورش تبعۀ علی احمدخان از اشرار تبعۀ پسر سقاء وسيد حسين وغيره 

، نقض عھد ونکث ميثاقی که با علی ملک قيس نام خوگيانیوليکن درعين انتظار . ًقطاع الطريقان تقاصا انتقام کشند
ّ مؤکده موثق داشته بود، نموده، عتاب علی احمد خان برخوگيانی و به چوب خستن ن در ميان نھاده به ايماناحمدخا

Eسا�ر دزدان پسرامير E او را بھانه قرار داده، با سه چھار تن از جانب داران خود، نزد حبيب) E سقاء )يا امين
 نايب سا�ری برعھده گرفت که علی احمدخان را دستگير و غل درکابل آمده از عطای ھفده ھزار روپيه نقد و منصب

و دو سه روز قبل از وصول او، پسر سقاء محمدموسی خان محمدزائی . به گردن وپا به زنجيرکرده در کابل آورد
ومحمدعلی خان عم  علی احمدخان را که خانه اش را غارت وخودش را حبس و به زودی رھا کرده بود، نزد او 

ترک امارت گفته و طريق اطاعت برگرفته، متابعانه در کابل آمده ربقۀ انقياد به رقبۀ فرمان : پيام داد کهفرستاده 
و ا� تمامت اعمام و اقارب و زنان  او که يکی خواھر امير امان E خان و ديگری خواھر گل محمد . برداری نھد

م محمد خان ونوراحمدخان است، تمام در خان بن تاج محمدخان  وعمۀ فيض محمدخان وزيرمعارف ومادر غ�
ان رسيده پيام پسرسقاء را و آن دو تن نزد علی احمد خ.  خواھند گشتمعرض خطر ھ�ک و دمار و بدناموسی دچار

 از کابل رجعت کرده، درتنگی ملک قيس بی دين، ھنوز پاسخ � ونعم و رد و قبول  حاصل نکرده بودند که ]ند[گذارد
قشون قومی خوگيانی را که با عده ای از سپاه نظام در آنجا اقامت واستحکام ] افراد(اعداد. گشتخورد کابل ، واصل 

داشتند، امر به خلع س�ح وغارت نظاميان کرده و پس از زد وخورد جزئی برمرام فايق گرديده، راه خاک جبار 
ی موجب شکست اعداد قشون لشکری از راه اطاعت درکابل آمده، اين معن) چپاول شده(وسپاھيان منھوبه. برگرفتند

داشتند، ]  را[وکشوری که در موضع خاک چناری وموقع سمچ ھای م� عمر توقف وعزم حمله برکابل و پسر سقاء
  ٢».... گرديده، اتواب وقورخانه را مھمل و به جا گذاشته، راه اطاعت پسر سقاء به جانب کابل برداشتند

 نفر لشکرقومی مردم شنواری که راه الحاق با علی احمدخان می  واز آنسوی دو ھزار«کاتب،می افزايد که
خوگيانيان وتفنگ وقورخانه ] شکستن عھد وپيمان[سپردند، ودر حدود کوتل چشنگ، اين طرف و آن طرف از نکث

به دست تصرف آوردن  ايشان آگاه شده، قلوب ضالۀ ايشان دچار حسد وغبطه گرديده، چون وارد جگدلگ شدند، 
ان برای صرف غذای شام آنھا چند فردگاو داده ، ايشان که ميل غارت و تفنگ وفشنگ در دل جای داده علی احمدخ

وخلع ] احمال واثقال[و ناگھان دست به تاراج بنه وآغروق. بودند، عذر و بھانۀ �غری بر گاوان نھاده، نگرفتند
و از جمله عبدالرحمن پسرعصمت E . سپاھيان نظام وخيمه واثاث علی احمدخان گشوده، ھمه را برھنه کردند

ھايی را که سه لک روپيه به شمار می رفت، ] پول[غلجائی که کينۀ ديرينه نسبت به دولت در سينه داشت، پوند
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و دو سه تن ملکان لمقان علی احمدخان وھردو پسرش را با ميرزا محمدابراھيم .٣برد] خود[متصرف شده، درخانه 
وجناب . نويس او، از راه ننگ افغانی پای  پياده با خود برده و به جای نقيب رسانيدخان پسرميرزا اقاجان مکتوب 

نقيب که بانی امارت علی احمدخان بود از مشاھدۀ اين حالت و نقض عھد قوم خوگيانی وشنواری عزم ھجرت با 
و قورخانه  وفشنگ ومردم شنواری و خوگيانی که بر سر اموال و تفنگ . عائلۀ ومنسوبان خود جانب ھند جزم کرد

نزد او گرد آمده، مانع از ھجرتش ] توبه کردن[با ھم سرگرم قتل وجنگ بودند از قصد نقيب آگاه شده، از راه انابت
شدند و او قبول استدعای آن ھا را مشروط به ياری علی احمدخان دانسته، دوباره عھد وپيمان درميان نھادند که به 

وعلی احمد خان که از بدعھدی واحسان فراموشی . ا در امر امارت نمايندسرو جان ومال وناموس معاونت او ر
وعموم مردم سرحدی معلومات ونظريات حاصل کرده بود، عھد ايشان را سست وپيمان ايشان را ] لشکريان مشرقی[

اق آن نا استوار و نادرست دانسته، چندی سر آری و نعم جھت حفظ جان خود جنبانيد و ديگر پيرامون ميثاق و وف
   ٤ ».مردم نگشت

سقو، کمر علی احمدخان را شکست چنانکه در اين گزارش آمده،ملک قيس خوگيانی  با پيوستن خود به پسر 
که ممکن است دست انگليس در آن دخيل کوچک او براثر يک برخورد . را گسترده ترساختمصيبت وغم مردم کابل و

 آبروی با رفتن به کابل وتسليم شدن به پسرسقو، علی احمدخان،يا صلح کردن با خود وخانۀ بجای برگشتن به  باشد،
  .  زدبرزمين ،] ھزار روپيه١٧[را با گرفتن مبلغی ناچيزی » وقار پشتولی« خود  و 

دو اشغال وخود را پادشاه اع�ن نموده است، او ھم  علی احمدخان وقتی شنيد که پسر سقاو ارگ کابل  را
و بعد از آنکه . نقيب صاحب وخوانين  آنجا خود را پادشاه اع�ن نمودتقاضای ار و اصرروز بعد از او با مشورت يا 

در نخستين نماز جمعه، نام او را درخطبه ذکر نمودند، او نطقی ايراد کرد و در آن عزم خود را برای گرفتن کابل از 
 با ران قومی ای که برای جنگدر جمله سل کردند و بااين عزم او استق گزاران از نماز. چنگ سقويان اع�ن نمود

سوگند پسرسقاو  آمادگی نشان دادند ، يکی ھم ملک قيس خوگيانی بود که با علی احمدخان عھد وپيمان ھمکاری با 
  .با قوای خود او را تا جگدلگ ھمراھی کرد قرآن بست وبه 

خان بارکزايی به علی احمد«: افغانستان شناس امريکايی لودويک آدمک، درمورد علی احمدخان مينويسد 
. تکرار ادعای سلطنت کرد و برخ�ف امان E برخاست و با�خره به قبول مسئوليت در دستگاه حکومت او پرداخت

 او سعی کرد تا سمت مشرقی را . يک شخص مقتدر، با نفوذ، صاحب سجيه عالی ، و دارای حوصله بسيار بودوا
ت برای امان E مايوس شد، خودش ادعای تاج و تخت افغانستان را برای امان E نگھدارد، اما حيني که از فعالي

  .بخصوص بر مومندھا نفوذ او ثابت بود. علی احمدخان نفوذ زيادی برقبايل و�يت مشرقی داشت. نمود

 علی احمدخان قابليت درھم شکستن اتحاد بين قبايل مومند، خوگيانی و شينواری را داشت وطرفداری و  
او شينواريھا را از ديگران تجريد کرد، زيرا مومندھا و خوگيانی ھا را به .  خوگيانی را حاصل کردپشتيبانی مردم

که عليه امان E خان، حکم کفر  او مراسم تاج پوشی را به صورت رسمی ھنگامی انجام داد. کشانيد جانب خود
از ارگ بدست آورده بود،  که بچه سقاو  پولی را:، ادمک ع�وه ميکند که ٥ ».صادرکردند و از او رويگردان شدند

به او قدرت آنرا بخشيد تا بعضی از قبايل را طرفدار خود بسازد و تبليغات اينکه علی احمدخان در حقيقت نماينده 
  ٦ .آنھا مسلط سازد، اذھان مردم را مغشوش ساخته بود امان E خان است وسعی دارد تا سرانجام باز امان E را بر

 �ری مملو ٢١علی احمد خان با «:مينويسد که » ريه تالی ستوارت«خانم » آتش درافغانستان«مؤلف کتاب 
. دکرود و جرگه ای را در آنجا داير از افرادخوگيانی که از او حمايت ميکردند، بعزم کابل بسوی جگده لگ حرکت نم

 زد و خوردی درگرفته وخطر بزرگی خان احمدديری نگذشت که در بين جگده لگ و ج�ل آباد ميان افراد علی اما
dعلی احمدخان فورا به جگده لگ رفت و بی نظميھا را برطرف . که از خيبر عبور مي کردند متوجه کاروانھای شد

 سقاو بيعت نمود و با ۀ بچبابکابل کشيد و اما از آن ميان ملک قيس خوگيانی بجای کمک به علی احمد خان      .ساخت

بچۀ سقاو تعھد سپرد که به ج�ل آباد رفته علی احمد خان را دست بسته بحضورش  ھزار روپيه به ١٧گرفتن مبلغ 

                                            
٣
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  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه ټينگه کړله موږ س 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

ملک قيس در درۀ خورد کابل، جايی که قرارگاه علی احمد خان بود وارد شده و بر افراد خوگيانی . حاضر خواھد نمود
دثه بر روحيات بسياری از افراد تاثير و ديگر قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسليم شوند، اين حا

سوء بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخی دست به مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتيجه پس 
ازدادن تلفاتی تسليم شدند و افراد شينواری که بطرفداری علی احمدخان می جنگيدند، برتعھد خود پشت کردند و به 

ات و پول درخيمه علی احمد خان پرداختند و بالنتيجه علی احمد خان با ھمراھی عده قليلی از غارت و چپاول مھم
نقيب صاحب علی احمدخان را به مبارزه . طرفداران خود به لغمان نزد نقيب صاحب  رفت و جريان را شرح داد

شنھاد نقيب  صاحب را نپذيرفت تشويق کرد، اما علی احمد خان که خيانت و دو رويی قبايل آن سمت را ديده بود، پي
در پشاور علی احمد خان جنرال نادر خان را م�قات نمود و چون به . و از راه مومند بسوی پشاور حرکت نمود

   ٧ ».موافقتی با نادر خان نرسيد، به قندھار رفت و با شاه امان E خان م�قات کرد

  آدم خوبی نبوده باشد، ولی نسبت به پسر سقو وھر،ست به اندازۀ امير امان E خانعلی احمدخان ممکن ا
او قصد داشت تا از نيروی نظامی دولتی بجای تسليم شدن .  ديگر، شخصی پرمعلومات و دولتمداری جسور بودکسی

اما اين نيات او با .به پسر سقو، آنرا برضد پسر سقاو بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن تاج وتخت کابل بيازمايد
 در تضاد واقع شد، زيرا که شاه امان E ھنوز از افغانستان خارج نشده بود، وپيروزی علی انگليستعمارپ�ن اس

 خان برپسر علی احمد شکستبنابرين سناريوی . احمدخان بر پسرسقاو، به معنی روی کار آمدن دوبارۀ امان E بود
 ھزار روپيه ١٧در بدل  ختيار پسر سقوملک قيس نيروی قومی خود را در ا . بدست ملک قيس رقم خوردسقو

زد،او  چی پادشاھی  ھرگاه ملک قيس نقشۀ علی احمدخان را برھم نمی. گذاشت و علی احمد را دچار شکست نمود
ھرلحاظ  بر پسرسقو که  يک آدم بيسواد و دزد وغارتگر حرفه ای ت و يا برای شاه امان E، از را برای خود ميگرف

  .  اشت و عزت و ناموس شھريان کابل آنچنان که کاتب بيان ميکند، برباد داده نمی شدبود،برتری و رجحان د

که  ،بلکه در مقابل ھاشم خان برادر نادرخان  نه پيموده بودتنھا با علی احمدخان راه نامردی اين ملک قيس،  
 نجات کشور از چنگ سقويان پس از والی علی احمدخان وارد ج�ل آباد شده بود ومردم را به اتحاد وھمبستگی برای

 و بنابر گزارش کاتب، بارھا به مقابل قوتھای قومی مشرقی که برھبری ھاشم ساز بود،دعوت ميکرد، نيز مشکل 
  . نيز حمله برد برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی وباری. خان بسوی کابل درحرکت بودند، چون سدی قرارميگرفت

�ر با محمدعلم نايب املک قيس خوگيانی نايب س«چھارم اسد،/١٩٢٩ جو�ی ٢٦در: کاتب گزارش ميدھد که 
باد بود و کار روايی در اتحاد واتفاق قومی می ی با آنکه محمدھاشم خان در ج�ل آسا�ر شنوار وعبدالرحمن شنوار

 نفر ٨٠٠ نفر را ملک محمدعلم وعبدالرحمن، و١٨٠٠نمود، ايشان بر خ�ف او به فراھم آوردن لشکر اقدام کرده، 
وھم عبدالرحمن پسر عصمت E خان که با آنھا متحد بوده، ھمگنان طريق . را ملک قيس به نام نظام گرد آوردند

سو راه آرزو که نفاق  از کابل بدانگشت و خ�ف افغانيت واس�ميت می پيمودند به رياست تنظيميه مشرقی مامور
 جو�يی،عده ای از مردم مشرقی که ٢٧/ روزپنجم اسدکهکاتب می افزايد  .٨».خاطرانه درنوشت وشقاق بود، شاد

تا  خاک جبار پيش  آمده  حس وادراک افغانيت داشتند با قوت ھای قومی خود محمدھاشم خان را ھمراھی کردند  و
  .٩ .با قشون پسرسقا به جنگ پرداختند

خوگيانی  گران قومغارت« ماه اسد ٢٣ / اگست١٣در :کاتب در جای ديگری ازکتاب خود متذکر ميشودکه 
يه پوند پبرقوم جبارخيل تبعه ومنسوبان عبدالرحمن پسرعصمت E خان که سه لک رو]ملک قيسًظاھرا بدستور[

، تاخته ومال ومتاع ]بود[ چاپيده درخانۀ خود به کيسۀ پردسيسه خويش نھاده...ط�ی انگليسی علی احمدخان را
خانه ھای ايشان را محروق آتش خصومت ساخته، عده ای از را تمام غارت و] غلجائی[جبارخي�ن سکنۀ حصارک

   .١٠ ».زنان را اسير بردند

  مشرقی به نتيجه  کردن اقوام جنوبی و برادرانش برای متحد ت�ش ھای نادرخان وکاتب ناراحت است که چرا 

  را با ھم شرقی جنوبی ومبرادرانش ت�ش ميورزند تا اقوام پشتون  که نادرخان وت مدعی اسکاتب . ای نمی رسد

                                            
 ١٢٦-١٢٥ ريه تالی ستوارت،آتش درافغانستان، ص- ٧
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  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه ټينگه کړله موږ س 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

د، ولی موفق فساد سقاوی را از سر مردم کم نماين ب�ی حکومت شر و متحد ساخته و بعد برکابل حمله کنند وآفت و
تعھد خود  ازبراثر تطميع يکی از رؤسای اقوام د، زيرا که سران اقوام روز تعھد ميکنند و شب نشو به اتحاد آنھا نمی

  :توجه کنيد) ١٩٢٩ جون١٣(جوزا٢٣د کاتب در ذيل وقايع روز به اين سخنان فيض محم. گردند برمی

درخ�ل اين حال، محمدنادرخان با محمدھاشم خان برادر خود سعی وجد وجھد وکوشش ھای فوق العاده در « 
ملک  اتحاد واتفاق قبايل افغان جنوبی ومشرقی وتشجيع ايشان وحمله برکابل کرده از ناخن زنی حضرت چارباغی و

نواری وعبدالرحمن قوم او وملک قيس خوگيانی وغوث الدين پسرجاندادخان قوم احمدزائی وغيره رؤسا  محمدعلم ش
[ از اع�ن ھای وعدۀ انعام پسرسقاو وسرکردگان قومی که با ھردو برادر عھد و پيمان و سوگند درميان می نھادند و

شاه ولی خان  ردن يا کشتن محمدنادرخان وواغوای م�نمايان گمراه، عھد شکنی وعزم دستگيرک] برای سر نادرخان
وشاه محمودخان ومحمدھاشم خان را می نمودند،  تاجايی به عزم کابل حمله و پيش قدمی نموده، ناکام باز می 

به ھوش داری وحفاظت  وحراست جان خويش نموده، طريق گوشۀ که احتمال ] نادرخان و برادرانش[گشتند، و
مردم از آوازه  و. ر آنجا داشتند، پيش گرفته، روز ذلت به شب زحمت می رساندنددستگيری ومقتول نشدن خود را د

غصۀ فشار سقائيان و به . بد عھد ھردو سو، روزی شاد و روزی غمگين می شدند] افغانھا[سرد افاغنۀ ھای گرم و
رج و نجات از قتل کبير ف صغير و مرد و وزن و.  امرار حيات مرارت سمات می کردندخارج از دايرۀ دين و ايمان،

. وتاراج اھالی شمالی که عامه را قرين بدحالی کرده بودند، به تضرع وگريه و زاری از خداوند قاھرالعدو، ميخواستند
  .١١ ».وھمه خود را در ورطۀ ھ�ک دمار می ديدند

 رده بر اقوام عمده آنجا را با ھم متحد کدر خوست ميخواستکاتب به حق ميگويد که، نادرخان وبرادرانش، 
او چندين  بار اقوام خوست را آماده کرد و تا لوگر پيش آمد و با . کابل حمله کند، مگر موفق به اين کار نميشد

نيروھای سقوی در گيرشد وقوتھای دولتی را از پيش برميداشت ، مگر فردای آن با مخالفت يکی از قبايل روبرو 
ن سقوی جنرال صديق خان  با تماس گرفتن و دادن پول به ميگرديد و مجبور به عقب نشينی ميشد، زيرا قوماندا

  .رؤسای قبايل باعث  ايجاد اخت�ف در ميان قبايل ميگرديد و نادرخان ناکام ميشد

خزانۀ دولت را در «:ميداند ومينويسددر حاکميت  ھاافغان تضعيف قدرت  نفاق افگنی را ،تطميع وکاتب ھدف 
يک از رؤسای دزدان به موتر حمل و به خانه خود نقل دادند و پس از چند وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ ھر 

ز بردن روز که به خود رسيده دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و پيشرفت کار حکومت  دشوار بل محال است، دست ا
ريص وطماع بی واز آن به افغانان ح.   باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آوردندقليل وکثيری که. کشيدند

قتل وغارت يک ديگر می انگختند و اين شيوه را برای  رشوت داده، ايشان را به تخريب مملکت و ... حس و بی
١٢».دادند معاش ماھيانه نمی استيصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و

  

جنوبی ،کابل از مدۀ عسرانجام با ت�ش ھای خستگی ناپذير محمدنادرخان وبرادرانش، و اتحاد وفداکاری قبايل 
. وجود اشرار سقوی پاک گرديد ونادرخان، پادشاه وھاشم خان، به حيث صدراعظم سرنوشت کشور را بدست گرفتند

 قبل از ١٣٢٤سال، کينۀ نامردی ھای ملک قيس خوگيانی را در دل نگھداشت تا با�خره در زمستان ١٤ھاشم خان تا 
الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک قيس وبرادرانش را دستگير کرده شروع جنگ صافی،به عبدE خان وردک نايب 

 اين کار را نايب الحکومه در ھمکاری و. به کابل بفرستد و تمام جايداد منقول وغير منقول وی نيز مصادره گردد
اکتر  ملک قيس را ميتوان در مقالۀ جالب دان دستگيری جري. مشورت با فرقه مشر مرحوم مو�يی به اجرا گذاشت

  .در پورتال افغان جرمن آن�ين  مطالعه کرد)  بخش ھفتم- صافی ھا١٣٢٤قيام ( صاحب عبدالرحمن زمانی

بايد اذعان کرد که در مقطع معين از تاريخ، نادرخان وبرادرانش، برای نجات کشور از چنگ دزدان  و 
  ونجات بخشا  مثبتانه عمل کردند کهچپاولگران و متجاوزان سقوی  به ناموس مردم، کارنامه آفريدند و وطن پرست

بود  و از روی انصاف بايد که آنھا را ستود ونمرۀ اعلی داد، اما اينکه بعد از گرفتن قدرت آنھا چی روزی بر سر 
ارنامه ھريک را در سينه خودحفظ  کرده و  افغانستان آوردند، تاريخ که طلبمردم روشنفکر و آزاديخواه ومشروط

   ھتک برادرانش، به عزت وناموس مردم افغانستان مثل سقوی ھا ھرگز يک تفاوت که نادرخان وبيان ميکند،اما با 

 باقی دارد                 . نکردندعصمت وھتک حرمت

                                            
١١

  ٢٤٨ فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص -  

١٢
  ٣٣١فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص - 


