
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  ٩ تر ١  له:دپاڼو شميره
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                                                                           ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨کانديد 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،
  

  )نتيجه وبخش ھفتم(

  

  :ن امان + خاِتعيين جايزه برای سر

 امان + خان اتھام بستن کفربه  از ھرفرصتی که بدست می آورد در سقو پسر
کاتب .شت و بس ياد داکوتاھی نميکرد، درحالی که خودش از اس�م تنھا بسم + گفتن را

دراين روزامير حبيب + « :مينويسد)  اپريل٨( حمل١٩مطابق / شوال٢٧در ذيل وقايع 
ً در قصر دلکشاء رسما دعوت کرده، رايان شھرعخان،ک�ن تران وريش سفيدان وا

اظھاراتی در محضر دعوتيان که از مردم شنوار وبعضی از مردم لھوگرد نيز شامل 
امان + از دين اس�م روی برتافته به پرستش :  به گفتارگشود که بودند، نموده زبان

اصنام پرداخته ميخواست که عموم ملت ورعيت وسکنه افغانستان را به اجبار وفشار 
 که تا که من به تحريک علمای ربانی  ورؤسای روحانی.... وانزجار بت پرست سازد

بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر به مرام آمدم که دست از جان شسته ، کوه گرد سرقت وصحرانورد غارت 
اينک به بيعت جمعی ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گرديده ساعی و جاھدم که تائيد دين شريف سيد 

ج�ل :و پس ازادای اينگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه ھای که از حفريات باستانی از نواحی  .المرسلين نمايم
بدست آمده » برتو«فرانسوی ومسيو » فوشه«رام،کوھدامن،خواجه صفا، وغيره جاھا، باجد وجھد مسيو اباد،بگ
وامان + خان آنھا را با بت ھای که در عھد امير عبدالرحمن خان و امير احبيب  + خان مرحومان کشف ...بودند، 

ودو . نست معبودھای او که به چشم سرمی  بينيداي: شده بودند و در موزيم خانه نھاده بود، برداشته، به حضار گفت
) پشتو(را بوسيده به زبان افغانی) سقاوبچۀ (سه روز قبل آنھا را به شنواريان نيز نموده بود وايشان دست او

واين نمايشات در قلوب عامه که از علم تاريخ » ! قربان دی سم، بيشک ته پادشاه داس�م او بت شکن يی«:گفتند
   ١ » . بودند، مؤثرمی نمودواديان بی خبر

حبيب + کدخدايان افغان کوچی را که تازه با رمه وگله  « اپريل،١٤/ حمل ٢٤در :کاتب جای ديگری مينويسد
امان + خان کافر شده ! ًخود در اطراف کابل وارد پشته ھا وپيغوله شده اند، رسما دعوت ونطق کرد که ملت عزيزم

ياور کافر شده ، ميخواھم شما مسلمانان خون ھزاره  اکنون کافر معين و. يد، کافر استبود وھزاره که خود شما ميدان
   ٢». را از آن من ومالش را بھرۀ خود دانسته، دمار از روزگارش براريد

به مريدان حضرت شوربازار بودند و بدستور وتشويق پير و مرشد خود  شانيت  يکی ازاقوام که اکثر
  . غزنی بودندړاند طايفۀ وکتواز د شاه امان + در غزنی می جنگيدند، اقوام سليمانخيل ، برضءطرفداری از پسرسقا

  به بچۀ سقو رسيد که در آن خواسته شده ] نورالمشايخ[مکتوب حضرت،١٣٠٨ درچھارم ثورکه کاتب،ميگويد

 مقابل امان + در که به طرفداری حبيب +] مريدان حضرت [ړ ھزار نفراز مردم سليمان خيل واند٢٠بود تا برای 
حبيب + به وزارت حربيه فرمان داد تا صندوق ھای . بفرستدمرمی فنگ ھای خود می جنگند، خان در غزنی با ت

                                            
١
  ١٣١-١٢٩ فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص -  

٢
   ١٣٨ فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص -  
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يد، به غزنی انتقال دھند، مگر مردم وردک و مھاجر وزيری و آمختلف النوع  را که به تفنگ ھای آنھا راست مرمی 
 شده وعقب اردوی ھای حبيب + را که در خواتاز راه کوتل مجيد وارد ] دهازاين اقدامات دولت مطلع ش[ھزاره 

  .تکيه وشش گاو بودند، بريده راه آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب وعلوفه به ايشان نرسد

 اين اقدامات نظامی مردم وردک و وزيری و ھزاره ،که از ھواخواھان امان + خان بود، بر پسرسقاو چنان
 ھزار ١٦٠سرامان + خان جايزۀ گران آمد که ب� درنگ فرمان ترور امان + خان را صادرنمود و برای آوردن 

       .٣ .تعيين کرد  روپيه

، پسر سقو، يکی از تاجران قندھاری را تطميع کرده بود تا با سفانه  برای ترور شاه امان + غازیأمت
 مطابق ١٣٠٨ حمل ٢٦کاتب در ذيل وقايع . ند قتل برساامان + غازی را بهھمکاری ھفت نفرقندھاری ديگر، شاه 

موسی خان قندھاری رئيس شرکت تجارت افغان وآلمان را با ھفت نفر ديگر از « :،مينويسد که سقو١٩٢٩ اپريل ١٥
ور کرد که او را ھ�ک را تطميع ومامبه مژده و نويد عطای زيادی ايشانقندھاريان به قتل امان + خان  برانگيخته و 

   ٤ ».سازند

 تحصيل استق�ل : افغانکه کمترين حقش برگردن ملت بی تعصب آزاديخواه و شخصيِت  خان،امان +غازی 
 آن دسايس  ولی ھمۀ قرارگرفتسوء قصد جواسيس انگليس چندين بار مورد در غزنی،افغانستان از کام استعمار بود

از جنگ با نيروھای خود، ھمکاران برخی از نزديک ترين  خيانت راثر باينکه  تا ،خنثی گرديدوحم�ت تروريستی 
ر بودند، منصرف شد  و به عقب نشست ولی بجای رفتن به قندھار زابا صاحب شورًسقوی که اکثرا مريدان حضرت

 يا موظف عناصر اجير از کشور خارج گرديد، و بدست ١٣٠٨ جوزا٤دروپيش گرفت  راه سپين بولدک وچمن در
  .باقی ميماندان شتاريخی به بازماندگان احساس بدی از يک جنايت  ، ترور نشد، ورنه سقوپسر شدۀ

  :امان + خانبه پسر سقو مکتوب 

حبيب + با خوانين کوھدامنی وکوھستانی ومنصبداران :،مينويسد که ١٩٢٩ می٥/ ثور١٥کاتب در ذيل وقايع 
سمت کابل يعنی مشرقی وجنوبی ومغربی   چھار  ومشک�ت ھرلشکری واعيان کشوری خود مشورت وکنکاش کرد

در نتيجه !  ، به آنھا تشريح نمود و از آنھا خواست،راه حل را نشان دھندندوشمالی را که برخ�ف  او برخاسته بود
شرطی که به امان + خان واگذارند ،بدوباره  ھمه به اين فيصله رسيدند تا کابل را ترک گويند وتاج وتخت سلطنت را

با اين  .از اعمالی که مرتکب شده اند،بازخواست ننمايد  امان دھد و، خان به مردم شمالی وھمراھان سقوامان +
آنرا  برای امان + خان توسط طياره  نتيجه گيری، مکتوبی از جانب حبيب +، عنوانی اميرامان + خان نوشتند و

  :ه امان + نوشته بوددراين نامه حبيب + به شا. فرستادند

من ترا نسبت کفر ميدادم، اکنون از کثرت خون ريزی مسلمانان، من کافر شدم، اگر سمت شمالی را به من «
واگذاشته ، امان جان دھی؛ ديگرخونی نريخته پيرامون قتال وجدال نگشته، تخت امارت را فروھشته به تو سيارم، به 

واين مکتوب به ساعت سه .  انتقام کردار خود مأمون ومحفوظ ومصئون باشندشرط آنکه اھالی شمالی از ايذا و آزار
طياره شب پس نيامده،موجب تحوي�ت وسوء خيا�ت بی خبران  به ذريعۀ طياره فرستاده شد و) ثور١٥(از اين روز 

   .٥ ».شد

 بود، چی که ھررا ا به پسر سقاو رسانيد، اما جوابان + خان رماره سه روز بعد برگشت وجواب گرچه طيا
اما آنچه که . قويان نبوده استنکردند، معلوم است که جواب امان + خان مطابق خواست سء  افشاسران سقوی 

در . خبر آمد آمد غ�م نبی چرخی از مزار به عزم کابل بود عث ارسال اين مکتوب به امان + خان شده بود، تأثيربا
ًھواداران شاه امان + مجددا به وظايف قبلی خود در مزار   مزار سقوط کرده وھمان زمان به حبيب + خبر رسيد که

وم اسحق زائی تحت در خبر ع�وه شده بود که غ�م نبی خان  با کمک و معاونت قشون ملی ق. گماشته شد اند
 سقوی، با مھاجرين ترکمن، پس از حبس مامورين ناقلين ھزاره و  خان پسر سيف آخندزاده و رسولرياست غ�م

گرفته  و در آنجا با قوتھای طوايف ھزارۀ شيخ علی و بلخاب وترکمان وسرخ پارسا و  کمال استعجال راه باميان بر
  وزيراين امر باعث رفتن سيد حسين . کوھدامن يورش آورند  اولنگ يکجا شده قصد دارند تا برکوھستان وهيک

                                            
٣
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   .٦ .حربيه از کابل به چاريکار گرديد

است، پيھم سامان ) می٦/ ثور١٦( ذيقعده ٢٦ اينک از سه چھار روز قبل تا امروز «:ميکند کهکاتب ع�وه 
.  وخوشی وکلنگار وسرخاب لھوگرد فراھم آورده می آورندت قشون اجباری ملی که از چرخ وآ�ت حرب با مفرزا

 س�ح دسته دسته جانب وھم قوای عسکری مامور سمت جنوبی را از درماندگی به کابل خواسته اند با س�ح وبی
برع�وه قوای عسکری مامورسمت مغربی وغزنين که شکست يافته جوقه جوقه آمده . چاريکار رھنورد می سازند
که  وقوايش را. پنھان ميشوند، کار را برحبيب + خان وشماليان بغايت دشوار کرده است در خانه ھای خود وارد و

در کابل با اھالی شھر  ديگر توان حصول فوق ندارد و روح گرديده و نفر مقتول ومج)ھفت ھزار(٧٠٠٠تا کنون 
محصورانه روز به سرمی برد کاسته شده تا معلوم شود که در مقابل تمام ھزاره و اکثر افغانھا چه کار از پيش 

   .٧ ».وکدام راه جھالت و وحشت خارج از ديانت خواھد سپرد. خواھد برد

 مکتوباران او شد و مجبور به نوشتن ي ترس و يأس دامنگير پسر سقا وشرايطی بود که  در چنين اوضاع و
 چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم ھواداران امان + خان به کابل، :بقول کاتب به امان + خان شده بود،

به خانۀ سردار تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به زور او را عقد کرده بود ، از ارگ خارج کرده 
   ٨ .عبدالقدوس خان که متصل برج شھر آراء موقعيت داشت، فرستاد

 

  :  اوقدامات + خان واانتقاد کاتب ازامان

با اص�حات وريفورم ھای شاه امان + مخالف است و او و وزرای فاسد ومنافق او را مورد اتقادات کاتب  
خدمت بزرگی «:يف امان + خان دارد وآن اينست که ميگويد  کاتب  صرف يک جمله در توص . شديد قرار ميدھد

نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبيل حصول استق�ل ومعاھدات با دول معظمه و تاسيس مکاتب علوم وفنون 
  .٩ ».متنوعه وحاضر آوردن اقسام ماشين ھا و فابريکه ھای صنايع نفيسه واشيای مستظرفه وغيره وغيره نمود

دغل [ّسوء اقدامات امير امان + خان و وزرای خوان «: بارۀ علل سقوط دولت او مينويسدوسپس در
او در اجراآت امور سياسيه واقتصاديه وتنظيميه و انضباطيه وقضائيه واخ�قيه وحقوقيه وجزائيه باعث ] وناراست

عصيان [وبغيوت] گمراھی[وايتبعت به سوی سياه چاه غاتنفر طبائع عامه گرديده، ھمه را از شاھراه اطاعت ومت
 ولشکری را که ھيچ يک زانوی تحصيل نزد معلمی خم نکرده وبه یوزراء ومامورين کشور....کشانيد] ونافرمانی

وايشان چه  از اغراض . جز خصائل رذيلۀ جھالت، ديگرچيزی نياموخته بودند، امر به اجرای امور مقننه قانونيه کرد
نسبت به دولت غدر وخيانت  قانون که سراپا اخذ رشوت و  بيرون از شرع وشخصی وچه از خواھشات نفسی راھی

از عدم درايت اوليای امور و وجود حماقت در فطرت وشعور شان ] امنيت[و در انضباطيه. می نمود، پيمودن گرفتند
ل وغارت رفيق قافله بودند، مسالک صورت مھالک ومعابر ھيئت مقابر به خود گرفته، قت که ھمگان شريک دزد و

امور اخ�قيه از تاسيس مکاتب اناثيه وغيره اسباب رفع حجاب و بدناموسی وھتک پردۀ و در .....وسرقت رونق يافت
، که ھرکدام را مؤرخ اين عھد وعصر، نام به نام ثبت تاريخ ارقام عصمت وعفاف ومفاسقت و مخالطت به حرام

   ١٠». سلطنت امير امان + خان، گشتخواھد کرد به روی روز افتاده، باعث انق�ب واستخراب 

  :تبصره 

تاسيس مکاتب اگر تمام انتقادات کاتب را برامان + خان تائيد کنم، اما يک چيز را نميتوانم تائيد کنم وآن 

اين . برای طبقۀ نسوان، و رفع حجاب زنان است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دريک جامعه مدرن ميباشد

 امانی به نظر روشنفکران آن زمان واين زمان از کار ھای قابل ستايش دورۀ امانی بشمارميرود، اما اقدامات رژيم 

فيض محمدکاتب، بنابرخصلت وحصوصيت م�ئی خود،متاسفانه اين دوکار راعيب بزرگ حکومت امانی و معادل 

 م� فيض محمدکاتب،فارغ از رواج بی عفتی وبی عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده است که نشان ميدھد

                                            
٦
  ١٧٦ فيض محمدکاتب،تذکراBنق�ب ، ص - 
٧
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٨
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٩
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١٠
   ٤٩-٤٥ فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص-  



  
 

 

  ٩تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ پتهپه دغه .  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

تعصب ، درک درستی از برنامۀ اص�حات اجتماعی وفرھنگی حکومت مترقی وتجدد خواه امانی نداشته است، زيرا 

برسميت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعليم و تربيت وآموزش در مکاتب عصری وسھم گرفتن در 

تأمين اين حقوق از وظايف اولی واساسی  .  حجاب زنان، ناممکن استفعاليت ھای سياسی وفرھنگی جامعه بدون رفع

  .ھر حکومتی برای ساختن  يک جامعه مدرن  می باشد

 متاسفانه، بيسوادی اکثريت مردم، فقرعمومی وعدم اطمينان از يک آينده مرفه، ھميشه سبب شده است که 

اين . بع درآمد مامورين دولت  شمرده شودرشوت خوری باوجود تمام شرمساری وعذاب وجدان راشی،  تنھا من

پديده شوم نه تنھا در دورۀ امانی دامنگير اکثريت مامورين بود، بلکه قبل از آن درعھد امير حبيب + خان وامير 

عبدالرحمن خان وامير شيرعلی خان وتا احمدشاه بابا و پيشتر وپيشتر از آن ھم رايج بود و تا امروز ھم ادامه دارد، 

رھيچ مقطعی از تاريخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ھا درعھد حامدکرزی، وتا فروش طيارات ولی د

  .نظامی وثروت ھای ملی بسود رھبرجميعت اس�می درعھد ربانی نرسيده بود

وقابل ذکردر بررسی علل سقوط  رژيم امانی ، وجود توطئه ھا ودسايس دشمن زخم خورده ای  نکته دوم،

علت تمام اين توطئه ھای عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، يک افغانستان مستقل وآباد . ودچون انگليس ب

شمرد و بنابرين   میخود تھديداستعماری ومرفه تحت رھبری شاه امان + را برای حفظ  منافع سياسی واقتصادی و

کرد،ازانواع توطئه ھا ودسيسه ھا تا برای نابودی چنين رژيم جسور که بدون دريغ به قبايل آنسوی سرحد کمک مي

سرحد ترور ونابودی فزيکی شاه امان +  استفاده کرد، و در صدد برانداختن سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود 

  .رھبران مذھبی ومخالفين دولت برای رسيدن به اھداف خويش استفاده کند

 به اعتبار وقدرت انگليس در ميان مستعمرات آنکه با حصول استق�ل کشور نه تنھا  امان + خان، شاھی بود

کشور در آسيا وافريقا، صدمه زد، بلکه مبارزه او باسنتھا و عنعنات ناپسند قرون وسطايی جامعه ، دستور انتخاب 

يک ھمسر به ماموراني که بيشتر ازيک ھمسر داشتند، لغو مريدی و پيری در اردو، گرفتن امتحان م�ئی از 

... و... نکاح صغير با مردان مسن و جاب زنان و دادن حق بسيار برای شان در برابر مردان و لغوم�نماھا، کشف ح

  . جمله اقداماتی بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از سرير قدرت پائين بکشد از

ا مانع تطبيق ريفورمھای دولت تمام قضاي... «:غبار درمورد علل ناکامی شاه وسقوط رژيم او چنين ميگويد

به اين معنی که کابينه ... شده نميتوانست،اگر جبھه دولت در داخل خود شگاف برنميداشت وتناقض ايجاد نميکرد،

مرکب از دو دسته اشخاص وعناصر متباين العقيده تشکيل شده بود که، يکی طرفدار پرگرام اص�حی بشکل سرسع 

وآن ديگری طرفدار اص�حات تدريجی . �ل وبيطرفی مثبت در سياست خارجی بودآن در سياست داخلی  وتثبيت استق

لھذا اين دو دسته سعی در خنثی .روش نرمش وسازش يک جانبه با يکی از دول قوی ھمسايه  در سياست داخلی و

نفس حکومت نمودن نظريه ھای ھمديگر داشتند و در اين ميانه به شاه تلقين ميشد که موجوديت دو دستۀ مخالف در 

به ع�وه درکابينه و دربار عناصر نا آگاه بادار . سبب اص�ح امور ودر عين زمان با عث س�مت مقام شاه است

پرست فقط از نظرشناسايی واعتماد شخصی شاه جا گرفته بودند که توانائی فکری وعملی برای مشوره دادن يا 

اين ....  وجھان بينی آنھا از سويۀ بسيار عادی با�تر نبودنداشتند راتطبيق پروگرام اص�حی دراين مرحله تاريخی 

فساداداره با ضعف زمامدار کل، مردم افغانستان را از حمايت وپشتی بانی دولت باز داشت و از ديگر طرف نقشه 

 ھای نھانی توطئه و دسيسه عناصر ارتجاعی داخلی، با اقدامات وفعاليت ھای جاسوسی استعماری يکجا شده بارديگر

واين خود سنت استعماری بود که در ظھور ھرجنبش .افغانستان در آستانه يک تحول اجتماعی تاريخی واژگونه گرديد

١١»...نوين افغانستان را بقدر مقدور عقب براند
  

ٍاگر ما علل سقوطرژيم امانی رابعد از مدت ده ھا سال جستجوکنيم درپھلوی «:پوھاند حبيبی مينويسدکه 
ذکر رفت، يک علت اساسی را خواھيم ديد،که در بوجودآوردن ]جنبش مشروطيت درافغانستان[ابعواملی که درين کت

                                            
١١

  ٨٠٥، ص ١، افغانستان درمسيرتاريخ،جغبار-  
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ًآن طبقۀ رنجبرومحروم مستقيما سھمی نداشت ونتايج آن ھم با وجود مفيد بودن، برای اين گروه مردم جالب ومشاھد 

  .ودر خور لمس ودرک نبود

د آوردن اين حرکت سھم داشتند ودرجامعه افغانی کسانی که ازطبقۀ متوسط وعالی بورژوازی منور در بوجو

ھم اقليت محض بودند، ھنگامی که به نوايی رسيدند ودرنتيجه سعی وعمل خود يکی از مراتب بزرگ کشور را 

فراچنگ آوردند، آنرا معراج آمال خود دانستند وديگر در فکر مملکت ومردم داری نيفتادند ودر حلقۀ کوچک حفظ 

دم دور شدند وميدان عمل را به کسانی گذاشتند گه گرفتار جلب منافع مادی بيکران برای خود چوکی ومقام ، از مر

 چون در ....واقوام وبستگان خود از طبقۀ با� يا متوسط  بوده اند، که در نتيجه محروميت عامه را بار می آورد

شته اند، بنابرين ھيچ يکی منافع شعور خاص طبقاتی را دارژيم نه طبقات استثمارکننده ونه گروه استحصال شده،

آنھم اقليت محض بيش از ده، بيست . خود را وابسته به آن رژيم ندانسته ودر حالت بی تفاوتی و�تعلقی بوده اند

چون حکومت ھا پيوسته غارتگر ومرکب از کارمندان مستثمر وبھره کش . ھزار يعنی عشرعشر جامعه نبوده اند

قابل يک غارتگر شناخته شده وآزمايش شده ، اگرمدعی نوی از ھمان طبقه به ميان بوده اند، بنابرين ھمواره درم

آمده، مردم او را برای نجات آنی خود از دست غارتگر قديم پذيرائی کرده اند، ولی بمجرد آغازبکار ودادن امتحان 

 تر از سابق دست زده اند نخستين، چون سيستم فکر واستثمار جامعه فرق نکرده، کارمندان جديد نيز به اعمال فجيع

  :ومردم می گفته اند

  تو از چنگال گرگم در ربودی              چو ديدم عاقبت گرگم تو بودی

بنابرين ھمواره نفرت عمومی در مقابل حکمرانان موجود بود واگر دستی از بيرون يا درون مملکت خواستی 

ستعمال کند، مشکلی نداشته است، زيرا ھرحکومت با که اين مردم شاکی واستثمار شده را برخ�ف دستگاه حاکم ا

ًواگر فرضا در آن دستگاه چند تن مخلص .عمل خود ودادن آزمايش، اکثريت مردم را ز خود رنجيده ساخته بود

  .ونيکوکاری ھم بوده، آنان ھم به شامت اعمل اکثريت کارمندان استفاده جوی منفور گرفتار بوده اند

جامعه شناسی افغانی وتجربۀ صفات وخصايص اجتماعی مردم افغانستان نيازمند کنجکاوی ھای ژرف در 

بنيان ھويت اين جامعه از نظر تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، نژاد، زبان، عقايد ومواقف اجتماعی قبايل وروستانشينان 

فکار صوفيه وراھبانه است، که توأم با وشھريان وکوچيان آواره گرد وبقايای مسالک روحی مانند مذاھب،طرايق وا

  .تاثيرات مدنيت صنعتی جديد و فرآورده ھای عصر حاضر بايد  پژوھش وکاوش گردد

افغانستان ھم بسيار حساس ومھم بوده  ]ژئوپوليتيک [چون محل وقوع جغرافيائی «:حبيبی می افزايد

ين بزرگ ھند، ايران وماوراء النھر افتاده وکوھساريست که بين دو مدنيت ودو نوع فکر ھندی وايرانی وسه سرزم

است، بنابرين ھمواره جھانگيران وفاتحان ھنگامی که سر و کار ايشان با اين سرمزين افتاده،ازاين خصلت اجتماعی 

عدم توازن عينی وقانونی وطبقاتی استفاده جسته وبا انداختن تفرقه وايجاد خانه جنگی ھا نيروی ملی اين مردم را 

١٢». ه وخصايص اجتماعی ما را به ضرر ما بکار برده اندضعيف ساخت
  

+ خان در مورد امان  »آتش درافغانستان«نويسندۀ کتاب ،ريه تالی ستوارتنويسندۀ امريکائی،خانم 

ھيچ پادشاھى بدون بادى . خان يک حکمرانى بود که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب + امان ا « :مينويسد

خان ھرجا ميرفت و بامردم ملحق + اما برعکس امان ا. جايى نمى رفت)  تشريفات خاص امنيتى(گارد و کش و فش 

. ملت بادى گاردمن است: خان ميگفت+ امان ) مواظب خودش باشد(فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که  .ميگرديد

ع�قه را مردم به ين عشق و که ع خان ديوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت، اما تصور ھم نمى کرد+ امان ا

   ١٣».وى نشان بدھند

 طرزى نظريه ...و صورت مى داد، سر خان وضع ادارى کشور را+ مان  ا«:ميگويددرجای ديگری ستوارت 

خان + در انحصار سلطنت نباشد، بلکه مردم بايد در آن شرکت نمايند، تنھا يکى از اقرباى امان  داد که حکومت بايد

                                            
١٢

  ١٨٩- ١٨٧ حبيبی، جنبش مشروطيت،چاپ دوم، ص-  

١٣
  ٢٥،٧ آتش در افغانستان، صص -  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

خان برخورد ميکرد و آن على احمد خان بود و با�خره وى را از + شت که ھميشه با امان در کابينه عضويت دا

ميکرد و در  شيراحمدخان براى برتانيه کار. وزارت داخله سبکدوش وبجاى وى شيراحمد خان را تعيين نمود

خالف بودند، زيرا وى خان م+ طرز حکومت امان  فاميل شاھى با  .خان مخفيانه فعاليت مينمود+ برانداختن امان ا

سردار (حقوق مستمرى شان را قطع کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارھا قطع کرد و کاکاى خود 

بايد کار نمايند تا پول مورد نياز  مجبور ساخت تا در وزارت داخله کار نمايد و ميگفت سردار ھا را) محمدعمرخان

 ھرگز معاش خود را ازبودجه دولت نگرفت و بارى چون به او گوشزد کردند که خان+ امان . شان را بدست آورند

اما روزى رسيد که در غربت پولى براى اعاشه خانواده اش .کار را ندارد وقت اين: حقوق خود را بگيرد گفت 

    ١٤». بود ًنداشت مخصوصا بعد از جنگ جھانى دوم براى خريدن نان خشک محتاج شده

  :نتيجه          

  ينه شکستن خطاستئ   خود شکن آ         ينه چون عيب تو بنمود راست  ئآ

مؤرخ نامدار کشور کتاب  بار نقل قول از ٩٠ حدودبااز آنچه دراين مقاله  ، اين بيت حکمت آموزذکرمجددبا 
  :فيض محمدکاتب نشان داده شد، ميتوان به اين نتايج دست يافت که

اھل، ضد مظاھرتمدن وفرھنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل يک آدم دزد،راھزن، ج،بچه سقاو -١
 و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان است که کارکردھايش برای ھيچ  ارتجاع وآله دست انگليس بودهونوکر

  .يک از ھموطنان و ھمشھريانش جز شرمساری چيزی در بر ندارد

 واز دين داری واس�ميت  اط�عی نداشت، وبنابرين از  حبيب + کلکانی، يک آدم بيسواد وجاھل بود،-٢ 
انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عھد وميثاق وپابندی  : مھمترين وملموس ترين آموزه ھای دين اس�م از قبيل 
. بيوه زنان و پير مردان  در جنگھا، فھم و شناختی نداشت به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و

ًکردارش ، تماما برخ�ف دين اس�م وارشادات رسول  راين او نميتوانست خادم دين رسول + باشد، بلکه اعمال وبناب

واقعيت امر  محض بخاطر برابری قافيه شعر بوده است، نه بخاطر» حبيب +،خادم دين رسول +«ناميدن . + بود
دان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول +  سا�ر دز«:دشھادت ميدھ چنين بر اوکاتب . دين داری

١٥  ».نھاده ودر حقيقت ونفس ا�مر ھادم آن بود
  

 حبيب + کلکانی، مرد پاک دامن وحفاظی ھم نبود،اگر دستش ميرسيد از تجاوز برناموس مردم دريغ نمی -٣
سرسقاو، زھر نوشيد ولی نمرد، چون نجاتش او دخترسردار محمدعلی خان را که دوبار از ترس ازدواج با پ. کرد

  .دادند، اما پسرسقاو با�خره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد بست

خونخوار بود که اسيران را زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از  چنان ظالم و حبيب + کلکانی، -٤
  .شھر می گشتاند تا مردم از وی بترسندسوختن جسم شان، سر آنھا را جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و در

 افراد سقاوی بدستورحبيب + کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند که اطفال شيرخواره را در بغل مادر -٥
کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وھ�کو سراغ .شوندھ�ک مادر خود يکجا با شان با تفنگ ميزدند تا 

  !ميدھد وبس

 و ميرزمانخان کنری  اقوام درانیولوگر وتگاب، ومردم وردک  ھزاره ومثل قوم   ایقوم وطايفهھيچ  -٦
ودر ميان . قتل سقويان قرارنگرفتند وخشم وسرکوبی مورد مثل آنھا از امان + خان حمايت نکردند ودرافغانستان 

مورد از سوی پسر سقو وابستگانش وادرخان  خانواده ن، ھيچ خانواده ای ماننداده ھای وابسته به امان + خانخانو
  .قرارنگرفته اند وبی باکی  یکاوھت ءواستيذااستھزاء 

   حبيب + کلکانی، به عھد وپيمان وسوگند به قرآن باز و بند نبود، چنانکه دوبار اوعھد و امضای برقرآن  -٧

 دولت امانی،در جبل السراج پيمانی بار اول با  احمدعليخان نمايندۀ. را شکست و سرانجام قرآن خصم جانش شد
بر قرآن امضا کرد، ولی ھمينکه از سوی دولت رتبه ومعاش وتفنگ  مبنی برترک مخاصمت با دولت بست و

                                            
١٤

  ٤١، ٣٠ آتش در افغانستان صص -  

١٥
  ٢٩٦ فيض محمدکاتب،تذکرا-نق+ب ، ص  -  



  
 

 

  ٩تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ پتهپه دغه .  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

وکارتوس گرفت ، از اختيارات دولتی  برضد دولت استفاده کرد و اين اولين نکث عھد ونقض سوگند او با قرآن 
  .است

 عنايت + خان عھد وسوگند و بر قرآن امضا کرده وتعھد سپرده بود که به  باردوم حبيب + کلکانی، با-٨
بد رفتاری نکند، واذيت وآزاری نرساند،  اما مشخص وخدمۀ نظامی ارگ منسوبان خاندان سلطنتی ومامورين دولتی 

 وابسته به او در ھمان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن وبستن ومصادرۀ اموال مامورين دولتی و اشخاص
  .به اين حساب پسرسقاو برای دومين بار سوگند خود به قرآن را شکست  کرد. سلطنت ومحافظين  داخل ارگ را داد

 حبيب + کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش،بارھا، به مال وناموس منسوبين خاندان امان -٩
 ذره ای از کسی کهدر شأن ھيچ آن عمل درازی نمود که ھتک عصمت ودست دست + خان ونادرخان وبرادرانش،

  .، شايسته نيستداشته باشدجوانمردی  وجدان وانسانيت و

 حبيب + کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وھزاره را صادر نمود، درحالی که اين عملش -١٠
زيرا ھزاره ھا و قزلباش ھا نيز . ميزنديک جنايت بزرگ ملی بشمار می رفت، ونمی بايست دست به چنين کاری 

جزئی از اتباع اين کشوراند و در راه استق�ل وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق دارند دراين کشور مثل سايرين 
ازميان اين دو قوم بھترين دانشمندان، بھترين طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت . آبرومندان زندگی کنند

  . خواه، بھترين مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونظاقان به ظھور رسيده اندھای مشروطه 

نفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان  تجاوز وفحشا وحبيب + کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود،-١١
بين  « بقول کاتبکه  چنان نمود، يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک ًبا صدور فرامين رسمی، رسما  مردم دامن زد و

نھاده، بغض و  ملت مخالفت �ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب ب�د و تقاتل عباد
  . ١٦».سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد فحشاء را پديدار کرد وجمھور

ای ترور اشخاص وافراد و بر.  ترويج داد  درکشور،، حبيب + کلکانی، تروريسم را برای نخستين بار-١٢
ًطبعا اگر تروريست متعلق به قومی ديگری . مخالف خود، بدون درنظرگرفتن عواقب وخيم آن ، جايزه تعيين ميکرد

می بود، در واقع تمام قوم مقتول، تروريست وقوم او را به چشم دشمن می ديدند، وآنھا ھم در صدد برمی آمدند تا 
  .دانتقام خود را از طرف مقابل بگيرن

و انصراف  عنايت + خان  از امان + خان بدون ترديد نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت  -١٣
 درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن از .به قدرت رساندن حبيب + کلکانی برجسته بود امارت و

می بايد از آنھا بنابر رسم افغانی   سپرده بود، وکابل، فاميل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق
اما اين حضرات ھيچ کاری که پسرسقاء آنھا را به ارگ احضار و توھين کند،  ميدادن اجازه صيانت وحفاظت مينمود و

وبرادر او . ندنيز ناموس مردم شھرکابل نکرد در ممانعت پسر سقاو از تجاوز وھتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و
ًورالمشايخ ميتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اق� يک خطابه در مسجد پل خشتی در مذمت تجاوز  بزرگش ن

  .طت و رقصاندن پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ايراد کند که نکردندابرناموس مسلمانان وقباحت لو

بار بوده باشد، دستور قطع کردن  که يک فاتح ھرقدر قھار وجميشود در تاريخ کشورھای منطقه سراغ ن -١٤
اشجارمثمر وغير مثمر ويا دستور آتش زدن خرمن يا خانه ھای مردم را داده باشد ، ولی پسر سقا اين عمل زشت و 

مردم را وادار به تا نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت پشتونھای صافی ميباشد، انجام داد 
  .ه باشد نموداطاعت اجباری از سقويان

ھرگز دارای  کرکتر حبيب + کلکانی،  حقايق نقل شده از تذکرا�نق�ب فيض محمدکاتب، با در نظرداشت -١٥
يا » خراسانعياری از « اگر کسی او را  بودافسوس خواھد، وجای ه استواخ�ق عياری وخصلت جوانمردی نبود

و بدان ای پسر ...«  :ميشدشمرده عياری و جوانمردی  م مھاصول ازچيز چند  ،آئين عياری در .بشماردکابل زمين 
يکی آنکه دلير ومردانه بود وشکيبا به ھرکاری : از ھمه آن بود که با چندگونه ھنر بود ترين مردان   جوانمردکه

وصادق الوعد باشد و پاک عورت و پاکدل، و زيان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھر سود دوستان روا 

                                            
١٦

   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -  



  
 

 

  ٩تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ پتهپه دغه .  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

 گيرنباشد و به اسيران دست درازی نکند و بيچارگان را ياری کند و بد را از مظلومان دفع کند و  و زبون. ددار
   .١٧ ».ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

ب + کلکانی وياران فاسق ومتجاوز شده، در وجود حبي فوق ذکرھيچيک از اصول جوانمردی وعياری که در 
توھينی بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ  ،»عياری ازخراسان« بحيثحبيب +،ناميدن  او ديده نمی شود، پس

يک دزد داره ئی، ويک رھزن سرگردنه و يک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم بايد  رااو  .استکشور
ھمانا  ھای آينده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی دوری بجويند و راه و روش او را که ، تا فرزندان محل ونسلدانست

  .نمايندًناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جدا از آن دوری  دزدی وچشم به جيب ومال و

متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به مال و دارائی و ناموس مردم، بدترين و بشريت  در فرھنگ -١٦
درتاريخ ھا و اديان مختلف  نيز .  ، و برای انسان ھيچگونه افتخاری به ھمراه نداردشمرده شده شت ترين کارھا ز

بنابرين بايد درنصاب تعليمی شاگردان مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز  .از آن نکوھش شده و می شود
  يح ومحکوم شود تا کسی درآينده اين کارھا را تکرار به لحاظ ماھيت اخ�قی واجتماعی خود تقب، به مال ومنال مردم 

   .نکند

 چھار حکومت شورای نظار در افراد منسوب بهمتاسفانه براثرعدم توجه به اين موضوع مھم حياتی بود که 
عھد ند که دربمنصۀ عمل گذاشتارھای را ً تقريبا عين ھمان ک،حامدکرزی وھمچنان در دورۀ مسعود –ربانی سالۀ 

 مسمیسوم سقاوی  وسقاوی دوم  آن دوره ھا را،مردم   انجام می دادند،به ھمين خاطر، سقويان  کلکانیحبيب +
  .نده اساخت

برای تجليل از حبيب + کلکانی محافلی تدوير  و در آن سخنرانی ميکنند، آيا گاھی با خود که در اروپا آنھايی  -١٧
 چی درس ھای برای فرزندان وجوانان خود تقديم ميکنند؟ ی آورند وانديشده اند که از اين محافل چی نتايجی بدست م

زيرا حبيب + آدم . بخاطر خدمات دينی واس�می او نيست» حبيب + ،خادم دين رسو+«بدون شک، تجليل از 
دن دزدی وآدمکشی و زنده کباب کر: تمام فکر و انديشه اش. بيسواد و در مورد دين رسول + ، دانشی نداشت

انسانھا وتشھيرکردن مخالفين در بازارھا و زدن وبستن و غارت کردن مال مردم و تجاوز و دست درازی به زن 
بنابرين تجليل از حبيب . شريعت اس�م است ودختر وپسر ديگران بود، که اينگونه اعمال ھمه برخ�ف دين و مغاير

،  وتجاوز برناموس ديگران و راھگيری وغارت وچپاول+ ،در واقع تجليل از بيسوادی ونادانی  وتجليل از دزدی
، وارم اين ھموطنانم اميد . تجليل از مسدود کردن دروازه ھای مکاتت ومعارف و تعليم و تدريس وآموزش است

 قلدر مآبی و راھزنی که سرانجام به غارت ادمکشی و بر بريت و  ونادانی وظلمت و وحشت وتلابجای  تجليل از جھ
بذر  رفاه عمومی را بنشانند و کابل می انجامد، نھال دوستی و برادری و برابری وعدالتخواھی وان ي شھروچپاول

  .دانش بکارند و برای اخ�ف خود درس شرافتمندانه  زندگی کردن را بياموزند

از شخصيت ندارد، بھمراه سواد که ھيچ افتخاری بجای تجليل از يک دزد ويک آدمکش بي  تاستا بھتر -١٨
شمالی، ليلی  سرشار و جوھرشاه غوربندی،محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،:بزرگی چونھای 

 استاد عبدالحق ،داکتر دوست محمدپروانی،استاد غ�م علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين  روشنی، صراحت
تاريخی که در دفاع از مبارز يت ھای  شخصغيره  وانجنيرعزيز جرأت گردانندۀ سايت خبری واط�عاتی آريائی، واله،

ميرمسجدی خان : استق�ل وطرد بيگانگان در جنگ ھای اول ودوم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند مانند
 مردان مبارز ديگرو)  پروانی- اوپيانی(کوھستانی وميردرويش خان قشقاری و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان 

د وکارنامه ھای آنھا  برحسته گردد و بطورشايسته وستان محافل علمی وفرھنگی ترتيب داده شونيکنام پروان وکوھ
  د؟ وئی از آنھا   قدردانی ش

 وچارسو ھا و خيابانھای نام مکاتب و ليسه ھا، وکودکستان ھا و جاده ھا  نيست تايا شايسته ترآ-١٩
 چاريکار وپروان وغيره به جای حبيب +  ووکوھستان و استالف و مير بچه کوتناطق کوھدامن شھرھای م

، به  نام ھای شخصيت ھای فرھنگی وسياسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده وافتخار انگيز کلکانی
  برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

                                            
١٧

  ٢٠١رانی ،ص الدين تھ قابوسنامه، چاپ ج�ل-  



  
 

 

  ٩تر ٩  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ پتهپه دغه .  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

 در ميان خانواده ھای کابل، ھيچ خانواده ای مثل آنطور که در بخش ششم اين مقاله تشريح شد،  -٢٠
.  وھتاکی  وبی باکی قرارنگرفته استخانواده نادرخان و وابستگانش از سوی پسر سقو مورد استھزاء و استيذاء

ند ھم ند که نميتوانمتوجه باشبايد ، وظاھرشاه را به سينه ميکوبند ی از نادرشاهطرفدارسنگ  که امروز آنھايی
 کسی که در تمجيد ازحبيب + به ک�م ديگر، ! باشندوھم ھوادار حبيب + پسرسقودوست نادرخان وظاھرشاه 

 ناميده است، در واقع، ھتک »عياری از خراسان« و»با ناموس«  و»ديندارشاه «او را  کلکانی کتاب نوشته و
ی ، تائيد غير ھواداری ازچنين کس.  بوده استحرمت واستھزاء درحق نسوان خاندان نادرخان، مورد تائيد وی

متوجه موضع بايد است و می ھای پسرسقو در حق فاميل نادرخان پدر ظاھرشاه  ی بی ناموس  ورذالت ھااز مستقيم 
  !!داشنبا ظاھرشاه بگيری احساساتی وغير سالم  خود 

چون « :را حسن ختام نمايم که خيلی پيش از امروز گفته بود  شمس تبريزیاين سخنچه بھترکه ودر اخير
ن بدان کس اين سخباشد،بعد از ھزار سال اکرچه ، ...يزد که مگر نگويم از ريش من در آوھمه عالم گفتنی باشد و

 .        ١٨»!برسد که من خواسته باشم

 ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨ن اپاي

                                            
١٨

  آ-٥،تھران،ص ١٣٥١چاپ دکتر صاحب الزمانی، بحوالۀ خط سوم،.،نويسنده افغان،مقيم  سويدن نقل قول گرديداز قول داکتر اکرم عثمان -  


