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  خیاز قضاوت تار انیطغ

 یبیحب یالحبدعالمه ع: ازقلم

 
از قضاوت  زیآن گر که مراد از گردد،چندی است مقاالت مسلسل در جریدۀ کاروان نشرمی  از

. دراین مقاالت که بنام صاحب زاده محمدکریم رئیس ضبط احواالت دوره سقوی است خیتار

 وتاراج قتل و هایشافح و مظالم و انیسقاو یها یاهکاریس برنشرمیگردد، نویسنده میکوشد که 

بچه سقاو وهمراهان او پرده افگند،بی تا   ضمنا یبرا خود زین راه برائت ذمت را صاف کرده باشد.  

 استند زنده و نگذشته یادیز مدت اکنون بود بیوتخر وحشت پراز که انیسقاو دوره   از

کهیکسان بچشم سر دهید ،اند که چگونه انیاستعمارچ هند نیا ره  دو اهیس را بسر مردم مجاهد و 

  آوردند؟ افغانستان خواهیآزاد

 و یارتجاع یخاندانها و قالطروقطاع دزدان از او وهمراهان سقاو بچه شوم اعمال جه  یدرنت

اجانب مزدور ،بود که تمام انیبن یزندگ یمل ما برباد ت،رف وختهدان یها یمل  از عصر امیر

 ، عبدالرحمن خان تا عصر امانیه چپاول گردید. رجال ومغز های فکور وکاری ما از بین رفت

هزاران جوان  ریوپ ما کشته د،یگرد و تیامن حکومت و یقانون در افغانستان یباق نماند.  

 نیهم کف در کار، هیس دزدان گروه نیا اریاخت زمام که دارند، اعتراف خود صاحب صاحبزاده

خاندان شانیا بود .ریش جان ریوز دربار در قتیحق مدار تمام امور یملک و محمد قیصد سپه ساالر 

،بود عطاء الحق زمام امور خارجه نیوهم سندهینو مقاالت تمام امور یجاسوسو استخبارات را در 

دست داشت.  

 شانیا یخاندانها از زهین سر بزور را معصوم زنان و دختران چگونه که دارند ادیب مردم

دندیکش و بزور جبر و اکراه ازدواج ،کردند هک باعتراف خود صاحبزاده صاحب یکی از انها زهر هم 

خورد.  

 مقاالت نگونهیا نشر با خواهدیم و زده باز خیتار ازقضاوت سر صاحب زاده صاحب که اکنون

خود را هئ  تبر کند نیدر جا دیبا گفت:که قضاوت تمل خ،یوتار آنوقت صادر دیگرد که دو 

برادرصاحبزاده با گروه دزدان وخرابکاران یسقاو کجای بدار مکافات ختهیآو شدند. در آنروز طبقات 

  عامه مردم افغانستان از حضور سپه ساالر یغاز محمد نادر خان که کابل را فتح کرده بود خواهش 

،کردند که آن گروه هیس کار را به یجزا شان اعمال برسانند.  

 دوره   کی را دوره آن باتفاق، ایدن مردم یحت و افغانستان مردم تمام و صاحب صاحبزاده خود

اهیس وشوم یزندگان غانستاناف دانسته ،اند و هم مردم افغانستان و ایدن و اسناد خیتار دنیگویم که آن 

دوره شوم از طرف کار کنان سیانگل بریا یتباه حکومت یامان وبرخالف شخص مرحوم امان هللا 

خان که پادشاه مخلص و خواهیترق و دشمن استعمار سیانگل ،بود به یسع الرنس زیوهمفر ریسف 
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سیانگل خیوش محبوب یعل یسرایوا و هند له  یبوس رجال و یخاندانها مرتجع افغانستان که 

مزدوران اجانب بودند بوجود آمد.  

 کهیطور ای گردد، سلطنت یمدع که نبود یمرد خودش سقاو بچه که مییدد یم خود بچشم ما

صاحبزاده یو خسر وانمود ،کرده یدارا یتیشخص ،باشد البته یو دزد دالور و تفنگ یدست ،بود 

که مردم را کشتیم.  

 نیهم اگر و قرارداد، متنفذ یارتجاع یخاندانها دییتا مورد را او یاستعمار سیدسا یول

خاندان خواجه جان صاحب زاده با او یهمراه کردند،ینم   ابدا و   اصال یدعو سلطنت کرده 

توانستینم.  

 سقاو بچه حرکت ایآ: دیپرس یمنطق شکل کی بطور یو خسر صاحبزاده از دیبا جا نیدر

وهمراهان او یبرا افغانستان دیمف ثابت شد ای مضر؟  

 : دوم سؤال

  نبود؟ لیدخ سیانگل استعمار کارکنان دست یوخرابکار اغتشاش دراین ایآ

 یها فیآرش در که یاسناد وهم یخارج وکتب دیجرا مستند نشرات یرو از سؤال نیا جواب

لندن ، ،هند پا کستان ،رهیوغ مسکو موجودند نستیا که الرنس و یسرایوا هند سیرانگلیوسف در 

کابل گریود کارکنان حکومت هند یسیانگل در آن دست یقو اشتندد و موجد یاصل عیوقا بوده اند.  

 : سوم سؤال

 مرحوم حضرتیاعل و افغانستان بسر یروز نیچن آوردن یبرا هند، یاستعمارچ سیانگل ایآ

امان هللا ،خان ریغ از رکود وجمود حرکت یترق افغانستان وقطع رفتار شرفتیپ نیا مملکت یمطلب 

داشت ؟ ایآ   و تمام نیا سیادس یبرا میتحک و دوام استعمار سیانگل بر هند نبود؟  

 که اند، بوده ها حلقه از یکی س،یدسا رشته   نیدر او وهمراهان سقاو بچه که مینیب یم اکنون

دیشا ای ما  یمستق مزدوران اجانب باشند و ای نا دانسته در دام سیتلب آمده باشند.  

 دسته   کی آنها وجهل تیبدو بببس را رتیبصبی  و دانش یوب خوان نا دزدان گروه آن ما اگر

  ساده گول خورده و تهفیفر م،یبشمار اشخاص با سواد وعاقل پرورده و در یخاندانها یفرهنگ 

یوادار و یروحان را میتوانینم در قطار فتگانیفر ساده وجاهل حساب میکن .  

 طرف از و کند عفو را آنها یها خطا خدا باشند، خورده بیوفر شده سهو اگر مردم گروه نیا

ملت یجزا خود را دندید و بر دار مکافات رفتند.اما اگر نیبد کار بنا بر یمزدور اجانب یوخدمتگار 

استعمار دست برده ،باشند البته خیتار   بمالحظه اسناد قضاوت کندیم ، یول به چیه یصورت نیاز 

قضاوت زیگر ممکن ستین.  

 قطار در یخسرو صاحبزاده کند خدا! یفموق هم وعامد دارد ییجا کننده سهو خیتار در یول

اول باشند. یول نیقی کنند که بیعنقر تمام اسناد نیا عیوقا م،شو بدست یآمدن ونشر شد ستین. 
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