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 ۲۰/۰۳/۲۰۲۲          احسان لمر 

 محمد ولی خان دروازی

 (2) به جهان معرف أفغانستان مستقل

یک نکته را تصحیح این سطور که بعد از نشر قسمت اول کاظم عبدهللا از جناب دکتور صاحب  سپاس بی پایان

خانم محمد ولی خان دختر مامای علیا حضرت سراج الخواتین )مادر شاه امان هللا( میباشد، نه »نمودند اینکه: 

دختر خاله اش؛ با این شرح که فقیرمحمد خان پوپلزائی برادر کهتر بی نظیر سلطان ـ یگانه دختر سردار محمدعمر 

خان لویناب بارکزائی بود. از این ازدواج دو دختر بدنیا آمد که یکی  خان پوپلزائی است که زوجه شاغاسی شیردل

آن سرور سلطانه )ملقب به "سراج الخواتین و مشهور به علیا حضرت مادر شاه امان هللا( بود که امیرعبدالرحمن 

مامای علیا او را در عقد پسر خود شهزاده حبیب هللا خان )بعداً امیر[ در اورد. به این اساس فقیر محمد خان 

 «.حضرت میشود

باید یاد آور شوم چون در این ارتباط بیشتر از  .و سپاسگذارم از عطف توجه جناب جهانی صاحب هم نهایت ممنون

   و دقت را در نظر داشتم. تا نهایت بیطرفی ممآخذ استفاده کرد 13

 

اما در »بر می آید: « فیاض نجیمی بهرمان»آنچه از نوشته آقای 

شخصیت های به مثل لودین یا محمد « جوانان افغان»درون جنبش 

ولی خان )وزیر دفاع پس از نادر خان( موجود بودند که با روسیه 

به توصیه محمد  1924شوروی نزدیکی داشتند. حتی بعد از سال 

ولی خان، یک تن از شخصیت های چپ طرفدار شوروی و عضو 

فرمانده عمومی  نام محمد عمر خان به حیث  فعال جوانان افغان به

ارتش یا لوی در ستیز مقرر شد که دارای تحصیالت بسیار عالی در 

زبان انگلیسی، روسی، فرانسوی و آلمانی تکلم  4آن زمان بود و به 

1«میکرد
 

« )اعلیحضرت امان هللا خانمحمد ولی خان دروازی شتاب زدگی »

 در تقلید از غرب را نمی پسندد ....

با آنهمه همکاری و سابقه دوستی سر انجام از شاه جدا شد و به بهانهً مریضی و معالجه از شاه رخصت خواست و 

 شاه 

                                                           
1
 از سایت  ــ 1920نخستین سازمانهای چپ رادیکال افغانستان در دهه تحت عنوان ــ « فیاض نجیمی بهرمان»ــ  

didgah.de/archives/253  نقل شده و نویسنده با استفاده از نوشته های مورخین و  2017جنوری  5مورخ
 .وقت آنرا جمع بندی نموده استمحققین شوروی 
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« وی را از وزارت حربیه سبک دوش کرد. ،امان هللا دو ماه پیش از سقوط
2
  

ر خوب میدید ، چنانچه زمانیکه حبیب هللا کلکانی برتخت سلطنت تکیه زد ، محمد ولی خان را با عزت و احترام و نظ

حبیب هللا خان موقف محمد ولی خان را نسبت به خود همیشه تقدیر میکرد و طی » فضل غنی مجددی می نویسد : 

 : فرمانی از روش محمد ولی خان اینطور تقدیر کرد

 ( 1348شعبان  23،  418محمدولی خان هر قدر عسکر ونفر که بخواهد داده شود. ) فرمان نمبر 

علیجاه عزت همراه محمد محسن خان والی و عزتمند سید آقا خان قوماندان ، صداقت همراه محمد ولی خان وکیل  »

سابقهً امان هللا را از حضور اجازه داده شد که به خانهً خود برود ، لذا شما را امر است که به مصلحت خود نامبرده 

واهد برایش مقرر کرده به نفری خود امر را بفهمانید که هرقدر نفری که برای پهره و حفاظت مالی و جانی خود بخ

در تحت اثر خود وکیل بوده و به مال و هستی و خود او تکلیفی نرسانند و محض برای حفاظت خانهً او باشند که از 

، ثبت  محل امضاء شیرجان ، مهر حبیب هللا «دیگر هم مزاحمتی به آنها نشود تا با آسوده حالی با عایله خود باشند. 

« فرامین دوره حبیب هللا خان  11صحیفهً 
3
  

از امریهً باال دانسته می شود که شاه محمد ولی خان مدت کوتاهی را در توقیف بوده و جمله اینکه ) محمد ولی خان 

می  بودن او را ثابت )خانگی( گردد ( در توقیف وکیل سابقهً امان هللا را از حضور اجازه داده شد که بخانهً خود بر

ولی خان در دوران امیر حبیب هللا کلکانی هیچ کاری را انجام نداده و خانه نشین بود و این میرساند که  محمد .سازد

کرد ، طبعا  علیه حکومت امان هللا کدام همکاری ننموده و اگر مي حبیب هللا کلکانی بر حرکات امیر وقت موصوف در

که محمد ولی خان را در کمک رسانیدن به امیر  بدست می آورد. و کساني تری را نظر به لیاقت و کاردانیش مقام بلند

 حبیب هللا کلکانی نسبت میدهند تهمت و دورغ است.
4
 

هللا خان همکاری داشتند   پاشی دولت امانی اکثریت روشنفکران مشروطیت دوم و کسانی که با شاه امان بعد از فرو

گشایی بیشتر   شاه مورد تعقیب قرار گرفتند. در این میان نادر شاه با عقدههللا کلکانی و پس از آن نادر   توسط حبیب

های مخوف انداخت. محمد ولی خان  خواهان را جوخه جوخه به چوبه دار بست و یا در زندان  اندیشان و آزادی دگر

به توطئه رجوع سال زندان محکوم شد ولی کینه شاه فروکش نکرده و  ۸دروازی نیز توسط نادر شاه در اوایل به 

را گماشت که با اتهام دروغین علیه این انسان بزرگ شهادت از جمله احمد علی لودین چند تن از چاکران  و.ندکرد

» ولی خان را چنین آورده است :  غبار صورت ماخدهً محمد کرد.  هللا کلکانی همکاری می دهند که با دولت حبیب

امان هللا خان را که برای تحکیم استقالل کشور خدمات سیاسی زیادی متعاقبا مردی چون محمد ولی خان وکیل شاه 

، با محمود سامی .... یکجا به محاکمه کشید. ) درحالیکه محمود م ( 1229بود حکومت در زمستان )  انجام داده

ولی خان  دسامی افسر نظامی و محل محکمهً او دیوان حرب بود نه دیوان عالی ملکی ( این کار برای آین بود که محم

گرفتن یک شاه درین حکم ،  یک شخص مشکوک و شبهه ناک وانماید. استناد نادر را در انظار مردم افغانستان ...

سقویها( بود که آنان از ترس تهدید حکومت جدید اظهار کرده بودند که در اغتشاش بچهً عهده ) عریضه جعلی از یک

 ان هللا خان هم بشمول سقاو تنها گناه آنها نیست بلکه رجال حکومت ام

                                                           
2

رسولی ــ نقش محمد ولی خان دروازی در تاریخ معاصر افغانستان ــ مجموعه مقاالت سیمینار ــ سر محقق سیما  

 73گرامی داشت... ص 
 
3
 از محکمه محمدولی خان  به نقل 266ص فضل غنی مجددی ــ  ــ  

 
4
 شهرانی ــ  
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 ها چندین قرارداد با این کشور بسته شد های نظامی فرانسه که پسان ولی خان دروازی حین دیدار از طیاره

خان  قبیل احمد علي کدام آنها از هیچ شاه متعرض که نادر نمودند. در حالي ولی خان از بچهً سقاو حمایت مي محمد

ذایی کنظر مخالفت سیاسی به دیوان عالی لودین و دهها نفر خارجی پرست دیگر نشد و تنها محمد ولی خان را از 

«تسلیم نمود.
5
  

کارش احمد علی خان  رئیس این دیوان عالی مصنوعی عبداالحد خان وردکی ماهیار و پیش»غبار عالوه میکند که : 

 «ننگرهاری بودندغالم  لودین و مدعی اثبات جرم مال امیر

عبداالحد خان » در محاکمهً محمد ولی خان منحیث سامع عضویت داشت و مشاهداتش را چنین می نویسد : که غبار 

 همان آدمی است که در غزنی شاه امان هللا خان را در مقابل بچهً سقاؤ تخریب کرد وبه عقب نشینی واداشت ، احمد

غالم یکی از  میر قاؤ را ضد شاه امان هللا با اسلحهً دولت مجهز ساخت. مالست که دهارهً بچهً سا علی خان آدم دیگري

سخت امان هللا خان بود که مقاالت خصمانه و ارتجاعی او در جریدهً انیس ضد شاه و ترقی و تحول منتشر  دشمنان سر

قرار داشته و  حسین خان از قبل تحت اشتباه سیاسی روشنفکران گردیده است. علی محمد خان و میرزا محمد

 استعماری مظنون بودند.... بطرفداری از سیاست 

شهود اثبات جرم علیه محمدولی خان هم مامورین و اعضای باند بچهً سقاؤ بودند از قبیل خواجه بابو خان کوهدامنی 

خانهً  ضرابخان رئیس  خارجهً بچهً سقاؤ ، آغا سید احمد زاده وزیر داخلهً بچهً سقاؤ ، عطاء هللا خان صاحب وزیر

داخلهً سقوی ، میرزا عبدالقیوم خان  عالم خان برادر وزیر خان قوماندان کوتوالی سقوی ، خواجه میر آقا سقوی ، سید

کارکنان حکومت جدید گل احمد خان  عمر خان و عبدالرحیم خان کوهدامنی ، همچنان از سقوی ، محمد مستوفی

خان بشمار  ولی سودی و زین العابدین خان جزء شهود علیه محمدملکیار معین وزارت عدلیه ، امیر محمد نام به

قتدار ، بیست و سه نفر از ا سر نفر از کابینهً بر میرفتند. اعضای این دیوان عالی هفتاد و پنج نفر و از جمله دو

«نفر از والیات بودند. ذایی و سی دوکشورای 
6
  

که پیش از همه در داخل محبس اعضای تحقیق که عبارت از ی افغانستان درمسیر تاریخ غبار چنین پیداست ارواز 

کردند و بعدا  از محمد ولی خان سوالها مي حسین خان دفتری و سه نفر دیگرخان ، میرزا محمد  حافظ جی عبدالغفار

لی خان یا ابتدایی در غیاب محمد و پا شد و اوراق تحقیقات باالیی و هـ ش بر 1308که جلسهً اول بتاریخ پانزدهً دلو 

ولی خان در قصر  در جلسه خوانده شد و بعد از پنج روز یعنی بیست ماه مذکور که بنام جلسهً دوم با حضور محمد

از اعضای  جعلی و دروغیناین محکمهً  ستور در حضور چند نفر از سامعین برگزار گردید. از جملهً مشاهدین در

غالم محمد غبار و یکنفر  ، عبدالرحمن خان لودین و خود میرجمیعت سیاسی جوانان افغان غالم محی الدین خان آرتی 

 خواهان مشهور هند بود تشریف داشتند. غبار این از شخصیت های هندوستان بنام راجه مهندرا پرتاب که از آزادي

                                                           
5
 62ــ غبار جلد دوم ص   
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 .62ــ غبار جلد دوم ص  
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همیشگی سنگین  رئیس جا داده شد. او همان چهرهً ارام و ولی خان احضار و مقابل میز محمد »: طور حکایه می کند

های کتبی خودش  جواب خود را داشت و با متانت و خونسردی قرائت اوراق تحقیقات ابتدایی را شنید. چون در

اتهامات متناقض هیئت تحقیق را به وضاحت تردید و ابطال نموده بود منتطر بود رئیس اتهامات حکومت را علیه او 

اشهد با هللا( اولتر احمد علی خان لودین بلفظ )و از جمله ثابت نماید. مدعی اثبات جرم شهود ساختگی را پیش کشید 

شهادت داد که محمد ولی خان راز عدم تعهد شاه امان هللا خان را به بچهً سقاؤ افشاء کرده و برای حبیب هللا و سید 

مدعلی که خود اح یعنی هنگامي« حسین احوال داده است تا باالی حکومت بدگمان شده و بنای شرارت را گذاشاتند.

را تضمین کرده بود. این محمد ولی خان بود که  با بچهً سقاؤ عهد قرآن بسته و حیات او خان بحیث رئیس تنظیمهً شاه

حالیکه محمدولی خان کتبا تصریح  بچهً سقاؤ را مطلع ساخت تا این عهد را از طرف شاه نشناخته و اعتماد ننماید. در

سقاؤ که یک دزد کوه گریز بود خواهش کرد که با او عهد قرآن و تضمین  بچهً » کرده بود که هنگام وکالتش از شاه 

جان شود آنگاه خودش تسلیم میکند اما من چنین عهدی را با یک دزد نپذیرفتم و تسلیم بدون قید و شرط او را خواستم 

فگند و جواب سابق خود ولی خان با استحقار نگاهی به او ا که احمد علی خان شهادت خود را ادا کرد ، محمد وقتي.« 

د محم«. ، با هللا خاین استی وهللا خاین استی» ریده گفت : د علی خان بایستاد و با لهجهً  را تکرار نمود. آنگاه احمد

شما رئیس اید حفظ آداب گفتگو را در مجلس بعهده دارید نباید اجازه دهید که : »ولی خان به رئیس مجلس خطاب کرد

ن هرزه گویی کند و اما من حاضرم که نه تنها از کارهای خود بحیث وکیل اعلیحضرت امان آدمی مانند احمد علی خا

اما رئیس مجلس مجال « هللا دفاع کنم بلکه خود را مسئول و جوابده تمام اعمال و اقوال اعلیحضرت امان هللا میدانم.

خان را با بچهً سقاؤ شهادت دروغین  نداد و شهود دیگر را پیش کشید که همه به نوعی از انواع وابستگی محمد ولی

«.دادند
7
  

اینجا مطمئن و آرام نشسته  سامعین بیطرف بکلی مبهوت شده بودند که چگونه دوستان و خدمتگاران بچهً سقاؤ همه در

 و احمدمایار چگونه دشمنان شاه امان هللا خان امثال عبداالحد نمایند و  و دیگری را به دوستی بچهً سقاؤ محکوم مي

، در حلی که شاه مرد دیگری را بنام دشمنی با شاه امان هللا خان متهم و محکوم میکند و خاندان نادر لودین علي

 .آشکارا ثابت نمودندسال خصومت و دشمنی شانرا با وی و محمود طرزی و همۀ آن نهضت  50خانواده نادر خان تا 

این شخص صادق » عین بایستاد و فریاد کرد : که غالم محی الدین آرتی از صف سامهمان بی عدالت گاه در 

 افغانستان را که شما زیر تهدید قرار داده اید ، چرا نمی گذارید که در هجوم این اتهامات وکیل مدافع بگیرد؟ و .... 

) ولی او رئیس مجلس او را کشان کشان از تاالر محکمه خارج کردند.  هنوز سخن این مرد در دهنش بود که به امر

 ازار شاهی رفت و مردم رهگذر را جمع و مخاطب قرار داده بیانیهً مفصلی راجع به شخصیت و خدمات محمددر ب

ضد ارتجاع و انگلیس  از جهتی محکوم میگردد که او ولی خان و توطئه خائنین علیه او ایراد کرد و گفت این شخص

 بود...(

و دراین  اگرچه من یک نفر خارجی »رئیس مجلس گفت : متعاقبا راجه مهندرا پرتاب در صف سامعین بایستاد و به 

 بین مجلس سامع هستم و حق سخن زدن ندارم ، معهذا شما را متوجه می سازم که محمد ولی خان از رجال بزرگ و

داری انجام داده است. باید  در ممالک خارجه خدمات قیمت المللی افغانستان است که برای معرفی کردن استقالل آن

در رفتار و قضاوت نسبت به او محتاط باشید و شخصیتش را در نظر بگیرید. تا کنون از طرف بسی آزادی شما 

صیت و حمایت او رسیده است.... ( خواهان ) مطلبش از مبارزین هندوستان بود ( تلگرافهای متعددی راجع به این شخ

که یک نفر تبعهً افغان بود ، تحقیر و توهین  خواست مهندرا را مثل غالم محی الدین خان آرتی ئیس مجلس چون نمير

«نماید ، به نرمی او را متوجه حفظ موقعش بحیث یک سامع خارجی ساخت.
8
  

تر ازین  : ) مضحکلدیهً کابل بایستاد و صدا کرد کهاز صف مقابل عبدالرحمن لودین ، رئیس ب» غبار ادامه میدهد : 

ولی خان باتهام طرفداری از بچهً سقاؤ شهودی  شخص مانند محمد محکمه در جهان نبوده است که برای محکوم کردن

گاران بچهً سقاؤ استند از روباه پرسید که شاهد ادعایت کیست؟ در  که علیه او آورده شده ، همه از دوستان و خدمت

 ... «شاهد منجواب دم خود را جنباند و گفت اینست 
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 12تر 5 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 

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

 

علی خان لودین از جاه جهید و با کمک دو نفر محافظ از دستهای سخنان عبدالرحمن خان تازه آغاز شده بود که احمد 

رئیس بلدیه شهر گرفته او را از مجلس خارج نمودند. رئیس مجلس هم جلسه محاکمه محمد ولی خان را خاتمه یافته 

 «اعالن کرد و خودش را به محبس فرستاد.

چون محمد ولی خان را به خیانت به امان هللا خان؟؟؟ متهم کردند، در همین زمان اعلیحضرت امان هللا خان طی 

 تلگرامی به محمد ولی خان نوشت: 

 عزیزم محمد ولی خان!»

محکمه می کنند. من می نویسم که نه به من تو خیانت کردی، نه  امروز ترا به جرم خیانت به من

 9«نه به مملکتبه مردم أفغانستان 

بعد از اخراج محمود سامی از » را در بارهً محمدولی خان چنین می نگارد :  1308دلو  22غبار جلسه دوم تاریخی 

ولی خان این بار نیز دفاع خودش را کتبا ارایه  محکمه محمدولی خان را احضار کردند ، و دفع جر خواستند. محم

جرم ، باز شهود گذایی را پیش کشیدند و آنگاه محمد ولی خان را مرخص غالم وکیل اثبات  نمود. رئیس مجلس و میر

«و خود حکم به خیانت او نمودند. فیصله این مجلس کتبا به شاه تقدیم شد.
10
 

چند نفر  اوتشکیل شده بود و خان نام ساختن و کشتن محمدولی خان از جانب نادر چون دیوان عالی فقط بخاطر بد

حبیب هللا کلکانی با او دوست و همکار بودند طور خفیه دستور و اشاره داده بود که بهر  رانگماشتهً خود را که در دو

گیرد و  نوکر نو آهو را بدو مي ،که گفته اند که شود باید محمد ولی خان خاین ملی ثابت گردد از آنجائي صورتي

روباه هایی بیش نبودند که با جنباندن دم شان کش  گان نادر آدمه بگفتهً مبارز نامدار شهید عبدالرحمن لودین گماشت

ثابت و دروغهای  خان شهادت میدادند. لذا بخاطر تعلق و تقرب به شاه جدید همه مسایل محکمه مطابق خواستهً نادر

و » : نماید مردانه را به آن ضمیمه ساختند و نادر فیصلهً این محکمهً ساختگی و گذایی را چنین تصدیق مي ناجوان

حکمهً محمد ولی و محمود سامی دیوان عالی تشکیل کردم ، آنها بحضور ملت محکوم به خیانت ملی شدند و برای م

 « جزای شان به حکومت تفویض گردید.

نادر شاه که همه اوضاع را توسط گماشتگان و مخبرهایش تعقیب میکرد و میدانست که در مجلس غالم محی الدین 

ولی خان  که به محمد های گفته اند ، اما از آنجائي اهان هند در بارهً او چه سخنآرتی، عبدالرحمن لودین و آزادی خو

 .دیده گرفت و آنها را از شمار خائنین بحساب برد طرف را نا کینه دیرینه داشت ، همهً نظریات مردمان بي

دار بود ، نادر از مقام سیاسی و نام او ترسیده در  خور ولی خان از محبوبیت زیاد ملی و بین المللی بر چون محمد

 خودش در مجلس مامورین ، نظامی و معارف و شهروندان به فیض محمد ذکریا وزیر خارجه  1309هفدهم حمل 

وی بعد از چند کلمه چون اوراق و متن فیصله را پنهان نگهداشته بود در تردد  امر کرد که اوراق تحقیق را بخواند و

حسب فیصلهً محکمه یک سزا حبس است و یک سزا  »: جلو سخن را بدست گرفته چنین گفت ادر شاه فوراافتاد و ن

ایستادند . آنگاه نادر شاه گفت ه ب مجلسیان اکثر اعدام پس اول طرفداران اعدام محمود سامی ایستاده شوند ...

باشند. مجلس که بین حکم اعدام و حبس ولی خان ایستاده شوند و طرفدران حبس او نشسته  دطرفداران اعدام محم

شاه به  محصور مانده و راه سوم نداشتند، پس جزای کمتر را انتخاب نموده و اکثریت در جای خود نشسته ماندند. نادر

ولی خان به  مجلس به اتفاق آراء اعدام محمود سامی را خواست پس او اعدام شود. در مورد محمد»شتاب گفت که 

حالیکه آراء حساب نگردیده بود و نشستگان بمراتب زیاد بودند ( به حبس او اکتفا شود و  آراء ) دراحترام از تساوی 

«مدت حبس هشت سال خواهد بود.
11
 .بوقوع پیوست 1920این واقعه درماه اپریل  
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 12تر 6 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 

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

 

ستثنای از اینکه محمد ولی خان کشته نشد ) مجلسیان به ا» غبار ختم جلسه را که خود حضور داشت چنین می آورد : 

 « شاه هم ختم مجلس را اعالم نمود. دادند ، نادر دستهً مخصوص گماشتگان حکومت ( همهمهً شادی سر

ً  گر. د کسی را علنا محاکمه نکردنادر شاه از آن به بعد تا زنده بو ولی خان را نظر به تقاضای وقت  محمد چه عجالتا

، ما در تاریخ دیدیم محمود طرزی نزد ولی او کشتن این مرد را وظیفهً خود میدانست .نکشت و محبوس نگهداشت

اعدام و .....نادر خان)ملعون( بود که حتی باید نامش گرفته نمی شد، داوی عمری را در حبس گذراند، لودین و بلوچ 

هـ  1312سنبله  24)  1933تابستان . لهذا در شدند، انیس به یک کلمه سفیر بریتانیه زندانی و در آنجا فوت شد و...

) جنرال غالم نبی خان چرخی ، جنرال  اعدام کنند. ش ( بدون علت و دلیل تازه یی امر کزد تا او را با چند نفر دیگر

مهدی خان ( بدار کشیدند. سید شریف سریاور نظامی شاه در زیر  خان و میرزا محمد خان چرخی ، فقیر محمد شیر

» دار به محمد ولی خان تکلیف کرد که خودش ریسمان دار را بگردن اندازد ، محمدولی خان استنکاف کرد و گفت : 

ن سید شریف با یک حرکت وحشیانه پیش شد و گفت: ) من ای« به نادر بگوئید که آمده ریسمان را بگردنم اندازد 

ریسمان را به گردنت می اندازم( و هم انداخت. محمد ولی خان باز گفت : ) به نادر خان بگویید که اگر تو هزاران آدم 

بازهم روزی رسیدنیست ملت افغانستان ماهیت اصلی ترا خواهند شناخت و حساب خود را خواهند  بکشی مثل مرا

« اجرا نمود. حرکات بی ادبانهً و  کشید یاور مجال بیشتری نداده ریسمان را سید شریف سر گرفت(
12
 

 در قتلگاه نادری کشته شد. سالگی ۴۲ ( بعمر1933سپتمبر  15 ) ۱۳۱۲ سنبله ۲۴ ماه در دروازی خان ولی محمد

 بادار»دربارهً اعدام محمدولی خان میگویند که او از مامور سراج الدین آمر زندان شنیده است که: عبدالصبور غفوری 

ولی خان وکیل را از برج کمنیر بردم بیچاره وکیل از مرگ خود بسیار خوشحال شد و گفت پایم کوتاه  محمدمه رفتم 

گفتم محمد » وی عالوه میکند که : « شده و مریضی دایمی دارم ، مرگ مرا از این همه غم و تکلیف نجات میدهد

پنج نفر غرغره شدند. گفتم مامور صاحب در کجا ولی خان در جملهً این نفر ها کشته شد؟ گفت بلی ، بلی همراه وکیل 

که دروازهً داخل  غرغره شدند گفت در حویلی محبس غرغره کردند. مگر این پنج نفر را در داخل محبس درحالي

محبس را بسته بودند و محبوسین در اتاق های شان بودند و اطراف محبس عمومی را یک تعداد عسکر احاطه کرده 

  «بودند بدار اویختند

ا از زبان مامور زندان گرفته و معلوماتش ر ارگ زندانی بودولی خان در  غفوری که خودش در وقت اعدام محمد

خان را  احمد گفتم جسد آنها چه شد گفت جسد وکیل را یکنفر از نوکر های او و جسد فقیر » ، چنین ادامه میدهد :است

خان  احمد جسد غالم جیالنی خان و شیر خویشاوندان او بردند.پدر ریش سفیدش و جسد مهدی خان را یک تعداد از 

 «را در پهلوی قبر غالم نبی خان در یک گوشهً خانهً شان در اندرابی دفن کردند.
13
 

دولتی نامه  روز 36جریان محاکمه و اعدام دروازی و یارانش در مطبوعات دولتی آن هنگام، منجمله شماره 

تحت عنوان ( انتِقام ذو عهزیز   للّاه  إِن  ) 47ابراهیم مبارکه در آغا ز با قسمتی از سوره  1312سنبله  20در « اصالح»

 چنین درج گردیده است: مدیر مسئول )برهان الدین کشککی(از سوی « اعدام خاینین وطن »
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 12تر 7 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 

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

 

 

  ش. 1312سنبله  25سال پنجم مورخ  ز نامه اصالحور

 همبستگیحزب کاپی از سایت 

محمد ولی که با سقویان جهت تباهی مملکت همدستی کرده بود و از دست همین خائنین از خیانات بزرگ »

 کاری  ناشناس، دچار سلطه سقویان و انقالب گردید؛ همه ابنای وطن عزیز ما مطلع اند و هم تفصیل خیانت  حقوق

مملکت است مطالعه های او را در کتاب رویداد ریاست دیوان عالی که راجع به محاکمه خائنین ملت و غداران 

اند. هرچند نامبرده در موقع محاکمه دیوان عالی که راجع به تحقیق اعمال خائنانه او دایر گردیده بود، مستوجب  کرده

بخشای افغانستان اعلیحضرت محمد نادر شاه   شد معذلک ترحم و الطاف شهریار استقالل و نجات قتل شناخته می

  «به هشت سال حبس تحویل داد.... غازی از قتل وی منصرف و مجازاتش را

 گردد: و برای توجیه اعدام این نماد آزادی و استقالل، اتهام واهی علیه او در عین مقاله وارد می

های که  جویانه و ریشه دوانی  قرار اطالعی که اخیرا بدست آمده محمد ولی در محبس هم از همان اعمال اختالل»...

خواست جرم  جویانه دیگری بود و می  ه اآلن کماکان مشغول دسائس فتنهمضر حال وطن بود، دست بر نداشت

تری را نسبت براحت و امنیت موجوده وطن ارتکاب نماید چون حکومت متبوعه ما همواره طالب خیر و رفاه   سنگین

اثبات  ملت و خواهان آسایش و سعادت مملکت است، درین مورد تحقیقات اصولی را تعقیب و بعد از اقناع خاطر و

جوئی محمد ولی، نامبرده محکوم به اعدام گردید، چنانچه دیروز آن خائن مفسد   افگنی و فتنه  کامل نسبت به شرارت

 «با غالم جیالنی، شیر محمد، محمد مهدی و فقیر احمد اعدام گردیدند.

 نویسد:  ده و میپنهان نمو« ی خدا شاه سایه»های شان را در قالب همان فرمول کهنه  در اخیر، این جنایت
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 12تر 8 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 

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

 

چون حافظ و ناصر این ملت صادق و امنیت جوی افغانستان ایزد تعالی است، خود آنها را به کیفر کردار شان »...

«رسانید و باین وسیله وطن عزیز ما از شر این خائنین مفسد نجات یافت.
14
 

ای  اما آقای خالد صدیق چرخی، پسر غالم صدیق چرخی و برادرزاده غالم نبی خان چرخی که هنوز کودک شش ساله
زادگانش راهی زندان گردید و پانزده سال را در آنجا سپری نمود، در کتابش  همراه با کاکا ۱۹۳۲بیش نبود در اوایل 

بندش، فاروق جان   حقیقت را از زبان هم« غانستانام در اف های حبس سیاسی از کودکی از خاطراتم: یادداشت»
 نویسد:  گرافی، چنین می  تیلی

پس از شهادت کاکایش ]غالم نبی خان چرخی[، او ]شیرمحمد خان، یکی از جنگجویان دلیر علیه رژیم سقوی »...

، مرزا خان هللا  السلطنه امان  نایب –هللا خان[ یکجا با جنرال غالم جیالنی، محمد ولی دروازی  و از طرفداران امان

ها  ترین شکل به قتل رسیدند. تمام این اعدام  رحمانه هللا و فقیر خان به بی محمد مهدی خان سرمنشی، خواجه هدایت

« بدون کدام تحقیقات جرمی و محاکمه صورت گرفت.
15

 

 گفتیم که جسد وکیل السلطنه امیردراین جا الزم می افتد که حکایتی را از زبان بازماندگان محمدولی خان بنویسم. آ

این  هایش ) محمد نبی ( از اعدام خانه محبس به بیرون برد. در ولی خان را یکی از نوکر امان هللا خان یعنی محمد

 وقت یک تعداد زیاد سفید پوشان که لباس های شان برنگ سفید ولی میالن به رنگ ابی داشتند جسد شاه صاحب محمد

 ولی خان در سر قبر ادا نمودند. اطفال کوچک محمد و در قبرستان رسانیدند و جنازه اش را بربرداشته  ولی خان را

وقت طفولیت این داستان را از بیرون خانه شنیده بودند ، مگر آیا آنها مالیک بودند و یا آدمی زاد معلوم نیست ولی 

را در مدارس و مساجد میفرستاد تا  متذکر باید شد که شاه محمدولی خان عادت داشت که خیرات و صدقات زیاد

مدرسین و طالب دچار تکالیف اقتصادی نگردند. روی این دلیل گفتند که آنهمه سفید پوشان که میت آن شهید را 

که جسد محمد  برداشته و جانب قبرستان برای دفن بردند ، به این فکر بودند که شاید همهً شان را نادر غدار به نسبتي

ت و احترام به قبرستان برده و دفن کردند کشته شوند و روی آن دلیل همگی خود را در کفن ها ولی خان را با عز

پیچانیده بودند زیرا که به عکس العمل حکومت یقین داشتند ولی از آنجائیکه اطفال محمدولی خان خوردسال بودند 

 .بخاطر ندارند که برسر آن کفن پوشان چه وقایع رخ داد
 

پوشان آبی رنگ و یا به اصطالح اصلی کفن پوشان فوق الذکر میر قاسم خان که بعد از تقریبا دو  مشابه داستان سفید

ماه از اعدام محمد ولی خان بخاطر قتل نادر غدار توسط دلیرمرد هزاره عبدالخالق بقول مردم معروف به سگ کش 

فت شرح حال خود در وقت اعدام محکوم به اعدام شد که از طریق همکاری های عالقمندان از زیر دار نجات یا

وقتیکه ما رسیدیم صحنه نهایت فجیح گردید و » عبدالصبورغفوری در داخل زندان چنین حکایه کرده است : 

عبدالخالق را یک عده مردان ناشناس که بعضی لباس های عسکری و برخی لباس های ملکی پوشیده بودند احاطه 

ار داده شدند و من هم در زیر دار برده شده ریسمان دار مانند آژدهای کردند و دیگر افراد هر یک در زیر دار قر

مخوف نزدیک گردنم آویخته بود. آواز های جگرخراش عبدالخالق بگوشم رسید که گوش های او را بریدند و چشمان 

 عداد آنها الیتناهیبعد از آن من رو به آسمان کبود اشکالی را به کثرت مشاهده کردم که ت.او را با چاقو ازکاسه کشیدند

و با لباس های نیم تنه هر کدام شان در آسمان نیله گون محو بود. نیم تنهً شان با پیراهن زنگاری بخوبی مشاهده 
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 12تر 9 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 

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

 

گردید. صفت حور که در قرآن کریم خوانده شده و دربارهً آنها تطبیق میگردد. من از مشاهدهً آن همه مخلوق زیبا محو 

 حور خیلهای تماشای محو و شدم فارغ دیگران و عبدالخالق قتل فجیع ووضع حنه مقتلو حیران شدم ، از مشاهده ص

 گفت و کرد کش بازویم از شخصی ناگاه که ، بودم گردیده ، بودند زمین مردم اعمال و پائین تماشای متوجه که

 او. بود آورده بمن را اعلیحضرت عفو مژدهً  که بود دربار معین حیدرخان ، شدم متوجه او به وقتیکه ، میرصاحب

 تماشای امید به باز من .فرمودند معاف اعدام از را شما تان خدمات و بودن سید نسبت به اعلیحضرت که داشت اظهار

 تعداد یک که دیدم گردید قتل صحنهً  متوجه چشمم وقتیکه. ندیدم ها آن از اثری آسمان در مگر. شدم آسمان اجسام آن

 بیرون شان های دهن از فجیع بقسم آنها های زبان و بیرون ها ازحدقه شان چشمان و آویخته دار در مقتولین زیاد

 بود افتاده خون جوی بین در که عبدالخالق آلود خون جسم چشمم مقابل داددر تکان مرا اجسام آن دیدن. بود برآمده

 و آمدیم زندان جانب محافظ تعداد یک با برخاسته جای از عاقبت ، ماندم خاموش و نشستم لحظهً  ، کرد مراجلب توجه

.« شدم داخل الم و غم محوطه این به باز
16
 

 

  جنایت های گورأفغانستان در دو دهه اخیر  دولت که  حالی  در. محمد ولی خان با همه خدمت سترگش برای وطن و منافع وطن،

 مبارزه صدها آرامگاه همسان آبچکان قول در بزرگ مبارز این آرامگاه آراید، می راوطنفروش  کاران دزدان و غارت گران

 .است موجود مخروبه صورت  بهدیگر  راستین

 

که به افغانستان آمد هجده ساله بود ، بعدا  زماني )خان(نادر

وظایف مختلفه به او داده شد و در طول اجرای وظایفش 

دربارهً مردم افغانستان و اطرافیان شاهان معلومات کافی 

بدست آورد و در زمان حکومت امیر حبیب هللا کلکانی 

و بقرار نوشته های غبار و دیگر »درخارج بسر میبرد 

کمک و تشویق انگلیسها از طریق پکتیا در  نویسندگان نادر به

مقابل حبیب هللا کلکانی لشکر کشید و با االخره بگفتهً محمد 

نادرخان حتما کابل را » ولی خان دروازی که گفته بود 

، حبیب هللا کلکانی را شکست « میگیرد و پادشاه میشود.

«.و خود در مسند شاهی تکیه میزند میدهد
17

 

 
را میتوان در یکی از عناصر اهل  با این محاسبه نادر»

غرض شمرد ، محمدولی خان که یک شخصیت نیک کردار 

 ملی و بین المللی بشمار میرفت از با اعتماد ترین شخصیت

های ارکان دولت در نزد امیر امان هللا بود. در طول 

یکی از  علیه او عقده گرفته بود و ماموریت هایش نادر بر

که یآد آور شدیم به محمد  قسمي وظایف او را امیرامان هللا

ولی خان واگذار گردیده بود که عقدهً نادر را زیاد می 

 «.ساخت
18
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 12تر 10 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 

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

 

که دشمنی با انگلیسها داشتند آنان را به هر وسیله یی که می یافت اعدام و یا در  قرار قول غبار ، نادر شاه کساني»

 خوش بودند ایشان نیز به بهانهً همکاری با امیر داشت و کسانیکه به پادشاهی و برگشت امیر امان هللا مي حبس نگه

 .حبیب هللا کلکانی دستگیر و اعدام میکرد و یا در زندان می فرستاد

برد محمد ولی خان بود ، و او را به بهانهً اینکه برضد امیر امان  را که باید اعدام مینمود و از میان مي ازجملهً کساني

هللا کلکانی فعالیت میکرد بزودی گرفتار و به زندان می اندازدهللا خان بود و به طرفداری حبیب 
19
 

 

 نامۀ از محمد ولی خان دروازی به اعلیحضرت امان هللا خان:

 

ش 1304 حمل اول آگاهی نامۀ
20
 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 بعد و الکریم و الحافظ و الرزاق عظیم، سبحانه و الحمدهللا

 :بعد و! العالی عظمته دامت افغانستان متعهد و متجدد شاه هللا امان آقای اشرف جناب

 درین انکه، بر دارم منت را خدای و سبحانه، ازاو ام یافته کفایت و هدایت آنچه بر گذارم شکر محنت در را خدای

 به که دارم شکر را خدای بازهم. ام نبرده منت کسی از او جز و دارم قناعت ندک ا و کوچک مکان بدین فراخ، زمین

 مایهً  آنچه. گرداند نمی ضعیف دنیا سرد و گرم احواالت در را باورم و امید تقرر، و عزل در فرفت و حضرت

 بی آزار را مومنی که باشم زده دست بعملی مبادا که ست ا درک ان از است من ضمیر در نهانی اندوه و نگرانی

 .باشم مانده غافل ازآن غرور و نخوت لباس در من و باشد شده عاید موجب

 و محروم مردم برابر در خویش وجایب و وظایف ترک از که نیستم، بیمناک آنقدر واجب ترک از خویش درگناه

 دستگاه در حضور مقربان و امور متصدیان از کسی و اند کرده تلف بسیار حق را ایشان چه. ام درواهمه وطنم مظلوم

 .است برنیامده بدفاع مالکین و سالطین

  بسیار خویش نامناسب وموقف نقش ز ا که نیست آن حضور، برای سرور، اوقات مزاحمت در سطور قم را منظور

 بوی سوی ازآن که میرود براهی مملکت ادارهً  کار در موجود احوال باشم، آموخته درست اگر بلکه باشم، آمده دلتنگ

 من والیت و صالحیت حیط به مملکت اختیارات که ام نبوده آن طمع در من...! میرسد مشامم به بزرگ غم و ناقراری

 گرفته نظر در باشد، داشته میخواهد یا و دارد که مقامی برای شخص ایمان و توان که، آنست در مملکت صالح باشد،

 .مینماید عموم منفعت ضیاع و مردم هالک بیاید، قدرت از که خصومت انگیزه. شود

 تا نشسته کمین در ست، ا ناراضی بسیار ما، مردم با جنگ ۳ و سیاسی معامالت نتایج از که انگلیس بهیهً  دولت

 پی در ها انگلیس که بینم می آشکارا به و گفته بارها من. کند ایجاد سر درد مملکت این مسئوالن به و بیاید فرصت

 .اند شده شما دولت داخل در کسانی با تفاهم و معامله انجام

 بازماندگان ها، اعتمادالدوله مملکت، اراکن -لشکریان ها، آغاسی ایشک ساالرها، سپه ها، آقاسی شاه سرداران، اینهمه

 مملکت مالی حیات رگ رگ ندارند، خوبی خاصیت فحاشی و عیاشی جز به که االحترام، واجب داران مرتبه و* امیر

 نظام در الصالح ذی آمران و اراکن کار کیفیت از عملی، سنجش یک در شما شخص قرار مطابق من. اند پوسانده را

 خان سیدقاسم میر به هیات مفصل گذارش در کردم، کنترول را وزارتخانه و اداره دفتر، هفتاد 70 از بیش سلطنت،
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 12تر 11 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 

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

 

 را حضرتعالی مردم فرزند فرزانه و مملکت صدر دلیل و منطق قدرت با و کنند شرح احوال صورت تا دادم وظیفه

 .رسانند آگاهی جاریه اوضاع قبال در

 و نزدیکان برخی نزد در شما فریبدادن فکر و حیانت خیال. گرفت صورت بار چندین سیاسی خاالت پریشانی شرح

 تعاقب و تدارک در روزی شبانه خان، محمد سلطان فرزاندان با برادران و خان نادر. است شده هویدا امیرزادگان

 قطع مردم از را پادشاه ارتباط و بفریبند سلطنت علیه سرداران غیر تراشی دشمن با را شما نزدیکان که هستند وقتی

 و صدیق کارداران همه بین که دانستم فلهذا نگردید، منعکس مکتوب های راپور و گزارشات از هیچیک چون. کنند

 .است شده پیدا ممانعتی سلطنت، مقام و دولت اجرایی سطوح در مومن

 باشد تا گرداند، واقف مملکت نابسامان اوضاع و دردناک آیندۀ به را شما که کردم خواست در طرزی محمود جناب از

. شود واگذار خاک صدیق فرزندان به صادقانه خدمت و گردد جدا" سهرداران" ز ا" ُسرداران"و فرمایند اصالحات که

 من غیابت بتواند اگر شوم، خاک تاِرک حاضرم افغانستان، جدای جدا ملت زندگانی بهبود و مملکت صالح برای من

 امیرالمومین، مولی" اسد بن علی"  که را شعری دیدم، خود حال مناسب. کند حاصل را کسانی خاطر رضایت موجتات

 الحکمتین جامع کاتب خراسان، فلیسوف انرا و است سروده خویش وضع در هجری 424 سال در بدخشان امیر

 :(الف) کنم ذکر خویش احوال برای است، کرده نقل مشاهده با( رح) ولی ناصر شاه حضرت

 وکفایت فضل نه نشد، شجاعت و جود   تــوالی الـم و نالـم نـم از شدـب رـگ

 تــــایـنـع دایـخ دـنـک رـگ نمـک ودـس   است بجای به مایه که را خداوند شکر

 تــوالی هـن رــاگ م،ــروزی او دـدهـمی

 دایتـه مـلیـاقــع دادست، هـــک اریـب

 حرمت و عزت هالک آفات این. میشوند گرفتار تکبر و غرور آفت به خویش، قدرت و درخورشأن به ادمها برخی

 امیر دستگاه در ام نوجوانی از که زحماتی. مینماید انسان عقل ضیاع و ایمان ذوال تکبر و غرور چه میشود، دیگران

 و مهمه کارهای پذیرم، نمی را ناباوری و تردید کارهایم در هرگز من. ست ا پرورده خوب بسیار مرا شدم، متقبل

 در چه آن از بعد و ایشان زمان در صادقانه های کوشش و سعی. اند مربوط عاقالنه های سنجش به سیاسی صالح

 به زود بسیار که، است کرده ایجاد من در را اعتماد ن امور، مدیریت و اداره های بخش در چه و سیاسات حوزهً 

 .باشم ناظر اعمال پیامد به و بگدزم سنجش

 سرافکنده درخود بابت ازآن و دادم انجام بموقع بود، شده سپرده بمن که راه آنچ خویش حوصلۀ و طاقت در خوشبختانه

 شوخی گذرانی، خوش تغافل، تعلل،. نکردم معطل بود، ممکن انجام و اجرا برای اگر دانستم، و دیدم که آنچرا. نیستم

ً  پرودگار توفیق الحمدهللا هرچه. نیست بنده شرشت در سرنوشت با بازی و باامور  .بود حالم شامل نسبتا

 باب در شما خیال و فکر داشتن معطوف برای و بشما" اگاهی های نامه" نام ذیل ها داشت یاد مجموعه درین راه آنچ

 اند حقایقی جمالت این نیستند؛ توصیه یا و گالیه ، شکایت نویسم، می و ام نوشته قصور، وانگیزۀ دلیل و امور رهبری

 راکه اندیش خیر و متجدد شاه آن و اند، کرده بدل بیهودگی و ظلم گنداب به را حاکمیت در تحول و عدالت زالل آب که

 کرسی از آرام نا عزیزان، از برخی وعیاشی پاشی زهر اثر در آرام آرام است، من نوجوانی و کودکی دوران یار

 آن از را هایم مشوره بهانه این با که دانستم حتمی پس. میشود داده قرار اثری بی و فراموشی پستوی به طلبانه ترقی

 .ندارم دریغ والدین امور مسئول و واقعبین دالور

 امیرمومن به امین وجیبۀ
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 12تر 12 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 

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

 

 

 

 ذیل استفاده شده است: در این مقاله از منابع
 

 .1393حمل  22بهروز پویان سایت همبستگی مقاله (1

  محمد ولی خان دروازیــ کتاب  دکتور نعمت هللا شهرانی (2

 مجموعۀ مقاالت سیمنار گرامیداشت از محمد ولیخان دروازی. عبدالغفور آرزو ــ مقاله (3

 مجموعۀ مقاالت سیمنار گرامیداشت از محمد ولیخان دروازی. جمال الدین سینا ــ مقاله (4

 و دوم. ــ جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ غالم محمد غبار ــ کتاب (5

 پیش اهنگ دپلماسی معاصر و چالش های فرا راه وی . اسد هللا شعور ــ کتابدکتور  (6

 . امانى حکومت علیه انگلیس هاى توطئه دکتور عبدالرحمن زمانی ــ مقاله (7

 سلیت أفغان جرمن..خان هللا امان اعلیحضرت عهد در أفغانستان دکتور فضل غنی مجددی ــ کتاب (8

 سایت دیدگاه ــ 1920نخستین سازمانهای چپ رادیکال افغانستان در دهه  مقالهفیاض نجیمی بهرمان ــ  (9

 داشت از محمد ولیخان دروازی. نار گرامییمجموعۀ مقاالت سیم سر محقق سیما رسولی ــ مقاله (10

 2020دسمبر  21 نو بهار لد صدیق چرخی ــ مصاحبه تلویزیونخا (11

 .یا زندان ارگ سرنشینان کشتی مرگ کتابعبدالصبور غفوری ــ  (12

 https://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=133رحمت هللا بیژنپور ــ   (13
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