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  ١٠ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درغان جرمن آن�ين اف
  ئکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

                                                                           ٢٠١٦/ ٣/ ١٠                          کانديد اکادميسين سيستانی                                                                    
 

  شاه امان هللا    مردم ھزاره  ازبازانۀ جانحمايت

  

 بعد از ، امانیکى از مھمترين تحو0ت مرحله اول اص+حات اجتماعى دولتي
 طرح و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دولت عليه افغانستان بود که استق+ل،
 نفرى در ج+ل آباد تحت رياست ٨٧٢در لويه جرگه  ماده ٧٣در شمسى ١٣٠١در سال 

ى نخستين بار افغانستان در تاريخ چند شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و برا
  .ھزارساله خود صاحب يک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گرديد

 اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، :در فصل حقوق عمومى 
آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع 

برجسته و و بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات مصادره دارائى و لغ
در افغانستان اصول  «:  قانون اساسى حکم ميکرد١١  ماده .)٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد ( :اساسى بازتاب يافته بود

ازل تن غ+م و کنيز ھزاره در شھرکابل از من٧٠٠بنابر حکم اين ماده، درحدود » .اسارت و بردگى بالکل موقوف است
بر خاستند و هللا  به دفاع از شاه امان ،از اين است که مردم ھزاره بيش از ھر قوم و قبيله ديگر. ١اربابان خود برآمدند

  . بيش از ديگران مورد غضب و ضرب وشتم رژيم سقاوى قرار گرفتند

ھبی خود را ک مذ قانون اساسی بود که اقليت ھای دينی ومذھبی اجازه يافتند تا مناسومفاد ھمين اددرپرتو مو
و از لوث کذب و  آن بود که در عمل تطبيق ميشد،قانونى   روح اين مواد«:غبار مينويسدکه . بجا آورندبطورمناسبی

 در مجالس .ً چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه عم" آزاد شد.ريا وفريبکارى مبرا بود
د و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان مشوره و/يات قندھار و غزنى و ج"ل آبا

فرمان حمل طبق (معجر ھندوھا با باقيات پول جزيه  و قيد رنگ زرد از دستار و شامل و در امور اداره سھيم گرديدند
ھاى حبيبه و ليسه (و او/د ھندو در مدارس ملکى و نظامى . مرفوع گرديد) خان @ شاه امان ١٩٢٠=ش ١٢٩٩
و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و قبيله وجود نداشت ، معاش ) حربيه 

مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى 
  ٢».شد

 واجتماعی عھد امير عبدالرحمن خان وعھد امير حبيب هللا ، که شاھد وناظر اوضاع سياسیکاتب فيض محمد
 وحکومت وحشت ودھشت بچۀ  خانامان هللاميررژيم عدالت پسند  دوران روزۀ امير نصرهللا خان و٦خان و امارت 

بين ملت مخالفت /ينحلی را  «:دميگوي ،ناميده »سابیتانق+ب فجعيت ان« سقو بوده است،روی کار آمدن بچۀ سقو را
ادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب ب"د و تقاتل عباد نھاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد ح

   ٣».وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

 سردار امين خان برادر امان ازشان استقبال  هللا خان و اماننسبت به  مردم ھزارهوفاداری صادقانۀ  کاتب از 
 محکمموضعگيری  از ھمچنان وياد آورشده  خان وخواجه ھدايت هللا خان رئيس ھيئت اعزامی شاه به ھزاره جات، هللا

  . نيز ياد کرده استبه ھيئت اعزامی پسر سقاو   در حمايت از شاه امان هللا، مردم ھزارهواستوار

ی اه در قندھار لودر خ+ل احوال مذکوره، اع+ن وفرامين امان هللا خان ک« :کاتب مينويسد 
در ھزاره جات وترکستان ]تمران[امارت به نويد تائيد قوم درانی افراشته است، از راه گيزاب وتمزان

کندی وپنجاب دايزنگی وداي وسرخ وپارسا و] ترکمو[رسيده، مردم ھزارۀ شيخ علی وباميان و ترکمان 

                                            
١
  ١٢٤ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس+م و سياست درافغانستان، -  

٢
  ٧٩٣ص ،١چ،١ ج افغانستان  درمسيرتاريخ، غبار،-  

٣
   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -  
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 اختيار کرده، بلکه قبايل مذکوره وبھسود وغيره تساھل در امر بيعت واطاعت از امير حبيب هللا خان
فوق به معاونت امان هللا خان برخاسته از جمله مردم شيخ علی وسرخ وپارسا وترکمان وباميان از راه 
غوربند آھنگ تاختن بر کوھستان وکوھدامن نموده وخود را نزديک رسانيده، آماده حمله به پای ثبات 

وازاين ماجرا . ده با ارادۀ حمله برکابل استوار نشستندوھزارۀ بھسود در کوتل اونی جمع آم. ايستادند
حاکم غوربند وکاکا محسن حاکم ھزاره به امير حبيب هللا خان آگھی داده،او به استصواب آرای 
ھواخوھان خود تجھيز يک ھزار مرد نبرد از راه غوربند برسر ھزاره رفتن فرموده، از انتشار اين خبر 

لی جاغوری وغ+م نبی خان وسھراب خان ومحمداسحق خان بھسودی محمدنعيم خان دايزنگی ونادرع
که در کابلند، دفع محاربت مردم ھزاره وقشون امير حبيب هللا خان نموده، به ادعای بيعت آوردن وقبايل 

کردن، تعھدعريضه به حضور حبيب هللا خان کردند وھنوز جواب شان اصدار  ھزاره را مطيع ومنقاد
  ٤ ».نيفتاده است يرفتارنيافته ادعای شان پذ

  

  :پاسخ ھزاره ھا به ھيئت بچۀ سقا

سيد زين العاب الدين پسر سيد شاھنشاه تکانه وغ+م حبيب فرزند غ+م حسن خان قزلباش « ھيئتی مشتمل بر
قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم ميدان با چھارنفر از مردم ھزارۀ سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم بھسود را به سقاء 

به وعدۀ ده ] ھزاره جات[از راه تعھد بيعت نامه آوردن ھزارۀ ...ده بودند ويک يک طاقه لنگی خلعت گرفته بودند،آور
  : شنيدند کهپاسخ  الی پانزده روز با فرامين استمالت آگين حبيب هللا خان رفته بودند،

ً اوشرعا کمر بسته چون بيعت به امان هللا خان کرده، به معاونت. مسلمان و پابند دين وايمانيم« 

پس نظر به . واستوارايستاده ايم، نميتوانيم که نقص عھد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار دھيم
بيعت خويش طريق قتال پيش گرفته،از طفل رضيع تا شيخ فانی آمادۀ قتل وغارتيم وتا که جان داريم 

لت وحفاظت مملکت از دست برد  جنگيده، خون خود را دراين راه نثار خدمت دين ودولت وحراست م
َوقتل واسارت سرقۀ جھل وضاله می نمائيم َ وبه يک زين سورين دو تن را ھرگز جا نمی دھيم تا . َ

واين را گفته دوازده ھزار تن مرد جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ قتال . مخذول دنيا وآخرت نشويم
   ٥ ».شدند

  :تصميم حمله برکابل

يک دل ويک جھت با ھم مواضعه نھاده قراردادند ... «، ھزاره ھارفوق الذکپس از پاسخ محکم 
اه مردان  ش دختر کافر و که اگر در روز برکابل حمله نمائيم از اتوابی که برفراز جبال  چھل تن و

تخت شاه که ھمه مشرف برچھاردھی اند، تلفات جانی زياد داده، برمرام نائل  شيردروازه و وآسمائی و
ق خود را بی خبرانه رسانيده وروز به خفا به سر ُرــُبايد درشب به کوه بيکتوت وقپس  .نخواھيم شد

وچون در دامنه جبال . برده، در تاريکی شب برجبالی که اتواب برقلل آنھا است، حمله ويورش نمائيم
 گرديده وخود را برفراز کوه ھا رسانيده به ياری ايزد برسيم از اضرار تير وبم وتوپ مامون ومصئون

وامان هللا . وچھاردھی مشرف گشته،کامروا وفتح باب خواھيم شد برشھر باری،اتواب را متصرف و
د که ل قشون ھمرکاب خود در ميدان فرمويورش ھزاره ھا را معطل به وصو خان اين عزم حمله و

است  ذيقعده ٢٧حمله کنند، چنانچه تا امروز که سه شنبه  ھردو لشکر يک جا گرديده به قوۀ کامل تری
،ھزاره ھا به فراز کوه پمقان وشکردره وکوتل اونی به آراستگی تمام روز انتظار حمله برکابل را به 

  ٦» .سرمی برند

حبيب هللا خان  از آوازۀ وصول لشکرملی ھزاره دراين روز به کوتل سفيد خاک که مشرف «:بقول کاتب
نب لھوگرد، محمد ھاشم خان از طرف بر ارغنده و ميدان است و از نزديک گرديدن محمدنادرخان  ازجا

مشرقی وقوع جنگ ھزاره در کوھستان خيلی مضطرب گرديده دوھزار نفرگسيل بتخاک وعده ای زيادی 
                                            

٤
  ١١٩فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  

٥
  ١٧٩ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

٦
  ١٧٩فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  
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ر ت مجروح جنگ قلعۀ درانی به ذريعۀ مو١٦نيز ] ثور١٦[دراين روز. به سوی کوھستان گسيل فرمود
  .٧ ».وارد کابل و داخل شفاخانه شد

  

 وارد شھر آمده، *پتی بادام بزرگ آتشی مملو از مجروح محاربۀ دشت توپ و ه موترنيز دوعراد،ثور١٨در 
دھم می، چھار0ری مملو / ثور٢٠،اين درحالی بودکه در روز ٨ ».زخمداران به شفاخانه قلعۀ باقرخان فرود شدند

  . ٩کابل رسيدند  درمردم ميدان زخمی شده بودند ازمجروحين محاربۀ دشت توپ  ازاثر حمله يک نفرجنرال سقوی بر

  

  :پاسخ ھزارۀ غوربند به بچۀ سقاء

 می،آوازۀ جنگ غوربند در افواه مردم شھر افتادکه سيد حسين پس از ١٣ ثورمطابق ٢٣روز 
چاپيدن وآتش زدن ق+ع ھزاره ترکمان وبه غنيمت آوردن دواب ومواشی آنھا، عبدالرحمن پسرملک 

سيد طالب شاه خان  با ه انگيزترين اھالی شمالی بوددادمحمدکوھستانی را که يکی از مفسدين وفتن
غوربندی که شيعه مذھب وبا نجابت حسب ونسب معروف بود ويک تن ديگر نزد ھزاره ھای غوربند 

ازراه اطاعت .... برای اندرز ونصيحت ود0لت به اطاعت ومتابعت از حبيب هللا خان فرستاده، وپيام دادکه
  :فرستادۀ او را نگھداشته،پاسخ دادند ھزاره ھا. سارت نيندازيدپيش آمده وخويشتن را به ورطۀ خ

قرار فرمودۀ خدا ورسول کسی را که سارق وقاطع طريق بوده واموال مردم را غارت کرده، «
 :امر شريعت غرا که در قرآن مجيد است و دخون ريخته به مضمون فرمودۀ خداونصدھا تن را 

َوالسارق والسارقة فاقطعواأيديھما«  ومن يقتل مومنا متعمدا -ولکم فی القصاص حية يا اولی ا0باب - ُ
َفجزاوه جھنم خالدا فيھا وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َُّ َُ ََ ن دست وقصاص دي مستوجب بر»َ

نمی توانيم پذيرای امارت واطاعت چنين  ًوجاويد در جھنم ماندن وغضب ولعن اوتعالی باشد، شرعا
دوشيزگان  و. ًع+ نيز خون ھا می ريزد ومال مردم ومتاع مسلمانان را غارت می کندشخصی شويم که ف

مردان را به لواطت جلب کرده مسلمانان را زنده پاره  و. دشکزور در آغوش مخالطت مي را به جور و
 ومسلمانان را 0ی ولجن به رو. وسرھای کشتگان را به آتش سوخته در بازار می آويزد. پاره می نمايد

بسا کسان را به  می نمايد وه شھر ھای بلند پی در پی يا چارياراند ماليده با نواختن موزيک عسکری و
اندوخته بيت المال مسلمانان را ازنقدينه  وذخيرۀ و. دار کشيده وھدف وآماج تير تفنگ می سازد

خود وجنسيه وناريه،که برای حراست مملکت وعرض وناموس ملت فراھم آمده،صرف قتل وغارت 
اطعيوهللا « :نمايان گمراه آيۀ کريمۀ  وبا اين ھمه م+. مسلمانان نموده از خداوند پاک ھيچ باک ندارد

ًباری او را شرعا سزوار امارت  ...را به چنين کسی نسبت دادند »منکمواطيعوالرسول واولی ا0مر 

تل ومقتول بودن معفو می ّندانسته، مدافعت از ات+ف مال وجان را واجب شمرده، خود را در صورت قا
١٠ ».پای از ميدان وجوب مدافعه پس نمی کشيم  تا که زنده باشيم و. پنداريم

  

 وھم عبدالرحمن را نگاه داشته اين از آن است که ميرآخوراحمدعلی رئيس ھزاره را از توقيف خانه 
ور احمدعلی را بدار چون ميرآخ و. کابل رھا داده بفرستد تا در بدل او عبدالرحمن نيز عودت داده شود

ن روز آوازۀ به اسارت گرفتن ونيز دراي .جواب ماندند ھ+ک کشيده بودند، درخصوص عبدالرحمن 0
از قشون حبيب هللا با توپخانه واسلحه حرب در غوربند به دست جانب داران امان هللا افتادن   نفرنھصد

١١ ».شدن در کابل شايع شد اسير و
  

  اپريل خبرميدھد ١٦ر قشون سقوی از شش گاو وردک درتاريخ کاتب به ارتباط ممانعت عبو

                                            
٧
  ١٨٠يض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، صف-  

  .مردم محل نام اصلی را تشخيص داده ميتوانند.دراين کتاب ضبظ شده است» پتی بادام«و» بينی بادام«و» بنی بادام«: اين نام به اشکال-*

٨
  ١٨١ا0نق+ب، صفيض محمدکاتب، تذکر-  

٩
  ١٩٠فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  

١٠
  ١٩٣فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  

١١
  ١٩٥فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  



  
 

 

  ١٠تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

وھم دراين روز، قشون اي+تی ھزارۀ بوالحسن بھسود وع+والدينی وجاغوری در منزل «:وميگويد
جنگيده، پردلخان با سيزده تن در قلعه محصور ....ششگاو با پردلخان سپھسا0ر حبيب هللا خان 

 پون و قورخانه ٣٦ودراين روزاتواب کوھی . ريخته درکابل آمدگرديده،پس از مدتی چنانچه بيايد گ
١٢ ». فرستاده شدزيادی از کابل جانب غزنين

  

وھم دراين روز، آوازۀ از چھارطرف نزديک کابل رسيدن عساکرملی ونظامی مخالفين ... «کاتب مينويسد که 
ترفيه حالت ملت جاھل و بدبخت برخاسته،  حبيب هللا از افغان وھزاره که به دفع انق+ب ومعاونت امان هللا خان و

   ١٣ ».يان گشت، موجب تشويش واضطراب و يأس و ھـراس حبيب هللا خان و شمالآراسته جنگ شده اند، شھرت يافته

حبيب هللا  چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم ھواداران امان هللا خان به کابل، تمام عائله :بقول کاتب 
   بود ، ديگران را از ارگ "بستر مزاوجت وضجيعت کشيده به اجبارواکراه او را بر" محمدزائی که خود را بجز خانم 

   ١٤ .به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شھر آراء موقعيت داشت، فرستاد

ب+ اقدامات نظامی مردم وردک و ھزاره ،که ھواخواھان امان هللا خان بودند، بر پسرسقاو چنان گران آمد که 
  .درنگ فرمان قتل عام مردم ھزاره و قزلباش  کابل را صادرکرد

  

   :فرمان بچۀ سقو به قتل وغارت مردم ھزاره  وقزلباش

ًعلت آن ظاھرا اين .کاتب، ازظلم وستم سقاويان درحق مردم قزلباش وھزاره ھای کابل ، حکايات دلخراشی دارد

مردم . نه ومتعصب چون سقاوی بسيار آسيب پذير بودندبود که ھر دو قوم شيعۀ اثنی عشری ودريک نظام جاھ+
 ھزاره ھا بطور مگر .ًولی عم+ کاری به نفع امان هللا کرده نميتوانستند ً قلبا مخالف سقاويان بودندبا آنکهقزلباش 

ان، دنبال ايشحمله به و برای پسرسق.  را بپذيرندسقوپسرعموم از امان هللا خان حمايت ميکردند وحاضر نبودند تابعيت 
  . بھانه ميگشت تا آنھا را مورد قتل و غارت و تجاوز قرار دھد

. کاتب ھزاره که اين ظلم و تجاوز وچپاول  سقاويان را به چشم سر ديده و با جسم وجان خود لمس کرده است
  : از صدور فرمانھای قتل عام مردم  قزلباش و ھزارۀ کابل ، توسط بچۀ سقوحکايت ميکند و مينويسد

حکم تاراج مال ومنال « حبيب هللا کلکانی بارديگر اپريل، ٢٥مطابق /ش١٣٠٨پنجم ثور روز
 عموم مردم قزلباش کابل و قتل  ھزارۀ باشندۀ شھر کابل را به امضاء و فتوای م+ ھا، صادر فرمود،

وسخنان چندی از سوء خاتمت و . سيدحسين خان اين حکم فجعيت آور را مسترد و منع فرمود] مگر[
   .١٥ ».مت اين کار رانده، د0يل نيکو در رد آن اقامه کردوخا

 درعين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی، که يک پير ومرشد بزرگ زمان خود بشمار 
ميرفت، و از نفوذ روحانيت خود در ازپا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام 

 اپريل ٢۵/ حضرت شوربازار درتاريخ پنجم ثور« : مينويسد   کاتب.ھزاره ھای مقيم کابل صادر نمود
بسياری از اين ھزاره ھا از . فتوای مبنی برقتل تمام ھزاره ھای که درکابل زندگی ميکردند صادر نمود

اين ) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. زندگی ميکردند پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد يافته بودند و
وقتی که ما با امان هللا می جنگيديم و او برتخت پادشاھی نشسته بود، با : ر رد کرد وگفتبا قھ فتوا را

مگر يکنفر کوھستانی ازطرف او به جرم  آنکه صدھا وھزاران کوھستانی درکابل زندگی ميکردند،
  .گرديدنزندانی  کوھستانی بودن کشته نشد و

مرشد بزرگ ميگويد، ھمواره به   ومسلمان اين حضرت که خود را: فيض محمدکاتب می افزايد
 را در» 0تزر و ازرۀ وزر اخری«: اين آيۀ کريمه  من نميدانم که وی آيا. اينگونه تحريکات دست ميزند

مفھوم آيۀ مذکوراينست که  ھرکس در آخرت، مسئول اعمال ! [قرآن شريف خوانده  يا نخوانده است ؟
يک چنين مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که .] بدوش نمی برد خود است وھيچ بنده بار ديگری را

                                            
١٢

  ١٤٥فيض محمدکاتب، تذکرا0نق+ب، ص-  

١٣
  ١٧٥ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

١٤
   ١٧٨ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

١٥
  ١٥٨را0نق+ب ، ص  فيض محمدکاتب،تذک-  



  
 

 

  ١٠تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ريخته وخون ھزاران ديگر اکنون به زمين  اينقدر نميداند که خون ھزاران مسلمان حنفی مذھب بزمين
ريخته ميشود و اينھا تمام خون مردم ھم مذھب خودش استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس 

فھمی و تعصب وی صورت گرفته  ت ميگيرد، و اينھا تمام به علت ناصدھا زن ودختر نابالغ تجاوز صور
يکجا با دشمنان دين به دوزخ فرستاده خواھد  ميدھد و من يقين دارم که خداوند سزای او را. وميگيرد

   ١٦ ».شد

قتل مردم  قزلباش وھزاره  برای پسر سقو از نوشيدن آب ھم آسان تر صدور به نظر می آيد که 
 اپريل؛ اع+ن تکفير ھزاره ھا، برای امضا به شورای ٢٣/در سوم ثور  که دو روز قبل ،چرا. بوده است

علمای حنفی مذھب سقوی سپرده شده بود، اما اين شورا از خوف در گرفتن جنگ مذھبی  وخون ريزی 
متفقانه رأی دادند که فجايع و قبائح و ذمايم افغان و اعمال امير « نشر آن را امضا نکردند، و

يک يک درج اع+ن کرده برای خود مردم ... الرحمن خان وامير حبيب هللا خان وامان هللا خان را عبد
گاری امان هللا خان دست کشيده، معاون ونصير او  مدد ھزاره بفرستند تا از ھواخواھی و ياری و
تبليغات [ا اين ولی ھزاره ب. عدل و انصاف نديده اند] بيداد[نشوند، زيرا که از او به جز جور و اعتساف

شيرم بدرد به سگم : دست از مخالفت حبيب هللا ومعاونت امان هللا خان برنداشته گفتند] فريب نخورده
) پغمان(نه ھزارنفر لشکر ھزاره از راه افتادن در به فراز سلسله کوه پمقان) ٩٠٠٠(قرب.... نازکند

، آماده و استوار نشستند که از چار وشکردره  برشده، به عزم حمله بر چاريکار و کوھدامن قرارگرفته
غوربند و کوه خوردکابل و وردک و ميدان و چار آسيا و موسی و بينی حصار و بتخاک و : جانب چون

کوه خوردکابل در يک روز برکابل وکوھدامن و کوھستان ھجوم آور شوند تا ھرکه را خداوند يار باشد، 
   .١٧ ».اختر طالع قرين اقبال و مددگار آيد

اول ودوم  /ش ١٣٠٨حميدهللا برادر ونايب السلطنه حبيب هللا درنھم و دھم سرطان : مينويسد کاتب
در ناحيۀ جوقول مغلوب و منھزم شده بود به رھبری فتح محمدخان جو0، که از جنگ با مردم ھزاره 

ی سرچشمه اھال« ،لوتلفات زيادی اعم از سپاه و توپخانه و جبه خانه داده بود، در مراجعت خود به کاب
ًرا که قب+ به حکومت سقاو منقاد شده بودند، بدون تفکيک تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را غارت 

و تمام گله ھای مواشی مردم راچپاول نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند و اباديھا را 
حميدهللا به . ی مردم را غارت نمودندو به ارزش يک ونيم ميليون روپيه پول مال وھست. خراب ساختند

 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل آورد و گرسنه وتشنه حبس و ۴٠ نفرمرد و ٣۴تعداد 
  .١٨ ».چون لقب خادم دين رسول هللا برخود نھاده بود ، از اسراء آب ونان را قطع نمود. توقيف کرد

ل،بار ديگر امر قتل عام قزلباش را از حميدهللا درشب بازگشت خودبه کاب: به قول  کاتب
برادرخود گرفت، زيرا او مکتوبی را به امير سقاوی نشان داد که از بکس کرنيل خيرمحمد مقتول در 
سرچشمه بدست آورده بود، و آن از سوی اھالی چھاردھی وپغمان وارغنده ولوگر وميدان بنام مردم 

اری واستواری وپايداری نموده، در وقت حمله ھزاره نوشته شده بود که درجنگ با پسرسقو خود د
رئيس ھيئت بيعت خواھی (وھمچنان پيام نورالدين قزلباش .١٩برکابل  ايشان  را يار ومددگار خود دانند

  که مطلبی بمنظور ترساندن مردم ھزاره نوشته بود، بدست آمد ، )از مردم ھزاره

 نورالدين و اتباع او کرده،اجازت قتل عام و انھزام خود را حمل بر دسيسۀ جنگ ھزاره ھا و«حميدهللا 
رت مال ومتاع شان را از آن دزد سنگدل 0يعقل حاصل غا ساختن عيال واطفال قوم قزلباش وکنيز وغ+م

 تن از دزدان خون خوار خلق آزار را که ھريکی خوک را مانست ٨٠٠کرد وبه ساعت يک پس از ظھر 
وچون پانھاد . اغبان کوچه روی ض+لت به سوی چنداول نھادبا خود برداشته، از راه بازار سرچوک و ب

بازار سه دکان بيرون ومتصل به در وازۀ چنداول گشت، دزدان تبعۀ ومسلح خود را امر ايستادن 

                                            
١٦

   ١٥٩ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  
١٧

  ١٥٦ -١٥٥ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

١٨
  ٢٨٩ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

١٩
  ٢٨٨ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  



  
 

 

  ١٠تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

وحراست کردن ھمه ابواب چنداول نموده، گفت که احدی از مرد و زن وطفل و رضيع وشيخ فانی را  
واز دست اسارت نجات . ل واسير گرديده، کسی جان به س+مت نبردراه  بيرون شدن ندھند تا ھمه مقتو

   .٢٠ ».نيابد و اين حکم را داده، خواست داخل چنداول شود ودست به قتل وغارت گشايد

در ھمين فرصت، ناگاه خواجه تاج الدين رئيس بلديه که نسبت به ديگرسقويان کمتر بد بود، پيدا شد وجريان را 
رئيس .  دهللا مکتوبی را به او نشان داد، که براساس آن حکم قتل عام قزلباشان گرفته شده بودازحميدهللا پرسيد وحمي

بلديه مکتوب را خواند و وقتی تاريخ مکتوب را ديد،گفت اين مکتوب دراوايل ماه ثور، بمنظور ترساندن مردم ھزاره ، 
 برای نورالدين فرستاده شده، ولی جنگ و به نفع حکومت ما از سوی يک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و

شما با مردم ھزاره  در اخير ماه جوزا يعنی دوماه بعد رخ داده و ھيچ ربطی به اين مکتوب ندارد،بھتراست  به عساکر 
خود ھدايت بدھيد تا محل را ترک کنند،وداخل محلۀ چنداول نشوند، وبعد حميدهللا را با خود به دفتر خود که نزديک 

 تن از افراد خود دستور داد تا ھيئت بيعت ٢٠حميدهللا برای آنکه خشم خود را فرونشانده باشد، به . ود، بردچنداول ب
، آنقدر لت )که نورالدين قزلباش، رئيس آن ھيئت وفيض محمدکاتب نيز عضوآن ھيئت بود (خواھی از مردم ھزاره را 

  رد ضرب و شتم قرارگرفت که از اثر آن ضربات ديگر توان وبنابرين مؤلف تذکرا0نق+ب نيز مو. وکوب کنند تا بميرند

    ٢١.حرکت و راه رفتن از وی سلب گرديد

) ھيئت(چون مردم ھزاره تغلب بچۀ سقاو را نه پذيرفتند، واين گروه  « مينويسد که دراين ارتباط،حبيبی مرحوم 
بدون اخذ بيعت به کابل بازگشتند، بچۀ سقاو بخشم آمد وبرای سرزنش امر لت وکوب اين بيچارگان را دادکه فيض 

٢٢ ».محمد از ضرب موحش مريض گشت واز ھمين رنج درکابل جان سپرد
  

ت"ش . برضد حکومت سقوی  گرديدومخالفت ھای خود قربانی مبازرات  ،آن دانشی مرد نستوه کاتب 
ور به فرقه مشھ[رای مقاومت قوم ھزاره ، حين سفرش به قصد دايزنگی  وم"قات او با فتح محمدخان وتشويق او ب

 دلچسپ ترين بخش ٢٩٦تا٢٣٤قوماندان کل قوتھای ھزاره مقيم کوتل اونی، درکتاب تذکرا/نق"ب در صفحات] مشر
  .آن کتاب را ميسازد

 ضرب وشتم اثراز برادر حبيب @ قرارگرفت و در بازگشت ازاين سفر بود که مورد حملۀ وحشيانه حميد@
 کاتب  زمانی  وصحیبرای وضعيت جسمیانسان ھای با عاطفه  حزن و تأثر .اش خورد وخمير شد استخوانی جسم

 که آن را برای هکاتب يادآور ميشود که پس انداز اندکی داشت. دوچندان ميگردد، که او برای تداوی خود پول نداشت
اگر با آن پول به که اين حادثه براو پيش آمده ، به اين فکر اندرشد که  اکنون. ذخيره کرده بودخودعروسی پسر
 با/خره مجبور شد تا پول عروسی بر شدت درد،ا ند؟ کاتب بروبراه کن ، ازدواج پسر را چطور زدپردابتداوی خود 

خود را به ايران رسانيد، اما   بسواری خراطاقت فرس  رنجاو با تحمل درد و. دنمايپسر را در راه تداوی خود مصرف 
ًاجبارا به وطن  نشد وتداوی اش بدرستی بيماری از آنجا که تداوی پول زيادی بکار داشت وکاتب پول نداشت، 

فوت آن رنج و درد که از اثر آنبازگشت و بر بستر بيماری افتاد و با درد واندوه فراوان مدتی ديگر زنده بود تا 
  ! روانش شاد وجايش بھشت برين باد). ش١٣٠٨ق،١٣٤٩ رمضان ١٦چھارشنبه، (کرد

دانش پياده  حميدهللا سقا زاده که از عقل و«، جو0ی٣/ سرطان ١١د که درتاريخ نوشته ميکنکاتب 
پندار وفسق  راه تکبر و باد غرور و پندار داده در جھالت وض+لت آزاد بود و ودين وايمان را بر

در حدود جوقول که در روز قبل بدون حائل . رار جنگ با دليران ھزاره کردوفحشاء می پيمود، آھنگ تک
ومانعی رسيده واز دست عده ای قليلی از جنگجويان ھزاره زھر مغلوبيت وھزيمت چشيده در دل کينه 

دست به غارت مال ومنال ودواب ايشان گشوده، به آتش زدن وسوختن ق+ع و آباديھای ... داشت، رسيد
ناگھان جمعی از ھزاره که از وصول او در آنجا آگاه گشته بودند،حمله کرده از چھارطرف . شان پرداخت

حميدهللا واردويش را به زير تيرباران تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که دست ستيز را 
نگارنده  تن دزد وآنانی که در روز گذشته نورالدين وميرآقا و٨٤واز . فراموش و جاده گريز را گم کرد

                                            
٢٠

مردم ھزاره با جزئيان آن شرح يافته است  کتاب داستان ھيت بيعت گرفتن از ٢٩٦ -٢٤٩ازص[٢٩٠ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  
  .]که خود کاتب نيز جزو ھيئت بوده وتا توانسته مردم ھزاره را به مقاومت وپايداری دربرابر سقاويان تشويق کرده است

٢١
  ٢٩٣ -٢٩١ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

٢٢
  ،چاپ دوم٤٨ حبيبی، جنبش مشروطيت درافغانستان، ص  -  
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را از ضرب چوب خسته بودند، چھار نفر گريخته جان بس+مت کشيدند، ديگران ھمه کشته گشته، 
خود حميدهللا ھنگام شام سگ آسا با دست .... وتلفات وخسارات زياد از مال وجان عسکر خود داده
ی راه برداشته اعظم دزد ميدانی او را برپشت از ب وپای چون روباه به خزيدن خود را از حرب کشيده و

پاھايش تا زانو از خزيدن پرخار وخراشيده وخون آلود گرديده  درحالی که دست ھايش تا مرفق و
. آماسيده بود به راه در بوغا در سرچشمه به موترش رسانيده از آنجا شباشب گريخته در شھر آمد

ول هللا نھاده ودر به سا0ر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رس] را[وماجری
٢٣ ».حقيقت ونفس ا0مر ھادم آن بود،بازداشت

  

  

  :تشويق قبايل به کشتن  وتصرف ام+ک ھزاره 

 وقتی که پسر سقو از عدم اطاعت مردم ھزاره و نيز از ت+ش ھای محمدنادرخان و برادرانش  برای متحد کردن 

فرامين متحدالمالی به نام طوايف ) جو0ی٩ /١٣٠٨ سرطان ١٧(اقوام جنوبی ومشرقی، خيلی مضطرب گرديد، در روز
َ وترکی واندړم+خيل وسليمانخيل وکاک   : احمدزائی که بقول کاتب خروتی و دفتانی و  وعلی خيل وړَ

مجھول الھويت مردود الحسب بسته، ... کمر به انقراض سلطنت و حکومت افغانی ومعاونت و معاضدت سقايی «
 واضطراب کرده، به ذريعۀ عرايض التماس قتل وغارت واسارت ھزاره و تملک مملکت را خراب وملت را دچار ذلت

 خود امضا وارسال وھمه را تحريک حمله أارقام و به مھر امارت فاسق...مواطن ومساکن ايشان را درخواست نموده، 
  : کاتب يکی از اين فرامين را چنين نقل ميکند،٢٤ ».برھزاره کرد

  !را واضح بادی ړاه محمدرحيم خان کاکجعالي«

 اس+م خواھی وخدمات شايان تحسين که از برای حکومت اس+می خويش ابراز داشته بوديد، ذريعۀ ختک خان برگد به 
به نسبت اين رويه که برای حکومت متبوع خود نموده ايد،اين خادم دين محمدی صلعم از . حضور وا0 مبرھن گرديد

ًن ھذا رضامندی خود را از شما،اب+غ نموده، ميخواھم که آتيا خدمات لھذا به فرما. شما خرسند و رضامند می باشم

برگزيده برای دين مبين نموده، رضامندی حضرت باری تعالی و رسول مقبول واين خادم دين را برای خود استحصال 
ھر . نموده اندشمايان  به اتفاق قومی خود با0ی مردم ھزاره ميرويد که از اطاعت پادشاه اس+م گردن کشی . نماييد

قريه و ده شان را که تصرف کرديد از خود شما اقوام است که ملک ومال شان را به شما به طور بخشش از حضور 
بعد از اختتام جھاد و فيصله ھزاره به قرار لياقت و خدمت تان به ھر سرکرده . اعطا شده تا اجر دارين نصيب تان گردد

  .٢٥ ».١٣٤٨ۀ صفر المظفر مورخه غر. قوم منصب وانعام داده ميشود

  

  :ھا  آنپايداری بيشتر وھزاره مجدد تکفير

کاتب ھزاره از سوی پسرسقو عنوانی سران قبايل، ام+ک چھارروز بعد از صدورفرامين غصب 
اع+ن تکفيرھزاره که م+نمايان به امر سرکردۀ ]جو0ی١٢/ سرطان٢١[دراين روز « کهد سويمين

اين امر زياده تر باعث قتال وجدال  و.  طبع رسيد، نشر وتوزيع يافتبه فسقاء پسرسقاء امضاء کرده و
زياده تر برخادم دين رسول هللا که  ]شان[وزبان اعتراض شاه. ھزاره با ساقائيان ستمکاره گرديد

د نھاده، درحقيقت برعکس نھند، نام زنگی کافور برخوبرخ+ف واقع اين نام را به مضمون اين مصرع 
ً شرعا بيعت که ذاتا عھد وپيمان واز عقود وشروط به ايجاب وقبول :ز شده گفتند کهدم دين بود،درااھ ً

ورضايت است، وھزاره که تا کنون بيعت نکرده است ازکجا حکم بغی وغوايت برايشان نموده 
وم+نمايان فتوای کفر داده، مال وملک وخون ونفس شان را ح+ل وجايز شمرده اند؟ پساز اينجا معلوم 

باری . سپرده از کشتن وکشته شدن روی برنتافته خير عاقبت حاصل کنده ھزاره بايد راه دفاع افتاد ک

                                            
٢٣

  ٢٩٦ -٢٩٥،تذکرا0نق+ب ، ص  فيض محمدکاتب-  

٢٤
   ٣٠٦ - ٣٠٥ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، صص-  

٢٥
   ٣٠٦ - ٣٠٥ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، صص-  



  
 

 

  ١٠تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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امتناع داشتند، اين اع+ن را حجت  ًمذھبا از اطاعت امير فاسق وسارق وقاتل ابا و ًچون ھزاره دينا و
٢٦ ».دحرب قرار داده فوق العاده دل به قتل وجرح نھادند ومردانه طريق کوشش برگرفتن قاصرۀ

  

  

  ی درمسجد پل خشتیړاندفتوای يک م+ی 

که پسر سقا او را تعليم کرده ] غزنی[ ړيک نفرم+ نمايی از قوم اند« جو0ی٢٥در تاريخ کاتب مينويسد که 
به منبر برشده وآيات ....بود، در ھنگام گرد آمدن وازدحام مردم در مسجد جامع پل خشتی برای ادای نماز جمعه، 

وحضار که از پسر . قع ومورد خوانده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت واسارت شيعه گشودواحاديثی ب+ مو
بيزار وفتح و ظفر ھزاره را خواستار بودند، آن م+ی جاھل را در زير ] تبعۀ او... [سقاء وعدم ديانت وفسق وفحشای 

 وخواجه تاج الدين رئيس بلديه حال .ونکوھش گرفته، نطق او منتج خ+ف پندار پسر سقاء شد] زشت گفتن[تشنيع
  »٢٧. پسر سقاء شده، امر توقيف او را حاصل کرددًدگرگون و مخالف خيال سا0ر اھل ض+لت و شقا ديده، فورا نز

  تاج الدين رئيس بلديه به بزرگان قزلباش وعده سپرده بود که م+ی : کاتب در ادامه موضوع ياد آورميشود که 

  .تشھير می نمايد  قزلباش، تعزير ومذکور را در حضور بزرگان

که پشت و پھلوی از ) فيض محمدکاتب(  جو0ی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ نگارنده ٢٧/درتاريخ پنجم اسد« 
: پسر سقا بر بستر ناتوانی می سود، آمده از روی مشورت گفتند و اظھار کردند که] لطمه،سيلی خوردن[ضربه ولتمۀ 

 نفرم+ رسانيده که عموم اھل سنت وجماعت را به نام ١٢٠ را نوشته و ديروز به امضای به تازگی حکم کفر شيعه
پس دراين صورت ممکن است که ايشان را در رياست بلديه . غزا و جھاد به قتل وغارت واسارت ھزاره برانگيزند

 چه بگويند؟ نگارنده به مورد زجر و زحمتی کنند و نظر به اين خيا0ت وتوھمات از نگارنده  درخواست نمودند که
ًنحن 0 تکفرا احدا من اھل قبلة« :ايشان ياد داد  که قرار قول ابوحنيفه که می گويد ً ومسئلۀ اتفاقيه عموم مذاھب » َ

مقبول ] مه گو وکل[، بگويند که کسی که »با0تفاقکل من قال 0 اله ا0 هللا محمد رسول هللا فھو مسلم  «اس+ميه که 
ترا به «:ونه اط+ق کفر بر او توان کرد؟ وايشان گفتن اين مسايل را از خوف عذر آورده و گفتندالشھادت باشد،چگ

ای قوم نادان بی « :ونگارنده که توان حرکت نداشت به ايشان معاتبانه گفت» .دولی نشانيده می بريم که جواب بگوئيد
ام کرده امرار حيات ميکنيد ومرا از بی غيرتی غيرت، کتاب خود سنی ھا را برده نميتوانيد، پس دراين مملکت چرا مق

٢٨ »!در چنين حالت تکليف بردن وجواب گفتن می نمائيد
  

  

  :مثله کردن اسيران ارعاب مخالفان از طريق 

جزاھای وحشيانه از قبيل مثله کردن و يا زنده قطعه قطعه کردن اندام  ترين برخوردھای سقاويان ،  بديکی از
حبيب هللا د که گويکاتب مي. بخاطر ايجاد ترس ورعب در دل مخالفان شان بودن اسيران ويا زنده در آتش سوختاند

اسيران را زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخ+ف آئين بشريت و شريعت حضرت خاتم « ،پسرسقاء
ريده، ميخ آھنين کوفته مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز به دار، به گوش سر ب

وبرای شان قرار ھرواحدی نيم پاو .[ ٢٩وھم اسراء را 0ی ولجن به رو ماليده ، در بازارھا تشھيرميکردند. می آويختند
اھالی ] ٣٠.غذای شبانه روز شان ھمين باشد.کرد تا بميرند] خوردن[نمک و نيم پاو آرد با ھم آميخته وپخته امر دادن 

اين افعال قبيحه را شنيده، اقدام در بريدن گوش وبينی کردند، زيرا فھميدند که انسان بندۀ احسان اردوی امان هللا خان ،
   .٣١ ».است

                                            
٢٦

   ٣١١ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص-  

٢٧
  ٣٢٩ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

٢٨
  ٣٣٣ -٣٣٢ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

٢٩
  0١٧٠نق+ب ، ص  فيض محمدکاتب،تذکرا-  

٣٠
   ١٦٥ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص -  

٣١
   ١٧٠ فيض محمدکاتب،تذکرا0نق+ب ، ص  
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 اسير از ھزارۀ شيخ علی که از جمله ١٩ سر و ٣دراين روز: اپريل ،گفته ميشود که٣٠/ ثور١٠در ذيل وقايع 
 آتش سوخته بودند برسرچوک زده با اسيران در دو تن شيعه و ديگران سنی بودند،در کابل آورده ، سرھا را که به

٣٢ !دين اس+م چنين است] وخدمت به[ًبازارھا تشھيرا گردش کرده دادند تا مردم بدانند که سياست
  

راھزنی حبيب هللا خان  قاضی عبدالرحمن را که از زمان سرقت و« :کهه است وقايع ھمان تاريخ آمد جملۀدر
حبيب [و ايشان]بود[و نزد امان هللا خان تعھد دستگيری ايشان کرده  شمنی داشت،وسيد حسين خان با ايشان عناد و د

، برادر او را کشته وخانه و مالش را غارت کرده، ازاين رو عداوت وخصومت ]هللا وسيدحسين،از موضوع مطلع شده
 کابل وچھاردھی شان قايم ودايم گرديده تا که حبيب هللا وسيدحسين از خيانت وزراء وغدر وبيعت شکنی اھالی

برمرکزمستولی ومسلط آمده، قاضی عبدالرحمن از خانۀ کابل خود گريخته ودر کوھدامن وکوھستان با عطامحمد 
به امر حبيب هللا  و. گرفتار گشت تا اين که از ده سبز. پسرملک محمد ومردم تگاب متفق شده،لوای مخالفت افراخت

واين قتل بی رحمانۀ خارج از شأن بشريت او، . رح مقتول گشتوالی در سرچوک زنده به قطع مفاصل وجوا خان و
٣٣ ».خيلی در دلھای بينندگان وشنوندگان تأثير بی دينی ووحشی گری اھالی شمالی را انداخت

  

ومفرزات قشون حبيب هللا که در سه جا ... «: گفته ميشود ١٩٢٩ ثورمطابق اول می ١١و در حوادث روز 
گاو ع+قۀ شينز سنگر افراخته استحکام کرده  بودند، از قشون امان هللا خان ھزيمت ھريک در شيخ آباد وتکيه وشش 

نفر از قشون او در موقعی پمبی وشيخ ٤٠٠٠وعده ای . يافته تا دشت توپ وشيخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند
الس+ح گرديده، ياسين وردک از دست قشون ھزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسير ومفرور ومسلوب 

عقب مفرزات قشون استحکاميه موضع تکيه وشش گاو بريده کشت، چنانچه ايشان محصورانه روز به شبدر وعلف 
   ٣٤ ».خوردن بسر برده نه پيش رفته ونه پس برگشته ميتوانند

  : جو0ی،گزارش ميدھدکه ٢٦/کاتب در حوادث روز چھارم اسد

ج  سپاھيان سقوی قرارگرفته بودند، دست به قيام ھزارۀ ھای سرچشمه که جندين بار مورد تارا
وارد جلريز شدند ويک غند که ھزار وسه صد نفر در شمار بودند از قشون سقائی « مسلحانه زدند و 

تاب وتوان مقاومت نياورده، از جلريز پشت به جنگ داده از راه بيکتوت وپمقان روی به فرار به سوی 
واز خوف ھدف تيرتفنگ شدن درکابل نيامدند، زيرا عادت پسر سقا . نھادند] خود[کوھدامن وخانه ھای 

وملک محسن والی بود که روی از محاذ حرب برتافتگان را ھمواره آماج تير ھ+ک می فرمود و از اين 
 را نداده، ايشان رعيت را تاخته، امرار معاش می کردند، ھفت ماه معاش سپاھیرو، و ھم از اينکه 

  .٣٥ ». مت ضاله و فاسقۀ سقائی به ستوه آمده متنفر شده بودندسنگری وکشوری،از حکو

  

  :شھامت يک اسيرھزاره در برابرپسرسقو    

انۀ يک مرد اسيرھزاره را به پسرسقا ببنيم که با چی شھامتی از امان هللا خان دفاع شجاعپاسخ صادقانه و
ازھزاره ھا که يکی ازسادات سنگ+خ بود دوتن «  جو0ی٢٨/ اسد٦کاتب مينويسد که در. ميکند وازمرگ نمی ھراسد

. وبرای آوردن گاو وغله درھزاره رفته بود،در راه مراجعت به دست سقائيان افتاده ھردو تن را درکابل اسير آوردند
سيد که از افراد رعيت سقائی بود و درجنگ شرکت نداشت،رھا گرديده،ھزاره را پسرسقا از در استنطاق نزد خود 

وتخويف وتحذيرکرد که . يت ھزاره و استعداد سامان حرب وعزم ايشان را از در مقاتلت پرسيدخواسته حالت جمع
اگر معلومات داشته باشی يا نداشته باشی،دروغ نخواھم گفت؛زيرا که : او گفت. به قتلت ميرسانم... راست نگفتی ]اگر[

به جنگ برخاسته ام،  اينکه کمر بسته و. و ازکشتن نيز باک ندارم. دروغ بدترين گناھان ومنشاء جميع مفاسد است
واين . ھ+ک خود را يقين دانسته، زندگی را که غير از اطاعت خدا و رسول  باشد، بھرۀ تبعۀ شيطان لعين می پندارم

مرگ را که از راه حفاظت مال وعيال وننگ وعار قومی وحمايت حکومت مستحقۀ اس+می وحراست وطن ومولد 
   .رف خود ميشمارمومسکن عايد حالم گردد، ش
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  ١٠تر ١٠  له:د پاڼو شميره
 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ام مملکت اس+می را در کف  اقتدار دارم، ا من که پادشاه اس+مم و زمام مھپس چرا ب:و پسرسقاء گفت که 
پادشاه اس+م اعليحضرت امان هللا خان است و او را م+ ھا به : مخالفت ورزيده، قبول اطاعت نمی کنيد؟ او گفت
مسايل کفريه که به او نسبت دادند در شريعت سيد المرسلين  ک ازاعتراض جاھ+نه تکفير کرده وحال آنکه ھيچ ي

او که مجبور به خلع خود گرديده ترک امارت گفت، در دين اس+م خلع اجباری استوار  و. موجب ارتداد نمی شود
 برتخت امارتش... وھزاره برای اين می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذريعۀ تلگراف پس خواسته. نيست

: پس ھزاره که وعدۀ بيعت داده وميدھند، از اينکه توگفتی بيعت نخواھند کرد؟ اوگفت :پسرسقا گفت و... منصوب دارند
پسر سقا از راستگوئی او امر توقيف کرده از قتلش . دارند به محمدنادر ھرگز بيعت نميکنند وچشم انتظار

    ٣٦».درگذشت

  :نتيجه 

ر وچه رئيس جمھور ، افتخاری بزرگتر ازاين نيست که وقتی براثر برای يک رھبر سياسی ،چه شاه وچه امي
 ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به دفاع از او برخيزند و برای اعادۀداخلی يا خارجی ويا ھردو توطئه ويا دسايس 

ين افتخاری که چنکسی و .ماه تمام سر بدھند ولی سنگر ندھند٧ش،  بدون چشمداشت يک حبه ودينار،سلطنتقدرت يا 
 وقتی ارگ کابل را ترک  گفت، مردم مسکون در وادیاو  .را از جانب ملتش نصيب گرديد، شاه امان هللا غازی بود

به حمايت ، )وزيرستان(وسياه کوه و باشندگاه کوه پايه ھای سليمان بابا کوه  ھندوکش ویدره ھا وقندھار،و کابل ھای
ردانند، اما آن شاه  را فدا کردند تا مگر دوباره او را برسرير سلطنت برگ وجان ھای شيرين خودبه جنبش آمدنداز او 

جنگ وخون ريزی کشور را ترک جلوگيری از برای   با خونريزی بدست آورد،راسلطنت که نميخواست  مردم دوست،
 جنرالکه ) ١٣٠٨ ميزان ٢٣=١٩٢٩ اکتوبر١٥(تا روز افغانستان مردم قدر شناس که بيشترين  درحالیگفت،
جانبازی ھا برای بازگشت شاه امان هللا جنگھا وين ھمه  نادرشاه اع+ن شد، ھمچنان اميدوار بودند که ا،نادرمحمد
  .برادرانش رساندن نادرخان واقتداربه  صورت گرفته است، نه برای غازی 

 ٧ مدت قندھار وغيره ،غوربند وتگاب وجنوبی ومثل مردم شجاع وردک وميدان ودلير ھزاره شريف و مردم 
 در راه اعادۀ تاج ، ومال خودقربانی دادن سراز رژيم امانی ،  گستریعدالتوآزاد منشی  ازپاس به حمايت وسماه تمام 

اين ازجان گذشتگی مردم بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بيانگر اين . يغ نکردنددربه شاه امان هللا وتخت سلطنت 
معارف  که قدر آن شاه ترقيخواه واند وجود داشته انی دافغانستان، مردمان قدردر گوشه وکنار واقعيت است که ھنوز 

  .  نميکردندد و اين نفرت را ھيچگاھی پنھان نفرت داشتنیسقوچپاول وتاراج وتجاوز از رژيم  را ميدانستند ودوست 

  نادرشاه تا ظاھرشاه،سياسی افغانستان،ازدر ميان رھبران که يا ميگردد زنده واحبدينسان  اين باور درانسان 
ما  مورد حمايت غرب،ی رئيس جمھورانتخابو ھا تنظيمجمھورمورد حمايت شوروی تا رؤسای جمھوری واز رؤسای 
يا که در نبودش شد با مقام ارجمندی ملی و ۀجذبچنان  دارای سراغ نداريم کهغيراز شاه امان هللا خان  را چھره ای 

 مال خودسرو جان وحاضر به دادن بخاطر بازگشت واعادۀ قدرت به او وند افسوس او را بخورمردم سقوطش،اکثريت 
 نبوده ايم تا  خيابانی ھمخشک  مظاھرۀحتی شاھد يک ما به بخاطر رھبران سياسی ديگربجز از شاه امان هللا،  .شوند

 مقام  پی برد وان  ميتوامان هللا غازیشاه است که به مقام شامخ جاين از .مال خود و چی رسد به قربانی دادن سر
              .ترا گرامی خواسومنزلتش 

  ناپاي
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