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 ع حکومت سقویآئینۀ تمام نمای فجای،البــتذکراالنق

 کمله ای برکتاب:ت

 «حبیب هللا کی بود، عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟»
 

 اول( )قسمت
 

 

تذکراالنقالب
1

در  تاریخی مال فیض محمدکاتب هزاره است که به همت وسعی آقای علی امیری،،آخرین اثر 

 صفحه مقدمه( به چاپ رسیده است.   43صفحه متن و  345صفحه ) 388در، کلن آلمان 

 23تا  (یک ماه قبل از سقوط رژیم امانی)1928دسمبردر ین کتاب، وقایع و رخدادهای سیاسی افغانستان  از 

ش( وچگونگی حکومتداری حبیب هللا کلکانی مشهور به بچۀ 1308سنبلۀ  3تا  1307)از قوس 1929اگست 

 سقاو، بطور روز مره ضبط و ثبت شده  است . 

رخ ویک شخصیت آگاه و دور اندیش که عمری را در دربار امیر عبدالرحمن خان و ؤحیث یک مکاتب به 

زخیانت و دو روئی وتالش های تخریب کارانۀ پسرش امیر حبیب هللا خان، به حیث مؤرخ رسمی بسر برده بود، ا

برخی از رجال بلند پایۀ  دولتی  ونیز بعضی روحانیون متنفذ کابل در حمایت از پسر سقاو وتشویق وترغیب او برای 

 سقوط دادن رژیم امانی  دراین اثر بشکل شفاف و تندی نام برده است.

                                            
1
، نویسنده توانا در زبان پشتو میباشد، در بازگشت آغا محمدکرزیکه مثل پدر بزرگوار خویش، مرحوم  زلمی کرزی مدوست ارجمند - 

 بودند بنام های: ازکابل، تحفۀ گرانبهایی برای من نیز بهمراه  داشت که مایۀ مسرت وامتنان من گردید. این تحفه حاوی  سه جلد کتاب نفیس

این کتاب » مقدمه مینویسد:42،کلن آلمان. امیری در ص2013صفحه/درکاغذ اعلی،چاپ  388تذکرانقالب،از فیض محمدکاتب هزاره، در-۱
 نیا «ثبت است، به نشر میرسد. 129/ 25برپایۀ تنها نسخۀ منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در آرشیف ملی افغانستان، تحت شمارۀ 

ً تند وطعن آم اتیاادبکتاب ب سقاء  ۀاز بچ تیکه در حما یمحمد کاتب نسبت به اشخاص واقوام ضیمال ف زیخاص آنزمان و زبان قسما
 ای یکاپ یاصل ۀنسخ یمتن را از رو راستار،یخاطر و نی. به همتداش هم درافغانستان امکان چاپ نخواهد  گریقرارگرفته بودند  تا صد سال د

مطالب و  نیبنابر است تا اصالت گفتار ونوشتار مؤلف محفوظ  بماند. خارج از کشور بدون کم وکاست به چاپ رسانده وبعد در  هکرد سیرونو
 است. معتبرتر ومرجح تر  یسیوانگل  یروس یکتاب به زبان ها نیترجمه شده  ا ینسخه، از تمام متن ها نیثبت شده درا یرخدادها

 کابل2015صفحه ،چاپ206،درلیکنه زلمی کرزی د ،په افغانستان کی دمشروطیت غورځنګ -۲

صفحه برکاغذ اعلی،در قظع وزیری  354.درځلمی کرزی ژباړه په هندوستان کی دپښتنو پاچاهی، دکاندید اکادمیسین سیستانی تألیف،د -۳

 درکابل به چاپ رسیده است.2015در 
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 43تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

رتذکراالنقالب کاتب هزاره نوشته است ودریکجا ویراستار کتاب آقای علی امیری، مقدمه مفصل وجامعی ب

تذکراالنقالب، رشته از یاد داشت های روزانۀ فیض محمد کاتب وچشمدیدهای ومشاهدات مستقیم او را از »میگوید:

واپسین روزهای دورۀ حکومت داری امیرامان هللا خان وسقوط او،تا اندکی بیشتراز هفت ماه از دورۀ نه ماهۀ 

قو را در برمیگیرد.از نظرساختاری وروائی، بخش نخست کتاب، حکم مقدمه را دارد وپی رنگی است امیرحبیب هللا س

که رویدادها و گزارش های بعدی بر زمینۀ آن استوار میگردد. ... این یاد داشت ها از نظرزمانی همزمان با وقوع 

د یک ماه ونیم پیش از آنکه سپاهیان انقالب و تصرف کابل به دست سپاهیان حبیب هللا سقازاده شروع میشود وحدو

کنند؛ به پایان می رسد. بدینسان ، کتاب تذکراالنقالب روایت ]از وجود سقویان خالی[جنوبی، کابل را به اصطالح فتح 

  2« ربیع االول...22روز چهارشنبه »ناتمامی است که آغاز دارد؛ اما پایان ندارد. آخرین جمله کاتب اینست:

سنبله 3اگست )= 23ربیع االول مطابق  22د؛کاتب، یاد داشتهای خود را  در روزچنانکه دیده میشو

(   به ارگ 1929اکتوبر 15ش/1308میزان 23ش( متوقف کرده است. بگواهی تاریخ، نادرخان  روز) 1308

ویدادهای شاهی کابل وارد شد؛ بنابرین ،کاتب پنجاه روز قبل از فتح کابل توسط نیروهای نادرخان، از ضبط و ثبت  ر

 سقاوی عاجر آمده بود.

ش( که کابل از 1308میزان  23-سنبله 3اکتوبر) 15اگست تا  23کاش کاتب حوادث آن پنجاه روز یعنی از

وجود دزدان ومتجاوزان سقاوی خالی شده بود، نیز می نوشت وحال واحوال شادمانی خود را نیز ابراز میکرد، اما 

ت و کوبیکه از طرف حمیدهللا برادر حبیب هللا ،) به جرم نیاوردن بیعت نامه از متاسفانه کاتب بعلت مریضی  از اثر ل

روز را درج تاریخ نماید. معهذا کاتب   50مردم هزاره ،(عاید حالش شده بود،دیگر توان نوشتن نداشت تا وقایع آن 

ام فرار دزدان بسرکردگی تا یکسال وچند ماه درحکومت نادرشاه هنوز در قید حیات بود، واحتمال نوشتن وقایع ای

حبیب هللا کلکانی  از کابل و دوباره بازگشت وتسلیم شدن شان به نادرخان واعدامش درکابل، وجود داشت، اما هیچ 

  کس موفق نشد تا تتمه تکراالنقالب کاتب را پیدا کند وکتابش را کامل تر نماید.

کر االنقالب، تنها گزارش دست اول یک مورخ کتاب تذ»آقای امیری در بارۀ اهمیت تذکراالنقالب، مینویسد:

دانا و بینا از رویدادهای سیاسی یک دوران سرنوشت ساز نیست؛ بلکه نگاه یک "رجل سیاسی" وتاریخ نگار دارای 

تذکراالنقالب، آیینه ی تمام نمای خود واقعی » نویسنده در ادامه میگوید:« اندیشۀ سیاسی به این تحوالت نیز هست.

کاتب اهل هیچ ایدئولوژی نبود وهیچ موضع  شنی تمام، ما را آنگونه که هستیم به ما نشان میدهد.ماست وبه رو

مذهبی، قومی یا زبانی نداشت. ازاین رو در کتاب خود سهم همه را ادا کرده است. او تصویری از سیمای معنوی 

ارای "فرهنگ پنج هزار ساله" می واخالقی مردمی که اکنون به تقلید از ایدئولوژی های خاستگاه گرا،خود را د

خواند، ترسیم کرده است که با گذر نزدیک به یک قرن هنوز از نگاه کردن به آن وحشت می کنیم. برای مثال ، به 

 اپریل توجه کنیم:29ثور/9ذیقعده/مطابق  19این فقره در ذیل وقایع روز دوشنبه 

ی را، از تبعۀ امان هللا دراین روز، به ساعت نه صبح یک نفر مهاجم از قوم وزیر» 

خان، که دستگیر شده بود، در سرچوک به دار سیاست کشیده، دو تن را هدف تیر تفنگ 

وهالک وپانزده نفر را الی ولجن به رو مالیه، دربازار گردش داده، تشهیر نمودند. ودر حین 

خالف از  گردش منادی ندا میکرد که :هرکه به روی پادشاه اسالم وخادم دین رسول هللا تیغ

غالف کشد،چنین دچار وگرفتار افتضاح ورهسپار عبرت می شوند. وبرای شان قرار هرواحدی 

نیم پاو آرد با هم آمیخته وپخته امر دادن ]خوردن[ کرد تا بمیرند.غذای شبانه  نمک و نیم پاو

 .3.«روز شان همین باشد

آنجا که کاتب پای داوری شخصی اش را به این قطعه انتقاد نیست، بیان واقع است.اما » امیری می افزاید: 

گزنده است. نیش زهر آگین نقد او،اما همواره سرد... به کالم او  قضایا دخیل میسازد، لحن او انتقادی واغلب تند و

                                            
2
 مقدمه 12، ص  2013فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ،چاپ  - 

3
 متن 165مقدمه ، 22کاتب،تذکراالنقالب ، ص فیض محمد - 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 43تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

رهزنان دین، ودزدان » قدرت تخریبی وسنجشگری بسیار باال داده است. او از حضرت های شور بازار به عنوان

 دردناک و درعین حال تند  نام می برد ودرخصوص مردم جنوبی ومشرقی نیز قضاوت تلخ و« ایمان ومخرب مملکت

 .4 «و بی باک دارد.

 :در مقدمه امیری می خوانیم که 

هیچ کسی از دم تیغ قلم کاتب در امان نیست. تمام اقشار مختلف مردم افغانستان، از مشرقی »

ی رشوت خوار وباجگیر تا تاراج لباس ودر وجنوبی تا کوهدامن وشمالی، از کارگزاران حکومت

آوردن کفش از پای مسافران، از مال نمایان جاهل ومتنفذین وسران معامله گر تا سوء استفاده 

گران از دین وکوچی به سود سیاست وقدرت، همه وهمه را با شجاعت وصراحت بی مانند، 

رش روز مره ، دفترتأملی در باب این است که این اثر را فراتر از گزا مورد انتقاد قرارمیدهد.

 .5 «سامان سیاسی و نقد اخالق و رفتار عمومی، مبدل میکند.

بنابرین تذکر االنقالب را ،خواننده باید با قلب گرم ومغز سرد مطالعه کند و از نکوهش افرادو یا تمجید 

سندۀ آن را که بدبختی ها و اشخاص وحتی اقوام کشور، پند بیاموزد ودر اصالح رفتار خود بکوشد، نه اینکه نوی

 مصیبت های غیر قابل تحمل را خود و مردم هر روز تجربه میکردند، مالمت کند.

 آئینه چون عیب تو بنمود راست            خودشکن آئینه شکستن خطاست!

نمود  خود دربارۀ کتاب بگوئیم، سعی خواهیم ، بجای آنکه ازتذکراالنقالبما در این نوشته ، به استناد کتاب 

با اهمیت را از زبان  رو در رو سازیم  تا نقاط  قابل مکث و ،کاتب فیض محمد خواننده را با نویسندۀ کتاب یعنی باکه 

ابراز نظرها،خود داری میشود، مگر آنکه  و به همین خاطر، بجز در موارد ضروری ار تبصره ها خود کاتب بشنود.

البته ناگزیرم در اخیراز آن همه نقل قولهای کتاب، بداند.  ه ابراز نظرتوضیحی الزم بیفتد ونگارنده خود را محبور ب

 یک نتیجه گیری در چند اصل ارائه کنم و قضاوت را به خواننده  واگذارم.

اینست که، کاتب بعد از یک مقدمه برچگونگی اوضاع سیاسی  مورد بحث کتابدر بارۀ برداشت من  

لل  شورش مالی لنگ در جنوبی وسپس شورش شنواریها درمشرقی و واقتصادی وفرهنگی دولت امانی، وبررسی ع

اغتشاش مردم کوهدامن وکوهستان بسرکردگی  حبیب هللا کلکانی، به بازگوئی سوابق امیر جدید )پسرسقاو( پرداخته 

 است. ابتدا ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ منگل، وسپس از به شهرت رسیدن او در راهزنی وقطاع الطریقی

درکوهدامن واطراف کابل  وباالخره از فرار او به پیشاور، ومصروف شدنش به چای فروشی)سماوارداری(، وسپس 

ترک کردن این شغل و رفتنش به کوهستانهای تل ونوشکی و روی آوردن دوباره او به دزدی در قلمروهند برتانوی 

 ، و بازگشتش به کوهدامن یاد میکند.

قاو در پیشاور به جرم دزدی، آنطورکه مرحوم غبار درکتاب خود روایت کرده، و کاتب، از زندانی شدن پسر س

بطور اسرار آمیزی از زندان انگلیس در پیشاورآزاد و به کوهدامن بازمیگردد و در راه بازگشت با چی اشخاصی 

از اقامت حبیب هللا  روبرو شده و آنها چی چیزهایی به او گفته بودند، یاد نمی کند. معلوم میشود که  اطالعات  او

 کلکانی  در پیشاور همینقدر بوده  که ضبط کرده است.

کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکیل  دایرۀ دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و 

ب وترس در سرقت وباج گیری از صاحبان مال ومنال، وتاجران قالین و قره قل ومسافرین بین کابل و بلخ و ایجاد رع

دل مسافرین و ساکنین شمالی ، و نیزتطمیع کردن حکام وعالقه داران مناطق شمال کابل )کوهدامن وکوهستان( از 

طریق دادن سهمی از اموال سرقت شده به آنها، وحصول اطمینان ازعدم دستگیری اش از سوی حکومت محلی، 

 ت در برابر او باورمند شدند. شهرت او را بتدریج تا آنجا بلند برد که مردم به ضعف حکوم

                                            
4
 مقدمه 23فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 

5
  مقدمه،25فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 43تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

کاتب همچنان از رابطه وحمایت برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی  از حبیب هللا واطمینان عدم دستگیری وی 

 یاد میکند ومیگوید:  ترس وبیم از حبیب هللا هنگامی   بیش از پیش در دل مردم جا گرفت و رسوخ یافت که او حاکم 

 به قتل رساند و دولت با وجود اعزام نیروی نظامی نتوانست او را دستگیر نماید. چاریکار ویک عالقه دار را 

کاتب اشاره میکند که اعزام رئیس بلدیه کابل احمدعلی خان لودی به حیث نماینده فوق العادۀ دولت برای 

اون بچۀ سقاو  و مذاکره ومفاهمه بامردم پروان)کوهدامن وکوهستان(، ودیدار با حبیب هللا کلکانی وسید حسین مع

دادن امتیازت فوق العاده به آنها، بیش از پیش برجرئت و قدرت  پسرسقاو افزود، و او قدرت وامتیازاتی را که از 

دولت کسب کرده بود، به مشورت و رهنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با همکاری ودلگرمی 

یکی  »با سرنگونی مواجه ساخت، که شرح جزئیات آن دراین کتاب: برخی از رجال معتبر دولتی رژیم امانی را 

 «داستانست پر ازآب  چشم

رهزنان و ولگردان  دزدان و گروهی از هللا کلکانی، مثل خود اوکاتب، می دانست که همراهان حبیب 

ان ودختران و وچاقوکشان کوهدامن وکوهستان اند که جز دزدی و غارت و چپاول مال و تجاوز ودست اندازی بر زن

پسران مردم کاردیگری بلد نیستند، وجود چنین افرادی برای حکومت برمردم غیر قابل تحمل است و نمیتواند دیر 

دوام بیاورد؛ پس دست به ثبت وقایع سیاسی ونظامی کشور زد و تمام چشم دیدها وشنیدگی ها واطالعات خود را از 

ن رخ می داد، بصورت روزانه ثبت کرد وآن را  به نام حوادث و اتفاقاتی که درکابل وشهرهای اطراف آ

 برای نسل های بعد از خود گذاشت تا منبع مستند ودرس عبرتی باشد برای آیندگان.«  تذکراالنقالب»

کاتب، دراین کتاب  خود، بر شاه امان هللا وکارکردها و کارگزاران او انتقاد میکند، از وزراء خاین وازظلم 

خور دولت در پایمال کردن حقوق مردم شکوه میکند. از زورگوئیها وتجدد نمائی های  وستم ماموران رشوت

ومیگوید که او  احمدعلی خان لودی، رئیس جدید بلدیۀ کابل، برای پوشیدن جبری لباس وکاله اروپائی،انتقاد مینماید

شتری، چنان تحت فشار واذیت مردم را اعم: از غنی وفقیر، توانگر وناتوانگر،  دکاندار واهل کسبه، فروشنده وم

 وآزار قرار داده بود که همگی دست دعا برای سرنگونی سلطنت شاه امان هللا به آسمان بلند کرده بودند.

اهالی شهر را از قوی وضعیف ووضیع وشریف ودکاندار وحرفه  »بقول کاتب، احمدعلی خان

ار پوشیدن لباس رسمی ور بازار و ذکور واناث عرصۀ دو هفته در زیر انواع فشار وانزج

وکاله اروپائی وغیره وغیره آورده عموم را دست دعا به درگاه کبریا برداشتن و زوال سلطنت 

  6«امیر امان هللا خان را از اوتعالی خواستن،کشانیده بود،

کاتب، از نقش مخرب وغدر وخیانت احمدعلی خان )نواسۀ سردارمحمد رفیق خان لودی، صدراعظم امیر 

( که درتشجیع ومقاومت پسر سقاو در برابر دولت امانی  ومجهز کردنش برای حمله برکابل وسقوط 7شیرعلیخان

ایجاد  گوید او بود که بعد از رفتن به قندهار با عنایت هللا خان ویاد میکند و ،امانی، رول مهم بازی کرد مرژیدادن 

همه مواضع مستعده ومستحکمه »مادۀ نبرد بودند،نفاق درمیان اقوام درانی قندهار که درغزنی با طرفداران سقاوی آ

همچنان از حمایت محمدولی خان وکیل شاه امان هللا ازپسرسقاو  کاتب،« 8را فروهشته راه انتشار ]فرار[ در نوشتند.
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 53فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 

7
امیروکشدته شدن پسر وبرادر  ادرانمیان بروجنگ مدرفیق خان وزیراعظم امیر شیرعلی خان ونقش او در نفاق برای شناخت سردار مح - 

 دیده شود. 132- 130و112-111 صفحات« پادشاهان متاخر افغانستان»  کتاب،  امیرشیرعلیخان 
احمدعلی خان در خفا کس نزد پردل خان سپهساالرحبیب هللا خان فرستاده » ، کاتب، عالوه میکند که:230تذکراالنقالب، ص - 8

ری تابدین جا رسانیدم واینک حوالۀ انجام آن به شماست که به سرعت هرچه تمامتر خود را به قندهار پیام داد که من کار از راه خدمت گزا

 رسانیده ، شهر را تصرف کن، چنانچه او قالت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبایل درانی در شهر انجمن و در تعیین پادشاه باهم

یان خود را در ورطۀ هالکت ودمار دیده وابواب شهر را بسته وقرآن شفیع ساخته، هفت گرم صحبت بودند،به قرب شهر فرود گشت وشهر

روز مهلت بیعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پیشنهاد شان را پذیرفته در منزل باغ فروکش کرد و به حبیب هللا خان خبرداد و از 

 همانجا(«)غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت.
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ضد امان هللا خان،  از همدلی غالم صدیق  ترغیب مریدان خود بر تشویق و ، از توطئه های حضرات شوربازار و

 دولتی دارائی ارجه با شورشیان شنوار وتشویق کردن آنان برای حمله برشهرجالل آباد وغارت وتاراج خان وزیر خ

 وسوختن وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در شهر جالل آباد، حکایت میکند.

 کاتب، از وفاداری مردم وردک به امان هللا خان واز شجاعت و استقامت ونبردهای شان برهبری کریم خان 

مقالۀ دارد تا ی با قشون های سقاوی  که در همه جا سقویان را از پیش برمیداشتند،به نیکی یاد میکند وجای وردک

کاتب همچنان از وفاداری وپایداری مردم هزاره   برویت این کتاب نوشت. ی دربارۀ قهرمانیهای مردم وردکمستقل

امان هللا خان وخواجه هدایت هللا خان رئیس هیئت  از سردار امین خان برادرشان نسبت به امان هللا خان و حمایت 

اعزامی شاه به هزاره جات، ونیز از جواب محکمی که مردم هزاره مبنی بروفاداری وحمایت خویش از شاه امان هللا 

 میگوید که : کاتب است.به هیئت اعزامی پسر سقاو داده بودند یاد کرده 

ید شاهنشاه تکانه وغالم حبیب فرزند سید زین العاب الدین پسر س »هیئتی مشتمل بر

غالم حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم میدان با چهارنفر از مردم هزارۀ 

سرچشمه ، که عریضۀ بیعت مردم بهسود را به سقاء آورده بودند ویک یک طاقه لنگی خلعت 

عدۀ ده الی پانزده روز گرفته بودند،...از راه تعهد بیعت نامه آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به و

پاسخ شنیدند که  مسلمان و پابند دین  با فرامین استمالت آگین حبیب هللا خان رفته بودند،

وایمانیم. چون بیعت به امان هللا خان کرده، به معاونت اوشرعاً کمر بسته واستوارایستاده ایم، 

پس نظر به بیعت خویش  نمیتوانیم که نقص عهد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار دهیم.

طریق قتال پیش گرفته،از طفل رضیع تا شیخ فانی آمادۀ قتل وغارتیم وتا که جان داریم 

جنگیده، خون خود را دراین راه نثار خدمت دین ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از 

جا  ین دو تن را هرگزروسدست برد  وقتل واسارت َسَرقَۀ جهل وضاله می نمائیم. وبه یک زین 

تا مخذول دنیا وآخرت نشویم. واین را گفته دوازده هزار تن مرد جنگی حاضر کوتل  نمی دهیم

 . 9 .«اونی وآمادۀ قتال شدند

قوتهای هزاره به سرکردگی فتح محمدخان، رئیس قشون قومی هزاره تا شش ماه راه عبور عساکرسقوی را 

ای شیخ علی وبامیان وسرخ وپارسا وترکمان وبلخاب بسوی بامیان مسدود کردند. وهمچنان از نبردهای هزاره ه

ویک اولنگ وغیره  ، که از راه  غوربند برکوهستان یورش بردند و سقاویان وهواداران شان را در غوربند بشدت 

کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج کردند، ونیز از طغیان مردم تگاب و نبرد های شان با نیروهای سقاوی، به نیکی 

آنان را می ستاید. واما تا میتواند از اشخاص و اقوامی که از پسر سقاو حمایت کرده بودند، نکوهش  کرده ویاد 

 میکند. 

 )قسمت دوم(

 شاهی از امان هللا وعنایت هللا برای حبیب هللا تخلیۀ ارگ
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 حبیب هللا در لباس رسمی یک داکو    لباس رسمی شاهانه     شاه امان در          

 

پالن سقوط رژیم امانی با همکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، ودسایس خارجی بخصوص همفریز 

« مستروید»سفیرانگلیس درکابل  و جواسیس دیگرآن کشور مثل: الرنس وعبدالواحد شینواری معروف به 

استرالیائی، قسمی طرح ریزی شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی ازطرف مردم شینوار بسرکردگی دو نفرخان 

بنامهای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا نیروهای نظامی کابل به آنسو سوق شوند. و وقتی کابل از قوتهای 

شمال کابل دست به اغتشاش بزند و با نیروهای خود برکابل  نظامی خالی گردید، آنگاه حبیب هللا  پسرسقو از سمت

وقتی که بچۀ سقو برکابل حمله کرد، محمدولی خان وکیل مقام سلطنت 1928دسمبر 13حمله نماید. در روز

لشکر ایلجاری  نفر 2000نفر از محاظان دیپوهای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل  80وعبدالعزیز وزیردفاع ، فقط 

نفر  80تن آنها  مسلح بودند و  بقیه چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازند! طبیعی بود که  200ه سقاوی ک

سرباز دولتی کاری از پیش برده نمتوانستد و نتیجه همانا چیزی بود که قبالً طرح شده بود یعنی که نصب یک دزد 

 دی  خواهان افغانستان. بیسواد بجای رژیم مترقی امانی وانتقام ازاستقالل طلبان  وآزا

  کاتب در رابطه به حملۀ اول حبیب هللا برکابل مینویسد:

 1929دسمبر 12هجری شمسی، مطابق  1307ماه قوس  22روز جمعه »حبیب هللا 

میالدی با قرب دو هزار نفر که از جمله دویست تن با سالح ودیگر همه بی سالح وچوب  وتبر 

نه راه می پیمودند، وارد قلعۀ مراد بیک واقع دامن شمال پای بره و به دست بودند واغلب سر

]تل خرس خانه که امیر حبیب هللا خان مقتول مرحوم نام آن را به خیرخانهسلسله ک  
10
تبدیل [

 داده است، شدند.

بالجمله مالنمایان بعید از دیانت، عاری از فقاهت که در حقیقت گرگان در لباس میش 

اظهار این که بدون امیر حمله برکابل شرعاً بال جواز واگر کسی ونسبت به خلق بداندیشند، به 

کشته شود خونش هدر وندر نزد داور بی نیاز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت به 

نام حبیب هللا خوانده راه مدعا برگرفتند وچنین کس را که بایست از اقرار خودش برقتل 
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ـرخانهخیرخانه، دراصل " -  در دامنه کوه  1936ال دانشمندان باستان شناسى فرانسه در س") پرستشگاه خورشید( بوده است. خ 

 النوع سوریا بشکل یک زن سوار ةخانه( درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرین ربة النوع سوریا )خورشید( شدند. ربشیدرخیرخانه) خ  

: مقالۀ مهرپرستی در سیستان وکابل، از رک) برگردونه خورشید درحالى که گردونهً اورا دواسپ بسوى آسمان میکشند، دیده مي شد.

این اثر باستانی که نمایانگر پرستش مهر یا خورشید در کابل قدیم است، در موزیم ملی کابل  تا زمان  (من،در آرشیف مقاالت نویسنده 

موجود بود ولی بعد از حاکمیت  طالبان که بسیاری ازمجسمه های سنگی وگچی موزیم را از روی  1996طالبان در تصرف کابل از سوی 

ـــرخانه = خانه یا پرستشگاه خورشید( «)خیرخانه»تعصب ونادانی تخریب کردند، ممکن است این تندیس نیز تخریب شده باشد، بنابرین  خ 

 م از تاریخ محلی شان تعبیر وتوجیه دیگری نمیتواند داشته باشد. نامیدن جز بی خبری مرد« خرس خانه »را 
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 ف شرع وعقل امیر نام نهاده ، راه جهالت پیمودند.برخال نفر بی گناه قصاص می نمودند،400

از نصف روز از ده کیپک چاریارگویان وخود را ایلجاری)قشون قومی(  وبه ساعت سه بعد

وعازم شنوارگویان عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده دقیقه درباغ باال وسفارت خانه دولت 

ت شفاخانۀ بیماران سپاه نظام بود این وق ...ه وعمارت باغ مذکور را کهبرتانیه عظمی رسید

درب سفارت خانۀ موصوفه را  ]نگهبانان[پاسداران متصرف شده؛ تفنگ های کشکچیان آنجا و

محمدولی خان وکیل  بزرگان کابل  و از دعوت وزراء خاینه وحضرت شوربازار و ....گرفته

سرای  وارد ده بودند،وقت حمله را نشان دا امیر امان هللا خان وغیره که به ایشان اطمینان و

سردار عبدالقدوس خان صدراعظم مرحوم که مکتب حربیه ]درشهرارا[ بود،گردیده، 

وپسرمحمداکبرخان معرووف به میربچه، با]عده ای[ تا حوض ذخیره آب پمقان]پغمان[واقع 

ده افغانان، پای جالدت پیش نهاده، دستۀ ضابطان سواری که در عمارت واقع باغ امیر  هگردن

لیخان مرحوم واقع قرب مکتب حبیبیه در تحت تعلیم شوکت بیک ترک بودند، به دفاع شیرع

علیاحضرت مادر امیر  ...برخاسته ایشان را از دخول شهر باز داشتند. وغلغله در شهر افتاد.

امان هللا خان ، بی حجابانه]روی برهنه[ در بین مردمی که از اسلحه خانه ارگ تفنگ می 

هزار  هشان را فرزند خویش گفته به دفاع ترغیب کردن گرفت واگرچه پنجاگرفتند، در آمده ای

حصر داده شد،  وایلجاری قومی با فشنگ خارج از حد تفنگ به اهالی شهر ومردم چهاردهی

ً به واسطۀ کردار وزبدبختانه از نف راء ومامورین غدار وخائن در دل داشتند، رتی که عموما

  11« وفشنگ نداد.  نتیجه به جز خسارت تلف شدن تفنگ

وقتی وضع را مغشوش ومردم کابل را بی تفاوت نسبت به سرنوشت خودشان تشخیص داد، از  امان هللا خان 

غالم محمودطرزی و همراهبعد  خود را خلع نمود و 1929 جنوری 14/ش1307جدی  24روز دوشنبهسلطنت ب

از رسالۀ محافظ  یل وزیرداخله وشش تن وک 12قوب وزیردربار وعبداالحمدخانعصدیق خان وزیرخارجه و محمدی

سردارعنایت هللا برادر انگلیسی عازم قندهار شد. و  لک )ده میلون(روپیه پوند قریب صدو)گاردشاهی(  شاهی

جهت گرفتن نظامی را در قصر دلکشا بزرگش، در بعد از ظهر همان روز تعدادی از اهالی کابل وبرخی از سران 

الحق نظربه خدمت  :» ت نامۀ امیر امان هللا خان را قرائت نمود که به قول کاتبوصیبیعت دعوت کرد و ابتدا  

 . 13 «برجسته اونسبت به دولت وملت ومملکت افغانستان به غایت مؤثر وحزن]انگیز[  وگریه آوربود.

م کاتب هرجا که از غدر وخیانت وزراء درحق امان هللا خان یاد میکند، بصراحت از محمدولی خان وکیل مقا

سلطنت وهمسوئی وحمایت احمدعلی خان رئیس بلدیه کابل از پسرسقو متذکر میشود، درحالی که غبار،بجای 

احمدعلیخان، از والی علی احمدخان شاغاسی یاد میکند که از پسر سقاو وسید حسین حمایت میکرده ویک وقتی که 

ی روز مبادا عزیز میداشت.غبار داستان این به پروان رفته بود،آنها را فرامیخواند ونوازش میداد و آنها را برا

. 14حمایت وبرادرخواندگی را از قول میرغالم حسین خان از خوانین متنفذ منطقۀ بهسود در تاریخ خود نقل میکند

درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان هللا دست داشتند ودرعین حال از نزدیکترین ومقرب ترین  شایداین بیت شاعر

 ن شاه نیزبودند، خوبتر صدق کند که گفته است:دوستان ووابستگا

 شیــــــشه نزدیک تر ازسنگ ندارد خویشی

 هرمصیبت که بهرکس برسد از خویش است

                                            
11

  60-56فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
12

درعهد امان هللا خان وبعد در عهد نادرشاه وظاهرشاه وزیر )مایار( وردک باشد که ان ممکن عبداالحدخمن عبداالحمدخان را نشناختم،  - 

  درقندهار رفته بود وجنگ در مقابل سقوی ها را در غزنی رهبری میکرد.داخله  بود. وهمراه شاه امان هللا
13

  61فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
14

 816،کابل، ص 1346غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، چاپ - 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواهان و امان هللا خان ، از حضرت شور بازار )محمدصادق مجددی(  و  

 سردار محمدعثمان خان هم  اسم می برد.

پرستى مقام روحانیت  سر ، نورالمشایخ )شیرآغا(برادرخود  در زمان تبعید، آغا( )گلدیمحمدصادق مجد

. نورالمشایخ را شاه امان هللا به جرم دست  داشتن در شورش منگل، تبعید کرده تداشدر کابل  بدوش راحضرات 

 ند و او از آنجا درمیان مریدان بود و او را انگلیس ها  در دیرۀ اسماعیل خان نزدیک سرحد افغانستان اقامت داده بود

 کوچی خود برضد شاه امان هللا تبلیغات سوء میکرد.

  ،1928کسی بود که با هدایت ومشورت برادر بزرگ خود، قبل از تدویر لویه جرکه  ،محمدصادق مجددى 

و بعد با . بود جمع آوری کرده ۱٩۲٨سپتامبر  ماهدر ،از سلطنت امان هللا  خلع شاه  ایبر نفر مال را 400امضای 

قاضی عبدالرحمن وچند تن  مالی دیگر به میان مردم پکتیا رفت تا آنها را برای بغاوت تحریک نماید، اما مردم او 

صادق  محمدوهمراهانش را به حکومت تسلیم دادند. امان هللا خان یا از ترس یا از احترام زیاد به خاندان حضرات، 

چند قاضى عبدالرحمن و مال عبدالقادر ومگر  ،دنموزندانى را نکشت وجددى اش محمد معصوم ممجددى و برادرزاده 

 15د. مواعدام نتن دیگر را محکوم به 

سرمحمد هللا معصوم مجددى پدر صبغت ا یکى از همراهان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان )خ 

مدخان بود. او بخاطر نوادۀ سردار سلطان احمدخان ابن سردار محمدعظیم خان برادر امیردوست محمجددى( 

از  در فتوای خلع شاهخویشاوندی با حضرات مجددی ومخالفت با مشروطیت، واحتماالً برای رسیدن به سلطنت ، 

 14بعد از رفتن شاه امان هللا از کابل در روز  .ده بودستگیر و زندانى شدامضاء کرده بود و بنابرین  سلطنت،

ا و در مجلس بیعت  به امارت عنایت هللا خان شرکت کردند. حضرت جنوری، او وحضرات شور بازار از زندان ره

شوربازار لنگی امارت را برسرعنایت هللا خان بست وتبریک گفت.وسپس بحیث نمایندۀ عنایت هللا خان، نزد حبیب هللا 

 کلکانی   کلکانی فرستاده شد تا او را به بیعت به امیر جدید دعوت نماید، اما حضرت صاحب ،وقتی نزد حبیب هللا

که رسید، اول سقوط امان هللا خان را به حبیب هللا تبریک گفت و سپس درمورد امارت عنایت هللا خان،اظهارکرد 

چون تاریخ امارت شما در اول رجب است واز عنایت هللا خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت هستید. 

 ه میشود و قابل مجازات خواهد بود.واگرعنایت هللا خان به شما بیعت نکند، شرعاً باغی شمرد

بود، با  آتش افروز کینه وعناد ...را که حضرت شوربازار »که : عنایت هللا خان میگوید کاتب دراین مورد

دزدان  ،سید حسین نزد پسر سقاء و ،ودو سه تن مالنمایان متحرک لوای بغی وطغیان ،سردار محمدعثمان خان

 پیام داد که :  موتر گسیل داشت و یمشهور به سوار

یف عاینک امان هللا خان ازمیان رفته،عموم اهالی کابل از وضیع وشریف وقوی وض

وکشوری ولشکری حاضر فراهم آمده با من که مسلمانم وشما هم مرا مسلمان میدانید،دست 

پس واقعاً اگر جنگ وجدال وحون ریختن وقتال شما برای دین  بیعت داده به امارتم برداشته اند.

پذیرای امر امارت  دماء نموده، ، باید تیغ خالف در غالف کرده ترک سفک و]باشد[بوده

پیام امیر امان هللا ]نزد پسرسقا[ به مجرد وصول )هیئت حضرت(... وایشان .اسالمیت شوید

تاریخ نصب امارت حبیب هللا در روز غرۀ رجب)اول ماه خان را گذارده، درخاتمه گفتند که:

شما مستحق]امارت[ وعنایت هللا  خان در دوم شعبان است. از این رورجب( واز عنایت هللا 

                                            
15

فروز کینه وعناد او را که  ماده فساد وآتش ا حضرت شوربازار» مینویسد:عنایت هللا خان :62 فحهفیض محمدکاتب،تذکراالنقالب،ص- 
جهت رفتن حضرت با قاضی عبدالرحمن  از که هردو تن از سبب حبس وتوقیف خود ها در ماه سنبله که ،بود، با سردار محمدعثمان خان

به قتل رسیدن مال  آن صوب وگرفتار آمدن ایشان و]مردم[ برخالف دولت برانگیختن  کردن و مرید خود در سمت جنوبی برای اغوا
نزد پسر قاو فرستاد.غبار دراین باره توضیحات روشنتری میدهد.)  «آزرده بودند، زاده اش داماد برادر ن با چهارتن از فرزندان وعبدالرحم
 (817غبار،ص
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اگرچنانچه از راه اطاعت پیش نیامده بیعت نکند به حکم شرعی ،16خان برخالف حق می باشد

 «.17 باغی ومهدور الدم خواهد بود.

 

ب خود،خویش]را[ ال نمایان همرکاوحبیب هللا وسید حسین از این گفتار فرستادگان عنایت هللا خان وفتوای م 

دروازه از کثرت فیر تفنگ خودی وبیگانه  ....قضی المرام دیده، تبعۀ خود را امر حرکت جانب شهر کابل نمودند. م

جنوری، بزرگان کابل و چهاردهی ،بجای آنکه برای تبریکی  15... روز بعد به رویش بسته گشت.های آمد وشد 

ای تبریکی وبیعت به حبیب هللا پسرسقاو به باغ باال می ر فتند و برمی عنایت هللا خان به ارگ بروند،  دسته دسته بر

گشتند  وشهرکابل جایگاه فیرهای توپ وتفنگ هوائی و زورنمائی سقاویان شده بود. عصر همان روز حضرت 

 خود شوربازار وسردار محمدعثمان خان از نزذ پسرسقا به حضور عنایت هللا خان برگشتند و خبرآوردند که حبیب هللا

 را امیر می شمارد و بیعت شما را میخواهد. با این خبر عنایت هللا خان را از امارت مایوس و دچار خوف وهراس 

 18 گردید.

کاتب در مورد چگونگی خلع عنایت هللا خان از امارت و تخلیه ارگ سلطنتی  برای حبیب هللا کلکانی، 

 مینویسد: 

وغیره ]شوربازار[... ر وخیانت حضرت نظر به عدم وفای اهالی کابل و وجود غد »

ل داشتند، او را وع  هللا خان از امارت وتخلیۀ ارگ تل،که در استعفای عنایت جهلۀ شیطان توس  

پسر سقاء  تخویف وتحذیر نموده از جمله حضرت راه میانجی گری دربین عنایت هللا خان و

که از ذخیرۀ  ارگ سلطنت تا که قرآن کریم را شفیع خلع امارت وتخلیۀوسید حسین پیموده 

 فتح و ور کفایت مدت طویلی آماده و مهیا به قد دفاعیه مملو و نقدینه وآالت وادوات ناریه و

تصرف ارگ بعید از قوۀ اشرار نکوهیده کار بود، راضی نمود. چنانچه مستدعیاتش که سه صد 

نامی  بد ی وامناک پنجاب روی با عائلۀ خویش از راه پشاور و هزار روپیه با خود برداشتن و

جانبین به قرآن مجید  دیار نهادن،نزد حبیب هللا سقاء زاده قبول افتاده، به سوی قندهار یا دیگر

مقررات وتعهدات خود را رقم کرده، پسر سقاء در روز چهارشنبه فرمان امان جان ومال او و 

ن اهالی حرم پدر آنانی که در ارگ همراهش بودند، به ذریعۀ حضرت فرستاده وعنایت هللا خا

 برادران وخواهران خود را در ارگ بودند با چشم اشکبار وداع ودیدار اخیر نموده، مرحوم و

پوند گه چندی روز ذلت به سر برده از  25وبه هریک از برادران وخواهران ومادران ایشان 

ل عدم قوت هالک نشوند، داده وهم به سپاهیانی که از رسالۀ شاهی وغیره در ارگ ومشغو

مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدینه بذل وعطا فرموده، در شب پنجشنبه پنجم شعبان 

( میالدی مقررات معاهده وخلع خود را از امارت 1929قمری مطابق هفدهم جنوری )1347

 نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خویشتن را نوشت:

ق پادشاهی ندارم، وشو هبرادرم حبیب هللا خان! به عموم معلوم است که من اراد» 

صرف نظرکردم با وجود میسر بودن  چنانچه در موقع شهادت پدر مرحومم من ازاین مسئله

ذوق  وسایل، دراین وقت که امان هللا خان خود را از پادشاهی خلع نمود، بازمن هیچ اراده و

ودند. پادشاهی نداشتم. مگر ارباب حل وعقد مرکز برداشتن این بار را به من اصرار تکلیف نم

وسعادت ملت واعتالی اسالم را در آن نشان دادند. من هم از نقطه نظر اصرار آنان قبول 

                                            
16

، پادشاه رسمی وقانونی 1929جنوری  14اما بجواب حضرت شوربازارباید در همین جا گفت که: امان هللا تا همین دوم شعبان/مطابق - 

 سرکردۀ دزدان کوهدامن!کلکانی ن بوده است، نه حبیب هللا افغانستا
17

  63فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
18

  64فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
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کردم،اما اکنون که می بینم مسئله به قتل مسلمین می انجامد از آن صرف نظر نموده خود را از 

ت امارت افغانستان خلع نمودم. وتبع دیگر جماعۀ مسلمین که به شما بیعت کرده اند، من هم بیع

بزرگان آنان اشخاص ذیل می  مامورینی که امروز با من در ارگ و به قید بیعت من و کردم. و

سرورخان،غالم حیدرخان، احمدعلی خان، غالم  باشند: محمدولی خان، عبدالعزیزخان،محمد

دستگیرخان، عبدالغیاث خان، عطاء الحق خان، محمدامان خان،محمدامین خان، محمداسحق 

عبدالوهاب خان، عبدالتواب خان، شاه محمودخان، سید عبدهللا خان،  خان،سیدقاسم خان،

پیروی من از  سلطان محمدخان،سید احمدخان، میرعلی احمدخان، محمداکرم خان به مثل من و

 شرایط ذیل: قید بیعت با من برآمده با شما بیعت کردند بر

ر وسائرین آنانکه خود من با عائله وسایرمتعلقین واهل بیت خود ومامورین مذکو :اول

نظامی وعمله خدمۀ مقیم ارگ از  وافراد در ارگ می باشند وکلیه صاحب منصبان عسکری

متعلقین خود ومال وهستی خود مأمون بوده از هیچ رهگذر وبه هیچ وسیله  طرف خود و

 وحیله اذیتی به آنها نرسد.

اید توسط طیاره به خود به قندهار یا خارج می روم وب متعلقین خود من با عائله و: دوم

 قندهار رسانده شوم.

محمدولی خان وعبدالعزیز خان واحمدعلی خان را اجازه داده شود که با من :سوم

 بروند.

خارج داشته باشند، ال اقل  از مامورین بزرگ فوق کسانی که خواهش رفتن به:چهارم

 بعد از یک ماه ازاین تاریخ، به اوشان اجازۀ رفتن با عائله داده شود.

تازمانی که طیاره برای مسافرت من حاضر شود، من در ارگ بوده، پس از سوار : نجمپ

لیل پنجشنبه پنجم شعبان  - شدن به طیاره وحرکت طبیعی آن ، ارگ برای شما تخلیه میشود.

 .19 «، عنایت هللا1347المظم سنۀ 

دالرشیدخان محمدزائی دراین امرشوم به جزغالم دستگیرخان قلعه بیگی پسر عبکاتب عالوه میکند که: 

بارکزائی که رضا وشریک دزد و رفیق قافله نبودند،   ] معاذهللا خان[وعبدالعزیز خان وزیر حربیه فرزند محمدهللا خان

دیگران همه راه انقراض سلطنت خاندان امیر عبدالرحمن خان به خصوص امان هللا خان وعنایت هللا خان همی 

 پیمودند تا که برمرام فایق آمدند.

ظهر دو قبل از 11به ساعت  (شمسی 1307جدی  28 )میالدی،1929ماه جنوری 18جمعه  فردای آنروز

 خان عبدالعزیزخان واحمدعلیو بعد منسوبان خود  عنایت هللا خان با عائله و  بال طیارۀ انگلیس وارد کابل شد، ابتدا 

طرزی با بعضی از  التواب پسران محمودالوهاب وعبدبدع .پرواز کردند صوب پشاوربه ساعت یک بعد از ظهر به 

  20 آنها هم از کشورخارج شدند. بعدا نشده، روزج)طیاره( پسران ودختران عنایت هللا خان در بالون 
 

 قسمت سوم

 

 :شکنی وقرآن خوری بچۀ سقو وتجاوز به مال وناموس مردمسوگند  

ست. وحتی مردم از دیدن و روبه رو درمیان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، کار بسیار زشت ا

می شناسند. معنای این کار « قرآن خور»شدن باکسی که  سوگند خود را شکسته باشد،اِبا میورزند و او را بنام 

 اینست که نبایستی با او وارد معامله و داد ستد شد، زیرا که به قول و قرار او اعتباری نیست. کاتب می گوید که :
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 43تر 11 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ]غرض[سید حسین را هنگام عصر از راه جنوری( 18روز)همان وپسر سقاء،» 

که محکمۀ  [21]باغ مهمانخانتصرف ارگ در شهر فرستاده ، خود در عمارت باغ آقا

د صفت هردو که ۀ جهلۀ دَ عشد. وتب ایالت)والیت کابل( وقضات ومستوفیت مرکزی است، وارد

تطاول وغارت اعداد قشون  سرگرم قوماندانی)کوتوالی( مشغول و پارک نظام و در بازار ها و

 بعضی خانه ها بودند، سواران رکاب شاهی و منگل و وزیری و وردک و قومی اقوام هزاره و

واز توپ و تفنگ که شدت آ شلیک توپ وتفنگ شادمانه نموده، اهالی شهری که از کثرت فیر و

امی که وحشیانه اقدام کردند، در هراس و وسواس افتاده هرکدام درهر مق برخالف عادت 

سید حسین در زیر گنبد نقاره خانۀ  بودند، جانب خانه والنه خویش راه دویدن پیش گرفتند . و

ارگ، تبعۀ جهلۀ خود را منع تفنگ زدن کرد، چون دست بازنکشیدند، با تفنگی که در دست 

دیگران از مشاهدۀ  داشت، سینۀ یکی را هدف گلوله نموده، قالبش را از روح تهی ساخت. و

پا ضاللت او بال تأمل اقدام در قتل صدها نفر واین یک تن کرده  حرکت پرجهالت سراچنین 

قلعه بیگی  رسالۀ شاهی و دست از کشاد دادن تفنگ کشیدند. وداخل ارگ شده مالزمان نظام و

داده بودند، به بدترین  به خالف عهدی که درمیان نهاده به قرآن نگار وغیره محصورین را

رتن از رسالۀ اچهاز ارگ بیرون کشیدند.  بعضی را کشته و وعریان کرده و کوفته حالتی زده و

زار عبور می کردند به ضرب  بدن خسته و به سرچوک که از بازار با دل افگار و را شاهی

منگلی وهزاره را در  وزیری و گلولۀ تفنگ از پا در آورده، همچنین از نفری قومی وردک و

حتی از  برهنه کرده، به قتل رسانیدند. ن  شهرخلع سالح وبیرو محلی از درون و هر موضع و

سرقت از قوه به فعل آورده،  بد ناموسی وغارت و خانه ها که پناه جسته بودند، برآورده انواع 

ون بیگانگان ساخته، عطفتاری کردند که آئین اسالمی را مقدر بد ردین داری آن با وجود اظهار

 . 22 به بدنامی کشیدند.

تن  20دارائی  دم پابندی پسر سقو به عهد وسوگند وامضاء برقرآن  تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال وکاتب از ع

 را  آن او از رجال وابسته به خاندان سلطنتی که عنایت هللا خان از حبیب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود و

 :مینویسد  وامضاء کرده بود، یاد می کند و قبول ودر قرآن مهر

پیش گرفته،سرا و جای ومال ومتاع وذخیره و اندوخته آن  نکث عهد از این روز به بعد راه» 

بیست تن را که عنایت هللا خان در عهد نامه نام برده، امان جان ومتاع وضیاع وناموس داده 

شده بودند، پی هم ضبط و خود ایشان را به جز دوسه نفر با دیگر وزراء و مامورین بزرگ 

گ توقیف فرموده از هرکدام مبالغی برعالوۀ آنچه در قید ضبط آورد، بیم قتل داده حبس و در ار

بگرفت. و خزینۀ عین المال واغلب بیت المال را با قورخانه چند روز و شب در کوهدامن به 

ذریعۀ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جالل آباد و قندهار و دیگر بالد آسوده خاطر و 

اغنه ]افغانها[ عموماً..... جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخایر مطمئن گشت که اف

دولتی وضبطی و مصادرتی در کوهستان و کوهدامن کشیده، به زن خواستن و زنان و دختران و 

پسران بازرگانان و سرداران و نام داران را از سپاهی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در اطاق 

( خانه از متمولین 191د پرداختند. وتا اوایل ماه رمضان یکصد ونود و یک)های خود بردن زیا

و از جملۀ گرفتاران محمدولی خان وکیل ، و وزراء ومامورین وغیره را ضبط وغارت کردند

امیرامان هللا خان را که از پیش با پسر سقاو وسید حسین عهد درمیان داشت، و به هر دو تن 

ایت ها ومعاونت ها کرده از دستگیر نمودن  و به ُغل و زنجیر در وهمراهان و انبازان شان حم
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 43تر 12 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

آوردن شان مامورین دولت را باز داشته بود، به خواهش واستدعای خودش تا بیست وهفتم 

شعبان با دیگران توقیف فرموده از دیگران جدا در حجرۀ شیراحمدخان وزیر دربار جدید 

.«لکش را نیز ضبط وغارت نکرد ُمعّززانه در تحت حفاظت آورد. وخانه ومایم
 23

. 

 کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان سلطنتی توسط پسر سقوخبرمیدهد ومینویسد: 

[ سه تن از قبیلۀ جلیلۀ محمدزائی 1929جوالی 13درشب این روز فجیعت آموز] دوم سرطان/» 

ن امیر حبیب هللا قتیل وسردار چون: شهزاده حیات هللا خان وشهزاده عبدالمجید پسرا

محمدعثمان خان پسر سردار محمدعمرخان مرحوم بن سردار سلطان احمدخان ملقب به سرکار، 

با حببیب هللا معین وزارت حربیۀ اعلیحضرت امان هللا خان به امر ساالر اشقیاء ومقتدای فسقاء 

هفته، ازاین راز به کسی حبیب هللا پسرسقا،طناب درگلو کشیده،هالک و در خندق به زیرخاک ن

نگفته، مدتی غذای نهار و شام شان را محافظ درب محبس صرف همی کرد که بازماندگان شان 

از این قضیه جانکاه دل خراش آگاه نشوند. و از افشای آن نظر به عدم جنحه و جنایت وخطا و 

عث حدوث فتنه خیانت مقتولین مظلومین تأثیر هم وغم در قلوب ُمحّبین شان راه نیافته، با

«نشود.
24
.  

این اشخاص نیز از جمله کسانی بودند که حیات شان از هرگونه اذیت وآزار از سوی پسرسقو بنابرسوگند 

وامضای که در قرآن مجید گذاشته بود، باید در امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنها یک باردیگر،سوگند خود را 

 او کاسته شود. « ل هللاخادم دین رسو»شکست و می باید از نمرۀ 

 

 تجاوز سقاویان به مال و ناموس کابلیان:

تجاوز به ناموس دیگران وهتک عصمت به زن و دختر و پسر وخواهرمردم نیزدرفرهنگ بشری وفرهنگ 

افغانی،  از زشت ترین کارها شمرده میشود، و به سبب زشتی وخشونت انگیز بودن انست که متضررین به مرتکبین 

کاتب،  از دست درازی سپاهیان پسرسقو، به مال و ناموس کمتر از قصاص واعدام راضی نمیگردند.  آن به سزای

 ( به شهرکابل خبرداده مینویسد:1929جنوری16زنان و دختران و پسران مردم از همان روز اول ورود شان)

جنوری(که جنگ وتک وتک گشاد دادن توپ  16روز چهارشنبه )چهارم شعبان/  » 

بین محصورین وکوهستانیان ، جاری و بیعت مردم به امیر حبیب هللا ساری بود، در وتفنگ در

این روز سید حسین به خانۀ نورالدین پسرقاضی قطب الدین جوانشیر قوم قزلباش آمده، صرف 

چای کرد، دروازۀ قلعۀ چنداول نیز به به اجبار واکراه بازگشت. ومنادی از همان غروب روز اول 

باز بودن دکاکین وهدف گلوله تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی بیازد، ابتدا به ندای 

نموده، پیش وپیش ندا در داده، از عقب دزدان کوهستان هرچه از دست اندازی وسرخود به 

خانه در آمدن وغارت کردن از دست ایشان آمد،دریغ نکردند، بلکه تا اواخر رمضان این فعل 

عالوه از بردن زنان و دختران و پسران مراهق )نوباوه،نوجوان( درشب خود را ادامه  نهاده بر

«نکردند. کوتاهیوخفتن با ایشان وبه اجبار رقصانیدن، هیچ کمی و 
 25

.  

 

 جنوری(،مینویسد: 18کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ)

تبعۀ پسر سقاء وحمیدهللا برادر وسید حسین وزیرجنگ وپردل سپهساالر او وغیره » 

که هرکدام نام منصب بزرگی را برخود نهاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به  دزدان
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 43تر 13 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

بهانۀ اینکه آواز تفنگ ازاین خانه شنیده شده یا تفنگ درآن]موجود[ است، دست دسته وجوق 

جوق شده از دست بد ناموسی به زنان ودوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال یازیدن، 

تران را در اطاق های خلوت برای مخالطت کشیدن وهر ده و بیست نفر یکی وپسران و زنان ودخ

دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتۀ خویش بردن دریغ نکرده، تا امروز که یک 

هست، این  1929وسنۀ میالدی  1347مارچ، سنۀ هجری 11شنبه بیست وهشتم رمضان مطابق 

« فعل وعمل جاری]است[.
26
 . 

 

هواداران امان هللا خان » ،مینویسد:1929می 4ثور/ 14ی دیگری به ارتباط وقایع در جا

ومحمدنادرخان این روز را به  کمال یأس به سر برده، اهالی شهر کابل که از جور وستم 

شمالیان به ستوه آمده اند، زیاده تر به هراس غارت و تاراج واسارت افتادند. وبعضی خانه ها 

د. خالصه عموم مردم شهر به کمال بد روزی وخوف روز انحصار به شب را آزار واذیت کردن

انذار رسانیده، راه نجات به هیچ جانبی برای برون رفتن واز تهلکه خالص شدن ندارند تا 

«خداوند تبارک وتعالی چه پیش آرد واین فکر واندیش هالک ودمار را به چه خاتمه دهد؟
27
 . 

لیست دخترانی را که درعهد امانی به مکتب میرفتند سقاوی ها کاتب عالوه میکند که : ،

پیدا کردند و به آنها گفته شد که مجبوراند هر کدام با یکی ازدزدان کوهستانی ویا کوهدامنی 

«ازدواج نمایند.
 28

. 

از سوء »کاتب جای دیگری به نفرت شدید مردم کابل از سقاویان اشاره کرده میگوید:

ون او)پسرسقاء( نسبت به عامۀ خلق از زن ومرد و دختر و پسر کردار و رفتار اعیان وافراد قش

وغارت مال و ارتکاب به فسق و فحشاء تمامت مردم از او رویگردان ومایل امان هللا خان شده، 

«از دل وجان خواهشمند وصول او یند.
 29

. 

م ستم حبیب هللا خان وقشون او بر اهالی کابل از قبیل : آد»  جای دیگری  گفته میشود:

را زنده قطعه قطعه کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق های مفاسقه زنا و لواط  کشیدن 

و مردم را به دار آویختن  وخون های زیاد ریختن، به ننگ افغانی از رشک قوم هزاره که با 

وجود ندیدن نیکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، برخاسته در تگاب سمر و مشتهر 

د. وهم قوم کروخیل وهودخیل مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله برقشون گردی

«حبیب هللا که در آنجا اند، متصرف و آمادۀ یورش شدند.
 30

. 

برای بیان وحشت وبربریت » مال فیض محمدکاتب ، دربارًه فرمانروایان سقوی میگوید: 

ندگان مسلمانان و دولت نامید. امیر حبیب آنها کلماتی وجود ندارد. آنهارا صرف میتوان تباه کن

هللا هرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنها خود را خادم دین رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف 

برای فریب مردم است. سقویان تمام دارایی های که برای دفاع وطن ذخیره شده بودند غارت 

به خدمت عسکری برای رژیم سوق کردند،افزون براین مردم را بزور وبدون دریافت حقوق 

میکردند. درواقع اینها سپاه شیطان اند که آبادیها را تباه میکنند و خانه ها راغارت و چپاول می 

نمایند. باوجود این وزیران فاسد، حضرات و مالنمایان وسایر افراد بی دین، این وضعیت غم 
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 43تر 14 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
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«و میگویند: خیر و خیریت است. آلود را که از دست همین ها برسر مردم آمده است، می بینند
 

31
. 

هر دو تن)حبیب هللا فیض محمد کاتب ازشیوه کار وادارۀ سقوی یاد کرده میگوید :  

وسیدحسین( با عده ای از دزدان وبی دانشان  وحشی ، به  روز دوم حرکت عنایت هللا 

وز بعد حکم خان،نخست اعالنی به برحالی تمام مامورین سابق به کار شان به نشر رساند، و ر

تردید اعالن قبلی را صادر نموده و وزارت تجارت را لغو کرد. و همچنان مامورین  بعضی دوایر 

وزارت خانه ها را از کار سبکدوش نمود. ودر دوسه روز اول،هریک از سرداران واعیان که 

خود را به حضور شان میرسانیدند، به اعطای یک بریک ونیم چند معاش سابقش نوید ومژده 

وآنها نیز از روی حماقت وجهالت باور کرده، خرسند میشدند. تا همه را حبس وضبط » مییافتند.

ومعاش ومایوس ومحروم فرمود و به پول های هنگفت از تجار وارباب ثروت گرفتن پرداخته، 

دل های عموم را رنجیده ورمیده ساخت. وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر سردار نصرهللا  خان  

السلطنه مرحوم وشهزاده امین هللا خان پسر عبدالرحمن خان را به اجبار واکراه به نایب 

«مزاوجت تکلیف کرد.
 32

. 

ملک محسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی مورد تجاوز » والی سقوی کابل 

حامله بود تا زمان تولد کودکش زن   جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره شود،چون آن زن

ی گردید و وقتی کودک تولد یافت والی امرنمود تا مادر وکودک هردو اعدام شوند، قاضی زندان

بر والی اعتراض نمود که این کار خالف شرعیت است. ملک محسن جواب داد: اگرخالف 

«شریعت است یا نیست من حکم کرده ام باید عملی شود.
 33

 . 

ط کردن خانۀ ایشک آقاسی ...ملک محسن والی ]کابل[ چهل هزار روپیه در وقت ضب» 

محمد سرورخان مرحوم وهم اشیای مستظرفه نفیس وثمینه زیادی را از خانه های غالم صدیق 

خان وزیرخارجۀ ومحمدیعقوب خان وزیر دربار، وعبدالعزیز خان وزیر حربیه و محمودخان 

رفته و در یاور وحیات هللا خان عضد الدوله وغیره که قریب دو صد خانه به بشمار می روند، گ

خانه خود برده است، مورد عتایت حمیدهللا معین السلطنه شده، گویند او را چوب زیاد زده و امر 

«کرده است که از جمله چهل هزار روپیه مسطوره از او حصول نماید.
 34

. 

 درک نمود:بخوبی میتوان کاتب تنفر مردم کابل را از رژیم جهل وجنایت سقوی دراین گزارش میزان 

هللا خان، با برادرخود وعده ای از اعیان کوهدامنیان وکوهستانیان که هریک فاعل  حبیب» 

مایشاء وفعال مایریدند واز جور وستم خود سرانه که براهالی شهرکابل از قوه به فعل  آورده و 

ً از دیدار شان متنفر و بری وبیزار شده، شب و روزاز قادر قهار زوال آنها  می آورند، عموما

«می خواهند.... در مزار خواجه صفا به سیر شگوفه ارغوان تشریف برده...  ومرگ خود
35
 . 

 

 اولین اقدام جسورانۀ دو جوان کابلی علیه بچۀ سقاو:

دو نفراز »اپریل، به قول کاتب:  10حمل برابر  21 دربعد از دستگیری سران واعیان و ثروتمندان کابل، 

گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند. این دو جوان، یک بم دستی ، تصمیم « جوانان با احساس وبا وجدان کابل
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 57همان اثر،صکاتب،- 
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 83صفیض محمدکاتب، تذکراالنقالب، - 
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 342فیض محمد کاتب،تذکرانقالب، ص - 
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 186فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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راساختند ومخواستند آن را در روز جمعه در مسجد ]عیدگاه[ جابجا نمایند و وقتی که حبیب هللا به نماز ایستاده شود، 

اپور داده شد. هردو جوان منفجر کنند، اما این راز شان قبل از عملی شدن، توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو ر

که یکی حبیب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود ودیگری عبدالرسول،فرزند خانجی،خانه سامان هندی 

معروف عهد امیر عبدالرحمن خان بود،دستگیر ومورد استنطاق قرارگرفتنند. آنها میدانستند که از این رازشان تنها  

ی دیگری چیزی نمیدانست ، بنابرین آنها درجواب های خود،  قاری را به حیث قاری دوست محمد مطلع بود و کس

مشوق و رهنمای این کار خود معرفی کردند و گفتند که کسی دیگری دراین کار مداخله نداشته است. پسرسقاو هدایت 

انعام نزد امیرحبیب داد تا قاری دوست محمد را حاضر کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر میکرد او را برای گرفتن 

هللا  می برند،به حضور ساالر خودحاضر کردند. پسرسقو قاری صاحب را در موتر پهلوی خودجای داد و بسوی چمن 

خواجه رواش، در عقب ارگ  برد و در آنجا هرسه تن را پهلوی یکدیگرایستاده کرد وسپس با تفنگ  خود هریک را 

 د که نشانه گرفت و از پا در آورد. کاتب مینویس

در وقت برچوب بستن و ایستاده کردن شان، قاری دوست محمد به امیرحبیب هللا خان »

 ندا کرد که امیر صاحب مرا هالک مکن که برایت خیلی خدمت کرده و می کنم. ولیکن چون حکم 

«تقدیر به قتل یک تن شیطان شریر مالنما رفته بود، نجات نیافته به جای جاوید خود شتافت.
 36

  

حمل، مردم کابل از دست غارت 11یعنی در تاریخ اول اپریل/ رحالی بود که ده روز قبل ازاین حادثه،این د

کاتب  .بنای دید و بازدید ومشورت را آغازکرده بودندوتجاوز  سقویان، برای یک قیام عمومی برضد بچۀ سقو، 

 :مینویسد« شان به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبیب هللا کردن»زیرعنوان

ز سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردارناهنجار واختیار فحشاء ا»

واضرار نمودن بزرگان شمالی که دست در اجرای امور دوائرلشکری وکشوری دارند،عموم 

اهالی کابل واناث وصغار وکبار به ستوه آمدند،زندگانی برایشان سخت ودشوارگشت، الجرم دل 

امان هللا خان واولیای امور او وبعضی از اعیان وصاحبان ثروتان به مرگ داده، وزراء عهد

اهالی شهر درخفا با هم کنگاش در نجات حاصل نمودن از مضائق]جمع مضیقه ،تنگ[ 

ومزالق]جمع مزلقه،لغزاننده[ روزگار وحصول تأمین مال اهل وعیال وتحفظ مال ومنال کرده، 

مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن قرار دادند که هریک عده ای به مشاهره ومعاش 

ونیست ونابودکردن حبیب هللا خان تهیه وآماده نمایند، بعد بی خبرشبخون آسا حمله نموده او را 

شنبه  2از میان بردارند. واو از این امر به ذریعۀ متجسسین ومخبرین خفیه آگاه شده در شب 

شهریور[مطابق اول اپریل همه را 20شوال برابر اول اپریل  درست است نه  20شهریور] 20

« امر حبس کرد.
37
. 

«پسرسگ قو» کاتب، از سقاویان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دریکجا او را
38

می نامد . در لهجۀ عوام  

تلفظ میکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغیر انسانی ایکه از او و زیردستانش « سقو»مردم افغانستان، سقاء را 

در واقع میخواهد  او را تحقیرکند و مثل حیوانی که فهمی جز « سگ قو»کابل دیده است، با گفتن کلمۀ در حق مردم 

قو، قو ندارد، دشنام بدهد.
39

.کاتب در مدت نه ماه حکومت سقاوی، هیچ روز وهیچ لحظه ای از اظهار نفرت وانزجار 
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 133ب ، ص فیض محمدکاتب،تذکراالنقال - 
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 118فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 252فیض محمدکاتب، تذکراالنقالب،ص - 
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خشونت کالمی کاتب قابل درک است وخواننده »ستار کتاب  تذکر انقالب، دراین خصوص تبصره جالبی دارد ومیگوید: اآقای امیری، ویر - 
نوبی وشمالی، وزراء وعمال امیرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت شوربازار این دفتر، چاشنی تند کالم او را درمورد مردم مشرقی وج

دیگر مالنمایان واشخاص مختلف در رده های مختلف، به تفاریق، می بیند. خواننده امروزی شاید آرزو کند که کاش کاتب مهارخامه را  و
ه کاتب واقعه نگار رویدادی بود که نه تنها برسرنوشت او تاثیر اندکی می کشید و از تیزی وتندی سخن میکاست، اما نباید از یاد برد ک

بدینسان،بدیهی است که کاتب تنها به گزارش رویداد   را به زوال زودهنگام مبتال کرد. -آغاز- واقعه ای بود که یکمستقیم داشت، بلکه 
ساسات وتأثرات خود بر ارزش تاریخی اثر می افزاید و رخداد اکتفا نکند ودر کنار آن احساسات وتأثرات خود را نیز به ما منتقل کند و این اح
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ودعای بدش همیشه بدرقۀ راه سقاویان بوده شدید از حبیب هللا وهمکاران دزد وجاهل وجنایتکار او غفلت نورزید 

 است. اودریکجا میگوید:

حتی نگارندۀ این فجایع که از اهل اسالمی است برادعای دین داری واظهار مسلمانی ایشان »

هزار لعن ونفرین گفته،از خداوند جای همه ]سقاویان[ را در اسفل السافلین خواسته ومیخواهد 

این گروه ضاللت سمات،بیاد آرد جز لعن دیگر کلمۀ بر زبان وهرلحظه که از مشاهدات کردار 

«نخواهد راند.
 40

        . 

 بچهً سقاو را   آقای باری جهانی اظهار میکند که :جای تاسف است که برخی از نویسندگان ما که دورًه وحشت

خطاب می کنند. «جوانمرد»و  «عیار»بچشم سر دیده اند، بازهم او را
 41

   . 

، در وجود حبیب هللا کلکانی ویاران فاسق ومتجاوز او دیده نمی شد.پس عیاری وجوانمردی ولهیچیک از اص

    عیارنامیدن بچۀ سقویک دروغ ویک توهین بزرگ به عیاران وجوانمردان تاریخ این کشوراست.

       

 قسمت چهارم
 

 تطمیع شدن سران قومی ،عامل بقای حکومت سقوی:

و شدن سران و مشران پشتون  برای جلوگیری از اتحاد شان علیه رژیم سقوی نفاق افنگی  وتطمیع کاتب، از

ناصوابی میزنند، افسوس میخورد،  ، دست به هرکارمناصب ومقام بخاطر پول  وکسب رؤسای اقوام وقبایل از اینکه 

یگرخود می با اندک پولی تطمیع میشوند وتیشه بریشۀ یک دواین افسوس او وقتی رنگ خشم می گیرد که می بیند 

ملک محمدافضل وملک محمد   شنوار وخوگیانی چون:قبایل برخی ازسران تطمیع شدن وپیوستن کاتب، از زنند.  

نکوهش میکند. وعواقب این کار را برای آنهای که اقوام به حکومت سقوی علم شنواری وملک قیس خوگیانی ، 

روز فتند، نکبت بار میداند و مینویسد که رتبه وامتیاز گر خود را در خدمت یک دزد وجانی قراردادند و

 اپریل، 11حمل/22

پانزده هزار روپیه به ملک محمدعلم خان وهمراهانش به نام انعام عطا  »از طرف بچۀ سقاو

ساالری کشور ولشکری که از قبل امیر حبیب هللا خان یافت، فرمان هشده، خود او با رتبۀ سپا

مقارن این حال،مردم شنواری از راه دفع بدنامی،تخریب حکومت جالل آباد نیز به او داده شد. و

شهر جالل آباد وعهد شکنی که کرده بودند، برقلعۀ ملک  نمودن عمارات دولتی وتاراج ومهار

قلعه اش  را غارت و محمدعلم خان که بانی تمام فجایع سمت مشرقی بود، ریخته مال ومنالش

ن از خوف جان که عموم مردم برعلیه او را خراب کردند. واز وصول این خبر، محمدعلم خا

مرۀ قومی واسالمی بیرونش شمرده اند،ترک مراجعت کرده درکابل قرین یاس زشده، از 

 . 42 «کرد. بردن اختیار وهراس و وسواس،مکافات ومجازات کردار خود، روز به سر

                                                                                                                                        
 را با تمام ژرفا وشدت فاضلۀ آن منتقل میکند. تنها گزارش کاتب تاریخی نیست، بلکه تأثرات واحساسات او به هماندازه ارزش تاریخی دارد.

ه باز نمائی واقعیت باز میگردد، نه روانشناسی یا تا جائی که به تاریخ نویسی وتاریخ نگاران جدی باز میگردد، خشونت کالمی بیشتر ب
ایدئولوژی تاریخ نگار. فی المثل در میانۀ ابوالفضل بیهقی دبیر و فیض محمد کاتب هزاره، از عطا ملک جوینی به عنوان بهترین 

بخشی از این امتیاز به خشونت وبصیرترین  تاریخ نگار  و از کتاب او)تاریخ جهانگشای جوینی( به عنوان بهترین تاریخ یاد شده است. 

هریک از ابناء السوق، درزی اهل »سخن وچاشنی تند کالم]او[ باز میگردد. جوینی در اشاره به وضعیت روزگار خود نوشته است:
َزّوری وزیری، وهر مدبری دبیری... وهرکوِن خری سِرصدری... رک: -«فسوق، امیری گشته، وهرمزدوری دستوری، وهر م 

 ،پاورقی252ص «-4،ص1ی،ججهانگشای جوین
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 70فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 2015،افغان جرمن آنالین،جنوری   تاریخی حوادث تکراریږی)دسقو زوی که د خراسان عیار؟( باری جهانی،- 
42

 135فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 43تر 17 له :د پاڼو شمیره
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نظامی در جالل آباد حضور  کاتب میدانست که والی علی احمد خان)شوهر خواهر شاه امان هللا( با قوای زیاد

دارد ، پس اگر قصد سرنگونی پسرسقو را بنماید،میتواند مردم کابل را 

ازچنگ دیناسورهای  سقوی نجات بدهد. متعاقباً کاتب مطلع گردید که بعد 

از رفتن عنایت هللا خان از کابل واشغال ارگ توسط پسر سقو، علی 

ران آنجا، در جالل آباد احمدخان  به اصرار وخواهش نقیب وبرخی  از س

اعالن پادشاهی کرده و با چند هزار قوای نظامی وهمکاری اقوام 

خوگیانی وشنواری ومومند برای نجات کشور از چنگ دزدان و رهزنان 

مسلط برجان ومال وناموس مردم کابل  بسوی کابل ، حرکت کرده  است. 

ان ساخت و این خبر قلب مردمان داغدیده و مصیبت چشیدۀ کابل را شادم

 روزنۀ امیدی برای آنها شمرده میشد.

 لویناب خوشدلخان، نواسه شاغاسی شیردل احمد خان پسر علی

خان بارکزی بود. به این حساب وی برادرزاده  خان ابن شاغاسی میرداد

 نوالی علی احمدخا                         علیاحضرت سراج الخواتین  وشوهر سراج البنات خواهر شاه بود.

 شخصیتی نامدار و از هر دو سوی به خاندان  خان بود و ازاین جهت نیز دختر امیر دوست محمدمادر علی احمد خان 

 سلطنت وابستگی داشت.

مگر والی علی احمدخان با وجودی که مردی شجاع وبا جرئت وبا فهم بود و توانائی قناعت دادن طرف مقابل 

ی پشتو وفارسی وانگلیسی واردو یکجا با اندام ستبر وچهره بشاش،بیننده خود را به خوبی داشت و بلدیت در زبانها

را تحت تاثیر خود قرارمیداد، مگر در اعالم پادشاهی خود به جای امان هللا خان از عجله کارگرفت، زیرا کسی که 

ه بود، و بر غرور امیر امان هللا خان را از تخت به زیرکشیده بود، و بجای او یک آدم دزد و بیسواد را قرار داد

مشروطه خواهان وآزادی طلبان شاشیده بود، نمیخواست تا زمانی که امان هللا خان از کشور خارج نشده است، کسی 

برضد پسر سقو اقدامی بنماید. علی احمد خان باید این را درک میکرد که نکرد و نتیجه این کار او ،همانا از هم 

کابل بود. چگونگی  داستان این از هم پاشیدگی را از زبان کاتب دنبال  -آباد پاشیدن قوتهای قومی در نیمه راه جالل

 می کینم:

آنگه که علی احمد خان با عده ای در منزل جگدلگ به انتظار لشکر قومی قبایل »

وعشایر مهمند درنگ نموده، آوازۀ حمله امروز وفردایش در شهر کابل،سمر ومشتهر گشت، 

ی و بدناموسی وتاراج نمودن وحشیان بعید از دین وایمان اهالی کابل که از جور وتعد

کوهدامنی وکوهستانی وهر یک دزدانی که ساالری وسرداری شده، زنان ودختران وپسران را 

از کوی و برزن و خانه های شان به اجبار واکراه در اطاق های خویش کشیده طریق مخالطت 

ن را حبس وضبط و تاراج می کردند، به ولواطت پیش گرفته، و متمولین واعیان و بازرگانا

تنگ آمده گرفتار بی وفایی وناشکری ورمیدگی که نسبت به امیرامان هللا خان به روی کار 

آورده، شده بودند؛ مترصد وچشم به راه حملۀ او روز و شب به سر همی بردند، که درعین 

قطاع الطریقان تقاصاً یورش تبعۀ علی احمدخان از اشرار تبعۀ پسر سقاء وسید حسین وغیره 

، نقض عهد ونکث میثاقی که با علی ملک قیس نام خوگیانیانتقام کشند. ولیکن درعین انتظار 

مؤّکده موثق داشته بود، نموده، عتاب علی احمد خان  احمدخان در میان نهاده به ایمان

ن خود، نزد برخوگیانی و به چوب خستن او را بهانه قرار داده، با سه چهار تن از جانب دارا

حبیب هللا ساالر دزدان پسرامیرهللا)یا امین هللا (سقاء درکابل آمده از عطای هفده هزار روپیه 

نقد و منصب نایب ساالری برعهده گرفت که علی احمدخان را دستگیر و غل به گردن وپا به 

زنجیرکرده در کابل آورد. و دو سه روز قبل از وصول او، پسر سقاء محمدموسی خان 
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مدزائی ومحمدعلی خان عم  علی احمدخان را که خانه اش را غارت وخودش را حبس و به مح

زودی رها کرده بود، نزد او فرستاده پیام داد که: ترک امارت گفته و طریق اطاعت برگرفته، 

متابعانه در کابل آمده ربقۀ انقیاد به رقبۀ فرمان برداری نهد. و اال تمامت اعمام و اقارب و 

که یکی خواهر امیر امان هللا خان و دیگری خواهر گل محمد خان بن تاج محمدخان   زنان  او

معرض وعمۀ فیض محمدخان وزیرمعارف ومادر غالم محمد خان ونوراحمدخان است، تمام در 

خواهند گشت. و آن دو تن نزد علی احمد خان رسیده پیام  خطر هالک و دمار و بدناموسی دچار

ملک قیس بی هنوز پاسخ ال ونعم و رد و قبول  حاصل نکرده بودند که  پسرسقاء را گذارد]ند[،

از کابل رجعت کرده، درتنگی خورد کابل ، واصل گشت. اعداد)افراد[ قشون قومی خوگیانی  دین

را که با عده ای از سپاه نظام در آنجا اقامت واستحکام داشتند، امر به خلع سالح وغارت 

د جزئی برمرام فایق گردیده، راه خاک جبار برگرفتند. نظامیان کرده و پس از زد وخور

وسپاهیان منهوبه)چپاول شده( از راه اطاعت درکابل آمده، این معنی موجب شکست اعداد 

قشون لشکری وکشوری که در موضع خاک چناری وموقع سمچ های مال عمر توقف وعزم 

ه را مهمل و به جا گذاشته، راه حمله برکابل و پسر سقاء]را[  داشتند، گردیده، اتواب وقورخان

 43«اطاعت پسر سقاء به جانب کابل برداشتند.... 

واز آنسوی دو هزار نفر لشکرقومی مردم شنواری که راه الحاق با  »کاتب،می افزاید که

علی احمدخان می سپردند، ودر حدود کوتل چشنگ، این طرف و آن طرف از نکث]شکستن 

رخانه به دست تصرف آوردن  ایشان آگاه شده، قلوب ضالۀ عهد وپیمان[ خوگیانیان وتفنگ وقو

ایشان دچار حسد وغبطه گردیده، چون وارد جگدلگ شدند، علی احمدخان برای صرف غذای 

شام آنها چند فردگاو داده ، ایشان که میل غارت و تفنگ وفشنگ در دل جای داده بودند، عذر 

ان دست به تاراج بنه وآغروق]احمال واثقال[ و بهانۀ الغری بر گاوان نهاده، نگرفتند. و ناگه

وخلع سپاهیان نظام وخیمه واثاث علی احمدخان گشوده، همه را برهنه کردند. و از جمله 

عبدالرحمن پسرعصمت هللا غلجائی که کینۀ دیرینه نسبت به دولت در سینه داشت، پوند]پول[ 

.و دو سه تن 44نه ]خود[ بردهایی را که سه لک روپیه به شمار می رفت، متصرف شده، درخا

ملکان لمقان علی احمدخان وهردو پسرش را با میرزا محمدابراهیم خان پسرمیرزا اقاجان 

مکتوب نویس او، از راه ننگ افغانی پای  پیاده با خود برده و به جای نقیب رسانید. وجناب 

خوگیانی نقیب که بانی امارت علی احمدخان بود از مشاهدۀ این حالت و نقض عهد قوم 

وشنواری عزم هجرت با عائلۀ ومنسوبان خود جانب هند جزم کرد. ومردم شنواری و خوگیانی 

که بر سر اموال و تفنگ و قورخانه  وفشنگ با هم سرگرم قتل وجنگ بودند از قصد نقیب آگاه 

 شده، از راه انابت]توبه کردن[ نزد او گرد آمده، مانع از هجرتش شدند و او قبول استدعای آن

ها را مشروط به یاری علی احمدخان دانسته، دوباره عهد وپیمان درمیان نهادند که به سرو 

جان ومال وناموس معاونت او را در امر امارت نمایند. وعلی احمد خان که از بدعهدی 

واحسان فراموشی ]لشکریان مشرقی[ وعموم مردم سرحدی معلومات ونظریات حاصل کرده 

وپیمان ایشان را نا استوار و نادرست دانسته، چندی سر آری و نعم بود، عهد ایشان را سست 

  45 «جهت حفظ جان خود جنبانید و دیگر پیرامون میثاق و وفاق آن مردم نگشت.
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چنانکه در این گزارش آمده،ملک قیس خوگیانی  با پیوستن خود به پسر سقو، کمر علی احمدخان را شکست 

ساخت. او براثر یک برخورد کوچک که ممکن است دست انگلیس در آن دخیل ومصیبت وغم مردم کابل را گسترده تر

بجای برگشتن به خانۀ خود و یا صلح کردن با علی احمدخان،با رفتن به کابل وتسلیم شدن به پسرسقو، آبروی  باشد،

 هزار روپیه[، برزمین زد.  17را با گرفتن مبلغی ناچیزی ]« وقار پشتولی» خود  و 

قتی شنید که پسر سقاو ارگ کابل  را اشغال وخود را پادشاه اعالن نموده است، او هم دو علی احمدخان و

روز بعد از او با مشورت یا اصرار و تقاضای نقیب صاحب وخوانین  آنجا خود را پادشاه اعالن نمود. و بعد از آنکه 

در آن عزم خود را برای گرفتن کابل از در نخستین نماز جمعه، نام او را درخطبه ذکر نمودند، او نطقی ایراد کرد و 

چنگ سقویان اعالن نمود. نماز گزاران از این عزم او استقبال کردند و در جمله سران قومی ای که برای جنگ با 

پسرسقاو  آمادگی نشان دادند ، یکی هم ملک قیس خوگیانی بود که با علی احمدخان عهد وپیمان همکاری با سوگند 

 وای خود او را تا جگدلگ همراهی کرد.به قرآن بست و با ق

 افغانستان شناس امریکایی لودویک آدمک، درمورد علی احمدخان مینویسد:  

علی احمدخان بارکزایی به تکرار ادعای سلطنت کرد و برخالف امان هللا برخاست و »

یک شخص مقتدر، با نفوذ،  وباالخره به قبول مسئولیت در دستگاه حکومت او پرداخت. ا

او سعی کرد تا سمت مشرقی را برای امان  حب سجیه عالی ، و دارای حوصله بسیار بود.صا

هللا نگهدارد، اما حیني که از فعالیت برای امان هللا مایوس شد، خودش ادعای تاج و تخت 

افغانستان را نمود. علی احمدخان نفوذ زیادی برقبایل والیت مشرقی داشت. بخصوص بر 

 بود. مومندها نفوذ او ثابت

علی احمدخان قابلیت درهم شکستن اتحاد بین قبایل مومند، خوگیانی و شینواری را   

داشت وطرفداری و پشتیبانی مردم خوگیانی را حاصل کرد. او شینواریها را از دیگران تجرید 

کشانید. او مراسم تاج پوشی را به صورت  کرد، زیرا مومندها و خوگیانی ها را به جانب خود

که علیه امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و از او رویگردان  امی انجام دادرسمی هنگ

از ارگ بدست آورده بود، به او  که بچه سقاو پولی را ، ادمک عالوه میکند که: 46 «شدند.

قدرت آنرا بخشید تا بعضی از قبایل را طرفدار خود بسازد و تبلیغات اینکه علی احمدخان در 

آنها مسلط سازد،  هللا خان است وسعی دارد تا سرانجام باز امان هللا را برحقیقت نماینده امان 

 47 اذهان مردم را مغشوش ساخته بود.

 مینویسد که :« ریه تالی ستوارت»خانم « آتش درافغانستان»مؤلف کتاب 

الری مملو از افرادخوگیانی که از او حمایت میکردند، بعزم کابل  ۲۱علی احمد خان با »

دیری نگذشت که در بین  د. اماکرود و جرگه ای را در آنجا دایر لگ حرکت نم بسوی جگده

زد و خوردی درگرفته وخطر بزرگی متوجه  خانجگده لگ و جالل آباد میان افراد علی احمد

که از خیبر عبور مي کردند. علی احمدخان فوراِّ به جگده لگ رفت و بی نظمیها  کاروانهای شد

بکابل آن میان ملک قیس خوگیانی بجای کمک به علی احمد خان  اما از  را برطرف ساخت.

بچۀ سقاو تعهد سپرد که  هزار روپیه به ۱۷سقاو بیعت نمود و با گرفتن مبلغ  ۀبچ باکشید و 

به جالل آباد رفته علی احمد خان را دست بسته بحضورش حاضر خواهد نمود. ملک قیس در 

د خان بود وارد شده و بر افراد خوگیانی و دیگر درۀ خورد کابل، جایی که قرارگاه علی احم

قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسلیم شوند، این حادثه بر روحیات بسیاری از 

افراد تاثیر سوء بخشیده اسلحه خود را بر زمین گذاشتند، اما برخی دست به مقاومت زده به 

                                            
46
  ۲۰٩لودویک آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیستم ، ص  - 
47
  ۲11، ص همان اثرلودویک آدمک ،  - 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 43تر 20 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سلیم شدند و افراد شینواری که بطرفداری علی مقابله پرداختند و در نتیجه پس ازدادن تلفاتی ت

احمدخان می جنگیدند، برتعهد خود پشت کردند و به غارت و چپاول مهمات و پول درخیمه 

علی احمد خان پرداختند و بالنتیجه علی احمد خان با همراهی عده قلیلی از طرفداران خود به 

احب علی احمدخان را به مبارزه لغمان نزد نقیب صاحب  رفت و جریان را شرح داد. نقیب ص

تشویق کرد، اما علی احمد خان که خیانت و دو رویی قبایل آن سمت را دیده بود، پیشنهاد نقیب  

صاحب را نپذیرفت و از راه مومند بسوی پشاور حرکت نمود. در پشاور علی احمد خان جنرال 

به قندهار رفت و با شاه امان  نادر خان را مالقات نمود و چون به موافقتی با نادر خان نرسید،

  48 «هللا خان مالقات کرد.

علی احمدخان ممکن است به اندازۀ امیر امان هللا خان، آدم خوبی نبوده باشد، ولی نسبت به پسر سقو وهر 

کسی دیگر، شخصی پرمعلومات و دولتمداری جسور بود. او قصد داشت تا از نیروی نظامی دولتی بجای تسلیم شدن 

قو، آنرا برضد پسر سقاو بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن تاج وتخت کابل بیازماید.اما این نیات او با به پسر س

پالن استعمارانگلیس در تضاد واقع شد، زیرا که شاه امان هللا هنوز از افغانستان خارج نشده بود، وپیروزی علی 

 بود. بنابرین سناریوی شکست علی احمد خان برپسر احمدخان بر پسرسقاو، به معنی روی کار آمدن دوبارۀ امان هللا

هزار روپیه  17در بدل  سقو بدست ملک قیس رقم خورد. ملک قیس نیروی قومی خود را در اختیار پسر سقو

گذاشت و علی احمد را دچار شکست نمود. هرگاه ملک قیس نقشۀ علی احمدخان را برهم نمی زد،او  چی پادشاهی 

یا برای شاه امان هللا، از هرلحاظ  بر پسرسقو که  یک آدم بیسواد و دزد وغارتگر حرفه ای  را برای خود میگرفت و

 بود،برتری و رجحان داشت و عزت و ناموس شهریان کابل آنچنان که کاتب بیان میکند، برباد داده نمی شد.  

که  هاشم خان برادر نادرخان ،بلکه در مقابل  نه پیموده بودتنها با علی احمدخان راه نامردی این ملک قیس،  

پس از والی علی احمدخان وارد جالل آباد شده بود ومردم را به اتحاد وهمبستگی برای نجات کشور از چنگ سقویان 

دعوت میکرد، نیز مشکل ساز بود، و بنابر گزارش کاتب، بارها به مقابل قوتهای قومی مشرقی که برهبری هاشم 

 ون سدی قرارمیگرفت. وباری برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی  نیز حمله برد.خان بسوی کابل درحرکت بودند، چ

 کاتب گزارش میدهد که :

الر با محمدعلم نایب املک قیس خوگیانی نایب س»/چهارم اسد،1929جوالی  26در 

باد بود و کار روایی در ی با آنکه محمدهاشم خان در جالل آساالر شنوار وعبدالرحمن شنوار

نفر  1800اق قومی می نمود، ایشان بر خالف او به فراهم آوردن لشکر اقدام کرده، اتحاد واتف

نفر را ملک قیس به نام نظام گرد آوردند. وهم  800را ملک محمدعلم وعبدالرحمن، و

عبدالرحمن پسر عصمت هللا خان که با آنها متحد بوده، همگنان طریق خالف افغانیت واسالمیت 

سو راه آرزو که نفاق وشقاق از کابل بدان گشت و ظیمیه مشرقی مامورمی پیمودند به ریاست تن

  .49«خاطرانه درنوشت. بود، شاد

جوالیی،عده ای از مردم مشرقی که حس وادراک  27روزپنجم اسد/ کاتب می افزاید که

تا  خاک جبار پیش   افغانیت داشتند با قوت های قومی خود محمدهاشم خان را همراهی کردند  و

 .50 ا قشون پسرسقا به جنگ پرداختند.آمده ب

ماه اسد  23 اگست/ 13در کاتب در جای دیگری ازکتاب خود متذکر میشودکه :

برقوم جبارخیل تبعه ومنسوبان عبدالرحمن ملک قیس[ظاهراً بدستور]خوگیانی  غارتگران قوم»

درخانۀ  پسرعصمت هللا خان که سه لک روپیه پوند طالی انگلیسی علی احمدخان را...چاپیده
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 43تر 21 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

خود به کیسۀ پردسیسه خویش نهاده] بود[، تاخته ومال ومتاع جبارخیالن سکنۀ 

حصارک]غلجائی[ را تمام غارت وخانه های ایشان را محروق آتش خصومت ساخته، عده ای 

  .51 «از زنان را اسیر بردند.

 مشرقی به نتیجه  وبی وکردن اقوام جن برادرانش برای متحد تالش های نادرخان وکاتب ناراحت است که چرا 

 را با هم جنوبی ومشرقی برادرانش تالش میورزند تا اقوام پشتون  که نادرخان ومدعی است ای نمی رسد. کاتب 

د، ولی موفق فساد سقاوی را از سر مردم کم نماین بالی حکومت شر و متحد ساخته و بعد برکابل حمله کنند وآفت و

تعهد خود  ازبراثر تطمیع یکی از رؤسای اقوام ران اقوام روز تعهد میکنند و شب د، زیرا که سنشو به اتحاد آنها نمی

 ( توجه کنید:1929جون 13جوزا)23گردند. به این سخنان فیض محمد کاتب در ذیل وقایع روز  برمی

درخالل این حال، محمدنادرخان با محمدهاشم خان برادر خود سعی وجد وجهد » 

اد واتفاق قبایل افغان جنوبی ومشرقی وتشجیع ایشان وحمله وکوشش های فوق العاده در اتح

ملک محمدعلم شنواری وعبدالرحمن قوم او  برکابل کرده از ناخن زنی حضرت چارباغی و

وملک قیس خوگیانی وغوث الدین پسرجاندادخان قوم احمدزائی وغیره رؤسا  وسرکردگان 

از اعالن های وعدۀ انعام  ی نهادند وقومی که با هردو برادر عهد و پیمان و سوگند درمیان م

پسرسقاو] برای سر نادرخان[ واغوای مالنمایان گمراه، عهد شکنی وعزم دستگیرکردن یا 

شاه ولی خان وشاه محمودخان ومحمدهاشم خان را می نمودند،  تاجایی  کشتن محمدنادرخان و

ان و برادرانش[ به هوش به عزم کابل حمله و پیش قدمی نموده، ناکام باز می گشتند، و]نادرخ

داری وحفاظت  وحراست جان خویش نموده، طریق گوشۀ که احتمال دستگیری ومقتول نشدن 

مردم از آوازه  خود را در آنجا داشتند، پیش گرفته، روز ذلت به شب زحمت می رساندند. و

و به سرد افاغنۀ]افغانها[ بد عهد هردو سو، روزی شاد و روزی غمگین می شدند.  های گرم و

 امرار حیات مرارت سمات می کردند. وزن و غصۀ فشار سقائیان خارج از دایرۀ دین و ایمان،

کبیر فرج و نجات از قتل وتاراج اهالی شمالی که عامه را قرین بدحالی کرده  صغیر و مرد و

بودند، به تضرع وگریه و زاری از خداوند قاهرالعدو، میخواستند. وهمه خود را در ورطۀ 

 .52 «مار می دیدند.هالک د

کاتب به حق میگوید که، نادرخان وبرادرانش، در خوست میخواست اقوام عمده آنجا را با هم متحد کرده بر 

کابل حمله کند، مگر موفق به این کار نمیشد. او چندین  بار اقوام خوست را آماده کرد و تا لوگر پیش آمد و با 

ز پیش برمیداشت ، مگر فردای آن با مخالفت یکی از قبایل روبرو نیروهای سقوی در گیرشد وقوتهای دولتی را ا

میگردید و مجبور به عقب نشینی میشد، زیرا قوماندان سقوی جنرال صدیق خان  با تماس گرفتن و دادن پول به 

 رؤسای قبایل باعث  ایجاد اختالف در میان قبایل میگردید و نادرخان ناکام میشد.

 :میداند ومینویسددر حاکمیت  هاافغانتضعیف قدرت  گنی را ،نفاق اف تطمیع وکاتب هدف 

خزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ هر یک از رؤسای دزدان به »

موتر حمل و به خانه خود نقل دادند و پس از چند روز که به خود رسیده دانستند که بی پول 

ز بردن کشیدند. قلیل است، دست ا ادارۀ مملکت و پیشرفت کار حکومت  دشوار بل محال

باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آوردند.  واز آن به افغانان حریص  وکثیری که

قتل وغارت یک دیگر می  وطماع بی حس و بی... رشوت داده، ایشان را به تخریب مملکت و 
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 43تر 22 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 معاش ماهیانه نمی انگختند و این شیوه را برای استیصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و

 53«دادند.

سرانجام با تالش های خستگی ناپذیر محمدنادرخان وبرادرانش، و اتحاد وفداکاری قبایل عمدۀ جنوبی ،کابل از 

وجود اشرار سقوی پاک گردید ونادرخان، پادشاه وهاشم خان، به حیث صدراعظم سرنوشت کشور را بدست گرفتند. 

قبل از  1324ی ملک قیس خوگیانی را در دل نگهداشت تا باالخره در زمستان سال، کینۀ نامردی ها14هاشم خان تا 

شروع جنگ صافی،به عبدهللا خان وردک نایب الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک قیس وبرادرانش را دستگیر کرده 

در همکاری و  به کابل بفرستد و تمام جایداد منقول وغیر منقول وی نیز مصادره گردد. این کار را نایب الحکومه

مشورت با فرقه مشر مرحوم موالیی به اجرا گذاشت. جریان دستگیری  ملک قیس را میتوان در مقالۀ جالب داکتر 

 بخش هفتم( در پورتال افغان جرمن آنالین  مطالعه کرد. -صافی ها 1324صاحب عبدالرحمن زمانی) قیام 

ادرانش، برای نجات کشور از چنگ دزدان  و باید اذعان کرد که در مقطع معین از تاریخ، نادرخان وبر

چپاولگران و متجاوزان سقوی  به ناموس مردم، کارنامه آفریدند و وطن پرستانه عمل کردند که مثبت  ونجات بخشا 

بود  و از روی انصاف باید که آنها را ستود ونمرۀ اعلی داد، اما اینکه بعد از گرفتن قدرت آنها چی روزی بر سر 

ر و آزادیخواه ومشروطه طلب افغانستان آوردند، تاریخ کارنامه هریک را در سینه خودحفظ  کرده و مردم روشنفک

بیان میکند،اما با یک تفاوت که نادرخان و برادرانش، به عزت وناموس مردم افغانستان مثل سقوی ها هرگز هتک 

 عصمت وهتک حرمت نکردند. 

 

 قسمت پنجم
 

 :ابل ودیگر فجایع سقویانش کمردم هزاره  وقزلباقتل وغارت 

ظلم وستم سقاویان درحق مردم قزلباش وهزاره های کابل ، حکایات دلخراشی دارد.علت آن ظاهراً کاتب، از

این بود که هر دو قوم شیعۀ اثنی عشری ودریک نظام جاهالنه ومتعصب چون سقاوی بسیار آسیب پذیر بودند. مردم 

اه وامانیست را درجمع خود داشتند و اکثریت شان قلباً مخالف سقاویان قزلباش بخاطری که بیشتر افراد مشروطه خو

 بودند و هزاره هاهم  بطور عموم از امان هللا خان حمایت میکردند وحاضر نبودند تابعیت سقویان را بپذیرند. 

 ر دهد.پسرسقاو برای انتقام کشی از ایشان، دنبال بهانه میگشت تا آنها را مورد قتل و غارت و تجاوز قرا

کاتب هزاره که این ظلم و تجاوز وچپاول  سقاویان را به چشم سر دیده و با جسم وجان خود لمس کرده است. از 

 و مینویسد:میکند ت ، حکای هزارۀ کابل صدور فرمانهای قتل عام مردم  قزلباش و

حکم تاراج مال »حبیب هللا کلکانی  باردیگراپریل،  25ش/مطابق 1308پنجم ثورروز 

فتوای مال ها،  هزارۀ باشندۀ شهر کابل را به امضاء و قتل  ال عموم مردم قزلباش کابل وومن

صادر فرمود،]مگر[ سیدحسین خان این حکم فجعیت آور را مسترد و منع فرمود. وسخنان 

 . 54 «چندی از سوء خاتمت و وخامت این کار رانده، دالیل نیکو در رد آن اقامه کرد.

، که یک پیر ومرشد بزرگ زمان خود زار گل آقا مجددیحضرت شوربادرعین حال  

بشمار میرفت، و از نفوذ روحانیت خود در ازپا انداختن رژیم امانی استفاده نموده بود، فتوایی 

حضرت شوربازار » مینویسد:  مبنی برقتل عام هزاره های مقیم کابل صادر نمود. کاتب

تمام هزاره های که درکابل زندگی میکردند اپریل فتوای مبنی برقتل  ۲۵ پنجم ثور/ درتاریخ

. بسیاری از این هزاره ها از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد یافته بودند وزندگی صادر نمود

میکردند. مگرسیدحسین) وزیر حربیه رژیم( این فتوا رابا قهر رد کرد وگفت: وقتی که ما با 
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 43تر 23 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

د، با آنکه صدها وهزاران کوهستانی امان هللا می جنگیدیم و او برتخت پادشاهی نشسته بو

درکابل زندگی میکردند،مگر یکنفر کوهستانی ازطرف او به جرم کوهستانی بودن کشته نشد 

 ونه زندانی گردید.

این حضرت که خود رامسلمان ومرشد بزرگ میگوید، فیض محمدکاتب می افزاید: 

التزر و ازرۀ »:ۀ کریمه این آی  من نمیدانم که وی آیاهمواره به اینگونه تحریکات دست میزند. 

هرکس  یا نخوانده است ؟! ]مفهوم آیۀ مذکوراینست که  خوانده  قرآن شریفرا در «وزر اخری

یک چنین  [مسئول اعمال خود است وهیچ بنده بار دیگری رابدوش نمی برد.در آخرت، 

ن حنفی مذهب مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اینقدر نمیداند که خون هزاران مسلما

ریخته وخون هزاران دیگر اکنون به زمین ریخته میشود و اینها تمام خون مردم هم   بزمین

مذهب خودش استند، هزاران خانه چپاول میشوند و برناموس صدها زن ودختر نابالغ تجاوز 

صورت میگیرد، و اینها تمام به علت نافهمی و تعصب وی صورت گرفته ومیگیرد. من یقین 

 . 55 «ه خداوند سزای او رامیدهد ویکجا با دشمنان دین به دوزخ فرستاده خواهد شد.دارم ک

به نظر می آید که قتل قزلباش وهزاره  برای پسر سقو از نوشیدن آب هم آسان تر بوده است. چرا که دو روز 

ه سقوی سپرده شد برای امضا به شورای علمای حنفی مذهب ،اپریل؛ اعالن تکفیر هزاره ها 23در سوم ثور/قبل ، 

 ،نکرده  امضا از خوف در گرفتن جنگ مذهبی  وخون ریزی نشر آن را ااین شور، اما بود

ل امیر عبدالرحمن خان وامیر ااعم ذمایم افغان و قبائح و متفقانه رأی دادند که فجایع و »

فرستند حبیب هللا خان وامان هللا خان را ... یک یک درج اعالن کرده برای خود مردم هزاره ب

گاری امان هللا خان دست کشیده، معاون ونصیر او نشوند، زیرا دیاری ومد تا از هواخواهی و

انصاف ندیده اند. ولی هزاره با این ]تبلیغات  عدل و ]بیداد[اعتساف که از او به جز جور و

رد به فریب نخورده[ دست از مخالفت حبیب هللا ومعاونت امان هللا خان برنداشته گفتند: شیرم بد

نه هزارنفر لشکر هزاره از راه افتادن در به فراز سلسله کوه ( 9000)قرب سگم نازکند....

 کوهدامن قرارگرفته، آماده و چاریکار و پمقان)پغمان( وشکردره  برشده، به عزم حمله بر

کوه خوردکابل و وردک و میدان و چار آسیا  استوار نشستند که از چار جانب چون: غوربند و

کوه خوردکابل در یک روز برکابل وکوهدامن و کوهستان  بتخاک و ی و بینی حصار وو موس

 . 56 «خداوند یار باشد، اختر طالع قرین اقبال و مددگار آید. هجوم آور شوند تا هرکه را

جوال، که  اول ودوم /ش 1308دهم سرطان نهم و :حمیدهللا برادر ونایب السلطنه حبیب هللا درکاتب مینویسد 

منهزم شده بود وتلفات زیادی اعم از  نگ با مردم هزاره به رهبری فتح محمدخان در ناحیۀ جوقول مغلوب واز ج

  لبه کاب خانه داده بود، در مراجعت خودجبه  توپخانه و سپاه و

سقاو منقاد شده بودند، بدون تفکیک تاجیک حکومت اهالی سرچشمه را که قبالً به »

تمام گله های مواشی مردم راچپاول نمود وسپاه او حتی  غارت و ازهزاره، تمام دارایی مردم را

خراب ساختند. و به ارزش یک ونیم میلیون  ابادیها را دروازه های خانه را از بیخ کندند و

نفر از زنان  ۴۰نفرمرد و  ۳۴روپیه پول مال وهستی مردم را غارت نمودند. حمیدهللا به تعداد 

آورد و گرسنه وتشنه حبس و توقیف کرد. چون لقب خادم دین محل را اسیر کرده باخود بکابل 

 .57 «رسول هللا برخود نهاده بود ، از اسراء آب ونان را قطع نمود.
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

بازگشت خودبه کابل،بار دیگر امر قتل عام قزلباش را از برادرخود گرفت، زیرا شب در حمیدهللاکاتب: ه قول ب 

از آن  ول در سرچشمه بدست آورده بود، وبکس کرنیل خیرمحمد مقت نشان داد که ازبه امیر سقاوی مکتوبی را او 

سوی اهالی چهاردهی وپغمان وارغنده ولوگر ومیدان بنام مردم هزاره نوشته شده بود که درجنگ با پسرسقو خود 

رالدین پیام نو.وهمچنان 58داری واستواری وپایداری نموده، در وقت حمله برکابل  ایشان  را یار ومددگار خود دانند

نوشته بود، بدست آمد ، ساندن مردم هزاره بمنظور ترکه مطلبی ی از مردم هزاره(خواهت عقزلباش)رئیس هیئت بی

 حمیدهللا 

جنگ هزاره ها وانهزام خود را حمل بر دسیسۀ نورالدین و اتباع او کرده،اجازت قتل »

ن را از آن دزد عام و کنیز وغالم ساختن عیال واطفال قوم قزلباش وغرت مال ومتاع شا

تن از دزدان خون خوار خلق آزار  800سنگدل الیعقل حاصل کرد وبه ساعت یک پس از ظهر 

را که هریکی خوک را مانست با خود برداشته، از راه بازار سرچوک و باغبان کوچه روی 

ضاللت به سوی چنداول نهاد. وچون پانهاد بازار سه دکان بیرون ومتصل به در وازۀ چنداول 

، دزدان تبعۀ ومسلح خود را امر ایستادن وحراست کردن همه ابواب چنداول نموده، گفت گشت

که احدی از مرد و زن وطفل و رضیع وشیخ فانی را  راه  بیرون شدن ندهند تا همه مقتول 

واسیر گردیده، کسی جان به سالمت نبرد. واز دست اسارت نجات نیابد و این حکم را داده، 

 . 59 «شود ودست به قتل وغارت گشاید. خواست داخل چنداول

در همین فرصت، ناگاه خواجه تاج الدین رئیس بلدیه که نسبت به دیگرسقویان کمتر بد بود، پیدا شد وجریان 

را ازحمیدهللا پرسید وحمیدهللا مکتوبی را به او نشان داد، که براساس آن حکم قتل عام قزلباشان گرفته شده بود.  

، بمنظور ترساندن مردم د،گفت این مکتوب دراوایل ماه ثوردی ا خواند و وقتی تاریخ مکتوب رارئیس بلدیه مکتوب ر

برای نورالدین فرستاده شده،  به نفع حکومت ما از سوی یک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و هزاره ، و

 ندارد،اخیر ماه جوزا یعنی دوماه بعد رخ داده و هیچ ربطی به این مکتوب  ولی جنگ شما با مردم هزاره  در

حمیدهللا را با خود به بعد ووداخل محلۀ چنداول نشوند، به عساکر خود هدایت بدهید تا محل را ترک کنند، بهتراست 

تن از افراد خود  20 دفتر خود که نزدیک چنداول بود، برد. حمیدهللا برای آنکه خشم خود را فرونشانده باشد، به

محمدکاتب نیز  فیضو دستور داد تا هیئت بیعت خواهی از مردم هزاره را )که نورالدین قزلباش، رئیس آن هیئت

شتم قرارگرفت  (، آنقدر لت وکوب کنند تا بمیرند. وبنابرین مؤلف تذکراالنقالب نیز مورد ضرب و آن هیئت بودعضو

  60راه رفتن از وی سلب گردید. اثر آن ضربات دیگر توان حرکت واز که 

 حمیدهللا سقا زاده که از عقل ودانش»اپریل، 3سرطان / 11کاتب مینویسد که درتاریخ 

پندار داده در جهالت وضاللت آزاد بود وراه تکبر وپندار  پیاده ودین وایمان را برباد غرور و

ود جوقول که در در حد وفسق وفحشاء می پیمود، آهنگ تکرار جنگ با دلیران هزاره کرد.

جویان هزاره زهر مغلوبیت گروز قبل بدون حائل ومانعی رسیده واز دست عده ای قلیلی از جن

گشوده، به وهزیمت چشیده در دل کینه داشت، رسید... دست به غارت مال ومنال ودواب ایشان 

در  وصول او بادیهای شان پرداخت. ناگهان جمعی از هزاره که ازآتش زدن وسوختن قالع و آ

تفنگ  آنجا آگاه گشته بودند،حمله کرده از چهارطرف حمیدهللا واردویش را به زیر تیرباران

از جاده گریز را گم کرد. و گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که دست ستیز را فراموش و

تن دزد وآنانی که در روز گذشته نورالدین ومیرآقا ونگارنده را از ضرب چوب خسته  84

زیاد چهار نفر گریخته جان بسالمت کشیدند، دیگران همه کشته گشته، وتلفات وخسارات بودند، 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سا با دست وپای چون روباه حمیدهللا هنگام شام سگ آ خوداز مال وجان عسکر خود داده.... 

میدانی او را برپشت از بی راه برداشته درحالی  به خزیدن خود را از حرب کشیده واعظم دزد

مرفق وپاهایش تا زانو از خزیدن پرخار وخراشیده وخون آلود گردیده  که دست هایش تا

از آنجا شباشب گریخته در شهر  به موترش رسانیده آماسیده بود به راه در بوغا در سرچشمه

به ساالر دزدان وپیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین رسول هللا  ماجری]را[آمد. و

 61 «ادم آن بود،بازداشت.نهاده ودر حقیقت ونفس االمر ه

 :مت یک اسیرهزاره شها    

یم که با چی ایمان راسخی از امان هللا خان دفاع بنیپاسخ صادقانه ومردانۀ یک مرد اسیرهزاره را ب دراینجا

 میکند وازمرگ نمی هراسد. 

دوتن ازهزاره ها که یکی ازسادات سنگالخ » جوالی 28اسد/ 6کاتب مینویسد که در

ردن گاو وغله درهزاره رفته بود،در راه مراجعت به دست سقائیان افتاده هردو بود وبرای آو

درجنگ شرکت نداشت،رها  تن را درکابل اسیر آوردند. سید که از افراد رعیت سقائی بود و

استعداد  گردیده،هزاره را پسرسقا از در استنطاق نزد خود خواسته حالت جمعیت هزاره و

یرکرد که ]اگر[راست نگفتی مقاتلت پرسید. وتخویف وتحذ در سامان حرب وعزم ایشان را از

به قتلت میرسانم. او گفت: اگر معلومات داشته باشی یا نداشته باشی،دروغ نخواهم ... 

که این گفت؛زیرا که دروغ بدترین گناهان ومنشاء جمیع مفاسد است. و ازکشتن نیز باک ندارم.

ا یقین دانسته، زندگی را که غیر از اطاعت خدا کمر بسته وبه جنگ برخاسته ام، هالک خود ر

و رسول  باشد، بهرۀ تبعۀ شیطان لعین می پندارم. واین مرگ را که از راه حفاظت مال وعیال 

ید حالم وننگ وعار قومی وحمایت حکومت مستحقۀ اسالمی وحراست وطن ومولد ومسکن عا

 گردد، شرف خود میشمارم.

که پادشاه اسالمم و زمام مهمام مملکت اسالمی را  پسرسقاء گفت که :پس چرا با منو 

در کف  اقتدار دارم، مخالفت ورزیده، قبول اطاعت نمی کنید؟ او گفت: پادشاه اسالم 

اعلیحضرت امان هللا خان است و او را مال ها به اعتراض جاهالنه تکفیر کرده وحال آنکه هیچ 

ید المرسلین موجب ارتداد نمی شود. واو یک ازمسایل کفریه که به او نسبت دادند در شریعت س

که مجبور به خلع خود گردیده ترک امارت گفت، در دین اسالم خلع اجباری استوار نیست. 

ۀ تلگراف پس خواسته... عوهزاره برای این می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذری

ت داده ومیدهند، از پس هزاره که وعدۀ بیعوپسرسقا گفت: ..برتخت امارتش منصوب دارند.

اینکه توگفتی بیعت نخواهند کرد؟ اوگفت: هرگز بیعت نمیکنند وچشم انتظاربه محمدنادردارند. 

   62«پسر سقا از راستگوئی او امر توقیف کرده از قتلش درگذشت.

یک نفرمال نمایی از قوم »جوالی 25تقریباً دو هفته بعد از حوادث فوق الذکر، در تاریخ 

م در مسجد ه پسر سقا او را تعلیم کرده بود، در هنگام گرد آمدن وازدحام مرد] غزنی[ کړاند

به منبر برشده وآیات واحادیثی بال موقع ومورد ....ی نماز جمعه، جامع پل خشتی برای ادا

 شیعه گشود. وحضار که از پسر سقاء خوانده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت واسارت

... ]تبعۀ او[ بیزار وفتح و ظفر هزاره را خواستار بودند، آن  وعدم دیانت وفسق وفحشای

ونکوهش گرفته، نطق او منتج خالف پندار پسر  ]زشت گفتن[مالی جاهل را در زیر تشنیع

                                            
61

 296 -295فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
62

 335-334فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 43تر 26 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

شد. وخواجه تاج الدین رئیس بلدیه حال دگرگون و مخالف خیال ساالر اهل ضاللت و شقا  ءسقا

 «63ف او را حاصل کرد.شده، امر توقی ءدیده، فوراً نز پسر سقا

لدیه به بزرگان قزلباش وعده سپرده بود که کاتب در ادامه موضوع یاد آورمیشود که : تاج الدین رئیس ب

 .داینممی را در حضور بزرگان قزلباش، تعزیر وتشهیر  مالی مذکور

جوالی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ نگارنده ) فیض  27درتاریخ پنجم اسد/ »

پهلوی از ضربه ولتمۀ ]لطمه،سیلی خوردن[ پسر سقا بر بستر ناتوانی  ه پشت ومحمدکاتب( ک

ر شیعه را نوشته و اظهار کردند که: به تازگی حکم کف می سود، آمده از روی مشورت گفتند و

نفرمال رسانیده که عموم اهل سنت وجماعت را به نام غزا و جهاد به  120دیروز به امضای 

برانگیزند. پس دراین صورت ممکن است که ایشان را در ریاست  قتل وغارت واسارت هزاره

بلدیه مورد زجر و زحمتی کنند و نظر به این خیاالت وتوهمات از نگارنده  درخواست نمودند 

نحن لا تکَفراً » گویند؟ نگارنده به ایشان یاد داد  که قرار قول ابوحنیفه که می گوید:که چه ب

 من اهل قبلة  »فاقیه عموم مذاهب اسالمیه که ومسئلۀ ات« احداً کل من قال لا اله الا

[ مقبول و د که کسی که ]کلیمه گو، بگوین«رسول هللا فهو مسلم بالاتفاق هللا محمد

او توان کرد؟ وایشان گفتن این مسایل را از خوف عذر  الشهادت باشد،چگونه اطالق کفر بر

ونگارنده که توان حرکت  «اب بگوئید.ترا به دولی نشانیده می بریم که جو»آورده و گفتند:

ای قوم نادان بی غیرت، کتاب خود سنی ها را برده نمیتوانید، » نداشت به ایشان معاتبانه گفت:

از بی غیرتی در چنین حالت تکلیف  مقام کرده امرار حیات میکنید ومرا پس دراین مملکت چرا

 64 «بردن وجواب گفتن می نمائید!

کس بنام های شیخ محمدرضا ومحمد صفدر را نزد قونسل سفارت ایران میفرستد تا  سرانجام کاتب هزاره، دو

به مشکل مردم شیعه رسیدگی کرده، آنها را از زیر  ساطور سقاویان نجات دهد، وسفارت ایران این مشکل را  حل 

 .65می نماید 

 :تشویق قبایل به کشتن  وتصرف امالک هزاره 

تالش های محمدنادرخان و برادرانش  برای متحد از نیز  ردم هزاره واطاعت معدم پسر سقاو از وقتی که 

جوالی( فرامین متحدالمالی به نام 1308/9سرطان  17مضطرب گردید، در روز)خیلی ، جنوبی ومشرقیاقوام کردن 

  بقول کاتب: یل ودفتانی وخروتی واحمدزائی کهوعلی خ ړکی واندرَ وتَ  ړطوایف مالخیل وسلیمانخیل وکاک

معاضدت سقایی ... مجهول  حکومت افغانی ومعاونت و به انقراض سلطنت و کمر»

خراب وملت را دچار ذلت واضطراب کرده، به ذریعۀ  الهویت مردود الحسب بسته، مملکت را

عرایض التماس قتل وغارت واسارت هزاره و تملک مواطن ومساکن ایشان را درخواست 

د امضا وارسال وهمه را تحریک حمله برهزاره خو أبه مهر امارت فاسق نموده، ...ارقام و

 کاتب یکی از این فرامین را چنین نقل میکند:« کرد.

 ی را واضح باد!ړعالیحاه محمدرحیم خان کاک»

اسالم خواهی وخدمات شایان تحسین که از برای حکومت اسالمی خویش ابراز داشته  

 بودید، ذریعۀ ختک 
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 43تر 27 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

به نسبت این رویه که برای حکومت متبوع خود نموده خان برگد به حضور واال مبرهن گردید. 

رضامند می باشم. لهذا به فرمان هذا  صلعم از شما خرسند و اید،این خادم دین محمدی

رضامندی خود را از شما،ابالغ نموده، میخواهم که آتیاً خدمات برگزیده برای دین مبین نموده، 

 م دین را برای خود استحصال نمایید.رسول مقبول واین خاد رضامندی حضرت باری تعالی و

شی ک به اتفاق قومی خود باالی مردم هزاره میروید که از اطاعت پادشاه اسالم گردن  شمایان

شما اقوام است که ملک ومال شان  ده شان را که تصرف کردید از خود قریه و نموده اند. هر

تان گردد. بعد از اختتام  دارین نصیب بخشش از حضور اعطا شده تا اجر را به شما به طور

یشود. مخدمت تان به هر سرکرده قوم منصب وانعام داده  فیصله هزاره به قرار لیاقت و جهاد و

 .66 .«1348المظفر  مورخه غرۀ صفر

 مثله کردن اسیران :

اسیران را زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را » ،ءحبیب هللا پسرسقا

ت حضرت خاتم مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در شریع برخالف آئین بشریت و

بازارها گردش داده، ونیز به دار، به گوش سر بریده، میخ آهنین کوفته می آویختند. وهم 

وبرای شان قرار هرواحدی  ].67اسراء را الی ولجن به رو مالیده ، در بازارها تشهیرمیکردند

ه امر دادن ]خوردن[ کرد تا بمیرند.غذای شبانه نیم پاو آرد با هم آمیخته وپخت نمک و نیم پاو

اهالی اردوی امان هللا خان ،این افعال قبیحه را شنیده، اقدام در بریدن  [68.روز شان همین باشد

 . 69 «گوش وبینی کردند، زیرا فهمیدند که انسان بندۀ احسان است.

اسیر از هزارۀ  19سر و  3دراین روزاپریل ،گفته میشود که  30ثور/ 10در ذیل وقایع 

سرها را که به آتش  دیگران سنی بودند،در کابل آورده ، شیخ علی که از جمله دو تن شیعه و

سوخته بودند برسرچوک زده با اسیران در بازارها تشهیراً گردش کرده دادند تا مردم بدانند که 

 70 دین اسالم چنین است! ]وخدمت به[سیاست

امروز سه روز است که  :» گفته میشود1929ورمطابق اول می ث 11 حوادث روزودر

در لهوگردجنگ با فشون ملی سمت جنوبی تحت رایت محمدنادرخان جاری ودر شب روز 

شون مغلوب ومنهزم حبیب هللا در کابل برگردیده، پنجاه تن زخمی نیز قاز  نفر 600گذشته 

ر حالتی که آنها را آوردند. ودراین روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادر خان را د

در آتش سوخته بودند، برسر چوک به دار نصب نموده ، عبرت االنظار ساختند. ودر شب این 

نفرمجروح از زخم برداشتگان عرض راه غزنین را که در محاربه روز سه شنبه  36روز 

برداشته بودند، درکابل آوردند. ومفرزات قشون حبیب هللا که در سه جا هریک در شیخ آباد 

ان مان هللا خابودند، از قشون ه  وتکیه وشش گاو عالقۀ شینز سنگر افراخته استحکام کرد

نفر از قشون 4000باد عقب نشسته، پس پا شدند. وعده ای آهزیمت یافته تا دشت توپ وشیخ 

او در موقعی پمبی وشیخ یاسین وردک از دست قشون هزاره وافغان امان هللا خان مقتول 

موضع  یهردیده، عقب مفرزات قشون استحکامور ومسلوب السالح گومجروح واسیر ومفر
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 43تر 28 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ده سر برورانه روز به شبدر وعلف خوردن بتکیه وشش گاو بریده کشت، چنانچه ایشان محص

  71 «توانند.نه پیش رفته ونه پس برگشته می

 سربریدن کودکان:

گمرک مرکز  ثور(کوهدامنیان از زبان زین العابدین مدیر11وهم دراین روز)اول می /» 

اندادخان احمدزائی جکه محمدنادرخان را غالم غوث خان پسرانداختند آوازه وعائلۀ او در شهر 

از نشراعالن حبیب هللا خان که از پیش رقم شده، به طمع انعام، نقض عهد وگرفتار کرده، فردا 

ز دادن افراد را که شیعه مذهب اند و ا دوگرهقریۀ خوشی واقع ل دراین روز و وارد کابل میکند.

حتی اطفال قشون قومی سر باز زده بودند، قشون حبیب هللا ایشان را قتل وغارت نموده، 

ا کشتند. وپسران جشیرخوارۀ را در حالت شیرمکیدن از پستان مادرش به تیر زده با مادرش یک

دراین روز،خبر ورود لشکر هزاره در  ...وهم پنج ساله وهفت سال را از قفا سر بریدند

تهر گردیده ، قشون شاب جلگای خوات وردک سمر ومگران و وصول امان هللا خان در سه آهن

 .72 «حبیب هللا در دشت توپ قوای امدادی خواستند.

می روی داده، عده 2ثور مطابق  12از محاربه ایکه در دشت توپ به روز چهارشنبه» 

ی اسیران که قبل برین بینی ها ای از قشون حبیب برعالوۀ مقتول ومجروح شدن دستگیرآمده.

با گوش های بریده  ]اکنون[رها میکردند، ، به هر اسیریک پوند طال یا سی وپنح روپیه داده و

 ]از  اهالی اردوی امان هللا خان ،این افعال قبیحه را ...رخصت مراجعت به کابل می دهند.

 .73 «، اقدام در بریدن بینی وگوش کردند.دیده[  ویانسقا
 

 غیرمتبوع: طقامنقطع اشجار مثمر

اکثراً شان بود.چون مردم تگاب حمله یکی از حربه های دیگر سقاویان، قطع کردن اشجار مثمر منطقۀ  مورد

خود، تلفات دسته جمعی از قوم صافی وپشتون میباشند، با رویکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزیدند و با حمالت 

و سید حسین وزیر حربیۀ سقوی ، دل پرخونی از دست  قازیادی به قشون سقوی در کوهستان وارد کردند. پسر س

انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم تگاب  تند، ومیخواستندمردم وردک وهزاره غوربند واقوام تگاب داشت

 مینویسد که:1929اگست  11د. کاتب در ذیل حوادث روز بیستم اسد /نبگیر

چشمه و لهوگرد وکوهستان از خوف حملۀ وهم دراین روز قورخانۀ زیادی جانب سر» 

هزاره ومحمدنادرخان ومردم تگاب از کابل  حمل و نقل داده شد. وهم اهالی شمالی را فرمان 

ّره و تیشه و تبر برداشته، اشجار مثمر وغیر مثمر تگاب را که به تغلب تصرف کنند، رفت که اَ 

برخالف فرمایش حضرت رسول قطع نمایند. ومردم تگاب ازاین امر نا صواب پسرسقا، که 

 ]نمودن[ کرد، چنانچه آن حضرت لشکر اسالم واصحاب را تاکید برعدم قطع اشجار وتلف

 مزارع وهالک مردان پیر و زنان مسنه و اطفال کفارحربیه  در غزوات می فرمود، و پسرسقا

داشتن[  ]نیابتدر خوف افتاده از راه ایابت ]مردم تگاب[ عامل همه ممنوعات شد، حکم نمود.

واطاعت پیش آمده، قرآن ها را شفیع ساختند. وشمالیان اعتنا به قرآن نکرده، به قطع اشجار 

پرداخته، این خسارت از پیام دروغ اهالی مشرقی که تگابیان را به جنگ برانگیخته وعدۀ آمدن 

  74 .«خود را دادند، براهالی تگاب وارد آمد
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 43تر 29 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 کیفرفراریان جنگ:

خود را از راه غارت وچپاول معاش  ولی ازآنها میخواست تا بجنگند و د معاش نمیدادحبیب هللا به قشون خو

یکی یا چند تن ازافراد  جزای سخت میداد.وقتی رند. پسرسقاو به جنگجویان فراری ش بدست آمردم  تحت سلطه خوی

ویا اینکه به چند تن از  او از جنگ با مخالفین فرار میکردند، پسرسقو، این افراد را خود با تفنگ میزد ومی کشت

هد فرارکند، همانجا افراد خود وظیفه میداد تا در عقب جبهه جنگ مترصد باشند وهرکس که از میدان جنگ بخوا

 د.کن نابود  ادهقرارد هدف تیر هالک

که جندین جوالی، هزارۀ های سرچشمه 26روز چهارم اسد/ که کاتب گزارش میدهد:

وارد جلریز » و دست به قیام مسلحانه زدند رارگرفته بودند، بار مورد تاراج  سپاهیان سقوی ق

شدند ویک غند که هزار وسه صد نفر در شمار بودند از قشون سقائی تاب وتوان مقاومت 

نیاورده، از جلریز پشت به جنگ داده از راه بیکتوت وپمقان روی به فرار به سوی کوهدامن 

نگ شدن درکابل نیامدند، زیرا عادت پسر سقا نهادند. واز خوف هدف تیرتف ]خود[ وخانه های

وملک محسن والی بود که روی از محاذ حرب برتافتگان را همواره آماج تیر هالک می فرمود 

را نداده، ایشان رعیت را تاخته، امرار  هفت ماه معاش سپاهیو از این رو، و هم از اینکه 

قائی به ستوه آمده متنفر شده معاش می کردند، سنگری وکشوری،از حکومت ضاله و فاسقۀ س

 .75 «بودند. 
 

 

 

 مقسمت شش

 

 !یین جایزه سر نادرخان و برادرانشتع

 

                              

  هاشم خان صدراعظم برادر نادرشاه                   نادرشاه ناجی کشور از چنگ سقوی              

تکفیر وتهدید به هتک عصمت به ناموس شان کرده را وبرادرانش کاتب، میگوید که پسر سقا بارها نادرخان 

ینویسد که بچۀ سقاو فرمان تکفیر وترور نادرخان  مکاتب اپریل،   15/ مطابق 1308حمل  26به ارتباط وقایع  بود.و

 وبرادرانش را عنوانی مردم سمت جنوبی ومشرقی رسماً چنین اعالن و پخش کرد که در اخیرآن فرمان آمده بود:

 هب ه،د،غازی وخیرخواه اسالم شناخته شدشخصی که آنها را معدوم وتباه بساز»

 د:قرارذیل از دربار سلطنت اسالمی سرفراز میشون

هرکه نادر را زنده بیاورد، چهل هزار روپیه انعام وهرکه کلۀ او را بیاورد، سی -1 

  هزار روپیه نقد ویک میل تفنگ جاغور دار داده میشود.
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 43تر 30 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

که کله یا هرزنده هرسه برادران او فی نفری ده هزار روپیه جمله سی هزار روپیه  -2

 گ جاغور دار داده میشود.زندۀ هرکدام را بیاورد، ده هزار روپیه ویک میل تفن

  76 .«برادران او، شما را آگاهانیدم ارادۀ حضورم به نسبت نادر و به قرار فوق از امر و

دزدان خود وظیفه داده بود تا نادرخان  این در حالی بود که قبل از آن پسرسقاء به بیست تن از

هزار  30بیاورد، مبلغ  یکی از این برادران را نزد آو رکه سره و ترور کنند  را برادرانش و

  77 روپیه جایزه  خواهد گرفت.

کاتب درجای دیگری میگوید: دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به آوردن سر نادرخان به حضور 

سرجهاندادخان پ خان غوث الدینبود ودیگری ( درانځبرادرزادۀ ببرک خان )ځدرانکازک خان یکی  پسرسقاو شدند: 

 د نادر خان را در بدل گرفتن پول بیشتری از پسرسقا از میان بردارند. جایزۀ ایکه برای بود که میخواستن یئاحمدزا

  78بود.  یک صد هزارروپیهقتل نادرخان از جانب پسرسقاو، خصوصی تعیین شده بود، مبلغ آن 

جوال(،از پیروزی قبایل سمت جنوبی تحت  رهبری وثبات مردانۀ نادرخان  6سرطان) 14و در ذیل وقایع 

 ابراز خوشنودی کرده یاد آور می شود که : اه ولیخان بر قوتهای سقوی درلوگروش

با اعالنهای تطمیع  پسرسقا با خاطر قرین تشویش وراه اضطراب درپیش داشت و »

کی وعلی خیل وجدارن وجاجی وغیره را.... به وعدۀ رَ وتَ  ړقبایل سلیمانخیل واحمدزائی واند

ومالنمایان تبعۀ نفس اماره، نشر و توزیع میفرمود که محمد پول وانعام پیهم به ذریعۀ طیاره 

 .79«برادرانش را دستگیر یا قتل نموده ، فالن مبلغ پول انعام از حکومت بگیرند نادرخان و

حضرت شوربازار که پس از خروج امان هللا خان از کشور، نادرخان از جاجی برای  گفته استغبار

 تقاضا نمود. نامه بیان میکرد: پسرسقو را برای حمله برنامه ای نوشت وکمک او  نورالمشایخ 

 « قمری1348صفر 20مورخه مورخه »

جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم. احواالت این وال تا حال غالب وگاه 

مغلوب برای لشکرمایان است.مگر نقصان بسیار به سقویها میرسد.امید قوی داریم که آن 

که این کشتی طوفانی را معاونت نمایند « جاهل»این ملت از غیرت وحمیت که دارندصاحب 

 80«زیاده چه عرض کنم. محمدنادر راخداوند به ساحل مراد برساند.

 :بدین مضمون سردار شاه محمودخان نیز نامه ای عنوانی نورالمشایخ نوشت

 قمری: 1348ربیع اثانی  5مورخه 

خ را مخلصم،از برای یاشبان حقایق آگاه حضرت صاحب نورالمجناب معظم محترم مهر

ما چند تا برادران)سپهساالر شاه ولیخان وشاه  خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواهند فرمود؟

خان در ننگرهار( تا امروز هرچه توانستیم کردیم، اگرشما  محمودخان در پاکتیا، محمدهاشم

میشویم....  بربادکوشش نفرمائید ما هم مانده میشویم. وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما 

 « مخلص صاحب شاه محمود.

غبار عالوه میکند که از این ببعد نورالمشایخ حمایت وکمک خود را از پسرسقو منع 

جوزا طایفۀ احمدزائی وطوطی خیل ومنگل میرزکه از طرفداری بچۀ سقو  23ودرتاریخ  »کرد 

                                            
76

  142فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 
77

 137فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
78

 362، 314فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
79

 که در عوض پول وامتیازات مادی، به طرفداری از را اقوامیسامی ا ، 315صفحه کاتب در ،300فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
 است.نادرخان  می جنگیدند، متذکر شده   خان وبرضد امان هللا بچۀ سقاو

80
 13، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 
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نقشۀ جدید سری نظامی دست کشیدند وحمایت خود را از نادرخان اعالم نمودند درماه سرطان 

 81 «ضد بچۀ سقا طرح وعملی شد.
 

 حمایت قاطع قوم جاجی از نادرخان: 

نه در کنار نادرخان ایستادند و او را تا پیروزی برکابل حمایت کردند، طعاکاتب ازشهامت قوم جاجی ، که قا

 مینویسد: 1929اگست  19اسد/ 30درذیل وقایع   ستایش میکند و

بین علی خیل قوم جاجی جای احیای نام وننگ افغان گردیده، از عهد و محمدنادرخان که در  »

گشتند  صداقت معاضد ومعاون اتفاق آن قوم شجیع که با او از در اخالص و اتحاد و پیمان و

را تعهد نمودند، اعالنی طبع و به ذریعۀ قاصد های خفیه از طرف  ءوفتح کابل وتبعید پسر سقا

 . 82 .«.فرستاد. غیرمعروف ]به کابل[

،نادرخان یک اعالن 1929ازگزارش کاتب،برمی اید که قبل ازاین تاریخ، درچهاردهم اسد مطابق پنجم اگست 

عنوانی مردم کابل وشمالی و پغمان ومیدان ، منحیث اتمام حجت]گردن خالصی ورفع گالیه [ صادرکرده بود. در این 

وگرد وپغمان وارغنده ومیدان، دست ازیاری پسرسقا عموم اهالی شمالی وکابل وچهاردهی وله:» اعالن آمده بود

برداشته، معاونت ومددگاری او را نکنند واگر بتوانند او را دستگیر واال قتیلش سازند واال ازچهار طرف افغانان با 

غیرت وننگ حمله آورده، او را به هرجهت که باشد، مخذول ومنکوب خواهند کرد. زینهار اهالی مواضع معینه 

 اقدام در جنگ نکرده، خود را قرین راحت و رفاهت شناسند و در صورت مخالفت از نگارش این اعالن که  ]مذکور[

 83 «محض اتمام حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را نسبت به افعال ذمیمه خود دهند.

که در  وپسرسقا» مینویسد: به عزم جزم قوم جاجی ودیگراقوام جنوبی  رابطه درکاتب 

نورد غارنشین  صحرا دین بیگانه و برهنه از عقل و پا و س االمر شخص سرحقیقت ونف

قتل وغارت احاد افراد اسالم مینمود، وگاهی  بیخانه و النه بود و کسب معاش به سرقت و

قرین  اسباب پادشاهی را متصرف و تجمل و می برد و گرسنه و وقتی از مال مردم سیر به سر

به شمشیر  زبان همی راند که خدایم داده و بر و کند.[می]ن رراحت و رفاهیت شده، دل از آن ب

اریکۀ امارت را متصرف شده ام،اگرلک ها نفس هالک وهزاران خانه خراب ومملکت سراب 

فنا شود تا زنده ام ترک امارت نکنم، پس نظر به خیاالت فاسده وضالۀ او که تا  وملت معدوم و

مملکت را از آتش انقالب فحیعت انتساب خراب  ده وباد غارت دا کنون ذخیرۀ دولت وملت را بر

متعهد شده ، قرار دادند که ده هزار کس از راه چهار  الجرم قبایل با غیرت جنوبی متحد و کرد،

میدان برکابل بتازند  دوازه هزار مرد نبرد از راه سرچشمه و آسیا، ده هزارکس از راه بتخاک و

ه با اومعاون وهمراهند از صفحۀ روزگار براندازند. سقاو ودزدانی را ک و وجود نامسعود پسر

پس نظر بدین مواضعه وتصمیم عزم دلیران افغان جنوبی ، اهالی شمال وغیره را باید که آن 

ــزد را یا گرفتار و دار سلطنت تبعید نمایند. واال  یا از مرکز حکومت و دزد خسارت م 

 . 84 «ۀ کردار خود پندارند.دچارهرگونه مشکالت ومذالت وخسارتی که آیند، نتیج

جنوبی  متحدانه در کنار نادرخان   عمدۀ اقوام  خوشبختانه تالش های نادرخان باالخره نتیجه داد و

 وبرادرانش ایستادند وسرانجام کابل را از وجود دزدان سقاوی تصفیه نمودند.
 

 :تهدید به هتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب پسرسقو
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 380-379فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 350فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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بودند.  از آدم خود  ارحسین وهمراهان شان از فاسق ترین و فاسد ترین افراد روزگپسرسقاء بشمول سید 

د، نمیتوان انتظار حرمت اشنفرانسان اعتراف کرده ب 400قتل  به ،شانسرکردۀ و آدمکش که  دزدهای رهزن و 

 دختر دیگران را داشت. وشرافت وجوانمردی ورفتار نجیبانه در حق ناموس و زن و

مال ومتاع خانه محمدنادرخان را به نام ضبط در قید سیاهه » سرسقو،پبه قول کاتب 

اگر او از راه اطاعت پیش نیاید، همه را مهر والک فرمود که  درب سرایش قفل زد و آورده و

برادرش وعلی احمدخان که هر دو تن  ولیخان و ضبط و به عائله و زوجه او و زوجۀ شاه

واز ناچاری در خانۀ حضرت  ]سراج الخواتین[علیا حضرت زادۀ خواهران امیر امان هللا خان  و

 85 «.دست بد ناموسی و مفاسقت بکشایدروز خوف در آنجا به سرمی برند،  اند ... و

در تالش متحدکردن حاضر به همکاری با او نیست ونادرخان فهمید ، بعد از آنکه پسرسقو

ائله وخاندان  وفامیل نادرخان حمل(ع 25اپریل مطابق  14روز) »جنوبی برضد او است، اقوام 

تک عصمت به سر برده، در روز خانه وسرای را ... تمام گرفتار وشب با سپاهیان به ذلت وه

شان ضبط ونسوان شان درخانۀ فتح محمدخان جای داده شدند. واسدهللا خان پسر امیر حبیب 

ارگ محبوس شدند. هللا خان مرحوم خواهر زادۀ محمدنادرخان و سایرین با دیگر متوفقین در 

واز جمله زوجۀ شاه ولیخان برادر محمدنادرخان را که خواهر عینیه امان هللا خان است با 

زوجۀ شاه محمودخان که خواهر عالتی اوست از خانۀ حضرت ها در شب به ارگ برده 

در این »کاتب به ارتباط وقایع روز بعد آن مینویسد که  . 86 .«نگهداشته، فردا پس فرستاد

اپریل( زوجۀ شاه ولی خان و زوجۀ شاه محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان  15حمل/26شب)

که اولین خواهر عینیه امان هللا خان ودومین خواهرعالتی او وسومین خواهر محمدسلیمان 

خان بن سردار محمد اصف خان هستند، وبه امرحبیب هللا ازخانه حضرت ها در ارگ به حضور 

در خلوت با ایشان درمیان آمد، معلوم نگشت که همان معامله شب او جلب شده ، معاملۀ ایکه 

 .87 «قبل،برسر ایشان گذشت یا محترمانه به سر رفت.

بعد از اعالن تکفیرنادرخان وبرادرانش از سوی بچۀ سقاو،  اپریل، 16حمل/27و روز

 بار دیگر زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات شوربازار به ارگ آورده میشوند،

امورفوالعاده را برایشان جاری کرده ، درپایان کار... ،با هتک پردۀ عصمت وخرق حجاب »

  88 «عفت،رخصت یافتند.

وهم در خالل این احوال دخترسردار محمدعلی خان پسر »کاتب در ادامه  می افزاید:

 سردار پیرمحمدخان بن سردار سلطان محمدخان برادر امیردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه

وحبیب هللا  او را خواستار مزاوجت شده واو به عزم  لطان، دخترامیردوست محمدخان است،س

انتحار زهر اشامیده وبه معالجه صحت یافته ]بود[، دوباره به اجبارخواستار او شده، واو اباء 

نموده، به درب سرای مادرش سپاهیانی که از رحم به فرسنگها دورند، گماشته حکم کرده که 

دختر را به بستر مخالطت می کشم. ودختر ومادر تن به مرگ داده تا این روز، پذیرا  به زور

 . 89 «نشدند وآخراالمرچنانچه بیاید او را به اجبار واکراه برده، تصرف شد.

:»  کاتب از ظلم وبی ناموسی پسر سقاو درحق آن دختر مظلوم درجای دیگری میگوید

ریل(خواجه تاج الدین رئیس بلدیه وسید آقا اپ 24ثور= 4ذیقعذه) 14در شب چهارشنبه 
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قوماندان به امر حبیب هللا خان، مسماة بی نظیردخترسردار امیرمحمدخان بن سردار محمدعلی 

خان .... را که ازخواستگاری حبیب هللا دوبار زهر آشامیدن وطناب به گلوی خود انداختن، 

ده اش دختر امیر دوست محمدخان اقدام به انتحارکرده بود، به قهر وغضب از خانۀ پدر وج

کشیده ، در ارگ نزد حبیب هللا خادم دین رسول هللا بردند و او آن بیچارۀ مظلومه را به اجبار 

 . 90 «نکاح وتصرف کرد.

تاراج خیمه  واسباب نادرخان  از سوی  ( از1929اپریل  26/ثور6ذیقعده،) مطابق  16کاتب در ذیل وقایع 

ه اقوام شنواری وخوگیانی با علی احمدخان کرده بودند، وپناه بردن نادرخان به قوم قوتهای قومی جنوبی مثلی ک

 میگوید: برمیدارد و هانش پرده مرادیگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وه بار جدران خبرداده ،

درخالل این احوال،حبیب هللا خان،شبی دختر نصرهللا خان نایب السلطنه مرحوم را که » 

سر او از بطن دختر سردار محمدعمرخان تولد یافته، به اجبار در ارگ با عزیزهللا خان پ

خواسته،به همبستری ومزاوجت خود، تکلیفش کرد. واو اظهار انعقاد عقد مناکحت خود را با 

وگواهان عقد نکاح او ، گواهی  خان امان هللا خان کرده، حافظ محمدحسن امام نماز امان هللا

ه وحبیب هللا خان ایشان را تخویف وتحذیر نموده، فرمود که: برصدق اظهار شهزاده خانم داد

 پس از جست وجو اگر محقق شود که گواهی غلط داده بودید، باز پرس سخت خواهم نمود. و

شب او را نگاه داشته، فردا اجازت رفتن به خانه اش داد. و شب دیگر سیدحسین 

م آن را با امان هللا خان کردن،در خان]وزیرحربیه[ او را به اجبار ونام تحقیق مناکحت وعد

منزل خود جلب کرده، امر نمود که در پس خانه این سالون که من نشسته ام جای راحت او را 

ترتیب دهید تا تحقیق کنم. وشب او را نگاه داشته، بامداد در منزلش رجعت داد که گویا این 

مکافات  و ان مرحوم، کیفرجلب نمودن او وخواهرانش ودختران اهالی حرم امیر حبیب هللا خ

ت به دختران هزاره است که امیر عبدالرحمن خان وفرزندش حبیب هللا چنین کردار نسب زنان و

  91 «وحاال خاندان ایشان مجازات آنرا باید ببینند ومردم عبرت گیرند.آنان از قوه به فعل آوردند.

 

 کابل اعدام کند:نادرشاه َمِحّق بود تا پسرسقا را  بجرم قتل وهتک عصمت زنان 

در حق فامیل نادرخان  وسیدحسین ناموسی وهتک حرمت آشکار پسر سقا همگی نشانگر، بی فوق، تذکرات

مورد هتک عصمت  وفامیل های دیگرشهریان کابل است که زنان  جوان و دختران و پسران خوب صورت شان

دفاع او سید حسین  وزیرو  و،د که پسرسقیآ، برمی فیض محمدکاتبچشم دید های زارش ها وگاز گرفته اند. میقرار

از مسلمان تا کافر را نداشته  از مظلوم تا ظالم و شریف وتا  ]فرومایه[ناموس هیچکسی از وضیع حرمت وپروای 

به ناموس دیگران باشد و یا بوی گزاری  وایت وحکایتی که نشانگر حرمتهیچگونه ر اند. در سراسر کتاب،

 ستمندان ومظلومان وشفقت برستم دیدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو وجوانمردی یعنی دستگیری از م

سیدحسین در مدت حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال جوانمردان وعیاران در تاریخ کشورمقایسه 

میگویند: که  هدشومقارنه کرد، بلکه برعکس، دراین کتاب، براین ادعای هواداران پسرسقاو، خط بطالن کشیده 

حبیب هللا خادم دین رسول هللا، در دورانی که نادرخان وبرادرانش با نیروهای قومی جنوبی با او در جنگ بودند، از 

 نگذاشت تا کسی دست تجاوز وبی حرمتی بسوی آنها دراز نماید؟؟؟ ناموس شان نگهداری نمود و

معلوم میشود که آنها  نمرد می شمارند،بنابرین کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عیارمنش و جوا

ومستمندان، ، انوحمایت از مظلومدیگران معنای عیاری وجوانمردی وعصمت ناموس را نمیدانند.  حرمت ناموس 

    شرط اول عیاری است،در کجای اعمال حبیب هللا، نشانه ای از جوانمردی دیده میشود؟
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 43تر 34 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ناموس  ناموس برادرانش وش وناموس خودمتوحه وهتک حرمت نادرخان به حیث کسی که بیشترین خطر، 

چپاولگر  آن گروه نابکار دزد و متجاوز و تانستان شده بود، کامالً حق داشت شهریان کابل و ناموس تمام مردم افغا

، دستگیر و اعدام نماید، زیرا که  درد و رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گیری یک باشد ممکن که  را بهر وسیله ای

ند که چنین مصیبتی برسر درک و احساس کرده میتواتا عمق اسخوان خویش از چنین عملی را کس یا کسانی افغان  

پر از نفرت  دارفامیل خودش آمده باشد. وجز قصاص و اعدام متجاوزان ، هیچ چیز دیگری نمیتواند قلب های داغ

 متسلی کند. وانتقام را را اطفاء و

)پدر افغانستان هنوز درسرای فتح محمدخان  شاه جدید » بیان میکند:غبار، صحنۀ محکمۀ پسرسقا را چنین 

احمدخان شیرزاد( در لب دریای کابل اقامت داشت،زیرا ارگ سلطنتی خساره برداشته ومساعد برای سکونت  شیر

 د بودند. درهمین وقتیکعده مامورین ومردم در رفت وآم اطاق مستطیلی روی زمین مفروش نشسته و شاه در نبود.

حبیب هللا  شد، ومتعاقباً حبیب هللا بچۀ سقاء وهمراهانش از موتر فرود آورده شدند. از عقب عمارت بلند صدای موترها

دستاری درسرداشت. بمجردی که اینها  باالی پیرهن وتنبان و کورتی یک شال خشن عسکری بشانه انداخته بود و

زاد آخود دیدند، احساس کردند که دیگر ی را در اطراف یک تعداد زیاد محافظین مسلح پاکتای داخل حویلی شده و

اد. هیچکس دنادرشاه بگفت تا حبیب هللا را نزدش بیاورند. حبیب هللا بدون تغییری داخل خانه شده  سالم بشاه  نیستند.

بصف  به حبیب هللا نگاه کرد وآنگاه با دست اشاره شاه سر برداشت و نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی نزد.از 

کردند، حبیب هللا بنشست  در حد وسط صف جایی برایش باز بنشینید. دست چپ نموده با مالیمت ظاهری گفت :

دریشی باالپوشی به تن ودستاری در سرداشت ودر صدر مجلس به روی شاه  وسکوت عمیقی در مجلس طاری گشت.

خود را از پشت شیشه های عینک بر  شاه بعد از سکوت مختصری مجدداً چشمان سرد ومصمم تنهائی نشسته بود.

 به نرمی پرسید: روی حبیب هللا بدوخت و

ویرانی که درافغانستان نمودید، چه مطلبی  خوب! حبیب هللا خان شما ازاین همه خونریزی و»

 «داشتید؟

خیر افغانستان  که را یزیا وقتی که من اختیار داشتم،هرچت » جواب داد:و()بچۀ سقحبیب هللا

کردم، حاال که شما اختیار دار افغانستان شده اید، هرچه را که خیر افغانستان میدانید  دانستم اجرا

 «باز خواهیم دید. خوب حاال شما چند روزی استراحت کنید»شاه گفت:«همانطور اجرا کنید.

رگ مکالمه قطع شد وحبیب هللا برخاسته وخارج شد. محافظین او را با رفقایش توسط موترها به زندان داخل ا

 عقرب 11بسر بردند.البته درنهایت بی اعتنائی بمرگ. در روز  «مهمانخانه»ین ونی کردند وآنها ده روز دیگر دررهنم

ج شمالی ارگ از دروازۀ شمالی ارگ خارج ودر زیر بر امرشاه این محبوسین را از زندان کشیده وه ب بوقت دیگر،

بحال تیارسی صف کشیده بودند. بعد از ران دولتی قبالً در آنجا تفنگداستاده نمودند. درحالیکه مشرف به خندق حصار ا

سردار اعلی،سید حسین  چند ثانیه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونین حبیب هللا بچۀ سقا، برادرش حمیدهللا

ی محمدصدیق خان قوماندان جبهه پاکتیا، ملک محسن والی کابل، عبدالغنی کوهدامن وزیرجنگ،شیرجان وزیر دربار،

 کابل  محفوظ هندی معین وزارت جنگ، بروی زمین افتاد. فردا نعش اینان درچمن حضوری قلعه بیگی بچۀ سقا ومحمد

«آویزان گردید. روی چوبه های  دار
 92 

زدان مال و ناموس وعزت وشرف وغرور نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست د

با نظرداشت شرح انواع جنایات سقاوی از بود و ، یک کار سترگ ملی استقالل طلبی مردم افغانستان

جا داشت که مردم افغانستان، به پاس آن خدمت بزرگ، نادرخان را به پادشاهی سوی کاتب هزاره، 

پا دارند و  برکابل شهرق در چارسو برای قدر شناسی از این خدمت بزرگ، میناریخود برگزینند، و 

ی شکر دعا گل بگذارند و مینار،در آن روز در پای آن نیز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و 
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 43تر 35 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

البته مردم کابل دست به اعمار چنین میناری زدند ولی نه درچهارسوق شهر، بلکه در  .کنندگزاری 

زیر  بزودی  چیزی که این فداکاری بزرگ نادرخان رادروازۀ الهوری،نزدیک  باالحصارکابل. اما 

مشروطه از نفرت وکینه نسبت به او کرد، اعدام و نابودی  وسئوال برد وبجای حرمت، دلها را ممل

نادرخان وقتی که نادرشاه شد، اکثریت اعضای وطن  امان هللا بود.راستین شاه  هوادارانخواهان و 

جان فشانی آن   ل استقالل  کشور وحفاظت ازوپرست مشروطیت دوم را که هرکدام شان در راه حص

شکنجه گاه ها و  راهی بودند، محکوم به اعدام و یاتحمل کرده  را زندانهاسوز ودرد  ها کرده و

مشروطیت دوم، وطنپرست در حق اهالی  رش هاشم خانبراد . این عملکرد نادرخان وها نمودزندان

 ،سبب گردید تا مردم چیز فهم بگویند که سقوط رژیم امانی و روی کار آمدن رژیم سقوی بجای آن

یند که روی کار آمدن نادرخان بجای حبیب هللا، نیز کار انگلیس ها کار انگلیس ها بود،وعالوه نما

پالن  انگلیس ها بود،  بود، واعدام وسر به نیست کردن وبزندان انداختن مشروطه خوهان نیز

این کشور بودند. اتهام اجنتوری نادرخان   برادرانش، عامل اجرای پالنهای انگلیس در ونادرخان و

   .ه برداردخانواد روی شانه های آن  حیات این خانواده کس نتوانست، از، تا اخیر رابه انگلیس 

                
 

 

 (بخش هفتم ونتیجه)

 

 :امان هللا خان تعیین جایزه برای سرِ 

امان هللا خان کوتاهی نمیکرد، درحالی که  اتهام بستن کفربه  ازهرفرصتی که بدست می آورد  درسقو  پسر

اپریل(  8حمل) 19شوال/مطابق  27کاتب در ذیل وقایع شت و بس.م هللا گفتن را یاد داخودش از اسالم تنها بس

 مینویسد:

در قصر  رایان شهرعدراین روزامیر حبیب هللا خان،کالن تران وریش سفیدان وا» 

دلکشاء رسماً دعوت کرده، اظهاراتی در محضر دعوتیان که از مردم شنوار وبعضی از مردم 

دند، نموده زبان به گفتارگشود که : امان هللا از دین اسالم روی برتافته به لهوگرد نیز شامل بو

پرستش اصنام پرداخته میخواست که عموم ملت ورعیت وسکنه افغانستان را به اجبار وفشار 

که دست از  تا که من به تحریک علمای ربانی  ورؤسای روحانی...وانزجار بت پرست سازد. 

وصحرانورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر به جان شسته ، کوه گرد سرقت 

مرام آمدم که اینک به بیعت جمعی ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گردیده ساعی و 

و پس ازادای اینگونه کلمات پردۀ اصنام و  جاهدم که تائید دین شریف سید المرسلین نمایم.

ی :جالل اباد،بگرام،کوهدامن،خواجه صفا، وغیره مجسمه های که از حفریات باستانی از نواح

وامان هللا ...بدست آمده بودند، « برتو»فرانسوی ومسیو « فوشه»جاها، باجد وجهد مسیو 

خان آنها را با بت های که در عهد امیر عبدالرحمن خان و امیر احبیب  هللا خان مرحومان 

به حضار گفت: اینست معبودهای او که کشف شده بودند و در موزیم خانه نهاده بود، برداشته، 

به چشم سرمی  بینید. ودو سه روز قبل آنها را به شنواریان نیز نموده بود وایشان دست 

قربان دی سم، بیشک ته پادشاه داسالم »سقاو( را بوسیده به زبان افغانی)پشتو( گفتند:او)بچۀ 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

خ وادیان بی خبر بودند، واین نمایشات در قلوب عامه که از علم تاری« او بت شکن یی! 

  93 « مؤثرمی نمود.

حبیب هللا کدخدایان افغان کوچی » اپریل، 14حمل / 24در کاتب جای دیگری مینویسد:

را که تازه با رمه وگله خود در اطراف کابل وارد پشته ها وپیغوله شده اند، رسماً دعوت ونطق 

ه خود شما میدانید، کافر است. اکنون کرد که ملت عزیزم! امان هللا خان کافر شده بود وهزاره ک

یاور کافر شده ، میخواهم شما مسلمانان خون هزاره را از آن من ومالش را بهرۀ  کافر معین و

  94«خود دانسته، دمار از روزگارش برارید. 

به مریدان حضرت شوربازار بودند و بدستور وتشویق پیر و مرشد خود  شانیت یکی ازاقوام که اکثر 

 غزنی بودند. ړاندطایفۀ  وکتواز ، برضد شاه امان هللا در غزنی می جنگیدند، اقوام سلیمانخیل ءاز پسرسقاطرفداری 

مکتوب حضرت]نورالمشایخ[ به بچۀ سقو رسید ،1308درچهارم ثور که کاتب،میگوید

 که در آن خواسته شده 

طرفداری حبیب  ]مریدان حضرت[ که به ړهزار نفراز مردم سلیمان خیل واند 20بود تا برای 

بفرستد. حبیب هللا به مرمی فنگ های خود می جنگند، مقابل امان هللا خان در غزنی با ت درهللا 

مختلف النوع  را که به تفنگ های آنها راست مرمی وزارت حربیه فرمان داد تا صندوق های 

مات دولت ید، به غزنی انتقال دهند، مگر مردم وردک و مهاجر وزیری و هزاره ]ازاین اقداآ

شده وعقب اردوی های حبیب هللا را که در تکیه  خواتمطلع شده[ از راه کوتل مجید وارد 

وشش گاو بودند، بریده راه آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب وعلوفه به ایشان 

این اقدامات نظامی مردم وردک و وزیری و هزاره ،که از هواخواهان امان هللا خان بود، نرسد.

ر پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان ترور امان هللا خان را صادرنمود و برای ب

     . 95 تعیین کرد.  هزار روپیه 160سرامان هللا خان جایزۀ آوردن 

، پسر سقو، یکی از تاجران قندهاری را تطمیع کرده بود تا با سفانه  برای ترور شاه امان هللا غازیأمت

مطابق  1308حمل  26ند. کاتب در ذیل وقایع قتل برسا اری دیگر، شاه امان هللا غازی را بههمکاری هفت نفرقنده

 ،مینویسد که سقو:1929اپریل  15

موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان وآلمان را با هفت نفر دیگر از قندهاریان به » 

را تطمیع ومامور کرد که او انبه مژده و نوید عطای زیادی ایشقتل امان هللا خان  برانگیخته و 

  96 «را هالک سازند.

تحصیل استقالل  افغان: که کمترین حقش برگردن ملتبی تعصب  آزادیخواه وشخصیِت  خان، امان هللاغازی 

چندین بار مورد سوء قصد جواسیس انگلیس قرارگرفت ولی همۀ آن دسایس  در غزنیافغانستان از کام استعمار بود،

از جنگ با نیروهای برخی از نزدیک ترین همکاران خود، خیانت  راثرب خنثی گردید، تا اینکه وحمالت تروریستی 

ر بودند، منصرف شد  و به عقب نشست ولی بجای رفتن به قندهار زاباصاحب شور سقوی که اکثراً مریدان حضرت

یا موظف  صر اجیرعنااز کشور خارج گردید، و بدست  1308جوزا 4دروپیش گرفت  راه سپین بولدک وچمن در

 باقی میماند.شان تاریخی به بازماندگان احساس بدی از یک جنایت  ، ترور نشد، ورنه سقوپسر شدۀ

 امان هللا خان:به پسر سقو مکتوب 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

،مینویسد که :حبیب هللا با خوانین کوهدامنی وکوهستانی ومنصبداران 1929می 5ثور/ 15کاتب در ذیل وقایع 

سمت کابل یعنی مشرقی وجنوبی ومغربی   چهار شورت وکنکاش کرد ومشکالت هرلشکری واعیان کشوری خود م

، به آنها تشریح نمود و از آنها خواست،راه حل را نشان دهند!  در نتیجه ندوشمالی را که برخالف  او برخاسته بود

خان واگذارند ،بشرطی که به امان هللا دوباره  همه به این فیصله رسیدند تا کابل را ترک گویند وتاج وتخت سلطنت را

با این  از اعمالی که مرتکب شده اند،بازخواست ننماید. امان دهد و ،خان به مردم شمالی وهمراهان سقو امان هللا

آنرا  برای امان هللا خان توسط طیاره  نتیجه گیری، مکتوبی از جانب حبیب هللا، عنوانی امیرامان هللا خان نوشتند و

 حبیب هللا به شاه امان هللا نوشته بود:فرستادند. دراین نامه 

من ترا نسبت کفر میدادم، اکنون از کثرت خون ریزی مسلمانان، من کافر شدم، اگر سمت »

شمالی را به من واگذاشته ، امان جان دهی؛ دیگرخونی نریخته پیرامون قتال وجدال نگشته، تخت 

از ایذا و آزار انتقام کردار خود مأمون  امارت را فروهشته به تو سیارم، به شرط آنکه اهالی شمالی

ثور( به ذریعۀ طیاره فرستاده 15ومحفوظ ومصئون باشند. واین مکتوب به ساعت سه از این روز )

 . 97 «طیاره شب پس نیامده،موجب تحویالت وسوء خیاالت بی خبران شد. شد و

بود،  چی کههر را انید، اما جوابا به پسر سقاو رسان هللا خان رمره سه روز بعد برگشت وجواب اگرچه طیا

قویان نبوده است. اما آنچه که نکردند، معلوم است که جواب امان هللا خان مطابق خواست سء افشا سران سقوی 

خبر آمد آمد غالم نبی چرخی از مزار به عزم کابل بود. در  عث ارسال این مکتوب به امان هللا خان شده بود، تأثیربا

هواداران شاه امان هللا مجدداً به وظایف قبلی خود در مزار   خبر رسید که مزار سقوط کرده وهمان زمان به حبیب هللا

وم اسحق زائی تحت گماشته شد اند. در خبر عالوه شده بود که غالم نبی خان  با کمک و معاونت قشون ملی ق

از حبس مامورین سقوی، با  مهاجرین ترکمن، پس ناقلین هزاره و خان پسر سیف آخندزاده و رسول ریاست غالم

گرفته  و در آنجا با قوتهای طوایف هزارۀ شیخ علی و بلخاب وترکمان وسرخ پارسا و  کمال استعجال راه بامیان بر

 وزیراین امر باعث رفتن سید حسین کوهدامن یورش آورند.  اولنگ یکجا شده قصد دارند تا برکوهستان و هیک

 . 98 حربیه از کابل به چاریکار گردید.

ثور/ 16ذیقعده ) 26اینک از سه چهار روز قبل تا امروز  »کاتب عالوه میکند که:

وخوشی  ت قشون اجباری ملی که از چرخ می( است، پیهم سامان وآالت حرب با مفرزا6

وکلنگار وسرخاب لهوگرد فراهم آورده می آورند. وهم قوای عسکری مامور سمت جنوبی را 

اند با سالح وبی سالح دسته دسته جانب چاریکار رهنورد می از درماندگی به کابل خواسته 

سازند. برعالوه قوای عسکری مامورسمت مغربی وغزنین که شکست یافته جوقه جوقه آمده 

پنهان میشوند، کار را برحبیب هللا خان وشمالیان بغایت دشوار کرده  در خانه های خود وارد و

دیگر توان  نفر مقتول ومجروح گردیده و (هفت هزار)7000که تا کنون  است. وقوایش را

در کابل با اهالی شهر محصورانه روز به سرمی برد کاسته شده تا معلوم  حصول فوق ندارد و

شود که در مقابل تمام هزاره و اکثر افغانها چه کار از پیش خواهد برد. وکدام راه جهالت و 

 . 99 «وحشت خارج از دیانت خواهد سپرد.

 مکتوباران او شد و مجبور به نوشتن ی شرایطی بود که ترس و یأس دامنگیر پسر سقا و در چنین اوضاع و

چنان به هراس افتاده بود که از بیم هجوم هواداران امان هللا خان به کابل،  بقول کاتب :به امان هللا خان شده بود،
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ارگ خارج کرده به خانۀ سردار  تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به زور او را عقد کرده بود ، از

  100 عبدالقدوس خان که متصل برج شهر آراء موقعیت داشت، فرستاد.
 

 : هللا خان واقدامات او انتقاد کاتب ازامان

 کاتب  صرف یک جمله در توصیف امان هللا خان دارد وآن اینست که میگوید :  

ستقالل ومعاهدات با خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبیل حصول ا»

دول معظمه و تاسیس مکاتب علوم وفنون متنوعه وحاضر آوردن اقسام ماشین ها و فابریکه 

 .101 «های صنایع نفیسه واشیای مستظرفه وغیره وغیره نمود.

سوء اقدامات امیر امان هللا خان و »وسپس در بارۀ علل سقوط دولت او مینویسد:

جراآت امور سیاسیه واقتصادیه وتنظیمیه و انضباطیه وزرای خّوان ]دغل وناراست[ او در ا

وقضائیه واخالقیه وحقوقیه وجزائیه باعث تنفر طبائع عامه گردیده، همه را از شاهراه اطاعت 

بعت به سوی سیاه چاه غوایت]گمراهی[ وبغیوت]عصیان ونافرمانی[ کشانید....وزراء اومت

ل نزد معلمی خم نکرده وبه جز ولشکری را که هیچ یک زانوی تحصی یومامورین کشور

خصائل رذیلۀ جهالت، دیگرچیزی نیاموخته بودند، امر به اجرای امور مقننه قانونیه کرد. 

قانون که  وایشان چه  از اغراض شخصی وچه از خواهشات نفسی راهی بیرون از شرع و

نسبت به دولت غدر وخیانت می نمود، پیمودن گرفتند. و در  سراپا اخذ رشوت و

باطیه]امنیت[ از عدم درایت اولیای امور و وجود حماقت در فطرت وشعور شان که همگان انض

رفیق قافله بودند، مسالک صورت مهالک ومعابر هیئت مقابر به خود گرفته، قتل  شریک دزد و

امور اخالقیه از تاسیس مکاتب اناثیه وغیره اسباب رفع وغارت وسرقت رونق یافت.....و در 

، که هرکدام را ی وهتک پردۀ عصمت وعفاف ومفاسقت و مخالطت به حرامحجاب و بدناموس

مؤرخ این عهد وعصر، نام به نام ثبت تاریخ ارقام خواهد کرد به روی روز افتاده، باعث 

  102«انقالب واستخراب سلطنت امیر امان هللا خان، گشت. 

 تبصره :

تاسیس مکاتب ا یک چیز را نمیتوانم تائید کنم وآن اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائید کنم، ام

برای طبقۀ نسوان، و رفع حجاب زنان است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دریک جامعه مدرن میباشد. این 

اقدامات رژیم  امانی به نظر روشنفکران آن زمان واین زمان از کار های قابل ستایش دورۀ امانی بشمارمیرود، اما 

دکاتب، بنابرخصلت وحصوصیت مالئی خود،متاسفانه این دوکار راعیب بزرگ حکومت امانی و معادل فیض محم

رواج بی عفتی وبی عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده است که نشان میدهد مال فیض محمدکاتب،فارغ از 

ه امانی نداشته است، زیرا تعصب ، درک درستی از برنامۀ اصالحات اجتماعی وفرهنگی حکومت مترقی وتجدد خوا

برسمیت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعلیم و تربیت وآموزش در مکاتب عصری وسهم گرفتن در 

فعالیت های سیاسی وفرهنگی جامعه بدون رفع حجاب زنان، ناممکن است. تأمین این حقوق از وظایف اولی واساسی  

 می باشد.هر حکومتی برای ساختن  یک جامعه مدرن  

متاسفانه، بیسوادی اکثریت مردم، فقرعمومی وعدم اطمینان از یک آینده مرفه، همیشه سبب شده است که  

رشوت خوری باوجود تمام شرمساری وعذاب وجدان راشی،  تنها منبع درآمد مامورین دولت  شمرده شود. این 

بلکه قبل از آن درعهد امیر حبیب هللا خان وامیر پدیده شوم نه تنها در دورۀ امانی دامنگیر اکثریت مامورین بود، 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

عبدالرحمن خان وامیر شیرعلی خان وتا احمدشاه بابا و پیشتر وپیشتر از آن هم رایج بود و تا امروز هم ادامه دارد، 

ولی درهیچ مقطعی از تاریخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ها درعهد حامدکرزی، وتا فروش طیارات 

 ت های ملی بسود رهبرجمیعت اسالمی درعهد ربانی نرسیده بود.نظامی وثرو

وقابل ذکردر بررسی علل سقوط  رژیم امانی ، وجود توطئه ها ودسایس دشمن زخم خورده ای  نکته دوم،

چون انگلیس بود. علت تمام این توطئه های علیه شاه،این بود که استعمار انگلیس، یک افغانستان مستقل وآباد 

شمرد و بنابرین  می خود تهدیداستعماری رهبری شاه امان هللا را برای حفظ  منافع سیاسی واقتصادی وومرفه تحت 

برای نابودی چنین رژیم جسور که بدون دریغ به قبایل آنسوی سرحد کمک میکرد،ازانواع توطئه ها ودسیسه ها تا 

نداختن سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود سرحد ترور ونابودی فزیکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در صدد برا

 رهبران مذهبی ومخالفین دولت برای رسیدن به اهداف خویش استفاده کند.

 که با حصول استقالل کشور نه تنها به اعتبار وقدرت انگلیس در میان مستعمرات آن امان هللا خان، شاهی بود

عنعنات ناپسند قرون وسطایی جامعه ، دستور انتخاب  کشور در آسیا وافریقا، صدمه زد، بلکه مبارزه او باسنتها و

یک همسر به ماموراني که بیشتر ازیک همسر داشتند، لغو مریدی و پیری در اردو، گرفتن امتحان مالئی از 

نکاح صغیر با مردان مسن و... و...  مالنماها، کشف حجاب زنان و دادن حق بسیار برای شان در برابر مردان و لغو

 داماتی بود که هریک میتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از سریر قدرت پائین بکشد. جمله اق از

کاتب خودش نیز علت شورش مردم شنوار و شمالی کابل، را زیرسر انگلیس وخیانت برخی از وزراء درتبانی 

 با روحانیون متنفذ دانسته مینویسد:

هجری شمسی توسط  1307خان درسنۀ نخست نایرۀ انقالب وشورش ضد امان هللا »

شینواری ها و به تحریک الرنس انگلیس برپا شده به اظهار اوامر ونواهی دینیه)!( مردم را 

شهر جالل آباد وعمارات عالیه دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند اغوا کرد. وآنان 

نشان میداد، آتش زدند وعظمت وترقی وزینت مملکت ومدنیت ملت را در انظار خودی وبیگانه 

وضیاع ومتاع اهالی شهر واثاثیه وقورخانه دولت را غارت وخراب نمودند ودرعین  وسوختند

سفیرانگلیس درکابل « همفریز»اشتعال آتش قتال وجدال،اهالی کوهدامن وکوهستان به اغوای 

فریح شیخ محبوب علی افریدی( ازاعضای سفارت انگلیس که هفتۀ یک ودو روز به بهانۀ ت»و

دراستالف و فرزه و شکردره وقلعۀ مرادبیک و سرای خواجه وچاریکار وغیره رفته ، مردم و 

بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا تحریک میکرد. وهم وزراء خائن وغدار برخالف 

امان هللا رهسپار و درخفا ملت را برضد او داللت میکردند و دولت جدید االستقاللی را که 

وانظار عرض اندام کرده بود، چنان از بیخ وبن برانداختند که اگرسیاست عمیقۀ سریح دراقطار 

التغیر همسایه شرقی)انگلیس( وشمالی )روسیه( ترک غرض خصوصی خود را )آسان وروان( 

کرده، افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال دیگر به حالتی که داشت نخواهد رسید. 

سایه از رقابت هم لحظه ای ولمحه ای آرام ننشسته، برای حصول مدعایی وحال آنکه هردو هم

  103 «خود)افغانستان ( را آسوده و راحت نخواهند گذاشت.

شاه امان هللا واقعاً مرد انقالبی و از خودگذری بود. او با حصول استقالل سیاسی افغانستان، نه تنها حیثیت 

رد وخمیر نموده بود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سرداران واعتبار انگلیس ها را در انظار جهانیان خو

 محمدزائی ،خوانین و روسای قبایل و روحانیون بزرگ، دشمنی آنها را نیز بجان خرید.
 

 نتیجه:
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ینه شکستن خطاستئخود شکن آ            ینه چون عیب تو بنمود راست  ئآ

مؤرخ نامدار کشور کتاب بار نقل قول از  90 حدودبااله از آنچه دراین مق ،این بیت حکمت آموز ذکرمجددبا 

 فیض محمدکاتب نشان داده شد، میتوان به این نتایج دست یافت که:

یک آدم دزد،راهزن، جاهل، ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصیل ،بچه سقاو -1

ریخ افغانستان است که کارکردهایش برای هیچ ونوکر ارتجاع وآله دست انگلیس بوده و بد نام ترین چهره سیاسی  تا

 یک از هموطنان و همشهریانش جز شرمساری چیزی در بر ندارد.

حبیب هللا کلکانی، یک آدم بیسواد وجاهل بود، واز دین داری واسالمیت  اطالعی نداشت، وبنابرین از  -2 

پاک دامنی،وفا به عهد ومیثاق وپابندی   مهمترین وملموس ترین آموزه های دین اسالم از قبیل : انصاف وعدالت و

به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسیران وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان  در جنگها، فهم و شناختی نداشت. 

بنابراین او نمیتوانست خادم دین رسول هللا باشد، بلکه اعمال و کردارش ، تماماً برخالف دین اسالم وارشادات رسول 

محض بخاطر برابری قافیه شعر بوده است، نه بخاطر واقعیت امر « حبیب هللا،خادم دین رسول هللا»امیدن هللا بود. ن

ساالر دزدان وپیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین رسول هللا  »کاتب بر او چنین شهادت میدهد:دین داری. 

 104 « .نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود

لکانی، مرد پاک دامن وحفاظی هم نبود،اگر دستش میرسید از تجاوز برناموس مردم دریغ نمی حبیب هللا ک -3

کرد. او دخترسردار محمدعلی خان را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، زهر نوشید ولی نمرد، چون نجاتش 

 دادند، اما پسرسقاو باالخره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد بست.

 کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسیران را زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از حبیب هللا -4

 سوختن جسم شان، سر آنها را جدا کرده برسر چوب نصب میکرد و درشهر می گشتاند تا مردم از وی بترسند.

اره را در بغل مادر افراد سقاوی بدستورحبیب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند که اطفال شیرخو -5

 شان با تفنگ میزدند تا با مادر خود یکجا هالک شوند.کاری که تاریخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگیز وهالکو سراغ 

 میدهد وبس!

واقوام درانی  و میرزمانخان کنری لوگر وتگاب، مردم وردک و هزاره ومثل قوم  ای هیچ قوم وطایفه -6

ودر میان و قتل سقویان قرارنگرفتند. خشم وسرکوبی حمایت نکردند ومثل آنها مورد  درافغانستان از امان هللا خان

خانواده های وابسته به امان هللا خان، هیچ خانواده ای مانند خانواده نادرخان ووابستگانش از سوی پسر سقو مورد 

 استهزاء واستیذاء وهتاکی  وبی باکی قرارنگرفته اند.

 هد وپیمان وسوگند به قرآن باز و بند نبود، چنانکه دوبار اوعهد و امضای برقرآن  حبیب هللا کلکانی، به ع -7

را شکست و سرانجام قرآن خصم جانش شد. بار اول با  احمدعلیخان نمایندۀ دولت امانی،در جبل السراج پیمانی 

عاش وتفنگ مبنی برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ولی همینکه از سوی دولت رتبه وم

وکارتوس گرفت ، از اختیارات دولتی  برضد دولت استفاده کرد و این اولین نکث عهد ونقض سوگند او با قرآن 

 است.

باردوم حبیب هللا کلکانی، با عنایت هللا خان عهد وسوگند و بر قرآن امضا کرده وتعهد سپرده بود که به  -8

دمۀ نظامی ارگ بد رفتاری نکند، واذیت وآزاری نرساند،  اما منسوبان خاندان سلطنتی ومامورین دولتی مشخص وخ

او در همان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن وبستن ومصادرۀ اموال مامورین دولتی و اشخاص وابسته به 

 سلطنت ومحافظین  داخل ارگ را داد. به این حساب پسرسقاو برای دومین بار سوگند خود به قرآن را شکست  کرد.
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 43تر 41 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

حبیب هللا کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش،بارها، به مال وناموس منسوبین خاندان امان  -9

هللا خان ونادرخان وبرادرانش،دست هتک عصمت ودست درازی نمود که آن عمل در شأن هیچ کسی که ذره ای از 

 وجدان وانسانیت و جوانمردی داشته باشد، شایسته نیست.

کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وهزاره را صادر نمود، درحالی که این عملش  حبیب هللا -10

یک جنایت بزرگ ملی بشمار می رفت، ونمی بایست دست به چنین کاری میزند. زیرا هزاره ها و قزلباش ها نیز 

ارند دراین کشور مثل سایرین جزئی از اتباع این کشوراند و در راه استقالل وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق د

آبرومندان زندگی کنند. ازمیان این دو قوم بهترین دانشمندان، بهترین طبیبان ، بهترین انجنیران ، بهترین شخصیت 

 های مشروطه خواه، بهترین مؤرخان و نویسندگاه وشاعران ونظاقان به ظهور رسیده اند. 

تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درمیان حبیب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، -11

بین  » بقول کاتببا صدور فرامین رسمی، رسماً یک قوم را علیه قوم دیگر تحریک  نمود، چنانکه   مردم دامن زد و

نهاده، بغض و  ملت مخالفت الینحلی را حادث ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و اساس تخریب بالد و تقاتل عباد

 . 105«سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد. را پدیدار کرد وجمهورفحشاء 

حبیب هللا کلکانی، تروریسم را برای نخستین بار، درکشور،  ترویج داد. و برای ترور اشخاص وافراد  -12

ً اگر تروریست متعلق به قوم ی دیگری مخالف خود، بدون درنظرگرفتن عواقب وخیم آن ، جایزه تعیین میکرد. طبعا

می بود، در واقع تمام قوم مقتول، تروریست وقوم او را به چشم دشمن می دیدند، وآنها هم در صدد برمی آمدند تا 

 انتقام خود را از طرف مقابل بگیرند.

بدون تردید نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت امان هللا خان و انصراف  عنایت هللا خان  از  -13

رساندن حبیب هللا کلکانی برجسته بود. درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن از امارت و به قدرت 

کابل، فامیل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده بود، و بنابر رسم افغانی می باید از آنها 

و توهین کند، اما این حضرات هیچ کاری  صیانت وحفاظت مینمود و اجازه نمیداد که پسرسقاء آنها را به ارگ احضار

در ممانعت پسر سقاو از تجاوز وهتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و نیز ناموس مردم شهرکابل نکردند. او وبرادر 

 بزرگش نورالمشایخ میتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اقالً یک خطابه در مسجد پل خشتی در مذمت تجاوز  

 ان وقباحت لواطت و رقصاندن پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ایراد کند که نکردند.برناموس مسلمان

که یک فاتح هرقدر قهار وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن  میشوددر تاریخ کشورهای منطقه سراغ ن  -14

سقا این عمل زشت و  اشجارمثمر وغیر مثمر ویا دستور آتش زدن خرمن یا خانه های مردم را داده باشد ، ولی پسر

نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت پشتونهای صافی میباشد، انجام داد تا مردم را وادار به 

 اطاعت اجباری از سقویان نموده باشد.

حقایق نقل شده از تذکراالنقالب فیض محمدکاتب، حبیب هللا کلکانی، هرگز دارای  کرکتر  با در نظرداشت -15

یا « خراسانعیاری از »اگر کسی او را  بود افسوس خواهده است، وجای اخالق عیاری وخصلت جوانمردی نبودو

مهم اصول ازچیز چند  بنابر کتاب سمک عیار وقابوسنامه ویعقوب لیث ،،آئین عیاری درزیرا  بشمارد.کابل زمین 

  :میشدشمرده عیاری و جوانمردی  

یکی آنکه از همه آن بود که با چندگونه هنر بود: ترین مردان   جوانمرد و بدان ای پسر که...» 

دلیر ومردانه بود وشکیبا به هرکاری وصادق الوعد باشد و پاک عورت و پاکدل، و زیان کس 

گیرنباشد و به   بسود خود نخواهد، اما زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد. و زبون

ری کند و بد را از مظلومان دفع کند و همچنان که اسیران دست درازی نکند و بیچارگان را یا
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 43تر 42 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 «راست گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند.

106.  

هیچیک از اصول جوانمردی وعیاری که در فوق ذکر شده، در وجود حبیب هللا کلکانی ویاران فاسق ومتجاوز 

، توهینی بزرگ به عیاران وجوانمردان تاریخ «عیاری ازخراسان»بیب هللا بحیثاو دیده نمی شود، پس نامیدن ،ح

یک دزد داره ئی، ویک رهزن سرگردنه و یک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم باید  راکشوراست. او 

ا که همانا ، تا فرزندان محل ونسل های آینده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی دوری بجویند و راه و روش او ردانست

 نمایند.ناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جداً از آن دوری  دزدی وچشم به جیب ومال و

در فرهنگ بشریت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به مال و دارائی و ناموس مردم، بدترین و  -16

ندارد.  درتاریخ ها و ادیان مختلف  نیز  ، و برای انسان هیچگونه افتخاری به همراهشمرده شده زشت ترین کارها 

از آن نکوهش شده و می شود. بنابرین باید درنصاب تعلیمی شاگردان مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز 

 به مال ومنال مردم ، به لحاظ ماهیت اخالقی واجتماعی خود تقبیح ومحکوم شود تا کسی درآینده این کارها را تکرار 

 نکند. 

 ه براثرعدم توجه به این موضوع مهم حیاتی بود که افراد منسوب به شورای نظار در حکومت چهارمتاسفان

ند که درعهد بمنصۀ عمل گذاشتمسعود وهمچنان در دورۀ حامدکرزی، تقریباً عین همان کارهای را  –سالۀ ربانی 

 مسمیسقاوی دوم و سقاوی سوم  ا،آن دوره ها رانجام می دادند،به همین خاطر، مردم  سقویان  حبیب هللا کلکانی

 ساخته اند.

آنهایی که در اروپا برای تجلیل از حبیب هللا کلکانی محافلی تدویر  و در آن سخنرانی میکنند، آیا گاهی با خود  -17

 چی درس های برای فرزندان وجوانان خود تقدیم میکنند؟ اندیشده اند که از این محافل چی نتایجی بدست می آورند و

بخاطر خدمات دینی واسالمی او نیست. زیرا حبیب هللا آدم « حبیب هللا ،خادم دین رسوهللا»ن شک، تجلیل از بدو

بیسواد و در مورد دین رسول هللا ، دانشی نداشت. تمام فکر و اندیشه اش: دزدی وآدمکشی و زنده کباب کردن 

ن مال مردم و تجاوز و دست درازی به زن انسانها وتشهیرکردن مخالفین در بازارها و زدن وبستن و غارت کرد

ودختر وپسر دیگران بود، که اینگونه اعمال همه برخالف دین و مغایر شریعت اسالم است. بنابرین تجلیل از حبیب 

هللا ،در واقع تجلیل از بیسوادی ونادانی  وتجلیل از دزدی و راهگیری وغارت وچپاول وتجاوز برناموس دیگران، 

، وارم این هموطنانم ردن دروازه های مکاتت ومعارف و تعلیم و تدریس وآموزش است. امید تجلیل از مسدود ک

 قلدر مآبی و راهزنی که سرانجام به غارت ادمکشی و بر بریت و ونادانی وظلمت و وحشت و تلابجای  تجلیل از جه

بذر  فاه عمومی را بنشانند ور کابل می انجامد، نهال دوستی و برادری و برابری وعدالتخواهی ویان شهر وچپاول

 دانش بکارند و برای اخالف خود درس شرافتمندانه  زندگی کردن را بیاموزند.

از شخصیت ندارد، سواد که هیچ افتخاری بهمراه بجای تجلیل از یک دزد ویک آدمکش بی تا ستابهتر  -18

شمالی، لیلی  سرشار و غوربندی، جوهرشاه غوربندی،محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خانبزرگی چون:های 

استاد عبدالحق  ،داکتر دوست محمدپروانی،استاد غالم علی آئین، پوهاند دکتورحسین یمین  روشنی، صراحت

تاریخی که در دفاع از مبارز شخصیت های  غیره و انجنیرعزیز جرأت گردانندۀ سایت خبری واطالعاتی آریائی، واله،

های اول ودوم وسوم با انگیسها رزمیدند و حماسه آفریدند مانند: میرمسجدی خان استقالل وطرد بیگانگان در جنگ 

مردان مبارز  دیگرپروانی( و -کوهستانی ومیردرویش خان قشقاری و میربچه خان کوهدامنی وعبدالقادرخان )اوپیانی

ه گردد و بطورشایسته د وکارنامه های آنها  برحستوونیکنام پروان وکوهستان محافل علمی وفرهنگی ترتیب داده ش

 د؟ وئی از آنها   قدردانی ش
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 43تر 43 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

وچارسو ها و خیابانهای  نام مکاتب و لیسه ها، وکودکستان ها و جاده ها نیست تا آیا شایسته تر-19

 وچاریکار وپروان وغیره به جای حبیب هللا  وکوهستان و استالف و میر بچه کوتناطق کوهدامن شهرهای م

های فرهنگی وسیاسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده وافتخار انگیز  ، به  نام های شخصیتکلکانی

 برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

در میان خانواده های کابل، هیچ خانواده ای مثل  آنطور که در بخش ششم این مقاله تشریح شد،  -20

ذاء وهتاکی  وبی باکی قرارنگرفته است. خانواده نادرخان و وابستگانش از سوی پسر سقو مورد استهزاء و استی

آنهایی که امروز سنگ طرفداری از نادرشاه وظاهرشاه را به سینه میکوبند، باید متوجه باشند که نمیتوانند هم 

به کالم دیگر، کسی که در تمجید ازحبیب هللا دوست نادرخان وظاهرشاه وهم هوادار حبیب هللا پسرسقو باشند! 

نامیده است، در واقع، هتک « عیاری از خراسان»و« با ناموس»و « شاه دیندار»او را  کلکانی کتاب نوشته و

حرمت واستهزاء درحق نسوان خاندان نادرخان، مورد تائید وی بوده است. هواداری ازچنین کسی ، تائید غیر 

باید متوجه موضع  بی ناموسی های پسرسقو در حق فامیل نادرخان پدر ظاهرشاه  است و می رذالت ها واز مستقیم 

 گیری احساساتی وغیر سالم  خود با ظاهرشاه باشند!!

:» را حسن ختام نمایم که خیلی پیش از امروز گفته بود شمس تبریزی این سخنچه بهترکه ودر اخیر

اگرگفتنی باشد و هزار کس از ریش من در آویزد که مگر نگویم، بعد از هزار سال این سخن بدان کس رسد که من 

 «ه باشم.خواست

 2015/ 12/ 28ن اپای
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