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 ۲۰۱۶ جون ۱۹                             نیزما عبدالرحمنتراکد
 

 نائب ساالر عبدالوکيل خان نورستانی با حبيب هللا کلکانی  ۀچگونگی رابط
 

نائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانی با حبیب هللا کلکانی  ۀرابط ۀچندی قبل دوست عزیزی از طریق تلیفون در بار

و وفادار به نهضت امانی و غازی ، فداکار او متعجب بود که چگونه شخصیت خدمتگار وطن شد.   خواهان معلومات 

کلکانی و  سپه ساالر رژیم حبیب هللاهم  میتواند،مال فیض محمدکاتب هزارهکتاب تذکراالنقالب   ۀحوال امان هللا خان به

باشد و هم در خدمت رژیم محمد نادر شاه قرار داشته باشد. آیا نائب ساالر او در وردگ ومیدان ر لشکر قوای نظامی س

از شخصیت  ۀعبدالوکیل خان نورستانی هم مانند عد

یکی از خدمتگاران های به اصطالح "همیشه بهار" 

 د؟وبمار های داخل آستین رژیم امانی انگلیس و 

و عالقمند مسایل تاریخ  این هموطن گرامیخدمت 

کشور عزیزمان عرض شود که در کتاب تذکراالنقالب 

در چند   کاتب هزارهخان مال فیض محمد مرحوم  

جای از سپه ساالر عبدالوکیل خان، نائب ساالر 

عبدالوکیل خان، نائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانی 

با توجه .  و عبدالوکیل خان جدیدی اسم برده شده است

به شهرت نائب ساالرعبدالوکیل خان نورستانی ممکن 

عین  ورذککتاب م ۀاز مطالعاست هموطنان زیادی 

برداشت را نموده و یا همچو سؤالی در ذهن شان 

 خطور نموده باشد. 

حقیقت اینست که مرحوم کاتب هزاره در کتابش از دو 

شخصیت جداگانه صحبت میکند. یکی سپه ساالر 

یل خان و دیگری نائب ساالر عبدالوکیل خان . عبدالوک

البته نائب ساالر عبدالوکیل خان که همان عبدالوکیل 

یکی از شخصیت های  ، باشدمیخان نورستانی 

هم به اسم عبدالوکیل خان جدیدی یاد شده است .  گاهی برازنده وشناخته شده در تاریخ معاصر افغانستان بوده و معروف، 

میالدی توسط امیر عبدالرحمن خان به زور به دین اسالم مشرف شدند، به نام جدیدی،  ۱۸۹۶ی ها در سال نانورستچون 

 ، هم یاد میشوند.یمشتق از جدیداالسالم

شخصیت دوم سپه ساالر عبدالوکیل خان میباشد که مرحوم کاتب هزاره قوم و تخلصش را نمی نویسد، لذا خواننده تصور 

ر عبدالوکیل خان نورستانی باشد.  درین جا برای رفع هرگونه سؤ تفاهم و شاید منظور نویسنده نائب ساالمیکند که 

 سردرگمی به معرفی مختصر هردو شخصیت میپردازیم، تا موضوع روشن و اشتباه رفع شود.

 نورستانى خان عبدالوکيل ساالر نائب
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 نائب ساالر عبدالوکيل خان نورستانی

.   در دوران  م( در قریۀ کانتیواى نورستان تولد شده است ۱۸٧٥هجرى شمسى ) ۱٢٥٤عبدالوکیل خان نورستانى در سال 

حکومت امیر عبدالرحمن خان در قطعۀ توپچى گارد شاهى ایفاى وظیفه مینمود. در دوران حکومت امیر حبیب هللا خان به 

به رتبۀ غونډ  ۱٢۹٠اردلىان حضور"  به کار آغاز نمود، و درسال رتبۀ کرنیلى یا کنډک مشرى ارتقا یافته در قطعۀ "

. دو سال بعد به حیث قوماندان عسکرى والیت قندهار تعین شد و به اثر فعالیت  مشرى بحیث قوماندان آن قطعه ارتقا یافت

ل خواسته شد. نخست دوباره به کاب ۱٢۹٤در خاموش ساختن قیام مردم قندهار به اخذ مدال صداقت مؤفق گردید.  درسال 

 بحیث قوماندان لواى دوم و بعداً به حیث قوماندان کوټوالى کابل مصروف وظیفه بودند. 

 

 در پغمان ميالدی ۱۹۲۵سال   اللقجشن استاز مراسم تجليل 

 ثریا . ملکه ۳ امان هللا خان اعلیحضرت غازی  -٢عبدالوکیل خان نورستانی ساالر نائب  -۱

  میرزمان خان کنری. غازی ۴ 

عبدالوکیل خان نورستانى بعد از کشته شدن امیر حبیب هللا خان به رتبۀ جنرالى رسیده نخست بحیث قوماندان لواى دوم 

عین شد و در جبهۀ چهارم جنگ استرداد استقالل افغانستان کابل و بعد از آن بحیث قوماندان "قواى سرحدى اسمار" ت

)جبهۀ چترال و ارنوۍ( شرکت نموده رشادت بخرچ داد. جنرال عبدالوکیل خان نورستانى به اثر خدمات شایانى که در 

شد. میالدى به حیث قوماندان فرقۀ اول پیادۀ مرکز تعین  ۱۹٢٠هجرى شمسى برابر با  ۱٢۱۹اردو انجام داد، در سال 

به رتبۀ نائب ساالرى رسید و به حیث  ۱۳٠٤وى بعد از انجام دادن خدماتى در جنگ منگل و اغتشاش مالى لنگ در سال 

 قوماندان عسکرى قطغن و بدخشان مقرر شد. 
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شمسى( باحفظ رتبه و حیثیت قبلى   ۱۳٠۸) اه شمحمد نادر  مامداریزعبدالوکیل خان نورستانى در دوران  نائب ساالر

براى  ۱۳٠۹ن امنیت شمالى )پروان( به حیث قوماندان قول اردوى دوم کابل تعین شد. وى در ماه سرطان  سال براى تأمی

ان به جان آفرین جبار دوم با یک کنډک عسکر عازم کوهدامن شد و به تاریخ چهارم ماه اسد همان سال حین اجراى وظیفه 

ل انتقال و در تپۀ مرنجان با احترام کامل به . جنازۀ نائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانى از سراى خواجه به کابسپرد

 (1) خاک سپرده شد، و به پاس خدمات شان یک منار یادگارى در چهارراهى دهمزنگ اعمار گردید.

"کانتیوا"  ۀنائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانی در دوران حکومت حبیب هللا کلکانی در کابل نبوده بلکه در زادگاهش منطق

نه تنها د.  در نورستان بسر میبر

اسم وی در لست مامورین 

امانی که گویا به  ۀدور ۀعالیرتب

دیده نموده، حبیب هللا کلکانی بیعت 

از دو سند ذیل بلکه نمیشود، 

میشود که وی از بوضاحت دیده 

 خان غازی امان هللا زمان خروج 

خان رسیدن محمد نادر بقدرت تا 

دور از پایتخت در در کابل، 

 میبرد.سر نورستان ب

ماه  ٢٢سند اولی فرمان مؤرخ 

قمری مطابق  ۱۳۴٧ذولحجه سال 

شمسی از  ۱۳٠۸جوزای  ۱۱با 

طرف حبیب هللا کلکانی میباشد که 

  کاپی آنرا درین جا نقل میکنیم.

چون »درین فرمان آمده است که 

در وقت امان هللا خان مخلوع شما 

نائب ساالری مقرر بودیدو  ۀبرتب

حال هم از شما حرکت مخالف 

سر نزده است و اسالم دوستی 

شما ظاهر شده، هرگاه با معیت 

قومی خود بحضورم حاضر 

 ۀشوید، از طرف من هم برتب

مذکور مقرر میباشید و اگر خود 

باشید  مالقات را نداشته ۀشما اراد

جائیکه زندگانی بسر میبریدکسی 

 «.بشما مداخلت بیموجبانه ندارد

                                                           

استرداد استقالل افغانستان، جبههٔ فراموش شدٔه چترال و کنر )حقایق نهفته و حرف های ناگفتهٔ جبههٔ چهارم . .  زمانی، عبدالرحمن. جنگ  1

 .۱۵۰-۱۴۸صفحات 
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محمد شمسی از طرف  ۱۳٠۸ عقرب ۱۶  قمری مطابق با ۱۳۴۸سال جمادی الثانی ماه  ۵فرمان مؤرخ سند دوم هم 

 میباشد که کاپی آنرا درین جا نقل میکنیم.  نادر شاه

شما با وکالی نورستان بکابل بیائید، از نفری نورستان اگر خواهش مالزمت  می خواهم که»درین فرمان آمده است 

خود را داشته باشند تا دو کندک با خود بیاورید، معاش شان از قرار ماهانه  ۀحکومت و خدمت عسکری دولت متبوع

 کابلی داده میشود. ۀ( روپی٢۵)
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حتی از اقدام جنگ نائب ساالر عبدالوکیل راالنقالب تذک ۱۹۳و  ۱۹٠در صفحات  عالوه برین خود مرحوم کاتب هزاره 

آباد بدخشان و آمدن او با قشون قومی خود در  ضحبیب هللا خان کلکانی، تصرف فی ۀخان جدیدی و قومش علیه سلط

 فراج غان و پیش آمدجنگ در حدود پل متک کوهستان مینویسد. 

 کی بود؟ همکار حبيب هللا کلکانی عبدالوکيل خان

عبدالوکیل خان یل خانی که در کتاب  مرحوم کاتب هزاره به نام سپه ساالر عبدالوکیل خان ذکر شده است، عبدالوک

و در بعضی هم به نام عبدالوکیل  حسین کوت از  عبدالوکیل خان "خروتی"در بعضی از اسناد تاریخی به نام  "خروتی" 

 "خروتی" از پغمان ذکر شده است .خان 

در تذکراالنقالب  .  مرحوم کاتب هزارهدوبحبیب هللا کلکانی ان نزدیکو یکی از همکاران  "خروتیعبدالوکیل خان 

 یاد نموده است . ساالر هپساز او به نام عبدالوکیل خان « خروتی»ذکر ( بدون  ۹۳و  ۸۸ فحات )ص

، محمد علم فیض زاد «جرگه های بزرگ ملی افغانستان» مانندهم  دیگری از سپه ساالر عبدالوکیل خان خروتی در کتب

به حیث  (2)لطیف کریمی« یغمای دوم منگلی»  ، و آقای عبدالشکور حکم   "کلکانی هللا حبیب امیر امارت تا عیاری از"

  .ی رسیدسپه ساالر ۀدر تعینات جدیدحکومت کلکانی به رتب، که یاد شده است زدیکان حبیب هللا کلکانی نهمسنگر و 

سواران سراوس سالک مسلک  ۀشیرجان خان را که در عهد امیر حبیب هللا خان به دست»کاتب هزاره درباره مینویسد که 

به وزیر خارجه و عبدالغفور خان پسر محمد خان برادر او را  الحق، به وزارت دربار و عطای بوداهشداپخدمت رکاب 

شان قوم صافی تگابی را به وزیر داخله و ملک محسن سرای خواجه را به والی مرکزی و سید حسین را به وزیر جنگ 

و پردل خان را که اشجع سارقین بود با عبدالوکیل به سپهساالری و حمیدهللا پسر دیگر سقا را به سردار عالی و همچنین 

ز دزدان خون خوار از خدا بیزار مردم آزار به مناصب جنرالی و برگدی و نائب ساالری و کرنیلی ملقب و هر یک ا

 تذکراالنقالب(. ۸۹و  ۸۸ )صفحات «. اسالمیه قرار داد ۀن ]را[ هیئت تنظیمییاز مفسدین شقاوت قر ۀنموده، عدمنتصب 

حبیب هللا  کلکانى  باکه کسانی بود  ۀاز جمل ز پادشاهی محمد نادر شاه ، در آغابعد از سقوط کابل عبدالوکیل خان خروتی

و بدون محاکمه در خندق  تسلیم شده بودند و تعهد قرآنى ، وساطت علما و روحانیون مین هاى کتبىتض هبو یارانش 

براى سه روز در محلۀ پوستین دوز هاى کابل )بین مکروریان کهنه و سرک قلعۀ  دروازۀ ارگ تیرباران  و اجساد شان

 .ه شده بودزمان خان امروزى(  گویا براى عبرت دیگران بدار اویخت

 قرار ذیل بود:کشته شدن شان صادر شد،  ازکه بعدو یارانش سقاو  ۀفرمان اعدام حبیب هللا کلکانی مشهور به بچ

 وفادار من!و  ملت عزیز»

. شما میخواهید از کسانیکه تباهی ملت شما را  تماس کرده امملی و وطن دوستی و حمیت و غیرت شما من به احساسات 

اکنون این دوازده نفر را که نزد حکومت من محبوس اند، بشما میسپارم .  من بار آورده اند، انتقام بگیرید، بنابران من 

 «و عظمت و جالل را برای ملت شجاع و دالور خود تمنا دارم. جمیع پیش رفت ها

                                                           

 نوشته شده است . سمسورافغان« سقاوی دوم -دویمه سقاوی»کتاب ه جواب  که کتاب اخیرالذکرریست وقابل یادآ.  2
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 از:اند عبارت از چپ به راست دیده میشوند، که در عکس فوق  ۀبدار اویخته شد گانکشته شد 

 حبیب هللا کلکانی .1

 حمیدهللا کلکانی معین السلطنه .2

 شیرجان خان .3

 سپهساالر عبدالغیاث خان مارکی .4

 سپهساالر عبدالوکیل خان خــــــروتی .5

 برادر شیرجانخان نائب ساالرمحمدصدیق خان .6

 هندیمحفوظ خان  .7

 کلکانی هللا حبیب ۀسکندر خواهرزاد .8

 سید حسین یمیرزا غالم قادر سر منش .9

 نائب السطنه چهاریکارییدحسین س .10

 والی کابل ملک محسن خان کلکانی .11

 سید محمد خان قلعۀ بیگی یاور امیر حبیب هللا کلکانی .12
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