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بسم اهلل ارلمحن ارلحي

خوانندۀ گرامی!
این کتاب حاصل سالها تجســو تالشـ بــرای جمــع ری
خاطرات پراگندۀ پدر بزرگوارم حضرت صاحب محمد صادق
المجددی است که حد د صد سال قبل بقل خودشــان نوشــته
شده بیشتر از هزار رق میشود .بعد از مدتهای مدیــد دریــن
ا اخر قسمتی ازین ا راق را از نزد بــرادر زاده ام محمــد قاسـ
مجددی بدست ردم ثبت کمپیوتر نمودم.
خاطرات پدر مرحوم که شاهد عینی ا ضاع سیاسی اجتماعی افغانستان در زمان
زمامداری امان الله خان ،حبیب الله کلکانی ،محمد نادر شاه بودند ،بازتاب چشمدید
ها

قایع تاریخی ن زمان است که اقعیت ها را نطوری که اتفاق افتاده بود برشتۀ

تحریر در رده است .امید ارم نشر این کتاب بر ز ایای مبه قایع نزمان ر شنی اندازد.
بیشتر ازصد سال است که افغانستان بار اند ه جانگداز ناشــی از تجــا ز ابــر قــدرتها را
برشانه هایش حمل میکند ،قدرتهائی که بنــام تمــدن دموکراســی همـواره میخواهنــد
ِ
ارزشهای معنوی دینی مردم ما را پایمال کنند تا به اهداف شوم خود برسند.
من همزمان با ملیونها هموطن رنجدیده ام ،با دل پرسوز چشـ گریــان ،دســت دعــا
بدرگاه ایزد توانا بلند میکن تا کشورم را از مصیبت جنگ رهائی بخشد صلح پایدار
را در افغانستان برقرار سازد .مین یا رب العالمین.
أ
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بدینوسیله از محترمه ثریا ســدید کــه در تــد ین ،تصــحیح مــتن تنلــی تسلســل ایــن
یادداشتها بصورت فشرده ،زحمات فرا انی را متحمل شده اند  -تشکر میکن .
من الله توفیق
عبدالله المجددی
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یادداشت مهتمم
کتاب یادداشت هاا که تــد ین ن بــیش از هشــت مــاه را در برگرفــت ،خــاطرات
محترم حضرت صاحب محمد صادق المجددی ،یکی از شخصیت هــای ر حــانی
سیاسی افغانستان است که جدال برای تطبیــق ایــده هــای جدیــد در برابــر ارزشــهای
سنتی ملت ،نقش سیاسون ر حانیون را در زمان زمامداری اعلیحضرت امــان اللــه
خان

قایع بعد از ن بتصویر میکشد.

برای من تد ین این کتاب از چند جهت حائز اهمیت بــود .در قــدم ا ل شــجاعت
صداقت نویسنده در بیان حقایقی است که میتوانست زنــدگی خــودش خــانواده اش
را ،در عصری که ترس از د لتها حق اظهار نلر را از ملــت ســلب کــرده بــود ،بخطــر
اندازد .در قدم د م ،نوشتن خاطرات سیاسی در زمانی که در افغانستان کمتــر کســی
به اینکار اقدام میکرد چه بسا خاطرات ارزشمند تاریخی سیاستمداران کشور کــه در
گودال های بی نشان زمــان بفراموشــی ســپرده شــد ،کــاری اســت در خــور تمجیــد
ستایش .پنهان نمودن حقایق در تاریکی نگهداشتن ملت یکی از ترفند های دست
اندرکاران سیاست بود کــه بخــاطر تــدا م قــدرت خــود در د لتهــا ،تــاریخ را تحریـ
کردند یا ُمهر سکوت برلب زدند نبشته ای از خــود بجــا نگناشــتند تــا نســل هــای
ینده از اشتباهات شان بیاموزند .بهمین دلیل تاریخ غ انگیز افغانستان همواره تکــرار
میشود.
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یکی از دالیلی که خاطرات سیاسی نویسنده در دسترس مردم قرار نگرفــت ،ایــن بــود
که سالهای متمادی این یاد داشت ها در حصار تعــدادی ازاعضــای خــانوادۀ ی قــرار
داشت بدالئل مختل

مالحلات شخصی ،فرصت چاپ نیافت.

من با اجازۀ محترم عبدالله المجددی ،این یادداشتها را که بیشتر از هزار صفحۀ دست نویو
میشود ،بصورت فشرده برای خواننده محقق امر ز فردای کشور ترتیب تد ین کردم
امید ارم نسلهای ینده از ن بحیث مأخن استفاده کنند .نسخۀ اصل این یادداشتها بقل
نویسندۀ کتاب موجود است میتواند در دسترس پژ هشگران قرار گیرد.
ثریا سدید
جنوری سال ۲۰۲۱

د
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معرفی نویسندۀ کتاب
حضرت محمد صادق المجددی (رح) بر ز ده ماه جمادی
الثانی سال  ۱۳۱۴هجری قمری مطابق به ســال  1893مــیالدی
در شوربازار کابل متولد گردیدند ا شــان پســر حضــرت غــالم
قیوم مجددی (رح) میباشند .بــرادر هــای بــزر

شــان فضــل

محمــد مجــددی ملقــب بــه شــمو المشــایخ فضــل عمــر
مجددی ملقب به نورالمشایخ بودند که در جهاد مقابل انگلیســها اســترداد اســتقالل
افغانستان نقش عمده داشتند اعلیحضرت امان الله خان بپاس خدمات شان بــه نهــا
این القاب ر حانی را اعطا نمود .امان الله خان در غاز از پشتیبانی حضــرات تائیــد
کامل ملــت بهــره منــد بــود مــردم هـ تحــت زعامــت ی حیــات رامــی را ســپری
میکردند ،اما قتی بعد از حــد د چهارســال ســلطنت خواســت تــا بــه تأســی از کمــال
اتاترک یک سلسله رســوم عــادات ار پائیهــا را در افغانســتان پیــاده کنــد ،حضــرات
مجددی در جبهۀ مخال

ی قرار گرفتند.

حضرت محمد صادق المجــددی بعــد از فــات بــرادر بــزر

شــان شــمو المشــایخ

مسؤلیت خانقاه مجددیه نقشبندیه در شوربازار کابل را بعهده گرفتند به تربیت افــراد
فامیل دیگر بستگان بر اساس شریعت اسالم غاز کردند .ایشان در علوم شریعت
طریقت علوم عقلی نقلی مهارت فــوق العــاده داشــتند .عــال ه از تــدریو علــوم
شرعی ،مراقب ا ضاع سیاسی اجتماعی افغانستان نیز بودند تا مبادا د لــت مســؤلیت
های خود را در قبال رعیت فراموش نماید.
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ـال
حضرت محمد صادق المجددی دارای فه عالی اخالق نیکو بودند .ا شان عـ ِ
متقی ،خدا شناس اقعی ،مهربان پابند به صــفات شــریعت اســالمی بودنــد ،محمــد
صادق المجددی مردی شــجاع ،در قــول خــود صــادق در کــردار خــود تــابع ا امــر
خدا ند شریعت حضرت محمد مصطفی (ص) بودند .ی زمانی تصــمی گرفــت
تا علیه امان الله خان اقدام نماید که اخبار سفرهای پادشاه به ار پا همراه با عکســهای
نیمه برهنۀ ملکه ثریا ،توسط جاسوسان انگلیو هند ستان در جراید جهان نشـر شــد
باعث زردگی شدید ملت گردید .حضرت صاحب المجددی قبل از اقدام بــه هــر
عملی ،تصمی گرفــت تــا ا ضــاع را بــه پادشــاه بگویــد ا را از ردن تغییراتــی کــه
خالف شریعت اسالم عنعنۀ مردم اســت ،بــر حــنر دارد ،چنانچــه مکــاتیبی هـ در
زمینه به پادشاه ارسال داشت اما تالشهایش بی نتیجه ماند امان الله خان کــه قبــل از
سفر خود به ار پا به دست بوسی حضرت محمد صادق المجددی به شوربازار میرفت
طلب دعا مینمود ،بعد از بازگشت از سفر هیچ اعتنائی نکرد حتی فرصت مالقات
را برایش نداد .پادشاه زمانی که از سفر بکابل بازگشــت بصــورت رســمی تغییراتــی را
اعالن کرد که کــامال مخــال

رســوم ارزشــهای اســالمی افغــانی بــود .حضــرت

المجددی ه با ناامیدی از ا ضاع بعد از مشوره بــا اســتاد خــود موالنــا عبــدالرحمن
خان رئیو محکمه تمیز قاضی القضات زمان امان الله خان اقدام به فعالیــت هــای
سیاسی نمودند بدین صورت مخالفت خود را با تغییراتی که د لــت امــان اللــه خــان
بعنوان تحفه از غرب رده بود ،اعــالم نمودنــد خواســتند تــا جبهــۀ مخــال

د لــت

امانی را بکمک خوانین الیات جنوبی کشور تشکیل دهند ،اما خـوانینی کــه عهــد
پیمان کرده بودند بشمول برگد عبدالغنی خان مــر عســکری گردیــز عهــد پیمــان را
شکستند ،حکومت ازاین تصمی شان گاه گردید حضرت صاحب مجبور شدند تا
2
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تسلی شــوند حــد د پــنر مــاه را در محــبو ار

بگنراننــد کــه مصــادف بــا غــاز

شورشها علیه د لت امان الله خان بود .امان الله خان چون از نفوذ حضرات مجــددی
بین مردم گاه بود ،حضرت صاحب شوربازار را به امید اینکه ا را از خطر انقالبیــون
نجات خواهد داد ،از زندان رها ساخت .اما دیری نگنشت که اعلیحضرت امان اللــه
خان مجبور شد تا از تخت تاج استعفا نمایــد بســوی قنــدهار ر انــه شــود ذریعــۀ
مکتوب برادر بزر

خود سردار عنایت الله خان را بحیث جانشین خود معرفی کــرد

این زمانی بود که حبیب الله کلکانی مشهور به بچۀ ســقا بکابــل رســیده بــا بــاال را
َمقر خود ساخته بود عساکر د لت ه خود را تسلی ی نموده بودند.
عنایت الله خان از نویسندۀ کتاب دعوت کرد تا به ار

بر د ماننــد اعضــای کابینــه

امان الله خان به ی بیعت کند .حضرت المجددی از اعضای کابینه پرسید که یا به
عنایت الله خان بیعت کرده اید؟ همه جواب مثبت دادند حتی یکی از نهــا گفــت
که سرش را فدای عنایت الله خان خواهد کرد .بعــد حضــرت صــاحب بــه صــراحت
گفت ی به عنایت الله خان بیعت نمیکند چون بــه کابینــه اعتمــاد نــدارد .بــا جــود
نه عنایت الله خــان از ی خـواهش کــرد تــا ایــن پیغــام را بــه حبیــب اللــه کلکــانی
برساند" :چون انقالب بر ضد امان الله خان بود نــامبرده دیگــر پادشــاه نیســت پــو
بهتر است که مصالحه شود".
حبیب الله کلکانی پیغام عنایت الله خان را قبول نکــرد .در نتیجــه عنایــت اللــه خــان
افغانستان را ترک نمود

زرای د لت ه از ار

فــرار کردنــد .تعــدادی از نهــا بــه

خانقاه مجددیه در شوربازار پناه بردند چند نفر از نها به حبیب الله کلکــانی تســلی
شدند .تعدادی از اعضای خاندان امان الله خان عنایــت اللــه خــان هـ بــه خانقــاه
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مجددیه که محل امن قابل احترام برای همه مــردم بــود ،پنــاه بردنــد .اکثریــت ایــن
فامیلها از طرف حضرت محمد صادق المجددی محترمانه پنیرائی میشدند.
با اعالن پادشاهی حبیب الله کلکانی ملقب به خادم دین رسول الله اهالی شــهر کابــل
برای مدتی در رامی امنیت زندگی کردند .حبیب الله بــا صــد ر فرمــانی حضــرت
محمد صادق المجددی را معا ن نائب خویش تعیین کــرد ،لــی حضــرت صــاحب
این ظیفه را قبول نکردند اما ارتباط با حکومت را قطع ننمودند تا از احوال اجرا ت
د لت گاهی داشته باشند .دیری نگنشت که هرج مرج غاز شد مردم از دست
د لت حبیب الله بستوه مدند .این بی انتلامی ها باعث گردیــد تــا سپهســاالر محمــد
نادرخان که در جنگ استقالل با انگلیسها نقش فعــالی داشــت در زمــان پادشــاهی
امان الله خان بحیث سفیر در فرانسه ایفای ظیفه مینمــود بعــد از اســتعفا از کــار در
همانجا زندگی میکرد ،برای نجــات افغانســتان از د لــت حبیــب اللــه کلکــانی داخــل
اقدامات شود.
محمد نادرخان با سابقۀ جهادی که داشت نزد اقوام قبایل مختل

افغانستان محتــرم

بود .ی قبل از مدن به افغانستان صحبت با قبایل در موضوع جنــگ علیــه د لــت
حبیب الله ،با انگلیسها مناکره کــرد .د لــت انگلــیو هـ پــول کــافی در اختیــارش
گناشت

عدۀ کمک برایش داد .نادرخان بعد از مالقات با ســران قبایــل

عــده

های مالی به نها دریافت که نمیتواند با پول مردم را ادار بــه نجــات افغانســتان نمایــد
چون فتوائی از طرف علمای دین علیه حبیب الله کلکانی صادر نشده بــود .نادرخــان
که از ا ضاع مایوس شده بود ،نزد حضرت نورالمشایخ مجددی به هند ستان رفــت
از ا ضاع نابسامان کشور از اینکه مردم مشرقی جنوبی به حضــرات احتــرام دارنــد
ع
سخن گفت ازحضرت نورالمشایخ خواهش کرد تا متحــدا علیــه د لــت حبیــب اللــه
4

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

اقدام نمایند افغانستان را از بحران نجات دهند .حضــرت نورالمشــایخ هـ پیشــنهاد
ی را قبول نموده مادگی خود را برای همکاری اعالم نمودند ،بشرطی که نادرخــان
پادشاهی را برای خود نگیرد زعامت باید به شورای افغانستان اگنار شــود تنهــا از
ع
طریق همین شورا پادشاه انتخاب شود .محمد نادرخان ه ظــاهرا ایــن شــرط را قبــول
نمود بعد از این موافقت داخل افغانستان گردیدند .محمد نادرخان چون میدانســت
که حضرت نورالمشایخ برای استقالل افغانستان با انگلیسها جنگیده اند با مسلمانان
هند بر ضد حکومت بریتانوی هند فعالیت داشــتند ،موضــوع توافــق گــرفتن پــول از
انگلیسها را از ایشان پنهان نمود.
قبایــل ســمت جنــوبی از حضــرت نورالمشــایخ پــنیرائی شــایانی نمودنــد یکــی از
نمایندگان مقتدر قوم خر ط بنام دم خان بعد از مالقات با حضرت صــاحب ،موافقــه
کرد که انتخاب پادشاه افغانستان فقط از طریق شورای مردمی صورت گیرد .متعاقب
ن متن این موافقت در حاشیۀ قر ن مجید تحریر گردید حضرت نورالمشایخ ،محمد
ع
نادرخان دم خان خر ط متفقا ن را امضــا کردنــد تاکیــد گردیــد کــه زمــانی کــه
هرسه نها داخل شهر کابل شدند ،ن قت موضوع انتخاب پادشاه به مشورت بزرگان
همه اقوام صورت گیرد .در عین زمان ر سای قبایــل دیگــر هـ مــادگی شــانرا ابــراز
کردند جنگ با د لت حبیب الله کلکــانی غــاز گردیــد .همزمــان شــاه لــی خــان
بکمک قوای سمت جنوبی داخل کابل شده قصــر شــاهی را محاصــره کــرد قـوای
حبیب الله کلکانی مجبور بفرار گردید.
محمد نادرخــان هـ داخــل کابــل گردیــد در قــدم ا ل بــه خانقــاه مجــددی هــا در
شوربازار رفت با نویسندۀ این کتاب مالقات کــرد تــا بمــردم کابــل نشــان دهــد کــه
تحت حمایت خاندان مجددی قرار دارد برهبری نها داخل کابل شــده اســت .امــا
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(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

زمانیکه ار

شاهی را تصرف کرد ،رفقا منصبداران زمــان امــان اللــه خــان را بــد ر

خود جمع نمود بکمک نها سعی کرد تا مــانع مــدن حضــرت نورالمشــایخ بکابــل
گردد خودش اعالن پادشاهی نمود به تعهدی که درقر ن مجید امضــا کــرده بــود،
پشت پا زد .بدین صورت قتی که حضرت نورالمشایخ بکابل رسیدند ،مقابــل عمــل
انجام شده قرار گرفتند بخاطر جلوگیری از ادامۀ خــونریزی جنــگ ،انــز ا اختیــار
کردند.
نویسندۀ این کتاب ،حضرت محمد صــادق المجــددی همچنــان بخــدمت در خانقــاه
مجددی مشغول بودند از افــراد خانــدان محمــد نادرخــان کــه در زمــان حبیــب اللــه
کلکانی به خانقاه پناه رده بودند ،محافلت میکردنــد .قتــی حبیــب اللــه از مــدن
نادرخان بکابل خبر شد ،برای اینکه ی به ار

شاهی حمله نکنــد ،عســاکرش را بــه

خانقاه فرستاد تا افراد خانوادۀ نادرخان را به ار

انتقال دهد .حضرت محمد صــادق

المجددی خودش بهمراه خانوادۀ نادرخان به ار

رفت از مادر حبیب الله کلکانی

خواهش کرد که به فامیل نادرخان صدمه نرسد چون یقــین داشــت کــه حبیــب اللــه
مادرش بوعدۀ خود فا خواهند کرد .افراد خــانوادۀ نادرخــان تــا ر زی کــه خــود ی
ار

را تصرف کرد ،در قصر شاهی با عزت در امن امان زندگی کردنــد .اگرچــه

نادرخان بد ن اعتنا به فامیلش ،ار

را به گلوله بست اما از طرف حبیب الله کلکــانی

صدمۀ به خانوادۀ ی نرسید .حبیب الله فرار کرد تا در سمت شمالی د باره قوا جمع
ری کند با نادرخان بجنگد .نادرخان پیغامی برای ی فرســتاد در حاشــیۀ قــر ن
مجید تعهد کرد که اگر تسلی شود هیچ سیبی به ا

رفقایش نخواهد رسید .حبیب

الله کلکانی مانند هر مسلمان دیگر به احترام قــر ن شــری
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خــود را تســلی کــرد ،امــا

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

نادرخان باز ه به تعهدش در حاشیۀ کتاب مقدس مسلمانها پشــت پــا زد بــا خدعــه
حبیب الله کلکانی را دستگیر بعد اعدام نمود.
بعد از استقرار حکومت ،نادرخان از حضرت محمد صادق المجددی خـواهش کــرد
تا ظیفۀ زارت عدلیه را بد ش بگیرند .حضرت صاحب جـواب داد کــه مــن الیحــه
ای را متکی بر اساسات شریعت اسالم ترتیب داده بشما میده  ،اگر قبــول کردیــد،
من ه

زارت را قبول میکن درغیر ن بخدمت در خانقاه ادامه خواه داد .متعاقــب

ن حضرت صاحب قانون صــالحیت اختیــارات زارت عدلیــه را براســاس شــریعت
اسالمی ،استقالل قوۀ قضا مسا ات بد ن امتیاز افراد در محاک شــرعی ترتیــب داده
برای نادرخان فرستاد .نادرخان بعد از قرائت الیحه از حضرت صاحب سوال کرد:
"به اساس این قانون اگر کسی از من شکایت کند یــا محکمــه مــرا احضــار میکنــد؟"
حضرت صاحب گفتند" :بلی حک شرع همین است شما بهتر از خلفــای راشــدین
نیستید".
نادرخان گفت" :اینطور الیحه را قبول کرده نمیتوان  ".حضرت صاحب ه جوابداد:
"درین صورت من ه زارت عدلیه را قبول کرده نمیتوان ".
نادرخان میدانست که خانوادۀ مجددی در افغانســتان قــدرت بــزر

معنــوی بودنــد

ی بد ن کمک حضرت نورالمشایخ صاحب نمیتوانست مــردم را بــد ر خــود جمــع
کند ،لنا تصمی گرفت تا هر چه ز د تر اشخاص با نفوذ این خانواده را از کشــور د ر
نگهدارد .چندی بعــد حضــرت محمــد صــادق المجــددی را بحیــث زیــر مختــار
برادرزادۀ شــان ســناء معصــوم مجــددی را بحیــث مستشــار در مصــر مقــرر کــرد تــا از
یکطــرف از ا ضــاع داخــل بیخبــر باشــند از طــرف دیگــر از برادرخــود حضــرت
نورالمشایخ د ر شوند تا کمتر در مسائل د لتی سه بگیرند .حضرت صــاحب اگــر
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(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

چه از نیات نادرخان اق

بود اما از نجائیکه زیــارت بیــت اللــه شــری

تعلــی در

جامعۀ االزهر برایشان اهمیت بسزا داشت ،عازم مصر گردیدند.
حضرت صاحب بعد از سید جمــال الــدین افغــان ،مــؤثرترین شخصــیت افغانســتان در
ع
جهان اسالم ،خصوصا افریقا ممالک عربی ،بشمار میر ند .ا شان نــه تنهــا در مصــر
بلکه با ملک عبدالعزیز ل سعود دیگــر ممالــک اســالمی ر ابــط نیــک صــمیمی
داشتند .ا شان با جودیکه از علمای برجستۀ دینی افغانستان بودند ،اما قتی به مصــر
مدند ،در حلقۀ درس شیخ السمالرطی شیخ محمد یوس
درعل حدیث تبحر حاصل نمودند.
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النجوی داخــل شــدند

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

حضرت صاحب هنگام مالقات با اعلیحضرت
محمد ظاهر شاه پادشاه عربستان سعودی
همچنان با موختن زبان عربی اخالق حمیده توانستند با طبقات علمی ،اجتماعی
سیاسی ارتباط برقرار نمایند از رؤسای احزاب مختلـ  ،علمــای عیســوی یهــودی
دعوت با بیانات پرشور افغانستان را به نها معرفی میکردنــد .ســفارت افغانســتان در
قاهره بر ی همه باز بود در ر زهای پنجشنبه که بنــام ر ز اصــدقا یــاد میشــد ،تعــداد
کثیری از مردم از طبقات مختل

جامعه در منزل حضرت صــاحب جمــع میشــدند

ر ی موضوعات دینی ،سیاسی بحث میکردنــد کــه شــامل افــراد برجســتۀ سیاســی
علمای قت میشد .از جملۀ اشخاصی که بمنزل حضرت صاحب میامدنــد از الشــیخ
البشیر االبراهیمی ،ابورقیبه ،محمود السامی ،عبدالقادر گیالنی ،دیگر اشخاصی کــه
بعد ها نقش مهمی را در رهبــری سیاســی علمــی کشــور شــان ایفــا کردنــد ،میتـوان
نامبرد .در زمــان ســفارت ایشــان در مصــر قــایعی رخــداد کــه نمایــانگر صــداقت
شجاعت نویسندۀ این کتاب است:
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(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

رفتند ،حکومت عربستان از ایشان بحیث نمایندۀ

قتی به زیارت بیت الله شری

افغانستان با گرمی پنیرائی کرد حضرت صاحب ه با درایت ،ر ابط صمیمانۀ را بین
د کشور ایجاد کردند .در سال سوم سفارت بد لت افغانستان اطالع دادند که امان
الله خان پادشاه سابق عزم سفر به بیت الله شری

را دارند .نادرشاه شهید از ا شان

خواهش کرد تا به عربستان رفته نگنارند که افغانها با امان الله خان مالقات نمایند.
حضرت صاحب قبل از ر د امان الله خان به جده رفتتند .اداره تشریفات پادشاه
سعودی نلر ایشان را در مورد استقبال از امان الله خان جویا شد .حضرت صاحب
گفتند که امان الله خان پادشاه افغانستان بود در زمان ی کشور به استقالل کامل
خود رسید حکومت عربستان باید از امان الله خان استقبال شاهانه کند .ملک سعود
چون میدانست که در گنشته امان الله خان حضرت صاحب را زندانی کرده حتی
حک اعدام شان را صادر کرده بود ،ازین رفتار محترمانۀ حضرت صاحب قدردانی
کرد د لت عربستان از امان الله خان استقبال شایانی نمود .در یکی از همان ر ز ها
امان الله خان در حرم شری

حضرت صاحب را دید مانند سالهای قبل ،زمانی که

شاهزاده بود ،دستهای شان را بوسید

بعد طلب بخشش کرد .حضرت صاحب

گفت :ما در حرم پادشاه پادشاهان هستی  ،تنها غفار بخشاینده ا ست ،ا ست که
گناهان را میبخشد .خدا ند ما شما را ببخشد تا در هر د جهان سرفراز باشی  .نچه
که من از شما میخواه این است که در توبه خود صادق باشید کوشش نکنید
حاجیان را د ر خود جمع کنید برای پادشاهی د باره سعی نمائید .امان الله خان
بشوخی گفت :اگر میدانست شما اینقدر به ظیفۀ سفارت عالقه دارید ،همان قت
شما را مقرر میکردم .حضرت صاحب جواب دادند :اگر پادشاه هوشیار میبودید،
سلطنت را از دست نمی دادید.
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(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

حضرت محمد صادق المجددی بحیث یک عــال متــدین محتــرم در بــین رهبــران،
علما سیاسیون ممالــک اســالمی تبــارز نمودنــد

نهــائی کــه بــه مقامهــای بلنــد در

ممالک خود رسیدند ،کمکها نصایح ایشان را فراموش نکردند .تعدادی از نها کــه
رهبران کشور های تازه به زادی رسیده مثل مغرب ،تونو ،الجزائر لیبیا شــدند ،بــار
ها از حضرت صاحب که دیگر مقام رسمی نداشتند ،رسما دعوت میکردند ،با احترام
تقدیر از ایشان پنیرائی میکردند.

ع
حضرت صاحب بعد از تقاعد مدتی در مصر زنــدگی کردنــد بعــدا بــه مدینــۀ منــوره
اقامت اختیار کردند در همانجا بر ز هشت ماه مبارک رمضــان ســال  ۱۳۹۶هجــری
قمری مطابق به سال  1975میالدی برحمت حق پیوستند.
عبدالله المجددی
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دالیل بسلطنت رسیدن امان الله خان
امان الله خان سومین پسر امیرحبیب الله خان شهید بود در رتبۀ خاندانی بترتیب ذیل
شخص چهارم گفته میشد:
ا لین شخصی که بعــد از امیــر حبیــب اللــه خــان شــهید خــود را ار تخــت تــاج
پادشاهی افغانستان میدانست ،سردار نصرالله خان بود که در زمان حیــات بــرادر خــود
امیر حبیب الله خان ،نائب السلطنۀ افغانستان بود .ی شخصی با درایت مــدبر بــود
یکی از عقالی زمان خود بشمار میرفت .صرف د عیب داشــت کــه بهمــان دلیــل
ســلطنت ا بعــد از امیــر حبیــب اللــه خــان بیشــتر از یکهفتــه د ام نکــرد .ا ل خیلــی
سختگیر خسیو بود در د رۀ نیابت ،رؤسای طوائ

خوانین از ا گرفته خــاطر

بودند ،د م بسیار ک جرأت بود همـواره از خــوف نمیتوانســت حتــی در مجــالو
معرکه های زبانی مقا مت کند.
د م عنایت الله خان بود که در زمان سلطنت پدر خــود امیــر حبیــب اللــه خــان چــون
بزرگترین فرزندش بــود ،خــود را لیعهــد تصــور میکــرد امیــر شــهید هـ ا را بسـیار
د ست داشت بتربیت ا همت گماشت ا را معین السلطنه لقب داده بود .عنایت
الله خان امورعسکری بعضی امور کشوری مثل شکایات دادخواهــان بازخواســت
ظالمان را پیش میبرد .در احکامش شدت حدت بی اندازه مشــاهده میگردیــد .بــا
هیچیک از طوائ

رؤسای با رسوخ ملی افغانستان مرا ده نداشت با عامــۀ رعیــت

با شفقت محبت رفتار نمیکرد .از همــین ســبب بــود کــه عنایــت اللــه خــان بعــد از
شهادت امیر حبیب الله خان نتوانست ادعــای ســلطنت کنــد ،بلکــه بــه کاکــای خــود
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نصرالله خان بیعت نمود سلطنت ا را قبول کــرد .پــو از اســتعفای نصــرالله خــان
جرأت نکرد که خــود را بــرای پادشــاهی مــاده ســازد در جملــۀ دیگــر شــهزادگان
منصبداران عسکری بکابل رده شده چندی در قلعۀ ار

نــزد بــرادرش امــان اللــه

خان محبوس بود .ی بعد از استعفای امان اللــه خــان تنهــا بــرای پــنر ر ز پادشــاهی
نمود.
شخص سوم حیات الله خان بود که از عنایت الله خان کوچک تر از امان الله خــان
بزرگتر بود .این شهزاده از ابتدای جوانی از طرف امیر صاحب شهید بحکومت قطغن
بدخشان مقرر بود در زمان سلطنت پدر خود از حکومت ن الیت معز ل شده
بکابل مد .چندی در جملۀ دیگر شهزادگان بد ن کدام ظیفۀ معین زندگی میکرد
بعد بلقب عضدالد له ملقب گردید تا اندازه ای امور کشوری به ی تعلــق گرفــت.
ع
شخصا عاقل با قار بود اما بخاطری که در جملۀ شــهزاده هــا بگــرفتن رشــوه مــته
بود ،کسی به ا اعتماد نداشت ا ه ادعای پادشــاهی را نداشــت صــرف بهمــان
اختیارات محد د اکتفا کرده بود .در ا قاتی که امیــر شــهید بــه جــالل بــاد میرفــت،
کالت شاهی را در کابل بنوبت با دیگر برادران خود عنایت الله خان امان الله خــان
حائز میگردید .ا ه چون رسوخی در بین ملت نداشت ،ا ال به نصرالله خــان بیعــت
کرد اما بعد از سلطنت هفت ر زۀ ا  ،بکابل نزد امان الله خــان حاضــر گردیــد .امــان
الله خان به برادر خود احترام داشــت .حیــات اللــه خــان در زمــان انقــالب در کابــل
حاضر بود از جملۀ شهزاده هائیکه با حبیب الله کلکانی مــرا ده داشــتند ،محســوب
میگردید .بعد از شش ماه سلطنت حبیب الله ،ملک محسن خان الی کابل در عهــد
سقوی حیات الله خان را مته ساخت که خیال انقالب دارد حبیب الله کلکــانی را
مجبور ساخت تا ا را محبوس نماید .چندی محبوس بــود بالخــره بــا بــرادر دیگــر
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خود شهزاده عبدالمجید خان که یک جوان تیز هــوش بــود بدســت ســقویها مخفیانــه
بقتل رسیده در خندقی در حوالی ار

دفن گردید .بعــد ازینکــه د لــت ســقوی از

بین رفت ،اجساد شهدا از جمله حیات الله خــان بــرادرش عبدالمجیــد خــان هـ از
خندق ار

بیر ن رده شده بقبرستان شاهی دفن گردیدند.

شخص چهارم امان الله خان بود که در بین شهزاده ها نفــر ســوم در شــمار خانــدان
شاهی شخص چهارم بشمار میرفت .در ابتدا بخاطری که مادرش نزد امیرحبیــب اللــه
خان شهید قدر منزلت زیاد داشــتند بلقــب علیــا حضــرت ســراج الخـواتین الحــرم
ملقب بودند ،امان الله خان ه نزد پدر خود دارای مکان ممتــاز بلقــب عــین الد لــه
سرفراز بود .چندی امور احصــائیه عســکری بــه ا شــان تعلــق داشــت عــال ه از ن
بعضی اختیارات در امور کشوری ه برایشان داده شده بود اما اخالق رفتار شهزاده
امان الله خان که بعد ها پادشاه افغانستان گردید ،با اعلیحضرت امان الله خــان کــامال
متفا ت بود ،مثل اینکه هیچ نسبتی با ه ندارند .شهزاده امان الله خان یــک شــخص
خدا پرست ،رعیت د ست ،مهربان ،غریب پر ر مسلمانی بود که بــه همــه قـوانین
ا امر اسالمی پابندی داشت تفقد احوال فقرا را برای خود اجب میدانســت .بــرای
محبوسین فقرا مصارف زمستان میفرستاد ،مصارف راه مسافرین را میداد ،پنر قــت
نماز را ادأ مینمود ا لین شهزادۀ بود که نزدیک قصر نشیمن خود مســجد بــاد کــرد.
شهزاده امان الله خان به علما مشایخ اخالص با رؤسای اقوام خوانین محبت با
عامۀ رعیت شفقت بیحد داشت .در موس ســرما ســالی کــه نوبــت بــه ا میرســید تــا
کالت امیرشهید را درکابل بنماید ،مردم بــه همــدیگر خــود چشـ ر شــنی میدادنــد
مبارکباد میگفتند .محبوسین امید ار رهائی ،محتاجان چش براه پول پیرزنــان منتلــر
خرچ زمستان خود می بودند .شهزاده امان الله خان یا عــین الد لــه صــاحب شــبها بــا
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لباس فقرا در محالت رهگنرهای پر برف پیاده گــردش میکــرد از احـوال فقــرای
شکسته خاطر مساکین بی سیله پرسش نموده بهر کدام مبلغــی میــداد .محبوســین
سیاسی را اطمینان میداد برای مصارف شبانه ر زی شــان پــول میفرســتاد .ا بــا هــر
طبقه نزدیکی میکرد

نقدر از درد اسالم خود را دردمند نشان میداد که صاحبان تقوا

مشــایخ ر حــانیون خجالــت کشــیده میگفتنــد" :اگــر یــک مســلمان حقیقــی در
افغانستان موجود باشد ،همانا عین الد لــه صــاحب خواهــد بــود ."...ایــن طــرز رفتــار
شهزاده امان الله خان در اثر همنشینی با د ستان رفقای بــا هــوش ا کــه همـواره در
خدمت ا بودند سرکردۀ شان محمد ابراهی جان مرحوم بود ،از ا بلهور میرسید
به این سیله دلهای همه طبقات ملت را بخود جلب نموده قبــل از نشســتن بکرســی
سلطنت ،پادشاه دلهای ملت بود .بخاطر همــین کــار هــای نیکــویش بــود کــه قتــی
ادعای پادشاهی نمود هیچکو در سراسر مملکت مخالفت نکــرد در ر زیکــه تــاج
سلطنت را بتارکش گناشتند ،فقرا ،مشــایخ ،علمــا اهــل حرفــه ،تجــار ،محبوســین
مغضوبین ،دهقانان خوانین ،افراد عسکری ،منصبدارها مثل اینکه خودشان پادشاه
شده باشند یکی به دیگری مبارکی میدادند .شهزاده امان الله خان یعنــی عــین الد لــه
در ظرف سه چهار ساعت مبدل به پادشاه محبوب القلوب گردیده در ظرف یکهفته
از همگی نقاط مملکت بیعت نامه ها رسید امیــر نصــرالله خــان بــا اقتــدار عقــل
تدبیری که داشت مجبور شد از پادشاهی استعفا کنــد بــه پادشــاهی امــان اللــه خــان
ع
اقــرار نمــوده خــود را تســلی عســاکر خــود کــرده محبوســا بکابــل رده شــود.
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دوران زمامداری اعلیحضرت امان الله خان
من نچه را که مینویس از محبت مفرطی است که بخاک طن دارم .مــن خانــدان
من با امان الله خان خیلی د ست بودی  ،با ا معا نتها کردی

خدمتها نمــودی  .اگــر

بــرادران بزرگــوارم حضــرت فضــل محمــد شــمو المشــایخ صــاحب حضــرت
نورالمشایخ صاحب در ر زیکه امان الله خان دعوی سلطنت میکرد ،با ا متفــق نمــی
شدند ،امان الله خان هرگز بر تخت سلطنت نشســته نمــی توانســت .اگرچــه ســلطنت
موهبــه خدا نــد (ج) اســت لــی اســباب ظــاهری ا همــین ذ ات محتــرم بودنــد کــه
خدمات شان برای بدســت ردن زادی افغانســتان در جنــگ بــا انگلیســها منجــر بــه
استقالل کشور گردید .در حقیقت امان الله خان نهال دست نشاندۀ خاندان مجــددی
بود که ما همگی امید داشتی این نهال درختی با ثمرگردد از میوۀ خوشگوار ا کــام
عال اسالم شیرین شود.
اعلیحض رت امان الله خان در چهار سال ا ل سلطنت ،پادشــاه محبــوب از پشــتیبانی
بی شائبه ملت برخوردار بود .اما بعد از بازگشت از سفر به ار پا که حد د هفــت مــاه
را در بر گرفت ،شخصیت طرز تفکــرش کــامال تغییـر کــرد .ی دیگــر ن پادشــاه
غریب نواز متدین نبود ،اهمیتی به طرز فکر ر حانیون نمیداد ،فرهنــگ ارزشــهای
ملی را فراموش کرده بود ،قوانین اسالمی را که اساس زندگی افغانها ر ی ن استوار
بود ،بمصابه ای دیواری بمقابل پیشرفت تمدنی که تازه از ار پا موخته بود ،تصـور
میکرد .در زمانی که اعلیحضرت در ســفر بــود ،ر حــانیون افغانســتان از راه اخبــار
مجالتی که توسط انگلــیو هــا از طریــق هنــد بریتــانوی پخــش میگردیــد ،فعالیتهــا
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مالقاتهای پادشاه خانمش ملکه ثریا را تعقیــب میکردنــد از تغییراتــی کــه در طــرز
لباس پوشیدن رفتار نها بوجود مده بود ،اظهار نارضایتی میکردند.
ع
امان الله خان عقیدتا با انگلیسها دشمنی خیلی عجیبی داشت از طفولیت تــا قتیکــه
از سلطنت استعفا میکرد ،سیاست ا تماما مخال

انگلیسها بود .مــن ازیــن ضــعیت

ا همه قت زبانی اینک مکتوبی اظهــار مســرت فرحــت نمــوده سیاســت ضــد
انگیو ا را تقدیر می نمــای  .اگرچــه ایــن سیاســت اســاس دینــی نداشــت ،بلکــه از
د ستی با ر سها نشئت کرده بود لی بهر تقدیر من این عملکرد ا را تحسین

فــرین

میگوی .
انگریز ها بخوبی میدانستند که امان الله خان هیچ قــت بــا حکومــت ا شــان د ســت
نمیشود از همین سبب بود که همگی عواطـ

ملــت افغانســتان را از راه نشــر صــور

برهنۀ ملکه به هیجان شورش ردند .درهمین قت ر زنامه های لنــدن پــاریو
مصر با مجالت هفته ار مصوره صور فوتو های امــان اللــه خــان ملکــه ثریــا را نشــر
نموده جرائد هند ه همان صور را گرفته درج صحائ

اخبار میکردند .نشر صــور

در بین عامۀ رعایای افغان تاثیر بسیار منفی بخشید هر کو که ن صورتها را میدید،
اظهار تنفر میکرد زیرا شاه خان یا ملکه افغانســتان را رعیــت متــدین افغانســتان بلبــاس
رقص شب نشسنی با نص قامت برهنه میدیدند .ار پائی ها این صورتهای عاطفــه
ع
خراش را برای خجالت مندی ملت غیور افغان نشان میدادنــد .خصوصــا در یکــی از
عکسها اعلیحضرت امان الله خان پادشاه افغانستان را مشاهده کردم که قامت خــود را
خ کرده دست (ملکه مری) ملکۀ انگلستان را میبوسد ملکه مری بــا بــی اعتنــائی
کامل دست خود را دراز کرده است .البتــه در ار پــا رسـ اســت کــه دســت زنهــای
پادشاهان یا ر سای جمهور را در ا قات مالقــات بوســه کننــد ،امــان اللــه خــان هـ
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مجبور بوده باشد ،لــی پادشــاهان دیگــر ممالــک هـ بــه ار پــا ســفر کــرده انــد از
هیچکدام این طور عکو گرفته نشده یا نشر نگردیده بود .پو به رفقای ا الزم بــود
که عکاس را درین قت طوری مشغول میکردنــد کــه عکــو گرفتــه نمیشــد یــا اگــر
ع
گرفته شده بود ،نشر نمیگردید .این عکــو خصوصــا بقلــب مــن خیلــی صــدمه ارد
کرد.
عال ه بر این جراید هند در پائین هر قطعه عکو عبارات طنز طعن نوشــته میکردنــد
قوم شجاع افغان را مخاطب ساخته می نوشتند :ببینید پادشاه ملکــۀ مســلمانان را.
این عکسها بکثرت زیاد از طرف دشمنان خــارجی افغانســتان ،خصوصــا انگریزهــا در
سرحدات قبایل بادیه نشین افغانستان نشر گردید به مرکز کابــل هـ تعــداد زیــادی
رسید .من بحضور زرا رفته هشدار دادم که مردم افغانستان تحمل همچو حرکــات را
از طرف پادشاه ملکه خود ندارند خواهش کردم که عالج اقعــه را قبــل از قــوع
انقالب باید بکنند .در این قت امان الله خان از ترکیه به ایران میآمــد پر گــرام خــط
حرکت ا این بود که بعد از سیاحت ار پا زیارت در ایران داخل افغانســتان گــردد.
من به منزل سلطان احمد خان معین خارجه امان الله خان اقع دربا علیمردان رفتــه
با ا شان مناکره ذیل را نمودم:
"عکسهای نص

بدن برهنۀ ملکه در داخل ،سرحدات خارج افغانستان بکثرت نشر

شده میر د ،این عکسها باعث تنفر مسلمانها میگردد ،من به یقین گفته میتوان کــه
مدن اعلیحضرت به افغانستان بازگشت ملکۀ معلمه بد ن حجاب ،تش انقالب را
در سرتاسر مملکت ر شن میکنــد خانــه هــای چــوبین افغانســتان طعمــۀ ایــن حریــق
مدهش خواهند شد .خواهش میکن که بحضور اعلیحضــرت از طــرف خــود یــا از
طرف من عرض کنید که قدری به این موضوع توجه کنند نگنارند تــش فتنــه بــاال
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شود ".سلطان احمد خان سوال کرد که اعلیحضــرت چــه کنــد تــا انقالبــی کــه شــما
میگوئید اقع نشود؟" گفت :
"ملکۀ معلمه د باره با همان لباسی که در قت خر ج از افغانستان ملبو بودند همان
لباس را در قت بازگشت به افغانستان بپوشند همان طوریکه ر پوشیده رفته بودنــد،
ر پوشیده بیایند .قتی رعیت افغانستان دیدند که ملکۀ شان به همان لباس ملــی شــان
ملبو با پرده است ،همگی عکسها را فراموش میکنند بلکه خواهنــد گفــت کــه ن
عکسها تماما در بوده ملکۀ افغانستان به همان حالــت قبلــی د بــاره بــه طــن بــاز
گشته اند .این ضیعت موجب تســلی خــاطر شــده باعــث رامــی میگــردد ،هـ از
طرف دیگر نشریات پر پاگند انگلیو ها نتیجه نمی دهد ".سلطان احمد خان ســر
شور داده جوابداد" :من نمیتوان بحضور اعلیحضــرت همچــوعرض جســورانه بکــن ،
خود اعلیحضرت میدانند سیاست مملکت شان".
با یکعال غصه بخانه بازگشت  .خیلی متاثر بودم چون بچش خــود میدیــدم کــه ملــت
م سلمان افغانستان که به تمسک به دین اطاعت سنت حضــرت خــات النبیــین صــلی
الله علیه سل مشهور است ،اینک بطرف الحاد زندقه ر ان است بعوض اینکــه از
طریق ایجاد صنعت تاسیو ماشینهای صناعتی ایجاد یک قــوۀ عســکری بــه نلــام
عصری ،ترقیات حربی ،اقتصادی سیاسی خود را بدســت رد ،میخواهــد از راه بــی
حجابی زنان پوشــیدن لبــاس ار پائیــان ســرباز زدن از اساســات اســالم فرهنــگ
افغانستان این زمــان ترقــی کنــد راه راســت پیشــرفت را گناشــته ایــن راه پرخــوف
هالکت را پیشه نماید .با یک عال غـ

الـ منتلــر ر د پادشــاه بــودم .جرائــد از

رسیدن شاه به تهران بازگشت قریب الوقوع ی به افغانستان خبر میدادنــد تــا اینکــه
احوال صول شاه در سرحد هرات بکابل رســید .همینکــه اقـ
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د ستان رفته از کیفیت ر د شاه سوال کردم .خبر شدم که ملکه ثریا بلبــاس ار پــائی
داخل خاک افغانستان شد بعنوان حجاب یک پارچه سفید را از نوک بینی الی زیــر
زنخ از نرمه های گوش یخته بودند ،باقی رخسار ها پیشانی چشــمها گــردن
ع
جزئی از سینه را برهنه نموده اند .عال تا پشت گردنش موی ندارد ،چرا که موهــای
دراز شرقی را به کاکل غربی تبدیل کرده است .همین طور بی بی خورد خواهر ملکــه
نورالسراج کبرا جان خواهرهای اعلیحضــرت کــه از رفقــای ســفر بودنــد از ملکــۀ
معلمه متابعت نموده اند با لباسهای شبیه به ا داخل خاک افغانستان شدند بطور
ضمنی افغانستان را مخاطب ساخته گفتند که ایــن اســت ارمغــانی کــه بعــد مســافرت
شش ماهه ار پا برایت تقدی میکنی  .دختر هایت که با پرده حجــاب رفتــه بودنــد –
بی پرده بی حجاب مدنــد ،بــا موهــای دراز ســفرکرده بودنــد -بــا کاکلهــای کوتــاه
تشری

ردند ،با عصمت از محیط طن خارج شــده بودنــد بــی عصــمت داخــل

حد دت گردیدند .حاال چیزهائی را که در جرائد می شنیدی بچش سر مشاهده کن
برای انقالب دینی مــاده بــاش .عنقریــب نــام نشــان عفــت ســتر حجــاب
بالخره رس شــریعت اســالم را از صــفحۀ جــودت محــو نمــوده بعــوض اینکــه
مملکت اسالمی بودی ،به اسالمیت فخر میکردی ،خود را زعــی ممالــک اســالمی
میدانستی – اینک همۀ این موجبات فخر مباهاتت را بــا لبــاس شــجاعت مردانگــی
ات از قامتت کشیده با تن برهنه سر بزانو افگنده به حضور دنیــای غــرب ایســتاده
ات می نمائی تا تماشایت را نموده در جملۀ د ستان حقیقی خود اسمت را بنویسند.
الحاصل :حکومت مرکزی ر ز ر د موکــب شــاهی را بــه دارالســلطنت کابــل اعــالن
کرد برای استقبال اعلیحضرت همگی اهالی مرکز اطراف د ر نزدیــک ن بلکــه
ر سای قبایل عشایر افغانستان حسب اطالع حکومــت عــازم مرکــز شــده بســاعت
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ع
معین تماما به مواضعی که برای هر قوم از طرف هیئت استقبال از اعلیحضرت ملکــه
افغانستان معین شــده بــود حاضــر منتلــر مــدن پادشــاه خــود بودنــد .مــنه داخـل
جمعیت شده در ص

ا ل استقبال کننده ها خود را رسانیده منتلــر تشــری

ری

زدن های شــادمانی شــنیده شــد

صــول

ملوکانه بودم .دیری نگنشت که از ک

موتر شاهی را اعالن نمود حینیکه بمقابل من مــوتر اعلیحضــرت رســید ،ادای ســالم
ع
نموده دفعتا مانند شخصی که سرسام شود سر از پــا نشناســد بــه بحــر حیــرت فــر
رفت  .اعلیحضرت جواب سالم عاجزانــه ام را بــه طــرز خیلــی د ســتانه ادا نمــوده از
چوکی موتر قدری حرکــت کــرده دســتهای خــود را بســینه گرفتــه اظهــار محبــت
شفقت نمودند .البته خوانندۀ گرامی دلیل حیرت را از تصویر های ر ز ر د شاهانه
ه از تصا یری که در حین سفر ار پا گرفتــه شــده درج صــحائ

ار پــا مصــر

هند ستان شده بود ،درک کرده می تواننــد .مالحلــۀ ایــن احـوال چــون شــعلۀ تــش
سراسر جودم را مشتعل ساخت .گمان نداشــت پادشــاه مســلمانان را بــا ز جــۀ ا کــه
بعنوان ملکه افغانستان یاد میشود به این لباس این هیئت ببین  .اشخاصیکه با مــن در
همان جا موضع گرفته بودند همگی متحیر گردیده نگاه های حسرتبار را با همدیگر
تبادله نمودند.
بعد از نکه موکب همایونی از نلرم غائب گردید ،سـوار کالســکۀ خــود شــده بطــرف
قصر دلگشاه که برای پنیرائی پادشاه به انواع پرده ها گلهــا دســتمالها مــزین شــده
بود ر انه شده قبل از صول پادشاه بدر ازۀ قصر دلگشاه رسیده در گوشه ای منتلر
قد مش بودم .در اینجا رؤسا مشایخ علمای اقـوام زیــری ،مســعود افریــدی از
سرحدات زاد ،مشایخ علمــا اشــراف رؤســای قبایــل ســلیمان خیــل ،احمــدزائی،
منگل ،جدران ،کوهســتان ،جــالل بــاد ،شــینوار از منــاطق مختلـ
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حسب دعوت حکومت حاضــر شــده بودنــد ،اخــن موقــع نمــوده انتلــار ر د شــاه را
میبردند .بعد از چند دقیقه موزیک عسکری سالم شاهی را نواخت شاه تمدن پنــاه
در حالیکــه در طــرف چ ـ ملکــۀ معلمــه در مــوتر ســرباز نشســته بودنــد ،از مقابــل
سرکردگان علما ر حانیون افغان هسته هسته گنشته رحل اقامت بقصــر دلگشــاه
انداخت.

ع
من چون شخصا بطور رسمی خبر نبودم ه کدام ظیفــۀ رســمی نداشــت  ،درجملــۀ
تفریح کنندگ ان بزیر سایۀ یک درخت با د سه نفر رفقا رام گرفته پایان مراس را بــا
دقت مشاهده میکردم .پادشاه بعد از اینکه مستقبلین را مالقات نمودند ،بطرف شرقی
قصر در یک میدان سیع در مقابل میــز خطابــه قــرار گرفتتنــد بعــد از شــنیدن بیانیــۀ
تشکر خیرمقدم که از طرف اهالی کابل مامورین مرکزی نوشته شده بود محمد
لیخان کیل شاهانه نرا قرائت میکرد ،یک نطق مفصل نمودنــد .مــن چــون نزدیــک
نبودم نطق پادشاه را نتوانست درست بشــنوم .اینقــدر دانســت کــه پادشــاه بعــد از ادای
تشکر از پنیرائی ملت ،فوائد سفر ار پای خود را بطور اجمال بگوش حضار رسانید
بعد به طبقۀ د م قصر که مجلو زنانــه بــرای پــنیرائی ملکــۀ معلمــه پادشــاه معلـ
منعقد شده بود رفته برای طبقۀ نسوان سخنرانی کردند که موضوع ارشــادات شــاهانه
این بود:
"طائفه نسوان باید به این اسارت نباشد( ،منلورش از لفظ اسارت در این جا حجــاب
اطاعت ا امر شریعت متابعت از شوهرهای شان بود گر نه دین مقدس اسالم ا لین
قانونی است که حقوق زنان را بعال بشــریت تعلــی داده

ظــائ

نهــا را بــا تمــامی

امتیازات شان مفصال بیان کرده) زادانه برای هواخــوری دیگــر احتیاجــات خــود بــه
ع
بازارها مواضع تفرج بر ند ،داخل کار های حکومتی شوند ،عینا مانند مردان کــار
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کنند .اگر مردی زن خود را نگنارد که بــا اختیــار خــود بــا ر ی برهنــه بیــر ن بر یــد،
حکومت از ن مرد بازخواست شدید میکند ".از دیگران شــنیدم کــه ایــن لفــظ را هـ
ع
برای نسوان خطابا فرمودند" :اگر شوهر های شما نمیگنارند که بی حجــاب بهــر جــا
که میخواه ید بر ید ،نزد من بیائید تا شما ها را یک یــک تفنگچــه بــده کــه بضــرب
گلوله ن مغزهای شوهران تانرا از دما شــان بیــر ن ریــد ".امــا بایــد بگــوی کــه مــن
بگوش خود این سخن را نشنیدم.
ارمغانی را که برای ملت اسالم تحفــه ای را کــه بــرای امــت حضــرت محمــد علیــه
الصالة السالم از ار پا رده بودند ،خالصۀ نرا عرض انلــار طبقــۀ نسـوان نمــوده،
بدینوسیله مقاصد خود را در خطبۀ خود اظهار نمودنــد .از در ازه هــای منــزل علیــای
قصر اندامهای لطیفۀ نسوان چون حیوانات عور جلوه گری میکردند .من کــه پــاریو
را ندیده ام ازاین منلره قصر های پاریو جادۀ شانزلیزه را قیاس کرده گویــا بچشـ
دیدم .بهمه حال ،ساعتی تماشــا کــرده بعــد خــود را بــدر ازۀ قصــر رســانیده بــرای
حضرت کیل صاحب محمد لیخــان احـوال حضــور خــود را رســانیدم .ا شــان مــرا
اندر ن خواسته در دهلیز قصر مالقات نمودند .برایشان اظهار کردم کــه اگــر ممکــن
باشد اعلیحضرت را زیارت کــن  .فرمودنــد کــه اعلیحضــرت بــه تفقــد طبقــۀ نسـوان
مشغول هستند ،شما کدام قت دیگر برای مالفات شان حاضر شوید .بعد از جـواب
کیل صاحب بخانه مدم بــا حــال پــرغ خــاطر مملــو از ُحـزن الـ بگوشــه ای
خزیده ،به بحرحیرت ،به گرداب حسرت ،به غدیر تشویش غریق لجــۀ ناپیــدا کنــار
گردیدم زیرا میدانست که این تش خانمان افغانستان را طعمۀ حریق میگرداند با این
سیل بنیۀ اسالم منهدم میشود ساحت مملکت اسالمی دچار زلزلۀ سختی میگــردد
خونهای مسلمانان ریختانــده شــده نــوامیو مــؤمنین بــی پــرده خواهــد شــد .طــن
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عزیزم ،مسقط الرأس مقدس پامال حواد میگردد .یک انقالب حشیانه ،ارتجــاعی
خانه برانداز عارض میگردد .با خود این فکــر هــا را کــرده یــک هیجــان علــی در
خون عر ق اعصاب خود حو نموده عزم کردم از ایــن نقصــانهای یقــین الوقــوع
پادشاه را اطالع داده ا شان را از نتایر خی این سیاست مضر اق

نمــای

خـود

را نزد شرع عقل بری النمه گردان  .این فکر بخاطرم مستحک شــد عصــر همــان
ر ز بطرف خانۀ زیر صـاحب دربــار قــای محمــد یعقــوب خــان رفتــه از ا عــدۀ
مالقات گرفت .
ر ز بعد باز به بارگاه زیــر صــاحب دربــار رفتــه در باغچــۀ مخصــوص شــان در یــک
خیابان ک عرض که د چوکی مقابل همــدیگر گناشــته شــده بــود ،نشســت  .خــان
زیر صاحب بفاصلۀ ده قدم د رتر بعقب بر
من تمدن حاضره را نمی دانست

درختان از نلر من متواری شــدند زیــرا

ضیعت مالقات با خان ها را یاد نداشــت تــا بــا ن

عفیفه دست داده احوال پرسی میکردم .اما مالزمین ذکور بعضی مهمانهای عزیز
بد ن اجازه اطالع مده بحضور خان

زیرمشرف میشدند

بگوش من میرسید .پو از چند دقیقه زیر صاحب تشری

از خنده مزاح شان
رده بــه چــوکی د مــی

نشستند .بعد استفسار احوال خیر مقدم از ا ضاع خراب اعلیحضرت که در ر ز ر د
شان بکابل دیده بودم شکایت کرده گفت " :این طور ا ضاع موجب ظهور انقالب
باعث بربادی حکومت سبب خرابی رعیت میگردد .شما زرأ که خــود را خیرخـواه
پادشاه میدانید ،نتایر خی این کردار را بحضور پادشاه عرض کــرده ا را ممانعــت
کنید نگنارید مملکت اسالمی دچار تزلزل شده از هـ بپاشــد ".بجـواب حضــرت
زیر صاحب فرمودند" :این ا ضاع بتمام دنیا ر اج یافته اعلیحضرت را میدانیــد کــه
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بالطبع با این رفتار مائل هستند ه این عادت شایع شــدنی اســت ،مــا زرأ نمیتـوانی
بحضور پادشاه نواقص این ر یه را عرض کنی  .من گفت :
"خوب است برای من قت مالقات از حضور پادشاه را حاصل کنید تا نچــه را کــه
بخاطرم میرسد ،بحضور اعلیحضرت عرض کن  .اگر قبول کردند خــوب الــی مــن
ظیفه خود را ادا کرده میباش  ".فرمودند خوب است من قت گرفته اطــالع میــده
اما بعد از ر ز د م ه از زیر صاحب دربار اطالعی نرسید .مجبور شده برای کیــل
صاحب محمد لیخان احوال دادم که اگر ممکن باشــد بحضــور اعلیحضــرت عــرض
مرا رسانیده یک قت برای مالقات بدست رید که من شرفیاب حضور شوم .کیــل
صاحب عدۀ مؤکده فرمودنــد کــه بســرعت تعیــین قــت را نمــوده بــرای تــان احـوال
ع
میده  ،لی هیچ یک قتی بدست نیامــد تــا شــفاها نلریــۀ خــود را بحضــور پادشــاه
اظهار نمای .
چند ر ز بعد از ر د اعلیحضرت مجبور شــده عریضــه ای بطــور خیرمقــدم نوشــته
خود بقصر سلطنتی رفت  .در نوقت ذات شاهانه به حرمسرا تشری

داشتند (نــی نــی

غلط کردم – بازار چهار سوی عمومی – زیرا غیر از من همه کــو از حاشــیه نشــینان
خدمت کاران موظفین بد ن اطالع به حرمسرا رفته میتوانستند ).من توســط خواجــه
نلر محمد که به حرمسرا میرفت عریضه را با یک رقه ای که نام خود را در ن نوشــته
بودم تقدی کرده از حضور اعلیحضرت تعیین قت مالقات را خواهش کــردم ایــن
جواب را از خواجه نلر محمد خان شنیدم .اعلیحضرت گفته بودند:
"دراین چند ر ز خسته شده ام حاال بلباس خواب ملبو هست
مالقات کن

قت ندارم شــما را

یا قت مالقات را تعیین نمای  ،کدام قتی که فرصــت داشــت شــما را

خواسته مالقات می کن ".
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خوانندۀ گرامی –اعلیحضرت امان الله خان همان عین الد لــه صــاحب هســتند کــه ده
سال قبل حینیکه من مریض بودم ،برای احوال گیری من در محلــۀ حضــرت صــاحب
می مدند چون زمستان بود موتر اس ه در گنرهای کابل حرکت کــرده نمــی
توانست ،لی امان الله خان در ن قت تا جاده عمــومی بسـواری اسـ

بعــد از ن

پای پیاده در محلۀ تنگ تاریک باالی برف یخ چند جا افتاده خود را از احـوال
من اق

میکردند .خوب بیاد دارم که قبل از ر ز تخت نشینی شان هفت بــار شــب

های جمعه برای استفسار احوال من مدند بمعیت شان محمد ابراهی جان جنــرال
محمود سامی نیر بودند .در نشب من بهتر بودم گفت که اگر عین الد له صــاحب
از دیدن مریض ناراحت نمیشــوند ،بیاینــد کــه خــود ا شــان را مالقــات کــن  .خیلــی
بمسرت به اطاقی که من افتاده بودم مدند .در نوقت حضرت نورالمشایخ صاحب به
پشت سر من نشسته مرا بسینه خود گرفته بودند زیرا قوت نشستن را نداشت  .حضــرت
شمو المشایخ صاحب در پتۀ صندلی نشسته بودند .امــان اللــه خــان نزدیــک در ازه
مده به د زانوی ادب نشستند بیک لط

محبت احوال پرسی کردند .مــن از

احوال علیا حضرت الدۀ شان که در ن قت به جالل باد مورد غضب امیر حبیب
الله خان شهید بودند پرسیدم .امان الله خان با بسیار تاثر گفت:
"صحت دارند اما صحتی که بد تر از مر

است چه امیر صاحب خیلــی بر نهــا فشــار

رده همگی زیور های شان را حتی حلقه های گوش شانرا از نزدشــان گرفتــه انــد.
زندگی زنی که شوهرش با ا به این قس شدت رفتار کند چه خواهد بود".
امان الله خان حتی در قتیکه پادشاه شدند الی ایامی که بطرف ار پا رفتنــد حضــرات
برادران

مرا هر قتیکه بقصر میرفتی بــد ن احـوال قبلــی بحضورشــان مــی پنیرفتنــد.

یکر ز در پغمان بقصر شاهی رفتی اتفاقا در همان ر ز برادر عبدالوهاب خان که یکی
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از ریش سفید های قوم محمد زائی بودند فوت شده بود اعلیحضرت که برای ادای
تعزیه میخواستند بکابل بر ند ،از حضرت شمو المشایخ صاحب پرسیدند:
" یا خواهش دارید برای تعزیه بخانۀ عبدالرحمن خان پسر مرحــومی بر یــد؟" شــمو
المشایخ صاحب فرمودند :ری
اعلیحضرت گفتند بفرمائید با من یکجا بر ید".
در نر ز برادران بزرگـوارم مــن میرعبدالواحــد قــا کــه یکــی از د ســتان صــمیمی
اعلیحضرت بودند در موتر خصوصی شان نشستی

چون برای شــخص اعلیحضــرت

محل نشستن نبود ،فرمودند" :من خدمت موتر رانی را بعهمده میگیرم".
اینــک پــو از بازگشــت از ار پــا ،بــرای قــت مالقــات نمــی دهنــد از صــحبت
کــردن بــا مــن طفــره میر نــد چــون خــوب میداننــد کــه سیاســت طریقــه ای را کــه
ع
در پــیش گرفتــه انــد مخــال نلریــۀ همگــی رعیــت شــان اســت خاصــتا مــن
خانــدان مــن خیلــی از ایــن سیاســت متنفرهســتی  .البتــه اگــر بــرای قــت مالقــات
بدهنـــد چیزهـــائی را کـــه نمیخواهنـــد بشـــنوند ،بگـــوش شـــان میرســـان  .بـــازه
چنــدی صــبر کــرده منتلــر بــودم تــا اعلیحضــرت قــت بدهنــد امــا متاســفانه بــامن
مواجهــت را مصــلحت ندیدنـد تــا اینکــه مــن نــا امیــد شــدم .دانســت کــه پادشــاه بــه
تقلیــد کورکورانــه متابعــت خانــه بربــاد کــن از د لته ـای ار پــائی مجبــور شــده
زرأ ه ـ نــه تنهــا نمیخواهنــد بــین حکومــت ملــت ارتبــاطی حاصــل شــود ،بلکــه
همگــی کوشــش دارنــد تــا بــین پادشــاه ملــت جــدائی بیآفتــد هرکــدام صــند ق
جیـــب خـــود را از مـــال خزانـــه بیـــت المـــال مملـــو ســـازند .از همـــین ســـبب
نمیخواهنــد تــا حقــایق اح ـوال ملــت را بحضــور پادشــاه عــرض کننــد پادشــاه را از
مواردیکــه خــالف شــریعت اســت موجــب نفــرت هتــک حرمــت نــاموس ملــت
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میگــردد ،بــا خبــر ســازند .نهــا حتــی بــا تملــق چاپلوســی سیاســت جدیــد
اعلیحضــرت را تحســین تمجیــد میکردنــد بــرای پادشــاه از زبــان ملــت اظهــار
می کردند که همگــی افــراد ملــت بــرای ایــن انقــالب عـادات افکــار (یعنــی بــرای
کشـــیدن قـــالدۀ عبودیـــت معبـــود حقیقـــی از گردنهـــای خـــود) حاضـــر مـــاده
هســتند اعلیحضــرت هــیچ اندیشــه ننمــوده پر گــرام خــط مشــی خــود را تغییــر
ندهنــد .امــا همــین زیــر هــا قتــی در بــین خــود مــی نشســتند یــا بــا یکــی از
ر حـــانیون مالقـــات میکردنـــد ،مســـئولیت ایـــن سیاســـت را بگـــردن پادشـــاه مـــی
انداختنــد اینطــور نشــان میدادنــد کــه از سیاســت جدیــد متنفــر هســتند .اگــر زرأ
نـــدیمان پادشـــاه حقیقـــت احـ ـوال را بعـــرض ی میرســـانیدند قـــدری باعـــث
اصــالح مــزاج ا میشــدند ،در افغانســتان انقــالب نمیآمــد مــن مجبــور نمیشــدم تــا
علیــه حکومــت داخــل اقــدامات شــوم از جــان خــود ا الد خــود دســت بشــوی .
بنلــر مــن نــود در صــد مســئولیت ن احــوال متوجــه زرأ چاپلوســان دربــاری
است که مسبب همه بربادیهای افغانستان شدند.
اعلیحضــرت بعــد از بازگشــت از ار پــا تجــویز نمودنــد تــا لویــه جرگــه انعقــاد یابــد.
متعاقــب ن مجلــو لویــه جرگــه در پغمــان برگــزار شــد .کیــل هــا کــه بیشــتر از
طبقــۀ جاهــل نــادان تشــکیل شــده بودنــد ،پنهــانی تهدیــد میشــدند کــه بغیــر از
خواســت پادشــاه حــرف دیگــری نزنن ـد مخــال

تمــدن دنیــای موج ـوده موافــق

شــریعت مقــدس هــیچ مــناکره ای ننماینــد تــا مبــادا طبیعــت پادشــاه از نهــا زرده
شــود ق ـوانین نلــام نامــه هــای جدیــد مخــد ش مهمــل گردنــد .خالصــه بــا
ایــن یــا ه ســرائی هــا کــال را نگناشــتند تــا در مــناکرات اظهــار نلــر کننــد
حقیقــت اح ـوال ملــت را بســمع پادشــاه برســانند .چــون اکثریــت اعضــای مجلــو
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لویــه جرگــه اشــخاص بــی علــ

بــی تجربــه بودنــد ،بــه عــده هــای شــیرین

حکومــت امیــد ار از تهدیــد هــا خوفنــاک گردیــده هرچــه حکومــت خواســت
نهــا تصــدیق کردنــد .اعضــای لویــه جرگــه در ر ز ا ل ر د همگــی بلبــاس ملــی
دســتار ریشــهای دراز مــده بودنــد لــی حکومــت ایــن لباســها را پوشــاک
حشــیها دانســته بــرای هرکــدام لبــاس هــای ســیاه چســب کوتــاه ســاخت د
ســه ر ز بعــد همــه مجبــور شــدند تــا قبــل از ر د شــان بــه مجلــو لــوی جرگــه،
لباســهای ســنتی خــود را تبــدیل بــه لباســهای ار پــائی کننــد بــا قیافــه هــای عجیــب
ریشهای کوتاه داخل مجلو شوند.
از اینهمــه ا ضــاع مخــال

شــریعت منــافی طبیعــت ملــت کرامــت انســانی

هیجــان اضــطراب علیمــی بر جــودم مســتولی گردیــد کــه از حیطــۀ تصــور بیــر ن
اســت .ایــن سیاســت ارتجــاعی حکومــت بــا افتتــاح جشــن اســتقالل بتــاریخ ۲۳
اســد دریــای نفــت را بــر تــش التهــاب ریخــت .جشــن اســتقالل در اصــل خــود
یکی از ر زهــای تــاریخی افغانســتان اســت کــه هــر فــرد افغــان مــی بایــد بــه ایــن ر ز
فخــر مباهــات کنــد زیــرا ایــن ر زی اســت کــه ملــت افغــان بقــوت شمشــیر خــود
حــق غصــب شــدۀ خــود را از غاصــب ظــال  ،از دشــمن دیــن اســالم

طــن،

انگلــیو فتنــه انگیــز اپــو بگیــرد .پــو ایــن ر ز محفــل ملــی اســت انعقــاد ن
بــرای تــنکار ایــام جهــاد ض ـر ری میباشــد ،لــی متأســفانه کــه حکومــت امانیــه در
این ر ز پــر فــر ز یــک بــازار بــی دینــی بــی ناموســی پهــن کــرد همگــی منــافی
منکــرات را جـــائز بلکـــه اجـــب نمـــود .در خـــالل هشـــت ر ز جشـــن همگـــی
محرمات از شراب قمار ...حالل مباح بود.
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در ایــن جشــن مجلــو اعضــای منتخــب لــوی جرگــه هـ شـامل بودنــد حکومــت
نقدر پشت پهلوی نهــا را نــرم مالیـ کــرده بــود کــه همچــون خــر قــاطر بهــر
َ
طــرف کــه میخواســت گلــه نهــا را ســوق میــداد خیــال میکــرد کــه افغانســتان
ازهمــین چنــد رأس چهــار پــای تشــکیل شــده

قتــی بزیــر پــاالن مدنــد ،دیگــر

کســی نیســت کــه حکومـت را ممانعــت کنــد چــه جــای اینکــه مخالفــت قـولی یــا
عملی نماید.
مقــارن ایــن اح ـوال ر زی پادشــاه عالیجنــاب موالنــا عبــدالرحمن شــهید کــه در ایــن
قــت رئــیو محکمــه تمیــز قاضــی القضــات شــیخ االســالم افغانســتان بودنــد،
را بحضـــور طلـــب نمـــوده در خصــوص مســـألۀ پوشـــانیدن ر ی زنهـــا بـــا ا شـــان
مــناکره نمــوده ج ـواز کش ـ

عــورت مســلمین را از ن تــابع ســنت ســید المرســلین

صــلی اللــه علیــه ســل استفســار نمودنــد .بیــان ایــن اقعــه را کــه از زبــان موالنــای
شهید رحمت الله علیه شنیده ام اینک مینویس  .حضرت موالنا فرمودند:
"اعلیحضرت مرا در کوتی سرخ اقع احاطۀ باال بــا در پغمــان بحضــور خــود طلــب
نموده از من این سواالت را نمودند":
اعلیحضــرت" :رئــیو صــاحب ،میخـواه از شــما در مســئلۀ ســتر پوشــانیدن ر ی
نسوان چیزی استفسار نمای لی پیشتر این امر را خاطر نشان شــما مینمــای کــه خــودم
طرفدار ستر پوشانیدن ر ی نسوان نیست "...
موالنا" :حاضرم نچه را که اعلیحضرت استفاده نمایند ،موافق شــریعت غــرأ مطــابق
منهب حنفی جواب بگوی "...

اعلیحضرت"َ :ستر پوشانیدن ر ی زنهــا بطورعــادت اســت یــا دیــن؟ یعنــی یکــی از

احکام شریعت".
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موالنــا"َ :س ـتر پوشــانیدن ر ی بــرای طبقــۀ نس ـوان یــک حک ـ از احکــام شــریعت
اســت لــیکن نــه بــه ایــن معنــی کــه ر ی زنهــا دســتهای شــان را تــا بنــد دســت
عــورت میداننــد بلکــه بــه ایــن معنــی کــه نپوشــانیدن ر ی نسـوان موجــب بســی فتنــه
فســاد میگــردد .لــنا علمــای متــأخر ین بــه پوشــیدن ر ی نســوان توافــق نمــوده
انــد ،کمــا قــال مصــن

الهدایــه .دلیــل علمــا رحمهـ اللــه قــول حضــرت ســیدتنا

عایشــه صــدیقه رضــی اللــه عنهــا اســت کــه بعــد از فــات حضــرت پیغمبــر اســالم،
قتیکــه بعضــی زنهــا را بــی پــرده دیدنــد بــدان ســبب لغــزش بعضــی جوانــان را
مالحلــه کردنــد ،فرمودنــد کــه (اگــر اینطــور بــی ســتری در زمــان حیــات حضــرت
رسول الله صــلی اللــه علیــه ســل اقــع میشــد ،هــر ئینــه بــه پوشــانیدن ر ی نسـوان
حکـ میفرمودنــد ).هـ مــراد از مســتثنی در یــۀ افــی هدایــه حجــاب بقــول "ال مــا
ظهــر منهــا" رفــع حــرج اســت نســبت بمحــارم ا قــات صــلوة بیــع شــرأ در
قت ضر رت – پو َستر حک شریعت است نه عادت".
اعلیحضرت" :خوب است شما یۀ حجاب را قرائت ترجمه نمائید تا من بشنوم".
موالنــا" :مــن کــه حــافظ نیســت اگــر قــر ن علــی ألشــان موجــود باشــد برایتــان مــی
شــنوان  .بدبختانــه درعمــارت شــاهی اســالمی قــر ن علــی ألشــان موجــود نبــود.
اعلیحضــرت یکنفــر پیشــخدمت را کــه گنــگ الل بــود بــه اشــاره فهمانیــد کــه
یکجلــد قــر ن مجیــد را بیــا رد .پیشــخدمت رفتــه از کــدام جــای دیگــر قــر ن
شـــری

را رده بدســـت مـــن داد .قتیکـــه مصـــح

را بدســـت گـــرفت فکـــر

کردم کــه یــا حکـ حجــاب در کــدام ســوره خواهــد بــود؟ اگــر مــن رق گردانــی
کــن البتــه اعلیحضــرت بخــاطرش خواهــد مانــد کــه ایــن شــخص قــت مــن خــود
را ضــایع میکنــد .قــدری متحیــر شــده دفعتــا بخــاطرم رســید کــه یــه حجــاب در
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ســورۀ نــور بایــد باشــد .بســرعت ســورۀ شــریفه موصــوفه را یافتــه

یــت حجــاب را

قرائت کــرده خالصــه مضــمون نــرا بحضــور عــرض کــردم هـ اظهــار نمــودم کــه
تفصــیل ایــن در کتــب احادیــث تفاســیر فقــه حنفــی موجــود اســت .اگــر قــت
مســاعد باشــد بحضــور عــرض میکــن هــ اینقــدر بایــد بگــوی کــه نپوشــانیدن
ر ی زنهــا موافــق سیاســت داخلــی افغانســتان نیســت برداشــتن پــردۀ َس ـتر خانمهــا
موجــب برخواســتن شــعلۀ انقــالب تنفــر قلــوب میگــردد .چــرا اعلیحضــرت ایــن
امــر را معطــل نمــی گنارنــد چــرا در مســائلی کــه بموضــوع ترقــی اســتقالل
ملت هیچ ربط ندارد ،می پیچند؟"
اعلیحضــرت" :خــوب اســت شــما فــردا بســاعت چهــار بجــه عصــر کتابهــا را همــراه
بیا رید که در این مسئله مناکره کرده فیصلۀ قطعی نرا امضأ نمای ".
مجلــو منحــل گردیــد .در ایــن مجلــو قــای فــیض محمــد خــان زیــر معــارف
ه ـ حاضــر بودنــد زیــرا ایــن موضــوع بواســطۀ مکتــب مســتورات بــه زارت معــارف
ه ارتباط داشت تا مکتب مستورات را بعنوان مکشوفات معرفی نمایند.
در ایــن قــت مــن در بیکتــوت پغمــان بــودم حضــرت موالنــا عــادت داشــتند بعــد
از فــرا شــغل ماموریــت همــه ر زه مــرا ســرفراز میفرمودنــد .امــر ز ه ـ حضــرت
موالنا قــرار عــادت خــود بخانــۀ مــن در قلعــه میــر اقــع در بیکتــوت تشــری

ردنــد

در مــورد مــناکرۀ خــود بــا اعلیحضــرت صــحبت کردنــد .ا شــان بــیش از حــد
مغمــوم محــز ن بودنــد .چــون اعمــال ناشایســت د لــت امــانی مثــل حلقــه ای کــه
همــواره در سلســله افــز ده گــردد ،یکــی بعــد دیگــر ظهــور مینمــود باالســتمرار
احکــام مخــال

شــریعت منــافی طبیعــت ملــت صــادر میگردیــد ،بــه حضــور

حضرت موالنا عرض کردم که:
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"من با شما همفکر همخیال هست

عزم داری بهر ذریعه ای که باشــد پادشــاه را ار

این سیاست منع کنی  .پو در مسئله ای که عمریست تبادل افکــار نمــوده ایـ  ،رأی
جناب شما چیست؟ یا داخل عملیات شوی

یا امر ز را بفردا انداخته صبر کنــی ؟"

فرمودند که:
"زیاده ازین زندگی در تحت سلطنت اینطور شخص جائز نیست میبایــد عملیــات را
شر ع کنی  .در نصورت امکان دارد که اعلیحضرت از این خیال باطل خــود رجــوع
کند مملکت ملت دچار اضطراب انقالب نگردد ما شما ه چندی براحت
ٌعمر بگنرانی نزد ضمیر خود مسئول نباشی ".
ر ز بعد قراریکه ذکر شد حضرت موالنا بقصر با بــاال رفتــه یکجلــد کتــاب (عینــی)
را بــا خــود بــرده

یک نسخه تفسیر (حسینی) شــری
شرح صحیح (بخاری) شری
بحضور اعلیحضرت دادند گفتند که من َحســب عــده حاضــر شــده ام تــا مجلــو
دیر ز به فیصله قطعی برسد .لی اعلیحضرت که از مجلــو ا ل دانســتند رأی رئــیو
صاحب تمیز مطابق خواست ا شان نیست ،مجلو را بفردا معطــل فــردا را فرامــوش
نمــوده موالنــا را مالقــات نکردنــد تــا زمــانی کــه موالنــا محبــوس شــدند ،ن قــت
ع
اعلیحضرت شخصا از ا شان من استنطاق مینمود.
در خالل این احوال بحضــور بــرادرم حضــرت نورالمشــایخ صــاحب همـواره عــرایض
مینوشت

تنکر جواب عرض زبانی خود را میکردم ا شان را ازهمه احـوال رفتــار

حکومت گاه مینمودم .جواب خرینی را که حضرت ا شان نوشــته بودنــد بحضــور
موالنای شهید قرائت نمودم که خالصه مضمون ن اینست:
"درموضــوعی کــه از دیریســت مــناکرۀ فــی مــابین جاریســت ،مرقــوم میشــود:
اهــالی افغانســتان را ســراپا منافقــت اســتیال کــرده هــیچکو بــا هــیچکو از راه
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صداقت رفتــار نمیکنــد هـ نقــدر فریفتــۀ مــال دنیــا هســتند کــه بمقابــل پــول نقــد
اعتنائی بــه دیــن مقــدس اســالم ندارنــد .از ن ســبب مصــلحت ایــن فقیــر نیســت کــه
شــما عملیــات را بمقابــل حکومــت شــر ع بنمائیــد ،زیــرا میــدان کســی بــا شــما
همدســتان نمیشــود زحمــت شــما نتیجــه نمــی دهــد .عــال ه بــر ایــن مــن اســتخاره
الثــانی الشــیخ

کــردم بــرای مــن از حضــور ر حانیــت حضــرت المجــدد الــ

االحمــد الفــار قی رحمــت اللــه علیــه) منــع معلــوم شــد هــ ایــن امــر منکشــ
گردیــد کــه حکومــت موجــوده عنقریــب مستأصــل میگــردد از طــرف دیگــر
شــورش انقــالب بــه افغانســتان قــدم نهــاده پادشــاه از تخــت مــی افتــد .پــو شــما
خود را باعث انقالب نگردانید که برایتان ضرر میرسد".
طوائـ

احمــد

حضرت موالنا فرمودند" :این د سال است که زحمت کشــیده ایـ
ع
زائی به قر ن علی الشأن عهد پیمان کرده اند .یقینــا اصــل اقعــه بســمع حکومــت
رسیده تا یکدرجه ذریعــه اشــخاص خفیــه مایــان را تعقیــب کــرده انــد ،اگــر داخــل
عملیات نشوی ه یقین است که حکومت در صــدد انتقــام بر مــده بهــر ذریعــه مــا
معاهدین ما را تحت فشار رده برای همگی ضرر میرساند .نوقت با همگی عقده
های قلب از دنیا خواهی رفت اکثر معاهدین ما را مالمت کرده خواهند گفــت کــه
چــرا د ســال مایــان خــود را بزحمــت گرفتــار ســاخته در نتیجــه همگــی را بقتــل
رسانیدید؟ بنا براین باید سعی خود را با اتمام برسانی  ،نطرف تفویض امور بحضــرت
خدای قدیر (ج) است ".بعد این حکایت ظری

را موالنا بیان کردند:

"شخصی گوسفند های خود را در زمین همسایه خود رها کرد تــا کــه بــه انــدازه یــک
جریب نرا تل

نمودند .قتی که صــاحب زمــین بــه مالــک گوســفندان گفــت کــه

گوسفند های شما یکجریب رشقۀ مرا خوردند ،مالک گوسفند گفت کــه گوســفندی
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داخل نشده بود تنها یک بره بزمین شما در مده بود .صاحب زمین گفــت :حــال کــه
یک جریب رشقه تل

شده شما می گوئید که یــک بــره بــوده ".یعنــی حــال کــه مــا

همگی ماده شده ای  ،حضرت نورالمشــایخ صــاحب میفرماینــد کــه صــبرکنید ".بعــد
ازاین مناکره بحضور برادرم چنین عرض کردم:
" نچه مصلحت جناب شما بود قرار عنایت نامه حــالی گردیــد ،امــا از نجائیکــه امــور
ع
کشفی بمقابل شرع مصطفوی مقا مت کرده نمیتواند بحک (من رأی مــنک منکــرا
فلیغیره بیده ان ل یستطع فی بالسانه ان لـ یســتطع فبقلبــه هوالضــع

االیمــان)

ماموری تا در منع منکرات اعالی کلمۀ حق بقدر مقد ر کوشش نمــائی  .لــنا مــن
بسمت جنوبی ر انه میشوم کوشش مقد ر خود را بمصرف میرسان

میدان کــه از

این د امر یکی اقع میشود:
ا ل – حکومت اعلیحضرت از اعمــال مخــال

اســالم عنعنــات خــود دســت مــی

کشند.
د م – من اشخاصیکه با من همفکر هستند حک بتقــدیر میــدهی

بــا زنــدگی داع

خواهی کرد .در هر د صورت عنر ما بحضور حضرت خدا ند قــدیر (ج) رسـوله
البشیر (ص) خواسته میشود این کلمات را بحضور برادر گرامی خود نوشت :
"اگر برای من ضرر رسید حضور شــما همــین عریضــۀ مــرا نــزد خــود بطــور متمســک
ح فاظت نمایند .اگر کسی از نزدیکان یا حضرت مقدسه الده صاحبه ام به حضــرت
شما اعتراض کنند کــه شــما بحیــث رئــیو عائلــه چــرا محمــد صــادق بــرادر خــود را
ممانعت نکردید؟ در ن قت همین نوشتۀ مــن جـواب اعتراضــات را میدهــد ".بــرادر
بزرگوارم حضرت نورالمشایخ صاحب حینیکه عریضــه ام برایشــان رســید ،زرده شــده
ع
مختصرا این جواب را نوشتند" :من نچه را که مصلحت دانست نوشــت  ،درصــورتیکه
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شما خود را از من کرده فهی می پندارید هرعمل را که اختیار می کنیــد ،مختاریــد".
حینیکه این جواب برای رسید دچار حیرت شده باخود فکر کردم که کــدام طــرف را
اختیار نمای  :یکطرف بربادی مؤسسات اسالمیه شـوارع اعــالم شــریعت محمدیــه
علی صــاحبه الـ

صــالة تحیــو طــرف دیگــر خــالف رزی از نصــایح حضــرت

لینعمت برادرم خوف هالک جود.
بالخــره بــه نســبت خــدمت شــریعت مخالفــت بــا امــر بــرادرم حفاظــت نفــو
خــودم را ســهل دانســته بعضــی از د ســتان را کــه بنلــرم صــادق مــی مدنــد ،بــرای
اهــالی ســمت جنــوبی فرســتاده نهــا را اقـ

کــردم کــه مــن عــزم مصــم نمــوده

اینــک در همـــین چنــد ر ز قـــرار عــده ر انـــۀ ن ســمت میشـــوم .شــما هــ
سررشــتۀ تجمــع اتفــاق خــود را بقســ مخفیانــه بنمائیــد .در همــین قــت کــار
ر ائی بــرای تجلیــل جشــن اســتقالل یــا غازمخالفتهــا بــا شــریعت ،ا قــات بــی پــرده
گــی د شــیزگان بــا عصــمت ،ان تمــوج فتنــه خســارت ،تــر یر بــدعت زمــان
تجــا ز بــر نــوامیو ملــت فــرا رســید ر ز جشــن را جرائــد افغــانی بســمع ســکنۀ
کابــل رســانیدند .مــن درایــن قــت در بیکتــوت بــودم ر زانــه از ا ضــاع مخــالفی
کــه در ایــام جشــن بلهــور میرســید ،مــی شــنیدم ب دیــده را بــا خــون جگــر از
چشــ جــاری مینمــودم بــه انتلــار صــول جــواب معاهــدین شــب ر ز را بــا
بیقراری می گنرانیدم.
در عــین زمــان حکومــت همگــی کــار هــا را بدســت جوانــان بــی تجربــه پیــران
جاهــل ســپرد نهــا هـ بــا کمــال مســرت کــردار ناهنجــار شــهریار پیــر کفــار را
بطیــب خــاطر تلقــی نمــوده چنــد گــام بیشــتر مرحلــه پیمــای گمراهــی گردیدنــد.
قراریکــه مــی شــنیدم جوانــان مســلمان شــبها بــا زنــان زیبــای افغــان ،خوبر یــان
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لمـــانی عشـــق

ترکـــی پـــاریو انگلســـتان مـــه لقایـــان ر ســـی ایتـــالی
میورزیدنــد شــراب ارغــوانی را در ســاغر بلــورین شــامیده َعلــ شــناعت مــی
افراختنــد .ایــن حیــات فــانی را جــا دانی تصــور کــرده قعــی بــه احکــام حضــرت
مالــک الملــک نمــی گناشــتند .اینــک حکــایتی را کــه از زبــان ســردار شــیراحمد
خان شنیده ام مینویس  .ی حکایت میکرد که:
" قتی در ار پا برای خرید اسلحه اقامت داشت  ،حسب الحک حکومت افغانیــه بایــد
با محمود بیگ طرزی ،زیر مختار افغانی در پاریو مناکره می کــردم .در یکــی از
مالقاتها قای بیگ مرا در یکی از هوتلهای پــاریو بــه نوشــیدن چــای دعــوت کــرد.
چون به هوتل رفت ســاعتی نشســتی  ،حضــرت محمــود بیــگ بــه یکــی از مهر یــان
َ
فرانسوی که در هوتل خدمه بود ،امر کرد که یک بوتل (خمر هوش ربا) حاضر کند.
خدمه رفته مطلــوب ایــن مــرد مســلمان ریــش ســفید را بســرعت حاضــر گردانیــد
همینکه باده به مجلو مد ،حضرت محمود بیگ قدح را برداشته به من تکلی

بــاده

نوشی را نموده خود ساقی شدند .منکه عادت نداشت عنر خواست  .همینکــه مــرا
مخال

مناق خود یافتند با تمسخر گفتند:

"ای فرزند هنور دماغت غبار لود است ئینۀ غفلت خاکســتر انــد د ســخنان باســتان
در حافله ات جاگیر گردیده ازاین مایۀ طرب یعنی شــراب صــاف پرهیــز مینمــائی،
کجاست بهشت کدام است حور سلسبیل (چشمه ای در بهشــت) ".بعــد بطــرف
هوتل ماهر ی فرانسوی اشاره کرده گفت" :این است بهشت ایــن اســت حــور
این است سلسبیل ".سپو قدح را برداشته تا جرعۀ خر نوشیدند چش از اغیــار
حضار پوشیده باالی رام چوکی غنودند .من با مالحلۀ این حالــت خیلــی بــر شــفته
شده زیاده از ن تحمل نکرده از هوتل بر مدم ".انتهای کالم شیراحمد خان...
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خواننده های گرامی میتوانند از کلمات حاالت این پیرمرد محمــدزائی کــه خــود را
ُ
عقل کل مؤسو ترقیات افغانستان میشمرد ،حــال جوانــان بــی تجربــه بــی علـ
مست شهوت افغان را در داخل خارج خاک مقــدس اســالم قیــاس کننــد .اگرچــه
پرده برداشتن از احوال اطوار مسلمانان یک امر قابل تحســین نیســت لــی بنلــر مــن
کسی که تاریخ حیات خود را می نویسد ،باید دیده ها شــنیده هــای خــود را بــد ن
ک

کاست تحریر نماید زیرا مؤرخ نباید حقایق را بپوشاند ،لــنا مجبــورم تــا بعضــی

چیزهائی را که نباید نوشت ،بنویس

تا اندازۀ شما را ازحاالت اعمال اعلیحضــرت

ام ان الله خان اشخاصی که در د لت ایشان نقش های مه داشتند ،بــا خبــر نمــای .
بعد شما حک صادر کنید که یا درحرکت انقالبــی کــه از مــن ســر زد ،حــق بجانــب
بودم یا نه.
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علل انقالب علیه دولت امانی
سلطنت امان الله خان از طریق راثت یا الیت عهد یا ریاست خاندان شاهی نیامده
بود ،بلکه از طریق اسالمیت دیانت که ظاهرا خود را به این د صفت متص

ساخته

بود از طریق محبتی که با عامه مردم مینمود صاحب تاج تخت گردیــد .متاســفانه
نه تنها ی قدر قیمت این چیزها را ندانست شــکر نعمــات متعــددۀ مــنع حقیقــی
(ج) را ادا ننمود بلکه بعد از سه سال پادشاهی ،امان اللــه خــان – کســی کــه ملــت ا را
پادشاه قلوب خود میدانستند ،تبدیل به پادشاه مغضوب ،بــدنام بــی اعتبــار گردیــد
ع
بعدا مقابل حبیب الله کلکانی ســقویها مقا مــت کــرده نتوانســت در ر ز ا ل مــاه
شعبان ســنه  ۱۳۴۸هجــری مطــابق جنــوری  ۱۹۳۰مــیالدی از ســلطنت اســتعفا نمــوده
بطرف قندهار فرار کرد .چرا پادشاه محبوب افغانستان مورد غضب ملت قرار گرفت
چرا د ست ا دشمن ا شد؟ در ذیل عواملی که باعــث انقــالب اســتعفای امــان
الله خان شد ذکر گردیده است.
اول :بعد از نکه حکومت افغانستان دارای استقالل گردید با د ل دیگــر در مقــام
همسری بر مد ،اعلیحضرت امان الله خان بعد از چندی شر ع بــه اصــالحات کردنــد
اما نه از طریق مشر ع خواهش ملت ،بلکه از طریــق غیرمشــر ع مخــال

طبیعــت

اهالی ،چه افغانستان ملتی است که با تمسک بدین اســالم شــهرۀ فــاق گردیــده بــه
سانی کسی نمیتواند این مملکت اسالمی را به یکی از ملل ار پائی تبــدیل کنــد .امــا
ع
امان الله خان خواست که ملت مسلمان غیور را دفعتا بــد ن هــیچ ســابقۀ از لبــاس
تمسک به دین مقدس اسالم عاری گرداند:
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 .۱امــان اللــه خــان در ابتــدا نلامنامــه هــای حقــوقی جزائــی را توســط
بعضــی از علمــا در کتــابی بنــام تمســک القضــاة االمانیــه چ ـاپ نمــوده
همگــی قضــات را مــامور ســاخت کــه خصــومت هــا را طبــق مــواد ایــن
کتــاب حــل فصــل نماینــد بــه کتــب شــرعی قــدی مراجعــه نکننــد.
اگــر کــدام قضــیۀ اقــع شــد کــه حکـ ن در ایــن کتــاب نبــود ،ن قضــیه
را بحضــور اعلیحضــرت اطــالع بدهنــد تــا نچــه را کــه صــالح ببیننــد ،امــر
صادر کنند.
 .۲قــانون جــزا را طبــق قـوانینی کــه در ترکیــه بــود ،ترتیــب داده حکـ قطــع
دســت ســارق کــه یکــی از حــد د منصوصــۀ قــر ن مجیــد اســت ،از م ـواد
نلامنامــه خــارج گردیــد( .دســت دزد قطــع نشــد – دزد پادشــاه شــد).
عبدالله المجددی

 .۳تعزیـــرات شـــرعی کـــه محـــد دیت ن در کتـــب دینـــی نیامـــده بـــود
شریعت غــرا بــه پادشــاه یــا نائــب ا اختیــار داده بــود تــا مناســب قــت
موافـــق حـــال مجـــرمین تعیـــین تعزیـــر را بکنـــد ،در نلامنامـــۀ جـــزا ایـــن
تعزیرات را معین محد د نمودند.
 .۴نکاح صغیره را ناجائز قرار دادند.
ع
ع
 .5تعدد ز جات را ا ال مشر ط در اخیر تقریبا موقوف کردند.
 .۶دستار قضات شریعت را به کاله فرنگی تبدیل نمودند.
 .7برقع (چادری) زنها را از سر ر ی شان کشیدند.
 .۸ر ز جمعــه را کــه از عهــد خالفــت ســیدنا حضــرت عمــر رض اللــه عنهــه
ر ز عبــادت اســتراحت قــرار داده شــده بــود بــه ر ز پنجشــنبه تغییــر
دادنـــد کـــه همگـــی مـــامورین ر ز پنجشـــنبه رخصـــت اداره هـــای
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ع
حکومــت تعطیــل میبــود ر ز جمع ـه عمومــا بــاالی کــار حاضــر اداره
ها باز میگردید.
 .۹بر پـولیو امــر صــادر در رهگــنر هــای عمــومی اعــالن نصــب شــد کــه
اگــر بعــد از ایــن شــخص بــا دســتار از خانــه بیــر ن شــد ،پولیســها بــا ا
مقابله نمایند د پیسه جرم دستار پوشیدن را از ا بگیرند.
 .۱۰لبــاس هــای عــادی ملــی همگــی طبقــات را موقــوف کــرده امــر صــادر
نمودنــد کــه دکانــدار جــار کش ســبزی فــر ش ســاربان شــبان
محــافلین شــبگرد همگــی قتیکــه داخــل شــهر کابــل میشــوند بایــد
دریشی پوشیده کاله فرنگی یا الاقل کاله بسر داشته باشند.
 .۱۱اگــر از دســتار چــپن یــا لباســهای طنــی اســتفاده میکردنــد بایــد جــرم
میپرداختنــد .ایــن اجــرا ت بــی فایــده بــی اســاس موجــب تنفــر طبقــات
عامه گردید.
دوم :جوانان را به عدا ت بــی احترامــی بــه پیــران ترغیــب مینمودنــد ،حتــی خــود
اعلیحضرت ر زیکه از کابل بطرف ار پا ر انه میشــدند ،نصــیحتی کــه بــرای حضــار
نمودند این بود که جوانان را مخاطب قرار داده فرمودنــد کــه "ســالخورده گــان افغــان
دشمن های داخلی بدخواه ترقی فعالیت شــما جوانــان انــد ."...علمــا را مســخره
مینمودند ،باالی ریش دستار می خندیدند ،نلریۀ بلشویکی ر ســها را بــه جوانــان
تزریق میکردند .حرمت شریعت را تا جائی کــه امکــان داشــت مــی شکســتاندند .از
نماز خطبۀ ر ز جمعه تنها پر گرام نرا بیان میکردنــد
نماز جمعه تعبیر میکردند
مساجد بزر

نــرا بصــفت عبــادت ادای

زیرهای جاهل را امر میکردند که در ر زهــای جمعــه بــه

که محل زیــارت اجتمــاعی نمــازگزاران میبــود ،رفتــه امــام خطیــب
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شوند .نها ه با ریش تراشیده قیافۀ نفرت انگیز باالی منبر رفته بعــوض عــظ
نصیحت هنیان میگفتند .امان اللــه خــان خـوانین صــاحبان عــزت خانــدانهای بــا
احترام نسب را ذلیل بی اعتبار ساخته اشخاص الابالی را ماموریت میدادند همــه
قت می گفتند که "من استخوان بکار ندارم ".یعنی صــاحبان نســب را کــار نمیــده .
ظیفــه مســتمری خـوانین علمــا را قطــع نمودنــد بــدگوئی از علمــا مشــایخ در
مجالو عمومی خصوصی جزئی از عادات ا شان شد از حریت مســا ات ،بــی
دینی الحاد تراشیدند .این اعمال  -رؤسای قبایــل مشــایخ علمــا را از حکومــت
متنفر گردانید باعث شد تا بعد از پنر سال ســلطنت امــان اللــه خــان ،اهــالی ســمت
جنوبی علیه حکومت شورش کنند تقریبا ده ماه با حکومت جنگیده باعث بســی
خسارتها گردیدند .بالخره حکومت غالــب شــد ســرکردگان انقــالب را بــا عهــد
پیمان بکابل رده محبوس ساخت ،اما تمام علما را بقتل رسانید مال عبدالله مرحوم
َ
(مشهور به مالی لنگ) را (با نکه بقر ن عهد کرده بود که ا را عفو میکند) همراه بــا
چهل نه نفر از مشایخ علما در یکر ز گلوله باران نمود .عال ه بر ن اشــخاص بــا
نفوذ لوگر ،ردک ،زرمت کتواز را بکابل رده بعضی را مقتول برخی را محبوس
نمود عائله ا الد علما مشایخ مقتول را به دیگر نقاط مملکت با حالت رقــت بــار
تبعید نمود .بدین صورت تش بغض انتقام را در قلوب ملت افر خت ،تشی کــه
در انقالب د م در همه شهرهای افغانستان شعله ر شد باعــث ســقوط د لــت امــان
الله خان گردید.
سوم :امتیازات مادی معنوی قوای عسکری را کاهش دادند .اگرچه اعلیحضرت
امان الله خان در ابتدای سلطنت خود بخــاطر مقابلــه مغلــوب نمــودن کاکــای خــود
نصرالله خان ،معاش عسکری را دفعتا از د ازده به بیست ر پیه کابلی بلند بردند کــه
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یکی از دالیل عمدۀ سقوط نصرالله خان محسوب میشود ،اما بعــد از ســه چهــار ســال
دفعتا معاشات عسکری را از بیست ر پیــه بــه چهــارده ر پیــه پــائین ردنــد هرقــدر
اشخاص خیرخواه از جمله زیر حربیۀ قت محمد نادرخان (نادرشاه شهید) کوشــش
کردند تا معاشات عسکری تنقیض نیابد ،امان الله خان به مشورۀ نهــا گــوش ندادنــد.
ع
صرف اینقدر سیاست بخرج دادند گفتند کــه معــاش عســاکری کــه جدیــدا جلــب
میشوند ،چهارده ر پیه معاش عساکر سابقه همان بیست ر پیه باشد .بــه تعقیــب ن
امر صادر شد تا عساکر جدید جلب شود .دیــری نگنشــت کــه در سرتاســر مملکــت
افراد تازه برای خدمت عسکری جلب گردید .سه سال بهمــین قسـ اجــراأت میشــد.
در سال هفت امان الله خان پیشنهاد کرد تا حکومت بــرای عســکری افغانســتان ماننــد
دیگر ممالک ،لباس طعام همچنان ماهانه شش ر پیه برای مصارف شخصی شــان
بدهد .این بار زیر حربیه مخالفت نمــود گفــت کــه هنــوز د لــت افغانســتان تــا ن
درجه منل نشده که افراد لشکری را عال ه از معاش غنا لباس ه بدهــد راضــی
نگهدارد چون تهیه نان لباس برای نها مبالغ هنگفتی را ایجاب میکنــد .شــاید بهتــر
ب اشد که معاشات نها را ه به بیســت ر پیــه ارتقــا بــدهی  .الکــن اشخاصــی کــه در
ظاهر میخواستند همۀ امور مملکــت را مطــابق ار پــا پــیش ببرنــد لــی در بــاطن نمــی
خواستند که سلطنت امان الله خان پایدار باشد ،اعلیحضرت را ادار نمودنــد تــا بــرای
عساکر نان لباس فقط شش ر پیه در ماه بدهد.
بدین ترتیب در حالیکه مصارف د لت برای هرعسکر از بیست ر پیه بــه چهــل پــنر
ر پیه باال رفت ،برای خود عسکر تنها شش ر پیه داده میشد کــه ایــن مقــدار پــول بــه
هیچ صورت برای کمک به خانواده های عساکر کافی نبود .طعام عســکری عبــارت
بود از یک قرض نان ،یک لقمــه گوشــت در ب گــرم مــرچ دار کــه نــام نــرا شــوربا
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ُ
گناشته بودند هفته د بار برای هر هفت نفر یک طشت برنر لک ماش دار در ب
محبوس بودم ،این طعام را بچش خود دیدم

جوش داده شده .من قتی در قلعۀ ار

گ اهگاه از پهره دار های خود گرفته می چشیدم .این نان سپاهی هــائی بــود کــه از
جملۀ عساکر حضور خاص محسوب میشدند .طبق مقررات جدیــد بــرای عســاکر
باید سال د بار لباس زیرپوش (پیراهن تنبان) داده میشد اما نها در د سال ه لبــاس
را نمی دیدند یونیفورم عسکری را با بدن برهنــه میپوشــیدند .ضــع ر حــی عســاکر
بسیار خراب تر بود زیرا پســران خوردســال بــی عقلــی کــه از مکتــب حربیــه فــار
منصــب دار میشــدند ،عســاکر را بــرای ادای نمــاز اجــازه نمیدادنــد .مــن زمــانی کــه
محبوس بودم بچش خود دیدم که عسکر نماز میخواند منصب دار امده یک مشت
محک به کلۀ ا زده گفت" :تو چرا ظیفۀ اصلی خود را گناشته بکار دیگــر مشــغول
شــده ای؟" .گویــا ظیفــۀ عســکر اینســت کــه ا امــر منصــبدار را بــر ا امــر حضــرت
پر ردگار (ج) مقدم بداند حقوق اسالم را پامال کند العیاذبالله .پو عسکری که
گرسنه برهنه باشد چطور حیات خود را بخطر انداختــه بــه ر ز جنــگ قــدم پــیش
میگنارد؟

زر بده مرد سپاهی را که تا سر بدهد  ---گرش زر ندهی ،سر بنهد در َعال
همان بود که در نتیجۀ این ناعاقبــت اندیشــی ،در انقــالب د م کــه توســط ســقوی هــا

صورت گرفت ،تقریبا ده هزار عسکر منل

مجهز با لـوازم حربــی د لــت امــان اللــه

خان ،بمقابل صد نفر مقا مت نکرده بــر ز ا ل مــاه شــعبان مطــابق  ۱۳جنــوری ۱۹۲۹
میالدی به قت طلوع فتاب بعضی اسلحه خود را به افراد حبیب الله کلکانی تســلی
کردند بعضی همراه با اسلحه بطرف خانه های خود فرار کردند .معلــوم اســت کــه
حکومتی که ملت را از خود زرده نماید در عادات دینی ملی مردم مداخله نمایــد
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عساکری که ر ح حکومت نگهبــان هیبــت پادشــاه انــد ،گرســنه برهنــه باشــند،
نمیتواند پایدار باشد .پس تعجب در این نیست که چرا دولت اماان اللاه
خان سقوط کرد بلکه عجیب این است که حکومت امان اللاه خاان
چطور ده سال دوام نمود.
چهاارم :اعلیحضرت قبــل از پادشــاهی در د ســال ا ل ســلطنت خــود بــرای منــع
رشوت خیلی توجه داشتند اما بعد از ن مامورین د لت از زیر تا پــائین رتبــه هــا همــه
شر ع بگرفتن رشوت کردند .نمیــدان کــه امــان اللــه خــان از ایــن موضــوع گــاهی
داشت یا اغماض میکرد یا اینکه احواالت بــرایش نمیرســید .پســتهای د لتــی بطــور
علنی خرید فر ش میشد .این حالت اعتماد ملت را نسبت به حکومت از بین برد تــا
جائیکه ملت حکومت را دشمن مردم دانست حق ه داشت زیرا حکام قضات
دیگر مؤظفین د لت همینکه بـه منصــب میرســیدند ،شــر ع بگــرفتن رشــوت دســت
درازی به اموال مردم میکردند صاحبان عزت ثــر ت را تهدیــد کــرده پــول شــان را
بغارت میبردند .این جرم جنایات بحدی زیاد شد که سراســر مملکــت را بــی امنــی
فراگرفت .دزدان راهزنان که از هرگوشه سر بــر رده بودنــد ،مــورد حمایــت حکــام
قرار میگرفتند تا از مال دزدی سهمی داشته باشند که فعالیت هــای گــر ه حبیــب اللــه
کلکانی شاهد این مدعاست .حبیــب اللــه ســید حســین از ســمت شــمالی بودنــد
حد د پنر سال با جمعیت خود از کوتل خیرخانه الی کوهستان حکمرانــی میکردنــد.
َ
این گر پ علنا صاحبان ثر ت تجار را تهدید میکردنــد کــه برایشــان پــول بدهنــد
گرنه سر مال شان برباد خواهد شد

نها ه از ترس پول را در قت تعیین شــده بــه

موضع معین میرســانیدند .اگــر قــدری تــأخیر میکردنــد شــب همــان ر ز خودشــان را
میکشتند اموال را تاراج میکردند حکومت امان الله خان یــا ایــن حالــت را نادیــده
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مقابله کرده نمیتوانست .در سراســر افغانســتان حالــت تــرس

میگرفت یا از ضع

اضطراب حکمفرما بود تــا اینکــه بالخــره حبیــب اللــه کلکــانی از ضــع

حکومــت

استفاده کرده برپادشاه در پایتخت حمله کردند اما تا قتی که بــدر ازۀ شــهر کابــل
رسیدند ،حکومت اق
دزد مخفیانه از ار

نشد .در نتیجه بعد از یکماه محاربه خود پادشاه مثــل یــک

فرار کرد دزد چــون پادشــاه بــر تخــت ســلطنت جلــوس نمــود.

بدین ترتیب به همین سادگی حکومتی از بین رفت که گمان میکــرد صــاحب قــدرت
فوق العاده است پادشاهی که در نطق های خود همـواره تاکیــد میکــرد کــه" :اگــر
هرکو بطور رغبت از افکار من پیر ی میکند خوب اال به نوک شمشیر عسکر دلیر
خود پر گرام ها خط مشی خود را تعقیب نموده به خــر میرســان

از کســی بــی

هراس ندارم ".پس تعجب در این نیست که چرا دولت امان اللاه خاان
سااقوط کاارد بلکااه عجیااب ایاان اساات کااه حکوماات امااان اللااه خااان
چطور ده سال دوام نمود.
پنجم :تأسیو مکتب مستورات یکی از عوامل قوی انقالب بشمار میر د .اگرچه از
نگاه دین اسالم هیچ مانعی برای تحصیل عل برای زنها جود نــدارد بلکــه بــه اســاس
حدیث شری

"طلب العل فریضو علی کل مسل

مرد ها زنها را به تعلی عل مکل

مســلمه" شــریعت مقــدس اســالم

ساخت .چرا زنها از تعلی علــوم محــر م باشــند؟

برای زنها تحصیل علـ بخــاطری کــه احکــام مســلمانی را بداننــد ،احکــامی را کــه
دانستن نها در خصوص ر زه نماز حــر بــرای زنهــا حتمــی اســت ،امورخانــه
تربیۀ ا الد را بد ش دارند ،اجب فرض است .ا لین زنــی کــه بصــفت یــک معلـ
عال شهرت دارد ،حضرت بی بی عایشه صدیقه (رض) است که از حضــرت رســول
ِ
الله (ص) احکام را یاد گرفته به زنهای اصحاب ِکرام از پشت پرده به مردها تعلی
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میدادند .حضرت پیغمبر (ص) اصــحاب ِکـرام را امرفرمودنــد کــه احکــام دیــن را از
حضرت بی بی عایشۀ صدیقه (رض) بیاموزند (خن ا شــطردینک مــن هــنه الحمیــرا).
لیکن شرط ا ل اینست که تعل

تعلی باید بطور صحیح باشد از فتنه فساد مأمون

مصئون .مردها میتوانند به محارم خود احکام دین را تعلی بدهنــد ،درغیــر ن معلـ
باید از طبقۀ زن باشد تا بتواند زادانه از احکام دین مسائل دینی کــه مربــوط بــه زنهــا
میشود صحبت کند .زنها ه باید بعد ازعلوم دینی علوم دنیــوی را بیاموزنــد .حضــرت
بی بی خدیجه (رض) تجارت میکردند درین فن بسیار مهارت داشتند در ن زمــان
یکی از بهترین تجاران مکۀ معلمه بشمار میرفتند .زنها میتوانند حتی فنون حرب را از
محارم خود بیاموزند تا در قت ضر رت از عهدۀ خــدمت جهــاد بر مــده بتواننــد یــا
اقل به زخمی ها کمک کنند .اما شرط اساسی این است که تعلیمات دنیوی موجــب
فتنه فساد نشود در همه حال از احکام دین مبین اسالم پیر ی کند.
متاسفانه اعلیحضرت امان الله خان در تأسیو مکتب مستورات این احکام را مراعــات
نکردند شاگردان بعوض عصمت عفت ،بی دینی اعمــال خــالف را موختنـد
پدر ها مادر ها منفعل شدند .در موقع عصر دختران با پســرانی کــه از مکتــب امــانی
فار میشدند با حاالت عجیب باه اخــتالط میکردنــد .ایــن ضــعیت مخــال
اسالم که با غیرت

دیــن

بر ی مردم بازی میکرد باعث گردیــد تــا همــه از د لــت منزجــر

گردند نه تنها مکتب مستورات بلکه معارف مکاتب را بانی الحاد بدانند .اقعیت
این بود که تعدادی از این مکاتب هرر ز گامی بسوی بی دینــی مــی گناشــتند دیــن
اسالم را مانع ترقی معرفی میکردند نمی خواستند بدانند که دین اســالم ا لــین دینــی
است که انسان را حریت موخت ا را بسوی عمل کوشش دعوت کرد .در دین
اسالم زنان ،که قبال خرید فر ش میشدند ،صاحب میرا گردیدند ،در قبول شــوهر
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رضای نها شرط گردید ،در ثواب عقوبت خرت مثل مردان برایشــان درجــه رتبــه
اعطا گردید در خانۀ شوهر صاحب اختیار ستون خانه گردیدند .دین اسالم بــرای
زنها حیات تازه بخشــید امــا در حــد د عصــمت عفــت ،زیــرا خــالق کائنــات بــرای
هرمخلــوق خــود خصوصــیات جداگانــه خلــق کــرده اگــر مخلــوق از دائــرۀ ایــن
خصوصیات پا بیر ن گنارد ،مورد انتقاد قــرار میگیــرد .یعنــی همــان طــوری کــه مــرد
صفات زن را داشته نمی تواند ،زن ه مرد شده نمی تواند.
ششام :نفاق د ر ئی در بین مرین مامورین ،در بین پادشاه رعیت بین شــاه
زرا بدرجۀ رسید که دیگر هیچکو بر هیچکو اعتمــاد نمیکــرد .اعلیحضــرت بــا
هرکدام از زرأ غیبت زیر دیگری را میکرد در بین زرا این نفاق بدرجۀ رسیده بــود
که هرکدام در اذیت بدنام کردن دیگری کوشش میکرد .این نفاق باعث گردیــد تــا
هرکو برای خود بنفع خود کار کند زمینه برای بوجود مدن پارتی های مختلـ
مهیا گردید .متعاقب ن هر پارتی برای برانداختن دیگران ســعی میکــرد تــا بــه پادشــاه
فاداری خود را نشان دهد ،اما قتی متوجــه شــدند کــه پادشــاه بــا هیچکــدام از نهــا
صداقت ندارد هر یکی را علیه دیگری تحریک میکند ،شــر ع کردنــد بــه افــر ختن
تش انقالب رئیو هر پارتی گمــان میکــرد کــه زمــان اختیـار افغانســتان را بدســت
خواهد گرفت.
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احزاب سیاسی
اول – محمد ولیخان دروازی :قــویترین ایــن پارتیهــا را محمــد لیخــان کیــل
شاهانه اداره مینمود پر گرامی که این پـارتی داشت همانــا سیاســت بلشــویکی ر س
بود بو که میخواستند محمد لیخان به اس رئیو جمهورافغانسـتان معرفــی شــود.
لنا با حبیب الله کلکانی حینیکه امان الله خان بــه ار پـــا بــود مجلســها کــرده بــرای
احدا انقالب پـر گرام ترتیب دادند .این پارتی در بــین خــود ســه تقســی شــده بــود
(مشر طه – جمهوری  -بالشویکی) هرکدام یك رئیو ه داشتند لی چون همه پیر
ع
یک عقیده بودند ،ظاهرا اتفاق داشتند چون هدف مشترک داشتند ن ایــن بــود کــه
پادشاه نباشد اگر باشد اختیار نداشته باشد .امان الله خان ه زمانی که شهزاده بود
با این پارتی هــا موافــق بــود بکمــک همــین هــا نقشــۀ قتــل امیرحبیــب اللــه شــهید را
کشیدند ،بار ا ل ناکام شدند بار د م بمقصد خود رسیدند .همینکه امان اللــه خــان
برتخت مملکــت نشســت از یکطــرف بــا اینهــا سرشــورمیداد از طــرف دیگــر پــارتی
پادشاه خواه را تشکیل داده کوشش کرد تــا پارتیهــا را از همــدیگر بترســاند خــودش
بخیال خود کامر ائی کند لی همه از سؤ نیت پادشاه اق

گردیده در جســتجوی

فرصتی برای برانداختن امان الله خان بودند.
دوم  -علی احمد خان :علی احمد خان پسرخوشدل خــان ،پســر مامــای امــان
الله خان میشد خواهر بزر

امان الله خان ملقب به سراج البنات در حبالــۀ نکــاح ا

بود .علی احمد خان در عهد امیر حبیب الله خــان تقریبــا اختیــارات زارت داخلــه را
داشت .این شخص اگرچه خودش به تنهائی یک حزب مستقل بود با رؤسا قبایل
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سمت مشرقی طوری رفتار میکرد که هرکــدام نهــا بعــد از اینکــه در حکومــت بکــار
مشغول میشدند ،با ا بسیار صمیمی شده به ا کمک های مالی میکردنــد .ی در
بین علما رؤسای قبایل خوگیانی شنوار که در جالل بـاد مضــافات ن ســکونت
دارند هواخواهان زیاد بدست رده بــرای شــخص خــود داعیــۀ ســلطنت را داشــت.
امان الله خان ه ازین خیاالت ا اق

گردیده همـواره نگــران احـوال ا بــود امــا از

نفوذ ا بین قبایل گاهی داشت ،از همین سبب در انقالب ا ل که توسط مال عبدالله
مال عبدالرشید در سمت جنوبی حــاد گردیــده بــود قـوای عســکری حکومــت
بسرکرده گی محمد لیخان کیل اعلیحضرت در گردیز محصور شده انقالبیــون بــه
پـنر فرسخی دارالسلطنه رسیدند امان الله خان ،علی احمد خان را بــرای جمــع ری
أهالی سمت مشرقی به جالل باد فرستاد تا با تنلی قطعــات عســکری مــردم لشــکر
فراه نموده از راه سفید کوه به قوای انقالبیون درجاجی حمله نماید .علــی احمــد
خان در مدت ک قوای مکملی از قطعات عسکری مردمی تهیــه کــرده بعــد بــاالی
انقالبیون حمله کرد ،نها را شکست داد ،محبوسین را با خود بکابــل رد از طــرف
حکومت استقبال شایانی شد .ا با اینکار رسوخ اعتبار خــود را زیــاد تــر نمــود در
عین حال مال منال بسیار جمع ری کرد .حینیکه امان الله خان بسفر ار پا میرفت
علی احمد خان راه با خود برد زیرا میترسید که درغیاب ا باعث انقــالب نگــردد
بر سلطنت افغانستان تقلب ننماید .ی در ار پا با امان الله خــان بــود بعــد از ن بــه
صفت معتمد د لت به مصر رفت با حکومت نحاس باشا رئیو حزب فــد معاهــدۀ
صداقت عقد نمود .علی احمد خان در مجالو اشخاصــیکه نهــا را محــرم راز خــود
میدانست ،جزئیات سفر امان الله خان به ار پا را افشا نموده از اعمــال غیــر اســالمی
ملکه ثریا نورالسراج خواهر امان الله خان دیگرعایلۀ ا در پاریو دیگــر ممالــك
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ار پائی حکایتهای عجیبی مینمود .ی در صحبتی که بعد از بازگشت خود از ار پا با
من داشت ،ازاینکه از امان الله خان صداقت ندیــده بــود ،بســیار زرده بــود گفــت:
"من خیلی خطا کردم که با امان الله خان صــداقت نمــودم .مــن گمــان میکــردم ایــن
ع
شخص از اعمال مخالفه دست بردار مییشود چـنانچـه ظاهرا در حــین انقــالب مـواد
ع
مخالفت شریعت را که در نلام نامه ها درج بود از قرار اعال نها منسوخ نمــود باطنــا
ه ازعقاید سیاه خود توبه کرد ،لی در سفر ار پا برای معلوم شد که امان الله خان با
خدای بزرك پـیغمبر برگزیدۀ ا هیر یك عالقۀ اطاعت ندارد اگر ایــن دفعــه کــدام
فرصت بدست من بیاید البته نرا ضایع نکرده برعلیه حکومت صرف خواه نمود".
در انقالب د م که ازسمت مشرقی شــر ع اهــالی شــنوار بــر حکومــت شــوریدند
ع
قرارگاه عسکری غنی خیل را تاراج متعاقبا جالل باد را محاصره کرده بطرف کابــل
ر انه شدند در سرتا سر منطقۀ مشرقی کابل تش انقالب مشتعل گردیــد ،بــاز امــان
الله خان باعلی احمد خان از راه د ستی پیش مده ا را به رفــتن بــه جــالل بــاد
سرزنش شورشیها دعوت کرد .علی احمد خان چون منتلر این فرصت بود قبول کرد
از امان الله خان خواهش نمود تا محبوسین سیاسی مشرقی را عفو کند اجازه دهد
تا با ا یکجا بر ند امان الله خان مجبــور شــد همگــی محبوســین راعفــو نمایــد .در
جملۀ محبوســین اشــخاص محترمــی مثــل حضــرت ســید میرصــاحب جــان ،پادشــاه
صاحب رئیو مشایخ طریقۀ قادریه ،پسران سید مصطفی باشا ،سید حسین جان ،ســید
عباس باشا که درقلعۀ ار

محبوس بود ،ملك محمد جان خان خوگیانی ،ملك قیو

خوگیانی که از خوانین قوم خوگیانی بودند ،جود داشتند .علی احمد خــان همینکــه
به جالل باد رسید در ظــاهر بــرای حکومــت در بــاطن بــرای شــخص خــود داخــل
اقدامات شد تا قتیکه امان الله خان از کابل فرار کــرد ،علــی احمــد خــان امــر ز
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فردا گفته ا را بازی داد .بعد از استعفای امان الله خان ا ازمردم سمت مشرقی برای
خود بیعت گرفته خود را بــه لقــب (خــادم ملــت الــدین علــی احمــد خــان پادشــاه
ع
افغانستان) مسما کرد برسقویها حمله نمود ،لی اهالی مشرقی خصوصا خوگیــانی
شنواری که قوۀ زیاد سمت مشرقی راهمین د قــوم تشــکیل میــداد ،بخاطرعــدا تهای
شخصی د دسته گردیدند .یکی طرفدار حبیب الله کلکانی دیگـری طرفــدار علــی
احمد خان گردیدند .از جملۀ رؤسای این د قوم ملك قیو خوگیانی محمــد علــی
خان شنواری بکابل مده با حبیب الله کلکانی اتفاق کرده اپــو مراجعــت نمــوده
تش نفاق را در بین اهالی مشرقی افر ختند .متعاقــب ن قــوۀ عســکری علــی احمــد
خان که بسرکرده گی جنرال پـینه بیگ خان محمد گل خان برای تهاج بــه قـوای
سقویه بطرف کابل حرکت کرده بودند ،در حد د منزل خــاك جبــار بــا قـوای ســقوی
مقابله نمودند اما بعد از مــدت کوتــاهی افــراد کوهســتانی کــوه دامنــی کــه داخــل
قطعات عسکر مهاج بودند ،بخاطر ارتباطات قومی خود را به منصبداران حبیب اللـه
کلکانی تسلی نمودند ما بقی راه فرار را بطرف جالل باد پیش گرفتنــد .در نتیجــه
مردم د ر جالل باد برعلی احمد خان شوریده اموال ا را تاراج کردند خــود ا بــا
د پسر خود پای پیاده از راه کوهها به لغمان گریخته بحمایت بعضی از اقوام صافی
در پـشا ر بحکومت انگریز پناهنده شد .همینکه امان الله خان بعد از فرار بــه قنــدهار
بجمع ری اقوام درانی موفق شد د باره ادعای سلطنت را نمود ،علی احمد خــان
را بقندهار دعوت کرد .نامبرده ه قتــی بقنــدهار رســید کــه امــان اللــه خــان بــا قــوۀ
قندهاری درغزنی محاربه مینمود همینکه مدن علی احمد خان را برایش خبر دادند
حک کرد که ا را تحت مراقبت شدید حفاظت کنند .بعد از اینکه امان الله خان در
غزنی شکست خورد بمجرد صول قوای سقویها عساکر خود را گناشــته از نجـا
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بطرف بلوچستان فرار کرده خود را بحکومت انگریز تســلی کــرد ،علــی احمــد خــان
دفعۀ د م در قندهار ادعای سلطنت را نمود .بعد از یکهفته قـوای ســقویها بــه قنــدهار
ع
رسید ،شهر را محاصره کرد علی احمــد خــان گرفتــار شــد محبوســا بکابــل رده
شد .پـو از حد د یکماه حسب حک حبیب الله کلکانی علی احمد خــان ،کســی
که تا دم خر از ادعای سلطنت نگنشــت در ایــن راه ســر خــود را ببــاد داد ،ذریعــۀ
توپ شهید شد.
سوم – شیر احمد خان :ی پـسر سردار فتح محمدخان از عمو زاده های نــادر
شاه شهید بود .ا در زمان سلطنت امــان اللــه خــان رئــیو مجلــو شــورا بــود قــرار
هدایت امان الله خان حزب طرفدار شاه را تشکیل داد تــا بمقابــل حــزب محمــد لــی
خان اجرا ت نمایند .منلور امان الله خان از تشکیل این حزب صرف تخوی

محمــد

لیخان بود بو گرنه این پارتی مرکزیت اعتبار بین ملت نداشت ،صــرف چنــد
نفر از مامورین حکومت چند نفر از اعیان قــوم محمــد زائــی یعنــی خانــدان شــاهی
داخل این حزب گردیده با سخنان بی معنــی قــت خــود را ضــایع میکردنــد .پــارتی
محمد لیخان ه ازین حزب ترسیده خائفانه حرکت میکرد .مــن در همــان ا قــات
م یگفت که شیر احمد خان شبیه به نقاب ترسناکی است که هر قت امــان اللــه خــان
میخواهد اطفال خــورد ســال را بترســاند ،ایــن نقــاب را بــر ی خــود کشــیده

ازهــا

میکشد تا اطفال ترسیده خاموش شوند اما اضح است که اگر اینکــار تکــرار شــود در
اطفال تأثیر نمی کند ،مگر پارتی محمد لیخان اگر هزار بار ه این نقاب را بیننــد در
هزارم دفعه همان طور میترسد که در دفعه ا ل ترسیده بود.
چهارم – غالم نبی خان چرخی :ا پسر غالم حیدر خان مشهور به سپهســاالر
چـرخی یکــی از مشــاهیر رجــال افعانســتان بــود .مشــارالیه خیلــی عاقــل شــجاع
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صاحب سخا ت بود اما متأسفانه که به رشوت خوری بیباکی شــهره گردیــده هـ
در بین علما مشایخ نفوذ زیادی نداشت .در ابتدا با امان الله خان خیلی صــداقت
راست کاری داشت امان الله خان ه با ا درعهــد شــهزاده گــی زمــان پادشــاهی
خود زیاد محبت میکرد بلکه سبب شهرت سیاســی ا

خانــدان ا گردیــد .متآســفانه

که ا ضاع د گانگی امان الله خان برای همه کــو شــکار شــده بــود هیـــچ یــك از
د ستان ا بر ا اعتماد نداشتند .این شخص ه درخالل سلطنت امــانی مخفیانــه یــك
پارتی برای خود تشکیل داد چـون در سمت مشرقی بواســطۀ اینکــه پــدر بزرگـوارش
مدت طوالنی درعهد امیرعبد الرحمن خان قائد قوات عساکری در منطقه بود با هــر
قومی بنوعی محبت احسان میکرد غالم نبی خان ه چـــندی در عهــد امــان اللــه
خان در زمان محاربۀ اســتقالل حکمــران ســمت مشــرقی بــود نفــوذ زیــاد داشــت
همچـنان درسمت جنوبی چـندی حکمران بود اعتبار زیادی را حاصل کرده بــود.
حینیکه در سمت جنوبی حاک کالن بــود بــرای بدســت ردن مــددگاران شــر ع بــه
اقدامات کرد امان الله خان ازین اقعه اق

شد ،اما نلر به محبتی که با ا داشــت

نخواست برایش ضرر برســاند بلکــه ا را از حکمرانــی ســمت جنــوبی معــز ل نمــوده
بسمت زیر مختار افغانستان در پاریو مقرر کرد.
زمانیکه غالم نبی خان بطرف پاریو ر انه میشد در کابل با بعضی از د ستان اقـوام
اینجانب تبادل افکار نموده ضر رت انقالب علیه امان الله را اظهار کرده بود .درین
فرصت من در هند ســتان نــزد بــرادر بزرگـوارم نورالمشــایخ صــاحب بــودم .بعضــی از
د ستان برای غالم نبی خان گفته بودنــد کــه اتفــاق همنـوائی حضــرت نورالمشــایخ
صاحب ضر ریست اما چون حضرت محمد صادق المجددی (اینجانب) هـ درهنــد
است خیاالت ا مخال

نلریات ما اســت چــه ا نمیخواهــد بــرای قــوع انقــالب
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اقدامات کند ،لنا باید شما با حضرت نورالمشایخ طوری مالقات کنید کــه حضــرت
محمد صادق صاحب اق

نشود .بنابراین غــالم نبــی خــان یکنفــراز طــالب طریقــۀ

نقشبندیه مالزمین خانقاه عالیه بنام مال حبیب الله را از کابل ر انه کــرد تــا بحضــور
برادرم مده احوال فوق را برایشان رسانیده طلب هدایت را نماید ه برای مالقــات
غالم نبی خان یك قت تعیین کنند .قتیکه مــال حبیــب اللــه در شــهرکوندل یکــی از
شهرهای کاتیوار هند ستان رسید ،من برای مسافرت کابل ماده شده بودم یــك ر ز
بعد ر انۀ دهلی شدم .مدن ناگهانی مال حبیب الله موجب دهشت من گردیــد بعــد
از اطالع تفصیل احوال نخواست سفرم را بــه تعویــق بینــدازم بموعــد معــین از بــرادر
بزرگوارم داع کرده ر انۀ دهلی شدم .همینکه به دهلی رســیدم از جنــرال قونســلگری
افغانی در دهلی تیلفونی استفسار کردم که یا غالم نبی خان در دهلــی موجــود اســت
یانه ،جواب گفتند که موجود است .من رفته ا را مالقات کردم .در ابتــدای مالقــات
خود داری میکرد هیـچ کلمۀ از مقاصد خود در میان نمیآ رد نمی دانست که مــن
مال حبیب الله را مالقات کرده از خیاالت ا اق

هست لنا مــن هســته هســته از

معامالت حکومت رفتار امان الله خان نسبت بملــت
گفت

غــاز مخالفــت اقـوام ســخن

برای غالم نبی خان فهماندم که نه تنها من همفکــر ا هســت بلکــه از ا شــان

چند قدم بیشتر رفته ام .بالخره ا ه مجبور شده اظهار نلــر نمــود .از ایــن مــناکره
که در بین من غالم نبی خان اقع گردیده تنها چند نفر گــاهی داشــتند( :بــرادران
بزرگ حضرت شمو المشــایخ صــاحب حضــرت نــور المشــایخ صــاحب ،مولــوی
عبدالرب مولوی عبدالرحی پسران شیخ عبدالرزاق مرحوم ،سناء معصوم جان).
غالم نبــی خــان در مجلــو ا لــی کــه بــا مــن داشــت ،تمــام افکــار نلریــات خــود
را اظهــار نکــرد .شــام همــان ر ز کــه بــرای مالقــات د م حســب عــده در جنــرال
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قونســلگری رفــت  ،نــامبرده را در منــزل تنهــا یــافت  .ی همــه رفقــای خــود را بــا
اعضای قونســلگری بــه بهانــۀ گــردش در شــهر فرســتاده بــود تنهــا خــودش منتلــرم
بود .بعد از کمــی تعــارف اظهــار کــرد کــه" :در کابــل مــرا از شــما ترســانیده بودنــد
بــه مــن چـــنین فهمانــده بودنــد کــه شــما مــانع ایــن حرکــات میباشـید لــی امــر ز
دانســت کــه شــما ممانعــت نداشــته موافقــت داریــد ".بعــد شــر ع کــرد در بیــان
ا ضــاع مخالفــۀ امــان اللــه خــان کــار ر ائیهــای پــارتی محمــد لیخــان اینکــه
افغانســتان بطــرف الحــاد زندقــه ســوق داده میشــود برمشــایخ علمــای ملــت
الزم اســـت کـــه بـــرای محافلـــت از دیـــن صـــرف مســـاعی کننـــد نگنارنـــد
افغانهایکــه بــه اســالمیت مشــهور فاق هســتند بــه گودالهــای الحــاد بــی دینــی
پرتــاب شــوند ا حاضراســت هــر گونــه معا نــت بــا ا شــان بنمایــد .از ایــن
جمالت بســیار گفــت کــه مــن همــه را بخــاطر نــدارم .بــاالخره گفــت خــوب اســت
که از اصل مقصــد حــرف بــزنی  ،نلریــۀ شــما چـــیست؟ گفــت در کابــل بــا بعضــی
اشــخاص مــناکره کــرده ام همگــی را مــادۀ معا نــت دیــده ام .صــرف منتلــر
نلریــۀ حضــرت نــور المشــایخ صــاحب هســت

فقــط تصــوراینکه شــما مخالفــت

خواهید کــرد ،مــانع اجــراأت گردیــد .حــال کــه شــما موافقــت داریــد دانســتن نلریــۀ
حضـــرت نـــور المشـــایخ صـــاحب ضر ریســـت .مـــن چــــنین فکرکـــرده ام کـــه
درس ـمت جنــوبی مشــرقی انقــالب شــر ع شــود مصــارف هــر قــدر باشــد مــن
حاضــرم تأدیــه کــن  .بعــد از نکــه یــک جمعیــت انقالبــی بوجــود مــد مــن از
پــاریو مــده جمعیــت را انتلــام مــی بخشـ (یعنــی مــن سـرکردۀ انقالبیــون شــده
در نتیجــه پادشــاه میشــوم) .ازفکراحمقانــۀ اشخاصــیکه بــا ایــن نلــر ا موافقــت
نموده بودند خیلی تعجــب کــرده بــرای غــالم نبــی خــان گفــت مــن حاضــرم بــا شــما
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متفق شــوم لــی بشــرط اینکــه شــما پــاریو نر یــد ازهمینجــا بــه مالقــات حضــرت
نورالمشــایخ صــاحب رفتــه د بــاره بــه افغانســتان برگردیــد درســمت جنــوبی یــا
مشــرقی رفتــه داخــل اقــدامات شــوید تــا در موجودیــت خــود شــما از ابتــداء بیــك
نلـ درســت انقــالب شــر ع شــود کامیــاب شــوید .جـواب داد کــه مــن بپــاریو
میر م هر قدر پــول کــه شــما بــرای ایــن مقصــد بکــار داشــته باشــید تقــدی میکــن
بعــد از ظهــور انقــالب حاضــر میگــردم .مــن خیلــی تعجــب کــرده خندیــدم
گفــت عجــب نلریــۀ را تعقیــب مینمائیــد ،شــما مــع الخیربــه پــاریو میر یــد
کســانیکه بــا شــما همفکــر هســتند از مرکــز کابــل بــرای انقــالب بیکــی از نقــاط
د ردســت مملکــت بر نــد خــود عائلــه اقــوام خــود را بــه خطــر انداختــه
منتلر باشند کــه غــالم نبـی خــان مــده ثمــرۀ زحمــات شــان را چـــشیده بــه جیــب
ع
خود بینــدازد .اگــر اقعــا عــزم انقــالب را دار یــد همــین حــاال مراجعــت کنیــد مــن
با شما یکجــا داخــل حــد د شــده شــر ع بــه اقــدامات میکنــی امــا اگـر شــما گمــان
مــی کنیــد کــه درغیــاب شــما مســؤلیت ایــن کــار را بعهــده بگیــرم زمینــه را بــرای
پادشا هی شــما مهیــا نمــوده خــود را بــا خطــر مــر

ر بــر ســازم ،اینکــار را نخـواه

کــرد .غــالم نبــی خــان بع ـد از شــنیدن ایــن کلمــات خیلــی ناراحــت شــد بیــان
نمــود کــه خــوب اســت شــما حــاال بــوطن میر یــد مــن ب ـا حضــرت صــاحب در
بمبئــی مالقــات کــرده نلــر ایشــان را جویــا میشــوم .اگــر موافقــت نمودنــد البتــه
بــرای شــما اح ـوال میــده  .گفــت خیلــی خــوب اســت .بمنــزل خــود مــده فکــر
کــردم کــه چــه بایــد کــن چــون ا ال مــن نمــی دانســت کــه غــالم نبــی خــان چطــور
مخــال

امــان اللــه خــان اقــدامات میکنــد بــاز خــودش بــه پــاریو میــر د مــن

امثــال مــن بنــام ا ِســکه زده خطبــه خوانــده منتلــر قــد م شــان باشــی
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ع
منــافع ا شــان حیــات خــود عائلــه مخلصــین را بربــاد دهــی  .ثانیــا ترســیدم کــه
مبــادا غــالم نبــی خــان بــه مالقــات حضــرت صــاحب نورالمشــایخ بــر د ا شــان را
بــاخود همفکــر نمایــد بعــد از طــرف ا شــان یــك امرقطعــی بــرای برســد نوقــت
خیلــی مشــکل میشــود .بــه ایــن ســبب عــزم کــردم کــه از دهلــی اپـــو بــه بمبئــی
ســفر کــن

فــردای ن ر انــه بمبئــی شــدم .غــالم نبیــی خــان شــام ر ز قبــل بــه

بمبئــی رفتــه بــا حضــرت نورالمشــایخ صــاحب مالقــات کــرده بــود .مــن فــردای
ن بعــد از نمــاز صــبح ارد بمبئــی شــده بحضــور حضــرت شــان رســیدم  .ر د
مــن موجــب دهشــت حضــار گردیــد چــون چهــار ر ز قبــل بعــزم کابــل حضــرت
صــاحب را داع کــرده بــودم .حضــرت صــاحب در حجــرۀ مخصــوص خــود رفتــه
مــرا طلــب کــرده س ـبب مــدن د بــاره ناگهــانی مــرا جویــا شــدند .موضــوع
مالقات بــا غــالم نبــی خــان را حکایــت نمــوده گفـت کــه مــن تنهــا بــرای ایــن مــدم
که نلر شما را بــدان  .فرمودنــد کــه" :مــن هـ دیشــب بــا غــالم نبـی خــان مالقــات
کــردم افکارعجیــب ا را دانســت

صــاف بــرایش گفــت کــه مــن بــا شــما دریــن

مســئله همفکــر شــده نمییتــوان  .زمــانی کــه بــه امــان اللــه خــان معا نــت کــردم
صــرف از ایــن رهگــنر بــود کــه امــان اللــه خــان خــود را خــادم شــریعت اســالمی
َ
نشــان میــداد بارهــا قس ـ هــای غلــیظ خــورده پیمانهــای مؤکــده بــا بــرادر بــزر
مــا حضــرت شــمو المشــایخ صــاحب بــا خــود مــن نمــوده بــود ،امــا متاســفانه
َ
همگــی ن قس ـ هــا تعهــدات حقیقــت نداشــت همینکــه بــه تخــت نشســت بعــد
ع
ســه ســال دفعتــا بعکــو نچــه میگفــت اجــرا ت کــرد مــن مجبورشــدم بــا ا
مخالفــت کــن  .اینــک ســه چهــار ســال اســت کــه از طــن خــارج شــده در ملــك
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بیگانــه زنــدگی میینمــای  ،لــنا در ینــده باهیـــچ کــو دریــن موضــوعات همفکــر
نمیشوم .شما هرعمل را که اختیار می کنید مختارید".
ازایــن ســخنان بــرادر بــزرگ خیلــی خوشــحال شــده مطمــئن گردیــدم .شــام همــان
ر ز بــاز غــالم نبــی خــان بدیــدن حضــرت صــاحب مــد امــا همینکــه مــرا دیــد
دهشــت زده گفــت کــه جنــاب شــما چـــطور تشــری

ردیــد؟ قــرار بــود بکابــل

بر ید؟ گفــت  :نلریــۀ شــما مــرا مجبــور کــرد تــا بحضــور بــرادرم بیــای
بــدان  .حــد د یــك ســاعت بــاه نشســته بــودی

نلرشــان را

غــالم نبــی خــان ضــر رت بــه

انقــالب اتفــاق مــا را بیــان میکــرد نورالمشــایخ صــاحب میگفتنــد کــه نــا ممکــن
اســت .مــن بــاز همــان نلریــۀ خــود را کــه در دهلــی بــرایش گفتــه بــودم تکــرار
کــردم .غــالم نبــی خــان گف ـت کــه مــا در کابــل میدانســتی کــه شــما متفــق نمــی
شــوید اینــك حضــرت صــاحب را ه ـ نگناشــتید کــه بــا م ـا اتفــاق کننــد .گفــت
حضــرت صــاحب را قبــل از مــن مالقــات کــرده نلریــۀ شــان را دانســته ایــد مـن
بــاز میگــوی کــه فکرشــما ناپـــسند اســت امــا مــن بهمــا ن شــرطیکه بــرای تــان در
دهلــی گفــت حاضــرم بــا شــما موافقــت کــن

اال خــداحافظ تــان .فــردای ن

درهوتـــل تـــاج محـــل ا را مالقـــات نمـــوده

داع کـــردی  .حضـــرت صـــاحب

نورالمشــایخ بطــرف کنــدل ،مــن بســمت کابــل غــالم نبــی خــان بصــوب پـــاریو
ر انه شدی .
خالصه این چـهار پارتی هرکدام گر یدۀ نلریات مختل

بودند اساس ایــن پارتیهــا

را در افغانستان محمود بیگ طرزی پدر ملکه ثریا گناشته بود.
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محمود بیگ طرزی کی بود؟
ا یکی از مصیبت های افغانستان حساب میشود در قــت امیرعبــدالرحمن خــان بــا
پـدر خود سردار غالم محمد خان طرزی از افغانستان اخراج شــده ســالهای جـوانی
خود را در استانبول دمشق با عیاشی سپری کــرده بــود چـنانچـــه خــودش در کتــاب
خود که بنام (سیاحت سه قطعه ر ی زمین) نوشته بود ،به ایــن اعمــال اعتــراف کــرده
است .در ا قات فراری بودن با زادی خواهــان ترکیــه مالقاتهــا کــرده فکــر زادی
ع
حریت را تحصیل نموده بود .همینکه به افغانستان مد ا ال تأسیو ادارۀ اخبار را نمود
یك جریدۀ هفته ار بنام سراج االخبار درعهد امیرحبیب الله خان شــهید نشـر کــرد.
قل خیلی خوب داشت طرز کتابت به عبارات ســاده را در افغانســتان ا بــرای اهــل
قلـ بیاموخــت هـ بعضــی کلمــات ار پــائی را در کتابــت فارســی مــر ج ســاخت.
محمود بیگ کینۀ عبدالرحمن خان عائلۀ ا را بدل پر رانیــده حــاالت زحمــات
ایام مسافرت خود را از خاطرمحو نکرده میگفت که امیرعبــد الــرحمن خــان پــدر
عائلۀ مرا از افغانستان بیر ن

اره کرد ،من تا انتقام خود را از خانــدان ا نگیــرم رام

نمیشوم .این بود که خیاالت فاسد را بــرای جوانــان افغانسـتان تعلــی میــداد .چـــندی
نگنشته بود که جمعیت دهشت افگنان را درکابل تشکیل داده امان الله خــان را لــۀ
دست خود قرار داد .ا همراه با امان الله خان توطئه قتل امیر حبیب الله خــان را چیــد
در شب جشن جلوس امیر ،زمانی که حبیب اللــه خــان شــهید در حـوالی شــوربازار
برای گردش بر مده بود ،کسانی برا فیر تفنگچه نمودند لی گلوله به هــدف اصــابت
نکرد .حکومت ،میرزا محمد حسین مســتوفی الممالــك را مؤظـ
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مورد تحقیقات نماید .نتیجۀ تحقیقات این بود که جمــاعتی از جوانــان بســرکرده گــی
امان الله خان در صدد قتل حبیب الله خان پـدرا

پادشاه افغانستان بر مــده انــد .در

نتیجه حکومت همگی ن اشخاص را محبوس نموده حبیب الله خان عــزم کــرد تــا
امان الله خان را بقتل برساند علیاحضرت مادر ا را طالق دهد .این نلریه را عنایت
الله خان معین السلطنه که پسر بزر

حبیب الله خان علیا جاه ز جۀ د م حبیب الله

خان بود ،تأئید نمودند ذریعۀ هواخواهان خود حبیــب اللــه خــان را برعــزم ا تشــویق
کرد ل ی برادر امیرحبیب الله خان ،نصرالله خان نائب السلطنه که بــا امــان اللــه خــان
محبت زیاد داشت تربیۀ ا را بعهدۀ خود گرفته بود بحضور امیــر شــفاعت نمــوده
برای امان الله خان عفو حاصل کرد که تفصیل ن قرار ذیل است:
ر زی در میدان چمن حضوری زمانی کــه امیــر حبیــب اللــه خــان کــه ببــازی گلـ
مشغول بود ،در عین بازی حک کرد که امان الله خان را حاضر کنید چون همگــی
میدانستند که این احضار ناگهانی از شدت عصبانیت غضب است ،لنا برای نصرالله
خان نائب السلطنه ه احوال دادند که همراه با امان اللــه خــان بیایــد .همــان بــود کــه
ع
نایب السلطنه امان الله خان متعاقبــا ارد میــدان شــدند چــون نصــرالله خــان نایــب
السلطنه امیر حبیب الله خان را بسیار عصبانی دید ،دانست که اقعۀ ناگواری در صدد
ظهوراست .حبیب الله خان ه که انتلار نداشت برادر خود را دریــن قــت مالقــات
کند ،با نصرالله خان استفسار احوال مفاهمه نمود .معلوم گردید که حبیب اللــه خــان
عزم دارد امان الله خان را محبوس یا نلر بند کند مــادرش را طــالق بدهــد .اینجــا
نصرالله خــان خــود داری کــرده نتوانســت ســرخود را برهنــه نمــوده درحضــور همــه
تماشاچیان بزیر پای حبیــب اللــه خــان افتــاده اظهــارکرد کــه" :ایــن معاملــه موجــب
بدنامی خاندان شاهی است من امید دارم امان الله خان را بمن ببخشــید از طــالق
61

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

دادن الدۀ ا صرف نلر نمائید ".چون حبیب الله خان مراعات خاطر نصــرالله خــان
ع
را بدرجۀ فوق العاده مینمود ه طبیعتا شخصــی رقیــق القلــب بــود عــنر ا را قبــول
نمود اظهار کرد که" :خوب است از مجازات ظاهری گنشت لی ا را به پنبه هالك
میکن  ".یعنی علیا حضرت مادر امان الله خان را به غ

اند ه می نشــاند .بعــد ازیــن

اقعه امیر حبیب الله خان محبت خــود را از علیــا حضــرت قطــع نمــوده شــر ع بــه
تحقیر امان الله خان مادرش کرد .امیر حبیب الله خان بهمین طور با پسرش معاملــه
مینمود تا اینکه بار د م امان الله خان کامیاب شــد پــدر را بقتــل رســانید .امــان اللــه
خان بعد از ن کاکای خــود نصــرالله خــان را قاتــل پــدر اعــالن کــرد کســی را کــه
زندگیش را نجات داده بود ،بشهادت رسانید .تحمیل قتل حبیب الله خان شــهید بــر
امان الله خا ن که درین عبارات مسطور میگردد ،همگی ِاز ِعل نزدیک به یقین نوشــته
شده نه از ر ی شهادت عینی ،الله اعل .
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فعالیتهای سیاسی نویسنده ،مجالس مؤاخذه و زندان
در ا ائل سلطنت امان الله خان من خاندان من خیلی امید ار بودی که پادشاه بــرای
ترقی افغانستان خدمات چشمگیری خواهد کرد .اگر چه بعد از بازگشت ی از ار پا
این امید اری کمتر شد اما چون میدانستی که امان الله خان طنش را د ســت دارد
نمی خواهد که افغانستان در تش انقالب بسوزد ،شاید بز دی متوجــه شـود کــه نتــایر
سیاستها پالنهای را که با خود از ار پا به ارمغان رده ،جز بدبختی نفاق حاصلی
برای افغانستان ندارد .شاید از این راه پر خطر باز گردد پابندی خود را بــه شــریعت
اسالم اظهار کرده د باره با ملت از طریق احترام به اصول اســالمی عنعنــات ملــی
بپیوندد .نوقت من امثال من بخدمت ملت اسالم کمر بســته در زیــر اداره ا امــر
اعلیحضرت اجبات دینی

طنی خود را ایفاء مینمائی  .اما اگر امان الله خان از ایــن

رفتار ناهنجار خود امتناع رزد کار از مسالمت بمجادله محاربه برسد ،نوقت علیه
ا انقالب نموده کوشش میکنی تا برای ملت متدین افغانستان خدمتی کرده باش .
متاسفانه امان الله خان بعد از بازگشت از سفر دیگر ن پادشاه محبوب القلوب نبــود
با زیر پا گناشتن قوانین اسالمی ،مسخره کردن عنعنــات ملــی ،تحمیــل طــرز لبــاس
پوشیدن عادات ار پائی ها به مردم ،زمینه را برای فعالیتها جهت حفظ نوامیو ملــی
علیه خود مساعد ســاخت .لهــنا بــرای خــدمت دیــن اســالم بــرای حفــظ نــاموس
افغانستان از سر مال عیال اطفال خود گنشته عــزم کــردم تــا بکمــک د ســتان
اقوام مختل

جهاد علیه د لت امانی را غاز نمای  .همان بود که اعضای خــانواده ام

را از بیکتوت به کابل ردم چون مطمئن بودم که د لت امان الله خان بــرای زنهــا
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اط فال مزاحمت ایجاد نمیکند .خودم تصمی گرفت تا ر انۀ سمت جنوبی شوم .مــن
حضرت موالنا شهید مال عبدالرحمن سناء معصوم جان مال سلطان جان شــیخ
محمد صدیق خان در قلعۀ میر تا صــبح بــه تهیــۀ ســامان سفرمشــغول بــودی  .نزدیــک
صبح که کمی خوابیدم ،خواب عجیبی دیدم که اینک مینویس  :مــی بیــن کــه پــدر
بزرگوارم با شخص دیگری ایستاده عصا بدستش هســت ایــن یــۀ مبــارك را قرائــت
میکنند ( -فاستقیما ال تتبعان سبل النین الیعلمون) (کلمــۀ فاســتقیما) را چنـــد بــار
تکرار برای من سناء معصوم جــان خطــاب میکننــد مــن هـ بــا ن شــخص یــۀ
شری را تکرار میکن  .بعد از اداء نماز خواب خود را بحضور موالنا حکایــت کــردم
ع
همگی متفقا چـنین تعبیر کردی که باید در عزم خود خلل را راه ندهی استقامت
ثبات را پیشۀ خود ساخته داخل اقدامات شوی .
بدین صورت بر ز د شنبه  ۱۲ربیع اال ل  ۱۳۴7هجری قمــری ( 1926مــیالدی) ســفر
را غاز کردی  .شیخ محمد صدیق خان با مال سلطان جان را همراه با سامان ضــر ری
اسپها قبال بطرف زرغون شهر فرســتادی  .خــودم ،ارجمنــدی ســناء معصــوم جــان
حضرت مالعبدالقادرالشهید ،حضــرت موالنــای شــهید ،مــال عبــدالحنان شــهید ،مــال
فضل الحق شهید مال محمد عیان پـسر د م موالنای الشــهید یکجــا شــده تصــمی
گرفتی تا از راه قلعۀ قاضی ،تنگی سیدان کوتل جوز داخل لوگرشوی  .همینکــه بــه
قلعه قاضی رسیدی  ،مردم محل از سفر ناگهانی ما اظهار تعجــب کــرده پرســیدند کــه
کجا میــر ی  .گفتــی بــرای فاتحــه بــه موســئی نــزد محمــد نورصــاحبزاده (مشـهوربه
صاحبزادۀ موسئی) میر ی  .حقیقت ه همــین بــود چــون صــاحب زاده صــاحب در
پــیمان موافقت را کرده بودند .ا شــان

مصلحت با ما شریک بودند با من حل
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در سمت جنوبی بین اقوام منگل جدران اعتبار زیاد داشتند خود را فــدائی اســالم
میدانستند.
همینکــه ارد تنگــی ســیدان شــدی بــرای نمــاز عصــراز اســپها فــر د مــدی  .بعــد بــه
مصلحت همسفران بخاطر اینکه مبادا کسی به حکومت احوال ســفر مــا را رســانیده
باشد ،به موسئی نرفته بطرف زرغون شهر ر انه شــدی تــا بــا حــاجی نور زخــان کــه
مناطق جنوبی را خوب میشناخت اکثر اقوام ن منطقه را همفکر ما میدانست ،یکجا
شده راه خود را بطرف زرمت ادامه دهی .
ع
عال تا همه مردمان احمدزائی عهد کرده بودند که در زرغـون شهر به تعــداد پنجصــد
نفرمسلح حاضر می شوی

حاجی نور ز خان ر ز ر د مرا بر ایشان خبــر داده بــود.

من امید ار بودم که د ستان را قبل از رسیدن به زرغــون شــهرمالقات کــن  .نزدیــك
نماز خفتن چــند نفر را از د ر دیدی که با اســلحه درعــرض راه ایســتاده انــد ،گمــان
کردی که یا از د ستان اند یا ه شاید دزدان هستند چون درین ا قات امنیت عمــومی
افغانستان بسیار خراب بود .مال فضل الحق پـیش رفته از نها سوال کــرد بعــد بمــا
گفت که از مردم مغل خیل هستند سرکردۀ شان تازه گل نام دارد چــون از مــدن
شما اق

شده بودند صرف برای حفاظت راه اظهــار خــدمت مــده انــد .بــا نهــا

مالقات نمودم

تازه گل را که سرکردۀ یك دارۀ دزدها بود حاال ازحکومــت پنهــان

شده ،شناخت  .نامبرده نزدیك مده دستهای مرا بوسیده گفت :شنیدم شــما امــر ز
بطــرف جنــوبی میر یــد چــون راههــا محفــوط نیســت از طــرف دیگــرممکن اســت
حکومت تعقیب شما را نماید ،بنا بر ن من همراهــان مــده ایـ از شــما نگهــداری
کنی تا برای شما زحمتــی نرســد .همینکــه بــه جنــوبی رســیدید نماینــده هــای قــوم
احمدزائی قرار عهد پیمان خود با شما متفق شدند برای من احوال بدهیــد تــا متوجــه
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عکو العمل حکومت باش

اگر د لت میخواست برایتان مشــکلی ایجــاد کنــد ،مــا

راه عبور مر ر قوای حکومت را قطع خواهی کرد .گفت فعالیت های ما همــه بــی
ضرر است هرگز نمی خواه که بین ملت افغان جنــگ شــر ع شــود .امیــد اســت
ا تعالی امان الله خان حکومت ا را هدایت نصیب کند تا اعمال غیر مشر عه خــود
را ترك نموده حسب عنعنات ارزشهای ملت مسلمان نجیب افغــان رفتــار نمایــد.
لنا گمان نمیکن بشما احتیــاج باشــد .حــاال خـواهش میکــن تــا امنیــت عمــومی را
ع
اخالل ننموده منتلر احوال من باشید .نامبرده ظاهرا نصــیحت مــرا شــنیده ســکوت
کرد .ما ه یکی ازهمراهان تازه گل را با خود بقس راه بلد گرفتی زیرا شــب تاریــك
شده بود در صحرا راه بیراه معلوم نمیشد.
ع
تقریبا ساعت ده شب به زرغون شهر رسیده راه بلد را فرســتادم تــا بــه حــاجی نــور ز
مدن ما را اطالع دهد .بعــد از صــرف غــنا از حــاجی صــاحب پرســیدم :یــا شــیخ
محمد صدیق خان مال سلطان جان که با ســامان ضــر ری اســپها قبــل از مــا ســفر
کردند ،به زرغون شهر رسیده اند؟ گفت :بلی رسیده اند اما من مصلحت نمی بیــن
که شما داخل قریه شوید چون مردم قریه ازمخلصین شــما هســتند همینکــه از ر د
شما خبر شوند همگی جمع شده باعث میشــود تــا خبــر مــدن شــما بگــوش د لــت
برسد ،بهتر است از اینجا ه د ر تر بر ی  .همه قبــول کــردی

بطــرف کــاریزی در

دامنۀ یک تپه قرار داشت حرکت نمودی  .در راه از حاجی نور ز پرسیدم که یا افــراد
احمد زائی که راجع به نها قبال سخن زدید حاضر اند؟ جوابداد :فعــال ســه نفــر نهــا
بنامهای ریدی گل ،الله میر عیسی خان حاضر هستند .گفت  :قرار بود که پنجصد
نفر شان درینجا حضور داشته باشند لی تا بحال یکنفرشان ه نیست در عوض این
سه نفر مده اند .حاجی نور ز با عجله گفتِ :ملک عبدالله جان ساکن مچغلــو کــه
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با من تعهد کرده است ،به قریۀ چرخ لوگر بخاطرفاتحه رفتــه .مــن دیگــر خـوانین را از
مدن شما خبر نکردم تا خــدا نکــرده در نصـ

راه حکومــت اقـ

نشــده شــما را

گرفتار نسازد .همینکه در مچغلو برسی همگی حاضر میشوند.
از این خبر بوحشت افتادم اما هیچ نگفت زیرا قت گفتن نبود .شب را گنشتاندی
فردای ن حاجی مال فقیر خند را که خلیفۀ پــدر صــاحب زادۀ موســئی بــود نــزد ی
فرستاده زبانی احوال ذیل را دادم" :قراریکه در شوربازار به عهد پیمــان بســتی ،
اینک من برای ایفای خدمت شریعت ترک طن اصلی را نموده بــا حضــرت موالنــا
دیگر رفقا ر انه شده به زرغون شهر رسیده ام از نجــا در قریــۀ برگــی کــه انتهــای
عالقۀ مچلغو گقته میشود ،میر م در نجا منتلر شما هست کــه حســب عــدۀ خــود
تشری

بیا رید".

بعد با رفقا بطرف مچلغو ر انه شدم از کوتل صعب العبور مسمی به کوتل تــی کــه
بغایت کوه مرتفع دشوار گنار است ،عبور کرده بر ز سه شــنبه  ۱۳شــهر ربیــع اال ل
سنه  ۱۳۴7ارد قریه برگــی گردیــدم .هــالی نجــا کــه تقریبــا بیســت خــانوار از قــوم
احمدزائی میباشند ،از ر د ما دهشت کردند اما همینکه دانستند کی هست  ،از مــا بــه
ع
بشاشت استقبال نمودند بعد از نکه از تصامی ما گاهی یافتند ترســیدند امــا ظــاهرا
گفتند" :اگر احمدزائی های ساکن مچلغو با شما ملحــق شــدند مایــان هـ حاضــری
شما را کمک کنی ".
بهرحال ،تعداد ما حاال به ده نفر میرسید شب را در قریۀ برگی مهمان یکی از اهــالی
نجا بودی با یک َملنگ بنــام میرگــل کــه خــود را از خلفــای حضــرت ســید حســن
صاحب قادری معرفی میکرد سابقا در کابل یکدفعه با ا مالقات کرده بودم ،مقابل
شدی  .این ملنگ صاحب که چنگال دندانهای خود را از نلر ها پنهان کرده بــود،
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یکی از اعجوبه های زمان بشمار میرفت همینکه مرا دید به اتباع خود امــر کــرد کــه
فرش بیارند مسجد جدیدی را که همین امر ز چوب پوش کرده بودند ،فرش نمود.
بعد گفت که :حضرت صاحب من پیش از ر د شما بــرای تــابعین خــود گفــت کــه
شخصی بمهمانی امشب اینجا میآید باید کار مسجد را به اتمام برسانید( .ایشان به نــور
باطن از مدن ما اق

بودند) اما در حقیقت یکی از مخبرین حکومت بود در عین

زمان سرکردۀ یکعده از دزدان خونخوار منطقه.
من بمجرد دیدن ملنگ به حضرت موالنا الشهید گفت که این همان ملنگی است کــه
من ا را دیده ام ،از ا ضاع ا زیاد تشــوبش دارم یقــین دارم کــه ایــن شــخص مخبــر
حکومت است .حضرت موالنا فرمودند که "حال شما عقب این خیال نگردیــد هرکــه
باشد ،باشد ".همینکه مدی ملنگ صاحب بــا چهــرۀ بشــاش مــده اســتقبال نمــود
نقدر از درد اسالم سر د که مایــان بــه عقیــدۀ خــود خجــل شــدی

همگــی مزایــای

اسالمیت غیرت را بوجود شان خت یافتی  .هر قتیکه نام شر یعت را میبرد بــه یــک
ع
از مهیب با گریه کلمه مبــارک "اللــه" را یــاد میکــرد متعاقبــا اشــک از چشــمهایش
جاری میشد .این حالت ا ما را بد دسته تقسی کرد :تعدادی از ما به همــان عقیــدۀ
سابق خود میگفتی که این ا ضاع همگی مکر فریب است تعدادی دیگر میگفتند
که جود ملنگ صاحب در این قت از مواهب غیبی برای ما شمرده میشود ،تا اینکــه
بعد د ر ز همگی دانستی که ملنگ صاحب دمی بود محیل پلنگی بود در لبــاس
ملنگ .اهالی قریه مسجد را فرش نمــوده چــای حاضــر کردنــد .همگــی رفقــا بــی
نهایت خسته مانده شده بودی زیرا حد د سی ساعت میشد که بد ن قفه ســفرکرده
بودی

تقریبا از بیکتوت تا اینجا جز اینکه د ساعت در حوالی زرغون شهر دیگر هیچ

جا استراحت نکرده بودی  .هرکدام با خســتگی تعــب در مســجد نشســته بصــرف
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چای مشغول شدی  .ساکنان قریه چون هــیچ از موضــوع اقـ
حیرت

نبودنــد بهمــدیگر بــا

حشت می دیدند .بعد از صرف چای یکی از رفقــا قتــی بــرای خبرگیــری

اسپها بار گیری از مسجد بیر ن بر مد ،یکی از اهالی قریه سبب مــدن مــا را از ا
پرسیده بود ا بجواب گفته بود:
"این شخص حضرت صاحب کابل است شخص دیگری که همــراه ا ســت جنــاب
فضائل مآب حضرت قاضی عبدالرحمن خــان رئــیو محکمــۀ تمیــز اســت امــا ســبب
مدن شان را نمی دانی از خود ا شان استفسار نمائید ".این جواب ی ا ضاع اهالی
قریه را بیشتر پریشان ساخت سه نفر از سرکردگان نها مده از من دلیل این مــدن
ناگهانی را پرسیدند .در ابتدا بطور پیچیده جواب گفت اما بعد دیــدم کــه ایــن ســتر
ا ختفا فائده ئی ندارد ،لنا برایشان مفصال تشریح دادم" :ســبب مــدن مــا بــه اینطــرف
نارضائی ما از اعمال مخال

شریعت حکومت است .میخـواهی بــا شــما بــرادران در

این موضوع تبادل افکار نموده از کار های ناشایسته خالف عنعنــات ملــی افغانهــا
که حکومت در پیش گرفته جلوگیری بنمائی  ".در اینجا حضرت موالنا الشهید بیانیــۀ
خیلی مفصلی از اعمال حکومت ایراد نمودند این بیانیه ایشان نقدر مــؤثر افتــاد کــه
همگی حاضرین شر ع به گریه نمودند .میرگل فقیر ه حضور داشــتند  .از حقیقــت
ع
اقعه تماما اق گردیده نلریۀ ما را تقویت تصدیق کرده نقدر جـدی صــحبت
کردند که ما را منفعل ساختند.
بعد از نماز شام سرکردۀ اهالی قریه ما را برای طعام بخانۀ خود بــرد .در نجــا بــرای ا
د باره افکار خود را بیان نمــوده از ا شــان معا نــت خواســتی  .نهـا گفتنــد "مایــان از
بیست یا سی خانواده زیادتر نیستی

اسلحۀ مــا را هـ حکومــت جمــع کــرده اگــر

کدام نفر ما ه اسلحه داشــته باشــد نمیتوانــد اســتفاده نمایــد ،لــنا مایــان باشــما هــیچ
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معا نت کرده نمیتوانی مگر ن که اقوام احمدزائی منگــل جــدران بــا شــما متفــق
شوند که البته در نوقت حاضر بخدمت میشوی ".
ع
چون ما تصمی نداشتی که فورا برای جنگ ترتیبات بگیری بلکه مقصد مــا ایــن بــود
ع
ع
که ا ال باید با حکومت از راه نصیحت پیش مده از امان الله خان مکتوبــا اصــالح
قوانین نلامنامه ها را خواسته از ا خواهش کنی تــا پــا از دائــرۀ شــریعت غــرا بیـر ن
ننماید مملکت اسالمی را با تر یر عادات کفار خراب نکند .این نلریۀ خود هــا را
برای اهالی قریه گفتی لی نها بر نلرخود اصرار نمودند ه حق بطــرف شــان بــود
چه یک قریه که اهالی ن تقریبا هفتاد یا هشتاد نفــر شــود ،بمقابــل حکومــت حرکــت
کرده نمیتواند تا زمانی که مطمئن نگردد که عدۀ زیادی با نهــا همنـوا هســتند .بــرای
نها گفت که ما با بعضی از خوانین احمدزائی مناکره کرده ای

نهــا اطمینــان داده

اند که با ما همکاری می کنند .عال ه بر این عبدالغنی خان غند مشر پسر بهرام خــان
از قوم احمــدزائی کــه از طــرف د لــت امــانی در چهــا نی جــاجی مســو ل حفاظــت
سرحدات کشور بود با اشخاصی که از طرف من در جاجی رفته بودند مالقات کــرده
چون از نلریات من گاهی داشت ،خود را متحد بــا مــا غمخـوار فــدائی اســالم
نشان میداد .ی با د ستان من به توافق رسیده تعهد نمود که" :من با قوای عســکری
که در جاجی موجود است بخدمت اجرای شریعت حاضــرم همینکــه شــما بحــد د
جاجی برسید من خود را قوای موجودۀ تحت قیادت خود را بشما تسلی میکن .
َ
فردای ن عیسی خان حاجی نور ز خان را در قریه مچلغو ختک کوه سین کــه
مرکز تار خیل باز خیل دیگر اقوام احمدزائی است فرستاده پیغام دادم که حــاال
قت فا به عهد پیمانی است که با من بسته بودند .اما تمام ر ز به انتلار گنشت
از نها خبری نشد .این تأخیر نها اهالی قریه را زیاد تر بخــوف انداختــه هــر کــدام بــا
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دیگری سرگوشی میکردند .حد د شام همان ر ز فرستاده های من با ملک نانی خــان
که سرکردۀ دیگر ملک های احمدزائی هاست برگشتند گفتند که دیگــر ملــک هــا
شب می یند اما تا ساعت  ۱۲شب خبری از نها نشد .باالخره بعد ازنیمه شب ملــک
َمشی خان چند نفر دیگــر کــه اســامی شــان را فرامــوش کــرده ام حاضــر شــدند .از
ا ضاع شان معلوم میشد که ترس از حکومت بر نها مستولی گردیده نمیخواهنــد بــا
ما متفق شوند .بعد از چند دقیقه مناکره بیان کردند که در گردیز عســاکر حکومــت
ع
موجود است ،یا شما با نها مرا ده مفاهمه کرده اید یا نه عال تا مایان ه اســلحه
نداری تا مدافعه کنی  .گفت من با عساکر گردیز هــیچ مــناکره نکــرده ام چــون مــا
نمی خواهی معامله به محاربه منجر شود اگر ما بــا عســاکر متفــق میبــودی یــا متفــق
ع
شوی  ،پو حاجت بمعا نت شما چیست .ما از شما میخواهی که با ما قراریکه سابقا
عهد کرده اید متفق شوید تا در قدم ا ل از راه مســالمت از حکومــت خـواهش کنــی
که حرکت خود را که بضد شریعت مخال

طبیعــت ملــت اختیــار کــرده ،متوقـ

نماید ســبب خرابــی شــریعت بربــادی مــردم افغانســتان نگــردد .یقــین اســت کــه
حکومت خامت نتایر جنگ را سنجیده سیاست خــود را اصــالح مینمایــد .در ن
قت ما مجبور نمیشوی داخل جنگ شوی

همه خدمت دیــن مقــدس اســالم را ادأ

کرده میباشی  .اما اگر حکومت بر گمراهی خود پافشاری داشــت ن قــت بــا دیگــر
اقوام مناکره مینمائی

در عین حال با مراکز عســکری هـ مفاهمــه کــرده ا شــان را

بطرف خود جلب میکنی  .باید بگوی که عبدالغنی خان برگد جاجی هـ بــا مــا هـ
نلر است قوۀ عسکری که در جاجی موجود است قرار احوال عبدالغنی خان بــا مــا
یکجا شده خود را تسلی میکنند .ن قت میتوانی رؤسای قبایل جاجی منگــل
جدران را با خود متفق نموده با حکومت مناکره را غاز کنــی  .اهــالی قریــۀ برگــی
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چون خونسردی سرکردگان احمدزائی شکســتاندن عهــد پیمــان نهــا را دیدنــد ،از
مدن ما به قریۀ شان خیلی ترسیدند میخواستند که ما قریۀ شان را ترک کنی تا مبــادا
جود ما برای نها مضر اقع شود .از طرف دیگر جنــاب ملنــگ صــاحب کــه پنجــال
های پلنگی خود را پوشانیده بــود ،مــا را بتــرک قریــه تشــویق میکــرد" :از اینجــا بایــد
بر ی  ،حکومت از بودن ما شما درین قریه اق

گردیده در صدد فرســتادن قــوۀ

عسکری بر مده که ما شما را گرفتار کند .اگر امشــب را از قریــه خــارج شــده نــزد
یکی از خانه بد شان که در همین کوههای قریب محــل بــود بــاش ا ســت ،رفتــه
شب را در مغارۀ کوه بگنرانی خیلــی خــوب میشــود" .در حقیقــت ملنــگ صــاحب
میخواست ما را در محلی که برای تاراج اموال ما معین کرده اند بفرستد .اهل قریه ه
خواهش کردند که قریه را ترک کنی تا د لت برایشــان ضــرر نرســاند .البتــه حــق هـ
داشتند چون دیدند که قبایل احمد زائی به قول خود فا نکردند.
فردای ن ر ز عیسی خان احمدزائی را بجاجی نزد عبدالغنی خان فرستادی تا نلرا را
معلوم کنی که یا بهمان عهد پیمان خود ثابت قدم هست یا نه تصمی گرفتی که
از قریۀ برگی خارج شده به یکی از مغاره های کوه پناهنده شوی  .اسپهای سـواری
بسیار خسته الغر شده بودند ممکن ه نبود ما را همراهی کننــد .همــه دارائــی مــا
حد د سه هزار افغانی بود چند صند ق فشنگ که بد ن اسپها حمــل شــان مشــکل
بود .من پیشنهاد کردم که پولها فشنگ ها را بین خود تقسی کنی تا اگر یکی از ما
دچار مشکلی شود دیگران بتوانند براه شان ادامه دهند .با جودیکه همراهان نلــر مــرا
قبول نکردند ،بازه صند ق پول را خواسته برای هر کدام چند چند افغــانی داده
ازقریه خارج شدی  .ر ز را در یکی از دره های کوه بسر بردی  .ملنگ صــاحب هـ
َ
که با ما بود گفت که دراین نزدیکی شخصی بنام ِد ِر یخی از قوم منگل زندگی میکنـد
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مخال

حکومت است من ا را میشناس  .بهتــر شــب را بجــای ا بــر ی

اگــر

شما چند قطعه مکتوب برای سرکردگان جدران بنویسید مــن بواســطۀ مخلصــین خــود
مکتوب ها را برای نها رسانیده

نها را خواهی نخواهی بمقابــل حکومــت تحریــک

میکن  .ما ه پنر شش قطعه مکتوب بعنوان بعضی از سرکردگان جدران نوشته تسلی
ملنگ صاحب نمودی

ه یک مکتوب اسمی حسب خواهش ملنگ صاحب برای

جناب سید حسن خان صاحب قادری معر ف به نقیــب صــاحب (از ا الدۀ حضــرت
شیخ عبدالقادرالجیالنی (رح) میباشند ).بزبان عربی نوشته به ملنگ سپردم .ملنگ
صاحب مکاتیب را گرفته رفت بعد از چند دقیقه اپو مده گفت کــه مکاتیــب را
بدست مریدهای خود فرستادم .دراین قت یک نفر از منگل های شریر با د سه نفر
از مردم احمدزائی که یکی از نها ُعمرگی نام داشــت بــرای مالقــات مــن مدنــد .از

ا ضاع ُعمرگی معلوم میشد که بقصد سوء مده لنا طوری انمود کردم که میدان ا
چه فکری در سر دارد .در حالیکه د نفر از رفقا را با اسلحه پشت سر ا

د نفــر را

پشت سر خود استاده کرده بودم دلیل مدنش را پرسیدم .ی یک تفنگچــه بدســت
گرفته بود مقابل نشست .معلوم میشد که صــرف بــرای قتــل مــن مــده ،نمیــدان کــه
حکومت ا را عدۀ پول داده بود یا اینکه خودش میخواســت مــرا بقتــل برســاند در
ازأی این خدمت از حکومت پول منصب برایش انعام شود اما قتی که دیگر رفقا را
دید ،چند عبارت بی معنی بطور پیغــام از طــرف احمــدزائی هــا گفتــه ناپدیــد شــد.
دراین اثنا ملنگ صاحب مخفیانه برای ما چاه میکند کــه اســلحه پـول کمــی را کــه
داشتی تاراج کند اگرمدافعه کنی مارا بقتل برساند .البته ما خبــر نداشــتی کــه ی
بعوض اینکه مکاتیب مرا برساند ،برای اتباع خود که همگی دزد بودنــد خبــرداده بــود

73

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

که فردا ق تی ا ما را از راه کوههای صعب المر ر راه بلدی میکند ،رفقــای راهــزنش
باالی ما حمله کنند.

َ
شب را در خیمۀ ِد ِر یخی بــودی  ،قریــب نصـ

شــب ملنــگ صــاحب مــده گفــت:

همین حاال از عالقۀ جدران کسی را از خانۀ من فرستاده اند مــرا خواســته انــد چــون
برادرم را کسی بفیر تفنگ زخمی کرده باید بر م ".من به د ستان با اشاره فهمانــدم

که این شخص میخواهد خود را کنار بکشد یقین دارم که بعد از رفــتن ا مــا بســیار
بزحمت می افتی  .به ملنگ صاحب گفت امر ز ما حسب مشــورۀ شــما اینجــا مــده
ای  ،اگر ما را بگنارید بر یــد کــه از مــر ت د راســت انشــاالله زخـ بــرادر شــما
ع
خطرناک نیست ،همین جا بمانید .ملنگ صــاحب دفعتــا یــک زن را صــدا کــرد کــه
بیاید .ن زن که از جملۀ ساکنین همانجا بــود مــده بــا گریــه خــود را از خــدمتکاران
ملنگ صاحب معرفی کرد گفت که زخ برادر ملنــگ صــاحب خیلــی خطرنــاک
است معلوم نیست که الی حال زنده باشد یا جان بحق تسلی کرده .من همین حــاال
مدم که به ایشان احوال ده که به جنازۀ برادر خود برســند ،بعــد شــر ع کــرد بگریــه
کردن .ناچار همگی متفقا برای ملنگ صاحب رخصت دادی  .ملنگ قبــل از رفــتن
گ فت که من در تاریکی شب تنها از اینجا سفر میکن

باید تمام شب را پیاده بر م

ت ا بخانۀ خود برس  .درین کوهها دزد بسیار است خواهش میکــن یــک میــل تفنــگ
برای بدهید که اگر کسی بمن حمله کند ،از خودم دفاع کن  .من گفــت کــه تفنــگ
داده نمیتوانی زیرا خود ما برای حفاظت خـود ضــر رت داریـ  .بالخــره عــنر زیــاد
نمود ارجمندی سناء معصوم جان تفنگچه خــورد خــود را بــرایش بخشــید .ملنــگ
ع
صاحب ظاهرا بطرف خانۀ خود رفتند .ساعت سه شب شخصــی بــا اضـطراب مــد
گفت که که حکومت از محل بود باش شما اق
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َ
دستگیر می کنند .ما ه با عجله اسپان را حاضــر نمــوده سـوار شــدی ِ .د ِر یخـی
ع
چند نفر اقوام ا ه ظاهرا با ما یکجا راه فرار را گرفتند خیمه سامان خود را باالی
اشترها بار نموده ر انه شدند ،اما نه همرای ما بلکه بطرف دیگر .چند نفر راه بلد با مــا
یکجا شدند تا ما را در دامی که ملنگ صاحب پهن کــرده بــود بیندازنــد .بــا یکعــال
پریشانی در بین کوهها دره ها بیراهه بسمتی که نمیدانستی ر انه شــدی  .راه بلــد
ها پیش پیش میرفتند همین که فتاب طلوع نمود راهنمایان با انگشت خــود بطــرف
مقابل سوی یک تل خاکی اشاره کرده گفتند بعد از این تپه راه جاجی معلــوم اســت،
شما را بخدا سپرده مرخص میشوی  .نها رفتند ما در بین درۀ تنگ صعب العبــور
راه پیمائی را ادامه دادی اما هنوز نی ساعت نگنشته بود که چند نفر با اسلحه مده
شر ع به تشباری نمودند .همگی اسپها را ترک گفته برای دفاع حاضر شدی اما چون
در بین درختان انبوه بودی بز دی همدیگر را گ کردی  .من سناء معصــوم جــان
مال فضل الحق خ ند شهید ریدی گل یکطــرف رفتــی

حــاجی عبــدالقادر خنــد

صاحب شــهید یکطــرف هرکــدام بطرفــی پاشــان شــدی  .ســاعتها بــه همــین ترتیــب
گنشت جنگ فیر کردن ها گریز ادامه داشت .در این قت از کثـرت تعــب
خستگی سخن زده نمیتوانست  .از شدت تشنگی علفها را چیده بــه دهــن گناشــت تــا
تشنگی ام رفع شود .هسته هسته بطرف بلندی تپه ر انه شدی تــا اینکــه بــه بــاالی ن
رسیدی  .دزد ها ما را دیده شر ع بــه فیرکردنــد .از د ر خیمــۀ ســیاه کوچیهــا را دیــده
بطرف ن برای گرفتن کمک ر انه شدی  .نزدیک خیمه که رسیدی بــا صــدای بلنــد
پرسیدم :کسی هست؟ یکزن از خیمه بر مده پرسید چه میخواهیــد؟ گفتــی مــا چنــد
نفر مسافرهستی که دزد ها راه ما را قطع کرده اینک مده ایـ در ایــن خیمــه نفــو
راست نمائی  .زن گفت بفرمائید .داخل خیمه شدی
75

چون هنــوز از تفنــگ میآمــد

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

زن از ما سوال کرد که این فیرها از کجاست .گفتی رفقای ما هنوز به محاربه مشــغول
هستند اگر در اینجا کسی از مردها باشد ما برایشان پول میدهی که رفته از رفقــای
ما خبر بیا رد اگر نها را زنده بیابد ،برایشان بگوید کــه مایــان اینجــا هســتی  .گفــت
مردها اینجا نیستند ،ما از قوم موسی خیل هستی

این منطقه بما تعلق دارد همینکــه

رفقای شما داخل این منطقه شوند دزد ها نها را تعقیب نمیکنند .در ایــن قــت دختــر
جوانی داخل گردید از هویت ما پرسید .من خود را بــرای مــادر ا معرفــی کــرده
دلیل مسافرت خود را گفت  .در همــین حــال ارجمنــد ســناء معصــوم جــان برخواســته
گوشۀ چادر ا را گره زد( .گره زدن گوشۀ چادر زن در ُعرف افغانی بمعنــای کمــک
خواستن طلب محافلت است) .ن زن بــا صــدای اطمینــان بخـش گفــت پریشــان
نباشید اینجا کسی مده نمیتواند .من گفت مراد اینست که یکنفر مــرد بیایــد احـوال
رفقای ما را بیا رد چون از گلوله تفنگ قطع شده گمان میکن کــه همســفرهای
ما یا بقتل رسیده اند یا اسیر شده اند .زن به دختر جوان گفت که بر د از د ر ببینــد
اگر کدام دهقان را در کشتزار دید ،بیا رد .دختر رفت اندکی بعد یکنفر را بــا خــود
رد .مرد قتی از قصه خبر شد نه تنها کمک نکرد بلکه ن زن شجاع را هـ تهدیــد
کرد که اینها را چرا بخیمۀ خود جای داده اید .ن زن دال ر تر از ده مــرد گفــت اینهــا
بخیمۀ من مدند طلب کمک کردند .حمایــت از نهــا بــرای مــن الزم اســت چــون
رس ما همین است بشما مربوط نیست .در همین قت مرد دیگــری بخیمــه مــد
بعد از اصرار ما برای گرفتن احوال د ستان بیر ن رفــت .بعــد نــی ســاعت دیــدی کــه
حضرت موالنا عبدالرحمن صاحب با دیگر د ستان بطرف خیمه میآینــد .معلــوم شــد
که عساکر حکومــت حملــه نکــرده بلکــه دزد مریــدهای ملنــگ صــاحب همگــی
سامان پول تفنگهای ما را غارت کردند .دراین جــا ســه نفــر از رفقــا مفقــود االثــر
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بودند حاجی صاحب مال عبدالقادر که ا شان را ما دیــدی کــه بطــرف شــمال رفتنــد،
شیخ محمد صدیق خان محمد عیان پسر د می حضرت موالنا .حاجی نور ز گفت
که محمد صدیق خان ه یک اس را سوار شــده بطــرف لــوگر ر انــه شــد محمــد
عیان جان پهلوی من نشسته بود در همانجا زخ برداشته مــن نتوانســت ا را بــردارم.
تصمی گرفتی که د باره رفته محمد عیان جان را بیــا ری  .ســناء معصــوم جــان بــا
چشمهای گریه لود اظهارکرد که کجا میر ید فرض کردی ا را زنــده یافتیــد ،یکنفــر
مجر ح را چطور در این حالت با خود برده میتـوانی  .یقــین دارم کــه دزد هــا هنــوز از
نجا نرفته اند همینکه شما ها را ببینند فیر میکنند شما ها ه تل

میشوید.

موالنا فرمودند معصوم جان میدان پسرم در نجا با خاک خون غلتیده جان میدهــد
لی شما را تنها نمیگنارم .من از پسر خود گنشت اما از شما نمیگنرم .ناچــار همــه
بطرف جاجی ر انه شدی  .حضرت موالنا نسبت به فرزند خود نقــدر پریشــان بودنــد
که حد نداشت حق داشتند .برای یکنفر پول دادی که محمد عیــان را اگــر زخمــی
ه باشد در خیمۀ خود بیا رد پرستاری کند تا زمانی که ما کســی را بــرای انتقــال ا
بفرستی  .محمد عیان جان را که به د دلیل همانجا گناشتی – یکی اینکه همــه چیــر
خود را از دست داده بودی

د م ارجمندی سناء معصوم جــان نقــدر خــود را باختــه

بــود کــه نمیتوانســتی یــک لحلــه ا را تنهــا بگ ـناری یــا معطــل کنــی  .هــر ســاعت
چشمهایش پراشک شده میگفت گرفتار میشوی

باید خود را به یکطرف برسانی  .با

این همه من تا زنده هست بخاطر تنها گناشتن محمد عیان جــان مرحــوم نــزد جــدان
خود خجالت میکش .
بهر حال بقدر د ساعت راه پیموده به کوتل د بندی که بین لوگر پکتیا اقع شده
رسیدی  .درینجا حاجی نور ز گفت این راه بطرف لــوگر میــر د قاضــی مــال فضــل
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الحق ه گفت که من با شما زیاده ازاین همراهی کرده نمیتوان

ازهمین راه بطــرف

خانه میر م .هرقدر حضرت موالنا برایش نصیحت کردند ی گوش نکرد .من گفت
پو بخانۀ خود نر ید نزد یکی از د ستان پنهان شده منتلر احوال ما باشد .اگر مــا در
جاجی رفته عبدالغنی خان را بهمان عهد پیمان استوار یافتی  ،نوقــت میتوانیــد بمــا
ملحق شوید اگر ما دستگیر شدی شما هرطوریکه ممکن باشد خــود را پنهــان کنیــد
چون مأمور حکومت هستید ،شما را جزای سخت خواهند داد .ا تصدیق کرد بعــد
با ه داع کردی

ما بطرف جاجی ر ان شدی

نزدیکی هــای شــام بــه قریــه علــی

خیل که محل سکونت حاک قاضی منطقــۀ عســکری اســت رســیدی راه قلعــۀ
ع
َملک عزیزخان را پیش گرفتی  .عزیزخان یکی از َملک های معتبر جاجی بود سابقا
توسط حاجی نور زخان با ما ه عهد همفکر شــده بــود .تصــمی گــرفتی بخانــۀ ا
رفتــه بــا ا مصــلحت کنــی کــه چــه بایــد کنــی  .بعــد نصـ

شــب بخانــۀ ا خــود را

رسانیدی  .حاجی صاحب نور زخان پیش تر رفت که ا را خبر بدهد .بعد چند دقیقه
مده گفت که ملک عزیزخان سه ر ز میشود بطــرف قریــۀ صــالح منگــل کــه خــارج
سرحدات افغانستان است رفته در خانه نیست لی شما بیائید که بخانۀ ا بر ی بعــد
ع
در نجا مشوره میکنی که چه باید کرد .مجبورا داخل خانــه شــدی  .خــانوادۀ َملــک
عزیزخان فوری برای ما سررشته طعام را نمــود .از نبــودن عزیزخــان همگــی مــایوس
ناراحت شدی چون در جاجی فقط همین شخص بود که بعد ازعبدالغنی خان برگــد
با ا معرفت داشتی  .فکر کــردم کــه عزیــز خــان از مــدن مــا شــنیده خانــۀ خــود را
گناشته رفته خارج منتلر است ببیند که یا ما بــه هــدف خــود میرســی یــا نــه .اگــر
کامیاب شوی ا نیر با ما خواهد بود در غیر ن خود را کنار کشــیده نــزد حکومــت
بری النمه قرار میدهد.
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فردای نشب با همدیگر مشوره میکردی کــه عیســی خــان مــد .از نــامبرده ا ضــاع را
پرسیدم گفت برگد عبــدالغنی خــان را مالقــات کــردم ،ی بــرای مــن گفــت کــه بــه
حضرت صاحب (اینجانب) رئیو صاحب (موالناعبدالرحمن شهید) از طــرف مــن
عرض کن که مدت ۱5ر ز خود را در برگی اطراف ن پنهان کنند در عــین زمــان
با ملک های احمدزائی مناکره کنند .منه اشخاص معتمد را در منــاطق سـرخاب
ازر بزک اقع در لوگر (محــل اصــلی عبــدالغنی خــان) میفرســت کــه از نجــا بقــدر
ممکن نفر جمع ری نموده برای معا نت شما حاضر کنند تــا یکقــوۀ ِملــی بــه د ر
شما جمع شود .نوقت بجاجی بیائیــد مــنه تــا ن زمــان بــا ســرکرده هــای عســاکر
مفاهمه نموده زمینه را برای استقبال شما فراه مینمای  ،اما قبل از ن نمیتوان مخــال
حکومت عمل کن .
امید اری ما را ضــعی

ســاخت .حــاال تنهــا د راه

این حواد پالنهای ما را عقی

داشتی  :یا از افغانستان خارج شده به هند ستان بر ی

یا اینکه خود را بحکومــت

تسلی نموده هرچه را در دل داری بزبان بیا ری  ،نوقت هرچه اقع شد ،شود .بعــد از
قاضی عبدالود د خند خواهش کردم تا ما را از پالن مقصد عبــدالغنی خــان اقـ
سازد .قاضی عبدالود د خان که از مــدن مــا بمنـزل ملــک عزیزخــان اقـ

گردیــد

سراسیمه نزد ما مده گفت که د لت از مدن شما به اینطرف خبر شــده بحکومــت
اعالی گردیز امر گرفتاری شما را صادر کرده اینک در جــاجی هـ امــر حکومــت
ع
رسیده کــه شــما را دســتگیر کننــد .عال تــا امــر ز جنــاب مالعبدالقادر خنــد یکــی ار
همراهان شما که پای پیاده میخواست از بندر بگنرد بسرحد انگریز عبورکند ،چــون
پاسپورت نداشت ،مامورین سرحدی ا را گرفتار بقلعــۀ عســکری رده محبوســش
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نمودند .اگرچه در استنطاق از اینکه شــما د ســتان تــانرا میشناســد ،انکــار کــرد امــا
بعضی اظهارات ا موجب شک ا هام شده فی الحال در محبو بسر میبرد.
من حـواد د ر ز قبــل را بــرایش حکایــت کــرده گفــت کــه بمــا اطــالع دهــد کــه
عبدالغنی خان چه قصد دارد .قاضی صاحب با حالت اند هگین خدا حافلی کــرده
نزد عبدالغنی خان رفت تا شب برگردد جواب بیــآ رد .بعــد از رفــتن ا جمعــه گــل
خان برادر ریدی گل مد چــون اکثــر د ســتان بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه از
افغانستان خارج شوند ،جمعه گل خان را گفــت کــه ا ل از ارجمنــدی محمـد اعیــان
جان احوال بگیرند که یا زنده است در صورتیکه زنده باشد ،سر رشــتۀ پرســتاری ا
را بنماید .بعد از ن بکابل رفته برای عائلۀ ما از زنده بودن ما خبــر بدهـد برایشــان
بگوید که مایان همگی امشب از راه کوه ها از افغانستان خارج میشوی

شما خــاطر

جمع باشید .بعد یکدانه دندان خالل را که همیشه از اســتخوان مــر ســاخته بجیــب
خود می گناشت برای جمعه گل دادم که طور نشانۀ حیات برای جناب خاله صــاحبۀ
من که در خوابگاه سکونت دارند ،بسپارید تا اطمینان حاصل گردد بدانند که من
سناء معصوم جان دیگر د ستان زنده هستی  .نزدیک شب قاضــی عبــدالود د خــان
از نزد عبدالغنی خــان بــا لبــاس مقــداری پــول نقــد برگشــت گفــت" :مــا برگــد
صاحب عبدالغنی خان مصلحت کــردی  .دریــن فرصــت ا شــان بــا شــما همنـوا شــده
نمیتواند چون از حکومت میترسد چون اقوام دیگر ه با شما یکجــا نشــده انــد لــنا
ی اعتماد ندارد که پالنهای شما عملی گردد .تنها کمکــی کــه بــا شــما کــرده مــی
تواند این است که چند نفر را با شما بفرستد تا از طریق کوهها هر چــه ز دتــر بســرحد
انگریز ها برسید نمچون د لت این راه را مراقبت نمیکند شما میتوانید بــه ســهولت از
افغانستان خارج شوید ".گفت برای برگد عبدالغنی خان بگوئید ما توقــع نداشــتی کــه
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شما به تعهدات تان پشت پا بزنید ،حال که شــما مــا را کمــک میکنیــد تــا فــرار کنــی
تشکر میکنی  .مایان امشب مشوره میکنی فردا ســفر خـواهی کــرد .ملــک احمــد
ع
شاه خان ه در مجلو حضور داشت همین که از پــالن ســفر مــا خبــر شــد ،راســا
بمرکز حکومت رفته برای حاک نجا که هنوز از محل بــود بــاش مــا اقـ

نبــود

خبر داد که ما بخانۀ ملک عزیز خان پنهان شده ای  .این کارش د دلیل داشت :ا ل
دشمنی با ملک عبدالعزیر خان د م گرفتن انعام از حکومت.
شب تمام شــب خـواب نکــرده مشــورت نمــودی  .بــاالخره مــن حضــرت موالنــا
عبدالرحمن الشهید تصمی گرفتی که ما د نفر فرار نمیکنی بحکومت انگریز پنــاه
ع
نمیبری بلکه خود را به د لت افغانستان تســلی میکنــی  .دیگــر رفقــأ خصوصــا ســناء
معصــوم جــان مــال عبــدالحنان جــان بــه هند ســتان نــزد بــرادر بزرگ ـوارم حضــرت
نورالمشایخ صاحب که از پنر سال است نجا اقامت دارنــد ،بر نــد بگوینــد کــه مــا
د نفر بد لت تسلی شدی

زندگی خود را فدای شریعت اسالم نمودی  .درین قــت

من قل را برداشته این عبارات را نوشت :

"در شب شنبه  ۱۸شهر ربیع اال ل در قریه علــی خیــل مرکــز عالقــۀ جــاجی بــه خانــه
ملک عزیز خان چنین رای مشوره برای خود هــا داده نســبت بــه احـوال معر ضــۀ
خود فکر نمودی  .اگر حسب مشورۀ برگد عبدالغنی خــان بطـرف هند ســتان بــر ی
البته جان خود را بسالمت از مهلکه نجات میــدهی

در هند ســتان خیلــی بــا احتــرام

زندگی میکنی چه سیاست حکومت انگریز بــا امــان اللــه خــان خــراب اســت بــرای
پریشان کردن خاطر ا از ما پنیرائی حفاظت میکنند ه نزد بــرادر بزرگـوار خــود
حضرت نورالمشایخ صاحب ایام اقامت را گنشتانده منتلر مقــدرات میباشــی  .یقــین
است حکومت امان الله خان که خود را یک د لت قانونی میداند خانواده هــای مــا را
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اذیت نمیکند .اما این حیات خیلی ننگین خواهد بود زیرا اهالی افغانســتان مســلمین
هند خواهند گفت که رئیو تمیز د لت قاضــی مــال عبــدالرحمن خــان کــه بــه تقــوی
شهرۀ فاق اند حضرت صــاحب کابــل کــه جانشــین حضــرات مجددیــه هســتند از
مملکت اسالمی فرار نموده خود را بحکومت انگریز که دشمن اســالم افغانســتان
است تسلی کردند از اسالم بکفر پناه برده اند .اگــر خــود را بحکومــت امــان اللــه
ع
خان تسلی کنی یقینــا بمجــرد گرفتــاری مــا خــانواده هــا د ســتان مــا هـ در کابــل
محبوس میشوند خود ما همینکه بکابل برســی هــدف گلولــۀ بیــداد قــرار میگیــری ،
لیکن این مر

با شرف با فخر است .لنا ما د نفر محمد صادق المجددی مشــهور

به حضرت صاحب کابل موالنا عبدالرحمن مشهور به (مــال صــاحب) فــردا خــود را
بحکومت تسلی میکنی  ".نوشته را من حضرت موالنا امضا نمودی  .قبــل از طلـوع
فتاب از خواب بیدار شدی

برای ارجمندان گفتی که بطرف ســرحد ر انــه شــوند،

اما نها قبول نکرده گفتند که بسرحد نارسیده محبوس میگــردی  ،نوقــت ضــع مــا
بدتر میشود پو بهتر این است که با شما یکجا باشی  .هــر قــدر اصــرار کــردی قبــول
نکردند .حاجی نور ز خان عیسی خان ریدی گل گفتند که اگر ما با شما یکجــا
باشی  ،ممکن شما ها را محبــوس نماینــد امــا بــرای مــا غیــراز کشــتن دیگــر مجــازات
نخواهد بود لنا ما بطرف سرحد میر ی  .گفت پو صبر کنیــد تــا مــا خــود را تســلی
کنی نوقت شما بخاطر رام می توانید از سرحد بگنرید.
اهل خانۀ ملک عزیز خان بسیار مضطرب بودند چه از ابتــدای شــب در اطــراف قلعــۀ
شان کسانی در رفت

مد بودند .خدا ند (ج) خان عزیز خــان را بکمــال عصــمت

محفوط دارد .این خان شجاع با غیــرت نــه تنهــا تــرس نداشــت بلکــه میگفـت ایــن
اشخاص بخانۀ من مده اند من تا نفو خرین از نها حفاظت میکــن  .بســاعت ۱۲
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ظهر همه سالح خود را به حاجی نور ز عیسی خان ریدی گل داده ما پنر نفــر
(محمد صادق المجددی  -موالنا عبدالرحمن الحسینی  -سناء معصوم المجــددی -
مال عبدالمنان الحسینی  -مال سلطان جان افغانی) از خانۀ ملک عزیز خان پای پیــاده
بطرف قلعۀ جنگی جاجی که محل اقامت برگد عبدالغنی خان یک غنــد عســکری
که (بین  ۱۰۰۰الی  ۲5۰۰عسکر) در داخل اطراف قلعه سکونت داشتند ،ر انه شـده
همینکه بدر ازۀ قلعه رسیدی  ،پهره داریکه ایستاده بود مرا شناخته ادای سالم نمود.
بدر ازۀ داخلی رسیده برای عبدالغنی خان از مدن خود خبر دادی  .نامبرده سراسیمه
بر مده ما را استقبال کرد .فکر میکرد که مدن ناگهانی مــا در داخــل قلعــۀ عســکری
برای اشتعال تش انقالب است برای همین ه بسیار مضطرب معلوم میشد .مــا را بــه
اطاق طعام رهنمائی کرد در عین زمان خودش بمنصبداران زیــر دســت خــود ا امــر
احتیاط بیداری را داده تقریبا بیست نفر عسکر را به حفاظت احاطــه اطــراف ن
مامور نمود بعد داخل اطاق شده گفت :طعام موجود همین است کــه بــاالی ســفره
حاضر است .گفت ما ه خیلی گرسنه هستی  .عبدالغنی خان مضطربانه سـوال کــرد
که چه طور اینجا تشری

ردیــد .حضــرت موالنــا گفتنــد" :مــا مــی خواســتی بــرای

افغانستان بعقیدۀ خود خدمت کنی

حکومت را از راه صلح اصالح از ایــن راهــی

که اختیار کرده باز داری اما چون این مقصد بد ن اتحاد اقوام امکان ندارد ،از همین
لحاط با شما دیگر اشخاصی که اغلب نها را شما می شناسید مشوره کــردی  ،عهــد
پیمان مؤکد بستی

اهل عیال اقارب خویشا ندان خود را گناشته با اینطرف

مدی  .متاسفانه بمجرد صول در قریۀ برگی مناکره با رؤسا سرکردگان اقوام شما
احمد زائی ها ،برای ما معلوم گردید که نهمه تعهدات بقدر تارعنکبوت ه محک
نبود متانت نداشت .این تخل

از تعهدات برادران ،ما را دچار یأس ناامیدی فــوق
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العاده نموده عزم کردی که خود را بحکومت تسلی نمائی

زبانی نچه را که در دل

داری برای امان الله خان بگوئی  .میدانی که مجازات ما جز قتل دیگر چیزی نیســت
لی مر

را که در راه خدمت دین اسالم حمایت از ملت برای ما میرسد ،از حیات

رام در ُملک بیگانه بهتر دانسته اینــک بــد ن قیــد شــرط خــود را بشــما کــه قائــد
عسکری این منطقه میباشید ،تسلی کردی  .شما میتوانید که همین حاال ذریعۀ تیلفــون
بمرکز حکومت گردیز خبر بدهید که برای اعلیحضــرت امــان اللــه خــان بگوینــد کــه
قاضی صاحب عبدالرحمن خــان محمــد صــادق المجــددی بــا دیگــر رفقــا خــود را
بحکومت تسلی کردند".
بعد از طعام عبدالغنی خان یک رق را برایمان داد .دیدم که این رق رسمی اســت
از طرف عبدالحکی خان حاک کالن ســمت جنــوبی (بــرادر عبــدالعزیز خــان زیــر
حربیه) محمد صدیق خان فرقه مشر قـوای عســکری ایــن ســمت عنـوانی عبــدالغنی
خان به این مضمون صادر شده:
"قرار احکام مرکز کابل

زارت حربیه بشــما خبــر داده میشــود کــه جنــاب حضــرت

محمد صادق المجددی مشهور به حضــرت صــاحب شــوربازار فضــائل همــراه مــال
عبدالرحمن خان رئیو محکمۀ تمیز با چند نفر دیگــر بســمت جنــوبی مــده خیــال
دارند که علیه حکومت شورش نمایند .قرار معلوم نها بطرف جاجی ر انه شــده انــد
لنا اینجانب امر مینمای که حفاظت سرحدات را بخوبی نمــوده در راهیکــه امکــان
عبور مر ر باشد ،محافلین عسکری تعیــین نمــوده کوشــش کنیــد کــه نهــا گرفتــار
شوند .امضاء عبدالحکی

محمد صدیق ".مکتوب را خوانده د باره بــرایش دادم

گفت :
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"خوب شد که همه را از زحمت نگرانی خالص کــردی  .بهتــر اســت کــه فــوری از
تسلی شدن ما خبر بدهید تا نها ه خاطر جمع شوند ".عبــدالغنی خــان قــدری تأمــل
کرده گفت:
"من خیلی ازاین تسلی شدن شما غمگین شدم زیرا عمــوم ملــت افغانســتان نســبت بــه
شما رئیو صــاحب عقیــده ،اخــالص محبــت دارنــد همــین کــه اقـ

شــوند

گرفتاری شما توسط من شده ،بمــن نفــرین لعنــت میفرســتند .از همــین ســبب مــن
متوحش متحیرم که چی کن  ".گفت :
"برگد صاحب من گمان میکن اضطراب شما درین قت هیچ معنی نــدارد زیــرا شــما
قتیکــه توســط عیســی خــان برایتــان احـوال

از سابق با ما عهد پیمان کرده بودیــد،
ع
فرستادی  ،صریحا از تعهد کمک به ما انکار کردید این خالف عهد شما دیگــر
برادران ما را مجبور کرد که خود را بحکومت تسلی کنی
دهی  .حال چه ضر ر است که شما اظهار تأس

مر

را بر زندگی ترجیح

کنید ".باز شر ع بــه چــرب زبــانی

کرد من مجبور شدم بگوی که ی در حرفهای خود صادق نیست .گفت :
"برگد صاحب شما از بدنامی خود در بین ملت میترسید ".گفــت بلــی .گفــت خــوب
است هنوز ه

قت است که بدنامی را به نیک نامی بدل کنید .گفت چطور .گفت

یا شما عده نکرده بودید که قوای عسکری اینجا را با ما متفــق مـی نمائیــد؟ گفــت
عده کرده بودم .گفت :
"خوب است امر کنید بوقت نماز عصر همگی افراد عسکری در داخــل قلعــه حاضــر
ع
شوند .بعد من مال صاحب رفته برای نها رفتار ضد اســالمی حکومــت را مفصــال
تشریح میدهی

بعد از عزم ارادۀ خود نان را اق

ســاخته از نهــا طلــب کمــک

میکنی  .اگر عساکر با ما اتفاق نمودند از همینجا با حکومــت کابــل داخــل مــناکره
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شده تعدیل قوانین مخال

شریعت را طلب میکنی

بز دی یکی از صاحب منصبان بزر

ه بشــما عــده میــدهی کــه

افغانستان شوید با نیکنامی اجر دنیا

خــرت

شامل حال تان میگردید ".برگد صاحب دفعتا با عصبانیت گفت :من حــاال نمیتـوان
همچو حرکت کن چون حکومــت مــرا بــه تهمــت انقــالب عصــیان مــته میکنــد.
گفت :
"پو چه حاجت است که خود را از تسلیمی یا گرفتاری ما مضطرب نشان دهید بــا
کلمات بی معنی سعی میکنید ما را ممنون خود سازید .بهتر اســت ســکوت نمــوده
خبر تسلی شدن ما را بمرکز بدهید .حاال ه مــن خیلــی بیخـواب هســت

میخـواه

قدری استراحت کن  ".عبدالغنی خان برای فرستادن خبر دستگیری مــا بــه حکومــت
گردیز بیر ن رفت مــا بــرای اســتراحت مــاده شــدی  .ی بعــد از حــد د یکســاعت
مراجعت کرد گفت :بمرکز گفت حضرت صاحب مــال صــاحب خــود را تســلی
کردند از نجا حک صادر شــد کــه شــب را در جــاجی بــوده فــردا بطــرف گردیــز
حرکت کنید .بعد د باره همان جمالت قبلی را تکــرار کــرد اینکــه بســیار ناراحــت
است .منه با عصبانیت گفت که حرفهای بیهوده میزند ،دیگر قت مناکره گنشــته
است ما نزد جدان خود احساس رامی میکنی  .بعد ادامه دادم :شما کــار هــائی را
که الزم میدانید انجام دهید بمنصب فعلی خود فخر کنید ،ما در شرایط فعلی حتــی
حیات خود را ه بار گران میدانی  ،خــوب اســت هرچــه ز دتــر ایــن بــار از د ش مــا
برداشته شود .خوب میشود اگر مال عبدالقادر خند یکی از همسفر های ما را کــه نــزد
شما محبوس هستند ،با ما یکجا بفرستید .عبدالغنی خــان مــال صــاحب را خواســت
ع
بدین ترتیب مجموعا شش نفر بودی کــه خــود را بــد لت تســلی میکــردی  .عبــدالغنی
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خان گفت که ساعت د ازده شب بطرف گردیز ر انه میشوی  .گفت ما کــه از همــین
حاال خود را محبوس میدانی  ،هر قت مارا بفرستید ،حاضر میشوی .
حد د ساعت د ازده شب قت سفر را اعالن کردند .همه به معیــت عبــدالغنی خــان
از احاطۀ محل سکونت ا خارج شده در میدان تمرین عسکری منتلر بودی  .برگد
صاحب عساکر را جمع نموده برای احتیاط بیشتر طوری نها را صـ

بنــدی نمــود

که ر ی نها بطرف میدان پشت شان بطرف ما باشد تا مبادا از مقابلۀ چش بچشـ ،
اضطراب در نلام حاد گردد .دیدم که اس سواری من موالنا موجــود اســت
چهار رأس قاطر با پاالنهای خیلی درشت ه حاضر کرده اند .حضرت موالنا اسـ
خود را برای ارجمندی سناء معصوم جــان داد فرمودنــد :مــن بزحمــت عــادت دارم
شما باید راحت باشید .برگد صاحب ه همراه با عساکر از راه در ازۀ خورد قلعــه بــا
ما ر انه شدند .تمام شب راه رفته نزدیک صبح در یک نقطۀ از نقــاط اراضــی منگــل
بقدر یکساعت استراحت کردی

بعد از ادای نماز صبح بطرف گردیز ر انــه شــدی .

همین که هوا ر شن شد دیدم که کوه دره همگی اطراف ما را افراد پیاده سواره
عسکری احاطه کــرده از ن ببعــد بهــر جــائی کــه میرســیدی  ،از هــای خبــردار
هوشیار باش می شنیدی  .از یک عسکر که نزدیک اس سواری من حرکــت میکــرد
پرسیدم :تعداد اشخاصی که ازما محافلت میکنند چند نفر است؟ گفت تنهــا عســکر
پیاده ششصد نفر میباشی

عال ه از ن صاحب منصبان افراد سواره ه با ما میآینــد.

قرار ا امر حکومت گردیز محافلین تعیین شده بودند کــه راههــا را مراقبــت نماینــد تــا
مبادا ما فرار کنی یا یکی از قبایل برای رهائی ما در شب حملــه کننــد .نوقــت برگــد
عبدالغنی خان به مکافات این خدمت خــود نمــی رســند بلکــه ممکــن اسـت مســؤ ل
گردند .با حضرت موالنا از تعــداد عســاکر حــرف زدم .ا شــان خندیــده گفتنــد کــه
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عجب است ما فقط شش نفر هســتی  ،اســلحه هـ نــداری

خــود را بحکومـت هـ

تسلی کــردی  ،ایــن احتیــاط حکومــت جــز خــوف از مــا معنــی دیگــر نــدارد .بعــد
عبدالغنی خان را مخاطب فرموده گفتند :برگد صاحب ما همگی شش نفر بی ســالح
هستی که خود را بد لت تسلی کردی  ،چه حاجت بود که تقریبا هزار نفر را بزحمــت
سازید با خود از جاجی به گردیز بیا رید .برگد جوابداد که ا امــر حکومــت همــین
طور است.
ظرافت خاص خود با قصه ها لطیفه هــا در طــول
حضرت موالنا که با همان لط
ع
راه سفر باعث تسلی خاطر ما میشدند ،دفعتا فرمودند کــه از حضــرت ســر ر کائنــات
صلی الله علیه اسل منقول است (انا ابن الن بیحین) ذبیح ا ل که حضرت اســمعیل
علیه السالم است ذبیح د م را هر قدر فکر کردم بخاطرم نرســید .گفــت ذبــیح د م
عبدالله بن عبدالمطلب الد نحضرت است .گفتند بلی فراموش شــده بــود .بعــد از
چند دقیقه سکوت ادامه دادند :اینک من می گوی (انــا ابوالــن بیحــین) .یــک پســرم
محمد عیان از دست دزد ها شهید شــد پســر دیگــرم عبــدالحنان را حکومــت شــهید
میکند .گفت خدا جل شانه مهربان است که برای هیچ کدام ما ضرر نرسد .گفتنــد
من یقین دارم که درین اقعه بقتل میرس  .بعد از ن ارجمندی سناء معصوم را تســلی
میداد که زیاد تشویش پریشانی را بخاطر راه مده .ارجمندی اظهـار نمــود کــه مــن
زیاد پریشان نیست ه نمیتوان که کامال خاطر جمع باش  .موالنــا صــاحب گفتنــد
َ
خوف را بخود راه نده ،من مطمئن هست که کسی ترا بقتل نمیرســاند ،قسـ بخــدای
ُ
َ
بزر که ترا نمی کشند قس بخدای بزر که مرا زنده نمیگنارنــد .معصــوم جــان
خندیده جوابداد:
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" قتیکه من شما هرد کشته شوی  ،کی از شما سوال میکند کــه چــرا در فــالن ر ز
ر ی گفتۀ خود تاکید می کردید ".موالنا گفت" :همین است کــه گفــت  ،اگــر شــما
درین اقعه بقتل رسیدید ،در ر ز قیامت همینکه مرا دیدید دست بگریبان من انداختــه
بگوئید ای کناب تو بودی که مرا اطمینان میدادی می گفتی کــه کشــته نمیشــوی،
ببین که چطور کشته شدم".
ســاعت هشــت یــا نــه صــبح در بنــدر (مرزکــه) کــه حــد فاصــل بــین اقـوام ځـدران
احمدزائی است ،رسیدی

دیدی که از طــرف حکومــت کــالن گردیــز د صــد نفــر

اس سوار عسکری برای تحویل گرفتن ما حاضر شده بودند .اهالی محل همگــی از
د ر ما را تماشا میکردنــد اشخاصــیکه مــا را مــی شــناختند بــا حســرت انــد ه بمــا
مینگریستند .چای نان شیر ردند .من از خوردن نها ابأ کرده برای اهالی کــه از
طائفه احمدزائی بودند گفت  :تا دیــر ز همــین شــما هــا تعهــد کــرده بودیــد کــه مــا را
کمک میکنید اما به عهد پیمان خود فا نکــرده مــا را مجبــور کردیــد تــا بحکومــت
تسلی شوی  ،امر ز نان شما بر من حرام اســت .عســاکر حکومــت گردیــز اطــراف مــا
شش نفر را که سوار بر اس

قاطر بــودی احاطــه کردنــد .بــدین صــورت مــا بعــد از

ساعتها سفر به گردیز مرکز حکومت رسیدی  .اهــالی گردیــز همگــی خــورد بــزر
برای تماشا مده بودند چون حکومت اعالن کــرده بــود کــه چنــد نفــر دزد را گرفتــار
نموده بگردیز میا رند اما میترسیدند بگویند که جناب رئیو صاحب محکمۀ تمیــز
حضرت صاحب کابــل کــه بــرای شــورش انقــالب مــده بودنــد بمقصــد خــود
نرسیده خود را بحکومــت تســلی نمودنــد ،حــاال هـ اینجــا هســتند .همینکــه بــه
نزدیک بادی رسیدی تعداد زیادی از احمدزائی ها که در گردیــز ســکونت داشــتند
مرا می شناختند چون در قت انقالب مال عبدالله مشهور به مالی لنگ ،تقریبا چهــل
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ر ز با برادران بزرگ حضرات شمو المشایخ صــاحب نورالمشــایخ صــاحب اینجــا
بودم ،همینکه نلرشان به من حضرت موالنا افتاد نگــاه هــای حیــرت میــز نمــوده
اشــک ریختنــد .مــا را بســوی محــل کــار حــاک اعلــی عبــدالحکی خــان بــارکزائی
برادرعبدالعزیز خان زیر حربیه د لــت امــانی فرقــه مشــر محمــد صــدیق خــان پســر
صاحب زاده خواجه جان ،بردند.
این د نفر یکی حاک کشوری دیگری قائد عسکری با من خصوصی شنا بودند
همینکه ما نزدیک در ازۀ قلعه رسیدی  ،هــرد بــا دیگــر صــاحب منصــبان عســکری
مامورین کشوری قوماندان پولیو به استقبال ما مده دســتهای مــرا بوســیدند .امــا
قوماندان پولیو که از عالقۀ پغمان بود حضرت موالنــا ا را خــوب مــی شــناختند،
تلاهر کرد که ما را نمیشناسد .حضرت موالنــا ا را مخاطــب ســاخته گفتنــد :مــن
َ
شما همدیگر را خوب میشناسی پو چرا این طور َرم میکنید .اگــر بخــاطر محبوســی
من باشد ،می بینید که با نکه من محبوس هست از رئیو شما حــاک صــاحب اعلــی
در کرسی بلند تر نشســته ام .بهتــر نیســت کــه بهـ مصــافحه کــرده اظهــار معرفــت
نمائی  .قوماندان مجبور شده مد با ا شان دست داد.
بعد از نماز شام بین خود مشوره کردی که چون فردا بکابل میرسی

ع
یقینــا حکومــت

از ما اظهارات میگیرد ،ما همه باید در اظهارات خــود متفــق القــول باشــی

از همــین

حاال برای استنطاق ماده شوی  .نتیجه این شد که من حضرت موالنــا بحکومــت از
مقاصد خود اسباب خر ج انکار خود گفته حکومت را از خرابی سیاست سؤ
رفتار ا

گاه سازی

بگوئی که اعمال مخال

شریعت حکومت ما را ادار کرد تــا

بسمت جنوبی رفته جمعیتی از قبایل نجا تشکیل دهی

در قدم ا ل با حکومت از

راه مسالمت داخل مناکره شده خواهش کنی تا خط مشی خود را اصــالح نمایــد.
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اگر حکومت این سیاست ضد اسالمی را که در پیش گرفته ،اصالح کرد ،مــا هـ تــا
جائیکه ممکن است در خدمت ملت د لت خواهی بود از اعلیحضرت امــان اللــه
خان اطاعت نموده بخدمتگناری ا ماده می شوی  .اما اگر حکومت از راه عنــاد
جهالت خط حرکت خود را تعقیب نمود بهمین سیاســت کــه مخــال

شــریعت

ضد طبیعت ملت افغان است ادامه داد ما توانستی با ا داخــل جنــگ شــوی  ،البتــه
بد ن تأمل علیه حکومت محاربه را غاز خواهی کرد .هر چه پیش مد مده باشــد یــا
ما کشته میشوی یا حکومت را سقوط میدهی (زدی در ص

رندان هر چه بادا باد).

اما ارجمندان سناء معصوم عبــدالحنان جــان اظهــار کننــد کــه (مــا د نفــر از قصــد
حضرت محمد صادق المجددی رئیو صاحب که پدر کاکای مایان هستند هیچ
گاهی نداشتی  .نها بما گفتند که برای خبرگیری از زمینهای خود به ســمت جنــوبی
میر ند خوب است ما ه بر ی  .مــا هـ رفتــی

در راه بــا هــر کــو کــه مالقــات

میکردند از ما پنهان می نمودند تفصیل مناکرات خود رابه ما نمیگفتنــد ).همچنــان
مال عبدالقادر خند مال ســلطان جــان اقــرار کننــد کــه از مقصــد رئــیو صــاحب
حضرت صاحب اق

نبودی

چون مخلص مریــد خانــدان حضــرات مجــددی

شاگرد حضرت رئیو صاحب هستی  ،برای مــا ایــن هــر د حضــرات محتــرم اظهــار
نمودند که مایان بطرف سمت جنوبی برای بعضی امور ملک داری میر ی شما ه با
ما باید بیائید .ما ه بد ن اینکه بخاطر ما چیزی خطور کند ،با ا شان ر انه شــدی تــا
اینکه در برگی رسیدی

نجا فهمیدی که قصد شان چیســت امــا از نتــائر مــناکرات

شان با اهالی نجا خبر نمی شدی  ).باز سناء معصــوم جــان اظهــار تــرس اضــطراب
نمود .حضرت موالنا با عصبانیت گفتند :میا جان (لقب سناء معصــوم جــان) قتــی
در جاجی سائل فرار شما را ماده کردی  ،شما قبول نکردید برضای خود همــراه بــا
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ما مدید مثل ما خود را بحکومت تسلی نمودید ،حال این ا ضــاع چــه معنــی دارد.
من باز برایت قس میخورم که ترا بقتل نمی رساند مرا هرگز زنده نمی گنرانــد پــو
قدری تحمل کن.

ع
درین قت عبدالحکی خان محمد صدیق خــان داخــل اطــاق شــدند .عبــدالحکی
خــان گفــت کــه مــن بــه جنــاب شــما خانــدان مجــددی هــا اخــالص قلبــی دارم
نمیخواه که برای شما ضرر جانی برسد ،لنا اگر اجازه بدهید راه چارۀ را که برایتان
سنجیده ام با شما در میان گنارم .گفت من سراپا گوش  .گفت :شما مدن خود را
شورش انقالب مخالفت با حکومت نگوئید بگوئید که من مثل همیشــه بســمت
جنوبی بدیدن اراضی زراعت خود میرفت  ،چون قوم احمدزائی از قدی با خاندان
من اخالص محبت دارند داخل حد د مچلغو شدم .درین جا بعضی مفسدین برای
گفتند که حکومت مدن را ضد خــود دانســته بــرای گرفتــاری ام احکــام فرســتاده
است .من ه از خوف عزم کردم از افغانستان خارج شوم .همان مفسدین فرصــت را
غنیمت شمردند باالی ما حمله کردنــد همگــی امـوال پــول نقــد ســامان مــا را
غارت نموده د نفر از رفقای من را زخمی نمودند .این اقعه زیاد تر ما را خوفناک
ساخت بسوی جاجی ر ان شدی

در نجا فهمیــدی کــه د لــت هــیچ قصــد بــدی

نسبت بما نــدارد صــرف اهــل غــرض در بــین مــا حکومــت ســخن چینــی نمــوده
میخواهند ما را مخال
هست

حکومت نشان بدهند .از طرف دیگــر مــن کــه حــاک اینجــا

تحقیقات ابتدائیه بمن تعلق دارد ایــن بیانیــه شــما را تائیــد نمــوده بحکومــت

مرکزی مینویس که حقیقت همان است که حضرت صاحب اظهار نموده اند.
گفت من ازین اخالص محبت شما خیلی تشکر میکن لی قتی ر انۀ ایــن صــوب
می شدی من رئیو صاحب چنین عهد کردی که اگر حکومت همین حاال از نیت
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افکار ما اق

شده ما را گرفتار کند با نکه یکقدم ه بطرف مقصــد اصــلی بــر

نداشته ای  ،دالیل خود را به اعلیحضــرت میگــوئی

از ا شــان خـواهش میکنــی کــه

ازین سیاست دست بردارد افغانستان را به گرداب انقالب پرتاب ننماید زیرا برای مــا
اضح گردیده که سیاست فعلی حکومت موجب انقالب خطرناک می گــردد .اگــر
ما را بقتل میرساند برساند .گنشته از ن بعد از اینهمه فعالیت ها مکاتیب بیانیه ها
چگونه به کنب در تشبث کرده میتوانی  .از محبت اخــالص شــما تشــکر مــی
کن اما نمی توان به نصیحت شما عمل کنی .
بعد ازاین مناکره عبدالحکی خان به مزاح از مــن سـوال کــرد :اگــر شــما در حرکــت
خود کامیاب می شدید گردیز را تصرف میکردید با من فرقه مشر صاحب چگونــه
رفتار می کردید؟ گفت اگر من داخل گردیز میشــدم شــما را اســیر میگــرفت همــان
ساعت هرد نفر شما را به دهن میل توپ بسته کــرده امــر فیــر میــدادم کــه قطعــات
اجساد شما را با گلولۀ توپ بطرف کابل پرتاب کننــد تــا اعلیحضــرت امــان اللــه خــان
بداند که مخالفت بــا طبیعــت یــک ملــت تــا کــدام انــدازه موجــب اعمــال حشــیانه
میگردد .عبدالحکی خان با تعجب گفت عجیب ،حضرت صاحب چرا ایــن عمــل را
مرتکب میشدید؟ .گفت شما دیگر مامورین بزر

زرأ را من مسؤ ل این حــاالت

میدان چون نه تنها حقیقت ا ضاع ملت را از پادشاه پنهان میکنید نقــائص اعمــال
اضرار قوانین فعلــی د لــت را صــادقانه بــه امــان اللــه خــان نمیگوئیــد ،بلکــه از رفــاه
اطمینان رعیت بحضور پادشاه دفترها می نویسید افسانه هــا میســرائید ،پــو شــما در
قدم ا ل مسؤ ل شناخته میشوید .حکومت امان الله خان یک حکومت مســتبد اســت
که بنام د لت قانونی خود را جلوه داده می گوید قــانون حکمفرماســت ،امــا مــن
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شما همگی اشخاصیکه از حقیقت اق

هستند میدانی که خواهشــهای نفســانی

ا امر شیطانی در مملکت اسالمی افغانستان حکمفرما شده بو.
صبح بعد عبدالحکی خان احوال فرستاد که موترها برای سفر ما ماده اند .دیــدم کــه
سه موتر الری ،یکی برای من موالنا صاحب د الری دیگر ه برای عبدالحنان
مال سلطان جان ارجمندی معصوم جــان حــاجی صــاحب حاضــر اســت .در هــر
الری چارده عسکر برای محافلت از ما نشسته بودنــد .بــا حــاک اعلــی فرقــه مشــر
داع کرده ر انه شدی  .برگد عبدالغنی خان چند نفر منصب دار دیگر ه سوار بــر
موتر جداگانه همراه با کار ان الری های ما بسوی کابل حرکت کــردی  .هرکــدام از
ما به این فکر بودی که حکومت مرکزی با مــا چــه خواهــد کــرد ،یــا بمجــرد رســیدن
بکابل ما را اعدام میکنند یا ا ل محاکمه میکنند؟ یا محاکمــۀ مــا عســکری اســت یــا
شرعی یا قانونی .بعد از چندی ارد َدرۀ (تیره) شدی که بین لوگر زرمــت موقعیــت
دارد .دیری نگنشته بود که د موتر الری مملو از رسالۀ شاهی د سه نفر منصبدار
ها از کابل به استقبال ما رسیدند .همینکه به موتر سـوار شــدی

سـواران شــاهی مــا را

شناختند .دیدم که هر کدام بطرف دیگری با تعجب نگاه میکنند .پرسیدم چرا اظهــار
تعجب می کنید؟ گفتند برای ما امــر رســید کــه چنــد نفــر دزد هــا قطــاع الطریــق را
حاک گردیز دستگیر کرده شما امشب رفته نها را تسلی شده بکابل بیا رید.
از دریای لوگر عبور کرده در لسوالی محمد غه ساعتی اســتراحت کــردی  .دریــن
قت یکی از مخلصین حضرات بنام تاج محمد را دیدم فهمیدم که حکومت بعد از
تسلی شدن ما ،خانواده های ما را تحت مراقبت گرفته بخانۀ من پولیو مقــرر کــرده
است .تاج محمد گفت که :حکومت ،محمــد یوسـ

جــان پســر کاکــای  ،ســردار

محمد عثمان خان پسر کاکای الده ام که من ا شان را ماما خطاب میکن
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موالنا صاحب را در ار

حبو نمــوده اســت اهــالی کابــل از ایــن اجــراأت د لــت

خیلی بتشویش هستند نمی دانند که ما گرفتار شده ای  .بعد یکساعت بسوی کابل
حرکت کردی
اق

حوالی عصر بحد د زارت حربیه رسیدی  .اهالی شهر از گرفتاری ما

شده یکعده برای تحقیق به اطراف زارت حربیه ایســتاده بودنــد .همــین کــه

داخل احاطۀ زارت حربیه شدی از زارت امر رسید که اعلیحضرت در پغمان منتلر
مالقات مهمانان خود هستند.
خوانندۀ عزیز  -نوقت ها گنشت لی صادقانه میگوی قتــی کــه امــان اللــه خــان را
مالقات کردم ر بر یش نشست تا سرنوشت را تعیــین کنــد ،در قلــب خــود اطمینــان
فوق العاده حو کردم علمت هیبت سلطنت امان الله خان بقدر سرموئی بچشـ
من جلوه نکرد ،من که ماده برای مر

بودم پــو چــرا میترســیدم از چــه بایــد مــی

هراسیدم چون هرکه دســت از جــان بشــو ید هرچــه را کــه در دل دارد بگویــد .بقــول
حضرت سعدی:
دســت بگیــرد ســر شمشــیر تیــز

قت ضــر رت چــو نمانــد گریــز

بهرحال د باره سوار موترها شده بسوی پغمان حرکت کــردی  .محبــان د ســتان در
کابل دانستند که محمد صادق عبدالرحمن برای انقالب بسمت جنوبی رفته بودند،
ع
ع
در جاجی گرفتار محبوسا بکابل رده شده ،مستقیما به پغمان بحضور اعلیحضرت
امان الله خان فرستاده شدند بمجرد رسیدن بقتل میرسند .همه با اند ه منتلر شــنیدن
خبر قتل ما بودند .ساعت پنر به پغمــان رســیدی  ،دیــدی کــه عبــدالعزیز خــان زیــر
حربیه ه داخل احاطۀ باال با که محل سکونت پادشاه اســت ،گردیــد .مــا را خــارج
در ازه از موتر ها پائین ردند اطراف ما را عساکر زیاد احاطه کرد .نمازعصر را بــه
جماعت نمودی

برای نصرت مسلمین نابودی ظالمین دعا نمودی
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بودم .بعد از نماز یکی از صاحب منصــب هــا مــده گفــت مــال عبــدالرحمن بیائیــد.
حضرت موالنا برخواسته بداخل با رفتند .از همین لحله ببعد من حضــرت موالنــا
از ه جدا شدی

تا قتیکه ا شان بشهادت رسیدند همدیگر را ندیدی  .اگر چــه در

محبو ه تا قتیکه حیات داشتند از د ر د ر ا شان را میدیدم لــی فرصــت مکالمــه
برای داده نمیشد .بهر تقدیر من از ســال  ۱۳۲۹الــی ســال  ۱۳۴7هجــری بهــره انــد ز
شرف معیت موالنا بودم .ا شان در راه خــدمت بــه شــریعت نقــد جــان را بــه جــنو
عدی النلیر اعنی رضای ا تعالی تقدس خلعت شهادت سودا کرده این جهــان را
در ر ز یکشنبه  ۲۳ربیع الثانی ۱۳۴7پدر د گفتند.
من دیگر همراهان در خارج در ازه با منتلر بودی تا نوبت ما برســد از سرنوشــت
خود گاه شوی  .بعد از نماز شام همان منصبدار د باره مد مــرا مخاطــب ســاخته
گفت بیائید .از همه داع کرده داخل با شدم چشم به قصــری افتــاد کــه رنــگ
سرخ داشت .یک منصبدار یک عسکر از من نگهبانی میکردند .نزدیک عمــارت
که رسیدم دیدم حضرت موالنا به یــک گوشــۀ بــا بــاالی خــاک نشســته انــد یــک
عسکر رساله شاهی با تفنگ برچه دار باالی سرشان ایستاده است .با اشاره بــه ا شــان
ادای احترام نموده بعد داخل عمارت شده به صالونی در طبقه د م رهنمائی شــدم.
محمد سمیع جان قوماندان پولیو به استقبال مده مرا داخل صــالون بزرگــی بــرد کــه
یک میز طوالنی با هفت چوکی در سط ن گناشــته شــده بــود .امــان اللــه خــان در
کرسی سط بمحل ریاست نشسته بود .بطرف دست چ ا محمد لی خــان کیــل
شاهانه عبدالعزیز خان زیر حربیه بطــرف دســت راســت ا محمــد یعقــوب خــان
زیر دربار محمد سمیع خان قوماندان پولیو نشسته بودند .مقابل کرسی امان اللــه
خان یک چوکی برای کسانی که پادشاه از نها سوال میکــرد ،قــرار داشــت پهلــوی
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ن میرزا محمد ایوب خان سرمنشی حضــور پادشــاه اخــن مکــان کــرده بــود .داخــل
صالون شده گقت السالم علی من اتبع الهدی باالی چوکی خالی نشست  .امان اللـه
خان با احترام از کرسی خود بلند شد ،بعد د باره نشســت شــر ع بــه احـوال پرســی
نمود .من ه با اعلیحضرت احوال پرسی نموده منتلر سواالت پادشاه شدم .امان الله
خان با لهجۀ بسیار عادی پرسید کجا رفته بودید؟
من :اعلیحضرت البته اق
اعلیحضرت :ری من اق

است کجا رفته بودم پو حاجت سوال چیست.
هست لی میخواه از زبان خود شما ه بشنوم.

من :چون ا ضاع حکومت که سراسر مخال

شــریعت اســت بــر مــن خیلــی نــاگوار

افتاد ،خواست با برادران هموطن خود مفاهمــه اتفــاق نمــوده حکومــت را ازیــن راه
بازگردان

ســعی کــن قـوانین مخــال

شــریعت منســوخ گــردد طــور مســالمت بــا

حکومت مناکره کرده تعدیل مسائل را خواهش کن

بقدر طاقت در ازالــۀ نفــرت

شقاق که بین رعیت پادشاه حکومت حاد شده کوشش نمای .
اعلیحضرت :کدام یک از اعمال من حکومت من مخال

شریعت است؟

من :ممکن است من سوال کن کــدام یــک از اعمــال اعلیحضــرت موافــق شــریعت
است؟.
اعلیحضرت با لهجه عتــاب میــز :یــا همگــی اعمــال مــن حکومــت مــن مخــال
شریعت است؟.
من :ری همگی اعمال قوانین موجود حکومت را من مخال

شریعت میدان .

اعلیحضرت :اگر چنــین اســت پــو چــرا شــما در کابــل بــرای ایــن مســائل را اظهــار
ننمودید ،با نکه هر قت می خواستید مرا مالقات کرده می توانستید؟.
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ر ی را بطــرف محمــد لیخــان نمــوده گفــت  :کیــل صــاحب یــا مــن در ر ز ر د
اعلیحضرت از ار پا از شما خواهش نکردم که از طرف من به پادشاه عرض کنید کــه
ع
میخواه حتما یکدفعه ا شان را بصورت عاجل مالقات کــن ؟ .بــاز بــر ز ســوم ر د
اعلیحضرت خواهش خود را تکرار کردم .محمد لیخان بد ن تردیــد تصــدیق کــرده
گفــت بلــی حضــرت صــاحب از مــن ایــن خ ـواهش را کردنــد لــی گرفتــاری هــای
اعلیحضرت که در ر ز های ر د داشتند مانع گردید که خواهش شان را بحضور تــان
عرض کن  .بعد از محمد یعقوب خان پرسیدم که زیــر صــاحب یــا د دفعــه بخانــۀ
شما نیامدم خواهش نکــردم از اعلیحضــرت بــرای قــت مالقــات بگیریــد؟ .ا نیــر
تصدیق نمود مصر فیتهای اعلیحضرت را علت عدم تعیین قت نشان داد.
بعد به اعلیحضرت گفت  :بعد از نکه دانســت کیــل اعلیحضــرت

زیــر صــاحب

دربار بحضور شما خواهش مرا رسانده نمی توانند ،مجبــور شــدم تــا چنــد ر ز بعــد از
بازگشت شما از ار پا عریضۀ را بعنوان خیر مقدم بنویس

توسط خواجه نلــر محمــد

که مسؤلیت حرمسرای شاهی را دارد ،بحضــور اعلیحضــرت بفرســت

طلــب تعیــین

قت مالقات را نمای  .امــا بعــد از یکســاعت انتلــار خواجــه نلــر محمــد از حرمســرا
بازگشت گفت که "اعلیحضرت از خیر مقدم شما تشــکر مینماینــد میفرماینــد کــه
ع
من حاال بلباس خواب هست عال ه از ن فعال نمی توان بــرای شــما قــت مالقــات
تعیین کن چون مشغولیت های بسیار است .هر قت که فرصت بدســت مــد شــما را
مالقات خواه کرد ".بلی -من حتی المقد ر ســعی کــردم تــا بحضــور اعلیحضــرت
ع
رسیده خرابی ا ضاع طن را شفاها بحضور تان عرض کرده خواهش کن از ایــن
سیاست حکومت دست بردار شوید اال یک انقالب بسیار خطرنــاک در افغانســتان
بوقوع می پیوندد که عواقب خی ن را هیچکو تصور کرده نمیتواند .متاسفانه کــه
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ع
اعلیحضرت عمدا مرا مالقات نکردند .لنا بعد از اینهمه سعی کوشش مجبور شدم
که با علما متعاهدان خود مفاهمه نموده حرکتــی را بــراه بینــدازی تــا اعلیحضــرت
مجبور شوند به صدای ما گوش دهند .اینک امر ز بحضور رسیده میتوان بــی کـ
کاست اضرار خرابــی هــای سیاســت موجــود را شخصــا بگــوش پادشــاه رســانیده
تعدیل ن را خواهش کن  .اگر حکومــت خــط حرکــت سیاســت داخلــی خــود را
تغییر داده اعلیحضرت همانطوریکه در ابتدای ســلطنت خــود مطیــع ا امــر شــریعت
بودنــد بــه عنعنــات ارزشــهای ملــت احتــرام میگناشــتند ،بهمــان طریــق د لــت را
رهنمائی کنند ،من ه مثل سابق مطیع د ستدار اعلیحضرت خواه بود افغانستان
با قدمهای راسخ بطرف ترقیات عصر حاضر تحت اطاعت شریعت راه پیمائی کرده
از انقالب محفوط خواهد ماند.
اعلیحضرت :اگر حکومت خواهشات شما را رد میکرد بــا شــما اتفــاق نمــی نمــود
نوقت چه می خواستید بکنید؟.
من :اگر حکومت از طریق مسالمت با من اتفاق نمیکرد البته هر چه از دســت میآمــد
می کردم.
اعلیجضرت :شما یکی از ر حانیون درجه ا ل افغانستان محسوب میشــوید

ظیفــۀ

شما جلوگیری از خونریزی است لی از این بیانیۀ شما معلوم میشود که برای جنگ
جدال ریختاندن خون هموطنان خود ماده بودید .چطور به این عمل اقدام کردید؟
من :اگر مطابق پالنی که سنجیده بودم ،کامیاب میشدم ،نــه تنهــا جنگــی بــین مــن
حکومت اقع نمیگردید بلکه بینی کو ه خون نمیشــد .پادشــاه از ایــن اظهــار مــن
خیلی متعجب شده گمان کرد که عساکر مرکز کابل
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من متفق بودند همینکه در سمت جنـوبی یــک قــوۀ عســکری یــا کشــوری بدســت
میآ ردم شهر کابل را بمن تسلی میکردند.
اعلیحضرت :از این اظهارات شما معلوم میشود که تعــداد متفقــین تــان فــرا ان هســتند
چون می گوئید که موضوع منجر بجنگ نمیشــد .یــا از مــامورین حکومــت کــدام
اشخاص با شما متفق بودنــد؟ چــون شــما در ابتــدای تحقیــق تعهــد کردیــد کــه در
نمیگوئید پو اسامی همفکر های خود را مفصال بیان کنید.
من :اعلیحضرت از جوابیکه من عرض کردم گمان کرده اید که مامورین مــوظفین
حکومت یا زیر صاحبان صاحب منصبان با من همفکر هستند .لنا عــرض میکــن
که هیچکو از مامورین د لت با من همفکر نبــود .تنهــا شخصــی را کــه از صــاحب
منصبان د لت شما ست من همفکر خود میدانست  ،عبدالغنی خــان غندمشــر قـوای
جاجی است بو .اما در بین رعیت علما ر حانیون همه با من همفکر بودنــد
هستند.
اعلیحضرت :خوب است ،از این جمعیت هــا کــدام اشــخاص بــا شــما تعهــد کــرده
بودند؟
من اسامی ارباب های احمدزائی های منطقۀ مچغلو را تا جائیکه بیادم بود ،بیان کــردم
میرزا محمد ایوب خان می نوشت.
اعلیحضرت :از اهالی کابل اطراف ،اشخاصــی کــه بــا شــما متفــق بودنــد چــه نــام
دارند؟
من :بطورعموم هر فــرد از افــراد رعیــت بــا مــن همفکــر هسـتند لــی دریــن طبقــه از
اشخاص صاحب نام کسی نیست.
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اعلیحضرت :خوب است اسامی نها را بگوئید.
من :عرض کردم که هــر فــرد از افــراد ملــت بــا مــن همفکــر هســتند لــی از خــوف
نمیتوانند نلریات خود را بیان کنند .اگراعلیحضرت کسی را مؤظ

سازند که بــد ن

معرفی خود بر د نلر طبقۀ کارگر عمال حمامی دکاندار را بپرسد ،یقین دارم
که نها عدم رضایت خود را از حکومت اظهار مینمایند.
اعلیحضرت :یا سردار محمد عثمان خان با شما همفکر بوده باشد؟ (ســردار محمــد
عثمان – پسر سردار محمد عمرخان نوادۀ سردار پاینده محمــد خــان محمــد زائــی
یکی از رجال بزر

نامدار افغانستان هستند).

من :سردار صاحب حک مامای را دارند با من محبت فــوق العــاده دارنــد لــی در
این مسله با ا شان هیچگاه مناکره نکرده بودم ا شان قطعــا از فکــر مــن نلریــات
ع
من اق نیستند .اگر ا شان اق میبودند ،حتما با من یکجا بطرف جنوبی میرفتند.
شــنیدم کــه متأســفانه حکومــت ا شــان را بــا پسرشــان محبــوس کــرده .ایــن اجــراأت
حکومت خالف قانون است.
اعلیحضرت :من گمان داشت سردار صاحب نسبت بمحبــت بقرابتــی کــه بــا شــما
ع
دارند ،همفکر شما خواهند بود عال ه بر این سیاســت حکومــت فعــال چنــین اقتضــأ
میکند که سردار صاحب تحت مراقبت باشند .بشما اطمینان میده که هیچ زحمتــی
برایشان نخواهد رسید چون در قت صد ر امر گرفتار نمودن سردار صاحب من بــرای
قوماندان پولیو گفت که سردار صــاحب را بکمــال احتــرام در قلعــۀ ســرای ســلطنتی
رده محل مناسب بمقام شان برایشان تعیین نموده نها را محترمانه مراقبت کننــد
همینکه تحقیقات شما تمام شود ،سردار صــاحب هـ از مراقبــت رهــا گردیــده بخانــۀ
خود میر ند.
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ع
من :باز مؤکدا میگوی که سردار صاحب هیچ خبر نداشتند
نمودن ا شان برای حکومت هیچ فائده ندارد بلکه مخال

اق

نبودند .محبوس

احکام شریعت مخــال

قوانین مدنی است .البته اعلیحضرت اختیار دارند.
اعلیحضرت :شما را باز اطمینان میده که از طرف حکومت بــرای ســردار صــاحب
هیچ زحمت نخواهد رسید عنقریب از مراقبت هـ رهــا شــده بخانــه خــود خواهنــد
رفت.
من :از این فرمودۀ اعلیحضرت تشکر میکن .

ع
اعلیحضرت :از علما ر حانیون کدام شخص با شما همفکــر بــود مخصوصــا یــا
یا به عهد پیمان کرده بودید؟

صاحبزاده موسئی لوگر با نلر شما موافق بود

ع
من :هیچیک از علمائی که من میشناس علنا با من اظهار همفکری نکــرده انــد لــی
ع
باز تکرار میکن هر فرد از افراد ملت علما ر حانیون قلبــا مخــال سیاســت فعلــی
ع
د لت هستند اما از ترس بزبان خود اظهار نمیکنند .مخصوصا صاحبزادۀ موسئی با من
شریک نبود( .البته در همه تحقیقات کلمۀ کــه خــالف اقعیــت اظهــار کــردم همــین
بود .صاحب زاده موسئی شخص ر حانی خلیفه الد خود در تعلی طریقــۀ قادریــه
شریفه ،با من عهد پیمان مؤکد نمودند

مادگی خود را برای جلوگیری از سیاست

حکومت اظهار نمودند لیکن قتیکه از قریۀ زرغون شهر با ا شان بتماس شدم ،دفعتــا
پیام فرستادند که من نمیتوان با شما همکاری کن زیرا خانوادۀ من در موســئی تحــت
فشار حکومت قرار میگیرد).
اگر چه قتیکه امان الله خان سوال کــرد یــا صــاحبزاده موســئی بــا شــما همفکــر بــود
میخواست حقایق را بگوی چون اقعۀ شکستاندن عهد پیمــان ی بیــادم مــد ،لــی
برای الهام شد که مقابل بدی ،بدی نکن

بی غیرتی را با بــی غیرتــی جـواب نــده .
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صاحب زاده صاحب که از خوف ز ال نعمت دنیــائی عهــد شــکنی نمــود خــدمت
دین اسالم را بر خود اجب ندانست البته معن ر است که بــا مــن بــه ایــن ر یــه عمــل
کند .حال اگر من اظهار کن صاحب زاده صاحب با مــن همفکــر بــود بــه عهــد
پیمان مؤکد به مرتبط بودی  ،یقین است حکومت ا شان را حــبو کــرده محاکمــه
مینماید هستی متاع دنیائی شان را ضبط میکنــد .همچنــان صــاحب زاده صــاحب
یکی از ر حانیون مشایخ عصر حاضر هستند حکومت امان الله خــان کــه دشــمن
ر حانیون است ،میخواهد بهر نوع باشد این اشخاص را نابود کند تا بفراغــت نچــه در
ز ایای خاطر خود نسبت به خرابــی اصــول دیــن اســالم بربــادی عــادات اســالمی
افغانی مخفیانه می پر راند ،اجرأ کند .از همین ســبب نخواســت یکنفــر دیگــر هـ از
مشایخ تحت فشار قرار گیرد ،لنا با جدیت به امان الله خان جواب دادم:
من  -صاحب زاده صاحب موسئی را اعلیحضرت خــوب مــی شناســند کــه شخصــی
ع
ک جرأت ترسوست عال تــا بــه مــال متــاع دنیــائی زیــاد عالقــه دارد .ایــن نــوع
اشخاص هرگز نمی توانند از خانواده اموال خود صرف نلر کنند چه رسد بــه اینکــه
ســر خــود را بکـ

گرفتــه داخــل اینگونــه اقــدامات شــوند .اعلیحضــرت از طــرف

صاحب زاده صاحب نگرانی نداشته باشند زیرا ا شــان مصــدر هــیچ نــوع اضــطراب
نا رامی حکومت شده نمی توانند.
در این اثنا عبدالعزیزخان زیر حربیــه گفــت :حضــرت صــاحب چطــور شــما باعــث
جنگ جدال مسبب ریختن خون برادران دینی خود میشدید؟
من با عصبانیت گفت  :عبدالعزیزخان از شما میپرس یا شما به این ا ضــاع حکومــت
راضی هستید؟ جوابداد :من راضی نیست لی به این درجه کــه باعــث انقــالب شــوم
ناراض ه نخواه بود.
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گفت  :یا شما برای انقالب شورش داخلی کوشش نمی کردید؟
قتیکه من گفت یا شما خیال انقالب را نداشتید؟ اعلیحضرت رئیو مجلو هســتند
از من سوال میکنند شما بکدام حق خود را داخل ایــن میــدان میکنیــد؟ بهتــر اســت
ع
ساکت باشید .زیر صاحب مثل شخصــی کــه دفعتــا بــه ب ســرد غوطــه زده باشــد،
رنگش پرید ،بسیار خجالت کشید سکوت کرد.
(توضیح :در قتیکه امان الله خان بــه ار پــا بــود کالــت پادشــاه را محمــد لیخــان
میکرد ،عبدالعزیزخان بوزارت حربیه مستشاری کیل شاهانه مشــغول بــود بواســطۀ
برادر ا عبدالحکی خان حاک اعلی سمت جنوبی چند نفـر اشــخاص دیگــر عــزم
نمود که یک جمعیت انقالبی بریاست عبدالعزیز خان بــه مخالفــت محمــد لیخــان
تشکیل دهد با جرنیل محمود سامی که رئیو قول ارد ی کابل بــود مفاهمــه کــرده
بود .چون محمود سامی با من محبت زیاد داشت از من مشــوره خواســت .گفــت مــن
عبدالعزیزخان را خوب میشناس  ،ا نمیتواند انقــالب کنــد ،بایــد بــا ا اتفــاق نکنیــد.
همان بود که نقشۀ عبدالعزیزخان به خورد فهمیده که من باعث ناکامی ا شدم).
اعلیحضرت به ادامۀ تحقیقات خود پرسیدند :یا جناب سید حسن صاحب مشهور به
نقیب که یکی از احفاد حضرت غو االعل ســید عبــدالقادر جیالنــی رحمــت اللــه
علیه هستند با شما همفکر بودند؟
من :نقیب صاحب با من همفکر نبودند لی من قتی در برگی لوگر رسیدم ،توســط
یکی از مریدان شان برایشان مکتوب فرستادم .یقین است مکتوب من برایشان نرسیده
اگر رسیده ه باشد جواب ندادند یقین دارم نقیب صاحب از این خیاالت بیگانــه
هستند.
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توضیح( :سید حسن صاحب مشهور به نقیب در عهد سلطنت امیر حبیــب اللــه خــان
شهید از بغداد خارج شده بکابل پناه ردند .امیر صــاحب شــهید حســب خـواهش
خودشان در جالل باد برای شان محل سکونت عطا کردنــد .در ابتــدأ ریــش خــود را
میتراشیدند زندگی زادی داشتند .این ضیعت ا شان بر علما مشــایخ جــالل بــاد
ناگوار مده شر ع به اعتراض نمودند .نقیــب صــاحب بحضــور امیرصــاحب شــهید
شکایت کردند باالخره بعد مشورۀ علما امیر صاحب شهید برای نقیب صــاحب امــر
کردند که باید شما ریش خود را نتراشید ،در نصورت من علما را از تنقید اعتــراض
منع میکن  .از نوقت الی حال نقیب صاحب ،صاحب ریش سفید بلندی هستند لی
از قتیکه بکابل مده اند الی حال تحریر این سطور که تقریبا حد د پنر ســال میشــود
کسی بچش خود ندیده که نقیب صاحب نماز فــرض را بجماعــت یــا تنهــا ادا کــرده
باشند).
اعلیحضرت :در مسئلۀ برهنه کردن ر ی زنها که باعث حرکت شما مقابل د لت شده
برایتان میگوی که من از مال عبدالرحمن خان رئیو تمیز استاد شما استفسار نمــودم
ع
ا شان فتوا دادند که اگر ر ی زنها برهنه باشد شرعا عیب ندارد.
من :مال عبدالرحمن هرگز این فتوا را نمی دهند نداده اند اگر ا شان این نوع فتوا هــا
را میدادند ،با من همفکر نمیشدند از منصب عزت خود صرف نلر نمیکردند.
ع
ع
اعلیحضرت تکرارا گفتند که مال عبدالرحمن بمن فتوا دادند من تکرارا ســخن شــان
را رد کردم .باالخره به این عبارت فرمودۀ خود را تائید نمودند " :اللــه باللــه تاللــه
که مال عبدالرحمن فتوا دادند".
من خیلــی متحیــر شــدم کــه چــرا اعلیحضــرت ر ی در خــود پافشــاری میکنــد در
حالیکه از همه قایع گاهی داشتی چــون قتیکــه امــان اللــه خــان از موالنــای شــهید
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درین مورد سوال نموده بودند ،حضــرت موالنــا بــرای شــان گفتــه بودنــد کــه ر ی زن
اصل عورت نیست لی همگی علمای مناهب چارگانه به این مسئله موافق هستند کــه
ع
برهنگی ر ی زن موجب فساد اخالق باعث ظهــور فتنــه میشــود عال تــا برهنگــی
ر ی زن نسبت به محارم عورت نیست نه نسبت به اجانب.
ع
من :اگر اقعا مال عبدالرحمن خان این فتوا را بــرای اعلیحضــرت داده باشــند مــن از
همین لحله مخال

مال عبدالرحمن خان هست .

اعلیحضرت :چطور با استاد خود مخالفت می نمائید؟
من :دین مقدس اسالم اطاعــت پــدر مــادر پادشــاه را در دائــره اطاعــت نهــا از
احکام شریعت محصور کرده اگر یکی از کســانی کــه بــاالی مــا حــق دارنــد ،زیــر
دست خود را به قبول کردن یک حک مخال

شریعت مکل

کند ،نوقت اطاعــت

ا اجب نیست بلکه مخالفت با ا اجب اســت .مــال عبــدالرحمن خــان اســتاد مــن
هستند لی در امور دینی من از ا شان تقلید نمیکن  .گنشته از ن فــرض کــردی کــه
مال عبدالرحمن خان فتوا دادند که ر ی زنها را برهنه کنید ،جنــاب پادشــاه ،یــا ایــن
فتوا را ه دادند کــه زیــر هــا زنهـای خــود را بلبــاس هــای ار پــائی ملــبو نمــوده
دستهای شان را مطابق عادت ار پائی ها زیر بغل خود گرفته از خانــه بیــر ن شــده بــه
باغهای عمومی مشغول سیر تماشا شوند همینکــه در بــا عمــومی بــا دیگــر زیــران
مالقات نمایند ،این زیر دست زن ن زیر

ن زیر دست زن این زیر را بوســیده

بچهرۀ زیبای ا که به انواع رایش زینت مزین است مبهوتانه بنگرد؟
اعلیحضرت :این مسائل را حاال مورد بحث قرار داده نمیتوانی  .بعضی اشخاص مــرا
َ
به نوشیدن شراب مته مینمایند لی مــن قسـ میخــورم کــه تــا بحــال طعـ شــراب را
نچشیده نمی دان چه مزه دارد ،زیرا شراب حسب تجربۀ حکما توصــیۀ داکتــران
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برای صحت مضر باعث امراض میشــود .از ایــن ســبب مــن شــراب را نخــورده ام
نمیخورم.
من :ما مسلمانان که از نوشیدن شراب دیگــر چیــز هــای ممنــوع اجتنــاب مینمــائی
بخاطری است که در قر ن علی الشان این چیزها را حرام کرده است .دراین اجتناب
در قدم ا ل از ا امر اسالم اطاعت میکنی چون هرچه را که اسالم منع میکند بخــاطر
سالمت ما جامعه است
اعلیحضرت :یا حضرت نورالمشایخ بــرادر شــما کــه در هند ســتان هســتند بــا شــما
همفکر بودند بین شما ا شان مکاتبه تبادلۀ افکار شده؟
من :حضرت صاحب نه تنها با من همفکر نبودند بلکه مرا منع کردند برای نوشــتند
که موجب انقالب نشوید.
اعلیحضرت :بعد از نکه عــزم خــر ج را نمودیــد خــط حرکــت خــود را مفصــال بیــان
کنید.
من :از یکسال به اینطرف سیاست حکومــت را مخــال

شــریعت منــافی عــادات

ملت دیده برای جلوگیری حکومت داخل اقدامات شده با رؤسای طائفه احمدزائی
مناکره نمودم .نها مادگی خود را نشان داده مرا امید ار ساختند .در همــین قــت
من بهند ستان برای مالقات برادر بزرگوارم حضرت نورالمشایخ رفــت

اعلیحضــرت

ه به ار پا سفر کردند .بــا اینکــه ایــن مســافرت اعلیحضــرت خصوصــا بمعیــت علیــا
حضرت ملکه همشیره های ا

همشیره های اعلیحضرت مخال

نلر من بود از

نتایر این سفر خیلی مشوش بودم ،بازه انتلار مراجعــت اعلیحضــرت را برخــود الزم
دیده در عــین زمــان مــناکرات خــود را بــا رؤســای طوائـ

احمــدزائی د ام دادم

بهمراه عبدالغنی خــان قومانــدان عســکری در جــاجی تبــادل افکــار نمــودم .نــامبرده
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موافقت خود را اظهار نموده احوال فرستاد که من قوۀ عسکری جاجی را بــرای اینکــه
با شما متفق شوند ماده مینمای

قتی به جاجی مدید ،به اتفاق همدیگر عملیات را

بر ضد د لت شر ع می کنی  .چون من قصد نداشت که باعث جنگ کشــتار شــوم
یگانه مقصد من این بود که ا ال از راه مسالمت با حکومت داخــل مــناکره شــده
تغییر سیاست فعلی را تقاضا کن  .اگر حکومت با مــن موافقــت کــرد ،مــنه د بــاره
بکابل میآی  ،اما اگر حکومت به صدای ما گوش نداده خواست که توســط عســاکر
با ما مقابله کند در نوقت خوب است ما ه یک مرکز اســتناد داشــته باشــی تــا حــین
لز م از حوزۀ شریعت غرا حیات خود ها دفاع کرده بتوانی  .لنا موافقــت عبــدالغنی
خان را بسیار به خوشــی اســتقبال نمــوده منتلرمراجعــت اعلیحضــرت از ار پــا شــدم.
زمانی که اعلیحضرت به ار پا بودند جرائد ار پائی مصری احواالت اعلیحضرت را
با عکسهائی از اعلیحضرت ملکه صاحبه نشــر کردنــد لبــاس شــبانۀ علیاحضــرت
ع
ملکه افغانستان که تقریبا نص جس شان برهنه بود به تمام دنیــا توزیــع شــد .جرایــد
هندی در باالی ن عکسها کلمات طنز نوشته به افغانستان فرســتادند .ایــن عکســها
نلر عام ملت را نسبت به اعلیحضرت ملکه صاحبه خراب نمــود در دلهــای افــراد
ع
رعیت خصوصــا علمــا مشــایخ تــش عــدا ت را افر خــت .همــان بــود کــه قبــل از
بازگشت شما بوطن ،من برای سلطان احمد خان معین زارت خارجه گفت تا بحضور
اعلیحضرت عرض کند که مملکت مثل تش زیر خاکســتر اســت مــن پــیش بینــی
کرده میتوان که انقالبی سخت در راه است .اگر اعلیحضرت علیا حضــرت بهمــان
لباس عادات ار پائی ها داخل مملکت گردند ،این مراجعت شان را من یــک ســیل
جوشان خر شان مینام که سبب خرابی خانه های کلوخی افغانستان می گــردد .از
طرف من بحضور اعلیحضرت عرض کنید که عادات ار پا لباس نجا را بهمان جــا
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گناشته ملکۀ معلمه بلباس طن مراجعت کنند .اگر میتوانند سدی برای ایــن ســیل
تعمیر کنند که داخل افغانستان نشود اگر بنای سد ممکــن نیســت راهــی بــرای ایــن
سیل بیابند که از همان طریق جریان نموده باعث خرابی نگردد ،لــی ســلطان احمــد
خان با من همفکر نشده نلر مرا بحضــور شــما عــرض نکــرد اعلیحضــرت علیــا
حضرت بخیال اینکه افغانستان برای قبول هرگونه انقالب به ترک عادات خود تــرک
ع
ا امر دین خود حاضر است ،دفعتآ خواستند کابل را در عرض یک هفته مثــل پــاریو
رنگ کنند .من قراریکه در ا ل گفت بواسطۀ کیــل شــاهانه زیــر دربــار توســط
ع
عریضۀ خیر مقدم خواست با اعلیحضرت مالقات نموده نلر خود را برایشان اضحا
عرض کرده تعدیل سیاست شان را خواهش کن

یقین داشت که اعلیحضرت نسبت

بمحبتی که با من خاندان من دارند نلریات خیرخواهانۀ مرا شــنیده در جلــوگیری از
عادات غیر اسالمی امر صادر می نمایند .متأسفانه که اعلیحضــرت نخواســتند بــا مــن
مالقات نماینــد بــرای

قــت ندادنــد .مــنه مجبــور شــده بــاز بــا رؤســای طوائـ

احمدزائی مناکرات را شر ع نمودم .ا شان تعهــد کردنــد از همفکــری خــود بــرای
خبر دادند .من منتلر فرصت بودم تا اینکه حکومــت از بــین ملــت نماینــده هــا بــرای
انعقاد مجلو (لویه جرگه) طلب نمود .نماینــده هــا حاضــر شــدند جشــن اســتقالل
شر ع شد این زمانی بود که عــادات غیــر اســالمی اراکــین د لــت بــه منتهــی درجــه
نفرت انگیر گردید چون در زیر هر درخت در گوشۀ هر با زنها با لباس هــای نــی
تنه با مردها بعیش عشرت مشغول اعمال قبیح گردیدند .نماینـده هـای لویــه جرگــه
که از طبقات جاهل انتخاب شده بودند لبــاس ملــی خــود را تغییــر داده بــا ریــش
دستار خود داع کردند .این قایع عدم عالقۀ اعلیحضرت به مالقــات بــا مــن ،مــرا
ع
مجبور کرد علیه حکومت علنا اقدام نمای  .لنا ر ز  ۱۲ربیع اال ل  ۱۳۴7بمعیت رفقــأ
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بطرف سمت جنوبی ر انه شدم .درینجا همگی کوائ سفر را از قت ر انه شدن تا
ع
قتیکه خود را در جاجی بحکومــت تســلی نمــودی مفصــال اظهــار کــرده گفــت  :در
جاجی عبدالغنی خان با ما قرار عهد پیمان خود مساعدت نکرده گفت که یگانــه
کمکی که در این فرصت با شما کرده میتوان این است که از راه کوه های جاجی از
طن خارج شوید من شما را تعقیب نمیکن .
اعلیحضرت خندیده گفت :شما با پای خود در دام رفتیــد ندانســتید کــه حکومــت
عبدالغنی خان را حلقۀ صید برای گرفتاری شما تعیین کرده بود.
من :هنوزم متیقن نیست که عبدالغنی خان از ابتدأ با ما از راه نفاق معامله کرده باشــد
چون اگر ا به حکومت صادق میبود ،در شب ا لیکه به جاجی رســیدی

بــرایش از

مدن خود خبر دادی باید مایان را گرفتار مینمود .شاید ه با ما منافقت کــرده اســت
اما این مباحث دیگر فائده ندارد .من با عقیده راسخ بــه اعلیحضــرت میگــوی امــر ز
معلوم شد که تنهــا مخالفــان سیاســت موجــودۀ حکومــت مــال عبــدالرحمن محمــد
صادق المجددی هستند بو .اگراعلیحضرت ما را اعدام نمایند بــه رامــی ســلطنت
خواهند کرد.

اعلیحضرت :در مسئله محاکمۀ شما قانون َحک بوده حســب مقتضــیات ن اجــرا ت
صورت خواهد گرفت .من از شما سوال میکن  -من با شما خیلــی احســان محبــت
کرده ام یا جواب محبتهای من این بود که میخواستید با من جنگ کنید؟
ازین سوال اعلیحضرت تعجب کرده گفت  :احســانیکه اعلیحضــرت بــا شــخص مــن
کرده اند کدام است؟ من حضرت ا تعالی را شکر میکن که اعلیحضرت با من هــیچ
احسان نکرده اند .در این قت بین د انگشت خود قدری نصوار بینی داشت که قرار
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عادت استعمال مینمودم .انگشت های خود را باز کرده نصوار را باالی میز ریخــت
گفت  :من الحمدالله بقدر این نصوار زیر بار منت احسان شما نیست .
امان الله خان از این جواب من قدری بفکر فر رفته تأمل کرد که یا بمن چه احسان
کرده تا جواب بیانیۀ مرا بدهد لی بفضل خدا ند هیچ یک احسان مادی معنــوی را
در تصورات خود یافته نتوانست که مرا با ن شرمنده سازد ،لنا سر خود را بلند کــرده
گفت با برادرهای شما که احسان کرده ام .گفت اگر برادر های مــن بــا اعلیحضــرت
دشمنی کردند نوقت اعلیحضرت حق دارند ایــن سـوال را از نهــا بکننــد ،چــون ایــن
سوال به نها تعلق دارد نه بشخص من.
اکنون که این احواالت را مینویس  ،تقریبــا ده ســال از ن زمــان گنشــته اســت مــن
همیشه ا تعالی را شکر میگوی که تا بحال مرا مرهون هــیچ یــک از بنــده گــان خــود
نساخته هیچ پادشاه افغانستان را قدرت نداده که بر من بار احسان خود را بگنارنــد‘

بلکه همواره فضل عنایت خدا ندی شامل حال بوده است .از اینکه امان الله خــان
نتوانست جواب دهد که بمن چه احسان کرده است ،خدا را شکر کردم بی نهایــت
لنت بردم که هنوزم ثــار ایــن لــنت را احســاس میکــن  .فللــه الحمــد فــی االخـ ع
ـره
اال لی.
اعلیحضرت :اگر با شما احسان میکردم که البته این حرکت را نمی کردید.
ع
من :چنین نیست ،اگر فرضا اعلیحضرت یک کر ر ر پیۀ نقد ه بمن میدادنــد ،مــن
از تصمی خود منصرف نمیشدم دین خود را بدنیا نفر خته باز ه بــا سیاســت فعلــی
شما مخالفت میکردم چون پاداش مادی دنیائی سد راه من نمیگردد.
ع
این جواب من نقدر بر امان الله خان گران مد که دفعتــا رنــگ رخســار ا از شــدت
سرخی به سیاهی مائل گردید لبهای خود را بشدت بدندان گزیده دســتهای خــود را
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به فشار میداد .بعد از کرسی برخواسته بطرف کلکین رفته کلکــین را بــاز نمــود تــا
ع
غضب خود را فر بنشاند .در مجلو سکوت مدهشی حکمفرما گردید .تقریبا بعــد
از یک دقیقه یا کمتر قت گرفت تا امان الله خان بحالت عادی برگردد .بعــد از شــیر
احمد خان رئیو مجلو شورا توسط تیلفون راجع به بعضی مواد نلامنامــۀ جــزا سـوال
کرد .بعد ها دانست که بر حسب موادی که امان الله خان در جستجویش بود ،باید بر
من حک اعدام صادر میشد .من ه یقــین کــردم کــه جـواب سـوال بایــد بــه اتمــام
رسیده باشد بعد ازاین امان الله خان ضر رت ندارد از من چیزی بپرسد الزم اســت
که حک اعدام را صادر نماید ،اما دیدم کــه پادشــاه بعــد از مــناکرۀ کــه بــا رئــیو
مجلو شورا نمود بارد م به کرسی خود نشسته تحقیقات را ادامه داد.
باید بگوی که من همیشه ممنون این بردباری امان الله خان در مقابــل خــود هســت
ع
همواره این تحمل ا را ستایش مینمای چون هر پادشاه دیگری فورا حکـ اعــدام را
امضأ مینمود .میدان که در هر جای دنیا اگر رئیو انقالبیــون بــه شــخص پادشــاه بــه
این شدت جواب سنگین بدهد ،با ا جز با دهنۀ تفنگ زبان فشنگ مقابله نخواهــد
شد .ری این امان الله خان بود که سختی سنگینی جواب مرا تحمل نمود.
اعلیحضرت :اگر موفق میشدید از افغانستان خارج می شدید یا بکجا عــزم اقامــت
داشتید ،نزد برادر خود به هند ستان میرفتید یا بکدام جای دیگر مقی میشدید؟
من :من نخواست به حکومت انگریز التجا نمای

اگر خــدا نخواســته داخــل خــاک

هند ه میشدم ،نزد برادر بزرگوارم نمیرفت چــون ا شــان مخــال

فکــر مــن بودنــد

هستند .سرزمین هند خیلی سیع است ،بهر جا نصـیب میبــود اقامــت میکــردم .اگــر
اجازه باشد بهتر است نلر خود را بخط خود نوشته بحضور تان تقدی کن  .امان اللــه
خان به میرزا محمد ایوب خان اشاره کرد که یک رق کاغــن بمــن بدهــد .کاغــن را
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گرفته خالصۀ مقاصد خود را بخط خود در همان مجلو نوشت

بدست امان اللــه

خان دادم (مضمون این مکتوب فراموش شده) .امان الله خــان مکتــوب را خوانــده
بجیب خود گناشت من اظهار کردم که چند شــب اســت کــه بــی خـواب نــا رام
هست اگر حاال اعلیحضرت لط

کرده تحقیقات را معطل کنند محلیکه بــرای مــن

از طرف حکومت مقرر شده بمن نشــان داده شــود کــه قــدری اســتراحت کـن بهتــر
است .اگر اعلیحضرت بازه تحقیقات می کردنــد فــردا حاضــر هســت کــه جـواب
بگوی  .امان الله خان گفت شما حاال بیر ن بر ید تا ما بــاه مــناکره کنــی  .مــن از
چوکی برخواسته بطرف در ازه ر انه شده بعد از نکه د قــدم برداشــته بــودم بیــادم
مد که خانواده ام را حکومت تحت مراقبت گرفتــه پـولیو هــا را بــدر ازۀ خانــه ام
برای مراقبت تعیین نموده اند .بازگشت

به امان الله خان گفت :

من :در عرض راه شنیدم که حکومت ا الد عیال خانۀ فقیرانه ام را تحت مراقبت
قرار داده پـولیو هــا را بــرای حراســت نهــا گماشــته ،میتـوان خـواهش کــن کــه
حکومت کاری به ا الد عیال من نداشته باشد .شــاید مــن در نلــر حکومــت مجــرم
باش لی نها که جنایتی نکرده اند.
اعلیحضرت :ا الد عیال شما را حکومت زیر مراقبت نگرفتــه بــه انهــا صــدمه ای
نمیرسد .صرف برای محافلت شان از دست اشخاص نامطلوب چنــد نفــر پـولیو از
طرف قوماندانی پولیو تعیین گردیده .د لت قصد ندارد خانوادۀ تان را اذیت کنــد
یا به نها هتک حرمت نماید.
من :اعلیحضرتا اگر شما حکومت تان درصدد اذیت مــن خــانواده ام نباشــید ،در
تمام افغانستان شخص دیگری جود ندارد که برای من خانــدان مــن ضــرر برســاند.
من از طرف ملت خصوصا اهالی شهر کابل اطمینان کلی دارم حضور شما را هـ
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اطمینــان میــده کــه احــدی بــرای خانــدان مــن ضــرر نمیرســاند .مرحمــت فرمــوده
جــان پســر

قوماندان پولیو را امر بدهید که از نهــا مراقبــت نکننــد .محمــد یوسـ

کاکای را ه حبو کرده اید .باید بگوی که ی قطعا با من همفکر نبــوده هرگــز
از تصامی من گاهی نداشته .گمان میکن که حبو ی ه مخــال

قــانون مــدنی

حکومت است.
اعلیحضرت :خوب است قوماندان را امر میده که پولیو ها را امر مراجعــت بدهــد
لی پسرعموی شما اگر با شما شریک ه نباشد ،دریــن فرصــت سیاســت حکومــت
حبو ا را اجب میداند .نامبرده محبوس نیست بلکه تحت مراقبــت گرفتــه شــده
بــداخل ار

بــرای ا محــل بــود بــاش تعیــین گردیــده .شــما از طــرف خــانواده

پسرعموی خود مطمئن باشید.
تشکر کردم از اطاق بیر ن رفت  .در پله های زینه قوماندان پولیو مرا همراهی کرد
همینکه به صحن با قدم گناشت یک عسکر مسلح را امر کرد که از من نگهبــانی
کند .پهره دار من که از جملۀ عساکر رسالۀ شاهی بود مرا به گوشۀ با شــاهی بــرد
امر کرد که بنشین  .از د ر به حضرت موالنا که در گوشــۀ دیگــر نشســته بــود یــک
عسکر با اسلحه باالی سرش ایستاده بود ،ادای احترام نمودم .درایــن قــت حمیداللــه
خان چای دار خصوصی امان اللــه خــان را دیــدم کــه بطــرف قصــر ر ان اســت .ایــن
شخص از ایام طفلی الی سن  ۱۴ســاله گــی در خــانوادۀ مجــددی هــا تعلــی

تربیــت

موخته بود .بصدای بلند گفت حمیدالله برای چای بیار .پهــره دار مــن حمیداللــه
ازین امر من خیلی تعجب کردند .شخصی که ممکن است همین حاال بقتل برسد در
قصر شاهی به موظفین حکومت امر میکند از چایدار خصوصی پادشاه چای طلــب
میکند .د باره حمیدالله را صدا کردم که برای چای بیا رد .شخصی که چــای رد
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با دست لرزان برای پیاله را داد .بعد ادای نماز به چوکی نشسته بــه عجائــب قــدرت
حضرت قادر مطلق فکر میکردم .امان الله خان چند سال پیشتر حینی که مــن بمــرض
محرقه گرفتار بودم ا هنوز پادشاه نشده بود بــرای دیــدن پــای پیــاده بــه شــوربازار
میآمد چون سرما بود از بــازارعمومی تــا در ازۀ خانــه ام چنــد جــا ر ی برفهــا پــایش
میلغزید .اغلب ا قات بواسطۀ شدت مرض من برادران بزرگـوارم قــت نمــی داشــتند
امان الله خان را مالقات کنند .همان امان الله خان امــر ز بــا مــن ماننــد یــک دشــمن
جانی معامله مینمایــد حــق هـ دارد چــون حرکــت مــن مخــال

سیاســت ســلطنت

ا ست .بلی از پادشاهی که حرمــت پــدر را نداشــته باشــد جــز بــه قــدرت ادامــۀ
سلطنت خود به قانون شریعت پابند نباشد ،چه توقع میتوان داشت.
با صدای پهره دار رشتۀ افکارم از ه گسیخت .ی به پشتو گفت حضرت صــاحب
در بین این درخت هائیکه بطرف پشت سراست بر ید .یقین کردم که امــان اللــه خــان
حک اعدام را صادر همین حاال در بین ایــن درختهــا مــرا بقتــل میرســانند .داخـل
ع
درختزارشدی  .دفعتا پهره دار امر کرد که بنشین  .همــین کــه نشســت از بــین درختهــا
یکی از عساکر رسالۀ شاهی مد تعلی کرد ،بعد با احترام پرسید :حضرت صــاحب
گرسنه هستید؟ من که خود را برای کشته شدن ماده کرده بودم ،بسیار تعجب کــردم
گفت  :بلی بسیار گرسنه هست  .یک بشقاب برنر را ر بــر ی گناشــت گفــت:
بفرمائید این نان امر ز منست که برای شما تقدی میکن  .با لنت غنا را خــوردم در
همین حال عسکری که طعام را رده بود گفت :حضرت صاحب گمان نکنیــد کــه
کسی برای شما به سانی ضرر رسانده می تواند .عساکر رســالۀ شــاهی حاضــر انــد تــا
برای رهائی شما کوشش کنند .گفت برادران – من برای خدمت دین اسالم از حیــات
خود صرف نلر کرده ام هرچه پیش ید قبول میکن  .مر
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بدست خدای متعال است بو .نچه مقدر باشد از پردۀ غیب ظهــور میکنــد .بعــد
نی ساعت قوماندان پولیو به پهره دارم امر کرد که مرا د باره بقصر بیا رد .بــار د م
به اطاق محکمه رفت  .این بار امان الله خان نبود محمد لیخــان ریاســت مجلــو را
بعهده داشت .بازهمان سوالهای تکراری باز همان جوابهای تکــراری .بعــد محمــد
لیخان با امان الله خان تیلفونی صحبت کرده گفت :از حضرت صاحب چنــد سـوال
دیگر ه نمودم .ا شان بهمان صراحت جواب دادند من یقین دارم که در تحقیقات
ما اظهارات ا شان چیزی جر حقــایق نیســت حضــرت صــاحب در نمیگوینــد.
نمیدان جواب امان اللــه خــان چــه بــود امــا بعــد از مکالمــۀ تیلفــونی لیخــان گفــت:
حضرت صاحب شما فی الحال به کابــل رفتــه در محــبو میر یــد ،فــردا اگــر الزم
دیده شد دفعۀ د م از شما تحقیقات کرده اظهارات گرفتــه میشــود .معلــوم شــد کــه
لیخان از دیگر د ستان ه تحقیقــات نمــوده اســت همــه طبــق مصــلحتی کــه قــبال
نموده بودی  ،جواب دادند عدم گاهی خود را از اصل مسئله اظهار کردند.
به امر قوماندان پولیو سوار مــوتر شــدم دیــدم کــه حضـرت موالنــا ،ارجمنــد ســناء
معصوم جان ،حاجی صاحب مال عبــدالقادر خنــد ،مــال ســلطان جــان هرکــدام در
یک موتر علیحده با سه سه نفر عسکرنشسته اند عبدالعزیز خان زیر حربیــه در مــوتر
خصوصی خود سوار شده امر حرکت را بطرف کابل داد .ساعت  ۱۲شب بــود کــه از
راه در ازۀ خورد قلعــۀ ار

داخــل گردیــده بطــرف عمــارتی کــه محــبو زنــدانیان

سیاسی است ،رفتی  .دیدم که عساکر مقــی قلعــۀ ار

مســلح بــه اطــراف محــبو

ایستاده اند این نشان میداد که قبال ترتیبات برای استقبال از ما شش نفر گرفتــه شــده
بود .حضرت قادر مطلق برای ما این قدر هیبت عطــا نمــوده کــه در نصـ
سط قلعۀ هنین ار

شــب در

یک حکومت صد ساله ،از ما میترسند بــرای حفاظــت شــش
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نفر حد د د هزار عسکر مسلح ماده مینماید .زیر حربیه غالم دستگیر خان پسر الله
عبدالرشید خان در راس قــوۀ محافلــۀ قلعــه ار

قــرار داشــت .ی مــر محــبو را

خواسته برایش تعلیمات الزم را داد .بعد به ما امر دادند که بطرف اطاقهای خود در
محبو بر ی  .برای هرکدام ما اطاق جداگانه تهیه کرده بودند .ا ل اطــاق مــن بــود.
عبدالحمید خان صوبه دار که زندان بان ما تعیــین شــده بــود مــرا داخــل اطــاق رد
یک عسکر را با اســلحه بــدر ازه مؤظـ

کــرد .اطــاق عجیبــی اســت ،زمــین بســیار

مرطوب ن با خشت پخته فــرش شــده بحــدی مــتعفن اســت کــه تــنفو را مشــکل
میسازد .جای نماز پنبه ای خود را ر ی زمین فرش کردم ،دستار کاله خود را زیــر
سر گناشت چپن َبرک را لحاف ساخته به خواب عمیقی فر رفت  .حد د یکساعت
از نص

شب گنشته بود که عبدالحمید خان مــرا از خـواب بیــدار کــرد .گفـت چــه

میخواهید .گفت قل

قل تــراش اســلحه اگــر داشــته باشــید تســلی کنیــد .گفــت

اسلحه ام جز قل تراش چیز دیگــری نیســت .نــامبرده قلـ

قلـ تــراش را گرفــت

گفت حاال با خاطر جمع خواب کنید.
امر ز بیست یک ماه ربیع اال ل ســال  ۱۳۴7ر ز ا ل محبوســی منســت .بعــد از
نمــاز ر بقبلــه نشســته بــه ذکــر ظیفــۀ خــاص مشــغول شــدم .ســاعت هشــت صــبح
عبدالحمید خان مده با محبت گفت :از طرف حکومت برایتــان ســه قــت طعــام
ع
تعیین شده حاال چای صبح را میآ رند .عال تا از طرف حکومــت امــر صــادر شــده
که هیچکو با شما صحبت نکند با د ستان همسفر تان هـ نبایــد مالقــات کنیــد.
گفت خودم این قوانین را میدان  ،شما مطمئن باشید.
برای خدمت بمن معصوم جان عال ه از پهره دار یــک ســپاهی بنــام نصــرالله تعیــین
ع
شده بود که طعام ر ز شب را میآ رد .نصرالله شخصی با دیانت صادق بود .تقریبا
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یکماه برای خدمت بما از طرف حکومت مقرر بود .ی همـواره احـوال زنــدگی مــرا
برای همشیره صاحبه ها خانواده ام میرسانید مکاتیب مرا به نها میرســانید .عــال ه
از ن اخبار خارج محبو را برای میآ رد .اما د لت ا را بخاطر صداقتش از خــدمت
من برطرف نمود د نفر دیگر را برای خدمت من تعیین کرد .از فضل ا تعــالی ایــن
د نفر بیشتر از نصرالله با من محبت صداقت نمودنــد همیشــه احـواالت مــرا بــرای
خانواده ام میرسانید تا ر ز رهائی ام مخلص
نصرالله چای صبح را که عبارت بود از نص

فادار باقی ماندند.
نان قدری پنیر یک چاینک چــای

سبز قدری قند ،حاضر کرد .قت چاشت ه بقدر کفایــت غــنای خــوب ردنــد.
بعد از طرف حکومت یک تخت گلی

بستر برای خواب در اطاقهــای مــا توزیــع

گردید .نزدیک نمازعصر چای ردند متعاقب ن عبدالحمید خــان بــا یــک هنگــر
عسکر که قید های هنین را حمل میکرد ،داخل اطاق شدند .قتــی دیــد کــه چــای
مینوش  ،چیزی نگفت منتلر شد .گفت بهتر است ظیفۀ خود را ادأ نمائیــد .گفــت
شما چای می نوشید ،ما چند دقیقه صبر می کنی  .گفــت نوشــیدن چــای مــانع کــار
شما نمیشود .بعد پاهای خود را دراز کردم .بعد هنگــر شــش جفــت ز النــه را نــزدم
رد تا من سبک ترین ز النــه را انتخــاب کــن  .مــن ز النــه هــا را امتحــان کــردم
نهائی را که سبک زن ترین بودند ،علیحده کرده گفت کــه ارجمنــد ســناء معصــوم
جان ارجمند عبدالحنان جان هنــوز پســرهای خوردســال هســتند ،ایــن ز النــه هــا را
بپاهای نها بیندازید .ما چهار نفر میتوانی ز النه های سنگین را برداری  .حــاال شــما
اختیار دارید که کدام یکی از چهار ز النه را بپاهای می اندازیــد .هنگــر در حالیکــه
مشغول کوبیدن میخ هنین بود اشکهایش جاری گردید .خندیده گفت تمام عمرشــما
به همین کار گنشته حاال باید عادت کرده باشید اما شما گریه میکنید .بیچــاره از
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کثرت گریـه جـواب را نــداد مشــغول اتمــام ماموریــت خــود بــود .بعــد حلقــه هــا را
میخکوب نمود از اینکه من در حالت کوبیدن میخهای هنین خنده میکردم ،هــرد
با حیرت بطرف میدیدند .گفت  :تعجب نکنید من ایــن محــبو را بســیار بــا خوشــی
پنیرفته ام کسی مرا مجبور نکرده امید دارم ا تعالی این محبو را در بدل جهن
قید های هنین را در عوض قیدهای تشین قبول کنــد مــرا از زنــدان جحــی در ر ز
قیامت نجات بدهد.
میخواه ساختمان ز النه را تشریح کن  -ز النه عبارت است از د عمود هنین کــه
به اندازۀ نی متر دراز است .در طــرف بــاالئی ا در یــک حلقــۀ هنــین خیلــی خــورد
در رده شده بطرف پایان هرعمود یک یــک حلقــۀ هنــین کــه ماننــد نصـ
هست د طرف این د نص
طرف دیگر این د نص

دائــره

با طرف خر عمــود بــا مــیخ هنــین اتصــال داده د

دائره قتیکه بپــای محبــوس در رده میشــود بــا مــیخ هنــین

کوبیده میشود محبوس نمیتواند گامهای فراخ بردارد .حلقه هــائی کــه در بنــد پــای
ع
میآفتد اگر تنگ نــاخراش باشــد زیــاد اســباب زحمــت میشــود ،خصوصــا در قــت
ع
پوشیدن زیر جامه زیرا محبوس مجبوراست که ا ال هــرد پاچــۀ زیرجامــه را از طــرف
ک

پای داخل یکی از حلقه ها نموده تا یک پاچــه را بپوشــد ،بعــد پاچــۀ دیگــر را از

طرف ساق بحلقۀ دیگر داخل نماید که پاچۀ دیگر را پوشیده بتواند.
ر ز د م قتی که برای گرفتن ضو میرفت دیدم که یکنفر زنجیــر هــای هنــین بپشــت
خود بار کرده بطــرف در ازۀ قلعــه ر ان اســت .یقــین کــردم کــه زنجیــر هــا را تهیــه
میکنند تا زیب گردن دستهای ما نمایند ،همینطور ه شد چــون بعــد از ظهــر بــاز
عبدالحمید خان با هنگر یکنفر دیگــر کــه زنجیرهــا را بپشــت خــود حمــل میکــرد،
داخل اطاق شدند .این زنجیر ها را که به اصطالح زندانی ها غراب مینامنــد ،عبــارت
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از چهار سلسله زنجیرهای درشت اند که از طرف باالئی بیک حلقۀ فراخ هنــین د
زنجیر بیــک طــرف د زنجیــر بطــرف دیگــر حلقــه در رده شــده .د سلســله ازایــن
زنجیرها را از پشت شانۀ محبوس الی بند دســتهای ا

د زنجیــر از پــیش ر ی شــانه

الی بند پاهای ا بسته میشود .بعد حلقۀ فراخ بگردن محبوس انداخته شده بزیر گلو
د طرف حلقه به دیگر صل میشود ،در خر با قفل هنین بسته شده کلیــد ن نــزد
زندانبان میباشد .زنجیرهائی که در حصۀ دستهاست مثل حلقۀ ز النه حلقه های ا در
بند دستها در رده شده با میخ هنین میخ میشود زنجیرهائیکه حصــۀ پــای اســت در
طرف اخیر خود یک عمود هنین کوتاه در خر ن همان حلقه های ز النه موجــود
است که بپاهای محبوس در رده میخ میشود .من باز از بین زنجیرهــا د دانــۀ ن را
که زن شان کمتر بود برای ســناء معصــوم جــان عبــدالحنان جــان انتخــاب کــردم.
هنگر مشغول بکار شد دستهای را ه به زنجیر بست ،بعد عبدالحمید خــان حلقــۀ
را که در گردن انداخته شده بود ،قفل نمود.
از قضای سمانی نیست مردان را گله  --عار نبود شیر را از سلسله
بعد از نکه از سر تا پا زنجیر پیچ شــدم ،از عبدالحمیــد پرســیدم کــه دلیــل ایــن رفتــار
حکومت چیست؟ اگر میخواهد ما را بقتل برســاند کــه مــن حضــرت موالنــا مــاده
هستی

اگر گمان میکند که ایــن زحمــت عــناب مــا را از اعتقــادات مــا منصــرف

میکند ،بداند که ممکــن نیســت .عبدالحمیــد ســرش را تکــان داد چیــزی نگفــت.
شب سوم بسیار احساس خستگی ناراحتی کردم چون با حد د د نی سیر زنجیــر
ع
ز النه بدستها پاها  ،بزحمت میتوانست حرکت کــن یــا بخـواب  .عال تــا حلقــۀ
زنجیر د ر گردن بسیار تنگ بود ،اما بز دی عــادت کــردم .ر ز بعــد عبــدالعزیزخان
زیر حربیه داخل اطاق شد .ا را از ایام طفلــی میشــناخت
120

بارهــا مثــل یــک خــادم

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

بحضور من ایستاده دستهای را میبوسید .امــا امــر ز مثــل شخصــی کــه هــیچ ســابقۀ
معرفت نداشته نباشد داخل اطاق شد .اعتنــائی نکــردم همــانطور بــاالی تخــت دراز
کشیده بودم .ی برای د سه دقیقه بــر تخــت نشســته بعــد بــا صــدای نا شــنا گفــت:
اعلیحضرت شما را امر میکند که با هیچکو تکل نکنید ه احــدی اجــازه نــدارد
که با شما همسخن شود .خــدمتگارهای شخصــی ا الد د ســتان شــما هـ دیــد
بازدید نکنند .گفت  :من سراپا بزنجیر پیچانیده شده نمیتوان حرکت کــن

در ازۀ

اطاق من همیشه بسته است یکنفر عسکر با اسلحه دم در ازه ایستاده ،با ایــن حالــت
ممکن است من با کسی حرف بزن یــا کســی از خــارج بــا مــن همســخن شــود؟ ایــن
حکومت که خود را یک د لت قانون منــد میدانــد چطــور اجــازه داده کـه انســانها را
اینطور حشیانه بزنجیر بکشند؟ فقط یک چیز میخواه

ن اینکه اجازه دهید بــرای

نان از خانه بیا رند .گفت خوب است اما همۀ اینکار ها را همین عسکری کــه بــرای
خدمت بشما مقرر شده است انجام میدهد به خدمتگار ها مریــدهای شــما اجــازه
داده نمیشود که برایتان چیزی بیا رند ،خصوصا قل

کاغن .شما ه از مکاتبۀ زیــاد

خودداری کنید که موجب زحمت تان میشود.
ر زچهارم مجلسی بریاست عبدالعزیز خان تشکیل گردید .د ستان همــه بنوبــت رفتــه
به سواالت ا پاسخ میدادند .از من ه بعضی سواالت نمود کــه مهمتــرین شــان ایــن
بود" :اگر به هند ستان میرفتید ،نجا چطور گناره میکردید؟" منه در جواب نوشت :
"منکه خود را بحکومت تسلی کردم شما میدانید که خیال رفتن به هنــد را نداشــت .
من مر

باشرف را بر زندگی با عار ترجیح میده

قراریکه در شب ا ل بــرای خــود

امان الله خان ه گفت من موالنا تســلی نمــودن مــر
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نسبت به هند رفتن التجا کردن به حکومت انگریــز دانســتی  .پــو ایــن سـوال شــما
معنی ندارد".
ر ز چهارم با خر رسید اما نتیجۀ تصمی حکومت نسبت بما معلوم نشد .ر ز پنج
مجلو عسکری منعقد گردید من موالنــا را خواســتند .قتــی داخــل اطــاق شــدم
دیدم که میرزا محمد ایوب خان سرمنشی بکرسی ریاست نشسته در طــرف چـ ا
ملک های احمدزائی اشخاصی که بامن قبال مالقات کرده بودند عمرگی ،همــان
شخصی که قبال در راه سفر برای قتل من مده بود ،نشسته بودنــد .در دســت راســت
ا غالم دستگیر خان قلعه بیگی نشسته است .همه طوری رفتار کردند کــه مــرا نمــی
شناسند اما من همگی را شناخته اسمای شان را گرفت که باعث حشت نها گردیــد.
بعد ِملک ها گفتند :حضرت صاحب ما همگی شما را می شناسی
احترام داری

به خاندان شــما

امید ار بودی که اگر برایمان کدام مشکلی پیش بیاید ،شما ن مشکل

را رفع خواهید نمود نه اینکه مایان را بزحمت گرفتار کرده بدنام نمائید .گفت :
"برادران من از مال عیال خود گنشت

بقول شما اعتماد کردم تــا بــا هـ یکجــا در

انقالب اسالمی شرکت کنی  .من به عهد پیمان شما اعتماد کردم بخاطر خــدمت
بدین مقدس اسالم حفظ عزت

بر ی ملت با شهامت افغان از همه چیزگنشت

علیه حکومــت داخــل اقــدامات شــدم .اگــر در ا ل بــا مــن اتفــاق نمیکردیــد ،مــن بــا
حکومت مخالفت عملی نمیکــردم .حــال کــه عهــد پیمــان خــود را شکســتید ،مــن
مجبورم حقایق را بیان کن  .من در ر ز ا ل که اعلیحضرت اظهــارات مــرا گرفتنــد بــا
ا شان عهد کردم که در نمیگوی  .من در اظهارات خود گفته ام کــه شــما نــه تنهــا
هیچگونه کمکی بمن نکرده اید بلکه سبب ناکامی من شدید .شما پول اسلحۀ مــرا
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غارت کردید ،پسر استاد مرا شهید نمودید یکنفر را زخمی ساختید ،پــو حکومــت
باید بشما انعام بدهد؟" بعد عمرگی را مخاطب ساخت :
"تو از طرف حکومت برای قتل من مده بودی اگر مؤفق میشدی ،امر ز حکومــت
از زحمت زیاد فار میشــد ،تــرا چــرا در جملــۀ محبوســین رده انــد؟ در اثنــای ایــن
مکالمه غالم دستگیر خان با خنده ِملک ها را مخاطب ساخته گفت:
ُ
"نی خورده نی برده ای از درد گرده"ِ .ملک ها میخواستند با من مناقشه کننــد امــا
زیر حربیه گفت که ضر رت به مجادله نیســت بعــد امــر کــرد کــه نهــا را در ار
محبوس سازند .بعد از رفتن ملک ها بمن ه اجازه دادنــد کــه بــه محــبو برگــردم .
ر ز شش صبح چند نفر مدند فرش بستر خـواب را از اطــاق بیــر ن بردنــد مــن
گمان کردم که امر ز ر ز خر حیات خواهد بود .بعد از چند دقیقه پهره دارم برگشته
گفت که برای شما یک اطاق دیگر تهیه شده بفرمائید .برخواسته بطرف اطاق جدیــد
رفت

با اشیائی که از خانه فرستاده بودند کمی راحت تر شدم .ر ز هفــت امــان اللــه

خان بطرف سمت جنوبی ر انه گردیــد بــرای د ام محکمــۀ مایــان مجلــو دیگــری
ع
بریاست جنرال محمود سامی تشکیل شد .من موالنــا کتبــا بــه جـواب سـواالتی کــه
بخط جنرال محمود سامی نوشته بود پرداختی که قرار ذیل است:
سوال ا ل – اس شما اس پدرشما چیست؟ چندساله هستید؟ کار شما چیست؟
چواب – من محمد صادق المجددی فار قی ابن حضرت غالم قیوم صاحب مجــددی
مرحوم -سی سه ساله – کارم فقر نــامرادی اطاعــت از شــریعت غــرای محمــدی
(ص).

123

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

سوال د م – در اثنای جریان جرگۀ امسال (ســنه  ۱۳۰7هجــری شمســی) یعنــی در مــاه
سنبله شما بطرف سمت جنوبی رفته اید .یا تا کدام حد رسیدید به چه مقصــد رفتــه
بودید ،بمعیت شما چند نفر بود کدامها اند؟
جواب – سوال فوق را بر ز چهارشنبه یعنی سیزده ر ز قبل در پغمان در کوتی سرخ در
حینیکه خود اعلیحضرت سوال میکردند جواب داده ام بار د م جواب عین سـوال را
به عبدالعزیز خان که در اطاق محبس مد داده ام .حاجت بتکــرار نیســت چــون اگــر
کمی زیاد ک شود باز مرا مسئول میدانید .رئیو مجلو سوال سوم را نوشته طالب
جواب شد.
سوال سوم – اینک اظهاراتی را که بشما نسبت داده شده است بی امضا بــود مطالعــه
نموده هرگاه حقیقتا جمالت شــما باشــد امضــا کنیــد .مــن ا راق را گرفتــه مطالعــه
کردم .همگی اظهاراتی را که بحضور امان الله خــان نمــوده بــودم بــد ن کـ

زیــاد

نوشته بودند اما چون امضای مرا نداشت ،رئیو محکمه نلر به محبتی که بمن داشت
ن ا راق بد ن امضا را مدار اعتبار ندانسته از مــن د بــاره سـوال نمــود .مــن بعــد از
مطالعه ا راق جواب سوال سوم را اینطور نوشت :
جواب  -فاقض ما انت قاض انما نقضی هنه – الحیاة الــدنیا – اللــه عزیــز ذ انتقــام –
تحریر یوم د م شهرالربیع الثانی ۱۳۴7هجری -امضأ محمد صادق المجددی.
این جواب من بر اهل مجلــو بســیار گــران مــد همگــی ســکوت کردنــد .رئــیو
مجلو که اصل نسبش عرب بــود معنــی ایــن یــت مبــارک را دانســته زیــاد متــأثر
گردید .اعضای محکمه از رئیو خواستند که معنی ایــن جملــه را بــه فارســی برایشــان
ترجمه کند .رئیو گفت که منلور از عبارت عربی اینست که شما هر ُحکمی کــه
میخواهید برمن صادر کنید .من توضیح دادم گفت :
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"این یت راجع به اقعه ایست در زمان فرعون .خدا نــد (ج) بــرای هــدایت فرعــون
قومش حضرت موسی (ع) را فرستاد .یکی از معجزات حضرت موسی (ع) ایــن بــود
که قتی عصایش را بزمین میانداخت ،ن عصا بــه اهدهــا تبــدیل میشــد .فرعــون ا را
مته نمود که جاد گر است گفت که من همه جاد گران را در میدان جمع میکنــی
هرکه غالب شود ،از ا اطاعت میکن  .فردای ن جاد گران با ریسمان های ضخی
در میدان حاضر شدند حضرت موسی (ع) هـ بــا عصــایش در گوشــه ای ایســتاده
شد .جاد گران ریسمانها را جاد کردند بعد از اندکی همۀ نهــا بحرکــت در مدنــد
طوریکه حضرت موسی (ع) نیز احساس ترس نمود اما خدا ند (ج) بر ا امر کرد که
عصایش را برزمین بیفگند .همینکه عصا بر زمین رسید ناگهان بشــکل یــک اهدهــای
سهمگین در مد بر جاد گران حمله کرد .جاد گرها که این معجزه را دیدند همگی
گفتند( :انا منا برب العلمین رب موسی هار ن) مسلمان شدند .فرعــون عصــبانی
شده به جاد گران گفت که موسی رئیو شماست همگی تــان پنهــانی اتفــاق کــرده
اید میخواهید مالک تخت سلطنت من شوید .من همین حاال شما ها را بــدار مــی
یزم تا بدانید که اطاعت از من بهتر اســت یــا از موســی .جــاد گران کــه از صــدق
اخالص ایمان رده بودند بجواب فرعون همین یت را بیان کرده گفتند" :ما ایمان
رده ای  ،تو هر ُحکمی را که اجرأ میکنی ،بکن البته ُحک تو تنها منحصر بــه ایــن
دنیاست این عناب بز دی رفع میشود لی مایان از خوف عناب خــرت کــه ابــدی
اســت بــه رســالت حضــرت موســی (ع) ایمــان رده خــود را از تــش د زخ ایمــن
نمودی  .این است ترجمۀ یت کریمه که برای تان تشریح کــردم ".رئــیو اعضــای
محکمه مانند کسانیکه ناگهان از خواب بیدار شده باشند به نگاه کرده ســر تکــان
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دادند .بعد مرا امر کردند از اطاق بیر ن بر م تا ا شان بین خود مشــوره نماینــد .بعــد
از نی ساعت مرا د باره خواستند سواالت را ادامه دادند.
سوال چهارم – در اظهارات شما که در رق شش

زارت حربیه درج شده بــود شــما

"ملک های احمد زائی نزد ما مده ا ل با مــا
نرا حاال امضأ کردید چنین نوشته شدهِ :

عهد کردند که با ما اتفاق میکنند از نــزد مــا رفتنــد کــه بــین خــود مصــلحت کــرده
میآئی  .بعد از یکر ز که منتلر بودی  ،احوال فرستادند که مصلحت ما نشد بــا شــما
اتفاق کرده نمیتوانی زیرا که ما سامان جنگ نداری  "...اکنــون از شــما میپرسـ کــه
چه مصلحت بود؟ خیال جنــگ بــا کــدام اشــخاص را داشــتید؟ اتفــاق تــان در چــه
خصوص بود؟

قبل از نکه جواب بده از رئیو پرسیدم که ایا من حق دارم که قبل از جـواب خــود
ع
از شما یک سوال کن ؟ گفت مانعی نیست .گفــت  :بســیار خــوب  -ا ال حکومــت
افغانستان را برای رسما معرفی کنید

یا این حکومت خط مشی منل نسبت برعیــت

دارد؟ یا قانون اساسی تابعیت د لــت را بــه کــدام دیــن خــاص نشــان میدهــد؟ یعنــی
حکومت بکدام دین پابند است؟ بعد ازینکه جوابات خود را گرفت  ،برایتــان میگــوی
که در چه مورد با ِملک ها مصلحت کرده بــودم یــا بــا کــدام اشــخاص میخواســتی

جنگ کنی  .سوال دیگرم اینست که حکومت که مرا جانی میدانــد ،از کــدام طریــق
ع
ع
مرا محکوم میکند ،شرعا یا قانونا؟ این جواب من بر حیرت اعضای محکمــه افـز د
هرکدام در رقی چیزی نوشته برئیو محکمه دادند باز امر کردند کــه از اطــاق
بیر ن بر م تا نها مشوره کنند .بعد از یکساعت سوال پنج را نوشته طالــب جـواب
شدند.
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سوال پنج – جناب حضرت صاحب جواب شما به سوال قبلی ما جـواب نشــد ،لطفــا
جواب را تحریر نمائید .محمود السامی
جواب – شما جواب سوال مرا ندادید .بهــر صــورت مــن در رق ششـ زارت حربیــه
نوشته ام که ا ضاع موجودۀ حکومت افغانستان بر ما ســخت تمــام شــد .در ا ل عــزم
داشت که با برادران دیگر متفق شده طی مکتــوبی حکومــت را از حاالتیکــه باعــث
تنفر ملت هتک حرمت شریعت میگردد گاه سازم بــه اعلیحضــرت اطــالع دهـ
که کش

عورت دیگر قوانینی که با شریعت مطابقــت نــدارد ســبب رنجــش رعیــت

شده باید در این قوانین تعدیالت صورت گیرد زیرا قرار نلام نامۀ اساســی کــه خــود
پادشاه تائید کرده است نوشته شده که (دین ملت اهالی افغانستان دین اســالم اســت
منهب رسمی ا منهب ابوحنیفۀ کوفی (رح) است ).مــن خیــال ســوئی نداشــت
اگر اعلیحضرت تعدیالت مسائل منافی اسالم طبیعت مردم افغانستان را که خواســته
بودی در قوانین میآ ردند ،دیگر هیچ ادعائی نداشت  .اما اگر پادشاه موافقت ننماینــد،
من بحک حضرت پیغمبر اسالم که میفرمایند اگر هرکدام از شمایان یک امــر ناجــائز
ع
را بچش ببینید بایــد ا را عمــال منــع کنیــد ،اگــر نشــد بزبــان خــود منــع کنیــد اگــر
نمیتوانید پو باید در دل منع کنید .منه چــون منــع منکــرات از دســت ســاخته نبــود
حال بزبان میگوی  .حاال من میپرس  :حضار محترم مجلو  -یــا شــما قلبــا از ایــن
ع
َ
ا ضاع راضی هستید؟ شما را قس میده که ایمانا جواب بگوئیــد .اگــر بزبــان خــود
ه نتوانست منع کن پو عنر من نزد خدا ند (ج) حضــرت رســول (ص) خواســته
میباشد در ر ز قیامــت دســت بگریبــان شــما انداختــه عــرض خــود را در حضــور
خدا ند قهار عز سلطانه هو بحضور حضرت رسول مختار (ص) خواسته میباش .
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اعضای مجلو ساکت شدند .بالخره در پایــان جوابهــای مــن نوشــتند کــه "حضــرت
صاحب جوابات پنر سوال را در حضور مایان تحریر کردند ۲5 .ســنبله  – ۱۳۴7الســید
محمود السامی
من هنگام نوشتن جوابها ،با نکه در دستها پاهای زنجیــر ز النــه بســته شــده بــود،
اصال احساس درد نا رامی نکــردم هیچگونــه ترســی از عواقــب جوابهــای نداشــت
چون عقیدۀ راسخ دارم که ا تعــالی (ج) بــرای کســی کــه در راه دیــن مقــدس اســالم
صادقانه خدمت میکند ،جرئت هیبت میبخشد .بعد از نکه از حبو رهــا شــدم ،از
زبان شیراحمد خان شنیدم که خود امان الله خــان در مــورد مــن بــه ا گفتــه بــود" :از
جرأت حضرت شوربازار زیاد متعجب شدم .عجبتر اینکه در زمان محاکمه ،قتی کــه
من از ا سوال میکردم ی با قطی نصوار خود بازی میکرد بعد با قهــر قطــی نصـوار
خود را نشان داده بمن گفت که اعلیحضرت :من به اندازۀ ایــن قطــی نصـوار ممنــون
حکومت شخص شما نیست ".
بهر حال بعد ازمحکمه د باره به زندان برگشت

منتلــر سرنوشــت خــود شــدم .شــب

همان ر ز محمود السامی رئیو مجلو محکمه ،بدست محمــد عاصـ خــان صــوبه
دار برای پیغام با یکجلد قر ن مجید فرستاد گفت که" :جوابــات شــدید شــما باعــث
میشود تا حک اعدام شما صادر گردد .من قر ن علی الشأن را برای شما شفیع میآ رم
که جوابات تان را کمی نرم تر بنویسید ".من قر ن مجیــد را بوســیده گفــت کــه همــین
قر ن احکام ن است که مرا مجبور میکند تا با حکومتی کــه از دیــن اســالم قــر ن
پیر ی نمیکند ،رفتار خصمانه داشته باش حتی اگر بقیمت جان تمــام شــود .قتــی
که من از حیات خود دست شسته باش  ،پو چرا جوابهــای سســت بــده ؟ مـن مــی
بین که با این سیاستهای غلط د لت ،افغانستان بطرف یــک انقــالب میــر د هــزاران
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نفر در گودال بدبختی دفن میشوند .پو همان بهتر که من کشته شــوم

ن حالــت را

نبین  .محمد عاص خان مأیوسانه ار نزدم رفته عین پیغــام محمــود الســامی را بــرای
موالنا صاحب ه رسانید.
ر ز بعد باز در مجلو همان سواالت را تکرار کردنــد بمــن گفتنــد کــه حــق سـوال
ندارم ،فقط بایــد جـواب بــده  .مــنه د بــاره همــان جوابــات را دادم .اهــل مجلــو
میدانستند که رئیو مجلو ایام تحقیق را طوالنی تر میکند تا از جوابهای مــن ســندی
بدست رد حک اعدام مرا به حک حبو د ام تبدیل نماید .بعــد از مجلــو مــرا
د باره به اطاق در محبو ردند برای چند ر ز اقعۀ دیگــری رخ نــداد .ر زهــا را
به قرائت قر ن شری

می گنشتاندم ،حالت ر حی ام بهتر شده بود دیگــر ســنگینی

زنجیر ها را حو نمیکــردم .ر ز پــانزده پهــره دارم مــده گفــت کــه شــما را غــالم
دستگیرخان قلعه بیگی خواسته اند .بــا ی بــه اطــاقی کــه محکمــۀ عســکری منعقــد
میشد ،رفت  .غالم دستگیر خان همراه با هنگر منتلرم بودند .مرا که دید گفــت کــه
اعلیحضرت فرموده اند تا زنجیرهای شما را باز کن

تنها ز النه در پاهای تان باشــد.

گفت از طرف من به اعلیحضرت بگوئیــد کــه زنجیــر هــا مــرا نــا رام نســاخته بلکــه از
ا ضاع نابسامان طن ملت عناب میکش  .هنگر زنجیرها را شکستاند مــن کمــی
زاد شدم دانست که امان الله خان فکری در سر دارد .گمان درست بود زیرا یکــی
ا ز رفقا برای گفت که امان الله خان بخاطری که از جود برادرم نورالمشــایخ در هنــد
خوف داشت ،سیاست دیگری را اختیار نموده امــین اللــه خــان جبارخیــل را کــه از
د ستان صمیمی برادر بزرگوارم بود ،نزد ا فرستاد تــا ا شــان را قــانع ســازد کــه بکابــل
برگردند اگر قبول کنند بکابـل بیاینــد ،نوقــت امــان اللــه خــان اینجانــب را نیــز از
محبو رها خواهند نمود .قتی من خبر ردن حضرت صاحب را شــنیدم ضــیعت
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خود را فراموش کردم به این خوف افتادم که شاید امان اللــه خــان بــرای بــرادرم دام
گناشته باشد ا را ه حبو کند تا زادانه با خیال رام پر گرام های فاسد خود را
اجرا کند .با عجله برای برادرم این بیت را تحریر کردم:
عزیزان کیست تا گوید ز یوس

پیر کنعان را

که عشق خر گلستان میکند بر خویش زندان را
همچنان این احوال را شفاهی ه فرستادم که مــدن امــین اللــه خــان بــه هند ســتان از
ر ی صداقت نیست چون امان الله خان میخواهد شما را تحت کنتــر ل خــود بیــا رد.
اگر سرم را ه بریده برای تان بیا رد ،شما تشری

نیارید .متن مکتوبی که امــان اللــه

خان برای برادر بزرگوارم نورالمشایخ بدست امین الله خــان جبارخیــل فرســتاده بــود از
این قرار است:
فرمان پادشاهی –  ۲میزان ۱۳۰7
"عزیزم شیر قا!

(لقب برادرم در خانه شیر قا بود امان اللــه خــان بعــد از کوشــش

اشتراک د برادر بزرگوارم در جهــاد اســتقالل ،بــرای یکــی از بــرادران لقــب شــمو
المشایخ برای برادر دیگرم لقب نور المشایخ را با نشان المر اعلی اعطا نمود).
از د نی سال باینطرف اقامت شما در هند عللی که برای اقامت در نجا پیشنهاد می
نمودید چنین فکر میدهد که اندیشۀ دامنگیر شــما شــد یــا خــوفی بــر شــما مســتولی
گشته که شاید در صدد ضرر شما هست

یا مفکورۀ مخصوصــی نســبت بشــما دارم.

البته اقدامات تازۀ برادر شما (اینجانب) کــه در اثــر بیفکــری عــدم ســنجش نمــوده،
مساعد این خیال شما شده باشد .لی از نجا که نیت فکر من علی العمــوم نســبت
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بهر فرد افغان رعیت من خالی از همه گونه الیش غــرض اســت تــا انــدازۀ کــه
اصالح احوال شان ممکن باشد ،ضرر نقصان رعایای با فای خود را منلــور نــدارم.
طوریکه تا حال ثبوت این محبت پدرانه تحمل بی انــدازۀ خــود را در حــق فرزنــدان
افغان خود داده ام پو چطور در حق شما که شــنای خصوصــی مــن هســتید ،خیــال
بدی مینمای  .بالفرض اگر کدام مقصدی نسبت بشما میداشــت  ،یــا اقامــت شــما در
هند مانع ن شده میتوانست

یا من نمی توانســت مفکــورۀ خــود را اجــرأ نمــای ؟ بــا

اندکی تأمل ممکن نیست این نلریه را تصدیق ننمائید .پو بشما اطمینان میــده کــه
کدام ضرر مالی جانی راجع بشما رز ندارم یکبار دیگر ه بشما امر میده کــه
با کمال اعتماد اطمینان بوطن خود عودت نمائید خود را تمام خاندان خود را از
اینهمه تشویش پریشانی برهانید .برادر شما مرتکب اعمال ناشایسته که برضد نهمه
الطاف محبت من نسبت به خاندان شما بود ،گردیده لی مدن شــما ابــراز ُحســن
نیت شما با پاس شنائی شما توأم گردیده ممکن است جزای سنگین نــرا کــه از ر ی
قانون ملزم میشود نسبت به اختیاراتیکه قانون بمن داده تخفی

بده  .این بــود نلریــۀ

خیرخواهانۀ من که یکبار دیگر بشما توضیح نمودم ".امضأ امان الله خان
باید بگوی که اختالف بین خاندان من امان الله خان قتی شر ع شد که ا در لویه
جرگۀ ا ل کلمات بی ادبانــۀ را در موضــوع تعــدد ز جــات حضــرت محمــد (ص) ادأ
نمود برادر بزرگوارم حضرت نور المشایخ به عتاب ا را مجبور ســاخت تــا از گفــتن
ن کلمات توبه کند .بعد از ن برادرم قتی فهمیدند که امان الله خــان در دل عقیــده
ای راسخی به دین اسالم ندارد ،از همکاری با امان الله خان دســت کشــیدند راهــی
هند ستان شدند.
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امین الله خان فرستادۀ امان الله خان حاجی عبدالله فرستادۀ من هرد در یک زمــان
نزد برادرم رفتند اما یکی برای ترغیب به مدن ا شان بکابل دیگری برای ممانعت از
مدن شان بکابل .در عین زمان پادشاه در کابل مجلو بزرگی را ترتیب داد از همه
اراکین د لت خواست که اشتراک کنند .ا درمجلو از مؤفقیت های د لت ســخنها
گفت بعد به حاضرین گفت که هرشخصی که از پر گرامهای مــن راضــی بــا مــن
موافق است دست خود را بلند کند هر شخصی که موافق نیست همین حاال میتوانــد
استعفا دهد .اگرچه حد د هشتاد درصد مامورین راضی نبودند اما ازترس یا ازحــرص
دنیا کسی چیزی نگفتند .در مجلو د م امان الله خان باز در باز ی همســرش ثریــا
داخل مجلو گردید همین که نزدیک تخــت خــود رســید ،ر بــه حاضــرین نمــوده
ع
گفت" :امر ز ملکۀ افغانستان ثریا را رسما بشما معرفی میکن  ".بعد به ملکه ثریــا کــه
ر پوش حریر نازکی را از بینی تا زنخدان خود بسته بود ،گفت" :ملکه ثریا – بشما امر
میکن که این حریر را که بنام ر پوش مسما است بد ر بیندازید ".ملکه ثریا ر پــوش
را برداشته از تخت فر د مد با حاضر ین مصافحه نموده دســت داد .بعــد د بــاره
پهلوی امان الله خان نشست .حاضرین از این حرکت بسیار تعجب کردند امــا بعــد از
ن مامورین د لت با خانمهای خود بد ن ستر حجاب در خیابانها شر ع به گشت
گنار کردند .مردم افغانستان که از نگاه دین عنعنات ملی شان حجــاب را یکـی از
اجبات میدانند ،از این بی حجابی امان الله خان متنفر شدند .ر زی را که امــان اللــه
خان ر ی ملکه ثریا را برهنه نمود خوب بیــاد دارم چــون پهــراه دار مــن در محــبو از
شدت غـ

غصــه گریــه میکــرد میگفــت کــه مایــان ایــن حالــت را تحمــل کــرده

نمیتوانی  .در صورتیکه یکنفر عسکر بیسواد اینقدر متاثر شده باشد ،یــا تصــور کــرده
میتوانید که علمای دین ر حانیون چه حال داشتند؟ امان الله خان با اینکار ناعاقبــت
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اندیشانۀ خــود تــش انقــالب را ر شــن کــرد افغانســتان در همــان تــش ســوخت
خاکستر شد در نتیجه سلطنت د صد سالۀ نیاکان خود را بدست دزدان ســپرده فــرار
ک رد .در مجلو سوم یا چهارم پانزده نفر از د شیزه های افغان را از مکتب مســتورات
انتخاب بلباس های ار پائی ملبو نموده در مجلو حاضر نمود گفــت" :اینهــا را
برای تعلی فن قابلگی به ترکیه میفرست  ".خانواده های دختران مات گرفتــه بودنــد امــا
کسی چیزی گفته نمیتوانست .ی همانر ز دختران را از راه پشا ر به هنــد بعــد بــه
ترکیه فرستاد.
بر ز  ۲۳ربیــع الثــانی  ۱۳۴7ســاعت ده بجــه صــبح بــه اطــاق خــود نشســته بــودم کــه
ع
دفعتــا صــدای ز النــه را شــنیدم قلــب شــر ع بــه تپیــدن کــرد .در ازۀ اطــاق را بــاز
کــردم دیــدم کــه حضــرت موالنــا مــال فضــل الحــق خنــد همــراه بــا عســاکر
بطــرف در ازه قلعــه ار

ر ان هســتند .دانســت کــه نهــا را بــرای شــهادت میبرنــد.

حــد د ســاعت د ازه خبــر پخــش گردیــد کــه هــرد بشــهادت رســیدند .یقیــن شــد
کــه مایــان ه ـ بــز دی بشــهادت خ ـواهی رســید .در میــان مــا ســناء معصــوم جــان
پریشــان تــر از همــه بــود حــق ه ـ داشــت چــون بس ـیار ج ـوان ب ـود هــزاران رز
داشــت .د ر ز بعــد دیــدم کــه عســاکر مــال عبــدالقادر خنــد مــال عبــدالحنان
جــان پســر بــزر

جانشــین موالنــای شــهید را از اطاقهــای شــان بیــر ن رده

گفتند که نها را بــه زارت حربیــه طلــب کــرده انــد امــا همگــی میدانســتی کــه ایــن
دیــدار خراســـت .همـــان ر ز هــرد ی نهـــا را در نزدیکـــی تپــۀ مرنجـــان شـــهید
کردنــد .دیگــر یقــین داشــت کــه بــز دی نوبــت مــا هــ میرســد .بــر ز بیســت
هفــت ربیــع الثــانی مــن ســناء معصــوم جــان غســل نمــوده لبــاس هــای پــاک
پوشــیدی

منتلــر شــدی تــا مــا را ه ـ بشــهادت برســانند لــی ر ز بپایــان رســید
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ع
کســی نیامــد .ر ز هــای بعــد ه ـ منتلــر مانــدی امــا خبــری نشــد .ظــاهرا امــان اللــه
خان منتلــر بــود تــا امــین اللــه خــان نــور المشــایخ صــاحب را قــانع ســاخته از هنــد
بیــا رد .امــین اللــه خــان یــک ر ز قبــل از فرســتادۀ مــن رســید بــا چــرب زبــانی
بــرادرم را قــانع ســاخت کــه بکابــل بیایــد ایشــان هـ مــاده شــدند تــا هنــد را تــرک
نماینــد ،امــا یکــر ز بعــد کــه حــاجی عبداللــه خــان رقــۀ را کــه مــن نوشــته بــودم،
برایشــان داد حضــرت نورالمشــایخ میخواســتند تــا از رفــتن بکابــل صــرف نلــر کننــد
لــی بــا اصــرار فرســتادۀ پادشــاه تصــمی گرفتنــد تــا بــر ز  ۲۶یــا  ۲7ربیــع الثــانی
بطــرف کابــل حرکــت کننــد قــرار حکایــت خودشــان بــه امــین اللــه خــان گفتــه
بودنــد کــه از محبتــی کــه بــا بــرادرم محمــد صــادق دارم میخــواه بکابــل بیــای ،
اگــر ضــرری ه ـ رســید ،برســد .در همــین ر ز بــود کــه امــان الل ـه خــان موالنــا
مــال فضــل الحــق را بشــهادت رســانید خبــر ن در تمــام جرایــد هنــد نشــر شــد.
دراخبــار نــام اینجانــب ه ـ در لیســت کســانی کــه بش ـهادت رســیده بودنــد ،چــاپ
شــده بــود .قتــی کــه همــه مخلصــین ایــن خبــر را خواندنــد ،از شــهرهای مختل ـ
بدیدن مــوالی رفتنــد یکــی از نهــا ر زنامــه را کــه خبــر مــر

مایــان را نشــر کــرده

بــود ،بحضــور ایشــان تقــدی کــرد .قتــی بــرادرم بزرگ ـوارم ر زنامــه را دیدنــد هــی
کشــیده حالــت ضــع

بــر ی مســتولی شــد بعــد بــه اطــاق دیگــر رفتنــد .همــه

کسانی کــه بدیــدن بــرادرم بــرای تســلیت مــده بودنــد امــین اللــه خــان را خواســتند
بــرایش اخبــار را نشــان داده گفتنــد کــه امــان اللــه خــان غــدار از یکطــرف بدســت
شــما پیغــام میفرســتد کــه حضــرت صــاحب را بکابــل بیا ریــد اگــر ایشــان بر نــد،
بــرای بــرادر شــان تخفب ـ

قائــل میشــود ا را بقتــل نمــی رســاند .از طــرف دیگــر

بــرادر شــان را شــهید میســازد .اگــر شــما نمــی خواهیــد کــه مــردم بشــما حملــه کننــد
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ضــرر برســانند ،بهتــر اســت از اینجــا بر یــد .ی هــ از تــرس از نجــا بطــرف
الهــور حرکــت کــرد .فــردای نــر ز نشــرات همگــی اخبــار را تصــحیح کــرده
نوشتند کــه موال نــا ســه نفــر دیگــر شــهید شــده انــد امــا حضــرت شــوربازار ســناء
معصـــوم جـــان بـــرادرزادۀ شـــان هنـــوز در قیـــد حیـــات در قلعـــۀ ار محبـــوس
هستند .د ستان این خبر را بسرعت به نورالمشایخ صاحب رسانیدند.
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آغاز انقالب
حضرت موالنا حد د پنر سال قبل شــهادت خــود را پیشــگوئی کــرده بودنــد گفتــه
بودند که بعد از شهادت شان در افغانستان تش انقالب ر شن خواهد شد همانطور
ه شد .هنوز چهل ر ز از شهادت حضرت موالنا نگنشته بود که در سمت مشــرقی
شورش علیه حکومت غــاز شــد علمــا مشــایخ کــه از فرســتادن دختــران بخــارج،
شهادت چهار نفر از علمــای افغانســتان ،حــبو حضــرت شــوربازار (اینجانــب) بــی
حجابی زنان بسیار ناراحت شده بودند ،تصمی گرفتند که با مردم شنوار یکجا شده
امان الله خان را یا از این سیاست غلطی که در پیش گرفته بود بگردانند یا حکومــت
ی را سقوط دهند .همان بود که در منطقۀ شنوار خـوانین رؤســای قبایــل مختلـ
بسرکردگی مال صاحب چکنهوری که یکی از علمای مشهور طریقۀ قادریه در ســمت
مشرقی محسوب میشدند مقام بزرگی نــزد اهــالی منطقــه داشــتند ،انقــالب را شــر ع
کردند به حکومت شنوار هجوم برده همه مامورین حکومتی را محبــوس نمودنــد
بعد از ن مرکز عسکری حکومت اقع در قریۀ غنــی خیــل را محاصــره کــرده در
ع
خالل سه چهار ر ز عساکر را مجبور به تسلی نمودند .بعدا به منطقــۀ دکــه کــه نقطــه
سرحدی افغانستان است ،رفته

نجا را نیــز تصــرف نمودنــد .ســقوط دکــه بــه قــوت

شورشها افز د بز دی مناطق کنر کامه سرخر د عالقــۀ لغمــان کــه در اطــراف
جالل باد قرار داشت بدست انقالبیون افتاد بــدین صــورت تــش انقــالب افر ختــه
شد .حکومت محلی قایع را بــه مرکــز خبــر داد امــان اللــه خــان کــه بســیار دچــار
ع
اضطراب شده بود ،فورا امر کرد تا عساکر با تجهیزات کامــل بــرای ســرکوبی انقــالب
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فرستاده شود .زارت حربیه ه بسرعت یک غند عسکر را که حد د هزار نفر میشــد
بطرف جالل باد فرستاد.
احواالت ا ضاع مملکت از طریق د ستان پهــره داران بــرای محبوســین میرســید
باعث امید اری شان میشد غیر از من که هیچ امیدی بــرای رهــائی نداشــت

خــود را

بخدای یگانه (ج) سپرده بودم .رفته رفته انقالب سیعتر شد مــامورین حکومــت را
محبوس نمودند یا به مرکز فرستادند عساکری که حکومت برای مقابله بــا انقالبیــون
فرستاده بود ،با مردم ملحق شدند .مردم شنوار که قبال ه از حکومت ناراض بودنــد
چون در قسمت مشکالت شان با کوچیها هیچ کمکی با نها نکرده بــود ،بــا اخبــاری
ع
که برایشان از ضع زنها در کابل میرسید ،علنا نفرت خود را از د لت ابراز مینمودند تا
جائیکه شنوار مرکز تبلیغات شدید علیه حکومت امان الله خان گردید شــایعات بــراه
افتاد که حکومت از همه شهرها دختران را برای تحصیل بخارج میفرستد .در حالیکه
این شایعات در همه جا پیچیده بود حکومت محلی یا اصال گاهی نداشت یــا اینکــه
خود را بی خبر از همه چیز نشان میداد .در عین زمان قتی کال بعــد از لــوی جرگــه
بخانه هایشان برگشتند ،سخن از پر گرامهای اصالحی امان الله خــان میزدنــد امــا ایــن
سخنها نه تنها مردم را رام نساخت بلکــه در ســرزمین افغانســتان تخـ کینــه انزجــار
نسبت به حکومت کاشته شد مردم که دیگر بد لت امان الله خان اعتمــاد نداشــتند،
میگفتند که ا میخواهد در تطبیق دین اسالم تغییراتی بیا رد که مطابق بــه اصــول دیــن
نیست.
امان الله خان در  ۱5میزان  ۱۳۰7مجلو عمومی دائر نمود پر گرام مقررات خــود
را بتفصیل بیان کرد اما در سمت مشرقی ا ضاع بدتر میشد بتاریخ  ۱۹عقــرب همــان
سال حکومت اعالی مشرقی به قوماندانی فرقه اطالع داد که بین منصبداران اهــالی
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سازش صورت گرفته اگر نها حمله کنند ،منصبداران بد ن مقا مت تسلی خواهنــد
شد در حالیکه حکومت مرکزی هنوز از موضوع گاهی نداشت .همان بود که فرقــه
مشر با تعدادی از عساکر بطرف کابل حرکت کرد تا مسئله را به مرکز اطالع دهــد امــا
در راه مردم که از قبل خبر داشتند ،نها را محاصره کردند ا ه تســلی شــد .بعــد
از ن حواد یکی بعد دیگر اتفاق افتاد که مهمترین ن ها عبارت اند از:
در چینه مرکز حکومت شنوار سران قوم ،نماینده های دیگر اقوام را طلبیدند بعد از
ع
مفاهمه با نها دفاتر حکومتی را تاراج تش زدنــد حــاک را حــبو نمودنــد .بعــدا
نماینده خود را به خوگیانی فرستادند

نها را نیز با خــود همدســت ســاختند .د ر ز

بعد خوگیانی ها به جالل باد رفته قوای عســکری د لــت را ســقوط دادنــد .درایــن
قت یکعده از اقوام صافی کنر لغمان که در جالل باد با دیگر انقالبیون یکی شده
بودند ،زمانیکه دانستند بین دیگر اقوام اتحاد

حدت بوجود مده ،دراثــر تحریکــات

مخفی ریاست تنلیمۀ د لت یا شاید ه دالیل دیگر ،هسته هسته جالل باد را تــرک
کرده بسوی خانه های خود رفتند .رئیو تنلیمه قتی رفتن نها را دید ،امیــد ار شــد
برای اقوام مهمند ه اطالعیه فرستاد اما از طرف نها جوابی نگرفت .شورشیها کــه
هر ر ز تعداد شان زیاد شده میرفت ،تصمی گرفتند تا جالل باد را محاصــره کننــد
فتوای عمومی نشر کردند که هرکو که طرفداران حکومت را بقتل برساند ،مثل ایــن
است که جهاد کرده باشد .خبر محاصره فتوا بگوش عساکر رسید نها معنویــات
خود را باختند .رئیو تنلمیه که این حال را دید ،نا امیدانه سعی کرد تا با محمد َعل
سرکردۀ شورشیان مفاهمه کند نمایندۀ خود را نزد نها فرستاد .شورشیها هـ بعــد از
مناکره ،خواسته های خود را در بیست یک فقــره بــه رئــیو تنلمیــه فرســتادند کــه
شامل خلع شاه ،قبول نکردن لیعهد ،سقوط کابینــه اخــراج خانــدان محمــود بیــگ
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طرزی از افغانستان بود .رئیو تنلمیه مطالبات نها را تحلیل کرد بعضی را قبــول
بعضی را با دالئل رد نمود د باره نماینده خود را با جوابات نزد اقوام شنوار فرســتاده
خواهان مناکره با نان شد .ر ز بعد نماینده به رئیو تنلمیه اطالع داد کــه شــنواریها
میگویند ا ل باید با دیگر اقوام جرگه کنند بعــد شــما را در جریــان میگنارنــد .امــا
استخبارات د لت خبر داد که نها برای جرگه جمــع نمیشــوند بلکــه میخواهنــد حملــه
کنند این خبر درست بود .همان بود که رئیو تنلیمه صدها نفر از قوای موجــود را
برای دفاع از حملۀ شورشیان ماده ساخت خودش ه به قرارگاه عسکری پیوســت.
در همین قت متوجه شد که عدۀ از خوگیانی ها بــا اســلحه بــدر ازۀ شــهر ایســتاده
میخواهند که داخل شوند اما رئیو چون به نها اعتماد نداشت ،اجازه نداد که داخــل
شهر شوند .همین بود که نها به شورشیها پیوستند.
شورشیها در مرحلۀ ا ل با شاهی دیگــر عمــارات جــالل بــاد را متصــرف شــدند
محمد َعل رهبرشان در با شــاهی متمرکــز شــده بعــد شــهر قرارگــاه عســکری را
محاصره کردند اکثر مناطقی را که گرفتــه بودنــد ،ســوختاندند .در داخــل قرارگــاه
مجلو دائر شد بعضیها پیشنهاد کردند تا جبه خانه را بسوزانند بعضی هـ گفتنــد
که از ب دستی کار گرفته شود .محاربه تا صبح ادامه داشت همان ر ز محمــد علـ
خان چند نفر را مخفیانه نزد رئیو تنلیمه فرستاد تا با ایشان مــناکره نمایــد امــا موفــق
نگردید .در همین قت غالم صدیق خان زیر خارجه با کیل سرمنشی توسط طیــاره
ارد جالل باد گردیدند در قدم ا ل به غنی خیل نزد محمــد افضــل خــان ســرکردۀ
شنواریها رفته ی را قناعت دادند از پیوستن به شورشیان منصرف ساختند .امــا بعــد
معلوم شد که محمد افضل خان در بین قوم خود زیــاد نفــوذ نداشــت .غــالم صــدیق
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ع
خان قبل از بازگشت بکابل با عدۀ از مردم مهمند ه مالقات کــرد نهــا هـ ظــاهرا
قبول کردند تا با شورشیان یکجا نشوند.
بز دی حملۀ د م شورشیها که منل تر شده بودند ،غاز شد د لت هـ بــا فرســتادن
اشخاص مختل

با افکار مختل

پیامهای ضــد نقــیض ،نــه تنهــا کمکــی بــه رام

ساختن مردم نکرد بلکه ا ضــاع را بــدتر ســاخت افــراد حکومــت مــورد حملــه قــرار
گرفتند .در این میان دستهای نامرئی برای خرابــی بیشــتر ا ضــاع در فعالیــت بودنــد
پیامهــای راســت در را بــرای حکومــت از یکطــرف شورشــیان از طــرف دیگــر
میفرستادند.
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احواالت محبس و رهائی
در محبو رشوت گرفتن از محبوسین امری عادی بود اگر بــرای زنــدانبانان رشــوت
داده نمیشد ،هرگونه مشکل را فراه میکردند .زندان بــان مــنه بعــد ازاینکــه بــرایش
گفت که ا بمن هیچگونه کمک کرده نمیتواند ،لهنا برایش پــول نمیــده  ،بــه پهــره
دار حک کرد که قتی برای گرفتن ضو میر م ،مرا نگنارد تا بــا سـناء معصــوم جــان
مالقات کن

ا را از دادن رشوت به نگهبانان منــع کــن  .بیــاد دارم کــه در یکــی از

ر زها قتی برای تجدید ضو بسوی تشناب میرفت

همینکه محافظ من محــافظ ســنا

معصوم جان را دید ،بمن گفت که احمد جان خان زندان بان حک کرده که شما د
نفر یکجا به محل ضو نر ید .قتی بازگشت دیدم که احمــد جــان خــان پــیش ر ی
اطاق خود ایستاده است .گفت احمد جان خان یک طشت بدهید تا در گوشۀ اطــاق
خود بگنارم برای قضای حاجت از ن استفاده کن چون پهره دار نمیگنارد که بــه
تشناب بر م البته کسی باید ر زانه سه چهار بار بیاید طشت را خالی کند .گفت:
ع
من ابدا چ نین امری را نداده ام بعد شر ع کرد به دشنام دادن پهره دار .گفــت شــما
زحمت نکشید ،من سبب این سخت گیری شما را میدان اما بازه تکرار میکــن کــه
از من یک پول ه گرفته نمیتوانید .من خودم را برای مر

ماده کــرده ام از هــیچ

چیز دیگر نمیترس  .اگر حکومت امر کرده که در ازه اطاق بسته باشد ،من میگــوی
که قفل ه بزنید .اگر امر کرده اند که بدر ازه قفل بزنید ،من میگوی کــه خشــت
چونه ه بیارید در را کامال مسد د کنید ،من از این چیز ها ناراحت نمیشوم.
ع
ر زهای به تال ت قر ن مجید میگنشت ،خصوصا سورۀ الرحمن را ر زانــه پنجــاه بــار
میخواندم بعد از صرف طعام چاشت ادای نماز برای خود ســنای معصــوم جــان
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چای تیــار میکــردم چــای ا را بدســت محمــد ایــوب یــا ناصــر خــان بــرایش مــی
فرستادم .بعد از نماز شب با گربه ای که عادت کرده بود ر ز د بار بــه اطــاق بیایــد،
بازی میکردم .پشکک بحدی با من الفت داشت که شبها نزدیک پاهای میخوابیــد
رفیق خوبی برای ر زهای تنهائی ام بود ،ر زهائی که کسی نمیخواست مرا ببیند ،یا بــا
من حرف بزند یا حتی نام را بزبان رد .یکر ز صــبح قتــی از خـواب بــرای نمــاز
بیدار شدم دیدم که پشک نزدیک جای نماز من نشسته نجاست کرده .از گــردنش
گرفت

با دست هسته به کله اش زدم .دیدم با خجالت مثــل طفلــی گناهکــار بمــن

نگاه میکند .عجیب تر این بود که بعد از ن با چنگال هایش بدر ازه میزد میو میــو
میکرد که من بیدار شوم در ازه را برایش باز کن تا ا رفع ضر رت کند برگــردد.
پشکک من مــؤدب ،بــا فــا بــه مراتــب بهتــر از بســیاری از انســانهائی بــود کــه مــن
میشناخت  .بیاد بیتی از میرزا عبدالقادر بیدل افتادم:
گـــر ز بـــاطن بـــر نخیـــزد اخـــتالف خاصـــیت
تـــش یـــاقوت در ظـــاهر برابـــر بـــوده اســـت
پو یقین شد که دمی معنی بود ،نی دســت پــا
رنه خرس اندر بزرگی از کــه کمتــر بــوده اســت
ر زها میگنشت شبها بر ز می مد زندگی یکنواخــت ادامــه داشــت .گاهگــاهی
محمد ایوب که بخدمت بمن گماشته شده بود ،مرا تسلی میداد احـواالت پریشــانی
حکومت را میآ رد تا اینکه ر ز ا ل ماه رجب سال  ۱۳۴7حد د ساعت ســه یــا چهـار
بعد از ظهر از فیر تفنگ را شنیدم رفته رفته صدای فیرها بیشتر شد حــو کــردم
که در ار

جنگی بوقوع پیوسته است .صدای احمد جان خــان زنــدانبان را شــنیدم

که به پهره دار امر کرد تا بدر ازۀ اطاق زنجیر بینــدازد .نــی ســاعت بعــد از یکــی از
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نلامی ها که از نزدیک اطاق من میگنشت شنیدم که به صــدای بلنــد بــه رفیــق خــود
میگفت "بچۀ سقو مد" .یقین کردم بخاطری که مــن بشــنوم بــا صــدای بلنــد حــرف
میزد .تعجب کردم چون حکومت با حبیب الله کلکانی عهد پیمــان بســته ،جــرای
گنشته اش را عفــو کــرده ،بــرایش زمــین قلعــه داده بــود .بــاز چطــور ســقویها
ع
مستقیما بکابل مده اند؟ یا در د لت کسی نیست که با ا مقابله نماید؟
نزدیــک شــام در ازه هــای ســمت غربــی شــمالی ار بســته شــد منصــبداران
زیرصاحبان را ترس فراگرفت .تفصیل مدن حمله حبیب الله کلکانی را همراهــان
ی اینطور برای نقل کردند :بعد از نکه حکومت با ی مصالحه کــرد ،حبیــب اللــه
به قلعۀ که حکومت برایش بخشید ،مقی شد زمینه برای تجمع همراهانش بصــورت
یک جمعیت منل فراه گردید .ی از طریق افرادش اخبار خیانتها نفاق پارتیهــای
شامل در حکومت فعالیتهای شورشــیان ســمت مشــرقی را ر زانــه دریافــت میکــرد.
پارتی محمد لیخان با حبیب الله کلکانی مرا ده داشت خود محمد لیخان بخــاطر
کمکهائی که در گنشته با حبیب اللــه کــرده بــود ،امیــد ار بــود تــا پادشــاه یــا رئــیو
جمهور گردد .به همین دلیل به ا کمک میکرد حبیب الله را از تصامی امان اللــه
خان که میخواهد ی را محبوس کند یا بقتل برساند ،گاه میساخت.
از خوانین سمت شمالی اشخاص با نفوذی که صاحب رسوخ عقل تــدبیر بودنــد،
با حبیب الله متفق شدند برایش مشورتهای با ارزشــی میدادنــد .از جملــه یکــی شــیر
جان خان پسر خواجه جان صــاحبزاده ســاکن قلعــه قاضــی عالقــۀ چاریکــار بــود کــه
شخصی مدبر عاقل بود .ی که از طرف د لــت بحیــث حــاک کــالن مقــرر بــود،
همینکه ضع

حکومت را دید ،با حبیب الله همدست شد

ی را بمقابله بــا د لــت

امانی تشویق نمود .شیر جان خان از ایام طفولیت توسط سردار عنایت الله تربیت شد
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اما قتی که بحیث زیر مختار حبیب الله کلکانی مقرر گردیــد ،یگانــه شخصــی بــود
که ی را تحریک میکرد تا مقابل عنایت اللــه خــان بایســتد .همچنــان محمــد ســر ر
خان پسرمحمد شاه خان ساکن تگاب برادرش عبــدالغفور خــان (مامــا هــای ســردار
عنایت الله خان) با سقویها همدست بودند .این سه نفــر هــر کــدام نقــش بســزائی در
ع
انقالب علیه امان الله خان داشتند .عال تا تعدادی از علما مشــایخ هـ در انقــالب
سه بارزی گرفتند( .تگاب یکی از مراکز درجه ا ل حکومت اکثریــت اهــالی ن
از قوم صافی بود ،همچنان تعدادی از خــانواده هــای مجــددی هــا هـ در همــان جــا
زندگی میکردند).
در ر ز ا ل ماه رجب سید حسین معا ن حبیــب اللــه کلکــانی بــر مرکــز حکومــت در
چاریکار حبیــب اللــه بــه کلکــان حملــه نمودنــد هــرد مرکــز را تصــرف کردنــد،
ارتباطات تیلفونی کابــل را بــا اطــراف قطــع نمــوده خودشــان بطــرف کابــل حرکــت
کردند .در عین زمان جاده هائی را که بکابل صل میگردید تحت مراقبت گرفتند تــا
اگر هیاتی از طرف د لت بیاید ،انمود کنند که برای کمک به حکومــت مــده انــد.
نها نقشۀ ماهرانه کشیدند تصمی گرفتند که قتی نزدیک با باال برسند قوای شــان
سه تقسی شود .دسته ا ل باالی میدان هوائی حمله کنند مانع پر از طیارات شــوند،
دسته د م از با باال بکوه علی باد برسند از نجا ار

را هدف گلوله قــرار دهنــد

دسته سوم بقیادت حبیب الله از راه برج شهر را خود را بــدر ازه هــای ار

برســانند

تخت شاهی خزانــه را تصــرف کننــد موفــق هـ شــدند .ســید حســین جبــه خانــه
چاریکار حبیب الله کلکانی مرکز حکومت کلکان را بــا تــوپ تفنــگ صــد هــا
عسکر تصرف کردند .در همان ر ز چند نفر از علمای دین یکجا شده امان الله خان
را مرتد خطاب کردند گفتند کــه پادشــاه از دیــن خــارج شــده بــا یــد عــزل شــود.
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متعاقب ن حبیب الله کلکانی را پادشاه انتخــاب کردنــد بــه ی لقــب (خــادم دیــن
رسول الله امیر حبیب الله) را بخشیدند همه به ا بیعت کردند .در نماز جمعــه هـ
خطبه را بنام ی خواندند دستار پادشاهی را بسرش بستند .حکومــت قتــی از ایــن
موضوع گاهی یافت که شهر از ســه طــرف محاصــره شــده بــود بــدین صــورت در
ظرف چند ساعت د لت امان الله خان با نهمه سپاه دربار چنــان درمانــده شــد کــه
نتوانست امر مقابله با شورشیان را که تعداد شان کمتــر از ســه صــد نفــر بــود ،بدهــد
حبیب ال له با همراهانش توانستند بــا کشــیدن نقشــۀ بســیار ماهرانــه ،امــان اللــه خــان را
مجبور کنند تا خود را در ار محصور کند.
من بعد از ادای نماز شب به پهره دار گفت که هر طور میشود احمد جان خان رئــیو
زندان (صوبه دار) را نزد من بیا رد .ساعتی بعد احمد جان خان که سراپایش با لبــاس
حربی اسلحه پوشیده شده بود بدشواری حرکت میکــرد ،نــزدم مــد پرســید کــه
چرا ا را خواسته ام .گفت ا ضاع بسیار خــراب اســت مــن فکــری در زمینــه دارم.
بهر سیله ای که میشود پیام را به غالم دســتگیر خــان برســانید بگوئیــد کــه همــین
حاال بدیدن بیاید .احمد جان خان بــا تعجــب بمــن نگــاه کــرد رفــت .حــد د ســه
ساعت بعد د باره مد گفت که قلعه بیگی صاحب بسیار مشــغول هسـتند گفتنــد
که فرصت مالقات با شما را ندارم ،اگر چیزی برای گفتن دارید به صوبه دار بگوئیــد
که بمن برساند .گفت  :پو نزد قلعه بیگی صاحب رفته ا را بگوئیــد کــه از طــرف
من این جمالت را بحضور اعلیحضرت عرض کند:
"حالت موجودۀ پایتخت بسیار خطرناک است .در اینچنین قت باید هر فــرد از افــراد
ملت خود را برای استخالص طن مسؤ ل دانسته با همه توانــائی خــود در دفــع ایــن
خطر بزر

کوشش کند عدا تهای فردی خاندانی را از قلب خود بیــر ن نمایــد.
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من درین فرصت خود را مجبور میدان که حالت موجودۀ خود را فراموش کــرده از
فکر اینکه اعلیحضرت بمن زحمــت تکلیـ

رســانیده انــد بایــد صــرف نلــر کــن .

همچنان اگر اعلیحضرت ملتفت این حالت هستند باید کــد رتی را کــه از مــن دارنــد
فراموش نموده مرا بصورت فوری بحضور خود بخواهند تــا نلــرم را بــرای دفــع ایــن
بالها بحضور شان عرض کن  .نطرف اعلیحضرت مختار هستند".
احمد جان خان با تعجب نگاهی بمن انداخت از اطاق بیر ن رفت .حــد د نصـ
شب د باره مد گفت که قلعه بیگــی صــاحب فرمودنــد کــه حــاال فرصــت اینطــور
حرفها نیست که بحضور اعلیحضرت تقدی گردد چون ا شان یک دقیقه ه فرصــت
ندارند تا من عرض شما را بحضور شان برسان  .ز النه ها را که بهرد پای بسته شــده
بود بدست گرفته گفت که خوب است منه که اینطور گرفتار هســت  .ســالم مــرا بــه
قلعه بیگی صاحب برسانید.
شاید خوانندۀ این سطور سوال کند که چه ضر رت بود خود را درین فرصت بیاد امان
الله خان بیندازید چرا ا شان بگفته های کسی که محبوس محکوم به اعدام است
قعی بگنارد؟ جواب این است که من میخواست تا جائی که ممکن اســت از یرانــی
طن کشته شدن هموطنان جلوگیری کن  .چون تعدادی از علما اقـوام کــه در
سمت شمال زندگی میکردند از جملۀ طرفداران حبیب الله بودند به ا بیعــت کــرده
بودند ،به منه اخالص احتــرام داشــتند ،میخواســت از طریــق نهــا راه مفاهمــه
مکالمه را با (خادم دین رسول الله) باز کن

ا را از حمله بر ار منصرف نمای .

ر ز د م رجب – با طلوع صبح فیر ها غاز شد .شــنیدم کــه قـوای حکومــت توانســته
است کوه سمائی گردنۀ ده افغانان را از مهاجمین بگیرد اما جنگ در حـوالی بــرج
ع
شهر را ،کلوله پشته اطراف میدان هوائی جاری است امان اللــه خــان شخصــا ببــام
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ار

رفته با حالت پریشان جنگ را نلاره میکند .نزدیک نص

ر ز یکی از طیاره

هائیکه بر شورشیان بمب پرتاب میکرد ،تش گرفت با پیلــوت در بــا ار

نزدیــک

قصر دلکشا بزمین افتاد .این خبر را از محمد ایوب هنگام صرف طعام چاشت شــنیدم
که تش گرفتن افتادن طیاره را امــان اللــه خــان بچشـ خــود دیــد .از طــرف دیگــر
تعدادی از مردم ردک لوگر میدان که بنام لشکر ایلجاری یــاد میشــدند همــراه بــا
بعضی از خوانین خود مده در ازۀ بزر

ار

را اشغال کرده تقاضــا داشــتند بــرای

شان اسلحه داده شود تا بطرفداری از حکومت بمیدان جنگ بر ند .امــان اللــه خــان
امر کرد تا برایشان اسلحه توزیع شود .منصبداران در ازه های تحویلخانه هــای ار

را

باز کرده شر ع به توزیع اسلحه کردند .علیا حضرت مادر امان اللــه خــان کــه اقعــا
زن بسیار با شخصیتی بود ،از قصر خود که نزدیک بمحل جنگ بــود بــه ار

مــد

در قت تقسی اسلحه با بیانیه های پرشور خود مردم را تشویق به دفاع از ناموس طــن
میکردند .اما مردمی که مده بودند از پریشانی احوال حکومــت سؤاســتفاده کــرده
هرکــدام د تــا ســه میــل تفنــگ را بــا خــود برداشــتند ،حتــی شــنیدم کــه تع ـدادی از
خدمتگاران ار

ه

قت را غنیمت دانسته یک تفنگ را بخانه های خــود بردنــد.

منصبداران کاتبان از شدت پریشانی رسید تفنگها را ه نمیگرفتنــد ندانســتند کــه
چه کسانی نها را صاحب شده اســت .ایــن تقســی اســلحه تــا عصــر ادامــه داشــت
هزاران میل تفنگ به مردم بی سر پا داده شد.
در محبو ا ضاع دگرگون است .زندانیان اجازه ندارند در بیر ن اطاق خــود ایســتاده
شوند یا با همدیگر سخن بزنند .پهره دار ها مسلح دای در گشــت گــنار انــد .از
بیر ن ار

کسی اجازه داخل شدن نــدارد نمیتوانــد بــرای بنــدی هــا غــنا یــا دیگــر

مایحتاج شان را بیا رد .اما غنای خوشمزه با کیفیــت را دیــر ز د ســت میــر عنایــت
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الدین جان پسر جناب میر احمد شاه خان مرحوم بــرای مــن طعــام مــاده کــرده بــه
خوابگاه برای خاله صاحبه ام فرستاده بود تا توسط ناصــر خــان بمــن در محــبو ار
برساند .منه قسمتی از ن را برای سناء معصوم جان فرستادم برای امر ز ه غــنای
کافی دارم .هوا تاریک شده بود فیرتفنگ ه کمتر بگوش میرسید .محمــد ایــوب
خان احوال رد که قوای شورشیان ز یــاد شــده مــردم پغمــان چــاردهی اطــراف
شمالی مغربی مشرقی شهر کابل به ســقویها پیوســته انــد قـوای حکومــت بســیار
ضعی

است .عال ه از ن مردمـی کــه تفنــگ هــا از ار

برایشــان توزیــع شــده بــود

نمیخواهند جنگ کنند بلکه در سنگر های خود نشســته انــد تنهــا فیــر هــای هـوائی
میکنند.
ر ز سوم رجب – امر ز از ا ل صبح فیر تفنگها زیاد تر شده است معلوم میشــود کــه
تعداد شورشیها بیشتر شده است .از سوی حکومت ه قوای بیشتر تهیه شده طیــاره
ها توپهای بزر

ماده هستند تا قصر با باال کوه علی باد پای منــار خواجــه

بغرا را بمباران کنند .اما عجیب این بود که حتی یــک بمــب یــا گلولــه بــه اهــداف
اصابت نمیکرد .هنگامی که برای ضو میرفت  ،ارجمندی سنا معصــوم جــان را دیــدم
که بسیار مشوش بود .ا را تسلی داده گفــت کــه بــز دی حکومــت ســقوط میکنــد
انشالله ما زاد میشوی  .در بازگشت دیدم که پهره دار من معصوم جان بــا همــدیگر
صحبت میکنند با تاثر بما مینگرند .سبب تــاثر شــان را پرســیدم ،گفتنــد کــه احمــد
جان صوبه دار سخنان من سنا معصوم جــان را شــنیده بــه پهــره داران دشــنام داده
گفت" :چرا این د نفر را میگنارید که با ه حرف بزنند .محمــد صــادق از حیــات
خود سیر شــده ســرش بــوی قورمــه میدهــد (یعنــی مــر

زنــدگی بــرایش یکســان

است) ".گفت شما زرده نشــوید ،مــن صــد ر ز اســت کــه منتلــر مــر
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چیزی نمیترس  .اینطور معلوم میشد که امر ز بــا ر زهــای دیگــر تفــا ت دارد شــاید
امان الله خان حک قتل مرا صادر کند امــا از نجائیکــه زنــدگی مــر تنهــا بدســت
خدا ند (ج) است ،یکبار دیگر بقــدرت ا تعــالی ســر تعلــی فــر د ردم( .حتــی ِاذا
ُ
استی َ
أس الرسول ظنوا انه قد ک ِنبوا جاءه نصرنا).
ِ
حد د د ازده ظهر برای تجدید ضو بیر ن رفت
که از در ازۀ اطــاق مــن تــا در ازۀ ار

قتی د باره به اطاق میامدم ،دیــدم

را تعــدادی از عســاکر بــا تفنگهــای برچــه دار

احاطه کرده اند .فکرکردم که حک اعدام صادر شده اســت .بــی اعتنــا بــراه خــود
ادامه دادم داخل اطاق شدم .اما قتی دیدم که سردار صاحب عثمان خــان ،غــالم
دستگیر خان قلعه بیگی ،احمد جان خان صوبه دار ،محمد نبــی جــان پســر خالــه ام،
غالم فار ق جان پسر سردار صاحب عثمان خــان ،محمــد یوسـ

جــان ارجمنــدی

سنای معصوم جان همگی در اطاق من جمع شده اند ،یقین کردم که همه برای داع
با من مده اند .همینکه داخل اطاق شدم ،سردار صاحب مرا در غوش گرفــت در
گوش گفت که خیریت است .بعد از ادای نماز از سردار صاحب دلیــل مــدن شــان
را پرسیدم ،گفتند که درین سه ر ز با کیل صاحب محمد لیخان راجع به رهائی مــن
مــناکره کــرده انــد امــر ز هـ کیــل صــاحب جـواب داده انــد کـه "اعلیحضــرت
میخواهند حضرتصاحب را از حبو رها کنند لی الزم است که حضرتصــاحب یــک
عریضه بحضور پادشاه بنویسند طلب عفو کنند ".بعد سردار صــاحب ادامــه دادنــد
که حاال مده اند تا من عریضه را نوشته کن

ا شــان نــرا توســط کیــل صــاحب بــه

حضور پادشاه برساند .جواب دادم:
سردار صاحب من چه گناهی کرده ام که طالب عفو شــوم؟ چــار مــاه قبــل بحضــور
اعلیحضرت عرض کردم که رفتار حکومت مخال
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است د لت باید سیاست خود را تغییــر دهــد .اعلیحضــرت هـ بخــاطر همــین مــرا
حبو نمودند موالنا عبدالرحمن صاحب را بــا پســر دامــاد شــان مــال عبــدالقادر
صاحب شهید کردند .امر ز ه نتــایر خــی ایــن سیاســت خــود را بچشـ مشــاهده
میکنند .من هرگز اظهار توبه ندامت نمیکن  .سردار صــاحب بــا عصــبانیت جـواب
دادند:
فرزندم – این کالم شما از عاقبت اندیشی د ر است ،شما هنوز جوان هستید امید هــا
دارید گنشته از ن هیچ عیب نیست که یکنفر رعیت کــه از حضــور پادشــاه طلــب
عفو نماید چون منزلۀ پادشاه مانند پدر است ا الد همیشه بخدمت گناری پدر بایــد
حاضر باشد .شما باید حتما توبه نامه بنویسید .گفت :
سردار صاحب امر ز شما برای من بمثابۀ پدر هستید من امر شــما را اطاعــت میکــن
لی اطاعت از ا امر الدین قتی اجــب اســت کــه مخــال

ا امــر پر ردگــار ضــد

تعلیمات شریعت حضرت محمد (ص) نباشد( ،ال طاعه لمخلــوق فــی معصــیت اللــه)
لنا من هرگز از اعلیحضرت طلــب عفــو نخـواه کــرد از جنــاب شــما هـ اســتدعا
میکن تا مرا از این تکلی

معاف نمائید .سردار صاحب با تاثر گفتند :پو من بــرای

محمد لیخان چه جواب بگوی ؟ گفت :
برایشان بگوئید که محمد صادق میگوید کــه مــن از گفتــار ســه مــاه قبــل خــود بــرای
اعلیحضرت که در مجلو عسکری ا ضاع عواقب سیاســت د لــت را هشــدار داده
بودم ،پشیمان نیست  .سردار صاحب با نا امیدی پرسیدند :پــو هــیچ مکتــوبی نمــی
نویسید؟ گفت  :اگر قرار باشد کو دیگری متن مکتوب را برای تحمیل کنــد مــرا
ادر کند که نرا امضا کن  ،من اینکار را نمیکن  .اما اگر مــرا بگناریــد کــه نچــه را
که میخواه بنویس  ،مکتوب را مینوس  .سردار صاحب گفتند بسیار خوب است هر
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طوریکه میخواهید بنویسید .بعد قل

کاغــن را مــاده کردنــد مــن ایــن عبــارات را

بتاریخ سوم ماه رجب نوشت ( :هو العفو)
پیشـــانی عفـــو تـــرا پـــرچین نســـازد جـــرم مـــا
ئینـــه کـــی بـــره خـــورد از گـــردش ِتمثالهـــا
اعلیحضرتا! من گــاهی بــدخواه حکومــت ملــت اســالم نبــوده نیســت
عملی که مخال

هیچگــاه

اسالم به ضرر حکومت باشد از من صادر نشــده در ینــده هـ

صادر نخواهد شد ،لنا خود را مجرم نمیدان  .اما در حقــوق اللــه حســب مقتضــیات
انسانیت خیلی فر گزاریها از من صادر شده بحضور ا تعالی تقــدس خــود را زیــاد
مجرم گناهکار میدان

از حضرت ا تعالی کــه غفــور غفــار اســت طلــب عفـو

مغفرت را همواره نموده مینمای ( .امضأ)
مکتوب را به سرداز صاحب دادم .ا شان بعد از مطالعۀ مکتوب گفتند کــه ایــن خــط
طلب عفو نه بلکه انتقاد از اعمال حکومت را افاده میکند فائــده ای نــدارد .گفــت
شما از طرف لیخان بعنوان خبررسان مده پیامش را بمــن رســانیدید .خــوب مــنه
نچه را که بفکرم رسید نوشت

بشما سپردم که به کیل صــاحب بدهیــد تــا بحضــور

پادشاه تقدی کند یک کلمه اضافه تراز نچه نوشت  ،نمــی نویسـ  .ســردار عثمــان
خان با نا امیدی مکتوب را گرفته همراه با دیگران از اطاق خارج شد.
باید بگوی که دلیل نوشتن مکتوب بصورتی که تحریر کردم این بود که نــه تنهــا قــبال
سه بار حقایق را برای پادشاه بیان کرده بودم ا شان را از خطر انقالب گــاهی داده
بودم ،بلکه نمی خواست چیزی بنویس که امان الله خان از ن بحیــث ســند علیــه مــن
استفاده کند در هر گوشه کنار مملکت پخش نماید مرا نزد ملت شخصی نــادم
پشیمان از قیام علیه د لت جلوه دهد .بعد از ن مــرا بعنـوان کســی کــه بــه ملــت
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د لت خیانت کرده حاال بزبان خود اعتراف کرده ،بقتل برساند .من از خدا ند بــی
نیاز سپاسگنارم که مرا رهین احسان بنــدگان خــود نســاخت در همــه احـوال توفیــق
کرامت فرمود تا دست ز را جز بدرگاه ا تعالی ببارگاه دیگری دراز نکن .
جنگ جاری است انقالبیون مواضــع مهـ را تصــرف کــرده ار
میکنند .امان الله خان

را گلولــه بــاران

زرأ از ا ضاع نــا امیــد شــده راهــی بــرای حــل میجوینــد.

عساکری که از طرف د لت فرســتاده میشــوند ،جنــگ نمیکننــد جاسوســها شــرایط
حکومت اهالی شهر را همواره به شورشیها خبر میدهند .حد د عصر برای ضــو از
اطاق بیر ن رفت

در بازگشت دیدم که باز ه سردار صاحب عثمان خــان همــراه بــا

قلعه بیگی احمد جان خان در اطاق منتلرم هستند .سردار صــاحب بــا خوشــحالی
گفتند که اعلیحضرت حک رهائی من دیگر رفقا را داده اند .بعــد همــان هنگــری
که با گریه دست پاهای را بســته بــود ،بــا شــادمانی رنجیرهــا را شکســتاند .ســردار
صاحب پیشانی ام را بوسیده گفت که خانواده د ستان منتلرم هستند باید ز د تــر
بخانه بر ی  .با د ستان محبو خداحافلی کردم گفت کــه انشــاالله شــما هـ کــه
هیچ گناهی نکرده اید جز اینکه با مرحوم مولینا قرابــت داشــتید ،بــز دی زاد خواهیــد
شد .ســردار صــاحب گفتنــد کــه پادشــاه حکـ زادی همــه را صــادر کــرده اســت.
همینکه از در ازۀ ار

بیر ن شدی تعداد کثیری از د ستان مخلصــین را کــه منتلــر

رهائی ام بودند ،دیدم .همه با احترام محبــت فــوق العــاده از مــن اســتقبال کردنــد
بوسه باران نمودند .سردار صاحب با عجله گفت که سوار گادی شــوی چــون همــه
در خانه منتلر هستند .گفت بگناریــد چنــد دقیقــه قــدم بــزن چــون امــر ز ر ز تولــد
د بارۀ منست میخواه نعمت زادی را حو کن  .بلی من زمانی از حبو رهــائی
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یافت

با پای خود قدم به شهرم گناشت که امــان اللــه خــان ،کســی کــه مــرا بزنــدان

افگنده بود ،خودش در ار

محبوس است نمیتواند قدم بیر ن نهد.

شخصــی همــه شــب بــر ســر بیمــار گریســت
چـــون صـــبح شـــد ،ا بمـــرد ،بیمـــار بزیســـت
(ال معقبه لحکمه هو سریع الحساب) همینکه در محله ام از گــادی پــائین شــدم ،از
ٌ
هجوم مردم نمیتوانست نفو بکش  .ا ل بمسجد رفــت نمــاز شـکر را بجــا ردم
بعد بخانه مدم با الدۀ ارجمندان

باقی فامیل احوال پرسی کــردم ازینکــه همــه

بسالمت بودند شکر کردم اما مانند دیگران بسیار خرسند نبودم چــون احـوال شــفته
نابسامانی در کشور مرا بسیار اند هگین ساخته بود – ضیعت عساکر که با ایمان نمــی
جنگیدند تا شر را دفع کنند ،نیرنگ زیر ها که تنهــا بــه منــافع خــود فکــر میکردنــد،
تخریب خانه ها توسط بمبهائی که حکومت پرتاب میکرد ،همه همه بسیار پریشــان
کرده خواب را از من گرفته بود جز اینکه بدرگاه خد اند بزر

برای بهبودی طن

دعا نمای  ،چاره ای نداشت  .زندگی عجب فراز نشیبی دارد ،تا دیر ز کسی از ترس
اینکه حکومت برای خودش خانواده اش ضرر نرساند ،حتــی از ســرک منــزل نمــی
گنشت ،در مدتی که من در زندان بودم کمتر کسی بدیدن خــانواده ام میامــد ،امــا
امر ز در خانه ام جای پای ماندن نیست .خوب عادت اهل دنیا همین است.
چهارم ماه رجب  -بعد از صد ر ز زندان شب را در منزل خــودم خوابیــدم قــدرت
قادر مطلق را تماشا کردم .امان الله خان ،پادشاهی که صد ر ز قبل بزنــدان افگنــد
میخواست مرا بقتل برساند یا حبو ابد نماید ،امر ز خودش توسط دم گمنامی بنام
حبیب الله کلکانی در داخل ار

محصور گردیده است( .قل الهـ مالــک الملــک

توتی الملک من تشا تنزع المک من منتشا تعز من تشا تزل من تشا بیدک الخیر
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انک علی کل شی ان القدیر .صدق الله العلی ) نماز صبح را در مســجد ادا کــردم
بعد به مهمانخانۀ که متصل مسجد ساخته شده بود ،رفت  .با تعجب دیدم که بیشتر از
هزار نفر برای تهنیت ادای احترام مده بودند کــه در ن جملــه تعــدادی از زرا هـ
بودند.
پنج ماه رجب – در طول شب بجز صدای فیــر تفنگهــا کــه بــر اضــطراب پریشــانی
ساکنین شهر می افز د ،اقعۀ دیگری رخ نداد اما میدانست که خـواب بــر تعــدادی از
مامورین خصوصا زیر ها صاحب منصبان حرام شده اســت بحکـ اینکــه خــائن
خای

است ،نگران ینده از دســت دادن مقــام خــود هســتند چــون ا ضــاع کنــونی

کشور محصول حرص برای قدرت د ر ئی های نهاست که ه به پادشاه ه بــه
رعیت خیانت کردند .امر ز صبح ســردار عثمــان خــان بدیــدن مدنــد پیــامی را از
طرف محمد لیخان کیل پادشاه برای

ردند که متن ن چنین است:

" کیل صاحب سالم رسانیده ازینکه شما از محبو رها شــده ایــد اظهــار خرســندی
نمودند در ضمن گفتند که جاسوسها کــه بــرای مراقبــت از احـواالت شــما موظـ
هستند ،خبر رده اند که دیر ز حد د هزار نفر بدیدن شما مده بودند .شــما هـ بــا
هر کو که مالقات میکنید از سیاست حکومت انتقــاد مــی نمائیــد اعلیحضــرت را
مسبب اصلی این انقالب میدانید .لنا خواهش من اینست که زیــاد بــا مــردم مالقــات
نکنید قدری ه مواظب گفتار تان باشید تا بیانات تان موجــب اشــتعال بیشــتر تــش
انقالب نگردد حکومت مجبور نشود که شــما را بــرای بــار د م مســؤل قــرار داده
محاکمه نماید ".گفت " :هجوم مردم را من چاره کرده نمیتوان زیرا نها ده هــا ســال
است که به خانقاه مجددیه میایند من احدی را مانع شده نمیتوان  .اما در صــورتیکه
حکومت نمیخواهد ،در قدم ا ل امر کند تا پولیسها ایستاده شوند نگنارند که مــردم
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نزد من بیایند .در خصوص بیانات من ،با نکه درین د ر ز هیچ حرفی بضــد د لــت
نگفته ام ،در ینده ه عده میده که از گفتن همچــو الفــاط خــود داری کــن  .بــه
کیل صاحب بگوئید که من نقدر از ضع فعلــی کشــته شــدن هموطنــان ناراحــت
هست که هرگز نمیخواه حرفی بزن که باعث قتل قتــال بیشــتر در مملکــت گــردد،
شما مطمئن باشید ".امر ز ه مانند ر ز قبل با فیر تفنگها تشــویش بیشــتر مــردم در
کابل بپایان رسید جنگ ادامه دارد .بعضی از عساکر نزد من مده خبر دادنــد کــه
سقویها در مناطق مختل

شهر پیشرفت هائی داشته اند.
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اوضاع در کابل
د ماه میشود که شورش در شنوار جالل باد غاز شده ،د ام این حالت خبرهــای
نا خوش یندی که از قایع نجا بکابل میرسد ،خاطر ها را ملول ساخته پریشــانی در
چهره ها نمودار است.
در زارت حربیه فعالیتها بیشتر شده هر ر ز تعداد زیادی از مــردم اطــراف بــا لبــاس
عادی به زارت میر ند از نطرف با لباس عســکری ملــبو شـده بطــرف مشــرقی
سوق داده میشوند .خبرهائی که از سمت مشــرقی میرســد ،گــاهی اطمینــان بخــش
زمانی ه بسیارنا امید کننده است .در زارت ه بی نلمــی رقابــت ارکــان د لــت
غاز شده است .هر ر ز نماینده ها از زارت خارجه به این زارت میآیند تا از ا ضاع
مشرقی باخبر شوند .ضع در زارت معارف ه بهتر نیست دیگــر ن شــور حــال
قبلی جود ندارد اما چون شورش مشرقی نزد جوانان مکتب رنــگ ارتجــاعی داشــت،
تعدادی از نها حاضر شدند تا به طرفداری از حکومت لباس عسکری بتن کننــد از
د لت دفاع نمایند .کار در دیگر زارتخانه ها هـ بســیار هســته پــیش میــر د قصــه
هائی که از سمت مشرقی بگوش میرســد ،همــه را بــه هــراس انداختــه اســت .بعضــی
د ائر مانند ادارۀ هوتلها ریاست بلدیه شعبات مالی زارتخانه ها ظائ

امدادی را

برای عسکری انجام میدهند ذ قه پوستین دیگر ســائل ضــر ری را خریــداری
میکنند.

ع
تجهیزات در کابل از نگــاه حربــی تقریبــا صــفر اســت زارت حربیــه کــدام ارد ی
ع
منلمی ندارد ضر رت بقـوای عســکری بیشــتر دارد خصوصــا از زمــانی کــه تعــداد
زیادی از عساکر را برای جلوگیری از پیشر ی شورشیان به مشرقی فرســتاد نهــا هـ
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شکست خورده از ه پاشیدند .از طرف دیگرعساکری که در کابل باقی مانده انــد،
نه تنها ر حیۀ خود را از دست داده بلکه بخاطر اینکه افراد دا طلب هستند تمرینات
عسکری الزم را ندارند ،نمی توانند ارد ی با قوت را تشکیل دهند تا د لت شورشــیان
را شکست دهد .ضــابط هــا هـ هــیچ شــنائی بلــدیت انضــباط الزم را برعســکر
ندارنــد در همــه جـا حالــت اضــطراب دیــده میشــود .عــال ه از ن پر پاگنــد هــا
افواهات عجیب در شهر پیچیده که مردم را بسیار نا رام ساخته اســت .شــنیده میشــود
که بز دی از مساجد صدای ذان شنیده نخواهد شــد حکومــت مســجد هــا را بســته
میکند یا ازه هائی بگوش میرسید که گو یــا حکومــت ر حــانیون را تحقیــر تــوهین
کرده است .این پر پاگندها که بصورت منل در همه جا تکرار میشد باعــث گردیــد
تا مردم به د دسته تقسی شوند .یک تعداد بکلی مخال

د لت شدند حتی بعضــی

از علما میخواستند که حکومت را تکفیر کنند .تعداد دیگری عقیده داشتند کــه ایــن
عکو العمل قبل از قت اســت بایــد ا ل بــه حکومــت هشــدار بدهنــد از د لــت
بخواهند که در د لت تبدالت در قوانین تعدیالت بیا رد.
کسانی که در پشت پرده علیه د لت به تبلیعات ادامه میدادند ،بسیار مؤفق بودند زیــرا
یکی ازعوامل اغتشاش همین ازه ها بود ذهنیت مردم کابل را به اندازۀ تحت فشــار
قرار داد که به نتایر کامیابی حبیب الله کلکانی همراهانش فکر نکردند .در نتیجــه
قتی قوای سقوی ارد کابل شد ،مردم مقا مت نکردند

نها ه به ســانی پایتخــت

را تصرف کردند .درهمین حال یکعده بصورت مخفی با تبلیعــات مثبـت بــه ســقویها
رنگ منهبی زدند حبیب الله کلکانی را در نلر مردم فرستادۀ سمانی (العیاذ اللــه)
نشان دادند که برای نجات اسالم از دست امان الله خان مده ،در حالیکه خود مــردم
کوهستان ازظل

جور بیداد نها ناله میکردند .کسانی که تبلیغات علیه د لت امــان
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الله خان را براه انداخته بودند ،همین ازه ها را در دیگر الیات افغانســتان هـ ادامــه
میدادند چنانچه مردم نه تنها در کابل بلکه در لــوگر مشــرقی هـ شــنیده بودنــد کــه
حکومت میخواهد در ازۀ مساجد را ببندد ر حانیون را تحقیر میکند .همین تبلیغات
باعث شد تا مردم از دیگر الیات ه برای بیعت کردن به سقویها بکابل بیایند.
از نگــاه اقتصــادی – بــازار تجــارت در کابــل بخــاطر مســد د شــدن راههــای تجــارتی
ع
که عمــدتا از جانــب مشــرقی بــود ،دچــار ســکته گــی گردیــده تجــار از ایــن ناحیــه
بســیار شــکایت داشــتند چــون معــامالتی را کــه بــرای بقــای زنــدگی شــهری الزم
اســت انجــام داده نمیتوانســتند .ایــن ضــع نــه تنهــا در تجــارت عمــومی بلکــه در
خریــد فــر ش ر زمــرۀ مــردم نیــز تــاثیر منفــی گناشــته بــود کمبــود مــواد بــه
ضاحت دیده میشد.
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آغاز وقایع
صبح ر ز ا ل ماه رجب سال  ۱۳۴7هجری قمری زارت حربیه توسط تیلفون اطــالع
حاصل کرد که سید حسین دستیار حبیب الله کلکانی بــر مرکــز حکومــت چاریکــار
حمله نموده خزانۀ د لت را تصرف کرده است .این خبر بسیار تکان دهنــده غیــر
منتلره بود چون تا بحال زارت حربیه تنها ر ی منطقۀ مشرقی تمرکز کــرده عســاکر
را به ن صوب فرستاده بود بعــد از فرســتادن هیــأت تنلیمــه بــه کوهســتان گــرفتن
اطالعات ،اطمینــان داشــت کـه از ن طــرف خطــری متوجــه د لــت نیســت .زارت
مجبور شد تا افراد ملکی را که از جنــوبی بــرای مــناکره خواســته بــود ،بــه کوهســتان
بفرستد.
ساعت سه بعد از ظهر همــان ر ز د بــاره بــه زارت اطــالع رســید کــه ر ز قبــل بچــه
حبیب الله به سرای خواجه حمله کرده افراد حکومتی نجا را خلع سالح نمود در
همان قت با افرادی که از غوربند برای امداد بحکومت میآمدند ر بــر شــد چــون
نها اسلحه نداشتند ،حبیب الله توانســت بــد ن زحمــت ایــن افــراد را از تصــمی شــان
منصرف شامل افراد خود ســازد .حــاال هـ ترتیبــات مــدن بطــرف کابــل را گرفتــه
است .زارت حربیه با شنیدن این خبر بسیار حشت زده شد چون حاال بجای حملــه
بک سانی که در چاریکــار شــوب بپــا کــرده بودنــد ،بایــد بــرای دفــاع تصــمی عاجــل
میگرفت.
ساعت سه پنجاه دقیقه از با باال به زارت اطالع رســید کــه یکعــده مســلح بطــرف
شهر در حرکت هستند .ایــن خبــر حشــت فــوق العــاده ای را در بــین اراکــین زارت
بوجود رد هرکو بسوئی مید یــد .یکعــده بـه قیــادت معــین زارت حربیــه از راه
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(بینی نیزار) ر ان شدند یکنفر پولیو برای پخش خبر به عساکر بطرف کلولــه پشــته
ر ان گردید بقیه بطرف راهی که افراد مسلح از کوهســتان بکابـل میامدنــد فرســتاده
شدند ،اما هنوز در راه بودند که:
ْ
ساعت چهار چهل دقیقه دفعتا صدای فیرها از طرف شهر بلنــد شــد ،فیــر ا ل ،د م،
سوم ،چهارم بعد بصورت متوالی فیرها ادامه یافت .همه سراسیمه در شــهر بد یــدن
شر ع کردند از یکدیگر میپرسیدند که چه گ است .یکــی میگفــت حبیــب اللــه
ع
کلکانی حمله کرده دیگری با ر نمیکرد ،مخصوصا اراکین زارت حربیه ایــن خبــر
را با ر نکردند چون قرار تعهدی که حبیب الله با د لت کرده بــود ،انتلارمیرفــت کــه
ی با افراد خود بطرف مشرقی بر د تا با عساکر حکومت یکجا شده شــورش نجــا را
فر بنشاند .اما این خبر موجب تعجب کسانی کــه از ا ضــاع گــاهی داشــتند نشــد،
چون اضح است که معاهدۀ د ستی یک د لت بــا شورشــیان نتیجــۀ بهتــری نمیتوانــد
داشته باشد بعد ها یکی از انتقادات مردم باالی حکومت امان اللــه خــان کــه باعــث
مدن حبیب الله کلکانی شد ،همین بود که چطور با راهزنان دســت د ســتی داد بــه
نها اعتماد کرد.

ع
حبیب الله همراه با سه صد نفر ظاهرا بنام کمک بد لت بشهر داخل شــد امــا تصــمی
داشت تا بر ار

حمله کند .ی افراد خود را بد دسته تقسی کرد :دستۀ ا ل همراه

با خودش از راه شهر را دستۀ د م از راه گردنۀ کــوه ســمائی داخــل کابــل شــدند.
ی در راه ناگهان با شاگردان تعلیمگاه سواری حربیه مقابل شــد کــه بــا جــود اینکــه
فقط هجده نفر بودند ،توانستند با مهارت فنون جنگی که موخته بودند از پیشــرفت
شان جلوگیری کنند .در عین قت محمد لیخان کیــل ســلطنت امــان اللــه خــان بــا
تعدادی از افراد عسکری د ان د ان بطرف شهر را رفتند عبدالعزیز خان زیر حربیــه
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ه با اراکین زارت قطعه عسکری مرکب از هشتاد نفر گاهی با تعرض گــاهی بــا
مدافعه توانستند از ارد شدن بچه سقو به شهر جلوگیری کنند .با مدن شب جنــگ
گریز بپایان رسید عســاکر د لــت کــه تعــداد بیشــتر نهــا متشــکل از افــراد ملکــی
شاگردان بود ،تا صبح در اطراف قلعۀ شهر را پاسبانی کردند .شب با رامــی گنشــت
اما صدای فیرها با دمیدن شفق د باره غاز شد رفته رفته شدت گرفت.
ر ز  ۲۳قـــوس افـــراد ســـقوی کــ کــ داخـــل ســـرک عمـــومی شـــهر شـــدند
محافلــان د لتــی کــه بــرای مقا مــت گماشــته شــده بودنــد ،از پشــت دی ـوار هــا بــه
نــان فیــر میکردنــد .در ایــن میــان قطعــه شــاهی کــه همــت شــجاعت شــان اقعــا
مســـتحق تمجیـــد اســـت ،بـــا اســـتفاده از تـــاریکی شـــب خـــود را بجنـــاح چـ ـ
مهــاجمین رســانیده نزدیــک صــبح بــر نهــا حملــه کــرده بــرج شــهر را را گرفتنــد
بعــد بــا ســرعت فــوق العــاده داخــل شــده بــا افــراد مهــاج شــر ع بجنــگ
کردند .اما ا لین گلولۀ توپ که به برج اصابت کرد ا ضاع را تغییر داد.
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مال قات اول با امان الله خان
شش ماه رجب ۱۳۴7
امر ز ر ز شش محاربۀ افراد حبیب الله کلکانی امان الله خان است من با داشــتن
سی چهارسال عمر ،سه ر زه هست یعنــی ســه ر ز میشــود کــه از محــبو ار

رهــا

شده زندگی جدید خود را در خانۀ فقیرانۀ خود شر ع کــرده ام .ســاعت ده قبــل از
ظهر لی محمد خان ناظر کارخانۀ اعلیحضرت امان الله خان که نســبت بــه مجــددی
ها اخالص فوق العاده داشت به خانه مده طلب مالقات خصوصی را نمود منه
قبول کردم .ی اظهار کرد که اعلیحضرت میخواهند با شما مالقات کنند لــی فکــر
میکنند که بخاطر ر زهائی که در محبو بودید ،شاید از تشری

ری به ار

امتناع

نمائید اما من بحضورشان عرض کردم که حضرت صاحب با من مرحمــت محبــت
دارند .اگر اجازه باشد رفته ا شان را با خود میآ رم .اعلیحضرت فرمودند:
"خوب است بر ید یك موتر از موترهای خاصۀ شاهی را ه با خــود بــرده حضــرت
صاحب ،قای محمد یوسـ

پـــسرکاکای شــان ســناء معصــوم بــرادر زادۀ شــانرا از

طرف من بگـوئید که به ار تشر ی
مرا خجالت ننموده تشری

بیارند ".اینك موتر حاضراست مــن رز دارم

فرمای قصر شاهی شوید .جواب دادم :لی محمد خــان

من چطور میتوان از ا امر حکومت سر پیچی کن  .من نسبت به شخص اعلیحضرت
هیــح عدا ت بغض ندارم .تنها دشمن سیاست د لت ا بــوده هســت

از همــین

سبب نمیخواست ا شان را مالقــات کــن لــی در مقابــل حالــت بحرانــی فعلــی طــن
مسئولیت دارم یکی از مسئولیتهای من اینست که بحضور اعلیحضرت امان الله خان
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مشرف شوم .بعد چند دقیقه من

قــای محمــد یوسـ

جــان ســناء معصــوم جــان

بمعیت لی محمد خان ر انۀ قصر شاهی شــده بعــد از یکصــد ســه ر ز در همــان
قلعه ای که بحیث محبوس داخل شــده بــودم ،امــر ز بصــفت یکــی از زعمــای ملــی
بخواهش شخص پادشاه داخل میشوم.
امر ز ،همان اشخاصیکه مرا قبال مجرم سیاسی دانسته با حقارت بسوی مــی دیدنــد،
همگی ادای سالم احترام نموده برای تعلــی مــن بپــا ایســتاده شــده دسـتهای مــرا
بوسیدند( .ذلك من فضل الله یوتیه من یشــاء اللــه ذ الفضــل العلــی ) .بــا احتــرام
اکرام داخل در ازۀ قصرشاهی شده به اطاق زیر دربار رفت  .محمد لیخــان کیــل
اعلیحضرت ،غالم صدیق خان سرمنشی محمد یعقوب خان زیر دربــار بــه انتلــار
ر د ما نشسته بودند .همینکه داخــل شــدی هــر ســه نفــر بـــپا خاســته دســتهای مــرا
بوســیده مــرا در صــدر مجلــو نشــاندند .بعــد محمــد لیخــان اظهــار نمــود :امــر ز
اعلیحضرت شما را برای مالقات طلب نموده اند قبل از نکه بحضــور اعلیحضــرت
مشرف شوید امر نموده اند که در صفحۀ قــر ن مجیــد یــك عهــد نامــه بنویســید تــا در
ینده بضد حکومت اعلیحضرت داخل اقدامات نشوید .تعهد نامــه هــای مشــابهی از
دیگر محبوسین سیاسی ه که بین ملت نفــوذ دارنــد ،بعــد از رهــائی از ایشــان گرفتــه
شده دیگران ه بهمین مضمون عهــد پیمــان خــود هــا را در صــفحۀ قــر ن علــی
الشان تحریر امضاء نموده اند .بعد به غالم صدیق خان گفت کــه قــر ن شــری

را

بیا رید .با عصبانیت به غالم صدیق خان گفت :
"حاجت نیست قر ن علی الشان را بیا رید من هیچگــاهی در صــفحۀ قــر ن همچـو
الفاط را نمی نوییس  .من در ا راق تحقیق در مکـتوبی که سـه ر ز پیشــتر بحضــور
اعلیحضرت نوشته ام به تکرار اضح ساخته ام که نسبت بحکومت اسالمی نلر منفی
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ندارم .اگر حکومت یا خود اعلیحضرت به اعترافات من اعتماد نــدارد ،پــو بعهــدی
که در قر ن بنویس ه اطمینان نخواهد کرد ".غالم صدیق خان بزبان نرم گفــت کــه
شما در صفحۀ قر ن فقط چـند سطر بنویسید .گفت ممکــن نیســت مــن بــا امــان اللــه
خان در صفحۀ قر ن علی الشان همچوعهد پیـمان کن  .اگراعلیحضرت به نوشــتۀ
مکتوب من اعتماد نمیکند به این عهد پیمان ه باید اعتماد نکند اگـر هنــوز هـ
بمن اطمینان ندارند ،من از همین جا د بــاره بطــرف محـــبو میــر م داخــل همــان
حجرۀ که محبوس بودم معتک

میشوم .محمد لیخان گفت" :ممکن است در ذیل

مکتوب خود که سه ر ز پـیش نوشته اید چند کلمۀ دیگـره بنویسید که بیشتر طرف
اعتماد اعلیحضرت اقع شود؟" گفت خوب است .در اینوقت همان مکتوب مرا کــه
سه ر ز قبل در تاریخ ســوم رجــب یعنــی ر ز زادی ام از زنــدان نوشــته بــودم حاضــر
کردند .مکتوب را گـرفته این د سطر را در پایان ن نوشت :
"من عهد میکن که هیچگاه بدخواه اعلیحضرت پادشــاه اســالم حکومــت اســالمی
ع
نبوده در ینده ه ابدا نسبت به پادشاه اسالم حکومت اســالمی بــدخواهی نمــی
نمای ".
محمد لیخان مکتوب را گرفته مطالعه کرد ،بعد لبخندی زد گفت:
"چرا نام اعلیحضرت را بقل خود نوشته نکرده اید؟" گـفت :
" کیل صاحب گمان میکن که شما ه درعقیــدۀ اعلیحضــرت شــک داریــد یقــین
شما به مسلمانی اعلیحضرت کامل نیست ".محمد لیخان بــا حشــت پرســید" :شــما
این گمان را ازکجا بر من مینمائید؟" گـفت " :از فرمودۀ خود شما چون مــن نوشــته ام
بــه اعلیحضــرت پادشــاه اســالم بــد خـواهی نداشــته نــدارم .اگــر شــما یقــین کامــل
برمسلمانی اعلیحضرت میداشتید از من طالب تحریر نام ا شان نمــی شــدید چــرا کــه
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پادشاه اسالم در مملکت اسالمی حاجــت بتعریـ

شخصــی نــدارد .محمــد لیخــان

لحلۀ بفکر فر رفت بعد گفت" :چه میشود که اس اعلیحضرت را هـ بنویســید؟"
مکتوب را از دست محمد لیخان گرفته باالی سطر بعد کلمۀ پادشــاه اســالم بخــط
باریك اس امان الله خان را نوشته د باره به کیل صــاحب دادم .ی مکتــوب را بــه
غالم صدیق خان داد تا بحضور اعلیحضرت تقدی کند .من ،محمد لیخان ،محمــد
یوس

جان قا ،سناء معصوم جان محمد یعقوب خان منتلر مراجعت ا نشســته بــه

صرف چای مشغول شدی  .در داخل ار

بی انتلامی بی ثباتی دیده میشــد .قـوای

معنوی زراء صاحب منصبان تقریبا به تحلیل رســیده همگــی از اینکــه حکومــت
د باره زمام را بکـ

خواهد گرفت نا امید بودند .بعد چند دقیقــه پیغــام رســید کــه

اعلیحضرت ما را میپنیرد.
با محمد لیخان یکجا بقصر رفته به اطاق بلیارد که اعلیحضرت امان اللــه خــان یــك
گوشۀ نرا برای دفتر کارخود اختصــاص داده بودنــد داخــل شــدی  .حینیکــه داخــل
اطاق گردیدی دیدم که اعلیحضــرت ذریعــۀ تیلفــون بــا عبــدالعزیز خــان زیــر حربیــه
مشغول مفاهمه است .خوب بیاد دارم که این کلمات را برای زیــر حربیــه میگفــت:
"من از برج ار

میبین که این حرامزاده ها جبه خانۀ را که در بــا بــاال اســت در ازه

نرا شکستانده اسباب حربی را باالی بهای حمل نموده بطرف کوهــدامن میبرنــد
البته هر صند ق فشنگ برای ما خســاره بــرای ا شــان معا نــت مساعـــدت گفتــه
میشود .یا چه قت قوای عسکری با باال را اشغال میکنند چه قت دزدهــای پــدر
لعنت را از نجا هزیمت میدهید؟" از ا ضاع اعلیحضرت چنین فهمیده شد کــه زیــر
حربیه به اعلیحضرت اطمینان داده که قوای عـسکری قلعۀ نه برجه (بین کلوله پشــته
با باال) را گرفته عنقریب قصر با باال جبه خانه را نیز اشغـــال مینماینــد .مــن از
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این جواب سوال خیلی متحیرشدم فهمیدم که تعداد زیادی از زیــر هــا منافـقـــت
مینمایند حقـایق را در این چنین فرصـت که حیات مملکت پادشاه در خطر است
پنهان م یکنند ،زیرا نی ساعـت قبل از مدن به ار

برای احوال رسید کــه شورشــیان

نه تنها هـنوز در برج شهر را کلوله پـشته هستند بلکه بطــرف بــا مهمــان خانــه کــه
الیت کابل در نجا موقعیت دارد نزدیک میشوند .زیــر صــاحب حربیــه شـــش ر ز
است که با نها جنگ میکند لی یکقدم ه از برج شهر را پیش تر نرفتــه ،امــا امــر ز
برای پادشاه در میگوید .در چهــرۀ پادشــاه ثاراطمینــان بشاشــت ظاهرگردیــده
اجازه دادند تا با ا شان مصــافحه بنمــای  .قتــی بمقابــل شــان رســیدم دســت خــود را
بسردی دراز کرده با من دست داد اما بعد از من محمد یوس

جــان قــا را بــا چهـرۀ

بشاش پنیرفته برپیـشانی ا بوسه زد گفت:
"بر شخص شما هیـچـیك مســؤلیت ظــاهر نگردیــد چنــد قتیکــه در محــبو تحــت
مراقبت بودید این سلب حریت شما را سیاست قت اقتضاء کرده بود لــنا بــرای شــما
اطمینان میده که قرار اظهارات پسرکاکای شما (من) قرار تحقیقات حکومت شما
بری النمه هستید ".بعد با ارجمندی سناء معصوم جان ه بــه بشاشــت دســت داده
پیشانی ا را بوسه کرده گفت:
"شماه که درمسؤلیت کاکای خود شریك گفته نمیشوید چه سن کـ شــما اینکــه
تابع ا امــر کاکــای خــود بودیــد شــما را داخــل مســؤلیت نکــرده حســب تحقیقــات
حکومت بری النمه هستید ".هیـچ ندانست که منلور امان الله خــان چــه بــود ،شــاید
فکر کرد که با این کلمات بین من محمد یوسـ

جــان ســناء معصــوم کــد رت

میاندازد چون نفاق انداختن بین د نفر یکی ازعادات امان الله خان بود ایــن کــار را
سیاست مینامید .ا نمی دانست که این کردارش باعث اکثر خرابیهای امور مملکــت
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شده بود چون پادشاه با هرکدام طــوری معاملــه میکــرد کــه تــش نفــاق ضــدیت بــا
خانواده د ستان در دل نها مشتعل شود نمیدانست در پایان کار همه از طرز فکــر
امان الله خان گاه شده به ا خیانت میکردند.
هر کدام به چوکی خود نشستی

امان الله خان از محمد لیخان سوال کرد:

" یا با حضرت محمد صــادق مفاهمــه نمــوده ایــد ایشــان دریــن فرصــت چــه جــور
مساعـدت را برای حکومت به ذمۀ خود گرفته اند؟" محمد لیخان که با مــن همچــو
مفاهمۀ نکرده بود ساکت شد من مجبور شدم جواب بده :
"درین فرصت هیـچ مساعدت را باحکومت تعهد کرده نمی توان  ".پادشاه پرسید:
"سبب چیست که شما از مساعدت با حکومت انکار مینمائید؟" گفت :
"سه ماه شانزده ر ز قبل خرابی احوال مملکت مضار سیاست حکومت را بحضور
ع
اعلیحضرت مفصال عرض کرده اضحا گفت که سیاست فعلــی حکومــت موجــب
انقالب شورش عمومی میشود در این بیانیه جناب موالنای شهید ه با مــن متفــق
بودند .متأسفانه اعلیحضرت معر ضات ما را گوش نکرده عوض اینکه نلریات بی
غـرضانۀ ما را بشنوند ،جناب موالنا عـبدالرحمن مرحوم را که درعـل

تقــوی فکــر

تدبیر شجاعت یگانۀ زمان بودند بقتل رسانیدند خون شهدا را مانند نفــت بــاالی
تش زیر خاکستر ریختانده باعـث اشتعال این نار سوزان گردیدند .حــال کــه کــار از
کار گنشته در سرتا سر مملکت شورش فــوق العــاده در جریــان اســت مــن چطــور
ع
میتوان تعهد کــن کــه بــا حکومــت مســاعدت میکــن  .صــراحتا عــرض میکــن کــه
حکومت در حالت احتضار است درین حالت د ا دعا نافع مریض دافــع قضــاء
قدر نمیشود".
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امان الله خان بعد از شنیدن حرفهای من مأیوسانه گفت:
"پـو شما درین فرصت چه میخواهید بکنید؟" گفت :
"من بمسجد رفته در ازه را بر ی خود بسته بحضور حضرت الهی جل الشــانه بــرای
فر نشاندن این تش خانه بر باد کن التجا میکن تا این جنــگ خــانگی را بــه قــدرت
خود به صلح مبدل کند ".پادشاه هسته گفت:
"خوب است درصورتیکه مساعدت نمیکنید من ه شما را مجبور بــه مســاعدت نمـی
نمای اما این قدر برایتان میگــوی کــه اکثــر چیزهائیکــه از اعمــال مــن ملکــه ثریــا
همشیره های من بگوش شما رسیده ،حقیقت ندارد .مثال در افغانستان مشــهور شــده
که ملکه ثریا همشیره های من همگی موهای خود را کوتاه کــرده انــد ،ایــن حــرف
غـلط است تنها د سه نفر ازخدمه ها موهای خود را کوتاه کرده اند اما احــدی دیگــر
مرتکب این عمل نشده اند".
در حالیکه امان الله خان این کلمات را بیان میکرد من به بحر حیرت فر رفت چه مــن
بچـش خود ملکه ثریا ،خـواهرش نورالســراج خـواهر امــان اللــه خــان را در ر ز ا ل
ر د شان از ار پا بکابل دیدم همچنان کالی لویه جرگه تمــام رؤســا مشــایخ
ر حانیون در ایام جشن استقالل اکثر خاندان شاهی خان های زرأ را بلباس نی تنه
شبها بلباس شــب نشــینی دیــده انـواع حرکــات منــافی اخــالق اســالمی را از نهــا
مشاهده کرده اند ،حال اعلیحضرت با این سخنان پوچ میخواهــد خــاك بچـــش ملــت
افغانستان بیندازد .من رفقای اجازه خواسته از اطاق بیر ن شدی .
همینکه از در ازه بیر ن مدی دیدی که کبــرا خـواهر انــدر امــان اللــه خــان بــا لبــاس
ار پایی موهای کوتاه مانند رقاصه ها از در ازۀ یکی از اطاقها بیر ن شده به اطــاق
مقابل ن داخل شد با این حرکت خود حرفهای برادر خود را تصدیق کــرد! در ایــن
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قت محمود بیگ طرزی ،دشمن درجه یک افغانستان پرده را بلند نمود تــا مــا خــارج
شوی

درعین زمان بسوی من مده تعلی کرد با تملق گفت" :ملکه ثریا بحضــور

شما سالم میرساند میگوید که ا الد های من همه قـــت بحضــور حضــرت شـمو
المشایخ صاحب شما برای رقیه (رقیه در عربــی بمعنــی دعــا خوانــدن بــر مــریض
دمیدن) حاضر شده همگی ارادتمند خاندان شما هستند ".من گفــت ری همچنــین
بود .گفت هنوزم هست .گفت  :ممکن است بار د م ارادتمند شــوند ،از طــرف مــن
بحضور ملکه احترام برسانید.
قتی بخانه مدم دیدم که خانمهای اکثر مأمورین همشیرۀ امان الله خان کــه ز جــۀ
علی احمد خان رئیو تنلیمه ســمت مشــرقی میشــد ،مــده التجــاء میکننــد کــه در
خانقاه پناه گزین شوند .من نها را تسلی داده گفت کــه هنــوز ضــع حکومــت امــان
الله خان به درجۀ نرسیده که شورشیها بتوانند شهرکابل را تصرف نمایند .مــن ســه ر ز
است که از محـبو رها شده ام دیر ز از طرف کیــل اعلیحضــرت بــرای مــن خبــر
رسید که باید کسی را نزد خود نگـنارم ،لنا خواهش میکن که بخانه های خود رفته
اعتماد بد لت را از دست ندهیــد .اگــر ا ضــاع خــی شــد نوقــت در ازۀ خانقــاه
حضرت امام ربانی (رح) که من به خدمت این در ازه شــرف پاســبانی را دارم ،بــر ی
پناه گزینان باز است .بعد از بیانیۀ من حاضرین مطمئن شدند مراجعت کردند .تنهــا
سراج البنات خواهر امان الله خان یکشب را در خانۀ حضرت محمد یوس

جــان قــا

سپری کردند.
ر ز پنجشنبه هفت رجب ۱۳۴7مانند دیگــر ر زهـا بــه خــر رســید .افــراد حبیــب اللــه
کلکانی مواقع خود را در کــوه علــی بــاد مســتحک نمودنــد .عســاکر حکومــت هـ
دشمن را از حد د برج شهر راء رانــده قلعــۀ کلولــه پشــته را اشــغال نمــوده مشــغول
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مدافعه بودند .شام همانر ز یک منصبدار از کلولــه پشــته بــرای احـوال داد کــه ضــع
عساکر در بین قلعه خطرناک است

ب طعام برایشان نمیرسد .بــرای هــر ســپاهی

یك پا کشمش سرخ از طرف حکومت ارسال شده که نص

ایــن کشــمش خــاك

کلوخ است .من تعجب کردم که چه طور یک عســکر گرســنه تشــنه مییتوانــد جــان
بازی کند .خبرعجیب تر را بوقت نماز شب شنیدم که اعلیحضرت میخواهد از کابل
بطرف قندهار فرار کند .شب را با پریشــانی زیــاد بــر ز رده بــه احـوال زار ملــت
افغان تأس

میکردم .خود خواهی استبداد پادشاه ،خیانت زرای منافق ا نه تنها

امان الله خان را برباد کرد بلکه د ازده ملیون مسلمان افغانستان را در تــش شــورش
انقالب انداخت .بلی  -قتی زمامداران صراط مستقی شریعت اســالم را گناشــته
رعیت را به گودالهای ضاللت رهبری نمایند ،توقعی جز این نمیتوان داشت.
امر ز هشت رجب سال  ۱۳۴7هجری قمری ســاعت هفــت صــبح پــنر طیــارۀ د لــت
بطرف مغرب شهر پر از کرده عقب کوه شیر در ازه از نلر ها پنهان شــدند .اهــالی
کابل چون دیشب خبر فرار پادشاه را شنیده بودند ،همینکه از طیاره ها بگوش شــان
رسید باالی بام خانه های خود بر مده با تأثر سوی سمان نگاه میکردنــد میگفتنــد
که امان الله خان گریخت .بعد معلوم شد که این طیاره هــا حامــل ملکــه ثریــا ،عـــلیا
حضرت الدۀ امان الله خان ،نورالسراج ،بی بــی خــورد ،کبــرا ،غــالم صــدیق خــان،
عبیدالله برادر امان الله خان ،محمود طرزی عائله اش ،ا الدهــای امــان اللــه خــان
بودند .طیاره ها عال ه بر مسافران ،جواهر گرانبها ،قبضه های شمشیر مرصــع دیگــر
اشیای گرانبها را که مال حکومت بود همراه با ا راق مالیه پوند های طال از کابل به
قندهار انتقال دادند .قتیکه مردم از مسافرت ملکه اقـ
اضطراب گردیدند.
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مالقات دوم با امان الله خان
ساعت ده بجه همانر ز بار دیگر مرا بقصر خواستند .شخصیکه با موتر برای بردن مــن
مده بود ،بسیار پریشان حال بود .پرسیدم یا اعلیحضرت در قصر هستند یا به قندهار
سفرکرده اند .ی گفــت کــه اعلیحضــرت اســت امــا ملکــۀ معلمــه بــا علیاحضــرت
صاحب دیگران به قندهار رفتند .موتر ما سر راســت بــه ار
اطاق کار زیر دربار رفت

داخــل شــد مــن بــه

بعد از احوال پرسی سـوال کــردم کــه مــرا بــرای چــه امــر

احضار نموده اند .معلوم شــد کــه اعلیحضــرت اراده کــرده انــد کــه مجلســی را بنــام
ع
مجلو اعیان تشکیل دهند عـبدالهادی خان را که ســابقا زیــر تجــارت بــود رئــیو
مجلو تعیین نموده اند یك عده از مؤظفین سابقه علما مشایخ خـوانین را هـ
بعضویت این مجلو سر فراز فرموده نام مرا ه شامل لیست اعضأ نموده اند.
ر ز ا ل افتتاح مجلــو اســت اعلیحضــرت کــه اینکــار را خــرین چــاره بــرای دفــع
ع
انقالب سنجیده بود ،میخواهد تعدیالتی را در نلامنامه بیا رد .مــن گـــفت کــه رســما
شامل این مجلو نمیشوم امــا نلــر بحالــت اضــطراری موجــود مجبــور هســت کــه بــا
مجلو کمک کن لنا بصورت افتخــاری عضــویت ایــن مجلــو را قبــول نمـوده در
راء خــود

بعضی جلسات مه ن حاضــر میشــوم نهـ بشــرطیکه در اظهــار افکــار
ع
کامال زاد باش کسی مانع اظهارات نشود .درین قــت یکــی از زراء مــده گفــت
که اعلیحضرت میفرمایند نچه بفکر شما در اصــالح مـواد نلامنامـه میرســد تحریــری
بحضور من اطالع بدهید  .من قل برداشته در یك پاره کاغـد کوچك نوشت :
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"موادیکه باعث این فتنه انقالب گردیده همگی شکار است لنا اصــالحات را مــن
شــریعت اســت تعمیــل

مربوط به این د کلمه میدان  -ترک چیزهائی کــه مخــال
ا امر شریعت .البته تفصیل این ُمجمل بعد از نکه در مجلو مطــرح شــود همــراه بــا
نتایر تبادل افکار مناکرات اعضاء مجلو بحضور اعلیحضرت معــر ض میگــردد".
شخص منکور رقه را گـرفته به امان الله خان رسانید بعد از چـند دقیقه بــه حضــور
اعلیحضرت در اطاق بلیارد مشرف شدم .در این مجلو عال ه از زیر ها چند نفر از
کالی مجلو شورا ،بعضــی از مشــایخ علمــاء ،اعضــای محکمــۀ تمیــز صــاحب
منصبان عسکری حضور داشتند .در سط اطاق یــک میــز بیضــا ی الشــکل گناشــته
شده در صدر امان الله خان نشسته بود در پهلوی خود برای مــن کرســی گناشــته
بود  -بلی در پهلوی خود برای شخصی که پنر ر ز است از حبو رهــا شــده کرســی
گناشت (سبحان من یغیر ال یتغیر) .همینکه داخل مجلو شدم زیر دربار کرســی
پهلوی پادشاه را برای نشان داد .امان الله خان افتتاح مجلو را نموده گفت:
"من میخواه برای دفع این انقالب یک چــارۀ اساســی ســنجیده شــود لــنا شــما را در
حضور خود امر مینمای که هر کدام تان هر چه درین زمینه بفکــر تــان میرســد اظهــار
کنید .من از حضرت صاحب محمــد صــادق پرســیدم ،ا شــان ر ی خــود را بصــورت
اجمال برای من تحریر نموده اند (دیدم که همان رقۀ که من نوشته بودم نزد امان اللــه
ع
خان موجود است) لی من بفکر خود همگی موادی را که ظاهرا باعــث ایــن شــورش
شده مفصل نوشــته تعــدیالت نــرا هـ نوشــته ام

ن اینســت ".بعــد اعلیحضــرت

ا راقی را به ســر منشــی داد کــه ا راق را ا ل بخوانــد بعــد از ن بــه مجلــو بدهــد.
سرمنشی ا راق را قرائت نمود که بعد از اصالحات بصورت اعالن از مجلو علماء
مشایخ نشر شد.
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در مسئلۀ حجاب در ا راق منکور نوشته شده بود کــه (برهنــه کــردن ر ی زنهــا قــرار
فتوای مال عبدالرحمن مرحوم بوده) .من همینکه این کلمه را شنیدم خود داری کرده
نتوانسته بحضور امان الله خان عرض کردم که مال عبدالرحمن این فتوا را نداده بــود
نوشتن این جمله نه تنها فایده ندارد بلکه مضر اقع میگردد چون همگی از افکار مــال
عبدالرحمن گاهی دارند ،عال ه براین شخص منکور شهید شــده چــه ضــر ر اســت
که در حق شخصی که دنیا را پدر د نموده بهتان نمائی ؟ من خواهش دارم این کلمــه
را حنف نمائید .امان الله خان گفت من تأکید میکن که مال عبــدالرحمن بــرای مــن
فتوا داده بود ،حال که شما این طور گمان میکنید خــوب اسـت ایــن کلمــه را حــنف
کنید .بعد امان الله خان ر بطرف مجلو نموده این کلمه را به از بلند بیــان کــرد:
"حضرت صاحب از صداقت راســتی خــود نجــات یافتنــد .در ر زی کــه از ا شــان
اظهارات میگرفت هر چه بــرای مــن گفتنــد راســت درســت گفتنــد ایــن راســتی
صداقت شان موجب نجات شان گردید" .منه تشکر کردم.
بعد از خت مجلو عبداالحد خان زیر داخله با من یکجا بیر ن مد هــرد بطــرف
اطاق زیر دربار ر ان شــدی  .از ی سـوال کــردم کــه طیــاره هائیکــه امــر ز بطــرف
قندهار پر از نمودند ملکۀ معلمه علیاحضرت صاحبه دیگران بقندهار رفتند کــه
خیلی موجب تشو یش مــردم گردیــد .شــما زیرهــا بکــدام دلیــل ایــن مشــوره را بــرای
اعلیحضرت دادید؟ ی گفت" :ملکه ثریا خیلی ناراحت مضطرب بود حتــی بــه
از بلند گریه میکرد این ضعیت اعلیحضرت را بدرجۀ پریشــان ســاخت کــه نمــی
توانستند به امورضر ری توجــه کننــد .اعلیحضــرت بــرای اینکــه از گریــه هــای ملکــه
صاحبه فار شوند به تنلی دفاع علیه شورشیان مشغول گردند ،چنــین امــر فرمودنــد
که ا شان را به قندهار برسانند".
173

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

گفت " :این نلریه نامعقول است چون قتی اعلیحضرت عائلۀ خــود را از قلعــۀ هنــین
ار

بقندهار میفرستد ،یا من اهالی شهر کابل که در خانه های کلوخی با خــانواده

های خود زندگی میکنی حق نداری از اعلیحضــرت سـوال کنــی کــه( :اعلیحضــرتا!
شما که خانوادۀ خود را برای حفاظت بقندهار فرستادید ،ما بیچاره هــا عیــال اطفــال
خود را بکجا بفرستی تا از شر دست اندازی شورشیها در امان باشند؟) من شما زیــر
ها را مسؤ ل میدان چون شــما بایــد اعلیحضــرت را از تــاثیرات منفــی فرســتادن ملکــه
بقندهار گاه میساختید".
عبداالحد خان گفت" :ملکه دیگر زنهائی که در حرمسرا بودند بسیار ترسیده بودند
گمان میکردند که شورشیان به ار داخل شده هتک حرمت میکنند".
گفت " :اگر شورشیها داخل ار

شوند یا جان اعلیحضــرت بخطــر نمــی افتــد؟ در

صورتیکه اعلیحضرت نباشد ملکه ثریــا چگونــه حیــات خــود را میخواهــد؟ یــا شــوهر
دیگری را در نلر گرفته که بعد امان الله خان بــا ا مشــغول عــیش عشــرت گــردد؟
اعلیحضرت در این مسئله خیلی ناعاقبت اندیشی کــرده انــد .بنلــر مــن اعلیحضــرت
ملکه ثریا زنان دیگری را کــه گریــه نالــه میکردنــد ،در یکــی از زیــر زمینــی هــای
حرمسرای ار

نگاه میداشتند در ازه را بر ی شان بسته خود مشغول دفاع از طــن

میشدند .شما زیر ها هیچ قت حقیقت را به اعلیحضــرت نمیگوئیــد اعلیحضــرت
ه پریشان هستند نمی توانند از همه مسائل اجــرا ت ارســی نماینــد ".عبداالحــد
خان گفت که ی مخال

این نلر بود اما کسی به ا گوش نداد .گفت :

"نمیتوان این سخن شما را قبول نمای  .بشما الزم بود تا با جدیت تمام مانع میشــدید
درین راه از ریختاندن خون خود ه باید درنگ نمیکردید .حــاال اهــالی کابــل فکــر
میکنند که اعلیحضرت ار

را ترک نموده بطرف قندهار گریخته .اگر همین حــاال
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اعلیحضرت به موتر خود سوار نشده بداخل شهر در بــازار هــا گــردش نکننــد ،مــن
مطمئن هست که امنیت عمومی در داخل شهر مختل شده اشخاص بی سر پــا بــه
چور چپا ل شر ع میکننــد در نصــورت شــما کــه زیــر داخلــۀ مملکــت هســتید
ع
مسؤ ل خواهید بود .عال تا فردا ر ز جمعه است ضــر ر اســت کــه اعلیحضــرت در
مسجد جامع پل خشتی که محل تجمع اکثریت مردم اســت ،بــرای ادای نمــاز جمعــه
ببرند .یقین است که گردش اعلیحضرت در بازار هــا ادای نمــاز جمعــه در

تشری

مسجد جامع باعث تسلی اهالی موجب تأمین حیات ا شان سبب خوف شورشــیان
میگردد.
عبداالحد خان گفت :نلر شما بســیار خــوب اســت ،مــن همــین حــاال میــر م ایــن
موضوع را بحضور اعلیحضرت عرض میکن  .د باره داخل قصر شــد بعــد از چنــد
دقیقه به اطاق زیر دربار مده گفت :اعلیحضرت برای گــردش بر مدنــد فرمودنــد
که" :فردا حضرت صاحب همین جا به ار

تشری

داشته باشند تا نماز را بــا مــن ادا

نموده طعام چاشت را ه با من یکجا صرف نمایند ".گفت بسیار خوب فردا حاضر
میشوم.
ر زجمعه هشت رجب ساعت یازده بجه قرار عده به ار

رفت  .بوقت نماز جمعه با

امان الله خان به مسجد پل خشتی رفتی  .امان الله خان میخواست کــه نمــاز جمعــه را
من امامت کن  ،لی همینکه داخل احاطۀ مسجد شدی  ،بسوی ازدحام نمــاز گــناران
رفت

بین مردم پنهان شدم .نماز را خطیب مسجد ادأ نمود .بعد از نماز اعلیحضــرت

نطق مختصری نمود ،اهالی را تسلی داد بعد ر انــۀ ار

شــد .متعاقــب ن یکــی از

علما ه در موضوع ثبات استقامت بیانیه داد اهالی را به تحمل دعوت کرد .من
سردارعثمان خان به ار

رفتی  .قتیکه به گلخانه رسیدی معلوم شد که اعلیحضــرت
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طعام را صرف نموده اند زیرا من در مسجد قدری معطل شدم مخلصین مــرا احاطــه
نموده نگناشتند بسرعت از مسجد خارج شوم.
در کابل حالت عجیبی حکمفرماســت .مـواد خوراکــه قیمــت بلکــه نایــاب اســت.
شورشیها کارخانۀ بــرق جبــل الســراج را بســته انــد از همــان ســبب در قصــر شــاهی
بخاریها برای رفع سرما جود ندارد ،شبها تمام شهر را تاریکی فوق العاده فــرا میگیــرد
ترس بی نلیری براهالی مستولی میگردد.
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مجلس جهت تعدیالت مواد نظامنامۀ دولت امانی
در خالل این ایام که تاریخ ن بیادم نیست مجلسی برای تعدیالت در مـواد نلامنامــه
از طرف اعیان علما مشایخ دائر گردیــد .هرکــدام بــرای رفــع شــورش فر نشــاندن
تش جنگ نلریات خود را ابراز میکردند .منه که درین مجلو کــه بصــورت غیــر
رسمی حاضر بودم ،نلــرم را اظهــار نمــودم .رئــیو دیگــر اعضــای مجلــو در ا ل
گمان کردند که شوخی میکن اما بعد هر کدام از رأی جسورانۀ مــن تعجــب کردنــد.
قتی از من سوال کردند که نلر شما چیست ،گفت  :در قدم ا ل همگی اعضای این
مجلو باید تعــدیالتی را کــه از طــرف اعلیحضــرت منلــور شــده بــه اتفــاق رأ امضــا
نمائی  .متعاقب ن مواد تعدیل شده را بررسی ،اصــالح امضــاء کــردی  .بعــد از ن
من گفت امر ز که اعلیحضرت مواد مخال

عادات ملت منافی شریعت را منسوخ

دانسته به موادی که موافق رای شما تصویب شد تبدیل نمودند ،من زرا را مسئو ل
این شورش میدان

از اعلیحضرت خواهش میکن که هر  ۹نفــر زیــر کــه دریــن ده

سال به پادشاه رعیت خیانــت کــرده حقــایق را بــه پادشــاه مقاصــد پادشــاه را بــه
رعیت ابال ننموده اند ،از کــار برطــرف مجــازات شــوند .ایــن اشــخاص ضــررهای
نلامنامه قبلی را بحضور اعلیحضرت عرض نکردند با نکه هر کدام شــان بصــورت
اضح میدانست که سیاست حکومت خالف خواسته های ملت است این ضــدیت
موجب انقالب میگردد ،هنوز ه به خیانت خود ادامه میدهند .اعلیحضرت بایــد ایــن
ع
 ۹نفر را بدار یخته خود با رعیت شخصا مفاهمه نموده خواهشات نها را مثل یــك
پدر مهربان بشنود بهمان شفقت پدری خواهشات معقــول فرزنــدان خــود را قبــول
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برای بر رده شدن ن تا حد ممکن سعی نمایند .من یقین دارم که این کــار رعیــت
پادشاه را به نزدیک میسازد باعث اتحاد ملت شده خودشان تشــی را کــه افر ختــه
اند خاموش میکنند.
یکی از زیرها که در مجلو حاضربود با صــدای حشــتناک سـوال کــرد :حضــرت
صاحب شما میخواهید حک قتل همگی زیر ها را همین امر ز بدهید؟ گـناه زیرهــا
چیست بکدام دلیل یــك شــخص ر حــانی مثــل شــما کــه رئــیو مشــایخ افغانســتان
ع
هستید ،دفعتا به قتل  ۹نفر مسلمان رأی میدهد؟ گفت :
" شما بر شفته نشوید صدای تان را بسیار بلند نکنیــد .مــن همــین چنــد دقیقــه پــیش
گناه ز یر ها را مفصال بیان کردم .باز ه تکرار میکــن

زرای حکومــت را نســبت

به پادشاه ،رعیت مملکت خائن میشمارم این انقالب شورش را از اثر فساد نهــا
میدان

برای خاموش کردن این تش راه دیگری سرا ندارم .این زیرها بعقیدۀ مــن

باعث تر یر فساد شده اند برای جلوگیری از ریختن خــون ملیونهــا افغــان ،ریخــتن
خون  ۹نفر خائن مفسد را الزم میدان  ".زیر گفت:
"شما از کجا دانسته اید که زرا برای اعلیحضــرت نتــائر منفــی تغییــر سیاســت شـانرا
اظهار نکرده اند؟ حاال من برایتان میگوی که بارها بحضور اعلیحضرت عرض کــرده
ام که این ر یه مخال

منافع ملت است موجب نفرت شــان میگــردد در ر زیکــه

اعلیحضرت از خاك ایران بسرحد افغانستان ارد میگردید من عرض کــردم کــه ملکــۀ
معلمه لباس ار پائی را همــین جــا بگنارنـد بــا لبــاس ملــی افغــانی همانطوریکــه از
مملکت خارج شده بود عینا همانطور داخل شــوند لــی اعلیحضــرت قبــول نکــرده
فرمودند شما هنوز دما تان تاریك اســت میخواهیــد افغانســتان بعقــب بــر د مــن
میخواه پیشرفت کنــد .پـــو قتیکــه مــن دیگــر همکــاران مــن نلریــات خــود را
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بحضــور اعلیحضــرت عــرض کــرده اعلیحضــرت نشــنیده انــد ،مایــان خــائن گفتــه
نمیشوی  .گفت :
"بعد از اینکــه اعلیحضــرت از ار پــا مدنــد جشــن اســتقالل را برپــا کــال را ادار
کردند که لباس ملی خود را نپوشند بعد از نکه مــن حضــرت موالنــای شــهید در
نقشۀ حرکت خود کامیاب نشده خود را بحکومت تسلی نمودی

مجلــو عســکری

برای محاکمۀ ما منعقــد بــود ،اعلیحضــرت در میــدان قصــر اســتور در مجلــو ا ل از
سیاحت خود در ار پا بیان کرده بعد فرمودند که خط مشی ده سالۀ ا ل حکومــت
بپایان رسیده اینک من میخواه برای ده ســال ینــده پر گــرام خــط مشــی جدیــد
انشاء نمای  .خوب بیادم است که از شما زیرها سوال کردند که "کی با من موافقــت
کی ندارد ؟" بعد بصورت اضح بیان کردند که "هرفرد از افراد شما در اظهــار نلــر
خود چه موافق با من یا مخال

با من ,کمال زادی را دار ید ".زیــر صــاحب  -چــرا

شما زیرها در نوقــت حقــایق را نگفتیــد؟ بــا نکــه اعلیحضــرت امــان اللــه خــان بــه
صراحت فرمودند هر فرد از افراد شما در اتخاذ رأی زاد است هر کدام از شما زراء
که رأی تان با نلریۀ من موافق نباشد میتواند زادانه از کارش استعفا دهد ،همۀ شما ها
نم یدان از ترس یا ازحرص طمع مال جاه موافقت کردید .بخاطر همــین موافقـت
شما بود که اعلیحضرت در مجلو اعالن کرد که "هر کو با من در اجرای پر گـرام
ده ساله موافقت میکند خوب اال به نوك شمشیرعسکر دلیر خود سیاست خــود را در
ع
افغانستان اجرأ مینمای  ".اگر زیرها در نزمــان متفقــا خرابیهــای سیاســت را بحضــور
اعلیحضرت عــرض میکردنــد صــادقانه ضـرر اســتبداد خــود رائــی ا شــان را بیــان
مینمودند ،پادشاه مشورۀ شما ها را نادیده نمــی گرفــت ،امــا شــما ترســیدید کــه مبــادا
ظای

تان را ازدست بدهید".
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حاضرین با شــنیدن اظهــارات مــن چنــد دقیقــه ســکوت کردنــد ،بعــد رئــیو مجلــو
خواهش کرد که مواد اعالن را تصویب نمائی  .لنا همگــی بــه اتفــاق راء تعــدیالت
ذیل را که اعلیحضرت معرفی نموده بودند ،امضأ نمودی .
اعاااااال ن
"بر خــاطر صــداقت ملــاهر رعایــای عزیــزم پوشــیده مبــاد کــه ا ال بتحریــك دشــمنان
داخلــی خــارجی ،بعضــی از قبایــل ســمت مشــرقی تحــت تــأثیر مخــالفین ایــن
ملــک ملـــت نـــا دانســـته در مـــده برعلیـــه حکومـــت متبوعـــۀ خـــود عصـــیان
رزیــده در نتیجــۀ ضـــدیت بیجــا بــی ســبب ،بــأموال عمــارات حکــومتی در
بعضــی حصـــه هــای ســـمت مشــرقی باســـباب ســامانیکه در ن موجـــود بـــوده
خســاره رســانیده انــد یــا در جنــگ اشــتراك کــرده انــد .چـــون مــن خــوب میــدان
کــه ایــن حرکــات فقــط بســبب تحریکــات مخــالفین نادانســته ناخواســته ســرزده
اســت ،لهــنا مــن بــرای ایــن حرکــت ارادۀ مجــازات هــیچکو را نــدارم عفــو
نمــوده ام ،زیــرا یــك ا الد هــر قــدر ابــراز نــادانی بکنــد ،پــدر هیچگــاه نهــا را بنلــر
دشــمن مخــال
ســبب تل ـ

ندیــده از خــود جــدا نمیکنــد .همچنــین اقعــات نجــا را کــه

شــدن ام ـوال ســامان شــد ،مــن بهمــین نلــر دی ـده بــه شــما اطــالع

میــده کــه شــما ناخواســته بدینصــورت موجــب تقویــت اشــرار میگردیــد .بعــد
ازایــن دســت از اینطــور حرکــات کــه ُمخــل أمنیــت اهــالی شــهرها محــالت
میباشــد نشــوید بکوشــید تــاه خلــق خــدا ســوده هـ شــما بموجــب ایــن عهــد
نامــه از بــاز خواســت حکومــت فــار گردیــد .بعضــی افواهــات شــایعات نســبت
بحرکــات مــن خــالف بــودن نهــا بشــرع شــری

در بعضــی حصــص ســمت

مشــرقی انتشــار یافتــه مخــالفین صــاحب غــرض نــرا تمســك خــود هــا قــرارداده
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موجــب شکســتن اتفــاق ایــن ملــت حکومــت گردیــده انــد .مــن محــض بــرای د
بــاره بهــ

ردن ایــن اتفــاق کــه ر ح ر ان حیــات مملکــت شــمرده میشــود،

بعضــی مطالــب را کــه حســب مســموع اســباب هیجــان گردیــده بــود اصــالح
نمـــودم -هـــر چــــند مطالـــب مـــنکور در جرگـــه هـــا از طـــرف عمـــوم کـــالی
افغانســتان پیشــنهاد یــا قبــول شــده بــود ،امــا چــون امــر ز موجــب زردگــی هیجــان
گردیــده اســت هــر فقــره را کــه در ذیــل اعــالن مــی بینیــد اصــالح نمــوده ام .اگــر
عال ه بــر ایــن مـواد دیگــری باشــد انهــا را هـ در مجلــو اعیــان مــناکره اصــالح
خواهند کرد".
(یاد داشت نویسنده :باید تنکر داد که جرگه هــا مطالــب مخــال
ع
نکرده ابدا خود شان همچو امور را پیشنهاد ننموده بودند).

را هیچـــگاه قبــول

فقرۀ اول:
مشــهور شــده اســت کــه مــن نعــوذ منهــا در احتــرام بــه خیــر البشــر علیــه افضــل
الصلوات اکمــل التحیــات کمــی کــرده ام (ثـ نعــوذ باللــه منهــا) .مــن از ایــن خبــر
نقــدر متــأثر غمگیــن کــه در هــیچ چیــز دیگــری در دنیــا غمگــین نشــده ام .مــن
کــه هــر قــت در نمــاز خــارج از نمــاز در د هــا بــر ر ح پــر فتــوح حضــرت ســر ر
کائنــات میخـوان چطــور میتـوان کــه در احتــرام نحضــرت صــلی اللــه علیــه ســل
کمتــرین شــائبه ای را بخــود راه ده ـ  .مــن بــه ملــت عزیــر خــود تســلیت اطمینــان
میــده کــه مــن محبــت احتــرام رســول اکــرم (ص) را ســرمایۀ ایمــان ســعادت
داریــن خــود دانســته شــرط ا ل صــادق بــودن بــه کلمــۀ (ال الــه اال اللــه محمــد
رســول اللــه) را احت ـرام محبــت بــه حضــرت خــات مرتبــت میــدان  .ایــن افواهــات
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بــی ســر پــا فقــط از طــرف مخــالفین صــاحب غــرض دشــمنان ایــن ملــک
ملــت اســالمی نشــر شــایع میشــوند  -مثلیکــه بارهــا بشــما یــاد ری کــرده ام بــاز
بشما خبر میده که اعتماد نکنید تا موجب تفرقۀ ملت نشوید.
فقرۀ دوم:
به تجربــه پیوســته دیــده شــده اســت کــه پیشــنهاداتی را کــه کــالی د لــت در جرگــه
ها قبول میکننــد بــاز هـ علمــا بــه ن اعتــراض مینماینــد .ســبب ن بــوده اســت کــه
در زمــرۀ کــال علمــا را مــردم انتخــاب نکــرده بودنــد ،اگــر چــه بــرای انتخــاب علمــا
هــیچ ممــانعتی از طــرف مــن نبــوده اســت .بــرای رفــع ایــن نقیصــه چنــان چــاره
ع
سنجیده شد کــه مجلــو دایمــی در خــود مرکــز کــه اقــال پنجــاه نفــر عضــو داشــته
از علمـــای منتخـــب مشـــهور (کـــه توســـط ســـایر علمـــای افغانســـتان انتخـــاب
خواهنـــد شـــد) ســـرداران خـ ـوانین مـــامورین صـــاحب اختصـــاص مرکـــب
خواهــد بــود ،تشــکیل میشــود تــا هــر چیــزی را کــه مجلــو کــالء فیصــله کنــد،
ع
مجلــو اعیــان فــوق الــنکر نیــز نــرا غــور خواهــد کــرد ،مخصوصــا مســائل دینــی را
ع
مــنهب حنفــی باشــد .تــا زمــانی کــه
 تــا تمامــا مطــابق احکــام شــرع شــریمجلـــو هـــنا تصـــویب مـ ـواد مـــنکور را ننمایـــد ،در معـــرض تعمیـــل گناشـــته
نخواهــد شــد در نلامنامــۀ موجــوده نیــز نچــه را مجلــو مــنکور خــالف شــرع
شــری

بیابنــد اصــالح نماینــد .اعضــای مجلــو مــنکور معــاش معقــول خواهنــد

داشت.
(یــاد داشــت نویســنده :حکومــت قبــل از انتخابــات کــالء بــرای لویــه جرگــه،
تعلیمــات شــفاهی صــادر میکــرد تــا علمــا اشــخاص صــاحب رســوخ انتخــاب
نشوند د لــت هرچــه را کــه بخواهــد بــاالی اشــخاص نــادان امضــاء کنــد بعــد بــه
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ملــت بگوی ـد کــه ایــن ق ـوانین حســب تصــویب نماینــدگان شــما اجــرأ شــده شــما
حق اعتراض ندار ید).
فقرۀ سوم:
قبل از این نیز تعیین تقرر مدعی العموم را در نلر داشت چنانچه نلامنامۀ ن به شورای
د لت ساخته شده بود .حاال کــه نــرا ملــت مطالبــه میکنــد تقــرر نهــا را تحــت یــک
نلامنامۀ معین منلور نمودم.
فقرۀ چهارم:
دخترهائیکه در خــارج بــرای تعلــی فرســتاده شــده انــد بخیــال بعضــیها رســیده اســت
کــه نهــا در ممالــک غیــر اســالمی فرســتاده شــده انــد .حاشــا کــال! نهــا در
ممالــک غیــر اســالمی نرفتــه فقــط در ترکیــه بــرای تحصــیل طبابــت مخصــوص زنانــه
که در قت ضــر رت زنهــای مســلمان مجبــور بــه عــالج از طــرف طبیــب هــای مــرد
نباشــند ارســال گردیــده انــد .مکتبــی را کــه نهــا در ن درس میخواننــد خــودم
بــنات خــود دیــده ام .مکتــب مــنکور در ترکیــه مخصــوص مخصــوص تعلــی
زنهاســت .طالبــات مــنکوره تحــت نگرانــی خصوصــی عیــال ســفیر افغــانی در
انقــره غــالم جیالنــی خــان پســر سپهســاالر مرحــوم غــالم حیــدر خــان چرخــی
میباشــند .بــرای مشــارالیها تعلیمــات خصوصــی داده شــده اســت کــه مراقبتــی کــه
برای طالبات بــا عفــت بــا عصــمت افغــان الزم اســت بــر نهــا داشــته باشــد .چــون
ایــن مســئله در نلــر عمــوم ســوء تلقــی شــده اس ـت گمــان میکننــد کــه نهــا در
ممالک ار پا به صورت هــای کــه بــرای خــان هــای افغــانی نــا مناســب اســت امــرار
حیــات میکننــد ،لهــنا محــض ممانعــت از ســوء تفــاه
ملت نها را پو خواست .
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(یادداشــت نویســنده :دریــن مســئله کــالی لویــه جرگــه اعتــراض نمودنــد همــه
ع
متفقــا از اعلیحضــرت خــواهش کردنــد کــه دختــران افغــان را بخــارج نفرســتد
پادشــاه ه ـ موافقــت کــرد .در عــوض کــال پیشــنهاد کردنــد کــه معلمــان انــا از
خــارج بــرای تــدریو دختــران بکابــل خواســته شــوند قبــول کردنــد کــه مصــارف
مکاتــب معــاش معلمــان را بپردازنــد .امــا پادشــاه بعــد از ســفر ،پــانزده دخت ـر را از
مکتــب مســتورات انتخــاب نمــود ،در قصــر اســتور مجلــو بزرگــی را ترتیــب داد،
دخترهــا را برهنــه ر بلبــاس ار پــائی ملــبو ســاخته در مجلــو بــرای خــداحافلی
حاضــر نمــود بعــد نهــا را از راه پشــا ر بــه ترکیــه فرســتاد .ایــن موضــوع تــش
انقالب را در مناطق قبائلی سمت مشرقی کشور ر شن کرد).
فقرۀ پنجم:
نلریۀ من در باب علمای دیوبند که ر د نها را در افغانستان ممنوع قرار داده بودم بــه
جهت ن نبود که مخــال

مؤسســۀ دیوبنــد باشـ بلکــه بعضــی از منتســبین دارالعلــوم

منکور بنا به نابلدی از احوال این مملکت لۀ اغراض صــاحب غرضــان گردیــده بنــام
تعلی یافتۀ دیوبند نشر مناهب مسالک مختلفه مثل قادیانی را در این مملکت نموده
حدت ملی منهبی افغانستان را اخالل مینمودند لهنا جلو گیری از ن شــده بــود.
چون این مسئله ه موجب زردگی سوء تلقی گردید من منلــور نمــودم کــه منبعــد
علمای دیوبند با شهادتنامۀ دارالعلوم منکور به افغانستان مثل ســایر علمــای دیگــر ارد
شده بتوانند.
(یادداشـــت نویســـنده :دارالعلـــوم دیوبنـــد یکـــی از مراکـــز معتبرعلـــوم دینـــی
هند ســتان بشــمار میــر د تعــدادی از افغانهــائی کــه دریــن دارالعلــوم تحصــیل
نمــوده بودنــد ،بخــاطر ســعت معلومــات خــود بــین ملــت رســوخ داشــتند در
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لویــه جرگــۀ ا ل بــا پادشــاه در مــورد نلامنامــه منــع تعــدد ازد اج منــع نکــاح
صــغیره پیشــنهادات اعتراضــات بجــا نمودنــد .بهمــین ســبب حکــ شــد کــه
تحصــیل یافتــه هــای مکتــب دیوبنــد نبایــد بــه افغانســتان بیاینــد تــدریو نماینــد.
ایــن حک ـ باعــث مخالفــت علمــای دیــن شــد یکــی از عوامــل انقــالب بحســاب
میاید).
فقرۀ ششم:
قبــل از ایــن هـ چنانچــه مجلــو علمــای قنــدهار نیــز اعتــراف دادنــد در مــادۀ (۴۰۱
الــی  )۸۰۲نلامنامــه ،جــزای عمــومی بــرای رشــوت تعیــین شــده اســت .حــاال نیــز
دقــت مخصــوص بــرای اجــرای جــزای مــرتکبین ن خــواه کــرد چــون مــدعی
العموم ها حسب مادۀ  ۳تعیین میشوند نها نیز مراقبت خواهند کرد.
(یادداشت نویسنده :در ا اخر سلطنت امان الله خان هیچ کاری بد ن گرفتن رشــوت
انجام نمیشد .زیرها برای تقرر اشخاص اجرای ظــای

نلــر بــه اهمیــت موضــوع

نرخ تعیین نموده بودند بد ن ترس بی پول میگرفتند تا جائیکه مــردم فکــر کردنــد
که این کار به اشارۀ پادشاه صورت میگیرد چــون بــر خــالف ســالهای ا ل پادشــاهی،
امان الله خان کسی را بخــاطر گــرفتن رشــوت مجــازات نمیکــرد یــا شــاید هـ ایــن
احواالت بگوشش رسانیده نمیشد).
فقرۀ هفتم:

در مسئلۀ َستر زنها در لویه جرگۀ امساله چنان فیصله شده بود که حکومت اشخاص
طوایفی را که مثل کوچی ها غیره عادت به برقع َستر ندارند اجبار به پوشیدن برقــع
نکند نیز شهری ها را مجبور به رفع حجاب ننماید .من نیز همین مقــررات جرگــه را
ع
عینا تعمیل پیر ی میکردم .تنها بموجــب فتـوای بعضــی علمــاء کــه بــه اســتناد یــۀ
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کریمه ( ال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها) جواز داده بود فقط چند نفــر دســت ر ی
خود را اندکی پوشیدند .چون بعضی مخــالفین صــاحب غــرض ایــن مســئله را بــزر
ع
نشان دادند که گویا من جبرا ر ی خانمها را برهنــه کــرده ام همچــون اخبــار تولیــد
ع
سوء تفهی نموده است بد تلقی گردیده ،من تماما ممانعــت نمــودم کــه همــان قــدر
دست ر ی خود را ه برهنه ننمایند موهای خود را نیز قطع نکنند نکرده اند.
(یادداشــت نویســـنده :موضـــوع رفـــع حجـــاب زنهــا همــواره مـــورد بحـــث قـــرار
میگرفــت .امــان اللــه خــان بــار ا ل از مولینــا عبــدالرحمن شــهید دریــن مــورد س ـوال
کـــرده ا شـــان جـ ـواب داده بودنـــد کـــه ر ی دســـت زنهـــا بجـــز از حـــاالت
ضــر ری بایــد پوشــیده باشــد چــون در غیــر ن باعــث فتنــه میگــردد .عــال ه از ن
خــالف فرهنــگ رســوم مــردم اســت اعلیحضــرت نبایــد دریــن مــورد اصــرار
عجلــه نماینــد .امــا امــان اللــه خــان همــین بیانیــۀ مولینــای شــهید را رفــع حجــاب
دانسته زمــانی کــه مجلــو د م یــا ســوم را در قصــر اســتور دائــر کــرد ،همــراه بــا
ملکــه ثریــا داخــل مجلــو شــد بعــد خطــاب بــه ملکــه گفــت :مــن بشــما امــر
میکــن کــه ایــن پــرده را از ر ی خــود برداریــد .ملکــه هــ تکــه ای ســفید
حریــری را بــا ن ر یــش را پوشــانیده بــود ،برداشــت پادشــاه بــه اهــل مجلــو کــه
مرکــب از زیــران ،صــاحب منصــبان ،هیــت سیاســی بــود خطــاب کــرد :ملکــۀ
ع
افغانســتان را رســما معرفــی میکــن  .بعــد ملکــه از تخــت فــر د مــد بــا همــه
مصافحه نمود .متعاقــب ن بــه پولیســها امــر داده شــد کــه ازیــن ببعــد هــر کجــا کــه
زنــی را بــا ر پــوش ببیننــد ،ی را بــه دفتــر پــولیو ببرنــد از ی دلیــل پوشــیدن
ر پــوش را بپرســند .اگرچــه امــان اللــه خــان از حکـ خــود بازگشــت امــا دیگــر دیــر
شده بود).
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فقرۀ هشتم:
تدریو به شرط شهادت نامه مشر ط گردیده بود .مقصد من بود که این کار ها نیز به
اهل ن سپرده شده هر کو تحت نام مــدرس موجــب گمراهــی مــردم نشــود .شــرط
شهادت نامه برای تدریو برداشته شد.
(یادداشت نویسنده :در افغانستان قبل از تاسیو دارالعلــوم مدرســه یــا نهــاد علمــی
جود نداشت علما بد ن شــهادتنامۀ رســمی تــدریو میکردنــد امــا هیچگــاه ســبب
گمراهی مردم نشده بودند .امان الله خان میخواست کــه علمــا تحــت ادارۀ حکومــت
باشند

زادانه تــدریو ننماینــد در عــین زمــان کســانیکه بــا قـوانین حکومــت ی

موافقت دارند تدریو نمایند کسی از علمای دین امر معــر ف نهــی منکــر کــرده
نتوانند).
فقرۀ نهم:
اخن عسکر که از ر ی نفــوس کــرده میشــد بــرای قرعــه عســکری نفــوس شــماری
گردیده تنکره داده میشد ،به مقصد ن بود که تمام افراد ملت به خدمت عســکری
حفاظت مملکت خود قیام داشته شامل باشــند .چــون اهــالی بــه ن راضــی نیســتند
ینده نفوس شماری توزیع تنکره را موقوف کرده اخن عسکر به صورت قومی از
ر ی تقسی کرده خواهد شد.
(یاد داشت نویسنده :اهالی افغانستان هیچ قت از قرعــه امتنــاع نورزیــده در مــدت
نزده سال سلطنت امیر حبیب الله خان نفوس شماری قرعه در تمام مملکت جــاری
بود هیچیک طائفه از این اجرا ت شکایت نکرده اند .نفرت اهالی ازگــرفتن تــنکره
این بود که در صفحۀ د م تنکره چند شرط برای افغان بودن یک شخص نوشته شــده
بود ه تحریر گردیده بود که هر شخصیکه تنکره نفوس نداشته باشد ،نکاح بیــع
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شهادت ضمانت همگی معامالت ا جــائز شــمرده نمیشــود د ائــر حکومــت
دعوای ا را نادیده گرفتـه حقــوق ا را بــاز خواســت نمیکنــد .اعلیحضــرت عــادت
کرده اند که همواره حقایق را معکوس نشان دهند همان نغمۀ خود را می سرایند).
فقرۀ دهم:
در خصوص جزای شراب نوشی مخالفین صاحب غرضان چنین اشاعه داده اند کــه
ع
حکومت قصدا از جزای شراب نوشی اغماض میکند حــال نکــه خــود مـن باالــنات
ازاین مضرت بــزر

جلــوگیری بــه هــر رنــگ کــرده ام احکــام ا امــر نلامــات

موجوده بشدت تمام جزای شراب خواران را حک نموده است .حاال چون محتسبین
منلور شدند هرکسی را که محتسب به این جنایت گرفتــار بیابنــد البتــه ســزا میدهنــد
خود من ه بالنات نرا مراقبت جدی میکن که در باز خواست ن تساحل نشود.
(یاد داشت نویسنده :در ا ائل عهد امان الله خان چند نفر بجرم شراب نوشی گرفتــار
شدند اما در ا اخر توجهی به این امر نمیشــد حتــی شــایعه بــود کــه د شــرابخانه در
شهر باز شده است اما معلوم نبود که د لت از این موضوع گاهی دارد یــا خیــر .بایــد
بگوی که کسی ندیده نشنیده بود که امان الله خان یــا مــأمورین ا شــراب نوشــیده
باشند).
فقرۀ یازدهم:
در باب محکمۀ احتساب حکومت غفلت نکرده لی برای اینکه خود احتساب ه بــا
شرایط ارکان اجرا شود ضر رت تألی

یک کتابی بزبان فارسی بوده است ،چنانچــه

کتاب منکور در زیر تألی است .از طرف حکومت ظیفۀ یک محتسب منلور شــد
ع
که تمام ا امر نواهی شریعت را دقــت کــرده شــرعا جــزا بدهــد تــا تعیــین صــورت
انتخاب فوری از طرف خود علماء محلی یکنفر که اهل این کار باشد انتخاب شود
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منلور است که به موجــب احکــام شــرعیه در مســائل تعمیــل ا امــر نـواهی دقــت
جزا بدهد.

مراقبت کنند مطابق شرع شری
ع
(یادداشت نویسنده :سابقا در افغانســتان دائــرۀ احتســاب موجــود محتســبین در امــر
معر ف نهی منکر مشغول بودند .امان الله خان این دائره را لغو نمود موظفین نرا
برطرف کرد .در اخیر ایام سلطنت خود امر کرد کــه کتــاب احتســاب بزبــان فارســی
تالی

گردد اما قبل از ن هیچوقت بفکر تعیین محتســب یــا تــالی

کتــاب احتســاب

نبود .این موضوع قتی مطرح گردید که دیگر دیر شده بود).
فقرۀ دوازدهم:
در باب تعطیل ر ز جمعه به پنجشنبه نلریۀ من این بود که به سبب تعطیــل رخصــتی
مأمورین طلبه در ر ز جمعه اکثر مأمورین طلبه در خارج شهر به دیگر امــور خــود
مشغول بوده به صلوة جمعه حاضر نمیشدند .چون رخصتی جمعه به پنجشنبه تبدیل
شد نفری منکور همه به نماز جمعه مرتب حاضر میشدند این تبدیلی ه به موجــب
فتوای علما شد که در ر ز جمعه کــار کــردن را جــائز دانســتند بســاعت نمــاز تمــام
پولیو ها بمثل محتسب مأمور بودند که دکــان دارهــا تمــام مســلمین را بــرای ادای
صلواة جمعه بمسجد سوق دهند .چون این مسئله ه اسباب زردگی بعضیها گردید،
رخصتی پنجشنبه پو به ر ز جمعه تبدیل نمودن را منلور نمودم .ر ز عرفه نیز منبعد
تعطیل خواهد بود.
(یاداشت نویسنده :تعطیل امور در ر ز جمعه مسئله ای نیست که بــه امــور دیــن تعلــق
زیاد داشته باشد ،لنا این مبحث را قدری مفصل شرح میده  .در ر ز جمعه همینکــه
مؤذن به اذان شر ع میکند خرید فر ش دیگر معامالت دنیایی حسب یــۀ کریمــه
(اذا نودی للصلواء من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکراللــه ذر ا البیــع ذالکـ خیــر لکـ
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انکنت تعلمون) ممنوع است چون برای هر فرد مســلمان کــه اجــد شــرایط باشــد الزم
است که به مجرد شنیدن اذان

قت نماز از هر کار دست بکشــند بطــرف مســجد

برای ادای نماز جمعه ر انه شده نماز را با جماعت اداء کند .حکمتی که ا تعالی در
این نماز به دیعه نهاده اینست که اهالی یک شهر در هفتۀ یک ر ز در قت ظهــر در
یک مسجد یا چند مسجد جمع شوند خطبۀ جمعه را که عبارت از حمد صــلوة
عظ نصــیحت اســت خطیــب مســجد مطــابق مقتضــیات زمــان مکــان گــاهی
میدهد ،بشنوند ازین اجتماع که موجب پیوند مستحک رشتۀ برادری بین مســلمانان
میشود نفع ببرند .بعد از ادای نماز مطابق یۀ تالیه (فاذا قضــیت الصــلواة فانتشــر ا فــی
ع
االرض ابتغوا من فضل الله الــنکر اللــه کثیــرا لعلکـ تفلحــون) هــر کــو میتوانــد
د باره مشغول کارهای دنیائی خود گردد .بعضی از علما میگویند که مسلمانان بایــد
پیش از قت در مسجد حاضر گردیده منتلر قت نماز باشند به دیگر امــور دنیــایی
مشغول نگردند ،بعضی از علما ه کار های دنیائی را قبــل از اذان نمــاز جمعــه جــایز
میدانند .چون در ر ز جمعه هر کو به قدر احوال خود کوشش میکند که با جسـ
پاک جامۀ پاک به مسجد حاضر شود این عملیه د سه ساعت قت میخواهد ،بنا
بر ن از قر ن متعدده بلکه از عهد سیدنا (فار ق االعل ) رضی الله تعــالی ر ز جمعــه
را برای تعطیل تخصیص داده اند الی حال احدی در تبدیل این سخنرانی نکرده تنها
حکومت مصطفی کمال ترکی بعــد از نکــه اعــالن جمهوریــت را نمــود ایــن تعطیــل
جمعه را ق رار مسموع به ر ز یکشنبه (ر ز تعطیل اشــغال نصــاری) نمــوده امــان اللــه
خان در سنۀ  ۱۳۴5هجری قمری تعطیــل رخصــتی ر ز جمعــه را بــه ر ز پــنر شــنبه
ع
تبدیل کرد تقریبا الی ایام اخیر سلطنت تــا قــت کتابــت اعــالن فــوق ایــن حکـ
جاری بود در ایام اخیر زمان امــان اللــه خــان ر ز جمعــه رخصــتی بــود کــه بعــد ن
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سلطنت سقوط کرد .عادت مسلمین بر این جاری شده که ر ز جمعه کار نمی کننــد
یهود ها در ر ز شنبه نصاری در ر ز یک شنبه دست از کار گرفته به مســاجد
دیر ها کنایو حاضر شده هر کدام موافق عقیدۀ خود به عبادت خالق خود مشــغول
می گردند .چنین به خاطر دارم که این مضمون از احادیــث شــریفه مفهــوم میگــردد
چه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه سل فرموده اند که( :ما در اخیر مده ایـ
الکن در شمار ا لین هستی  ،یهــود ر ز شــنبه را مقــدس دانســت نصــاری ر ز یــک
شنبه را ما ر ز جمعه را یعنی از هر د فر یق پیش قدم گناشـتی ) .مــن ندانســت کــه
امان الله خان چه منافع سیاسی یــا اقتصــادی را در ایــن تبــدیلی در نلــر داشــت هـ
همچنین ر ز های اخیر رمضــان ر ز نهـ ذی الحجــو الحــرام کــه ایــام تعطیــل بــود
موقوف کرده بود که د باره در این اعالن منلور کرد).
فقرۀ سیزدهم:
نســبت بــه برقــع چــین دار نیــز کــه بــه برقــع قنــدهاری یــا (شــامی) تبــدیل ن مناســب
دیــده شــده ،قیــد مــنکور را لغــو نمــودی  .هــر زن میتوانــد چــادری چــین دار بپوشــد
لی لباس ار پایی نباید بپوشد.
(یادداشــت نویســنده :در افغانســتان از زمانهــای قــدی برقــع یــا چــادری چــین دار
ع
بــرای زنهــا اختصــاص داده شــده بــود کــه ســرتا قــدم شــانرا میپوشــانید .بعــدا
تعــدادی از خانمهــا برقــع شــامی مــی پوشــیدند کــه کمــی بــا چــادری متفــا ت بــود
لــی چــون هــدف َس ـتر بــود ،کســی بــاالی ن اعتــراض نمیکــرد .امــا از نجــا کــه
امــان اللــه خــان خــود را پادشــاه انقالبــی میدانســت ،میخواســت در امــور شخصــی
افــراد هــ دخالــت کنــد ،از همــین ســبب چــادری چــین دار را ممنــوع ســاخت.
بعــد ازینکــه ملکــه ثریــا حجــاب را از بــین بــرد مثــل ار پــائی هــا لبــاس پوشــید،
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تعــدادی از خانمهــای دربــار شــهر کابــل ه ـ از ا تقلیــد کردنــد گــر نــه زنــان
همیشه لباسهای مطابق به فرهنگ رسوم کشور می پوشیدند).
فقرۀ چهاردم:
در باب مریدی پیری نلریۀ من چنان بود که تنها عسکریها (افسر سپاهی) بایــد در
قت مرید شدن از من اذن بخواهند ،نه سایر مردم چون این مســئله چنــان تعبیــر شــده
ع
است که من قطعا پیــری مریــدی را منــع کــرده ام ،لهــنا مــن شــرط اســتینان را کــه
محض برای نلامی ها بود نیز لغو نمودم.
(یاداشــت نویســنده :امــان اللــه خــان بــازار پیــری مریــدی را بخــاطری بســت کــه
میخواست با این ممانعت مشــایخ را بــی اعتبــار جلــوه دهــد کــه ایــن کــار ی باعــث
کد رت خاطر یکعده از مشایخ علما گردیــد نهــا هـ بــرای بدســت ردن نفــوذ
خود ،علیه حکومت امانیه به حبیب الله کلکانی پیوستند .اگر امـان اللــه خــان بــدلیل
اینکه تعدادی از مشایخ مریدان نها از راه راست اسالم بیر ن شده بودند ،اینکــار را
میکرد ،من ا لین کسی میبودم که از این تصــمی ا پشــتیبانی میکــردم لــی طوریکــه
گفت نیت ی چیر دیگری بود).
فقرۀ پانزدهم:
در بارۀ منع ازد اج طلبۀ که د رۀ تحصیل خود را پوره نکرده باشند فکر ایــن بــود کــه
تأهل مانع تکمیل تحصیالت شان میشود ،حاال که این مسئله ه درست فهمیده نشــد
این قید را نیز برداشتی .
(یاداشت نویسنده :دلیل اصلی این بود که حکومت از یکطــرف تعــدد ز جــات از
طرف دیگر نکاح صغیره را ممنوع قرار داده بــود تــا بــه تأســی از ار پــا ســن ازد اج را
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محد د کند .این موضوع شاید در ار پا مه نباشد چون همه زادند اما در افغانســتان
ع
اگر از یکطرف حجاب برداشته شود از طــرف دیگــر ســن ازد اج قیــد گــردد ،یقینــا
باعث ازدیاد شهوت فساد میگردد .از همین سبب این قوانین با مخالفت شدید مــردم
ر بر شد).
فقرۀ شانزدهم:
مکتــب مســتورات بــه فت ـوای علمــاء تأســیو شــده بــود لــی در حــال تــا زمانیکــه
مجلــو کــالء مجلــو اعیــان کــه ترتیــب صــحیح نــرا مــی ســازند معطــل
باشد...
(یــاد داشــت نویســنده :مکتــب مســتورات بــه فتـوای علمــاء نبــود چــون علمــاء علـ
ضــر ری را اجــب طلــب علــوم غیــر ضــر ری را بــرای طایفــۀ نس ـوان مبــاح قــرار
داده انــد بشــرط اینکــه طلــب علــوم غیــر ضــر ری منجــر بــه ارتکــاب تــرک فــرض
نشود).
فقرۀ هفدهم:
منع قــرض بــرای ن بــود کــه کــه موجــب دعــا ی زیــاد موجــب پــیش خــوره گــی
خســارت مــأمورین د لــت میشــد .بعضــی مــأمورین یــک گونــه صــرف نفــوذی
ه ـ در گــرفتن قــرض مینمودنــد .چــون ه ـ ســوء تلقــی گردیــد ممانعــت نــرا الغــا
نمودم.
(یادداشــت نویســنده :قــرض گــرفتن قــرض دادن در مواقــع اضــطرار مبــاح اســت
دســتگیری از محتاجــان در همــه جــا مــر ج اســت بشــرطی کــه باعــث نگــردد تــا
مقر ض سود بدهد).
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فقرۀ هژدهم:
در باب لباس چنان فهمیده شد که این حک برای هرکو جبری بوده است .این تنها
برای شهر کابل بود ،نه افغانستان.
(یادداشــت نویســنده :در موضــوع لبــاس از طــرف حکومــت امــر شــد کــه بایــد
همــه ســاکنین شــهر کابــل کــاله دریشــی بپوشــند اشخاصــی کــه از خــارج شــهر
میآینــد ،بــا لبــاس ملــی خــود داخــل شــهر شــده نمیتواننــد اشخاصــی کــه دســتار
بســر داشــته باشــند جریمــه میشــوند .دریــن ایــام مــن در زنــدان بــودم مــی شــنیدم
که اهــل کســبه مردمــی کــه زنــدگی ر زانــه شــان بــا ایــن قـوانین مختــل شــده بــود،
ازین حالــت بســیار ناراحــت شــده قیــل قــال شــان بلنــد شــد .امــان اللــه خــان بــا
این کــار هــا میخواســت نشــان دهــد کــه ی طرفــدار تجــدد اســت در حالیکــه هــیچ
د لتــی در هــیچ جــای دنیــا پوشــیدن لبــاس مخصــوص را اجبــاری نســاخته اســت.
در دیــن مقــدس اســالم نیــز لبــاس مخصوصــی بــرای پوشــیدن تعیــین نگردیــده اســت
بلکــه پیــامبر اســالم همچ ـو مســائل را بــه عــادات مــردم احتیاجــات همــان عصــر
محول کرده اند).
"بعد ازاین اصالحات رفع شــکایات میخـواه بــه شــما اضــح صــریح بگــوی کــه
مقـصد من ازاین تعــدیالت شــخص خــودم نیســت مــن أهمیــت بــه پادشــاهی خــود
نمیده بلکه مقـصدم باز محض خدمت بملك ملت عزیز خودم به دیــن تحصــیل
رضای إلهی جل جالله است .اگــر مردمــی کــه رخنــه دراتفــاق ملــت د لــت خــود
انداخته اند با جود این اعــالن دســت از مخالفـــت نکشــند ،مســؤ لیت نتــایر خــی
اسفناکی که به خودشان میرسد به د لت میرسانند دردنیا خــرت بنمـــۀ خودشــان
خواهد بود .نها نباید چـنان فکر کنند که ما بد لت ضرر رســانیدی بلکــه ایــن ضــرر
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خسارت به خــود شــان بــه ملــت شــان بــه مملکــت شــان عـــال اســالم اســت،
چـنانچـه من ه ضرر خسارت بسیار زیاد به این گونه مــردم کــه ســر مخالفــت بلنــد
کرده اند رسانیده میتوان لی تاحال هـیـچ تعرض به ایشان نکرده ام بلکه هرجا حملــه
تجا ز از طرف نها بوده است .سبب نه این است کــه مــن خســارت نهــا را عـــینا
خسارت خود میدان  .مسلمان کشی تباهی اسلحه جبه خانه برای دفــع شــرکفارتهیه
شده بود .لهنا هرچـه در باب تسلی شکایات ممکن بود نمودم چـنانچـه درین إعــالن
دیدید .در خر به یات کریمه قر ن علی که میفرمایند ( اعتصــموا بحبــل اللــه جمیعــا
التفرقوا اذکر ا نعمو الله علیک إذکنت أعداءافأل

بــین قلــوبک فأصــبحت بنعـــمته

إخوانا – التکونوا کالنین تفرقوا اختلفوامن بعد ما جائته البینات  .إن طا یفتان مــن
المؤمنین إقتتلوا فأصلحوابینهما فأن بغـت أحداهما علی اآلخرفقــاتلوا التــی تبغــی حتــی
تفيء الی امرالله  .إنما المؤمنون اخوه فأصلحوا بــین أخــویک

التقواللــه  .یاأیهاالــنین

منوا إذاضربت فی سبیل الله فتبینوا التقولوا لمن ألقی السالم لست مؤمنا -مــن یقتــل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهن خالدا فیها غضب الله علیه لعنه أعدله عـنابا ألیما.
جمالت ذیل بخط امان الله خان نوشته شده امضا گردیده است:
"یاد آوري مینمایم من تا إمروز هرچه کرده ام براي ترقی شما ملات
وبااه نیاات خیاار شااما بااوده اساات هی

اااه آرزو نداشااتم وناادارم کااه

خااالد دیاان إسااالم وشاارع شااریم کاااري بکاانم ،حاااال هاام بااراي
برداشتن تفرقه وإخاتالد یاد دقیقاه اولترمطاالبی راکاه ساوف تفااهم
واقع نموده است به صورتهای فوق إصالح نمودن را منظورنمودم".
( إمضاف امان الله خان)
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مجلو مطالب تعدیالت فوق را تائید اعالمیه ذیل را نوشت:
ازطرف علماءعلام سردار صاحبان فخام خوانین کرام دارالسلطنه کابل
"برادران بــاغیرت ملــت أفغـــانستان  -چـــون بنــا برســوء تفــاهمی کــه دربــین قطعــات
ملت د لت أفغانستان نلــر بــه اجــرای بعضــی مســائل اقــع شــد کــه نهـ اکثریــت
از تصــویب مجلــو لویــه جرگــه ملــت بــود نتیجتــا إجــرای ن مســائل موجــب
هیجــان بعضــی أقــوام ســمت مشــرقی غیــره گردیــد بدبختانــه در أکثــر نقــاط
معاملــه بــه جنــگ أنجامیــد .ایــن خــدمتگاران دیــن مبــین حضــرت ســید المرســلین
صــلی اللــه علیــه ســل فــداکاران ملــت نجیــب افغــان از ایــن إخــتالف بــین
حکومت ملــت کــه نتیجــۀ بجــز خســاره ابــدی اتــالف نفــوس جوانــان رشــید ایــن
ملــت پـــول بیــت المــال کــارتوس اد ات تحفــظ طــن از اغیــار چـــیزی دیگــر
نبــوده حالــت حاضــره تأس ـ

رمــا ضــدعمل را بر یــه کریمــه ( اعتصــموابحبل

اللــه جمیعــا ال تفرق ـوا) نشــان میدهــد ،متــأثر شــده بیانیــه فــوق کــه از حضــورذات
شــاهانه بــه ایــن خــدام دیــن د لــت قرائــت شــد کــامال موجــب اطمینــان دیــده –
لهــنا بوظیفــۀ ایمــانی خودهــا بموجــب یــو شــریفه ( إن طائفتــان مــن المــؤمنین
إقتتلوا فأصــلحوا بینهمــا) عمــل نمــوده بعــد ازاینکــه اعــالن پادشــاهی بــا تعهــد دایمــی
ن بــه تردیــد مطر دیــت مســایل منکورکــه ظــاهرا موجــب اضــطراب ملــت دیــده
میشــد شــرعا ایمانــا عقــال ایــن قیــام د ام مخالفــت نهــا را بــر علیــه حکومــت
جــایز ندانســته هــدایت شــرعی اســالمی میــدهی براینکــه چـــون هــیچ شــبهه شــرعی
را ازطــرف خــود شــما ملــت بعــداز نشــر اعــالن هــنا نمــی بینــی کــه اســباب نــزاع
ملــت بــا حکومــت باشــد – میبایــد اطاعــت پـــادشاه خــویش را مطــابق بــه یــۀ
عـــلیمه (أطیــع اللــه أطیع ـوا الرســول ا ل ـولومر مــنک ) نمــوده مملکــت ملــت را
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ازیــن تلفــات جــانی مــالی خجالــت دشــمنان خــارجی ارهانیــد تــا موجــب
خسران دنیا

خرت شما نشود .

پـنجشنبه هشت ماه رجب المرجب  ۱۳۴7هـ ق
امضــاء
محمد صادق المجددی  -ساکن شوربازار مشهور به حضرت صاحب شــوربازار (ایــن
عبارت بعد از امضای من ازطرف حکومت نوشته شد تا شورشیان بفهمند که من زنده
هســت

بـــا حکومـــت شـــتی کـــرده ام) .رئـــیو تمیـــز قاضـــی محمـــداکبرجان–

مالعبدالحمید مــالی تنگــی ســیدان – ســردار محمــد یــونو خــان  -رئــیو محکمــه
مامورین عبدالغـفارخان  -سی

الرحمن از علمای مهاجرین  -میر محمد حســین -

محمد سـر ر  -دین محمد  -سردار محمد عـــثمان خــان  -عبــدالرحی

عبــدالرب

پـسران فضیلت همراه حاجی عبــد الــرازق مرحــوم  -خــادم الفقــرا غــالم جضــرت -
غالم محمد معل .
بیانیـــۀ اعلیحضـــرت ایـــن اعالمیـــه ازطـــرف حکومـــت در یـــك طومـــار کـــه
۲۱۰ســانتی طــول  ۳۳ســانتی عــرض داشــت چــاپ شــده بواســطۀ طیــارات
پـوســـته بهمــه نقــاط مملکــت در ر زجمعــه توزیــع گردیــد .امــان اللــه خــان بــا
همگــی هیــأت حکومــت مــامورین منتلــر نتیجــه تــأثیر ایــن اعــالن بودنــد لــی
هیچ نتیجۀ ن معلوم نشد.
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مالقات سااوم با امان الله خان
خواســتند .همینکــه

ر ز شنبه  ۹رجب  ۱۳۴7باز من ســردارعثمان خــان را بــه ار
ع
داخل ار شدی  ،موترمستقیما نزدیک گلخانه توق کــرد مــا بــا رهنمــائی یکنفــر
داخل گلخانه متعاقبا به اطاق کار اعلیحضرت رفتی  .امــان اللــه خــان بــاالی کرســی
پیش ر ی دفتر کارشان نشسته بودند .در پهلوی پادشاه بــرادر شــان عنایــت اللــه خــان
ع
معــین الســلطنه نشســته بــود .عال تــا در اطــاق عبدا حــد خــان زیــر مالیــه ،حــاجی
شهنوازخان بعضی از زراء سرمنشی مصاحبین أخد موقــع نمــوده بودنــد .ســردار
محمد یونو خان چـند نفر از علما ه حضورداشتند .من ادای ســالم نمــوده بــه
اشارۀ پادشاه طرف راست ا نشست

سردارمحمد عثمان خــان هـ در پـــهلوی مــن

نشـســـت .بعــد از احـوال پـــرسی مختصــر ســکوت عمیقــی مجلــو را احاطــه کــرد.
نمیدان چه مدت گنشت اما حو کردم که تغییراتی در شرف قوع است .بعد امان
الله خان با حسرت سر خود را تکان داد گفت:
"نمیدان من با ملت أفغـان چـه کرده ام که همگی برمن شورش انقالب کرده بــا
من جنگ میکنند".
سردارعثمان خان ازکرسی خود برخاسته گفت :اگراجازه باشد من جواب این سوال
اعلیحضرت را از ر ی راستی صداقت میده  .امــان اللــه خــان گفــت بفرمائیــد
اجازه هست .سردار عثمان خان دستار خود را برداشته برزمین زد بعد گفت:
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"اعلیحضرت سوال کردند چـرا ملت افغان با اعلیحضرت میجنگنــد؟ مــن جـواب را
عرض میکن  :ده سال پیش اعلیحضرت مدعی سلطنت شده نصــرالله خــان را در
اقعۀ قتل امیرحبیب الله خــان شــهید امــر کننــدۀ قتــل رئــیو انقالبیــون ن قــت
دانستند .در ن زمان شما درخانوادۀ سلطنتی رتبه چهارم را داشــتید .پــیش از شــما
سردار نصرالله خان ،بعد عنایت الله خان بعد از ا شان حیات الله خان بعد از ایــن
سه نفر شما مستحق سلطنت بودید .در ن قــت تمــام ملــت افغانســتان ،از هــر طبقــه
بحضور شما سر خود را خ کرده شما را به پادشــاهی قبــول کردنــد .بعــد نصــرالله
خان را با همه صاحب منصبان عائله سلطنتی را که در جــالل بــاد محبــوس بودنــد،
بحضور شما ردند .در ن قت اعلیحضرت چه خدمتی بــه ملــت افغانســتان کــرده
بودید که همگی یکدل شما را بعنوان پادشــاه خــود قبــول کردنــد بخــاطر بــر تخــت
نشستن شما به همدیگر تبر یک میگفتند؟ خودم جواب میده  -در ن قت شــما بــا
اعیان علما مشایخ خوانین محبوسین مثل یک برادر غمخوار شفقت محبــت
مینمودید قلوب همه را با احسان مالطفــت خــود اســیر کردیــد .در مقابــل محبــت
های تان ،همه کمر بسته در خدمت شما بودنــد اطاعــت از شــما را اجــب دیدنــد.
بعد از چهار سال همــۀ نــان را از خــود زرده ســاختید افــرادی را کــه ســابقۀ نیــک
نداشتند در د لت خود جای دادید

نها ه تا جائیکه توانستند بین شما ملت نفــاق

انداختند .نتیجه ایــن شــد کــه ارازل ا بــاش بحضــور شــما تقــرب حاصــل کــرده
حکومت را اشغال کردند .مــن محمــد عثمــان نواســۀ امیرعبــدالرحمن خــان هســت
امر ز نان شب ر ز خود را ندارم .بعد دستار خود را تا خر باز کرده بــه امــان اللــه
خان نشان داده گفت اینست حالت محمد عثمان که سلسلۀ نسب با امیر عبــدالرحمن
خان جد شما مسا یست ،اما امر ز نهائیکه حتی پدر خود را نمیشناسد صاحب عزت
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جالل منصب هستند .از همین سبب حاال که شما بمعا نــت احتیــاج داریــد از
این چنین اشخاص کمک میخواهید ،اینهــا بکمــک شــما در میــدان جنــگ ســربازی
نمی کنند ،چون دمهائی بی شرم حیا اند که فقط حیات خود را غنیمت میشمارند.
بخاطر همین است که ملت از شما ر ی گردانیده است .خالصه اینکــه اعلیحضــرت
اگر فکر کنند همان ر یۀ دهسال قبل خود را درپیش گیرنــد ،فایــده اش را خواهنــد
دید ".درین قت عنایت الله خان با لهجۀ عـتاب میزگـفت:
"سردار صاحب زیاده ازحد تجا ز کردید ".سردار عثمــان خــان کــه بســیار عصــبانی
بود ،به عنایت الله خان گفت:
" قای عنایت الله خان – شما فکر میکنید که اگر امان الله خان از تخت بیافتد ،شما به
تخت نشسته افغانستان را اداره می نمائید ،من به صراحت برایتان میگوی که نلرتان
باطل است .شما در افغانستان از ابتدای نوجوانی تــا بحــال بــا کــی محبــت احســان
کرده اید؟ نی نی شما را کسی به د توت نمیخرد .هر بالئیکه در خاندان شما هست
همین اعلیحضرت امان الله خان است یعنی شخصی که قابلیت سلطنت را دارد .بعــد
از ا دیگر کسی نیست که زمــام افغانســتان را بدســت بگیــرد .شــما مرحمــت کــرده
ساکت باشید بگنارید کــه مــن اعلیحضــرت را ار خرابـی ا ضــاع ملــت مملکــت
اق

نمای "...

بعد از بیانیه سردار عثمان خان من از کرسی خود برخواسته گفت :
" نچـه را که الزمۀ گفتن بود بیان کردید ،من گمان میکن که اعـلیحضرت مــا شــما
را برای کدام ماموریت احضار فـرموده اند پــو بهتراســت ازگفتــار بــه کــردار شــر ع
کنی  ".اعـلیحضرت بیکی از حاضرین إشاره کردند که د چوکی را رده نزدیک
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به کرسی شان بگنارد .بعد امر فرمودند که بنشینی  .من استفـسار کردم که مرا بــرای
چـه مأموریت طلب فرموده اند .اعلیحضرت گفت:
"میخواه شما بحیث رئیو مناکره بمعیت سردارمحمد یــونو خــان ســردار محمــد
عثمان خان صاحبزاده صاحب مؤسئی د سه نفر ازعـلما بــه مالقــات بـچـــه ســقو
رفته برایشان بگوئید که من مواد نلامنامه را که فکــر میکــردم باعــث شــورش شــده،
منسوخ نمودم ذریعۀ طیاره اعــالن همــه جــا تقســی شــد .بعــد از تعــدیل اصــالح
اساسنامه دلیل دیگــری بــرای جنــگ جــدال جــود نــدارد ،پـــو چـــرا إنقالبیــون از
شورش خود دست برنمیدارند چـرا از قتل برادران مسلمان خود امتناع نمی رزنــد".
گفت :
"این نلراعلیحضرت خیلی درست است لی ما از کــدام طریــق میتـوانی بــا شورشــیان
مالقات کنی ؟ قتی جنگ جاری هرد طرف بــه همــدیگر حملــه میکننــد ،چطــور
ممکن است که من دیگر اعضا از بین باران گلوله توپ تفنگ عبــور کنــی ؟" امــان
الله خان قدری فکر کرده گفت" :نلر شما چیست؟" گفت :
"بهتر است که من یك مکتوب ازطرف خود برای سرکرده های شورشییان نوشــته از
نها طلب متارکه را نموده برای مالقات تعیین زمان مکان بخواه  ".امان الله خان
گفت خوب است .بعد من از باالی میز کار امان الله خان یک رق کاغــد را گرفتــه
بعنوان حبیب الله سید حسین علماء مشایخ سمت شمالی مکتوبی را باین مضــمون
نوشت :
(مــن ســردارمحمد یــونو خــان ســردار محمــد عثمــان خــان بــا چـــند نفــر ازعلمــا
ازحضوراعلیحضرت برای مناکره با شما تعیین شده ای  .بعد از نکه اعلیحضرت مواد
ع
نلامنامه را تعـدیل نمودند یقینــا کــه شــما همگــی اعالنهــا را مالحلــه کردیــد ،ایــن
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ع
جنگ جدال قتل قتال برای یندۀ مملکت مضر شــرعا ناجــایز شـــمرده میشـــود.
لنا میخواه که شما جنگ رامعطــل کنیــد از طــرف حکومــت هـ جنــگ معطــل
میشود .شما مکان زمان را برای مایان تعیین کنید تا با جمیع سرکرده گان مالقــات
در موضوع صلح با شما مناکره کنی تا اگر خدا بخواهد این جنگ خانگی کشــتن
برادران مسلمان تمام شود).
بعد ازمالحله تصویب اعلیحضرت ،من سردار محمد یونو خان ســردار محمــد
عثمان خان مکتوب را إمضاء کرده بدست حاجی عبدالغـفارخان قافله باشی پـــسرمال
یو الدین خان دادم که برای بچـــه ســقو همراهــان ا بفرســتد .خــودم از حضــور
اعلیحضرت إجازه رخصت خواست  ،فرمودند کجا تشری

میبرید عرض کــردم کــه

باطاق زیر دربار رفته منتلر جواب مکتوب خود میباش گفتند خوب است .حــاجی
عبد الغفار خان مکتوب را گرفته از راه ده یحیی که خارج منطقۀ جنگ بــود بــه ده
کیپک از نجا به با باال که مقر فرماندهی حبیب الله کلکانی بود رفت مکتوب را
برایش رسانید.
تمام ر ز را در ار

به انتلارجواب سپری کردی  .باالخره بعد از نمازشب شنیدم کــه

حاجی عبد الغفار خان بحالت فالکتبار بازگشته .ی را بحضور امان الله خان حاضــر
ع
نمودند بعد ازتقریبا یك ساعت زیر دربار مکتوبی را که جبیب الله بجـواب نوشــته
بود بمن داد که متن ن این بود:
"الحمد لله النی امرنا بالخر ج علی المرتد النندیق .امــان اللــه خــان از دیــن اســالم
مرتد شده جزای مرتدین قتل است لنا ما نمی توانی باشخصی که ا را مرتــد میــدانی
صلح یا مناکره صلح را بمیان بیا ری  -برای شــما نــه زمــان نــه مکــان تعیــین کــرده
میتــوانی – مایــان الــی حــال گمــان میکــردی کــه شــما (اینجانــب) بطوراضــطراری
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مجبوریت در مرکز کابل اقامت دارید لی این مکتوب شما بما نشان داد که شــما از
اعمال امان الله خان راضی خوشنود هستید .بنابر ن برایتان اخطار میشود که قـــتیکه
قوای مایان کابل را اشغال کنند شما از افراد صاحب منصبان امید مرحمــت شــفقت
را بخاطر خود نداشته باشید ".مکتوب را د سه نفرازعلما امضأ بـچـه سقو ُمهرکرده
بودُ .مهرا بشکل مثلث این عبارت در ن نوشته شــده بــود( :خــادم دیــن رســول اللــه
امیرحبیب الله).
بعد از قرائت مکتــوب از زیــر دربــار پـــرسیدم کــه حــال از طــرف اعلیحضــرت چــه
امراست .اظهــار نمــود کــه اعلیحضــرت مکتــوب را مطالعــه فرمــوده امرکردنــد کــه
بمطالعۀ شما برسان

بشـما امــر نمودنــد کــه بمعیــت زراء سردارصــاحبان مجلــو

تشکیل داده دراینکه حکومت چه باید کند ،باه مشوره نمائیــد .مجبــورا بــه اطــاق
دیگر که محل اجتماع اشخاص ذیل بود ،رفــت  :ســردار محمــد یــونو خــان ،ســردار
محمــد عثمــان خــان ،عبــدالهادی خــان ،مولــوی ســی

الرحمــان خــان ،قاضــی عبــد

الغفا رخان ،محمد اکبر خــان رئــیو محکمــه تمیــز ،مولــوی عبــدالرب مولــوی عبــد
الرحی پسران حاجی عبدالرازق مرحوم ،مال محمد بـــدیر ،میــرزا محمــود خــان ســابق
زیر مالیه چـند نفر دیگــراز زیرهــا أعیــان مــن .هرکــدام نلــر میدادنــد ،بعضــی
میگفـتند که الزم است یکبار دیگره با شورشیان مناکره کنی  ،تعــدادی هـ معتقــد
بودند که مناکره فائده ندارد حکومت باید بشدت فتنه را ســرکوب نمایــد اقامــت
گاههای شورشیان را بمباران کند اما من سکوت کــردم .اعضــای مجلــو ازســکوت
من تعجب کرده گفتند :شما چـرا اظهار نلر نمیکنید؟ گفت من سه نلر دارم:
ا ل :اعلیحضــــرت

زراء حــــد د ده ر ز اســــت در پـــــشت دیوارهــــای ار

محصورهســتند معلــوم نیســت کــه ایــن حالــت چنــد ر ز دیگــر د ام خواهــد کــرد.
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بنلرمن فردا اعلیحضرت لباس جنگ را در برکرده خــودش بــاالی شورشــیان حملــه
کند .این کار د نتیجه ببار خواهد رد  -یا خدا ناخواسته اعلیحضــرت بقتــل میرســد
لی نام نامی شان بصفت یك پادشاه باعزم شجاع کــه تــا نفــو خــرین از رمانهــای
خود دفاع نمود ،درصفحات تاریخ بطور ابدی بجا میمانــد .اگراعلیحضــرت دریــن
ع
جنگ غالب شوند یقینــا شورشــیان ســمت مشــرقی از شــنیدن ایــن جــرأت شــجاعت
پادشاه ،معنویات خودرا باخته فرار میکنند.
اعضای مجلو از نلریۀ ا ل من تعجب نموده گفتند که این عمل یك اندازه جنــون
میخواهد لنا در مورد نلریۀ د م استفسارنمودند .گفت :
د م :قراریکه من خبر دارم افراد عسکری در میــدان جنــگ جــز اینکــه قــت خــودرا
ضایع کنند کار دیگر ندارند .نها ر زها تفنگهای خود را بطــرف ســمان گرفتــه بـه
هوا فیرمیکنند شبها بــا شورشــیان بــه تمــاس شــده مرمــی هــای خــود را بــرای نهــا
میدهند .چون حکومت برایشان درین ده ماه خر معاش خوراک پوشــاک کــافی
نداده نها ه عالقه ای به جنگ ندارند .بنلر من اگر فردا پادشاه تعدادی از افــراد بــا
ع
نفوذ نلامی غیرنلامی را احضار شخصا با ا شان مالقــات نماینــد بــا مهربــانی بــه
ایشان بفهمانند که (خزانۀ مملکت برای این ر زها جمع ری شــده شــما کــه افــراد
همین مملکت هستید هرکدامتان درمال حکومــت شــریك ســهی شــمرده میشــوید
َ
برای حفاظت ازین اموال نزد خدا ند خلق مسؤ ل هستید .من ازاحـوال احتیاجــات
شما بــا خبرهســت حــاال بــرای هــر کــدام شــما بیســت پـــوند طــال را بطــور بخشــش
منلورکردم که تسلی شوید .برای غیرنلامی هائی کــه تفنگهــای حکومــت نــزد شــان
است همان اسلحه را بطور انعام برایشان بخشیدم برای هر کدام شما فرمان پادشاهی
را دادم که اگر کشته شوید ،د لت برای بازماندگان تــان اگــر زنــده مراجعــت کنیــد
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برای خود تان معاش معقول منلورمیشود ،اما از شما میخواه که بصــداقت راســتی
در فر نشاندن این تش نفاق کوشــش نمائیــد در مقابــل بچــه ســقو از د لــت دفــاع
کنید .حاال برای هرکدام پـول انعام فرامین را تسلی کنند ).بعد ادامه دادم:
"من با ک مال اطمینــان گفتــه میتـوان کــه در ظــرف د ســه ســاعت قـوای حبیــب اللــه
پـراگنده میشود چون افراد نلامی غیرنلامی بجدیت مشغول جنگ گردیده میدانند
که اگر شکست بخورند بچه سقو همراهانش تقنگ هارا از دستهایشــان پـــوندهای
طال را از جیبهایشان میدزدند ".زیرمالیه میرهاش قا بجواب من گفت:
"درین فرصت زارت مالیه نمیتواند که خزانۀ مملکت را خالی جیب های عســاکر را
ُپرکند درین قت به صالح نیست ".گفت :
" قای زیر اگر این تدبیر را عملی نکنیــد د نتیجــه از ن حاصــل خواهدشــد  -قـوای
حکومــت شکســت د لــت ســقوط خواهــد کــرد .بعــد شورشــیان مــی ینـد شــهر
قصرشاهی را متصرف شده خزانۀ مملکت را به یغما خواهند برد .من اعتقاد دارم که
عسکرها بعد از گــرفتن انعــام فــرامین مرحمــت میــز پادشــاه شکســت نمیخورنــد
شکست شورشیها حتمــی اســت .بعــد از ن زارت مالیــه حکومــت میتوانــد کــه در
ظرف یکماه این پول را از ملت از طریق مالیه د باره به خزانه د لــت بگــنارد ،بنلــر
من این تدبیر معقول به صالح د لت اســت ".رفقــا بعــد از شــنیدن ایــن موضــوع د
دسته شدند  -علما مشایخ با من موظفین د لــت طــرف زیرمالیــه را گرفتنــد .بعــد
همه سوال کردند که راه سوم چیست .من کــه خیلــی از ا ضــاع مــأمورین حکومــت
زرده خاطربودم میدانست که نها میخواهند امان الله خان اسیر یا فراری شــود ،لــنا
با عصبانیت دستار خود را بدست گرفته باالی میزگداشته گفت :
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"سوم :رای سوم این است که اعلیحضرت از سلطنت استعفاء نمــوده بهرطــرف کــه
میخواهد بر د بگنارد که ما اهالی شهرکابل فکری بحال خــود کنــی  ".ســخنان مــن
مثل صاعقه براهل مجلــو نــازل شــد هرکــدام بــا چـــش

ابــر بــه همــدیگر اشــاره

میکردند .قاضی محمد اکبرخان رئیو محکمه تمیز بمن خطاب نموده گفت:
" قتیکه اعلیحضرت از پادشاهی تنازل کند من شما چـه کار خواهی کرد؟" گفــت :
" قای عزیز شما یك نفر عال

من یکــی از جملــه مشــایخ هســتی هیچـــکاری کــرده

نمیتوانی بلکه هرد بکنر مسجد نشسته منتلرمیشوی که بچـه ســقو مــده برتخــت
پادشاهی جلوس نماید .نوقت پـولیسها میایند مــا را بقصــر شــاهی میآ رنــد .مــا هـ
بحضور بچـه سقو رفته سلطنت را برایش مبارک میگوئی  .محمد اکبر خان با لهجۀ
تند گفت:
"شما اختیار دارید لی شرف من اجــازه نمیدهــد کــه دســت یــک راهــزن را گرفتــه
برایش سلطنت را تهنیت بگوی  ".منه با عصبانیت گفت :
"ده ر ز میشــودکه جنــگ جاریســت هفــت ر زمیشــود کــه شــما تفنــگ را بشــانه
قطارمملو ازفشنگ را بگردن خود یخته اید اما درین ده ر ز یك فیر ه بــه دشــمن
نکرده یکقدم بطرف میدان جنگ برنداشته اید .فردا ه جنــگ ادامــه دارد ،ببیــن
که شما چـند نفر را بقتل میرسانید خودتان چـند زخ می خورید ،اگر شــرف شــما
حکومت سقویها را تحمل نکنــد پــو بایــد یــا کشــتن یــا کشــته شــد ن را انتخــاب
کنید ".این بحث تند من با رئیو محکمه تمیز باعث انحالل مجلــو شــد همگــی
بد ن نکه به نتیجۀ عملی برسی بخانه های خود رفتی  .دریــن شــبها خانقــاه مملــو از
پناه گزینان است.
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یکشنبه ده رجب  ۱۳۴7هـ ق
امر ز مشوش هست چون میدان که تعدادی از اعضــای مجلــو تفصــیل مــناکرات
دیشب مخصوصا نلر یات مرا بحضور أمان الله خان رسانیده گفته اند کــه محمــد
صادق میخواهــد شــما از ســلطنت اســتعفا دهیــد تخــت پادشــاهی را بــه حبیــب اللــه
کلکانی بگنارید .طبیعی است که این خبر موجب غضب أمان اللــه خــان گردیــده
شاید فکرکنــد کــه قتــی حضــرت شــوربازار میخواهــد مــن اســتعفا داده فــرار کــن
بهتراست که قبل از خود ،ا را بقتل برسان  .لیکن از نجائی که خدا ند (ج) حافظ
حقیقی است بد ن ارادۀ ا تعالی برگی از درخت نمی افتد ،این بار ه مرا محفــوط
داشت .د ر ز دیگره با همین جنــگ گریــز در شــهر بپـــایان رســید .حکومــت
درهـمین ر ز زلمی خان ختک خــان منگــل ،د ســه نفــر از ســرکرده گــان ردک
رؤسای قوم احمد زائی را خواسته بعد از مفاهمه برای هرکدام مبلغی پول بخشــیده
از نها خواست تا به کوه علی باد که مرکز قـوای شورشــیان بــود حملــه کننــد .ازیــن
موضوع خوشحال شدم دانست که تا اندازه ای از نلریات مــن اســتفاده کـرده انــد.
نها ه بعد از غر ب فتــاب هجــوم بــرده کــوه علــی بــاد را از نــزد قـوای ســقویها
گرفتند قصر با باال را که محل بود باش حبیب الله بود هـدف گلوله قرار دادنــد.
حبیب الله که زخمی شده بود مقا مت نتوانسته قبل از طلوع فتاب قوای خــود را از
تپـه بی بی مهر  ،میدان طیاره دیگر جاهــا جمــع نمــوده بطــرف کوهــدامن رفتنــد
اهالی شهر از شنیدن صدای تــوپ طیــاره راحــت شــدند دکانــدارها دیگــر اهــل
کسبه با خاطرجمع مشغول کســب کــارخود شــدند ،مــأمورین بــه د ایــر حکــومتی
حاضر شده تعدادی از اهالی شهر برای تهنیت بطرف قصر شاهـی ر ان شدند.
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ماالقات چاهارم با امان الله خان
من ارجمندی سناء معصوم سردار محمــد عثمــان خــان هـ بــرای تهنیــت بــه ار
رفتی  .قتیکه به اطاق زیر دربار داخل شده توسط یکی ازحاضــرین بحضــور امــان
الله خان احوال فرستادی  ،نامبرده باز گشته گفت که اعلیحضــرت میخواهــد شــمارا
مالق ات کنند .هرسه نفر به گلخانه رفته دیــدی کــه امــان اللــه خــان منتلــر ماســت.
عبدالعزیزخان زیرحربیه عبدا حد خان زیــر داخلــه هـ حضــور داشــتند .بعــد از
چـند دقیقه سردار محمد عثمان خان از زیر حربیه پرســید کــه یــا قـوای نلــامی کــه
دزدان را تعقیب میکردند از حد د قلعه مراد بیگ گنشته اند؟ زیر حربیه گفت کــه
عساکر تا بحال حتی یکقدم ه دزد ها را تعقیب نکرده اند اما همین امر ز فردا یــك
فرقه منل را برای سرکوبی گرفتاری نها سوق میده  .سردار عثمان خــان بــا تعجــب
پرسید :یا زارت حربیه نمیتواند سه چـــهارصد نفــر را بــا ماشــیندار توپهــای خفیـ
توسط موترها همین ساعت برای از بین بردن نها بفرستد؟ زیر حربیه گفــت کــه ســه
چـهار صد نفرکافی نیست باید بتعداد زیاد عساکر منل فرستاده شود.
سردار صاحب گفت که من محاربات زیادی را دیده ام که تعداد ک عســکر توانســته
است لشکرشکست خورده را تعقیــب کنــد تــا د بــاره جمــع نشــوند .بایــد از فرصــت
استفاده کرده همین حاال سه صد نفر از افراد عسکری را امر کنید که دزدها را تعقیب
کنند نگنارند که نها در قلعه مرادبیگ یا دیگر قریه ها باز بد ر حبیب الله کلکانی
جمع شوند .اما زیر حربیه نمیدان بکدام دلیل با تبس جـواب داد کــه زارت حربیــه
نمیتواند امر ز یك نفرعسکر را ه بطرف قلعه مرادبیگ ســوق دهــد شورشــیان هـ
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بهمین ز دی د باره یکجا شده نمیتوانند .عال ه از ن برای اینکــه نهــا نتواننــد تجمــع
کنند ،طیاره ها را امر داده ام که قلعه مراد بیــگ هرجــای دیگــری را کــه انقالبیــون
باشند ،بمباران نمایند ،شما خاطر جمع باشید .امان الله خان هـ تقریبــا بــا زیرحربیــه
موافق بود .در راه بازگشت به سردار صاحب گفت که زیرحربیــه بــه امــان اللــه خــان
اعتماد ندارد چـنین معلوم میشود که در افغانستان انقالب خواهد شد.
بز دی حبیب الله افراد خود را در قلعه مراد بیگ جابجا کرد اهالی ســمت شــمالی
را باخود متفق ساخته به مشورۀ شیرجان خان ،محمد سر ر خان ،عبــد الغـــفورخان
دیگر سرکرده گان کوهدامن ،کوهستان ،تگاب نجراب برای هجوم بکابل مادگی
گرفتند .حکومت امان الله خان ه قوای مجهزی ترتیب داد تا بر نها حمله کنــد .در
همین حال از سوی مشرقی خبرهای نگران کننده رسـید که قوای حکومت از کابل تا
جالل باد در نقاط مختل

محاصره شده انــد ,علــی احمــد خــان بــرای خــود تــالش

میکند رؤسای اقوام خوگیانی شنوار را بنام جرگۀ قومی جمع کرده با نهــا راجــع
به پادشاهی خود مناکره میکند .بدستور امــان اللــه خــان ،محمــد گــل خــان شــیر
احمد خان به جالل باد سفر کردند بعد از مالحلۀ احواالت نجا بکابــل مراجعــت
کرده به امان الله خان به صراحت اظهار کردند که درسمت مشرقی قوای حکومــت
ر به سقوط است ممکن نیست که از شورشها جلوگیری شود .امان اللــه خــان یقــین
کرد که فتاب سلطنت ا بــز دی غـــر ب میکنــد ،بنــابر ن تصــمی گرفــت تــا خزانــۀ
مملکت را از کابل بقندهار انتقال دهد پـوندهای طال ا راق مالیه را توسط موترهــا
بقندهارفرستاد تا اگر مجبور به فرارشود در قندهار با اقوام درانی متفق شــده د بــاره بــه
کابل حمله کند.
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زارت حربیه مشغول تهیه عساکر تجهیزات شد یک فرقه را ماده نمود تا از چنــد
طرف شکردره کلکان را محاصره کنند راه بازگشت شورشیها را قطع نموده

نها

را در قلعه مراد بیگ محاصره دستگیر نماید .محمد لیخان کیل امــان اللــه خــان،
زیرحربیه عبدالعزیزخان ،جنرال محمود سامی جنرال محمد عمرخان هــر کـدام از
چند طرف این فرقه را راهنمائی اداره میکردند .امان الله خان درین ایام نســبت بــه
جنرال محمود سامی رئیو قول ارد ی مرکز بد گمان شده امر کرده بود کــه بــاالی
خدمت حاضرنشود زیرا فکر میکرد که ی با شورشیها مرا ده دارد .هر ر ز طیاره هــا
کوهدامن قلعه مراد بیگ را بمباری میکردند توپها به قلعه مراد بیگ دیگر نقاط
تشباری میکردند اما نتیجه نداشت .حکومت همه ر زه دربازارها اعالن ها را نصب
میکرد

مردم را از شکست شورشیها در جالل باد پراگنده شدن قوای حبیب اللــه

در کوهدامن بشارت میــداد .اهــالی کابــل تــا انــدازۀ مطمــئن شــدند .مجلــو أعیــان
جلسات خود را منعقد نموده صرف به سخنرانی ا قات خود را می گنراندنــد .هـوا
ه سرد شده همه از نبود سائل برای رفع سرما شــکایت دارنــد .نبــود بــرق باعــث
تعطیل کارخانه ها گردیده ،تنها کارخانۀ فشنگ سازی را توسط تــش نمــودن چــوب
فعال نگاهداشته اند .یکر ز سردار عثمان خان برای گفتند که عبدالهادی خان رئیو
اعیان میخواهد با شما مالقات کند تــا دلیــل عــدم شــمولیت تــان در مجلــو اعیــان را
بداند .گفت "هر قت خواســتند ،مــن بــرای مالقــات بــا ا شــان حاضــر هســت امــا در
مجلو اعیان بطور رسمی شامل نمیشوم .اگر عبدالهادی خان از شــما راجــع بــه ایــن
موضوع سوال کرد ،بگوئید کــه محمــد صــادق المجــددی میگویــد کــه مــن ریاســت
مجلو اعیان را درین فرصــت قبــول نمیکــن  ،پــو عضــویت مجلــو زیــر دســتی
عبدالهادی خان را چطور تحمل خواه کرد .در مجلسی که من حاضــر باشـ  ،اگــر
210

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

عبدالهادی خان را به عضویت ن مجلو بپــنیرم ،بایــد از مــن ممنــون باشــد .ســردار
صاحب اصرار کردند که مالقات با ی ضرر ندارد ا فردا بمنزل من می یــد ،اگــر
شما ه بیائید ،خوب میشود .منه قبــول کــردم .فــردای نــر ز بــا عبــدالهادی خــان
مالقات کردم ا شان را قانع ساخت که از شمولیت مــن در مجلــو اعیــان صــرفنلر
کند من تنها بطور غیر رسمی در بعضی جلسات حاضر میشوم.
در خالل این ر زها احمد علی خــان کــه از ابتــدای هجــوم شورشــیان بکابــل جبــل
ال سراج ،حاک کالن کوهدامن کوهستان بود ،در ریزه کوهستان در منــزل یکــی از
مشایخ پناهنده شده بود ،از راه تگاب کوههای صعب المر ر را طی کــرده ،از طریــق
خاک جبار بتخاک بکابل مد .د لت این ر د منهزمانۀ ا را فتح نصرت جلــوه
داد تبلیغ کرد که بکمک احمد علی خان قوای سقویها سقوط کرده اکنون راههــا
بسوی کوهدامن امن اســت .جنــاب حــاک صــاحب هـ ایــن شــایعات را تائیــد مــی
کردند .در همین حــال بــین عســاکر ســقوی ،شــیر جــان خــان محمــد ســر ر خــان
اختالفات بوجود مد شیر جان خان چند نفر را مامور ساخت تا محمــد ســر ر خــان
را بقتل برسانند .دلیل ن نفوذ اعتبار محمد سر ر خان نزد حبیب الله کلکــانی بــود
که به ا لقب زیر خود مختار را داده بود .همان بود کــه محمــد ســر ر خــان توســط
اشخاص نا معلومی که در نیمه شب بخانۀ ی رفته خود را فرستاده های خادم دیــن
رسول الله معرفی کرده بودند ،بقتل رسید فــردای ن جنــازۀ ا بــا احتــرام بــه تگــاب
انتقال داده شد .ر سای قوم صافی که محمد سر ر خان یکی از بزرگان ن قوم بــود،
از این حالت بسیار متاثر شدند امــا قتــل ی تــاثیری بــر حبیــب اللــه کلکــانی نکــرد
بز دی لقب زیر مختار را به شیر جان خان داد .شیر جان خان که مــرد عاقــل بــود
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در عین زمان برای منصب جاه بسیار حرص داشت ،بخاطر جمعی عساکر سقوی را
د باره تنلی نمود شبانه باالی قوای حکومت حمله کرد.
در کابل فیض محمد خــان زیــر معــارف هـ اطفــال مــدارس مــامورین زارت را
همراه با عساکر برای نمایش فرستاد .پسر های جـوان در لبــاس عســکری شــعر هــای
ح ماسی ترانه های جنگی می سرائیدند گمان میشد که این شیر بچه ها شورشیها را
محو خواهند کرد اما اقعیت این بود که از تاریخ د ازده رجب  ۱۳۴7هـــ ق ببعــد
حکومت نتوانست از کوتل خیرخانه یك قدم بیشتر حرکت کنــد طیــاره هــا توپـــها
یک بمب برهدف پرتاب نمایند .این تردد سستی حکومــت فرصــت مناســبی را بــه
حبیب الله اطرافیانش داد تا باالی قوای حکومت حمله کنند قلب لشکر د لــت را
در کوتل خیرخانه متزلزل سازند .ایـن غــاز نفـاق دربــین صــاحب منصــبها عســاکر
نلامی ملکی حکومت امان الله خان بود که منجــر بــه برخــورد شــدید قتــل چنــد
عسکر شد .جنرال محمد عمر خان با سقویها مفاهمه نمود

نها را تشویق بــه حملــه

کردن باالی عساکر حکومت کرد .جنرال شاه محمود خان که از طریق کوتــل منــار
بطرف قریه دانشمند پیشر ی نموده بود قریب بود که نقاط مه قلعه مــراد بیــگ را
تصرف کند ،حسب امر کیل امان الله خان مجبور شد عقب نشینی کند .جنرال شاه
محمود خان که بحیث قوماندان جناح راست ارد تعیین شده بود ،با جدیت مشــغول
مدافعه پیشرفت بود ده یحیی ،قلعۀ منار ،قلعۀ حاجی الغوئی را از پــیش قــرا الن
سقوی گرفته میخواست از نجا قلعۀ مــراد بیــگ را کــه مرکــز عملیــات حبیــب اللــه
کلکانی بود هدف توپها قرار دهد چون فکر میکرد که ایــن حملــه ســقویها را مجبــور
میکند تا از قلعۀ مراد بیگ بسوی سرای خواجه کلکان کوههای غــه ســرای فــرار
کنند .اما از نجا که عبدالعزیز خان زیر حربیه محمد لیخان کیل امان الله خــان
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نمیخواستند که شاه محمود خان افتخار شکست حبیب الله کلکــانی را داشــته باشــد.
از همین سبب برای ناکام ساختن پالنهای شاه محمودخان هرچه از دست شــان مــد،
کردند چون نمی خواستند که خــدمت ا ســبب اعــادۀ محبــت بــین محمــد نادرخــان
امان الله گردد پـارتی های لیخان عبدالعزیزخان سقوط کند .لنا برای امان اللــه
خان اخبار نادرست را از طریق ادارۀ ضبط احواالت فرستادند که شاه محمود خــان بــا
حبیب الله کلکانی مفاهمــه نمــوده میخواهــد همــراه بــا عســاکر خــود بــه شورشــیها
بپیوندد .امان الله خان این احوال در را راست پـنداشت به زیر حربیه امرکــرد تــا
شاه محمودخان را امر مراجعت بدهد .زیر حربیه ه این موضوع را بــه شــاه محمــود
خان گفت .اما شاه محمود خان پاسخ داد که ما پیشرفت زیــادی کــرده ایـ

همــین

امشب قلعه مراد بیگ بتصرف قوای نلامی د لت میآید من بازگشت کرده نمیتوان .
من به امر قائد اعلی اعلیحضرت امان الله برای دفاع هجوم موظـ

شــده ام بغیــر

شخص اعلیحضرت شخص دیگری را درین فرصت بر خود حاک نمیدان .
این موضوع را به امان الله خان گفتند اضافه کردند که معلوم شده شاه محمود خــان
با شورشیها مفاهمه نموده در غیــر ن چـــه معنــی دارد کــه امــر زارت حربیــه را قبــول
نکند .بار د م محمد لیخان با شاه محمود خــان بتمــاس شــد ایــن بــار هـ همــان
جواب را شــنید .محمــد لیخــان همــان ســاعت امــان اللــه خــان را از موضــوع مطلــع
ساخت .امان الله خان بی خبر از دسیسۀ که چیده شده بود ،شخصا به شـــاه محمــود
خان امر کرد که پیشر ی نکند .شاه محمود خان ه از امر پادشاه اطاعت کــرد بــه
عساکر گفت که بجاهای شان برگردند .در عین زمان کیل د لت

زیرحربیه بــرای

امان الله خان گفته بودند که امر ز یا فردا بر قلعه مراد بیگ حمله کــرده اشــرار را ار
بین میبرند .امان الله خان به این سخنان فریفته شده خبر نداشــت کــه کیــل د لــت
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محمد لیخان با مهارت تمام چاه حفر میکند تا د لت امان الله خان را در ن ســرنگون
کند .این موضوع را بعد ها خودم از زبان حبیب الله کلکــانی شــنیدم بــرای اضــح
شد که محمد لیخان که تلاهر به فـاداری بــه امــان اللــه خــان میکــرد ،بــا شورشــیها
همدست بود فکر میکرد که بعد از سقوط امــان اللــه خــان خــودش چنــدی بــه نــام
رئیو حکومت بعد از نکه بچۀ سقو را شکست داد ،بنام رئیو جمهور افغانســتان
شناخته میشود ،اما لیخان خبر نداشت که شیرجان خان زیر دربار نیــز بـا بچــۀ ســقو
همدست شده بود.
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استعفای امان الله خان
ر ز ا ل شعبان سنه  ۱۳۴7هجری قمری بعد از نصـ

شــب بــه امــان اللــه خــان خبــر

رسید که عساکر مردم در نزدیکی کوتل خیرخانه بــین خــود جنــگ کــرده لشــکر
ُملکی میدان جنگ را تــرک کــرده بخانــه هــای خــود رفتنــد .قـوای حبیــب اللــه از
فرصت استفاده کرده سنگرها را تصرف کردند .تعدادی از عســاکر کشــته شــدند
خــود شــان فــرار کردنــد .حکومــت هــیچ

دیگران اسلحۀ خود را به شورشیها تســلی

عکو العمل نشان نداده گفتنــد غیــر از اینکــه کابــل را تخلیــه نمــائی چــارۀ دیگــر
نیست .این خبر ناگهــانی را از هـای فیــر تفنــگ کـه نزدیــک طلــوع فتــاب د بــاره
بگوش امان الله خان رسید تصدیق نمود.
اعلیحضرت امان الله خان ،شخصی که در شجاعت مردانگــی مقــام ا ل را داشــت،
شخصی که مقابل د لت انگلیو اعالن جهــاد کــرد اســتقالل افغانســتان را حاصــل
نمود ،شخصی که به ملت افغان مثــل پــدر مهربــان بیشــتر از ده ســال خــدمت نمــود،
شخصی که در تمام مدت شش ماه مسافرتش به ار پا ،مردم افغانستان مشتاقانه منتلــر
بازگشت پادشاه محبوب خود بودنــد کســی حتــی انگشــتش را تکــان نــداد  -حــاال
همین پادشاه از تدابیر غلط خود ،از نفاق د ر یی خود ،از سیاست هــای ناعاقبــت
اندیشانۀ خود ،از بی فکری خود بعــد از نکــه ده ســال بــر تخــت ســلطنت خانــدان
محمد زایی جلوس نمود ،امر ز -ر ز ا ل شعبان المعلـ ســنه  ۱۳۴7هجــری قمــری
بدست خود استعفأ نامۀ خود را امضاء نموده می گریزد .سبحان الله.
ز کــه گرفتنــد کــه رســوا نشــد

بــا کــه بدادنــد کــه زیبــا نشــد
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قل الله مالک الملک تؤت الملک من تشاء تنــزع الملــک ممــن تشــاء تعــز مــن
تشاء تنل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
امر ز صبح که اهالی برای ادای نمــاز صــبح بــه مســاجد میرفتنــد ،بعــد از هجــده ر ز
د باره از فیر تفنگ را شنیده با حشت بــه همــدیگر نگــاه میکردنــد .بعــد طلــوع
فتاب رفته رفته از گلوله نزدیک شــده میرفــت .همــه بــر بامهــا بر مــده بطــرف کــوه
سمایی نگاه میکردند .من ه دیدم که فضای کوه خیرخانه را غبار سیاه پوشــانیده
از فیر تفنگ ها ان گوشها را میخراشد به مردم کابل هجوم شورشیها شکست
قوای حکومت را اعالن مینماید .کسی از حقیقت اخبار اق

نبود تنها همین قــدر

میدانستند که شورشیها د باره حمله کرده از کوتل خیرخانه گنشته اند.
ساعت ده ر ز بود که مرا به قصر شــاهی خواســتند .هــر قــدر سـوال کــردم کــه دلیــل
خواستن را برای بگوید نامبرده اظهار نمود که من هیچ خبر ندارم صرف برای من امر
شد که موتر را به حضور شما رده شــما را بــه قصــر شــاهی برســان  .بعــد پرســیدم
اع لیحضرت امان الله خان در قصر شاهی تشری

دارند؟ گفت بلی .با تشــویش بــه

عجله ر انۀ قصر شدم .در حد د قوماندانی پولیو که رســیدم بــه گنبــد در ازۀ ار
که محل بیرق شاهی است نلر انداخت

دیدم که بیــرق پادشــاهی مثــل همیشــه بلنــد

است لــی بــا ایــنه تشویشـ رفــع نشــد .داخــل ار

گردیــده داخــل اطــاق زیــر

دربارشدم .دیدم که همه زرأ موجود هســتند تــا جائیکــه اســامی شــان بیــادم هســت
اینک می نویس  :محمد لیخان کیل ،عبدالعزیر خــان زیــر حربیــه ،میرهاشـ خــان
زیر مالیه ،فیض محمد خان زیر معارف ،شیر احمد خان رئــیو شــورا ،عبــدالهادی
خان رئیو مجلو اعیان ،علی محمد خان زیر تجارت ،سردار محمــد یــونو خــان،
محمد اکبر خان رئیو محکمۀ تمیز ،میرزا محمود خان زیرمالیۀ ســابق ،احمــد علــی
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خان حاک کالن سمت شمالی ،مولــوی ســی

الــرحمن خــان عــده ای از علمــا

اعضای مجلو شورا چند نفر صاحب منصبان عسکری در اطاق به حالت فالکتبــار
نشس ته اند ،فضای اطاق را سکوت عمیق فرا گرفتــه از ســیمای اهــل مجلــو چنــین
معلوم میشود که همگی کالبد بیجان اجسام بیر ح هستند.
از کیل د لت محمد لیخان سوال کردم:
"چرا همه مشوش هستند؟ سبب این اضطراب پریشانی دلیل احضــار مــن بــه ار
چیست؟" کیل صاحب با تبس گفت که بعــد از یــک ســاعت خــود شــما از همگــی
حواد

اق

میشوید .گفت :

"جناب کیل صاحب! ده سال است که حکومت با افراد رعیــت صــادق نیســت ،یــا
ممکن است یک امر ز سیاست را ترک نموده از راه صداقت صراحت دلیــل ایــن
پریشانی را بگوئید؟ چیزی را کــه یکســاعت بعــد میــدانی  ،چــه عیــب دارد کــه یــک
ساعت ز د تر بدانی ؟" لیخان گفت:
"حضرت صاحب شما همواره در گفتگو با لحن شدید سخن میگوئید ".گفت :
"من میخواه اسباب این پریشانی اضطراب فوق العاده را بدان  ".لیخان گفت:
"امر ز اعلیحضرت امان الله خان از سلطنت افغانستان استعفا نموده بعزم مسافرت از
مملکت رهسپار قندهار شدند ".پرسیدم:
"بعد از مسافرت اعلیحضرت شما چه تجویز کرده اید؟" گفت:
"اعلیحضرت در استعفاء خود از ملت افغانستان خواهش کرده اند که به بــرادر بــزر
شان سردار عنایت الله خان بیعت کــرده ا را بــه پادشــاهی قبــول نمــوده از انقــالب
دست بردار شوند ".به صدای بلند گفت :
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"افغانستان خراب شد ".عبدالهادی خان بسوی دیده گفت:
"چرا افغانستان خراب شد؟ امان الله خان که بودن خــود را باعــث انقــالب میدانســت
استعفا کرد ،ملت با عنایت الله خان عدا ت ندارد .ما امید اری همینکه ملت بشــنود
امان الله خان استعفا نموده اهالی کابل عسکری به عنایت الله خــان بیعــت کــرده
اند ،همه دست از انقالب شورش برداشته انشأالله تمــام خســارات بــز دی جبــران
می شود .حضرت صاحب  -شما چرا در این مجلو میگوئیــد کــه افغانســتان خــراب
شد؟" من با عصبانیت گفت :
" قای محترم ،من هرگز فکر نمیکن که با استعفای امان الله خــان پادشــاهی عنایــت
الله خان تش انقالب خاموش شود .در همین چند سال در ممالک دیگر مثل ر سیه
ایران ترکیه شورشهای مشابهی غاز شد که با درایت پادشاهان همــت پشــتکار
افراد برجسته صادق منزه از خواهشات نفسانی مامورین این د لتها ،تــش انقــالب
ع
درین کشورها فر نشست .اما در افغانستان ،در کابل ،خصوصا در همین مجلو مــن
یک نفر را از جملۀ مأمورین رؤسا نمی بینی که در بین ملت صاحب نفــوذ دارای
نام نیک باشد در این فرصت بتواند از راه اخالص به ملت مملکت خدمت کنــد.
اگر یک یا د نفر ه موجود باشند ،مقابل نها صد نفر از راه نفاق خدعــه حســد
فعالیت را شر ع میکنند تا زحمات ا را برباد کنند .پو در مملکتی کــه در پایتخــت
ن یک جماعت خیرخواه صاحب نام نیکو جود نداشته باشد ،ن مملکت غیــر از
اینکه برباد شود نتیجۀ دیگر بدست نمیآید".
حاضرین از بیانیۀ من زرده خاطر شده سکوت کردنــد .درایــن قــت اشخاصــی کــه
برای استماع استعفای امان الله خان بیعت به عنایت اللــه خــان خواســته شــده بودنــد
همه بداخل گلخانه رفتــه بــاز در همــان اطــاق بلیــارد در اطــراف یــک میــز بیضـوی
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الشکل نشستی  .محمد لیخان رئیو مجلو بود در پهلویش برای من جــای تعیــین
کرده بودند .همه به کرسی های خود نشستی  .مجلــو متشــکل از اعضــای مجــالو
شورا اعیان ،علما ،قضات ،مشایخ ،ر حــانیون ،بزرگــان قــوم محمــد زایــی ،منصــب
دارهای نلامی سرکرده های قومی بود .بعد از چند دقیقه سکوت قــای ســید قاسـ
که ظیفۀ سرمنشی حضور را بعهده داشت ،ایستاده مکتوب استعفای امان الله خــان
را به از بلند قرائت کرد که خالصۀ ن اینست:
"من به خیاال خاود بارای ملات افتانساتان خادمات زیاادی کارده و
آرزو داشااتم بیشااتر از ایاان هاام مصاادر خاادمات شایسااته شااوم ولاای
متأسفانه که از هم ی زحمتهای من نتیجۀ برعکس به ظهور رسید و
ملت دچار سؤتفاهم شده بر من انقاالب نمودناد .تاا لحظاۀ آخارین
خواستم که این سؤتفاهم را رفع کنم اماا میسار نشاد و چاون دیادم
که وجود من سبب قتل و قتال ملت میشود ،لذا بارای حفاا اوضااع
و جلوگیری از خونریزی ملت ،از پادشاهی افتانساتان تناازل نماوده
و اینک اساتعفا نماودم .از ملات عزیاز افتانساتان تمناا مینماایم کاه باا
واالحضرت آقا الال صاحب عنایت الله خان بیعات کارده و اوشاان را
به پادشاهی خود قبول نماوده و ن ذارناد دامناۀ انقاالب و جناگ باا
همی از این بیشتر وسعت ب یرد .والسالم" (امضاف امان الله).
حاضرین بعد از شنیدن این مکتوب با همدیگر استشــاره نمودنــد در نتیجــه همگــی
متفق شدند که به عنایــت اللــه خــان بیعــت کننــد لــی در طــرز پادشــاهی ا نلریــات
مختل

بود که یا سلطنت شخصی باشد یا مشر طه؟ بعد از تبادل راء توافــق کردنــد

که عنایت الله خان پادشاه مشر طه باشد بایــد نــامبرده بخــط خــود یــک عهــد نامــه
بنویسد که اگر خالف نرا مرتکب شد خود بخود معز ل دانسته میشــود .شــیر احمــد
219

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

خان نزد عنایت اللــه خــان رفتــه از نــامبرده عهــد نامــه گرفتــه بمجلــو بازگشــت.
ع
مضمون عهد نامه کامال بیادم نیست لی مفهوم ن اینست:
"عنایت الله خان عهد پیمان مینماید که برای خیر بهبود ملت مملکــت از منــافع
شخصی خود صرف نلر کند ،در خرانۀ مملکت بد ن اجــازۀ مجلــو شــورا تصــرف
ننماید ،در تبدیل عادات ملی مردم دخالت نکند ،عسکر را حفاظت نموده برای تعلی
تربیۀ عسکری بقدر مقد ر کوشش کند ،در هر امــر زمامــداری بــا مجلــو شـورا
اعیان مجلو زرأ مشــوره بنمایــد .اگــر خــالف ایــن تعهــد رفتــار کنــد ،نــامبرده از
سلطنت معز ل بیعت از ا از گردن ملت ساقط میگردد( ".امضاء).
این مکتوب را ه در مجلو قرائت نمودند .در این قت سردار محمد عثمان خــان
چند نفر دیگر سوال کردند:
" یا در این بیعت اجرا تی را که میخواهی عملی نمائی حساب شورشیان ســرکرده
های نها را کرده اید؟ یا برای مقابله با شورشیان کدام قوۀ دفاعیــه موجــود هســت یــا
نه؟" محمد لیخان از ا پرسید که منلورش چیست سردار عثمان خان جواب داد:
"امر ز امان الله خان که ده سال پادشاه بود تاب مقا مت بچۀ ســقو را نیــا رده عیــال
اطفال خود هواخواهان صادق خود را با خود گرفته فــرار کــرد مــا اهــالی کابــل را
برای تاراج شدن کشته شــدن ماننــد قربــانی در کشــتارگاه کابــل تنهــا گناشــت .در
صورتی کــه پادشــاه ده ســاله محافلــت مــا را نتوانســت پادشــاه امــر زه چگونــه مــا را
محافلت میکند؟ بچۀ سقو از یک ماه است کــه نــام خــود را پادشــاه لقــب خــود را
(خادم دین رسول الله) گناشــته امــر ز همگــی قـوای حکومــت را شکســت داده
نزدیک است داخل شهر شده مایان را محصور محبوس کند .پو یــا مــن اهــالی
کابل این حق را نداری که قبل از بیعت به عنایت الله خــان از شـما زرأ بخصــوص
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از زیر حربیه درین مورد معلومات بخواهی

بدانی که یا حکومت امر زه پادشاه

جدید میتوانند از ما پایتخت قصر شاهی دفــاع کننــد؟ یــا اینکــه از نطــرف بچــۀ
سقو شهر را تصرف عنایت الله خان را محصور محبوس نموده همۀ ما را کــه ا
را به پادشاهی قبول کرده ای مستحق قتل بداند ،اموال مــا را تــاراج خــدا نــا خواســته
ناموس های ما بی سیرت شوند .بــاز هـ از مجلــو خـواهش میکنــی کــه ر ی ایــن
موضوع فکر کنید ،اگر مقا مت کرده میتوانند به عنایت الله خان بیعت کنند در غیــر
ن باید چارۀ دیگر سنجیده شود ".محمد لیخان مرا مخاطب ساخته گفت:
"حضرت صاحب شما چرا ساکت نشسته اید نلرخود را اظهار نمیکنید؟ گفت :
"من کامال مخال

نلریات

رای مجلو هست پو بهتر اســت ســاکت باشـ

از

اکثریت پیر ی نمای  ".محمد لیخان گفت:
"من میخواه که اهل مجلو نلر شما را بدانند ،اگر نلر مثبتی داشــته باشــید بایــد از
ن استفاده کرد ".منه مجبور شده گفت :
"ا ل از اهل مجلو سوال دارم بعد از ن نلر خود را میگوی  ".بعد اهل مجلــو را
مخاطب نموده گفت :
" یا اشخاصیکه به د ر این میز نشسته خود را اهــل حــل عقــد افغانســتان میــدانی ،
زاد هستی یا َبرده؟ یا ما صاحب اختیار عاقل دانسته میشوی یا بی اراده بیعقــل؟"
حاضرین از این سوال من تعجب نموده گفتند ما زاد عاقل صاحب اختیار هستی .
گفت :
"مکتوب استعفای امان الله خان این جواب شما را تائید نمیکند چون ی در مکتــوب
خود نوشته است که (من استعفا کردم شما با عنایت الله بیعت کنید) .معنــای اضـح
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ن اینست که امان الله خان ملت افغانستان را َبـرده بــی اراده بیعقــل دانســته ماننــد
کسی که مالک باشد ،غالمان خود را مخاطب ساخته میگوید کــه مــن شــما را بــرای
برادرم عنایت الله خان بخشیدم که طوق بندگی ا را بگردن خود انداختــه ماننــد َبـرده
خدمت ا را بر خود فرض بدانید .فردا عنایت الله خان ه همین طور یــک مکتــوب
نوشته خودش با عایله اطرافیان خود بطرفی رفتــه مــا اســیران بنــدگان خــود را بــه
برادر دیگر خود اال حضرت حیات الله خان میبخشد پو فردا ا شــان هـ رهســپار
ُملک دیگر شده ما شما را به برادر کوچک خود اال حضرت کبیــر اللـه خــان مــی
بخشند .پو ما چطور زاد صاحب اختیار دانسته میشوی ؟" محمد لیخان گفت:
"مکتوب امان الله خان این معنی را نمیدهد ".گفت :
"اگر این معنی را نمیدهد ،پو در صورتیکه خودش استعفا نموده ،این حق نــدارد کــه
برای ما افغانستان پادشاه انتخاب نماید چون تعیین پادشــاه حــق ملــت اســت ایــن
حق در شریعت اسالم اضــح ذکــر شــده کــه مــا هــر شخصــی را کــه صــالح قابــل
پادشاهی بدانی به ا بیعت کنی  .انتخاب پادشاه تنها مربوط بــه مــردم کابــل نیســت
همگی افراد مملکت حق دارند در ایــن مســئله ســهی باشــند .بهمــین دلیــل نلــر مــن
اینست که ما به عنایت الله خان بیعت نکنی

در قــدم ا ل بــرای دفــع شورشــیان کــه

نزدیک شهر رسیده اند چاره جوئی کنی  .من فکر میکن که چارۀ دفع نها این اســت
که از انتخاب عنایت الله خان دیگر اعضای سلطنتی صرف نلر نموده ا شــان را بــه
ع
قندهار نزد امان الله خان بفرستی  .بعد شهر کابل خصوصــا ار ســلطنتی را منطقــۀ
بیطرف اعالن کنی

بیرق سفید را بلند کرده با شورشیان داخــل مــناکره شــوی  .در

نصورت من تعهد میکن که خودم به تنهائی نزد حبیــب اللــه کلکــانی رفتــه بــرایش
میگوی که شهر کابل پایتخت افغانستان ناموس هر فرد افغان است تعیــین پادشــاه
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افغانستان حق خاصۀ تمام ملت است .شما شورشیان حق ندارید خود را قبل از بیعــت
اهالی افغانستان پادشاه بدانید یا در خزانۀ مملکت پایتخت سلطنت مداخله کنیــد.
امان الله خان استعفا کرده گریخت در کابل غیــر از چنــد نفــر موســفیدان خیــر
خواهان شخص دیگر نیست .اگر میخواهید که کابل را با خزانۀ مملکت دزدی کنیــد
بدانید که مقابل شما هیچکو نیست که دفاع کند ،اما یقین دارم که ملت افغانســتان
این ر یۀ شما را قبول نکرده بر شما انقالب نموده خانه های شما را خــراب میکنــد.
پو بهتر اینست که برای مدت یکماه در بین شما اهالی کابل متارکــه شــود ".زرأ
نلر مرا قبول نکرده قبل از همه فیض محمــد خــان زیــر معــارف ایســتاده شــد بــا
عصبانیت گفت:
تا خرین قطره خون خود را برکاب ا شــان مــی

"من به عنایت الله خان بیعت میکن

ریزان  ".دیگران ه گفتند که مایان به عنایت الله خان بیعت میکنی
نزد شورشیان رفته مفاهمه کنید

بعد از ن شما

نها را به قبول متارکه مجبورنمائید .گفت :

" قتی نلرم را قبول نکردید ،منه مسؤلیت مفاهمــه را بگـردن گرفتــه نمیتـوان  .حــاال
بفرمائید مراس بیعت را تمام کنید".
محمد لیخان کیل عبدالعزیز خان زیر حربیه به اطاق دیگر رفتند همرای عنایت
الله خان بازگشتند .حاضرین همگی به ا شان بیعت کردند منه بنوبۀ خــود دســت
عنایت الله خان را گرفته گفت :
"بیعت میکن بشما باطاعت خدا رسول تا زمانی که شما مطیــع ا امــر خدا نــد جــل
شانه تابع سنت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیــه ســل باشــید ".بعــد قــرار
رسوم چند متر تکه سفید را رده بسرعنایت الله خان دستار بستند .ا ل من سه بــار
دستار را د ر سرش پیچ دادم بعد از من صاحب زاده موسئی بعد دیگــران هرکــدام
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با یک یک پیچ دستار را بد ر سر عنایت الله خان بستند .بعد یــک چــپن را بــر شــانه
هایش انداخته تبریک گفتی  .زیر حربیه ا را اعلیحضرت خطــاب نمــوده گفــت
که از قصر بیر ن رفته زمام قیادت عسکری ملکی را بدست بگیرند .همــه بیــر ن
رفته

زیر حربیه ا ال استعفای امان الله خان را به قوای عسکری کــه حــد د پنجصــد

نفر میشدند ،خواند بعد گفت:
" زرا کالی شورا ،علما مشایخ همه به اعلیحضرت عنایت الله خــان بیعــت کــرده
اند اینک شما ه به ا شان بیعت کنید ".افراد منصبداران همه یکصدا گقتند کــه
ما عنایت الله خان را به پادشاهی قبول کرده به ا شان بیعــت میکنــی  .بعــد موزیــک
سالم پادشاهی را نواختــه عســاکر بصـ

هــای خــود بازگشــتند بــا شــلیک توپهــا

پادشاهی را به مردم اعالن کردند ،اما هیچ حرکتی برای دفع افراد حبیــب اللــه گرفتــه
نشد.
عنایت الله خان هیأتی را به ریاست من تعیین کرد که مرکب از چهل نفر بود شــامل
سردار محمد یونو خان ،سردار محمد عثمــان خــان ،صــاحب زاده موســئی ،محمــد
اکبر خان رئیو محکمه تمیز ،زلمی خان ،فیض محمد خان احمــدزائی ســرکردگان
ردک هزاره لوگر .ما مامور گردیدی که فورا با انقالبیون مفاهمه کــرده نهــا را
از جنگ بازداشته بیعت نامه شان را بحضور عنایت الله خان بیا ری  .فیض محمــد
خان گفت:

ع
"باید حضرت صاحب کتبا تعهد نمایند که این ظیفه را ایفا مینمایند ".جواب دادم:
"شما نگناشتید که من به نمایندگی از ملــت بــا نهــا معاملــه میکــردم ،حــال مــن هــیچ
تعهدی کرده نمیتوان

صرف بحیــث رئــیو هیــأت مــناکره از طــرف یــک پادشــاه

بحضور یک پادشاه دیگر که یکماه است خود را پادشاه میخواند رفته هرچــه را کــه
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در اینجا برای تعلی داده میشود ،نجــا اظهــار میکــن  .خـواهش میکــن کــه یکنفــر از
هیأت زرا ه با من باشد چون مسئله سیاسی است من از سیاست چیزی نمیــدان ".
زیر صاحبان همه بیکصدا گفتند که ما شما را همراهی کرده نمیتوانی چون همینکــه
ما را ببینند ،بقتل میرسانند .گفت :
"حاال که شما نمیر ید ،پو یک فرمان از حضور اعلیحضرت عنایت الله خان عنوانی
حبیب الله (خادم دین رسول الله) بیا رید که ا را از پادشاهی خود فــرار امــان اللــه
خان گاه نمایند از ا

دیگر سرکردگان سمت شمالی بخواهند که بــه عنایــت اللــه

خان بیعت کنند دست از جنگ بردارند ".زرا قبول کردند بعد عنوانی بچه ســقو
سید حسین زعمای سمت جنوبی یک فرمان نوشــته امــر کردنــد کــه محاربــه را
معطل نمایند توسط رئیو هیات (من) مطالب خود را بحضــور اعلیحضــرت عــرض
کنند .فرمان را بدست عطا الله خان که تربیت یافته دست عنایــت اللــه خــان بــرادر
شیر جان خان زیر خود مختار (خادم دین رسول الله امیر حبیب اللــه) بــود ،داد تــا بــه
بچه سقو برساند .فرمان را گرفته همگی بســمت شــمالی رهســپار شــدی  .عطااللــه
خان که شخص پاکدل صاف طینت بود ،گمان کرد که قتــی حبیــب اللــه از فــرار
امان الله خان پادشاهی عنایت الله خان خبر شود ،فورا بــه ا بیعــت میکنــد ،بهمــین
سبب بسرعت رفته موترش از نلر ها غائب شد.
امر ز در کابل ر ز عجیبی بود ،صبح حد د ســاعت نــه قبــل از ظهــر امــان اللــه خــان
استعفا داد با خانواده اش بقندهار رفت تا ساعت یک بعد از ظهر افغانستان پادشاه
نداشت .بساعت یک بجه عنایت الله خان برتخت پادشاهی نشســت .حـد د ســاعت
شش یا هفت بعد از ظهر شورشیان شهر کابل را تصــرف کــرده عنایــت اللــه خــان
دیگران را در ار

محاصره کردند حبیب الله کلکــانی اعــالن پادشــاهی کــرد .در
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خالل نه ماه در افغانستان هفت پادشاه بــر تخــت ســلطنت نشســتند :امــان اللــه خــان،
عنایت الله خان ،حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقو در کابل ،علی احمد خان در
جالل باد ،امان الله خان برای بار د م ،علی احمد خان برای بار د م بالخره محمد
نادر شاه.
بهرحال ،هیأت ما همینکه نزدیک برج شهر را شد دیدم که برج در اثر محاربۀ ســقویها
با د لت به تودۀ خاک تبدیل شده ما بطرف انقالبیون که در حال جنگ گریز بــا
قوای حکومت هستند ر ان هستی  .بسیار ترســیدی چــون هــیچکو ســالح بــا خــود
نداشت اگر شورشیان فکر کنند که مــا بــرای جنــگ مــده ایـ  ،مــا را گلولــه بــاران
میکنند .گفت سر موتر را که از تکه مخصوص بود ،باز کنند .دیگران گفتند که هـوا
بسیار سرد است ما را مریض میکند .گفت اگر موتر باز نباشــد شورشــی هــا گمــان
خواهند کرد که ما عسکر هستی

فیرمی کنند .از ن منطقه گنشــتی

چنــد دقیقــه

بعد دیدی که تعداد زیادی از افراد عسکری د لت اسلحه خود را گناشــته بســرعت
از میدان جنگ می گریزند .در بین باران گلوله هسته بطرف خیرخانه بــراه افتــادی
همینکه نزدیک سفارت انگلیو رسیدی  ،جماعت بزرگی از شورشیان نزدیک شــده
بما شلیک کردند .من فوری امر توق

موتر را دادم از موتر پیاده شدی  .شورشیان

قتی ما را با دستار های ســفید دیدنــد دانســتند کــه عســکر نیســتی  ،گلولــه بــاری را
متوق

کردند .ما ه برای ادای نماز داخل یک دکان شــدی  .یکــی از شورشــیان از

موترران پرسید که اینها کی هستند کجا میر نــد .مــوتر ران هـ مــارا معرفــی کــرد.
صدای سید محمد برادر ملک محســن کلکــانی را شــناخت

از دکــان بیــر ن مــدم.

خانوادۀ ملک محسن همیشه به مجددی ها اخالص داشتند

قتــی ســید محمــد مــرا
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دید ،تفنگ خود را یکسو انداخته د ان د ان بسوی مد گفت الحمدالله کــه شــما
زنده هستید .بعد از من پرسید:
شما در این فرصت چطور شهر کابل را مانده سوی کوهستان مــده ایــد؟ امــان اللــه
خان چطور شما را از حبو رها کرد اجازه داد که به اینطرف بیائید؟ گفت :
"بیست هفت ر ز میشود که از حبو رها شده ام ،امان الله خان امــر ز از پادشــاهی
استعفا داده بسوی قندهار گریخت برادر ا عنایت الله خان در کابل پادشاه شــده
حاال مرا برای مناکره با شما دیگر سرکرده هایتان فرســتاده کــه امــان اللــه خــان کــه
باعث این انقالب بود ،فرار کرده برادرش پادشاه شده نامۀ تاکیــد هـ نوشــته کــه
خالف شریعت رفتار نکند ،پو دیگر دلیلی برای تدا م جنگ باقی نمی مانــد بایــد
برادرانه همه به تفاه برسی  ".گفت:
افسوس که امان الله خان زنده گریخت .گفت :
حاال عنایت الله خان بر تخت نشسته دیگــر ضــر رت بــه جنــگ انقــالب نیســت.
گفت:
حضرتصاحب – سگ زرد برادر شــغال اســت مــا پادشــاهی ا را هـ قبــول نــداری .
امر ز پادشاه ما خادم دین رسول الله امیر حبیب الله است من از طرف امیر صــاحب
مامور هست که شهر کابل را اشغال کن  .گفت :
صبر کنید تا ا ل من با حبیب الله مالقات کــن
خواهش میکن که تا نزمان همین جا توق
امر کرد که توق

ایــن موضــوعات را بــرایش بگــوی .

کنید .ا ه قبول کــرد بــه افــراد خــود

کنند .عجیب این بود که تعداد افراد بچــه ســقو حــد د هشــتاد نفــر
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میشد اما بیشتر از شش هزارعسکر د لت که مجهز به اســلحه تــوپ تفنــگ بودنــد
در مقابل نان مقا مت نکرده ،سالح خود را تحویل دادند گریختند.
ع
هنوز مکالمه بین من سید محمد ادامه داشت که دفعتا از طرف قلعــۀ ســه برجــه کــه
بدست قوای د لت بود ،بــاالی شورشــیان گلولــه بــاری شــد ســه نفــر از نهــا بــزمین
افتادند .سید محمد با غیظ گفت:
حضرتصاحب شما رئیو هیأت صلح هستید یا رئیو هیأت خدعه نیرنگ؟ مایان را
اینجا ایستاده کرده عسکر را پشت استحکامات پنهان کــرده ایــد کــه مــا را تیربــاران
نمایند ،بعد میگوئید که جنگ را حکومت معطل کــرده .بعــد دیــدم کــه افــراد ســید
محمد تفنگها خود را گرفته ماده فیر شدند .گفت :
این عساکر هنوز از ا ضاع جدید خبر ندارند .اگر موضوع طوری که شــما میگوئیــد،
میبود من در پهلوی شما ایستاده میشدم؟ همین گلوله های که سه نفر از شما را بــزمین
انداخت ممکن بود به من ه اصابت کند مرا بکشــد .کســی کــه در فکــر نیرنــگ
باشد جان خود را بخطر می اندازد؟ بعد موترران را گفت که دســتمال ســفید را تکــان
دهد تا عساکر د لت فیر نکننــد عســاکر هـ چنــد لحلــه بعــد فیرکــردن را متوقـ
ساختند.
در همین قت د نفر از دفتر زیر مختار انگلیو (همفریز) مد از موتر ران پرســید
که این شخص کیست .ی جواب داد که حضرت صاحب است .بعد نزد من مده
گفتند که زیر مختار صاحب میگویند که حالت درینجا خطرناک است شما با مــا
به نمایندگی بیائید استراحت کنید تا ا ضاع رام شود .گفت :
من یک افغان یک مسلمان هست

باالی زمینی ایستاده ام که طن است .ترجیح

میده در خاک خودم بدست برادران هموطن خود کشته شوم اما هرگز به نماینــدگی
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شما پناه نمی رم .نزدیک غر ب دستۀ دیگری از شورشیان بســرکردگی حمیــد اللــه
برادر حبیب الله کلکانی با موتر الری که اعضای هیأت صلح ما سوار بودند ،مــده
از سید محمد دلیل توق

را پرسید .من موضوع را شرح دادم .جواب داد:

من یک عسکر هست

امر شده که امشب باالی شهر کابــل حملــه کــن  .مــن رفتــه

کابل را تصرف میکن

شما ه بر ید با امیر صاحب مالقــات کنیــد .بعــد بــه ســید

محمد امر کرد که پیش از ا بطرف کابل حرکت کند .سید محمد از من پرسید کــه
شما چطور نزد امیر صاحب میر ید؟ شب تاریک همــه جــا پــر از شورشــیان اســت.
گفت  :ما برای صلح مده ای

یقین دارم که خدا ند (ج) پشتیبان ما خواهد بود.
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درقلعۀ عبدالتفار خان
بیادم نیست که از کدام راه به قلعه عبدالغفار خان رسیدی اما قتی داخل قلعه شــدی
هوا زیاد تاریک بود از هر طرف ازهای شورشیها که یکدیگر را بــه کلمــۀ "هوشــیار
باش بیدار باش" خطاب میکردند ،سکوت شب را بره میزد .از در ازۀ با تــا قلعــه
با زحمت رفته همینکه به در ازۀ قلعه داخل شدی شخصی که از طرف شورشیها بــه
محافلت در ازه مأمور بود با صــدای بلنــد گفــت" :ایســتاده باشــید ،یــك قــدم پــیش
نگنارید که اینجا پر از صد ها صــند ق جبــه خانــه از نــوع فشــنگ بمــب دســتی
بمبهای توپ است ،مبادا پای شما بیکی از بمبها اصابت کنــد خــود مــا قلعــه را
برباد کنید ".با حیرت زیاد پرسیدی کــه کجــا بــر ی ؟ گفــت صــبر کنیــد کــه چــرا
بیا رم .چند دقیقه بعد یکنفراز باالی در ازۀ قلعه که مهمانخانۀ حاجی عبدالغفور خان
ع
است با یك چرا مد ما را بداخل قلعه رهنمائی کرد .دیدی که اقعا تعــداد زیــادی
از اقسام سامان جنگ ،صند قهای فشنگ بمبهــای دســتی بمبهــای تــوپ در هــر
طرف افتاده در بین صند قها تنها به اندازۀ یك متر راه موجــود اســت .بــا احتیــاط از
بین صند قها گنشته در مهمانخانه نشستی  .دیدم کــه در مهمانخانــه زلمــی خــان
دیگر اعضــاء فــد حضــوردارند ،از ایشــان احـوال پرســی نمــوده استفســار کــردم کــه
چطوراینجا رسیدید؟ گفتند که بعد از نکه ازحد د با باال گنشــته بــه حــد د قلعــۀ
عالیجاه محمد صفر خان رسیدی  ،بــا اشخاصــی کــه بــا سـید محمــد بودنــد مالقــات
کردی بعد از نکه دانستند ما صرف برای مــناکرۀ صــلح بمعیــت شــما تعیــین شــده
ع
إی  ،مانع مسافرت ما نشدند .بعد چند دقیقه جمعیتی بسرکردگی حمیدالله خان فــورا
اطراف ما را احاطه کرده امر نمودند که از موتر پــائین شــوی  .همینکــه از مــوتر فــر د
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مدی اسلحۀ م ا را از ما گرفته دستهای ما را بسته کــرده بعــد از ن از کیفیــت حــال
پرسیدند .حقیقت را برایشان گفتی که ما اعضای مصالحه هستی  .بعد حمیدالله امــر
کرد دستهای ما را باز کردند چند نفر را با ما طور محافظ تعیین کــرد امــر داد کــه
اینها را در ده کیبك ببرید خودش با همراهان خود بطرف کابل ر انــه شــد .مــا هـ
اینجا مدی

انتلار شما را داشتی .

پرسیدم که صاحب خانــه کجاســت

یــا مهمانخانــه پــر از شورشــیان اســت؟ گفتنــد

حاجی عـبد الغفــار عبــدالرزاق خــان بــرادرش هــر د بکابــل هســتند اینجــا بــرادر
کوچك شان عبد الغفورخان حاضر است اما بخانۀ یکی از اهالی قریه گریخته اســت.
به عبدالغفورخان خبر دادی که ما مجبوری شــب را اینجــا باشــی شــما هـ نترســید
بیائید .نامبرده همینکه نام مرا شنید ،نزد من مــده احـوال پرســی نمــود .عبــدالغفور
خان ترتیبات طعام را داد در حرمسرای خود یك اطاق برای مــا مــاده کــرد .دریــن
قت از زنجیر ز النه از زیر دیوار قلعه بگوش رسید ،پرســیدم کــه ایــن هنگامــه از
چیست؟ گفتند قتی محبوسین بندی خانۀ شیرپور خبر شدند کــه شورشــیها کابــل را
تصرف کرده انــد ،نهــا هـ در ازۀ محــبو را شکســتانده محــافلین خــود را لــت
کوب نمودند .بعد از بندی خانه بیر ن شده حاال اینجا رسیده اند .بــرای یکــی از
اهل قریه گفت یکنفر هنگر بیا رید که زنجیرهای اینهــا را شکســتانده ا شــان را از
قید نجات دهد .یکنفر ازمحبوسین امان الله خان را دشنام داده گفــت :صــاحب بــه
هنگر ضر رت نیست حال این زنجیر ها را به دندانهای خود ه شکستانده میتـوانی ،
بعد شر ع کردند که با سنگ دیگر الت زنجیرهای خود را بشــکنند .مــن رفقــاء
بعد صرف چای بداخل حرمسرا رفتی  .عبــدالغفور خــان زیــاد زحمــت کشــیده در
یک اطاق صندلی گناشته بود .همگی اطراف صندلی را احاطه کرده بخواب رفتی .
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ساعت سه بعد نص

شب بود که کسی در ازۀ اطــاق مــا را کوبیــده گفــت کــه مــی

خواه از حضرت صاحب یك سوال کن  .یکی از رفقاء در را گشــود مــن نزدیــک
در ازه رفته پرسیدم" :در این قت نامناسب چرا مرا از خواب بیــدار کــردی؟" گفــت
چند نفر از شورشیها مده میخواهند موتر سواری شما را بگیرند ،من خواهش ایشــان
را قبول نکرده برای شما خبر دادم .گفت اشخاص را نزد من بیــا ر .بعــد چنــد دقیقــه
ع
سه چهار نفر از شورشیها که تماما مسلح بودند یکنفر ن مرا مــی شــناخت ،مــده
بعد از ادای احترام گفت :یا ر صاحب سید محمد ما را بحضور شــما فرســتاد کــه از
شما خواهش کنی موترسواری خود را برای ما تسلی کنید زیرا در خزانۀ مکتب حربیه
که حاال بقبضۀ ما در مــده مبلــغ چهــل هــزار افغــانی مصــارف مدرســه در خریطــه هــا
موجود است ما می خواهی این پول را در سرای خواجــه (مرکــز حکومــت کلکــان)
نقل بدهی  .گفت  :اگر من اجازه نده که موتر را تسلی شوید یــا سـخن مــرا قبــول
میکنید؟ گفتند :ما ازطرف صاحب منصب خود برای تصرف موتر مأمور شــده ایـ .
یا ر صاحب فرمودند که از شما اجازه بگیری

گرنه ضر رت به اجــازۀ شــما نیســت

چون ما به این موتر احتیاج داری  .گفت  :در صورتیکه موتر را میبرید ،پــو ضــر رت
نداشت مرا از خواب بیدار میکردید .گفت :این ناراحتی شما از طرف مــوترران تــان
است که قبول نکرد گفت (من از حضرت صاحب اجازه می خواه ) .ما ه فقــط
بخاطر شما تا اینجا با ا همراهی کــردی امــا حــاال اگــر ا از امــر مــا ســرپیچی کنــد،
مجبورش میکنی

اگر بازه مقا مت کرد ،با تفنگهای که فشــنگ دارد کشــتن یــك

موتر ان نزد ما اهمیت ندارد .موتر ران را گفت که شــما بایــد بــرای حفاظــت حیــات
ع
خود از ا امر اینها اطاعت کنید .این دزدان که سابقا موتر الری بزر مــال حکومــت
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را دزدیده بودند ،موتر تیز رفتار کوچك را که از میر محمد هاش خان زیر مالیــۀ بــود
برای سواری مایان بعاریت داده شده بود ،ه دزدیدند.
از اینکه مرکز کابل هیچ یک گونه مقا مــت نشــان نــداده تــرجیح داده تــا محصــور
ع
بماند ،خصوصا بخاطر مردم کابل خاندان خود من اشخاصیکه بخانقاه پنــاه رده
بودند ،خیلی پریشان شدم تقدیر امور را بحضرت قادر مطلق نمــوده از بیچــاره گــی
بحضور چاره سازحقیقی پناه برده خواب شدم .
صبح همگی ازخواب بیدار شــده نمــاز را بجماعــت اداء نمــودی  .بعــد طلــوع فتــاب
مالزمین عبدالغفور خان چای صبح را رد .در همــین حــال یکــی از مالزمــین خبــر
رد که حضرت عبدالحلی صاحب مجددی ساکن قریه لغمانی عالقۀ چهاریکــار از
طرف حبیب الله کلکانی مده تا مرا مالقات کند .حضــرت صــاحب یکــی از عمــو
زاده های من هستند بعد فات حضرت شمو المشایخ صــاحب از نــزد مــن تعلــی
طریقۀ عالیۀ نقشبندیه را نموده انــد .گفــت بفرمائیــد بــداخل اطــاق تشــری

بیا رنــد.

ا شان با یکنفر دیگر از حضرات مجددیه داخل اطاق شده با مسرت با من مصــافحه
نموده به پهلوی من نشست چون با حضرت مولینا عبــدالرحمن شــهید محبــت زیــاد
داشت ،یادی از مولینا نموده بیاد ن شهید اشک ریخت .بعد از صرف چــای گفــت
که دیشب عطاءالحق خان مکتوب عنایت الله خان را بحضــور امیــر صــاحب (حبیــب
الله کلکانی) در قلعۀ مرادبیگ رسانید هـ از اینکــه شــما رئــیو هیــأت مــناکره از
طرف عنایت الله خان تعیین شده اید خبر داد .حال کــه امیــر صــاحب از قلعــۀ مــراد
بیك در قصر با باال تشری

بردند قتیکه بحد د قریه ده کیپک رسیدند خبــر شــدند

که شما اینجا هستید ،لنا مرا بحضور شما فرستاده گفتند که در قصــر بــا بــاال انتلــار
تشری

ری شما را دارند ،اگر به مالقات شان مایل باشید در نجا بیائید .من رفقاء
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دیگر اعضای هیأت که در مهمان خانه بودنــد بــا هـ از در ازۀ قلعــه بیــر ن شــدی .
چون موترهای ما را دیر ز دیشب غارت کــرده بودنــد لــنا مجبــورهمگی پــای پیــاده
بطرف قصر با باال حرکت کردی  .مســافت از ده کیپــک الــی بــا بــاال تقریبــا پــنر
کیلومتر بود از تمام این مسافت قوای حکومت که در قلعۀ ار

تپۀ مرنجان باالی

برجها مرکز گرفته بودند ،نگهداری می کردند این حد د هــدف گلولــۀ طــرفین قــرار
ع
داشت .ما به تشویش اضطراب این مسافه را طی میکردی خصوصــا ســردار محمــد
یونو خان که شخص ریش سفید ضعی
حینیکه بحد د قصررسیدی

البنیه بــود بــا زحمــت زیــاد راه میرفــت.

باید قسمتی از کوه را قطع میکردی سردار صــاحب بــی

نهایت خسته شده بود .بهر حال به قصر رســیده بــه حبیــب اللــه کلکــانی از مــدن
خود خبر فرســتادی  .اطـراف قصــر را تعــداد زیــادی از شورشــییها احاطــه کـرده بــا
صدای بلند (زنده باد خادم دین رسول الله) را تکرار میکردند .اهــالی اطــراف شــهر
عالقۀ پغمان بیکتوت کاریزك ه حاضر بودند .از هجوم ازدحام مــردم حیــرت
کردم قدرت حضرت قادر بیچون که یک راهزن را امر ز باعث فرار امان اللــه خــان
محصوری عنایت الله خان گردانیده مرا مبهوت نمود .باین فکربــودم کــه شخصــی
مده گفت بفرمائید امیر صاحب منتلر شماست اما همگی بداخل اطاق رفته نمــی
توانند .چند نفر را انتخاب کنید که با شما همراه شوند .مــن ،ســردار صــاحب محمــد
عثمان خان ،سردار محمــدیونو خــان ،صــاحبزاده صــاحب موســئی ،قاضــی محمــد
اک برخان ،زلمی خان منگل ،عبدالکری خان ردک ،فیض محمد خان احمد زائی
یکنفر ازسرکردگان لوگر میدان هزاره مال محمد بنیر خنــد بطــرف داخــل اطــاق
ر ان شــدی  .حینیکــه نزدیــك در ازۀ اطــاق رســیدی دیــدم کــه ســید محبــوب علــی
هند ستانی (سکرترشرقی زیر مختار انگریز در کابل) از اطاق خــارج شــد .از دیــدن
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این شخص بسیار ناراحت شدم چون گمان نمی کردم نمایندۀ انگریــز بــا حبیــب اللــه
مرا ده داشته باشد برای انقــالب افغانســتان ســقوط امــان اللــه خــان بــا ا مــناکره
نماید .اما از نجائیکه د لت انگریز در سیاست شــیطانی خــود در تمــام دنیــا مشــهور
بلکه معل تفرقه اندازی بین مسلمانان است ،هیچ بعید نیست که بــرای بدســت ردن
مقاصد شوم خود با حبیب الله کلکانی متفق شده باشد.
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صحبت با حبیب الله کلکانی
داخل اطاقی که حبیب الله نشسته بود رفتی  .ا لین بار بود کــه ا را میدیــدم همینکــه
من اعضای هیأت داخل اطاق شدی  ،از جای خود برخواسته به اســتقبال مــا مــد.
بعد دستهای را بوسیده با احترام زیاد مرا پهلوی خود جای داده گفت:
"من خادم شــما هســت

باعــث اصــلی انقــالب مــن ،شــهادت حضــرت قاضــی عبــد

الرحمن محبوس شدن شما ست .امان الله میخواست شریعت اســالم را تــرک کنـد
از ن سبب شما را محبوس قاضی صاحب را بقتل رسانید ".من گفت :
انشاء الله یك قت دیگر ر ی این موضوع مناکره میکنی اما حال بهتر است راجع بــه
موضوعی حرف بزنی کــه مــا بــرای بحــث ر ی ن مــده إیـ  .گفــت خــوب اســت
بگوئید .به عطاالحق خان گفت  :مکتوبی که دیر ز تسلی شما شــده بــود کجاســت؟
گفت :مکتوب را دیشب حبیب الله خان دیدند .بعد مکتوب را د باره قرائــت نمــود.
حبیب الله گفت:
"من پادشاهی عنایت الله خان را قبول کرده نمیتوان  .خــود مــن امــر ز پادشــاه هســت
شما رفته برای عنایت الله خان بگوئید که من یك دزد هست

اسـ شخصــی مــن تــا

حال مشهور نیست بلکه همگی مردم مرا به نام بچۀ سقو یاد میکنن .من چقدر قیمــت
داشت که باعث خرابی سلطنت موجب بربادی خانــدان شــما میشــدم؟ از نجــا کــه
امان الله خیال خرابی دین اسالم را نمود برعلیه ا امر شریعت طغیــان کــرد ،خدا نــد
تعالی مرا برای تنبیه سرزنش ا فرستاد چنانکه نمر د را بواسطۀ پشه هالک نمــود،
امان الله را بواسطۀ من از کابل اخراج کرد .پو من اعمال امان اللــه هســت کــه باسـ
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بچۀ سقو یاد میشوم عزم دارم که یکنفر از خاندان ا را بلکه از طایفۀ محمــدزائی را
برای پادشاهی قبول نکرده نگنارم که نها ادعای سلطنت را بنمایند ".من گفت :
"امان الله خان از سلطنت استعفا نمود عنایت الله خان دیر ز به اتفاق علما مشــایخ
سرکرده های اقوام که در کابل حاضر بودنــد پادشــاه شــد تــا بحــال هــیچ حرکــت
مخال از ا ظاهر نشده چطور میشود که شما پادشاهی ا را قبــول نداریــد بکــدام
ع
سبب جنگ جدال قتل قتال را د ام میدهید؟ اگر اقعا برای خدمت دین اسالم
کمر بسته اید باید باب مناکره را باز کنید تا بین شما اعلیحضرت عنایــت اللــه خــان
توسط همین هیات که من رئــیو ن هســت مــناکره صــلح شــر ع شــود اگــر خــدا
بخواهد سؤتفاهمات رفع این جنگ خانگی قطع شود ".بچۀ سقو گفت:
"علماء مشایخ سمت شمالی همگی فتوا داده اند که امان الله مرتد شده جنگ بــا
ا از اجبات دین است .من حسب این فتوا بر حکومت امان الله قیام نمودم در ا ل
ماه رجب همگی علما ر حانیون سمت شمالی با من بیعت نموده مرا پادشاه خود
دانستند .حال که امان الله فرار نموده شخص دیگری حق نــدارد خــود را بمقابــل مــن
پادشاه بداند من هیچگــاه ســلطنت عنایــت اللــه خــان را قبــول کــرده نمیتـوان  .مــرا
خدا ند پادشاهی داد کسی نمیتواند از من این پادشاهی را بگیرد .بهتر این است که
شما رفته برای عنایت الله از طرف من بگوئید کــه زیــاده از ایــن موجــب خــونریزی
ع
نشده خود را بمن تسلی کند اگر از ار فورا خارج شود ،من بــا ا هــیچ ســیبی
نمیرسان  .اما اگر بصورت فوری تسلی نمیشود ،ن قت من حک میکن که ار

را

بمباران خراب کنند عنایت الله اشخاصــیکه بــا ا هســتند همگــی بقتــل خواهنــد
رسید ،زیرا کوهها دیگر مناطق مه بدست همراهان منست توپهای بزر
نزد من است در ظرف د ساعت عسکر من داخل ار میشوند".
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سردار عثمان خان در جواب بچه سقو گفت:
"درصورتیکه مناکره صلح را قبول نکرده میخواهید ار را تصرف کنیــد ،یــا نمــی
ع
دانید که اگر حمله کنید خونهای مسلمانان ریخته میشــود؟ اگــر اقعــا بــرای خــدمت
دین اسالم کمرهمت بسته کرده اید نباید باعــث قتــل مســلمین گردیــد ال اقــل یــك
هفته جنگ را معطل کنید تا ما نلریات شــما را بــرای اعلیحضــرت عنایــت اللــه خــان
بگوئی

ببینی که ایشان چه قصد دارند .بچه سقو جوابداد:

"سردار صاحب من سیاست شما را میدان  .اگر من جنگ را معطل کن این جمعیــت
که با جوش خر ش فوق العاده تا اینجا با من أمده اند ،شب کجــا باشــند از کجــا
نان بخورند؟ همه د باره میر ند

نوقت عنایت الله خان مــرا دســتگیر میکنــد شــما

ه مستحق انعام میشوید .حاال که عنایت الله خان در ار
استفاده نکن

است چرا من از فرصــت

برای یک هفته متارکه کن ؟ نخیر همین حاال جواب عنایت الله خــان

را با گلوله توپ میده  ".بعد امر کرد کــه فیــر تــوپ کننــد .بمجــرد امــر ی تــوپچی
گلوله ها را در توپهای بزرگی که در با باال نصب شــده بطــرف ار

نشــانه گرفتــه

بود ،انداخت چند لحله بعد صدای مهیبی عمارت با باال را لرزانــد شیشــه هــای
در ازه ها بزمین افتاد از ن جمله یک شیشۀ بزر

باالی سر بچۀ سقو بطرف پشــت

سر ا به زمین افتاده نشکست .بچۀ سقو گفت:
" ردار که بخت مه بجای اس ".بعد به سردارعثمان خان گفت:
"درصورتیکه سالح بدست منست عسکرهای من ازهر طرف ار

را محاصره کرده

اند چگونه مشورۀ شما را قبول کرده میتوان ؟ ما برایتان میگوئی که عنایت اللــه خــان
را بگوئید فوری ار

را تسلی من کند به خانۀ خود بر د .من با ا عدا ت شخصی

ندارم فقط امر ز را بخاطر حضرت صاحب
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هست

امر حمله را نمیده  ،اما اگــر فــردا بعــد طلــوع فتــاب از طــرف شــما جـواب

نرسد ،ار

را بمباران نموده خراب خواه کرد ".دانستی که زیاده ازین ســخن زدن

فایده ندارد ،برخاسته گفت :
"خوب است من گفته های شما را برای اعلیحضرت عنایت الله خان میرسان  .زلمــی
خان منگل گفت:
"دیر ز افراد شما سالح من رفقای مرا ازمایان گرفتند ،ما بــرای مصــالحه مــده ایـ ،
خواهش میکنی که اسلحۀ ما را بما بدهید .منه گفت که دیشب موترهای مــا را هـ
گرفتند ما پیاده مده ای

حال تا شهر کابل پیاده رفته نمیتوانی  .حبیب الله گفــت

ایلچی را نه بند است نه زندان ،بعد امرکرد که اسلحۀ زلمی خان دیگران موترهــای
ع
ما را بما بدهند .همینکه می خواستی از اطاق بیر ن شوی دفعتا از موزیك عسکری
ع
که سالم شاهی را مینواخت شنیده شد متعاقبا یکنفر مده گفت که قطعــه عســکری
مهتاب با خود را با اسلحۀ خــود تســلی کــرده بــرای بیعــت کــردن بــه حبیــب اللــه
حاضرشده اند .بچۀ سقو امر داد که در ازه ها را باز نماینــد خــودش بیــر ن بر مــد.
نلامی ها دیگران همینکه بچۀ سقو را دیدند همگی بیك صدا از گفتند :زنده بــاد
پادشاه غازی.
بطرف کابل رهسپار شدی

به اعضای هیات گفت که از گفتار حبیب الله معلوم شد

که با اعلیحضرت عنایت الله خان از طریق صلح پــیش نمیآیــد حــاال افــرادش شــهر
کابل ار

را محاصره کرده اند .بیائید شــب را در قرغــه بخانــۀ ســردارعثمان خــان

بگنرانی بعد فردا بکابل میر ی

تا جائی کــه امکــان دارد در امــور سیاســی دخالــت

نمیکنی  .اما دیگران چون از طــرف خــانواده هایشــان پریشــان بودنــد قبــول نکردنــد.
مجبورا بطرف شهر کابل ر انه شدی

در ا لین فرصت مکتوبی بحضــور عنایــت اللــه
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خان نوشته شرح مالقات خود را با بچۀ ســقو مفصــل نوشــت
دادم تا بهر سیلۀ ممکن مکتوب را به ار

بدســت مــال نــورانی

برساند .ی یک ساعت بعــد برگشــت

گفت که بخاطر گلوله باری بیحد از طرف ار نتوانسته است مکتوب را برساند.
بخانه مدم دیــدم کــه مســجد اطاقهــای خانقــاه مهمــان خانــۀ عمــومی مملــو از
پناهندگان است که شامل زعما رؤسای لوگر ،ردک منگل میشد .با همــه احـوال
پرسی کــرده بعــد بــه مهمانخانــۀ خصوصــی رفــت کــه بــرای زرا صــاحب منصــبان
عسکری رئیو شورا تخصیص داده شده بود .خانقاه حضــرات مجددیــه مهمانــدار
اشخاص مختل

از هر طبقه بود هر ر ز بتعداد مردمی که به خانقــاه پنــاه میآ ردنــد

اضافه میشد من با چهره های شــنا نا شــنا مالقــات میکــردم .امــا قتــی نلــرم بــه
سردار فیض محمد خان زیر معارف افتاد ،ا ل فکر کردم چشـ هــای خــوب دیــده
نمیتواند این شخصیکه در کنر صندلی خود را پنهان ســاخته تــا دیگــران ا را نبیننــد
ممکن نیست که زیر صاحب معارف باشند -کســی کــه در مجلــو دیــر ز در ابــراز
شجاعت صداقت گوی سبقت را از دیگران ربــود ،شخصــیکه ســر بکـ
خون گلگون خود را فدای عنایت الله خان مینمود در ار

گرفتــه

بــا اعلیحضــرت عنایــت

الله خان با هیبت سخن از جنگ دفاع میــزد از همــه میخواســت کــه خــود را فــدا
کنند .کسی که با من بخاطرعدم بیعت به عنایــت اللــه خــان منــاظره مجادلــۀ شــدید
نموده مانند شیرمست میغرید .بلی – همان شخص امر ز در کنر صندلی بــا حالــت
پریشان حواس باخته سر تا پای خــود را بــا لحــاف مســاکین خانقــاه پوشــانیده بــود.
هیچکو گمان نمیکرد که قای زیر قلعۀ هنین ار

پادشاه محبوب خــود را تنهــا

گناشته خودش بخانقاهی پناه ببرد که تا دیر ز خــادم ایــن خانقــاه (اینجانــب) را بــه
نادانی خیانت مته میکرد .گفت :
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قای زیــر ایــن شــما هســتید کــه کلبــۀ فقیرانــه ام را منــورکرده ایــد؟ دیــر ز کــه مــن
ع
میخواست خدمتی به این مملکــت پریشــان حــال بنمــای جنــاب شــما شــدیدا تعــرض
کردید ،امر ز چطور زنده گریخته به این فقیرخانه مــده ایــد اعلیحضــرت عنایــت
الله خان را که تا دیر ز خون گلگون خود را برکاب شان می ریختید ،در دریای خــون
تنها گناشتید؟ قای زیر به لهجۀ پوزش طلبانه گفت:
من اشخاصیکه درین اطاق موجود هستی خود را از اشخاصی که به خانقاه مجددیه
پناه رده اند میشماری

شما که امر ز رئیو خانقاه هستید اختیــار داریــد کــه مــا را

حمایت مینمائید یا نه .گفت :
من بصفت یکی از خدمتگناران خانقاه از هر کسی که بطور مهمان یا التجــا بیایــد تــا
جائی که امکان داشته باشید حمایت میکنی  ،با جناب شما قدری شوخی کردم .بعد
از زیر معارف با شیر احمد خان رئیو شورا ،جنــرال عبــدالرحی خــان ســابق حــاک
کالن سمت شمالی ،محمد حیدر جان پسر جناب سردارعبدالقد س خان صدراعل
صاحب چند نفر دیگرکه مده بودند ،احوال پرسی نموده هر کــدام را تســلی داده
از احواالت خانواده های شان پرسیدم .همه جواب دادند که عائله هایشان ه بــا نهــا
مده به حرمسرای خانقاه پناه رده اند .فیض محمد خان گفت:
"دیشب بعد از ساعت یازده قتی دیــدم قلعــۀ ار
العاده پریشان شدم چون محمد یوس
جان قا میخواستند از ار

از هــر طــرف محاصــره شــده فــوق

جان قا پسرعموی شما حضــرت معصــوم

به خانقاه بیایند ،مــن رئــیو صــاحب شــورا چنــد نفــر

دیگر ه فرصت را غنیمت دانسته بحضور معصوم جان قا عنر نمودی که مایــان را
نیز با خود از ار

بیر ن کنید که از خانه های خود خبرگیــری نمــائی  .معصــوم جــان

مرحمت نموده ما د نفر را با چند نفــر دیگــر از ار
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راست به خانقاه مدم زیرا درعرض راه دانست که منزل ما را شورشیها تحت مراقبــت
گرفته اند رئیو صاحب شورا بمنزل خود رفتند ".شیر احمد خان گفت:
"من شب درمنزل بودم گمان نمیکردم کسی بمن تعرض کند ،صــبح بعــد از طلــوع
فتاب دیدم که یکتعداد نفر از سمت منــزل پــدرم میآینــد .دانســت کــه شورشــیها ا ال
خانۀ پدرم را تاراج بعد بخانۀ من میآیند چــون هــیچ فرصــت فــرار نداشــت مجبــورا
منتلر تقدیر گردیده نشست  .لحلۀ نگنشته بود که قای معصوم جان ماننــد حضــرت
خضر داخل حویلی شدند از دست گرفته گفتند کــه همــین حــاال از ایــن راه بیــر ن
شوی  .من

الدۀ ا الد ها خودشــان از در ازۀ غربــی بیــر ن شــدی

شورشــیها از

در ازۀ شرقی بمنزل در مدند .اگر سه چهــار دقیقــۀ دیگرمعصــوم جــان قــا نمیرســید
حال من مرده یا در زندان میبودم".
از ارجمندی سناء معصوم جان خیلی اظهار ممنونیــت نمــودم کــه دریــن ســن جـوانی
اینقدر فکر درست نموده د ستان را دستگیری کرده به جای امن رسانیده بود .بعــد
بداخل حرمسرا رفت

دیدم که محشر برپاست .تنها از خــانواده امــان اللــه خــان ســه

خواهر ا (ســراج البنــات خــان علــی احمــد خـان ،خــان غــالم حیــدرخان پســر د م
صدراعل عبدالقد س خان ،خان سعدالدین خان زقوم خیل) ،همچنان عایلۀ ســردار
حیات الله خان برادر امان الله خان ،عایلۀ رئیو صاحب شورا ،خانمهای اکثر اعیان
زراء صاحب منصبان عسکری بــاقی خــانوادۀ علــی احمــد خــان هــر کــدام بــا
ا الدها خدمه های خود خانه های خود را گناشته به خانقــاه پنــاه رده انــد .بــه
مادر ا الدهای گفت که از طرف من به همه خوش مدید گفته نها را تسلی دهــد
ع
بگوید که خانقاه حضرت امام ربانی قدس سره عینا منزل خود شان است من بقــدر
قدرت در حمایت از شما خواهران مردان شما که برادران من هستند میکوشـ  .بعــد
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برای همشیره صاحبه های گفت که من یقین دارم هــر کــدام شــما مهمانــان را خـواهر
خود میدانید اما ممکن است با همشیره های امان الله خان بخاطری کــه مــرا محبــوس
کرده بود ،رفتار تان با محبت نباشد .لنا از شما خواهش دارم که با نها طــوری رفتـار
کنید که فکر نکنند من شما از امان الله خان زرده هســتی  ،هرچــه بــود گنشــت
امر ز نها مثل خواهران ما هستند .بعد به اطاق خود رفته حضــرت الهــی را ازصــمی
دل شکر گنار شدم که این بندۀ گناه کار خود را امر ز محل امید دیگر بندگان خــود
َ
ساخته از کمال کرم مرا برای شرف این خدمت نواخته .از ارجمندی معصوم جــان
پرسیدم که یا برای مهمانان طعام تهیه نموده اید .گفت الحمد لله همه لـوازم درســت
است اسباب رفاه همه مهیا است .تا بعد از شام ا ضاع تا حد دی رام بــود ،صــرف
از توپ تفنگ فضای شهر کابل را به اهتزاز در رده تاریکی شب بی

هراس

مردم را بیشتر میکرد.
بعد از نماز شام حینیکه ازمسجد بطرف خانه میآمدم یکنفر ازاهالی شهر نزدیــک مــد
هسته گفت :من با شما کار دارم یك پیغــام ِسـری بــرای شــما رده ام .گفــت :

خوب است داخل بیائید پرسیدم که پیغام از طرف کیست؟ گفت:

"مــن خدمتگارعالیقــدر گــل احمــد خــان معــین زارت داخلــه کــه در داخــل ار
ع
محصوراند ،هست تصادفا خط تیلفون که ازمنزل معین صاحب به ار اصل است
هنوز قطع نشده همین حاال از ار

با من بتماس شده مــرا امرکردنــد کــه بحضــور

شما مده از چگونگی احوال نتیجۀ مالقات شما با بچۀ سقو بپـرس  .گفت :
"به گل احمد خان بگوئید بحضورعنایت الله خان عرض کند که اگر مالقات مــن بــا
بچه سقو نتیجۀ مثبت میداد ی شهر کابل را تصرف ار

را محاصره نمیکــرد .مــن

بعد ظهر یك مکتوب نوشته ذریعۀ مال نورانی فرستادم کــه بحضــور شــما برســاند بــه
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قاصد من از طرف شورشیها اجازه داده شد که از خطوط جنگ نها عبور کند لــیکن
مدافعین ار

گلوله باری خود را قطع نکردند هرقدر قاصد با دستمال سفید برایشان

اشاره کرد که فیر نکنند نفهمیدند یا خود را به نا فهمی زدند ،لنا قاصــد بــد ن نتیجــه
د باره مراجعت کرد .خالصۀ احوال اینست که بچــه ســقو بســخن مــا گــوش نــداد
برای صلح ماده نشد ".جواب به گل احمد خان نرســید زیــرا قتیکــه مــالزم ا مــی
خواست د باره به ار مخابره کند ،شورشیها خط تیلفون را هـ قطــع کــرده بودنــد.
اما عطا الحق خان سردار محمد یونو خان قبال از با باال مســتقی ع بــه ار رفتــه
اقعات ر ز را به عنایت الله خان گفته بودند پادشاه میدانست که بچۀ سقو تصمی
به متارکه ندارد.
در همین حال بتعداد مردمی که به خانقاه مجددیه پناه میآ ردند ،هر ر ز اضــافه میشــد
بسیاری از بزرگان خاندان شاهی ن قت در خانقاه جمــع شــده بودنــد چــون در ن
جا در امن زندگی میکردند از گزند دیگران مصئون بودند ،از جملــه اشــخاص ذیــل
شامل مهمانان بودند:
سردار اسدالله خان پسر امیر حبیب الله خان شهید
سراج البنات دختر امیر حبیب الله خان شهید ،خان

الی علی احمد خان پسر مامــای

امان الله خان
قمرالبنات دختر امیر حبیب الله خــان شــهید ،خــان جنــرال شــاه محمــود خــان بــرادر
محمد نادر شاه شهید
ثمرالسراج دختر امیر حبیب الله خان شهید ،خان مارشال شاه لی خان
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خان شیر احمد خان خواهر محمد نادر شاه شــهید ،ا الد هــایش خــود شــیر احمــد
خان
خان محمد نادرشاه شهید با د دخترش د خواهر نادر شاه شهید
فیض محمد خان زکریا با فامیلش
محمد حیدر اعتمادی شوهر خواهر نادر شاه شهید
خان احمد شاه خان مامای اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ا الدهایش
گل احمد خان ملکیار برادر شان عبدالله خان ملکیار
حد د ساعت یازده شب یکی از خادمین خانقاه در مهمانخانه مــده گفــت کــه عطــا
الحق خان مده میخواهد با شما مالقات کند .گفت بیایند .عطاالحق خــان بعــد از
سالم احوال پرسی با من مهمانان گفت:
"من به امر اعلیحضــرت عنایــت اللــه خــان نــزد شــما مــده از طــرف ا شــان ازشــما
خواهش میکن که یك دفعه به ار تشری

بیا رید .گفت :

"رفتن من درینوقت فایده ندارد ،خود شما قبل از من بچۀ سقو را در قلعــۀ مــراد بیــگ
مالقات کردید برادر شما شیرجان خان که باسـ زیــر خــود مختــار نــزد بچــۀ ســقو
مقرب است ،تصمیمات لینعمت جدید خود را برای شما بطور مفصل بیان کرده اند.
شما ه امر ز در قت مناکرۀ من با بچۀ سقو از ا ل تا خر حاضربودید ر یداد هــا
را بحضورعنایت الله خان عرض کرده اید .در صورتیکه صــلح ممکــن نباشــد ،رفــتن
من به ار

نه درین قت شب چه فایده خواهد داشــت؟ گنشــته از ن ار

طرف محصور است شورشیها بحالت حمله کسانی که در ار
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بحالت دفاع بهمدیگر تشباری میکنند ،چطور ممکن اســت کــه مــن تــا داخــل ار
زنده رسیده بتوان ؟ عطاالله خان جوابداد:
"اعلیحضرت عنایت الله خان اشخاصیکه در ار

محصور هســتند بســیار مــأیوس

ناامید شده اند برای من گفتند که بحضور شــما خــود را رســانیده از شــما بحیــث
کسی که امر ز بر سجادۀ حضرات مجددیه نشسته رئیو مشایخ افغانســتان هســتید،
التجاء کن که بهر طریقی که ممکن باشد به ار

تشری

ببرید برای اعلیحضــرت

عنایت الله خان اشخاصیکه با ا شان محصورهستند اسباب تســلی را فــراه نمائیــد.
گفت :

ع
"چطور در بین تشباری طــرفین بــه ار داخــل شــوم؟ فرضــا کــه ســالمت بــه ار
برس  ،جود ضعی

من چطور مایۀ تسلی نها میشود؟ اگرعنایت اللــه خــان بمــن امــر

کنند که در بین ا شان شورشیها اسطۀ صلح شوم که مـن امــر ز اینکــار را کــردم
خود شما دیدید که نها نمیخواهند صلح کنند .لنا رفتن من فایدۀ برای اعلیحضــرت
عنایت الله خان همراهان شان ندارد مرا معن ر بدارنــد .شــیر احمــد خــان رئــیو
شورا فیض محمد خان زیر معارف چند نفر دیگر که حاضر بودند گفتند:
"حضرت صاحب  -رف تن شما ضر ر است چون در ار
خاندان شاهی
کرده ار

بتعداد د هزار نفــر از افــراد

زراء مؤظفین دربار سپاهیها محصور هستند .اگر شورشیها حمله

را بمباران نمایند ،نوقت همگی برادران مسلمان ما شما بقتــل میرســند

تعداد کثیــری از زنهــا کــه در ار

محصورهســتند ،خــدا ناخواســته هتــک حرمــت

میشوند .گفت :
"من این چیزها رامیدان اما اسطه شدن برای صلح درین قت برای من غیر از بدنامی
چیزی دیگری نیست ،بگنارید بگوشۀ مسجد نشسته بحضور ا تعالی تضــرع نمــای
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که بر من همگی ملت افغانستان فضل مرحمت نمــوده ایــن تــش را فر نشــاند.
من با صلح شتی عنایت الله خان بچۀ سقو چه کار دارم؟" اما عطا الحــق خــان
ع
دیگران نقدر اصرار نمودند که مجبورا رفتن به ار را قبول کردم.
میدانست که عنایت الله خان چون قوۀ مقا مت مدافعه ندارد ،مــرا بــه ار خواســته
که اسطۀ صلح شوم میدانست که ا قصر شاهی را بــه حبیــب اللــه کلکــانی تســلی
میکند .جدان من نمیتوانست اگــنار کــردن تخــت شــاهی افغانســتان را بــه راهزنــان
تحمل کند .از طرف دیگــر بــه عنایــت اللــه خــان خانــدان ا دلبســتگی نداشــت
میدانست که اسطه شدن برای صلح در این مرحله غیر از بدنامی ثمــرۀ دیگــر نــدارد.
اما بعد از اصرار خواهش بسیار عطاالحق خان فیض محمد خــان ســاعت یــازده
ر ان شــدی  .در راه از عطــا الحــق خــان

نی شب مــن عطــاالحق خــان بســوی ار

پرسیدم که این شخص مسلح که مرا همراهــی میکنــد کیســت؟ گفــت ایــن شــخص
پردل خان نام دارد از رفقای بچۀ سقو است که بمنصب جنرالی از طرف ا ســرفراز
شده ،حینیکه من از ار

می بر مدم ،پردل خان کــه مــامور محاصــره ار

بــود ،مــرا

شناخت تا اینجا همراهی کرد که کسی مزاح نشود .عطاالحق خــان در راه گفــت
که سردار عثمان خان راه به ار

خواسته اند ا شان ه منتلر هستند .بعــد بمنــزل

سردار صاحب رفته همراه ا ر انۀ ار

شدی  .نزدیک گنبد نقــاره خانــه نعــش ســه

نفر را دیدی که در اثر گلوله باری ار

کشته شده بودنــد راه مســد د بــود .بعــد از

نکه اجساد را برداشتند پردل خان گفت:
"من نمیگنارم شما از این راه بر ید چــون ایــن جــاده از چهــار طــرف هــدف تــوپ
تفنگ است شما نمیتوانید تا در ازۀ ار

سالمت برسید ،شاید عساکر ار

شــما را

بشناسند باالی موتر فیر نکنند اما افراد رسالۀ شــاهی کــه محصورهســتند جمعیــت
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کوهدامنی که ار

را محاصره کرده اند از کجا بدانند که شــما را عنایــت اللــه خــان

خواسته؟ یقین دارم که باالی تان از هر طرف فیر میکنند .گفت :
"چون مرا عنایت الله خان خواســته تــا اینجــا مــده ام ،برنمیگــردم .مــر

زنــدگی

بدست خدا ند است لنا توکل به ا تعالی کرده ر ان میشــوم ".پــردل خــان لحلــه ای
فکر نموده گفت:
"شما بیائید در یکی از دکانها خود را قدری گرم کنید .موتر ران کــه مــالزم عنایــت
الله خان است بموتر سوار شده هسته هسته بطرف در ازۀ ار

بر د د باره هســته

هسته نزد شما مراجعت کند ،اگرکسی بمــوتر فیــر کــرد نوقــت مــن شــما را بــه هــیچ
صورت نمیگنارم که بر ید اگر بموتر فیــر نشــد نوقــت شــما را اجــازه میــده کــه
بطرف ار

بر ید ".قبول کردم داخل دکانیکه در ن تش افر خته شده بود رفته

منتلر مراجعت موتر بودی  .بعد ده دقیقه موترران مراجعت کــرد پــردل خــان گفــت
حاال بر ید .بطرف ار

ر انــه شــدی  .تــاریکی ســکوت حشــتناکی شــهر را فــرا

گرفته کابل شبیه به قبرستان بــود .قتیکــه بــدر ازۀ ار
ار

رســیدی محــافلین بــرج

تفنگهای خود را بطرف ما گرفته با صدای بلنــد پرســیدند :کــی هســتی؟ عطــا

الحق خان گفت:
"عالیجناب حضرت صاحب کابل هستند ".محــافلین امــر کردنــد کــه از مــوتر فــر د
مــده منتلــر بــاز شــدن در ازه ار

باشــی  .مــدت زیــادی گنشــت تــا اینکــه از

گشودن قفــل را شــنیده نزدیــك در ازه مــدی  .گفتنــد مــوتر خــود را بیــر ن در ازه
گناشته جدا جدا داخــل در ازه شــوید .داخــل در ازه شــدی  .دیــدم عبــدالحبیب
خان یکی ازمالزمین فادار عنایت الله خان در ازه را باز کرد با ه بطرف گلخانــه
ر ان شدی .
248

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

همینکه از زیرگنبد در ازۀ ار

ع
به صحن با رفتی دفعتا همه جا ر شن شــد بعــد از

هر طرف از فیر تفنگ بلند شد .ازین ضعیت تعجب کردم که ر شــنی انــداز چــرا
ع
داخل ار را ر شن میکند اما معلوم شد کــه صــاحب منصــبان عمــدا داخــل ار را
ر شن دشمن را رهنمائی میکنند تا ار

را گلوله بــاران نماینــد .ازعبــدالحبیب خــان

پرسیدم که نلــر بــه کــدام قـوانین حربــی گلولــه هــای ر شــنی انــداز را در ایــن قــت
فیرمیکنند؟ جوابداد :ز د ز د قدم بردارید که دفعه دیگر ر شنی انــداز مــا شــما را
برای شورشیها نشان خواهد داد .داخل گلخانه شدی عبد الحبیب خان بــاز مــا را در
همان اطاق بلیارد رهنمائی کرد ،همان اطاقی کــه ســه بــار امــان اللــه خــان را در نجـا
مالقات کردم ،عنایت الله خان دیر ز در همین اطــاق پادشــاه شــد امشــب هـ ایــن
اطاق مهماندار محبوسین ار

است .اطاق بلیارد شاهد حوادثی است که این بــازی را

تمثیل میکند  -چوبهــای کــه هــر ر ز بــا دســت هــای اشــخاص مختلـ
رنگارنگ را بهرطرف پراگنده میسازد اما هیچکدام به هدف نمیرسند.
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خواهش عنایت الله خان برای نجات
در اطاق بلیارد مجلسی مرکب از زراء صاحب منصبان اعیان کابــل علمــاء کــه
در ار

محصور بودند ،تشکیل شده بود .شاملین مجلو تا جائیکه بیــاد دارم عبــارت

بود از :محمد لیخــان ,عبــدالعزیزخان زیرحربیــه ,عبــدالهادی خــان رئــیو مجلــو
اعیان ,سردار محمد یونو خان ,میرزا محمود خــان زیــر مالیــۀ ســابق ,میرســید قاسـ
خان کیل سرمنشی احمد علیخــان رئــیو تنلیمیــۀ ســمت شــمالی ,قاضــی محمــد
اکبرخان رئیو محکمــه تمیــز ,مالمحمــد بــدیر ,مولــوی ســی

الــرحمن چنــد نفــر

منصبداران نلامی ,غالم دستگیرخان قلعه بیگــی چنــد نفــر از اعیــان کابــل .مــن
سردار محمد عثمان خان ه داخل مجلو شدی  .محمد لیخان که بکرسی ریاســت
نشسته بود ،گفت:
"حضرت صاحب بفرمائید نتیجۀ مالقات خود را با بچۀ سقو بگوئید .گفت :
"عطاالحق خان سردار صاحب محمد یونو خان قبل ازظهر اینجا مده به تفصــیل
مالقات من بچۀ سقو را برای تان اظهارکرده اند ضر رت نیســت کــه مــن خــود را
زحمت بده  ".محمد لیخان گفت:
"بلی عطاالله خان طور خصوصی اظهارات خود را نموده اما شما چــون رئــیو هیــأت
هستید بیانۀ شما بیشتر قابل تصدیق است ".من قایع مناکرات بین من بچــه ســقو
را بی ک

کاست برای مجلو اظهار کردم .بعد محمد لیخان از من پرسید:

"حال نلر شما چیست؟ گفت :
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"من امشب نلری ندارم چون فرصت از دســت رفتــه اســت شــهر بدســت شورشــیها
افتاده شما در محاصرۀ شدید هستید ".عبدالعزیز خان زیر حربیه پرسید:
"اگر ما جنگ کنی شما چه کارمیکنید؟" گفت :
"اگر شما جنگ کنید من همینجا در ار

با شــما هســت

تــا زمــانی کــه زنــده ام از

اینجا بیر ن نمیشوم .من دیر ز خالف خواست خود همراه با شما به عنایت اللــه خــان
بیعت کردم ،امر ز چگونه ن بیعت را بشکن ؟ من تا خــرین دقــایق حیــات خــود در
همین ار

با شماهســت

شــماه تعهــد کنیــد کــه تــا نفــو خــر جنــگ میکنیــد".

عبدالعزیز خان گفت:
"در صورتیکه سقویها با ما صلح نکنند اعلیحضرت عنایت الله خــان را بــه پادشــاهی
قبول نکنند البته که جنگ میکنی  .اما باید مطمئن شــوی کــه بچــه ســقو هرگــز بــا مــا
صلح نمیکند ،نوقت نقشۀ جنگ را ترتیب کرده دفاع میکنی  ".سردار عثمان خان
با لهجۀ تمسخر میز گفت:

ع
" زیر صاحب درین ده سال خصوصا درین د سه ماه که از هر طرف تش انقالب
زبانه کشیده مملکت را احاطه نموده ،شما تا حال نقشۀ جنگ را ترتیــب نــداده ایــد
اما امر ز که یک دزد مده شما را در قلعۀ ار محصور نمــوده نقشــۀ جنــگ را در
یك شب ترتیب میدهید؟ ماشاالله ازین نلام تبارك الله ازین انتلام! قتیکه ســقویها
بار ا ل گریختند من برایتان بحضورامان الله خان گفت کــه ضــر ر اسـت دزد هــا را
تعقیب کرده نگنارید د باره جمع شوند ،نوقت ه فرمودیــد کــه زارت حربیــه در
صدد تهیه تنلی قوه است تا شورشیان را تعقیب کند .نتیجۀ ترتیب نلام شما ایــن
بود که دیر ز شورشیان د باره حمله کردند ،امان الله خان راه فرار را پیش گرفت ما
اهالی کابل را بدهن گرگهای درنده انداخته خودش جان بسالمت بــرد .امشــب شــما
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باز ه از ترتیب انتلــام حــرف میزنیــد ،خــدا کنــد کــه مثــل گنشــته نباشــد ".عبــد
العزیزخان با عصبانیت گفت:
"فردا قوای که در ار

موجود است باالی شورشیان حمله میکند همراه با قوای کــه

در تپــۀ مرنجــان مهتــاب بــا یکجــا شــده شورشــیها را از شــهر خــارج میکننــد".
سردارعثمان خان گفت:
"قوۀ مهتاب با امر ز صبح خــود را تســلی بچــۀ ســقو نمــود مــا همانجــا بــودی کــه
همگی افراد سپاهی صاحب منصبان مده به بچۀ سقو بیعت کردنــد .از قــوۀ تپــۀ
مرنجان خبر نداری اما یقین دارم که شما زیر صاحب حربیه از دیشب تــا حــال چنــد
بار با ا شان مخابره کرده باشید ،نها در چه حال اند؟" عبدالعزیزخان ســکوت کــرد.
سردار عثمان خان ادامه داد:
" قای زیر شما نسبت بمن هنوز هـ طفــل گفتــه میشــوید ،حقــایق را بگوئیــد .زیــر
گفت:
"از دیشب تا حال از قوۀ تپۀ مرنجان اق
نمیتواند از در ازۀ ار

نیست زیرا خطوط تیلفون قطع شده کسی

بیر ن شود ،اما من یقین دارم که عساکری که در تپــۀ مرنجــان

موجود است تا شام با سقویها جنگ میکردند من از برج میدیدم کــه مشــغول دفــاع
هستند مگر بعد از شام از احوال شان خبر ندارم ".گفت :
" زیر صاحب گفتند که جنگ را ادامــه میدهنــد ،خــوب اســت کــه بــا ارکــان حربــی
مشوره نموده برای دفاع یا هجوم ترتیبات بگیرند ،ما ه جائی نمیر ی همینجــا در
ار

هستی  ".در همین قت عبدالحبیب خان مد بمن گفت:
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"حضرت صاحب  -اعلیحضرت میخواهند شما سردار صاحب محمد عثمــان خــان
را خصوصی مالقات کنند ،بفرمائید که اعلیحضرت بــه انتلــار شــما هســتند ".مــن
سردار صاحب به اطاق طعام خوری که در یك گوشۀ ن عنایت الله خان نشسته بــود،
رفتی  .دیدم که در اطاق عبدالغفور خان برادر عبدالرشید خان پسر عبدالحبیب خان
با هیئت محافظ هر کدام بیکی از در ازه های اطاق با اسلحه ایستاده اند .عنایت اللــه
خان تفصیل مالقات مرا بــا بچــۀ ســقو پرســید .مــن چگــونگی احـوال را بیــان کــردم.
گفت:
"حضرت صاحب شما چه رأی مشوره میدهید؟" گفت :
"امر ز من هیچ رأی مشوره داده نمی توان  .پرسید چرا؟ گفت :
"اعلیحضرت شما چرا دیر ز نلر مرا نپرسیدید؟" گفت:
"مگر رأی شما غیر از رای اهل مجلو بود؟" گفت :
" ری من دیر ز رأی خود را که مخال
یکنفر دیگر سایرین مخال

راء بود اظهار کردم اما بخاطری که بجز مــن

بودند ،من ه اطاعت اکثریت را نموده بشــما بیعــت

کردم ".گفت:
"شما با سلطنت من موافقت نداشتید؟" گفت :
"درست است ،من مخال

بودم اگر شما از من میپرسیدید ،بحضور تــان نلــر خــود

را عرض کرده نمی گناشت شما این پادشاهی چند ساعته را قبول کنید ".گفت:
"پو نلر شما چه بود؟" گفت :
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"من در مجلو گفت که بیعت ما با عنایت الله خان برای مملکت ملت مفید نیست
بلکه مضراست ".بعد ر یداد دیر ز مشاجره با زیر معارف را بیان کردم .ا شــان بــا
دقت حرفهای را شنیدند .گفت :
"شما چرا این بار سلطنت را در همچو قت نا مناسب برد ش خــود تحمــل نمودیــد؟"
گفت:
"اعلیحضرت امان الله خان زیاد اصرار الحاح کرد که من پادشــاهی را قبــول کــن ".
گفت :

ع
"ببخشید اما باید صراحتا عرض کن که این اصرار امان الله خــان خــرین لگــدی بــود
که بسوی شما پرتاپ کرد .اگر چه نباید این سخنان را بگوی امــا مجبــورم .امــان اللــه
خان ده سال دریک جوال بزر

نجاست جمع کرد دیر ز ن جـوال را بســر ر ی

شما خالی نمود سراپای شما را لوده ساخت ".سکوت سنگینی اطاق را فــرا گرفــت
بعد عنایت الله خان گفت:
"من نمیخواست اما زرای همفکر امان الله خان مرا مجبور کردند ".گفت :
"اگر شما پا فشاری میکردید هیچکو شما را مجبور کرده نمی توانست ".گفت:
"حال پشیمانی یا مالمت سود ندارد ".دیدم حق بطرف شان است لنا پرسیدم:
"عبدالحبیب خان به من سردار صاحب گفت که اعلیحضــرت میخواهنــد بــا شــماها
خصوصی مالقات کنند ،بفرمائید من سردار صــاحب را بــرای چــه مشــوره احضــار
فرموده اید؟" عنایت الله خان بطرف عبدالحبیب خان اشاره نمودند تا موضــوع را بمــا
بگوید.
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خوانندۀ گرامی  -تنها چهــار نفــر از اقعــۀ کــه بــرای تــان بیــان میکــن

گــاه بودنــد:

اعلیحضرت عنایت الله خان ,سردارعثمان خان ,اینجانب محمد صــادق المجــددی,
عبدالحبیب خان البته خدا ند (ج) که بر َاسرار ضمائر مکنونات قلبــی بنــده گــان
خود دانا عال است .از نجائی که این اقعه باعث خر ج عنایت الله خان از کابــل
داخل شدن بچه سقو به ار

شد ،بعضی ها بد ن اینکه از حقایق گاه باشــند بــر

من خورده گیریها کردند ،لنا خواهش میکن که سطور ذیل را بدقت مطالعه کنید:
همینکه عنایت الله خان بطرف عبدالحبیب خان اشاره نمود ،عبدالحبیب خــان دســت
بدامن من انداخته گفت:
"حضرت صاحب  -امر ز بخاطری که شما رئیو خاندان حضرت مجدد الـ

ثــانی

علیه رحمه هستید ،من از طرف اعلیحضرت دامن شما را گرفتــه التجــاء میکــن بــرای
استخالص نجات اعلیحضرت عایلۀ شان کوشش کنید حیات ناموس شــان را
حفاظت کنید ".ازین کلمــات بســیار متــأثر شــده بحیــرت فـر رفــت

در حالیکــه

عبدالحبیب خان همچنان دامن مرا بدست خود گرفته بود ،گفت :
"ا ال شما بگوئید که در داخل ار
"ما در ار

چند نفر عسکر دارید ".گفت:

پنجصد عسکر موجود داری کــه د صــد نفرشــان از اهــالی کوهــدامن

کوهستان سه صد نفر شان از رسالۀ شاهی قندهار هستند .کوهدامنی ها همینکه هوا
تاریك میشود اسلحه مهمات حربی را از باالی دیوارهای ار
خود پرتاپ میکنند چون داخل محوطۀ ار

بخارج برای هموطنان

تاریك است همینکه منصبدار را غائب

می بینند ،تفنگ های خود را بطرف قصر شاهی گرفته فیر میکنند چنانچه خــود شــما
دیدید که یکی از همین اشخاص حین ر د شما با ر شنی انداز بداخل ار

ر شــنی

انداخت تا هموطنان ا هدف را دیده گلولــه بــاری نماینــد .قنــدهاریها هـ دیشــب
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امر ز اتفاق کرده اند که ا ال خزانۀ حکومت را تاراج بین خود تقســی کننــد بعــد
یکی از در ازه های ار

را باز نموده بیر ن شوند .اگر یکتعداد شــان بقتــل رســید،

برسد  -ما بقی أنها بطرف طن خود میر ند .از همین سبب اســت کــه امــر ز کلیــد
در ازه ها را من بجیب خود گناشته ام .دلیل انتلار شــما در بیــر ن در ازه ار

هـ

این بود که من خود مده در ازه را باز نمودم تا شما داخل شدید که البته کــه خــود
شما ه ملتفت این موضوع شده اید .این است حقیقت احـوال قــوۀ عســکری کــه در
ار

بســیار

داری  .عال ه براین اشیاء ضر ری برای گنارۀ ر ز شب در داخل ار

ک است زیرا مخازن گندم ر غــن چــوب ذغــال نفــت خــارج از در ازۀ ار
است که از دیشب ببعد ممکن نیست احدی از ار
شود .بنابرین نمیتوانی مقا مت مدافعه کنی

برای ردن اشیای مــنکورخارج

اگــر رســالۀ شــاهی از ار

بر ینــد یــا

اگر عساکر کوهستانی فردا شب شورشیها را داخل ار نمایند ،نوقت همگــی مایــان
ع
بقتل میرسی خصوصا به اعضای خاندان شاهی بسیار بــی احترامــی خواهــد شــد .از
همین سبب دست بدامن شما که دامن حضرت مجدد ال

ثانی است یختــه رجــاء

میکن که کوشش کنید ما عائالت سلطنتی بسالمت احتــرام ازیــن حصــار بیــر ن
شوی  ".سخنان عبدالحبیب خان را با اند ه فوق العاده گوش داده بعد گفت :
"من چطور میتوان همچــو عــده ای را بشــما بــده ؟ دیــر ز امــر ز قتــی رؤســای
انقالبیون را مالقات کردم همگی جاهل بنلر مدند اشخاصــی مثــل شــیرجان خــان
که صاحب فکــر هســتند هـ بــرای اغــراض شخصــی خــود ،بــا نهــا پیوســته اســت".
عبدالحبیب خان باز اصرار الحاح نمود .گفت :
"خوب است من عده داده نمی توان که در نجات شما کامیاب خواه شد امــا ایــن
عد ه را میده که من تمام سعی کوشش خود در راه نجات شما میکن  ،بدرگاه
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خدا ند متعال دعا میکن مرا قادر گرداند تــا شــما را ازیــن رطــه برهــان  .مــن عــده
میده که حتی الوسع برای حفظ جــان نــاموس اعلیحضــرت خانــدان ســلطنتی
اشخاصی که بداخل ار محصورهستند کوشش کن  ".عنایت الله خان گفت:
"مــن بهمــین عــدهء شــما اعتمــاد نمــوده امیــد دارم کــه زحمــات شــما مثمرنتیجــۀ
خاطرخواه شود اما خواهش میکن کــه شـما ایــن موضــوع را بــه مجلــو زراء اظهــار
نکنید چون اکثریت نها صادق نیستند هر کدام بفکر نجات خود اســت .شــما کــه
حاال اپو بمجلو میر ید خواهش میکن برای اهل مجلو بگوئید که شما فردا بــاز
بچۀ سقو دیگر رؤسای شورشــیها را مالقــات کــرده ســعی میکنیــد تــا نهــا داخــل
ع
مناکرۀ صــلح شــوند اقــال چنــد ر ز متارکــه را قبــول کننــد ".بعــد از کرســی خــود
برخاست .من سردار عثمان خان صاحب عبد الحبیبب خان بمجلو باز گشــته
نچه را که عنایت الله خان از ما خواهش کرده بود ،بــه مجلــو بــازگو کــردی  .بعــد
گفت من دیشب خواب نکرده ام اجازه بدهیــد کــه اســتراحت کــن  .محمــد لیخــان
گفت یا بمنزل خود تشری

میبرید؟ گفت :

"نه مدن تا اینجا یکی از عجائب قدرت ا تعالی بود که من عطا الحق خان ،سردار
ع ثمان خان زنده به ار

رسیدی  .حال رفتن تا منــزل کــه خیلــی دشـوار اســت مــن

نمیخواه در تاریکی شب از ار

بیر ن شوم ،همین جا در یکی از اطاقها میخـواب ".

بعد من سردار عثمان خان از قصر بر مده در اطاق زیر دربار خوابیدی .
جنگ جاری بود شورشیها از هر طرف میخواستند به ار

نزدیک شــوند صــدای

مسلسل فیرها از خواب بیدارم کرد .ساعت د یا سه شب حو کردم کسی دســتهای
را در دست گرفته ،با عجله نشست

دیدم عبدالحبیب خــان اســت .گفــت چــه گـ

است؟ گفت اعلیحضرت عنایت الله خان مرا فرســتادند کــه شــما را از خـواب بیــدار
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کن

خود شان منتلر شما هستند ،اگر تکلی

نشود با من بیائید .با ا بقصر گلخانه

نزدیک حرمسرا رفته داخل یکی ازاطاقها شدم .دیــدم عنایــت اللــه خــان بــا حالــت
پریشان در اطاق قدم میزند یك پرده در بین اطاق یزان است .عنایت الله خان مــرا
که دید ،مد ر ی فرش قالی نشست .من عبدالحبیب خــان هـ نشســتی  .در ن
سوی پرده صدای نفسهای کسی بگوش میرسید .گمان کردم خان افندی است (ایــن
لقب در عهد امیر حبیب الله خان شهید درعصرامان الله خــان برا شــان نهــاده شــده
بود از دیر ز به اینطرف ا شانرا باید ملکۀ افغانستان گفت ).عنایت الله خان فرمود:
"حضرت صاحب چطور ازین مهلکه نجات بیابی ؟ گفت :
"خدا ند متعال قادرهست شما را نجات بدهد مرا توفیق ارزانی کنــد کــه در نجــات
شما قراریکه عده کرده ام ســعی نمــای  ،شــما زیــاد پریشــانی را بخــاطر راه ندهیــد".
گفتند:
"شما در سابق با من شنائی معرفت نداشتید تا از نلریات شخصــی مــن نســبت بــه
ع
امان الله خان تخت سلطنت اق شوید .حاال برای شما صریحا میگــوی کــه مــن
هرگز رز ی پادشاهی را نداشت  .امان الله خان یکعده از زراء با حیلــه مــرا مجبــور
کردند که این زحمت را قبول کن  .حال اضح است کــه هــیچ قــوۀ مدافعــه نــدارم
رز دارم که تنها مرحمت خدا ند مساعی شما باعث نجات من گردد".
در عین قت عبد الحبیب خان بطرف پرده رفته شنیدم کــه بــا خــان افنــدی حــرف
میزند .بعد نزد من مده گفت:
"حضرت صاحب خان افندی صاحبه بحضور شما سالم رسانیده عرض میکنند که:
"من اعلیحضرت ا الد هــای مــا همگــی بــا تعــداد زیــادی از ا الد خانــدان امیــر
صاحب شهید امر ز بشما که خلیفه سجاده نشین حضرت مجدد الـ
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سره هستید التجاء رده ای

از شما خواهش داری سعی کنید ازین مهلکه بسالمتی

بدر ر ی  ".فهمیدم که اعلیحضرت عنایــت اللــه خــان بــه تعهــد مــن کــامال اطمینــان
ننموده فکر کردند که با نها از راه سیاست مــناکره نمــوده بخــاطر زحماتیکــه از
طرف امان الله خان متحمل شدم امر ز از برادر ا انتقام میگیرم .سخنان خــان افنــدی
خیلی مرا متأثر ساخت به عبد الحبیب خان گفت :
"بحضور خان افندی صاحبه از طرف من سالم احترام رسانیده عرض کنید که مــن
َ
خادم خانقاه جد امجد خود هست قس یاد میکن که در عـدۀ خود صــادق هســت
هیچ قصد سوئی نسبت بشما خاندان سلطنتی ندارم .امان الله خان هر چـه با مــن
کرد ن چـیزها را از مقد رات خدا ند دانسته موجب کفارت گناهــان خــود میــدان
هرگزخیال گرفتن انتقام را از شخص امان الله خان ندارم چــه رســد بــه اعلیحضــرت
عنایت الله خان که هیـچ اذیت زحمت ازطرف ا شان بمن نرسیده .امید ارم شــما
اعلیحضرت بر عدۀ که من کرده ام اعـــتماد نمــوده از مرحمــت خدا نــد ناامیــد
نشوید ".عنایت الله خان از طرف خود خان افندی تشکر کرده گفتند:
"شما را به اصرار خان افندی بیدار کردند از نجا که خانمها بیشتر پریشــان میشــوند
مرا مجبور کرد که شما را د باره تکلیـ

بــده  ،حــال بفرمائیــد ســاعتی اســتراحت

کنید ".من عبد الحبیب خان د باره بطرف اطاق زیر دربار ر انه شدی

در بین راه

عبدالحبیب خان گفت:
"حضرت صاحب  -در قصر شاهی همگی خانــدان ســلطنتی از زن مــرد اطفــال
ا الد های امیر حبیب الله خان با الده های خود حد د هشتاد نفــر جمــع هســتند .در
ر زهائیکه ا لین محاربۀ بچه سقو به خر رسیده بود ،امان الله خان همــه را بــه داخــل
ار

در قصرسلطنتی جمع کرد .تنها عنایت الله خــان حیــات اللــه بــرادران ی بــه
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منازل خود بودند امان الله خان یکر ز پــیش از فــرار خــود عنایــت اللــه خــان را هـ
مجبورکرد که با عائلۀ خود به ار

بیایند .از دیشب همه زنها ا الد های امیر حبیــب

الله خان شهید عنایت اللــه خــان در ار

محصــور بســیار مضــطرب هســتند ".از

شنیدن این خبر بسیار متاثر شدم امان الله خان را نفرین کردم ،بخاطری کــه ا ایــن
بیچاره ها را از خیرخواهی به ار نیا رده بودند چون اگر بفکر حفاظــت نهــا میبــود،
باید همه را با خود به قندهار میبرد .تصمی گرفت بهرطریق ممکن در حفظ حیــات
شرف خاندان پـادشاهی دیگران که در ار محصورهستند کوشش نمای .
خوانندۀ گرامی – شما قضا ت کنید که من اگر برای نجــات د هــزار مســلمان تــالش
نمیکردم ،چه میکردم؟ یا ا تعالی از من سوال نمیکرد که چرا برای نجات نها ســعی
نکردم ،البته همه چیز بسته به ارادۀ خدا ند بزر بوده هست.
ر ز سوم شعبان المعل با سردار عثمان خان نماز صبح را خوانده بعد به اطــاقی کــه
از کلکین های ن کوه شیردر ازه دیــده میشــد ،رفــت  .دیــدم کــه محمــد لیخــان در
نزدیك دیوار غربی اطاق نشسته است .میخواست با ا احوال پـرسی کن که ناگاه یــك
گلوله از فراز کوه به ینۀ باالی در ازه اصا بت کرد .محمد لیخان پرســید چـــه بــود؟
بد ن تأمل گفت گلوله .بعد از ن از اعلیحضــرت عنایــت اللــه اجــازه خواســتی تــا از
ار

بیر ن شده بطرف شهر بر ی  .تصمی گرفتی تا از راه در ازۀ کوچک ار

کــه

از هدف گلوله ها د رتر بــود جــادۀ عقبــی ن از راه قصــرعلیا کــه قــبال بنــام زیــن
العماره یاد میشد قصر خصوصی نصرالله خان کاکای امــان اللــه خــان بــود ،بــر ی .
(زین العماره قصری بود که نصرالله خان مرحــوم نقشــۀ نــرا از لنــدن بــا خــود رده،
درعهد حبیب الله خان شهید تعمیر ن را بناء نمــود .ی درایــن عمــارت کــه یکــی از
قصرهای باشکوه افغانستان بشمار میرفت گلخانۀ خیلی بزر
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زمستان بهار سبز خرم بود تعمیرکرد .امان الله خان بعد از نکــه نصــر اللــه خــان را
بقتل رسانید این قصررا برای الــدۀ خــود علیــا حضــرت بخشــید نــام ا را قصــرعلیا
گناشت).
عـبدالحبیب خان در ازه ار

را باز نمــود .قتــی میخواســتی از ار

خــارج شــوی ،

دیدم که تعداد زیادی از افرادی که در قصر بودند ،با عجله مده اند میخواهند با مــا
از ار بیر ن شوند ،که شامل سردار محمد یونو خان ,میرزا محمود خان زیرمالیــۀ
ع
سابق ,مولوی سی الرحمن خان ,مولوی محمد ننیرخان یك عدۀ دیگــر کــه جمعــا
پانزده نفر میشدی  .من گفت جنگ جاری است اگر ما با این جمیعت زیــاد بیــر ن
شوی مبادا شورشیها ما را احاطه کنند اگر بشناسند کیستی  ،همگی کشــته خــواهی
شد .بگنارید من سردار عثمان خان که بخاطر یك مأموریت میر ی بیر ن شــوی
شما داخل ار

باشید .قلعۀ ار

خیلی مستحک است کسی بشما سیب نمیرساند.

میرزا محمودخان گفت:
"حضرت صاحب د شب است که ازعایلۀ خود خبر نــدارم چـــون همشــیره زاده ام
احمد علی خان یکماه پیش رئیو تنلیمیۀ سمت شمالی بود یقین است سقویها خانۀ
مرا تاراج کرده اند .هر کدام ما همین طور پریشانیها داریـ  ،خـواهش میکنــی اجــازه
بدهید بحمایــت شــما از ار

بیــر ن شــده بخانــه هــای خــود بــر ی  ".مــن ا شــانرا

اطمینان داده گفت خودم شخصی را بمنزل شما فرستاده ازعایلۀ شما عایلۀ محمــد
اکبر جان رئیو محکمۀ تمیز احوال گیری نموده ام .همگــی شــان تــا حــال ســالمت
هستند کسی مزاح شان نشده .گفت تشکر میکن لی باید من دیگر رفقــا رفتــه
بخانه های خود باشی  .گفت خوب است بیائیــد کــه بــر ی  .از در ازه کــه بیــر ن
میشدی دستمال سفید را باالی یك چـــوب دســت بســته کــرده مولــوی محمــد نــدیر
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خوند چـوب دست دستمال را ماننــد بیــرق بیطرفــی بدســت گرفتــه بیــر ن شــدی .
ازشورشییها کسی در داخل با نبود ما هسته بطرف قصردلکشا ر انه شدی  .رفقــاء
گفتند کجا میر ید گفت عیبی ندارد که از قصر خبر بگیری

بدانی که یـا شورشــیها

داخل ن شده سامان نرا تاراج کرده اند یانه .نزدیك قصر مده اطراف نرا بــدقت
مالحله کردی  ،در ازه های قصر همگی بسته معلوم بود کسی داخل قصر نشده .از
نجا مراجعت نموده بطرف در ازۀ با حرکت کردی  .بین قصر در ازۀ با کارخانۀ
تولید برق اقع است که قبل از کارخانۀ برق جبل السراج ازاین جا بــرای تنــویر ار
ملحقات ن برق میگرفتند .چـند نفر افراد عسکری که محافظ کارخانــه بودنــد قتــی
ما را دیدند ،رئــیو شــان بیــر ن مــده پـــرسید کیســتید کجــا میر یــد؟ مــال محمــد
ندیر خند مرا معرفی کرد رئیو با احترام گفت :ما این د ســه شــب اســت کــه در
همین جا هستی  .پـرسیدم چـند نفر هستید چـه خیال دارید؟ گفت مــا د ازده نفــر
هستی

تا یك نفر ما زنده است انشاءالله کسی نمــی توانــد از ایــن حصــه داخــل بــا

شود .پـیشانی ا را بـوسیده گفت چیزی برای خوردن دارید؟ گفت بلی چـند قــرص
نان خشك کمی چـای قند داری شما خاطر جمع باشید .از شهامت ایــن ســپاهی
نقدر محلوط شدم که لحلــۀ شــورش انقــالب را فرامــوش کــردم .اگــر درلشــکر
د لت صد نفر مثل این شخص موجود میبود ،امان الله خان سه ر ز پیش فرار نمیکــرد
اگر در داخل ار

مانند این شخص پـنجاه نفر جود میداشــت ،عنایــت اللــه خــان

محصور مأیوس نمیشد .شیخ ســـعـدی میگوید:
د صد مرد جنگی بــه از صــد هــزار

ســــیاهی لشــــکر نیایــــد بکــــار
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بطرف ده افغانان ر انه شدی  .در راه بعضی از شورشیها با ما مقابل شدند امــا بواســطۀ
اینکه همگی لباس مشایخ علماء را در بر داشتی

اسلحه با ما نبود مزاح نشــدند

دستمال سفید را ه احترام کردند .قتیکه داخل بازار می شــدی بــرای مــال محمــد
ندیر گفت که حــال ضــر رت نیســت دســتمال را بــا چــوب دســت خــود بلنــد کنیــد.
شورشیها اکثرا مرا میشناختند احترام میکردند .از یکنفــر شــان پرســیدم ســید حســین
خان کجا است؟ گفت :زیر صاحب جنگـ ســید حســین خــان قــا همــین حــاال در
داخل شهرگردش کرده انتلام امور را نموده بطرف چنــدا ل ر انــه شــدند ســردار
صاحب اعلی (منلورش حمید الله پسر د م بچه سقو بود) در قوماندانی بود بطــرف
زارت حربیه رفت .ازین اخبار معلوم شد که ما نمیتوانی با ایــن د نفرکــه جنگــــ را
اداره میکنند مالقات

نها را از حمله به ار

منع کنی  ،لنا همه بسوی منــازل خــود

رفتی  .درراه چـند نفر از اهــالی کلکــان را دیــدم بــه رئــیو نهــا گفــت  :یــا شــما
میتوانید مکتوبی را که مینویس به سید حسین برسانید؟ نامبرده قبول کرد .نوشت :
"سید حسین خان  -من همین حــاال بــا بــاال میــر م بــا حبیــب اللــه خــان مــناکره
مینمای  .خواهش میکن حمله برار

را معطل نمائید گلولــه بــاری را قطــع کنیــد".

مکتوب را داده خود به خانقاه مدم .دیدم که بتعداد مهمانان افــز د شــده .بــه شــیر
احمد خان ،فیض محمد خان دیگران گفت :
"دیشب برای تان گفت که اگر به ار

بر م مجبور میشــوم در مــناکرۀ صــلح شــرکت

کن  .حاال شما چه مصلحت میدهید؟" همگی به یکصــدا گفتنــد مایــان میــدانی کــه
عنایت الله خان قوۀ مقا مت مدافعه را ندارد اگر شورشیها ار
از طریق جنگ داخــل ار

شــوند ،همــه کســانی کــه در ار

263

را بمباران کننــد
محصــور انــد ،بقتــل
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میرسند بدتر از این مســئله بــی حرمــت کــردن زنهــا اســت .اگــر بــرای نجــات نهــا
کوشش نکنید خدا ند از شما باز خواست خواهد کرد .گفت :
"من حاال مجبور هست برای حفظ ناموس جلوگیری از خونریزی برادران خواهران
مسلمان زحمت را متحمل شــوم اگرچــه میــدان کــه در خــر نــه تنهــا کســی ممنــون
نمیشود بلکه تعدادی ه زرده خواهند شد ".جنرال شاه محمود خان هـ کــه صــبح
امر ز بخانقاه مده بود ،نلر دیگران را تائید کرده گفت که باید بــز دی بچــۀ ســقو را
مالقات کنید .منه بخانۀ سردار عثمان خان رفته همراه ا بســوی بــا بــاال رفتــی .
حینیکه از حد د با گنشتی دیدم محمد کبیرخان برادر امان الله خان پســر چهــارم
امیر حبیب الله خان شهید ازطرف با باال سوی شهر میر د .از دیدنش تعجــب کــرده
با دست اشاره کردم که توقـ

نمایــد .محمــد کبیــر خــان از مــوتر فــر د مــده بــا

شادمانی گفت:
"بعد از اینکه شما ار

را ترک کردید ،من هـ مــده حبیــب اللــه خــان را مالقــات

کردم حاال با فرمانی که بنام عنایت الله خان نوشته بدست من داده اند ،بــه ار
میر م تا ار

قصر را تخلیه کرده همه را از حصار نجات بده  .امیر صاحب (بچۀ

سقو) با من خیلی مرحمت فرمودند زیاد نوازش کردند ".این کلمات را با لهجه ای
بیان کرد که گویا خودش یکی از خادمان بچۀ ســقو بــوده بــرای بــادارخود خــدمت
میکند عنایت الله خان هـ امــر ز ازجملــۀ محبوســین محصــورین بشــمار میــر د.
محمد کبیر خان پسر امیر حبیب الله خان شهید نواسۀ امیرعبــدالرحمان خــان ،حــاال
بحیث نمایندۀ فوق العاده بچــه ســقو میــر د تــا تخــت تــاج ســلطنت را ســخیفانه بــه
سقویها تقدی کند .از این ضع بینهایت متأثرشده گفت :
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"کجاست مکتوب بچۀ سقو؟" مکتوب را از ا گرفته مطالعه کردم دیدم که بخط
شیرجان خان عنوانی عنایت اللــه خــان نوشــته شــده بــود .در مکتــوب یــك کلمــه کـه
داللت بر مقام ع نایت الله خان بحیث پادشاه نمایــد یــا کلماتیکــه یــک پادشــاه بــه ن
مخاطب میشود نبود ،بلکه فرمانی بود که ازطرف یــک پادشــاه غالــب بــرای شــخص
مغلوب نوشته شده باشد .در مکتوب که عنایت اللــه خــان را تنهــا بــه اسـ ا خطــاب
میکرد ،ا امر تخلیۀ ار

صادر گردیده از محمد کبیر خــان خواســته شــده بــود کــه

بحیث مأمور بچه سقو ،کار تخلیۀ ار

را سرعت بخشــد .مکتــوب را مالحلــه کــرده

بعد به محمد کبیر خان گفت :
"شما چطور به برادر خود که دیر ز با ا بیعت نمــوده پادشــاهی ا را قبــول کردیــد،
این مکتوب را میرسانید؟" گفت:
"حضرت صاحب امر ز اعلیحضرت امیر حبیب الله خان خادم دین رسول الله پادشــاه
است من به ا شان بیعت کردم .من امر ز یك مأمورهست

برای اینکــه عنایــت اللــه

خان دیگران از قتل نجات یابند ،بحضور اعلیحضرت حبیب اللــه خــان در بــا بــاال
مشرف گردیدم از حضور شان برای انجام تخلیــۀ ار

مــأمور شــده همــین حــاال

میر م عنایت الله خان را از ار بیر ن میکن  .از این سخنانش بسیار ناراحت شــده
گفت :
"محمد کبیــر تــو یــک دم پســت فطــرت رذیــل هســتی مــن ایــن مکتــوب را بتــو
نمیده  ".مکتوب را بجیب گناشته برای موتر ان گفت بطرف بــا بــاال بــر د .هــر
قدر محمد کبیراصرار کرد که مکتوب را برایش بده  ،قبول نکردم گفت  :تــو هـ
با من به با باال بیا .حینیکه به با باال رسیدی دیدم اهالی کابــل تعــدادی از اعیــان،
تجار ،علما ،خوا نین دکاندارها اطراف قصر با باال را احاطه کرده هرکــدام بنوبــۀ
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خود نزد بچۀ سقو میر ند بعد از بیعـت به ا مراجعــت میکنــد .ســردار حیــات اللــه
خان بــرادر امــان اللــه خــان کــه از جملــۀ اشــخاص بــا فکــر هــوش خانــدان شـاهی
محـسـوب میشد ،ه امر ز نزد بچۀ سقو مده بیعـت نمود تا حیــات خــود را تــأمین
نماید .عال ه از ن ،تعداد کثیری از اهالی قریه های اطراف جمع شده بودند مــردم
سمت شمالی که از گریختن امان الله خان محصور شدن عنایــت اللــه خــان شــنیده
اند ،همگی در با بــاال حاضــر شــده بودنــد .بایــد بگــوی کــه اجــرا ت ترتیبــات
سقویها قابل تحسین بود.
سید حسین حمید الله با چند نفر دیگر که حاال همه صاحب منصــبان نلــامی گفتــه
میشد ند ،در بازار محالت شهر گردش نمــوده چنــد نفــر را کــه بمــال اهــالی یــا
بمحالت تجاری دست درازی کرده بودند ،تأدیب کرده برای اطمینان خــاطر مــردم
شهر ،گوشهای چند نفر را در پهلــوی دکــانی کــه مــال نــرا گرفتــه بودنــد میخکــوب
نمودند در شهر امنیت ایجاد کرده اهالی را از اضطراب رهانیدند .اما چنــد ر ز بعــد
خود سید حسین ملك محسن الی کابل دیگر سران داره های مشهور ،اشــخاص
متمول شهر را خواسته هر کدام را مته کردند که (اسلحۀ حکومت نزد شماســت.
اشخاصیکه باهوش بودند بقدر مقد ر پول نقد به نها دادنــد بــرا ی خــود عفــو نامــه
حاصل کردند کسانیکه از پالن راهزنان اق

نبودند از جود اسلحه انکار نمودنــد

دزدها ه بهانه یافته بنام تفتیش خانه های شان را تاراج کردند.
بزحمت داخل اطا قی شدی که حبیب الله کلکانی با شــیرجان چنــد نفــر از اعیــان
کابل نشسته بودند .در جملۀ حاضرین سیادت پناه میرعلی جان خطیــب را دیــدم کــه
بیك طرف اطاق نشسته از چهره ش ثار خوف اضطراب نمایان است .بچۀ سقو
که مرا دید بپا ایستاده تعلی نمود دستهای را بوسیده پهلوی خود جــای داد ســبب
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مدن مرا پرسید .گفت من برای مناکرۀ خصوصی مده ام میخواه با شــما شــیر
جان خان تنها مناکره کن  .شیرجان به حاضرین گفت که از اطاق بیر ن شوند .مــن
متوجه میرعـلی جان خطیب بودم ،ایشان با اشارۀ چشـ بمــن فهمانــد کــه ســقویها از
دست ا عصبانی هستند .خطیب صاحب نسبت خویشی به برادر بزرگـوارم حضــرت
شمو المشایخ صــاحب دارنــد مامــای ارجمنــدی ســناء معصــوم جــان اســت .مــن
مساعدت با ا شان را بــر خــود الزم دیــده بــه شــیرجان گفــت  :پــیش از اینکــه داخــل
مناکره شوی میخواه سبب حضور حضرت خطیب صاحب را بــدان  .بچــۀ ســقو
خودش بجواب گفت:
"یکعده از غازیها (بچۀ سقو شورشــیها را غــازی لقــب داده هــر کــدام شــان خــود را
غازی مجاهد فی سبیل الله می دانستند) دیشب در قرغه بجای خطیــب رفتـه بودنــد
لی خطیب نها را جای بود باش نداده بود .امــر ز ا را بحضــور خــود خواســت تــا
برایش جزا بده  ".گفت :
"شما خطیب صاحب را خــوب نمیشناســید ،مــن ا شــان را معرفــی میکــن  .خطیــب
صاحب مامای معصوم جان است من هرگز تحمل کرده نمیتـوان کــه احــدی بــرای
خطیب صاحب ضرری برساند ،لنا از شما خواهش دارم ایشــان را اجــازه بدهیــد کــه
بمنزل بر ند به عساکر خود بگوئید کــه د بــاره ا شــان را تکلیـ

ندهنــد .خطیــب

صاحب عال ه بر رشتۀ خویشا ندی که بــا مجــددی هــا دارنــد ،بــه اهــل بیــت نبــوت
منتسب از سادات صحیح النسب هستنند .شما که امر ز خود را به خادم دین رســول
الله ملقب ســاخته ایــد ،چگونــه ا الد رســول اللــه (ص) را زحمــت مــی دهیــد؟" ایــن
کلمات من بر بچۀ سقو تأثیر نمود ،از خطیب صاحب عـنر خواسته ا شان را اجــازه
داد که بمنزل خود بر ند شیرجان را امر کرد که یک فرمــان نوشــته بــرای خطیــب
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صاحب بدهد که کسی مزاح ا شان نشود .بعد من سردار عثمان خان بــا شــیرجان
د سه نفر از رؤسای سمت شمالی بچــۀ سـقو داخــل مــناکره شــدی  .ا ال بــرای
شیرجان گفت :
"مکتوبی که بعنوان عنایت الله خان نوشته بدست محمد کبیــر داده بودنــد نــزد مــن
ع
است اینک برای تان میده ضمنا از شما میپرس  -امر ز عنایت الله خان اگرچــه
ع
محصور است اما بنام پادشاه یاد میشود ،خاصتا بر شخص شــما حقــوق لینعمــت را
دارد ،چگونه به این مضمون تحقیر میز برای ا مکتوب نوشته اید دلیل نوشــتن ایــن
مکتوب چیست؟" گفت:
"محمد کبیر مد خود را نمایندۀ عنایت الله خــان معرفــی کــرده بیانیــۀ مفصــلی از
ضع

عنایت الله خان اینکه عساکر داخل ار

خان حاضر است ار

قوۀ مدافعــه ندارنــد عنایــت اللـه

را بشرط اینکه حیات ا حفاظت شود ،تسلی کند پادشــاهی

حبیب الله را قبول با ا بیعت از پادشاهی خود استعفا دهد ،بحضور امیر صــاحب
ایراد کرد .امیر صاحب ه با اطمینان از حسن نیت ا به من امر فرمودند که فرمــانی
برای عنایــت اللــه نوشــته ا را اطمینــان بــده کــه بشــخص ا
کسانی که در ار

خانــدان ا

همــه

محصور هستند ،از طرف امیر صاحب ضرر نمیرسد عنایت الله

خان همین امر ز مکتــوب اســتعفای خــود را از پادشــاهی بیعــت نامــۀ خــود افــراد
لشکری کشوری داخل ار
همگی خاندان خود

را نوشته بحضور امیر صاحب بفرستد .بعد خــودش بــا

زراء دیگر محصورین از ار

خــارج گردیــده ار

را بــه

عالیجاه سید محمد خان که بمنصب قلعه بیگی تعیین شده ،تســلی نمایــد .از بیانیــۀ
محمد کبیر معلوم میشد که عساکر داخل ار

نمیخواهند مقا مت کنند بین نها

عنایت الله خان نفاق سؤتفاه ایجاد شده .منه حســب امــر امیــر صــاحب قــرار
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خواهش محمد کبیرخان برادر عنایت الله خان ،بــه عنایــت اللــه فرمــان نوشــته امیــر
صاحب فرمان را به ُمهرخود مزین نموده بعد برای محمد کبیر خــان دادم تــا بــه ار
را تصرف کنی  .حاال خالف انتلــار

ببرد منتلر بودی که بعد از د سه ساعت ار

ما شما فرمان را از محمد کبیر خان گرفته با خود رده اید".
من از اظهارات شیرجان بســیار متعجــب شــدم چــون شــب گنشــته عنایــت اللــه خــان
خودش از من خواهش کرد که با بچه سقو مــناکره کــن

صــبح کــه ار

میکردم چیزی راجع به فرستادن محمد کبیرخان هنوز داخل ار
امکان دارد بعد از من ا ضاع در داخل ار

را تــرک

بــود ،بمــن نگفــت.

تغییر کرده یا عنایت الله خان بر عــدۀ

من اطمینان ننموده از خوف زیاد برادر خود را برای بچۀ سقو فرســتاده میخواهــد
بهر قیمت صلح کرده از ار بیر ن شود .با ناراحتی به شیرجان گفت :
"محمد کبیر را من میشناس  ،ا ابن الوقت است من یقین دارم که از طــرف عنایــت
الله خان برای مالقات شما مأمور نشده ،در غیر ن ضر رت نبود که عنایت اللــه خــان
مرا ه برای مالقات شما بفرستند .من سردار عثمان خــان دیشـب در ار
هیچ عالمۀ از ضع
الله خان از خوف ضع

عدم مدافعه درعسکر ار

بــودی

دیده نمیشد اعلیحضرت عنایــت

طالب صلح نیســتند ،صــرف میخواهنــد بصــورت شــریفانه

بین شما ا شان مناکره غاز جنگ معطل شود .نتیجــۀ مــناکره حســب مقــدرات
حضرت الهی است هر چیزی را که خدا ند (ج) بخواهد ،همان خواهــد شــد .لــنا
خـواهش میکــن مکتــوب خــود را اپــو بگیریــد ".بعــد مکتــوب را بــرایش دادم
حواد دیر ز را برای بچۀ سقو بزبان عام فه حکایت کرده گفت :
"تصرف ار

ع
کار سان نیست اگر چه تعداد عسکری بسیار نیســت لــی تقریبــا د

سه هزار مرد کار از زراء صاحب منصبان مامورین قصر شاهی موجود است در
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قت ضر رت هر فرد مانند یک عسکر میجنگد .قبضه نمودن ایــن قلعــۀ مســتحک
مملو از الت سامان جنگ خیلی دشوار است شما گمان نکنید که همــین امــر ز
ار را تصرف میکنید .باز ه میگوی که حرفهای محمد کبیر قابل اعتماد نیسـت،
ع
اگر اقعا شما خیال صلح را دارید ساطت مرا قبول میکنید ،خواهش میکــن قبـل
از همه چیزجنگ را معطل کنید اما اگر به محمد کبیر اعتماد دارید ا همین امــر ز
ار

را بشما تسلی کرده میتواند ،دیگر حاجت به مناکره نیست ".بچۀ سقو حرفهای

مرا شنید بعد از شیرجان که ا را عقل هوش بچۀ سقو باید خواند ،پرسید:
"شما دراین مسئله چه میگوئید؟" شیرجان خــان بــا درایــت گفــت کــه ا بــه اســتحکام
ار

عل کامل دارد به بیانیۀ محمد کبیر خان اعتماد ندارد .بعد ادامه داد:

"یقین دارم که کبیر خان از طرف خود مده خود را نمایندۀ عنایت الله خان معرفــی
کرده ،لنا اگرحسب مصلحت حضرت صاحب سردار عثمان خان عمــل نمــائی
د اخل مناکره شده جنگ را د سه ر ز معطل کنــی  ،بهتــر اســت ".بچــۀ ســقو هـ
مصلحت شیرجان را قبول کرده به سید حسین ،حمیدالله ،سید محمد دیگران کــه
درحوالی ار

مأمور محاصره مشغول جنــگ بودنــد ،ذریعــۀ تیلفــون پیغــام داد کــه

جنگ را تا امر ثانی معطل کنند .چــون از طــرف عنایــت اللــه خــان جنــگ بصــورت
مدافعه جاری بود ،به بچۀ سقو گفت که قتی عساکر شما حمله نکنند یقین اســت از
طرف عساکر ار

فیر صورت نمیگیرد .درهمین قت شیرجان خــان از اطــاق بیــر ن

رفت تا کاغن برای نوشــتن مکتــوب بیــا رد محمــد کبیــر خــان کــه در بیــر ن اطــاق
منتلربود د باره مکتوب ا لی را از نزد شیرجان گرفت قبل از اینکه من اق
با همان مکتوب به ار

شوم

رفت .شیر جان بعد از چند دقیقه با چنــد رق کاغــن ســفید

مد گفت:
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"حضرت صاحب من حاضرم هر طور امر کنید بهمان مضمون برای عنایت اللــه خــان
ع
مکتوب مینویس اما باید قبل از نوشتن مکتــوب صــراحتا بگــوی کــه امیــر صــاحب
دیگر اهالی سمت شمالی به سلطنت عنایــت اللــه خــان بعیــت نکــرده نمــی کننــد.
امر ز حبیب الله خان پادشاه شرعی افغانســتان شــمرده میشــود چــون بتــاریخ ا ل مــاه
رجب یکعده از علماء مشایخ اعیان سمت شمالی به امیر صاحب بیعت کردند.
حال که امان الله خان از پادشاهی استعفاء فرار کــرده ،بیعــت بــه عنایــت اللــه خــان
نسبت به بیعتی که به امیر صاحب حبیب الله خان شده متأخر گفتــه میشــود علمــای
سمت شمالی حسب صول شریعت ،بیعت عنایت الله خان را جایز نمیدانند ،بلکه ا
را اجب العزل میشمارند .عال ه بر این عنایــت اللــه خــان د ر ز اســت کــه در ار
محاصره شده مقا مت نمیتواند محمــد کبیرخــان همگــی اخبــار ار

را یکایــک

اظهار کرده ،لنا خواهش میکن شما سردار صاحب قت خود مایــان را بمــناکرۀ
بیفایده صرف نکنید موضوع سلطنت عنایت الله خــان را مطــرح بحــث قــرار ندهیــد
چون این مسئله غیر قابل تحمل است .اگر در موضوع اینکه عنایت اللــه خــان بکــدام
اســاس ار

را تخلیــه میکنــد

صاحب با ا شان

یــا چنــد ســاعت بعــد از ار

خــارج میشــود امیــر

زراء افراد لشکری کشوری که در ار

هستند چطور معاملــه

کنند ،داخل مناکره شوید ،حاضرم با شما مساعدت معا نت نمای ".
من سردار عثمــان خــان ازیــن بیانیــه شــیر جــان تعجــب نمــوده یقــین کــردی کــه
پادشاهی عنایت الله خان دیگر ممکن نیست زیرا شورشیها بســیار قــوی عنایــت اللــه
ع
محصور است ،پو مجبورا حسب خواهش خود عنایت اللــه خــان در
خان ضعی
نجــات دادن حیــات ا

عایلــۀ ا

خانــدان ســلطنتی

زراء افــراد لشــکری

کشوری که تعداد شان از زن مرد ا طفــال بــالغ برد هــزار نفــر بــود ،ســعی نمــائی .
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همچنان راهی برای رهائی هیات پنر نفری نلامی ترکیــه بریاســت کــاظ باشــا رئــیو
ارکان حرب که برای تنلی امور عسکری افغانســتان کــه همزمــان بــا شــورش ســقویها
بکابل مده در جملۀ محصــورین ار

بودنــد ،جســتجو کنــی  .لــنا بــه شــیر جــان

گفت :
"حالت موجوده را بیانیۀ شما اضح ساخت .قتیکه محمد کبیــر خــان بــرادر عنایــت
الله خان برضا رغبت خود بشما جاسوســی کــرده شــما را از حقــایق ا ضــاع ار
اق

ساخته ،پو بهتر است که از مسئله ســلطنت عنایــت اللــه خــان بگــنری

در

موضوع صلح مناکره کنی  .من مضمون مکتــوبی را کــه شــما قــبال نوشــته بــرای
محمد کبیر داده اید ،نمی پسندم .مکتو ب شما باید با مقام اعلیحضرت عنایــت اللــه
خان مناسبت داشته محتوای ن با عبارات بهتر نوشته شود ،چون خود شما در فــن
کتابت معلومات کافی دارید ،یك مکتوب از طرف حبیب الله خان برایشان بنویســید.
بعــد مــن مکتــوب را صــرف بخــاطر حفــظ حیــات حیثیــت خانــدان شــاهی
دیگراشخاصیکه درقلعه محصورهستند ،به عنایت الله خان میرسان  .ا تعــالی بفضــل
کرم خود مرا توفـیق بدهد که یك عـده از برادران خود را بتوان از تنگنای هالکــت
نجات ده  ".شیرجان قل را برداشته مکتوبی از طرف بچــۀ ســقو کــه بــه خــادم دیــن
رسول الله امیر حبیب الله یاد میشد ،عنوانی عنایت الله خــان نوشــت کــه مضــمون ن
تقریبا چنین بود:
"امان الله فرار کرد اهالی سمت شمالی اطراف شهر کابل ســکنۀ شــهر ازصــن
علماء خـوانین مــؤظفین مــأمورین کســبه اهــالی بمــن بیعــت کردنــد مــرا
پادشـاه خود شناختند .از نجا که سلطنت امر موهوبی است یعنی ا تعــالی بهــر کــو
که بخواهد عطا مینماید کسب

راثت را در ن دخلی نیست ا تعالی امر ز بــرای
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من این سلطنت راعطــا کــرده بــرادر شــما را کــه مرتکــب اعمـال مخــال

شــریعت

گردیده ،طرد نمــوده حــاال عســاکر ســمت شــمالی برهمگــی شــهر کابــل د ایــر
حکومتی مسلط ار
ریزی نشده ار

محاصره شده ،بهتر این است که شــما ســبب زیــادت خــون

را تسلی کنید .من عهد میکن که برای شما جمیع اشخاصــیکه

محصور هستند ،هیچ اذیت زحمت را سبب نشوم ه نسبت بشخص شما متعهد
میشوم که از طرف من افراد سمت شمالی هــیچ بــی احترامــی ظــاهر نشــود شــما
میتوانید به فراغت خاطر در منزل خصوصــی خــود بیــك زنــده گــانی محترمانــه امــرار
حیات را بنمائید".
مکتوب را شــیرجان بــرای بچــۀ ســقو خوانــد چــون بچــۀ ســقو شــیرجان را مســوؤل
مکاتبات خود قرار داده بود در همه مکاتیبی که بقل شیرجان بعنوان فرمان تحریــر
میشد ،ا ال باید شــیرجان ن مکتــوب را امضــاء میکــرد ،لــنا ایــن مکتــوب را هـ ا ال
شیرجان امضا بعد بچۀ سقو ُمهر خود را که بشکل مثلث از نقره ساخته شــده بــود از

جیب خود کشیده برای شیرجان خــان داد کــه مکتــوب را ُمهــر کنــد زیــرا خــودش
بیسواد بود .شیرجان خان مکتوب را ُمهر کرده بمن تسلی کــرد .بعــد ازتســلی شــدن
مکتوب گفت باید جنگ را معطل حمالت خود را از اطراف ار

موقوف نمائید.

شیرجان خان به امر بچه سقو به سید حسین حمیدالله امر کرد کــه جنــگ را معطــل
کنند ه قرار خواهش من برای قوای که ار

را محاصره نموده اند امر صادر کــرد

که موتر سواری حضرت صاحب را هیچ کو مزاح نشود ا شــان میتواننــد زادانــه
به ار

رفت

مد نمایند .مکتوب بچه سقو را گرفته بمعیــت ســردار عثمــان خــان

ع
مستقیما بسوی ار

رفتی  .محصورین ار

قتــی موترمــا را دیدنــد شــادمان شــدند

چون از طرف سقویها جنگ معطل شــده بــود یکــی بــرای دیگــر تبریکــی میدادنــد.
273

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

داخل اطاق بلیارد شدی

دیدی که غالم فار ق جان پسرامیر حبیب الله خــان شــهید

برادر عنایت الله خان که بسن جوانی رسیده بود ،گریه میکنــد ،از حرمســرا صــدای
گریه ناله خانوادۀ امیر صاحب شهید بگوش میرسد عنایــت اللــه خــان هـ بحالــت
پریشان نشسته است .بعد از احوال پرسی سبب گریه در حرمســرا پریشــانی عنایــت
الله خان

زراء را از عبدالحبیب خان پرسیدم .با پریشانی گفت:

"قبل از شما محمد کبیر جان فرمان بچــۀ ســقو را رد خــود را نماینــدۀ بچــۀ ســقو
معرفی کرده تسلیمی ار

را تقاضا کرد اصرار دارد که بایــد فــوری تســلی شــوید

گرنــه همــین ســاعت ار

را بمبــاران میکننــد .قتــی حــرم امیرصــاحب شــهید

اعلیحضرت عنایت الله خـان ازیــن اقعــه خبــر شــدند بســیار مضــطرب گردیدنــد امــا
محمد کبیر خان به این حالت قعی ننهــاده بــه خـواهران خــود مادرهــای ا شــان
خطاب نموده گفت:
"شما همگی خاطر جمع باشید که برای شما هــیچ ســیب نمیرســد همینکــه ار

را

تسلی امیر صاحب بنمائید ،یکی از زراء صاحب منصبان عسکری امیرصاحب هــر
کدام شما را به حبالۀ نکاح خود رده به قصــرها منــازلی کـه بــرای تــان بیــر ن از
ار

تهیه شده میر ید با شوهران خود بخوشی زندگی میکنید ".قتی زنها ســخنان

محمد کبیر خان را شنیدند ،همگی به از بلند شر ع به گریه نالــه نمــوده انــد بــا
نکه اعلیحضرت برایشان تسلی داده فرمودند" :تا من زنده هســت کســی بطــرف شــما
نزدیك شده نمیتواند ،گریه فغان نکنید بگنارید که مــن بــرای امــور دفــاع از ار
فکر کن  ".لی این تســلی اعلیحضــرت مفیــد اقــع نشــد حــاال شــما بگــوش خــود
میشنوید.
در این قت محمد کبیر خان داخل اطاق شد .بمجرد دیدنش بی اختیار گفت :
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محمد کبیر من نمی دانست که تا این درجه پست بی شرف هـــستی کــه میخواهـــی
خواهرها مادران خود را زیر پــای دزد هــا انداختــه خــود را صــاحب قــدرت نشــان
دهی .این ضیعت انسانی نیست .در ینده خود را مگو هر کاسه نساخته به همچو
ع
امور دخالت نکو .فورا از ار خارج شو گر نه از اعلیحضرت خواهش میکن کــه
همین حاال محبوست کنند خوب میدانی که این ر زها خواهش من قبــول میشــود".
محمد کبیر از لهجۀ کالم من فهمید که جدی هست

شر ع به عــنر زاری نمــوده

گفت:
"حضرت صاحب  -من تحت امر شما هست

در ینده هیچ سخن نمیزن  ".من بــرای

غالم فار ق جان عبد الحمید جان پسران امیر صاحب شهید خطاب نموده گفت :
"شما به حرمسرا رفته بــه همگــی از طــرف مــن اطمینــان داده بگوئیــد کــه مــن بــین
شورشیان اعلیحضرت ساطت کــرده ام یقــین کنیــد کــه حفــظ شــرف نــاموس
شماها در ا لیت است هر فرد شما را مانند خانوادۀ خــود از هــر گونــه ســیب بقــدر
توان حفاظت خواه کرد اگر الزم شد از حیــات خــود صــرف نلــر خـواه نمــود.
شما بگفته های محمد کبیر خود را پریشان نکنید ".شهزاده هــا پیــام مــرا بــرای اهــل
حرم رسانیدند تا اندازه ای تسلی شدند .بعد مجلو زراء منعقد شد من مکتوب
بچۀ سقو را قرائت نمودم که باعث اطمینــان شــان شــده در صــلح تســلی نمــودن
ار

مشغول مناکره شدند .بعد از اخــن راء معلــوم شــد کــه همگــی بصــلح راضــی

هستند میخواهند هر چه ز دتر از حصار برهند چون در ار مواد غنائی بســیار کـ
بود ،لوازم دفاع تنویر کــافی جــود نداشــت افـواه بــود کــه افــراد رســالۀ شــاهی
میخواهند خزانه را تاراج کنند از ار

خارج شوند .بعد از تبادلۀ راء همگی تســلی
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شدن حفظ حیات را نسبت به دفــاع بیفائــده تصــویب نمــوده اظهــار کردنــد غیــر از
تسلی چاره نیست .من گفت :
"باید سنجیده شود که یا ار

را با شرایط یا بد ن قید شرط تسلی میکنیــد .بگمــان

من که برای حفاظت تأمین حیــات خانــدان شــاهی
محصور هستند ،باید بعضی شرایط را به بچه سقو بگوئی

زراء مــؤظفین کــه در ار
از ا تعهــد بگیــری  .اهــل

مجلو نلر مرا پسندیدند گفتند:
محصــور

"ا ال باید بچۀ سقو بقر ن شری عهــد کنــد کــه بــرای کســانی کــه در ار
ع
هستند ،ضرر جانی نرسانند نها را تحت فشار قرار ندهد .ثانیــا اعلیحضــرت عنایــت
الله خان بعد از استعفاء ازسلطنت ،قتی از ار
رفته امرار حیات مینمایند،

بیر ن میشوند ،بمنزل شخصی خود

شورشیان نباید هیچ گونه بی احترامی مقابل ایشان کنند.

ثالثا برای افراد عسکری که ازقلعه بیر ن میشــوند زادی کامــل داده شــود تــا هــرکو
هرجائی که میخواهد بر د از طرف حکومت سقویه ممــانعتی بــرایش پــیش نشــود".
من با نلر شان مخالفت کرده گفت :
"من نمیخواه که اعلیحضرت عنایت الله خان بعد استعفا از پادشاهی یك لحلــه هـ
در شهر کابل سکونت کنند زیرا ا ال به شورشیان اطمینان نــدارم کــه بعهــد خــود فــا
کرده درپی زار ایشان نشوند .چون مردم کابل به اعلیحضرت احترام دارنــد ،شــاید
این احترام سبب بدگمانی سقویها شود برای تأمین حکومت خود باعث حــبو یــا
قتل اعلیحضرت شوند .نوقت من که حسب خواهش اعلیحضرت اسطۀ ایــن صــلح
تسلی شده ام دربین ملت افغانستان بغدر خیانت مته میشوم همه خواهند گفت
که من اعلیحضرت عنایت الله خــان را از ار بیــر ن رده باعــث شــدم کــه بقتــل
برسانندش .من این را تحمل کــرده نمیتـوان
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عنایت الله خان باعایله افراد خاندان شاهی بعضی مؤظفین که میخواهند بــا ا شــان
بر ند ،از کابل مسافرت کرده به قندهار نزد امان الله خان بر ند ".عبدالحبیب خــان
نلرم را به عنایت الله خان رسانید ا شان ه با خوشی از نلــر مــن اســتقبال کردنــد.
بعد از ن راجع به چگونگی سفر عنایت الله خان بقندهار بحث صورت گرفت .اهــل
مجلو گفتند که بسواری موتر از ار

خارج شده با یکعده از عساکر رساله شاهی

ر انه قندهار شوند اما من بازه این نلریه را قبول نکرده گفت که در ایــام انقــالب
شورش راهها محفوط نیست ممکن است دزدها بطمــع پــول اســلحه بــه مســافرین
حمله کنند .پرسیدید پو چطور اعلیحضرت بقنــدهار بر نــد؟ گفــت توســط طیــاره
بهتــر اســت .مــن ســعی میکــن از انقالبیــون اجــازه بگیــرم کــه طیــاره هــای افغــانی
اعلیحضرت فامیل شان را به قندهار برسانند .نلرم را پسندیدند قرار شــد فــردا بــا
شورشیان داخل مناکره شده نتیجه را به اعلیحضرت اطالع ده  .بعد عبــدالحبیب
خان مد

هسته گفت که اعلیحضرت میخواهند شما را ببینند .نزد عنایت اللــه خــان

که بسیار مضطرب بنلر میرسید رفت  .تا مرا دید گفت:

ع
"امور خود عایلۀ خود را ا ال بخدا ند تعــالی ســپرده ثانیــا درعــال اســباب از شــما
طلب معا نت نموده هرطوریکه خیر مرا میدانید من حاضرم قبول نمای

حــال بخیــر

بر ید منتلرم فردا کامیابانه مراجعت کنید".
در بیر ن افسران عسکری ار
چه اجرا ت نموده اید

که منتلرم بودند ،پرســیدند :حضــرت صــاحب شــما

یا ممکن است در بین صلح اقع شود؟ گفت :

"خیلی جای تعجب است که شما مناطق دفاع برج ار

را گناشــته مــده از مــن

می پرسید که یا ممکن است صلح اقع شود؟ شما عسکر هستید شما نباید کاری به
مناکره صلح داشته باشــید ،شــما بایــد بــدفاع نگهــداری از ار
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خواهش میکن بجاهای خود بر یــد ،اگــر صــلح شــد خــوب اال بایــد بمردانگــی
شجا عت با شرف از ار
ا امر شما مشغول ظای

دفاع کنید ".صاحب منصبان گفتنــد مایــان امــر ز تحــت
خود میشــوی  .بعــد بطــرف برجهــا دیوارهــای ار

بــرای

نگهبانی رفتند .بعد دیدم یکتعداد که معلوم میشد افغان نیســتند ،نزدیــك مــوتر منتلــرم
ایستاده اند .پرسیدم اینها کی هستند؟ گفتند ترکها هستند که تحت ریاســت جنــاب
کاظ باشا رئیو ارکان حرب به خواهش امان الله خان برای انتلــام ارد ی افغانســتان
مده اند متأسفانه ر د شان مصادف با استعفای امان الله خان بود .حاال ا شان ه
درجملۀ محصورین در داخل ار

هستند .ذ ریعۀ ترجمــان بــا کــاظ باشــا اعضــای

هیأت ارکان حرب احوال پرسی نموده سبب حضور شانرا در نزدیك موتر سوال کردم.
قای ترجمان اظهار کرد که حضرت کاظ باشا از شما خواهش میکنــد کــه ا شــان
اشخاص معیت ا شان را با موتر خود بسفارت ترکیه برسانید .گفت مــن هــیچ ممانعــت
نمی بین لی از نجا که شب تاریــك اســت هنــوز مــناکرۀ صــلح جنــگ معلــوم
نیست که چه نتیجه میدهد ،در بیر ن ار

ه انقالبیون مشــغول پاســبانی هســتند،

تنها برای من سردار عثمان خان اجازه رفت مد داده شده ،اگرشما را باخود ببــرم
ا ال در موتر جای کافی جود نــدارد بــاز اگــر همگــی بزحمــت بــه مــوتر بنشــینی ،
ممکن است شورشیها گمان کنند که شما ازصاحب منصــبان افغــان هســتید شــما را
ناراحت کنند .بهتر است که همین امشب را در ار

باشید .مــن عــده میــده کــه

فردا از بچۀ سقو اجازه گرفته شما را بسفارت ترکیه میرســان  .ا شــان اصــرار میکردنــد
که همین حاال با ما بر ند .گفت :
"اگر برایتان مشکل ایجاد شود من مسو ل نخـواه بــود .شــما کــه بــرای تقویــۀ نلــام
عسکری افغانس تان به این کشور مده اید ،چطور معنویــات خــود را باختــه ایــد؟ مــن
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بشما اطمینان میــده کــه امشــب هــیچ یــك حادثــه ای اقــع نمیشــود فــردا قبــل از
ظهرشما را بسفارت ترکیه میرسان  ".بعد خواست سوار موتر شوم اما دیدم کاظ باشــا
با رفقای خود در مقابل موتر ص

کشیده مانع حرکت شدند .اینبار بــا عصــبانیت بــه

ترجمان گفت :

ع
"من درین شب تاریك شما را با خود برده نمیتوان  .در ار تقریبــا د هــزار نفــر زن
مرد افغان موجود است من خــود را مســئو ل حفاظــت نهــا میــدان

بقـدر قــدرت

کوشش درتأمین حیات شان مینمای  .اگر خدا ناخواسته برای د هزارافغان ضرر برسد
شش نفر ترکها که داخل این جمعیت هستند اگر قرار باشد بمیرند بگنار بمیرند .باز
ه بشما عده میده که فردا قبل ازظهر بسفارت ترکیه میرسید ".دیدم از مقابل موتر
د ر شدند ما بسوی خانه رفتی  .در خانقــاه بتعــداد مهمانــان افــز ده شــده بــود کــه
شامل شاه محمودخان برادر محمد نادرخان احمد شــاه خــان پسرعمویشــان میشــد.
ا شان را مالقات کرده

را

احواالت ر ز ،مناکرات با بچه ســقو محصــورین ار

برای ایشان بیان کردم .شیر احمد خان فیض محمد خان شاه محمود خان همگی
اظها ر رضامندی کرده نلریات کارهای را تائید از من تمجید کردند اما بعد هــا
معلوم شد کــه ایــن توصــی

تعریـ

همگــی سیاســت بــازی عــاری ازهــر گونــه

اخالص بود.
د شنبه چهارم شعبان از خانقاه بیر ن شدم تا ببا باال برای مالقات بچه سقو بــر م امــا
شنیدم که ی با مهمانخانه را کــه مخصــوص اقامــت مهمانــان خــارجی بــود ،محــل
اقامت خود قرار داده است .منه به نجــا رفــت

بچــۀ ســقو شــیرجان را مالقــات

کردم .از خالل سخنان شیرجان دانست که نامبرده یك خط تیلفون را بــه ار

صــل

کرده توسط برادر خود عطاالحق خان با عنایت الله خان مکالمه مفاهمــه نمــوده
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همه را با الفاط نرم تهدید کرده اند .من قبل ازهمه چیزمسئلۀ هیــأت ترکیــه را مطــرح
نموده به بچه سقو گفت که این هیأت مهمان افغانستان است باید نها را با احتــرام
بسفارت ترکیه تسلی نمائی  .بچۀ سقو حرف مرا گوش داد بعــد پرســید کــه چطــور
نها را از ار

بیر ن میا رید .گفت  :ســردار عثمــان خــان را توســط گــادی بــه ار

میفرست که هیأت را سوار کرده نها را بسفارت ترکیه بسپرد .حبیب الله قبــول کــرد
سردار عثمان خان ر انۀ ار

شد .گفت که باید به قوای محاصــرۀ ار

امــر نمائیــد

که حین بیر ن بر مدن هیأت ترکیه مزاح شان نشوند .سردار عثمان خان به ار

رفتــه

هیأت را بسفارت ترکیه رسانیده از قای حکمت بیك ســفیر ترکیــه رســید صــول
شان را گرفتند .موضوع هیأت ترکیه را به تفسیر نوشــت تــا حقــایق را نطوریکــه اقــع
شده بود بگوی چون نویسندۀ کتاب بحران نجات این خبر را خالف اقعیت نوشته
است.
هیأتی که بریاست من بطرف کوهدامن ر انه شد شامل خوانین ردک ،لوگر ،منگل،
جدران هزاره بود .همچنان عطاالحق خان ،سردار عثمان خان ،سردار محمد یونو
خان ،قاضی محمد اکبر خان صاحبزاده موسئی درین هیأت شامل بودند .درعــرض
راه الی با باال هیچ اقعۀ پیش نیامد کسی را مسلح ندیدی  .نزدیــک بــرج شــهر را
تعداد زیادی از عساکر اشخاصیکه اسلحه خود را برای سقویها تسلی کرده بودنــد
می گریختند دیده می شدند .قتی به با باال رســیدی  ،مــن دیگــر اعضــای هیــات
هیچکدام به حبیب الله اظهار ارادتمندی بیعت نکردی  .من ســردار عثمــان خــان
صاحب تا خر به بچه سقو دست بیعت ندادی

هیچگاه من بچه ســقو را پادشــاه یــا

امیر خطاب نکردم بلکه بعد از نکه عنایت الله خان ر انه شد ا را همواره حبیب اللــه
خطاب می نمودم .بچه سقو ه از ما نخواست که به ا بیعت کنی  .خدا ند (ج) از
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تقصیرات صاحب کتاب بحران نجات بگنرد .بدیهی است کــه در تحریــر همچــو
قایع ه میشه انسان نمیتواند حقایق را بداند تا به اساس ن تاریخ را بنویســد امــا تحریــر
اخبار جعلی خصوصا که در ن تهمت به فرد باشد ،ارزش نویسنده را پائین میآ رد.
در با مهمان خانه که مرکز حکومت بچۀ سقو بود بــا شــیرجان خــان زیــر دربــار در
حالیکه خود بچۀ سقو حاضر بود به مناکرۀ صلح مشغول شــدی

چنــین موافقــه شــد

که:
ا ل – حبیب اللــه کلکــانی ســائل مســافرت عنایــت اللــه خــان را تهیــه نمــوده مــانع
مسافرت هیچکو از خاندان شاهی نشود.
د م  -برای سفر خرج عنایت الله خان مبلغ سه صد هزار افغانی بدهد.
سوم  -صاحب منصبان عساکری که در ار محصور هستند از هرگونــه مجــازات
باز خواست معاف شوند برای شان اجازه داده شود که زادانه بــرای زنــدگی خــود
تصمی بگیرند.
چهارم  -امیر حبیب الله خان بقر ن علی الشان عهد کند که برای عنایت الله خان
افراد خاندان شاهی هیچگونه ضرر جانی ،مادی معنوی نمیرساند .عنایت الله خــان
ه بعد از نکه از پادشاهی استعفأ دهند ،عهد میکنند که با دشمنان حکومت حبیــب
الله خان همدست نمیشوند با قوای ی هیچگاه محاربه مقابله نمینمایند .همچنان
به خزانۀ نقدی جنسی

الت اد ات حربی کــه در ار

موجــود اســت ،ضــرر

نقصان نمی رسانند .
بعد از نوشتن این معاهده موضوع مســافرت عنایــت اللــه خــان را بــا شــیرجان مــناکره
نموده گفت :
281

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

"بنلر من باید ا شان توسط طیاره بقندهار مسافرت کنند .چون اگرعنایت الله خان در
کابل بماند در منزل شخصی خود سکونت کند ،اشخاص ابن الوقــت اطــراف ا را
میگیرند شما مجبور میشوید که مخال

عهد پیمان خــود عمــل کنیــد .همچنــان

اگر از راه زمین به قندهارمسافرت کنند ،کسی نمیتواند امنیت شان را تضــمین کنــد
من یقین دارم که در طول راه کسانی بر نها حمله خواهند کرد .نوقــت مــن زیــر بــار
مسئولیت مده مردم خواهنــد گفــت کــه حضــرت صــاحب شــور بــازار ســبب قتــل
غارت خاندان شاهی افغانستان شدند .بهمین دلیل خواهش میکــن اجــازه بدهیــد تــا
طیاره های مسافربری ،عنایت الله خــان عائلــه د ســتان شــان را بقنــدهار برســانند
برای اطمینان خاطر از پیلوتها درین جا ضامن کفیل میگیری  ".بچۀ سقو گفت:
"ممکن نیست من اجازه بده که طیاره های موجود سیلۀ مسافرت عنایت اللــه خــان
شود زیرا این طیاره ها اگرچه طیاره های حربی گفته نمیشود لی چون مــا بمقابــل ن
طیاره های جنگی نداری  ،همین طیاره ها میتوانند که از قندهار بــرای بمبــاران کابــل
مده د باره به قندهار بر ند .من چرا برای دشــمن خــود امـان اللــه اســلحه خــود را
تسلی کن  .لنا ازین ســیله صــرفنلر کنیــد بوســیلۀ دیگــر مســافرت شــان را فــراه
نمائید ".فهمیدم که مسافرت عنایت الله خان توسط طیاره های افغانی ممکن نیست.
گفت "
" نلر دیگرم این است که از طیاره هــای انگلیســها کــه قــبال هـ مــؤظفین خــارجی
نماینده های مقی کابل را انتقال میدادند ،استفاده کنی  .چه میشود که شما از طــرف
خود برای (همفریز) زیر مختار انگلیسی مکتوب نوشته از ا بخواهید سه یا چهــار
طیاره را کرایه بدهد تا عنایت الله خان دیگران را از کابل بقندهار ببرند ".شیر جــان
نلرم را پسندیده گفت :خوب است ما مکتوب مینویســی امــا خـواهش میکــن خــود
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شما بدفتر انگلیسها رفته درین خصوص با ا شــان مــناکره کنیــد .گفــت  :ا ل بایــد
تفصیل این مناکرات را با مسودۀ قرار داد به عنایت اللــه خــان

زراء بگــو ی لــنا بــه

اجازۀ شما حاال میر م.
تفصیالت مناکره را برای عنایت الله خان گفت  .ا شان تعــدادی از زیــران کــه در
ار

بودند اطراف مسئله حالت موجوده را سنجیده قبول کردند کــه فــردا د بــاره

مناکره نموده تصمی نهائی خــود را اظهــار نماینــد .بــا خســتگی بخانــه برگشــت
ساعتی با مهمانانی که هر ر ز بتعداد شان افز ده میشد ،نشست

تفصیل مــناکرات را

برای شان بیا ن کردم .همگی مقررات صلح را پســندیدند امــا در مســئلۀ طیــاره هــای
انگلیسی اینکه یا حکومت هند طیاره میدهد یا نه ،تردید داشتند.
همانطوریکه در خلوت اطاق

قایع ر ز را مر ر میکردم ،بیاد سردار محمد عمر خــان

افتادم که امر ز با ا مالقات کردم .امــر ز قتــی کــه ار

را تــرک میکــردم ســردار

محمد عمر خان پسر امیر عبدالرحمن خان کاکای امان اللــه خــان را کــه در جملــۀ
محصورین ار

بود ،دیدم .شنیده بودم که ا زندگی را برعنایت الله خــان دیگــران

تلخ ساخته بود چون هرساعت خواهش زاری میکرد که برایش اجازه داده شود تا از
ار
ار

بیر ن ر د .ی نزد من مده به الحاح زیاد خواهش کرد کــه ا را بــا خــود از
بیر ن کن  .منه جواب رد برایش داده نتوانست

"شما چطورعنایت الله خان را در ار

گفت :

گناشته خود را بیر ن مــی کشــید؟ بــاز اگــر

می خواهید بیر ن ر ید ،باید از حضور عنایت الله خان که امر ز پادشاه گفته میشــود
اجازه بخواهید البته بعــد از اجــازۀ ا شــان مــن حاضــرم شــما را از ار بیــر ن ببــرم".
جناب سردار صاحب با عجله رفت .بعد ازچند دقیقه عبدالحبیب خــان مــد گفــت
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که سردار محمد عمر خان میخواهند از ار

بیر ن شوند ،ا را با خــود ببریــد .گفــت

ا چه طور میتواند قبل از اجازۀ عنایت الله خان بیر ن شود؟ عبدالحبیب خان گفت:
"سردار محمد عمر خان د ر ز است که از صبح تا شام بــرای بچــۀ ســقو بیعــت نامــه
نوشته باز نوشته را تبــدیل کــرده بیعــت نامــه دیگــر مینویســد!! بــه همــین شــکل
ســاعات بیــداری خــود را میگنرانــد .اعلیحضــرت عـــنایت اللــه خــان خیلــی از ایــن
ضعیت ا ناراحت هستند به من امر کردند که از شما خواهش کن این بــار گــران
ع
را از د ش ما برداشته به خارج ار برسانید ".متعاقبا سردار محمــد عمــر خــان هـ
مده اظهار کرد که اعلیحضرت اجازه بیــر ن شــدن را دادنــد خـواهش میکــن مــرا
بمع یت خود قبول کنید .گفـت بفرمائید بر ی  .سردار محمد عمر خــان بــا ن جسـ
ع
خیلی چاق خود دفعتا مانند مرغی که از قفو رها شــود بــا گامهــای تنــد تنــد بطــرف
در ازۀ ار

ر انه شد بعد با عجله به موتر نشست ما بطرف شــهر رفتــی  .همینکــه

نزدیک ادارۀ پولیو رسیدم دیدم سید حسین با تعداد زیادی از شورشیها بــه د طــرف
راه ص

کشیده

مادۀ حمله هستند .قتیکه موتر مــا نزدیــك شــد ،ســید حســین بــا

اشارۀ دست امر توق

داد .بعد نزدیك مده گفت:

"حضرت صاحب رفت

مد شما در داخل ار

تا حال کدام نتیجــۀ نــداده لــنا مــن

مادگی گرفته امشب به ار حمله میکن  ".گفت :
"سید حسین قا خواهش میکن عجله نکنید بیائید با من به با مهمان خانه بر ی تــا
در نجا از نتیجۀ رفت

مد من گاه شوید ".بعد از کمــی تأمــل بموترسـوار شــده

بطرف سردار محمد عمر خــان اشــاره کــرده از مــن پرســید :ایــن دم چــاق کیســت؟
گفت :
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"ا شان سردار محمد عمر خان پســر امیــر عبــدالرحمن خــان هســتند حــاال بحضــور
حبیب الله خان (بچۀ سقو) میر ند ".سید حسین تا میخواست با سردار صاحب احـوال
ع
پرسی کند ،دیدم که این کتلۀ گوشت عــاری از شــهامت دفعتــا بــه بوســیدن بچشـ
مالیدن دستهای سید حسین شر ع کرد

نقدر اظهار فر تنی نمــود کــه مــن خجالــت

کشیدم .بعد به سید حسین گفت:
سابق ازین عرایض متعدده در حینیکه هنوز امان اللــه موجــود

"من محمد عمر هست

بود بحضور اعلیحضرت غازی (منلورش بچۀ سقو بــود) فرســتادم ،امیــد کــه جنــاب
شما ه اق

باشید حال از حضور حضرت صاحب خواهش نمودم مرا از ار

بــا

خود بیر ن کنند کــه بحضــور امیــر صــاحب مشــرف شــوم ".ســید حســین بیانــۀ ا را
تصدیق نموده گفت:
"بلی عرایض شما سابق رســیده اخــالص صــداقت شــما بــه امیــر صــاحب اضــح
است .من بشما اطمینان میده که امیر صاحب با شما محبت مهربانی می کنند".
حیران شدم که کاکای امان الله خان پسر محبوب امیرعـــبد الــرحمن خــان تــا ایــن
درجه خائن است که برادر زادۀ خود عنایــت اللــه خــان را کــه د ســه ر ز قبــل بــا ا
بیعت کرده بود ،در ار
ار

محصور گناشته خودش برای بیعت به بچه سقو با عجلــه

را ترک میکند از بیان الفاط عجز فر تنــی بــه یــک دزد خــود داری ننمــوده،

دستهائی را که بخون صدها مسلمان غشته شده میبوسد بخیانت خود نسبت به امان
الله خان اعتراف کرده میگوید که (...درحینیکــه هنــوز امــان اللــه خــان موجــود بــود
عرایض خود را بحضور امیر صــاحب غــازی فرســتاده ام) .جــوهر شــرف مر اریــد
غیرت این خاندان کسانی مثل زیر محمد اکبر خان غازی محمد ایوب خان بودند
امر ز ن گوهر

ن لؤلؤ از پست فطرتــی تعــدادی از افــراد همــان خانــدان طــوری
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فرسوده شده که حتی با خزف سفالین ه تراز شده نمیتوانند .امر ز محمــد کبیــر
پسرامیر حبیب الله خان شهید محمد عمر پسر امیر عبــد الــرحمن خــان بــرای بقــای
خود حتی به نزدیکترین افراد خانوادۀ خود خیانت میکنند.
بعد از مالقات د م با شیر جان بچه سقو ،مضمون مفاد معاهده با عنایت الله خــان
تا جائیکه بیاد دارم این است:
 -۱حبیب الله خان عهد میکند که برای عنایت اللــه خــان افــراد خانــدان ســلطنتی
هیــأت زرا مــؤظفین حکومــت صــاحب منصــبان افــراد عســکری کــه در ار
محصور هستند بعد از تسلی ار

برای هیچکدام اشخاص منکور ضرر مالی جانی

معنوی نرساند.
 -۲برای اعلیحضرت عنایت الله خان مبلغ ســه صــد هــزار افغــانی بنــام ســفر خــرج از
خزانۀ مملکت بدهد تا ایام سفر غربت خود را چندی براحت بگنرانند.
 -۳اموال مستملکات عنایت اللــه خــان خانــدان شــان متعلــق بــه خودشــان اســت.
هرکو را که ازطرف خود کیل معین می کنند ادارۀ اموال خود را به ا می ســپارند
اختیار دارند.
یك تعهد نامۀ دیگره از حبیب الله خان باس افراد عساکر که داخــل ار

بودنــد بــه

این مضمون گرفت :
حبیب الله عهد میکند که بافراد زراء مؤظفین عسکری صــاحب منصــبان قطعــۀ
ار

رسالۀ شاهی (یک غند عسکر که از ار

حسب ظای

عسکری از ار

دفاع میکنند) که در مدت محاصره

دفــاع بــا قـوای ســمت شــمالی جنــگ میکردنــد.

حکومت سقویه مزاح نها نشده به هیچکو خسارت جانی مالی نمـی رســاند.
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افراد عسکری صاحب منصبان نها بعــد از تســلی اســلحۀ خــود ،اختیــار دارنــد کــه
داخل قوای عسکری سقویها میشوند یا بخانه های خود میر ند.

در هرد تعهد نامه بعد از م ٌٌهر حبیب الله امضای شیرجان سید حسین را ه گرفته
بعد تعهد نامه ها را به عنایت الله خــان دادم .ا شــان بعــد از تبادلــۀ افکــار بــا زرا
دیگران موافقت کردند بجواب به این مضمون یك تعهد نامه نوشته شد:
"اعلیحضرت عنایت الله خان از سلطنت اســتعفا نمــوده بــه امیــر حبیــب اللــه بیعــت
مینماید عـهد میکند که گاهی خیانت جنــگ بــا حبیــب اللــه خــان نمیکنــد بــا
دشمنان ا همدست نمیشود .اگر خالف این عـهد پیمان رفتــار نمــود ،قــر ن علــی
الشان خص ا باشد".
بعد عنایت الله خان گفت:
"محمد لیخان کیل امان الله خان عبــدالعزیز خــان زیــر حربیــه احمــد علیخــان
سابق حاک کالن سمت شمالی ازحبیب الله سید حسین زیــاد خــوف دارنــد مــن
میخواه که هرسه نفر را با خود از افغانستان خارج کن  .شما بــا حبیــب اللــه مــناکره
کنید برای این سه نفر اجازه بگیرید که با من یکجا بر ند ".گفت :
"من تعهد کرده نمی توان اما نهایت کوشش میکن که این سه نفر را اجــازه بدهــد بــا
شما مسافرت کنند ".د باره با تعهد نامه ها نــزد شــیرجان حبیــب اللــه خــان رفــت
برای گرفتن اجازۀ سفر سه نفر بسیار تالش کردم اما دیدم که بچۀ ســقو بــا عصــبانیت
جواب داد:
" اه  -چطور این سه نفر را من اجازه بده که از ار
نفر را از دشمنهای خود میدان

بسالمتی بیر ن شوند؟ این ســه

از طرف نها بسیار زحمت برای رســید ایــن هــر ســه
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نفر را خودم بقتل میرسان  ".هر قدر خواهش کردم قبول نکــرد بلکــه بیشــتر عصــبانی
شده گفت:
"احمد علیخان در قتیکه حاک کالن سمت شمالی بود انواع اذیت برای من بــرای
همگی رفقای من رسانیده هزارها نفر را در سمت شــمالی محبــوس نمــوده همگــی
اهل شمالی ا را دشمن خود میدانند اگر من ا را بگنارم کــه بــر د همگــی از مــن
زرده می شوند .عبدالعزیز خان زیر حربیه محمد لیخان ه بهمین ســبب اجــب
القتل هستند .این گرگها را که من از حبو رها کن فردا با امان الله خان یکجا شــده
با من جنگ میکنند ".درین قت سید حسین ه داخل مجلو شده گفت:
" اه  -حضرت صاحب ما دشمنهای خود را نمی بخشی  .اگــه امیــر صــاحب ا نهــا را
ببخشد من همین ساعت بوطن خود میر م ا میداند پاچاهی ".گفت :
"عبدالعزیزخان زیــر حربیــه در قتیکــه مــن محبــوس بــودم چنــد ر ز رئــیو مجلــو
عسکری بود با من زیاد مناقشه مینمود میخواست که مــن بقتــل برسـ  ،حــال اگــر
شما ا را بقتل برسانید بازماندگان ا مرا بقتل ا مــته نمــوده میگوینــد کــه مــن عبــد
العزیز خان را بدست شــما دادم تــا ا را بکشــید .مــن ایــن بــد نــامی را تحمــل کــرده
نمیتوان

هرگز بمقابل بدکرداری ا من بدکردار نمیشوم .از شما خواهش میکن کــه

این هرسه نفر را عفو نمائید ".بچۀ سقو سید حسین به چشـ بــا همــدیگر اشــاره هــا
ع
نموده دفعتا بچۀ سقو رق معاهده را از دســت مــن گرفــت پــاره کــرده بــه تــش
انداخت گفت:
" قتیکه شما نمیخواهیــد صــلح کــن

هــر ســاعت خواهشــهای رنــگ رنــگ پـــیش

میکنید پو صلح نمیکن  ".سید حسین ه به از غضب میز گفت:
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"قلعۀ ار

محصور است توپها را به چهار طــرف نصــب کــرده ام همــین ســاعت

حک حمله داده در ظرف چند دقیقه در ازه ها را شکستانده داخل ار

میشوم".

با شنیدن این کلمات حد د پنر دقیقه سکوت نموده بعد به حبیب الله گفت :
میــر م شــما بعــد از نــی ســاعت امــر

"خیلی خوب است من همین ساعت بــه ار

حمله را بدهید .من خودم زمام قیادت را بدست گرفته با شما داخل جنگ میشــوم
بشما اطمینان میده که گلولۀ توپ شما ا ال سینۀ مرا شــگافته بعــد از ن بــه دیـوار
ار

اصابت خواهد نمود ".بعد به سید حسین گفت :

"سید حسین اقا شما گمان میکنید که من در ازه هــا را بســته بــا شــما جنــگ میکــن ؟
پو بدانید که گمان شما غلط است .من همگــی در ازه هــا را بــاز مینمــای
طرف در ازه عساکر موجــودۀ ار
مهربانی کرده داخل ار

بــه د

را بــا توپهــا پشــت ســنگر ایســتاده میکــن  .شــما

شوید ،به بین چطور میتوانید ار

اطمینان میده که توپها به ن درجه بزر

را تصــرف کنیــد .بشــما

نیســت کــه دیـوار ار

را شــگافته بتوانــد

مستحک است .قراریکه به حبیــب

چون دیوار  ۹متر عرض دارد چهار طرف ار
ع
الله خان گفت برای شما ه صراحتا میگوی که بعد از نی ساعت من از داخــل ار

امر دفاع را شما از خارج امــر حملــه را بدهیــد .بــرای تــان اطمینــان میــده کــه در
نصورت حد اقل حد د شصت هزار نفر کشته خواهند شد ".بعد به شیرجان گفت :
"شیرجان قا من این چند ر ز است که با خواب راحــت داع کــرده ام بــرای اینکــه
بتوان خون برادران مسلمان خود را حفاظت کــن امــا از کــردار گفتــار شــما چنــین
معلوم می شود که ارادۀ الهی چنین نیست حاال که مناکرۀ صــلح عقــی گردیــده
بعد نی ساعت باز جنگ شــر ع میشــود ،شــما را بخدا نــد ســپرده ام ".همینکــه مــی
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خواست بموتر سوار شوم شیرجان از پله های عمارت سرازیر شده به حالــت خیلــی
معتنرانه گفت:

ع
"حضرت صاحب من نفهمیدم چرا دفعتا غضبناك شده معامله صلح را که نزدیك بــه
اتمام رسانیده اید بره میزنید؟" گفت :
"شیرجان من بارها برایتان توضیح دادم که درین معامالت کدام مقصد شخصی نــدارم
صرف میخواه که این قتل قتال بپـایان برسد خــون هــیچکو بــزمین نریــزد .در
صورتیکه شما سید حسین حبیب الله این را میخواهید ،خوب است که شعله هــای
این تش همه جــا را فراگیــرد میکر بهــای فاســد را از بــین ببــرد .امشــب فــردا یــا
مهاجمین شکست میخورند یا محصورین ار

همگی مجبور بــه تســلی میگردنــد".

گفت:
"حضرت صاحب خواهش میکن خشمگین نشوید چنــد دقیقــه بعــرض مــن گــوش
دهید ".گفت بگوئید میشنوم .گفت:
"سید حسین یك جاهل حبیب الله نادان است ،شما بگفتــۀ اینهــا زرده نشــوید ،مــن
عهد میکن که همگی فرمایشات شما را بر نهــا بقبــوالن

مطیــع ا امــر شــما باشـ .

مهربانی کرده به اطاق مراجعه کنید ".درین قــت ارجمنــدی عبــد الحمیــد جــان هـ
بیر ن مده گفت که حبیب الله با سید حسین پرخاش کرده میگوید که من همگی
خواهشهای شما را قبول می کن  .چون من هـ نمــی خواســت د بــاره تــش جنــگ
ع
مشتعل شود به شیرجان گفت  :مطالب من همگی صراحتا ذکر شده اگر تمــام نهــا را
حسب خواهش من حبیب الله قبول دارد شما تعهــد مــی نمائیــد ،مــن بــاز میگــردم.
شیرجان گفت من تعهد میکن  ،بفرمائید که به اطــاق بــر ی
در ازه منتلر شماست .لنا بار د م به اطاق مناکره رفت
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پریشانی دم در ازۀ اطاق منتلرم است .د باره داخــل مــناکرات شــده بــاز شــیرجان
قل را بدست گرفته ا ال صورت معاهدۀ حبیب الله خان عنایت الله خان را نوشــته
باز یك عهد نامۀ دیگر ازطرف حبیب الله به این مضمون نوشت که حبیب الله خــان
برای محمد لیخان عبدالعزیز خان احمد علیخان اجازه میدهد با عنایت اللــه خــان
یکجا از مملکت افغانستان خارج شوند بشرط اینکه د باره با دشمنان حبیب الله خــان
همدست نشده به ضد ا مرتکب اعمال مضره نشوند.
در اثنای مناکرات دیدم پیرمردی که مقداری چوب خشــك را بــه پشــت خــود حمــل
میکرد ،داخل اطاق شد .چند قطعه چوب را داخل بخاری گناشت بعد پاها را دراز
نموده نزدیک بخاری به پهلو افتــاده تــا خــود را گــرم کنــد .مــن ســاکت شــدم امــا
شیرجان بمناکره د ام داد .اشاره کردم که ساکت باشد تا این شخص از اطاق بیــر ن
شود .شیرجان لبخندی زد گفت:
"ا عبید اللــه ســقو پــدر امیرصــاحب اســت بــودنش باعــث اخــالل نمیشــود ".از
عجائب قدرت حضرت قادر مطلق حیرت کــردم .ایــن شــخص کــه عمــرش در قریــۀ
کلکان بحمل َمشک ب گنشته حاال ه باربری میکند ،پدر حبیب الله بچه ســقو
است که امر ز بنام خادم دین رسول الله امیر حبیب الله یاد میشود فردا به ار

رفتــه

بنام پادشاه افغانســتان بــدنیا معرفــی نــامش در صــفحات تــاریخ درج میشــود .در
ُ ُ
همین فکر بودم که صدای خرخرش بگوش رسید دیدم که بابه سقو پهلــویش گــرم
شده بخواب رفته .به حبیب الله گفت :
"دعا میکن که حضرت الهی عمر پدر شما را کوتاه کند ".گفت چرا؟ گفت :
"شما که حاال بلقب پادشاه یاد میشوید من شما ر ی معاهــدۀ کــه بـین د پادشــاه
نوشته میشود بحث میکنی  ،در مجلو مناکره بابه سقو مده پــا دراز میخوابــد .فــردا
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که شما درمجلو رسمی شاهی جلوس نمائید

زراء صاحب منصبان اطراف شما

حاضر باشند ،جود بابه سقو شاید موجب خجالت شــما شــود .ازیــن ســبب بــاز دعــا
میکن که خدا ند عمرش را کوتاه کند".
تعهد نامه ها نوشــته امضــا ُمهــر شــد در موضــوع مســافرت عنایــت اللــه خــان
دیگران چنین فیصله شد که شــیرجان مکتــوبی از طــرف حبیــب اللــه خــان بنــام زیــر
مختار انگلیو ها در کابل نوشته از ا چند طیاره کرایه کننــد تــا عــال ه از عنایــت
الله خان خاندان شاهی ،محمد لیخان عبدالعزیز خان احمد علیخــان را هـ از
کابل بقنــدهار برســاند .شــیرجان مکتــوب را نوشــته امضــاء کــرد ،حبیــب اللــه هـ
مکتوب را ُمهر کرد .بعد شیرجان مکتوب را بــرای داده گفــت :غیــر از شــما ممکــن
نیست شخص دیگری این کار را انجام داده بتواند ،خواهش میکــن زحمــت کشــیده
فردا به نمایندگی انگلیسها بر ید با زیر مختار مفاهمه کنید بهر قیمتــی کــه باشــد
چند طیاره را کرایــه کنیــد کــه گنجــایش همــه مســافرین کــه تعــداد شــان را خودتــان
ع
میدانید ،داشته باشد که این موضوع تمام شود .مجبورا قبول کردم بــه ار رفــت تــا
تعهد نامه ها را به عنایت الله خان ارائه کن

هر د جانب عنایت الله خــان حبیــب

الله خان باید این تعهدات را در صفحۀ قر ن علی الشــان نوشــته کننــد تــا فــردا تبادلــه
شود .مناکرات مجادله با بچۀ سقو را بی ک

کاست به عنایت الله خــان هیــأت

زراء صاحب منصبان عسکری بیان نمــوده تعهــد نامــه بچــه ســقو را برایشــان دادم.
همگی با خوشحالی فوق العاده به یکدیگر تهنیت گفته محمد لیخــان عبــدالعزیز
خان احمد علیخان دست را بوسیده تشکرات فوق العادۀ خــود را اظهــار نمودنــد.
گفت من بخاطر خــدا جلــوگیری از خــونریزی ایــن زحمــات را قبــول کــرده ام از
هیچکو توقع تشکر ندارم ،با نه از سپاسگناری تان مسر رم برای هر کدام شــما
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حیات با ســعادت را میخـواه  .بعــد ازعبــدالحبیب خــان ،دســتیار عنایــت اللــه خــان
خواهش نمودم که امر کند تا متن معاهدۀ را که از طرف عنایت الله خان نوشته شــده
به صفحۀ قر ن علی الشان بنویسند گفت که من فردا از شیر جان خواهش میکن تا
همین کار را از جانب حبیب الله انجام دهد.
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مالقات با وزیر مختار ان لیس
ر ز شش ماه شعبان :امر ز نزد شیر جان رفته مکتوبی را که به نمایندۀ انگلــیو در
کابل نوشته بود گرفت

به سفارت انگلیو که نزدیک با باالست رفته مکتــوب را

به محبوب علی سکرتر نمایندگی تسلی نمودم .نامبرده همــراه بــا مکتــوب بــه اطــاق
کار خود رفته گفت :من مکتوب را به انگلیسی ترجمه کرده برای زیر مختار نشان
میده

از مدن شما برایش اطالع میده  .ممکن است ترجمه قــدری قــت بگیــرد

لنا از ینکه شما را به انتلــار میگــنارم ،معــنرت میخـواه  .حــد د بیســت دقیقــه بعــد
محبوب علی مده گفت زیر مختار منتلر شماست .بمعیــت ا بــه اطــاق رفــت
دیدم که سرهمفریز در سط اطاق منتلر استاده است

قتی مرا دید با قدمهای سریع

مد دستش را برای مصافحه دراز کرد به فارسی خیر مقدم گفت .گفــت  :قــای
سرهمفریز! من هیچ قت عالقه نداشت که داخل این محوطه شوم اما امر ز حفاظت
حیات یکعده از برادران که بعهدۀ من گناشته شده ،مرا مجبور نمود تا بمالقات شــما
بیای  .سرهمفریز مبهوتانه بسوی دید بعد گفت بفرمائید .نشست

منتلر شدم تــا ا

سخن را شر ع کند .محبوب علی ه نشسته ترجمۀ مکتوب حبیب الله را بار دیگــر
برای زیر مختار داد .ی ترجمه را خوانده به محبوب علی گفت که مصارف تیــل
دیگر لوازم یك طیــاره را از پشــا ر الــی کابــل از کابــل تــا قنــدهار از قنــدهار تــا
کراچی بسنجد .بعــد بمــن گفــت :حکومــت بریتانیــا بخــاطر د ســتی کــه بــا ملــت
افغانستان دارد ،از جنگ هــای خــانگی خیلــی انــد هگین بــود ،خــوب شــد کــه ایــام
انقالب بپایان مد .گفت :
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" قای زیرمختار من دالئل این انقالب را میدان

اشخاصــی را کــه ایــن تــش را در

مملکت عزیــزم افر ختــه انــد میشناسـ  .در موضــوع اینکــه شــما میگوئیــد شــورش
ان قالب به انتها رسید ،چنین نیست .من یقــین دارم کــه انقــالب تمــام نشــده بلکــه بــا
اعتقاد راسخ میگوی که انقالب خونین بعد از امر ز شر ع میشود ".گفــت :فرمــودۀ
شما را درست نفهمیدم قدری تفصیالت بدهید .گفت :
"ملت افغانستان هرگز راضی نمیشود که یک راهزن مشهور به بچۀ سقو تخت ســلطنت
کشور را اشغال نمایــد افغانــان بــا شــهامت هــیچ قــت از همچــو شخصــی حمایــت
ع
نمیکنند .اضحا برایتان میگوی که ر ز جلوس بچۀ سقو برتخت پادشاهی افغانســتان
را ر ز ا ل انقالب باید حساب کرد ".همفریز قدری سکوت نموده محبــوب علــی
رقۀ حساب را بدست همفریز داد .نامبرده نلری به ا راق حساب انداخت گفت:
"مصرف د طیاره که از پشا ر مده از کابل مسافرین را برداشــته بقنــدهار برســاند
از نجا به کراچی مراجعت کند ،پنجصد پوند است ".گفت  :من با شــیرجان مــناکره
کرده ام ا حاضر است که پول را برایتان بدهد .شما بــرای فــردا د طیـاره بــرای
پو فردا د طیاره دیگر بخواهید ".سرهمفریز گفت:
"مصرف این مسافرت از پشا ر تا قندهار از قندهار تا کراچی خیلی زیاد است .اگــر
اعلیحضرت عنایت الله خان از کابــل بــه پشــا ر ذریعــۀ طیــاره از پشــا رالی قنــدهار
ع
ذریعۀ قطار هن حرکت کنند بهتراست مصــرف کمتــر میشـود .عال تــا در قنــدهار
ع
اعلیحضرت امان الله خان د باره ادعای ســلطنت را نمــوده بــه تمــامی د ل مجــددا
تلگراف داده که اهالی قندهار ا را به پادشــاهی خــود افغانســتان قبــول کــرده انــد،
گمان میکن که در قندهار از هر طرف هر قس اشخاص جمع شده انــد هنــوز یــك
نلام حکومت بصورت عملی موجود نیست من میترسـ کــه بــه طیــاره هــای مــا در
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نجا ضرر برسد .لنا اگر موافقه کنید کــه اعلیحضــرت عنایــت اللــه خــان ازکابــل بــه
پشا ر به سواری طیاره از نجا تا قندهار ذریعۀ قطــار هــن بر نــد ،خــوب میشــود".
گفت :
"خیلی خوب اما من از شما تعهد کتبی میخواه که عنایت الله خان همراهــانش در
پشا ر یا دیگر نقاط هند بــیش تــر از بیســت چهــار ســاعت توقـ

نکننــد مســتقیما

بطرف قندهار ر انه شده هند را عبور کنند ".گفت دلیل چیست؟ گفت :
"حکومت هند سالهاســت کــه بعضــی از مــدعیان ســلطنت افغانســتان را بــرای تهدیــد
پادشاه افغانستان در هنــد نگهداشــته ،لــنا نمیخـواه اعلیحضــرت عنایــت اللــه خــان
درهند سکونت نمایند ".همفریز گفت خوب است من تعهد مینمــای  .بعــد لحلــه ای
سکوت نموده گفت:
"حضرت صاحب من بنام زیر مختار پادشاه انگلستان بشما میگوی که بپــاس خــاطر
شما طیاراتی که در هند ستان موجود است تحت ا امــر شــما گناشــته میشــود یــک
پول ه کرایه نمیگیرم .بفرمائید بهر تعداد طیاره که ضر رت دارید تا هر قتی کــه
امر میکنید ،بکابل حاضر میشود ".گفت :
" قای زیر مختار این مسئله بمن تعلق ندارد .حکومت سقویه قــرار مکتــوبی کــه نــزد
تان موجود است ،از شما طیاره را بقس کرایه خواسته ،حاال اگر بــا کرایــه یــا بــد ن
کرایه میدهید ،مرا ممنون احسان خود تصور ننمائید ".گفت:
"حضرت صاحب من این شورشیها را میشناس

چند سال است که در کابــل هســت ،

چطور بر این جماعت اطمینان نموده طیاره برایشان بده ؟ اگر حکومــت انقالبیــون
قیمت چهار طیاره را ه بدهنـد ،مــن برایشــان طیــاره نمیــده چــون بــه نهــا اعتمــاد
ندارم ".من گفت " :اگر کدام راه دیگری بــرای مســافرت عنایــت اللــه خــان خانــدان
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شاهی موجود میبود ،هیچ قت زیر بار احســان نماینــدۀ انگلــیو نمیــرفت امــا مجبــور
بودم .گفت :
"تشکر میکن خواهش دارم که فردا ساعت یازده بجه د طیارۀ بزر

بمیــدان طیــاره

حاضر شوند همچنان برای پو فردا ه د طیاره دیگر بمیــدان فــر د ینــد کــه بقیــۀ
خانواده عنایت الله خان را به پشا ر برسانند .تعهد میکن که کسی مزاح پر از طیاره
ها نشود ".هنگام داع همفریز گفت:
"ممکن است من فردا هنگام سفر عنایت الله خان بمیدان طیاره حاضرشوم؟" پرسیدم
برای چه؟ گفت:
"برای استقبال

داع با عنایت الله خان ".گفت :

"شما حق ندارید که در سرزمین ما یک افغان را که پادشاه سابق گفته میشود اســتقبال
یا با ا داع کنید .اگر میخواهید عنایت الله خان رااستقبال کنید ،این کــار را حــین
ر د شان در پشا ر انجام دهید .گنشته از ن ا ضاع امنیت خــوب نیســت مشــورۀ
من اینست که از این تعمیر بیر ن نر ید".
بعد گفت که یــک سـوال دیگــر از شــما دارم :در خــالل محاربــه امــان اللــه خــان بــا
سقویها ،طیارات شما بد ن اجــازۀ د لــت قــت ،هــر ر ز از پشــا ر پــر از میکردنــد
بکابل میامدند ،یا این خالف قوانین بین المللی نیست د لتی که مستقل است حــق
ندارد بد لت انگلیو اعتراض نمایــد؟ گفــت :سـوال شــما ارد اســت امــا خـواهش
میکن اجازه دهید تا موضوع را برایتان ر شن سازم .گفت  :من عجله ندارم ،بفرمائیــد
توضیح دهید .سیر همفری با محبوب علی به انگلیسی حرفهائی زد .ا هـ از اطــاق
بیر ن رفت بعد از چند دقیقه با پاکتی دردست بازگشت پاکــت را بدســت داد کــه
گوشه های ن با گلوله سوراخ شده بود .سیر همفری گفت کــه ایــن کاغــن تلگــراف
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است که از طرف ی به لندن نوشته شده بود در ر ز د م جنگ مالزم ســفارت بــه
تلگراف خانه رفت تا ن را مخابره کند امــا در عــرض راه شورشــیان ا را هــدف قــرار
دادند .مالزم زخ برداشت

یک گلوله ه قسمتی از کاغن تلگراف را پاره کرد

ما نتوانستی احوال صحتمندی خود دیگران را به لندن مخابره کنی  .همان بــود کــه
حکومت انگلیو مجبور شد تا برای خبرگیری از احواالت مــا یــک طیــاره را از هنــد
بکابل بفرستد .بعد از ن نماینده های ممالک دیگر نیز از ما خواهش کردند تا بــرای
بردن زنها اطفال شان به پشا ر به نها کمک نمائی  .حکومت انگلیو هـ مطــابق
قوانین بین المللی مجبور شد تا به نها کمک نماید .این بود سبب مدن طیاره هــا بــه
کابل از همین ســبب هـ ایــن کاغــن تلگــراف را بحیــث ســند نگهداشــت

اینــک

بحضور شما تقدی کردم.
این بیانیۀ سیر همفریز را محبوب علی ه تصدیق کرد از نلر مــن هـ معقــول بــود.
گفت  :پو باید فعالیتهای شما به کمکها به اتباع خارجی محد د میشد به فعالیتهای
دیگر اقدام نمیکردید .گفت :ما کار دیگــری نکــرده ایـ  .گفــت  :در ر ز بیســت
هفت قوس طیاره های شما اعالنات متعــدد را بزبــان هــای فارســی پشــتو در منــاطق
مختلفی که شورشیها بودند پخش کردند انقالبیون را تحریــک نمودنــد .مــن یقــین
دارم که شما حق همچو کاری را نداشتید مخصوصا زمــانی کــه زنــدگی شــما بحیــث
زیر مختار دیگر همکاران تان در خطر نبــود .محبــوب علــی ســکوت کــرد ســیر
همفریز ه با انفعال جوابداد:
جواب این اعتراض شما را ندارم تنها اینقــدر میگــوی کــه حکومــت بریطانیــه بــرای
حفظ ما تقدم این اعالنات را در اطراف شهر پخش نمود تا مبادا برای من اطرافیــان
ضرر برسد .بهرحال من از این عمل د لت خود معنرت میخواه .
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قتی از سفارت انگلیو بیر ن شدم ،مالحله کردم که هــیچ کــو از جملــه عســاکر
د لت یا شورشیان برای حفاظت از سفارت موظـ

نشــده اســت همینکــه در بــا

مهمانخانه رسیدم ،به شیر جان خان گفــت کــه بایــد بــرای امنیــت ســفارت محــافلین
بفرستد .بعد نتیجۀ مالقات با سرهمفریز را به حبیب الله شیرجان بیان نموده بــرای
شیرجان گفت که یك مکتوب برای سرهمفریز بنویسد که حکومت موجــوده اطــراف
جوانب میدان طیاره را از فردا صبح تحت مراقبــت میگیــرد تــا کســی داخــل میـدان
نشود طیاره ها با اطمینان فر د یند .مکتوب را بــه دفتــر همفریــز فرســتادم بــه ار
رفت تا ترتیبات مسافرت عنایت الله خان را بگیرند .بعــد قــران علــی الشــان را کــه در
صفحه خرش معاهده ُمهر بچه سقو امضای شیرجان درج بود ،به عنایت الله خان
تقدی نموده گفت که از خزانۀ مملکت که در ار

موجود است مبلغ سه صــد هــزار

افغانی برای سفر خرج خود بگیرند برای خزانه دار رسید بدهند

مادگی بگیرنــد تــا

فردا با عایله اشخاصیکه الزم است بمعیت شان باشــد ،از کابــل بــه پشــا ر از نجــا
بطرف قندهارمسافرت کنند .بعد اخباری را کــه راجــع بــه امــان اللــه خــان از نماینــدۀ
انگلیو شنیده بودم به ا شان گفــت کــه "امــان اللــه خــان در قنــدهار د بــاره فعالیــت
ع
میکند اهالی قندهار را بــا خــود همدســت نمــوده انـد یقینــا بــز دی بطــرف کابــل
میایند ".بعد از عنایت الله خان خواهش کــردم کــه در هند ســتان توقـ

نکننــد در

قندهاره که میر ند با امان الله خــان همدســت نشــوند چــون یقــین دارم کــه ممکــن
نیست امان الله خان د باره بر تخت سلطنت افغانستان بنشیند اگر عنایت الله خان با
ا هم راهی کند ،دچار زحمت زیاد میشــود .بعــد بــا ا شــان داع نمــوده قــر ن علــی
الشان را که عهد نامۀ عنایت الله خان ه در ن نوشته شده بود با خــود گرفتــه دربــا
مهمانخانه نزد حبیب الله کلکانی رفت .
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پادشاهی حبیب الله کلکانی
جمعه  ۲۸جدی  ۱۳۰7هجری شمسی
به ار

مدم تا امور مسافرت عنایت الله خان خانواده اش را سرپرستی کن  .ا لــین

خبر را سردار عثمان خان برای داد که محمد لیخــان بســیار مــریض اســت ممکــن
نیست امر ز با عنایت الله خان مسافرت کرده بتواند .گفت :
"یقین دارم که محمد لیخان مــریض نیســت امــا نمیخواهــد مســافرت کنــد ممکــن
بخاطر شنائی مساعدت هائیکه قبال با حبیب الله کرده ،توقع داشــته باشــد کــه بچــه
سقو ا را احترام کند .اینکه چرا د ر ز قبل از عنایت الله خــان خـواهش کــرد تــا ا را
باخود ببرد چرا مرا مجبورنمود از ســقویها اجــازه مســافرت ا عبــدالعزیزخان علــی
احمد خان را بگیرم ،بعد ها شکار میگردد ".سردار عثمان خان گفت که بهــر تقــدیر
ا نمی خواهد سفر کند از شما خواهش دارد از حضور عنایت اللــه خــان بــرای ا از
سفرمعنرت بخواهید .گفت :
"عنایت الله خان امر ز کدام قدرتی ندارد نمیتوانــد ا

یــا کــو دیگــری را مجبــور

برفتن کند ،بازه برایشان میگــوی امــا قبــل از ن میخـواه محمــد لیخــان را ببیــن ".
اندکی بعد به اطاقی که لیخان بود ،داخــل شــدی  .دیــدم محمــد لیخــان ر ی دراز
چوکی افتاده چند شال پشمی را باالی خود انداختــه نفســهای بلنــد کشــیده نــالش
میکند .بعد از احوال پرســی دســتش را گرفتــه حرکــت نبضــش را دیــدم ،ا نــه تــب
داشت نه مریض بود .بداخل عمــارت گلخانــه رفتــه بــه عبــدالحبیب خــان دســتیار
عنایت اللــه خــان گفــت کــه قــای لیخــان خــود را مــریض انداختــه نمیخواهــد بــا
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اعلیحضرت مسافرت کند .به ا شان بگوئید که لیخان را معاف نماینــد .عبــدالحبیب
خان به حرمسرا رفته بسرعت باز گشته گفت:
"اعلیحضــرت میفرماینــد کــه مــن عالقــه ای بــرفتن محمــد لیخــان نداشــت  ،خــود
ا خواهش کرد -حاال که نمیر د از طرف من مــانع نیســت ".گفــت  :ســامان ســفر را
مهیا کرده اید تا امر زاعلیحضرت عنایت الله خان ،عبــدالعزیز خــان ،احمــد علیخــان،
حسن جان برادرعنایت الله خان ،خــان افنــدی اطفــال خــورد ســال اعلیحضــرت بــه
ساعت یازده بجه باید در میدان هوائی باشــند تــا بــا طیــاره مســافرت کننــد .در میــدان
طیاره ه ترتیبات برای مسافرت شان گرفته شده ،شما ه در بســتن ســامان سفرشــان
عجله کنید .درین قت میرسید قاس قا که درا اخر ســلطنت امــان اللــه خــان کیـل
سرمنشی درین چند ر ز خزانه دار بود به اطاق مده گفــت" :مــن دریــن چنــد ر ز
خزانه دار بودم حاال کلید ُمهرخزانه را ردم تا بشما بسپارم ".گفت " :خــوب اســت
دفترحساب دخل خرج خزانه راه بیا رید امضا کنید بعــد بــرای تســلی نمائیــد".
گفت" :اصل پول خرج ن معلوم نیست چون در ر زهای اخیر امان الله خــان ایــن
چند ر ز خر هر قدر پول که گرفته شده کسی سند نداده من نمیتوان حساب دخل
خرچ پول را بده  ".گفت  :درین صورت منه نمی توان کلیدها ُمهــر خزانــه را
از شما بگیرم ،بعد از مسافرت عنایت الله خــان

قتــی کــه حبیــب اللــه داخــل ار

میشود ،شما کلیدها را به ا تقدی میکنید که تسلی خزانه دارخود بنماید.
در عین زمان به منصبدارها گفت که عساکر را در میدان سط ار

حاضــر نماینــد تــا

به ا شان حقایق را بگوی  .منصبدارها که ر زشماری میکردند تــا از از بیــر ن ر نــد
در ظرف نی ساعت همه را در میدان جمع نمودند .منه بمیدان حاضر شده نتایر
مناکرات بین عنایت الله خان حبیب الله کلکانی را بزبان ساده بیان نموده گفت :
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"برادران  -چون عنایت الله خان قدرت مدافعه را نداشــتند ،مجبــور بودنــد ازســلطنت
استعفأ کنند از من خواهش کردند تا اسطۀ صلح شوم .اینک بعد از چند ر زموفق
شدم تا برای حفاظــت از زنــدگی حیثیــت عنایــت اللــه خــان خــانواده اش ،زرا
همچنین حفظ زندگی صاحب منصــبان عســاکری کــه در ار

محصــور بودنــد ،از

شورشیها عهد پیمان مؤکد بگیرم که مزاح هیچکو نشوند .امر ز باید عنایت اللــه
خان از پادشاهی استعفأ کرده از مملکت خارج شوند حبیب الله کلکــانی پادشــاه
شده داخل ار

گردد .ما بنده های عاجز هستی

باید تســلی قضــا قــدر شــوی

ع
ا امر سمانی را قبول نمائی  .لنا از شما برادران خـواهش میکــن اســلحه خــود تمامــا
بتحویل خانه ها تسلی نموده بعد از مسافرت عنایت اللــه خــان ،مــن بــا شــما یکجــا
ار

را ترک گفته بحکومــت شورشــیها تســلی میکنــی  .اینــک عهــد نامــۀ را کــه

ازطرف حبیب الله نوشته شده برای شما قرائت میکن ( :خادم دیــن رســول اللــه امیــر
حبیب الله عهد میکند که به یکفرد از افراد عسکری صاحب منصــبان نلــامی ضــرر
جانی مالی نمیرساند همگــی را بــرادر خــود دانســته بــا ا شــان از محبــت بــرادری
خودداری نمی نمای  .افراد عسکری صــاحب منصــبان کــه دریــن چنــد ر ز حســب
ایفای ظای

خود از ار

شجاعانه دفاع نموده اند قابل تقدیر اند مــن عهــد میکــن

که ا شان را مسؤل ندانسته بلکه مســتحق تحســین فــرین میــدان  .افــراد عســکری
صاحب منصبان اختیار دارند که تحــت ادارۀ عســکری مــده داخــل رهیـ عســکری
میشوند یا بطرف طنهــای خــود میر نــد .اگــر مالزمــت را اختیــار نمودنــد کــه افــراد
عسکری صاحب منصبان بهمین ظای

حالیه خود داخل قطعات عسکری میشــوند

اگر بطرف طن های خود سفر کردند هیر مــانع ازطــرف حکومــت حالیــه برایشــان
نیستُ .مهر حبیب الله)"
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بعد از قرائت عهد نامــۀ حبیــب اللــه کلکــانی ،همــه ازینکــه در راه حفــظ جــان شــان
زحمت بسیار را تحمل کرده ام ،از من تشکر کردند .بعد گفتند که سالح خود را بــه
مخزنها تسلی میکنند میخواهند بخانه هــای خــود بر نــد .بعــد از اینکــه همــه افـراد
عسکری بطرف تحویل خانه رفتند ،به قوماندان فرقــه ار
عهد امان الله خــان را کــه بــاالی گنبــد در ازۀ ار
حکومت تسلی شدن عساکر داخل ار

گفــت کــه بیــرق ســلطنت

بلنــد بــود ،فــر د رد تــا ســقوط

را اعالن کند .ی بســرعت رفتــه بیــرق

را فر د رد .من از دیدن این منلره ازعجایب قدرت خدا ند (ج) مبهوت شدم چــون
در ایامی که در زندان ار

محبوس بودم بعادت همیشگی هر ر ز بعد از تال ت قرأن

کری دعائی را که به حزب البحر مسـمی بحضــرت ابــی الحســن الشــاذلی منســوب
اســت قرائــت مینمــودم همینکــه بــه کلمــۀ (شــاهت الوجــوه) میرســیدم نــرا ســه بــار
تکرارمینمودم بطرف عمارتیکه امان الله خان سکونت داشت مــی دمیــدم ســقوط
ا سرنگونی بیرق ا را ازحضرت الهی میخواست  .بارها با خود میگفت که یا ر زی
خواهد رسید که این بیرق را به امر خود یا بدست خود فر د رده ســقوط امــان اللــه
خان را اعالن نمای ؟ امر ز به بحر حیرت فر رفته ام .بد ن شک ا تعالی قادر مطلــق
است.
ا ست سلطان هرچـه خواهد ن کند مردۀ را جان دهد یا زنده را بیجان کند
بعد از خلع سالح عســاکر ذریعــۀ تیلفــون بــه شــیرجان اطــالع دادم کــه عســاکر ار
اسلحه خود را تسلی نمودند .حاال حد د بیست عسکر چند نفر از اشخاص محترم
را به ار

بفرستید تا کلیــد خزانــه هــا تحویلخانــه را تســلی شــده از ن محفاظــت

کنند .همچنان سائل شخصی عساکر را قبل از تــرک کــردن ار

تفتــیش نماینــد تــا

مطمئن شوند که کسی سامان حربی حکومتی را با خود نبرد .اما قتی که عســاکر از
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ار

بیر ن میشوند ،احدی حق ندارد که به نها دســت بزنــد چــون میدانســت کــه در
بعضــی از شورشــیها حرکــات حشــیانه خواهنــد کــرد

حــین خــر ج عســاکر از ار

عساکری که سالح خودرا تسلی نموده اند ،از خود دفاع نمیتوانند.
چند دقیقه بعد از مکالمه تیلفونی با شیرجان ،صدای فیر توپها را شنیدم دانســت کــه
این فیر ها برای اعالن پادشاهی بچه سقو است .متعاقبا صدای صد هــا فیــر تفنــگ از
هر طرف فضای کابل را به اهتزاز در رد .از شیرجان پرســیدم ،گفــت عســاکر ســمت
شمالی که درنقاط مختل

اخن موقع نموده اند ،همینکه از استعفای عنایت الله خــان

خبر شدند ،شادمانی میکنند اما منه از اینهمه فیر تعجب کرده ام همین حــاال امــر
دادم که فیر نکنند .عنایت الله خان گفت که باید هرچه ز دتر بطــرف میــدان هـوائی
حرکت کنند چون بز دی طیاره ها میرسند .چند دقیقه بعد عبــدالحبیب خــان داخــل
اطاق گردیده یک خریطۀ کوچک را برای داد گفت که اعلیحضرت د صد دانــه
پوند طال را بشما بعنوان تحفه فرستانده اند خواهش میکنند تــا قبــول نمائیــد .گفــت
اگر عنایت الله خان یا شما فکر کرده اید که من بخاطراموال برای نجات شان زحمت
کشیده ام ،باید بدانید که من صرف بخاطریکه دست بدامن من انداخته گفتیــد کــه
(به نیابت از اعلیحضرت بدامن شما که دامن حضرت مجدد ال

ثــانی اســت تشــبث

نموده رز دارم اعلیحضرت عائله ا شانرا ازین مهلکه نجات بدهیــد) ایــن کمــک را
کردم صرف برای حصول رضــای ا تعــالی در نجــات اعلیحضــرت خانــدان شــان
تمام محصورین ار

کوشش کردم امر ز الحمد لله حضرت الهی مرا توفیق داد تا

جان سه هزار مسلمان را از مر

نجات ده  .من مزد خود را از پادشاه حقیقی جهان

گرفته ام شکرانۀ این نعمت را بحضور خدای بزر

بی نیاز ادأ کرده نمی تـوان

زحمــات خــود را بــه د صــد پونــد نــه بلکــه بــه خزانــۀ مملکــت نمــی فر شــ .
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بحضوراعلیحضــرت از طــرف مــن بگوئیــد کــه ایــن هدیــه را قبــول کــرده نمیت ـوان .
عبدالحبیب خان قدری تامل کرده فکر کــرد کــه شــاید پــول بیشــتری میخـواه  ،لــنا
گفت که دیر ز مبلغ صد پوند طــال توســط ســردار صــاحب محمــد عثمــان خــان هـ
بحضورتان تقدی شده البته رسیده باشد .حیران شدم چون از دیر ز به اینطرف سردار
عثمان خان را ندیده بودم .به عبدالحبیب خــان گفــت مـن بایــد بخانــه بــر م شــما
کوشش کنید همه چیز ماده باشد تا قتی د باره مدم درسفرعنایت الله خان معطلی
پیش نیاید .همینکه بمنزل رسیدم از الده محمد هار ن پرسیدم دیر ز ســردار عثمــان
خان بشما پول رده بود؟ گفت بلی یک خریطــه ســر بســته بــرای مــن فرســتادند کــه
درصند ق است .خریطه را گرفته د باره بسوی ار
ار

رفت  .همزمان با رسیدن مــن بــه

سید محمد خان با چند نفر نلامی حضرت عبدالحلی جان مجددی بــا د ســه

نفر از اعیان سمت شمالی بدر ازۀ ار

مدند .گفــت در ازه را بــرا ی شــان بازکننــد

خودم نها را مالقات کردم .بعد به سید محمد خان که بنام یا ر صاحب یاد میشــد
گفت که عساکرحبیب الله کلکانی را که با خود رده اند ،بدر ازه های خزانه ،جبه
خانه ها ،تحویلخانه ها تقسی نمودهُ ،مهرهای در ازه ها را برایشان تسلی کنند ،امــر
حفاظت همه جا را بدهد خودش نلارت کند تــا کســی بــه خزانــه دیگــر امـوال
سالح دست درازی نکند .به عبدالحلی صاحب مجددی گفــت کــه افــراد ســپاهی را
تفتیش کند برای شیرجان نتیجه را تیلفونی گفته از طرف من برایش بگوئید کــه بــه
حبیب الله خبر دهد که عساکر قطعه ار
نفر میشود ،بعد از بیر ن شــدن از ار

رساله شاهی که تعدادشان سه چهار صــد
بــا لبــاس نلــامی موزیــك عســکری بــه بــا

مهمان خانه مده به حبیب الله قراریکــه رسـ اســت بیعــت کــرده بعــد هــر کــدام
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بطرف خانه های خود میر ند .افراد حبیب الله ازاین موضــوع گــاه شــوند بــا نهــا
کاری نداشته باشند.
بعد به گلخانه رفت

دیدم که همه ماده سفر هستند .نزدیک عنایت الله خــان رفتــه

گفت که امر ز من می خواه دست شمارا ببوس  .گفت امکان نــدارد مــن بگــنارم
شما که از مرشدین من هستید دست مــرا ببوســید .گفــت مــن دســت شــمارا میبوسـ
بخاطری که دیشب از پادشاهی صــرفنلر کردیــد زنــدگی هــزاران مســلمان را حفــظ
کردید ،نه بخاطری که پادشاه بودید .گفت شما من میدانی که من چــون قــدرت
امکانات دفاع را نداشــت  ،مجبــور شــدم مکتــوب اســتعفا را امضــا کــن

دســتان مــن

شرافتی ندارد که قابل بوسیدن باشد .گفت بهر تقدیر من دست شما را بســبب همــان
امضأ میبوس  .بعد دستش را بوسیدم گفت که قرار عــادت افغانهــا شخصــیکه ســفر
میکند ،د ستان برایش سر راهی میا رنــد ،مــن هـ هدیــۀ حقیرانــه دارم کــه میخـواه
بحضورتان تقدی کن  ،یا قبول میکنید؟ عنایت اللــه خــان بــا محبــت گفــت افتخــار
میکن که شما بمن هدیه بدهید .منه خریطــۀ را کــه در ن د صــد پونــد طــال بــود
بحضورش تقدی نمودم .همینکه چشمش بر خریطه افتاد فهمید که چیســت رنــگ
چهره اش تغییر کرد اما چیزی نگفت خریطــه را گرفــت .بعــد بــه عبــد العزیزخــان
گفت که هدیه کوچکی ه بــرای شــما دارم خریطــۀ حــا ی صــد پونــد طــال را در
دستش گناشت  .در اطاق سکوت عجیبــی حکمفرمــا شــد .گفــت بفرمائیــد موترهــا
حاضر است طیاره یک ساعت است که بمیدان فر د مده منتلر شماســت .همــه
از قصر گلخانه بر مده با تأثر بطرف در ازه ار

رفتــی

بعــد بمعیــت عنایــت اللــه

خان بمیدان طیاره رسیدی  .از طرف ســقویها ترتیبــات فــوق العــاده گرفتــه شــده از
در ازه ار

تا میدان هوائی افراد نلامی شــان در د طــرف ســرک حاضـر بودنــد .در
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میدان حیات الله خان ،عبد الحمیــد جــان ،حســن جــان غــالم فــار ق جــان بــرادران
عنایت الله خان حاضر بودند .حینیکه از موتر فر د مدم دیــدم کــه ســیرهمفریز هـ
مده از د ر کاله خود را برس احترام بدســت گرفتــه بحضــور عنایــت اللــه خــان
بتعلی سر خود را خ نمود .بعد با من احوال پرسی نموده گفت عنر میخـواه کــه
بی اجازه شما مدم اما مجبور بودم برای مالحلــۀ احـوال طیــاره هــا بمیــدان حاضــر
شوم .بعد همه بمعیت عنایت الله خان بطرف طیاره ر ان شدی  ،خود ا شــان ،خــان
افندی ،دختران پسران خــورد ســال در یــك طیــاره سـوار شــدند عبــدالعزیز خــان
احمدعلیخان د پسر بزر عنایت الللــه خــان بطیــاره د م سوارشــدند .ازحضــور
همه داع نمــودم .عبــدالعزیزخان حــین داع گفــت مــن از شــما معــنرت میخـواه
گفت عبد العزیز خان لط

خدا ند بود که مرا سبب ساخت تــا یکتعــداد را از هتــک

حرمت قتل نجات ده

من به شکران ایــن نعمــت امــر ز شــما را از صــمی قلــب

میبخش

برایتان حیات با رفاه میخواه  .هــرد طیــاره بطــرف پشــا ر پــر از کــرد

بدین صورت صفحۀ دیگری بتاریخ پر از فراز نشیب افغانستان اضافه شد.
درین جا میخـواه ر ی موضــوعی ر شــنی بینــدازم

ن اینکــه چــرا محمــد لیخــان

درا ل از من خواهش کرد زمینۀ مسافرتش با عنایت الله خــان را فــراه ســازم
نزد حبیب الله بچه سقو رفت

قتــی

گفت که محمد لیخان ،عبدالعزیز خان احمد علــی

خ ان ه میخواهند با عنایت الله خان از کابــل بر نــد ،حبیــب اللــه گفــت کــه محمــد
لیخان با یکی د نفر دیگر اجــب القتــل هســتند ،حتـی در تعهــد نامــه ای کــه بــه
عنایت الله خان نوشت گفته بود که به هیچ یک از زرا مامورین سیبی نمیرسد امــا
محمد لیخان د نفر از همراهانش باید کشته شوند .اما با جــود نهـ چــرا محمــد
لیخان در لحلات خر به بهانۀ مریضی با عنایــت اللــه خــان ســفر نکــرد در کابــل
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ماند؟ محمد لیخان در ازی همانطوریکه قبال گفت رئیو حزبی بود که بــا نلریــات
کمونیستان ر سیه موافقت داشت امان الله خان ه در ا ائــل ســلطنت خــود بــا ایــن
نلریه موافق بود اما بعد ها قتی که امــان اللــه خــان تبــدیل بــه یــک دم مســتبد شــد،
محمد لیخان مجبور به مخالفت با ا شد .در همان قت چون در شــکردره دیگــر
مناطق اطراف اراضی داشت هفتۀ د بار بدیدن امالک خود میرفت ،با بچه سقو ه
بار ها مالقات کرده برایش اسلحه پول میــداد چنانچــه بچــه ســقو بــه تفنگــی کــه
همیشه بدست داشت اشاره کرده میگفت که این تفنگ را محمد لیخان بــرایش داده
است .لیخان امید ار بود که بعد از سقوط د لت امان الله خــان از بــی تجربــه بــودن
بچه سقو استفاده کند بنام رئیو جمهور یا پادشاه مشــر طه زمــام امــور حکومــت
افغانستان را خودش بدست گیرد ،اما تعدادی از سیاسیون قت از ا انتقاد کردند کــه
به امان الله خان خیانت میکند ،بهمین سبب قتی که عنایت الله خــان کابــل را تــرک
میکرد ،ا نیز ظاهرا میخواست با ا شان بر د تا بــاز مــورد انتقــاد قــرار نگیــرد امــا فکــر
میکرد که بچه سقو نخواهد گناشت که د ست خوبی مثل ی از کابل بر د ،بخــاطر
همین امید اری بود که د ساعت قبل از رفتن عنایت الله خان به میدان طیاره ،محمد
لیخان به بهانۀ مریضی در کابل ماند حد د یکساعت قبل از سفر عنایت اللــه خــان
از از

خارج شد بمنزل سردارعثمان خان پناه برد .بچه سقو بــا جودیکــه محمــد

لیخان یکی از همفکرانش بود ،به اساس مشورۀ شــیر جــان خــان زیــر دربــار خــود،
قصد کشتن ا را کرد چون شیرجان میدانست که اگــر لیخــان بــا بچــۀ ســقو نزدیــک
شود ،موق

خودش بخطر می افتد چون ا ه میخواســت عمــال پادشــاه شــود ،بــه

بچه سقو گفت که محمد لیخان همراهانش قابل اعتمــاد نیســتند بخــاطری کــه بــه
امان الله خان که لینعمت شان بود ،خیانت کرده انــد .از همــین ســبب هیچوقــت بــا
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حبیب الله صادق نخواهند بود بدین ترتیب فکــر کشــتن محمــد لیخــان را شــیرجان
خان به بچه سقو داد تا خودش با خیال راحت هرچه میخواهد ،بکند همین طور هـ
شد .چند ر ز بعد محمد لیخــان از طــرف بچــه ســقو محبــوس گردیــد امـوالش را
ملک محسن سید محمد خان بتاراج بردند .بعد از چندی از محبو رهــا گردیــد
شیر جان خان در مکتوب رهائی اش این عبارات را نوشت( :محمــد لیخــان چنــدی
حسب درخواست خود ا محبوس شده بود اینــک اعلیحضــرت حبیــب اللــه خــادم
دین رسول الله ا را از حبو رها نمودند).
با سردار عثمان خان به ار

بازگشت

همه را منتلریافت  :زیر تجارت ،زیر مالیه،

عبدالهادی خان رئیو مجلو اعیان محمد اکبرخان رئیو محکمۀ تمیز ،چند نفــراز
خاندان شاهی ،علما ،اعیان ،میرسید قاس کیل سرمنشی ،عبدالحبیب خان دســتیار
عنایت الله خان ،خلیل الله جان پسر بزر

عنایت اللــه خــان دیگــران کــه اســمای

شان را فراموش کرده ام ،موجود بودند .ســید محمــد خــان یــا ر کلکــانی بــه تفتــیش
خزانه تحویل خانه ها مشغول بود حضرت عبــد الحلــی مجــددی تــازه از تفتــیش
عساکر فار شده بودد .با همه مالقات کرده بعد بــا شــیرجان مکالمــه نمــوده گفــت
که" :بفکرمن شما از افراد عسکری نلامی خود چهار صد نفر از اشخاصی را که بــه
نها اعتماد دارید تحت ادارۀ چهار صاحب منصب معتمد تان بفرستید تا از هر در ازه
ار

یک صاحب منصب با صد عسکر ارد ار

شــوند نگهـداری ار

را بعهــده

بگیرند .بعد من در قدم ا ل زنان اطفال خاندان شاهی را بقصر شخصی عنایت اللــه
خان رسانیده

بعد از بازگشت به ار

همراه بــا زرأ ،مــوظفین ملکــی ،منصــبدارها

افرادعسکری زمان سلطنت امان الله خان بصورت منل از در ازۀ خورد ار

بیــر ن

شده در با مهمانخانه میر ی تا حبیب الله خان را مالقات کنی  .بعــد از ن شــما
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حبیب الله خان با تمام افراد خود داخل ار

می شوید ".شیرجان نلرم را به حبیــب

الله بیان نمود گفت بسیار خوب ،همین حاال افراد تعیین میشود که بــه ار

بیاینــد.

برای حضرت عبدالحلی صاحب ه گفت که نتایر تفتیش خودرا به شیرجان بگویــد
که باید یکنفراز منصبدارهای بزر

خود را به ار

بفرستند تــا نلـ را حفــظ کنــد

مانع از دست اندازی بجان اموال شود.
همگی باالی سفره طعام نشستی  .عبدالحبیب خان دستیار عنایــت اللــه خــان پهلــوی
من نشسته بود در خالل صرف طعام گفت :حضرت صاحب میتـوان از شــما یــك
سوال کن ؟ گفت  :بــا کمــال زادی .گفــت :قتیکــه جنــاب شــما بطــرف ســمت
جنوبی برای انقالب رفته بودید ،اگر موفق مــی شــدید ،کــی را بــه پادشــاهی انتخــاب
میکردید؟ یا کدام نلریۀ دیگری داشتید؟ گفت  :عبدالحبیب جــان بگمــان شــما مــن
خیلی ک عقل هست ؟ باحیرت گفت :معاذ الله که من این گمان را نمای  .گفــت :
پو چطور فکر میکنید کــه مــن جــان خــود را بخطــر میانــداخت تــا شــخص دیگــری
منفعت ببرد کدام دم عاقل اینکار را میکند؟ مــن اگرموفــق میشــدم هرگــز رضــایت
نمیدادم که کسی دیگر زمام امور افغانستان را بک

بگیرد میخواست خودم پادشــاه

افغانستان شوم چون همیشه کرسی سلطنت را باالترین مقام در این جهان میدانســت
فکر میکردم که شخصي که این کرســی را اشــغال نمایــد از بهتــرین اشــخاص بشــمار
میر د .به همین گمان قتیکه در سمت جنوبی برای انقالب رفــت فکــر میکــردم کــه
اگر انقالب سفید یا صلح میز نتیجه نداد ،دست بــه انقــالب خــونین میــزن

بعــد از

کامیابی خودم پادشاه میشوم ازهمین راه مصدر خدمات شایسته ای به دین اسالم
طن میگردم .اما ایــن خواســتۀ مــن پایــان عجیبــی داشــت .امــر ز حقیقــت کرســی
سلطنت برای معلوم شد .چند ر ز قبل درهمین قصرامان الله خان پادشاه بــود چنــد
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ر ز ه عنایت اللــه خــان را در همــین قصــر اعلیحضــرت خطــاب مینمــودی  ،امــر ز
ع
مجبورا بچه سقو را باید اعلیحضرت خطاب نمائی  ،پو کرسی ســلطنت بقــدر یــك
پول أرزش ندارد .من حضرت خدا ند را از صمی قلب شکر می گوی که این خیال
باطل طمع خام را از فکر من بیر ن نمود مرا بحقیقت تلخ تخــت شــاهی کرســی
سلطنت گاه ساخت.
بعد ازطعام ماده شدم تا زنان اطفال را تا بقصــرعنایت اللــه خــان همراهــی کــن
محمد یوس

بــه

جآن قا گفت که با زرأ ،علما موظفین ملکی از در ازۀ خــورد ار

یکجا بیر ن شده به با مهمانخانه بر ند به منصبداران نلــامی گفــت کــه عســاکر را
ص

رائی نموده فرقۀ موزیك در صفوف ا ل اخــن موقــع نماینــد .همینکــه مــن از

انتقال زنان اطفال فار شوم ،با ا شان یکجا از در ازه بیر ن میر ی

بصورت منل

بطرف با مهمانخانه رفته حبیب الله بچه سقو را مالقات میکنی  .تــا نوقــت همــان
چهارصد عسکر بهمان ترتیب نلام که ذکر کــردم امـوال را محافلــت مینماینــد .بــه
ار

بازگشت

دیدم که سید محمد خان یا ر که کلید های در ازه های ار

نــزدش

بود ،مد گفت کــه ســید حســین همــرای بابــه ســقو پــدر حبیــب اللــه مــده انــد
میخواهند که در ازه را برایشان باز کن  .پرسیدم سید حسین تنهاســت؟ گفــت نخیــر،
افراد زیادی با ا مده اند .بطرف در ازه رفت

از تیرکش بام دیــدم کــه بابــه ســقو

سید حسین در موتر نشسته اند سید حسین که حاال بنام نائب السلطنه

زیر جنــگ

یاد میشود با یکدست تفنگ را گرفته با دست دیگر سیب میخورد .تعداد زیــادی از
انقالبیون کسانیکه برای تاراج ار موقع را مناسب میدانستند ،در ص
منتلر ر د به ار

بودند .پرسیدم:

قای زیرجنگ چه میخواهید؟ گفت:
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میخواه من بابــه ســقو داخــل ار

شــوی  ،اجــازه بدهیــد در ازه هــا را بــاز کننــد.

گفت :
شما تنها میائید یا همه کسانی که با شما هستند؟ گفت همه میائی  .گفت :
همراهان شما مده اند که ار

را غــارت کننــد مــن نمیتـوان ایــن اجــازه را بــده .

گفت:
شما از کجا میدانید؟ اینها همه غازیها هستند که از طرف امیر صاحب برای حفاظــت
ار مامور شده اند .گفت :
اگر اینطــور اســت پــو شــما چهــار صــد نفــر را امـر بدهیــد تــا از چهــار در ازه ار
محافلت کنند باقی همه باید بیــر ن ار

باشــند .البتــه شــما بابــه ســقو بــا کمــال

احترام داخل شده در گلخانه منتلر جبیب الله خان میشوید .گفت:
من این ترتیباتی را که شما میگوئید اجرا کرده نمیتـوان

میخـواه کــه در ازه را بــاز

کنید طریق محافلت را خود من که زیر جنگ نائــب الســلطنه هســت  ،میــدان .
گفت :
پو معلوم است که شما میخواهید همــه چیــز را غــارت کنیــد ،لــنا مــن در ازه را بــاز
نمیکن  .این گفت گو ادامه یافت تا اینکه موتر را د ر داد گفت د باره میای .
سید محمد خان یا ر را گفت که به حبیب الله بچه سقو احوال مناکره بین من ســید
حسین را بدهد بگوید که حمیدالله برادر خود را با چند نفر بفرستید تـا ار

را قبــل

از نکه سید حسین افرادش چور کنند ،تسلی شوند .خودم تصمی گرفت تا همــراه
با قوای عسکری صاحب منصبان د لت قبلی از در ازۀ خورد ار

خارج شوم .بــه

حضرت عبدالحلی مجددی گفت که چون شما از ر حانیون سمت شــمالی هســتید
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افراد سید حسین احترام تان را دارند ،خـواهش میکــن کــه از ار محافلــت کنیــد
نگنارید که کسی داخل حری شود خزانه را تاراج کند .در همین قت خبر دادند
که حمید الله سردار اعلی برادر بچه سقو برای حفظ نلام تعیین شــده مــا بایــد از
همان در ازه خارج شوی  .همینکه من با صــاحب منصــبان عســاکر بطــرف در ازه
رفتــی  ،حمیداللــه افــراد خــود را بــرای تفتــیش فرســتاد نهــا ه ـ دســت بجیــب
کمرعساکر صاحب منصبان انداختند معاشات بخشش هائی را کــه عنایــت اللــه
خان برا یشان داده بود از جیب هایشان کشیدند .حمیدالله سردار اعلی سقوی ها هـ
در راس این غارت قرار گرفت با لنت دیگران را تشــویق میکــرد .در همــین گیــر
دار کسی با صدای بلند مرا صدا زد گفــت شــما اینجــا مشــغول شــده ایــد امــا ســید
حسین زیر دستان خود را به تاراج دست درازی به اموال حرکــات ناشایســته مقابــل
زنها تشویق میکنند .به صاحب منصبان گفت که شما مرد هستید بشما زیــاد ســیب
نمیرسد اما من باید د باره بداخل ار

بر م عائله خاندان پادشاه را کــه تعــداد شــان

به چهل تا پنجاه نفر میرسد ،از دست این بــی ناموســها نجــات بــده  .یکــی از افــراد
رساله شاهی گفت :حضرت صاحب ما فکر کردی که این ها به قول خود پابنــد انــد،
کاش اسلحه های خود را تحویل نمیدادی تا حاال با این حیوانات درنده میجنگیــدی .
گفت اگر منه میدانست که شورشیان مرتکب همچــو اعمــال میشــوند ،از شــما نمــی
خواست که سالح تان را تسلی کنید .پادشاه شما عنایت الله خان صرف برای نجات
خود تالش کرد بو .حاال قت این حرفها گنشته ،شما را بخدا میسپارم.
با عجله بسوی حرمسرا رفــت

دیــدم تعــداد زیــادی از مهــاجمین بــه در ازۀ حرمســرا

ایستاده انــد میخواهنــد داخــل شــوند حضــرت عبــدالحلی مجــددی ارجمنــدی
محمد یوس

جان همراه با چند نفر از اهالی کلکــان کوشــش میکننــد تــا مــانع شــان
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شوند .مرا که دیدند کمی د ر ایستادند .به یکی از کلکــانی هــا گفــت ســید محمــد
خان را بیا رید .قتی مد گفت من به دفعات مانع از حبو قتل خودت شــده ام
تو ه میگوئی که به حضرات اخالص داری .حال ا امر مرا بد ن قید شــرط قبــول
میکنی؟ گفت من حیات خود را مدیون شما هست  ،بلی هرچه امر کنیــد مــن تمــام
اهالی کلکان در خدمت شما هستی  .گفت درین حرمسرا حد د شصت نفــر از اهــل
حرم امیر شهید حبیب الله خان زندگی میکنند که مثل خواهران دختران ما هســتند
نگاهداری از عفت نها برما فرض است .ما باید هر طــوری کــه شــده نهــا را نجــات
بدهی حتی اگر بقیمت جان ما تمام شود .همین حاال تعــدادی از شورشــیان بــدر ازۀ
حرمسرا رسیده اند میخواهند به حرم امیر صاحب شهید دست اندازی کنند این را
ه بدانید که قسمتی از خزانۀ مملکت در حرمسرا است .لنا بر ید با افــراد مســلح
خود در در ازۀ حرمسرا ایستاده شوید هرکسی را که بخواهد داخل حرمسرا شود ،بــا
گلوله بزنید .سید محمد خان با عجله افراد خود را جمع کرد تا از حرمسرا دفاع کنــد
جمعیتی که برای غــارت خزانــه دســت درازی بــه حــرم مــده بودنــد ،قتــی ا را
دیدند ،از اطراف حرمسرا د ر شدند .بعد به ا گفت همینجا باشید ،من میــر م تــا بــا
حبیب الله در مورد ترتیب بیر ن ردن حرم

سائل انتقال نها صحبت کن  .داخــل

عمارت گلخانه شدم پرسیدم حبیب الله خــان در کــدام اطــاق اســت؟ گفــت در
اطاق بلیارد تشری

دارند .داخل اطاق شدم دیدم که امیرحبیب الله خان ملقب بــه

خادم دین رسول الله که حاال کلمــۀ (غــازی) هـ بــه ن اضــافه شــده ،بــاالی کرســی
سلطنت نشسته یکی از شعرای کابل به از بلند قصیدۀ تهنیــت تبریــک را کــه در
مدح ی سر ده است ،میخواند .مرا که دید برخواسته تعلی کــرد گفــت حضــرت
صاحب بیائید که با ه بنشینی  .گفت  :امر ز افراد شما عهد پیمان ها را شکســتند
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دار ندار عساکر نلامی را در قت بیر ن شدن از ار

حشیانه تاراج کردند .من

گمان نمیکردم که عهد پیمان خادم رسول الله یک ر ز ه د ام نمیکنــد .گفــت:
من خبر شدم اما سپاهیان پوند های طال را در جیب هــای خــود پنهــان کــرده بودنــد
سردار اعلی حمید الله ه امر کرد که پوند ها را از سپاهیان بگیرند .گفـت  :پونــدها
را عنایت الله خان زمانی که پادشاه برحال بود به نها بصورت بخشش داد چــون پــول
افغانی بقدر کافی موجود نبود سپاهیانی که میخواستند بشما بیعت کنند توسط افــراد
شما غارت شدند .حال حادثۀ دیگری در شرف قوع است کــه اگــر جلــو ن گرفتــه
نشود ،فاجعه ببار میآ رد .گفت چه گ اســت؟ موضــوع حــرم را گفــت
کردم که موترها حاضر شود تا اهل حرم امیر شهید را از ار
الله خان برسان

خـواهش

به قصر شخصی عنایــت

توضیح دادم که فردا طیاره ها می یند باقی خانواده عنایــت اللــه

خان را به پشا ر میرساند .اما یکتعداد از زنها اطفال مربوط به حرم امیــر شــهید چنــد
ر ز دیگر را در همانجا میگنرانند بایــد ســائل رفــاه شــان فــراه شــود .نهــا هــیچ
گناهی ندارند کسی حق ندارد ضرری به این زنان اطفال برساند.
حبیب الله بحرفهای من گوش داد بعد ر یــش را بطــرف ســید حســین کــه تفنگچــه
بدست داشت کرد گفت:
کلمات حضرت صاحب را شنیدید ،چه میگوئید؟ سید حسین با لحن بسیار عصــبانی
جوابداد:
من امر ز صبح به خیاالت حضرت صاحب اق
ار

شدم .قتی بعد از نمــاز صــبح بــه

مدی  ،حضرت صاحب راضی نبودند در ازه را باز نکردند من فهمیــدم کــه

چه مقصد دارند .گفت :
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سید حسین خان شما حبیب الله خان از نلریات من بایــد پــنر مــاه قبــل خبــر شــده
باشید .اما امر ز من با پادشاه که صاحب اختیــار اســت حــرف میــزن  ،شــما مداخلــه
نکنید شما بحیث رعیت باید با پادشاه خود به این لهجه تکل نکنیــد .ســید حســین
بیشتر عصبانی شد در حالیکه تفنگچه خود را د ر میداد گفت:
من ز یر جنگ هست

این مسائل بمن تعلق دارد باید مداخلــه کــن  .مــنه بســیار

ناراحت شده گفت :
باعث تمام حواد امر ز شما هستید ،میخواستید خزانه را غارت کنید با زنهــای کــه
در حرم هستند مرتکب اعمال ناشایسه شوید حال ه به پادشاهی حبیــب اللــه خــان
اعتراف نکرده در حضور ا خود را صاحب اختیار میدانید .پو بهتــر بــود کــه نــام
خود را پادشاه میگناشتید تا من اطاعت شما را کــرده بــا حبیــب اللــه خــان مــناکره
نکن  .بعد بسوی حبیب الله دیده گفت :
ع
اگر اقعا سید حسین پادشاه است پو این کرسی را برای ا بگنارید .حرفهــای مــن
بر حبیب الله تاثیر کرد چون میدانست که د نفر پادشاه بوده نمیتوانــد .ســید حســین
ه رامتر شد .بعد حبیب الله گفت:
حضرت صاحب :این زنها هرکدام زیور جواهرات گرانبهای حکومت را نــزد خــود
دارند ،ما چطور بگناری که بد ن تفتیش بر ند ،باید همه زیورات را از نها بگیــری .
گفت :
پدران

شوهران برادران این خانمها یک عمر پادشاه افغانستان بودند شــاید ایــن

جواهر را به زنهای خود بقس تحفه داده باشند .شما حق ندارید که زیــورات شــان را
بگیرید ،من ر ی این مسائل با شما به توافق رسیده بودم خود شــما در صــفحۀ قــر ن
مجید پیمان کردید که تمامی افراد خانواده شاهی را بد ن مزاحمت اجــازه میدهیــد تــا
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از ار

بیر ن ر ند .حال که شما عهد خود را می شکنید ،منه تــا خــرین نفــو از

اهل حرم دفاع میکن  .بعد از این که من نزدیک در ازۀ حرم کشته شوم ،شما اختیــار
دارید که نها را تفتیش نمائید یا هر چه میخواهید کنیــد .بعــد از اطــاق بیــر ن شــدم.
در همین حال شیرجان که قبال با سید محمد خان مالقات نموده میدانست که ا بــا
دیگر مردم کلکان به حمایت از حرم پاسبانی می دهند ،داخل اطاق شــد بــا حبیــب
الله راجع به ا ضاع حرم مفاهمه نمود .بعد از چند دقیقه نزد من مده گفــت کــه امیــر
صاحب بپاس خاطر شما تفتیش را لغو کردند اجازه دادند که همه اهل حــرم بــد ن
هیچ مشکلی از ار

خارج شوند کسی مزاح نها نشود .من برای شان مــوتر مهیــا

میکن تا نها را به قصر عنایت الله خان ببرد شــما برایشــان احـوال دهیــد کــه مــاده
باشند .تشکر کرده به خلیل الله خان پســرعنایت اللــه خــان کــه داخــل حرمســرا بــود
احوال دادم که باید همه اهل حرمسرا با ســائل ضــر ری خــود مــاده بیــر ن رفــتن از
ار
از ار

شوند .شیر جان ه بسرعت موتر ها را ماده کرد همه داخل مــوتر نشســتند
بطرف قصرعنایت الله خان ر انه شدی  .منه بعد از گنشتاندن یکر ز پــر از

حواد عجیب ،با خستگی در یکی از اطاقها خوابیدم.
بعد از نماز صبح به سید محمد خان احوال دادم که تعدادی از افراد خــود را بــه خانــۀ
عنایت الله خان تعدادی را هـ بــه میــدان طیــاره بفرســتند تــا بــد ن تــرس از حملــۀ
شوبگران خانوادۀ امیرشهید به میدان بر ند .به شیرجان ه احوال دادم کـه بــرای مــا
موتر برای بردن مسافران تهیه کند اگر ممکــن باشــد خــودش را هـ در اطــاق زیــر
دربار مالقات کن  .گفتند:
زیر صاحب بســیار مصــر ف پزیرائــی از مهمانــان هســتند شــما مهربــانی کــرده بــه
گلخانه بیائید چون امیر صاحب خادم رسول الله ه میخواهند شما را ببینند .گفت :
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به شیر جان بگوئید که امر ز حال خوب نیست نمیتـوان بــا ا شــان مالقــات کــن ،
صرف قبل از رفتن به میدان طیاره با شما د کلمه حــرف میــزن  .بعــد خــودم بــدنبال
قاصد ر ا ن شدم در دهلیر گلخانه منتلر نشست  .یکی از علمای سمت شمالی مــرا
دید گفت بفرمائید داخل .گفت من منتلر شیرجان هست  .گفت حضرت صــاحب
کوهستان نیز امر ز بحضــور امیــر صــاحب تشــری

رده انــد ،اگــر امیــر صــاحب را

مالقات نمیکنید ،بفرمائید ایشان را مالقات کنیــد .گفــت مــن ضــر رت نــدارم تــا بــا
ا شان مالقات کن  .چند دقیقه بعد حضرت صاحب کوهستان خودش بدیــدن مــد
پرسید که چرا داخل اطاق نمیر م .گفت :
دیر ز صحبتهای بسیار ناخوش یند با حبیب الله سید حسین داشت
نها را ببین شاید الفاط درشت تر بگوی
شاید عصبانی شود

امر ز ه اگــر

چون حبیــب اللــه خــود را پادشــاه میدانــد،

نوقت زندگی برای در کابل مشکل میشود .گفت:

اینها عقل تمیز ندارند خوب بد را تشخیص داده نمیتوانند .گفت :
بلی همینطور است اما شما دیگر مشایخ چرا ا را به پادشــاهی قبــول کردیــد لقــب
خادم دین رسول الله را برایش دادید؟ امر ز من شما دیگــر مشــایخ ســمت شــمال را
مسئول میــدان  .دیــر ز دیشــب بــرای معلــوم شــد کــه خــدمت دیــن رســول اللــه در
اصطالح اینها چه معنــی دارد .اینهــا از راه خــالی کــردن صــند قها خزانــه د لــت
جیب اهالی کابل به دین رسول الله خدمت میکنند .معلوم است که مشایخ علمـای
سمت شمال دین را طور دیگری تعبیر میکنند شاید بز دی ما را به الحاد مته کنند.
از حرفهای ناراحت شد گفت:
اگر این اینطور فکر میکنید ،پو چه چاره است؟ نچه که شدنی بود ،شد .گفت :
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خوب است پو منه با عائله عنایت الله خان بطــرف پشــا ر میــر م کابــل را تــرک
میک ن  .گفت :شما که میر ید ،پو اهالی کابل افغانستان بــرای نجــات خــود چــه
کنند؟ گفت  :من از افغانستان میر م تا همچو اعمال ناشایسته را نبین  .بعد برخواســته
از در ازه قصر خارج شدم .حضرت صاحب کوهستان ه بداخل رفت بــه حبیــب
الله گفت که من تصمی دارم تا با دیگران از افغانستان خارج شوم .حبیب اللــه دربــار
را گناشته مد که مرا ببیند گفت بایست  ،اما من قبول نکردم براه خود ادامه دادم.
دیدم عالیجاه محمد اسل خان معین که دم ریش ســفید محترمــی اســت ،بســرعت
نزد من مد گفت که امیر صاحب دربار را گناشته مده تا بــا شــما حــرف بزننــد.
گفت :
امر ز من نقدر عصبانی هست که اگر با حبیب الله ر بــر شــوم بــا مشــت بصــورتش
خواه زد ،پو بهتر است امیر صاحب بــدربار خــود مراجعــت کنــد مــنه بایــد بــه
میدان هوائی بر م .قتی که بدر ازه بزر

ار

رســیدم ،دیــدم کــه ارجمنــدی ســناء

معصوم جان ،زیر صــاحبان ،رئــیو مجلــو شــورا ،صــاحب منصــبان نلــامی ،زیــر
صاحب معارف ،شاه محمودخان برادر محمد نادرخان احمد شاه خان پسر کاکــای
محمد نادرخان که به خانقاه پناه رده بودند ،داخل ار
رئیو شورا پرسیدم که کجا تشری

شدند .از شیر احمد خــان

میبرید .گفت بحضور امیر صاحب برای تبریکی

مشرف میشوی  .گفت :
اگر همین امر ز را معطل میکردید ،کسی شما را نمی کشت خوب میشد اگر یــک
اندازه شرف خود را حفظ میکردید .ار

را تــرک کــردم بخانــۀ عنایــت اللــه خــان

مده همراه با اهل بیت امیر شــهید بطــرف میــدان هـوائی رفتــی  .دیــدم کــه ســردار
عثمان خان ه در میدان است .سبب مدنش را پرسیدم .گفت:
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حبیب الله خان مرا فرستاد تا مانع سفر تان شوم .گفت من با اینهــا نمیتـوان کــار کــن
چون هرگز بقول خود پابند نیستند .سردار عثمان خان گفت:
عزیزم تمام امید من خاندان بشماســت ،اگــر بر یــد بــرای مــا نــه نــاموس نــه مــال
میگنارند .گنشته از ن همه خویشا ندان عائله صاحب منصبان نلامی ملکی
تعدادی از خانمها اطفال خاندان شاهی به خانقاه شما پناه رده اند ،چطــور از ایــن
مسئولیت ها چش پوشی کرده میگنارید تا به نها هتــک حرمــت شــود؟ خـواهش
میکن که فعال ازین سفر بگنرید .دیدم راست میگوید نمیتوان بهمــین ســادگی از
همه کو بگنرم .با عائله همشیره های عنایت الله خان خدا حافلی کرده منتلر
شدم تا نها توسط د طیاره از کابل به پشا ر بر ند احساس کردم که بــار گرانــی از
د ش برداشته شد.
بخانه مدم دیدم که همه کسانی که بدیدن حبیب الله رفته بودند ،به خانقاه بازگشته
اند .از کیفیت مالقات شان با حبیب الله پرسیدم .شــیر احمــد خــان رئــیو شــورای
زمان امان الله خان گفت:
ما هرکدام توسط زیرصاحب دربار به حضــورامیر صــاحب حبیــب اللــه خــان معرفــی
شدی

بعد دستهایشان را گرفته به ا شان بیعــت کــرده مبــارک بــاد گفتــی  .بعــد

حبیب الله خان بهمه با کلمات تسلی بخش خوش مد گفتند .در همــین قــت ســید
حسین داخل اطاق شد با صدای بلند به جنرال عبدالرحی خان گفت:
"عبدالرحی خان یاد تان است که قتی که شما حاک کالن شمالی بودید ،من – ســید
حسین در ن قت به دزدی مشهور بودم از دســت شــما چــه زحمــت هــا کــه بــرای
نرسید شما چقدر کوشش کردید که من گرفتار شوم بقتل برس  .امر ز کــه خــدا
مرا به این جا رسان یده شما را محکــوم مــن ســاخته ،بایــد شــما را بکیفــر کــردار تــان
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برسان  .شما چطور اینجا مده به کرسی نشسته اید؟ شــما بایــد کشــته شــوید ".ایــن
جمالت مثل صاعقه بود ما همه سرهای خود را بزیر افگندی اما درین قت میاجان
قا با صدای بلند خطاب به سید حسین گفت:
"سید حسین خان الزم نیست که شما اینقــدر بــا عصــبانیت حــرف بزنیــد ،عبــدالرحی
خان به خانقاه مجددی پناه رده امر ز با من با اعتماد بمن دریــن مجلــو مــده
ع
اند .من این سخنان شما را شخصی تلقی میکن ابدا اینطور عبارات بــی احترامــی
را تحمل کرده نمی توان

تا قتی که من اینجـا حاضرهســت احــدی نمــی توانــد بــه

عبدالرحی خان دیگر اشخاصی که با من مده اند حرفهای تهدید میز بزند .امــر ز
حبیب الله خان میگوید که پادشاه است ا شان اجازۀ نشستن در مجلــو را دادنــد.
شخص دیگــری اگــر زیــر حربیــه یــا نائــب الســلطنه هـ باشــد در حضــور پادشــاه
صاحب امر مختار مطلق شــده نمیتوانــد بلکــه رتبــۀ ا در حضــور پادشــاه مثــل رتبــۀ
رعایای دیگر است .اگر شما خود را صاحب اختیار میدانیــد پــو مــا بایــد بــه د نفــر
بیعت کنی

د پادشاه را برسمیت بشناسی

ایــن مخــال

دیــن اســالم اســت .لــنا

خواهش میکن شما درین مجلو از اختیارات خود بسیار حرف نزنید ".ســید حســین
که بشدت عصبانی شده بود ،میخواست با میا جان قــا پرخــاش کنــد امــا حبیــب اللــه
خان متوجه موضوع شده گفت:
"سید حسین قا خدا ند امر ز من شما را از ن زحمت رهائی داد مرا به پادشــاهی
شما را به زیری رسانید .پو بر ما ه الزم است تا انتقــام جــو نباشــی

بــا رعیــت

دشمنی نکنی  .من عبدالرحی خان را بخاطر حضرت صــاحب مجــددی میــا جــان
عفــو کــردم لــنا شــما حــق انتقــام نداریــد ".از شــجاعت ســناء معصــوم جــان بســیار
مسر رشده ر یش را بوسیدم خدا را شکر کــردم کــه پســر بــرادر بــزرگ حضــرت
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صاحب شمو المشایخ درین ســن جـوانی بــا شــهامت از حــق از حرمــت خانــدان
مجددی خانقاه دفاع میکند .منه از صحبتی کــه بــا حضــرت صــاحب کوهســتان
داشت

از اینکه ار

را با عصبانیت ترک نمودم ،یاد ری کردم گفت که بار د م

بدیدن حبیب الله نخواه رفت .همه کسانی که در خانقــاه بودنــد عــنر کردنــد کــه
رابطۀ تان را با ار

با حبیب الله خــراب نکنیــد چــون زنــدگی مــا بخطــر مــی افتــد.

گفت تا زمانیکه شما در خانقاه هستید ،کسی بشما ضرر نمی رســاند چــرا کــه حبیــب
الله افرادش تا اندازۀ پاس حرمت خانقاه را دارند تا خدا چه خواهد .اصرار د ستان
را نادیده گرفت

گفت که میخواه چندی گوشه گیری کن  ،اگر حبیــب اللــه خــان

بخواهد مرا مالقات کند ،شخصی را خواهد فرستاد .همان بود که سه ر ز بعــد غــالم
حضرت خان مدیر عمومی خزانه ،عبدالغفار خان قلعه بیگی ،سید محمد خان یــا ر
حضرت عبدالحلی جان مجددی بخانه ام مده گفتند:
"حبیب الله خــان از زردگــی شــما بســیار متــاثر اســت مایــان را بــرای عــنر خـواهی
فرستاده میگوید که بشما بسیار اخالص دارد پادشــاهی خــود ســقوط امــان اللــه
خان را مدیون شما هست  .لنا خواهش میکن مرا بــه مالقــات خــود مفتخــر ســازید".
جواب دادم:
"من کدام غرض شخصی ندارم چیزی برای خــود نمیخـواه  ،دلیــل زردگــی مــن
اینست که حبیب الله خان بقر ن پاک تعهد کرد که کسی را اذیــت نکنــد بــه عائلــۀ
عنایت الله خان عساکر منصب داران ضرری نرساند امــا بعهــد خــود فــا نکــرد
بعضی از افرادش پولهای عساکر را غارت کردند ک مانده بود که بــه خــانوادۀ امیــر
صاحب شهید دست درازی کنند .قتی که د لت ا به این سرعت خالف رفتاری را
شر ع کند ،به سرنوشت امان الله خان دچار میشود انقــالب علیمــی برپــا میگــردد
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که همه را در شعله های تش خود خواهــد ســوزاند .بهمــین ســبب میخـواه از ا
حکومتش د ر باش  ".فرستاده های بچه سقو گفتند:
"امیر صاحب میگویند که تمام عمر من به دربدری گنشته شما مرا عفو کنید چــون
کارهای من ناشی از بی تجربه بودن است همچنان افراد من مردم عام اند در چنین
مواقع نمیتوانند پابند عقل باشند .عال ه از ن شما میدانید که من هنوز بــر نهــا اقتــدار
کامل ندارم سید حسین زیر جنگ مــن هـ شخصــی نــادان اســت جلــوگیری از
کارهای ا مشکل است شما باید تحمل کنید بما فرصت بدهید ".مهمانــانی کــه
در خانقاه سکونت داشتند شاهد این گفت گو بودند باز ه اصرار کردند که مــن
با ار

رابطۀ خود را قطع نکن

بدیدار حبیب الله بر م .گفت خوب است مــن فــردا

به ار میای .
فردای نر ز به ار

رفت

به حبیب الله گفت که هرچــه بــود گنشــت امــا خـواهش

میکن که در ینده همراهان خود را از تاراج خانه ها امـوال مــردم ممانعــت کنیــد
ع
نگنارید تا شخص دیگری زمام اختیارات را بدست خود گیرد .عال تا شما تــا بحــال
هیچ کاری نکرده اید ،امان الله خان در قندهار د باره اعالن پادشــاهی کــرده علــی
احمد خــان هـ در جــالل بــاد فعالیــت میکنــد شــما تنهــا یــک قســمت کوچــک
افغانستان را اداره میکنیــد .کــار هــای بزرگــی در پــیش ر داریــد اگــر همراهــان
زیردستان شما از همین حاال ظل

ست را پیشه کنند ،باعــث بــدنامی شــما شــورش

اهالی تقویت امان الله خان میگردد .من نچــه را کــه الزم بــود برایتــان گفــت بــاقی
خودتان میدانید .حبیب الله با خاموشی حرفهای را شنید بعد گفت:
"سخنان شما را شنیدم میدان که هرچه میگوئید برای خیر صالح مــردم افغانســتان
اسالم است .امید ار هست که بز دی اختیــار همــه امــور را بدســت خــود بگیــرم
323

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

چون خودم خوانده نوشته نمیتوان  ،به همین ســبب دیــر ز از شــیر جــان خــان زیــر
صاحب دربار عهد پیمان گرفت که با کمــال صــداقت اجــرای امــور را بنمایــد ا
مسئول همه کارهاست بهمه فرمان صــادر کــردم کــه احکــام فرمــان هــائی کــه از
حضور من صادر میشود حتما باید امضــای زیــر صــاحب را داشــته باشــد در غیــر ن
اعتبار ندارد".
به خانقاه برگشت

موضوع مالقات با حبیب الله را بــدیگران گفــت

ادامــه دادم کــه

اگر چه زیر صاحب دربار دم کارشناس است اما یقین دارم کــه بــا ا بــاش نمیتوانــد
کنار بیاید این حکومت دیــر د ام نمیکنــد .بعــد از ن گاهگــاهی نــزد حبیــب اللــه
میرفت

هر بار اسامی کسانی را که در خانقاه بودند به ا داده بــرای هرکــدام شــان

مکتوبی به ایــن مضــمون میگــرفت  ... ( :بپــاس خاطرحضــرت صــاحب شــما را عفــو
نموده اطمینان میده که از طرف من حکومــت مــن هیچگونــه زحمــت اذیــت
برای شما خانوادۀ تان نمیرسد لنا هرکدام شما بخانه های خــود رفتــه

رام زنــدگی

نمائید ).بعد این فرامین را به پناه گزینان خانقاه دادم یقــین داشــت کــه نهــا بعــد از
گرفتن مکتوب بخانه های خود میر ند مرا از بار سنگینی که از جانب نها بر د شـ
گناشته شده بود ،معاف میکنند .مهمانان به سه گر پ تقسی شدند ،تعــدادی بخانــه
های خود رفتند ،بعضی ه در اطراف نواحی خانه کرایه کردند اما اکثریت خانمهــا
با جودیکه از طرف خانقاه برایشان محل اقامت تهیه شده بود ،تــرجیح دادنــد کــه در
خانۀ من زندگی کنند.
*******
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حبیب الله کلکانی در ابتدا خدمتکار ملک محسن کلکانی بود در ا ائل عهد امــان
الله خان از جملۀ هشت نفری که بــرای خــدمت عســکری گرفتــه میشــدند بــه کابــل
احضار در (قطعۀ نمونه) که تعداد ن به سه صد نفر میرسید یک صاحب منصــب
ُترکی به نها تعلی میداد ،داخل نلام عسکری د لت امــانی گردیــد .ی در انقــالب
ا ل که توسط مال عبدالله مشهور به مالی لنگ براه افتاده بود ،یکی از فرستاده هــای
د لت بود که بمیدان جنگ سوق داده شد در پایــان جنــگ بــا ســالح حکومــت از
میدان نبرد فرار کرد درعالقۀ کوهدامن شر ع به مخالفت با د لت راهزنی نمــود.
ی تقریبا پنر سال با د لت امان الله خان جنــگ جــدال داشــت همیشــه هــدفش
دزدی اموال د لت بود اما اگر به اموال حکومت دسترسی نمیداشت ،خانه های اعیــان
ع
اشخاص با نفوذ را غارت میکرد .بعد از چندی نفوذ ا بیشتر شده علنا با امان اللــه
خان به مخالفت برخاست بعد بکمک خائنین د لت که برایش معلومــات کمــک
میفرستادند ،توانست بجز منطقــۀ جــاجی اقــع در ســمت جنــوب کشــور کــه بخــاطر
شجاعت شاه محمود خــان از نفــوذ ســقویها محفــوط بــود ،بقیــۀ اطــراف مملکــت را
تصرف نماید .حبیب الله کلکانی با جودیکــه راهــزن بــود ،صــفاتی داشــت کــه بایــد
یاد ری کرد .ا مردی نماز خوان ،ســخا تمند ،بــا حیــا بــود در اجــرای شــریعت
اسالم تا حد ممکن کوشش میکرد ،با علما مشایخ با احترام رفتار مینمود ،به ناموس
کسی چش نداشت ،به عهدش فا میکرد ،ظال نبود با صــداقت بــه ارد نبــودن در
کار های د لتی اعتراف میکرد .اگر همراهان ا حسب تعلیمات شیرجان خــان رفتــار
میکردند از ظل

ست دست می کشیدند ،محمد نادرخان نمی توانست حبیب الله

کلکانی را بعد از چند ماه پادشاهی شکست دهد.
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حبیب الله حسب مشورۀ شیرجان خان تصمی گرفت تــا بــا یکــی از دختـران خانــدان
شاهی محمدزائی ازد اج کند شیر جان خان برای عملی کردن این فکر چنــد زن را
ظیفه داد تا به بهانه های مختل

به منازل افراد مشــهور رفتــه دختــران نهــا را پســند

کنند بعد به شیر جان خان احوال دهند تا مراحل بعدی را عملی کند اما چــون امــان
الله خان خاندان ش در ن زمان در بین ملت منفور بودند ،بچه سقو ه نخواســت از
ن خانواده کسی را پسند کند .در خانوادۀ سپهساالر نادرخان ه دختر جوان موجود
نبود ،فقط د نفر که دخترهای خود نادرخان یک دختر سردار احمد شاه خــان کــه
بسن بلو رسیده بودنــد ،بــه خانقــاه مجددیــه پنــاه رده بودنــد از دســترس ســقویها
محفوط بودند .تنها خاندان عبدالقد س خان صدراعل عهد امان اللــه خــان بــه ســه
دلیل طرف توجــه حبیــب اللــه قــرار گرفــت .ا ل خانــدان عبدالقــد س خــان بســبب
خدمات برجســته اش بــین مــردم نــام نیــک داشــت ،د م نواســۀ عبدالقــد س خــان را
شیرجان خان برای برادرش محمد کری خان ،رئــیو ضــبط احـواالت ســقویها نــامزد
کرده بود سوم اینکه عبدالقد س خان پسر سلطان احمد خان جد سپهساالر محمــد
نادرخان بود .شیر جان خان خواست که خود حبیب الله را ازین طریــق بــا خانــدان
محمد نادرخان پیوند دهد ،از همین سبب بی بی بینلیر نواسۀ بی بی فاطمه دختر امیــر
د ست محمد خان را برای بچۀ سقو خواستگاری کرد تا از یکطــرف بــا خانــدان امیــر
د ست محمد خان از طرف دیگر با خاندان سلطان احمــد خــان صــلت نماینــد تــا
بدین سیله ملت به نها احترام بگنارد ممکن ایــن صــلت باعــث گــردد تــا محمــد
نادرخان عزم مخالفت با سقویها را ننماید .بعد از خواهش حبیب الله برای نکاح ،بی
بی فاطمه ممانعت کرده گفت که ممکن نیست من نواسۀ خود را به بچۀ سقو بــده .
این ممانعت سبب غضب حبیب الله شد احوال فرستاد که اگر برضا رغبــت خــود
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قبول نمیکنید ،من بز ر سلطنت خود ا را خواه گرفت .بی بی فاطمه که من ا شان
را عمه خطاب میکردم ،ا ضاع را برای حکایت کرد از خواســتگاری بعــد تهدیــد
حبیب الله شکایت کرد .گفت :
"اگر موضوع تهدید ی باشد پو بهتر است که خود را بی حرمت نسازید رضــایت
دهید .گفت :خود دختر رضایت ندارد .درین قت صدای گریــه را از اطــاق پهلــو
شنیدم .گفتند که این صدای گریۀ بینلیر جان است ا میخواهــد خودکشــی کنــد.
گفت :
من فکر میکن که بی بی بینلیر راضی است اما اگر اقعا نمیخواهد ازد اج کند پــو
باید چندی ا را پنهان کنید به شیر جان بگوئید که دختر مــا راضــی نبــود شــب از
خانه بر مده منفقود االثر شده است .دیدم با این مشوره ام موافقت نکردند .گفت :
بهرحال من عزت

بر ی شما را میخواه  .د ر ز بعد شیرجان خان همراه با غــالم

حضرت خزانه دار سردار محمد حیدر خان پسر عبدالقد س خان چنــد زن بخانــۀ
بی بی فاطمه مده بینلیر را بز ر بقصر شاهی بردند فــردای ن در حضــور اراکــین
د لت  -مال محمد قسی قاضی القضات سقویها ،عقد نکاح ا را با خادم دین رســول
الله بستند سه ر ز بعد از نکاح بی بی بینلیر ه بکمال خوشی تاج ملکــۀ افغانســتان
را بسرگناشت.
بعد از چند ر ز شیر جان خان برادر خود را عر سی کرد ملک محسن هـ بــا یکــی
از دختر های محمد زائی ها ازد اج کرد رفته رفته این سیاست خویشــا ندی توســعه
یافت تا جائیکه همه راهزنان میخواستند با دختران خانواده های مشــهور کابــل ازد اج
نمایند .چون د دختر جوان علی احمد خــان در خانقــاه مجددیــه زنــدگی میکردنــد،
ترسیدم که نها را بز ر نبرند لنا یکی از دختران را به پسر سردار محمــد اکبــر جــان
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دیگری را به نواسۀ سردار محمد یونو خان نکاح کردم .بعــد از ن نکــاح دخترهــای
سپه ساالر نادرخان را برای محمد دا د خان محمد نعی خان بی بی حمیرا ،دختر
احمد شاه خان را برای محمد ظاهر جان پسر سپهساالر نادرخــان اعــالن نمــوده بــه
شیر جان خان گفت که نها قبال نامزد شده بودند حال خطبۀ عقد شان جاری شــد.
چند دختر دیگر ه در خاندان شیر احمد خــان رئــیو شــورای عهــد امــان اللــه خــان
موجود بودند که چهار نفر شان در یکر ز بــا چهــار نفــر از جوانــان خانــدان خودشــان
ازد اج کردند مــن بــه کالــت از دختــران عقــد نکــاح شــان را بســت
پریشانی رهائی یافتند.
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سفر امان الله خان بقندهار جهت اعالن پادشاهی
دوباره
تفصیل سفر امان الله خان بقندهار تالش ی برای بقدرت رسیدن د باره ،چشمدید
من نیست .این ر ایات را از کسانی شنیده ام که در د لت امانی نقشی فعــال داشــتند
یا شاهد عینی حوادثی که ذکــر میگــردد ،بودنــد .مان آن اه را کاه شانیده ام
تائید و یا رد نمیکنم.

ع
امان الله خان بعد از اینکه مرتبا اخبار مبنی بر شکست عساکر د لت ،عــدم همکــاری
مردم با حکومــت ،خیانــت عــده ای از صــاحب منصــبان اعضــای کابینــه را شــنید،
دستور داد تا مجلسی در ار

ترتیب شود کــه در ن اشــخاص ذیــل شــرکت داشــتند:

محمد لیخان کیل سلطنت ،عبدالعزیز خان زیــر حربیــه ،فــیض محمــد خــان زیــر
معارف ،عبداالحد خان زیر داخله ،شیر احمد خان رئیو مجلو شورا ،عبــدالهادی
خان رئیو مجلو اعیان ،علی محمد خان زیر تجــارت ،میرســید قاسـ خــان کیــل
سرمنشی پادشاهی ،غالم دستگیر خان قوماندان ار

شاهی ،میر محمــد هاشـ خــان

زیر مالیه ،محمد اک بر خان رئیو محکمه تمیز شرعیه ،محمد نعی خان نائب ساالر،
محمد شری

خان کیل حربیه چند نفر از منصبداران رسالۀ شاهی.

اعلیحضرت داخل مجلو شد بعد از چنــد لحلــه ســکوت بــا لحنــی انــد هگین از
زیر حربیه خواست تا ا ضاع را بدیگران شرح دهد .عبدالعزیز خــان زیــر حربیــه بــا
صدای گریه لود که هیچ شباهتی با قد قامت بلندش نداشت گفت :برادرها همــان
طوریکه گاه هستید در کشور حالت اضطراریست ،عســاکر د لتــی از ا امــر منصــب
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داران سر پیچی کرده اند ،قـوای دشــمن نزدیــک کوتــل خیرخانــه رســیده عســاکر
دا طلب ه برای مقابله حرکتی نکرده اند .بین عساکر ه اختالفاتی بوجود مــده
تعدادی از عساکر فیر های هوائی میکنند اما تا بحال حتــی یــک گلولــه هـ بــه قـوای
سقوی اصابت نکرده است .موضوع دیگر اینست که ما در قشالق هــای خــود حتــی
هزار عسکر احتیاطی نداری  ،تنها محافلین ار
پاسبانی از ار

عساکر رسالۀ شــاهی هســتند کــه بــه

حضور اعلیحضرت مشغول هستند .حاضرین از شنیدن ایــن اخبــار

بسیار مضــطرب شــدند اطــاق را ســکوت عجیبــی فراگرفــت .بعــد امــان اللــه خــان
حاضرین را مخاطب ساخته گفت که از بیانــات زیــر صــاحب حربیـه اینطــور معلــوم
میشود که زارت حربیه قوۀ مدافعه را ندارد فردا یا پو فردا شورشیها مده شهر
کابل را تصرف می کنند ما شما در همین ار

محصور اســیر ســقویها خـواهی

شد .چون دشمنی بچۀ سقو با من است ،لنا من تصمی گرفته ام تــا از مقــام بحیــث
پادشاه استعفا نمای

شخص دیگری پادشاه شود تا این تش انقالب فر نشیند.

درین قت محمد شری

پیشخدمت با حالت فالکتبار داخل اطاق شد گفــت کــه

یکنفر محافظ از کوتل خیرخانه مده میخواهد احـواالت جنــگ را بدهــد .پادشــاه
امر کرد تا به عسکر اجازۀ ر د داده شود .عسکر با پریشــانی داخــل شــد بــا لحــن
گریه لود گفت :بین عساکر تحت فوماندانی محمد عمرخــان فرقــه مشــر عســاکر
تحت فرمان زلمی خان ملــک کــری خــان زد خــورد شــده تعــدادی از عســاکر
جبهات را رها کرده عازم خانه هــای خــود شــده انــد .بــا شــنیدن ایــن احـوال اهــل
مجلو تصمی اعلیحضرت را مبنی بر استعفای شان تائید کردنــد .ســاعتی بعــد ســید
قاس خان سرمنشی مکتوب استعفای پادشاه را تهیه

نرا جهت امضا بحضور پادشــاه

تقدی کرد .یکی از حاضرین مجلو سکوت را شکستانده گفت:
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" قتی اعلیحضرت استعفا میدهند از کابل سفر میکنند ،سرنوشت مایان چــه خواهــد
شد

قتی سقویها بیایند ار

را محاصره کنند ،بر سر عائله ها خانواده های امیــر

صاحب شهید که بیشتر از سه صد نفر میشوند ،چه خواهد مد؟" امان اللــه خــان کــه
برای این سوالها خود را ماده کرده بود ،بعد از قدری تفکــر جوابــداد" :قراریکــه مــن
بفکر خود سنجیده ام ،شما کسانیکه در ار

هســتید بــه جنــاب الال صــاحب ســردار

عنایت الله خان بیعت نموده ا شان را بسلطنت قبول نمائید .یقین اســت کــه اعــالن
سلطنت ا شان باعث میگردد تا شــورش علیــه د لــت کمتــر شــود ".بعــد بــا اشــاره بــه
پیشخدمت میفهماند تا سردار عنایت الله خان را که در اطاق دیگر منتلر بود ،بیــا رد.
چند لحله بعد سردارعنایت الله خان ارد میشــود .امــان اللــه خــان بــه احتــرام ی از
جایش برخاسته ســردار صــاحب را در پهلــوی خــود مــی نشــاند .تعــدادی از زرا از
دیدن ی تعجب نکردند چون از قرار معلوم از قبل میدانستند که همچــو اتفــاقی مــی
افتد .اندکی بعد به اتفاق را استعفای امان الله خان را قبول کرده بــه ســردار عنایــت
الله خان بیعت میکنند ا را بحیث ( سیلۀ خیر) برای فر کش کردن تش انقالب بر
تخت مینشانند .یکی از حاضرین به سردار عنایت الله خان میگوید:
"یقین دارم با پادشاهی شــما صــلح در کشــور حــاک میشــود چــون افــراد مهمــی مثــل
عبدالغفور خان تگابی پسران سپه ساالر امیــر محمــد خــان محمــد شــاه خــان کـه
پسران مامای شما میشوند ،در بین انقالبیون نفوذ فوق العاده دارند اکثریت شورشیها
که از تگاب هستند ،همینکــه اسـ شــما را بحیــث پادشــاه بشــنوند ،دســت از جنــگ
میکشند .عال ه از ن شیر جان خان که حاال بحیث زیر مختار حبیب اللــه کلکــانی
ایفای ظیفه میکند ،دست پر ردۀ جناب شما هســتند همینکــه اسـ شــما را بحیــث
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پادشاه بشنود ،یقین دارم که از همکاری بــا ا دســت میکشــد بشــما بیعــت خواهــد
کرد".
امان الله خان نگاهی به مکتوب استعفا میکند سپو با دستهای لرزان قل را برداشــته
نرا امضا میکند .حاضرین مجلو با دیدن این حالت بسیار متاثر انــد بعضــی هـ
اشک میریزند .محمد لیخــان از جــایش بلنــد شــده میگویــد :د ســتان حــاال قــت
اشک ریختن نیست باید تدابیر برای سفر اعلیحضرت به قندهار گرفتــه شــود .امــان
الله خان سوال میکند :خوب است ،شما چه خیــال داریــد؟ لیخــان جـواب میدهــد:
اگر من

زیرصاحب حربیه شما را درین سفر همراهی کنی  ،همه متوجــه میشــوند

شاید راه را بر اعلیحضرت ببندند .لنا ما در ار

خواهی بود برای بر تخت نشستن

سردار صاحب عنایت الله خان کار ها را انجام خواهی داد .در همین حــال مالزمــین
خصوصی امان الله خان صند قهائی را از حرمسرا به موتر ها انتقال میدهند .شــایعاتی
در ار

پیچیده است که پادشاه میخواهد خزانۀ مملکت را بــه قنــدهار انتقــال دهــد

چون سلطنت عنایت الله خان بیشتر از یک هفته د ام نخواهد کــرد ،پــو خزانــه بایــد
انتقال داده شود تا بدست حبیب الله کلکــانی نیفتــد امــا صاحبمنصــبان ار

دیگــر

افراد عسکری این شایعات را با ر نمیکنند .نزدیک طلوع صــبح مــوتر هــا بــرای ســفر
امان الله خان ماده شده همه با لباسهای رسمی عسکری منتلرند تا امــان اللــه خــان
از حرمسرا بیر ن بیاید .بجز از چند نفر ،همه تصور میکننــد کــه در صــند قها اســلحه
است امان الله خان ه بسوی زارت حربیه میر د تا ا ضاع را از نزدیک ببیند.
امان الله خان از اطاق خصوصی خــود بیــر ن شــده بــرای ســفر مــاده میشــود .در
همین قت دختر االحضرت سردار امین الله خان (زمزمه هائی مبنــی بــر اینکــه امــان
الله خان درین ا اخر ا را بعقد نکاح خــود در رده از حرمســرا بگــوش میرســید) از
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عقب پادشاه ر ان شده با گریه میگوید :شما کــه میر یــد ،مــا را بــرای کــه درینجــا
میگنارید؟ امان الله خان ا را دلداری داده میگویــد :اگــر زنهــا بــا مــن دریــن ســفر
همراه شوند ،مردم یقــین میکننــد کــه مــن فــرار میکــن

راه را میبندنــد ،امــا همینکــه

بقندهار رسیدم ،شما دیگران را نزد خود میخواه  .بعد با سردار عنایــت اللــه خــان
دیگران خداحافلی کرده میگوید :من در مدت دهسال هر نچه را کــه از تـوان بــود
برای رامی مردم پیشرفت طن انجام دادم اما نتیجــۀ خــاطر خـواه را بدســت رده
نتوانست  .از خدا ند بزر

میخواه برای شما توفیق نصیب گردانــد .بعــد همــراه بــا

عبدالعزیز خان زیر حربیه دیگر د ستان همسفر خود ار

را ترک میکنــد ظــاهرا

بطرف زارت حربیه حرکت میکند اما در بین راه مسیر را تغییر داده از طریق میــدان
ردک غزنی بطرف قندهار ر انه میشــود .بعــد از د ر ز ســفر بقنــدهار میرســد.
امان الله خان بعد از غر ب داخل شهر شده طوری که قــبال بــا غــالم صــدیق خــان
زیر خارجه عبدالکری خان نائب الحکومۀ قندهار مفاهمــه کــرده بــود ،کســی در
شهر از مدن ی مطلع نگردید تنها عبدالکری خان ،محمود طرزی ،غــالم صــدیق
خان سمیع جان قوماندان کوتـوالی بــا چنــد نفــر دیگــر بــه پیشـواز پادشــاه مســتعفی
افغانستان مدند همراه ا رهسپارعمارت سلطنتی ،جائیکه ملکه ثریا با دیگر اعضای
خاندان ی زندگی میکردند ،گردیدند.
خانمها از دیدن امان الله خان بعوض اظهار خرسندی شر ع به گریــه زاری کردنــد.
امان الله خــان نهــا را دلــداری داده گفــت کــه چــرا شــما بجــای اینکــه از دیــدن مــن
خورسند باشید ،گریه میکنید؟ شما باید ازینکه من از تش انقــالب زنــده ســالمت
بیر ن مدم خوشحال باشید .تعدادی با ناله گفتند که مــا دیگــر جــائی را بــرای رفــتن
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نداری چون هر چه را که اجــداد مــا بدســت رده بودنــد ،شــما تســلی یــک راهــزن
نمودید ،اما حرفهایشان در میان هیاهوی جمعیت گ شد.
قصر شاهی قندهار در زمان احمد شاه درانی اعمــار گردیــد در قــت ســلطنت امیــر
حبیب الله خان شهید ،زمانی که سردار عثمان خان نائب الحکومۀ ن الیــت بودنــد،
ترمی گردید .عال ه از ن قصر دیگری بنام قصر سالم خانه متصــل حرمســرا ســاخته
شد .شهر قندهار دیوار ها برجهای بلند دارد دارای شــش در ازه اســت ر ایــت
است که احمد شاه بابا میخواست به د راد ر شهر خندق نیز حفر کند .ر زی پیرزنــی
از همان راه میگنشت دید که احمد شاه بابا بــرای مشــاهدۀ پیشــرفت کارهــا مــده
است .پیر زن از ی پرسید :این خنــدق را بــرای چــه حفــر میکنیــد؟ جوابــداد کــه:
خندق را برای ایام حصار حفر میکنی که اگر دشمن بیاید ،نتواند از خنــدق بگــنرد
بعد از مدتی مجبور شود که د باره برگردد .پیرزن خندیده گفت :پسر جــان قتیکــه
دشمن داخل مملکت شود همه جا را تصرف کند ،تو منصــبدار هــا عســاکر در
داخل شهر محصور میگردید تا از جانهای خود محافلت کنید؟ شما پشت دیـوار هــا
پنهان میشوید تا زمانی که دشمن خسته شود برگردد؟ شما بایــد از نــاموس طــن بــا
شمشیر های تان دفاع کنید ،نه اینکه در داخل شهر در حصار باشید .احمــد شــاه بابــا
پو از شنیدن سخنان پیرزن از حفر خندق دست کشید ،از همان ســبب شــهر قنــدهار
تنها در یکطرف خندق نیمه کاره دارد.
در قصر سالم خانه ترتیبات گرفته شده بود اما کسی نمیدانست که موضــوع چیســت.
نائب الحکومه تعدادی از مــامورین را دعــوت کــرده بــود .افواهــات مبنــی بــر اینکــه
پادشاه شکست خورده پایتخت را برای حبیب الله کلکانی رهــا کــرده در همــه جــا
پیچیده بود .تعدادی از فدائیان امان الله خان نیز شایع کــرده بودنــد کــه شورشــیها در
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کابل شکســت ســختی خـورده انــد حبیــب اللــه نیــر زخمــی شــده اســت .بالخــره
عبدالکری خان به این سرگوشی ها پایان داده گفــت :امشــب اعلیحضــرت از کابــل
بقندهار تشری

رده اند اینک شما برای شرفیابی بحضــور شــان بــه اینجــا دعــوت

شده اید .یکی از مدعوین سـوال میکنــد :چــرا اعلیحضــرت کابــل را گناشــته بــه
قندهار مده اند؟ دیگری میپرسد :یا خدا نکــرده ســلطنت را بــه بچــۀ ســقو اگــنار
کرده اند؟ این سواالت بیشتر بیشتر میشد تــا اینکــه عبــدالکری خــان بــا عصــبانیت
جوابداد :من اجازه ندارم تا از طرف پادشــاه ســخن بگــوی امــا اینقــدر میگــوی کــه
قندهار محل بود باش اقـوام درانــی اســت اعلیحضــرت هـ مربــوط بــه همــین قــوم
میباشند اینجا خانه پدری شان گفتــه میشــود .پــو مــدن اعلیحضــرت بایــد ســبب
شادمانی شما شود نه تشویش تان .درین قت مدن امان الله خان را اعالن کردنــد
اندکی بعد پادشاه داخل سالون شده با همه مصافحه کــرد .امــا غـ

انــد هی کــه از

چهرۀ شاه شکار است دیگران را به تشویش میاندازد .بعــد از تعارفــات معمــول امــان
الله خان حاضرین را مخاطب قرار داده میگوید:

ع
"عزیزان – میدان شما منتلر هستید تا دلیل مدن را بدانید .صراحتا میگوی کــه بعــد
از خدمات ده ساله برای بهبــود ترقــی افغانســتان عزیــز زحمــاتی را کــه دریــن راه
متحمل شده ام ،امید ار بودم که ملت قدر این زحمات را بداند از مــن تقــدیر نمایــد
اما خالف رز های همه بر من شوریدند مــن مجبــور شــدم تــا قـوانینی را کــه بــرای
پیشرفت مردم ایجاد کرده بودم ،تعدیل نمای  .لی تعــدادی بــا شورشــیان همدســت
شده سلطنت مرا نمیخواهند برای سقوط د لت من دست بهرگونــه جنایــت زدنــد.
منه مجبور شدم تا از طرف خود به این قتل قتال پایان ده
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پیش از پادشاهی افغانستان استعفا نموده به اینجا مدم تا با عائلــه خــود از افغانســتان
خارج شوم".
حاضرین با شنیدن این سخنان هیاهوی عجیبی برپا کردند .تعدادی گریــه میکردنــد،
بعضی با صدای بلند اعتراض میکردند تعــدادی هـ در حیــرت فــر رفتــه خــاموش
ماندند .امان الله خان مردم را بسکوت دعوت کرد بعد ادامــه داد" :در کابــل بــرای
همگی توصیه کردم که به برادر بزرگ الال صاحب بیعت کننــد .یقــین دارم کــه ایــن
کار من باعث میشود تا شورشیها دست از حملــه بردارنــد عســاکر د لــت از کابــل
همچنان از اهل حرم امیر صاحب شهید بخوبی دفاع خواهند کرد .حاال شما بعــوض
این سوالها باید بکوشید تا یک فرقۀ منل را مسلح بکابل بفرستید تــا بتوانــد ســقویها را
شکست دهد ".حاضرین سکوت کردند امان الله خان همراه با تعدادی از مامورین
د لت با چشمهای گریان از اطاق خارج شد .بعد از چنــد دقیقــه یکــی از علمــای بــا
رســوخ قنــدهار بــا صــدای بلنــد میگویــد :بــرادران مــن همـواره برایتــان میگفــت کــه
اعلیحضرت با قوانین ضد اسالمی که ضع کرده ،با دست خود پاهــای خــود را قطــع
میکند ،حاال با چشمهای تــان مشــاهده کنیــد .یقــین دارم کــه عنایــت اللــه خــان هـ
مقا مت کرده نمیتواند یز دی سقویها د لت را اداره میکنند .ما باید برای حفاظــت
طن خود کاری کنی  .هنوز سخن ی تمــام نشــده بــود کــه یکنفــر از درانــی هــا بــا
صدای بلند گفت :ما هرگز با استعفای پادشاه موافقت نمیکنــی  .بــه تعقیــب ســخنان
ی دیگری میگوید :چرا موافقت نکنی ؟ امان الله خان بعوض اینکه از ناموس طن
دفاع کند ،همه چیز را به شورشیها گناشت خودش اینجا مد .صداها هسته هســته
بلند تر شد ،جمعیت بد قســمت طرفــداران ضــد پادشــاه تقســی شــد ،در د طــرف
اطاق ایستاده شدند سخنان زشت گاهی رکیک بین شان رد بدل میشد .دریــن
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قت عبدالکری خان نائب الحکومه د باره به اطاق مد خطاب به جمعیت گفت:
برادران مجلو امر ز را منحل میکنی تا اعلیحضرت یکــی د ر ز اســتراحت کننــد
بعد د باره جمع میشوی تا ر ی این موضوع صحبت کنی .
فردای نر ز امان الله خان با تعدادی از رؤسای اقوام مالقــات کــرد تعــدادی را هـ
تحریک نمود تا در مجالو ،مخالفت خود را با استعفای ی ابراز نمایند در عــوض
پیشنهاد کنند تا عساکر منل از اقوام مختل

تهیه همراه بــا پادشــاه بکابــل فرســتاده

شود تا سقو یها را شکست دهند کمــک کننــد تــا امــان اللــه خــان د بــاره بــر تخــت
ســلطنت بنشــیند .از جملــه قاضــی عبدالشــکور خــان کــه بعــد از پــدرمرحوم خــود
سعدالدین خان به منصب قاضی القضــات رســیده بــود ،عبــدالعلی خــان رئــیو قبیلــۀ
خوانچه زائی ،عبدالکری خان نائب الحکومه قنــدهار ،مولــوی عبدالواســع خونــد،
محمد عمر خان صاحبزاده از مشایخ طریقۀ نقشبندیه ،مال محمد حســن خونــد یکــی
از علمای مشهور قندهار چند نفر از بزرگان اقوام مختل

چند بار مجلو کردند تــا

کاری کنند که امان الله خان برای بار د م بحیث پادشاه انتخاب شود .درمیــان اقـوام
مختل

بارکزائی هــا بیشــتر از همــه بــه پادشــاهی د م ی تأکیــد داشــتند چــون علیــا

حضرت مادر امان الله خان ازهمین قوم بود.
چند ر ز بعد نائب الحکومه قندهار به امان الله خان اطالع داد که اکثر بزرگــان اقـوام
موافق هستند تا به ی بیعت برای تصرف د باره کابل ا را کمک نمایند .کســانی
ه مخالفت کردند چون امان اللــه خــان را باعــث از بــین بــردن اصــول دیــن اســالم
فرهنگ مردم افغانستان میدانستند .البته اقـوام درانــی بــارکزائی هــا موفــق شــدند تــا
تعداد کثیری از مردم را با خود همراه سازند ترتیبات گرفتــه شــد تــا اعلیحضــرت در
ر ز جمعه در مسجد جامع (خرقۀ مبارک) سخنرانی نماید راجع به ا ضاع اضطراری
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در کابل سخن بگویــد دلیــل اســتعفای خــود را شــرح دهــد .بعــد از ن تعــدادی از
بزرگان قندهار بطرفداری از امان الله خان سخنرانی نمایند دیگران را تشویق کنند تــا
برای حفظ د ام د لــت درانــی هــا متحــد شــوند .بــه تعقیــب ن از امــان اللــه خــان
خواهش کنند تا استعفای خود را پو بگیرد همه برای د ر د م پادشاهی به ا بیعت
نمایند .امان الله خان ه مادگی خود را برای سخنرانی اظهار کــرد گفــت کــه در
ر ز جمعه از کارهائی قبال انجام داده ام باعــث نــاراحتی مــردم شــده اســت ،طلــب
بخشش میکن

تعهد می سپارم تا بعد ازین از احکام شریعت سرپیچی ننمای .

ر ز جمعه ترتیبات گرفته شد امان الله خان بعد از ادای نماز بر منبر رفته ا ضاع را
بتفصیل بیان کرد .زمزمه های موافقــان مخالفــان پادشــاه بگــوش میرســید – تعــدادی
میگفتند که چرا ی فقط خود را از خطر د ر ساخته اســت تــوجهی بحــال خـانوادۀ
امیر صاحب شهید دیگر مامورین نکرده است ،بعضی ه سوال میکردند که چرا بــه
همین سانی د لت صد ساله را به یک راهزن سپرده است .از طرف دیگــر طرفــداران
پادشاهی د باره امان الله خان که با مهارت قبال زمینه های بقدرت رسیدن ا را فراه
نموده بودند ،بعد از بیانیۀ ی نطق های پرهیجان را بیــان کردنــد گفتنــد کــه مــا بــه
استعفای شما موافقت نمیکنی

به عنایت اللــه خــان هـ بیعــت نخـواهی کــرد .لــنا

هرچه الزم باشد انجام میدهی تا شما را کمک کنی
بیر ن از مسجد شری

د باره بــر تخــت بنشــانی  .در

ه تعدادی از مردم که قبال توسط نائــب الحکومــه ر ســای

اقوام تشویق تطمیع شده بودند ،با صدای بلند میگفتند – زنده باد اعلیحضــرت امــان
الله خان غازی .بدین ترتیب امان الله خان با ادای کلمۀ (ال الــه االللــه محمــد رســول
الله) تعهد به پابندی بقوانین اسالمی در قندهار بعنـوان پادشــاه برگزیــده شــد خبــر
پادشاهی ی با چندین فیر توپ به اهالی قندهار اعالن گردید.
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چند ر ز بعد خبر استع فا سفر عنایت الله خان بــه قنــدهار از راه پشــا ر در همــه جــا
نشر شد امان الله خان با عجله لشکری منل را ترتیب داده اعالم کرد کــه بکابــل
حمله میکند خودش قیادت ایــن حملــه را بعهــده خواهـد گرفــت .در ر ز حرکــت
اعلیحضرت با تعداد کثیری از مردم مشایخ علمــا خــداحافلی نمــوده همــراه بــا
یک فرقه عسکر از راه منزل با بسوی کابل حرکت کرد .شب را در ُمقر گنرانیــده
از طرف بزرگان قبائل مختل

پزیرائــی شــد .بعــد از ن زمانیکــه راهــی غزنــی میشــد

برایش خبر رسید که عبداالحد خان نزدیک در ازه های غزنی رسیده محاربه بین ا
قوای سقویها بشدت جریان دارد .پادشاه تصمی گرفت تا با لشــکر خــود بــه نســو
بر د اما نمیدانست که قوایش مورد اصــابت گلولــه هــای تــوپ ســقویان قــرار خواهــد
گرفت .عساکر که این حالت را پــیش بینــی نمیکردنــد ،بســیار پریشــان مجبــور بــه
مراجعــت شــدند امــا قـوای ســقوی نهــا را تعقیــب کردنــد توســط طیــاره هــا بــاالی
عساکرفیر کردند .این ضع نابسامان د ر از انتلار عساکر را ک جرئــت ســاخت
توپهای قوای امان الله خان در مقابل توپهای قـوای ســقوی کــه بــاالی تپــه هــا موضــع
گرفته بودند ،اثری نداشت .عبدالعزیز خان زیر حربیه بــه امــان اللــه خــان ا ضــاع را
شرح داده خواهش کرد تا قبل از نکه محصور گردند باید از منطقه خــارج شــوند
د باره به ُمقر مراجعت کنند.
اینطور معلوم میشد که در بین اشخاصیکه با امان الله خان از قندهار بسوی غزنی مده
بودند ،کسانی جود داشتند که تنها برای منافع سیاسی شخصی خــود بــه امــان اللــه
خان مشورت میدادند ا را از اسیر شدن بدست سقویها می ترسانیدند .نهــا باعــث
شدند تا امان الله خان باالی همه بی اعتماد گردد .عال ه از ن در بــین جمعیتــی کــه
از قندهار مده بودند تعدادی از طرفداران محمد لیخان ه موجود بود که ســلطنت
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ع
را برای ا میخواستند اما در ظاهر اخبار را مرتبا به سقویها میفرستادند لی نمیدانســتند
که شیرجان خان زیر دربار حبیــب اللــه کلکــانی ایــن فرصــت را بــه محمــد لیخــان
نمیدهد .امان الله خان بــا گــرفتن اخبــار ضــد نقــیض از ســوی بلــاهر طرفــداران
مشا ران خود ،دیگر یقین کرده بود کــه ایــام ســلطنتش بپایــان رســیده بــا نــا امیــدی
د باره بسوی قندهار حرکت کرد.
در قندهار سران اقوام مجالسی را تشکیل دادند تا ا ضاع سیاســی افغانســتان را بررســی
کنند .در عین زمان امان الله خان تصــمی گرفــت تــا افغانســتان را تــرک کنــد ایــن
ُ
موضوع را به ر سای قبائل کسانی کــه در رأس د لــت بودنــد اطــالع داد پیشــنهاد
کرد که در غیابت ا علی احمد خان بحیث پادشــاه انتخــاب گــردد .چنــد ر ز بعــد
خودش همراه با ملکه ثریا دیگر اعضــای خــانوادۀ خــود شــبانه از ســرحد افغانســتان
خارج شد در منطقه چمن خود را بــه ســرحد داری انگلیســها تســلی کــرد .بــا ایــن
ترتیب امان الله خان ،کسی که در دشمنی با انگلیسها شهرت داشت من همواره این
صفت ا را تحسین میکردم ،بالخره بر اثر ناعاقبــت اندیشــی غــر ر جـوانی خــود
خیانت اطرافیان مجبور شد خود را به دشمن خود تسلی کنــد .انگلــیو هــا هـ ایــن
حادثه را جشن گرفتند چون کسی که در جنگ با نها به پیر زی های تاریخی رسیده
بود ،با رغبت خود اسیر نها شد.
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پادشاهی علی احمد خان
مدتی بعد از اینکه حبیب الله بچه سقو حکومت خود را اعالن کرد ،حرکات سیاســی
در اطراف افغانستان شر ع شد که شامل فعالیتهای علی احمد خان پســر مامــای امــان
الله خان میشد .علی احمد خان که از طرف امان الله خان بحیــث رئــیو تنلیمــه در
ع
سمت مشرقی مقرر شده بود تا شورش اقوام را رام کند ،ظــاهرا بــرای امــان اللــه خــان
فعالیت میکرد اما هدفش این بود کــه بکمــک ســران قبایــل مختلـ

خــودش پادشــاه

شود .امان الله خان ه که در ا ل برایش اختیارات فوق العاده داده بــود ،قتــی خبــر
شد که علی احمد خان تاج تخت را برای خود میخواهد ،از تعیین ا بسمت مشرقی
پشیمان بود .ی بعد از سقوط امان الله خــان لقــب خــود را (خــادم الملــت الــدین)
گناشت خود را پادشاه اعالن کرد .اهالی سمت مشرقی کــه از قبــل بــا ا شــنائی
داشتند خود را مدیون کمکهای بیدریغ ی میدانستند ،همــه بــه ا بیعــت کردنــد
برای شکست دادن بچۀ سقو تسخیر کابل ماده شدند .علی احمد خان با تکیــه بــه
کمکهای اقوام مختل

از هرجائی که میتوانست کمک هــا را جمــع ری کــرد در

مشرقی بر تخت سلطنت نشست به اقوام مهمند شــنوار پیغــام فرســتاد کــه از قـوای
ملیشه عسکر تهیه بکابل حمله کنند .در عین قت تعدادی از عساکر را بسرکردگی
جنرال پینه بیگ بطرف کابل سوق داد خــودش در منطقــه جگــدلک منتلــر نتیجــۀ
حمله شد.
حکومت حبیب الله ه تعدادی از عساکر خود را در مواضع مختلـ

اطــراف کابــل

جابجا کرد منتلر ر د جنرال پینه بیگ خان شدند .در شب پانزده شعبان د قوه
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در منطقۀ خورد کابل با هـ ر بــر شــدند بعــد از زد خــورد قـوای ســقوی عقــب
نشینی کرد .اتفاقا درهمین شب من در ار

بودم حد د ساعت  ۹شب حبیــب اللــه

خان با چهرۀ بر افر خته پر اضطراب از گلخانــه مــده از قــوع جنــگ خبــر داد.
تفصیل اقعه را از شیرجان خان پرسیدم اما ا حقیقت را پنهان کرد گفت که قـوای
سمت مشرقی شکســت خــورده اســت .بخانــه رفــت

موضــوع را بــادیگران در میــان

گناشت  .کسانی که در خانقاه بودند گفتند کــه علــی احمــد خــان جنــگ را خواهــد
ع
برد .دفعتا صدای کوبیدن در ازه خانه هیاهوی یک تعداد از بیر ن در شــنیده شــد.
همینکه در را باز کردم که جمعیت کثیری از افراد سید حسین زیر جنگ سقوی هــا
با تفنگهای خود ایستاده اند .قتی دلیل مدن شان را پرسیدم ،صاحب منصب شان با
صدای مرانه گفت:
"مایان از طرف زیر صــاحب جنــگ مــده مــاموری تــا زیــر هــا منصــبدار هــا
سردارهائی را که درین جا پناه گزین شده اند ،بحضور زیر صاحب ببری  ".گفت :
"این اشخاص را حبیب الله خان عفو نموده برای هر کدام فرمان داده اند که د لــت
به نها ضرر نمیرساند

زیر جنگ اختیار ندارد که اینها را درین نیمه شب از خانقــاه

بیر ن کند ".منصبدار گفت:
"من این چیزها را نمیدان

ظیفۀ من این است که اشــخاص را همــین حــاال بحضــور

زیر صاحب برسان  .ما ا ل بخانه هایشان رفتی اما چــون در نجــا پیدایشــان نکــردی
زیر صاحب امر کردند که نزد شما بیائی

گقتند که به حضرت صــاحب ســالم مــرا

رسانده بگوئید که سیاست قت تقاضا میکند که مــا ایــن اشــخاص را تحــت مراقبــت
بگیری

امید است که شما درین قت باریک مانع اجراات حکومت نشوید ".فکــر

کردم که این ترتیبات از طرف شیرجان زیر دربار گرفته شده چون میدانست که ســید
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حسین حتی قابلیت فه همچو عبارات را ندارد چه رسد به اینکه خــودش ایــن حرفهــا
را بزند .در خانقاه هنوز ه اشخاص تی زندگی میکردند :سردار فیض محمد خــان
سابق زیر معارف ،جرنیل عبدالرحی خان سابق حاک کالن سمت شمالی ،محمــود
جان یا ر امان الله خان ،سردار شیر احمد خــان ســابق رئــیو شــورا ،ســردار محمــد
حیدر جان سابق کیــل زارت تجــارت .منصــبدار کاغــنی را بدســت داد کــه در ن
اسمای کسانی که در باال ذکر گردید ،نوشته شده بود بعد با عصبانیت تسلیمی ایــن
اشخاص را مطالبه کرد .دیدم بحث با نها فائده ندارد لنا به خانقاه مده به کسانی
که هنوز ه در نجا پناه گزین بودند ،موضوع را گفت

توضیح دادم که مــن قــدرت

مقا مت در برابر این افراد را ندارم اگر زیاد تر پافشاری کن شاید با شــما بــدرفتاری
کنند عال ه از ن چون عائله علی احمد خان کــه خـواهر امــان اللــه خــان اســت در
خانۀ من زندگی میکنند ،اگر در تسلی نکردن شما زیاد تر پافشاری کــن  ،شــاید ســید
حسین فکر کند که من طرفدار علی احمد خان هســت

در نصــورت ممکــن اســت

سید حسین برای شما ضرر بیشتر برساند ،لنا بهتر است که شما به اختیار خود بــا نهــا
بر ید .صدای منصبداران هر لحله بلند تر میشد که فریاد میزدند:
"اگر اینها با ما نمی یند ،ما مجبور میشوی که نها را دســت بســته ریســمان بگــردن
انداخته با خود نزد زیر صاحب جنگ ببری  ".مهمانان ه که دیدند مانــدن ســودی
ندارد ماده شدند تا با افراد ســقوی بر نــد بجــز از ســردار فــیض محمــد خــان کــه بــه
حرمسرا پناه برد خود را زیر لحاف پنهان کرد .سقویها مهمانــان را بــا خــود بردنــد.
باید بگوی که سید حسین نه تنها نها را اذیت نکــرد بلکــه از نهــا محافلــت نمــود
اطاقها برای بود باش نان در منزلی که خودش زندگی میکرد ،تهیــه کــرد خــودش
برای مقابله با قوای علی احمد خان داخــل اقــدامات گردیــد .بعــد از سـه چهــار ر ز
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جنگ ،سقویها پریشان بودند فکر میکردند که قوای علی احمد خان با اقوام صــافی
یکجا شده از طریق تگاب به نها حمله خواهند کرد .اما از نجا کــه ارادۀ خدا نــد
متعال بر این رفته بود که چنــد صــباحی ســقویها در افغانســتان حکومــت کننــد ،علــی
احمد خان در تدابیر خود اشتباهات زیادی کرد .ا ل  -داخل کردن کوهستانی هــا
کوهدامنی ها در افراد عســکری از جملــۀ همــین اشــتباهات بــود چــون هــیچکو در
همچو مواقع علیه قوم خود نمیجنگد .د م – تعیــین محمــد گــل خــان مهمنــد بحیــث
سرپرست قوای عسکری ،با جودیکه قبال میدانست که محمد گل خان بــا پادشــاهی
ی موافقت ندارد .عال ه از ن عسکر منل نداشت قوایش متشکل از افــراد اقـوام
مختل

بود پول کافی برای تأمین مصارف جنــگ عســاکر در دســترس نداشــت.

چند ر ز بعد از شر ع جنگ افراد کوهستان کوهدامن بــا اســلحه خــود بــه ســقویها
تسلی شدند ،جنرال پینه بیگ ه خود را تسلی د لت سقوی نمود محمد گل خان
مهمند فرار کرد .این شکست برای علی احمد خان غیر منتلره بــود .شــیرجان زیــر
دربار سقو ه از فرصت استفاده کرده چند نفر از مشایخ با نفوذ را نزد علــی احمــد
خان همزمان افراد استخباراتی را نزد خـوانین شــنوار ملــک قــیو خــان خوگیــانی
همراه با پول

عده های فریبنده فرستاد چون میدانست که ملک قیو با علی احمد

خان عدا ت داشت .در نتیجه ملک قیو به خوگیانی هــا گفــت کــه از علــی احمــد
خان حمایت نکنند .علی احمد خان (اعلیحضرت خادم الملت الــدین) هـ بعــد از
برخورد قوه ها هرج مرج در شهر جــالل بــاد ،دانســت کــه بــد ن پــول پادشــاهی
ســاخت .مقــارن ایــن ا ضــاع عــدۀ

ممکن نیست این حواد ر حیۀ ی را ضعی
زیادی از شنواریها که بسرکردگی محمد َعل خان محمد افضل خــان بــرای کمــک
به علی احمد خان بطرف جگــدلک ر ان شــده بودنــد ،قتــی حالــت ا را فالکتبــار
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دیدند ،از کمک به ا صرف نلر کردند در عــوض هرچــه را کــه در دســترس شــان
بود ،غارت کردند .سقوی ها ه با گناشتن چند بوتــل ب بــه اطــراف علــی احمــد
ع
خان ،ا را دمی معرفی کردند که دایما شراب میخورد خمار است .افــراد نزدیــک
به علی احمد خان با شنیدن این سخنان بغا ت کردنــد هر نچــه را کــه بدســت شــان
رسید ،تاراج کردند علی احمد خان با د پسر خود پای پیاده بطرف لغمان گریخــت
بعد بکمک چند نفر از افغانستان خارج شد خود را به انگلیو ها در هنــد تســلی
کرد .انگلیو ها ه به امید اینکه در ینده از ی استفاده خواهند کرد ،بــا گرمــی از
ا استقبال برایش اسباب معیشت را فراه کردند.
ا ضاع در مشرقی بعد از علــی احمــد خــان ر بــه خامــت گناشــت در نبــود یــک
حکومت قوی در منطقه ،خانــه جنگـی ،دزدی قتــل قتــال غــاز گردیــد قبایــل
دشمنی های صد ساله را از زیر تــوده هــای خــاک کشــیده بنــام انتقــام از همــدیگر
مرتکب اعمال حشیانه شدند .عمارات قصرهای سلطنتی که در زمــان امیــر شــهید
اعمار شده بود ،بتاراج رفت .اما با جود همه مصیبت هائی که اقـوام مختلـ

بــاالی

یکدیگر ردند ،هیچوقت به ناموس یکدیگر چش نداشتند دست درازی نکردنــد.
همچنان به نمایندگی های د لت های خارجی مامورین نها ،تعرض بــی احترامــی
صورت نگرفت .از همین سبب مردم افغانستان به مهمان نوازی حفاظت از نــاموس
خود در جهان شهرت دارند.
در گیر دار شوب در مشرقی ،تعدادی از افغانها که رهبری نها را محمد گــل خــان
مهمند سید حسن خان کنری بعهده داشتند ،د ر ه جمع شدند تــالش هــا بــرای
فر نشاندن دشمنی های خانگی

ردن نل در منطقه را غاز کردند .یکــی از کــار

های با ارزش این گر پ هشدار به د لت انگلیو بود کــه منبعــد بــد ن اجــازه طیــاره
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هایش داخل خاک افغانستان نشود چون دالیل بسیاری مبنی بر دخالــت غیــر مســتقی
انگلیو ها دربر افر ختن تش نفــاق خانــه جنگــی در بــین افغانهــا جــود داشــت.
اگرچه تعداد اشخاصی که دراین گر پ برای ردن صلح ثبــات تــالش میکردنــد،
بسیار ک بــود ،بــا نهـ فعالیتهــای نهــا بــا در نلرداشــت اینکــه در کابــل بچــۀ ســقو
حکومت میکرد در قندهار امان الله خان د باره بر تخت شاهی نشسته بــود ،جنــبش
زاد

طن پرستانه بحساب میرفت .از جملۀ فعالیتهای مه ایــن گــر پ پخــش ایــن

اعالمیه بود:

ع
" به اطالع تمام د ل ملل عال مخصوصآ د ل معلمۀ که با ملــت افغانســتان داخــل
قرارداد های د ستانه شده اند ،رسانیده میشود که تمــام معاهــدات د ســتانۀ سیاســی
حربی اقتصادی که در عهد حکومت امان اللــه خــان بــین افغانســتان د ل متحابــه
عقد گردیده ،از نجا که این معاهدات با میل موافقت تمام ملت انجام شده ،جــود
اختالالت

شوب کنونی خللی به این معاهدات نرسانیده بــه دیــدۀ قــدر احتــرام

دیده میشود .برای مصؤنیت این ر ابط اعالن میکنی که اگر بچۀ سقا یا امان الله خــان
یا علی احمد خان یا دیگر مدعیان سلطنت بخاطر منافع شخصــی خــود قــرارداد هــای
جدیدی را با یکی از د ل همسایه عقد کنند که منــافی زادی تمامیــت حاکمیــت
استقالل افغانستان باشد ،ملت افغانستان هیچگاه همچو قرارداد را نمی پنیرد تا پــای
جان ریختن خون خود به مخالفت با ن برمیخیزد .لــنا از تمــام د ل معلمــۀ عــال
تمنا میکنی که بعد از این اعالن الی خت انقالب از دخالت در امور سیاســت داخلــی
ما اجتناب نمایند".
گر پ محمد گل خان مهمند سید حسن خان کنری نتوانستند دائــرۀ فعالیــت هــای
خود را سعت بخشند تعداد بیشتری را جنب کنند چــون دشــمنی هــای خــانگی
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عدم اعتماد مردم به نها که صاحب منصبان د رۀ امان الله خان بودند ،همــه کوشــش
های این گر پ را عقی ساخت زمینه برای فعالیتهای بچــه ســقو در ســمت مشــرقی
ماده شد .علی احمد خــان هـ بعــد از چنــدی حســب خـواهش امــان اللــه خــان از
هند ستان بــه قنــدهار مــد .ی بعــد از اینکــه امــان اللــه خــان شکســت خــورد بــه
هند ستان فرار کرد ،برای جمع ری د بارۀ عساکری که در قــالت بــه طرفــداری از
امان الله خان می جنگیدند بعد از محاربه با قوای سقوی معنویات خود را از دســت
داده بودند ،ارد ن منطقه شد ،اما با جود کوششــهای فــرا ان موفــق بــه جمــع ری
عساکر نشد د باره به قندهار مراجعت کرد .در نجا با عبدالعزیز خان زیــر حربیــۀ
عهد امان الله خان مالقــات بکمــک تعــداد قلیلــی خــود را بــرای بــار د م پادشــاه
عبدالعزیزخان را صدراعل اعالن کرد چون میدانست که قوۀ نــدارد تــا بــا عســاکر
سقوی مقابله نماید نمیتواند خارج از ار ص رائی کند ،لــنا تصــمی گرفــت تــا
ع
امنیت ار قندهار را استحکام بخشد .همــان بــود کــه از اقـوام درانــی مخصوصــا
بارکزائی ها تعدادی از رسالۀ شاهی افرادی را برای محافلت دفاع از چهار گوشــۀ
ار

موظ

نمود خود را در داخل ار

های مستحک ار

محصور ساخت تــا بــا اســتفاده از حصــار

چندی بتواند مقا مت نماید .ی درعین زمــان امیــد ار بــود کــه

توسط اشخاص با رسوخ مناطق زمین دا ر ،گرشک ،ارغنــداب دیگــر جاهــا لشــکر
جمع ردی کرده در بیر ن شهر با قوای سقوی داخل جنگ شود .اما درین پــالن
خود ه موفق نشد چون صدراعل

ی عبدالعزیز خان باز ه ماننــد گنشــته صــادق

نبود تخ نفــاق عــدا ت مــی پاشــید بــا فعالیتهــای پشــت پــرده ،کســانی را کــه
میخواستند با علی احمد خان کمک کنند ،از اطرافش د ر کــرد علــی احمــد خــان
ه که میخواست بهرقیمت ممکن نــام پادشــاه بســرش باشــد ،ایــن موضــوع را جــدی
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نگرفت .فردای اعالن سلطنت ،بــین عســاکر ا

قـوای ســقوی زد خــورد صــورت

گرفت عساکر قندهاری بعد از کمی مقا مت از ه پاشیده با عجلــه داخــل ار
شده در نجا محصور شدند .عساکری که در ار

بودند متشکل از اقوام مختلـ

از جمله غلجائی توخی بودند .عساکر مربوط به قوم توخی سه ر ز بعــد از جنــگ،
با قـوای حبیــب اللــه کلکــانی مفاهمــه کــرده در ازۀ ار
کردند .علی احمد خان قتی از موضوع اق

را بــر ی مهــاجمین بــاز

گردیــد کــه عســاکر ســقوی درشــهر

قندهار زیر گنبد چارسو رسیده بودند عبدالعزیز خان صدراعل

زیر حربیۀ ا در

تاریکی شب از راه شکارپور بطرف چمن فرار کرده بود .علی احمد خان خودش بــا
سالح بر اس سوار شده با عساکر بطرف گنبد چارسو رفت اما در راه چنــد نفــر از
همراهان ا کشته زخمی شدند اس خود ا هـ زخـ برداشــت بــزمین افتــاد.
علی احمد خان بطرف محلۀ توپخانه گریخت بخانۀ شخصی در همان اطــراف پنــاه
برد بدینصورت شهر قندهار بدست سقویها سقوط کرد .سرکردۀ قوای ســقوی ســید
محمد خان که یا ر بچۀ سقو بود ،بعد از موفقیت دست به تاراج مال منــال مــردم زد
اشخاص با عزت نامدار را محبوس ساخت در شهر اعالن کرد کــه هــرکو کــه
علی احمد خان را بخانۀ خود پناه دهد یا از شهر بیر ن کند ،خودش بقتــل میرســد،
مال ا غارت میشود خانواده اش محبوس میگردد .صاحب خانــۀ کــه علــی احمــد
خان به نجا پناه برده بود ،ترسیده به ســقویها از جــود ا اطــالع داد علــی احمــد
خان را به سید محمد خان تسلی کرد.
در کابل د لت سقوی از گرفتاری علی احمد خان بسیار مســر ر گردیــده شــیرجان
خان زیر دربار در قصر دلکشاه جشــن بــزر

منلمــی را بنــام جشــن فــتح قنــدهار

ترتیب داد .در شب جشن مهمانان با لباسهای (سموکینگ فراک) که از زمان امــان
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الله خان باقی مانده بود ،اشتراک کردند فتح قندهار با فیر صد توپ اعالن گردیــد.
در همین شب مکتوبی بدست رسید که از جنگ بین سقوی هــا عســاکر غــالم نبــی
خان در مزار شری  ،شکست قوای نبی خان ،قتل پســر بــرادرم حضــرت نورالمشــایخ
بدست عساکر غالم نبی خان حالت فالکتبار خانواده اش خبر میداد( .این خبــر را
یکی از اقوام خودم نوشته بود بعد معلوم شد که حقیقت ندارد) .مکتــوب را گرفتــه
بسوی قصر دلکشاه رفت  .در قصر ضیافت بزرگی برپاشده قیافۀ تعدادی از مهمانان
با لباسهای ار پائی دیدنی بود .از شخصی سرا ملک محسن الی کابل را گــرفت
گفت بگوئید که حضرت صاحب کابل مده تا شما را مالقات کنــد .ملــک محســن
مده با احترام گفت :بفرمائید بحضور امیر صاحب مشرف شوید .گفــت  :حبیــب
الله خان بمجلو طرب تشری

دارند من داخل مجلــو نمیشــوم امــا بــا شــما کــار

خصوصی دارم .بعد به یکی از اطاقهای قصر رفتی

قبل از نکه مــن ســخن را غــاز

کن ملک محسن گفت :حضرت صاحب ده ر ز میشود که من بشما بــدگمان شــده
ام .پرسیدم :سبب بدگمانی شما چیست؟ گفت:
"جاسوسها برای امیر صاحب غازی احوال رسانیده اند که شما خیال پادشــاهی داریــد
من از راه اخالص محبت بشما عرض میکن که این خیــال را از ســر خــود بیــر ن
کنید حال که خدا ند پادشاهی را به امیرصاحب غازی داده شما چرا در کــار هــای
خدا ندی مداخله میکنید؟ گفت :
"این خبرها حقیقت ندارد اگر من خیال پادشاهی را میداشت  ،بعد از ســقوط عنایــت
الله خان که ار

در اختیار من بود ،دعوای پادشاهی میکــردم امــا مــن قــدر قیمــت

تخت پادشاهی را خــوب فهمیــدم هیچگــاه ایــن خیــال در خــاطرم خطــور نمیکنــد.
عجیب است که شما ه مرا دشمن خود میدانید ،امــان اللــه خــان هـ همــین فکــر را
349

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

میکرد غالم نبی خان ه که یکی از هواداران امان الله خان است ،بخاطر اینکه مــرا
معا ن شما میداند ،برادرزاده ام را بقتل رسانید حــاال شــما ایــن مکتــوب را مالحلــه
کنید .ملک محسن مکتوب را گرفت بعد از مطالعه گفت:
"ازین موضوع متاثر شدم همین حاال از امیــر صــاحب فرمــان میگیــرم بــرای میــرزا
محمد قاس خان رئیو تنلیمۀ مزار شری
حبو رها نموده بکابل بفرستند.

میفرســت تــا خــانوادۀ بــرادرزادۀ تــان را از

باز ه خواهش میکن در مجالو خود احتیاط

کنید تا جاسوسان از طرف شما اخبار غلط را بحضور امیر صاحب عرض نکنند".
چند ر ز بعد علی احمد خان چند نفر از رفقایش را محبــوس بکابــل ردنــد .ر ز
د م بعد از گرفتن اجازه از حبیــب اللــه خــان بدیــدن ا رفــت  .علــی احمــد خــان در
محبو با زنجیر های هنین بدستها پاها ،ر ی زمین خوابیده بود تا سنگینی زنجیرهــا
را کمتر حو کند .همین که مرا دید خواست بلند شود اما من بسرعت پــیش رفتــه ا
را در بغل گرفت  .بعد از احوال پرسی از احوال اعضای خانوادۀ خــود کــه در خانقــاه
زندگی میکردند پرسید .گفــت  :همــه ســالمت هســتند از طــرف نهــا خــاطر جمــع
باشید .گفت :از خدا ند میخواه تا مرا توفیق دهــد کــه احســان شــما را ادأ نمــای .
گفت  :شما خود را ناراحت نکنید ،من اینکار را حسب ا امر اســالم عــادت اجــداد
خود میکن  .بعد از چند دقیقه از اطاق ی بیر ن شده از عبدالغنی خان قلعه بیگی
که با من بود ،خواهش کردم تا اجازه دهد برای علــی احمــد خــان رفقــایش قاضــی
عبدالشکور ،مولوی عبدالواســع خــان عبــدالغفارخان خنــد از خانقــاه فــرش ،جــای
خواب طعام بفرست

ا ه قبول کرد .از همانر ز تــا قتــی کــه علــی احمــد خــان

کشته شد ،برای خودش رفقایش از خانقــاه مجددیــه طعــام فرســتاده میشــد .بعــد از

350

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

حد د یکماه حسب حک حبیب الله بچۀ سقأ علی احمد خان ،کسی که تــا دم خــر
از ادعای سلطنت نگنشت در این راه سر خود را بباد داد ،ذریعۀ توپ شهید شد.

351

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

آغاز جن ها در صفحات شمال افتانستان
همزمان با حواد قندهار جنگ در مناطق مزارشــری

اطــراف ن از طــرف غــالم

نبی خان پسر غالم حیدر خــان مشــهور بــه سپهســاالر چرخــی بــا قـوای ســقوی غــاز
گردید .ی مرد شجاعی بود در ا اخر سلطنت امان الله خــان بحیــث زیــر مختــار
ا فغانستان در پاریو مقرر شد اما نام غالم نبی خان در حین جنگهای قوای امــان اللــه
خان با سقویها در غزنی ،زبانزد مردم شد همه ازینکه ی از راه ر سیه بــه افغانســتان
مده در صفحات شمال مقابــل قـوای ســقوی میجنگــد ســخن میگفتنــد .در ا ائــل
کسی این خبر را تصدیق نکرد اما بعد معلوم شد که ی با سالح جدید قوای مجهز
داخل افغانستان شده جنگ با سقویها را غاز کرده است .اهالی منطقه در اطــراف
ا تجمع کرده از پشتیبانی میکنند .ی بعد از د ســه ر ز جنــگ ،قـوای ســقوی را
(کلفــت) شکســت داده بطــرف د لــت بــاد پیشــر ی کــرد .امــا کســی
درمنطقــۀ ِ

نمیدانست که ا برای کی خدمت میکند هدفش چیست .بگمان من بعــد از نکــه
امان الله خان از کابل فرار کــرد در قنــدهار د بــاره ادعــای پادشــاهی نمــود ،غــالم
صدیق خان برادر غالم نبی خان که در ن قت زیــر خارجــه بــود بــه د ل متحابــه از
پادشاهی د م امان اللــه خــان اطــالع داد از زیــر مختارهــای افغانســتان در ممالــک
مختل

خواست که سلطنت د م امان الله خان را قــانونی معرفــی کننــد ،از جملــه بــه

غالم نبی خان که در سفارت افغانستان در پاریو ایفای ظیفــه میکــرد .چــون غــالم
نبی خان چندی سفیر افغانستان در ر ســیه بــود در بــین رجــال ن مملکــت د ســتان
زیادی داشت از طرف دیگر چون امــان اللــه خــان انقــالب حبیــب اللــه کلکــانی را
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دسیسۀ انگلیسها میدانست

مدن محمد نادرخان (نادر شــاه شــهید) بــه افغانســتان را

ه از همین رهگنر تصور میکرد ،امکان دارد که غالم صدیق خان دیگر سیاســیون
ن زمان سنجیده باشند که باید از ر سیه کمک گرفت .اگر این نلریه درست باشد،
گرفتن کمک از ر سیه در ن زمان افغانســتان را بــه میــدان کشــمکش هــای سیاســی
انگلیو ر سیه تبدیل کرد .بهرحال غالم نبی خان بکمک مسلمانهای تــرکمن کــه
در ر سیه زندگی میکردند منصب داران ر ســی ،بــا اســلحه طیــارات جنگــی ارد
خاک افغانستان گردید در خالل پانزده ر ز توانست که قسمت زیادی از صــفحات
شمال را تصرف نموده قوای سقوی را شکست دهد .تشریح مفصل این ا ضاع کــه
در ا ل منجر به شکست سقویها بعد شکست فرار غالم نبی خان شد در کتــاب
ع
(بحران نجات) درج گردیده ،عینا نقل میشود:
ع
ازه شد که ر سها میآیند در خاک ما داخــل میشــوند.
" دفعتا در شهر مزار شری
این ازه در تمام طبقات مردم جوش خر ش زیاد تولید نموده از هر طرف جوقــه
جوقه جمع شــده خـواهش مدافعــه از خــاک طــن را مینمودنــد حینیکــه افســرهای
شد

سقوی عدۀ کافی را بطرف بندر قچه سوق داد ،حقیقت مسئله برای مردم کش
ع
زیرا دفعتا در دیوار های شهر اعالنات متعددی از طرف غالم نبی خان دیــده شــد کــه
مدن خود را با اقوام ترکمن بربری برای اخراج سقویها اشعار داشته بود .غــالم نبــی
(کلفت) که یک قطعه عسکری بود ،داخــل شــده
خان در هجوم ا ل خود در نقطۀ ِ

بعد ازینکه نجا را گرفت ،چهار شب توق کــرده (د لــت بــاد) را متصــرف شــد.
ع
سقویها که ترتیبات خود را در بلخ گرفته بودند بواسطۀ این پــیش مــد مجبــورا بطــرف
د لت باد مدند.
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 ۳۰حمل – محاربه در منطقۀ سلطان خواجه لی جاری شده در نتیجه افـواج ســقوی
شکست یافتند .بعد از این شکست سقویها – عسکرغالم نبی خان حملۀ منلمی را بــر
شهر مزار شری

از طــرف (در ازۀ ســیاه گــرد) ترتیــب نمــوده در  ۲ثــور محاربــه از

هرطرف بشدت جاری شد .در خرهــای ر ز ،قـوای ســقوی مشــتت شــده عســاکر
غالم نبی خان شهر را متصرف شدند .گویا حکومــت ســقوی از مزارشــری

ســقوط

کرده نائب الحکومــه رئــیو تنلیمــه پــا برهنــه فــراری شــدند .در در ن شــهر بــه
استثنای د صد نفر عسکر که در داخل خزانه محصور شده بودند ،دیگر اثری از نهــا
نمانده بود این د صد نفر ه بالخره دستگیر شدند .گرچــه از طــرف داخــل شــهر
غالم نبی خان مطمئن شده بود اما در اطراف هنوز ثــار مقا مــت ظــاهر بـود چنانچــه
چند بار بین قوای غالم نبی خان بعضی مهاجمین بــرخالف ا  ،محاربــه اقــع شــد.
خرین مقا مت از طرف رئیو تنلیمۀ سقو بــود کــه بــا د هــزار نفــر کــه از (ایبــک
تاشقرغان) جمع کرده بود بر مزارشری

هجوم رد لی بعد از مقابلۀ مختصر سقویها

شکست خوردند .این ضعیت الی  ۱۸ثور د ام داشت که ســقویها طرفــداران شــان
هــرر ز یــک محاربــه کــرده بعــد از دادن تلفــات شکســت میکردنــد ....قتــی کــه
ع
اطالعات مزار شر ی به بچۀ سقو میرسد ،فورا یــک قـوای بزرگــی بزیــر قیــادت ســید
حسین عدۀ از منصب دارها که با جبر شدت از شش کر هی کابــل کوهــدامن
جمع کرده تعداد نها به چهار هزار میرسید ،تشکیل داده بســمت مزارشــری

اعــزام

نمود .در حد د شهر ایبک بین قوای غالم نبی خان قوۀ سقوی مقابلۀ شدیدی اقع
شده قوای سقوی شکست خورده با خیلی بی انتلامی پاشان گردید .سید حســین
با یکعده نفری در این گیر دار خود را از میدان کناره کرده بطرف بدخشان رفت .از
بدخشان چند حملۀ شدید کرد لــی موفــق نشــد .تــا  ۸جــوزا نفــوذ غــالم نبــی خــان
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ع
بهرطرف جاری بود در هرجا که ثار سقویها بود یا کدام جمع ری میشــد ،فــورا
با حرارت جدیت تمام خود را رسانیده قوای مخال

را منهزم پاشان میســاخت.

در کابل اغلب حصه های مملکت ازۀ عملیات ا رسیده چش امید همه کــو
بطرف مزار شری

بود که ممکن است مملکت بمجاهدت این سمت ازیــن فالکــت

نجات یابد.
در  ۹جوزا در همین جوش خر ش بلکه در عال امیــد اری ملفریــت تلگرامــی
از طرف غالم صدیق خان که سابق سرمنشی بود ،برای غالم نبی خان با این مضــمون
رسید( :امان الله خان از خاک خارج شــد – شــما هـ بایــد از خــاک خــارج شــوید).
متعاقب رسیدن این تلگراف غالم نبی خــان مجلســی منعقــد نمــود مســئله را مطــرح
مناکره گناشت .در مجلو منکور اغلب بدین رای دادند که این خدمت نــه بــرای
شخص امان الله خان بلکه برای مملکت است پو بــه هــیچ صــورت نبایــد از خــاک
خــارج شــد .امــا عــدۀ اقلیــت دیگــر طرفــدار بر مــدن شــدند .بدبختانــه در نتیجــۀ
مناکرات فکر اخیر تصویب شد در شب  ۱۰جوزا غالم نبی خان هشت لــک ر پیــه
دیگر اموال قالینهائی را که حمل نها ممکن بود با خود برداشته با جمعیت خود
از راه تپۀ کشیر (نزدیک مرز ر سیه) ر انــه شــده ر ز جمعــه بخــاک ر ســیه داخــل
گردیدند "....پایان تبصره مول
من با نلر مول

کتاب بحران نجات.

کتاب بحران نجات در مورد نچه در مزارشری

اقع شــد ،موافــق

نیست  .من فکر میکن که غالم نبی خــان حســب هــدایت امــان اللــه خـان بــا ر ســها
مناکره کرده توسط افراد ترکمن نجا تحت قیادت منصب دارهای ر سی این قوه
را تشکیل داده داخل افغانستان گردید ،گــر نــه طیــاره هــا را کــی هــدایت میکــرد
نهمه اسلحه را از کجا از کدام مدرک پولی بدست رده بود؟ باز چطور بمجرد
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فرار امان الله خان به ی تلگرام رسید که جنگ را خاتمه دهد ،در حالیکه در جنــگ
با بچه سقو َبرنده شده بود قسمتی از مناطق شــمال را از دســت نهــا بیــر ن کشــیده
بود ،اکثریت مردم برای نجات طن با ا همراه بودند ،خودش ه مدعی سلطنت بود
هوای پادشاهی را در سر میپر رانید .با نه بمجردیکه برایش پیغام فرستاده شد کــه
امان الله خان افغانستان را ترک کرده ،ا ه بد ن هیچ دلیلی د باره به ر ســیه رفــت.
بنلر من مدن عساکر ترکمن از ر سیه به افغانستان بخاطر غالم نبی خــان نبــود ،بلکــه
بخاطر کمک به بازگشت امان الله خان بود از غالم نبــی خــان اطاعــت نمیکردنــد.
نها تا قتی که ماموریت داشــتند ،جنگیدنــد

قتــی از تلگــرام امــان اللــه خــان خبــر

شدند ،بنا بر امر ر سها دست از جنگ کشــیدند غــالم نبــی خــان هـ مجبــور شــد
همراه با نها از افغانستان خارج شود .دلیل فرستادن تلگرام به غالم نبی خان هـ ایــن
بود که قتی به هند رفت خود را به انگلیسها تسلی کرد ،هــدفش رســیدن بــه ایتالیــه
بود تا با موسولینی به توافق برسد از نجا زادانه با ر سها بتماس شده بکمک نهــا
از راه شمال د باره داخل افغانستان شــود انگلیســها چــون از ایــن هــدف ی گــاه
بودند به امان الله خان گفتند کــه ی نمیتوانــد بــه اختیــار خــود تصــمی بــه مســافرت
بگیرد ،چون غــالم نبــی خــان حســب ا امــر ا از ر ســیه در ســمت شــمال افغانســتان
فعالیتهای خود را غاز نموده این کار پای ر سها را در افغانستان باز میکند باعــث
میشود تا برای انگلیسها در منطقه مشکل خلق گردد .لنا تا زمانی که غالم نبی خــان
قوای ر سیه در صفحات شمال باشد ،امان الله خان تحت نلر انگلیسها خواهد بود.
بهمین دلیل امان الله خان از طریق غالم صدیق خان بــه غــالم نبــی خــان حکومــت
ر سیه اطالع داد تا از افغانستان خارج شوند .من ادعای مؤل

کتاب بحران نجات

را در قسمت اینکه غالم نبی خان پول اموال را باخود برده اســت ،تائیــد یــا تکــنیب
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نمیکن چون درین قسمت معلومات ندارم ،تنهــا خدا نــد متعــال گــاه بــر همــه چیــز
است.
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اوضاع افتانستان در زمان پادشاهی حبیب الله
کلکانی
گردانندگان اصلی د لت حبیب الله (خادم دین رسول الله – امیر غازی) عبارت بودنــد
از شیرجان خان زیر دربار ،عبدالغفور خان تگابی ،عطاالحق خــان ،عبدالقــدیر خــان
تره کی ،محمد اعل خان ا پیانی ،غالم حضرت قره باغی چند نفر دیگر .نها بــه
حبیب الله فهماندند که سلطنت تنها منحصر به جود یک پادشــاه نیســت بایــد زرأ
تعیین شود اشخاص تعلی یافتــه متمــدن کــه در زمــان امــان اللــه خــان ماموریــت
داشتند به نها اعتماد داری  ،در رأس کار ها مقرر شوند .حبیب الله ه مشورۀ نها
را قبول کرد امر داد تا کابینــه تشــکیل شــود .عــال ه از ن مجلســی بــه نــام مجلــو
تنلیمۀ امور افغانستان تشکیل گردید .کابینه شامل اشخاص ذیل بود:
حمید الله برادر پادشاه ،معین السلطنه ملقب به سردار اعلی ،سید حسین نائب السلطنه
زیر جنگ ،مال قسی خند قاضی القضات ،عطــاالحق خــان بــرادر شــیرجان خــان
ع
زیر خارجه ،عبدالغفور خان تگابی زیر داخله ،شیر جان خان ظاهرا زیر دربــار امــا
در اصل صدراعل با اقتدار همه کارۀ حکومت ســقوی ،میــرزا مجتبــی خــان زیــر
ع
مالیه ،ملک محسن ظاهرا الی کابل اما در اصل حاک خود مختار ،سید محمد خــان
ع
برادر ملک محسن یا ر پادشاه ....چون هیئت زرأ راسا تحت فرمان پادشــاه بــود،
احتیاج بــه تعیــین صــدراعل دیــده نشــد .منصــب زارت عدلیــه بــه منصــب قاضــی
القضات تبدیل شد

زارت معارف الغا گردید .شیر جان خان یــک فرمــان بــه اسـ

پادشاه به همه د ائر د لتی به این مضمون فرستاد:
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"برای همگی مامورین حکومت خداداد امر ارشاد میشود که ینده جمیــع احکــام
فرامینی که از حضور االی ما صادر میگردد باید به امضای عالیقــدر جاللتمــاب شــیر
جان خان زیر دربار حضور مزین باشد اگر کدام فرمان بد ن امضای زیــر دربــار
به یکی از د ائر حکومتی برسد ،ن فرمان قابل تعمیل نیست اگر حسب ن اجراات
شده بود البته ن شخص مجازات میشود ".بعد از صــد ر ایــن فرمــان ،شــیرجان خــان
پادشاه اصلی حبیب الله بچه سقو پادشاه ظاهری افغانستان ،شــر ع بــه تنلــی د ائــر
حکومتی کردند چون تمام الیات کشور بجز از منطقۀ کوچک جــاجی در ســمت
جنوب ،پادشاهی بچه سقو را قبول کــرده بودنــد ،لــنا د لــت ی مجبــور شــد تــا بهــر
ع
الیت حکام قضات را بفرستند کــه عمومــا متشــکل از مــامورین د رۀ امانیــه بــود
شامل فیض محمد خان سابق زیــر معــارف ،غــالم محمــد خــان ردک ســابق زیــر
تجارت ،شیر احمد خان سابق رئیو شورا میشد .مجلو تنلیمــه هـ شــر ع بکــار
کرد

زیر دربار شیر جان خان میخواست ایــن مجلــو را بــه ار پائیــان بنــام مجلــو

شورا یا مجلو نواب معرفی کند به ملل دنیــا بفهمانــد کــه ســلطنت ســقوی قــانونی
است ملل دیگر باید حکومت را برسمیت بشناســند .از طــرف دیگــر عطااللــه خــان
زیر خارجه به نمایندگی های افغانستان در خارج کشور تلگراف فرستاد تا به ظــائ
محولۀ خود ادامه دهند به د ل متحابه یــاد ری کننــد کــه در طــرز حکومــت هــیچ
تغییری ر نما نگردیده بلکه تنها پادشاه جدید در افغانستان بــر تخــت نشســته اســت،
این موضوع در دیگر ممالک نیز بعد از هر انقالب ممکن است اقع شود .این تــدبیر
شیر جان خان مؤثر اقع شد مردم تا اندارۀ احساس رامش کردند زندگی بــه ر ال
عادی خود برگشت .اما تعدادی از ارکان سقویها د باره عــادات ســابق را تکــرار بــه
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غارت تاراج اموال مردم باج گیری از تجار غــاز کردنــد حتــی گر هــی از نهــا
تصمی به دست درازی بناموس دیگران گرفتند.
یکر ز شیرجان خان از من خواهش کرد تا شامل مجلو تنلیمــه شــوم .جـواب دادم
که نمیتوان هیچ یک از ظائ

د لتی را قبول کن اما برای یکبــار بحیــث مهمــان در

مجلو شرکت میکن  .فــردای نــر ز بمجلــو حاضــر شــدم حــد د نیمســاعت بــه
مناکرات اعضای ن گوش کردم از طرز صحبت بی خبری نها از مسائل د لتــی
بسیار ناراحت شدم اما سکوت اختیار کردم .رئیو مجلو محمد اعل خــان از مــن
پرسید که یا طرز برگزاری مجلــو طریــق مــناکرات را پســندیده ام .گفــت خیلــی
خوب است میخواه نلر خود را به زیر صاحب دربار ذریعۀ تیلفون ابــال نمــای .
رئیو مجلو با مســرت تیلفــون را رد .شــیرجان خــان پرســید کــه بنلرتــان مجلــو
چطور است؟ گفت بسیار اعلی امــا میخـواه بعضــی نـواقص ایــن مجلــو را برایتــان
بگوی تا تکمیل گردد .با مسرت جواب داد بفرمائید .گفت :
"اگر چند رأس گا

خر با کمی کاه چند قفو کبک بودنه به مجلو بفرستید،

اقعیت این مجلو را تکمیل میکند چون اکثر کسانی که دریــن مجلــو اظهــار نلــر
میکنند تجربه ای جز نگهداری از حیوانات پرنده ها ندارند ".شــیر جــان خــان کــه
زردگی از صدایش هویدا بود ،گفت :فعال همین اشخاص موجود هستند

قتــی بــا

شما مالقات کردم کیفیــت موضــوع را برایتــان شــرح خـواه داد .در همــین مجلــو
کسانی مثل فیض محمد خان شیر احمد خان

زیر تجارت زمــان امــان اللــه خــان

ه جود داشتند اما نه تنها کسی به نلریات نهــا قعــی نمــی گناشــت بلکــه نهــا را
التی می نامیدند .با جود ن ه این اشخاص به سقویها چاپلوسی میکردند.
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تعداد مهمانانی که قبال در خانقاه مجددیه زندگی میکردند ،کمتر شده بود چــون بعــد
از نکه سید حسین تعدادی را بز ر از نجا با خود برد ،دیگــر کســی احســاس امنیــت
نمیکرد ناچار بخانۀ اقوام خود رفتند ،تنها عائلۀ علی احمــد خــان ا الدهــایش کــه
حد د پانزده نفر میشدند ،هنوز ه در خانقاه زندگی میکردند .منه گاهگاهی بــرای
مشورت به ار دعوت میشدم .درخالل یکی ازین ر زها شــیرجان خــان بــه گلخانــۀ
ار

مد کاغنی را که در دست داشت به حبیب الله داد گفت:

"حسب االمر امیر صاحب فعال نام همین اشــخاص را کــه بفکــرم رســیده بحضــورتان
تقدی میکن تا هرچه امر از دربار صادر شود اجرا میگردد ".حبیب الله گفت:
"این اشخاص همگی از دین اسالم خارج شده مرتد کافر هســتند ،بــرای اینکــه در
افغانستان د باره اینطور افکار عقاید سرایت نکند باید ایــن اشــخاص بقتــل برســند".
شیر جان ه با امیرصاحب غازی موافقت نمود خواست کــه حکـ قتــل یکعــده از
اشخاص مسلمان بیگناه را نوشته امضا نماید بدین ترتیــب بــه بهانــۀ اینکــه کــافر
شده اند ،افغانستان را هسته هسته از جود تعلی یافته ها پاک سازند .با کنجکــا ی
به اسامی نگاه کردم دیدم که نامهای اشخاصی کــه افغانســتان بــه نهــا نیــاز خواهــد
داشت ر ی کاغن نوشته شده بود .فکر کردم که اگر اینها کشته شوند خسارۀ جبــران
ناپزیری به کشور میرسد ازین ر شیرجان خان را مخاطب ساخته گفت :
"این اشخاص را چرا بقتل میرسانید؟ گفت :شما این اشخاص را نمیشناسید .همگــی
نها از دین اسالم خارج شده بعضی به منهب دهریت بعضی به مــنهب بلشــویکی
(کمونیزم) گر یده شده اند باید صحنۀ مقدس این خاک از جود نها پاک شود".
ع
فکر کردم که اگر دفعتا مانع ایــن اقــدام شـوم شــاید ا بصــورت فــوری نــان را بقتــل
برساند لنا پرسیدم:
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"یقین دارید که مملکت از جود همچو اشخاص پــاک میشــود یــا اینکــه ماننــد اینهــا
اشخاص دیگری ه جود دارد؟" گفــت :مثــل اینهــا در طــن اشــخاص دیگــر هـ
جود دارد .گفت :
"منه کسانی را درین شهر دیگر مناطق کشور میشناس که از راه اسالم برگشته انــد
بیشتر شان سزا ار قتل هستند اما باید فکر کنید که د لت شما تا هنوز تمام مملکــت
را تسخیر نکرده در گوشه کنار کسانی مثل اینها شر ع به مقابله با حکومــت شــما
کرده اند شاید بهمین ز دی با د لت داخل محاربه شوند .اگر شما این اشــخاص را
از بین ببرید ،دلیل محکمی بدست دیگران خواهید داد تا به ملت بگوینــد کــه د لــت
حبیب الله همینکه بقدرت رسید ،اشخاص تعلی یافته کاردان را بقتل میرساند تــا راه
را برای چند نفر راهزن صاف نماید .نوقت دشمنان شما زیاد شده عمــوم ملــت از
شما متنفر خواهند شد .بنلر من اگر بعوض مجازات ،با ایــن اشــخاص از مــدارا کــار
بگیرید برای حکومت خود شما مفید خواهد بود چون جود این اشخاص بــرای شــما
هیچ ضرر رسانیده نمیتواند اما کشتن شان دریــن قــت بســیار مضــر اســت .بــاز اگــر
میخواستید ،هر قت میتوانید اینکار را کنید چون این اشخاص همه در کابــل تحــت
نلر شما هستند ".حبیــب اللــه شــیرجان خــان نلــرم را قبــول کردنــد پادشــاه رق
اسامی را پاره کرد .منه از لط

خدای بزر

ممنون مشــکور شــدم کــه توانســت

باعث نجات زندگی یک تعداد از هموطنان شوم .اما در بین اسامی کسانی بودند کــه
با جود موافقت با نلر من ،بازه د لت سقوی میخواســت نهــا را بقتـل برســانند .از
جمله میتوان ازاین اشخاص نامبرد :فیض محمد خان پسرغالم نبی خان نائــب ســاالر
ساکن کوهدامن ،عبدالهادی خان دا ی ،عبدالحسین جــان پســر ســردار عبــدالعزیز
خان .بخانه مدم به سردار عثمان خان احوال فرستادم تا به عبدالحسین جان بگوید
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که با عبدالهادی خان از کابل فرار کنند .نها ه بطرف مشرقی فرار کردند تا بعد ها
طن گردند.

مصدر خدمات شایسته ای برای ملت

در همان ر ز ،شیرجان خان رقۀ دیگری را ه که در باالی ن (فرمان پادشاهی) نوشته
شده بود ،به حبیب الله داد تا ُمهر کند .از کیفیت موضوع پرسیدم .جواب داد:
"شب گنشته با امیر صاحب چند نفر از اشخاصیکه ما به نها اعتماد داری راجع بــه
ع
ادارۀ امور مملکت مشوره کردی متفقا تصمی گرفتی تا یک شخص بــا نفــوذ را در
ادارۀ مملکت داخل ساخته از شخصیت ا در بین ملت افکارش استفاده نمائی .
بهمین سبب از جناب محمد نادرخان زیر مختار سابق افغانســتان کــه هـ اکنــون در
پاریو زندگی میکنند همه میدانی که با امان اللــه خــان هـ مخــال
کردی تا بکابل بیایند به منصب بزر
مستفید گردد .اما چون از مدن ا

بــود ،دعــوت

مقرر شوند تــا د لــت از افکــار مثبــت ا شــان
اینکه پیشــنهاد مــا را قبــول میکنــد بــا مــا متفــق

میشود یا نه اطمینان نداری  ،لنا بــا اتفــاق رأ شــما را انتخــاب نمــودی  .اینــک امیــر
صاحب امر فرمودند تا فرمان کالت پادشاه را بــا اسـ شــما نوشــته بعــد زمــام امــور
مملکت را بدست خود گرفته بحیث کیل امیر غازی مشغول بکــار شــوید ".هنــوز از
این پیشنهاد در حیرت بودم کــه حبیــب اللــه د ُمهــر را از جیــب خــود کشــید .ر ی

ُمهربزر (خادم دین رسول الله امیر حبیب الله) ر ی ُمهر کوچکتر(امیرحبیب اللــه)
حک شده بود .هر د ُمهر را ر ی میز گناشت بعد بمن گفت:
"من کجا فهمیدن کارهای سلطنت کجا ،اینک شما میدانید پادشاهی ".بعد خواست
فرمانی را که شیرجان ترتیب کرده بودُ ،مهر کند .من که غافلگیر شده بودم حو کردم
که نام کالت بچه سقو برای سنگین است گنشته از ن اگر حبیب الله نمیتواند جلو
راهزنان را که حاال به منصب های بزر

مقرر شده اند ،بگیرد ،پو من منحیث کیل
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چگونه مانع نها شده میتوان چون قوۀ اجرائیه ای در اختیار نخواه داشت همه با من
دشمن خواهند شد .گنشته از ن میدانست که د لت سقوی پایدار نخواهد بود خواهی
نخواهی بز دی اشخاص تعلی یافته کاردان ارد میدان میشوند تا سقوی ها را شکست
دهند .چنانچه ه اکنون درهر گوشۀ مملکت شورشهائی براه افتاده که عنقریب به نتیجه
خواهد رسید ،پو عاقالنه نیست که کالت حبیب الله را قبول کن  .از طرف دیگر
میدانست که شیر جان خان چرا به این مسئله موافقت کرده است چون هدف اصلی ی
این بود که ا ل خار های پیش پای خود یعنی سید حسین ،ملک محسن ،سید محمد
دیگران را بجان ه اندازد تا یکدیگر را از بین ببرند بعد خودش بهر طریقی که ممکن
است بچه سقو را سر به نیست کند زمام امور را بدست گیرد .ا میخواست برای عملی
نمودن این پالن از من استفاده کند مرا بحیث کیل پادشاه مقرر کند تا به کمک من
راهزنان را از کار موقوف در صورت لز م حبو نماید .لنا به حبیب الله ،قبل از نکه
فرمان را ُمهر کند گفت :
"من دم فقیری هســت

از امــور مملکــت داری چیــزی نمیــدان

ایــن بــار گــران را

نمیتوان بد ش خود حمل کن  .بنابر ن این ظیفــه را قبــول کــرده نمیتـوان  ".بعــد از
ادای نماز موضوع را ادامه داده به شیر جان خان گفت که من نمیتـوان ایــن ظیفــه را
قبول کن

خواهش میکن شما ه اصرار نکنید .متعاقب ن نزدیک کرســی حبیــب

الله شده گفت که خواهش میکن مرا معاف نمائید اجــازه دهیــد ایــن فرمــان را کــه
هنوز ُمهر شما بر ن نخورده ،پاره کن  .جواب داد خوب است حاال که شما رضــایت
ندارید ،منه شما را مجبور نمیکن

بعد فرمان را در سبد مهمالت انداخت.
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آغاز شورشها و محاربات محمد نادرخان با سقویها
چندی بعد از پادشاه شدن حبیــب اللــه ،اطرافیــان ی بــه ســه گــر پ تقســی شــدند.
گر پ ا ل توسط حمیدالله برادر حبیب الله ملــک محســن ،گــر پ د م از طــرف
سید حسین تعدادی از حضرات مجددی سمت شمالی اداره میشد .این د گــر پ
نقدر دست به دزدی قتل قتال زدند که مردم بجان مــده دعــا میکردنــد تــا امــان
الله خان باز گردد .گر پ سوم که متشکل از اشخاص تی بود سعی داشت تــا یــک
حزب معتدل عدالت پسند را تشکیل دهد :شیرجان خــان زیــر دربــار ،عبــدالغفور
خان تگابی زیر داخله ،عطاالحق خان زیر خارجه ،محمد کری خــان رئــیو ضـبط
احواالت ،محمد اعل خان ا فیانی ،عبدالقدیر خان تره کی ،غالم حضرت قره باغی
خزانه دارشاهی چند نفر دیگر کــه اســمای شــان را بیــاد نــدارم .ایــن اشــخاص مــی
خواســتند کــه حکومــت ســقوی را د لتــی متمــدن بــدنیا معرفــی کننــد تــا راه را بــرای
برسمیت شناختن د لت همـوار ســازند کســانی مثــل ســید حســین ،ملــک محســن،
عبدالغنی ،پردل سپهساالر ،عبدالحکی خر تی ،محمــد صــدیق منقــه ،مــال کــوچی
سردار خان استالفی را که باعث هتک حرمت ،دزدی اذیت مــردم میشــدند ،از بــین
ببرند افغانستان را برای بقدرت رســیدن خــود هــا مــاده ســازند .ناگفتــه نمانــد کــه
شیرجان خان رئیو این گر پ شخصی بود با درایت دانش ،تعلی یافته ،بــا قــار
که قابلیت پادشــاهی را داشــت یکــی از اشــخاص بســیار بــاهوش افغانســتان بشــمار
میرفت .ی برای اینکه د گر پ دیگر را از حبیــب اللــه د ر کنــد ،ســید حســین را
برای جنگ با غالم نبی خان به صفحات شمال سید محمد را برای جنــگ بــا امــان
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الله خان به قندهار فرستاد .این د نفر مرتکب جنایات متعددی در این الیــات شــدند
اخبار ظل

ست شان از طریق محمد کری خان برادر شــیر جــان خـان کــه رئــیو

ضبط احواالت بود ،بکابل میرسید شیرجان هـ خبــر هــا را بــه حبیــب اللــه دیگــر
ع
اراکین د لت میرسانید .در عین زمان در کابل ملک محســن کــه ظــاهرا الــی کابــل
بود ،هیچوقت پادشاهی حبیب الله را قبول نکرد در همــه جــا میگفــت" :کســی کــه
گا چران من بود حاک من شده نمیتواند" .ی شخصی بسیار ظال

خودخـواه بــود

همواره در شهر کابل مرتکب اعمال قبیح جنایــت میشــد اهــالی را بســتوه رده
بود .یکی از دالیل بیداد این شخص اقعه ایست که همه را تکان داد:
عبدالغفورخان تگابی پسر محمد شاه خان صافی بــود خـواهرش مــادر ســردارعنایت
الله خان بود .عبدالغفورخان یکی از افراد مشهور بــا نفــوذ ســمت شــمالی بحســاب
میرفت شاید اعمال امان الله خان باعث پیوستن این شخص به سقویها شــده باشــد
یا سقویها مجبورش کرده باشند تا با نها همکاری کند .ی که در حکومــت حبیــب
الله کلکانی بحیث زیر داخله مقرر شــده بــود بدرســتی صــداقت ظیفــۀ خــود را
پیش میبرد ،چند بار ملک محسن را کــه الــی کابــل زیردســتش بــود از کــار هــای
ع
خالف منع کرد .اما ملک محسن که حبیب الله را پادشاه خود نمیدانست دائمــا بــه
ا دشنام میداد ،برای اینکه قدرت خود را نشان دهد ،در یکی از شبهای تاریک چنــد
نفر از دزدان زیردست خود را بخانۀ عبدالغفور خان فرستاد تا ا را بخانۀ سردار عنایت
الله خان که حاال محل اقامت ملــک محســن بــود ،بیا رنــد .همینکــه عبــدالغفورخان
یعنی زیر داخلۀ د لت سقوی را دست دهان بسته نــزد ملــک محســن ردنــد ،ی
حک کرد که عبدالغفور خان را از یکی از درختهای با قصر بدار بیا یزند بعــد در
پای همان درخت دفن نمودند .صبح ر ز بعد که حبیب الله خادم دین رسول اللــه در
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مجلو زرأ زیر داخله را ندیــد ،از شــیرجان خــان جویــای احـوال ا شــد .ی هـ
شخصی را بخانۀ عبــدالغفور خــان فرســتاد امــا خبــری از ا نبــود هــر قــدر استفســار
کردند ،اثری از ی نیافتند .ملک محسن غیر مستقی به حبیب الله خادم دین رســول
الله گفت:
"چون عبدالغفور خان خیال انقالب داشت ،شاید در ایــن راه ســر خــود را داده باشــد،
الحمد الله که امیر غازی دیگر خدمتگاران صادق شان موجــود هســتند ،حــاال اگــر
یک زیر داخله نباشد ،نباشد ".همه فهمیدند که الی صاحب کابــل زیــر صــاحب
داخله را به ابدیت فرستاده اما کدام مدرکی جود نداشــت کــه ایــن موضــوع را ثابــت
کند تا زمانی که د لت سقوی سقوط کرد ملک محسن همراهانش کشته شــدند.
بعد با راهنمائی یکی از مالزمــان ی جســد عبــدالغفورخان را از بــا بیــر ن نمــوده
حسب امر محمد نادرخان در هدیرۀ بائی شان در تگاب با احترام بخاک سپردند.
باید یاد ر شد که عال ه از گــر پ شــیرجان خــان اشــخاص بــا درایــت دیگــری هـ
درحکومت سقوی در مناطق مختل

افغانستان ایفای ظیفه میکردند که از ن جملــه

میتوان از عبدالقدیر خان تره کی ،جرنیــل عبــدالرحی خــان کوهســتانی ،خواجــه تــاج
الدین خان چاریکاری ،حضرت عبدالله خان مجددی نامبرد .امــا موجودیــت نهــا
در استحکام د لت سقوی بسیار مــوثر نبــود زیــرا همـواره مــورد اذیــت تهدیــد ســید
ع
حسین ملک محسن قرار میگرفتند .شیر جان خان ظاهرا برای بقــای د لــت ســقوی
بفکر افتاد تا جمعیتی را تشکیل دهد از اشــخاص بــا نفــوذی کــه در خــارج زنــدگی
میکردند با امان الله خان مخالفت داشتند ،دعوت نماید .ی در قدم ا ل با ســردار
شیراحمد خان ،رئیو شورای عهد اما ن الله خان ،سردار فیض محمد خان ،ســردار
شاه محمود خان برادر محمد نادرخان به توافق رسیدند تا از برادر بزرگ حضــرت نــور
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المشایخ صاحب که در هند ستان زندگی میکردند ،دعوت نمایند تا بکابل بیایند .در
عین زمان از محمد نادرخان سابق زیر مختار افغانستان در فرانسه یکی از اشــخاص
با نفوذ کشور که بخاطر مخالفت با امان اللــه خــان از ظیفــه اش اســتعفا نمــوده در
پاری و اقامت داشت ،دعوت کردند تا بکابل بیایند .شاه محمود خان که میخواســت
د لت سقوی را از بین ببرد موافقت کرد کــه از طــرف حکومــت ســقو بحیــث رئــیو
تنلیمه بســمت جنــوبی فرســتاده شــود ســردار احمــد شــاه خــان پســرکاکای محمــد
نادرخان بمعیت سردار عبدالعزیز خان سابق سفیر کبیر افغانستان در ایران ،برای ردن
محمد نادرخان بکابل عــازم فرانســه شــوند .یکنفــر از علمــا هـ بــا پــول هنگفــت بــه
هند ستان بر د از حضرت صاحب نورالمشایخ خواهش کند تا بکابل بیایند.
شیر جان خان با نکه در بسیاری از موضوعات با من مشوره میکرد اما این موضــوع را
از من پنهان کرد چون میترسید که مانع مدن بــرادر بزرگـوارم از هند ســتان شــوم ،امــا
شاه محمود خان این پالن مکنونات قلبی خــود را کــه برانــداختن حکومــت ســقوی
بود با من در میان گناشت .منه هنگام مالقات با شیرجان خان انمود میکــردم کـه
از فعالیتهای ا گاهی ندارم .بعد از چندی یکر ز صبح قبل از طلوع فتــاب ســردار
شاه محمود خان خواهر زادۀ شان سردار اسد اللــه خــان ،پســر امیــر صــاحب شــهید
بدیدن مدند .ا ل فکر کردم که از دست سقویها به خانقاه پنــاه رده انــد .بعــد از
احوال پرسی دلیل مدن شان را پرسیدم .گفت:
"من از طرف د لت برای بدســت ردن قلــوب اهــالی ســمت جنــوبی بحیــث رئــیو
تنلیمه مقررشــده ام ســردار احمــد شــاه خــان هـ بــرای ردن سپهســاالر صــاحب
نادرخان به فرانسه میر د .مده ام که از شما استشاره بگیرم .قدری سکوت کــردم
بعد بطرف اسدالله خان اشاره کردم که به اطاق دیگر بر د .شاه محمود خــان گفــت
368

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

که از طرف اسد الله جان اطمینان میده که جوانی عاقل است .گفــت خــوب اســت
پو نقشۀ خود را بگوئید .گفت:
"میخواه بسمت جنوبی بر م تا مردم را که کورکورانه از ســقویها حمایــت میکننــد از
حقایق ظل

جهل این د لت گاه سازم اگر موفق شوم کــه جمعیتــی را بــر ضــد

سقویها تحریک نمای  ،در همانجا منتلر ر د سپهساالر صاحب میباشـ  .بــه احمــد
شاه خان ه گفته ام که مقصد اصلی ام را به سپهساالر صــاحب بگویــد .اگــر دیــدم
که مردم فریفتۀ سخنان علما خوانینی شدند کــه از طــرف ســقویها پولهــای فرا انــی
برایشان داده میشود ،منه تا قت مدن سپهساالر با حکومت کجدار مریز میکن ".
گفت :
"خیلی خوب است منه ممکن است احواالت مرکز را برایتان بفرست
اجراات خود مرا گاه سازید ".پرســید :مســئله تشــری

شما هـ از

ری حضــرت صــاحب از

هند ستان چطور شد؟ گفت :
"حبیب الله برایشان یک مکتوب فرستاده مصارف مسافرت شــان را پرداختــه اســت.
منه برایشان پیغام فرســتاده ام کــه تــا هنگــام بهــار در هنــد باشــند بعــد از ن از راه
جنوبی داخل افغانستان شوند چون تــا ن قــت رفتــار اعمــال ســقویها در همــه جــا
پخش خواهد شد مردم از خواب غفلت بیدار شده برای رهائی طن ســعی خواهنــد
کرد .در نوقت جود حضرت صاحب در سمت جنــوبی بــودن شــما سپهســاالر
صاحب سبب خواهد شد تا جمعیت بزرگی از مردم بر ضد د لت سقوی تشکیل شــود
طرفداران حکومت کاری را از پیش برده نمیتوانند .انشاالله خدا ند بــزر

ایــن د

نفر را سیلۀ نجات طن از دست جاهالن خواهد ساخت ".شاه محمود خان گفت:
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"منه برای عیال ا الد ها دیگر افراد خاندان خــود گفتــه ام همینکــه بچــه ســقو از
مقصد اصلی ام باخبر شود ،یقین دارم که شما را محبوس خواهــد کــرد .در نصــورت
همین که احساس خوف کردید همگی از زن مرد در شوربازار بــه خانقــاه حضــرت
صاحب پناه ببرید .اینک اسدالله جان را ه

رده ام از حضور شما التجا میکــن

تا مثل همیشه از خانواده های ما حفاظت نمائید ".گفت :
"همینکه ا شان به خانقاه برسند من حتی المقد ر از نهــا محافلــت خـواه کــرد امــا
اگر سقویها بز ر خانوادۀ شما را بخواهند در نصــورت مــن ممانعــت کــرده نمیتـوان .
گفت:
"من یقین دارم که سقویها با شما بی احترامی نمیکنند پناه گزینان خانقاه را زحمــت
نمیدهند ".گفت  :اقعۀ قبل را فراموش کرده اید؟ گفت:
"در ن قت ه به خانمها دختران ما زحمت نرسید من رز میکن که اینبار هـ
از طبقۀ نسوان ما حفاظت کنید .از پسران جـوان علیشــاه خــان ،محمــد نعــی جــان
اسدالله جان موجود هستند .احمد علیخان با من میر د .اگر ازاین سه نفــر محافلــت
نتوانستید

نها را سقویها ببرد ه چندان اهمیت ندارد ،مراد این است که نــاموس مــا

حفظ شود ".بعد خدا حافلی کــردی

فــردای نــر ز ی از طریــق کلنگــار چــرخ

لوگر بطرف جنوبی حرکت کرد.
چند ر زی بد ن کدام اقعه گنشت اما در یکی از ر زهای ماه مبــارک رمضــان کــه
در مسجد نشسته بودم ،احوال مد که شخصی از سمت جنــوبی مــده میخواهــد بــا
من مالقات کرده مکتوبی را بمن بدهد .گفت بگوئید که ا ل مکتوب را بدهــد تــا
بعد از مطالعه ن تصمی بگیرم که یا میخواه با ا مالقات کن یا نه .مکتوب را که
بشکل طومار نوشته شده بود باز کردم با تعجب این جمالت را خواندم:
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ع
"...ما علما مشایخ خوانین اهل حل عقد در سمت جنــوبی خصوصــا در قلعــۀ
غو الدین خان اجتماع نموده برای پادشاهی افغانستان جناب ارشــاد مــآب حقــایق
ع
گاه حضرت نور المشایخ صاحب مجددی را انتخاب نموده دست بیعــت را غیابــا
با ا شان داده ا شان را پادشاه شرعی خود میدانی

چون این اجتماع در ر ز جمعــه

منعقد شده ،اینک امر ز اس حضرت صاحب نــور المشــایخ فضــل عمــر صــاحب را
بلقب پادشاه در خطبۀ جمعه ذکر نمودی  ".بعد از عبارات فــوق تعــداد زیــاد امضــا
ُمهر نشان انگشت در طومار بــود .ایــن مصــادف بــا بازگشــت حضــرت صــاحب از
هند ستان از طریق (گومل) بهمراهــی قــوم ســلیمان خیــل بــه کشــور بــود .مــن از
خواندن این مکتوب بسیار پریشان شده از رنــدۀ مکتــوب تفصــیل خواســت  .ی
جوابداد:
"غو الدین خان همه را به قلعه خود دعوت کرده برایشان گفــت کــه بچــه ســقو دم
جاهلی است که پادشاهی ا دیر د ام نمیکند باعث خواهد شــد تــا امــان اللــه خــان
د باره بر تخت بنشیند در نصورت ،یقین است که از بغض عدا تی کــه بــا طبقــۀ
ر حانیون بزرگان اقوام دارد ،اینبارهمه را بقتل میرساند .لنا ما تصمی گــرفتی بــرای
خود پادشاه انتخاب کنی  .بعد از مجلو همه موافقــه کردنــد تــا از جنــاب حضــرت
صاحب دعــوت نماینــد ...کــاپی همــین مکتــوب کــه بــرای شــما رده ام – بحضــور
نورالمشایخ صاحب در هند ستان فرستاده شده ."...فهمیدم کــه غــو الــدین خــان
چون در بــر رده شــدن رز هــای پــدرش جانــداد خــان کــه پادشــاهی را بــرای خــود
میخواست نتوانســت موفــق شــود چــون مــردم خــودش را هـ بحیــث پادشــاه قبــول
نکردند ،اعالم کرد که پادشاهی را برای خود نمیخواهد بلکــه مــردم بایــد شخصــی را
انتخاب کنند که مورد قبول همه اقع شود .علما ه بعد از مشوره تصمی گرفتنــد تــا
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از حضرت نورالمشایخ صاحب که شخصی بــا نفــوذ بــین مــردم کشــور بــه پــاکی
صفات عالیه اسالمی متصـ

بودنــد ،دعــوت ا را بــه پادشــاهی قبــول کننــد چــون

میدانستند که اهالی قندهار مشرقی صفحات شمال هـ بــه ایشــان بیعــت خواهنــد
نمود .به رندۀ مکتوب گفت :
"اینکار ا ضاع را بدتر خواهد کرد چون بچۀ سقو در کابل امان الله خــان در قنــدهار
ازین موضوع گاه میشوند برای من درینجا بــرای غــو الــدین خــان در جنــوبی
زحمات فرا ان ایجاد میکنند .بنابرین به غو الدین خان بگوئید که این کار در حال
حاضر هیچ فائیده ندارد نباید عملی گردد .این موضوع باید مسکوت گناشته شــود
نام حضرت صاحب بایــد در خطبــۀ ر زهــای جمعــه بــرده نشــود منتلــر باشــند تــا
خودشان به افغانستان بیایند ".ن شخص ه قبول کرد گفت که ســخنان مــرا بــرای
غو الدین خان بازگو خواهد کرد .میدانست که جاسوسهای د لت سقوی همــه جــا
هستند پریشان بودم که اگر این موضوع بگوش نها برسد با مــن چــه خواهنــد کــرد،
اما قتی چند ر ز گنشت خبری نشد فکر کردم شخصی که مکتوب را رده بود،
شاید از طرف خود سقویها بوده باشد خواستند مرا امتحان کنند لی چون مخالفــت
مرا دیدند ،سکوت کردند.
در این ایام سپهساالر نادرخان از فرانسه به هند ستان مد قراری کــه شــنیدم بــا امــان
الله خان موافقت ننمود خواست که خودش داخل اقدامات شده از سمت جنوبی
فعالیتها برای برانداختن سقویها را غاز نماید .برادرش شاه محمود خان ه در منطقۀ
جاجی منتلر مدن نادرخان بود .میدانست که افغانستان بازه شــاهد قــایع خـونینی
خواهد بود از همین سبب نمی خواست که برادرم نور المشایخ صاحب بکابل بیاینــد
نا خواسته با یکی از مدعیان سلطنت اتفاق نموده شــریک قتــل مســلمانان شــوند.
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شاید بهتر باشد که فعال در هند ستان زندگی کنند اگر کدام فکری در مــورد دارنــد
با من در میان بگنارند تــا عمــل کــن  .ایــن موضــوع را بــا مــال عبــدالغنی کــه احـوال
حضرت صاحب نورالمشایخ را از هند ستان بمن رده بود درمیان گناشــت

ا هـ

موافقت نمود که احواالت را به ا شان برساند .ی چند شبی در کابــل بــود بدیـدار
حبیب الله ه رفت .حبیب الله از ی با پــول خلعــت پــنیرائی کــرد مکتــوبی را
برایش داد تا به حضرت نور المشایخ صاحب بدهد که حا ی دعوت ازا شــان بکابــل
بود.

در یکی از ر زهای خر رمضان شری

ع
زمــانی کــه بــه اعتکــاف نشســته بــودم ،دفعتــا

همهمه صداهای عجیبی از خــارج مســجد بگوشـ رســید متعاقــب ن ارجمنــدان
علی شاه جان پسر محمد ســلیمان خــان ،محمــد نعــی جــان پســر محمــد عزیــز خــان
برادرزادۀ سپهساالر نادرخان اسدالله جان پسر امیر حبیب الله خان شــهید بــا حالــت
پریشان داخل پردۀ اعتکــاف شــدند از ســیمای شــان ثــار اضــطراب هویــدا بــود .بــه
حاضرین گفت که از داخل پردۀ اعتکاف بیر ن بر نــد بعــد از علیشــاه جــان ســبب
پریشانی مدن شان را پرسیدم .گفت:
"چند ر ز میشود که سپهساالر صاحب نادرخــان بــه شــهر خوســت رســیده در نجــا
بیانیه های مخال

د لت سقویه میدهند .از طــرف دیگــر شــیرجان خــان بــرادر خــود

محمد صدیق را فرستاده مردم را بــر ضــد شــاه محمــود خــان تحریــک نهــا را بــه
بغا ت تشویق میکند .برای ما ه کسی از دربار سقویه احوال رد که نها میخواهند
ما سه نفر را در محبو کوتوالی عائله های مارا در محبو خصوصی حــبو کننــد.
از شنیدن این خبر بسیار سراسیمه شده بحضــور شــما مــدی  .امــا تنهــا مــا ســه نفــر
نیستی بلکه همراه با عائله ها اطفال جمعا حد د سی نفر میشوی
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مجددیه پناه رده ای  ،زنها اطفال به حرمسرا رفتند ما سه نفر نزد شما مــده ایـ ".
من از این حالت بسیار ناراحت شدم چون میدانست که خانقاه دیگر جای امنــی بــرای
پناه گزینان نیست سقویها به تعهدات خود پابند نیستند .در گنشته ه ســید حســین
تعدادی را از خانقاه بز ر برده محبوس کرد اینبار ه مادۀ هتک حرمت به خانقــاه
هستند .به علیشاه جان گفت :
"شما را نمیتوان در خانقاه پنهان کن اما همین حاال به شیرجان خان احـوال میفرســت
که عائله سپهساالر همه از خورد بزر

از خوف حبیب الله به خانقاه پناه رده انــد

من نمیتوان اینها را بیر ن کن بلکه حفاظت از ایشان را برخود الزم میــدان  .اینــک
شما را باخبر ساخت تا به حبیــب اللــه خــان موضــوع را بگوئیــد یــاد ری کنیــد کــه
در ازۀ خانقاه مجددیه همیشه بر ی کسانی که پناه میا رند باز است ".بعد به علیشــاه
جان گفت :
"اگر حکومت سقوی شما را اینجا نگنارند پولیو بفرستند نوقــت مــن نمیتـوان بــا
نها مقابله کن  ".هر سه نفر بسیار مشوش شده گفتند ما هیچ جائی دیگری نــداری
اگر ما را بگیرند ،یقینا که بقتل خواهی رسید .گفت :
"سقویها شاید کاری به عائله شما نداشته باشند میتوانند در خانقاه بمانند اما شما ســه
نفر را بهتر است بخانۀ یکی از اخالص مندان خانقاه بفرســت تــا یکــی د شــب را در
منزل ا سپری کنید بعد با چند نفر از احمد زائی ها بطــرف جنــوبی نــزد سپهســاالر
صاحب بر ید ".نها ه با خوشحالی پنیرفتند .بعد هر سه نفر را به همراهــی حــاجی
عبدالله نزد شیر احمد خان فرقه مشر زمان امان الله خان فرستادم تا برای چند شــب از
نها نگهداری کند .دیری نگنشت که سه چهار نفر از دستیاران ملک محســن الــی
سقویها به مسجد مدند گفتند:
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" مده ای که خواهرزاده ها برادرزادۀ نادرخان را گرفتــار نمــائی چــون بهــر جــا کــه
رفتی نها را نیافتی

بالخره فهمیدی که هرسه نفر بحضور شــما مــده انــد .حســب

امر الی صاحب ا شان را باید بما تسلی کنید ".گفت این اشخاص اینجا نیستند ،بلی
بدیدن مده بودند چند دقیقه ه نشستند بعد رفتند .فرستاده های الی با غضب
جان که من

از مسجد بیر ن رفتند از بخت بد در همان موقع حضرت محمد یوس
ع
ا را عینآ مثل برادر خودم میدانست با فرستاده ها ر بر شد از نها سبب مدن شــان
را پرسید .بعد نمیدان از سر حماقت یا برای بدنام ساختن من به نها گفت:
"این سه نفر را چند دقیقه قبل حضرت صاحب (اینجانب) نــزد فرقــه مشــر شــیر احمــد
خان فرستاد همین حاال در خانۀ ا هستند ".فرســتاده هــای الــی از ا ســرا منــزل
شیر احمد خان را گرفتند ا ه به حاجی عبدالله همان فرستادۀ قبلی مــن امــر کــرد
که بخانۀ شیر احمد خان بر د هرسه نفر را رده به فرستاده های د لت تسلی کنــد.
همینکار ه شد علیشاه جان ،نعی جان اسدالله جان را به کوتوالی بــرده حــبو
کردند.
خانمهای خاندان سپهساالر نادرخــان هنــوز در خانقــاه بودنــد ســعی میکردنــد تــا بــا
شــرایط دش ـوار ســازش کننــد بــا احتــرام فر تنــی از خــدمتگاران تشــکر میکردنــد
خصوصا ثمره السراج (خان شاه لیخــان) قمـر البنــات (خــان شــاه محمــود خــان)
خواهران امان الله خان .این د خان که فکر میکردند شــاید بخــاطری کــه امــان اللــه
خان چندی مرا حبو نموده بود ،با ایشان رفتار خوب نداشته باش  ،بسیار مضطرب
گاهی ه از همه بیشتر متملق بودند هر بار که مرا میدیدند ،میخواســتند دســتهای را
ببوسند .منه برای اینکه نها را خاطر جمع سازم گفت :
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"شما مثل خواهران هستید خواهش میکن فکر نکنید که من بخاطر اعمال امان الله
خان در فکر انتقام گرفتن از شما هست  .امر ز مهمان خانقاه مجــددی هــا میباشــید
من حسب صیت اجداد خود مامور مجبور هست تــا از شـما نگهــداری نمــوده تــا
جائیکه امکان دارد سائل رفاه شــما را فــراه نمــای  .منتهــی زنــدگی درینجــا بســیار
راحت نیست فقط طعام فقیرانه میسر است امید ارم تا بــرای شــما بســیار ناراحــت
کننده نباشد ".بعد برای هر یک از عائله ها اطفال شان اطاق جداگانه فراه ساخته
شد تا نسبتا راحت زندگی کنند.
امر ز ر ز ا ل عید فطر است من بدعوت زیر دربار قبل از نماز به ار

رفته بعــد

همراه حبیب الله کلکانی از گلخانه بیر ن شده بطرف موتر ها ر انه شدی  .شیر جان
خان سه زنجیر فیل را با زین های نقره ای پیشانی بند های زری برای من چند نفر
دیگر ماده کرده بود اما من ترجیح دادم که با موتر بر م .نمــاز عیــد را بــا خــادم دیــن
رسول الله یکجا ادا کردی  .امام نماز سیادت پنــاه میــر محمــد علــی جــان کــه ماننــد
اجدادش ظیفۀ خطابت امامت در ر زعید بعهدۀ ا شــان اســت ،امــر ز هـ ا شــان
خطابت امامت را نموده خطبۀ بلیغ ایراد نمودند .بعد حبیب اللــه بــر منبــر ســنگی
که بیر ن ر اقهای مسجد ساخته شده بر مده نطق پادشاهی خود را ایراد نمود:
"من حسب فتوای علما بر امان الله انقالب نموده با ا جنگ کردم چه علما گفتنـد
که امان الله از دین برگشته مرتد شده عزل ا اجب است .بعد این فتوا ،من کمر
خود را برای خدمت دین رسول الله استوار بسته حضرات مشــایخ بســر مــن دســتار
سلطنت پادشاهی را بسته کردند این است که خدا ند مرا نصــرت داد امــان اللــه
گریخت .من امر ز همگــی نلامنامــه هــای امانیــه را منســوخ مــی نمــای  .باقیــات را
بخشیدم محصول بلدیه معاف است .رعیت همگــی بایــد رام
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خود مشغول باشند .امان الله در قندهار است همین ر زها از نجا هـ مــی گریــزد،
خاطر جمع باشید".
بعد از مراس رسمی عید به شیر جان خان گفت که عائله اطفال سپهساالر نادرخــان
به خانقاه پناه رده اند من نمیدان پریشانی د لت از چیست .گفت:
"قرار اخبار رسیده شاه محمود خان از ر زی کــه بــه جــاجی رســیده علیــه حکومــت
تبلیغات را براه انداخته مــردم را بــر ضــد د لــت مــا تحریــک میکنــد .عــال ه از ن
نادرخان چهار ر ز قبل داخل کشور شده در خوســت مــامورین ملکــی نلــامی از
ی پنیرائی کرده اند .ی ه از ر ز ر د خود تا بحال خطابه هائی را بر ضد د لــت
ایراد کرده است .نها احسانی را که امیر حبیب الله غــازی در حــق شــان کــرده انــد،
هزار پوند را توسط احمد شاه خان برای مخارج سفر شاه محمود خــان فرســتادند ا
را به منصب رئیو تنلیمه سمت جنوبی ســرافراز ســاختند ،ایــن همــه مرحمــت هــای
پادشاهی را فراموش کرده اند حاال میخواهند دست بــه انقــالب بزننــد د بــاره در
افغانستان تش خانه جنگی را شعله ر سازند این خانــدان بــر جســد هــای شــهدا پــا
گناشته به رز ی دیرینۀ خــود برســند زمــام امــور مملکــت را بدســت گیرنــد .از
همین سبب امیر صاحب امر کردند تا خانه ها عائله اطفال شان تحت مراقبت قرار
گیرند سه نفر مرد های جوان شان که در کابل اند ،محبوس گردند تا دیده شود کــه
محمد نادرخان چه خیال دارد .یا به همین مخالفــت خــود ادامــه میدهــد یــا بــه امیــر
صاحب بیعت میکند ".گفت :
"حال عائله فرزندان نادرخان به خانقاه پناه رده اند من از شما خواهش میکن تــا
اجازه دهید که نها در همانجا باشند چون همه میدانی که تعرض بر زنان اطفــال در
اسالم حرام است .گفت:
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"من موافق هست اما این موضوع را به امیر صاحب گفته نمیتوان  .بهتر اســت خودتــان
با امیر صاحب حرف بزنید ".بعد گفت بفرمائید نان چاشت حاضر اســت .بــه اطــاق
بزرگی رفتی که در نجا سفرۀ رنگین منلمی چیده شده بود که بسیار باالتر از حــد
ع
انتلارم بود .حقیقتا شیر جان خان زحمت بسیار کشیده خوان پادشاهی را گســترده
بودند .بعد از صرف غنا قبل از نکه حبیب الله بسوی حرمسرا بر د به ا گفت که
عائله اطفال نادرخان در خانقاه هستند هیچگونه خطــری از جانــب نهــا د لــت را
تهدید نمیکند سه نفر از جوانان شان ه دستگیر شده انــد ،لــنا اگــر ممکــن اســت
اجازه دهد تا نها در خانقاه بمانند .حبیب الله بعد از چند بار مخالفت بالخره راضی
شد گفت:
"خوب است حاال که به خانقاه پناه رده اند ،همانجا باشند بشرطی کــه بــا نادرخــان
ارتباط نداشته باشند برایش قاصد نفرستند ".مــنه موضــوع را بــه عائلــه نادرخــان
علی احمد خان گفت

به نها اطمینان دادم که در خانقاه محفوط هستند بشرطی که

هیچگونه تماس با نادرخان دیگران نداشته باشند

نها هـ بــا خوشــی از ایــن خبــر

استقبال کردند .در عین قت ر ابط رفت مد هــای را بــه ار بیشــتر ســاخت تــا
مورد سؤظن اقع نشوم بتوان از پناه گزینان خانقاه بخوبی محافلت نمای .
طوریکه قبال گفت شیرجان خان از حضرت نورالمشایخ صاحب کــه در هنــد زنــدگی
میکردند از محمــد نادرخــان کــه در فرانســه بــود دعــوت کــرد تــا از نفــوذ ر حــانی
حضرت صاحب اعتبار مردمی نادرخان استفاده کند به د لت سقویها اعتبار بدهد
ع
تا اگر ممکن باشد ،بعدا خودش زمام امور را بدست گیرد بر تخت سلطنت بنشیند.
بهمین سبب احمدشاه خان عبدالعزیز خان را به پاریو فرستاد تا نادرخان را راضــی
سازند که به افغانستان برگردد شاه محمود خان را ه رئــیو تنلیمــه ســمت جنــوبی
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مقرر کرد .در عین زمان شخصی را با مقداری پول به هند ستان نزد حضرت صــاحب
فرستاد تا مخارج سفر را بپردازد ا شان را به مدن به کابل تشویق کند .شاه محمــود
ع
خان ظاهرا ریاست تنلیمه سمت جنوبی را قبول کرد همانطوریکه قبل از رفتن برای
گفته بود ،بعد از رسیدن به جنوبی منتلر برادرش محمد نادرخــان گردیــد تــا بکمــک
همدیگر علیه سقویها داخل اقدامات شوند .تفسیر این قایع هرچند با کمــی اغــراق،
در کتاب (بحران نجات طن) نوشته شده الزم به تشریح بیشــتر نیســت درینجــا
نتایر این مسافرت ا لین محاربۀ نادرخان را بطور خالصه یاد ری میکن :
َ
محمد نادرخان پنر سال قبل ،زمانی که مــال عبداللــه مشــهور بــه مــالی لنــگ ا لــین
ع
اغتشاش را براه انداخت مورد سؤظن امان الله خان اقع شد از زارت حربیه مجبورا
استعفا نمود بعد امان الله خان بخــاطری کــه جــودش را در داخــل مملکــت بــرای
سلطنت خــود خطرنــاک تشــخیص میــداد ،ی را بســمت زیــر مختــار افغانســتان در
فرانسه مقرر نمود .نادرخان بعد از د سال از ظیفۀ خود بحیث زیر مختار استعفا داد
از همانجا قایع افغانستان را تعقیب میکرد .ی با درایتی که داشــت میدانســت کــه
سلطنت امان الله خان دیرنمی پاید انقالب د م مدنی است .نادرخان عــال ه از ن
از محبوبیت نام نیک در بین مردم برخــوردار بــود بعــد از نکــه از اغتشاشــات در
افغانستان متعاقب ن از استعفای امان الله خــان شــنید ،بــرای بــر رده شــدن رز ی
دیرینه اش که دست یافتن به مقام سلطنت کشور بود ،همراه با برادرانش هاشـ خــان،
ع
سابق سفیر در ماسکو شاه لیخان که سابقا کیل زارت حربیه بود ،فعالیتها را غــاز
کردند .ی از راه هند ستان ارد پشا ر گردید تا به افغانستان بیایــد .امــان اللــه خــان
که درین قت در قندهار بود از مدن ی باخیر شد شخصــی را نــزد ی فرســتاد
خواهش نمود تا به قندهار بر د .اما نادرخان به خواهش امان الله خــان جـواب منفــی
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فرستاد خودش همراه با شاه لیخان با موتر از راه کوهــات تــل بــه ســمت جنــوبی
افغانستان ر انه شد .چون قبال شــاه محمــود خــان بــرایش پیغــام فرســتاده بــود کــه در
جنوبی تعــداد زیــادی از مــردم جــاجی چمکنــی اهــالی خوســت بــه طرفــداری
همراهی با ی حاضر هستند ،در عین زمان محمدهاش خــان را از راه دکــه بطــرف
جالل باد فرستاد.
سپهساالر محمد نادرخان بر ز  ۲7رمضان سال  ۱۳۴7داخل خوست شد با پــنیرائی
گرم اهالی مواجه شد .بعد از  ۱۸ر ز توق

در خوســت ترتیــب کارهــا از راه کــوه

های جدران بطرف گردیز مرکز حکومت اعلــی جنــوبی ر انــه شــد امــا در عــرض راه
بخاطرعدا ت هائی که بین اقوام موجود بود با مقا مت مشقت های فرا انــی ر بــر
ع
شد مجبورا مسیر خود را تغییر داد از طریق کوه ر حانی بطرف ده باال رفته نجا
را مرکز عملیات خود قرار داد .نادرخان در نجا بیانیه ها میداد از اینکــه بچــه ســقو
شخصی بیسواد است برای مقام پادشــاهی افغانســتان بایــد کســی انتخــاب شــود کــه
اهلیت تجربه داشته

گاه بــه مســائل سیاسـی باشــد ســخن میــزد .ی در یکــی از

جرگه ها از محمد صدیق خان فرقه مشر برادر شیرجان خان عبدالحکی خــان بــرادر
عبدالعزیز خان زیر حربیه زمان امان الله خان ه دعوت کــرد تــا در جرگــه اشــتراک
کنند در حضور نها همان بیانات را به همه اهالی بازگو کرد مردم را بطــرف خــود
جلب نمود .بعد از ن شاه لیخان بطرف گردیز رفته محمد صدیق خان فرقــه مشــر
عبدالحکی خان را تحت مراقبت گرفتند .دائرۀ این فعالیتها سیعتر گردید اهــالی
منطقه دیگر اقوام همراه با عساکری که از زمان امان الله خان در گردیز بودنــد همــه
به نادرخان بیعت کردند .بعد از ن نادرخان ارد لــوگر شــد تــا بــا حکومــت ســقویها
داخل مناکره شود از حبیب الله خواهش کنــد کــه از ســلطنت اســتعفا دهــد .ایــن
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حرکت نادرخان بسیار ناشیانه بد ن تعمق بود جای دارد که از ن انتقاد شود چون
در سمت جنوبی اتفاق کامل جود نداشت اقـوام مختلـ

مثــل همیشــه بــا هـ در

کشمکش بودند سقویها در بین اقوام جدران منگل نفوذ زیاد داشــتند .لــوگر هـ
تحت ادارۀ سقویها بود نادرخان قبال با اهالی لوگر مفاهمه نکرده بــود .عــال ه از ن
برایش احوال رسیده بود که عساکر سقوی مادۀ حمله به گردیز هســتند .بــا جودیکــه
نادرخان از ا ضاع مملکت اختالفات بین اقوام گاهی کامل داشت ،معلوم نیســت
به کدام دلیل محاسبه کرده بود که موفــق میشــود .شــاید عناصــر مخــرب جاســوس
اخبار نادرست را برایش فرستاده ا را از جانبداری مردم لوگر اطمینان داده بودنــد
گرنه یک افسر با تجربه هیچ قت جان خود دیگران را اینطور بخطر نمی اندازد.
بهرحال نادرخان مکتوبی را عنوانی جرنیل پینــه بیــگ خــان ،سرعســکر قـوای ســقوی
نوشته توسط طره باز خان رئیو ارکان حــرب عســاکر گردیــز فرســتاد خــودش بــه
مالقات با خوانین اشخاص سرشــناس در لــوگر ادامــه داد در هــر مجلــو بــه نهــا
میگفت که هدفش تنها نجات کشور است ا بعد از تصرف کابل شکســت دادن
د لت سقوی ،مجلو بزرگی را از تمام نمایندگان ملت منعقد خواهد کرد تــا بمشــورۀ
نها پادشاه افغانستان انتخاب شود هــر فــردی را کــه نماینــده هــای مــردم بخواهنــد،
همان شخص پادشاه شرعی افغانستان شناخته خواهد شد .مردم ه نلر سپهسـاالر را
تائید میکردند از خدا ند (ج) برایش رز ی موفقیت میکردند .اما در همــین زمــان
قوای نادرخان با عساکر سقوی مقابل شد بعلت نداشــتن ســالح عســکر کــافی در
مقابل قوای سقوی شکســت خــورد .غــو الــدین خــان سرلشــکر قـوای نادرخــان بــا
تعدادی از عساکر فرار کرد نادرخان ه با نا امیدی بطرف جنوبی حرکت کــرد امــا
چــون در گردیــز تعــدادی از احمــدزائی هــا بــا ســقویها همدســت بودنــد ،ناچــار بــا
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همراهانش از راه کوه ها بطرف یکی از قریه های کوچک در لوگر ر انه گردیــد در
قلعــۀ احمــد جــان خــان پنــاه گــزین شــد عســاکر ســقوی جنــگ را ملفرانــه بپایــان
رسانیدند .بعد از این اقعه سقویها دانستند کــه نادرخــان هیچوقــت بــا نهــا موافقــت
نخواهد کرد ،لنا تصمی گرفتند تا ی را ازبین ببرند.
در همان ر زهائیکه نادرخان بطرف چرخ لوگر میرفت به بــرادرش شــاه محمــود خــان
پیغام فرستاد که ا ه با قوای جاجی از راه د بندی بــر لــوگر حملــه کنــد تــا ایــن د
لشکر عســاکر ســقوی را در منطقــه کــاریز در یــش از د طــرف احاطــه کننــد .شــاه
محمود خان با قوای نسبتا منل

همراهی مردم جاجی بطرف لوگر حرکت کــرد بــا

اعتماد بر اینکه نادرخان ه به ا می پیوندد بر عساکر سقوی حملــه کــرد تــا انــدازۀ
ه موفق گردید اما این اعتمادش باعــث گردیــد تــا خطــوط مراجعــت خــود را تعیــین
نکند .جنرال پینه بیگ ه از فرصت استفاده کرد راه برگشت شاه محمــود خــان را
قطع کرد ا را با عساکرش محاصره نمود .لشکر شاه محمود خــان ســالح خــود را
در میدان برای سقویها گناشته فرار کردند خودش همراه با احمد علی خان خـواهر
زا ده اش چند نفر از مالزمین با حالت بسیار پریشان با تحمــل زحمــات فــرا ان از
راه کوه ها به لوگر رسید .ر د غیر منتلرۀ شاه محمــود خــان باعــث پریشــانی خــاطر
همراهان سپه ساالر نادرخان اقوام احمدزائی جاجی گردیــد .بــدین ترتیــب پینــه
بیگ خان جنرال قـوای ســقوی بــا کمــال مهــارت هــرد بــرادر را یکــی بعــد دیگــری
شکست داد.
نادرخان برادرش شاه محمود خان که هرد قـوای خــود را از دســت داده بودنــد در
لوگر با ه مالقات کردند بعد ا ضاع را به برادر شان شاه لیخان اطــالع دادنــد از
ی خواهش کردند که انتلــام گردیــز را بدســت گیــرد .محمــد صــدیق خــان بــرادر
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شیرجان خان که نادرخان ا را با خود تا چــرخ لــوگر رده بــود ،قتــی دیــد کــه ســپه
ساالر شکست خورد ،با کمال مسرت خود را به پنبه بیگ خان معرفی کــرد از نجــا
با یک عال معلومات راجــع بــه نادرخــان پــالن هــایش بکابــل رفــت بــه بــرادرش
شیرجان خان پیوست .بچۀ سقو ه با مســرت از شکســت د بــرادر اســتقبال کــرد
لشکر منلمی را تحت قیادت محمد صدیق خان تهیه کرد تا به قـوای نادرخــان شــاه
محمود خان حمله کند .چون قوای نادرخان معنویــات خــود را از دســت داده بــود
توانائی مقابله با سقویها را نداشت ی باز ه بفکر گرفتن کمک از اهــالی جــدران
منگل افتاد از نها طلب یاری نمود .غو الــدین خــان کــه قــبال ســر لشــکر قـوای
نادرخان بود ،باز ه مادگی خود را برای همکاری با نها اعالن کرد .از طرف دیگر
قتی برای نادرخان خبر رسید که حضرت نورالمشایخ صاحب به منطقــۀ کتـواز مــده
اند چون میدانست که حضرت صاحب در بین اقوام سلیمان خیــل احمــدزائی در
کتواز زرمت همچنان بین مردم در غزنی ُمقر نفوذ محبوبیت دارند مخــال
سلطنت سقویها اند ،ی فرصت را غنیمت دانسته از ایشان دعوت نمود تــا بــه لــوگر
بیایند .چون حضرت صاحب حسب نلریات من که قبال توسط مال عبدالغنی بــرایش
فرستاده بودم ا ضاع را تشریح کرده بودم ،میدانستند که نمیتوانند از سلطنت حبیــب
الله پشتیبانی کنند ،لنا دعوت نادرخان را قبول نموده همراه با چنــد نفــر از خـوانین
سلیمان خیل خر تی ارجمندان سناء معصوم جان برادرزاده محمد ابراهی جــان
پسرش به لوگر رفته با نادرخان شاه محمود خان مالقات نمودند تــا انــدازۀ ر ی
مسائل موافقت کردند .غو الــدین خــان کــه قــبال در رأس قـوای نادرخــان فعالیــت
میکرد در منطقه نفوذ زیاد داشت ،ه در مالقاتها شرکت نموده بــرای تهیــه قـوای
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ملی داخل مناکره شدند .غو الدین خان که خودش خواهان سلطنت بــود ،نلریــه
غیر قابل پیش بینی خود را اینطور بیان کرد:
ع
"ا ال نادرخان تا بحال مخالفت خود را با امان الله خان ابراز ننموده است چون اقـوام
احمدزائی سلیمان خیل زحمات فرا انی را از دست امان الله خان متحمل شده انــد
از طرف دیگر محاربۀ ا ل بین قوای نادرخان با سقویها منجــر بــه شکســت نادرخــان
شد ،ازین سبب سرکرده های این اقوام نمیتوانند با نادرخان معا نت کنند چون ممکــن
است که بعد از شکست دادن سقو یها ،نادرخان د باره به امان الله خان بیعت کــرده
ا را به سلطنت بازگرداند پادشاهی د بارۀ امان الله خان بربادی ســرکرده هــای همــه
ع
اقوام میباشد .لنا سپه ساالر صاحب باید صریحا همه را از مکنونات خاطر خود گاه
ع
نمایند .نادرخان که نمیخواست علنا مخالفت خود با امان اللــه خــان را ابــراز نمایــد
ه نمیخواست که موافقت خود را اظهار کند ،مجبور شد بگوید که ا برای امان الله
خان کار نمیکند با امان الله خان هیچگونه مفاهمه موافقه نکــرده اســت .در ایــن
قت تعدادی از خوانین گفتند که امان الله خان زمانی که شهزاده بود ،خود را دمــی
متدین غمخوار ملت نشان داد اما همینکه از جنگ استقالل فار شــدی  ،ی بــرای
بربادی دین دنیای ما شر ع به فعالیــت کــرد ،تعــدادی از علمــا ر حــانیون را بقتــل
رسانید احکام مخال

شریعت را ترتیب داد .حال ما میترسی کــه اگــر بــا نادرخــان

ه متفق شوی  ،ی نیز مانند امان الله خــان در صــدد بربــادی مــا باشــد لــنا ایــن بــار
میخواهی که انتخاب پادشاه حسب مشوره صورت گیــرد نادرخــان تعهــد کنــد کــه
قبل از اتفاق رای مجلو اهل حل عقد اعالن پادشاهی ننماید .نلر خـوانین اقـوام
تاثیر زیادی باالی حاضرین نمود همه موافقت خود را ابراز کردند .نادرخــان کــه از
ر ز ا ل ر د به افغانستان به همه اعالن کرده بود که سلطنت را برای خود نمیخواهــد
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تنها برای خدمت به کشور برگشته است ،مجبور شد با این شرط موافقت کرد .بعــد
از ن سران اقوام تعهد کردند کــه بــرای مخالفــت بــا ســقویها پشــتیبانی از نادرخــان
هرکاری را که الزم باشد میکنند .در عین زمان نادرخان شاه محمود خان را به گردیــز
نزد شاه لیخان فرستاد .اهالی گردیز تحت قیادت عبدالغنی خان پسر لعل گل خــان،
نزد شاه لیخان رفته

مادگی خود را برای مقابله با سقویها اعالم کردند.

در لوگر ،سپه ساالر نادرخان با برپا کردن مجــالو بیانــات مــؤثر شــایان توصــی ،
مردم منطقه را که بخاطر شکست نادرخان ناامید شده بودنــد ،د بــاره بــا خــود همــراه
ساخت .ی بنقل از کتاب (نادر افغان) در همه جــا میگفــت کــه..." :مــن از چنــین
ناکامی های جزئی هیچ مایوس نمیشوم تا بحدی ایستاده هست که اگر احــدی هـ
بد ر من نماند باز ه تنها با یک تفنگ خود برای حصول راحت ِملی فراه
سعادت نجات طن خواه رفت".

ردن

در عین زمان بعد از نکه محمد صــدیق بــه کوشــش شــیرجان خــان بــرادرش قیــادت
عساکر سقوی را بعهده گرفت ،جنرال پینه بیگ فرمانده با تجربه مدبر قوای ســقوی
از ظیفه اش استعفا نمود این موضوع باعث گردید تا ســقویها حملــه بــر نادرخــان را
بتعویق اندازند .تأخیر در هجوم قوای سقویه استقامت پافشــاری محمــد نادرخـان
باعث گردید تا مردم د باره بد ر ا جمع شوند .حضرت نور المشایخ صاحب ه به
گردیز مده علما خوانین را از موافقت خود با محمد نادرخان گاه ساختند بعد
از ن گردیز را محل اقامت خود قرار دادند.
یاداشت ذیل نوشتۀ سناف معصوم جان (میا جان مجددی) است:
"اهالی گردیز به حضرت صاحب شکایت کردند که غو الدین خان راههــا را بــر ی
نها بسته

ب جویها را مسد د نموده باعث زحمت فرا ان اهــالی گردیــده اســت.
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بعد خواهش کردند که بین نها احمدزائی ها غو الدین خان ساطت نمایند تــا
صلح برقرار گردد .ما همراه با چند نفر از رؤسای گردیز که شامل عبدالغنی خان پسر
لعل گل خان ،مددخان چند نفر دیگر میشد ،بسوی قلعۀ بچــه جانــداد خــان رفتــی .
غو الدین خان از حضرت صاحب دیگر همراهان شان پنیرائی فوق العاده نمود
حتی با گردیزی ها که از ا شکایت داشــتند ،رفتــار محترمانــه داشــت .غــو الــدین
خان اقعا مردی شجاع

فادار بقولش بود .بعد از صرف طعام جرگه ای را در قلعــۀ

غو الدین خان دایر نمود با احمد زائی ها مردم گردیز معاهدۀ د ستی بــرادری
بست .در همین قت خوانین قوم طوطاخیل با مکتوبی از نادر خان مدند کــه نوشــته
بود" :من به ر د (منطقه) احمد زائی ها مده نمیتوان  ،شما اگر به طوطاخیل مدیــد،
شما را در نجا مالقات میکن ".
توضیح نویسنده :دلیل اصلی نا مدن سپه ساالر نادر خان این بود که بعــد از شکســت
در چرخ لوگر د ٌبر که منجر به سوتفاه بین غو الدین خان نــادر خــان گردیــد،
ی از غو الدین خان که در منطقه نفوذ داشت بی داشت یا شاید ه نمیخواست
که کد رت بین شان بیشتر شود باعث بی احترامی نفاق بین اقوام شود.
حضرت صاحب موافقت کردند که با نادر خان در طوطاخیل مالقات نمایند ما بعد
از د شب با خوانین احمدزائی گردیزی شخص غو الــدین خــان بــه طوطاخیــل
رفتی

منتلر مدن نادر خان شدی  .اهالی منطقه که همیشه با ه در جنگ جدال

بودند ،به احترام حضرت صاحب دســت از جنــگ کشــیدند دیگــر صــدای تفنــگ
شنیده نمیشد .فردای نر ز حضرت صاحب بمن گفتند که با چند نفر به پیشواز نــادر
خان بر ی  .نادر خان باالی اس (ابرتو) که جــان بازخــان مرحــوم بــرایش بخشــیده
بود ،همراه با چند سوار دیگر مد

قتی مرا دید ،از اس پیاده شد با صمیمیت مرا
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در غوش گرفت از نجا بدیدار حضرت صاحب غو الدین خان رفتی  .بعد از
صرف نان چاشت مجلو خصوصی که در ن (حضرت صاحب ،نــادر خــان ،غــو
الدین خان ،ســناء معصــوم خلیفــه عبــدالغنی) حضــور داشــتی  ،برگــزار شــد .دریــن
مجلو موضوع مهمی که فیصــله شــد ،مســئله اتفــاق اتحــاد در د لــت امــارت یــا
سلطنت در افغانستان بود .من حضرت صاحب به این نلر بودی کــه "تــا زمــانی کــه
عموم ملت بیک نفر بیعت نکند ،کسی نبایــد پادشــاه شــود چــون هرکــدام از مــا در
م ناطق مختل

علیه د لت حبیب الله کلکانی مادگی میگیری  ،لــنا هــر یکــی از یــن

سه نفر (نادر خان ،حضرت صاحب نورالمشایخ ،غو الدین خان) که قبل از دیگران
کابل را فتح نمود ،نمیتواند نباید بد ن استشارۀ د نفر دیگــر تائیــد قبــایلی کــه در
خاک افغانستان زنــدگی میکننــد ،اعــالن پادشــاهی کنــد ".تعهــد نامــه را مــن (ســناء
معصوم جان) نوشته بعد هر سه نفر در ن امضا کردند .بعد از ن حضــرت صــاحب
در حضور اقوام مختل

در مورد تعهــد نامــه بیانیــه داد کــه باعــث رفــع ســؤظن اقـوام

احمدزائی در مورد نادر خان گردید غو الدین خان ه با نادر خــان شــتی کــرد.
بدین سیله محمد نادر خان که بعد از شکست چرخ لوگر مخالفت با غــو الــدین
خان نزد احمدزائی ها منفــور گردیــده بــود ،توانســت از نفــوذ ر حــانی حضــرت نــور
المشایخ استفاده کند در تمام مدتی که حضرتصاحب راجع به تعهــد نامــه بــه مــردم
توضیحات میدادند ،نادر خان یک کلمه نگفت ساکت ماند".
توضیح نویسنده :این تعهد نامه تا قت فتح کابل سلطنت نادر خان نــزد مــن بــود
از ن بحیث سند معتبر نگهداری میکردم اما بدرد نخورد برای نادر خان هیچ اهمیتــی
نداشت چون بمجرد رسیدن بکابل اعالن پادشاهی کرد .مــا هـ خواســتی کــه تــش
ع
نفاق خاموش گردد علیه ا اقدامی نکردی  .اگر چه ظاهرا ا ضاع رام شد اما بعــد
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از یکسال این تش د باره مشتعل گردید حد د یکسال بعد از سلطنت ،برادر بــزر
نادر خان ،سردار عبدالعزیز خان ( پدر سردار دا د خــان) را در بــرلین خــودش را در
سنه  ۱۳۱۱هجری شمسی مطابق به سنه  ۱۹۳۳عیسوی در کابل تــر ر کردنــد .بعــد از
ن در خالل هفده سال صدارت محمد هاش خان چهارده اقعه خــونین رخــداد کــه
هر کدام ن تفصیل جداگانه میخواهد .اگر نادر خان بدنبال شهوت ریاســت مقــام
نمیرفت به تعهد نامه ای که بسته بود ،پشت پا نمیزد ،شاید با همکاری ر سای اقـوام
ر حانیون باز ه بسمت پادشاه انتخاب میشد اما عجله برای رســیدن بــه مقــام را بــه
فاداری بــه تعهــداتی کــه بــار هــا نمــوده بــود ،تــرجیح داد بهمــین ســبب در تــاریخ
افغانستان به فردی که نباید به عهد پیمانش اعتماد کرد ،معر ف گردید.
بعد از رسیدن حضرت صاحب به گردیز قوای ســقویها تحــت قیــادت محمــد صــدیق
خان فرقه مشر بکمک قوم سلیمان خیل بصورت منل از طریق کوتل تیــره بــه گردیــز
حمله کردند .فردای ن صدیق خان مکتوبی به اس اهالی گردیز نوشــت کــه مــتن ن
اینست( :من الحمد الله تعالی با تمام قوای خود به قلعه سفید رسیدم برای شــما ســه
ساعت مهلت است که یا بعیت های خود را بفرستید یا قهــرا داخــل گردیــز خـواهی
شد ).مکتوب را برای حضرت صاحب ردند .ا شان ه شــاه لــی خــان ر ســای
گردیز را خواستند مکتوب صدیق خان را برایشان خواندنــد .بعــد گفتنــد کــه قـوای
منل سقویها در قلعــه موجــود اســت میتواننــد از نجــا شــهر گردیــز اطـراف ن را
بمباران کنند .اگر شما قدرت مقابله با ا را ندارید من شاه لیخــان شــما را مجبــور
بجنگ نمیکنی  .میتوانید شهر را به سقویها تسلی کنیــد .در نصــورت مــن از گردیــز
خارج خواه شد .اگر جنگ میکنید من حاضرم با شما تا دم خرین با نها بجــنگ .
اهالی گردیز گفتند که تا خرین نفو با نها میجنگی
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بین جمعیت عبدالغنی خان پسر لعل گــل خــان مرحــوم بــر خاســته گفــت :مــر

بــا

شجاعت در میدان جنگ بهتر از اسارت است ،همین حاال من سالح خود را میگیرم
ر انه میدان جنگ میشوم .هرکو کــه بــرای حفــظ شــرف نــاموس خـود میــارزه
میکند مرا تعقیب کند .حاضرین موافقت کردند بخانــه هــای خــود رفتــه بــا ســالح
برگشتند دال رانــه بســوی میــدان جنــگ رفتنــد .اگرچــه قـوای گردیــزی هــا نســبت
بدشمن بسیار ک بود اما بعد از جنگ شــدید نهــا توانســتند کــه قـوای متعــرض را از
گردیز بعقب برانند.
ر ز بعد هنگام صرف چای صبح مــن جانبــار خــان شــیر محمــد خــان مرحــوم بــا
تعجب صدای توپها را از سوی گردیز شنیدی  .شیر محمد خان شهید گفت که فکــر
میکن کابل فتح شده از طرف غالم نبی خان به گردیز احـوال رســیده ایــن توپهــا
برای خوشحالی فیر میشوند .من گفت که شاید محمد صدیق خان بــا همکــاری قـوم
سلیمان خیل از کوتل تیره گنشته د باره به گردیز حمله کرده است .بعد باالی تپــه
مقابل رفتی

با د ربین همه جا را میدیدی  .در همین قت پوسته رسان با مکتــوبی از

حضرت صاحب رسید که در ن از ما خواسته بود تا هــر چــه ز د تــر قـوا جمــع ری
کرده بسوی گردیز حرکت کنی  .ما ه به عسکر گفتی که طبل مخصــوص جمــع
ری قوا را بنوازد .بعد از حد د یک ساعت عده کثیری از مردم محل جمع شــده
همه بسوی گردیز ر ان شدی  .غو الدین خــان هـ کــه همــین خبــر را از حضــرت
صاحب شاه لی خان دریافت کرده بود ،با تمــام قـوا جانــب گردیــز حرکــت کــرد.
بز دی حمالت ما باالی سقویها غاز شد همین جنگ گریز تــا بعــد از شــام د ام
کرد .اما بعد از نیمه شب قوای مردمی بسرکردگی غــو الــدین خــان بــاالی عســاکر
سقویها حمله کرد بعد از سه ساعت نها را شکست داد سامان الت جنگــی نهــا
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را لشکر غو الــدین خــان گردیزیهــا تصــرف کردنــد .از قـوای مهــاج یکهــزار
پنجصد نفر کشته ،تقریبا پنجصد نفر مجر ح ،حد د هشتصد نفــر اســیر مــا گردیــد.
صدیق خان ه مجر ح گردید اما توانست که با ســه صــد نفــر عســکر خــود بــه قریــه
سهاک پناه ببرد .این شکست تش غضب حبیب الله کلکانی را مشتعل ســاخت .ا
جنگ شکست خود را از سوی حضرت صــاحب جمعیــت شــان میدانســت زیــرا
تعداد قوای نادر خان برایش معلوم بود اطمینان داشت که از دست نادر خان که بعد
از شکست فاحش بگوشه ای منز ی شده بود ،کاری ساخته نیســت .همــان بــود کــه
بخاطر انتقام کاکای گرامی ام حضرت محمد صادق المجــددی را در کابــل بــا تمــام
خانوادۀ شان در منزل شان محبوس نمود".
بعد از شکست محمد صدیق خان پناه بردنش به قریه سهاک ،جمعیت ما مــنل تــر
شد حضرت صاحب از اقـوام ســلیمان خیــل ســهاک خـواهش کردنــد تــا محمــد
صدیق را بدست ما بســپارند .نهــا هـ عــده کردنــد کــه اینکــار را میکننــد .مــن
حضرت صاحب در قلعه خندق که خط فاصل علی خیــل گردیــز اســت ،ســکونت
کردی تا با اقوام منکور نزدیک بوده مسئله را فیصله کنی  .غو الدین خان کــه از
شکست محمد صدیق خان بسیار مغر ر شده بــود ،میخواســت قضــیه را از راه جنــگ
فیصله کند .ی بما گفت که قوای خود را در قلعه سرکاری که نزدیک قلعــه خنــدق
بود ،متمرکز می نماید تا اگر شب کدام حمله اقع شود ،بتواند دفــاع کنــد .حضــرت
صاحب گفتند که چون ما در حال حاضر با قوم سهاک در مورد محمد صــدیق خــان
داخل مناکره هستی  ،شما هیچ حرکت نا مناســب نکنیــد بگناریــد مســئله را بطــور
صلح میر من فیصله نمای  .اگر شما خیال جنــگ را داشــته باشــید بدانیــد کــه اقـوام
منگل سهاک سلیمان خیل با ه یکجا شده علیــه شــما میجنگنــد در نصــورت
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مسلمان ها ناحق بقتل میرسند که به مفاد حکومت سقویهاســت .غــو الــدین خــان
بلاهر با ما موافقت کرد ما ه برای مجلو فــردا ترتیبــات گــرفتی امــا ســاعتی بعــد
صدای فیر توپها شنیده شد .فهمیدی کــه غــو الــدین خــان از قلعــه ســرکاری قریــه
سهاک را بمباران میکند .این حادثه باعث شد تا موقعیت اعتبار ما نزد اقوام سهاک
سلیمان خیل سقوط نماید مسئله قومی شد موضوع غیرت جاهالنه اقـوام مطــرح
گردید .بز دی به حضرت صاحب پیغام فرستاده شد که ما تــا بحــال بــه احتــرام شــما
حاضر بو.دی که محمد صدیق خان را از قریه خود خارج کنی

جنــگ را خــاموش

نمائی اما حاال که به ما حمله شده ،ما ه با همــدیگر متحــد شــده جنــگ را ادامــه
میدهی  .همان بود که بین د قوم بزر

سلیمان خیل احمدزائی جنگ غــاز شــد.

این جنگ شانزده ر ز ادامه داشت .در اثنای این محاربه سردار شاه لیخان در گردیز
منتلر بود در حالیکه هیچ کاری از ی ساخته نبود بجز یکر ز که ا را جبــرا بیــر ن
کشیدند ،این مرد که بعد ها خود را فاتح کابل مینامید ،از قلعه ای که در ن ســکونت
داشت پا بیر ن نگناشت .نادر خان ه از سحنبک توسط منگل ها جنگ گردیــز را
تقویه میکرد که در نتیجه مضر ثابت شد باعث شکست گردیز گردیــد .قــوم منگــل
ه که حد د سه هزار نفر میشدند برای کمک مدند اما بعــوض رفــتن بــه ســنگر هــا
منتلر ماندند تا گردیز سقوط کند

نها ه اموال مردم را به تاراج ببرند .مردم گردیــز

قتی قوم منگل را دیدند به هراس افتادند خواستند تا خــانواده هــای خــود را نجــات
دهند  .همان بود که مردم شهر بصورت دسته جمعــی از گردیــز خــارج شــدند ایــن
موضوع باعث گردید تا ر حیه سنگرنشینان ضعی

گردد نها هـ ســنگر هــا را رهــا

کردند .در نتیجه قوای سقویها لشکر سلیمان خیل از موضوع گــاه بــا فیــر هــای
توپ در جنگ پیش قدم شدند .ما ه چون راه دیگر موجود نبود مجبور شدی تــا از
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منطقه خارج شوی  .در همین قت سردار شاه لیخان را دیدم که با ترس بد ن امـوال
اس خــود از قلعــه بر مــده میخواهــد فــرار کنــد .حضــرت صــاحب بــه یکــی از
همراهان گفت که اسپش را برای شاه لیخان بدهد بعد گفتــی کــه پــیش پــیش مــا
بر د ما از عقب میائی تا از لشکر شکست خورده محافلت کنی  .سردار عالی هـ
بر اس سوار شد ما بعد از ن ایشان را تا فتح کابل ندیــدی  .در همــین حــال اقـوام
مختل

با همدیگر داخل جنــگ خــونین شــدند تعــدادی زیــادی از زنهــا اطفــال

گردیزی ها ه بقتل رسیدند .من حضرتصاحب با دیگران بالخره بــه قریــه مچلغــو
رسیدی

دیدی که نادر خان ه که بخانه جانباز خان دعوت شده بود از شکســت

گردیز گاه گریده بود ،از د ر میاید تصمی دارد تا به جاجی بــر د .حضرتصــاحب
قاصد را فرستاد که به نادرخان بگوید تا بجاجی نــر د بــا مــا مالقــات کنــد تــا بــرای
ینده پالن جدیدی را بسنجی  .قاصد بعد از ساعتی د باره مد گفت که نادر خان
میگوید فعال فرصت ک است عساکر سقویها ما را تعقیب میکنند .مــن بــه جــاجی
میر م شما ه به نجا بیائید تا ر ی پالن جدیدی بحث کنی  .حقیقت این بود کــه
نادر خان نه تنها از سقویها بلکه از غو الدین خان هـ میترســید نمیخواســت بــا ا
مقابل شود .حضرتصاحب ازین موضوع بسیار متاثر شــده گفــت کــه مــن بــه جــاجی
نمیر م در همین قریــه منتلــر میمــان  .چنــد ر ز بعــد نــادر خــان پیــام فرســتاد از
حضرت صاحب خواهش کرد تا بجاجی بیایند اما ا شان قبــول نکردنــد گفتنــد کــه
مدن من به نجا هیچ فائده ندارد چون قوۀ بزر

سقویها را قوم سلیمان خیل تشــکیل

میدهد  ،من باید کوشش کن تا سلیمان خیل را از سقویها جدا نمــای  .ســعی مــدا م
حضرت صاحب برای متحد ساختن اقوام بر ضد قوای سقوی ،باعث گردید تا ر سای
اقوام احمدزائی ،منگل ،طوطاخیل ،جدران خوستی همــه در گردیــز جمــع شــوند
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کتبا تعهد کنند که الی خت انقالب از بین بردن سقویها ،همه با هـ متفــق باشــند
هیچکو را بنام پادشاه انتخاب نکنند .بعد از ن مجلو لویه جرگــه را دایــر نماینــد
پادشاه از طریق نماینــده هــای مــردم افغانســتان انتخــاب گــردد .ســردار شــاه لیخــان
بدست خــود در عهــد نامــه چنــین تحریــر کــرد " :خانادان ماا قطعاا خاواهش
سلطنت را نداشته و ما هی

اه سلطنت افتانستان را قبول نخواهیم

کارد ".به اساس همین موافقتنامه نها تعهد کردند که با نادر خــان تــا زمــان شکســت
کامل سقویها همکاری کنند ،اما نادر خان پالن دیگری داشت

ن این بود کــه بعــد

از فتح کابل اعالن پادشاهی کند همین کار را ه کرد .د ر ر ز بعد از اینکه کابل
فتح شد ،ی تعداد قلیلی از اقوام را جمع کرد تا ا را به پادشاهی قبول کنند .نه تنهــا
نادر خان بلکه برادران ی ه تا زمانی که در قدرت بودند ازین عهــد نامــه هــا هرگــز
یاد نکردند نه مردی درین طن پیدا شد که موضوع را در لویــه جرگــه مطــرح کنــد.
پایان یادداشت سناف معصوم جان
در شام ر زی که عساکر ســقوی در گردیــز شکســت خوردنــد ،حبیــب اللــه کلکــانی
خودش برای کمک به صدیق خان با یکهزار عسکر تــا حــد د کوتــل تیــره رفــت امــا
بشکست مواجه شد برگشت ،من (نویسندۀ کتــاب) بــه ار

رفــت تــا بــا ا مالقــات

کن  .حبیب الله بسیار عصبانی بود با کلمات رکیک بــه همــه خصوصــا نــادر خــان
فحش میگفت .ی به علما مشایخ سمت جنــوبی هـ دشــنام میـداد بــا کنایــه از
حضرت نور المشایخ ه بد میگفت .من در اطاق پهلو با غالم حضرت خــان خزانــه
دار مشغول صحبت شدم اما صدای بلند حبیب الله را از اطــاق دیگــر مــی شــنیدم کــه
میگفت" :حضرت شوربازار محمد نادر خــان را پادشــاه ســاخته کمــر ا را بســته
دستار بسرش گناشته .یقین دارم که بز دی این حضرت را دستار بگردنش انداختــه
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بکابل محبوس میا رم ".به غالم حضرت خان گفت ببین که خادم دین رسول الله چه
هنیان میگوید حضرت نور المشایخ را به چه الفاط شنیع دشنام میدهد .ی جواب
داد که شما زرده نشوید زیرا ی در گردیز شکست فاحش خورده کـ مانــده بـود
که خودش ه دستگیر شود ،بهمین خاطر عصبانی است با این الفاط میخواهــد رام
شود .گفت برایت اطمینان میده که ازین ببعد ی در هیچ میدان فاتح نخواهد شــد
عنقریب سلطنتش سقوط خواهد کرد .درین قت حبیب الله کلکانی به اطاقی کــه
من نشسته بودم داخل شد همین که چشمش بمــن افتــاد ،خجــل شــده گفــت شــما
هنوز ه اینجا هستید؟ گفت ری .گفت بفرمائید نان حاضر است .بر سفره نشســت
اما غنا نخوردم

قتی پرسیدند که چرا نان نمیخورم جوابدادم :چطور در جائی نــان

بخورم که چند دقیقه پیش به برادر بزرگوارم حضرت نور المشایخ اهانت کردند .مــن
بخاطر خانواده های نادر خان علی احمد خان که به خانقاه پنــاه رده انــد ،بــا ایــن
حکومت اظهار عدا ت نمیتوان چون میترس کــه اینهــا زنهــا اطفــال شــان را اذیــت
کنند .بعد از ن بخانه برگشت  .متعاقب ن د لــت اعضــای خــانوادۀ نــادر خــان را از
خانقاه بیر ن نموده همه را محبوس کرد بعــد از چنــد ر ز مــرا هـ بــا تمــام افــراد
خانواده ام در خود خانقاه حبو کردند.
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نقش حضرت نورالمشایخ مجددی در انقالبات
افتانستان
حضرت فضل عمر مجددی ملقب بــه نــور
المشایخ یکی از مشایخ بزر

طریقت هــا،

از نفوذ ر حانی بــین مــردم در افغانســتان
هند ستان برخوردار بودند .ا شــان بعــد از
فــوت بــرادر بــزر

شــان حضــرت فضــل

محمد مجددی ملقب به شــمو المشــایخ،
ریاست خاندان مجددی را بعهده گرفتنــد.
حضرت شمو المشایخ پسر ا ل ،حضرت
نــور المشــایخ پســر د م اینجانــب محمــد
صــادق المجــددی پسرســوم پــدر بزرگـوارم
حضــرت غــالم قیــوم مجــددی میباشــی .
حضــرت ن ـور المشــایخ از ان ج ـوانی بــا
تعدادی از اراکین د لت از جمله محمد ابراهی جان پسرمحمد سر ر خان بارکزائی
عبدالعزیزجان پسر معاذالله خان ایشــک قاســی معرفــت حاصــل نمودنــد از همــین
طریق با شهزاده امان الله خان ملقب به عین الد له شنا شــدند .ایــن شــنائی بعــد هــا
اسباب مشقت های فرا انی را برای خانــدان مجــددی فــراه نمــود .امــان اللــه خــان
هسته هسته خود را به حضرت نورالمشایخ صاحب نزدیــک ســاخت بــا مالقاتهــای
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مدا م شکایت از پدر خود حبیب الله خــان شــهید ی را مــردی عیــاش غافــل از
اسالم خود را شخصی پابند به قوانین دیندار فــدائی اســالم افغانســتان معرفــی
کرد که پنر قت نماز را بجماعت ادا میکند همواره به فقــرا کمــک مینمایــد .ی
بدین سیله توانست نلر حضرت نور المشایخ را بســوی خــود جلــب کنــد .حضــرت
صاحب هـ بــد ن اینکــه حقــایق را بداننــد ،داخــل میــدان سیاســت شــده خــالف
مصلحت برادر بزر

شان حضرت شمو المشایخ صاحب ،با امان اللــه خــان پیمــان

مؤدت بستند .بعد ها که از اعمال امان الله خان به برادر بزر خود حضرت شــمو
المشایخ شکایت میکردند ،ا شان در جواب می گفتند:
"ای برادر من در ابتدا برایت میگفت با این شخص شنائی خوب نیست این شــخص
بلکه در هر قت پادشاهان شهزاده ها جز برای مقاصد خود به چیز دیگری محبــت
پابندی ندارند...برایت میگفت که شنائی بــا ایــن شــخص ســبب بربــادی خانــدان مــا
میگردد .ما ا ز بأ اجداد خود به تعلی

تعل طریقــۀ نقشــبندیه مشــغول هســتی

پادشاهان مامورین د لتی جز بقدر ضر رت معرفت

بــا

شــنائی الزم نیســت ...نوقت

نصایح مرا قبول نکردی به گریه زاری امان الله فریفته شده خود را بلکه مرا هـ
داخل میدان سیاست نمودید اینک امر ز خود شما از اعمال ی شــکایت میکنیــد.
حــال ه ـ اگــر میتوانیــد ،گوشــه گیــری کنیــد اال شــکایت نکنیــد ".امــا حضــرت
نورالمشایخ به همکاری با امان الله خان الی سال پنج سلطنت ی ادامه دادند بعــد
از ن بخاطراعمال پادشاه از ی هسته هسته د ر شدند بسوی زرمــت کتـواز
غزن ی سفر کردند با اقوام احمــدزائی ،ســلیمان خیــل تــره کــی انــدری مالقــات
قتی رؤسای این اقوام راجع به امان اللــه خــان ســوال میکردنــد ،ا شــان هـ

نمودند
ع
صریحا از اعمال پادشاه اظهــار نارضــایتی میکردنــد .اقـوام مــنکور هـ دانســتند کــه
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نورالمشایخ صاحب دیگر از امان الله خان پشتیبانی نمی کنند بــه د ام ســلطنت ی
رضایت ندارند.
نلریات نورالمشایخ براهالی سمت جنوبی تاثیر نمود باعــث شــد تــا نهــا نســبت بــه
حکومت امان الله خان بــدبین شــوند اینجانــب نویســنده بــا جودیکــه در ن زمــان
نوجوان بودم با مسائل سیاسی شنائی اندکی داشت  ،حو کردم که تخ انقالب در
ن منطقه کاشته شد بز دی مملکت میدان جنگ میگردد اما نمیتوانست افکار خود
را با نورالمشایخ صاحب در میان بگنارم لنا ســکوت اختیــار کــردم منتلــر شــدم تــا
برادر بزرگ حضرت شمو المشایخ از سفر بازگردنــد .بعــد از بازگشــت از ســفر مــن
برای شان گفت که اگر در افغانستان انقــالب شــود ،مســبب ن حضــرت نورالمشــایخ
خواهد بود امان الله خان ه ا شان را بانی انقالب خواهد دانست .حضرت شمو
المشایخ صاحب با درایتی که داشتند گفتند:
"از انقالب جز تضعی

افغانستان بربادی ملت چیز دیگری بدست نمی یــد اگــر

حکومت امان الله خان به سرکوبی شورشیان موفق شود ،ن قت کارهائی را که حاال
نمی تواند انجام دهد ،با کمال زادی اجرأ میکند ".بعد از برادرشان نــور المشــایخ در
مورد توضیح خواستند .نور المشایخ جواب دادند:
"من ازین چیزها اق

نیست اما اینکه من از امان الله خان ا ضاع ا شکایت کــرده

ام ،این یک امر اقعی است اینک خدمت شما ه عرض میکن که باید ما فقــرأ در
ینده از امان الله خان د ری نموده با ا مرا ده نداشته باشی تا حرکات اعمــال ا
باعث بدنامی ما نشود ".حضرت شمو المشایخ گفتند:
"هفت سال قبل که من برایت گفــت بــا امــان اللــه خــان شــنائی نکنیــد مــرا مجبــور
نسازید تا با ا شنا شوم چون شنائی ا را برای خاندان ما مضرمیدان  ،نوقت چرا بــه
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نصایح من گوش نداده مرا ه مجبور کردید تا پادشاه را مالقات نمای

بــا ا شــنا

شوم .حال که اینکار صورت گرفته است ،بز دی با ا قطع مرا ده کــرده نمیتـوان
این کار را از شجاعت د ر میدان  .در خصوص اینکه اعمــال امــان اللــه خــان خــوب
نیست من با شما موافقــت دارم در همــان ر ز جمعــه ا ل ســلطنت ا برایتــان اظهــار
نمودم که این شخص قابل اعتماد نیست .اما حاال اگــر خــدا ناخواســته در افغانســتان
انقالب اقع شود ،چون همگی مسلح هستند ،این انقالب خونین خواهد بود تعــداد
زیــادی از مســلمانان بــی گنــاه کشــته خواهنــد شــد لــنا مــن انقــالب را خــوب گفتــه
نمیتوان ".
عــال ه از نارضــایتی حضــرت نورالمشــایخ صــاحب ،شــکایات متعــدد ســپه ســاالر
نادرخان زیــر حربیــه قــت امـانی کــه همـواره در مجــالو از اعمــال پادشــاه اظهــار
نارضــایتی مینمــود رؤســای قبایــل را بــه عــدم اطاعــت از پادشــاه تشــویق میکــرد،
نیز نقــش مهمــی در ر شــن نمــودن تــش انقــالب داشــت .ا لــین شــرارۀ ایــن تــش
از زبــان امرالــدین خــان حکمــران کــالن ســمت جنــوبی در خوســت بیــر ن جهیــد.
ی در یکــی از مجــالو تطبیــق قــوانین جدیــد را کــه از طــرف د لــت امــان اللــه
خــان ضــع شــده بــود ،الزمــی دانســته اهــالی را بــه اطاعــت ازیــن ق ـوانین تشــویق
مینمــود .یکــی از حاضــرین بــرایش گفــت کــه قـوانینی را کــه مخــال

قــر ن مجیــد

ســنت باشــد قبــول کــرده نمیتـوانی  .امرالــدین خــان از جهــل یــا غــر ر یــا عــدم
عقیده به اسالم جوابداد:
"هنــوز هــ شــما عقــب ن رق پــاره هــای پوســیده (منلــورش قــر ن پــاک بــود)
میر یــد ،امــر ز دنیــا دیگــر اســت احتیاجــات انســانی دیگــر .شــما ایــن خیــاالت
کهنــه قــدیمی را از دمــا خ ـود بایــد خــارج نمائیــد ".ایــن جمــالت کــه بــز دی
398

(رح)

یادداشت ها خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی

در همــه جــا پخــش گردیــد ،غــاز انقــالب خــونینی شــد کــه قــبال ذکــر گردیــد .در
َ
انقالب ا ل کــه بســرکردگی مــال عبداللــه مشــهور بــه مــالی لنــگ غــاز شــد ،قـوای
د لــت کامیــاب گردیــد .چــون امــان اللــه خــان حضــرت نورالمشــایخ ســپه ســاالر
نادرخــان را محــرکین اصــلی ایــن انقــالب میدانســت ،لــنا حضــرت نــور المشــایخ
بعــد از مشــوره بــا بــرادر بــزر
ســرهند شــری

خــود بــه هند ســتان ســفر نمودنــد چنــدی در

ســکونت داشــتند .امــان اللــه خــان ســپه ســاالر نادرخــان را هــ

بعن ـوان ســفیر بــه پــاریو فرســتاد بــرای مــدتی از دســت محــرکین اصــلی انقــالب
راحت شد.
حضــرت نــور المشــایخ ســالها در سیاســت افغانســتان نقــش بســیار مثبــت را بــازی
کردنــد یکــی از بانیــان انقالبــات متعــدد از جملــه اســتقالل کشــور بودنــد ،امــا
چــون مســلمان صــادق خوشــبا ر بــود ،بســادگی حــرف دیگــران را قبــول میکــرد.
بهمــین ســبب حاصــل زحمــات بــی شــائبه ایشــان در تــاریخ بنــام دیگــران ثبــت شــده
اســت .امــان اللــه خــان در اثــر زحمــات نلریــات مثبــت ی بــه پادشــاهی رســید،
در زمــان جهــاد بــرای اســتقالل کشــور ،در ســمت جنــوبی تمــامی کــار هــای ملــی
محاربــات بــا رهبــری حضــرت صــاحب اجــرا شــده اکثریــت منــاطق زیرســتان
بدســت افغانهــا افتــاد ،امــا پــاداش ایــن همــه زحمــات نصــیب ســردار شــاه لیخــان
گردیــد کــه بنــام فــاتح زیرســتان مشــهور شــد .همچنــان در جنگهــای خــانگی کــه
بعــد از عهــد امــان اللــه خــان بوقــوع پیوســت ،ســردار شــاه لیخــان فــاتح کابــل،
ســپه ســاالر محمــد نــادر خــان بنــام پادشــاه نجــات دهنــدۀ افغانســتان مســمی
گردیــد در حالیکــه ایــن د نفــر بــد ن کمــک حضــرت صــاحب کــه شــخص
صــاحب نفــوذ ر حــانی بــود ،بــه ن مقامهــا رســیده نمــی توانســتند .متاســفانه در
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کتابهــائی کــه درهمــان زمــان ســالهای بعــد ن در مــورد انقالبــات افغانســتان،
پادشــاهی امــان اللــه خــان ،حبیــب اللــه کلکــانی محمــد نــادر خــان تحریــر یافتــه،
هــیچ نــامی خــدمات ارزنــدۀ حضــرت نــور المشــایخ بــرده نشــده اســت مصــداق
این حقیقت است که تاریخ را نهائی مینویسند که در قدرت اند.
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شهادت محمد نادر خان
محمد نادرخان با سابقۀ جهادی که داشت نزد اقوام قبایل مختل

افغانستان محتــرم

بود .ی قبل از مدن به افغانستان صحبت با قبایل در موضوع جنــگ علیــه د لــت
حبیب الله ،با انگلیسها مناکره کــرد .د لــت انگلــیو هـ پــول کــافی در اختیــارش
گناشت

عدۀ کمک برایش داد .نادرخان بعد از مالقات با سران قبایل ،بــا جــود

عده های مالی به نها ،فهمید که نمیتواند با پــول مــردم را ادار بــه نجــات افغانســتان
نماید چون فتوائی از طرف علمای دین علیه حبیــب اللــه کلکــانی صــادر نشــده بــود.
نادرخان که از ا ضاع مایوس شده بود ،نــزد بــرادر بزرگـوارم حضــرت نورالمشــایخ بــه
هند ستان رفت از ا ضــاع نابســامان کشــور از اینکــه مــردم مشــرقی جنــوبی بــه
ع
حضرات احترام دارند سخن گفت از حضرت نورالمشایخ خواهش کــرد تــا متحــدا
علیه د لت حبیب الله کلکــانی اقــدام نماینــد افغانســتان را از بحــران نجــات دهنــد.
حضرت نورالمشایخ ه پیشنهاد ی را قبول نمــوده مــادگی خــود را بــرای همکــاری
اعالم نمودند ،بشرطی که نادرخان پادشاهی را بــرای خــود نگیــرد زعامــت بایــد بــه
شورای افغانستان اگنار شود تنها از طریق همین شورا پادشاه انتخاب شود .محمد
ع
نادرخان ه ظاهرا ایــن شـرط را قبــول نمــود بعــد از ایــن موافقــت داخــل افغانســتان
گردیدند .محمد نادرخان چون میدانســت کــه حضــرت نورالمشــایخ بــرای اســتقالل
افغانستان با انگلیسها جنگیده اند با مسلمانان هند بر ضــد حکومــت بریتــانوی هنــد
فعالیت داشتند ،موضوع توافق گرفتن پول از انگلیسها را از ایشان پنهان نمود.
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قبایــل ســمت جنــوبی از حضــرت نورالمشــایخ پــنیرائی شــایانی نمودنــد یکــی از
نمایندگان مقتدر قوم خر ط بنام دم خان بعد از مالقات با حضرت صــاحب ،موافقــه
کرد که انتخاب پادشاه افغانستان فقط از طریق شورای مردمی صورت گیرد .متعاقب
ن متن این موافقت در حاشیۀ قر ن مجید تحریر گردید حضرت نورالمشایخ ،محمد
ع
نادرخان دم خان خر ط متفقا ن را امضــا کردنــد تاکیــد گردیــد کــه زمــانی کــه
هرسه نها داخل شهر کابل شدند ،ن قت موضوع انتخاب پادشاه به مشورت بزرگان
همه اقوام صورت گیرد .در عین زمان ر سای قبایــل دیگــر هـ مــادگی شــانرا ابــراز
کردند جنگ با د لت حبیب الله کلکــانی غــاز گردیــد .همزمــان شــاه لــی خــان
بکمک قوای سمت جنوبی داخل کابل شده قصــر شــاهی را محاصــره کــرد قـوای
حبیب الله کلکانی مجبور بفرار گردید.
محمد نادرخــان هـ داخــل کابــل گردیــد در قــدم ا ل بــه خانقــاه مجــددی هــا در
شوربازار رفت با من (نویسندۀ کتاب) مالقات کرد تا بمــردم کابــل نشــان دهــد کــه
تحت حمایت خاندان مجددی قرار دارد برهبری نها داخل کابل شــده اســت .امــا
زمانیکه ار

شاهی را تصرف کرد ،رفقا منصبداران زمــان امــان اللــه خــان را بــد ر

خود جمع نمود بکمک نها سعی کرد تا مــانع مــدن حضــرت نورالمشــایخ بکابــل
گردد خودش اعالن پادشاهی نمود به تعهدی که درقر ن مجید امضــا کــرده بــود،
پشت پا زد .بدین صورت قتی که حضرت نورالمشایخ بکابل رسیدند ،مقابــل عمــل
انجام شده قرار گرفتند بخاطر جلوگیری از ادامۀ خــونریزی جنــگ ،انــز ا اختیــار
کردند.
من همچنــان بخــدمت در خانقــاه مجــددی مشــغول بــودم از افــراد خانــدان محمــد
نادرخان کــه در زمــان حبیــب اللــه کلکــانی بــه خانقــاه پنــاه رده بودنــد ،محافلــت
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میکردم .قتی حبیب الله از مدن نادرخان بکابل خبر شد ،بــرای اینکــه ی بــه ار
شاهی حمله نکند ،عساکرش را به خانقاه فرستاد تا افراد خــانوادۀ نادرخــان را بــه ار
انتقال دهد .من بهمراه خانوادۀ نادرخان به ار

از مادر حبیــب اللــه کلکــانی

رفت

خواهش کردم که به فامیل نادرخان صدمه نرسد چون یقین داشــت کــه حبیــب اللــه
مادرش بوعدۀ خود فا خواهند کرد .افراد خــانوادۀ نادرخــان تــا ر زی کــه خــود ی
ار

را تصرف کرد ،در قصر شاهی با عزت در امن امان زندگی کردنــد .اگرچــه

نادرخان بد ن اعتنا به فامیلش ،ار

را به گلوله بست اما از طرف حبیب الله کلکــانی

صدمۀ به خانوادۀ ی نرسید .حبیب الله فرار کرد تا در سمت شمالی د باره قوا جمع
ری کند با نادرخان بجنگد .نادرخان پیغامی برای ی فرســتاد در حاشــیۀ قــر ن
مجید تعهد کرد که اگر تسلی شود هیچ سیبی به ا

رفقایش نخواهد رسید .حبیب

الله کلکانی مانند هر مسلمان دیگر به احترام قــر ن شــری

خــود را تســلی کـرد ،امــا

نادرخان باز ه به تعهدش در حاشیۀ کتاب مقدس مسلمانها پشــت پــا زد بــا خدعــه
حبیب الله کلکانی را دستگیر بعد اعدام نمود.
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از راست بچ  :نویسندۀ کتاب محمد صــادق المجــددی ،هاشـ خــان ،احمــد شــاه
خان (پدر ملکه حمیرا) ،عبدالعزیر خان (پدر محمد دا د خان) ،شاه محمود خــان،
رئیو شورای قت
بعد از استقرار حکومــت ،نادرخــان از مــن خـواهش کــرد تــا ظیفــۀ زارت عدلیــه را
بد ش بگیرم .جواب دادم که مــن الیحــه ای را متکــی بــر اساســات شــریعت اســالم
ترتیب داده بشما میده  ،اگر قبول کردید ،من ه

زارت را قبول میکــن درغیــر ن

بخدمت در خانقاه ادامه خواه داد .متعاقب ن قانون صالحیت اختیــارات زارت
عدلیه را براساس شریعت اسالمی ،استقالل قوۀ قضا مسا ات بــد ن امتیــاز افــراد در
محاک شرعی ترتیب داده برای نادرخان فرستادم .نادرخان بعد از قرائت الیحه از من
سوال کرد:
"به اساس این قانون اگر کسی از من شکایت کند یا محکمه مرا احضار میکند؟"
گفت " :بلی حک شرع همین است شما بهتر از خلفای راشدین نیستید".
نادرخان گفت" :اینطور الیحه را قبول کرده نمیتوان ".
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منه جوابدادم" :درین صورت من ه زارت عدلیه را قبول کرده نمیتوان ".
نادرخان میدانست که خانوادۀ مجددی در افغانســتان قــدرت بـزر

معنــوی بودنــد

ی بد ن کمک حضرت نورالمشایخ صاحب نمیتوانست مــردم را بــد ر خــود جمــع
کند ،لنا تصمی گرفت تا هر چه ز د تر اشخاص با نفوذ این خانواده را از کشــور د ر
نگهدارد .چندی بعد مرا بحیث زیر مختار برادرزاده ام ســناء معصــوم مجــددی را
بحیث مستشار در مصر مقرر کــرد تــا از یکطــرف از ا ضــاع داخــل بیخبــر باشـ

از

طرف دیگر از برادرخود حضرت نورالمشایخ د ر شوم کمتر در مسائل د لتــی ســه
بگیرم .اگر چه من از نیات نادرخان اقـ
شری

بــودم امــا از نجائیکــه زیــارت بیــت اللــه

تعلی در جامعۀ االزهر برای اهمیت بسزا داشت ،قبول کردم به مصر رفت .

متعاقب ن نادر خان زارت عدلیه را به برادرم حضــرت نورالمشــایخ پیشــنهاد کــرد تــا
بدین ترتیب به ملت نشان دهد که خانوادۀ مجددی ها با د لت ا همکــاری میکننــد،
اما بتشویق من برادرم زارت را قبول نکردند به نادر خان گفتند کــه مجــددی هــا بــا
خاندان شما د ستی خود را ادامه میدهند اما در د لت شامل نمیشوند.
حضرت نورالمشایخ به عدۀ خود فا کردند در ر زی کــه نــادر خــان شــهید شــد،
بحیث شخص ر حانی که ملت به ا اعتمــاد داشــت ،پســرمحمد نــادر شــاه ،محمــد
ع
ظاهر جان را به پادشاهی به ملت معرفی کردند .متعاقبا عساکر ار شاهی ،ر حانیون
کافۀ ملت بیعت کردند اعلیحضرت محمد ظاهر شــاه را بــه پادشــاهی برگزیدنــد.
من در زمان شهادت محمد نادر خان در کابل نبودم اما حـواد ر ز شــهادت ی را
از زبان برادر بزرگوار خود نور المشایخ صاحب اینطور شنیدم:
"حــد د ســاعت پــنر عصــر از ار مــوتر فرســتادند مــرا خواســتند گفتنــد کــه
اعلیحضرت محمد نادر شاه زخ خفی

برداشــته انــد .قتــی بــه ار
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محمود خان با حالت پریشان بسوی د ید گفت که اعلیحضرت زخمی شــده انــد.
گفت :
"خودم باید اعلیحضرت را ببین  ".شاه محمود خان مجبور شده گفت:
"اعلیحضــرت در همــان مــوقعی کــه زخ ـ برداشــتند ،شــربت شــهادت را نوشــیدند".
بمعیت ی باالی جسد محمد نادر خان مدم بعد از شاه محمود خان پرسیدم:
"تا حال چه تدبیر کرده اید؟"
شاه محمود خان که کامال خود را باخته بود ،گفت:
" االحضرت سردار محمد هاش خان صدراعل برادر بزر ما فعال در مــزار شــری
دارند من فکر میکن که تــا مــدن ا از مــر

تشری
نگوئی
ا

اعلیحضــرت بکســی چیــزی

همین حاال برایش تیلفون میکن که فوری بکابل بیاید تا بعــد از ن بمشــورۀ

دیگر اشخاص خیرخواه عمل کنی  ".من حرفهای شاه محمــود خــان را نشــانۀ از

پریشانی بزدلی ا دانســته بــه اطــاق دیگــر کــه صــاحب منصــبان عســکری ،افــراد
خاندان شاهی دیگر رجال برجسته جمع شده بودند ،رفت

گفت :

"امر ز که خادم صادق افغانستان اعلیحضرت محمد نادرخان بدست یکــی از خــائنین
طن بشهادت رسید ،بر من شما الزم است که خــدمات ا را فرامــوش نکــرده در
مقابل محمد ظاهر خان پسر ا را بــه پادشــاهی قبــول کنــی

اینــک مــن بــه ا بیعــت

میکن  ".بعد د باره به اطاقی که محمد ظاهر خان باالی جسد پدرش نشسته اشک
میریخت رفت

دستش را گرفته به اطاقی ردم که همه در نجا جمــع شــده بودنــد

باز گفت :
"من به محمد ظاهر خان بیعت میکن ".
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بعد از ن صاحب منصبان ر حــانیون دیگــران همــه بــه محمــد ظــاهر خــان بیعــت
کردند اما اینطور معلوم میشد که عساکر متردد هستند میترسند .بهمین سبب من بــه
قلعه جنگی که محل اقامت عساکر کابل بود ،رفت

خطاب به عساکر گفت :

"نادر شاه پادشاه ترقی خواه ما بدست یکی از خائنین طن شهید شد .من یگانــه پســر
ا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه را به پادشاهی برداشت

به ا بیعت کــردم .یــا شــما

عساکری که فرزندان من هستید ،در این بیعت با من موافقت دارید؟" عساکر همــه بــا
من موافقت کردند به محمد ظاهر خان بیعت کردند .بعد اسلحه خود را برداشته بــه
در ازۀ ار

مدند برای ادای سالم پادشاهی حاضر شدند .من ه با محمــد ظــاهر

خان از داخل ار

بیر ن مدم .عساکر همینکه مارا دیدند ،گفتند:

" زنده باد پادشاه جوان ما .بعد با فیر صد توپ ،پادشاهی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
اعالن گردید".
محمد موسی خان قندهاری خودش برای گفــت کــه" :اگــر در همــان ر ز پادشــاهی
محمد ظاهر شــاه اعــالم نمیشــد عســاکر بــه ا بیعــت نمیکردنــد ،در کابــل تمــام
مملکت شورش انقالب صورت میگرفت خودم از ترس شورش شب را در کابــل
گنشتانده نتوانست

با موتر بسوی قندهار حرکت کردم .اما صبح ن معلوم شــد کــه

هــیچ اقعــه ای رخ نــداده اهــالی کابــل بعــد از نکــه فهمیدنــد حضــرت صــاحب
نورالمشایخ به محمد ظاهر خان بیعت کرده ،با رامش شب را سپری کردنــد صــبح
بعد دسته دسته از هر قوم قبیله برای بیعت به پادشاه اظهار سپاسگزاری به حضرت
نورالمشایخ به ار

مدند".

برای انتلام شهر چنین رای داده شد که جنازۀ محمد نادر خان تا مدن محمــد هاشـ
خان معطل گردد چون برای بعضی از زرا احوال رسیده بود که معا نین قاتل تصــمی
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دارند تا در قت تشییع جنازه حمله کنند اشخاصی را که بــا جنــازه میر نــد ،هــدف
گلوله قرار دهند .این موضوع همه را به تشو یش انداخته بود نمیدانستند چــه کننــد.
درینجا بازه حضرت نورالمشایخ با شجاعت پیشــقدم شــده بــه شــاه محمــود خــان
گفتند:
"اعلیحضرت محمد نادرشاه بغیر از حق پادشاهی بر من حــق د ســتی رفاقــت دارد.
من فردا خودم با جنازه بیر ن میشوم ،ببین که کــی جــرأت دارد حملــه کنــد یــا فیــر
کند ".بعد به صاحب منصبان گفت که فردا از در ازۀ ار
در تپۀ مرنجان عساکر با اسلحه بص

تا مقبرۀ خاندانی نادرشاه

ایســتاده شــوند اگــر دیدنــد کــه کســی خیــال

حمله را دارد ،بد ن معطلی ا را از بــین ببرنــد .فــردای نــر ز جنــازه را همانطوریکــه
حضرت نورالمشایخ دستور داده بـود ،در بــین صـ

طویــل عســکری از ار

بیــر ن

کردند خود حضرت صاحب پای پیاده بمعیت جنازه ر ان شدند .از خاندان شاهی
زرا حتی یکنفر ه در مراس اشتراک نکردند .جنازه به مسجد عیدگاه کــه جمــع
کثیری از اهالی کابل در نجا جمع شده بودند رده شد .بعد از ادای نماز حضــرت
نورالمشایخ بر منبر رفته از صفات نیک محمد نادر شاه یاد نموده گفت:
" نهائی که میخواهند در افغانستان انقالب بر پا کنند باید بدانند که من خاندان مــن
تا خرین رمق حیات برای رامی رفاه کشور خواهی جنگید ".بعد در همانجا لقــب
(المتوکل علی الله) را به اعلیحضــرت محمــد ظــاهر شــاه داد .متعاقــب ن جنــازه بــا
احترام تمام در تپۀ مرنجان که مقبرۀ جد محمد نادر خان ،سردار سلطان محمــد خــان
است ،دفن گردید .بعد از ن همه دانستند کــه پادشــاهی بــه پســر محمــد نــادر خــان
رسیده متعاقب ن سیل تهنیت نامه ها از همه جا به ار
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خان بعد از یک هفته از مزار شری

بکابل مــد د بــاره ظیفــۀ صــدارت را بــد ش

گرفت.
*****
باید گفت که خاندان محمد نادر خان اینهمــه زحمــات حضــرت نورالمشــایخ را مثــل
همیشه نادیده گرفت هرگز در هیچ یک از جراید کشــور نــه تنهــا نــامی از ی بــرده
نشد بلکه همه خدمات ی بنام شاه محمود خان درج گردید ،در حالیکه شاه محمود
خان از ترس با جنازۀ برادر خود تا قبرستان نرفت .این ه یکی دیگر از قدر نشناســی
های این خاندان بود که تا زمــانی کــه محتــاج هســتند ،خــادم غــالم انــد امــا قتــی
ضر رت ندارند ،حتی اظهار شنائی ه نمیکنند.
اگر در تاریخ نامی از زحمات فداکاری های فرزندان صدیق افغانستان بــرده نشــده،
بخاطر ترس یا حسادتی بوده است که تعدادی از نابخردان کرســی نشــین کشــور در
طی قرنها در مقابل نها داشته اند .چه حقیرند کسانی کــه دســتآ رد هــای دیگــران را
بنام خود ثبت میکنند منبوحانه در تالشند تا با دستبرد زدن به افتخارات نها حرمتی
را که هرگز مستحقش نیستند ،گدائی کنند.
پایان
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