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ده برای چاپ دوم طرات آماخاصلی جلد اول بخش ا  

 

 

 

 

 

 

                

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

 

توحد با لکبریاء    ، ک لکل سال ه الی معرفت ق و ضح الطریأالحمد هلل الذی 

ال مشارک؛ صمد لیس   و  ة ال صاحب له و  ؛ اله ال وزیر لکوالمما  لعظمة وا

ما   ون و ا کان وما یک، یعلم مکاله ال و  فان وال  َعَرضَ ال  بجسم وال جوهر و 

حشاء فی ل ا ةالبطون فی ظلم  ن الجنین م  ةاغذی بصیر یبصر ک،ببال یخطر

  ک،رش کما قال ال کما یخطر ببا لعال یاستوی عل  لک،اللیل الحا  سواد

فی النفس کان هللا بخالف   مهما خطر ال با نتقال و  و  ة ال بحرک زول وبنال

  و عیالشافو   مالک  حنیفه وبو الذی اتفق  هذا اعتقاد البشر وهوا و  ؛لکذ

لرخاء؛  او ة، واشکره فی الشد ضراءالسراء وال  احمده فی  .  أحمد علی ذالک 

الجلیل فی   کرسوله الذی اسری به المل  ا عبده ونا محمد  یدواشهد ان س

الحی الدائم ذی   ة لی قدرا  ، ونظرالسماء ما فوق  ی لیم الطویل االلیل البه 

ال سیما   نجباءه واصحابه العیله وعلی آلی هللا تعالی والکبریاء صل   مةالعظ

ما دامت االرض   تقیاال ا  دةذی النورین واسد هللا السا والفاروق و ق  الصدی 

وی بیان  رهر ر هرختش را بسپاس خدایی را که راه شنا". أما بعد: والسماء

کرد}ذاتی که{ به صفت کبریایی و عظمت و فرمانروایی یگانه و یکتاست.   

بی نیازی که    -نه مصاحب و نه شریکی ی که او را نه وزیری است و خدای



راتخاط   

 

   2  

او را نه جسم است و نه جوهر و نه عرض، نه فنا پذیر است و نه نابود  

و آنچه در    ودش و آنچه می  }ذاتی که{که داناست به آنچه بودهه. شوند

شکمها، در ظلمت   خاطر خطور میکند.  بینایی که بینندۀ خوراک جنین در

یک است.  }ذاتی که{ استیالیش بر  تار   حمها، در شبهای تیره ودرون ر

نان که تو را در خاطر می رسد.  نه تابع نزول است و  عرش است، نه آنچ 

است  همین د. و ر می رسنه حرکت و نه انتقال و خالف آنست که در خاط

شافعی و احمد بدان اتفاق  اعتقاد بشر و همین است که ابو حنیفه، مالک،

الت راحت و رنج می ستایم  و  را در ح  آن )ذات( نم             "  کرده اند.

یم و گواهی میدهم که سرور مان  می گو  ی سپاس استواردر حالت سستی و 

محمد بنده و فرستادۀ اوست )یعنی( کسی که فرشتۀ بزرگ او را در شبی  

  وسیاه دراز به باالی آسمانها برد و به معری قدرت زندۀ جاوید با عظمت 

حاب نجیب او   و علی آله و اص  علیه نگریست صلی هللا و تعالی ا ریکب

ن باد تا آنگاه  سدهللا، ساالر متقیاین و االنور ق و ذیخاصتا  صدیق و فارو 

                                                          :است  پاینده  که آسمان و زمین 

وهم گمان و  و خیال وای برتر از قیاس                        

   و خوانده ایم ایم و شنیدیم وز هرچه دیده  

     یان رسید عمر دفتر تمام گشت و به پا

    وصف تو مانده ایمما همچنان در اول  

                                                                        و اما بعد:

برین رفته   ه ئلمست دض اعتذار چون عارع بحضور نظار عالی مقدار      

خود را برای  جمین  احوالترلفین ومؤمصنفین وم که هر شخص از 

صیان قرین از  ع این مسکین  لذا م نموده اند اظرین مرقوضار خاطر نحتاس

از حاالت   تقدمین بندیمعا للاتباهم بخاری (  اثبات عاری )مترجم  نرعلم وه
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می   دگان کنن  عهالمحافل مطۀ آورده تحف م لق را در قید  خود عالمات  نا دانی

: سطیر حاالتم مینگارمل از تنمایم و قب  

  که این حزین کرده ام به نسبت شخص خودم نه الیق آن است   ای  ترجمه     

ضایع    ن را به تحریر آ  دمرکب مدا  قلم وات  قصب   اس و قرط  فحات کسی ص  که

اما    ؛ بمصرف برساند  مترجمه ق  اورا   ۀ ی خود را بمطالعیا اوقات گرامگرداند  

ا   " قبحکم  ما  الی  قای  رالتنظ   وال   یل نظر  اشتمن  بشرف  وارم  "امید    مالل 

برکالم معجز نظام حضرت خاتم الرساله علیه وعلی آله الصاله والسالم کلما  

هم    هکاغذ گردید  ۀقلم شکسته رقمم ثبت صحف  ست که ازات نادر  ت وعبار

نگرددان خو  طرخا  خلم بواسط  عمری  سوانح   و   .  نده  مت  ۀمن  ن  ضماینکه 

اولیاضرااحوال ح   عه مصدع مطال  ،ین مستهام است ا  امآباء عظم وکرا  یت 

قت عزیزبرادران با عقل وتمیز خود  وگاهی  نمی بودنشود . اگر این دوسبب 

بنوشتن حرفی   ار ف نمیکردم بلکه عنان قلم بوط مصرووط نا مررا باین خط

که    آنجااز    ل خود نمی پرداختم اما ساختم وبه تحریر احوا  نمیهم معطوف  

هم خالی از فائده    آثمحوال راقم  به ا  م  علین است  ب عامرین نص   حظهءمال

از   بود  رونخواهد  نسب   آن  جز  شرافتی  وچون  نم  میرسا  قارئین  بعرض 

  با آنکه میدانم در   متومنزلتی را دارا نیس  قدر ب هیچ یکز روی حسندارم وا

(  ی دلی در جات نقشبندی فاروقی مجدت عا حضراه نسب که نسبتم )ب اظهار  

الحا خادمان عالی شان می نمایم ولی چه    نسبت   به را  عاری یک    قه میشود 

خود   نسب  کر  بذ  مبادرت  نخواهی  خواهی  نیست  دستم  در  دیگر  نقدی  کنم 

و تونمودم  اوال    سن قدم  را  عالی شان  حضرات    ۀ سامیاسامی    به میدان قلم 

                                                                                      فرسودم: 

قدویقف        ومرشدنا  موالنا  حضرت  بن  صادق  محمد  زبد  ة ر    ة السالکین 

  شیخ المکتوم حضرت سیدنا السرارکاشف ا  الرابع عشرالعارفین مجدد مائه  

ق غالم  قد"خواجه  موالنس  سیوم"  حضرت  ابن  وره  عا  شدنا    ةمدمر 
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  نا الشیخ ق حضره سیدقیتحاللها عارف راه خدا ولی هللا بدوب  الواصلین محب 

الشهید    اجه خو  " ومرشدنا  موالنا  حضرت  بن  سره  قدس   " صدیق  غالم 

الذی لیس اسمه بمستتر القطب الربانی للصهباء الوحده هوالسا قی   رالمشته 

" الحاج  الشیخ  عسیدنا  سره    د بخواجه  قدس   " نا  موال  ت حضربن  الباقی 

الثالث    ةما ئ د  مجدمریدان غوث الجن والبشر    ۀ ن وسیلجها  رشد نا قیوموم

حضردهاعشر   سبیل هللا  فی  الخلق  نا    ت ی  وسید  خواجه    الشیخموالنا   "

" قدس سره ابن حضرت موالنا وسید نا قطب اال قطاب غوث محمد صفی هللا 

  غالم محمد جه  سید نا الشیخ "خوا  ت روم حضکت م  ءسرمست باده  حباب اال  

الت  حضرن  ب  رهقدس سمعصوم "   سید    ث وارین  عارفموالنا ومرشدنا امام 

سیدنا الشیخ "    ت حضر  زیل واقف اسرار تن  –لم   علیه وسهللا لی المرسلین ص

نا قیوم زمان  ع خواجه محمد اسما یل قدس سره بن حضرت موالنا ومرشد 

 قدس  هللا خ خواجه محمد صبغت  یشید ناالحضرت س  " لی مع هللا"ّسرواقف  

وارث االنبیاء    ی قالوث  ة مام اال ولیا ء عرود نا ارشوم ا  موالنبن حضرت    سره

س منا  ید  حضرت  خواجه   " حضرت  الشیخ  بن  سره  قدس   " معصوم  حمد 

وم امام  رموالنا  نا  ثانی  رشد  سبحانی صدیق  محبوب  الصمدانی  غوث  بانی 

متشا اسرار  المجددبواقف  قرآنی  حضرلا  االلف   هات    خشیال  سیدنا  ت ثانی 

دس وینتهی  قدسناهللا سبحانه بسره االق اانی  حم لرا  ویسیقی االفارود ال"احم

وارتیاب الی سید نا وموالنا امیر اال داب النا طق با    کمث  بالنسبه الشریف  

والمرتاب الذی کان رایه موافقا بالوحی والکتاب  ة لحق والصواب قاتل الکفر

ن وکمل به عدد  رکان الدیه ا بوجود  شیّدهسالم و  اله دین اقوی بذاته الشریف

ّللّاُ   َحْسبُ َك  ال نَّبِيُّ  أَیَُّها  االعدلین  بقول رب   العالمین} یَا  و   ُمنزل  روح  االربعین 

سیدنا   عدلین  وامام  االء  اْلُمْؤِمنِینَ  ﴿٦٤﴾  امیرالمئومنین  ِمَن  اتَّبَعََك  َوَمِن 

اللهم  ؛ فبلغ   شرفا  ا وبسی بهم ن" الحظاب " رضی هللا عنه وکفانبن "عمر"

                                                   . منی تحفارضوانک علیهم 
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این         شتولد  در  "فقیر  محل هر  علیه    ۀکابل" شوربازار  حضرت صاحب 

وسه    زار شهرجمادی االول سنه یکه  22یوم پنجشنبه    ه الرحمه در فقیرخان

وچهارده   اک  1314صد  بال  دیالمی  1896توبر  مطابق    غۀواقع شده حکمت 

طاال  لیعحکیم   در  را  متیحک  الق  اقتضاءکه  حسرتبنیاد  این  نموده    ایجاد 

  ن رموده البته اوتعالی میداند " فاود فموج  ظهوررصهء  ومرا از کتم عدم بع

همانا  رسیده  ترم  چیزی که بخاطر فا   اما.  فعل الحکیم ال یخلوعن الحکمه "

زیرا از بدو طفولیت الی حال که  است  ت ال آفاصا مل حتو  یات بل سات کا تجرع

وسد است   و صد  سنه هزار  الم  ز  ج   این حزین  (1348)  چهل وهشت  و  غم 

ا  بغیر  و  زهرندیده  این    ز  مطالعۀ  ضمن  در  چنانچه  نچشیده،  وهم  اندوه 

کرام مستحضر خواهند شد.  پس موالنا عبدالقادر بیدل علیه  اوراق قارئین  

                                                                 وید:گیم  من  ز زبانالرحمه ا

آفریدند م غم برای خا طر  

نم آفریدند شم من طفیل چ  

ارضاع  ایام    رد ام  طوریکه  شنیده  خود  عدم  زبزرگان  آنقدر  شیر  از سبب 

ندارد    وعد   که حد  ه امنوشید  شیر زحمات دیده وآن قدر از پستان مر ضعات  

ه  اونشد  در آن وقت نبود که من رضیع  ی ی  هیچ یک مرضعه  فقراء   ۀدر محل 

خو  انهامهم  یحت  اشمب واطفال  میآمدند  بخانقاه  رقیهئیکه  برای  را    ( 1)د 

اند بلکه  شیر  مرا  تفاوت   د بال وردنیام از پستان گاو  داده  بز شیر  را    و شیر 

ادام الی سن شباب همه    ۀ برای  بعد فطام  برایم نوشانیده اند  به  حیاتم  ساله 

ه  دفع  یک  حالوالی    ا دوسال تب لرزه می شدم تقریب   دردچشم گرفتار  مرض

گرددق    تب  عارض  برایم  محرق  تب  دفعه  دفعوسه  سن  ۀیده   در  ۀ  اول 

امیر حبیب هللا خان    ،ی وهشت سو  سه صد ار ویکهز   ۀ بضرب گلولسالیکه 

ب    ( 2)معلوم در کله گوش    شخص به شهادت رسید    قه محر  ه مرضلغمان 

  که   عوارض غریبه بود   ودارای   ج ض صعب العالمر  عجب   مبتال گردیدم یک
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آن نارا رستوپ   عالجم و  طور   م  عالج  را  نکر  بیمار   محرقه  بودندداری    ده 

عوارضی که    یبودم ، در ضمن بیهوش  م وبی هوش سار  وز سیکر  و   بیست 

حضرت مرشد   )به هوش آمدن( بعد افاقهنسته  طاری شده بود خودم هیچ ندا 

محتر موالی  مرحومم وحضرت  فرط  ممقدس  از  که  اوحمم  همگی  قات  بت 

  الل سرسام سه دفعه خر مودند که در میفند دری بر م بس  لین منخود را در با

  ز الی صد دست اطالق می شدور و درشباود  روز نمب  بخار حصبه بوجودت 

ال  گردید شب هفدهم  برایت   بول ویکشبا روز حبس  بحران    که  عارض  شب 

الی    حتت ص عصر  وقت  از  تش  12بود  شب  وس  نجبجه  اطراف  ط  وقوبرد 

ودیگر برا  نبض  نزع  ظاهعالمات  گیت  آبیکهویکقطر  دیرد ر  بحلقت    ه 

سه  ت مقدصا حضراء خصوواپس آمد همگی اقرب  چکانیده شد از کنج دهن

ر  نگیر شده ببا لینت آمدیم تا دام د قلقعاجزه ام را اضطراب و ۀوالده محترم

  ت تربا لین وبسنفس واپسین وداع آخرین را بکنیم وهمگی با یک عالم غم  

قی وصحت دهنده فی حقی  س که شا دقوتلی اوتعا  را احا طه کرده بودیم دفعتا  

  ت ظهور کرد یشانیه در پ عرق ک  ه بسبب قدریمت فرموداست مرح  تحقیقی

امید حیاتت    عطا نمود وخودت طلب آب نموده یکجام آب را نوشیدی و   شفا

م الشر .  گردانید فرحت  ش  همدورا  حبین قلوب  کالمه                     . یفانتهی 

القدوس خان  شنحذاقت  عالیجاه    ،مرض  ن یا  در من  الج  ع م     میرزاعبد  ان 

ا از  یکی  کارطکه  وتجربه  حاذق  از  دیارااین    باء  هم  طالعم  واژونی  ست 

رت موالیم  احوالم از محبس اورا حض  ۀ برای مال حظ  .  یومیهمحبوس بود

ند تا  داوجه نقد مید   برای محافظین محبس بواسطه اجازه او طلب میکردند و 

قوت    آنکه تر اینکه بعد از  یب غر   . از محبس داده می شد  ن آمدبر ۀاجازا  اور

قرآن آمدم کتابت وسوره های  بهوش وخوب  اراشدهرا از بستر د  نبرخواست

ه  صرف سورهء فاتح  فراموشم شده بود  عظیم الشان را که بیاد داشتم قطعا

بود وبس   رۀوسو بیادم  تا بسیار    .  اخالص  فق  احد مر  زا قت  ودست راستم 
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فتاب  آروشنی  ه  رده بود که بما نم بدرجهء کسب ضعف کشچد وبو  هج شدک

نمیت . خالصه اودیده  تا بمحض فضل  بودی  ترماه بسه  سالی    ینکهانستم  م 

اصل او قاتیکه  رجعت نمود . الح  واپس حضرت شا فی مطلق قوت وتوانائیم 

  یک من برای   د نستراحت امرار حیات می نما یا  طفال با اکنار دایه همگی   در

شدنا خ  نلب  طرهق می  برده  بخانه  شبس  مه  شده ن  مکتب  داخل  سالگی  ش 

صاحب    (3)اجی" نورمحمد" جه حخوا  نم  نجابت بنیامحترم  ذبحضور استا

  فارسیابهای  شروع نموده قرآن عظیم الشان وبعضی کتالفبا  مرحوم بتعلیم  

را از حضوراین  ة المکیدانی ومنی  ۀوخالص با ذصلی  تم  م گرفیلرکات تعب   ات 

  کتب   الدوس ه عرصۀتقریبا  ب  یکزبان بافیض داشتند  کان ت منج  ن آ-  ن وچو

علوم صرف مشغول بودنم    که بهه اینبواسطعد از ان  ا خواندم برمذ کوره  

حضرت    سبب ص   ضروری بود واوشان ممارست در این علم داشتند ازان  

را که    مو(. مرح4)  ( صاحب عبداالحد)خواجه  سیادت پناه  ۀ امجدم جناب  قبل

از   زمرهء سبشنق  یقهطر   ب طالیکی  از  و  تندیه  برای  بودند  فقیر  ادات  علیم 

.  صرف میر را از اوشان تعلیم گرفتم دند. و کتاب صرف بهایی و  ومقرر فرم

ن مالوف  رده بوطحاصل ک   رخصت ه اوشان از حضور قبله ام  آنکبعد از    و

آ خوند ساکن    (5)محمد اسلم    رفتند جناب حضرت قبله ام فضائل همراه مال

نامزد کردند چیزی از  ن  ی تعلیم  ماندری را برا  ومق  ن یغزنۀ  قعال  ""شلگر

اوشان تعلیم گرفته بودم  نزد    ح" راا "مرجانی " وقریب نصف از کتاب ن" ز

کتا ب    لی مقرر شدند واکه خواجه ء موصوف واپس آمده باز به تعلیم من  

ن  م گرفتم بعد از ایل بحث " تنا زع " بحضور شان تع  را تا   "ة النحو "هدای

القادر "     ا نوالت م حضر  بیکتوت که احواالت   یی   آخوند ساکن پشه" عبد 

ام مذ کور است   مترجمه  ۀمصحح رسال  الشهید موالنا   ۀشان در ضمن تر جم

از قوانین   اجلهء   ویکی  هم  وسابق  بودند  شان    را   زرادی  علما  از حضور 

فقیر  این  تعلیم  برای  بودم  قاز حضور    خوانده  گالب حضرت  مقررشدند  ه  هی 
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فیه " را شروع کردم در  ن نموده "کا  " را بحضورشانحوال   ت دای" هوختم  

  ذسندنا عالم اجل استا  ور حضرت موالنا و اب " کافیه " یکروز از حض تک

  ی وردگ بحث علم  ریانخآخند ساکن     (6)  " مال " فضل الدین  عصر   ءعلما

باز    محبوس نمود  نراشا  ب جنا  امیر شهید آنکه  بعد از  .  را درس گفته ام    .... 

طیف  لمال عبد ال   تی احب ومد  عبد االحد " ص  ام را خواجه "   میلعمفه  وظی

که    1329یکهزار وسه صد وبیست ونه    ۀتا در سن نمودند    می   صاحب ایفا 

ابعز م زیارت حضرت سیدن   لۀ امجدم  حضرت قب نا  لشیخ  ا امام ربانی موال 

بد  مال ع ت مانند گردیدند  نج الثانی " قدس سره رهسپار سرهند    االلف مجدد  

معلم    جان مراد " مقر تره کی که در این وقت "  ساکنصاحب      (7)فیطالل

شان تشرف ورزیده عازم آن صوب گردید . حضرت    بیه همرکافقیر بودند ب

ال العالم  الشهید  نا  موال  امجدم  عبد قبلهء  حاجی  العصرواالوان  وحید    فاضل 

"  قات  حقین الت" میزا  ۀمحکم   سره را که در آن فرصت در  -  الرحمن قدس

خود   بحضور  بودند  اوشمقرر  تسلیم  ومرا  فرمودخواسته  نموده  :  د نان 

  ۀ سپردم باید در تعلیم وتربی  توه  ب ق را درظاهراد ص  عبد الرحمن محمد "مال

م  وقته متوجه احوال او باشی تا از عل  او کوشش نما ئی وبخا نقاه آمده همه 

نماند من میروم و شم  بامی    شانق پریرف محمد صادط  از   وادب بی بهره 

میفر مودند    حضرت موالنا الشهید   ا طر جمع گردانی" الزم مرا از طرفش خ

اینکه مریض   طۀفرمایش حضرت مر شدم بواس ۀدوم دفع وه  فعل د: " دراو 

قلبی   ۀرم عارض بود وحضرت ایشان بخطربودم در آمدن بخانقاه تردد بخاط

آمدن    مزع(اعلمطا  مرهال  ةاطاع)   نمومن دانا شده سوم دفعه تکرار کردند  

کردم   قبلبودکه  همان    . را  رو  ۀ حضرت  مقصود  بصوب  شدند   اامجدم  نه 

" خوابگاه" که   ۀ شبا روزی خودرا از محل ایحتاجا مان م س ید هوموال نا الش

شورباز بخانقاه  بود  شان  وظیفن  ار مسکن  در  داده  و  ۀ قل    دیبم تا    تعلیم 

ت  کموحق  نطمحو،ن  علوم   . داشتند  یست کوشش خود را مرعییباچنانچه م
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م اصول  لعزفقه شریف وقدری ا و  از معانی وبیان    وتفاسیر شریفه وچیزی 

تعلی شان  بر گرم  بحضور  عالوه  نصیحت    آن  فته  حکایات    و آمیز  بانواع 

  و تهذیب پند    وز  بقسم اندر  فه ها یط ل  کلمات شوق انگیز ومواعظ ار جمند و 

نمو می  را  قرین  جهالت  مسکین  این  ودقیقه نداخالق  ت  یی  د  منربیدر    ت 

نمیگذاشتند  مل هم شق ت.  فرو  سال  بیست  موفریبا  حضور  از  روز  و    ر وب 

اندو بهره  شان  الت    ز السرور  که  کما  اسفا  وا  ولی  بودم.  اخالقی  و  علمی 

آورده بدست  شانرا  کماالت  از  عشیری  بی    عشر  نطور  وهما  نتوانستم 

یکنم  خود فکر م   ۀ تشعمر گذ  که به اوقات    حا ل   بودم هستم.    که    ی حاصل

  اکنون از  یت کرده بود و  برای من عنا  که او تعالی  عظیمی  (8)  یات هنعم

نعمته محرومهمگی  عالمامه  شد  ا  یک  و  ،  عارض    حسرت  برایم  ندامت 

اوتعالی این فقیر    دم".   "ندمت فی زمان لم ینفعنی الن  لکن چه فایدهشود  می

زمر   ه البضاع  لیلق در  وامت حضرت خ   ۀرا   النبتامسلمین    هللا  لیص  ینی م 

بعذ  لیه ع تا  سازد  محشور  ووسلم  ابدی  نشوم     خسراناب  گرفتار  سرمدی 

بوقتی که    1329در همان سا ل یعنی سنه  .   لنار( من ا   عاذنی هللا  سبحا نه ا)

ربانی قدس سره   مام ا  ت رضح  وارحضرت قبله ام رهسپار مزار منبع اال ن 

توبه وت تلقین  به  را  مآل  این حسرت  راز  ف رسالیه  قهء عیم طریل عمی شدند 

و  مراجعت خو  فرمودند  از سرهند جنبعد  ب د  نند  گرمت ما  تار  فرض اسهال 

بوجود مبارک شان طاری میگردید ذاتا     نقاهت ضعف وآثار  فیوما    شده یوما 

مرض    ۀبعارض  سال  9الوه برآن  نحیف بودند وعضات،  هم بسبب تحمل ریا

طاری   الحقه  مرض  سابقه  مرض  بر  مبتال  ت رگ)مراق(  ودیده  جود  حمل 

مس  بحضرت موال ی مر حوم )ش  شان را کا ست ،در اخیر مرضد  وعسم

و حضرت    احب ص(  یخالمشا نقدس سره    لمشایخ( صاحب )نورا  عمتم  ولی 

رهن شده که " برای من از روی کشف یقینی مب :   فرمودند   ل هللا حیاتهماطا

ل  هااست پس می خواهم برادر کهتر شما راهم مت   این مرض مرض موت من
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ر نشود وشما هم از  گ  و خ  د مشغول بوده  بافعال رذیله  وخ  ا اهلتا ب  سازم

ر ضمن بیان خوارق حضرت  عه دواق   تفصیل این  ". با شید  ن قبل او مطمئی

مرا   یمان عروسکه اسباب وسا  همان بود   قارئین میرسد.   ۀقبله ام  بمطا لع 

ر  ج فقیازدوا  ءهکه  در بستر مریضی غنوده بودند معاملفراهم  آورده  با آن

  ضمن احوال رضا   استراحت اولی  مرا در   رسانیدند  قارئین گراماتمام   ه برا 

دومینم هم التفات     حت کوائف استرا  ۀحظ  ف مال ک بطرنمودند این ئت عم قرا

یند زن  .   بفرما  عالم  تفاق ددر  با  انسانی  الء  عق  ی راآ  گانی  استراحت  ایام  

دو بدو  همین  از  یکی  است   تا    وقت    ه ک  ت ساجنیز ا  و   مفطا  ایام   رخآتولد  

                           ی فرمایند: ر بیدل علیه الرحمه محضرت موالنا عبدالقاد

 

ت دامان ما در خوش بهشتی بوده اس و  فلیط  

 تا به پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم 

عروس        جوان  یکنفر  که  ما    یوقتی  لوازم  خود  وبخاطر  تاج  ح یمیکند 

بآورد  فراهما  رعیش   ا  اه  در  قبلی شروع  آرزو های  خود  حیات    دارۀ تمام 

این آرزو را می پروربه    مودهنخود    جیعۀ )هم خواب شدن(وض اند که  دل 

احت  خود را بفراغت استر  ۀ حیات عاری  ۀ قیم بانه بخواهد ایاأشاگر خدا جل  

مگی  هیات وحضرت والد ما جدش هم بقید ح   خواهم گذرانید عالوه بران که

)باو ئم آ(نفقه  رنت  البته  شند  با  گرفته  خود  بدوش  اورا  ئلی    رزوهایعا 

  و   ما یدمی ن  معیشت ن مسرت عزم  جها  ه بادوم ( نضاعف او کسب )ت  تعیش

ا اگر  بل آن  اندوه وغم بخاطر  برایش ع  نی زحمتید بمقا  ارض گردد سخت 

  یت درنها    ا گرفتار می شود وب   در مرحلۀ غیر مترقبه یی ش طاری گردیده  

د آنکه شکن  دچار،  ت هشجه  جای  چه  گردد  می  واضطرار    -اندوه    آن  جه 

  ۀ سا مع  قارعوالسماء  االرض  خالق   مبحکهوش ربا    و آن حزنقت فرسا  طا

را تا  ینا  ۀ خود درج  رام قارئین گ  –گردد  و  ا ب  هزن والم  غور  ه  یک درجه 



راتخاط   

 

   11  

  ایام   داده  جسمفال کتم را بنظر خود ت  ر پ وتامل مقایسه خواهند نمود وحالت  

مارم کا    وش  عیدوم   این  ومصورجسمۀ  نی  دانست   ۀغم  خواهند  را    . الم 

                                                                   :  داینک می نویسم بخوانی

حضرت        روزی    ۀقبل حینیکه  چند  نمودند  جعت  مرا  سفرهند  از  امجدم 

مرض   که  ءاعنی"قی  سابقهجزهمان  بر  ۀ صعر  زا"  ل  سا  شان  ای  یانه 

با آنهم    کنلیبود،    نشده  وجود شان طاری    ی بر دیگر  ۀ ارضبود ع  ضعار

فرصت  اولین  خفرزن  در  فرمودند    دودان  نموده  مخاطب  عمرم  را  که 

بعد از چند روز  .     رسانیده ام  را برای شما   صرف نفس خود  و  هبآخررسید

ان  مرض بفرزندل ال در خ دتادنی افمار" مبتال شده در بستر بیلبمرض"اطال 

امر  ا ج  و   شیدر "دادند  نشینان سعید خود  و :  برادر    سیازم عرولو   اسباب 

چابکی  ه  را ب   مذ کور ه   ۀ ده معا ملهم آوررا فرامحمد صادق"    د " خو  ر کهت

از  شما هم    خود از طرف او مطمئن شوم و در حیات  با نجام برسانید تا من  

باشید جمع  خاطر  او  وجود حضر   ".  قبل  که  رسانیدند  بعرض  برادرانم    ات 

هم    شما رت  ضح  مسعود ومخلصین  خادمان   وخاطرهمگی  است  مریض 

  ملتوی نموده چندی معطلاگر  ش نگرانی در این فرصت این معامله راوغآ

ذذبگ تا  صفاریم  قدس  است ات  بهتر  شود  حاصل  صحت  را  ب  واج   .  ات 

دنی "کد  رمودنف در  معا ه  انجام  جز  دیگر  کاری  من  برای    مذکوره   -  ۀمل   ا 

یاب  این  نمانده ومن ازین مرض صحت  ید  معا    نمیشوم خواهی نخواهی با 

ب  باتمام  : سرمله  فرمودند  ع   د وهم  که  کار  حم  شما بر  نقریب "  را  ثقیلی  ل 

محمول کنان قض  قدر  نمایند)  ا و  ام قدس}  (9می  قبله  ا  سره  حضرت  ین  با 

منصب ارشاد را مراد  نموده و از حمل ثقیل، تحمل    ت خود ایمافوز  فاظ الا

  ،ور اشغال خودرا مشغول سازیدتوانید با ین ط  آنوقت شما نمی نموده اند{،  

ض  او رپس  برسدر  ختتام  با  مله  معا  این  که  حضرت     . ست  که  بود  همان 

موالیم   مرشدم غ  ۀ تهی  وحضرت  یکعالم  با  نموده  را  مله  معا  واللوازم  م  م 
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ون  حزین این    یسعرو پریشانی  یکجهان  وبا  شد  تمه  شروع  خا  گرانی 

ایام    میندر ه  بیماری بودند و   سترر بی پذیرفت زیرا حضرت قبله ام زمین گ

اند همگی    و  ب شدت نمودسک  هم  مرض شان  وه واضطراب  خادمان با یک 

بیت  فرسا گرفتطاقت   از ماتم سراار شدند،  از    حت فر  حزن آور و  السرور 

بر  عزیت ت  ،درمک  دهکرغم   ونه  خا  تهنیت   خانه  خندید  های  چاز    می  هره 

خرم تر   ،  اشخاص  می  غم  ااوید.   آثار  شدم  ن یبه  متاهل  مئونت    و   حالت 

باین قدر کفایت   .  واژگونیمل حتالم را م   بارگران غم و لعم  بلکه    طا  نکرد 

ا  امجدم که قطب زمان وغوث جهان بودند    ۀ حضرت قبل  جم زدوابروز سوم 

وار رحمت  گفتند وبج آخرین پوشیده این دار فانی را وداع  فنک باب جل به سر 

انا هلل وانا الیه راجعون .  .   ند تفر  ابدیبخواب    ل شأنهقدیر ج  حیحضرت  

    شان مطالعه کند.   در ذیل ترجمۀ احوال  لعقبله ام را مطا  }احواالت حضرت 

من به ایام یتیمی مبدل گردید و در عوض اینکه    دمانی و شا  مسرت    ام ای     

  و افغان فرزندان   ت مفرح بگوش همگنان برسد، صدای نالهآواز های نغما

مریدان و  پدر  رهب   بی  ج  ر بی  که  گوش  اشخاصی  و  گردانید  کر  را  هانیان 

تهن ابرای  نمودند.   تعزیت  ادای  بودند  آمده  بیت  اب  ردبگبخت    رگشتهین 

به    ار غریق اضطر یتم حریق حضرت مرو  که  آتش  موالیم  شدم و حضرت 

به گوشه یی خمرا تسلی میدادند در م تعزیت نشستند و من  زیده می  جلس 

                                                                                       سرائیدم: 

رقا لوصادف نوح دمع عینی غ   

ا قل احترلی خ مهجتی حل بوا  

 لو حملت الجبال حزنی فلقد 

( 10مالت و تململت و خرت صعقا)  
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د و یا اگر خلیل وارد قلب  می ش  م غرقت به اشک چشمنوح بر می گش»اگر 

- کوها وادار به حمل من گردند از هم غم   من می شد حریق میگردید و اگر 

ا جنون است(. ن سراپی مجنوز رباعیات قیس عامری یعن ا)   د«گردنبیخود  

ی  چند نفرجوانان که با من الفت داشتند میخواستند مرا تسلی دهند ول       

دیده  در بدل الفاظ تسلی بخش از حنجرۀ شان گریان و از باصرۀ شان آب 

رت قبلۀ مالیک صفاتم  حض ت م ممامات  ین می بود.نچ می بر آمد که باید هم 

  ه را محزون میگردانید بلک ه صآن غمهایی بود که یک عایلۀ مخصواز  نه

ز آنجا  حیرت زا به وحشت و دهشت رسانید.  اما ا تمام عالم را این سانحۀ 

بای قامت ممکنات را بطراز "کل من  که حضرت خالق توانا جلت قدرته ق

ا از دست برد یغمائیان  ر  ات کائن و جود ه و متاع  تخعلیها فان" مطرز سا

لیم  ستظهور احکام قضا و قدر جز  ه را در حین جل غیر محرز، بندۀ بیچارا

زبان رانده   نقیاد چه چاره.  بناء کلمۀ ترجیع را به چه پیشه، و به غیر ا 

نه نمودم و اوقات مسرت و فرحت ثانوی  توسل به حضرت کردگار جل شا 

تم  مقایسۀ این حالت پر مالم رد  گرام ارئین}التفات ق   خود را هم دیدم. 

  رصربچینم دفعتا  ص  ه اینی میوبهار جوا  میخواستم از   ست.امامول 

ز بن  را ا امیدمیم نا بودکرد بلکه نخل وحوادث نه تنها ثمر را از باغ آرز 

ب الم غریق  بار غم مرا بگردا  ولی   مم را راست بنما یخیال داشتم قامت .د کنبر

ریاحین    ازها ر و  میخواست با ظهار. گلزار آرزویم انیدگردنا پیدا    ان  ۀلج

یبت نه تنها  ی تگرگ مصبیکبا رگ ولی  ید  ت خود نمازئین صفحاتشروع در 

لم عزم داشت  م اغبان ؛ با کست ق نباتات را از هم شنمود بل سا   زیگل ری

  به آبیاریاصل نما ید و تمنای خود انواع فواکه خوشگوار حن از بوستا

زان غم نه برگ  اه خناگ  که  دل بیفزاید  ۀشو ونمای اشجار حدیقن سرور در

باعث ایجادم تجرع   اصل اگر خت هارا ار ریشه برکند الحریزی کرد بلکه در 

کلمات درد انگیز   به م و ی نما   فغان ه و زهرغم نمی بود حق داشتم نا ل



راتخاط   

 

   14  

اق  ر وکه خود در عنوان این اده خاطر همگنان گردم اما از آنجا  شتشوی

ت موالنا " بیدل "  . حضرشایم  گهم زبان ب یی   ته ام حق ندارم  بکلمهنوش

                                         ید:  گویا از زبان من می سرا یه رحمت هللا عل

آزاربود  نهمی صد ی گر بود از هستی قم  

بود   گی بسیارورنه در کنج عدم آسود  

بعد از              :دعا میگرایم م  صلاه  ده بان نموعطف عن  ،پس از این بیان

زیکه سبب ظاهری رهسپار جنان شدند چی  بِاذن هللا   دممجا   ۀنکه حضرت قبل آ

م قدس  حوممر  مرشد حضرت ۀ نا رکیب  حماا مرناسکین گردید هماین محیات 

الطاف  الی محترمسره وحضرت مو ابقا هم هللا و    ممعظحضرت استاذ م  و 

ر ظل حیات خود گرفته  هر سه نفر مرا دهللا بودکه این    ه موالنا الشهید رحم

تهذیب اخالقی این  بیت روحی وجسمی واستاذم در  تر  -م در  وموالی  مر شد

خاک  ه وار از  نموده ذر  ذولمبه  ادلعفوق ا  ۀرجدبجه خود ها را  مسکین تو

بردا مهرباذلت  بسیار  پدر  چون  وعینا  وفراشتند  تربیت  در  آوردن  ن  هم 

فجزاهم هللا تعالی عنا خیر الجزاء ورضی  }  . گما شتند  همت هیتم  اسباب رفا  

  رابع عشرلا ئه مجدد ماحسرت آیات    ( 11)وفات    زپس ا      {. لرضاعنهم خیرا

ضور  یه نقشبندیه را از ح الع   ۀقدس سره تعلیم طریق  دۀ چهاردهم(دد س)مج 

الشیخ " شمس المشایخ " صاحب قدس سره  نا  معرفت ظهور حضرت موال

د  در علم ظا هری از حضونموده  الشهید درس  ضرح  نور   ش انر  موالنا  ت 

گرفتم   بع   و می  طالهم  و   ب ضی  در صرف  ب   را  شریف  وفقه  کسب نحو    ه 

علوابتدا کورئی  مذ  تعلیم  م  وه  والب  میدادم  اطعمه  مصارف  خودم  چون  سه 

مرا برای تحصیل علوم فارغ    شده و   متحملحضرت مر شدم    ا وعا ئله ام ر

شفیق ومعلم  ستاذ اک  ی  لشهیدا   ناما نند حضرت موالتا  عالو.   سا خته بودند

ع بمن  تعالی  او  کردهرفیق  وقت   طا  تحصیل  برای  سبب  ازان    یمکف  بود 

ح   و  داشتم چهارم  م  ۀصاگر  صرف  کمال  استحصال  در  را  خود  ی  اوقات 
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این بد   ۀمیبودم ولی از آنجا که قسام ازل نصیب   بحرم مت نمودم حال یکنفر عال

در هر چیز را  کرد  نصیب  مقرر  بحار    یی  له لیق  رعۀزجه ج غیر مبسوط  از 

نتوان نوشیده  هری  ظا  واز علوم  بهرهء    ستم  مرشدین  حضرات  فیوضات 

. ح نکردم  حضرت    اصل  که  اسوحال  وحضرت  دار  ذتامرشدم  بسوی  م 

وحضرت موالیم نور المشا     تعالی( ذن هللا)باِ   شده اند  ت رهنوردالسرور جن

گوار نا  وقایع  حدوث  بعلت  صاحب  خودماز    یخ  الراس    ( کابلر  شه  ) سقط 

اندورغ این  اند  نموده  اختیار  فرت  ومسا  وندامت    را  گینهبت  جز حسرت 

                                                                ست نیست :چیزی دیگر بد

یاله عمری وضاق الوقت واو  ة فی غفل یمض  

ل شواغلها المکنون عن طو اللوء ءصرفت اللو  

برا       سببی  وتقدس  تااوتعالی  بوسی  سعادت    به  نگیزاند    ت حضردست 

ناموال ایامگ   ئلیم  ق   ردیده  را    یۀبا  ام  عاریه  کشجاروه  ب حیات  ه  بارگا  یب 

رسانمپناه    خالیق بآخر  بعزیز  و   شان  ذالک علی هللا  قوم  ط   .ما  مر  وریکه 

)  1337سنه    الیگردید   شد  ضور مرز از ح شبا رو  میالدی(  1919مطابق 

م واستاذ  محترمم  وموالی  بمقدسم  بوده  سعادت  اندوز  بهره  ب سکه  کرمم 

وال ع  ۀیقطر یکواقع  ینیهد  علومیه  وهیچ  داشتم   ظهور    ۀشغل  مدت  درین 

به  نمودن د  تا   . پردازم  آن  سنتحریر  بود  ۀر  همان  کور  مرض که    مذ    به 

و  شدم  مبتال  یا    محرقه  قاتیکه صحت  او  حبیب تفدر  امیر   " "   م  خان    هللا 

  ۀخیم لغمان سمت مشرقی کا بل در    ذکر شد در محال " کله گوش"   نچه اچن

.  دت رسید معروف در بستر خواب خود به شها یشخص   ۀل لوگ   ه ضرب د ب وخ

و الی تفصیل   خود را ملتزمم الت حا تبیندر این اوقات افسوس میکنم که    

    می نویسم:                                                 اشباع  اقعه را به  این و 
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زمان سلطنت   در و   ده بودقیع ص خوش یکشخ شخصا   خان امیر حبیب هللا 

  حب صا  ذرانید.  افراد رعیت او یلی به استراحت عمر میگو افغانستان خ ا

و تفرج   ثروت شده بودند.  ولی این پادشاه در اخیر سلطنت خود به عیاشی

بب اشخا صیکه میخواستند حکومت  افغانیه را  س ینا  ازل شد.  مشغو

او  ندیمان  شینان وحا شیه نی مگه ند و ر آمدقتل او ب دغال نما یند در صداش

فرصت  عا مالنه ومخفیانه مترصد   باخود متفق سا خته بطور بسیار ر ا 

تان در  شاه موصوف قرار عادت همه ساله در وقت زمسبودند تا اینکه پاد 

د  سمت مشرقی گردی روز ای امرار ایام سر ما رونق افشهر" جالل آباد" بر

وتما شا    ف سیرمصرو  ات وقا ثریه کا،اشت میل د ج وتفروچون به تفریح 

ت را  اوکه منصب نیا بت سلطن ینی سردار " نصرهللا خان" برادر ع  و یبود م

را   امورسلطنت  ۀسپرد ه وبه لقب "نائب السلطنه" ملقب بود ادار باو 

و در   کار بود درۀشخص عا قل وناوصوف یک سردار م   والحق   مینمود

به   ا داری رزما م  گی امورهمو رفت. ار می ا بشمالی درجه اول دنی عقزمرۀ 

  بیب هللاجالل آبا د هم " حدر  رای وسالمت فکر خود اجرامیکرد .  نت متا -

  وش )کله گ  کار وتفریح اوقات میگذرانید وقرار عادت خود دران " بشخ

ت  فته برادر وفرزند رشید اکبر خود "عنا یا هی رشکار م  برای   (12)غمان(ل

   .بود  یری اعت تبرده مشغول سه راهم همه را السلطنهللا خان " معین  

دن ما  رکبه کباب شد تا وقت خواب   ر شبی که مقتول میقراریکه شنیده ام د

محافظین   غنود.  خوا ب  ر نموده در بست را ادا  از عشانم  هی مصروف بود و 

ف  ایطوس از زار کتقریبا سه هند،  را می نمودپادشاه   ۀ خیممحافظت  که 

  ، وچند دائره ازعسکری تشکیل یا فته بود ۀ فرقتف م صنو  مختلفه و

موعد   وقتیکه را می نمودند تا   نیسبا پا  ۀیفی وظ شاه ۀ خیم بدور محافظین

ولوکنتم فی بروج   لموت کم اکیدر نوا م " اینما تکو رسید وحکم محک اجل فرا 

ی داخل  ه شا  ۀ خیمی به پنهان (  قاتل)اری پاسبانان  " ظاهر گردید با بیدةمشید
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ش  نزدیک گوخود را   ۀ تفنگچ شاه افغانستان آمده دهندسر پا یالشده با

  احمتی سالما بدرآمده بود بی هیچ مز  هی کهااز ر و  یرنمود اوگرفته ف پ چ

                                  .نشناخت  م یقین قاتل را وز احدی بقسرفت وتا امر

ردی آوی هدام هر بارما                                  

دام ببرد  ن بار رفت وایی  هما   

را  هایت سازن   خود به خیال آنها   فیر را شنیده اکثر آوازا فظین که حم     

در   ودند که یک سنگ ثقیل در آب عمیق افتادهدس زده ب ی چنین حگسیم

  و  ۀ گیر و داریدار شود در فرونشاندن همب دا پاد شاه ابتدا بخوف اینکه مبا 

ب  نفهمیدند که پادشاه بخواو  ندش کردر کوشآرام کردن هیاهوی پهره دا

قیقه  بعد چند د طنت را درعالم خواب وداع آخرین گفته لس رفته وابدی 

سبب  حراست را ایفا می نمود ب ۀ هی وظیفشاف پای بستر شخص که بطر

بوی "بارود" متوحش شده بطرف سر پادشاه    نیدشمشنیدن آواز تفنگچه و

طوریکه خواب  ب  وت یسن جار وید خکه از گوش شاه شه  ظه نمودآمده مال ح

راحت می  قبل قبله استتپهلوی راست مسند که به  عادت داشت )شاه  میکردند 

  یم  دوخ ۀرا باالی سین  ب دست چ و  سر  را بزیرخود  راست  دست  دند و نمو

شته وخود از خواب موقتی  ات را بدیگران گذبهمان هیات سلطن  (ذاشتندگ

پسرش را خبر کردند  و  درت برافیکی بعد از تحقیق بود.     گرائیده ی بدبنوم ا

ی وپدردیگر  یدند که برادر یکد خود  خود آمده بچشماز خیمه های  هاآنو

ستند،  را کرده نتوان  در آن فرصت تفحص احوال قاتل .  ودب  مقتول افتاده

  در مقابل قصر  ند و جالل آباد مراجعت کرد گرفته بهاه شهید را نعش پادش

دفن  ن وسیعی بوددامی ه یک ک هام ع ه طرف جنوبی را عمارت،سراج ال

مرحوم را    اشتند سردار نصرهللا خانآنجا حضور د اشخاصی که در  .د نمودن

ای اما  مذکوره را بر ۀ سردار موصوف واقع . تان برداشتندسلطنت افغانس هب

از  فرزند سومین امیر حبیب هللا خان که درآنوقت  وله ین الد خان ع ن هللا
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اعنی مرکز سلطنت  ،  بل ئی کاما مفرطرف پدر خود رسمیت نیا بت حک

ا گرفته  بل رکا الیاه  عت امر فرستاد که بی و  ابالغ نمود  را داشته،  نستانافغا  

    آباد بفرستد. ل به جال

ر  اماو  چنین فرصت بود بلکه خود  صد سردار مذ کور که از عمری متر     

باید   هم فرصتی را که  و   هم آورده امهربان خود را فر قتل پدر  یرابمی تدتما

اختیار کرده   بوده،  پادشاه  ئب ا نود او در کابل خ  جالل آباد باشد وپدرش در 

روی کار    عدت مسادابیر او در وقکه تبود  ظر بشوق تمام متنخیلی بود و

ی اهالی  مگه او  که اینتا لطنت را تصرف نماید ! عالوبیاید تا بتواند تخت س

ه  یخ وعلما را ب صاحب منصبان عسکری وافراد فوجی ومشا  و     کا بل  

یکشخص دیا نت شعار اسالمیت    د راوخو  ختهخود سا ۀ گرویدالحیل   لطائف

ازلی هم  یر او تقدیر وبا این تداب  بود.  ی کرده به تمام اهالی معرف کار  

  ایبر خود   ل پدر تیبات وهدایاتیکه در موضوع قت موافقت نموده وهمگی تر

فرصت مسا عد از   بوقت منا سب و معاونین وهوا خواهان خود داده بود  

مدعی  وخودش در کابل  د قتل رسانغمان برا درل  ودر خپد .  او قوه بفعل آمد

پادشاهی را در شهر   علم ل پدر خود گرفته اتق ود راعم خ . سلطنت گردید

د  دنبوحاضر  لطنت پای تخت ساهل حل وعقد که در  کابل  بلند کرد وهمگی

جوش وخروش   یک  دهدانیمرکز او را پاد شاه خود گر ۀکر موجودعسابا 

ن مر حوم جواب    خاه برای نصرهللا همگی طاری شدود فوق العاده به وج

      نوشتند:               به این مضمون  خان  هللاان  طرف ام  را از ان اوفرم

 خان شخص است که بعد شهادت او بصورت فوری  هللا ب بیر حامی ل"قات  

ستی را که بخون  م دوانسلطنت را نموده من نمی ت  ی نشینکرسی  ادعای 

     خود خواهان قصاصم ." بگیرم لذا  بدست یعت  د بطور مبا م آلوده باشپدر
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مرکز  در  ا که ر  عسکریمعاش افراد  امان هللا خان  از دیگر طرف     

بدل نموده    روپیه افغانی به بیست روپیه دفعتا    هاردهحاضر بودند از مبلغ چ

شنیدند   ت معاش ز زیادجی آنجا ارسید وفو ل آباد این خبر در جال ه کیحین

  باد فرستاد که در بینخیلی موثره در جالل آنات هم توسط جاسوس ها اعال و

هم خیلی زیاد نافع او دبیر ت واین  وطبقات رعیت توزیع کنند یافراد عسکر

   ر مشایخ صاحب اعتبا آمد زیرا در اعالنات خود از اشخاص صاحب نفوذ و 

یشتر  په  د یکهفتال ل آباکه در ج یاکرعس سبب  امضاء گرفته بود به این دو 

ۀ  به روز هفتم پاد شاهی او در ورق  بیعت کرده بودند و  (31)ان با نصرهللا خ

سردار مذ    خان بیعت کردند واما ن هللا  "فته با  ررا گاو  ی امضا ءاستعفا

به کا   بوساحمکور را با همگی خاندان شا هی وصا حب منصبان عسکری 

خان در دو  ن هللا  که  اما ۀ خوبی روتقدس بعوض گذا  بل آوردند واو تعالی

سر افراز فرمود   سریر سلطنت جلوس را به  با رعیت کرده بود او  ل قبل سا

    قبول کردند.   وعا  او را ط  نت طستان سلافغانو همگی اهالی 

  یه در ابتدادمتصرف امور جهانبانی گردی " اما ن هللا خا ن" کهامیر     

ه بسرعت  د ولی افسوس کیدر گردرا مص ۀ های عجیبسلطنت خود خیلی کار 

ظا  ه ک خائنان دینه اغوای بعضی منحرف گردید ب سنت اطاعت ۀ ا داز ج

  یی مناصب رفیعه    او معرفی می نمودند  و یی محبان فدا  ۀز جملرا ا   خود هرا

برباد    سالم ودین امخرب  دشمن حقیقی او و  یقتا حق را حایز گردیده بودند و 

ود  شریعت بیرون نم  اتباع هراه ازشا دمق ، مرده می شدندکن افغانستان ش

  عیش ه د بخو  ازد و متمدن سبه مدنیت اروپا ود را عزم نم  تانلی افغانساها

او   به وعشرت کام روائی نما ید ولی ندانست که نعمت سلطنت را او تعالی  

  بر یهرا قدم ساخته غا شنعمت  سر   ن این ده باید به شکراارزانی فرمو

می شد    یرجهان گ م الزیدنکم (ن شکرت) ولئ ۀبه وعدا گردد ت  ش شریعت دو

مت از  ن نعکفرا  ار که آثشیه بدوش او میگردیدند بل وهمگی عالم اسالم غا 



راتخاط   

 

   20  

گرفتار سخط  ولئن کفرتم ان عذا بی لشدید ( ) وبحکم  شدجبین او ظاهر 

فغانستان بدر  بور شده از افرار وخلع مجدشاه حقیقی گردید وبحضرت پا 

لتصور  ق ا فو افغانسان را بزحمت وتکلیف  د نمودهعالمی را بر با رفت ویک 

خاک یکسان با  ان را ستافغانلزل گردانید زان را متانستافغ  کرد.  گرفتار 

از واژونی طا لع   .  باید بگویم که این هم(ندامتا  وا  ساخت )واحسرتا 

به  تدارش را شیطان نا بکار  قدار با ازیرا این چنین زمام  بود،   غانستاناف

حضرات   ت متا بع  آثار ئی نیامید ترقی ده ا ر گردانید وب ن رهسپاتباه ک مهالک 

گمان کرد توسط  . ووشانیدپلت  غفاب بحج شم او را از پیش چ  دیان حقیقیمقت

بب نزول  شود ونفهمید که محبت کفار سبد میدوستی اروپا حکومت اوموُ 

  .دخول  دارالبوار  ۀ مودت فجار مقدمحضرت عزیز جبار است و  غضب 

                      آمین( ار. الن سائرالمسلمین من عذاب  بحانه و)اعاذنا هللا س

به  ن  باید ت  یی  وراق عدیدهرا شمار کنم ا او  ۀ ا یستنا ش اگر کار های     

صرف نظر نما یم تا یکدرجه به نزد اهل دیانت   آن  اگر از  ی دهد وهسیا

یع  اورا درضمن وقا  از کردار تا هنجا ر پس بندییگردم  وانصاف مالمت م 

(  میالدی 1928مطابق ) 1347ی هجرفت ه وچهل و یکهزار وسه صد  نهس

مات او را که برای  خد در این موقع برخی  مایم و می ن ظار قارئیننعرض ا

  تحریر می آورم قارئین محترم  منا فع دنیائی اهالی افغانستان کرده در قید

                                                                               ملتفت باشند:

  ستان درافغان درعهد سالطین مؤسس عالیۀ اسالمیۀ افغانیه مت حکو     

مت، مختار و مستقل بودند. و شخص پادشاه همگی  اخلیه حکوامور د

  رأی و مشوره، خود معمول می  اجراآت سیاسیۀ امور پادشاهی را قرار

ها  صدری مه عل ریعت غرای محمدی لحکم شنمودند. و خصومات را حسب ا

الرحمن خان" که  بد"عخاصتا امیر  کردند.  ومی صله الصالة و التحیه، فی 

ود آنچه خاطرش میخواست در معرض اجرا  خود رای بتبد و دشاه مسیک پا
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و چه اموال محروزه را که  می آورد.  و چه خون های محقونه که نریختاند 

و   ه منه ود )بش عاجز و او درگذرننمود.  اوتعالی از خطیئات محرر  غارت 

  فی الجمله تحت ت ان در امور خارجیه مملکشاهپادکرمه(. و لکن این 

می کردند و نمی توانستند با دول همجوار و  یس گذاره بس پر تلت انگلیحمای

  را در دنیا به رسمیت یک دولت  یا حکمفرمایان اروپا مراوده کنند و خود 

                                                               ند.           مستقله معرفی نمای

طنت در بدو سلگذشته سالطین هدات معا  خان بر خالف امیر امان هللا     

خود اعالن استقالل را نمود و یک وفدی هم در اروپا فرستاد و متعاقب این  

ز  یشی را اجرا کرد که اگر انگری بصوب سرحدات انگریزی سوق الج اعالن

ایند.  همان بود  نم، با او جهاد قبول نکند افغانیه را ت تقالل تامۀ حکوماس

سکری ک مفرزۀ عی یک یوب مغرب ی و صجنوب مشرقی و سمت  که بطرف 

فرستاد و عازمین مشرقی پیشتر به نقطۀ سرحد رسیده از سوء تدبیر  

ی شد و حسب التقدیر عساکر  گ قبل از وقت معین محاربه جارقوماندان بزر

دکه"  " نگریز بر سرحدنشستند و اده به عقب دیبعد از مجادلۀ شمی اسال

  قندهار را سرحد  عۀ جدید نی قلناگهابا یک حملۀ   قابض گردید وهمچنین

متصرف شد.  ولی به مقابل آن از سمت جنوبی صدمۀ سختی به انگریز  

سمت جنوبی بداخل  که به فاصلۀ سی مایل از سرحد رسید و شهر "تل" 

سن تدبیر  شود، از ح  مه گفته می مهاست و یک نقطۀ  واقعملک انگریزی 

  ت ادعیۀ و برکنوبی افاغنۀ سمت جان عسکری و نیروی بازوی  ندقوما

رت مرشدم "شمس المشایخ" صاحب مرحوم و موالیم  حض بۀ مستجا

ر مذکور به دست افواج  حضرت نورالمشایخ صاحب طول حیاتهم شه 

ن  بیر اهدۀ متارکه د می مفتوح شد و در خالل گیرودار معمتطوعۀ اسال

به هند اعزام   قد و متعاقبا وفد مذاکرهنعانگریز م میۀ افغانیه و دولت اسال
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س استقالل تامۀ افغانستان را قبول نموده دولت  ولت انگلیه د جیدر نت  دیدهرگ

   ت بردند از قید اسارمی   ریز عمر بسراسالمیه که سالها به زیر حمایت انگ

ول اروپا  سفرای همگی دود را فرستاد و رها شده به تمامی دنیا سفرای خ 

و جالل  عظمت تان یک دولت با اسالمیه آمدند و افغانس نت هم به مرکز سلط

لوازم استقالل گردید و امان هللا خان به واسطۀ این خدمت  رای همگی  و دا

 حکومت او برای    الحق این خدمات گردید.   هرۀ دورانمشهور زمان و ش

                                                    آفرین است:افغانیه قابل تحسین و الیق 

نموده حکام و   ن منتظمنسق متیه یک  ت را خیلی ب امور اداری دول   -1

   ردند. ن او تجاوز و تعدی نمیکماموری

عقد معاهدۀ تجارت را با دول اروپا نمود که در اثر این معاهده مال    -2

صادر  یداوار افغانستان وال و پم اشد و  التجاره از هر طرف وارد افغانستان 

روت  ل گمرک صاحب ثمحصو بح و حکومت از  ان از رارو تج  گردیدخارج 

    شدند.

اسلحه و سامان حربیه از قبیل توپ های دور زن و طیاره های جنگی     -3

  یبقه نمین ساو موتر های زره پوش و غیره ادوات حربی که سالط

برای افغانستان ابتیاع  ن اخان هللا" ت "اماثر زحما د شرا کنند، ازتوانستن

  ت و ادوات مهاجمات داخلیه همان آالافغانیه ب مت اسالمیهُ وشد که حاال حک

 و خارجی را مدافعه میکند. 

        ، همتنوعخرید ماشین های   -4 

  ر ها و تنویر مساکن و قصو افتتاح کارخانۀ برقی وتدویر ماشین خانه   -5

     ،به قوۀ برقیه پادشاهی

   هر، توزیع آب خوشگوار پغمان در محالت ش   -6

صفایی معابر مصییفه و غیره  بنام "داراالمان" و ید جد هرآبادی ش  -7

                                                         ،تابستانی( )مصییفۀ
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ن  یه خدمات نمایان "اماافغانکومت  ح ینیواش د ای معکه برخالصه این     

اسفا که از خرابی امور )معاد   اب بیرون است ولی وا حیطۀ حسخان از هللا" 

دیشی خود همگی همت  اعاقبت ان( قلوب اهل اسالم ماالمال خون؛ از ندینیه 

خود را به صوب ترقی دنیایی مصروف گردانید و خیال نمود که حکومت 

اس  ی شود و ندانست که اسالب م خود غ ن اشمنبر دادیه قوۀ م اسالمیه ب

است صلی هللا علیه و سلم و  نت سید "بنی عدنان" اطاعت سمسلمان  ترقی  

طانه  ن جل سلانس و جا لی مؤمنان.  امتثال اوامر حضرت خالق ب تعا موج

اسباب و لوازم حربی هم مامور به است.   با اطاعت شریعت اسالمی تهیۀ 

خالف  "  پس توسل به اسباب ن قوةعتم مطتسماالهم أعدو ی: "وقال هللا تعال

ت است.  حضرت رسول مقبول  ک حکم از احکام شریعبلکه ی عت نیست شری

کن اسباب را  شیدند، ال( می پو14لیه و سلم در جهاد، }خود{) ع صلی هللا

نافع و ضار نمی دانستند و به آنچه مامور بودند امر می فرمودند )فاتح و  

  ها بغیر (.  از آن سبب مسلمانحربی سامان و  باب ه اساست نعالی  ناصر اوت

.  شوند را داشته باشند هم باید منهزم ت اگر همۀ آالت حربی عت شریعاز اطا

 بلی بلی اوتعالی مقدس در کالم قدیم خود می  فرماید:   َوَمن یَْبتَغِ َغْیَر  

اإِلْسالَِم ِدین ا فَلَن یُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاسِ ِرینَ  ﴿٨٥﴾  و  حضرت   

مآل می فرماید:    ر اقوال حکمت تحیة، دالة وال لیه الصعرسالة ل ا مخات

پس    ضلوا بعدی:  کتاب هللا و سنتی(به لن تتم  سکتم  نکم ما اترکت فی)

مسلمان بر اعداء خود به قوۀ اتباع سنت سنیه متصرف می گردد و بد  

یل: ا ق خواهان توسط شمشیر اسالمیت مغلوب می گردد. ولنعم م  

راه صفا  سعدی که ست ا الحم  

پی مصطفی ان رفت جز در  وت  

ال شد. و  ن استعم" خاخیاالت "امان هللا همه ادوات به ضدینکه آن نتیجه ا

( جلوه افروز  54مران:ع  سّر:" و مکروا و مکرهللا وهللا خیرالماکرین")آل
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گردید و حضرت احکم الحاکمین او را و اعوان و انصارش را به مکر  

افتادم پس    دور وع شد و از موض بیانم مطول .  ذیل نید داگرگرفتار  نخودشا

                                        : لم را به اصل مدعا گردانیده می نگارمان قنع

و    1919مطابق ) 1338در سنه یکهزار و سه صد و سی هشت هجری      

مرشد   ز حضوروده ار را نمقندهاان عزم موسم زمستمیالدی( در   1920

انجام معاملۀ عروسی   ل کرده برایحاص  صت حترمم رخ حومم و موالی ممر

ص ذیل  همراه داشتم اشخا ائیکه دومین خود روانۀ منزل مقصود شدم. رفق

       : بودند

         .  ( الشهید15بدالقادر)ا الشیخ عالنوربانم م معظم مهستاذ حضرت ا  -1

  صاحب مرحوم ابراهیم  (16خلیفه غالم معصوم جان پسر خلیفه محمد)  -2

                                                  کان. ساکن کل

(  17نان شهید)بدالحمخدوم زاده ام مال ع    -3  

   صدیق خان اوریاخیل ساکن پغمان.  ه محمد عالیجا   -4 

خانقاه    وش نظر خان که یکی از از خادمان صادق و قدیمی اجی خح  -5

                                                                   است.

انقاه  رینۀ خداقت کاران دی ساکن وردک که یکی از ص مال حبیب هللا آخند   -6

م حضرت  غال  -7 است و خیلی جرار و مزاح است.                        

                کلکانی و دیگر خادمان که به عدد بیست نفر می رسیدند.          

یما  حله پ مرت استراحت و فرحدر عرض راه الی محل مقر خیلی با       

گر بودیم  ب یکدیبودیم و چون همگی اشخاص هم سفر و هم طبع و مح

هایت بیک فرحت و بشاشت طی می کردیم و در محل  منازل طریق را ن 

گذشتگان  و امثال حکایات  از ص به قصماما  فرودگاه که شب می بودیم ت

زیارت    بهدر شهر غزنین به سبب تشرف    شدیم. ن می همگنا مفرح خاطر 

کرده  ت حضرت اولیای کرام رحمم هللا تعالی دو شب اقامت عالیا" ات "عتب
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خی غزنین بطور اجمال در سلسلۀ احوال تاریخی  وانه شدم. )در احوال تاریر

                   . (دمی نماینمطالعه   امگررئین آن قاکابل و دیگر والیات مضافۀ 

افات "مقر" که از مض  ین روانه شده شب چهارم در رباطغزناز        

ه شده عزم  ا روان غزنین است رسیده شب در آنجا بوده فردا از آنج حکومت 

وجان( بگذرانم و درعرض راه یکی از  اط )آغا در رب شب ر داشتم که

  2ساعت  ود که الیرا تهیه کرده ب عام چاشت ین تره کی فخرالدین نام طناخو

سفریه    ا سامان و لوازمضی رفقا را باو توقف نمودیم .  بعبجه در قلعۀ 

  و به مسجدید رسی مصرف تر حکم دادم تا حرکت کنند همینکه طعام به پیش

د و  زیت از آسمان می ر دم، دیدم که برف بشدیرون آمخانه ب  جوار واقع در

ۀ یک متر هم مقابل  د به فاصل ن نمیتوانطوریکه انساعت می وزد بباد به سر

ه  رف را کالت فرود آمدن بببیند.  حود شخص دیگری را به چشم روی خ

خواهد گذاشت که  زبان نمالحظه کردم قطع منزل را صعب دیده گمان کردم می 

  اقب متعصاحب خانه صالی اقامت را ننمود و ما هم  م، لکن ینه شو روا

مرکاب و چهار نفر  سواران ه یت پنج نفر ظهر به مع رفقای خود بعد از ادای

شهید،   القادرفقیر، حاجی عبد ه بلد شروع به قطع منزل نمودیم: ارطالب 

مد   آخوند، شیخ محبیب هللا مال عبدالمنان شهید، غالم معصوم جان، مال ح

                                             یق خان. صد

ف و وزیدن  م نزول بر یک میل راه بعید شدی اصلۀهمینکه از آبادی به ف      

آمد.   یگر به نظر نمی وس زین چیزی ددت گرفت و به جز قابباد کسب ش

لق زنان و  باد معبرف که هر دانۀ آن به سبب شدت   -مدهشۀ باران  منظرۀ

  دهستقیمۀ نزول آنرا درهم و برهم نموخطوط م ی آمد و مین مدور کنان بز

  اشت.  اماتماشای عجیبی دو سخت یک   شکل میساخت بشکل مستدیر 

تا تفرج این  شده نمیگذاشت ا خوف هالک دامنگیر افسوس که مسافرین ر

.  بیاد  ده بود ریئه را بنمایند.  سردی هوا به درجۀ مهلک رسیئر ثلجیه قد دوا
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ابروی چشمم آنقدر برف منجمد شد که   عه برسه دفا ت سرمدارم که از شد

دانه های  ع نرسیده ل خود به ربتم.  هنوز منز م خود را گشاده نمیتوانسچش

چون   ریگ بروی و چشم مثل دانه های در هوا منجمد ساخته  برف را باد 

کت اندر  به فال( به حدت و شدت میزد.  حالت مسافرین 18اسرب )قطعات 

ده قطع منزل می کردند و اسباب و  ه پیافری کن چهار  شد خصوصا حالت 

ه  هشت مالحظآور و پر د یک حالت رقت   دافعۀ سرما را نداشتند. انسام

ا از قسم قماش  س کار آمد سرمرفقای خود اگرچه لباشد.  خود فقیر با 

  بله با پوست حیوانات گرم طبیعت داشتیم؛ ولی هیچ مقا  برک( و لباس )

( ظلماتی پوشیده بودم  19ین خز)پوست  اگرچهم خود  سرما کرده نتوانستیم. 

رم نیست.    یگری در بدصحن سفید چیز ن میکردم که به جز لباس مااما گ  

که   نماییم.  رفقای مجبور بودیم قطع منزل لت پر فالکت و به این حا        

شده بعضی  شی تالم مد( از هبا-)برف همین  یشتر روانه شده بودند هم به پ

این   بودند.  و ر اندازی کرده و بعضی به قریه جات آن بابه رباط شاه جوی  

از قراء )قالت   ریب نماز عصر در یک قریه ییفقیر با همراهان خود ق 

شدم.  صالة وسطی داخل ه سرراست به مسجد قریه برای ادای رسید توخی( 

ت. ادای  س میگف ضائیه( در  )فواید تاب ک در طالب خود را  س،یکنفر مدر 

  اگر مرحمت مالیمت از مدرس صاحب استفسار نمودم تا نموده به  سالم را

کند و صرف   از اهل قریه یک نفری را حاضر ده طالب را امر کنند تا مون

سته  یچاره حیوانات خخانه ای در قریه خالی کنند که ب کیبرای اسپ ها  

جناس  ست.  اجد کافی اسهمین م ان مایود ای بیتوتت خبر شده اند.  و 

مدرس   ء ماکوالت خود ها را به قیمت می خریم. ها و اشیا خوراکۀ اسپ 

ها  اقف و خود شان هم به صحبت آنن عادت مقتدیین خود را وچوب صاح

خشونت بزبان  نیده متاثر شده بودند، به عنف و ا رالبته چند وقت عمر گذ

  لی نرمه لهجۀ خی بفقیر    ت.نیسکس ن قریه هیچ ای  و فرمودند که درپشت
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                                                       م(: محتاج بود عرض کردم )زیرا 

ای اسپ ها یک طویله ضرورت است.  جو و  ردم که برپیشتر اظهار ک       

شش نفر   ام  دننیگذرا ب برای ش ه بهر قیمت باشد خریداری میکنیم و کا

وقت که اخیر  در این   داریم.م بکار نمسافرین همین مسجد کافیست.  طعام ه

نیست.   بر این قریۀ دیگر هم نزدیکروز است و برف هم میبارد و عالوه 

ندارند خانه های خود را و طویله های   شخاص حضور اگر در این قریه ا

ما ملهوفین را   ادمدا  کشیده گر زحمت پ های خود را با خود نبرده اند. ااس

     فرمودند:لفاظ خشن همان اس صاحب بنمایند چه می شود.  حضرت مدر

به راه  ما امکان ندارد.   و باش ش ست و بودتم کسی نیکه در قریه گف  -

    ک می شود. رفتن شروع کنید که هوا تاری

ه  سجد گردیدادم حاجی صاحب داخل مصت حضرت است در این فر       

ا شنیده با آواز دهشتناکی برای  مدرس صاحب ر  رۀ من و حضرت ذاکم

خاصیکه به  دند:  مال صاحب.  گمان میکنید اشوماب فرمدرس صاحب خط

ر همین  ت اگر دنین نیسولی چ هستیم؟   ده ایم از طبقۀ جهله مقابل شما ایستا

ان بدهید  باشید نش  نرا نفهمیدهارت مشکلۀ آ کتاب )شرح مال جامی( کدام عب

طویل شما را درس بدهم.   انم یکزمان نم و هم میتورا دانسته ک  شماکه 

ن شما کاسته نمی  اسبت این مسافران اگر بکنید از شن  بهیمت  قدری مال

صرف   اب دادهخود جو ابقهُ یت سکن مدرس صاحب به همان وضعشود.  ال

  شدند.  حاجی صاحب  ول شغرس دادن میکمقدار احوال پرسی نموده به د

طع کالم شانرا نموده از مسجد بر  ولی فقیر ق مجادله کنند او  د بامیخواستن

جد رفقا چیزی  عقب من روان شدند.  به دهلیز مسز ا صاحب آمدم و حاجی  

ریب  قع سردی جهت رف یر همبودند.  فقرده و آتش افروخته هیزم بدست آو 

ر نه در  ت و رفتاولی قوت حرکن را نمودم آتش ایستاده با رفقا مصلحت رفت  

                                               ار.      نه در سو و  بود مرکب 
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  یرا سردی مذاکرۀ مدرس صاحب لب پر از اندوه تفکر می نمودم زق اب        

ین.  در این حالت آواز شیخ محمد  .را آتشود و... خته ببرف را پوستین سا

جد به  ز گردید و از خارج مس را خلل اندا  سکوت مسافرینخان، ق ادص

   که بیرون شوید تا به قریۀ دیگر برویم.اد نان بخشی آواز دلهجۀ اطمی

ه  یک نفر جوان دیگر هم همرا  رفقا بر آمده از او استفسار کردیم.  همگی

وزیر جان نام دارد و پسر حاجی اتو  شخص  که این نمود اظهار  داشت و 

رفته از  رتر مسکن شان است من  از این جا دوهُ پنجا قدم به فاصل  است.

پسر او در کابل به حضور  کردم و اینک  اقف ا حاجی اتو را وآمدن شم

ه و شما را می شناسد.   رس گفت ( آخوند د 20احب مال عبدالرزاق)حاجی ص

  ببرد.  در عالم حیرت و نگرانی  جای خودرا به   ا شمابا من آمده که تاو  

حقیقتا     او روانه شدیم. ای را شکر گفته با ادمانی به حضور خدو ش فرحت 

لی  نواز و به نسبت فقرا مخلص با نیاز بود.  خییک شخص مهمان  حاجی 

ما   گرمی را برای شب بودنخانۀ تابه گشاده پیشانی استقبال کرد و یک  به 

لب  هم جا بجا نمود و بر اطمینان قها را  ت.  اسپ غ ساخمسافرین فار

مزاجی   داشتم زیرا خنک  تعجب شدم و هم حق  ن افزود.  فقیر در افریمس

جوشی این مرا متعجب ساخته بود.  حیران  س صاحب و گرم حضرت مدر

ن اینقدر با  مۀ شاقۀ عا علمای طوخی آنقدر بی مروت و طب که صنفشدم 

یرا از میزبان با همت خود  ز  شدرفع  حیرتم ا در خالل مجلس همت.  ام 

       : سار نمودماستف

دانسته  سالمتی فکر خود می شود؟  نامبرده از  کدام طایفه  نسبت شما به   - 

:   دبیان نمو  

شود.    دری( می نۀ )ا فطایمن به بلکه نسبت  من از قوم طوخی نیستم   -

  مین سکونت یر در این سرزمدتی است از مسقط الراس خود حسب تقد

طوخی در من اثر   حمد خدای را که صحبت این طایفۀ  اختیار نموده ام ولی 
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شده هر کدام   سرور اهل مجلس  ث ن باشید.  این بیان او باعده مطمئنکر

   هدذ شتانگ حت ارتسا ی به لی یم شب را خخود او را تحسین نمود ر قدر فکب

  آمدن را  رون بربی   عزمو همینکه   فردا بعد تناول طعام از آنجا روانه شدیم

   نمودیم، شیخ محمد  صدیق خان آمده بیان نمود:   

ر  د سرج )زین( همراه دروازه که شب ب  پ ها از کنید که اس "قدری تو قف   - 

را ویران   بلسطا ۀ ازون در بر آمده نمی توانند میزبا  سرجال بدون ه اند حآمد

ول نکرده  او را قب  بتوانند".  فقیر حرف   برآمده بیرون میکند تا اسپ ها 

صا حب خا نه بیل بد ست  بر آمده دیدم که حقیقا  خود برای مالحظۀ احوال 

نمود    دم بیانپر سی  این رابرده سبب ر از نا م ته طرف طویله میرود فقیفرگ

همین که آرام گاهی   ود و ده برکقت  دی هوا بی طاها را سر اسپ  ه شب ک

ت ها ی خود را جمع  پا ها ودسبنظر شان در آمده خودرا خورد سا خته و 

مقا  الت ین حدرجه سرما را از . کرده در آمده بودند حا ل بر آمده نمیتوانند

  هبه قسم راا  ر  توی احا ج سر یر جان پشده وز تی معطلعسا .  تاکنیدیسه 

ید وسردی  ود لیکن برف نمی بارابر بگرچه اهوا بلد برداشته روانه شدیم 

د شاهی رسیدیم وزیر جان را   سرک پا  بهیکه حین . کسب خفت کرده بود

  ند اه بودهمر ب کهوداع نموده به قطع منزل شروع نمودیم  وچهار نفر طا ل

ا  کوت عک قسم سرفقا ی  دیگر نمفقود االثر شد  رخصت شدند .  جاازین

اکره نموده حدس میزدیم  ذمن خود  در بی فرین و همگی مسا  کرده بود رض 

شب خود ها را بکجا گذ   ، ابلدیسرما و ن  که آیا جماعه رفقا در این شدت 

ه طور  را چ  امشب   شتانده با شند ای وای اگر پناه جائی نیا فته باشند

ا شند  مانده ب  صحرابه  اگر شب  هک . یکی میگفت :" بروزآورده خواهند بود 

  ت همرا ه داشتند "دیگری می استراحاسباب ه و خیر است زیرا خیم  هم

  صحرا سنگ باشد از هم می پاشد.  اگر شدید  ما( )سر سرا ئید :" در این برد
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  ۀم که نا گاه از مسافین قسم گفتار ها مرحله پیما بودیا  با ،خال صه      

پ ها  همراهان با اس عا قبا  مد و متنظر آبه  وی  ه جهای رباط شا بعیدی دیوار 

فرحت بی اندازه دست داده اسپ ها را مهمیز  دار شدند وم د نخور گیر و با

همگان را نمودم . حاجی  تفسار درا بیاران رسانیده اسبچا بکی خوکرده 

تجربه کار  و    خص سفر دیدهآنها بود ویک ش ۀخوشنظر که رئیس قافل

  باط رسیدیم ور  ینشب بهم  نمود که ها ر  ظ ه اا ر است پیش آمدصداقت شع

مگر دو نفررفقای ما با یک راس اسپ   بسالمتیمگی مه لیعات حمدا هلل

حا جی صا حب را حامل   ۀ گیر که سامان سفریسواری ویک راس اسپ بار 

نده اند بهر حا ل فرصت این  بود نا معلوم است نمیدانم آن بیچاره ها بکجا ما

ت یا  عوع نمودیم ساشرل قطع منز هذا به نیم ل حص که زیاده ازین تفنبود ک

قریب رسید از    مینکه ر از مقابل نمودار گردید و هسوایک که  ود ب جه ب زده

کرد :"   نموده اظها ر حیب )احوال پرسی( انی ترپیاده شده بزبان افغاسپ 

ده ودو نفر رفقای شما با  ما فرستاستقبال ش( ا22اللی به) مرا حاجی

. از  مت اند "  وسالت صحدند به  صاحب بوا جی ای حدوراس اسپ شب بج

شدیم و حضرت استاذم حا جی صا حب   مسرور الوقت قا  رف مگی بر هاین خ

ت بی اندازه دست داد زیرا مالزم شان )محمد علم( نام با  شهید را فرح

غذا بجای  بوقت   .  دست آمدندما یوسی زنده ب یابوی بار گیر شان بعد از 

کردم شب را  ه عزم تغذی نموده ظهر را خواند ه( فرود آمداللی  )حاجی

اجی اللی( نگذاشت والحاح نمود که شب هم لیکن )ح انیم رسب  گردیبمنزل 

مع الخیر روانه شوید زیرا در منزلیکه شما میروید  همین جا باشید فردا 

وراکه  خ  یواشیا  فهند وعلومده اقندهاری فرود آ میهمین شب فوجی قو 

وقف کرده صبح  ی حاجی اللی ت ا شب را بجاذنمیکند . لگیری  قطعا دست

که امروز دیده ایم خیلی خیلی خنده آور است   ۀ مضحک  ۀمنظرنمودیم  حرکت 

مین که به سرک عمومی رسیدم از  ه  نی نی بلکه مکدر وآن این است :  
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گردیدند   رظلب نه جامودلوه نسواران بنظر ج  ۀ پنجا ه قدم یک جماع ۀمساف

به طور عا    ی کهعدۀ قلیلوس سوار هستند  وکعیه آنها ماکثر می بینم که 

آنها عینک به   ۀها یک یک چشم دارند ویکحص نآۀ حص د سه سوار ان دی

چشم های خود نها ده اند معلوم می شود که چشما ن شان صحیح است این  

زیرا  ز شد گی ان  دهخنعجلت منظره در اول اگر چه وحشتناک بود ولی به 

کلمه تکلم   قریب اسپ فقیر رانده با ین سپ خود راا ن اشیخ محمد صدیق خ

   :نمودند 

که  هژدری قند هاری را که هر کدام شان مانند رساله شاهی  واراننید سیب  -

د و مع الخیر بطرف کابل رهسپار، از  نا  سوار  پ اس راشد ب را دیده ب آهو

ر  هیفتار وبه تشناهی گرست به گ ن امعکوسا  نشسته اند ممک مارسشدت  

ید  ینکه دیگر اشخاص یک چشم را مال حظه کن عجب تر ا  شده باشند وم محک

فقیر را خنده آمد    ".نشسته اند بو های یا  )پاالن   بر  تکبرتر و  تبخ چه به که 

ن لعزیزخاعبدا بیچاره ها چه کنند  گفتم :شیخ  برای دهکررا ط خود  ولی ضب  

ف کا بل  بطرارج ساخته ن خنه های شارا از خا ا وزیرداخله جبرا  آنه  (23)

که   هاه شانرا نمی نماید این بیچار کۀ  ظام لباس و خوراتتد وان سمیفر

وس سوارند سبب که بوطن حاره گذاره کرده اند طاقت تحمل سرما را  معک

آنها  آنها در وزیدن است  ۀ ت مقر که از مو اجد دششدی باد صا صو دارند خن

ازند  ا سرسو و  فتضح را م خود شوند وار کوس سوعه تا مرا مجبور سا خت 

ی است  ساخته اند هم از ناتوان)یک چشم(  را اعور   ه که خودماع جن ای و

عمامه های خود   با ا ضعیف ساخته و زیرا سفیدی برف چشم های شان ر

جمله صا حب ثروت  ال سوم که فی  ۀ جماع ند و ته ابس را  ود خ ک چشمیک ی

جه  تا یکدر اند و  ها دهد ن خو های مشچبه   ه( تند ) عینک های رنگهس

باعث گریستن است.    بلکه این حالت شان مضحک نیست .  دنتباستراحت هس

هرچند میخواهد اسباب رفاه عام را فراهم آورد صورت   وده  وجمت م حکو 
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غدار وخاین هستند همگی همت شان   گیهمورین ا مامیگردد زیر پذیر نم 

                           ری پول نقد است وبس .آوع مصروف جم

شاه جوی با سواران  از منزل  را کرده شب  خود تسلیم کلمات  قس بهمین      

ی  توخی که تقریبا سی وپنج کروه) مساو ()قالت   ر محالهمرکاب خود د

فقاء در رباط )سراسپ(  ر ردیگ م ونیدیاهفتاد میل( راه می شود خود را رس

عبد   آقاسیک  ر قالت ایشدر قالت معطل شدم . د ب ش رتوقف کردند فقی 

  او خورد  برادر خان   بیر ز این وقت محمد  ر د ومت داشت و حک الحبیب خان 

سی ها از عمر  به  د چون خاندان ایشک آقات میکربطور نیابت حکوم

بخوبی    قالت رات توقف اوقا ت فقراء رویه اخالص مندی را داشتند نسب

  ورود  قالت  ۀقلع  ( که بسمت جنوبیه )خاالقریدر  تراحت گذشتاندیم وواس

در قریه   رین حکومت ما مو ـــــــوا وقت سردی ه ر ود )ترنکه( واقع است 

برده  بسر تو قف را خیلی بخوشی  یام کم ا جای حامذکوره میباشند فقیر ب

ظهور نکرده   تحریر  قا بل  ۀنح سا وانه شدم والی قندهار هیچقندهار ر  بطرف

  باین حساب رسیدیم    عت سا اری اسپ به چهل و دوبسوکابل الی قندهار   از  

         :  با ینطریقمیکردیم   عت قطعیم ساویکن عت سا دو ا بهر رباط ر که

شب آینده میرسیدیم  که  ن سفریه را بمنزل ف ساماصبح وقت نص     

مین که ناشتای صبح را  ی بود همنزل م  بهمیننصف دیگر  ستادم، میفر

یک ساعت  ظرف تیز رفتار سوار شده ب یی اسپ هاباال  ودیمم صرف می ن

م چاشت فروکش کرده بهر  طعابرای   نموده قطعساعت یک رباط را  ی دولا

گر  ساعت دی ک ساعت یا دو الی ی اداء صالة سوار شده صرف طعام و 

مسیر را که   پس صرف   رسیدیم یم میط دیگر که شب در آنجا می بودبربا

اه  هار یا پنجپوره به چهل وچ  وشب گذشتاندن ، ت افنمودیم بغیر توقحسا ب 

رفتیم و این  ندهار ق ه با بل د از ک یشوساعت م دو شب روز و دو  ت کهعسا
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ده می  مسا فرین شمر  ۀدمعتاغیر ۀ هم از جمله رفتار های سریعیر قسم س

                                             شود.

  لقدوس اعبد روزیکه به قند هار وارد می شدم از طرف جنا ب محترم      

امور حکومت    ظیمنوقت برای تنوم که در آم صاحب مرحصدراعظ  (42)خان

غ( که  نزل بایک هیئت استقبالیه در )م ر بودند بخش آن دیا   قند هار رونق

  هیجاتاده شده و هم عالا بل واقع است فرسبطرف ک  قندهار وه از سه کر

رباء خود  با چند نفر از اق   (25)عزت وعزیزی بنیان حاجی خیر محمد خان

(  )بمنزل با غ صول ودند قبل از وه آورده ب چای و میو حلویات و  که چیزی 

را    رحضما  ای و چ  ففرود آمده صرباغ   منزل  . بهیر رسیدند بمالقات فق

تم  رود بمال قات صدراعظم صاحب مرحوم رفر اول وشدم ود روانه نموده  

    دید .  پنجاه روز در آنجا توقف و اقع گر

برکۀ حضرت خاتم  مت   رقۀینکه خسطه یکی ا شهر قندهار به دو وا      

نجا  و سلم در آ صلی هللا علیه -ه لالعداجهات  محمد محدد اله سیدنا الرس

علما  م دینی و عزت شود؛  دوم درس علو ید گفتهد باالبۀ  ر اکثری ست، بهت ا

ی  بالد افغانستان در آنجا بیشتر است.  ول و تفقد احوال طلبه به نسبت دیگر 

ر  ص خود پرست و متکب خااش یلی ین شهر خ ساکنین ا افسوس که اهالی و

اینست  آنها یکی از خواص   یله منهمک. رذ عادات حه و افعال قبی اند و به

ر انسان نمی آرند  یگر را به شمابایل داعنی قوم درانی ق فۀ خودکه بغیر طای

زیرا    و از این فکریه و عجب به حالت فالکت و مسکنت گرفتار میباشند.

د و  داشته باش وقت صفت آمریت را مه د هبایۀ درانی د که طایفگمان می کنن

ه  کشیده باز کار دست  ظن فاسد خود . و به این شندر نبامامو هیچگاه

رع و غامر گردیده و  راضی شان الیز ند و امالک و او گرفته ات خراحاست

ر خوف  طایفۀ غلزایی بر اکثر امالک و عقار شان متصرف شده اند.  اگ

  ه دوستان وخود را با رویۀ ک  اشو بود  کوایف ب  له نمیبودطویل این رسا
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  اءدان فقراز خان اصیکهو احوال اشخر کرده اند  در قندهاعزیزانم با من 

          تنایی نکردند به اشباع می نوشتم.عاودند و با من قت دیده بشف واع ان

سه روز دیگر همه  روز در قندهار بودم بغیر از که پنجاه  الحاصل این      

ذلت   را بهود  رۀ خت گذاوبا سخابود و میزبانان    ودممۀ خمصارفم به ذ

محمد  حاجی   عالیجاه ند نفر معدودی مثلن فقیر می نمودند بجز چایی خوارب

زایی، عالیجاه عبدالحمید خان اسحق خان زایی، عالیجاه مال داود  کریم بارک 

خان ترکی ساکن ارغنداب،   ۀ اچکزایی، عالیجاه عبدالروفاکنین محلخان س

خان  الدین  رفیع  ضرت ب، حم صاحظصدراع د یوسف خان یاور ممح  یجاهعال

ده  احب زالح جان ص خواجه( و  حضرت صادی صاحب زاده )ساکن ده مجد

توپخانۀ داخل   خان اچکزایی ساکن محلۀ  الیجاه غالم حیدرساکن شهر، ع 

واسع که با  ، سید شکور آقا، مولوی عبدالمحسن آقا شهر، جناب سید

گویم  اید بب   زاء. ر الجیهللا خ جزاهم  کردند. زی نوامسافر مسکین   نمهمانا

  ا صاحب ناشناسی را پیشه کرده مر ۀ اقی همگی احبه و مخلصین طریقب که

کرده در بعضی اوقات بطور مهمانی  خانه و متوطن شهر قندهار حساب 

   . تشریف می آوردند

  عالقۀ مقر و همینکه به  ف شدموالم عد توقف پنجاه روز روانۀ مسکنب     

ردکی وقت  و ری و ترکی و اند از طائفۀ   مخلصین حضرات مجددیهدم رسی

که از آمدن فقیر می  هر جا و نیاز را بیحد نمودند و هر  رفتن اظهار اخالص

ر  فا( فقی ه )با صمصفی ا چهره های بشاش و قلوب ال آمده بشنیدند به استقب

  1340 سنۀ کابل الی  د وصول به بع  ختند. سان خود میسارا ممنون اح

نموده در  امرار حیات  ومم مرح د مقدس ه ظل حمایت حضرت مرشی بهجر

ضرت سیدنا محمد  یارت ح الحرام و زبند طواف بیت هللامذکوره ارحام   ۀسن

طف و  بدرقۀ لم به الصالة والسالم شده بتاریخ هشتم شهر شوال المکرعلیه  

حبه ام  ضرت مقدسه والده صاب حایت حضرت خداوندی جل جالله همرکاعن
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و    سی کاؤمحمد و حاجصوفی ولی  ت حاجی خوش نظر خان وعیم هب و 

                         آباد بصوب مقصود روانه شدیم. حاجی رضوان از راه جالل

  ریۀسفل حواکوایف این سفر سعادت اثر در دو حصه کتابی که حاوی ا     

ت العتیق( و حصۀ دوم آن  الی بی ر است و حصۀ اول آن )ارائة الطریق قیف

ت ز تحت تحریر اسنام دارد و هنو لی الظلمة( لی زیارة مجاالمته ا ادارش)

  تضییع اوقات قارئین  ر آنرادر اینجا تکرابطور سفرنامه نوشته شده.  

خواستم  دم و میت نموز سفر مراجعدانسته به همین قدر اکتفا شد.  حینیکه ا

  دمشر خود را به حضور حضرت مرایام عمدی استراحت کنم و برخی از چن

یا تلفیون به من احوال   احوال رسان یم )س  ه ذریعۀدر سرحد دک  نمایم پری س

شوم.  شما در جالل آباد   وانه می بعد ر  ما کرده دو یو"من عزم حج ردادند: 

     توقف نمایید."

  ماه مفارقت بهعد از ده  زیرا بسانید،  تم رین سخت صدمه یی به خیاالا     

العاده  خود یک فرحت فوق  اب ر بن دلت آن مرشد اهل زماامید حصول دو

مرا داناند که  مهجوریم را نشان داده   ۀ ر تطویل زمانکردم و این خبمیس ح

آن ننوشیده بلکه نصف اخیر آن  ر هجران را تا آخرین قطرۀ جام زههنوز 

ده تا  ه دستت داده شدوباره ب ک ه و ایناقیمانداست بکه تلخ تر و گلو سوز  

  فتارن گراثر آ  بنوشی و ازته جرعۀ آن  تا م تقدیر خواهی نخواهی به حک

  دوه شوی .  العالج در جالل آباد توقف کردم حضرت مرشدمان م وانواع غ

خادم  ز بعد رونق افزای جالل آباد شدند و ده روز به پاس خاطر این دو رو

د "دکه"  یشان را الی سرحفقیر هم ادند.  روانه شدیده خود معطل گر

روانه    لبکا  صوب ا بجالل آباد و از آنج سوی ن بیعت نموده با عالم حزمشا

  و  1923مطابق ) 1342یکهزار و سه صد و چهل و دو  و الی سنۀ گردیدم 

  میالدی( خوشه چین خرمن فیوضات حضرات نقشبندیه به توسط 1924

ب سمت جنوبی  انقال قعۀکور واسنۀ مذ .  در حضرت مرشد مرحومم بودم
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خالفه  ب ترویج بعضی امور مسب به  عبدهللا آخوند شهیدر نمود و مال ظهو

مت افغانیه شوریده در ابتدا ذریعۀ  بود بر حکو ف حکومت شدهز طرکه ا

ضرت امان هللا خان را آگاه ساختند که از مسایل  لحاعیی   قطعۀ عریضه

اید.          ا بنمخود ر کومت ادارۀ حغرا  خالف شرع گذشته مطابق شریعت 

کسب وخامت را نمود   کرد تا مسئلهنها پرداخت نبه عرض آ معزی الیه         

نستان گردید.  حکومت  لمین شجاع افغاخون یکعده از مسمنجر به ریختن  و

و حضرت موالیم   متر ا کم ر مرحوایخ" "شمس المشمرشدم حضرت 

ود  خباطل  خیال فاسد و زعم را بیشتر ب عُمرهُم  نورالمشایخ صاحب طّوُل 

اء هللا را جا داده  اولی  حضرت  لب خود کینۀبه ق محرک این غوغا پنداشته 

ه بر این چیزی که سبب  و عالو ب را آغاز کرد.  ی سخنان نا مناسگفتن بعض

گستاخانه که به نسبت   ۀ کلمیک نا  هما  ان شدهللا خان ام از  کدورت حضرات 

خان   ان هللامزبان ایه وسلم در مجلس عام از   ل عت صلی هللا اشرف مخلوقا

                                                 ت:  تفصیل آن چنین اس  خارج گردید. 

م  ابن  لسیمج  ن یکهللا خاامان در سنه هزار و سه صد و چهل و چهار      

ر پغمان منعقد کرد و  ی جمیع ملت افغان د رگه" از نماینده ها"لویه ج

.  در  دیق حاصل کندوده از ملت تصود را)مطرح نمواست افکار باطلۀ خ میخ

ت ساات بود که میخو مسئلۀ تعدد زوج وضع کرده بود یکی  جملۀ قوانینی که

ی هدایه  اف یۀ وآ شان و دلیل   کردندقبول نمیمنع شود.  وکالی ملت این را 

د ازواج  بود.  نماینده ها تعدان النساء" الی آخرها  فانکحوا ما طاب لکم م"

ن  ند.  ولی امان هللا خار کرده بودا استدالال اظهامهات المؤمنین رطاهرات ا

د چنین یک کلمه یی از  ودر ضمن بیانیۀ خدالت را میگفت و دلیل منع عدم ع

  بین ازواج های خودر خدا در مبپیغ که انم ه نمیتو"گفت زبان او بر آمد:  

را   ت رسالت حقوق خودمیکرد، بلکه امهات المؤمنین بواسطۀ حرم الت عد

که او این کلمه  و العیاذ باهلل.  همینادل نبود" ، یعنی پیغمبر عنمی خواستند
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بیک آواز بلند و دهشتناک و صوت   نورالمشایخ صاحب ا به آخر رسانید  ر

علیه   رت رسول خدا صلی هللااست.  حض فر ه ککلماین :  "که مودند عالی فر 

د تایب شوید."   .  از این قول خوو از ظلم معصوم میباشدوسلم عادل بود  

  ین و خود امان هللا شدید واقع شد که حاضر به درجه ییاین فرمایش شان 

جود امان هللا رعشه و در رخسار او  وت گردیدند.  به  خان همگی مبهو

خود   فت:  "من با این کلمۀعذر گرطوب  االو حگشت پدیدار خوف  زردی

رادم این بود که  ام بلکه م کرده قصد نسوء نیت را به حضرت خاتم الرساله 

حضرت  "  تعدده مقدور کسی نیست.یم عدالت در بین ازواج م گوب

که خارج شد این   بان شما کلمه ییلند گفتند:"از ز نورالمشایخ باز به آواز ب

خان کلمۀ   ه کنید."  امان هللا باید توب  ل هر حا. به رددا نمیکارا  مقصد

جلس  بیان نمود و اهل مم را به تکرار   و از گفتۀ خود پشیمان شداستغفرهللا

ره بود،  ی که مطرح مذاک داد نموده به بحث اموررا استر  حالت قبلی خود

.   غول شدندمش  

  و خاصتا خیاالت فاسدۀ امان هللا حکومت   سوء ظن اقعۀاین و بعد از     

ن هللا  شخص اما الیم بیشتر شد و همین سوء ظن حکومت وبه مونسبت 

ور گردانیده  جبیخ را به ترک وطن اصلی مان حضرت موالیم نورالمشا خ

نی  حا نا الروقبلت ارت حضرت زی حسب استدعا مخلصین هندوستان به عزم 

احتیاط نموده رهسپار هند  به حزم و  رهم عمل نی قدس سالف ثا  مجدد

صاحب تحمل و توکل را شعار  س المشایخ(  م )شممرشد ت گردیدند و حضر

ق  چون این دو برادر محبت فو ته اقامت کابل را اختیار کردند.  خود ساخ

قام  که م حضرت مرشدم گر خود داشتند و خاصتاالعاده یی نسبت به یکدی

دارا بودند، و با برادران  وار خود والد بزرگالد حضرت  سبت اوا به نة رابو

ر خود مؤدت  شفقت پدرانه را مراعات  پدر بزرگوا ت  حضر دگان و بازمان
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به   ت اندوه و حزنورده از زیادرا طاقت نیا دند، این فراق و بعد میکر

   . امراض گوناگون مصادف گردیدند

یعت و به  لف با احکام شراخار و کردار حکومت که سراسر مرفت وتاالع     

عث زیادت  شد، باادات رعیت در معرض اجرا گذاشته می یعت و ع ضد طب

ی شان مرض روحی شان  راض جسمانحزن و اندوه شان گردیده و بر ام

  1343ذی القعدة الحرام   12 در درق و  قضاد تا به حکم نیز شدت میکر

ه و به  دش( به مرض تب شدید مبتال  9251می  )ماه   هجری قمری مطابق

  قبل از ظهر این بجۀ  10ر مذکور یوم سه شنبه ساعت شهفدهم یهتاریخ 

فراق شان دل  شتافت و خنجر سرای جاودانی  فانی را پدرود گفته به جهان 

  ین واقعۀ جانکاه و سانحۀز اکه  را تی الح ز هم شگافت. م و الم منزل مرا اغ

رح دهم  گر شید انستان طاری گرد مسلمین افغا می تماحیرت زا بر من و 

ت در  ختن میدهد.  زیرا در اینوقحات قرطاس تن به سوان قلم و صفنیست

ا از ظلمات  که زمرۀ مسلمین ر فغانستان همین یک وجود مسعود بودا

می نمودند و  مایی  نت رهسنعت طاا ستان هدایت و غوایت و ضاللت به نور

  د یک رئت نداشت که صعتاب شان ج  ب وغض بلکه حکومت امانیه از خوف

ظهور جلوه بدهد.  وجود نادر الوجود شان   به منصۀ  ود را سدۀ خالت فاخیا

ه از  قمسکین عصیان قرین یک نعمت عظمی بود که در هر دقی  ای اینبر

ت عاطف  لا بظ مرین لعن  وساوس شیطا   کید و مکر نفس معصیت آئین و 

را که عصاکش لطف و  حض ی مخویش حفاظت می فرمودند و این نابینا

ه شاهراه موصلۀ هدایت طرق مخوفه بم، از سلوک هست یشانمراحم ا 

ی خود، از واژونی طالع خود و از سوء  ختب ز بد رهنمایی میکرد.  اینک ا 

روم  ترین( مح  ی)دورموهبۀ قصو ز این نعمت عظمی و این نصیبۀ خود ا 

ده مصادم  عدیا( وه بر زوال نعمت به فجائت نقمات )عذاب هعال و دم.  ش

، غم و الم منزل گرفتار  ه دلشکستل، با کشتی رداب بی ساحگردیده بگ 
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مت به حضیض نقمت  راحت و نع استوۀ  ذر چهار موجۀ طوفان شدم و از

رای تکسر  فعه ب گردیم.  واندامتا! یتیمی اولین د)رنج و درد( زحمت پرتاب 

فوت  هر ز   میکرد که باز به سنگباران یتم معروض شدم.ن  ت یم کفااعضای

ل موت پدر حقیقی و  قات ه سمنمی نمود ک  وی مرا هالک پدر صوری و معن 

رهنمای مریدان و  فراق آن  غم بار بر  باطنی هم بجامم ریخت. و عالوه 

ضعیف   گردن ل یکعالم متعلقین و مریدین هم بر مربی این سراپا عصیان حم

این   استحقاق کرده شد و با عدم لیاقت و سابقۀ مول مح فۀ نحی مورچ این

به سجاده نشینی  ین مریدری خلفاء و ز سوم عزادا وان مجسم را رو حی

و مجبور نموده عمامۀ   ی مکلف حضرات مرشدین مرحومین رحمهم هللا تعال

ستهای حق پرست خود بسته کرده و  هدایت را که حضرت مرشدم به د

  ر معاصی نهادند و از آهن جوهر دار به بح  ریقاین غ ق رد بفبودن ذاشتهگ

جوار حضرت   به  صت که مرشدما در این فراعت کردند. زیر حدید قن خبث ال

ذکر شد به   چنانچهحق تعالی پیوسته حضرت موالیم نورالمشایخ صاحب 

ن حضرت جد امجدم و والد  هندوستان تشریف داشتند و در ذکور خاندا

عامۀ  گر نبود، به این دو واسطه دی کسی در سن  گتر زرب  من کرده ز ماجدم ا

ودن آب  نب اشتند و به علت مرشدی خود ها بر د یق را برتبۀاالن این ن مریدی

ی موت "کبرن  به تیمم خاک همت گماشتند.  به منطوق مثال مشهور

                                 «.     ساخت  بزرگان مرا بزرگ  الکبراء". »مرگ

  راسم دستار بندی که در مسجدز اتمام میۀ حرمان بعد ااین گمگشتۀ باد       

قدس سره  اقی رت خواجه عبدالبانی حضجامع حضرت جد امجدم قطب رب 

خاندان مجددی و   و همگی بحضور همگی خلفاء و مریدین و افراد خاندانی  

سته  دید به پا خوااجرا گرآن ف راو اط  عیان اعزه و اشراف کابلا و  علماء

.  :  من الیق این عمامه نیستم ضرین گفتمنموده برای حا یک خطابه یی القاء

طر برسد، زیرا تصدی  خاموقع تردیدی بن ایدر  ممکن است قارئین گرام را  
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ا است که از مشایخ  ت و بسمقام مشیخت به وراثت نسب مربوط نیس

ه حضور  د که بعد من بگفته انا نر ین مرید ین اوالد نا قابل مانده و متقدم

که به توسط این ذات مراحل   اجنبی را  ید؛ بلکه شخصرجوع کن  پسر من 

موده  قرر فرم خود  رسیده خلیفۀوده و به منزل مقصود  وک را قطع نم سل

الذهان( معتذرانه عرض  الی ا اند.  لهذا محرر عاجز )دفعا للوهم المتبادر 

   : کنممی

محترمم    می شدم حضرت مرشد ارر رهسپقندها  ر حینیکه بطرفد     

یۀ  تعلیم طریقۀ عال  ب مرحوم برای این خادم خود اجازۀیخ صاحشمس المشا

نزد   صی برای استرشادخشدند:  "اگر رموه فعطا کرددیه را ه مجدنقشبندی

ا  یه رعال م طریقۀ توبه و تعلی تلقین   ستخارهالزم است که بعد اما بیاید ش

ابلیت این امر  ق صامتحیر شدم زیرا شخخیلی  مسکین برایش بنمایی".  این 

سفر ا رفقای هماظهار این امر را ب   را در خود نمیدیدم و از آن سبب چندی

طن خود  وطن فیض م ااشراق ب ه بحضرت مرشدم   نکها آ کردم، ت ود هم نخ

اظهار امر  یی خادم خود را به  امه  نایت ندرک نموده در قندهار ذریعۀ ع 

ننمایی و  لین را رد د که:" سائتحریر کرده بودنخود مامور نموده   سابق

  سی آیات ات قدکلم تعلیم طریقه را برای شان بکنی".  عالوه بر این امر در

ضمون این  العه ام م طبه مره هم قدس س الف ثانی یدنا مجددحضرت س

است و آن  اجازۀ تعلیم بدهد جائز  قصی را عبارت رسید: "اگر کاملی نا

طر خود راه دهد و  غدغه بخااجازۀ مرشد کامل درا نمی سزد که به ناقص 

طریقۀ   تعلیمدر  د را معطل کند".  از اینرو ناچار شدهامتثال امر مرشد خو

ر بحت چیز  محض و سفی  معبرن، جز  در بی و خود را  روع نمودمعالیه ش

وجه حضرت  ود که به برکت انفاس و ت حاصل ب دیگری نمیدانستم و یقینم 

اینکه   می گردند، تا هره مند ز فیوضات مرشدین بکاملم مسترشدین ا مرشدم

. به  مودندیق نخود را بطور ایما به این طر  بروز فوت خود تجدید اجازۀ
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ماز صبح به  قت ادای ن وردند به  یکم  وداعفانی را  که دنیای ین روزیهم

ادا  را به جماعت   بیا و امامت کن تا نماز  د صادقاین خادم فرمودند:  "محم

واسته بسر مبارک خود و با همان  ود را خ ادای نماز دستار خ  کنیم".  بعد از

خود داده و   عقیلۀ  برای   د، بستند. و بعد آنراشان بو طریقیکه مخصوص 

                               .  "ر نگا ه کنیدهمین طو ا ر ستار د این "   : فرمودند

  ۀ که در روز سوم حضرت عفیفاین  م تاودمن از بستن دستار و اقف ب          

لده صا حبه ام اظهار کرده و  وار حضرت  را بحضوا یت شان این حک عقیله

جا  ر را برای ا ینکه تا  صاحب این دس مکن است شمس المشا یخ گفت م

ما  و به ه اند.   آن را نمود ت سته و امر حفا ظکند ببسر شان   ۀ نشین و خلیف

تو بی  کم لسانی،از امر   ک گفتند .  را لبیبجه داعی اجل  10وز سا عت رن 

شیخت را  م تحمل با ر گران  نتو انسته ف کرده  مان تخلغوث زو ایمائی آن 

ضرت مو الی  قتی زیرا بالذات وارث این مقام ح ؤمودم آن هم م بر خود ن 

ره  حاض  ی روزیکه خلفا در  نم وا خ" صا حب را میدلمشا یورا "ن  مم حترم

مال   صاحب مرحوم و خلیفه  زادهند (آخ26)محمد   ی  مال گل خلیفه حاج ثل م

   تعالی دستاره هللارحم (28)نا الشهیدت مولیو حضر ( 27)ندجالل الدین  آخ

حاضرین به  م را با تفاق علما و مخلصین مرحوممقدس  فیض آثار حضرت 

محضر   حضرت صا حب به ۀحل مذاشتند در مسجد کین می گسماین تارک 

                                                نمودم:  کالم را بیان  ام این ع

ین قبا بقامت ارشاد  ه ا رم بلک را ندا  بالذات لیاقت این امر خطیرمن       

ت  است وبالذابا  زی   همنور المشا یخ" صاحب طول حیات عالمت حضرت " 

  ن فرصت الکن چون در ای و  تند  هسالوا شریف  آن ذات  رث این سجادهوا

تان  سودر هند  مساعدت زمانهت عدم  ه علقی بارث حقیی جود وجود ذو

امر   م مخا لفت و اگر من این بار گران را بگردن نه نه   تشریف دارند 

هم در اضطراب خواهم زمرۀ مریدان را  را کرده خواهم بود ومرشدین 
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بطور موقتی  رت موال یم  ضحین حضور ذات ستوده صفات حتا  ا لهذ  افگند.

  آن وارث حقیقی حضرات  نیکه و حی   نمایمحمل می  ر خود ترا ب  ف ن تکلیای

ن امانت را  اوشان ای  ونق  افروز کا بل گردند بخد مت عالی درجات مجددیه ر 

بر   مهمشیخت  امور ۀ اداربا عدم لیا قت همان بود که    .سپردنی هستم 

داشتم غم جهانی   غم نانی ه در بدل اینک شد.  فعدیگر مضای تاری هاگرف

م  را بحضور حضرت موالی ورت واقعه رداشتم وصد بخو ۀ عیفانه ضشرا بر 

ودم .  را نم  خودداشت نموده عذرمعا فی  عرض " نور المشا یخ" صا حب 

مرشدین مامور نمودند و خواهی   رات حض  ۀمرا بحفاظت سجا د موالیم نیز

گرفتار شدم یک   ز فتنه امملو   ۀ پرفسان ۀاین زما ن  شیخت همت مه ب  نخواهی

  1348نۀ حال که س الحمد  یم وهللمی نما  ندگانی غم ز وم غصه  عال

از   ی ی شایسته بتو فیق هللا تعالی فعل نا  میالدی( است  1930مطابق )هجری

   .حرمت حضرات مرشدین شودسیده که بدان سبب هتک رن  من بظهور 

فا ت حضرت  از و دبع   .  عن التقصیرر هللاواستغف  لتو فیق علی ا فالحمد هلل

  یی  ت واقعه و چهل و هفزاروسه صد  که( ی1347)سنه  تا  م وممرشد مر ح

     نما یم . که تحریر  ظهورنکرد

کور به واسط اینکه از )سرهند ( شریف از طرف حاجی  ذ م ۀسن  در       

حضرت  ":    دل رسیالیم تلگراف ذیحضرت موم حضور خاد م محمد نسی

   ."نسیم، محمد  بچا بکی روانه شوید  ه طبیب بهمرا  مریض هستندصاحب 

کار وحوا سم را مختل نمود وبا جهان بی تابی  فت اثر دفعتا  او حشخبر   این

  دخم بجه که وقت مغرب بود بسواری موتر فقیر و واضطراب بسا عت پنج   

ب  بیح راه مالماقت هطول هللا عمر وصد  ( 29)م جان وص مع سنا  ه ام زاد   مو

تمام   شده شب روانه ل آباد  پشاور از راه جال  نقاه بصوب خادم خا  ( 30)هللا

بجه ظهر مرحله پیمائی نموده وارد پشا ور شدیم    5وفردا الی ساعت شب 

را گرفته بطرف سرهند   )ریل( ب توقف کرده تکت  ه شبج 11والی سا عت 
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ا  نجآ  شده در لر واص الهو نماز عصر در شهر  گردیده رسپا ره مانندجنت 

ا  قبلتن  ر حضرت پر انوا بوس مزار ف کرده عازم عتبه  الی نماز عشاء توق

  " نور ی مجدد الف ثانی قدس سرۀ و قاصد شرف حضور حضرت الروحان

بار گاه خالیق پنا ه  ز صبح شرفیاب  به وقت نماحب گردیده  المشا یخ " صا

را   داخ دیدم ستیذان بحضور موالیم مشرف گرا بعدقف  ون توشدم و بد 

طر   بساحل خا شکر گفته از گرداب نگرانی  شان تی و جود مسعود مسالب

حضرت موالیم را بعا فیت دیدم ومرض شان که محرقه   سیدم زیراعی رجم

به نعمت صحت بدل شده طبعیت شان  شدیده بود به فضل وکرم او تعالی 

زآن  سه چهار رو ۀاقی بود که بعرصب  ارت حر ریقد یکنل  .افاقه کرده بود 

کسالت  طبیعی آمده همگی ن بحالت ااج ذات ستوده صفات شمزو رفع شد مه

   . ع گردیدتفمر خستگی  و 

از   د. درین اثنا جرائد هن فقیر تا ایام سرما بحضور شان معطل شدم       

د  که یعنی قصخبردادند  (31)وپا ار بسفر   ن هللا خان " ماضرت " ا حاعلی

  برود احت اروپا ی رسمی بس ر بطو  ودخ ی ا عا ئله وبعضی وزرا وندمارد بدا

ت آور میگفتند ولی  ل فرحاحوا یهند خیل ر جراید گرچه بظاهاخبر را . این 

ندی داشتند ونمیخواستند که  آن اشخاص که باصل اصول اسالمی پا ب

ازین  ده شود،  مهتوکه الحرمه بی پر -المیۀ افغانستان در سات دول اموس ن

   سفر انستند این یدم د زیرا نگردید ور  واضطراب غوطه   حیرت  ه بحرخبر ب

می شود.  و اگرچه  ثابت  مضرت   سخت با اسالمیه ور معادیهد ام مفا برای

  دنی ی را بمنفعت دنیایتهای دیناما مضر باشد را مشتمل   فواید معاشیه

ای حصول ترقی  قاید اسالمی خیلی بعید شدن است و بردن از عچیره کر

لی پادشاه هم برای  ج اصمزا تا وال ع. ادن از تعالی عقبائی باز ایست  یای دنیدن

اشخا ص اسالمیت  همگی سبب  ند از ایمعلوم بوحب بصیرت اشخاص صا

خودجرائد هند مضرت های   رد  اضطرارگردیدند وو جۀ شعار گرفتار شکن
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  ان راافغانستپادشاه نموده عدم رفتن  خودف اخبار رج صحایفر را د این س

ح میدادند.    جیتر  

  قلق اج این مسکین را به خراش مزعه سام مه هایمهوه ها  هوازاین آ     

واطوار   ل عاکه افدم : الیم عرض کرضرت موواضطراب آورده بحضور ح

اگر بواقعی   زمین دارد.    غرب ت با مافغانستان خیلی مطاوع خود پا دشاه

خود ها را  ۀ  رذیل   ت داربه لطائف الحیل عا دابطرف غرب حرکت کند کفارغ

  ور به سم روثه )پلیدی( ص ت  گده از زنارنگ داهای رنگبه نظرش جلوه 

زند  می سا   مر نگش هبرنگ خویخته  ا س در خاطرش را مکۀ خود ها آئین 

  ۀسکن میگردد وبرای مسلمانانت عالم اسالم خطر ناک  ا عث حیا ین ب واز

قت ما   این و مرگ عارض می شود. اگر درافغانستان یک زندگانی بدتر از 

انسداد این سیل   چارۀ وده نم   هاتفاق نی  خود ن اسالممسلمانان با برادرا

  رزومندم، پس آ م بودمسئول خواهی  شیوعلخانه بر انداز را نکنیم عندا

اختیار کنیم  مطا بق آن طرز عمل را  هدایتی بفر مائید که   ر استخاره وبط

ا ئیم .  نم ی ت م حصلکه خو ب است فکر کرده م حضرت مخدومی فرمودند : 

   روی جرایداز  امان هللا خان   ی " فغانستان اعن اه  ن پادشاهمان بود که رفت

ب ج عقر یخ برار ت  به ند که د بر دارائد خ هندوستان متحقق شد و ج

انگریز تهیه   انستان روانه میشود و فغا ۀاه قند هار با ملکبر شمسی7130

تحقیق   از  بعد   . مایدنبلو چستان می   ۀکویت  ن ورا در سرحد چم پذیرایی او 

سوال خود را  رداز شده استجواب  ض پ بحضورموالیم عر بار دوم این واقعه  

حواالت رفته انجا  در آ  یدمیباشوطن  ۀ روان ال شما فر مودند : که ح نمودم

      حت بود برای تان می الع بدهید بعد آنچه مصلخلی وطن را دیده مرا اطدا

                                                                                  نو یسم . 

  عزیزم فقیر ازشهر الهو ر از حضور موالیم مر خص شده عازم وطن      

می شدم بهمان  پاک اسال خاک ( مشرف حد )دکهه بسرگردیدم اتفاقا روزیک
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  کبطرف چمن روانه گردید واز خا ن هللا خان" از قندهار  روز " اما 

را به   لی خانمحمد و( 32)ض در افغانستانوبه عوان خارج شد انستافغ

م  وکیل دو  ت سمه ن " وزیر حربیه را ب و " عبد العزیز خا  اولسمت وکیل 

رده  پحکومت س ومامورین  ا را بوزرلطنت  مور سب کرده مابقی ا منسو

دوستی   عشرت وکا مرانی ووحقیقتا  برای   ب منا فعبرای جل  اخودش ظاهر

ا  بم  چون وطن آمد   فقیر که در  .  ید ما گردایف نصرانی مرحله پیبا طو 

ور  باین مجب شرع  قل و را نزد ع بقا معرفت داشتم اوال  خود سا  اکثریه وزرا 

.   موده آنها را بدانانمتقدیم ن د شنهاپی وزراءوصی برای  م که در این خص دید

دارم که یک   خوب بیاد وزراء ومعین ها مشوره کردم و  دو سه نفرلهذا با  

  و  فته ه رجرن احمد خان معین وزارت خالطای سشبی بجای اخو

جاری  هنوز کار تعمیر  ؛ جدید تعمیر میکردندر دریای کابل ه بکناعمارتیکدر

این   و مشوره کرده و اشتم با ا محبت د بیشتر من چون با  این شخص   . ودب

رعیت افغانستان     :ن کردم ال  مرقوم می نمایم خا طر نشان شاکلمات را که ذی

ر  عادات کفار دشوادن دی انسلمانم بر   ومیدانند    مانلمسرا    خود ما عمو

قدر   ، همینن مکلف شوند اهنجار شااطوار نرفتن ه جائیکه بخو گ است چ

کا   ه ایدگذاشت هشت سال در محل اجرا ۀرا  که در عرص یه رعش مخالفات 

فی نیست که خیال دارید در آینده همه افعال واطوار نصاری را در بین  

حکومت  ت ورعیلت ترحم بحا  ی از برای خدا قدر. د نیمسلمانان مروج ک

سرعت م که بواسطه  من می بینشوید . آور نافکار انقالب  ده مصدر نمو

وضع قوانین غیر مشروعه   وبه و غعا دات غیر مرکومت در ادخال ح

شخص اعلیحضرت وملکه معظمه یک سیل خروشان به  مخالفۀ ضاع واو

اهالی افغانستان را خراب  ی  وخکل است واین خا نه های  نی افغانستان آمد

سیل  ا بل این نید بمقمیتوا که اگر  م می کندر عرض صرف این ق است   یندرک

ن سیا  انستان نشود ! اعنی :  حکومت بهماید تا داخل افغبنا کنسد متین 
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  همن تر قی را بطور حقیقت فرامابق داشت استقامت نموده ساسا   ی که ست

  ل ه باز تشبث به اسباب منع نکردا ر  ما چه شریعت مقدس اسالم  –بیا ورد 

نکرده اند  احش ترقی ائی وفوحی بی و  رذالت از راه    ل نصاریامرفرموده ودو

اختراع آالت وادوات   و  حرفت د صنعت وایجا را در  ی همت خودبل همگ 

زمین حا کم شده اند مسلمانی مارا از    ۀصرف نموده امروز برکرحربیه 

  تر راهنع نیست  دستار و چپن سد ام -ی انعلوم دنیائی واعمال زند گ تعلیم 

نیست واز  ترقی  ع انمیکه امور  مت حاضره چرا دروشود حکقی گفته نمی

بل  واند بمقا دی شده اند مداخلت میکند . واگرنمیت افغان به آن عا ها ملت قرن 

ممر تهیه   آن سیل سد تعمیر کند ، پس الزم است که برای آن یک رهگذر و 

ما رعیت  ی ها خانه در جریان افتاده   گریدی رسینماید که این سیل در م

  نکند وعادات عجلت  ییر غ ال و تدر ابد   :ی رداند! اعنان نگرا ویر مسکین

اجراء   موده در صددانین نافعه واعمال صالحه را وضع ن تدریجی بعضی قو

مردم غریب افغانستان    های هن به این امر راضی نشود که خا بگذارد و

ه  ک مائیدعرض نین وقت برای پادشاه نم از همشود . خواهش می ک ویران 

-از گفته نمی توانید  خودگر ا شریعت وعادت ملت رفتار کند . و  مطابق 

تا منزل شما که مقدورم بود  بارمسئولیت خودرا ف من بگوئید ، من طر

حضور حضرت سلطان ن که بمسئولیت تا رسانیدم بعد ازین شما میدانید و

ی  برا  روطمین .  هبار بگردن میروید  دانید یا ذمه میگررا بری الحقیقی خود

برای   ختهوبا خود همفکر سال بعضی مخلصین را مال قات نموده  آم  ۀدیشان

وطبیعت اهل اروپا مزاجش را   شاه از اروپا مراجعت کند  تم ! اگر پادشان گف

ن را در وطن مقدس بکارا آن نا  رذیلۀ مغلوب سا خته عزم کند عادات  

  و   . ست زم ا ال ردن حرکت ک لمانان را چطور مسند ما ع گردا یغانستان شا اف

  استاذ ردم حضرت عا لیمنزلت وال با شخصیکه اظهار فکریه خود را ک ا

مرکز کا بل   تمیز  بد الرحمن صا حب " رئیس محکمه والنا " عمحترمم م
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که  ۀ داشتند وبواسط ت تنفربود اوشان چون سابق ازین از اوضاع حکوم

  ضیقا  ۀب ت بر  ت محکمه شرعیه تمیز که تا  ریاسدند وخاصو ظفین بوداخل م 

دید  و قوانین که حکومت جدانسته می شود به اوشان تعلق داشت  ت القضا

باید از مالحظه رئیس تمیز می گذشت به این    حسب عادت  ع می نمودوض

همه و قته از رفتار  بود و  افکار حکومت به اوشان بیشتر معلوم  دخائل سبب 

   : ودندشده فرم و متفق الرأی   همدستان من  با شکا یت میکردند حکومت 

میه  الاس م ترویج عادات کفار را دردیاریاده ازین عزاگر حکومت ز "       

منع   ر صددکرده د فشاریآخرین خون خود پا ۀ ریختاندن قطر -تا  بنماید

متفق  خود   اشخاص را بابعضی   دریجا  همین طور ت .  " آمدحکومت خواهم بر

تحت نفوذ    پایتخت مملکت و  کابل که محیط شهر  ه فکر کردم که درنمود

ه  از قوه به فعل نمیآید بلک ع است این مقا صد حکومت واق لنیوع یسر

نیه  ئل افغا ام وقبای اقوذا باید با بعضر این فکریه ونظریه دشوار است ل  اظها

گراطراف  سبت بدیم و چون نمایبن را  مصلحت نموده استیضاح افکار آنها 

اول بر   ۀفعد-ند و هم  غیور می آمدنظرم ب ب جنوسمت  ۀملکت سکنم

را  یدند و حکومت ن " بهمین سبب ها شوریده وجنگامان هللا خا حکومت "

کرده   منسوخاکثر قوانین غیر مشروع را  ن وقت مجبورکردند کهدرا

قبا یل این   وتاوعالود  نم  فسخ آنرا بهمگی نقاط افغانستان نشر  اعالنات و

ریها  این امیدوا  اب  .  داشتند  ص ومحبت با خاندان من اخال سمت بیشتر 

قبا ئل   ؤساء ف )جنوبی ( فرستادم که با رمد را بطرمعت شخاصبعضی ا

ع  اطال اهمه نموده مرا از نظریات شانحب نفوذ آن سمت مفخاص صاواش

  خود  با طائفهُ  دا ابتند بود احمد زائی   یفۀاز طا  فرستاده ها چون اصال  .بدهند

  و(  53غلک ) و(  34و)چلغم  و  (33)  د زائیکره شده اهالی رو ل مذا داخ

را با خود همفکر سا خته ودر بین   ( 37)ی جبعضی مردم جا( 36)کوسین

ائفه  ه طاق وعهد وپیمان نموده برای من اطالع دادند ک ها اتفخود 
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دارند  سکونت (   شرقی مرکز)گردیزمروخیل( که دراطراف ل( و)طا )بازوخی 

مگی با ما  اتفاق  رهستند هسلمان ودیانت شعا  ا اشخاص مروءسای آنه 

   ضرورت   عاونت نموده واگر مسئله  الزوم با ما متعهد هستند عندمنموده و

ل  ن تا یکدرجه از احوافقیر چو .   خل عملیات گردندشود داعملی منجر 

د دارد  زیارق  ن فنستان علم داشتم ومیدانستم که گفتن تا کردا افغ-لی داخ

نستم تا  ر خود الزم میداب ف دیگر واز طر .  فا نکردم اقوال اکتبمحض این 

تصدی ظهور انقالب نشوم لذا برای  او م  احوالۀ مال حظدشاه و راجعت پا م

  وهم می   توانمنان کرده نمی ی شما اطمنی زباۀ فرستادم که بوعداحوال آنها 

ه قرآن  ت که باسم الز یم پسداشته باشعسکریه با خود متفق ۀ وک ق باید ی

موجوده   اگر حکومت   " پیمان کنید:   من عهد وبا این کلمات با   عظیم الشان

  بق ساد د ما نن ورزی تقیم شریعت اسالمیه انحــــــراف نمی المس صراط از

مخالفت نمی کنیم واطا عت پا دشاه  ئی مو د بوده سرمطیع ومنقاد پادشاه خو

  ( میدانیم . ( ورسول او )ص اطا عت خدا)ج عینا  را در امور مشروعه  خود

مصطفویه   وامر حضرت خداوندی وسنت سنیه ف ات خالاگر حکومولی 

ه  دآمبر ومت ت حکینعد ما بتمامی همت خود در صد  میکرد ما همگیاجرات 

تا از قوانین شریعت مخا لفت   ویم ی شم ما نع ماوال از طریق سل مت را حکو

  نگرداند .  ات را بی حجاب نماید ومستوررک نه نورزد وعادات اسالمیه را ت 

  رای انقالب حربی ق حکومت امتناع نورزید البته ب طریین اب  نیا اگر ثا    و

  ت ریعش  اماظت احکاه حفآخرین خون خود ها را در ر  ۀحاضریم تا قطر

ومرا   ند دی فرستاده هایم رسیدچن از  بعد  .  م" ریزانیوناموس اسالم ب

فر از  لغو وغلک ویکنچم مد زایی و ود  اح اطمینان دادند که طوائف ) ر

ود مانده  قرآن شریف را در بین خ گیاجی همج یل یخعل ۀ ان طا ئفسرکرد گ

  نان طمیقدری ا  ن خبرکر را بزبان خود جاری کردند . ازیوق الذ وقسم ف

ق را ابالغ نموده ورود پا د شاه  فو  وال موالنا احم حا صل شده بحضرت ایبر
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  پسر بهرام خان نی خان غند مشر این عبد الغ وه بر را انتظارمی بردیم . عال 

اجی مقرر حفاظت که در چهاونی ج وگرن سرخ آب لسا کائی قوم احمد ز

قات  مال ندوده برفت اجی در جسرحد اسالمی بود با اشخاصیکه از طرف من 

   را شریک  از نظریات من علم داشت خود تا یکدرجه و چون سابق   کرده

ر  ده ترغمخوامایان کرده زیاخود را از  ت بلکه ما ساخ ۀ نظری و   -اتفاق 

   علیه وسلم می دم شریعت حضرت سید االنام صلی هللا اخ و  وفدائی اسالم 

یلی   خ مودهده نهعانوشتم مریکه فقیر متفق شده بطو   یدانست وبا رفقا

ده کرد که : " من با قوای عسکری که در  عوینان بخش  ضعیت اطمبیک و

جا   ودد ا بحو همینکه شم حاضرم  یعت شر یراجاجی موجود است بخدمت اج 

ما تسلیم  قیا دت خود را بشتحت مو جوده  وایو ق  را  جی برسید من خود

                     :تاسفانه باید بنویسمممیکنم  

انبم و آنها بزتدل بسد به ن عهیک مل  

در این    مابعد بحضور قارئین عرض می شود . صیل این در چنا نچه تف        

مصوره    با مجالت هفته وار لند ن وپاریس ومصر  ۀ ی یومیارهاخبا  ثناءا

( را نشر نموده و  ای ثرملکه  ) خان ( و ) اما ن هللا های غرافیهُ  فوتوصور 

ر صور  شن   ردند .خبار ک حائف ادرج ص گرفته ا صور رجرائد هند هم همان  

افغان یک تا ثیر بسیار خراب بخشید و هر کس که آن   یرعایا  ۀعامدر بین 

ان را  انستافغ  ۀیا ملک (یرا )شاه خانم د زیکررا مید ید اظهار تنفر م ورتها ص

نصف قامت علیائی او  که نی ص وشب نشیلباس رقرعیت متدین افغان ب 

ا  ی عاطفه خراش ررتهاها این صو ئی روپا ا  اضمند وندیدود میتماما برهنه ب

ز  در یکی ا غیور افغان نشان میدادند  خصوصا  ت ی ملندبرای خجالت م

  ردم کهه ک شاهدافغانستان را م-پا دشا ه  حضرت امان هللا خانیها اعل صورت

ودرحا لتیکه پاد شاه قامت  سد  بو  رامیستان انگل ۀک" ملریدست ملکه "م 

با  هد و "مری"  وسه می دمری" ب ملکه "شت دست ده به پکرخم خود را 
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در   البته  صورت گرفته شده . ، دست خو د را دراز کرده بی اعتنایی کامل

ری را  هو جمی ؤسازنهای ر  نهای پادشاه یا که باید دست ز وپا رسم است را

   . ولی مجبور بوده باشد  هم خان هللا ، و امان کنند  در اوقات مالقات بوسه

طورعکس   ز هیچکدام اینا رده اند اما سفر ک  اروپا در  زسالطیناری ابسی

رین  س را داو الزم بود عکا ینشده یا نشر نگردیده ، پس به رفقا  گرفته

ته شده  رگرفا اگکه عکس گرفته نمی شد؛ یند کردوقت بطوری مشغول می

خود من خیلی یک صدمه   قلب به ی عکس خصوص  ن ، ایردیدبود نشر نمی گ

ز  صورت عبارات طن ذیل هر قطعه ند در ائد هن جربرایوه عال  . وارد کرد

  : ی نوشتندته م خقوم شجاع افغان را مخاطب سا ی کردند ووطعن نوشته م

از  یاد  رت زاین صورت ها بکث "  ا نان ر مسلما   ۀد پادشاه وملکبینی " به 

یزها درسرحدات وقبائل  رانگ  ن، خصوصا  انستاشمنان خا رجی افغ طرف د

ن  زیادی رسید . دری ۀدع کابل  ه مرکزردید وبگ شر تان نفغانسا بادیه نشین 

نی  یک دشمامان هللا خان عقیدة با انگریز ها  :  ید ذکر کنم جا یک چیز را با 

میکرد   فااستعطنت زیکه از سلت طفولیت الی روخیلی عجیبی داشت واز وق

  وقت  کهحال   لی قین دارم که ای د و لف انگریز ها بومخا  ماما  سیاست او ت 

مطابق  (  1355ادی االول ه هفتم جمبیکشن ل لی است،) ر این سطویر حرت

این  ان تعصب خود پافشاری دارد، که من از مبه میالدی( 1936)جوالی 

  را ت ح اظهارمسرت وفر ی نک مکتوبیا  عیت او همه وقت زبا نی ووض

اگرچه این سیاست او   . یمبلند تقدیر مینما لی بنظرخیوده این تعصب او را  نم

(  ویزم شل)ب  ت عیطب وستی روس ها ود  ه ازبلک نبود،  ی قائمنی دس یک اسا  بر

و  تحسین نشئت کرده بود ولی به هر تقدیرمن این عادات او را تا زنده ام  

. ن میگویمآفری  

  با ا ن هللا خان هیچگاه ه امند کیدانا بخوبی می دانستند ومیز هانگر      

از این سبب  بود که همگی عواطف   شود و  ت نمیدوس  کومت اوشانح
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  –ملکه به هیجان وشورش آوردند   ۀنشر صور برهن  هن را ب ملت افغانستا

  ها (وتم که این ) فوتحینیکه صور بکا بل رسید واز سرحدات هم خبر گرف

باردوم به حضور  ده، آور یجانشده وهمگی قبایل را به هع زیتوت  ربکث

بیان نموده خواهش کردم که عالج واقعهء  را  ره  کو مذۀ رفته واقع  وزراء

در این وقت امان هللا خان از ترکیه به    .باید بکنید  ع از وقوانقالب را قبل 

  و  ا  وپ رحت اسیا زاینبود که بعد ا ( خط حرکت او وگرام ایران می آمد که )پر 

الزم دیده  د  خومی گردید  فقیر بر تان غانست افایران داخل مملکدر  زیارت 

)سلطان احمد خان( معین خارجه بمنزل اوشان که در باغ    یحبزد من

ن  با اوشا رفته و جدید تعمیر می کردند وهنوز با تمام نرسیده بود یمردان عل

                                                                  یل را نمودم:        ۀ ذذاکرم

خارج   حد و سر  ،خلملکه در دا ۀ نصف برهن گرافیۀ " صور فوتو 

مسلمان ها  تنفر   افغانستان بکثرت نشر شده میرود، واین صور باعث 

فغانستان  الیحضرت به عامدن نم که آ ی تواگفته مبه یقین میگردد؛ ومن  

آتش انقالب گردیده ودفعتا   بریت  حجابانه ک  بیبه طور  ه معظم ۀ ل ملکودخو

 چوبینهای  ده خانه مشتعل ش-سر مملکت آتش شورش    تا  در سر

خود میگرداند، باز عرض میکنم که به   لقمۀ  انستان رافغا

  قدری بهد که  طرف من عرض کنیف خو د، یا از ضرت ازطرعلیحراضوح

ار  ؛ واین خیلی یک کد شوبا الش فتنه توجه کنند ونگذارند آتطرف این 

ند تا  ل کرد که اعلیحضرت چه کسلطان احمد خان از من سوا .آسان است "

ا  معظمه ب  ۀ"ملک  گفتم : ؟ فع شود..د ردد،میگ ید واقعا میگوئ انقالب که شم  

ت  قا در ولباس ر همان  ج ملبس بودند،افغانستان در وقت خروز ا  هس کلبا

رفته اند رو  ریکه رو پوشیده همان طو ( )اعنی  ندوشپدخول به افغانستان ب 

ن  معظمه شان به هما ۀ ت افغانستان دیدند ملکیده بیا یند، و قتیکه رعیپوش

  را فراموش می کنند؛  لبس  وبا پرده هست؛ همگی صورلی شان م لباس م
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  ینکوا  هودی اصل ب وغ وب ها تماما   درخواهند گفت که آن صورت بلکه 

ان  طور  پوشیدند بهم-می را  د خوی کابل  رومعظمه طوریکه در  ۀملک

د؛ و  یگردخاطر شده باعث آرامی م این وضعیت مو جب تسلی " -– .ندهست

پا در هوا   انگریزها بی نتیجه و  ( وپا گند )پر  ریات ویگر نشهم از طرف د

  سر ظاهرا   شده و همفکر نلبا من ق  سفانه آقای موصوف باأمت .  ود" می ش

یک    همچوور اعلیحضرت به حضم  ان"من نمیتو :دا ده بیان نمودند که  ورش

   ." ست مملکت شانمی دانند وسیا خود اعلیحضرت   ، عرض جسورانه بکنم

خود باز  ۀ  فقیران  ۀده وبا یکعالم غصه بکلب طع امید نمواز اینطرف ق      

افغانستان یک  ه ک یدیدم خود م چه بچشم    ، بودم أثر تخیلی م .  تم گش

طاعت سنت ک دین وابه  تمس مین ی زرو لت مسلمان که درحکومت وم

  و  بطرف الحاد  مشهور شده اینکحضرت خا تم النبیین صلی هللا علیه وسلم  

سیس  أقبل از اینکه از طریق ایجاد صنعت وت و   روان است .قه  زند

بدست ری و صع عسکری به نظام  هُ قو یک  جادو ایی  ماشینهای صناعت

بدست سی خود را  وسیاصادی  قیات حربی اقت جدیده جنگی ترۀ دن اسلحروآ

     - اروپا ئیان ومی خواهد از راه بی حجابی زنان، وپوشیدن لباس   آورد؛

ملحدین این   ۀدین اباحی  به   اعتناق و   ن نابنی عدسنت سید  باز زدن از سر 

کت  الوف وهپر خ  را گذاشته این سبیل فت پیشرت اسه رار  و زمان ترقی کند 

وجرائد از  شاه بودم، ورود پا د نتظر الم م عالم غم و یک  با  . پیشه نمایدرا  

ه  نکر میدادند تا ای انستان خبافغبه  او به تهران  وقرب ورود او رسیدن 

  ز رسید و همینکه واقف شدم نزد ر سرحد هرات بمرکاحوال وصول شاه د

که   خبر شدمنموده   اه راتحقیق کیفیت ورود ش  د رفتهبان خویکی از مح 

مات ستر  دند واز عال فغانستان شک اخا اخلاس اروپا ئی دملکه معظمه بلب 

از   (ده )اینچ اینچ( وطول  وحجاب یک پاره قماش سفید به عرض هشت )

گوش عر ضا    ۀ گوش الی نرم ۀ از نرم طوال  و الی زیرزنخ وک بینی حد ن
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  و  وحلقوم  دن وقفاا وگرو چشم هها وپیشانی  رخسار  با قی ، آویخته بودند

همچنان که از  دن شان پشت گر تا  عالو  .اند ه برهنه نمود از سینه را   ئیجز

از شرقی را قطع ه موی های درپرده عاری است از موی هم خالی است؛ چ

همین طور )بی بی خورد(   –عوض کرده اند  یبوده )وبه کاکل( غر نم

که از  لیحضرت ای اع)کبری جان( خواهر ه اج(  و ورالسرخواهر ملکه و )ن

ت دا خل  ئا این هی ه اند ؛ وبنمودا ه رمعظم ۀ بعت ملکسفر بودند متا  یفقار

  که  ب سا خته گفتندستان را مخاطحدود مملکت افغانستان شدند وضمنا  افغان

ش ماهه اروپا برایت تقدیم مینمائیم  که بعد مسافرت ش این است ارمغانی  »

اب آمدند، با  وبی حج  بی پردهودند  ا پرده وحجاب رفته بت که بتر های، دخ

کوتاه تشریف آوردند، با  ای کلهکل-با  دند بو  ردهدراز سفر کای ی همو

.  دعصمت داخل حدودت گردیدن دند بیوطن خارج شده بو   عصمت از محیط 

به چشم سر مشاهده کن، برای انقالب  جرائد می شنیدی چیزها ئیکه در  

عفت  ، م ونشانقریب ناعما  آماده باش،   ت بلیه اعادات  تبدیل دینی و

ۀ را از صفح سم شریعت واسالمرا الخره  حجاب وب  وعصمت وستر و

سالمیتت فخر  ی، به اوجودت محونموده وبعوض اینکه مملکت اسالمی بود

          این  ۀ  دانستی؛ اینک همیه می سالم د را زعیم مما لک امیکردی، خو

متت   قاز ا ات س شجا عت ومردانگی ا لبارا ب  ت تاهامبو    جبات فخر مو

ب ایستاده ات  رغی دنیا ربه حضو  گنده وسر بزانو افبا تن برهنه   وده کشی

د اسمت را  دوستان حقیقی خو عداد در  نموده  می نمائیم ، تا تماشایت را

و   نام یک عضو جدید را در انجمن ضال لت   تی او(و)پار شیطان د ، وبنویسن

                                 ند«.       خود نموده باشقائۀ  داخلد و گمراهی خ

ل  د یا می نویسم ازدردشته نچه نومن آ  عزیزان من قارئین گرام ،       

این ها من   ۀ باالی هم  با خاک وطن دارم و است و هم از محبت مفرطیکه 

م،  ا کردیبا اما ن هللا خان خیلی دوست بودیم، با او معا ونت ه من  وخا ندان
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  صاحب   (ا یخالمش )شمس  مدمح ضل ف مرشدم اگر حضرت  ت ها نمودیم،خدم

زیکه  ادامهم هللا در رو  صا حب   یخ (لمشارانو )-سره وحضرت موالیم قدس 

  ان هللا گاهی ام را میکرد با او متفق نمیشدند طنت سل یامان هللا خان دعوا

  است  بیموهو خان به تخت سلطنت نشسته نمیتوانست، اگرچه سلطنت امر 

ستقالل  حرب ادند در وب  رمذات محت و همین دو ا  سباب ظاهریا ولی 

بب اصلی استقال ل  ند سان کرد ات اوشحصول استقالل حضرتیکه برای خدم

                                          گردید .

خاندان من مانند بود که ما   ۀهال دست شاندپس امان هللا خان به یک ن     

  اوگوار  خو ش  ۀو از میو مرگردد،خت با ثدرال نه یم این امید داشتهمگی 

شد، وآن نها ل   باداینک همگی آن آرزوها بر  ود؛ رین شالم شیکام عالم اس

لم  أ ظهار تمن نیست که ا ت ق بد سآیا ح .  به یک درخت خار دار تبدیل یافت 

   !واندوه بنما یم..؟ 

نت طلالسر ادبه را  هیموکب شاروز ورود ی الحاصل: حکومت مرکز     

  وراطراف درکز و م  الیهتقبال اعلیحضرت همگی اکابل اعالن کرد وبرای اس

حکومت حا  ۀ  قبایل وعشایر افغانیه حسب اطالعی ؤسایر نزدیک آن بلکه  و

  ئفه از طرفطابرای هراضعیکه   بمومعین تماما   عت سا به  شده و  مرکز   ضر

  .  د بودننتظرم  آمدن پا دشاه خود راد حاضر ووب دهبالیه معین شهئیت استق

خل  ورده دابدست آ را اطوار ظا هری پادشاه ۀالحظاین مسکین هم موقع م

طاق اولینیکه در   به  صف مستقبلین    ءشده در ابتدا   اکننده ه استقبال   ۀزمر

ری  نتظرتشریف آو یده و م را رسان  خود  مزنگ نصب شده بودموضوع ده

ی  ف هااز صی کف زدن های شادمان ت که آواز نگذش دیری  .  ودم ملوکانه ب

  بمقابل من وحینیکه  د تر( شاهی را اعالن نمو)مو وصول   ه شد وپیشتر شنید

شخصی که     دفعتا  مانند سالم نموده و  یرت رسید اداضح)موتر( اعلی

تم؛ اعلیحضرت جواب  فر ت فرو ر حیرنشناسد به بح پا  سراز  سرسام شود و 



راتخاط   

 

   55  

) موتر(   چوکیز وستانه ادا نموده اد یک طرز  لی به را خی    سالم عاجزانه ام

حبت  ار ماظه گرفته  خود ۀ را بسین ودست های خودبه قدری حرکت کرده  

را ، البته قا رئین گرام از تصویر های   باعث حیرت فقیر   . وشفقت نمودند

ه ودرج  ر اروپا گرفتحین سف ئیکه در تو ها هانه، و هم از فوروز ورود  شا

  پس .  د واننیتفغانستان شده درک م دوستان وار وهناروپا ومص صحائف 

  ض را اعراذلت  روتسطیرآن صورت پ  ت پر فالک آن حالت  جسمازبیان وت

صحا ئف واخبار همان سال رجعت    ۀمنشور بصور  ئین را ، قا ر نستهبهتر دا 

وجودم را   سراسر تشآ  ۀشعل ل چون ال اسف اشتمااحو این ۀمالحظ .  میدهم

که  ن ملعنواب  او که  ۀزوج ن را با ه مسلماناپادشاگمان نداشتم شتعل ساخت م

ه با من در  اصیک اشخ    نم.یبببه  یئت باین لباس واین هافغانستان یاد میشود 

بودند همگی متحیر گردیده نگاه های حسرت  قع اخذ مو ضع نموده همان مو

    ند.  نمود دیگر تبادله ا همبار را ب

کالسکۀ  سوار نی از نظرم غائب گردید،ب همایو بعد از آنکه موک     

شاه به انواع گلها  ادپ  ئی که برای پذیرا  ( 38)شاهلگی دکوت فخودشده بطر

  د شاهپا  شده، وقبل از وصول  مزین شده بود روانه ها ودستمالها  وپرده

در اینجا    .   ودمقدومش ب  ظرمنت  یی  شاه رسیده بگوشهگصر دلق ۀبدرواز

ر، مسعود، افریدی که از سرحد آزاد  ف وزیائطو یسا ومشایخ وعلماؤر

لیمان خیل،  قبائل : " س رؤسای اشراف و ا وعلمیخ افغانیه با مشا 

  ۀحدود داخلوار" که از  ل آباد، شین جال ،ن، کوهستان، جدرا، منگلییحمدزاا

وده انتظار  موقع نم  خذا  ،ب دعوت حکومت حاضر شده بودندسان حستناافغ

  چند دقیقه انتظار )موزیک( عسکری سالماز  بعد  ورود شاه را می بردند. 

  ۀست چپ ملکتمدن پناه در حالتیکه بد  هجامجه وشاشاهی را نواخت  

  سرکردگا ن وعلما وسته بودند، از مقابل ر( سر باز نشظمه در ) موتعم

  . انداخت   دلگشاهصد رحل اقامت بق، آهسته آهسته گذشتهان فغا ین انیروح
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  ۀرسمی نداشتم در جمل ، و هم وظیفهُ مدبوچون شخصا  بطور رسمی خبر ن

قدوم  مهُ فته ختاسه نفر رفقا آرام گربا دو خت در یک  ۀمتفرجین به زیر سای

ات   قمال از آنکه مستقبلین را  .  پادشاه بعدقت مال حظه میکردمد را به نظر

خطابه صعود   میز   وسیع باالی  د، بطرف شرقی قصر در یک میدان ندنمو

بل ومامورین  کا-از طرف اها لی   دم که مق یر وختشکریه  ۀ عریض ،کرده

میکرد   ئت ه قراوکیل شاهان  (محمد ولی خانو ) ود ه ب مرکزی نوشته شد

  فقیر . ادا فرمودند صلمف آن را خیلی به یک نطق  ۀ ه جوابیاستماع نمود

اینقدر دانستم    .  نفهمیدمآن مفصال   ۀ وبمضمون عریضه و جوابی  بودمن ریب ق

تشکر از پذیرائی ملت فوائد سفر اروپای خود را   یاکه پادشاه بعد از اد

کرده به طبقه ء دوم   ر حضار نموده از منبر نزول گذاوش ل گبطور اجما 

ه  شد قدمه وپادشاه معظم منععظم ۀ برای پذیرائی ملکه مجلس زنانه قصر ک

نسوان کردند که   ۀی طائف رایری  ب ح دلپذ یشده نصا داخل مجلس  ته و فرود  ب

                                            اهانه این بود:دات شارشا همگی ع موضو 

  ئینرقا است  کنمم)  ،اسارت نباشندین به ز اعد ااید بنسوان ب  ،طا ئفه "

از لفظ اسا   که، لذا می نویسم نخواهند شدلفظ را خوب ملتفت   ی اینمعنا

 بعت شوهرمر شریعت و متاا ب واطاعت اوا یحضرت حجاین جا اعل رت در 

 هک ون است ین مقدس اسالم اولین قان شان را مراد کرده اند، و اال د یها

باتمامی    را  ا آن ه وظایف   یت تعلیم داده وشرم ببعال ث را انا ۀفیحقوق طا 

  آزادانه برای هوا خوری ودیگر احتیاجات  ، شان مفصال  بیان کرده(امتیازات 

وند، و  اخل کارها ی حکومتی شند، داضع تفرج بروزارها و مو خود به با

ا  ار خود برد باختیا  را نگذکنند، اگر مردی زن خو د مردان کار   عینا   ما نند

دید است شبازخو ن مردآحکومت ازکرده برآید ( 39) فیشننه بره  روی

فرمودند: "   حتی شنیدم  که این لفظ را هم برای نسوان خطا با   ".  میکند

که بخواهید   شتند بی حجاب بهرجا نمیگذا شما را  ، ر شوهرهای شمااگ
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  هم که بضرب گلولهبدنگچه  د تا شما ها را یک یک تف نزد من بیا ئیبروید 

                        ".آرید رو نن بیا غ شادم از ی تانراها وهر ی شغزهاآن م

 ای امت که بر ۀبرای ملت اسالم تحفخال صه اینکه ار مغانیکه          

  رااز آن  خالصۀآورده بودند  والسالم  از اروپا  ةعیله الصالد حمم  حضرت 

(  یدنا داه نو ر)مل  استهال  ائت رب  ، بطورنسوان نموده  ۀطائف انظارعرض 

از دروازه های منزل    فرمود ند. ر اظهد اخو ۀ خود درخطب قاصد ازمکامن م

.  دمی کردن  جلوه گری عورنسوان چون حیوانا ت   ۀقصراجسام لطیف یعلیا

  شانزلیزه راۀ  صر های پاریس و جادیس را ندیدم از این منظره ق ه پارمن ک 

  ۀبد واز را  د ده خوماشا کرعتی تل ساه حا هم ب  . دمکرده گویا بچشم دیقیاس 

صاحب )محمد ولی خان( احوال    کیلت ورای حضبر  یدهنرسا  قصر

اخل قصر  ه در دهلیز داوشان مرا اندرون خواست م.  رسانید  را   خود حضور

ممکن باشد اعلیحضرت را   برایشان اظها ر کردم اگر    نمودند.  ت قامال

  تند،سمشغول هسوان طائفه ن دقبه تف  فرمودند که اعلیحضرت   . مارت کنزی

وکیل   ۀ بعد از جوابی  .ر شویدحاض ان شقات مال-کدام وقت دیگر برای  شما

  ن والمر مملو از حزبا حال پر غم وخاط و  آمدم  خانه  ، صاحب به فقیر

غریق   ،به غدیر تشویر ،به گرداب حسرت   ،ده، به بحر حیرت زیخ ۀبگوش

  ۀمطع ن را فغانستا مان اش خانآت نیا نستم زیرا میدا  ؛ کنار گردیدم ناپیدا  ۀلج

  این بخار   اب  و  اسالم منهدم میشود  ۀ بنی سیل این  ا بو  حریق می گرداند 

  ۀاز صفحم الدد، نام اسسختی میگر ۀ زلزل  ساحت مملکت اسالمیه دچار

  ةمنین مهتوک ؤمیس م تانده، نوامسلمین ریخ ، خونهای شده داشته ار برروزگ

  پامالمقدسم  الراس زم مسقط زی وطن ع    خواهد شد.وبی پرده رمه الح

انقالب خانه   و یک  ب ارتجاعی قالان ، هوحشیان انقالب  یک  ردد؛ وادث میگح

عظیم در    رده یک هیجانبا خو د این فکر هارا ک    . برانداز عارض میگردد

  یقین  نقصانها از این    خود حس نموده عزم کردموق واعصاب عرو خون
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 ست ااین سی  ۀوخیمز نتائج واداده   شاه را اطالع لیحضرت پادالوقوع اع

این فکر   .  الذمه گردانم بری  وعقل   شرع ا نزدخود ر ه واقف نمایم وضرم

صاحب دربار  یر وز  ۀ بخاطرم مستحکم شده عصر همان روز بطرف خان

ن را وقتیکه به  روانه شده بعد مغرب اوشا ( 40)  جان وب قای محمد یعقآ

  شان نزداز    اا نویه رث  مالقات  ند مالقات کرده ، وعدهُ ار میشد)موتر( سو

    آمدم.  ۀ ویرانۀ خودبه غم خاننی( ر خانۀ خود )نی  به فقی  بهواپس   هتگرف

شان در  وص مخص ۀچغدر با ،وز بعد باز به بار گاه وزیر صاحب رفته ر     

دیگر گذاشته شده بود   خیابان کم عرض که دو چوکی مقابل هم-یک 

ز  تان ا رخگ دبرب  ر تر بعققدم دواصله ده ر صاحب بفخانم وزی .  نشستم

می دانستم ووضعیت  ن  را دند، زیرا من تمدن حاضره واری شمن مت نظر

سی  با خانم ها یاد نداشتم تا با آن عفیفه دست داده واحوال پرمالقات را  

ع  ز بغیر اجازه واطالبعضی مهمانهای عزی مالزمین ذکور و  . امامیکردم

گوش  ه ن بشاح ده ومزانخ آواز که مشرف می شدند وآمده به حضور مبار

دومین   کیرده  بچو آوف پس از چند دقیقه وزیر صاحب تشری  . سیدن میرم

  استفسار احوال خیر مقدم اوضا ع خراب اعلیحضرت را که در  عد ب .  نشستند

ه گفتم : "این طور  شان به کا بل دیده بودم شکا یت کردروز اول ورود 

  (سبب )  مورث  ت و ی حکومب وباعث بربادنقالر ا واوضا ع مو جب ظه

ه میدانید  ا دشاپ  اهرا خیر خو  که خود را شما وز . دوش  -ی  عیت مابی رخر

این کردار را به حضور پادشاه عرض کرده اورا ممانعت کنید   ۀ نتایج وخیم

" به جواب فقیر  شدبه پاچار تزلزل شده از هم سالمیه دمملکت ا ذارید گن

ته  اف ج یوا ر  مام دنیاع به تدند ! " این اوضا حضرت وزیر صا حب فرمو

ستند ، وهم این  ه ئل ما رفتار  د بالطبع باین طرز میدانیرت را علیحضوا

نمیتوانیم بحضور پا د شاه نواقص این  ا شدنی است، ما وزر  عادات شائع

مالقات از حضور   م فقیر گفتم : خوب است برای من وقت عرض کنی را ویه ر
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ب  ند خوردل کبوق گویم اگردشاه بمیرسد برای پا  مطراصل کنید تا آنچه بخاح

  وقت گرفتهودند خوب است رم ف .  خود را ادا کرده میبا شم ظیفه من و واال

                           دهم. اطالع می

به بیت الحزن آمده الی روز دوم از طرف  ل  نز لم مل اا با حباز       

کیل صاحب محمد  ، مجبور شده برای وبار اطالعی نرسیددر  احب وزیرص

یحضرت عرض مرا  ل اع ر حضو باشد بهکه اگر ممکن   ادم وال دان احخولی

.  ست آرید که فقیر شرفیاب حضور شومبد قت برای مالقات رسا نیده، یک و

وقت  را نموده برای   یین سرعت تع ب ودند که مه فرموکد ۀ وکیل صاحب وعد 

ا   نظریه خود  ولی هیچ یک وقتی بدست نیا مد تا شفاه   مید هم. تان احوال 

                                                ار می نمودم.    اظه دشاهپا ر به جضورا 

بطور خیر    ای عریضه ور شده ضرت مجباعلیحند روز بعد از ورود چ      

ذات   خود به قصر سلطنتی رفتم ، در آن وقت  تهدشاه نوشا حضور پمقدم به 

ر سوی  ر چهابازا   –ط کردم د ) نی نی غلشاها نه به حرم سرا تشریف داشتن

ن  خدمت کاراحاشیه نشینان واز من همه کس از  زیرا غیر عمومی، 

نظر محمد که به  خواجه  توسط   .ستند( ع رفته میتوانبدون اطال وموظفین 

که نام خود را در آن نوشته   یی  ورقه   را با یکه ت عریض حرم سرا میرف

  خواهشاالقات راعلیحضرت تعیین وقت م ود خ از حضور   دم تقدیم کردهبو

:  ودندته بعلیحضرت گف نظر محمد شنیدم ا  هخواج ازجواب را ینوا  کردم

ملبس هستم     -  ب خوا اسبل به  شده ام وحاال   روز خسته این چند  در"

که  را تعیین نما یم، کدام وقتیوقت مالقات  کنم، یا ت مالقا وقت ندارم شما را

                                       .ه مالقات میکنم " فرصت داشتم شما را خواست

ن  ین "عاهمن هللا خات امان لیحضرشوند، اعفت ملت  قارئین گرام ...     

که من مریض بودم، یک روز  یال قبل حین ده س ند کههستحب صا -الدوله 

ان  ، وچون زمستضرتصاحب می آمدندح لهُ د برای احوال گیری من در محبع
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  ما نانست؛ ولی اتو ده نمیحرکت کراسپ هم در گذرهای کابل  و  بود موتر

تنگ   ۀ حلدر م پیادهپای  از آن د بع  و  اسپ  یسوارعمومی ب ۀخان تا جاد هللا

می  جا افتاده و خود را از احوال من واقف  یخ چند برف و  وتاریک باالی

ت روز شب شان به هف یاد دارم که قبل از روز تخت نشینی ب خوب  . کردند

  (41)ن اهیم جان محمد ابراشیت مع وبمدند جمعه برای استفسار احوال من آ

دم وگفتم اگر  ر بوبهت  شب من در آن   .ودند نیز ب  (42)سامی   ودوجنرال محم

را مالقات  که خود اوشان  یندنفرت نمیکنند بیا ب از مریض لدوله صاحعین ا

حضرت   دند در آنوقت اه بودم آمکه من افت  یی   خیلی به مسرت بخانه .  کنم

مرابسینه    همن نشست سربه پشت  صاحب خ  ی  المشانور  فضل عمر  موالیم

حضرت مرشد  .  م وانبت  د نشسته اشتم خووت ندد ، زیرا قخود گرفته بودن

  صندلی بطرف غرب تۀ  صاحب در پ   ""شمس المشا یخ  دفضل محم مم مرحو

دروازه درآمد  انه نزدیک امان هللا خان آمد وبطرف شرق خ  . دجا گرفته بودن

احوال    زدند من اکر ال پرسی بت احو لطف ومحزانوی ادب نشسته بیک   بدو

حبیب هللا   ضوب امیرباد و مغآ  ل جال ب ن وقت که در آ ان ش ۀعلیا حضرت والد

، اما  صحت دارند : " بسیار المناک گفت  ۀ م بیک لهجسیدپر  ندن بود خا

ار آورده حتی  بر آنها فشکه بدتر از مرگ است چه امیر صاحب خیلی صحتی

که  یگرفته زن ز نزد شانن اشا گوشۀ لقهمگی زیورهای شان را تا ح

       .   " بودهد چه خوا ندگی او کند ز شدت رفتارباین قسم  شوهرش با او 

وپا می  ار د الی ایامیکه بطرف در وقتیکه پاد شاه شدن امان هللا خان     

بدون  قصر میر فتیم ه ب  که تیقیر هر وقحضرات برادرانم واین فرفتند 

هی رفتیم  قصر شار پغمان بز د رو یک    .یرسیدیم ورش م به حضاستیذان  

  هاب خان که یکی ازریش سفید های طائفهُ درعبدالوروز برا  در همان اتفاقا  

ا ل  تعزیه اعلیحضرت خی یادابرای    بودند فوت شده بود ومحمد زائی  

               :پرسیدند   حب صاالمشایخ  از حضرت شمس .  روند داشتند بکابل ب 
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؟  ومی بروند حپسر مرحمن خان  رعبدال ی تعزیه بجایند براهش دار واخ  - 

:  ظهار کردند رشدم احضرت م  

 آری،

: یحضرت گفتندلعا  

بفرمائید با من یکجا  "

    بروید"

میر   و  من  الیم وو حضرت مودر آن روز حضرت مرشد مرحومم   

ن  وتر خصوصی شابود در م  ت رهای اعلیحض  از ندیمکه یکی  آقا  عبدالواحد

فرمودند:  بود،ستن نحل نشمشخص اعلیحضرت  ای و چون برنشسته   

                       .  تر را نی را بعهد ه میگیرم " مت مو  من خد " 

  ن هللا یحضرت اماوالحاصل از پغمان الی کا بل در رفتن وآمدن اعل           

وپا سفر کردند  نکه به ارآ ل پس از یکسا  ک بعدینا .  د ران بودن خان مو تر

از صحبت من پهلوتهی می نما   و  نندی کت را با فقیر معین نمقا مالت وق

خود گرفته اند  ۀ که پیش ۀ ریقخوب میدانند که سیاست وط  ؟ آیا چرا.  یند

از    خیلیمن  خاندان   ومخالف نظریه همگی رعیت شان است وخاصتا  من  

  چیزها ئی را که البته دهند  بت مال قات روقاگ  . یمر هستاین سیاست متنف

م  بازهم چندی صبر کرده منتظربود  . دسیروند بگوش شان م ند بشن اهخو مین

تا   مصلحت ندیدند   مواجهت را   فانه با منأساما مت   داعلیحضرت وقت بدهن

دشاه به تقلید  اپ-ی  مزاج اصل  دانستم که . حاصل گردید اینکه برای من یأس 

  شده و  ر  بومجآنها  ۀنه برباد کنندعت خابنه متا ور کوراتقلید ک  –پا اهل ارو

شود بلکه  ارتباطی حاصل   ن حکومت وملت بی تا   هندوزراء هم نمیخوا

  در بین پادشا ه ورعیت و حکومت  مگی کوشش شان بوقوع فصل وجدایی ه

مال   ا ازود رق و جیب خوملت مصروف است در این ضمن هر کدام صندو

احوال ملت را بحضور  حقیقت  ساخته مین مملو لسلمال مبیت ا ۀ از خزین و
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حوال خود را راسا  بحضور  ا عرضلت د م گذارنمیمیکنند، نعرض ن پادشاه

مو جب نفرت ، موادیکه با عث   ه خالف شریعت، پا دشاه نموده رفع موادیک

از  کنند ودرخواست  گردیده از حضور پادشاههتک حرمت ناموس ملت 

ین بانی تحسزحضرت را  ست اعلیوسی سیاوچاپل دیگر به تملق  طرف

اظهار میکردند:    ه اختست مل زبان شاه خود را پاد رای ب  ندوتمجید میکرد

بگویم(   واضح ترا )و یاین انقالب عادات وافکارملت برای   همگی افراد "

آماده   حاضر و    برای کشیدن قالده عبودیت معبود حقیقی از گردنهای خود

ام وخط مشی  گرپرو  هنه نموده ب یشهُ کر واندیک ف  اعلیحضرت هیچ  . هستند

.    هستند ر حاضر عص هایچیزهمه گونه  ملت مستعد  . هندند  غیرخود ت

یین مال قات می کردند   ینشستند ویا با یکی از روحان ن خود که موباز در بی

می   فر نشانود را متنن پادشاه بار نموده خ مسئولیت این سیاست را بگرد

  ی زیرا اگر وزرا وندما   ، می ساختند ظاهر  ردمندیم د السا  ند  وبدرد داد

وشکا یت    ، سرگشتگی فرت ون دندانیاحوال را بعرض میرس یقت حق شاهپاد

ضور اعلیحضرت  ند بحسیاست پادشاه می نمود و  ا که از اوضا ع ملت ر

قالب  انانستان در افغ ،اصالح مزاج او میشدند -عث عرض کرده وقدری با

از جان   .  ت شوم اقدام خل اکومت دارعلیه حشدم ب من مجبور نمی . ی آمدنم

  مسئولیت  فیصد(  90د )نو صد    در بنظر من   .یم  ست بشو خود د دالخود واو

این بربادیهای   ۀ که هم وزرا و چاپلوسان درباری متوجه است  بر  آن احوال  

                                                                     .افغانستان را سبب شدند 

گه( را  ه جر)لوی  اد انعق ورود خود تجویز   د ازعضرت باعلیحبراین عالوه       

تمامی   یوکالن و  مبعوثی ی مجلس عمومی ن اعن رگه دومیج  وبرای نمودند 

)لویه جرگه( منعقد   پغمان مجلس  ۀ یفیص در  ند.  ت گرفت ملت افغان تر تیبا 

ده  نمولب ج ربه کار اشخاص تج  له واهج یفۀ ...و طاۀ طبق ز ا ا وکالء ر .شد

رضا جوئی   غیروش کنید بند که هیف وتهدید میکرد نی تخو را پنها    آنهاو
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موافق    و موجوده ی دنیا مخالف تمدن و یا  لب نگشائید  دیگر فیاه بحرپادش

نمائید، مبادا طبعیت پادشاه از شما  ن  یی   هیچیک مذاکرهشریعت مقدسه 

ن انی قو دا دد، مبااز شما راضی گر آزرده شود، مبا دا خالق بی نیاز

  و، و ..    .گردندهمل مطبوعه مخدوش وم  ۀجدید ه های مونظام نا   ضوعهمو

   ه نگذاشتند در مذاکر  ده وکال رااین قسم یاوه سرائی ها کر از   صهالخ         

  یو چون اعضا .   پادشاه برسانند بسمع  ملت را یقت احوال یا حقشدت کنند   

یرین  های ش  هدعبو  تجربه بودند و بی  بی علم اشخاص   (مجلس )لویه جرگه

دیده هر چه حکومت  گرک واز وعید های تلخ خوفنا میدوار کومت اح

رگه در اول ورود  لویه جاعضای    .شان تصدیق کردندت اوونوشت خواس

ملی   ( 43کتهّ ) ودستار های  ای درازشه ری و  خود همگی بلباس وطنی 

شیها و  را پوشاک وح تشریف آورده بودند ولی حکومت این لباس ها

لباس   و  (44ی هر کدام برنیطه )ود شان براقبل از ور و  دهار داات قرحیوان 

رود شان ه روزبعد و تاه سا خته دوسه کوکوتاپ های سیاه چسپ چس

که یک  را  ودستار ری سا خت نی عاآنها را از لباس وط  ده سایطه متعدبو

ه  بدرازشان را  زیر جامه های   سنت است از تارک شان انداخت بلکه لباس 

  عجیب وغریب  ۀیئت وقیافده یک هدیل نمواه تبکوت  ایه ( 45)  سلندراج

                                                                      هر کدام بخشید.   ایبر

  کرامت   بل ضدملت   یعت وضاع مخالف شریعت ومنافی طباین همه ا      

در هیجان واضطراب  ه آنقجوش آورد ه این مسکین را ب غدما انسانیت دیگ

نار   ن است؛ این تصور بیرو ۀ  ولی گردید که از حیطعظیمی بوجودم مست

یکرد ولی سیاست عوجاء  افکارم با آنکه کفایت م زدن  م بره ای بر  تهب مل

ن  اح جشنفت وپترول افتت   دریایاسد  23بتاریخ  ه ی این شعلکومت باالح

عید استقالل در   گردانید .  ب تهر مل یاتز   ا نار ... رموده رازیر نل را ساستقال

  می باید هر فرد از ست که ستان اکی از روزهای تاریخی افغاناصل  خود ی
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بقوت   نیه اکند این روزیست که ملت افغ فغان باین روز فخر ومباها ت ا فرادا

ازغاصب   ار  ب خودمغصو  ر خود بریختاندن خون افراد دلیر خود حقشمشی

جمعیت مسلمین   ۀیرازبرهم زننده ش  م، ازاسالوطن   از دشمن دین و،ظالم

را   ود گیز واپس مسترد نموده وخانگلیس پر تلبیس، انگریز فتنه ان  ،اعنی

د داخل  رندا روی زمین  که حق حیات را در مار زندگان وعداد اشخاصیش  در

تذکار ایام   برای   اد آنعقانت، اس پس اصل احتفال که یک احتفال ملی  . کردند

ولی   میباشد،  بالد ضروری   بناحماست اشجاعت و ۀکاء شعلذجهاد وا

  ت،الذرع به انوا این روز مقدس را  )امانیه( موجوده  که حکومت سفانه متا

فروز   پر   ین روزکرد، ازا  نّس اعمال محزنه مد  اقسام شنا عت، به اصنافبه 

ات را جائز  ی ومنکر گی مناهه، همیک بازار بی دینی وبی نا موس پهن کرد

خاص  باهلل قارئین گرام البته ممکن است از اش لعیاذ ا ه اجب نمودبلکه و

ده اند واگر  دیخود م پغمان به چش  فیهُ ا در صیباشند که ایام عید استقالل ر

جشن همگی   ل هشت روز لمه قیاس کنند در خال این ک شند ازندیده با

ح بود؛ بلکه قرار  االل ومبح اطت ولو وقمار وزنا  محرمات از قسم خمر 

و  اعلم  کراهیت نداشت. وهللا سبحانه  چندان رم( همحا م یعی )زنامسمو

                                         م.  احل

هم شامل  صیف شان گذشت تو که تعریف و  مبعوثانن مجلس جش این در     

  آنها را نرم ومالیم کرده بود که همچون  پشت پهلوی  بودند وحکومت آنقدر

  اد؛ وخیالسوق مید ار  آنها ۀت گلبهر طرف که میخواسر  اطقو  رستو  خر،

افته  کیل ی پای تشمین چند راس چهار تان عبارت از هکرد که افغانس می

پشت بر بار شدند کسی    و مگی بزیرپاالن آمده باربرپشت هنها ای که تیوق

چه جای    بتواند،حکومت را بخاطر خود گذشتانده  دیکر نیست که ممانعت   

                                        ملی بنماید. لی یا عاینکه مخالفت قو 
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  ستطاب عالمملیجناب زی عا اعلیحضرت پادشاه رو  این احوال رن مقا     

زمانه مال عبدالرحمن شهید را    انهُ گیا   کمل، صاحب ورع و تقوااضل  جل فا

خ االسالم لقضات وشیتمییز وقاضی اۀ که در این وقت رئیس محکم

وجوه    ستر ألۀ ص مسنموده بخصور خود طلب ستان بودند بحضوافغان

ع  آن تا با از ده جواز کشف عورت مسلمین رره نمووشان مذاکا نسوان با  

بیان این واقعه    ند. نمود فسار استهللا علیه وسلم  صلی ن  رسلیلمید اسنت س

نیده ام اینک مرقوم   علیه شرا قراریکه از زبان موالنا الشهید رحمت هللا 

دند : فرمو انال وم ت رض ح. نما یم  می  

د  پغمان بحضورخو  باغال  با  ۀواقع احاط در کوتی سرخاعلیحضرت مرا  " 

    ": ندردآتیه را با من ک  ۀ مذاکر نموده  طلب 

وجوه   ستر ئلۀمیخواهم از شما درمس !  یس صا حب رئ  ضرت: اعلیح  - 

نشان شما مینمایم  خا طر  را  امر این  پیشتر  سوان چیزی استفسارنمایم ولی ن

    نیستم ..   که خودم طرفدار ستر

:  الناوم   -   

مطابق  و  ت غراء ما یند موافق شریعه نتفادسا"حا ضرم آنچه اعلیحضرت 

            .    " م ..یگو باب جو  مذ هب حنفی

:  اعلیحضرت     

یعنی  ، ینست یا دادت ااناثیه بطورع یفۀوجوه طا   ستر"  

                                                    ؟"یکی از احکام شریعت  

   : موالنا  -    

ه روی  لکن نه باین معنی ک ت سعت اریوجوه یک حکم از احکام ش " ستر 

بل با این معنی که   دست عورت می دانند  ا بندنها ودستهای شان را تز

لذا علما    .فتنه وفساد می گردد سی بسی وقوع ب وجب م  وجوه نسوان کشف

دلیل   و  . لهدایهنموده اند کما قال مصنف ا   جماعجوه استر وه ین ب ر خأمت
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بعد  هللا عنها است که   ضی ر  یقهصد هللا قول حضرت سیدتنا ا رحمهم علم

رده دیدند  پها را بی  که بعضی زنیت در وقخلوقات م وفات حضرت اشرف 

  اینطور مودند که )اگرفرردند  حظه ک ان رامالجوان وبدان سبب لغزش بعضی

علیه وسلم   ن حضرت رسول هللا صلی هللا ریت اقترامان خی ی در زبی ستر

از   هم مراد د(.دنموفر می وجوه حکم   گردید هرآئینه بستر عارض می

منها" رفع حرج است  اال ما ظهر"بقول  حجاب  یه آیه وافی هداثنی در مست

پس ستر   در وقت ضرورت  اءرش و  عبیة و لوونسبت بمحارم واو قات ص

. عادت حکم شریعت است نه   

د تا  وتر جمه نمائی ئت را حجاب را ق ۀ خوب است شما آی"  رت:اعلیحض    -

                                                            ". من بشنوم

موالنا:    -  

ایتان می شنوانم  باشد برموجود   الشانه حا فظ نیسم اگر قرآن عظیم ک  من" 

هی اسالمی قرآن عظیم الشان مو جود نبود   شاعمارت  نه دربدبختا 

د، یک  ره فهمانیه اشابود ب ل ال که گنگ و پیش خدمت را  اعلیحضرت یکنفر 

رده  ا آوم جای دیگر فرقان حمید رید پیش خدمت رفته از کدااربیجلد قرآن  

که آیا حکم  ردم ر ک فک م رفتدست گوقتیکه مصحف را ب . دت من داسدب

ود؟ اگر من ورق گردانی کنم البته اعلیحضرت  هد به خواحجاب در کدام سور

  . ع می کندیضا  خو د را خص وقت من وبخاطرش خواهد آمد که این ش

  حجاب در سور )نور( باید باشدبخاطرم رسید که آیه فعتا  د شده متحیر قدری

ت کرده  ئرا قرا  یت حجاب ه و آموصوفه را یافت ۀشریف ۀسور ت عبسر

دم و هم اظهار نمودم که تفصیل  ض کرور عرخالصه مضمون آن را بحض 

شد  ساعد باگروقت م و جود است اث وتفاسیر وفقه حنفی میاین در کتب احاد

امر اعنی کشف  مصدع میگردم که این  ینقدر  ا وهم  ضور عرض میکنمبح

ده  تن پرخلی افغانستان نیست وبر داشادست  عورت موافق سیا  
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چرا    . فر قلوب می گرددنت انقالب و ۀمو جب بر خواستن شعل  ، وجوهۀ ترسا 

  ئلی کها در مس اعلیحضرت این امر را معطل نمی گذارند وچرا اینقدر

   ؟". می پیچند داردن بطتقالل ملت هیچ ر اس رقی و وع تبموض

رت :  اعلیحض  

بیاورید که  را همراه   کتابها  صر ع  ۀبج  را عت چه"خوب است شما فردا بسا

              . "یمقطعی آن را امضا نما   ۀرده فیصل له مذاکره کأدر این مس

ای فیض  لس حضرت آقدر این مج . منحل گردیدهمین کالم مجلس ب     

  ۀبواسطمسئله  ن زیرا ای  .ر بودند ض  هم حا  (46)حمد خان وزیر معارف م

مستورات  ارتباط داشت تا مکتب  معارف  ت اروز  به  (47) رات مستو کتب م

  در بیکتوت  عاجز نما یند در این وقت محررفی  معررا بعنوان مکشوفات 

روزه   وریت همهشغل مام فراغ اشتند بعد حضرت موال نا عادت د( 48)  بودم

ر  د دالنا قرار عادت خوحضرت مو همامروز .  را مشرف می  فرمودند  فقیر

و  ذاکره خود آورده اظهار م  تشریف فقیر  ن یکن اسمبیکتوت  ر واقع می  ۀعقل

و چون    . مغموم بودند که حد ندارد ووده آنقدر محزون  ضرت را نم حیلعا

  قه های او ره در حلکه هموا ۀ حکومت امانیه مثل سلسلاعمال نا شایسته 

  فهُ خالم  ستمرار احکامباال  نمود ومیافزود گردد یکی عقب دیگر ظهور  

ضرت موالنا  ضور حبه ح   ،در می گردیداصملت  ت ومنا فیه طبعیت عیشر

  ا همفکر وهم خیال هستم وعزم داریم بهرا موالن" من ب  : عرض کردم که

که   ئلۀمسنیم پس در ا از این سیا ست منع کذریعه باشد اعلیحضرت ر

ت  آیا دا خل عملیا   ؟چیست ا ده ایم رای موالنادل افکار نموعمریست تب 

              کنیم؟.."    ر بخته ص امروز را بفردا اندایا  ویمش

     فرمودند که :

ئز است  می  اینطور شخص نا جا  تحت ید ا " زیاده از این نشستن به م      

  خود ت از این خیال باطلروع  به علمیات شود ممکن است اعلیحضرباید ش
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ما و شما هم   ردد و ب نگب وانقالاضطرار چادو وملت لکت  ومم رجوع کند

              .  نبا شیم" خود مسئول نزد ضمیر   م وین رابگذچندی براحت عمر  

رفته  یک جلد     غ با ال نا بقصر باذکر شد حضرت موالروز بعد قراریکه        

    (حسینی)  سخه تفسیر ف ویک نیح)بخاری( شریکتا ب )عینی( شرح صح

ن حسب وعده م  حضور اعلیحضرت اطالع دادند کهده بد برخو با ف راشری

ولی اعلیحضرت که    . ین بفیصله قطعیه برسددوش مجلسا شده ام ت حاضر 

احب مطابق  رای اوشان نیست مجلس را  از مجلس اول دانستند  رئیس ص 

 قات  نا را مال  دوم موال موده با ر وش نفرام  فردا را مثل دی  و  بفردا معطل

ان ومن  وش اعلیحضرت از اخود بوس شدند محیکه در وقت مگر  . ددننکر

. می آید چه چنا ن تنطا ق می نمود، اس  

)نور المشا  حضرت فضل عمر  متم نع  ولیخالل این احوال بحضور  رد     

  ای خود رن   زبارض عیخ( صا حب همواره عرایض مینوشتم وتذکر جواب 

  ۀ ابیجو .  شان مینوشتم ور بحض را کومت رفتار ح  و  والاح ۀ مم و هکردمی

دم  مون ائت ر حضور موالنا الشهید قودند بآخرین که حضرت اوشان نوشته ب

ضوعیکه از دیریست مذاکره  آن اینست : " در مو  خالصه ومضمون

ال  یتقت اساهالی افغانستان را سرا پا مناف" فیمابین  جاریست مرقوم میشود: 

فتار نمیکند وهم  ر  قت صدا ز راههیچ امر ادر  هیچکسچکس با یده هکر

دس  ین مقدبل پول نقد اعتنائی به بمقا دنیائی هستند ک ۀ حّطامفتفری نقدرآ

یست که شما شروع عملیات رامقا  از آن سبب مصلحت فقیر نالم ندارند، اس

  د وزحمت نمیشوبل حکومت بنما ئید؛ زیرا میدانم کسی با شما همداستا ن 

ضور  برای من از ح دم و کره تخارمن اسوه براین  عال گردد یم میعق شما

قی  روفاحمد الاللف الثانی الشیخ اا جددلم)ا  حضرت جدنا االمجد نیت   روحا

نکشف گردید که حکومت م علوم شد؛ و هم این امر منع م  هللا(  ةرحم

  ب بهورش وانقالشطرف دیگر از  صل میگردد و أ مست قریب عما موجوده 
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را باعث انقالب  ودا خ شم ی افتد از تخت م  شاهده پادنها  قدمتان افغانس

                                                 که برای تان ضرر میرسد".  نیدرداگن

  این دوسال است که ز حمت کشیده ایم و" دند: نا فر مو رت موالضح     

  یقینا  بل ن د ممکده انپیمان کر  آن عظیم الشان عهد وطوائف احمد زائی بقر 

یه تعقیب  ص خفاشخا ۀکدرجه ذریعوتا یت رسیده  سمع حکومواقعه ب صل ا

در   ین است حکومت هم یق  داخل عملیا ت نشویم  اشد اگرمایان را کرده ب

معاهدین ما را تحت فشار   بتواند ما و    ۀ که ریعمده بهر ذام بر آقتصدد ان 

ا  قلب از دنی ای ه هعقد همگی آنوقت با  . برساند  ر مگی ضربرای ه  آورده و

ند گفت چرا دو سال  اهخوه ا را مال مت کردمعاهدین م ت واکثر خواهیم رف

  ؟ دیدانیا بقتل رسهمگی ر  جهتیدر نود را بزحمت گرفتار سا خته مایان وخ

امور بحضرت   فویضبنا بر این باید سعی خود را با تمام برسانیم آنطرف ت

: ان کردندرا موالنا بی ظریفهکایت و این ح   .  شانه"  ای قدیر است جل خد  

که با  ا ت  ددا خود سر  ۀ سایت همزراع ا درهای خود رفند ی گوس" شخص     

  انیکه صاحب زمین از مالک گوسفندت قو .  د یکجریب آنرا تلف نمو  ۀنداز

مالک    . ندخورد مرا (  94ۀ)شقرسوال کرد گوسفند های شما یکجریب  

(  برهبودند تنها یک ) دهدا خل زراعت نشکرده که گوسفندی  گوسفند عذر

ال که یک جریب  ت: " حمین گفب زصاح بود.  آمده در  شما ۀشقبزراعت ر

اعنی حال که ما همگی آماده   ،بود )بره(  أستلف شد میگو ئید  یک ر ه شقر

بعد    کنید"بر  ند که صفرمایحب میصا-ملیات شدیم حضرت نور المشا یخ ع

       م :م چنین عرض کرداز این مذاکره بحضور ولینعمت

   ئیکه اانجاما از    . ارعنایت نامه حالی گردیدد قرموالیم بو آنچه مصلحت 

  أیحکم )من ربند و وا یتت کرده نمشرع مصطفوی مقاوم بلقاکشفی بمامور 

تطع فبقلبه وهو  ان لم یس ان لم یستطع فبلسانه و   فلیغیره بیده ومنکرا  منکم

  حق بقدر مقدور  ۀ لمک  یاعال ماموریم در منع منکرات و  ، ن (اضعف اال یما
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  ششکو و  یشومروانه م لهذا فقیر بصوب سمت جنوبی .  کوشش نمائیم 

   می شود: اقعی ویک  ین دو امرمیرسانم.  از ا صرفبم را  ر خودمقدو

         حکومت و اعلیحضرت از اعمال مخالفۀ خود رجوع می نمایند.    -1

    واهیم رخمن با اشخاصیکه بامن همفکر هستند لباس حیا ت را از ب   -2

شانه و    قدیر جلخداوند  حضرت بحضور  عذر ما تقدیر دو   بهر    د .کشی

در اخیر  ت را ن کلماه می شود و ایلم خواستعلیه وس رسول بشیر صلی هللا

                  ود به حضور موالنا نوشتم:                     ضۀ خعری

زد خود  حضور موالیم همین عریضه مرا ن ضرر رسید برای من  " اگر 

مقدسه با حضرت اعمام   یبن  ی از کس گرا . ک حفاظت نمایندسبطور مستم

رئیس   ینکهیثیت ات موالیم اعتراض کنند که شما بحوالده صاحبه بر حضر

در آن   و   " ؟عائله بودید چرا محمد صادق برادر خود را ممانعت نکردید

حضرت موالیم حینیکه   .  یدهدن نوشته مرض را همیجواب معت  وقت 

  " فقیر : وشتندرا نواب  ن جای ا  ختصرشده م زردهید آ یضه ام برایشان رسعر

  یم هف را  د، در صورتیکه شما از من کرده خو مصلحت دانستم نوشتمآنچه 

ه موالیم  می پندارند هر عمل را اختیار میکنند مختارند "حینیکه این جوابی

؟  مکدام طرف را اختیار نما یکردم خود فکر ت شده با دچار حیر رسید

عت عالم شریاوشوارع  ابی رخ و  سسات اسالمیه ؤمیکطرف بر بادی  

حضرت   خالف ورزی ة.  وطرف دیگریوتحة ه علی صاحبه الف صالمحمدی

                                                              وجود؟ ت و خوف هالکولینعم

نفس  ظت حفا و  ت شریعت مخالفت امر موالیم نسبت خدم االخره به ب     

ند ،  می آمد قصا د   ه بنظرمرا ک حبین از معضی ل دانسته بخودم را سه

زم مصمم  ه من ع را واقف کردم ک رستاده آنهابی فای اها لی سمت جنو بر

  آن سمت میشوم شما سر ۀهمین چند روز بطور قرار روان نموده اینک ب 

ی  مخفیانه بنمائید مقارن این کار روائ  ا بقسمخود ر فاق توا تجمع   رشته
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ت  اقت، اوریع ت شلفامخایوع  یام شی، ا ی ن ل نعید استقالجشن استقالل یا 

  ...  نا، احبخسارت  و  وان تموج فتنه آ  ،عصمت  با بی پرده گی دوشیزگان  

روز   و  .  رسید مواهیر نوامیس ملت بهم  افضاء زمان ،اعالن ترویج بد عت 

قت  ن ووای سکنه مرکز حکومت رسا نید معجرائد افغانیه بسح جشن را افتتا

  ز اوضاع یومیه ا وبودم   کتوت (  ر )بیشد د کر ذ پیشترچه  نانر عا جز چمحر

دیده  را با خون  م وآب هور میرسید میشنیدظ لیال جشن بم ومخالفیکه در ایا

هدین  عام  ۀ ابیجو ل وصوتظار  به ان  میزاب چشم جاری مینمودم  وجگر از 

منحل شد   الحاصل: محفل جشن .بی قراری میگذرانیدم   اوروز را ب-شب 

بی    انانا بجومگی رهبیاورد ر  کا  رویست بیخواه حکومت م وکارهائیک

کر نماید  که تف اما کجا هوش  تفویض کرد(. ند )نا ادتجربه وپیران جاهل 

   ؟ ثر گرددأکه مت  وکدام گوش 

را بطیب   ار وپیرو کفار فجارنجار شهری کردار ناه رت مال مسهمگی بک       

یت غوا  ی یماله پ گام پیشتر مرح ندچ به   ،شبهم ازنموده  تلقی   خا طر

رویان ترک وپاریس   ان افغان وخو ب شبها با پریوش . ندگردید  )گمراهی( 

والمان قراریکه میشنیدم جوانان    لیتاای و  وسر  ایان ومه لقوانگلستان 

اب ارغوانی را در ساغر  اختند وشرن عشق میب ن بی ایمامسلمان و کافرا

ن  جا ویدا ی را این حیا ت فان  راختند. اف می ت لم شناعیده عبلوری آشام

  حکایتیکه  . دنمیدادن  کالمل حضرت مالک  به احکام تصور کرده وقعی 

شنیده ام بیادم آمد واینک   ( 50)د خانیر احمرئیس شورا سردار ش  زبانی از

"وقتی در اروپا برای خرید اسلحه     :  میکرد که لیه حکایت مینویسم معزی ا

در   نی تار افغار مخیه باید با وزی مت افغان حکو م حکحسب ال داشتماقامت 

در یکی از مالقات دم.  ره می نمو( مذاک 51)بیک طرزی  پاریس محمود

ی بیک مرا در  افتاد، وقت شب آقارت حب ضرو مختار صابا وزیر   هائیکه

ادند؛ چون به هوتل رفتم  شیدن را دوت چای نوپاریس دع یکی از هوتل های
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گ  د بیرسید، حضرت محموبه مصرف   ویت بسک  م چای ونشستیو ساعتی 

که یک بوتل   بود امر داد  ه در هوتل خادموی که کی از مهرویان فرانسبه ی

لوب این مرد مسلمان، ریش  مط  ه رفته)خمر هوش ربا( حاضر کند.  خادم

را خود را هم به خدمت انید، زی حاضر گرد میز  سفید را به سرعت باالی

 مت حضرت بیگ ممکن سمت اقا قات ر اوالبته د خت.   اوشان محبوب میسا

رت  مد، حضه مجلس آعقیقی ب  همینه بادۀان را نیز داشت.  یشا وقیت معش

ساقی شدند.  خود   موده ا ننوشی ربه من تکلیف باده   بیگ قدح را بر داشته 

خالف مذاق خود یافتند،  نکه مرا مستم.  همیم عذر خوامن که عادت نداشت 

ت.  د اسند هنوز دماغت غبار آلورزی ف" ا مودند:  نه فربه یک طرز مستهزآ 

گیر  ت جاافظه اه ح( ب52ستان)ندود سخنان باآیینۀ غفلت خاکستر او   

آب   )شراب صاف( مروقنی ور یعر س و  یۀ طرب از این نوع ما گردیده و 

حور وچه نام است  کدام است ست بهشت وکجا ا ، ئیمینما   تحاشی  انگور 

خمر  حی انسوی وصررای ف ه رووتل وماطرف هاین را گفته ب  سبیل. سل

  .  " سبیلسلاست است حور واین   اینک بهشت واین: " ند دفرمو کرده اشاره

حضار پوشیده   ر و ز اغیاآن نوشیدند و چشم ا  عۀجر ته  برداشته تا  راح دق

آشفته  خیلی بر حظه کرده لت را مالمن این حا  . غنودند چوکی باالی آرام 

های کالم  انت  . ر آمدمب  وتلاز هنکرده  تحمل   شده زیاده از آن نشستن را

    خان .. احمدشیر ارلسردا

امثال   که خود را اعقل مدزایی حمن پیره مرد ات ایگرام از کلم ئینقار      

  بی وعلم  بیرد حال جوانان ن میشما فغانستاا ترقیات  سسؤم  مه ند وخود میدا 

مقدس اسالم    خل خاکدر دا ربه، جوانان مست شهوت پرست افغان را جت

حوال  برداشتن پرده از ا اگر چه  برادران من .  اهند نمودخووخارج قیاس 

  حیات خود  ولی شخصیکه تاریخ  ک امر مستحسن نیست طوار مسلمانان یوا

 است کم و ک ا بدون یدگی خودردیدگی وشنی سوانح همگ د باید را می نویس
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لذا مجبورم   .   درا نپوشزیرا مورخ را الزم است حقایق  .  اید یر نمحرت

عمال  حاالت وایکدرجه  وتا وشتنی را بنویسم  نا نهای  بعضی چیز 

خود حضرات   و  .  نمایم رض انظار قارئین بن هللا خان را ع اعلیحضرت اما

صا  که از من  یی  سلمیه یۀ برکت انقالم که بر حبدهقرار   خوانندگان را حکم

  یکی از اسباب   مکمیت هواین ح  آیا حق بد ست داشتم، یا نه؟ ، گردید در

اما ن هللا خان  سلطنت اسباب اوال     انسته شود. ن حقایق باید دباعثۀ کتابت ای

ان می  امان هللا خ تعفاءاس بواعث  ا ا بن رفغانستاا اب انقالب اسب نیا  ثا را و 

   : نویسم

برای همگی اهالی افغانستان معلوم است که امان هللا خان پسر سو  ته الب

  .دص چهارم گفته میشنی شخخاندا  ۀ در رتب امیر حبیب هللا خان است و مین 

    تیب:  رتن  به ای

  دج پاوتا ا وارث تخت ود رخان خهللا ز امیر حبیب  بعد ا شخصیکه اول      

معزی    . رحوم بود نصر هللا خان(  م ردار )انستان می دانست سفغشاهی ا

  ۀسلطنلالیه در حیات برادر عینی خود امیر حبیب هللا خان بمنصب نایب ا 

  خیلی  ، شخصا  درامور سلطنت را اداره میک گی هم و  ودب  وب تان منص افغانس

  دو  رفص  .  ا میر فت بشم  ن خودزما   یاز عقالبود ویکی  عاقل ومدبر 

اول    . دوام نکردزیاد از یکهفته نت او  که بهما ن سبب سلطشت دا عیب 

وطوائف از    رؤسابت  همگی نیا   -ۀخیلی ممسک وسخت گیر بود که در دور

  فاز خو رهوابود که هم   بونوج  أت د کم جرزیاوم د  .طر بودند گرفته خااو 

    کند. نی مقاومت ی در معارف زبانمی توانست حت

هللا خان پدر   ر حبیب د که در عهد امیشخص عنا یت هللا خان بووم د      

  کرد د تصور میرا ولی عهاینکه بزرگترین اوالدش بود خود  ۀخود بواسط

گما  بتربیت او بیشتر همت می   داشت و را زیاد دوست   شهید هم او میروا

  مور ای بعض ا  و عموم ملقب وامور عسکری  نه(عین السلطب )مبلق . شت 
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دو متعلق  لمان بخواست ظا ن وباز کشوری از قسم شنیدن شکایت داد خواها

اندازه  وحد ت بی در طبیعت شان غلظت ودر احکام شان شدت .  بود

  ملی با رسوخ   ایسؤبا هیچیک از طوائف ور  ید و د راهده می گمش

رعیت   ۀبا عام ومحبت شفقت  ۀ ک روییده نداشتند وفغانستان مراوا

وانستند  نت   خود این سبب بود که بعد شهادت پدر تاجدار ز ا  ند؛ ومیکرد ن

قبول   بلکه با عم خود اتفاق نموده سلطنت اورا؛  را بنمایندت طنی سلادعا

که خود را برای  دند نکر أت امیر نصر هللا خان جر  یاستعفااز پس  دند و نمو

ت ان تحگان ومنصبداردگر شهزادی ه در جملهءنمایند بلکح  پادشاهی ترشی

محبوس محترم   ، ارگ  ۀچندی در قلعه بل آورده شد  بکاری سکع رقابت 

هی  پادشاپنج روز    خان تماما  امان هللا  ی بعد از استعفا  ودند ودشاه ب پا

                                        .ذکر میشود  بعدا  کا یت تفصیل این ح  د.مودنن

اما ن   واز  ردوخ ان  به سن از عنا یت هللا خدر رت  ه  خان کت هللا احی  موس      

انی از طرف امیر صا  سن جو این شهزاده در ابتدا.  هللا خان بزرگ بودند

ت  شان مقرر بود ودر خالل سلطند خوب  (53)قطغنحکومت  به  دحب شهی

  . ول شده بکابل تشریف آوردزعیت موال حکومت آن  جد خود از والد ما

  وبعد  دمعینه زیست میکر ۀ وظیف ن بدون یک اگادر شهزیگد  ۀلم جچندی در 

ز  در مرک ب شده تا یکدرجه امور کشوری بلقب )عضد الدوله( ملق

  ۀواسطولی ب با وقار بود،  شخصا  عاقل و  . دارالسطنه به اوشان تعلق گرفت 

ودند کسی با اوشان اعتماد  هم بت مت گرفتن رشوزاده ها بشه ۀ جملر اینکه د

ت  اصرف بهمان اختیار  . ا نداشتندی رهاپادش ایادعهم  اوشاناشت وند

آباد   ر جاللبودند وهم او قاتیکه امیرصاحب شهید د  محدود اکتفا کرده

با دیگر برادران خود عنا یت هللا  میرفت وکالت شاهی را در کابل بنوبت  

رسوخی در ملت نداشت اوال   یک  ن وچو ز میگردید  خان حائ امان هللاوخان 

نزد    کابلباو ۀده وبعد خرابی سلطنت هفت روزرکت ن بیع خاهللار نصر ا امیب
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ی  وشان را احترام مخان ا  امان هللا  .  اعلیحضرت امان هللا خان حاضر گردید 

که با  شهزاده هائی ۀودر جمل کابل حاضر بودند در وقت انقالب ب . نمود

ت  سلطن بعد از شش ما ه  . وب میگردیدندحسم  شتنداوده داه سقو( مر)بچ

مت  به ته  ن والی کابل در عهد سقو اوشان رااخک محسن سقو مل بچه

محبوسش   رده که سقو را مجبور ک  ۀخته وبچسا-انقالب متهم  متواترۀ  

ه عبد  ه با برادر دیگر خود شهزاد چندی محبوس بودند وباالخر .  نماید 

سفاکان سقوی مخفیانه   دست  د ازیز هوش بویک جوان تخان که  دمجیال

بعد انقضاء مدت سقوی .   ن شدندفدگ ر لی احوا قدندرخ  وسیده  بقتل ر

  مجیدصاحب وعبد العضد الدوله  عش های شهداء را که می کشیدند ن شنع

                  .اهی دفن کردند را هم از خندق بیرون آورده وبقبرستان ش انخ

در شمار   زاده ها شخص سوم وهشۀ در عد که  چهارم اما ن هللا خان     

  ۀاینکه والد ۀبواسطت؛ در ابتدا  یرفار م ارم بشمه چ خصان شاهی شخاند

  لیا )ع  وبلقب   اد داشتندور امیر صاحب شهید قدر ومنزلت زیبحض شان

هللا خان هم بحضور پدر    سراج الخواتین الحرم( ملقب بودند امانرت حض

چندی امور   .  ( سر فراز خود دارای مکان ممتاز بود وبلقب )عین الدوله 

از آن  تعلق داشت وعالوه  ناو شا سکری به عرعه نفوس وق احصا ئیه 

  ۀشهزاد این  .  بود ارات در امور کشوری هم برایشان داده شده تیاخبعض 

  دند با امان هللا خان پادشاهدر حینیکه در جمله شهزاده ها محسوب بو نافغا

ت نداشتند مبالغه  ا سبومن  شباهت اگر بگویم که هیچ   ،افغانستان  

                                                                                    .  نخواهم کرد 

یک   و  وست یت دعو ر ست پرشخص خدا  عین الدوله صاحب یک      

  مسلمان وپابند همگی اوامر شخص   یک و  ر شخص مهربان غریب پرو

خود میدانست،  ذمت جب راء را وااحوال فق فقدشخصیکه ت ،اسالمیه

  رف ان، مسا فرین را مصاء را خرج زمستفقرا نیل وپوسترا پو بوسین  مح
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ل  او ، ء می نمود قت نماز را به اوقات آن ها اداد، پنجواء میکرراه عط

ا  مسجد بناء کرد اوشان بود، ب که در قریب قصر نشیمن خود  یی ادهزشه

رعیت شفقت  ۀ با عام  وبت  وخوانین مح ؤسا با ر  ایخ اخالص وعلما ومش

کابل  امیر صاحب  شهید در   وکالت   سالیکه اسم سرم در مو .   شت بی حد دا

  نی  وششم ررا چ همگی طبقات رعیت یکی دیگر خود  آمدن می  اوشا  ۀبنو ب

  ، محتاجان چشم براه پول ، یائره  ند، محبوسین امید واردی می گفت امبارکب و

عین الدوله صاحب شبها به  . زمستان خود می بودند  منتظر خرج پیره زنها 

  و  کابل پای پیاده گردش میکرد پر برف رهای ذگهر  ت ور محالفقیر د لباس 

دام  هر کش نموده بمساکین بی وسیله پرس شکسته خاطر و  یاال فقراز احو 

د در  . محبوس میبودنه اسباب ... اشخاصیکه ب  . فرمودندیم  می  عطاء غی لبم

  ا اطمینان میداد وبرای سیاسی ر محبوسین   . زمان زمامداری اورها میشدند

ی  ه نزدیکبا هر کسی از هر طبق . ستادمی فر شان پول زی اروف شبرصم

  و  یقوت حبانصامیداد که  نشان   مند دردر ازدرد اسالم خود را قدآن، میکرد

 اگریک شخص "  ت می کشیده میگفتند:ورع ومشایخ روحانیین خجال

عین الدوله صاحب خواهد یقی در افغانستان موجود باشد همانا مسلمان حق

  ه درش او کهو  های با فکر و همنشین اثر  ز ا  او  عاوضااین همه  .  د .." بو

حوم   یم جان مرحمد ابراههمه شان م ۀحا ضر بودند وسر کرد ت اوخدم

به  ین وسائل دل های همه طبقات ملت را ا به  بظهور میرسید و   او از ودهب

ست پادشاه دل های  می نش سلطنت  ه کرسی خود جلب نموده وقبل از آنکه ب 

تاسر  شخص در سر چیککرد هی ا ر شاهیپاد یادعا ن کههمی   .د لت بوم

ند  رکش گذاشتنت را بتادرروزیکه تاج سلط  . دبنظر نیاممخالف او   مملکت 

  غضوبین،م  محبوسین و  ، تجار  ،ل حرفت ها  علما وومشایخ  ن،  یک مساو فقرا

خودشان   ثلیکه ام م کد هر  ،هار منصبدا  ،عسکری-افراد  ، انان وخوانینهقد

هار  سه چ صۀ در عر . یدادندم  ارکیر مبدیگیک به  شند باه اه شدپادش
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ز  یک هفته ا ودر مدت   پادشاه محبوب القلوب گردیدهیک  له  ن الدو اعت عیس

  اقتدار وعقلید وامیر نصرهللا خان با بیعت نامه ها رس  ملکت اط منقهمگی 

  پادشاهی امان هللا خان بهو  وتدبیر یکه داشت مجبور شد از سلطنت استعفا 

.  شودآورده  کابل به  سا  خود کرده ومحبوعساکر ا تسلیم خود ر وده نمر  اقرا

  ن هللا  اسلطنت امدانست که  ق خواهید قرار فو .  ن گذشت آ تفصیل  نچه  چنا  

هی نیامده بود  ریا ست خاندان شا ویا والیت عهد یا  وراثت ن از طریق  خا

  فصت م  صفت دو  خود را ظاهرا  به ایناز طریق اسالمیت ودیانت که   هکبل

احب تاج  مینمود ص  لت م  ۀت که با عا مؤدت وم یق محببود واز طر ختهسا

  ءعمان کریه ست شها ندان این چیز   ت یمقدر وق سفانه که درأتخت گردید مت و

  ز سه سال ا  که بعدنکرد بل ادا  شانه ا جلم حقیقی رحضرت منع همتعدد

پا    ستند یکمیدانقلوب خود  هرا پادشا  دشاهی امان هللا خانیکه ملت اواپ

بل  مقا  هکه ب بی اعتبار گردید  شاهبدنام یک پادشاه  ادیک پ ه مبغوض دشا

سنه  شعبان  وز اول ماه ر ر د  .وانست نت   -کرده مقاومت  زدسقو د  ۀچب

ده میراث  اسعتفاکر  از سلطنت  میالدی(  1930ابق )جنوری طمهجری 1348

ا بصوب  رار رراه ف ،  وحشی ساختهآبا واجداد خود را دست برد یغمایان 

او شد،   افغانستان مبغوض- محبوب  بکدام سبب را ا چآی  .  ار فرا گرفت دهنق

به  ع  وقایاین  ضمنن در آ یل که تفص  این است    ؟گردید او او دشمن ست ود

                                                        عرض میشود!     حضور قارئین
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ف ریۀ مؤلسب فکب حل انقالبیان عل  

ل  ی استقالل عام گردید وبا دون دارانستاز آنکه حکومت افغاعد اب – اول 

ند  کرد خان شروع مان هللا ضرت ا علیحمد اآمقام همسری بر  درن روی زمی

  یعت ق طب نه از راه مواف و  طریق مشروع   عصری ولی نه از  صالحات با  

  عت بیط ۀغیر موافقو سبیل ه  ع وخواهش ملت بلکه از طریق غیر مشرو

آفاق  ۀ ن اسالم شهرمسک دیبه تملتی است که   یک  نستانافغا ی، چه اهال

از ملل   را به یکی ن اسالمی افغانستا واند سی نمی ت آسانی ک هب  گردیده و 

                        د:              دیل کنتب ایی روپ ا

  چیکهیون را دفعتا  بد و غیور     خان خواست این شعب مسلممان هللا ولی ا

:   اندن عاری گردس تمسک بدیاه از لببقسا  

ابتداء    ائیه بود کهحقوقیه وجز ه هاینظام نام  تیار نمودچیزیکه اخل او   -1

علما ساخته همگی  ز ا  یی بعض االبی بکتا  مانیه اال  ةقضاتمسک ال   بنام 

فصل خصومات را بطبق مواد این کتاب   حل و را مامور ساخت که ةقضا

که   شد واقعای  ام قضیه  رکداگ  . دنجوع نکن ر  عیهشر ۀب قدیمکته ب بنمایند و 

یحضرت اطالع بد هند  اعل  حضور یه را بآن قض  ، وداین کتا ب نب آن در حکم 

که در   قوانین بق ء راطن جزاقانو  -2 . کنند امر صادر  ح ببیننده آنچه صالک

  (دزد  سارق را)دست بریدن ر تیب داده وحکم )قطع ید( تر کیه معمول بود ت

  -3.  دندج کرخار منامهاد نظا از مو  آن است رقصوصۀ ن مدود  که یکی از ح

ت لف نیامده بود وشریعلف وخآن در کتب سشرعیه که تحدید  عزیرات ت

وموافق حال  د تا مناسب وقت بو ر دادهاختیا  ا نایب آنپادشاه ی غراء به 
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  دودومحرا معین عزیرات جزاء این ت ۀدرنظامنام  . کندب  راعزیر  ت  مجرم تعین

  -5.  ر دادندقرا صغیره را نا جائز   نکاحکه   نگذشت چندی   -4 .  نمودند 

دستار    -6.  کردند اخیر تقریبا  موقوف ر   مشروط ودازدواج را اوال   تعداد

ا  مستورات ر رقعب   -7.  تبدیل نمودند  گیرنکاله فرا به   شرعیه  ةقضا

حضرت    روزجمعه را که از عهد خالفت    -8.  ی شان کشیدندور  و  ازسر

ز  بود به رو ده ه شداد ستراحت وعبادت قرارز ارو  عنه ر رضی هللا نا عم سید

های  ره ادا  خصت وپنجشنبه رن روز ی ما موریند که همگادد ییرپنجشنبه تغ 

واداره ها    جمعه عموما  باالی کار حاضر د وروزمی بو حکومت معطل  

اعالن   بر پولیس امر صادر ودر رهگذرهای عمومی   -9د.  مفتوح میگردی

کدام از  ر ه  ،شد یرونبادستار از خانه ب  شخصن  بعد ازیکه اگر ب شد نص

را ازاو    ار پوشیدنه جرم دستیسپ  یند باید دو مقابله نما   پولیسها که با او

مر  قوف کرده امو-ی وملی همگی طبقات را عاد های اسلب  -01. بگیرند

  وسبزی  وطواف   )جاروکش(  خرکار وکناس و  ودند باید دکاندارصادر نم 

ه  داخل  وقتیک همگی شبان  و  و دساس  دی بانران گاگاو اربان و وش وسفر

اله  ال اقل ک فرنگی یا شی پوشیده وکالهند باید دریر کابل میشوحدود شه

ل  لباس های وطنی را اگر استعما  پن یا وچار  دست  -11.  د اشته باشنبسر د

ساس  بی ا و   دهت بی فایآمکلف بودند این اجرامی نمودند به دادن  جرم آن 

.            د مه گردیبقات عار طوجب تنف م  

  ،غیب مینمودندان ترامی پیر بی احتر جوانان را به عداوت و   -م ود      

رف اروپا بسیاحت رسمی  ابل بطاعلیحضرت در روزیکه از ک بلکه خود

طب  ند این بود که جوانان را مخاار نمودبرای حض  ی که، نصیحتروان میشد

  وقی  خواه تربد  اخلی وهای ددشمن ده گان .... افغان د سالخوره فرمودنکرد

سخره مینمودند باالی  م مضحکه و را ماءعل  . ..." اندشما جوانان  ت فعالی

به خاطر های جوانان تزریق   ی را بلشویک  یۀتار میخندیدند، نظردس وریش  
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جمعه  از نماز .  شکستاندندمی   ا بقدر مقد ورعت رشری مات حر . مینمودند

ی  ادات دفت عبادند وبصکرمیرا قصد   گرامبه روزجمعه تنها بیان پروخطو

ر روز های جمعه امر  را د   جاهل ی راعضی وزجمعه را نمی نمودند بلکه ب

ت اجتماعی مصلین می بود رفته  زیارمحل ه میکردند که در مساجد کبیره ک

  هدمبر آ  منبر متنفر باالی  یئت ا با ریش تراشیده وهنهآ  .شوند خطیب امام و

  وزت صاحبان ع  ون  ند، خوانییان میگفتذنصیحت ه و  عوض وعظ 

  ساخته اشخاص الابالی و تبار بی اع  یل ورا ذل نسب  حترام و نهای با اخاندا

می فرمودند که   وقته همه   و  . دندت میدارا ماموریت وعز رذیل   ب وبی نس

مستمری  ۀ هم وظیفحب نسب را کار نمیدنی: صا دارم یعکار نمن استخوان ب

  ومیعم سال را در مج ی علما ومشایخ وعلما را قطع کردند، بد گوئین انخو

نی والحاد دی  ت بیساوااز حریت وم .  ود عادت نمودندوخصوصی خ 

وعلما را از حکومت ومشایخ  قبائل  ؤسا،  ر  ۀطبق ،این اعمال .  تراشیدند 

ت امان هللا خان اهالی سمت جنوبی  از سلطننج سال بعد پ متنفر گردانید که  

ث  باع دهکومت جنگی ده ماه با ح با  ی قرت  علیه حکومت شوریدند ور ب بل کا

دگان انقالب  وسر کر  ب شدغا لکومت خره حباال .  خساره ها گردیدند یسب

از آنجمله صنف    و .  ه محبوس نمود ل آوردهد وپیمان بکاب ع ور صلح ورا بط 

نه   و  هلچ ادر یک روز مال عبد هللا مر حوم را ب  . نیدقتل رسا ما  بعلما را تما 

  واحدند در آن  یشدر مفن  مله پنجاهوخوانین که ج دیگر از علما ومشایخ نفر

رآن عهد کرده بودند  نکه با مال عبدهللا  مرحوم بقآبا  .   نمودندان  گلوله بار

زرمت   ردک و  و  ،وگرل  این در نقاط   عالوه بر. ی کنند فو مرا ع و که ا

ابل آورده بعضی  بکا  از اشخاصیکه در ملت رسوخ داشت همگی ر  ازکتوو

ما ومشایخ مقتولین  د علاوال و  له عا ئ. دندمحبوس نمو را  را مقتول وبرخی 

تش  فرار( کردند، وآ قت آور نفی بلد )رک حالت ت بیمملکدیگر نقاط  را ب

شان  غهای حس انتقام را بدما ت افروختند ورا در قلوب ملوکینه بغض 
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گی اطراف  عتا  از همفدتا در انقالب دومین آتش زیر خاکستر دادند   جای

    .  گردید افروز مملکت شعله 

،  نکهای یل تفص.   ندکاست مادیا   ومعنویا  و  قوای عسکری را عددا    -مسو      

بعلت  اینکه خصم خود    خان ن هللا ابتدا سلطنت خود اعلیحضرت اما ر د 

بلی  روپیه کا از دوازده   عسکری راا مغلوب کند معاش امیر نصرهللا خان ر

سبب   یعسکرکه این زیادت معاش  داد قی ست روپیه کابلی ترلی بیدفعتا  ا

فراد  سال ا سه چهار  . خان گفته می شودر سقوط امیر نصرهللا قوی د

از آن دفعتا  از بیست بعد رفتند ماه بیست روپیه معاش می گکری فی عس

خواه خصوصا    ص خیر اشخا  وهر قدر روپیه تنزیل نمود،   به چهاردهروپیه  

  وشش کردند که ادر خان کمحمد ن مآب وزیر حربیه سردار ال لت عالیقدر ج

  شها گومصلحت آناجرا ننما یند کسی بمشوره و یص معاش عسکری را تنق

عساکری که جدید   ردندامر ک  صرف اینقدر سیاست بخرج دادند که   .نداد

قه  عساکر سابود واده شش برایش ده چهارده روپیه معامافی  ند جلب میشو

که قرعه    امر صا در شد    را تسلیم شوند وحا ال روپیه همان معاش بیست 

  سر تار ت که دنگذ ش ی دیر .  جلب کرده شوند  یرند وعساکر جدیدد بگجدی

لشکری جلب    د مت برای خه عسکری جاری وافراد تازه کت قرع سر ممل

ن قسم  همی  ال به سه س.  شدرده روپیه معین گردید ومعاش خود همان چها 

رای  م کرد که بخود عزسلطنت ی در سال هفتم ن اعنوبعد از آ  میشد آت ااجر

دول   ا کر دیگرت داده شود ومثل عسطعام از طرف حکوماس وعسکری لب

خصی شان  ش مصارف یه هم نان پخته بگیرند وبرای بعضیناوج افغید فاب

فت  مخالربیه از وزیر حدراین دفعه ب .  فی ماه شش روپیه معاش داده شود 

  نظم نشده کهن آن درجه م مت افغانستاحکوکه هنوز  اظهار کرد نموده  

ز  لشکری را ارا بنماید وافراد تظام طعام عسکری ب ان ند یک طور خوبتوا 

 یعسکر اد افر ۀ لعالوه به این در دیگر والیات عای   .گرداند راضی خود 
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  از آن ۀ طکه  بواس خود دارند  ۀ مواد دیگر برای اعاش  غیر از معاش او

اس برای  باش نقدی که بعد طعام ول مع  اهی مستغنی هستند وهممعاش سپ

سپاهی    ست که ا هنگفتیداده میشود مبلغ یمه ز طرف دول عظسپاهی ا

ان از  ستغاناف در . را به آن بنماید  خود یلۀ وعا  ا ر د ت خوحیا ۀادار د میتوان

  و  ارند یشت را ندمع  ۀواسط دیگر  ، سپاهی جزهمین معاش او ۀ عائل یکطرف

که  کم است   شش روپیه معین شده خیلیاه از دیگر طرف پول نقدی که فی م

.  را از همین پول اداره کرده نمیتواند چای خود  وخرچ سپاهی ناشتای صبح  

مبلغ  ن د وهما ه طور سابق معاش سپاهی نقدی با شب  است که ن ر ایبهت 

  ستندیخواا صی که مال کن اشخ . پردازدببیست روپیه را حکومت به سپاهی  

ی وچه  ت مملکت را چه کشورآراجای  ظاهرا  همگبازی  هبطور شعبد

د؛ یا نمیخواستند سطنت اما ن هللا خان  یک  هند یقلشکری با دول اروپا تطب

د که برای  تن ار ساخرا به این واداعلیحضرت  ، شددوام بادار با پایه سلطنت 

ش داده   انقده مع   یه افغانیاه شش روپکر طعام ولباس وفی مآن افراد عس

در  ند که ا نمودم ر اظ ت عسکری مرکز این انت طعا و حاال  در همگی ق .شود

فی   مملکت برای مصارف هر فرد از افراد عسکری ۀزین از خ این صورت 

شش  ن کر هماوبرای شخص عس  میرسیده مصرف فغانی ب ل پنج اری چه نف

وقت  رص نا ن بود ازیک قطعام عسکر ی عبارت ب . روپه داده می شد

  وربافل دار که نام آ ن را ش فل با یک خرد گوشت ویک کاسه آب گرم  چاشت 

ز برای هفت نفر یک طشت برنج لک ماش  و ر  دودر هفته  گذاشته بودند و

در  عاجز وقتی که  حرر م        . دسم می شداده تقجوش  بر آب دار صرف  

گاه  ی کردم و بودم این طعام را به چشم خود مالحظه م  محبوسارگ  ۀقلع

ه در  بود ک  اهیانیعام سپواین ط  ر های خود گرفته می چشیدمره دا پیز گاه ا

پس قطعاتیکه در قشالق   .  زمت داشتند مال  عسا کر  حضوری وخاص ۀملج

ین  می نمودند یقین دارم که از ات  هی اقامارگ شاز ا  خارج های عسکری
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باس  دو دفعه لبرای فوجی در سال  .  حالت شان خراب تر بود  مهکرده ها 

  مسکین در دوسال هم  ی سپاهیلون مقرر بود ولتراهن وپ یقسم پ ز ا داخلی

این   .  می پوشید هرا با الی جسد برهن رسمی را نمیدید ودریشی   پیراهنیک 

  که  کردرا از این قیاس با ید  وحی شان راحت ر  .  بود جسمی شان   استراحت 

ن خورد  ربیه پسراسپاهی مسدود بود زیرا از مکتب ح  یترقی برو ۀ درواز

  ة صلو  یرای ادارا ب  عسکر لق عمنصدار می شدند واین جوانان الی لسا

ه محبوس بودم دیدم که  ود در حینیک شم خخود بچ . جازت نمیدادندافرض 

ت:  او زده گف ۀ ک مشت محکم بکلده یر آمبدامنص  و  می خواند سپاهی نماز  

  .  " !؟ غول شوید اصلی خود را گذاشته بکار دیگر چرا مش ۀا وظیف"شم

  ۀفریض  یبر ادا  را منصبدارعت اوامر اطا--کر این است که عس یفه ا وظگوی

م دانسته حقوق اسالم را پامال  مقدنه اامر حضرت پروردگار جل ش دین و 

خود  باشد چطور حیات و برهنه گشنه   ی که سکرپس ع .  اذباهلل  نماید والعی

               . مینماید ر انداخته بروز جنگ پیش قدمی در خط را

را تا سر بدهدپاهی مرد سه بد  زر  

د درعالم بنه سر  دهین وگرش زر   

قویها تقریبا   سدومین  ۀمل د که در حدیشی این بوبت نا انعاق این  ۀنتیج     

  100قا بل جدید بم  از قسم  م حربیهلواز منظم دارای همگی ده هزار عسکر 

  1929ی جنور 13غرۀ ماه شعبان مطابق ) ه روز نکردومت مقا ر نف صد

تسلیم   قویها را برای س خود ۀب بعضی اسلحآفتا طلوع  وقت الدی( به  می

را بطرف خانه ها ی    راه فرار  خود را با خود گرفته ۀلحعضی اسکرده وب

د دکه سرحد ز حدوابل اشرقی ک  چنان در سمت همو .   رفتندخود پیش گ

شش کروهی کا بل در هر نقطه عسکری  در  زل بتخاکالی من فغانستان  ا

ات  همگی طبق ی کهمعلوم است که حکومت .  شدند وتسلیم می نموده  مت زیه

  ۀ ملت مداخل  بی وملیذهم ، در عادات دینی  ، ا یدرده نمت را از خود آزمل
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است شاه پاد ت هیب باننگه   ح حکومت وعسکر که رو ؛غیر مشروعه کند

  ؛خود بدانند  ۀ را واجب وظیف   خوری شوتاران رمنصبد  و  گشنه وبرهنه باشد

  این عجب نیست که چرا امان هللا .  د ار می شوجور پاید چهحکومت  اینطور

                    .ود ی نمدشاهست که ده سال پاجب ان سقوط کرد؟ بل این عخا

سال اول    دو و در از سلطنت   خان قبل اما ن هللا اعلیحضرت   -رم چها      

 یتدا ب اشوت خیلی توجه داشت و واقعا  در ی منع رد براوخ سلطنت 

یکد  چطور شد که شده بود ولی ندانستم د کم پادشاهی او رشوت گرفتن زیا

وزیر تا یک ادنی    ۀجدرازه دست از آستین دراز کردفعه همگی مامورین 

  هللاامان   کردند و رشوت شروع فتن د بگرحت خومات ق از وف ما هر ظف ؤم

مهمه   فیظا.  و غما ض مینمود یا برایش نمیرسیداو دانست نمیدانم می خان

کس پول بیشتر  رید وفروش میشد و هر لنی خوالیا ت بطور ع  و  در مرکز

ماد را  بزرگ حکومت اعت این رویه اشخاص  . ل مینمودمیداد وظیفه را اشغا

بل  قا ص نااشخا    به  به رشوت  ا ائف ردوظ  واشت ت بردت وملین حکوماز ب 

   گرفت که ه به دماغ ملت این فکریه جا رفت رفته و بی تجربه سپرد 

ا حکام  هم حق بدست داشت، زیر و  .  موجوده دشمن مال ملت است حکومت 

ند همینکه  وت داده بمنصب میرسیدکه رشظفین ؤوم  ةقضا مامورین و و

جور می  کرده هر   دست درازیمال مردم د بدنش خود می ۀ یفمقر وظوارد  

عفه استرداد مینمودند، برای  مضااف  عضا گی خود را به ه پول داد  دبو

را   د تا او تکب میشدنوثروت اقسام اسباب سازی را مر    ت زصاحبان ع

را   ان کار جنایت  از این رهکذر  کنند.   کرده پولش را غارت وتهدید  تخویف 

ی   ایت خود مر جرم وجن ذمه میشوند دالی سطه پول برکه مید انستند بوا

دزدان   .  دی وبی قراری استیال کربی امن سر مملکت را یک  د، سر تا افزودن

ه درسلب ونهب وغارت اموال  ز هر گوشه وکنا ر سر بر آوردن اانراه ز  و

پرورش   دزد ها را ،حکام  ۀ که اکثریعجبتر این .  تل نفوس شروع کردند وق



راتخاط   

 

   85  

  و اگرقدریبچه سق ۀ عدر واق .  صه می گرفتند ــ ــل دزدی حــدادند واز ما می

   .است  عا د این مدهشا فکر کنیم 

دزدان   غنه هایر از سردو نفاین  ،هللا بچه سقو، وسید حسین یب حب        

  کتل ز حدا د خو ۀت ودارپنج سال با جمعیدند وتقریبا  مالی کابل بوسمت ش

ی  علنا  برا . ی میکردند که حکمرانبل زدیه د ر کستان نخیر خانه الی حدود ت

ن وقت  د تا فالا یل بپو   امرمیفرستادند که این قدر-ها   روت وتجار صاحبان ث 

ار ها مجبور  ر و مالت برباد خواهد رفت بیچ ساال   و نی ه فالن جای حاضرکب

یرساندند و اگر  ر م مقر ت وقوضع معین بله شدگی را در م بودند پول حوا

شد، بلکه  مقتول ومالش تاراج می  ن شب خودشابهم ردند خیرمی کأتقدری 

  ده وحمله کر ریکار( حکومت ) چها  ز کمرسین در روز بر یکدفعه سید ح

  رفقای  اهمه وقت ب ود را پیش گرفت وراه خنیده یکی دو نفر را بقتل رسا

د یا نمی  می کر بضه ن ومت برآنها قردش میکردند وحکخود در بازار ها گ

. توانست   

  وجود بود تااب م اظطر  وحالت قلق مملکت یک نقاط  ی مگن در هچناهم      

در  شاه شمرده برپاد  مت یغن  حکومت را  ت غفل اینکه همان دزدها فرصت 

حکومت واقف   ر کابل رسیدند وقتیکه بدروازه شه  تخت حمله کردند وتای پا

دزد   نه فرار کرد و فیا مخ دشاه چون دزد محاربه یکماهه پا  شد ودر نتیجهن

کومت  حا لت ح با این  .ت سلطنت جلوس نمود تخ بر   اراادشاه آشکن پچو

اجرا  خواهد بچه   ست وهرفوق العاده هوقدرت ب قوت  حگمان میکرد صا

  ع و بطو هرکس"  :نطق های ملوکا نه میفرمودند میتواند واعلیحضرت در ک

عسکر دلیر خود   شیراال بنوک شم  خوب و میکندت مرا پیروی خیا ال غبت ر

سی بیم و  نموده به آخرمیرسا نم واز ک یب تعقرا  مشی خود   وخط  گراموپر

عجب  جای ت  ؟ سم ه بنویبدستم نیست کاز حق  آیا ب  ، پس ".   هراس ندارم 

که  ین است را سقوط کرد بل جای تعجب این نیست که حکومت امانیه چا
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                                        !  ال پایه داری نمود ونه با این ضعف ده سچگ

      

.  دنقالب به شمار میرویه ا کی از عوامل قوسیس مکتب مستورات یأت -پنجم

م دین هیچیک مانعی معلوم نمیشود  ی احکادر اساس این مکتب که از رو 

  ة"، لممسلم ومسعلی کل  ة ریض" طلب العلم ف فۀ:ق حدیث شریبلکه بمنطو

تعلیم علم مکلف ساخت ا ب ا رهمرد انکه سالم همچن ه ات مقدسیعشر 

  علیم علوم محرومها از تچرا زن  .  نمودهاناثیه را هم مامور   ۀ همانطور طایف

نها ونسبت بشوهر  برانها نسبت بخود آ د؟ آیا مسلمان نیستن  زنها  باشند، آیا

ه  ستند ونسبت بخود هطفل  ۀ لیم اوها ونسبت به اینکه اوشان معلهای آن

بات وفرائض از  اوشان تعلق دارد ، واج  ه منزل ب ۀ اخلیامور د ۀ راینکه ادا

حکام ارکان  ض نیست ا ا بر آنها فرفرض نشده؟ آیواجب و ین اسالم طرف د

ا  احکام حیض ونفاس که مخصوص این  وصخص  د ؟ اسالم رابیاموزن ۀخمس

م  اسال نی که درز  ولا  ؟ ست و حج اومتعلق به حکم نماز وروزه  طا ئفه 

دیقه  لصا هیشعا ه حضرت سیدناا فتار یه اشته ی عالمیل خ ۀ ک معلمصفت ی

م را  کااحم لی هللا علیه وسل حضرت رسول هللا صاست که از هللا عنها  رضی 

.  میدادند-ازپشت پرده برای مردها تعلیم  و  کرام یاد گرفته وبزنهای اصحاب 

از   کهد مر فرمودن م را اراک صحاب وسلم ا ت پیغمبر صلی هللا علیه  ضرح 

هذه من   دینکم موزند: "خذ واشطرای بدین را   حضرت صدیقه احکام 

  زروایات صدیقه ودیگر حدیث صحیح است وکتب احادیث ا .  الحمیراء" 

لکن در این تعلیم وتعلم   . است  ازواج طاهرات ونساء صحابیات مملو

فتنه   د وازاشب  صحیحبطور   است این است که باید تعلیمچیزیکه شرط اولین 

خود  خواهر  برای زن خود و  د،مرا ید هر ن .  اوال  بومصومون  أماد وفس

ا  دین ر ۀ رید احکام ضروبت آنها داره صفت محرمیت را به نسختر خود کود

زنها باشد که بواسطه    ۀلم باید از طائفاشد معاگر این میسر نب  م نماید وتعلی
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را  ثیه انا ۀ صوصیخم کاد احمیتواند نوعیت بدون یک شرم وحیا  اتحا

که  ری باشد تعلیم طو نما ید و  ان را یب اخالق شبیاموزاند وتهذ ایشان بر

  ۀ از طائفو باشد یا زن محرم ا واگر معلم   گرددورافع ستر وحجاب ن مانع

ویه را نیز حا  یاموردین علوم دن  بعد تعلیم که ست نی  حذوریاناثیه هیچیک م

ند  ردمیکارت   عنها تجهللای  ی رض الکبر ةحضرت سیدتنا خدیج  . ل کندص

  ۀین تجاران مکدر وقت خود از بهترتند ومهارت داش ر فن تجارت خیلی ود

  ازمحارم خود یاد فنون حربیه را  د حتی. زنها میتواننمه بشمار میرفتند عظم

  ۀعهدوتغیر اعالن شد بتوانند از   برای آنها افتادتیاجی  تا اگراح گیرندب

          . دهند ام جنا را زخمی ها  ت دمخ ال اقل یا و  خدمت جهاد بیرون شوند 

موجب    نیویه د  یمات ست که تعل ط اساسی این اچیز ها شر در همه این     

همگی   سالم باقدس ادین م فساد نشود و  نه و مورث فت  اخالق رذیله و

بته  که ال   وزند بیام زنها علم اگر باین طریقه  . شودده روی کراحکام آن پی

خان در   ضرت امان هللاسفانه اعلیحأی متد، ول ود باهنقیام بواجب کرده خو

بی    . اعات نکردحکام را مرضروریات وا ستورات این  ممکتب س  سیأت

را بیا موزند خالعت بدل اینکه عفت وعصمت دینی را یاد گرفتند در 

   کنند.  حفظ  د را وناموس خوابل اینکه جوهر شرف مقب .  ند ت آموختعوشنا

ز آنکه  تر ها قبل اخدوهر کدام از   ندت دادسز دا ا یگانه گوهر دوشیزگی ر

ار  مقتضیات نفس اماره ب .  دختر های مکتب حسب ر شدندوند مادجوان ش

ومادر ها  پدرها   . گردیدبازار کشف در کوچه و های متعدد سقط دار شدند و

نفس   یات ضتسب مقتب حتر های مک مند ومنفعل شدند، دخخجالت وبرادرها

ها    بقت ازفاحشهبی شرمی گوی س و  یی حیا بی در  اماره وشیاطین مکاره

و    گردید.  زبان زد عوام  ومعا شقه شان  غازلهزار موبار کوچه ربودند، د

در   .  رسانید  )ستاره(  وق را به عی  خود  یبۀله ۀ کج رفتاری شان شعلنائرۀ 

گی بصفت یز دوش عد آنگی وباله سن ده سز ا  مستورات  ب اد مکتهمگی افر
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ت وجوانها از  ورار ها از مکتب مست ه دخت نیک یح   . مغرب متصف شد نقاع

اختالط این دو   ۀ جیبعصر خارج میشدند یک حالت ع یه بوقت مکتب امان

ت نمیتوانست  انسان با غیرت وشراف جنس مشاهده می گردید که یکنفر 

ملت  در  نستانافغا ادات دین وع ۀفیت مخالوضع این  .  بسوی آ نها نگاه کند 

تورات بلکه  مس تنها مکتب ه  که ن  ه بودردک  راب ثیر خأ ت ۀ غیور افغان بدرج

حق بطرف شان بود چه   وزندقه میدانستند والحاد  مکتب را نام معارف و

یکردند در هر روز  وان معارف را معرفی م متعلمین ومتعلمات مدارس که عن 

س  ین مقدخود د ۀوب ام بنر کدداشتند وهدینی می بر سوی بیگام های دراز ب  

کبرت   :"کردند ی می مسم جمود و خمود ب موجقی و رتنع ما  نام   هاسالم را ب

نمی دانستند که دین   آنها   ".ان یقولون االکذبا فواههمج من اخرت  ةکلم

وخت وبسوی عمل وکوشش  که انسان را حریت آماسالم اولین دینی است 

ی ظا  قواح ووجوارطنیه با یعقل وقوا د ازد که باینمو  مرا . دعوت کرد

نیائی بفروش  ال دمثل متاع وم  ها زن  که  بق سا در    .هریه کار گرفته شود

در   . ولی یرخاک می گردیدندمیشدند، دخترها زنده ز  بردهومیراث   میرسیدند 

گردیدند، در قبول  ب میراث شدند صاح د ها مساویطلوع آفتاب اسالم با مر

ن  برای شا  ثل مردانخرت مقاب آب وعد، در ثواط شا شرآنه یاشوهر رض 

  ر ومدیر ستونای شوهر صاحب اخت ۀ نخا  رد، دگردیدرجه اعطا  رتبه و 

                                                                            .      دمنزلیه شدن

  حدود  در  ده اما ی زنها حیات تازه بخشیالم برادین اس ، الحاصل        

ت  اصناف وانواع مخلوقا ی هریک از ارنات بق کائخال  یرا وعفت ز عصمت 

  ۀ دائر از  لوق ق کرده که اگر آن مخانه خل وخصوصیات جداگزم  خود لوا

ب شده ومحل  را مرتک  د خالف قوانین مخلوقیت خصوصیات خود تجاوز کن

د  ی توانول کرده نمرا قب  زنات  ه مردصفهمچنانک آری ! .  میگردد انتقاد  

                                                    :ند همانطور زن هم مرد شده نمی توا
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جلوه محترم ه وضع خودش از هر کسی ب   

از غزال رم  بود و حمله خوش یر ش از  

رسد که به   ن آ دورا منسوخ کند ب بیعت صی بخواهد این قانون طشخ اگر

. رسید خان  ن هللااما  

و  و رعیت  پادشاه  در بین  ، مامورین و آمرین در بین نفاق ودوروئی   -ششم

س در  بر هیچ ک  که هیچ کسود ده بشائع ش ۀ جوزراء بدر  ودر بین شاه  

که می   رو دو نفرچشم و اب لس به در مج.  د اد نمی کراعتم هیچ امربه دقت 

ام از وزرا  هر کدت با یحضراعل ند.نشستند غیبت سومی را شروع می کرد

بود که هر  جه رسیده نفاق بدر  این بین وزرار د و  ودرا می نم  ی دیگر بت غی

  یفته این نفاق طوره ررفت.  ردندمی کسعی دیگری  ی یت وبد نامذ کدام در ا

ن وزرا ودوایر  بی در  . ردیدب میگ محسو االت یکی از کم د که شائع ش

خود   ۀ ارت را بذمپ  یک ریاست   هر کدامحکومتی چند پارتی تشکیل یا فت و

ها  ن پارتیآنکه ای ا رف مقابل سعی میکردند، تاختن طگرفته برای بر اند

  برای کردند دارد وشروع قت رفتار نصدا  راه دام از کچدانستند پادشاه با هی

کردگان  نقالب یکی از سرنمودند که در ا  ان میب وگمنقالش ان آتتخافرو

          د:د کرته حکمرانی خواهتان را بدست گرفسپارتیها زمام اختیار افغان

.  اداره مینمود هانه ان وکیل شامحمد ولیخ ی ترین این پارتیها را وق     -1     

  هک بسبود ولشویکی  همانا سیاست ب این پارتی داشت  ی کهوگرامر پ 

  . نستان معرفی شودرئیس جمهور افغا   ولیـــخان به اسم-مد ند محخواست می

  ه برایه اروپا بود مجلس ها کردن هللا خان ب  در حینیکه اما وسق ۀچ لذا با ب

  ود ن خیب  در این پارتی   از طرف دیگر .  ند دادتر تیب  گرام انقالب پرو حداث ا

کدام  وهر  ( ی یک الشوجمهوری، ب )مشروط ،   بودند :منقسم  ت ه قسمبسم ه

  نتیجه همگی بیک   ئیس هم داشتند ولی چون دراز این سه پارت یک ر

ند  یخواستداشتند چه همگی م  ن خود ظا هرا  اتفاقد در بیتحد بودنعقیده م
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  کومت ح انام مثل شاهر وبرای ن وب االختیااشد هم مسل پادشاه نباشد واگر ب

 خان با او  ن هللامای ا زادگدر عهد شهها  گی اینچه هم باشد،  وطهمشر

اق  همین ها به اتف  خان شهید را همتل امیر حبیب هللا بودند وتدبیر ق   فقمت

دوم بقصد خود   ۀدر دفعناکام شدند واول که  ۀ ن نمودند در دفعامان هللا خا

با  طرف ز یکست ات نشتخت سلطن خان بر  ه امان هللاولی همینک د. رسیدن

ه خواه را تشکیل داده  اپادشتی  ر اگر پ از طرف دیوور میداد ینها سر شا

بخیال   ه خودشرسانیدز اینها تآنها را ا  تا این ها را از آنها وپرورش کرد 

  گی مبرهن شدهبرای هم  نیت   وءس این سفانه کهأکند ولی مت  ییخود کامروا 

بر آمده   فرصت جوی تجس در ه دقف گردیشاه وا منویات طن از وهمگی در با

                                     .شدند جو  ه چار خان هللا  ما نختن ااندا  برای  بر و

ب وغریب بود  از  یی صفات عج رااین شخصی دا (54) علی احمد خان  -2 

  کنفر جود ینست که مانند خود وغیرت میدابا ان سلم م را  خود  یکطرف آنقدر

ی را مرتکب  همال  و  ناهیف دیگر انواع م طرز ارد ونمیک   ورصتا  مسلمان ر 

قبائل   ؤسایا ر آشنا بود ب  ملیحه و به طبائع  عشجاه وشمی شد، سخاوت پی

 غضوب دام آنها که مک مخصوصه داشته هرسمت مشرقی یک رویه 

مشا   .  می کرد لی عدت مامسابا او  او می شد و  حکومت می گردید محبوب 

  و  علما ۀف ید ولی از طا بود  وخخص ه شتقل ب زب مسیک حر چه اگ ه رالی

ومضافات آن سکونت   ل آبادر جال که دشینوار وگیانی وطوائف خ  یساؤر

سلطنت را    ۀیخواهان زیاد بدست آورده وبرای شخص خود داع  ند هوا دار

اره نگران  ه وهموـــــدردیواقف گ ن خیاالت او  امان هللا خان هم ازی . داشت 

 عبد  سرکردگی مال عبد هللا ومال ه ب  ی کهاول الب قندر ا .   دبو  ومیل ااحوا

عسکری حکومت  یبود وقوا ردیده ادث گدر سمت جنوبی حالرشید 

 دهردگی محمد ولیخان وکیل اعلیحضرت در گردیز محصور ش کسرب

ع  ا برای جمخان ر نه رسیدند علی احمدانقالبیون به پنچ فرسخی دارالسط
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نجا رفته  آتا    دهارستاد فالل آبج به خان  هللا  امانمت مشرقی آوری اهالی س

که بزبان عام   لشکر متطوع از ملت هم  نموده و  طعات عسکری را انتظام ق

انقالب   رۀاین کرده با عزم متین در اطفاءمی گویند تهیه  " جاری"ایلفهم 

دهات   یده وجاجی رسود بحداو   محارب   قوایرصت اقدام نموده به اندک ف

که این هجوم او   داد ارقر   مهاجمه ت را تحمنگل   های وخان جی جامردم 

می کردند   ر کابل حملهین که بر شه ای انقالبیوانهزام قو سبب شکست 

بمدافعه وباالخره به هزیمت شورشیان منجرشد  هجوم گردیده واز 

بعد   ن زیادتگیر کرده با محبوسی رکردگان شورشی را علی احمد خان دسس

شایانی  بال استقف حکومت  و ازطر ورود اوز ر  ل آورد وانقالب بکاب  ۀ صلفی

قابل   ایی هایر روقعه خیلی کادر این وامعزی الیه    .برایش اجراء گردید 

 هم رسوخ واعتبار خود را زیاد تر درقلوب اهالی سمت  و  التقدیر نمود

تی  که یکوق ردت آو بدس معتنی بها قوۀ  آل یک داده برای اندیشه م  مشرقی جا

یر همان  مت غحکو  ن از طرفولی چونماید  ده  زآن استفااگر بخواهد ا

ندید از کرده   مندی خود اقت اوضاع صد دیگر چیزی از استقبال ویک نشان 

  خودش در پغمان بعد از آنکه از اروپا مراجعت کرده و . اخود پشیمان شد

ن  خا هللا بامان خیلی خطا کردم که  ن م: "بیان کرد که  برای محررعاجز  ودب

بردار  ت ه دس خالفعمال ما از ن شخص ردم ایکمیمن گمان   صداقت نمودم 

     -   ریعت را که درمواد مخالفه شانقالب هرا  در حین می شود وچنانچه ظا

  ئهءاید سیّ قتعدیل نموده با طنا  هم از ع در اعالن ها  درج بودمنامه ها ظان

ن با  امان هللا خا وم شد که قق معل پا برایم محرور سفر اخود توبه کرده ولی د

ن  اگر ای  اطاعت ندارد و ۀ القیک عهیچ  او  ۀ دزیرگغمبر ب رگ وپیزب یخدا

ومت  ضائع نکرده وبرعلیه حک لبته آن را ست من بیاید افرصت بدکدام  دفعه

             .  صرف خواهم نمود" 
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با  پا میرفت علی احمد خان را هم روا فرن به سخا ان هللا ماحینیکه       

باعث انقالب نگردد   غیاب او در  ت کهزیرا از نامبرده خوف داش برد  خود

ن بود   خامشارالیه در اروپا با امان هللا   . ندغلبه نک رسلطنت افغانستان بو

بین مصر وافغانستان  ا ت رد نه کروا معتمد در مصر  ت وبعد از آن اورا بصف

  ت دومینحکوم  اب  نا مبرده در مصر آمده و   . داینم د را عق اقت اهده صدعم

  ارصداقت  ۀوفد مصر عقد معاهد  حزب  رئیس  اشا(ب )مصطفی النحاس 

در هر    نمود و عودت  ت کرده به افغانستانه وچندی در مصر اقامنمود

دانست  می  خود ز محرم راشان را  یکه اواشخاص  ز مجالس خود با مجلس ا

ملکه   که او و  ۀاز اعمال رذیل نموده و  ر ارا اظه خان هللان  فر اماکوائف س

دیگر   او در پاریس و ۀل ییره عاخان وغ  امان هللانورالسراج خواهر  و ثریا 

ق واقع  ر مطابد که اگد حکا یت های عجیبه می نموممالک فرنگ کرده بودن

                                              .جا لت است س وخافسو ر باشد جای بسیا

در شینوار بر    اهالی شد و  رقی شروع سمت مش در که  در انقالب دوم       

جال   قبا  ومتعا  کردند تاراج  د وچهاونی عسکری غنی خیل راحکومت شوریدن

  ۀمقاطع رس  در سر تا  شدند وانه ل روطرف کا ب صره کرده بمحا-ل آباد را  

با علی احمد     خانن هللا  اما  .  بازگردید  شتعل انقالب م نائرۀ   ل بکا  -قیمشر

ل آباد وسرزنش شورشیها  جال رفتن  ه برا  و ا  وشتی پیش آمد ه آرا خان از 

هللا  از امان    وده وود قبول نمب  فرصت این  منتظر  که  نامبرده . دعوت کرد

مشرقی   مت خوانین س زمشا یخ و سی که اسیا وسینب نمود محخواهش   خان

یکجا بروند تا تالیف    وی  ال محبوس هستند باید همگی عفو شده وبکاب در 

د  ز یا اعوان راخود ت برای قیحقدر  ولی ،  ندنموده بتوا  لی را ب اهاقلو

  ۀ در جمل  . ی محبوسین را عفو کرد شد همگاما ن هللا خان مجبور  . نمودمی

س  یم رئمرحو   ،شادب جان پاد میر صاحضرت سیاب ح ت اییخناب مشآنها ج

حب  اده صااب جنت مکان آخوند ز قادریه وجا نشین جن ۀعالی  ۀمشایخ طریق
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ن  سید حسین جا و  طفی پاشامص سید ،حب اه صا پسران پاش جم الدین مال ن

ارگ   ۀقلعسید عباس پاشا که در   و  ،دندمراقبت بو تحت دو نفر   که این هر

ز  ا نی یاخوگ ملک قیس   ی ون خان خوگیاند جامحم  ود، وملکمحبوس ب

  که و لغمان مردم شینوار چند نفر از  و  (55) خوگیانی  ۀفیین طا  انخو

افکار نموده    ۀبادلن تخا احمدعلی  اب  ی رها شده ود همگبودن  بوسمح

ر ظاهر  ه جالل آباد رسید دکه  بهمین خان  علی احمد . جالل آباد شدند ۀروان 

یکه  قتو  تاده  قداما ت شبرای شخص خود داخل ااطن  در ب ت و برای حکوم

ا بازی  به امروز وفردا اورمد خان علی اح ، ا ن هللا خان از کابل فرار کردام

عت گرفت  بی  خودمردم سمت مشرقی برای  ز ن ا خان هللا  استعفا اما اد وبعد د

  «ه افغانستانپادشااحمد  الملت والدین علی  مادخ » لقب  وخود رابنام و

سفانه که  أی متول   .دنموهجوم را   یه سقویان شروعر علده بمسمی کر

  تفریق شدهد در بین خود دو مابین خونفاق فی ۀاهالی سمت مشرقی بواسط

قی را  زیاد سمت مشر ۀ اری که قونوش ۀائفطو یانی خوگ ۀطائفوخصوصا  

خود   ۀشخصیعداوتهای دیگر و سدبب حد بسطا ئفه تشکیل می ده همین دو 

ند.  د ین گردخا حمد ا ی عل دار طرفسقو ویکی  رفداری طیک   . گردیدنددو حصه 

    خانس خوگیانی ومحمد علم این دو طائفه ملک قی ؤسایاز جمله ر

  جعت نموده وآتش پس مراوا ردهاق ک اتف  قوس ۀ مده بابچبکابل آ شنواری  

   .د نآنجا افروختاق را در بین اهالی فن

  بسر کردگی جنرال پینه   عسکری علی احمد خان که متعا قب این قوه     

قوای سقویه بطرف   جمة برای مها( 57)ل خان محمد گ  و  ( 56)خانگ بی

 با قوای سقوی ( 58)ر دود منزل خاک جباند  در حکرده بود  حرکت کابل 

  ( 59)نی اد کوهستافرا ۀ قبیل ه ربک محا از ی بعد  ودهه نم قابلم

  عصبیت  ۀ مهاجم بودند بواسطقطعات عسکری  داخلکه  ( 06)امنی وهدوک

راه فرار را بطرف   بقیاران سقوی تسلیم نمودند ومخود را بمنصبداقومی 
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ریک آب با  قیس در حدود منزل با ملک  نفری  تاّ وعال.  جالل آباد پیش گرفته 

  و  درسا نیدنرا بقتل   وا  قات نموده و  ال م نی خوگیا( 61ان)جان خ ملک محمد 

ل  گذاشته و در منزا ر  (62)جالل آباد خان مرکز دمحی ان علوچ

  د خود را قرار داده بو خاک در یک کوه پایتخت  گ وباالی سن  (63)جگدلک

قوی   جان خان که بازوی د وملک محمیمت کرد  زهمینکه عسکری اوه

  ه ودفعتا  ن را غالب دید ویاسق ۀکف – یله جارای  –ی ل رسید؛ نفربود بقت او

  نفر پسر دو  با ل اورا تاراج کردند خود او واامو  ریدهشون خامد برعلی اح

(  64ان گریختند.)ور به لغمصعب العب بر راه کوهها ومعا پای پیاده از   ایشه

صافی در    د به حمایت بعضی از اقوامر خود ندیو چون تاب مقاومت را د 

گرامی   را  قدم او شد.  انگلیس ها مپناهنده  ز انگری حکومت  پیشاور به

ابق  برایش تعیین کردند.  چه س  ( محل اقامت 65)ور هال شهر در و د شتندا

عصر امیر عبدالرحمن خان  در  ده با انگریز ها آشنایی داشت.  اوهم نامبر

زد حکومت  سردار محمد ایوب خان که ن به معیت   با پور و عائلۀ خود و

الل  ستقمعاهدۀ ا در ون اقامت داشت.  ال دیره دد در محبوس بوگریز مح ان

چندی در  د و انگلیس ها او را احترام میکردند.  او وب  ی نافغا  وفدیس رئ

قندهار به جمع آوری اقوام درانی  ر بود و همینکه امان هللا خان در الهو

فر از  نمد خان یک  رای علی احطنت را نمود، بی سلادعا وبارهوفق شد و د م

  ک یبدون  م رده هامبت کرد.  نار دعورا به قنده  ده اوفرستا خود راقربین م

امان هللا  قندهار رسید که   اندیشی روانۀ قندهار گردید.  و وقتی به قبت عا

  می نمود و همینکه آمدن علی احمد  غزنی محاربهقندهاری در خان با قوۀ 

اظت فحدیده قبت شارمستاد که او را تحت ش خبر دادند حکم فرا برایرخان 

غزنین  در  خان  هللا  نماا ینکها ابود ت نگرانی ت د. و همین طور تحکنن

و به مجرد   ( توخی اقامت کرده 66هزیمت نموده چند روزی در کالت )

رار  ا گذاشته و از آنجا بطرف بلوچستان فوصول سقویها عساکر خود ر 
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خان   علی احمد قت م کرد. در این وومت انگریز تسلیرا به حک   درده و خوک

سقویه   ۀقو ه که تهفیک از  بعد  ونمود   لطنت را بار دوم ادعای س قندهار  رد

را تسلیم    اهالی شهر خود د و رسید وشهر را محاصره کر  (67)بقندهار  

  (68) عبد الواسع خان تار شد وبا مولوی علی احمد خان گرف  ، دندنمو

ابل  بوسا  بکح م(  70الغفار خان)( و مال عبد69ان)خلشکور داعبو   مرحوم

سر  ن پاخهللا ب  حبیحکم حسب  حبس، تر  یاده یا ز  اهیکم س از ده شده پروآ

ند  د شدشهی پ تو ۀ خان ذریعمولوی عبد الواسع و    علی احمد خان  سقاء

سلطنت ی دم آخرین از ادعا خان  تامد علی اح خالصه رحمهما هللا . 

  ضمن در  ل اوقت ع یوقا  تفصیل-د، دا را در این راه بر بادد  نگذشت وسر خو

      میگردد.  مرقوم ب ائف انقالوک

که ازعموزاده های  (71)فتح خان سردار شیراحمد خان پسر   -3 

وقت امانیه بود قرار هدایت  ی  مجلس شورارئیس   حضرت نادرشاه و اعلی

محمد   حزب بل ل داد تا بمقا  خان یک حزب پادشاه  پرست تشکیامان هللا

  صرف  ل این حزب تشکیز  امان هللا خان ا مراد د، نماین  اآت یخان اجرلو

اعتبار در   اال این پارتی یک مرکزیت و  و    ود وبس.خان بد ولیمحم ف تخوی

ومت وچند نفر از اعیان  صرف چند نفر از مامورین حک  .  اشتند ملت ند

ئی  یما ا پگردیده به هو )خاندان شاهی( داخل این حزب  زائی محمد  یفۀطا

ن است که  ای ب جعکردند، محل تمی  صرف را  ت خود ان بی معنی وقوسخن

حرکت می کردند   فانه خائ پارتی ترسیده و ز این خان اد ولیمی محپارت

قوای مخوف را  خان ماحمد  "شیر ن اوقات می گفتم که: حررعاجز در همام

  د نرساخورد سال را بت امان هللا خان می خواهد اطفال  می ماند که هر وقت 

ده  طفال ترسیتا اد  های مخوف می کش زا وآ و  ه کشیدود ی خا را برواین مقو

یر  ثست که تکرار این تخویف در اطفال تاعجب اولی   شوند؛ اموشخ

  ه وه دیدن او عادی شدرا که بسیار دید ب عادتا  یک چیز میکند چه انسان ن
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دفعه   زارت هعان اگر در سمحمد ولیخاارتی  نمی کند، اما پاز آن چیز خوف 

  لاو  ۀعر دفکه د  ند رست  میکم دفعه همان جور  یزار  هدر  ند نن مقوا را ببیای

                                                                                 دند .ر سیده بوت

ان سپه ساالر غالم حیدر  ( پسر عالیجاه شجاعت بنی72م نبی خان)الغ  -4

از   یشخص یک  رخی.  این الر چپه سابه س  ( مرحوم مشهور73خان)

  ر الیه یکاود بود.  مشد ارشد والد خزنن و فرافغانستا  رجالیر مشاه

شجاعت مند و صاحب سخاوت بود.  متاسفانه که به   و  ،عاقل خیلی شخص

ادی  نفوذ زیردیده و در بین علما و مشایخ  کی شهره گری و بیبارشوه خوا 

و    ی داشت.یلی صداقت و راستکارخان خء با امان هللا نداشت.  در ابتدا

د  میکر محبت اد خود زیشاهی ادزمان پ  ادگی وهد شهزان هللا خان هم در ع ما

لکه سبب ظاهری حیات او و خاندان او گردید.  متاسفانه که اوضاع دو  و ب 

هیچیک از دوستان   برای همه کس مبرهن شده بود و   هللا خان رنگی امان 

انه  یفمخ  هت امانی خالل سلطنم در شخص هاین  عتماد نداشتند. او بر او ا

ی  مشرق سمت  در  و چون   بدهد یلخود تشکبرای  پارتی  شروع نمود تا یک 

سطۀ اینکه والد ماجدش عمری در عهد امیر عبدالرحمن خان قائد قوای  بوا

میکرد و نامبرده   ایفۀ ای به نوعی محبت و احسانو با هر طساکر بود ع

ت مس نا الل حکمربۀ استقمحار زمان  خان و عهد امان هللا  درهم چندی 

ان  حکمردی وبی چنسمت جن چنان درت و همدی داشمشرقی بود، نفوذ زیا

الوتا با طوایف احمد زایی و جاجی نسبت مصاهرت )دامادی(  د و عبو

اکم کالن  کرده بود.  حینیکه در سمت جنوبی حی حاصل ار زیادداشت، اعتب

  امان هللا   ات کرد. اقدام ع به ر شرودن اعوان و انصاوربود، برای بدست آ

رایش  ست بخواداشت نبا او  حبتی که ا به مشده بن ان از این واقعه واقف خ

رساند؛ بلکه او را از حکمرانی سمت جنوبی معزول نموده بسمت  ضرر ب

ر الیه بطرف  در پاریس معین کرد.  زمانیکه مشا غانستان تاری افوزیر مخ 
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  زمحرر عاجاقوام  بان و از محبعضی شد، در کابل با ی پاریس روانه م 

  کرده ظهار ن ا خاامان هللا بر علیهب را ت انقالدلۀ افکار نموده، ضروراتب

برادر بزرگوارم  در این فرصت من در هندوستان به حضور حضرت   بود. 

حبان برای  ر صاحب مد ظله العالی بودم.  مم ضرت فضل عالمشایخ ح نور 

و چون    است. ب ضروریخ صاحلمشایه اتفاق حضرت نورااو گفته بودند ک

   االت او و خی هند است هم در عاجز( محمد صادق صاحب )محرر  ت رضح

یات ماست، چه او نمیخواهد برای وقوع انقالب اقدامات کند، لذا  ف نظرمخال

صادق   صاحب طوری مالقات کنید که محمدنورالمشایخ  باید با حضرت شما 

ین  و مالزم  ه ۀ نقشبندیطریق طالب  بنا بر این یکنفر از .   صاحب واقف نشود

ضور  تا بحردند نه ککابل روا ازا او م را ب" ناه عالیه "مال حبیب هللاانقاخ

بنماید    حضرت برادرم آمده، احوال فوق را برایشان رسانیده طلب هدایت را

  در  وقتیکه مال حبیب هللا م نبی خان یک وقت معین کند.   ای مالقات غالو بر

حضرت  از   ن ، ماست رسیدوار ی کاتی هر هااز ش ر "گوندل" که یکی شه

  روز بعدچه یکننا چ دم آماده بو بل رت کا ی مسافو برا صاحب رخصت گرفته 

  ردید و بعد گ آمدن ناگهانی مال حبیب هللا موجب دهشت  .روانۀ دهلی شدم

ین  عمیم.  بناء به موعد تفصیل احوال نخواستم فسخ عزم را بنمااطالع از  

دهلی رسیدم، از   هب  که ینشدم.  همدهلی  روانۀکرده حضرت برادر را وداع 

ردم غالم نبی خان  سار ک فستا  یفونهلی به تل در د افغانیسلگری جنرال قون

    -  القات ته او را م موجود است یا نه؟  جواب گفتند که موجود است.  رف

از مقاصد    یی مه داری میکرد و هیچ کل خیلی خودمالقات  ی ابتداکردم.  در  

  رده و یب هللا را مالقات کمال حب من ه ک قف نبوداو  رد ومی آویان نخود در م

آهسته از معامالت  ورفتار او نسبت   آهسته  ذال  . تمواقف هس  وت ااز خیاال

برای او داناندم   کرده و آوری  یاد طوائف  مخالفت در بین بملت وظهور آثار 

  ز این بعد ا  .  ند قدم پیشتر رفته ام ستم بلکه از اوشان چ که من همفکر او ه
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م  وغال نبین م  که در  ۀخود را نمود واین مذاکر ۀیکر ف ارشده اظه مجبور 

در آخر   او و  چه من و  .  الی حال در پرده است  ، دیدرگ قعن وانبی خا

مولوی عبد الرحیم    و  ب خان د الرومولوی عب حضرت نورالمشایخ صا حب 

  معصوم ءسنا عبدالرزاق مرحوم وئل نشان الحا ج شیخ پسران حضرت فضا 

خ  شایالم برادر بزرگم حضرت شمس   وم  ترمحرت مرشد پسر حضجان 

شش نفر واقف بودیم وبس   همین مرحوم ب ( محمد صاح ل)فض  احب ص

  ر در آوردهبرشته تسطی  یر تحر  ۀ واینک امروز برای اظهار حقائق در صفح

نکرد وبعد شام  غالم نبی خان اظهار در مجلس اول تمام افکار خود را  شد.

  ، فتمونسلگری رجنرال ق ر ه دوعد ومین حسب مالقات د ایکه بران روز هم

  یخود را با اعضا یافتم  همگی رفقمنزل تنها یا برنده را در    بردهم  نا

ود او منتظر قدوم  گردش در شهر فرستاده بود وتنها خ  هانه ری به بقونسلگ

ا ترسا نیده  مرا از شم"در کابل   کرد که:  بعد کمی تعارف اظهار  من بود.

  د ولی باشی  ات می حرک مانع این ما ش م کهبود انده شدهنین دانچود دنبو

رد " در  وشروع ک .  نداشته موافقت دارید"  امروز دانستم که شما ممانعت 

  و ولیخان پارتی محمد    ئی هایوکار رواامان هللا خان   ۀ بیان اوضاع مخالف

خ  یبر مشا  د واد وزندقه سوق داده می شوالح اینکه افغانستان بطرف

د  کنن ساعیمرف  دین ص  ائرشعدر اقامت  ت کهم اسالز ملت   لماءعو

لحاد  ودالهای اگ مشهور آفاق هستند به  غانها ئیکه به اسالمیت ند افنگذار و

اونت با اوشان بنمایم"  هر گونه معمن حا ضرم  دینی پرت شوند و وبی 

  . ن نیست رد که حال تما ما  بیاد مان کومثل این کلمات محرضه خیلی بی

   تم:گف هرباالخ

:  ت ست؟  گفشما چی ۀنظریمقصد حرف بزنیم  ل اص ازکه  است  وب "خ       

کرده ام وهمگی را آماده معاونت   هکراشخاص مذا ل با بعضیمن در کاب "

  و   ستند.ب هصاحمنتظر دانستن نظریه حضرت نورالمشایخ  دیده ام صرف 
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فقت ل که شما موابود.  حا ده ت گردیآم اجرایم تنع تا ماهم گمان مخالفت شم

م کرده  انتظا ن چنینضروری است ومصاحب  حضرت ریه نظ  ستنداندارید 

  آنمصارف   . نقالب کرده شودجنوبی ومشرقی شروع ا ام که در سمت 

  دبیه بوجوبعد از آنکه یک جمعیت انقال تادیه کنم و   هرقدر باشد من حاضرم

ن  یورده انقالب)اعنی سرک  . می نما یم آنرا نتظام ه وان از پاریس آمدد مآم

  ت وحماق  فکریه از سخافت این . د (میشو شاه پادجه نتی شده ودر

  غالمند خیلی تعجب کرده برای ودریه اتفاق نموده بشخاصیکه به این نظا

ما فسخ  رم با شما متفق شوم ولی بشرط اینکه شحاض "من  :نبی خان گفتم 

ا یخ  رت نور المشجا بعد مالقات حضمین از هاریس را نموده وپ  مت یزع

ه  عت کردیا مشرقی مراج  جنوبیسمت  ن درنستاافغا  پس بحدودصاحب وا 

  بیک نظام درست   از ابتداءخود شما  ت موجودی اقدامات شوید تا در ل وداخ

وم و  من پاریس میر "   د که: یاب شوید". بیان کرع انقالب شود و کام شرو

بعد    ،تقدیم میکنم  ار داشته باشید بک  دصقم  ینای اکه شما برپول قدر هر 

م :  م وگفتی تعجب کرده خندیدخیل من   ". ردمگ  می  نقالب حاضرظهور ا

در پاریس میروید   الخیر  مائید، شما معیب می ن را تعق یی ریه جب نظ"ع

اط  از مرکز کابل برای انقالب بیکی ازنق ستندهمفکره شما وکسانیکه با 

  منتظر  نداختههلکه اا به ت ام خود ها رقووا  هعائلود وت رفته وخکممل بعیده

.  ندازد خود بیبجیب   یدهرا چ زحمات او  ۀه ثمری خان آمدکه غالم نب دشمی با

من با شما    ا دارید همین حاال مراجعت کنید وعزم انقالب راگر بواقعی  

ان  م ما گنکه شای اال ده شروع اقدامات را می نمائیم و دود شیکجا داخل ح

اهی  پاد ش یا ست ینه برای ریای این عمل شوم وزمصدمت  ما ب شرغیاکنید د

ممکن  لیه که این عم کنم. تاب کت پر را بموارد هاله خود موده نا تهیشم

                                                           من به صدور برسد." نیست از 
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  که:  دکرن خیلی رم خورده بیا لمات ین کشنیدن ا دعبغالم نبی خان،       

ضرت صاحب من با حخیر بوطن میروید ولا  ال معما حشخوب است "

می نمودند  گرموافقت ته ادانسا ن راوشا  یۀکر رده وفدربمبایی مالقات ک 

             گفتم:  رای شما احوال میدهم. البته ب 

     ".  ب است خوی یل"خ

  آمدند وقطع مکالمه را نموده ساعتیارج از خ  او  یرفقافرصت  ایندر  

نستم  میدا  ناوال   ، چهرفتم  بفکر فرو  یلی ه خهم نشسته بمنزل خود آمد ریگد

ر عقیم وبی  ت کند وباز به طواقداما خان لفت امان هللای خان به مخاغالم نب 

  زده و سکه م اوبنا  ل مناامث  و       من    میرود ودش پاریس فا ئده که خو

حیات خود،  ن شاان می باشیم وبرای منا فع اودوم شق تظر ه مناندوخخطبه 

ب را با خود  صاح حضرت مبادا ثانیا    و  . د میدهیمابر برا  عائله ومخلصین 

آن وقت خیلی   ن یک امر قطعی برایم برسدف اوشانماید واز طرهمفکر 

کنم  سفر  ئیه بمبی واپس بدهل ه ازم کردم کن سبب عزای به  .  مشکل میشود 

د بمبایی  ارو  حضرت صاحب یک روزقبل .  شدم ئی ه بمبنروا   ی آنفرداو

وبا حضرت  یده ایی رسدر بمب ن شام همان روزی خاند وغالم نبشده بود

شده   بئیم ب  واردبعد نماز صبح    ر،یگ د روز   بود منکرده   ال قات اوشان م

میمن   ۀبا ثروت طائف ازتجار یکی  سیت که  حسن دادودر منزل حاجی هاشم 

  یشتاناز است رفته وبحضور حضرت شان قبل ا احب ت صــــرحضــ مرید و

چهار روز  چه شد  واقع جب دهشت حضاروم ورود من .  صبح رسیدم  

حب را وداع کردم  ضرت صاکابل، حضور ح ه عزمب  "گندل"یشتر از پ

تا حضرت  شبعد صرف نا.   رسیدم  ئی ر بمبد چهار روز دفعت ا دینک بعوا

سبب این آمدن نا   ب کردهرا طلفته م مخصوص خود ر ۀ صاحب در حجر

ان  ش ضورغالم نبی خان را بح حکایت مال قات   .ددنش گهانی مرا جویا 

             . بدانم  یه موالیم رارای این آمدم که نظرف بکردم صر رضع  ،مودهن
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را   او  ۀ فکار عجیبا ردم ودیشب غالم نبی خان را مالقات ک "   فرمودند: 

هم فکر شده نمی   ئله در این مسه من با شما ک دانستم وصاف برایش گفتم 

  بود که  ن رهگذرردم  صرف از ایونت کمعا  ه با امان هللا خانیکقت توانم در و

سوگند  یداد وبار بار  نشان م   را خادم شریعت اسالمیه  هللا خان خودامان  

حب برادر  المشایخ صا ضرت شمس خورده وپیمانهای موکده با ح ظهغلی

سفانه همگی آن قسم ها أبود متود من نموده  خ با   بزرگوار مرحومم و

دفعتا    نشست بعد سه سالت سلطنت همینکه به تخ و اشت ندت وعهود حقیق

ز  کنم وا مخالفت رد ومن مجبور شدم با او ت کآیگفت اجرابعکس آنچه م 

گذاره  نه طن خارج شده ودر ملک بیگاسال است از وینک سه چهار ا

شما  . فکر نمی شوم وضوعات همچکس در این م یا ها آینده بنمایم لذمی

      "یار میکنید مختارید.خت میدانید و عملی را که ا

شام همان  .  مدیدرگ  شان خیلی مشوش شده ومطمئنفرمایش  از این       

دید دهشت خورده   همینکه مرا  آمده وشان  ضوربح  ننبی خاروز بازغالم  

" نظریه شما مرا  گفتم:  ؟  ا چطور تشریف آوردیدکه جناب شم دراظهار ک

"   . مبدانا شان ر ۀ یفکر  و  کرد بحضور موالیم بیایمروبمج  

را    فاقالم نبی خان ضرورت اتم وغسته بودیم نشبقدر یکساعت با ه      

باز همان نظریه خود را    مینمودند من ری(وعاد )دتباس مموالی میکرد و  بیان 

بل میدانستم    اک  رد ن م" رار کردم.  گفت:گفته بودم تک که در دهلی برایش 

اتفاق   ذاشتید با ما نگهم   ب راکه شما متفق نمی شوید، واینک حضرت صاح

شان   نظریه   قات کرده و م را هم پیشتر از من مالیوالرت م حض"  :تم گف  . ندکن

ن بهمان  م ما ناپسند است وشۀ ن باز میگویم که فکریم ید ورا دانسته ا 

حافظ    داخ  اال  در دهلی گفتم حاضرم با شما موافقت کنم و که  زمان و  شرط 

  بهمرا مال قات نموده  او  " رفته و حلتاج مل " آن روز در هوت ی فردا.  تان

م نبی خان   ن بسمت کابل وغالوم  «موالیم بطرف »گندل. مید ع کرداو



راتخاط   

 

   102  

  1خان در حاشیۀ نبی   الت غالمباقی احوا  )  .روانه شدیمپاریس  بصوب  

                                           صفۀ گذشته به تفصیل ذکر شده(.   متعلق به

  در  تلفهمخ نظریات   ۀهر کدام گرویده کرتی اپ لحاصل این چهار ا       

د  ن محمویها را در افغانستا داشت، واساس این پارت وجود بودند نستان  افغا

 خان این  اوال  به اما ن هللا بود که .  او " گذاشت بیک طرزی پدر ملکه "ثریا 

ی  غانستان حساب مداهیه های اف یکی از  شخصاین   . افکار را تعلیم کرد

م محمد  ر غالدار خود سرعبد الرحمن مرحوم با پد  امیر ت قشود وچون در و

در استامبول  ود را بود وسنین شباب خ هز افغانستان اخراج شدخان طرزی ا

چنا نچه خود در   ال شنیعه را مرتکب شده بودده وانواع اعمودمشق گذرانی

اف  این اعمال اعتر لیف خودش بهات  (زمینوی ر  ۀکتاب)سیاحت سه قطع

مال قات  ر کیه ت خواهان  وقات فراری بودن با حریت در ا ی زاست. طر کرده

به افغانستان   مینکه ه .  حصیل نموده بود فکر آزادی وحریت را تها کرده و

) سراج    ته وار بنام هف ۀبار را نموده ویک جریداسیس اداره اخآمد اوال  ت

خیلی خوب داشت قلم .  نشر کرد  خان شهیدهللاحبیب  میر االخبار( در عهد ا 

لم  ستان اوبرای اهل قافغان ر اده را دبت سهل المنال وعبارات سکتا  ز رطو

  ت فارسی درج کرد.  ر کتابلمات اوروپائی را دبیاموخت وهم بعض ک

                : م می نویسماز همرازهای او شنیده ا ی ضه از زبانی بعقراریک

  ده را بخاطر پرورانی و ا  ۀبدالرحمن خان وعائلع  ۀبیگ کین   مودمح      

نا می  احیا و  .نکرده بود   اطر محومسافرت خود را از خ آیات  الت زحمت وحا

  .  ان نفی کرد را از افغانستم ۀ لر وعائ" امیر عبدالرحمن خان پد :گفت که

ه  د ک این بو  . "توانممی  نگیرم آسوده شده ن او ۀ خود را از عائلانتقام  من تا 

که  بود  ی نگذشتهوچندد  انستان تعلیم میداغسده را برای جوانان افخیاالت فا

ن هللا خان را آلت دست خود اما تشکیل داده ول در کاب اروپائی یک جمعیت   
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در   م نمودند  وقتل حبیب هللا خان را انتظا ۀاولی  مقدمات ه  ا اینکقرار داد ت

ه بود  رای گردش برآمدببازار  ر شو حدود  در شب جشن جلوس او وقتیکه

  ذریعۀ   رد وحکومت ک اصا بت نهدف ب  نمودند ولی گلوله  چه  براو فیر تفنگ

ی الممالک، تحقیقات این واقعه را نمود  ( مستوف74)ین خان محمد حسمیرزا 

امان هللا  ردگی  یکی جماعه ای از جوانان بسرک جه ظاهر شد که در نتیو 

بر آمده اند.  و  شاه افغانستان اداو و پ ن پدر اخ خان در صدد قتل حبیب هللا 

ت ن واقعه حقیقت دارد، حکومشد که ایحقق م  ار قراین و امارات قر چون

ن  س ساخت.  و حبیب هللا خان عزم کرد که اماآن اشخاص را محبوهمگی 

ا طالق بدهد.  برای اجرای  برساند و مادر او علیا حضرت ر   خان را بقتل هللا

از  گ حبیب هللا خان که لسلطنه پسر بزرا ان معین  خهللا ت نایاین نظریه ع

نمود.  و  تأیید  را  خان بود، این نظریه حبیب هللا ومیند بطن علیا جاه زوجۀ

رهللا  تند.  ولی نصشوادا  خود حبیب هللا خان را بر عزم او واخواهانذریعۀ ه

د  ت زیابمحان عینی حبیب هللا خان که با امان هللا خخان نایب السلطنه برادر 

ت اعحضور برادر خود شف، به ذمۀ خود گرفته بودتربیت او را ب و داشت،

        کنید:   صیل این عفو توجه . به تفی امان هللا عفو حاصل کرد ود و برانم

ه چمن حضوری نامیده می شود، و  بازی کروزی در میدان "گلف"       

بازی گلف  ه  این میدان از طرف عصر ب هر روزه در  ان  خبیب هللاح میر ا

.  و  ندخان را حاضر کنکم کرد که امان هللا زی حر عین بامشغول بود، د

و غضب است،   ی از شدت غیظی میدانستند که این احضار ناگهان چون همگ

  ب که حاضر شود. همان بود که نای دادند  ذا برای نایب السلطنه نیز احوال ل

ن نایب السلطنه مزاج  چوقبا وارد میدان شدند.  هللا خان متعا  مانا سلطنه و ال

 ور است ری در صدد ظهواکدام واقعۀ ناگ یلی متغییر دید دانست که خمیر را ا

که در این وقت مال قات   که منتظر نبودر خود را حبیب هللا خان هم براد و 

که حبیب   یدد معلوم گر  ،دنمودن مه احوال نموده مفاهفسار تبهم اسکند دیده و
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او علیا   ۀووالد  بند کند یا نظر ن را محبوس و  خا ان عزم دارد امان هللا هللا خ

سرخود  داری کرده نتواسته  خود  نصرهللا خان  جااین .  الق بدهدحضرت را ط

افتاده   خود    بزیر پاهای برادر   بین ها یکعالم تماشا نموده بحضور  برهنه  را

ندان شاهی است موجب بدنامی خا مله ا این مع که  ردک معذرت خواسته اظهار 

صرف   از تطلیق والده او شید وببخبمن   ارم  امان هللا خان رادومن امی و

  رجۀ را بدخان  یب هللا خان مراعات خاطر نصرهللاچون امیر حب .  نظر نمائید

  را قبول نموده و  او   عذربود   ب القل هم طبیعتا  رقیق  می نمود و العاده فوق 

لبته  ا ز مجازات او گذ شتم ولیشما ا  پاس خاطر ست با  که خوب رد ر کااظه

  یعنابمکه مقابل کشتن است کلمۀ   این«.  هم نمودخوا هالکپنبه  » را به  او

مرده   عین زندگی مثلدر  حزن شخص را  از غم و بیعزت کردن و اذالل و 

    . دوشساختن استعمال می

طع  خود را از علیا حضرت ق هللا خان محبت  ر حبیب امی واقعه    ینا از بعد        

همین طور با او   او و ۀوالد   خان ون هللا اما لیل  نموده شروع کرد به تذ

ا بقتل  د وپدر ریاب شامان هللا خان کامم  دو ۀ تا در دفع  معامله می نمود

بود  ده اد امان هللا خان را از قتل نجات  هللا خان کهنصر ه برعم خود  رسانید

بشهادت رسانید   را به انواع تعذیب  او  و خود را نموده  قتل پدر ی دعو

  حمیل قتل حبیب هللا خان بر ت  . را ایفاء کرد او ربیت ات وتزحم ومکافات 

  ی از علم موجب وهمگ دردمی گ   عبارات مسطور این درامان هللا خان که 

        لم. عا که موجب شهادت است وهللا  ؤیت ر  روی  نه از  شده یقین نوشته 

  ر کدام آن به تنهائی سبب ر صفحات سابقه ذکر شد هاین اسباب که د       

همگی آن  وقت جای آنکه در یک  تواند چهشده می  مملکت یک  انقالب 

  ۀکلمپس باز باید همان    .  ود نماید ج اثبات و عالم  ار خل یک قطر از اقطبدا

این است    ل عجیب د بعدم وقوع انقالب عجیب  نبوکه  سابقه را تکرار کنم 

یا نت وخشت وخاک آن  ت که اساس آن به غدر وخاینطور یک سلطنکه 
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و  در  ویر  ک سعم نی ر گستر و پدر مهل  صوصا  قت احق خی نتن خونهابریخ

            ده سال دوام کرد.تعمیر یافته بود، چگونه   یربه منافقت تعم آن سقف

                                                                                                    

        

ان هللا خان  اعمال باطن ام   و  از افعالراریکه ق این ظواهر  ۀ بر هم هعالو

 عالقات  می بودند و او ه شب وروز بحضور صیک ات واشخاروای حسب 

  کنند اگر بنوسیم موجب خجالت نویسنده و یت می را با محارم حکا  او  ۀ رذیل

  ارببکتابت آن اخ را  م خود نخواستم قل  لذا.   می گردد هخوانند عالباعث انف

عمری محررعاجز  که بیان سوانح  ا عاصل مد اینک به  و  یاالیمب  شناعت دثار 

                                   : نما یممی نندگان را ملتفت خوا  ر حضرات ست نظا

ه  کر شدذار آن از هز یکی بعد از مطالعه اسباب انقالب که  !  عزیزان من     

در افغانستان لباس   ورة ث  شد که ظهور یک شورش و ن متفق خواهیدبا م

ست که  عقل داشت میدان ۀه بقدر ذرهر شخصیک و  کرده بوددر برمیت را تح

  و  فروخته می گردد ی )جنگ خانگی ( در افغانستان اعناانمان سوز  آتش خ

جز  محررعا  و   . دمیگرداناولین خود خاکستر  ۀاین خانه های چوبین را بشعل

لکت  مم ۀ ایناز یک گوش قریب  ما  ام محقق مید انستم علهروی عقل یا ااز 

خود چنین  بفهم ناقص  ،لذا  اهد کشید.خوسر بفلک  این آتش ب یولهدود 

ظام انقالب  لمت کارانه انت ید به یک طورعاقالنه وبقسم مسابا ان کردم که  گم

  ی را ارتجاع نقالب ع رنگ اکرده شود تا مبادا این شورش منتظرالوقو

ل از  قالبر هم گردد و گوهر استتان درهم و افغانس جودۀو حالت مو  گیردب

تش بدر رود. سد  

تم که  اشید واری دخان خیلی ام دیگر نسبت به شخص امان هللا  از طرف     

افغانستان را   خود را و   . ردمت خواهد کخدبرای ترقی صحیح افغانستان 

لی  از اها  ۀ جماعکیرف  از ط  نکههمی  و  حریق  آتش انقالب نخواهد ساخت 
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  را بداند از این   یاست خودداشته باشند نقائص س اری نکه تا یک درجه قوه  

ه وپابندی  ودظاهرا  نم وال خود را گشت واصالح احخطر با ز خواهد راه پر 

می تقرب  ا ملت از طریق عادات اسالب اظهار کرده  خود را بشریعت اسالمیه 

نازل ترقی  بمبی خوف وبیم    اهستقیم ورطریق مجسته وافغانستان را از 

مت ملت  خد امثال من ب  و  آنوقت من ودینوی خواهد رسانید .  وتعالی دینی 

وطنی خود را    وی  اجبات دینواوامر او واداره    سالم کمر بسته در زیر ا

تار نا هنجار خود  امان هللا خان از این رف گر ممکن نبود اایفاء مینمائیم و

را  برسد آنوقت هم انقالب  ربه مجادله ومحا   هبمسالمه   کار از امتنا ع ورزد و

اه تقلیل ضرر  ستان از رغانکنم برای اف رده کوششک ادارهبیکصورت منظم 

                                                                                .  خدمت کرده باشم

ال  م  و ازسر غان فاهذا، برای خدمت دین اسالم، برای حفظ ناموس ل     

ربیع   12ه روز دوشنبه  شته عزم مصمم کردم که بواطفال خود گذ  وعیال

ه سمت  روان  یالدی(م  1928ت )مطابق اخیر آگس هجری 1347نه ل سواال

عۀ  ( در "قل75قرب قریۀ بیکتوت) در این اوقات، بهن و چو  شوم . جنوبی 

بودند،  ا من ببردیم وهمگی عایله هم  ( اوقات گرما را بسر می  67میر" )

عایلۀ خود و عایلۀ   کراه کرده و همگی افراده یازدهم موتر روز یکشنب 

  نه کردم. چه، یر خانه روا ل در فقمعصوم جان را به شهر کاب   ثناءدی  نارجم

اقع می  می رسیم.  و چه چیز برای ما ورفقای من بکجا  و  نمیدانستم من 

 تا زحمت اشند  بد  بهتر این است که عیال واطفال بخانه های خود؟   شو

  ، آنها تکلیف نمیرساند هم مطمئن بودم که برای نرسد واز حکومت برایشان 

ال خورد سال  اطف نسوان و ۀ طائف  یک حکومت عا قل است با : اوال  را یز

ا را در  آنهانصاف وعدل خارج شود البته  ۀز جا داگر ا  و   شدنخواهد   مزاحم

در بیکتوت   راگ  ولی.  رفت گکابل در خانه های شان تحت مراقبت خواهد 

مین  تا کابل ذریعه مالز کت دادن آنها از اینجا باشند حر  ج شهروخار
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  وحضرت   ب دوشنبه من ش بناء .  ب خیلی زحمت آنها میشود ت موجکومح

  معصوم جان ومال سلطان جان ناءسخان ود الرحمن عبموالنا الشهید مال 

ل  وفر مشغس  ماناتهیه ستا بصبح به   یخ محمد صدیق خان در قلعه میروش

ن شب دیدم که  یم یک خواب عجیبی در ایح قدری خواب شدقرب صب .بودیم 

                                                           :  یسممی نواینک 

ر  د  استاده و ی شخص دیگر م بازرگوارحضرت والد ب که"می بینم      

ال  ما واستقیف) : میکند ئت مبارکه را قرا  ۀ بدستش هست این آی عصا که حالی

ی  راب  را چند بار تکرار و  )فاستقیما(  ۀ لمون( وکلمیل الذین ال یعسب تتبعان

  ۀ ار آیکرآن شخص در ت من هم با ومعصوم جان خطاب میکند   ای سنمن و

ت  ماز خواب خود را بحضور حضرن  یادابعد  ".  کنم میشریفه مشارکت  

خود خلل   درعزم  باید  هوالنا حکایت کردم همگی متفقا  چنین تعبیرکردیم ک م

         .مه داخل اقدامات شویخود ساخت ۀوثبات راپیش ندهیم واستقامت راه  را

ابق  مط 1347زدهم ربیع الثانی سنه ه دواوشنب عد طلوع آفتاب روز دب     

لطان جان  ال سم را با ن شیخ محمد صدیق خا میالدی( 1928مبر )پتاخیر س

پان سواری  مان اسهمراه بعض سامان ضروری از قسم بستر خواب وسا 

د روانه  بو رارداده شدهقکه منزل اولین ما ( 77)طرف زرغون شهربشتر یپ

معصوم   ءاز جمند سنا و  (87)یمن محمد صادق المجدد کرده خود

 12عت اتماما  بس ( 80)مال عبد القادر شهید  محضرت مخدوم و  (79)جان

النا  شدیم که با حضرت مو (81گنبد)سه " ۀ ز از قلعه میر روانف رو نص

  مال شهید و   (84)حق مال فضل   و(  83) دبد الحنان شهیعمال و  (82)لشهید  ا

قاضی به   ۀ از راه قلع و  شدهموالنا الشهید یکجا  سر دومین مد جان پمح

اخل  د   وگرده ل  ۀبعالق(  86ا)طریق کوتل جوزز رفته ا  ( 85)تنگی سیدان

تر  دیم معلوم شد که حضرت موالنا پیش  مینکه بسه گنبه رسی ه . شدیم

نشود در   اهل قریه بطرف شان جلب  اینکه انظار   ۀطاست کرده اند وبوحرک
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  ساعت دو بعد ظهر   د.نر انتظار می ب (88)رواعظ بجای می  (87)ی قاض  ۀقلع

م  اعواعظ ط میر .  مال قات نمودم والنا را م  یده حضرت قاضی رس ۀ در قلع

رده  تعجب کو از این سفر ناگهانی مایان اظهار  بودند   -یه کرده  را ته چاشت 

:  پرسیدند که  

     گفتم:؟"دویی ر کمر بسته ما اینطور مع الخیر کج "

                                                " گرد می رویمهلسهی در مو"

حمد  ه در این روزها عیال جناب حضرت ما داناندیم کنه ا  برای آ ظاهر و 

  وبرای   موسهی فوت کرده ۀادحبز  ب زاده مشهور به صا صاح(  89)نور 

 قات  موسهی را داشتیم ومال صد ق قیقتا  هم میرویم  وحن نزد شا  عزیهت یادا

  ما ما شریک بودند وهیرا در مصلحت ب ضروری بود، زب  صاح حبزادهصا

بودند ودر سمت جنوبی در بین   افقت را کردهمو لف وپیمان بهمراه من ح

  بیشتر   خود را از من کرده  اعتبار زیاد داشتند و  ،نمنگل  وجدرا فۀیطا

ی  شرین کم ۀ وخربوز  واروشگخناول طعام بعد ت    ستند. ئی اسالم میدانفدا

   . یمحله پیما گردید که ذکر شد مرقیرده از طریراحت ک

هر کجا اسپ  اه بلدی میکرد و ر ل حق شهیدمال فض ین راه قاضی  ا در      

یم، دیدم که شخصی  شد )تنگی سیدان(  وارد که همین . اندخود را پیشتر میر 

یده روانه  ردانه سیب خد امبرده چندارد از ن ر ر سخوب دد سیب یک سب

واز  ( 91)سقاوه است ( که اخیر دشت 90)  "دلدل  سم"صر درز ع نما   . شدیم

برای نماز   رسیده و   "،ی شود م  یکی  دوگره ومی لراه عم ما با  اینجا راه 

کردم که بموسهی  رفقاء مصلحت   خوانده با آمده نماز از اسپها فرود  عصر

طرف حکومت   ز دادند وخوف تعقیب را اقاء مصلحت نرف اکثر   ا نه؟ برویم ی

اطاعت اکثریت را  ا ی بودم من خود مخالف این ر آنکه  با   ولی  .نددلیل گرفت 

  رد وگهدر یا ی ل  ( 92)ریه سفید سنگ  ق از حد و  نرفته  ه بطرف موسهیدکر

خان   با حاجی نوروز غون شهر( روانه شدیم که  ده بطرف )زررا عبور کر
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روانه شویم ،    (39)ود گرفته بطرف زرمت  هم با خ را  او  موده و قات نمال

جنوبی   سمت  اطراف  دیگر  و ( 94مچلغو ) حدود مذکور درجی  چه حا

و     اقوام را مالقات کرده یۀت واکثریاد داشبلدیت ز  (95)ی ججاخصوصا  

                                      همفکر خود میدانست.

  شهر غوند که در زربودن  ردهعهد ک ائیمدزمان احهمه مرد ا،عالوت      

ود  ور روز مقرر   رنامبرده قرا   . میمیشو  نفر مسلح حاضر   پنجصد ۀازندبا

از   ین محبین را قبلا  ۀ دوار بودیم که طلیعداده بود وامی مرا برایشان خبر

ن دفعتا  چند نفر  نزدیک نماز خفت  . قات کنم زرغون شهر مال ۀری بق  لوصو 

  از  یمیستاده اند؛ گمان کرد حه درعرض راه ااسلبا یم که را از دور دید

امنیت   قات اور این ) چه د  . ستنده طریق قطاع ال خواهند بود یا  بینمح

مال فضل  ه قاضی را گرفت  هاعنان اسپ . ختل بود(عمومی افغانستان خیلی م

نامبرده   . شخاص احوال بگیردپیش رفته واز این اشهید را امر کردم حق 

ود که این  نم ن  ده بیاعرفی واپس آمبعد م و  نمود ر  استفا  آنها  زجلو رفته ا

گل نام دارد   تازه شان ۀ ردسرک وهستند   ( 96)  خیل غلم از مردم جماعه

د صرف  واقف شده بو ( 97)  انخ مدن شما زبانی مال فیض محمد وچون از آ 

     آمده اند.                             ار استعداد خدمت ظه حفاظت راه و ابرای 

 خصاین ش .  ردمها مال قات ک باآن پیش رفته   شنه داده پااسپ خود را       

ومشغول  حاال از حکومت پنهان  و  بود ها  دزد ۀ اریک د ۀسرکرد لگ تازه 

  یدستها برده نزدیک آمده ونام بود.   ت حکوم نیفراهم آوردن اسباب نگرا

شما  یدم ن  فیض محمد شالن زبانی م"مکه: ار کرد اظه بوسه داده  امر

ف  ز طرا  وچون طرق مامون نیست و سمت جنوبی میروید   طرفبروز  ام

من   یرفقا  برآن من و نما ید بنا شما را بر ممکن است حکومت تعقیب گدی

ود گرفتیم تا برای شما زحمتی  خ ۀ ق رابذمآمده حراست وپاسپانی طری

ائف احمد  ول شدید وطت جنوبی واصسمه این همینکه ب  عالوه از  .  نرسد
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که  ند برای من احوال بدهید مان خود با شما متفق شدو پیعهد  ر راق ی زائ

گر  ی مثل د با شما هم  می خواست اگر  رفتار حکومت باشم و  ترصد م

  قوای راه عبور ومرورن مرفقای  اشخاص به عنف رفتار کند البته من و 

سا خته  مغشول  ( 98)رهتی  اب الی کتل یسآود چهار  حکومت را از حد

.  عبور کند"   (99هوگرد)به آسانی از لومت  حکاکر ه عسکاهیم  گذاشت ونخ

   :برایش گفتم   ضائیت کرده و ار راظه از نامبرده  

ی  نم  گاهی و است  ) سلمی (م تماما  من مصدر شده ا  را که ی رکتح " این      

حتی المقدور از  اهم در بین ملت افغان جنگ باهمی شروع شود ووخ

  ان هللا خان وتعالی ام ست او اامید  .  گیری می شود ه کناره لمحاربه ومجاد

  مشروعه خود را ترک نموده ل غیر عماا ارا هدایت نصیب کند ت حکومت او 

ر  غانی رفتافا  ۀ حسب عادات ملت نجیب شریعت را ملتزم شود واعت واپس اط

  وا محبت  از راه سلم و  اگر  د و لذا، گمان نمی کنم بشما احتیاج بیفت  . ما یدن

گردیده  به اعمال عنف ومجادله  معذور   تهبت ال قرا منع کرده نتوانستیم آن و

را اخالل   ومیهمنیت عماحاال از شما امید میکنم   .  هیم ید ر موشما را هم خب 

                        .     د"یاشحوال من ب امنتظر  خود آرام و  ۀخاننه نموده ب

  مقصود مت س  ۀ بعد روان سکوت کرد. یحت مرا شنیده نص   ه ظاهرا  نامبرد     

شده بود  شب تاریک  زیرا  یم. گرفت  با خوده گل را اهان تازکی از همرشده ی

  آنها را  الزم دیدم که یکی از  .  علوم نمی شدبی راه خوب مو راه  در صحرا  و

ا   ل تقریبربیع اال و 12ون شهر برده  شب الی زرغ  دخوبا   بقسم راه بلد

رفته    ادم کهفرست را  راه بلد  .  یم شهر رسید -نشب بحدود زرغوساعت ده 

ی ما در کجا تهیه  جا است؟ وبراک که    بگیرداحوال  (100)وزجی نورحااز 

بعد از    . از قریه منتظر شدیم خود با رفقاء قدری دور ن را کرده؟  دشب بو

بای خود  چند نفر ازاقر لغو ومه نفر از اهالی چنوروز سی جحایکساعت 
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از   .  د القات نموا ما مب  ه و آمدکرده بود بیرون قریه  رزی طعام که حاض وچی

                                                                     م:  ر کردسافاستا مبرده  ن

  گیربا بار   (102)ومال سلطان جان  (101)آیا شیخ محمد صدیق خان "

ریه  قنم داخل بی   یمن مصلحت نم  وه اند  سیدبلی ر"  گفت:" ند؟رسیده ا

هستند وهمینکه ورود شما را   صین از مخلهمگی  شوید، زیرا اهل قریه 

شتهارمی  ث اعبا  این جمعیت موجب تاخیر و شوند همگی جمع شده و واقف

  ۀیک فرسخ دور تر که یک دهن  ۀزاینجا هم باندا  بهتر است از    .گردد

طرف  ب أیالر  تفقگی م مه .  یم" مائ رفته آنجا فروکش ن ت اس ( 310ز)یرکا

کردم   سارفاست خان   اجی نوروز ن از حبعد فرود آمدم  روانه شدی کاریز  نۀده

  انده شد حاضر یدا من دانانده بود ی احمد زائی قراریکه پیشتر ب رفن  ای آ" که

خان   سیوعی  میرهللا  ، ی گلفر از آنها که ریدن  هس ک نیا " : دبیان کر"  یانه؟

  ه کردیم. مصافح ند وآمد ،هرفی کردبا من مع  ها راآن  .  ستند نام دارند حاضره

ینجا  در ا  نفر باید پنجصد  هار نمودم قرار وعدسفاست از حاجی نوروز  

یست بلکه  بعوض صد نفر یک نفر هم ن لحا لی شتند وحضور می دا

             که:   ان نمودبی  فقیر بجواب  جصد نفر سه نفر آمده اند.  رعوض پند

چرخ    ۀد است در قری ه با من معاهکو مچلغ  عبد هللا جان ساکن"ملک 

شما خبر ندادم  ر خوانین را از آمدن دیگ فته و تعزیت ر یجهت ادا (104)

را  شما حکومت واقف نشده   در نصف راه ز بام بیفتد وامبادا طشت  که

        . شوند"یحاضر مبرسیم همگی   غوحال هیمنکه در مچل .  گرفتار نسازد 

  را وقت گفتن نبود. اما هیچ نگفتم ، زیه ز این خبر بوحشت اندر شدا     

ک قنات تا بوقت قریب شفق معطل کرده  ی نۀ هی داالبقریه  ب را خارج ش

ب  احقبله گاه صاحب زاده ص ۀند را که خلیفمحمد آخحاجی مال فقیر ازآنجا 

ذیل   الزبانی احو  هفرستاد ( 105)اده صاحب ز -حب بخدمت صا بود  موسهی 

    : ا دادمر
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ن استوار  ماعهد وپیبهم بازار    واقع شور نۀ ر فقیر خاقراریکه د"        

ا نموده با  وطن اصلی ر  ت شریعت ترک خدم ایفایفقیر برای اینک  کردیم،

دم واز اینجا در  بزرغون شهر رسیانه شده حضرت موالنا ودیگر رفقاء رو

نجا  غو گفته میشود میروم در آلمچ ۀ القعی انتهاکه  (106)  گی هرب  ۀقری

یا  ب بسرعت تشریفود خ ۀکدؤم  ۀکه حسب وعد هستمآن اخوی  منتظر 

از    انه شدم وو رو بطرف مچلغ( 107)اء از راه خوشی بارفق  خود و .  ورید 

فع ودشوار  بغایت کوه مرت که ( 108)تل آتی کتل صعب المرور مسمی به ک 

مطابق پایان    1347ه ناالول سع بیر شهر  13به وم سه شنی  ، ت اس گذار

  ره گی ه ب قری روز قریب عصر وارد  4اعت بس یالدی(م  1928ر )سپتمب

زائی میباشند   احمد  ۀاز طا ئف  ریبا  بیست خانه وارکه تق  اهالی آنجا . دمدیگر

یک قسم دهشت  از ورود فقیر  مذاکره نشده بود یک  چ وسابقا  با آنها هی

ز  شت استقبال نمودند وبعد ااد به بشسم فقیر را شنیدنمینکه اد و هنخورد

چنین اظهار   ا  ند ولی ظاهرر شدگاهی یافتند بخوف اندر آحقیقت کا  آنکه از

شما متعلق شدند مایان هم   با مچلغو   ۀسکن گر اقوام احمد زائی دند" انمو

                                                     .  شما را بنمائیم"  حاضریم معاونت 

ن است فصل تابستا ه این موسم ک   ار خوب است ودرجا بسیای اینوه      

روختن  آتش اف ر بطرف شب مجبو از  که مای تا اندازه ی  خیلی سرد است 

دیز وزرمت  که امالک گر )رود(این  نبع  م .  آب خوشگوار سرد دارد  . شدیم

اسم   ور ازآن  .ود همین جا شـــــــروع می شاز  کند  واحمد زائی را آبیاری می 

او ل  "آن  فارسی  ۀ جم ترانی است که فغاسر( بلفظ  وچین حل)این م ی اصل

  ۀکه از سکنویندش ی گاعتبار م-ن  گی بایه رو ب  می شود.   " چشمه ها 

ان  هم اوالد هم وحاال  رده  ک قریه را آبادشخصی آمده واین  ( 109)برگ  

راه    ز دولی گردیاز اینجا ا .   ت دارندنسکوهستند ی شخص که اصال  احمدزائ

   ذردمی گ های احمدزائی دیاز بین آبا که  ی راه مچلغو : یکوجود است م
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شعبه    ن دو آبچکا در حد خه گذشته از جبال شام هک  (کوکان)ویکی راه  

  هم این محل  و  . می رود گریگری بطرف لود  میشود: یکی بطرف گردیز، و

ک  ی ون در چ  و  منگل گفته می شود ی و یز وجاجد گر اتصال لهوگرد و  ۀنقط

سبب   وروز از همینن ممکن حاجی  وعابرین کم است   رددت  افتاده ی ی گوشه

  وه کنیم  ارانه گذ ت مخفیردم بصورتا اجتماع م   هاین موضع را پسند کرده ک

وبا  ن مذاکره شود نگل وجدرام  دزائی جاجی وهم درعین زمان با مردم احم

اد  دنفعی ن  هیچ یک ولی این تدابیر  .  باشیم ه ال داشتصاهالی لهو گرد هم ات 

سبت نیست اگر   منا  بی یشود. م  چنانچه ذکر ر بود واقع گردیدقدوآنچه م

افغانها  کر است که تذجای . ر شودینجا ذکاحمدزائی در ا  ۀ شرحی از طائف

هی می  عظیمه منت  ۀطائفگی بدو همکونت دا رند ئیکه درافغانستان س

: شوند  

 غلجائی : 

ام  نجاه سال زمپ  و  قبل از صد کالنی است و ۀلجائی طا ئفغ - درانی 

ها بود که تا حدود کراچی  این  اقتدار ۀ طنت افغانستان بقبضسل ت وحکوم

ه  ین طائفه )شاشاه آخرین ادپا.  د ومت می کردنحکـ را رجاب وکشمی نوپ

شاه  او محاربه نمود و در قندهار با ار افش نام داشت که نادر شاهحسین( 

شاه   درعساکر نا ت تاب مقاوم ، کرده بودوء رفتاریکه با رعیت س حسین از

حکومت ایران   ۀ نستان ضمیمافغا  یکرد وبعضی حصه ها فرارده را نیاور

  ی با جمع شده همگ ی در قندهار ن ام دراتل نادر شاه اقواز قبعد  ید و دگر

که در عرف   درانی ۀ ائفط  برداشتند و نت بسلط  ازی رااق احمد شاه غ فات

رانی"  "دبنام  ، یخن تا ر ای بطائفه "ابدالی" مشهور اند بعد از  رخین ؤم

  بود ووچکترین قبائل درانی  احمدشاه از قبیله سدزائی ک .  ندمسمی شد

  ۀ عا ئلبعد از آن  ونتهی گردید  مشجاع  ان سدوزائی بشاه خاندسلطنت این 

 ر دوست محمدپادشاه شان امیاول  که  شد ت نض تخت سلطزائی قاب  حمد م
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  ه میرفت وتقل شدن به پسر م  درتا عهد امان هللا خان سلطنت از پ  . ان است خ

  ملت شدمنفور   ، مخالف شریعت  اآت جرن هللا خان خود از سوء عقیده وااما

  را برای اریکه شاهی کرد و استعفا   سلطنت  هجری از 1347نه تا در س

بیب هللا  ح آنکه ده ماهبعد از گذاشت و )بچه سقو(  رو م دزد مشهحبیب هللا نا

ه  حت قیادت یگانی که تسمت جنوب ۀ غنشمشیر افا  ۀمذکور سلطنت کرد بقو

(  در خانحمد نا ونی )اعلیحضرت غازی مفزند رشید مدبر وطن پادشاه کن 

ملت بقتل   عایاستددر نتیجه حسب  و  نت فرار طریر سلاز س ، وهداهایده هللا 

سلطان محمد  ر سردا  ۀنبیر  بهدرانی   ۀرفت لطنت از دست س دوباره و  رسید

  ۀف نتقل شده وطائادشاه حالیه م خان پمحمد خان برادر بزرگ امیردوست 

ر  درانی مصد یادت قزیر  نستان دارند همه رفته که اکثریت را در افغاغلجائی 

بیله  ق   -آن جمله دو  دارد از این طائفه قبائل بسیار   . ده اندکارهای خوبی ش

م احمد زایی که در سمت  دویمان خیل و اول سل : عبارت اند از وه ا عظیم

     نت دارند. جنوب سکو

هستند همه    کز قریب یشتر است وچون به مرز اول کرده ب دوم ا طا ئفه و     

یک   خواهدکسی ب اگر و  . هست  ئفها طومت همین محتاج الیه حک وقته  

ین طائفه  کیل دهد می باید اول با اتشجنوبی  سمت  اطراف جمعیت در

کند که سد راه واقع نشوند زیرا، اگر این ها موافقت نکنند  فاهمه م

  یک  عیله  انقالب شوند یا بر   یا مصدر یک هیجان  د طوائف نمی توانندیگر

این   اند کهته نمنا گف   همین ا  .ورزند  حکم از احکام مخالف حکومت قیام 

ر  همواره د و  داوت دارند که حد نداردمنی وعدشخود آنقدر  طائفه در بین

  احمد زایی ها  این طائفه آتش جنگ وجدال مشتعل است  عۀ بین قبائل متفر

بسبب  زائی  مد وعالوتا  طوائف اح  اند. د وضرب المثل ز بعدم اتفاق زبان 

ا آخر  خود تپیمان  و  مان وعهدیبا  ی گاه اند و همین نفاق "ابن الوقت" شده

رف میل  ط بهمان   کنند مالحظه  زر یا  زور ی که رف ر طبه که بل  ؛ستندپا بند نی
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وبمعاونت مخالفین خود از شرف قومیت وافغانیت منصرف می    می نمایند

  ادی نمانده وشان اعتم پیمان او ال بعهد و ین سبب است که ح ا از  شوند، و 

                                                                          د. کسی اعتماد نمی کن

برگی    ۀنفر میرسد در قری ه ده اد ما بکه همگی تعدۀ ع جماما  ل،الحا ص     

ورود با  در اول  . ودیمب   یکی از اهالی آنجا را مهمان  منزل کرده شب اول 

صاحب  (110)ن ت سید حسحضر ی که خود را از خلفاگ میرگل نام لنیک م 

م مقابل  دنموده بوت  قامال ه با او ا  در کابل یکدفعوسابق  دمیکرمعرفی ری ادق

های خود را بلباس ملنگی از  ن که چنگال ودندااین ملنگ صاحب   . شدیم

همینکه   و روندزمان بشمار می  هاییکی از اعجوبه   ،دکرده بودنپنهان   نظر

مسجد و   ی فرش بیارید" که" فور تباع خود امر فرمودند ا  همرا دیدند ب

  یاچ نموده ش  فردند کرده بوچوب پوش  امروز ن ه همیک  ی راجدید

رود شما برای تابعین خود گفتم که شخصی  و  ند که پیش ازمودواستند وفرخ

  د یعنی: ه اتمام برسانیا بد باید کار مسجد رنجا می آیبمهمانی امشب ای

  از قیقت یک مخبری ولی در حز آمدن ما واقف بودند   بنور باطن ا  ایشان 

   دزدانکعده ازی ن پیش قراول در عین زما و ودند ب  کومت مخبرین ح

                                                                                  . را وخنوخ

  الشهید عرض کردم که   حضرت موال نا بحضور ملنگ دیدن  من مجرد       

حش  اد متواوزی از اوضاع  م و ارا دیده  لگی است که من او این همان من 

موالنا فرمودند   حضرت   .ت است مصی مخبر حکو دارم این شخ هستم یقین

د  مینکه فروه ". این خیال نگردید هر که باشد، باشد "حال شما عقب  که

بعد ساعتی آنقدر    و  بشاش آمده استقبال نمودند  ۀچهر باآمدیم ملنگ صاحب  

یای  گی مزاهم وم خود خجل شدی عقیده سرودند که مایان به از درد اسالم 

می   وقتیکه نام شریعت راهر   یم. فتیا-  ود شان ختمغیرت را بوجوالمیت اس

  می کردند و  " را یادبردند به یک آواز مهیب با گریه کلمه مبارکه "هللا
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اء را  رفق  شان ما ن اوضاع ای. شان اشک جاری می شد ی مهاچشمعاقبا  از

می گفتیم   افزودهخود   ۀ عقیدت سابق ن یکی بهما  عیت منقسم ساخت:جم بدو

وجود   جمعیت می سرائیدیم   دیگر  است" و  ب فری و  مکر  اوضاع همگی نای

تا   ؛شوند  مرده میبرای ما ش  یبیملنگ صاحب در این وقت از مواهب غ

پلنگ   شخصی محیل و گی دانستیم ملنگ صاحب یک وز همر  اینکه بعد دو

  را فرش سجد م  فرش آورده و اهالی قریه  . یی بیش نبود هکه خرس درندبل

  مانده شده جه خسته و در ء بمنتهی اقهمگی رف . کردند حاضر چای  نموده و

تقریبا     و وده ایمودیم ، زیرا این سی سا عت است که مطلقه طی طریق نم ب

 فرسنگ است جز 20 مسا وی ورکر 60که مسافه  اینجا  از بیکتوت الی 

جا   هیچدیم  دیگر  بحدود زرغون شهر فروکش نمو  نکه  دوساعت ای

در مسجد تکیه  عب ته گی وتسخیک حالت  ا هر کدام ب   .ت نکرده ایم استراح

  فیت اقسکان قریه چون هیچ یک و  . رف چای مشغول شدیمص ب و  زده

  .  ندوحشت زده می دید  حیران و ر خود حیران شتند هر کدام بطرف یدیگندا

ار  واری وبهای س اسپ رفقاء برای خبر گیری بعض از   بعد از صرف چای 

ز اهل قریه  ا ده یکی ا نمورلوازم آنها وتهیه آمده یرون برمسجد باز  گیری

 صخش ن یا":   ا از او پرسیده بود او بجواب گفته بوددن ما رسبب آم

اه اوست جناب فضائل  شخص دیگر که همر ل است وحضرت صاحب کا ب 

سبب  اما . است تمیز  ۀخان رئیس محکم  الرحمن  ضرت قاضی عبدمآب ح

                     .    ما ئید" نار ساستف اوشان ز خوداانم  ن شان را نمی د آمد

بیشتر پریشان ساخته  یه را  راطوار ما اهالی ق وهم اوضاع و این جواب      

ن آمدن نا  سبب ای فسار من است  از  کردگان آنها آمده ورفر از سدو سه ن

این   دم کهم ولی بعد فهمی جواب گفت ورپیچیده ابتداء بط در   هانی رانمودند. گ

  " سبب آمدن  ندم که: دانا شان مفصل لذ برای ندارد،یی  ده ئفااخفاء  ستر و 

یم  می خواه .  او  ۀ اعمال مخالف کومت وحما باین طرف نارضائی ماست از 
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حکومت را  ده جلوگیری افکار نمو ۀ ع تبادلبا شما برادران در این موضو

از   مفصلیخیلی   ۀهید یک بیانی النا الشا حضرت مو" در اینج . ئیمبنما 

همگی   افتاد که  ؤثر نقدر مشان آ ۀبیانی   این  د، وایراد نمودن ت وممال حکاع

از حقیقت و  شتند یر گل فقیر هم حضور دام    د.دنحا ضرین شروع بگریه نمو

  ما و  ۀصدیق نظری ه تقویت وتب ند دیده شروع نمودواقعه تماما  واقف گر

عصر  نماز  اختند. س علفما من افکار  ا رانزد که م ودندنمکالمه  بجدیت م آنقدر

ا برای طعام  ر ما  هالی قریه ا ۀکرد سر  مغرب  بعد  یم و نمود ءمغرب را ادا و

افکار خود را  ای او دوباره برد در آنجا بعد تناول طعام بر  ودخ ۀ شام به خان

بیست یا    د: " مایان ازآنها کفتن را خواستیم . ان  ن نموده معاونت اوشبیا

  کدام مت جمع کرده اگر هم حکو را   مالحه   اس  و  د نیستیمزیا  ارخانه و سی

یچ معاونت  مال کند؛ لذا مایان با شما ه واند استعم نمی ته دارده رما اسلحنف

جدران با   واحمد زائی ومنگل   از آنکه طوائف د کرده نمی توانیم مگر بع

                      .   ویم"ر خدمت می ششوند البته در آنوقت حاضق شما متف

م  تر تیبات بگیری جدل  نگ و م که فوری برای جاشتیند یال خ چون ما یان       

  از راه نصیحت پیش آمده وباید با حکومت صد ما این بود که اوال  بلکه مق

ده اصالح  ر را دانسته ک ر خود ها   خان مکتوبا  مکنونات خاطبرای اما ن هللا 

شریعت   ۀدائر از  ا و خواهش کنیم پاسته از ارا خو  مه هانانظام  نین و قوا

فار خراب  ک ۀ یل ذت را به ادخال عاداسالمیه رنماید ومملکت ا ون نه یرباء غر

بر    رای اهالی قریه دانسته نمودیم ولی آنهارا ب  خود ها ۀ یاین نظر  ند. کن

که اهالی  چه یک قریه  دبطرف شان بوهم حق   و  خود اصرار نمودند  ۀفکری

  تا واند؛ت  ینم ابل حکومت حرکت کرده اد نفر شود بمقاد یا هشتتقریبا  هفتن آ

  فرحال که ما همگی پانزده ن و  ت ون اسزیادی با او معا  ۀیک عد اینکه نداند

دستگیری نمی   شانوو ا  زیادت این عدد هیچ یک قوت برای مامی شویم به  

ه  دزائی مذاکرحمضی خوانین اپیشتر با بع  نیم که مایاآنها گفت کند.  برای
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ی  قرارعهد وپیمانهاشان او که نها احوال می فرستیمم واینک برای آکرده ای

آن عیسی خان   یفردا ان می شوند یانه؟ما همدست خود ها با ۀکدؤم متعدد 

کوه سین که مرکز تاروخیل  و لک غحاجی نوروز خان را در قریه مچلغو وو

وق الذکر  نفر ف  دو ۀطاسست وسابقا  بوف احمدزائی ائغیره طوا وبازوخیل  و

  عهد و بهی خود خبر داده وفا ل وصوز ا شده بود فرستاده و  آنها مفاهمه  با

  کردیم.  ( طلب یۀ )برکیرده و هم اوشان را در قر طلب ک شانپیمان را از او

نها  آ  خیرأواین ت  یع االول تماما  به انتظار آنها گذشت هاردهم رب چ ز ور       

ی  دیگری سرگوشی مبا  خته هر کدام ف انداخوده تر باهالی قریه را زیا

دند که ملک غنی  یان کرب نموده   جعت های من مرااده ستبعد عصر فر . کردند

ای  بج دگرهوی است در چرخ ل گر ملک های احمد زائدی ۀکردخان که سر

  . ئیمی آ ر قریه مدیگر ملک ها گفتند که شب ما د  رفته و اقوام خود   ی ضبع

نصف شب ملک    ره بعدباالخ دیم بررا   اننتطار ششب ا 12الی سا عت 

کرده ام  فراموش   الالحرا فی امی شان ه اسک خان وچند نفر دیگر  تیمس

شد که خوف حکومت بر  اطوار شان معلوم می   ع ووضااز ا .  حاضر شدند 

قه  دقیچند  بعد از   . نمی خواهند با ما متفق شوند  ه ومستولی گردید ا آنه

  یا شما با آنهااست آکومت موجود ا کرحدیز عسه در گرذاکره بیان کردند کم

لحه نداریم تا مدافعه  ان هم اسایعالوتا م و   ا نه؟ د ییا  مراوده ومفاهمه کرده

ی  چه مایان نم ،نکرده ام ه هیچ یک مذاکرگفتم من با عساکر گردیز  م .کنی

  یا  متفق می بودیم و اکر ما با عساگر  خواهیم معامله بمحاربه منجر شود و 

  ۀ عسکری ۀ حال که قو ت؟ ا چیسبمعاونت شم  حاجت  ویم پسمتفق ش

کمرانی می کنند  بر شما حه ود است وبدان واسطموج  یز حکومت در گرد

قوه   وقتیکه این ، می نمایند  شریعیت را بر شما جاری ۀ فا لواحکام مخ

از شما می  ما  ی کنیم؟ باشد آیا ما نمی توانیم  بر شما حکمفرمائ بدست ما 

یک جمعیت   و  د اتفاق نمائید ده ایبقا  عهد کرکه ساقراری ه با ما خواهیم ک
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خط حرکت تا   خواهش کنیم ز حکومت ا  اوال  بطریق سلمی که  دهیتشکیل بد

سبب   نماید و  ملت اختیار کرده تبدیل ه بضد شریعت ومخالف طبعیت ک را

   . ان نگرددحدود شریعت و بربادی اهالی افغانست  خرابی 

تعدیل سیاست و  ه را سنجیدهئج محاربنتا  یقین است که حکومت وخامت      

جدال   نگ وتاج به جحشما م آن وقت ما و  در  د. را می نما ی خود ۀخلیدا

اگر   رده می باشیم و ا اداء کدمت دین مقدس اسالم رهم خ نمیشویم و 

  ذاکره میت بر گمراهی خود پافشاری داشت آنوقت با دیگر طوائف ممحکو

را بطرف    اوشانفاهمه کرده  هم م کریدرعین حال با مراکز عس ئیم و   نما

فق  ا متاجی با م جعبدالغنی خان برگد ان شن هم شجاعت  لب میکنیم و جخود 

ال عبد الغنی خان با  قرار احودر جاجی موجود است  عسکری که  ۀاست وقو

ئل  قبا  ؤساییم ر آن وقت می توان .  خود ها را تسلیم می کنند  تفق شده وم  ما

ع  رواکره شذبه م  حکومت ق نموده با د متف ا خوجدران را ب  منگل و جاجی و 

      نما ئیم . 

عهد  ن احمدزائی شکستاند  گانردسرکسردی برگی چون خونه  قری یلاها

آمده ایم خیلی  اوشان فرود  ۀینکه ما در قری ا وپیمان آنها را مالحظه کرده از 

ن اظهار می کردند  چنا کوشی نموده و  رن خود ها ساده در بیفت بخوف وبیم ا

ع  واق  مضر وجود ما برای آنها    بادایم تا منشان سفر ک  قریه ما از که باید 

ید حسن صاحب  ت سفقیر صاحب خلیفه حضرب دیگر جنا شود. از طرف 

را به   وده بودند ما قادری که در لباس ملنگی پنجال های پلنگی را مستور نم 

مت از  ید برویم زیرا حکو ند: "از اینجا با دده ومیفرموه تشویق دایترک قر

  ۀقو ن یکدر صدد فرستاد ده و گردی یه واقفرشما در این ق ودن ما  بو

مشب را از قریه خارج  ر اا را گرفتار کند، اگشمه که ما وآمد سکری برع

  با ش او  قریب محل بود ویکی از خانه بدوشان که بهمین کوهای  شده نزد

            .  یلی خوب می شود"کوه بگذرانیم خ ۀ رمغا  را در شب  رفته و ت اس
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معین   ماردن  اج کبرای تار ه ی کرا در محل   قت می خواستند مایقحلا ی ف  

هم   نداشتند وظاهرا    را پسندد ما  چون اهل قریه هم وجو . ندنکرده اند برسا 

  بدست حق  ه برای شان ضرر نرسد وخواهش کردند قریه را ترک کنیم ک

  ده و چک آمکو  ۀ در یک قریبی اسلحه  بی پول و  ند نفر یک چبود، چه  ان ش

ونت را  عاهش مخوا اهالی قریهت نموده واز مظهار نارضائی را از حکوا

خصوصا    ؛ول باید گفته شودغیر معق یکدرجه ر مضحک وتا ام  ه یک کند البت

ت از  انکار نموده و دس  د وپیمان خودبعد از آنکه قبائل کبیره از عه

     شته بودند.  ر دااونت خود ب عم

ه یک نفر از  م ک ویز کردین تجچنی االول(  عیرب  15 آن )اعنی   یادرف      

مرحوم شاه جان احمد زی    )پدر د عبدالغنی خان اجی نزرا بج ین حاضر ۀجمل

برگی(  ت )ف مذاکرا کوائ بفرستیم و غنی احمد زی »مهتمم«(  و جد اشرف 

بهمان عهد  آیا   که کنیم ممعلوای خود بر  را  او  ۀ ی اودانسته کرده نظریرا برا

لذا، عسی خان   ؟  هست یانه یده راسخ العق   و  مابت قدوپیمان خود ث 

مالقات کرده بود از برگی در  هم عبدالغنی خان را قبال  ا که ی راحمدزائ

ی از  ده وبه یکج شخاربرگی فرستاده وخود هم اراده کردیم از قریه جاجی 

                                                              مغاره های کوه پناهنده شویم .

  د وه بودندش غر بمنتهی درجه خسته وال ر ی وبارگیاسپ های سوار      

عرض کردم که  رفقاء  ور بحض  ، کن هم نبود با ما همراهی کنند.  لذامم

ر افغانی است واین پول در یک  امبلغ سه هزفی الحال   ئی ماهمگی دارا 

برای احتیاط باید این   .  ت دیق خان اسمد صتحویلی محصندوق کوچک به 

زیرا،   ددار ر ب  دو صد افغانی با خود  ۀزا دام باندهر ک کرده و را تقسیم ول پ

تر است هر کدام یک  به .  شود  حادث مییی   نمیدانیم فردا بر ما چه واقعه

ها   فشنگخیلی گران است  اخانهندوق جب صهم   اشیم وازه پول داشته ب اند
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های خواب    ر بستو بتواند   سبکبار شود ررگیاب  غکه اال کرد تقسیماید هم ب را

                                                                د.   را بر دار

برای هر   و  معهذا صندوق پول را خواسته  . تفاق نه نمودندمن ا یرفقا     

  دره ز روز را در یکی ا.  د افغانی داده واز قریه روانه شدیم نکدام چند چ

  ده طعام چاشت را مهیا رک بزخریداری رده وچند راس ی کوه بسر ب ها

د که در این  ظهار کردندند وابوا  گ صاحب با مضرت ملنح  . نمودیم 

.  کردهرا مقرر   گاه خود خیمه نام "  درخی" ائفه منگلی شخصی از ط نزدیک

ر است وهم اگر  برویم بهتت گریزان است شب را بجای او  منامبرده از حکو 

  ۀسید من بواسطینو جدران می  رای سرکردگان طعه مکتوب بد قما چنش

هی بمقابل  واهی نخواا را خ نه آ سانیده  بلکه  ای آنها رخود  بر مخلصین 

دالغنی  از عب  در این وقت با آنکه برای ما غیر .  یم  حریک می نما حکومت ت

نوشتن این    بود، یک استنادی ن  عسکریه جاجی دیگر یو قوا خان برگد 

عنوان بعضی از  بب قطعه مکتو رفته وپنج ششندیده قلم گمضر ب را  مکاتی

ب  م یک مکتودیم وهمون لیم ملنگ صاحب نوشته تس ان جدران سرکردگ

ناب سید حسن صاحب قادری نوشته  صاحب برای ج حسب خواهش ملنگ 

که   خواهد بودنسبت  بی منا   . اکنونحب تسلیم نمودمصا  لنگوبرای م

م:     ویساع بنباشصاحب را به   تعریف نقیب   

ی  س سره میخ عبدالقادر الجیالنی قدرت شضی حدهااین  جناب از اوال    

ادرشان یکی  دو بر  گی اوشان و نخا ۀ مجادل  بنا برکه  ی است باشد وعمر

بغداد بهندوستان مسا فرت کرده  سید ابراهیم از   یدیگر و سید عبد السالم 

  امیر حبیب هللا ت  علیحضرهجرت نمودند. اافغانستان به    د حسن صاحب سیو

طرف  برای مصارف شان از   فته و یک گتبر ان را شهید مقدم اوشخان 

جالل   شهر  شان در نزدیک واهش خود قرار خ  عین کرده وکومت معاش مح

برای رهایش    یده وهای پرمیوه بخش غ باآباد برایشان اراضی مزروعه و 
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حب صات پیر جناب شان بحیثی   .عمارت نمودندتین البناء م  لعۀشان یک ق

  دا کرده و به تعلیم طریقۀ ت پیشهر صاحب  به اسم نقیب  قادریه  ۀوشیخ طریق

  ت شیخبحضرخالص فوق العاده نسبت ا یک اافغانه ند.  مشغول شد  یهقادر

  بحضور الی جالل آباد  آن سبب اه از   رند.القادر جیالنی قدس سره دا عبد

چون    ودند . ملیم طریقه رانتع از اوشان  هیک عد ادت و ارنقیب صاحب 

دت وطن اصلی خود ریش  اعر قرا تر بیت شده اند در بغداد نقیب صاحب 

  به مسجد حاضر خمسه لوة ص  یارای ادهم ب یدند ورا می تراش ک خود مبار

خ آنوال پسند نکرده  یمشا جالل آباد و  ین را علمااین اوضاع شا .  نمی شدند 

مصدر   هل شان ااز مرید های جی بعض  تاعالو . نمودند  را  ادشروع انتق و

ومشایخ اسباب اعتراض   لماءع یاگردیدند که بر سته یناشا  بعضی حرکات 

یا  الل آباد متعسر  صاحب در ج ی نقیب شباروز-ۀ ارگذ ست آمد وتر بدبیش

خ  یاز دست علماء ومشاحضور امیر حبیب هللا خان شهید ب ، لذا . گردید متعذر

   :یر کردند حرنوشته وهم این فقره را ت  یت آنجا شکا

کت ملم  در وکرده   فرار  د هن ت عراق واز مملکیک مهاجر بطور  "من

غانها نسبت  دم افمی شنی  ،زیرا  نموده ام  رت رایار هجافغانستان اخت ۀاسالمی

وقات  ابه حضرت شیخ عبد القادر الجیالنی قدس سره اخالص دارند والبته 

خ  یء ومشا ااینک علم .  فغانیه براحت خواهد بود ت امملک-من در  عمر

نمی  ری گی لوها جکومت از این حمایند اگر می نمن   زیادی برراضات اعت

                               ".نمه من به هندوستان مراجعت کند اجازه بدهد ککن

افتاد   ثر ؤاد مصاحب بر اعلیحضرت موصوف زی یب نق  ۀاین شکایت نام     

خاندان  از  فر یک نتند خواسن  وشهامت افغانیت اوشان را محرک گردید و

  مجبور شوندند رده ا ن هجرت کغانستابه افکه  حضرت غوث االعظم

پناه   مت انگریزبه حکو بهندوستان واضحتر   ک کرده وترافغانستان را  

زق  الرا عالم ربانی حضرت موالنا عبدب ت مآبرای جناب فضیل  ا،لهذ  ببرند. 
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ا را  علم  یاست مت رسمیزان التحقیقات الشرعیه که   ۀآخند رئیس محکم

با    دند وبو  دارا زیادی را عتبار وخ وای رسشرقمهم در سمت  اشتند و د

د طلب کرده  ضور خوامه داشتند به حت سمت معرفت ن آ یعلما خ ویشام

خواهم  "من نمی   فرمودند: ه داد نقیب صاحب را برایشان  ۀوشکایت نام

ه   نمود  ءمملکت افغانستان بنام اسالم التجا شخصیکه بمن و نفر یک

خ  یمشا  ء و هم علماخوا نمی   فار پناه ببرد وحکومت کر شود بجبوم

ی  ممکن است که اهال .  ر گردند هومش غضصب وحسد وبتان به تعانسافغ

سب شان به  ن  ظم که ستان بگویند یکی از اوالد های حضرت غوث االعهندو

پناه گزین گردید ولی    اسالمیهمی شود به مملکت تهی حضرات اهل بیت من 

که نقیب  ورزیدند  سدح و  عداوت کینه و شان ن با اوفغانستاا یعلماخ وی امش

  به حکومت انگریز هجرت کند. ه  د از مملکت اسالمیور گردیمجب صاحب 

ن خود را از  باینده  زسمت مشرقی بنویسید که آ یید شما برای علمامی با

شد  اهم اگر برای تان معلوم ب و  قیب صاحب ساکت نمایند ن  اعتراض وانتقاد

معلوم  برای خود د  ه انیب صاحب نه نوشت قنا که  ض علماء رااعترسبب 

  موالنا حاجی عبدالرزاق رحمت ت حضر .  طالع بدهید ور من ابحض وده ونم

عرض کردند  ضرت لییت پوره واقف بودند به حضور اعاز کیف علیه کههللا 

     :ه و می کنندرداض ک نقیب صاحب اعتراسطه بر  علما به دو و: که

   ،مسهخ ة صلو یادا رای شان در مسجد ب عدم حضور  -1

، ست سنت اش که خالف تراشیدن ری   -2  

: دن ریش گفتندتراشی ئلۀ یحضرت در مس اعل  

   ارد ؟"" این چه عیب د

: که رض کردند حب عحضرت حاجی صا  

راهنمائی    رشاد وشخص فاسق قابلیت ا ق است و " مداومت این عمل فس

. " دراندار  
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یک  را نزد  خود ریشولی د نداشتند  خود شان هم ریش بلن کهاعلیحضرت 

: ندکردند فرموددن کوتاه می تراشی  

ق  شیدن قطع می کنم پس من هم فاسریش خود را نزدیک ترا هم  من "

!"  هستم  

  به حیرت فرو   ودند که در این وقت خیلیب می فرمجی صاححضرت حا     

از ادب ملوک   است  حضرت فاسق یعلا؟ اگر بگویم ب بد همرفتم که چه جوا

خالف   سق نیست کهای شما فشیدن ریش بر اتربگویم   اگر ! ودور است 

ار  وم.  قدری تأمل کرده اظهشمی  آنفة الذکر خود  ۀ انیمخالف بی مذهب و

         م:کرد

دارا می   اه نسبت بمرتکب خود حیثیت دیگر رغیر مرضیز اعمال " بعض ا

  والیت و  یدعوا اه می کنند که ریش خود را کوت  لیحضرت اگرد، اعگرد

ه  ب  آنکه ریش می تراشند و  صاحب باسید حسن لی و  ند ی نمایخت را نممشی

م  دم عوابرای مر  ستند وه خت یومش نمی شوند مدعی والیت  حاضر جماعت 

ه  بشیخ خود را ریش تراشیده  ، مریدینهمینکه  . دنماینتعلیم طریقه می 

روی شیخ را کرده  وجائز است وپی باح م  عمل ی نمایند که ایناد م بینند اعتق

  خود جواز را فهمیده درگناه و حت ابا (  منهی عنه)ب کاارت  و ترک سنت  از

االعظم ت غوث نشین حضرو جافه د را خلیصاحب که خو  پیر .  زایند افمی 

ه در مخالف  نمقتدی باشند    ع خود در اطاعت سنت رای اتباباید بمی گویند 

ست وب اخ  "  رده فرمودند:من برامیر صاحب شهید تاثیر ک ۀ ن بیانییا  ن.آ

  و  را نتراشند ،ده ریش خود  نآی سن صاحب می نویسمح رای سیدمن ب 

د  تقاان راض ویسید که از اعتبنو    ءلمابرای ع ا شم ت حاضر شوند و بجماع

ناع ورزند" امت  

ند  مر امیر صاحب شهید ریش خود را گذاشتحضرت پیر صاحب حسب ا      

ال پیر  ح  .حاجی صاحب از اعتراض دست برداشتند  ۀ شتعلماء قرار نو و
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مثل   را  ة صلو یاست ولی ادا دیوف صاحب ریش سفید بلنصاحب موص

ی کس اند و را قطعا  ترک کردهنماز  د بلکه نق بجماعت نمی نمایساب

  صاحــــــب نماز میخوانند.   ر پیین شان شهادت داده نمی تواند که  زمریدا

  ر شهرت دارند در حین حرب استقالل بقد  "که به "نقیب صاحب  این شیخ 

یک قدمی   هیچ  ف نکردند و ا برای خدمت اسالم صرقت خود رساعت و یک

بکابل   تندد گذاشرا که میدان حرب بو  آبادکه جالل لد نه برداشتند ب برای جها

فغانستان که منجر بسقوط امان هللا  ولی در انقالب اخیر ا ؛شریف آوردندت

دان  مید ن زحمت ها کشیدند باغ شان در جالل آبا شد برضد افغانستا خان

ار  نیکه سردآنها حی   کمن جواسیس.ه مقاخان نگریز ها بود وره های اطیا

سقویه  بل قوای امقب   جه( ک)  ظم حالیه(  در قریهاعخان ) صدر مشها-  محمد 

می  یب محل پیر صاحب اوقات خود را بسر قر بذل مجاهدت می نمودند و 

  لیتفص   و د مودننفرتشجیع هم معاونت  ۀ صاحب به یک کلم دند جناب پیر بر

              م:      ر اصل سخن بروید.  حال بآی در بیان انقالب میاین احوال 

شته وسپرد ملنگ صاحب  وعربی نب بزبان من مکتوب برای پیر صاح     

نزد    شان دادم از ی تیب دیگر هم نوشته برامکاطعه  ند قهمچنین چ   . ودمنم

یب  تکردند که مکا   یقه واپس آمده  اظهار چند دقبر خواسته رفتند وبعد ما 

قت یکنفر از منگل های شریر  ن وای در خود فرستادم .  هایمرید ست را بد

که یکی   نفر از مردم احمد زائی  ها دو سداشت ب یکن که " قریب همین جا س

ی معلوم  ضاع عمرگاو  از  . مدندآ داشت برای مال قات من ام ن  ( یعمرگآنها )

  از  بداند من   مالقات کردم کهرا طوری  مده لهذا او سوء آ می شد که بقصد 

  دو او و  رفقاء را با اسلحه عقب سر  ازنفر دو . اطر او واقف هستمن خ مکنو

ز  قابل اونشسته ابا الی یکی از سنگها بم ن کرده رخود معیراعقب س نفر

ز چشم زرد  پوست سب  رده شخص سفیدبنام   . ر کردمفسااو استدن ب آمسب

 دست " بر"موز بود یک طپانچه  تیکه بمقابل من نشستهدر وق  و  بود. موی 
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از کلمات او معلوم شد که   .  کرد  می دفاع حرکت  حالت هجوم وه بگرفت

ول داده بود یا  پ  ۀرا وعد  که حکومت او میدانمن   آمده.  صرف برای قتل من 

مت از  این خد ایاز در  ساند و می خواست مرا بقتل بر دش  ه خواینک

دید   راقاء استعداد رف  ولی چون  انعام شود؟  نصب برایش ومحکومت پول  

.  احمدزائی ها گفت ومراجعت کردرف  معنی بطور پیغام از ط بی  عبارت ند چ

پول   ه اسلحه و رای ما چاه می کند کبفیانه لنگ صاحب مخدر این اثناء م 

  تل رسانند ویان راهم بقافعه کنیم ما داگر م تاراج کنند و یم داشتکه  کمی

  ود کهع خرای اتباند بهیم میرساندبرای مرسل ال تیب مراینکه مکا بعوض ا 

صعب المرور را در بین    موضعیک   داده  و خبرمگی قطاع الطریق بودند ه

ها  رگ لیم گتس و بلدی کرده راه    ارا فردا تا آنج  که مابودند معین کرده  کوه ها

  نبودیم الی  سه اوشان هیچ واقف ء از این دسیرفقا  من و .  د ی درنده بنماین

    ۀخیمر  گ صاحب دشوره ملنحسب م غاره بودهنماز مغرب در همان م

  می خواستند گوشت هایی را ءحین سوار شدن رفقا   .یم رفت  "رخی منگلب"

ر است  هتگفتم ب  من    .جا بگذارند زیاد شده بودند بهمان اشت چ که از طعام

بور شده  چ کدام همراهی نکردند مجهی  . ما خود برداریبرا    این گوشت ها

ی  بودیم  رخمه دخیب را در ش . مری خود بستبراسپ سواند قطعه را چ

ز  ا      "همین حاال  احب آمده اظهار نمودند که :گ صقریب نصف شب ملن

  ب طل من فرستاده اند ومرا خانهءز را ا شخصی  نقب مران( ععالقه )جد

"من به   ه وباید برومزخمی کرد  کسی بفیر تفنگ رادر مرازیرا ب .  کرده اند 

د خود  می خواه "این شخص دم که: ض کرو عرابر  حضور رفقاء بچشم و

   حمت خواهد رسید". او خیلی ز بعد رفتن  ما  کناره کند وبرای را

کرده گفتم:  مذاکره با ملنگ صاحب قدری   
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آماده ایم، اگر ما را   ر این جا اچند نفر حسب مشوره شما دامروز م" 

ا  ادر شمان شاء هللا زخم بر دور است و  جاعت ش از بروید که  بگذارید و

                                          . خطرناک نیست"

ز  که ا ن ن ز بیا آ  که فالنه اینجا داد را آواز  هیک عاجز  نگ صاحب لم       

را از خدمت گاران  ه آلود خود گری  ۀ ساکنین همین خیمه بودند بلهج ۀجمل

زخم برادر ملنگ صاحب خیلی  صاحب معرفی کرده بیان نمود که لنگ م

  ان بحق تسلیم کرده ود یا جاشزنده ب لی حال دانم که ا نمی   . اک است خطرن

ر  حاضاالی جنازه برادر خود فقیر صاحب ب ه ت آمدم کلی بسرعیخ نم

حب رخصت  رای ملنگ صا کرد بگریه کردن همگی متفقا   ب  شروع  و  .  شوند

  وتنها ازاینجا سفرمیکنم و فرمودند که من درتاریکی شب  ینجادر ا   دادیم.

  ا د هدز کوه هادر این  و  د برسمخو ۀتا بخان ایم  مسافه بنم تمام شب قطع باید 

ند  مله بک حکسی بمن  ی من بدهید که اگرمیل تفنگ برا یک  .  است بسیار

  سه  ل تفنگ سه صدرا باالی یک میدر عین زمان چشم خود   .  مدافعه کنم 

را  تفنگ    حاح اعطایگرم کرده الجرمنی که بدست یکی از رفقاء بود  بور 

ی  برا د ماتوانیم زیرا خواده نمی دکه تفنگ را  م ایشان گفتمن بر نمودند 

 ءامند سنجار  نمود وزیاد  ح الخره الحابا  . ت داریمرفاظت خود ضروح

نگ صاحب ظاهرا   مل  ایش بخشید. داشت بر خورد   ۀمعصوم جان یک تفنگچ

یب  که ترت  یی قرار پالن ونقشه الحقیقت  خود روانه شدند وفی  ۀ بطرف خان

 ت سهبساعبعد از آن   . دما رفتن نیق وغارت کردررای قطع طداده بودند ب 

  ن پلنگا ز زیر دستتابعان ملنگ یا ا   از یبود شخص  حکه نزدیک صب ب ش

  از محل بود و حکومت  " د که:  بیک وضعیت مضطربانه اظهار نمو آمده و 

سواره را مقرر کرده که   اینک یکعده از عساکر ش شما واقف شده و با

  شما را دستگیر ه کرده وطمایان را احا راف شما وت طلوع آفتاب اط بوق

          . د"کنن
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واب چشمهای  خ از  م داکین خبر همگی را درقلق وپریشانی آورده هر ا       

اسپان را حاضر   .  مستعد گردیدیم وبرای فرار  یم خود را باز کرده نشست

م  ند نفر اقوام او هچ او و رادر یم بعبدالحل  درخی و  .  ر شدیم سوا  وده ونم

ها   شترخود را باالی  خیمه وسامان  گرفتند ورا  رار با ما یکجا راه فظاهرا  

نفر راه بلد    ه بطرف دیگر وچندبلک  ما نموده روانه شدند ولی نه بمعیت  بار 

ومریدان  ب لنگ صاح صید ما مرا در دامیکه برای   که ما با ما معین نمودند 

سامانی در   و   رس بی   نی وبا یکعالم پریشا   ند.ی کننمائد رهشان پهن کرده ان

صبح   ة صلو  ی میدانستیم بعد اداه سمتی که  ن ها وبیراهه ب دره ها وکوه  نبی

ها پیش پیش می رفتند وهمینکه آفتاب طلوع نمود  بلد هار   . روانه  شدیم

تل خاکی اشاره کرده  ک به سوی ینمایان به انگشت خود بطرف مقابل  راه

  سپرده شما را بخدا .  ویداست ه ه راه جاجی معلوم وتپن ایعد د بگفتن

یک دره تنگ وصعب المرور   ا مسافران در این وقت م در  مرخص می شویم 

د رفتن آنها هنوز نیم ساعت نگذ شته بود که از  بع   . مودینم  راه پیمائی می 

فورا باالی ما شروع   و  دهش لحه نمودارکوه چند نفر با اس قلۀ راست  طرف

رفقاء   .  میده بودپه خاکی رسین بدامن تودند در این وقت مایانم ا اری رتشبآ

چون   شدند و  کدام برای مدافعه حا ضر ر ک گفته هر گی اسپها را ت هم

ر نفرعقب یکدرخت نشسته به فیر کردن شروع نمودند.  ود هب یاد ت زدرخ

  اگر گرفتار شویم کشته  وت  طرف حکومت اساز  ما بگمان اینکه این نفری

. یم دافعه کناینست که مبهتر شویم می   

داشت وشخص شجاع  نام یر  جمنفر از رفقاء را که النها در اول یکآ     

نا  کردند  میت اورا زخت راسسبازوی د بود، نشانه گرفته ماهر  وتیر انداز 

ا از معرکه بیرون  ه خود رنمود  گریز و  ی خود جنگ مبرده با دست زخم 

  ءناس شدیم من و مشتت ی ما همگدرختها  بوهان  ۀت بواسطدراین وق .  درک

حاجی   فتیم  و رف ریکطحق آخند شهید وریدی گل  مال فضل  جان ومعصوم 
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طرفی پاشان  دام بکعبدالقادر آخند صاحب شهید یکطرف وهمچنان هر 

در هر چند   دیم وشروع کرفتن بباال ر را گرفته   نفر راه تپه ما چهار   . شدیم

ا  خت یا سنگ ردر-   ویک   شدهاستاده  خند فضل حق آال م دی گل و ری مقد

ما چون ژاله  الی با  ر می کردند از طرف مقابلساخته فی سپر  برای خود

ظاهر  ه بود بمقابل ق کردشکه تپه را سیل گلوله باری بود اتفاقا  یک ممر 

قدری آسوده گردیده   هدف شدناز   یدهن آن رسانرا در بی  خود ها .شد

ردم  ه من سر خود را بلند ک دفعیک   م . احت کردیشیده راک دراز کی خوباال

یاد بر من نمودندن یک شلیک ز تاست بمجرد سر برداشبینم چه حالت تا به    

سخن   ستگیکثرت تعب وخ ت از قیفتم در این وپشت بکه مجبور شدم باز به  

  را  الم  خود یک درد و  ۀ دفعتا  بسینبودم ، شنه تهم خیلی   و  موانستتزده نمی  

م  ردند که زخسه نفر همراهان یقین ک  .خ" گفتم  ی خواست "آده ب حس کر

                      :نه پرسیدآواز مضطربایک معصوم جان با  ءابرداشتم وسن

"رفتهسینه من را قدری درد گ ، صرف "نه  گفتم:   ؟یا زخمی شدیدآ  

ه بدهن گذاشتم  سیل روئیده بود چید ر ممر هائیکه د علف  از شدت تشنگی     

سته  هسیل برخاسته آ بعد تحت حمایت همان ممر و  شد قدری رفع تشنگی  .

همینکه ممر    و  آن رسیدیم  ۀل قه بکتا اینآهسته بطرف بلندی تپه روانه شدیم  

ریدی گل     .دند دیده شروع آتش باری را کر ما را د دزدهارسیهاء انت  سیل به

چند قدم دیگر   .  جواب داد  ا رسانیده آنها را به آتش نگ خود ربعقب یک س

عبد القادر آخند پیاده   آتش بیرون شده دیدیم که حاجی مالۀ دائراز شتهدا بر

بور  مج   . زدیم نشنید بلند صدا قدر به آواز   هر   .ن است بطرف شمال روا

یم  میخواست ملتفت شوند   م کهله به اطراف اوشان انداختییر گلو دوسه ف شده

  رد و نک  اییما باشند ولی اوشان ابدا  اعتن تمال اشاره کنیم که متنظربه دس

دزدها   طرف دیگر محاربه بین رفقاء و از  .  سیر خود را تعقیب کردند خط 

م  وانه شدیر   رف آنبطه سیاه کوچی ها را دید ۀ دور یک خیمزا   . ری بودجا
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ما    . نمائیمبا خود معاون  ورده و ت آگر ممکن باشد چند نفری بدسکه ا

                      :     مبه زبان افغانی استفسار نمودیچهار نفر نزدیک آمده 

ه هست؟" ی در خیمآیا کس"   

   : دزن از خیمه برآمده پر سی  یکنفر

ید؟" ه می خواهچ"  

  و  اند را قطع کرده ما ا راه ه م که دزدین هستیسافر"ما چند نفر م:  گفتیم

ما ئیم" س راست نده ایم دراین خیمه نفآم اینک   

اشت گفت:آن زن خیلی به بش  

 "بفر مائید" 

: وال کرد کهما س زتفنگ می آمد آن زن ا  چون هنوز آواز  وم  یداخل شد  

 "این فیر ها از کجا است؟"

: تیم فگ  

دها  از مر ینجا کسی ا گر در ا و  ما هنوز بمحاربه مشغول هستند ی"رفقا

اگر آنها را   یا ورد و ما خبر ب  ییم که رفته از رفقایدهشان پول م باشد ما برای

ه گفت:نسفاأمت  ا هستیم".     نجه ما ای ید کبریشان بگو  ه بیابدزند  

منطقه   این  و هستیم موسی خیل  ۀ ما از طائف .  نیست   ها اینجا مرداز  کسی "

ها عقب آنها   ند دزدطقه شوناخل این مشما د یما دارد وهمینکه رفقاتعلق ب

داخل  بود ه ن هفده یا هژده سالان که بسند"در این وقت یکدختر جونمی آی

.   ویت ما پرسیده برای زن مذکوره مادر خطاب کرده از  خیمه گردید و

       : کرد گل اظهارریدی 

" است شخص  "این فالن  

د : ه شنید حیرت نمومرا ک نام   

    "نجا رسیده؟از کابل ای پیاده  حا لت پای "چطور فالن شخص به این

. رده  وحکایت خود را گفتمد را کخواو معرفی  من برای ما در   
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  ادر چ ۀگوش دنز گره   .را گیره زد  چادر او  ۀخواسته گوشم جان بر معصو 

  .     ی شودمال م ت استعمحافظطلب  استعانت و ی رف افغانی بمعناعزن در 

        فت:نان بخش گیاطم  ۀآن زن بیک لهج

" دنجا کسی آمده نمی تواند ، ای شین نبا پریشا "  

 من گفتم : 

ما را بیا    یحوال رفقاا فر مرد بدست بیاید و "مراد این است که اگر یک ن

اغلب این است که رفقاء یا بقتل   . شدگ قطع تفن  ه وولگلآواز  زیرا  ،ورد

                              ده اند" ش ر اسیسیده اند یا ر

هقان را در  کدام د یند اگر ب دور ب از که رفته مر کردن را ا دختر جوادر ما

ولی   .  ود آوردخ با یکنفر را   ه بیرون رفته ومذکور  د.یاورب کشت زار دید 

کتفاء کرد بلکه  ا بعدم معاونت اهه تن شد نهمینکه از قصه واقف این شخص 

جای   خود ۀبخیم را چ" این ها را  را هم تهدید کرد که:  صفت   آن زن مردانه

    ؟" ده ایادد

ز مرد گفت : تر اآن زن به   

بشما   من حمایت شان الزم است و بر  د، و نآمد به خیمه در  آمده و " اینها 

  . دیگر آمد د مر یکنفر   و  دکمتر از زن از خیمه بر آم مرد آن  دخلی ندارد"

   : برای او گفتم 

                             مرا بیاورید" یقااحوال رفشما رفته  و ن پول میدهم " م

  ههای زیاد قبول کرد، پنج افغانی برایش دادم ک یله ح  مبرده بعد عذر ونا

بعد نیم     ه پول ها را گرفته روانه شد.ا مبردن .  رفقاء را بیاورد رفته احوال 

م که حضرت  دیداز خیمه بیرون کرده   پای اسپ را شنیده سر  زاساعت آو

ن باالی  طان جاال سلم و ر شان نان پسوعبدالح احب  صالرحمن   دموالنا عب

  ه  میک راس اسپ دیگر هم از عقب آنها بطرف خی   پ سوار وسسه راس ا

معلوم شد    ه اوشان را استقبال کردیم .شد بیرون فوری از خیمه می آیند ،  
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ی حضرت  د هاریدزد بلکه م  ربین از طرف حکومت نبودند ومحا  که این 

   . کردند غارت  ها را تفنگ   وپول  و  امان همگی س که بودند ملنگ صاحب  

" ما   که:  ها گرفته بودند بیان کردند باس شان را هم دزد ه ل حضرت موالنا ک 

  "درخی" یتیکه روا   ستند دراز عساکر حکومت همهاجمین  بگمان اینکه 

  محاربه  هر کدام عقب یک درخت نشسته و  ت ، لذاسح ایده بود صح کر

قین  ی ده،شنی  را اسپان سواری شما  ۀوصیح  زکمی آوا بعد  .  دیمشروع کر

  . در مدافعه دوام نمودیم رسیده اید وبقتل  یا  دیم شما زخمی شده اید کر

ک  ی  ی کردند وز طرف مقابل جنگ میک حصه ا  :دزدها دو حصه شده

  بر ما از پشت سرهجوم کرده و  عا را قطم عت جامر  قب خطآنها از ع ۀحص

دیم  میکر  گمان   .فائده دیده تسلیم شدیم یفعه را ب مدا ن وقت در ای . کردند

.  لباس ما شروع کردند تاراج پول وسامان و آنها بیان را اسیر نمایند ولی  ما

گ  مشاوره از طرف ملنهمه  این   ها دزدها هستند وم که ایندر اینجا دانستی 

  لا ح بهمه .  دارت کنر این دره صعب المرور آورده غدما را ه ک ود صاحب ب

  کرده رفتند و  غارت ا ها ر باخانه پول ها وتفنگ ها وج مان واهمگی س آنها 

اسپ   .  سه راس اسپ را سوار شده به اینطرف روانه شدیم، چهار نفرما 

     "م ابیبی سالم  وشما را زنده  گمان ندا شتیم  ما  عقب سرما آمد و از   چهارم

لقادر که   عبد اصاحب مال  جی ا ح ثر بودند:  قود اال  رفقاء سه نفر مف از       

ر  عیان پس، محمد   خانصدیق   -  ،شیخ  تندف دیدیم بطرف شما رما  اوشان را 

حاجی اظهار   نمودیمار  سفجود که استوم ءموالنا ؛ از رفقا می حضرت دو

وانه  ف لهوگرد ر شده بطر خان هم یک اسپ سوارصدیق " محمد   کرد که: 

  من برداشتهدر همانجا زخم  سته بود ون نشوی معیان پهل محمد  و شد

ا بیا  ر  می اوزخ  نفر رفته و   اره که چ یمدلذا، عزم کر   نتوانستم اورا بردارم" 

       . ریم و
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فرض کردیم   روید؟ جا می"ک  :شمهای گریه آلود اظهار کردمعصوم جان با چ

ی  ا خود برده مبلت  حادر این  مجروح را چه طور  نفر یک   ! ه یا فتیدرا زند او

را  همینکه شما ها   نجا نرفته اند و   آ ها هنوز از  یقین است دزد  هم یم وتوان 

د!  موالنا  شوی هاهم تلف می شما  گلوله ها می اندازند و بر شما  ینندببه  

خون غلطیده   نجا با خاک و پسرم در آنم  ا دمی !  " معصوم جان  فرمودند: 

از   ه ور خود گذ شتس، اینک از پمذارنمی گولی شما را تنها  میدهد  جان

ی  لخی  ۀبه یک لهج لمات راک نیا  کنیم؟" ر رفتاره جوذرم حال چشما نمی گ

د  ه بایحال چ .  "خوب است  مودند : اب مشوره راباز کرده فر ته ب گف رانه ثؤم

م  ه شدیده روانوار نماجی را اختیطریق ج لرای شده وگی متفق اهم "؟کرد

  و در پریشان بودند که حد نداشت خود آنقد زنبه فرحضرت موالنا نسبت 

ی  زاو چیورده برای یک نفر را از طائفه موسی خیل بد ست آ   . ق داشتند ح

خود آورده الی  خیمه را اگر زخمی باشد در  عیان  ه محمدپول دادیم که رفت

را بجاجی    ویم که اترا می فرس  شخصی   دو روز ی کند بعد وز پرستاردو ر 

ماید.  یز تدفین او را بنه باشد تجه شدشهید اگر  بیاورد و  

  راس  پنج ودیم وکوچی ها برآمدیم ما همگی هفت نفر ب  ۀ وقتیکه از خیم     

را قراری  ل ز پو وفقاء افسوس می کردند که چرا دیر سپ داشتیم در اینجا را

ه می  پی روصد   ار اقل سه چه  ل الحا !  ردیم قسیم نککه من خواهش کردم ت

سلحه دومیل  از ا .  بردیم کی از کوه ها بسر می را در یشتیم که چند شب دا

  دموجوتکه موزر  هفت  ۀ یک تفنگچ و  تفنگ ویک تفنگچه قاب دار موزر 

سه نفر   دو و  یب من پول بج  ای حفاظت ما کار می آمد. تا یکدرجه بربود که 

دیروز  هائیکه ت گوشقا  اجود شد، اتفوه م ی سی روپ بیست یا دیگر مبلغ یرفقا

                  آمد.  بودم هم بکار ود قنجغه کرده بسته سواری خمن بر اسپ 
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ما را احاطه   همگی  هراس یک حالت پر فالکت که بیم و   اب  ،الحا صل      

  م من حق محترن  دگاخوانن. شدیم ه واناجی ربطرف ج چار نا کرده بود چار 

انه  از کابل رو جلت ع ه اینطور"چرا ب ضات ذیل را بکنند: ا اعترادارند بر م

 شدیم؟  

نرفتیم؟   جدران چرا بمنگل و   

؟ مردییمان خیل حرکت نکلس ائف را بطرف طو چ  

ین  وت در ب الم قریب  لت مجروح وا بحا ان حضرت موالنا روچرا پسر ج

؟ شدیم وانهذاشته ر سنگها گ  

اء به عهد  همگی رفق ن من وهمگی بجا است ولی چواضات این اعتر    

  کدؤمبرگد عبدالغنی خان عهد  م و عتماد داشتیاحمدزائی ا  ۀئفطا  مانوپی 

باهمگی   ا ر جنگی  ۀ قلع و ته ما متفق ساخ ابا ی رججاد که قوای کرده بو

  و.   می کندم ما تسلیزینه بخو جباخانه  گ و تفن   و  پ ز قسم توربی ا سامان ح

صرف می   .  سلحه بودند ا ائفه بی این ط حاربه را نداشتیم وما عزم مهم 

خل  امذاکره دحکومت از راه  اوال  با بدست آورده  خواستیم یک جمعیت 

ن اگر معامله  درعین زما  شویم و  گار را خواست  نیناقوشده تعدیل گفتگو 

رای دفاع بل  ب  بود ود  متفق خواهما    با  سکریع ۀیک قو ، شود منجر بحرب 

  روانه شده و طرف مچلغو لذا، ب   .تعداد کافی خواهیم داشت هجوم اس برای

محمد عیان جان را که   .  د ما آنچه آم بر   آمد رسیدیم و  " برگی "  ۀی در قر

ه اشخاصیکه منهزم  کی اینکه البتی ، سبب داشت  دو    تیمشذامان حالت گبه

زخمی وقتیل    هزار هاب  می خورند  شکست  کهمی ظ عساکر من یا ندمی شو 

  این مسئله اشته نمی توانند و را برد ها ه می ماند که با خود آن در معرک آنها 

ن  معصوم جا ء دوم ارجمند ی سنا  .حادث می شود بسیار  زیاد واقع شده و 

یا    ذاریمرا تنها بگ حظه او توانستیم یک لبود که نمی   ه خت ا ب ا رد آنقدر خو
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                ک شده میگفت: ش پر اشای اعت چشم هیم هر سی کن یک آن معطل

    باید خود را بیک طرف برسانیم"    ."گرفتار می شویم 

د  شتن محمبگذا  ت نسبکه تا آخرعمر خود ها من الی حال بل ن همه عذریبا ا 

ت  ساع بهر حال بقدر دو   خود خجالت دارم. دانجزد ون  جان مرحوم عیان

بندی   دو به راه  و ز  لهوگرد بجاجی می آید ریقیکه ا وده در حد طیمه پ را

  که در بین عالقه لهوگرد وجاجی حد دوبندی یک کتل است )   .مشهور است 

"این راه  :ت گف جی نوروز سیدیم حاگفته می شود( در اینجا که رصل فا

  ال فضل مقاضی  آورد نکه او این لفظ را بزبان میه د" ومی ر وگردله  بطرف

از همین راه   انم و نمی تو کرده  زیاد از این همراهی شما  ن بام": حق گفت 

        " رومبطرف خانه  می 

من عرض   .  نیفتاد  یدمفت موالنا برایش نصیحت کردند  هرقدر حضر     

ولی  برود  ید ذارم، بگنیشده نمی توا را مانع  وقت او "در این  م که: کرد

  ۀروز در قلع  بلکه چندنرود،   ه خود نابخرا نصیحتا  می گویم که   ینقدر او ا

  . احوال ما باشد  پنهان کرده منتظر یکی از دوستان خود را  ۀقاضی بخان 

پیمان   هد و بهمان عا  ر  عبد الغنی خان جاجی رسیدیم واگرما در 

ملحق   بما  از واند ب ت می آنوقت  ود رابنمائیمخ  ۀوانستیم ادارت  افتیم و تواریاس

م، نامبرده می باید بهر جائیکه  گیر شدیا دستی  یماگر مایان فرار کرد  و دشو

  ود. گرفتار ش پنها ن کند مبا دا را   ممکن باشد خودبهر طوریکه   می تواند و 

این  .  اد هند دسخت خوا یجزا را  ه او بتالچون مامور حکومت است  و 

یک آب   یر نزدیکظهر را دز نما   .م ردیوداع ک او گفته بهم   را برای  أکیدات ت

گرسنه  همگی رفقاء    . نده بطرف جاجی رهسپار شدیموا خوار وشگان خ رو

ت  جان از من خواهش کرد یک قطعه گوشمعصوم  ءارجمندی سنا شدند و

برداریم    ها راشما نگذاشتید همگی گوشت "دیروز :تم گف من  برایش بدهم

دقیقه بهم  چند   ؟ دنمائیری می  یدا رخ  یهکقطعه گوشت را بچند روپ حال ی
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 ت ا که تقریبا  استخوان های خالی از گوشر ها گوشت ده ی کرخوش طبع

  .  یک قطعه برفقاء تقدیم کردیم   یک  ریگ بود برآورده و از خاک و  ومملو

قریه های   کی از شام را در ی ده نماز جاجی روانه ش فطر آهسته آهسته ب

بزرگ    ۀکه قری  ی خیلریه علف ق رطاینجا بدر    خواندیم زدیک آبادانی ن

  روانه شده و  است منطقه عسکری   و  ضیوقا اکم ت حسکونمحل  جاجی و 

زیز خان یکی از ملک های  عاین   .خان را پیش گرفتیم  عه ملک عزیزلراه ق

م فکر  ه د ووروز خان با ماهم عهن  توسط حاجی   ا  بقبر جاجی است وسا  معت

حرکت   چه جور ل که حاحت میکنم لص و مبا ارفته   او ۀ گفتیم بخان . ودشده ب

را  او خود  بزحمت زیاد بعد نصف شب بخانه  شب کی یتار در    . وانیمه بت کرد

دقیقه   را خبر بدهد بعد چند ت که او حاجی نوروز خان پیشتر رف .  رسانیدیم 

ل  یه صالح منگ رف قر ان سه روز می شود بط: "ملک عزیزخدکره بیان آمد

  . ضر نیست حا ته وفاست رانگریزی    دوحد داخل  که خارج حدود افغانیه و

م که چه باید  یمیکن بعد در آنجا مشوره   .  نه اوبرویم که بخا ائید شما بی ولی 

ا بروز می  هیچ یک جائی دیگر نبود که شب رچون غیر همین خانه   کرد؟

برای ما   یز خان فوری لک عز م ۀ اهلی .  ل خانه شدیم مجبورا  داخ   ، مآوردی

   کرد. بجا  ین خود جا ی مالزم م باالسپ ها را ها و  نمود طعام را   ۀ سر رشت

  حاصل گردید زیرا  ضطراب ا و  یأس یزخان برای همگی ما زیاد بودن عزاز ن 

ت با اومعرف بود که بعد عبد الغنی خان برگددر جاجی همین یک شخص 

  زبانی  خان هم  عزیز ملک  ن خود من براین رفت که اغلب گما  .  متیداش

افواه   رویاز   یم یارده بود کوانه لغنی خان ر ابد زد عن  عیسی خان که اورا 

وبخارج حدود انتظار  رفته  خانه خود را گذاشته   ما شنیده و از آمدن وام ع

م که  یشومیاب نه؟ اگر کا یا  مقصد خود کا میاب می شویم   آیا ما در . می برد

  نزد  اال  خود را بگوشه کشیده و هست ووده وپیمان ما ب هم   حلیف و نامبرده

       د. هارمیدالذمه قر ی رحکومت ب



راتخاط   

 

   137  

  ةصلو یادا  بعده بودیم خواب کرده فردا  یلی خست که خ ۀطشب را بواس        

رده بعد  نامب رسید. که عیسی خان   یمصبح نشسته با همدیگر مشوره نمود 

  وقایعی  دث وز حواا  ان مالقات کرده ودر اثناء طریقآنکه با عبد الغنی خ از

راسا    وبجاجی    ،شده فد واقانستنندگان دخوان که بر ما عارض شده و 

او  ۀ ر از خانایان غیبقا  واقف بود در جاجی من که سا عزیزخا ملک بخانه 

  " برگد :گفت  . نمودیم تفسار ده اساز نامبر .  د مآ بدیگر جا بوده نمی توانیم

که رفته به خدمت   ن گفت م رای ب نامبرده  .  دالغنی خان را مالقات کردم عب

رحمن شهید از  ا عبدالنموال س صاحب یرئ   و " عاجزررمح"حضرت صاحب  

ف آن متواری  ی واطراروز خود را در برگ 15دت کن که ممن عرض طرف 

ر  هم چند نف ره کنند منحمدزائی مذاکای  کرده درعین زمان با ملک ها

از   عالقهه ر سه این )  "بروگ"  " وآزر را در )سرخ آب(  " اشخاص معتمد 

ه می  روان(، ت اسنی خان الغدعب طن اصلیسرخ آب و مضافات لهوگرد و 

اونت شما  ای معبر  نفری جمع آوری نموده و در ممکن جا بقنمایم که از آن

شود آنوقت  شما جمع لی به اطراف مه بعد از آن که یک قو  . حاضردارند

یک  موده ن  همهافتا آن زمان با سرکردگان فوج ممن هم    بجاجی بیائید و

آن بصورت   ل از ا قبام . ما ئیمن  می  ـــــیابرای استقبال شما مه  یی  زمینه

   .  حکومت را بنمایم"  مخالفت   ی توانمفوری نم

آخر   ا همراهی را به حب با مطبعا  قارئین محترم دانستند که ملنگ صا    

ا  البته پول هائی راکه ازمحال  و  رده بف خود تشری ۀ رسانیده خودشان بخان

خود   مرید های  عیال و هل و اا ب  ر جمعی بخاط  م کرده و ـــد تقسیـدزدیدن

حضرت موالنا جالل الدین   ریفه هستند .ش ۀ یقادر ۀعالی ۀ یقول اذکار طرشغم

                                                 ماید:        رومی رحمه هللا علیه می فر

ت دسید داد پس بهر دستی نبا       آدم روی هست  لیسا ابسی با  
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صرف   .  ایده نمود ف بی  و  م را عقی  وترتیبات ما  نپالدث همگی  ن حواای     

  به و  فغانستان خارج شده از ا  مودیم:م مصلحت می نحال در دو امر به

نموده هر چه در خیال داریم  سلیم بحکومت تخود را برویم ، یا ندوستان ه

  د وباشد آمده ما هر چه آمآنوقت بر  . ت بدانانیمحکومای بره  آورد بزبان

آخند که بمنصب   لودوددا عبمال  فضائل همراه  دنزا  ن شخصی ر رعین زماد

را   من است فرستاده اویکی از مریدهای شخص  بود و  جاجی مقرر  یقضا

  . زرگ عبد الغنی خان واقف کنداصد باالت ومقازخی راتا ما   میمامور نمود 

د  ردیواقف گ ملک عزیزخان که از وجود ما بمنزل  خان  دودلودابع ضی قا

مدن شما به این  از آ بل ت کاکومنمود: "که ح رها اظماآمده    سیمه نزدسرا

  گرفتاری شما را صادرگردیز امر  یر حکومت اعالب طرف واقف شده و 

ات نموده شما را دستگیر کنند  تعقیبسیده که م امر رکرده واینک در جاجی ه

ر  لت غیبحا  یاده وخند که پای پ اجی مال عبد القادر ااب حجن وزمرا  ةالووع

عبور کند چون   گریزیانرحد رم سبندر بحدود ک  از  می خواست طبیعی  

  نمود ما مورین سرحدی او داللت بر فرار می  حالت او پساپورت نداشت و 

در استنطاق     محبوسش نمودند.آورده  عسکری   ۀبقلع را گرفتار نموده و

و  ت ا اظهارا  کرده ولی بعض ما  ومعیت شما انکار با شود خ فت از معر که

چه میدانیم   ا اگر م .  ست بوس االحال مح وفی  دهاوهام ش ب شکوک وموج

این قسم سواالت را از او  شما بودند ولی در تحقیقات صاحب با که حاجی  

روز قبل را   مگی حوادث دو ودود هعبد ال رای قاضی من ب  نکرده ایم"

                                                               فتم:گرا   رده اوحکایت ک

را بخود معلوم کنید که   الت او هم خیا وا ئید  غ نم ای برگد ابالرب  االرفته"ح

   نسبت بما چه قصد دارد؟"

مده  انه گردید که شب آاندوه رو   ک حالت پربا ی  و کرده وداع ده نامبر    

مچلغو  ر ریدی گل که از ن برادااوجمعه گل خ تن بعد از رف .  ب بیاورد واج
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  ن سرماای واقف شده در  ث ناگوار از حواد  مده وآ یری ما احوال گ ایبر

با او مالقات   را نزد خود خواسته و  دهنامبر .  گردیدبجاجی آمده بود واصل 

ان بود، لهذا  انست غبر آمدن از خاک اف رفقاء به   قت فکر یه اکثردر آنو .  مدکر

                                                                    :م ول داده گفتپ ی او را چیز

 ؟ت آیا زنده هس  که احوال بگیرد مد عیان جان ندی محاز ار جم اوال  رفته و  

  اینکه شهید شده و   یاخود آورده اند   ۀخیمرا ب او ده رکوچی ها انسانیت کآیا 

  ؛را بنماید اوری پرستا ۀ ؟ در صورتیکه زنده باشد سرشتکرده اند دفن ار  او

  و بودن ما خبر بدهد  از زندهما  ۀل ئابرای ع   رفته وآن بکابل  بعد از 

رف سرحد انگریزی  بط  ه کوه هاهمگی امشب از راوید که مایان شان بگبرای

ن  اخالل که همیشه از استخویک دندان   و  . داریدطر جمع خا امیرویم شم 

خالل   که این دندان ادمعه گل دبجیب خود می گذاشتم برای جم غ ساخته و مر

من   ۀ برای جناب خاله صاحبیات من  انی حشن  میشناسند طور خاندان من  را

بدانند که   حاصل گردد و-نان  ی تا اطم  ،دارند بسپارید خوابگاه سکونت که در 

                        قا الی حال زنده هستیم. دیگر رف وم جان و معص  ی ناوس نم

یک  هم با  را (8219هفتۀ اول سپتمبر ) االول شهر ربیع  18شب شنبه       

با ملک احمد  اثناء در این  ملک عزیزخان بودیم و   ۀر خاند  عالم پریشانی

رده  ت کاقحاجی نوروز مال  ۀ جاجی بود ذریع ۀطائف ؤسایه یکی از رشاه ک

از  عبدالودود خان   قاضی عشاء ةهم بعد صلو نامبرده استعانت نمودیم و از 

نی نقد از  فغالغ صد او مب  هاکپوش چیزی لباس .  آمد خان نزد برگد عبدالغنی 

        : کهه اظهار کرد د آورداز طرف خو ی خان و چیزی لباس بدالغنعف طر

  هیچ با شما حب اص  گدن فرصت برصاحب مصلحت کردیم در ای برگد " ما و 

  ه ییقو یکبا شما   د وی ترسمشده نمی تواند چه از حکومت   قسم همفکر

  ینده می توانند ا ا شما کرونتیکه بآخرین معا  .  ایند تناد نمبدان اس  کهنیست 

ایام اهالی   در این ه شوید(.  ) روان که کوتاه است  بال طریق جاز  کهاست 



راتخاط   

 

   140  

مردم  اینک از  .  دمی کنن عجم رفته و)جلغوزه( جی همه روزه در کوه ها جا

  شما را با خوداز طلوع فجر  بله فردا قایم ک جاجی چند نفر را حاضر کرده 

هم راقبت مت این طریق را تح ة  عالو برساند وبسرحد انگریزی   وگرفته  

  ت کد ازحدود مملین مزاحمت می توانبدو  و  خیلی بسهولت  نگرفته ایم و 

خارج شوید".  افغانیه   

        تم :فگ دهخص کررا مر او  لباس را از نامبرده گرفته و  و  پول         

سب معاهدات ما  ئید حبگوم ما را رسانیده خان سالبرکد عبد الغنی   "برای

ردن  ار ک حال که شما برای فر!  ودیموار نب امید از شما   له را اماین قسم مع

این   یدر ازا ،یم برسانملکت را بخارج م  معاونت می کنید تا زنده خود  ما

که فردا   اغلبا   صلحت میکنیم و مشب م ا مایان  ئیم و   - معاونت تشکر می نما 

  ۀمینکه از نزد من بطرف خان اه خان هاحمد شملک  کرد"  خواهیم  مسا فرت 

  محل  ز هنوز اکه  ا برای حاکم آن ج حکومت رفته و کز  مرب فت راسا  خود ر

ملک   ۀ انفالن اشخاص بخ  "  : ود اخبار نمود کهواقف نب پنهان شدن ما 

شما دادم  را به   ان ش وجود  اینک من آمده راپور هستند و پنهان عزیزخان 

بود:   چیز واخبار د این از ه مد شاقصد احم اقدام کنید". نها رفتاری آکه در گ   

و گفته می  ردست ابل سهم چشم او  نیدن برای ملک عزیز که ضرر رسا    -1

 شود . 

شب  تمام  . ر تسلیم (دن به انعام، )قرا نائل ش رای حکومت وخدمت ب  -2

موالنا  وحضرت  رای من   هباالخر   . مشوره می نمودیم  اب نکرده وخو

  نمی کنیم و ت فرار ج مملکربخا  کهگرفت  رارقبه این  الشهیددالرحمن عب

انیه تسلیم می  مت افغبحکو  کردیم بلکه خود راریز ملتجی نمی بحکومت انگ 

 مال معصوم جان و یاجمندان سنخصوصا  ار رفقا و  رگدی.  نمائیم

  ندوستانه نۀ روا جان با همان نفری جاجی بوقت طلوع فجر ن حنابدالع

ضرت موالیم  ر که ح اتیو  کا ۀدرعالق یک انگریزول بخاعد از دخب شوند و 
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م با  ینها ها  ، ندت آنجاه اقامت داراز پنج سال اس ورالمشایخ( صاحب ن)

م مارا رسا نیده  رفته سال  شان لطان جان بحضورمال س  حاجی نوروزخان و

در این   مودیم" ننفر خود را فدای شریعت اسالم   "مادو   :که  عرض کنند

واری که  وتل نص بوش  پ ی ت را باالراین عبا اشته وم را بردقلوقت من 

 موجود بود نوشتم:   

  میالدی(  1928ول سپتمبر تۀ اهف) ول شهر ربیع اال 18" در شب شنبه      

  ای ور  نینچ خان  زیزملک ع  ۀجاجی به خان ۀی خیل مرکز عالقعل  یۀقر در

     تروی و  خود فکر ۀ عروضم احوال ه بت ب نس  رای خود ها داده ومشوره ب 

عبد الغنی خان بطرف   گد بر ۀ مشور اگر حسب  کهودیم نم   فکر و اندیشه()

هلکه نجات داده می باشیم  م ت از مان برویم البته جان خود را بسالندوسته

  ت کومح  است چه سیخیلی با احترام زندگانی می کنیم،  هندوستان در  و

  او  طری پریشان کردن خابرا و ت اس خراب با امان هللا خان  انگریز نسبت 

د  هم بحضور برادرعینی خو و  . کنند فاظت می ا براحت حان رگریز ها مای ان

  شتانده منتظر مقدرات وذگ د راهنرت نورالمشایخ صاحب ایام اقامت حض

  را  دوخ یه که مان یقین است حکومت ا  می باشیم  و  ها خودهای  دپیش آم

زحمت   بازماندگان ما   و ال اطف و  هعائل قانونی میداند برای  یک حکومت 

  ننگین   حیات خیلی بی شرفانه و  ی وزند گاناما این   . ندذیت نمی رساوا

  گفت که حضرت   ندهند خواه سلمینم ، اهالی افغانستان و اد بود زیرخواه

  و  رعو ب م شانسه ارئیس تمیز قاضی مال عبدالرحمن خان ک  ا عمل وعالم ب 

یه  انشین حضرات مجددکه ج بلحب کات صاحضر وآفاق است  ۀ تقوی شهر

افغانستان    نگریز دشمن اسالم وحکومت ا خود را ب و  هفرار نمود ، هستند

این قسم حیات بی شرف را    د. ین شدنگز  از اسالم به کفر پناه  ردند وسلیم ک ت

نیم  ک ملیه تسنی ما اگر خود را بحکومت ا خیلی دشوار است ول کردن تحم

ل  ما بکاب   ۀدوستان وعائل  و  اقوام ی ا همگری مست که بمجرد گرفتایقین ا
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ی  م ۀ بیدادبکابل برسیم هدف گلول  همینکه خود ما  ند وومحبوس می ش

  لذا، ما دو  .  با فخر است  وشرف   ا ب   لکن، این موت منتهی درجه  . مگردی

  منالرحبدع و دق المجددی مشهور به حضرت صاحب کا بل محمد صانفر 

ارج  از رفتن بخ  وده وار نمتیرا اخشرف این مرگ با  ،  احب هور بمال صمش

                    .  سلیم می کنیم" حکومت تخود را به  ا نظر کرده فردصرف  

ء نمودند بعد از  هم امضا والنات محضرنوشته امضاء کردم   این رای را     

واجد   د هاور خان را د یک قسم اطمن وا نموده  سفر رفقاء ر ۀرشت  سر آن

برای  و بیدار شدیم خواب که از  فجر  قبل طلوع .  کردیم  شده خواب 

اینجا   ده گفتند که اگر مایان ازل نکروند قبوکه روانه شگفتیم  رجمندان ا

  .  رسید محبوس می گردیم سرحد نا ب  یم ودشویم که گرفتار خواهد ش بیرون

یم هر چه  ا باشیکجشما   ست که با این ا د بهتر وتر می ش بد  وقت حالت ماآن

نه شوند زیرا  آنها روا ی کردیم که  قدرسعهر  . شدبا   آمدهبر شما آمد برما هم 

ان  شان در خاند هم هر دو نفر بیست سال و   بسن ون جوان  ردو نفر شاه

بنما    را  ها  شقت حبس وغیره چیز تحمل م  توانند نمی خود عزیز هستند و 

تنها حاجی   .  رد ول نکقب  تن را جان هم رفمال سلطان  و  ل نکردندیند قبو

شما یک    ا با که اگر مهار نمودند گل اظ ریدی   وسی خان  عی نوروز خان و

ن است  ما ها را ممکش ر مجازات برایما نیست ون دیگاز کشت باشیم غیر جا

ف خارج روانه می شویم.  بطر مالذا  یند.محبوس نما   

ن گفتم: برای شا  

                                                      "خیلی خوب است".

اول  پایان بخش   
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ق المجددی حمد صادحضرت م نامۀ  

رجۀ وقت خان زکریا وزیر خا حمدم ض ی فیبرا  

افغانستان  در  
 

جال آقاعالیقدر  مآب  خلت  امور  وزیر  خان  محمد  فیض  دی  مجدۀارجه  !      ام 

                                                                         

اد برسد، ولی  زحمت زیلی بر من اب عااشتم که از شدت محبت جنن د گما 

یقینم حاصل    ب شوم.  حالتاذلت پر ازه که به خالب حقارت و نداین ابه    نه

     ل است!                    سم قاتکه محبت اهل دنیا برای فقراء مسکین  دش

شۀ  چرا گو  ا اعتراض کنم بر خود باید نفرین نمایم کهپیش از آنکه بشم     

ختاری  م یر وز  امبن در ملک بیگانه  دادم و را از دست خود   فقر و قناعت 

خوراکه و    کماه است که مصارفاز مدت یم.  ار ساختبذلت و خواری گرفت

  می  و هفت روز  رض تکمیل شدهی به قته همگپطرول موتر و تکت پوس

مور  اد بهم می رسد.  نمیدانم به نسبت اولیاء اآنهم به عسرت زی شود که

شتۀ  ز گذا  . نندفضیحت می رسا مرا به بودم که حال انده لیه چه اذیت رسحا

واهم  ت رذیله نخ پیرامون آن عاداآینده ابدا   هائب شداعمال ناشایستۀ خود ت 

ریبا   ماه تق سه شود.  مدت ناذیتم کوشش  ده عقب ده آینگشت.  معافم نمو

تان  ا برای که ذریعۀ مکتوب و تلگراف همگی کوایف خود رمنقضی شده 

مکتوب  (  . )..  ریخه بر آن در تاو عالو پول خواستم   نوشتهبطور رسمی 

   ت خود ملتفت ساختم.ا را به حالم ته،  شخصوصی غیر رسمی نوش

محسوس    ان در قلب شمفغان مریاد و ه هیچ یک تأثیری از فمتاسفان

                      حکایت ذیل را به گوش هوشم رسانید: خودم  د و قلب ردینگ

                                

                                               ینعرفابطور نمایش حکایت 
: ولا س مجل  

خصوصی    ور منزل دوم اطاق کوتی استف شرقی در وزارت خارجه به طر

و  شود   ی اق باز مظهر، دروازه اطب به ساعت چهار بعد از یر صاحوز

یگردد! با یک پاکت وارد ماوراق  مدیر    

وزیر صاحب:    -  

ادی؟تکلیف دن وقت تفریح مرا در ایرسیده که   ز کجاآقا باز مکتوب ا  -  

احب: یر صمد  
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  قیم مصر تازه رسیده ونی مافغا ار توب خصوصی از از وزیر مختیک مک   -

  تم بهسخوا  ود بنا بر عدم فرصت پاکت لفظ خصوصی نوشته ب ر چون در س

بدهم.  شما گزارش  مالحظۀ  

صاحب: وزیر    

آوردید.  حال  م می که می آمد اشما هم زور آور هستید می ماندید فرد    -

اشته در عرض راه یا در  ب خود گذیده در ج ست بوب اارم.  خفرصت ند

  باز آقای محمد صادق جانا میداند م.  دگر چیزی نیست؟  خدانه میخونخا

مقام  یکند که به  وز هم خیال مود.  هن اهد بوخ چه چتیات نوشته کرده

کر کن  دری فی او بگو قارتی است و بر من حاکم است.  نی بابا! برحض

ه ما بشما احتیاج  آن وقتیک (.  رفت ماندقی نو آن سا)آن قدح بشکست 

قربان(. هنوز هم  غازی را  محتاج هستید.  )چشم تو ما حال ش   داشتیم.

                                                احب بخواب خرگوش است. حضرت ص

را   صاحب شته، مدیر  ذاگرفته به جیب خود گ وب را وزیر صاحب مکت 

مایند: طب فرموده می فر مخا  

    یا نه؟ است   بکشیم! نصوارت خوب  ه نصوارا کاو بیادر بی   -

    مدیر صاحب:    -

  ست. نصوار ا   پشاور رسیده خیلی خوب ازه از ر تا بوتل نصوبلی یک  

                کنیم.نصف می  رده مالحظه کنید.  اگر پسند شما شود،مهربانی ک

مالحظه  ار راصویار به دقت ن سر را گرفته بطی نصواب قوزیر صاح 

                                                    ی فرمایند: نموده، م

.   می شود  یم معلومنگش خوب است.  به دست هم مالصاحب!  ر   مدیر   -

                                   ؟ هست یا نه باش ببینم تیز هم

           د: نصوار می کشن  دیگر گذاشتها بر یکها ر این را گفته، پای 

ا برایم  خو خوب است.  نیم آنرنصوارش ستی مدیر صاحب، برا په په     - 

                            م قدری در قطی من بینداز!قطی خود هرست! حال از بف

جای  نصف نموده ب  ای خود رصوار قطخواسته ن احب به تعظیم بر دیر صم

ند و وزیر صاحب واز میکن« آاین ضمن» تولۀ انجینشینند.  در  ود می خ

   . اق می برایند و پرده می افتدگرفته از اط  ال پوش خود را با

 مجلس دوم: 

د، به  آئیی مشرق می سرک که به طرف  دان از طرفذر باغعلیمرگر د     

د که آخر سرک به  ال میرواه به طرف شمارسیده، یک رعیدگاه ن جد مس

ست مگر  یچکس نیزه هاحب منتهی می گردد.  به دهن دروا ص زیر دروازۀ و

گوار خود نشسته و چند  ر بزرصول حضرت پدحمد جان که منتظر و نیاز ا

ن  د جامنیاز احهستند.  دفعتا   فالنۀ خود شغول بازی طمم نفر اطفال دیگر ه

نه میگوید:  شنیده مضطرباگادی را نگ صدای ز   
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دای زنگ گادی شناختم!  بعد چند  ص از  والد آقا جانم آمد.  بخدا" اونه 

و   ی کشدشنگ او را مب که یک اسپ کرنگ قانکۀ وزیر صاحگادی ت  قیقهد

    مایند آمده می فرصاحب فرود   رزیخیلی مستی هم میکند، میرسد و آقای و

ادی؟ یستا طور نیاز جان بچیم چ   -  

  گ بیگی شما را شناخته دا از دور زندم.  بخا بووهللا آقا جان ماطل شم   -

انم آمد! قا جگفتم که آ  

نه؟  یارحمته هللا هست   بسیار مانده شدیم. روز بیا بچیم که بریم خانه.  ام    -  

جان کاکایم    انۀ یارن ها از خ ه مهمامیکنه کی ره اوپاشسرای   بلی، روی   -

                                                               می آیند. 

روز خود حیران هستیم. تنخواه ما  ود به اند. خمهمانها هم دیوانه شد   -

ش.  خوب  بک   اا رانه ، حال بیا غم مهم خود ما را نمیکند ن خشککفایت نا

  د را بکشم.  باز سرشتۀریشی خوریم این دیا که بیم؟  ب کن ی آیند چال که مح

                           نها را می کنیم. هما م

ده به خانۀ سمت جنوب  اخل حویلی شاک دوزیر صاحب با حالت غضبن

                                       آمده آواز می دهند:  شرقی در 

  م برا حال جانند؟  از صبح ت ک  جانم دورا را از ین بال هست که ا" کسی ه 

گمان  انیم.  مردم  ه نمیتوآورددرست بدست  آخر هم یک لقمه نان   د.مآ

اعلیحضرت بسیار   است و بحضور  ارجهمیکنند که فیض محمد وزیر خ

ود.  خرج  شا نمی جیبش پید به کون  خبر ندارند که یک پیسه معتبر است.  

            .  انها می آیند"همه بخیر م وز یکدفعبود که ر ره شده ه خوب پو خان

  ی وزیر صاحب را گرفته باالی چوکییشآمده، در ال شخصی ین حدر ا  

شوند که برای ادای   صاحب به چابکی داخل حمام میگذارد و وزیر  می

  د.  بعدار دارنو شب هم کوقت تنگ است  زیرا   و بسازند؛ة عصر وضصلو

انهای عزیز  همم  دورو  گری آمده وزیر صاحب را از، شخص دینیم ساعت 

شانی  یاتمام نرسیده، پب  مقررۀ شانوظایف   ب کهر میدهد.  وزیر صاحخب

و چند نفر است؟   )اُم اُم( می پرسد که کیست  ده، به اشارۀ  نموخود را ترش 

                                                                  میگوید: ارد شده شخص و 

قات  ی مالدۀ سلطانجان هم براه اند و خانوادآم یهمگ از خانۀ یار جان آقا    -

   .  داالن کالن پُر است.ندها آمده ا آن

  یند:قطع نموده می فرما کان داده وظیفۀ خود را صاحب سر خود را ت وزیر  

و کالن    گی خورده همآروسی است یا ختنه سوری کشده.   یوانه مردم د  - 

                                           ده اند؟  بیا حال پوره کن!آم

یسه بده که میوۀ  رم است.  پیم؟  شد برای شان چه بگول که آمده انا ح  -

  خود  در خانۀ  م که بازان از بازار بخرشبرایزه  تازه و فالوده و خربو 

پیاله چای حرام اگه یک   نۀ وزیر خارجه رفتیم بغیر یک که خا  دمیخواننلغاز

          !است  دمعجب سخت آ  م.دانه انگور خورده باشی تلیم خربوزه یا یک 
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د  ما خو از خانۀ خوش نیست،ر  ال ما وشما خب حال اگر کسی دیگر از ح  -

که  برایشان بخر ولی اگر بگویی  ه داری، وقچه پیسدر صند اگر رید. خبر دا 

یزی  یبهایم.  خوب بپال که چدر جیب من چیزی هست اونه، تو و اونه ج

یب خود را  جگر، روز به وقت دیا هر  زانه ندارم تخه زارت کهست؟  در و

م. روپیه کرده خانه بیای  پر  

  ای وزیریب هج میرود و  االپوش وزیر صاحب طرف بب شده شخص وارد

کت سر بسته و چند کاغد  اشی میکند؛ مگر بغیر یک پدقت تال به صاحب را 

ه  تگرفود  پاکت را بدست خ  ر موجود کرده نمیتواند.پاره پاره چیز دیگ 

                                             ید:تاب کرده میگو صاحب پربطرف وزیر  

سه  ا.  بغیر همین یک پاکت و ک من نیزدیکنه که ن صدا می  دور ازجیبت   -

                       چ چیز یافته باشم.  چهار توته کاغذ های چرک، وهللا اگر هی

ه جیب  ت که بت ضروری اسم پاکداه کلبت بده پاکت را ببینم از کیست.  ا    -

                                                 رفته؟ و یادم اندهم نم

پول می ایستد  صاحب داده منتظر جواب   شخص وارد شده پاکت را به وزیر

ها آشفته شده لفظ حالت شان به آمدن مهمان صاحب از بسکه  رزی ولی  و 

       :می فرمایندآنشخص  برای ده  خصوصی را ضروری خوانده متوحش ش

رده هرچه میگویی  قرض ک از دکان سه روپیه گو که هللا را ب رحمت    -

دهی!  بان که این کاغذ ر بآزا بخدا اگر باز مره   ورهت   رایت بیاورد.ب

جیب من یادم رفته!    جا آمده که بهضروری نمیدانم از ک  

  یش ت براهدایه را خواستآمده رحمت هللا   زه بروادر  شخص مذکور از

                                                  فتد..می ا ده میدهد.  پر

 جلسۀ سوم: 

و یک بوتل  ه  برهنیک شخص معتبر نشسته سرش اطاق خصوصی  رد

ست دارد که عنوان و  ت.  یک پاکت بدنصوار بینی پهلوی خود گذاشته اس

  را مرسل اسم   عی میکندکند.  و هر قدر سحظه میت مالمرسل آنرا بدق

کثرت   ف لفظ خصوصی را از.  صربد خط است   را بسیارند زیوا خوانده نمیت

می   خود فتتاح پاکت مینماید و باده شروع به اناضطراب ضروری خوا 

              گوید: 

         ؟ بگذار بعد طعام شب میخوانم.  خط خراب از کیست خدا میداند این    -

      فرمایند:ه می و باز فکر کرد 

جاست؟ می باید همین حاال  باشد و از کد مقص آیا چه ،خوب ضروری   - 

سوول  شانه ما جل مبادا کدام احوال مهم باشد و بحضور خد  نمایم.   همطالع

             ؟ کرده امن ود را فۀ خ شوم که چرا ایفای وظی

یک شخص وظیفه    یلیحب خآقای وزیر صا ند که دقت کن ئین خوب قار

   نکرده اند. سل تکاهیچگاه در وظیفۀ خود   د وزحمتکش هستن و شناس 

و اگر کدام کار متعلق آن    ی مطالعههمه مکاتیب عادی را بصورت فور
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ی  ورب ضرآنکه مکتونمایند؛ چه جای   یجرا م رعت امکتوب باشد بس

یرا  نند زواخوانده نمی تمرسل را اسم اتفاقات زیر صاحب از حسن د.   وشبا

اکت سر  ، پمطالعه صادق مجددی است، قبل از از طرف محمد   اگر بدانند که

ست می اندازند تا اصل پاکت  ن جاری اشا ه را به نهریکه در داخل منزلبست

ی  ر )یعنمر احبح واج ه بحر محیط رسیده و توسط امب  کته و کل از راه پشاور 

به رود نیل  آنجا ز دیترانه( و اابیض )م بحر سویس( بهاز طریق کانال 

قاهره(،  واقع مصر )یه  افغان  رود نیل در دارالسفارۀ   دد و از طریقرواصل گ

مختار صاحب برسد؛ زیرا محل سفارت  ای وزیر آق واپس و محفوظا  بدست 

واب  وصول ج نتظر م  روزهاقع و آقای وزیر مختار همه  و  نیلکنار  هم در 

ه می کنند.  به  نظار ته نظر دقت گرف  ل را زیرح نیق آب، سطبوده، از طری

ب را  موده، مکتوح نت مفتوصاحب پاکت را خیلی بسرع ال آقای وزیر حهر

سر مبارک خود را آهسته آهسته   نمایند ومی  بدست خود گرفته مطالعه  

خود   یلبها ی بااله گاهی انگشت سبابۀ خود را گاهر هند وحرکت می د

به نصف  کتوب م وند.  همینکهتوب می شت مکقیق ملتفذاشته و به نظر دگ

ادق  د صلی محم مکتوب خصوصی از مصر ارساانند که این دمی رسد، می

                                   ایند: فرمی است.  خیلی غضبناک شده می المجدد

که از کدام کس  ان شدم ن حیر م است.خوب خوب این مکتوب حضرت   -

د! خوب  شیان گویی کرده با انم هذده خواندن؟  میه حاجت ب چ  اهد بود؟ خو

    چه نوشته؟ بخوانم  ال که تقدیری برابر شده،است ح

    :وشته شدهدر آن ن  عبارت  این  نند که ود گرفته میخواست خب را بدتومک 

                 

وب مکت  
زیر صاحب! آب وجاللت م قدریلاع  

ب حس میکنم.  آیا چرا؟  بلی  سخت هیجان و اضطرا واس خودمروز در حا

  ر فق اصیۀحرص تبدیل نموده از مرتبۀ ق برنج  از سخافت عقل گنج قناعت را 

ه خیال  قبول کردم ب مختاری را نیۀ وزیر نموده رتبۀ داخود تنزل  موروثی 

لی  ن بنمایم.  و ستازم افغانم و وطن عزیاسال ه و ملت عمینکه خدمتی بجا ا

عوایق بسیار است و رقباء در هر کنج و  این خدمت موانع و  م که در ندانست

ۀ  نیم کاس ارت ۀ وز نتقام( و محبان همگی زیر کاسار )اکنار منتظر اخذ ث

اینست  ک هستم.  لک طرق مهال ا بیخبرانه سند و من پنهان کرده ا   حقارت را

نستم که  کشف شد و دا من  غامضه برماه، اسرار  هشت  انقضای ز اکه بعد 

به مکنونات خاطر سیاسیون حاضره علم  وتدبر میخواهد تا   یلی فکر خ

ز  وزارت ا عیندر  را جل شانه شکر گذارم که مراخدا  حاصل نمود.  باز هم

هللا و   امی صلی  ول حضرت بنیقانید وسّر مطلع گردفقر و قناعت  علو مقام

ف  ر من مکشومن طمع( را بذل  من قنع  فرمایند )عز  ه می لم را کس علیه و

هانم که مرا از این مهلکه نجات داده، آینده به  از حضرت الهی خوا  ساخت.
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ز مدعای  ا ول انجامید و طسخن ب   د محفوط و مصؤنم داراد.لۀ خوحفظ کام

نساخته  ین ضایع ده از اا را زیااوقات شم آنست که بهتر   دور شدم. اصلی 

     عا بپردازم:مداصل  به

که   مودید یم داده وعده فراز کابل که می آمدم، بودجۀ شش ماهه را برا     

من    ان می فرستم.واهید برایتودجه بخدر بهر قراف شما برسد همینکه تلگ

شدم.  اموریت ر محل مقین رهسپاله و متعلعائ ی با یکعده ازرامید وا هم به

به نسبت من یک فکر  یله  جل که وزارت  گذشت خاطرم می ب همه وقت  ولی 

دم در  ریه قایام نتایج آن فک  مخصوصه یی دارد و همان بود که در این

سم، یک فلس به  را می نویمکتوب  این   که هور گذاشت.  حاالعرصۀ ظ

  مامورینمستخدمین و است که ماه    ونیست و از د  تاری موجودوزارت مخ

ه آیندۀ  و ماه د مستشار ک اند؛ مگر ع، ص ه را نگرفتت معاش خود وزار

  ه نمیشد مجادله می خود را هم تصرف شده اند.  زیرا اگر برایشان داد

  ستاده شد، حالی ن لفا  فره نقل آاو کن و ز جواب و سوال مند؛ چنانچه انمود

صدمه    ک نفر چقدرتحقیر یاسطۀ  ور کنید که به حال فک .  می شوید

ت )فالنی  اس  عوامزبان زد   نا مثالی کههما د شده.  حکومت وار شئونات ب

(  مستهام )سرگشته برای یک اشپش پوستینی را سوختاند(، نقد حال این

اشد. میب  

                                 دور نشوم: از موضوع 

                                     ت.گذشبدون احتفال   لجشن استقال   -1

اره هم ذرد و افتتاح دار السفی گم احتفال ن بغیر ن نجات وطجش  -2

 ضرورت است که زیرا  فغانی باشد نشده؛بطوریکه شایان یک حکومت ا

علم  ا خواسته شوند تا و سفرود و وزرا  داده ش رتیب یک جشن افتتاحیه ت 

اروپا و  ی مصر که نقطۀ وصول  هوا اولین بار در  افغانیه برای حکومت 

         آید.  اهتزاز آسیاست در

ر  د حکومتین افغانیه و مص ور اتحاجۀ اینجا مذاکره در امخارزیر با و   -3

کندریه  ن اساسکندریه هست و رفتحکومت مصر در زیرا جاری نگردیده، 

          شته! خود عنقا مغرب گد و آن پول میخواه

د و جمود گرفتار  خمومصر به یک حالت  ی مقیمۀتاری افغانمخ وزارت    -4

واقع  د مظاهره نماید و از مخو طاران همقد در سلک می توانست که نا

خود را به    مکتوب آخرین اینک بر این مجبور شده تفادۀ مفید گردد.  بنا اس

این   اهم که زیاد ازده را می خوه ماهۀ آیننُ صارف  ه پول مانیدانتها رس

  ارند.را بیش از این ند افالس  خدمین تواناییدارم و مستگی را نگرسن ت طاق

                                                         ب، جاللت مآ حضرت  

ۀ خود  سوران مکتوب جاین خود را تقدیم نموده از  ات فائقۀ حترام خاتمه ا در

پسر  به دیدۀ وشنه خود را  گ و )شکم یرا مجبور هستم یخواهم، زمعافی م   
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                        ثل مشهور است.میزند( که م 

یق المجددصاد  محمد  

دور انداخته، می  شده کاغذ را بآشفته   صاحب دفعتا   زیرآقای و            

که از  د!  ایننوشته، باور نکر فتم که چتیات گراق برای مدیر او  -  :فرمایند

ه هللا از دکان  رحمتنها  ی مهماز براامرو  دارد کهمن پیسه میخواهد.  خبر ن

یض  که ف ت دیوانه شده فکر نمی کند.  البته حضردقرض کرسه روپیه 

ند.   انه کدر مصر برایشما روند که ز کجا کجه اخود در مانده و روز مد ب مح

یدهد، کفایت  برایش م تحقاق بنام معاش  کومت بدون اسحی را که مبلغ گزاف

مرای این عقل و  ان هقرب شمت راخواهد؟  چیاز من م او را نمی کند که 

ن.  کی  خرج ک موجود است شیر واری  ۀ حکومت نزدت نبا خزا تمیز!  با

د  قراض اسمی فیض محموب استابل مکتتا کرفته که از مصر ا گت تردس

                                                                 ز می نویسی؟!عاج

ویا عارض را در  .  گمیز ان غضب آد به سخننع میکنجناب وزیر هی شرو

ه می  یند.  پردفرما موده با او مقابله میخود حاضر ن بحضور   عالم خیال

                                                   .. فتدا

جلس چهارم: م  

ردیده اظهار می  اق گز شده، شخصی وارد اطوزیر صاحب با  زۀ اطاق دروا

                                                                  نماید:

ه یکنیم  بلکده بود؛ قرض ندا روپیهزار آمد.  دکاندار سه  از بارحمته هللا    -

  ه که خر خراب گنده آورد ایته هللا هم یک میوه هو رحم ده بود ه داروپی

وه ها را شسته، پاک کرده در  ه مینا عالجی خودم نشست  نمیخورد.  از

                    نتظر هستند که بیائید. ی م همگ  شان بردم.ده براینها ما پشقاب 

ای  ونمی دانم ه  ته؟ چه نوشمصر زار از ورباخبر نداری که حضرت ش  -

    دیده؟ گر ض دیوانگی برایش عارض ر نشده یا مراو سازگمصر به مزاج ا 

                                                           شخص چه نوشته؟ آن  - 

کن.  خبر   ول روان م پخرج هستبی   سته که در مصرز من قرض خواا -

  ز دکان قرض خواستم، ه ایمانها سه روپهارف م که امروز برای مص نداره

                   بدبخت دکاندار یکنیم روپیه داد.

                                    شده می گوید:  رد متحیرشخص تازه وا

خن  یک سوهللا  رض میخواهد؟ا کاغذ نوشته قنام شم مصر ب عجب، از    -

                                                       است.خنده آور 

حک است.  ببین کاغذیکه برای من نوشته! مض  خیلی بلی، هم   -  

، فرق  ودندتشویش ب ی به  انها خیل آمدن مهمون از زیر صاحب چحضرت و

مختاری را   ری وزارت جانُه ماهۀ سال  بوجۀ ار مصر  مخت کردند که وزیرن

کرده؟  و چون شخص  زیر صاحب قرض طلب آقای و ته یا از خودسخوا

مختار را گرفته شروع  می    مکتوب وزیر نده است ویسمذکور خواننده و ن 
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طرف   ان چه از تش عضب شیر صاحب که آ، وز.  اینک کند بخواندن

ز  مصر فهمیده اند، هنو ارر مختوزی  زیکه از مکتوب ه از چیهمانها و چم

دست ند، مکتوب را از روش هستحالت جوش و خ شسته و خیلی به فرو نن

وازۀ حمام  ه نزدیک درناویۀ خا ر زآنشخص گرفته باالی میز کوچک که د 

                            مایند:نهاده شده میگذارند و می فر

  ون را بخوان! جن آن م کتوب از بعد شام ممانها ببریم پیش مه  ان کهبیا ج   -

خوری  صالون میوه   ق مخصوص بیرون شده بطرفهر دو نفر از اطا

وزیر  به گوش   لیفونگ تواز زنآ اشند که میروند.  هنوز چند قدم نرفته میب

میکنند باز  ان  گم  شود. ص نواخته  میاق مخصورسد که از اطحب می صا

زنگ می نوازند.   که خالف عادت  ال ضروی به وزارت رسیدهحوکدام ا

                      داشته، می فرمایند: راجعت نموده گوشک را برم  سراسیمه

کیست؟    -   

ن وزارت میگوید: تلیفو   

خارجه،  رت اوز  یفونی من تل   -  

تلیفونی؟   میگویی چه   -  

   نموده اند  سارستفاذریعۀ تلیفونی شما را    ال حضرت صدر اعظمضور واح   -

ک آواز مرعوب می فرمایند: شده به ی وزیر صاحب پریشان  

بود؟ امر چه  نفهمیدی    -  

یا نه؟ وزیر  صاحب هست ر، استفسار نمودند که نه خی   -  

اند. به محل خود رفته که   ود ش یساعت م جواب گفتم که یک   

ه میگفتند؟ ستی چانب ندخو  -  

   از شما استفسار نمودند. عۀ تلیفونیریذال حضرت صدر اعظم صاحب وا   -

عظم ولی صدر ا.  تم که همین ساعت به جای خود رفتند بجواب شان گف

ه تولۀ اول  نشده ک یقه ب است  ده دقواز غضبناک فرمودند عجصاحب به آ

ر چوک  از س که اری لکر های گیر صاحب مثل مزدووز   بازه کردصدا   انجین

نه تشریف برده اند؟   بخیر به خاد نمنتظر وقت حاضری میباش آورده شده و 

یقه  ضری یک دقحا فون از طرف من بگو که اگر بعد از یشان ذریعۀ تلیبرا

رفته اند خیر   حال که  خیر نمی افتد.    طل کنید آسمان به زمینبوزارت مع

                                                             ت..اس

نمود.  رعشه به   هم و بر همدر د تر حواس وزیر صاحب رااین خبر زیا     

اندند.   م تلیفون از دست شان افتاد و مبهوت ان عارض گردید؛  اندام ش

تفت شدند  آمده ملخود  دروازه به حالت  د که از سبب آواز عتی نگذشته بوسا

                                           طاق شده اظهار نمود: ا  دروا  شخص که همان

دست نکرده اند.  تمام  ها همگی معطل هستند و تا حال میوه را مهمان   -

نه هم ساعت ود که یکساعت بخاشرت کار های شما تمام نمی روز به وزا

            د؟ یوول تلفیون می ششغد و منیتیری نمیک
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ر نداری؛ بشنو تلیفونی وزارت چه  از دنیا خب  ی؛ هست مآد ور عجیب زور آ   -

یگوید: م  

رت حاضر  خبر بده که ساعت هشت و نیم بعد شام به قصر صدا »برایش 

                   شود«.منعقد می  ا هم می آیند و مجلس وزرا ؛ دیگر وزرگردد

                                                  وم، نبگو بش ست،ر اخی  - 

م کار فوق  البته کدا عظم صاحب از وزرات پرسان مرا کرده بودند.  ر اصد 

  نمیدانم   یقه پیشتر از وزارت بر آمدم.امروز چند دقلعاده بوده!  بدبختی که  ا

  که همگیآن  بر عالوه  اشند. باده  بغیظ آم  قدراحب چص  ر اعظمباز صد

در  م چقنی که صدر اعظ ینان شان مخالف من هستند و تو میدا شحاشیه ن

سخنان    ا بگوش شاندماغ باریک دارد و شخص سخن شنو است.  مباد

د.  اگر چند تا دو بزند خیر  تحقیر کنن  برسد و غیر حق مرا  خراب   خراب 

ال  سدیم؟  یکد کرهچه خواد.  باز سازدوش نمرا سبک نکند کهت؛ خدا اس

برباد شد.    تها را دیدیم؛ همگی مال وهستی ما حم سقو چه ز دست بچۀب

ه  ر پیسه تنخواروخته رشوت دادیم؛ خوردیم؛ حال که یک چها ا فی رهمگ

ال که دکاندار سه روپیه  د.  بلی، حآید، این هم بسته خواهد ش منصب می

ل  ا برای احوگله  همه یک مهمانها یر  از بخ دهد!  ب نوقت می ی دهد آقرض نم

                               ر کنید که میوه برایشان بخرید!امند و شما سی بیایپر

جای  ردیده چون مجمسۀ چوبی بارد شده از این احوال پریشان گ شخص و

     .. ی افتد د.  پرده م در میگرو وطه غبه بحر تفکر  ود خشک می ایستد و خ

مجلس پنجم:    

  راف آنرش شده و در اطاز سفید فها، سفرۀ کالن دردر صالون مهمان 

بین بشقابها  در  زه و شفتالو ونگور و سیب و ناک و خرب اخوراکه از قسم 

در   ود هستند و زبان خی ورود م   تظریکعدۀ زیاد از اجسام لطیفه من و    مانده

                                                    یگوید:یکی م   خود مذاکره دارند. بین 

       خوردند.  گی میوه ها را مگس ها هماحب چقدر دیر کردند؟  ص  وزیر    -

        : دیگری میگوید 

.  از  گس ها بخورند ان میوه یی هم نیست! بگذار میر است چندخ     - 

برای خدا آورده و   آنها را  هللا گمان می کنم که رحمته  خوراک آدم نیست. 

می   است.  همانکه ب راخنده و گ مگی را برای دکاندار نداده.  ببین هنوجه آ 

         است!   ر خور همیند سیب خگوین

                                                           سوم میگوید: شخص  

ز  وزیر صاحب ا  دن نیست.  بخیال میرسوردراستی که این میوه از خب    -

                                                   خجالت نمی آیند!

د:  اخته میگویمؤظف س  جان را رمی نیاز ین حین شخص چها ا  در   
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مانده  ما همگی مهمان را تنها و بیایند.  بگ ه برو پدر و مادرت را بچ ه  او   -

شت اهور است "طاقت مهمان ندود مشغول شدند!  متل مشبه اختالط خ

                                      همان گذاشت"خانه به م

       می گوید:بلند آواز   هوص شده بداخل اطاق مخص دهان دویجاحمد  نیاز

به اختالط   نشسته اند و شما قرار ا مش ی چشم براهگآقا جان مهمانها هم  -

      که شما را ببرم!وان کردند مره رآخر    خود گرم آمدید. 

ر خود فرو  صدر اعظم د  ب یدن عتاخص دیگر که از شناحب و شوزیر ص 

نهای عزیز  مهما  ود آمده، بنا به پاس خاطر ه این آواز به خب  ه بودند رفت

ا  نفر عقب همدیگر سر هو د ربیایند.  ه  یدند که به صالون پذیرایش مجبور 

ضل  ون روان شدند.  فبطرف صال  و تفکر حیرت را فرود انداخته با تمام 

ه دید که  زیر صاحب شدوملتفت  وزیر صاحب از عقب ه ردیف  داوند کخ

مثل دامن   تشبیهن خارج شده و از عقب بال  ان از داخل پطلوش پیراهن دامن

عقب سر دست خود را  ز ا ه بسرعت دوید   ماه کنعان( آویخته شده!) دریدۀ

  بگوش شان بگوید. که چیزی   نا کردسته به شانۀ وزیر صاحب گذاشته آهب

از حضور   سبکدوشی شان انا حکمخیال کردند که همر صاحب تا  وزیدفع

حکم د دست او را از کتف خود م رسیده و خواستن  حب اعظم صاصدر 

       فرمودند: و د شن شان خارج هلند یک فریاد )آه( از دب گیرند.  به آواز ب

! فته بودا نرب شد که حدس من خطخو   -  

دیگر: شخص    

ت!اس  ه خبرچرا چ    -  

: صاحب وزیر    

          بخوانم! که  یز را مسخره میکنید.  بده فرمان را هر چ  قت شما هر و 

                                                    :                  گر شخص دی  

      شده ای؟دارم، مگر دیوانه ن خبر ناز فرما که را؟ من   چیزچه فرمان   -

ذاشته خیال سر  نۀ من گه شاود را بمضطربانه دست خبه چه سبب پس   - 

                                                      تی؟ گوشی را داش

یگر:  د شخص   

  ود! ب آمده طلون بر سر از پشما از طرف پشت ت.  دامن زی نیسچی خیر   - 

حکه  را جمع کنید تا مهمانها مض  امن خودکه دآهسته برایت بدانانم گفتم  

                            ت نکشم!خجال ننمایند و من

:وزیر صاحب  -  

جان کندن  غم ببز  د ) خود به غم خو منر آور آدم هستی!  خت زوس  -

نک  ایید و ی من رسن موقوفیال کردم که فرماوهللا خ  چربو(،م قصاب بغ

که  از خود هستند و هم میدانند همانها !  من میدهی.  بگذار بریمبدست م

است.  اگر خنده کردند هم حرفی   نی نیس!  خیردم فیشفیض محمد یک آ

                                   نیست.
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: یدداه میگو د ادامه ن خوخس ص بهولی آنشخ  

    شویم!انی مهماق خل اطضاع دااین او حب! خوب نیست که بهزیر صاو   -

                         مع کن! دت که میدانی، دامن مرا جخوخوب  :زیرصاحب و  -

ع نموده، بداخل پطلون  را جماحب صوزیر   آنشخص پیشتر آمده، دامن

  طاقداخل ا ا بسته و هر دو یکجا دکمه های پطلون رره دوباته، انداخ

زبان خود را  می ند،تظار کشیده ا ن وند. مهمانها که خیلی اش پذیرایی می 

                     متفق القول میگویند:  نموده  خاطب م

وزن شما دو نفر  ر و ستا  یندر ب  ار کشتید!  چه خبر بود کهاز انتظ ما را    -

کردید؟ د و از ما فراموش مدیرم آ ود گبه اختالط خ  

ن:  یکنفر مهما   

د خفتن  بع  از جان را من روان نمی کردم، خدا میداند کهگر نیستی ابرا   -

                                               دید یا چه وقت؟می آم

                           یگوید: آواز منفعالنه م دری بهق حب زیر صاو

  شما بیایم.  از اطاق  ی پذیرایی برا  هم.  پیشتر روان شدم کهعفو میخوا  -

کرد.  واپس   جعت رارون شدم، الکن زنگ تلیفون مرا مجبور به مبید هم خو

  نا   خن رانیاز جان آمد.  س که ودم ه ب مذاکررفته با تلیفونی وزارت مشغول 

           دم.نده بحضور شما آماتمام م

ها: همانیکی از م   

شما معلوم می  خوردۀ  ن چینیولی قدری پریشانی از جبخیر است.     -

                 از چه واقعه پیش شده؟ته بنخواس شود.  خدا 

حب:  صا وزیر    

شما هم واقف می  ، فردا زی باشدگر چی ااست.  چیزی حرفی نیست. خیر    -

ید. وش  

در اظهار احوال   صراریشان شده ا صاحب پرا از این فرمودۀ وزیر  هانمهم

خن  را ضروری دانسته لب به سّر کتمان  ِس نمایند، ولی وزیر صاحب  می

                                             د و به جواب مهمان می فرمایند:ی گشایننم

شده  یلی خسته شتم و خقدری زیاد مشغولیت دا وز رام   یست.خیر چیزی ن  -

                         م می شود.ور خستگی به چهرۀ من معل از آن سبب آثام. ا

قلب  و  ش است ه مشودام درجاطر وزیر صاحب بکمیدانند که خ قارئین     

همانها  را با م ید.  به هر صورت میوه  نمامی  بانه چقدر حرکات مضطر  شان

ولی چهرۀ  نشان میدهند    خود را بشاش و  شادانم رسانده و تکلفا  ه اتماب

وزیر  یداد و مهمانها دانستند که جناب  نشان م   شانی راشان عالمات پری

باعث   نها مهما  ورود ردند که از آن سبب گمان کطرب هستند. و سخت مض

م به  سر وچش  دام در بین خود باشارۀر ک.  هشده کدر خاطر  میزبان ت

یوه به  ارج شوند.  مخابکی از این بیت الحزن فهمانند که به چ یگر می همد
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را  تن را میکنند.  صاحب خانه مهمانها  ها عزم رفهمان و م   اتمام می رسد

                                           ده می فرماید:خطاب کر

رای  چرا ب   ل وقت مغرب قریب است.حا  روید؟   میا به این سرعت کج   -

                            ؟ ای شب معطل نمی شویدغد تناول 

نه بر آمده ایم، گفته ایم که محض خا  م که ازکدا خیر، هر  : مهمانها   -

ن  آ آئیم. ازی م ات کرده واپس را مالق و لۀ اصاحب و عای  وزیرعت یکسا

باشند.  رفع درد سر شما  می و همگی منتظر   ردیماطفال خود را نیاو  سبب 

. مرخص می شویم.  پرده می افتد کرده  را  
:س ششممجل  

تریک  الک یک چراغ که  یک اطاق کوچک  ت هفت شام است.  درساع     

ده  یخته شچک آوکویز ار زاویۀ آن باالی یک م در دیو   

ا  )به پشت( افتاده و  ستلقیین بستر معمولی مباالی یک   م شخص محترفر نیک

باالی پیشانی خود گذاشته گمان می شود بخواب رفته  ا هم  د ردست های خو

موج  تار لجۀ تشوش گرف  ه بگرداب تفکر و در، بلک ن است نه چنیاند.  ولی  

اء  سر اعضر سرافکدت ضطراب( هستند که از زیاشرمندگی و ایر )تشو

یک نفس سرد   وقات یک شود و بعضی ا  ه معلوم می دخواب بر مثل  شان

اند این آواز از تنفس یک شخص خیلی  می د ندهشند که بین طویل می ک

ود،  ر شخص داخل اطاق نشو اگ آید.  بر می محزون و گرفتار غم و الم  

ی  ول  .  پریشانی باشند   غریق بحر همین حالت، به   یک هفتهالی ممکن است 

ی  هوشیار اب حیرت بساحلرا از گردم شخص محترن آت هللا دن رحمآم

شدت باز می شود و رحمته هللا با  خیلی باق دروازۀ اطپرتاب نموده، دفعتا  

ن  از آواز دروازه،  آده و ق گردیل اطایک مکتوب از صدارت عظمی داخ

ا  ر  ع نموده، شخص وارد شدگیکر خود را جمه فشدند ک جبورذات محترم م

         ؟ان شدهشرا مخل اوقات ایند که چنمو عتاب   ند ردقت بگی ر نظر ه زیب

: وزیر صاحب     

بهم زدی؟ ن شتاب دروازه را  به ایکه  ت اسیریت  خ   -  

: ت هللا رحم   -  

  ردم وسیده بود.  آ عظمی ر ارت ت است.  یک مکتوب از صدمد هللا خیرالح

                    حظۀ شما برسد.الکه به م

ی متمکن شده ۀ شان همان احوال تلیفونه مخیلر صاحب، چون ب وزی     

ب را از  ی لرزید، مکتومهم  ن ای شااد که دسته بود، به حالت اضطراب زی

سر پاکت را  یحد ت داده با اضطراب براجعند و او را امر م گرفت ه هللا رحمت

شده  ین مضمون نوشته ر مکتوب ااگرچه د ند.  و عه می نمایالطده مگشو

                               که: بود

  اءس وزرالعادۀ مجل ت مآب وزیر صاحب بتقریب انعقاد فوق» عالیقدر جالل

زیر صاحب چنین  کن وال یند«،بیا به برج شمالی  عت هشت و نیم ابس
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ل پر  اند!  و این احوا رف شدهط   بر   ت مؤقتیکه از عهدۀ وزارهمیدند ف

اد نمودند و از  ه فریبیخودان  خت کهمختل سال حواس جناب شانرا بدرجۀ  الم

ود، متوحش شده بسرعت که به اطاق دیگر نشسته ب فریاد شان شخصی

                                         ص گردیده استفسار نمود: صوخق مطااخل اد

شد؟ظاهر آخ( بشدت از شما ) آواز  اینطور  ه ت بود کچرا خیری  -   

   : وزیر صاحب  

ان را  د می آید چه جای من؟  ببین فرمبه فریا پدرم هم نکنم.  چرا فریاد      

کرد؟  ای طالع  اهم خو  ین چهاز ا  خاک بسرم باد شد.  بعدکه چه نوشته.  

 هیچوقت استراحت  ر فیض محمد عاجز باید د یی؟   شته شدهبر گچقدر 

سنگ صد منی  نیق فلک ست میکنم، از منجه قد راباشد.  همینک  نداشته

چه  د شود.  نمی دانم به این مردم آرد آرم خوانهایتکه اس بفرقم می خورد

از صبح تا  د؟   ناشمی ب  موقع  قت در صدد ضرر من منتظرکرده ام که همه و

  -دگی می نمایم کار های وزارت خود رسی همگی م و به ی کنشام جان م

و مرحمت  رد توجه  و کردم هیچکدام م علیحضرت ادر اول دورۀ  ماتیکه خد

وزارت بخانه آمدم و  قرر از  از وقت م قه پیش ییک دق اولیاء امور نشد؛

حمت  زدر ر قهطور، همین  خان  در عهد امان هللاوم به موقوفی شدم.  محک

س جان  ز تردر زمان سقو صرف ا  تند.نام ساخق بدکشیدم آخر مرا غیر ح

من شد که  جان   الیربار رفتم همین بیر دوز ت شیر جان اه مالقچند دفعه ب 

رای سقو در جشن استقالل  ت و بسقوی اسمد فیض مح هر کدام میگویند

ا با  ب!   ردهک . می ا ترتیب میداده و. و. و تیاتر ساخته بود و نطق هدرامۀ  

نمی کردم  نان  چ   ست. اگر چنین و  رض اکردن ف  نگاه کمی فکر کنید! جان 

کشیدند.  باز   رگ میق اهللا خان از خند  حیات ار م مثل سردهۀ مرا حال مرد

  رسید؟ و از اینکه فدایی حکومت  لم میخورد سا ال داد اطفآنوقت کی ب

                 د؟  ردیمیگ  عاید  ای مردۀ من و اوالدمموجود می شدم چه نفع بر

رد  ص واشخ رمودند که فدر اظهار قسم کلمات آنقاین خالصه اینکه از      

حالت همگی  .  این ی شروع کرد به گریان کردن ته، هانسشدگی تحمل نتو

جان را  ن حمت هللا بسرعت آمده آقای سلطا مستخدمین را محزون نمود.  ر

                               . بیایدخبر نمود که  

: مت هللارح  

قا! ن آن جان آقا، سلطان جاسلطا    -  

ن: سلطان جا  

، چه میگویی؟ یبل   -  

: حمت هللار  

          است؟حال  چهفعه بیا که باالی برادرت خدا یکد ایاز بر   -

: سلطان جان   
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دم.   احب را وداع کرزیر ص ت است؟  من که نماز عصر و چرا خیری    -

اب آواز میدهی؟   ین اضطرکه به ا ده شند.  چه واقع خوش بود الحمد هللا 

                                    افتد..  .  پرده میمدماینک آ

هفتم:  مجلس  

خود که متصل محل وزیر   ۀاز خان  ا چهار دقیقه سلطان جان آقبعد سه 

ب  زیر صاحعت روانه و داخل اطاق و صاحب است، بسر  

لت  به حا ن کندهایبگر سر برهنه و  وزیر صاحب   د که آقایی بینمی شود.  م

ن  بگریا  ک زاویۀ خانهییگر هم بد و شخص دته انوحشت باالی بستر نشس

  .  آقای هابل روی وزیر صاحب افتادمکتوب مق و یک   مشغول است.کردن 

چیزی   و سکته زده،  نمی تواندسلطان جان از مالحظۀ این احوال مدهش 

فتد.  ب می او کتم  شسته نظرش بهرادر خود نه پهلوی ب و آمدستفسار نماید  ا

را   ید اول مکتوب ااست.  ب مین مکتوب به ه فکر میکند که هر چه هست  

  ب حوزیر صا توب را گرفته میخواند که اید.  مکسار نمد بعد استفحظه کنمال

   بروند. هشت ونیم در برج شمالی   برای شمولیت مجلس وزرا باید بساعت  

از هشت د که ننی ی بعت خود را م متصال  سارفی نیست.  هیچ حو غیر این 

ر  ا وزی در وقت است تقد که همین کر میکنن.  فقط بیست دقیقه باقی است ف

حب  صاز وزیر ا  .  هر چه شد، شد.  بایدانه شوند و رو لباس بپوشند صاحب 

ت از شد طرفه اینکه، وزیر صاحب   استفسار سبب پریشانی را بنمایند.

  اند.  ونشده ت فملتمکتوب هیچ   و خواندن  طان جان آقادن سلحیرت به آم

           ند:صاحب می پرس  رند از وزی آواز بل  ان به اینست که آقای سلطان ج

وزیر صاحب! وزیر صاحب!  -   

حب: وزیر صا  

      ؟ بودکرد که مزاجت هم خوب ن را کی خبر ر!  تاوه، سلطان جان! براد   -

 سلطان جان: 

نم؟ را می بیالت شما ح ن یا ه ب  هک ت سا ت یری خ ارچ  

یر صاحب: وز  

رت بر آمدم.  برادر جان! امروز چند دقیقه پیشتر از وزا کجاست؟ خیریت   -

ودم  من نب چون  .د بودناعظم صاحب تلیفون کرده حضرت صدر واال بعد من  

ند.  اینک  سبکدوش نمود  اجنایت مری سابقۀ جرم و دماغ شان سوخته و ب

                                                            خوان.من را ب کدوشی فرمان سب

     گوید:  جبانه می ، متعیشتر مطالعه کردهبرا  سلطان جان مکتوب  

نیم   ساعت هشت وشما را به  عیه است کهب اطالوین مکت !  اوزیر صاحب 

که   وشی شماسبکد ه اند.  در این مکتوب از دعوت کردزرا وه مجلس  ب

و هم اگر  ست هعلیحده باشد، ری آمده  کتوب دیگ م اگر کدام یزی نیست.   چ

                ند؟ خواستچرا مجلس وزرا شما را می شما سبکدوش می شدید، 
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یا از مستی  د و  ار شوبید  خواب  تا  مثل شخصیکه از وزیر صاحب دفع 

                                          ند:می فرمای هوشیار گردد،

                                                                     ه؟ چه نوشت  -

ند و حضرت وزیر صاحب  ان ولند میخ از بسلطان جان مکتوب را به آو آقای

                         د:رماینفمی   ش میدهند و دفعتا  گو

                       ه اند؟دا همین طور نوشت را به خلطان جان! ت س  -

: ان جانسلط   

گ  وقت تند که  عت لباس بپوشیبسرد و هم  بلی، اینک خود شما بخوانی    -

                   . رسیداست.  تا به وقت موعود ب 

سلطان جان صحیح  سخن واقعا    هنند ک وب را گرفته میخوا وزیر صاحب مکت 

:ندای فرم ه میدر خورد بوسه دادارۀ براخوشحالی برخس است.  از   

وهللا    ی. ت نجات دادا را از هالکمکه تو آمدی و  از کند دررت را خدا عم   - 

صدر اعظم  د که کرظهار را اکرامت کردی . پس تلیفونی وزارت چمروز اکه 

ان جان می فرمایند: سلط به  و خطاب        صاحب بر من دماغ سوز شده اند؟  

  من مشغول پوشیدن و  بکنید   تفسار از تلیفونیا یک اسن جان!  شمسلطا  -

                                                            شوم.  س می لبا

           ر می کند:ستفساوزارت خارجه اسلطان جان تلیفون را بر داشته از 

   کیس؟ زارت!  بو   - 

: ن وفیلت  رو مام  

ن مامور تلیفون وزارت! م   -  

ن: ن جالطاس   

      ده بود؟ ظمی چه احوال رسیع وزارت طرف مامور صاحب! عصر از    -

تلیفونی:    

تلیفون  و ذریعۀ   زرا خواسته بودندس و مجلبه  ب وزیر صاحب را امش    -

دند.  از  ریف برشنه تخا فتم که بعد حاضری بواب گبج  نمودند.  راستفسا

ت  ان احوال بده تا به ساعت هششیارب ، است خوب  که  طرف صدارت امر شد

وزیر صاحب عرض  من هم کیفیت را بحضور  مجلس شوند. وونیم شامل 

به   طان جانه ام.  سلره نکردخاب ی نرسیده و محوالاد آن هیچیک کردم.  بع

ه الحمد  ب هم کحر صازیرا عرض میکنند و و کیفیت حب ر وزیر صاوحض

                         ند:ی رمامی فاند هلل خاطر جمع شده 

س  کوال تلیفون را هم بر عمثل مکتوب، احیشان بودم و خیر، من پر  -

                                                                    شنیدم.

جان:  لطانس    

است!  رت که خی بودید؟ الحمد هلل پریشان   چرا  -  

   وزیر صاحب:  
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م سخت دماغم آشوب  ز نادانی و بیعقلی مردخیرت است.  ا بلی شکر    - 

نویسد که چیزی  ن می زار از مصر برای مور بارت شکرده بود.  ببین حض

ستان و  خصوص افغانمانه ز  یننمی دانم مردم ا   رست.برایم قرض بف وجه

ند که وزیر  نمی کن   ر کوتاه فکر هستند؟  فکردنقا ایچرن باالخص روحانیو

مصر برای وزیر   ل وجه دارد که بخیر در خواه کدام مدخارجه بغیر تنخ

شان پناه    بخانۀ وز که در وقت سقو چند ر د؟  مختار صاحب قرض بفرست

نمی   ن رها کردهنگ شاچ  ازشد که حال خود را  ما  یم، بالی جاندبرده بو

                                            !است  ییه انیم. عجب زمانتو

لطان جان: س   

وربازار که به کابل بود اینقدر  وشته باشد؟  حضرت شنی، اینطور نن   -

  ه؟  بدهید کهدشدماغش خراب  ه در مصر چه بالیی شده ک نبود.   فکر کوتاه 

من  آنرا هم  هم جواب م و اجازت میخواوانبخ توب خنده آور را این مک 

                                           سم.نویب

یر صاحب: وز    

اشته شده.  بخوان و یک جواب  ی میز کارم گذخیلی خوب، مکتوب باال    -

ایش بنویس! کن بردندان ش  

از   ضرت شوربازار ت میکند که ح ئب را گرفته قراآقا مکتولطان جان س     

و از  را   ش خودوجه معاچیزی نخواسته، صرف   حب صا ر خود وزی

گذشته   بوجه چهار ماهعد  ه از موزارت را خواسته و نوشته ک تخدمین ومس

ماهۀ  به اتمام رسیده به چابکی بوجۀ نُه   ه و وجه بوجۀ سابقهوجه نرسید

ا خود  ر می شود و ب ی ان جان کمی متحآقای سلطفرستید.  سال جاری را ب

ۀ  ایندر نمیکنف  دارد.   یزی خراب ننوشته، حق چ که  رد وزیر مختا می گوی

حق بطرف    رده میتواند؟ه کور گذارمملکت بیگانه به مفلسی چطیاسی در  س

  فکر وز احوال را بعکس می فهمند؟ و در این وزیر صاحب چرا امراوست.   

ن جان را  یر صاحب سلطاز در این حال و کت میدهد. جبانه حرسر خود را متع

           ند: ای فرمی ب فرموده ممخاط

؟ را وانهن دی وب آندی مکتخوا  -  

جان: سلطان    

موضع   نخواسته اند.  صرف در  از شما قرض هوشان کبلی خواندم ولی ا   -

ا شش ماهۀ خود را  هه یخود نوشته و حق دارد که بوجۀ نُه ما کم خرجی

مور  ماه چطور یک سال ابه مصرف شش    هلکت بیگاند، زیرا در ممخواهب

          ه کرده میتوانند. اردرا اد خو

: صاحب زیر  و     

چطور نوشته؟ میگویی؟ چه   -  

سلطان جان:     

بخوانید. ویم همین طور نوشته، اینک نکه میگ همی  -  
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یده  دو به اصل مدعا حالی گر وانند وزیر صاحب مکتوب را گرفته بدقت میخ

                            :. و می گویندد کنن قه قه خنده می 

ه  چبازار  باشم.  حضرت شور بی هوش  امروز مثلیکه! ن جان طاسل وهللا    -

  شمن باید خود را فحستی سلطان جان! دم. براچه چیز فهمی نوشته و من

؟ مودمر شخص غایب عتاب بیجا ن چرا ب بدهم که غیر حق   

شخص سوم:    

  ه گفته قرض میخواهد؟شما چوزیر مختار از   هن هم حیران شدم کوهللا م   -

تار  انها گرفه غم مهمم لکن ب ب او را بخوانه مکتوک ردم خیلی کوشش ک

نمی کشیدیم. ریشانی پنه اینقدر   و ماند.  اگر  یمشد  

سلطان جان:     

بکنیم که بخیر    ذشت و الزم است یک خیرات گسخت دهشتی  قعا  وا   -

 گذشت. 

می کنند و ساعت  حاصل شیدن لباس فراغت پویر صاحب از در اینجا وز     

ده و می  مده شد بگی آ  آمده عرض میکنحمت هللارکه  است و نیم هم هشت 

ی شود و   مسرور م رحمت هللا  ند. ی سر حال و شادان هسته همگد کبین

یداند یک خندۀ  ار نموده بعد از اینکه م سرحت را استففشانی و سبب پری

                     بلندی کرده می گوید:

  هستم یا مرده!  زنده   هم ک تنسل میدابار شکر وهللا اگر تا حاهزار  شکر    -

وزیر صاحب:    

بگیر که از وزارت یک  ب وزیر مختار را با خود  جان این مکتو سلطان   -

مت کشیدند و بلکه  لی زححقیقتا  با ما خی  ن بنویسم.  یشاجواب درست برا 

ن صاحب از  یبرای مع و هم ند ندان ما شدهمگی خا ا و دگانی مباعث زن

چهار ماهۀ  بودجۀ  کن وجهمی شود الن هه بوجۀ نُه ما بگو که  ن طرف م

افغانی مقیم   فوری ذریعۀ وکیل التجار مصر را بصورت  مختاری  وزارت 

باشند.  شیده ی پول بسیار زحمت کاز سبب کم هم پشاور بفرستد.  راستی 

عقب   ررقت مقکه از و ن هللا من میرومفی اما ود! نر کنی که یادت  هوش 

                                                                            نمانم.

محل خود بیرون شده سوار گادی  م خود را ختم نموده، از زیر صاحب کالو

جان مکتوب را گرفته بخانۀ  لطان می شوند و آقای سارگ  پار گردیده رهس

ا  عجب نموده بب تصاح وزۀ وزیر اعت از اوضاع امر و هر س آید  ی خود م

                   ..می خندد خود
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اد داشتها ی  

 )بقلم مؤلف( 

 
                            .را گویند  رقیه: آه و خواندن دعا بر مریض دمیدن     -1

ار  و شک  ادلغمان ضلع جالل آبت از مضافات  کله گوش: موضعی اس        -2

س همه  دارد  خوب  امیا ماهی  مرب  هیدش   رله  ماهی  شکار  آای  و  خر یرفت 

آن پادشاه وله بر کله و گوش ت اینست که گلاتفاقا  رئبغ شد.  ازصید خودش 

                                                               شهید اصابت کرده بود.        

یف  رلد ماجدم بودند.  نسب شضرت واص معلم ایام طفلی ح این شخ       -3

ی  منتهی مه" عن ضی هللاق "رالزندی الکفره وخلیفۀ اول قاتل  رتحض هبشان 

قریۀ  شود.  وطن   از  شان  با  اصلی  معمر و  است.  شخص  لهوگرد  کلنگار 

نی حصار واقع سمت  بیقریۀ    و برکت بودند.  به سن هشتاد سالگی درفیض  

ه هللا  تبعید است فوت شدند. رحمز شهر  به مساحت سه میل ا  جنوبی کابل که

                                                                          یه.             لع الیعت

نسب شان بحضرت سیدنا و موالنا     این شخص از جملۀ سادات بودند.       -4

ر د و دشایخ متقدمین میباشنوحانی قدس سره که یکی از کبار مراحمد    الشیخ

جنوب گردیز سمت  ا  یعالقۀ  شان زیارتگاه  زم  د ونآسوده  حا ار  جات ارباب 

ماس میت،  ال.   شود   نتهی  استادم  مسقط  غزنین  رأس  تاسنگ  و  قریۀ  است 

مزار حضرات آباء کرامم واقع است.    مرقدش در باالجوی کابل داخل احاطۀ

                                                       تعالی                          مه هللارح  

                              بقاؤه  طول اتست.ر قید حیذات شریف هنوز د نیا      -5

در وقت خود     این عالم اجل یکی از علمای فحول بودند.  ذات شریف      -6

یه دانائی شان هم فیضی بود. در  علوم عرب  کتسبۀ م   مثل نداشتند.  بلکه علوم 

داشتند عبدالغفور  .   عجیب  مولوی  ال  و حاشیۀ  و  و    نیا عممختصر  مطول 

ند.  از  درس میدادو فکر  أملبدون تکله را ب مشر کتیف و دیگبیضاوی شر  

مطابق   1327در سنه    ت قبله ام تعلیم طریقه را نموده بودند.  حضور حضر

   -   محبوسصالة جمعه امیر شهید اوشان را  ۀ بحثسط میالدی( بوا 1909)

بعد   و  هشت کرد  به   از  شده  رها  حبس  از  به    ودخ  أسرالمسقط    ماه  رفته 

م شدنتدریس  )ب   مطابق  2133سنه  در    د.  شغول  بهم  1914ه  انجا  میالدی( 

                                    پیوستند.  رحمه هللا .                      برحمت حق
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ر  ن رفتاشریف و دهلی در عی  این ذات محترم در عرض راه سرهند        -7

گادی »ترن«   از  ما ح  لیا  ود  فتادنا »ریل«  االثر  مفقود  ک اغ  یباشند.  ل  ه  لب 

                                                                رحمه هللا  ند. رده باشفوت ک

م صفات حضرت مرشدم،  راح ت ماول وجود حضرت قبله ام، دوم ذا      -8

ی تعال  و ید .  این سه نعمت که االشه  استاد شفیقم موالنا   سوم شخص حضرت

شد  طاءع  نمب زائل  بو  نع  کرده  از  اعچها   متو  وجود  رمین  ت حضرنی 

ت نورالمشایخ صاحب طول هللا عمرهم  ی روحانیم حضرمحترمم مرب  موالی

محروم   شا من  مالقات  دولت  به  به  نمیتوانم  و  نهستم  اوتعالی   ایلن  گردم.  

                                                    محرومی مرا برهاند. بفضل خود از این

ه و از  ایماء نمودوت خود  ز فاین لفظ اره  با  دس سققبله ام  حضرت        -9

                               یل، تحمل منصب ارشاد را مراد نموده اند.    حمل ثق

        سراپا جنون است".     اعیات قیس عامری، یعنی "مجنون از رب      -10

 ن شعبا   24هجری شب یکشنبه    3291ه  نسم در  بله اقوفات حضرت        -11

وقال و  معظم  یافته  مذکوربرووع  احاط  ز  ج در  حضرت  مزار  بزرگوار ۀ  د 

باال جوی کابل دفن شدند.             خود حضرت قطب ربانی قدس سره واقع   

و  لغم     -12 است   ) )لمکان  اصل  در  زیارتان  که  مسموعی  قرار   چون 

لمک( )مهتر  سیدنا  ن  حضرت  سالمیعلو  بینا  علی  سیدناه  حضرت  پدر   ، 

ن)نو و  ح(  دربینا  السالم  است، آن  علیه  ا  جا  ابه  شان  سامی  را سم  آنجا  هالی 

              )لقمان و لغمان( آمده.               لمکان میگویند. در محاورۀ عرف 

تقریبا یکسال محبوس و  مخلوع به کابل آورده شد    امیر نصرهللا خان      -13

و  وب مح د.  ماقر  بسدر  شا ریکه  زحمات  شنیدم  ررجانفقۀ  ی  بران سایی  ا 

همان مشقت فوت گردید و تا حال فهمیده  ا باالخره به  د؛ تمیکردن  اردبیچاره و

ه افغانان کابل سمت  انه" د"جبّرۀ  آیا کشته شد یا مرد؟  مرقد او در ادی  نشد که

است.  عروف  مع است و حاال قبر او  اقشهر مشهور به قول چکان و  مغربی

                   .  ا آباد کرده است ر او ربود قموج شنیده ام حکومت   .  هللامه رح 

زمان        -14 در  محاربه  وقت  در  که  است  کالهی  می  »خود«  سابق  های 

               را بردارد.           شمشیر تا ضرب  ده پوشیدند.  از آهن ساخته ش

ند.  ود بودخ ای عصر  علمۀ  ز اجلیکی ا  رمم حاجی صاحباستاذ محت     -15

ذ مچنانچه  بکر  شود  جنوبی رف  ا ی  به سمت  ه   تندفقیر  بع  مانو  که  از  بود  د 

م زاده ام مال عبدالحنان معاً شهید  شهادت "موالنا الشهید" قدس سره با مخدو

                                                      .                تعالی رحمهم هللا  -ندشد

اکراهیم  بیفه محمد اخل      -16 قبلۀ امجدم بودند.   ضرت  ای حخلف ابر  یکی از 

را   جدم به آخر رسانیده بود و اجازۀ تعلیم طریقتر جد اما بحضوروک  سل

بودند.    داده  برایش  ام  قبله  بودن   شخصحضرت  فیض  در  صاحب  قریۀ د. 

ر  یده ددنجا فوت گراشتند در هما مضافات سمت شمالی سکونت دکلکان از  

                                                     د.        ن هستنوچۀ خود مدفباغۀ گوش
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الشهید      -17 موالنا  پسر  شهید  در    مال عبدالحنان  و  بود  کردار  نیک  جوان 

                                               .    رحمه هللا  -شهید شد بابابتدای سن ش

ت ازان یگر آالو د تفنگ  توپ و   ههّ است که گلولزیفلّ جناس  از ا  ی یک       -18

محاورس در  شود.  می  ح اخته  سرۀ  مالیه  عرب  ب  لغت  در  و  یگویند. 

                                                                   »رصاص« نام دارد.     

آن  ت  ز پوستین اس.  پوز اقسام روباه استیکی از حیوانات بّری و ا       -19

و در  و  است.  ج کثرت موبه    وسیهیات رالمیسازند.  آنرا "خز    ود  قسم  یک 

وست آن در قسم دوم آن "خز ظلمانی" نام دارد.  حقیقتا پ و  گویند    بی"ا مهت

                                 است.                حت موسم سرما خیلی اسباب استرا

عهد    ن دیار بودند.  درای  نیو حقا مدار  ا ی نحاجی صاحب از  علما        -20

افغانستان   ی اهالیبرادی  هید خیلی خدمات زیا  خان شهللا  یر حبیبت امطنسل

ن  خا   ا هستند و عقل کاملی داشتند.  نصرهللانمودند.  در علوم استاذ اکثر علم

مشوره    در امور سرحدات از ایشان  االکثر  و علی  به ایشان اخالص داشت

در  د  1924-2519)ق  مطاب  1343  ه سن  میخواست.   ک  رمیالدی(  ل  ابشهر 

قۀ غزنین برده دفن باد" عالن آ"جا نرا ذریعۀ موتر در  و نعش شا ند  ات یافتوف

                                                                       رحمة هللا علیه.   -کردند

 ا رمت سبرای اوقا   ایست که در وطن عزیز ما تابه خانه یک خانه        -21

                                       .   ب نداردلی آو ام است مساخته می شود. عینا ح 

ی است و قریۀ که او  حاجی اللی شخص مشهوری در حدود شاجو     -22

هم مضا  دارد  اسسکونت  به  ایف  خود  در اصل  اوست.   قوم    ازن شخص  م 

نماید.    یم  ملقبیشتر ت  تزق و باهمت ولی با اهل عاندری است.  شخص خلی

                                                                      د.  رقد ندافو مساکین را ت 

باز اوری و در اول سلطنت امان هللا خان به منصب یعبدالعزیز خان      -23

داناظر داخلیه و سپس و ه و اخیرا منصب له و بعد از آن وکیل حربیخ زیر 

 را در عمر او  لیۀ  یام اواا اشغال نمود.  برخی از  ر ن  ستا ه افغانبیروزارت ح 

                                           شوید.فت  ویسم. ملتمی ن  1347یع ضمن وقا 

بشمار و تجربه کاران افغانستان  ز عقال عبدالقدوس خان مرحوم یکی ا      -24

ی(  سغا ک آ)ایش   منصب   ر عبدالرحمن خان مرحوم بهدر سلطنت امیمیرفتند.  

میر بعد وفات امودند.   ابراز نانی را  ایش  دمات خ حضور سر افراز بودند و  

د زمرحوم  )اعتمادامی  مانر  برتبۀ  شهید  خان  هللا  حبیب  ارتقاء ر  الدوله( 

ت امان  مت حکوشیده بگوشه نشستند و در وقر دست ک نمودند.  در آخر از کا 

م افغانستان  ظ اعصدردیده  ع گرفیگاه رفیع صدارت عظمی مرتهللا خان به پا 

  خود دولت و ملت  د که برای  نگذاشتن  خواستندریکه میطوب  ا راهشدند.  ولی آن

قندهار آمدند، به خانه نشستند و تا  نند.  از آن سبب  ثانیاً حینیکه از  مت کخد

برو مرگ  شان  ز  وفات  نشدند.   ر  21یرون  المبارک  مشهر    1346ضان 

)مارچ  مطاب مرقد1928ق  "تمیم  ست  حضربقرب  شان    میالدی(  یدنا 
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از عمری مزاج شان    یبوست بهقدری     قع است.واه   عنانصاری" رضی هللا

بعار نمودندآخر  ود.ض  فوت  فلج  مرض  به  له.                     غفرهللا  -االمر   

یفۀ بازکزایی است.  یی طا از  دینقوم ملک    زحاجی خیر محمد خان ا      -25

ه ولی صا آدم ضعیف البنیر دارد.  شخ ادی« را با فقییت »دامصهر  و نسبت  

جن  ی بکنارت.  در قریۀ روانهمت اس  با  رود   وبیرود" دتره نیک" طرف 

در محلۀ اچکزایی متصل او می باشد.  و در شهر قندهار    د و باشل بومح 

یر ایام اقامت قندهار را که فق  رددا  هم حویلی  "ازار شاه قریب مندوی "گنجب

                                                                بسر می بردم.  ین محلهه همب

ۀ خلفای حضرت قبله گاه صاحبم جلده از ازا  لیفه حاجی مال گل آخندخ     -26

ن و عالوه بر آ  .  ه بودند نمودر جد امجدم  لقین طریقه را از حضوت  و    بودند.

در    به طایفۀ ترکی غلجایی منسوب است و  رسوخ بودند. اصال  شخص با کی

ق جد بعضی خوار  داشت. سکونت  جان مراد مضافات حکومت غزنینقریۀ   

  ضمن احواالت اوشان قلمبند می شود.در ین ذات ی اجدم و والد ماجدم زبان ام

میالدی(    2891-2919ابق )مط  7134ذشته   فه صاحب مذکور در سنۀ گخلی 

ریۀ ت نمودند.  و مزار شان در گورستان قجز محبوس بودم فوحرر عا ه مک

                                                    . هرحمته هللا علی -ن واقع شدهخود شا 

منازل  خلیف      -27 الدین  جالل  مال  حاجی  ره  از  سلوک  انتها  ا  الی  ابتداء 

ده در شرف  فت مش ده و به خلعت خالرسانی  به آخر  ه امت قبلبحضور حضر

عا   رکیبقریۀ   شخص  دارد.   سکونت  لهوگرد  الی  برک  و  میباشد  متقی  لم 

هذ اوراق  قید  اتحریر  حسحی  به  و  هستند  االمر  ات  خود  ب  مرشد  حضرت 

ثر امثاله.   ه و ک عمریۀ طالب طریقت اکتساب، طول هللام و تربیعلمشغول ت

حض به  شان  فنسبت  شواروقرات  می  سلی  و  به  د  شان  نسب  حضرت سلۀ 

قدس منتهی میگردد.      دین" گنج شکر قدسنا هللا سره االدالیا الشیخ "فر نولیم  

اترج     -28 حض ح مۀ  عبدالروال  مولینا  الشهرت  "تنویر حمن  رسالۀ  در  ید 

                             .  اراد عها منفلیراج -فۀ مؤلف تحریر شده.ان" مؤلذهالا

حضرت  معصوم  سناء       -29 الصدق  خلف  المشای  مرشدمجان  " خ"شمس 

او ق است.   و فکر  با هوش  جوان  سره.   و  دس  حیات  تعالی طول  و  سبحانه 

                                        آمین.     -برایش عطاء کند ماالتککسب  توفیق

این  ر ها با ه سفاکثریز خادمین خانقاه است که در یکی اهللا  مال حبیب    -30

امالک خانقاه واقع لهوگرد    انیراال به نگح   و ته  قیر صفت همراهی را داشف

                                                                                        مقرر است.  

ج قطعۀ ربع  له پناز جم رار تقسیم مهندسین حالیه یک قطعهبه ق پا ارو     -31

قارئین    الع راادۀ اطآن.  اگر ار  ل بیانیی متکفافیاب جغرمسکون است. و کت

                                        کنند.  ته باشند، به کتب موصوفه رجوعداش گرام
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م ایا   ن است.ان یکی از اشخاص با کفایت افغانستا ی خ د ولمحم      -32

رحوم  حمن خان" معبدالر"امیر  حضوررا ب صباوت و ابتداء جوانی خود  

حترم میداشت. امان هللا  ب هللا خان شهید هم او را محبی رشتانده و امیذبعزت گ

           در قید حیات است. در کابل .  حاال یش گذاشتا برار خان خود سلطنت

ان بود و به رتبۀ وزارت حربیه خ  بدالعزیز خان مالزم خاص امان هللاع  ** 

 ج غانستان خارفاخان از    ت هللاود با عنایچنانچه ذکر می ش   در آخر  ید ورس

                                                                                                شد. 

ی گردیز بطرف شرق عالقه به سه فرسخ این     :یی()رود احمد زا      -33 

گردیز از بین امالک این طایفه میگذرد.  چون به لفظ و آب دریای  تاسواقع 

                      ه.این ناحیه به این اسم مسمی شد ویند،یگدریا را رود م افغانی

  که بعد قریۀ رود واقع   زایی استاحمد  ۀ قریه های  از جمل  مچلغو       -34

                                                                                      ه است.  شد

که با قریۀ مچلغو متصال  است    دو نام قریه ها ین هر  غلک و کوس   :  36-35

   شد.  با طاروخیل میخیل و  و مسکن طایفۀ بازوگردیده   رق واقعد مشبه امتدا

واق     -37 و  حکومت  مرکز  حدود  د  ع جاجی  ار  و  است  گردیز "کرم"  ز 

شر شمال  وابطرف  مقق  و  میباشد  به  ع  که  است  عساکری  یکعده  رکز 

هستن معیین  حدود  آن  یمحافظت  و  جنگید.  قلعۀ  د  ک  امیر  هم  عهد  ر 

                                             میر شده.ینجا تعادر عبدالرحمن خان مرحوم 

شده.  تأسیس   سلطنتی واقععۀ ارگ  قل یدلگشا بطرف شمال شرق وتیک    -38

 خان شهید کرده، در عرصۀ ده سال به اختتام میر حبیب هللاارا  این قصر

د  کین این قصر چنانچه میخواست نرسیبه تم خود مؤسس ولی   رسانیده بود.

ا پسرش هم بز ت و اد گذاشوگشا را به پسر جانشین خ ت قصر دلظ سکونح و 

باالخره همه  سید و )بچۀ سقو( رانی به امرکامان و لوازم عشرت و  همگی س

بهای آن نهب و غارت گردید.  نفیسه و قیمت سبابا  

مگی زبانها آرایش وجود را اال هت.  و ح بیه اسلفظ فشن از الفاظ اجن     -39

            د. بیارای کسی خود را بطور اروپایی ا که اگرخصوصد، گوینفشن می

.  وطن اصلی خان است  مد یوسفمح   منشیمد یعقوب خان پسر  مح       -40

بل واقع است.  در ابتدای سن رهاق به حضور سمت جنوبی کا بوگر  شان در ل  

هد  غالم بچه گان خاص بودند. و در ع  زمرۀ  خلد داان شهیامیر حبیب هللا خ 

-    ان هللا خان بهامر عصر دسرکردۀ همان طایفه شدند.  یر شهید ام لطنتس  

ا یک  عطب   الطاف شاهانه بودند.  ی موردوده خیلنم  تقاءبۀ وزارت دربار اررت

و نرم طبیعت هستند.  در این اوقات در جملۀ مفرورین »اقامت م  شخص حلی

                                        ال در بغداد میباشند.            و حا  هرانزین« تگ

  به   مشهورسرور خان مرحوم    پسر محمد اهیم جان مرحوم  ربحمد ام       -41

او با امان هللا خان به     ک آقاسی است.شۀ ایایفۀ بازکرایی و عائلاز ط  "بابا"

وت آقاسی )شیر بعد فرا  حضرت    واسطۀ اینکه محمد سرور خان مادر علیا 
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همین محمد سرور خان گرفته    طرف مادر(،خان از    دل خان، جد امان هللا

و  ب آقاسیا خ ود  ایشک  خی  ندان  گفتهماما  هللا  امان  ش   ل  قرابتوند می  و    ، 

امیر نصرهللا خان مرحوم   با ای سن جوانی  دابت  یشی دارد.  مرحومی درخو

ده مالزمت فخری و بدون  دا کرپی  محبتمالزم بود و در اخیر همراه امان هللا

میک وخواهش  از  رد  خیل  یکی  میراشخاص  بشمار  افغانستان  عاقل  و  فی  ت 

ن محمد  ت همیین مملکانیو روح ن به قلوب مشایخ  هللا خا   ه سبب نفوذ امانکلب

دان من با امان هللا خان هم همین شخص اناعث آشنایی خبد.   ابراهیم جان ش

آ ایشک  خاندان  چه  هبوده،  اقاسی  عرصا  من ز  خاندان  به  نسبت  دراز  ۀ 

مح داشتاخالص   و  ابراهیمند  ب  مد  خود  خاندان  تمامی  در    تزیاد  هجان 

بود مشهور  اباخالص  در  امان  .   سلطنت  ا   خانهللا  تدای  جان براهیمحمد  م 

ر عدلیه و بعد ها برای تنظیم امور بلخ زیول استقالل وصعد ح ناظر عدلیه و ب

هرات معیین گردید.  او در حین  الیت  ت وبحکوم  و مضافات آن و در اخیر

اد وی  ماکه د  رت با عبدالرحمن خان فرقه مشعسکری هرا  از دست  قالبان

ا عادت خرابی که تنه   ماهللا.حمهر-دندسه یی به قتل رسیر یک دسیبود در اث

ود که از زیر دستان خود بازخواست احوال شانرا ب  ان داشت، اینج هیم  ابرا

می    مت دانسته دست درازی به مال رعیتا غنیت رهم فرصنمیکرد و آنها  

میشطبعا رعی   نمودند.  آزرده  جان  ابراهیم  از  دردت  به  ا  .   خیر خودش هم 

                                                                  ت گرفته بود.     رشوت عاد

ج       -42  عبدالقادر  سید  حضرت  خاندان  ساللۀ  از  سامی  یالنی محمود 

در    را داشت و   کرنیلی  منصب  عنه بود.  در عهد سالطین ترکی  ی هللارض

خان هللا  حبیب  امیر  حک ب  شهید   زمان  و  آمده  کابل  ره  او  ریاست  ومت  به  ا 

ر افغانستان د که    این شخص اول شخصی استد.   عیین کره مۀ حربیمدرس

تعلیم  مد را  افغان  جوانان  او  نموده.   اداره  و  تأسیس  را  حربی  فنون  رسۀ 

 خان هم  و امان هللا نهللا خا ایت داد و در جملۀ طلبۀ این مدرسه عنری میسکع

بود گردیده  منصبداحا د.   نمنسلک  اکثریه  تعلیال  مدران  همین  یافتۀ  رسه  م 

                                                                                           . تندهس

لبه از کردار او شکایت کرده  طۀ حربیه بود سردر مد حینیکه محمود سامی   

   یام سلطنت حبیب هللا اخیر ا در . " به محبت امرد ها گرفتار است"  میگفتند:

د و  گردیاز مدیریت مدرسه موقوف ز طلبه ا ی اولیای یک سطۀ عرضبوا خان

ا بر  بود  او  شاگرد  که  خان  هللا  کوب عنایت  و  لت  نموده  غضب  سختی    و 

و داد  ک  برایش  افغانستا   درامر  و    ناز  بود  هند  در  مدتی  او  شود.   خارج 

او  حک برای  کرد  سعی  قدر  هر  هند  قبوکمت  خدومت  به  ند  بلکه  نکرد،  ل 

-   در بمبئی او را محبوس ت چندی باقذرانید.  ععمر میگوری زحمت مزد  

اخان،    کردند امان هللا  استدعای  باالخره حسب  او راو  واپس  شهید  به    امیر 

، با  چون از عنایت هللا خان ناراض بود.  و  ر وظیفهیی به غت، ولسکابل خوا

 خان   مان هللاوی قوی گردید.  ا ک بازی  ای اوامان هللا خان متصل شد و بر
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فوق  احترام را  سلطبج   عادهال  او  عهد  در  و  آورد  می  اوا  خود  به    نت  را 

                                   د.                   قومندانی قول اردوی کابل معیین کر

ر آنوقت نایب ساالر و قومندان ه من محبوس بودم، محمود سامی دحینیک   

ای بر  عسکری که محکمۀ    یاستبر خان  و از طرف امان هللا   د.  بو  واردقول  

معیکمحا  بود،  شده  تالیف  من  گردید.  مۀ  خیلی   ن  من  با  استنطاق  حین  در 

عدام امن حکم    بر  که  ء سعی داشتبا مخالفت دیگر اعضا   محبت میکرد و

محکمه او را نزد امان هللا خان   ود.  به همین واسطه دیگر اعضایدر نشصا 

امند  ختا سهم  مت و  او  بین  در  هللا  و  ایخا ان  کدون  نمودنجاد  ایند؛  رت  ه  کتا 

الً  ت کند.  در ایامی که بچۀ سقو حمله کرد اوخان مخالفمجبور شد با امان هللا 

عس  سر  سامی  حرمحمود  جبهۀ  چ بودبی  کر  بعد  پنج  ه.   اار  به  روز  را  و 

به حارم  تا اوقیون متهم ساخته و حکم کردند که در  تهمت همفکری با انقالب

ب خود  خانۀ  حقبه  و  نامبتاً  یقاشد  ح هم  از  حال  کومرده  انقالب  آت  با  و  زرده 

بچۀ سقو محمود  د.  بعد از آنکه امان هللا خان فرار کرد  م خیال بوجویان ه

را که در بین او و بچۀ سقو  اقعۀ  ون یک ونکرد.  اکمی  راما زیاد احت سامی ر

                                                  حضور من گذشته می نویسم:           به 

روز    ق  های"در  نادواکه  محمد  اعلیحضرت  ملی  به  ی  خان  کابل ر  قرب 

  از خانۀند،  ود ناه آورده بکه به خانقاه فقراء پرسیدند، بچۀ سقو عایلۀ آنها را  

کرد که آنها را به سمت    ه محبوس نمود و بعد چند روز حکمن کردمن بیرو

از  م باز این حکاو را    م کهتخیال داشزد بچۀ سقو رفته  در نن  مد.   شمال ببرن

یدم محمود سامی هم حاضر است.   ی رسیدم دنم.  همینکه در برج شمالداگر

به ب  نامبرده  نشستم  من  که  قرمجردی  خواسته  سکرس  یبر  بچۀ  آمده  قی  و 

    -ی یک مدعا نزد تو آمده رد که امروز من و حضرت صاحب براعرض ک

  ب هللا که امیر حبیی پرسم   مالفت: "اومدعایی؟  سامی گ  فت چه گ  و ؟  سق ایم 

-   نامرد؟"  سقو گفت:  "مرد"  سامی  رد است یا خادم دین رسول هللا م خان  

کم ز ح شما امرو  اپس چر   میکند.وس و اخراج ن:  " مرد زنها را محبگفت

                                 ا به سمت شمالی ببرند؟"کرده اید که عایلۀ نادر خان ر

ن من و  در بی   ض؟" گفت غر "بشما چهگفت:   هشد  ضبسقو به غبچۀ      

او را و اگر او  .  اگر دست بیابم من از قدیم عداوت موجود است نادر خان 

ناموس او از مردی دور  میکنیم ولی به نسبت ره ا پ او من پاره دست بیابد

معاونت وی  قو و  س  بچۀحمود سامی به محبت خراب بکنم".  م است که قصد

اکمه گرفته  ی تحت مح مت شمالی ساست اهالار درخور ه قخرده، باالمتهم ش 

چنانچه خود او  محمد نادر شاه شهید، در وقت سلطنت اعلیحضرت  شده و 

رحمه هللا.  اگر در   -سیداعدام گردیده بقتل ربه  وم ده بود محکرپیش بینی ک

نتهی درجه ضرت محیاعلودم در نجات بحضور من حاضر مرکز ب این وقت

                                                                                  یکردم. م کوشش 
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-معمول است. به  لباهل کا اورۀ ح :  لغت فارسی است و در مکتهّ         43

                                                       کالن و بزرگ میباشد.       معنای 

جا  مروز مستعمل هرا ست کهی اه دوره گرد اروپایکال یطه:نبر      -44

                                                                                آمده.              

ن      -45 لی نصف ران را می اف اسلندراج: تنبان کوتاه است که از زیر 

                                                           میباشد.        بلند  وو از زان وشاندپ

اب      -46 خان  خان  فیض محمد  محمد  گل  سردار  محمد  ن  تاج  سردار  این 

ا ذکریبخان  سردار  ابن    ا ن  شاهی  پاینده  سردار  خان  خاندان  رئیس  خان 

وزیر ص میباشد.   حینیک  احبموجوده  مذکور  امیمعارف  حبیب هللا ه  خان    ر 

مکتش افتتاح  رابح ب  هید  اطفا   یبه  جملۀ  در  منمودند،  علوم  به    کتبل  کسب 

صر امان هللا خان در  مه حاصل کردند.  در عیه اشتغال نموده شهادتنا عصر

ا  زمرۀ به  برای  رهیئتیکه  بزیر    استقاللمعرفی  وپا  گردید،  اعزام  افغانستان 

راجعت کرد ا که م جفته، از آنوپا رولی خان به سفر ار  حمددستی عالیقدر م

صوب  ارت معارف منۀ وزرتببه  وزارت خارجه و اخیرا    معاونت   هب  چندی

ی صالحیت احوال معلوم می  الق است.  ظاهرا داراگردید.  جوان خوش اخ 

سقو که وزارت معارف لغو شد به  هد بچۀ  در  ع  زدل است. بود ولی خیلی  ش

طرف سقو  که از    ت دیدند تا ی زحماز دست سقوی ها قدرو  خانۀ خود بودند  

عصر سقوی    اللی که به استق  شن ر ج معیین شدند.  ایشان د  هتنظیمی  مجلسبه  

مودند.  در  ناالی جوانان معارف تمثیل رامۀ سقوط اندلس را بمنعقد گردید، د  

اه شهید به رتبۀ وزارت خارجه معیین شده الی  نادرش  ت محمدعهد اعلیحضر

                    .            هستند نرجۀ افغانستا یر خا تحریر این سطور وزت وق

های جوان  خان تأسیس کرد.  او دختر  مان هللا  ت را ااتورمکتب مس      -47

رر قلم مح ظاهر می شد،  از این مکتب    نموده بود.  رذالتهائیکه  کابل را جمع 

ا  از که  نویسم  می  اینقدر  است.  صرف  آن عاجز  از یکتابت  یکی  مکتب  ن 

ذکر می شود.        ب انقال باسبا ه در تفصیل چنانچ  ، یۀ انقالب بوداب قواسب  

قع  جنوب صیفیۀ پغمان وا ریۀ از قرای پغمان و بسمت وت: یک قبیکت     -48

از   میر  قلعۀ  المامیباشد.   عین  بود  مالک  حکومت  امانال  آنرا هللا  و  خان   

صاحب   المشایخ"  "شمس  مرشدم  حضرت  نورالمشایبرای  و  خ مرحوم 

خوش هوا و    یلیجای خ    است.تصرف شان    حال به  ب بخشیده که تا صاح 

آنجا می رفتیم.      بستان فقیر و عائله هم بهاوقات تا ت.  در اس عمارت خوبی  

 

به    ود. ت می شوراک مواشی کشست که برای خ ارشقه: یک گیاهی        -49

                                              عربی آنرا "برسیم" می گویند.               
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ریا  دار ذکابن سر  انخ ن پسر سردار فتح محمد  مد خا اح   شیر  ردارس    -50

محمد  سلطان  سردار  سلطان    ابن  به  مشهور  سن  خان  ابتدای  در  "طالیی" 

ب  بشبا  هند  از  چنکه  گری  فراری  سال  عد  مراجعت واد  اصلی  بوطن  پس 

  د زمت داشتند.  بعیم مالان مرحوم طور ندخ  کردند، بحضور سردار نصرهللا

میر  بحضور ای  مه رتبۀ ایشک آقاسی نظا یرا باخ   لی وکرنیبه منصب  چندی  

  هللا خان به وزیر مختاری   بودند.  در عهد امان  یب هللا خان شهید سر فرازحب

ریاست شورای ملی مقرر بودند.  در سفر  ب  ر کابلیتالیه و بعدا دافغانیه در ا

ج  در  حضوری  ملاروپا  ندیمان  در عهد  حضور  ۀ  و  سقوبداشتند  چندی    چۀ 

کبیر   ب سفیربه منص  یدهصر اعلیحضرت نادرشاه شدر ع  . ویدندمت دزح 

مق تهران  در  بهافغانی  هم  ال  حا  و  شده  دارند.   رر  اشتغال  منصب    همان 

و احوالش بس دراز...              ه  ت و قصپولیتیک باز اس شخص سیاسی و   

  امیر در عهد محمد خان طرزی است.  غالم : پسر سردار د بیگمحمو    -51

جود آنها را  ن ورحمن خادالعبم با دیگر اشخاص که خان مرحوالرحمن عبد

فغانستان ااحب و عایلۀ او را هم از مضر میدانست، طرزی ص در افغانستان

رفت.د چندی به ایران و اخیرا به استامبول ویلۀ خ ج کرد.  آنها با عا خار   

عبدس خالطان  او  الحمید  معاش  ن  و  نمود  احترام  مبرا  نمقر رایش  و  ر  ود.  

      رد. آقای بیگ در عهد امیرختیار کا اشام رعایلۀ خود سکونت  برده با نام

امان هللا خان  مغانیکه برایربه وطن مراجعت کردند و ا حبیب هللا خان واپس

 زوجۀ عنایت هللافندی   خان تقدیم داشتند همانا ملکه ثریا و خانم اهللانایت  و ع

ا خ  بود.  چون همگی  افهان  بغانست الی  دارند،   این شخص   ه اوصافان  علم 

                                       اینقدر می نویسم:     ست.عریف نیت تادحاجت زی 

طغیان، شالودۀ   نفاق وتان، مجسمۀ  خالعت و رذالت در افغانس"مؤسس      

س.   غانستان همین شخص است و بمخرب افخان،  مان هللا  تمرد و عصیان ا

ص در  تحریعناو  داشت ت  طوالیی  ید  اولین  ر  هفتاخ   و  در بار  را  وار   ه 

)سراج  غانستاناف تأسیس    بنام  تاالخبار(  بنامو  کتاب  یک  نمود.    وزیع 

سه قط)سیا  احواالحت  نوشته و  خودعه زمین(  مسافرت  از  ت  استامبول   را 

که    تاب مالحظه کند، می داندسی این کاگر ک داشته.     الی اسکندریه تحریر

با فا کدام دب  گآقای بی ضی  سکندریه و بعروت و ابیحشه های  رجه در زنا 

منه  ساحلهای که  اروپا  زنهای  با  بوده  بودنمک  همسفر  کشتی  در  او  ،  دبا 

در کشتی چقدر  ام را  دام "ماری" نه داشته، بخصوص یکنفر ما ور معاشقچط

خ  میکند.   شتوصیف  یک  راصوصا  ا  بی  در  از که  یکی  بهمراه  سکندریه 

)سی  احشهف پرت  ۀ دها  آومه  به صبح  نام  چ و(  به  تا ه  رده  این آب و  تعریف  ب 

ا  شد ب  ، زیرا در هر جا که شب می ر به زنا با او نمودهرده و اقراشه را کفاح 

مفصل بیان کرده.  در  اضح و  الت خود را وفاحشه ها گذشتانده احوا  یکی از

 ی که برا  وفدیی ناظر خارجه و در جملۀ  خان چند  هللا   لطنت امانابتدای س

به  و بعدا  ا   گ حضور داشت. آقای بی،  هند رفت  عاهدۀ استقالل به مضای ما
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انیه دگان افغماینناریس معیین گردید و همگی  ختاری افغانستان در پوزارت م

اوامر تحت  اروپا  م  در  اجراآت  مراجعت  یکردنداو  واپس  که  پاریس  از    .

ۀ خود  یرکریه و فء نظیین مقرر نشد.  خاص ابدابکار مع  میکنمرد، گمان  ک

معلم   اما را بطور یک  خا ن  برای  مینمود.  وهللا  امانقتین  خان    که  فرار هللا 

هم  بیگ  آقای  خ   کرد  افغانستان  از  اوشان  گابا  برج  و  خود  ردید  اقامت  رای 

 بعالم هجری   3531اقامت اختیار کرد.  در سنه    ر آنجا را پسندیده داستامبول  

                                                                    افت.                    آخرت شت

کلمباس   -52 فارستان  از  ۀ  ایرانیها  و  است  زردشت ی  عصر  باستان  عهد 

                        ده.ی زمانۀ قدیم آما میکنند.  اصل لغت به معنا اراده نی را ایر

  در شمال شرق افغانستان سمت شمالیاز والیات   بدخشان غن وقد     -53

                                                                                                  است.

صب " لوی نائب" ه خوشدل خان که به منعالیجا  پسر علی احمد خان     -54

 مان هللا کابل بود.  خوشدل خان مرحوم برادر مادر ارمای  گ حکمفرنائب بز

ا علی  و  پسخان  خان  برادرحمد  و  او  واز  ر  اما دۀ  خ الدۀ  هللا  میشودن  .   ان 

بنات ملقب است، در  اج القب سرخان که به ل  ان هللا ام  تا همشیرۀ بزرگعالو

نک احبالۀ  آماح  در  طو  و  خان  احمد  علی  با د.   قبیلۀ  از  اوشان  کزایی  زائفۀ 

منصب    درانی به  طایفه  این  افراد  عموما  و  آهستند  می  ایشک  معیین  قاسی 

له بود و  اسی داخ ایشک آق  هللا خانیر حبیب  د امهع  احمد خان در  شدند.  علی

                                                شت.  را داوزیر داخله  ختیاراتا اتقریب 

معنی میدهد.  این طائفه رین ت و شیاسلمۀ خوگ با خوژ افغانی ک     -55

کابل   وین جالل آباد د.  و در بی محسوب می شورۀ دران یکی از طوایف کبی

کوه اقامت  نۀ سفیددامد بطرف جنوب در ل آبا ه الی جالمنزل نمل از حدود

ق ه در بین خود ها اتفا افسوس کد.  یلی با شجاعت و با همت هستن. و خ دارند

                                                                                ندارند.              

بیب هللا خان بود.   امیر ح   دز منصبدار های عهیکی ا   نپینه بیگ خا       -56

نزد    اک جبارست خ رجه کم عقل بود.  بعد از شک ا یکدی تولتدین  ص مشخ 

و بقتل وان سقاع  رشاه در جملۀتدای سلطنت اعیحضرت ناد سقو آمد و در اب

                                                                                              رسید.

خانمحم    -57 گل  بز  د  رجال  از  یکی  ه  و رگ  مهمند  افو با  غانستان ش 

ا خیلی زحمت ز کوته نظری خود او رد خان ااحم  محسوب می شود.  علی

ی احمد ن معاونت کند.  بعد فرار علحمد خا ا علی ام نمیخواست بداد و او ه

جن در سمت  ک  دنادرشاه مشرف شبحضور  وبی  خان  فتح  حین  شاه   ابلو   با 

او در وقت  ست. اعیین مله اال به منصب وزارت داخ آمد.  ح  ابلولی خان به ک

 .  من او را از فرزندان میمنه در بلخ میباشد  ت بلخ ووالیحاضر برای تنظیم  

            طول هللا عمره.–فکریۀ او را تقدیر میکنم  و حریتمیدانم رشید افغان 
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یک     -58 جبار  منازل عر  یخاک  آب ج ض راه  از  کابل  الل  و  و  اد  از است 

                                                 اشد.میبم وبطرف جالل آباد منزل دکابل 

ه  ب گذشتامن، که از دریای نیالمقاطعات شمالی کوه د -کوهستان     -59

                                                                         است.  اقع دامنۀ جبالو

می شود.   نامیده هم که سمت شمالیل السراج جب ه الیاز کوتل خیرخان  -60  

مت مشرقی است.  دربین رت سبا غیملک محمد جان یکی از خوانین     -61

و ملک    سطۀ همچشمی که در بین اوواشت و ببار زیاد داانی اعتخوگیطائفۀ  

شانرا ر  دو نف  ربدان سبب ه  ی مابین محاربه واقع شد. و بود چند دفعه فقیس  

در ارگ محبوس    جان خانمحمد    ود. استه با به کابل خوسبو خان مح هللاامان  

   یدم.را در محبس از دور دور می د  م اووس شدبود.  زمانیکه من هم محب

خان را   ان علی احمدمد.  حینیکه امان هللا خ آ  نظر میخص با هوش بخلی ش

خواهش علی  ب  هم حس   اد جان خان رجالل آباد می فرستاد، محم  به طرف

با او عه رک  خان رها   حمدا د جان خان بعد از  ولی محمنمود،    ماند و پید و 

خان هللا  امان  س   مالقات  شب دو  هم  ه  برای  و  بود  محبس  در  گی  دیگر 

کرده ام ت و من عهد هللا خان خیلی منافق اس انکه ام اظهار میکردحبوسین م

ت در منزل وموای حکقروز باالی    10به سمت مشرقی برسم بعد    همینکه

با این شخص معاونت  و گاهی برآرم  می اد شانو دمار از نه دهحمله کر ملهن

کرد.  روزیکه م  نخواهم  چ حبس  از  مسافۀ  از  میگردید  مخارج  بند  من تر  ا 

اد که بعد  احوال فرست  خود دست کشیده و برای من  نر محاساع کرده و بود

م  ده  ا هم در روزقعد.  واسامانیه می روز احوال من به گوش حکومت  ر  10

لع سالح نمود.  همۀ رؤسا  گی را خ رد و همه کله حملامانیه در نم  کربر عسا 

کرد گرفتار  دررا  امجمل  .   یاور  جان  محمود  محبوسین  هللاۀ  خانان  هم     

                  ه هللا. رحم-ثیر کرد ع این شخص بر من خیلی تأ یا ود.  ضموجود ب

آب    -62 س جالل  حکومت  مرکز  مشماد  ارقت  است.   محل  ی  عهدین    در 

که از سالطین چغتایی است، تعمیر  ان  شاه  جهجد  لدین اکبر  لطنت جالل اس

                 ست. ی گرم اخیل هوای خوب دارد و در تابستان ستاندر زم شده.  

جالل آباد منزل  باد و از کابل بسوی  راه جالل آ  یکی از منزل های       -63

                                                                                      است.  چهارم

مشرقی است. و بطرف شمال مت  اول سلغمان مرکز حکومت درجه       -64

کونت  افی در این مقاطعه سد و صنقع است. طوایف مهمآباد واالل غرب ج 

 تانسزم خان همه وقته در.  امیر حبیب هللا .  جای خوش آب و هواستدارند

ود که به  نمعمیر ا تشاهی هم در آنج  یک قصررفت و یمضی اوقات بدانجا عب

                                             می شود.  امیدهبنام قلعة السراج ن
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مغولیه یکی از   و در وقت سالطین  ر مرکز ایاالت پنجاب استالهو      -65

  ن شهرای  ا زیاد در آبادیگریز هحال ان   هند محسوب می شد.های  ت  خ پای ت

             حصین آن دارند.ی زیادی در تاعتنا وشیده اند و بخاطر قرب حدود ک

بی است از کابل  سمت مغره اول  رج کالت توخی مرکز حکومت د      -66

در    بطرف واقع    15قندهار  توخ منزل  طائفۀ  طوایف است.   از  یکی  که  ی 

ه  ون بو چ ه سکونت دارند.   مقاطعدر این    یی محسوب می شود، غلجا  ۀریکب

               اداره می شود.  حکمه گی آنجا یب الرب قندهار واقع شده توسط نا ق

مد شاه غازی اولین انیه است.  اح لۀ درپایتخت اولین سالقندهار      -67 

  در ر منظمه داده و یک شار را مرکز سلطنت خود قرر پادشاه درانی، قندها

فعال    داد. ر به کابل نقلز قندها ا ایتخت راو تیمور شاه پا د.  پسر آنجا بناء کر

ت و  قبایل درانی همگی از حدود قالشود.   ه میر یکی از والیات گفتقندها 

                        در این ناحیه سکونت دارند.هرات و ایران حدود  قندهار الی

الرحیم بن  مال عبد بیرۀدالروف خان نبلوی عوبدالواسع، پسر می عمولو  -68

هللام حبیب  به   قندهاری  ال  اسابو    مشهور  زاده  در  آخند  خاندان  این  ت.  

فحول    علمای  وادهر افراد این خاناهل بدعت مشهور شده اند.  د  ستان بهفغانا

نافعه   فاتزبر دست بود و مؤل  لمات وجود کرده اند.  ابو آخند زاد خیلی عا اثب

و یک    دارعلمای نام  هم از جملۀ   بدالواسع وی عمانده.  مول  ریادگا   از وی به 

 خان  مان هللاهد ا ن بود.  در ابتدای عر و صاحب زبا و فک  خص با هوشش

مکت باز  رئیس  و  تألیف  ب قضاة  هیئت  االمانالقض  کتمسّ عضو  از ات  و  یه 

 عهده   از ل او رااو یه بود.  در انقالبانجملۀ مصححین نظامنامه های عهد ام

لی  وطن اص هاراو به قند وش نمودند. ماء سبکدج علمی حسب احتجا سهای ر

دو باره  در قندهار خان ن هللات داشت.  وقتیکه اما همانجا سکون ته درخود رف

پا  را  باز  خود  ساخت،  عبدامولودشاه  رویی  علی لواسع  با  اینکه  تا  آمد  کار 

وس  بکه مح ی هید شد.  در وقتز شبه معیت او در یکروو  احمد خان محبوس  

  تی درمی شد.  ح معلوم    ننا همت و اطمیدم خیلی با  مالقت کررا    بود من او

بقتل هم هیچیک  روزیکه  ه  خ بزد  می رسید  از  نداد لی  نشان    .    رحمه هللا   -ود 

خانعبداشک   -69  ج   ور  جنت پسر  افغانستان   ناب  القضاة  قاضی  مآب 

سعدالدی خا حضرت  از طایفۀن  مرحوم  م با   ن  با  و  است  ز اجع رر  ح زکزایی 

.  شوند   او می ده های  زا  های من همشیره  ه اوالددارد. چ   صاهرت رانسبت م

ی به منصب قاضی  چندت صاحب  لقضا جان بعد فوت قاضی ا  عبدالشکور 

 خان به یک صورت دیگر  مان هللا م را ایکه محاک.  وقتقرر گردیدالقضاتی م

       - از  هرهیئت تألیف و باالخ ئیسئیس تمیز باز رچندی رترتیب داد برای 

سبکدوایف حکووظ ج مت  شد.   شان دارایش  و  نیستن  چیک صفتهی  ناب  د 

)یخرج -ت که مصداق آیتفرق اس  نقدرر و پدر مرحوم شان آر بین این پسد

ماجدش با علم و فراست و غیرت  والد    ازه کهمان اندمن الحی(.  به هالمیت  

اینها   علبود،  هستبی  حمیت  بی  و  د   ند.م  استماع  کثرت  علم   یک   یاوعاز 
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قضات اضی الاوالد قین  اینکه بزرگتر  ف بواسطۀرده و صرحاصل ک  سمعی

دیری نگذشت بود که    رسید و   ضاتیست به منصب قاضی القمرحوم بوده ا

وسبکدوش ش بزدل  خیلی  و  د.   اخیلی    جبان  خود فتنه  هستند.  زبانی  نگیز 

القضات صاحب بودم مرحو  قاضی  شنیده  که  کردم.  "زمانی  حک  م   ین اایت 

ات ضی القض قا   علیهم نزد خوداز مدعی  ش یکنفر  ای سفارر عاجز بر محر

فرزند مرا مسلمان :  "ای  د کهارش را نمودم فرمودنن که شروع سفم همیرفت

ما سوء ظن داشته باشم بلکه از  ه بر ش هللا ک"استغفرکافر؟"  گفتم:   میدانی یا  

م میدانم"  سلمینمقتدایان  را  چنی.   شما  "اگر  پس ا  نفرمودند:   احکام  ت  س 

ج خ  و داوند  شانه  ح   ل  هللااوامر  رسول  هللا  صل  ضرت  وی  بعلیه  رای سلم 

شما نیست.  و اگر در عقیدۀ سفارش    حاجتامتثال کافی است. و  اطاعت و  

ه من احکام شریعت را پشت سر  صورتک  پس در  ارید..  ن گمان خلل را دم

را برای    چکسیه  شلذا بعد این سفار   نم.ا هم اعتنا نمیکرش شمبیندازم بسفا

                                                   ی خوب است".  م:  "خیلد".  گفتمن نکنی

  نشویدمودند:  "آزرده در مزاج من مالحظه کردند، فرتغییر  قدریچون     

ارش کنید".   سف  کنفر را معرفی میکنم که همه وقته برای اوای شما یمن بر

"قاضی خان  مودند:  ده فرخدمتگار کر لیجل لادقت روی به طرف عبن ودر ای

ام  و بنر کابل نائب القضاء در این وقت دخان  عبداشکوریاید". ا برا بگو اینج 

با ادب، خیلی  گردیدخان داخل مجلس  خان مشهور بود.  همینکه قاضیقاضی 

 اضیدو زانو نشست.  ق به ادای احترام را کرده و به حد دروازۀ اطاق

ت ور سخصی اس"عبداشک دند:  ن کرده فرموم بطرف القضات صاحب روی

ا صیکه شما سفارش او رضر است با شخ و حا  را نداردان خود ایمکه پروای 

ند:  فرمود نمودهی خان را مخاطب مساعدت کند".  جناب شان قاض نمایید می

ین را بر شما  مخلصینده محمد صادق جان سفارش بعضی دوستان و " آ

ویی  کایت حق گاز این ح .!".  اعدت کنید.مس نها آ. حتی المقدور با نندمیک

ارئین خوب معلوم  شان بحضور ق و عدلانصاف  صاحب و ضاتقاضی الق

ۀ  در دور خان د و با امان هللا اشکور جان چندی به قندهار بود.  عبدهد شخوا  

آالغفا مساعدت کرد و با علی احمد خان و مال عبد  دوم ه  وردر خان به کابل 

حبیب هللا   . اقوی میخوار سسپ  شدند  که  هم  ست  برسو را  در بقتل  ولی  اند 

ا  شیدیم تمت کدا این محرر عاجز زح بار  او و بعیر در جان وزول شیر ز ارو

او     تا  بودند ر کابلایشان دفو صادر شد.  و از طرف پسر سقاء برای او ع  

با به  آوردند.     شریفکابل ته اعلیحضرت نادرشاه به  حینیک پاس خاطر من 

و   محبت رفت  برایش  کرده  قنداجازۀ  به  رن  یکهار  بعد  دادند.   از  سا   ا  ل 

ور خود مقرر شرعی حضشار ل طلب کرده بنام مستاو را به کابخود  طنتسل

شها  بعد  شهیکردند.   اعلیحضرت  به  دت  واپس  در  رف  قندهارد  هم  و حاال  ته 

                   سواء الصراط. لی  و ایاه اهدانی هللا -شهر قندهار سکونت دارند
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دفعۀ دوم  در     ود.ندهار بر قیکی از علمای شهیخان    بدالغفارمال ع      -70

واسطۀ    پادشاه ساخت، این شخص را به   قندهار  ا در امان هللا خان خود رکه  

بی در  قنکه  بن علمای  ودهار  هم  ه  ملت  بین  در  و  بود،  مشهور  تقوی  و  رع 

ی احمد با عل  اوشان    اضی القضاة معیین کرد.ب قبودند به منصحب نفوذ  صا 

چن  بکابلمحبوسا    خان و  شدند  بدی  آورده  ع  ودهمحبوس  خانبا    بدالشکور 

خارج   محبس  از  ششده  یکجا  چند  ایو  مهمان  مجددی  خانقاه  در  فقیر بی  ن 

وت رت کردند و قرار مسموعی که در این ایام فسافدهار مبعدا به قنبودند.   

                                                                   علیه.  رحمته هللا -ندشده ا

عهد   شته، دره گذاوشان در حواشی سابقان که تعریف حمد خ اشیر      -71

عیین شده و  مایران فغانستان در نصب سفیر کبیر ااعلیحضرت نادر شاه به م

.  بعد  دندر تهران بود میالدی(   1936مطابق ) هجری  1355تا سنۀ 

صب وزیر دولت  من ند. و به وقات میگذرانبل ادر کا  الا سبکدوش شده و ح 

             ند.آور قمار بازی به شب می روز ها را بهند و رخاری داافتمنصب 

مرحوم است. این  ن ر خا الیجاه غالم حید ن فرزند اولین عغالم نبی خا    -72

مشاره    سکونت دارند.  رد قۀ لهوگریۀ "چرخ" عالعائله به چمار خیل در ق

و بعدا  گد خان که یک چندی بر نیغالم جیال( 1در است:  برا را سه هیلا

ن هللا خان در  طرف امااز  ی مرکز بود و در آخریک فرقۀ عسکرنرال ج 

طنت نادرشاه شهید هم به  لتدای سن شد.  در ابسفیر کبیر معیی انقره به منصب

بل ا ک و مقرر گردید و خود به ض انبی خان عوبعدا غالم همان منصب بود.  

اقعۀ  وو بعد   بوستل غالم نبی خان مح و قگرفتاری عد از اوقعۀ  .  برفت

دین و برخالف غالم نبی شخصا متد.   ضرت نادرشاه مقتول شاغتیال اعلیح 

(   2   رحمه هللا. -ت هم نداشتعو شجا  آنقدر اعتبارابند دین بود و خان پ

    و رر شد ق م د و بعد در لغمان حاکمبو رنیل نظامیان. چندی کعبدالعزیز خ 

خیلی ظریف  شخصا  ه بود. اخل خان وکیل وزارت دهللانت امان در اخیر سلط

ج ا و  بزرگی  با  ولی  خفیثۀ ز ست  نا یاد  در زمان  میباشد.   الروح  شاه  ف  در 

افکار غالم نبی خان د در تکابل بود و بعشهید در    رکیه آمده برای اصالح 

     ن در حجازخا  ن هللا ا ام ه را می نمود.  وقتیکهدریحکومت نا  ظاهرا خدمت

ز واقعۀ قتل بود.  بعد ا  آمده   حجن برای  خا   هم بمعیت غالم نبیرده  رفت نامب

ل اوقات لمات در استامبوتامبول رفته الی تحریر این کن در اسی خا غالم نب

می  خود نوابغ رج 3راند.  گذرا  از  یکی  خان  ام(  غالم صدیق  انیه ال عصر 

خیدر  است.    تدبیر  و  اما   است.  ماهر    یلشعبۀ سیاست  خ در عهد  ان  ن هللا 

ی حضور پادشاه چندی هم منش  رجه وخا ی وزیر  چندندی معین خارجه و  چ 

اه شهید  و  از طرف نادرشعصر نادری درکابل وجود داشت  ابتدای  در    بود. 

ی خان به ه غالم نبوظیفۀ وزیر مختاری معین گردیده تا روزیک  بهبرلین  در  

برلین و    درده و حاالره گیری نمون کنا د از آعبسید وزیر مختار بود.   ل رقت

رجال    ی از.  من این شخص را یکرا میگذراند  ت خودقا مبول اوستا روما و ا
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اوند خدارم.   او اعتراف دبه عقل و دانش    رجه اول سیاسی میدانم و خیلید

صرف شود.   ان  رقی افغانستدر راه ت  سببی بر انگیزد که مواهب و افگار او 

ت این  من  نماگرچه  مستحیل  قرار  ای  ولی  عقل  که  اوتعاست  است  قادر  الی 

اا  اولیای  لوبق مایل   ف اوشانبطر  بطرف او و قلب او رافغانستان را  مور 

اتفاق هم  با  تا  گذ  گرداند  وقایع  فرامنموده  را  کننشته  بهبود  د  وش  و  خیر  و 

همه   فوق  اسالمیه را  دانستممکلت  متچیز  هم   با  در راه حداه  و  شوند  لفکر 

         بعزیز.  و ماذلک علی هللا  -د ماینمساعی ن غانستان صرفلی افو تعا  یقتر

غالم  ا در  لحاصل،  چندی  که  خان  چندی منصبدارسلک  نبی  و  نظامی  ان 

امیر حبیب هللا خان   وبو مغض چندی محبوس اهالی لهوگرد و رئیس و زعیم

ل و  القوای مجاهدین حرب استقئد  ل آباد، قا حکمران جالشهید بود. او زمانی  

ی هم  امیس و ایپارمختار افغانی در    وزیرجنوبی،    حکمران سمت  تی هممد

د از  اسفانه قراریکه شنیده ام، بعود.  متره بغانی در ماسکو و انقسفیر کبیر اف

ار و در قندهار قرار نمود و در این فرصت فر کابل    هللا خان ازآنکه امان  

زار شریف  یت ماخل والد  ود، او هم از راه مسکوس بخان در پاریغالم نبی  

گردی)ب و لخ(  قوۀ   ده  یک  معاونت  شمقاب  به شویکیه  بل  به  سقو  قوای  روع  ل 

سوق الجیش   اف آنرا متصرف شده بطرف کابلخ و اطر، بلمحاربه را نموده

ه  خود را ب ان هللا خان هم از کالت توخی فرار کرده وامنه که .  و بدبختا نمود

م نبی ویک برای غالف بلشاز طر  تقی تسلیم کرد.  در اینوریزحکومت انگ

ی روسیه رسید و  امر رجوع قوا و  هللاج امان  خروریعۀ طیاره احوال  ان ذخ 

از مرکز  پردۀ تاریک شب    خود تاب مقاومت را ندیده در  ه هم درالی  مشار

    ضعیت و  من این  رار کرده خود را به حدود روسیه رسانید.   ف  مت بلخحکو

جنگید   میغانستان  ای استخالص افبر  درد ها   بلا و را نسبت به اینکه به مقا 

میکنم، ب   افسوسی  ول  تحسین  با  او  اتصال  ادخاکه  و  یکلشویکها  قوۀ   ل 

ه عمل خوب او را بدرج میه، این  کریۀ اجنبیه در داخل یک مملکت اسال عس

خ  آفرین  یی  بدل  در  باید  که  مشّوه ساخته  و  کرده  راب  تا    منشود.     نفرین 

خود از  رامیکرد چ   دعای سلطنت راش اکه خود  خصشکنون ندانستم که این    

را می   خود  داءب مبه..؟ باید تعقیمی شد یا ن  کامیابرد؟   نک ده  فرصت استفا 

ر من و  که فک  ایع حکم متعدده هست در چنین وقنمود.  و الکن اوتعالی را  

چ  ظاهرا  رسد.   نمی  آن  به  من  مامثال  خداوند  لیحضرت اعیخواست  ون 

لطنت را از  س  ی مدعیانف گرداند، همگمشردشاهی  ا پ  تنادرشاه را به خلع

ر خان از پا  حمد نادعۀ مده و او را ذریبچۀ سقو نابود کر  واسطۀ ه  ن بافغانستا

ا ارادۀ  تا  انداخت  ودر  عرض  افزلیه  و  بنماید  را  عدم  غانستا جود  از  را  ن 

رالزمان تا یک زمانۀ آخ و فتن    د و از شروردوباره به منصۀ هستی جلوه ده

 -دایننمخلع  قامت این مملکت  ز  میت را اته، خلعت اسال داشمحفوظ    هم  دیگر

                                                                         حمد هللا علی ذلک.ال
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ار مسموعی  آنکه از بلخ فرار شد، خزینۀ بلخ را هم قرپس از  غالم نبی خان  

بب خود  برلین  رد ا  و  پاریس  در  چندی  که   در  االخرهبو    و  بود  زمینۀ    ترکیه 

حکومتفا و  او  بین  در  ناق  بادت  طرف  ریه  از  و  آمد  اعلیحضرت دست 

بنادرش وظیفۀاه  عو  ه  انقره  در  افغانستان  کبیر  جیالسفیر  غالم  خان ض  نی 

خود   شبرادر  بودهمقرر  وظیفه  مشغول  یی  قلیلۀ  مدت  یک  او  استعفاء    د.  

بنام ز  ن در حجاامان هللا خا   که   ایامی  ر د   ا امان هللا خان متفق شد.ب  وده بازنم

ابل به کرای مراجعت او  هم حضور داشت و ب  ی خاننبم  حج آمده بود غال

پ  بذل بی  و  آشکار  بطور  و  میکرد  اقداما مساعی  وقتیکه رده  نمود.   می    ت 

حجامحرر   به  اسبابیکه  ز  عاجز  رفع  برای  و  باز  افغانستان    رسیدم   بهرا 

و امان  انم نبی خ همگی زحمات غالو    ات شدمم داقانقالب می انداخت داخل ا

ام    متبوعه   کومتیکرد.  من از ح ز من خیلی شکایت مشد، اد  با   هللا خان بر

نبی   باید غالم  که  کردم  به  خواهش  بخان را  و  نکنند  که    گذارندکابل طلب 

هش خود او  وا قرار خ   نشد و او راخارج مملکت باشد. ولی نظریۀ من قبول  

با او محبت نا علیحضرت  ستند.  چندی اخواکابل    هب  مچنانچه شنیده ا درشاه 

دانسته،   ا غنیمتصت ر غرض فتنه جو فراسفانه اشخاص خود لی متو کردمی

کردند. و چون  ستاده  به مقابل حکومت ای  کرده او رابا غالم نبی خان مفاهمه  

البته   با آنها  شخصا صاحب داعیه بود  ه باشد.  این حرکات او  رداتفاق ککه 

شاه لگر داز خانۀ خودش به قص  رافعتا او  ضرت نادرشاه دلیح که اع  د ش بسب

و گفتند:  " در بین من و نموده    ظهارالت او برایش ا لب نموده و از خیا ط

یه من اقدامات نکنید و اینک ازبر عل ده بود که باید شما ور فیصله ششما اینط  

  همدد فراصدر   شود که شما مخالف عهد خود ی  علوم مقیقات سریه مقرار تح  

ف سامان  آآوردن  بر  نامبمتنه  چون  و  اید؟"   دفعتا   انکار  ردهده  بود،  کرده 

غی به  آماعلیحضرت  عظ  بر  که:  ده  کرد  حکم  بودند  حاضر  که    ساکری 

او صادر شد، از هر طرف باالی او    وب برهمینکه حکم لت و ک   "بزنید!".

     مرا می" :  هزیر مشت و لگد فغان کرد کز فت و اگد باریدن گرمشت و ل

اء خرهللا نفسا اذاج ؤلن ی–  حکممظاهر قضاء و قدر به    ین دقیقهکشند!"  در ا

بگرد  ظاهر  -اجلها و  جاریده  کلمه  این  شهید  نادرشاه  زبان  "بله  شد:   ی،  ی 

.  غفرهللا  -رسانیدبمیرد".  و گفتن این کلمه او را به قتل    ید تا اینطور او را بزن

ی  ااز او برپرورش داده و    ودکنار خ   در  ایک شخصیکه افغانستان او رو   

زی خدمات  خود  راهدتوقع    ادیمنافع  در  اینک  افغانستا   اشت،  ن مضرت 

مساعیصر عا   ف  این  ساخت.   هالک  را  خود  انموده  کوایف  اخیر  جز  یام 

غالم   خحیات  اما نبی  نوشته  ام  شنیده  که  قراری  را  بحقیقت  وهللا   -ن  ه  اعلم 

                                                                                                 .ل.الحا 

ست.  این مرد دلیر از فرزندان ی خان ام نبر خان والد غالغالم حید     -37

ن مرحوم به منصب کرنیلی و  ی خا علباشد. در عهد امیر شیر  د افغان میرشی

ری په ساالسرنیل و با الخره به منصب  ج   خانلطنت عبدالرحمن  در اوایل س
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با تدیرس ود شفیق  ین خ محبو    لی کریم و بر همسایگانخیبیر و  د.  شجاع و 

های  اخالص زیاد داشت و یکی از مستشار    مشایخ  و   ما او نسبت به عل  بود.  

و امیر موصوف خیلی افکار او را   بود  ومامیر عبدالرحمن خان مرح معتمد  

او  پسند در  عبدالرحمن  ع  اخرداشتند.   طرف  از  خود  بسرخمر  ردگی  کان 

وق العاده از ف  اتیار ختااور مقرر گردید و بیک  پشو  باد  فواج حدود جالل آا

ار  و چتر  نیکه در عسکرگاه اسمار بقرب پشاورود.  حیاز بطرف پادشاه ممت

رد از تهای زیادی با مردم کرد.  اهالی لهوگعاونم  خود را میگذرانید،وقات  ا

  امهر کد  میرفتند.  او با   هر الیا نزد مش  بلیّه فقر مبتال میشدند،  بهکه  هر طایفه  

ان با من خ وقتیکه عبدالرح ص میکرد.  در مرخ  را او معاونت های زیاد کرده

حاربه می نمود. حصۀ  ت مورستان" اسافرستان که حال اسم این مقاطعه "نک

تعلق دارد.   یر دل وش به این سپهبددر فتح آن و اسالم طایفۀ کافر سیاه پادی زی

ا  وقتیکه  ادحیات    و تا  از  ناشت  خیلی  ها  او  و  شجاعت  گریز  اسالمیت 

ا  رحمندالعب  میترسیدند. اکثریۀ  رخان  او  وجود  بروقات  بدستا  آوردن    ای 

عاله  بر  د.محل استفاده قرار میدا  یمت دانستهمقاصد خود از حکومت هند غن

ر عبدالرحمن  ضوبح   شخصی که رای او  در امور لشکری و کشوری هم تنها 

می   قبول  این  شخان  بوشد  اواخر عد خص  در  او  در الهد عبد.   خان  رحمن 

م در چرخ که  ا احترالی ببل آوردند و خیۀ او را به کا جناز.   شد   اسمار فوت 

                                  رحمته هللا علیه. -ن کردند.مسقط الراس وی بود دف

ه در  کاو    ۀالنی خان دیگر افراد عایلجیغالم  نبی خان و    مبعد از قتل غال   

آن جمله    ازند.   سیدد. و بعضی هم به قتل رحبوس شدنبل بودند همگی ما ک

م یکی یا دو پسر غالم نبی خان و غال  ز خان ولعزی دیق خان و عبداغالم ص

ین می باشند.  یک چیز دیگر را هم باید  رلو ب خان حاال در استامبولجیالنی   

ت او را بطریق زر و عا اعتب مت که عایلۀ سپهساالر مرحونسن ایبنویسم:  و آ

های خود محبت   ه او با همسایهۀ کدرج  نما کردند.  به ه استعمال هر دلخواغی

خود را ظلما و  مسایه های  شدت می نمودند، حتی امالک اکثر ه  د اینها میکر

ن  د ملک سعادت خا به تصرف خود آوردند.  غالم نبی خان خویل  ع ح به انوا

عبداالحمدقو)ز میرزا  و  خیل(  )  م  م  رنیچی(غخان  و  همچشم  که  نافی را 

ذریعرقد به  میدانست  خود  عو    عواناۀ  ت  در  خود  اعلیحضرت انصار  هد 

چندی محبوس  ه ها همگی  شهید، بقتل رسانید و به این واسط   خانیب هللاحب

  ۀ شفاعت امان هللا حکم فرار بر آنها صادر شد ولی به واسطره  الخ بودند.  با 

تا ا ین حکان عفو شدند.  گمان میکنم  خا  شد،  ا بوده ب  یک اندازه صحیحه   یات 

انتقام البرباد شدند که  ری  ی طوگهمزیرا عایلۀ اوشان   ن ا سبب آهی رباید 

                                                                                وهللا اعلم.-بدانیم

  لید خیسقریۀ   ر از یک پدر و مادر غریب د  انن خ میرزا محمد حسی     -74

و بعد سن  د.   آم  یا نحکومت سمت شمالی به د  کزاج" مرنزدیک "جبل السر

ه  ده داخل وظایف حکومت در شعبۀ مالیهور رسیو بظمواهب عقلیۀ ا  شباب
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د خ گردی.   عبدالرحمن  امیر  عهد  و  مرح   انر  کوتوالی  سردفتری،  به  وم 

دید.  رمقرر گ  )رئیس امنیه یا میر شب(   نییع  منصب "کوتوالی"  چندی هم به 

  و بسی خانه ها بود  لم  ظا   ر میکرد به منتهی درجهکا توالی  در ایامیکه به کو 

 ر حبیب هللا ندین هزار نفر گردید.  در عهد امیث قتل چ باع  را خراب کرد و

حبیب  و رئیس اهالی سمت شمالی رسید.  امیر  الک  ممخان به لقب مستوفی ال

قت کار بود.  در  ااد صدیه هم زدو را دوست میداشت و نامبرا  یلیهللا خان خ 

د  ازاواخر   بر  دست  هم  وستم  راه  با    شدهر  اظلم  از  کس  رفتار هر  محبت 

خ میک با رد  الش  صوصا  عظیم  قرآن  حفظ  و  فقرا  و  اخ علما  زیاد  و  ان  الص 

سمت    پول زیاد در این راه صرف میکرد.  در  سالهه  محبت داشت.  و هم 

باغها و اراضی   ارات،منقط ع نادی بدست آورده و در چندیزیار  شمالی اعتب 

تعمیر کرده اجد وسیعه یی  ا مسر ج ه  ری خود تعمیر نموده و درااعتی بزر

از های تراویح د که در نمای رمضان مبالغ زیاد به حفاظ میدار ماه ه.  دبود

مساجد میمت شس  در  ختم  الشان را  های عظیم  قرآن  حینیکه  مالی،  کردند.  

لغب  حبی گوش"  "کله  در  خان  بگومهللا  و    شان  قاتکو  گلولۀ  خود  را لۀ  له 

   ان هللا ه امت نمود.  وقتیکرهللا خان بیعه نصت بگف داشته زندگانی را وداعبر

بر را  سلطنت  ادعای  کابل  در  دخان  و  خود  بر  ای  را  خود  پدر  قتل  عوای 

داشت که ازصرهللان خیال  مستوفی  نمود،  خان  تگ    و  لغمان  ارد  و  ابطریق 

اه گردیده،  شمالی  با سمت  را  بره  علی  رلی  خان  هللا  چه زانانگی  امان  د؛ 

ر نصرهللا ام او باته  ۀ فیر تفنگچه وبه نسبت واقعخان    هللا   میدانست که امان

            زنده  هم که در جالل آباد بود،ین خان را خان گاهی میرزا محمد حس

انقالب ع ولی  ونمیگذارد.   آباد  جالل  از نات  سکری  خان  نصرهللا  امیر  زل 

ن  ما . ابوسا به کابل آورده شدمح   رد تا ر به تسلیم شدن کبوا مج رطنت او  لس

ا  ه شهادت رسانید و تمام امالک او راو را بینه همان کینۀ دیر  خان در اثرهللا

نمود بزرگ میرزضبط  پسر  حال  در  خان  محمد  ا.   نام   حسین  که خلیل هللا 

ت  حیا   ،را کرده  سقوی ها اظهار لیاقت خود   مت خددر وقت سقویه در  دارد و  

لیاقت حسب  و  دا  دارد  منش  و  حضرت  واال  بحضور  خ ه  حمد خود  ان اشم 

                                  به است. ر یک شعمدی حالیه در صدارتصدر اعظم 

قص  -بیکتوت     -57 از  صیفیۀ  حکومت  باتیکی  جنوب  بطرف  و  پغمان  ی 

  ت ن قصبه سکونیافغان و عرب و فارسی در اف  ره واقع است.  طوایمذکو

ادارند اکثریۀ سکان  قبی  و.   هستناز  خیل  اوریا  و  لۀ  از  ر  دد  این یکی   قراء 

عر طایفۀ  سکقصبه  دارب  "پشئی"  ونت  را  اوشان  سکونت  محل  که  می  ند 

مسقط الراس حضرت استادم ت.  و  واس بکتوت یک درۀ خوش آب و ه نامند. 

و    یباشندممن بودند،    مرفقاء من در انقالب ناکا   ازدر اللشهید که یکی  عبدالقا 

الرحمن  امیر عبدهللا.   ه  مرح -دت شهادت را نوشیدنالم شربسدر راه خدمت ا

ی  رده که کوتجبال این محل یک قصر شاهی تعمیر کاز قلل  یکی  خان در  
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چندی   و  دارد  نام  امست ستاره  نمیدانشفاء  حاال  بود.   سل  و  دق  که  مراض  م 

                                                             هست یا نه؟!  اءهمانطور مستشف

یکی از  ع شده.  واق  ر دامنۀ یک کوهکتوت دنوبی بیف ج ریر بطقلعۀ م    -76

را قلعه مانروایی داشت تعمیر این ر کوالب فرسرکردگان طایفۀ ازبک که د

تعمیر میکرد،   راه رحمن خان کوتی ستارده بود.  و حینیکه امیر عبدالنمو

  خان تقدیم کرد.  دالرحمن بضی آن به امیر عبا ارا اب این قلعه رامیر کوال

میگذرانید.  بعد ها امان هللا   ین قلعهدر اام تابستان را خان ایب هللا حبی امیر

شایخ" صاحب مس المدم "ش موصوفه را برای حضرت مرش ن این قلعهخا 

ه  بهللا بخشید که تا حال  هماماد-ورالمشایخ" صاحبمرحوم و موالیم "ن

ا  م بهمن    حی بسر می برند.ر آن نوادو ایام گرما را اشد.  بیتصرف شان م

مرشدم و مسافرت موالیم که  د وفات  بع  ر آنجا میرفتم.شان د حضرات

ا در همین قلعه  تموز روقات ودند، این محرر عاجز هم ان خاندان ببزرگ ای

ه در لبا عای میالدی( 1928-2919) مطابق 1347در سنه  سپری میکردم و   

بعدبوآنجا   تاریخ  م.   آن  از  متعددهگرفتار    کهد  نک هشت  ای  امشده    ابتالآت 

ت در  سال  که  حجاز  مصر  مام است  شو و  دیده  آینده  برم.   می  بسر  د  اوقات 

                                                                                   ت؟نصیب چیس

  .  آب و هوایرد است گلهو یه های کبیرۀرزرغون شهر یکی از ق    -77

ریه ی خوب در این قخیلانگور  وصا ر خصوشگواو میوه های خ دارد.   خوب

حاجی نوروز که  اقع است و آید.  بطرف جنوبی دریای لهوگرد و بعمل می

ود به همین قریه من برای طایفۀ محمد زایی بایلچی ای من و یکی از رفق 

                                                                                       د.ت دارونسک

مترجم "ثالثیات  عمری و وانحمجددی صاحب سق الحمد صادم       -87 

                                                                                        بخاری".

 المشایخ صاحب پسر مرشد مرحومم شمسجان، صوم مع سناء     -79 

                                                                                      ر".در محرا"بر

که یکجا با من بودند و با   استاد منحاجی مال عبدالقادر آخند،     -80 

   دند.اعت به شهادت رسیر یک سن جان    یک روز ددالحنا ارجمندی عب

ظامی ل" و چمن نبی "کوربسمت غتپۀ مرنجان  ۀ مبارک شان در دامن مشهد 

                                                                    یه.  علرحمته هللا-اقع استو

ت واقع  بیکتو  و در عالقۀ  کی از قریه های حکومت پغمانه گنبد یس       -81

                                      . شهید استا المسقط الراس موالناست.  این قریه 

قضاة و  لقاضی از،  محکمۀ تمی  رئیس  الرحمنمال عبد  الشهید،  موالنا        -82

              ده است.که ترجمۀ احوال شان طور مستقل ذکر شمسکین  این مربی
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ه و  صب افتاء را داشتالشهید.  در کابل من موالنا نان پسر ارشد عبدالح     -83

ت پدر  وم شهادبروز د جوان صالحشدیم و این  س بودیم تا محبو با هم یکجا 

             .  ه هللارحم-ت رسیدادا بشهیکج لقادر آخند عبدا حاجی گوارش با بزر

ن به  پغما  والنا الشهید در صیفیۀد حضرت مداما مال فضل حق،    -84

اشت.   جه دصائب در علوم مروود.  خیلی یک فکر شغول بمنصب قضاء م

          علیه.ه هللا رحمت-دیبه شهادت رس ید در یک روزهموالنا الش با حضرت

ابل بوده به عالقه داری راف کاطهای  ریهیکی از قتنگی سیدان،    -58

                                  شد.  محل خوش هوایی هست.بوط میبا چهار دهی مر

ر بین کوه  د نتاب است که از تنگی سیدا یچ وتل جوز، راه پر پکو      -68

هوگرد  عمومی ل طریقشت سقاوه با اخیر د در  ها بطرف جنوب ممتد شده و

                                                                                  ی شود.متصل م

یکی از منازل   و  قع استلعۀ قاضی، از کابل بطرف غزنین واق    -87

                                                                      راه غزنین است.  هورۀمش

ی ر قلعهۀ قاضاست و دبل ور کا مشه  رتجا یکی از  یر واعظ،م   -88

نا الشهید  موال رحیم خان با حضرتسکونت دارد.  نامبرده و برادر شان میر 

                    شده اند.  موالنا با من هم آشنا  ۀبواسط ارند و داز عمری محبت 

ز اصاحبزاده و یکی محمد  ض، پسر مال فیاحبزادهور صمحمد ن     -98

به  حال الحمد هلل تعالی حیات دارند و و الی   تندطریقۀ عالیۀ قادریه هس مشایخ

                                                  موصوفه مشغول اند.  الیۀتعلیم طریقۀ ع

ی از بعض  است.  چون درخیر دشت سقاوه واقع در ا سم دلدل،     -90

ل" ناس آنرا بنام "سم دلدالعوام  ه، عل اسپ کنده شدنقش ن دگهای اینجا چنسن

کرم  علی مرکب سواری حضرت د.  و مشهور است که اثر پای دلدل می نامن

امیر ضرت زیرا ح حرف غلط است، ین حکایت یک اهللا وجهه است.  ولی 

ی شد.  علوم نمنگ مای دلدل در سو نشان پ یامده اند.ابل نرضی هللا عنه در ک  

اب یآسکه بعد از منزل چهار  استی آب ی بقاوه، یک صحرادشت س     -91

کثر مترددین پیاده  که اسابق بواسطۀ این حدود قریۀ "زید آباد" ممتد شده.  الی  

 محلی   ، یکی از اهل خیّردندی می شتار تشنگشت گرفد و در این دنمی بود

دشت    می گویند و این"سقاوه"نرا  که در عرف آ  گرفتن آب ساخته بود   برای

                                                                       ده.ی ش همان اسم مسم به

بین   رد است که درگکی از قریه های حکومت لهو گ، یسفید سن      -92 

                                                                اقع است. و د آبادموسئی و زی

ر گردز بطرف  ه از شهکبی است  ت سمت جنومضافا  ززرمت، یکی ا     -39

           عه سکونت دارند.طایفۀ احمد زایی در این مقاطدیده و گر قع مغرب وا

قلعۀ   که بطرف شرق  مت گردیز استومضافات حکمچلغو یکی    -94

                            احمد زایی میباشد. قبائلواقع شده و محل سکونت  گردیز

 



راتخاط   

 

   180  

  ت جنوبی ست که به حدود م جه دم سدراز حکومت های    ی، یکیج جا      -95

واق"ک طوارم"  از  یکی  که  جاجی  طایفۀ  است.   غلجایع  در  یف  است    اینی 

بواس دارند  سکونت  حدودطمقاطعه  در  که  است،   ۀ  ع  یک  واقع    سکریقوۀ 

موجود جاجی  در  وقته  ناحیمیبا   همه  این  سکان  چوشد.   تجارت  به  ب ه 

اندمش دغول  آن  مردم  و  زمان    ر.   استقالل  به زیر    انقالب  درحرب  داخلی 

اع محملیح ادارۀ  حا ضرت  و  کردند  شایان  خدمات  نادرشاه  از  د  اکثریه  ال 

             افراز هستند.و کشوری سر   یطایفۀ جاجی به مناصب عسکرین خوان

و    آغه   در بین محمد وهای حکومت لهوگرد  قریه  مغل خیل، یکی از      -96

ی لهوگرد به دامنۀ  ومراه عمال  قریه بطرف شم  .  ایندار موقعیت دارکلنگ

                                  باشند.افغانی می ده و سکنۀ آن از قبایلقع گردیاو هکو

یکی از مرید های حضرت د  اد محممد، برادر مال دمال فیض مح         -97

است.  رالمشنو صاحب  اوقدر    ایخ  طالب  با   لعلمتیکه  معرفت    دزد   بود  ها 

ااشت.   د اوقات  در  بحضنقالو  مور  ب  جنوبی  سمت  در  بود.     رفشموالیم 

  راسته است. ح آ ظاهر احواش به صالحاال به منصب قضاء مشغول است و  

گرد و گردیز واقع شده و  وقۀ لهکوه تیره بین عال معبری که در ،تیره     -98

                                                               بر صعب المرور است.یک مع

ه حدود آن شماال بکابل، کابل ک  وبینرد، حکومت کالن سمت ج لهوگ       -99

       ست. غزنین متصل ا الل آباد و غربا به عالقۀه ج به گردیز، شرقا ب جنوبا 

نوان  و شخصی است که به عی ما نوروز خان، یکی از رفقا  حاجی     -100

ب ما ه  جاجی ک  اشت. و ازآمد د  ولی سمت جنوبی رفت  ا و اها ین ممیانجی 

نا   خود کردیم،  تسلیم  هند  ردهمبرا  انبه  خالل  در  بعدا  و  رفت  قالب وستان 

                                                                           د.نموسقوی مراجعت 

     ستند.   رفقاء هملۀ هم از ج ن جان دیق خان و مال سلطا حمد صم     -101

ا  ن ریق خا بوس شد و محمد صدیک جا مح  ان، با ما لطان ج مال س      -102

                    ند.مودنا آورده محبوس ننۀ او حسب اظهار حضرت موالاز خا 

ت را محل خروج آب از قنا تداء بدر عرف محلی، ا -کاریز دهنۀ        -031 

                                                                             . دهنۀ کاریز میگویند

غرب  هوگرد است که بطرف جنوبه های لقریریه از چرخ، یک ق     -104

              ر دارد.ر مثمره بسیا ا قع شده. آب خوشگوار و اشج وا عالقۀ لهوگرد

ه ریۀ عالیۀ قادیکی از مشایخ طریق وسئی،صاحب زاده صاحب م     -510

در سمت    ند. سکونت داربل سخی کا ردو ف ر قریۀ مسئی لهوگرد تند و دهس

                                                               ت.اس شان زیادجنوبی اعتبار 

ی و گردیز و جاج  غوکوچک است که در بین مچل رگی، یک قریۀب     -106 

                                                                                          شده.واقع 
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جنوب کابل نزدیک   و بسمت   گرده های لهو، یکی از قریخوشی       -107

و به هر    وایف تاجیکیهطشده.  سکان این قریه از    اقع نۀ کوه "دوبندی" ودام

جارتی  میوه دارد.  راه ت  ای پرسک هستند.  باغهنی متمس  دو مذهب شیعه و

                 است.  ه ین قریمارچه به کابل می آورند، هکه چوب اجی جاهالی 

خیلی صعب خه سمت جنوبی است و  بال شامز ج آتی، یکی اکتل        -810

                    ف است. سرد و پر بر  هشد.  و به این واسطه همیشیبا المرور م

عی  ضمو  کاف فارسی  و  سکون رای مهمله(  با و   برگ، )به ضم        -091

است    مد زاییطوایف اح   عضی ازبمضافات لهوگرد و محل سکنای  است از  

                  تند. ل و خانه بر دوش هسموسی خیان نین آن مردماکثریۀ ساککه 

ضی  شیخ عبدالقادر جیالنی ر  ز احفاد حضرتاسید حسن صاحب،        -110

نت  مده سکوآ  بلز بغداد به کا سال است که ا  25ت   از مدمی باشند.      عنههللا

امیر   اند.   نموده  هللا ح اختیار  شبیب  خان  نسبت   اوشا   هید  احترام  به  زیاد  ن 

هم در کابل و    ی شان تعمیر نمود. اد محل رهایشی براجالل آبدر  داشت و  

ر ادمحمد نحضرت  تابستان شان از طرف اعلیی برای ایام  گمنزل خیلی قشن

.  مردتعمی  شاه شهید بتدای ورود  .  در اندستو موی سفیدی ه معمر    ر شده 

میترا را  خود  بعدا  ویدند  شریش  الی  اثر  افغعتراضات  در  انستان علمای 

محاسشد  مجبور بگذارند.ند  خود را  سفی   ن  شان  و حال ریش  است.     د  دراز 

                                          را می نمایند.ادریۀ شریفه قتعلیم طریقۀ 
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