
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه

 
 

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

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

  

 ۳1/۰۸/۲۰۲۰             لمر احسان
 

 سردار احمد علی خان لودین
 رئیس اردو

 

 ری)وزخان  قیرف محمد نواسهخان و  عبدالوا پسر نیلود خان یعل احمدسردار 
کشته  جنگ و در نیلود می باشد. محمد رفیق خانخان(  یعل ریش ریام اعظم

  1داشت. ینقش محور1۸65در خان یعل ریش ریبرادر ام شدن پسر و
 خان بر سلطنت یعل ریدر برگشت شسید جمال الدین افغان همچنین وقتی 

 را ریام انیچون اطرافنمود،  دیتجد یرا بو شیخو یاصالح اتیدوباره نظر
 یشاه، خطر بزرگ یرا برا نیجمال الد دیس تی"موجود دادیم لیتشک نیمغرض
 نیلود قیمحمد رف سیگماشتگان انگلنمودند. دو تن از  هیسلطنت توج یدر بقا

 گرید یبه همکار یسر منش الملک ریدب خانمحمد حسن  رزایو م مشاور
افکار  و شهیافغان با اند نیجمال الد دیس اینمودند، که گو سهیطرفداران خود دس

 یعهدیکه ول شودیامر باعث م نیو ا گرددیشاه م هیعل یمردم امیخود باعث ق
 یروز دیهم س دی]عبدهللا جان] پسر دلخواه شاه را به خطر مواجه سازد و شا

شخص ماجراجو به منفعت دولت  کی نیچن تیگردد. لذا موجود اهش نیجانش
 2"گردد دیتبع ایسپرده شود و  هاانگلیس به  ایبماند  یزندان ای دیبا دیس ستین

بدین نحو احمد علی خان هم به گونه موروثی در خدمت منافع بریتانیه قرار 
 کشور یالدیم ستمیآغاز قرن ب زیانگ رتیح یاز چهره ها یکوی ی *داشت،

 یمستوف سیجواس معلومات یجمع آور که بعد از .باشدی م« هللا خان سراج بیحب ریام» انیدربار ۀجمل ازبوده ما 
شاه در جالل آباد ارسال  یکه برا چون }برگد عظیمو شوهر دختر خاله او و دیگران{ خان نیالممالک محمد حس

م و جا داد ی، در حرم سرادانستمی:" شما را همه اوالد خود مدربار گفت  ۀعمله و فعل یدر مجلس عموم ریام د،یگرد
. ... د؟یا دهیچرا ؟ از من چه د د،یمرا بکش دیخواهیو م دیمن توطئه کرده ا هیمن نزد شما بود، حاال بر عل رارتمام اس

کرده اند، پس  یزادگ قرائت شد حرام[ شان یچهار بچه ] که قبالً نامها نیگفت چون ا نیلود یاحمد علاثنا  نیدر ا
 3."میکه بکش دیآنها را به ما بده

 تیروحان تیضد و حاتالشاه امان هللا ،اصسیستانی تحت عنوان ]اکادمیسین در یکی از گنجینه های انالین جناب 
 تقادان ها و کارگزاران او کرد کار خود، بر شاه امان هللا و[ می نویسد: فیض محمد کاتب در تذکرة االنقالب "متنفذ

. از کندیکردن حقوق مردم شکوه م مالیپا خور دولت درستم ماموران رشوت  ظلم و از و نیاز وزراء خا کند،یم
 های گوئ زور

 انتقاد ،یاروپائ هالک و لباس یجبر دنیپوش یکابل، برا یهٔ بلد دیجد سیرئ ،ینخان لود یعل احمدی ها یتجدد نمائ و 
و ذکور دکاندار وحرفه ور بازار  شریف و وضیع و ضعیف و اهالی شهر را از قوی و :که دیگوی م و دینمای م

غیره آورده عموم  غیره و ه اروپائی والک واناث عرصهٔ دو هفته در زیر انواع فشار وانزجار پوشیدن لباس رسمی و

                                                           

. 

 فرد مشکوک دیگر دربار خانوادۀ نادر خان، هللا نواز  پسر رب نواز ملتانی می باشد. موالنا عبید هللا سندی نوت: * 

 مشهور است و بدست« نامه ابریشمین»نوشته که به   شان  برای آزادی هند را در لباس ابریشمی گزارش فعالیت های
بخاطر اینکه خوش خدمتی اش را به » شخصی آن را به شیخ الهند فرستاد، اما این نامه ها بدست رب نواز رسید وی 

 4 «ه حکومت سپردنمایانده باشد آنها را به مثابه سند مهم تملقش ب}هند بریتانوی{  حکومت 
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 5. »کشانیده بود تعالی خواستن، ز اوا وال سلطنت امیر امان هللا خان راو ز نبر داشترا دست دعا به درگاه کبریا 
 تذکرة االنقالب[ 5۳ص ]

خواجه  سراى را با خود در نیحس دیس و ، بچه سقاو سابقهی معاهده مفتضح و ب نیعلى خان با ا که احمد دیگویغبار م
 سقاو دو نفر بچه مشرى به هر تفنگ و کارتوس با معاش و رتبه غند ۸۲که  داد عالاط تلفنی حرب ریآورده به وز

 مهیتنظ سیو رئ (خان هاشم ریم) هیمال ریزو و (خان زیعبدالعز) هیحرب ریوز عنوانیداده شود. شاه  نیحس دیو س
 تفنگ ۸۲و دادن  قیعلى خان را با دزدان تصد صادر نمود و تعهد احمد گانه جدا هاى فرمان (نیعلى خان لود احمد)

نه االو معاش س از دزدان مذکور کی هر نه سه هزار افغانى بهالمعه کارتوس با معاش سا (بُر ۳۰۳ر )دا رجاغو
 .امر نمود دزدان دسته ز نفر ا کیبه هر هیروپ ۳6۰

 و اسیکاپ حکومت در عمال صفت بلکه به ،یدسته او را به صفت دزد ن على خان بچه سقاو و بعد احمده ب نیا از
خان  یعل به کابل اعزام کند. احمد را جمع و یعسکر یجلب ینفر و قه ها بگرددالتمام ع نمود که در پروان مقرر

 لیبه تشک زین اجدر آن و رفت "تگاو" به آنجا امور میقوس به نام تنظ 1۸بچه سقاو، در هیتقو ای صلهیف از بعد سیرئ
م کردند که با الدر حکومت محل آمده اع نفر هزار چند هاال م و قوس مردم ستیدر ب پرداخت. یجرگه کذائ کی

 با آخند یخصوص قاتالم آن دو خان بعد از یعل . احمددیحکومت نخواهند جنگ یطرفداره وطن خود ب برادران هم
 ۲۰ خیتار نیهم شد. در مخالف زیصاحب ن زاده آخندطبعا  آورد، خان به عمل دیعبدالحم الزاده صاحب تگاو م

بانه ش کلکانی نیالد سیوال قلعه م در دسته خان و دزد کی، {شده بود تیجهت تقو پسر سقاو از هر}که 1۳۰7قوس ً
 پرده تنصوریکمرش بستند، به اه بدستاری شناختند و  «افغانستان پادشاه» اجتماع کرده و بچه سقاو را به عنوان

 6 گذاشته شد....." شیمحل نما در عیتوطئه بزرگ و دراماى فج نیآخر
 هٔ از مقامات بلند رتب یبرخ تیحما همچنان از رابطه و یده،نام« بار عتیب فجالانق»بچه سقاو را ش ، اغتشاکاتب
بیش  یهنگام هللا بیاز حب میب ترس و»: دیگویم و کندیم ادی یو یریعدم دستگ نانیاطم و کلکانی هللا بیحب از یدولت

عالقه دار را به قتل رساند و دولت با وجود  کیو  کاریکه او حاکم چار افتیدر دل مردم جا گرفت و رسوخ  از بیش
 یان لودخ یعل کابل احمد هیبلد سیکه اعزام رئ کندیاشاره م کاتب .دینما رینتوانست او را دستگ ینظام یروین اعزام
 هللا بیبا حب دارید ، و(کوهستان کوهدامن و) پروان مردم مفاهمه با مذاکره و یدولت برا ۀفوق العاد ندهینما ثیبه ح
قاو س و قدرت پسر جرئت بر میاز پ میفوق العاده به آنها، ب تامتیازاسقاو و دادن  هٔ معاون بچ نیحس دیس و یکلکان

د ض بر ،یماموران خائن دولت یرا که از دولت کسب کرده بود، به مشورت و رهنمائ امتیازاتی افزود، و او قدرت وا
مواجه ساخت، که  یبا سرنگون رای امان میرژ یاز رجال معتبر دولت یبرخ یدلگرم و یدولت بکار برد و با همکار

  7.«آب چشم پر از ستی انداستا یکی کتاب نیا آن در اتیشرح جزئ
 ریش ریصدراعظم ام ،یخان لود قیرف محمد سردارهٔ نواس) خان یعل احمد انتیخ غدر و مخرب و شاز نق کاتب،

سقوط  و کابل بر حمله یبرا او مجهز کردن و یپسر سقاو در برابر دولت امان مقاومت و عیتشج که در (خانی عل
 جادیهللا خان و ا تیکه بعد از رفتن به قندهار با عنا بود او دیگو و کندیم ادیکرد،  یرول مهم باز ،یامان میدادن رژ
مه مستحک مواضع مستعده و همه «نبرد بودند، ۀآماد یبا طرفداران سقاو یغزن قندهار که در یدران اقوام انیم نفاق در

 کاتب[ 5۳]ص  8«.را فروهشته راه انتشار [فرار] در نوشتند
داد  امیخان فرستاده پهللا  بیحب رالسپهسا خان در خفا کس نزد پردل خان یعل احمد»: که دیگویم یگرید یکاتب، جا

 آن به شماست که به سرعت هرچه تمام انجامهٔ حوال نکیا و دمیجا رسان نیبد تارا  یکه من کار از راه خدمت گزار
 لیکه قبا یدرحال یمانع یاز آنجا ب ت را گرفته والق او ، شهر را تصرف کن، چنانچهدهیتر خود را به قندهار رسان

خود را در  انیشهر به قرب شهر فرود گشت و بودند، صحبت پادشاه باهم گرم نییدر شهر انجمن و در تع یدران
امان  اطاعت کردن و و عتیساخته، هفت روز مهلت ب عیشف قرآن و ابواب شهر را بسته و دهیدمار د ت والکه هٔ ورط

 دداد و از غدر احم خان خبرهللا  بیمنزل باغ فروکش کرد و به حب در رفتهیشان را پذ شنهادیخان پ پردل خواسته،
    [ ۲۳۰منبع، ص  نیهم] 9« خان خاطرش را شاد ساخت یعل

که  یا ارهیط روز نیا در وهم »:کندینکوهش م نیچن شهر قندهار را یاهال ،م(19۲9)می  1۳۰۸ جوزا عیکاتب وقا
 احمد یخبر سپردن عل و قندهار از شجاعت... شهر دیبع رتیغ یب یاهال عتیقندهار رفته بود؛ ب به روز گذشته در

 یدر کابل آورده و مناد ظهر قبل از خان به ساعت ده دل پرالر برداشته بودند به دست سپهسا استیکه به ر خان را
 تذکره] 10«فتح گشاد داده شد. هٔ شادمان توپ کی صد و کیحزن آور را ندا داده ؛هنگام نماز شام  خبر نیدر شهر ا
 [ ۲۳۲ص  االنقالب

 ریسف زیبخصوص همفر یخارج سیدسا و ،یاز عناصر ارتجاع داخل یبرخ یبا همکار یامان مین سقوط رژالپ»
 ،یائیاسترال" دیمسترو"معروف به  ینواریالواحد ش عبد و الرنس کشور مثل: آن گرید سیکابل و جواس در سیانگل
 خان بنام دو نفر یکردگ بسر نواریمردم ش طرف ازی سمت مشرق در ششده بود که ابتدا شور یزیطرح ر یقسم
 یامنظ یکابل از قوتها یوقت کابل به آنسو سوق شوند. و ینظامی روهایآغاز گردد، تا ن افضل محمد و علم محمد یها

 ل حملهکاب خود بر یروهایبزند و با ن ششمال کابل دست به اغتشا سمت سقو از هللا پسر بیآنگاه حب د،یگرد یخال
 11 .«دینما
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در محکمه مقرر شد، او  اردو سیرئو در دور نادر خان در آمد در خدمت نظام حبیب هللا کلکانی  اً احمد علی خان بعد
« خان یمحمد ول» هیبر عل یو ساختگ نیشاهد دروغ نیآن بوده و اول شکاریپ یدرواز« خان یمحمد ول» یتصنع

امان هللا »راز عدم تعهد شاه « خان یمحمد ول»به لفظ }اشهد باهلل{ شهادت داد که:  «نیخان لود یاحمد عل»ت: اس
ده حکومت بد گمان ش یاحوال داده است تا باال «نیحس دیس»و « هللا بیحب» یرا با بچه سقّا افشا کرده، و برا« خان
شاه با بچه سقا عهد قرآن بسته  مهیتنظ سیرئ ثیح به «یاحمد عل»که خود  یهنگام یعنی« شرارت گذاشته  یو بنا
عهد را از طرف شاه  نیبود که بچه سقا را مطلع ساخت تا ا« خان یمحمد ول» نیکرده بود ا نیاو را تضم اتیو ح

قا که س»کرده بود که هنگام وکالتش از شاه  حیکتباً تصر« خان یمحمد ول» کهیدر حال دینه شناخته و اعتماد نه نما
 نیاما من چن کندیم میجان شود آنگاه خودش را تسل نیبود خواهش کرد که با او عهد قرآن و تضم زیکوه گر ددز کی

شهادت خودش را ادا کرد  «یاحمد عل» یوقت« بدون شرط او را خواستم میو تسل رفتمیدزد نه پذ کیرا با  یعهد
 «یاحمد عل»به او افکند و جواب سابق خودش را تکرار نمود. آنگاه  یبا استحفار ]سزاوار] نگاه« خان یمحمد ول»
 12..."یهست نیبا هللا خا یهست نیو هللا خا»گفت  دهیوبا لهجه در ستادیبا

 انیعدلیه حکومت سردار هاشم خان در جر ریوز یفضل عمر خان مجددبه نقل از )افغانستان در مسیر تاریخ ( 
چهلمین روز کشته شدن نادر  درکه نتیجه نداد، نمود   قاسم خان دیس ریاعدام م یبرا زیادی یها  تالش مجلس وزرا

دایر  قتل نادر خان نیدر باغ صدارت در مورد متهمرا  یدولت ریدوا یملک نیافسران و مامور یاجتماعخان حکومت 
)عبدالرب تره کی و ابراهیم  خاندیگر را برای کفر گفتن؟؟؟ میر سید قاسم ی دو شاهد دروغین بار مجدد نی، انمود

 طرفداربه تحریک مجددی  گریو چند تن د..... اردو، سیرئ نیخان لود یاحمد علپیش نمود، در این اجتماع  کاموی(
و سر  یزیخان گرد یو عبدالغن لودینخان  یعل داحماجتماع صدارت  انیدر جر یبودند و حت قاسم خان دیاعدام س

 خان یاحمد علو  دندیکش نیمعارف حمله نمودند و او را به پائ ریوز ایبلند خان نائب ساالر به سردار فضل احمد ذکر
 شماوقت سردار ه نیقاسم خان برآمده بود و در ا دیس ریکه در دفاع از م "یکشتن هست قی"توهم خائن و الگفت  یبو

 {16۸ص غبار ـ } ".دیاندازه را نگهدار یقدر کیصاحب اردو  سی"رئ :آمده گفت شیخان پ
 و کفر گفتن و... مخلوط شوند، بازهم تیموضوع قتل شاه و دهر دینظر داد که نبا «یفتلیمیرزا محمد خان »که  یوقت

جز  زیصاحب شما ن ری"وزو سربلند خان نائب ساالر صدا زدند که :  نیخان لود یاحمد عل ،یزیخان گرد یعبدالغن
 ".دیاعدام شو کجایبا آنها  دیبا دیهست ینفر نیهم

 ریسف یهندوستان بار نخست هللا نواز»، گرفت ایتالیدر ارا امان هللا خان  حضرتیترور اعل میتصمخان  سردار هاشم
کابل  میرژ یهانج ییشدند که کار به رسوا ریدستگ ایتالیا سیمسلح او توسط پل یها ستیبا ترور نیافغانستان در برل

سکرتر سفارت افغانستان بروم فرستادند تا بهر  ثیرا به ح «خان یلاحمد ع» 19۳4 ی"در ماه م گریبار د. دیکش
 یبرا زیرا ن میمحافظ خاص خود حک نباریسپرده شده به هللا نواز خان را به سر برساند. هاشم خان ا فهیشده وظ یمتیق

 13که بازهم موفق نشدند"اقدام" به روم فرستاد"  نیانجام ا
 سپهساالرردو عریضۀ عنواني وزیر دفاع وقت محمد حسن شرق متعلم مکتب طبی ام( 194۲) 1۳۲1در زمستان سال 
  نوشته و تقاضا نموده بود که : [شاهاعلیحضرت محمد ظاهر ] برادر صدراعظم هاشم خان و کاکای  شاه محمود خان

ه همراه مدیر صاحب مکتب به خدمت شما جناب پدر بزرگوار، چند روز پیشتر که اول نمره صنف شده بودم ب"
مشرف شدم فرمودید: برای این که اول نمره از مکتب فارغ شده اید این قلم خود رنگ را به تو انعام می دهم و از 
خداوند تو را موفق و آرام می خواهم. من بچه های الیق را مثل اوالد های خود دوست دارم هر وقت مشکلی به تو 

 نزد من بیائی.پیش آمد می توانی 
پدر جان امروز سگ وان شما سگ شما را به عالج آورده بود معاش و مصرف ماهانه او و سگ او را پرسیدم 
تقریباً یک هزار افغانی بود. خودش گفت این سگ وقتی که شما مرغابی شکار می کنید در بین آب رفته مرغابی ها 

رض برسانم معاش ماهوار این اوالد وفادار را می آورد. چند دقیقه فکر کردم بخاطرم گذشت تا به حضور شما به ع
و زحمتکش شما ماهانه صد افغانی تعین شده، جائی هم ندارم لباس و خوراکه خود را هم باید از این پول تهیه کنم 
بناعاً عرض و خواهش میکنم چون آب بازی را خیلی خوب با بچه های هم بازی خود به انار دره آموخته ام اگر 

تر  ها را از سگ کرده خوب وان و مصارف سگ را برایم بدهید من در وقت شکار مرغابی معاش سگلطف کرده 
 14 "به امید لطف پدرانه شما. محمد حسن خورد ضابط صحیه از انار دره فراه  تر از آب بیرون میآورم و زود

ها، غربت و بی واسطه گی  این مطلب نهایت مهم است که محمد حسن خان با این که بی اندازه از درد ها و رنج
ه در ک ؟؟ چگونه جرئت توانسته یا چه پشتوانه قوی داشتههایش در صفحات قبلی کتاب مطالبی طویل نوشته، 

دارد. ورقه عرض را وی به احمد علی  ئی سوال جدا گانهاستبدادي ترین مرحله کشور به وزیر دفاع نامه بنویسد 
ای بلشویک بلشویک " ود او را بزنند و در جربان چوب کاری می پرسید :امر نمخان داد با مطالعه آن رئیس اردو 

  "بگو عریضۀ را کی نوشته کرده که ترا تحریک کرده که به بادارم با این جرئت عریضۀ بنویسی
بعداً دسته گل نرگس و پطنوس غذا های متنوع در شفاخانه برایش فرستاد !!!  احمد علی خان، شرق بقول از دکتور

 در زندگی خوشبخت و در قبر ":و پهلوی چپرکت اش بپا ایستاد !!! و گفته رویش را بوسید به عیادتش آمد و فردا
 15 ".آرام خواهم بود اگر مرا ببخشی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یک استثنا است جنرال عالی رتبه از یک متعلم مکتب اردو ، در اردوی جهان و به خصوص کشور های شرقی
و همین نکته قابل توجه و تعجب است که یک جنرال و رئیس اردوی وطن ما که برای حفظ منافع . معذرت بخواهد

ا ب ه و به سلسله پدر و پدر کالن در خدمت بیگانه قرار داشتوفادار نبودنه تنها شخصی خود به وطن و مردمش 
خوشبختی زندگی و جامعه لخ وجود درک هزاران واقعیت نهایت تنظام امانیه و مردم کشور خیانت بزرگی نمود با 

  را در عفو محمد حسن خان می یابد؟؟؟آرامش در قبر 
 پایان
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