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  ٢٠١٥/ ٢/٢                                                                                             دوكتور كاروان         

 خي و تجاوز به تاریلي � خللي خلاناتيذھ
 

 ٢١  که درود ب را برايم روان کردهوخواندنی ودانستنیديشب يکی ازدوستان فرھيخته ام مقالۀ بسيارجالب [:تذکر
 . است به نشر رسيده٢٠٠٩ نوشته شده ودر اکتوبر ٢٠٠٧ درسال »عياری از خراسان«صفحه در مورد کتاب

عين جوانی زندگی را  در ونويسنده اشازآنجا که مقاله مفصل ولی خيلی جالب ومستند ومنطقی تحليل شده است،
حبيب �  ھيروی آنعياری از خراسان و ضوع کتابمو بهکه مھم اين مقالۀ محققانه را من بخش ھای  ،پدرود گفته 

کتاب انعکاس ميدھم تا عAقمندان در زيربرميگزينم ومی پردازد، وتوطئه ھای انگليس عليه رژيم امانی  کلکانی
 "اصالت" دست يابند، آنھا را به سايت ی اصلمتن به خواھند ب اگر و.  آن آگاه گردندنيز ازمحتوایعياری از خراسان 

  ]٢٠١٥/ ٢/٢ سيستانی .، توجه خواننده را به مقدمۀ کوچک نويسنده جلب ميکنم اقتباس قبل از آغاز . ميدھمحواله

  

 ني با مرتكب شدن بزرگتری شخصی و عقده ھای و نژادی قومی ھازهي انگی روی سراحهي قبل شاعر مدیچند«

 از یاريع « را تحت عنوانی اثر نا موجھه و تھوع آور،خي و تجاوز به تاری ملانتيخ

 شرم آور ی كه جز دروغھای محتوی نوشته و اثر بني دراورده، اري تحرۀبه رشت» خراسان

 فرد افغان بخاطر كي ثي ندارد، بنده را مجبور ساخت تا منحیگري دیمحتو ی ملانتيو خ

 قلم ري اسناد و شواھد انكار ناپذی ملت آزاده، روني ُپر افتخار اخيروشن شدن گوشهء از تار
 دارم، اني كه ھست بی را آنطورقتي ،حقدهي كشزي آمانتي شرم آور و خی دروغھانيبر ینھ

 تا با در دي دارفهي با درد و وطنپرست وظستيك ژورنالي فرد افغان و كي ثيشما منح

  ».دي مبادرت ورزقتي حقني به نشر اشي خوی و وجدانیماني افهينظرداشت وظ

 کاروانابراھيم دکتورمرحوم 

 افغانستان را گذشته و در ممالك ی اش در شعر و ادب مرز ھای و ُپر آوازه كه شھرت افسانوهيبلند پا شاعر یليخل«
 كه ھمه به فھم و دانش و استعدادش ی داشته، شاعرشماري و عاشقان بفتگاني زبانان شی فارسني بهيھمجوار و ھمسا

 ندهي گوني عبدI از جمله بزرگتری بعد از قارانتوي را مزرگ شاعر و سخنور بني گفت كه ادي بانيقي گفته و به نيآفر
 ري به رشته تحرديرسي بنظر مدي بعی بكلشاني را كه از ای اثرشي ھمه شھرت، چند سال پني با ای وديگان شرق نام

 ی با بیلي خلیآقا گذاشت، یگري نام دشاني مجموع خواب پراي اني جز ھذتواني كه به آن نمیدرآورده، اثر و نوشته ا
 كه چون آفتاب تابان فروزان و روشن قتي وجدان از حقی و ندای احساس انسانی تمامی مطلق و فراموشیتيوولمس

 ارزش نداشته و از شي باهي فقط چند پول سشي را كه كشتن انسان برايیاست انكار نموده، دزد چپاولگر و قاتل حرفه 
 افغانستان تا اكنون شاھد خي كه تارمي رژنيرات تر و دموكنيتر ی سقوط مترقی ملت افغان برایشگيطرف دشمنان ھم

 ُپر خي تجاوز به تاراي و خي تارفي و نفرت آور را كه تحرزي و آن اثر تھوع انگدهينام" اريع"آن نبود استخدام شده بود 
  .دهينام»  از خراسانیاريع« است وري ملت غنيافتخار ا

 با عظمت خي رھزن مزدور نه تنھا به تاركي از ی مبالغویفھايتوص اثر نا موجھه و سرا پا دروغ و ني با ایلي خلیآقا
 ی دنباله رو آقاكهي مورد سوال قرار داده، كسانزي نشراي و شھرت خوتيثي ملت تجاوز نموده، بلكه حنيو ُپر افتخار ا

 ھا يی گواوهي نين به چندهي آی در مقابل نسلھای و پاسخدھخ،ي تارمهء بدون ترس از محكیتي مسوولی بوده و در بیليخل
 آن دزد جاھل و نوكر كهي تام انكار نموده، آنانیشرمي را در بقي و حقافي را تحرخي ھا مبادرت نموده تاريیو ھرزه گو

 را بر علم و دانش یادان و نیكي اند كه جھل و ظلمت و تاری داده، كسانحي ترجی و مردمی را بر آن شاه مترقگانگانيب
 ی را بر صداقت و پاكدامنتي و جناانتي خ،ی را بر وطنپرستی وطنفروش،یديا بر سف ریاھي س،ی و ترقشرفتيو پ
  داده اند حيترج

 ی شخصی جز عقده ھاتواني نمود نممي صحبت خواھزي مورد ننيً اثر كه بعدا درني را در نوشتن ایلي خلی آقاۀزيانگ
 و دادن یالك نسبت جاسوسم المی مستوفیليل پدر خراي آن جستجو نمود زی برایگريدر مقابل آن شاه وطنپرست علت د

 ی غازنكهي نموده و ھمرهي از شھزاده امان I به پدرش رابطه پسر را با پدر تقتياطRعات سرا پا دروغ و خRف حق
   كه معلوم نبود چگونه گرد آمده شراي ھادادي جای اعدام نموده و تمامعي را به شكل فجی مستوفديامان I به قدرت رس
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 .ط نمود بض

 ري امان � كبی غاز

 طلوع رهي و تمي ضخی ابر ھای ملت از UبRني آفتاب طالع اري امان I كبی غازدني گفت كه با به قدرت رستوانيم
 خاموش ی چراغ روشن به زودني اگر ا،یبل . آغاز نمود دني به درخشكبارهي دهينموده و بخت و اقبال مردم درد كش

 ی آن به دستور قدرت ھای و مزدور در خاموشی فاسد و راشوني ھمراه با روحاننيني خا واني و جانديگردينم
 ی و ترقشرفتي كه قرنھا از كاروان تمدن و پی افغانستانده،ي نمودند افغانستان عقب افتی غRم صفت تRش نمیاستعمار
 اما افسوس كه د،يگردي ماءي آن دوباره احۀنيري شده و افتخارات ددهي و تمدن كشانی به شاھراه ترقوباره بود ددهيعقب افت

 را به باد فنا داده، مملكت را شي و آرزودي امی كرده تمامني فرشتهء نجات كمني در راه ای و گرگان وحشاهي سی ھاويد
 . نشاندند یاھي و سی بد بختهءيدوباره به قھقرا سقوط داده و ملت را در باد

 بود بعد از ھزار ھا نا دي اممي اگر گوده،ي آواره و درد كشده،يد بر ملت ستم د بوالي خواب و خی شاه مترقني امي گواگر
 يی گوادهي و زمودهي راه مبالغه را نپچگاهي كه ھدي ملت درد مند شاني خون چكان ای و مرھم بود بر زخم ھایديام

 .ننموده باشم

  استلي واقعه ھم از آن قبنيا است              لي كه ز طالعم دلزانجا              :ديگوي میشاعر

 ازطوالت یري جلوگیپرداخته است، که برا» آتش درافغانستان« شاه امان I بنابر کتاب ی به معرفسندهي نونجايدرا(
 )یستانيس. نظرشدصرفکRم از نقل آن 

 رھزن و آدمكش كي كه دي چه عوامل باعث گردد،ي گردی به گرفتن پادشاھكي چگونه تحر بودی بچهء سقاء كميني ببحال
 ی و مردمني تری مترقدي موفق گردنمودي را نابود می در مقابل چند پول انسانی ترحمني كه بدون كوچكتريیحرفه 

 از رھزنان و اوباش و كدستهي ملت شاھد آن نبوده به سقوط مواجه ساخته و خود با ني اخي را كه تاریمي رژنيتر
 .  بزندهي قدرت تككهءيآدمكش به ار

 خود ی نموده با ناخنھا و دستھای بازشي زده با سرنوشت خوشهي خود تشهءي كه ملت افغان خود به رديث گرد باعچه
 و آرمش ملت و عمران مملكت بوده آرزو داشت شي كه شب و روز در فكر آسای شاه مترقنيگور خود را كنده از چن

 ی و آن رھزن را به رھبردهي گردد رو گردانیھان جتمدن ھمگام با كاروان مودهي را پی ترقی پله ھایافغانستان بزود
 یستي ملت حاضر نخواھد بود كه خود در راه نچي بوده و ھیگري دیزي چتي بدون شك كه واقعد،ي انتخاب نماشيخو

 . آتش بزندشي خویخود قدم برداشته و به زنده گ

 ني ملت بغرض سقوط ایو خارج ی خوار كه از طرف دشمنان داخلرهي و فاسد و جی راشی مRھاتي وجود فعالبا
 ی جان برای آن دفاع نموده تا پای مترقی امان I و پRنھای ملت از غازیادي زیصدي استخدام شده بودند، فميرژ

 كابل را بقصد قندھار ترك نمود، ملت با تحمل ھرگونه  امان Iی غازكهي تRش نمودند، زمانی ومي رژۀاستقرار دوبار
 ۀدي و سنجركانهي زی ننموده اما متأسفانه با پRنھاغي از سر و جان دری ومي رژۀ استقرار دوباری برایمشقت و فداكار

 ر كه بخاطی دشمنان،ی دشمنان نقاب پوش داخلانتي شده و ھمچنان خیزي ملت كه از سالھا طرحه ریشگيدشمنان ھم
 دهي و بدبخت موفق گردري و فقنوايابل ملت ب در مقنانهي خاهي توطني بودند، ازيپول و قدرت حاضر به فدا نمودن ھمه چ

 »ی ملنيخا« به »یخادم مل« انتقال قدرت از لهءي كه وسیلي خلی معبود آقااي خادم را گرفته و آن دزد جاھل ی جانيخا
 و آدمكشش به طناب دار تكاري ھمراه با باند جنادهي رسشي خوی سپاسنا و ی و وطنفروشی نوكری به جزازيشده بود ن

 . خاتمه داده شدنشي ننگی به زنده گدهي گردنزايآو

  بود ی سقاء كۀبچ
 اتي ملك محسن بود اما به آن حی گذاشته در مراحل شباب مRزم شخصاي پا به دنی شمس١٢٧٨ سقاء در سال ۀبچ

 هءيدوس حادثهء كه در ني اولكند،ي از راه سرقت بنا مگراني را در گرفتن اموال دی رضا نداده دست درازمي و مRیعاد
 مشتبه بود خانه را ی بود، چون صاحب مال بر واخل اندازه جو و شكي ی او بدست آمده دزدی ھای از دزدسيپول
 .دي برآی او می صندلري نموده و مال مسروقه از زشي تفتسيپول

 ی ھای از دزدیادي زی مRزمت ھم قصه ھای در اثناشودي می در قطعهء نمونه داخل مRزمت عسكر١٢٩٩ سال در
 خود را كه مانند یرفقا" جرئت"و " رشادت" در اثر ھمچنان.باشدي مشي ھای كه توام با مھارت و دUورشودي مدهياو شن

 .ندينماياز حبس نجات داده و فرار م" یدUور"و " رشادت" عادت داشته و محبوس بودند با یخودش به شغل دزد

   ني خواجه و آقا را كشته و بدیز دزدان مشھور به نامھا كه در دست دارد دو نفر ای با تفنگیِ دشت قلعه حاجدر

 )سي انني الدی نوشتهء مح٨٧صفحهء » بحران و نجات«: موخذ.(شودي و قدر مدهي پاداش دیليمناسبت خRف گفتهء خل

   كيو  ی نمود برادرش عبدالقادر را در مقابل پنج ھزار افغانی خان فرقه مشر پغمانومي كه با عبدالقی اثر قرار دادبه
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 )یوسفزي دالي نوشتهء س١٩ صفحهء »دي رسینادر چگ نه به پادشاھ«: موخذ .(دي تفنگ به قتل رسانليم

 كه در دي رسانيی و روز ھا در كوه پنھان بود، كار را به جانمودي می داده شبھا دزدلي از دزدان را تشكۀري I دابي حب
 ھا و یسپس به خاطر دزد. دي نماري را دستگیھم نتوانست و ی را كشته و فرار نمود و كسكاريروز روشن حاكم چار

 به »یتوت گ« فرار نموده در ی و پاكستان امروزی آنروزستان به ھندوسي پولبياعمال خRف قانون از ترس تعق
 ازدهي قرار گرفته به ی عدلگردي مورد پی مكرر و قانون شكنی شروع نموده در آنجا ھم نسبت سرقت ھای فروشیچا

 كه در پشاور نمودندي او را متھم می دولتني مامورافت،ي يی از حبس رھایبس محكوم شد سپس به شكل مرموزماه ح
 . غرامت گرفتهي شان شش ھزار روپیلھاي دو تاجر ھندو را اختطاف نموده و از فامی وده،ي دزدیادي زولپ

 وقت یاخت مورد توجه قدرت استعمار شنی را نمی اخRقوداتي قني دزد كه كوچكترني ای بند و باریو ب" رشادت"
 با سرنوشت ملت از جانب اربابان قدرت در نظر گرفته شده و به ی و بازني خوناتي جنایقرار گرفته و به خاطر اجرا

 . اش داده شدیسيك ملت نام داد از طرف باداران انگلي در مقابل تي و جناانتي به آن جز ختواني كه مفهءي وظیو

 توسط شرنپل كه در ی خورد، وی حمله به کابل مرمیدر اثنا» راآشھر« I در بي حب١٩٢٨  دسامبر١٨ خي تاربه
 كه نمودي مهي I حكابيً برده شده، بعدا حبی جھت تداوسي اصابت نموده زخم برداشته و سپس در سفارت انگلیپشت و

 .نمودنديم مخاطب »یغاز« را ی شده و وی تداوسيچطور در سفارت انگل

 و ی آدمكشتي جنا، قدم در راه شقاوتتي كه از طفولميني بی رھزن مزدور مني ای زنده گريكوچك در س ی ذكربا
 .  نبودلي قای انسانی به زنده گتكارشي و باند جنای ارزش، وني گذاشته و كوچكتری مردم آزاریدزد

 بدون ی و نژادی قومضاتيع تباي و ی شخصی نظر به عقده ھاباني از عوام فر ای نوشتم كه سلسلهني ای برانرايا
 نموده آرزو یمعرف» با گذشت«و » جوانمرد« و »اريع« را ی شاخدار وی ترس از وجدان با دروغ ھانيكوچكتر

 . نام نھند»یانجنبش دھق«و » خواستهء ملت« اش را ی و وطنفروشی و نوكراتيدارند جنا

 آن ی بكشد، فردای و شرارت و آدمكشید تا دست از دزدسقاء با امان I قسم نموده و در قرآن مھر نمو] بچۀ[ كهيزمان
 ی منافع شخصی سود خور براني دزد و خوانكتعدادي خوجه حمله نموده سپس یبا وجود مھر در قرآن در حكومت سرا

 نادر ]جنرال[ توسطكهي زمانیو. نام نھادند»  Iبيحب ريام« را ی كلكان كمرش را بسته و وني الدسيخود در قلعه و
 را كه در ارگ موجود  طAی ھاطهيخر و اوباشش تكاري گرفت خودش با باند جناشيست خورده و راه فرار را در پشك

 . نموده با خود بردندیبود دزد

 نقل قول سي انني الدیاثر مرحوم مح» بحران و نجات« موضوع از ني را در ارتباط با ایگري دی بنده موخذاكنون
 شك و شبه نبوده و چي آن ھتي كه در واقعمينماي استفاده می سلسله موخذ ھاكير دادم از  تذككهيبنده ھمانطور. مينمايم

 . شده باشدديي تازي نگري دنيرخؤ گفتار توسط منيچن

 نقل ًناي خدمت شما عستي نی از دلچسپی خاطر خواننده گان نطق سقاء را كه خالحي لحظهء تفری ھر صورت، برابه
 کابل و كوھستان بود و ھمه ی باغ مھمانخانه ُپر از اھالكهيسقاء در حالبچۀ  ١٢ت  ساعی ھایكينزد :مينمايقول م

 خود نطق انهءي عمارت بر آمده و با ھمان لھجهء عامینھاي از كلكیكيبودند، سقو بچه از او  آمدن رونيمنتظر ب
كمر ) ص( رسول I ني خدمت دی و برادهي حكومت سابقه را دیگري و Uتینيديمن اوضاع كفر و ب«: نمودیمختصر

 ».دي نمااني خود را بی خط مشخواستي كه می مثلًبايو تقر"  نجات بدھمیني دی ھارا از كفر و بادريجھاد بستم تا شما ب

 و مدارس صرف نخواھم كرد بلكه ھمه ري المال را به تعمتيمنبعد من پول ب" را ھم در نطق خود اضافه نمود كه نيا
ًبعد از آن دفعتا سر بخشش "  كه عبادت كننددھمي و قند و پلو بخورند و به مA ھا میچا كه دھميرا به عسكر خود م

 را وعده داد كه نخواھم گرفت و رهي و گمرك و غاتي مالو ی صفاھلي رسومات دولت را از قبی تمامًبايآمده تقر
 نكهي الي از قبدادين م را نشای و جھالت محض وتي كه عامی منطقري غی دامنه نطق را ھم به قصه ھادم،يبخش

خاتمه داده " ني و ترنگ تانرا خوش بگذرانن،ي كنی و بودنه بازی مرغبازن،ي كنري ساعت خود را تشهي ھمنيبرو"
 ی كوتنهي از تنفر نموده بر سر زیبي عجراتي طبقات عوام تاثی کابل حتی سقاء در اھالنطق.واپس به اطاق خود درآمد

 دني داي نطق سقاء دني كه به شنی مردمني بیبي و دار و زد و خورد عجريته بود گمھمانخانه كه سقاء در داخل نشس
 ....)سي انني الدینوشتهء مح» بحران و نجات «٨٧صفحه .( سقاء در گرفتانيرنگ او آمده بودند و سپاھ

 كيغانستان در  سرحد افی I بچهء سقاء بعد از آنكه پادشاه شد سر گذشت مختصر خود را در ماورابيو اما خود حب
 خود سكندر و سمندر در ی مامای امان I با پسر ھابي از ترس تعقمن«: شرح دادني چننيدربار شبانه به حاضر

 رفته دوكان سماوار گشودم و ھمانجا بماندم تا موقع ی بودم و آنگاه در توت گی فروشی مشغول چایپشاور رفته و چند
 . ماه حبس سخن نگفتازدهي خود در پاره چنار و محكوم شدن به یدزد اما او از . ديمراجعت به افغانستان رس

 . نمودي در منبر وعظ جھاد با كفر می روز جمعه بود به مسجد رفتم، مRھدم،ي رسكوتي بدهءي راه بازگشت به قردر

  مسجد در سر  خواستم، مR به من دعا داده گفت در خارج شدن از ري خی او رفتم و از او دعاشي چون تمام شد من پو
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 كي چنان كردم و چھار تفنگ و ی من به چاUكد،ي بر دارديابي و ھرچه بدي آنرا بشگافی پادي ددي خواھیراه خود درخت
 باز در راه به رفتمي از لغمان جانب كوھدامن مكهيوقت.  و روان شدمم و برداشتافتمي نقد هءي روپكھزاريمقدار كارتوس و 

 خود از زخم ی I در مجالس خصوصبي امر به جھاد در برابر امان I داد، حب ودي بر خوردم كه مرا دیمRھ
 او را به ه گرفته شده و چگونی تحت تداوی كجا و چگونه و در كدام عمارت خارجنكهيخوردن خود در حملهء كابل و ا

اره چنار متھم و محكوم به  در پیبعد از آنكه بچهء سقاء به دزد .دادي میRتي ھم تفصنمودندي احترام میعنوان غاز
 )٨٢١غبار، جلد اول، صفحهء  (. رھا شده و به افغانستان برگشت ی مرموزیً ماه حبس شد، دفعتا بطورازدهي

 توسط آن دولت نه تنھا مرحوم غبار، بلكه ھمه ی وهءي و كمك و حماهيطاني I و دولت بربي در مورد ارتباط حبالبته
 و پژوھش قرار داده اند، گفتهء قي را مورد تحقی امانمي افغانستان و سقوط رژخي كه تاری و خارجی داخلنيمورخ

 ی دروغھاني متاسفانه با لجاجت آرزو دارد ایلي خلی آقا،اما ھستنددهي ھم عقی نموده و با وقيمرحوم غبار را تصد
 . ندي اش را ھمه قبول نماشرمانهيب

 لي دستهء از دزدان را تشكساي در كابل و كاپزي بچهء سقاء نشديم در مشرق کابل مقدمات اغتشاش فراھم آورده كهيوقت
 كار او به د،يگردي می و روز ھا در كوه ھا متواركردي می پر داخت، او شبھا دزدیقيداده و به سر قت و قطاع الطر

  ته پول را ربود و  راه را گرفد،ي بچهء سقاء شننكهي آمد، ھمی مکابل كه از خزانهء مزار به ی پولی كه مقداردي كشيیجا

 ی مطلق از اسRم و ارشادات قرآنی و عدم آگاھیسوادي I با وجود ببيحب )غبار،ھمانجا(. دي نرسيی حكومت بجابيتعق
 رسو ل نيخادم د" بوده و در قطب مخالف اسRم قرار داشت خود را ی اسRمعتي شرري مغایلش بكلاعما كهيدر حال

I "ف انسانی و ھر شخصیحان، ھر عالم رو"ني دخادم "ني نموده اما ایمعرفRمی را كه بر اعمال خRاش ی و اس 
 عبدالرحمان ی بطور مثال قاضنمود،ي نابود می ناشدنفي زجر آور و توصع،ي فوق العاده فجی با مرگ ھانمودي مديتنق

 ی كشته شده گان جنگ را برا عبدالواسع از قضات متجدد بود در كابل بند از بند جدا نموده و كلهءیرا كه مانند مولو
 ريافغانستان در مس.(  نمودجادي در شھر ای صورت وحشتني كوفته و بدخي با میارعاب و ترس ملت در بازار پل خشت

 )،٨٢٨ جلد اول، صفحهء خ،يتار

  است بر صدھا و ھزار ھایگري شاھد دزين" استاد برشنا"خواھر " رينظيب "زهي بچهء سقاو با دو شیلي تحمازدواج
" دزد"و " نيخا "ني با ای وصلت نبوده و ھمسرني به ای وجه راضچي معصوم و پاكدامن كه به ھۀزي دوش،ی واتيجنا

 و خود را مسموم نمود، اما از مرگ دهي مرگ گردقبول و ی مجبور به ترك زنده گدانست،ي به خود می بزرگنيرا توھ
 .نجات داده شد

"  خود مختارليجرن" مانند یمعني با القاب پوچ و بی حرفوتكاراني دزدان و جناكتعدادي تكارشي از سقاو و باند جناعRوه
 ده،ي گرگ به جان ملت مظلوم و گوسفند افتی نداشت چون گله ھایً رسما سرحداتشانيكه جنا"  خود مختارليكرن"و 
 مهي روا داشته، ندهيو ستمد بر ملت بد بخت گرددي بر اندام راست ممو آن دني و با شندهي ندخي تاردي را كه شایاتيجنا
 بود وراتي شده آنچه از مال و جنس و زی تRشتكاري باند جناني فاع توسط ادي و بگناهي مردم بی شب خانه ھایھا

 نمودي مض اعتراگرفتي خانه اش مورد تاراج و چپاول قرار مكهي صورت گرفته و اگر كسیغارت شده و اگر مقاومت
 در ی و وحشتناكبي شگافته شده و مرگ مھتكاراني جناني اش توسط انهيدر ھمان فرصت بدون درنگ و توقف س

 بند ی القلب و بی خونخوار و آدمكش قسی جانني چنخي تارديسقاء كه شابچۀ   نائب السلطنهني حسدي س.بوديانتظارش م
 اني وحشی مرتكب شد كه حتی و خRف انسانهي و كرعي و اعمال شنختي نمود، آنقدر خون رتي آنقدر جناده،يو بار ند

 ت،يثي حی بتكاري جناني و پاكدامن كه توسط افي گان عفزهي از آن شرم دارند، چه بسا از دوشابانيعالم و درنده گان ب
 گري داده و آرزو نداشتند كه دحي ترجی عصمتی بی خود مرگ را بر زندگاي عزت شده و سپس ی عصمت و بیب

 . به كشتار گاه فر ستاده شدندتكاري جناني توسط انكهي ااي را تا دم مرگ معذب دارد و شاني اتي جناني اۀخاطر

 ی كه در تاج بخشمي نمای صادق القول فكر نمنيرخؤ قابل انكار از مري ھمه شواھد و اسناد موثق و غني با ذكر ااكنون
 . ه موجود باشدھ شبني كوچكترسيبه سقاو توسط انگل

 كه سبب سقوط ني درامهء خونني ای به افشاري صادق و اسناد انكار ناپذني و شھادت مورخخي تاریدر روشن اكنون و
 جاسوس و ثي را كه منحني و ننگني فاجعهء خونني ای پرداخته، كارگران اصلدي و دموكرات گردی مترقمي رژكي

 .مينمايم ی معرف استخدام شده بودندسيمخرب از طرف دولت انگل

 ؟ بود ی كNرنس
لبنان و « در جھان عرب تشي بود كه پس از موفقیسي انگلۀ از جاسوسان زبر دست و كار آزمودیكي كلونل Uرنس 

 بنام مستعار دهي گردی و پاكستان امروزی داخل ھند آنروز١٩٢٧ صدراعظم وقت در ني به دستور بالدو»هيسور
 در ی ود،ي امان I گردی غازمي رژی بر اندازیرا بتيعال داخل فنمودي می معرفارهي طكيخانيكه خود را م" رانشاهيم"
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 باتي تخری براكي و اوضاع را از نزددهي نموده گاه گاه داخل افغانستان گردستي سرحد افغانستان زیكيآن موقع در نزد
 فيس كث جاسوني روانه سفر اروپا شد ای امان I غازكهي زماننمود،ي و مسموم ساختن ملت مطالعه مميو سقوط رژ

 ني او را دری معاون وثي منحايتاني برريسف" یھمفر "یآقا. دي داخل افغانستان گردشي خوفهءي وطی اجرایبرا
نوشتهء » بالھا بر فراز افغانستان«: موخذ.( در مصر آشنا شده بودی با ھمفریو. نمودي می ھمراھفي كثتيمامور

 .)نيميرونالد چ

 ھا و دھات افغانستان داخل شده امان I را متھم به كافر بودن نموده و هيقر انگلستان Uرنس به يی ھوای قوامارشال
 فوق العاده مصور لندن بنام ۀ جلد شماری را كه از رواي ملكه ثری عكسھای ونمودي مكي تحری وهيمردم را بر عل

كه برھنه بوده به آن نصب  یگري دیري و تنه از تصواي كه چھره از ملكه ثری مونتاژ شده به شكل»وزي لندن نديالستر«
 عي توزی افغاستان توسط دستان مخفاتي جات و وUهي شھر ھا و قری در تمامري تصاونيا. داشتاريشده بود، در اخت

  .ستي معلوم نشاني نموده و سرنوشت اري را دستگی ناشناسی ساخت كه حكومت اشخاصعي شای در قندھار ود،يگرد

Rنموديرا در کابل پخش م عاتي شاني داد محمد از لوگر ام. 

 كي حكومت تحرهي منگل را عللي عبدالرحمان و محمد عثمان به دستور Uرنس قبای قاضی به نامھاوني نفر از روحاندو
 كه اجساد مرده دهي خری را از جرمنیني نمودند كه امان I ماشعي ھمدستان Uرنس شاھمچنان. شدندرينموده اما دستگ

 اري ترجمه و نگارش ۶۵صفحهء » آتش در افغانستان« .(سازديشت و پوست آنھا صابون مھا را سوختانده و از گو
 دني كه با شندي بود بنگریسي Uرنس انگلی مR ھا را كه ھمه پRنھا و نقشه ھاكي و تحرعاتي شانيا )یمحمحد كوھستان
 .  از خود نشان بدھندانستتوي آن به صابون چه عكس المعل مضي سوختاندن مرده ھا و تعویعنيآن ملت مسلمان 

 ھا ینواري در شورش شیتانوي گفت كه حكومت ھند برايطالي مختار اري به وزهي روسري دسامبر در کابل سف۵ خي تاربه
 موضوع را نشر نمود كه نيع» امان افغان« چند روز بعد روزنامهء د،ينماي مقي و تشوكيدست دارد و آنرا تحر

 )٧٩، صفحهء » اتشیجرقه ھا«. (دي پخش گرداي در سراسر دنیبزود

 تنھا زندي روز خاموش بوده سخن نمستي بی ملنگ در مسجد به اعتكاف نشسته و براكي مادر امان I گفتند كه به
 ی به اعتكاف نشسته صحبت نمگري روز دستي بی سخن زدن از مسجد خارج شده و بعد برای روز از براكي یبرا
 استي از سخبري خود را بی حضرت آوردند واي ملنگ را به نزد علكهيزمان. ست ايیشگوي روز گفتار روز پد،ينما

 كي وانمود ساخت كه با ی نموده طورنيي سپس ملنگ سرش را پاست،ي كشور چنينام پادشاه ا:وانمود ساخته گفت 
. گرددي خلع م I نامبي حضرت گفت كه پسرت توسط حباي بعد سر را بلند كرده به علشود،يقدرت مافوق در تماس م

 یجرقه ھا«. ( I را تكرار كردبي I، اما ملنگ اسم حببي است كدام حباري I نام بسبي حضرت جوابداد حبايعل
 )٧٩ـ ٧٨، صفحهء »اتش در افغانستان

 تحت ی و خارجی از جاسوسان داخلزي نیگري تعداد ددي ذكر گردشاني ای كه اسمافي جاسوسان كثني ازعRوه
U بعضی از آنھا عبارت بودند از بودند كه في عمل كثنيرنس در نقاط مختلف افغانستان مشغول ادستورات: 

 ی امور استخبارات و به موجب اسناد رسمی در كابل متصدهيتاني در سفارت بر ی بنام سكرتر شرقی محبوب علخيش
 . بودادي زیليدر آنزمان پول خ كه نمودي اطRعات اخذ می جمع آوریحكومت ھند ماھانه مبلغ شش ھزار كلدار برا

 و برادر زاده اش معصوم ی آغا ھمراه با برادر خود گل آغا مجددري ملقب به شی مجددخي بزرگ نور المشایروحان
 از كدستهي گل آغا، مR دادI ۀ كوھستان خسربری و مR عبداUحد مRاتي محمد عثمان آمر مكتب اUھ،یمجدد

 قرار داشته باشند سي در خدمت انگلنكهي بر ای نموده اما اسناد مبنتي فعالی امانميا رژ بتي در ضدزي نگري دونيروحان
 . ستيدر دست ن

 ی مRقات نموده و براسي با گماشتگان دولت انگلی امان I خان، وی كار بزرگ و معلم نظامانتي خی ساممحمود
 س،ي انگلري سفی با ھمفری رابط ونمود،ي مهيانه تھ از تعداد عساكر، مقدار سRح و نوع جبه خقي دقی راپور ھاشانيا

 ی مشاور رسمثيسقاء بحبچۀ  با بدست گرفتن قدرت توسط ی ساممحمود. بودسيرحمت I خان مRزم سفارت انگل
 »هي نتاي دولت بری رسمیراپور ھا«: موخذ.( اعدام شدخان توسط نادرفي جاسوس كثني قرار گرفته و باUخره ایو

 )١٩٢٨سال  ۵١ اف ۀشمار

   كه عبارت دهي سقاء كشف گردی شبكه از جاسوسان در زمان حمRت و شورشھاكي شتر،ي اثر تفحص و تجسس بدر

 بود، ی داشته و معلمهء خاندان سلطنتی فرانسوتي كه تابعی مھاجر رومانی سمادام .ی و صادق علیبودند از مادام س
 . داديRع م اطسي داخل قصر را به سفارت انگلاناتي جری تمامیو

 دو ني از كشف ابعد.  داشتستي بود كه در ده افغانان زی ھندني از مھاجری شاه، وی شخصوري دری علصادق
 روز بعد ھمراه با زنان و اطفال و كي مفقود شده ی نا مرئی با دستھای بصورت تعجب آوریجاسوس مادام س

 . دي به قتل رسی واقعه بصورت مرموزني كشف ای در اثنای علصادق .  خارج شدیسي انگلۀاري توسط طپلوماتھايد



  
 

 

  ٧تر ٦  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

 ی كه معرفرودي مادي ھموطن سقاء بوده و احتمال زی قرار داشت وید.یآ.ی بابو كه از سالھا قبل در خدمت سخواجه
 . صورت گرفته باشدی توسط ویسقاء به قدرت استعمار

 كلونل Uرنس با نام ني خونیدي تراژني ای اصلگري در مقابل وزارت دفاع از وجود بازیسي انگلگري كشف جاسوس دبا
 جاسوس و ثي Uرنس در خاك افغانستان منحكشف .دينوار اطRع حاصل گردي كرمشاه در منطقهء شريمستعار پ

 و دهيگرد" ني بالدویاستانل" حكومت محافظه كار یادي زيیسبب رسوا» امان افغان «ۀدياحتجاج دولت افغانستان در جر
 . جلوه دھند ري حزب را در انظار حقني به حزب مذكور نمود و اشماري تاخت و تاز بونيسياب اپوز تا احزدي گردلهيوس

 د،ي گردايطالي معتبر جھان در المان، فرانسه و ادي در جھان انتشار نموده موضوع داغ و گرم جرايی رسواني اھمچنان
 نياما راندن ا. دي تقاضا نماشيمتبوعه خو را از دولت في جاسوس كثني اخراج ای تا ھمفردي موضوع باعث گردنيا

 خود در قندھار دهي را به سقاء واگذار گردتختي I خان پاان و امافتهي اني صورت گرفت كه كار پای وقتفيموجود كث
 نفر مR به نام كي]،حين پيشروی سپاه شاه بسوی غزنی١٣٠٨[ حمل٢٨ در.ِ تخت از دست رفته در تRش بودیبرا

 شاه شتافت و با تبرچهء كه بدست داشت قصد حمله به شاه را مهي در خی و غلجائیو ضوع درانعرض مطلب در م
 بدست افتاد و خودش با ھمان تبرچهء یسي انگلقنامهءي تصدكي كه داشت ی شد، از پوش كتابشي و تفترينموده اما دستگ

 گري نفر جاسوس دكي ١٣٠٧ حمل ١۴در )٨٢٣ جلد اول، صفحهء ،»خي تارري در مسانافعا نست«. كه داشت اعدام شد
 ) جلد اول، ھمان صفحه،خي تارريافعانستان در مس.( دي و به جرم خود معترف و بR وقفه اعدام گردري دستگیخارج

 اوري و اري كه ی راشوني Uرنس ھمراه با روحانفشي و جاسوس كثسي انگلاتي خود به جنازي گان عزخواننده....
 امان I نمودند نظر ی غازمي سقوط رژی شرم آور برای ساختن مردم با دروغھا در مسمومیUرنس بوده و سع

 دي بای ورواني و پیلي خلیآقا .ندي نماقضاوت روانشي و پیلي خلی آقاشرمانهءي بی و دروغھافيانداخته در مورد اراج
 را مسخ نمود، قتي داد و حقبيفر ھمه را تواني نمنيري شاتي و كلمات نغز و ادبیبي كه با عوام فرابندي ی آگاھنيبه ا

 یگري ملت مزد دني و نفرخي تاریاھي جز رو سزي اثر تھوع آور و نفرت انگني دریلي اظھار داشت كه خلنيقي به ديبا
 .داشتنداشته و نخواھد 

 ی پتي واقعنين به ا افغانستایشي و موقف سوق الجخي در تاری با گذرسي توسط انگلی امان I غازمي سقوط رژۀزيانگ
 كه مفاد كري غول پی قدرتھاني وقت بوده و ای استعماری طرف توجه قدرت ھاشي و ھمشي كه افغانستان ھمميبريم

 ني افگندن اري و تRش در راه به زنجی سعچي از ھدند،يدي ملت افغان و تصرف افغانستان می در مضار و نابودشرايخو
 . اباء ننمودندزي مرد خاري دني اريملت و تسخ

Rدهي دولت متوجه آن سمت گردنكهي و ھمدهي بود كه شورش ابتدا در شرق افغانستان برپا گردی طورمي رژی براندازنپ 
 بر پا شده و گري شورش و بغاوت دتختي پای زمان از پھلوني به آنطرف سوق داده شود در حی نظامی قوایو تمام

 به نام ی مرد متھور و ماجراجوساي قبل در كاپی مدت بزرگ در ھر حال ازهي توطكي مقدمات...  گرددميسبب سقوط رژ
 قامت بوده انهي I مرد گندم گون، تنومند و مبي دولت گرفته شده بود، حبني مخالفقي نظر دقري I بچهء سقاء زبيحب

م در  ناني به ھمی و وقتپرداختي ھم میزد به دی گاھی خدمت عسكرامي كه در اشدي دم بودنه داشته و گفته مشيكه ر
 دستهء كي با ی I پس از آنكه در دشت قلعه حاجبيحب.  كرده بودی دو دره حبس را طكي كوھدامن یحكومت محل

 دستهء از دزدان ساي را مغلوب نموده و پس از آن در كاپشاني ارند،ي تفنگش را بگخواستندي كه مكنديكوچك بر خورد م
 )٢١، سطر ٨١۶ جلد اول، صفحهء خ،ي تارريانستان در مسافغ.( داده و خود در راس دسته قرار گرفتليرا تشك

  اثر؟ني در نو شتن ایلي خلی آقاۀزيانگ
 دي نبادهي ملت خجالت كششگاهي در پيی گواوهي اثر شرم آور و ناموجھه و سرا پا دروغ و ني از چنیلي خلی بود آقاUزم

 تيثي به حخوردي با استماع آن تكان میان انسان كه وجدشرمانهي بی دروغھاني با ھمه شھرتش با چنی ورفتيو آرزو نم
 .دي نمای بازشيو آبرو و شھرت خو

 گشته و قبل از آنكه اقدام به شي خوی سد راه تبارز عقده ھاتوانستي نمیلي سخن و بزرگ چون خلنيري شاعر شايآ
 ؟دي ملت آزاده نماني اخي به تار تام تجاوزیتي مسوولی نموده با بزي و اثر تھوع آور و نفرت انگاتي و واھاناتي ھذنيچن

 اش از ی واقعۀ آن چھری عمل ھرزه كه از وراني ساخته از چنشي را رھنمون خونشي فھم و عقل و بیUزم بود اندك
 را چنان كر و كور و از خود یلي خلی مرگ پدر آقاۀ اما عقدد،ي گردد اجتناب نماداي ھومي فوق العاده ضخیپس نقابھا

را مورد  شي خوتيثي و حتي شخصدهيشي را داشته، معقول اندیشي دور اندني چنیچگاھي نتوانست ھ نموده بود كهخوديب
 . سوال قرار ندھد

   و پخش اخبار نا موجھه، سراپا دروغ و تھمت و افتراھات شرم آور به ی الممالك نسبت جاسوسی مستوفیلي خلیپدر آقا

   I اطRع داده بي حبري به امی و تار نموده حترهيھزاده امان I ت I خان را با پسرش شبي حبريامان I، رابطهء ام



  
 

 

  ٧تر ٧  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

 كه دي توطئه ھا و افتراھات شرم آور و دور از منطق سبب گردني دارند، ارا یبود كه امان I و مادرش قصد كشتن و
 ی افسانوتي و ملكداديده جا نمودن از درخت اعدام نموزاني الممالك را به شكل آوی مستوفدن،يامان I با به قدرت رس

 متعرض چگاهي اما ھد،يبط نماضده بود کر د خون ملت، جبر و ظلم گردني نا معلوم و نوشیاش را كه از راه ھا
 .دندي محروم نگردلي از نعمت تحصی نگشته و فرزندان مستوفلشيفام

 ظاھر شاه و شاعر دربار بوده شب ميد و ناوري و اري كهي زمانشاني كه جناب محترم اسمي بنودي بایلي خلی وصف آقادر
 دادي ملي را مدح ظاھر شاه تشكوانشي از نصف دشتري بكهي نموده طوريی سراحهيو روز در وصف ظاھر شاه مد

 سلب نگردد، ی از وازاتي نگشته و آنھمه امتحرومشاه م از لطف ظاھرنكهي جرأت ننموده و بخاطر اني چنچگاهيھ
 نسبت بدھد، اما ی صفات خوب را به وعي و جمدنامب" اريع"لب گشوده و آن دزد را  نداشت كه را ني قدرت اچگاهيھ

 عقده برد،ي بسر ماي در گوشهء از دنچارهي و چون مھاجر آواره و بدهي شاه نبوده از قدرت افتگري ظاھرشاه دكهيزمان
 وري ملت غخي تام، تجاوز به تاریرحمي ظاھرشاه و بی محبتھای تمامی نموده با فراموشاني طغیلي خلی آقانهءيري دیھا

 . دي مبادرت ورزني شوم آور و ننگاناتي ھذنينموده به نوشتن چن

 و آشكار دولت ی مخفی با دستھای آسمانی جاھل چون بRسوادي امان I سقوط نموده و آن دزد بی غازمي رژكهيزمان...
 ی برادرزاده مستوفوسفي محمد رزاي بلخ، متيوU ی مستوفثي بحیلي I خللي خلی آقادي بر ملت نازل گردهيطانيبر

 بود سي انگلی از پرزه ھایكي كه به گمان اغلب یلي خلی و مامار خسی صافمي عبدالرحی سقاو و آقایالممالك سر منش
 خان توسط نادری پس از شكست سقاو و قتل ونكهيتعجب آور تر از ھمه ا...نمودي مفهي ھرات انجام وظی والثيمنح
 نھمي به ای صافی آقا.داينمي مفهي وظیفاي عامه ادي فواري معاون صدارت و وزثي پست منحني در كRنتری صافیآقا

 دولت را سرنگون ھاي و بر پا نمودن اغتشاشات و نا آرامی با كمك مردم صافخواستياكتفا نكرده پس از مرگ نادر م
 به اعدام ]صدراعظم[ توسط ھاشم خان یلي خلی ھمراه با خواھر زاده خود آقای ود،ي موضوع كشف گردی ولد،ينما

 . افتندي جاتمحكوم شدند اما با شفاعت ظاھر شاه ھر دو از مرگ ن

 نعمت خود ی ولیكي از مرگ توسط ظاھرشاه باز ھم قدر احسان و نی نجات وی ناز و نعمت و حتنھمهي با ایلي خلیآقا
 . نموديی الحن از ظاھرشاه بدگودي و مقاUت شدني قدرت داشت با مضامكهييرا نشناخته در زمان جھاد، تا جا

 ی سلسله دروغھاكي با نمودي فكر مشي با سوء استفاده از شھرت خوی كه وميني بی میلي محترم خلی شناخت آقابا
 ملت بقبوUند اما ی باUشراي خوزي و آن اثر تھوع آور و نفرت انگفي داده و آنھمه اراجبي ملت را فرتواندي مشرمانهيب
 یكه باسرنوشت ملت باز» سقاو« ...اهي اغتشاش سني ای درۀپرد را در خي شھادت تارتوانيراموش نموده بود كه نمف

 دي و سقوط افغانستان به قھقرا گردی مترقمي رفتن آن رژني كه سبب از بشانراي اتکارانهءينمود انكار نموده اعمال جنا
 و اتي واھني ازیروي با پیشرمي بتيودات نژاد پرست در نھا از موجكدستهي یلي خلی آقابي تعقبه .فراموش نمود

 ی تمامی و مزدور را معبود خود ساخته با فراموشفي دزد كثني ازي نموده آنھا نداي جرأت پیلي خلی آقافياراج
  بهانتي و آن عمل شوم و خدهينام" یجنبش دھقان" شورش و بغاوت سقاو را ،یخي و تاریماني وای وجدانی ھاتيمسوول

 .  برحق ملت جلوه دادندیملت را خواسته ھا

 آن دزد بي عجیشرمي بوده و با وقاحت و بهي نادرسهءي لخي گان معلم تارسندهي نوني ازیكي كه نستي بزرگ ایبدبخت
 حي ترجی بر آن شاه محبوب و مترقد،يً قبR ذكر گردیچپاولگر را كه وصفش و ھدف از آوردنش توسط قدرت استعمار

 خي بر آن وطنفروش و نوكر كه نامش لكهء ننگ بر تارت اسعتي در قطب مخالف واقی را كه بكلیمبالغوداده اوصاف 
 را نموده، انتي خني بزرگترزي نشي خوفهءي تجاوز نموده، بلكه به وظخي محترم نه تنھا به تاری آقانياست نسبت داده، ا

 فهءي وظخي استاد و معلم تاركي ثي منحرايفاده نموده ز استاد شده سوء استاي رھنما كي ثي منحی كه به ویو از اعتماد
 و في كثی نه آنچه محصول عقده ھااموزدي ھا را به شاگردان بعتي و واقی واقعخي داشت كه تاری و وجدانیمانيا

 ی و تمامیلي خلی شما و آقا،ی كجا ماند مسلمانزدي كفر از كعبه خچو. آموختهی كه در ارتباط با نژاد پرستیدرسھا
 یگري ملت مزد دني و نفرخي تاریاھي جز رو سزي شرم آور و نفرت انگی دروغھاني راه با گفتن چنني درروانشيپ

 . داشتدينخواھ

 به آن شاه محبوب، دموكرات، شرمانهي بی و دروغھاني ُپر افتخار ملت آزاده و توھخي بخاطر تجاوز به تارباUخره
 خي ده اوراق تارنتي ُپر افتخارش زی كه كارنامه ھای شاھد،ي و نخواھد ددهي ملت مثل او ندني اخي كه تاری شاھ،یمترق

 مملكت فراموش خاطر و خاطره شرفتي وضع ملت و انكشاف و پبود در راه بھشي ھای جانفشانچگاهي ملت بوده و ھنيا
 گان سندهي كه نوديماني مشنھادي داشت، ملت پی را به ملت ارزانی كه ارمغان استقRل و آزادیھا نخواھند شد، راد مرد

 ». خود باشندی ھايی گواني ھذني ای شده و جوابگودهي به محاكمهء ملت كشاندي بازي آمني توھیغھا و درفي اراجنيچن

 انيپا


