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  مقاله اول 

  

  در شمالی پيدا نميشدتری  نام م نيک آددزد کلکاناز

   ؟ ش کتاب مينوشتمورددرخليلی استاد   که
  

 ھايش رشک روضۀ رضوان است، که تاکستان،حوزۀ شمالی
محمدعثمان خان پروانی و جوھرشاه : فرزندان برومندی چون

استاد غ:م : غوربندی، شجاع الدوله خان غوربندی،و دانشمندانی مثل
ئين، پوھاند دکتورحسين يمين ،داکتر دوست محمدپروانی، پوھاند علی آ

سيد سعدالدين ھاشمی، پوھاند فاضل صاحب زاده، استاد عبدالحق واله 
وشاعرانی چون سرشار شمالی وليلی صراحت سرشاروغيره به 

ستايش Jيق که  ھريکی از آنھا جامعه افغانستان تقديم داشته است، 
اد بود ونوشتن کتاب يا رساله ای جداگانه ذاری محافل يوبرگ تقديرو

بجای ستايش از اين مردان قلم ،ھمان ديار شاعرخليلیاستاد ، مگر اند
با که  یکلکانبنام حبيب هللا ويک آدم  بيسواد دزد يک از  وانديشه،

وسپس مسبب بسا   امانی رژيم مترقیسبب سقوطدزد خود ھمراھان 
 ناموس مردم افغانستان گرديد،بدبختيھا وآدم کشيھا وتجاوز به مال و

  !؟ه استدکر ستايش عيار وجوانمرديک درسطح  کتابی نوشت واز او

حبيب هللا خادم دين (ه ستايشنامبا نگاشتن  خليلیبدون ترديد 
 انتقام اعدام پدر خوداست خواسته   ) عياری از خراسانيا رسول هللا

دحسين خان پدر استاد خليلی ميرزامحم.را از شاه امان هللا بگيرد
رئيس پوليس (عھد امير حبيب هللا خان وکوتوال مستوفی الممالک 

 در نخستين که بودعھد اميرعبدالرحمن خان ) وضبط احواJت
  .حکوم به اعدام شدمهللا امان شاه ھای بقدرت رسيدن روز
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ھای ناروا  نتيجه اتھامرا  اعدام مستوفی الممالکعلت  برخی
 مادرامان هللا خان که مناسباتش با ونابجای او نسبت به عليا حضرت

امير برسرزنبارگی اش  خراب شده بود،ميدانند؛ وبرخی ھم دست 
را که براثر فيرتفنگچه برامير ) حزب سری در بار(مشروطه خواھان

در شوربازارگرفتارشده بودند ودر زندان شکنجه ميشدند وانتظارمرگ 
 خان ومادرش  را خود را داشتند ومستوفی الممالک شھزاده امان هللا
داکتر کاظم  ولی. محرک اين قضيه به اميرمعرفی کرده بود، ميدانند

 پس الممالک مستوفی اعدام حکم:"د�يل ديگری می آورد ومی گويد
رژيم  عليه نظامی مقابله جھت سعی اتھام به مؤظف شورای تائيد از

 عساکر جدی تقاضای اثر به نيز و" بغی "اتھام به يعنی جديد
 برسانند،صورت قتل به درھمانجا را او ميخواستند که آباد درج,ل
 مشروطه "ضد سوابق قوی حتمالا به حکم اين در اما ؛گرفت
داکتر کاظم ،اسرارمرگ امير (." بود دخيل غيرمستقيم بطور نيز او "خواھی

  .)، افغان جرمن آن,ين21حبيب 6 ،قسمت 

 ری از خراسانعيا«ابجد خوانی ميداند که استاد خليلی کتابھر
 را به منظور تخريب شاه امان هللا، و تشويق وترغيب جوانان  »

کوھدامن وکوھستان به بغاوتگری ودزدی وتاراج کابليان، ودر 
 .استغانستان نوشته مجموع  به غرض نفاق افگنی درميان ملت اف

 در دوران اقتدار ربانی ومسعود با  کتابنتايج بسيار خطرناک آن
مصايب . ًل ھندوکش عم: به اثبات رسيده استپشتونھا در شما

فراوانی که بار اول در آستانه سقوط داکتر نجيب هللا جھت تصفيۀ 
قومی بر پشتونھای شمال ھندوکش  تحميل شد، و بار دوم  درعھد 

را بخود » سقوی دوم« مسعود وارد گرديد، نام -حکومتداری ربانی
  .گرفت

ابل از سوی بچۀ سقو  در روز ھای اول اشغال کاستاد خليلی
فرمان قتل او بکار آغازکرد واز ھمان آغاز کار  سرمنشی درباربحيث 
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 را بخاطر  خانخواھان امان هللابسياری از مشروطه خواھان وھو
وخانواده . نمود وصادر حبيب هللا کلکانی ممھور ھرُاعدام پدر خود با م

  .ھای زياد بيگناھی را به ماتم نشاند

ساJر عبدالرحيم خان، مزارشريف را از پس از آنکه نايب 
چنگ ھواداران امانی تسخيرنمود وبقصد فتح ھرات حرکت ميکرد، 
خليلی که خواھر زادۀ نايب ساJر ميشد، بحيث مستوفی وJيت بلخ 
مقررگرديد، و در بلخ فجايع فراوانی را مرتکب شد که در مقاله 

نھا اشاره شده درھمين مجموعه بدا» ... پسرکو ندارد نشان از پدر«
  .است

استاد خليلی که در دوران سلطنت ظاھرشاه از راه مداحی به 
جاه ومقام وکالت وسفارت رسيده بود، در دوران حاکميت حزب 
دموکراتيک خلق وحضور قشون سرخ درکشور از امريکا به پاکستان 

، ضياء الحق حاکم نظامی پاکستانآمد  وبا سرودن اشعاری در وصف 
 ، بحيث مشاور امور فرھنگی افغانستانافغانستان اولدشمن درجه 

از سوی سازمان استخباراتی آی اس  پاکستان ويک عنصر بدرد بخور
 دراينجا دو او.داده شد قرار  درکنار ضياء الحقآی تشخيص گرديد و 

  :کار بزرگ اما خاينانه در حق کشور وملت افغانستان انجام داد

باراتی آن کشور  يکی تشويق ضياء الحق ومقامات استخ
 برای حمله بر )رئيس آی اس آی( بخصوص اختر عبدالرحمن

که پاکستان به اين خواست  خليلی بعد از خروج قوای  بودافغانستان 
 عمل کرد وبرافغانستان حمله نمود 1989در  شوروی از افغانستان

عياری از «تاب کخيانت دومش به ملت، نوشتن  وشکست خورد، و
 از ساJر  بود که در آن ربانی تمنایاست وبخوًظاھرا» خراسان

بدست » عيار«ماسکبا قھرمان مجاھد  ، يک  کلکانیدزدان حبيب هللا
 وغارت وچپاول وتجاوز نوع  تا شيوه  ھای راھگيری،ه استداد

نفاق افگنی (تدريس کنند وماھی دلخواه خود به مجاھدين  را یسقو



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

8

اما ھر انسان .دست آورد از اين کتاب برا ) ميان اقوام پشتون وتاجيک
و آدمکشی ھای  راھزنی آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و

  .است فاصلهاز زمين تا اسمان   کلکانیحبيب هللا

در ذھن ھرباشنده باسواد وتحصيل کرده شمالی اين سئوال 
 که چرا استاد خليلی به ستايش از کارنامه ھای وطن خطورميکند

پروان دست نيازيد  ندان با شھامت کوھدامن و فرز از پرستانه يکی
ولی در وصف  يک دزد وجنايتکار بيسوادی که نه از دين چيزی 
ميدانست و نه پای بند دين ودينداری بود و با روی کار آمدنش، 

 یوی فرزندان کشور بسته شد، کتابدروازه ھای علم  ومعرفت بر ر
ياری وجوانمرد وهللا وسپس يک ع و از اوابتدا خادم دين رسشتنو

  د؟يتراش

ھاشميان،که کتاب عياری از خراسان را خوانده است،آنرا داکتر
می نامد و نظر خود را در بارۀ آن چنين ابراز " دروغنامه"يک 
عياری "به رب العزت قسم ياد می کنم که وقتی دروغ نامۀ « :ميکند

او را خواندم، صرف نظرازجعليات و بات و پتاقھای رقم " از خراسان
که برای بلندبردن وآدم ساختن يک ) سوته پای ھای کابل(کوچۀ 

ُآدمکش غول ولچک دراوراق آن دروغنامه از نوک قلمش استفراغ 
شده است، چيز ديگری نيافتم و تعجب کردم که نوک قلم استادی مانند 
خليلی،اين دنائت وپستی را چطور پذيرفته؟ که از يک حيوان آدم 

؟ و نه که در تحت ! لم را فروخته است ساخته و ھم شرافت ادب و ق
که خود فروشی وانعام، ھردو را " ضرورت ھمان روزگار"شرايط 

در برداشت، رقم شده باشد؟؟؟ وھرگاه که چشمم بنام آن استاد ادب 
بحيث  مولف آن خباثت نامه می افتاد،از خجالت آب ميشدم وباور 

افغانستان دروقت نمی توانستم که استادخليلی، سرساQر قافلۀ ادبای 
" عاشق"خود، دخترمعصومی را از يک خاندان شريف، به دروغ 

مرد دانگه ای و لنده غری ساخته باشد که مسن تر از سن پدرش 
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نگارگر،   ھاشميان، پورتال افغان جرمن، نوشتۀ اخير استاد(  »بوده باشد؟؟؟
19/8 /2016(  

 با سرھم بندی مشتی دروغ وتھمت بستن به يکی ازخليلی 
بی نظيربيگم دخترسردار محمدعلی خان (دوشيزه گان محمدزائی

، کسی که به سبب نفرت از ازدواج با )نواسۀ اميردوست محمد خان
بچۀ سقو زھر نوشيد تا بميرد ولی خانم آن گرگ درنده خوی نشود، 

را نوشته ودر آن از عاشق شدن آن » عياری از خراسان«کتاب 
ر اعمال قھرمانی  وعياری او دوشيزۀ  شيرپاک به بچۀ سقو بخاط

سخن زده است که  ھم از لحاظ تم داستانی وھم از جھت وقايع تاريخی 
اما متاسفانه که اين  .بيش از يک بستۀ دروغ وتھمت ارزشی ندارد

برخی  کتاب، درميان جوانان شمالی وکوھدامن خوانندگانی دارد و
صوير وتصور ت» عيار؟«ميخواھند خود را در قالب حبيب هللا کلکانی 

   .نمايند

خليلی با نوشتن کتاب عياری از خراسان،در واقع سعی کرده تا 
دزدی وجنايت وتجاوز به مال وناموس مردم را از سوی حبيب هللا 

 کرکتر مردم خراسان واز اخwق و کلکانی ودار ودسته اش، جزئی از
آنگاه اين روش و رھکار  جوانمردان بشمار آورد و جمله عياران و

را درميان جوانان کوھدامن و شمالی ) زنی وتجاوز وغارت مردمرھ(
ترويج وتعميم بخشد، ولی  از فداکاری و جان بازی آزاد مردانی چون 

مير بچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان اوپيانی و ميرمسجديخان : 
کوھستانی و ميردرويش خان قشقاری وميرسيف الدين خان گلدره ئی 

  .يره يادی نميکندوعلی خان تتمدره ئی وغ

   دزدی و جنايت رمی بايدھر شخص با درک وآگاه و با فھم کشو

    و دروغ گوئی  تا کند و تقبيح و تجاوز به حقوق ديگران را محکوم 

 تلقی  مشروعناروا ونا دزدی و تجاوز به ناموس مردم يک عمل 
  .شود
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جاھل، ويک شخص ،  مشھورراھزن وبچه سقاو،يک آدم دزد
 وفرھنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر ضد مظاھرتمدن

ارتجاع وآله دست انگليس بوده و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ 
افغانستان است که کارکردھايش برای ھيچ يک از ھموطنان و 

  .ھمشھريانش جز شرمساری چيزی در بر ندارد

به معاصر بچۀ سقو وحکومت او درکابل،کاتب فيض محمد
   :، مينويسد)1929  جنوری18( اشغال ارگحوادث روزارتباط 

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين وزيرجنگ « 
وپردل سپھساQر او وغيره دزدان که ھرکدام نام منصب بزرگی را 
برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، دسته دسته 

و  دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران ،وجوق جوق شده
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 خويش بردن دريغ نکرده، تا 

مارچ، سنۀ 11امروز که يک شنبه بيست وھشتم رمضان مطابق 
  ھست، اين فعل وعمل جاری1929 وسنۀ ميwدی 1347ھجری 

  )71فيض محمدکاتب،تذکراQنقwب ، ص (» ].است[

  بخاطر ھمين تجاوز ودست درازی به عزت وناموس ديگران از 

 گواھی فيض محمد کاتب سوی بچۀ سقو ودزدان ھمراه اواست که 

ساQر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم  «:ميدھد
فيض ( » . ودر حقيقت ونفس اQمر ھادم آن بوددين رسول هللا نھاده

  )296تذکراJنق:ب ، ص  کاتب، محمد

ھيچيک از اصول جوانمردی وعياری که در متون تاريخی 
اخ:قی مردمان منطقۀ ما ذکر شده، در وجود حبيب اندرزنامه ھای و

حبيب اوز او ديده نمی شود، پس ناميدن ياران فاسق ومتج هللا کلکانی و
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، توھينی بزرگ به عياران وجوانمردان »عياری ازخراسان«ثهللا بحي
  .تاريخ کشوراست

کسانی که پسر سقاو را مردی عيار و جوانمرد می شمارند، 
عصمت صيانت آنھا معنای عياری وجوانمردی ومعلوم ميشود که 

    .را نميدانندديگران و انصاف  دادن از خود  ناموس 

 : ردی  شمرده ميشدچند چيز ازاصول مھم عياری و جوانم 

ت�رين م�ردان از ھم�ه  و ب�دان ای پ�سر ک�ه ج�وانمرد... «
  :آن بود که با چندگونه ھنر بود

   يکی آنکه دلير ومردانه بود و شکيبا به ھرکاری،

   وصادق الوعد باشد، 

  وپاک عورت و پاکدل،

 و زيان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھ�ر 
  سود دوستان روا دارد،

  گيرنباشد و به اسيران دست درازی نکند، ن و زبو

  وبيچارگان را ياری کند و بد را از مظلومان دفع کند،

 و ھمچنان که راست گويد، راس�ت ش�نود و ان�صاف از 
خ��ود بدھ��د ،و ب��ر آن س��فره ک��ه ن��ان خ��ورده باش��د، ب��د 

 . )٢٠١الدين تھرانی ،ص   قابوسنامه، چاپ جwل( ».نکند

ا مرامنامه فوق ديده ميشود، ھيچ يک را شرطنامه ي که در  از اصولی
در کجای فرھنگ نميدانم  بچۀ سقاء مشاھده کرد، وجود نميتوان در

« :ويدکه ميگ  ديده بود که»عياری«حبيب هللا خصلت گوشه کارھای 
حبيب هللا درضمن رھزنی به کارھای دست  زد که نام او را به عنوان 

در دزدی ھای که ....يک شخص جسوروخوش قلب بلند آوزاه ساخت
در کوھدامن واطراف آن ارتکاب ميکرد، تنھا اشخاص پولدار 

 به دارائی .ًخصوصا طبقۀ رشوتخوار وسود خور را ھدف قرارميداد
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مھمتراينکه به زنان مردمان کم بضاعت خود داری ميکرد واز ھمه 
» .احترام ميگذاشت واز تعرض به ناموس اشخاص پرھيز ميکرد

  )563،ص 1فرھنگ ج(

سند وشواھد تاريخی برويت چی لوم نيست که فرھنگ مع
ھدف . تعرض به ناموس ديگران پرھيز ميکرديد که حبيب هللا از ميگو

دروقت  جنگ نادرخان خاندان ناموس او اين است تا بگويد که او از 
   حفاظت کرده است؟ با خود

، ھيچگونه  کاتب در سراسر کتاب تذکراJنق:ب فيض محمد
پاکدامنی وحرمت گذاری  که نشانگر ديده نميشود روايت وحکايتی 

  .وديگر ھمراھان او به ناموس ديگران باشدبچۀ سقاو و سيدحسين 

  : اپريل مينويسد 15کاتب به ارتباط وقايع روز 

زوجۀ شاه ولی خان و زوجۀ شاه )  اپريل15/حمل26(در اين شب«
 محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه امان هللا
خان ودومين خواھر عwتی او وسومين خواھر محمدسليمان خان بن 
سردار محمد اصف خان ھستند، وبه امرحبيب هللا ازخانه حضرت ھا 
در ارگ به حضور او جلب شده ، معاملۀ ايکه در خلوت با ايشان 
درميان آمد، معلوم نگشت که ھمان معامله شب قبل،برسر ايشان 

  .)140 فيض محمدکاتب، تذکراQنقwب، ص(.».فتبه سر رگذشت يا محترمانه 

 اپريل، به امر بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات 16/حمل27 و روز
نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات شور بازار به ارگ آورده 

،با ... امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، درپايان کار«ميشوند، 
 تذکراQنقwب، (».صت يافتندھتک پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخ

  ) 144ص

وھم در خwل اين احوال «:کاتب در ادامه  می افزايد
دخترسردار محمدعلی خان پسر سردار پيرمحمدخان بن سردار 
سلطان محمدخان برادر اميردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه 
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سلطان، دختراميردوست محمدخان است، وحبيب هللا  او را خواستار 
عزم انتحار زھر آشاميده و به معالجه صحت مزاوجت شده واو به 

، دوباره به اجبارخواستار او شده، واو اباء نموده، به ]بود[يافته 
درب سرای مادرش سپاھيانی که از رحم به فرسنگھا دورند، گماشته 

ودختر . حکم کرده که به زور دختر را به بستر مخالطت می کشم
نشدند وآخراQمر او را به ومادر تن به مرگ داده تا اين روز، پذيرا 

  )144تذکراQنقwب، ص( ».اجبار واکراه برده، تصرف شد

نميدانم اعمال فوق الذکر بچۀ سقو درحق نسوان خانوادۀ 
  ، ناموسداری است يا بی ناموسی؟ فرھنگنادرخان از نظراقای 

جای ديگری فرھنگ اعمال بچۀ سقو را ھمسان يعقوب ليث 
ن مثالی که درتاريخ  برای حبيب هللا بھتري« :عياردانسته مينويسد

ميتوان سراغ کرد، يعقوب ليث صفاری است که از رويگری به 
رھزنی واز رھزنی به عياری و از عياری به پادشاھی رسيد وخاطره 

 )1/585ج( ».خصلت ھای نيک خود را در تاريخ به يادگار گذاشت
ا کاش فرھنگ يک نمونه از کارکردھای اخ:قی ومظلوم نوازی ي

پاکدامنی يعقوب ليث را در وجود حبيب هللا کلکانی سراغ ميداد تاما ھم 
به آن باور پيدا ميکرديم ومی گفتيم آنچه کاتب وديگران در باره فسق 

  .وفجور ووقاحت اعمال بچۀ سقو گفته اند، درست نيست

 آراسته با خصايل وصفات ان عياری از، يکیيعقوب ليث صفار
ھمت ا انجام کارنامه ھای مشحون ازعياری بود و بجوانمردی و

 . ناموس داری و حمايت  از مظلومان به پادشاھی رسيده بودوغرور
 در حالی که آنطور که فيض محمدکاتب شھادت ميدھد، حبيب هللا

   .بوئی نبرده بودجوانمردی عياری و، از کلکانی

از سوی   مظلومان داری وحرمت ناموس  ناموسداستانی ازبه 
  :توجه کنيدفاری  صيعقوب ليث 
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] در زرنج[قصر خود ) چمن( در خضراء  ليثروزی يعقوب «
برای بار عام نشسته بود، مردی بديد به سر کوی سينک نشسته و 
سر به زانوی اندوه نھاده، اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را 

حال بر گوی ، گفت اگرملک فرمايد تا خالی : پيش من آر، بياورد گفت
ای ملک حال من صعب تر از آن : گفت. د تا مردمان برفتندکنند، فرمو

سرھنگی از آن ملک ھر شب يا ھر دو شب بر . است که بر توانم گفت
دختر من فرود آيد از بام بی خواست من و از دختر، و ناجوانمردی 

گفت Qحول وQ قوة اQبا� چرا مرا . ھمی کند و مرا با او طاقت نيست
 شو، چون او بيايد اينجا بيا به پای خضراء نگفتی ؟ برو به خانه

مردی با سپر و شمشير بينی باتو بيايد و انصاف تو بستاند، چنانکه 
مرد برفت آن شب نيامد ديگر شب آمد، . خدای فرمودست ناحفاظان را

مردی با سپر و شمشير آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی 
اندر سرای آن مرد بود، يکی عبدهللا حفص بدر پارس و آن سرھنگ 

شمشير برتارکش بزد و بدونيم کرد و گفت چراغی بيفروز چون 
. گفت نان آور، نان آورد،  بخورد. آبم ده، آب بخورد]: گفت[بفروخت 

با� : پس مرد را گفت . پدر نگاه کرد يعقوب بود خود به نفس خود
با خدای با من اين  سخن بگفتی نان و آب نخوردم و  العظيم که تا

تعالی عھد کرده بودم که ھيچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارغ کنم 
  )266 ، 265 تاريخ سيستان، ص (»...

بنابرين برچسپ ھای عياری وجوانمردی به بچۀ سقو،ونوشتن 
  . کتاب در بارۀ او ، شبيه آب در ھاون کوبيدن است

 ، پاشيدن خليلی در باره حبيب هللا ازاثرات مخرب کتابيکی 
 درميان زھر انديشۀ قلدری و زورگوئی وبغاوتگری ومحلی گرائی

چنين کتابی است مخرب  و بنابر تاثيرات مردم کوھدامن شمالی است
  را پرورش داد تا در روز روشن  حبيب هللا استالفیکه افرادی چون 

به اختطاف زنان و دختران و پسران مردم  شمالی در تفرجگاه ھای 
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وقتی که فرياد مردم محل واطراف کابل به . اطراف کابل  بپردازد
آسمان بلند گرديد واز سوی نيروھای امنيتی دولت کرزی گرفتار واز 
جانب محکمه محکوم به اعدام شد، ھزاران تن از اوباشان کلکان 
واستالف کوھدامن نعش او را برشانه ھای خود به کلکان انتقال دادند و 

  .يث زيارت قدر می نھندبخاک سپردند واکنون مقبرۀ او را بح

  کانديد اکادميسين سيستانی

  2016/ 11/ 15سويدن 
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 مود مقاله

 

  کلکانی، هللا در وصف حبيب   احمد شاملومتنی منسوب به 

   !  جعلی است

  )حزب ھمبستگی ملی(

  1395 سنبله 29دوشنبه، ،احمر :نويسنده

تاريخ حقايق پشت پرده را بازگو «اخيرا مطلبی تحت عنوان 
هللا کلکانی در دنيای مجازی دست   توسط بعضی حاميان حبيب»کند می

گردد که گويا توسط شاعر بزرگ فارسی، احمد شاملو در  به دست می
م:تی از اين تعدادی ھم ج. هللا کلکانی نگاشته شده است وصف حبيب

. قول شاملو در صفحات فيسبوک پخش کردند نوشته را زير نام نقل
 و شيوه  ھرچند، با اندک آگاھی از تفکر پيشرو، شخصيت بالنده

توان به مسخره بودن اين  نگارش منحصر به فرد شاملو، به آسانی می
شرم و پررو اند که دست به ھر  برد، ولی اين افراد آن قدر بی ادعا پی

» عياری از خراسان«زنند تا جز داستان خيالی   و ديواری میدر
هللا خليلی ھمه اسناد و مدارک تاريخی ديگر در مورد  نوشته خليل

ترين  ناميده رد کنند اما خود به مفتضح» جعلی«هللا کلکانی را  حبيب
  .شوند نوع جعل و نيرنگ متوسل می

سايت با مسئله را برای اينکه جايی برای ابھام نماند، Jزم ديديم  
 حفظ و  در ميان گذاشته، منحيث منبع قابل اعتباررسمی احمد شاملو

 .نشر آثار شاملو، از آنان جويای توضيحات شويم
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   سنبله ٢۵ که به تاريخ جواب سايت رسمی آقای شاملوو اين ھم 

  :رسيده است» حزب ھمبستگی افغانستان« به ١٣٩۵

به نظر . ِ و پرسش حضرتعالی در مورد اين متن ن از نامهممنو  
ھای سياسی ايران از نام احمد  ی بعضی از گروه رسد سواستفاده می

شاملو کافی نبود که در افغانستان ھم اين سنت ناپسند رايج 
روشن و مبرھن است که اين متن متعلق به احمد شاملو ... است شده

  .نيست

گونه اثر يا شواھدی مبنی بر  به توضيح است که ھيچQزم 
نگارش اين متن در آرشيو آثار احمد شاملو وجود ندارد، و البته 
ھيچ ردی ھم از خصايص نثری و ادبيات شاملو در نگارش آن ديده 

ای از شاملو را دارند،  ِحضراتی که قصد تقلب در نوشته. شود نمی
ايد، بويی  ی که برای ما ارسال کردهمتن. بايد Qاقل نثر او را بشناسند

  . از ادبيات و تفکر شاملو نبرده است

  حسن عمادی/بادرود، سايت رسمی احمد شاملو

  

هللا کلکانی پخش  آنچه زير نام  احمد شاملو در وصف حبيب
است »  ماساچوست-محمد فرھاد «ای به امضای  شده در اصل نوشته

» "دزد سر گردنه" بود نه آن کلکانی عيار«ای به نام  که در رساله
 خوانی پشاور نشر گرديده است اما بعد در تعدادی از  چاپ بازار قصه

زير نام نوشته شاملو » بچه سقو«ھای ھواخواه  نشريات و سايت
  ».بازپخش گرديده به صفحات اجتماعی راه يافت

ای به امضای  نوشته جعلی منسوب به شاملو در واقع مقاله]پس[
  !Error.ای در پشاور نشر شده بود ه در رسالهمحمدفرھاد است ک
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  : عنوانی منياداشت احسان لمر

  

    2016  /18/11:فرانسه،تاريخ محل سکونت لمر، احسان

  ! صاحب سيستانی بزرگوار جناب
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 اين از اول بار که نمايممی  عرض حضور به را نکته يک
 افغان شمول جھان سايت در 2016 اگست 10 تاريخ در ھيچمدان
 کلکانی 6 حبيب باره در شاملو احمد « عنوان تحت مقالهء جرمن
 آقای کتاب چاپ محل و تاريخ و نام ذکر با »ننوشته چيزی ھرگز
 با آن اول تحريف و) گردنه سر ددز نه بود عيار کلکانی آن ( فرھاد
 1380 جوزا ــ حمل سوم سال اول شماره در شاملو احمد بنام تغير
. د. ح ھواداران ارگان دم سپيده سپس و مرزی، برون آريانای مجله
 ھای رخداد ( عنوان تحت 28/7/2016مورخ کشور خارج در. خ

 فيضی واحد آقای بقلم ...) گذاشت نام چه را اخير سده دو خونبار
 از بعد ماه يک درست ھمبستگی زيبای نھايت نشريه که بودم نوشته
 منسوب متن« ) 2016 سپتمبر 19 ــ 1395 سنبله 29 ( من مقاله
 آقای بقلم »است جعلی کلکانی 6 حبيب وصف در شاملو احمد به

 عرض را نکته اين مبارک حضور به خواستم. نمودند نشر را احمر
  ».نمايم

من به  ، و بموقع آقای لمرازاين يادآوری بجا با ابراز سپاس
مقاله ايشان منتشره پورتال افغان جرمن آن,ين رجوع کردم ونکات 

 .ذيل را از آن دراينجا اقتباس ميکنم
 ادعای باره در « :که خويش نوشته اند مقاله اقای لمردر 

 در شاملو احمد انق,بی ايران شاعر گويا که جعلی مطلقا و دروغين
 مستقيم دست اين آله کلکانی 6 حبيب وحشت و جھل سمبل بارۀ
 خط ھای وم, تگاب مياگل ھا، مجددی منطقه ارتجاع ترين سياه
 سطوری نوشته بريتانيه استعمار مستقيم وسيله وھم ديوبند مکتب
 و نيست شاملو احمد از نوشته اين «:که نويسم می من باشد
 به ای حهصف 70 رساله زيرا ميباشد، محض دروغ يک

 محترم ترتيب و تھيه»  دزد نه بود عيار کلکانی آن« عنوان
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 در فضل نشراتی مرکز در جلد 1000 تيراژ به حکم الشکور عبد
 به ای مقاله آن در. بود شده طبع پشاور خوانی قصه نعلبندی دھلکی
 قدير عنوان از شخصی بنام آقای فرھاد است به جواب محمد ھمين
 چاپ  جريدۀ اميد مضمونی به224رۀ  که در شما سراج کبير

  .شده نوشته بود، رسانيده

 شماره اول 60اين مضمون آقای فرھاد يک بار در صفحه -
) آريانای برون مرزی( مجلۀ 1389سال سوم، حمل وجوزای سال 

با حذف نام اصلی نويسنده با جعل به نام احمدشاملو معرفی شد 
 تحت 2016. 28/7  مورخ–سپيده دم - وبعدا در نشريه انترنتی 

پادشاه (»رخدادھای خونبار دو سدۀ اخير را چی نام گذاشت؟«عنوان 
گردشی ھا، شورش ھای مذھبی، کودتاھا، قيامھای مسلحانه ويا 

 فيضی عبدالواحدجناب  قلم به) بخش سوم)(انق,بات آزادی بخش
  ».کنند می دنبال ای عده را غلط ھمين کنون تا که گرديد نشر دوباره

حسان لمر درمقاله محققانه خود در بارۀ کلکانی ونسبت آقای ا
 می  اکنون«:ھای دروغينی که ھوادارانش به وی ميدھند مينويسد

 پيشرو روشنفکران آن و خواھان ترقی آن از ای عده بينيم
 و )پرستی نژاد ( راسيزم تبار، و منطقه گنداب در چنان ديروزکشور
 ھمه با که ھستند غرق نژادی و زبانی )برتری طلبی ( شئونيزم
 ھای واژه ش,ق با را ھراستدbل ھم باز تاريخ روشنی و صراحت
. کوبند می )...و ]تماميت خواه[تواميتخواه  و فاشيسم( سياسی
  ....کنند می تاز و تاخت خان 6 امان شاه و طرزی محمود به وحتی

  حال که با سوادان، دوستدار بی سوادی اگر به نظر شما حبيب 

  دارد به غير از   يا ابوجھل زمان بر نھضت مشروطيت دوم برتریهللا

يا يک و دو ....) جوان مرد و کاکه و عيار (چند جمله متحد المال تان 
 ديگر داريد تا بروی کاغذ آوريد؟ کلمه از استاد خليلی چه چيز
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آيا نخوانديد که ھمان استاد خليلی از زبان خود کلکانی - *
 .او را تداوی نمودنوشت که سفارت انگليس 

انکار می نمائيد که محمد صادق خان مجددی حامی و - *
انگستان آقای  محرک حبيب هللا نوشت که سکرتر شرقی سفارت

 Qمحبوب علی قبل از رسيدن به قدرت به ديدار حبيب هللا در باغ با
 .رفته بود 

  فيض محمد کاتب و غبار حقايقی تلخ آن دوره شوم و سياه - *

  حبيب (وحشت مودند چون به ذوق و دل دوستداران جھل ورا بازگو ن

 .نھا را درباری و وابسته دربار ميدانندآ نبود )هللا کلکانی

  اين جمعيت متخالف الطبع در گرد حبيب هللا " غبار ميگويد *

يک عده به کلی جاھل  .حلقه زده و در خطوط متباين حرکت می کردند
ل پول اندوختن بودند و از و نو به دولت رسيده و حريص فقط مشغو

زمينی و باغی و قصری می يافتند بھر نوعی  گرسنگی بسيار ھر جا
 عمارات دولتی را منزل شخصی خود ساخته. بود تصاحب می کردند

بودند و در حفظ ظواھر ھم ھر روز ريش و بروت اينھا کوتاه تر و 
قديم زنده تر می  روب دريشی رسمی شان قطور تر و القاب مرده

اينھا چون از عصر و حتی محيط کابل بسيار عقب افتاده تر .... شد
علم و عقلی در ما حول خود نداشته،  بودند، طاقت ديدن ھيچ گونه

دشمن کفايت و فضيلت بودند و ھر جا سری می يافتند در صدد بريدن 
   "...شدند آن می

  )10/8/2016، ،افغان جرمن آن:ين... شاملو  احمدمقاله لمر،در بارۀ(
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                                    مسو مقالۀ

  

  حمايت معنای  به کلکانی، هللا حبيب نمائی بزرگ 

   !است ديگران برناموس وتجاوز دزدی ازجھالت،
  

   )2016/ 8/8در شده نوشته( 

  

 به وتجاوز وقتل مسافران وغارت ھا راه امنيت واخwل دزدی،
 اسwمی شريعت وخwف قانون خwف اعمال جمله از ديگران، ناموس 
 ازاين  ھرکدام وجزای است وانسانی اجتماعی وحقوق اخwق وضد 
   .است سنگسارمتھم يا دست قطع شرعی لحاظ از رفتارھا 

 از برخی که بدانند بايد کشور از يی ھرگوشه در  ما جوانان
 داری، ناموس نفسی، پاک وطندوستی، دوستی، دانش: مثل ارزشھا 
 و  مستمندان به  کردن کمک ، وظيفه در صداقت ن،نخورد رشوت 

 ،  عدالت و وانصاف حق رعايت و مظلومان از ودستگيری  فقراء
 ديگران، خصوصی حريم به تجاوز از کردن حرام،حذر مال نخوردن

دفاع از سرحدات کشور ودفاع ازحريم خصوصی خود يا کشسی که  
 واخwقی تماعیاج واQی ھای ارزش جمله ازمورد ظلم قرارگرفته 

وفضيلت يک شخص شمرده ميشود  .است  افغانی جامعه واسwمی

 باشند، واجتماعی اخ:قی فضايلدارای  ازکسانيکه تا است Jزمو

 ھای وشخصيت  دانشمندان  از تا است شايسته ھمچنان .کرد قدردانی
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 وعدالت واستق:ل  آزادی ومدافعان درايت وبا  دانش با محلی يا ملی

 قومی ھای وابستگی  بخاطر تا ندارد لزومی نمود،وھيچ دفاع اجتماعی

 وغارتگران گستران  وجھالت قات:ن و دزدان از وزبانی، ونژادی

 جھالت زيرا.  نماييم  حمايت  ديگران وناموس مال به ومتجاوزان

کلفتی وچاقوکشی    گردن به وتظاھر ومعارف باعلم وضديت ونادانی

اخ:قی ارزش فاقد ارت مردم ، بمنظور ايجاد رعب و وحشت وغ

  .و ھيچ گونه افتخاری به ھمراه ندارد واجتماعی دانسته ميشود

آنچه مايۀ افتخار انسانھا است مجھز شدن با زيور علم و دانش 
معاصراست که بايد جوانان ما خود را با آن مزين کنند، نه با سwح 

سمتی کھنه و زنگ زدۀ تعصبات مذھبی وقومی و تباری و زبانی و
 !وگروھی

  

  برپاکردن ھر گونه ياد گاری بنام حبيب هللا کلکانی،چه 
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نامگذاری يک نھاد تعليمی باشد، چه نامگذاری جاده و يا چھار 
راھی، وچه مقبرۀ قابل توجھی، جز سرافنگندگی و شرمساری برای 

  . دولت و ملت  وتاريخ کشورثمره ای ندارد

در آغاز مرد بيسواد حبيب هللا کلکانی، مشھور به بچۀ سقو، 

وگمنامی بود که برای سيرکردن شکم خود دزدی ميکرد وچندين بار 

بجرم دزدی از طرف حکومت محلی سرای خواجه گرفتار و زندانی 

ًبعدا در خدمت محمدولی خان دروازی درآمد  و .ودوباره رھا شده بود

شده بود داده در قلعه مراد بيک که از طرف شاه به وکيلش بخشش 

ازاينجا در قطعه نمونه شامل عسکری شد، ودرجنگ .انی ميکردباغب

خوست شرکت ورزيد،و ازآنجا با تفنگ عسکری فرارکرد و براھزنی 

 عسکرنفردومورد پيگرد حکومت قرارداشت،باری  چون .پرداخت

 وتفنگ ھای دولتی را که برخصتی بخانه خود ميرفتند به قتل آورد

  . دتصاحب کرمقتولين را 

ش دستگيری او برآمد، اما حکومت ھای محلی در ولت در ت:د

شمالی موفق به دستگيری او نشدند وحبيب هللا از ترس تعقيب 

  در . در يک سماوار نوکری کردحکومت، به پشاور فرارکرد ومدتی 

ماه حبس 11آنجه با اتھام سرقت منزلی شخصی دستگير وبه مدت 

در . انستان برگشتزندان انگليس به افغرھائی ازبعداز .محکوم گرديد

راه بازگشت م:ی مسجدی ، او را به يافتن گنجی از زيردرختی که بر 

سر راھش واقع شده بود بشارت ميدھد،وسپس با م:ی ديگری 

   .برميخورد که او را به کشتن امان هللا خان تشويق ميکند

  تشويق  تمام کسانی که حبيب هللا را به کشتن شاه امان هللا درواقع

  ينمودند، ايجنت ھای انگليس بودند که در لباس م: و ترغيب مو
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روحانی و پير ومرشد برای براندازی رژيم مترقی  ومستقل امانی 

ت:ش ميکردند و سرانجام انگليس با استفاده از عقايد اس:می مردم 

 خوش باور افغانستان، آن نظام مترقی ومعارف پرور را مواجه با

  . سقوط نمود

تشاش در غياب امان هللا خان از کابل طرح اغ«: آدمک ميگويد

زمانی که .وتجھيز شده بود وتسھي:تی را برای آن فراھم ساخته بودند

امان هللا خان در اروپا بود، دشمنانش زمينۀ اغتشاش را آماده کرده 

  )197،،ص 20 قرن  اولادمک،راوبط خارجی افغانستان درنيمه(».بودند

 برخی از عناصر ارتجاع پ:ن سقوط رژيم امانی با ھمکاری

داخلی، ودسايس خارجی بخصوص ھمفريز سفيرانگليس درکابل  و 

Jرنس وعبدالواحد شينواری معروف به : جواسيس ديگر آن کشور مثل

استراليائی، قسمی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش » مسترويد«

درسمت مشرقی  آغاز گردد، تا نيروھای نظامی کابل به آنسو سوق 

 و وقتی کابل از قوتھای نظامی خالی گرديد، آنگاه حبيب هللا  .شوند

پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش بزند و با نيروھای خود 

وقتی که بچۀ سقو برکابل 1928 دسمبر13در روز. برکابل حمله نمايد

حمله کرد، محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز وزيردفاع ، 

ظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل  نفر از محاف80فقط 

 تن آنھا  مسلح بودند و  بقيه 200 نفر لشکر ايلجاری سقاوی که 2000

 نفر 80طبيعی بود که ! چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازند

سرباز دولتی کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود 

که نصب يک دزد بيسواد بجای رژيم ًکه قب: طرح شده بود يعنی 

  . مترقی امانی وانتقام ازاستق:ل طلبان  وآزادی  خواھان افغانستان
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سردار عنايت هللا خان  ) 1929 جنوری14(بعد از ظھرروز 

پادشاھی خود را بجای امان هللا خان اع:ن نمود وھيئت صلحی 

کرد تا بسرکردگی محمدصادق مجددی نزد بچۀ سقو در باغ باJ اعزام 

دست از جنگ وستيز بردارد و از اطاعت خود به دولت جديد اطمينان 

اما ھيئت اعزامی خبر پادشاھی حبيب هللا را با خود آوردند . دھد

سردار . واطاعت سردارعنايت هللا خان را ازپسر سقو تقاضا کردند

عنايت هللا خان درمشورت با سران لشکری وملکی بعد از سه روز 

رديواری ارگ، به استعفا از سلطنت  وترک کشور پادشاھی در چا

دراين امرشوم به جزغwم دستگيرخان « حاضر گرديد وبقول کاتب
قلعه بيگی پسر عبدالرشيدخان محمدزائی وعبدالعزيز خان وزير 

بارکزائی که رضا وشريک ]  معاذهللا خان[ حربيه فرزند محمدهللا خان
ه انقراض سلطنت خاندان دزد و رفيق قافله نبودند، ديگران ھمه را

امير عبدالرحمن خان به خصوص امان هللا خان وعنايت هللا خان ھمی 
تذکراJنق:ب ، ص  کاتب، فيض محمد( ».پيمودند تا که برمرام فايق آمدند

67(   

فيض محمدکاتب بطور روزمره فجايع  وحشيانه رژيم حبيب هللا 

 کسی قادر نباشد کلکانی را ثبت تاريخ نموده است که فکر ميکنم ھيچ

تا لکه ھای سياه تجاوز وچپاول و بی ناموسی را از پيشانی اين آدم 

جانی و بيسواد و دشمن علم ومعارف وترقی وتعالی کشور 

سرمنشی دربار بچۀ سقو در ( ھرچند بعدھا استادخليل هللا خليلی .بزدايد

» عياری از خراسان« با نوشتن کتاب) روزھای نخست اشغال کابل

مود تا از اين ساJر دزدان سرگردنه، تصويری شبيه عياران ت:ش ن

بدست دھد، اما ھر انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و 

  .دزدی نوع حبيب هللا کلکانی بسيار فاصله است
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در واقع ، رسمی حبيب هللا کلکانیت:ش بخاطربخاک سپاری
قی، وطرفداری از حمايت از رھزنی،ھواداری از دزدی و قطاع الطري

به ک:م ديگر، بخاک  .قلدری وتجاوز برمال وناموس ديگران است

سپاری رسمی حبيب هللا   شبيه بخاک سپاری شھيد داودخان، بطور 

غير مستقيم تقبيح از نادرشاه وقوتھای جنوبی تلقی ميشود که چرا شر 

  .چنين سارق ومتجاوز شريری را از سرمردم کابل پس کرده اند

که به گواھی تاريخ وشھادت فيض محمدکاتب، حبيب درحالی 

هللا، يک جانی ويک دزد ومتجاوز به ناموس مردم بود که مطابق 

خواست مردم کابل وتقاضای قوت ھای که کابل را فتح کردند، قابل 

اعدام بوده و نادرشاه او را بدست مردم داد تا به ھرشکلی که خواسته 

ع:وه برشھادت فيض . ه دھندباشند،به زندگی او وياران او خاتم

محمدکاتب، مولوی عبدالواسع آخندزاده در قندھار فتوای کفر حبيب هللا 

بقدرت رسيدن  نادرخان، اع:م کرد و ھنگامی که  کلکانی را پيش از

 را متصرف و او را با زنجير و زوJنه رحبيب هللا کلکانی قندھا

مرا صادر بحضور خود خواست واز او پرسيد که چرا فتوای کفر

نمودی؟ جواب داد که اکنون ھم من ترا باغی وغاصب تاج وتخت شاه 

. قانونی افغانستان امان هللا خان ميدانم وحکم به قطع دست دزد ميدھم

شجاعی بود که حبيب هللا دستور  با شنيدن وروبرو شدن چنين مرد

. کشتن او را به وسيلۀ توپ داد و آن عالم را ستين اس:م را شھيد کرد

  .روانش شاد ويادش گرامی باد

اگر رفتار وبرخوردحبيب هللا را با مردم کابل و شھرھای تحت 

  :فرمانش مد نظر بگيريم ميتوان گفت

   شھريان کابل درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو، غير ازغارت -
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  و تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه 

عامه، و بزور رقصاندن زنان و وتوھين وتحقير وتشھيردر انظار 
  !بچه ھای نوجوان شان، جيز ديگری از بچۀ سقو نديده اند

 بخاک سپاری مجلل کلکانی درکابل ، به معنای توھين وطعنه -

برپا ساختن مقبرۀ حبيب هللا  کلکانی ! زدن به مردم کابل پنداشته ميشود

دم درتپۀ مرنجان، ياد آور روزھای تلخ وخجالت باری است که مر

کابل از دست بچۀ سقو وھمکاران دزد او بخاطر تجاوز بر زنان 

ودختران وپسران جوان خويش در مدت نه ماه حکومت وی، خون 

  !گريه ميکردند و مرگ او وھمراھان دزدش را از خدا آرزو مينمودند

کرد که چنين کاری حکم خنجر زدن ناديده گرفت  را نيز نبايد ه نکتاين

يده از دست سقويان وطعنه زدن به مردم کابل به قلب مردم مصيبت د

را نيز دارد که نتوانستند در برابر دزدان سقوی از مال وناموس 

خويش دفاع نمايند و با آنکه شاه امان هللا غازی يک روز قبل از 

استعفای خود از سلطنت، در پل باغ عمومی رفت و به مردم کابل 

س خويش در برابر خاطر نشان کرد تا س:ح بردارند و از نامو

وسپس در ھای ذخاير س:ح را بازکرد و به . متجاوزان دفاع نمايند

آنھای که خواھان گرفتن س:ح بودند، پنجاه ھزار قبضه تفنگ با 

کارتوس توزيع نمود ، اما با وجود اين آخرين کمک شاه به مردم 

 ماه، درحق باشندگان 9کابل، سقويان برکابل مسلط گرديدند ومدت 

چنان فجايعی را اعمال کردند، که تاريخ نظير آنرا جز در دوران کابل 

  .چنگيز به ياد ندارد

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و 

ناموس وعزت وشرف وغرور استق:ل طلبی مردم افغانستان،توسط 
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نادرشاه واقوام جنوبی  يک کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح 

 سقاوی از سوی کاتب ھزاره، جا داشت که مردم انواع جنايات

افغانستان در مرگ واعدام حبيب هللا وياران دزد اوشاد مانی کنند، نه 

  !سوگ وفاتحه داری

د تا از کسانی که برای جامعه ومردم انتاريخ نيز به ما می آموز
کشور خود مصدر کارھای نيک شده اند به نيکی ياد شود واز آنھای 

ار مصايب ودرد ورنج کرده باشند، مورد نکوھش که جامعه را دچ
برای تاريخ  فرقی . قرار گيرند تا نسل ھای بعد آنرا تکرار نکنند

نميکند که آدم بد از جمله  رھبران  سياسی متعلق به اين قوم يا آن 
قوم باشد يا از جمله رھبران مذھبی ودينی بوده باشد،می بايد بد را بد 

رس اصلی تاريخ، و نبايد برای خوش وخوب را خوب گفت، اينست د
چون دروغ فريب دادن ديگران . ساختن  اين يا آن کس  دروغ گفت

        .است که باQخره برمw ميگردد ومايه تمام مشکwت بعدی ميشود

  پايان
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                                   مچھارمقاله 

  

  جھالت تقدير کرد؟آيا ميتوان از
  

)    21 /8 /2016(  
  

 مين سالروز استرداد استق:ل کشور، در محوطۀ 97تجليل از

ارگ کابل،با قرار دادن عکس بزرگ حبيب هللا کلکانی در پھلوی 

محصل استق:ل شاه امان هللا،وشھيد داودخان و نادرشاه وظاھرشاه  

وديگر رھبران سابق افغانستان، نه تنھا تعجب انگيز، که توھين آميز 

  . نيز بود

تر اشرف غنی با ھرمنطقی که اين کار را کرده باشد، اين داک

عملش يکطرف به معنای  سبک ساختن شاه  امان هللا محصل استق:ل 

کشور و نادرشاه ناجی مردم کابل از آفت تاراج وتجاوز سقاويان بود، 

 آدم واز طرف ديگر  به معنای حمايت از جھالت ونادانی ودزدی و

  .يگران نيز تعبيرميشودکشی وتجاوز برمال وحقوق د

نيزمی ساخت و در کنار »  منارجھل«کاش غنی مناری بنام  
حبيب هللا کلکانی  برپا ميکرد و اعwن مينمود که اينک منار جھل، 
ھر که ھوادارش است بفرمايد در کنار آن ايستاده شود تا ديده ميشد 

  که چند نفر حاضراند در پای آن ايستاده شوند؟

  ی  را مردم، ولو بدستورخودش صورت اين کار اشرف غن
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  گرفته باشد، نه تنھا برای جلب رضای خاطر ھواخواھان بچۀ سقو، که 

  زيرا اين انگليس بود که  . بخاطر خوشنودی انگليس نيز تعبير ميکنند

شاه امان هللا را از رھبری جامعه افغانستان پس کرد و بجای او يک 

 ومعارف بود، بنام بچۀ سقو بر آدم بيسواد ودزد جاھل را که دشمن علم

فرق مردم افغانستان که تا آنروزمغرور از پيروزی در جنگ با 

انگليسھا بودند، قرار داد تا ببينند ازتجاوز وبيداد وتاراج و ھتک 

بنابرين به نظر ميرسد . حرمت ، که در دوران شاه امان هللا نديده بودند

ی انگليس را فراھم که رئيس جمھور غنی از انجام کاری که خوشنود

  !کند، دريغ نورزيده است 

عکس العمل مردم چيز فھم کشور ازاين عمل اشرف غنی، در 

بدون ترديد اشرف غنی با اين .شبکه ھای مجازی وسيع وچشمگيراست

کار خود، لکۀ سياھی در تاريخ حکومت داری خود ثبت کرد که اگر 

نامش را تا اين حد معاھدۀ خط ديورند را با پاکستان ھم امضاء ميکرد، 

ب: درنگ بايد ع:وه کرد که اشرف غنی نمی . لکه دار نمی ساخت

بايست برای تداوم حکومت خود به مخالفان حاکميت خويش پيوسته 

باج بدھد  تا آنھا را از خود راضی ساخته باشد،در حالی که مخالفان 

ن واز جمله تيم عبدهللا عبدهللا به آويزان کردن عکس حبيب هللا، آ

سمبول جھالت ونادانی وشقاوت و تجاوز و تاراج در روز تجليل 

ازاسترداد استق:ل افغانستان، دست از مطالبات واضافه خواھی ھای 

پس بھتراست تا دولت وحاميان حبيب هللا کلکانی در . خود برنميدارد

  :زير تصاوير او يا بر لوح قبرش بنويسند که

  !باد علممرده ! زنده باد جھالت

 * **  
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  !سقاويان يوازي تاجيکان نه دي

 از قول عبدالنافع ھمت در فيسبوک خود شيرحسن حسنآقای  
   !سقويان يوازی تاجيکان نه دی: مينويسد که

 موږ ډٻر کوچنيان و چي په کندھار کي به مشرانو ويل چي 
ف:نۍ کورنۍ د سقاوي بغاوت په وخت کي د سقاو ملګري وه او ځيني 

 سول، خو کله چي د جمعيت تنظيم جوړ سو يې په دې Jره کي مړه
له روسانو سره د جھاد پر . سقاويان د پښتنو په ټولو سيمو کي پيدا سول

مھال د حبيب هللا کلکاني په اړه يوه منظمه تيوري جوړه سوه او 
که له چا سره د ھغه . کلکانی له کوم مدرک او ماخذ پرته اتل وبلل سو

ي کتابونه وي، نو د تاريخ وخت د حکمتيار صاحب د تنظيم درس
ھلته کلکانی يو ستر مجاھد، . مضمون او نوري ليکني دي يې وګوري

متقي او خورا مدبر پاچا معرفي سوی او غازي امان هللا خان له 
دا چي وروسته . اس:مه خو څه چي بيخي له سړيتوبه ايستل سوی دی

ف د نظار شور ا حکمتيار صاحب دوی ته د ناسور ټپ سوه يو تصاد
حکمتيار، خالص، سياف، ( و، که نه نو څلورو جھادي تنظيمونو 

کلکاني يو ستر مجاھد او د خپل وخت ضرورت باله، خو ) رباني
جمعيت ھغه وخت ھم قومي اجنډا درلوده او آن تاريخ ته يې ھم له 
ھمدې زاويې کتل، خو حکمتيار دوی د پښتنو وژل او د ھغوی تاريخ 

  .د ھغه وخت يوه سياسي بې Jري وهمسخه کول جھاد باله چي دا 

يوه تنظيم په شعوري ډول د قومي . په ھر صورت خبره يوه ده
تماي:تو له مخي کلکاني اتل باله او دريو پښتنو رھبرانو د قبيلوي 

 . تماي:تو او سياسي ماشومتوب له امله باطله Jره غوره کړې وه

ه ه باطلزما مطلب دا دی چي د تاريخ مسخه کول او د تاريخ پ
دانۍ کي پراته منفور او استفراق سوي کرکټرونه د ات:نو په نوم 

  د عبدالنافع (.معرفي کول او واقعي ملي ات:ن سپکول جھادي پديده ده
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  »)ھمت له پاڼې څخه

مطلبی آموزنده  !)سقاويان يوازي تاجيکان نه دي(عنوان
له آقای مرادزی را وادار به نوشتن مقاورھنمونی دھنده ايست که 

شاغلی مرادزی در مقاله خود ازآن  .جالبی تحت ھمان عنوان نمود
رھبران جھادی وجنگی افغان که به ساز پاکستان ميرقصند با نفرت ياد 

جنرال پرويز « :نموده از قول مشرف حاکم نظامی پاکستان مينگارد
سره له دې چې طالبان، القاعده او حقاني شبکه د :"مشرف وايی

ن وو، خو موږ اړ شوو چې د سپټمبر له پيښې پاکستان لپاره ات:
وروسته د خپلو ات:نو په مقابل کې د امريکا د ګټو لپاره پر افغانستان د 

مشرف يو کال مخکې ھم په خپله يوه مرکه کې . بريد م:تړ وکړو 
ويلي وو چې طالبان، القاعده او حقاني شبکه دوی وروزل او د 

 ."باوهپاکستان لپاره يې د ات:نو رول لو

 مھم باره سران ومشران پشتونتبصرۀ آقای مرادزی در
 پيامش اينست که برخی از پشتونھای جاه . دھنده استتکانوآموزنده و

، منافع ملی وحتی  طلب وعاقبت نينديش محض بخاطر منفعت شخصی
ھمبستگی قومی خود را زير پا می کنند و در کنارشخصی قرار 

 86 بايد از تاريخ کشور آموخته باشند که اينھا. ميگيرند که نبايد بگيرند
سال قبل بعضی از پشتونھا درکنار حبيب هللا بچۀ سقو، آن دزد مشھور 
و دشمن علم وترقی کشورايستاده  شدند و يک شاه مترقی ويک 

 9پشتون را سقوط دادند که برای مدت خواه ودموکرات رھبرآزادی 
ت وتجاوز به حقوق ماه آن دزدان جز غارت و تاراج مال مردم ودول

 جاه طلب ومقام  دوسال قبل يک عده اشخاص.ديگران کاری نداشتند
) عبدهللا عبدهللا(پرست  از قوم پشتون با يکی از پيروان بچۀ سقو

ھمدست شدند تا يک کانديد تحصيل کرده ودانشمند پشتون يعنی اشرف 
بار ديگر نظام و غنی را در انتخابات رياست جمھوری ناکام کنند،

  . سازندمردم برقرارقوی را برس
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عبدهللا عبدهللا، مثل احمدشاه رقيب اشرف غنی يعنی  براستی که 
مسعود و ربانی، بجز خود و شورای نظار به ھيچ قوم وتبار ديگری 

چنانکه او ھنگامی که وزير خارجه بود، تمام کرسی . اھميت نميدھند
 مال ھای وزارت خارجه و سفارت خانه ھای افغانستان را مثل

و قسيم . شخصی خود، به افراد کمسواد وبيسواد شورای نظار داده بود
مھم فھيم معاون رئيس جمھور حامدکرزی، وزارت خانه ھای 

 را با مقامات نظامی )وزارت خارجه، داخله، دفاع و امنيت ملی(کشور
وملکی از مرکز تا وJيات را به دار ودستۀ خود يعنی شورای نظار 

  . را در بدل رشوت به داوطلبی گذاشت بودداده بود و بقيه 

اما من از مطلب کوچک ولی پرمحتوای محمدحسن حسن، 
برداشت ديگری دارم، وآن اينست که دريافتم  بزرگنمائی حبيب هللا 

يک مسلمان خادم «و » مجاھدبزرگ«و» قھرمان«کلکانی به عنوان  
ز تجاوز ،ساخته و پرداخته رھبران جھادی است که قبل ا»دين رسوهللا

شوروی برافغانستان، در زمان  جمھوريت داودخان، به پاکستان رفته 
. سپرده بودند) isi(و خود را به آغوش استخبارات نظامی پاکستان 
سعود کسانی اند که ربانی، گلبدين و سياف ومولوی خالص واحمدشاه م

آی ( استخبارات نظامی پاکستانبهخود را 1975/ش1374که در سال 
بق اطموطن خيانت به ليم کردند وسپس  برای دادن امتحان تس) اس آی

درخوگيانی و   ١٩٧۵درسال  پاکستان دستور استخبارات نظامی
حصارک ننگرھار و در لغمان و پنچشير و اندراب و بدخشان وغيره 

 ولی از طرف نقاط کشور دست به عمليات تخريبکارانه زدند، 
ار دوباره به پاکستان سرکوب ومجبور به فر نيروھای امنيتی کشور

  . شدند

  اين مزدوران پاکستان برای توجيه اعمال تخريب کارانه خود، 

 ساختند ی جھاد درمقابل شاه امان هللا،الگو رااغتشاش حبيب هللا کلکانی
" ( سيکوJر"برضد شاه امان هللا ِو استدJل ميکردند که بچه سقو 
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براه انداخته بود، يک قيام اس:می را )طرفدار جدائی دين از سياست
امان هللا خان دروازه ھای مکاتب ومعارف را بروی طبقۀ که زيرا 

نسوان کشور بازکرده بود وطرفدار تساوی حقوق زن با مرد بود 
ومردان را از ازدواج با چھار زن ويا دختران صغيرمنع ميکرد وبا 

. فرستادن دختران بخارج غرض تحصيل راه کفر در پيش گرفته بود
آزادی دادن  نيز با استقرار نظام جمھوری در کشور و رااودخان دآنان
متھم به  بيرون از منزلزنان و حق تحصيل وکارکردن دربه 

می بايد  برای سرنگونی داودخان و رژيم جمھوريت، کفرميکردند و
  رھبران ساخته و پرداختۀ پاکستاناين.از حبيب هللا کلکانی پيروی کرد

سقو، لباس بچۀ رض توجيه اغتشاش ، غ استدشمن افغانستانکه 
دوختند تا مجاھدين و پيروان خود را برای جنگ  شرعی واس:می می

  .وتخريب کشور خود درمقابل حکومت کابل تشويق کنند

 نويسنده ميگويد که اگر به کتابھای درسی دورۀ جھاد برضد 
ربانی برای مجاھدين تدريس ميشد،  شوروی که از سوی گلبدين و

تنظيمی فقط  ،ديده خواھد شد که از ميان اين چھار رھبرمراجعه شود
حبيب هللا کلکانی نزد خود اجندا و برنامه  داشت، و سه از نام ربانی 

محض از  با وجود پشتون بودن،) گلبدين،سياف،وخالص(رھبرديگر 
روی حسادت قبيلوی اين مسئله را درکتاب ھای درسی مجاھدين 

و او را از حيوان کرده بد   را کافروشاه امان هللا. ی کردندتشريح م
درحالی که تاريخ وبزرگان ما که عصر امانی را . ترمعرفی  مينمودند

شاه مسلمان وعادل  شھادت ميدھند که شاه امان هللا، بخاطر دارند،
شود که او  وترقيخواه بود واين ترقی پسندی او ازاين جا دانسته  می

روی تمام فرزندان مردم ھا را ب دروازه ھای علم ومعرفت و مکتب
اعم از دختران و پسران در سرتاسر کشور باز کرد و دورۀ ابتدائی را 

شاه امان هللا برای . اجباری نمود برای ھمه کودکان کشور مجانی و
ک قانون اساسی کرد که براساس آن يولين بارافغانستان را صاحب ا
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قانون تمام اتباع کشور دارای  حقوق و وجايب مساوی در برابر 
برای زنان که نيم جامعه افغانستان را تشکيل  او. شناخته شدند

برده داری و . ميدھند،درقانون اساسی  حقوق مساوی با مردان قايل شد
کار بيگار ومجانی را ممنوع وتبعيض عليه اقليت ھای مذھبی را از 

شاه درمسايل دينی وشرعی آنقدر وارد و آگاه بود که ھيچ . ميان برد
  .ادشاه ديگری به اندازۀ او در امور دينی مطلع نبودم: و پ

حال بايد بگويم که از خواندن اين مطلب فيسبوکی ،  من به راز 
 بنابر اجندای خاص خود، "ربانی"ديگری نيز پی بردم وآن اينست که 

را به استاد خليلی سفارش داده بود » عياری از خراسان«نگارش کتاب
لکانی، برای  خود ھويت پادشاھی درست تا با بزرگنمائی حبيب هللا ک

. کان را بر محور قوميت برای کسب قدرت جلب نمايديکند و توجه تاج
ی Jزم درحالی که تاريخ نشان داد که ربانی و مسعود ھنوز تواناي

ربانی ومسعود ھردو برای تبعيت . ندشترھبری براين جامعه را ندا
ت و جنگ ھای به خشونقوم خود  دست واقوام ديگر از حکومت 

 که ازسازمان ھای استخباراتی پاکستان  را تمام چالھایوقومی زدند 
وکشورھا منطقه آموخته بودند، برضد اقوام ديگر بکار گرفتند و به 

   .بھانه ھای مختلفی اقوام را برضد يک ديگر بجان ھم انداختند

حبيب هللا کلکانی به شھادت تاريخ يک دزد ويک رھزن و 
الی کشور و يک آلۀ دست استعمار انگليس بود دشمن ترقی وتع

وکسی که از چنين دزد و رھزنی و دشمن تنور و ترقی و ابزاردست 
استعمارانگليس حمايت ميکند او نيز بايد شريک دزد و نوکراستعمار 

بايد  شناخته شود و مداحان او بشمول خليلی و دار ودسته سقاوی 
ز اشخاصی چون حبيب هللا تا جوانان کشور ا بw درنگ تقبيح گردند
  . کلکانی پيروی نکنند

تا سرحد  در دولت اشرف غنی که کشور را ھای موجوده بحران
 ھمه پيامد و تاثيرات مخرب ،ک ساخته استيديک جنگ داخلی نز
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 تا جايی که اشرف ،خليل هللا خليلی ميباشد» عياری از خراسان«کتاب 
سواد وجاھل ودشمن غنی را وادار ساخته تا عکس اين دراکوJی بي

معارف ودشمن ناموس ديگران را در قطار ديگر پادشاھان واميران و 
که در واقع ريشخند زدن به ! رھبران افغانستان به نمايش بگذارد

ميرويس نيکه واحمدشاه بابا وشاه امان هللا زعمای مدبر افغان از قبيل 
  .غازی است

بحران و «ابدرکتحی الدين انيس م:داکتر زيرکيار ميگويد که 
گفته ) ٩١ص(» سقـو بچـه«يک بارخود حبيب هللا کلکانی را » نجات

دناپوھی زيرکيار،( )٢٣۶ و ٢٢٣، ۶٩ -۶٧ صفحات(»سـقـوزاده«چند بارو 
نه اميرعبدالرحمن تياری او د پرمختګ ديوی د افغانی کلتور په چوکات کی،له 

 ) مخ٢٩١-٢٩٠، ٢٠١۶تراشرف غنی پوری،

  

  پايان                       
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                ممقالۀ چھار

  

  اجتماعی و دينی ماوارزشھای اخwقی نبايد 

  تعبير و تفسير شوند؟ غلط 
  

)31 /8 /2016(  

  

 (از ھمان روزگاری که  يک عده از رھروان جمعيت اس:می 

خود را در ) وغيره  مولوی خالص ربانی،گلبدين، احمدشاه مسعود،

ات نظامی پاکستان درعھد حکومت ذوالفقار علی بوتو، خدمت استخبار

قرار دادند،و در زير نظر نصيرهللا بابر والی صوبۀ سرحد، وحميدگل 

رئيس سازمان جاسوسی پاکستان کمر به تخريب وطن خود بنام 

بستند و بار بار امتحان دشمنی با وطن ووطنداران خود را به » جھاد«

 ھای ارزش ھای ملی و اخ:قی پاکستان ثابت ساختند، ديگر پايه

 طندوستی و استق:ل طلبی وآزادگی واجتماعی مردم ما که استوار بر و

ومردانگی وقبول نکردن غ:می  بيگانه بود، رنگ وبوی اخ:ق 

پاکستانی گرفت وبتدريج بسياری ازاين ارزشھا، از معنا ومحتوای 

  .خود خالی شدند

ھای تنظيم  انگریوير بدنبال تجاوزی شوروی برافغانستان و

   برکشور2001 سپتمبر  11ھای جھادی، صدماتی که امريکا پس از 

 ما وارد کرد، بسياری از معادJت اخ:قی واجتماعی وفرھنگی و
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امريکا با راندن گروه طالبان از کشور، ھمان  . سياسی ما را برھم زد

 گروه ائت:ف شمال را که در پيشاپيش آنھا شورای نظار قرار داشت،

و بحيث لشکر پياده در خدمت خود گرفته بود، دوباره برسرنوشت 

آنھا پس از تسلط برسرنوشت . مردم جنگ زده افغانستان تحميل کرد

مردم خون ومال مردم مسلمان وفقير کشور را برای خود از شيرمادر 

وغارت وچپاول » فساد«و » شر«ھم ح:ل تر دانسته در تعميم 

چاق مواد مخدر واسلحه و برھم زدن وتجاوز به حقوق ديگران و قا

نظم وامنيت عمومی، از طريق اختطاف زنان ودختران وکودکان 

وتاجران وصرافان ومسافران وخارجيان و باجگيری از آنھا واشغال 

کرسی ھای پر درامد دولتی واضافه خواھی ھای بيرون از اھليت 

ج ولياقت خود،دولت افغانستان برھبری حامدکرزی را بيچاره وفل

  .کردند

گروه ھای ائت:ف شمال،بخصوص شورای نظار با اعمال 

داشته ھای شخصی  خشونت و کشتار مردم وتاراج وچپاول مال و

دست درازی به ناموس مردم درماندۀ شھری،درکنار دامن  ودولتی و

زدن به  اخت:فات قومی، زبانی ، مذھبی و سمتی، برای کسی که 

 بود و بيشتر در چپاول و تاراج بيشتر از ھمه  وطن را تخريب کرده

ثروتھای ملی،  آدم کشی وجنگ ھای قومی وحتی جاسوسی به 

پيشقدم تر ) جنگ ارواح از ستيوکول،مديرسيا:رک(کشورھای بيگانه

را از کرزی گرفتند و او ھم از جيب خليفه » قھرمان ملی«بود، لقب 

 ھای بخشيد وجاده ھا وميدانھای ھوائی ودفاتر دولتی با عکس) ملت(

  .ک:ن قھرمان شورای نظار مشبوع گرديد

  چيزی که برای ھر ھموطن آگاه کشور تعجب آور است، اينست 
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که برخی از ارزش ھای اجتماعی واخ:قی ودينی جامعه ما ازسوی 

مست از بادۀ قدرت و دالر، وقوماندانان تنظيمی گروه ھای جھادی 

بسياری از صفات به ک:م ديگر، . وارونه تعبير وغلط تفسير ميشوند

وحسنات ومقوJتی که بار مثبت اخ:قی وتربيتی دارند، اکنون بر 

افغانيت، شھامت، :ًمث: مقوJتی چون .عکس تعبير وتفسيرميگردند
وطن پرستی، صداقت ، راستگوئی، پاک نفسی، رشوت نخوردن، 

دن،احترام گذاشتن به ورزيرام نخوردن، دزدی نکردن، سخاوت ح
ان ، دستگيری از مظلومان و بينوايان وامثال ناموس خود و ديگر
  .  خود را از دست داده اندیاينھا، بار مثبت معناي

اين ارزشھا وصفات نيک اجتماعی بدبختانه در ميان صاحبان 

قدرت وجنگ ساJرانی که ملت را در پانزده سال اخير به گروگان 

مردم  قرن گذشته نيز مدت چھارسال بر فرق 90ودر دھه  گرفته اند،

به اين . ميخ ميکوبيدند وسينه می بريدند، بطور معکوسی تعبير ميشوند

مفھوم که نزد  زورمندان تنظيم ھای جھادی بخصوص آنھای که 

صاحب مليشه ھای مسلح شخصی اند، صفات زشت وکلمات نامطلوب 

آدم کشی، دزدی، تاراج مال مردم، تجاوز به ناموس : از قبيل
ی باج گيری، غارت ثروتھای ملی، غصب ديگران، اختطاف آدمھا برا

ملکيت ھای شخصی ودولتی، رقصاندن نوجوانان در محافل مردانه 
، دروغ گوئی ،توطئه چينی، کwه برداری و رشوت )بچه بازی(

خواری، وازاين گونه اعمال زشت،به معنای اعمال قبيح وغير اخwقی 
 انجام وخwف قانون وخwف شريعت اسwمی محکوم نميگردند، بلکه

دQوری وقھرمانی  دادن اين اعمال از سوی آنھا، جزئی از شجاعت و
  . شمرده ميشود
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چنين ادعاھای غير اخ:قی وغير انسانی ومخالف نظم وامنيت 

عمومی قبل از ھمه دامنگير فرزندان واطرافيان خود آن زورگويانی 

ميگردد که در ترويج اين روش زندگی سھم دارند، زيرا انسان 

شرايط اجتماعی وفرھنگی محيط زيست خود است وبالطبع محصول 

و به تقليد ازکارھای . از رفتار وکردار بزرگان خود تاثير ميپذيرد

نادرست بزرگان خود دست ميزند که جز ايجاد انارشی وھرج  ومرج 

خواھد داشت و دير يا زود، بايد قانون وعدالت در جامعه  پيامدی ن

واخ:ق واطواری شود که سبب برھم جانشين چنين بی بند وباريھا 

  .زدن نظم جامعه ميگردد

  وکيل درولسی جرگه ) داود کلکانی(يکی از قوماندانان تنظيمی 

است،که از لحاظ فھم ودانش ومنطق فرق چندانی با حبيب هللا کلکانی 

ندارد، او برای امتيازگيری از دولت ومردم کلکان غرض انتخاب 

ر، نھادی بنام حبيب هللا کلکانی ايجاد مجددش بحيث وکيل در دورۀ ديگ

ًکرده و درھفته ھای اخير بيرق جھالت بلند کرده وحمايت خود را علنا 

از جھالت ودزدی وتاراج وتجاوز به ناموس ديگران اع:ن کرده 

است؟ او برای خاک سپاری رسمی اميرحبيب هللا  درتپۀ مرنجان يا 

  !عجبيا لل. تپۀ ديگری به دولت  اخطار داده است

داودکلکانی، درتوصيف ازامير حبيب هللا که بجز دزدی، 

آدمکشی، بی ناموسی، ويرانگری وتباھی ومسدود کردن دروازه ھای 

علم ومعرفت بروی اوJد اين وطن، ديگر دست آوردی نداشت و در 

  شمرده ميشود، ھمان حرفھای را)ھادم دين رسول هللا(حقيقت 

انی وطن از زبان ربانی و گلبدين نشخوارميکند که در دورۀ جھاد وير

  .و سياف شنيده است
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 و »خادم دين رسول هللا« و» مجاھد کبير «حبيب هللا  رااو

پادشاھی ازقوم تاجيک 

ميگويد تا ذھنيت عوام 

الناس را به مليت وی 

 متوجه سازد نه کارکرد

  .ھای او

 که،  ميگويد کلکانی داود

رژيم امانی يک رژيم 

ت غير اس:می بود، درس

 ھمان سخنانی که از

  حبيب هللا کلکانی               .پخش ميشدھا سوی انگليس

 از دين داری چيزی حبيب هللا کلکانیآيا وکيل صاحب کلکان،آقای 

با بستن دروازه ھای مکاتب  بروی آيا  ميدانست تا به دين خدمت کند ؟

ده  يا ظلم؟ معلومدار ظلم کر کشور به دين اس:م خدمت کردهفرزندان

است، زيرا که او دروازه ھای علم را بروی مردم بست وبرضد اين 

  .عمل کرده است»  بی علم  نتوان خدا را شناخت«: مقوله معروف که

دانش وفھم حبيب هللا را از دانش دينداری ميتوان دراين نطق 

  : شاھانه اش ديد

Qرد [گری کفر و بی دينی و Qتي]اوضاع[ اوضای]من[مه «
حکومت سابقه ره ديده، و برای خدمت دين رسول هللا  ]کفر= نمايی

 از کفر و ]برادرھا را[تا شما بيادرا ره]کردم[کمر جھاده بسته کدم 
بيت الماله به ]پول[مه باد ازی پيسه . ]بدھم[Qتی گری نجات بتم

 خرج نخات کدم، ھمه ره به عسکر خود ] مکتب[تعمير و متب 
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ورن، و به مw ھا ميتم که عبادت  که چای و قند و پلو بخ]ميدھم[ميتم
 گمرک نميگيرم و ھمه ره ]محصول[کنن، مه ماليه صفايی و ماسول

 ]رعيت [ شماستم و شما ريت]پادشاه[بخشيدم و ديگه مه پاچای
 ھميشه سات ]بعد ازاين[ باد ازی]برويد[ می باشين، برين]من[مه

نه  ، مرغ بازی ، بود]وقت خود را خوش بگذرانيد[خوده تير کنين
حمزه (». خوش بگذرانين]لحظات تان را[بازی کنين، و ترنگ تانه

نوشتۀ مرحوم » بحران ونجات«کتاب  ،)2016/ 8/ 4 افغان جرمن آنwين، ياسر،
  .)٨٧ صفحه   ازمحی الدين انيس 

مورخ از قول ، داکتر رحمت زيرکيار، درکتاب جديد خود

کلکانی  حبيب هللا اين نطقمينويسد که او ايرانی اقای باستانی پاريزی 

درکتاب ساده  يک دھاتی  يک سخنرانی خنده داررا به حيث

 فحه صدر»روستا، برخاست روح تاريخ«در بحث) حماسه کوير(خود

اين سخنران آدمی است «:پاريزی نوشته است. استنقل کرده  433
و را بچۀ سقاو آب فروش بود،ابنام حبيب هللا خان که چون پدرش 

ودکه عليه سلطنت امير امان هللا خان افغان قيام واو ادمی ب.ميگفتند
لخت در دست ] تپانچه[ھميشه طپانچه . کرد ومردی ابله وخشن بود

او موزۀ کابل را به عنوان اينکه نشانۀ بت پرستی است خراب . داشت
کرد ومجسمه ھا را شکست واموال ودارايی بسياری از رجال 

  ».وصاحب منصبان را مصادره کرد

در . که بچه سقاو يک آدم ساده دھاتی بودگويدميپاريزی  

بقدرت رسيدنش، نمايندگان سياسی کشورھای خارجی روزھای اول 

اگر شما وما تحت «:بخصوص شيخ السفراء را چنين مخاطب کرده بود
خوب کار بکنين،دستور ميدھدم که جيره مواجب شما را !ھای شما
انست که طفلک نميد«:نويسنده ع:وه ميکندکه » !زياد کنند
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زيرکيار، (  ».نيست دراختيار او»ديپلوماتيکدکور« ]معاشات[حقوق

دناپوھی تياری او دپرمختگ ديوی دافغانی کلتور په چوکات کی، داميرعبدالرحمن  نه 
  )1395/2016،چاپ 281،ص 2015-1880-تراشرف غنی احمدزی 

  

در فيسبوک خود  داکترنجيب هللا بارکزی در مورد کلکانی
  بنام   انگليس   جوان   سقاو   بچه  حکمرانی  ھفتم   ماه     در  «:مينويسد

oliur jarry  پرسيد   سقو   بچه   از   نويس   ماھنامه   عنوان   به  :   

     ؟   ھستی   کی   بنده  :  اوليور

   !  ھستم   امت   بنده   من  :  سقاو   بچه

    ؟   ھستی   کی   امت   به  :  اوليور

   !  خدا   امت   به  :  اوسق   بچه

    ؟   است   کی   خداوند   جانب   از   نبی   آخرين   پرسيد   باز   اوليور

   !  آدم   حضرت  :  سقاو   بچه

اين نکات را از روی يک کتاب انگليسی که داکتر بارکزی 

 مورد از جھالت ونادانی و خدا نشناسی کلکانی ياد کرده است، 153

  .نوشته است

  به   مشھور   کلکانی   هللا   حبيب« : کهع:وه ميکندبارکزی داکتر
 the »   کتاب    در؛کوھدامن   از   خر   يا   انگليسی   دين   خادم   سقاو   بچه 

king of miracle »  درباره   مورد  153  از   بيش   ميباشد   جلد   سه   که  
  ھا   رسانه   که   سقاو   بچه   صياتخصو   چندين.  شده   کرذ  سقاو   بچه   جھالت 
  :  ميباشد   ذيل   قرار   ميکنند   پنھان   مردم   از   مدنی   وجوامع 

  نداشت   آگاھی   مسلمانی   بنای   پنج   از   کلی   صورت   به   سقو   بچه  -١
    نداشت   خبر   نماز   ارکان   از   و 

  از   ارگ   به   رسيدن   از   بعد   سقاو   بچه   عالم   محمد   م:   گفته   به  -٢
  .   بدھد   ياد   ونماز   وضو   او   به   تا   خواصت   نشده   فاش   نامش   که   م:ی 
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  از   که   نداشت   عادت   ھيچ   سقاو   بچه   ارگ   به   رسيدن   از   بعد -٣
  از   حاجت   رفع   برای   ھميشه   و   کند   استفاده   قصر   داخل   الخ:ی   بيت 
  نماز   صف   وارد   وضو   و   استنجا   وبدون   ميکرد   استفاده   ارگ   باغيچه 
  .  ميشد 

  آنان   از   ھميشه   که   داشت   جانی   رفيق   نفر  ١١  سقاو   بچه  -۴
  جز   که   بودند   یحرفو   دزدان   ھمان   سقاو   بجه   رفقای   و   ميگرفت   مشوره 
  .  نداشتند   ياد   ديگر   چيزی   دزدی   و   حمله 

  او   کنار   در   مردم   وقتی   نميرفت   حمام   به   ھا   ھفته   سقاو   بچه  -۵
  او   کنار   از   سقاو   بچه   وتعفن   بوه   از   دقيقه   دو   الی   يک   از   بعد   مينشستند 
    جوييدندمي   دوری 

  ھمه   چون   بود   مشھور)قوچ(    به   خود   رفقای   دربين   سقاو   بچه  -۶
     .بود   قوچ   ھمانند   او   گنده   بوی   و   خاصيت 

  که   درھنگام   شد   ختنه   ارگ   به   رسيدن   از   بعد   ھفته   سقاو   بچه  -٧
  بچه   ياران   به   باريکی   يک   در   کند   تنهخ   را   سقاو   بچه   ميخواصت   نايی 
  بتراشد   را   خود   ھای   يال   اول   که   بگوييد   صاحب   امير   به   گفت   سقاو 
  خود   ناف   زير   سنت   ارگ   به   تارسيدن   ازجوانی   سقاو   بچه   که   اين   يعنی 
  .  بود   تراشيده   نه   را 

  تمام   که   داد   دستور   فورآ   آوردند   ارگ   به   را   سقاو   بچه   وقتی  -٨
  .  بکريد   ترکاری   آن   جای   وبه   ببريد   ازبين   را   ارگ   گلھای 

  فورا   ميداد   انجام   انسانيت   از   دور   حرکات   سقاو   بچه   که   ھربار-٩
  خداوند   از   مستقيمآ   و   است   ولی   سقاو   بچه   که   ميکرد   اع:ن   لنگ   م: 
    ميشدند   متردد   ومردم   ميگيرد   دستور 

  سربازان   توسط   بار   سه   خود   شاھی   از   بعد   ماه   سه   سقاو   بچه  -١٠
  ونپشت   ولسوالی   آن   مردم   ھمه   که   تگاب   ولسوالی   به   خود   وپياده   سوار 
  .  خورد   شکن   دندان   شکست   بار   ھرسه   و   کرد   حمله   ھستند 
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  مردم   ھم   باز   اگر   گفت   و   داد   را   چھارم   حمله   دستور   سقاو   بچه
  با   شانرا   گوسفند   و   بز   گاو   و   بکشيد   شانرا   اطفال   کردند   مقاومت   تگاب 
  .  بياوريد   خود 

  حوصله   ديگر   کردند   حرکت   تگاب   سمت   سقاوی   لشکر   وقتی
  ولسوالی   مربوط   که   افغانيه   بنام   قريه   .نداشتند   را   تگاب   در   شکست 
  . گرفت   قرار   حمله   مورد   ھستند   پشتون   آن   ومردم  ميشود   نجراب 

  باخود   را   افغانيه   قريه   مردم   مواشی   تمام   سقاو   بچه   لشکريان   سرانجام
   .بردند 

  تقريبا   بود   مانده  ( واوو )  را   او   نام   که   داشت   خر   سقاو   بچه  -١١
  ناپديد   خر   ساعت  17  از   وبعد   کرد   نگھداری   باخود   ارگ   در   ساعت  17

  محمد   دوست   توسط   سقاو   بچه   خر   که   مينويسند   مورخين   بعضی   شد 
  .  شد   رانده   بيرون   به   ارگ   از   مخفيانه   بسيار   سقاو   بچه   نزديکان   از   يکی 

  را   دخترانه   مکاتب   تمام   خود   حکمرانی   مدت   در   سقاو   بچه - ١٢
 14  از   باJ   درسنين   که   کتبیم   دختران   داد   دستور   و   کرد   اع:ن   منع 

  کورس   تمام   ھمچنان . کنند   نکاح   سقاو   بچه   سربازان   به   بايد   باشند   سال 
  از   غير   منبعد   که   داد   دستور   و   کرد   اع:ن   منع   را   خارجی   زبانھای   ھای 
  .  نشود   تدريس   مکاتب   در   مضامين   ديگر   سبق 

  جمع   ماليه   نام   به   را   چيزی   منبعد   داد   دستور   سقاو   بچه - ١٣
    . بدھند   م:ھا   وبه   کنند   خيرات   ھرساله   را   خود   ماليه   بايد   مردم   نميکنيم 

  درکتاب   ھستم   سقاو   بچه   از   ديگر   موارد   درجستجوی   من   عزيز   دوستان
the king of miracle  درباره   مورد  153  از   بيش   ميباشد    جلد   سه   که  

  )څخه   وال   د   كاكر   محمد   فيض   د. شده   ذکر   سقاو   بچه   جھالت 

 «:فيض محمد کاتب برحبيب هللا کلکانی چنين شھادت ميدھد

سول ساQر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين ر
   فيض محمدکاتب،( » .هللا نھاده ودر حقيقت ونفس اQمر ھادم آن بود
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   )296تذکراJنق:ب ، ص 

 .انتقاد از حبيب هللا کلکانی به ھيچوجه به معنای تاجک ستيزی نيست

اغلب روشنفکران تاجيک که اھل قلم اند مدافع امان هللا خان ومنتقد 

هللا کلکانی اند،می بايد  کسانی که طرفدار حبيب . حبيب هللا ميباشند

يک بار از روی وجدان نطق حبيب هللا کلکانی را با نطق ھای امان 

هللا خان مقايسه کنند وخود قضاوت نمايند که ميان آندو پادشاه از لحاظ 

  فھم ودانش واس:م خواھی و ترقی پسندی چقدر تفاوت موجود است ؟

 را چنين برمی آقای پيکار پامير کارنامه ھای حبيب هللا کلکانی

مکتب مستورات را موقوف کردم، مکاتب انگريزی «: شمارد
 فرستادن دخترھا را که - .وفرانسوی وجرمنی را موقوف کردم

درخارجه نموده بود،چون بدناموسی ملت بود،جايز ندانستم وآنھا را 
 حساب، ھندسه، –. ًخواسته ديگرفرستادن را قطعا ممنوع نمودم

پيکار پامير، سقوط ( ».ود موقوف کردمانگريزی که رواج داده ب

   )212و211اعليحضرت امان هللا خان، چاپ کانادا،صفحات 

   : نوشت  2016   / 11/9 تاريخدر  سويس از  کاسی زمریآقای 

 مطالعه را » آدمک « آقای کتاب ١٨۴ تا ١٨٣ صفحات افلط

 نگرفت با هللا  رسول دين خادم هللا حبيب که ميسازد ثابت که فرماييد

که  ميکند تاييد ذيل لينک وھم. بود انگليس نوکر انگليسی پونډ ٧۵٠٠٠

 دزد، وی که يابيد می صفحات ھمين  در. شد پادشاه ھا کی کمک به وا

   به ھم را ماھه ١١ حبس دوره يک در و سماوارچی شاگرد تجاوزگر،

  )نظرسنجی افغان جرمن آنwين( .است راندهگذ تجاوز و دزدی  نسبت

اوس ھم له بده مرغه  «:ن هللا آرينزی مينويسدآقای احسا

افغانستان په ھغه اور کې سوځي چې د امير امان هللا خان ارمانونه 

اوس ھم توره ارتجاع، د مدنيت او پرمختګ . پکې ايري شول 
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دښمنان، د قوی او مذھبي ګټو سوداګرو، د پرديو استخباراتو 

ي او اماني ارمانونه په اجنټان،غله او لوټمار د ملی ګټو په ضد وJړ د

  ) سالروز استرداد افغانستان97افغان جرمن آنwين ،مقاله تجليل از ( ».اوبو Jھو کوي 

مردم مسلمان افغانستان به دينداری امان هللا خان شک ندارند و 

بخاطر اين اتھام بزرگ وفريبی که از دست  روحانيون وابسته به 

ن شاه ترقی خواه وتجددگرای با استعمار انگليس خورده اند، امروز ازآ

داودکلکانی می بايد از . حسرت ياد ميکنند وياد او را گرامی ميدارند

خدا بترسد و از مردم افغانستان بشرمد وچنين دروغھای شاخدار را  

کالت ، برای امتياز طلبی از دولت و يا برای کسب يک دورۀ ديگر و

  .خ کشور نزندشاه بی نظير درتاريبه آن رژيم مردم ساJر و 

دولت می بايد از مصلحت ھای نا سودمند و بخشش ھای نا حق  

زيرا حبيب هللا کلکانی کاری به نفع ملت ومملکت . خود داری کند

اگر دولت تسليم . نکرده  تا از او به نيکی وافتخار يادآوری گردد

خواست ھای ناروا ونا جايز چند تن لومپن و اوباش تفرقه انداز گردد، 

قع خود دولت  تفکر واخ:ق دزدی  وقطاع الطريقی وتجاوز بر در وا

حقوق ديگران را،در ميان نسل جوان کشور تاييد وترويج داده  و 

  .تاريخ مملکت را لکه دار ميسازد 

  پايان
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    ممقاله شش
  

  

  قدرشناسی شھريان کابل ِمنارنجات، يادگار

  !استپشتون فداکاری اقوام  از
  

  )2016/ 10/ 16  نوشته شده در(

  

ھا واز جان گذشته گی ھای اقوام  منارنجات، يادگارفداکاری

از ست که ا شتونپوقبايل 

 جان  ومال خود گذاشتند و

کابل پايتخت کشور را مردم 

اين پيروزی . نجات دادند

  مردمتمام نصيب کابل و

جرگه افغانستان نميشد اگر 

عليخيل جاجی براثر ت:ش 

به  ، سپه ساJر نادرخانھای

 سران وبزرگان اشتراک

  و وزيرستاناقوام جاجی

برای و صورت نميگرفت 

  57کودتای ثوربعد ازمينار نجات تحريب شده       غارت واز کشور نجات 

و با بسيج دزدان سقوی تصميم نميگرفتند مردم ازدست  چپاول

  وجود دزدان   از راو ارگ شاھی کابلخود  جواننيروھای محلی و
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  .تصفيه نميکردند  تخليه وسقوی

 فداکاری وجانبازی به پاس قدرشناسی وامتنان ازاين مينار 
 پشتون که شھريان کابل را از آفت سقوی نجات داده مردم سلحشوری

نادرخان که او را سپھساJر خواھش مردم کابل ودستور ا ببودند  
  .استشده درنجات کابل ياری کرده بودند، ساخته 

غانستان از دست دزدان مال و نجات مردم کابل وسراسر اف
ناموس وعزت وشرف وغرور استق:ل طلبی مردم افغانستان، يک 
کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از 
سوی مورخ معروف کشورفيض محمدکاتب، جا داشت که مردم کابل، 

 مردم برای قدر شناسی از فداکاری وجانبازی اقوام سلحشور ودلير
تحت رھبری   ومردم وزيرستانپکتياجاجی مردم (کشور جنوب 

کابل بر پا  سوق شھر ، ميناری در چار )جرنيل يارمحمد خان وزيری
و از دولت وقت بخواھند تا روزی را بنام روز نجات وطن در  دارند

تقويم خويش بگنجاند وبنامد، تا ھرسال مردم کابل در آن روز ودر پای 
کنفرانسھا وميتنگ  و با تدوير. ی شکر کنندآن مينار، گل بگذارند وادا

ھای پرشکوه ، عمل ونفس دزدی وغارتگری وتجاوز برناموس 
محکوم کنند، تا درس عبرتی باشد برای نسل ھای  ديگران را تقبيح و

ناموس  زيرا که دزدی وچپاول وغارت وتجاوز برمال و .آينده
ن به ھمراه افگندگی ، ھيچ افتخاری برای مرتکبين آ ديگران، جز سر

   .ندارد

 البته مردم کابل دست به اعمار چنين ميناری زدند ولی نه در
چھارسوق شھر، بلکه نزديک  باJحصارکابل، جای که بنام در 

  ھای قبايل دروازۀ Jھوری شھرت دارد اعمارکردند، زيرا لشکر 

   .از ھمين دروازه وارد کابل شده بودندپشتون 

 ثور برجايش خودنمائی داشت، 7اين مينار تا کودتای خونبار
 ولی ديری نگذشت که براثر دستوريکی از بلندپايگان حزب برسر
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که اغنشاش بچۀ سقو را قيام دھقانی ميگفت وبه اين بھانه [اقتدار 
ع:يق قومی ونژادی خود را با وجود ادعای کمونستی پنھان 

 ،تخريب گرديد وگويا دين خود را در برابر آن دزد سرگردنه]ميکرد
  .ادا نمود

نادرخان به حيث کسی که بيشترين خطر، وھتک حرمت متوحه 
خودش و ناموس شھريان کابل و ناموس تمام مردم افغانستان فاميل 

ًشده بود، کام: حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و متجاوز و چپاولگر 

را با ھر وسيله ای ممکن ، دستگير و اعدام نمايد، زيرا که  درد و 
 ونفرت وحس انتقام گيری از چنين عملی را کس يا کسانی رنج وخشم

تا عمق اسخوان خويش درک و احساس کرده ميتواند که چنين مصيبتی 
و جز اعدام متجاوزان ، ھيچ چيز . برسر فاميل خودش آمده باشد

ديگری نميتواند قلب ھای داغدار پر از نفرت وانتقام را را اطفاء و 
                 .متسلی کند

اين مينار، ھمانگونه که برای فرزندان مردمی که در راه نجات 
پايتخت کشور از چنگ دزدان وغارتگران سقاوی، مايه مباھات است، 
تخريب آن بدستور ھرکس وھرمقامی که صورت گرفته باشد، يک 

و برضد وحدت ملی وبرضد قدر شناسی خ:ف ارزشھای ملی کار 
جات کابل از چنگ دزدان و ازمردمی صورت گرفته است که در راه ن

   . رھزنان وغارتگران سقاوی از جان مايه گذاشته بودند

  ، برمی آيد که فيض محمدکاتبچشم ديد ھای زارش ھا وگاز   

 ماه دوران تسلط خود برکابل  9پسرسقو، و دزدان ھمراه او در 
وشھرھای اطراف،پروای  ناموس ھيچکسی از فقيرتا شريف و از 

در سراسر کتاب . از مسلمان تا کافر را نداشته اندمظلوم تا ظالم و 
تذکراJنق:ب ، ھيچگونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت به 
ناموس ديگران باشد و يا از آن بوی جوانمردی وعياری به مشام 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

52

شان سر  در مدت حکومتوديګر دزدان ھمراھش برسد، از پسر سقاو 
 . کاکه ھای کابل مقايسه کردنزده است تا بتوان آنرا با اعمال عياران و

  :بنابرچشمديدھای کاتب ھزاره

اھزن، جاھل، ضد مظاھرتمدن  بچه سقاو،يک آدم دزد،ر-
، ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر ارتجاع وآله دست وفرھنگ

انگليس بوده و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان است که 
 شھريانش جزيچ يک از ھموطنان و ھمکارکردھايش برای ھ

  .شرمساری چيزی در بر ندارد

 حبيب هللا کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسيران را -
زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنھا را 
جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و درشھر می گشتاند تا مردم از 

  .وی بترسند

کانی،چنان سفاک وخون آشام  افراد سقاوی بدستورحبيب هللا کل-
بودند که اطفال شيرخواره را در بغل مادر شان با تفنگ ميزدند تا با 

کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات .مادر خود يکجا ھ:ک شوند
  !چنگيز وھ:کو سراغ ميدھد وبس

 حبيب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش -
رحالی که اين عملش يک جنايت بزرگ ملی وھزاره را صادر نمود، د

زيرا ھزاره . بشمار می رفت، ونمی بايست دست به چنين کاری ميزد
ھا و قزلباش ھا نيز جزئی از اتباع اين کشوراند و در راه استق:ل 
وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق دارند دراين کشور مثل سايرين 

م بھترين دانشمندان، بھترين ازميان اين دو قو.  زندگی کنندهآبرومندان
طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت ھای مشروطه خواه، 

  . اقان به ظھور رسيده اندطن مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونبھتري

حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا  -
ور ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان مردم دامن زد و با صد
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ًفرامين رسمی، رسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، 

بين ملت مخالفت Qينحلی را حادث ساخته، « چنانکه  بقول کاتب 
توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بwد و تقاتل عباد نھاده، 
بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل 

ايران، ص 1372کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع ( » .وغارت واسارت افتاد
۴١(  

در چون بعد از تخليه ارگ از لوث گروه سقاوی ، نادرخان  
به . وارد ارگ شاھی شد)  ش1308ميزان 23/ 1929 اکتوبر15(روز

  ميزان ،23مطابق 2016 اکتوبر سال 15ھمين خاطر در تاريخ 
 سوی يک گردھم آيی پرشکوه از طی اعمار مجدد منار نجات

روشنفکران ومشران و خبره گان اقوام لوی قندھار ولوی پکتيا ولوی 
  .ننگرھار در پای باJحصار کابل گذاشته شد

اين اقدام بجا ونيکوی اقوام گرد آمده دراين مراسم، که بيشتر 
آنھا را اقوام پشتون تشکيل ميداد،به طبع ھواداران بچۀ سقاو،خوش 

 بخاک سپاری مجدد کلکانی تلقی نخورد وآنرا عکس العملی در مقابل
البته اگربخاک سپاری مجدد حبيب هللا کلکانی به خاطر اين .کردند

صورت گرفته باشد که او مظلوم و بيگناه بوده واعدامش بناحق 
پس اعمار مجدد منارنجات، شھادت دسته جمعی !صورت گرفته است؟

تجاوز به اقوامی را برمی تاباند که بچه سقاو را ظالم وقاتل مردم وم
مال وناموس مردم شناخته خواھان اعدام او وھمراھان دزد ومتجاوز 

 .او مطابق احکام اس:می وعرف حکومتداری آن زمان شده بودند
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  مراسم اعمار مجدد منار نجات درپای باQحصارکابل

بنابرين اين مينار، صرف بنام نادرخان نيست، بلکه يادگار 
فداکاری و جان بازی مردمی پنداشته ميشود که به اميد استقرار دوبارۀ 

ند و او را به فتح شاه امان هللا به سلطنت، از نادرخان حمايت کرد
پايتخت کشور ونجات شھريان کابل از دست دزدان سرگردنه سقاوی 

 منارعلم«اھميت وارزش اين مينار کمتر ازاھميت  .  سر افراز ساختند
  .واقع در نوآباد کابل نيست»  جھلو

  

  ! پيام اصلی اعمار مجدد منار نجات

 راعمار مجدد منار نجات، برای اينجانب و ھزاران تندرخب
زرگی از ھم آئی گروه ب ديگر، عمده ترين نکته اميدوارکننده، گردم 

 صاحب شعوری بود که با درک دقيق شرايط جوانان بيدار وافغان ھای
کردن يک آبدۀ تاريخی وافتخار برانگير که  داخلی کشور، برای برپا 

  از سوی عناصر به اصط:ح انق:بی بعد ازکودتای ثور نابود شده بود، 

 . حاد بھم داده بودندات دست 
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اين مينار تخريب شده، يادگار فداکاری وجانبازی و وحدت 
آن کابل، نجات کشورو پايتخت  بزرگان ومشران اقوامی بود که برای 

 وملتی را از چنگ تجاوز وتطاول وغارت وبی ازجان مايه گذاشته
دادند وبه  دزدان وقلدران وغارتگران وتجاوزگران اين  عزتی نجات 

قلدری و  تاريخی را دادند که اگر بارديگر کسانی از راه دزدی و درس 
اغتشاش وبرھم زدن نظم و آرامش مردم بخواھند دست به چنان کاری 

بودند، بازھم اين مردم با  بزنند که حبيب هللا و دار ودسته اش زده 
اتحاد ويکدلی بحرکت خواھند آمد و مثل يک مشت گره شده بردھن 

کوبيد ومردم مظلوم کابل را از شر و فساد،  واھند متجاوز ومتجاسر خ
  .فساد پيشگان نجات خواھند داد

ُآيا چنين پيامی برضد وحدت ملی است، يا مھر تائيدی بر 
 سال قبل از امروز  87بيداری جوانان وتکان خوردن اقوامی است که 

با از جان گذشتگی مردم کابل را از چنگ دزدان و غارتگران و 
  . ردنه نجات داده بودند و بازھم نجات خواھند داداوباشان سرگ

 من اعمار مجدد مينار نجات را به حيث عwمت بيداری جوانان 
افغان واتحاد اقوام سلحشور ودلير وسرنوشت سازافغانستان استقبال 

 نمی  ضد وحدت ملی و در احياء مجدد آن ھيچگونه عwمت.ميکنم
 می شمارم که بخاطر قدرانی از اقدامات بجايیبينم بلکه  آنرا يکی از 

  ھمراھی وفداکاری مردمی که ناموس کابليان را از چنگ دزدان 

          .گرديد سرگردنه نجات دادند، اعمار

 پايان
  
  

  

  

  

  

  

  



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

56

  

  

  

         ممقاله ھفت

  

   اعمار مجدد مينار نجات، 

  ستنيعمل ضد وحدت ملی 
  

  )2016/ 10/ 24  نوشته شده در (

 

 ملی، ضامن بدون ترديد وحدت

با وحدت . بقا و ثبات يک کشور است

ملی ميتوان برھمه مشک:ت و نارسائی 

ھا وکاستی ھای سياسی واجتماعی و 

برمبنای ھمين . اقتصادی فايق آمد

وحدت ملی بود که افغانستان به ازادی 

سياسی خود از چنگ استعمار نايل آمد 

و تا امروز درميان ملل آزاد جھان به 

زاد شناخته شده وجای مناسب خود را حفظ کرده حيث يک کشور آ

در مورد اھميت وارزش وحدت ملی، دريک جامعه ھرقدر . است

اما با تاسف ودريغ بايد اعتراف . بگوئيم و بنويسم ، بازھم کم گفته ايم

کرد که از چھار دھه به اينسو، وحدت ملی ما به شدت صدمه ديده 

بجز نام " ت وحدت ملیحکوم"است و در حال حاضر با وجود داشتن 

  .ًآن عم: وحدتی وجود ندارد

  اگر از بحث ھای خشک سياسی و ايدئولوژيک بگذريم، ميتوان 
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  در کشور، نظام اجتماعی مبتنی 1978با حدوث کودتای ثور : گفت

 رعيتی مقام خود را به حيث يک نظام مسلط از -برمالکيت ارباب 

جامعه را به سه ) چپیيا رژيم روشنفکران (دست داد و حاکميت جديد

بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام جديد : بخش تقسيم نمود

 و  ايستادند و بخش ديگر از رژيم بريدند و راھی ديار ھجرت گرديدند

در مخالفت با رژيم مسلح ساخته شدند وبا رژيم کابل به پيکار 

ن و نه با  و بخش سوم ھمانا اکثريت خاموشی بود که نه با اي.پرداختند

از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد . آن ، چشم به آينده دوخته بودند

مخالفان خود را به نام ضد انق:ب تعقيب، زندانی، شکنجه و سرانجام 

و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت حاکميت رژيم . نابود ميکردند

يچ جديد امرار معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ولو ھ

ارتباط و وابستگی ايدئو لوژيک با حزب بر سرقدرت ھم نمي داشتند ، 

گيری  و درصورت دست... بنام کمونست و ملحد و کافر می شناختند 

اعدامشان ميکردند و اين عمل خود را يک عمل اس:می و شرعی می 

  . پنداشتند 

 بر اثر اين موضع گيری خصمانه و اين بينش دگم و تنگ  

   .ردو جانب درگير ، جامعه افغان غرق در فاجعه گرديدنظرانه از ھ

پس از سقوط داکتر نجيب هللا و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی، 

جنگ ھای وحشتناک گروه ھای تنظيمی، باعث قتل ده ھا ھزارانسان 

بيگناه ، تخريب کامل کابل ،غارت و چپاول دارائی ھای عمومی و 

تضادھای قومی . س مردم گرديدفردی و دست درازی به مال و نامو

واتنيکی و زبانی وسمتی چنان درميان تنظيمھا رايج گرديد،که اقوام 

  افغانستان ابتدا به تعداد تنظيمھا تقسيم شد، و بعد ھر وJيت به تعداد 
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  . اقوام مسکون در خود تقسيم گرديد

، وآماده شدن امريکا 2001 سپتمبر سال 11حادثۀ  به تعقيب 

 به افغانستان، يک بارديگرسران قومی اتحاد شمال که برای لشکرکشی

در زمان طالبان ھر يک برای پنھان کردن خود، سوراخ می پاليدند، 

مورد توجه والطاف امريکا قرارگرفتند تا در روفتن و بيرون ريختن 

 سپتمبر، 11مظنون اصلی حادثۀ » بن Jدن«طالبان ودستگيری 

. خدمات پول ومقام بدست آورندامريکا را  کمک کنند و درعوض اين 

سران معروف به ائت:ف شمال،که از خدا چنين روزی را طلب 

لبيک گفتند وھريک " سيا"ميکردند، به تمام تقاضاھای ماموران 

فراخور توانائی نظامی و جنگی خود از دوصد وپنجاه ھزار دالر تا ده 

ه با گرفتن ميليون دالر از ماموران سيا گرفتند،فقط بيچاره سياف بود ک

: رک . (صدھزار دالر آنھم با وضع تحقير آميزی ،شروع به اتن کرد

  )بوش درجنگ

 کشورجھان از زمين وھوا برافغانستان 46امريکا باھمراھی 

 تا پنج دسمبر ھمان سال بقوت 2001 اکتوبر 7ھجوم آورد و از 

خود طالبان را ازشمال وجنوب  افغانستان جاروب ) B52(طيارات

د از فيصله کنفرانس بن، و روی کار آمدن کرزی ، تمام بع.   کرد

رياستھا و وJيت ھای کشور در  وزارت خانه ھا ومقامات دولتی و 

  . اختيار سران قومی ائت:ف شمال قرارگرفت

با اشغال مقامات مھم وکليدی دولت از سوی اتحاد شمال 

نه تنھا وحدت ملی لگد مال شد، بلکه )  شورای نظار( بخصوص

يکا به بھانه سرکوبی القاعده و طالبان، اقوام پشتون را در وJيات امر

از شيندند ھرات ( پشتون نشين جنوب وجنوب شرقی وجنوب غربی 
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گرفته تا فراه وھلمند وقندھار و زابل و ارزگان، غزنی و پکتيکا 

وپکتيا وننگرھار و نورستان ولغمان وکنر با ريختن بمب ھای تباھکن 

  ا ھای شان سرکوب ومتحمل خسارات جبران ناپذير برخانه ھا و روست

  . نمود

گروه ھای ائت:ف شمال، بخصوص شورای نظار که بار ديگر 

در کابل بقدرت رسيده بودند،با اعمال خشونت و کشتار مردم وتاراج 

وچپاول مال وداشته ھای شخصی ودولتی ودست درازی به ناموس 

خت:فات قومی، زبانی ، مردم درماندۀ شھری،درکنار دامن زدن به  ا

مذھبی و سمتی، برای کسی که بيشتر از ھمه  وطن را تخريب کرده 

بود و بيشتر در چپاول و تاراج ثروتھای ملی،  آدم کشی وجنگ ھای 

جنگ ارواح از :رک(قومی وحتی جاسوسی به کشورھای بيگانه

را از خليلزاد » قھرمان ملی«پيشقدم تر بود، لقب ) ستيوکول،مديرسيا

بخشيد وجاده ھا ) ملت(رزی گرفتند و او ھم از جيب خليفه وک

وميدانھای ھوائی ودفاتر دولتی با عکس ھای بزرگ قھرمان شورای 

  .نظار مشبوع گرديد

اعطای لقب قھرمان ملی، به احمدشاه مسعود و دادن مقام 

فيلدمارشالی به قسيم فھيم، صدمت بزرگتری به ارزشھای اجتماعی 

ھمين اعطای القاب .مردم افغانستان وارد کردونيز به وحدت ملی  

بزرگ به کسانی که لياقت کسب آنرا نداشتند، سبب گرديده تا امروز 

   »بزورگرفتيم، حق ماست؟«:بگويند

شايسته (يکی از جنراJن امريکائی در مصاحبه باصدای امريکا 

 بزرگ ترين  ناکامی ما در« :اعتراف ميکند که)  سعادت Jمع
درت رساندن اتحاد شمال بود، ھم در درکنفرانس بن، افغانستان بق
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 دولتی را به آنھای اتما تمام مقام. وھم در ايجاد حکومت وحدت ملی
 وھمان محwتی را بمباردمان ميکرديم اديم دھمکاری ميکردندماکه با 

 ويديواين مصاحبه را در فيسبوک (»....که ائتwف شمال به ما نشانی ميداد

  )عزيز احمدعزيزی ببينيدذبيح هللا ھمدم و

 اکثر بمباردمانکه دريافت ی ميتوان ياز اين اعتراف جنرال امريکا
 به علت اط:عات شتونھا پ برمناطق مسکونیھای ناتو وامريکا

از سوی کارمندان مصئونيت ملی صورت گرفته است ) ًعمدا(نادرست
بدين سان از روز . که تحت امر وھدايت شورای نظار قرار داشت

اقوام ) تا امروز2001دسمبر(ت رسيدن دوباره ائت:ف شمالبقدر
پشتون نه در روستا ھا و نه در شھرھا، روی آرامش وآسايش را نديده 

  . اند وبنابرين از دولت ناراضی اند

دورۀ حکومت  حامد (  سال اخير 15روند حکومتداری در 

)  دبل عبدهللا- اشرف غنی » وحدت ملی«کرزی و بدنبال آن حکومت 

جای خود را به ظھورگروھای قومی » وحدت ملی« شان داد که ن

شورای نظار،جمعيت، جنبش دوستم ، :وزبانی ومذھبی از قبيل 

اکبری، شاخۀ محقق و  محسنی،اتحاد  شاخۀ خليلی، شاخه : وحدت

   . سياف وغيره داده است

ھريک از اين رھبران قومی در آغاز تشکيل اردوی ملی  

خود را درصفوف اردو ) وقوماندان بيسواد (تعدادی از شبه نظاميان

وس:ح و رتبه  وپوليس جابجا کردند وتا اکنون از دولت معاش 

ير دولت در تحقق امنيت و تااطاعت از دسای تبعيت وميگيرند، اما بج

  .ثبات سياسی کشور، بيشتر گوش به فرمان رھبران قومی خود اند

تلفی وتجاوز  حق مديريت ضعيف وبدبختانه يکی ازنتايج سوء 
به حقوق ديگران، ظھورپديدۀ قومگرائی وايجاد گروه ھای مدافع 
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زيرا وقتی که دولت در وضعيت ناتوانی . منافع قومی و تباری است
قرار داشته باشد و مردم دولت را در دفاع از حقوق خود و تطبيق  
يکسان قانون برھمه اتباع کشور، عاجز ونا توان تشخيص بدھند، 

رت يا برای دفاع از منافع قومی خويش از خطر برای حفظ قد
زورمندان ديگر، مجبور ميشوند درحصار قوم و قبيله خويش در آيند 
و برای دفاع ازجان ومال وناموس خود دست به تشکل ھای قومی و 

 تنظيمی - بنابرين بسياری از گروه ھای سياسی. تباری ومحلی بزنند
اخت تک قومی و يا سمتی قدرتمند امروزه در افغانستان، بافت و س

واين پديده نامطلوب که از تعصب و نفاق افگنی به زيان . دارند
وحدت ملی تغذيه ميشود، از لحاظ سير تکامل اجتماعی، گامی 

  .قھقرايی بسوی فرار از ملت شدن است

کردند که درعھد بسم هللا محمدی در  رسانه ھای جمعی  افشا
وQيت پنجشيرمقررشده بود  نفر جنرال تنھا از 200وزارت داخله 

وھمچنان در .  از ساير اقوام بودندوافسران بقيه جنراQن  % 20و
 نفرجنرال  وصدھا 400زمان ھمين شخص در وزارت دفاع بيش از

 درصد جنراQن  به ساير 30افسرعالی رتبه ازپنجشيرو جمعيت و 
  در بخش ملکی نيزوضعيت به ھمينگونه .اقوام کشورتعلق گرفته بود

ھر وزارت و يا وJيت که در اختيار يکی ازسران ائت:ف . ستا

قرارگرفته باشد، آن وزارت يا وJيت را ملک موروثی خود دانسته 

بدينسان رھبران ائت:ف . ،برای افراد اقوام ديگر امکان کاريابی نيست

شمال برای ادامه سلطه خود حصارھای نفوذ ناپذير قومی ساخته اند 

که به لحاظ کميت [م ديگر و از جمله قوم پشتون که به ھيچ يک اقوا

اجازۀ ورود به ] درجه اول وبه لحاظ گرفتن امتياز،قوم درجه سوم اند
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گروه ھای مسلح قوم . نميدھند) وزارت يا وJيت(درون آن حصار

ای اس (پشتون از قبيل حکمتيار و حقانی وطالبان، بدبختانه در جال 

  ال استقرار امارت اس:می جان ميدھند پاکستان گيرمانده اند و بدنب) آی

  .و جان ميگيرند

، يکی از نويسندگان "Selig S.Harrison"سليگ ھاريسن

) ظلم واستبداد اقليت حاکم درافغانستان(مشھور امريکائی درمقاله ای 

درحالی که  برای : "نوشت) ٢٠٠٩ اگست ١٧( درنيويارک تايمز

رۀ بارک اوباما شدت آوردن صلح وثبات درافغانستان بحثھا درادا

گرفته است، مگر دراين مباحثات ازيک پرابلم بسيارمھم چشم پوشی 

اين معضله نارضايتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن روزافزون : ميشود

پشتونھا، از مجموع نفوس . يک اکثريت مھم قومی از حکومت است

    . ٪ را تشکيل ميدھند۴٢ ميليونی افغانستان، ٣٣

واصلی حمايت پشتونھا از بغاوت وشورش يکی از دQيل مھم 
طالبان اينست که درحکومت کابل قدرت اصلی ومرکزی  در دست 

.  فيصد نفوس کشوررا تشکيل ميدھند٢۴تاجيکان . تاجيکان است
آنھا بر اردو، امنيت ملی وپوليس وبخش استخبارات بطورکامل 

  ًقيما کنترول دارند وھمين قوای امنيتی درزندگی روزانه پشتونھا مست

   ."کند مداخله می

کارشناس روسيه به ارتباط بيانات اخير الکساندر کنيازف 

دليل اساسی « :کابلوف، نماينده روسيه در امور افغانستان، ميگويد
ادامه جنگ فقدان تعادل بين نخبگان سياسی و قومی افغانستان در 

اين سيستم نامتعادل حداقل از دھه . سيستم مديريتی کشور است
 عبدهللا از به - به اين طرف ادامه دارد و امتناع دولت غنی 1980
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رسميت شناختن طالبان عwوه بر ساير موارد، عدم تمايل نسبت به 
ورود بخش قابل توجھی از نخبگان پشتون به فضای سياسی 

  )سايت  آريائی ،آرشيف اخبار( »افغانستان را نيز به نمايش می گذارد

  حامدکرزی درمدت  است، زيراسخن اين کارشناس ،سخن دقيقی

در جھت عدالت نه تنھا کوچکترين گامی  سال حکومت خود 13
انتقالی و محاکمۀ مجرمين جنگی وجنايت عليه اجتماعی ويا عدالت 

تا توانست، بنام حسن نيت يا حسن حکومتداری ، بلکه نداشتبشريت بر
 ياغی وباغی ان واليوفاسد وبه  رشوتخورانوزيرپشتونھا، به 

 پوليس ھمدست با دزدان ھایقوماندان وبه  چاقچيان  مواد مخدر،وقا
، رتبه ومدال  گران منسوب به ائت:ف شمالآثار تاريخی واختطاف

والقاب بلندباJ بخشيده رفت، تا آنجا که امروز داشتن اين رتبه ھا 
   »!بزورگرفتيم، حق ماست«:والقاب پرامتياز را حق خود دانسته ميگويند

ز در مدت دوسال رياست جمھوری خود، نه تنھا اشرف غنی، ني
دوسيه اخت:س کابل بانک را يکطرف کرده نتوانست، بلکه حتی يک 
وزير دفاع کارفھم ومسلکی را از ميان تحصيل يافته گان نظامی قوم 
خود،نتوانست در عوض وزير دفاع بی تحصيل  وافزون برآن 

به اينطرف    سال 15که از (رشوتخور واخت:سگر عضوشورای نظار
وزارت ھای کليدی دفاع، داخله، خارجه و امنيت ملی را در قبضۀ 

پس ميتوان گفت،ھيچ يکی از دو رئيس جمھور . مقرر کند) خود دارد
پشتون  تا کنون نتوانسته اند از حقوق پشتونھا دفاع نمايند و به قوم 

 که ديگرسران ومشران اعطا کنندپشتون ھمان سھم وامتيازی را 
  .  شمال در حکومت انھا سھيم بودند واستندائت:ف

اتحاد شمال توسط نويسندگان و سخنوران اجير خود از راه 
رسانه ھای جمعی و مصاحبه ھای تلويزيونی وشبکه ھای وابسته به 

  سران ائت:ف ، پيوسته رئيس جمھور کرزی و رئيس جمھور غنی را 
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لبانی و خ:ف تعجيز وتحقير و متھم به تعصب و قومگرايی واعمال طا
وحدت ملی ميکنند و عرصه اخت:س وخورد و برد ميليارد ھا دالر 
کمک ھای جامعه بين المللی به مردم افغانستان را برای زورمندان 

رئيس جمھور غنی ھم برای آنکه زبان . اتحاد شمال مساعد می سازند
دراز شکايتھای رنگارنگ ائت:ف شمال بسته باشد، از دادن حق  

وی به پشتونھا طفره ميرود و شوله خود را پف پف کرده وسھم مسا
  . ميخورند تا وحدت ملی را حفظ کرده باشند

بدينسان دولت فعلی افغانستان مرکب از سران و رھبران قومی 

دليل ناکامی .  استغربی ومذھبی ائت:ف شمال و برخی تکنوکراتان 

ردن يک اين دو رئيس جمھور درتحقق عدالت انتقالی ويا بوجود آو

اداره سالم  از اھل تخصص وخدمتگزاران صادق، رشد و تقويت 

در عھد حاميان خارجی شان گروه ھای قومی ائت:ف شمال از سوی 

  .رياست جمھوری حامدکرزی بوده است

با چنين روند تلخ و تحقيرآميزی آيا ميتوان زخم ھای قوم 
 وضعيت ادامه اين.  پشتون را التيام بخشيد و دم از وحدت ملی زد

کاسه صبر اقوام وطوايف مختلف پشتون را لبريز ساخته و از دست 
خاکسپاری مجدد حبيب هللا زور نمائی اوباشان شورای نظار در 

سالگرد مرگ احمدشاه مسعود، بجان آمده کلکانی وزورگوئی شان 
اند وچاره ای جزاين ندارند که يا بايد باھم متحد شوند واز حقوق 

  . يا نابودی خود را پذيرا شوندخود دفاع نمايند و 

از نوشته ھا وتعبير وتفسيرھای تند وتب آلود برخی از 

مينار نجات از اعمار مجدد :  شمال برمی آيد که ھواداران ائت:ف

سوی گروه ھای قومی پشتون، به اشاره ارگ کابل، بخاطر ضديت با 

  مراسم خاک سپاری حبيب هللا کلکانی صورت گرفته که يک عمل ضد 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

65

  وحدت ملی است؟؟؟

به سران ائت:ف شمال، اگر منار يا اجيربزعم نويسندگان وابسته 

ملی  تأمين شده  ، وحدت نجات اعمارنگردد و مردم آنرا فراموش کنند

اگر قصرداراJمان، که درجنگ ميان احمدشاه مسعود وگلبدين است ؟؟ 

  ؟؟ ھمچنان ويرانه بماند،وحدت ملی پا برجا ميماند ؟ ويران گرديد،

 واگر کارکردھای وحشيانه وشرم آور حبيب هللا کلکانی و 

   ھمراھان دزد وآدمکش او افشا نگردد، وحدت ملی مستحکم است؟؟؟ 

وی ديگری پيدا شود و منار گو اگر فردا يک بدماش و زور

 ند، يران کند، نبايد دوباره اعمار شواستق:ل و يا طاق ظفر پغمان را و

  مه خواھد ديد؟ وحدت ملی ما صد چرا که 

وحدت «در حيرتم که چرا برخی از نويسندگان و اھل قلم ما، 

تبھکاران و دزدان  جنايت وخيانت کتمان کردن را در » ملی

کاران می بيند؟ چرا وحدت ملی را در تحقق عدالت اجتماعی و زوتجاو

در محاکمه جنايتکاران جنگی وتقسيم عادJنه قدرت براساس شايسته 

تمام اقوام کشور جستجو نمی کنند؟ چرا  در اعمار ساJری درميان 

  سراغ  نمی کنند؟  دوباره يادگارھای تاريخی وملی، وحدت ملی را 

مردم نبود وخاطرۀ اين يادگارھا را به مرور چند سده شايد 
فراموش کنند، و ممکن است تا مدتی بتوان بر روی جنايات ضد 

تاريخ . نميتوان فريب داد تاريخ را بشری قدرتمندان پرده انداخت، ولی
کشور فرزندان اين پديده ھای تاريخی را فراموش نميکند و به ياد  

 کاظم زيرد ومحقق برازنده کشور داکترصاحب مقالۀ دانشمن. ميدھد
در پورتال  »منارنجات مجدد اعمار و تخريب ھای انگيزه«عنوان 

مردم مؤرخين وظيفه دارند تا . افغان جرمن،مؤيد ھمين ادعای منست
از سوی متجاوزين و  را از ظلم واجحافی که برشھر وديار شان 
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 وجناب داکتر کاظم نيز منحيث  .مھاجمين رفته است، با خبر بسازند
يک محق ومؤرخ، متن لوحۀ يادگار منار نجات را به استناد کتاب 

نگارش عزيز الدين وکيلی پوپلزائی، » فرھنگ کابل باستان«ارزشمند 
بيادگار فداکاری و « :داخل وخارج وطن ميرساندچنين بگوش مردم 

مجاھدات وطن خواھانۀ يگانه قائد معظم و نابغۀ بزرگ اعنی اعليحضرت 
محمدنادرشاه افغان که به استماع فرياد وطن از گوشۀ مملکت بعزم استيصال 

 دليران جنوبی و به ھجوم وزيرستانسارقان درطی اقدامات ھشت ماھۀ خود با 
 شمسی مرکز سنيۀ افغانيه را فتح و تسخير و بچه سقو را 1308 ميزان سال 16

اين خاطرۀ استوار و . با اراکين خائنش از صفحۀ افغانستان محو و معدوم نمود
آبدۀ ثابته بنياد گذاشته شد تا در بادی اQنظار اھل بصيرت، شجاعت و علو ھمت 

ا تقدير و اين نجات دھندۀ وطن ثابت بوده ملت افغان اين خدمت عاليشان ر
اينگونه ايثار و فداکاری را درتأمين سعادت حيات اجتماعی خويش تأسی و 

، انتشارات بيھقی، "ابل باستانفرھنگ ک: " عزيزالدين وکيلی فوفلزائی(».تعقيب کند
  )1061 - 1059 شمسی، جلد دوم ، صفحه 1387کابل،

دراين کتيبه نقش نادرخان در نجات دادن مردم کابل از شر 
 قاوی برجسته ترنشان داده شده ،معھذا در سطر سوم ازدزدان س

 نام برده شده،  که به »وزيرستان« و جنگجويان  " دليران جنوبی"
 ماھه نادرخان، به شکست سقاويان ونجات 8زعامت وت:ش ھای 

  . شده اندموفق مردم کابل 

ودرمقاله جاجی نبی مصداق نامھای سران اقوام   درمقاله داکتر
  بسرنام مشران  وزيرستان ) دخپلواکی اوغلواکی جگره(ارداکتر زيرکي

  .کردگی جنرال يارمحمدخان وزيری ذکره شده است

  پايان
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  مشتھمقاله 

  

  منار نجات چی زمانی تخريب گرديد؟

  

از سوی پورتال »  مردم افغانستاننار نجات يادگار فداکاریم«مقاله 

 نظر وابرازافغان جرمن آن:ين برای معلوم کردن ع:قمندی 

 نظر در بارۀ 88درحدود  ھفته 4خوانندگان گذاشته شد وظرف

ھنگامی که احساس کردم .منارنجات وزمان تخريب آن آن:ين گرديد

 ميزنند ويا برخی ازنظردھندگان فقط از روی انتقام جوئی سخن

آب در آسياب حبيب هللا  سرطان،26درعين انتساب خود به کودتای 

  :پورتال نوشتم به اداره  2016/ 8/11: داشتد،در يانکلکانی ميريز

با امتنان از خوانندگان ارجمند و تشکر خاص ازمدير محترم پورتال 

 !افغان جرمن آن:ين

موضوع منار نجات واھميت اعمار مجدد آن بھانه خوبی برای ابراز 

نظريات ھموطنان ما گرديد و ماھيت وميزان واقعيت بينی اھل نظر 

آنھايی که اين . ا را ميتوان از روی آنھا درک کردونيز مقاله نويس ھ

بدۀ تاريخی را خود ديده بودند و يا شاھد نابودی آن بوده اند، وآنھايی آ

برآگاھی ھای ما  که از ديگران شنيده بودند نيز وارد اين بحث شده و

افزودند،ولی چيزی که مايه تعجب من ونگرانی برخی از ھمکاران 

نمايش خشم وحمله وتعرض بر يکديگربود که نه ونخبه گان قلم گرديد، 

حمايت از نفس [ھدف اين نوشته را تشکيل ميداد ونه با مضمون آن 
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اتحاد وھمبستگی مردمی که از جان ومال خود در راه احياء مفاخر 

  .ربط ميگرفت ]ملی وتاريخی،مايه گذاشتند

از ن بحث ابربه ھرحال،بدينوسيله از تمام کسانی که در رابطه به اي

 امتنان نموده، از اداره محترم پورتال افغان جرمن نظر کرده اند ،

زمينه را برای  خواھشمندم دوسيه اين نظر سنجی را مسدود کنند و

 )با احترام سيستانی (.يک مطلب وموضوع ديگری فراھم سازند

اما بنابر تقاضای برخی از خوانندگان مدت يک ھفته ديگر 

دراين مدت مقاJتی . ی ماندموضوع در دريجه نظرسنجی باق

چند از آن ميان نظر من .  گذشت80نيزنشرگرديد ونظريات از مرز 

شخصيت راکه خود شاھد موجوديت آن منار در عھد داودخان بوده 

 .ميگذرد  برگزيدم که از نظرشما خواننده ارجمنداند،

 * * *  

 انگيزه«زيرعنوان  در مقالتی سودمند داکتر سيد عبدهللا کاظم

بعد از نقل کتيبه منارنجات  »منارنجات مجدد اعمار و تخريب ھای

اين درترديد  ديده است، 1356وتذکر اينکه خودش منار را در زمستان 

عھد جمھوريت داودخان تخريب شده، تبليغات که اين منار در

ضديت داؤد خان با نظام "کسانيکه ميخواھند به دليل :" مينگارند
 را در دوره جمھوری نسبت دھند، بايد تخريب منار نجات" حاکم قبلی

اين موضوع را درک نمايند که تخريب يک يادگار تاريخی که نشانه 
ای برگشت از دوران تاريک بود، کار کسی نيست که خودش به حيث 

در تقابل با  بزرگ از نظر فکری) ريفورميست(يک اصwح طلب 
ساله دورۀ ده . برگردانيدن چرخ ھای تاريخ به عقب بوده باشد

صدارت و نيز جمھوريت داؤد خان نشان داد که او شيفته مدنيت 
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عصری و انکشاف فکری و ذھنی جامعه بود و لذا دليلی وجود ندارد 
که او سمبول نجات از شر فساد و عقبگرائی را امر تخريب دھد، آنھم 
يکی از آثاريکه بنام ملت و فداکاری مردم در جھت رھائی از عقوبت 

  ". بزعامت کاکاھايش بنا يافته بودھای دوره سقوی

* * *  

يکی از استادان تاريخ در پوھنتون کابل در  ،شاه محمود محمود

 به مناسبت منار نجات  مقالتی درسايت افغانستان فردا 1392جوزای 

ھموطنان ما در ھنگام رفتن به وJيت «:و درآن متذکر شده که  نوشته 

کابل و کمری و بگرامی  وکی لوگر وپکتيا ويا برای خوردن توت به شي

ويا در ھنگام تجليل جشن ) سيد نور محمد شاه مينه( وبعدا در کارته 

سال پيشتر در کنار چمن حضوری و در  استق:ل در حدود چھل  

دروازۀ Jھوری و باJحصار کابل و سرکی که به شھدای صالحين 

ر به ه اين مناو از خود پرسيده باشند ک   حتما منار سفيدی را ديده ميرود 

منار نجات که يقينا     رديده است ؟ گخاطر چی و از طرف کی اعمار 

بوده است ، از سنگھای طبيعی ] يا بيشتر[ارتفاع آن از ده متر کمتر

  .قلمکاری شده بود

 ھجری شمسی ھنگامی که حکمروايی 1308ماه ميزان 16به تاريخ

 خان از طريق محمدنادر امير حبيب هللا کلکانی مضمحل ميگردد و 

شرق باJحصار با نيروی خويش کابل را بدست می آورد در چھار 

تاريخ افتتاح اين . راھی نزديک پل مستان منارنجات را بنا می نمايد 

 ھجری شمس است و تصميم اتخاذ شد که از 1309 ميزان 23منار 

اين منار . منار مذکور تا مسجد عيد گاه بازاری بنا واعمار گردد 

دولت  .قرار داشت ثور کماکان در ھرسال به ديد شھريان کابل    تاھفت
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ھجری شمسی در آغازين روزھای 1357مردان رژيم جديد ھفت ثور 

به قدرت رسيدن خويش منار نجات رابا توپ تانک بستند و ويران 

آل " کردند وگويا سعی داشتند ضديت خود را با سلطنت به اصط:ح 

  ميان مردم شريف کابل ، عمل شانکهدر حالي. کنند   ابراز" يحيی 

ديده نميشود  اين منار که اثری ازآن . واکنش بخصوصی را سبب شد 

بدست توانا وھنرمند استاد گرانقدر محمود الحسينی خطاطی و تنزئين 

  :لينک مقاله  افغانستان فردا ، (  ».يافته بود

  http://afghanistanefarda.blogfa.com/post-  122  .aspx( 

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/A_G_O_mahmood_monaree_nejat.pdf   

* * *  

  

    31.10.2016:  تاريخ کانادا - تورنتو، داوری هللا نجيب: اسم

 خان محترم. است نجات منار ويرانی زمان و تاريخ روی بحث

 خان داوود جمھوری دوران در مذکور منار که دارد ادعا سعيد آقا

 صاحب آغا جناب و عباسی عارف محترم و است، شده ويران

 ميورزند اصرار سعيد، جناب ادعای به تکيه ھم ھاشميان هللا سيدخليل

 در آن ويرانی و تخريب خان داوود جمھوری زمان در مذکور منار که

  . است دروغ ًکام: ثور خونين کودتای از بعد جريان

 از را مذکور منار يکبار ھفته اقل حد که «اينجانب ميان اين در

 سيد داکتر جناب ارغنديوال، صادق داکتر جناب » ميديدم نزديک

 از قبل مدتھا که ذيل ھای ولينک کريم عبدالرحيم محترم کاظم، عبدهللا

  -:چون اند شده آن:ين ذيل بحث

http://afghanistanefarda.blogfa.com/post-122.aspx  

http://www.ariaye.com/dari1/ejtemai/isherdas.html  
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  -:قبيل از اند شده آن:ين اخير روز رچند د که ھای لينک

http://www.pashtovoa.com/a/the-foundation-stone-of-88-

years-old-minaret-laid-down-today/3550570.html  

http://www.benawa.com/fullstory.php?id=67295  

 اخبار پخش ضمن که ھا راديو و تلويزيونھا از ديگر تعداد و

 ياد ثور کودتای از بعد آنرا تخريب تاريخ مذکور منار باره دو احيا

 سعيد آقا خان جناب فقط ولی ميگويند، دروغ وھمه ھمه نمودند، آوری

 مذکور منار سايه زير از آنھائيکه اينکه جالب. بس و ميگويد راست

 منار بوتخري ميکردند ومرور عبور بار دو يا يک ھفته اقل حد

 مذکور منار تخريب تاريخ باره در -اند ديده سر چشم به را مذکور

 از را مذکور منار يکبار سال شايد آنھائيکه لی و ميگويند دروغ

  .ميگويند راست نه، يا ميديدند نزديک

 روی از نه نوشت، تاريخی ھای واقيعت روی از بايد را تاريخ

 دوران تاريخ تواقعي آميز، بغض و سمپاتی احساسات تخي:ت،

 به ومفرط شديد ع:قه مذکور جمھوری رھبری اينستکه اول جمھوری

 و عمرانی ھای آبادی از آن، تخريب به نه داشت وطن آبادانی

 جمھوری عصر در که نويد حامد استاد گفته به بگذريم، اگر زيربنايی

 ھای ساختمان ترميم و احيا حصه در وکوچک بزرگ ھای پروژه ده

 کودتای با متأسفانه که شد گرفته دست روی کشور ستانیبا و تاريخی

  .نرسيد پايان به ثور خونين

Jقويا که عينی وغير عينی شاھدان تمام اينکه فرض به حا ً

 دروغ ميباشند، ثور کودتای از بعد مذکور منار تخريب به باورمند

 و احيا امر در جمھوری دولت روحيه داشت نظر در با مگر بگويند،

 چطورميشود نويد، حامد استاد گفته به بنا باستانی و تاريخی ثارآ ترميم
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 شده تخريب جمھوريت ن دورا در مذکور منار که کرد باور و قبول

   است؟

 درحضور منار تخريب بودن وصحت سقم مسايل روی من

 اگر که ميبندم شرط پورتال گان خواننده کليه و پورتال کارمندان

 شھيد جمھوری دوران در نجات ومنار شود ثابت من دروغگويی

 دالر ھزار سه پورتال به که حاضرم باشد شده ويران خان داوود

 غير ھم من قبلی تحريری مطالب بودن دروغگو بجرم و بپردازم،

 آدم يک وبعنوان. شود ديليت پورتال صحفه از بايد و ثابت مستند

 اگر ولی. فرستاد نخواھم پورتال به ھم مطلبی ھيچ ديگر دروغگو

   آور شرم و خونين کودتای از بعد جريان در مذکور منار که شود ثابت

  .شوند متقبل را شرط عين بايد طرفين باشد، شده تخريب ثور

 ھمان نجات منار تخريب حقيقت: بارديگرمينويسدآقای داوری

 ثور 7خونين کودتای از بعد يعنی ام، داشته معروض ًقب: که است

 نداشتم مجبوريتی ھيچ ًشخصا ديگر سوی از آن، از قبل نه -1357

 يک چنين به ھم ھرگز و بدھم شھادت تاريخ حقيقت عليه که وندارم

  .ندارم ضرورتی دروغ شاھدی

 به نسبت ھموطنان از ديگری تعداد و من سمپاتی ھم طرفی از

 خان داوؤد هللا،شھيد امان شاه چون کشور نامدار و ملی ھای شخصيت

 صادقانه اجراات و ھا کرد کار اطربخ صرف شاه نادر محمد وشھيد

  . وبس باشد می مردم و ميھن به نسبت مذکور ھای شخصيت

   منار تخريب ارتباط به سعيد آقا خان محترم اتھام آن از گذشته

 خان داوود شھيد انگيز وخاطره باسعادت جمھوری زمان در نجات

 به نسبت )خان آقا(سعيد جناب سمپاتی از که است شاخداری برچسپ
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 که ميشود معلوم اين از. ميگيرد ريشه سقو بچه يا کلکانی هللا بيبح

 خان داوود شھيد با ارتباط در سعيد جناب ھای نوشته و ھا گفته تمام

 عينی استناد کدام ھيچ و بوده خودش پرداخته و ساخته سقو، وبچه

 و من ادعای اگر ًفرضا ھا، بعضی باور به مقابل در. ندارد وحقيقی

 راه ًاخيرا که نجات منار تاريخ تخريب درامر ازھموطنان ديگر تعداد

 استاد محمود – محمود شاه جناب نوشته ولی باشد؛ دورغ شده اندازی

 مقاله و قبل، سال سه که فردا افغانستان سايت در کابل پوھنتون سابق

 طرف کدام بدون قبل سال ده که ناتھـ کابل سايت در ايشرداس محترم

  .والس:م.چيست حقيقت ميرساند، خود بودند؛ شده آن:ين سياسی گيری

   

  01.10.2016   : تاريخ      بريتانيا/ عبدالکريم رحيم  : اسم

 ښاغلی داوري، 

د . زما دری زامن دي او د کرکټر د لحاظه سره ډير توپير لري
يوه ورځ په موټر کې  . کشر زوی مې دعوی او مشاجره ډيره خوښه ده

زما د مشر او کشری زوی سره مشاجره . لوسواره وو او چيرته تل
کشری زوی . کړ نو ورته مې وويل چې غلي شئ ُخلق يې راتنګ . شوه

 I have  not : مې په بشپړه خونسردۍ راته په انګريزی کې وويل

won my argument yet .   

د افغان جرمن ويبپاڼې يو شمير ليکواJن او مبصرين ھم 
دا . ومني پله خبره په خلکو دوی مصصم دي چې خ. ھمداسې دي

 پرچمی کودتا په لومړيو ورځو –موضوع چې د نجات منار د خلقی 
ويبپاڼې د تبصرو په کړکۍ کې ياده  کې وران شو ما د افغان جرمن 

کړه او عرض مې وکړ چې زه په شاه شھيد کې را لوی شوی يم او په 
روسته د زما د مکتب او پوھنتون او و. سيمه کې ډير ښه بلد يم دې 

د خلکو تفريحګاه  د شاه شھيد . ماموريت Jر د نجات په منار تيريدله
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ھلته به د ملګرو سره که . ھم حضوري چمن او د نندارتونو سيمه وه
کله چې داود خان کودتا وکړه . تر منځه تللم ھره ورځ نه وو نو ورځ 

زه د پوھنتون په څلورم صنف کې وم او کله چې کمونسټانو کودتا 
مطلب مې دادی چې دا پېښې . ړه زه په ده سبز کې څارنوال وموک 

برسيره پر . مې ياد دي زما د رشد په وخت کې واقع شوی او ھر څه 
دې زما د لوستلو سره ھم ډيره مينه وه او ده، او خلک وايی چې 

قوي کوی لکه څومره چې ورزش عض:ت قوی  مطالعه ماغزه ھومره 
نه ده  مې د بوډاتوب باوجود ډيره بده کوي نو دا ويلی شم چې حافظه 

او د ماعزو ورزش مې اوس ھم روان دی يعنی بی خريطې ډز نه 
عاجزانه عرض کوم چې زما او ستا  په دې دليل دې محترمينو ته . کوم

په شھادت پورې نه خاندې او دا راسره ومني چې د نجات منار د 
نه د سرطان د د کودتا په لومړی څو ورځو کې وران شو  کمونستانو 

   .  د کودتا په سر کې٢۶

  28.09.2016   : تاريخ   -ھرات  ؛  داکتر محمد صادق ارغنديوال 

  . و احترام به دوستان محترمس:م 

ھر چند نسبت مصروفيت کاری نميتوانم مطالب سايت ھای 
گاھيکه وقت پيدا  ولی گاه .  تحليلی را عند الموقع مرور کنم-خبری

در .  جرمن آن:ين سرميزنم- ھمه به سايت افغانميشود، بيشتر از
صاحب خواندم که گويا منار نجات در  ھمين پنجره در نوشته عباسی 

ھر چند در جايی . وقت رياست جمھوری داود خان تخريب شده است
.  ثور نسبت ميدھد7جناب داوری آنرا به دوران بعد از کودتای  ديگر 

سيد خليل هللا ھاشميان  ) پيرخانهبه گفته قاسم باز صاحب، جناب (بعد 
  .نوشته اند که منار مذکور در دوران جمھوريت تخريب شده است

عرض کنم که در ھمان وقت که سالھای آخر تحصي:ت را در 
بعد از رخصتی  فاکولته طب کابل سپری ميکردم، برای مدت کوتاه 

حی  به کلينک ص1357تابستانی با چند تن از ھمصنفان در ماه ميزان 
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آنرا شفاخانه گفت کار ھای عملی طبابت يا  ًشيوه کی که تقريبا متيوان 
درست مثل ديروز بخاطر دارم که در يک صبح سرد . ستاژ داشتم

خزانی وقتی در بس کرايی از محل ميگذشتم، ديدم که کارگران  
   .مصروف ويران کردن منار ھستند

رفته ًبنا منار مذکور بعد از سقوط جمھوری اول صورت گ
خود و حقايق  بزرگان نبايد با جعل و تحريف تاريخ حيثيت . است

   .نوشته ھای شانرا در کل زير سؤال برند

  

    14.11.2016:  تاريخ      المان: سکونت    قاسمی قاسم          

   ھمه نيست کردن ضايع وقت به ضرورت عزيز نھايت دوستان

 است، افتاده اتفاق پرچمو خلق زمان در نجات منار تخريب که ميدانند

 حرفيست کرده ويران وچپ خپ آنرا خان داود که نويسند می اينکه

 شتر که است معروف المثل ضرب زيرا توزانه، کينه بسيار و نادرست

 نبود آنانی جمله از خان داود زيرا. نيست ممکن رفتن خم خم و دزدی

 ازبين ار »يحيی آل «نشانۀ ھا پرچمی بقولی م:حظه کدام بخاطر که

 پرچم و خلق ھای سقوی زمان در تخريب اين که است واضح . ببرد

. است افتاده اتفاق ، رسيد نمی اش خاوند به ايشان مرکب صدای که

 گل "را خود تعدای که اينست است توجه جالب بحث درين آنچه

  .اند ساخته" مرجان

 تمام که شد پيدا" مرجان گل "يک اتنخابات اخير دور در اگر

 نی يی مرجان گل "نبود برابر بادارانش ذوق و نفع به که ھای چيز

 اند شده بسيار" منی نی ھای گلمرجان "ازين اکنون ھم. ميکرد ،"منی

 چون ازينرو. ندارند قبول را آفتابی حقايق و کنند می جعل واقعيات که

 مسدود تر زود چه ھر سنجی نظر اين بايد" منی نی يی انجمر گل"
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 خود برای قانون از خارج و حقانيت از خارج" ھا انگلمرج "تا. گردد

 خاص مسخرۀ ( اجرايی ريس را خود ديگر" کيری جان "کدام توسط

   .منی نی ، منی نی يی گلمرجان اينکه. نسازد) عام
  

  :داکتر زيرکيار،مقيم امريکا

له امير عبدالرحمن خان نه تر اشرف (کتاب تازه خويشدرزيرکيار 
څلی ليدلی و،خو ما دا« :دسويينم )2015- 1880غنی احمدزی 

شينی ااوبيا د خو.دکندھار دفاتحانو نومونه می نه وه ترسترګو سوی
خاورو سره  شيبو د وه چی نورمحمدتره کی ھغه څلی په څو خبره دا
: ترجمه( »وکړو لږکړی دی )مترقی؟("مترکی"ھغه کار چی(سم کړ

ی در آن بچشم من اين منار را ديده بودم، مگر اسمای فاتحان قندھار

خبر تاسف انگيز اينست که نورمحمدتره کی آن منار را . من نخورد

] مترقی؟[کاری که يک .( در ظرف چند دقيقه با خاک يک سان نمود

زيرکيار ،له اميرعبدالرحمن نه تراشرف ( .)کرد،ديگران کم کرده اند

 )328،کابل، ص 2016غنی احمدزی،چاپ دسمبر 
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  مھنمقاله 

  ری مجدد کلکانیبخاک سپا

  )آڅړمحمدانور/ د سقاو مړی د اس,م او يھوديت له نظره(

  

مضحکۀ بخاک سپاری دوبارۀ حبيب هللا کلکانی، در واقع يک 

عمل تحريک آميز وضد وحدت ملی وضد ارزش ھای اجتماعی  

ًاين عمل حقيقتا بی اھميت شمردن علم ودانش وصداقت . شمرده ميشد

قی رجال وشخصيت ھای نيکنام ووطن پرستی وپاکی وخوش اخ:

کابل وکوھدامن وپروان وسراسرافغانستان است که ھرکدام صدھا 

مرتبه باJتر وشايسته از حبيب هللا کلکانی بوده اند، مگربجای قدردانی 

از آنھا، از يک آدم دزد وبيسواد وجاھل وآدمکش ومتجاوز ودشمن 

 يک فردا اگرکه  علم ودانش وترقی تقدير ميکنند واينقدر فکر ندارند

اين آدم برای افغانستان چی کارمفيدی کرده : بپرسد از ماخارجی 

 مگر است؟ما چه جوابی به آن خارجی خواھيم داد؟ واگرباز بگويد

با علم و مکتب رفتن که (شعوری  با ازحبيب هللا کلکانی، کدام آدمغير 

ا ياين محل از او تجليل ميکردند و پيدا نميشد که )دشمنی نميداشت

 ما چه جوابی به چنين پرسشی ؟ را بنامش مسمی ميکردندمکتب

  خواھيم داشت، جز سرافگندگی ؟  

مبتکران بخاک سپاری دوباره حبيب  2016درتاريخ اول سپتمبر

 با عده ای )وآقای ايزديارحفيظ منصوروداودکلکانی ( :هللا کلکانی

يک تپۀ درنزدديگر از ھواداران سقاوی استخوان ھای پوسيدۀ يی را از

خاک کشيدند و بدون تشخيص طب عدلی درتابوتھا مرنجان از زير
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خواندند وبعد از )جنازه؟(گذاشتند ودرمسجد عيدگاه برآنھا نماز

اما جنرال . سخنرانی يونس قانونی، بسوی تپۀ شھر آرا براه افتادند

به اين دليل که تپۀ شھرآرا ،يک ) معاون اول رياست جمھوری(دوستم

است، مانع  دفن جسد کلکانی در ھد بابر امپراتورازبکان ميراث تاريخی ع

در کوچه ھای عقب برج تابوتھا گاھی برشانه وگاھی برزمين . آن تپه شد

بعد . شھرآرا، از صبح تانيمه شب مايه ناله وشکوۀ مرده بران گرديد

د که زد وخورد مختصر بين قوتھای دوستم وھوا داران شمعلوم 

 دوستم وچھار افراد جنرالبه مرگ يک نفرازکلکانی رخ داده که منتج 

بزرگان  شورای نظارکه از . زخمی از ھواداران کلکانی گرديده بود

زور وقوت دوستم مطلع بودند، چاره را در عذر خواھی ديدند وبه 

تضرع پرداختند و ھمراه با معاون دوم رئيس جمھور ومعاون دوم 

ند و بعد از عذرخواھی رئيس اجرائيه شبانه به خانۀ جنرال دوستم رفت

ھا در نيمه ھای شب دوستم  راضی به دفن يک جسد در بيرون از 

قلعه شھرآرا شد وتاکيد کرد که تپه شھر آرا نبايد بنام کلکانی مسمی 

سران شورای نظار امتنان گويان و دوان دوان ازنزد دوستم ! گردد

 شب تاريک،دررا درشب برگشتند و درنيمه ھای شب جسد آن دزد 

وشنائی چراغ دستی بخاک سپردند و با نصب عکسی با قطاروزمه ر

پرکارتوس برگردنش که ع:مت دزدان داکوصفت است ،آراسته  

  .رفتند

من از انگليس کينه توز،در انديشه بودم که نکند برای بھم 

حبيب هللا دخيل  انداختن ملت غيور افغان در کار بخاک سپاری مجدد

عقل و درايت ميخواھد کلکانی ديگر،توسط يک  باشد و يک بارديگر

 سال قبل توسط  87 مسخره کند وھمانگونه که 21مردم ما را در قرن 
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خود آن غول بی شاخ ودم، رژيم مترقی و اص:ح طلب مشروطه 

خواھی را درافغانستان نابود کرد و مردم سرشار از استق:ل طلبی 

انی برای وآزادی خواھی ما را در زير پای يک مشت دزد واوباش وج

تا  برسر کرده  ماه به کاسۀ سرشان  آب داد، اکنون قصد 9مدت 

استخوان ھای پوسيدۀ  آن امير بيسواد و جاھل، جوانان ما را رو در 

! روی ھم قرار بدھد تا خدای نخواسته خون ھمديگر را بريزند؟

کار به آنجا نکشيد وجنرال دوستم مثل کوھی در برابر  خوشبختانه

 قربانی دادن يک نفر از اران سقوی ايستاده شد وبوئی ھوادازورگ

  .نيروھای خود جلو فاجعه  را گرفت

ًفع: (نکته ديگری که بايد تذکر داد نقش مخرب لطيف پدرام 

است که در بزرگ » وکيل در پارلمان ورئيس گروھک کنگرۀ ملی
نمائی وبخاک سپاری مجدد جسد حبيب هللا کلکانی در کنار داودکلکانی 

منصوروغيره ھواداران بچۀ سقو ديده ميشد، ھرچند او در وحفيظ 
روز بخاک سپاری درميان جمع مردم ديده نشد، اما يکی از عناصر 
مخربی است که گفته ميشود ايجنت ارزان قيمتی است که در خدمت 

  .سرويس ھای اط:عاتی کشورھای روسيه وپاکستان وايران قرار دارد

تان برخاک افغانستان در که راکت پراگنی پاکس2017در سال 
وJيات شرقی کشور شدت يافته است ودرعين زمان حم:ت 
تروريستی سازمان يافته از سوی استخبارات نظامی پاکستان بر 

 بستر شھيد داودخان مردم کشور را بشدت تکان داده 400شفاخانه 
است، اين شخص مجلسی تدويرکرد واع:م نمودکه گروھک او 

اين سخنرانی لطيف پدرام . برسميت می شناسدموضوع خط ديورند را 
بازتاب گسترده ای در رسانه ھای جمعی يافت و احساسات پشتونھا را 
بشدت عليه وی برانگيخت، تا آنجا در ولسی جرگه سخنان او را 
خ:ف نورم ھای تمايمت ارضی کشور ارزيابی کردند ويکی از وک: 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

80

سپس لطيف .ھد نمودبا صدای بلند ابراز کرد که وی را سنگسارخوا
پدرام آوازه انداخت که استخبارات ھند درھمکاری با امنيت ملی در 

  صدد ترور وی اند؟؟؟

يکی ازقلمبدستان افغان بنام حکيم روان درمقالتی تحت 
آقای « : «:درمورد لطيف پدرام نوشت» خائن شاخ ودم ندارد«عنوان

اجيک ھا پدرام با توھين و تحقير قوم پشتون و توصيف و تعريف ت
ھمه وقت خصوصا درين روزھا نسبت به ھر وقت ديگر بيشتر به 

 ھا تاجيک شورای پدرام آقای ....تبين و افتراق قومی دامن ميزند
 اقوام سائر از را تاجيک قوم وسيله اين به بتواند اگر تا ساخته را

 مردمان ملی وحدت شيرازه قومی نفاق بوسيله و سازد جدا افغانستان
 شرايط در که ميداند خوب پدرام آقای . نمايد گذاری نقب را افغانستان

 ھر به نسبت ، خود بقای برای افغانستان ، تحميلی شده اع:م نا جنگ
 ضرورت کشور ساکن  اقوام برادرانه ھمبستگی و وحدت به ديگر چيز
 که کشور قلب بر ساز سرنوشت و حساس شرايط در پدرام . دارد
 وی . ميبرد يورش است افغانستان اماقو ھمبستگی و وحدت ھمانا
 اتحاد و ملی وحدت ھمت به را تجاوز ھر افغانستان مردم که ميداند

 که ميشود معلوم پس . است آورده در بزانو افغانستان اقوام  برادرانه
 اقوام برادری و وحدت اھميت ودرک دقيق محاسبات با پدرام

    .است گرفته نشانی را اصلی ھدف افغانستان

 جامعه حياتی ضرورت بمثابه را صلح اينکه عوض ھا امیپدر
 شده نااع:م  جنگ قطع اسباب بر و دھد قرار وظايف صدر در افغانی

 شورای چون مسائلی ، کند فکر افغانستان عليه جھانی تروريسم
  »  .ميپردازد مساٻل  قبيل ازين و فدراليسم ديورند، خط ، تاجيکان

درمورد دفن مجدد جسد  انای کشور نويسنده ومحقق تومحمدانورآڅړ

  کلکانی  از لحاظ دين اس:م ويھوديت بحث دقيق کرده که در ذيل آنرا 
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  :مرور ميکنيم

  سقاو مړی،له خاورو ايستل او په خاورو منډل، اسرائيلي «

 عمل دی، که اس,مي؟

  ، خاورې شوو ھډوکو ايستل؛ په )سقاو(د حبيب 6 کله کاني 

صب شوي ځمکه کې بيا ځلې خښول؛ غله ھډوکو جنازه کول؛ په غ
ته مجاھد خطاب کول؛ غله ته د شھيد مقام ورکول، د اسرائيلو ديني 

  :کړنې دي، که اس,مي؟

کاله پخوا ) ٨٧(تنه ملګري يې چې پوره) ١۴(ــ کله کانی او ١

د افغانستان د خلکو پر وړاندې د قتل، ناموسي تيريو، لوټماريو، 

 تورونو له امله د افغان اتل اولس لخوا په غDګانو او د ياغي، باغي د

اعدام محکوم شول، چې وروسته له درو، ورځو ځړولو څخه دا 

مالومه نه ده چې، دوی په خاورو کې خښ کړی شول، که د سپيو 

خوراک شول، ځکه چې سقاو او انډيوا�نو ته، خلکو د لويو لعنتيانو 

  .په سترګه کتل

 په تاريخي او نورو کتابونو د سقاو او ملګرو د مړيستونو ځای 

کې، نه دی ښودل شوی او نه مو له مشرانو څخه اوريدلي دي، چې 

په کوم ځای کې خښ شوي دي، زموږ مشرانو دا ويل چې، د ھيواد 

خلکو، له سقاو څخه تر دې کچې پورې کرکه درلودله، چې د ده 

وم اصلي نوم، حبيب P، يې په ژبه باندې نه راوړ او د ده د اصلي ن

يادول يو ډول ګناه ورته ښکاره کيده، يوازې د سقاو په نوم به يې 

يادولو، له دې څخه مالوميږي چې د سقاو په مړي باندې به چا 

خاورې نه وي اړولي او که خښ کړي يې ھم وي، نو په ھٻڅ 

  صورت سره د دوی په مړيستنو باندې تعميراتي کار نه دی تر سره 
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  .شوی

چې سقاويان به د مرنجان په غونډۍ کې خو بيا ھم که دا ومنو 

کلونو ) ٨٧(نو د ) لکه نني سقاويان چې ادعا لري(خښ شوي وي، 

په تٻريدو سره، داسې مړيستنونه چې په تيږو باندې ليکل شوي 

ونه لري او يا په اساسي توګه نه وي رغول شوي، ) شناختې(پٻژندنې

ه کبله خامخا له د پرله پسې بارانونو، واورو او نورو طبعيي آفاتو ل

منځه ځي او دا امکان نه لري چې د دا ډول عادي مړيستنو به کومه 

  نښه نښانه پاتې وي،

نادرشا، (کالو پورې د محمدزيانو پاچاھان ) پنځوسو(ًتقريبا تر  

/ ١٣٠٧(په قدرت کې وو) محمدظاھرشا، محمد داؤد خان

، چې په دې موده کې د سقاو د زوی مړيستنونه د )،ل،ل١٣۵٧

قاوياو لخوا ونه رغول شول او نه يې رغولی شول، له ھغې س

راوروسته د ډاکټر نجيب د حکومت تر پايه پورې ھم کومه توجه نه 

ده ورته شوي، دا وجه ده چې د څه کم نوي کلونو په تٻريدو سره د 

  .اعدام شويو سقاويانو مړيستنونه ورک شوي دي

وم باندې د بل دا چې ننيو سقاويانو د مشرسقاو او ملګرو په ن

چا ھډوکي يا خاورې تابوتونو ته اچولي دي او بيا يې د ھغو جنازې 

او نور مراسم تر سره کړل، د مجاھد او شھيد القاب يې ورکړل، د 

اسDمي شريعت سره اړخ لګوي، که د اسDم ضد اعمال دي؟ او يا دا 

  .چې دا ډول کړني د يھودو له دين سره سمون خوري؟

  

  :له نظرهد اس,مي شريعت 

په حنيفي فقه کې د مړو د تدفين په اړه پوره �ښوونې راغلي  

  دي چې موږ يې د موضوع په تړاؤ په لنډه توګه مالومات وړاندې 
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  :کوو

  .ــ په غصب شوي ځمکه کې د مړي خښول حرام او منع دي١

ــ که مړی په غصب شوي ځمکه کې نه وي خښ شوی، له ٢

  .ځای کې خښول حرام ديمړيستون څخه يې ايستل او په بل 

ــ د ھغه مړي جنازه ترسره کيږي چې مړی حاضر وي او ٣

جسد يې سالم او خراب شوی نه وي، نو تر درو ورځو پورې يې 

د نوي کالو د مړو پر ھډونو او خاورو باندې جنازه .(جنازه کيږي

  .)ناروا ده

ــ د اسDم له نظره غل، کوتاالطريق، زناکار، د بې ګناه خلکو ۴

ل او ظالم ھٻڅ کله مجاھد او شھيد نه شي کيدلی، بلکه ځای يې قات

  .جھنم دی چې تل تر تله به په کې وي

ُمن يقتل مؤِمنا متعمًدا فجزاؤه جھنم خالًِدا فِيھا وغِضب 6 َو s َ َ َ َ َ ُ َ t َ u ُ َ ََ َ s َ َ ً ُُ ُْ َْ ْ
  

ًعليِه ولعنه وأعدs له عذابا عِظيما ﴿ َ ً َ َ َ َ َ ْ ََ ُ َُ َ ََ َ٩٣: ٤﴾  

غه څوک چې کوم مؤمن له پوھې او ادراک سره ھ«: ژباړه

سره ووژني، نو د ھغه سزا دوزخ دی، چې په ھغه کې به د تل لپاره 

استوګن وي، پر ھغه د P غضب او لعنت دی او P د ھغه لپاره لوی 

  )٩٣: د نساء سورت(».عذاب تيار کړی دی

د پورته اسDمي احکامو پر بنسټ د سقاو او ملګرو ټول د 

ن مراسم د اسDمي شريعت پر خDف کړنې دي، ځکه چې دوی تدفي

مړي په غصب شوي ځمکه کې نه وو خښ؛ د دوی مړي يې 

واخيستل په پردی او غصب شوي ځمکه کې، د شپې لخوا خښ کړل 

  .او د دوی د جنازو کول د اسDمې فرايضو او مراسمو سپکاوی دی

  نه يې د اسرائيلو چې خپل ټول ديني کتابو:د يھوديت له نظره
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خپلو ګټو لپاره تحريف کړي دي، نو د فلسطينانو څخه د ځمکې د 

غصب په موخو يې په خپلو پٻغبرانو پورې دروغ تړلي دي چې له 

له قوله ليکي چې، د ) ع(ھغې څخه د يعقوب او د ده زوی يوسف

دوی ھډونه دې د فلسطين ځمکې ته ورسول شي، د تورات د پيدايښت 

  :اسې راغلي ديباب کې د) ۴٧(په کتاب 

کالو ) ١٧(وروسته له ھغې چې يعقوب مصر ته و�ړ، تر «

کالو په عمر ومړ، ده د عمر په ) ١۴٧(پورې ژوندی ؤ او د 

�س دې : وروستيو ورځو کې يوسف وروغوښت او ھغه ته يې وويل

زما د ورانه �ندې کٻږده او لوړه وکړه چې ما په مصر کې خښ نه 

 د مصر له ځمکې څخه يوسه، مړیا کړې، وروسته له مرګ څخه زم

د خپلو نيکونو په څنګ کې مې خښ کړه، يوسف ده ته قول ورکړ 

  )، ايت پورې٣٠ - ٢٨: ،باب۴٧(» .چې ھمدا کار به وکړي

زه به ډٻر زر «:يعقوب داسې وصيت وکړ: بل ځای راغلي دي 

 زما مړیمړ شم او له خپلو نيکونو سره يو ځای کٻږم، تاسو 

) مکفيله( يوسئ، د خپلو پلرونو سره مې يو ځای د ته) فلسطين(کنعان

  د پيدايښت (» .p په غار کې، چې د ممري مخامخ دی خښ کړئ، 

  )٣٠-٢٩/ ۴٩کتاب؛ 

څه ډول چې يعقوب وصيت کړی ؤ، «:او په پای کې وايي

غار چې ابراھيم له عفرون ) مکفيله(زامنو يې ھغه کنعان ته يوړ، د 

ودلی ؤ، چې د ممري ملک سره حيتي، څخه د مزرعې په شمول پير

  )١۴-۵٠/١٣پيدايښت؛(» .نږدې دی خښ کړ

  زه به ډٻر زر ومرم، «:  يوسف خپلو وروڼو ته وويلهھمدا رنګ

  بې له شکه چې تاسو به يھوه خدای له مصر څخه کنعان، ھغې ځمکې 
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ته چې د ھغې وعده د ابراھيم، اسحاق او يعقوب نسلونو ته ورکړ 

پلو وروڼو ته قسم ورکړ، چې کله ستاسو يوسف خ  . شوي ده، ورسوي

 ھم له ځانه سره  ھډونهيھوه خدای تاسې د کنعان ځمکې ته بيايي، زما

کاله په عمر، په مصر کې ومړ، د ده جسد ) ١١٠(يوسئ، يوسف د 

  )٢۶-۵٠/٢۴:پيدايښت(» .يې موميايي کړ او په تابوت کې يې کٻښود

 په وخت کې  چې اسرائيلو له مصر څخه د وتلو ھډونهد يوسف

له ځان سره راوړي وو، په شکيم کې يې په ھغه ځمکه کې خښ 

کړل، چې يعقوب د حمور له زامنو څخه، د سپينو زرو د سلو روپيو 

  )٢۴/٣٢:د يوشع کتاب(» .په بدل کې اخيستي وه

د پورته مالوماتو څخه پوھيدلی شو چې په قرآن کريم او د 

ه خاورو څخه ايستل او بيا په احاديثو کې د مړو دا ډول ل) ع(پٻغمبر

په خاورو کې منډل نه تر سترګو کيږي، بلکه د د حنيفي فقې له مخې 

حرام بلل شوي دي، يوازې د يھودو په دين کې دا شان اعمال تر سره 

د اسرائيلو په دين کې د سقاو په شان کسان چې ډٻر بې .کيدلی شي

ډول ګناه خلک يې وژلي وي، زناکار وي، کوتاالطريق او ډول 

ظلمونه يې ترسره کړي وي او په دې �ره کې ووژل شي، اتل، 

  :�ندې يوه پٻښه د بٻلګې په توګه وړاندې کيږي.مجاھد او شھيد دی

وروسته له ھغې چې داؤد جليات مړ کړ او د اسرائيلو فاتح 

سرتيري ھيواد ته په راتلو وو، د �رې په اوږدو کې د اسرائيلو په 

از او آواز سره، د شائول پاچا د ھرکلي ټولو ښارونو کې ښځې د س

لپاره راوتلي وې، په داسې حال کې چې نڅيدلې دغه سندره يې 

شائول »شائول زر تنه وژلي، خو داؤد لس زره کسان وژلي دي«ويله

د دغې سندرې په اوريدلو سره سخت په قھر شو، له ځان سره يې 
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، سبا به دا دوی وايي، داؤد لس زره کسان وژلي او ما زر تنه: وويل

  ھم ووايي، چې داؤد پاچا دی، له ھغې ورځې راپه دٻخوا شائول له 

  )٩-١٨/۶:د سمويل لومړی کتاب. (داؤد سره کينه پيدا کړه

او په پای کې دا چې حبيب P کله کاني ته يې د خادم دين  

رسول P لقب ورکړی ؤ، دا د شوربازار حضرتانو کار دی، چې 

خادم دين رسول P باندې، دشمن دين رسول وروسته يې، په ھمدغه 

 P)حکم وکړ، په حقيقت کې دا کار سرچپه ترسره شوی دی، ) کافر

که چٻرې د سقاو د زوی کړنې د يو ديني خادم سره پرتله کړو، نو د 

ده يو عمل ھم له اسDمي خادمانو سره سمون نه لري او برعکس د 

تٻر کړی دی، د قرآن خدای او رسول P په دښمنۍ کې يې عمر 

عظيم په دې ايت شريف کې د داسې کسانو د کړنو او مجازاتو په 

  :ھکله څه ښه ويل شوي دي

َإنما جزاء الِذيَن يحاربوَن 6 ورسوله ويسعوَن فِي ا{رض فساًدا أن  َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ِ َ ْ َ sُ َ s ِ َ s ِ
َيقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيِديھم و ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُْ ِ َ َ َs َ َُ ss ِأرجلھم مْن ِخ,ٍف أو ينفوا ِمَن ا{رضُ ْ ْ ُ ْ t ُ ُ َْ ْ َ َُ َ َ

َ◌ ذلِك   َٰ ۚ

نيا uَلھم ِخزي فِي الد ٌ ُْ ْ ْ ٌ◌ ولھم فِي ا�خِرِة عذاب عِظيم ﴿  َ َْ ٌ َ َ ُ ََ ْ َ ۖ٣٣: ٥﴾  

د ھغو کسانو سزا چې د خدای او د ھغه له پٻغمبر سره «:ژباړه

 په د وسلې(جګړه کوي او د ځمکې پر مخ باندې فساد رامنځ ته کوي

يوازې ) تھديد سره د خلکو په ځان، مال او ناموس باندې تٻری کوي

دا ده چې، اعدام دې شي؛ يا د په دار وځړول شي؛ يا يې �سونه او 

دا ذلت او . پښې ردو بدلې غوڅې شي؛ يا د له ھيواده وشړل شي

  سپکاوی د دوی لپاره په نړۍ کې دی؛ او په اخرت کې لويه سزا 

  )2016/ 9/ 4/ افغان سباوون(   پای )، ايت٣٣: د مائدې سورت(».لري
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  مقاله دھم

  

  

  » د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي «گزارش دری 

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار: ليکوال

  

   ځيرکيارداکتر

  

  :دQيلی که  مرا وادار به مطالعۀ مجدد اين مقاله نمود 

کيار، يک شخصيت علمی  واکادميک و از ځيرداکتر رحمت 
 ن در ليسۀ خوشحالساQرزی کنر است که در افغانستا  قوممنورين
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درس خوانده ودرآلمان در رشتۀ علوم سياسی تا سطح خان 
او يک . تحصيل کرده  و اکنون مقيم امريکا است) دکترا(پروفيسری

نويسندۀ نامدار در زبان پشتو ومحقق و دانشمند ورزيده است که در 
ينويسد و در ارائۀ تيزس ھای رسانه ھای معتبر جھان مقاله وکتاب م

ازاين جھت . خويش منابع ومآخذ خود را با نظرخود مشخص ميکند
کيار، بنياد علمی و تحقيقی دارد و ميتواند ځيرنوشته ھای داکتر 

  .ماخذی قابل اطمينان برای تاريخ وفرھنگ افغانھا بشمار رود

کيار، يک ځيريکی از مقاQت خوبی که از قلم داکتر رحمت 
بل درپورتال افغان جرمن آنwين منتشر شد ومورد استقبال گرم ماه ق

. بود» خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړيد« اھل قلم قرارگرفت، مقالۀ 
 جنوری من آنرا  به دری برگردان کردم تا فيض آن عام 20درتاريخ 
اما فرصت نيافتم تا برمحتوای  مقاله  وخw ھای آن مکث .ترگردد

ھای خود را بنويسم، اکنون ميخواھم اين نمايم وتبصره ھا وتکمله 
مقاله را برای تکميل وقايع آخرين روز ھای سقوط رژيم سقوی 

  . مورد ارزيابی قرار بدھم ونکاتی برآن بيفزايم

مقاله مرکب از دوبخش است، بخش اول اشارات مختصری به 
تذکراQنقwب، آئينۀ (خاطرات مw فيض محمدکاتب در مقالۀ اخير من 

است ، وبخش دوم، خاطرات جنرال ) ای فجايع سقویتمام نم
به نظرم، مھمترين بخش مقاله ھمين . يارمحمدخان وزيری  می باشد

ياد داشتھا وخاطرات جنرال وزيری است که حقايق مھم تاريخی را به 
ارتباط سھم گيری مردم وزيرستان درجنگ استقwل وجنگ نجات 

بنابرين من از . ميگذاردکابل از چنگ سقاويان در اختيار خواننده 
و تنھا بخش رشادتھای . ترجمۀ بخش اول مقاله صرف نظر کردم

مردم وزيرستان را تحت رھبری جنرال يارمحمد خان وزيری يکی از 
دلبستگان امان هللا خان، با ھدف برگرداندن دوبارۀ سلطنت به امان 

  .هللا غازی، به دری برگردان کرده ام
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م که در متن مقاله و با اشارت به دراينجا Qزم ميدانم بگوي
خاطرات جنرال وزيری، گاھی جمwت وکلماتی از قلم 

بروزکرده که پاسخ طلب است و يا بگونه ای بيان ] زيرکيار[نويسنده
گاھی از افراد مشھور .  شده است که خود نمائی تصورشده ميتواند

محمدگل خان مومند وببرک خان جدران و هللا : ومعروفی مثل
ان مولتانی، شاه ولی خان وشاه محمودخان، وغيره طوری نام نوازخ

برده ميشود که گوئی آنھا اشخاص ھيچکاره ای باشند ومحض برای 
تبريک گفتن نزد جنرال وزيری آمده باشند، درحالی که آنھا ھرکدام 
در رأس بخشی ازقوتھای قومی قرار داشته اند و در تنظيم و رھبری 

اين موضوع را  وقتی .  داشته اندلشکر نجات کابل نقش موثری
خواننده بخوبی درک ميکند که گزارش مرحوم غبار را در مورد 
سقوط رژيم اغتشاشی درجلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ خوانده 

  .باشد 

 برخی  سواQت در متن مقاله از سوی آقای داکتر زيرکيار 
  :  چنين مطرح شده

مدت شش ماه و درپکتيا طرفدار نداشت  محمدنادرخان در -
   نفر طرفدار پيدا کند ؟400نتوانسته بود که  

   چرا امان هللا خان منتظر رسيدن لشکر وزيری نماند؟ - 

 درحالی که قوتھای وزيرستان ميدان ھای جنگ را فتح کرده -
  بودند، چرا شاه متارکه را اقبول کرد ؟

ه پانزده ماده ای سران لشکر فيصل که -من ميخواھم بدانم
عwوه براعاده مجدد ،درجرکه عليخيل رستان با محمدنادرخان وزي

  بود؟ شرطھا ذکر شده  امان هللا خان، ديگر کدام به  سلطنت 

ھای شکر نجات به کابل ونقاط حمله قوتميخواھم خط سير ل
را بدانم و روند محاصرۀ ارگ وچگونگی فرار بچۀ سقو قومی 
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فرار به کجا رفت وعاقبت کار او را دريابم که پسرسقو بعد از 
وحکومت جديد چطور او را به مرکز حاضر کرد و بعد او وھمراھان 

  ؟؟؟.وی را محکوم به اعدام نمود

در جريان حکومت سقوی، دو مؤرخ ورزيده يکی مير غwم 
محمدغبار وديگری فيض محمدکاتب، وھمچنان يک نويسندۀ ديگر 

اظر اعمال بنام غwم محيی الدين انيس نيز در شھر کابل حاضر ون
سقويان بوده اند،  ووقايع وحوادث دوران سقوی را نوشته اند، آيا 
نظريات وخاطرات جنرال وزيری با نوشته وخاطرات آن سه نفر باھم 
سرميخورد و يا از ھم متفاوت اند، کدام يک از اين نظريات بدرد 
  تاريخ ميخورد وکدام نظريات جنبۀ تبليغاتی وخود محورنمائی دارد؟ 

سواQت بايد از Qبwی نوشته ھای مؤرخين مذکور ھمين 
 . وخاطرات جنرال وزيری دريافت و به خواننده تقديم گردد

من حين برگردانی متن مقاله متوجه اين نکات بودم، ولی 
چون ميخواھم . فرصتی برای دريافت  جواب سواQت متعدد نداشتم

دکاتب، و ازاين مقاله درتکميل نوشته ھای تذکراQنقwب فيض محم
برآن مقاله  سعی کرده بازنگری مرحوم غبار استفاده کنم،اينک در 

ام برای سواQت مذکور پاسخ پيدا کنم و  توضيحات تکميلی را در 
بگنجانم ومتن مقاله را خارج قوس [  ] داخل مقاله ، در قوس قwبی

 .  موضوع را از خاطرات جنرال وزيری آغاز ميکنم. قwبی بگذارم

  

  جـنرال وزيـريطرات کتاب خا

  )د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخ(

  

  : ١٩١٩» ، يا قرارداد منحوسناولی تړون«-١
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 و  ؛١٩١٩جنگ استق:ل (مردم وزيرستان، در ھردو جنگ 
 .نقش تعيين کننده بازی کرده اند) ١٩٢٩ سقاوی / جنگ با دزد سلطنت

ن يـار مّحمد خاشخصيت نامدار ولسی ونظامی وزيرستان 
در جنگ استق:ل قوماندان نظامی ) ١٩٧٢اګست ٢۶-١٨٧١(وزيـری

جنرال ) بچۀ سقاو(و در جنگ با غاصب سلطنت. اقوام وزيرستان بود
جنرال . او را امان هللا خان بسيار عزيز وگرامی ميداشت. ولسی بود

به ارتباط جنگ استق:ل چنين   خودکتابدريار مّحمد خان وزيری 
بعد از   مگر.ًا تقريبا دوھزار نفر شھيد شدند از مناطق م«:مينويسد

جنگ استق:ل سھم ونصيب ما ھمان چيزی شد که بين امير 
تعيين شده ډيـورنډ عبدالرحمن خان  وانگليس ھا در معاھدۀ منحوس 

بود، وما يک بار ديگر با ريختن جوھای خون خود دست بسته به 
ا درميدان جنگ درحالی که غازيان م» .دشمنان خود تسليم داده شديم

 تفوق داشتند وانگليسان رو به فرار وبه شکست مجبور شده بودند،
مغـلـوب با دشمن امــان هللا خان حيران مانده بودند که چرا غازيان 

آتش بس، بدون آنکه «پيشنھاد ! پيشنھاد آتش بس را قبول کرده است ؟
  .قبول شد» با مشران  وبزرگان ما ص: ومشورت کند

  برمبنای)یګړدخپلواکی او غلواکی ج(مقاله زاين بخش ا[ 
روايات وخاطرات جنرال يارمحمدخان وزيری وسھمگيری مردم 

جنگ استق:ل وشکست دادن عساکر انگليسی وفتح پنجاه  دروزيرستان
نويسنده . ميدھدخبرتھانه نظامی انگليس توسط جنگجويان وزيرستان 

رستان ميشمارد، مردم وزيمھم درحالی که فتح تل را يک دست آورد 
قھرمان تل فاتح و  چرا )قوماندان جبھه پکتيا(ازاينکه نادرخان ولی 

شاه امان هللا را به خاطر ھمچنان شناخته شد، اظھارنارضايتی ميکند و
م:مت کرده ميگويد که شاه اين آتش  جنګ پذيرفتن پيشنھاد آتش بس

بول سران وقوماندانان وزيرستان قوجرګه بدون مشورت چرا بس را 
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نمود؟ اگر شاه آتش بس را نمی پذيرفت وجبھه جنوبی به جنگ خود با 
انگليس ادامه ميداد،بعقيده مولف ، جنگجويان وزيری ومسعود انگليس 
ھا را تا بندر گوادر بلوچستان به عقب ميراندند وخاکھای از دست 
رفته پشتونستان را دوباره بدست می آوردند و به بحرھند دست می 

   .يافتيم 

احساسات نويسنده قابل قدراست ولی ازلحاظ عملی چنين چيزی 
 را یانگليس باآنکه  در قندھار وننگرھار،نيروھای افغان.ممکن نبود

جبھه پکتيا مواضع خود را بدون مقاومت  در شکست داده بود، مگر
 وعقب نشينی پ:ن خود انگليس بود تا اين . ترک داده عقب نشست

تفوق  عتبار وکريدت داده باشد، نه بخاطربرای نادرخان دراين جنگ ا
بقول غبار، نادرخان وقتی بمباران طيارات . نظامی جانب افغانی

انگليس برمواضع افغانی را مشاھده کرد، چنان سراسيمه شد که روی 
به فرار نھاد،مگرشمس المشايخ مانع فرار او وعساکرش به سوی 

  )  2غبار، ج.(گرديز شد

دJيل توافق متارکه ( کاظم، مقالۀ داکتر صاحب سيد عبدهللا
رابه جواب اين سوال آقای ) وتوقف جنگ در جبھات سه گانه استق:ل

 241به لينک مقالۀ .(زيرکيار نوشت ودر پورتال افغان جرمن گذاشت
  .]رجوع شوددر آرشيف مقاJت ايشان در پورتال افغان جرمن  

« جنگ استق:ل  رد) مي:دی١٩١٩ (شمسی١٢٩٨ رسالد
از طرف ] معاھده صلح راولپندی[ طق ما در فيصله نامه متارکهمنا

به انگليس ھا مربوط گرديد و از ] انگليس[ھيئت افغانی وفرنگی 
انگليس  » .نظرمجاھدين ما، اين سومين معاھده منحوس ونابکار بود

ازدست ما مغلوب شده بود وآماده بود تا تمام «در سنگر گرم جنگ
  ».ندشرايط طرف غالب را قبول ک
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رھبر وبزرگ  ر دوران جنگ استق:ل يار مّحمد خان وزيری د
را لشکر وزيرستان گرفت ټل مرکز نظامی . تمام اقوام وزيرستان بود

. ندفتح کآنرا » رسمي«را دعوت کرد تا بطور محمد نادرخان بعد و 
سھم گرفته کندر، ګومل و ژوب وزيرستان،  مردم،جنگ استق:ل رد

 تھانه ومرکز نظامی انگليس را 55بيشتر از ظرف دو ھفته  وبودند 
ډيره غازيخان را تا » ]محلی[سپاھيان انگليسی وگورکه«  وردند فتح ک

بزرگان قومی وزيرستان و  . به عقب راندندو ډيره اسماعيل خان
آنقدر تجھيزات » افغانستانحکومت «ژوب، ګومل، و کندر و ھم 

 به ھمين .يس بجنگندنظامی نداشتند که با لشکر بزرگ و مجھز انگل
  رانوپښتنفر) ٢٠٠٠(ھزارَتقريبا دو خاطر ظرف دو ھفته انگليسھا 

کندر، اگر مشران قھرمان « افغانستان رجنگ استق:لد. ردندشھيد ک
شجاع ما به طرفداری از وزيرستان، ژوب و ګومل  و مجاھدين 

س ًايستاده نمی شدند يقينا که لشکرھای انگلياعليحضرت امان هللا خان 
ھدف انگليس ھم ھمين بود و به  ھمين ....خود را تا کابل ميرساندند

خاطرتعداد بسيار زياد لشکرخود را به سرحدات افغانستان سوق کرده 
تن  ۶٣نامھای  وزيرستان ، ژوب ،ګوملې، او کندر ر جبھات د.بود
 18ًتقريبا  . ذکرشده است» جنراJن وکرني:ن وقھرمانان راستين « از

ناولی (.کشته شدندو ګورکه ريزی  انګ عسکر )١٧٧٠٠(ھزار 
  ).٩۵ -٩١، ٨٩ -  ٨٧ړون،صص ت

اينکه  ، نه بدست آمده استشتون ملت پ استق:ل با خون گجن
 کسی که به !عطا شده باشدمّحمد نادر خان فتح از جانب انگليسھا به 

 کتاب )بچۀ سقاو(»جنگ استق:ل وجنگ با دزد سلطنت«ارتباط 
 قضاوتش عميق ،مطالعه نکرده باشد  راان وزيريجنرال يارمّحمد خ

   .نخواھد بود
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، ، يار مّحمد خان وزيری)یسقاو(»غلواکۍ«ر دوران جنگ با د
او تمام نظم وسررشته جنگ در دست  وزيرستان و جنرال ولسی مردم

اينکه او محتاج ، نه نددبرادرانش محتاج او بومحمد نادرخان و .  دوب
قبل از ھرکس ديگراز کابل ارگ  رقاو دبچه س !نادرخان وبرادرانش

و رھنمونی ھای دقيق نظامی او  جنرال يارمّحمد خان وزيري طرف 
شاه وليخان بعد از آن . ده بودوزيرستان محاصره شتوسط جنگجويان 

پکتيا از جنرال مّحمد نادرخان چھار روز بعد از آن   و ،چھلستوناز 
به وزيرستان رفته مد خان يار مّحنگ استق:ل،  جبعد از. دسيبه کابل ر

] زيراکه انگليس ھا او را به نظردشمن خود می ديدند[ نميتوانست،
 نفر 150در بدل خدمات وطن دوستانۀ او، برای او وامان هللا خان 

 .ين بخشيد زم]بين ک:ت ومقر [ شاه جویازدوستان نزديک او در
ه جوی به رشا داز سفر اروپا خود برميگشت،امان هللا خان ھنگامی که 

و وبرادرانش  مّحمد نادرشاه،  او بر.خانۀ وی رفت واو را م:قات کرد
جنرال کتاب خاطرات . دونيز بسيار عزيز ومحترم بمّحمد داود خان 

تاريخ ھا ، به زبان روان نوشته شده يار مّحمــد خان وزيـري 
بگمان من که برای  و.ومکانھای جنگ در آن بخوبی حفظ شده است

ارۀ جنگ استق:ل وجنگ با غاصبان سلطنت وفھميدن  تحقيق در ب
   .رسم و دستور پشتولی در افغانستان خواندن آن حتمی است

. ل يار مّحمد خان وزيری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخنيجر(
: چاپځی. پـيښور، پښتونخوا. د افغانستان د کلتوري خدمتونو اداره: خپروونکی

  ). مخونه٣٨۵ټولټال . زييز کال٢٠٠٠/ لمريز١٣٧٩ملت پريس، Jھور، 

بسيار تشکر ميکنم که کتابخانۀ غنی ی رشيد ي ډاکتر يحمن از
را برای  جنرال يار مّحمد خان وزيري کتابوخود را برويم بازکردند 

  ) ځيرکيار.(مطالعه در اختيارم قرار دادند
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  :شروع شدکwت در )سقاوی(»غــلواکۍ«جنگ برضد  -3

 شاه از  که در آن زمان غند مشر بود،ن وزيری  يارمّحمد خا
جلب حمايت مردم  پای پياده به عزم امان هللا خان به خواست جوی 

روز  ٧ و .)١٩٢٩ اپريل ۴(١٣٠٨ حمل ١۵(حرکت کرد  وزيرستان
وزيرستان ، به )1929اپريل 11(مطابق ) ١٣٠٨ حمل 22رد(بعد 
شمالی وجنوبی  طور پنھانی با بزرگان ومشران وزيرستان  و.رسيد

به طرفداری امان هللا قيام  )بچه سقو(»غلواک« ديدار کرد تا برضد
حيثيت مرکز وزيرستان  خوجلخيل مسجد بزرگ قوم »واڼــه«در .کنند

ھمــزهللا اخونــد ھم پيرمرد . ]جرگه قومی در آن دايرشد[را داشت
برای تصميم گيری ) مسعود( و مسيدیوزيردراين جرگه  که بزرگان 

 مولوي عتيداګل پس ازخطبۀ . شده بودند، نيز اشتراک داشتجمع 
 در سخنرانی خود بر وضعيت سياسی خان، يارمحمد خان وزيري 

افغانستان و امان هللا خان روشنی انداخت وپيغام امان هللا خان را به 
  . حاضرين جرگه قرائت کرد

 گرديد بـومۍرھسپار جـنـرال  يار مّحمد خان وزيری بعد از آن 
واين آوازه . پنھان گرديدخانجانخان ککه خيل  در آنجا در مھمانخانۀ و

او را رد کرده اند پ:ن ) مسعود(و مسيد وزيررا انداخت که اقوام 
واين آوازه را .پناه ببردافغانستان بنابرين او ھم مجبور شده است به 

در تاريخ اول ثور . برای غافل کردن انگليس ھا بکار برد
 ً تقريبا شش ھزار لشکر مسلح قومی]١٩٢٩اپريل  ٢١ [ شمسی١٣٠٨

بعد  .بسوی افغانستان به حرکت افتادند» دھل واجرای اتن«با نواختن 
يک سخنرانی ھيجان م: فضل الدين مشھور په شھزاده از انجام اتن 

يکی اينکه : انگيز ايراد نمود وبرای لشکر دو سفارش مھم نمود
 » خدمت عظيم سھيم ميگردنددراين«درھواداری از امان هللا خان 

ت:ش ميکند  که از طريق جرگه مخالفين شاه را به  «ديگر اينکه و
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 انګورخان، دلبازخان، زنګي  از آنپس. »طرفداری خود ايستاده کند
از لحاظ عسکری بر سه نکتۀ مھم ذيل  ک ھـر ي،خان و ھفتي خــان

  :تاکيد ورزيدند

  ؛ ست بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم خود ا) ١

 جنرال ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم «) ٢
تمام لشکرھای قومی ] جنرال[را بحيث جرنيلّيارمحمد خان وزيری 

  ،»انتخاب کرده ايم

  ».تا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او روان خواھيم بود«) ٣

  

  : رغزنی امان هللا خان دشکست لشکر -۴

 ھمانجا وزيرستانلشکر طبق وعده منتظر امان هللا خان بايد 
به  وزيـرستان قريب شش ھزارلشکر.باقی ميماند] شاه جوی؟[

مگر قبل از . گندجنبغـزني در بچه سقاو ند تا بر ضداورګــون رسيد
امان هللا خان اينکه به غزنی برسند ،مطلع شدند که لشکر قندھاری 

 کرشلبنابرين . برگشته بودندندھار دوباره به ق و شکست خورده 
راھی ] ١٩٢٩ اپريل ٢۴ [ش١٣٠٨ ثور4رتاريح  ھم  ديرستانوز

  .دند وزيرستان شبرمل 

 ثور بدون شکست نظامی، 6اما بقول غبار،شاه امان هللا در[
محض در سايۀ دسيسه وسبوتاژ اعضای دربار و سران نظامی، 
اردوی شاه از سنگرھای خود پرگنده شدند وشاه مجبور گرديد، امر 

اگر لشکر وزيرستان که . 1  ثوربدھد6 در شب رجعت سپاه قندھار را
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 27( ثور 6 ثور از ارگون راھی برمل شدند خود را تا روز 4در 
  .به  غزنی ميرساندند، شايد تصميم شاه عوض ميشد) اپريل

ًاشخاصی که علنا شاه را درچاه « غبار بصراحت مينويسدکه 
وزير (می انداختند، عبارت بودند ازعبداQحدخان ماھيار وردکی 

والی وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده (،احمدعلی خان لودين) داخله
جالب است که اين ھرسه تا بمبئی ،»1.،محمديعقوب خان وزير دربار)

ھند شاه را ھمراھی کردند ووقتی شاه عازم ايتاليا گرديد، آنھا به 
افغانستان برگشتند ودرعھدنادرشاه يکی به مقام وزارت داخله، 

  .م  رئيس اردو ابقا گرديدندوديگری بمقا

در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان «:فضل غنى مجددى ميگويد
مخالفت شديد داشت، ] وزيرداخله[وزير حربيه با عبداQحدخان 

عبدالعزيزخان  عبداQحدخان را متھم ميساخت که با حبيب هللا  در 
امان هللا خان را . اتصال است و وی از حزب محمدوليخان می باشد

تwف بين عبدالعزيز خان وعبداQحدخان در شک انداخت و اسباب اخ
فضل غنی می افزايد که تعدادى از اعضاى . فرارش را آماده ساخت

خان موجود هللا حزب محمدولى خان در قيادت عليای عسکری امان 
خان را برای محمد وليخان بکابل هللا بودند و تحرکات قواى امان 

 متھم ميسازند که تمام احواQت را  گزارش ميدادند و محمد وليخان را
   2 ».ميرساندهللا به حبيب 

خان به هللا امان «:ميگويد» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب 
وفادارى عبداQحد خان سوء ظن پيدا کرد، زيرا افراد حسن 

راپور دادند که عبداQحد خان در نظر دارد که ) پسرکاکای شاه(جان

                                                             

  6 ،ص 2 جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت- 1
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wنى را که حسن جان توضيح نمود وى را در غزنى به دام اندازد، پ
 غلزائى ھا:مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بود که گفته بود

منظورھمفريز احمدعلی خان (خان را در تله مى اندازند  هللامان 
   1»).لودين وعبدQحدخان بود که ھردو به قوم غلزى منسوب بودند

: بقول ريه تالی استوارت، حسن جان به امان هللا خان گفت
اگردوباره ھم پادشاه شود، پادشاه يک کشورپر از ھرج ومرج خواھد 

مردم  قدر خدمات و زحمات ده . بود که ثروت آن غارت گرديده است
سالۀ شما را ندانستند، بعد از اين ھم نخواھند دانست، بھتراست 

  .ازتwش برای بقدرت رسيدن صرف نظرنمائيد

ان هللا خان براثر چنين مشکwت ومشورتھای است که ام
تصميم ميگيرد از جنگ وخون ريزی بخاطر دوباره به قدرت رسيدن 
. صرف نظرکند و دستور دھد که لشکرقندھار جانب قندھار برگردند

به ساعت ده شب لشکر قندھار بسوی قwت به حرکت می افتد، 
درحالی در طول راه ، صداھای فيرھای تفنگ دشمن از عقب لشکر 

 اين فيرھا را ميکرد، معلومدار،ازميان خود چه کسی. 2 شنيده ميشد
  لشکر قندھار بدستوری کسی چنين فيرھا صورت ميگرفت تا نشان 

  .]بدھد که دشمن در تعقيب آنھا است

 ١٣٠٧ رماه حوتدکه  مّحمـدنـادرخان :زيرکيار ادامه ميدھد
حرکت کرده بود، از آنجا خود ورشا پبه قصد هفرانساز] ١٩٢٩مارچ [

کرنيل شاه وليخان و  ( برادرشدودر پکتيا  .رسانده بودرا به پکتيا 
با او بودند تا مردم را برضد بچۀ سقو جمع ) کرنيل شاه محمود خان

نادرخـان مگر ، بودندبچه سقاو برادرانش برضد نادرخان و. کنند
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موقف خود را اع:ن نکرده بود که سقوط حکومت سقوی را برای 
به اين نتيجه  جنرال  وزيری ان؟خود ميخواھد يا برای امان هللا خ

را ) مسعود( مسيدرسيد که يک بار ديگر لشکرھای قومی وزير و
سپه ساJر مّحمد «. سقوط بدھد  را سقوي رژيموبدور خود جمع کند 

 در پکتيا قادر نشده بود که مدت چھارماه ردبرادرانش نادرخان و 
 تعداد روز به دليلو   نفر از  تمام جنوبی به دور خود جمع کند400

يک منطقه به منطقۀ ديگر درحال  « درپکتيا ازسقويان افزون 
  » .فراربود

غبار . شواھد  تاريخی، اين حکم جنرال وزيری را تائيد نميکند[
نيز از قول شاه محمودخان به نورالمشايخ خبرميدھد که تعداد 

  .1قوتھای قومی به حمايت از نادرخان به ده ھزار نفررسيده اند

ازشش ھزار ) تذکراQنقwب(دکاتب، درکتاب خود فيض محم
لشکر نادرخان ياد آورميشود که تا لوگر پيش آمده وبا قشون سقوی 

از جمله در ارتباط . جنگيده وتلفات زيادی به سقويان وارد کرده بود
 نفر مجروح به روز 80از وصول «:می مينويسد/ثور22به وقايع 

مر ومشتھر گشت که گذشته در کابل در افواه به اين روز س
محمدنادرخان قشون مامور لھوگرد حبيب هللا را در موضع بيدک 
مغلوب ومنھزم واکثر را مقتول واسير و دستگير ومخلوع السwح 

، وباز در 2 ».ساخته موضع مذکور را از لوث وجودشان پرداخت
وھم دراين روز، قشون « : می مينويسد15 ثورمطابق 25وقايع 

وتل تيره عبورکرده چھل ويک توپ اعwن ورود محمدنادر خان از ک
واھالی لھوگرد که از جور وستم قشون حبيب هللا . خود را گشاد دادند

                                                             

  16، ص 2غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج- 1
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خان وقتل وغارت وبا دختران پنج ساله مخالطت واطفال پنج ساله 
ًوھم کرھا  ، وھفت ساله را از قفا سربريدن شان، به ستوه آمده

صد وبيست روپيه ماليات ًواجبارا مکلف شده بودند که ھرخانه يک
ًمزارع خود را پرداخته، تاديه نمايند ومردان شان عموما بدون استثنا 
کمر به جنگ بربندند، از ورود قشون محمدنادرخان در لھوگرد، از 

، ودر جای 1» .حبيب هللا روی برتافته به محمدنادرخان پيوستند
می، از وصول شش ھزارقشون 16 ثورمطابق 26ديگری دروقايع 

اين ھمه قوای . 2 نادرخان از راه حصار به خاک جبارخبرميدھد
جنوبی بخصوص قوم جاجی در معيت نادرخان قبل از وصول جنرال 

  .]وزيری وقوتھای وزيرستان بوده است

با بزرگان بـرمل در جنرال وزيری :زيرکيار درادامه مينويسد
ر جرگه وفيصله کرد و اين بار با شش ونيم ھزار لشکقومي وسران 

اورګون به اين نيت که اول برمرکز نظامی  ،مسلح داخل پکتيا گرديد
د  عوو مس وزيرلشکر  .حمله کنند و بعد به استقامت کابل حرکت ميکنند

اورګون  رسيد و به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی  ١٣٠٨در اول جوزای 
غوڼـډ . توقف کرد) موڼـډې(نزديک اورګون درمقابل قلعه نظامی 

 خان کوھدامنی و کڼـډکمشر ميرحسن خان  عبدالغياثسقاویمشر
  .  قلعه نظامی ارگون بودندوماندانان قولي اچند

ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢ [١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 
به سقاويان، . قلعه اشغال گرديد د و با سرعتشحمله بر قلعه نواخته 

تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  ، و دندجنرال وزيري  تسليم ش
 یجاج رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د.  کشی وخوش آمد گفتندبغل
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برای نادرخان خط فرستاد  جنـرال يارمّحمد خان وزيری .قرارداشت
واظھار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان هللا خان با تو يکجا 

دوباره « مگر جواب خط جنرال وزيری. بسوی کابل حرکت ميکنيم
   ].بزودی نرسيد[»نيامد

ش ونيم ھزار جنرال وزيري ش:اکتر زيرکيار ادامه ميدھدد
ه را از خوراکمواد  و ح ، و س:جنگجوی ورزيده در اختيار داشت

برادرانش نه  نادرخان و مگر. بدست آورده بود اورګون قلعه نظامی 
 .سرباز و نه س:ح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز وس:ح تھيه کنند

خـوست و خيل جاجی ھم آرام نبودند، چرا که درآنھا در ميان طايفۀ علي
نادرخان در چنين شرايطی .  رو برو بودندسقاويان با تھديدات څمکـنی

 جنرال يارمّحمد خان وزيری تنو برادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ 
کوشش شود تا با :  چنين بود وزيرستان پاليسی لشکر. در دھند

؛ تی پيش آمد صورت گيردطرفداران سقاو بجای جنگ از در دوس
دعوت شود تا در جنگ برای نجات  برادرانش مّحمد نادرخان واز

دعوت  شود تا امان هللا خان ، از کابل با فتح ؛و کشور سھم بگيرند
اختيارسلطنت به يکی از اعضای نزديک يا و  دوباره به وطن برگردد

 وزير و کر به قوماندان لش  نادرخان.خانواده امان هللا خان سپرده شود
  : نامه ای با اين مضمون فرستاد) جنرال يارمّحمد خان وزيري(د عومس

، ]مسيد[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«
 .شجاعت ومردانگی شما در جنگ استقwل برای من معلوم شده است
 .امروز بازھم وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است

 طـريق قطاع السارق و از دست يک  امان هللا خان اعليحضرت  غازي
 .ھر گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی ميسوزد. به خارج فرار کرده است

خود اتـفاق و اتحاد ميکند که با تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني ننگ وغيرت
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-٢٣٩صص (-  »محمد نادر.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن 

٢٣٨(  

  :ايوس نقشه مشترک با نادرخان م- 6

 مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ربــيع الثانی  20در 
در آنجا ځاځــی رسيــد و لشکر نجات  به عليخيل ] ١٣٠٨

بيرون آمده بود، از تمام چاوڼۍ از» لباس افغانی«که در مّحمدنادرخان 
کرد وخوش   قومی استقبال  وبا ھريک آنھا بغل کشیمشرانسران و

حاجی جـانخان، (:  جیاج باغيرت قومبزرگان دلير و . آمد گفت
 سران :وعده سپردند که)  خــان]لطيف[پت ولـي،سيدخان، سربلــندخان

قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه خود ميگيرند و به نوبت 
بزرگان  غيرتمند قومی مصارف آذوقه  بدينسان. درخدمت شان ميباشند
به استراحتگاه ، نادرخان ام بعد از ادای نماز ش .لشکر را قبول کردند

پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه نزد خود ، وخود رفت
مّحمـد آنجا  سران نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند ودر. خواست

دراين . از آنھا دست بر سينه استقبال کرد) چوڼۍ(در بيرون نـادرخان 
سخت نا « نادرخان مّحــمدًجلسه سران نظامی کام: درک کردند که 

 نتوانسته بود که در شش ماهاو در مدت  زيرا.است»اميدو مايوس
  .به دور خود جمع کند» ي مرد جنگ400 « حتاجنوبي

  

  : خان امان هللاهبه ھدف گرفتن سلطنت بّمحمد نادرخان پيمان با  -۶

که قوماندان جنرال يارمّحمد خان وزيري از بزرگان  په وکالت 
! سـپاه ساJر صاحب«: چنين گفت مّحمد نادرخان  به جنگ نجات بود،

خاص  به اعتبار آن فرمان  ... اين جنگجويان دلير وبا غيرت 
 12اينجا جمع شده اند که در تاريخ غازي امان هللا خان اعليحضرت 
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 وزيـر   به من  توسطجویه  شا در] ١٩٢٩ اپـريل ١ [١٣٠٨د حمل 
  ). ٢۵٠-٢۵٧صص(  ». سپرده شده بودصاحب عـبداJحد خان

 مــلک زنــګـي ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــيل بعد ازاين سخنان
جنرال  يارمّحمد وزيري :  گفت»ســپاه سـاJر«به خان مــداخـيل 

 ھمان چيزی را بيان کرد که بزرگان ما بر آن عھد و پيمان کرده اند«
  .مجلس با اين فيصله پايان يافت که فردا جرگه خواھيم کرد. »

  :داکتر زيرکيار ميگويد

 ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/  ربيع الثانی 21فردا 
  در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ومحمدنادرخان ] ش١٣٠٨ميزان 

پس از نجات  :ماده تعھد کردند که چند تای آن اين است١۵باھم در
وطن قدرت به امان هللا يا به يکی از اعضای خانواده اش  تسليم داده 

 بحيث ّ محمد نادرخان به کشور، امان هللا خان تا بازگشت ؛ ميشود
 از ھمين اکنون به تمام ... ؛ کفيل مقام سلطنت اجرای وظيفه نمايد

نجات «مگربنديان جنگ تا زمان  .طرفداران سقوی اعwن عفو شود
پس . آزاد شوند» با عزت واحترام«نگاه داشته شوند، وبعد » وطن 
ا ما در قرآن امضا کرد که به تمام فيصله ب«محمد نادر خان از آن 
  .»جرگه گردن می نھد.... ھای 

به ]لشکر] [1929 سپتمبر27 [1308در روز پنجم ميزان 
ھمراھان وی به استقبال  و کرنيل شاه وليخان و . دوبندی رسيدند

شاه ولی خان پريشان بود که چطور با چھارونيم  .بيرون آمده بودند
ًقيادت شاه ولی خان ظاھرا بايد غير از اين لشکرتحت [ھزارلشکر

 .ميرسيد لشکر وزيرستان باشد که تعداد شان به شش ونيم ھزار
ميتوان لشکرھفتاد ھزارنفری بچۀ سقاو را شکست خواھيم ] سيستانی

که او روحيۀ  داد؟ مگر جنرال وزيری به شاه وليخان اطمينان داد
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ان مـنګل، زمرک  ځلمي خ.سربازان بچۀ سقاو را در پکتيا ديده است
معلم ليسۀ (ُخان ځـدراڼ، مــولـوي صاحب هللا نــوازخان ملتاني 

جنرال [از نويسنده وحاجي نواب خان کاکا ھم  )حبيبيه
شاه ولی خان ت:ش . درام شـآوشاه وليخان   توصيف کردند]وزيری

بنام خود «اين بود که درسنگرھای کابل رھبری لشکر نجات را 
قابل قبول ] نجاتکرشلمشران  [ش او برای، مگر اين ت:»بنامد

 ر جنگ استق:لد( نبود،چرا که از جنگ استق:ل يادگرفته بودند 
در آن زمان ):  شده بود ټــل اع:نفاتح مّحمد نــادرخــان ځان 

 نظامی  چوڼۍ و مرکز۵۵ انګـريزان  از وزير و مسيدلشکر) ١٩١٩(
  .ناميده شدر خان مّحمد نادبنام  ټـل مگرفتح ، را گرفته بودند

درمقاله ايکه داکتر سيد عبدهللا کاظم در بارۀ محمدرحيم [
نواسۀ امير عبدالرحمن خان ومغضوب نادرخان )شيون کابلی(ضيائی 

ومفرور به خاک شوروی در پورتال افغان جرمن به نشر رسانيده ، 
به نکات مھمی اشاره کرده است، که نشان ميدھد عقب نشينی 

جبھه پکتيا دستوری بوده تا کريدتی برای آيندۀ عساکرانگليسی در 
  .نادرخان باشد

داکتر صاحب کاظم درمقالۀ خود ضمن تبصره برخاطرات 
به نکات ) شيون کابلی(سياسی و تاريخی سردار محمد رحيم ضيائی 

از نامه نادرخان به برادرش شاه ولی خان  بسيارمھمی اشاره کرده، 
 22که در شمارۀ مورخ )ق1337 شعبان 26(1919 می 30درتاريخ 
چاپ شده ُياد ميکند وازاينکه » غږ دجمھوريت « مجلۀ 1952اکست 

سردار رحيم ضيائی آنرا درخاطرات خود اقتباس کرده ونوشته است 
منظور (انگليس ھا  پيروزی نادرخان از برکت ياری و مساعدت « :

» دًو برپايۀ پwن قبw طرح شده، بدست آم) تعاون مالی و روانی است
ما بدين سخن  اگر خوانندگان : "وسپس از قول متوند ادامه ميدھد
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باور ندارند، در آن صورت نامۀ نادرخانرا بخوانند و متن نامه را به 
من به موفقيت کامل "  ]:قسمتی از متن نامه" [شرح آتی می آورد

طبق . دست يافته ام و شمايان با آرامش خاطر کار خود را بکنيد
جنگ نمی پردازند و  دست است،عساکر انگليس به اطwعات که در 

وقت را از دست . داوطلبانه از مواضع خود عقب نشينی مينمايند
بپردازيد،  ندھيد، از موقع استفاده کنيد و بسوی وانه به پيشروی 

ھيچگونه مقاومتی عليه شما نخواھد بود، به من اطمينان قطعی داده 
از  ھيچکس نبايد . ور دارمبه ھوشياری و زيرکی شما با. شده است

موضوع اطwع يابد و بفھمد که شما بر آنجا و من درين جا کامياب 
  1 ».ميشويم

زمانی « : کتاب خود می نويسد101رحيم ضيائی در صفحه «
در کابل به تخت نشست، بسياری ھا می ] کلکانی[که حبيب هللا 

 کمک تاريخ کشور است که به فھميدند که اين يک چھرۀ تصادفی در 
  ».انگليس ھا مؤقتا به قدرت رسيده است و به زودی تعويض ميشود

 ودر ھمانجا نکته ديگری جلب توجه ميکند که قبل از ھمه بايد 
 آن را بخواند وبداند که شورش مwی لنگ ،يک قيام ړداکترکاک

توطئۀ انگليس برضد شاه مترقی امان هللا و رژيم  مردمی نبود،بلکه 
  . ودتحول طلب مشروطيت ب

 کتاب خاطرات شيون 90 و 89داکتر کاظم بحوالۀ صفحات 
برکناری سپھساQر نادرخان را از کار و اعزام او به  کابلی، علت 

علت سبکدوشی نادرخان اين « :سفارت فرانسه چنين بدست ميدھد

                                                             

نقش "متن مکمل اين نامه در مقالۀ از اين قلم تحت عنوان :[ داکتر کاظم عwوه ميکند که  - 1
، قسمت "سقوط رژيم سقوی و پايه گذاری سلطنت محمد نادر شاه شھيد انگليس ھا در عروج و 

   .]آنwين درج گرديده است   ، منتشرۀ افغان جرمن 2016ری  جنو10سوم، مورخ 
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اسنادی بدست آورد که ارتباط مستقيم نادرخان و  امير امان هللا : بود
ان شورش منگل با اشخاص مانند مwعبدهللا برادرانش را با سرکردگ

، برادرش عبدالرشيد ونيز يکی [لنگ کاظم مشھور به مwی [لنگ 
ازاقوام نادر خان يعنی عبدالکريم نواسه شيرعلی خان فرزند مدعی 

خان که در راولپندی ھند می زيست،  تخت و تاج افغانستان يعقوب 
که انگليسھا او را نزد در حقيقت اين عبدالکريم بود . ثابت می ساخت

در جنوب کشور پايگاه مخالف با  قبايل منگل فرستادند، برای اينکه 
در زمينه تعيين سرنوشت نادرخان، امير . امير امان هللا را ايجاد کنند

مبنی بر ارتباط نادر خان با  امان هللا نارضايتی سفارت شوروی را 
ر خان را به کابل امان هللا خان ناد. بسماچی ھا نيز در نظر گرفت

اين که وی را دور  و برای ] از قطغن و بدخشان کاظم[احضارنمود 
] از سفارت فرانسه کاظم[ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که 

نکات فوق برای  . »1به افغانستان آمده بود، در فرانسه سفير ساخت
من تازه و بسيار پراھميت پنداشته ميشود وبه ھمين خاطرآنھا را 

  .]س نمودماقتبا

  :کابلجنگ  -٧

 مسکن غ:م حيدرخان جرنيلمنزل  ر سردار شاه وليحان د
ولسی ، جنرال ]١٩٢٩ اکتوبر ۶[١٣٠٨ ميزان 14رتاريخ د.  گرفت

 و بسوی قرارگرفت بچه سقاو خود درمقابلکرش لبايارمّحمد وزيري 
 درھمان روز جنگ را با سقاويان و  پيش رفت کابلسنگرھای بلند 

.  و ديری نگذشت که چھار سنگر را از سقاويان گرفتآغاز نمود 
سـپاه سـاJر کرده بود، وچھلستون دربار در کرنيل شاه وليخان 

                                                             

 در آرشيف "شيون کابلی"به ياد نويسنده و شاعر آوارۀ افغان ـ له مق��ا رجوع شود به -  1
  مقاQت نويسنده
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ومن با  ، عليخيلجی درميان طايفۀ اج رصاحب مّحمدنـادرخان د
کـرنيل شاه .  بودندخـبرمنتظر   و آنھا»گجويان وشکست يا فتح جن

نجات سر بزند، با سورجرنيل قبل ازاينکه به سنگرھای لشکر وليخان 
چه چيز «سور جنرال اينکه  .سقاوی محمدعمرخان م:قات کرده بود

  .  »به او گفته بود، من از آن بی خبربودم

به محاصرۀ » ھمان شب«جنرال وزيری  فيصله نمود که «
 شب دھل حمله بر ارگ نواخته شد ولشکر 9رساعت  د.ارگ پردازد

سه ساعت بعد .  شھر کابل رسيدندبه مرکز  صبح 7نجات ، درساعت 
بچۀ سقو را در ارگ محاصره کردند، درحالی که تمام سنگرھای 

  .بيرون ارگ بچۀ سقو را تخريب نموده بودند

، سـردار ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠ [ش١٣٠٨  ميزان18ر روز  د
سوار براسپ با پيره داران جاجی وگرديزی خود وبا شــاه ولی خان 

 وبرای ما مبارکی رسيد،  کابـلبه   قومیھمراھی يک تعداد از سران
ريش و روی ھر «آو آنقدر خوشحال بود که . داد گرفتن کابل را

يک کسی پسر دوساله او  ».قوماندان و مشر لشکر نجات را می بوسيد
ھمه در خانه ھای  کابل معتبرين شھر« .  را نزدش آوردعـبدالـولي

ح شھر را مبارکی خود بودند  وھيچکس را  نديديم که برای ما فت
از خوشحالی فرياد  »تنھا مردم فقيرکابل«،مگربجای آن، ».بگويد

  . »!زنده باد غـازی امان هللا خان...زنده باد فاتحين کابل«: ميزدند

 معاريف کابل وسرداران از خانه «کرنيل شاه وليخان با رسيدن 
را کابل گرفتن  شاه وليخان ھای خود بيرون  آمدند وھر کدام به 

ر د.  »  از دورۀ گذشته به اوشکايت ھا  ميکردند وبارکی می دادندم
، سـردار شاه ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠ [١٣٠٨ ميزان 18ھمان تاريخ 
به کابل از شوربازارکابل بسواری اسپ درکنار دريای محمود خان 

 .معلوم می شدوارخطا از حد زياد  :رسيدقرارگاه لشکر نجات 
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مومند ، زمرک خان ځدراڼ، عـبدالغـني ّ محمد ګل خان ]درھمين روز[
رديـزی، مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان و شاه گخـان 

  .، آمدندّجنرال يارمحمد خان وزيريتبريکی نزد  برایوليخان 

 که قبل از  نظرجنرال وزيری به رجال ومشران جنگ اين بود
 کابل  بهکندھار، مشرقي ، جنوبي و شماليلشکرھای سقاوی از آنکه

قبل ( .برسد و مشکل ايجاد کند، بايد ھرچه زود تر بر ارگ حمله شود
زمـرک  بعد  و) که صاحب فکر حساس بودندمحـمـدګل موماز ھمه 

 جنرال يار مّحمد خان نظر)  مشھور ببـرک خانپسر( خان ځـدراڼ
سپس ديگران نيز قبول کردند که در صبح .  را تائيد کردندوزيري

. گ آغاز شودارحمله بر ] ١٩٢٩ اکتوبر ١٢ [١٣٠٨ ميزان 20روز 
زيرا » ردند اظھار نکًا چيزیظاھر «شاه محمود خان و شاه وليخان 

طبق تصميم گرفته شده  فير  .که خانواده ھای آنھا در ارگ بندی بودند 
ناولی ( .دود از داخل ارگ به ھوا بلند گرديد توپھا بر ارگ آغاز شد و

  )٣٢٢- ٣١۵ ترون،صص

  

  : غباردر مورد سقوط کابلگزارش [

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه ميدھد 
به «: ودرجلد دوم کتاب افغانستان درمسير تاريخ،چنين مينويسد

وباز )1308ثور6(1929مجرد عقب نشينی شاه از غزنه در اپريل 
نقشۀ سابق ) جوزا4(خارج شدنش ازافغانستان درماه می سال مذکور

 ثور شاه بدون شکست نظامی 6ًمثw در . ان تبديل شددرافغانست
و در . ومحض در سايۀ دسيسۀ درباری از غزنه رجعت قھقرائی نمود
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،در پاکتيا نزد 1»عبداللطيف مھاجر کوھاتی« ثورنمايندۀ بچۀ سقو 25
 جوزا شاه از 4در . نادرخان به غرض مفاھمه ومصالحه آمد

توسط (ينده ونامه بچۀ سقو  جوزا بازنما5ودر . افغانستان خارج شد
در پاکتيا رسيد و از نادرخان ) عليشاه خان از بنی اعمام نادرخان

  . تقاضای مصالحه و شرکتش در امور دولت نمود

در سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح وعملی 
وآن اينکه زمينه طوری فراھم آورده شد که قوۀ دلير نظامی . شد

ذات پکتيا وننگرھار کشيده وجذب شود، تا حکومت اغتشاشی در محا
مرکزکابل قوای نظامی خود را ببازد، وآنگاه حمله قاطع وناگھانی از 

ًخصوصا که سيد حسين وزير . جبھه پاکتيا عملی ودشمن امحا گردد
ًجنگ قبw از مرکز دور ودر وQيات شمالی کشور مشغول ساخته شده 

ام حرکات قوای تا اين وقت حضرت نورالمشايخ که زم. بود
سليمانخيل را در دست داشت توانسته بود،که آنھا را برعکس سابق 

                                                             

 می، مولوی عبداللطيف نام،مھاجر 17 ثورمطابق 27در«:فيض محمدکاتب مينويسد که  - 1
ھندی که دردسيست وخديعت خود نظيرندارد، وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگليس واز 
گروه وسواس وخناس می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختامه بنام محمدنادرخان وشاه 

ن برادران او که درسمت جنوبی سرگرم تھيۀ اسباب وآQت ورفع انقwب ولی خان وشاه محمودخا
در ...راحت و رفاھيت ملت و دفع خونريزی وتحصيل امنيت بودند ) اسان زائی(از مملکت وتيسير

وشرحی از پول فرستادن خود برای محمدنادرخان و دعوت او . روز شنبه غرۀ ذيحجه نوشت
ن ونيامدن وی درکابل وبرخwف شدن  رقم فرمود که بازھم جھت نظم ونسق امور امارت افغانستا

فھوالمطلوب  راه چاره باز و رشتۀ صلح وآشتی خواھی دراز است، اگر  درکابل بياييد،
واQھرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فاميل وبازماندگان شان از ھwک و دمار به روی کار 

و درخصوص حصول اعتماد دراين پيشنھاد آيد، به خود شان نسبت داده خواھد شد،نه برما 
 حتمی مولوی عبداللطيف وکيل مطلق است که ھرتعھد وقراردادی که موجب اطمينان شان باشد،

ومولوی مذکورکه اين تعھد وپيشنھاد را به . اQجرا و از سوء خاتمه و اجراأت وخيمه مبرا دانند
ی خود به امضای شيرجان وزير دربار اشارۀ دولت انگليس نموده بود، با اعتماد نامه ايکه برا

  )201-200ص(».ومھر حبيب هللا خان حاصل کرد، نزد محمدنادرخان وبرادرانش رفت
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از معاضدت با بچۀ سقوواز مخالفت با نادرخان منصرف نموده، 
خودش نيز در شھر گرديز . از صحنه خارج نمايد» بيطرف«وبشکل 

  .وارد شد) برادرنادرخان(به غرض مذاکره با شاه وليخان 

 جوزا با قوای کافی به قوماندانی 23حکومت اغتشاشی که در 
جنرال محمدصديق خان صاحب زاده در گرديز حمله کرده ومغلوب 
 4وجنرال زخمی شده بود، اينک بارديگر حملۀ قوی ترخودش را در

البته قوماندان جبھه شاه وليخان . سرطان به شھرگرديز تکرارکرد
شت واين فرار نمود وسپاه سقوی را درگرديز وماحول آن مشغول گذا

عين اين نقش سری در .مشغوليت دشمن تا سقوط کابل طول کشيد
  »....محاذ ننگرھار نيزبازی شد

 غبار بعد از شرح نقش ھر يک از رجال ھمرکاب وھم نظر
نادرخان، مثل محمدگل خان مومند، مw صاحب چکنھور،پادشاه 
گلخان،سيد حسن خان کندکمشرکنری،مرزا پاينده خان ، حبيب هللا 

،سيد احمدپاچا،سيد حبيب پاچا،عبدالمجيد پاچا،محمدامين خان پاچا
سرطان هللا 30در تاريخ « :،مينويسد که 1وعبدالرزاق خان وغيره

از جاجی به غرض استمداد به عwقۀ وزيری ]  2[نوازخان ھندی

                                                             

  15 -14، ص 2غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج- 1

سابقۀ طوQنى " هللا نواز ملتانى "   به گفتۀ آقايان غبار، پوھاند حبيبى ، و ادمک ، خاندان - 2
برادرش با . در دورۀ امانى يک شخصيت مشکوک بود. گليس داشت در خدمت حکومت ان

نامه "عبدالحق خادم شان  شخصى بود که راز . سفارت انگليس در کابل ارتباط مخفيانه داشت
معروف موQنا عبيدهللا سندھى را افشا کرده و سبب دستگيرى تعداد زيادى از " ھاى  ابريشمى

او در .... ک مينويسد که هللا نواز  خان ادم خطرناکى  بودادم.  مبارزين ضد استعمار انگليس شد
وزارت خارجۀ جرمنى . رابطه با قبايل سرحد خدمات ارزشمندى را براى نادر شاه انجام داده است

هللا نواز خان که از .  سفير ايتاليا در کابل نيز عين فکر را  دارد. او را جاسوس انگليس ميداند
هللا نواز خان بحيث وزير  و به تعقيب آن به صفت ياور اول .  بودھواداران سر سخت نادر شاه

براى .   از راه ھند بريتانوى به آروپا رفت ١٩٣٢هللا نواز خان در سال . محمد نادرشاه مقرر شد
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سيد عبدهللا شاه جی ھندی ھم بحيث معاون . آنطرف خط ديورند رفت
ميرزا نوروز خان . درخان معين شدشاه محمودخان برادرسپھساQرنا

 29در .  اسد در پکتيا منتشر ساخت15را از » اصwح«لوگری جريدۀ 
از قوۀ پکتيا » مچلغو«و» ميرزکه «اسد يک قوۀ سقوی در بين 

در آخر سنبله ده ھزار مرد مسلح وزيری ومسعودی . شکست خورد
  .وارد پکتيا شد

ی برای حضرت نادرخان از جاج: غبار در ادامه ميگويد که 
شوربازار نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله 

  :نامه بيان ميکرد. برپسرسقو  تقاضا نمود

  » قمری1348 صفر20مورخه مورخه «

احواQت اين وQ . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم
مگر نقصان بسيار .تا حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان است

اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که .ميرسدبه سقويھا 
را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی » جاھل«دارند اين ملت

  1»محمدنادر. زياده چه عرض کنم. راخداوند به ساحل مراد برساند

سردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نوشت بدين 
  :مضمون

  :ری قم1348 ربيع اثانی 5مورخه 

                                                                                                                                  

مدتى وزير  دربار و . گفتگو در موضوع  جزاى قاتل سردار محمد عزيز در برلين  شرکت نمود
افغانستان  در ) وزير مختار(  بحيث سفير ١٩٤٥ و ١٩٣٥ سالھاى بين. وزير فوائد عامه بود

برلين ايفاى وظيفه نموده  و غwم صديق خان چرخى  و ھواداران ديگر غازى امان هللا خان را 
دفاع ازاستقwل وشاه امان هللا ،وجيبۀ .(اوميخواست امان هللا خان را ترورکند.تعقيب ميکرد

 )12ملی،ازاين قلم،مقالۀ

  13، ص2ار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلدغب-  1
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جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت صاحب 
نورالمشايخ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه 

سپھساQر شاه وليخان وشاه (نخواھند فرمود؟ ما چند تا برادران 
تا امروز ھرچه ) محمودخان در پاکتيا، محمدھاشم خان در ننگرھار

.  ما ھم مانده ميشويمتوانستيم کرديم، اگرشما کوشش نفرمائيد
مخلص صاحب .... وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد ميشويم

اصل اين نامه در دوسيه اقای محمدمعصوم المجددی (»  .شاه محمود
غبار، افغانستان )( غبار.پسرشمس المشايخ صاحب ضبط شده است

   )16، ص2درمسيرتاريخ، جلد

المشايخ حمايت وکمک غبار عwوه ميکند که از اين ببعد نور
 جوزا طايفۀ احمدزائی 23ودرتاريخ « خود را از پسرسقو منع کرد 

وطوطی خيل ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند 
  1»وحمايت خود را از نادرخان اعwم نمودند 

  ھمچنين درماه سنبلۀ ده ھزار کلداراز طرف وکيل التجار سابق 

عبدالغنی سرخابی . به جاجی رسيد)انعبدالحکيم خ(افغانی در پشاور
لوگری ھم برای عبورلشکرپکتيا به استقامت کابل، برای پانزده 

درحالی که مھردلخان قندھاری يکی از . ھزارنفر آذوقه مھيا کرد
طرفداران جدی شاه امان هللا در اخير سنبله در قندھار قيام کرد وسپاه 

.  جمعی کرده بودسقوی را مغلوب وچند صد نفرشان را کشتار دسته
معھذا مھردلخان که حکومت قندھار را دردست داشت ھمينکه 

                                                             

بود، نيز مخالف امير شد ] سقوی[نورالمشايخ که روزی از حاميان رژيم« : بگفتۀ داکترکاظم -  1
 فتوای شرعی صادر کرد که حبيب هللا مسئول ريختاندن خون بيگناھان 1929 جون 14و بتاريخ 

توا غلجائی ھای سليمان خيل را به حمايت بوده و کفايت اسwمی ادامۀ سلطنت را ندارد و با اين ف
افغان جرمن آنwين ...نقش انگليسھا در عروج وسقوط رژيم سقوی و(». محمد نادرخان کشانيد

  )2016جنوری
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به قندھار ] سپين غر[محمدھاشم خان برادر سپه ساQر ازسفيد کوه 
رسيد، به تلقين چند نفر طرفداران نادرخان قيادت قندھار را به 
محمدھاشم خان تسلسم کرد، زيراھنوزنادرخان دعوی سلطنت نکرده 

ن امان هللا خان گمان ميکردند نادرخان برای او خدمت بود وطرفدارا
  .مينمايد

شاه وليخان با يک قوه پکتيائی ) سپتمبر27(1308 ميزان 6در
وارد خوشی لوگر بدون " دوبندی"و پنجھزار نفر وزيری از 

ًسورجنرال محمدعمر خان که قبw باQی شاه امان هللا . مقاومتی گرديد
اينک به حيث قوماندان قوۀ سقوی در به جھتی گرفته وآزرده شده و

 لوگر متمرکز بود، موافقت خود را با نادرخان اعwم کرد -درويش
وگفت که نخواھد گذاشت سپاه تحت قيادت او در عبور سپاه پکتيا از 

 -  ميزان قوای پکتيا معبر عمدۀ لوگر8در. لوگر، به تعرض بپردازد
. را درھم شکسترا اشغال وقوۀ مدافع سقوی ) تنگی واغجان(کابل

اين قوه عبارت از شش کندک بود که از مرکز درويش برای حفظ 
تا اين وقت يک عده مردان مسلح . تنگی رسيده بود

نيز بغرض امداد پاکتيا از آنطرف خط ديورند درعلی ]توری؟[لوری
ًاين سوقيات ناگھانی ودقيق پاکتيا  مستقميا کابل را . خيل رسيده بودند

د واسباب حيرت وسراسيمگی حکومت سقوی تحت تھديد قرار دا
درکابل گرديد، زيرا تا حال به بچۀ سقو چنين تلقين شده بود که سپاه 
او در تمام افغانستان بشمول وQيت ننگرھار مسلط ودر پاکتيا در حال 

. واز قوای قبايل نادرخان خطری متوجه کابل نيست. پيشرفت است
ی واخجان را دردست داشت درحالی که اينک سپاه پکتيا دروازۀ تنگ

را از مدافعين سقوی با شمشير » ماداغه« ميزان  معمورۀ 10و در 
تاوقتی که حکومت . شش کندک از ماداغه مدافعه ميکرد. بازگرفت

اغتشاشی ميرفت قوای تازه دمی تجھيزکند و يا قوه ھای عسکری او 
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کتيا از قطغن وننگرھار وگرديز به امداد کابل برسد، مفرزۀ پيشدار پ
به قوماندانی هللا نوازخان ھندی در محل چھار آسياب چند کيلومتری 

شاه ) 1308 ميزان14(فردای آن.  ميزان رسيده بود13پايتخت در
 ميزان جنگ درکابل 15در. وليخان با قوۀ کافی پکتيا و وزيری رسيد

عسکر قليل سقوی در قله ھای آسمائی وشيردروازه . مشتعل گرديد
  . ميجنگيدوباQحصار بسختی

بحای هللا نوازخان ھندی  [در زمرۀ پيشدار قوۀ پکتيا و وزيری 
هللا نواز ]سيستانی.بايد نام جنرال يارمحمدخان وزيری ثبت ميشد

ملتانی ومحمدگل خان مھمند بخط بينی حصار وشاه وليخان بخط 
ًحبيب هللا بچۀ سقو شخصا . چھلستون وداراQمان شامل بودند

شب ھنگام که قوۀ اغتشاشی بعلت .  مينموددرميدانھای جنگ دفاع
قلت عدد در حصارارگ رفت، محافظين کمی در ارتفاعات کوه ھا 

اعظم خان ميدانی يکی از رفقای . وباQحصار وتپۀ مرنجان باقيماندند
اين شخص باقوای .مسلکی حبيب هللا مامور حفظ شيردروازه بود

به .(گذاشتمھاجم سازش نمود و سنگر دفاعی خود را به ايشان 
ھمين سبب دولت جديد نادرخان ابتدا او را رتبۀ کندکمشری بخشيد 

دستجات مھاجم پکتيايی .) وبعدھا درحبس نگھداشت تا بمرد
 16درتاريکی شب قله ھای جبال باQحصاررا اشغال نمودند وفردا

ميزان با دفاع شديد ودليرانه يی که حبيب هللا بچۀ سقا  
ر وچمن وگذرگاه نمودند،قوای وافسرعسکرمحدودش درباQحصا
بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش .پکتيائی شھرکابل را اشغال کردند

به اينصورت سپاه پکتيا در . در داخل ديوارھای ارگ متحصن گرديد
مفصل اين (.طی ده روز توانست ازپکتيا ولوگربکابل رسيده وفتح نمايد

سس ونويسندۀ جريدۀ انيس مجمل درکتاب بحران ونجات تاليف محی الدين انيس،مو
  )غبار.مذکوراست
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 ميزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت وبچۀ سقا 17در
منتظر رسيدن قوای امدادی ازگرديز وننگرھاروغزنی وکوھدامن 
وکوھستان ووQيت قطغن بود ،زيراسيدحسين وزيرجنگ با يک قوۀ 

رھار وسپاه سقوی ننگ. کافی ازقطغن به استقامت کابل درحرکت بود
شيرجان وزيردربار وملک محسن .نيز در رجعت به کابل شتاب داشت

ًوالی کابل قبw به کوھدامن رفته بودند واينک مشغول تھيه وتجھيز 
مگر ازھمه پيشترپردل سپھساQر سقوی که درلوگر . قوايجديد بود

» ماداغه «معسکرداشت، ازعبور قوای پکتيا از تنگی واخجان و
ع شد وبسرعت با شش کندک عسکر از لوگر وحمله شان بکابل مطل

حرکت و از راه پغمانوارد کوتل خيرخانه گرديده بغرض شکستن 
اما سپاه پکتياجلو او را درموضع .محاصرۀ ارگ مارش نمود

پردل که درصف مقدم می جنگيد با گلوله يی ازپا . گرفت»خيرخانه«
 - مشرتوپچی  ميزان توسط کندک18در. درآمد وسپاھش منھزم شد

 که يکی ازھواخواھان جدی رژيم امانيه ومخالف محمديعقوب خان
ومحبوس حکومت اغتشاشی بود،ارگ کابل تحت گلوله باری توپ 

ًارگ شديدا دفاع .قرارگرفت وحلقۀ محاصره ارگ تنگ ترگرديد
 ميزان گلوله باران ارگ ادامه يافت وحصارمحکم آن 19روز. ميکرد

 محترق گرديد وستونھای دراين ضمن جبه خانۀ ارگ.شگاف برداشت
تا شام حمله آوران در زيرباره  وبروج ارگ . آتش ودود تصاعد نمود

درحالی که حبيب هللا بچۀ سقاو با ھمکاران خويش در .رسيده بودند
تاريکی شام از دروازۀ شمالی ارگ خارج وحلقۀ محاصره را 

  ]1».بود عبورکرده

                                                             

  18 -14، صفحات2 غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 1
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ه ونه اکنون که گزارش غبار را به عنوان يک مورخ آگا[
طرفدار نادرخان خوانديم و پيشروی نيروھای پکتيايی و وزيری را تا 
رسيدن به دروازه ھای ارگ و فرار بچۀ سقا ديديم، به سراغ جنرال 

ازنوشته ھای .وزيری می رويم وخاطرات او را از نظرمی گذرانيم
ًجنرال وزيری، استنباط ميشود که او باسپاه وزيری از پکتيا مستقيما 

کابل مارش کرده ودر دوبندی لوگرسردارشاه وليخان از او به سوی 
استقبال نموده و تا کابل او را ھمراھی کرده ودرنزديکی کابل شاه 
ولی خان از او جدا شده وبه استقامت  چھلستون رفته، مگرجنرال 
وزيری به سوی بينی حصار پيش رفته و ھمينکه وارد کابل شده، 

 شب دھل جنگ را 9 وساعت تصميم گرفته جنگ را آغاز نمايد
نواخته وجنگجويان وزيری چھارسنگربلند را اشغال کرده اند  

ًبعدا سردارشاه وليخان .  وفردای آن ارگ را بمحاصره گرفته است
 ځلمی خان منګل، زمرک :ھمراه يک تعداد از مشران پکتيا از قبيل 

جنرال به سواری اسپ به ديدار  ،خان ځدراڼ و ملک جانخان ځاځی
درھرحال آنچه درخاطرات وزيری مھم وبرای .  آمده انديريوز

مورخان تازه  است، مکتوب ھای نادرخان به اقوام وزيری وتعھد 
وی گرفتن کابل برای شاه امان هللا وھمچنان پيام بچۀ سقو به 
سردارشاه وليخان و سران قبايل مھاجم برای دادن امان جان به او 

 که توسط حضرت شوربازار وجواب شاه وليخان به بچۀ سقااست
 ميزان به 19محمدصادق مجددی ھمراه با دو تا مwی سقوی در شب 

البته تصميم معقول سران . قرارگاه جنرال وزيری رسانده ميشود
لشکربخصوص پيشنھاد محمدگلخان ممھند  به جرگه اين بود که 
چون زنان واطفال خاندان نادرخان و برادرانش نزد پسرسقاو گروگان 

اشند، لذا به سردار شاه وليخان اختيار داده شود تا ھر طورکه ميب
بقيه ماجرا را از زبان جنرال . Qزم می بيند جواب پسرسقو را بنويسد

  .]وزيری دنبال ميکنيم
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  :  وجواب  سردارشاه وليخان  پيغام بچۀ سقو- ٨

 ساعت نه ]١٩٢٩ اکتوبر ١١ [ش١٣٠٨  ميزان19رتاريخ د
حضرت ، برادر  مجددی] دقمحمدصا[لگغاآحـضرت شب 

پسرسردار [با دو نفرم:ی و سردارعليشاه خاننورالمشايخ مجددي 
براثر تقاضای ]  محبوس در ارگ-سليمان خان بن سردار آصف خان 

بنابرمقالۀ داکتر کاظم دربارۀ ميرھاشم خان،  [ بچه سقاوشفاھی
سقو به سردارشاه وليخان بچۀ حضرت مجددی حامل نامه ای از سوی 

وسردار عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او فرستاده بود تا . دبو
به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو زندانی 

برای خواستن امان جان برای بچۀ سقو وخانواده اش ] سيستانی.است
سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر نجات 

دراين .بزرگان لشکرنجات درميان خود جرگه کردند .وارد گرديد
ل مـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و سردار شاه محمود گمّحمدجرگه 

تصميم خود را به جنرال يارمّحمد خان وزيري  . نيزحضورداشتندخان 
  ملتقاتل« به  :ھمراھانش واضح گفت کهل مجددي وگغاآحضرت 
وع:وه نمود که . ده نميتوانددا فــرار اجازۀن و يا ا ام،»بچه سقاو

قدرت را بزور از بچۀ سقو بگيريم ودستان  «تصميم ما اينست که 
   »...خودش را در ارگ بسته کنيم

  واجازه  صحبت خواست « ًفـورا  سردار شاه ولی خان 
ّجنرال يارمحمد خان وزيري «: چنين گفت » بصورت بسيار عاجزانه 

 واحد تمام بزرگان ومشران ما ،ھمان چيزی را گفت که در فکر و دل
 گ ار در اواکنون ما با بچۀ سقو چطور جنگ کنيم؟. خطور ميکرد

فشار .  در نزد او گروگان است...ن و مرد وزخانوادۀ  ما و قرار دارد 
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. زندگی خانوادۀ ما را به خطر می اندازد،از طرف ما بر حبيب هللا 
يصله کنند، من مگر بازھم  بخاطر نجات وطن ھرچيزی که بزرگان ف

  ». داريمموافـقهھم به آن محمـود وشاه 

ھر دو «:مينويسد که جـنرال وزيری داکتر زيرکيار از قول 
ل مومند گمّحمد. » شکست خورده معلوم می شدندر پــريـشان و اردس

و بود يرک زھوښيار و شخصيت قومی  و مامورسابقه دار«که يک 
پيشنھاد کرد که ،»شت گه را با دقت زيرنظردا جـرھوا و روحيه 

شاه ولی خان و شاه (برادر دو سردار  به  حبيب هللان امان بهدفيصلۀ دا
واگذاشته شود، به اين دليل که ناموس ايشان از طرف ) محمود خان

تمام بزرگان اين پيشنھاد مومند را .  گروگان گرفته شده استحبـيب هللا
  : چنين نوشتو بـچه سـقا به سـردار شاه ولـيخانتائيد کردند و

افغانستان ] سلطنت[تو غاصب حکومت ! حبـيب هللابرادرم  «
 ، از دست تو تکه تکه شده استافغانستان ملت مظلوم و ،  استی

با آل وعيال . از طرف ما به شما امان است . کنون تو امان ميخواھیا
بيت المال و جبه  به  ،خود از دروازۀ شمالی ارگ به کوھدامن برو

  ».زنیدست نخانه 

 ساعت ده بجۀ شب بود که اين نامه به حضرت اغاگل مجددی  
با دو ل مجـددي گ حضرت اغــا .ودو نفرم:ی سقوی تسليم داده شد

به موتر خود نشست  ] سين.بشمول سردار عليشاه[م:ی ھمراه 
چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه . وبسوی ارگ حرکت نمود

. رده استفرار کگ ارازۀ شمالی از راه دروبچه سقاو مطلع شدند که 
اعضای خانوادۀ   ]در ارگ[حبيب هللاز محبس «در ھمان تاريکی شب 

سـپھساJر مّحمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه محمود خان، سر دار 
 برادرسردار عليشاه خان و و اعضای خانواده اسد هللا خان، 

 مـد نادرخان  مّحتا اين زمان،. »کشيديم  رااعليحضرت امان هللا خان
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از کشور بيرون  رفته  و ، امان هللا خـان منطقۀ جاجی پکتيا بود  در
با ّمحـمد نـادرخان د مگر .برگشت او بصورت عاجل نا ممکن بود

مشران لشکرنجات وطن، در قرآن تعھد وامضاء کرده بود که در 
اعـليحضرت غازي امان «صورت پيروزی برسقاويان ، سلطنت  به 

جنرال ( ».ه يکی از اعضای خانوادۀ سراج سپرده ميشودبهللا خان يا 
  )٣٢٩-  ٣٢۴ وزيری، صص

 و   آمدکابلبه ّارګ ، محــمد نادرخان سه روز بعد از گرفتن 
ھر قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در آغوش خود سخت 

در آغوش   راحجـر اسـود« بيت هللا ردمثلی که حاجی  می گرفت،
ارم بعد از گرفتن کابل را درقصر چھلستون  چھشباو .  »ميگيرد

  . گذشتاند 

ما بزرگان «] ١٩٢٩ اکتوبــر ١۵ [١٣٠8  ميزان 23ر د
در . يم رسـيدۀ ارگ س:مخانبه چھـلستــون از و مّحمدنادرخان »قومی

 سپه برای استقبال از کابــل و سـرداران آنجا تعدادی از معاريف 
عداد از اعضای سفارتخانه ھا ھم يک ت. آمده بودندادرخان نساJرمحمد 
از « حاضريندر بيانيۀ کوتاه خود به مّحمدنادرخان . ديده ميشدند

وتمام کارنامه ھا وقربانی برای  ، زحمات وت:ش ھای خود بيان کرد 
مگر از خدمات .... وطن را به نام خود وبرادران خود نسبت دادنجات

خشک ھم به اشاره و...ما وت:ش ھای ما اندکی ھم ياد نکرد
  » . به وطن کرداعليحـضرت غازي امان هللا خان 

وافراد مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان «  بدون معطلی 
ســردار (  امان هللا خان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و»  چاپلوس 

  مگر. کردندادرخان  بيعتبه ن، )]اھرزاده نادرخانخو [امـيـن جان
 خاموش ، دوړو، ځدراڼ و تڼییدوع، مسیوزيـربزرگان ومشران 
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فھماندند که آنھا ازاين فيصله نـادرخان از اين طريق به و ماندند 
  . ناراض اند

دراين .فردای آن روز ما با بزرگان لشکر به جرگه نشستيم
: جرگه فقيرمحمدخان مومند رئيس جنگ:ت روبطرف من کرد وگفت

شما نادر خان که من در گل غندی بتو گوشزد کردم ! يار محمد خانه« 
فقير سخنان ».بيعت روز گذشته خوب يک بازی بود.را فريب ندھد

ن ھم در ھمان م.  قومی بگوش خود شنيدندمشرانرا تمام محمد خان 
اکنون ھم اداره کابل در ،لحظه به رئيس فقيرمحمدخان ياد آور شدم که 

پيره در تمام مح:ت وکوچه ھای کابل جنگجويان من ودست من است 
ر گل سلطنت دآن شخصی که شما او را به حيث معين .  ميکنندزمهو ګ

غندی برای من معرفی کرديد ، شما ديديد که آن مرد ترسو اولين 
بخاطر خاندان او ما .  کردمحمد نادر خان بعيتفردی بود که به 

وبخاطر برادر او اين ھمه خون ريختيم اکنون ھم ميتوانم جويھای 
غازي امير امان هللا [ حصل استق:ل کی مکاشخون جاری کنم مگر 

ً؟ مخبران اين صحبت ما را فورا تا گوش !نزديک من می بود]

 شاه ]١٣٠٨ميزان ٢۵ [نادرخان رسانده بودند وروز بعديعنی
ی دعو و مسی وزيرنزد بزرگان ل خان مومند گمحمودخان و مّحمد

امروزشاه  بطور خاص « :آمدند و پيام نادرشاه را رساندند که
اين جنـرال يـارمّحمـد خان وزيری . ».واھد با شما مwقات کندميخ

يکجا به  شاه محمو خان و مّحمدګل خان مومند باو دعوت را پذيرفت 
 ، جای که نادرشاه در آنجا سکونت داشت، ســردار فتــح خانخانۀ 
وبعد از احول پرسی [  برای استقبال بيرون آمد مّحمدنادرخان .رفت

من افغانستان و ملت «: طاب به ما چنين گفتنادرخان خ]ونشستن
 وطن ر راه نجات د. يمی ھای شما ميباش قھـرمانمديون شخصا 

من ....خدمات ھريکی شما انشاء هللا در دين ودنيا ضايع نخواھد شد
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ايستاده ام که ما وشما در جاجی عھد و پيمان امروز ھم به ھمان 
  ».باQی آن دعا کرده بوديم

 هللا خان که بعد ازاين پادشاه بايد ناميده شوددر نابعد از سخنان 
ل گردٻزي او محمد گزلمی خان منګل، عبدالغني خان ونواز خان، 

جـنرال وزيـري سپس نوبت . مختصرصحبت کردندھم ] مومند[خان
ھمت وفداکاری هللا وبا نصرت ! سپه ساQر صاحب« : گفترسيد او

از يک ] بچه سقاو[ حبيب هللاشرو فساد ، دکابل فتح شبزرگان قومی 
بخش وطن جمع شد، مگر در قندھار و مشرقی وشمالی  ھنوز ھم 

اکنون برای ما ضروری . طرفداران او فعال ھستند و بھانه می پالند
است تا به تعھد و پيمانی که در عليخيل جاجی  بسته ايم به آن عمل 

ه با عملی شدن  ھمين پيمان جلو خون ريزی ھای  بيشتر گرفت. کنيم
  ».ميشود

 امروز ھم من به ھمان پيمان وتعھد ....«:گفت مّحـمد نـادرخان 
 وطـن  بعد از آوردن آرامی وامنيت در.... جاجی ايستاده امعلی خيل

اعليحضرت ما با ... ھرفيصلۀ شما عزيزان ، فيصلۀ ما برادران است
درتماس ميشويم تا به وطن خود بازگردد و اين کار کمی امان هللا خان 

  )٣٣۶ - ٣٣٠ زيرکيار،خاطرات جنرال وزيری، صص(».قت ميخواھد و

ه اين بلک«:داکتر زيرکيار نتيجه گيری مقاله را چنين ادامه ميدھد
انگليس  بود که وزيرستان، کندر، ژوب و ګومل  زور وقوت مردمان 

و ھا را پيھم شکست دادند وتلفات سنگينی بردشمن وارد نمودند 
!  تا ھرچه زود تر پيشنھاد آتش بيس کندانگليس ھا را مجبور کردند

 خپلواکۍ «رجنگ د! مگرجنگ برده شده افغانھا با نوک قلم پنچر شد
ًشخصا شرکت داشت، و جنرال يار مّحمد خان وزيري » او غلواکۍ 

در ھردو جنگ جرگه ھای قومی ادامه داشتند و موضع گيريھا نيز 
  2016/ 1/ 20   پايان مقاله ».معلوم ومشخص بود
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  : حبيب هللا کلکانیپايان کار باند

داکتر زيرکيار،از عاقبت کار وپايان سرنوشت حبيب هللا بچۀ   [
سقو که به دستور نادرشاه محکوم به اعدام شده چيزی نميگويد، 
معلوم نيست که جنرال وزيری دراين مورد که بخش جالب وبيانگر 

گفته يا نتيجۀ آنھمه لشکرکشی برای نجات کابل بوده است، چيزی ن
اينکه خود داکتر از آوردن اين بخش از حوادث تاريخی صرف نظر 

  :اين بخش را از زبان غبار ميخوانيم. کرده است

بچۀ سقا با ھمکاران خويش در تاريکی « :غبار مينويسد که 
اول به . از دروازۀ شمالی ارگ خارج شد ]1308 ميزان19[شب 

ر جنگ از قطغن کوھدامن وباز به چاريکار رفت وسيدحسين وزي
اينھا مطلع شدند که سپاه ايشان در قندھار وننگرھار ولوگر . رسيد

سيد حسين واکثريت باند، .وپکتيا درھم شکسته ويا منھزم گرديده اند
طرفدار تجمع جديد وتجھيز قوا وحمله بکابل بودند، مگر عده ای 
ديگر که از قبل با سياست اشنائی وارتباط داشتند ودر قعر دستگاه 
اغتشاشی دارای منزلت ومقام بودند،ازاين فکر وعمل جلوگيری 

لھذا .از قبيل خواجه بابوخان،وملک ميرعلم خان وغيره.کردند
بسرعت مفاھمه ومذاکره غير مستقيم ومستقيم بين کابل وچھاريکار 
شروع شد ودر يک ھفته زمينۀ طوری مساعد شد که حبيب هللا علی 

 تا در صورت تضمين حيات او الرغم پافشاری سيد حسين حاضر شد
البته . ورفقايش وتعھد نادرشاه در روی قرآن بدون جنگ تسليم شود

نادرشاه اين تعھد را پذيرفت وبرای اطمينان بچۀ سقو شخص شاه 
او بسھولت و .  ميزان به چاريکار اعزام نمود25محمودخان را در 

ون زبان سياسی اين ماجرا جوی بيسواد را رام وآرام ساخت و بد
  ).اول عقرب(درنگ بکابل آورد 
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پدر شير (شاه جديد افغانستان ھنوز درسرای فتح محمدخان 
در لب دريای کابل اقامت داشت،زيرا ارگ سلطنتی ) احمدخان شيرزاد

شاه در اطاق مستطيلی . خساره برداشته ومساعد برای سکونت نبود
روی زمين مفروش نشسته و يکعده مامورين ومردم در رفت وآمد 

ًدرھمين وقت صدای موترھا از عقب عمارت بلند شد، ومتعاقبا . بودند
حبيب هللا . حبيب هللا بچۀ سقاء وھمراھانش از موتر فرود آورده شدند

باQی پيرھن وتنبان و کورتی يک شال خشن عسکری بشانه انداخته 
بمجردی که اينھا داخل حويلی شده و يک . بود و دستاری درسرداشت

افظين مسلح پکتايی را در اطراف خود ديدند، احساس تعداد زياد مح
نادرشاه بگفت تا حبيب هللا را نزدش . کردند که ديگر آزاد نيستند

. حبيب هللا بدون تغييری داخل خانه شده  سwم بشاه داد. بياورند
شاه سر . ھيچکس از نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی نزد

گاه با دست اشاره بصف دست برداشت و به حبيب هللا نگاه کرد وآن
در حد وسط صف جايی . بنشينيد: چپ نموده با مwيمت ظاھری گفت 

برايش باز کردند، حبيب هللا بنشست وسکوت عميقی در مجلس طاری 
ًشاه بعد از سکوت مختصری مجددا چشمان سرد ومصمم خود . گشت

را از پشت شيشه ھای عينک بر روی حبيب هللا بدوخت و به نرمی 
  :يدپرس

حبيب هللا خان شما ازاين ھمه خونريزی و ! خوب«
  »ويرانی که درافغانستان نموديد، چه مطلبی داشتيد؟

تا وقتی که من اختيار داشتم، « : حبيب هللا جواب داد
ھرچيزی را که خير افغانستان دانستم اجرا کردم، حاQ که 
شما اختيار دار افغانستان شده ايد، ھرچه را که خير 

خوب «:شاه گفت ».ن ميدانيد ھمانطور اجرا کنيدافغانستا
  ».حاQ شما چند روزی استراحت کنيد باز خواھيم ديد
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. مکالمه قطع شد وحبيب هللا برخاسته وخارج شد
محافظين او را با رفقايش توسط موترھا به زندان داخل 
ارگ رھنمونی کردند وآنھا ده روز ديگر درين 

نھايت بی اعتنائی البته در. بسر بردند» مھمانخانه«
 عقرب بوقت ديگر، به امرشاه اين 11در روز . بمرگ

محبوسين را از زندان کشيده و از دروازۀ شمالی ارگ 
خارج ودر زير برج شمالی ارگ مشرف به خندق حصار 

ًدرحاليکه تفنگداران دولتی قبw در آنجا . استاده نمودند
دای بعد از چند ثانيه ص. بحال تيارسی صف کشيده بودند

آتش تفنگ برخاست،واجساد خونين حبيب هللا بچۀ سقا، 
برادرش حميدهللا سردار اعلی،سيد حسين وزير جنگ، 
شيرجان وزير دربار، محمدصديق خان قوماندان جبھه 
پاکتيا، ملک محسن والی کابل، عبدالغنی کوھدامنی قلعه 

حفوظ ھندی معين وزارت بيگی بچۀ سقا و محمد م
فردا نعش اينان درچمن . دجنگ، بروی زمين افتا

  1 ».حضوری کابل روی چوبه ھای دار آويزان گرديد

                                                             

  20 -19، ص2ان درمسيرتاريخ، جلدغبار، افغانست- 1
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 ماه قدرت خود روزگار مردم را سياه وتباه  کرده 9باند دزدان سقوی که  درمدت 
 1308عقرب 11بودند قبل از اعدام در 

  

  :]نتيجه گيری داکتر زيرکيار[

و خپلواکۍ ا« اکنون برای من زيرکيار به ارتباط جنگھای
 يار مّحمد خان  مدبر جنرالچشمديدھای سرباز شجاع و »غلواکۍ

 درمورد  رخداد ھای ھر دو جنگ که  تعيين کننده و موثروزيري 
انگليس . است، بيشتر اعتبار دارد، نسبت به فرضيه ھا وحدس وگمانھا

برای حصول استق:ل  رامحمد نادرخان جنگ استق:ل ، ردھا 
يک کارتوس ھم بسوی ه بودند، چون او افغانستان به پيروزی نرساند

می پکتيا گليس دراننظامی  از قدرت  زيراانگليس ھا فيرنکرده بود،
  . ترسيد
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  نويسد   می   تل   جنگ   به   رابطه   در  کتاب خود  در   غبارمگر  [
  لیم   لشكر   ھزار   ده   با        1919    می    26    در   نادرخان   محمد   سپھساQر :
  دو   و    منظم   عسكر   ھزار   سه   و   غيره   و   و وزيری   خوستی   مردم   از 
  قوا بw درنگ   اين   رسيد،   تل   محاذ   در   ديگر   توپ   وھفت   ھاوتزر   توپ 
گلولۀ    باران   زير   در   می    28    در   و   کرد   اشغال   را   تل   قصبۀ   و   حاکم   نقاط 

  و   داد   قرار   ھا آتش ھاوتزر   زير   را   تل   جنگی   قلعۀ  دشمن    ھای   طياره
  و   بيسيم   ھای   استيشن   با   را   قلعه   آذوقۀ   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به 
  رارف   خود   موضع   از   دشمن  )آنستبلری   فرانتير (   قطعات . زد   آتش   ريل 
  ).768    صفحۀ  درمسيرتاريخ،( . شد   واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ   و   کرد 

ھندوستانی که در جبھه پکتيا با نادرخان يکجا  آيبك   حسن   ظفر 
بود وفاصلۀ توپ را با قلعۀ تل اندازه وتخمين ميکرد، درکتاب 

  قلعۀ   به   را   توپ   ًشخصا   مرحوم   سپھساQر«    :خاطرات خود ميگويد 
  و   کرد   اصابت   قلعه   بر   درست   توپ   مرمی  . کرد   آتش   و   گرفت   نشانه   تل 
اصابت    قلعه   گدام   بر   گلوله   اولين   بود،   شده   گيری   اندازه   دقيقا   چون 

  قلعه   از   و   تگرف   آتش   ھمه   شده   ذخيره   که   ھای   توده   و   باروت   .کرد
  به   وضع   اين   ديدن   با   مجاھدين . شد   بلند   آسمان   به    سياه   دود   از   ستونی 
  بود   ھا انگريز   تصرف   در   ھم   ھنوز   که   شھر   نواحی   و   گرد   گاه   قرار 
.   گنجيد   نمی   جامه   در   خوشی   از   منظره   اين   ديدن   از   لشكر   .حمله کردند 

کتاب خاطرات حسن  (.» شد   آتش   قلعه   سوی   به   نيز   ديگر   گلولۀ   چند
  ترجمه وتحشيۀ  فضل الرحمن فاضل، 208 - 192ايبک، صفحات 

  )]2003چاپ، می  

  

  :تبصره من برنتيجه گيری اين مقاله

  ن من به حيث خواننده توقع داشتم تا داکتر زيريکيار، ازاي[
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اگر ً:مثw. مقاله يک نتيجه عمومی تر وبھتری به دست خواننده ميداد
بکجا کشيد؟ يا درپايان ) بجۀ سقو"(غلواک"ميگفت که سر نوشت 

توصيف از فداکاری مردم وزيرستان،مينوشت که دزدی و رھزنی کار 
آدم ھرقدر ظالم . زشت ونادرستی است وعاقبتش ذلت ومرگ است

بخواھد مردم را با کشتن وگردن زدن ودر وخون خوار باشد وھرقدر 
آتش سوختن و مثله کردن بترساند و تابع خود بسازد، درحالی که نه 
سوادی  داشته باشد ونه آگاھی از دين وآيئن اسwمی مثل بچۀ سقو، 
اطاعت کورکورانه از چنين کسی يک امر نا ممکن است وتجربه ثابت 

چنانکه .  ممکن استساخته که ادامه اينکارھا تا دير زمان نا
پسرسقا، با ھمين تصور وانديشه، وقتی بر قدرت و ارگ سلطنت 
دست يافت، فکر ميکرد که  حکومت کردن  برمردم ، مثل گرفتن ارگ 

ولی ھنگامی که با نارضايتی مردم و اقوام مختلف . آسان است
افغانستان در کابل و بيرون از کابل روبرو گرديد، دست به خشونت و 

تار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد ،و تا توانست کشت وکش
مخالفين خود را که بدون شک ھريکی از آنھا انسانھای با شرف و با 
عزت و منور و کارفھم و کاردان اين مملکت بودند، سر به نيست 

برمال و ناموس مردم تجاوز نمود، اما نه جلو نارضايتی و . کرد
ست، و نه يک يکروز از جنگ و شورش  ھای مردم را گرفته توان

ستيز با مردم فارغ گشت، تا سرانجام به ھمت وفداکاری فرزندان 
باغيرت اين کشور، از ارگ سلطنت که ميگفت با شمشيرگرفته ام وتا 
زنده ام آنرا ازدست نخواھم داد، از ترس جان مجبورگرديد در 

 که از تاريکی ھای شب،از آنجا فرارکند و دوباره به ھمان جای برود
. اما او و رفقای ھمکارش بايد جواب ملت را می دادند. آنجا آمده بود

جواب آنھمه ظلم وناروائی، آنھمه کشت وکشتاروعذاب وشکنجه  
وغارت وچپاول  وتجاوز به مال و دارائی وعزت مردم را پس 

ماه حکومت  خون ريزی وتجاوز 9آيا پسرسقو درمدت . ميدادند
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پس ! وغارت خود وھمراھانش پاسخی برای ملت داشت؟ نه خير
يگانه جزائی که خاطر ھمه مظلومين و دادخواھان را تسکين داده 
ميتوانست ، به دار زدن او وھمراھانش بود که به امر وفيصلۀ سران 
لشکر نجات کابل در نخستين روزھای رويکار آمدن نادرخان  عملی 

  .گرديد

 بدانند که خانۀ ظلم عاقبت خرابست نسل ھای جوان ما بايد
وھرکس از راه دزدی وگردن کلفتی بخواھد مال وعزت مردم را 
تصاحب کند و يا غصب نمايد، بايد بداند که سرانجام روزی خواھد 
رسيد تا مردم حق خود را از وی بگيرند و  مجبور خواھد بود تا با 

        !]      دادن جان وحيات خود حقوق مردم را ادا نمايد

  2016/ 2/ 29پايان
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  ازدھم يمقاله 

  

   "و دعليخلوجرگهيځاځد"دری مقاله گـزارش 

  

  داکتر نبی مصداقبقلم 

 

  :مقدمه

با ( مقاله مھم وجاندارکي »هګ جرلويخي دعلوځياځد « مقاله 

 افغانستان کمتراز خي محققان  تاری آن براتينظرم اھم است که  به ) محتوا

 کتاب ی برمبناارکهيرکيداکتر ز  بقلم »ګړی جی او غلواکیدخپلواک «مقاله

  .ستي نوشته شده ،کمترنیري محمدخان وزاريخاطرات جنرال 
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 از دوباره خواندم ودر آن شي ھفته بکيدر ظرف   مقاله راني امن

صرف نظر ازاينکه کرونولوژی .ب کردنکات قابل مکثی توجھم را بخود جل

چندان در بوسيلۀ لشکرھای نجات  تا فتح ارگ کابل جرگهھا از آغازدرخدا

 تايرواستون سه مقاله بر گفتولی ميتوان اين مقاله رعايت نشده ، 

.  استی جاجداني از قول پدرش وموسفسندهي نوتي روا-  يک:استوار است

 است که در عھد سي انني الدی محفيونجات تأل کتاب بحران از تي روا- دو

 ھمان زمان یاسيس  یً وطبعا متأثر از فضادهيسسلطنت نادرشاه به چاپ ر

 است یري وزارمحمدخاني لي منقول از کتاب جرنی داشتھاادي - هس. است

جمله وجود ھرگونه از . نويسنده شک وترديد داردمطالب آن   یبرخبا که 

مورد   ودر کند،ي  ونادرخان را رد می مردم جاجاني میري وتحریسند رسم

 نادرخان و سران اني مليخي جرگه علصلهي  فيیه فقرطرح پانزده 

 آن ازجانب نادرخان و یقرآن وامضا   وسپس درج آن در رستانيوز

مصداق از قول  آقای  ا ام؟استبرانگيز سوال يش برا،یري خان وزارمحمدي

 که آنھا بنام امان هللا خان وبازگشت دوباره او به کندي مدي تائیمردم جاج

  . بودنددهي جنگانيافغانستان با سقو سلطنت 

 از نادرخان و تي در حمای مقاله داکترمصداق، نقش مردم جاجدر

 به ھدف گرفتن  رستاني وزی لشکرھایبرا ی وجابرادرانش و تدارک نان

  .است برجسته شده وفتح کابل  امان هللا خان یسلطنت برا

 وشخص رستاني نقش لشکر وزار،يرکيدر مقاله داکتر زدرحالی که 

 برحسته اري بسانيکابل از تسلط سقو  در فتح یري وزمدخانارمحينرال ج

 یلي خااست ي چي ھايکابل  است،و نقش نادرخان وبرادرانش درنجات شده 

 . استنشان داده شده  فيضع

 کنديمرد ن سي نادرخان  را با انگلی مصداق روابط پنھانداکتر

 یان درحالنادرخ: ميگويدکاظم   من وداکتر ی از نوشته ھاعwوه  برنقل و

 دانيم در بود وضيمر  ًدايازفرانسه به عزم افغانستان حرکت کرد که شد
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 وبرای رفتن به . آورده شد نيتذکره پائاز طياره بوسيله  ی کراچیھوائ

 .افغانستان چندين اسپ ونوکر و اردلی برايش  از قبل آماده شده بود

ه  از جرگیگري دیتي مصداق، روای داکتر نبۀ گفت مقالتوانيم

 بنابر که است انيھدف نجات کابل از چنگ سقو  با اي پکتی جاجليخيعل

 که در ی و بزرگانیجاج  ومشران قوم داني موسفاتي پدرخود و روااتيحکا

  .به رشته تحرير در آمده استلشکر نجات سھم گرفته بودند 

که تحصيل کرده پشتون  از قلم فرزندان تي دو رواني اانيدرم

 ی، تفاوتھاستبوده ا  برجسته وموثر لشکرنجات وا عضنھ يکی از آپدر

 زبان ھم به شکل ی خوانندگان فارسنکهي ایبرا   . شودی مدهي دیقابل مکث

 که گرفتم ميحاصل کنند، تصم  ی مصداق آگاھی اقاۀ مقالی به محتوایبھتر

 از داکتر مصداق در مورد نظرپدر ی آزادی نوری از سوال آقا راآن مقاله

 خواننده  نسبت به دگاهي تا قضاوت و دمي ترجمه نمایه درمرحوم شان، ب 

  ٢٠١٧/ ٧/ ۶ یستانيس .  تر گرددوشفاف  سھل تر تيھردو روا

* * *  

قبل ازاينکه به ترجمه سوال آقای نوری از جناب داکتر مصداق 
 اصل بحث برجرگۀ عليخيل جاجی ازيکبپردازم، بايد يادآور شوم که 

در آن از قول پدر خود نوشته ه نوشته آقای مصداق آغاز شد ک
 د ځاځيو يوې لويې جرګې ته چې د افغانستان د آزادۍ « نادرخان:بود

يو تجار ) ځاځي(لپاره راغوښتل شوې وه، جرګې ته وويل چې تاسې 
قوم ياست او دا دئ څو مياشتې د خپل کار او تجارت پر ځای زموږ 

 ھم به موږ له تاسو څخه درې غوښتنې لرو چې. به توب کویرکو
نادرخان د وروڼو په . ستاسو او ھم زموږ راتلونکی پرې روښانه شي

مشرۍ وويل چې ټول شاوخوا قومونه، يا سقاوي شوي او يا ھم په 
کوم مخالفت کې نه دي را پورته شوي؛ خو سقاو زموږ په سر انعام 

موږ ھغه ته تسليم کړئ، له يوې خوا به تاسو ته انعام درکړي . ايښي 
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دويم دا ]1[. خوا به موږ ھم ستاسې له مخې لرې شوي وواو له بلې 
چې موږ ته وواياست چې را څخه په تنګ شوي ياست او له ځاځيو 
د .نه مو وباسئ او درٻيم دا چې مw را سره وتړئ چې کابل ونيسو

جرګې سپين ږيرو، وروڼو ته وويل چې موږ غواړو ستاسو په غياب 
په جرګه کې ھيڅوک ھم .وکړو خبرې درې واړو غوښتنو په دې کې

حاضر نه و چې مېلمانه د پيسو په مقابل کې وپلوري او يا ھم 
مېلمه ته ووايي چې موږ درڅخه په تنګ شوي يو او بايد له ځاځيو 

نو پرٻکړه وشوه چې د اربکيو لښکر جوړ کړي او زما د . نه ووځي
پwر او شاه ولي خان په مشرۍ کابل ته په حرکت کې 

  ) افغان جرمن آن:ين/بدين دجنگ او سولی مخکشگل: مصداق(»  .شي

                                                             

1 -wنقQب ميگويد که پسر سقا بارھا نادرخان وبرادرانش را تکفير  فيض محمد کاتب، درتذکرا
 15مطابق / 1308 حمل 26ط وقايع و به ارتبا.وتھديد به ھتک عصمت به ناموس شان کرده بود

اپريل،  کاتب مينويسد که بچۀ سقاو فرمان تکفير وترور نادرخان  وبرادرانش را عنوانی مردم 
شخصی که «:خش کرد که در اخيرآن فرمان آمده بودًسمت جنوبی ومشرقی رسما چنين اعwن و پ

آنھا را معدوم وتباه بسازد،غازی وخيرخواه اسwم شناخته شده، به قرارذيل از دربار سلطنت 
 :اسwمی سرفراز ميشوند

ھرکه نادر را زنده بياورد، چھل ھزار روپيه انعام وھرکه کلۀ او را بياورد، سی ھزار روپيه -1 
 . اغور دار داده ميشودنقد ويک ميل تفنگ ج

 زنده ھرسه برادران او فی نفری ده ھزار روپيه جمله سی ھزار روپيه ھرکه کله يا زندۀ -2
به قرار فوق از امر و . ھرکدام را بياورد، ده ھزار روپيه ويک ميل تفنگ جاغور دار داده ميشود

حمدکاتب،تذکراQنقwب ، فيض م (».ارادۀ حضورم به نسبت نادر و برادران او، شما را آگاھانيدم
  )سيستانی( )142ص

دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به آوردن سر :  کاتب درجای ديگری ميگويد
بود ) درانځبرادرزادۀ ببرک خان ( ځدرانيکی کازک خان :  نادرخان به حضور پسرسقاو شدند

ن را در بدل گرفتن  بود که ميخواستند نادر خایئسرجھاندادخان احمدزاوديگری غوث الدين خان پ
جايزۀ ايکه برای قتل نادرخان از جانب پسرسقاو، . پول بيشتری از پسرسقا از ميان بردارند

فيض محمدکاتب،تذکراQنقwب .( مبلغ آن يک صد ھزارروپيه بودخصوصی تعيين شده بود، 

 )سيستانی() 362 ،314، ص 
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طوريکه م:حظه ميگردد، دراين جرگه نامی از قبايل [
واين احتمال را بوجود می آورد که اين . وزيرستان برده نشده است

  ].جرگه قبل از ورود قبايل وزيرستان تدوير يافته باشد

  

 د«آقای نوری آزادی مقاله پس از تذکر ھمين مطلب بود که  
 ۵ /١٧افغان جرمن آن:ين(را در »تنهښداکترنبی مصداق نه يوه پو

به نشررساند  ودر آن ازآقای داکترمصداق سوال نمود که  )٢٠١٧/
) ٢۵٩-٢۵٨صفحات(جنرال يارمحمدخان وزيری درکتاب خود

 ماده ياد کرده که ١۵نامه يی در  فيصله وجرگۀ عليخيل جاجی از
وتنی وگرديز امضاء ل ود ومنگنادرخان آنرا بامشران وزيری و مسع

  : اين فيصله نامه تصريح ميکند۶ و۵و ۴مواد . کرده بود

در ] نادرخان[ تا زمان فتح کابل، سپھساQرصاحب -۴«
شاه ولی خان به  ]دگروال[وبجای او کرنيل. جابجا باشد]پکتيا(عليخيل

 .وکالت از سپھساQر با لشکر ھمراھی کند

ت غازی امان هللا خان برای  بعد از نجات وطن از اعليحضر-۵
ويا به کسی ازخانواده وی .سلطنت کردن به وطن دعوت بعمل آيد

 .سلطنت سپرده شود

 تا بازگشت دوبارۀ اعليحضرت غازی امان هللا خان به -۶
  ».وکيل امور سلطنت باشد ]نادرخان[ وطن، سپھساQر صاحب

در ل وزيری يادآور ميشود که اين مواد نيجراز قول اقای نوری 
قرآن مجيد درج شده بود وسپھساJرنادرخان وجرنيل يارمحمدخان در 

مگر وقتی که کابل فتح شد، نادرخان  .پای آن امضاء کرده بودند
 .نکرد قرار در قرآن وفا سلطنت را برای خود ضبط کرد وبه قول و

 پدرمحترم تان که دراين جرگه کهبنابرين از آقای مصداق سوال ميکند 
ی ه وچه نظرګفتچه دراين مورد ، برای شما  شخص مھمی بود

 داشت؟
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درجواب آقای نوری ) ٢٠١٧/ ٧ /١(آقای مصداق مدتی بعد
در با نقل قولی آنرا  را نوشت و»هګيو دعليخيلو جرځاځد « مقاله 

  :چنين آغاز نموده است اھميت آن ۀبار

پکتيا، در نجات بخشی مردم کابل و ] جاجی[جرګه عليخيل «  
افغانستان ھمان قدر اھميت دارد که مذاکرات سرنوشت آينده 

 مقاله استاد (»راولپندی برای حصول استقwل افغانستان اھميت داشت
ھدف و اھميت جرګه عليخيل پکتيا در نجات «: اکادميشين سيستانی

 )»کابل از چنګال سقويان

نويسنده مقاله اش را با اولين نطق  بچۀ سقو که از يک کلکين 
  :ايراد کرده بود، چنين آغاز ميکند) Jيت کابلو(باغ مھمانخانه

  

  :اولين نطق بچۀ سقو از يک کلکين 

 در حاليکه ١٢نزديک ھای ساعت «:  مينوسدلدين انيسمحي ا
باغ مھمان خانه پر از اھالي کابل و کوھستاني ھا بود و ھمه منتظر 
بيرون آمدن سقو بودند سقو بچه از يکي از کلکين ھای عمارت برامده 

 ]من[مه «: دان لھجه عاميانه نطق مختصر نموه ھمو ب
 حکومت سابقه ره ]کفر[ کفر و بی دينی و Qتيگری]اوضاع[اوضای

تا ]کردم[ديده، و برای خدمت دين رسول هللا کمر جھاده بسته کدم 
مه . ]بدھم[ از کفر و Qتی گری نجات بتم]برادرھا را[شما بيادرا ره

 خرج ] مکتب[اله به تعمير و متب پيسه بيت الم]بعد ازاين[باد ازی 
 که چای و قند و پلو ]ميدھم[نخات کدم، ھمه ره به عسکر خود ميتم

بخورن، و به مw ھا ميتم که عبادت کنن، مه ماليه صفايی و 
 گمرک نميگيرم و ھمه ره بخشيدم و ديگه مه ]محصول[ماسول
 می باشين، ]من[ مه]رعيت [ شماستم و شما ريت]پادشاه[پاچای

وقت [ ھميشه سات خوده تير کنين]بعد ازاين[ باد ازی]برويد[نبري
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 ، مرغ بازی ، بودنه بازی کنين، و ترنگ ]خود را خوش بگذرانيد
   1». خوش بگذرانين]وقت تان را[تانه

اکترزيرکيار، نظر مورخ ايرانی داکترباستانی پاريزی را در د[
در «:ست نقل کرده ا چنين باره نطق بچۀ سقو از کتاب حماسه کوير

واقع شايد اين ساده ترين نطق پادشاھانه ای باشد که تاريخ در خود ديده 
  ]2».است

سپس اقای مصداق با اشاره به وضعيت بحرانی کشور در 
سالھای اخير وطرزديد جوانان برای برون رفت ازاين وضعيت ، با 

  : نقل قولھای از آقای نوری مينويسد

ی ين پاکی درجاجمدت شش ماه آمريک تيم ما نوري صيب«
جاجی را که مرکز ولسوالی جاجی ] قلعه نظامی[یڼبود، وچو

د خپلواکۍ او نجات «بود،خودش ديده وازاين جھت است که از کتاب 
، نوشته  جنرال يارمحمدخان وزيری ،در بارۀ نقض قول »تاريخ

 نادرخان نقل قول ميکند که آوردن تمام آنچه وی نوشته، اين مقاله را
  ...».ی خواھد کردبسيار طوJن

محترم   :ه خوداز من خواسته است کهمقالپايان  رنوري دآقای «
 ،اينجا در نوشته من موضوع بنيادی اين است که! مصداق صاحب

تصرف  ارگ شاھی کابل از دست بچۀ سقو بنام غازی امان هللا خان 
وبازگشت دوباره وی به افغانستان و سپردن سلطنت به آن غازی 

ھد در قران مجيد توسط يک عسکر کفن پوشيده جرنيل قھرمان با تع
حاجي  پدرمحترم شما .صورتگرفته است) رح(يارمحمدخان وزيری

که دراين حوادث مھم حاضر ويک شخص صاحب مرحوم کھندل خان 

                                                             

 رامرحوم محی الدين انيس  نوشتۀ حمزه ياسر، .٩٧ - ٩۶ بحران و نجات، صنبی مصداق،-  1
  ، )٨/٢٠١۶ /۴درافغان جرمن آنwين، (سراغ دادهکتاب بحران ونجات  87صفحه  در
 بحوالۀ ،٢٨٢،ص ٢٠١۵ -١٨٨٠ زيرکيار،له اميرعبدالرحمن خان نه تراشرف غنی احمدزی- 2
  )۴٣٣ ص،٢٠٠٣حماسه کوير،چاپ "
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مھم بود ، برای جناب شما به عنوان پسرخود چه گفته وچه نظر 
  .» داشت؟

کابل کتاب بحران ونجات ليکن در؛ درکابل  کتابھايم با من نيستند
انيس شمسی درمطبعه  ١٣٠٨آنرا در سالغ:م محی الدين انيس را که 
اگرچه به حوادث از نظر نادرخان ( ، کرده است،بدست آوردمچاپ 

از ، مگراز روی ياداشتھا و اخبار شفاھی ديگر )نگاه کرده است 
 زير ونوپښتاز اقوام  و سقوي از دوره  امان هللا خان ، سقوط حکومت

معلومات ھفته گی وماھوار درآن درج شده  کندھار ات گرفته و مسعود
  .است

آنچه من در باره جرگه قومی اقوام جاجی  برای نجات کابل 
آنھا را من دراينجا درکابل با ديگربزرگان ،درمقاله خود نوشته بودم 

ومشران و روشنفکران قوم جاجی مورد بحث قراردادم وآن سه نقطه 
ادرخان وبرادرانش با بسيار زيرکی در جرگه بزرگ که ن] نکته[

يعنی نادرخان به . اند] نکته[ن سه نقطه ، ھماجاجی پيش کرده بودند 
يا ما را به : نمايندگی از برادران خود به جرگه عليخيل جاجی گفتند که

 يا سقو تسليم کنيد وانعامی را که سقويھا برسرما گذاشته اند، بگيريد؛
زيرا که ما شما را از کار وبار تجارت  ؛ راج کنيدما را از جاجی اخ

با ما يکجا شويد  که کابل را از بچۀ سقو دوباره و يا ھم کشيده ايم؛ 
  !بگيريم؟

اين «:  برسخنان نادرخان انگشت گذاشته و ميگويداياز نوري
که قوم پشتون جاجی اينقدر بی غيرت و ،جنرال مکار خوب ميدانست 

از خانه خود يا و  به بچۀ سقو بفروشندکه ما را  بی مروت نيست
  » ! بيا که با اين چال احساسات شان را تحريک کنيم،بيرون کند

براستی که اين يک مصيبت بزرگ تاريخ بودکه بانی استق:ل 
از دست يک گروه دزد که انگليسھا به غازي امان هللا خان، ،کشور

 غازي .شدآنھا کمک و راھنمايی کرده بودند،از صحنه خارج ساخته 
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مصطفی کمال ميخواست که افغانستان را مثل ترکيه عھد امان هللا خان 
 اگرحادثۀ بچۀ سقو رخ ودر قطارکشورھای پيشرفته جھان ايستاده کند 

 ی را که مردم احساسبرادرانش ھمان و ھم نادر خان اگرو  ،نميداد
ود،  برای سلطنت به آنھا داده بامان هللا خان برای آوردن دوباره یجاج

احسان هللا و پسراو ] او و بعد[می بايد ،بقول خود عمل ميکردند 
 برای تطبيق پ:نھای  ،  زنده استھم] ١٣٩۶جوزا [دختراو که اکنون 

ھمين حاJ تنھا ھمان پدر وبعد پسرش در  ا، تو ادامه آنامان هللا خان 
ۀ  به استثنای دور، تمام اين بدبختی ھا را  افغانستان  و.قدرت می بود

   . سال گذشته ديده بود، نمی ديد٨٨ که دراين ،ظاھرشاه 

يک  استاد کاظم با نقل قول ازب احمقاله سيستاني صدر يک 
 استاد خليلي پدرنادر خان و را نقل ميکند که نشان ميدھد نادرخان نامه 

واين .در کله گوش دست داشتحبيب هللا خان درحادثه قتل امير
نادر خان . ند به پادشاھی برسندبرادران در ھمان وقت ميخواست

درھمان زمان تحريک اقوام جنوبی را اطمينان ميدھد وميگويد ھرکس 
. قتی خواھد بودؤکه بعد از امير حبيب هللا خان به پادشاھی برسد، م

احب را انتخاب کنم تا  سيستانی صميخواھم ھمين قسمت از مقالۀ 
اد ميکند که با وی ھمان فيصله وتعھدی که جرنيل يارمحمدخان از آن ي

بسته شده بود معلوم گردد که نادر خان برای عملی کردنش ھيچگاھی 
  .صادق نبود

در استاد خليلي با مشروطه دشمني مستوفي الممالک پ
                                                 :خواھان

استاد داکتر کاظم در يک مقاله ممتع و مستند  « :سيستاني 
نام ميبرد که ” نادر خان و خاندان او“ بنام از رساله مھمې…خويش

   توسط٢٠٠٠ و برای بار دوم در پشاور در سال ١٩۵١اول در سال 
که کسې ديګری جز عبد الحی حبيبی، بوده نمې   ، ”مھاجر افغان“
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زيرا ع:مه حبيبي يګانه نويسنده مخالف حکومت و عالم افغان  تواند 
  .در پشاور آنوقت بود

وی اين رساله نکاتی مھمی را انعکاس داده که استادکاظم از ر” 
فکر ميکنم تا آن زمان بسياری ازمورخان ونويسندگان افغان مثل من 

  .از آن مطلع نبودند

 اين 17در صفحه ” :داکترکاظم به استناد رساله مذکور مينويسد
رساله برمبنای اسناد جنرال تاج محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن 

نادرخان درموضوع شھادت امير حبيب هللا خان سپه ساJر محمد 
 جمادی 18   واقعۀ کله گوش لغمان شب«: سراج الملت چنين آمده است

دست ب هللا خان را درين مسئله که  ق رخ داد و امير حبي1337اJول 
درين حادثه دخيل بود، اسنادی موجود است که ] نادر خان[سپه ساJر

اسرار در مورد “آن جمله کتاب حاضر و ناظر وقايع نوشته اند، از 
نوشتۀ سردار شير احمد خان و يکی از نزديکان خاندانی ” افغانستان

نادر خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر خان می 
پندارد، زيرا اين شخص از ھمانوقت طمعی و چشمی به تخت و تاج 

 طرح   کابل داشت و پ:نھای عميقی برای اين کار در دھلی و کابل
شده بود، چنانکه متن يک نامه سپھساJر محمد نادرخان عنوانی نائب 

  : به آن وضاحت ميدھد از اينقرار است  ساJر صالح محمدخان

عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد 
ازين طرف خيريت : خان نائب ساJر صاحب را واضح باد اينکه

کارھا بر وفق مرام است، .…ع داريد است، شمايان خاطر خود را جم
بعد از تدفين ميت . آنچه با شمايان گفته شده بود، بھمان قسم شد

مقصد [برادرش را ] داکترکاظم-منظورميت امير حبيب هللا خان است [
امير ساختيم و مايان تجويز کرديم که ] سردار نصر هللا خان است

مقصد از شاه [ باشی ارجمندم رکاب.معامله بھمين قسم باقی نمی ماند
متوجه احوال است و عاليجاه عزت مآب مستوفی ] ولی خان است
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مقصد ميرزا محمد حسين خان پدر استاد خليلی [الممالک صاحب 
درين معامله شريک مايان است و انشاءهللا تعالی درين روز از ] است

. با قوم خود می آيد] مقصد کابل است[راه تگاب باJی دارالسلطنة 
مقصد صالح محمد خان [ دارالسلطنة را به آن برادر بجان برابرعساکر

بايد متوجه احوال باشيد که معامله از . بسپاريده ايم] نائب ساJر است
انشاءهللا و تعالی سمت جنوبی از . دست عساکر و شمايان بيرون نشود

تاکيد، داکتر  [از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. خود مايان است
ج:ل آباد و کابل ھرکس که مدعی سلطنت شود، برای در ]. مصداق

به نفری خود از . آخر کار بدست مايان و شمايان است. چند روز است
 19فقط مورخه . باقی در حفظ الھی باشيد. طرف ماخاطر جمعی بدھيد

احب ع:وه ني صسيستا».محمد نادر: امضا.  ق 1337جمادی اJول 
]  خليلیردپ[دکه مستوفی الممالکسند فوق بروشنی نشان ميدھ «:ميکند

 کله گوش لغمان در قتل امير حبيب هللا خان، با سپه   ، در واقعه
اين ھمرازی نشانه اينست که منبع  . بوده است ساJرنادرخان ،ھمراز

  ».الھام وعملکرد ھردو ھمانا انگليس بوده است

واقع درجنوب "  مام پليه"ازشھر، برادرانش نادرخان و پس 
درحالی که نادرخان مريض بود ودرکراچی از طياره بروی   ،فرانسه

به نيت پادشاھی که سالھا قبل برايش آمادگی  ،تذکره پائين آورده شد
بنابرين برای او وعده دادن به . گرفته بودند، راھی افغانستان شده بود

  .اقوام جاجی و وزير وديگر اقوام پشتون معلومدار فريب دادن بود

  ند برتانوی در کورم چھار اسپ با چندين برای آنھا در درھ

  رسيده بودند  واز آنجا از راه پاره چنارنادرخان  به  )1(خدمتگار

                                                             

خان ابندا در خانه دو نادررادران   بجان محمد خان ،نواسه  ساله٧۵حاجي عبدالغفور بقول -)1(
ھنگام حرکت شان،در جلو اسپ ھای برادران روان ) خدمتگاران(طبقه آنھا جابجا شدند واردليان

 )مصداق ( ديگری ميتوانست تھيه کند؟ھمه ترتيبات را بدون ازانگليس بودند، آيا اين 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

140

ھاشم خان :برادران با داخل شدن به افغانستان تقسيم شدند. جاجی آمد
به خوگيانی رفت ،شاه وليخان به منگل رفت، شاه محمودخان به 

   )1(.وزيرستان ونادرخان به  جاجی

ی که با اقوامان  برادريک از ماه حکومت سقويھا، ھردرچند
دينی ديداروگفتگو ی ابرايش تعيين شده بود، با رؤسا ومشران وعلم

به آن اقوامی که از امان هللا خان خوش بودند وافسوس او را . کردند
 به آنھا ،ند مثل مردم جاجی ، وزير ومسعود،داوړ،تنیدميخور

طلب  خن ميزدند وکمک شان راازدوباره آوردن امان هللا خان س
 مکتب، طرفدار م:يانبعضی  هو خوست ک  منګللی در و.ميکردند
برای آنھا از ظلم سقو  ،رس دختران و ازادی زنان نبودنددوسرک 

  .ونجات مردم از دست سقوی سخن ميزدند واطمينان ميدادند

  مزار، ھرات و سقو کابل را گرفت،] بچۀ[در آن نه ماھی که 
مردم افغانستان جنوب غرب ولی ؛ دندتسليم شبچۀ سقوبه منه يم

وجنوب وجنوب شرق بصورت عمومی اقوام پشتون روز تاروز در 
تا رسيدن نادرخان وبرادرانش چنين مگر .قيام ميکردند مقابل سقو

  .زعامتی وجود نداشت که اقوام را باھم  متحد کند

در بعضی نوشته ھای تاريخی ھمين قيام ھا به لحاظ وقت 
 اين قيامھا رامحی الدين انيس . غيرمنظم تحرير يافته اند، زمان و

   وقايع «: مينويسدو به سه قسمت تقسيم کرده  ،بحران و نجاتدرکتاب 

  :رديدگجنوبی به سه دوره تقسيم 

نادر (دوره اول از تاريخ ورود سردار واJ سپه ساJرصاحب 
 تا جنګ دوره دوم از جنګ چرخ.به سمت جنوبی تا جنګ چرخ) خان

   ]الی[اما دوره سوم از تاريخ ورود شان از جاجی اJ. ګرديز

                                                             

عزيز خان، من گفت که برای  نايب ساQر سربلند خان ،٨۴  پسر حاجي عبدالرزاق:مصداق- )1(
 .د مقرر شآلمان سفيربرلينبا نادرخان شان بود که بعد درو نعيم خان ھم داؤد     پدر
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  ).١٢٢ ،صبحران و نجات (”. کابل و نجات يافتن وطن]ی[استي:

پس  خان ،   ودم شاه ولې خان و شاه مح به استثنای ھاشم خان،
نادرخان  با برادر بزرگ خود،وزير ًاز تقريبا دوماه حضوردر منگل و

 مھمانخانه ھای ځاخیدر آن وقت مردم . دندای شج کځاځی يدر
 بنابرين برادران سه بار از يک خانه به خانه ديگری  ،بزرگ نداشتند

منګل، ځدراڼ، اقوام از قبيل  آمد آمد ديگر که زمانی ومنتقل شدند 
  نادرخان  برای ديدارصبري، احمدزي ،ګرديزی ، مسعود، وزير

 برادران مھمان تاکردند  ځاځی فيصله سران اقوام  د،شروع ش
جابجای شوند ومصارف نان وپيره داری مھمانان  عليخيلو رچونید

  .صورت بگيرد ) پلرينې- ڼډو(رسوم محلی  مطابق دود و

 نادرخان، شاولي خان و شاه  کهځاځیدر ھمان جرگه بزرگ 
 فيصله شد که پدرمن  ، خواست ھای خود را مطرح کردندمحمود خان 
 وظيفه ، حمزه خيلازقوم اګی خان ملک ببزرگ  فرزندکھندل خان 

 با و را بدوش بگيرد) ځاځی مليشای قومی - اربکی(قوماندان لشکر
کټه سنګ، لټه کورې، دوبندۍ، از راه کوتاه  کابل بسویشاولي خان ،

که راه ، لوگر)زرغون ښار(زنوښارخوشی به استقامت باJسراز 
دو .  برسانندابل کازآنجا خود را به  و همحمد آغبه  ، قاطرناميده ميشد

 امير حبيب ر وقتدکه  دوبځاځې م اولين مرد راول پد: دوم بھ مدليل
می به کابل برای فروش ، چارتراش را چوب دوقاطر چھار با  هللا خان

  رامانداراJميخواست قصر غازي امان هللا ځان وقتيکه .برد
ز  بعد ا،قرارداد رساندن چوب چارتراش به پدر من داده شد اعمارکند،

آن پدرمرحومم در عھد امان هللا خان برای اعمار قسمتی ازشفاخانه 
وليسه غازی  وپسانتر برای تعميرفاکولته ساينس که اکنون  علی اباد

ھم موجود است، از جمله مح:ت مشھوری اند که پدرم در ساختمان 
مقصد اين است که در کابل بلد بود و در قريه باJ کوه . آنھا سھم داشت

  .وعارفان خانه داشتعاشقان 
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خان مشھوراز قوم ھمزه باګي بزرگ ملک  اينکه پدرم پسرم دو
در ، )و مستکېف خان يوس( او نيکه پدرملک باگی خان و. دوب خيل

به ھمين خاطر امير  ،زمان خودشان از فاميل ھای شناخته شده  بودند
و ، مرا شنيده بود نيکه شھرت،  بيايدیجاعبدالرحمن بدون اينکه به ج

ی در حدود چند معاش.  را به او داده بودځاځیمسئوليت نگھداشت راه 
صد روپيه  ھم ساJنه برايش حواله ميکرد ولی چای وبوره از کابل 

ی جاج در آن وقت ھنوز نوشيدن چای در.ھرماه برايش فرستاده ميشد
  . نشده بودرواج

براساس  تاريخ ر طول ھميشه دجی اقوم ج" اربکی"لشکر
ي جاچنين عقيده است که نيای بزرگ ج. تشکيل ميشود  )سھميه"(ونډ"

 و ھا خيلاوJد اين دو برادربه .  داشت عمر وھاشمپسر بنامھای دو
از  "اربکي"و ھا سھم پدری معلوم است "ونډ"در.  شدند تقسيمھا ونډ

  . افراد پدری گرفته ميشود

 ر د و ګرديزدر] لشکر اربکی جاجی[ بيرون از کابل در
و ، به آنجا مستقر بودند سقويان که سقوی  دشتر وگ لوزرغون شھر

  با مقاومت سقاويان روبرو  ،ده بودندش  سقاوی  ھای محلی کهشيعه

  )1(.شدند و از ھردو طرف ده ھا تن دراين جنگھا تلف شدند

  يک عده «: به ارتباط لوگرچنين مينويسدغ:م محی الدين انيس  

بعضی افراد ديګر به سقو اقوام به اثر ھدايت م: صاحب شاه مزار و 
اطاعت کرده اند، يک عده اقوام ديګر به زعامت و تبليغات نوروز 
خان و نواب خان، پسران ايشان و عبدالغنی خان سرخابی و غيره 

  ).١٣۴ ،بحران و نجات( ».ايشان مخالفت را به سقاو اختيار نموده بودند

                                                             

زرغون ښار و  ،  لوګر  برای من در مورد جنگ ھای گرديز٧۵   ملک منگل جاجی مرد -) 1
در  ھم . ده بودندسقويان شگفت که دراين جا تمام پيروان مذھب شيعه طرفدار  سقوي په دشتو

 )مصداق.(آن زمان وھم اکنون  در ھر موضوع با ما در مخالفت قراردارند
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يار محمد خان  بود که   دوبندېدر ، جاجی اربکيلشکر
 . با آنھا پيوستو دوړ و تڼی و مسعود یوزير لشکر ری،در رأس وزي

ما به  ١٣٠٨ در تاريخ پنجم ميزان «: مينويسدجرنيل يار محمد خان 
با رفقای  ) کرنيل شاه وليخان (برادر سپھساQر ..…دوبندی رسيديم

رکنار رفقای خود لباس مردم ، شاه وليخان دخود از ما استقبال کردند
 نواز خان و نواب خان کولنګاري ، مولوي هللا بودجاجی را پوشيده
 را با يک ديگرمعرفی  وزير، مسود، دوړ، تڼیبزرگان ومشران 

« دوبندې  به استقامت ځاځیدر راه از چونی ). ٢٧١ص(» .کردند
و زلمی خان ) منګل(زمرک خان جوی منگلی بسرکردگی  جنګ١۵٠

  ).٢۶٩. ص(». ندرسيد) ځدراڼ(

گريان نه تنھا خوب مھمان نوازی کردند ديگر لو، پدرم ميگفت
بلکه تعداد بسياری از آنھا با لشکر ما يکجا شدند که  بعضی از جنوب 

خرابات، شرق بشھرکابل داخل شدند وبعضی از راه شھدا به محله 
 جاجيان مسلح با س:ح . گرفتند سنګر]پل[تختهحوالی درخت شنګ و 

مگر خيلی .فرستاده شدندثقيله برای اشغال نقاط مھم کوه شيردروازه 
ما در کابل بلد نيستيم  « :نزدپدرم آمد وگفت جرنيل يار محمد خان زود

 و بازارچه ھاکوشما به   و ، اشغال قله ھای کوه را برای ما بدھيد
  . »ھای شھر برويد 

با فرستادن  لشکر وزيری به کوه شيردروازه به آنھا ھدايت داده شد 
گفته شد که و ھم ی خود پائين نشوند که تا سه روز مکمل از سنگرھا

از طرف شب با نواختن دھل وآوازھای خود سقويان را بخواب کردن 
  ).1(نگذارند

                                                             

نيز ب��رای م��ن گف��ت  ک��ه م��ردم انجني��ر عب��دالغفور  جن��رال ج��ان محم��د خ��ان ، س��اله ٧٠نواس��ۀ - 1
 از اينطرف يا آنطرفکرش لو، ی دھل مينواختند ودرعين حال ميگفتند از دروازۀ چپ برويد وزير

 )مصداق(. مقصد شان سقويان را بيخواب ووارخطاکرده بترسانندچنين يا چنان بکنند که، 
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 کاسه که ،پدرم با شاه ولی خان دربرج سمت غرب کوه شيردروازه  
اکنون با از ميان رفتن خاک وکاه گل ونزديک  (ناميده ميشودبرج 

آنرا برای رھنمائی ) شدن خانه ھای مردم بی کيفيت شده است
 18مگروقتی که يک توپ دور زن ؛ لشکرنجات انتخاب کرده بود

روبروی سينمای کابل که سقوی از دروازۀ ارگ کابل ] پوند[پن
، برکاسه برج فيرکرد،وبرگوشه ای ازکاسه  برج گذاشته شده بود

 روی پدرم  واصابت نمود،براثر پريدن پرخچه ھای سنگ خون از سر
 خود بدر آورد و با بيج که دستمال را ازولي خان ه شا. جاری گرديد

 کھندل خان، سبا ما انشاء هللا « : ميکرد، گفتپاکآن روی پدرم را 
  1.»د، در ھمانجا ميباشيمکراز ھمانجای که توب فير 

چنين به نظرميرسد که تعھد نامه ومھر درقرآن  ميان « 
مسعود، ] بنمايندگی ازمردم[نادرخان  ويارمحمدخان  وزيری، 

ھنگامی که لشکر جاجی بسوی  ځدراڼ و داوړ  ووزير،تڼی، منګل
پدرمن و آن بزرگان جاجی  !کابل حرکت کرده بودند،امضاء شده باشد
از آن بی ،م صحبت نمودکابل که  من در باره اين نوشته با آنھا در

گرفتن چنين تعھد ، براساس نظربعضی بزرگان جاجی و خبر بودند 
 وبی احترامی به پښتونوليدران مھمان دور از نامه ای از برا

  »پشتولی بود؟

آقای مصداق بعد ازاين تذکر دوباره به کوه شيردروازه [
کوه  کاسه برج جاجی ھم يک توپ را به کرشل« ]:برميگردد ومينويسد

يک فير آن به . ھانجای باJی ارگ انداخت ميکرد ازو باJ کرده بود
سو آتش  ھر وبه، خانه آتش گرفتجبه خانه ارگ اثابت نمود وجبه

                                                             

 ، به بيان ازهوکوه شيردردربقيه کار نامه جنگجويان وزيری دراينجا بجای ادامه  آقای مصداق-  1
داستان رسيدن لشکر وزيرستان به عليخيل جاجی می پردازد و از استقبال گرم سپھساQر 

  .دنادرخان با سران لشکروزيری ياد ميکن
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ی  وزيرکه با لشکرشاه محمود خان . د شروع شمرمی ھا وانفجارھا 
 ھای ما در فاميل. کرد که ما چنين نميخواستيمشروع بود به گريه 

. …ما خو اينطور نميخواستيم  !!ديگر فيرنکنين، ًتماما تباه شدندارګ 
محمود وی شاه جاجی يک سيلی محکم بر رروقيان حاکم  صاحب ګل،

ما در  ،تو فکر لشکر را مغشوش ميکنی" !چپ شه"زد وگفت خان 
که  شاه وليخان دراين وقت. اينجا برای تقسيم کردن حلوا نيامده ايم

ما  فاميل «، سروصدا را شنيد به آنجا رفت و در حضور تمام آنھا گفت
 به برادر خورد خودشاه محمودخان و» !افغانستان قربان استقwل 

  1 »!ستندنما از اين جوانان زيادتر فاميل « : گفت

با رسيدن لشکروزيری به عليخيل جاجی، نادرخان با ھريک از 
 .ًمشران وزيری تقريبا يک دقيقه بغل کشی واحوال پرسی ميکند

که تا تا … از بزرگان ما تعھدگرفت « : مينويسدجرنيل يار محمد خان 
 پھلوی برادران ايستاده ر ، دحبيب هللاتصرف کابل  ومحوکردن طاقت 

، نادر ميگردد ياددر ھمين جرگه کوه عليخيل  که بنام کوه سفر  .باشيم
امضا کردکه به تمام فيصله ھای جرگه قرآن با بزرگان ما در خان 

). ٢۶١ص ( » .ھيچگاه مصالحه نکند حبيب هللابا  و گردن می نھد
 پرسان  فقره يی15بايد از اقوام ديگر ھم در مورد اين فيصله [

  2 ]مصداق.شود

                                                             

 از قول انجينير سليمان صاحبيان،حاکم صاحب ګل خان را بری من پسربزرگ قصه اين  - 1
  خود»؟حبيب هللا عيارې از خراسان يا دزدې از کلکان«در مقاQت سيستاني صيب . پدرخود کرد

 شوربازارحضرت صيب به خانه نادرخان وبرادرانش اطفال و بچۀ سقو زنان آمدن ميگويد که با 
ِه بودند،مگر وقتی که بچه سقو نسوان خانواده نادرخان را نزد خود خواست، حضرت  بردپناه

زنان خانواده نادرخان را بدست   ودليلیبرھانشوربازار بدون کدام مقاومتی وبدون اظھار
 )مصداق(.دسپريان سقاو

  .دھد ميمورد سوال قرارداکتر مصداق  تعھداتی را که نادرخان در قرآن امضا کرده باشد ،  - 2
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 ما بزرگان  «سپھساJر،ھنگام رخصت شدن از نزد نادرخان «
به شما معلوم است من امروز : معزيزان: را مخاطب ساخت وگفت

مگر برای …،چيزی در دست ندارم.مسافر ومھمان مردم اينجا ھستم
بجا آوردن احترام ھمگی تان ، خواھش من از شما اينست که امشب 

  ،)٢۶١ص  (راه من نبردسترخوان  مسافری بنشينيد شما بزرگان ھم
دعوت او را پذيرفتيم ونان ھمان شب که شوروا .…ما مشران قومی 

درھمانجا من به بزرگان قوم  و.بود با او در يک دسترخوان خورديم
، تا زمانی که ما بسوی کابل حرکت ميکنيم: گفتم.…غيرتی جاجی 

رای لشکر ما نان تھيه کنيدو شما مشران قوم ومردم جاجی  به نوبت ب
ھمان بود که . آن مردان غيرتی با پيشانی باز خواھش مرا قبول کردند

ازعليخيل به استقامت  گل  )پنج سپتمبر( بيع الثانی ٢٢در تاريخ 
  .غوندی جاجی با لشکر خود حرکت کرديم

تن ميرسيدند با مشران  ١۵٠جنگجويان منگل وجدران که به
در عليخيل باقی ) و زمرک خان ځدراڼزلمی خان منګل ا(خود 
 آن برای غيرتي دھاتيان ومشران با غيرت جاجی  ګل غنډې در.ماندند

روز گوسفند وگاو حwل ھرجويان وزيری جنګنفر ۴۵٠٠خوراک 
ميکردند ونان تھيه ميکردند جنگجويان مرا از پختن نان کاک بيغم 

  ).٢۶٢. يار محمد خان، ص ( ».ساخته بودند

رال يارمحمدخان، درمقابل آن ھمه قربانی ھا مگر بقول جن
ومصارف خود از برادران  توقعاتی داشت ، به استثنای يک وقت 
شوروا در عليخيل جاجی از سوی سپھساJر ھيچ  کمکی کس با او 

  ).٢٣٣ صيار محمد خان،(، …» نکرد، 

ازاين معلوم ميشود که سران ومشران وزيری نا وقت به عليخيل 
ويک شوروا با سپھساJر "چای سياه "عد ازصرف رسيده بودند،وب

چنانکه در باJ تذکر رفت، از عليخيل به گل غندی ودرۀ ھاشم خان 
قبل ازاينکه رؤسای ،  عليخيل لويه جرګه.بسوی دوبندی روان شدند
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به  مسعود، داوړ، منګل، صبري او ببرک خان د ځدراڼ قومی وزير ،
 لشکرھای قومی پwن برخی از. کرده بودندحرکت جاجی برسند، 

و محمد  سقاوېدشت لم، پل ع، ګرديز، تيرې کنډو داشتند تا از راه  
به علت مخالفت و ګرديز  سيد کرم به کابل سرازير شوند مگر در هآغ

 دند مجبور ششدند که شيعه ،گروه ھای  با ھمدستی انسقويوجنگ 
زرغون و خوشي را در پيش گرفته خود را به   روسکه دشت بزرگ 

زرغون شھر که از طرف لشکر جاجی فتح شده بود .  برسانندارښ
جنگ نجات به نام از راه پل کنداری به دشتی ميرسيد که بعد از ،

دراين دشت . به ھمين نام ياد ميشودھم دشت سقوی ياد شد و اکنون 
 برای جلوگيری از لشکرھای اقوام جنوبیزيادی سقويان 
جويان جاجی ووزير خود را جنگ . جابجا شده بودندی خوددرسنگرھا

 . سقوی اشغال گرديد بعد از جنگ شديد سنگرھای.به آنجا رساندند
ًجنگ آزادی کابل با وجود رسيدن تمام لشکرھای نجات بازھم تقريبا 

  .سه ھفته را در برگرفت

نواسۀ کاکای (حاجي عبدلغفوراز جاجی بنام   يک مرد ريش سفيد
ه روز پيره داری لشکر وزير با پوره شدن س:  ميگويد)جان محمد خان

 درکوه شيردروازه از کوه پائين آمدند  وبا لشکرھای قومی ديگريکجا
چھاريارگويان  بردروازه ھای و وزارت معدن   کابلاز راه سينمای

 د،شھيد شجوان جاجی که در دروازه ارگ اولين . ارگ حمله بردند
  . ».نام داشت مستقيم

 منصببرای بعضی ھا ان نادر خ«ميگويد که يار محمد خان  
 مصرفمگر برای وزيريھا که به ميلياردھا  ؛ ھا و وزارت ھا داد

ھيچ کمکی صورت   ،ودرجنگ خوست شھيد داده بودند کرده بودند
 «: ميگويدو بعضی نامھا را ياد ميکند ل يارمحمد خان يجرن. نگرفت

 جناب  به،دشداده وزارت مقام ب فضل عمر مجددي اححضرت صبه 
به تنھايی با لشکر ما يکجا   که در زرغون شھرل خان مومندمحمد ګ
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مقام بلندی … داشت  لښکر شموليت زدرو پوره ھشت روشده بود 
 ».ی داده شدد نايب ساQرمنصب  زلمي خان منګل  به.داده شد

  . »٣٣۴ ،صجرنيل يار محمد خان(

، ع:وه ميکند که ھمين افراد متملق بودند که يارمحمد خان 
، خان صورت گرفت  امان هللاعت بی وخت از سوی برادراولين بي

نادر . ومشک:ت زيادی را در جلو اميدھا وآرزو ھای ما خلق کردند
رتبه ھای بلند نظامی داد  امان هللا خان به يک تعداد افراد نظامی خان 

فرقه برتبه غونډ مشران، . آنھا را دوباره به وظايف شان گماشت و
  .ندديغونډ مشرۍ رس،به مشران ک و کنډ شدند ی ارتقا داده مشر

 ھيچگونه یجاجرگه عليخيل ج ر دطوريکه در باQ گفته شد،
تعھدوقول وقراری که نادرخان ويا برادرانش با قوم کرده باشد، بطور 

مگر به  قول پدرم نزد ھمه مردم  ؛ رسمی ونوشته امضا نشده بود
امان هللا ازی اين احساس موجود بود که آنھا برای سلطنت دوباره غ

 از سقاويان زمانی که بعد از سه ھفته  . به جنگ بيرون آمده اندخان 
گ شاھی از سوی ھمين اقوام چور ، ارفرارکردند کابل ازارګ و 

  .وغارت شد

 ميگفت که او کسی را ديد که بوتھای کری بلند زنانه را پدرم 
رچه در ديگران ھم ھ .پوشيده بودکه با آن درست راه رفته نميتوانست

يک کس که دستش از ط: . دست شان ميرسيد برای خود برميداشتند
بطور گيله آميز به ديگران ميگفت ببينيد ديگران پول ، پر بود

سفيداشرفی نصيب شدند وبمن بد قسمت اين روپيه ھای زرد رسيده 
يک مرد جاجی با گرفتن اشرفی ھای زرد ودادن اشرفی سفيد به  .است

  .نداو، ھردو خوشحال شد

مردان جاجی «يک مرد از جاجی بنام ملک منگل ميگويد که 
قالين ھای ارگ را بردوش خود انداخته بودند تا بيرون ببرند، 

خانه  ارگ «: گفتیجاجبيرون برآمد به مردان نادر خان وقتی مگر
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خود تان است وقتی که شما از جاجی به اينجا بياييد مجبور درخانه 
 نميخواھم که شما بروی زمين من؟ خود بروی زمين بنشينيد

  » .مردان جاجی قالين ھا را ترپ ترپ از بغل انداختند.»بنشينيد

ھمين ريش سفيد ميگويد که در جنگ نجات بيش ازھرقوم  
کردند وقربانی دادند به ھمين جھت فداکاری ديگرقوم جاجی  زيادتر 

 و ان برګټان و نايب ساQرن وجنراQبيشتراز ھرقوم ديگر دارای 
  1». می باشندنادرخانن به فرمان رنيwک

نادر نی که اقوام با  زماپدرم ميگويد بعد از سقوط بچۀ سقو
  گفت ماقوخطاب به انادرخان ،  مwقات کردند  ارگ سwم خانهدرخان 
زيرا در خزانه ھيچ چيزی باقی نمانده است ،ميخواھم پاچاھي نه من 
   ؟پس به عسکر ومامورين  از کجا معاش بدھم؛ 

  

  از بعضی ل يار محمد خان يجرنين مشران وبزرگان اقوام که ھم

که شما بايد به صفت  خواھش کردند نادر خان از، آنھا نام گرفته
 که ي جاج تنھا يک نفر. نيدقبول کاين مسئوليت را ، بزرگ ما 

ا پاچا ر م« گفت که ماقوبه اوباJ شد چ ي سټبه ،ام داشت ن ولسمير
وبعد با ؛ »  بخواھد مرا برطرف کرده ميتوانيد،وقت  دل تانھرو، نيدک

. اين خاندان پاينده خان است«:اشاره سر رو به نادرخان کرده گفت 
  .»!يک بارکه بقدرت رسيدند باز پس شان کرده نميتوانيد

که دانک شش فوته ای با خود داشت از ترس سگ ھا  ولمسير
ينکه سگی را ھميشه در دست خود ميگرفت وھم) چوب بلند(اين دانگ

                                                             

ب�رای ، بودن�دنادرخ�ان ک�ه در جن�گ ت�ل ب�ا ند خان و بريګټ محمد ج�ان خ�ان نايب ساQر سربل - 1
ب�رايم س�ربلند خ�ان س�اله  ٨۴فرزن�دحاجې عب�دالرزاق د . شان رتبه ھای غوندمشری دده شده بود

ب�رای پ�درم  واخبارھ�ا را برف�راز خان�ه م�ا ان�داخت ،در ي�ک طي�اره دوبال�ه  امان ال�ه خ�ان :گفت که
مگ�ر دو روز بع�د ھم�ان طي�اره .  ق�وم ج�اجی را بحرک�ت آور  افغان�ستاننوشته بودکه برای نجات 

 ]مصداق(!درجای خود باشيد,من افغان کشی نميکنم” اخبار ديگری را بر خانه ما انداخت که 
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 کورې، سترګې دې «: را می ديد چوب را برزمين زده وميگفت
به ھمين دليل مردم به سخن او توجه جدی . »کاسيرې دي

و آگاه مگروقتی حکومت خلقی روی کار شد وازاين سخن ا.نکردند
شدند، ولسمير را بسيار مورد اعزاز قراردادند وميگفتند تو نادر 

  ...غداررا خوب شناخته بودی

دشاھی را شما کمائی  پا« از پدر خود يک روز پرسيدم کهمن 
  «پدرم گفت که.  »کرديد چرا آنرا به نادرخان وبرادرانش گذاشتيد؟

برای ما نادرخان در جاجی گفته بود که تخت را دوباره برای امان هللا 
ًاز آنجا امان هللا خان  وما تقريبا دوماه  در جنگ ھا .خان ميگيريم

لباس ھای ما چرکين واشپشی شده بود،از طرف ، ودر سفر بوديم 
تا وقتی که به آمدن امان هللا خان .خانه ھريکی از ما درانديشه بوديم

تصميم گرفته ميشد،فيصله کرديم که حکومت را به نادرخان که يک 
   ».واگذار کنيم جنرال امان هللا خان بود،

من ميخواھم ھمين پرسش را از جرنيل يارمحمدخان وزيری  
با خود داشتيد وبرايت لښکر نفر ۴۵٠٠زمانی که شما : ھم بکنم

معلوم شد که نادرخان پادشاھی را برای خود وبرادران خود بدست 
چنين قوتی ھم با خود  و گرفت،وبا شما وعھد در قرآن ھم وفا نکرد،

؟ چرا بر ضد او ايستاده نشديد نداشت که در مقابل شما ايستاده ميشد،
منظورسردار امين [ هللا خان ، برادر او نصرهللا خانچرا تا رسيدن امان

يا از خاندان و] سيستانی.نصرهللا خان کاکای امان هللا خان فوت کرده بود.است
  1»سراج کسی ديگری را طور موقت پاچا نکرديد؟

نظامي چونی   درحمله برو څمکنی خوست  درپکتيامردم 
مردم جاجی ھم  .ومھمات را برده بودند تجھيزات ديگرو ، توپفنگت

                                                             

ين است که اگر يکی از طرفين زيرقول خود بزند واز تعھدی امضاکردن در قرآن امنظور از - 1
را عھدشکن   ومردم ستخwف ورزی نمايد، ايستاد شدن در مقابل عھد شکن رواکرده که 

  )س(داشتن چنين سندی ھيچ اقدامی نکرد؟  با وزيریمعلوم نيست چرا جنرال.محکوم ميکنند
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 محی الدين انيس برچونی نظامی خوست ھمين حمله را نمودند  که 
دومين ع:قه که «:  چنين ياد ميکندو څمکنیخوست بعد ھا از آن از

 که خبر ھای ین شورش پيدا شد، ع:قه جاجی است، زيرا وقتآدر 
و باز خبری چمکنی با )  فرستاده شده بودھاشم خانکه آنجا (مشرقی 
رسيد، قوم ھای حسن خيل و احمد خيل با ديګر قوم ) جاجی(قه اين ع:

ھای مجاور خود اتفاق کرده، بر مرکز حکومتی به نقطه عسکری 
بحران و  (».ھجوم عمومی برده، ان را منحل و سقوط دادند) چوڼۍ(

  ).ص١٢۴نجات ،

آن عده از مردم وزيرستان که در خوست به شھادت رسيده 
بعد که .د زيادی ھمانا ولجه اموال وس:ح بودبودند، دليل مھم آن تا ح

منگل و ببرک خان جدران قوم صبری به جاجی آمدند به اين اميد آمده 
  .و با برادران نادرخان به يک تفاھم برسند بودند که س:ح بدست آرند

براستی ميگويد که آنچه را ل يار محمد خان وزيري يجرن
 بيان کرد ،و آنچه که بعد در نادرخان در گفتارخود در تاJر س:م خانه

پای منار نجات ثبت شد، اينطور نشان ميدھد که اين جنگ و اين فدا 
  .کاری را اين برادران نموده باشند

چندی پيش ،ھنگامی که در کابل تعدادی از روشنفکران پشتون 
بفکر اعمار مجدد منار نجات شدند وتمام مصارف اعمار منار را خود 

نزديک به اکمال است ) ١٣٩۶جوزا  (منار اکنوناين ومتقبل گرديدند 
من در ھمان وقت يک مقاله نوشتم که در روزنامه ھا و ويب سايتھا ، 

ودرپای آن شک وترديد نقطه پايان گذاشتم که فکرميشد، .نشرگرديد
دراينجا ميخواھم يک .اين منار را شھيد  داودخان ويران کرده است

که در روزنامه ، شناخته شده قسمت از مقاله شھرت ننگيال نويسنده
از ترس  او ميگويد. به نشر رسيده است نقل کنم )٣۵۴شماره(سرخط 

اينکه کمونستان اين منار را ويران نکنند ومتن سنگی از ميان نرود 
شمسی ياد داشت  ١٣۵۶من خودم متن سنگ نوشته را  درسال “
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 دلييسوځ(مگر پس از سالھا وقتی اين متن را درکتاب خود .کردم
تا ، گرفتم تا نقل کنم ، بسياری نقاط آن برای من قابل فھم نبود )جنت

 محمد ناصر نوشته ١٣۴۵چاپ  »رھنمای کابل« آنکه کتاب ضخيم 
متن ” رده بودچاپ ک… صفحه  ٣۶۶ را که درکابل شاروال غرښت، 

 : سنگ نبشته را چنين نقل کرده است

انه قاعد به يادګار فداکاريھا و مجاھدات وطنخواھانه يګ«  
معظم و نابغه بزرګ اعليحضرت محمد نادرشاه افغان که به استماع 
فرياد وطن از ګوشه يې مملکت فرانس خود را برای نجات و 
استخwص وطن در سمت جنوبي رسانده و بعد از قيام به عزم 
استيصال سارقان در طی اقدامات ھشت ماھه خود با دليران جنوبی و 

 ھجری شمسی مرکز سلطنت ١٣٠٨  ميزان١۶بھجوم وزيرستان 
سنيه افغانيه را فتح و تسخير و بچه سقاو را به اراکين خاينش از 

وار و آبده ثابته بنياد اين خاطره است.صفحه افغانستان معدوم نمود
د، تا در بادی النظار اھل بصيرت، شجاعت و علوھمت اين ګذاشته ش

ليشان را تقدير نجات دھنده وطن ثابت بوده، ملت افغان اين خدمت عا
و اينګونه ايثار و فدا کاری را در تامين سعادت حيات اجتماعی 

  ».خويش تاسيس و تعقيب کند

اميدوارم  درمنار جديد درکنار متن فوق الذکر، در يک لوحه 
يادگار ديگر تمام بزرگانی که برای نجات وطن از سرو مال خود 

ساس فرمانھای گذشته وسھم گرفته بودند نام ھا ومقامھای شان برا
که از آنھا با رتبه ھای نظامی تقدير بعمل آمده،از جمله پدر ونيکه 

 با ملک باګي خانمن  نيکهوکرنيل ، با رتبه حاجي کھندل خان ( من 
    .آنھارا شامل ميسازم  ومن اينجا] درج گردند[ )رتبه بيرگت
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در يک سنگ ديگرنوشته شود نجات نامھای قھرمانان 

ر دريک اطاق گرد آويزان شود تا برای نسل جوان ودرطبقه اول منا
حفظ ،با امانت داری  تاريخي حقايقو .ما افتخارات شان معلوم باشد

  )ختم (.شده  باشد

  

  

  : زيرکيار همقال آن با تفاوتبر اين مقاله وتبصره 
  

دراينجا ميخواھم به چند تفاوت برجسته دراين دومقاله از قلم 
ون يکی منسوب به قوم جاجی دو دانشمند وتحصيل کرده پشت
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پکتيا،وديگری منسوب به قوم ساQر زی کنر ولی دلبسته به اقوام 
  .وزيرستان اندکی اشاره کنم

در مقاله داکتر زيرکيار، نقش لشکر وزيرستان وشخص -
حنرال يارمحمدخان وزيری در فتح کابل ونجات مردم از تسلط 

درانش درنجات سقويان بسيار برحسته است،ولی نقش نادرخان وبرا
بقول داکتر زيرکيارنادرخان در مدت . کابل يا ھيچ است يا سمبوليک

 نفر ۴٠٠چھارماه اقامت خود در ميان مردم عليخيل جاجی حتی 
 نفر  ۶۵٠٠طرفدار پيدا نکرده بود، درحالی که جنرال وزيری 

 ھاون را از دست سقويګجنگجوی مسلح داشت که قلعه نظامی ار
  .می را تصاحب کرده بودنداشغال وتجھيزات نظا

،  نقش مردم جاجی در حمايت از  داکترمصداق مگردر مقاله
نادرخان وتدارک اباته واعاشه برادران و پذيرائی از مھمانان شان 

دران به ھدف  حمله برکابل جولشکرھای وزيرستان و منگل و
  .وگرفتن  سلطنت برای امان هللا خان برجسته شده است

تذکرداده شده که نادرخان در جرگه عليخيل درمقاله زيرکيار، -
فيصله ای را در پانزده ماده با مردم وزيری در قرآن درج وامضا 
نمود که در مواد پنجم وششم آن تذکر داده شد که جنگ برضد بچه 
سقو برای اعاده سلطنت به امان هللا خان صورت ميگيرد وتا آمدن 

لطنت از امور دولت امان هللا خان، نادرخان به حيث وکيل مقام س
وارسی کند ودر صورت نيامدن امان هللا خان، سلطنت به برادر امان 

  .هللا خان ويا يکی از افرادخاندان سراج سپرده ميشود

اما داکتر مصداق مدعی است که در جرگه عليخيل جاجی 
ھيچگونه تعھد وقول وقراری نادرخان ويا برادرانش بطور رسمی 

ا نکرده بود،زيرا تعھدگرفتن از برادران وتحريری با قوم جاجی امض
مھمان خwف دود پشتونوليشمرده ميشد؛ مگر به  قول پدرم نزد ھمه 
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مردم اين احساس موجود بود که آنھا برای سلطنت دوباره غازی 
  .امان هللا خان  به جنگ بيرون آمده اند

 درمقاله زيرکيار، لشکر وزيری ابعد از حرکت از عليخيل به -
 ،در راه حرکت با ھيچ مانع ومقاومتی از سوی سقويان قصد کابل

  .روبرو نشده است

 گرديز در سيد کرم و اما در مقاله آقای مصداق ، لشکر جاجی -
ودشت سقوی با مقاومت شديد سقويان روبرو شدند وتلفات سنگينی 

از ھمين خاطر اين دشت بنام دشت سقوی . برھردو طرف وارد آمد
  . مشھورشد

رکيار،لشکر وزيری بعد از رسيدن به کابل بwوقفه درمقاله زي-
سنگرھای سقوی را درکوه شيردروازه اشغال ميکنند و فردای آن 
جرگه حمله بر ارگ  تحت قومانده جنرال يار محمدخان تدوير می يابد 
ولی به درخواست محمدگل خان مومند حمله ويا عدم حمله به تصميم 

واگذار ميشود، چونکه عيال شاه ولی خان وبرادرش شاه محمودخان 
سرانجام شاه ولی خان به . واطفال شان در داخل ارگ محصور بودند

بچۀ سقو نامه ای ميفرستد تا بدون جنگ وبدون غارت خزانه ارگ 
نامه توسط حضرت شوروبازار به بچۀ سقو ميرسد .را تخليه کند 

 وبالنتيجه ساعت ده شب بچۀ سقو از دروازه شمالی ارگ فرار ميکند
و جنرال يارمحمدخان با اطwع از موضوع فرار بچۀ سقوارگ را 

وچھار روز بعد .اشغال و زندانيان خانواده نادرخان آزاد ميکند
  .نادرخان وارد کابل ميگردد

اما در مقاله مصداق،لشکر نجات پس از ورود به کابل از سه 
يکی از راه بينی حصار وديگری از راه شھدای صالحين : طريق

با وجود حمله از . م از راه چھلستون برکابل حمله کردندوبخشی ھ
باQی کوه واز درون کوجه ھاوبازارھا سه ھفته طول کشيد تا سقويان 

تاکتيک .ًکامw شکست خوردند ومجبور به تخليه ارگ وکابل گرديدند
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ھای جنگی لشکر وزيرستان درمقابل سقويان که شب تا صبح دھل 
سازند وبخواب نگذارند، از دلچسپ مينواختند تا دشمن را مضطرب 

  .ترين نکاتی است که من نظير آن را در کتابھای تاريخ نخوانده ام

روز بعد از فتح کابل از عليخيل سه زيرکيار ميگويدکه نادرخان 
، چھلستون سپری کرد در شب چھارم را پکتيا وارد کابل گرديد،و

گرديد   اکتوبر با سران لشکرنجات به سwمخانه وارد15وروز 
از  کرد و ودرنطق مختصر خود ، ازقھرمانی ھای خود وبرادرانش ياد

 از امان هللا خان تنھا نام برد و  لشکر وزيری ياد ننمود وھاینيقربا
بعد بعضی اشخاص متملق از او خواھش کردند که پادشاھی 

  .افغانستان را قبول کند

وقتی با مصداق از قول منگل خان جاجی روايت ميکند که 
 اموال واشيای باقيمانده  جنوبی ھمين اقوامدرخان وارد ارگ شديم نا

از سقويان را درارگ غارت کردند و نادرخان وقتی ديد که برخی از 
مردان جاجی قالين ھای ارگ را لوله کرده برشانه ھای گذاشته بودند 
تا بيرون ببرند، به آنان گفت که ارگ خانه شما است ووقتی شما از 

يد من شما را برزمين خالی نشانده را تشريف بياوجاجی به اينج
ھا را ترپ ترپ ن نميتوانم، با شنيدن اين سخن، مردان جاجی قالي

  . بزمين انداختند

مصداق ميگويد که نادرخان به سران اقوام در ارگ کابل گفت 
زيرا درخزانه  پولی وجود ندارد که نميکنم که من پادشاھی را قبول 

اما خوانين وسران . بتوانمداده اش مععسکر ومامورين به 
 از نادرخان خواھش نمودند که صرارلشکرھای نجات با عذر وا

 نهصراخواھش موبنابرين نادرخان براثر . سلطنت را قبول کند
  .بزرگان لشکرنجات اين وظيفه را قبول کرد

مصداق ميگويد که اگر به نظر جرنيل يارمحمدخان وزيری 
  غصب نمود، چرا به مقابل نادر خان نادرخان سلطنت را برای خود
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قرار  با لشکر خود ايستاده نشد واو را به تعميل قول وبدون پشتوانه 
  او در قرآن وادار نکرد؟

به ھرحال، جنرال نادرخان ميدانست که چگونه سران ومشران 
او با صدور فرامين ودادن . قبايل پکتيا و وزير ومسعود را راضی کند

اموال ی و معاش مستمری وبخشش زمين ورتبه ھای نظامی وملک
منقول وغير منقول توانست بزرگان قومی را که او را در فتح کابل 

  . ياری رسانده بودند، راضی وخوشحال از کابل رخصت نمايد

به جنرال وزيری نيزمطابق خواست او درقندھار زمينھای در 
ه منطقۀ کاريز عينوبخشيد واو را خوشنود ساخت تا ديگر از داعي

داکتر زيرکيار در کتاب جديدخود به . پادشاھی امان هللا خان نام نبرد
داعليحضرت ) جنرال يارمحمدخان(دی «:اشاره ميکند اين نکته چنين

غازی امان هللا، اعليحضرت غازی محمدنادرشاه او غازی شاه 
 محمودخان په Qس ليکنو فرمانونه او تحسين نامی لری او ھم د

اعليحضرت غازی امان هللا خان له خوا په شاه خپلواکی نه وروسته د
خان  دامنيت له امله جنرال يارمحمد[که ورکړه شويدهځجوی کی م

 چی په شاه جوی د ملکيت په نادرشاه نه ھيله وکړه وزيری له محمد
محمدنادرخان . بدل کی ورته دکندھار په ښار کی ملکيت ورکړه شی

دجنرال وزيری مينه . ْفورا د دغی ھيلی دپوره کولوفرمان صادرکړ
دجنرال "دکندھار ښار دعينو انا مينی پخوا کی ده او خلک ورته 

  )266صله عبدارحمن خانه تراشرف غنی،زيرکيار،( ]وايی"کاريز
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  ازدھممقاله دو

  

  

  اھميت جرگه عليخيل پکتيا 

  درنجات کابل از چنگال سقويان

)٢١ /۵ /٢٠١٧( 

  

فيض محمدکاتب را به سال قبل من کتاب تذکراJنق:ب دو
معرفی گرفتم وازاينکه مولف شاھد زنده حوادث دوران حاکميت بچه 
سقو بود وچشمديدھای خود را از چگونگی به قدرت رسيدن او و 
دست اندازی دزدان ھمراه  او به مال وناموس وعزت  مردم کابل 
بطور روزمره نوشته است، واز اقوامی که بخاطر منفعت شخصی در 

 وطن وپريشانی اقوامی که خود بدان منسوب بودند، نبودند، فکر تباھی
ودزدان سقوی را تقويت وحمايت ميکرده اند،مگر مردم ھزاره  و 
وردک و ميدان که ھيچ پيوند تباری با شاه امان هللا نداشتند، با قبول 
خطرات جان ومال خودبه حمايت از آن شاه ترقيخواه برخاستند و با 

  .  وآنھا را بارھا شکست دادندقوتھای سقوی رزميدند

درپايان معرفی کتاب ودر نتيجه گيری از محتوای کتاب 
من برای قدر شناسی ازاين مردم با صراحت نوشتم که  تذکراJنق:ب،

ھيچ قوم ديگری مثل قوم ھزاره واقوام  وردک وميدان وبرخی از 
ردند رجال با نفوذ کنر ، از شاه امان هللا در مقابل بچه سقو دفاع نک

  . واز خود مقاومت نشان ندادند
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د خپلواکی او « مدتی بعد آقای  داکتر زيرکيار زيرعنوان 
 جانبازیسھمگيری و مقاله مفصلی نوشتند و در آن از) یګړغلواکی ج

ھم در جنګ استق:ل مردم وزيرستان ومسعود و ژوب وکند وغيره که 
سھم  سقو هوھم در جنګ برضد بچ

. ردندکيادآوری  موثر داشتند،
معلومات داکتر زيرکيار تازه و برای 
من نو بود وبه ھمين خاطر من آن 
مقاله را به دری ترجمه کردم و 

. درافغان جرمن آن:ين به نشر سپردم
داکتر زيرکيارمنبع مقاله خود را 
کتابی نشان داده بود که از طرف 
جنرال يار محمدخان وزيری نوشته 

 مي:دی ٢٠٠٠شده بود ودر سال
 صفحه در Jھور پاکستان به ٣٨۵در

  .چاپ رسيده بود

، قوماندان کتاب خاطرات جنرال يارمحمدخان وزيریخوشبختانه 
محمد  در واقع خ:ء کتاب فيض نگ سقويان، جلشکرنجات کابل از 

/ 1308 ماه ميزان 25 ماه سنبله تا کاتب را در ثبت وقايع 
رکات قبايل تحکتاب اين  به سخن ساده تر.  پرميکند1929اکتوبر15

وزيری وجاجی وديگر عناصر ضد حکومت سقاوی را در جنوب 
 گرفته از چنگ سقويان تصميمکشورکشور، جای که برای نجات 

  . دميشود، توضيح وتشريح ميکن

 زيرکيار از قلم داکتر )دخپلواکی او غلواکی جګړی(در مقالۀ 
وبی داستان فتح کابل توسط قبايل وزيرستان و اقوام جاجی جنميتوان 

بسر کردگی جنرال يارمحمدخان وزيری وسپھساJرنادرخان وجرگه 
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 چگونگی ھا وتعھدات او را با سران قبايل وزيری وجاجی پکتيا و
  .مطالعه کردبچۀ سقو را از دروازۀ شمالی  ارگ  فرار 

داکتر زيرکيار در اين مقاله بيشتر توجه خود را برتوانائی ھای 
 جنرال يارمحمدخان يادت ق تحتستانرزمی وجنگی قبايل وزير

، ھم در ستانمعطوف ساخته بود تا نشان داده باشد که مردم وزير
نقش ) سقوی(»غلواکی«وھم در جنگ  ) استق:ل(»خپلواکی«جنگ 

مھم وچشمگيری داشته اند، و استق:ل افغانستان مرھون قربانی ھا 
  افتخار اين قربانی ھامګروجان بازيھای مردم وزيرستان می باشد، 

بجای مردم وزيرستان،به سپھساJرنادرخان تعلق گرفت  واو به حيث  
  فاتح تل وقھرمان جنگ استق:ل شناخته شد؟؟؟

شاه امان هللا خان اشاره ھای داکتر زيرکيار ھمچنان به نامه 
بدست ] مايار[توسط عبداJحد خان ش ١٣٠٨ حمل ١٢ميکند که بتاريخ

 رسيده بود وشاه از جنرال يارمحمدخان وزيری در شاھجوی ق:ت
 تن از مشران 14 نامه را که عنوانی 14جنرال وزيری خواسته بود تا 

وزيرستان نوشته بوده به آنھا برساند واز آنھا بخواھد که برای نجات 
ب:  جنرال وزيری ]1[.کشوراز چنگ سقويان امان هللا را کمک نمايند

صعب ستانات در کوھ  پيادهایپ بابعد از ھفت شبانه روز سفرمعطلی 
سران رساندن نامه ھای شاه به با  خود رابه وزيرستان رسانيد والعبور

مرکز وزيرستان " وانه"قبايل ديدار وگفتگونمود وسپس آنھا را در 
برای جرگه فراخواند و با تشريح وضعيت سياسی افغانستان وشاه امان 

 تا هللا پيغام شاه غازی را برای جرگه قرائت نمود واز ايشان خواست
مردم وزيرستان  که شاه امان هللا غازی . از شاه امان هللا حمايت کنند

را از دل وجان دوست داشتند ب: درنگ آمادگی خود را برای کمک 

                                                             

بحوال��ۀ جن��رال (800،ص 2015-1880زيرکيار،ل��ه امي��ر عب��دالرحمن خ��ان ن��ه تراش��رف غن��ی- 1
 )143-140وزيری، ص
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به شاه ابراز داشتند و شش ھزارمرد جنگجوی از اقوام مختلف 
وزيرستان آماده پيکار با رژيم سقوی شدند و اين آمادگی خود را با 

  .واتن ابراز داشتندنواختن دھل 

بقول آقای زيرکيار که از آدرس کتاب خاطرات جنرال وزيری 
 ]١٩٢٩ اپريل ٢١ [ شمسی١٣٠٨در تاريخ اول ثور «سخن ميگويد

» دھل واجرای اتن«با نواختن  ًتقريبا شش ھزار لشکر مسلح قومی
م: فضل الدين مشھور بعد از اتن  .بسوی افغانستان به حرکت افتادند

سخنرانی ھيجان انگيزی ايراد نمود و برای لشکر دو  ه شھزادهب
دراين «خان يکی اينکه درھواداری از امان هللا : سفارش مھم نمود

ت:ش ميکند  که از  «ديگر اينکه  و»خدمت عظيم سھيم ميگردند
  از آنپس .»طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری خود ايستاده کند

از لحاظ  ک ھـر ي،و ھفتي خــانانګورخان، دلبازخان، زنګي خان 
  :عسکری بر سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد ورزيدند

  ؛ بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم خود است  - )اول

 جنرال ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم  «-)دوم
تمام لشکرھای قومی ] جنرال[را بحيث جرنيليارمّحمد خان وزيری 

  ،»انتخاب کرده ايم

ح کامل کابل ، تحت قيادت او روان خواھيم تا فت« - )سوم
  1) مقاله دخپلواکی اوغلواکی جگری:منبع(».بود

به ھرحال وقتی لشکروزيرستان به اورگون رسيد، مطلع شدند 
  ثور از غزنی به ق:ت عوت کرده اند،۴که شاه ولشکرقندھار در 

  . ثور راھی برمل وزيرستان شدند۴بنابرين لشکر وزيرستان نيزدر 

                                                             

 به سبک خودش پيغام کتاب را می گيرد وگاه داخل قوس ناخنک وگاھی خارج داکتر زيرکيار،-  1
  . ماخذ بيان ميکند که عبارت فوق يک نمونه روش کارايشان استدقيققوس ناخنک بدون ذکر
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به اين نتيجه رسيد که  جنرال  وزيری :يار درادامه مينويسدزيرک
را بدور خود ) مسعود( مسيديک بار ديگر لشکرھای قومی وزير و

جنرال وزيری .   به حرکت آورد سقوي برضد رژيموجمع کند 
د تا اين مجرگه کرد وفيصله بعمل آقومي با بزرگان وسران بـرمل در

حمله اورګون  اول برمرکز نظامی  ،بار لشکر مسلح داخل پکتيا گردند
جنرال  با اين پ:ن لشکر .کنند و بعد به استقامت کابل بحرکت افتند

به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی  ١٣٠٨در روزاول جوزای وزيری  
) موڼـډې(نزديک اورګون مقابل قلعه نظامی  دراورګون  رسيد و 

   .توقف کرد

ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢ [١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 
به سقاويان، . قلعه اشغال گرديد د و با سرعتشحمله بر قلعه نواخته 

تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  ، و دندجنرال وزيري  تسليم ش
  ».بغل کشی وخوش آمد گفتند

دراينجا  به نظر ميرسد که آقای زيرکيار تحت تاثير جذات 
نظامی از جنگی لشکر وزيرستان قرارگرفته باشد، زيرا فتح يک قلعه 

آقای زيرکيار از مقاومت لشکر .دست مخالفان مسلح کار آسانی نيست
سقوی وتلفات طرفين ياد نميکند واينکه بعد از فتح قلعه جنرال وزيری 

  .قوماندان لشکر دست به چی اقداماتی زد، چيزی نميگويد

 رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د« :زيرکياردر ادامه ميگويد
برای نادرخان نامه ّجنـرال يارمحمد خان وزيری  . قرارداشتیجاج

ای فرستاد واظھار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان هللا خان با تو 
 «مگر جواب خط جنرال وزيری. يکجا بسوی کابل حرکت ميکنيم

   1.»دوباره نيامد

                                                             

است، ) جواب نامه  نيامد(را  داخل گيمه گرفته است،وھدف آن » دوباره نيامد«جمله زيرکيار،- 1
  .دارد، بجای آن ماخد نامه در کتاب مھم بود که نشان نداده استکه لزومی به داخل گيمه  ن
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داکتر زيرکيار اين را ھم توضيح نميدھد که لشکر نجات از اول 
 3ا از دست سقويان فتح ومتصرف شدند تا جوزاکه قلعه ارگون ر

ميزان که به عليخيل رفتند درمدت چھار ماه درکجا بودند و چی 
ميکردند؟ برای روشن شدن موضوع من  از آقای اياز نوری که کتاب 

  .جنرال يارمحمدخان وزيری را دارد، پرسيدم 

  کتاب)٢٠٧(در صفحه «  :آقای نوري آزادي چنين پاسخ دادند 
. درج است»  د ارګون په کw د جوزا د مياشتی لښکر کشی«عنوان 

 ھجری لمريز د جوزا اوله ١٣٠٨د « : نوشته است)٢١۴( در صفحه
 جنګياليو سره ۶۵٠٠نيټه وه چې زه د خپلو وزيری او مسودي 

 ھجری لمريز ١٣٠٨د :  آمده است٢١٨در صفحه .اورګون ته ورسيدم
وې چې زمونږ له خواء کال د جوزا د مياشتی د اولی شپې لس بجی 

و به حواله تحرير . جګړه پيل شوه)  سقاویمقر قواء جنګی[پر ک:ء 
 روز را در بر ١٩ ھمين عنوان محاصره اين قلعه ٢٢٣صفحه 
 جوزا غوند مشر ٢١ بتاريخ ٢٢۴و به حواله صفحه .ميګيرد

ًعبدالغياث سقاوی شخصا نزد جرنيل يار محمد خان آمده و تسليم 

 لشکر تحت قيادت يار محمد خان ٢٢۶-٢٢۵ صفحه به حواله.ميشود
نسبت فصل سال و موجوديت کوچی ھای مخالف غازی امان هللا، 

 .برای انتظار اواخر فصل تابستان، واپس به وزيرستان رفته است
ًيعنی وقفه نسبتا بزرگ را که مورد سوال شما قرار گرفته است لشکر 

خط تحميلی سپری يار محمد خان در خانه ھای خويش در ان طرف 
دريچه نظريات ، ٢٠١٧/ ۵ / ٢٣ اياز نوری آزادی ،(  ».کرده اند

  ) افغان جرمن آن:ينتالروپ

از مکتوب نادرخان به جنرال وزيری  درمقاله خود،زيرکيار
ش جنرال وزيري ش«:ومجبوريت ھای نادرخان ياد ميکند ومينويسد

مواد   وح ، و س:ونيم ھزار جنگجوی ورزيده در اختيار داشت
 نادرخان و مگر. بدست آورده بود اورګون ه را از قلعه نظامی خوراک
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برادرانش نه سرباز و نه س:ح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز 
آنھا در ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آرام نبودند،  .وس:ح تھيه کنند

در .  رو برو بودندسقاويان با تھديدات خـوست و څمکـنیچرا که در
جنرال و برادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ نادرخان  شرايطی چنين

 وزير و  به قوماندان لشکرنادرخان.  در دھنديارمّحمد خان وزيری تن
  : نامه ای با اين مضمون فرستاد) جنرال يارمّحمد خان وزيري(د عومس

، ]مسيد[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«
 .ما در جنگ استقwل برای من معلوم شده استشجاعت ومردانگی ش

 .امروز بازھم وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است
 طـريق قطاع السارق و از دست يک اعليحضرت  غازي امان هللا خان 

 .ھر گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی ميسوزد. به خارج فرار کرده است
خود اتـفاق و اتحاد که با ميکند تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني ننگ وغيرت

جنرال وزيری، ( -  »محمد نادر.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن 
  )٢٣٨-٢٣٩صص

 جنرال وزيری با لشکر نجات عازم عليخيل :زيرکيار ميگويد
 ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ربــيع الثانی  20پکتيا ميشود ودر 

مّحمدنادرخان ا در آنجرســد و ميځاځــی به عليخيل ] ١٣٠٨مــيزان 
بيرون آمده بود، از تمام سران چاوڼۍ از» لباس افغانی«که در 

کرد وخوش آمد   قومی استقبال  وبا ھريک آنھا بغل کشیمشرانو
حاجی جـانخان، سيدخان، (: جیاج بزرگان دلير و باغيرت قوم. گفت

 سران قومی نان وغذای  :وعده سپردند که پت خان ولـي،سربلــندخان
رستان را بر ذمه خود ميگيرند و به نوبت درخدمت شان لشکر وزي

، به استراحتگاه خود رفت، نادرخان بعد از ادای نماز شام . ميباشند
. پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه نزد خود خواستو

مّحمـد نـادرخان آنجا  سران نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند ودر
 21 فردای آن  .ا دست بر سينه استقبال کرداز آنھ) چوڼۍ(در بيرون 
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] ش١٣٠٨ ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/ ربيع الثانی 
ماده تعھد کردند که چند ١۵سران جنگ نجات ومحمدنادرخان باھم در

پس از نجات وطن قدرت به امان هللا يا به يکی از : تای آن اين است
به  امان هللا خان  بازگشتتا ؛ اعضای خانواده اش  تسليم داده ميشود

 ؛  بحيث کفيل مقام سلطنت اجرای وظيفه نمايدّ محمد نادرخان کشور،
 . از ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی اعwن عفو شود...

با «نگاه داشته شوند، وبعد » نجات وطن «مگربنديان جنگ تا زمان 
در قرآن با ما «محمد نادر خان پس از آن . آزاد شوند» عزت واحترام

. »جرگه گردن می نھد.... امضا کرد که به تمام فيصله ھای 
  )دخپلواکی او غلواکی جگری:مقالۀ(

آقای اياز نوری آزادی که ازھواداران جدی امان هللا خان [
ومخالف سرسخت نادرخان است، خطاب به آقای داکترنبی مصداق در 

ل يار  کتاب خاطرات جرني٢۵٣رابطه به ھمين جرگه بحوالۀ صفحه 
محمد خان وزيری نکات مھمی را اقتباس نموده که برای تکميل مقاله 

اوچنين . داکتر زيرکيار کمک ميکند» دخپلواکی او غلواکی جګړو« 
   :مينويسد

  :   غونډهلمړیساQريخيلو کښې زموږ مشرانو او د سپاھپه عل 

کله چې موږ مشران د مولوي هللا نواز او فيض محمد ګرديزي  
ًوڼی ته ورسېدوسپاه ساJر صاحب شخصا موږ خپل په ملتيا چ

وروسته تور چای راوړه شو او په جرګه . ميلمستون ته رھنمائي کړو
  ...باندې پيل وشو

   د نادر خان وينا«

د څښټڼ تعالی زيات او زيات شکرونه ادا کوم، چې ! عزيزانو
ستاسو په څېر مېړنو سره يې زما م:قات مھيا او تر سره کړ او ھم 
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حد ذات شکرونه ادا کوم، چې تاسو د قوم ننګيالي مشران د مرياڼي د ا
يار محمد خان په زيار او کوښښ سره د وزيرستان څخه چې د 
انګريزانو تر اثر Jندی دئ د خپل افغان وروڼو او خويندو د عزت پر 

زه د .  رارسيدلي ياست  ځای کولو او د وطن د نجات لپاره تر عليخيلو
 مل ملګرو او د خپلو دوو وروڼو شاه محمود او ځان او نورو راسره

شاه ولي په نمايندګي ستاسو راتګ ته ھزار ھزارھر کلی او ښه 
ستاسو ھغه جنګيالي چې د خوست په جګړه کښې په .  وايم  راغ:ست

د اصحابو په کتار ) ص(شھادت رسيدلي دي، هللا پاک دې د نبي کريم 
انستان په تاريخ کښې به د کښې حشر کړي، يقين او باور لرم چې د افغ

. ھغه شھيدانو او ستاسو ھر ننګيالي نوم په ط:ئي خط سره ليکل کيږي
زما پوره . اجازه راکړئ چې د زړه خواله ھم درسره وکړم! عزيزانو

شپږ مياشتې ووتې چې د جنوبي په غرونو کې د مقدس ھدف په نيت 
ه او ت:ش استوګن او مسافر يم، په دې اوږده مدت کښې ھر څه مې ھڅ

وکړ، چې د پکتيا ولس په څنګ کښې ودروم د ھغه ھم څه نتيجه په 
ھغوی مالره دا ګوته نيسي چې ما ولې پخپل نوم باندې . Jس رانغله

حضرت نورالمشايخ ھم زما په وړاندې د . سلطنت نه دئ اع:ن کړی
دلته د اعليحضرت امان هللا خان په نوم . جنوبي قومونه راپارولي دي

امان هللا خان ھم مجبور شو چې .  سره سر له تن څخه بيلېږييادولو
وطن پرٻږدي، زه ھم اوس ډٻر نا اميده او پرٻشانه يم او نا اميدي 

اوس چې تاسو عزيزانو د افغاني ننګ او غيرت .راباندې غلبه کړې ده
د پر ځای کولو لپاره م:وې تړلي دي زما اميد قوي دئ چې په ګډه به 

   ».… اب شوان شاء هللا کامي

  د جرنيل يار محمد خان وزيري وينا

نن چې دا ننګيالي او جنګيالي د عليخيلو ! سپاه ساQر صاحب« 
ره ډګر کښې خپل کاکونه پخوي، دوی خاص د اعليحضرت يپه سپ
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غازي امان هللا خان د ھغه فرمان په اعتبار راغونډ شوي دي چې د 
ې ما لره وزير  کال د حمل په دولسمه نيټه په شاه جوی کښ١٣٠٨

  ».… صاحب عبداQحد خان سپارلی وه

 ١٣۴٨د « : اغوستی اماني مخکښې ليکي) کفن(دغه کپن
ټه وه چې سھار په لسو بجو ين٢١ھجري قمري کال د ربيع الثاني 

باندې د عليخيلو په چوڼی کښې چې د محمد نادر خان مقر وه د 
Qر محمد مشرانو غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کښې سپاه سا

نادر خان، کرنيل سردار شاه محمود خان، مولويي صاحب هللا نواز 
خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان منګل، زمرک خان ځدران، 
سنګ خان منګل، عبدالغني خان ګردٻزی، فيض محمد د حاجي نواب 
خان زوی، غونډ مشر صاحب نور محمد ګردٻزی، سردار صاحب 

 خان ورور، فقير محمد خان مومند د امين جان د اعليحضرت امان هللا
اعليحضرت غازي امان هللا خان په دوره کښې د جنوبي سمت د 
ځنګلونو رئيس، حاجي صاحب جان خان سربلند، سيد خان او ليپت 
خان د ځاځيو د ګل غونډی، شېر جان تڼی، سدو خان تڼی، شاديخان 

ې ګډون دوړ او د وزيرو او مسودو ټولو مشرانو زما تر قيادت Qند
د جرګې او غونډې د ګډون کوونکو د اوږدو خبرو نه … درلود

وروسته موږ مشرانو او سپاه ساQر محمد نادر خان په دې Qندينۍ 
  :پرٻکړه تعھد او پيمان وکړ

 مادې ذکر ١۵ مخونو کښې پوره ٢۶٠ - ٢۵٩دلته د کتاب په 
  . راوړم  مادې۶-۵-۴-١شوې دي، چې زه ليکونکی دلته ورځينې 

د ټولو قبيلو او قومونو مشران دې خپل جنګيالي  :ی مادهلومړ
  .وطن ته تر نجات ورکولو پورې ترغيب کوي
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د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساQر صاحب په : څلورمه ماده
عليخيلو کښې ځای پر ځای وي او کرنيل شاه وليخان دې د سپاه 

  .ساQر په وکالت د لښکرو سره مل وي

نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي  د وطن د :پنځمه ماده
امان هللا خان سلطنت کولو ته راوغوښتل شي او يا دې د ده د 

څومره يوه واضحه  [ .خيلخانې څخه وبل اھل ته سلطنت وسپارل شي
فيصله شوې، يعنی حتی د غازي امير امان هللا خان د انکار په 

ي د صورت کښې ھم جنرال نادر خان مطرح نه وه، بلکې د مشر غاز
کور څخه کس يو ورور يې بايد زموږ د افغانستان پاچا ټاکل شوی 

  ]وای، ليکونکی نوری 

 د اعليحضرت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې - مادهشپږمه 
  1]».به سپه ساQر صاحب د سلطنت وکيل وي

 ماده 15يک فيصله در چنانکه ديده ميشود جرگه عليخيل 
 برای يک  تاريخ نگار بسيار هگانمواد پانزده که ھريک از  صادرکرد

دراينجا ھم آقای زيرکيار وھم آقای نوری ازادی از پراھميت است، 
  . ندصرف نظر کرده ادرج تمامی آن مواد 

درحالی که از نظرمن اگر جرگه عليخيل براثر تقاضای نادرخان 
و مشران اقوام مختلف پکتيا بشمول بزرگان وزيرستان تحت قيادت 

ان وزيری صورت نميگرفت و در آن يک تعداد جنرال يارمحمدخ
شرايط مطرح  ومورد فيصله وتصميم سران جرگه  قرار نمی گرفت، 
نه کابل از چنگ سقويان نجات می يافت ونه نادرخان به سلطنت 

به ياد شھدا وجانبازان پشتون در جنوب " مينارنجات"ميرسيد ونه 
د ازاين بنام که بھتراست بع[غرب چمن حضوری در دروازۀ Qھوری 

                                                             

  ٢٠١٧/ ۵ /١٧افغان جرمن آنwيند داکترنبی مصداق نه يوه پوشتنه،،محمداياز نوری-  1
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يد ونه ظاھرشاه ميتوانست برپا ميگرد] دروازۀ پکتيا مسمی شود
  .برای مدت چھل سال براين کشور سلطنت کند

ازاين است که ميگويم، جرگه عليخيل پکتيا، درنجات بخشی 
مردم کابل  وسرنوشت آينده افغانستان ھمان قدراھميت دارد که 

  .انستان اھميت داشتمذاکرات راولپندی برای حصول استقwل افغ

بنابر تقاضای من باQخره آقای نوری ازادی متن پانزده فقره 
اکنون ببينيم که دراين يی فيصله جرگه عليخيل را به نشر سپرد و 

  داشت؟ چی نکاتی را در بر شده ومطرح جرگه چی چيز ھای 

  توسط  ابتدا متن فيصله جرگه را که بزبان پشتو نوشته شده و

 نوری آزادی از کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری شاغلی محمداياز
وسپس . اقتباس شده،نقل ميکنم وسپس آنرا به دری ترجمه می نماييم

  .تبصره مختصری برمواد آن خواھيم داشت

  

  جرگه عليخيل ، به اشتراک بزرگان قبايل وسپھساQرنادرخان

  ) خاناعادۀ سلطنت برای امان هللا: ھدف (

  )1929 سپتمبر1308/26 ميزان 4= 1348 ربيع الثانی 21:تاريخ(

  

  :نامھای سران جرگه عليخيل

کتاب خود به ارتباط  ٢۶١ - ٢۵٨ رصفحاتجرنيل وزيری د «
آن جرگه مھم  که تعھدات آن در قرآن با سپھساQرنادرخان امضاء 

  ھجری ١٣۴٨  ربيع الثانی٢١تاريخ :شده است، چنين مينويسد
 عليخيل  که مقر سپھساQر  صبح در عمارت چونیده قمری ، ساعت 

 سپاه ساQر دراين جرگه. نادرخان بود، جرگه بزرگان قومی داير شد
محمد نادر خان، کرنيل سردار شاه محمود خان، مولوي صاحب هللا 
نواز خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان منګل، زمرک خان 
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فرزند ځدران، سنګ خان منګل، عبدالغني خان ګردٻزی، فيض محمد 
اجي نواب خان ، غونډ مشر صاحب نور محمد ګردٻزی، سردار ح

 اعليحضرت امان هللا خان ، فقير محمد خان برادرصاحب امين جان 
اعليحضرت غازي امان  عھدردجنوبی  سمت رئيس جنگwتمومند 

ګل ازهللا خان ، حاجي صاحب جان خان سربلند، سيد خان و ليپت خان 
تمام ان تڼی، شاديخان دوړ و ر جان تڼی، سدو خيغونډی ځاځی ، ش

 بعد از بحثھا …اشتراک داشتند  تحت قيادت منو مسود وزيربزرگان 
بزرگان قومی وسپھساQر به نکات  وتبادل نظرھای طوQنی، مشران و

د داکترنبی مصداق نه يوه ،محمداياز نوری( : آتی توافق کردند
   )٢٠١٧/ ۵ /١٧افغان جرمن آن:ينپوشتنه،

  :ن په پنځلسو مادو کښې تړون بشپړ متد

 د ټولو قبيلو او قومونو مشران دې خپل جنګيالي وطن ته تر -١
  .نجات ورکولو پورې ترغيب کوي

ل وي او د يو، ځاځيو او ګردٻزيانو لښکر دې ب د ځدرانو، منګل-٢
  .ل وييړو او تڼيو د جنګياليو لښکر دې بوزيرو، مسودو، دو

   او جګړې ټول امور به د  د حبيب هللا د طرفدارانو سره د جنګ-٣

  .ږييانو په پرٻکړه او فيصله تر سره کمشر

 د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساQر صاحب په عليخيلو کښې -۴
ځای پر ځای وي او کرنيل شاه ولي خان دې د سپاه ساQر په وکالت د 

  .لښکرو سره مل وي

  د وطن د نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي امان هللا خان-۵
لخانې څخه وبل يه راوغوښتل شي او يا دې د ده د خسلطنت کولو ت

  .اھل ته سلطنت وسپارل شي

 د اعليحضرت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې به سپاه ساQر -۶
  .صاحب د سلطنت وکيل وي
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 حقاني علماو او مشايخو د طريقت ته دې په درنده سترګه وکتل -٧
  .شی

 په ھغه طريقه سره وشي، څنګه  د عسکرو روزنه او پالنه دې-٨
  .چې د يو مملکت پادشاه د خپلې کورنۍ د غړو روزنه او پالنه کوي

 د ولس د لوټولو او بد اخيستلو څخه دې د حکومت د مامورينو -٩
  .Qس ونيول شی

   ھغه کسان چې د وطن د نجات له پاره د ځانونو او مالونو څخه -١٠

  اخلي او په تاريخ کښې ر شوي دي، حکومت دې د ھغوی يادښت ويت

  .دې ثبت شي

 د وطن د نجات د حاصلولو نه وروسته دې د ناجي لښکرو د -١١
  .شھيدانو او معلولينو وارثانو ته معاشات او مکافات مقرر شي

ګړه کښې تباه شوی دی  څنګه چې د افغانستان پوځ په کورنی ج-١٢
 او ر صاحب منصبانو د خاورې او حکومت سره خيانتياو ھم يو شم

غداري کړې ده، نو د ناجي لښکرو مشرانو او افرادو ته دې په پوځ 
  .کښې دندې ورکړل شي

 لمريز کال د ثور ١٣٠٨ د وزيرو او مسودو د لښکرو مشرانو د -١٣
د مياشتې څخه بيا تر دې ګنټو پورې د وطن د نجات او د تاج او تخت 

د وطن د . ديد بيا اعادې له پاره په کروړونو کروړونو افغانۍ لګولې 
نجات نه وروسته دې ھغه لګښتونه محاسبه شي او د حکومت د 

  .خزانې څخه دې د لښکرو مشرانو ته تاديه شی

 ھمدا ګنټه دې د حبيب هللا ټولو پلويانو ته عفوه او بخښنه اعwن -١۴
  .شي

پ��ورې وس��اتل ش��ي او د  د جګ��ړې بن��ديان دې د وط��ن ت��ر نج��ات -١۵
ه عزت او احت�رام س�ره رخ�صت ک�ړل دو وروسته دې پينجات تر حاصل

  )١٨/٠۵/٢٠١٧آزادي، افغان جرمن آن:ين نوري اياز محمد( .شی
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  :ترجمۀ دری فيصله جرگه عليخيل در پانزده ماده

تمام بزرگان ورؤسای قبايل جنگجويان خود را تا نجات -  - ١ 
 .کامل وطن ازچنگ سقويان ترغيب وتشويق نمايند

، ځاځی و ګردٻزيھا جدا  لشکرھای اقوام ځدران، منګل-٢
 .باشند ولشکرھای اقوام وزير، مسعود، دوړ و  تڼی،جدا باشند

با فيصله ] کلکانی[ تمام امور جنگ با طرفداران حبيب هللا -٣
 .وتصميم مشران وبزرگان قومی به پيش برده ميشود

در ] نادرخان[ تا زمان فتح کابل، سپھساQرصاحب -۴
  شاه ولی خان به  ]دگروال[ی او کرنيلوبجا. جابجا باشد]پکتيا(عليخيل

 .وکالت از سپھساQر با لشکر ھمراھی کند

 بعد از نجات وطن از اعليحضرت غازی امان هللا خان برای -۵
ويا به کسی ازخانواده وی .سلطنت کردن به وطن دعوت بعمل آيد

 .سلطنت سپرده شود

 تا بازگشت دوبارۀ اعليحضرت غازی امان هللا خان به -۶
 .وکيل امور سلطنت باشد ]نادرخان[  سپھساQر صاحبوطن،

 . علما ومشايخ حقيقی به چشم عزت واحترام ديده شوند-٧

 تربيه و توجه به حال عسکر بايد به ھمن طريقی صورت -٨
بگيرد مثلی که پادشاه از اعضای خانواده خود تربيت ومراقبت 

 .مينمايد

 خوری  مامورين حکومت بايد از چور وچپاول و رشوت-٩
 .دست بردارند

 کسانی که برای نجات وطن از جان و مال خود گذشته اند، -١٠
 !ثبت شوند] نام آنھا[حکومت آنھا را ياد داشت نمايد و درتاريخ  

پس  از نجات وطن بايد به وارثان شھيدان ومعلولين -١١
 .لشکر نجات معاشات ومکافات تعيين و پرداخته شود
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غانستان در جنگ داخلی تباه شده  از آنجای که اردوی اف-  ١٢
اند ويک تعداد صاحب منصبان با حاک وحکومت خيانت ورزيده 
اند،بنابرين بايد به بزرگان لشکر ناجی در اردوی افغانستان وظيفه 

 .ومناصب نظامی داده شود

 تا ھمين ١٣٠٨بزرگان لشکر وزير ومسعود ازماه ثور -١٣
 لکھا وميلونھا افغانی اکنون برای نجات وطن واعاده تاج وتخت به

پول از جيب شخصی خود مصرف کرده اند،بايد پس از نجات وطن، 
  مصارف اين مشران محاسبه گردد واز خزانۀ حکومت به افراد لشکر 

 .وبزرگان شان پرداخته شود

سراز ھمين لحظه به تمام طرفداران حبيب هللا عفو اعwن  -  ١۴
 .شود

اشته شوند وبعد از  اسيران جنگی تا نجات وطن نگھد- ١۵
   ».حصول نجات با عزت واحترام رخصت شوند

  

  :  فيصله نامه جرگه عليخيل تبصره بر

  نشان ميدھد که در  قبل از ھمه  پکتيا جرگه عليخيل  هفيصله نام

  اقوام مختلف ،ع:وه براقوام وزيری ومسعود،تنی ودوړ، آن جرګه 

  ).دومماده  (. اندهرديزی شامل بودگپکتيا مثل ځاخی، ځدران، منګل، و

 تصريح ميکند که ھدف اين لشکر کشی بغرض ۶ و۵و ۴ مواد
نجات افغانستان از چنګ رژيم سقوی، برای اعاده سلطنت مجدد شاه 

شت شاه غازی به وطن ، گبرامان هللا غازی بوده است وتا زمان 
وکالت امور مملکت را برعھده خواھند ه ھساJرنادرخان، بپس

بستگان ، يکی از دشاه از قبول سلطنت اباورزنودرصورتی که .داشت
  .زيده خواھد شدگبه پادشاھی بر) سراج(خانواده سلطنتی 

 بسيار با اھميت دھم مادهدرميان بقيه مواد اين فيصله نامه، 
،به اين معنی که در ماده دھم تصريح شده است تا از آنانی که در ستا
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 د،ود را فدا ميکننخزندگی  حيات و ھاسقوي ب:یراه نجات کشور از 
خاطره ايشان دولت بايد نام ھای آنھا را ياد داشت وثبت تاريخ نمايد تا 

 به ھمين .دکنن ايشان قدردانی فداکاری  ازفراموش نگردد وآيندگان 
 مينار يادګار نجاتخاطر بود که نادرخان به ياد  اين جانبازان شجاع 

ن راه به کابل جای که لشکرھای نجات از آ ،را در دروازه Jھوری
  پکتيانامھای برخی از بزرګان قومی اعمار نمود ووارد شده بودند، 

  .را در آن منار ثبت نمود

به نيز حايز اھميت زياداست،زيرا در اين ماده  ماده يازدھم،
مکلف است دولت اطمينان ميداد که ند ويا شھيد ميش آنھايی که معلول و
در نظر گرفته عاش مناسب  حقوق وم، ومعلولينءتا به وارثان شھدا

 نجات ه  که کمر بیاين امر برای جنګجويان. تاديه نمايدوعندالموقع 
کشور بسته بودند در امر پيروزی  بردشمن مشوق وسايق کابل وتمام 

  . بشمار ميرودخوبی

 پرداخت مصارف لشکرکشی مردم وزيرستان ماده سيزدھم ،
يب خود متقبل شده سال از ج  تا ميزان ھمان١٣٠٨وررا که از ماه ث

  .بودند، بردوش دولت ميگذاشت تا پس از محاسبه به آنھا پرداخته شود

وابسته   وپيش از پيش  افراد  بيانگر عفو عمومیماده چھاردھم
به رژيم سقوی است تا به دشمن بفھاند که اگر شمشيربرزمين گذارند، 

واين يکی از .واز جنگ ومقابله درگذرند، مورد عفو قرارميگرند
  .بھترين مواد اين فيصله نامه شمرده ميشود

خوشبختانه دراين فيصله نامه کدام ماده ايکه مردم قبايل را 
ازقبيل بطور خاصی مشمول امتيازات مستمری دولت کرده باشد،

معافيت  ازخدمت عسکری ويا عدم تاديه ماليات به دولت وبخشيدن 
تھام ھای که وا. زمين وکاريز ومعاش دسترخوان باشد، ديده نميشود

برخی از وکwی شورا در روزھای رأی اعتماد صدراعظمان دھه 
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ديموکراسی به آدرس مردم جنوبی کشور دراين ارتباط ميزدند، ھمه  
  .بی اساس بوده وجنبۀ تبليغاتی وعقده گشايی داشته اند

  به اھميت مسايلزمانش،متاسفانه ما افغانھا خيلی ديرتر از 
غرور شايد  علت اين امر . ی بريمی مپسرنوشت ساز وطن خود 

بيجای ناشی از بی پروائی و کم توجھی ای باشد که ھيچيکی ازما خود 
  . را از ديگری کمترنمی شماريم وھريک به اصط:ح من خود ھستيم

کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری بعد اه گھرمنظورم اينست که 
شتون پاز جانب تحصيل يافته ګان  مي:دی ٢٠٠٠از چاپ در سال 

 متن کامل  ويا آقای داکترزيرکيار بطورھمه جانبه معرفی ميگرديد،
که  ٢٠١۵سال   در قبل از اين يعنیرا کتياپ جرګه عليخيل نامهفيصله 

ګنجانيده  را به نشر رسانيد، خود)د خپلواکی اوغلواکی جګړی (مقاله
 جواب آنھايی را بدھيم  ميتوانستموامثال من خوبتر منمی بود، شايد 

ابراز مخالفت ميکردند   ٢٠١۶ با اعمار مجدد مينار نجات درسال که
  .شمردند می و آنرا مخالف وحدت ملی

ھنګامی که تعدادی از روشنفکران ھمه بخاطر داريم که 
مينار ميخواستند سنگ تھداب ان پشتون مقيم کابل گبزراستادان وو

بسته بعضی از نويسندگان واند، بگذارْنجات را مجددا درجای سابقش 
وصدا انداخته بودند که اعمارمجدد مينار  سر به مافيای شورای نظار

نجات وحدت ملی را تخريش ميکند، وچند تن از صاحب نظران افغان 
درھمين پورتال اسنادی را از Jب:ی تاريخ کشوربرون دادند که نشان 
ميداد در اين مينار لوحه سنگی وجود داشته که در آن نامھای برخی از 

در ھمان گيرو دارھيچ کسی . وبزرگان قبايل پشتون نقر شده بودسران
از آنھای که کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری را داشتند متوجه اين 

 وچيزی دراين باره ندسند مھم تاريخی واز جمله ماده دھم آن نشد
در دفاع ازاين اقدام ملی وقدر شناسانه ، ورنه ما ميتوانستيم ندننوشت
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وزيرستان، دJيل  وقبايل پکتيا  نامه تاريخی جرګه برويت اين فيصله
  .و مستند تری ارايه کنيم براھين قوی تر و

  

  :نتيجه 

جنرال يارمحمدخان وزيری که خود در جرگه  عليخيل جاجی 
شرکت داشته و بعداز سخنرانی سپھساQرنادرخان ، خودش ھم 
سخنرانی نموده است، پس از جرح وبحث ھای مفصل اعضای جرگه  
به اتفاق آرا چنين فيصله ميکنند تا برای نجات افغانستان از چنگال 
سقويان واعاده سلطنت به شاه امان هللا خان، تا حصول پيروزی  

سپس .برزمند و از سر وجان ومال خود در اين راه دريغ نورزند
فيصله جرگه را در پانزده ماده می نويسند ودرپای آن سران جرگه 

 و ان ھمراه با سپھساQر نادرخان امضاء ميکنندوزيرست اقوام پکتيا و
برای پايبندی طرفين به تعھد خود آنرا در قرآن نيز داخل وشخص 
جنرال يارمحمدخان وزيری با سپھساQرنادرخان در حاشۀ آن امضاء 

  .می نمايند

،  که با ھدف نجات ١٩٢٩بدينسان جرگه عليخيل پکتيا در
ت مجدد به شاه امان هللا کشور از سلطۀ سقويان، واعادۀ   سلطن

غازی تدوير يافته بود بطورجدی تصميم گرفت و درظرف کمتر از سه 
ھفته بچۀ سقو را از ارگ فراری نمود و امور سلطنت در کف 

ازاين لحاظ ، اطwع بر يکايک مواد فيصله اين . نادرخان قرارگرفت
جرگه  سرنوشت ساز، برای من ھمانقدر مھم  وبا ارزش است که 

. بود برای استقwل کشور با اھميت ١٩١٩ندی درپصلح راولات مذکر
ولی  با دريغ که پس از فتح کابل وتخليه  ارگ سلطنت از وجود 
سقويان، نادرخان با زيرکی وزرنگی خاصی سلطنت را درپانزده 

 غصب نمود،وخود را پادشاه )١٣٠٨ميزان ٢٣( ١٩٢٩اکتوبر
 يدوارکننده وياد آوری از امسخناننادرخان  سران قبايل را با .ساخت



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

177

ھرگز به عھد خود وفا لی و. داداطمينان تعھد و امضای خود در قرآن 
 بعد از سرکوب نمود بلکهننکرد وسلطنت را به شاه امان هللا اعاده 

سقو وھوادارانش با صدورفرامينی بنام سران ومشران پکتيا ودادن 
طرفداران    امتيازاتی به ھريک آنھا را از کابل رخصت نمود  وسپس

شاه مھجور را يکی بعد ديگری با قساوت وسنگدلی ازميان برداشت 
  :و اين گفته سعدی  مصداق پيدا کرد که 

  تو از چنگال گرگم در ربودی       

  ! وليکن عاقبت گرگم توبودی

  پايان
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  دھم زسيمقاله 

  

  کشور يابرگی افتاده از تاريخ 

  ان برضد سقويقيام قندھار
  

له امير عبدالرحمن نه تراشرف غنی (داکتر زيرکيار، درکتاب جديدش
»  هڼد تاريخ يوه دپامه لويدلی پا«زيرعنوان) 2015- 1880احمدزی 

نکته  ترجمه نمود،»برگی افتاده از تاريخ«که ميتوان آنرا به دری 
قبل از فتح يام مردم قندھار برضد سقويان در مورد آغاز ق  راجالبی

نصير ھنر پشتون واز قول ، هشد کابل توسط قبايل جنوبی متذکر
، )فرزند مرحوم محمدرسول پشتون، موسس نھضت ويش زلميان(

 ميزان 17درتاريخ : قندھاری ميگويد رشادپوھاند ع:مه بحوالۀ 
 کابل نجاتيعنی يک ھفته قبل از)  1929 اکتوبر 9( شمسی1308
قندھار بسرکردگی مردم  قومی پکتيا ووزيرستان،ھای لشکر توسط 

 خيروجان معينبارکزی و سردار مھردلخان بارکزی وقاضی شکور
سردارسيدجان  وسردار  ، و)پدرک:ن حامدکرزی( پوپلزائی

سدوخان الکوزی و وسيد اشرف آغا  عبدالوھاب خان محمدزائی و
 با دسته ]پدر عصمت مسلم[زقوم خان اچکزی وحيات خان اچکزی

ريق دروازه ھای  شکاپور ودروازۀ کابل  از طجات  مسلح قومی 
قشله سقوی که مسلح با توپ وتفنگ بودند حمله کردند وسپاھيان بر

 را در سقويانديری نگذشت که .  محاصره نمودندرانظامی سقويان 
ووقتی اين خبر به بچۀ سقو رسيد، .تمام سنگر ھای جنگ شکست دادند

  .  من نيز ختم شداظھارداشت که وقتی قندھار از دستم رفت،پاچاھی

  ).328زيرکيار،ص  (
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زيرکيار ع:وه ميکند که در نتيجه اين فتح درکابل منار نجات 

اما نام ھای فاتحين قندھار را در منارنجات .وليسۀ نجات ساخته شدند

نورمحمدتره کی آن منار را در ظرف چند دقيقه با خاک برابر .نيافتم

» !ھيچ  آدم عادی نميکندکرد،) مترقی"(مترکی"کاری  که آن آدم .کرد

  )329ص(

  :تبصره براين ياد داشت

نکته مھمی که بايد روشن شود اينست که چرا مردم قندھار در 

ھمان ھفته ھا و ماه ھای اول دست به قيام برضد سقويان نزدند وخود 

و گذاشتند تا سقويان ھرچه دلشان  را از شر اشرار سقوی نجات ندادند

 وپنج ماه بعد دست به قيام زدند؟ کليد اين ميخواھد در حق مردم بکنند

رمز را من از حکايت يکی از فرزندان قندھاری يعنی از زبان زلمی 

کرزی پسر آغامحمدخان کرزی نويسنده وژورناليست معروف 

علت قيام قندھار اين بود که روزی يکی از . قندھاری دريافتم

ی خوش عساکرسقوی جلو دکانی ايستاده شد که در قفسی يک کينر

سقوی از دکاندار پرسيد اين . الحان با بسياربی تابی خواندن ميکرد

کينری نراست يا ماده، دکاندار جواب داد نراست، سقوی طعنه گويا 

خوبست که درميان مرغان اينجا نرپيدا ميشه که صدای خوده «:گفت

درميان مردم اين شھرتا حال صدای نری را ) مگر من(بکشه، مگم

 لحظاتی که اين سخنان ميان عسکر سقوی ودکاندار رد در» .نشينده ام

وبدل ميشد، مھردل خان بارکزی نيز در داخل دکان ايستاده بود 

من دراين «:وميخواست چيزی بخرد، ولی اين جمله سقوی که 
 به رگ غيرت سردار »؟!شھرنری را نديده ام که صدای خوده بکشد

د که تا به سقويان مھردلخان برميخورد وھماندم با خود عھد می کن



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

180

ثابت نسازد که درقندھار نرھای زيادی  زندگی ميکنند، از پای نخواھد 

از ھمانجا يکراست به منزل خسرخود عبدهللا خان پوپلزائی در . نشست

کرز می رود وموضوع طعنه زدن سقوی را به قندھاريان،بيان ميکند  

 خان و ًطبعا خسرخيلش عبدهللا. واز  قيام برضد سقويان سخن ميراند

حاجی خيروجان پوپلزی نيز از اين سخن متاثر ومتحسس ميشوند واو 

اوسپس با سران . را در سامان بخشيدن به قيام تشويق وحمايت ميکنند

وبزرگان ديگر اقوام نيز شنيدگی ھا واحساس خود را بيان ميکند 

. وطالب اتحاد ويکدلی اقوام در بيرون کردن سقويان از قندھار ميشود

ختانه تمام سران اقوام حمايت خود را ازمھردلخان بارکزی ابراز خوشب

 بيرق سفيد 23 شمسی 1308 ميزان17ميکنند وسرانجام در روز 

ازگروه ھای  شورشی اقوام مختلف در شھر قندھاربلند ميشوند واز دو 

دروازه معروف شکار پور ودروازه کابل برسنگرھای سپاھيان سقوی 

 در برابر قيام کنندگان مقاومت ميکنند طبعا سقويانی که. حمله ميکنند

کشته ميشوند وآنھای که مقاومت کرده نميتوانند راه فراردر پيش 

 سردار مھردلخان که رھبرومحرک اصلی قيام بود، بزودی. ميگيرند

 را از وجود سقويان تصفيه مينمايد  وخود زمام حکومت قندھار قندھار

 ھاشم خان از راه کويته وارد اما يک ھفته بعد سردار. بدست ميگيرد

سردارمھردلخان به سردار ھاشم خان برادر نادرخان . قندھارگرديد

اع:م داشت که قندھار را برای شاه امان هللا از سلطه سقويان گرفته 

سردار ھاشم خان ،به . است وتا بازگشت شاه امان هللا آنرا حفظ ميکند

موضوع درکابل بحث خوانين وسران قندھار پيشنھاد کرد که براين 

. سران قندھار عازم کابل شدند.ميشود وبنابرين باھم بکابل می رويم 

در بين راه در مقر يا غزنی يک بار ديگرسردارمھردلخان حمايت 
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خود را از پادشاھی امان هللا خان تکرار نمود ولی سردار ھاشم او را 

 کسی مورد تھديد قرارداده گفت اگر يک بار ديگر چنين حرفی را از

خوانين ھريکی عاقبت .بشنوم با ھمين تفنگچه او را نابود خواھم نمود

خود وکار خود را درک نمودند وديگر حرفی دراين مورد برزبان 

درکابل نادرخان با سران قندھار م:قات نمود و به . نياوردند

سردارمھردلخان مقام نايب ساJری بخشيد و به اين عنوان مانع 

ساير . شد ودر واقع او را تحت نظارت گرفتبرگشت او به قندھار

  خوانين را نيز به وظايفی گماشت وبا امتيازاتی بنواخت ودرکابل زير

  .نظارت گرفت
  

  

  :ګزارش داکترزيرکيار

 کې] بحران ونجات[تابکـپه ـيس ّمـحمد ګل مـومند د ان

علی احمد خان د  امان هللا خان د حکومت له ړنګيدلو وړاندې،  
ته تللی و او ھلته يې د امان هللا خان د )  ننګر ھاراوسني(مشرقي 

دو نفـر « خو. واکمنۍ په راپـرزيدلو سره د خپلې واکمنۍ اع:ن وکړ
از منصبداران مھم و با نفوذ مشرقی بود که علی احمدخان را از 

محی الدين انيس، بحران و (».سلطنت طلبی ميخواستند مانع آيند
ت د ولس په رضا او اتفاق رامنځته دليل يې داو چه که سلطن). نجات

  د مشرقي د .کورنئ  جګړه به نور ھـم و غځيـږينشي، کړکيچ  او 
قواو کوماندان مّحـمد ګـل مومـند او کڼـډ ک مشر سـيـد حسن خان ورته 

لـومړی بايد «وويل چې اوس د بيعت اخيستلو وخت نه دی، بلکې 
ی دواړو سره Jس خو علي احمد خان  د ھغـو» .ھيـواد نجات ومـومي

په ګريوان شو، او د خپلـو عسکري وسايلو سره د کابل په لـوري 
خو په Jر کې ورته ھاشم خيلو ماتې ورکړه او وسلې يې . وخوځيد

ايـن حادثه  تا يک اندازه علی احمد خان را «. ورنه راغـوڼـډې کـړې
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د » .ٔبه خوف و ما يوسيت انداخت
ه د علی احمد خان د بې باکۍ لـه امـل

  .ج:ل آباد ښار ګـډ وډ شو

 په مشرقي کې دوه ډلې رامنځته 
  يوه   د سـقـاوي )  ١:شوې

تـبليغـاتو ډله وه، او پـه مقابل کې 
ډله چې چورليـز يې فـرقـه  )٢،يـې

مشرمّحمد ګل مـومنـد اوکرنيل مّحمد 
. حسن خان جــوړکړی و د و لس د جوړجاړي او يووالي خلک وو

شينوارو د علی احمد خان . ونه جـرګې ته رابللدوی دواړو به قـوم
َھست و بود چور و تاراج نمودند، مخصوصا قصه شراب نوشی «

انـيس » .علی احمد خان مھمتريـن عــلت تنفـر اقـوام از ايـشان بود
کاږي چې په ھـــيــواد کې جــنګـونــه روان دي او قـومــونـه ھم 

دغــه مھـال مّحــمد . ي مطمئن نه دي چې څـه ډول پـريکړه وکـړ
)  اوسنئ پکتيا او پکتيکا( نـــادرخان د پښتـونخـوا لــه Jرې جنــوبی

 )مخونه٩٨-١٠٢ انيس، بحران ونجات،  (.تـه راننـوځــي

کې د ګرديـز خلک د نورو خلکو ) پکتيا او پکتيکا(په جنوبي
خو ھيڅوک نه . ډزې ډوزې ھـرې خوا روانې وې. سره مخالف وو

بدګمانۍ ډيرې . چې څوک د څه لپاره او د چا په ضد جنګيـږيپوھيدل 
د غې وضعې  د . وې ، خاصتا د مّحمد صديق خان فرقه مشر په اکله

سپه ساJر نادرخان په نقشې چې د قومونو په يووالي راچاپيره وه  ھم 
منګلو او ځدراڼو ځانونه له اتحاد نه څڼډې ته . يو څه منفي اغيـز وکړ

ګرديز د ادارې لپاره عبد الغنی خان د لعل ګل  و دګرديـزيان. کړل
ځوی د ملکي ادارې لپاره اوسيد مّحمدخان د نظامي ادارې لپاره غـوره 

 )١۵٧ تر١۵۵ او ١٢٣ مخونهبحران ونجات،(:کړل
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 ٩=١٩٢٩ اپريل ١٩)٣٠ حمل په/د وري١٣٠٨ د لمريـز

 يوه مھمه تاريخي پيښه دا وه چې د مشرقي(١٣۴٧  ذولقاعده
د ) جرګه،ھيئت( »وفـد«کسيـزه  ١٣٠ له سيمې نه يو) ارننګري(

يا «د دغه وفـد مشر . جنوبي قـومونو سره د مذاکرې لپاره راورسيد
موکل عمومی اقـوام عwوه بر اين نماينده ھا، آقای محمد ګل خان 

برای ] ّمحمد نادرخان[ سردار واQ سپه ساQر صاحب. مھمند بودند
ٔشکـريه ايـن «، »بيرون قـلعه بر آمدنداستـقـبال وفـد چـند قدمی 

استـقبال و ايراديه ای را از طرف عموم مشرقی و نماينده ھای آنھا، 
 په شپه کې د مشرقي ھيئت ».نمودند] مـومنـد[ّجناب محمد ګل خان 

چې د مشرقي د ولس مفکوره پکې منعکسه ) مرامنامه(» Jيحه«يوه 
په دغه . ه شريکه کړهشوې وه، د جنوبی ولس سره  د مذاکرې لپار

Jيحه کې د مشرقي د ولس دريځ خوندي شوی و، او په کې  د امان هللا 
خان افـراطي کارونو او نورو مطالبو ته  لکه د بچه سقاو عيبونو او د 

غوڅه «پـه دې پسې يې،  خپله . واکمنۍ غصب ته  ګوته نيول شوې وه
د را بـا ی خويد صورت ايـن نارضائبا«څرګنده کړه چې » پريکړه

امضاآت عموم اھالی مشرقی و جنوبی برای بچه سقـو بفرستيم تا به 
ء پادشاھی را   موجب اين اخطار، بايـد از سلطنت بر طرف شده مسئله

اګر بلفعل اين اخطار را قبول . برای انتخابات عمومی واګذارشود
نکرد ما اقوام باJتفاق ھيچ استراحت وبه ھيچ مشاغل حياتی متوجه 

يم شد تا زمانيکه اين شخص غاصب و سافـل را با عموم نخواھ
طرفـداران اصلی او به قصاص اصرار و تـباھی وطن که موجب شده 
اند،نرسانيم وچون ھيچ حرکت اجماعی بدون از داشتن يک زعيم و 

َز آنرو ما عموما زعامت و قائد يا پيشوا به انجام رسيده نميـتواند، ا

را که تا امروز در ] مّحمد نادرخان[بی سردار سپه ساJر صاحپيشواي
ٔصحنه وطن مظھر خيلی احساسات خيرخواھانه  و ھميشه در اجراآت 
وعمليات خويش نمونهء بزرګ اعـتدال و دور انديشی  بوده، تعھد می 
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َکنيم که فردا و ک: در زير نـقـشه و ھدايت شان بوده تا  اينکه به َ
س زياتوي چې دغه پروګرام محی الدين اني» .يممطالب خويش نايل بياي

َازطرف عموم کسانی که درين مجلس بودند که غالبا از «) مرامنامه(

يــيد  وتصـديق  ٔخوانين و ک:ن شوندګان جــنوبی ھستــند به خيلی تا
ګويا اين حسن تلقی نشان ميداد که آمدن وفـد مشرقی برای . تــلقـی شــد

 نــور قــومــونه به چې ».فردا تاثير خود را کماھـو حقه خواھد کرد
 ١٣۴٧ ذولقاعده ١١ =١٩٢٩ اپريل ٢١ =١٣٠٨ ثور١(راتلل

، ھمغه د مشرقي پـريکړه به ور ته لوستل کيدله او ) سپوږميز
د دغې پريکړې خبر .  به ھغوی منله او Jسليک کوله» َعموما«

خو ھغوی په . زرمټـو او کټوازيانو ته چې سليمانخيل وو  واستول شو
ل چې امان هللا خان دې له افــغــانستان نه ووځي، او دې ودريـد

ورپــسې که بـچه سقــاو د واکمنۍ وړتــيا ونــلري،بله Jر دې ولټـول 
 تر ١۵٩ :انيس(]. په  سليمانخيلوکې حضرت مجددي ډيـر نفـوذ Jره[شي

  ) مخونه ١۶١
  

  :تبصره بر اين روايت زيرکيار
 بطورغير مستقيم با توجه به روايت فوق، داکتر زيرکيار

 تن خان وملک بحيث نمايندگان مردم 130ميخواھد بگويد که 
ننگرھار، بسرکردگی  محمدگل خان مومند به پکتيا رفتند تا به 
نادرخان بگويند که آنھا  به اعادۀ پادشاھی برای شاه امان هللا موافق 

آنھا اين خواست . نستند و خواستار سلطنت شخص نادرخان می باشند
ا در قطعنامه ای گنجاندند وآنرا برای نادرخان در خود ر

بعد از قرائت قطعنامه . حضورخوانين ومشران پکتيا، قرائت کردند
کسانی که آن را تائيد ميکردند، در زير آن امضاء  ميگذاشتند، اما 
وقتی اين فيصله نامه را برای امضاء به مردم سليمان خيل که مريدان 

ادند ، آنھا از امضاء اين قطعنامه ابا حضرت شوربازار بودند، فرست
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ورزيدند وامضاء خود را به شرط خروج شاه امان هللا از قندھار 
  .معطل نمودند

بنابر تذکرات کاتب ھزاره،که من ھنگام معرفی کتاب تذکر 
اJنق:ب او به آن اشاره کرده ام، نادرخان سه يا چھاربار جنگجويان 

گر سوق داد، اما در ھر بار جنوبی را عليه نيروھای سقوی تا لو
قوتھای نادرخان پس از برخورد مختصر با سقويان از جنگ دست 
ميگرفتند و در ميان خود اخت:ف پيدا ميکردند و واپس بخانه ھای خود 

کاتب اشاره ميکند که جنرال سقوی محمدصديق خان با . برميگشتند
 ايجاد سران  پکتيا اخت:ف دادن رشوت به خوانين پکتيا، در صفوف
  .ميکرد تا از حمايت نادرخان دست بگيرند

بفرار از صحنه ]نادرخان[يک باردر ھنگامی «  بقول فرھنگ،
موفق گرديد که غوث الدين خان احمدزائی معروف به بچۀ جانداد 

» برای دستگيرنمودن وسپردن اوبه دولت آمادگی ميگرفت 
  )578ص،(

کردگی جنرال  تا آنکه در اخير سپتمبر لشکر وزيرستان به سر
يارمحمدخان وزيری به جاجی وارد گرديد ودر عليخيل پکتيا جرگه 
ای تدوير شد وفيصله ای را تصويب کردند که ھدف آن نجات کابل از 

  .سلطه سقوی وگرفتن سلطنت برای شاه امان هللا خان بود

نی برای بقدرت رساندن نادرخان در درون لشکرنجات ا کساام
محفل )  ميزان23( اکتوبر15فتح ودر کارميکرد وھمينکه کابل 

 و بزرگان کابل وسران لشکرفاتح در تاJرس:م خانه جمع شدند،
نادرخان نطق مختصری نمود، اشخاص از قبل تعيين شده از جا بلند 
شدند وشخص نادرخان را به پادشاھی تبريک گفتند وديگران برسم 

محمدخان تائيد کف زدندو مبارک باد گفتند وبدينگونه جنرال يار
  .وزيری را در برابر يک عمل انجام شده قراردادند
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جنرال نادرخان ميدانست که چگونه سران ومشران قومی پکتيا 
او با دادن رتبه ھای اعزازی و معاش . و وزير ومسعود را راضی کند

مستمری وبخشش زمين وباغ وسرای وغيره توانست بزرگان قومی را 
ده بودند، راضی وخوشحال از کابل که او را در فتح کابل ياری رسان

به جنرال وزيری نيزمطابق خواستش درقندھار . رخصت نمايد
زمينھای در منطقۀ کاريز عينوبخشيد واو را خوشنود ساخت تا ديگر 

اين نکته در کتاب جديد داکتر . از داعيه پادشاھی امان هللا خان نام نبرد
داعليحضرت ) انجنرال يارمحمدخ(دی «:زيرکيارچنين بيان شده است

غازی امان هللا، اعليحضرت غازی محمدنادرشاه او غازی شاه 
محمودخان په Jس ليکنو فرمانونه او تحسين نامی لری او ھم 
دخپلواکی نه وروسته داعليحضرت غازی امان هللا خان له خوا په شاه 

دامنيت له امله جنرال يارمحمدخان [که ورکړه شويدهځجوی کی م
 چی په شاه جوی د ملکيت په ادرشاه نه ھيله وکړهن وزيری له محمد

محمدنادرخان . بدل کی ورته دکندھار په ښار کی ملکيت ورکړه شی
دجنرال وزيری مينه . ْفورا د دغی ھيلی دپوره کولوفرمان صادرکړ

دجنرال "دکندھار ښار دعينو انا مينی پخوا کی ده او خلک ورته 
  )266زيرکيار،ص (]وايی"کاريز

ود جنرال وزيری ازصدراعظم شاه محمود خان نيز  گفته ميش
در ناحيه ميوند قندھار و نھرسراج ھلمند نيز زمين گرفته بود وخود از 

اما ھيچگاھی . خوانين وزمينداران نامدارقندھار وميوند بشمار ميرفت
شاه امان هللا را از ياد نمی برد وازاينکه شاه به او در شاه جوی ک:ت 

ًپايان سفر اروپائی خود شخصا به ديدن جنرال زمين داده بود ودر 

  .وزيری بخانه او در شاه جوی رفته بود، باخوشحالی  ياد ميکرد

  !روانھای ھردوی آن ھا شاد باد 
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  دھمچھارمقاله 

  هللا خان؟ امان ياهللا کلکانی بود  تاراجگر خزانه ارگ حبيب

 2016/ 15/8 -نويد نابدل 

 

 

هللا کلکانی در کابل که به گفته مردم با  درپی خاکسپاری حبيب

ريشخندی و افتضاح تمام به پايان رسيد، تعدادی از ھواخواھان او 

هللا دزد نبود چون ثروت ارگ را غارت نکرد و  مدعی شدند که حبيب

هللا خان را به دستبرد به خزانه ارگ متھم ساختند،  برعکس امان

 .ادعايی که پايه تاريخی ندارد
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حزب « را در سايت »تذکراJنق:ب«ھايی از کتاب  بخش

 خوانديم که فيض محمد کاتب درباره جنايات و چپاول» ھمبستگی

ديدھايش را بيان داشته  هللا و يارانش به تفصيل چشم ھای حبيب گری

 را در اختيار دارم که توسط )١(افغانستان«ای از جريده  نسخه. است

اين نشريه ھمان زمان . شد روشنفکران افغان در ھند بريتانوی نشر می

 ھايی از آن را هللا خان پرده برداشته بود که بخش از توطئه عليه امان

  :کنم نقل می

جا يک موضوع را به حاشيه بروم و آن  اجازه بدھيد در اين..«

جا  ايد که ھمه راجع بجواھرات و خزائن سلطنتی است، البته شنيده

ِهللا در موقع حرکت خود از کابل تمام  انتشار يافته و گفته است که امان
 قيمت و خزانه مملکت را با خود ھمراه جواھرات سلطنت و اشياء ذی

برد، اين قضيه بقدری شيوع يافت که حتی در بعضی از جرائد 

  .ِخارجی نيز اشاعت يافت، ولی حقيقت 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 و آن 

هللا را  ابق اماناين بود که در ھمان حين ورود به ارگ وزير ماليه س

احضار و تحت شکنجه قرار داد که او ورقه تصديقی بنويسد مبنی بر 

هللا خان در موقع حرکت خود از کابل تمام ذخائر سلطنتی  اين که امان

بديھی است .ُو اشياء نفيسه و پول و جواھرات را با خود برده است

  يد و شکنجه وزير ماليه بدوا امتناع از اين کار نمود ولی در برابر تھد

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

هللا شبانه امر داد،  تا حدی که من از قضايا مطلع شدم، حبيب

قيمت و وجوه را محرمانه از کابل خارج  خزانه سلطنتی و اشياء ذی
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نموده به چند نقطه کوھستان مطابق دستوری که داده بود برده، و در 

اين اقدام او از دو نظر بود، يکی اين که نشان .جا مخفی داشت آن

هللا خان با خود برده است،  بدھد، خزانه سلطنتی خالی است و امان

ديگر اين که برای روزھای سختی که شايد ھميشه انتظار آن را داشته 

باشد  باشد اين اشياء را در کوھستان که موقيعت جنگی مھمی دارا می

 ٢٩، سال اول، شنبه، »افغانستان«جريده (» .مخفی ساخت

 )١٩٢٩ نوامبر ٢ – ١٣۴٨اJول  جمادی

 

 ١٩٢٩ نوامبر ٢، »افغانستان«ای از جريده  صفحه

» جرقه ھای آتش در افغانستان« استيوارت در کتاب ريه تالی

 :نويسد که نتيجه تحقيق عميق او از عصر امانی است، می
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ھا گفت که من  هللا خان زمانيکه به ھند رسيد به برتانيوی امان«

ھا  در يک منطقه دور از سرحد افغانستان زندگی ميکنم، که افغان

کند، آرزو  توقف میريزی  بدانند که من نزديک شان نيستم و خون

دارم که به صفت يک دھقان در ايتاليا به سر برم و آرزوی برگشت 

به افغانستان ندارم اين اغتشاش مرا غافلگير ساخت و باعث تعجب 

ام، تمام  ھای خارجی ذخيره نکرده من يک پول ھم در بانک. من گرديد

دارايی من چيزيست که فع: در نزدم موجود است که معادل 

باشد که بايد با برادران و ديگر  ھزار روپيه برتانيوی میچھارصد

آمد ھای آينده را  بدين ترتيب نتايج و پيش.... ھمراھانم آنرا تقسيم نمايم

منشی قبول کرد، وی افزود شما بايد بدانيد که من   با شجاعت و بزرگ

خرج نيستم، من شب و روز برای  مانند پادشاه ايران ولگرد و فضول

م خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش سعادت مرد

، »جرقه ھای آتش در افغانستان«(» .دھد وجدانی و روحی می

  )١٨۴، ترجمه يارمحمد کوھسار کابلی، ص ١٩٧٣

هللا خان يک نامه که در ھند چاپ کرده   امان١٩٣٠در سال «

ينکه ھا را مبنی بر ا بود، مخفيانه در افغانستان پخش کرد و تمام تھمت

ھا حسابات  وی مقدار زياد ثروت کشور را با خود برده و در بانک

باز نموده نيز رد نمود و ادعای پوچ خواند، وی نادرخان را به 

  )١٨۶ھمانجا، ص (» ...گری، حيله و فريب متھم کرد فتنه

تاريخ عصر امانی را » جرقه ھای آتش در افغانستان«نويسنده 

  :ه استبا اين جم:ت به پايان رسانيد

ھا را خواندم، Jکن در  ھا بدگمانی و خيانت در اسناد برتانيوی«

من دريافتم که در . افغانستان بعضی مواقع وفاداری و صداقت را يافتم
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هللا خان،  ھای مانند خواب ديدن ھای امان بين خاکسترھا و خواب

شود اکثرا اخگر از  عنقايی نھفته است، ھنگامی که آتش خاموش می

کشد  ماند و اگر پکه زده شود، شعله يکبار ديگر زبانه می ا میآن به ج

هللا خان آتشی را افروخت و خاموش گرديد، اما اخگر يا  چنانچه امان

ور باقی ماند  ھای آن دوباره به آتش مبدل گرديد و تا امروز شعله جرقه

  )١٩۶ھمانجا، ص (» .و خاموش نشده است

_______________________________  

در ھر حال «: نويسد ياد ميرغ:م محمد غبار در مورد اين جريده می زنده )١

مبارزۀ روشنفکران افغانستان به تبليغات شفاھی و قلمی در داخل کشور منحصر 

هللا ارتباطی  امان بعضی از اينھا با افغانان مبارز در خارج و منجمله شاه. نماند

را بمبارزه " افغانستان"د، جريدۀ ئی در عبور از کشور ھن برقرار کردند، و دسته

اين جريده توسط مرتضی احمد خان يکی از . عليه رژيم نادرشاه کشاندند

ھای ھندوستان ھنگام اغتشاش افغانستان، بزبان دری منتشر گرديد و از  افغان

راجع (تماميت ارضی و استق:ل کشور در برابر ادعاھای بعضی جرايد ايرانی 

از طرف روشنفکران افغانستان که خود در داخل سخن زد، لھذا ) به ھرات

البته نشرات چنين .... نميتوانستند جريده و ارگانی داشته باشند بخوبی استقبال شد

ھا نبود، پس  ئی ديگر به نفع سلطنت افغانستان و ھم مطبوع خاطر انگليس جريده

ف طبق پيشنھاد وزارت خارجۀ کابل، جريده از طرف حکومت انگليسی ھند متوق

حکومت انگليس با سليقه مخصوصی . و مرتضی احمد خان داخل زندان گرديد

که در چنين موارد داشت، خ:صی مرتضی احمد خان را مشروط بموافقت 

ًحکومت افغانستان نمود، و باينصورت مرتضی واداشته شد که کتبا از شخص 

ات ، جلد دوم، صفح»افغانستان در مسير تاريخ«(» .نادرشاه معذرت بخواھد

  ):سايت ھمبستگی افغانستان:منبع)(١٣۵ و ١٣۴

http://www.hambastagi  

  

  يک سند تاريخی،با امضای شاه امان هللا برضد فساد اداری
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بازھم سند تاريخی ديگری از 
دوران پرشکوه  امانی به 
دست آمده که در آن توجه و 

هللا خان  امان برخورد جدی 
اين شاه عادل و وطندوست 

ان خطاکار را به مامور
دورانش ميتوان ديد و از آن 

 .آموخت

اين سند که در آرشيو ملی 
شود،  افغانستان نگھداری می

 قوس ١٣فرمان مورخ 
هللا   با امضای امان١٣٠٢

خان عنوانی وزير عدليه 
است که از او خواسته است 
تا معاش دوماھه رئيس 

ضای خويش عwئم غيرحاضری خود را با ام«ھيئت تميز را به خاطر اينکه 
 .کرده است کسر و تحويل خزانه نمايد» محو

افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک خواھد شد که فردی به 
هللا خان زمام امور را بدست گرفته ابتدا کشور را از سلطه  پاکی و جديت امان

ھايش را بر احساس مسئوليت و دلسوزی در  بيگانگان خwص کند و بعد سياست
  ».  ريزی کند بر منافع ملی پايهبرا

  )  2016/ 5 /26ويب سايت ھمبستگی، مورخ  (

  

  



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

193

  

  

  دھم چھارمقاله          

  

  دشمنی مستوفی الممالک پدراستاد خليلی

  با مشروطه خواھان

ميرزامحمدحسين خان پدر استاد خليلی ، يکی از رجال مقتدر 
اين . ومقرب دربارھای امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان بود

) بلقوامندانی امنيه واستخبارات کا( شخص از کتابت در اداره کوتوالی
کوتوال جبار ومعروف اميرعبدالرحمن (در زيردست نائب ميرسلطان

شروع بکارکرد و ھمين که به دھليزدربارپا نھاد بر اثر نمامی ) خان 
و شيطنت به امير، ميرسلطان را به کشتن امير داد وخود برجايش 

  1 .تکيه زد وميرزا عبدالرؤوف را به معاونت خود برگزيد

ميرزامحمد ": ب نقل ميکند که غبار ازقول فيض محمدکات
حسين خان، سردفتر سنجش کوتوال کابل وميرزا عبدالروف خان 
نائب او مقرر شدند و ازاين دو شغل بزرگ رعب عظيم وخوف عميم 
در دل خلق انداخته امور بس شگفت وھنگفت بر روی روزگار آورده 

   2."کارھای آشکار او نھفت بسيار کردند

ال،در رأس گروھی از ماموران سپس ميرزامحمدحسين کوتو
ياد " شش کwه"قدرتمند دولت قرارگرفت که مردم از آنھا بنام 

                                                             

  2017/ 1/6احسان لمر،مقاله مخالفان مشروطيت،مستوفی الممالک، افغان جرمن آنwين،- 1
  652،ص1غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 2
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بقول غبار، .ميکردند و تنفر و انزجار خود را از آنھا نشان ميدادند
، عبارت بود از تشکيل يک اداره سنجش محاسبات امور شش کwه"

د حسين مالی و تعيين دارائی محکومين که سرشتۀ دار آن ميرزا محم
کوتوال و اعضايش ميرزا عبدالرؤف خان نايب کوتوال، ميرزا محمد 
قاسم خان روزنامچه، ميرزا سيد محمود خان قندھاری، ميرزا 

اينھا برای ابراز حسن . شيرعليخان و ميرزا غ:م حسن خان بودند
خدمت به اميرعبدالرحمن خان بسا خانواده ھا و مردم بيگناه را به 

   1 ."و تحريف محاسبات وغيره برباد نمودندعناوين باقيداری 

البته ھريکی از اين کوتواJن براثر ظلم وستم  وبکارگرفتن 
انواع شکنجه ھا برافراد متھم، باJخره خود محکوم به اعدام گرديدند 

اولی بدستور امير عبدالرحمن .وھريکی از  درختی حلق آويز شدند
 حلق آويز شد و به حيات خان ودومی به حکم شاه امان هللا از درختی

  .رعب آور پراز خوف ووحشت شان خاتمه داده شد

( در عھد امير حبيب هللا خان وقتی مقام مستوفی الممالک 
مستوفی « به ميرزا محمدحسين خان تعلق گرفت،) وزارت ماليه

الممالک ادارات استيفا و امور مالی کشور را در معرض بيع و شری 
ور اعم از اراضی و گمرکات ھمه در اجارهء قرار داده بود، ماليات کش

اين مستاجرين ھر نوعی که . مستاجرين خائن گذاشته ميشد
شدت فشار باQی .ميخواستند می توانستند با ماليه دھان رفتار نمايند

مردم تا جايی رسيد که از وQيات شمالی کشورمردم صدھا خانوار 
به ايران دھقان ورشکست شده بقلمرو روس وحتی از غرب کشور

   2 ».فرارکردند

                                                             

  655، ص 1غبار،ج- 1
  707، ص1غبار،ج- 2
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  مستوفی الممالک ع:وه بر امور مالی کشور، برای حفظ نفوذ 

وقدرتش برسراسر کشور، امور ضبط احواJت را نيز پيش می برد 
وبرای جلب اعتماد شاه، دست به  توطئه وطرح ھای مرگ آلود ميزد 
وبا ھمين دسايس وتوطئه ھا صدھا انسان شريف وآگاه وطن را که ظلم 

اجحاف وغارت مستوفی الممالک وھمکاران ظالم او را برمردم غير و
قابل تحمل می پنداشتند، به سوء قصد عليه اميرمتھم ميساخت وبه دم 
توپ برابر ميکرد و يا به زندان انداخته ودرزير شکنجه ھای 

او بعد از . صدمرتبه سخت از مرگ به حيات شان خاتمه ميداد
در شوربازار کابل ] دالرحمن لوديناز سوی عب[فيرتفنگچه برامير 

ًحرکات مشروطه خواھان را شديدا زير نظرگرفت ودر اجرای اين 

سوء قصد، شھزاده امان هللا خان ومادرش را شريک جرم ميدانست 
وبه امير گزارش داد که عليا حضرت وپسرش قصد کشتن امير را 

   .دارند وميخواھند نائب السلطنه را جانشين امير کنند

ی الممالک با وجود اين توطئه، با جنرال نادرخان که با مستوف
مشروطه خواھان سرمی جنباند وھمراز علياحضرت مادر امان هللا 
خان نيز شناخته ميشد،ھمراز بود و بنابرين در روزی که امير عازم 
شکارگاه کله گوش لغمان بود، قاصدی سياه پوش سوار براسپ سياه 

ه امير در محل درونته رسانيد، اما نامه از سوی مستوفی الممالک ب
. امير نامه را نخوانده در جيبش گذاشت،وقاصد بدون جواب برگشت

در . پس از آنکه امير حبيب هللا شبانه در بالين خوابش به قتل رسيد
. ج:ل آباد ، برادر امير سردار نصرهللا خان به امارت برداشته شد 

کابل مطلع گرديد، خود را ھنگامی که امان هللا از جريان قتل پدر در
اما .شاه وجانشين پدراع:م نمود، و ازاميرنصرهللا خان بيعت خواست

مستوفی الممالک امير نصرهللا خان را از اطاعت به امان هللا ممانعت 
کرد و به جنگ  وحمله برکابل تشويق نمود وپ:نی برای جنگ طرح 
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عنايت هللا وبه نصرهللا خان پيش کرد که برطبق آن خودش باسردار
خان ولشکر ايله جاری ازمردم صافی از شمال برکابل يورش ببرد ، 
اما کسان امان هللا خان قبل از اينکه اين طرح مستوفی درعمل پياده 
شود، باسرعت مستوفی الممالک وسردار نصرهللا خان، را دستگير 

  . ويکجا با نادرخان وبرادرانش به کابل اعزام کردند

  از خيانتھا وستم کاری ھا وشقاوتھا  وشکنجه چون شاه امان هللا
ھای وحشيانه مستوفی الممالک درحق  زندانيان کشور بشمول 
مشروطه طلبان وآزادی خواھان  آگاه بود، بنابرين قبل از اع:م جھاد 
برای استرداد استق:ل کشور، کارمحاکمه مستوفی الممالک، آن ج:د 

 را به جزای اعدام که حقش بود بی رحم و بی عاطفه  را تمام کرد و او
  . محکوم  نمود

فيض محمدکاتب مؤلف سراج التواريخ در مورد دسايس وتوطئه 
ھای مستوفی الممالک در قلع وقمع مشروطه خواھان اول ودوم  
وشکنجه ھای طاقت شکن آنھا،مطالب تکاندھنده ای درج تاريخ نموده 

وضد ترقی وتعالی که برای نشان دادن چھرۀ واقعی  اين مرد تبھکار 
افغانستان اقتباس آن مطالب بسيار ضروری است تا ديده شود که چه 
خانواده ھايی از دست او بر گليم ماتم نشستند وچه انسانھای شريف 
وعالی ھمت را به دست شکنجه و زندان و زوJنه وغرب وعراب 

  .سپرده است

نقض عھد وحنث سوگند مwنجم الدين " کاتب زيرعنوان
   :می نويسد " آھنگروعظيموی

مرزامحمدحسين خان مستوفی از مجلس کنگاش وسعی وتwش "
داکتر عبدالغنی خان پنجابی که به تحريک دولت انگليس چنانکه 
گذشت در خفا محفل شورای مشروطيت تأسيس کرده و قريب پنجصد 
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نفر از اعيان و اکابر شھر و ايل و احشام قبايل اطراف را باھم متعھد 
و ميرزا محمد حسين خان آگاه گرديده و خته بود و متحلف سا

حکومت مشروطه را موجب زوال استقwل و استبداد خود فھميده، با 
خامۀ حيلت و خديعت به حضور واQ  نگار داد و مwء منھاج الدين 
 نام، معلم شھزاده محمد کبير خان را با استاد عظيم نام آھنگر کابلی

خساست نھاد، درکارخانۀ دولتی .. .که از ] مشھور به برگد عظيمو[
به منصب کرنيلی رسيده بود، نزد خود خواسته و از آن دو تن که 
شامل مجلس بودند، به دساست و مژده و نويد انعام و عطيت، 
مکتوبی مشعر بر بند و بست قتل ذات شاھانه حاصل کرده، با 
عريضۀ خود در جwل آباد به حضور واQ فرستاد و دو تن که نقض 

ھد و حنث سوگند کرده برخدا عاصی شده بودند، طلب جwل آباد ع
   1» .گشتند

وقايع ماه صفر سال ( کاتب در رابطه به ھمين موضوع زيرنام
روز پنجشنبه چھارم صفر،  مw منھاج  :"مينويسد  )  قمری1327

به تعليم ميرزا الدين و استاد عظيموی آھنگر روی به شيطان نھاده 
وفی از تصميم عزم جماعۀ مشروطه خواھان محمد حسين خان مست
 Qھم به او و ھم به تحريک او، عريضۀ به سردار بر قتل حضرت وا

عنايت هللا خان معين السلطنه داده و از عريضۀ ھر دوتن و نگارش 
به القای ميرزا محمدحسين ديگر واقعات خفيه نگاران شھر کابل که 

ضور واQ رسيده ھردو  به عبارات مختلفه و مضامين واحده به حخان
تن محيل و مدسس طلب جwل آباد شده بودند، وارد آنجا شدند و 
حضرت واQ از کمال عدالت از در حصول صدق و کذب حقيقت امر 
قتل خويش، درشب ھريک از دو تن را تنھا به خلوت خواسته بپرسيد 

                                                             

ب��ه اھتم��ام داکترس��رورموQيی، (، 376، بخ��ش س��وم،ص 4ف��يض محمدکاتب،س��راج الت��واريخ،ج-1
  )چاپ انتشارات اميری،کابل



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

198

 و عريضۀ خود که ميرزا محمدحسين خانو آن دو تن برطبق تعليمات 
ا و القای او نگار داده بودند، بيان ماجرای افترا کرده و سوگند به اغو

غwظ و شداد ياد نمودند و حضرت واQ از سوگند يادکردن آن دو تن 
ًظاھرا مسلمان متيقن گرديده، در روز دوشنبه ھشتم صفر سيد جواھر 
شاه غوربندی و لعل محمد خان پسر جان محمدخان سابق خزانه دار 

 پسر ملک رحمت شاه خان وزيری و نظام الدين و پادشاه ميرخان
خان ارغنديی از غwم بچه گان خاص و احمد قلی خان قزلباش و غwم 
محمد خان رسام ميمنگی و محمد اسلم خان ميرشکار، برادر محمد 
علی خان سيقانی را که از جمله اسامی متعھدين و خدمه و عملۀ 

مه را محبوس سخت حضور بودند، در دربار عام احضار فرموده، ھ
و امر عذاب و شکنجه و عقاب نمودند و از آن دوتن سياھه اعداد 
مشترکه  مجلس مشروطه را خواسته، ايشان قرب ھفتاد نفر را 

حضرت واQ سياھه ايشان را چون ھنوز تيلفون جاری . سياھه دادند
آدم خان ) ھمدست(و موتر ساری نگرديده بود، شباشب  مصحوب 

 احمدزايی از غwم بچه گان خاص نزد سردار پسر ملک پيردوست
عنايت هللا خان معين السلطنه فرستاده، در روز دوازدھم ماه صفر از 
روی سياھه مwء منھاج الدين و استاد عظيمو ھريک داکترعبدالغنی 
خان و مولوی نجف علی خان و مولوی محمد چراغ خان برادران او 

ن معلمان مدرسۀ و مولوی محمد حسين خان و مولوی مظفرخا
] مشھور به کاکا سيد احمد لودين[حبيبيه و سيداحمد خان قوم لودی 

و ميرزمان الدين خان پسر شھزاده حسن بدخشی و غيره جمعی را 
احضار فرموده، بند ستم برپا نھاده و چون اکثر درخانه و جای خود 
نبودند، محصل ھا گماشته بعضی را در شب سيزدھم صفر چون محمد 

 محمد انور پسران ناظر محمدصفر خان و سيدقاسم پسر اختر و
مشھور به مير صاحب سيد [ميرغwم محمد چارباغی جwل آبادی 

قاسم خان که درقضيه قتل محمد نادرشاه نيز به اعدام محکوم ولی 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

199

و غيره را به ] ازطريق شفاعت حکم اعدامش به زندان تبديل گرديد
ای گرفتاران رعب و ھراس دست آورده، گرفتار و ضبط کردن خانه ھ

عظيم درقلوب عموم شھريان افتاده ولوله و غلغله بزرگی در خواطر 
و از جمله سعدهللا خان و محمد سرور . صغير و کبير جای گير آمد

خان پسران مولوی احمد جان خان الکوزائی واضع قانون جديد 
 ديوان افغانستان و عبدالقيوم خان خواھرزادۀ او که خود را پنھان
کرده خواستند خود را در افشار نانکچی نزد اعداد سواران نظام 
خاصۀ رکاب شاھی، ھمه اقوام درانی قندھاری رسانيده به جانبی راه 
فرار برگيرند و ھرسه تن در گردنۀ ده افغانان به دست آمده، قريب 
غروب آفتاب روز شنبه سيزدھم صفر لقمۀ توپ سياست گرديده  

  .ھwک و قطعه قطعه شدند

پسران ] مولوی[وعبدالرب] مولوی[و پس ازآن عبدالواسع 
عبدالرؤف کاکری و تاج محمد خان پسرمحمدعلی خان و ] مولوی[

قاضی عبدالحق و مw محمد اکبر و ميرزا شيرعلی خان بارکزائی 
چخانسوری و سه تن پسران مستان شاه درويش کابلی و غيره تا 

[ از جمله محرر اوراق روز سه شنبه شانزدھم صفر محبوس شدند و 
که از راه به مطالعه سردار محمد يوسف خان پسر ] فيض محمد کاتب

اجزای جلد اول سراج ] اميردوست محمد خان[امير کبيرمرحوم 
التواريخ را در قلعۀ متال به خانه او رفته بود، روز سه شنبه مذکور 
 از آنجا در شھر آمده و ھنگام عصر محبوس گرديده با ده تن ديگر
تحت حفاظت عده ای ازنظاميان از جای معين السلطنه رھسپار 

و مقارن با زوQنه ھای ثقيلۀ آھنين مقيد آمد محکمه کوتوالی گرديده 
اين حال از عريضۀ استدعا غwم بچه گان خاص، سيد جواھر شاه و 
لعل محمد در جwل آباد به دست غwم بچه گان داده شده در ريگزار 

نگ آمدند و از جملۀ قتله، محمد شريف خان سه کوھه ھدف تير تف
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پيشخدمت از احفاد وزير فتح خان مرحوم پس از قتل سيد جواھر شاه 
که جان به قابض ارواح سپرده بود، با حربه در دھن او زده تا 
بناگوشش ببريد و پس از آن محمد ايوبخان فوفلزائی و کرنيل محمد 

ل گريخته و در سرحد عثمان خان پسر محمد سرورخان پروانی از کاب
پس از چندی .قوم مھمند گرفتار آمده، در جwل آباد به توپ پريدند

گرفتاران جwل آباد درکابل فرستاده شده در ارگ شاھی محبوس 
   1» .گشتند

،محبوسين در دو دسته يکی با زوJنه وغره بقول غبار
در زندان ارگ سلطنتی وديگری  با ) طوق آھنين و زنجير(بغرا

بقول فيض [ًتقريبا نه سال " کوته قفلی" در زندان شيرپور بشکلزوJنه
    2 .محبوس ماندند] سال11محمد

 از جمله عبدالحسيب خان« :فيض محمدکاتب  ادامه ميدھد
 و عبدالرحمن خان پسران سردار] سيستانی.عبدالحبيب درست است[

عبدالوھاب خان پسر سردارمحمد افضل خان مرحوم پس از تحقيقات 
ميرزا محمد حسين خان مستوفی تھمت ل معلومات زياد چون و حصو

عزم قتل حضرت واQ را برھمگان بسته بود، از ديگران مقدم تر رھا 
گشته و پس از آن به تدريج يکی پی ديگری رھائی يافته و بيست و 
يک نفر ازمنسوبان سيد جواھر شاه از غوربند و پنج نفر پسران 

ج محبوس خواسته شده مال و ملک سرور خان پروانی از جبل السرا
داکتر غنی و ھر دو برادرش با سيداحمد خان ايشان ضبط گرديد؛ 

و  لودی  ومولوی محمد حسين و پسران سرورخان و پادشاه ميرخان
نظام الدين خان و غيره پس از حبس يازده سال در اول جلوس 

                                                             

  378 -377، بخش سوم،4فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ج-  1

  718،ص1 غبار،ج- 2
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وی جور رھا گرديده، از جمله مول اميرامان هللا خان غازی از زندان
 محمد حسين در وزارت معارف به منصب مدير و پس از چندی به

خطاب رئيس تدريسات نائل آمده، سيد قاسم در اين وزارت به رتبۀ 
جريده امان افغان سرافراز و ممتاز  مستشار بعد از چندی به مديريت

 آمده، خدمات شايسته از قوه به فعل آورده، محاسن مبطنۀ خود را

دادند و پادشاه ميرخان در ھنگام محاربۀ استق:ل نسبت به دولت ابراز 
کوشش مردانه کرده پس از خاتمه منازعت  دولت افغانستان با انگليس،

ھزارۀ دايزنگی  به حکومت لھوگرد مأمور شده و از آنجا به حکومت
پس از حبس پنج ) فيض محمد کاتب(و محرر اوراق .... سرافراز آمده

 چاکری خود برحال گشت و تا گرديده به ھمان خدمت و ماه رھا
تاريخ نگاری به سربرده،  روز خدمت به]  ش1304[  قمری 1343

بعد بدون صدور خطا و خيانت از م:زمت و خوان احسان دولت 
] چھارم[به اجرت به تحرير تکميل جلد سوم و اين جلد محروم و

نشين و زاويه گزين  پرداخته، بعد از خدمت سی و پنج سال گوشه
 و قضيۀ مشروطه که اسم آن را اھالی مجلس متعھد نمی خمول گشت

در خيالی که بدان متھم شدند، نبودند، از جملۀ قضائی است  دانستند و
شود که چه ستم از قوه به  که کتاب جداگانه به کار دارد که نگار داده

باری چون نگارنده . فعل آمده، چه جور ھا به روی روز محبوسين آمد
  1». اختصار بود، از تشريح آن صرف نظر نمودمزدکار و مقيد به 

  

  :امير ومحاکمه مستوفی الممالک دوم،قتل ظھورمشروطيت 

                                                             

 مقاله 18ن متن در بخش اي (380 - 376، بخش سوم ،صفحات 4 سراج التواريخ، جلد - 1
من از آن مقاله نيز سود .اسرار قتل اميرحبيب هللا خان ، باقلم داکتر کاظم نيز اقتباس شده است

  .)برده ام
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  ً عجالتا 1909با سرکوب وحبس واعدام  مشروطيت اول در

صدای عدالتخواھی وآزادی  طلبی که برضد خودکامه گی ھای امير 
حبيب هللا نضج گرفته بود،خاموش گرديد و کارتعقيب وبازداشت 
روشنفکران وآزادی طلبان در زير نظر مستوفی الممالک اوج تازه ای 

  . گرفت

، با نشرجريدۀ سراج اJخبارافغانيه، 1911دوسال بعد يعنی در 
با مديريت مرد مدبری چون محمودطرزی بارديگر ھسته مشروطيت 

  .در اطراف اين جريده شروع به رشد ونموکرد

 مشروطيت دوم غبار که خود يکی ازاعضای راديکال جنبش
اص:ح طلبان « :ياد می کند ومينويسد" حزب سری دربار"بود، از 

چون خود قدرت . ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا منزجربودند
دور يکی ازاعضای خاندان شاھی جمع  حرکتی نداشتند، بايد  در

اين شخص سردارنصرهللا خان نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد . شوند
خواھان استق:ل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به استعمار و

پس .... نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت
يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالھای در بار 

عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه ، قرارگرفت
س يک حلقۀ متجدد در بار زحمتکش ومتواضع بود که به زودی در رأ

قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را به حيث رئيس اين انجمن 
سری شامل نقشۀ کودتای نمايد، که درنظر بود امير در ج:ل آباد 

نايب . توسط عسکراز بين برده شده وجايش به نايب السلطنه داده شود
ھدت السلطنه ھم برای تحصيل استق:ل واص:ح اداره داخلی مجا

نايب السلطنه که از دولت انگليس متنفر وازادارۀ برادر ناراض . نمايد
] برای اطمينان خاطرنايب السلطنه واجرای اين کودتا. [بود، پذيرفت
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ده دوازه نفر از اعضای جمعيت سری عھد نامه يی  درقرآن تحرير 
   1».سپردند وامضاء نموده به سردار

مه را نام نمی برد ولی از غبار اسمای امضا کنندگان اين تعھدنا
کسانی که در دربار ھوا خواه شھزاده  جوان امان هللا خان بودند، 

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع «:اينطورنام می برد
ًظاھرا سپھساJر نادرخان (الدوله خان وغيره، در اردو افسران بزرگی

دھا بع(ودر خارج ھردو رجالی چون فضل محمدمجددی) وبرادرانش
، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده ديگر )شمس المشايخ

ًمردم کابل وقسما اطراف . ھمه طرفدار عين الدوله امان هللا خان بودند

ًاو را می شناختند مخصوصا درايام وکالت سلطنت که سال دوماه در 

پايتخت  ميبود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه کنندگان 
ًکسيکه او را جدا مراقبت و .  ديده و به او حسن نظر داشتندومحبوسين

پدر استاد (تعقيب ميکرد، ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک
بود که ھر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير ) خليلی

برامير وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين 
ًربار چون ھدف عمده يی در پيش داشتند،ابدا نبود وعين الدوله وحلقۀ د

بنابر [معھذا امير. دست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز نمی زدند
برعين الدوله ظنين شد و او  ومادرش را ]راپورھای مستوفی الممالک

مگر اين ھردو براثر وساطت . مورد تھديد حبس و ط:ق قرار داد
  . نائب السلطنه نجات يافتند 

در ] از جانب عبدالرحمن لودين[فيرتفنگچه برامير1918 درسال
شوربازار بعمل آمد و اين حادثه نافرجام  حلقۀ سياسی دربار را 

جواسيس مستوفی الممالک فردای آن روز کابل را . مضطرب ساخت
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بود که دکان » سروربچۀ بيوه«پرساختند ويکی از آن جاسوسان 
لرحمن لودين  را زير سيمساری در شوربازار داشت واز قبل عبدا

براثر راپور او عبدالرحمن لودين دستگيرو با طوق و . نظرداشت
ًزنجير در زندان ارگ دولتی کوته قفلی شد و متعاقبا يک دسته ديگر 

عبدالھادی : روشنفکران که ارتباطی با اين عمل لودين نداشتند از قبيل
شمس خان داوی، عبدالحميدخان کميدان، محمداسحاق خان قزلباش،

الدين خان محصل سابق مکتب حربيه  وشيرمحمد خان معروف به 
افغان بيگ محصل مکتب حربيه دستگير وبه زندان ارگ فرستاده 

بعد ازفيرتفنگچه برامير، اين محبوسين  غبار ع:وه ميکند که  .شدند
دوباره به ارگ انتقال داده شدند وسخت گيری بر زندانيان سياسی 

    1  .دوچندان گرديد

وھاند حبيبی، از زبان يکی از ياران ھمزنجير داوی ميريار پ
بيک بدخشی که مردی صاحب سخن ونازک خيالی بود مينويسدکه  او 

 :وضع رقت آور داوی را در بيتی چنين تصوير کرده است

  بندی يی را بس بود زوQنه يی            

  2  اين ھمه زنجير در زنجيرچيست

وی وھمراھان دستگير شده اش صرف يک اين گفته نشان ميدھد که دا 
بلکه زنجير پيچ . زندانی ولچک زده وفارغ از شکنجه دادن نبوده است

واين ھمه  شکنجه . وبا غرب وغراب و اولچک و زوJنه بوده است
وفشار برزندانيان سياسی از سوی مستوفی الممالک برآنھا اعمال 

  وال يعنی مستوفی ميشده است تا امير از ديدن آنھا، بر بيرحمی  کوت

                                                             

  721 -718، صص1غبار، ج- 1

  حبيبی، جنش مشروطيت،زيرنام عبدالھادی داوی ديده شود- 2
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 .الممالک آفرين بگويد

بقول مردم  خانه ظلم باJخره خراب است،چنانکه خانه مستوفی 
الممالک سرانجام با مرگ ولينعمتش اميرحبيب هللا خان، خراب 

حزب سری دربار ) 1918(در زمستان ھمين سال:غبار ميگويد.شد
ين برده ونايب فيصله کرد که امير حبيب هللا خان را در ج:ل آباد از ب

اما نايب السلطنه  در . السلطنه را در مرحلۀ اول به پادشاھی بردارند
و به پارتی اط:ع . روز معين از خانه خود در ج:ل اباد خارج نشد

. که بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت نخواھم کرد داد
پس . اندختاين عمل نايب السلطنه  حزب در بار را از بنياد در لرزه 

تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا يک سال ديگر 
رفقايش به شماره افتاد، زيرا زندگی ھمه در دست  تنفس عين الدوله و

نايب السلطنه بود و قرآن عھد نامه پارتی در دست او سند غير قابل 
در معرض ھ:کت  نايب السلطنه معاھدين خود را ]گرچه[ترديد بود، 

البته .]مگرھمه اعضای پارتی به تارموی خود آويزان بودند[ر ندادقرا
 در رسيد و 1919پارتی خاموشانه درکمين فرصت بود تا سال 

 ]1[»1919 فبروی 20شب .(اميرحبيب هللا خان در لغمان کشته شد
سردار نصرهللا خان ) ش1297اول حوت( وفردای آن پنجشنبه

 امارت برداشته شد وبعد برادرش قبل از خاک سپاری اميرشھيد به
   .مراسم تدفين اجراگرديد

ھمينکه شاه امان هللا از قتل پدرش در کله گوش لغمان مطلع شد، 
خود را جانشين پدر به عنوان شاه درکابل اع:م نمود وبه کاکايش نايب 
السلطنه اط:ع داد که از پادشاھی وی اطاعت نمايد، نصرهللا برای 

نگيرد قلم برداشت واز بيعت خود به آنکه جنگ وخون ريزی صورت 
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امير امان خان سطوری نوشت وبرای اھل دربار خود قرائت نمود، اما 
مستوفی الممالک که از سوء رفتار خود با شھزاده امان هللا ومادرش 
ًوساير مشروطه خواھان بيم داشت، فورا براين تصميم امير نصرهللا 

يرامان هللا خان ولشکر خان اعتراض نمود واو را به بغاوت عليه ام
  .کشی برکابل تشويق وتحريص نمود

فيض محمدکاتب در مورد موضع گيری مستوفی الممالک 
وطرح حمله برکابل برای سقوط امان هللا خان،  شرحی مبسوطی 
درسراج التواريخ نوشته وازشورش سپاه ج:ل آباد به نفع امير امان 

لممالک گزارش ميدھد هللا خان ودستگيری جنرال نادرخان ومستوفی ا
حبيب هللا کی بود، عياری از خراسان، يا دزدی (که  من آنرا در کتاب 

 شرح داده ام بنابرين از تکرار آن دراينجا خود داری )از کلکان؟
ميشود وصرف اشاره ميکنم که وقتی عساکر به عقب مستوفی 
الممالک رفتند، او دروازۀ خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه 

اين امر خشم وغضب عساکر را برانگيخت و يکی ازآن . ود فيرکردخ
ميان به قشلۀ عسکری شتافته موضوع را به اط:ع ديگران رسانيد 
واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای کوبيدن منزل ميرزا 
محمدحسين خان مستوفی الممالک بيرون کشيدند و ديوار ھای منزل او 

  .ود مستوفی را کشان کشان بيرون آوردندرا با خاک يکسان نمودند وخ

محمدحسين خان رابا سربرھنه وQی ولجن به «: کاتب ميگويد
روی ماليده ودست برعقب بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت 
چون حيوان قwده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام 

 او تاخته، وسپاھيان با سرنيزه تفنگ بر. گويان داخل لشکرگاه کردند
در عين ھجوم .  بwدرنگ آھنگ ھwک وبه خاک انداختنش نمودند

وازدحام، برگد محمدانورخان به عزم اينکه لک ھا روپيه از مال 
دولت وعجزۀ ملت که سالھا به جور و اکراه و رشوت اخذ و جمع 
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کرده وھزاران نفر را از اعيان واشراف ومامورين را به دسيسه و 
رباد دمار وھwک داده است،اگر کشته شود، ھمه اعتساف، خانمان ب

تلف وضايع ميگردد ، پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش 
سوار شد و پايھای خويش را از دو طرف برسينه اش اويخته، ھر دو 
دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در باطن از 

ان از بيم آسيب ھدف نوک سر نيزه شدنش نجات داد، زيرا که سپاھي
رسيدن به برگد محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرنيزۀ خود را 

وھم چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از Qی . حوالۀ او نکردند
به اندرون بيت الخwء ... ولجن به کمال بد حالی در مبرزش کشانيده

دراين حال جنرال  .مقيد داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدند
رحيم خان سراز اورسی کشيده وسپاھيان را از قتل ميرزا عبدال

محمدحسين خان مانع آمد فرمود که اگرخون ناپاک ونجس اين خوک 
بی باک را بريزيد، گويا در حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده 

پس . ومنافع ھنگفتی را که در نزد اوست، ضايع وتلف خواھيد نمود
ل نمائيد تا دولت پول ومال خود را بھتراست که او را زنده گسيل کاب

از نزد او اخذ و قبض نموده، بعد ھwکش سازد و از اين گفتار 
وممانعت جنرال عبدالرحيم خان، سپاھيان پراکنده شده دست از قتل 

   1 ».او برداشتند

 از زندانھای 1915،که درسال ايميل ريبيچکاافسر اتريشی 
به افغانستان پناه آورده بود استالين در آسيای مرکزی فرارکرده بود و

ودر روز اع:ن سلطنت اميرامان هللا خان در مسجد عيدگاه حضور 
داشت، چشم ديد خود  از صحنۀ ورود گروه متھم به قتل امير حبيب هللا 

  :را چنين بيان ميدارد
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اين خبرکه مستوفی، يک کوھستانی ومنفورترين مرد « 
. ا خوشنود ساخته بودکشور،با ھمه قدرتش دستگيرشده بود، ھمه ر

ديری . او بزرگترين اخاذ وفاسد ترين مامور دولت به حساب می رفت
. نگذشت که بازداشت شدگان را دست و پا بسته به کابل آوردند

محمدزائی ھا کوشش ميکردند که برای نجات ازنگاه ھای کنجکاوانه 
مردم خود را عقب پوستين ھای خود پنھان کنند، برخwاف آنھا، 

فی لجوجانه به مردم نگاه ميکرد که برای اينکارش دشنام ھای مستو
  1». زياد نثارش شد

 در مورد استاد داکتر کاظم در يک مقاله ممتع ومستند خويش
چگونگی بقدرت رسيدن حبيب هللا کلکانی، از رساله مھمی بنام 

مي:دی برای 2000نام می بردکه در سال " نادرخان و خاندان او"
 از طرف 1951اور به طبع رسيده وبار اول در سپتمبر باردوم  در پش

و بعد با احتمال . در پشاور چاپ شده  بود"مھاجرافغان"کسی بنام
ميگويد که نويسنده اصلی آن رساله مرحوم پوھاند عبدالحی حبيبی بوده 

 از اھل 1951من اين احتمال را يقينی ميپندارم ، زيرا در سال .است
ر پاکستان کسی ديگری جزعبدالحی حبيبی قلم و مخالف دولت کابل د
استادکاظم از روی اين رساله نکاتی مھمی . مھاجر وفعال سياسی  نبود

را انعکاس داده که فکر ميکنم تا آن زمان بسياری ازمورخان 
 .ونويسندگان افغان مثل من از آن مطلع نبودند

 اين 17در صفحه :"به استناد رساله مذکور مينويسدداکترکاظم 
له برمبنای اسناد جنرال تاج محمد خان بلوچ راجع به دست رسا

داشتن سپه ساQر محمد نادرخان درموضوع شھادت امير حبيب هللا 
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  212، ص 2014آلمان، 
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 18واقعۀ کله گوش لغمان شب  «: خان سراج الملت چنين آمده است
  ق رخ داد و امير حبيب هللا خان را درين مسئله1337جمادی اQول 

حادثه دخيل بود، اسنادی موجود است که چند دست سپه ساQر درين 
اسرار در "از آن جمله کتاب  که حاضر و ناظر وقايع نوشته اند،

نوشتۀ سردار شير احمد خان و يکی از نزديکان " مورد افغانستان
نادر خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر  خاندانی

ی به تخت ھمانوقت طمعی و چشم خان می پندارد، زيرا اين شخص از
  و تاج کابل داشت و پwنھای عميقی برای اين کار در دھلی و کابل

متن يک نامه سپھساQر محمدنادرخان عنوانی  طرح شده بود،چنانکه
 :نائب ساQر صالح محمدخان  به آن وضاحت ميدھد از اينقرار

عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان «
ازين طرف خيريت است، : باد اينکه حب را واضحنائب ساQر صا

خط  شمايان خاطر خود را جمع داريد، کوايف جwل آباد را آرندۀ اين
کارھا بر وفق مرام است، آنچه با . بشمايان خاطر نشان خواھد کرد

منظورميت [بعد از تدفين ميت . قسم شد شمايان گفته شده بود، بھمان
سردار  مقصد[برادرش را ] ن قلم از اي- امير حبيب هللا خان است 

امير ساختيم و مايان تجويز کرديم که معامله ] نصر هللا خان است
مقصد از شاه ولی [ارجمندم رکاب باشی .بھمين قسم باقی نمی ماند

الممالک  عاليجاه عزت مآب مستوفیمتوجه احوال است و ] خان است
درين ] مقصد ميرزا محمد حسين خان پدر استاد خليلی است[صاحب 

و انشاءهللا تعالی درين روز از راه تگاب است  معامله شريک مايان
عساکر . آيد با قوم خود می] مقصد کابل است[باQی دارالسلطنة 

مقصد صالح محمد خان نائب [دارالسلطنة را به آن برادر بجان برابر
بايد متوجه احوال باشيد که معامله از . ايم بسپاريده] ساQر است
جنوبی  انشاءهللا و تعالی سمت. ر و شمايان بيرون نشوددست عساک
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در جwل آباد . از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. از خود مايان است
آخر کار . سلطنت شود، برای چند روز است و کابل ھرکس که مدعی

به نفری خود از طرف ماخاطر جمعی . بدست مايان و شمايان است
 1337 جمادی اQول 19فقط مورخه . باقی در حفظ الھی باشيد. بدھيد
   1 ».محمد نادر: امضا. ق 

فوق بروشنی نشان ميدھدکه مستوفی الممالک ، در واقعه   سند
کله گوش لغمان در قتل امير حبيب هللا خان، با سپه ساJرنادرخان 

اين ھمرازی نشانه اينست که منبع الھام وعملکرد . بوده است راز،ھم
  .ه استھردو ھمانا انگليس بود

پس از آنکه :" مرحوم پوپلزائی ميگويدداکتر کاظم ازقول 
سردار نصر هللا خان به اميرامان هللا خان بيعت کرد و روانه کابل شد، 
مستوفی به اميرجديد بيعت نکرد و از قيد عساکر به نحوی فرار نمود 
به طرف کوھستان سمت شمالی کابل روان شد که در نيم راه در ساحه 

دست قوای امنيتی دولت جديد گرفتارگرديد واو را راسا به ب" سوJن"
بعد « : فوفلزائی درادامه می افزايد که» .ارگ آوردند و زندانی کردند

 فيصلۀ مجلس قصر و] احترام کارانه[ازطی تحقيقات استنطاق مھذبانه
 قمری مطابق برج حمل سال 1337رجب المرجب سنه استور بتاريخ 

 غرب ارگ کابل به شاخ درخت توت  شمسی در سمت جنوب1298

                                                             

ن  انگليسھا و بقدرت رسانيدن امير حبيب هللا کلکانی به حيث يک دورۀانتقالی ، افغان جرم-  1
  ]2016 سپتمبر15آنwين  

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_kalakani_as_transitional.pdf  
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آويخته واعدام گرديد و در نزديک قريۀ بی بی مھرو توسط عساکر 
                1 ».بخاک سپرده شد

  :نتيجه

ازمطالعه  اسناد تاريخی وشھات مورخين واقع بين آن زمان 
يعنی فيض محمدکاتب ھزاره وميرغwم محمدغبار وپوھاند عبدالحی 

  : ميرسيم کهحبيبی به اين نتيجه

  چـو پنجۀ نقاش چيره دستــتاريخ ھـم

 تصوير صادقانه ای از ما کشيدنيست

  ه ھرچه گفت ھمانا شنيدنيستـھــرآنک

  ته کرد ھـمانا ديدنيسـرچــھــرآنکه ھ

  پايان 

 7/6 /2017  

 

  

  

  

  

  
                                                             

 و 1130 ش، صفحه 1387، جلد دوم، چاپ کابل، "فرھنگ کابل باستان: "داکترکاظم  بحوالۀ- 1 
1131   
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  دھمانزشمقاله 

  

  دشمنی استاد خليلی با افغانستان 

  

 الممالک پدراستاد خليلی شرح دادم،مستوفیقبلی چنانکه درمقاله 
در دستگاه دولت امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان از جمله 
رجال پرقدرت ودرعين حال ظالم و بيرحم ورشوه گير وخانه خراب 

 چيز فھم وروشنفکرو شريف وصاحب مکنت ھایبود،وبسياری ازآدم
ن بنابري. زندان واخاذی قرار داد ونام را مورد سوء ظن وشکنجه و

وفيض مستوفی الممالک از دشمنان درجه اول مشروطه خواھان بود، 
مشروطه خوھان اول رابا محمدکاتب مورخ معاصر او نوشته است که 

 انواع دسايس وتوطئه ھا مورد خشم ونفرت امير حبيب هللا قرارميداد و
 خراب است،ورق لماخانه ظھمانگونه گفته اند وسرانجام . کردميتباه 

و محکوم به اعدام گرديد واز شدخراب  مستوفی ھم برگشت و خانه
  . درختی آويخته شد

مخالفين «هکه به مناسبت مقالداکتر خالق رشيد در ياد داشتی 
 در دريچه از قول داکتر عبدالغنی پنجابیآقای احسان لمر» مشروطيت 

از سه :  کهميکندت پورتال افغان جرمن نشر کرده ، نوشته نظريا
لک يکی اين بود که به اوJدھايش اجازه مکتب وصيت مستوفی المما

اين طف:ن گناھی : "شاه امان هللا درجوابش فرمود . رفتن داده شود
ندارند ومن کسی استم که مکاتب را ايجاد و رونق دادم اين شرط تان 
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  منظور...عاقبت گرگ زاده گرگ شود: با آنکه شيخ سعدی فرموده
  )ن جرمن آنDين نظرسنجی افغاداکتر خالق رشيد("است

چنانکه شاه امان پسر مستوفی الممالک، استاد خليلی بدبختانه 
با وجودی که  »!عاقبت گرگزاده گرگ شود« : P از قول سعدی گفته بود

خشم وکينه ونفرتی که نسبت به مکتب رفت وبا آدمھا بزرگ شد، مگر
با وجود رفتن  بود، ديده و آموخته در کودکی از پدر  به ديگران

مکتب وبزرگ شدن درميان ادمھا، آن تربيت کودکی را از ياد نبرد ب
با دزدان سقوی پيوست وبعد ازاشغال کابل بوسيله  در بزرگی و

سقويان بحيث سرمنشی حبيب P کلکانی مشھور به بچۀ سقو، از 
کابل ومزارشريف بخصوص از کارمندان رژيم امانی  مردم

فرامين بسياری را در قلع  ومنسوبان مشروطيت دوم انتقام کشيد و
وقمع شخصيت ھای طرفدار امان P خان به امضای بچۀ سقو صادر 
کرد وخانواده ھای زيادی را به داغ وابستگان شان به سوگ نشاند 

دست کمی از پدر افغانستان  ومملکت لتمودر جنايت وخيانت درحق 
  .خود نداشت

  

  :چند نمونه از جنايات استاد خليلی 

حکاياتی که از دوران قدرت مندی خليلی در بلخ شنيده داستانھا و
يکی از شخصيت ھای . ميشود، مو براندام انسان راست ميکند

سرشناس وقابل اعتماد کشور که با استاد خليلی ھم سن وسال وھمدوره 
بوده، سردار حميدهللا عنايت سراج سابق وزير معارف وسفير 

سردار حميدهللا . م  بودافغانستان در دھلی وسرانجام مھاجر در رو
خليلی جنايات  در تليفون برای من از 2004عنايت سراج در سال 
ھنگامی که کابل بدست بچه سقاو سقوط کرد : تعريف ميکرد وميگفت

نايب ساJرعبدالرحيم خان صافی به مزار شريف رفت وحکومت  و
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ساله بيش 21يا٢٠خليلی که جوانی . آنجا را برای پسرسقاو ضبط نمود
ود به حيث مستوفی وJيت بلخ مقرر شد و پس از آنکه نايب ساJر نب

. به سوی ھرات لشکر کشيد، کفالت وJيت بلخ ھم به خليلی داده شد
خليلی ھمواره مسلح با قطار وزمه برگردن وتفنگ در دست از خانه تا 

ومخالفان . وظيفه و از وظيفه تا محل رھايش خود رفت وآمد ميکرد
ه اتھام امانيست در ھر جايی که دستگير ميکرد، حکومت سقاوی را ب

بدون محاکمه، خودش بر روی متھمين نشانه ميگرفت و فير ميکرد و 
بگوييد که کدام چشم متھم را نشانه بگيرم : به سپاھيان سقاوی ميگفت

وسپس فير ميکرد و به اينگونه مشروطه خواھان و روشنفکرانی که 
 کرده بودند توسط آقای خليلی با حکومت داره ای بچه سقاو مخالفت

  .سر به نيست ميشدند

 :محمد رحيم شيون ضيائی نيز در ھمين مايه اشاره ميکند

 وله حمايـل وعصای تو تفنگ از گ    آر زمانيکه ترا بود اورنگ اد ي

  با اين ھمه فتحی تونکردی درجنگ    ر مخـته تيغی و تـپانچه به کآوي

فغانÓÓستان در عربÓÓستان مقÓÓرر شÓÓده زمÓÓانی کÓÓه خليلÓÓی بحيÓÓث سفيرا      
  :فرستاد  بود، شيون به اورباعی ذيل را

  خنجر به کمر، به گردنت بار فشنگ  که بدست داشتی تيغ و تفنگ        آنوقت
 درجمره نشستی به اميد دوسه سنگ با آنھمه خون ريختن ناحـــق و ظلم       

  :خليلی بحوابش نوشت 

 به عصيان پای بستی را ببخشای       ھی رنــد مستی را ببخــشــایالـ

 ـيــل بــت پرستی را ببخشایخـل       ت شکن را ھرکه بخشدخلـيـل بـ

  :وشيون بجواب او رباعی زير را ميگويد

      به عصــيان پای بستی را ببخشم ــت کار مســتی را ببخــشم   جناي

 ی را ببخشم    چســان کــذاب پســتمنافـــق درخور بخشايشم نيست    

 )رباعيات شيون(
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روايت ديگری از سوء قصداستاد خليلی عليه سرورجويا 
از شخصيت ھای ملی ومبارز آصف آھنگ، شادروان محمد. ميگويد

 دوسال قبل در [شروطه خواھان سوم وعضوجمعيت وطنم وازوطن
 باری برای من از خليلی حکايت ميکرد  ،] درگذشتتورنتوی کانادا

) 1929در(د مامای خود نايب ساJرعبدالرحيم خان خليلی نز: وميگفت
ًدر ھرات رفته بود واتفاقا سرور جويا يکی از ھواداران پرشور امان 

خليلی روزی . هللا خان در روزنامه اتفاق اس:م ھرات کار ميکرد
ًسری به اداره روزنامه اتفاق اس:م ميزند وسرورجويا را می بيند و 

روطه خواھان دوم وھوادار امان هللا چون او را ميشناخت که از مش
ًخان است ، فورا تفنگچه خود را از کمر ميکشد و سرورجويا را ھدف 

جويا براثر اصابت گلوله  نقش زمين ميشود وخليلی به . قرار ميدھد
گمان اينکه او مرده است ادارۀ اتفاق اس:م را ترک ميگويد ، اما جويا 

ا از صحنه خارج ميکنند و به دوستان او ر. نمرده  و زخمی شده بود
مداوای او در ايران می پردازند و سرانجام جويا از آن مھلکه نجات 
پيدا ميکند واز ايران به پيشاور واز پيشاور به کابل می آيد و 
خوشبختانه که تا اين زمان مردم کابل از چنگال حکومت دزدان سقوی 

ز سوی خليلی را جويا خاطره سوء قصد عليه خود ا. نجات يافته بودند
به دوستان خود واز جمله اعضای مشروطه خواھان سوم يعنی مرحوم 

جويا . غبار وآصف آھنگ وديگرھمرزمانشان بيان کرده بود
 زندانی بود ودولت ھرقدر براو فشار آورد تا ١٣۴٢تا سال ١٣٣٠از

بگيرد وآزادش کند، » است ديگر نميگردميگرد س«از او يک جمله
 ٣ سال حبس در زندان قلعه موتی و١٠ام پس ازسرانج.اوقبول نکرد

سال تحمل رنج وبيماری در زندان دھمزنگ درگذشت وجنازه اش را 
  ! يادش گرامی باد. به خانه اش تسليم دادند

ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری برابر نمی آيد، مگر اينکه 

واستاد خليلی با گذشته آن . چنين شاعری دچار روان پريشی باشد
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ًچنانی، راه ديگری بجز مداحی و تملق ومداھنه  زورمندان نمی 
شناخت، واز اين دربه دربار ظاھرشاه وارد شد و از صله و بخشش 
شاھانه برخوردار گرديد و سپس باسرودن اشعار آبداردر وصف گل و 
بلبل وشاه و وزير ووطن سعی کرد بر اعمال گذشته اش خاک اندازد، 

 ونيک و بد انسانھا را ثبت وبه آيندگان مگر چشم روزگار باز است
  .انتقال ميدھد تا از آن عبرت بگيرند

  

  : افغانستانبرضدخليلی تwش ھای خاينانه 

  :ويکی پيديا در مورد خيانت مينويسد

، افشای اسرار، تحويل دوست به خزانه خالی کردن ، ولتر.«
د از دي.دھد خصم يا افشای محل او به دشمن را به خائن نسبت می

حکومتگران، خيانت فعل عمدی يک فرد يا گروھی است که منافع يک 
قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان ميھن خويش تأمين، و 

ترين  امنيّت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اندازد و مھم
مصاديق آن ھمکاری با دولت خارجی و تملق وکرنش کردن به بيگانه 

ھا،  رود اما در تمام آن ھای متفاوت به کار می خيانت در زمينه. است
حذف و نابود کردن کسيکه قرار است خائن : يک کاربرد معين دارد

   ».معرفی شود

جھت حمله يک  خليلیاستاد برمبنای اين تعريف ميتوان گفت 
ت:ش کرده  افغانستان در زمان جمھوريت داودخان کشور ھمسايه بر

خاطرات اسد هللا علم وزيردربار ی درکتاب سنددراين مورد  .بود
خليلی :است که ميگويدمحمدرضا شاه پھلوی شاھنشاه ايران ثبت 

ش چندين بار به سفارت ايران در بغداد 1354سفيرافغانستان در 
خواسته بود تا زمينه ) آقای شھيد زاده(ازسفيرايران مراجعه کرده و

اق فراھم م:قاتش را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز با عر
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او بصراحت ياد آور شده که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را .کند 
شاھنشاه خود ميشمارند و اگر شاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، 
تمام مردم افغانستان ازاين لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند 

،و ھيچگونه مقاومتی از سوی افغانھا در برابر حمله ايران نمود
 سند درخواست خليلی نه تنھا درکتاب خاطرات اسدهللا علم .نخواھد ديد

وزير دربار ايران ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب محرمانه سفير 
ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی ايران فرستاده 

 در ٢٠٠٧ مجله آئينه افغانستان ونيز در اگست ١٠۵شده ، درشماره 
ونيز  مقاQت من   اوا به نشر رسيده استمن وسايت ر جر-سايت افغان

ھمچنان در کتاب داکتر حسن و ؟درمورد استاد خليلی درکتاب حبيب هللا کی بود
داکتر حسن شرق،تاسيس وتخريب نخستين ( .شرق نقل و درج ميباشد

   )242،243جمھوريت،چاپ سوم، صص 

البته قبل ازاين نيز حرکات خيانت آميز نسبت به تماميت ارضی 
وJيت بلخ  از سوی خليلی در زمانی که به حيث مستوفی، نستانافغا

 از آنکه کابل توسط لشکر ھای قومی بعد. بود، صورت گرفته بود
از چنگ سقويان 1929 اکتوبر 15در  )پکتيا و وزيرستان(جنوبی 

رخان به حيث پادشاه افغانستان اع:م نجات داده شد وسپھساJر ناد
ی به قونسلگری روسيه در مکتوب رسمضمن گرديد، خليلی 

مزارشريف خبر داد که او حاضراست وJيات شمال ھندوکش را از 
افغانستان جدا اع:ن نمايد، بشرطی که اتحاد شوروی از وی حمايت 

او اھميتی ندادند ويک ھفته بعد خليلی خواست کند، اما شورويھا به اين 
 بود،عياری از خراسان کتاب حبيب هللا کی( .گرديدازبکستان مجبور به فرار به 

  )يا دزدی از کلکان؟،چاپ انتشارات دانش، پشاور

  

  :تمنا از ضياء الحق برای حمله برافغانستان 
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 فرو افغانستان برقلباز پشت پاکستان را خنجرخليلی زمانی 
از بھشت موعود مھاجران يعنی امريکا، به پاکستان برد که 

به حيث ی پاکستان  دستگاه استخبارات نظامو از سوی). 1983(آمد
 به عنوان  ويک عنصر بدرد بخور منافع پاکستان تشخيص داده شد

دشمن ،اين   ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان مشاوررئيس جمھور
خليلی با افتخاربا آن دشمن ديرينه و .  برگزيده شددرجه اول افغانستان

  .خونخوار افغانستان به مجالست ومشاورت پرداخت

  

قصيده يی سرود و او  )طرف چپ(ياء الحق خليلی در مدح ض
  : تشويق وترغيب کرد]سيستانی. استمنظور افغانستان[را به فتح خيبر

  شو ضياء الحق چراغ آرزوی مسليمن

 ين سرباز دينـــدار، شو مھ وعلمــــش

   شاـ خيبر گِو درـزدان شـي جانشين شير

  رينــدی، ميدان محشرآفــام خالـــدرمق

  شھسوار بت شکنند محمودغازی ـمس
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 آنکه ميلرزيد از وی ھند تا دريای چين

  دايان تا بکی ؟ـــمال لشکراين بی خ پای

  شکن راجانشينای تو محمود بزرگ بت

   )٣٨ماتمسرا، اشعارگزيده خليلی صص  (

ھموطنان ما از خواندن اين قصيده برداشتھای محتلفی کرده اند 
الحق حاکم نظامی وبسياريھا آن را قصيده ای صرف در مدح ضياء 

 افغان  مھرو ستدووطنپاکستان دانسته محکوم کرده اند،چنانکه  خانم 
 ش چنينجوابولی زاده از خواندن اين شعر خليلی متحسس شده ودر

   :گفته است 

 نان دشمنم          که از شعر تو سوخت جان و تنمـ ستودی چ!خليلی

    ـله را من در آتش زنمدان جمــ ب        اگـر دست يابم به آثاری از تو

  )مھرو ولی زاده(

برداشت .  برداشت من از اين قصيده خليلی اينطور نيستاما
ست که خليلی درعين مدح وتمجيد ازجنرال  ضياء الحق  حاکم ينمن ا

علی، فاتح (خداشير  آنجا که وی را به پاکستان،نظامی وبنيادگرای 
از  تشبيه ميکند، بن وليد وسلطان محمود غزنویوخالد ) قلعۀ خيبر

) سه نماد لشکرکسی وفتوحات اسwمیآن (تا ھماننداوتمنا ميکند 
خلق وپرچم را افغانستان حمله کند و حکومتگران  بر لشکر بيارايد و

از دم تيغ اسwم بکشد  ھمه بيخدا و کافر اند،قشون سرخ که يکجا با 
بانھا  وليد وعلی شيرخدا را بر زنام وياد سلطان محمود وخالد بنو 

  .سازدجاری 

درۀ و . درۀ خيبراست"در خيبر"در اين شعرمنظور از
نه دروازه خيبرکه قلعه ای بوده  به ھند است؛ خيبر،دروازه افغانستان
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در . ه بوددر عربستان سعودی که گشودنش باشمشير علی ممکن گرديد
 قرن بيستم، در عربستان امنيت تام بر قرار بود وضرورتی به 80دھه 

 در مقاومتبنابرين جنگ و. بوداء الحق برای فتح خيبرنضيتشويق 
مداح شاعر واينسوی درۀ خيبر يعنی درافغانستان وجود  داشت که 

 ولينعمت ظاھرشاه رجوع به  فرتوت برای فتح وگشودن آن بجای
الحاح ميکند تا عذر و ضياء الحق  ولينعمت جديدش، بهسابق خود

افغانھا  پشته ھا  ھای ز کشتهسوی دره بتازد و ا لشکر بيارايد وبرآن
  . بسازد وافغانستان را به صوبۀ پنجم پاکستان مبدل کند

ھم ضياء الحق وھم  استاد خليلی ھردوی شان اين آرزوی پليد 
که شاھد ھجوم لشکرپاکستان درھمدستی  باتنظيمھای اجير برای  را

 ويق  تشواما مشاورتھا و. اشغال  افغانستان باشند، با  خود بگور بردند
تنظيمی اين ان اجيرساير استاد ربانی وووترغيب ھای استاد خليلی 

از بعد  ذھنيت را نزد مقامات ذيص:ح پاکستانی ايجاد کرده بود که
. اين نيت را به منصۀ اجرا گذارند،  از افغانستانخروج قشون شوروی

 روز بعد از خروج قشون سرخ از کشور،پاکستان لشکر بزرگی 20
ھزار مجاھد   ۴٠[اين لشکر شامل . افغانستان سوق دادرا برای اشغال

 که از )مسلحمرد ھزار  ۵٢(ج:ل بايانی داکتر ، و بروايت ]1[مسلح 
پشتيبانی تجھيز ورھنمائی و  پاکستاناردوی ١٨ و ١١ھای  طرف فرقه

، برکشور ١٣۶٧حوت  ١۶ مطابق ١٩٨٩مارچ  ٧تاريخ در  ،ميگرديد
مشورت استاد خليلی بجای ومطابق خواست و] 2[ما حمله کرد

د يورش آبا ج:ل را گشوده  برای تصرف شھر درۀ خيبر؛درخيبر
 .بردند

                                                             

مقاQت (     ، راه حل سياسی آناندازی بر  چو، وضعيت حاکم بر افغانستان و چشم  وانگ وی-  1

  )    ٣٩٨ ـ ٣٩٣دومين سمينار افغانستان، ص 

  161،سويدن،ص1995 سيستانی،مقدمه برکوتای ثور وپيامدھای آن درافغانستان،چاپ  - 2
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به  حيث پيش )  عرب-افغان(دراين لشکرکشی مجاھدين امريکا
مرگان اردوی پاکستانی به حمله وکشتاروغارت وچپاول وآتش زدن 

  .ھمه چيز وJيت ننگرھار پرداختند

 از  و وظيفه خود ميدانست تاهللا مجبور بود نجيب داکتردولت
 بنابرين اردوی دولتی با شعار .حاکميت رژيم مستق:نه دفاع نمايد

 در آغاز .تمام امکانات جنگی خود را بکار بست» وطن يا کفن«
 سوءسقوط کند، ولی بر اثرج:ل آباد نزديک بود شھر دشمن حم:ت 

 عام   جنگی و قتلءدر برابر اسراپروردۀ پاکستان عمل مجاھدين 
يی پرداختند  سابقه  اسراء، اردوی دولتی به مقاومت و پايداری بی

 .آباد عقيم ساختند ج:ل را در تصرف شھرپاکستان وعمليات جنگی 

 و خسارات مالی شھريان  جنگتلفات جانی ھر دو طرف 
ھزار  آباد خيلی زياد بود و گفته ميشد روزانه از ده تا پانزده ج:ل

اما شدت جنگ بعداز . ين شھر شليک ميشد بر ا۶٠مرمی راکت سکر
پاکستانی   مھاجمينيکماه کاھش يافت و در ماه دوم نيروھای دولتی بر

مجبور جھادی واردوی حمايتی پاکستان ين جماھغلبه حاصل کردند و م
 از آن پس پاکستان ونيز . نشينی تا مواضع قبل از جنگ شدند به عقب

غانستان پی بردند ودر پاليسی امريکا به توانائی ھای رزمی اردوی اف
خود تغيير وارد کردند وپ:ن پنج فقره يی صلح  ملل متحد را پيش 

دولت نجيب هللا آن را پذيرفت ولی از طرف بخشی از اعضای . کردند
رھبری حزب که قدرت خود را از دست ميدادند  درتبانی با احمدشاه 

اشغال کابل از مسعود، اين پروسه را ناکام ساختند وزمينه را برای 
  .سوی گروھای تنظيمی آماده ساختند

اولين بھره برداری پاکستان از ناکامی طرح صلح سازمان ملل 
متحد، نابودی اردوی مجرب ومجھز ومنظم افغانستان بود که با ورود 
مجاھدين به کابل منھدم گرديد و پاکستان ازاين کار شاد شد، زيرا با 
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انست از نقطه صفر سرحدات کشور وجود آن اردو پاکستان ھرگرنميتو
  . قدم بجلو گذارد و پوسته ھای امنيتی ايجاد کند

خ:صه براثرمشورتھا وتشويق ھای خاينانه استاد خليلی در 
 رھبر جمعيت اس:می وھمکاری ساير ربانیتبانی با برھان الدين 

رھبران تنظيمی و سازماندھی استخبارات نظامی پاکستان بود که 
 غازی آباد وھده  با تاسيسات عام المنفعه و ادارات فارمھای سرسبز

وJيت ننگرھار وحومه ج:ل اباد و کابل پايتخت کشور در اثر فير 
 وغيره تخريب شدند واکثريت 60ھزاران راکت موزائيل وسکر 

نھادھای اقتصادی وتعليمی  وصحی وخدماتی افغانستان تخريب ونابود 
  .گرديدند

ه بخاطر منفعت شخصی بدستور نفرين ابدی برآنانی باد ک
  !بيگانگان بوطن خود خيانت ميکنند 

 2017/ 6/ 11پايان 

  

   نظريات افغان جرمنبخش در اين مقاله ھموطن برتبصره يک

   12.06.2017:  خي  تار   ،المان: سکونتمحل  ،ا عزيزي. ع : اسم

 هړ وJتوي اعظم سيستاني صاحب تاريخي او پر واقعدمحترم
او دھغه د " استاد خليلي  " د ې مي ولوستله ، چکنهيمستنده ھغه ل

 تنييښ ، ھغه رې او پاشلتي له توادي دھږ زمويېناولي والد په ھكله 
 قشر ھغه ته وانځ د نوي نسل ، یيرډ       Jھم ې چيړ نه را نقل کخيتار

 او مراهګ يې نسل ی نوږ زموې دي چهڅ نه درلود او دا ھغه یJسرس
   .يړ وکهڅ ې چيږې پوھ او نهړی کردانهګسر

 نهړيڅ ، لړ واقعاتو کشف ، سپخيي پر دي زما په اند دتاربنا
 ې او سربدالي راباسمراھيګ له  نوي نسلونهې دي چهڅ ھغه قياوتحق

 د ې چهڅ ، خو ھغه زيي پر بنا Jره پرانقتي د حقيې ته ګاو پر مخت



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

223

 د  ھغهولهړ را واانتهځ کي زما توجوه کنهي صاحب په دي لستانييس
 انتقال يېسلسل) خيانت  ( روسي وې مھلکه مورثاو  ، ھغه خطرناکهوهي

 وګ کي تر ستروړ په سلف او خلف ، دواۍ د کورنليي د استاد خلېده چ
 لکه کهڅ ، ې شدJيي کهګلي بهښ خورا يې ليي مسعود خلې ، چييږک
 د ارتجاع په خدمت کي قرار درلودل ، يې کهي پ:ر او نې چهګرنڅ

ي نه لري نه را له له خپلي وڼم " يې واې ھم لکه چيليمسعود خل
 نيي داسي مرتجع او خاويي دوران کي د ولټد خپل ژوند په  " يږېلو

 د يې دونکيي او سوزلهي دا وطن او د ھغه بې کي ده چړ په چوپۍکورن
  .لړ کري په مرسته له خاورو سره خممنانوښبھرني د

ولو کي د احمدشاه  کتهځ د نظار د شورا په رامنليي خلمسعود
 کي د کوړي شبکو سره په اويباندن ې، له استخباراتمسعود مشاور

 د ري چارو په وزارت کي د سفوياحمدشا مسعود ترجمان ، د باندن
 په قاچاق بروډ       متييمقامو په درلودلو سره د احمدشاه مسعود Jبي ، د ق

دشاه د ورور  ترلندنه د احماي بسي ، پارمسکو کي له ھند ، پاکستان 
 وخت کي د په احمد ولي مسعود دJل ، او داحمدشاه مسعو د ترور

ي په  او داده J تر اوسه پوری شاھد ، پاته شوګاحمدشاه مسعود د مر
  » .يړ مخته وتوبي د نظار د شورا Jبهګ په توري سفد  ې کاياسپان

 )6/2017/ 12،مورخ 2017افغان جرمن آن:ين،نظريات در باره مقاJت (
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  دھم ھفمقاله 

  

  ھوادار خليلی  پرچمیسهامان  از دست دو

)٢٠/٢/٢٠١۵( 

  

يکی از پرچمی ھای دو آتشه که امروز بحيث مداح قھرمان 

شورای نظار در آمده است، کسی است با نام مستعار پرويز بھمن،که 

در اين اواخر دشنام نامه ای درسايت کابل پرس به نشر سپرده ودر آن 

برای ( از نويسندگان  افغان که به ارتباط  کنفرانس لندنبرآن عده 

، مقاJتی نوشتند و )پيداکردن جايگاه حبيب هللا کلکانی درتاريخ کشور

درپورتال معظم  افغان جرمن آن:ين وديگرسايت ھای افغانی به 

  . نشرسپردند، تا توانسته توھين کرده وتھمت زده است

بعد از بد و رد گفتنھا، در جملۀ توھين شدکان يکی  منم که 

موقف وموضع مرا در قبال استاد خليلی دوگانه وانمود کرده وخواسته 

او . با اين نوع برچسپ ھا ، از وزن و اھميت نوشته ھايم بکاھد

آقای محمد اعظم سيستانی چند سال پيش که تب قومگرايی «: مينويسد

 را در انه اشمداحاش به اندازهء امروز باJ نرفته بود يکی از مقاJت 

خليلی درسايت آريايی نگاشت واز دوستی ھا  وصف مرحوم خليل هللا

ورفاقتھای مرحومی با شيون کابلی حرفھای زد ولی ھمان اعظم 

 استاد خليل هللا قول اشخاص وافراد مجھولسيستانی امروز بازھم از 
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پرسش از آقای سيستانی اين . خليلی را قاتل وجنايتکار معرفی ميکند

ه کدام حرف تان را خواننده ھا قبول کنند؟ مقالهء چند سال پيش است ک

تان در سايت آريايی را يا چرندنامه ھای امروزی تان در سايتھای 

  »اوغان جرمن ودعوت را ؟

در جواب اين پرچمی بد زبان و مجھول الھويه  ميخواھم بگويم 

که آنچه چند سال قبل در مورد خليلی  نوشته ام به ھيچ صورتی  

مداحی نبوده است و اگر توان درک  نوشته ام را ميداشتی، ميدانستی 

که در ھمان چند سال قبل ھم من  از زبان شيون کابلی مشت برھن 

خليلی کوبيده ام و امروز ھم با توجه به اسناد معتبری که در رسانه 

ھای جمعی به نشر رسيده اند و پرده از روی خيانتھای خليلی برداشته 

  .مينويسم نيز درحق خليلی درست استنداند،ھر چه 

برای اينکه خوانندگان از واقعيت موضوع و ديدگاه من در مورد 

نگاھى به چند نامه استاد خليلى به (خليلی واقف گردند،عنوان  مقاله ام
را درسايت آريائی در لينک ذيل )شاعرمھجور وطن شيون کابلى

  .يس تف اندازيدنشانی ميدھم تا بخوانيد و بر دروغگو وتوھين نو

 http://www.ariaye.com/dari1/khalili/khalili.html  

به قول صاحب «:نخستين پرگراف مقالۀ من چنين شروع ميشود
نظران استاد خليلى يکى ازشاعران بلند پايه شعر فارسى در سبک 

شورترين پيروان فرخى سيستانى شاعردربار سلطان خراسانى واز پر 
کار شعرشناسى او را به شاعران ارحمند . محمود غزنوى است

ميگذارم، ولى توجه شما را دراينحا به چند نامه دوستانه استاد با نثر 
بسيار پخته وسليس ھريک آنھا معطوف مينمايم که براى دوست 

  ».استوشاعرھمسن وسال خود، شيون کابلى فرستاده 
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» پرويزبھمن«دراين پرگراف ديده ميشود که من خ:ف ادعای

سخنی مداحانه بدرحق خليلی بيان نکرده ام،اگرگفته ام خليلی يکی از 

پيروان پرشور فرخی سيستانی شاعردربا سلطان محمودغزنوی 

است،بيان صاف وسادۀ يک روايت ادبی است، نه در آن مداحی 

فرخی شاعری بود .  بودن خليلیصورت گرفته ونه سخنی از انق:بی

قصيده سرا در سبک خراسانی و وقتی خليلی از او پيروی کرده است، 

او نيز در شعر پيروسبک خراسانی شمرده ميشود، کجای اين سخنم 

  مدح خليلی است و يا او را شاعر انق:بی تعبيرميکند؟ 

اما برخی ازھوادارن خليلی برمقاله ام جم:ت ديگری را بارکرده 

. جم:ت از من نيست از زبان من بخورد خوانندگان داده اند که آنو

استاد خليلی در زمان معاصر ما در ميان سخن « :ًمث:، اين پرگرافھا
سرايان زبان دری چھره ايست تابناک که نظيرش را درمنطقه کمتر 

استاد .او بحق پيشآھنگ و اميرالشعرای زمان ماست. می شناسيم
ًخيال اما سرشار از روحيه سرکش و غرور شاعر شوريده و نازک 

اشعار او ادب و عرفان ، علم و حکمت را با بلند . انقwبی است
 و» ....پروازی شاعرانه و ذره سنجی انديشمندانه احتوا ميکند

دايره ....سرشار از روحيۀ سرکش و غرور انقwبی است.... استاد«
 جزر ھايی است المعارف زندگی استاد شاھد فراز ونشيب ھا و مد و

که نشان می دھد که او چون درباريان ، به ھر آھنگی سر نجنبانده  
وبه ھر اشاره ای از جا بر نخاسته و از ھمينجاست که او روزگاری 
را در سلول زندان گذشتانده و مانند افراد محروم ملت، محروميت ھا 

  »...کشيده، زجر ھا ديده است
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کسی ديگری است که با مقالۀ اين پرگراف ھا از من نيستند، از  

  . من پيوند زده شده وبنام من ضميمه کرده اند

ده نمی شوم که مثل ساخودستائی درست نيست و اJ من آنقدر 

را گاھی در پای خوکی مثل ضياء الحق،رئيس  » ُدر دری«خليلی 

جمھور پاکستان،اين دشمن درجه اول افغانستان بريزم ومنتظر بخشش 

وگاھی درپای شاه نرم خو وبی آزاری چون ودريافت صله باشم 

ظاھرشاه؛ بنابرين من ھرگز خليلی را انسانی انق:بی وسرکش نمی 

ًچونکه اوJ روايت ھای تکاندھنده ای از دشمنی او با مشروطه . نامم

ًخواھان عھد امانی و آدم کشی ھای او در بلخ شنيده بودم وثانيا  از 

ام دارترين شخصيت ھای سوء قصد او عليه سرورجويا يکی از ن

بنابرين ھرگزقلبم و وجدانم وقلمم بمن آزاديخواه کابل،مطلع بودم ،
اجازه نميدھد تا درحق خليلی جمwتی بنويسم که شخصيت او را بزرگ 

   .جلوه بدھد ونه در آينده خواھم نوشت

 که محصل پوھنتون کابل بودم و 1345 و1344من در سالھای 

:ن پوھنتون بود، شعرھای وسخنان آن سالھا اوج تظاھرات محص

زيادی که توسط شبنامه ھا در بارۀ خليلی پخش ميشد خوانده بودم، در 

تظاھرات محص:ن ھمواره برشاعران مديحه گوی وصله خور شاھان 

وقدرتمندان استھزاء وتمسخر زده ميشد، وخليلی يکی از جملۀ ھمين 

 جلب کرده شاعرانی بود که ھيچگاھی خوشبينی مرا نسبت به خود

نتوانست و به ھمين دليل در محفل ياد بود صدمين سالگرد تولد خليلی 

در شھر گوتنبرگ سويدن، من مقالۀ خود را محدود به نامه ھای خليلی 

وجواب ھای محکم و دندان شکن شيون کابلی  به خليلی اختصاص دادم 

تا از زبان شاعر ھمعصراو، سردار شيون کابلی بردھن خليلی کوبيده 
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باشم، چنانکه وقتی مقاله من در زمرۀ مقاJت ديگر درسايت آريائی به 

نشر رسيد،از زبان آقای جرأت گردانندۀ سايت آريائی شنيدم که اولين 

کسی که نسبت به مقالۀ من عکس العمل نشان داده بود،اکادميسين  

دستگير پنجشيری بود که از امريکا به آقای جرأت تليفون و خواھش 

ا مقالۀ مرا از سايت حذف کند، ولی آقای جرئت آنرا حذف کرده بود ت

نکرد وجواب داده بود که اگر کسی جوابی داشته باشد بنويسد تا نشرکنم 

ولی مقاله را از سايت خود حذف نميکنم، وقتی آقای جرأت اين جريان 

ًرا برای من تعريف کرد، گفتم واقعا ھمانطورکه نامت جرئت است،آدم 

  ! ، احسنت برتوبا برجرئتی ھستی

عکس العمل آقای دستگيرپنجشيری برمقاله ام انگيزه ای شد تا آن 

 مقاله را با روايت ھايی از قول دوشخصيت نامدار افغان بصورت

PDFبه نشر برسانم 2005درپورتال افغان جرمن آن:ين در ماه دسمبر 

 :لينک زير: رک.

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/sistani_yaday_az_do_shaer.pdf 

غيراز دولينک فوق الذکر،ديگر سايتھای که  نوشته مرا اقتباس 

کرده و برآن مقدمه نوشته اند، وچيزھايی از زبان من ع:وه کرده اند، 

  .از نظرمن اعتباری ندارد

در مقاله ايکه درلينک فوق در پورتال افغان جرمن آن:ين به نشر 

يکی از ( حميدهللا سراج واز قول آصف آھنگرسيده است، من از قول

 دو روايت را در ،فرزند مھديخان چنداولی) مشروطه خواھان سوم 

ُمورد بعد سياسی شخصيت خليلی ثبت کرده ام که اولی بر آدم کشی 
وجنايت ھای خليلی در بلخ گواھی ميدھد و دومی ازسوء قصد خليلی 

در دفتر ) جوياسرور(برجان شخصيت برجستۀ مشروطيت دوم وسوم 
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اين روايتھا در مقالۀ  اخيرم . روزنامۀ اتفاق اس:م ھرات شھادت ميدھد

. آمده است) را نوشت؟» عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب (

ودر پايان ھمين دو روايت من در مورد خليلی نظرم را چنين نوشته ام 

گر اينکه ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری برابر نمی آيد، م« :
واستاد خليلی با گذشته آن . چنين شاعری دچار روان پريشی باشد

ًچنانی، راه ديگری بجز مداحی و تملق ومداھنه  زورمندان نمی 
شناخت، واز اين در به دربار ظاھرشاه وارد شد و از صله و بخشش 
شاھانه برخوردار گرديد و سپس باسرودن اشعار آبداردر وصف گل و 

ير ووطن سعی کرد بر اعمال گذشته اش خاک اندازد، بلبل وشاه و وز
مگر چشم روزگار باز است ونيک و بد انسانھا را ثبت وبه آيندگان 

 ».انتقال ميدھد تا از آن عبرت بگيرند

وسپس دو سند موثق ديگرکه پرده از روی اقدامات ضد ملی 

 خليلی برميدارد دراين مقاله آورده ام که قبل از ھمه آتش بجان حميد

  .روغ و آقای بھمن انداخت

من با چنين موضع گيری ملی وافشاگرانه و ديد نفرت بار نسبت 

 «به خليلی چگونه ممکن است زبان به ستايش ازاو بازکنم واو را 

بنامم؟ لعنت  » انسان سرکش و انقwبی؟؟؟« يا »اميرالشعرای زمان 

انی که باد برکس خدا برمن اگر چنين چرندياتی گفته باشم ولعنت خدا

خواننده ميتواند به آن . چنين اتھام ھای پوچ را برمن نسبت ميدھند

درھيچيک آنھا چنين . دولينک سربزند و راست ودروغ را معلوم کند 

که من آدمی سست ! حاشا. کلمات وجم:ت تھوع آور وجود ندارد

عنصری  چون خليلی را که جز تملق وچاپلوسی ومديحه سرائی ھنری 

از توبرۀ شاھان » نان به نرخ روز« ه اصط:ح چپيان ديگر نداشت، وب
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اين تعريف ھا فقط از قلم اقای  .تملق پسند ميخورد، چنين نا بجا بستايم

 سال حاکميت 14روغ وامثال روغ ھا تراويده ميتواند که در طول 

حزب خود، خليلی را غ:م پاکستان وجيره خوار سازمان استخباراتی 

شاعر بی بديل  ک امروز در اروپا اوراميگفت واين) آی اس ای(آن
حال شما بگوئيد که من به نرخ روز مقاله  زمانه ھا ميخواند؟؟؟

  مينويسم يا آقای روغ وامثال او؟ 

 افغان 2015باری به بخش تحليلھا ودريچۀ  نظرخواھی مقاJت 

جرمن آن:ين نظربيندازيد ومقاJت وتبصره ھای حق طلبانه وکوبندۀ 

آقای جمالخان بارکزی، اقای غلزی غزنوی، آقای اقای احمدرسول؛ 

سياوش، آقای موسوی،آقای ايازنوری، آقای  قاسم باز،آقای احمد

سيدخليل هللا  مسعودفارانی، آقای داکتر سيد عبدهللا کاظم، آقای داکتر

ھاشميان، آقای احسان لمر وديگران را از نظربگذرانيد تا بدانيد که کی 

زد وبه نرخ روزمقاله مينويسد وازاين به آسياب يک خاين آب ميري

 مردم افغانستان شاھنشاه ايران را «:موقف خليلی که گقته بود
شاھنشاه خود ميدانند واگر شاھنشاه برافغانستان حمله کند، مردم ما 

  ، حمايت ميکند؟»در برابر آن عکس العمل نشان نخواھند داد؟

اگر به « :کنيدبه بخشی  از نوشته آقای احمدرسول از المان توجه 
زندگی نامۀ آقای روغ مراجعه شود او نه گذشتۀ نيک دارد ونه ھم 

تنھا چيزيکه او ميخواھد نشان بدھد داستان ما . حاضرش درست است
؟ آنھم درين او با چنين وضع خود به جنگ کی ميرود. و مار ھاست

بدبختانه حميد روغ به تخريب . شرايط حساس واضحا ً قابل تأمل است

يرود که شخص مطرحی بوده عمری را در خط معين با پاکی و کسی م

وبا قلم صادقش قادر بوده تا . صداقت ملی مسئوJنه به پيش رفته است
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در حفظ افتخارات تاريخی مردم سر فرازانه جلو برود که نمونه آن کار 

. پسين استاد سيستانی بود که در برابر اشخاص ايستادگی ملی انجام داد

عياری از "واستند به تاسی از خيانت نامه خليلیاشخاصيکه ميخ

دزد ناموس ودزد شرف افغانستان را در گنبد تاريخ ما " خراسان 

اين مبارزه تاريخی وماندگار استاد اعظم . چھرۀ نيکوکار جلوه دھند

سيستانی که به ھمکاری بزرگان قلم ديگر به اکمال رسيد، زوايای 

معلومداراست که طرفداران بچه . ازتاريخ را باز نگری و روشن نمود

اين باز نگری مستلزم اين بود .سقو از برجسته کردن او چه ميخواستند

اينکه روغ به دفاع از رفقای . که حواس دشمنان وطن را ھراسان سازد

پرچمی اش معتصم باÕ و مسعود خليلی فرزندان خليلی خيانت کار 

جناب سيستانی معلوم الحال است بر ميخيزد و بر کار ھای برحق 

ميتازد وجانب خراسان خواھان مغرض را ميگيرد، جای تعجب ندارد 

    :زيرا بقول سعدی

  رد، بايد بود ــــزا کند مـــــــدر ق

  » بر مخنث سwح جنگ چه سود؟

يکی از روز « : از قول شھيد داؤودخان مينويسدآقای قاسم بازو

 کشور عربی ھا زمانيکه شھيد سردار محمد داود خان از سفر چند

بکابل برگشت چون در ان سفر مرحوم داودخان برادرم عبدالمجيد باز 

که سرياور رياست جمھوری بود نيز درآن سفر با شھيد داود خان 

ھمراه بود وقتيکه وی به خانه آمد پدرم از نزد برادرم جويا جريان سفر 

ای در ضمن بر. برادرم سفر را مؤفقانه و دوستانه خواند. داود خان شد

  پدرم س:مھای استاد خليل هللا خليلی را با سه دانه پيراھن دريشی که 

  . خليلی به پدرم ارسال کرده بود تقديم کرد
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بعد از چند دقيقه پدرم يکی از چشم ديد ھای خود را بما چنين بيان 

شبی که مرحوم داود خان از طرف ظاھر شاه به حيث صدراعظم : کرد

ز داود خان غرض مشوره با سردار مؤظف ساخته شد، فردای آن رو

وقتيکه سردار . نعيم خان و نوشيدن چای صبح بخانه نعيم خان رفتيم

داود خان و من داخل اطاق سالون شديم ديديم که خليل هللا خليلی نيز 

قران عظيم . آمده بود و يک جلد قران کريم را نيز باخود آورده بود

ديدن داود خان زياد وارخطا خليلی به . الشان باJی ميز مانده گی بود

در اين اثنا مرحوم داود خان از وی پرسيد که خليلی اينجا چی . شد

ميکنی؟ پيش از اينکه خليلی چيزی بگويد، سردار نعيم خان به سردار 

داود خان ګفت که خليلی اين قرآن پاک را ھمرای خود اورده و ميگويد 

و خاين نيستم، پدرم که به اين قران من به خاندان شما احترام دارم 

افزود وقتيکه مرحوم داودخان گفتنی ھای سردار نعيم خان را شنيد، رو 

پدرت خاين ! و گفت، به ھمين قرآن که تو خاين ھستیکرد به خليلی 
برو از اينجا کوشش کو که کس برايم نگويد که خليلی اينطور ! بود

را از نزد پادشاه به بسيار پافشاری خليلی ! وان طور گفت، وا بجانت
  :ولی راست گفته اند داود خان نجات داد

  عاقبت گرګ زاده گرګ شود     گر چه با آدمی بزرگ شود 

  )2015/ 19/1قاسم باز،(  

حميد روغ «:واحمدسياوش در ھمين دريچۀ نظر سنجی نوشت
،کسيکه در روزگار قدرت خود در حزب دموکراتيک خلق،،کلمات 

 خود حذف کرده بود و فقط به اسم را ازپيش وپس نام" هللا"و" سيد"
شناخته ميشد، ولی زمانيکه احزاب اسwمی در کشور " حميد روغ"

بجايش تکيه زد وخود از وطن فرارکرد ومقيم آلمان شد، اينک دوباره 
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را درپيش وپس نام خود افزوده و تبديل به " هللا"و" سيد"کلمات 
اده را چه بايد خطاب سيد حميد هللا روغ شده اند، نميدانم اين نوع استف

 کرد؟

.... «وی در جواب آقای موسوی درباره شاعری خليلی مينويسيد
از نظر من جنجال و رسوايی که به تحريک چند تن در بارۀ خليلی به 
راه انداخته شده اھداف سالم و مبتنی بر يک احساس وطنی را دنبال 

  »نمی کند

 سرخ  برای من خنده داراست کسی که وطن را درپای قشون

اتحاد شوروی سابق خوار وذليل کرد، امروز در اروپا دم از احساس 

وطنی ميزند؟؟؟ حتی اگر گلبدين دم از احساس وطنی بزند ، برای من 

بيشتر قابل باور است تا از زبانی کسی بشنوم که ھرچه بگوئی در 

به نظرآقای روغ . سرخواھد داشت ولی احساس وطندوستی ندارد

کسيکه دراين روزھا طشت رسوائيش از بام به (کسانيکه ازخليلی 

حمايت کنند، اھداف سالم مبتنی بريک احساس وطنی را  )زيرافتاده

 ًدنبال ميکنند؟ واقعا ديده درائی وسفاھت ھم از خود حدی دارد؟ 

اما اين ( :آقای روغ در ادامه نوشتۀ خود بجواب موسوی ميگويد
يلی نه بخشيده اند که از وی مقام را تنھا، و حتی اساسا، افغانان به خل

 به خليلی داده شده حوزۀ دری زبانباز ستانند؛ اين مقام در سرتاسر 
  ....) است؛ 

نميدانم منظور آقای روغ کدام مقام است؟مقام شعر وشاعری يا 

مقام وکالت ووزارت وسفارت؟ اگر دومی منظور باشد، بلی اين 

ده بود، واگرمنظورمقام مقامات را ظاھرشاه پادشاه افغانستان به او دا

باشد،آنرا نه حزب دموکراتيک شما ونه شاه » استادی در شاعری«
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ايران رضاشاه داده بود، بلکه مردم ونخبه گان شعر شناس وھنرشناس 

افغانستان به وی لقب استادی داده اند،چنانکه به سرآھنگ ورحيم بخش 

آقای . اندوقاسم و اول مير،وديگران لقب استادی در ھنر موسيقی داده

روغ، بنابه خصلت حزبی گری خود، بسيار بلند پروازی وکلی گوئی 

 حوزۀ تمدنی دری نام می برد ولی ھدفش حوزۀ تمدنی واز. ميکند
 ھمان حوزۀ فرھنگی ايکه برسر دروازه .زبان وفرھنگ فارسی است

 »!سگ وافغان حق ورود به اين پارک را ندارند«:ھای پارک مينوسيند

 بت سازی خليلی درجامعه ايران دست دارند از قماش شاعرانی که در

اما ھيچيک از شاعران حقيقی ايران از خليلی ياد نکرده .خود خليلی اند

آقای ....اند؟ آيا افغانستان فقط يک شاعر داشت وآنھم خليلی بود؟؟؟ 

روغ، قلم شما ھيچگاھی مبتنی براحساس وطنی نچرخيده بلکه در 

خيده وبنابرتربيتی که در مکتب چپ خوش خدمتی به بيگانگان چر

آموخته ايد ھمواره ازحقيقت گوئی گريزان استيد وازمحورمنافع 

شخصی يعنی نان بنرخ روز خوردن به حقايق نگاه ميکنيد،مبارک تا 

  )2015/ 2/ 4احمدسياوش آلمان (»!باد

من ھمانگونه که درمقالۀ خود در محفل ياد بود خليلی نوشته بودم 

شعروشاعری خليلی را برای شاعران ميگذارم؛ که کارقضاوت بر

عياری از «چرا خليلی کتاب(ميخواھم ياد آورشوم که دربحث کنونی 

من بر رخ سياسی سکۀ خليلی مکث کرده ام و ) را نوشت؟» خراسان

نه بر رخ شعر وشاعری خليلی، اما قابل تذکرميدانم که ،شريف سعيدی 

 ھزاره ما، در ھمان يکی ازشاعران جوان ومطرح ازميان برادران

خليلی از نظراو شاعر نيست، : محفل ياد بود خليلی باصراحت گفت که

وشعرھايش ارزش ناميدن شعر را ندارند و سپس شعری که خليلی در 
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ستايش ازضياء الحق گفته بود خواند  که مايۀ تاثر ودلسردی بسياری 

  .   ازحضار محفل گرديد

 * * *  

  تاد خليلی پاسخی به يکی از دلبستگان اس

  

در بخش نظرسنجی پورتال، کسی بنام امان P عمر از 
ويرجنيای امريکا، با عصبانيت برمن تاخته است که چرا به استاد 

تھمت خيانت زده ام و ) شاعر مديحه سرای افغانستان(بزرگ خليلی
امير عبدالرحمن خان را ظالم ومستبد نشان داده ام ، درحالی که در 

  .و را اميری آھنين وقابل ستايش گفته امنوشته ھای قبلی ا

من نميدانم که شما تا چه حد به استاد خليلی عقيده و ! آقای عمر
ايمان داريد؟ اما از اينکه گردانندگان محترم پورتال افغان جرمن 
آنDين را اخطار داده ايد که جوابگوی نشرات خود در مورد خليلی 

د ترسيدم که نه کند، اين وممدوح او بچۀ سقاو باشند، من برجان خو
بار جDدان داعش نما از امريکا سربلند کنند وگردانندگان ريش سفيد 
وسرسفيد پورتال افغان جرمن آنDين را به مسلسل ببندد و يک فاجعه 

  ؟؟!ديگر از نوع فاجعه فرانسه را تازه کند

م که مقاله ھای افشاگرانه  و ياما از نوشتۀ شما اينقدر دانست
ۀ از قلم اين جانب وافغان ھای صاحب نظر ديگر در مورد رسوا کنند

حبيب P کله کانی  واستاد خليلی و پدرش مستوفی الممالک، بنياد 
دروغ بافی حلقات تحزيه طلب وتفرقه انداز را چنان به لرزه در 

به مقدمه ھمين (.آورده که اعصاب شما را نيز جو جو ساخته است
اينکه قلم برداريد و اگرتوانائی  شما بجای !)مجموعه رجوع کنيد

 P داشته باشيد مقا�ت نشر شده در مورد استاد خليلی وحبيب
کلکانی را بطور مستند ومستدل رد  وثابت کنيد که آنھا برخDف اين 

، عناصر صادق به وطن بوده اند،اما بجای ی من وديگراننوشته ھا
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اھيد بگونيد که اينکار،از شاخۀ امير عبدالرحمن خان چسپيده و ميخو
  . من آدم ضد ونقيض نويسی ھستم

بايد بدانيد که تاريخ عملکرد خوب وبد انسانھا !  برادر محترم
چنانکه خوب وبد بچۀ .را ثبت و ضبط ميکند و به آيندگان ميرساند

من . سقاو،خليلی وپدرش مستوفی الممالک وديگران را بما رسانيد 
ن خان را فرشته ومDئکه ھيچگاھی در نوشته ھايم، امير عبدالرحم
مانند بچۀ سقاو؟  مستوفی (نگفته ام يا اميری عادل ومھربان 

ننوشته ام، اما او را درمقابله با مخالفانش مردی ) الممالک؟ مسعود؟
سخت جنگجو، قاطع وبا دسپلين گفته ام واين چيزی است که در 

ر بلی گفته ام که امي. بدان اشاره شده است) تاج التواريخ(کتاب 
عبدالرحمن خان اميری با کفايت وبا درايت بود، و بخاطر ھمين 
درايت و کفايتش بود که افغانستان را از وضعيت ملوک الطوايفی 
وچند پارچگی نجات داد و وحدت دوبارۀ افغانستان را تأمين نمود 

واين بزرگترين .وھمه را به مرکز قدرت يعنی کابل پيوسته ساخت
  .ای اين کشور واين مردم انجام دادخدمتی است که آن امير بر

من ھيچگاھی نگفته ام که امير آنقدر برمردمش مھربان بود که 
مجرمين ورھزنان ومخالفان دولت خود را جزا نميداد، من از استبداد 
امير واستخبارات اميردرکتابم نوشته ام، اين عنوان کفايت ميکند که 

م، از استبداد من ھمانگونه که از کارکردھای خوبش يادکرده ا
اميرنيزياد کنم،اگر خDف ميگويم يک مثال کوچکی از نوشته ھايم 

واگر نشان ! را برخم بکشيد تا ديگران ببينند ومن ھم خجالت بکشم
! داده نتوانيد، بايد شما از گفته ھای ھوائی خود خجالت بکشيد

درمسائل تاريخی من ھيچگاھی بدون سند ومدرک نمی نويسم 
  . مردم نميدھموحرف مفت تحويل

سيمای «کتابی که در مورد امير عبدالرحمن خان نوشته ام، 
يا ميدانيد معنی اين آ.نام دارد»لرحمن در تاج التواريخامير آھنين عبدا
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عنوان چيست؟ معنايش اينست که ھرچه در مورد امير عبدالرحمن 
خان نوشته ام، مبنا واساس آنرا روايتھا وياد داشتھای تاج التواريخ 

 مورد اميرتشکيل ميدھد واستناد به کتب ديگر برای رد يا تائيد در
ھيچ کس نميتواند منکر ظلم واستبداد امير . موضوع آورده شده است
من از برپا کردن کله منارھای امير از سران . در حق مخالفانش باشد

وکله ھای مخالفانش در جنگ ھا ياد کرده ام واز تبعيد دسته جمعی 
 محل سکونت شان به و�يات ديگر نوشته ام وھدف مخالفان امير از

  .ومننظورامير را نيز ازاين عملکرد وی توضيح داده ام

 آيا شما برايم گفته ميتوانيد که در دولت ھای بعد از 
ًاميرعبدالرحمن خان بنديخانه يا زندانھا وجود نداشته اند؟ طبعا که 

زندانھا وجود داشته اند ولی کس انواع شکنجه ھای که دراين 
صورت ميگرفته، مثل غبار آنرا قيد نکرده است، ورنه جزاھا 
وشکجنه ھای که در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق در 
زندانھای خاد واکسا برزندانيان اجرا ميشد، شايد به مراتب بيشتر 

  .وبدتر از نوع شکنجه ھای دوران امير عبدالرحمن خان بوده باشد

ای جھادی  ظلم وستم برمردم  در دوران حکومت تنظيم ھ
افغانستان چنان اوج گرفت که از کوبيدن ميخ ھای شش انچه برفرق 

بريدن مخالفان وانداختن انسانھای زنده در کوره ھای خشت پزی و
تجاوزات دسته جمعی بر شفاخانۀ زنان مريض دريغ پستان زنان و

  .نگرديد

تار در دوران حکومات بعد از امير عبدالرحمن خان، نوع کش
. مخالفان ھم بدليل موجوديت وسايل کشتار دسته جمعی فرق کرد

ًمثD در عھدامير عبدالرحمن خان وسايل اسلحه ثقيل مثل راکتھا، بيم 

طيارات بمب افگن وبمبھای  . وجود نداشت40 وبيم 30
 وجود 60راکت ھای لونا وسکر.پنجصدکيلوئی وجود نداشت

ماشيندارھای ثقيل . تتانک ھا و زره پوش ھا وجود نداش.نداشت
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وجود نداشت که بتواند در کمتر از يک ساعت محشری  برپاکند و 
بلی اين وسايل کشتار دسته جمعی در دوران . از کشته پشته ھا بسازد

حکومت ھای ظاھرشاه وجمھوری داودخان وحکومت خلق وپرچم 
وتنظيمھای جھادی وجود داشتند وتمام آنھا برمردم افغانستان در سه 

  .اخير امتحان واستعمال شدنددھه 

وقتی قضاوت ھای يک جانبۀ نويسندگانی را می بينم که 
ھميشه امير عبدالرحمن خان را پادشاه خون خوار وآدمکش ومستبد 
معرفی ميکنند وطوری نشان ميدھند که او درمدت حکمروائی خود 
جز آدمکشی کاری نداشته است، مجبور ميشوم کارکردھای امير 

ن را با کارکردھای رھبران سياسی دو دھۀ اخير قرن عبدالرحمن خا
بيستم  به مقايسه بگيرم و با اسناد وشواھد بيشمار نشان بدھم که 
آنھای که صد چند امير عبدالرحمن خان تحصيل کرده ودرس خوانده 
بودند وده ھای مشاور ومتخصص در پھلوی دست خود داشتند، چرا 

درت خويش، برفرق مردم وچگونه بخاطر حفظ قدرت ويا انحصار ق
خود کوبيدند و از انداختن بمب ھای پنجصد کيلوئی و فيرسDح ھای 
ثقيله توپ وھاوان وراکت از فراز کوه تلويزيون وکوه علی آباد و يا 

در عھد . شيردروازه بر مواضع مخالفين خود دريغ نورزيدند 
، )از مخلصين استاد خليلی( ناميمون پروفيسرربانی واحمدشاه مسعود

 برمحلۀ افشارکابل که محل سکونت مخالفان 1993در دھم دلو 
 مسعود بود،با تمام وسايل کشتار دسته جمعی حمله شد ودر –ربانی 

ظرف کمتر از دوساعت بيش  از پنجھزار از مردم افشار را شامل 
ازاينست که . زنان وکودکان وپيرمردان بخاک وخون کشانيدند

دالرحمن خان در مقايسه با  اين ميگويم کشت وکشتارھای امير عب
رھبران تنظيمی ناچيز بوده است، درحالی که پروفيسر ربانی 
ومسعود شھريان کابل را کشت وشھر را تخريب نمود؛ وھيچ بنای 
ابادی از خود به يادگار نگذاشتند، اما امير عبدالرحمن خان، در 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

239

پھلوی جنگ وسرکوب مخالفان خود، ھيچگاه دست از اعمار بناھا 
ھای باشکوه وکشيدن شاھراه ھا واحداث باغھا ھمراه با تأمين امنيت 

ًاکنون شما انصافا بگوئيد که کدام يک از .سرتاسری، دست نگرفت

رھبران افغانستان دراخير قرن بيستم ميتواند برتر وبھتراز امير 
  عبدالرحمن خان دراخير قرن نزدھم باشد؟

  2015/ 20/1پايان
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  دھمھجله مقا

  

  طغيان از قضاوت تاريخ

  

  )نوشتۀ عwمه حبيبی( 

  

 بجواب يکی ازھواداران سقوی 1350ع:مه حبيبی درسال 

  :نوشت» طغيان از قضاوت تاريخ«مضمون کوتاه اما جامعی بعنوان 

از چندی است مقاJت مسلسل در جريدۀ کاروان نشرمی «

اين مقاJت که در. گردد، که مراد از آن گريز از قضاوت تاريخ است

 بنام صاحب زاده محمدکريم رئيس ضبط احواJت دوره سقوی نشر

  و   مظالم   و   سقاويان   ھای   سياھکاری   ميگردد، نويسنده ميکوشد که بر

  تا   فگند،بی ا    پرده   او   ھمراھان و  سقاو   بچه   وتاراج   قتل   و   ھا فحاشی 

    . باشد   کرده   صاف   را   ذمت   برائت   هرا   نيز   خود   برای  ً ضمنا 

  مدت   اکنون   بود   وتخريب   وحشت   پراز   که   سقاويان   ٔدوره   از

  چگونه   که   اند،   ديده   سر   بچشم   کسانيکه   استند   و زنده   نگذشته   زيادی 

  و آزاديخواه   مجاھد   مردم   بسر   را   سياه   ٔدوره   اين   ھند   استعمارچيان 

     آوردند؟  افغانستان 

  دزدان   از   او   وھمراھان   سقاو   بچه   شوم   اعمال   ٔدرنتيجه

  تمام   که   بود،   مزدور اجانب   و   ارتجاعی   خاندانھای   و   قالطر وقطاع 



   منارنجات،يادگار فداکاری پشتونھا  

 

241

عصر امير از   ملی   ھای   اندوخته   رفت،   برباد   ما   ملی   زندگی   بنيان 

رجال ومغز ھای فکور . عبدالرحمن خان تا عصر امانيه چپاول گرديد

  امنيت   و   گرديد،   کشته   ما   وپير    جوان   ھزاران    ،وکاری ما از بين رفت

    . نماند   باقی   افغانستان   در   قانونی   و حکومت 

  اين   اختيار   زمام   که   دارند،   اعتراف   خود   صاحب   صاحبزاده

  وزير   جان   شير .  بود   ايشان   خاندان   ھمين   کف   در   کار،   سيه   دزدان   گروه 

  بود،   ساJر   سپه   صديق   محمد   و   ملکی   امور   تمام   مدار   حقيقت   در   دربار 

    امور   مامت   مقاJت   نويسنده   وھمين   خارجه   امور   زمام   الحق   عطاء 

    . داشت   دست   در   را   استخبارات  و جاسوسی 

  سر   بزور   را   معصوم   و زنان   دختران   چگونه   که   دارند   بياد   مردم

  کردند،   ازدواج   اکراه   و   جبر   بزور   و   کشيدند   ايشان   خاندانھای   از   نيزه 

    . خورد   ھم   زھر   انھا   از   يکی   صاحب   صاحبزاده   خود   باعتراف   که 

  و   زده   باز   تاريخ   ازقضاوت   سر   صاحب   زاده   صاحب   که   اکنون

ه   را   خود   مقاJت   اينگونه   نشر   با   ميخواھد    : گفت   بايد   جا   درين   کند   تبرٔئ

  با   برادرصاحبزاده   دو   که   گرديد   صادر   آنوقت   وتاريخ،   ملت   قضاوت   که

  در   .شدند   آويخته   مکافات   بدار   يکجا   سقاوی   وخرابکاران   دزدان   گروه 

  محمد   غازی   ساJر   سپه   حضور   از   افغانستان   مردم   ٔعامه   طبقات   آنروز 

  سيه   گروه   آن   که   کردند،   ھشخوا   بود   کرده   فتح   را   کابل   که   خان   نادر 

   . برسانند   اعمال شان   جزای   به   را   کار 

  دنيا   مردم   حتی   و   افغانستان   مردم   تمام   و   صاحب   صاحبزاده   خود

  دانسته   افغانستان   زندگانی   وشوم   سياه   ٔدوره   يک   را   دوره   آن   باتفاق، 

  دوره   آن   که    ميگويند   تاريخ   اسناد   و   دنيا   و   افغانستان   مردم   ھم   و   اند، 

  وبرخ:ف   امانی   حکومت   تباھی   ای بر   انگليس   کنان   کار   طرف   از   شوم 
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  دشمن   و   ترقيخواه   و   مخلص   پادشاه   که   خان   هللا   امان   مرحوم   شخص 

  وشيخ   انگليس   سفير   وھمفريز   Jرنس   سعی   به   بود،   انگليس   استعمار 

  مرتجع   خاندانھای   و   رجال   ٔبوسيله   ھند   و وايسرای   علی   محبوب 

   . آمد   بوجود   بودند   اجانب   مزدوران   که   افغانستان 

  که   نبود   ردیم   خودش   سقاو   بچه   که   می ديديم   خود   بچشم   ما

  کرده،   وانمود    خسر وی   صاحبزاده   طوريکه   يا   گردد،   سلطنت   مدعی 

  که   بود،   دستی   تفنگ   و   دJور   دزد   وی   البته   باشد،   شخصيتی   دارای 

  خاندانھای   تاييد   مورد   را   او   استعماری   دسايس   ولی  . ميکشت   را   مردم 

    زاده   صاحب   جان   خواجه   خاندان   ھمين   اگر   و   قرارداد،   متنفذ   ارتجاعی 

   . نميتوانست   کرده   سلطنت   دعوی   ًاص:   و  ً ابدا   نميکردند،   ھمراھی   او   با 

  منطقی   شکل يا بطور     ویخسر   صاحبزاده   از   بايد   درينجا

  شد   ثابت   مفيد   افغانستان   برای   او   وھمراھان   سقاو   بچه   حرکت   آيا : پرسيد 

    مضر؟   يا 

  کارکنان   دست   وخرابکاری   اغتشاش  دراين  آيا   : دوم   سؤال

    نبود؟   دخيل   انگليس   استعمار 

  خارجی   وکتب   جرايد   مستند   نشرات   روی   از   سؤال   اين   جواب

  مسکو وغيره،   کستان   پا   ھند،   ،   لندن   ھای   آرشيف   در   اسنادی که   وھم 

  کابل   در   وسفيرانگليس   ھند   وايسرای   و   Jرنس   که   اينست   موجودند 

  موجد   و   داشتند   قوی   دست   آن   در   انگليسی   ھند   حکومت   کارکنان   وديگر 

   . اند   هبود   وقايع   اصلی 

   : سوم   سؤال

  بسر   روزی   چنين   آوردن   برای   ھند،   استعمارچی   انگليس   آيا

  جمودو    رکود   از   غير   خان،   هللا   امان   مرحوم   اعليحضرت   و   افغانستان 
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  مطلبی   مملکت   اين   پيشرفت   رفتار   وقطع   افغانستان   ترقی   حرکت 

    بر   انگليس   استعمار   دوام   و   تحکيم   برای   دسايس   اين   تمام   ِو آيا   ؟  داشت 

    نبود؟   ھند 

    دسايس،   ٔرشته   درين   او   وھمراھان   سقاو   بچه   که   بينيم   می   اکنون

  و باشند    اجانب   مزدوران   ًمستقيما   يا   شايد   که   اند،   بوده   ھا   حلقه   از   يکی 

   . باشند   آمده   تلبيس   دام   در   دانسته   نا   يا 

    را   بصيرت بی   و   دانش   وبی   نا خوان   دزدان   گروه   آن   ما   اگر

  فريفته   و   خورده   گول   ٔساده   ٔدسته   يک   آنھا   وجھل   بدويت   بسبب 

  فرھنگی   خاندانھای   در   و پرورده   وعاقل   سواد   با   اشخاص   بشماريم، 

  حساب   وجاھل   ساده   فريفتگان   قطار   در   نميتوانيم   را   روحانی   و   واداری 

   .  کنيم 

  خطا   خدا   باشند،   خورده   وفريب   شده   سھو   اگر   مردم   گروه   اين

  دار   بر   و   ديدند   را   خود   جزای   ملت   فطر   از   و   کند   عفو   را   آنھا   ھای 

  وخدمتگاری   اجانب   مزدوری   بر   بنا   کار   بدين   اگر   اما  . رفتند   مکافات 

  ،   ميکند   قضاوت   اسناد   ٔبم:حظه   تاريخ   البته   باشند،   برده   دست   استعمار 

   . نيست   ممکن   گريز   وتقضا   ازين   صورتی   ھيچ   به   ولی 

  خدا   ! موقفی   ھم   وعامد   دارد   جايی   کننده   سھو   ،تاريخ   در   ولی

  عنقريب   که   کنند   يقين   ولی  . باشند   اول   قطار   در   خسروی   صاحبزاده   کند 

 ».تنيس  شد   ونشر   آمدنی   بدست   شوم،   وقايع   اين   اسناد   تمام 
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