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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

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

  

     ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٧کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                     

  

  :تکمله ای برکتاب

  )حبيب " کی بود،عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟(

  َآئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی تذکرا'نق%ب،

  

  مقسمت شش

 

  !يين جايزه سر نادرخان و برادرانشعت

 

                               

                     ھاشم خان صدراعظم برادر نادرشاه نادرشاه ناجی کشور از چنگ سقوی              

تکفير وتھديد به ھتک عصمت به ناموس شان کرده را وبرادرانش کاتب، ميگويد که پسر سقا بارھا نادرخان 

مينويسد که بچۀ سقاو فرمان تکفير وترور نادرخان  کاتب  اپريل،  ١٥مطابق / ١٣٠٨ حمل ٢٦ به ارتباط وقايع و.بود

ًش را عنوانی مردم سمت جنوبی ومشرقی رسما چنين اع%ن و پخش کرد که در اخيرآن فرمان آمده وبرادران

 قرارذيل از دربار سلطنت ه به،د،غازی وخيرخواه اس%م شناخته شدشخصی که آنھا را معدوم وتباه بساز«:بود

که کلۀ او را بياورد، سی ھزار ھرکه نادر را زنده بياورد، چھل ھزار روپيه انعام وھر-١ :اس%می سرفراز ميشوند

 زنده ھرسه برادران او فی نفری ده ھزار روپيه جمله سی -٢ .روپيه نقد ويک ميل تفنگ جاغور دار داده ميشود

  .که کله يا زندۀ ھرکدام را بياورد، ده ھزار روپيه ويک ميل تفنگ جاغور دار داده ميشودھرھزار روپيه 

   ١ ».برادران او، شما را آگاھانيدم به نسبت نادر وارادۀ حضورم  به قرار فوق از امر و

 ترور  رابرادرانش دزدان خود وظيفه داده بود تا نادرخان و اين در حالی بود که قبل از آن پسرسقاء به بيست تن از

   ٢ . ھزار روپيه جايزه  خواھد گرفت٣٠يکی از اين برادران را نزد آو بياورد، مبلغ  رکه سر ھ وکنند 

دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به آوردن سر نادرخان به حضور : جای ديگری ميگويدکاتب در

سرجھاندادخان پ  خانغوث الدينبود وديگری ) درانځبرادرزادۀ ببرک خان (ځدرانکازک خان يکی  : پسرسقاو شدند

  جايزۀ ايکه برای . ردارند بود که ميخواستند نادر خان را در بدل گرفتن پول بيشتری از پسرسقا از ميان بیئاحمدزا

   ٣.  بوديک صد ھزارروپيهقتل نادرخان از جانب پسرسقاو، خصوصی تعيين شده بود، مبلغ آن 

                                            
١
   ١٤٢ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص-  

٢
  ١٣٧ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

٣
  ٣٦٢ ،٣١٤ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

،از پيروزی قبايل سمت جنوبی تحت  رھبری وثبات مردانۀ نادرخان ) جو'٦( سرطان١٤و در ذيل وقايع 

 پسرسقا با خاطر قرين تشويش «:ر می شود که ابراز خوشنودی کرده ياد آو وشاه وليخان بر قوتھای سقوی درلوگر

کی وعلی خيل وجدارن َرَ وتړبا اع%نھای تطميع قبايل سليمانخيل واحمدزائی واند وراه اضطراب درپيش داشت و

به وعدۀ پول وانعام پيھم به ذريعۀ طياره وم%نمايان تبعۀ نفس اماره، نشر و توزيع ميفرمود که .... وجاجی وغيره را

  .٤»برادرانش را دستگير يا قتل نموده ، ف%ن مبلغ پول انعام از حکومت بگيرند رخان ونادمحمد 

حضرت شوربازار  که پس از خروج امان " خان از کشور، نادرخان از جاجی برای گفته استغبار

  :نامه بيان ميکرد.  تقاضا نمودپسرسقو نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله بر نورالمشايخ 

  » قمری١٣٤٨ صفر٢٠ مورخه مورخه«

احوا'ت اين و' تا حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم

» جاھل«از غيرت وحميت که دارند اين ملتاميد قوی داريم که آن صاحب .مگر نقصان بسيار به سقويھا ميرسد.است

٥»محمدنادر. زياده چه عرض کنم .د به ساحل مراد برساندکه اين کشتی طوفانی راخداونرا معاونت نمايند 
  

  : بدين مضمونسردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نوشت

  : قمری١٣٤٨ ربيع اثانی ٥مورخه 

خ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت يابان حقايق آگاه حضرت صاحب نورالمشجناب معظم محترم مھر

خان  سپھسا'ر شاه وليخان وشاه محمودخان در پاکتيا، محمدھاشم(ما چند تا برادران مود؟صاحب توجه نخواھند فر

وافغانستان وخاندان ما . تا امروز ھرچه توانستيم کرديم، اگرشما کوشش نفرمائيد ما ھم مانده ميشويم) در ننگرھار

  » .مخلص صاحب شاه محمود.... ميشويم وخاندان شما برباد

 ٢٣ودرتاريخ  «ه از اين ببعد نورالمشايخ حمايت وکمک خود را از پسرسقو منع کرد غبار ع%وه ميکند ک

جوزا طايفۀ احمدزائی وطوطی خيل ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند وحمايت خود را از نادرخان 

٦ ».اع%م نمودند درماه سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقا طرح وعملی شد
  

  

  : ع قوم جاجی از نادرخانحمايت قاط

نه در کنار نادرخان ايستادند و او را تا پيروزی برکابل حمايت کردند، طعاکاتب ازشھامت قوم جاجی ، که قا

 محمدنادرخان که در بين علی خيل قوم جاجی «: مينويسد١٩٢٩ اگست ١٩/ اسد٣٠درذيل وقايع   ستايش ميکند و

صداقت  اتفاق آن قوم شجيع که با او از در اخ%ص و اتحاد و د و پيمان وجای احيای نام وننگ افغان گرديده، از عھ

 را تعھد نمودند، اع%نی طبع و به ذريعۀ قاصد ھای خفيه از طرف ء گشتند وفتح کابل وتبعيد پسر سقامعاضد ومعاون

   .٧ »...فرستاد ]به کابل[غيرمعروف 

 ،نادرخان يک اع%ن١٩٢٩ اسد مطابق پنجم اگست درچھاردھماين تاريخ، قبل از ،برمی ايد کهکاتبازگزارش 

 ندر اي .صادرکرده بود] گردن خ%صی ورفع گ%يه [عنوانی مردم کابل وشمالی و پغمان وميدان ، منحيث اتمام حجت

دست ازياری پسرسقا عموم اھالی شمالی وکابل وچھاردھی ولھوگرد وپغمان وارغنده وميدان، « :بودآمده  اع%ن

 قتيلش سازند وا' ازچھار طرف افغانان با ا'نت ومددگاری او را نکنند واگر بتوانند او را دستگير وبرداشته، معاو

 زينھار اھالی مواضع معينه. غيرت وننگ حمله آورده، او را به ھرجھت که باشد، مخذول ومنکوب خواھند کرد

  ورت مخالفت از نگارش اين اع%ن که  اقدام در جنگ نکرده، خود را قرين راحت و رفاھت شناسند و در ص]مذکور[

                                            
٤
  که در عوض پول وامتيازات مادی، به طرفداری از رااقوامیسامی  ا ،٣١٥صفحه  کاتب در،٣٠٠محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص  فيض -  

  .استنادرخان  می جنگيدند، متذکر شده  برضد امان هللا خان و بچۀ سقاو

٥
  ١٣، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  

٦
  ١٣، ص٢غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  

٧
  ٣٨٠-٣٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

٨ ».محض اتمام حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را نسبت به افعال ذميمه خود دھند
  

 که در حقيقت ونفس ا'مر وپسرسقا« : مينويسدبه عزم جزم قوم جاجی وديگراقوام جنوبی   رابطهدرکاتب 

 ارنشين بيخانه و 'نه بود و کسب معاش به سرقت ونورد غ صحرا دين بيگانه و برھنه از عقل و پا و شخص سر

اسباب  تجمل و می برد و قتل وغارت احاد افراد اس%م مينمود، وگاھی گرسنه و وقتی از مال مردم سير به سر

به  زبان ھمی راند که خدايم داده و بر و .کند]می[ نقرين راحت و رفاھيت شده، دل از آن بر پادشاھی را متصرف و

 کۀ امارت را متصرف شده ام،اگرلک ھا نفس ھ%ک وھزاران خانه خراب ومملکت سراب وملت معدوم وشمشير اري

باد  فنا شود تا زنده ام ترک امارت نکنم، پس نظر به خيا'ت فاسده وضالۀ او که تا کنون ذخيرۀ دولت وملت را بر

متعھد شده ،  ايل با غيرت جنوبی متحد و'جرم قب مملکت را از آتش انق%ب فحيعت انتساب خراب کرد، غارت داده و

 دوازه ھزار مرد نبرد از راه سرچشمه و قرار دادند که ده ھزار کس از راه چھار آسيا، ده ھزارکس از راه بتخاک و

. سقاو ودزدانی را که با اومعاون وھمراھند از صفحۀ روزگار براندازند ميدان برکابل بتازند و وجود نامسعود پسر

ُ مواضعه وتصميم عزم دليران افغان جنوبی ، اھالی شمال وغيره را بايد که آن دزد خسارت مــزد را يا پس نظر بدين

وا' دچارھرگونه مشک%ت ومذ'ت وخسارتی که آيند، نتيجۀ . دار سلطنت تبعيد نمايند يا از مرکز حکومت و گرفتار و

   .٩ ».کردار خود پندارند

جنوبی  متحدانه در کنار نادرخان   عمدۀ اقوام  ه نتيجه داد وخوشبختانه ت%ش ھای نادرخان با'خر

  .وبرادرانش ايستادند وسرانجام کابل را از وجود دزدان سقاوی تصفيه نمودند

  

  :پسرسقوھتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب به تھديد 

از آدم .  بودند  خودارپسرسقاء بشمول سيد حسين وھمراھان شان از فاسق ترين و فاسد ترين افراد روزگ

د، نميتوان انتظار حرمت اش نفرانسان اعتراف کرده ب٤٠٠ قتل  به،شانسرکردۀ  و آدمکش که دزدھای رھزن و 

  .دختر ديگران را داشت وشرافت وجوانمردی ورفتار نجيبانه در حق ناموس و زن و

درب سرايش  ھه آورده ومال ومتاع خانه محمدنادرخان را به نام ضبط در قيد سيا« پسرسقو،به قول کاتب 

 اگر او از راه اطاعت پيش نيايد، ھمه را ضبط و به عائله و زوجه او و زوجۀ شاهمھر و'ک فرمود که  قفل زد و

 ]سراج الخواتين[زادۀ عليا حضرت برادرش وعلی احمدخان که ھر دو تن خواھران امير امان " خان  و وليخان و

 ١٠ ».دست بد ناموسی و مفاسقت بکشايدروز خوف در آنجا به سرمی برند،  و... واز ناچاری در خانۀ حضرت اند 

جنوبی برضد او اقوام در ت%ش متحدکردن حاضر به ھمکاری با او نيست ونادرخان  فھميد، بعد از آنکه پسرسقو

يان به ذلت تمام گرفتار وشب با سپاھ... عائله وخاندان  وفاميل نادرخان را ) حمل٢٥ اپريل مطابق ١٤( روز«است، 

. تک عصمت به سر برده، در روز خانه وسرای شان ضبط ونسوان شان درخانۀ فتح محمدخان جای داده شدندوھ

واسد" خان پسر امير حبيب " خان مرحوم خواھر زادۀ محمدنادرخان و سايرين با ديگر متوفقين در ارگ محبوس 

را که خواھر عينيه امان " خان است با زوجۀ شاه واز جمله زوجۀ شاه وليخان برادر محمدنادرخان . شدند

کاتب   .١١ ».محمودخان که خواھر ع%تی اوست از خانۀ حضرت ھا در شب به ارگ برده نگھداشته، فردا پس فرستاد

زوجۀ شاه ولی خان و زوجۀ شاه )  اپريل١٥/حمل٢٦(در اين شب«به ارتباط وقايع روز بعد آن مينويسد که 

محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه امان " خان ودومين خواھرع%تی او وسومين خواھر محمودخان و زوجۀ 

محمدسليمان خان بن سردار محمد اصف خان ھستند، وبه امرحبيب " ازخانه حضرت ھا در ارگ به حضور او جلب 

بل،برسر ايشان گذشت يا شده ، معاملۀ ايکه در خلوت با ايشان درميان آمد، معلوم نگشت که ھمان معامله شب ق

                                            
٨
  ٣٥٠ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

٩
  ٣٨٠-٣٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

١٠
   ٩٩ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص-  

١١
   ١٣٩ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

بعد از اع%ن تکفيرنادرخان وبرادرانش از سوی بچۀ سقاو، بار   اپريل،١٦/حمل٢٧و روز.١٢ ».محترمانه به سر رفت

امورفوالعاده را برايشان «ديگر زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات شوربازار به ارگ آورده ميشوند، 

   ١٣ ». پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند،با ھتک... جاری کرده ، درپايان کار

وھم در خ%ل اين احوال دخترسردار محمدعلی خان پسر سردار پيرمحمدخان بن «:کاتب در ادامه  می افزايد

 لطان، دختراميردوست محمدخان است،سردار سلطان محمدخان برادر اميردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه س

، دوباره به ]بود[مزاوجت شده واو به عزم انتحار زھر اشاميده وبه معالجه صحت يافته وحبيب "  او را خواستار 

اجبارخواستار او شده، واو اباء نموده، به درب سرای مادرش سپاھيانی که از رحم به فرسنگھا دورند، گماشته حکم 

  ا اين روز، پذيرا نشدند ودختر ومادر تن به مرگ داده ت. کرده که به زور دختر را به بستر مخالطت می کشم

   .١٤ ».وآخرا'مرچنانچه بيايد او را به اجبار واکراه برده، تصرف شد

 ١٤در شب چھارشنبه «  :کاتب از ظلم وبی ناموسی پسر سقاو درحق آن دختر مظلوم درجای ديگری ميگويد

ب " خان، مسماة بی خواجه تاج الدين رئيس بلديه وسيد آقا قوماندان به امر حبي) اپريل٢٤= ثور٤(ذيقعذه

را که ازخواستگاری حبيب " دوبار زھر آشاميدن .... نظيردخترسردار اميرمحمدخان بن سردار محمدعلی خان 

کرده بود، به قھر وغضب از خانۀ پدر وجده اش دختر امير دوست وطناب به گلوی خود انداختن، اقدام به انتحار

محمدخان کشيده ، در ارگ نزد حبيب " خادم دين رسول " بردند و او آن بيچارۀ مظلومه را به اجبار نکاح 

   .١٥ ».وتصرف کرد

خان  از سوی تاراج خيمه  واسباب نادر از) ١٩٢٩ اپريل ٢٦/ثور٦مطابق (  ذيقعده،١٦کاتب در ذيل وقايع 

قوتھای قومی جنوبی مثلی که اقوام شنواری وخوگيانی با علی احمدخان کرده بودند، وپناه بردن نادرخان به قوم 

  :ميگويد برميدارد و ھانش پرده مراديگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وھ بار جدران خبرداده ،

لسلطنه مرحوم را که با عزيز" خان پسر درخ%ل اين احوال،حبيب " خان،شبی دختر نصر" خان نايب ا« 

او از بطن دختر سردار محمدعمرخان تولد يافته، به اجبار در ارگ خواسته،به ھمبستری ومزاوجت خود، تکليفش 

 وگواھان  خانواو اظھار انعقاد عقد مناکحت خود را با امان " خان کرده، حافظ محمدحسن امام نماز امان ". کرد

:  ، گواھی برصدق اظھار شھزاده خانم داده وحبيب " خان ايشان را تخويف وتحذير نموده، فرمود کهعقد نکاح او

شب او را نگاه داشته،  و. پس از جست وجو اگر محقق شود که گواھی غلط داده بوديد، باز پرس سخت خواھم نمود

او را به اجبار ونام تحقيق مناکحت وعدم ] وزيرحربيه[و شب ديگر سيدحسين خان. فردا اجازت رفتن به خانه اش داد

آن را با امان " خان کردن،در منزل خود جلب کرده، امر نمود که در پس خانه اين سالون که من نشسته ام جای 

وشب او را نگاه داشته، بامداد در منزلش رجعت داد که گويا اين جلب نمودن . راحت او را ترتيب دھيد تا تحقيق کنم

دختران ھزاره است که امير  مکافات زنان و و ش ودختران اھالی حرم امير حبيب " خان مرحوم، کيفراو وخواھران

وحا' خاندان ايشان مجازات . عبدالرحمن خان وفرزندش حبيب " چنين کردار نسبت به آنان از قوه به فعل آوردند

   .١٦ ».آنرا بايد ببينند ومردم عبرت گيرند

  

ّنادرشاه مِحق بود    : اعدام کند زنان کابلمتعصھتک قتل وتا پسرسقا را  بجرم َ

 در حق فاميل نادرخان  وسيدحسين ناموسی وھتک حرمت آشکار پسر سقا ھمگی نشانگر، بی فوق،تذکرات

مورد ھتک عصمت  وفاميل ھای ديگرشھريان کابل است که زنان  جوان و دختران و پسران خوب صورت شان

دفاع او سيد حسين  وزير و و،يد که پسرسقآ، برمی فيض محمدکاتبچشم ديد ھای  ھا وزارشگاز . گرفته اندميقرار

                                            
١٢

   ١٤٠ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص-  

١٣
   ١٤٤تذکرا	نق�ب ، ص فيض محمدکاتب،-  

١٤
   ١٤٤ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

١٥
  ١٥٧ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  

١٦
  ١٦٨ فيض محمدکاتب،تذکرا	نق�ب ، ص -  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

از مسلمان تا کافر را نداشته  از مظلوم تا ظالم و شريف وتا  ]فرومايه[ ناموس ھيچکسی از وضيعحرمت وپروای 

شد و يا بوی به ناموس ديگران با گزاری وايت وحکايتی که نشانگر حرمتھيچگونه ر در سراسر کتاب،. اند

 جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان ومظلومان وشفقت برستم ديدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو و

سيدحسين در مدت حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال جوانمردان وعياران در تاريخ کشورمقايسه 

:  که ميگويندهدشاداران پسرسقاو، خط بط%ن کشيده ومقارنه کرد، بلکه برعکس، دراين کتاب، براين ادعای ھو

حبيب " خادم دين رسول "، در دورانی که نادرخان وبرادرانش با نيروھای قومی جنوبی با او در جنگ بودند، از 

  نگذاشت تا کسی دست تجاوز وبی حرمتی بسوی آنھا دراز نمايد؟؟؟ ناموس شان نگھداری نمود و

معلوم ميشود که آنھا   سقاو را مردی با ناموس و عيارمنش و جوانمرد می شمارند،بنابرين کسانی که پسر

ومستمندان، ، انوحمايت از مظلومديگران حرمت ناموس .  معنای عياری وجوانمردی وعصمت ناموس را نميدانند

     شرط اول عياری است،در کجای اعمال حبيب "، نشانه ای از جوانمردی ديده ميشود؟

   ناموس ناموس برادرانش وش وناموس خودمتوحه وھتک حرمت  به حيث کسی که بيشترين خطر، نادرخان

چپاولگر   آن گروه نابکار دزد و متجاوز وتاًنستان شده بود، کام% حق داشت شھريان کابل و ناموس تمام مردم افغا

 وخشم ونفرت وحس انتقام گيری يک ، دستگير و اعدام نمايد، زيرا که  درد و رنج باشد ممکن که را بھر وسيله ای

ند که چنين مصيبتی برسر درک و احساس کرده ميتواتا عمق اسخوان خويش افغان  از چنين عملی را کس يا کسانی 

 پر از نفرت داروجز قصاص و اعدام متجاوزان ، ھيچ چيز ديگری نميتواند قلب ھای داغ. فاميل خودش آمده باشد

  . کندمتسلی وانتقام را را اطفاء و

 پدر(افغانستان ھنوز درسرای فتح محمدخان  شاه جديد « :را چنين بيان ميکندغبار، صحنۀ محکمۀ پسرسقا 

در لب دريای کابل اقامت داشت،زيرا ارگ سلطنتی خساره برداشته ومساعد برای سکونت  )احمدخان شيرزاد شير

درھمين وقت . د بودندين ومردم در رفت وآميکعده مامور اطاق مستطيلی روی زمين مفروش نشسته و شاه در .نبود

حبيب هللا  .ًشد، ومتعاقبا حبيب هللا بچۀ سقاء وھمراھانش از موتر فرود آورده شدند  از عقب عمارت بلندصدای موترھا

که اينھا بمجردی . دستاری درسرداشت با	ی پيرھن وتنبان و کورتی يک شال خشن عسکری بشانه انداخته بود و

زاد آخود ديدند، احساس کردند که ديگر يک تعداد زياد محافظين مسلح پاکتايی را در اطراف  ده وداخل حويلی ش

ھيچکس . اددحبيب هللا بدون تغييری داخل خانه شده  س�م بشاه . نادرشاه بگفت تا حبيب هللا را نزدش بياورند .نيستند

حبيب هللا نگاه کرد وآنگاه با دست اشاره بصف به  شاه سر برداشت و .نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی نزداز 

کردند، حبيب هللا بنشست  در حد وسط صف جايی برايش باز .بنشينيد :دست چپ نموده با م�يمت ظاھری گفت 

دريشی با	پوشی به تن ودستاری در سرداشت ودر صدر مجلس به روی شاه  .وسکوت عميقی در مجلس طاری گشت

ً از سکوت مختصری مجددا چشمان سرد ومصمم خود را از پشت شيشه ھای عينک بر شاه بعد .تنھائی نشسته بود

  :به نرمی پرسيد روی حبيب هللا بدوخت و

  »ويرانی که درافغانستان نموديد، چه مطلبی داشتيد؟ حبيب هللا خان شما ازاين ھمه خونريزی و! خوب«

 خير افغانستان دانستم اجرا کردم،  که رايزیھرچوقتی که من اختيار داشتم،ا ت « :جواب داد)وبچۀ سق(حبيب هللا

  ».حا	 که شما اختيار دار افغانستان شده ايد، ھرچه را که خير افغانستان ميدانيد ھمانطور اجرا کنيد

  ».باز خواھيم ديد خوب حا	 شما چند روزی استراحت کنيد«:شاه گفت

ا با رفقايش توسط موترھا به زندان داخل ارگ محافظين او ر. مکالمه قطع شد وحبيب هللا برخاسته وخارج شد

  عقرب١١در روز . البته درنھايت بی اعتنائی بمرگ.بسر بردند »مھمانخانه«ين  وآنھا ده روز ديگر درونی کردندرھنم

ج شمالی ارگ از دروازۀ شمالی ارگ خارج ودر زير بر امرشاه اين محبوسين را از زندان کشيده وه ب بوقت ديگر،

بعد از . بحال تيارسی صف کشيده بودندًتفنگداران دولتی قب� در آنجا درحاليکه . ستاده نمودندندق حصار امشرف به خ

سردار اعلی،سيد حسين  حبيب هللا بچۀ سقا، برادرش حميدهللاچند ثانيه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونين 



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

ا، ملک محسن والی کابل، عبدالغنی کوھدامنی محمدصديق خان قوماندان جبھه پاکتي وزيرجنگ،شيرجان وزير دربار،

  کابل  فردا نعش اينان درچمن حضوری. معين وزارت جنگ، بروی زمين افتادمحفوظ ھندی  بچۀ سقا ومحمد قلعه بيگی

١٧ ».آويزان گرديد روی چوبه ھای  دار
  

مردم ل طلبی وعزت وشرف وغرور استق%ناموس  زدان مال ونجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست د

جا داشت که  وی از سوی کاتب ھزاره،ابا نظرداشت شرح انواع جنايات سق، يک کار سترگ ملی بود و افغانستان

برای قدر شناسی از اين خدمت ، و رخان را به پادشاھی خود برگزينند، ناد افغانستان، به پاس آن خدمت بزرگمردم

نيز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و در آن روز در پای آن پا دارند و  برکابل شھرق  در چارسوميناریبزرگ، 

 ناری زدند ولی نه درچھارسوقياعمار چنين مبه مردم کابل دست البته  .کنند شکر گزاری یدعا  گل بگذارند ومينار،

زير    بزودیکاری بزرگ نادرخان راچيزی که اين فدااما .  با'حصارکابل، بلکه در دروازۀ 'ھوری،نزديک شھر

مشروطه خواھان و نابودی  اعدام ود، کر مملواز نفرت وکينه نسبت به او  را، دلھاوبجای حرمتسئوال برد 

نادرخان وقتی که نادرشاه شد، اکثريت اعضای وطن پرست مشروطيت دوم را که  . صديق امان " خان بودھواداران

تحمل کرده   رازندانھاسوز ودرد  وکرده فشانی ھا  جانآن   کشور وحفاظت ازل استق%ل  وحص شان در راه ھرکدام

 در حق رش ھاشم خانبراد اين عملکرد نادرخان و. ھا نمودزندانشکنجه گاه ھا و   راھیبودند، محکوم به اعدام و يا

مشروطيت دوم، سبب گرديد تا مردم چيز فھم بگويند که سقوط رژيم امانی و روی کار آمدن رژيم وطنپرست اھالی 

 کار انگليس ھا بود،وع%وه نمايند که روی کار آمدن نادرخان بجای حبيب "، نيز کار انگليس ھا ،جای آنسقوی ب

 پ%ن  انگليس ھا بود، ونادرخان و بود، واعدام وسر به نيست کردن وبزندان انداختن مشروطه خوھان نيز

، تا اخير حيات را به انگليس توری نادرخان اتھام اجن.  بودنداين کشور برادرانش، عامل اجرای پ%نھای انگليس در

                   .ه بردارد خانوادروی شانه ھای آن  اين خانواده کس نتوانست، از

 ادامه دارد

                                            
١٧

  ١٩، ص٢ان درمسيرتاريخ، جلدغبار، افغانست-  


