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 ! خان؟ ! کلکانی بود يا امان تاراجگر خزانه ارگ حبيب

 

! کلکانی در کابل که به گفته مردم با ريشخندی و افتضاح تمام به پايان رسيد، تعدادی از  درپی خاکسپاری حبيب
! خان را به  برعکس امان! دزد نبود چون ثروت ارگ را غارت نکرد و  ھواخواھان او مدعی شدند که حبيب

 .دستبرد به خزانه ارگ متھم ساختند، ادعايی که پايه تاريخی ندارد
خوانديم که فيض محمد کاتب درباره جنايات و » حزب ھمبستگی«ر سايت  را د»تذکرا>نق:ب«ھايی از کتاب  بخش

 را )١(افغانستان«ای از جريده  نسخه. ديدھايش را بيان داشته است ! و يارانش به تفصيل چشم ھای حبيب چپاولگری
اين نشريه ھمان زمان از توطئه عليه . شد در اختيار دارم که توسط روشنفکران افغان در ھند بريتانوی نشر می

  :کنم ھايی از آن را نقل می ! خان پرده برداشته بود که بخش امان

وع را به حاشيه بروم و آن راجع بجواھرات و خزائن سلطنتی است، البته جا يک موض اجازه بدھيد در اين..«
! در موقع حرکِت خود از کابل تمام جواھرات سلطنت و اشياء  جا انتشار يافته و گفته است که امان ايد که ھمه شنيده

ی از جرائد خارجی نيز قيمت و خزانه مملکت را با خود ھمراه برد، اين قضيه بقدری شيوع يافت که حتی در بعض ذی
  .اشاعت يافت، ولی حقيقِت امر اين نيست

ُبچه سقا ھمين که ارگ را در تصرف درآورده و ذخائر سلطنتی چشم او را خيره کرد، شاھکاری در اين جا بکار برد 
که او ! را احضار و تحت شکنجه قرار داد  و آن اين بود که در ھمان حين ورود به ارگ وزير ماليه سابق امان

! خان در موقع حرکت خود از کابل تمام ذخائر سلطنتی و اشياء نفيسه  ورقه تصديقی بنويسد مبنی بر اين که امان
بديھی است وزير ماليه بدوا امتناع از اين کار نمود ولی در برابر تھديد و .ُو پول و جواھرات را با خود برده است

  . امضاء و مھر کرده تسليم داشتشکنجه ناچار تسليم و ورقه مذبور را نوشته

قيمت و وجوه را محرمانه از  ! شبانه امر داد، خزانه سلطنتی و اشياء ذی تا حدی که من از قضايا مطلع شدم، حبيب
  .جا مخفی داشت کابل خارج نموده به چند نقطه کوھستان مطابق دستوری که داده بود برده، و در آن

! خان با خود برده است،  ی اين که نشان بدھد، خزانه سلطنتی خالی است و اماناين اقدام او از دو نظر بود، يک
ديگر اين که برای روزھای سختی که شايد ھميشه انتظار آن را داشته باشد اين اشياء را در کوھستان که موقيعت 

   ٢ – ١٣۴٨>ول ا  جمادی٢٩، سال اول، شنبه، »افغانستان«جريده (» .باشد مخفی ساخت جنگی مھمی دارا می

  )١٩٢٩نوامبر 
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١٩٢٩ نوامبر ٢، »افغانستان«ای از جريده  صفحه  

که نتيجه تحقيق عميق او از عصر امانی است، » انجرقه ھای آتش در افغانست«ريه تالی استيوارت در کتاب 
 :نويسد می

ھا گفت که من در يک منطقه دور از سرحد افغانستان زندگی  ! خان زمانيکه به ھند رسيد به برتانيوی امان«
در کند، آرزو دارم که به صفت يک دھقان  ريزی توقف می ھا بدانند که من نزديک شان نيستم و خون ميکنم، که افغان

. ايتاليا به سر برم و آرزوی برگشت به افغانستان ندارم اين اغتشاش مرا غافلگير ساخت و باعث تعجب من گرديد
ام، تمام دارايی من چيزيست که فع: در نزدم موجود است که  ھای خارجی ذخيره نکرده من يک پول ھم در بانک

بدين ترتيب .... دران و ديگر ھمراھانم آنرا تقسيم نمايمباشد که بايد با برا معادل چھارصدھزار روپيه برتانيوی می
منشی قبول کرد، وی افزود شما بايد بدانيد که من مانند پادشاه  آمد ھای آينده را با شجاعت و بزرگ نتايج و پيش

خرج نيستم، من شب و روز برای سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک  ايران ولگرد و فضول
، ترجمه يارمحمد کوھسار کابلی، ص ١٩٧٣، »جرقه ھای آتش در افغانستان«(» .دھد امش وجدانی و روحی میآر

١٨۴(  

ھا  ! خان يک نامه که در ھند چاپ کرده بود، مخفيانه در افغانستان پخش کرد و تمام تھمت  امان١٩٣٠در سال «
ھا حسابات باز نموده نيز رد نمود و ادعای  را مبنی بر اينکه وی مقدار زياد ثروت کشور را با خود برده و در بانک

  )١٨۶ھمانجا، ص (» ...گری، حيله و فريب متھم کرد پوچ خواند، وی نادرخان را به فتنه
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!  در مورد مشک:ت اقتصادی امان  )١٩٣٠ اکتوبر ١١(» سيدنی مارننگ ھيرالد«گزارشی از روزنامه آستراليايی 
  .خان در ايتاليا

$ خان بعد از سرنگونی  يکی از اشتباھات جدی امان
حاکميتش اين بود که به نادرخان غدار و بعد ظاھرشاه 

لحن خفتبار فرستاد که تعدادی فقر و نامه ھايی با  بيعت
خانم . خوانند ناداری شديد را دليلی بر نوشتن آن می

 استيوارت درين مورد و وضعيت زندگی او در ايتاليا می
 : نويسد 

! خان که به جز از سلطنت  پولی کافی نداشتند، امان...«
ٔ◌انست با استفاده از انرژی  د کردن کدام شغل ديگر را نمی

ساخت، واقعا وی نجاری  ء خود چوکی و ميز میو قوه
او به ظاھرشاه نامه نوشت و اظھار تعھد بيعت .... کرد می

سفير افغانستان در روم به کابينه اط:ع . و وفاداری نمود
برد، لذا برای  ! خان در فقر شديد بسر می داد که امان

نامبرده معاش تعيين نمودند و به خويشاوندان او در 
ھمانجا، (» .تان اجازه دادند که از وی ديدن نمايندافغانس
  )١٩٠ص 

تاريخ عصر » جرقه ھای آتش در افغانستان«نويسنده 
  :امانی را با اين جم:ت به پايان رسانيده است

. ھا را خواندم، >کن در افغانستان بعضی مواقع وفاداری و صداقت را يافتم ھا بدگمانی و خيانت در اسناد برتانيوی«
! خان، عنقايی نھفته است، ھنگامی که  ھای مانند خواب ديدن ھای امان ريافتم که در بين خاکسترھا و خوابمن د

کشد چنانچه  ماند و اگر پکه زده شود، شعله يکبار ديگر زبانه می شود اکثرا اخگر از آن به جا می آتش خاموش می
ھای آن دوباره به آتش مبدل گرديد و تا امروز  يا جرقه! خان آتشی را افروخت و خاموش گرديد، اما اخگر  امان
  )١٩۶ھمانجا، ص (» .ور باقی ماند و خاموش نشده است شعله

_______________________________  

در ھر حال مبارزۀ روشنفکران افغانستان به «: نويسد ياد ميرغ:م محمد غبار در مورد اين جريده می زنده )١
  !  امان بعضی از اينھا با افغانان مبارز در خارج و منجمله شاه. در داخل کشور منحصر نماندتبليغات شفاھی و قلمی 

را بمبارزه عليه رژيم نادرشاه " افغانستان"ئی در عبور از کشور ھند، جريدۀ  ارتباطی برقرار کردند، و دسته
گام اغتشاش افغانستان، بزبان دری ھای ھندوستان ھن اين جريده توسط مرتضی احمد خان يکی از افغان. کشاندند

سخن زد، ) راجع به ھرات(منتشر گرديد و از تماميت ارضی و استق:ل کشور در برابر ادعاھای بعضی جرايد ايرانی 
لھذا از طرف روشنفکران افغانستان که خود در داخل نميتوانستند جريده و ارگانی داشته باشند بخوبی استقبال 

ھا نبود، پس طبق  ئی ديگر به نفع سلطنت افغانستان و ھم مطبوع خاطر انگليس ن جريدهالبته نشرات چني.... شد
. پيشنھاد وزارت خارجۀ کابل، جريده از طرف حکومت انگليسی ھند متوقف و مرتضی احمد خان داخل زندان گرديد

ط بموافقت حکومت انگليس با سليقه مخصوصی که در چنين موارد داشت، خ:صی مرتضی احمد خان را مشرو
» .ًحکومت افغانستان نمود، و باينصورت مرتضی واداشته شد که کتبا از شخص نادرشاه معذرت بخواھد

  )١٣۵ و ١٣۴، جلد دوم، صفحات »افغانستان در مسير تاريخ«(

  ): افغانستانسايت ھمبستگی:منبع(

http://www.hambastagi  

 


