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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 درن آن�ين افغان جرم
  ئير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

     ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٣کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                              

  :تکمله ای برکتاب

  

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

  قویَع حکومت سآئينۀ تمام نمای فجاي تذکرا�نق�ب،

 

  مت سومقس

  

  :بچۀ سقو وتجاوز به مال وناموس مردمشکنی وقرآن خوری سوگند  

وحتی مردم از ديدن و روبه رو .  استبسيار زشت کاردرميان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، 
ار معنای اين ک .می شناسند» قرآن خور« و او را بنام اِبا ميورزند، خود را شکسته باشد سوگندکسی که شدن با

  :کاتب می گويد که . قرار او اعتباری نيست د، زيرا که به قول ود معامله و داد ستد شبا او وارنبايستی اينست که 

 تصرف ارگ در شھر ]غرض[ سيد حسين را ھنگام عصر از راه) جنوری١٨ھمان روز(وپسر سقاء،« 
وقضات ومستوفيت مرکزی است، )  کابلو�يت( که محکمۀ ايالت]١باغ مھمانخان[فرستاده ، خود در عمارت باغ آقا

سرگرم تطاول  مشغول و) کوتوالی(قوماندانی پارک نظام و د صفت ھردو که در بازار ھا وۀ جھلۀ َدعوتب. شد وارد
 بعضی خانه ھا بودند، سواران رکاب شاھی و منگل و وزيری و وردک و وغارت اعداد قشون قومی اقوام ھزاره و

 واز توپ و تفنگ که برخ�ف عادت شدت آ وده، اھالی شھری که از کثرت فير وشليک توپ وتفنگ شادمانه نم
وحشيانه اقدام کردند، در ھراس و وسواس افتاده ھرکدام درھر مقامی که بودند، جانب خانه و�نه خويش راه دويدن 

د، چون دست سيد حسين در زير گنبد نقاره خانۀ ارگ، تبعۀ جھلۀ خود را منع تفنگ زدن کر و. پيش گرفتند 
ديگران  و. بازنکشيدند، با تفنگی که در دست داشت، سينۀ يکی را ھدف گلوله نموده، قالبش را از روح تھی ساخت

پا ض�لت او ب� تأمل اقدام در قتل صدھا نفر واين يک تن کرده دست از کشاد  از مشاھدۀ چنين حرکت پرجھالت سرا
 به خ�ف قلعه بيگی وغيره محصورين را رسالۀ شاھی و ظام ووداخل ارگ شده م�زمان ن. دادن تفنگ کشيدند

از  بعضی را کشته و کوفته وعريان کرده و  داده بودند، به بدترين حالتی زده وعھدی که درميان نھاده به قرآن نگار
 می زار عبور بدن خسته و  به سرچوک که از بازار با دل افگار و رارتن از رسالۀ شاھیاچھ. ارگ بيرون کشيدند

منگلی وھزاره را در ھر  وزيری و کردند به ضرب گلولۀ تفنگ از پا در آورده، ھمچنين از نفری قومی وردک و
حتی از خانه ھا که پناه جسته  .برھنه کرده، به قتل رسانيدند بيرون  شھرخلع س�ح و محلی از درون و موضع و

فتاری قدر بد ردين داری آن فعل آورده، با وجود اظھارسرقت از قوه به  بد ناموسی وغارت و بودند، برآورده انواع 
  . ٢ .ون بيگانگان ساخته، به بدنامی کشيدندعطکردند که آئين اس�می را م

 تن ٢٠دارائی  کاتب از عدم پابندی پسر سقو به عھد وسوگند وامضاء برقرآن  تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال و
  را   آن اوW خان از حبيب W، امان جان ومال شان را خواسته بود واز رجال وابسته به خاندان سلطنتی که عنايت 

  :مينويسد  وامضاء کرده بود، ياد می کند و قبول ودر قرآن مھر

  پيش گرفته،سرا و جای ومال ومتاع وذخيره و اندوخته آن بيست تن را  نکث عھداز اين روز به بعد راه« 

ده، امان جان ومتاع وضياع وناموس داده شده بودند، پی ھم ضبط و خود ايشان که عنايت هللا خان در عھد نامه نام بر
را به جز دوسه نفر با ديگر وزراء و مامورين بزرگ حبس و در ارگ توقيف فرموده از ھرکدام مبالغی برعFوۀ آنچه 

                                            
١
  ٨٢٥، ص١غبار،ج-  

٢
  ٧٠ -٦٩ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  
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ه چند روز و شب در و خزينۀ عين المال واغلب بيت المال را با قورخان. در قيد ضبط آورد، بيم قتل داده بگرفت
کوھدامن به ذريعۀ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جFل آباد و قندھار و ديگر بFد آسوده خاطر و مطمئن گشت که 

جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخاير دولتی وضبطی و مصادرتی در ..... ًعموما] افغانھا[افاغنه 
خواستن و زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نام داران را از کوھستان و کوھدامن کشيده، به زن 

وتا اوايل ماه رمضان يکصد ونود و . سپاھی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در اطاق ھای خود بردن زياد پرداختند
ن محمدولی خان و از جملۀ گرفتاراخانه از متمولين و وزراء ومامورين وغيره را ضبط وغارت کردند، ) ١٩١(يک

وکيل اميرامان هللا خان را که از پيش با پسر سقاو وسيد حسين عھد درميان داشت، و به ھر دو تن وھمراھان و 
ُانبازان شان حمايت ھا ومعاونت ھا کرده از دستگير نمودن  و به غل و زنجير در آوردن شان مامورين دولت را باز 

يست وھفتم شعبان با ديگران توقيف فرموده از ديگران جدا در حجرۀ داشته بود، به خواھش واستدعای خودش تا ب
  .٣ ».وخانه ومايملکش را نيز ضبط وغارت نکرد . ّعززانه در تحت حفاظت آوردُجديد م شيراحمدخان وزير دربار

   :کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان سلطنتی توسط پسر سقوخبرميدھد ومينويسد

:  سه تن از قبيلۀ جليلۀ محمدزائی چون]١٩٢٩جوWی ١٣/ دوم سرطان[درشب اين روز فجيعت آموز «
شھزاده حيات هللا خان وشھزاده عبدالمجيد پسران امير حبيب هللا قتيل وسردار محمدعثمان خان پسر سردار 

زارت حربيۀ اعليحضرت امان محمدعمرخان مرحوم بن سردار سلطان احمدخان ملقب به سرکار، با حببيب هللا معين و
هللا خان به امر ساWر اشقياء ومقتدای فسقاء حبيب هللا پسرسقا،طناب درگلو کشيده،ھFک و در خندق به زيرخاک 
نھفته، ازاين راز به کسی نگفته، مدتی غذای نھار و شام شان را محافظ درب محبس صرف ھمی کرد که بازماندگان 

و از افشای آن نظر به عدم جنحه و جنايت وخطا و خيانت مقتولين . ش آگاه نشوندشان از اين قضيه جانکاه دل خرا
ّمظلومين تأثير ھم وغم در قلوب محبين شان راه نيافته، باعث حدوث فتنه نشود ُ.«٤.   

اين اشخاص نيز از جمله کسانی بودند که حيات شان از ھرگونه اذيت وآزار از سوی پسرسقو بنابرسوگند 
بايد در امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنھا يک بارديگر،سوگند خود را  قرآن مجيد گذاشته بود،وامضای که در 

  .  او کاسته شود» دين رسول هللادمخ«شکست و می بايد از نمرۀ 

  

  :تجاوز سقاويان به مال و ناموس کابليان

رفرھنگ بشری وفرھنگ تجاوز به ناموس ديگران وھتک عصمت به زن و دختر و پسر وخواھرمردم نيزد
افغانی،  از زشت ترين کارھا شمرده ميشود، و به سبب زشتی وخشونت انگيز بودن انست که متضررين به مرتکبين 

کاتب،  از دست درازی سپاھيان پسرسقو، به مال و ناموس .  راضی نميگردنده سزای کمتر از قصاص واعدامآن ب
 :به شھرکابل خبرداده مينويسد) ١٩٢٩جنوری١٦(ل ورود شانزنان و دختران و پسران مردم از ھمان روز او

که جنگ وتک وتک گشاد دادن توپ وتفنگ دربين محصورين ) جنوری١٦/ چھارم شعبان( روز چھارشنبه « 
وکوھستانيان ، جاری و بيعت مردم به امير حبيب هللا ساری بود، در اين روز سيد حسين به خانۀ نورالدين پسرقاضی 

ومنادی . انشير قوم قزلباش آمده، صرف چای کرد، دروازۀ قلعۀ چنداول نيز به به اجبار واکراه بازگشتقطب الدين جو
از ھمان غروب روز اول ابتدا به ندای باز بودن دکاکين وھدف گلوله تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی 

از دست اندازی وسرخود به خانه در آمدن بيازد، نموده، پيش وپيش ندا در داده، از عقب دزدان کوھستان ھرچه 
وغارت کردن از دست ايشان آمد،دريغ نکردند، بلکه تا اواخر رمضان اين فعل خود را ادامه  نھاده برعFوه از بردن 

 کوتاھیدرشب وخفتن با ايشان وبه اجبار رقصانيدن، ھيچ کمی و ) نوباوه،نوجوان(زنان و دختران و پسران مراھق 

   .٥ ». نکردند

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين « :،مينويسد) جنوری١٨(کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ
وزيرجنگ وپردل سپھساWر او وغيره دزدان که ھرکدام نام منصب بزرگی را برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت 

است، دست دسته وجوق جوق ] موجود[ درآناقدام کرده، به بھانۀ اينکه آواز تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا تفنگ

                                            
٣
  ٧٢ -٦٩،٧١ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

٤
  ٣١٢ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

٥
  ٦٥ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  
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شده از دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و تاراج مال و منال يازيدن، وپسران و زنان ودختران را در 
اطاق ھای خلوت برای مخالطت کشيدن وھر ده و بيست نفر يکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بيتوتۀ 

 وسنۀ ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١رده، تا امروز که يک شنبه بيست وھشتم رمضان مطابق خويش بردن دريغ نک
   .٦» ].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری١٩٢٩ميFدی 

ھواداران امان هللا خان ومحمدنادرخان اين « :،مينويسد١٩٢٩ می٤/ ثور١٤در جای ديگری به ارتباط وقايع 
ر کابل که از جور وستم شماليان به ستوه آمده اند، زياده تر به ھراس روز را به  کمال يأس به سر برده، اھالی شھ

خFصه عموم مردم شھر به کمال بد روزی . وبعضی خانه ھا را آزار واذيت کردند. غارت و تاراج واسارت افتادند
ن ندارند تا وخوف روز انحصار به شب انذار رسانيده، راه نجات به ھيچ جانبی برای برون رفتن واز تھلکه خFص شد

   .٧»خداوند تبارک وتعالی چه پيش آرد واين فکر وانديش ھFک ودمار را به چه خاتمه دھد؟

سقاوی ھا ليست دخترانی را که درعھد امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنھا ،: کاتب عFوه ميکند که 
  .٨ ».نی ازدواج نمايندگفته شد که مجبوراند ھر کدام با يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدام

از سوء کردار و رفتار اعيان «:کاتب جای ديگری به نفرت شديد مردم کابل از سقاويان اشاره کرده ميگويد
نسبت به عامۀ خلق از زن ومرد و دختر و پسر وغارت مال و ارتکاب به فسق و فحشاء ) پسرسقاء(وافراد قشون او

  .٩ ». خان شده، از دل وجان خواھشمند وصول او يندتمامت مردم از او رويگردان ومايل امان هللا

آدم را زنده قطعه قطعه : ستم حبيب هللا خان وقشون او بر اھالی کابل از قبيل  « :جای ديگری  گفته ميشود
کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق ھای مفاسقه زنا و لواط  کشيدن و مردم را به دار آويختن  وخون ھای زياد 

تن، به ننگ افغانی از رشک قوم ھزاره که با وجود نديدن نيکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، برخاسته ريخ
وھم قوم کروخيل وھودخيل مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله برقشون . در تگاب سمر و مشتھر گرديد

  .١٠ ».حبيب هللا که در آنجا اند، متصرف و آمادۀ يورش شدند

برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود « : ًمF فيض محمدکاتب ، درباره فرمانروايان سقوی ميگويد
امير حبيب هللا ھرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنھا . آنھارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت ناميد. ندارد

سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع .  فريب مردم استخود را خادم دين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای
وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم 

جود باو. درواقع اينھا سپاه شيطان اند که آباديھا را تباه ميکنند و خانه ھا راغارت و چپاول می نمايند. سوق ميکردند
اين وزيران فاسد، حضرات و مFنمايان وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از دست ھمين ھا برسر مردم 

  .١١ ».خير و خيريت است: آمده است، می بينند و ميگويند

 با عده ای از) حبيب هللا وسيدحسين(ھر دو تن:  فيض محمد کاتب ازشيوه کار وادارۀ سقوی ياد کرده ميگويد 
دزدان وبی دانشان  وحشی ، به  روز دوم حرکت عنايت هللا خان،نخست اعFنی به برحالی تمام مامورين سابق به کار 

و ھمچنان . شان به نشر رساند، و روز بعد حکم ترديد اعFن قبلی را صادر نموده و وزارت تجارت را لغو کرد
ودر دوسه روز اول،ھريک از سرداران واعيان که . زارت خانه ھا را از کار سبکدوش نمودمامورين  بعضی دواير و

وآنھا نيز از « .خود را به حضور شان ميرسانيدند، به اعطای يک بريک ونيم چند معاش سابقش نويد ومژده مييافتند
ومحروم فرمود و به پول تا ھمه را حبس وضبط ومعاش ومايوس . روی حماقت وجھالت باور کرده، خرسند ميشدند

وبه زن خواستن اقدام . ھای ھنگفت از تجار وارباب ثروت گرفتن پرداخته، دل ھای عموم را رنجيده ورميده ساخت
کرده، دختر سردار نصرهللا  خان  نايب السلطنه مرحوم وشھزاده امين هللا خان پسر عبدالرحمن خان را به اجبار واکراه 

  .١٢ ».به مزاوجت تکليف کرد

                                            
٦
  ٧١ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

٧
  ١٧٣فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص  -  

٨
  ٥٩ ، ص فيض محمدکاتب، نژادنامۀ افغان-  

٩
  ١٣١ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

١٠
   ١٧٤ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص-  

١١
  ٥٧ھمان اثر،صکاتب،-  

١٢
  ٨٣صفيض محمدکاتب، تذکراWنقFب، -  



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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 محسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ « کابل سقوی والی 
 حامله بود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی   دستورداد غرغره شود،چون آن زن

ملک محسن .  که اين کار خFف شرعيت استامرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود
   .١٣ ».اگرخFف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام بايد عملی شود: جواب داد

چھل ھزار روپيه در وقت ضبط کردن خانۀ ايشک آقاسی محمد سرورخان مرحوم ] کابل[ملک محسن والی ...« 
صديق خان وزيرخارجۀ ومحمديعقوب خان وزير وھم اشيای مستظرفه نفيس وثمينه زيادی را از خانه ھای غFم 

محمودخان ياور وحيات هللا خان عضد الدوله وغيره که قريب دو صد خانه به  دربار، وعبدالعزيز خان وزير حربيه و
 مورد عتايت حميدهللا معين السلطنه شده، گويند او را چوب زياد زده  در خانه خود برده است،بشمار می روند، گرفته و

  .١٤ ».کرده است که از جمله چھل ھزار روپيه مسطوره از او حصول نمايدو امر 

حبيب « :درک نمودبخوبی ميتوان کاتب اين گزارش درتنفر مردم کابل را از رژيم جھل وجنايت سقوی ميزان 
از جور هللا خان، با برادرخود وعده ای از اعيان کوھدامنيان وکوھستانيان که ھريک فاعل مايشاء وفعال مايريدند و

ًوستم خود سرانه که براھالی شھرکابل از قوه به فعل  آورده و می آورند، عموما از ديدار شان متنفر و بری وبيزار 

در مزار خواجه صفا به سير شگوفه ارغوان  ....شده، شب و روزاز قادر قھار زوال آنھا ومرگ خود می خواھند
   .١٥»... تشريف برده

  : کابلی عليه بچۀ سقاواولين اقدام جسورانۀ دو جوان

دو نفراز «: به قول کاتب،  اپريل١٠ حمل برابر ٢١ در،سران واعيان و ثروتمندان کابل بعد از دستگيری 
اين دو جوان، يک بم دستی . ، تصميم گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند» جوانان با احساس وبا وجدان کابل

جابجا نمايند و وقتی که حبيب هللا به نماز ايستاده شود، ] عيدگاه[معه در مسجد راساختند ومخواستند آن را در روز ج
ھردو جوان . منفجر کنند، اما اين راز شان قبل از عملی شدن، توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو راپور داده شد

 خانجی،خانه سامان ھندی که يکی حبيب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود وديگری عبدالرسول،فرزند
آنھا ميدانستند که از اين رازشان تنھا  . معروف عھد امير عبدالرحمن خان بود،دستگير ومورد استنطاق قرارگرفتنند

قاری دوست محمد مطلع بود و کسی ديگری چيزی نميدانست ، بنابرين آنھا درجواب ھای خود،  قاری را به حيث 
پسرسقاو ھدايت .  کردند و گفتند که کسی ديگری دراين کار مداخله نداشته استمشوق و رھنمای اين کار خود معرفی

داد تا قاری دوست محمد را حاضر کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر ميکرد او را برای گرفتن انعام نزد اميرحبيب 
ای داد و بسوی چمن پسرسقو قاری صاحب را در موتر پھلوی خودج. هللا  می برند،به حضور ساWر خودحاضر کردند

خواجه رواش، در عقب ارگ  برد و در آنجا ھرسه تن را پھلوی يکديگرايستاده کرد وسپس با تفنگ  خود ھريک را 
  در وقت برچوب بستن و ايستاده کردن شان، قاری دوست محمد به «کاتب مينويسد که . نشانه گرفت و از پا در آورد

وليکن چون حکم . ب مرا ھFک مکن که برايت خيلی خدمت کرده و می کنماميرحبيب هللا خان ندا کرد که امير صاح
   .١٦ ».تقدير به قتل يک تن شيطان شرير مFنما رفته بود، نجات نيافته به جای جاويد خود شتافت

حمل، مردم کابل از دست غارت ١١/ يعنی در تاريخ اول اپريلده روز قبل ازاين حادثه،اين درحالی بود که 
 کاتب .بنای ديد و بازديد ومشورت را آغازکرده بودندبچۀ سقو،  برای يک قيام عمومی برضد ،ويانوتجاوز  سق
 :مينويسد» شان به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبيب هللا کردن«زيرعنوان

ز سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردارناھنجار واختيار فحشاء واضرار نمودن بزرگان ا«
 که دست در اجرای امور دوائرلشکری وکشوری دارند،عموم اھالی کابل واناث وصغار وکبار به ستوه شمالی

آمدند،زندگانی برايشان سخت ودشوارگشت، Wجرم دل به مرگ داده، وزراء عھدامان هللا خان واوليای امور او وبعضی 
] جمع مضيقه ،تنگ[ نمودن از مضائقاز اعيان وصاحبان ثروتان اھالی شھر درخفا با ھم کنگاش در نجات حاصل

روزگار وحصول تأمين مال اھل وعيال وتحفظ مال ومنال کرده، قرار دادند که ھريک عده ] جمع مزلقه،لغزاننده[ومزالق

                                            
١٣

  ٣٤٢ فيض محمد کاتب،تذکرانقFب، ص-  

١٤
  ١٨٦،تذکراWنقFب ، ص  فيض محمدکاتب-  

١٥
  ١٣٦ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

١٦
  ١٣٣ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

ای به مشاھره ومعاش مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن ونيست ونابودکردن حبيب هللا خان تھيه وآماده نمايند، 
واو از اين امر به ذريعۀ متجسسين ومخبرين خفيه آگاه شده . ن آسا حمله نموده او را از ميان بردارندبعد بی خبرشبخو

مطابق اول اپريل ھمه را امر ]شھريور٢٠ شوال برابر اول اپريل  درست است نه ٢٠[ شھريور٢٠ شنبه ٢در شب 
  .١٧» .حبس کرد

در لھجۀ عوام .  می نامد ١٨»پسرسگ قو« او راکاتب، از سقاويان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دريکجا 
تلفظ ميکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغير انسانی ايکه از او و زيردستانش » سقو«مردم افغانستان، سقاء را 

در واقع ميخواھد  او را تحقيرکند و مثل حيوانی که فھمی جز » سگ قو«در حق مردم کابل ديده است، با گفتن کلمۀ 
کاتب در مدت نه ماه حکومت سقاوی، ھيچ روز وھيچ لحظه ای از اظھار نفرت وانزجار .١٩.دارد، دشنام بدھدقو، قو ن

شديد از حبيب هللا وھمکاران دزد وجاھل وجنايتکار او غفلت نورزيد ودعای بدش ھميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده 
است برادعای دين داری واظھار مسلمانی ايشان حتی نگارندۀ اين فجايع که از اھل اسFمی «:اودريکجا ميگويد. است

را در اسفل السافلين خواسته وميخواھد وھرلحظه که از ] سقاويان[ھزار لعن ونفرين گفته،از خداوند جای ھمه 
         .٢٠ ».مشاھدات کردار اين گروه ضFلت سمات،بياد آرد جز لعن ديگر کلمۀ بر زبان نخواھد راند

  ً بچه سقاو را  ًجای تاسف است که برخی از نويسندگان ما که دوره وحشت:ميکند که آقای باری جھانی اظھار 

   .  ٢١ .خطاب می کنند »جوانمرد«و  »عيار«بچشم سر ديده اند، بازھم او را

صداقت  -، )تحمل(شکيبائی - :عياری و جوانمردی  پنداشته ميشدمھم اصول ازسه چيز  ،آئين عياری در

 ترين مردان از ھمه آن بود که با چندگونه  و بدان ای پسر که جوانمرد...«  .بودن وپاکدلپاک عورت  -درقول وعمل،
زيان کس ، و پاک عورت و پاکدل و وصادق الوعد باشد به ھرکاری دلير ومردانه بود وشکيبايکی آنکه : ھنر بود

 نکند و به اسيران دست درازی و  گيرنباشد زبونو . ، اما زيان خود از بھر سود دوستان روا داردبسود خود نخواھد
 بدھد و راست گويد، راست شنود و انصاف از خود و ھمچنان که بد را از مظلومان دفع کند و بيچارگان را ياری کند

  .٢٢ ».بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

ز او ديده نمی ھيچيک از اصولی که در متن فوق ذکرشده، در وجود حبيب W کلکانی وياران فاسق ومتجاو
           .شد

  ادامه دارد

                                            
١٧

  ١١٨ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

١٨
  ٢٥٢فيض محمدکاتب، تذکراWنقFب،ص -  

١٩
ونت کFمی کاتب قابل درک است وخواننده خش«: ستار کتاب  تذکر انقFب، دراين خصوص تبصره جالبی دارد وميگويدا آقای اميری، وير-  

 اين دفتر، چاشنی تند کFم او را درمورد مردم مشرقی وجنوبی وشمالی، وزراء وعمال اميرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت شوربازار و
که کاش کاتب مھارخامه را اندکی خواننده امروزی شايد آرزو کند . ديگر مFنمايان واشخاص مختلف در رده ھای مختلف، به تفاريق، می بيند

می کشيد و از تيزی وتندی سخن ميکاست، اما نبايد از ياد برد که کاتب واقعه نگار رويدادی بود که نه تنھا برسرنوشت او تاثير مستقيم 
گزارش رويداد  اکتفا نکند  بدينسان،بديھی است که کاتب تنھا به . را به زوال زودھنگام مبتF کرد- آغاز- واقعه ای بود که يکداشت، بلکه 

ودر کنار آن احساسات وتأثرات خود را نيز به ما منتقل کند و اين احساسات وتأثرات خود بر ارزش تاريخی اثر می افزايد و رخداد را با تمام 
تا جائی که . تاريخی داردتنھا گزارش کاتب تاريخی نيست، بلکه تأثرات واحساسات او به ھماندازه ارزش . ژرفا وشدت فاضلۀ آن منتقل ميکند

به تاريخ نويسی وتاريخ نگاران جدی باز ميگردد، خشونت کFمی بيشتر به باز نمائی واقعيت باز ميگردد، نه روانشناسی يا ايدئولوژی تاريخ 
ترين  تاريخ نگار  و از فی المثل در ميانۀ ابوالفضل بيھقی دبير و فيض محمد کاتب ھزاره، از عطا ملک جوينی به عنوان بھترين وبصير. نگار

باز ] او[بخشی از اين امتياز به خشونت سخن وچاشنی تند کFم. به عنوان بھترين تاريخ ياد شده است) تاريخ جھانگشای جوينی(کتاب او
ھريک از ابناء السوق، درزی اھل فسوق، اميری گشته، وھرمزدوری «:جوينی در اشاره به وضعيت روزگار خود نوشته است. ميگردد

ّدستوری، وھر مزوری وزيری، وھر مدبری دبيری َ ِوھرکون خری سرصدری... ُ  »-٤،ص١جھانگشای جوينی،ج: رک-»...ِ
  ،پاورقی٢٥٢ص
٢٠

  ٧٠ فيض محمدکاتب،تذکراWنقFب ، ص -  

٢١
  ٢٠١٥،افغان جرمن آن�ين،جنوری   )دسقو زوی که د خراسان عيار؟( تاريخی حوادث تکراريږیباری جھانی،-  

٢٢
  ٢٠١الدين تھرانی ،ص   چاپ ج�لقابوسنامه،-  


