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مؤلف: خالد صدیق چرخی
تایپ و کمپوز: دکتور احمد فواد المع

مهتمم: نصیر مهرین (نویسنده و پژوهشگر)
طرح پشتی: محمد اکمل خالقی

چاپ دوم: نومرب ٢٠١٢، بنیاد شاهاممه، هالند
www.shahmama.com

حق چاپ، تکثیر و ترجمه برای مؤلف این کتاب محفوظ است.



 

 
 
 
 

  4او3د  2وا,  و  داد."4او3د  2وا,  و  داد."- ,م *- ,م *



 

  

      از او  ارا ا  گ رها ،    
   ن ،  ن  م  ،   ار

 ند  ای زد   آاو   ادۀ    انز     و
 نان دود   ًا  ن  وز   اده  ان

 و داده ا ن را از د ان ادراه ا       و
   ، انز   از ده ا  ،ت و. 

 

                                                                                  ؤ  



 

. 

  

 خالد صديق چرخي، مؤلف



 



 

 

 ج;د دوم6789ت 
 

 شمارة صفحه......................................................... .................................................... عنوانن
 

 :فصل هفتم
 خانوادة چرخي

 1............................................................. سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي 

 3.................................... ...................................................... خط ديورندمسئله 

 6.................................................................................................... نورستان  فتح
 21............................................................ ن چرخي نايب ساالر غالم نبي خا

 30.................................... مأ، سادات و مشايخ شهر مزار شريف لاعالمية ع
 54.......................  اختالف نظر سياسي غالم نبي خان چرخي با نادر شاه

 64.....................................................................  قيام مردم دري خيل جدران
 73..........................  مرحوم برگد عبداالحمد خان ملكيارموضوع شهادت 

 87..............................................................  جنرال غالم جيالني خان چرخي

كشتار دست جمعي و آخرين گفتار جنرال غالم جيالني خان چرخي و 
 96................................................................. ............................ همراهان ايشان

 105...................... ........................................................ عبدالعزيز خان چرخي

 107........ .................................................................. غالم صديق خان چرخي

 154...............................................................  نايب ساالر جانباز خان چرخي

 158............................................. ........... شير محمد خان چرخيفرقه مشر 

 



 

  
 شمارة صفحه......................................................... .................................................... عنوان

 

 : فصل هشتم
 از نخبگان تن چنداز يادي 

 161....................................................................  محمد مهدي خان چنداولي

 163............. ........ محمد هاشم خان و ميرزا محمد ايوب خان وزير ماليه
 164........................  نايب السلطنة امان اهللا خان محمد ولي خان دروازي

 175........... تعدادي از فرامين و نامه ها عنواني محمد ولي خان دروازي 
 191..............................................................  ساالر  محمود سامي پاشانايب 

 
 : فصل نهم

 رويداد هاي دورة وزارت حربيه و بعداً صدارت شاه محمود خان 
 195...........................  چشمديد ها و اظهارات محمد ابراهيم خان عفيفي

 203...........  ياد آوري از يك قيام به رهبري سيد محمد اسماعيل بلخي
 

 : فصل دهم
 دورة صدارت محمد داؤد خان

 216................................................................  ارت محمد داؤد خاندورة صد
 218..................... وزير ماليه  داؤد خان و عبدالملك خان عبدالرحيم زي

 218...............................................................  عزت نفس در قربانگاه استبداد
 239.........................................................  ماجراي دلخراش نادر شاه هاروني



 

 
 شمارة صفحه.............................................................................................................  عنوانن

 
 : فصل يازدهم

 مد داؤد خاندورة رياست جمهوري مح
 242................................................  )جمهوري شاهانه(سرطان  26كودتاي 

 244.......................................................................  كودتاي نام نهاد ميوندوال
 260.................... ...................... مرحوم دگر جنرال محمد نذير كبير سراج

 267.........................................  نامة خان محمد خان محمد خان مرستيال
 270..........................................................  گواهي دگرجنرال عبدالرزاق خان

 273...................... ...................... صحبت جنرال متقاعد، عبدالسالم ملكيار
 278........................................  بازهم چند سخني در مورد شهيد ميوندوال

 281............................................................................  داستان عبدالقيوم خان
 290........................ .... ثور و سقوط جمهوري محمد داؤد خان 7كودتاي 

 
 : فصل دوازدهم

 مشروطه خواهي
 293......................................................................  گروه اول مشروطه خواهان

 297........................................................  حركت فكري انجمن سراج األخبار

 ضاي گروه اول مشروطه خواهانشماري از اع
 301.....................................................................  مرحوم مير سيد قاسم خان

 304.................  مولوي عبدالرب آخندزاده مولوي عبدالواسع آخندزاده و
 



 

 
 شمارة صفحه......................................................... .................................................... عنوانن

 

 306..........................................................................................  مولوي عبدالرب
 308............... .................................................... غالم محي الدين خان افغان

 309..........................................................................................  عبدالجالل خان
 310.....................................................  پروفيسور غالم محمد خان ميمنگي

 311............................................ ....... كاكا سيد احمد خان لودين قندهاري
 312.............................  سردار عبدالرحمن خان و سردار عبدالحبيب خان

 313........................................  بابا عبدالعزيز خان مشهور به بابه مطبوعات
 318.............................................. .................... استاد محمد انور خان بسمل

 321.................................................................................  تاج محمد خان بلوچ
 322.......................................  آخند زاده محمد اكبر اسحق زائي قندهاري

 322... .................مولوي محمد ظفر خان مروتو  شيرعلي خان باركزائي
  - دـــمحمو  رزاق خانــــــــرزا عبدالـــــمي – ظ عبدالقيومــــحاف

 323. ............................................................................... حسين خان اچكزائي
 324.... و سيد قاسم خان  عزيزحاجي عبدال، نظام الدين خان ارغنديوال

 326...........................  صاحب زاده عبداهللا مجدديو  حمد اسلم سيغانيم
 327.............................................................................. محمد كاتب مال فيض 

 332 ...............................امير الدين خان  حاجي محمد اكبر خان يوسفي 
دالوهاب خان و ــلي خان، عبـــُد حسين خان، احمد قـرزا محمــمي

 333......................................................................................  ميرزا غياث الدين
 



 

 
 شمارة صفحه....................................................... ...................................................... عنوانن

 

 334..........................................  مال عبدالحق ارغنديوال و موالن بدخشاني
 335... ..........................................................................................غالم بچه گان 

 340........................................  هدف و مرام جمعيت اول مشروطه خواهان
 345.............................................................................  نهضت مشروطيت دوم

 346................................ ....................................................... جنگ اول جهاني

 357............................................................................................  محمود طرزي

 365......................................................................  پيامد هاي مشروطيت دوم
اعليحضرت امان اهللا خان و گروه همكاران صادق  اريك دست آورد هاي

 367.............................................................................................  مشروطه خواه

 رجال مهم در حركت دوم مشروطيت
 372................... .......................................... )پريشان(عبدالهادي خان داوي 

 379.........................................  عبدالرحمن خان لودين متخلص به كبريت
 384.................................................................................  مير غالم محمد غبار

 389................................................. .......................... محمد ولي خان دروازي
 392......................................................................................  شجاع الدوله خان

 396...........................................  محمد ابراهيم خان جمشيدي و آدم خان
 397........................................................................  خان دروازيمير يار بيگ 

 398................ مير زمان الدين خان دروازي و غالم احمد خان اعتمادي 
 399.......................................................  جمعه خان و سيد غالم حيدر پاچا

 



 

 
 شمارة صفحه.............................................................................................................  عنوانن

 

 400....................................................................  غالم محي الدين خان آرتي
 402............................................................... .................... احمد جان رحماني
 403.........................................................................  )جلوه(كريم خان نزيهي 

 404............... ........................................................................... سيد قاسم خان
 405.....................................................  سيد عبداهللا خان و بشير احمد خان

 406....................................................................  محمد مهدي خان چنداولي
 408............................... ....................... )شيون(سيد حسن خان فرقه مشر 

 413.................................................................  سردار عبدالحسين خان عزيز
 415...................................................................................  سعدالدين خان بها

 420.......................................................  حيدر خانسيد احمد خان و غالم 
 421...........................................  مشروطيت سوم و عوامل بوجود آمدن آن

 چند تن از اعضاي مشروطيت سوم

 430............ ..................................................... دوكتور عبدالرحمن محمودي

 450.................................................................................  مير غالم محمد غبار

 456....................................................................................  محمد آصف آهنگ

 468......................................................... ...... »سالك«مير علي احمد شامل 
 480...............................................................................  عبداالحد خان عارض

 487.............  تصاوير برخي از اعضاي حركت ويش زلميان و حزب وطن

 489.................................................................................. ................. پيام مؤلف
 494......................................................................................  فهرست مؤخذ ها



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

١ 
 

 فصل هفتم
 

 خانوادة چرخي
 

 
 

 سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي
 

م حيدر خان چرخي از قوم يوسفزائي و در يك خانوادة به دنيا غال    
پدر و پدر كالن هاي وي در قرية چرخ واليت لوگر  آمده كه قبآل

متوطن و به كار هاي كه در آن زمان معمول بود، مثل خان، ملك و 
بزرگ قوم مصروفيت داشتند و با مردم و قبيله هاي آن سرزمين 

 . مستقيما در تماس بودند
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به اين ترتيب، غالم حيدر خان چرخي در كنار پدرش ملك صمد     
خان در آوان جواني عرف و عادات مردمي و مردم داري را آموخته و 
بعد از فوت پدرش، وظيفة اسالف خود را به عهده گرفته و آن همه 

 .وجايب را با ايمانداري تمام طابق االنعل بالنعل انجام ميداد
ت و اين ايمانداري كه غالم حيدر خان چرخي نظر به صداقت، دراي    

داشت، به زودي توانست طرف اعتماد و باور مردم آن وأل قرا گرفته و 
 . محبوبيت زيادي پيدا كند

ديري نگذشت كه غالم حيدر خان چرخي اين عهده را به برادرزادة 
خود، فيض محمد خان چرخي واگذار شده و خودش در زمان امير شير 

 . خدمت اردو گرديد و در شهر كابل اقامت اختيار كرد علي خان شامل
و عهد امير شيرعلي خان،  1879غالم حيدر خان چرخي در سال     

در زمان حكومت امير  قوماندان نظامي قواي مركز افغانستان و بعداً
يعقوب خان، به صفت قوماندان سرحدي افغاني در علي مسجد  ـ محمد

 . اجراي وظيفه مينمود
با قواي كه در اختيار داشت، به امير عبدالرحمن خان  1880 در سال

 .به حيث والي غزني عز تقرر حاصل كرد 1881پيوست و در سال 
به حيث قوماندان قول اردوي قندهار تعيين گرديد و قواي را  بعداً    

در سال . كه امير عبدالرحمن خان به قندهار فرستاده بود، اداره ميكرد
وماندان اردو مقرر و بعد از جنگ منگل، كلمان، به حيث سر ق 1882

كشمون و شينوار و مهمند و اسمار و فتح كافرستان كه به نورستان 
تبديل شد، و تمام اين مناطق را از زير سلطة انگليس ها كشيده و 

از طرف امير عبدالرحمن  1886مطيع دولت افغانستان ساخت، در سال 
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مان به نام وزير جنگ ياد ميشد، خان به حيث وزير دفاع، كه در آن ز
 .تعيين و برايش رتبة سپه ساالري اعطأ گرديد

غالم حيدر خان چرخي در زمان سلطنت امير عبدالرحمن خان، در     
كه از واليت لوگر جمع  يجنگ دوم افغان و انگليس، با دو هزار جنگجو

آوري نموده بود، با برادرش سمندر خان چرخي، ميربچه خان 
، محمد جان خان وردك، مير غالم قادر خان اوپياني، مال كوهدامني

دين محمد خان معروف به مشك عالم، مال عبدالغفور لنگري، محمد 
عثمان خان صافي كه هر يك از ناحية خود مثل غزني، كوهدامن، 

جمع كرده بودند، سهم بزرگي داشته و  اتگاب، نجراب، اوپيان و غيره قو
كثيري از غازيان به رهبري جنرال غالم دسمبر يك عدة  23 تاريخبه 

حيدر خان چرخي، از لوگر به قلعة شيرپور حمله بردند كه منجر به 
 . خونريزي هاي زياد طرفين گرديد

، ندعمومي را اعالن كرد عفوزمانيكه انگليسها در پايان اين جنگ ها     
ميربچه خان كوهدامني، محمد جان خان وردك، سمندر خان لوگري و 

حيدر خان چرخي مورد عفو قرار نگرفتند و به اين صورت دشمني  غالم
انگليس با غالم حيدر خان چرخي و مخاصمت غالم حيدر خان چرخي 

 . با انگليس ها مادام الحيات باقي ماند
 

 :مسئلة خط ديورند
 

سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي، در مسئله خط ديورند هم     
 275صفحة (ير محمد صديق فرهنگ به گفتة مرحوم م. ارتباطي دارد

هيأت انگليسي را در سپتامبر ) جلد اول افغانستان در پنج قرن اخير
 . در تورخم پذيرايي كرد 1893
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خط ديورند كه به گفتة مرحوم غبار و مرحوم فرهنگ و تعداد     
ديگري از نويسندگان و مورخان، با استفاده از تهديد و فشار باالي امير 

ن تحميل گرديد، طرف رضايت مردم و سپه ساالران عبدالرحمن خا
متأسفانه بعد از امير . اين خط به حيث يك جنجال باقي ماند. امير نبود

عبدالرحمن خان، حكومت هاي بعدي هم براي حل آن كوشش مثمري 
 . نكردند

افواهات و گفته هاي از بزرگان آن  در مورد يك موضوع ديگر، برخي   
 .ولي در آن باره كدام سند تحريري وجود نداردزمان شنيده شده است 

با آن هم، به تائيد قول اكثريت مردم آن وقت و آشنائي مزيدي كه     
به اخالق، رويه و كاروائي هاي غالم حيدر خان چرخي داشتند، ميتوان 

) تا(به ) با(مثال تبديل نمودن حرف . آن را به حقيقت نزديك پنداشت
در مقاولة حد بخشي، جملة . خشي خط ديورنددر مقاولة قرار داد حد ب

ذكر رفته بود، مگر ) با يكي از شهر هاي سرحدي واليت جالل آباد(
 . ساخت) جالل آباديكي از شهر هاي سرحدي تا (سپه ساالر آن را 

ديگر اين كه قرار گفته هاي بزرگان قوم، سپه ساالر امضاي امير     
ه در زمينة قرار داد حد بخشي عبدالرحمن خان را از ذيل يك فرماني ك

سرحد بين هند برتانوي و افغانستان نوشته شده بود و توسط نمايندة 
انگلستان به منظور عملي ساختن آن فرمان، به سپه ساالر غالم حيدر 
خان چرخي ارائه شد، به علت اين كه متن آن فرمان به نظر سپه ساالر 

صل فرمان را بدون امضأ به نادرست جلوه نمود، امضأ را از بين برده و ا
 . نمايندة انگليس مسترد نمود

اين عمل خيلي ها اسباب تعجب و حيرت نمايندة انگليس را فراهم     
نمود و تصور ميكرد اگر اين فرماني كه از طرف سپه ساالر غالم حيدر 
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خان چرخي باطل گرديده، به حضور امير عبدالرحمن خان برسد و امير 
و از عمل سپه ساالر مطلع گردد، با اطمينان تمام، آن را مشاهده كند 

اعتماد و اعتباري كه امير به سپه ساالر داشت، سلب و سپه ساالر طرف 
مگر زماني كه اطالعية سپه ساالر . قهر و غضب امير واقع خواهد گرديد

در زمينه خدمت امير عبدالرحمن خان مواصلت كرد و مشاهده نمود 
ك اشتباهي كه در فرمان رفته بود، ملتفت كه سپه ساالر او را به ي

ساخته و به اين علت فرمان امير را باطل ساخته است، علي الرغم 
تصورات نمايندة انگليس، سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي مورد 

 . نوازش و تحسين امير واقع گرديد
 

 
 امير عبدالرحمن خان
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 :فتح نورستان
 

منطقة سياه پوشان به نام كافرستان و  در بارة شهر نورستان كه قبالً    
و سفيد پوشان ياد ميشد و در مورد اوضاع و احوال جغرافي، سياسي و 
اقتصادي و اهميت جيوپوليتيك اين منطقه و عالقمندي شاهان و 
كشوركشايان به آن و لشكر كشي آنها در آن وأل، مورخين فرهيخته و 
دانشمندان ورزيدة كشور از قبيل مرحوم احمد علي كهزاد، مرحوم 

تور عبدالحي حبيبي، مرحوم غالم محمد غبار، مرحوم مير محمد دك
صديق فرهنگ هر يك معلومات كافي و الزمه را در كتب خويش براي 
ما تفصيل و توضيح مكمل داده اند كه من تكرار آن را در اين مختصر، 
زيادي دانسته، تنها در قسمت كار نامه ها و دست آورد هاي سپه ساالر 

به نورستان  رخي در قضية خطة كافرستان كه بعداًغالم حيدر خان چ
تبديل گرديد، يك اندازه معلوماتي را كه بدست آورده ام، به دسترس 

 .خوانندگان عزيز ميگذارم
درست به ياد دارم، يك روز از روز هاي فصل پائيز را كه بعد از ظهر     

را  آن روز زنگ تليفون منزل من در كابل به صدا در آمد، وقتي گوشي
برداشتم و گفتم بفرمائيد، شنيدم شخصي به زبان انگليسي صحبت 

 ميكند و ميگويد مي توانم با خانوادة چرخي در تماس بيايم؟
گفتم بفرمائيد، من يكي از آن خانواده هستم، شما كي هستيد،     

 مطلب تان چيست و من براي تان چه كرده مي توانم؟
سياح هستم و فعال در هوتلي شخص مذكور جواب داد، من يك نفر     

آرزو دارم خانوادة چرخي را از نزديك . به نام هوتل كابل سكونت دارم
اگر آدرس خود را لطف . مالقات و همرايشان از نزديك صحبت نمايم
 .كنيد، من براي يك ساعت مزاحم شما ميشوم
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گفتم خيلي خوب، شما بيشتر از اين زحمت نكشيد، من در ظرف     
 . خدمت تان ميرسم و شما را به منزل خود مياورمچند دقيقه 

خلص كالم بعد از اين كه آقاي تليفون كننده اسم خود را براي من     
فراموش كرده ام، اظهار كرد، با عجلة  كه اكنون با كمال تأسف كامالً

تمام جانب هوتل كابل روان شدم و بعد از دقايق چند به آنجا رسيده و 
ن بودند، بعد از تعارفات معمول گرفته و دوباره ايشان را كه منتظر م

در عرض راه از خالل صحبت هاي اين . طرف منزل به حركت افتادم
مرد سياح معلوم مي شد كه شخص نويسندة بوده و براي پژوهش 

 .بيشتر به افغانستان آمده است
آن مرد  موقتي به منزل رسيديم و داخل اتاق سالون شديم، چش    

وير پدر كالن من سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي كه هالندي به تص
بدون مقدمه چيني صدا . به يكي از ديوار هاي اتاق آويخته بود، افتيد

. زد كه من در حقيقت به منظور به دست آوردن اين تصوير آمده ام
امكان دارد آن را براي يكي دو روز در اختيار من بگذاريد؟ من از آن 

ه، اصل آن را وعده ميكنم كه هر چه زود تر براي خود يك كاپي گرفت
 .براي تان پس بياورم

وقتي من هدف اصلي ايشان را از موضوع جويا شدم، ايشان به     
من در بارة شهر نورستان دارم : سخنان خود ادامه داده و پاسخ دادند

چيزي . كتابي مينويسم كه در آن باره مأخذ هاي زيادي در دست دارم
لهذا به افغانستان آمدم و به سراغ . تصوير سپه ساالر بودرا كه نداشتم، 

خانوادة چرخي افتيدم و باالخره شمارة تليفون شما را از رياست 
 .گرزندوي توسط آقاي عبدالوهاب طرزي بدست آوردم



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٨ 
 

به منظور جلوگيري از درازاي سخن، مرد هالندي بعد از صرف يك     
من به وديعه برد و واقعا به  پياله چاي، تصوير كالن پدر كالن مرا از

 . زودي دوباره پس آورد
باالخره يك . چندي از آن داستان گذشت و از اين آقا خبري نشد    

روز پوسته رسان ما پوستة آورد كه از طرف اين سياح هالندي فرستاده 
 ). نورستان(شده بود و در آن كتابي وجود داشت به نام 

امير عبدالرحمن خان و در صفحة در صفحة اول اين كتاب تصوير     
تا . دوم تصوير سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي به نظر ميخورد

جائيكه به حافظه دارم و نكات برجستة اين كتاب در بارة سپه ساالر 
غالم حيدر خان چرخي به خاطرم هست، صادقانه و عاري از هر نوع 

ين رساله مبالغه و تحريف، جهت معلومات بيشتر خوانندة گرامي در
 .تذكر ميدهم

در اين كتاب كار روائي هاي سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي در     
به نام  موضوع كافرستان و منطقة سفيد پوشان و سيه پوشان كه بعداً

 :ستان تبديل شده، به سه بخش تقسيم گرديده استرنو
طريق مذاكره و مفاهمه بود كه سپه ساالر آن را نسبت  :بخش اول    
جنگ ترجيح ميداد و قراري كه در اين كتاب تذكر رفته، سپه ساالر  به

در بسياري حاالت بزرگان اقوام را دعوت به مذاكره نموده و طوري كه 
در همه قبايل و عشاير مملكت معمول است، با آنها يك جا صرف غذا 
مينمود و در ضمن اهداف خود و دولت خود را براي آنها توضيح و 

 .تفصيل ميداد
بعضا در مجالس مذاكره براي آنها يك مانورة نظامي را نيز تنظيم     

 . نموده، به تماشا ميگذاشت
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منظورش از اين تعامل، از يك طرف جلوگيري از خونريزي هاي     
 .ناحق و از جانب ديگر نشان دادن قوت و قدرت دولت امير بود

نطقه از آن مسئلة تبليغي دين اسالم بود كه اهالي آن م :بخش دوم    
 . به كُلي بي خبر بودند

براي پيشبرد اين هدف، علماي ديني را از مناطق چرخ و لوگر     
استخدام و آنها را در آنجا مسكن گزين مي ساخت و براي آنها جاي بود 
و باش و مدرسه ها را تهيه ميكرد و هدايت ميداد كه دين مقدس اسالم 

 . مايندرا بصورت سالم تبليغ، توضيح و تدريس ن
كشيدن منطقه از نفوذ انگليس و جلوگيري از آن و   :بخش سوم    

 .الحاق آن به افغانستان بود
جنرال غالم حيدر خان سپه  1895به تائيد منابع ديگر هم، در سال 

ساالر چرخي به حكم امير عبدالرحمن خان به كوهسار بلورستان كه در 
آنجا زندگي داشتند و از شمال كنر افتيده و كافران سفيد و سياه در 

دسترس حكومت افغاني خارج بودند، حمله نموده و اهالي آنجا را مطيع 
 .و مسلمان گردانيد و آنجا را به نورستان مسما ساخت

در يك جاي ديگر اين كتاب، به منظور اثبات اعتماد امير     
عبدالرحمن خان به سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي درايت و 

 :وي چنين مينويسد كارداني هاي
امير كه طبعيتا آدم تنگ حوصله بود و فتح كافرستان را با شتاب «     

و نگراني تمام، در يك زمان كوتاه و محدود انتظار ميكشيد، فرامين 
ولي سپه . مكرري براي سپه ساالر مبني بر حمله نمودن مي فرستاد

خرچ ميرساند ساالر باز هم از حوصله كار ميگرفت و كوشش نهائي را به 
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كه حتي االمكان جنگ روبرو صورت نگيرد و موضوع در اثر مذاكره، 
 ».مفاهمه و جرگة قومي به مصالحت پيوندد

 

در قسمت ديگر كتاب خود نويسنده از صالحيت هاي سپه ساالر در     
أمور مملكت روشني انداخته و بطور مثال يكي از اين جريانات را بدين 

 :قرار تفصيل ميدهد
فرامرز خان نايب الحكومة هرات به علت اين كه ناراحتي صحي «     

پيدا كرده بود، عريضة عنوان سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي 
ميفرستد و در آن استدعا ميكند كه براي چندي برايش رخصتي بدهد 

 . تا به معالجة خود در كابل بپردازند
كه هميشه در  سپه ساالر پسر ارشد خود غالم نبي خان چرخي را    

همچه مبارزات در پهلو با خود ميداشت، به سمت هرات ميفرستد و 
برايش هدايت ميدهد كه تا بازگشت فرامرز خان، به هرات رفته، أمور 
آن وأل را اداره و امنيت آنجا را به عهده بگيرد و براي فرامرز خان 
رخصتي مريضي را منظور ميفرمايد تا به معالجه و تداوي خويش 

 ».دگي كرده بتواندرسي
 

همچنان قضية نورستان را شير محمد ناشر كه از شعرأ و اديبان آن     
وقت به شمار ميرفت و لقب ملك الشعرأ را بدست آورده بود، در يك 
منظومة به نام فتح نامة نورستان با ادبيات بلند باال و به خامة تواناي 

كي از موزيم خويش نوشته است كه اين منظومه به چاپ سنگي در ي
 .هاي انگلستان بدست آمده ميتواند
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كافرستان كه امروز نورستان ناميده ميشود، سرزميني است واقع در     
جنوب هندوكش و شمال غرب درة كنر مركب از كوه هاي مرتفع 

 .پوشيده از جنگل و دره هاي تنگ، كم زمين و بي حاصل
يچ يك از جهان اين منطقه به قدري براي دفاع مساعد است كه ه    

گيران و جهان گشاياني كه اين نواحي را فتح نموده و از طريق آن به 
بنابر آن . سوي هند لشكر كشي كرده اند، نتوانستند در آن داخل شوند

تا عصر امير عبدالرحمن خان، كافرستان به صفت يك سرزمين آزاد در 
در . شدمجاورت افغانستان واقع بود و توسط سران محلي خود اداره مي

حالي كه هر درة آن زبان يا لهجة بخصوص داشت، از نظر دين، مردم 
 .آن بت پرست بودند

مسلماناني كه اطراف كافرستان را احاطه نموده بودند، از عصر     
در . سلطان محمود غزنوي تا اين وقت با آنها در جنگ و ستيز بودند

شدند و بعضي از اين ضمن بسا از زنان و مردان كافر به اسارت برده مي
 . آنها دين اسالم را مي پذيرفتند

باشندگان اين خطه كه مسلمانان آنها را به رنگ لباس شان در تحت     
عنوان كافر سياه پوش و كافر سفيد پوش ياد ميكردند، موفق شده 
بودند از آزادي شان دفاع نموده و از ورود قواي بيگانه به خاك شان 

يست، فقدان راه و دشوار گذاري اراضي و اما شكي ن. جلوگيري كنند
 . فقر اقتصادي منطقه هم با آنها در اين راه كمك ميكرد

امير عبدالرحمن خان با فتح اسمار و ارناوي موفق شد تا يگانه راه     
ارتباطي كافرستان را با جهان خارج قطع نمايد و بعد از آن در سال 

 . به فتح آن منطقه اقدام نمود 1895
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وي همرفته از نگاه سوق الجيشي جغرافيائي ميتوان گفت كه الحاق ر    
كافرستان با افغانستان، خساراتي را كه از ناحية جدائي بعضي از نقاط 

 . سرحدي بر اساس معاهدة ديورند رخ داده بود، تا حدي جبران كرد
درين جا چند بند از رسالة منظوم ملك الشعرأ شير احمد خان     

كه در آن زمان به چاپ سنگي نشر گرديده و موسوم به  جالل آبادي را
بود، اقتباس نموده، خدمت خوانندگان پيش كش ) فتح نامة نورستان(

 .ميكنم
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 صفحه اي از فتح نامة نورستان
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 صفحه اي از فتح نامة نورستان
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 صفحه اي از فتح نامة نورستان
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 صفحه اي از فتح نامة نورستان
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سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي داراي چهار پسر بود به نام هاي     
خان غالم نبي خان چرخي، غالم جيالني خان چرخي، عبدالعزيز 

 .چرخي و غالم صديق خان چرخي
سپه ساالر چرخي چهار مرتبه ازدواج نموده كه يك همسر او مادر     

غالم نبي خان از قوم يوسفزائي بود و بعد از وفات مادر غالم نبي خان، 
سپه ساالر با يكي از دوشيزگان محمد كبير خان توخي به نام سعادت 

هاي غالم جيالني خان و غالم  امازدواج نموده كه از وي دو پسر به ن
 .صديق خان ببار آورد

همسر ديگر سپه ساالر، دختر يكي از خوانين خوگياني نورستان بود     
غالم حيدر خان چرخي تا جائيكه . كه از وي عبدالعزيز خان به دنيا آمد

از زبان بزرگان قوم شنيده شده است، پسران خود را پيوسته به پيروي 
ي و آميزش با مردم توصيه مينمود و از جمله غالم از اخالق مردم دار

نبي خان پسر ارشد را در وظايف مهمي كه برايش سپرده ميشد و غالم 
را انجام ميداد، هميشه با خود  حيدر خان چرخي مي بايست آن

ميداشت تا از طرز العمل كار و معامله با مردم، چه در مجالس مذاكره و 
 . اهي پيدا كرده و بياموزدمشوره و چه در حالت كارزار آگ

از جملة همسران وي محترمة سعادت خانم در دربار عليا حضرت     
همسر حبيب اهللا خان و مادر شهزاده امان اهللا خان به حيث شاغاسي 

 . حضور ايفاي وظيفه مينمود
محترمه سعادت خانم، بانوي بسيار ورزيده و فهميدة بود و بعد از     

ر و نظام عمومي منزل و تربية اوالد خانواده را وفات شوهرش امور تدبي
را به پيروي از پرنسيپ هاي سپه ساالر، با حفظ  به عهده داشت كه آن
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وجايب سنتي، اوامر اسالمي و اخالق افغاني و عنعنات ملي به وجه 
 .احسن انجام ميداد
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 نايب ساالر غالم نبي خان چرخي
 

ساالر غالم حيدر خان چرخي  غالم نبي خان چرخي پسر ارشد سپه    
 .و از قوم يوسف زايي ميباشد

به حيث كرنيل در اردوي افغانستان وظيفه  1904در سال وي     
به رتبة برگد كه فكر ميكنم معادل غند مشر  1905داشت و در سال 

به حيث قوماندان عسكري  1906خواهد بود، ترفيع نموده و در سال 
قوماندان عسكري شهر كابل  1907در سال . شهر ننگرهار مقرر شد

در . تعيين گرديد و بعد از آن به قومانداني جبل السراج مقرر گرديد
ميالدي، در فرو نشاندن غايلة منگل اشتراك نموده و  1912سال 

درين ضمن، براي چندي در اثر دسيسه  .موفقانه وظيفه را انجام داد
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تفصيل داده  سازي بعضي اراكين دولت كه داستان آن درين تأليف،
شده، به اتهام قتل برگد عبداالحمد خان ملكيار، با ديگر برادران به 
حكم امير حبيب اهللا خان زنداني شد ولي بعد از اين كه قضيه به 
صورت واقعي آن بعد از يك زماني تحقيق و حقيقت موضوع نزد امير 

 ميالدي از حبس رها 1918حبيب اهللا خان آشكار گرديد، در جون 
 . شد
به حيث قوماندان امنية جالل آباد كميساري دكه را  1919در سال     

در همين سال، در معركة استقالل در جبهة مشرقي . نيز اداره ميكرد
براي مدت كمي در عوض برگد عثمان  1920در سال . نيز سهم گرفت

خان در اسمار مقرر گرديد ولي بعد از آن به قومانداني قول اردوي مزار 
 . ي وظيفه مي نمودشريف ايفا

ميالدي به قومانداني مزار شريف به حيث رئيس  1920در دسمبر     
ميالدي به  1924تا سال  1921اردو موظف ساخته شد و در سال 

 . حيث سفير دولت افغانستان در ماسكو ايفاي وظيفه مي نمود
ميالدي، به حيث معين وزارت خارجة افغانستان  1924در بهار     

ميالدي، شورش و بغاوت منگل ها  1925تا  1924بعداً از . يدمأمور گرد
سپس در سال . را از طريق لوگر خاموش ساخته و امنيت را برقرار نمود

 . والي و قوماندان عمومي اردوي سمت جنوبي مقرر گرديد 1924
ميالدي به حيث وزير مختار افغاني در پاريس موظف  1925در سال     

ميالدي به حيث سفير افغاني در شهر ماسكو  1928گرديد و در سال 
 . عز تقرر حاصل كرد

ميالدي يك تعداد دانش آموزان عسكر افغاني را كه  1929در سال     
در كشور تركيه تحصيل مي كردند و داوطلب شدند تا در معركة نجات 
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حصه بگيرند، رهبري نموده و براي نجات وطن از دست شورشيان 
 .ل شهر مزار شريف گرديدحبيب اهللا كلكاني، داخ

غالم نبي خان چرخي، بعد از اين كه اعليحضرت امان اهللا خان از     
افغانستان خارج شد، نامبرده تلگرامي از اعليحضرت امان اهللا خان مبني 
بر قطع جنگ و جلوگيري از برادر كشي بيشتر حاصل نمود، مصلحتاً 

 .ر روسيه گرديدشهر مزار را ترك نموده، از افغانستان روانة كشو
از طرف نادرشاه به حيث سفير در تركيه مقرر گرديد و ديري  بعداً    

نگذشت كه به رسم احتجاج از مقام سفارت استعفأ نموده و نامة 
اعتراضيه به نادرشاه نوشت و در آن مطالبي را در مورد نقض تعهدات 

فتن وي در برابر اعليحضرت امان اهللا خان و يارانش و كتمان كمك گر
 .هاي نقدي از دولت انگلستان، تذكر داده بود

ميالدي، نادرشاه با تقاضا هاي مكرر، باالخره شاه  1932در سال     
ولي خان برادر خود را نزد غالم نبي خان چرخي به كشور تركيه 
فرستاده و با تعهداتي كه در بين صورت گرفته بود، از وي دعوت نمود 

نزديك در بارة أمور مورد اختالف نظر باهم كه به افغانستان بيايد و از 
 . صحبت نمايند

غالم نبي خان چرخي از تهور كار گرفته، به گفته هاي شاه ولي     
 . خان باور نموده و به اتفاق همدگر به افغانستان آمدند

روز، نادر شاه  او  27ميالدي بعد از سپري شدن  1932ولي در پائيز     
 . نه به شهادت رسانيدرا به صورت بسيار وحشيا

جنازة او را بعداً به خانواده اش سپرد كه بعد از مراسم نماز جنازه و     
تكفين توسط يك تعداد مالزمين خانواده، در يك گوشة باغي از 

 . محوطة منزل خودش به خاك سپرده شد
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غالم نبي خان چرخي بعد از انجام وظايف متعدد در اردوي     

 . نايب ساالري رسيده بود افغانستان، به رتبة
 
 
 

 
 
 
 

 آرامگاه نايب ساالر غالم نبي خان چرخي
 اندرابي، شهر كابل
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انور بيگ يكي از رهبران تركية عثماني كه از طريق  1921در سال     

ماسكو و بعد از طريق شركت در كنفرانس ملل مسلمان به شهر باكو و 
قفقاز رفته بود، از آنجا خود را به آسياي مركزي رسانيده و رهبري 

 . ست گرفتچريك هاي آزادي خواه آن مناطق را بد
حكومت افغانستان هم به اثر اين پيشامد كمك هاي خود را با     

چريك هاي مذكور افزايش بخشيده، غالم نبي خان چرخي را به مزار 
شريف و شجاع الدوله خان را به هرات و محمد نادر خان را به قطغن 

 . فرستاد
لشكر  هنگامي كه اعليحضرت امان اهللا خان در قندهار به جمع آوري    

مشغول بود، سه نفر از جملة مأمورين افغانستان در خارج را كه به 
كارداني شان اعتماد داشت، با صاحب منصبان جوان كه در تركيه به 
تحصيل فنون حرب مصروف بودند، براي كمك خود به افغانستان 

از جملة اين سه نفر شجاع ). افغانستان در پنج قرن اخير(خواست 
در لندن وزير مختار بود، به هرات و غالم نبي خان  الدوله خان را كه

سفير ماسكو را به مزار شريف و از محمد نادر خان تقاضا كرد كه نزد او 
 . به قندهار برود

شجاع الدوله خان در نتيجة بغاوتي كه قبل از ورود موصوف در شهر     
من بوقوع پيوسته و باألثر محمد ابراهيم خان نايب الحكومه و عبدالرح

براي چندي موفق گرديد در  خان قوماندان نظامي كشته شدند، اوالً
آنجا حكمراني كند ولي زماني كه عبدالرحيم خان كوهستاني يكي از 
صاحب منصبان اماني كه با حبيب اهللا خان كلكاني پيوسته بود، بعد از 
درهم شكستن قواي طرفدار امان اهللا شاه به سر لشكري محمد غوث 
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نو، جانب هرات در حركت افتاد و در عين حال يك عده از  خان در قلعة
روحانيوني كه با اعليحضرت امان اهللا خان مخالف بودند، قواي موجوده 

شجاع الدوله خان به گازرگاه . را عليه شجاع الدوله خان تحريك نمودند
 . پناه برده و از آنجا به خارج رفت

كستان افغاني اوضاع اما غالم نبي خان چرخي كه در مزار و تر    
پيچيده تر بود، با يك عده از افغانان مهاجر كه بيشتر آن از مردم هزارة 

يك تعداد صاحب . ما بودند، بسوي مزار شريف لشكر كشي نمود
 . منصباني كه از تركيه آمده بودند، نيز در اين اردو اشتراك داشتند

دازه در تفصيل اين مطلب را كه غالم نبي خان چرخي تا چه ان    
جنگ مزار پيشرفت نموده بود و موضوع محمد نادر خان را كه نامة 
اعليحضرت امان اهللا خان را به چيف كميشنر واليت سرحد شمال غرب 
هندوستان نشان داده و بعد از مالقات با همفريز، عدم اطاعت خود را از 
اين نامه اظهار داشته، در عوض اين كه قندهار برود و با اعليحضرت 

مان اهللا خان بپيوندد، به سمت جنوب افغانستان حركت ميكند، در ا
 . آينده شرح ميدهيم

در بارة غالم نبي خان چرخي كه در آن وقت سفير افغاني در ماسكو     
بود و آمدن وي به مزار شريف و سهيم شدن او در جنگ عليه حكومت 

و هريك امير حبيب اهللا خان كلكاني افواهات ضد و نقيض موجود بوده 
ي شان عبارات متناقض و تبصره تاريخاز مورخين گرانماية ما در آثار 

هاي متفاوتي به رشتة تحرير در آورده اند كه من يك قسمت آن را 
توأم با يك سلسله معلوماتي كه بعد از رهائي از زندانهاي نادر شاه و 
سردار محمد هاشم خان صدراعظم به دست آورده ام، درينجا تذكر 

 :و قضاوت آنرا به دست خوانندة عزيز ميگذارم ميدهم
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افغانستان در مسير ( 831مرحوم مير غالم محمد غبار در صفحة     
 : چنين مينويسد) جلد اول -تاريخ

غالم نبي خان چرخي سفير افغاني در شوروي در ماه حمل «     
خورشيدي با يك قطعه عسكر چند صد نفري هزاره و تركمن از  1309

مو به موضع كلفت افغاني داخل شده و تا دولت آباد پيش آن طرف آ
عساكر سقوي مزار به مدافعه رفتند و در موضع خواجه ولي در . آمد

ثور،  2غالم نبي خان در . شكست سختي خوردند 1309اخير حمل 
بعد از يك جنگ شديد شهر مزار را اشغال نمود مگر بعد از كمي رئيس 

ار نفري از ايبك و تاشقرغان جمع تنظيمة حكومت سقوي قشون دو هز
پراگندة  تمعهذا حمال. كرده به شهر مزار حمله نمود و منهزم گرديد
 . طرفداران بچة سقأ عليه شهر مزار ادامه داشت
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شيرآباد ) قرارگاه عسكري(ثور معسكر  18غالم نبي خان چرخي در     

قلعة جنگي سقوي ها را اشغال كرد و يك روز با بمباران توپ و طياره 
 . را تسخير نمود

آخرين مقاومت سقاوي ها نيز در جنگ تاشقرغان از بين برده شد و 
حكومت سقوي . تمام واليت بلخ زير ادارة غالم نبي خان قرار گرفت

سيد حسين وزير جنگ را با يك قشون چهار  هزار نفري امر حمله بر 
ايبك مغلوب و قواي غالم نبي خان اين قشون را هم در . واليت بلخ داد

تا اين وقت شاه . فراري ساخت و سيد حسين به واليت قطغن فرار نمود
امان اهللا خان از قندهار به استقامت كابل حركت كرده و تا غزني رسيده 
بود ولي همينكه از طرف قوة سقوي و سليمان خيل ها در غزني مغلوب 

ارجه به غالم صديق خان چرخي وزير خ. شد، از افغانستان خارج گرديد
برادر خود غالم نبي خان تلگراف خارج شدن شاه را اطالع داد و غالم 
نبي خان در حالت فتح افغانستان را ترك گفت و آمو را عبور كرد و او 

امان اهللا ( "شخص"در اين حركت خود نشان داد كه فقط ميخواست به 
خدمت نمايد، لهذا كشور را به ترحم اغتشاشيون ارتجاعي ) خان

 ».و برفت گذاشت
 

افغانستان در پنج قرن (جناب مير محمد صديق فرهنگ در كتاب     
 :داستان را چنين شرح ميدهد) اخير
امان اهللا شاه در قندهار پس از آنكه از دولت بريتانيه مأيوس شد، «     

به همكار سابقش اتحاد شوروي رو آورد و براي اين منظور غالم صديق 
غالم نبي خان برادر غالم  تصادفاً. و فرستادخان وزير خارجه را به مسك

صديق خان هم به عنوان سفير كبير افغانستان وظيفه داشت و با 
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امير حبيب . رسيدن غالم صديق خان هر دو برادر دست اندر كار شدند
اهللا هم از كابل كار را براي ايشان آسان ساخت، زيرا بر عالوة تبليغات 

ند، از همان اول پادشاهي با سيد عالم ديني كه روس ها از آن بيم داشت
پيوسته او . شاه خان امير سابق بخارا مناسبات گرم و نزديك قايم كرد
 . را به مجلس ميخواست و از آزاد ساختن بخارا صحبت ميراند

در دستگاه دولتي شوروي راجع به  ،روايت يك نفر شاهد عينيبه     
اه اطالعات مخفي آن دستگ: حبيب اهللا دو نظر جداگانه وجود داشت

شهرت داشت به اين ) يو -پي -گي -او( كشور كه در آن هنگام به  
عقيده بود كه چون حبيب اهللا پسر يك نفر سقأ و به اين حساب وابسته 
به طبقة زحمت كش است، دولت شوروي بايد حركت او را انقالب 

 . شمرده، از آن در برابر رژيم شاهي گذشته حمايت كند
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 علمأ، سادات و مشايخ شهر مزار شريف  اعالمية

 با غالم نبي خان چرخي مردم در مورد همكاري
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 :هاعالمي متن

 اعالن
 از طرف علمأ و سادات و مشايخ، براي امتناع خونريزي (

 )در بين مسلمانها
 

به محترمان علمأ و سادات و مشايخ و عموم برادران اسالمي مزار     
 :شريف اعالم است اينكه

قبل از رسيدن جناب غالم نبي خان وزير مختار صاحب، بعضي خبر     
 11ثور مطابق  2د و ليكن به تاريخ دوشنبه هاي مختلف انتشار يافته بو

ذيقعده الحرام اين همه اشاعات و انتشارات به تشريف آوري جناب 
جاللتمآب غالم نبي خان وزير مختار و وكيل شاهانه پسر مرحوم مغفور 
جنت مكان خلد آشيان غالم حيدر خان سپه ساالر غازي چرخي تماماً 

راليه به معيت منصبداران برطرف و زايل شده توضيح يافت كه مشا
افغاني و نوكر هاي شان كه از مردم تبعة افغاني يي كه در خارج 
سكونت داشتند و الحمد اهللا تعالي اشخاص مسلمان و هم مذهب ما 
مردم افغانستان مي باشند، براي استرداد واليت مزار شريف از حضور 

ذا براي له -اعليحضرت امان اهللا خان مقرر و مأمور شده آمده اند 
برادران خود از روي خير خواهي خبر ميدهيم كه جناب وزير مختار 
صاحب يك شخص متدين و عاقل و ديانت به خير و مشفق و رحيم و 

چنانچه از وقتي كه داخل خاك وطن عزيز خود . يك ذات مي باشند
گرديده اند، براي احدي از رعايا ضرر نرسانيده، هميشه آرامي و رفاهيت 

وطنان خود را آرزو دارند و متوجه آرامي و بهبودي و آسوده برادران هم
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حالي هر فرد از افراد ملت مي باشند كه براي اهالي هم بخوبي و 
لهذا اعالن مينمائيم كه چون همه  –درستي معلوم و هويدا گرديده 
برادر همديگر اند ) انما المؤمنون اخوه(مسلمان ها به حكم آية كريمة 

الزم است كه نسبت به احكام . ك هم مي باشندودر نفع و ضرر شري
از قتل و ) و من ُيقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم(قرآن عظيم الشأن 

خونريزي صرف نظر نموده و در هر حال و در هر وقت باهم متحد و 
متفق بوده، به بي اتفاقي و نزاع همديگر باعث نباشيم زيرا هردو طرف 

گر بكشيد، يك نفر برادر خود را . اشيدمسلمان و برادر همديگر مي ب
مي كشيد و اگر كشته شويد، يك برادر اينها كشته ميشود كه به هردو 

چون مقصد ما علمأ و . صورت به جز برادر كشي ديگر نتيجة ندارد
سادات و مشايخ، امتناع از خونريزي است، به همة اهالي اعالم ميكنيم 

دست از ) هللا جميعاً و التفرٌقواواعتصموا بحبل ا(كه به حكم آية كريمة 
بي اتفاقي و برخالفي كشيده، هر فرد از افراد عسكري و ملكي و 
كالنشونده ها و علمأ كرام ومشايخ عظام را الزم است كه به خاطر 
جمعي و اطمينان تمام در مزار شريف به حضور جناب وزير صاحب 

ند و به موصوف چنانچه اكثريه حاضر گرديده اند، عموماً حاضر شو
الطاف و مراحم شان نايل و سرفراز شوند تا به ياري حضرت خداوندي 
جل علي شانه اين بي اتفاقي و نفاق از بين برداشته شود و امنيت و 

       . آسايش قايم گردد
 و من اهللا توفيق

 
 )نام و امضاي تعدادي از علمأ، بزرگان سادات و مشايخ(
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 نايب ساال غالم نبي خان چرخي در لباس ملكي

:ايستادگان از راست به چپ  
ر و احمد جان رحماني، غالم جيالني خان مستشا

 يكتن از اعضاي سفارت در مسكو



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣٤ 
 

 
 غالم نبي خان چرخي 

 با ياورش كرنيل محمد شريف خان شريفي
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وي كه قيام حبيب اهللا را ناشي از دسيسة اما وزارت خارجة شور    
انگليس ميشمرد، طرفدار كمك به امان اهللا شاه براي ناكام ساختن 

ستالين كه تازه قدرت تام را در شوروي به دست . نقشة انگليس ها بود
آورده بود، در مرحلة اول وزارت خارجه را تائيد نمود و در مذاكراتي كه 

خان بعمل آورد، كمك دولت شوروي را با غالم نبي خان و غالم صديق 
به ايشان وعده داد و چنانچه گفته آمد يك قطعه از نيروي نظامي 

 .شوروي را به افغانستان گسيل نمود
در اين وقت شوروي ها ميخواستند هيأتي را كه قرار بود آقا بيگوف     

بود هم جزء آن باشد، براي بررسي ) يو -پي -گي -او( كارمند معروف 
ع به قندهار بفرستد اما سقوط هرات در اوايل ماه مي در برابر اوضا

يو از طريق  -پي -گي -اجراي اين نقشه مانع ايجاد كرد و پس از آن او
حل كردن مخابرات رمزي كشور هاي مختلف آگاهي يافت كه مسئلة 
موجود بودن افراد نظامي شوروي در قواي غالم نبي خان فاش گرديده 

از كشور ها از جمله تركيه و ايران عليه شوروي بر  و افكار را در بسا
به قول آقا بيگوف سابق الذكر كه چندي بعد به غرب . انگيخته است

يو دهشت  -پي  -گي -او(پيوسته، معلوماتش را در كتابي به عنوان 
 . روسيه به نشر سپرد) نهاني

كشف اين نكته موجب شد تا دولت شوروي نيروي نظامي اش را از     
 .فغانستان واپس بخواهدا

به دنبال آن چنانچه ديده شد، غالم نبي خان هم افغانستان را ترك     
 ».گفت
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اقاي مير محمد صديق فرهنگ به اين گفتار ادامه داده به استناد ياد     
در جاي ) آتش در افغانستان(ستوارت مولف كتاب . داشتهاي خانم آر

 :ديگر چنين مينويسد
اين است كه در ماه سپتمبر سال مذكور غالم نبي نكتة جالب «     

خان و برادرش غالم صديق خان هر دو به نماينده گان شان در هند كه 
علي الترتيب تجارتخانة حاجي غالم حيدر و تجارتخانه عبداللطيف در 
پشاور بود، دستور دادند تا مبالغ هنگفتي از دارائي شان را در اختيار 

هر چند از اجراي دساتير مذكور اطالعي در  .محمد نادر خان بگذارند
دست نيست اما صدور آن واضح مي سازد كه هدف اقدامات برادران 
چرخي خاتمه دادن به تسلط حبيب اهللا خان بود، نه كمك با مقاصد 

 ».شوروي در افغانستان
 

 ستوارت واضحاً. اگر چه چند سطر آخر يادداشت هاي خانم آر    
تي كه تا اينجا گفته آمد، شده ميتواند، ولي پاسخگوي آن همه حدسيا

من به منظور تائيد مستند اين موضوع باز هم چندي از نوشته هاي 
شخص محمد نادر خان را كه متأسفانه به مشكل خوانده شده ميتواند و 

خوانا تر يافتم، در  من آن را از ميان بسي از نامه هاي موصوف نسبتاً
 :اينجا به نشر مي سپارم
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مكتوب نادر شاه عنوان غالم صديق خان چرخي با اصل آن در بارة متن 
 .حصول كمك هاي نقدي از نزد حاجي عبدالحكيم خان وكيل التجار
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 چرخي خان غالم صديق عنوان خان محمد نادر نامة متن
 

 1348 االول ربيع 13
 

 !آقا خان صديق غالم عزيزم برادر
 

 كه رسيده خان بدالحكيمع صاحب التجار وكيل وسيله مكتوب يك    
 مبلغ

 معاونت براي خود شخصي مال از خان صديق غالم جناب پوند يكهزار
 شما

 .داريد وصول داشته روانه را معتمد كدام است موجود فرستاده
 يقين عزيزم براي رسانده را خود صميمانه تشكرات عزيز برادر    

 كه ميدهم
 وطن جوانان مينه باقي و عزيزم آن و خود وطن براي كه صداقت

 اين از .كند عنايت توفيق زيادتر خداوند باشد، شده شما معلوم به دارم،
 .فرستم مي تشكر ته دل از شما همدردي

 )وطن و دوست دست گيرد كه باشد آن دوست(
......... ........ ...... 

 
. نيست مايوسي جاي حال تا مشكالت بسيار وجود با عزيزم برادر    

 اگر ورنه نموده اضافه را ما احتياجات قوم پستي و قياخال مگر حالت
 مگر. ميكرد خودش زحمت بدون آن را چارة خود ميدانست درد به قوم

  .دارم چه شما به توضيح
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 را بدبخت قوم اين كه است چيز چه كه فهميد مي و ميدانيد خوب    
 .پيسه حب و اخالق پستي .ميكند مجبور دين ترك به خيانت حتي به

 خواسته اگر خداوند صورت هر به. بس و ملت درين. است چيز يك بين
 ور رساند خواهد نجات راه يك به را قوم بدبخت اين كرده رحم باشد

 : نه
 سياه بافتند كه را كسي بخت گليم (
 )شد نتوان سفيد كوثر و زمزم آب به 

 صحت خرابي وجود با چنانچه نشويم اميد نا و كنيم كوشش بايد ما     
 و نرفته دست از ........... و صبر زحمت هرگونه به ماه ين هفتدر

 هفت مدتي به خان باز جان عزيزم ارجمند-الهي هستيم فضل اميدوار
 .......... در شما متعلقات هلجم با حال هم و باشد مي من همراه ماه
 و باشد مي جنگ در محاذ خان محمود شاه اخوي -هستيم جا يك
 محمد هستيم و جاجي در جان ولي شاه و من فتهر .......... در حال

قلبي  تشكرات دگر بار. باشيد نموده دعا باشد مي كجه در خان هاشم
 .گويم مي خداحافظ رسانيده عزيزم ارجمند آن براي خود

 

 محمدنادرخان امضاء
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نامة شاه ولي خان عنواني غالم صديق خان،  

 وزير مختار در برلين
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 نامة شاه ولي خان عنواني غالم صديق خان، وزير مختار در برلينصفحة دوم 
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 نامة شاه ولي خان عنواني غالم صديق خان چرخي متن

 

ع ج برادر عزيزم جناب وزير مختار صاحب برلن را از خداوند كريم     
 !هميشه معزز و نيك نام مي خواهم

 ،مرحمت نامة جناب اخوي صاحب گرامي سفير كبير صاحببه     
ني سالم آن برادر عزيزم را مالحظه نموده و احوال سالمتي شان را زبا

الحمد اهللا كه به صحت و . برادرم ياور صاحب شنيده، خورسند شدم
 . عافيت مي باشيد

خاطر شريف خود را از اين طرف جمع و آسوده داريد كه فضل و     
 . رحمت حضرت الهي شامل حال اين عاجز است

از سالم برادر عزيزم جناب غالم نبي خان كه به مكتوب جناب سفير     
محبت و . شده بود، بسيار مسرور و ممنون شدم كبير صاحب نوشته

همدردي شان را كه با من به زمان جنگ كاريز درويش نموده اند، 
فراموش كرده نميتوانم و هميشه از خداوند كريم، عزت و آرامي شان را 

مهرباني نموده سالم من را براي شان رسانده ممنونم . مي خواهم
 . زياده خدا حافظ تان باشد. فرمائيد

 دوست و خيرخواه تان ، 
 شاه ولي

 
 .براي برادر عزيزم، شجاع الدوله خان سالم برسد
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حوادث لقي در تخار و بدخشان « جناب جمشيد شعله در كتاب     
كه از شاهدان عيني اين حوادث مي باشد، در يك »  )شمال هندوكش(

فضاي بسيار طبيعي و دور از هرگونه تصنع، حقايق را بدست آورده و 
 :رار آتي شرح ميدهدق
 

هجري شمسي براي اولين بار به خطاطي و كاپي  1309سال «     
بعد از دورة تحصيل . نويسي جريدة اتحاد خان آباد دعوت و مقرر شدم

 .در خان آباد، به حكم مسافرت در خان آباد، به سراي جاي داشتم
بودند دو سه نفر از برادر هاي كفش دوز دور از مسكن نيز در سراي     

. و به حكم وطنداري رفت و آمد و نشست و برخواستي در ميان بود
روزي عبدالرشيد نامي از برادران مذكور از من خواهش كرد كه 
عبدالرحيم نام برادر مرا سردار محمد رحيم جان در كوالب به بندي 

اكنون سردار مذكور . داده، يك و نيم سال است كه آنجا محبوس است
بيا مرا برده . ز بندر سراي كمر گذشته پار دريا برودآمده، ميخواهد ا

 .معذرت كن كه در رفتنش برادرم را رها كند
از يك طرف ديدم خواهش او هيچ وجه قانوني و عقلي ندارد و از     

جانب ديگر به ديدن سردار محمد رحيم خان كه شهرت شاعري و 
 . سخنداني داشت، دلم مايل شد كه ازو يك ديدن كنم

آن وقت فاضل محترم محمد انور بسمل پسر مرحوم ناظر صفر     
به مالحظة سابقة معرفت و رابطة . معين واليت تخار و بدخشان بود

 . مأموريت به نزد او رفتم و قضيه را به ميان آوردم
آنچه خود من به جواب برادران عبدالرحيم گفته بودم، آنرا از زبان     

آقاي بسمل گفت چه تصور . شنيدم معين صاحب هو به هو و مو به مو
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ميكني كه آيا حكومت شوروي آلة دست يك نفر مسافر خارجي، سردار 
گفت با آنهم صبا بعد از نماز . محمد رحيم خان شده ميتواند؟ گفتم نه

سراي غالم  يجمعه من نظر به سابقة رفاقتي كه به او دارم، در دوش
واه با يكنفر برادر درويش به نزد او ميروم، تو هم خواه تنها و خ

گپ ميزنيم، به بينيم سردار در اين باره چه ! عبدالرحيم مذكور بيا
ميگويد؟ به وقت به سراي غالم درويش كه در خان آباد از نگاه نو و 

روبروي دروازة سراي اتاقي بزرگ كه . نظيف بودن اول درجه بود، رفتيم
دار محمد نشيمن صاحب سراي و گويا حكم ادارة سراي را داشت، سر

رحيم خان در آن نشسته، دختر هفت يا هشت ساله هم پهلوي او جا 
نشستيم و بعد از جور پرسي . داشت و گاه گاه به سر او دست ميكشيد

 .هاي معمول، مطلب را آغاز كرديم
بسمل مرحوم بعد از معرفي من، با تأئيد تكرار كرد و ماجرا را     

ف زياد كرد و خريطة شكايت سردار محمد رحيم خان آه و تأس. پرسيد
از كارشكني عبدالرحيم را باز نمود و اعتراف كرد كه بلي به همين جرم 
سبب حبس او من شده ام اما او هم همان عذري را به ميان آورد كه ما 
و بسمل ميدانستيم و گفت باز هم دو روز بعد از دريا ميگذرم و در اين 

ختر آمده او را بدخشان ببرد، دو روز اينقدر كار دارم كه ماماي همين د
بعد من از راه حضرت امام . انتظار و معطلي من درينجا همين قدر است

هر گاه مانع و . يكنفر اينها بروند كوالب، انتظار مرا بكشند. ميگذرم
خالص شد خوب، و اال از قسمت . مشكلي نبود، به خالصي او ميكوشم

 .  و عمل خود به بيند
رش پرسيد كه كجا برود؟ گفت همراه خودت بسمل راجع به دخت    

استاد كفش دوز را رخصت كرده . ببر كه يگان تعليم عصري بياموزد
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اگرچه قصد من در رفتن پيش دو سخندان بزرگ طرح . نشستيم
مجلس ادبي بود، به خصوص كه شعرأ و ادباي آن عصر همه پيرو سبك 

هند و مقلد بيدل و از موجهين و مفسرين اشعار غامض و متتبع سبك 
مضمون آفريني بودند و مرحوم محمد انور بسمل در توجيح و تشريح 

 . اشعار بيدل يد طوال و در ميان حق اوليت را داشت
سردار بالوقفه شروع كرد به گذارش آن روز پار دريا كه نتيجه     

ميرسد به شرح حوادث و رويدادي كه اكنون مطلب ماست و چنين 
 :همين كفش دوز اينست گفت سبب بندي شدن برادر

بعد از اينكه حبيب اهللا كلكاني در كابل مسلط شد، آشوب و هرج و     
امان اهللا خان طرف . مرج كه در زمان امان اهللا خان رخ داد، ادامه داشت

قندهار رفت، ما يك عده از اتباع افغانستان تحت رهبري غالم نبي خان 
كه در پار درياست، جمع  سفير به فكر افتاديم كه تمام افراد وطن را

آوري كرده به شرايط داد و ستد همسايه داري از شوروي اسلحه گرفته، 
خواه از تخار و بدخشان، خواه از مزار شريف به افغانستان داخل شده به 

 .قيام ميكنيم) حاكميت امير حبيب اهللا كلكاني(مبازره عليه سقوي ها 
به حساب معامالت  حكومت شوروي در دادن مقدار اسلحة كافي    

سفير به تاشكند آمده، ما با چند نفر از قباديان، . سابق موافقه كرد
. قرغان تيپه سرايكمر، دوشنبه و كوالب مأمور جمع كردن نفر شديم

عدة زيادي مثل برات محمد چاه آبي از مسكو با سفير صاحب آمده 
در حدود . من به جمع كردن نفر منطقة كوالب مأمور شدم. بودند

پنجصد نفر جمع آوري و هم فكرم شد كه از رفقا هيچ كس تا اين 
جوانان خونسرد (نفر كار آمد همه  اندازه در جمع آوري نفر و مخصوصاً

مگر همين پهلوان عبدالرحيم . موفقيت حاصل نكرده بودند) بدخشي
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بدبخت شيطنت و پروپاگند كرده همه را از راه زد كه تنها صد، صد و 
 .و بسپنجاه نفر ماند 

چون او معاملة خوبي هم در مقابل كارمندان شوروي نداشت و     
نامبرده از طرفداران كلكاني و ابراهيم بيگ شناخته شده بود، به 
خواهش ما به جرم همين خلل اندازي به تهمت و همدستي با كلكاني 

 . بندي شد
 اگرچه قضا و قدر كار خود را كرد، با وصف كارشكني و خلل اندازي    

امثال عبدالرحيم، چندين تن ديگر به غالم نبي خان سفير در جمع 
 .  آوري مردم افغانستان كه در آن ديار بودند، خيلي موفق شد

به تعداد دو هزار مردم افغانستان با اسلحة كار آمد از توپ و تفنگ و     
ماشين دار اعلي و جبه خانة كافي از آمو دريا گذشته، هر آن قدمي كه 

ما پيش ميرفت، از نگاه پيوستن مردم خود ما تعداد مان افزون  به خاك
چنانچه شهر مزار بدون كدام مدافعه و مقابله . و افزوده شده ميرفت

تمام قومي مزار شريف به . كار به خوبي رونق گرفت. حربي اشغال شد
مفرزة سفير پيوست و به حساب قطعي كار افراد مربوط سيد حسين در 

حتي در نتيجة همين وطن خواهي مبرم و شور . شد مزار شريف تصفيه
و جذبات و معنويات قومي و احساسات سلحشورانة عمومي در مزار بود 
كه آن قوة بزرگ سيد حسين كه از خان آباد چون سيل خروشان 
سرازير شد، در تاشقرغان در ظرف سه ساعت مقابله چنان در هم 

عت خود غالم نبي كوبيده و عقب زده شد كه حتي اگر مسئلة مراج
خان از مزار و خارج شدنش از خاك نمي بود، قواي دولت آنقدر از هم 
پاشيده شده بود كه در واليت تخار و بدخشان هم ديگر به حال نيامده، 

 . تيت و تار شده بود
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راستي همة قوأ از خود داخل كشور ما : من اينجا باز مكرر پرسيدم    
و گفت كاشكه از ! شتند؟ گفت نيبود؟ اتباع روسي در آن شركت ندا

چون از احوال برات محمد پرسيدني . برات محمد چاه آبي مي پرسيديد
داشتم، گفتم نخواهد آمد؟ كجا باشد؟ گفت آمدنش به خدا معلوم، 

برات محمد به شما كدام ربط و : سردار پرسيد. اكنون تركيه اقامت دارد
 خويشي دارد؟ از كدام طبقه مردمان چاه آب است؟

در روز . گفتم اين شخص برات محمد نام از قرية ايزنة چاه آب است    
هاي جواني و نو بزبله گي خويش براي مزدوري به كوالب پار دريا و از 

در روز . آنجا به سمر قند و تاشكند رفته سپس به ماسكو رسيده است
سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان كه تعلقات سياسي بين دولت 

شوروي بر قرار شد، و سفراي هردو كشور به كابل و ماسكو افغانستان و 
تعيين شدند، برات محمد از طرف سفير افغانستان قاصد سياسي مقرر 

بعد از آمدن شاه محمد ولي خان بدخشاني از ماسكو به كابل . گرديد
هجري شمسي به  1305آمد، مكافات خدمات سابقه اش در سال 

 . ي عسكر به بدخشان نامزد شدفرمان پادشاهي به عنوان كندك مشر
فرقه مشر وقت ازو تقاضاي پنجصد افغاني رشوت كرد، برات محمد     

كه شخص خارج ديده و بيدار بود، اين دون همتي و پست فطرتي و داد 
و دهش رشوه به طبعش سازگار نبود، مأيوس شده، پس از راه كوالب 

او كرد، يكايك به به مسكو رفته معاملة را كه نايب ساالر بدخشان با 
 . كابل نوشت و دوباره به وظيفة كوريري خويش گماشته شد

حيني كه عبدالرحيم خان نايب ساالر و وزير فوائد عامه غند مشر     
هجري شمسي خط برات  1307ميمنه بود، در عصر امان اهللا خان 

محمد با تصديق عبدالرحيم خان به عنوان شريك بيگ برادرش و 
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يل كه رفيق برات محمد بود، مشعر بر اينكه آمده عبداهللا خان وك
سقوط حكومت . اماناتي را كه پيش عبدالرحيم خان مانده است، ببرند

اماني شد، امنيت برهم خورد، شيرين بيگ و عبداهللا خان رفته 
نتوانستند و باالخره شيرين بيگ فوت شد و امانات نزد عبدالرحيم خان 

 . ماند
خود برات محمد، . ل معين نشان داده شده بوداشيأ امانات به تفصي    

قراري كه يكي از صاحب منصبان عسكري كابل اظهار داشت، تا سال 
سه دختر . آنجا متأهل شد. هجري شمسي در تركيه زنده بود 1335

 . جوان هم داشت و بعد از آن از حيات و ممات او خبري نرسيد
. نت و ساده مشرب بودشيرين بيگ برادر او شخص پاك نفس، با ديا    

در خان آباد با موي سفيد خويش ناظر و سرپرست  1315سال 
مي خواستم راجع به معامالت او با نايب ساالر عبدالرحيم . نويسنده بود

به بهانة وباي ضبغه به . فرصت مساعد دست نداد. خان در تماس شويم
 .اندچاه آب رفتيم، شيرين بيگ مرد و امانات نزد عبدالرحيم خان م

با ذكر و بيان اين افسانة دور و دراز اينقدر توانستيم به استشهاد    
بدانيم كه قوأ وارده همراه غالم نبي خان تماما افغاني بوده و از اتباع 
شوروي در آن وجود نداشت و اين ماجرا را سردار محمد رحيم خان در 

ان در خان آباد سراي غالم درويش يكه به يكه نقل و بي 1309سال 
 .كرده بود

از محاذ اين جنگ خبر مفصلي نداريم، همچنان طوري كه اكمال     
يك واقعه ايجاب ميكند، احصائية صحيح از قوأ طرفين، اندازة اسلحه 
جات ايشان، نوعيت اسلحة آنها و ديگر تشريحات الزم معلومات كافي 

در صورت نبودن چنين معلومات، حكاية ما از نقص . در دست نيست
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اما آنچه شنيده شده، چنين ميرساند كه . و فني خالي نيست علمي
سيد حسين رئيس تنظيمية خود مختار بلكه فرمان رواي مطلق العنان 
تخار و بدخشان و واليات بزرگ ميمنه و مزار، بعد از آن كه از واقعة 
اشغال مزار از طرف قوة سفير و حوادث آنجا واقف ميشود، با جمعيت 

 . آباد كه بود باالي مزار بلخ رو مي آوردهرچه از قواي خان 
همينكه قواي مربوط كلكاني به تاشقرغان رسيد، اطراق كرد و بايست 
فردا باالي مزار هجوم بياورد، قواي سفير پيشدستي كرده باالي 

 . تاشقرغان حمله نمود
از نگاه تعداد نفوس . تصادم رخ داد» تاشقرغان«در حوالي شهر خُلم     

اني، البته عساكر سيد حسين خيلي زياد بودند مگر يك فرق و قوة انس
در ميان موجود بود كه قوة غالم نبي خان چرخي به توپ ها و 

 . ماشيندار هاي عصري مجهز بود كه از حكومت داراي آن نبودند
در هردو طرف درگير، بيشتر اقوام تاجيك بوده و از جمله خود غالم     

خان از چرخ لوگر و به قوم تاجيك  نبي خان چرخي پسر غالم حيدر
 1.منسوب است

                                                           
الم نبي خان چرخي پسر سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي طوري كه قبآل شرح داديم، غ ١

اينكه آقاي جمشيد شعله ايشان را به قوم تاجيك . از قوم يوسف زائي بوده نه از قوم تاجيك
 ــــــــ  در عين حال بايد عالوه كرد كه . منسوب ميداند، از منتهي حسن نيت شان است

خصا خود را به يك قوم از اقوام افغانستان هرگز وابسته نه پنداشته، غالم نبي خان چرخي ش
نزد او تاجيك، پشتون، هزاره، تركمن و غيره همه مساوي بوده و به نام يك افغان شناخته 

 )ؤلفم.  (مي شد
 چنان با نيك و بد خوكن كه بعد مردنت عرفي

 هنــــــدو بسوزاندو مسلمانت به زمزم شويد 
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در اولين مرتبه آتش باري قواي غالم نبي خان، نيروي سيد حسين     
هر آن ساعت غلبه و پيشرفت قواي غالم نبي خان . دل از دست دادند
و بمب هاي ) گلوله(در نتيجه و در اثر ريختن گٌله . نمودار شده ميرفت

تگرگ آساي ماشيندار هاي ) گلوله(ن گُله ثر و باريدؤبسيار منظم و م
طرف غالم نبي خان، سيد حسين آغا تاب و توان از دست داده، 
همينكه شام به تاريكي رسيد، ديگر از ال و لشكر خود خبر نگرفته، بي 
سر و پا راه قطغن واليت تخار و بدخشان را پيش گرفته، به فكر اينكه 

فنگ او از عقب است، به خان غالم نبي خان و آتش خانه سوز توپ و ت
آباد نيامده، سر راست به نهرين شد و مي خواست رو پس نكرده، خود 

عساكر او تار و مار نهرين شده، ديگر اميد . را از هندوكش آنطرف بكشد
 . يكجا جمع شدن نيز نمانده بود

كساني مردند يا اسلحه را انداختند و خود را به جائي زدند يا به     
رفتند، مابقي از ايرگنگ و فراز كوه قره باتر دنبال سيد  اوطان شان

حسين به نهرين رفتند و گاهي ديگر خيال نداشتند كه آب خان آباد را 
اما عوض اينكه قواي مزار به قندز و خان آباد رسيده به تصفية . بخورند

حساب اين سامان بپردازد، خبر عحيبي شايع شد كه همه را در حيرت 
چنان بود كه غالم نبي خان سفير بدون روبرو شدن به انداخته و آن 

كدام مشكل، خود بخود شهر مزار، بلكه دو واليت مفتوحه را دفعتا ايله 
كرده، بدون كدام سبب خود بخود با مفرزة معيتي اش، راه پار دريا و 

هرگاه اين خبر نمي رسيد، حاال آغاي . خارج را گرفت و از آمو گذشت
 ». ه و شكستي هايش به كابل رسيده بودسيد حسين با پيشخان
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عالوتا آقاي مرحوم جمشيد شُعله به شرح يك سلسله شايعاتي كه     
احتماال دليل خارج شدن غالم نبي خان از افغانستان شده ميتوانست، 
پرداخته، در بارة برامدن اعليحضرت امان اهللا خان از خاك كشور و 

و تلگرام واصلة غالم صديق  ارسال نامة ايشان عنوان غالم نبي خان
 خان برادر غالم نبي خان به استناد افواهات و شايعات روز، مفصالً

 . تشريحات داده است
دست ) حوادث لقي در تخار(اين مطالب را كه در كتاب موسوم به     

نويس مرحوم جمشيد شعله تفصيل داده شده است، پسر ارشد ايشان 
سل افغاني در برلين به جريدة آقاي داكتر جمراد جمشيد جنرال قن

با ايزاد اين چند بيتي از ديوان نورالدين عبدالرحمن ) اميد(هفته وار 
 :جامي ارسال و به نشر سپرده است

 

 احمد كه سرآمد عرب بود
 دل خسته زخار بولهب بود

 

 عيسي كه دمش نداشت دودي   
 مي برد جفاي هر جهــــودي

 

 هر ناموري كه يك جهان داشت
 كني زهمـــــرهان داشتبدنام 

 

كتاب موسوم به حوادث لقي در تخار خوشبختانه حاال به زيور طبع     
 . درآمده و به دسترس خوانندگان عزيز قرار دارد

اين بود گفتار مرحوم جمشيد شعله كه به زبان بسيار سادة محلي     
آن وال و عاري از هرگونه تصنع و ريأ و جانب داري به حيث شاهد 
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جريان را بصورت حقيقي آن به رشتة تحرير در آورده و مسئوليت  عيني
. افغانستان براي مردم ما انجام داده است تاريخخود را در يك بخش از 

مگر شگفت در اين است كه عين گفتار سردار عبدالرحيم خان شيون 
كه در يادداشت هاي وي در زمان اسارت ايشان در محبس سايبريا به 

نوشته شده، و اين يادداشت ها از زبان فارسي به  تاريخنام برگ هاي از 
به انگليسي و دوباره به زبان فارسي در آورده شده  اًلسان روسي و بعد

آن را ) ژوندون(است و در زمان سلطنت ظاهر شاه در افغانستان، مجلة 
 . تحريف گرديده است به نشر رسانيده بود، مضمون آن كامالً

و افترأات دولت عليه طبقة روشن فكران موضوع تحريف نشرات     
مشروطه خواه و حلقه هاي اصالح طلبان بعد از انجام اعمال بسيار 
ظالمانه و وحشيانه و از بين بردن آنها از زمان به قدرت رسيدن نادر 
شاه تا ختم دورة حكمراني آل يحيي كه بيشتر از چهل سال دوام پيدا 

 .يكرد، عملي بود روتين، معمول و دستور
اثر مرحوم غالم محي ) بحران نجات(جهت اثبات اين ادعأ كتاب     

 الدين خان انيس زنده ترين حكايتيست كه اصل نوشتة مولف كامالً
تغيير داده شده و در عوض مطالب ديگري به مرام دولت روز تحرير 

 . يافته و در كتاب مذكور گنجانيده شده است
س برادر مرحوم غالم محي الدين اين مطلب را مرحوم خالد خان اني    

خان انيس، زماني كه در محبس قلعة جديد دهمزنگ زنداني سياسي 
بود، براي من و ساير زندانيان سياسي در آنجا به كرات و مرات حكايت 
نموده و به مقدسات سوگند ياد ميكرد كه من كتاب دست نويس برادرم 

ها در كتاب دست نويس  را از اول تا آخر خوانده ام ولي اكثر اين نوشته
افسوس كه . تحريف گريده است برادرم نبوده و مطالب مندرجه كامالً
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كتاب دست نويس برادرم، بعد از اينكه موصوف و بنده را به اسارت 
بردند، از طرف دولت نادر شاه به يغما برده شده و كدام نسخة ديگري 

 . از آن نزد هيچ كس از دوستان وجود ندارد
آقاي مسعود خليلي پسر استاد خليل اهللا خان خليلي از همچنان     

قول پدرش خليل اهللا خان خليلي بعد از فوت ايشان يك سلسله نوشته 
هائي را در يكي از مجله هاي آئينة افغانستان منتشرة امريكا و جريدة 
ميزان منتشرة پشاور به نشر رسانيده است كه گويا غالم نبي خان 

 . ز روسيه در افغانستان بوده استچرخي موجب نخستين تجاو
اين نبشته ها به حدي مبالغه آميز صورت گرفته كه اكثر مردم  اوالً    

آن را با مقايسه به شخصيت علمي خليل اهللا خان خليلي و شناختي كه 
 . ـ نبي خان چرخي داشتند، باور كرده نميتوانستند از غالم

شاهد عيني قضايا مي  بين گفتار مرحوم جمشيد شعله كه ،ثانياً    
باشد و نوشته هاي مرحوم خليل اهللا خان خليلي به گفتة پسر ايشان 
مسعود خليلي، كه بيشتر بر حدسيات و احتماالت استوار مي باشد، 
تضاد فاحشي وجود دارد كه اسباب تشويش و عدم اطمينان و اعتماد 

 . خواننده را فراهم مي سازد
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 چرخي با نادر شاه اختالف نظر سياسي غالم نبي خان
 

غالم نبي خان چرخي كه در آن وقت به حيث سفير افغاني در     
كشور تركيه وظيفه داشت، مراقب هرگونه عمل نادر شاه در افغانستان 

 . بود
اولين واكنش وي در برابر دولت نادر شاه، استعفاي او از مقام     

وع تماس هاي سفارت مي باشد كه باألثر بعد از آگاهي پيدا كردن موض
پنهاني نادر شاه با كمشنر عالي هند برتانوي و گرفتن كمك هاي پولي 
او و مكتوم نگهداشتن اين راز از مردم افغانستان، سفارت را ترك و طي 
نامة رسمي، عدم موافقت خود را با اين گونه عمليات وي علناً ابراز 

 . نمود
و تكرار آن زيادي اين مطلب قبالً درين تأليف توضح گرديده است     

پس از آن، اعدام هاي پي در پي و بدون محاسبة شخصيت هاي . است
ملي و دانشمند مملكت، زنداني ساختن جم غفيري از روشنفكران، 
نقض تعهدات با اعليحضرت امان اهللا خان و همراهانش و ساير رفقاي 
همكار، غصب سلطنت، تشكيل لويه جرگه قالبي و خودش را پادشاه 

تان اعالن كردن، به قهقرا كشانيدن معارف، سلب حقوق آزادي از افغانس
زنان، بستن دروازه هاي مكاتب دختران و محروم ساختن آن ها از 
كسب تعليم و تربيه، متهم ساختن محمد ولي خان دروازي نايب 
السطنة اعليحضرت امان اهللا خان و جنرال محمود خان سامي به 

در مورد ايشان، كشيدن خط خيانت و تشكيل يك محكمة قالبي 
بطالن بر همه اصالحات دورة اماني و پيوند وي با جمع منقدين و 
افراطيون مذهبي آن دوره، انحصار قدرت خانوادگي، تبعيض يك قوم بر 
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قوم ديگر، ايجاد مفكورة اقليت و اكثريت ها، تبعيضات مذهبي، محروم 
تعليمات مكتب  ساختن اوالد خانواده هاي شيعه مذهب ما بعد از فراغ

از شمول به دانشگاه هاي حقوق و حربي و وظيفه دادن به وزارت خانه 
هاي خارجه و حربيه و باالخره عدم استقالل سياسي افغانستان و عمل 
كرد دولت دوباره به يد قدرت دولت استعماري انگلستان و غيره و غيره، 

تا دست همه اسباب وعواملي بود كه غالم نبي خان چرخي را واداشت 
 . از همكاري دولت نادرشاه كشيده و در صف اوپوزيسيون قرار گيرد

بنابر آن در اول سعي نمود با برادرش غالم صديق خان چرخي كه     
براي بار دوم از طرف دولت نادر شاه به حيث سفير افغاني در برلين 
تعيين شده بود، از طريق مذاكرات كتبي، نادرشاه را به نقض تعهدات او 

لتفت ساخته و او را قانع بسازد كه دست از احراز قدرت برداشته، م
تخت و تاج را دوباره به اعليحضرت امان اهللا خان بسپارد و بگذارد كه 
همه همكاران وفادار و صادق او بار ديگر در زير يك چتر دولت 
مشروطه دست به هم بدهند و مملكت را از وحشت و جهالت نجات 

رنوشت كشوري كه تازه به شگوفائي آغاز نموده داده و نگذارند كه س
بود، دوباره به دست شوم دشمن خارجي و ارتجاع داخلي بيافتد و ملت 
افغانستان مانند سال هاي متمادي گذشته، قرباني تاخت و تاز قدرت 

 . هاي ديكتاتور گردد
به صراحت بايد گفت كه هدف اصلي جنبش مشروطه اول و جنبش     

در رأس جنبش دوم همانا شخص اعليحضرت امان مشروطة دوم كه 
اهللا خان قرار داشت و طوري كه قبالً درين تأليف تذكر داده شده است، 

 . استقالل ارضي و سياسي افغانستان بود
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روشنفكراني كه اعضاي اين جنبش ها بودند، هريك پيش از همه     
در پيروي از يك روحية استقالل طلبي و آزاد منشي مي كردند كه 

پرتو آن بتوانند ساير پروگرام ها و اهداف اصالحاتي شان را در كشور در 
راه تنوير و بهتر ساختن زندگي مردم افغانستان كه به فقر مادي و 

 . معنوي گرفتار بودند، جامة عمل بپوشانند
مگر بدبختانه چنانچه كه ديديم، جنبش اول مشروطه خواهي كه در     

 خان آغاز يافت و يك تعداد جوانان متفكر و زمان امارت امير حبيب اهللا
از سر گذشته، با عرق ريزي شبانه روزي در راه تعميم آن سعي و تالش 
داشتند، طرف مخالفت دولت استعماري انگليس قرار گرفت، مؤسسين 
و اعضاي اين جنبش همه تار و مار گرديد، برخي از آن ها به حكم امير 

 . ديگر به زندان ها رفتند وقت جام شهادت نوشيدند و برخي
مگر اعليحضرت امان اهللا خان زماني كه به سلطنت رسيد، اين     

زندانيان سياسي را كه هم مفكورة خويش مي پنداشت، از زندان رها و 
 . به گرد خود جمع نمود

همچنان جوانان ديگري كه با حركت جنبش مشروطيت هم عقيده     
ن چرخي تحت قيادت شاه جوان و و هم نظر بودند، به شمول برادرا

روشنفكر به اين حلقه پيوستند كه در نتيجه اولتر از همه استقالل 
ارضي و سياسي افغانستان به همت وارادة اعليحضرت امان اهللا خان و 

 . ايثار مردم غيور و سلحشور كشور به دست آمد
الحي بعد از آن با وضع قانون اساسي و قوانين ديگر، پيشبرد أمور اص    

و تطبيق پروگرام هاي عام المنفعة دولت، مردم افغانستان توانست 
باالخره يك نفس راحت بكشد و به پيشرفت و تعالي كشور اميدوار 

 . گردد
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ولي ديديم كه باز هم اين همه آرزو ها و اميدواري ها در اثر يك     
بازي سياسي ديگر دولت استعماري انگليس در نطفه خنثي گرديد و با 

غتشاش شورشيان سقوي و روي كار آوردن موقتي حبيب اهللا كلكاني و ا
به قدرت رسانيدن نادر شاه، دوباره افغانستان به بدبختي ها و عقب 

 . گرائي ها مبتال گرديد
لهذا براي غالم نبي خان چرخي و ديگر جمعيت افغان ها كه در     

ين جوانان خارج و جواناني كه در اروپا مشغول تحصيل بودند، هم چن
روشنفكر و آزادي خواهي كه در داخل افغانستان زندگي مي كردند، 
تحمل و قبول اين وضع ناهنجار و بربريت در كشور، سخت تمام شده و 

 . عقب گرائي هاي مجدد مملكت را پذيرفته نمي توانستند
دولت نادرشاه، جهت تخفيف و تقبيح اعمال اعليحضرت امان اهللا     

صاوير مونتاژ شدة ملكه ثريا را با يك مرد نامحرم شانه خان در كشور، ت
به شانه با بازوان برهنه، بين قبايل افغانستان پخش نموده و باين ترتيب 
و امثال آن عليه دولت اماني، تبليغات سؤ و بي بنياد را به راه انداخته 

 . بود
ادر اعليحضرت امان اهللا خان در روز نامة زميندار منتشرة پشاور، ن    

در برلين يك مجله به زبان . شاه را مقابلتاً گماشتة انگليس خواند
فارسي نشر مي گرديد و روابط نهفتة نادر شاه را با دولت استعماري 
انگليس افشأ و در بارة اعمال نادرست حكمراني وي، براي افغان هاي 
مقيم خارج و اوضاعي كه در داخل كشور جريان داشت، معلومات مي 

 . داد
گفته مي شد كه هزينة نشر اين مجله از طرف غالم نبي خان     

غالم نبي خان چرخي تا جائي كه مردم . چرخي تمويل مي گرديد
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افغانستان از وي شناخت داشتند، شخص متواضع، ملي، با خدا، صادق، 
در . از دروغ، جعليات و دو روئي خيلي نفرت داشت. جواد و متهوري بود

شناخته شده و از محبت، عالقه مندي و احترام  بين اكثر جامعة افغاني
 .اقوام و مردم افغانستان برخوردار بود

بنا بر آن به وعده هاي نادرشاه، در جريان مبارزه عليه قواي سقوي     
به منظور نجات كشور كه هدف مشترك بود، باور داشته و قراري كه از 

آتش در «تاب مكاتبات نادر شاه بر مي آيد و به گفتة ستوارت در ك
پيوسته او را از دارائي شخصي اش درين راه معاونت مي » افغانستان

 . نمود
ولي زماني كه نادر شاه به قدرت رسيد، و طوري كه قبالً تفصيل     

داده شد و اعمالي را كه انجام داد، همه منافي تعهدات او بود كه موجب 
 . فاصله گرفتن و انزجار همكاران گرديد

آرزو داشت كه غالم نبي خان چرخي دامنة اين همه  نادرشاه    
مكاتبات و مذاكرات را از خارج مملكت قطع نموده، خودش شخصاً به 
افغانستان بيايد تا از نزديك روي مسايل ذات البيني راجع به امور 
مملكت داري و اختالف نظري كه ازين ناحيه بروز نموده، با همدگر در 

 . ور صحبت و تبادل افكار نماينديك فضاي آرام و در داخل كش
ولي غالم نبي خان چرخي كار هاي را كه نادر شاه در جريان سه     

به اين . سال حكمراني اش در مملكت انجام داده بود، مالحظه مي كرد
آساني نمي توانست به گفتار او ديگر اعتماد كند تا اين كه نادرشاه 

ه ولي خان را به كشور خودش مراجعات كتبي را قطع و برادر خود شا
تركيه نزد غالم نبي خان چرخي فرستاد تا حسن نيت و آرزو هاي نيك 
او را به صورت محرمانه شخصاً براي مشاراليه برساند و از ايشان دعوت 
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. نمايد كه جهت مذاكره و تعاطي نظريات نيك به افغانستان برگردد
داشتند و دوستان غالم نبي خان چرخي كه در خارج مملكت اقامت 

همه مراقب اوضاع بودند به شمول محمود طرزي كه داراي شخصيت 
علمي و سياسي در كشور بود و دوستي نزديكي با غالم نبي خان 
چرخي داشت، از خود نظر موافق در مورد تصميم غالم نبي خان 

 . چرخي كه به افغانستان برگردد، نشان ندادند
ه ولي خان برادر نادر شاه در اين كه بين غالم نبي خان چرخي و شا    

جريان صحبت ها چه تعهدات صورت گرفت و چه تضميني در ميان 
غالم نبي خان چرخي به احدي در آن . گذاشته شد، تا آخر مكتوم ماند

باره حتي به خانوادة خود زماني كه به كابل هم آمده بود، اظهاراتي 
 . ننموده بود

ي دادند كه فريب وعده هاي هريك ازين دوستان، وي را هوشدار م    
نادرشاه را نخورد، زيرا برداشتي كه آن ها از نادر شاه داشتند، واضحاً 

 . اظهار نظر مي كردند و مي گفتند كه وي قصد كشتن ايشان را دارد
مگر غالم نبي خان چرخي همة اين گفتار ها را نشنيده گرفت و نظر     

نيت داشت، به تعهدات نادر به ايمان و اعتقادي كه به مسلماني و افغا
شاه كه راوي آن نزديك ترين كس او، يعني شاه ولي خان برادر وي 

نموده از تهور تمام كار گرفت و به افغانستان برگشت تا با باور بود، 
نادرشاه از نزديك در موضوعات مورد اختالف نظر مفاهمه و مذاكره 

 . نمايد
چي توسط كشتي و از آن جا درين مسافرت كه از كشور تركيه تا كرا    

تا كابل به سواري موتر صورت گرفت، شاه ولي خان قدم به قدم غالم 
 . نبي خان چرخي را مشايعت و همراهي مي نمود



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٦٠ 
 

وقتي به خاك افغانستان مواصلت كرد، پذيرائي شايان و فوق العادة     
در يكي از روز هاي كه در شهر . دولتي و مردمي از وي به عمل آمد

آباد اقامت داشت و با مردم آن ديار ديد و بازديد داشت، خواست  جالل
به منزل محمد سعيد جان آقا مشهور به حضرت چارباغ برود و از ايشان 

 . زيارت نمايد
شاهدان عيني حكايت مي كنند كه شاه ولي خان ازين غيابت يكي     

در  وقتي كه او را. دو ساعته غالم نبي خان چرخي قبالً آگاهي نداشت
مهمان خانه دولتي پيدا كرده نتوانست، به صورت سراسيمه از گارد و 

وقتي از آن ها جواب بي اطالعي . محافظين آن جا سراغ او را مي گرفت
شاه ولي خان ) الخائن خايف(به فحواي . مي شنيد، نگران تر مي گرديد

هراس آن را داشت كه مبادا غالم نبي خان چرخي نظر به اعتباري كه 
اقوم افغانستان و به خصوص نزد مردم مشرقي بنابر سوابق پدرش  نزد

غالم حيدر خان چرخي سپه ساالر زمان امير عبدالرحمن خان داشت، 
به يكي از اقوام آن جا پيوسته، سبب سقوط سلطنت برادران آل يحيي 

 . گردد
در زيارتي كه با محمد سعيد جان آقا مشهور به حضرت چارباغ     

راري كه بعداً غالم نبي خان چرخي براي خانوادة خود صورت گرفت، ق
در شهر كابل اظهار نموده بود، حضرت صاحب چارباغ هم ازين آمدن 
غير مترقبة او به افغانستان خيلي متعجب گرديده و برايش گفته بود كه 

نادر شاه قصد . اشتباه بزرگ نموده يي كه به گفتة نادرشاه باور كرده يي
از همين جا به . گر از من مي شنوي، هنوز زود استكشتن ترا دارد، ا

طرف اسمار حركت كن و از رفتن به كابل و مالقات با نادر شاه منصرف 
 !شو
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ولي غالم نبي خان چرخي با همه ارادت و پيوند هاي عقيدوي كه     
به جناب حضرت چارباغ داشت، بازهم راهي را كه در پيش گرفته بود، 

 .كابل شدتعقيب نموده عازم شهر 
روز را در كابل با خانوادة خويش گذشتاند  26غالم نبي خان چرخي     

و در جريان اين مدت اكثر از روز ها، شاه ولي خان به منزل او مي آمد 
و بعضي اوقات با غالم نبي خان چرخي در مهمان خانة او صبحانه 
صرف و بعد از آن از غالم نبي خان چرخي خواهش مي كرد به دعوت 

 . درشاه، با وي به قصر دلكشأ برودنا
روز، اين عمل چندين بار صورت گرفت ولي در  26در جريان مدت     

روز بيست و هفتم در عوض شاه ولي خان، دو نفر از صاحب منصبان 
مقرب نادرشاه به نام هاي جنرال صفر خان نورستاني و سيد شريف 

مده، پيام خان كنري به منزل غالم نبي خان چرخي و برادرانش آ
نادرشاه را براي او آوردند كه نادرشاه از ايشان دعوت نموده تا مثل روز 
هاي گذشته، به قصر دلكشأ آمده و باهم صحبتي نمائيم و هوا امروز 
خيلي خوب است، بعد از ختم صحبت، به طرف داراألمان به تفريح 

 . برويم و جنرال غالم جيالني خان برادر خود را هم با خود بياوريد
همان بود كه غالم نبي خان چرخي با برادر خويش غالم جيالني     

خان چرخي، در حالي كه از طرف دو صاحب منصب عالي رتبه و مقرب 
نادرشاه بدرقه مي شد، عازم قصر دلكشأ گرديد و بعد از ظهر همان روز، 

 . جسد بي جان و به خاك و خون آلود ايشان به خانوادة او سپرده شد
داستان المناك و غم انگيز و جريان حبس جنرال غالم جيالني اين     

خان و به شهادت رسانيدن ايشان و باقي خانوادة چرخي، قبالً درين 
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اثر ديگر مؤلف، تفصيل كامل داده شده » از خاطراتم«تأليف و در كتاب 
 .است
درينجا، گرچه سخن به درازا كشيد و يك اندازه از اصل مطلب دور     

ولي بايد متذكر شد كه اين همه مقدمه چيني ها و استدالالت مانديم، 
ميتوان به انگيزة اصلي مخالفت شخصيت هاي سياسي، ملي و وطن 

 . دوست كه در خارج كشور اقامت داشتند، با نادرشاه و رژيم وي پي برد
غالم صديق خان چرخي هم، بعد از اين كه از مفاهمه و مكاتبة زياد     

ة درست و مسالمت آميز به دست آورده نتوانست و با نادرشاه نتيج
اخيراً با رفتن برادر ارشدش غالم نبي خان چرخي در اثر دعوت نادرشاه 
و فرستادن برادرش شاه ولي خان نزد غالم نبي خان چرخي به كشور 
تركيه، به منظور مذاكره و مفاهمه روي خط مشئ دولت، فكر ميكرد 

بارزه براي نجات كشور متوجه كه نادرشاه به اصل هدف مشترك م
گرديده، وعده هاي خود را با اعليحضرت امان اهللا خان و ساير همكاران 
ايفأ نموده و به آن پا برجا خواهد ماند و نخواهد گذاشت افغانستان، كه 
با حصول استقالل ارضي و سياسي خويش تازه به انكشاف و شگوفائي 

ي استعماري خارجي و آغاز نموده بود، دوباره دستخوش سياست ها
 . ارتجاع داخلي گردد

مگر ديده شد كه اين همه تخمينات و خوشبيني ها، نقشي بود بر     
آب و به قول معروف، نادرشاه از خري كه باالي آن سوار بود، قطعاً 
پائين نيامده و بر عالوة اين كه درين مورد اندك ترين تمكيني از خود 

ري دست زد و باالخره پرده از روي نشان نداد، به اعمال وحشيانه ت
 . چهرة اصلي متظاهر خود برداشت
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پيامد هاي بعدي دورة ديكتاتوري و دولت استبدادي او، درين تأليف     
 . بار بار ذكر گرديده كه از تكرار بيشتر آن ديگر خودداري مي شود

به صورت مختصر بايد متذكر شوم كه علت اصلي به ميان آمدن     
ر سياسي خانوادة چرخي و به خصوص از غالم نبي خان اختالف نظ

چرخي با نادرشاه، نقض پيمان با اعليحضرت امان اهللا خان و ساير 
همكاران، تماس هاي مخفيانة او با مقامات انگليس، كشتار هاي بدون 
محاكمه و غير عادالنة شخصيت هاي ملي، به زندان انداختن هاي بي 

، مسدود كردن مكتب بروي دختران، حساب روشنفكران و دگرانديشان
عقب گرائي ها و غيره اعمال و كار روائي هاي وحشيانة او بود كه 

 . باالخره منجر به تباهي خانوادة چرخي گرديد
پس از آن، اعليحضرت امان اهللا خان كه در شهر روم اقامت داشت،     

غالم صديق خان چرخي، شجاع الدوله خان غوربندي و غالم جيالني 
ان مستشار كه در برلين زندگي مي كردند، پيوسته به اين فكر بودند خ

كه چگونه و از كدام طريق مي بايست باالخره دولت استبدادي نادرشاه 
و خانوادة او سقوط كند و ملت افغانستان ازين بليه نجات يابند و كشور 

 . دوباره استقالل سياسي خود را بدست بياورد
جريان جنگ جهاني دوم، غالم صديق خان روي اين ملحوظ و در     

چرخي، طوري كه قبالً تفصيل داده شده است، پيشنهاد وزارت خارجة 
آلمان را براي انجام وظيفة مبني بر آزادي افغانستان و سقوط دولت 
استبدادي آل يحيي، با موافقة اعليحضرت امان اهللا خان و ديگر 

شبرد پالن و پروژة آنها، با همراهان پذيرفته و همكاري خود را در راه پي
حفظ غرور ملي افغان ها ابراز داشت كه بدبختانه آنهم به علت شكست 

 . خوردن كشور آلمان در برابر متحدين، صورت گرفته نتوانست
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 قيام مردم دري خيل جدران 
 سران قبايل وزيرستان از آنها و طرفداري

 
رخي به كابل روزي كه غالم نبي خان چ 26در جريان همين مدت     

رسيده و مصروف ديد و بازديد دوستان و ديگر اقوام افغانستان بود و 
بعضاً طوري كه گفتيم، به معيت يكي از برادران نادرشاه به قصر دلكشأ 
به منظور مذاكره و مفاهمه با نادرشاه روي موضوعات مربوط به كشور 

م به ميرفت، مردم دري خيل جدران قيام نموده و مردم وزيرستان ه
نادرشاه برادر خود . آنها پيوستند و عمل پشتيباني را در پيش گرفتند

شاه محمود خان را كه در آن زمان وزير حربيه بود، با يك نيروي مجهز 
 . نظامي، به آن وأل فرستاد تا غايله را خاموش سازد

شاه محمود خان با صرف پول گزاف به خوانين ديگر اقوام جنوبي،     
 . را به طرفداري خود جذب نمايد و دربين اقوام نفاق اندازدتوانست آنها 

به اين ترتيب اقوام متذكره در صف دولت قرار گرفتند و با قواي     
مجهز دولتي از چهار جهت به شورشيان حمله ور گرديدند كه در 
نتيجه قيام كنندگان به شكست مواجه شده و تلفات زياد، كشته و اسير 

 . از خود دادند
اين جريان را مرحوم غبار و مرحوم مير محمد صديق فرهنگ در     

» افغانستان در پنج قرن اخير«و » تاريخافغانستان در مسير «كتُب 
مفصالً از نظر خوانندگان گذشتانده اند و عالوه كرده اند كه بعد ها شاه 

 . محمود خان اين قيام را به تحريك غالم نبي خان اعالم نمود
ايد متذكر شوم كه شخصيت هاي كه از غالم نبي خان به صراحت ب    

و اخالق او شناخت كامل داشتند، به خوبي ميدانستند كه نامبرده 
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شخص آشوبگر نبوده و هيچگاه آرزو نداشت در كشور هرج و مرج به 
ولي اين را هم ميفهميدند . ميان آيد و مردم ما به جان همدگر بيافتند

ضر نخواهد شد دولتي را كه نادرشاه كه غالم نبي خان چرخي هرگز حا
غصب نموده و زيربناي آن را بر ظلم، بي عدالتي ها و استبداد گذاشته 
بود، به رسميت بشناسد و با واكنش هاي كه وقتاً فوقتاً از خود نشان 

مصالح  يداده بود، به نادرشاه و ملت افغانستان ثابت نموده بود كه برا
ه نادرشاه در زمينة دولت داري تجديد كشور و بهبودي مردم تا زماني ك

نظر ننمايد و يا مقام سلطنت را به انتخاب واقعي مردم افغانستان 
نگذارد، او به دستور هاي وي اطاعت و از اختالف نظر سياسي خود 

 . صرف نظر نخواهد كرد
 : به گفتة مرحوم غبار    

 

ي و با روش اعضاي پارتي كه از اعليحضرت امان اهللا خان جانب دار«    
و طرز دولت داري نادرشاه مخالفت مي كردند، به اين عقيده بودند كه 
غالم نبي خان به مجرد ورود به كابل، با جدراني هاي پكتيا داخل 
مذاكره و مفاهمة سري شده و انتظار داشتند كه ايشان عليه سلطنت 
نادرشاه، قيام مسلح را آغاز نمايند و آنگاه مردم وزيرستان كه از 
دشمنان جدي و سرسخت انگليس ها بودند، به قيام جدراني ها 
بپيوندند، اين وقت است كه نادر شاه به سوقيات نظامي در پكتيا مي 

البته صداي اين قيام در تمام . پردازد و از سپاه كابل مي كاهد
 . افغانستان مي پيچد و اكثريت ناراضي ملت، مستعد انقالب مي گردد
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، غالم نبي خان در پايتخت، كودتائي ايجاد و در چنين لحظه اي    
سلطنت را معدوم مي نمايد و بر روي خرابة ان، دولت مجدد شاه امان 

 ».اهللا را اعمار مي كند
در نيتجه، آن طبقه، در قدم اول قيام مردم دري خيل جدران را كه     

تعداد شان به شش صد نفر ميرسيد، زادة آن همه پيشگوئي هائي كه 
 . د، مي دانستندداشتن

افغانستان در « 481ولي مرحوم مير محمد صديق فرهنگ در صفحة 
 :مينويسد» پنج قرن اخير

 

در كابل طرفداران امان اهللا شاه و ساير مخالفان دولت به دور غالم «    
نبي خان، كه مرد مردمدار و سخاوت منش بود، جمع مي شدند و خانه 

ا كرده بود كه در بين ايشان اش حيثيت كلوب عناصر مخالف را پيد
 .جواسيس دولت هم پنهان بودند

درين ضمن مردم قبيلة دري خيل جدران از اقوام سمت جنوبي،     
عليه دولت برخواستند و شاه برادرش شاه محمود خان را با نيروي 

 . نظامي، براي دفع غايله به آنسو فرستاد
حريك غالم نبي هرچند حكومت بعد ها اين شورش را ناشي از ت    

خان وانمود كرد، اما تصديق اين ادعا نظر به كوتاه بودن فاصلة زماني 
به . بين رسيدن غالم نبي خان به كابل و آغاز شورش، مشكل است

خصوص با در نظر گرفتن فقدان وسايل حمل و نقل و مخابره در آن 
 ».زمان
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ح اعالن ميالدي جريدة اصال 1932نوامبر  9 تاريخبا وصف آن، به     
كرد كه غالم نبي خان به جرم خيانت، اعدام و برادرش غالم جيالني 

 . خان با ابناي اعمام شان جانباز خان و شيرباز خان، زنداني شده اند
اين كه غالم نبي خان چرخي فكر كودتا را در سر داشت يا نه،     

خودش به كسي اظهار نكرده بود و هرگز دست به سالح نبرده و كدام 
قضاوت در آن باره خيلي ها . ودتاي مسلحانه را به راه نيانداخته بودك

ولي اين قدر ميتوان گفت كه غالم نبي خان چرخي مرد . مشكل است
صاحب عزم، دالور و متهوري بود و در راه اظهار عقيده و نظرياتي كه 

كلمات نادرست را ولو كه از . داشت، از هيچ كسي هراس و ترس نداشت
ر ديكتاتور هم مي بود، شنيده نمي توانست و تحمل آن را زبان يك نف

 . نداشت
اين كه نادر شاه برنامة از بين بردن يك عده اشخاص ملي و     

روشنفكر كشور را داشت، همه به خوبي مي دانستند و از اين كه غالم 
نبي خان چرخي را ظاهراً دعوت نمود تا نظريات او را از نزديك در مورد 

تداري بداند و در حقيقت يك دسيسه بود، همه مردم آگاه و دولت و دول
 . متفكر ما متوجه بودند

ولي طوري كه گفتيم، غالم نبي خان چرخي در اين اقدام خود از     
تهور مطلق كار گرفته، با وجودي كه نادرشاه و خصايل او را در جريان 

ف سالياني كه هردو در زير چتر يك نظام و يك دولت وظايف مختل
مملكت را اجرأ مي كردند، به معني كلمه مي شناخت، باز هم دعوت 
وي را پذيرفته و با برادرش شاه ولي خان كه به اين منظور به كشور 

 . تركيه و نزد مشاراليه رفته بود، يكجا به وطن برگشت
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حتي شاه ولي خان كه در اواخر ساليان كهولت زندگي را مي پيمود،     
اي خود كه در آن اوان وجدانا ًخود را ناراحت در كتاب يادداشت ه

احساس مي كرد، از اظهار اين مطلب كه آوردن غالم نبي خان به 
افغانستان از طرف نادرشاه يك دسيسه بود، خودداري كرده نتوانسته 

 . بود
اين داستان را برادرم زيد صديق به صورت بسيار محرمانه با مؤلف     

ي گويد كه جناب عبدالستار شاليزي زيد صديق م. در ميان گذاشت
سابق وزير داخلة دولت افغانستان كه درين اواخر دوباره به افغانستان 
برگشته بود، و از عاللت مزاج هم بسيار رنج مي برد، روزي به تليفون 

زيد جان، هرگاه وقت داشتي، لطفاً يك مرتبه نزد : من زنگ زد و فرمود
من هم به صداي . رايت قصه كنممن بيا كه من يك مطلب مهمي را ب

ايشان لبيك گفته، فرداي آن روز به يك وقت مناسب به منزل ايشان 
مرحوم آقاي شاليزي، بعد از احوال پرسي و تعارفات معموله، . رفتم

 : چنين گفت
وقتي شاه ولي خان كتاب يادداشت هاي خود را به پايان رسانيده     

سپرده بود كه بايد از لحاظ جمله  بود، به من وظيفة اتمام اين كتاب را
بندي هاي فارسي و غيره اگر لغزشي در آن باره رفته باشد، آن را 

در ضمن ديگر داستان هاي جنگ عليه دولت امير حبيب . اصالح نمايم
اهللا كلكاني، چشمم به يك مضموني خورد كه در بارة مرحوم كاكايت 

 . غالم نبي خان چرخي نوشته بود
يك قسمت كتاب يادداشت هاي خود، واضحاً اعتراف  شاه ولي خان در

كرده بود كه آوردن غالم نبي خان به افغانستان يك دسيسه از طرف 
مرحوم شاليزي در پايان صحبت به من سفارش نمود كه . نادرشاه بود
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. به كسي ديگر، من آن را تا كنون نگفته ام. اين راز نزد خودت باشد
به گمان . ين جمله در آن وجود نداشتولي وقتي كتاب به طبع رسيد، ا

اغلب، خانوادة او به منظور جلوگيري از رسوائي هاي بيشتر، اين مطلب 
 . را از كتاب حذف كرده اند

اين كه جمعيت جوانان روشنفكر و آزادي خواه داخل افغانستان، به     
قول مرحوم غبار، مربوط پارتي كابل به زعم خود همچه يك انتظار را از 

م نبي خان چرخي داشتند، و قيام مردم دري خيل قوم جدران را غال
آغاز برنامة كودتا تصور مي كردند، موضوع تحليل و برداشت خود آنها از 

 . آمدن غالم نبي خان چرخي بود كه با آن اعتقاد و باور مطلق داشتند
 )مؤلف(بي مورد نميدانم در رابطه به اين موضوع داستاني را كه من     
زبان جعفر خان ايوبي، يكي از زندانيان سياسي در زندان قلعة جديد از 

ده مزنگ، زماني كه باهم يكجا زنداني بوديم، شنيده ام، درينجا براي 
 :مزيد معلومات خوانندگان عزيز به عرض برسانم

 

مرحوم جعفر خان ايوبي پسر مرحوم محمد ايوب خان وزير مالية آن     
 :وقت مي گفت

از روز هاي كه غالم نبي خان چرخي تازه به كابل آمده  يك روز     
بين تيم ) مؤلف. درست به يادم نيست(بود، مسابقة والي بال يا فوتبال 

در كول استقالل صورت ) نجات و استقالل(هاي مكتب اماني و امانيه 
گرفته بود كه در آن نادرشاه با سه برادرش، محمد هاشم خان، شاه 

خان اشتراك نموده بودند و سفير صاحب غالم  محمود خان و شاه ولي
نبي خان چرخي هم براي ديدن اين مسابقه دعوت شده و در لوژ 

به تعداد . سلطنتي با نادرشاه و برادرانش پهلوي همدگر نشسته بودند
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هفده نفر ما متعلمين مكاتب اماني و امانيه در حالي كه همه مسلح 
انتظار داشتيم، به حالت آماده بوديم و انتظار همچه يك روز را هميشه 

 . باش چشم به جانب سفير صاحب دوخته و منتظر هدايت ايشان بوديم

ما رفقا قبالً بين خود قرار گذاشته بوديم كه كدام كدام ازين     
جمعيت نادرشاه را آماج گرفته و كدامين اشخاص مي بايست محمد 

 . ر بدهندهاشم خان، شاه محمود خان و شاه ولي خان را هدف قرا
موقف ما هم خيلي نزديك به لوژ سلطنتي بود و اين عمل به     

ولي هرچه انتظار كشيديم، . سهولت تمام انجام داده شده مي توانست
هدايتي از جانب سفير صاحب نرسيد، حتي يك اشاره، ايما و حركتي 
هم از خود نشان ندادند و بعد از ختم مسابقه و بعد از پايان تعارفات 

ل، سفير صاحب با نادرشاه و برادرانش به صورت نورمال از لوژ معمو
سلطنتي پايان آمده و مصروف خدا حافظي گفتن با نادرشاه و برادرانش 

 . گرديد
در جريان اين مراسم، نادرشاه از سفير صاحب خواهش نمود اگر     

ممكن باشد ايشان با او يكجا به موتر سلطنتي بنشيند و باهم بروند، 
من به ! بسيار تشكر: فير صاحب معذرت خواسته در جواب گفتولي س

 . و با اداي اين جمله، به طرف موتر خود به راه افتاد. موتر خودم مي روم
درين اثنأ من اين صحنه را صادقانه مي گويم، به چشم خود     

مشاهده كردم كه همه مردمي كه در آنجا جمع شده بودند، اعم از 
ريك سعي مي كرد هرچه زودتر به سفير محصلين و تماشاچي، ه

صاحب برسد و دستان ايشان را بوسه زند و سفير صاحب هم با حوصلة 
 . تمام، با هريك مصافحه مي كرد و آنها را نوازش مي داد
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همچنان يك صحنة ديگر را هم به خوبي متوجه گرديده، ديدم      
ن جوان هنگامي كه سفير صاحب در بين جم غفيري از مردم و محصلي

مصروف روبوسي و مصافحه بود، نادرشاه كه هنوز به موتر سلطنتي 
ننشسته بود، از زير عينك هاي تاريك خود، اين حركت را عميقاً تماشا 

: جعفر خان ايوبي از اين مطلب با تأسف ياد نموده مي گفت. مي كرد
اگر كوچكترين گوشة چشمي در آن وقت از سفير صاحب غالم نبي 

م، كار اين خانواده در همان روز تمام بود، زيرا ما هركدام خان مي ديدي
يك قبضه تفنگچه در بغل داشته، به حالت آماده باش و مسلح خود را 
به لوژ سلطنتي نزديك ساخته بوديم، كه اجراي اين عمل واجد امكانات 
زياد بود و ملت افغانستان باألثر از دست اين خانوادة سفاك، نجات مي 

 .يافت
ين بود گفتار جعفر خان ايوبي كه در زندان قلعة جديد دهمزنگ از ا    

وي شنيده بودم و از آن باز هم چنين نتيجه گرفته شده مي تواند كه 
غالم نبي خان چرخي طرفدار قتل و قتال و آشوبگري نبوده و سعي مي 
كرد هرچه ممكن بيشتر از حوصله مندي كار گرفته و مسايل ذات 

يك افغانستان آزاد و مترقي و تساوي حقوق ملت  البيني را كه هدفش
بود، با نادرشاه از طريق مفاهمه و مذاكره حل نمايد و نگذارد كه 

 . مملكت بار ديگر به تاريك فكري و عقبگرائي برگردد
به صورت مكرر خاطر نشان مي سازم كه هدف اصلي حلقة مشروطه     

خان قرار داشته و آن خواهان دوم كه در رأس آن اعليحضرت امان اهللا 
را رهبري مي نمود، همانا آزادي مطلق افغانستان و حقوق مساوي 

 . مردم، بدون در نظر گرفتن قوم، مليت، مذهب، نژاد و تبار آن بود
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غالم نبي خان چرخي و برادرانش با ساير اعضاي جنبش دوم     
مشروطه خواهان، ازين اصل پيروي مي كردند و دوش به دوش شاه 

 . طه خواه، در راه استحكام و پيشبرد اين مفكوره قدم ميگذاشتندمشرو
براي اثبات اين مدعا، يكي از خطابه هاي اعليحضرت امان اهللا خان     

ميالدي افغانستان را به عزم اروپا ترك  1927دسمبر  7 تاريخرا كه به 
و در شهر كراچي ايراد نموده بود، به منظور اين كه راجع به اهداف 

و پروگرام هاي كه اعليحضرت امان اهللا خان و همكاران صادق او  مقدس
در راه ترقي و تعالي كشور و ملت داشتند، روشني بيشتر انداخته باشم، 
مي خواهم بدون كم و كاست از يك كتاب سفر نامة اعليحضرت 
موصوف كه بزبان اردو به قلم فاضل خان نوشته شده و دانشمند محترم 

ن را به زبان فارسي برگردانده، اقتباس و درين جا آوز سيد عزيز اهللا مرم
 . به نشر برسانم

دولت افغانستان بعد از اين كه به حصول استقالل ارضي و سياسي     
خود نايل گرديد و از زير سلطة انگلستان برامد، با وجود اين كه در 
لندن به افتتاح يك سفارت مبادرت ورزيد، در دهلي نيز به حيث كشور 

 . اد نمايندگي سياسي تأسيس كردآز
فاضل محمد خان نيز در جملة اعضاي كاري اين نمايندگي به حيث     

 . سكرتر مقرر گرديد كه سال هاي زيادي در آن جا پا برجا ماند
فاضل خان به زبان هاي انگليسي، اردو، پنجابي و فارسي دري تا     

جواني از جملة  او در. درجة خط و كتابت و ادبيات بلند مسلط بود
آزادي خواهان مبارز در هند قرار داشت و به آزادي و استقالل 

او يكي از دوستداران و شيفتگان . افغانستان مي باليد و مي نازيد
 . اعليحضرت امان اهللا خان، شاه آزادة افغانستان بود
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فاضل خان اعليحضرت امان اهللا خان و هيئت معيتي ايشان را در     
ه به حيث مهمان رسمي دولت هند برتانوي در سرزمين توقف چند روز

هند، در شهر هاي كراچي و ممبئي در صف ديگر جوانان دوستدار امان 
 . اهللا خان، مشايعت مي كرد

» سفرنامه«همچنان قرار اظهارات خودش، با نويسندگان اين كتاب     
تماس و همكاري الزم داشته، عمل و عكس العمل هاي دولت هند را 

بت به اعليحضرت و هيئت معيتي شان مشاهده و ارزيابي كرده، نس
 2. يادداشت ها و برداشت هاي خود را به نوعي منعكس مي كرد

 
 موضوع شهادت مرحوم برگد عبداالحمد خان ملكيار

 

و سير زمان، شاهد  تاريخمردم افغانستان همانطوري كه در طول     
ديكتاتوري و اعمال غير  داشتن قدرت هاي حاكمه و اغلباً دولت هاي

عادالنه و حكمراني هاي غير منصفانة ناشي از خودخواهي هاي آن ها 
كه منجر به برادر كشي ها و خانه جنگي ها در كشور گرديده اند، مي 
باشد و وحشي گري ها و كشتار هاي بدون حكم محكمه و منابع 

ي را قضايي و ويرانگري هاي مستبدان دست نشاندة دولت هاي استعمار
 . به دور مانده نمي تواند تاريخهم به ياد دارند كه هيچ يك از قضاوت 

همچنان از رقابت هاي درباري اهل دربار و بد بيني ها و خوشبيني     
هاي كارمندان و اراكين دولت به همديگر، در راه به دست آوردن مقام 

هاي  و گفته هاي ناظرين، شخصيت تاريخبهتر نزد اولواألمر به روايت 

                                                           
معاصر كشور، گزارش سفر اعليحضرت امان اهللا خان به اروپا و  تاريخزه، از برگ سبز تا( ٢

 )سيد عزيز اهللا مرموز، لندن: مقايسة شاه امان اهللا با حكمفرمايان خلفش، ترجمه و نگارش
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آگاه و صاحب نظر بي اطالع نيستند و هر گونه كار نامه ها و اعمال 
شايسته و ناشايستة آن ها را در هر دوره و در هر مقطع زمان تحت 
مطالعه و مداقه و تحليل قرار داده اند و از گذشته هاي فرد فرد آنان، 

 لهذا ما بايد ملتفت باشيم كه هرچه امروز از خود. آگاهي كامل دارند
جلوه دهيم و در البالي روزگار هر خوب و زشتي را مرتكب شويم و 
روزگاري چند زمان به مرام ما و حسب مطلوب ما بچرخد و ما بتوانيم 
آن را در جريان زندگي سياسي و اجتماعي خود از نظر مردم كتمان 
نموده و پنهان نگهداريم و به قول معروف، به چشم همه خاك 

زود همة نهفتگي ها برمال مي گردد و ما با همة بياندازيم، ولي فرداي 
پس بهتر خواهد . كارنامه ها، از چشم انداز مردم فرار كرده نمي توانيم

بود كه اولتر از همه، متوجه خود بوده و خود را خود تحليل و تجزيه و 
اعمال خود را به قضاوت وجدان بررسي و در زندگي چند روزه از پندار 

 . ن و أمور زندگي كار بگيريمنيك در مقابل ديگرا
اين كه چگونه به حكم طبعيت، رويداد هاي مختلف و يا متفاوتي در     

زندگي هر شخص به ميان مي آيد، مسلماً به اين نتيجه مي رسيم كه 
هيچ فردي از جامعة امروزي ما نمي تواند يك انسان كامل باشد ولي 

شد كه ال اقل بتوانيم يك تالش و مساعي ما اولتر از همه بايد در اين با
 . انسان خوب و مسلمان درست باشيم

ولي با تأسف زياد بايد متذكر شد كه بازهم انسان هاي پيدا مي     
شوند كه به اقتضاي طبعيت در پي اذيت و آزار ديگر همنوعان خود 
بوده، از دو اندازي ها و خلق نمودن نزاع و دشمني ها بين افراد و 

اين كه دولت مردان آن . ده و بهره برداري مي نمايندخانواده ها، حظ بر
زمان تا چه اندازه زير تأثير اين گونه اشخاص مي روند، و به گفته هاي 
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آنان باور پيدا مي كنند، موضوع ديگري است كه كمتر و دير تر به 
حقايق قضيه ملتفت مي شوند، و يا قدرت دو روزه آن ها را آنقدر به 

د كه از شتابزدگي كار گرفته و در پي تحقيق خود پيچانيده مي باش
 . بيشتر موضوع نمي گردند

در هر حال، هر گاه اين دو فكتور دست بهم دهند، يعني دسيسه     
سازي افراد طبعيتاً مضر و بي اعتنايي قدرت حاكمه در يك مملكت با 
هم، هماهنگ گردد، مصيبت بزرگي دامن گير اشخاص نامور كشور مي 

 . گردد
بعضي از مؤرخين در آثار شان، ضمن تشريح ساير رويداد ها و     

جريانات سياسي در كشور، وقتي به زندگي نامة غالم نبي خان چرخي 
مي رسند، در پهلوي ديگر حوادثي كه به وقوع پيوسته، يك موضوع 
ديگري را هم به صورت بسيار مختصر و فشرده متذكر شده، مي 

بيب اهللا خان، غالم نبي خان نويسند كه در وقت سلطنت امير ح
چرخي به اتهام قتل برگد عبداالحمد خان ملكيار، براي مدتي چند 

 .محبوس و پس از چند وقت ويا چند سال از حبس رها گرديد
ولي هيچ يك از آن ها علت و اسباب و عوامل زنداني شدن و انگيزة     

 . رهايي از حبس را تفصيل نمي دهند
بعضي ازين نويسندگان محترم، معلومات كافي و احتمال دارد نزد     

داليل وافي در زمينه وجود نداشته كه به رويت آن بتواند از تحقيق 
بيشتر در موضوع كار گرفته، و حقايق را بر مال سازند و برخي ديگر را، 
يك سلسله مالحظات و روابط اجتماعي و خانوادگي وا ميدارد تا از ذكر 

عي آن احتراز نموده، مصلحت عندي و اصل موضوع، به صورت واق
 . محافظه كاري را ترجيح داده و از تفصيل بيشتر خودداري مي نمايند
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به هر حال، آنچه را مؤلف از بزرگان خانوادة چرخي و بزرگان     
خانوادة ملكيار و بعضي از شخصيت هاي كه شاهد عيني آن زمان بوده 

را حكايت مي كردند،  و جريانات دورة سلطنت امير حبيب اهللا خان
ميخواهم درين تأليف، عين گفتار آنها را بدون كم و . شنيده است

كاست، و گزافه و مبالغه، به منظور روشني انداختن در قضيه و تنوير 
 .ذهنيت ها، خدمت خوانندگان گرامي به عرض برسانم

اما قبل از آن كه به نشر اين مطلب بپردازم، مي خواهم اندكي از     
بات حسنة بزرگان اين دو خانواده و صميميت هاي كه در بين مناس

موجود بود، ياد آور شده، نكات چندي را كه چشمديد من است، جهت 
 . آگاهي بيشتر خوانندة عزيز در اين تأليف تذكر دهم

مرحوم نايب ساالر عبداالحد خان ملكيار پسر مرحوم برگد     
شي كه عايد حال شان عبداالحمد خان ملكيار به علت مريضي مده

شده بود، جهت معالجه به صوب اروپا سفري نموده و قراري كه قبالً در 
مورد پيشرفت هاي طب و طبابت در كشور آلمان، معلومات كامل 
بدست آورده بودند، تصميم گرفتند اين عمل را در شهر برلين كشور 

 . آلمان انجام بدهند
از پدرم غالم صديق خان ضمن ديدار دوستانة كه در شهر برلين     

چرخي در منزل ايشان بعمل آوردند، موضوع ناراحتي مزاج ايشان و 
 . سراغ متخصصين و پروفيسران طب آلماني مطرح گرديد

اين ديدار قرار اظهارات پدرم غالم صديق خان چرخي، بسيار     
صميمانه بود و بعد از ساليان طوالني، صحبت هاي دلنشين و دوستانة 

 .آمد كه طرفين ازين ديد و بازديد محظوظ گرديديم به ميان
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ميالدي، زماني كه من بعد از پانزده سال زنداني  1962در سال     
بودن و پنج سال زير نظارت و مراقبت ها و ساليان طوالني ديگري 
ممنوع الخروج بودن، باالخره موفق گرديدم در وقت صدارت سردار 

بياورم و به ديدن پدرم به شهر محمد داؤد خان، پاسپورتي به دست 
برلين، مملكت آلمان بروم، پدرم ازين بزرگمرد و شخصيت و كركتر 
قوي و همت عالي ايشان به نكويي هاي زياد ياد نموده، ميگفت كه من 
در راه اعادة صحت اين شخصيت عاليجاه، هرگونه سعي و تالشي كه 

صصين و امكان داشت، انجام دادم و نظر به شناختي كه از متخ
پروفيسران طب در كشور آلمان داشتم، وظيفة تماس ها را با آنها و 

 . تنظيم معاينات دقيق آن دوست عزيز را، شخصاً بعهده گرفتم
دوكتوران آلماني هم صادقانه ميگويم، از هيچ گونه صرف مساعي تا     

جائي كه در طبابت امروز موجود بود، دريغ ننموده و از مدرن ترين 
داوي و معالجة كه در دسترس بود، كار گرفتند تا بتوانند عالج وسايل ت

 . اصلي را پيدا كرده و حادثه را به صورت كلي از بين ببرند
ولي متأسفانه و بدبختانه آنها بعد از يك سلسله تحقيقات و معاينات     

دقيق و آزمون ها و باالخره تداوي طوالني، موفق به اين كار نگرديدند و 
ة اصلي مرض عاجز ماندند و باالخره به اين فيصله رسيدند كه از معالج

ايشان تا زماني كه حيات دارند، بايد از قرص هاي كار بگيرند كه دست 
 . كم مانع پيشرف بيشتر مرض شده بتواند

اين داستان كه پدرم با نهايت تأثر و تأسف از آن براي من حكايت     
ن فكر مي كنم ده سال پيشتر مي كرد، قبل از رفتن من به كشور آلما

به وقوع پيوسته بود، به ياد دارم روزي را كه من و برادرم به زيارت 
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ايشان كه در يك منطقة خوب شهر نو كابل سكونت داشتند، رفته و از 
 . آن بزرگمرد عيادت نموديم

جناب مرحومي بعد از اين كه ما را به گرمي استقبال نمودند، از     
يا شده و به اظهارات تأثرات عميق خود نسبت به احوال خانواده جو

جريانات دلخراشي كه در گذشتة ما رفته بود، پرداخته و با صحبت هاي 
 . مملو از احساسات و خردمندانة شان، ما را نوازش دادند

همچنان از روزگاران پر از خاطره اي را كه با پدرم در شهر برلين     
 . ي خوبي داشتندسپري كرده بودند، براي ما قصه ها

من از مشكالتي كه تا : بعد از آن از انتهاي لطلف و مهرباني فرمودند    
هنوز دامن گير شماست، به كلي خبر دارم، بگوئيد عزيزانم، من براي 

 شما چه كاري را انجام داده ميتوانم؟
ما كه از بالتكليفي و بي كاري بعد از رهايي از زندان پانزده ساله و     

ارت بودن در دهكدة قلعة فتوح و عسرت زياد رنج مي برديم و زير نظ
از آن . انتظار بيشتر از اين كه براي ما اجازة كار داده شود، نداشتيم

شخص عاليجناب خواهش نموديم اگر امكان داشته باشد، ما را درين 
 .راستا ياري نمايند، ممنون مي شويم

خيلي خوب، : رمودندمرحوم نايب ساالر صاحب ملكيار در جواب ف    
من كوشش مي كنم براي تان اين كار را انجام بدهم ولي چندي بايد 
انتظار كشيد تا من يك فرصت مساعد را دريافت كرده بتوانم، به هر 

 . صورت بعداً به اطالع تان مي رسانم
در ختم صحبت نايب ساالر مرحوم، ما دو برادر از همة لطف و     

امتنان نموده، براي اين كه بيشتر وقت ايشان  مهرباني هاي ايشان ابراز
 . را نگرفته باشيم، از جا برخاسته، خواستيم با ايشان خدا حافظي نمائيم
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حين خدا حافظي گرفتن، ديديم مرحوم نايب ساالر صاحب، يك     
مقدار پول كه مبلغ دو هزار افغاني يا بيشتر بود، درست به يادم نمانده، 

: شان كشيده، به برادر بزرگم تعارف نموده گفتاز جيب باالپوش خواب 
 . اين مبلغ ناچيز را از طرف من باالي خانواده براي خدا نمائيد

وقتي ملتفت گرديد كه برادرم مي خواهد از گرفتن پول معذرت     
عزيزانم، اين رسم افغاني ما و شما است، هر گاه : بخواهد، متعاقباً فرمود

دوستان نزديك از يك مصيبت و يا  يك خانواده و يا يك شخص از
حادثة بد نجات مي يابد، برخي از دوستان علي قدر توان، به تأسي از 
نيات خوب، يك مقدار زياد از چندين قرص نان، غذا و حلوا و بعضي 

عالوتاً من خود را به جاي كاكاي شما فكر . پول نقد براي خدا مي دهند
د، خواهش مي كنم قبول مي كنم و شما برادرزاده هاي من مي باشي

 . كنيد
اين بود داستان پر لطف مرحوم عبداالحد خان ملكيار از برخورد     

در مورد اخذ اجازة كار براي ما . صميمانة كه با ايشان به عمل آمده بود
از مقامات بلند، من باور كامل دارم كه جناب ايشان اين زحمت را 

لت رسانيده است ولي برخود هموار نموده و عرض ما را به گوش دو
خانوادة نادرشاه، روي كينه ورزي هاي كه هنوز با خانوادة ما داشت، 
گفته هاي ايشان را به اصطالح عام، پس گوش نمودند زيرا نتيجة آن 
براي ما معلوم نشد و ما هم اسباب زحمت بيشتر مرحوم ملكيار بار 

 . ديگر نگرديديم
و مهرباني هاي ايشان را به هر حال، من آن همه استقبال نيك     

هرگز فراموش نمي كنم و روان ايشان را هميشه شاد و قرين رحمت 
پروردگار مي خواهم و بي مورد نميدانم كه اگر يكي از نامه هاي 
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دوستانة ايشان را عنواني پدرم كه مؤيد اين اظهارات شده مي تواند، 
 :درين جا به نشر برسانم

 
 

 بداالحد خان ملكيار، عنواني غالم صديق خان چرخياصل نامة مرحوم نايب ساالر ع

صفحة اول نامه
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 اصل نامة مرحوم نايب ساالر عبداالحد خان ملكيار، عنواني غالم صديق خان چرخي

صفحة دوم نامه
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 اصل نامة مرحوم نايب ساالر عبداالحد خان ملكيار، عنواني غالم صديق خان چرخي
 صفحة سوم نامه
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مرحوم عبداهللا خان ملكيار از خاطرات خوش و  همچنان جناب    
ميمون شان در جريان مسافرتي كه به كشور آلمان و ديداري از پدرم 
داشت، هميشه صحبت هاي خوب و فراموش ناشدني دوستانه مي نمود 

 . و به نيكويي ياد مي كرد
عالوتاً وقتي كه از آلمان دوباره به كابل برگشتند و من خدمت     

ف شدم، مومي اليه در مورد اخذ اجازة صدور يك پاسپورت ايشان مشر
براي من از حضور داؤد خان كه در آن وقت صدراعظم دولت ظاهر شاه 

از (بود، زحمات زيادي را متقبل شدند و اين موضوع را در كتاب 
به تفصيل ذكر نموده ام، ولي در آخر متأسفانه نتيجة درست ) خاطراتم

 . بدست آمده نتوانست
اما جناب عبداهللا خان ملكيار، يك انسان خيلي مهربان و نجيبي بود     

و تا آخرين روز هاي زندگي شان، اينجانب را در روز هاي هجرت، راجع 
به كار هاي سياسي و مكاتبات ايشان با سران دولت امريكا، انگلستان، 
روسيه و غيره، حين تهاجم قواي شوروي در افغانستان، هميشه در 

گذاشت و گهگاهي كه ديدار شان ميسر مي گرديد، صحبت جريان مي 
 .هاي بسيار صميمانه اي باهم مي داشتيم

از گذشتگان و بزرگان خانوادة چرخي، همواره به نيكويي ياد مي     
 . كرد و از كارنامه هاي آن ها در مملكت، تقدير مي كرد

حة منظور از اين همه پيشگفتار اين بود كه اگر همچو يك سان     
ناگوار و دلخراش در بين اين دو خانواده به وقوع پيوسته مي بود، ديگر 
اين گونه صميميت ها ميان بزرگان هردو خانواده وجود نمي داشت و از 
يكديگر به نيكويي ياد نمي كردند، بلكه طرفين عامل اصلي اين دسيسة 
بزرگ را كه منجر به از بين بردن يك شخصيت بزرگ ملي و دولتي و 
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اهي يك خانوادة سرشناس ديگر گرديده بود، بخوبي درك كرده و تب
 . قضيه نزد ايشان روشن بود

اصل داستان به روايت ذواتي كه در آن زمان همكار دولت و شاهدان 
عيني بودند، اينست كه در دورة امارت امير حبيب اهللا خان، يك تن از 

پي تفرقه مأمورين بلند پاية وجود داشت كه به مقتضاي طبعيت در 
اندازي و دسيسه سازي بود و كوشش مي كرد هميشه افكار امير را 

 .مغشوش سازد و موجب اجراي كار هاي خطير و بزرگي گردد
مرحوم نور محمد خان كهگداي سرمنشي حضور كه خود از     

كارمندان آن زمان بود، مي گفت كه اين مأمور عاليجاه چندين بار در 
حرف ساختن امير از درك واقعيت يك قضيه، اثر كار هاي نادرست و من

طرف قهر و غضب امير واقع مي گرديد كه امير تصميم مي گرفت او را 
به جزاي سنگيني محكوم نمايد ولي همينكه مومي اليه با امير روبرو 
مي گرديد، هر مرتبه نيرنگي به كار مي برد و از تعميل حكم جزا نجات 

 . مي يافت
فت، يك مرتبه آنقدر اسباب و عوامل مرحوم كهگداي مي گ    

خرابكاري هاي اين مأمور عاليرتبه نزد امير به رويت اسناد ملزمه و 
شواهد به تثبيت رسيد كه امير تصميم گرفت او را به حضور خود اعدام 

 . نمايد، لهذا امر فرمود مأمور مذكور را به حضورش احضار نمايند
رسيد و برايش گفتند كه امير وقتي اين خبر به گوش مأمور صاحب      

قصد كشتن ترا دارد و اين مرتبه كه ترا احضار مي نمايد، تصميم دارد 
ترا به حضور خود اعدام كند، اگر چارة ساخته مي تواني كه خود را از 

 . قهر امير نجات دهي، هنوز فرصت داري
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روز ديگر كه افرادي چند از نظاميان دربار جهت احضار وي به منزل     
او رفتند، گفته مي شد كه اين مأمور قبل از قبل با يك لنگوته درازي 
گردنش را گره زده، يك سر آن را به دست يكي از مالزمين خود و سر 
ديگر آن را به دست ديگري داده و به اين حالت نزد نظاميان دربار 

 .حاضر و به معيت آن ها به راه افتاد
بلي درست است : ي كشيد كهدر عرض راه به جهر بلند هي صدا م    

كه من قابل كشتن هستم، من قابل كشتن هستم و من امروز خودم را 
به حضور امير با اين لنگوتة كه بر گلويم بسته ام، هالك مي سازم، 

 . حاجت به تكليف امير صاحب نيست
من واقعاً : وقتي به حضور امير رسيد، بازهم فغان مي كرد كه    

مالزميني كه دو سر لنگوته در دست ايشان  مستوجب كشتن هستم، به
بود، امر كرد كه لنگوته را بكشيد و گلوي مرا خفه سازيد، من بايد 

 ! بميرم، من بايد بميرم
و با اين تمثيل در پيشروي قدم هاي امير به زمين افتاد كه همة     

دربارياني كه براي محاكمة او از طرف امير احضار گرديده بودند، از 
اين حالت به تعجب افتاده و باالخره يكي دو تن از آن ها  مشاهدة

مجبور شدند شفاعت او را از امير استدعا نمايند تا امير او را كه خود به 
جرم خود اعتراف نموده و مي خواهد خودش را خود جزا بدهد، عفو 

 .نمايد
 . بدين ترتيب بازهم امير فريب خورده و او را مورد استرحام قرار داد    
خالصه اين مأمور عالي رتبه بود كه پيوسته دسايسي ايجاد مي نمود     

و يكي از دسايس او دامنگير برادران چرخي گرديده، كه در اثر آن غالم 
نبي خان چرخي با برادرانش به اتهام قتل زنداني گرديدند تا اين كه 
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يراً اين موضوع اوالً نزد شهزاده امان اهللا خان و مادرش علياحضرت و اخ
نزد امير حبيب اهللا خان ثابت گرديد كه برادران چرخي در قضيه دست 

 . نداشتند، لهذا آن ها از حبس رها گرديدند
در انجام بايد تذكر داد كه اين معضله نزد بزرگان هردو خانواده هم     

 . حل و قضيه هويدا و به اثبات رسيده بود
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 جنرال غالم جيالني خان چرخي
 

جيالني خان چرخي پسر دوم سپه ساالر غالم حيدر خان غالم     
ميالدي در شهر  1884چرخي از قوم يوسف زايي مي باشد كه در سال 

ميالدي، به رتبة برگدي در اردوي افغانستان  1906كابل متولد و در 
 .شامل گرديد
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به حيث برگد در  1906جنرال غالم جيالني خان چرخي در سال     
به صفت رئيس كالج  1912ظيفه داشته و در سال اردوي افغانستان و

 . عسكري در كابل تعيين گرديد
بعد از آن به حيث قوماندان گارد شاهي در داخل ارگ ايفاي وظيفه     

دوباره قوماندان  به حيث حاكم غزني و بعداً 1919در سال . مي نمود
ر به فرماندهي غند اردل و د 1920گارد شاهي تعيين گرديد و در سال 

ميالدي به حيث قوماندان قول اردوي مزار شريف و در  1921سال 
 . به حيث قوماندان قول اردوي هرات تعيين گرديد 1923سال 

جنرال غالم جيالني خان چرخي، پس از انجام وظايف متعدد در     
به حيث  ميالدي 1926در جوالي اردوي افغانستان به رتبة جنرالي، 

 . ره پايتخت كشور تركيه مقرر گرديدوزير مختار افغاني در انق
ميالدي در كنفرانس اسالمي در عربستان از جانب  1926در جون    

ميالدي از طرف اعليحضرت  1929افغانستان اشتراك نموده و در سال 
ميالدي  1929امان اهللا خان به قندهار خواسته شد و در اپريل 

ا كشور ايتاليا اعليحضرت امان اهللا خان را در ماه مي همان سال ت
 . مشايعت نموده و دوباره به افغانستان برگشت

ميالدي با جمعي ديگر از آزادي خواهان و  1933در سال     
روشنفكران مملكت، مثل محمد ولي خان دروازي، محمد مهدي خان 

و فقير جان رئيس جنگالت، قرباني  شير محمد خان چرخيچنداولي، 
، به صورت بسيار ظالمانه، بدون محاكمه استبداد گرديد و به امر نادرشاه

 .و علي الرغم همه موازين انساني، به شهادت رسيد
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 آرامگاه غالم جيالني خان چرخي
 اندرابي، شهر كابل
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تعيين جنرال غالم جيالني خان چرخي به حيث وزير مختار در     
زمام قيادت تركيه و ) اتاتورك(مملكت تركيه زماني كه سيد كمال پاشا 

تان را به عهده داشتند، اعليحضرت امان اهللا خان زعامت دولت افغانس
 .صورت گرفت

دوستي و مناسبات حسنة افغانستان با كشور تركيه اهميت به     
سزائي داشته و اين موضوع بعد از اينكه افغانستان به حصول استقالل 
خود از زير سلطة انگليس به همت شاه جوان و با درايت، اعليحضرت 

 . ك به شمار ميرفتامان اهللا خان موفق گرديد، از مسائل درجه ي
چنانچه ديده شد كه متخصصين تركي در بخش تعليم و تربية     

 اردوي افغانستان كار هاي بزرگي را انجام داده و سبب يك اردوي نسبتاً
 . منسجم گرديدند

همچنان يك تعداد زياد محصلين افغاني جهت فراگرفتن تعليمات     
د كه پس از تكميل دورة عالي تر نظامي به كشور تركيه اعزام گرديدن

تحصيل و مراجعت به وطن، مصدر خدمات شاياني در اردوي افغانستان 
 فوقتاً اين تعامل كه فارغ التحصيالن مكتب حربية افغانستان وقتاً. شدند

به منظور تحصيالت عالي به كشور تركيه فرستاده شوند، از زمان 
د ؤمحمد دا سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان تا دورة صدارت سردار

خان و در وقت پادشاهي ظاهر شاه دوام داشت كه متأسفانه سردار 
د خان آن را تغيير داده و فارغ التحصيالن مذكور بعد از آن ؤمحمد دا

 . جهت فراگرفتن تعليمات عالي تر، به كشور روسيه فرستاده مي شدند
غالم جيالني خان چرخي بر عالوة أمور وزارت مختاري، وظيفة     
يك تعداد  عالوتاً. پرستي طالب افغاني را هم به عهده داشتسر

 دوشيزگان افغان هم، روي پالن هاي انكشافي و آرزو هاي مترقي كه 
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و ) افغان در انقرهسفير (اعليحضرت امان اهللا خان به همراه غالم جيالني خان چرخي 
 والي علي احمد خان لويناب و محمد حسن خان ضيائي در سفر مصر و تركيه

 دورة اماني در انقره، تركيه) سفير(غالم جيالني خان چرخي، وزير مختار 
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اعليحضرت امان اهللا خان در نظر داشت، جهت تحصيل در رشته هاي 
مختلف به كشور تركيه اعزام گرديدند كه همسر غالم جيالني خان 

ه ماه پرور و ملقب به شاه بي بي از أمور تعليم و تربيه و چرخي موسوم ب
 . ضروريت هاي آنها كه اتفاق مي افتاد، خبرگيري و سركشي ميكرد

زماني كه اعليحضرت امان اهللا خان از افغانستان به عزم مسافرت به     
اروپا برآمد و وقتي كه با هيأت معيتي خويش به كشور مصر مواصلت 

جيالني خان چرخي كه سمت وزير مختاري  نمود، جنرال غالم
افغانستان را در تركيه داشت، به هدايت شخص اعليحضرت امان اهللا 
خان به مصر آمده و ايشان را در زمرة سائر هيأت ميعتي كه از كابل 

 . همراه پادشاه افغانستان رفته بود، تا كشور تركيه مشايعت نمود
اين مسافرت مصدر بسا  جنرال غالم جيالني خان چرخي در ضمن    

خدمات شايسته در راه دوستي دولت مصر و مناسبات حسنة دولت 
تركيه با افغانستان گرديد كه از طرف اعليحضرت امان اهللا خان در 

 .همان وقت افتخار حصول نشان لمر عالي را بدست آورد
در وقت اغتشاش سقوي، حيني كه اعليحضرت امان اهللا خان از كابل     

ت قندهار رفته بود، غالم جيالني خان چرخي خاك تركيه را به والي
ترك و به افغانستان مراجعت نمود و با اعليحضرت امان اهللا خان در 

 . واليت قندهار پيوست
در عين حال يك تعداد زياد صاحب منصبان افغاني را كه در كشور     

ة تركيه مصروف تحصيل بودند، به منظور معاونت و دست ياري و تقوي
 . سلطنت به افغانستان فرستاد
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بي مورد نميدانم اگر حكايتي را كه از زبان مرحوم جناب محترم     
عبداهللا خان ملكيار يك شب در زمان مهاجرت شنيده ام خدمت 

 :خوانندگان محترم به عرض برسانم
جناب مرحوم عبداهللا خان ملكيار كه هميشه پست هاي عالي دولتي     

يك انسان  افغانستان به عهده داشته و شخصاً را در داخل و خارج
خوش نيت، صادق و واقع بين بود، هر وقت و در هر جا كه من افتخار 
هم صحبتي ايشان را پيدا مي كردم، داستان هاي از گذشته ها را 

 .تفصيل ميداد
يك شب صحبت از حبيب اهللا كلكاني و شورش سمت شمال به     

ت جنگ، جناب عبداهللا خان ملكيار روز در ضمن ديگر جريانا. ميان آمد
هاي آخر اعليحضرت امان اهللا خان را در قندهار و تصميم ترك كردن 

 :ايشان خاك افغانستان را چنين حكايت نمود
من در آن وقت پسر جواني بودم و با جمعي از مردم شهر غزني «     

 جهت سهم گيري عليه شورشيان و به طرفداري از اعليحضرت امان اهللا
 . خان به قندهار رفته بودم

اعليحضرت امان اهللا خان بعد از آن كه از قندهار براي بار دوم به     
در اثر هجوم  غزني رفت، و در اول موفقيت هاي زيادي داشت و بعداً

مردم وزيري هاي شاه جوي به قرية سر روضه و به غارت بردن آن 
ي زيادي در اين سرزمين و فشار مردم سليمان خيل و زد و خورد ها

 . وأل، پس به واليت قالت برگشته و يك هفته در آنجا سكونت داشت
مي گفتند اعليحضرت امان اهللا خان در اين جا تصميم گرفت كه از     

مصمم  وقتي كه اعليحضرت امان اهللا خان كامالً. افغانستان خارج گردد
 گرديد تا خاك افغانستان را ترك كند، يك روز در حلقة صاحب
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منصباني كه با ايشان در قندهار بودند و وظيفه داشتند در مقابل بچة 
موضوع بر  سقأ بجنگند، خطابة پر از هيجان و احساساتي ايراد و ضمناً

آمدن خود را از خاك افغانستان به علت اين كه خون ريزي ملت را 
 . بيشتر از اين ديده نمي تواند، واضحا اظهار نمود

د عالوه نمود كه من از خاك افغانستان خارج در پايان صحبت خو    
ميشوم، ميخواهم بدانم كه بعد از من رياست اردوي مرا كي به عهده 

 گرفته و آن را كي اداره خواهد كرد؟ 
از جمعيتي كه در اطراف اعليحضرت حضور داشتند و هر كدام     

داراي رتبه و مناصب عالي بودند، هيچيك صدائي شينده نشد و همه 
 . ت اختيار كردندسكو
بعد از چند لحظه سكوت، جنرال غالم جيالني خان چرخي از ميان     

اين حلقة كه گفته شد، دو قدم پيشتر آمده و در برابر اعليحضرت امان 
اهللا خان قرار گرفت و با شهامت تمام يك دست خود را به سينه 

  .گذاشته صدا زد كه بنده حاضر است اين وظيفه را به عهده گيرد
جنرال غالم جيالني خان با اداي اين جمله به سخنان خود ادامه     

حاال كه اعليحضرت تصميم قطعي خود را گرفته و مي : داده گفت
خواهد از مملكت خارج شود، من گفتني ديگري ندارم، تنها ميخواهم 
به عرض برسانم كه شما با خاطر آرام سفر تان را در پيش گيريد، من 

خداوند . يت اردو را در غياب شما به عهده بگيرمحاضرم كه مسئول
 ».بزرگ همراه و نگهبان شما باشد
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جناب عبداهللا خان ملكيار وقتي اين سخنان را از زبان جنرال غالم     
جيالني خان حكايت ميكرد، ديدم گلوي شان ميگرفت و چشمان شان 

 . پر از اشك ميگرديد
ر و اين افسر با شهامت افغان باالخره اين فرزند نجيب و صادق كشو    

با جمعي ديگر از روشنفكران و آزادي خواهان، به گونة محمد ولي خان 
وكيل سلطنت، محمد مهدي خان سرمنشي اعليحضرت امان اهللا خان، 

يك تن از عموزادگان غالم نبي خان  شير محمد خان چرخيفرقه مشر 
ت در برج چرخي و غالم جيالني خان چرخي و فقير جان رئيس جنگال

ميالدي بنا بر ارادة شوم و عناد  1933 –خورشيدي  1312سنبلة 
شخصي و خود خواهي هاي نادر شاه سفاك و غاصب سلطنت، بصورت 
بسيار بي رحمانه و نامردانه، علي الرغم تمام محاكم عدلي و قضائي و 
نص شريعت نبوي در كشور هاي اسالمي و خالف همه موازين حقوق 

 . آويخته شد و به شهادت رسيد بشر به پاية دار
 

 در لباس نظامي غالم جيالني خان چرخي
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كشتار دست جمعي و آخرين گفتار جنرال غالم جيالني خان 
 چرخي و همراهان ايشان

 
سرنشينان كشتي مرگ يا (مرحوم عبدالصبور غفوري در كتاب     

يكي از خاطرات خود را در آن زندان چنين بيان ) زندانيان قلعة ارگ
 :ميكند

از نماز صبح، من مصروف وظايف هميشگي صبح روز شنبه، بعد «     
مهدي . يعني به خواندن قرآن كريم و داليل شريف شروع كردم. شدم

 . جان بعد از نماز چند دقيقه گريه كرد و در چپركت خود استراحت كرد
پوره ساعت شش بجه بود كه خيال محمد حواله دار وردكي دروازة     

و خيلي پريشان شده و پرسيدم كه از ديدن ا. اتاق را باز كرد و سالم داد
از شنيدن . چه خبر است؟ گفت مهدي جان را به دائرة قلعه خواسته اند

خيال . از مذاكرة ما مهدي جان بيدار شد. اين خبر دلم بهم خورد
پسر شما به دائرة قلعه آمده، شما را خواسته : محمد سالم داده گفت

من از ديدن وضع . وردرنگ مهدي جان پريد و بسيار تكان شديد خ. اند
بنا . مهدي جان فهميدم كه سخت رنج ميبرد و نهايت تشويش ميكند

بر آن گفتم خير باشد، انشأ اهللا يونس جان كدام خبر خوش آورده 
 . است
مهدي جان در حالي كه لنگوتة خود را بسته ميكرد و چپن خود را     

البته . تمي پوشيد، گفت ني عزيزم، چنين كه خودت فكر ميكني، نيس
 3. كه مثل خواجه روز آخر زندگاني من مي باشد

                                                           
 )مؤلف. (خواجه هدايت اهللا خان چند روز قبل از اين حادثه به شهادت رسيده بود 2
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در اين مدت پسرم را اجازه نداده اند كه مرا ببيند، حاال هم پسرم     
صبور جان، من مي فهمم كه اين آخرين دقايق زندگاني . نيامده است

و اگر از زندان ! با تو وداع ميكنم، مرا از دعا فراموش مكن. من است
عزيزم، . يونس و آصف پسران يتيم من خبر گير باش نجات يافتي، از

من از جهان ناكام و . البته اين دقيقه، سخت ترين دقيقة حيات است
نامراد و در حالي كه اوالد هايم صغير و عيالم جوان مي باشد، كشته 

 .مگر در مقابل امر خدا به جز صبر و تحمل چارة نيست. مي شوم
در اين وقت . كنيد، انشأاهللا خيريت استگفتم شما اين تصور ها را ن    

خيال محمد حواله دار دوباره آمد و به مهدي جان گفت پريشان 
 . نباشيد، خيريت است، بفرمائيد

من با مهدي جان از اتاق برآمدم و از دهليز تنگ گذشته در دهليز     
يك چهارپائي منجي كه . كالن كه اتاق مأمور هم در آنجا بود، رسيديم

. مهدي جان باالي آن نشست. د عمر محافظ است، در آنجا بوداز محم
در همين لحظه اسماعيل جان ترجمان پسر ناظر سفر خان هم آمد و 
. مرا گفت، ترا هم خواسته اند؟ گفتم خير، مهدي جان را خواسته اند

اسماعيل جان گفت، قرار معلوم كه سفير صاحب، فقير جان و شير 
 . واسته انداحمد خان فرقه مشر را هم خ

در همين گفتگو بوديم كه فقير جان در حالي كه لنگوتة پاج سفيد     
و چپن فوالدي پوشيده بود و از چپن او نور مخصوص مشاهده مي شد، 

 .هم آمد
صبور : وقتي كه در دهليز رسيد و مرا ديد، گفت. لبانش پر از خنده بود

نه، مهدي جان را جان، خواجه انتظار ماست، ترا هم خواسته اند؟ گفتم 
 . خواسته اند



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٩٨ 
 

در اين وقت صداي شيون و گريان رباني جان و مصطفي جان پسران 
جانباز خان نائب . سفير صاحب غالم جيالني خان در دهليز بلند شد

ساالر به آواز بلند گريه ميكرد و لطيف جان پسر عبدالعزيز خان نيز 
 . ه شديماز شنيدن آواز گرية آنها، همه به گري. گريه ميكرد

سفير صاحب در حالي كه لنگوتة ململ سفيد و چپن شتري رنگ     
ديگر : پوشيده بود، در دهليز آمد و در حالي كه متوجه من بود، گفت

كدام از رفيقان با ما مي روند؟ مهدي جان و فقير جان گفتند، ما هم با 
شير احمد خان هم رفيق راه ما و : سفير صاحب گفت. شما مي رويم

صبور جان، به : به من گفت ضمناً. مرگ ياران، جشن انبوه. تشماس
من يك افسر هستم، از گريه و ناله . بچه ها بگوئيد نه ده نمي شود

 ».صبر بهتر است. خوشم نمي آيد
 

اين بود آخرين گفتار مرحوم جنرال غالم جيالني خان چرخي،     
حاال . دنلف در زندان ارگ، قبل از آويختن و به شهادت رسيؤعموي م

مي پردازيم به شرح بقية اين تراژيدي از چشم ديد هاي صبور جان 
 :غفوري

 :مرحوم غفوري به ادامة اين داستان مي نويسد
. من نزد بچه ها رفتم و به تسليت آنها پرداختم مگر فايده نداشت«     

شير احمد خان . فرياد و فغان ها اوج گرفت و يك ماتم بر پا گرديد
از . در حالي كه يك قطيفة سفيد را به شانه داشت، رسيدفرقه مشر هم 

راستي كه جواني او خيلي قابل . ديدن او ناله ها بيشتر و بيشتر شد
 . تأسف و تأثر بود
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فقير جان در حالي كه تسبيح در دست داشت، همراي من خدا     
من دست هاي سفير صاحب و روي فقير جان و مهدي . حافظي كرد

د جان را بوسيدم و ديگر رفقا هم به همين ترتيب با آن جان و شير احم
 .چهار نفر محكومين وداع آخرين خود را نمودند

رباني جان و مصطفي جان پسران سفير صاحب به قدم هاي پدر     
لطيف . افتادند و سر هاي خود را به پا هاي پدر ماليده از هوش رفتند

وقت يك دسته عسكر در همين . جان و جانباز خان هم بي هوش شدند
با تفنگ ها و سرنيزه ها داخل شدند و محكومين را از زندان خارج 

آنها آخرين نگاه هاي پر يأس و نامرادي را به جانب ما . ساختند
 .صداي گريه و شيون محبوسين از حد زياد اوج گرفت. دوختند

غوث الدين بلوك مشر كه يكي از محافظين ظالم زندان ارگ است،     
. ه كرد و همة ما را به اتاق ها داخل و دروازه ها را قفل نمودندمداخل

ساعت هشت صبح محمد عمر محافظ دروازة اتاق را باز كرد، يك 
چاينك چاي و نصف نان آورد و باالي ميز گذاشت و خودش رفت اما 

 . دروازه را قفل نكرد
 

ي من چاي نخوردم و از جاي برخواسته به اتاق رباني جان و مصطف    
آنها مانند ديوانه ها، موهاي ژوليده و چهره هاي خراشيده و . جان رفتم

من رفتم و با آنها در گريه و . چشمان از گريه سرخ و آماسيده داشتند
 .تا ساعت يازده نزد آنها بودم. ناله شركت كردم

خانوادة غالم حيدر خان چرخي به چنان ماتم گرفتار بودند كه     
به اتاق  محبوسين اكثراً. ده را بي تاب مي ساختمشاهدة آنها هر بينن

من از اتاق آنها . آنها آمده، اظهار غم شريكي و تألم نموده، ميرفتند
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ديدم مأمور سراج الدين از . برآمده و در دهليز مأموريت زندان آمدم
اعدام محكومين مرگ فراغت يافته و زوالنه هاي آنها را در اتاق خود 

تة خود را كشيده و طنبور را گرفته طنبور گذاشته و نشسته، لنگو
 . ميزند

گرچه ديدن اين منظرة بي رحمانه روحا عذابم نموده بود، مگر به     
نسبت اين كه از احوال آن بيچارگان آگاه شوم كه چطور كشته شده 

مأمور برخواست و گفت، بادار تقدير هر چه . اند، به اتاق مأمور رفتم
اول قسمت بيچاره ها همين بود كه غرغره  از همان روز. باشد ميرسد

بادار، من رفتم محمد ولي خان وكيل را از برج كميونير بردم، . شوند
بيچاره وكيل از مرگ خود بسيار خوش شد و گفت پايم كوتاه شده و 

. مرگ مرا از اين همه غم و تكليف نجات ميدهد. مريضي دائمي دارم
كشته شد؟ گفت، بلي  گفتم محمد ولي خان در جملة اين نفر ها

 ». همراي وكيل پنج نفر غرغره شدند
 

مرحوم غفوري به ادامة اين روايات از چگونگي كشتار بي رحمانة     
دستجمعي و اين كه در كجا اين عمل وحشيانه و به چه ترتيب صورت 
گرفت و اجساد آن شهيدان در كجا ها دفن گرديد، شرح مفصلي را 

سرنشينان كشتي مرگ يا زندان (ن در كتاب بيان نموده كه آن را ميتوا
اثر پر بهاي ايشان كه براي مردم افغانستان از خود گذاشته، ) قلعة ارگ

 . مطالعه نمود
همچنان شرح حال ديگر زندانيان، به شمول خود آقاي غفوري كه     

همه در انتظار مرگ بودند و از در و ديوار زندان ارگ غم و ماتم مي 
ميد اين را نداشتند كه فردا زنده مي مانند يا نه و فردا باريد و هر يك ا
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كه آن هيوالي به قدرت رسيده، وقتي سر از خواب بلند كند، از پهلو 
هاي خلقي شيطاني خويش ديگر چه كار ها گرفته و حكم اعدام كدام 
رجال صادق وطن و اشخاص بي گناه را صادر ميكند، اين همه اعمال 

يعت اسالمي و بدون فيصلة محاكم عدلي و غير انساني و منافي شر
قضائي دولت خود كامة نادر شاه كه در اين كتاب مو به مو نوشته شده 

 . است، خيلي ها پر ارزش است
اين ) تاريخافغانستان در مسير (مرحوم غبار در جلد دوم كتاب خود     

 :جريان را چنين شرح ميدهد
 

ر زير دار به محمد ولي سيد شريف خان سر ياور نظامي شاه د«     
محمد ولي . خان تكليف كرد كه خودش  ريسمان دار را به گردن اندازد

به نادر خان بگوئيد كه آمده، ريسمان را ": خان استنكاف كرد و گفت
  ".بگردنم اندازد

 

من ريسمان را : سيد شريف با يك حركت وحشيانه پيش شد و گفت    
به ": مگر محمد ولي خان باز گفت. و هم انداخت. به گردنت مي اندازم

نادر خان بگوئيد كه اگر تو هزار آدم مثل مرا بكشي، باز هم روزي 
رسيدني است كه ملت افغانستان ماهيت اصلي ترا خواهد شناخت و 

 ".حساب خود را خواهد گرفت
 

سيد شريف خان سر ياور مجال بيشتري نداده، ريسمان را كشيد و     
ميرزا مهدي خان قزلباش كه محكوم . نمودحركات بي ادبانه اجرأ 

ديگري بود، همينكه ديد محمد ولي خان را از ديگران پيشتر به دار مي 
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اول مرا به دار بزنيد تا مرگ چنين مردي را به  ": آويزند، فرياد زد كه
 ".چشم خود نبينم

اين خواهش عقب زده شد، و نوبت فقير احمد خان رئيس جنگالت     
ن آراسته و تحصيل كرده، جزء حلقة سياسي مير سيد اين جوا. رسيد

وي . قاسم خان بود كه او سركاتب سفارت افغانستان در ماسكو بود
مورد توهين محمد هاشم خان سفير قرار گرفت و با آتش تفنگچه 
جواب اين اهانت را داد، ولي بدبختانه يك نفر كورير افغاني كه خودش 

م خان حايل ساخت و از اين گلوله را بين فقير احمد خان و محمد هاش
بيافتاد و چشم از جهان پوشيد، در حالي كه محمد هاشم خان به 

اين كه فقير احمد خان محبوس دست محمد . سرعت فرار كرده بود
 .هاشم خان صدراعظم بود، البد به دار زده مي شد

روزي كه نادر شاه فرمان اعدام محمد ولي خان و چند نفر ديگر را     
صدارت ارسال نمود، نام فقير احمد خان جزء فهرست اعدام به 

 .شوندگان نبود
محمد هاشم خان همينكه فرمان را خواند و امر اجراي آن را داد،     

فهرست را بخواست و گفت نام يك نفر فراموش شده، و آن گاه  مجدداً
 .نام فقير احمد خان را بنوشت و بفرستاد

ميكردند كه وقتي صداي زندانبان  زندانيان سياسي ارگ حكايت    
ارگ بلند شد كه فقير احمد بيايد، فقير احمد خان بايستاد و لباس و 
دستارش را وارسي نمود و آنگاه با بي اعتنائي و زهر خند مستهزيانه 
برآمد و در حلقة كشندگان و كشته شوندگان داخل شد و الحاصل اين 

 .پنج نفر يكي پي ديگري به دار آويخته شدند
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با سكوت و خونسردي ريسمان دار  شير محمد خان چرخيجنرال     
 . اين شخص به شجاعت معروف بود. را استقبال نموده هيچ حرفي نزد

جنرال غالم جيالني خان چرخي در پاية دار فرياد كرد كه اگر كشته     
 .شديم پروا ندارد، تنها ميخواهم فرزندان ما از تحصيل محروم نگردند

ه اين خواهش از طرف دشمني كه مردانگي را نمي شناخت، رد البت    
گرديد و داستان اين خاندان مانند داستان خاندان محمد ولي خان به 

 ». انجام رسيد
 

محمد سرور خان نوابي فرزند جنرال غالم حسين خان نوابي     
 خسربرة غالم جيالني خان چرخي كه در وقت تدفين جنازه شخصاً

 :ن حكايت ميكندحضور داشت، چني
 
 

وقتي كه من از اين حادثة ناگوار اطالع حاصل كردم، به عجلة هر «     
در آنجا . چه تمام تر به محل دفن رفته و در عمل تدفين حصه گرفتم

يكي از نظامياني كه جسد مرحوم غالم جيالني خان را به منزل ايشان 
: حرمانه گفتواقع خيابان اندرابي كابل آورده بودند، برايم بصورت م

غالم جيالني خان در لحظات آخر زندگي خود قبل از آن كه ريسمان 
ما اگر در راه  ": دار را به گردن بياويزد، به آواز بلند صدا كرده، گفت

د كه مردم غيور يمگر آگاه باش! وطن جان باختيم، باكي نيست
 افغانستان از آزادي و استقالل خود به هيچ وجه نمي گذرند و به خون

 »".خويش آنرا حفظ مي نمايند
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اين اظهاريه را داكتر محمد ولي جان نوابي، دكتور دندان، پسر     
مرحوم محمد سرور خان نوابي با شرح مختصر از سوانح و يك قطعه 

 .لف گذاشته استؤتصوير پدر مرحوم ايشان، در دسترس م
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 عبدالعزيز خان چرخي
 

سپه ساالر غالم حيدر خان  عبدالعزيز خان چرخي پسر سومي    
ميالدي متولد  1891چرخي و از قوم يوسف زايي ميباشد و در سال 

 . گرديده است
سالگي در زمان امارت امير حبيب اهللا خان به  27مشاراليه به سن     

ميالدي، به حيث  1919حيث كرنيل توپخانه مقرر گرديد و در سال 
ترفيعاً  1919در اكتوبر . ديدقوماندان عسكري در فرقة اسمار تعيين گر

به رتبة غندمشري به قومانداني ملكي و نظامي مزار شريف مقرر شد و 
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ميالدي به حيث جنرال آفيسر درة كنر، به رتبة  1922در سال 
حاكم نظامي لغمان  1924-1923غندمشري تعيين و در سالهاي 

 . گرديد
 1928ر سال ميالدي، به حيث معين وزير داخله و د 1926در سال     

 . مكرراً به حيث والي مزار شريف مقرر گرديد
در غايلة حبيب اهللا كلكاني براي چندي محبوس گرديد ولي به     

زودي توسط مردم هزاره نجات داده شد و به شهر كويته رفت و از آنجا 
ميالدي در آنجا  1929جانب شهر مشهد روانه گرديد و تا سال 

 . باقيماند
از طريق هندوستان وارد كابل گرديد و در ماه  1930در سال     

ميالدي حامل پيامي از طرف نادرشاه براي برادرش غالم  1930جوالي 
صديق خان چرخي به برلين بود كه در راه مسافرت به آن صوب، اوالً از 
اعليحضرت امان اهللا خان و ملكه ثريا در شهر روم زيارت به عمل آورده 

 . ميالدي در آنجا باقي ماند 1962ت و تا سال و بعداً به شهر برلين رف
مشاراليه در همان سال به اثر سكتة قلبي چشم از جهان بست و در     

 .حضيرة اسالمي ترك ها در شهر برلين، به خاك سپرده شد
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 غالم صديق خان چرخي
 

غالم صديق خان چرخي چهارمين فرزند سپه ساالر غالم حيدر خان     
ميالدي پا به دنيا گذاشته و در  1894كه در سال  چرخي مي باشد

ميالدي به حيث مستشار سفارت افغاني در هند برتانوي  1919سال 
ميالدي عضويت كنفرانس ميسوري را به  1920مقرر گرديد و در سال 

 . عهده داشت
در ماه جون همان سال وارد كابل شد و در ماه اگست به حيث     

ن همچنان در همان سال به حيث قونسل معاون رئيس كميتة مهاجري
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دوم در جملة هيئت اعزامي و معرفي استقالل افغانستان به اروپا 
فبروري معاهدة دوستي، بي طرفي و  28 تاريخمسافرت نمود و به 

بعداً به كابل احضار و به رياست . همجواري را با كشور روسيه امضأ نمود
در سال . وب گرديدكابينة مخصوص اعليحضرت امان اهللا خان منص

ميالدي با يك عده متعلمين افغاني از طريق پشاور به اروپا سفر  1921
ميالدي به حيث وزير مختار افغاني در برلين  1922نموده و در سال 

ميالدي قرار داد پنجاه سالة دوستي  1926موظف گرديد و  در سال 
در . مضأ نمودآلمان و افغانستان را با آقاي شتريزمن، وزير دولت آلمان ا

به حيث سرمنشي حضور اعليحضرت امان اهللا خان مقرر  1927سال 
به حيث وزير خارجه، اعليحضرت امان اهللا خان  1928گرديد و در سال 

 . را در سفر همراهي نمود
شورش شينواري ها را به تنهايي، موفقانه و بدون  1928در دسمبر     

كابل برگشت، به اخذ خون ريزي خاموش ساخت و بعد از آن كه به 
 . نشان سردار اعلي از طرف اعليحضرت امان اهللا خان مفتخر گرديد

ميالدي با اعليحضرت امان اهللا خان به قندهار رفت و  1929در سال     
در ماه مارچ همان سال، به هدايت اعليحضرت امان اهللا خان، در رأس 

الدي به مي 1930يك هيئت به كشور شوروي مسافرت نمود و در سال 
مارچ  7 تاريخمكة معظمه رفته، مدتي را در آنجا سپري نمود  و به 

 . ، به كابل بازگشت1931
دوباره به حيث وزير مختار در برلين مقرر و در  1931جوالي  18در     

بعد از اين كه نادر شاه غالم نبي خان چرخي را به شهادت  1932سال 
معظمه گرديد و تا بهار رسانيد، از وظيفه سبكدوش و رهسپار مكة 

 . همان سال، در آنجا باقي ماند
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در اواخر جنگ دوم جهاني، به اشتباه مجرمين جنگ از جانب روس     
ولي . ها به ماسكو نقل داده شد و در آنجا براي مدتي زنداني گرديد

همين كه در اثر تحقيقات نزد هيئت تحقيق به اثبات رسيد كه 
جر افغان است، از زندان رها و دوباره به و مها مليمشاراليه يك شخص 

 . شهر برلين فرستاده شد
ميالدي در شهر برلين وفات نموده و جنازة  1962مشاراليه در سال     

 .او به كابل منتقل و در جوار تميم انصار به خاك سپرده شد
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 غالم صديق خان چرخي وزير خارجة دورة اماني و بعداً 
 ي در برلينوزير مختار افغان
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طوري كه قبالً درين تأليف از جنگ جهاني اول و عالقمندي كشور     
مان به آزادي ممالك زير سلطة انگلستان، بخصوص كشور افغانستان، آل

تفصيل و تذكر داده شده و هيأتي درين راستا به رياست نيدر ماير 
موظف گرديده بود تا به كشور هاي تركيه، مصر و باالخره به افغانستان 
مسافرت نموده و اهداف دولت آلمان را به حكومات كشور هاي مربوطه 

 . دابالغ نماي
دولت افغانستان در آن زمان و به وقت سلطنت امير حبيب اهللا خان     

از طريق دولت هند برتانوي اداره و حمايت مي گرديد و مجبور بود 
مانند ساير دول تحت الحمايه از پاليسي امپرياليزم انگليس پيروي و از 

 . منافع انگلستان طرفداري نمايد
عد از تالش ها و قبول رنج ها و اعضاي هيأت مذكور در نتيجه ب    

زحمات زياد راه و امثالهم، از مذاكره و مفاهمة خود با امير افغانستان، 
جواب مثبتي به دست آورده نتوانستند و پس به اوطان خويش 

 . برگشتند
در جنگ دوم جهاني بازهم دولت آلمان به منظور از بين بردن     

آن در جهان، از مفكورة آزادي امپرياليزم انگلستان و نفوذ استعماري 
 . كشور ها پيروي نموده، اهداف خود را مثل گذشته تعقيب مي كرد

كشور آلمان، ) نازي(ازين لحاظ دولت سوسيال ناسيوناليست     
سلطنت نادر شاه و برادرانش را در افغانستان نظر به معلوماتي كه در 

بع مختلف و به طور مورد مناسبات اين خانواده با دولت انگلستان از منا
ثقه در دست داشت، يك ماريونت و دست نشاندة انگليس ها مي 
دانست و همچنان از اسباب و عوامل سقوط دولت اعليحضرت امان اهللا 
خان، صحنه سازي ها و دسايس انگليس ها درين راستا به خوبي مطلع 
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بود، در نظر داشت اعليحضرت امان اهللا خان را كه به قوت مردم خود 
ستقالل كشورش را به دست آورده بود و در آن زمان به اروپا و در ا

 . مملكت ايتاليا زندگي مي كرد، دوباره به افغانستان برگرداند
براي پيش برد اين هدف، به دستياري يك عده از اشخاص     

ناسيوناليست آگاه و ديپلومات شناخته شده و صاحب نفوذ افغان هاي 
خاك افغانستان نيازمند بود، كه بتواند اين  ديگر در اروپا و خارج از

 . عمل را در داخل افغانستان پياده سازد
پدرم غالم صديق خان چرخي كه در وقت سلطنت اعليحضرت امان     

اهللا خان، سمت وزارت خارجه را داشت و بعداً به حيث وزير مختار 
هم  افغاني در برلين ايفاي وظيفه مي نمود و در آخر به صورت مهاجر

در كشور آلمان اقامت داشت، عالوتاً شجاع الدوله خان كه اخيراً پست 
وزيرمختاري را در لندن داشت، با غالم جيالني خان مستشار سفارت 
افغاني در ماسكو، نيز در شهر برلين بود و باش داشتند و همه با هم به 
حيث يك اپوزسيون در برابر دولت دست نشاندة انگليس در افغانستان 

 . ياد مي شدند
روابط وزارت خارجة آلمان با پدرم غالم صديق خان چرخي، چه در     

وقت مأموريت هاي رسمي وي در كشور آلمان و چه در وقت سبكدوش 
بودن از كار رسمي و زمان مهاجر بودن، هميشه دوستانه بود و قراري 
كه پدرم اظهار مي كرد، در بسيار قضاياي سياسي و به خصوص مسايلي 

 . كه مربوط به افغانستان مي بود، از ايشان استشاره مي نمودند
با ذكر مطالب فوق به صورت يك مقدمه، حاال مي پردازم به تفصيل     

داستان اسناد و مكاتبات نادرشاه و برخي از اراكين دولت با پدرم كه در 
اثر برف و باران شاريده و مندرس شده بود و من بعضي از آن اسناد را 
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به نشر سپرده و براي خوانندة عزيز وعده داده ) از خاطراتم(كتاب در 
بودم كه انگيزه و علل اين جريان را در رسالة ديگري كه زير كار است، 

 . اگر بخت ياري و فرصت مساعدت كند، شرح خواهم داد
ميالدي، زماني كه براي اولين بار بعد از گذشتاندن  1962در سال     

به اسارت ها، و انواع محروميت ها، پاسپورت به سي و دو سال زندگي 
دست آورده توانستم، به كشور آلمان مسافرت نموده و به ديدار پدرم 

 . غالم صديق خان چرخي موفق گرديدم
ضمن صحبت هاي ديگري كه باهم داشتيم، پدرم يك تعداد مكتوب     

مي شد و ها و اوراق پوسيده را براي من ارائه نمود كه به مشكل خوانده 
اثر مؤلف، ) از خاطراتم(لطفاً به كتاب . (مطلبي از آن به دست مي آمد

 )مراجعه كنيد
 : پدرم مي گفت

وقتي كه جنگ دوم جهاني پايان يافت و قواي محور به شكست     
قاطع مواجه و كشور آلمان از طرف قواي متحدين اشغال گرديد، خاك 

انسه و روسيه بين خود هاي مملكت آلمان را امريكا، انگلستان، فر
تقسيم نمودند كه بعد از آن به نام هاي آلمان غرب و آلمان شرق و هم 

 . چنان برلين غرب و برلين شرق ياد مي شد
امريكا، انگلستان و فرانسه كه قسمت غربي خاك آلمان به آنها     

يا منطقة جداگانه داشته و يك تعداد ) زون(متعلق مي گرديد، هر يك 
همچنان كشور روسيه . خود را در آن محل جاگزين ساختنداز عساكر 

در منطقة مربوط به خود، عين عمل را انجام داد ولي برخورد قواي 
اشغالگر روسيه در برلين با اهالي آن خيلي وحشيانه بود و در روز هاي 
اول اشغال برلين، همة ديپلومات هاي ممالكي را كه با دولت آلمان 
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همچنان آن عده صاحب . به روسيه انتقال دادند دوست بودند، گرفتار و
منصبان قواي اس اس و اشخاص بارسوخ دولت را كه از مرگ و 
خودكشي نجات يافته بودند، به عنوان مجرمين جنگ با خود بردند و 

 . اكثر آن ها را به سايبريا فرستادند و در كار هاي شاقه انداختند
ن هم اتفاقاً در منطقة وجود خانة من و سفارت افغانستان در برلي    

 . داشت كه آن منطقه مربوط به روس ها گرديده بود
لهذا يك شب از آن شب ها به منزل من هم چند نفر صاحب منصب     

روسي در آمدند و اوالً به پاليدن خانه شروع كردند و بعد از آن مرا هم 
ند، با با حوريه، خانم و دو پسرم زيد و احمد كه در آن وقت كودك بود

 . خود بردند و به داخل يك قطار سرگشاده به جانب ماسكو نقل دادند
چند لحظه بعد ملتفت شدم، ديدم اهللا نواز خان سفير بر حال دولت     

 . افغانستان هم درين قطار وجود دارد
وقتي به ماسكو رسيديم، ما همه را در يك چوني عسكري انداختند     

ظاهر شد و هر يك را تسجيل و تثبيت و چند روز بعد هيأت تحقيقي 
 . هويت مي نمود

نماينده هاي سياسي دول هم پيمان با دولت آلمان نازي را تماماً به     
سايبريا نقل دادند، اهللا نواز خان سفير برحال دولت افغانستان را به 
رويت پاسپورت ديپلوماسي وي، به علت اين كه افغانستان درين جنگ 

عالم نموده بود، به سفارت افغاني در ماسكو تحويل بي طرفي خود را ا
دادند و من به دليل اين كه پاسپورتي در دست نداشتم و پاسپورت 
ديپلوماسي من قبالً مصادره شده بود، با خانمم و احمد و زيد براي 

 . مدت زيادي، تقريباً دو سال در آن چوني عسكري باقي مانديم
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شتند كه من يكي از افراد نازي و هيأت تحقيق در اول اشتباه دا    
متعلق به مجرمين جنگ مي باشم و به گفتار من كه مستند به يك 
وثيقة رسمي نمي باشد، اكتفأ نمي كردند و از من پيوسته در رابطه با 

 . قضية جنگ و عوامل آن طالب معلومات مي شدند
و بعداً كه هيأت متذكره ازين رهگذر اطمينان كامل بدست آوردند     

براي شان ثابت گرديد كه من با مجرمين جنگ سر و كاري نداشتم، به 
اين انديشه افتيدند كه من با دستگاه جاسوسي آلمان كه به نام گشتاپو 

 . ياد مي شد، سر و كار دارم
لهذا مرا از چوني عسكري به يكي از زندان هاي ماسكو به نام     

ن زندان ماندم تا كه پاسخ بردند كه مدت سه ماه در آ  .G.P.Uلوبيانكا 
هاي من طرف قناعت هيأت تحقيق واقع گرديده و آن ها متيقن شدند 
كه من به هيچ يك دستة كه آن ها گمان مي بردند، ارتباط نداشته و 
يكي از افغان هاي ناسيوناليست افغانستان مي باشم و از خود اهداف 

 . سياسي دارم
ارت خارجة آلمان و اهداف سياسي بعد از آن راجع به روابط من با وز    

من راجع به افغانستان، سؤاالتي داشتند كه من تمام آن سؤاالت را 
 . صادقانه و آنچه حقيقت بود، گفتم و در نتيجه برائت حاصل كردم

در جريان اين مدت، حوريه، احمد و زيد را به يك هوتلي كه در آن     
نام هوتل برلين ياد مي  وقت هوتل كوساوو برلين نام داشت و امروز به

 . شود، نقل داده بودند
يك نكتة ديگر را هم بايد ذكر كنم كه در روز هاي آخر اسارت،     

صاحب منصبي كه از من تحقيقات مي نمود، تبديل شد و در عوض 
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يك صاحب منصب ديگري كه نسبتاً ميانه رو بود و انسان خوش نيت 
 . ه بودمعلوم مي شد، عمل تحقيق را در دست گرفت

در ختم اوراق تحقيق از من پرسيد كه از جملة هيأت صدر روسيه،     
او . با كدام يك آشنائي دارم؟ من اسم از ستالين رئيس هيأت صدر بردم

 چرا يك نامه به ستالين نمي نويسي؟ : گفت
 نامة مرا چه كسي حاضر خواهد شد به ستالين برساند؟ : من گفتم    
ه يك شخص واقع بين به نظر مي خورد، صاحب منصب مذكور ك    

 : پاسخ داد كه
 . من حاضرم نامه ات را به ستالين برسانم

گفتم خيلي خوب، و چند سطري روي يك كاغذ نوشتم و در آن     
 . جريان حادثه را مختصراً شرح دادم و نامه را به وي سپردم

 فرداي آن روز ديدم صاحب منصب مذكور كه امر رهائي مرا از    
شخص ستالين در دست داشت، به زندان آمده و با اظهار چند كلمة 
معذرت خواهانه از سؤ تفاهمي كه به ميان آمده بود، مرا از زندان 

 .لوبيانكا به هوتل برلين نزد خانواده ام برد
موضوع جالب در جريان تحقيق اين بود كه در اوايل من با هيأت     

اين ترجمان بعد . ر تماس بودمتحقيق توسط يك نفر ترجمان فارسي د
ها برايم معلوم شد كه آن قدر به زبان فارسي وارد نبود و مطالب مرا به 

 . درستي كه من مي خواستم، ترجمه كرده نمي توانست
براي جلوگيري از سؤ تفاهم بيشتر، حاضر شدم خودم به سؤاالت آن     

 . خواهمها به زبان روسي پاسخ بدهم و از وساطت ترجمان معذرت ب
زيرا من به خوبي درك كرده مي توانستم كه اگر كدام غلط فهمي     

به ميان آيد و جواناني كه تازه به قدرت رسيده بودند و در شناخت 
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اشخاص، آن قدر كه الزم است، وارد نبودند، مي توانستند اشخاص بي 
 . گناه را هم به سايبريا بفرستند

فت و مرا با عأيله به يك موتر جيپ و به هر حال، اين ماجرأ انجام يا    
با دونفر صاحب منصب، دوباره به برلين انتقال دادند و به منزلم 

 . رسانيدند
خانه متروك و خالي از هرگونه لوازم منزل بود و هرچه در آن قبالً     

 . وجود داشت، از جانب سربازان شوروي به تاراج برده شده بود
ه ما را از ماسكو تا كشور آلمان بدرقه گرچه آن دو صاحب منصبي ك    

كرد، از جانب مقامات باال وظيفه داشتند، لوازم و اثاثية منزل مرا به 
همكاري خودم، در خانة هر شخصي كه اگر امكان پيدا شدن آن موجود 
مي بود، دوباره به دسترس من قرار بدهند، ولي اين تالش ها بيهوده 

من مجبور بودم دوباره به تنظيم بود و چيزي بدست آمده نتوانست و 
 . منزل از الف تا ي بپردازم

 

در پايان پدرم عالوه نمود كه اين مكاتيب در بين يك بكس بود و     
وقتي كه من بعد از دو سال دوباره به منزل خود برگشتم، ملتفت شدم 
كه اين بكس در جملة ديگر فضله هاي خانه، بيرون از خانه انداخته 

 . شده بود
مسلماً در جريان اين دو سال و در اثر برف و باران، چمدان مذكور     

كامالً مندرس شده و كاغذ هاي كه در ميان آن بود، همه تقريباً از بين 
 . رفته است

اين مكاتبات را تا وقتي كه من به منزل خود بودم، خيلي محفوظ     
و حقايق نگه كرده بودم و فكر مي كردم يك روزي به درد خواهد خورد 
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به ميان خواهد آمد، ولي متأسفانه كه همة آن تقريباً از بين رفته و 
 . پوسيده شده است

در پايان اين صحبت ها پدرم افزود كه بعد از اين همه جريانات،     
تصميم گرفتم كه از برلين شرقي كه در تسلط روس ها بود، هرچه 

زيرا . ل مكان نمايمزودتر به برلين غربي كه در اختيار متحدين بود، نق
به خوبي فهميده مي توانستم كه روس ها در مناطق تحت اشغال خود، 
رژيم و سيستم كمونستي را پياده مي سازند و مردمي كه در آن مناطق 
زندگي مي كنند، ديگر نمي توانند از حقوق ديموكراسي و آزادي هاي 

 . فردي برخودار باشند
 

سناد و مكاتباتي كه من آرزو داشتم اين بود داستان فرسوده بودن ا    
 . اگر روزي كتابي بنويسم، از آن ها به حيث مأخذ معتبر كار بگيرم

حاال مي پردازم به ذكر يك تعداد از سؤاالت و پاسخ هاي كه از     
تيخانوف به دست  نام اثر مؤرخ روسي به) جنگ افغاني ستالين(كتاب 

ان چرخي در ماسكو مي آمده و مربوط به صورت تحقيق غالم صديق خ
 :باشد كه قبالً از آن نام برديم

 

 :سؤال
هيأت تحقيق مجدداً روي موضوع رابطة شما با ارگان هاي جاسوسي     

 .تقاضا مي گردد كه صادقانه در زمينه ابراز نظر كنيد. بر مي گردد
 :جواب

به سؤاالت قبلي شما، پيرامون همكاري با شبكه هاي جاسوسي،     
ظهار نظر نمودم كه هرگز تماس صورت نگرفته و نمي تواند صادقانه ا
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زيرا اين موضوع با نظرياتم و . فعاليت هاي جاسوسي را در بر گيرد
 . اعتقادات ديني و در وضع موجود با امكاناتم در تضاد است

. درين دوازده سال اخير، به حيث فرد مهاجر در آلمان زندگي دارم    
كه توسط گشتاپو احضار شدم و  1935درين مدت محض در سال 

پيرامون پيوندم با محصلين افغاني كه قبالً در مورد گزارش داده ام، 
ديگر با ادارات جاسوسي و يا پوليسي، تماس صورت نه گرفته، همچنان 
متعاقب احضارم توسط گشتاپو، به وزارت خارجة آلمان مراجعه و تقاضا 

جال ها بگيرد و يا اجازة انتقال نمودم تا امنيت مرا از تكرار اين گونه جن
پول و دارايي من را به خارج صادر كند تا بتوانم در كشور ديگري 

 . مسكن گزين گردم
در آن زماني كه داكتر پروفر، مسئوليت پيشبرد شعبة شرق را در     

وزارت خارجة آلمان به دوش داشت، مرا كمك شاياني نمود و موضوع 
و از جانب وي برايم اطمينان داده شد كه مرا به فون نيرات گزارش داد 

 . بعد ازين كسي ديگري برايم مزاحمت ايجاد نمي كند
 :سؤال

توجه خاص رهبران وزارت خارجة آلمان را نسبت به شما چگونه     
 توضيح مي داريد؟

 :جواب
ولي با فون نيرات كدام . معموالً اين لطف دوست ديرينم، پروفير بود    

م، به جز حصول اطمينانية رسمي از طرف وي و چيز مشتركي نداشت
ولي رابطه ام با . همچنان كدام كمكي هم از وي دريافت نكرده ام

داخل  1922پروفير و دستيار او داكتر گروپ، از زماني كه در سال 
از آن زمان به بعد، ما به منازل يك ديگر . برلين شدم، بر قرار گرديد
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به . يفي براي يكديگر اهدأ نموده ايمرفت و آمد داشتيم و متقابالً تحا
ويژه پروفير و گروپ از من تحايفي مثل قالين، قره قل و نقره و ساير 

 .اشيأ دريافت نموده اند
 :سؤال

نمي خواهيد بگوئيد كه پروفير و گروپ به خاطر تحايفي كه از شما     
 دريافت داشتند، به شما خدماتي را انجام دادند؟

 :جواب
تأييد نمي كنم، با گذشت زمان مناسبات بر مبناي همين  اين را من    

روابط ژرفتر شد و در هنگام ضرورت، آن ها با خورسندي خدماتي را 
در آلمان  1934به طور مثال، بعد از اين كه در سال . برايم انجام دادند

مسكن گزين شدم، معرفي نامة زيباي خصوصي برايم دادند كه مرا در 
 . مقيم شدن و ايجاد أمور بازرگاني كمك كرد بسي مسايل مربوط به

حتي مواقع هم وجود داشته كه پروفير شخصاً به ادارات مالي و     
امالك تماس تليفوني مي گرفت و هدايت مي داد تا در ماليات دو 

 . اقامتگاه شخصي و عوايدم تخفيف صورت گيرد
 :سؤال

اتي كه پروفير و هيأت تحقيق معلوماتي را در اختيار دارد كه خدم    
گروپ براي شما انجام داده، نتيجة روابط شما در راستاي همكاري 
جاسوسي مي باشد، اكنون درين رابطه از همكاري خود با آن ها گزارش 

 .بدهيد
 :جواب

به استثناي روابط دوستانة شخصي و بر . اين را من رد مي كنم    
ا پروفير و ساير اساس آن خدمات دو جانبه، هيچ گونه روابط ديگري ب
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وزارت خارجه و ساير ارگان هاي آلمان، هرگز مرا به . همكاران نداشتم
به استثناي . همكاري جذب نكردند و هرگز پيشنهادي هم ننمودند

روي كودتاي دولتي در افغانستان صورت  1939مذاكراتي كه در سال 
 . گرفت و آن هم بي نتيجه بود

 :سؤال
صيت آلمان و چگونه مذاكرات را شما با كدام شخ 1939در سال     

 پيش برديد؟
 :جواب

اشغال كرد و معاهده اي را  1939بعد از آن كه آلمان پولند را در سال 
با اتحاد شوروي عقد نمود، فون هيتينگ از وزارت خارجة آلمان، طي 

 . صحبت تليفوني مرا نزد خود خواست
 :سؤال

 هيتينگ كيست؟
 :جواب

ينگ آمر شعبة شرق، عوض پروفير اجراي در آن زمان فون هيت    
وظيفه مي كرد كه پروفير به حيث سفير آلمان در برازيل تعيين شده 

در هنگام اولين  1921با فون هيتينگ براي نخستين بار در سال . بود
سفر خود در چوكات هيأت رسمي افغان به آلمان معرفت حاصل كرده 

 . بودم
ا را به حيث نمايندة وزارت خارجه در آن زمان براي مدت يك ماه، م    

 . ما با او نزديكي پيدا نموديم. همراهي كرد
 1928بار دوم در سفري كه با امان اهللا خان به جرمني در سال     

داشتم، با وي مالقات نمودم كه براي مدت دو هفته در سفر به اين 
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نا با و بعد از وقفة طوالني، ما به حيث دو آش. كشور ما را همراهي داشت
 . با هم مالقات نموديم  1937فون هيتينگ در سال 

. البته بعد از تقرر وي به حيث آمر شعبة شرق وزارت خارجة آلمان    
در همان زمان پروفير قبل از عزيمت جانب اشغال وظيفه در برازيل، 
توصية خيلي خوبي در بارة من براي او داد و تقاضا نمود تا در صورت 

 . ري الزم نمايدضرورت برايم همكا
در نتيجة آن من با فون هيتينگ روابط دوستانه فاميلي به زودي     

اغلب با هم يكجا بوديم و وقت بيشتر را در شكار با هم . ايجاد كرديم
 . سپري مي نموديم

 :سؤال
خود با فون هيتينگ  1939توضيحات خود را در بارة مذاكرات سال     

 ادامه بدهيد؟
 :جواب

مرا نزد خود خواست و مرا در برابر  1939تينگ در سال فون هي    
سؤالي قرار داد كه آيا من مي توانم ابتكار آمادگي قيام را در افغانستان، 
در راستاي واژگون نمودن خاندان نادر شاه و به قدرت رسيدن دوبارة 
امان اهللا خان به عهده بگيرم، در صورتي كه آلمان كمك هاي نظامي و 

 ان عسكري را بدوش بگيرد؟اعزام استاد
 

 :سؤال
دقيق تر صحبت كنيد كه چرا فون هيتينگ براي شما اين پيشنهاد     

 را نمود؟ آيا اين ابتكار از شما ناشي نمي شد؟
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 :جواب
طرح اين موضوع كامالً از فون هيتينگ ناشي مي گشت و هرگز از     

 . بودطرف من اين پيشنهاد صورت نگرفت و حتي براي من ناگهاني 
بدون ترديد كه طرح پيشنهاد فون هيتينگ از حلقات حكومتي     

آلمان سرچشمه مي گرفت كه از طريق كودتا مي خواستند نفوذ خود را 
 . در افغانستان مستحكم سازند

 :سؤال
 براي تطبيق اين هدف، شما را به حيث نفر خودي انتخاب كردند؟    

 :جواب
م و همچنان كدام تماس هم با من طرفدار نظام فاشيستي نبود    

 . حكومت آلمان و ساير اورگان ها نداشتم
گرچه بنا بر عدم اجازة خروج دارايي هاي خود، ناگزير بودم در     

بدين مفهوم كه من براي آلمان ها نفر شان نبودم . آلمان زندگي كنم
ولي براي تطبيق برنامه هاي شان، شخص ديگري را كه بيشتر با 

ازين رو مرا دعوت . افغانستان مشهور مي بود، نداشتند صالحيت و در
 . كردند

اين نظرية شخصي من است و فون هيتينگ درين زمينه با من     
صحبت نكرده است و براي من موضوع مجهول باقي مانده كه به دستور 

 . چه كسي او عمل مي كرد
 به هر حال، فون هيتينگ شناخت زيادي از گذشته هاي من داشت    

و مي دانست كه روابط من با حكومت بر سر اقتدار نادر شاه در 
افغانستان، خصمانه است و همين مطلب برايش زمينة آن را مي داد تا 

 . مرا به اين امر دعوت كند
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 :سؤال
 عكس العمل شما در رابطه به پيشنهاد فون هيتينگ چگونه بود؟    

 :جواب
رينه ام مطابقت داشت، ازين پيشنهاد فون هيتينگ با آرمان هاي دي    

وي در همان لحظه اعالم . رو در مورد پيشنهاد او نظرم مثبت بود
داشت كه محض زمان اين كار را دنبال خواهم كرد كه موافقه و 

كشور هاي آلمان و اتحاد . (همكاري طرف اتحاد شوروي را داشته باشم
 ) مؤلف.شوروي در آن زمان باهم دوست بودند

گ برايم گفت كه كودتا مفكورة آلمان است كه در تباني فون هيتين    
 . با حكومت اتحاد شوروي اجرأ مي شود

پس از آن من نظريات خود را اظهار نمودم و گفتم، زماني كودتا     
پيروز خواهد شد كه به طور مقدماتي از افغاناني كه در آسياي مركزي 

ها را مسلح ساخت زندگي دارند، چند قطعة نظامي به وجود آورد و آن 
 . و آماده نمود

بعداً به كمك آن ها از سرحد افغانستان عبور و شهر مزار شريف را     
 . تسخير كرد

همزمان با آن، به كمك طرفداران خود در افغانستان، قيام قبايل را     
در ساير واليات كشور بر پا كرد و بعداً كابل را تحت تصرف خود در 

 .آورد
 

 :سؤال
ور شما از كدام اشخاص بود كه در افغانستان براي سهم گيري منظ    

 درين قيام مطرح بودند؟
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 :جواب
درين مورد فون هيتينگ از من پرسيد و من چند بزرگان قبايل     

مهمند كه براي ما وفادار بودند، نام گرفتم كه در ميان آن ها من و در 
 . دار بودندسابق پدرم و برادرم از شهرت و اعتماد زيادي برخور

در نخستين صدا، اين قبايل تحت قيادت خوانين خوددر هر لحظه     
من به اين عقيده بودم كه . آمادة قيام عليه ظاهر شاه و عساكرش بودند

 -بعد ها همزمان با احضارات اشغال مزار شريف از استقامت مرز افغان
آغاز قيام  شوروي، با اين رهبران قبايل بايد ارتباط برقرار شود و زمان

 . قبايل داخل كشور، نظر به اوضاع در نظر گرفته شده بود
 :سؤال

آيا شما با فون هيتينگ پالن تفصيلي كودتا را در افغانستان آماده     
 نموده بوديد؟

 :جواب
پالن مشخص ما نداشتيم و من در نظر نداشتم چنين پالني را ! نخير    

بت با فون هيتينگ، در صح. بدون كمك اتحاد شوروي مطرح سازم
محض نظريات خود را بيان داشتم و حسب تقاضاي او، اسماي بعضي از 
رهبران قبايل را معرفي نمودم كه در زمان قيام او مي توانست روي آن 

 . ها حساب كند
 

 :سؤال
كدام آن ها را به طور مشخص خودت به فون هيتينگ معرفي     

 نموديد؟
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 :جواب
از قبايل مهمند براي او معرفي نمودم كه در من افراد مطمئني را     

 :قسمت شرق جالل آباد و نزديك به مرز هند زندگي داشتند
 

 محمد حسن خان فرزند سردار خان -
 محمد يوسف خان برادر محمد حسن خان -
 محمد امين خان پسر محصل خان -

 
و همچنان من مي توانستم شخصيت روحاني، شيرين جان را كه در     

زندگي داشت، به فون هيتينگ معرفي كنم و با ساير  چار باغ صفا
كساني كه به من وفادار بودند و حاال دقيق نام هاي شان به خاطرم 

 . نيست
 :سؤال

آيا شما در مورد صفات و آدرس هاي اين اشخاص با فون هيتينگ     
 هم صحبت نموديد و وعدة برقراري ارتباط را با آن ها داديد؟

 :جواب
و واليات، بيشتر براي فون هيتينگ معلوماتي ارائه ننمودم  به جز نام    

بر عالوه، در . و هم چنان حرفي پيرامون صفات آن ها هم به ميان نيامد
در آن . بارة تأمين ارتباط با اين اشخاص نيز وعده اي صورت نگرفت

وقت اين موضوع كامالً مفهومي نداشت، زيرا تا آمادگي قيام در 
 . به تأمين ارتباط با اشخاص مورد نظر ديده نمي شدافغانستان، ضرورت 

بايد گفت كه برقراري ارتباط قبل از وقت، احتمال ناكامي قيام را     
 . بيشتر مي كرد
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 :سؤال
براي هيئت مستنطق اطالعاتي در اختيار است كه شما با فون     

ه هيتينگ در مورد برقراري ارتباط با سران قبايل وعده نموده ايد و شبك
چرا . هاي جاسوسي آلمان تدابير مشخص در زمينه اتخاذ نموده بودند

 شما در اين سؤال خاموش مي گذريد؟
 :جواب

من هر آنچه واقعيت است، بيان مي كنم و چيزي را پنهان نمي     
هيچ گونه وعده اي در رابطه به برقراري ارتباط با سران قبايل به . نمايم

طر دارم كه در جريان صحبت با من، به خا. فون هيتينگ نداده بودم
. فون هيتينگ بعضي يادداشت ها را پيش خود در روي كاغذ مي گرفت

احتمال دارد كه وي نام افراد را نوشته و بعداً به ارگان هاي جاسوسي، 
اما براي من هيچ چيزي در اين رابطه . براي تأمين ارتباط داده باشد

 . معلوم نيست
 :سؤال

 ون هيتنيگ با كدام نتيجه گيري پايان گرفت؟صحبت شما با ف    
 :جواب

در پايان مذاكره، من به فون هيتينگ عالقمندي سفر خود را به     
وي اصوالً با اين تقاضاي من مخالفت . ماسكو، غرض مذاكره ابراز داشتم

نكرد و برايم اعالم داشت كه سفر شما بعد از مذاكرات درين موضوع، 
با فون . شوروي با حكومتش عملي مي گردد پس از صحبت سفير اتحاد

هيتنيگ وعده نمودند كه بعد از حصول توافق حكومت اتحاد شوروي، 
 . دوباره مالقات نمايند
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در ختم صحبت به اطالع فون هيتينگ رساندم كه مي خواهم در     
اين نزديكي ها به ايتاليا بروم تا موضوع را با امان اهللا خان در ميان 

 .بگذارم
 :لسؤا
 آيا مالقات شما با امان اهللا خان صورت گرفت؟    

 :جواب
قبل از آن كه با امان اهللا خان مالقات داير شود، من به سفارت اتحاد     

شوروي در برلين مراجعه نمودم تا شخصاً با وي مسايل را توضيح بدهم 
 . و تقاضاي اجازة سفر را به اتحاد شوروي غرض مذاكره به دست آوردم

 :سؤال
 آيا براي اين مرام، از فون هيتينگ يا كدام كس ديگر اجازه گرفتيد؟    

 :جواب
اجازة مراجعه به سفارت اتحاد شوروي را از فون هيتينگ و ! نخير    

كدام شخص ديگري بدست نياوردم و آن را به ابتكار خود عملي كردم و 
. شدمغايب از انظار آلمان ها، با حكومت اتحاد شوروي داخل مذاكره 

من به اين باور بودم كه پيروزي چنين يك امري، محض از طريق اتحاد 
من با اتحاد شوروي در زمان شورش بچة سقأ در . شوروي ممكن است

ارتباط داشتم، مي توانم كامالً به توافق برسم و آمادگي  1929سال 
شوروي براي كودتا همسو به آلمان كه با افغانستان داراي سرحد 

 . باشد، با آن ها تأمين نمايممشتركي نمي 
اگر اشتباه نكرده باشم، پس از صحبت با فون هيتينگ، در عين روز     

در اتاق انتظار سه كارمند . به سفارت اتحاد شوروي مراجعه نمودم
با . سفارت، كه يكي خود را مستشار سفارت معرفي كرد، مرا پذيرفتند



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

١٢٩ 
 

ناخت هاي شخصي كه با روشني انداختن به سوابق خود و در أتكا به ش
بعضي از رهبران اتحاد شوروي داشتم، از آرزوي خود آن ها را مطلع 
ساختم كه ميخواهم با سفير مالقات نمايم و اجازة سفر خود را به 
ماسكو براي مذاكره دريافت نمايم كه هدف آن مذاكره روي تغيير نظام 

 . موجود دولتي در افغانستان بود
ه مذاكراتي كه قبالً بين من و نمايندة اتحاد من در اين موضوع ب    

در پاسخ به . شوروي ليتوين و سوريس صورت گرفته بود، اشاره نمودم
من اطالع دادند كه تقاضاي شما به ماسكو خبر داده شد و هر زماني كه 

 . پاسخ دريافت نموديم، شما را در جريان قرار مي دهيم
 :سؤال

اصلي خود با آلمان ها ادامه مي شما به پرده پوشي روي روابط     
در باال شهادت . دهيد و خود را در ضد و نقيض ها گمراه مي سازيد

داديد كه نيت داشتيد در سفارت اتحاد شوروي روي مذاكرات خود با 
آلمان ها حكايه كنيد، اما هدف را از مستشاري كه شما را پذيرفت، 

 .الزم است كه شما راست بگوئيد. پنهان نموديد
 :ابجو
من اين را تأييد مي كنم كه در اثناي پذيرش در سفارت اتحادي     

شوروي، من همه چيز را كامالً برمأل نساختم، زيرا مرا سه مرد ناشناسي 
در سفارت اتحاد شوروي مالقات كردند كه من نسبت به آن ها نگراني 

اده داشتم كه راز مذاكرات مرا افشأ نسازند و در اختيار آلمان ها قرار د
هدف مذاكرة من با سه كارمند سفارت فقط مساعد ساختن . نشود

زمينة مالقاتم با سفير اتحاد شوروي بود كه اجازة سفير ماسكو را براي 
مذاكره با آن عده اشخاص رهبري اتحاد شوروي كه من شناخت دارم، 
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در آن صورت من مي توانستم برنامة تفصيلي خود را . به دست آورم
 . ودتا در افغانستان، صادقانه در ميان بگذارمبراي آمادگي ك

 
 :سؤال

ضعف توضيحات شما در آنجاست كه اگر صادقانه مي خواستيد     
مذاكرات را با اتحاد شوروي انجام دهيد، چرا شما بازي دوگانه را در 
پيش گرفتيد و ارتباط خود را با آلمان ها، از كارمندان سفارت اتحاد 

آيا . ر حالي كه به ارتباط خود ادامه داديدشوروي پنهان كرديد و د
  چنين نيست؟

 :جواب
اتخاذ چنين روش از . صحبت هاي من با واقعيت مطابقت داشت    

طرف من در آن لحظه، از ايجاد مرز مشترك بين جرمني و اتحاد 
شوروي كه از خاك پيشين پولند مي گذشت، و امضاي موافقت نامه در 

ت ويژة دوستي را بازتاب مي داد، ناشي مي ماسكو كه به گمانم مناسبا
ازين رو در راهبرد هاي خود، روي اتحاد شوروي حساب مي . گردد

كردم و نمي توانستم احتمال آن را ناديده بگيرم كه در بارة كودتا در 
افغانستان، حكومت آلمان و اتحاد شوروي همكاري مشترك را مورد 

درين مورد برايم فون هيتينگ  البته طوري كه. توافق قرار نداده باشند
در چنين يك شرايط گنگ، تصميم نداشتم مذاكرات را با . اظهار داشت

آلمان ها برهم بزنم و به خصوص وقتي كه ابتكار از طرف آن ها ناشي 
 . شده باشد

 
 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

١٣١ 
 

 :سؤال
شما هنوز هم صادق نيستيد كه در اين مورد استنطاق باز هم بر مي     

د كه باالخره در عمل شما چه گام هاي را در حاال لطفاً بگوئي. گردد
 جهت تحقق پيشنهاد آلمان ها برداشتيد؟

 
 :جواب

من به كدام اقدامي مبادرت نورزيدم و هم تصميمي در بارة عملي     
نمودن آن نداشتم، تا زماني كه سفر شخصي ام به ماسكو و مذاكرات در 

در برلين رفتم،  بعد از آن كه به سفارت شوروي. آنجا صورت نمي گرفت
با در نظر داشت . با امان اهللا خان در روم، صحبت تليفوني داشتم

گذشت سريع زمان و آرزومندي ها، او را غرض مذاكره به بولزونو 
 . ايتاليا دعوت نمودم –شهرك مرزي آلمان 

در هنگام مالقات ما با امان اهللا خان كه در يكي از هوتل هاي     
در آن جا . روي پيشنهاد آلمان ها بحث نموديم بولزونو صورت گرفت، ما

تصميم گرفتيم كه ما بايد در برنامه هاي بعدي خود، بر اتحاد شوروي 
حساب كنيم و من به هر صورتي كه ممكن باشد، زمينة سفر خود را به 
اتحاد شوروي مساعد سازم و حمايت آن كشور را بدست آورم و طوري 

براز داشتند، يعني تهية سالح و اين همكاري را ا 1929كه در سال 
قطعات خاص عسكري از افغان هاي كه در اتحاد شوروي زندگي 

و متعاقب . داشتند تا به كمك آن ها شهر مزار شريف را تصرف نمود
 . آن، قيام سرتاسري را در افغانستان عليه ظاهر شاه بسيج كرد

كو حاصل در نظر بود زماني كه من موافقة اتحاد شوروي را در ماس    
كنم، امان اهللا خان به تاشكند سفر كند و با اشغال مزار شريف خود را 
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پادشاه افغانستان اعالم نمايد و مردم افغانستان را به قيام دعوت كند و 
 .از آنجا به استقامت كابل با نيرو هاي نظامي مارش نمايد

همچنان ما بدين تصميم شديم كه در صورت حل موفقانة پالن ما     
ر ماسكو، ادامة ارتباط با آلمان ها تا زماني حفظ شود كه حكومت د

ما بايد از هر گونه كمك از طرف . اتحاد شوروي آن را مقدور مي پندارد
آلمان ها، چه در قسمت استادان ويژه و يا افسران مسلكي زير عنوان 
اين كه اين گونه كمك ها موجب عدم رضايت و ناخوشنودي مردم مي 

 . ب نمائيمگردد، اجتنا
من بايد در بارة راه آورد سفر و مذاكرات در ماسكو، به امان اهللا خان     

 . گزارش مي دادم
زماني كه به برلين برگشت كردم، فوراً به سفارت اتحاد شوروي در     

برلين، تماس تليفوني گرفتم و تقاضا نمودم كه در پذيرش سفير و يا 
يجة مذاكرات خود را با امان اهللا مستشار سفارت مرا تنظيم كنند تا نت

. خان با آن ها در ميان بگذارم و اجازة مسافرت به ماسكو را دريابم
ليكن در خالل چند روز برايم پاسخ رد دادند كه سفير ماسكو از 

 . پذيرش معذرت مي خواهد
 :سؤال

 بعد از آن تصميم گرفتيد كه تنها در رابطه با آلمان ها كار كنيد؟    
 :جواب

زيرا به خوبي . بعد از دريافت پاسخ سفارت شوروي، منصرف شدم    
درك مي كردم كه هر پالن آلمان ها بدون سهم گيري اتحاد شوروي، 

به هر حال، در . خصوصيت ماجراجويانه دارد و به ناكامي محكوم است
اثناي كه انتظار پاسخ سفارت اتحاد شوروي را مي كشيدم، فون 
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زارت خارجه خواست و برايم اطالع داد كه هيتينگ مجدداً مرا به و
حكومت اتحاد شوروي رسماً از موافقة عملي نمودن كودتا در افغانستان 

 . به سهم گيري من اطمينان داده است
براي تأييد اظهارات خود، فون هيتينگ تلگرام فون شولن برگ     

سفير آلمان در ماسكو را نشان داد كه او در پذيرش مولوتوف رئيس 
وراي كميسار خلق بود و موافقة او را در رابطه به كمك هاي الزمي ش

مشترك اتحاد شوروي و آلمان براي من و امان اهللا خان به خاطر 
 . تداركات قيام در افغانستان حاصل كرده است

فون هيتينگ گفت كه سفر من در آيندة نزديك به ماسكو صورت     
يندة آن ها به غرض كودتا وي عالوه كرد كه اكنون نما. خواهد گرفت

 . رفته است و سفر من در چند روز نزديك عملي مي شود
با گذشت مدت زماني، فون هيتينگ برايم خبر داد كه از ماسكو     

هدايت داده شده است تا براي مدتي، سفر را به تعويق اندازم زيرا 
. مذاكرات بين حكومات به طول انجاميده و تا كنون ختم نشده است

از مدتي، بنا بر علت نامعلوم، فون هيتنيگ از شعبة شرق وزارت  بعد
مسئلة سفرم به ماسكو و هرگونه مذاكرات . خارجه سبكدوش شد

 . پيرامون كودتا در افغانستان در همين جا بر هم خورد
 :سؤال

به جز فون هيتينگ، ديگر كسي مذاكرات را روي اين مسايل با شما     
 ادامه نداد؟

 :جواب
راستي، زماني كه من به وزارت خارجه نزد فون هيتينگ به ! خيرن    

خاطر تلگرام شولن برگ رفته بودم، او مرا با گابخت معرفي نمود كه من 
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او را پيش از مالقات و بعد از آن هم، نديدم و وظايف و رتبة  او را هم 
با فهم برخوردي كه فون هيتينگ به او داشت، برايم چنين . نمي دانم

پيدا شد كه گابخت كدام موقف عالي تري را اشغال نموده بود و تصور 
 .آن هم رابطه اي با ماسكو در مورد كودتا داشت

 :سؤال
 معرفت شما با گابخت در چه رابطه صورت گرفت؟    

 :جواب
زماني كه داخل دفتر فون هينتيگ . من هم دليل آن را نمي دانم    

صه پيرامون مذاكرات ما شدم، گابخت با من معرفي شد و بسيار خال
ابراز نظر كرد و محتواي تلگرام شولن برگ را تأييد نمود كه مرا به 

و آرزومندي نتايج مثبت سفر را در ماسكو با . ماسكو مي خواست
حكومت اتحاد شوروي برايم نمود و در همين جا معذرت خواسته و از 

 . دفتر خارج شد
رين مشهور برنامة كودتا در من بدين باورم كه گابخت يكي از مبتك    

افغانستان است و با فهم نقش من در آن، به دفتر فون هيتينگ آمد تا 
بيشتر با هيچ يك از آلماني ها، من . با من شخصاً معرفي گردد

 . مذاكراتي را پيش نبرده ام
 

 :سؤال
زماني كه شما با فون هيتينگ و گابخت مالقات داشتيد، آيا آن ها را     

 مذاكرات خود با قونسلگري اتحاد شوروي در جريان قرار داديد؟از نتايج 
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 :جواب

از مالقات در سفارت اتحاد شوروي و تالش براي تأمين ارتباط     
تليفوني، من براي هيچ يك آلماني نه قبالً و نه بعداً، به شمول فون 

 . هيتينگ و گابخت نداده ام
 :سؤال

با اتحاد شوروي در مورد كمك به به كدام آلماني شما از مذاكرات     
 اطالع داده ايد؟ 1929امان اهللا خان در سال 

 :جواب
مذاكرات آن وقته . در اين رابطه با فون هيتينگ صحبت نمودم    

من به آلمان سفر داشتم، مذاكراتي  1929در سال . برايش محرم نبود
 را به شترايزمن و ريختوفن در وزارت خارجة آلمان، پيرامون كمك

به همكاري ايشان مقدار زياد سالح از آلمان خريداري . سالح انجام دادم
از آن زمان به بعد، آلمان ها از مذاكرات و . و به اتحاد شوروي فرستادم

تماس هايم با نمايندگان اتحاد شوروي، پيرامون كمك هاي نظامي به 
اطالع داشتند و هم از خوشبيني هاي  1929امان اهللا خان در سال 

 . رينه ام به اتحاد شوروي باخبر بودنددي
 

 :سؤال
نشان بدهيد كه تحت چه شرايطي آلماني ها كمك ها را براي     

واژگوني ظاهر شاه در افغانستان پيشنهاد نمودند؟ در اين راستا كدام 
 هدفي را آن ها دنبال مي كردند؟
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 :جواب
همه اهداف  برايم روشن بود كه در شرايط موجود، آلماني ها قبل از    

 . خود را دنبال مي كردند، نه منافع من و امان اهللا خان را
ليكن در خالل مذاكرات با من، هرگز كدام پيش شرطي را مطرح     

ممكن به خاطري كه مذاكرات ما خصوصيت مقدماتي را . نساختند
 . داشت و نتايج مشخصي را به بار نياورد

وشته شده و به زبان روسي اين پروتوكول به طور صحيح سخنانم ن    
 . كه برايم قابل فهم بود، خوانده شد

 

 امضاي غالم صديق
 

  4آرشيف مركزي 

                                                           
٤ 
 . ر دست نيستمعلومات د پروفيردر مورد  ـ1

 
از سياست مداران معروف و ديپلومات آلمان بود ) 1873-1956( نايرت كانستاتين فون ـ2

به حيث قونسل آلمان در لندن وظيفه داشت و در جنگ عمومي اول به  1903كه از سال 
 --به حيث سفير  1919حيث سفير آلمان در استانبول ايفاي وظيفه مي نمود و بعد در سال 

 :رقي صفحة گذشتهادامة پاو
به حيث وزير خارجة آلمان  1938الي فبروري  1932مقيم دنمارك گماشته شد و از جون 

آزاد  1954سال زندان محكوم شد ولي در سال  15در دادگاه نورنبرگ به . تعيين شده بود
 .گرديد

 
شامل  1913متولد گرديد و در سال  1886ديپلومات آلمان كه در سال فريس گروب ـ3

در . خدمات مختلفي را در بخش هاي مختلف تبليغاتي انجام داد. ت ديپلوماتيك گرديدخدما
از وزارت خارجه به وزارت حرب آلمان مقرر شد و سال هاي زيادي را در زندان  1944سال 

 . اتحاد شوروي به سر برد
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كه در جنگ جهاني اول همه نقشي در تحريكات قبايل پشتون داشت، در گ تينفون هيـ4
تظار فرصتي بود تا باز شورش قبايل مقيم كوهستانات پشتون را عليه نيرو هاي انگليس در ان

زماني كه جنگ اول جهاني پايان يافت و هنتيگ در چين وظيفة . شبه قارة هند به راه اندازد
باز هم قبايل وزير را كه تحت  1920ديپلوماتيك را پيش مي برد و از همان جا در سال 

 . قرار داشت، آهسته آهسته دوباره سازماندهي مي كرد سلطة انگليس ها
 

ديده  1951ديده به جهان گشود و در سال  1875در سال ليتوينوف مكسيم مكسيموويچ ـ5
از جهان بست و يكي از كادر هاي برجستة حربي و ديپلومات اتحاد شوروي بود و از سال 

 . كميسيون مردم وزارت خارجه را رهبري مي كرد 1930
 

از سال . وفات نمود 1952تولد و در سال  1882در سال سوريتس يكاوف زخاروويچ ـ6
در سفارت اتحاد شوروي در افغانستان وظيفه داشت و نمايندة فوق  1921تا سال  1919

 سفير اتحاد شوروي در  1934تا سال  1923از سال . العادة تركستان و آسياي ميانه بود
 :ادامة پاورقي صفحة گذشته

در . در آلمان به حيث سفير ايفاي وظيفه مي كرد 1937تا سال  1934بود و از سال  تركيه
در فرانسه به حيث سفير وظيفه داشت كه فاشيست ها فرانسه را اشغال كردند و  1937سال 

در برازيل  1947تا سال  1946از سال . سوريتس به وزارت خارجة شوروي مصروف كار شد
 . به تقاعد سوق داده شد 1948ر سال سفير اتحاد شوروي بود ولي د

 
به حيث آمر شعبة سياسي وزارت خارجة جرمني اجراي  1939از سال گابخت تيودر ـ7

 . وظيفه مي كرد و شخص مورد اعتماد روبنتروب وزير خارجه آلمان بود

 
دولتمرد سياسي جرمني بود و رهبري مردم آلمان را ) 1929-1878(شترايزمن گوستاف ـ8

تا  1923به حيث صدراعظم حكومت ائتالفي بود و از سال  1923از سال . شتبه دوش دا
 . به حيث وزير خارجة جرمني اجراي وظيفه نمود 1929سال 

 
پيلوت آلماني بود كه توسط شترايزمن با نمايندة ) 1945-1895(ولفرام فون ريختخوفن ـ9

تقاضاي خريداري عاجل طرف افغان  1929امان اهللا خان به كودتا جذب گرديد كه در سال 
  .طيارات هونكر را نمود و اين تقاضا از طرف حكومت آلمان پذيرفته شد
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سلطنت حبيب اهللا كلكاني، زير عنوان اين كه او  آغازنادر شاه بعد از     
ضد وحشت و جهالت مي جنگد و مي خواهد نظام شاهي مشروطه را 

گذاشته بود و مي خواست  كه اعليحضرت امان اهللا خان اساسات آن را
بعد از برگشت سفر خود از خارج، رسماً آن را عملي سازد، دوباره 
برگرداند، همكاري مردم افغانستان را به خود جلب و به ياري آن ها 
حكومت سقاوي را سقوط داد و باالخره به مددگاري مستقيم دو نفر از 

ي و فرقه مشر خانوادة چرخي به نام هاي نايب ساالر جانباز خان چرخ
و استفاده از نفوذ آن ها حين اقامت خود در  شير محمد خان چرخي

سمت جنوبي كشور و اقامت در چرخ لوگر و در قلعة سپه ساالر غالم 
، شهر كابل را فتح نمود و همة آن )تاالر(حيدر خان چرخي به نام 

تعهداتي را كه با اعليحضرت امان اهللا خان و همكاران نزديك داشت و 
ن اين موضوع را قبالً درين تأليف تذكر داده ام، نقض نمود و خودش م

 . را پادشاه افغانستان اعالن نمود
بعد از اندك مدتي، به انجام برنامه هاي بادارانش آغازيد و آرزو هاي     

مملكت را به قهقرأ سوق داد، در مكاتب را . شوم خود را بر آورده ساخت
روگرام هاي مترقي ده سالة سلطنت به روي دختران بست، بر همه پ

اعليحضرت امان اهللا خان خط بطالن كشيد، معارف را تضعيف نمود، هر 
يك از افراد روشنفكر، صادق و وطنخواه را سر زد و جوانان منور و 
شخصيت هاي فاضل و دانشمند را به زندان ها انداخت و خالصه با ملت 

ميالدي، محمد  1933سال بعد از قتل وي در . افغانستان جفا ها نمود
به قتل هاي . هاشم خان صدراعظم برادر او، دود از دمار مردم كشيد

 . دستجمعي يازيد و گورستان دست جمعي را در مملكت ترويج نمود
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يك عده از جوانان با احساس و متعلمين بي گناه را تا كه توانست     
ي عمري نمود و حلق آويز دار و اعدام نموده و عدة كثير ديگر را زندان

 . بدين وسيله عطش درندگي خود را فرونشاند
مسلماً اين همه نابساماني ها سبب اين شد كه افغانستان به يك     

زندان سياسي تبديل و هرگونه صدا هاي آزادي و آزادي خواهي خفه و 
ملت علي العموم ناراضي گردد و افغانستان استقالل سياسي را از دست 

 . ت استثماري و استعماري دولت برتانيه باشدبدهد و تابع سياس
اين رويداد هاي نامطلوب و اعمال ضد انسان دوستي از يك طرف و     

فضاي اختناق سياسي در كشور از جانب ديگر باعث گرديد كه يك 
فرقه از جوانان با درد و حساس افغان، در داخل مملكت آرام ننشسته، 

ت به سالح برند و دستة ديگر به به صورت افراطي قد علم نمايند و دس
مخالفت هاي سري بپردازند، با اقدامات زير زميني و پخش شب نامه 
هاي ضد دولت و افشاي مرام هاي شوم وي، سعي ورزند تا افكار عامه را 
روشن و مردم را تنوير نمايند كه بيشتر ازين، فريب اين دولت خود 

التـَظلمو و ال (مجيد  كامه را نخورند و به فحواي آية مباركة قرآن
يعني نه بر كس ظلم كنيد و نه بگذاريد بر شما ظلم گردد، ) تُظَلمو

 . نگذارند بيشتر از اين دولت جابر بر خود كامگي هايش ادامه بدهد
همچنان محصليني كه در خارج مملكت بودند و انتظار داشتند بعد     

و آرامي و  از سقوط دولت امير حبيب اهللا كلكاني، دوباره صلح
روشنفكري در مملكت مي آيد و آن ها بعد ا زفراغ تحصيل پس به 
كشور آزاد و مترقي خويش بر مي گردند، ولي به زودي ملتفت گشتند 
كه نادر شاه همه را فريب داده و علي الرغم همه انتظارات ملت و به 
خصوص طبقة جوان و روشنفكران، يك دولت استبدادي و استعماري را 
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گذاري و صداي آزادي و روشنفكري را در گلوي ملت خفه  برنامه
 . ساخت

اين همه اعمال نادرست و جفا كارانة دولت، مسلماً آن عده از رجالي     
را كه براي افغانستان آرزوي هاي مترقي داشتند و بر آورده شدن اين 
آرزو ها را در مملكت، با همكاري صادقانة رفقاي همفكر و هم نظر و با 

ن يك رهبري سالم و غير وابسته و متكي به يك قدرت بيگانه، داشت
آزاد و مستقل مي دانستند و در آن وقت در خارج كشور زندگي مي 
كردند، به شمول اعليحضرت امان اهللا خان، آرام نگذاشته و پيوسته در 

 . فكر سقوط دادن اين دولت و مترصد اوضاع و منتظر فرصت بودند
آلمان كه جنگ دوم جهاني را عليه امپرياليزم  از سوي ديگر، كشور    

به راه انداخته بود، تالش داشت تا گليم امپرياليزم انگليس را در هر 
گوشة دنيا جمع كند و مثلي كه در جنگ اول جهاني، دولت و ملت 
هاي هر كشور را كه تحت الحمايگي و استعمار انگليس را پذيرفته 

انگلستان دعوت مي كرد و به بودند، براي قيام عليه امپراتوري 
افغانستان هم هيأتي را به رياست نيدر ماير نزد امير حبيب اهللا خان 

در جريان جنگ دوم جهاني هم به پيروي از اين مفكوره، در . فرستاد
 . نظر داشت تعاملي را كه از آن ياد كرديم، انجام دهد

ظاهراً از در مورد افغانستان كه بعد از به قدرت رسيدن نادرشاه     
استقالل ارضي هنوز برخوردار بود ولي استقالل سياسي را كه حسب 
موافقت هاي سري او با دولت هند برتانوي از دست داده بود و اين 
موافقت هاي سري بعداً نزد ملت افغانستان افشأ و برمأل و سبب انزجار 
شديد طبقة روشنفكران و شخصيت هاي كه با حصول استقالل ارضي و 

ميالدي آرزو داشتند در پيشبرد و  1919ي افغانستان در سال سياس
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عملي ساختن برنامه هاي انكشافي و مترقي طرح شدة دولت به رهبري 
شاه جوان، اعليحضرت امان اهللا، از هرگونه همكاري و تساعد مضايقه 

 . ننمايند، گرديد
اولين عكس العملي كه درين راستا بعد از وا شدن مشت نادر شاه     

نزد مردم افغانستان و آگاهي مردم راجع به سازش هاي مخفيانة او با 
نمايندگان دولت هند برتانوي، صورت گرفت، از طرف دو شخصيت مهم 

 .و سياسي افغانستان بود
يكي ازين شخصيت ها عبدالهادي خان داوي بود كه از سفارت     

كه از برلين استعفأ نمود و شخصيت ديگري غالم نبي خان چرخي بود 
سفارت تركيه استعفأ و مخالفت خود را با اين سازش هاي سري 

 . نادرشاه علناً ابراز داشت
اعليحضرت امان اهللا خان در يك مقالة كه به روزنامة زميندار به نشر     

 . رسيد، نادر شاه را گماشتة انگليس معرفي نمود
نارضائي  از مطلب دور نرويم كه اين همه اعمال نادر شاه كه موجب    

مردم گرديد و اختناق سياسي را در كشور بار آورد، هستة اصلي و 
اساسي اختالف نظر سياسي بود بين دولت نادر شاه و فرقة روشنفكراني 

 . كه در خارج مملكت زندگي مي كردند
اين طبقه پيوسته درين انديشه بودند كه چگونه و از كدام طريق     

جات دهند و كشور را دوباره به حالت ملت افغانستان را ازين مصيبت ن
 . اصلي آن برگرداند

روي اين اصل، غالم صديق خان چرخي پيشنهاد وزارت خارجة     
كشور آلمان را كه در آن زمان عليه امپرياليزم انگليس داخل كار و زار 
بود و هنوز با اتحاد جماهير شوروي مناسبات دوستانه داشت، پذيرفته و 
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پاسخ هاي او در برابر پرسش هاي هيأت تحقيق  چنانچه در يكي از
روس ها در زندان ماسكو مي خوانيم كه نامبرده اين پيشنهاد وزارت 
خارجة آلمان را در راه تنظيم يك كودتا توسط افغان هاي خارج و 
داخل در افغانستان و سقوط دادن دولت جابر و ديكتاتور نادر شاه را، 

 . ي داندمطابق به آرزو هاي ديرينة خود م
غالم صديق خان چرخي عملي شدن اين كودتا را كه وزارت خارجة     

آلمان در افغانستان در نظر داشت، بدون همكاري و همنوائي اتحاد 
شوروي ناممكن مي پنداشت و ازين لحاظ قصد داشت در صورت 
حصول ويزه به كشور روسيه سفر نموده، از افغان هاي مقيم آسياي 

 1929در ارشدش غالم نبي خان چرخي در سال ميانه، مانند برا
ميالدي، قطعات خاص عسكري را تنظيم نموده و با كمك اتحاد 
شوروي از لحاظ تهية سالح و غيره لوازم عسكري، شهر مزار شريف را 

 . تصرف و از آنجا قيام سرتاسري را در افغانستان به راه اندازد
ود كه زياده روي هاي البته اين پروگرام در زماني گرفته شده ب    

نادرشاه در راه از بين بردن هر گونه نهضت در كشور، كشتار هاي 
شخصيت هاي خبير و آگاه مملكت بدون حكم محاكم عدلي و قواي 
قضائي، خالف هرنوع عرف، اخالق و عنعنات افغاني، به زندان انداختن 

الم هاي بي حساب اشخاص و خانواده ها به اوجش رسيده بود و اخيراً غ
نبي خان چرخي برادر مهتر غالم صديق خان چرخي را كه اختالف نظر 
سياسي خود را با نادر شاه، طوري كه قبالً از آن تذكر رفت، علناً وانمود 
ساخته و در مورد استقرار وي به حيث پادشاه افغانستان و نقض 
تعهدات با اعليحضرت امان اهللا خان و ساير همكاران ، اعتراضات زيادي 

اشت، با فرستادن برادرش شاه ولي خان نزد وي به كشور تركيه و د
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دعوت نمودن او به مراجعت به افغانستان جهت مفاهمه و مذاكره در 
مورد ليدرشپ و أمور ديگر دولت داري در افغانستان، بعد از مدت 
بيست و هفت روز رسيدن او به كابل، از منتهاي حيله و تزوير كار 

ار بي رحمانه و وحشيانه، با ضرب قنداق و ميله گرفته و به صورت بسي
جسد بي جان و به خاك و خون آلود او . هاي تفنگ به شهادت رسانيد

را به اهل خانوادة او تحويل داد و متصالً تمام خانوادة چرخي را، اعم از 
پير و جوان، زن ها، دختران جوان و خردسال، پسران كوچك و اطفال 

 . صغير به زندان ها انداخت
همچنان چند ماه بعد از اين فاجعه، جنرال غالم جيالني خان     

چرخي برادر ديگر غالم صديق خان چرخي را با يك عده از شخصيت 
هاي نامور و محبوب ديگر كشور، مانند محمد ولي خان نايب السلطنة 

، محمد شير محمد خان چرخياعليحضرت امان اهللا خان، فرقه مشر 
شي اعليحضرت امان اهللا خان، فقير جان رئيس مهدي خان چنداولي من

جنگالت و خواجه هدايت اهللا خان را بدون احكام قوأ قضائي و علي 
 . الرغم همه موازين انساني، به دار آويخت و به شهادت رسانيد

اين همه اخبار ناگوار و واژگوني هاي كه در افغانستان به وقوع مي     
آلمان براي غالم صديق خان مي پيوست، از طرف وزارت خارجة كشور 

رسيد و سبب تشويش بيشتر، اذيت و رنج هاي روحي اعليحضرت امان 
 . اهللا خان و ساير افغان هاي خارج كشور مي گرديد

باقي جريان پالن گذاري كودتا را در اوراق تحقيق كه از كتاب     
، ، نوشتة تيخانوف نويسندة روسي اقتبال گرديده)جنگ افغاني استالين(

 . مي خوانيم
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متأسفانه كه در اثر شكست كشور هاي محور درين جنگ، كشور آلمان 
به دست متحدين افتاد و همة اين برنامه ريزي ها جامة عمل پوشيده 
نتوانست و ملت افغانستان، به خصوص طبقة جوان با يك دولت دست 

 . نشانده براي مدت چهل، چهل و پنج سال دست به گريبان ماند
ر آن وقت با برادرانم عبدالغفار صديق و غالم دستگير صديق و من د    

پسر عمويم عبدالعظيم جان با ساير زندانيان سياسي، هنوز در زندان 
 . قلعة جديد دهمزنگ و به سن بيست سالگي رسيده بودم

اين كه چرا برادران چرخي و يك عدة زيادي از روشنفكران در     
ان اهللا خان دوباره به افغانستان كشور، آرزو داشتند اعليحضرت ام

برگردانده شود و زعامت دولت را در دست گيرد، بايد متذكر شد كه دو 
 :حركت درين مطلب نهفته بود

 :اول
برادران چرخي و شخصيت هاي آگاه مملكت، خود از طرفداران و     

 .هواخواهان سيستم مشروطيت و يك ليدرشپ مشروطه در كشور بودند
 :دوم
هبري اعليحضرت امان اهللا خان كه شخصاً رياست جنبش دوم به ر    

مشروطيت را هم داشت و از طرز دولت داري اسالف خود دل خوش 
نداشت و جواناني را كه در اطراف او جمع بودند، در راه پيشبرد اين 
هدف تشويق و تقويه مي نمود و آن شخصيت هاي را كه در جنبش 

رت پدرش امير حبيب اهللا خان مشروطيت اول شامل ولي در عهد اما
شهيد به زندان بودند، از حبس رها و به حلقة خود جذب نمود، مي 
توانستند با حسن تفاهم و تساعد دست به هم داده براي ملت ستم 
ديده و كشور پس ماندة خود، از كاروان ممالك پيشرفتة جهان، مصدر 
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ادي و معنوي كار هاي نيكو و پسنديده گردند و مردم خود را از فقر م
 . حتي المقدور نجات دهند

اعليحضرت امان اهللا خان كه در ساليان اول سلطنت خود با حصول     
استقالل و تماميت خاك افغانستان و سياست داخلي و خارجي آن از 
دولت استعماري انگليس، داشت برنامه هاي مترقي و روشنفكري را در 

تماد عامه قرار گرفت و به كشور پياده نمايد، عميقاً طرف توجه و اع
خصوص نزد طبقة آگاه و جوانان و طالب معارف محبوبيت سرشاري را 

 .بدست آورد
چنانچه مرحوم سيد قاسم خان رشتيا در كتاب خاطرات سياسي     

 :خود مي نويسد كه
 

من متعلم مكتب حبيبيه بودم و اعليحضرت امان اهللا خان با هيأت     
رفته بود، طالب معارف همه به صورت دست معيتي خود به سفر اروپا 

جمعي نامه هاي مي نوشتند و به اعليحضرت موصوف به اروپا مي 
فرستاند و هريك از خود احساساتي نشان مي دادند و مفارقت زعيم 
ملي خود را تحمل ناپذير وانمود و برگشت ايشان را به كشور هرچه 

 . زودتر آرزو مي كردند
ات، خوب به ياد دارم كه يك قسمت از من هم از فرط احساس    

اعضاي بدن خود را با چاقو بريدم و با خوني كه از آنجا تراوش مي 
نمود، به پادشاه محبوب خود نامة نوشتم و بدان وسيله آرزو هاي 

 . مكنونات قلبي خود را تبارز دادم
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اصل عبارات و مضموني كه مرحوم رشتيا نوشته بود، لفظاً به يادم     
ولي مفهوم آن همين بود كه براي مزيد معلومات خوانندة عزيز  نيست

 . درين تأليف تذكر داده شد
در مورد سقوط سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان كه چه عواملي     

داشت و چه دسايسي از خارج و داخل كشور درين راستا به كار رفت، 
هر  اين مطلب به كرات و مرات گفته شده و. بيشتر صحبت نمي كنم

يك از مؤرخين ما به نحوي در آن باره روشني انداخته اند و درين 
تأليف هم تا جائي كه اسناد و مؤخذ ها به دست آمده و از بزرگان و ارد 
در موضوع شنيده شده، حتي الوسع، با كمال امانت داري و اداي فريضة 
تحقيق و جستجو، يك سلسله معلومات مطلوب ارائه گرديده است ولي 

صوص شخص اعليحضرت امان اهللا خان، چنانچه در كتاب هاي در خ
افغانستان در پنج قرن «از مرحوم غبار، » تاريخافغانستان در مسير «

از مرحوم » جنبش مشروطيت در افغانستان«از مرحوم فرهنگ، » اخير
مرحوم رشتيا و امثالهم مي خوانيم، به » خاطرات سياسي«حبيبي، 

موصوف، با وجود آن كه در بعضي از  خوبي مي دانيم كه اعليحضرت
موارد از شتاب زدگي ها كار گرفته و به عقيدة برخي از متفكرين، 
مرتكب سهو و اشتباهاتي گرديده است، ولي با آن هم طوري كه در 
زمان سلطنت خود از محبوبيت ملت برخوردار بود، در وقت مفارقت و 

ير متحجر و دوري از كشور نيز نزد طبقة جوان و بزرگ ساالن غ
روشنفكران مردم ما در داخل و خارج مملكت، واجد اعتبار و ظرفيت 

و به خصوص وقتي كه وي مملكت را ترك كرد و جانشين . رهبري بود
او حبيب اهللا كلكاني چندي زمام قدرت را گرفت و ابر هاي تاريك جهل 
و عقب گرائي فضاي كشور را پوشانيد و بعد از آن نادر شاه به قدرت 
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يد و در جريان تقريباً چهار سال سلطنت مطلق العنان و ديكتاتوري رس
خود به قلع و قمع شخصيت هاي كه با استعمار انگليس مخالف بودند و 
مردماني كه با شخص او اختالف نظر سياسي داشتند، پرداخت وعقده 
هاي شخصي اش را بر آورده ساخت و مكاتب را به روي دختران بست 

م و ستمديدة كشور جفا ها نمود، مقام اعليحضرت و در حق ملت مظلو
امان اهللا خان نزد ملت باالتر رفت و آرزو داشتند هرچه زودتر دولت 
خود كامة نادرشاه سرنگون و اعليحضرت امان اهللا خان دوباره به كشور 
برگردد و زمام زعامت را در دست گيرد تا مردم به قول معروف، چندي 

  .نفس راحت كشيده بتوانند
همچنان گروه زندانيان سياسي كه حتي األمكان از آن ها درين     

رساله ذكر گرديده است، همه و همه بر عقيدة خود پا برجا و استوار 
بودند و رستگاري ملت و مملكت را در زعامت شخصي انتظار داشتند 
. كه افكار مترقي داشته باشد و درد هاي مردم را احساس كرده بتواند

ه برآورده شدن اين آرزو، هرگونه شكنجه و رنج ها را پذيرفته آنها در را
بودند و در مقابل هرگونه خشونت و وحشت دژخيمان زندان، ايستادگي 

 . و مقاومت از خود نشان مي دادند و تغيير عقيده و مفكوره نمي كردند
جناب مرحوم عبدالحي خان حبيبي كه در پهلوي ديگر دست آورد     

مان اهللا خان در دورة سلطنت ده سالة او، تمام هاي اعليحضرت ا
تندروي ها، شتاب زدگي ها و اشتباهات وي را نيز از قول اعضاي 

» جنبش مشروطيت در افغانستان«مشروطيت دوم با تفصيل در كتاب 
به رشتة تحرير در آورده است و در ضمن اين كه آن را عواملي مي داند 

اخلي و خارجي مساعد ساخته و كه آن عوامل زمينه را براي دسايس د
همه با هم موجب سقوط سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان گرديد، ولي 
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در نتيجه از قضاوت منصفانه اغماض كرده نتوانسته، يكي از چشم ديد 
هاي خود را به صورت حقيقي آن تحرير و بسيار واقع بينانه در آن 

 . مورد ابراز نظر فرموده است
پايان گفتار شهيد عبدالرحمن لودين كه يك عضؤ مرحوم حبيبي در     

مهم مشروطيت به حساب مي رفت و يك جوان با درد و با احساس 
ملي و شخصيت دانشمندي بود و در وقت سلطنت نادرشاه به شهادت 

 :رسيد، مي گويد
 

لودين گاهي كه لب به شكايت مي گشود و از واژگوني اوضاع رنج «    
 :مي ديد، با خود مي گفت

 ديده در خون جگر زد غوطه
 باد لعنت به چنين مشروطه

« 
 :به ادامة اين سخن، مرحوم حبيبي مي افزايد

 

اين بود نمونة آنچه در نواقص رژيم اماني و فراورده هاي تحريك «    
مشروطيت دوم، به استناد قانون اساسي اول و اقوال خود اعضاي فكور 

 . آن جمعيت نوشتيم
سطور، دورة اماني را از اوايل تا اواخر آن درك چون نويسندة اين     

كرده و ديده ام و به رجال آن دوره، معاصر و ناظر احوال و اقوال آن ها 
 :بوده ام، بايد در پايان اين مبحث به حيث يك مشاهد بي طرف بنويسم

اعضاي مهم در صف اول و ديگر صفوف پائين مشروطيت دوم، تا     
به دست نگرفته بودند، مساعي آن ها در خور  وقتي كه اقتدار سياسي را

قدرداني بود و قرباني هاي ايشان مشكور است، زيرا منجر به تبديل 
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رژيم كهن و فرسوده و بنيانگذاري افغانستان نوين بود و در نتيجة 
مساعي ايشان، طوري كه در سابق گفتيم، ده مبدأ حيات جديد به 

انستان فراموش شدني نيست و افغ تاريخدست آمد و يا آغاز شد كه در 
اين  تاريخده سال دورة اماني، روي هم رفته، ايام ميمون و نيك 

مملكت شمرده مي شود كه مسئول سؤ عاقبت آن، عوامل مغرض 
 . خارجي و داخلي است

اما شخص شاه مرحوم، آزادي بخش اين مملكت، امان اهللا خان     
دل و خير خواه هم يك جوان مخلص و نيك ) عليه الرحمه(غازي 

افغانستان بود كه عشقي به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن 
و بنيان گذاري ده مبدأ مذكور، توجه و سعي و تالش او دخيل بود و بنا 

افغانستان او را به نيكي ياد دارند زيرا اعمال نيكش بر سهو  تاريخبرين، 
 ». ها مي چربيد

 

 :حبيبي مي گويد
 

 1308در لشكر كشي بهار : نويسندة اين سطور است از مشاهدات«    
ش از قندهار به طرف غزني، شخص امان اهللا خان قيادت ده هزار لشكر 

شهد اهللا كه مردم با شاه ارادت داشته . قومي قندهاري و هزاره را داشت
و مي كوشيدند كه او را واپس به تخت شاهي برگردانند ولي در بين 

رخي از عناصر مشكوك با اسناد پوليتيكل مقر و غزني، هنگامي كه ب
ايجنت انگليس دستگير شده و ثابت گرديد كه دست برخي از روحاني 
نمايان داخلي هم در انگيزش و آويزش قبايل دخيل است و مي خواهند 

كار بگيرد و براي اشتعال نايرة ) دراني و غلجائي(از اختالف قبيلوي 
را در ) دراني(ان كشاف فراهي فساد، در حدود بيست تن از طاليه سوار
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منطقه سكونت غلجيان كشته و الش هاي كشتگان را هم دو پله نموده 
و بر پايه هاي كج كردة تليفون انداخته و با خط بد آخوندي بر كاغذكي 

 .)اين مهماني اقوام غلجي براي درانيان و پادشاه است(: نوشته بودند
يع را ديد، قندهاريان را امان اهللا خان مرحوم چون اين منظر فج    

 : بدور خود فراهم آورد و گفت
 

اكنون ثابت شد كه دشمنان اجنبي مي خواهند در بين قبايل ما "    
فساد و جنگ اندازند تا ما بدست خود يكديگر را بكشيم و مسبب اين 
عمل ناجايز من خواهم بود كه براي بازستاني تخت و تاج من، كشت و 

 . خون روي خواهد داد
 ! پس اي مردم عزيز من    
به يقين بدانيد كه من اين مناظر دل شكن جنگ داخلي و قبيلوي     

را تحمل كرده نمي توانم و نمي خواهم شما براي بازگشت تخت و تاج 
پس بايد از بين شما بروم، تا من ! من به چنين كار ها دست يازيد

 . موجب چنين كشتار  و خون ريزي نباشم
عزيزم زنده و افغانستان باقي خواهد ماند، ولي روسياهي شما ملت     

در . ابدي مسئوليت اين هنگامة ناشايست، به نام من ثبت مي شود
حالي كه من از روز اول شاهي خود تعهد سپرده بودم كه براي حفظ 
استقالل و تماميت مملكت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان كار 

 . كنم
 

 ! ببينيد
اين بود كه  تاريخبختي مردم ما در دوره هاي سابق علت بد    

شهزادگان براي بدست آوردن مقام شاهي با همديگر جنگ ها داشته 
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اند و درين بين شما مردم را با يكديگر به جنگ و دشمني ها و عداوت 
 . هاي قبيلوي بر انگيخته اند

من مي خواستم دورة شاهي من چنين نباشد و به جاي اين كه     
م را به جنگ يكديگر سوق دهم، بايد منادي دوستي و وحدت و مرد

 . سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم
چون اكنون مي بينم كه شما به جنگ داخلي قبيلوي گرفتار مي     

آئيد، اينك من مي خواهم ميدان را به مردم افغانستان، اعم از موافقان 
 . و مخالفان خود بگذارم

من مسئوليت جنگ خانگي شما را براي . يگر جور بيائيدشما با همد    
 . بازستاني تخت شاهي به ذمت خود گرفته نمي توانم

يك اودرزادة من در پاره چنار رسيده و ديگر برادر روحاني من در     
ولي من مرد اين كار . همين جا نشسته و جنگ خانگي را در مي دهند

ا همديگر كنار بيائيد، اتفاق نيستم و توصية من به شما اين است كه ب
و وطن خود را به دشمنان خارجي ! استقالل خود را نگهداريد! كنيد

من فردي از شما هستم، اگر شما سعادتمنديد، عين سعادت و ! مسپاريد
ولي اگر چنين به خاك و خون بغلطيد، موجب . مسرت من است

 . بدبختي و مالل دايمي من خواهد بود
 

 جنگ است جنگ تو صلح، صلح تو
 من به قربانت، اين چه نيرنگ است
 ميــــــــــروم، تا تو نشنوي نامم
 اگـــــــر از نام من ترا ننگ است
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 :  شاد روان حبيبي عالوه مي كند كه    
شاه نيكدل، حساس و خيرخواه اين دو بيت واقف الهوري را با سوز     

 !)مان اهللافي ا: (دل، اشك ريزان با صداي گرفته خواند و گفت
 

 :در پايان مرحوم حبيبي اظهار نظر نموده، مي نويسد
 

اين بود داستان اليم خاتمة مشروطيت دوم كه ملت رنج ديدة «    
افغانستان چنين هنگامه هاي محشر آسا را فراوان ديده است، رجال و 
شاهان بهي خواه از بين رفته و سال هاي طوالني، اين مردم به خاك و 

ند، از انكشاف و ترقي بازمانده اند، در سير اجتماعي زيان خون تپيده ا
 ...ديده اند از مصايب آنچه ديده اند... هاي جانكاهي برداشته اند

ولي با وجود جريان هاي تبه كار خارجي و داخلي، هويت ملي و     
 ».استقالل خود را نگهداري كرده اند و براي ادامة حيات ملي تپيده اند

 

 !بلي
 

 ي كنــد زنده تر زندگي راتپش، م
 تپش، مي دهد بال و پر زندگي را

 

اعليحضرت امان اهللا خان بعد از انجام خطابة وداعية خود كه سرشار     
از عشق به افغانستان، وحدت ملي، برادري و برابري ملت افغانستان بود، 
تصميم گرفت از كشور خارج گردد و ميدان را به مردم، اعم از مخالفان 

 .افقان خود، بگذاردو مو
در پايان داستان اختالفات نظر سياسي غالم نبي خان چرخي و     

برادرانش با نادرشاه و اتخاذ موقعيت اپوزيسيون در برابر سياست هاي 
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نادرست دولت داري وي و خانوادة او كه منجر به اين همه خونريزي ها 
ساير جوانان و بربادي ها گرديد، بايد متذكر شد كه خانوادة چرخي و 

داخل حلقة مشروطه خواه، وقتي اراده و مفكورة اصالحي و مترقي، 
آزادي خواهي و تجدد گرائي، آرزو هاي تساوي حقوق مرد و زن و همه 
رعياي كشور، بدون در نظر گرفتن قوم، قبيله، تبار و مذهب، تنوير افكار 

در اثر عامه و هزاران روشنفكري ديگر اعليحضرت امان اهللا خان را كه 
آن مملكت مي توانست از آن برخوردار گردد و ملت راحت و آسايش 
پيدا كرده، با فراغ خاطر در راه تعليم و تربية دختر و پسر شان ساعي و 
كوشان باشند، با عقب گرائي ها و تاريك فكري و برخورد ظالمانة دولت 
نادرشاه مقايسه مي كردند، به هيچ صورت نمي توانستند آن را به 

 . سميت بشناسند و از آن پيروي نمايندر
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 جانباز خان چرخي نايب ساالر
 

جانباز خان چرخي پسر سرانداز خان چرخي و نواسة سمندر خان     
چرخي برادر سپه ساالر غالم حيدر خان چرخي و از قوم يوسف زايي 

 . مي باشد
خيل جانباز خان چرخي به رتبة كرنيلي در اردوي افغاني، در خان     

قريب گرديز اجراي وظيفه مي نمود كه از طرف مردم منگل و 
ميالدي محاصره گرديد و به مشكالت زيادي  1912احمدزايي در سال 

توانست خود را از محاصره نجات بدهد و در جريان همان سال به رتبة 
ميالدي به قومانداني ارگون مقرر  1913برگدي ترفيع نموده و در سال 

ميالدي به حيث قوماندان عسكري قلعة  1917ال سپس در س. گرديد
ميالدي به  1920در سال . كنگ هرات اجراي وظيفه مي نمود
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ميالدي، بار  1925قومانداني عسكري فراه تعيين گرديد و در سال 
 1927ديگر به حيث قوماندان قول اردوي گرديز مقرر شد و در سال 

 . ودميالدي به قومانداني ارگ شاهي احراز موقعيت نم
به حيث قوماندان قول اردوي مركز در شهر كابل  1930در سال     

ميالدي به حيث معين وزارت حربيه  1932گماشته شد و در سال 
 . ترفيعاً تبديل گرديد

بعد از شهادت غالم نبي خان چرخي، با همه اعضاي  1932در سال     
سال سال در زندان ارگ زنداني گرديد و در  15خانواده اش براي 

ميالدي به حالت بسيار خراب، كه دست  1946خورشيدي برابر  1325
و پايش فلج گرديده و صحبت هم كرده نمي توانست، به شفاخانة 
محبس دهمزنگ نقل داده شد و بعد از يكي دو هفته به رحمت حق 

 . پيوست
جنازة ايشان در قرية چرخ و در جوار سپه ساالر غالم حيدر خان     

 . سپرده شدچرخي به خاك 
جانباز خان چرخي يكي از صاحب منصبان اردوي اعليحضرت امان     

جانباز خان چرخي كسي بود كه . اهللا خان و شخص وفادار به ايشان بود
محمد نادر خان و برادرش شاه ولي خان را در وقت اغتشاش حبيب اهللا 

ر خان كلكاني مشهور به بچة سقأ، ياري و معاونت هاي زيادي نموده، د
كار جمع نمودن قوأ و نيروي جنگي، تهية مسكن براي نادر خان و 
برادرانش و مصارف مربوط به اين عمل و طرح نقشة حمله بر كابل، 

، مساعي زيادي را به خرچ رسانيده شير محمد خان چرخيبا  مشتركاً
 . بود
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محمد نادر خان هدفش را پيوسته در ميان مردمي كه به اين منظور     
مع ميگرديدند، بر مأل مي ساخت و مي گفت ما و شما همه گرد هم ج

بايد دست بهم ديگر داده مملكت را از دست شورشيان نجات دهيم و 
 .در راه استقرار سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان مبارزه كنيم

شير محمد خان روي اين اصل جانباز خان چرخي و عموزاده اش     
اعليحضرت امان اهللا خان بودند، كه خود از افسران سر سپردة  چرخي

پيشرفت ها و تعالي أمور مملكت را در ساحات مختلف از يك طرف، و 
روشنفكري و كار هاي مترقي شاه جوان را در هر رشته از جانب ديگر 
 مشاهده ميكردند و آرزو هاي ايشان با اهداف محمد نادر خان كه ظاهراً

خان پيوستند و به اظهار ميداشت، مطابقت داشت، به محمد نادر 
 . اصطالح عوام، كمر او را بستند

جانباز خان چرخي داراي اوصاف صداقت، شجاعت، امانت داري و     
نامبرده قبل از فتح كابل، يك تن از صاحب منصبان . راستكاري بود

اردوي افغانستان به شمار ميرفت و زمانيكه شهر كابل فتح گرديد و 
ارات او و كافة مردم افغانستان، خود را محمد نادر خان علي الرغم انتظ

به حيث پادشاه و صاحب تاج و تخت اعالن نمود، مردمان آگاه مملكت 
از اين عمل وي مأيوس گرديدند و در بين حلقه هاي اصالح طلبان 

 .مشروطه خواه، بد بيني فاحشي عليه محمد نادر خان بوجود آمد
امان اهللا خان به شهر  جانباز خان چرخي در آن زمان كه اعليحضرت    

روم تشريف داشت و غالم نبي خان چرخي سفارت افغاني را در تركيه 
اداره مي كرد، منتظر جريانات بعدي بود كه چه عكس العملي به ميان 

اما محمد نادر خان كه زمام قدرت را بدست داشت، براي . مي آيد
ان چرخي به ايشان در اول رتبة نايب ساالري را اعطأ نمود كه جانباز خ
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و اين . رتبة نايب ساالري به حيث معاون قول اردو عز تقرر حاصل كرد
خود عنوان پدرم غالم صديق خان  1929نوامبر  16مطلب را به نامة 

چرخي كه عهدة سفارت برلين را داشت، با آب و تاب بخصوص خبر 
 . ميدهد

 ولي بعد ها كه صحنة نمايشي محمد نادر خان طور ديگري جلوه    
ميكند و غالم نبي خان چرخي را با تقاضا هاي مكرر و فرستادن 

ولي خان نزد او، به منظور مفاهمه و مذاكره به افغانستان ه برادرش شا
دعوت ميكند و ايشان را بعد از بيست و هفت روز آمدنش به صورت 
بسيار وحشيانه و ظالمانه به شهادت ميرساند، نايب ساالر جانباز خان 

انش محمد عمر خان چرخي و محمد عثمان خان چرخي، چرخي، برادر
پسران جوانش پير محمد خان چرخي و محمد علم خان چرخي و 
دامادش محمد حكيم جان را به زندان ارگ مياندازد كه در نتيجه نايب 
ساالر جانباز خان چرخي و حكيم جان دامادش به زندان ارگ هالك 

از گذشتاندن پانزده سال، بعد مي شوند و باقي برادران و پسران وي بعد 
از ختم جنگ دوم جهاني در اثر فيصلة ملل متحد در مورد ساير 

 . زندانيان سياسي، از حبس رها گرديدند
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 شير محمد خان چرخي فرقه مشر
 

پسر فيض محمد خان چرخي فرزند سمندر خان  شير محمد خان    
 . چرخي از قوم يوسف زايي مي باشد

كسي بود كه نادرشاه و برادرانش را به  ن چرخيشير محمد خا    
معيت پسر عمويش جانباز خان چرخي، در غايلة سقوي ها ياري نموده 
و زمينه را براي آن ها در قرية چرخ، جهت حمله بر كابل مساعد 

 . ساخت
را كه يك جوان خوش سيما و يك افسر با  شير محمد خان چرخي    

رت امان اهللا خان بوده و محمد نادر شجاعت و يكي از وفاداران اعليحض
خان و برادرش شاه ولي خان را در مبارزه عليه حكومت حبيب اهللا خان 
كلكاني ياري نموده و اولين افسري بود كه در جنگ تنگي واغجان لوگر 
لشكر حبيب اهللا كلكاني را شكست داده داخل شهر كابل گرديد و 
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به اعليحضرت امان اهللا خان به تلگراف خانه رفته فتح كابل را  متصالً
به  منصب فرقه مشري اعطأ و بعداً مخابره نموده و متبرك خواند، اوالً

جرم اين كه چرا همچه يك تلگرام را به اعليحضرت امان اهللا خان كه 
در آن وقت به شهر روم پايتخت ايتاليا اقامت داشت، مخابره كرده است، 

سال را در  14، مدت اعدام نمود و محمد اسلم خان چرخي برادرش
 . زندان گذشتاند

از (، در كتاب شير محمد خان چرخيشرح داستان فرقه مشر     
لف، از قول يكي از زندانيان زندان قلعة جديد ؤاثر همين م) خاطراتم

دهمزنگ، به نام فاروق جان تلگرافي كه خود او به جرم اجراي مخابرة 
سال را در  14خان، مدت  اين تلگرام تبريكيه به اعليحضرت امان اهللا

 .ذكر گرديده است زندان گذشتاند، مفصالً
نادر شاه بعد از غصب سلطنت، در اول او را رتبة فرقه مشري اعطا     

نموده، بعداً نامبرده را بعد از شهادت غالم نبي خان چرخي، زنداني و به 
 . شهادت رسانيد

تفنگ و  در فن نشان زدن با شير محمد خان چرخيفرقه مشر     
تفنگچه و نيزه بازي به سواري اسپ كه هدف را با نوك نيزه از زمين 
برميداشتند، مهارت زيادي داشت و اين بازي ها را هميشه تمرين مي 

 .نمود
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شير محمد خان چرخيآرامگاه فرقه مشر   
 اندرابي، شهر كابل
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 فصل هشتم
 

  تن از نخبگان چنداز يادي 
 

 
 

 محمد مهدي خان چنداولي
 

در آصف جان محمد مهدي خان چنداولي مشهور به مهدي جان، پ    
مهدي جان از قوم با . آهنگ، سرمنشي اعليحضرت امان اهللا خان بود

شهامت قزلباش و يك تن از مشروطه خواهان دورة دوم و حلقه هاي 
 . اصالح طلبان به شمار ميرفت

ايشان چندي به حيث مدير عمومي لوازم در وزارت حربيه وظيفه     
اهللا خان احراز موقعيت به سمت منشي اعليحضرت امان  داشت و بعداً
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نموده و تا زماني كه سلطنت اماني سقوط نكرده بود، در آن مقام 
 . مشغول خدمت بود

هنگامي كه اعليحضرت امان اهللا خان افغانستان را ترك و به سوي     
اروپا عزيمت نمود و زمام سلطنت به دست محمد نادر خان افتاد، وي از 

رايش اجازه بدهد كه جهت معالجه محمد نادر خان درخواست نمود تا ب
ولي اين تقاضا از طرف محمد نادر خان رد گرديد و . به خارج سفر نمايد

 . براي ايشان اجازة خارج شدن از مملكت داده نشد
واهان كه يك تن از حلقة اصالح طلبان و هواخ مهدي جان شخصاً    

ر خان را و پابند به تعهداتش بود، محمد ناد اعليحضرت امان اهللا خان
مستحق احراز كرسي سلطنت نمي دانست، مي خواست به بهانة 

 . مريضي از مملكت خارج شود
ولي نادر شاه به پيروي از نيات شومي كه در برابر مهدي جان و     

ساير ذوات وفادار به اعليحضرت امان اهللا خان و طبقة مشروطه خواهان 
برايش اجازة مسافرت و حلقه هاي اصالح طلب داشت، عالوه بر اين كه 

به مجلس اعيان معرفي نمود و  به خارج را نداد، موصوف را سياستاً
مهدي جان علي الرغم همه آرزو هاي خود، براي چندي در آنجا 

 . مشغول وظيفه گرديد
اما ديري نگذشت كه مهدي جان با شهادت نايب ساالر غالم نبي     

رديد و در برج سنبلة لف، به زندان ارگ توقيف گؤخان چرخي، عموي م
عيسوي به معيت جنرال غالم  1933خورشيدي برابر به اگست  1312

لف، محمد ولي خان دروازي نايب ؤجيالني خان چرخي عموي ديگر م
و فقير  شير محمد خانالسلطنة اعليحضرت امان اهللا خان، فرقه مشر 

جان رئيس جنگالت به حكم يك پادشاه سفاك و خود كامه، محمد 
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اه به دار آويخته و به شهادت رسانيده شد و پسران ايشان از نادر ش
 . مكتب اخراج و از فرا گرفتن تعليم و آموختن دروس محروم گرديدند

 
 

 محمد هاشم خان و ميرزا محمد ايوب خان وزير ماليه
 

عدم اعتناي نادرشاه و برادرش محمد هاشم خان به ساير وزرأ، به 
ثالي كه درين مبحث مي توان به برازنده ترين م. همگان هويداست

ميان آورد، موضوع ميرزا محمد ايوب خان وزير ماليه در كابينة محمد 
 :سيد مسعود پوهنيار مي گويد. هاشم خان صدراعظم مي باشد

ميرزا محمد ايوب خان وزير ماليه، در فاتحة ميرزا محمد مهدي جان 
شركت  خسربره اش، كه توسط رژيم نادرشاهي اعدام گرديده بود،

فرداي آن روز كه براي اشتراك در مجلس وزرأ به قصر صدارت . جست
او گفت . رفت، هاشم خان از وي علت اشتراكش را در فاتحه جويا شد

به سبب رابطة خانوادگي درين فاتحه شركت كرده است، زيرا متوفا 
 . برادر خانمش بود

ير محمد هاشم خان در حضور وزراي ديگر، سيلي محكمي بر روي وز
 .ماليه خوابانده و او را در حال از وزارت برطرف نمود
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 محمد ولي خان دروازي
 نايب السلطنة اعليحضرت امان اهللا خان

 
در دفتر ) شيون(سردار محمد رحيم خان ضيائي متخلص به     

خاطراتش كه بسا حقايق در آن باز تاب دارد، وكيل محمد ولي خان و 
 :فصيل مي دهدنقش شخصيت ايشان را چنين ت

محمد ولي خان دروازي از دودمان هاي با فرهنگ بدخشان و از «     
روشن بين و با نفوذ درواز، سرجماعة خان زادگان و ) بزرگان(شاهان 

ملك زادگان در دربار دوران امير حبيب اهللا خان سراج، داماد خالة شاه 
فداران امان اهللا، عضو مخفي سازمان سياسي مشروطه خواهان و از طر

 . آگاه و صديق دولت ملي شاه امان اهللا بود
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محمد ولي خان دروازي از همان فرداي قتل مرموز امير حبيب اهللا     
خان تا پاي دار و آخرين لحظات آگاهانه و پر افتخار خويش، عليه 
گسترش نفوذ موذيانة استعمار بريطانيا و تكيه گاه هاي ارتجاعي محلي 

و پنهان خاندان طالئي، مصاحبين و به ويژه بر آن، عليه توطية آشكار 
ضد نادر خان و ديگر دشمنان آزادي، مشروطيت و ترقي افغانستان 

 ». مستقل، مبارزة پيگير، آگاهانه و استواري را به عمل آورده است
 

در مورد شخصيت جناب محمد ولي خان دروازي نايب السلطنة     
اي عام المنفعه، صداقت و دور اعليحضرت امان اهللا خان و كار روائي ه

انديشي ها و همچنان درايت و كارداني هاي ايشان، مورخين فرهيختة 
ما مثل آقاي عبدالحي خان حبيبي، آقاي مير غالم محمد خان غبار، 

قاي سيد قاسم خان رشتيا، آقاي مير محمد صديق خان فرهنگ و آ
شاه (وم به آقاي دكتور عنايت اهللا خان شهراني در كتاب موس اخيراً

شرح و ) محمد ولي خان دروازي وكيل اعليحضرت امان اهللا خان غازي
بسط مفصلي تحرير و روشني هاي زيادي انداخته اند كه گمان ميكنم 

 . هر فرد كتاب خوان مردم ما از آن آگاهي تمام حاصل نموده اند
آقاي دكتور شهراني در اين كتاب بر عالوة شرح حال و بيوگرافي،     

يت، مأموريت هاي مهم، انجام وظايف و مفكورة عالي ميهن و شخص
نخبگان كشور،  تاريخمردم دوستي آن عالي مقام، به استناد كتب 

تفصيل داده، يك سلسله فرامين اعليحضرت امان اهللا خان را در رشته 
هاي مختلف كار داري و وظايف محوله و همچنان يك تعداد تصاوير 

زمان و مكان متنوع جمع آوري و به نشر جناب محمد ولي خان را در 
 . سپرده است كه از هر نگاه در خور ستايش و تقدير مي باشد
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كتاب سفر هاي  232جناب عزيز الدين پوپلزائي در صفحة     
اعليحضرت امان اهللا خان، در مورد تمديد وكالت محمد ولي خان مي 

 :نويسد كه
 

ن اهللا خان غازي، در مدت هشت ماه مسافرت اعليحضرت اما«     
محمد ولي خان ولد ابوالفيض خان ولد ترك خان دروازي وكيل مقام 

پادشاه غازي حيني كه وارد كابل نيز شد، دورة وكالت او . سلطنت بود
را تمديد فرمود و براي اين كه اين مطلب ذهن نشين وكالي ملت 

شمسي، در چهارمين انعقاد لويه  1307سنبله  13گردد، روز جمعه 
وكيل دايم من عزيزم محمد ولي ": گه در پغمان، ضمن بحث فرمودجر

به أمور  من خودم دائماً. خان است كه من از ايشان خيلي ممنون هستم
در مواقعي كه من به . كار ميكنم و باقي كار ها را وكيل من خواهد كرد

كابينه . اطراف مملكت بروم، نيز وكيل من محمد ولي خان خواهد بود
 » ".باقي است به حال خود

 

همچو يك شخصيتي را كه براي  1929نادر شاه باالخره در زمستان     
تحكيم استقالل كشور خدمات سياسي زيادي انجام داده بود، محبوس 
و با جنرال محمود سامي كه معلم تعليمات نظامي اعليحضرت امان اهللا 

 . خان بود، يكجا به محاكمه كشيد
مردم يك محكمة مضحك، عاري  ربي به نظاين محاكمة كذائي و قال    

از حقيقت، دسيسه چيني ها و غير قابل قبول جلوه نموده و اسباب 
 . بيشتر عدم اعتماد و نفرت ملت بر حكومت گرديد

جريان اين محاكمة قالبي كه در آن جناب محمد ولي خان به     
هشت سال حبس و جنرال محمود سامي به اعدام محكوم گرديدند، در 
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رسالة به نام محاكمة خائنين ملي به نشر رسيد كه باز هم مردم آن  يك
را نپذيرفته و همة اين گزارش ها و فيصله ها را زادة عقدة شخصي نادر 

 . شاه تعبير كردند
كتاب  31سطر  422جناب مير محمد صديق فرهنگ در صفحة     

 :چنين مي نويسد) افغانستان در پنج قرن اخير(
 

جاطلبي منوط را كه شايد هوس پادشاهي هم جزء آن  نادر شاه«     
بود، از جدش سلطان محمد خان به ميراث گرفته و سياست مبني بر 
مكر و حيله را در دبستان درباري كه در آن خدمت مي كرد، آموخته 

 ».بود
 

كتاب مذكور، يك سلسله كار هاي  7سطر  423همچنان در صفحة     
قيم اجرأ مي كرد، مورد بر رسي قرار موصوف را كه به گونة غير مست

 :داده، تذكر مي دهد كه
نادر شاه در آغاز پادشاهي اش حبيب اهللا كلكاني را با قيد سوگند «     

او را به ادعاي تقاضاي مردم محكوم به  به تسليم وادار ساخت اما بعداً
 . اعدام نمود

به بهانة ترميم  كتيبة منار استقالل را كه به نام امان اهللا شاه بود،    
هنگامي كه . تبديل كرد و نام خود را جانشين نام شاه سابق نمود

خواست نام امان اهللا شاه را از باالي ليسه هاي امانيه و اماني بردارد، 
چنان ترتيب گرفت كه اين موضوع از طرف متعلمان مكاتب مذكور 

 . پيشنهاد شود و آنها را به اين كار وادار ساخت
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ي انگلستان را در وقت آن پنهان كرد و فقط هنگامي ظاهر كمك مال    
ساخت كه موضوع در افواه افتاده و بدگماني در برابر حكومت توليد 

 . كرده بود
محمد ولي خان را به وسيلة شهود ساختگي به جرم خيانت به امان اهللا 
شاه محكوم ساخت و چون امان اهللا شاه توسط تلگراف به برائت او 

 ». از ارائة تلگراف او به محكمه خود داري كرد شهادت داد،
 

در اينجا جا دارد صادقانه بنويسم كه من، نگارندة اين سطور، در     
بعد از سي سال عمر خود، زماني كه براي اولين بار با پدرم  1962سال 

غالم صديق خان چرخي در برلين افتخار ديدار را پيدا كردم، كاپي 
نگ از آن نام برده، در جملة ساير مكاتبات تلگرامي را كه آقاي فره

عنوان پدرم كه اكثر آن پوسيده  نادرشاه و باقي اراكين دولت آن وقت،
 . ده بود، به چشم خود مشاهده نمودم و مطالعه كردمش

تا جائيكه حافظه كار ميدهد و به ياد دارم، مضمون آن به خط دستي 
 :تحرير و ازين قرار بود

 :بعد از عنوان
 

شنيده ام يا طوري كه اطالع گرفته ام دولت امروز شما را به جرم «   
مگر شما هيچ وقت نه به من، نه به . خيانت به من محاكمه ميكند

مملكت و نه به مردم افغانستان خيانت كرده بلكه در همه امور هميشه 
 ».صادق و وفادار بوده ايد

 )اعليحضرت امان اهللا خان(محل امضأ 
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لين باري كه با جناب محمد ولي خان عقده گرفت و در نادر شاه او    
مقابل او بدبين گرديد، موضوع شورشي بود كه در قبيلة منگل و ساير 
قبايل سمت جنوبي مثل احمدزائي، جاجي و سليمان خيل در سال 

 . به وقوع پيوست و تا آخر سال مذكور ادامه يافت 1924
ر به مالي لنگ و مال اين قيام به سركردگي مال عبداهللا مشهو    

عبدالرشيد صورت گرفته و با جمعي از مردمان مذهبي قانون جزأ را كه 
در محاكم به تازگي مورد تطبيق قرار گرفته بود، منافي احكام قرآن 
مجيد دانسته، يك طبقه از مال هاي تندرو مردم را عليه اعليحضرت 

 . دامان اهللا خان و برنامه هاي اصالحات او دعوت مي نمودن
اعليحضرت امان اهللا خان بعد از اين كه از طريق مصالحه توسط     

جمعي از روحانيون به خاموش ساختن اين غايله موفق نشد، نادر شاه را 
كه در آن وقت وظيفة وزارت حربيه را به عهده داشت، مأمور ساخت تا 

 . به دفع شورشيان بپردازد
ان استنكاف كرد و در نتيجه مگر نادر شاه از قيادت قوأ عليه شورشي    

 . از وظيفه وزارت حربيه سبكدوش گرديد
سبكدوشي نادر خان از عهدة وزارت دفاع و مقرري محمد ولي خان     

در عوض نامبرده به حيث وزير دفاع، زماني صورت گرفت كه نادر شاه 
از امان اهللا خان خواست تا دولت از تطبيق قانون جزأ صرف نظر و 

سكري، معروف به هشت نفري در سمت جنوبي را لغو قانون خدمت ع
 . قرار دهد

اعليحضرت امان اهللا خان براي اين كه نمي خواست در يك كشور     
دو قانون را در معرض اجرأ گذاشته به يك قوم از اقوام افغانستان امتياز 
بخصوصي را قايل شود، در برابر پيشنهاد نادر خان گفت، در يك كشور 
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اگر او حاضر نيست براي تطبيق نمودن . ري شده نمي توانددو قانون جا
قوانين نافذ در كشور به سمت جنوبي برود، بايد وظيفه اش را ترك 

 . نمايد و وي چنين كرد
افغانستان در پنج (به گفتة آقاي مير محمد صديق فرهنگ در كتاب     

يز نادر خان اندكي پس از آن در صحبتي كه بين او و همفر) قرن اخير
وزير مختار انگلستان در وزارت مختاري رخ داد، از اصالحات امان اهللا 
خان و روش سياسي او به طور عام انتقاد نموده و ضمن اظهار مخالفت 

و تمايل  5با امير و با همكاران نزديك او چون محمود طرزي و غيره
 . خودش را به أتكاي افغانستان به دوستي برتانيه ابراز داشت

ين ترتيب چندي بعد محمد نادر خان به حيث وزير مختار به به ا    
فرانسه رفت و محمد ولي خان كه به جاي او به وزارت حربيه تعيين 

 .شده بود، در رأس نيروي دولت عليه شورشيان قرار گرفت
اين تعامل در پهلوي ساير حسادت هاي رقابتي باعث عقدة ديگر و     

محمد ولي خان گرديد و وقتي كه حس بدبيني بيشتر نادر خان عليه 
به قدرت رسيد و زمام امور سلطنت را در دست گرفت، در رديف ديگر 

از آنها نام برده شد، همچه يك  روشنفكران مشروطه خواه كه قبالً
شخصيت وطن خواه را به اتهام جرم خيانت به امان اهللا خان در يك 

 . محكمة قالبي محكوم مي نمايد

                                                           
كلمة غيره در نوشتة آقاي فرهنگ نمي باشد ولي كلمة همكاران صيغة جمع است كه از ( ٥

از طرف  "وغيره"آن معلوم ميشود چند تن ديگر هم از همكاران وجود داشته، لهذا كلمة 
 .ؤلفم .) رديدهنويسنده اضافه گ
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ائي و شاهدان دروغين كه در يك رساله جداگانه جريان اين محكمة كذ
طبع و نشر گرديد، بر عالوة اين كه طرف قبول عامه مردم و به خصوص 
قشر روشن فكران ما قرار نگرفت، موجب نفرت و بد بيني بيشتر ملت 

 . عليه دولت خود كامة نادر شاه گرديد
فرهنگ مورخين فرهيختة ما همچو آقاي غبار، آقاي رشتيا، آقاي     

گزارش اين محاكمة مضحك، گفتار رئيس محكمه و اظهارات سخيف و 
عاري از حقيقت شاهدان ساختگي و باالخره فيصلة غير عادالنه و منافي 
شريعت اسالمي و قوانين بين المللي و مخالف همه موازين حقوق بشر 

تقبيح كرده و ذهنيت عام مردم ما را  را كه صورت گرفته بود، شديداً
 . بينانه روشن ساخته اندواقع 

نكتة ديگري كه سبب كينه گرفتن نادر خان در مقابل محمد ولي     
خان گرديد، قضية تحريك مردمان قبايلي واقع در سمت انگليسي خط 
ديورند بود كه نادر خان آنها را عليه مقامات انگليسي تحريك مي كرد و 

انگليس ها، به خاك وقتي كه اين افراد در اثر برخورد مسلحانه از طرف 
افغانستان داخل مي شدند، براي شان پناهندگي ميداد كه اين سياست 

باالخره منجر به توقيف اسلحة افغانستان در هند از  1923در سال 
 . جانب دولت برتانيه گرديد

اعليحضرت امان اهللا خان در اين فرصت تصميم گرفت تا كار سرحد     
ف آن وزارت بود، به وزارت خارجه را از وزارت حربيه كه جزء وظاي

 . انتقال دهد
در اثر اين عمل محمد ولي خان چندين قضية مورد اختالف نظر     

سرحدي را مدبرانه و به شكل دوستانه با وزارت مختاري انگلستان حل 
 . نمود و انگليس ها هم قيود وضع شده را بر اسلحه رفع نمودند
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ور سرحد را از وزارت حربيه به وزارت نادر خان در اول كار انتقال ام    
زماني كه كار وزارت حربيه هم به محمد ولي خان سپرده  خارجه و ثانياً

شد و نادر خان از آن وظيفه سبكدوش گرديد، به نام توهين به شخص 
خود تلقي نموده و در برابر محمد ولي خان عقده گيري و كينه ورزي را 

 . آغاز نمود
افغانستان در (كتاب  414يق فرهنگ در صفحة آقاي مير محمد صد    

 :محمد نادر شاه را چنين تعريف مي كند 13سطر ) پنج قرن اخير
 

محمد نادر شاه هر چند در ظاهر شخص معتدل، متواضع، خود «     
دار و حاكم بر نفس مي نمود، در باطن طبعي سخت گير و كينه جو 

 . داشت
ا ولو كه از روي اختالف عقيده مخالف با رأي، فكر و منافع خود ر    

مي بود، در حكم جنايت و بلكه خيانت مي شمرد و تا از مخالفت كننده 
البته در وقت ضرورت از تأني و . انتقام نمي گرفت، آرام نمي نشست

حوصله هم كار گرفته و مي توانست احساسات خود را از روي مصلحت 
شد، با چنان ولي همينكه ضرورت خود داري رفع مي . پنهان كند

با چنان عجله و شتاب عليه مخالفان اقدام مي  شدت و خشونت و بعضاً
نمود كه دشمنان تازه در برابر خود خلق مي كرد و در افكار عامه اثر 

 ».ناگواري از قساوت قلب خود بجا ميگذاشت
 

ميالدي،  1929خورشيدي برابر به  1308باالخره در زمستان سال     
به حكم يك محكمة قالبي، به دستور و سفارش اين شخصيت برجسته 

نادر شاه، به اتهام خيانت به اعليحضرت امان اهللا خان و تقوية باند 
حبيب اهللا كلكاني به هشت سال حبس محكوم گرديد و شگفت انگيز 
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تر اين است كه شاه محمد ولي خان نايب السلطنة اعليحضرت امان اهللا 
سپري گردد، در ماه سنبله خان را پيش از اينكه مدت هشت سال 

ميالدي به حكم نادر شاه همراه با جنرال  1933خورشيدي،  1312
شير محمد خان غالم جيالني خان چرخي عموي من، فرقه مشر 

، محمد مهدي جان چنداولي منشي اعليحضرت امان اهللا خان، چرخي
خواجه هدايت اهللا خان و فقير محمد خان رئيس جنگالت، وحشيانه به 

 . دار آويختند و به شهادت رسانيدندحلقة 
كليه ما يملك جناب محمد ولي خان ضبط و مصادره و فرزندان     

. محروم ساخته شدند ايشان از مكاتب اخراج و از تعليم و آموزش جبراً
به قول مير غالم محمد غبار، رئيس اين ديوان عالي مصنوعي عبداالحد 

ين و مدعي اثبات جرم خان ماهيار و شخص دوم احمد علي خان لود
مال مير غالم ننگرهاري و از اعضاي عمدة ديوان عالي، علي محمد خان 
بدخشاني وزير معارف آن وقت و ميرزا محمد حسين خان دفتري معين 

 . وزارت ماليه بودند
شهود اثبات جرم عليه محمد ولي خان، مأمورين و اعضاي حكومت     

خواجه : بچة سقأ بودند، از قبيل امير حبيب اهللا خان كلكاني مشهور به
بابو خان كوهدامني وزير داخلة بچة سقأ، عطأ اهللا خان صاحبزاده وزير 
خارجة بچة سقأ، آغا سيد احمد خان رئيس ضراب خانه، سيد آقا خان 
قوماندان كوتوالي، خواجه مير علم خان برادر وزير داخله، ميرزا 

ان و عبدالرحيم خان عبدالقيوم خان مستوفي بچة سقأ، محمد عمر خ
 .كوهدامني
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همچنان يك عده از كاركنان حكومت جديد، جزء شهودي عليه     
محمد ولي خان به شمار ميرفتند كه اسماي آنها را آقاي غبار در كتاب 

 . مفصال معلومات داده است تاريخافغانستان در مسير 
در اينجا الزم و ضروري مي پندارم تا يك تعداد از فرامين     

اعليحضرت امان اهللا خان غازي را كه در رشته هاي مختلف أمور 
مملكت عنواني جناب محمد ولي خان صادر گرديده و هر يك مؤيد 
حسن اعتماد و دوستي اعليحضرت به محمد ولي خان و نشان دهندة 
صداقت، درايت و وفاداري محمد ولي خان نسبت به اعليحضرت امان 

همچنان يكي دو مكتوب نادر شاه، . انماهللا خان مي باشد، به نشر برس
فيض محمد خان ذكريا و برخي ديگر از مأمورين آن زمان را درين 
رساله خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم بدارم تا شما از خالل اين 
فرامين و مكاتيب، مضامين مندرجه، لحن و لهجة نويسنده، مطالب 

، بين صداقت ها و اصلي را بدست آورده، بين محاكمة كذائي و حقيقت
 .حيله ها و ابن الوقت بودن هاي اشخاص قضاوت آزاد كرده بتوانيد
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 فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان عنواني محمد ولي خان 
 در مورد تحسين و تقدير از حسن اجرأت وي و اجازة سفر به اروپا 

 :غرض تداوي به او
520 

 1307عقرب  8
 !محمد ولي خان وزير حربيه   

 

حضور ما از احساسات صميمانه، وطن پرورانه و خدمات برجسته،     
صداقت كارانة كه به هر مأموريت خود به درجة اتم ابراز داشته ايد، فوق 

همه مهمتر ايفاي وظيفة وكالت ماست كه قدم به . العاده رضايت دارم
قدم ما رفتار نموده، أمور مملكت را همچنان كه ما آرزو داشتيم، بهر 

 با اين همه خدمات سنگين متوالي، طبعاً. اداره و اجرأ داشته ايد موقع
الزم بود كه چندي استراحت ميكرديد، ولي تداوي پاي و نيز بعض 
امراض ديگري كه عارض حال شما شده است، استراحت چند وقته 

 . ايجاب مي كند حتماً
چون صحت شما به پيش من خيلي قيمتي و عزيز است، شما را     

خصت مسافرت به اروپا داده، از وظيفة وزارت حربيه سبكدوش جهت ر
البته پس از چند روز استراحت و تهية مسافرت عازم اروپا مي . ميكنم
بعد از . چون معالجة پاي شما بدون اروپا ديگر جا نمي شود. شويد

معاودت به عالوة مهمة كه به شما مفوض خواهد شد، در غياب من شما 
باز تكرار . أمورات را اداره و اجرأ خواهيد نمود بالوكاله از طرف من

 . ميكنم كه از خدمات و صداقت شما رضامند مي باشم
 امان اهللا                
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 اصل فرمان اعليحضرت امان اهللا خان
)برگرفته شده از كتاب شاه محمد وليخان دروازي(  
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فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان جهت وكالت سلطنت عنواني 
 محمد ولي خان

 
 

  1305مورخه هفت عقرب 
 فرمان پادشاهي 

 
 !علي محمد ولي خان وزير حربيهع، ج، ا، ا، جناب ا   

 

عقرب انشأ اهللا تعالي ارادة سفر قندهار را دارم  10به روز سه شنبه     
كه قسمي از زمان اقامتم، مصروف أمورات قندهار و باقي آن به طرز 

عقرب الي  8لهذا از روز يكشنبه . رخصتي قانوني تفريحي خواهد بود
وابسته به حضور من است، يك هفته بعد از عودت حضورم أموراتيكه 

بقسم وكالت موقته بشما مفوض گرديد، امر مي نمايم كه كار هاي 
. وزارت را به روز هاي معينة آن مالحظه نموده، اوامر الزمه ميدهيد

 . به مثل احكام حضورم است أمضاي شما در اجرأت عيناً
 

 امير امان اهللا
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 اصل فرمان اعليحضرت امان اهللا خان

)برگرفته شده از كتاب شاه محمد وليخان دروازي(  
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وق العاده اش محمد نامة اعليحضرت امان اهللا خان عنواني سفير ف
ولي خان در بارة برقراري مناسبات مستقل با كشور بريتانيه و 

 تأكيد روي آزادي و استقالل افغانستان
 

جناب عاليقدر، جاللتمآب جنرال محمد ولي خان سفير فوق العادة     
 !افغانستان در اروپا را واضح خاطر باد

 
ر شعبة ايران و عاليجاهان  صداقت مآبان محمد اسحق خان مدي    

عثماني و عبدالوهاب خان مدير شفره را به صورت قاصد سياسي با آنچه 
آنست  و قطعاً آرزوي دولت عليه ام جداً. از اوراقي كه الزم بود، فرستادم

كه با دوست قديم خود دولت بهية برتانية عظمي مناسبات ودادية 
 . ندمستقالنه داشته، از حسن مجاورت طرفين مستفيد بوده باش

اگر اعضاي دولت بهيه مشاراليها در اين باب آرزومند و راضي بودند،     
شما از صالحيت و مختاريت كافي كه براي مذاكرات سياسيه و عقد 
مناسبات دوليه داريد، مي توانيد كه با دولت مشاراليها داخل هرگونه 
مذاكرات و تعقيد مناسبات گرديده، احوال سياسيه اين دو دوست و 

اية قديم را كه از دير باز مغشوش مانده است، حسن خاتمه همس
 . بخشيد

تقوية افغانستان زير لواي آزادي كامله و استقالل حقيقه اش نه تنها     
براي همسايه گانش موجب خاطر جمعي و آسودگي است بلكه امن 
همة آسيا را تأمين و تضمين مي كند و بدين اساس هاي روشن شما 

ونه مذاكرات را با دولت بهيه برتانيه عظمي حل و مي توانيد همه گ
 . فصل و منتج به يك نتيجة مطلوبة طرفين بسازيد
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  1300اسد  20تحرير يوم جمعه 

باقي صحت و سالمتي شما ها را از خداوند مهربان خود مي خواهم و 
 .در همه أمور خداوند يار و مددگار شما باشد

 
 )امير امان اهللا(                                         
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 نامة نادر خان به محمد ولي خان
 

  1300اسد  20يوم جمعه 
 

 هو اهللا
 

 !مشفق مهربان، قدردان، جناب محمد ولي خان آقا
 

بعد از دعاي طرقي اسالم و پادشاه معظم غازي، مسبوق خاطر آن      
اينجا مهربان ميدارم كه به مدد اهللا تعالي از مرحمت خداوند كريم، در 

از هر باب خيريت كلي حاصل و وجود مبارك پادشاه معظم و باقي 
خدمتگاران دولت را نعمت صحت حاصل است و اين دوستدار معه 
جمله خانه و اوالد صحت داريم و صحتمندي آن برادر مهربان خود را از 

 .خداوند كريم ج هر وقت طالبم
. ارند و واقفمالحمد اهللا خانه و اوالد آن مهربان صحت كلي د    

برخوردار محمد علي جان شكر صحت دارد و در تعليم خود ساعي 
 . است
از زحمات و تكاليف كه آن مهربان براي وطن عزيز خود نموده اند،     

نمي دانم به كدام زبان اعتراف آن را كنم مگر همين قدر مرقوم ميدارم 
ي ضايع شدني كه خدمت هاي برادر مهربان در نزد اهللا ج در دنيا و عقب

خداوند شما را هر وقت معزز و محترم داشته، كامياب و سر افراز . نيست
داخل وطن پاك افغانستان نمايد كه چشم ما براي مالقات آن مهربان 

 . نگران مي باشد
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سالم براي همه بردران مهربان كه همراي آن گرام در خدمت     
 فقط.  مقدس ملت خود مصروف مي باشد، برسانيد

 
 )محمد نادر(                                     
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 نامة نادر خان به اعليحضرت امان اهللا خان
 رياست هيأت تنظيمية قطغن و بدخشان

 
 !حضور مرحمت و عنايت ظهور مبارك اعليحضرت غازي را فدا شوم

 

بعد از ايفاي وظيفة دعا معروض داشته مي شود كه دو قطعه فرمان     
حوت و به قسم  25و  22مان مبارك شاهانه كه از مورخه مرحمت ترج

 28 تاريخشفره به جواب عرايض فدوي بود، به ذريعة سوار چپار به 
حوت شرف ورود فرموده از مضامين هدايات آئينيش دانسته گي حاصل 

بخصوص محمد افضل خان كندكمشر و نفري فوج ملكي، ارشاد . گرديد
 .، رفتن شان معطل باشدگرديده بود كه اگر نرفته باشند

چنانچه از . روانه شده اند فدايت شوم، كندكمشر و نفري مزبور قبالً    
البته به شرف . بحضور مبارك عرض و اطالع دهي شده رفتن شان قبالً

 . مالحظة حضور واصل گرديده باشد
در باب احتياط كاري و خفيه بودن شان، هدايات كافي برايشان داده     

. اطر خطير همايوني از اين رهگذر به كلي مطمئن باشدخ. شده است
اميد است كه كندكمشر و نفري مذكور بر طبق هدايات فدوي رفتار 
كرده خود را خفيه ميدارند و لباس شان هم ملكيست، سند رسمي 

 . شده نمي تواند
باقي سالمتي ذات ستوده صفات ملوكانه را از درگاه اهللا تعالي رجأ و     

 .منياز ميكن
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مكرر عرض ميدارم كه يك مكتوب انور پاشا كه بخط انگريزي     
نوشته، معة چند فقره معلومات كه به تركي تحرير است، ديروز رسيده، 

 فقط. براي استحضار حضور تقديم گرديد
 

 )محمد نادر(                                      
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 اصل نامة نادر خان به اعليحضرت امان اهللا خان
)برگرفته شده از كتاب شاه محمد وليخان دروازي(
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 نامة فيض محمد خان ذكريا به محمد ولي خان
 

 . حضرت مستطاب جاللتمآب اجل وزير مختار صاحب را زاد مجدهم  
 

بعد از اداي مراسم تعظيمات معروض ميدارم كه عنايت نامة صاحب     
شرف ورود ارزاني فرمود، آنچه در خصوص اخبارات و معلوماتي كه به 
كابل فرستاده ام از فدوي شرح اين همه را طلب فرموده اند، مي نويسم 

 . يچ چيزي ننوشته ام كه اهميت بزرگي داشته باشدكه تا كنون ه
با . اگر مي نوشتم، ضرور كاپية آن را بحضور تان ارسال مي نمودم    

اين همه شفرة آخريني كه بواسطة جنرال قونسل هند فرستاده ام، نقل 
بنده نمي خواهم هيچ چيزي را . آن را در پوستة ديگر تقديم مي نمايم

خبر بدهم، چه اينقدر مي دانم كه وقت بدون مصلحت آن مستطاب 
نازك است، پيچيدگي هاي مسايل را بجز اتحاد افكار ديگر هيچ چيزي 

 . حل كرده نمي تواند
درين روز . البته سودا، انديشه و احتياط فقير بآن مخدوم معلوم است    

روز نامه هاي رسمي و . ها احوال خوب است، كار ها خوب دوام دارند
نطق اعليحضرت همايوني كه يك . ي ما رجوع كرده اندغير رسمي بسو

نطق موثري است و از زمان خلفاي عباسيه تا كنون يك صداي با 
فرانسه ) تان(معناي از مشرق، بجز همين نطق شنيده نشده، در اخبار 

 . شايع و طبع كرديم
اگرچه پيسه بسيار از من گرفتند، ليكن براي اشاعة كالم الملوك     

شش هزار فرانك به . يد كه همين قدر مبلغ گرفته مي شودخود ميدان
در جملة آن يك مقالة مرا هم مي نويسند، . رسيد و سند از من گرفتند
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اشاعة نطق اعليحضرت همايوني در كانفرانس جينيوا و مجلس منعقدة 
پاريس و هم محفل اقوام تأثير بزرگي پيدا ميكند و افغانستان عزت و 

 . بات وجود كرده مي توانندشهرت آن خيلي خوب اث
 غالم خودفدايت شوم، يگان چيزي كه بخواهيد شايع كنيد، براي     

هدايات و ارشاد صاحب در . بنويسيد به ترتيب درست شايع ميكنم
حضور معامله كردن با اخبار ها فايدة بسيار بخشيد، ليكن مسئلة مبلغ 

خدا به  بابركات پشتي باني مانند آن ذاتمرا دل گير ساخته، ولي چون 
من داده، انشأاهللا مساعي ما اسباب زحمت ما نخواهد شد، بلكه توقع 

انشأاهللا ترصد كه سهو و صواب مرا هميشه . دارم كه موجب راحت شوند
در . بنويسند تا سهو خود را درست كنم و از صواب خود خوش شوم

 . پوستة ديگر زياد خواهم نوشت
 

 )فيض محمد(
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 ة فيض محمد خان ذكريا به محمد ولي خان دروازياصل نام
 )برگرفته شده از كتاب شاه محمد وليخان دروازي(
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 ة فيض محمد خان ذكريا به محمد ولي خان دروازياصل نام
 )گرفته شده از كتاب شاه محمد وليخان دروازيبر(
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 الر محمود سامي پاشانايب سا
 

نادرشاه به سلسلة كينه توزي هاي كه در مقابل شخصيت هاي     
روشن فكر و حلقة اصالح طلبان داشت، ذواتي كه با اعليحضرت امان 
اهللا خان غازي همكاري صادقانه داشته و در پيشبرد آرزو ها و افكار 

مة آدم مترقي آن شاه جوان صميمانه سهيم و شريك بودند، هم از برنا
 .كشي هاي او در امان نمانده و جان به سالمت نبردند

نايب ساالر محمود سامي پاشا كه صفت استادي اعليحضرت امان     
اهللا خان را در مكتب حربيه داشت، نيز در محكمة كذائي كه در 

ميالدي صورت گرفت و  1929خورشيدي برابر به سال  1308زمستان 
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خيانت به اعليحضرت امان اهللا خان و  محمد ولي خان در آن به اتهام
ملت براي مدت هشت سال حبس محكوم گرديد، در اثر شهادت يك 
تعداد شاهدان جعلي، به اتهام خيانت به ملت، خيانت به اعليحضرت 
امان اهللا خان و خدمت به بچة سقأ، به حكم نادر شاه محكوم به اعدام و 

سياه سنگ كابل  توسط سيد شريف خان كنري سرياور نادر شاه در
 . برده شد و بي رحمانه گلوله باران گرديد

 
 اندكي در بارة نايب ساالر محمود سامي پاشا

 

به قول محمد ماهر سامي پسر نايب ساالر محمود سامي پاشا متكي     
 :به استناد منابع و مواخذ از كتُب ممالك مختلفه و اسناد منتشره

مكتب حربية كشور مصر،  محمود سامي بعد از فراغ تحصيل در    
رهسپار استانبول شده و در قواي مسلح دولت عثماني شامل و در جنگ 
ها عليه روسيه، رومانيا، بلغاريا و اوكرائين اشتراك كرده و پس از اثبات 

مطابق به قانون از ) پاشا(شجاعت به ترفيعات نظامي و همچنان به لقب 
 . مقامات دولت تركيه موفق گرديد

در زمان طوالني كه در كشور تركيه سكونت داشت، به  موصوف    
تحصيل ادبيات لسان تركي و لسان فارسي اشتغال ورزيده و به كمال 
رسيده تا جائيكه در سرودن اشعار و قصايد تركي، فارسي و عربي 

 . صاحب ديوان و آثار گرديد
يه نامبرده در ميدياي روز و كتاب هاي منتشرة آن زمان، عالم گرانما    

كه در افغانستان نشر ) امان التواريخ(لف ؤم. و اديب بزرگ ذكر ميگرديد
مي گرديد، هم از ايشان به نام عالم گران مايه ياد كرده و يكي از اشعار 
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فارسي او را در هنگامي كه خيال رفتن را به كشور هندوستان داشت، 
 . نقل نموده

ربي اشعار بديعي محمود سامي پاشا در زبانهاي فارسي، تركي و ع    
مشاراليه در عين حال . سروده و به زبان فرانسوي تسلط كامل داشت

كه يك صاحب منصب برجستة نظامي بود، كتب درسي مربوط به 
تعليمات نظامي مكتب حربيه را به سوية هر صنف به زبان فارسي 
تأليف و در مطبعة سنگي مكتب موصوف تكثير و بدسترس محصلين 

 . مي سپرد
او در . چنان قسمتي را از زبان تركي به فارسي ترجمه مي كردهم    

تركية عثماني سوابقي داشته و در زمان سلطنت امير حبيب اهللا خان 
شهيد به افغانستان آمد و مكتب حربيه را تأسيس كرد و به تدريس 

 .پرداخت
ميالدي  1904مهاجرت و ورود محمود سامي به افغانستان در سال     
رت امان اهللا خان غازي او را استاد خطاب مي كرد و او اعليحض. بود

اجازه داشت در جلسات مجلس وزرأ اشتراك كند استثناء . 
محمود سامي در همة مسلك هاي عسكري افغانستان كتاب نوشت     

 . و ترجمه كرد
نيازمند آشنا شدن با  در مرحلة خاص كه اردوي افغانستان شديداً    

ي و آموزش مسايلي بود كه در ممالك پيشرفته راه و رسم نوين عسكر
وجود داشت و اردوي افغانستان از آن بيگانه بود، خدمات همه جانبة به 

 . سزائي را انجام داد
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نقل از مضمون منتشره به قلم آقاي سيد مخدوم رهين، در آغاز     
محصل داشت و سپس تعداد  140متعلمين مكتب حربية سراجيه 

 . رسيد نفر 900محصلين به 
اعليحضرت امان اهللا خان و سردار عنايت اهللا خان معين السلطنه از     

 .دورة اول متعلمين مكتب حربيه تحت تدريس محمود سامي بودند
فارغ التحصيالن مكتب حربية سراجيه تا درجة كندكمشر در اردوي     

 . افغانستان حايز مقام مي شدند
ستان، فارغ التحصيالن مكتب حربيه در معركة استرداد استقالل افغان    

در قطعات به حيث صاحب منصب مقام گرفتند و خود محمود سامي به 
حيث قوماندان قول اردوي مركزي موقعيت داشت كه استقالل به زور 

كه نادر خان به غصب  1929ولي در سال . شمشير ملت حاصل گرديد
ك محكمة سلطنت موفق گرديد، به اثر دسيسه و حكم نادر خان در ي

قالبي محكوم به اعدام و امالك بخششي كه اعليحضرت امان اهللا خان 
 . برايش اعطأ كرده بود، مصادره و ضبط گرديد
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 فصل نهم 
 

 رويداد هاي دورة وزارت حربيه و بعداً صدارت 
 شاه محمود خان 

 
 :چشمديد ها و اظهارات محمد ابراهيم خان عفيفي

 

» مختصركي خاطرات«يفي زير عنوان آقاي محمد ابراهيم خان عف    
زماني كه متصدي و مسئول جريدة اتحاد بود، چشمديد خود را از 
اعمال ظالمانه و وحشتناك رؤساي تنظيمية آن وقت شرح مفصلي دارد 

اقتباس و بدسترس » اميد«كه من يك بخش آن را از هفته نامة وزين 
لتي آن دورة خوانندگان عزيز مي گذارم تا از مظالم ارگان هاي دو

استبداد كه يك تن از آنها سردار شاه محمود خان، به حيث رئيس 
 . تنظيمية واليت قطغن نوشته بود، بيشتر آگاهي پيدا كنند

 :آقاي عفيفي مي نويسد
 

نميدانم با تناسب است يا بي تناسب، به هر حال مي نويسم كه     
مختلف مرا موقعي كه متصدي و مسئول جريدة اتحاد بودم، در مواضع 

موسم زمستان بود، . به حضور رئيس هاي تنظيميه احضار مي كردند
چون به اتاق رئيس تنظيميه داخل شدم، وي را زير صندلي نشسته 

 . يافتم
مدتي سپري شد تا اين كه خورد ضابطي وارد شده و به گوش     

هان چرا نه، بيار ": رئيس تنظيميه چيزي گفت، او به صداي بلند گفت
 "ون بياربه در
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خورد ضابط از اتاق خارج شد، لحظه اي چند پس آمد و دو گليم با     
خود آورد، به اتاق فرش كرد، پس رفت و آنگاه ذريعة چند نفر حمال دو 

ما چون ظاهر جوال ها را ديديم، فكر كرديم در . جوال را با خود آورد
 .داخل آن خربوزه است كه براي رئيس صاحب تحفه آورده اند

به اشارة رئيس صاحب جوال ها را خالي كردند، همة آنها كله هاي     
حقيقتاً وحشتزأ بود ديدن همة . انساني بود كه از بدن جدا شده بودند

آن كله هاي انسان و عجيب تر اين كه بعضي را كه دقت كردم، همه 
كوسه و دهن هاي شان باز مانده ولي دندان نداشتند و اكثر اشخاص 

 .دندپير و معمر بو
ميدانيد رئيس صاحب چه گفت؟ جناب فرمود، روزي فرا خواهد     

. رسيد كه اين كله ها را در ديگ جوشانده و شوربايش را بخورانيم
ملتفت شدم كه اين نره غول بي خرد و متعصب، سكندر نامة نظامي را 
خوانده و رفتاري را كه وي با زنگيان در پيش گرفته بود، مي خواهد 

 .تقليد كند
به گمان غالب در مقابل تحويل دادن سر لقي ها جايزه تعيين شده     
كس چه ميداند كه چقدر انسان بي گناه قرباني اين تجارت كثيف . بود

 شده باشند؟
عزيزم شعله در نوشتة خود از اسرائي كه به چاه آب آوردند و از آنجا     

 :به خان آباد فرستادند، ذكر مي كند
 

باز، مدير اتحاد را احضار كردند، درين وقت رئيس  يك مرتبة ديگر    
در برندة ). مراد از شاه محمود خان است(تنظيميه سپه ساالر غازي بود 

عمارت چند ميز و چوكي گذاشته بودند و سپه ساالر از سالون بر آمده 
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آنگاه لستي در جلوش گذاشتند كه در آن اسامي . باالي چوكي نشست
 . اشخاص درج بود

در عقب سرش ايستاده بودم، مي ديدم كه در مقابل اسماي  من    
أمر داد . اين كار مدت زيادي را در بر نگرفت. اشخاص چليپا مي گذارد

و ضابطان يك عده اشخاص را كه شايد بيست نفر بوده باشند و اكثر آن 
به يك زنجير كشيده شده بودند، در مقابلش به فاصلة بيست متر 

ببريد و اعدام شان : بدون هيچ گونه تعللي گفتآنگاه . ايستاد كردند
من فكر كردم كه جايزة كه در مقابل اسم آنها مي گذارد، براي . كنيد

آزادي آنها خواهد بود، اما من غلط كرده بودم، آنها را بردند و اعدام 
 .كردند

خبر اين حادثه و اين اعدام را در جريدة اتحاد به صورت خبر نشر     
ا وقتي كه خوانديم و مي خوانيم و اكنون مي بينيم كه پسان ه. كرديم

را بكلي لغو كرده اند و اين حوادث را  متمدن جزاي اعدامدر دنياي 
آنها مقابل خود قرار مي دهيم، در تحت الشعور خود حكم مي كنيم كه 

واقعاً انسان نبوده و فقط غول انسان نما بودند كه عاطفه و رحم در آنها 
عجيب تر اين بود كه قبل از مراجعت شاه محمود خان، . كشته شده بود

يك شب مهماني بزرگي براي افراد قبايل ترتيب شده بود كه در آن اتن 
 . بزرگي به راه انداختند كه واقعاً ديدني بود

 

 :آقاي عفيفي عالوه مي كند
 

در نوشته هاي شعله يك جاي ديگر از بابه نعلبند ذكري رفته است     
اين بابه نعلبند، دزد و رهزن . همراهان ابراهيم بيگ لقي بودكه از جملة 
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بود و با اغتنام وقت كه امنيت از بين رفته بود، با ابراهيم بيگ يكجا 
 . شده بود

چون ابراهيم بيگ به پار دريا گريخت، بابه نعلبند پس به كوه هاي     
عليه او اين است رفتاري كه . فرخار متواري شد و باالخره او را گرفتند

 :صورت گرفت
روزي باز مرا احضار كردند و هدايت دادند تا به سه راهي بازار خان آباد 
كه گويا قومانداني پوليس هم در آنجا بود، حاضر شويم و تعذيبي را كه 

در آن ميدان تعداد كثيري . در بارة نعلبند اجرأ مي شود، مشاهده كنيم
نداني، دو پاية چوبي به مردم جمع شده بودند و متصل به عمارت قوما

مدت زيادي منقضي شد كه پوليس ها مردي چار . زمين كوفته بودند
 . شانه را كه قوي هيكل بود، به پيش راندند

او را در مقابل پايه ها به زمين نشاندند و هر دو پايش را ذريعة     
و بعد ميخ ) اين مرد نعلبند بود. (ريسمان به چوب ها محكم بستند

آوردند و آن را بين ريسمان هاي كه پاي نعلبند بسته شده هاي چوبي 
به اين ترتيب به انگشتان پاي او فشار وارد مي كردند، . بود، كوبيدند

طوري كه باالخره از انگشتان پاي او خون جاري شد و چنان عذابي مي 
هر دم نصوار مي خواست اما دهانش لعاب . كشيد كه فغانش بلند بود

ر را با دست دهنش بيرون مي كرد و دوباره نصوار پيهم نصوا. نداشت
همة اين جريان را هزاران نفر به تماشا ميديدند و مرا در . مي خواست

باالخره . پهلوي قوماندان جاي داده بودند كه همه چيز را مي ديدم
 . نعلبند دزد را از ميدان تعذيب بردند و در دوره اعدام كردند

: تظاهر وحشت چه فايده؟ به جواب گفتاز قوماندان پرسيدم اين     
 :چطور فايده نيست؟ و ادامه داد
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اين آدم ها صد نفر را هالك كرده و اموال شان را به غارت برده،     
شما چي را . مردم چون تعذيب او را ديدند، تسلي و عبرت مي شوند

ديده ايد؟ در زمان امير عبدالرحمن خان مجرمين را چون حيوان درنده 
ير مي بستند و آب شور مي دادند يا در قفس آهنين مي به زنج

البته ازين عمل كسي حظ نمي برد، به شمول . انداختند تا بميرد
مگر مفسدين و مجرمين عبرت مي گرفتند و ملتفت . پادشاه و امير

باشيد كه مردم به اشاره و كنايه و وعظ و نصيحت و حكايت و طنز 
 . هرگز اصالح نمي شوند

د اين قوماندان به نظر من و هم نشينان، بسيار تفاوت طرز دي    
 » .داشت

 

 :در پايان آقاي عفيفي مي نويسد
 

اين همه يادداشت هاي كه تقديم شد، همه چشمديد هاي خودم     
بوده كه قسم خاطره ها بيان گرديد، به اميد پيروزي علم و دانش بر 

 . جهل و تبعيض
 محمد ابراهيم عفيفي

 1369كابل 
 

اين بود داستان هاي تكان دهندة كه آقاي محمد ابراهيم خان     
عفيفي به گفتة خودش، مختصري از خاطرات و چشم ديد هاي خود و 
از قول آقاي شعله جمشيد كه هردو در ادوار مختلف استبداد، سمت 

را داشتند، خدمت خوانندگان محترم تقديم ) اتحاد(مديريت جريدة 
 . شد
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ه شرح يكي از چشم ديد هاي خودم كه در آن حاال مي پردازم ب    
وقت من در زندان قلعة جديد دهمزنگ با ساير زندانيان سياسي بسر 

 : مي بردم
به صورت مختصر ذكر » از خاطراتم«گرچه اين موضوع را در كتاب     

نموده ام، ولي بي تناسب نمي دانم اگر آن را يك بار ديگر درين رساله 
 .توضيح بدهم

درست به يادم نيست ولي در جريان همين اسارت، در نيمة آن  تاريخ
يك شب زمستاني شور و غوغاي بيشتر در دهليز زندان به گوش مي 
رسيد و زندانيان جوقه جوقه از اتاق هاي شان خارج شدند تا ببينند 

 . اين همه سر و صدا از براي چه مي باشد
ديق و پسر عمويم من و برادرانم عبدالغفار صديق و غالم دستگير ص    

عبدالعظيم جان كه در يك اتاق كوچك جا داشتيم، براي اين كه بدانيم 
ديديم نگهبانان به شمول . باز چه حادثه پيش آمده، از اتاق برون آمديم

باشي ها، داخل هر يك از اتاق ها شده و با يكديگر مي گفتند، درين 
خالصة مطلب اين  .اتاق اين تعداد و در آن اتاق آن تعداد گنجايش دارد

كه بعداً معلوم شد آنها تعداد چهارصد نفر زندانيان جديدي بودند كه 
 . مأمورين زندان مي خواستند براي آنها جاي پيدا كنند

فرداي آن روز فهميديم كه آن چهار صد نفر زنداني را بين محبس     
عمومي دهمزنگ، زندان تعمير جديد و زندان قلعة جديد دهمزنگ 

كردند و به داخل اتاق ها اگر يك وجب جاي خالي هم به  تقسيمات
 . نظر مي خورد، در آنجا آنها را گنجانيدند

اين زندانيان همه تركمن هاي بودند كه قرار گفتة خود شان به     
صورت مهاجر از پار دريا يعني آن طرف درياي آمو به افغانستان 
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وة زبان ازبكي، به آنها بر عال. مهاجرت كرده و پناهندگي مي خواستند
 . زبان هاي فارسي ازبكستاني هم صحبت مي كردند

ديري نگذشت كه يك شب همة افراد را در تاريكي شب جمع كردند     
و زير نام طرفداران لقي ها از زندان هاي دهمزنگ بردند و به قول 

 . معروف، نيست و نابود كردند
ن شب اين چهار صد بعد ها در مورد آنها گفته مي شد كه در هما    

 .نفر مهاجر را تماماً اعدام و به داخل يك گور دسته جمعي دفن كردند
اين عمل خالف همه پرنسيپ هاي حقوق بشر و منافي هرگونه     

مقررات بين المللي و ضد همه احكام و دساتير اسالمي و عنعنات و 
 رسومات افغاني بود كه آن خون خواران قرن بيست در موضوع هجرت و

 . مهاجرين انجام دادند
كساني كه در ديار خودش، زندگاني آنها در معرض خطر و عرصة     

امرار حيات، ديگر براي شان تنگ گرديده مي باشد و براي نجات از اين 
مخاطرات، ترك خانه و آشيانه نموده به ديار ديگري هجرت مي 

بوده و گزينند، حسب مقررات بين المللي و حكم خداوندي، قابل ترحم 
در كشور ديگري كه هجرت مي كنند، به حيث مهاجر شناخته شده و 
براي آنها هر گونه تسهيالتي فراهم مي گردد، نه اين كه به زندگي آنها 

 .خاتمه داده شود
در كشوري كه يك خانوادة مستبد زعامت مردم را در دست ! بلي    

ندان داشته باشد، حكومت آن بر آدم كشي هاي وحشيانه و به ز
انداختن جوانان روشنفكر و خانواده ها، شكنجه ها و خفه نمودن صدا 
هاي برحق رعيت، سلب آزادي انديشه ها، پامال نمودن حقوق مردم، 
شريعت و قانون را زير پا گذاشتن و دهن بستن ها و گلو فشردن هاي 
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ملت، دروغ و گزافه گوئي ها استوار باشد و شاه محمود خان يك عضؤ 
انوادة حكمران، برادر نادر شاه سفاك و عموي ظاهر شاه به برجستة خ

حيث رئيس تنظيميه و در محضر عام و به حضور مأمورين زير دست و 
نمايندگان مطبوعات، يك تعداد زيادي را بدون سوال و جواب و 
محاكمه اعدام مي كند، تصور شده مي تواند كه مأمورين زير دست آن 

اي خوشنودي باداران خود، حفظ مقام دستگاه و سيستم منحط آن، بر
 و منصب دو روزة خود چه بر سر ملت بي وسيله و دردمند مي آورند؟

 

 :سعدي مي گويد
 

 اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي
 بر آورند غالمان او درخت از بيخ
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 سيد محمد اسماعيل بلخيياد آوري از يك قيام به رهبري 
 

خان زوري فتالي زماني كه من با جناب مرحوم خواجه محمد نعيم     
ساير زندانيان سياسي در زندان قلعة جديد دهمزنگ روزشماري مي 
كردم، به حيث قوماندان امنية واليت كابل ايفاي وظيفه مي نمود و روز 
هاي چهارشنبه هفته را وقف اجراي كار هاي محبس عمومي دهمزنگ 

 . مي كرد
تذكره فراغت حاصل مي كرد، ساعات عصر بعد از اين كه از أمور م    

شيخ بهلول ايراني تبار را كه او هم يك تن از زندانيان سياسي بود و در 
در آن مورد تفصيل داده ام، » ازخاطراتم«عين حال طوري كه در كتاب 
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من و برادرانم قوانين و علوم متداوله را از نامبرده مي آموختيم، به 
هلول ايشان را تدريس مديريت محبس احضار مي كرد و جناب شيخ ب

 . مي نمود
وقتي با زندانيان سياسي بعضاً يك چند كلمه صحبت مي كرد، نظر     

اخيراً . به مأمورين سابقه مرد متفكر و درون داري به نظر مي خورد
جناب محمد قوي كوشان، مدير فاضل و دانشمند هفته نامة اميد، يك 

رحوم خواجه محمد سلسله معلوماتي در مورد عالمه بلخي از قول م
) عالمه سيد اسماعيل بلخي(نعيم خان زوري و استاد پنجشيري به نام 

و پروفيسور شاه علي اكبر شهرستاني و در آخر از نبشتة سيده افسانه 
گوشه هاي از زندگي شهيد (اكبرزاده نواسة عالمه بلخي تحت عنوان 

ده اند كه به نشر رساني 734گرد آورده و آن را در شمارة ) عالمه بلخي
بنده با ستايش ازين كار خجستة ايشان، مطالب مندرجه را كماحقه 

 .درينجا به نگارش مي گيرم
 

 :جناب محترم كوشان ميگويد
 

شاد روان خواجه محمد نعيم زوري فتالي مشهور به قوماندان نعيم «    
خان كه همرزم و همسنگر و هم زنجير مرحوم بلخي بود، ايشان را 

 :ده اندچنين معرفي كر
سيد محمد اسماعيل بلخي از سادات حسيني االصل و از باشندگان      

مربوط واليت ) سانچارك(قديم درة خوب هواي بلخاب سنگچارك 
خورشيدي تولد  1299سيد محمد اسماعيل در سال . جوزجان است

پس از . يافت، پدرش سيد محمد، شخص متورع و عالم با عمل بود
مد ابراهيم با خانواده و فرزند كوچكش وفات پسر ارشدش، سيد مح
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سيد اسماعيل به عزم سفر بيت اهللا شريف زاد اهللا تعالي شرفهما، رخت 
سفر بربسته، بعد از تشرف حرمين شريفين و عتبات عاليات، به عزم 

درينجا به توصية . معاودت به وطن، به مشهد مقدس برمي گردد
ه اكنون به مرحلة دوستان يگانه فرزند خود، اسماعيل بلخي را ك

مراهقت رسيده، استعداد سرشار نزديك به نبوغ در او موجود است، 
 . داخل دارالعلوم روضة رضية امام هشتم مي نمايد

قوماندان نعيم خان زوري وفات برادر بزرگ عالمه بلخي را قبل از     
بيان كرده اما نواسة سيد، خانم  1304هجرت پدر و خانواده اش، در 

در سال شمار زندگي پدركالنش، وفات سيد محمد ابراهيم را  اكبر زاده
 .در همين سال درج كرده است

عالمه بلخي در پنج سالگي در حوزة علمية مشهد نزد اساتيذ آن     
زمان حوزه، مثل آيت اهللا ميرزا محمد كفايي، شيخ محمد تقي اديب 

 .نيشاپوري و ديگران، آغاز به تحصيل كرد
گي جهت تبليغ به قفقاز رفت ولي به زودي توسط در پانزده سال    

پوليس شوروي دستگير و زنداني شد و پس از سه شبانه روز به ايران 
 . برگردانده شد

سيد پس از اين برگشت، در اجتماع اعتراض آميز مشهد، در مسجد 
گوهرشاد آن شهر و سخنراني در آن اجتماع، مورد پيگرد و تعقيب 

فت و در خفأ از ايران به وطن فرار كرد و در مأمورين امنيتي قرار گر
 . هرات اقامت گزيد

» زنبيل بلخي و فلسفه االحكام«در همين ايام كتبي تحت عنواين     
در هرات نيز به كسب دانش پرداخت و نزد عالمه شيخ محمد . نوشت

 . طاهر قندهاري به مطالعات و تحقيقات فلسفي و عرفاني پرداخت
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رشيدي، با پدرش از طريق بندر كراچي و بوشهر، خو 1316در سال     
به عراق رفت و با زيارت عتبات عاليات، با علمأ و طلبه هاي حوزة نجف 
ديدار ها بهم رسانيد و سخنراني ها نمود و به حج عمره به مكة مكرمه 

 . مشرف گرديد
در برگشت به هرات به خاطر سابقة سخنراني و شورانيدن مردم در 

مشهد، از طرف حكومت افغانستان تحت نظارت قرار مسجد گوهرشاد 
يافت ولي بعداً آهسته آهسته وارد فعاليت هاي سياسي در داخل كشور 

با همكاري عالمه قندهاري و مير آقا هراتي،  1320در سال . گرديد
در . براي اصالح منبر ها و روضه ها جد و جهد نمود و بعد به كابل آمد

 . رشاد مردم پرداختتكايا و مساجد به دعوت و ا
) حزب ارشاد(فرهنگي را به نام  -تشكيل سياسي 1322در سال     

اساس گذاشت و يكي از همكارانش در زمينه، مرحوم علي اصغر بشير 
 . بود
خواجه محمد نعيم خان زوري ميگويد كه عالمه بلخي در علوم نقلي     

ت هاي به و عقلي سرآمد همدرسان بود و پس از فراغت تحصيل، مسافر
شام، مصر، عراق و حجاز كرده، با اساتيذ و مشاهير مجامع علمي آنجا 

در منابر . سيد در فصاحت و بالغت كم نظير بود. ها از نزديك آشنا شد
. برايش داده بودند) ناطق األسالم(وعظ و موعظه، داد سخن ميداد، لقب 

ن دهمزنگ در مسافرت اخيري كه بعد از كوته قفلي پانزده ساله در زندا
به ايران و عراق نمود و مجامع علمي آن كشور ها استقبال گرمي از وي 
بعمل آوردند، براي استماع سخنراني هايش در كارت هاي رسمي 

معرفي و ) سيد جمال الدين ثاني(مدعوين عالقمند، او را به عنوان 
 ».تشويق مي نمودند كه مردم از درك فيض گفتارش بهرة وافي بگيرند



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٢٠٧ 
 

 

 :اي كوشان مي افزايدآق   
 

به هر حال، اعضاي حزب ارشاد به مبارزات سياسي مخفي آغاز «    
خورشيدي براي اصالح قانون انتخابات شوراي  1323كرده، در سال 

 . ملي فعاليت هاي مهمي را آغاز كرد
نهضتي را كه عالمه سيد اسماعيل بلخي با همياري مرحوم قوماندان     

نهادند، با نظرداشت حال و هواي خفقان آوري نعيم خان زوري بنياد 
كه حكومت ايجاد كرده بود و نفرتي كه از رژيم سلطنت مطلقه در بين 
ملت رو به گسترش بود، رو به سوي قيامي نهاد كه قرار شد در نوروز 

خورشيدي با نابود ساختن صدراعظم وقت شاه محمود  1329سال 
 . هوري را جاگزينش سازندخان، رژيم شاهي را سقوط داده و رژيم جم

خوب است بازهم از خاطرات خواجه محمد نعيم خان زوري در بارة     
نقش عالمه بلخي در أمر توحيد و تنسيق آن نهضت كه دست به 

ظاهراً رهبري جنبش : وي مي گويد. سقوط سلطنت مي زد، بياوريم
غي، ادارة علمي، تبلي. به دوش عالمه بلخي و بنده بود) جنبش نوروزي(

جلب و جذب عناصر صالح و توحيد آنها از نگاه اعتقادي و تفكر به دور 
هدف بزرگ، كه مستلزم هرگونه ايثار و فداكاريست، به عهدة ايشان 

 . بوده و حيثيت سخنگوي جمعيت را نيزد داشتند
به هر حال، در اثر خيانت يكي از اعضاي دوازده نفري اين جمعيت     

از آن كه اقدام عملي صورت بگيرد، اعضاي به نام گلجان خان، پيش 
 . كميته دستگير مي شوند و تحقيقات از آنها چهل روز ادامه مي يابد
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در ايام استنطاق، بازجويان كه نمي توانند دفاعيات عالمه بلخي را     
كه همه به نظم بود، بخوانند، عبدالحكيم خان والي كابل ورقه را به 

 .وي مي خواهد تا خود بخواند دست عالمه بلخي مي دهد و از
عالمه بلخي بعد از مقدمة مختصر، از بدو تأسيس سلطنت نادر خان     

سال از عمرش گذشته بود، از طرز مستبدانة دولت،  21تا آن ايام كه 
اهمال و فروگذاري هاي آن در شئون مختلفة مدني، زندگي اكثريت 

يي، يكايك بيان مي مردم در قرن بيستم و سوية اُمم ماقبل قرون وسطا
 :كند و در پايان مي گويد

 

ما برخواسته ايم، اين بار كثيف را از شانه بر اندازيم، اگر توفيق «    
نيافتيم، آيندگان حتماً اين كار را كردني اند و اعمال شما پاداشي جز 

 ».اين ندارد
 

در پايان منسوبين عسكري به شمول قوماندان نعيم خان زوري و از     
ي ها دو تن، عالمه بلخي و ابراهيم بيگ گاوسوار به اعدام و بقيه به ملك

زندان هاي طويل المدت محكوم شدند ولي اين احكام به خاطر حدوث 
وقايع غيرمنتظره، به اجرأ در نيامد و داؤد خان با اعمال كودتا مانند، 
شاه محمود خان را توسط شاه از صدارت دور ساخته و خود به مقام 

 . سيدصدارت ر
طوري كه گفته شد، عالمه سيد محمد اسماعيل بلخي مدت پانزده     

خورشيدي، مرحوم داؤد خان قبل  1342سال در زندان ماند و در سال 
از استعفأ از صدارت، تمام زندانيان سياسي را رها ساخت و سيد نيز در 

 . جمله آزاد گرديد
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بلخي به  در دوران صدارت مرحوم داكتر محمد يوسف، عالمه    
خورشيدي جهت رفع  1345در سال . زادگاهش بلخاب سفري كرد

اختالف شديدي كه ميان شيعيان و سنيان در قندهار ايجاد شده بود، 
 . به آن واليت سفر نموده، مسايل را ميان علماي هردو طايفه حل نمود

بازهم به عراق، ايران، سوريه سفر  1346و  1345در سال هاي     
لماي حوزه هاي علميه به بحث و مناظره پرداخته و نموده، با ع

 ».سخنراني هاي عمده يي انجام داد و نيز در حوزه هاي قم و مشهد
 

 :استاد پنجشيري در بارة عالمه بلخي چنين نوشته
 

به ابتكار خواجه محمد نعيم خان زوري قوماندان امنية كابل و «    
مهوري اسالمي و بر روان شاد سيد اسماعيل بلخي، براي استقرار ج

 . انداختن استبداد سلطنتي قيامي را طرح كردند
فساد بيروكراسي، افراط كاري هاي مستبدانة سادو هاي محلي،     

استعمار و سركوب خونين آزادي خواهان و مشروطه طلبان، آنها را 
وادداشت تا راه قهر آميز مبارزه را براي رهايي ملت مظلوم افغانستان در 

 ».دپيش گيرن
 

 :پروفيسر شاه علي اكبر شهرستاني مي گويد
 

آقاي بلخي در حسينيه چنداول، مرادخاني، افشار و وزيرآباد وعظ «    
مي فرمود، به ويژه با برنامة منظم در تكيه خانة مير اكبر به ارشاد مردم 

 . از فراز منبر مصروف بود
روشنفكران،  نه تنها شيعيان اثنا عشريه، بلكه اهل سنت و جماعت و    

اهل دانشگاه و كالي شوراي ملي، جمع غفيري از اهل دانش در آنجا 
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مي آمدند و با عالقه و دلچسپي خستگي ناپذير به سخنانش گوش فرا 
 . مي دادند و محظوظ مي شدند

. مرد سفيد چهره و خوش سيما و قد بلند، متمايل به ميانه بود    
نه همچون مردم عادي نه بلكه خيلي ساده و عاميانه حرف مي زد، عاميا

 . عام فهم
از منبر، شاگردان برازنده همچون مرحومان ميرعلي اصغر شعاع و     

محمد حسين نهضت و محمد يوسف بينش و محمد حيدر ژوبل را 
هرگاه بر منبر فراميرفت، پس از بسم اهللا و تالوت آياتي چند از . پروريد

ز شعراي بزرگ مثل سعدي، قرآن كريم، با صوت خوش ابياتي از يكي ا
مولوي، بيدل يا ديگر را مي خواند و به بحث مي پرداخت و آيات كريمة 

 . خوانده شده را تفسير و تحليل مي كرد
اكثر روح گفتارش را ارشاد مردم به اعمال نكو و توجه به كرامت     

انساني و حريت نفس و حفظ عزت و آبرو و ايفاي مكلفيت شان در 
ن و هموطنان و وظايف شان در قبال خانواده، جامعه و برابر همنوعا

 . وطن تشكيل مي داد
هرگاهي كه مردم را خسته مي ديد، لطيفة پند آميزي مي گفت و 

 ».حاضران را به خنده مي آورد و كسالت را فراموش مي كردند
 

باالخره عالمه سيد محمد اسماعيل بلخي يكي از علماي جيد كشور،     
 1347سرطان  23 تاريخملي و اديب سخنور به شخصيت مبارز، 

خورشيدي در شفاخانة علي آباد كابل داعي اجل را لبيك گفت و با 
 . اعزاز و احترام زياد در دامنة كوه افشار به خاك سپرده شد
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بعد از وفات مرحوم بلخي افواهاتي پخش گرديد كه گويا ايشان به     
به گفتة برخي، توسط  مرگ طبعي خود چشم از جهان نپوشيده بلكه

زهر از دنيا رفته و يا به اساس نوشته هاي بعضي توسط جالدان 
مگر همة اين حدسيات واقعيت نداشته و . حكومت به قتل رسيده است

خداوند براي دوست گرامي جناب استاد داكتر عبدالفتاح نجم كه خود 
صيب از اهل فضل و قلم مي باشند، عمر با صحت و با عافيت و طوالني ن

گرداند كه درين اواخر به حيث دوكتور معالج مرحوم بلخي در مورد 
وفات ايشان روشني شاياني انداخته و معلومات دقيقي را به حيث يك 
انسان با ايمان به دسترس گذاشته و مردم را ازين شك و ابهام نجات 

 . داده اند
و آقاي دوكتور نجم، دوكتور خانگي مرحوم بلخي طي مقالة دور     

هفته نامة اميد به نشر رسيده است، در بارة  34درازي كه در شمارة 
آخرين حملة قلبي ايكه مرحوم بلخي دچار آن گرديد و انتقال ايشان به 
شفاخانة علي آباد و صورت وفات ايشان در اثر حادثة قلبي شرح و بسط 

 :مفصلي را ابراز و در پايان متذكر شده اند كه
 

 .ح صحيح فوت سيد اسماعيل بلخياين بود حقيقت و شر«
تا چند سالي كه گذشت، احدي آقاي بلخي را به نام شهيد ياد نمي     

 نشأت كرد؟  "شهيد"نمودند اما از كجا اين مسئلة 
اين مسئله بعد از تسلط حكومت ظالم كمونستي خلق و پرچم و     

تجاوز شوروي به خاك افغانستان و فرار و هجرت عدة زياد مردم به 
يك عده از مردم كه به . پاكستان و ايران و غيره جا ها، قد علم كرد

ايران هجرت كردند، در آن زمان راحل خميني نفوذ و قدرت و تسلط 
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بر ايران داشت و به مردم مستضعف، بازماندگان شهيد، مهاجر و مجاهد 
 .ارزش و اعتبار زياد قايل بود

بازماندگان مرحوم آغا  چند نفري ازين مسئله استفاده نموده و به    
صاحب كه به ايران مهاجرت كرده بودند، گفتند تا بگويند، آغا صاحب 

لذا مرحوم سيد . شهيد شده و از امتياز خاص شهدأ استفاده شود
اسماعيل بلخي در آن وقت به نام شهيد ياد شد، در حالي كه من يقين 

 ».دارم روح پرفتوح آغا صاحب ازين مرحله جريحه دار شده است
 

 :آقاي داكتر نجم مي افزايد
 

خانم آغا صاحب مرحوم خود شاهد مريضي آغا صاحب بودند و «    
وقتي من آغا صاحب را معاينه و تشخيص كردم، هم در آنجا حضور 
داشتند و همه مي دانند كه آغا صاحب به مرض خود فوت نموده اند و 

 . به اثر سكتة قلبي از دنيا رفته اند
ندگي پرماجراي مرحوم بلخي، يكي از اظهارات وي را كه در پايان ز    

نمايندگي از شهامت و هدفمندي بزرگ اين شخصيت مبارز مي كند، و 
آن را به جواب سؤاالت هيأت تحقيق، بدون هرگونه خوف از كشته 
شدن و به خواست خودش نوشته بود، و ما آن را از يادداشت هاي 

امنية واليت كابل، همرزم و  خواجه محمد نعيم خان زوري قوماندان
همسنگر مرحوم بلخي به دست آورده ايم، عاري از هرگونه از تحريف 

 :درينجا به مطالعة خوانندة عزيز مي رسانيم
 

 جسته بر اعضاي وقتيكه ميگويد زوري خان نعيم محمد خواجه    
 سواالتي و تحقيق جداگانه هريك ازما, افگندند زندان در را جمعيت
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 و اهمال, دولت مستبدانه طرزعمل از آنكه ضمن بلخي آقاي كه.نمودند
 قرن در مردم اكثريت زندگي, مدني مختلفه درشئون, آن فروگذاريهاي

 در چنين ، بود نموده انتقاد وسطايي قرون قبل ما امم سويه به بيستم
 : بود نوشته تحقيقاتش برگه

 

 عورت ترس تا ندارند لباسي جوان دختران و زنان بدخشان در«    
 عسرت فرط از افاغنه قبايل در پوشند؛ مي بز پوست نورستان در, كنند

 بدشكل بازن خودرا زيباي و حسينه زن عنداالحتياج شينوار در
 نقد مبلغي و بز دانه چند گرفتن با دارد مرفه زندگي نسبتاً ديگريكه

 لطيفه جنس از خصوصاً فروشي آدم) ميگيرند سر( نمايند مي مبادله
) ولور( عنوان به گزافي مبلغ آنرا وبهاي فروشي دختر دارد؛ گرم بازار

 نمايانگر بدعتها اين و گرديده كلتور جزو و يافته عام شيوع گرفتن
 هنوز كوچيها. است وبوم مرز اين بخت بد مردم بيچارگي و فقر منتهاي

 .اند بيگانه دارد نام انسانيت آنچه از و مبتال بدوي حيات با

 كليه از و ميكنند زندگي حيوانات با سقف يك زير در رههزا طوايف    
 آينده از بهبود اميد هيچ و اند محروم بشريه حيات ابتدايي مزاياي
 دره در و ميشوند ياد) شاتري( يا يي پشه نام به هائيكه گروه. ندارند
 خوراك داشته و آشيانه جبال قلل و كوهساران گذار مشكل هاي

 مزه خود عمر در را گندم نان, است وهيك ميوه و علف شان اكثريت
 ورطه در قهراً ملت و بسته عموم روي بر معرفت و علم ابواب. اند نكرده
. باشند اقويا و مستكبران استثمار محل دايماً تا شده نگهداشته جهل

 گران استعمار روش به شباهت بي كه امروز مروج معارف و فرهنگ
 تبعيضي هاي جلوه با خصوصاً كشته را خاك اين فرزندان روحيه نيست
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 سركوب شخصيت و خودي. است كرده خنثي نطفه در را استعدادها
 و مالي امنيت مردم. است حاكم عامه مشاعر بر فشار و اختناق, شده
 مانند را زنداني پهنايش و وسعت تمام با افغانستان محيط. ندارند جاني
 به دلچسپي از ردمم احساس. برند مي سر به درآن اجباراً مردم كه است
 مسؤل. بيزارند ازآن و ناگوار همه براي زندگي اين دوام شده؛ كور وطن
 اكنون آن تحمل. است موجوده سلطنتي خانواده بختيها بد اين تمام

 اين ايم خاسته بر ما. ميكند سنگيني افغانستان ستمديده ملت بردوش
 كار اين حتماً ندگانآي نيافتيم توفيق اگر, اندازيم بر شانه از را كثيف بار
 ."ندارد اين جز پاداشي شما اعمال و اند كردني را

 بود يي اخطاريه اش شجيعانه صراحت با بلخي عالمه منظومه مطالب   
 عالي افسران حضور در رسمي محضر در بار اول براي متهمي زبان از كه

 حيرت به را مستمعان. شود مي شنيده دولت معتمد مامورين و رتبه
 .نگريستند مي ديگري سوي به يكي تعجب با ساخته اندر

 عالمه, قطع استنطاق و تحقيق جلسه, بود رسيده نيمه به شب    
 راه در. شديم روانه توقيفخانه خود) ؟(! استراحتگاه جانب من و بلخي

 وبه جانانه؛ آن افادات و مطالب و عالي خيلي نظمت: گفتم آغا به آهسته
 محمد ميرزا امضا پهلوي و نوشته زير در دنتكر امضا اما: افزودم مزاخ
 تمام خود امضاي با: گفت نموده معنايي پر پوزخند معني؛ بي اسلم

 امضا به تنها سوادند بي آنها. ام كرده ابطال را اسلم ميرزا اظهارات
 قضا محضر در محاكمه روز آن اهميت. كردند نمي اكتفا بايد خشكم
 بيش. كرد مسدود نيز را قضا باب منظومت نوشته گفتم. ميشود مبرهن

 به بوديم رسيده توقيفخانه صحن به نيافتيم گفتگو فرصت ازين
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 مقفل عقب از معمول حسب دروازه و شديم انداخته مخصوص اطاقهاي
 .گرديد
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 فصل دهم 

 
 

 
 

 دورة صدارت محمد داؤد خان
 

محمد داؤد خان كه بعد از كناره گيري كاكايش محمد هاشم خان     
ميالدي، از مقام صدارت و  1946خورشيدي برابر به  1325سال در 

انتساب كاكاي ديگرش، شاه محمود خان به جاي وي، پيوسته هواي 
اشغال كرسي رياست حكومت افغانستان را در دل مي پرورانيد، باالخره 

ميالدي به اخذ اين مقام نايل  1953خورشيدي برابر با  1332در سال 
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رة صدارت خويش، شهكار هايي از خود نشان داد گرديد و در جريان دو
 . اين كهر كمتر از آن كبود نيست: كه مي توان گفت

هرگاه ما آن همه كار روايي هاي او را كه چگونه به پيروي از ماسلف 
خود در حق اوالد اين كشور، طبقة روشنفكران و جوانان آزادي خواه، 

اندوه فرزندان شان  در معرض اجرا گذاشت و خانواده ها را در غم و
براي هميشه سيه روز و ماتم دار ساخت، يك به يك و مو به مو شرح 
دهيم، درين مختصر نمي گنجد و داستان به درازاي اليتناهي خواهد 

 . كشيد
از موضوع انحالل حزب وطن و سلب حقوق آزادي مطبوعات و سركوبي 

نداي  جنبش سوم مشروطه خواهان، سلب امتياز نشرات روزنامه هاي
خلق، انگار و غيره، و به زندان انداختن هاي اعضاي برجستة حزب، 
تعذيب ها و شكنجه هاي گوناگون آنها توسط دژخيمان زندان در آن 
زمان بگذريم، مي پردازيم به ذكر يكي دو تا داغ ترين و حزين ترين 

 :رويداد هاي كه در وقت صدارت محمد داؤد خان به وقوع پيوسته است
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  –رفتاري و به زندان انداختن عبدالملك خان حادثة گ
عبدالرحيم زي وزير ماليه و وزير تجارت در كابينة سردار محمد 

 داؤد خان
 

همزمان توقيف برادران عبدالملك خان با يك عده همكاران نزديك     
وي و همچنان به اسارت گرفتن چند تن از شخصيت هاي روشنفكر و 

 .مؤيد همة اين ادعا شده مي تواند آزادي خواه به عناوين مختلف،
ي در كشور، بعد از تاريخآقاي نصير مهرين پژوهشگر دقيق رويداد هاي 

جستجو هاي زياد، غور و مداقة تمام و تحقيق درين مورد، اخيراً يك 
سلسله معلومات دقيق تر و مدلل تري را كه با زحمات زياد بدست 

آن را جهت روشني  آورده، در اختيار ما مي گذارد كه ما فشردة
انداختن بيشتر در قضية عبدالملك خان عبدالرحيم زي، خدمت 

عالوه بر . خوانندگان عزيز خود درين تأليف، كماحقه به نشر مي رسانيم
يادداشت هاي كه مرحوم ملك خان در ايام » ارمغان زندان«آن، كتاب 

ا سال زنداني بودن نوشته بود، تازه از طبع بر آمده كه براي م 22
 . معلومات بيشتري را در اختيار مي گذارد

، كودتاي نام نهاد )كودتا هاي نام نهاد(آقاي نصير مهرين زير عنوان 
 :عبدالملك خان عبدالرحيم زي را چنين تفصيل مي دهد

 

 :عزت نفس در قربانگاه استبداد
 

) عيسوي 1957جوالي (خورشيدي  1336سرطان  13شب هنگام     
ناري عبدالملك عبدالرحيم زي وزير ماليه و كفيل راديو كابل خبر برك

داليلي كه در اطالعية حكومت با . وزارت اقتصاد را انتشار داده بود
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در ... بي كفايتي، رشوت خوري و (اوصاف منفي و زننده اي مانند 
عليه ملك خان به كار برده شده، اكنون نيز نشان مي ) وزارت ماليه

كابينة سردار محمد داؤد خان تا چه  دهد كه يكي از وزيران با قدرت
 . اندازه اي طرف خشم و غضب حكومت قرار گرفته است

به منظور ايجاز نگارش در بقية صفحات، به نوشتن نام ملك خان     
 :متن اطالعية دولت چنين است. بسنده نموده ايم

 
 

 فرمان صدارت عظمي

 
 !ج عبدالملك خان، وزير ماليه. ع         

 

ر كارشكني ها و عدم نظم در أمور وزارت ماليه كه درين اواخر در اث    
به ظهور پيوسته  و همچنان در نتيجة عمل رشوت خواري شديد و روز 
افزوني كه در زمان شما از طرف يك عده مأمورين آن وزارت و 
مؤسسات منسوب در آن به عمل آمده و سبب انزجار اذهان عامة مردم 

يديم كه ديگر شخص شما اهليت اين اداره شده است، به اين نتيجه رس
را نداريد و بنا بر آن در اثر فرمان حضور ملوكانه به شما ابالغ مي شود 

 . خود را از كرسي وزارت ماليه برطرف بشناسيد تاريخكه ازين 
همچنان در أمور كار هاي مأمورين مسئول تفتيش به عمل خواهد     

 . كمه گرفته خواهد شدآمد و هر كدام مطابق نتايج، تحت محا
 

 امضأ محمد داؤد
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رويداد هاي بعدي نشان مي دهند كه حكومت به اين ادعا ها هم     

به زودي خبر ديگري از طرف مقامات . بسنده و راضي نشده است
دولتي انتشار يافت كه در آن ملك خان متهم به دست داشتن در 

رت واضح تر، متهم دسيسه و توطئه اي براي براندازي دولت و يا به صو
 .به كودتا شده بود

در خبر دومي، توقيف برادران عبدالرحيم زي و چند تن از همكاران     
نزديك او و همچنان چند تن از چهره هاي سرشناس آزادي خواه و 

زيرا آن ها به دو گروه با مشغوليت ها . تحول طلب نيز تذكر رفته است
 . شوند و موضع گيري هاي متفاوت دولت نشاني مي

گروه نخست با نماد ملك خان وزير ماليه كه از دل و جان پنداشته     
بود در چارچوب همان نظام، با جديت و شور و شوق برنامه هاي 
اقتصادي را سامان بخشد و گروه دوم شخصيت هاي را شامل مي شد 
كه ديموكراسي و شاهي مشروطه مي خواستند و وابستة حزب وطن، 

 .الم محمد غبار بودندتحت رهبري مير غ
براي باز كردن بيشتر مسئلة اتهام آنها به دست يازيدن به كودتا،     

ديداري با چون و چرائي موضوع برطرفي وزير ماليه و به نشر سپاريدن 
نام چند تن از مشروطه خواهان، نخست اين سؤال را مطرح مي كنيم 

رح كودتاي تحت آيا واقعاً آن طوري كه دولت ادعا نموده بود، ط: كه
 رهبري ملك خان وجود داشت؟

براي صحه گذاري به اين پرسش، هيچ سند و مدركي كه حد اقل 
شخص ملك خان و . نشاني از آن كودتا را داشته باشد، ديده نشده است

 . همكاران نزديك در وزارت ماليه چنان اتهامي را رد نموده اند
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لك خان نيز با صراحت فقير محمد فگار معالج، مدير قلم مخصوص م    
 .مي نويسد كه اصالً نه كودتايي در كار بود، نه كسي در فكر كودتا بود

اما حكومت كوشيده كه پس از دستگيري و توقيف آن جمع از طريق 
بعد تر به . تهيه كرده و به نشر بسپارد "سندي"توسل به شكنجه و آزار 
و رد قاطع آن در ميان ادعاي بي سند دولت . اين موضوع مي پردازيم

اتهام از طرف ملك خان، مسايل متعددي براي مكث سر بر مي آورند 
 . كه ناگزير به آنها بپردازيم

چهرة واقعي مسئله را با ديداري در حركات ملك خان، در سهم 
مشروطه خواهان در زمان صدارت شاه محمود خان و عدم همكاري 

اختاري دربار س -ايشان با سردار داؤد خان و خواستگاهاي سياسي
ازين دريچه نخست به اجزاي نامبرده . سلطنتي به جستجو مي نشينيم

 :نگاه مي كنيم
عبدالملك خان از چهره هاي بود كه با داشتن استعداد و اندوخته -1

اين توجه و . هاي تحصيالتش، توجه سردار داؤد خان را جلب نموده بود
ه هنگامي كه دولت در فراز آوري او در مقام وزارت ماليه، بر ميگردد ب

 . با شورشيان در نبرد بود» جنگ صافي«جنگ مشهور به 
ملك خان كه در زمينة أمور مواد رساني وظايف لوژستيك را انجام      

روشن است كه سردار در زمينة . ميداد، توجه سردار را جلب نمود
انتخاب همكاران از پيشينه ها عادت داشت كه كساني را كه فعال و 

 . همكار تشخيص مي داد، به سوي فراز آوري او كمك ميرسانيد جدي و
پس از چندي كه از جنگ صافي سپري شده بود، عبدالملك خان به     

 . منظور تحصيل در رشتة محاسبه و لوازم در ارتش، به تركيه رفت
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با توجه به نقطة نظريات او پيرامون پالنگذاري مبتني بر نقش حاكم     
گذاري و رشد اقتصادي، تصور مي شود كه در هنگام دولت در سرمايه 

 . تحصيل در تركيه به چنين برداشتي رسيد
هنگام بازگشت به افغانستان، در چارچوب عقايد سردار داؤد خان، به     

عنوان يكي از صاحب نظران اين طرز تلقي، به تطبيق آن در افغانستان 
 . همت گماشت

دي حاكميت كه همانا عمدتاً اقتصاد درك دربار سلطنتي از پايگاه اقتصا
دولتي بود و جناح سردار داؤد بيشتر بدان عالقمند بود، باور هاي 
اقتصادي و جديت ملك خان را كه بعد ديگري از شخصيت او بود، با 

 . گرمي مطالبه مي نمود
نوشتن نامة سردار به او كه از هند فرستاده بود تا زودتر برگردد،     

 . اشت سردار به او بودحاكي ازين چشمد
داؤد خان پس از تالش هاي كه براي براندازي شاه محمود خان     

بخرچ داشت، هنگام دسترسي به مقام صدارت، براي ملك خان كه طي 
 :سفري در هند بود، چنين پيغام داد

وطن به ! اگر نشسته يي، برخيز و اگر ايستاده يي، حركت كن«    
 ».خدمت احتياج دارد

اي مهرين بعد از يك سلسله توضيحات در مورد نزديك شدن آق    
داؤد خان با ملك خان و مناسبات حسنه في مابين، و تعيين ملك خان 
به سمت وزارت ماليه، قطع زمان تحصيل بيشتر او در رشتة تخصصي و 
باالخره كار گرفتن سردار از خوي و خصلت هاي تعيين كنندة خود مي 

ر هاي خويش در وزارت ماليه مي آغازد و افزايد كه ملك خان به كا
هنگام دست يازيدن به پاره اي از اقدامات و تشبثات، نشان داده است 
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كه با بسا از وزرأ و كارمندان زير دست دربار سلطنتي، تفاوت هاي را 
 . داشت

به اين معني كه بر مبناي اعتماد به نفس و باور به طرح ها و كاركرد     
اما اين موضع گيري ويژه اش كه . نه نيز ميگيردهايش، موضع مستقال

با نيت تحقق همان برنامه ها و وعده هاي اند كه بيشتر به او گفته شده 
محمد نعيم (است، تحمل دربار سلطنتي و بيش از همه دو سردار برادر 

 . را بر نمي تابد) و محمد داؤد
ديده و با  آنها حركت وي را گونة فراتر بردن پاي از گليم صالحيت    

 .ناخوشنودي بدان مينگريستند
هر قدر كار طرح پالن گذاري هاي اقتصادي دولت به پياده نمودن     

 .آنها نزديك شد، اين كنش و واكنش بيشتر سربر آورده است
سردار داؤد پس از به قدرت رسيدن، شتاب ميورزيد تا تحركات و     

 . شان بدهدموفقيت هاي را در زمينة اقتصادي و اجتماعي ن
طرح هاي ملك خان كه در راستاي تحقق برنامة او بود، مجال تبارز     

مثالً ملك خان دست به تدوين قانون محاسبات عمومي و وضع . يافتند
ديوان محاسبات تأسيس كرد و اصالح . قوانين مختلف مالياتي زد

همچنان طرح پالن گذاري . تشكيالت ادارات ماليه را روي دست گرفت
ميتوان پروژه هاي انكشافي و  "بر روي منابع خود"كه پنداشته بود را 

زودثمر اقتصادي و انكشاف اجتماعي و عرفاني را تأمين نمايد، به 
 . مجلس وزرأ ارائه كرد

از آن نام مي برد،  "ارمغان زندان"يكي از منابع كه او در كتاب    
 :چنين است
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در دست خود خاندان شاهي، قسمت زياد ازين منابع عمدة مالياتي «    
از جمله سردار محمد داؤد خان صدراعظم و معاون برادرش سردار 

ايشان پالن را به ليت و لعل قرار داده، . محمد نعيم خان قرار داشت
ميز مجلس ) روك(بالنتيجه روي بهانه هاي عجيب و غريب در كشو 

 ».وزرأ فرو برده شد
بر مي آيد كه با درس اندوزي  از مواضع بعد تر سرسختانة ملك خان    

از تجربة نخستين ناسازگاري سرداران، به ويژه پس از آن كه تصدي 
كفالت أمور وزارت اقتصاد را نيز عهده دار شد، بدون توجه به مجلس 
وزرأ، صدراعظم و پادشاه، كوشيده است تا كميته هاي در شقوق 

را ترتيب و  مختلفة اقتصادي و مالي تأسيس نموده كه پالن پنج ساله
 . خبر آن را نيز طي كنفرانس مطبوعاتي، به اطالع برساند

چرا «: از او مي پرسد كه. اما صدارعظم داؤد خان از او گله ميكند    
اين «: ملك خان در جواب ميگويد» درين مورد با من مصلحت نكردي؟

سردار » كار من است، من چرا در هر كار به شما مراجعه نمايم؟
 » آخر اين چه جواب است كه به من ميدهي؟«: ميگويد

 

افزون بر آن با ابراز تعجب و نارضايتي، سردار وزير مالية خويش را     
تو به هيچ وجه نخواهي توانست اين كار «: مخاطب قرار داده، ميگويد

را بسر برساني، ازين رو به وسيلة اعالن ديگر، اعالن سابق ) پالن سازي(
 »!خود را باطل بساز

ك خان با اطمينان از پيروزي و اين تصور كه اهل خبره را گرد آورده مل
طرح خود را  "اكونومي دريژه"و با اتكأ به اصول اقتصادي رهبري شده 

 . مي تواند عملي نمايد، از موضع خود جانب داري ميكند
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درين وقت امكان اين چنين كار ها، دور از «: داؤد خان مجدداً ميگويد
 ».ت استپروگرام و مقدرا

درين گفت و شنود عاجل، آنهم در حاشية دعوت سفارت عربستان 
ملك خان با ) جشن ملي عربستان سعودي 1333عقرب  3(سعودي 

توجه به موضع مخالفت آميز صدراعظم خويش، به صورت اشاره 
استعفاي خود را از وزارت ماليه و اقتصاد مطرح ميكند اما داؤد خان 

 : گويداندكي عقب نشسته، چنين مي
 

آزرده نشو، من بهت مشورة دوستانه پيش كردم، وقتي كه آن را «    
نه من و نه ديگري مانع كار . نپذيرفتي، چنانكه مي خواهي، عمل كن

 ».هايت خواهد شد
 

آقاي مهرين پس از گزارش مفصل در مورد چالش روابط وزير و     
اهي و صدراعظم، عقب نشيني تاكتيكي سردار و صدور فرمان هاي ش

مصوبات مجلس وزرأ در زمينة كاركرد هاي ملك خان و غيره، باالخره 
در بارة منابع تمويلي اين پروژه ها روشني انداخته عالوه ميكند كه يكي 
از منابع ثروتمندي كه سالها توجه دربار سلطنتي را جلب كرده بود، 

 . جلب نظر اياالت متحدة امريكا بود
ق زمان صدارت شاه محمود خان، بار ديگر ازين رو تالش هاي ناموف    

هيأتي تحت رياست ملك خان به اياالت متحده . از سر گرفته شد
صدراعظم پيش از مسافرت ملك خان به امريكا، به وي . امريكا رفت

 : چنين مي گويد
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امريكايي ها بر پيشاني ما ستارة سرخ را مي بينند، عمو ها و «    
اي آن كشور موفق نگرديدند، حاال برادران در جلب و جذب كمك ه

 ».وظيفة خودت است كه قناعت امريكا را حاصل نمايي
 

وقتي وزير ماليه با هيأت معيتي خويش از امريكا برگشت، البته     
طوري كه انتظار مي رفت به آن پيمانه نتوانست عالقه و توجه امريكا را 

رد هاي اين از جملة دست آو. جلب نمايد، ولي دست خالي هم برنگشت
هيأت، يكي اختصاصية مبلغ يك ميليون و شش صد هزار دالر امريكايي 
براي اعمار پوهنتون كابل بود و ديگري قرار داد مبلغ پنج ميليون و 

خورشيدي  1334هفتصد و پنجاه هزار كلدار بود كه در اوايل سرطان 
 . بين افغانستان و امريكا به امضأ رسيد) ميالدي 1957اواخر جون (

همچنين بر اساس قرار داد ديگري، مبلغ يك ميليون و يكصد و     
 . شانزده هزار دالر امريكايي، امريكايي ها به وزارت ماليه كمك نمودند

درين جريان گفته مي شود كه مباحثات مهم و صحبت هاي جدي     
تري در كابينه پيرامون پالن پنجسالة ملك خان صورت مي گرفت و 

برد باقي كار هاي جدي تر و انضباط بيشتر خويش، ملك خان با پيش
باالي جمعي از كارمندان بدخواه، مشكوك مي گرديد و گمان مي برد 

 .كه آنها سخن چيني و توطئه گري مي كنند
از طرف ديگر، سر رقابت را با نعيم خان گرفته و خود را مستحق تر     

سردار داؤد  دانسته و در خالل مباحثات و صحبت هاي كه در كابينة
خان انجام مي يافت، نظريات خود را صايب تر مي دانست كه اين روش 

 .غير قابل قبول بود) نعيم خان(براي سردار متكبر 
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بنا بر آن عمل دسيسه سازي عليه ملك خان آغاز مي گردد و     
آهسته آهسته در حريم دربار سلطنتي هم راه مي يابد كه از جمله 

ل عارف خان از دربار، جهت دور نمودن ملك محمد نعيم خان و جنرا
خان از صحنه به زمينه سازي عليه او دست مي يازند و جنرال عارف 
خان در اثر گفتگوئي كه ملك خان در محضر ساير وزرأ با وي داشت، از 
مقام وزارت مستعفي گرديده و از طريق سردار عبدالولي شايعة را پخش 

 .تا متوسل مي گرددمي نمايد كه گويا ملك خان به كود
يك نكتة ديگر گفتني در مورد ملك خان اينست كه نامبرده از     

صالحيتي كه قانون اساسي در چوكات أمور يك وزارت برايش مجاز 
دانسته بود، مستقالنه كار گرفته  و مانند وزيران بلي گوي ديگر، در هر 

اال، حق و كار خود را محتاج نمي دانست و به گرفتن هدايت از مقامات ب
ناحق تنزل نمي كرد كه اين حركت هم يكي از عواملي بود كه اسباب 

 . درد سر دربار و سرداران خود خواه و زورگوي را فراهم مي نمود
بدين منوال، رفتار قاطعانة او در هر أمر، سبب بدخواهي كارمندان     

دولتي گرديده و روزي كه ميخواست بانك ملي از طرف دولت نظارت 
جانبه گردد، با داكتر عبدالرؤف خان حيدر وزير اقتصاد آن وقت،  همه

مشاجرة جدي به ميان آمد كه داكتر رؤف خان از استقالل بانك ملي به 
پيروي از اساساتي كه عبدالمجيد خان زابلي قبالً گذاشته بود، به دفاع 
برخاست و از طرف ملك خان مورد سرزنش قرار گرفت و برايش به 

د ساختن عدم موافقة خويش با كار هاي عبدالمجيد خان منظور وانمو
 ».من مرشدت را مي شناسم«: زابلي گفت كه
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دكتور محمد حسن شرق، مدير قلم مخصوص صدراعظم سردار     
خورشيدي به پيشنهاد  1332در سال : محمد داؤد مي نويسد كه

عبدالملك عبدالرحيم زي وزير ماليه و منظوري صدراعظم معاش 
قبيلة سلطنتي و آناني كه معاش اعزازي داشتند، منسوخ و  مستمري

 .پول آن به توسعة مكاتب رايگان در افغانستان صرف مي گردد
ملك خان به اين ترتيب پول اعزازي ها را قطع نموده كه مسلماً اين     

اجراأت نيز اسباب مخالفت اعضاي مفت خور منسوبين خانوادة شاهي 
 . شده ميتوانست

تاً ملك خان در برابر سردار محمد داؤد خان هرگز صراحت عالو    
» ارمغان زندان«لهجه را از دست نداده و قراري كه نامبرده در كتاب 

حين بازگشت از امريكا، علي الرغم مخالفت سردار : مي نويسد كه
محمد داؤد خان صدراعظم، برادر و خانواده و رفقايش، طرح پالن را كه 

ت مانده بود، ضميمة جريدة ثروت وزارت ماليه درين وقت بدون سرنوش
 :صدراعظم به من گفت ...به طبع رسانيدم

 

اي بي انصاف، اين چه كاري بود كه كردي؟ من به صراحت بهت «    
دستور دادم كه براي اين كه اين پالن دامنگير آزادي عمل ما نشده 

 » .باشد، آن را به طبع نرساني
آنجا كه نسخة انگريزي آن را در اثر از « : من به جوابش گفتم    

به مخارج خود آن سازمان به طبع رسانيده ) يونو(مشورة ادارة تخنيكي 
بودم، ازين رو ناگزير شدم تا نسخة دري آن را نيز به طبع برسانم، چه 
در عكس آن همه معترض ميشدند و مي گفتند كه آيا زبان ملي 
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گريزي آن پرداختيد و نسخة افغانستان انگريزي بود كه به طبع نسخة ان
 »دري آن را به طاق نسيان گذاشتيد؟

 

ملك خان نظر به اعتمادي كه به دوستي داؤد خان داشت، فكر مي      
كرد داؤد خان از صراحت لهجة او استقبال نيكو نموده و در قضايا به 
صورت رياليستيك از تعمق كار مي گيرد و به استدالل معقول يك وزير 

 . ستان، بدون پيروي از اسالف مستبد خود، وقع ميگذاردو يا زير د
مگر ملك خان اين را فراموش كرده بود كه داؤد خان و نعيم خان     

پرورش يافته هاي دامان و دردانه هاي محمد هاشم خان سفاك، كاكاي 
سكة شان بود و در طرز دولت داري در هر أمر از وي تعقيب مي 

 .نمودند
خان هيأتي را به رياست كوپراتيف فرستاده بود تا روز ديگر ملك     

 . مسئلة غله و تمام دفاتر رياست كوپراتيف را تفتيش نمايند
اعضاي هيأت گفته بودند كه اين خيانت بزرگ است كه در غلة كه     

براي عساكر داده مي شود، در يك سير گندم، يك خُرد ناپاكي مجرا 
از . ر يك سير مجرا داده مي شودداده مي شود و در غلة شما يك پاو د

طرف ديگر، شما به عسكر گندم توزيع مي كنيد، نه آرد و اگر آرد هم 
به همين سبب آرد عسكري . بدهيد، سنگ و خاك آن را دور نمي كنيد

 .پر از خاك و سنگ است
رياست كوپراتيف كه در آن هنگام به عهدة سيد محمد قاسم خان     

ش را به گوش شاه و سردار نعيم خان مي رشتيا بود، او نارضايتي ا
 . رساند
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رشتيا آرزو مي كند تا از همكاري با ملك خان رهايي يابد و زير     
نامبرده جريان مفصل موضوع را زير . دست سردار نعيم خان كار كند

خاطرات «عنوان كشمكش با عبدالملك خان، با داليل خويش در كتاب 
 .آورده است» سياسي

 :ين از اين همه داستان ها نتيجه گيري نموده، مي نويسدآقاي مهر    
 

ملك خان تمام اين اقدامات را به اين نيت انجام مي داد كه «    
چارچوب لزوم ديد هاي اساسي صدراعظم را رعايت نموده و با داشتن 
اين اطمينان كه در كار كرد هاي خويش بار خيانت را حمل نمي كند، 

پنداشته بود كه با همه تبارزات . را مي گرفتمجدانه دنبال كار خويش 
گويا نياز به ديدار چهرة . مخالفت آميز، سردار داؤد خان تكيه گاه اوست

 ».اصلي حاكميت داشت تا ازين توهم بگسلد
 

ولي فرمان برطرفي و زننده و اهانت آميز پادشاهي را كه قبالً ديديم     
توهمات و تصورات ملك  و خوانديم، نخستين ضربة بزرگي بود بر پيكر

خان كه در راه پيشبرد پالن پنجساله و همكاري صادقانه اي كه براي 
 . افغانستان و دولت داؤد خان با خود داشت

شب . متعاقب اين فرمان، دسيسة كودتاي نام نهاد را بر او بستند    
عرفات كه يك شب پيش از عيد قربان مي باشد، رسول خان رئيس 

، با اين پيغام نزد ملك خان رفته و خبر مي دهد كه ضبط احواالت وقت
سپس با لباس خواب، ! شما را خواسته است) صدراعظم(سردار صاحب 

او را در موتر نشانده، نخست در منزل سردار احمد شاه خان و چندي 
 . پس از آن در زندان دهمزنگ محبوس مي سازند
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كه ملك خان  روز ديگر از طرف مقامات با صالحيت شايع گرديد    
 . روز اول عيد كودتا مي كرد

قراري كه تا اينجا خوانديم، به نيكويي دريافتيم كه هيچ سند و     
مدركي منتشر نگرديد كه داللت بر اقدام كودتاي ملك خان عليه 

فلهذا به هيچ گونه اتهام دولت را پذيرفته نمي . حكومت سلطنتي نمايد
ية انتشار يافتة حكومت را عليه ملك توانيم و بالعكس اين اقدام و اعالم

 . خان، سخنان بيهوده و دسيسه آميز قبول كنيم
عالوتاً نكات متناقض در اعالميه و در ادعا هاي حكومت وجود دارند     

 .كه خود نيت و قصد كودتا را منتفي مي سازد
مثالً در اعالميه گفته شده كه اسلحة امريكايي را از طريق شوروي     

 ) 16. (نستان جهت كودتا منتقل مي نمودندبه افغا
ملك خان "و يا ادعاي سردار داؤد خان در وزارت دفاع كه گويا     

اما در ادامه مي افزايد كه  "هنگامه اي را در مملكت برپا مي كرد
 ".خوشبختانه از افراد اردو، كسي با او همنوا نشده است"

ادعا ها به كدام پيمانه  خوانندة عزيز اينجا متوجه مي شود كه همة اين
 .متناقض و مضحك اند

اگر از كشور ايران و يا پاكستان نام برده مي شد، شايد تا يك     
حدودي اين ادعا طرف باور مردم ما قرار مي گرفت، اما انتقال اسلحة 
امريكا از طريق كشور اتحاد شوروي كه در آن زمان ماه عسل حكومت 

يچ صورت طرف قبول واقع شده نمي داؤد خان به شمار ميرفت، به ه
 .توانست

توقيف جنرال خواجه خليل اهللا خان در پيوند با قضية ملك خان از     
رد » .ارتشيان سهم نگرفتند«: يك طرف ادعاي داؤد خان را كه گفت
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مينمايد ولي از جانب ديگر براي اين كه موضوع را خيلي با اهميت 
شما به «: ند و برايش ميگويند كهنشان بدهند، او را به زندان مي انداز

زودي نتيجة تحقيقات اين خيانت را نظر به اسنادي كه در دست است، 
 ».خواهيد شنيد

ديديم كه اين ادعا هم دروغ بود، زيرا هيچ سندي كه حاكي از كودتا     
 . باشد، ارائه نشد

بعد از آن دولت به زندان انداختن هاي يك عده شخصيت هاي ديگر     
نجه نمودن آنها به منظور گرفتن اعترافات آغاز مي نمايد، ولي باز و شك

هم با وجود آن همه شكنجه هاي طاقت سوزي كه انجام دادند، به 
گرفتن هيچ يك اعتراف جبري هم موفق نگرديدند و اسنادي در زمينه 

 . بدست آورده نتوانستند
حيث مدير فقير محمد فگار معالج، كه هنگام برطرفي ملك خان، به     

قلم مخصوص او كار مي كرد و همراه با ملك خان زنداني شد، حين 
ارائه تصوير درد آميز از جريانات توقيف خويش، از يأس و نا اميدي 
مستنطقين ضبط احواالت كه با وجود اعمال شكنجه هاي مختلف 

 : نتوانسته بودند اسنادي تهيه نمايند، چنين مي نويسد
شده، نمي دانستند چه مي كنند و چه بايد روحاً و جسماً فلج     

هر قدرتي كه بود به دست بانيان اتهام كودتا و هر اجراأتي كه . بكنند
 )17. (بود از طرف آنها صورت گرفت

و اين در حالي بود كه زندانيان دشوار ترين فشار هاي روحي و     
 .جسمي را متحمل شده بودند

 :آقاي فقير محمد فگار معالج مي افزايد
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مدت پنج سال زندان، كوته قفلي و خوردن ميليونها چوب، لگد و     
مشت و كشيدن بيدار خوابي ها و در بين اتاق قفلي به خدا با زوالنه و 

 . اولچك شدن، زندگي روحي و جسمي ام تباه شد
قسم ازين لحاظ ياد كردم كه در بين اتاق قلف زنداني كه چندين     

ين دارد و از شش جهت تحت حراست و دروازه محكم چوبين و آهن
حفاظت مخبرين ضبط احواالت وزارت داخله، ضابطان و عساكر 

انداختن زوالنه و اولچك كردن يك مظلوم . قومانداني امنيه است
از شاه كاري هاي دورة حكومت داؤد خان و ابتكار تحقيقات بيگناه، 

 )18.(ي ورزدموضوع اتهام است كه وجدان بشريت از باور كردن آن ابا م
حاال بيائيد چند نكته از جناب محمد آصف آهنگ، مبارز آزادي     

خواه و مشروطه طلب، شخصي كه يك تن از مشروطه خواهان و منشي 
حزب وطن به رياست آقاي غبار بود و با چند تن ديگر از يارانش پيشتر 
زنداني شده بودند و هيچ نوع سر سازگاري با سردار محمد داؤد خان 

اشت، بشنويم كه در زمينه به حيث ناظر اين همه جريان چنين مي ند
 :نويسد

 

من مأمور شركت نساجي افغان بودم و در كار خانجات جنگلك كه «    
 . يكي از تصدي هاي وابسته به شركت نساجي افغان بود، كار مي كردم

برايم يك عريضه بنويس به : يك روز يكي از آشنايانم آمده، گفت    
بدالملك خان وزير ماليه، مي خواهم كه به فاكولتة حقوق شامل اسم ع
 .گردم
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عبدالملك خان به فاكولتة حقوق چه ربط دارد؟ : برايش گفتم    
چون هدايتي ! فاكولتة حقوق مربوط دانشگاه كابل و وزارت معارف است

 . كه گرفته بود، درست انجام داده نتوانست، مرخص شد
خويشاوندان رفيقم كه فخرالدين نام داشت و روز ديگر باز يكي از     

من مزار شريف ميروم، اگر به نادر شاه : خانه را درست نديده بود، گفت
يك نامه به . من كمي از نادرشاه آزرده بودم. خط داشته باشي، ميرسانم

نام حكيم الدين مدير نساجي افغان كه در مزار بود نوشتم و به فاميل 
 . منادرشاه هم سالم فرستاد

هنوز مكتوبم به آخر نرسيده بود كه فخر الدين رو به من كرده     
به نادرشاه تبريكي بنويس و بگو از جانب وزير ماليه به كار بزرگ : گفت

چون عبدالملك نفر دوم حكومت بود، هيچ گمان نمي ! تعيين گرديده
ازينكه نامة من به نام حكيم الدين . كردم كه براي او دسيسه مي كنند

د، گفتة او را تذكر ندادم و خط را تمام كرده به دست فخر الدين بو
چيزي را كه من گفتم، نوشته : او خط را تا آخر خواند و گفت. دادم

 ...نكردي
عبدالملك وزير : شب ديگر راديو را روشن كردم، گويندة خبر گفت    

اين خبر . از عهده اش سبكدوش گرديد... ماليه نسبت بي كفايتي و 
شب بود و  9فردا ساعت . پخش گرديد كه همه حيرت كرديم چنان

درين لحظه عبدالعلي سرور آمد و بسيار . بايد فردا به پغمان مي رفتيم
مير علي احمد شامل را : پرسيدم، خيريت است؟ گفت. پريشان بود

من فوراً به جمع كردن كتاب ها پرداختم كه صداي دروازه بلند . بردند
گشت كه قوماندان امنيه دين محمد دالور است و برادرم رفت و بر. شد

من . فخر الدين صدا كرد كه مردة نادر شاه را آورده اند، بيا كه برويم
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با مادر و برادرانم وداع كردم واز خانه بر آمدم، . فهميدم كه گپ  چيست
دين محمد دالور تخميني با سي نفر سرباز و افسر آمده بودند، مرا 

. ار نموده حركت كردند و راساً به توقيف بردندگرفتند و در موتر سو
 . شب را در سلول زندان بدون بستره بروي خاك سپري كردم

فردا كه به مستراح رفتم، با چند نفر زندانيان سابق مانند عزيز     
توخي، يعقوب حسن خان، عبدالغني خان، باشي عالم و سيد حسين 

ال پرسي كردم و پرسيدم با آنها احو. حاكم و چند نفر ديگر برخوردم
اما چند نفر . اطالع نداريم: گفتند. چه مي شنوند كه چه گپ شده است

را آورده اند مانند مير علي اصغر شعاع، مير علي احمد شامل، مهدي 
ظفر، خواجه خليل اهللا فرقه مشر، خواجه عبداهللا احمد جاجي، 

ي و يك عبدالخالق خان، نادرشاه، ملك عبدالغفار، هالل الدين بدر
عزيز توخي قبالً در زمان صدارت محمد هاشم خان هم ( .تعداد ديگر

پانزده سال را در زندان گذشتاند كه درين تأليف در مورد وي با تفصيل 
 )مؤلف. معلومات داده شده است

شب  11همين كه ايام رخصتي هاي عيد خاتمه يافت، ساعت     
مرا سرتا پا تالشي . دروازة سلول من بازشد و خردضابطي داخل گرديد

پس از آن كه برويم يك دستمال را . كرد و بدستم ولچك انداخت
. كشيد، از اتاق خارج شديم، از توقيف خانه بر آمديم و به موتر نشستيم

چون چشم بسته بود، نتوانستم بفهمم به كجا مي . موتر حركت كرد
مرا در  رويم، همين كه موتر توقف كرد از موتر پايان شديم و همانطور

بعد از لحظه اي . يك اتاق بردند، فهميدم كه رياست استخبارات است
رسول رئيس ضبط . مرا به اتاقي رهنمايي كردند، آنجا داخل شدم

احواالت سيد عبداهللا وزير داخله و مير عبدالعزيز والي كابل نشسته 
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سيد عبداهللا رو به من . بودند، من سالم كردم، اما هيچ اعتنايي نكردند
 شما مي خواستيد با عبدالملك كودتا كنيد؟: رده، گفتك

شايد در . عبدالملك را قطعاً نديده و نمي شناسم: من در پاسخ گفتم    
ما اسناد ترا به دست داريم : رسول گفت. مورد من اشتباه كرده باشيد

 .كه به نادرشاه نوشته بودي و اسلحه خواسته بودي
به . كيم الدين نوشته بودم، يادم آمدفوراً از همان مكتوبي كه به ح    

رئيس ضبط احواالت گفتم كه نادرشاه رفيقم است ولي من همچو 
اگر اكنون قلم در اختيام بگذاريد، ده قطعه . موضوع را به او ننوشته ام

نامه برايش مي نويسم  ولي اصالً به نادرشاه نه نامه نوشته ام و نه 
ي گوئيد بدست داريد، نشان لطفاً سندي را كه م. اسلحه خواسته ام

سيد عبداهللا  با خشونت . بدهيد، آن جزائي كه مي دهيد، اعتراض ندارم
 : تو اقرار نمي كني، بعد روي به ديگران كرده گفت: گفت
ببينيد، اگر تحقيقات حاجي عبدالخالق و مير علي احمد شامل و يا     

 .مهدي ظفر خالص شده باشد، بگوئيد بيايند و شهادت بدهند
مهدي ظفر را نمي شناسم، هرگاه مير علي احمد شامل و : من گفتم    

حاجي عبدالخالق خان بگويند كه بلي با ملك خان كودتا مي كرديم، 
 .هر جزائي كه بدهيد، قبول دارم

مدتي گذشت نه حاجي عبدالخالق خان و نه مير علي احمد شامل را     
ود از جانب موظفين با آوردند، ولي يك نفر كه اولچك به دستهايش ب

شدت داخل اتاق انداخته شد كه به روي صحن اتاق افتاد و سيد 
بگو شما چه مي خواستيد؟ اين شخص : عبداهللا با خشونت به او گفت

سيد . من مثل شما شده ام: فخرالدين بود، رويش را به من نموده گفت
ي ما م: بگو شما چه مي خواستيد؟ فخرالدين گفت: عبداهللا باز گفت
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خواستيم كه سردار داؤد خان را از بين ببريم و در خانة آهنگ، شب 
جوزا جلسه داشتيم و به عبدالملك تعهد مي گرفتيم، بر عالوه  21

عبدالملك، محمد جعفر فرقه مشر، شعاع، حاجي عبدالخالق، خواجه 
 . خليل و چند نفر ديگر را نام برد

و شما جلسه مي  همان اتاقي كه ما: من از فخرالدين پرسيدم    
كرديم، مبل و فرنيچر آن چه قسم بود و رنگ اتاق چگونه بود؟ فخر 
: الدين به فكر رفت تا چيزي بگويد، چند لحظه گذشت، خنديده گفتم

از آن صرف نظر مي كنيم، بگو كه خانة ما كلكين داشت يا اُرسي؟ 
سيد عبداهللا با دست به او اشاره كرد كه . فخرالدين باز به فكر شد

بازهم خنديدم و . بلي كلكين داشت: كلكين داشت، فخر الدين گفت
بفرمائيد منزل ما را ببينيد كه كلكين دارد يا ارسي؟ زيرا خانة ما : گفتم

و ارسي آن هم از . از منازل قديم شهر كابل بود وارسي داشت نه كلكين
 . صنعت نجاران قديم ما بود كه ارزش فراوان داشت

اين آقا شبي كه مرا گرفتار كردند، با دين : گفتمبه سيد عبداهللا     
سيد . محمد خان دالور، قوماندان امنيه، به دستگيري من آمده بود

. بازهم خنديدم. از نزد ما گريخته بود و پيش تو آمده بود: عبداهللا گفت
اين شخص اقرار : رسول زنگ را فشار داد و شخصي داخل شد، گفت

 . ا حقيقت را بگويدنمي كند، او را شكنجه كنيد ت
شخصي كه مرا . مرا از اتاق خارج كردند و داخل اتاق ديگر بردند    

اما طرز سؤالش . براي تحقيق برده بود، سؤاالت شفاهي از من نمود
 . احترام آميز بود و من پاسخ مي دادم

در آخر رسماً و تحريري اين طور سؤال ها و ادعا هاي را نوشت تا     
  .من توضيح بدهم
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در خانة خود  1336جوزا  21در شب : ادعاي نخستين او اين بود كه    
ادعاي ديگر . جلسه داشتيد و به عبدالملك وزير ماليه تعهد مي گرفتيد

وي كه شما در خانة شعاع با جعفر خان فرقه مشر و عبدالملك و 
من . حاجي عبدالخالق كه حضور داشتند، نقشة كودتا مي كشيديد

ها ثابت است كه دسيسه است، لذا در جواب سوال اول ديدم كه نزد آن
پاسخ دادم كه حتي من شكل و قوارة عبدالملك را نديده ام و او را نمي 

هرگاه شما ثابت . حتي با خويش و اقارب او هم آشنايي ندارم. شناسم
كرديد كه يكنفر از خويش و قوم او را مي شناسم، و حتي در راه با آنها 

 .شما حق داريد هر جزائي كه تعيين كنيد، قبول دارمسالم كرده باشم، 
چون در انتخابات دورة هشتم من : به جواب سؤال دوم نوشتم    

نمايندة غبار بودم و با شعاع و فرقه مشر محمد جعفر خان برخورد 
كرده ام، ما مخالف هم هستيم و اين مخالفت ما به همه شهريان كابل 

 . ، مرخص شدم و مرا به سلولم بردندپس از نوشتن جوابها. معلوم است
در بستر رفتم ولي خواب در چشمم . ساعت از دوي شب گذشته بود    

سردار محمد داؤد خان كه زمام : به فكر رفتم و با خود گفتم. نيامد
كشور را در دست گرفته، بايد به خاطر رفاه مردم و آرامي كشور و 

بيچاره آنقدر احمق  .شگوفايي وطن كار كند تا خدمتش آشكارا شود
است كه به گرفتاري چند نفر، مي خواهد مردم را بترساند تا بر كار 

 )19. (هايش اعتراض نكنند
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 ماجراي دلخراش نادرشاه هاروني
 

داوود شاه هاروني پسر نادرشاه هاروني داستان حزين گرفتاري     
ت و پدرش را در نامة كه عنوان آقاي مهرين نوشته شده، بعد از تعارفا

اظهار امتنان از نامة پر لطف آقاي مهرين كه دريافت نموده بود، چنين 
 :بيان مي كند

 

جاي افتخار است كه . خوشحالم كه با شما معرفي مي شوم«    
روشنفكراني چون شما حاضر شده ايد كه اذهان مردماني را كه هنوز 
 هم از حكومت هاي اسبق پشتيباني مي كنند، با نوشتن واقعيت ها،

 .روشن مي كنيد
خاطره هاي آن » افغانستان تاريخكودتا ها در «مطالعة قسمت اول     

روز هاي را دوباره برايم زنده كرد كه پدر مرحومم در بستر مريضي قصه 
هاي اندوه بار دوران زندان و شكنجه هاي غير انساني را كه ديده بود، 

 . براي ما با آواز شكسته بيان مي كرد
افغانستان و زنداني شدن پدرم را با مادر  تاريخدتا ها در جريان كو    

عزيزم در ميان گذاشتم كه اينك خالصة آن را براي تان درينجا مي 
 :نويسم

 

نادر شاه هاروني ولد محمدشاه هاروني در شهر كابل تولد و در سن     
. بسيار جواني، احساس وطن دوستي و عدالت خواهي برايش دست داد

او در ) غالم محمد فرهاد رئيس بلدية وقت(م محمد پاپا در زمان غال
حالي كه در حزب وطن فعاليت مي كرد، به حيث وكيل يكي از نواحي 

قسمي كه مادرم مي گويد كه پدرم مانند بقيه . كابل انتخاب شد
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دوستانش به خاطر دور نگهداشتن آنها از مركز، در واليات مختلف 
 . افغانستان تبعيد شده بودند

پدرم هم به مزار شريف به حيث مدير عمومي ترانزيت سمت شمال     
مقرر شد، بعد از تقريباً شش ماه، همانطوري كه شما در نوشته هاي 

 . تان بيان نموده ايد، راهي زندان شد
بلي، چنانچه مادرم قصه ميكند، شب عيد بود كه در خانه زده مي     

ظه دوباره بر مي گردد و به شود و پدرم بيرون مي رود و بعد از چند لح
مادرم مي گويد كه غرض كار فوري او بايد به سمت شمال برود و به 
موتروان هدايت ميدهد كه اوالد ها را در روز عيد به اين طرف و آنطرف 

 .ببرد
. روز سوم عيد كاكايم از كابل مي آيد و ما را با خود به كابل مي برد    

از دستگيري پدرم و دوستانش باخبر  مادرم زماني كه به كابل مي رسد،
 . بلي، قصة غمناك ما ازينجا آغاز مي يابد. مي شود

فاميل، به شمول مادرم، بعد از تقريباً هشت سال قادر بر آن شدند     
داستان روز هاي زنداني شدن . كه بازديدي از پدرم در زندان بكنند

ته قفلي، پدرم به چند سطري خالصه نمي شود كه چطور او توان كو
زنجير زدنها، ناخن كشيدن ها و ديگر زجر هاي غير انساني را داشته و 

 . تحمل نموده بود
قصه هاي زندان، طوالني و متأثر كننده است كه اگر خواسته باشيد،     

ناگفته نبايد گذاشت كه مادرم از غفار . در آينده براي تان خواهم نوشت
ز زبان كاكاي محترمم آقاي قصه مي كند كه شايد شما ا) ملك غفار(

آصف آهنگ شنيده باشيد كه پدرم وقتي از زندان خالص شد، فاميل 
مرحوم غفار نزد پدرم مي آيند كه احوال او را بگيرند، پدرم به آنها مي 
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گويد كه او در شش ماه اول توقيف در اثر شكنجه وفات يافت، ولي 
يلش مي گرفتند و مردمان ظالم تا به آخر لباس هاي پاك او را از فام

 . هفتة بعد لباس چركين را براي فاميلش تسليم مي دادند
بيچاره فاميلش به اميد اين كه روزي او را خواهند ديد، در انتظار     

پدرم بعد از رهايي از زندان، به كار شخصي مشغول بود، اما نظر . بودند
نمود،  به تقاضاي دوستانش، مدت كوتاهي در وزارت ماليه اجراي وظيفه

مگر نظر به مشكالت صحي كه از دوران زندان برايش ميراث باقي مانده 
 1360بود، متباقي عمرش را در بستر مريضي سپري نموده و در سال 

 12داوود شاه هاروني، كاليفورنيا،( ".خورشيدي چشم از جهان بست
 )ميالدي 2010اپريل سال 
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  فصل يازدهم
 

 ندورة رياست جمهوري محمد داوود خا
 

 
 

 )جمهوري شاهانه( 1352سرطان  26كودتاي 
 

كرسي صدارت را  1341الي  1332 تاريخسردار محمد داؤد خان به     
درين دوره ده . احراز و جانشين عمويش سردار شاه محمود خان گرديد

ساله، شهكاري هاي از خود نشان داد كه ثمرة از آنها درين تأليف 
ا كه مي توان به صورت مختصر و در اين دوره ر. توضيح داده شده است

ورة نيمه ديموكراسي ناميد كه شاه مجموع سركوب كنندة يك د



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٢٤٣ 
 

محمود خان مي خواست ظاهراً شعار حكومت خود قرار دهد و بدين 
وسيله اعتماد مردم افغانستان را كه در اثر اعمال ظالمانه و حشيانة 
زمان صدارت محمد هاشم خان كامالً از دولت سلب گرديده بود، دوباره 

أمور صدارت را بدين سردار محمد داؤد مدت ده سال . به دست آورد
منوال به پيش برد و باالخره در اثر اختالف نظري كه بين او و ظاهر 
شاه پسر عمويش به ميان آمد، از مقام صدارت مستعفي گرديد و به 
خانه نشست و پالن برانداختن سلطنت ظاهر شاه را پايه گذاري نمود و 

يم شاهي عليه رژ 1973خورشيدي برابر به  1352سرطان  26 تاريخبه 
ي را براه انداخت و بعد از كسب قدرت نظام جديد وي در آغاز كودتا ي

كه ظاهراً از پشتيباني همه جانبة مردم افغانستان برخوردار بود، به 
خوبي استقبال گرديد ولي ديري نگذشت كه اين خوشبيني مردم ما به 

 1352سنبلة  21 تاريخبد بيني مبدل و به خصوص خبري كه به 
از راديو افغانستان پخش شد، نه اين كه اين خبر مذكور نزد  خورشيدي

همه غير قابل قبول به نظر رسيد، موجب عدم اطمينان و سلب اعتماد 
 . مردم ما هم از نظام جديد گرديد
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 :كودتاي نام نهاد ميوندوال
 

 1352سنبلة سال  21راديو افغانستان در برنامة خبر هاي شام     
 :منتشر ساختخورشيدي خبر ذيل را 

 

يك عده خاين و مرتجع كه به كمك كشور خارجي مي خواستند (    
. نظام جمهوري را از بين ببرند با اسناد و شواهد بالفعل گرفتار شدند

ميوندوال، دگر جنرال عبدالرزاق قوماندان سابق : اين افراد عبارت اند از
دة هوايي، تورنجنرال خان محمد خان معروف به مرستيال و يك ع

 .)ديگر
 

ده روز بعد، پس از پخش اين اعالميه، دولت افغانستان خبر ديگري     
 : را انتشار نمود به اين ترتيب

 

ميوندوال و همكارانش به جنايت خود اعتراف كردند و چون (    
ميوندوال عرصه را بر خود تنگ ديد و راه نجات را مسدود، لذا شب 

ه و با نيكتايي اش خود را گذشته حوالي صبح دست به خود كشي زد
 .)غرغره كرده است و فردا اسناد خيانت او چاپ مي شود

 

هفته ها، ماه ها و حتي سالها گذشت . مگر ازين فردا فردا ها گذشت    
ولي هيچ يك سند بالفعلي كه ادعا شده بود و جرم جناب ميوندوال و 

قرار همراهانش را به اثبات برساند و يا حد اقل طرف بحث و مكث 
گرفته بتواند، نه در ميديا و نه در روزنامه هاي دولتي به ظهور پيوست 
بلكه بر ناباوري هاي مردم و به خصوص طبقة آگاه و صاحب ضمير ما 
بيشتر افزود و فجايع و مظالمي را كه در گذشته يعني پنجاه سال قبل 
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در دوره هاي استبداد نادرشاه و محمد هاشم خان در كشور رفته بود، 
 . به ياد شان آورد و آن روزگاران سياه را دوباره به نظر شان زنده ساخت

نادرشاه و محمد هاشم خان، زماني كه شخصيت هاي روشنفكر و     
ملي كشور ما را اعدام و به صورت بسيار وحشيانه و حيواني به قتل مي 
رسانيدند، فرداي آن در روزنامه هاي دولتي بعضي ها را به خيانت و 

ا و برخي ديگر را به زنديق بودن و شراب خوري و انواع اتهامات كودت
محكوم مي ساختند كه در هيچ وقت و هيچ يك زمان طرف قبول ملت 
واقعبين ما واقع شده نمي توانست ولي دولت مي خواست بدين وسيله 
و ذريعه، پخش همچو اخبار نادرست و شايعات نامردانه، اذهان عامه را 

ي خبر از اين كه آن روز ها را فردايي است و در آن ب. دگرگون بسازند
 . به دور مانده نمي تواند تاريخفردا هيچگونه اعمال آن ها از قضاوت 

قضية ميوندوال و همراهانش در حلقه هاي آگاه مردم ما، نظير     
جرياناتي كه در دورة استبداد اسالف وي، نادر شاه و محمد هاشم خان 

فته مي شد كه داؤد خان خلف الصدق عمو هاي رفته بود، خوانده و گ
 . خونخوار خود بوده و از وي انتظار ديگري نبايد داشت
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حاال برمي گرديم به داستان تراژيدي شهيد ميوندوال و يك عده     
بيگناهان ديگر كه در آن قضيه پيچانيده شدند و برخي از آنها اعدام و 

 :زنداني گرديدندبرخي ديگر به حبس هاي طويل المدت 
 

 :اعدام شدگان
 

 خان محمد خان مرستيال-1
 عارف خان ريگشاه-2
 ماما زرغون شاه-3
 سيد امير خان-4

 مرحوم محمد هاشم ميوندوال
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 مولوي سيف الرحمن-5
 

 :توقيف شدگان عبارت اند از
 

 )حبس ابد(دگر جنرال عبدالرزاق خان -1
 جنرال گلبهار خان-2
 كرد ، در زندان وفات)سال حبس 10(جنرال رحيم خان ناصري -3
 )سال حبس 5(جنرال عبدالسالم خان ملكيار -4
 جنرال عبدالجبار ملكيار، بعد از يك سال رها شد-5
 )سال حبس 14(جنرال نيك محمد سهاك -6
 )سال حبس 12(دگروال كوهات -7
 )حبس ابد(دگروال محمد اكرم -8
 )حبس ابد(جگرن محمد هاشم كامه وال -9

 )سال حبس 12(جنت گل غروال، رئيس پشتني بانك -10
 )سال حبس 12(حاجي حنان جاجي -11
 )سال حبس 2(حاجي اهللا گل هودخيل -12
 )سال حبس 2(موالگل هودخيل -13
 )سال حبس 15(سعد اهللا خان، وكيل پيشين در شورا -14
 )حبس ابد(سيد هاشم پاچا -15
 )حبس ابد(امين اهللا خوگياني -16
 )حبس ابد(ممتاز پيلوت -17
 )سال حبس 12(خيل حاجي هزارگل هود-18
 )سال حبس 12(سردار خان جاجي -19
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 )سال حبس 12(سعد اهللا كمالي -20
 )سال حبس، و مصادرة دارايي 12(باز محمد زرمتي -21
 )سال حبس 12(حاجي فقير محمد -22
 )سال حبس 12(مولوي غالم حيدر، پدر سيف الرحمن -23
 )سال حبس 10(حاجي اهللا گل دستو خيل نظر -24
 )سال حبس 7(علي خان  گلشاه-25
 )سال حبس 6(سيد باطن شاه دگروال -26
 )سال حبس 5(نور احمد خان -27
 )سال حبس 5(دگروال محمد علي زالل -28
 )سال حبس 5(جگرن سيف الرحمن -29
 دكتور عصمت اهللا امين، برادر زادة خان محمد خان مرستيال -30
 )ل حبسسا 2(برادرزادة خان محمد خان، محمد نذير امين -31
 )سال حبس 5(برادر زادة خان محمد خان، نقيب اهللا -32
 لومري بريدمن عبدالجميل صمدزي -33
 جگتورن محمد اكبر پوپل-34
 )سال حبس 5(دگروال شير افضل خان -35
 )سال حبس 5(جگرن محمد اكبر خان -36
 )سال حبس 5(شاه ولي جاجي، پيلوت -37
 )سال حبس 5(حاجي اقبال خان -38
 توركي جگرن-39
 .خيراهللا منور، به دليل آشنايي با نذير نورستاني به زودي رها شد-40
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 :اعضاي محكمة نظامي كه اين حكم را صادر كردند، عبارت بودند از
 

رئيس ديوان حرب و رئيس محكمه غالم فاروق خان لوي درستيز -1
 سابق 

 سرور نورستاني-2
 عثمان خان-3
 موال داد فراهي-4
 نبي فراهي-5
 بي عظيمين-6
 جگرن خليل-7
 دگروال عبدالرحيم-8

 

روز ديگر ضمن يك برنامة راديويي از قول خان محمد خان     
مرستيال انتشار داده شد كه گويا نامبرده از مخالفت خود با رژيم 
صحبت مي نمود ولي تا جايي كه از منابع موثق تري اطالع به دست 

كردند، از مخالفت  آمد، خان محمد خان وقتي كه او را شكنجه مي
در مجموع هيچ يك سند و . خود با اطرافيون داؤد خان انكار ننموده بود

مدرك معتبر به دست آمده نتوانست كه داللت به راه انداختن يك 
از طرف ميوندوال و همراهانش نموده و ادعا هاي دولتيان را تأييد  كودتا
 . نمايد

ا خبر خودكشي ميوندوال و مردم ما كه جريان اين گرفتاري ها را ب    
يا مرگ او كه به گمان اغلب در اثر رنج شكنجه هاي طاقت فرسا و 
وحشيانة دژخيمان صورت گرفته بود، قدم به قدم تعقيب مي كردند و 

هر روز بيشتر از روز ديگر بر ناباوري هاي . مورد پژوهش قرار مي دادند
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هاي دولتي ظاهر  شان باالي دولت جمهوري و انتشاراتي كه در روزنامه
 . مي شد، مي افزود

مي گويند اگر انسان يك مرتبه در روز دروغ بگويد، مجبور مي شود     
خبر خود كشي . مرتبة ديگر هم دروغ بگويد 40براي اثبات آن دروغ، 

دروغين ميوندوال توسط يك نيكتايي، سبب اين گرديد كه رژيم 
ناكردني ديگر را، جمهوري داؤد خان صد ها خبر هاي جعلي و باور 

پيهم ديگر به نشر بسپارد تا بتواند آن همه جعليات را صبغه هاي 
غافل از اين كه مدققين و پژوهش گران جريانان سياسي . راستي بدهد

افغانستان روز ديگر تمام آن همه فعل انفعالتي را كه در ازمنة گذشته 
قايق را به وقوع پيوسته، يك به يك زير عينك تحقيق قرار داده و ح

 .برمال مي سازند
قضية شهيد ميوندوال و باقي همراهانش هم مانند قضاياي گذشتة     

زمان نادر شاه و محمد هاشم خان به علت اين كه دولت ادعا كرده بود 
كه ميوندوال با يك عدة خاينين و مرتجع، به كمك يك كشور خارجي 

و شواهدي بالفعل مي خواستند نظام جمهوري را از بين ببرند، با اسناد 
گرفتار شدند، كامالً عاري از حقيقت بوده و مردم ما آن را يك دسيسة 

 . مطلق تعبير كردند
دليل اش اينست كه روزي كه ميوندوال را از منزلش بردند، در خانة     

ميوندال احدي ديگر و هيچ گونه ابزاري كه داللت به راه انداختن يك 
همچنان هيچ يك عملي صورت نگرفته  و. كودتا را نمايد، وجود نداشت

 . بود كه كودتاچيان عمالً گرفتار شده باشند
اسناد و مداركي را كه گفته شده بود فردا به نشر ميرسد، هرگز نشر     

همچنان اگر اين . نگرديد و مردم ما در تاريكي و ابهام باقي ماندند
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چه شكل  جمعيت بالفعل گرفتار شدند، اقدام عملي آنها از كجا و به
صورت گرفته، اسلحه، وسايل مخابراتي و غيره ابزار مربوط به كودتا كه 
از كودتاچيان به دست آمده است، از چه نوع و در كجا مي باشد؟ عالوتاً 
گفته مي شد كه خليل اهللا خان خليلي هنگامي كه هنوز سمت سفارت 

 26ي افغانستان را در عراق داشت و ميوندوال، در آن زماني كه كودتا
سرطان صورت گرفت، نيز در كشور عراق بود، به اثر اطالعات و 
معلوماتي كه از منابع مختلف در دست داشت، به مرحوم ميوندوال 
خاطر نشان ساخته و هوشدار داده بود كه از رفتن به افغانستان علي 

 . العجاله صرف نظر نمايد
كن است هرگز ولي ميوندوال گفتة سفير مذكور را قبول نكرده و مم    

فكر نكرده بود كه وي را خطري تهديد مي كند و يا دسيسة برايش 
 . تهيه ديده شده باشد

بي مورد نخواهد بود اگر مؤلف داستاني را كه شخصاً از مرحوم سيد     
وحيد اهللا كه در آن زمان معين و متكفل أمور وزارت خارجه بود، في 

 . المجلس شنيده است، درين رساله تذكر بدهد
در همان روز هاي كه خبر گرفتاري و خودكشي ميوندوال از قول     

دولت و صورت تحقيق و اعترافات خان محمد مرستيال و همراهان 
ديگر او سرزبان ها بود، يك روز مرحوم سيد وحيد اهللا به دختر عمه 
اش، همسر محمد بصير جان سميعي معاون رياست بلدية كابل كه پسر 

امشب مي خواهم به : ، تليفون مي كند و مي گويدماماي من مي باشد
منزل شما بيايم، ولي خواهش مي كنم بسيار بيروبار نسازي، اگر 
خواسته باشي تنها مي تواني از خالد جان و خانمش هم دعوت كني، 

نظيفه جان خانم بصير . خرسند مي شوم تا باهم صحبتي داشته باشيم
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نوي بسيار رسيده و ورزيده جان سميعي پسر ماماي من كه خود يك با
و صاحب سليقة خاصي است و براي ما در آن شب غذاي بسيار لذيذي 
آماده ساخته بود، خبر سيد وحيد اهللا را به صورت محرمانه كماحقه به 
من رسانيد و من هم ازين خبر استقبال نيك نمودم زيرا از آرزو هايم 

افغانستان و يا روزنامه بود اگر در بارة اطالعات ضد و نقيض كه از راديو 
ها به نشر ميرسيد، روزي با يكي از كارمندان بلند پاية دولت نشستي 

 . داده باشم و حقايق موضوع و نتيجة درست تري را بدست آورده بتوانم
به منظور جلوگيري از درازي سخن، مرحوم سيد وحيداهللا معين     

ه منزل محمد وزارت خارجة دولت جمهوري افغانستان به شب موعود ب
من هم به معيت . بصير خان معاون رياست بلدية كابل تشريف آورد

بعد از . خانمم بساعت معين به منزل مذكور حضور بهم رسانيدم
 : تعارفات معموله، مرحوم معين وزارت خارجه به سخن آغاز نموده گفت

 

طوري كه از ميديا شنيده ايد، يقيناً از جريان قضية ميوندوال و «    
براي مزيد معلومات شما بايد توضيح بدهم كه . مكارانش آگاهي داريده

روزي كه ميوندوال از سفر خارج برگشته و متصالً به مالقات رهبر آمده 
 .بود، من هم در اتاق انتظار قصر جمهوريت، از جملة منتظرين بودم

وقتي ميوندوال بعد از اختتام مالقاتش با رهبر، از اتاق خارج شد،      
تعاقباً من داخل اتاق گرديده، ديدم رهبر در حالي كه با يك دست م

خود داشت با قلم روي كاغذ يادداشتي مي نوشت، با دست ديگري 
 . تاالق سر خود را مالش مي داد

من بعد از اداي سالم براي چند لحظه به داخل اتاق در حالت      
بود وقتي به اين حركت يكي از عادت هاي رهبر . ايستاده باقي ماندم
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يك مسئله به صورت عميق و بيشتر فكر مي كرد، تاالق سر خود را به 
 . ماليدن مي گرفت

بعد از چند لحظه سر خود را بلند نموده، بعد از آن كه سالم من را      
) درست به يادم نمانده(آقا صاحب، يا معين صاحب ": پاسخ داد، گفت

براي افغانستان  من در باالي سرخود يك چيزي و يك خطري را
 "احساس مي كنم

ديگر كلمة تذكر نداد و متصالً به بررسي اوراق أمور وزارت خارجه     
بعداً . كه در دوسية من بود و من آن را خدمت شان گذاشتم، آغاز نمود

كه دولت جمهوري كشف نمود، معلوم گرديد كه ميوندوال و يك عدة از 
جي ميخواستند دولت ياران و همراهانش، به كمك يك كشور خار

 ».جمهوري را كه تازه بنيه گرفته بود، تخريب و واژگون سازند
 

سپس نامبرده راجع به آگاه بودن و فعاليت دستگاه استخباراتي     
 : دولت توضيحاتي داده و آنرا ستايش نموده گفت

 

امروز دولت ما از هر حركت باخبر است و شعبات استخباراتي ما در «    
يات افغانستان، هرگونه دسيسة را در نطفه خنثي ساخته مي مركز و وال

 ».تواند
 

بعد از اين كه مرحوم سيد وحيد اهللا آقا به گفتار خود خاتمه داد،     
من از ايشان پرسيدم كه در خالل يكي از شب هاي گذشته طي ساير 
خبر ها در مورد ميوندوال، از راديو افغانستان خبري به نشر رسيد كه 

شما به حيث معين وزارت خارجه، سفير پاكستان را به وزارت گويا 
خارجه احضار نموده، اسناد و اوراقي را برايش ارائه نموديد كه داللت بر 
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مداخالت پاكستان در قضية ميوندوال و همراهانش مي نمود و در عين 
حال از قول شما گفته شد كه عنقريب اين اسناد در روزنامه ها انتشار 

ولي ما هرچه انتظار . به دسترس عامه گذاشته مي شود مي يابد و
كشيديم، اسناد مذكور در هيچ يك از روزنامه ها اقبال نشر نيافت و 
مردم ما از واقعيت موضوع به دور ماندند و ذهنيت همه متغير و دچار 

اگر درين باره روشني بياندازيد، ممنون مي  .ت گوناگوني گرديدتصورا
 .شوم
به آن اسناد فكر ميكنم، آن قدر «: وحيد اهللا آقا فرمود مرحوم سيد     

ميوندوال . شما حتماً روزنامة انيس را خوانده ايد. ضرورت نخواهد بود
 ».خودش به قلم خود اعترافات خود را نوشته و اقرار كرده است

 

من گفتم، معذرت ميخواهم، از نوشته هاي ميوندوال، جوابي كه     
ولي هرگاه موضوع . د، استنباط شده نمي تواندداللت به اعتراف نماي

شكنجه در ميان باشد، در آن صورت هيچ كس نمي تواند در مقابل 
 :سيد وحيد اهللا آقا پاسخ داد. شكنجه مقاومت نمايد

 ».نه، موضوع شكنجه هرگز در ميان نبوده«    
 

بعد ها وقتي كه ازين سو و آن سو شنيده شد كه هيئت تحقيق در     
ت و كوب و شكنجه هاي متنوع از متهمين اقرار گرفته بودند و اثر ل

اخيراً اسناد و نوشته هاي مستندي كه به دست آمده، من آن را درين 
 . تأليف تا يك اندازه به نشر خواهم سپرد

سؤاالتي در ذهن خواننده پيدا مي شود كه آيا اين شكنجه ها همه     
قامات باال طوري كه معين در سطح كارمندان پائين صورت گرفته و م

وزارت خارجه اظهار نمود، از آن به كلي بي اطالع بوده اند و حزب خلق 
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و پرچم با نفوذي كه در دولت جمهوري به دست آورده بودند، براي از 
بين بردن شخصيت هاي همچو ميوندوال و خان محمد خان مرستيال 

ه گفتة ديگر كه و امثالهم نيازي به أمر مقامات باال نداشتند و يا ب
دستگاه استخباراتي دولت جمهوري از هرگونه رويداد هاي كه در كشور 
صورت مي گرفت، قبالً با خبر بود و آن همه اخبار را به سردار محمد 
داؤد رئيس دولت جمهوري مي رسانيد و سردار هم از تمام جريانات 

و تحقيق، به شمول لت و كوب، زنجير زدن ها، استعمال دندة برقي 
انواع شكنجه ها كامالً مطلع و از هر عملي كه از طرف هيئت تحقيق در 
. مورد متهمين روزانه و شبانه انجام داده مي شد، مستحضر مي بود

باالخره به همة اين قبيل سؤاالت، مداركي كه بعد از بيشتر از سي 
سال، در اثر كوشش و مساعي خستگي ناپذير يك عده اي از جوانان با 

پژوهشگران متفكر ما در دسترس گذاشته شده است، احساس و 
پاسخگو بوده، زواياي تاريك دوره هاي استبداد كشور كه از چشم انداز 

پنهان مانده نمي تواند، روشن گرديده، و مردم ما باالخره به  تاريخ
واقعيت هاي قضايا كه تا چه اندازه در آن از بي عدالتي ها، كينه توزي 

گرفته شده و شخصيت هاي نخبه و خانواده هاي  ها و حق تلفي ها كار
بيگناه قرباني يك دولت مستبد و خودكامه مي گرديدند، آگاهي كامل 

 .پيدا كرده مي توانند
حاال اگر ازين موضوع بگذريم كه شخص رئيس دولت سردار محمد     

داؤد ازين همه شكنجه ها، ناسزا گفتن ها، لگد مال كردن ها و غيره 
بر بود، مگر ازين اصل چگونه مي توان چشم پوشيد كه در كامالً بي خ

حقيقت سيستم و اصول دولت داري خانوادة حكمران و آل يحيي از 
زماني كه در افغانستان قدرت حكومت را به دست آورده است، اين گونه 
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اعمال ناشاسته و يا بهتر بگوئيم، اعمال وحشيانه بود، از اعدام هاي 
ن انداختن هاي عمري و طويل المدت و قين و ناحق گرفته تا به زندا

فانه كردن ها و تيل داغ كردن ها، كار هاي روتين اين رژيم مرتد بوده 
 . است
مردم ما هنوز قتل هاي وحشيانة نادرشاه و زنداني ساختن هاي او را     

كه با انواع شكنجه ها گره مي خورد، همچنان مظالم و كشتار 
راعظم را كه همه به صحة محمدظاهر دستجمعي محمد هاشم خان صد

شاه هم ميرسيد و از نظر او ميگذشت و شكنجه هاي كه طالب بيگناه 
مكاتب، بعد از قتل نادرشاه در زندان طويل المدت متحمل شده اند، 
فراموش نكرده و به خوبي درك كرده مي توانستند كه محمد داؤد و 

 . مي باشندمحمد ظاهر شاه هم مهره هاي همان دودمان منفور 
اين كه جمعي از افغان هاي كه در زمان سلطنت ظاهرشاه، زندگي     

آرام و پست هاي مختلف و عالي در دولت داشتند، پيوسته از محمد 
ظاهرشاه مداحي نموده و ادعا دارند كه وي دستش به مظالم زمامداري 
 خانوادة طاليي آلوده نبوده، وحشتي كه در زمان پدرش نادرشاه سر زد

همچنان بعد از قتل . و ملت تباه گرديد، مربوط به نادرشاه مي باشد
. نادرشاه، تمام گناهان وارده را به دوش محمد هاشم خان مي اندازند

در پاي همه  تاريخقضاوت غير عادالنه است زيرا ظاهرشاه به شواهد 
فرامين اعدام ها كه بعد از نادرشاه در كشور صورت گرفته است، امضأ 

حتي در ساليان اخير حيات خود، در جواب . و طرفدار آن بودنموده 
يك سؤال دوشيزه مينه بكتاش نمايندة راديو بي بي سي، ضمن 

 : مصاحبة كه با او صورت گرفت، ظاهرشاه چنين اظهار نظر نموده است
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. در مجموع شما شخص ماليم تري نسبت به كاكاي خود هستيد :سؤال
داستان هاي فراوان در مورد سختگيري . داما ايشان بسيار سختگير بودن

شما وقتي به پشت سر . هاي دورة صدارت محمد هاشم خان وجود دارد
نگاه مي كنيد، فكر مي كنيد كه به آن همه سختگيري ضرورت بود؟ يا 

 چيزي كه انجام مي دادند، زياد از حد بود؟ 
 

 افغانستان شكل. من فكر مي كنم كه همان وقت ضرورت بود :جواب
افغانستان مملكتي بود كه تازه از كورة انقالب و كورة . ديگري داشت

نمي شد كه روش بسيار ديموكراتيك را پيش . بيرون شده بود) سقأ(
 . آنان مجبوريت داشتند و من هم مجبوريت شان را مي فهميدم. گرفت

 

حاال اين جواب مزخرف و مضحك و اين نظري را كه پيروي از آن      
مي نمايد، هرچه ممكن دقيق تر تحليل و تجزيه نمائيد،  دورة منحوس

ببينيد چه نتيجه به دست مي آيد؟ براي مزيد معلومات، لطفاً ويديوي 
شاه در بخش دوم كليك  گفتگو هاي مينه بكتاش را با محمد ظاهر

در جواب يك سؤال ديگر كه دوشيزه بكتاش از محمد ظاهرشاه . كنيد
 :مي نمايد و مي پرسد

گر دوران شاه محمود را با دورة صدارت هاشم خان مقايسه كنيم، ا     
 شما چگونه مي بينيد؟

 : ظاهر شاه مي گويد
 

 ».درين مورد چيزي نمي گويم«
 

آيا اين جواب نگفتن يك ژست سياسي مي باشد يا يك انفعال     
يك روز آن همه پرسش ها را پاسخ مي  تاريخمطلق؟ به هر حال مگر 
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حاال به نيكويي درك كرده مي . ا را برمال مي سازدو نهفته ه. دهد
توانيم كه براي حفظ قدرت، هريك از اعضاي خانوادة حكمران از 

خط مشئ مشترك را تعقيب نموده . شاگردان ممتاز مكتب استبداد بود
و با سرنوشت ملت خوش باور ما هميشه بازي هاي خانه براندازي را براه 

 . انداخته است
ر چهارسال دورة سلطنت خويش، ظاهرشاه در دورة چهل نادرشاه د    

سال پادشاهي و داؤد خان در دورة هفت سال رياست جمهوري نام نهاد 
خويش، هيچ يك نتوانست يك دولت قانونمندي را در كشور به ميان 

هريك به نحوي ديكتاتور . بياورند و به فرياد هاي ملت گوش فرا دهند
تند كه قانون در مملكت حاكميت پيدا زمان خود بود و هيچگاه نگذاش

كند و مردم ما از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه استفاده نموده و 
 . برخوردار گردند و از حق حقة خود دفاع كرده بتوانند

آقاي مننجمي اوغلو تركي تبار، كه مشاور وزارت خارجه و در عين حال 
 : صلين مي گفتاستاد فاكولتة حقوق و علوم سياسي بود، به مح

 ".در كشوري كه قانون حاكم نيست، زندگي در آن تهور است"
 

اين بزرگمرد، افغانستان و زعماي مستبد آن را به خوبي مي شناخت     
و از آن رو نمي توانست در برابر جوانان محصل افغان از عدم حاكميت 

 . قانون در كشور و نبود قانونمندي دولت، چشم پوشي نمايد
مطلب دور نرويم، بار دگر بر مي گرديم به افشاي يك سلسله از     

حقايقي كه بعد از جريان موضوع كودتاي نام نهاد و يا جعلي شهيد 
ميوندوال و شهداي ديگر كه به صورت مستند از طرف شخصيت هاي 
واقع بين و ژرف نگر ما كه خود شاهد اين همه صحنه سازي ها بودند و 
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ثار قلمي شان از آن تعريف حقيقي نموده به صورت يادداشت ها در آ
 . اند
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 مرحوم دگر جنرال محمد نذير كبير سراج
 

رويداد هاي نيمة اخير سدة بيست در «در كتاب  89-85در صفحة     
ميالدي در كشور آلمان، چنين مي  1997منتشرة سال » افغانستان

 :نويسد
 

مي  1352ن سرطا 26مطلوب از كودتاي (ده هفته بعد از كودتا «    
، از راديو كابل اعالن شد كه محمد 1973سپتمبر  23در ) مؤلف. باشد

هاشم ميوندوال، خان محمد خان مرستيال، عبدالرزاق خان دگر جنرال 
هوايي، سيد امير قوماندان هوايي، زرغون شاه دگروال، صوات خان 
دگروال، مهرعلي دگرمن، محمد عارف شينواري، فقير محمد ننگرهاري 

تعداد ديگر به همدستي يك مملكت خارجي مي خواستند توطية  و يك
 . را بر عليه جمهوريت براه اندازند

اين خيانت شان به زودي كشف و همة شان گرفتار و توقيف     
يازده روز بعد ازين واقعه، باز هم راديو خبر داد كه محمد . گرديدند

آويز و انتحار  هاشم ميوندوال در زندان، با نيكتايي اش، خود را حلق
 . كرده است

ادعاي دولت جمهوري داير بر انتحار ميوندوال را در آن وقت هيچ     
مردم باهم مي گفتند، نيكتايي . فردي داراي عقل سليم قبول دار نشد

در زندان از كجا شده بود؟ و نيكتايي چطور وزن يك انسان را برداشته 
 مي تواند؟ 

ندوال چطور به خودكشي دست شخص متين و مصممي مانند ميو    
زد؟ و چرا جسدش را به كسي نشان ندادند؟ محافظين زندان چرا ازين 

 قضيه در وقتش جلوگيري نكردند؟
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روزي خانمش به من گفت كه او را در يك شب تاريك به زندان     
بردند و در تاريكي سلول زندان، به روشني يك شمع، تنها روي 

بعد . د و اجازه ندادند كه جسدش را ببيندميوندوال را به او نشان دادن
تر فاش شد كه ميوندوال به اثر لت و كوب كه بر او در اثناي تحقيقات 
. براي حصول اقرار وارد ساخته بودند، تاب نياورده و جان سپرده است

صبح قبل از طلوع، در  4دو ماه بعد، پنج نفر از جمله زندانيان به ساعت 
 . به شكل هدف هاي زنده تيرباران شدند) پوليگون انداخت(پل چرخي 

خان محمد مرستيال، سيد امير : اعدام شدگان عبارت بودند از    
قوماندان هوايي، زرغون شاه دگروال، سيد رحمان وكيل ولسي جرگه و 

 . محمد عارف شينواري
دگرجنرال غالم فاروق رئيس ديوان حرب مي گفت كه متهمين     

انقالبي داوود خان درين ديوان عضؤ بودند، رفقاي . هجده نفر بودند
اصرار داشتند كه همة اين ها اعدام شوند مگر رهبر چندين بار أمر عفو 
و تجديد نظر را داده و هدايت مي داد كه حد ممكن ميزان اعدام 

 . تخفيف شود
نفر و با تصميم آخرين، شش نفر به اعدام  12در نتيجه براي بار دوم     

 . هبر حكم اعدام را أمضا كردمحكوم شدند و ر
بعد ازين گير و گرفت ها و اعدام ها، شايعاتي در بين مردم پخش     

حبس و اعدام اشخاص بي گناه، يك مقدمه چيني : شد، داير بر اين كه
از جانب همكاران پرچمي محمد داوود خان بوده است تا اشخاصي را 

مي ديدند، از بين  كه در برابر تطبيق مرام هاي خود، مانع و خطرناك
 . ببرند
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محمد هاشم ميوندوال بعد از كودتاي جمهوري، از سفر خارج به     
او در عين . وطن برگشت و بديدن داوود خان رفته و به او تبريك گفت

داوود خان هم او را با . زمان وعدة همكاري با رژيم جمهوري را داد
ه وظيفه اي جبين گشاده پذيرفت و وعده داده بود كه به زودي ب

 . گماشته خواهد شد
همچنان خان محمد خان مرستيال را در روز اول كودتا، به وزارت     

بعدتر كه او مكتوبي به داوود خان نوشته بود، . دفاع موظف ساخته بود
ممكن است داوود خان اين مكتوب را به رفقاي انقالبي اش نشان داده (

د خان خلق كرده بود كه در هراس و نارامي را براي رفقاي داوو) باشد
 . صدد از بين بردنش شدند

دگر جنرال عبدالرزاق خان قوماندان هوايي و مدافع هوايي كه براي     
عرض تبريك به منزل داوود خان رفته بود، اخيرالذكر به او أمر كرده 

 . بود كه تشكيل يك قول اردوي هوايي را حاضر و آماده سازد
ار كرده و طرح آن را آماده ساخته بود كه روز او باالي اين موضوع ك    
سپتمبر، قبل از ظهر، تورنجنرال غالم حيدر رسولي قوماندان قواي  23

مركز به منزلش آمده و اظهار داشته بود كه رهبر خواهشمند مالقات با 
 . شماست، من آمده ام تا شما را با خود گرفته و خدمت شان برسيم

شيده و دوسيه اي را كه بااليش دو ماه كار عبدالرزاق خان لباسي پو    
در بيرون منزل موتر جيپي با دو نفر گارد . كرده بود، با خود گرفت

همة شان سوار موتر شدند، اما موتر جيپ . مسلح انتظار مي كشيدند
. عوض اين كه جانب ارگ حركت كند، به طرف داراالمان روانه گرديد

قرارگاه و (زاق خان را به تپة تاج غالم حيدر رسولي با اين حيله عبدالر
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رسانيده و در آن جا به او گفت كه، شما اينجا ) قومانداني قواي مركز
 . چند روزي مهمان ما هستيد

درين وقت است كه عبدالرزاق خان ملتفت مي شود كه توقيف شده     
لذا به جواب مي گويد، خوب پس دوسية تشكيل قول اردوي . است

ه من أمر كرده بودند و حاضر ساخته ام، براي شان هوايي را كه رهبر ب
 . بدهيد

سالها گذشت، بعد از كودتاي كمونيستي، عبدالرزاق خان از حبس     
رهايي يافت و من به ديدنش رفتم، او بعد از تحقيقاتي كه از گناه 
ناكردة خود ندامت كرده بود، جزاي اعدامش به حبس دوام تخفيف 

بعد از دلجويي، نظر به . ي زنداني شده بوديافته و به زندان پل چرخ
دوستي و همكاري دوام داري كه باهم داشتيم، جريانات را از او 

 :پرسيدم، صادقانه چنين تشريح داد
 

اگر ما مردم كدام اقدام تحريك آميزي در قبال جمهوري داوود «    
ند خان كرده مي بوديم، امروز وقت آن بود كه با كمال افتخار و با سر بل

اما . ما مخالف داوود خان و جمهوري او بوديم! مي گفتيم كه بلي
حقيقت اينست كه ما نه كدام جلسه اي داير كرده بوديم، نه باهم ديده 

من تمام وقت مشغول ترتيب . بوديم و نه كسي به فكر اين كار ها بود
تشكيل قول اردوي هوايي بودم كه از طرف داوود خان به من امر شده 

ميوندوال هيچ تماس نداشتم و خان محمد خان را هم تنها در  با. بود
 . فاتحة خانمم براي يك بار ديده بودم و بس

در اثناي تحقيقات در وزارت داخله، خودم را آنقدر زجر و شكنجه     
دو دشنام . داده و ضرب تازيانه زدند كه دو استخوان قبرغه ام شكست
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در اثناي . ر من مي شدجزاي بسيار عادي بود كه همه روزه نثا
او را مي : تحقيقات اشخاص حاضر ساخته و از من مي پرسيدند كه

تو : بعد از شخص حاضر شده مي پرسيدند. ني: شناسي؟ مي گفتم
اين بلي گفتن مرد ناشناس، . بلي: متهم را مي شناسي؟ او مي گفت

مرا تكرار با ناسزا ها، اغلباً لت و كوبم مي كردند و . بالي جانم مي شد
كه عمري را در اردو خدمت نموده و بلندترين مقام را در اردو داشتم، و 

پدرلعنت، : حيثيتي در كشور كسب كرده بودم، بااليم فرياد ميزدند كه
 هنوز هم اقرار نمي كني؟ 

در نتيجه، تاب و توان ديگري در . اين طرز بازجويي روز ها دوام كرد    
اگر شما . كرده ام كه اعتراف كنمگفتم كه من چيزي ن. من باقي نماند

مي خواهيد كه چيزي بگويم تا ازين رنج و شكنجه خالصي يابم، پس 
در پايان كار، همة گناهانم را يك . شما بنويسيد، من حاضرم امضأ كنم

در ذيل آن ندامت و پشيماني مرا تذكر دادند كه امضأ . به يك نوشتند
و حاضر شدم تا مرگ را من مجبور به اين كار گردانيده شدم . كردم

 » .استقبال كنم و از اين همه عذاب همه روزه رهايي يابم
 

حاال بياييد چند سخني در مورد شهيد خان محمد خان مرستيال از     
 : وي ميگويد. يگانه پسر ايشان، ايمل جان بشنويم

 

من به حيث يگانه پسر آن شهيد پاك، كه در وقت شهادت پدر «    
سال عمر نداشتم و غير از محبت پدري و گفتار  14شهيدم، بيش از 

هاي وطن پرستي و ملت دوستي كه تا حال به گوشهايم در اهتزاز 
است، چيز ديگري نمي دانم، ميت پدر نازنينم و شهيد ما كه به ضربة 
بيست و يك گلولة ماشيندار شهيد و خون پر شده و نامردان ملت و 
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بعد از هجده روز از شهادت شان، مردم به اين خيانت دست زده بودند، 
بنا بر تالش هاي بي پايان ما كه ديدار پدر شهيد ما براي بار آخر 
نصيب ما شود و به هر قيمتي كه مي شود بايد كه بدست آريم كه 
باالخره نظر به عرايض متواتر پسر كاكاي مرحومم، داكتر صاحب 

پروين جان عصمت اهللا اميني كه تازه از حبس خالص شده بود، من و 
هردو به وزارت داخله مراجعه كرديم كه به نزد فيض محمد وزير داخله 
معرفي شديم و برايش گفتيم كه به هر قيمتي كه مي شود، ما ميت 

او در جواب گفت كه فردا شب تنها . پدر مرحوم خود را خواستاريم
طبق وعدة وزير داخله، . پسرش مراجعه كند تا ميت را برايش بدهيم

ب تنها براي گرفتن ميت نازنين ترين كسم و پدر بزرگوارم به فردا ش
وزارت داخله رفتم كه درين موقع قدير نورستاني با لهجة جنايت آميز 

كه حق اعالن تدفين و فاتحه خواني و غيره مراسم ديني : خود صدا كرد
 . را نداريد و بدون سر و صدا بايد ميت به خاك سپرده شود

ليس هاي مخفي، ميت پدر خون پر شهيد مرا به بعد با دو نفر پو    
خانه آورديم كه با داخل شدن در حويلي، پسر كاكايم داكتر صاحب 
اميني از غمگساري زياد، محمد داوود و همكارانش را به دشنام گذاري 
مخاطب ساخت و فردا، قبل از تدفين جنازه، داكتر صاحب اميني را 

 . فرستادند دوباره براي بار دوم به محبس دهمزنگ
من با دو مامايم، عبدالعزير علي و داكتر عبداهللا علي و پسر عمه ام،     

عبدالواحد صمدزي و پسر كاكاي مرحومم حاجي شاه خان، جسد پدرم 
را به حضيرة فاميلي ما در شهداي صالحين به خاك سپرديم كه لحظة 

تنهايي  زيرا پسر چهارده ساله به. سخت تر از آن براي من نبود و نيست
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باالي بزرگمرد وطنپرست، خاك ريخت كه تا امروز از يادش قلبم به 
 ».خون كشيده مي شود و چشمانم عوض اشك، خون مي بارد

 

حاال . اين بود گفتار ايمل جان پسر شهيد خان محمد خان مرستيال    
مي پردازيم به افشاي پاره اي از مدارك و اسناد و صورت مصاحباتيكه 

و اين مدارك از يك طرف نشرات رسمي دولت را مردود به دست آمده 
مي شمارد، از جانب ديگر اعمال شكنجه و تعذيب و انواع هتك حرمت 
و كرامت انساني را كه از طرف هيئت بازجويي در مورد هريك ازين 

اول تر از . شخصيت هاي بي گناه صورت گرفته بود، به اثبات مي رساند
يال را كه به قلم خود به روي يك همه، نامة خان محمد خان مرست

كاغذ درون جعبة سگرت كه يك طرف آن زرورقي و روي ديگر آن 
سفيد مي باشد، نوشته است، جهت آگاهي خوانندگان و قضاوت مردم 
ما در مورد اين كه دولت مردان آن وقت عمل شكنجه را كتمان مي 

 :كردند، به نشر مي رسانيم
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    :ستيالنامة خان محمد خان محمد خان مر
 

 !ارجمند بي گناه بي چاره ام، داكتر« 
من با خارج تماس گرفتم و تفصيل تمام داستان خود ساختة دروغ      

آن ها را به دگرجنرال نذير خان لوژستيك فرستادم كه به داوود خان 
چون اوراق مذكور بسيار . ممكن آن جنرال از ترس اوراق را ندهد. بدهد

د، بايد به خاطر داشته باشي كه پسان آن را مهم و وصيت نامة من بو
براي تسلي خود تان و هدايت هاي كه داده اند، از جنرال مذكور 

براي اين كه شما ها . من تمام مسئوليت را به دوش خود گرفتم. بگيريد
آزاد شويد و من درين كار مقصر نيستم زيرا اين يك پالن بر انداختن و 

ود خان بود يعني دوستان قوي او را گم برباد و از بين بردن براي داو
از همة . كردن كه وقتي به او دست درازي كردند، زير پايش خالي باشد

تان براي زجر و شكنجه ها و تكليفي كه كشيده ايد، معذرت مي 
زيرا طاقت كردن، فوق طاقت . خواهم و از هيچ كدام تان آزرده نيستم

 . يني خود زدداوود احمق نفهميد، با مشت در ب. بشر بود
 
 .)اصل اين نامه را در صفحة بعدي ميتوانيد ببينيد(



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٢٦٨ 
 

 
 
 
 
 

 اصل نامة خان محمد خان مرستيال به پسرش
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خورشيدي تشبثاتي درين راستا  1377آقاي داوود ملكيار در سال     

به عمل آورده كه زحمت كشي و جستجوي پيهم ايشان براي روشن 
تاي نام نهاد ميوندوال و همراهانش، واقعاً در دساختن بيشتر موضوع كو

 .تقدير است خور
نامبرده سعي ورزيده با آن متهميني كه بعداً از حبس رها گرديدند،     

همچنان با برخي از اعضاي خلق و پرچم در تماس بيايد و معلومات ثقه 
تري را در مورد برخورد هيئت تحقيقات و نحوة شكنجه نمودن آن ها، 

ين تعامل به دست بياورد و مصاحبات داوود جان ملكيار، جريان مفصل ا
غير انساني و تحقيق ايشان را تا سرحد پيدا نمودن مدفن ميوندال، در 

در سايت » كودتا هاي نام نهاد« تحت عنوان سلسلة نوشته هاي
يز نصير مهرين محقق و پژوهشگر زدوست ع انترنيتي كابل ناتهـ به قلم

من اكنون مي پردازم به ذكر . ما، مطالعه كرده مي توانيد تاريخوقايع 
مختصر گواهي چند تن از شخصيت هاي كه از حكم غيرعادالنة اعدام 
ها نجات يافته و به حبس هاي عمري و طويل المدت محكوم گرديده 
بودند و اخيراً در اثر تحول زمان از زندان رها گرديدند و افشاي برخي از 

 :مدارك ساختگي براي متهمين شامل اين قضيه
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 ان گواهي دگرجنرال عبدالرزاق خ
 قوماندان عمومي هوايي و مدافع هوايي افغانستان

 

عبدالرزاق خان به جواب پرسشي كه از طرف  مرحوم دگرجنرال    
به عمل آمده است، برعالوة  1377داوود جان ملكيار از ايشان در سال 

 :صحبتي كه با دگر جنرال محمد نذير سراج داشت، مي افزايد
سه تن پوليس كه با صمد . آمدندشام بود كه چند نفر با موتر جيب «

وقتي . ازهر يكجا بودند، مرا با وسيلة موتر جيپ به وزارت داخله بردند
رسيديم، موتر را توقف دادند و با بيسيم مخابره ) علم و جهل(به منار 

و براي پذيرايي حاضر . كردند كه ترتيبات بگيريد، مهمانان مي آيند
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ر تحقيقات از من پرسيدند كه مرا به وزارت داخله بردند، د. باشيد
 ميوندوال را مي شناسي؟ طبعاً صدراعظم مملكت را كي نشناخته؟

. بلي: برخي از صاحب منصبان را نام گرفتند كه مي شناسيد؟ گفتم    
مولوي (نام . عده اي را نمي شناختم. بعضي از ژاندارم  ها را نام بردند

. نديده ام و نمي شناسماين ها را من : گفتم. را گرفتند) سيف الرحمن
كودتاي : شما مي خواستيد كودتا كنيد؟ گفتم: بعداً آن ها گفتند
در هيچ گروهي و حزبي شامل نيستم و نه كدام : چي؟؟؟ من گفتم

) هيئت تحقيق(گروهي را كه اين ها . پروتوكولي به امضأ رسانيده ايم
 . نام بردند، همه را در كودتا شامل مي دانستند

اگر ما كودتا مي كرديم، شما بگوييد به : واب آنها گفتممن در ج    
كدام ساعت و به كدام دقيقه؟ آنها حتي هيچگونه سندي نتوانستند به 

اگر آنها اقالً يك سند هم مي داشتند، يك تن از ما . مقابل ما ارايه كنند
 . را زنده نمي گذاشتند

ن مرستيال حين تحقيق، ما را با ميوندوال شهيد و خان محمد خا    
گروه تحقيق دايم ما را لت . شهيد روبرو نساختند و ما آن ها را نديديم

آنچه را بگوييد كه ما به شما ديكته مي : و كوب مي كرد و مي گفتند
 . كنيم

وقتي ما مرتكب عملي نشده باشيم، چه چيزي را مي : ما مي گفتيم    
! بگو، كه ميزنمت. در غير آن ترا مي كوبيم! بگو: توانيم بگوئيم؟ گفتند

ما كه . اگر شما انسان هستيد، با انسان طور انسان رفتار كنيد: من گفتم
 . هيچ كاري انجام نداده ايم و از هيچ چيز خبر نداريم و نمي فهميم

در همين وقت بود كه هشت تن از هر پهلو به كوبيدن ما توسط     
لي هاي كوتك، توسط مشت، توسط لگد و با دنده هاي برقي و سي
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گفتند كه اگر ميخواهي نجات پيدا كني، بگو كه . محكم آغاز كردند
ديديم كه بي آب شديم، بي آبرو شديم، گفتيم كه . كودتا مي كرديم

. بس است، ديگر زندگي ارزش ندارد، گفتيم بگوئيد، هرچه مي گوئيد
به ما مي گفتند . اين شكنجه ها در تمام طول مدت تحقيق دوام داشت

 !اهيد نجات بيابيد، چيزي را كه ما به شما مي گوئيم، بنويسيداگر ميخو
 

 
 

 دگر جنرال عبدلرزاق خان بعد از زندان
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 صحبت جنرال متقاعد، عبدالسالم ملكيار
 

جنرال عبدالسالم ملكيار، برادر خانم ميوندوال بود و ضمن مصاحبة     
واهللا اگر من يك كلمه از : كه با داوود جان ملكيار داشت، مي گويد

 .دتا شنيده باشمميوندوال در بارة اقدام كو
 : نامبرده جريان تحقيق خود را چنين تعريف مي كند

 

. تحقيقات ما به صورت عموم در وزارت داخله صورت مي گرفت«    
. تحقيق از ساعت هفت شام، تا ساعت سه و نيم صبح دوام مي كرد

در هر روز، دو تن . تعداد هيئت تحقيق، از سه تن الي شش تن مي بود
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، سيد )مشهور به باقي سياه(در هيئت تحقيق، باقي . ديگر مي آمدند
غالم محمد اتمر، غالم رسول اتمر و . كاظم، نعيم ترافيك شب اول بود

فاروق يعقوبي كه مدير عمومي امنيه بود، يگان روز . همايون بها بودند
بعد از . تا يك هفته من بي سرنوشت در اتاق افتاده بودم. ها مي آمد

زماني كه مرا به تحقيق بردند، لت و كوب شروع يك هفته، در شب اول 
تحقيق از نوشتن شهرت مكملة من كه بايد به مستنطقين مي . شد

 . نوشتم، آغاز گرديد
در همين وقت كه يك قفاق شديد در رويم خورد و باقي سياه  يك     

 . سيلي محكم بروي من زد
بود كه  درين وقت. من شوكه شدم، حيران شدم كه چرا سيلي زدند    

كه او هم از شينوار بود، با ) وزير داخلة وقت(ضابط امر فيض محمد 
خود را چي : طمطراق بسيار خشن و رزيالنه رو به من نموده و گفت كه

) منظور از ميوندوال بود(فكر كردي؟ ما درين جا صدراعظم مملكت را 
استي؟ بر ما ) چلر(زير پا لگدكوب مي كنيم، تو چي يك صاحب منصب 

 نتقال مي گيري؟ ا
شكنجه هاي كه بر ما حواله مي نمودند، . شكنجه ها چندين نوع بود    

اول چيزي كه بايد از آن تذكر بدهم، . روز به روز فزوني مي يافت
عبارت بود از دنده هاي برقي ولي بيشتر چوب هاي بود كه ما را با آن 

 . زير لت و كوب مي انداختند
رز كف پايي شاگردان مكتب بود و عالوه طرز شكنجه از چوب به ط    

بر آن در بين انگشتان ما چوب را ميگذاشتند و بعد آن را فشار مي 
 . دادند و يا در ران ما ريسمان را بسته مي كردند
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از . ديگر عبارت بود از تاب دادن ريسمان در آلت تناسلي و خصيه ها    
دنده را در . آمد دندة برقي، بيشتر براي شوك دادن استفاده بعمل مي

جا هاي حساس مثل زير گوش، زيربغل و حتي در مقعد و در آلة 
مرا . بعد از طرز ديگري استفاده مي كردند. تناسلي تماس مي دادند

دو تن به روي پاهايم مي نشستند و دو تن . تخته به روي مي انداختند
ي مثل اين كه زنان آشك را تيار م. ديگر دستانم را محكم مي گرفتند

قرار بدهد، دنده را از پشت گردنم  "لور"كردند، انسان خمير را در زير 
درد اين شكنجه به اندازة بود كه فكر مي كردم از . تا پاهايم ميدواندند

 . گردنم تا پاهايم را پوست مي كشيدند
از دندة برقي آنقدر اثر برجاي نمي ماند ولي از اثر چوب زدن، تمام     

خون پر مي بود و من در حالي كه دستمال هم بدنم زده و زخمي و 
نداشتم و به كسي اجازة آوردن آن را هم نمي دادند، يگانه دستمالي كه 
در اختيار داشتم، آن را تر مي كردم و بر زخم هايم مي گذاشتم تا 

 . اندكي راحت شوم
در يكي  .اصالً چيزي نبود كه نوشته نكنم. بيدار خوابي همرايش بود    

ها در وقت دادن تحقيق، صداي خورد سني به گوشم آمد كه از روز 
فكر كردم كه بچة من است و از يك اتاق . شبيه به صداي پسرم بود
من چه چيزي را به : آن جوان چيغ ميزد كه. ديگر به گوشم مي رسيد

 ...شما بگويم؟ من كه از هيچ چيز خبر ندارم
او را براي چه اينجا  اگر اين پسر من باشد،: من به مستنطقين گفتم    

متهم كه من هستم، پسرم چه گناه دارد؟ : گفتم! بلي: آورده ايد؟ گفتند
شما هرچه كه خواسته باشيد، من برايتان مي . او را لت و كوب نكنيد

 . نويسم
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درينجا بود كه آنها بسيار خوشحال شدند، گفتند حاال كار خوبي     
همه هيئت تحقيق جمع  آمد و) فيض محمد(احوال دادند، وزير . شد

در پهلويم . درين هنگام فاروق يعقوبي آمد. آفرين گفتند. آوري شد
 :جاي گرفت و گفت

ببين اين قدر روز ها گذشت و خود را در زيرشكنجه و ! جنرال صاحب
اين چيز ها را مي نوشتي تا اكنون آرام درينجا . لت و كوب گرفتي

 . خواب مي بودي
م را بياورند و زير شكنجه گرفته شود، انسان زماني كه بچة آد: من گفتم

 . مجبور مي شود هرچيزي خواسته شود، بنويسد
 ....ني بابا، ما نه بچة كسي را آورده ايم و ني: يعقوبي گفت    
به جواب . مدير صاحب شما گپ نزنيد: در همين وقت باقي گفت    

 : كاغذ ها و سؤاالتي كه به من داده بودند، چنين نوشتم
 

طوري كه در جواب هاي سابق هم نوشته بودم، من از هيچ چيز «    
 ».خبر ندارم و نه كودتايي مي كرديم

 

وقتي كه اين جواب مرا باقي خواند، از بسيار عصبانيت چوكي را      
من سرم يكسو نمودم، يكي از آنها كه . برداشت و بر سرمن پرتاب كرد

ميكني، ميكشي؟ فيض چي : سيد كاظم و يا كدام ديگرش بود، گفت
چوكي بر سر چوكي ديگري . محمد و تمام شان صحنه را مي ديدند

 . اصابت نمود و هردو چوكي شكست
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 جنرال عبدالجبار ملكيار، برادر جنرال عبدالسالم ملكيار  

 نيز از جملة زندانيان سياسي بود
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 بازهم چند سخني در مورد شهيد ميوندوال
 

ماه قبل  9از يك گفتة پاچا گل وفادار مبني بر اين كه داوود خان     
ه بود، چنين بر مي آيد برايش هدايت دسيسة كودتاي ميوندوال را داد

سرطان، ميوندوال را به  26كه داوود خان پيشتر از انجام كودتاي 
صورت مشخص براي دولت جمهوري خويش يك دردسر مهم پنداشته 
و به فكر او مي بايست به هر وسيلة كه امكان پذير باشد، نامبرده از بين 

 . برده شود
 :پاچاگل وفادار گفته بود
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ز كودتا، داوود خان به ما دستور داد كه شايعة ماه پيش ا 9«     
كودتايي را از طرف محمد هاشم ميوندوال پخش نمائيد تا افكار دولت 

سه ماه پيش بازهم سردار گفت كه اين بار شايعة پخش . متوجه او شود
 »)8.(نمائيد كه موسي شفيق كودتا مي كند

 

خان مانند  درينجا آگاهان أمور را عقيده بر اينست كه داوود    
كاكايش نادرشاه، در راه معدوم ساختن نخبه گان كشور، پيش از پيش 
پالن مرتب و مطرح شدة داشت كه آن را در آغاز به قدرت رسيدن 

 . خود، يكي پي ديگر بايد عملي مي كرد
در جاي ديگر، پاچا گل وفادار وزير داخلة كابينة پيشتر داوود خان و     

، به پاسخ داوود جان ملكيار كه از وي مي يكي از همكاران نزديك وي
چشمديد پاچا گل، (آيا چشم ديد تان را به داوود خان گفتيد؟ : پرسد

مطلوب از جريان ديدار وي از ميوندوال و همراهانش در زندان و طرز 
 ) مؤلف. العمل شكنجه ها مي باشد

 جريان تحقيق را همه روزه به اطالع داوود خان: وفادار مي گويد    
من چند روز بعد از رفتن به وزارت داخله، به منظور . ميرسانيدند

جريان را برايشان گفتم و . مشاهدة جريان تحقيق، نزد داوود خان رفتم
هم گفتم انساني كه شكنجه شود، هرچه كه شكنجه گران خواسته 

چه دليل و ثبوت داري؟ : داوود خان از من پرسيد كه. باشند، ميگويد
كه وزارت داخله رفته بودم و جريان مشاهدة خويش را من برايش گفتم 

 . برايش گفتم
من گفتم كه . هركس به كار ديگران مداخله نكند: به من گفت كه    

 . ازين پس وعده مي كنم كه به وزارت داخله نروم. فقط جريان را گفتم
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در مورد سيف الرحمن وكيل سابق شينوار كه در قطار اعدام شدگان     
 : ، پاچاگل وفادار مي افزايدمي باشد

مي گفتند كه سيف الرحمن لست كميتة مركزي ما را نوشته و به     
اين گزارش از نل بخاري خانه اش پيدا . پاكستان معرفي كرده است

اما يكي از روز ها، شخصي كه در دافغانستان بانك كار مي . شده است
كنيد، حيات من در كرد، نزد من آمد و گفت كه اگر مرا به خارج مقرر ن

 . خطر است
پرسيدم كدام كار را؟ خالصه . او به من گفت، همان كار را كردم    

گفت كه همان راپور را من تيار كرده و در خانة سيف الرحمن گذاشته 
 . برايم وعده شده بود كه به خارج مقرر ميشوم. بودم
. را پرسيدممن او را نزد فيض محمد وزير داخله بردم و از او جريان     

فيض محمد به او گفت كه مزاحم وزير صاحب نشو، خودم كارت را اجرا 
 . مي كنم
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 داستان عبدالقيوم خان
 

عبدالقيوم خان، مأمور دارالتحرير شاهي زمان شاه، يكتن ديگر از     
ستم ديدگان دورة رياست جمهوري داؤد خان مي باشد كه زمان 

 :دوره را چنين شرح مي دهد اسارت و شكنجه ها و بيدادگري هاي آن
 

 دوران بقأ چــــون باد صبا بگذشت« 
 تلخي و خوشي و زشت و زيبا بگذشت
 پنداشت ستمگر كه جفا كــــرد به ما
 در گـــــردن او بماند و بر ما بگذشت

 

خداوند شاهد است كه من به خاك و وطن خود به صورت قطعي     
بي موجب از اثر تهمت ناحق اما بدبختانه غيرحق و . خيانت نكرده ام

مدت يك سال در آتش هاي سوزان ضبط احواالت سوختم وبعد از 
مدت يك سال، بدون كدام اثبات و سند، محكوم به پنج سال حبس 
گرديدم و اين حبس من از جانب محاكمات شرعي صورت نگرفته، در 
 مجلس فوق العادة وزارت داخله، از اثر تليفون رئيس ضبط احواالت، اين

محبوسيت بر من تعيين گرديده است و از همه اولتر توجه خوانندة 
گرامي القدر را به فيصلة وزارت داخله جلب مي كنم تا اوالً فيصلة 
مجلس فوق العاده را مطالعه و بعداً سرگذشت يكساله ام را مالحظه و 

 . مطالعه فرمايند
يت از دفتر توقيف وال 1341سرطان  12نقل تصويب مجلس روز     

كابل از نزد عبدالرؤف خان وردگ مأمور توقيف گرفته شده، نقل 
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تصويب در همان لحظه گرفته شده كه مايان را از توقيف به محبس 
 :فضل محمد خان سؤال نمود. اعزام مي نمودند

 در كاريز مير چقدر اشجار و تاك و غيره موجود است؟    
 : گفتم

 . به من معلوم نيست    
 : باز گفت

ز مأمورين دارالتحرير شاهي، كدام كدام نفر به كاريزمير بيشتر رفت ا    
 و آمد داشتند؟ 

 : گفتم
هركه به باغ مذكور رفت . كاريزمير يك باغ كالن است و دروازه ندارد    

ساعت مصروف وظيفة خويش بودم،  24چون خودم در . و آمد دارد
 . معلومات ندارم كه كدام نفر بسيار مي آمدند

دفعتاً فضل محمد خان از جاي خود . ن سؤال جواب ما زباني بوداي    
به قفاق دوم او را . برخاسته، پيش من آمد و يك قفاق محكم برويم زد

دست او را گرفتم، چند گپ فحش و دور از كرامت انساني به . نماندم
 :من گفت

به گمان من كه فضل محمد خان از سابق همراي من برخالف بود و    
كه قرار هدايت و فرمايش بعضي از مغرضين، همراي من اينطور يا اين 

 . رفتار مي كرد
 : سردار خان به فضل خان گفت    
چه حق داريد كه او را فحش و ناسزا مي گوئيد و چرا او را قفاق مي     

. ما همينطور مي كنيم: زنيد؟ فضل محمد خان به سردار خان گفت
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خان چرخ تليفون را دور داده و فضل محمد . سردار خان بيرون برآمد
 : گفت
پنج دقيقه نگذشته بود كه دو نفر . دو نفر عسكر را روانه كنيد     

: فضل محمد خان سيم رابري برق را به عسكر ها داد و گفت. عسكر آمد
 !دست و پاي اين نفر را بسته كنيد

 ! پيش بيا: به من گفت
 .به جلو رفتم و پيش ميز ايستاده شدم

 : خان فضل محمد
 راست مي گوئيد يا نه؟   

 : خودم
كدام چيز را راست بگويم؟ گپ هاي شما و تحقيقات شما تماماً    

شما به من اصل موضوع را . ريشخند و يك چيز بي معني مي باشد
 . بگوئيد تا به شما جواب قناعت بخش بدهم

 : فضل محمد خان
اهي به سرمنشي، محمد رحيم و غيره مأمورين دارالتحرير ش    

كاريزمير مي آيند و يا نه؟ اشخاص خارجي همراي اوشان مي بود و يا 
 خير؟

فضل محمد خان جملة فوق را زباني گفت و ورق تحقيقات را به     
 : دست من داد و گفت

چيزي كه من به شما گفتم، در ستون جوابية اين ورق، جواب تحرير     
 . كنيد
 : خودم
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ن و بي دروازه مي باشد، من مصروف باغ كاريزمير يك باغ كال    
وظيفة خود بودم، براي اين موضوع من بيكار نبودم كه مأمورين 

 . دارالتحرير شاهي و يا خارجي را تعقيب كنم كه كي آمد و كي نيامد
 : فضل محمد خان

 ! تحرير كنيد، همين موضوع را در همين ورق تحرير كنيد    
 : خودم

تا به مقابل سؤال شما تحريري . نيدشما لطفاً تحريري سؤال ك    
 . جواب بنويسم

 : مدير از دوسية پيش روي خود كاغذ را كشيد و گفت    
قيوم خان شما حتماً از نفري كه همراي سرمنشي و محمد رحيم     

تحرير و معلومات دهيد كه . خان به كاريزمير آمده اند، خبر داريد
 آمده بودند؟همراي اوشان به كاريزمير كدام كدام نفر 

 : خودم
محمد رحيم خان و يا سرمنشي صاحب كه نسبت أمورات شخصي     

حضور اعليحضرت معظم همايوني به كاريزمير تشريف فرما مي شدند، 
 . ديگر كسي را همراي اوشان نديدم

قيوم : مدير تماماً اوراق تحقيقات مرا در بين دوسيه مانده و گفت    
ما در . را به حضور رئيس صاحب مي بريمخان، ما اوراق تحقيقات تان 

تحقيقات شما چيزي نيافتيم، خدا كند كه رئيس موضوع را قبول و 
 . رخصت تان كند

مدير رفت، چند دقيقه بعد واپس آمد، دوسيه را به روي ميز زد و      
: معين خان و چيچكي به مدير گفتند. چه كنم، قبول نمي كند: گفت

 چرا و چه گفت؟
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: رئيس مي گويد! بر پدر اين كار و اين مديريت لعنت: فتمدير گ    
 ! ما را به نزد نمرود دروغگوي نسازيد. حتماً اقرار بگيريد

 
 27 -1380رمضان المبارك  12برابر به  1339حوت  9روز دوشنبه 

 :1961فبروري 
 

مدير قيوم را شعبة پنجم خواسته : بجه عسكر آمد و گفت 8حوالي    
عسكر ها مرا . غالم رسول باي را همراي خود گرفتمقرآن كريم . است

مدير . مدير رشيد با معين خان نشسته بودند. به شعبة پنجم بردند
زير چوب و شالق و لگد هاي . قيوم خان، راست نمي گوئيد: گفت

قرآن كريم را از ! ضابطان و شكنجه هاي گوناگون، آخر هالك مي شويد
 : زير بغل خود كشيدم و گفتم

مرا به همين قرآن پاك قسم است كه من به خاك و ! دير صاحبم    
 . وطن و شاه خود خيانت نكرده ام، اضافه ازين مرا تكليف ندهيد

مدير قرآن عظيم را گرفت و مانند يك تكة خشت و يا چوب به     
اين گپ ها تماماً عتيقه و : بسيار بي اعتنايي به يك سو انداخت و گفت

 . نكنيد، هيچ چاره نداريد تا كه اقرار. غلط است
 بخش نهم

صدراعظم خوب خبردارد كه رسول خان خلق خدا را در به در ! برادر...
خدا مي داند كه اين . صدراعظم كجا بازخواست مي كند. ساخته است

صدراعظم، رئيس، حسن شرق، سيد عبداهللا . ها چه مقصد و مدعا دارند
 . و غيره تماماً يكدست مي باشند
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وقتي كه بدن مرا ديد، به . بجه داكتر براي معاينه آمد 9 حوالي    
پرستار همراي عسكر مرا از اتاق . صورت فوري مرا از بستر خارج نمود

سيد خان . همانجا افتيده بودم. كشيده و در يك گوشة دهليز انداختند
باالي سرم نشسته بود، همان دوكتوري كه مرا خارج نموده بود، به 

 : ، سيد خان را كه ديد، به او گفتكدام اتاق مي رفت
 چه مي كنيد؟ 
 : سيد خان گفت

 . از خاطر اين مريض درين جا نشسته ام    
دوكتور روي خود را جانب ديگر دوكتوران كه عقب سر او ايستاده 

 :بودند، گشتانده گفت
آينده اين قسم مريض كه قريب هالكت باشد و از صدارت بياورند،     

ضبط احواالت نفر را تكه تكه نموده، براي من اعزام ! قطعاً بستر نكنيد
 !تليفون كنيد كه بيايند و نفر خود را ببرند. مي كنند

چند دقيقه بعد، سه نفر عسكر با خير . دوكتور به يك اتاق در آمد    
. محمد خان ضابط آمدند، مرا به پشت سيد خان داده، به موتر رسانيدند

 . مرا به اتاقم به صدارت آوردند عسكر و ضابط در موتر نشسته،
 

 :1961مي  19 – 1380ذي قعده الحرام  27 – 1340ثور  22جمعه 
 

: نان سنگهـ وضو مي كند، نماز مي خواند، از نان سنگهـ پرسيدم    
شما چرا محبوس شديد؟ بيچاره كم كم به زبان فارسي تكلم كرده مي 

 :گفت. توانست
ارت هند بودم، يك روز نسبت من نفرخدمت و آشپز ترجمان سف    

به سوداي كه ضرورت . بعضي سودا، به دوكان هاي شيرپور برآمدم
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در سرويس نشسته، در جادة ميوند از . داشتم، در آنجا موجود نبود
مرا بسيار لت و . پوليس مرا گرفت و درينجا آورد. سرويس پائين شدم

ز هرچند كه گفتم كه آشپ. كوب نمودند كه شما جاسوس هستيد
جبار پهلوي نان . ترجمان سفارت هند مي باشم، كسي قبول نكرد

جبار گفت كه اين بيچاره بسيار زدن خورده، از شدت . سنگهـ نشست
لت و كوب، خود را در داده بود و صابون خورده بود، مايه هاي خود را 

آخر سه . بسته كرده بود كه خود را هالك نمايد، اما هالك نشد
 . قلمداد داده و خود را از لت و كوب نجات داد چهارنفر را به دروغ

از نان سنگهـ . بعد از چند دقيقه مالقات، جبار دلگي مشر رفت    
 چطور خود را در داده بوديد؟ : پرسيدم

آتش ذغال سنگ را از بخاري كشيدم و در : نان سنگهـ بيچاره گفت    
باالي آتش  چون در اتاق تنها بودم، لحاف را. روي اتاق هموار نمودم

وقتي كه لحاف خوب در گرفت، باالي آن خوابيدم، بوي و . هموار كردم
دودي كه از اتاق خارجي گرديد، به دماغ پهره دار سرايت نمود، پهره 

چون شب بود، بدون از عسكر ها، ضابطان و . دار آمد، دروازة را باز نمود
بيدار نموده، پهره دار عسكر هاي ديگر را از خواب . غيره موجود نبودند

آتش را خاموش ساختند و مرا . آمدند و باالي من آب توده نمودند
 . بسيار زياد لت و كوب نمودند

نان سنگهـ بيچاره دامن خود را باال نموده، درسينه و شكم و تختة     
چرا خود : از نان سنگهـ پرسيدم. پشت او داغ هاي سوختگي موجود بود

 را در داديد؟
و كوب و ظلم و ستم ضابطان و مدير شعبة پنجم  از دست لت: گفت

 . خود را در دادم كه هالك شوم و ازين كشمكش فارغ شوم
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 : از نان سنگهـ پرسيدم    
 صابون را چطور خورده بوديد؟

 : گفت
اتاق هاي چايدار خانه الماري . قبل از در دادن، در چايدار خانه بودم   

. ن را در بين الماري گذاشتيك نفر عسكر يك كلچه صابون كال. دارد
صابون مرا شديد سردرد كرده و . شب تمام آن را خوردم كه هالك شوم

مرا به شفاخانه برده بودند، وقتي كه خوب شدم، مرا . ضعف نموده بودم
 .واپس آوردند

 : از نان سنگهـ پرسيدم
 مايه هاي خود را چطور بسته نموده بوديد؟     

 : نان سنگهـ گفت
صابون، حصة تحتاني مايه و تناسلي خود را بسيار محكم  قبل از    

پنج شب و روز به . ذريعة تار بسته نمودم تا ادرار بند و بلكه هالك شوم
همين قسم گذشت، باز كه از اثر ماشين شكنجه بيهوش شده بودم و 
مرا به شفاخانه برده بودند، در شفاخانه تار مذكور را در حال بيهوشي 

 . دندمن باز نموده بو
نان سنگهـ بيچاره عجيب و غريب كار ها كرده بود كه هالك شود،     

چقدر وقت از محبوسيت : از نان سنگهـ پرسيدم كه. اما هالك نشده بود
 شما گذشته؟

 : گفت
 .پانزده ماه مي شود كه محبوس استم   

 : گفتم
 اكنون هم از شما تحقيقات مي كنند يا نه؟    
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 : گفت
ود كه مرا از شفاخانة كه هشتم مراتبه بستري شده چند روز مي ش    

 . بودم، آورده اند و تحقيقات نكرده اند
 : نان سنگهـ گفت

بيچاره ها تاج محمد، گل محمد و شيرمحمد خان را كه قرار دادي     
چوب بودند، ناحق از اثر لت و كوب قلمداد داده ام و خود را هم مخبر 

ردم، حتماً مرا زير لت و كوب مي اگر اين طور نمي ك. معرفي نمودم
 .كشتند

 » .شب هم مع الخير گذشت، روز شد. روز گذشت، شب شد
 

اين بود فشردة از ماجراي شاد روان عبدالقيوم خان، مأمور دار     
التحرير شاهي كه به زبان بسيار ساده و روستايي نوشته شده و من آن 

اي استبداد، درين را بدون كم و كاست، در جملة شاهكار هاي دوره ه
 .تأليف اقتباس نموده ام
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 خورشيدي حزب خلق و پرچم 1357ثور  7كودتاي مورخ 

 و سقوط جمهوري محمد داوود خان
 

باالخره دولت نام نهاد جمهوري سردار محمد داوود خان، در اثر يك     
ميالدي از  1978خورشيدي برابر به  1357ثور  7كودتايي كه به تاريخ 

ق و پرچم به رهبري جنرال قادر خان به راه انداخته طرف حزب خل
 . شده بود، سقوط نمود و زمام قدرت به دست اين دو حزب افتاد

مسلماً در اين كودتا دولت اتحاد شوروي كه از دير زماني بدين     
سرطان سردار محمد داوود خان عليه  26طرف، يعني بعد از كودتاي 

ين بردن نظام سلطنت، مترصد پسر عمويش محمد ظاهر شاه و از ب
اوضاع بود، دست قوي داشته و آگاهان أمور به خوبي حدس زده مي 
توانستند كه اين كودتا نيز قبالً از طرف هيأت صدر اتحاد شوروي برنامه 

 . ريزي شده بود
درين كودتا محمد داوود خان و برادرش محمد نعيم خان و يك عده     

اد زياد از خانوادة او در حدود هجده نفر از همكاران با پسران و يك تعد
به قتل رسيدند و متصالً بيانيه يي كه متن فارسي آن توسط عبدالقادر 
بعداً وزير دفاع، و متن پشتوي آن توسط محمد اسلم وطنجار بعداً وزير 
مخابرات، قرائت شد، از راديو افغانستان به اين مضمون برودكاست 

 :گرديد
 

در تاريخ افغانستان، بقاياي رژيم خونخوار و فاسد براي اولين بار "    
تمام قدرت حكومت در دست . سلسلة سلطنتي نادر خان از بين رفت
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حاكميت در دست نيرو هاي مسلح شوراي . مردم افغانستان مي باشد
 ".انقالب است

 

در روز هاي بعدي كودتا و به تأسي ازين بيانيه، اعضاي حزب خلق و     
ما آل يحيي را به شمول داوود و همكاران ": دند كهپرچم شعار مي دا

او، نيست و نابود كرده ايم و آناني كه به انقالب معتقد و به انقالبيون 
 ".عقيده نداشته باشند، به سرنوشت آل يحيي دچار مي گردند

اصطالح آل يحيي را من در اول از زبان مرحوم قاري محمد ابراهيم     
عر متفكر، در زماني كه باهم در محبس خان صفا، مرد مبارز و شا

و بعداً اين اصطالح از طرف مرحوم سيد . دهمزنگ بوديم، شنيده بودم
 . قاسم رشتيا در مورد خانوادة نادر شاه به كار برده مي شد

نظام انقالبي خلق و پرچم به زعامت نور محمد تره كي، اولتر از همه     
طرف كشور هاي سوسياليستي  از طرف اتحاد شوروي وقت و متعاقباً از

و يك ماه بعد از طرف امريكا و بسياري از كشور ها به رسميت شناخته 
 .شد
ولي اين نظام هم نظر به اين كه پاية مردمي نداشت، مورد قبول     

ملت مسلمان افغانستان واقع نگرديده و به قيام سرتاسري مردم ما 
دي داكتر نجيب اهللا خورشي 1371كه در نتيجه در سال . روبرو گرديد

آخرين رئيس دولت حزب خلق و پرچم دست از كار كشيد و قدرت را 
به مجاهدين سپرد و جناب صبغت اهللا خان مجددي به حيث اولين 

 .رئيس جمهور دولت اسالمي در رأس حكومت تعيين گرديد
داستان اختالفات نظر خلق و پرچم و رقابت هاي سياسي آن ها در     

قدرت زعامت دولت، مخالفت حفيظ اهللا امين با نور راه رسيدن به 
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محمد تره كي به حيث يك شاگرد وفادار كه باالخره منجر به قتل تره 
كي گرديد، روي كار آمدن حفيظ اهللا امين، سقوط دولت حفيظ اهللا 
امين، زعامت ببرك كارمل و اشغال افغانستان توسط قواي اشغالگر 

ويض ببرك كارمل با داكتر نجيب اتحاد شوروي به صورت مستقيم، تع
اهللا، دولت مجاهدين اوالً به رياست صبغت اهللا مجددي و بعداً به قيادت 
استاد برهان الدين رباني، سقوط جمهوري اسالمي مجاهدين توسط 
حركت طالبان، دولت طالبان به رهبري مال محمد عمر و باالخره ترور 

و مداخلة  2001سال  سپتمبر 11قوماندان احمد شاه مسعود و سانحة 
امريكا، ملل متحد و ناتو در أمور افغانستان، از بين بردن حكومت 
طالبان و تأسيس يك حكومت جمهوري و تعيين حامد كرزي به حيث 
رئيس جمهور موقت و غيره رويداد ها، تفصيل و تبيين جداگانه يي را 

به ايجاب مينمايد كه با مساعدت زمان و ياري بخت و مددگاري صحت، 
 .آن پرداخته خواهد شد
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 دوازدهم فصل

 
 مشروطه خواهي

 
 :گروه اول مشروطه خواهان

 

رفتار خستگي ناپذير و افكار مترقي مؤسس و تالش انجمن سراج     
االخبار كه از روحية بزرگ مرد آزادي خواه و پيشواي معظم ملل شرق، 

ك عالمه سيد جمال الدين افغان الهام مي گرفت، موجب تشكيل ي
حزب مترقي تر گرديد كه نزد مورخين فرهيختة ما به نام نخستين 

 .مشروطيت ياد مي شود
يكي از اعضاي انجمن، محرر و منشي سراج االخبار مولوي محمد     

سرور واصف بود كه مي توان ايشان را با علميت و دانشي كه داشت، 
ان مولوي محمد سرور خ. اولين پيشقدم حركت مشروطه خواهان ناميد

واصف فرزند مولوي احمد جان متخلص به تاجر ابن آزاد خان ابن زين 
العابدين از مردم الكوزائي باال ژرة ارغستان قندهار بود كه پدرش در 
عصر امير عبدالرحمن خان، قرار تعريف مؤرخ متبحر ما، مرحوم 
عبدالحي حبيبي، از رجال اداري و منور و اديب بوده و در تنظيم ادارة 

 .و قضأ بعد از تخريبات جنگ دوم انگليس و افغان دستي داشتمملكت 
مولوي تاجر شاعر خوش كالم زبان دري و پشتو بوده و ديوان     

 . غزليات و قصايد محلي به انواع صنايع بديعي داشت



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٢٩٤ 
 

ميالدي به مرض سل ريه مبتال و از  1902مولوي تاجر در سال     
 . احب مدفون استنعش او در جوار مزار صوفي ص. جهان رفت

مولوي محمد سرور واصف فرزند مولوي تاجر، عالم، شاعر و روشن     
قمري در  1323فكر و به علوم ادبي و اسالمي آشنا بود و در سال 

 .انجمن سراج االخبار افغانستان به حيث محرر شامل گرديد
مرحوم مير قاسم خان لغماني كه همكار و معاصر واصف بود، در     

 :مي نويسد مورد وي
ق مولوي  1327صفر  16رئيس جمعيت نهضت مشروطه خواهان     

 . بود "واصف"محمد سرور خان قندهاري الكوزائي متخلص به 
او قبل از تأسيس مكتب حبيبيه و پيش از آن كه داكتر عبدالغني به     

در حلقة دوستان . افغانستان بيايد، صاحب مفكوره هاي مترقي بود
 . زمينة مشروطيت، شب ها به بحث مي پرداختنزديك خود، در 

در عصر امير حبيب اهللا خان جمعيت العلماي موجود بود به نام     
جمعيت تأليف فتاواي سراج االحكام كه در آن پنجاه نفر از علما در 
درجات مختلف مصروف استخراج احكام شرعيه و تدقيق، ترجمه و 

هتمام ده نفر متبحر مثل كار اين جمعيت تحت نظر و ا. تحرير بودند
گل آخندزاده احمدزي، مولوي عبدالرؤف آخندزادة قندهاري، سيد غالم 

، مولوي عبدالرزاق آخندزاده )پدر مير قاسم خان(محمد آغاي چارباغي 
اندري، مولوي احمد جان آخندزادة توخي، مال الال گل ارغنديوال و 

 . غيره انجام مي يافت
 :به گفتة مير قاسم خان

مرحوم محمد سرور واصف اولين قافله ساالري بود كه كاروان     
هيچ نهالي همه . مشروطه خواهي را با قيمت حيات خود به راه انداخت
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اگر او نهالي را غرس نمود، ثمر آن را امروز باز . روزه ثمر نداده است
جوانان منور با درايت مشروطة اول، نخستين . ماندگانش مي گيرند

 . صول حقوق ديموكراسي هموطنان خود افروختندچراغي را براي ح
محمد سرور خان واصف، بعد از تشكيل يك جلسة كه در آن يك     

عدة كثيري از مشروطه خواهان گرد هم آمده و عريضة به حضور امير 
 :حبيب اهللا خان نوشته و متذكر شده بودند كه

جبور مي در بعضي كشور ها مردم به جبر و قوت قاهره، حكومت را م    
سازند تا نظام اداري را تابع آرزوي ملت ساخته، شكل مشروطه و قانوني 

 . بدهد
در برخي ديگر، پادشاه روشن فكر به ابتكار خود و با نيت خير،     

 . قوانين و اصول مشروطيت را در مملكت نافذ مي سازد
و آن عريضه با يك سلسله جمالت مدحية امير و كار هاي روشن     

وي پايان يافته بود و توسط پروفيسور غالم محمد خان ميمنگي  فكرانة
در شهر جالل آباد به حضور امير تقديم گرديد، مولوي واصف با برادرش 
سعد اهللا خان و پسر عموي پدرش عبدالقيوم خان و كاكايش 
عبدالرحمن خان در شيرپور محبوس گرديد و بعد از دو روز در تپة شير 

شد و با سعد اهللا خان و عبدالقيوم خان يك جا پور به دهن توپ بسته 
 . اعدام گرديد

تفصيل بيشتر جريان فعاليت هاي محمد سرور واصف و باقي اعضاي     
گروه مشروطه خواهان دورة اول و دوم را از كتاب هاي ظهور 
مشروطيت و قربانيان استبداد در افغانستان، اثر مرحوم سيد مسعود 

ر افغانستان تأليف مرحوم عبدالحي پوهنيار، جنبش مشروطيت د
حبيبي، نخستين كتاب در بارة جنبش مشروطه خواهي در افغانستان 
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تأليف پوهاند سيد سعد الدين هاشمي مي ) در ربع اول قرن بيستم(
 . توان به دست آورد

من در اين رساله با ذكر نام، معرفي شخصيت و مختصر بيوگرافي     
ادي، بنام تكرار احسن اكتفأ كرده و روح آن بزرگ مردان و پيشتازان آز

در پايان داستان محمد . همة آن قربانيان استبداد را شاد مي خواهم
سرور واصف، قرار نوشتة مرحوم عبدالحي حبيبي، بايد ذكر كرد كه 
سعد اهللا خان الكوزائي برادر مولوي واصف و عبدالقيوم خان الكوزائي كه 

سته شده بودند، همچنان با مولوي آصف يكجا به دهن توپ ب
در كابل محبوس  1327عبدالرحمن خان كاكاي واصف كه در ماه صفر 

و در زندان شيرپور وفات يافت، هم در جنبش مشروطيت دست 
 .داشتند
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 حركت فكري انجمن سراج االخبار

 

 
 

 
به استناد گفتة مرحوم عبدالحي حبيبي، مؤرخ چيره دست مردم     

ية سراج االخبار در آرشيف ملي، چند تن از افغانستان و اسناد دوس
روشن فكران و دگر انديشان مملكت متعلق به شاگردان مدرسة شاهي 

و دارالعلوم حبيبيه ) درسگاه علوم ديني در مسجد چوب فروشي كابل( 
ميالدي افتتاح شد، به دربار  1903كه در سال ) ليسة موجودة حبيبيه(

كه انجمني از دانشمندان افغاني به  امير حبيب اهللا خان پيشنهاد كردند
وجود آيد تا يك جريدة پانزده روزه را به نام سراج االخبار افغانستان در 

 .كابل نشر نمايند
رياست اين انجمن را مولوي عبدالرؤف خان قندهاري متخلص به     

سرمدرس مدرسة شاهي و مالي حضور به عهده داشت و ) خاكي(
را ) تاجر(احمد جان الكوزائي كه تخلص محمد سرور واصف پسر مولوي 

هدف عالي اين . اختيار كرده بود، سمت محرر اين انجمن را داشت
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جوانان روشن فكر، بيدار ساختن مردم و آشنائي آنها با مدنيت جديد و 
 . وقايع تازة دنيا بود

اين پيشنهاد انجمن سراج االخبار از طرف امير منظور گرديد و زير     
ايات شاهي به قلم سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله هر فقره، هد

 . نوشته و امضأ شده است
 )ميالدي 1905= هجري قمري  1323صفر  25تحرير (

حسب اين دوسيه، اعضاي انجمن سراج االخبار، قراري كه جناب     
 :مرحوم عبدالحي حبيبي از آنها تعريف مي نمايد، عبارت بودند از

 
 . ي عنوان گذار، مولوي عبدالروف خانايديتر يعن. 1     
 .سب ايديتر يعني معاون عنوان گذار، مولوي نجف علي خان.2     
محرر زير دست ايديتران، مولوي محمد سرور خان واصف پسر .3     

 .مرحوم مولوي احمد جان الكوزائي
 .ترجمان زبان تركي، حاجي باشي غالم نقشبند خان.4       
 .ترجم اخبار اردو، منشي حافظ حيدر علي خانمهتمم و م.5       
 .معاونان ترجمة اخبار اردو، عبدالرحمن بيگ و عبدالرحيم بيگ.6       
كاتبان خوش نويس، ميرزا غالم قادر خان و ميرزا محمد اسحق .7       
 .خان

 مصحح، قاري نيك محمد .8       
 

د كه از آن اين انجمن همكاران و همفكراني در خارج هم داشتن    
 . جمله يكي محمود طرزي بود
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چنانچه وقتي مشاراليه از شام دوباره به وطن برگشت، از طرف دربار     
سفارش شده بود كه از او هم در أمور صحافت و مضامين جريده، رأي 

 . بخواهند
 11ق برابر به  1323ذيقعده  15 تاريخاولين شمارة سراج االخبار به     

صفحه چاپ سنگي،  36در ) فل سكيب(ي با قطع ميالد 1906جنوري 
به خط زيباي دو تن از نستعليق نويسان مذكور نشر شد كه يك شمارة 

 . آن طور نمونه در آرشيف ملي كابل محفوظ است
شمارة نخستين سراج االخبار حاوي مضامين سرمقالة مولوي     

عبدالرؤف خان، خالصة اخبار جنگ جاپان و روس، حوادث روم 
، مصر و روس، عبرت ناظرين از حوادث كشور انگلستان و )مانيعث(

ممالك متفرقه و در آخر كشور افغانستان و يك قصيدة وعظية فصيح از 
مولوي محمد سرور خان قندهاري متخلص به واصف و اعتذار مدير 

 .اخبار، نشر و ظاهر گرديد
شديد  با چنين چهره و سيما، شمارة اول سراج االخبار تحت كنترول    

دولت وقت نشر گرديد ولي بعداً دولت هند برتانوي با نشر آن سازگار 
 .نبوده و مانع دوام و نشر شماره هاي ديگر آن گرديد

مولوي عبدالرؤف خان پسر مولوي عبدالرحيم كاكر قندهاري است     
درون بناي خرقة شريفة قندهار به دست خود امير  1298كه در شوال 

 . شد عبدالرحمن خان كشته
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 شماري از اعضاي گروه اول مشروطه خواهان

 

 
 

 ـ مرحوم مير سيد قاسم خان1
 

در ) لغماني(مرحوم مير قاسم خان پسر سيد غالم محمد چهارباغي     
يك خانوادة صاحب علم و روحاني به دنيا آمده و از زمان طفوليت در 

 . يك محيط دانش و ادب پرورش يافت
از فراگرفتن علوم متداول اسالمي و آشنائي به مير قاسم خان بعد     

لسان عربي، در مكتب حبيبيه به صفت معلم تدريس مي كرد و در 
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جمع روشن فكران ترقي خواه و رفقاي مولوي واصف داخل گرديده و 
 . به زودي صاحب مقام علميت و پيرو افكار مترقي اين جمعيت گرديد

در جملة مشروطه  وي به حيث منشي يك جرگة مشروطه خواه    
خواهان مشروطيت اول در زندان شيرپور محبوس گرديد ولي پس از 
چند سال به علت اين كه امير حبيب اهللا خان پدر او را بنا بر علميت او 

 . به نظر قدر مي ديد، از زندان شيرپور رها گرديد
در وقت سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان كه خود يكي از اعضاي     

عيت مشروطه خواه بود و همة اعضاي اين جمعيت بعد از برجستة جم
حصول استقالل علي الترتيب أمور كشور را به دست گرفتند، مير قاسم 

شمسي اوالً سردبير جريدة  1300خان از مقربان دربار شد و در سال 
 . افغان و بعد از آن سرمنشي دربار شاهي گرديد

خورشيدي دوام  1307خورشيدي تا  1306وظيفة آخرين وي از     
خورشيدي رژيم اماني در اثر اغتشاش بچة  1307در زمستان . پيدا كرد

 . سقأ سقوط كرد و مير قاسم خان براي مدتي منزوي بود
بعد از اين كه نادر شاه زمام قدرت را در دست  1308در سال     

وقتي . گرفت، مير قاسم خان به حيث معين وزارت معارف مقرر گرديد
از طرف عبدالخالق كه در آن زمان  1312عقرب  16 تاريخبه نادر شاه 

متعلم مكتب نجات بود، در قصر دلكشا به قتل رسيد، مير قاسم خان 
هم در جملة محركين حادثه و دست داشتن به قضية عبدالخالق گرفتار 
و محكوم به اعدام و در عقب محبس دهمزنگ، جائي كه هجده نفر 

ام گرديدند، به پاي دار برده شد و رسن ديگر به شمول عبدالخالق اعد
درين اثنأ سردار فيض محمد خان ذكريا پسر . دار را به گلوي او بستند

گل محمد خان ذكريا به عجلة تمام به كشتارگاه رسيد و فرمان عفو او 
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را از طرف ظاهر شاه، پادشاه وقت، به دسترس هيأت جالدان گذاشت و 
ولي . جزه آسا از مرگ نجات يافتمير قاسم خان بدينوسيله بصورت مع

 . شانزده سال را در زندان ارگ گذشتاند
مرحوم مير قاسم خان داراي شخصيت دانشمند و نقاد و صاحب     

صراحت لهجه و اوصاف آزاد منشي و روشنفكري بود و در هر عرصة 
زندگي با احراز مقامات بلند دولتي، روحية آزادي خواهي و مقام علمي 

روشن فكري و آموزگاري، همچنان در  تاريخنموده، در خود را حفظ 
 . رشتة نويسندگي واقعي، نام نيكي از خود بجا گذاشته است

خورشيدي در شهر  1357حوت  22 تاريخاين مرد بزرگ و مبارز به     
 . كابل چشم از جهان بست و به رحمت ابدي پيوست

مشروطه  برداشتي كه مير قاسم خان از اعضاي مهم جنبش اول    
 :خواهي داشت، بسيار منصفانه بوده و آن را چنين تعريف مي كند

در ذيل اسماي تعدادي از آن فرزندان خردمند و خبير را كه دران «     
نهضت اشتراك داشتند، به عرض ميرسانم تا خوانندگان محترم با تأمل 
شخصيت آنها را مورد دقت قرار داده و قضاوت نمايند كه نهضت 

آيا . زادة فكر و ديد هاي باطني خود آنها بود، نه تلقي اجنبي مشروطه،
گنجايش آن را دارد كه اين چنين شخصيت هاي برازنده و محرم خود 

 »را يك دستة آشوب طلب خطاب كنيم؟
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 ـ مولوي عبدالواسع آخندزاده و2
 مولوي عبدالرب آخندزاده

 
خندزادة اين دو برادر، پسران عالم متبحر مولوي عبدالرؤف آ    

 . قندهاري و هر يك به نوبة خود از علماي برازنده بودند
مولوي عبدالواسع و مولوي عبدالرب آخندزاده عالوه بر علميت كه     

داشتند، خطيبان با جرأت و دالوري هم بودند كه در نهضت اول 
 . مشروطه خواه در شيرپور زنداني گرديدند

حترام مقام علمي پدر شان، بعد از ولي امير حبيب اهللا خان آنها را با    
 . چند ماه مورد عفو قرار داد و باين ترتيب از زندان رها گرديدند

مي گويند مولوي عبدالواسع آخندزاده در يكي از روز هاي جمعه،     
در مسجد پل خشتي كه بيشتر نمازگزاران در آن روز جمع مي شوند، 

غت موعظه مي نمود، اين بر منبر برامده، در حالي كه با فصاحت و بال
 :آية شريف را قرائت نمود

 )اطيعواهللا و اطيعو الرسول و اولو األمر منكم(    
 :و در تفسير اين آيه، خطابة ايراد و به مردم گفت

، زيرا ما علم 6از علماي منور و روشن فكر اطاعت كنيد! اي مردم    
يت نمائيم و از داريم بر اين كه چگونه مردم را به راه خير و صالح هدا

 .طريق فحشأ و منكر بر حذر داريم
وقتي اعليحضرت امان اهللا خان غازي او را به حضور طلبيده، مي     

خواست تنبيه نمايد، مولوي موصوف با همان شجاعت اخالقي كه خاصة 
 . او بود، از موعظة خود با داليل دفاع نموده و اعليحضرت را قانع ساخت

                                                           
 )مؤلف. (در اينجا از علماي منور و روشنفكر نام برده شده نه از علماي تاريك نگر و افراطي ٦
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ر قندهار متولد گرديده و در پهلوي كار هاي مولوي عبدالواسع د    
علمي كه در دورة امير حبيب اهللا خان داشت، بعد از جلوس اعليحضرت 

نامبرده قبل ازين در قندهار سكونت . امان اهللا خان به كابل خواسته شد
داشت، زيرا در زمان سلطنت امير حبيب اهللا خان، بعد از اين كه از 

 . پور رها گرديد، به قندهار رفتحبس چند ماهه در زندان شير
مولوي عبدالواسع آخندزاده تأليفات زياد داشته، در اكثر قوانين     

در پهلوي امضاي پادشاه، امضاي خادم العلمأ  1299منتشره بعد از سال 
 .محمد عبدالوسع قندهاري نيز ديده مي شود

 1305خورشيدي، رئيس محاكمات بود و در  1302در برج عقرب     
ورشيدي بنابر خطابة شرح اولو األمر، در اثر دسيسة از درباريان خ

اعليحضرت امان اهللا خان، در زندان كوتوالي كابل، مدت يك سال 
محبوس گرديد و بعد از رهائي دوباره به قندهار رفت و در اغتشاش 

خورشيدي يك فتواي شرعي به طرفداري اعليحضرت امان اهللا  1307
 .صادر نمودخان در مقابل بچة سقأ 

خورشيدي قندهار را  1308وقتي لشكريان بچة سقأ در جوزاي     
اشغال كردند، او را به جرم ترتيب نظامنامه هاي دورة اماني، در غل و 

 . زنجير به كابل ارسال داشتند
وقتي بچة سقأ علت اصدار فتوأ را از وي پرسيد، وي با كمال رشادت     

و غاصب سلطنت ايد، بايد شرعاً به  شما چون قطاع الطريق: جواب داد
بچة سقأ از شنيدن اين سخن به خشم آمد و امر . قطع يد محكوم شويد

خورشيدي به توپ بسته و  1308قتلش را داد و باالخره در جوزاي 
 . شهيد گرديد

 :مهمترين تأليفات او
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 دو جلد كتاب تمسك القضاتـ 1
ث پيامبر و حكمت اسالمي در فلسفة نزول قرآن و مقاصد بعـ 2

 .مباني ديني و دنيوي اسالمي

 حكومت اسالمي ـ 3

 .تفسير سورة فاتحه و بقره به زبان فارسي، پشتو و انگليسيـ 4

 عنوان اساسي دينيات در مضمون تعليمي فلسفة قرآنيـ 5

 رسالة شناخت مشتمل بر معاني اسما الحسنيـ 6

 .منظومة تعاون به زبان پشتوـ 7

 

 ـ مولوي عبدالرب3
 

مولوي عبدالرب پسر دوم مولوي عبدالرؤف است و در قندهار در     
او تحصيالت علمي را در علوم اسالمي و زبان . تولد گرديد 1295حدود 

عربي نزد پدرش تكميل كرده و در عصر امير حبيب اهللا خان، استاد 
دينيات و فلسفة اسالميه در مدرسة حبيبيه بود و در مدرسة شاهي هم 

  .تدريس مي كرد
مولوي عبدالرب در حركت جنبش مشروطيت اول محبوس گرديد و     

بعد از رهائي در تأسيس مكاتب و توسعة معارف جديد دست باال داشت 
قمري، عضو شوراي معارف، مدير مكاتب ابتدائي و  1330و در حدود 

 . دارالمعلمين كابل بود
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 الخبارسراج اعالوتاً مولوي موصوف به حيث يكي از نويسندگان     
محمود طرزي، مضامين ديني را به سبك جديد تحقيق در فلسفة 

 . اسالميه نشر مي كرد
اخيراً او به حيث جانشين پدرش، به نام مالي حضور به دربار امير     

ياد مي شد و در سفر اخيري كه امير در كله گوش لغمان به قتل 
ب وفات رسيد، مولوي عبدالرب هم به تب محرقه مبتأل و در همان ش

 .نمود و در همانجا دفن گرديد
تأليفات مولوي عبدالرب كه اكثر آن كتب درسي مي باشد، قرار ذيل 

 :است
 

 .رسالة اطاعت اولو األمر، طبع كابلـ 1

 .سراج العقايد براي صنف پنجم ابتدائيهـ 2

 .دينيات در چهار جلدـ 3

 .سراج القضاتـ 4

 .مقدمة فلسفة اسالميهـ 5

 ر سير نبوي صسراج السير دـ 6

 .سراج االخبارمقاالت متعدد در ـ 7

 .سراج الفقه، در دو جلدـ 8
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 غالم محي الدين خان افغانـ 4
 

 
 

مولوي غالم محي الدين خان افغان از قوم چمبرياني قندهاري و     
خانوادة او در پيشاور زندگي مي كرد و از . معلم مدرسة حبيبيه بود

 . د ايوب خان فاتح ميوند بوده اندجملة فراريان جمعيت سردار محم
مري ق 1324وي در كالج هندوستان تحصيل كرده و در حدود     

دوباره به كشور برگشت و مرد مجرد و خوش مشربي بود و در سراي 
 . پيشاوري هاي شوربازار كابل زندگي مي كرد

و شاعران پشتو و با  سراج االخبارافغان يك تن از نويسندگان     
مولوي غالم محي الدين افغان به زبان . زي هم محشور بودمحمود طر

هاي پشتو، فارسي، عربي و عالوه بر آن به زبان هاي متنوعة هندوستان 
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مانند اردو، گورمكهي شاستري، سنسكريت و غيره، به درجة كه ترجمه 
 . بتواند، آگاهي داشت

د قمري محبوس گرديد و بع 1327افغان در مشروطيت اول در سال     
او مرد ملت دوست، . از مدتي رهائي يافت و مدير دارالمعلمين مقرر شد

سراج شاعر و اديبي بود كه اشعار پشتو و فارسي و مقاالت فارسي او در 
 . انتشار مي يافت االخبار

خورشيدي در شهر كابل  1300اسد سال  12افغان در روز چارشنبه     
 .به خاك سپرده شد وفات يافت و در مقبرة عمومي شهداي صالحين

كتيبة معرفي شخصيت افغان بر لوح مزار او اولين بار به زبان پشتو     
 .نوشته شده است

در  1361در سال ) د افغان ياد(همه در مجموعة ) افغان(آثار و افكار     
ادبيات طبع گرديده است يكابل از طرف پوهنح . 

 
 عبدالجالل خان ـ 5

 

قندهار و پسر عموي مولوي غالم محي  عبدالجالل خان از مردم    
الدين افغان بود كه با جمعيت مشروطه خواهان محشور و مرد وطن 

 .خواه، حليم و فكوري بود
نامبرده در عصر امير حبيب اهللا خان محبوس گرديد و تا آخر مدت     

جالل خان با جلوس . پادشاهي امير حبيب اهللا خان زنداني ماند
ان از زندان رها گرديد و به قندهار رفت و در اعليحضرت امان اهللا خ

بازار شاهي قندهار دكان چيني فروشي داشت و تا حدود 
 .خورشيدي هم زنده بود1312
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 پروفيسور غالم محمد خان ميمنگيـ 6
 

 
 

پروفيسور غالم محمد خان از خانوادة مشهور و با نفوذ ازبك ميمنه و     
 . ان وقت بوديكي از اركان مشروطيت اول و روشنفكر

در فن نقاشي مقام ارجمندي داشت و كاريكاتور ها و آثار هنري او     
پروفيسور غالم محمد خان با امير . نشر مي شد سراج االخباردر 

ذكر كرديم، وي  عبدالرحمن خان قرابت وصلي داشت و طوري كه قبالً
آنجا  عريضة مشروطه خواهان را به جالل آباد نزد امير شهيد برد ولي در

با ديگر مشروطه خواهان محبوس و در غل و زنجير به كابل آورده شد و 
در زندان كوتوالي محبوس گرديد ليكن هر روز با يك نفر سپاهي به 
ارگ شاهي برده مي شد تا كه در اوايل سلطنت اعليحضرت امان اهللا 
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خان رها و براي ادامة تحصيل هنري به برلين، پايتخت كشور آلمان 
 .شد فرستاده

پروفيسور با وجود تحمل رنج زياد زمان حبس طوالني، جوان زنده     
دل و داراي افكار روشن و آزادمنش باقي ماند و يكي از اركان وزارت 

 . معارف و حلقه هاي تدريس هنري شمرده مي شد
خورشيدي در شهر كابل وفات نمود و در مقبرة  1313او در سال     

 . دعاشقان و عارفان دفن گردي
 
 كاكا سيد احمد خان لودين قندهاري ـ 7

 

كاكا سيد احمد خان از خانوادة مشهور سياست مدار و تجارت پيشة     
لودين قندهار و فرزند فيض محمد خان مي باشد كه از طفوليت در 
مكتب حربية عصر امير شير علي خان درس خوانده و شخص عالم و 

 .فاضلي بار آمده بود
واد آموزي به ابتكار خود، طرزي را به وجود آورد كه وي در تعليم س    

شهرت يافت و اين اولين تحولي » طرز كاكا«در معارف افغانستان به 
بود كه مشار اليه در سبك تدريس ابتدائي براي سواد آموزي به ميان 
آورد، زيرا پيش ازين طرز قاعدة بغدادي معمول و مروج بود كه اطفال 

 .خترا زود با سواد نمي سا
كاكا كه يكي از منورين كابل و رئيس يك دسته رفقاي مشروطه     

 1298(خواه بود، تا به قدرت آمدن اعليحضرت امان اهللا خان 
در اين مدت يازده سال، طرز . در زندان ارگ محبوس ماند) خورشيدي

 . مخصوص سواد آموزي را ترتيب و تطبيق كرد
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و در علم رياضي مهارت داشت  كاكا به زبان هاي فارسي و عربي دانا    
و در محبس به ساير محبوسين سواد درس مي داد، البته به طرزي كه 

 . خودش ايجاد كرده بود
كاكا داراي صراحت لهجه و شخص راستگو و از احترام مردم تا اواسط 

 .عصر اماني برخودار بود
خورشيدي در  1306حوت  14 تاريخكاكا سيد احمد خان لودين به     
 . چي باغ كابل وفات نمود و در جوار شهداي صالحين دفن گرديدتوپ
 
 سردار عبدالحبيب خانـ 9   سردار عبدالرحمن خان و ـ 8

 

اين دو جوان پسران سردار عبدالوهاب خان امين المكاتب و از جملة     
منورين و ترقي خواهان بودند كه اعليحضرت امان اهللا خان هم باين 

 . گروه شامل بود
اين دو برادر با ديگر مشروطه خواهان در ارگ زنداني گرديدند اما     

بنا بر نفوذ خانداني به زودي از حبس رها گرديدند و در جملة 
 .پيشقدمان و محركان توسعه دادن معارف و قانون بودند

عبدالرحمن خان در اواخر عصر امير حبيب اهللا خان عهدة سفارت     
سردار حبيب اهللا خان بعد از جلوس  افغانستان را در دهلي داشت و

و در نخستين كابينة اماني، به  1298اعليحضرت امان اهللا خان در سال 
حيث وزير معارف و عبدالرحمن خان مستشار وزارت خارجه و حكمران 

 .فراه مقرر گرديد
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 بابا عبدالعزيز خان مشهور به بابه مطبوعاتـ 10
 

أ محمد خان الكوزائي قندهاري، بابا عبدالعزيز خان پسر ميرزا عط    
 . سررشته دار مالي واليت غزنه در عصر امير عبدالرحمن خان بود

وي جوان دانشمند و خوش نويس ماهري بود و در مطبعة كابل در     
قمري به حيث مصلح سنگ كار مي كرد و خط  1323سال حدود 

 . نستعليق را از دست چپ به راست، زيبا و خوانان مي نوشت
حكايتي است از قول مير قاسم خان كه بابا عبدالعزيز خان جوان     

فهيم و با درايت و صريح اللهجه بود كه نامش بنا بر تصادف از جملة 
 . رفقاي مشروطيت اول افتاده بود و محبوس نگرديد

اين جوان دلير و پر شور در نهضت دوم مشروطيت نيز شامل بود كه     
ديد ولي با آغاز دورة اماني در سال قمري محبوس گر 1336در سال 

خورشيدي رها گرديد و به قندهار رفت و در آنجا كاپي نويس  1298
خورشيدي مدير طلوع افغان و  1309تا سال  1301مطبعه و از سال 

بعد از آن در سال . دوباره محبوس گرديد 1308در دورة اغتشاش سال 
ولي بنا بر وكيل شهر قندهار در شوراي ملي انتخاب شد  1309

مخالفتي كه با مقرري عبداالحد خان وردك به رياست شوراي ملي 
 .كرد، او را مستعفي ساختند و مدتي مدير مطبوعات وزارت خارجه بود

خورشيدي، بعد از حملة محمد عظيم خان  1312سنبله  15در     
پسر منشي محمد نذير خان بر سفارت بريتانيا در عهد سلطنت نادر 

سال در زندانهاي سراي موتي و محبس  13رديد و مدت شاه محبوس گ
 .دهمزنگ كابل زنداني ماند
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من بابه مطبوعات را خوب مي شناختم و زماني كه در زندان قلعة     
 . جديد دهمزنگ زنداني بود، من هم در آنجا محبوس بودم

واقعا جناب ايشان يك شخصيت دانشمند و صاحب صراحت لهجه     
 .ن را به بسيار شجاعت و مردانگي گذشتاندبود و ايام زندا

اينجانب از صحبت هاي شان گاهگاهي كه اتفاق مي افتاد، خيلي     
بابه مطبوعات نزد ساير زندانيان . لذت مي بردم و فيض مي گرفتم
 . سياسي از احترام زياد برخوردار بود

 

 
 
 

ر به بابه مطبوعاتبابا عبدالعزيز خان مشهو  
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م، از وي شنيده ا درينجا مي خواهم يك داستاني را كه شخصاً    
 :خدمت خوانندگان عزيز به عرض برسانم

 

بابه مطبوعات مي گفت در سال هاي اول اسارت جبراً تماس ما     
زندانيان سياسي با مردم خارج زندان از طرف دولت مستبد نادر شاه و 

در اواخر، يعني بعد از تقريبا ده سال، فاميل ها و . برادرانش ممنوع بود
ي كه در كابل بودند، مي توانستند در روز اقارب بعضي از زندانيان سياس

هاي جمعه به نام پايواز از عزيزان زنداني شان خبر گيري و ديد و 
ولي من كه از شهر قندهار بودم، در كابل كسي را . بازديد نمايند

نداشتم و همچنان بين قندهار و شهر كابل فاصلة زياد بود، ازين نعمت 
اي زياد، كسي از من خبر نگرفت بهرة نداشتم و در خالل همين سال ه
 . و به ديدن من در زندان احدي سر نزد

ولي يك روز از روز هاي جمعه بود، باشي زندان كه باين كار موظف     
بود، اسم مرا طوري كه معمول بود، به آواز بلند جهر زد و گفت بابه 

 .عبدالعزيز قندهاري بيايد كه پايوازي به ديدنش آمده است
شنيدن اين صدا متعجب گرديدم و نزد خود فكر مي كردم كه من از     

 اين دوست مهربان كي خواهد بود؟
به هر حال، از جا بر خواسته و به طرف ميعاد گاهي كه محبوسين     

وقتي در آنجا . مي توانستند با پايواز خود ديد و واديد نمايند، روانه شدم
و دست هاي مرا به  رسيدم، مرد جواني را ديدم كه به من نزديك شد

من هم صورتش را بوسيدم و بعد از احوال پرسي از وي . بوسيدن گرفت
 .خواستم كه خود را معرفي نمايد زيرا من او را به درستي نشناختم



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣١٦ 
 

بعداً معلوم شد كه او يكي از پسران اقوام نزديك قندهاري من مي     
كابل آمده و  باشد و از قندهار به منظور اجراي كار هائي كه داشت، به

 . در ضمن به فكر اين افتاده كه از من هم خبري بگيرد
در ضمن ديگر صحبت ها، باالخره آقاي پايواز به زبان خوش پشتوي     

قندهاري از من معذرت خواسته و گفت كه صاحب مرا ببخشيد كه 
بگوئيد . منظورش دست خالي آمده ام. آمده ام "چتي"امروز نزد شما 
 . ه من در آينده اگر نزد شما بيايم، آن را با خود بياورمچه كار داريد ك

من از شنيدن اين حرف هاي بي معني از زبان اين آقا قدري     
مشتعل شده در جواب گفتم كه اوالً تو بسيار غلط كردي وقتي 

 "چتي"خواستي به ديدن يك زنداني سياسي بيائي، به گفتة خودت 
 . آمده اي

يك زنداني به چه ضرورت دارد؟ يك زنداني از دوم تو نميداني كه     
يك پاكت ذغال و يك قرص نان گرفته تا هرچه كه توان مالي پايواز 

 . وي مساعدت كرده بتواند، به آن ضرورت دارد
با ختم اين جمالت، با وي وداع نمودم و ديگر از وي تا امروز كه ماه     

 . ها گذشته است، خبري نشد
ي كه به ديدن زندانيان شان در روز هاي جمعه مي عموماً پايواز ها    

آمدند، يك چيزي به نام تحفه و دلخوشي، واقعاً با خود مي آوردند و 
محبوسين سياسي كه در شرايط بسيار بد زندگي مي كردند، همين 

 . انتظار را از پايواز هاي خود داشتند
اي، اين تحفه هاي كوچك عبارت بود از يك مقدار ذغال چوب، چ    

بوره، ميوه تازه و خشك، يك مقدار روغن و امثالُهم كه محبوسين بآن 
 .نيازمند بودند
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 1946خورشيدي برابر به  1325باالخره بابه مطبوعات در سال     
ميالدي، نظر به فيصلة ملل متحد و حقوق بشر، بعد از ختم جنگ دوم 

سال  13جهاني، در جملة ساير زندانيان سياسي، بعد از سپري نمودن 
اسارت، از حبس رها گرديد و به قندهار رفت و در آنجا در جريان 
. همين سال از طرف مردم آن وأل به حيث رئيس بلديه انتخاب گرديد

در شهر قندهار وفات نمود و به رحمت حق  1342نامبرده در سال 
 . پيوست
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 استاد محمد انور خان بسملـ 11
 

خانوداة منور و از جملة شاگردان بسمل پسر ناظر صفر خان و از     
 . ممتاز مكتب حبيبيه بود

قرار تعريف مرحوم عبدالحي حبيبي، نامبرده شخص عالم، اديب و     
شاعر خوش مشرب به شمار ميرفت و از نظر سن هم با استادان جوان 
مشروطه خواه، چندان تفاوتي نداشت، لهذا او هم از استادان خود درس 

 . يشان رفيق بودمي آموخت و هم با ا
بسمل دو سال در مسئلة مشروطيت اول در زندان شيرپور محبوس     

 . بود ولي به سبب نفوذ پدرش، از حبس رها گرديد
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استاد محمد انور خان بسمل شخص صوفي مشرب بود و در علوم     
ادبي و اسالمي دست توانا داشت و بر سبك هندي شعر مي سرائيد و 

 . ب و دل انگيز استاشعارش علي العموم نا
به حيث نايب الحكومة قطغن و  1308زماني كه پدرش در سال     

در . بدخشان مقرر گرديد، بسمل به صفت معاون همكار پدر خود بود
خورشيدي مدير انجمن ادبي در كابل مقرر گرديد و فكراً  1310سال 

 مخالف رژيم نادر شاهي بود و به همين علت با برادرش محمد ابراهيم
خان صفا، شاعر و متفكر چيره دست، محبوس گرديد كه مدت اين 

 . خورشيدي دوام پيدا كرد 1325اسارت تا سال 
ميالدي، نظر به فيصلة  1946خورشيدي برابر به  1325در سال     

ملل متحد و موسسة حقوق بشر، بعد از ختم جنگ جهاني دوم از 
ي وزارت ماليه بود حبس رها و مدتي رئيس مرستون و بعداً رئيس ادار

 . خورشيدي در شهر كابل از جهان رفت 1340و در سال 
استاد بسمل و صفا از سرآمدان شاعري به سبك هندي در قرن اخير     

 . به شمار ميرفتند
در قسمت مدت ديرتر ماندن بسمل به زندان، در وقتي كه     

ب اعليحضرت زمام قدرت را گرفت، مولوي محمد حسين در كتاب انقال
 :افغانستان، چنين مي نويسد

 

چون اعليحضرت امان اهللا خان، جمعيت مشروطه خواهان را به «     
نام اصالح طلبان خطاب مي كرد، لهذا همة ما را از حبس رها نمود ولي 
محمد انور بسمل را با وجودي كه دوست و همفكر خود مي دانست، به 
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نگهداشت تا كه  سبب جرم برادرش اختر جان، چندي دير تر محبوس
 ». باالخره به اثر ياد آوري مولوي، موصوف از حبس رها گرديد
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 تاج محمد خان بلوچ ـ 12
 

يك تن از منوران كابل و شخص گويا و پويا و پسر علي محمد خان     
فرزند عبدالوهاب خان و برادر محمد شريف خان پغماني بود كه در 

 . اول كار مي كرد رأس يكي از گروه هاي فرعي مشروطه خواهان
اعضاي مهم اين جمعيت تصويب مسلح بودن و داشتن تفنگچه را     

اين مصوبة كتبي تحويل تاج محمد خان گرديد و به وسيلة . نمودند
برادر او محمد شريف خان كه مخالف سرسخت سياسي و گماشتة 
حكومت بود، از اسناد خانگي او كشيده و به امير رسانيده شد كه سبب 

 . ي تمام جمعيت گرديدبرباد
تاج محمد خان بلوچ بعد از مدت حبس در وقت امير حبيب اهللا خان، 
در عصر امان اهللا خان از حبس رها و همواره با روشن فكران وقت مانند 
عبدالرحمن خان لودين پسر كاكا سيد احمد خان و غيره محشور و 

و به درجة مدتي حاكم دولت آباد بلخ و مدير خارجة قطغن و هرات بود 
 . جنرالي رسيد

خورشيدي به حيث فرمانده قواي افغاني در شهر فراه  1306در سال     
مقرر گرديد كه يك مفرزة هزار نفري اشتر سواران مسلح بلوچ را در 

 . چخانسور تشكيل داد
اين قوأ به منظور اين تشكيل شده بود كه به اشارة مركز در وقت     

 . ر ساحل بلوچستان حمله كرده بتواندضرورت، شبانه بر بندر گواد
بلوچ بعد از سقوط دولت اماني در كابل و يكي از عناصر امانيست ها     

و ضد سياست انگليس به شمار مي رفت، چند روز بعد از جلوس نادر 
 . اعدام گرديد 1308گرفتار و در سال  شاه، غفلتاً
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راري بود، در سال پدرش كه با امير عبدالرحمن خان يكجا در بخارا ف    
قمري به كابل بازگشته، تاج محمد خان بلوچ هم در آنجا تولد  1300
موصوف در نزد قاضي سعد الدين خان باركزائي درس خوانده و . يافت

در باالحصار كابل تحويلدار بود كه در جمعيت سري مشروطيت اول 
 . شامل شد

 

 
 ـ آخند زاده محمد اكبر اسحق زائي قندهاري 13

 

آخندزاده محمد اكبر خان نيز عالم منوري بود كه در جنبش     
مشروطيت سهم داشت و تا آخر دورة امير حبيب اهللا خان در زندان 

 . شيرپور محبوس ماند
 

 ـ شيرعلي خان باركزائي14
 

از خاندان خوانين متنفذ چخانسور سيستان و در جمعيت مشروطه     
شيرپور محبوس شد و  قمري در 1327خواهان شامل بود كه در سال 

 . در عصر اماني رها گرديد
 

 
 مولوي محمد ظفر خان مروتـ 15

 

مروت به فتح اول و سوم و سكون دوم، نام يك طايفة پشتون مقيم     
وي در هند برتانيوي . بين بنو و ديرة اسماعيل خان پشتونخوا است

استاد  تحصيالت عالي را به پايان رسانيده و در مدرسة حبيبيه به حيث
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جمعيت مشروطه خواهان اول بود كه  ؤرياضي و جغرافيا موظف و عض
قمري در شير پور محبوس گرديد و بعد از چند سال در  1327در سال 

 .زندان مذكور از جهان رفت
 

 حافظ عبدالقيوم ـ 16
 

پسر حافظ جي نور محمد مجذوب ولد مال جانداد توخي كه صاحب     
در جملة مشروطه خواهان در شيرپور  ذوق، اديب و شاعر بود، نيز

محبوس گرديد ولي از از لحاظ معرفت پدرش با سردار نصراهللا خان، 
 . بعد از دو سال از زندان رها گرديد

 
 ميرزا عبدالرزاق خانـ 17

 

پسر خالة ميرزا عبدالروف خان نايب كوتوال كابل و ساكن چارسوق     
هاي خوش خط، اليق و وي از جملة ميرزا . حمام نو شهر كابل بود

ظريف بود كه در جملة ساير مشروطه خواهان، تا زمان جلوس 
 . اعليحضرت امان اهللا خان غازي در زندان شيرپور محبوس ماند

 
 محمد حسين خان اچكزائيـ 18

 

جمعيت مشروطه خواهان و شخص فاضل و روشنفكر بود كه با  ؤعض    
 .جلوس اماني از حبس رها گرديد
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 الدين خان ارغنديوالنظام ـ 19

 

نظام الدين خان ارغنديوال هم يكي از مشروطه خواهان صديق بود     
كه تا جلوس اعليحضرت امان اهللا خان در ارگ زنداني ماند و بعد از آن 

 . رها گرديد
نظام الدين خان در اصل از غالم بچه گان خاص امير شهيد بود كه در 

ز آن سكرتر سفارت افغاني در عصر اماني مدير وزارت امنيه و بعد ا
 . آلمان مقرر گرديد

 
 حاجي عبدالعزيزـ 20

 

ر كابل و رجال مشروطيت اول بود يمشهور به لنگر زمين، از مشاه    
 . كه بعد از حبس كوتاه، رها گرديد

 
 سيد قاسم خان ـ 21

 

سيد قاسم خان پسر سيد احمد شاه خان از سادات كنر و اوالدة     
 . كنري مشهور مي باشد سيد محمود آقاي

نامبرده تحصيالت خود را در مكتب حبيبيه به پايان رسانيده و به     
قول سيد مسعود پوهنيار، كتاب ظهور مشروطيت، از اعضاي مهم 

 . نهضت مشروطيت دوم بود
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عبدالحي خان حبيبي در كتاب جنبش مشروطيت، تصوير او را  اما    
كتاب نموده و شرحي در آن  در جملة مشروطه خواهان اول هم درج

 . باره ننوشته است
 

 
 

 
ميالدي  1919خورشيدي برابر به  1298سيد قاسم خان در سال     

در محفل . در وزارت خارجه و به زير دست محمود طرزي كار مي كرد
روشن فكران پيوسته شركت داشت و در عصر اماني مدتي به حيث 

از آن قونسل افغاني در دهلي مستشار سفارت افغاني در ماسكو و بعد 
 . بود
در وقت مسافرت اعليحضرت امان اهللا خان به اروپا، سيد قاسم خان     

خورشيدي به حيث  1307يك تن از مشايعين ايشان بوده و در سال 
 .وزير مختار افغانستان در روم مقرر گرديد

 سيد قاسم خان
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اج سيد قاسم با يكي از دختران محمود طرزي به نام عزيزه جان ازدو    
ميالدي  1929خورشيدي  108نموده و بعد از اغتشاش سقوي در سال 

 .در اروپا ماند
نامبرده در جريان قتل امير شهيد و جلوس امان اهللا خان و وقايع     

كتابي در آن باره . سياسي سالهاي نخستين عصر اماني شركت داشت
م نوشته بود كه جزئيات وقايع سياسي و مذاكرات رجال افغاني را ه

متأسفانه كتاب مذكور چاپ نشد و به دسترس عامه قرار . شرح داده بود
 . نگرفت

گفته مي شود كه آقاي سيد قاسم خان رشتيا يك مرتبه آن كتاب را 
خوانده و بعد از خواندن آن را دوباره به صاحب كتاب، مرحوم سيد 

 . وحيد عبداهللا خان، برادرزادة سيد قاسم خان مسترد نموده است
سور لودويك آدمك هم نام سيد قاسم خان را در جملة نهضت پروفي

مشروطه خواهان دوم ياد نموده و مختصري از بيوگرافي او را در كتاب 
Who is who in Afghanistan  به رشتة تحرير درآورده است . 

 
 محمد اسلم سيغاني ـ 22

 

و امير حبيب اهللا عف ومير شكار حضور بود كه مشهور به مير شكار     
 .نمودش

 
 صاحب زاده عبداهللا مجدديـ 23

 

 .كه بعد از توقيف مختصر عفو شد و از حبس رها گرديد    
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 مال فيض محمد كاتب ـ 24
 

مال فيض محمد كاتب پسر خداداد خان از هزارة محمد خواجه غزني     
لف سراج التواريخ و سوانح نگار امير حبيب اهللا خان و ؤنامبرده م. بود

. فاضل، اديب روشنفكر و از جمله مشروطه خواهان اول بود نويسندة
چندي در زندان شيرپور محبوس گرديد اما به سبب شناخت امير با او 
در زمان شاهزادگي و نگارش سراج التواريخ، بعد از مدت كمي رها 

 . قمري مي باشد 1289تولد كاتب سال  تاريخ. گرديد
عبدالحي خان حبيبي و اكثر مال فيض محمد كاتب، به قول مرحوم     

رخ عالمي بود و آثار پربار ؤنويسان، نويسندة حقيقي، پركار و م تاريخ
قمري براي  1320بنا بران در سال . قلمي از خود ميراث گذاشته است

 . نويسي از حضور امير مقرر گرديد تاريخكار 
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اسناد درباري و كتب الزمه را در دسترس او گذاشتند و مشاراليه     
الحبيب مشتمل بر جريانات  كتاب ضخيمي در دو جلد به نام تحفه

قمري نوشت و مأمور بود كه  1207تا  1160زمان احمد شاهي از سال 
وقايع عهد امارت امير عبدالرحمن خان را به شمول اوضاع و احوال عصر 

 . امير حبيب اهللا خان تا زمان خودش به قيد تحرير در آورد
الحبيب را كه هر دو جلد آن به  هار نگارش تحففيض محمد كاتب ك    

خط خوش نستعليق خودش تحرير يافته و در آرشيف ملي موجود 
صفحه قطع فُل سكيب  885قمري، به داخل  1322است، در ماه شوال 

به پايان رسانيد كه به سقوط امارت محمد يعقوب خان و پايان جنگ 
شود و آن را خود قمري ختم مي  1297دوم افغان انگليس در سال 

امير و رجال معمر آن عصر مانند سردار محمد يوسف خان پسر امير 
دوست محمد خان و قاضي القضات سعدالدين خان و منشي محمد 
يعقوب خان و ميرزا مومن منشي وزير اكبر خان كه تا آن وقت زنده 
بودند، ديده و بر حواشي آن نظر هاي خود را نوشته اند و يا به نويسندة 

تاب، شنيدني ها و گفتني هاي خود را گفته اند و در بعضي از موارد ك
 . حك و اصالح روا داشته اند

فيض محمد خان در اين كتاب پر كاري نويسندگي را به اثبات     
رسانيده كه برابر به موازين ادبي و سنت هاي نويسندگي آن زمان، 

لك در ك(خود را وقايع را بقلم توانايش شرح مي دهد و گاه گاهي خامة 
مي نامد كه اين عبارت مورد توجه امير واقع گرديده و بر حاشية ) لكس

 :جلد دوم كتاب به رنگ سرخ چنين نوشته است 39صفحة 
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ماشأ اهللا كاتب باين عبارات چقدر رعونت و خودنمائي اظهار نموده «   
 »!!اند
به  با نوشتن اين كلمات طنز آميز بر آن كلمات خط كشيده و    

 . تصحيح كرده است» ...مذكور گرديده«
در بعضي جاهائي كه ناقدان سوية عالي نداشته و ايرادي را نوشته     

 104در حاشية صفحة  مثالً. اند، كاتب در مقابل آن پا فشاري مي كند
جلد دوم كه بر اعتراض تطويل عبارات پردازي و اطناب كالم كرده اند، 

 :نامبرده مي نويسد
معترضه كه مشتمل بر اوصاف ظالمان و متضمن مظلوميت  جملة    

ستمديدگان است، بر سبيل تنبيه نگارش داده شده، زيرا كه مقام را 
 ."نيست) مهمل(اطناب ممل "مناسب دانسته تحرير نمودم 

 
باين نهج كه فيض محمد كاتب از قشر عامه و به دربار راه يافته بود،     

الم خود احوال ستمديدگان را تمثيل مسلماً مي خواست كه در لف ك
 . نمايد و وجدان طبقاتي خود را تسكين دهد

طوري كه از معاصران فيض محمد كاتب شنيده شده، وي درين راه     
مصيبت هاي زياد ديده و بار ها مضروب گرديد ولي كتاب تحفه 

 . الحبيب در همين بياض خوش خط باقي ماند و زيور طبع نيافت
ر او را فرونگذاشت و هدايت داد آن را با طراز ديگري كه امير مگ    

شكل سراج التواريخ را گرفت، در آورد كه اكثر وقايع مندرجه و نوشته 
الحبيب و سراج التواريخ مشترك است ها بين تحفه . 

 :تأليفات فيض محمد كاتب عبارت است از
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 الحبيب  هتاب تحفـ ك1

قايع و رويداد هاي گذشته و: پنج جلد كتاب سراج التواريخـ 2
را بعد از جنگ دوم افغان و انگليس و از دورة امارت امير 
عبدالرحمن خان و حبيب اهللا خان تا شروع و ختم سلطنت 
اعليحضرت امان اهللا خان محتوا بوده، بعضي از آنها به زيور 
نشر رسيد و برخي ديگر به قلم خوش خط خود كاتب در 

 . آرشيف ملي باقي ماند

ويند نوشته ها و اسناد بازماندة كاتب را پسرش محمد ميگ
علي به آرشيف ملي فروخت ولي يك قسمت آن كه جلد 
چهارم و جلد پنجم مي باشد و در كتابخانة معارف موجود بود، 

 . مفقود األثر است فعالً
كتابي بود كه فيض محمد آن را به : فيضي از فيوضاتـ 3

 .بل تقديم كردمهدي فرخ، وزير مختار ايران در كا

از هبوط آدم تا بعثت حضرت : حكماي متقدمين تاريخـ 4
 .عيسي

وقايع روزانة روز هاي اغتشاش بچة سقأ و : تذكره االنقالبـ 5
 . سقوط سلطنت اماني را از چشم ديد خود نوشته است

قرار گفتة محترم و مرحوم عبدالحي حبيبي از يك ورق مكتوب     
وم گرديد كه فيض محمد كاتب را به خطي وزارت دربار اماني معل

كتابت هيأتي مقرر كرده بودند كه در آن مولوي عبدالواسع قندهاري و 
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 1299بدري بيگ، قوانين مملكت را طبق موازين شرعي در سال 
 . خورشيدي تدوين مي كردند

خورشيدي بچة سقأ فرماني به نام زعماي شيعه  1308ولي در سال     
وانشير چنداولي، قاضي شهاب، خليفه محمد مذهب كابل، محمد علي ج

حسين، استاد غالم حسن و فيض محمد صادر نمود تا به دايزنگي رفته 
 . و از مردم هزاره به نام او بيعت بستانند

چون مردم هزاره امر و تغلب بچة سقأ را نپذيرفتند و اين گروه بدون     
كه آنها را اخذ بيعت بازگشتند، بچة سقأ به خشم آمده و براي اين

سرزنش كرده باشد، امر لت و كوب آن بيچاره گان را داد و فيض محمد 
كاتب ازين ضرب موحش مريض گشت و از همين رنج در كابل در سال 

خورشيدي جان سپرد و در حالي كه در حدود پنجهزار صفحة  1308
مملكت نوشته و در جنبش مشروطيت  تاريخچاپ شده و ناچاپ را در 

دگي زحمات زيادي ديده، باالخره به مشقت لت و كوب و پيشة نويسن
 .باين سرنوشت مبتأل گرديد
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 امير الدين خانـ 25
 

اين شخص به قول غبار، أمرالدين و به گفتة محمد حسين، امير     
الدين خان نام داشته و قبالً در پوليس پيشاور مأمور بود و بين جمعيت 

 . كرد افغانها و هندي هاي مشروطه خواه كار مي
نامبرده نزد مورخين ما شهرت خوبي نداشته، براي مزيد معلومات     

بهتر است به كتاب جنبش مشروطيت در افغانستان، اثر معتبر مرحوم 
مرحوم آقاي  تاريخآقاي عبدالحي حبيبي و كتاب افغانستان در مسير 

 . غبار و انقالب افغانستان نوشتة محمد حسين مراجعه شود
جزء  1308و  1307امير الدين خان در اغتشاش بين مي گويند     

 . اعدام گرديد 1308عمال بچة سقأ و در سال 
 

 حاجي محمد اكبر خان يوسفي ـ 26
 

قمري ميرزاي  1332مشار اليه يكي از منوران كابل و در سال     
تحويل خانه هاي ماشين خانه بود كه در مشروطيت اول محبوس و به 

 1301عصر اماني به حيث قونسل افغاني به سال زودي رها گرديد و در 
رئيس سرحدات و وكيل التجار  خورشيدي ايفاي وظيفه مي نمود و بعداً

 . در هند مقرر گرديد
با  1308به قول مرحوم عبدالحي خان حبيبي، نامبرده در اغتشاش     

نادر خان كار مي كرد و در كابينة محمد هاشم خان صدراعظم، چند 
ارت بود، چون حفظ اسرار ننمود، بعد از چند ماه از كابينه ماه وزير تج
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مجلس  ؤعض 1320اخراج گرديد، مدتي خانه نشين بود تا كه در سال 
 .خورشيدي در شهر كابل وفات نمود 1345اعيان شد و در سال 

 
 ميرزا محمد حسين خانـ 27

 

 جمعيت مشروطه خواه بود كه ؤنامبرده به قول آقاي غبار، نيز عض    
 .ميالدي در محبس وفات نمود 1916محبوس گرديد و در 

 
 احمد قُلي خان ـ 28

 

هم ) مخابرات(احمد قلي خان قزلباش چنداولي مأمور ستارة دولت     
 .از قول مرحوم آقاي غبار، يكي ازين جمعيت بود

 
 عبدالوهاب خانـ 29

 

عبدالوهاب خان كرنيل كندك مزاري هم به گفتة آقاي غبار، يك     
 . تن از گروه مشروطه خواه اول بود

 
 ميرزا غياث الدين ـ 30

 

پسر مستان شاه كابلي كه پدرش صاحب ديوان اشعار و شاعر     
 . متصوف بود
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 مال عبدالحق ارغنديوال ـ 31
 

كه در عصر اماني استاد دينيات مكتب حبيبيه بود هم از جمله     
 .ا در زندان گذشتاندمشروطه خواهان بود كه تا عصر اماني زندگي ر

 
  موالن بدخشانيـ 32

 

برادر بزرگ محمد اكليل خان فرقه مشر و از جملة منوران مشروطه     
 . طلب بود كه تا عصر اماني در زندان شيرپور محبوس ماند
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 غالم بچه گان دربار
 

بيهقي، يك تعداد جواناني در خدمت و نگهباني  تاريخبه تأسي از     
ير و حرم سلطاني بودند كه از خود تشكيالت معين شخص سلطان يا ام

 . داشتند
اين عده جوانان يك دسته از نيمه لشكريان درباري بشمار ميرفتند     

و البسة فاخره در تن داشتند كه بعضي ازين اشكال بر ديوار هاي باقي 
 . ماندة قصر لشكري بازار كنار هلمند زمان غزنوي هنوز موجود است

بعدي تا سلطنت احمد شاهي اين جوانان به نام هاي در ازمنة     
غالمان شاهي، يا غالم خانه زاد و غالم خانه ياد مي شدند كه باساس 

 . احمد شاهي اثر محمود المنشي در دربار هاي خراسان بوده اند تاريخ
رخين تعداد آنها را در عهد سدوزائي ها تا سيزده هزار ؤبعضي از م    

برخي ديگر . قيادت قوللر آقاسيان خاص مي بودخوانده اند كه تحت 
قبل از اين تعداد آنها را سي هزار مي دانستند كه پانزده هزار آن 

 . لشكريان درباري بوده اند
تركيب واژة غالم بچه محصول يك طبقة دري زبان مردم افغانستان     

لهذا بايد به خوبي . است كه كسي در متون قديم آن را نديده است
م كه كلمة غالم معني برده را ندارد و در اصل يك كلمة عربي مي بداني

پسراني كه تازه به سن  باشد كه معني نوجوان را افاده مي كند، مثالً
بلوغ ميرسند و باصطالح افغاني، پشت لب سياه مي كنند و يا در پشت 
لب آنها مو سر ميزند و بروت مي كشند، آن ها را به زبان عربي غالمان 

 . دميگوين
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اين كلمه در قرآن مجيد هم بدين معني آمده است و از عصر احمد     
شاهي بدينطرف بيشتر در دربار ها رواج پيدا كرده و جواناني را مي 
گفتند كه در دربار شاهان كار هاي تنظيم امور و پيش خدمتي را انجام 

م اما در زمان امير عبدالرحمن خان اين جوان بچه ها كه به نا. ميدادند
غالم بچه ها ياد مي شدند، همه فرزندان خوانين، سران قبايل و 

 :از استخدام اين جوانان دو عمل منظور بود. صاحبان رسوخ كشور بودند
يكي اين كه اين فرزندان متنفذين به حيث گروگان و يا يرغمل     

دوم اينكه بايد اين خانزادگان . باشند تا پدران آنها مطيع مركز بمانند
بار تربيه شوند تا به آداب شاهانه و مراسم دربار بفهمند، باسواد در در

گردند و به زندگي جديد آشنائي پيدا كنند و براي كشور خود در آينده 
 . مصدر خدمت گردند

غالم بچه گان در داخل ارگ شاهي وظايف امنيت دربار و ترتيب     
اند و ازين  لباس، طعام و قيام شاه، شاهزادگان و حرم شاهي را داشته

لحاظ با صاحبان قدرت از اهل دربار و حرم شاهزادگان و اراكين دولت 
آشنا بودند و عناصر كاردان، هوشيار، بافهم و با نظم بار مي آمدند و از 
همين عناصر، اشخاصي بودند كه به رتبة شاغاسي گري دربار 
ميرسيدند، مثل نيك محمد خان گرديزي، شاغاسي حرم شاهي امير 

اهللا خان و شاغاسي محمد يعقوب خان در عصر اعليحضرت امان  حبيب
اين درجه به وزارت دربار تغيير يافت و محمد يعقوب  اهللا خان كه بعداً

خان مشهور به يعقوب جان به حيث وزير دربار اعليحضرت امان اهللا 
 . خان مقرر گرديد

ن روي اين همه ملحوظات، جنبش مشروطيت اول بيشتر از همه باي    
. جوانان دربار كه به نام غالم بچه گان ياد مي شدند، وقع مي گذاشتند
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زيرا اين جوانان و اين عناصر بادرك و مهم با تعاليم و تجاربي كه در 
دربار آموخته و اندوخته بودند، همه شعور سياسي پيدا كرده بودند  و 
 در بسي از رويداد هاي مهم، برگردانيدن اوضاع، از بين بردن امير

حبيب اهللا خان و سر قدرت آمدن شاهزادة منوري چون اعليحضرت 
امان اهللا خان و به دست آوردن مجدد استقالل افغانستان، دست قوي 

 . داشتند
البته اين حركات محصول دست آن عده از جواناني بود كه در     

مشروطيت اول بعضي از آنها به صورت ناكام جان خود را از دست داد و 
ر كه باقي ماندند، در مشروطيت دوم فعاليت هاي خسته برخي ديگ

 . ناپذيري داشتند
چنانچه محمد ولي خان دروازي كه سرجماعة اين دسته بود، به     

مجرد اعالن استقالل از جانب محصل استقالل غازي امان اهللا خان به 
حيث سفير سيار فوق العاده به اروپا و امريكا در رأس يك هيئت كه 

ق خان چرخي و فيض محمد خان ذكريا و يك عدة ديگر هم غالم صدي
خورشيدي فرستاده شد در سال  1298حمل  31اعضاي آن بودند، در 

خورشيدي وزير حربيه و  1302وزير خارجه و بعد از آن در سنه  1301
خورشيدي در وقت مسافرت اعليحضرت امان اهللا خان  1306در سال 

يكي از عناصر فعال وطنپرست و  غازي به اروپا، وكيل مقام سلطنت و
 . ضد پاليسي انگليس بود

خورشيدي بنابر خصومت شخصي نادر شاه و  1308نامبرده در سال     
به امر آن حكمران سفاك، بعد از يك محكمة كذائي و تقلبي كه هريك 

 . از مردم آگاه كشور ما مي داند، به شهادت رسيد
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تشريح گرديده  مفصالً اين فاجعه در يك بخش ديگر اين كتاب    
 . است

همچنان غالم صديق خان چرخي پسر سپه ساالر غالم حيدر خان 
چرخي كه در عصر اعليحضرت امان اهللا خان ابتدأ به حيث رئيس 
دارالتحرير شاهي و سرمنشي حضور و در سالهاي بعدي به حيث وكيل 

 . وزارت خارجه و وزير خارجه و سفير افغاني در برلين مقرر گرديد
خورشيدي به معيت محمد ولي خان دروازي  1298نامبرده در سال     

جهت معرفي استقالل افغانستان، به اروپا و امريكا سفر نمود و در سال 
خورشيدي اعليحضرت امان اهللا خان غازي را حين مسافرت  1306

 . ايشان به حيث وزير خارجة افغانستان مشايعت كرد
ز اينكه سلطنت اعليحضرت امان اهللا غالم صديق خان چرخي بعد ا    

خان در اثر اغتشاش بچة سقأ سقوط كرد و اعليحضرت خاك افغانستان 
ميالدي  1962را ترك نمود، به خارج مملكت مقيم گرديد و در سال 

در شهر برلين، پايتخت كشور آلمان وفات نمود و جنازه، حسب وصيت 
 . به خاك سپرده شدخود ايشان در افغانستان و در جوار جبير انصار 

جريان فعاليت هاي بعدي و حادثاتي كه در زندگي او بوقوع پيوست،     
 . در يك بخش ديگر اين كتاب تفصيل داده شده است

حاال اگر ما از هر يك ازين غالم بچه گان نام ببريم، به نيكي پي     
ميبريم كه آنها چه در رشتة نظامي و چه در رشتة ملكي توانستند 

 . هاي مشهور و عناصر فعالي ببار آيند شخصيت
اين دستة غالم بچه گان كه جوانان بسيار دراك و سياست مدار بار     

آمده بودند، در وقت حيات امير حبيب اهللا خان طرف توجه عليا 
حضرت ملكه، مادر امان اهللا خان و شخص امان اهللا خان قرار گرفته 
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امير حبيب اهللا خان، همه از بودند كه در آن وقت و پس از حادثة قتل 
طرفداران و عالقمندان خوب اعليحضرت امان اهللا خان و سراج الخواتين 

اما جوانان فدا كار ديگري كه . عليا حضرت مادر امان اهللا خان گرديدند
در جنبش مشروطيت اول جان شان را از دست دادند و يا محبوس 

 :گرديدند، عبارت اند از
 

 جوهر شاه غوربنديـ 1

 لعل محمد خان پسر جان محمد خان كابلي ـ2

 محمد عثمان خان پرواني پسر محمد سرور خان پرواني ـ 3

 محمد ايوب خان قندهاري پسر تاج محمد خان پوپلزائي ـ 4

كه همه . پاچا مير خان از خان زادگان قوم وزيري ساكن لوگرـ 5
 .اعدام گرديدند

 محمد ولي خان سرجماعهـ 6

 خان بدخشاني مير زمان الدينـ 7

  شجاع الدوله خان غوربنديـ 8

اين سه نفر آخر هم از جملة جوانان آن دستة بيدار بودند كه به قول 
مرحوم حبيبي محبوس نشدند و سهم ايشان در مشروطيت دوم بسيار 

 . مهم بود
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 هدف و مرام جمعيت اول مشروطه خواهان
 

شدند، به  جمعيت مشروطه خواهان كه جان نثاران ملت ياد مي    
گفتة مرحوم حبيبي، مرامنامة كتبي نداشتند ولي از مرحوم عبدالجالل 
خان و بابا عبدالعزيز مشهور به بابه مطبوعات شنيده شده كه آنها وقتي 
يك عضو جديد را داخل جمعيت خود مي ساختند و او را اهل مي 
يافتند، اوالً او را بداخل همان حلقة كوچك خود به قرآن مجيد و 

شير سوگند ميدادند و بعد از آن، آن شخص مرام هاي مهم آتي را شم
 :مي پذيرفت

 
ـ اطاعت به اصول اسالم و تقديس قرآن عظيم و قبول تمام احكام 1

 اسالمي 
ـ كوشش مداوم در بدست آوردن حقوق ملي و مشروط ساختن رژيم 2

 حكومت تحت نظر نمايندگان ملت و تأمين حاكميت ملي و حكم قانون 
سعي در راه تلقين عامه به درستي أمور معاشرت و نكوهش عادات ـ 3

 . ذميمه
ـ آشتي و حسن تفاهم بين تمام اقوم و قبايل افغانستان و تحكيم 4

 . وحدت ملي
ـ سعي در اصالح ملت از راه صلح و آشتي نه با دهشت افگني و 5

 . استعمال سالح و زور
 . و مطبوعات ـ تعميم معارف و مكاتب و وسايل بيداري مردم6
 .ـ تأسيس مجلس شوراي ملي از راه انتخابات آزاد نمايندگان مردم7
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ـ تحصيل استقالل سياسي و آزادي افغانستان و گسترش روابط 8
كه در آن وقت امير افغانستان . (سياسي و اقتصادي با دنياي خارج

مكلف بود غير از هند برتانوي با ديگر دولتي رابطة سياسي نداشته 
 .)باشد

 .ـ تأمين اصول مساوات و عدالت اجتماعي9
ـ بسط مباني مدنيت جديد از صنعت و حرفت و ساختن شوارع و 10

 . بالد و انبيه و منابع آب و برق و غيره
مي » تلك عشرة كاملة« اين ده مبدأ را ايشان به تعبير قرآن مبارك     

 ده مادة فوق الذكر، ميگويند از طرف عبدالواسع خان و. گفتند
گروه مشروطه خواهان در . عبدالرحمن خان لودين نيز تائيد شده بود

عين حال بين خود يك سمبول را انتخاب و ترتيب نمودند كه عبارت 
 . بود از قرآن عظيم الشأن، شمشير و قلم

 

 
 

 سمبول مشروطه خواهان
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اين سمبول عالمت تبرك و پذيرفتن از احكام و هدايات قرآن مجيد     
ن اسالم و اتكأ به شمشير به منظور به دست آوردن آزادي و و دين مبي

استقالل داخلي و سياسي كشور بود، و قلم كه از تعميم معارف و دانش 
اين سمبول بعد از اخذ مقام پادشاهي امان . آموختن نمايندگي مي كرد

اهللا خان غازي، براي وزارت معارف و ساير مكاتب و نشرية معارف و 
معارف و نظامنامة نشان هاي دولت افغانستان  كاله مخصوص طالب

تعيين گرديد تا بتواند مرام واهداف وطن دوستي و وطن خواهي 
 . مشروطيت طلبان گذشته را بر آورده سازد و از آن پيروي به عمل آيد

سلسلة علوم حكمت و فلسفه و رياضي  دانشمندان و علماي ما قبالً    
وسطي كه در ساير ممالك اسالمي را به تناسب تعليم معقوالت قرون 

معمول و مروج بود، آموخته و با يك سلسله اندوخته هاي علمي 
 . كالسيك علوم معقول و منقول آشنا بودند و آن را تدريس مي كردند

ولي انقالب و دگرگونه انديشي هاي صنعتي و عصر رنسانس اروپا در     
ورد كه بيشتر تمام علوم طبعي و عقلي تحول جديدي را به ميان آ

 . مبني بر تجربه و آزمايش بود
علوم متذكره در سرزمين نيم قارة هند همزمان با آمدن قواي     

و تأسيس مكاتب و دانشگاه هاي نوين  19استعماري انگليس، در قرن 
رواج يافت كه در كشور افغانستان هم بي اثر نمانده و يك تعداد مردم 

جديده را در مملكت مطابق به دساتير  آگاه و متفكر ما، تعميم اين علوم
 . متمدن اروپا الزم پنداشتند و دست به كار شدند

همچنان اين نو آوري ها و مفكورة تمدن و تجدد نزد دربار امير و     
 . يك عده از درباريون ورزيده، حايز اهميت گرديد
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بنا بر آن تصميم گرفته شد تا جمعي از معلمان مسلمان هندي از     
ر هند برتانوي استخدام گردد كه آنها علوم جديده را به اساس كشو

مبادي و احكام مدنيت اروپا در مكاتب ما تدريس نمايند و شاگردان را 
 . به معارف جديد، علوم جديده و صنعت آشنا بسازند

در بين اين معلمان هندي، شخصي به نام داكتر عبدالغني وجود     
ش را اولين دستة از معلماني كه به داشت كه مي توان او و برادران

 . افغانستان آمد، ناميد
ميالدي در مكتب حبيبيه تدريس مي  1903داكتر عبدالغني در سال 

وي در اصل از مردم جالل پور، جتان گجرات پنجاب و محصل . كرد
ممتاز كالج علي گر بود كه انگليس ها او را براي تحصيالت به انگلستان 

 . فرستادند
اليه در پايان تحصيالت خود به علت مريضي در امتحانات موفق مشار    

 1895نگرديد و زماني كه سردار نصراهللا خان نايب السلطنه در سال 
ميالدي بنابر دعوت ملكه ويكتوريا به لندن رفت، داكتر غني در خدمت 

 . ايشان به حيث ترجمان كار مي كرد
عت مي كرد، نامبرده در وقتي كه سردار نصراهللا به افغانستان مراج    

 . اثر دعوت سردار نصر اهللا خان، سال بعد به كابل آمد
داكتر عبدالغني بعد از حافظ احمد الدين به حيث مدير مكتب     

برادرانش به نام هاي مولوي نجف علي و مولوي . حبيبيه مقرر گرديد
 . چراغ علي هم در جملة معلمين مكتب متذكره بودند

تاني كه به نام جان نثاران اسالم ياد مي شدند، معلمان هندوس    
گرچه سهم بزرگي در نهضت و جنبش مشروطيت اول داشتند، ولي 

 . سس و بنيانگذار اين نهضت نبودندؤم
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اين نهضت زادة مفكوره هاي مترقي يك عده جوانان بادرد مردم     
 –افغانستان بود كه انگيزة اصلي آن را مي توان جنگ هاي افغان 

. ليس و پيامد هاي آن و حكومت داري اميران در عصر استعمار ناميدانگ
سس اصلي جنبش مشروطيت اول و ؤبعضي ها داكتر عبدالغني را م

برخي آن را جاسوس انتلجنت سرويس انگليس در هندوستان مي 
 . دانند

ولي نظر به عدم اسناد مثبته و دورة حبس يازده سالة او كه درين     
 . فواه در مورد او صدق پيدا كرده نمي تواندراه كشيد، اين ا

مرحوم مير قاسم خان نيز كه يكي از اعضاي برجستة اين نهضت     
بود، دست داشتن داكتر غني را در دستگاه جاسوسي انگليس رد مي 

 . نمايد
طوري كه مرحوم عبدالحي حبيبي براي ما معلومات مي دهد، در     

عيت مشروطه خواهان، يك تعداد از بين اعضاي ارادتمند و راستين جم
خود افغان هاي ما، مخبراني بودند كه اطالعات را به امير حبيب اهللا 

 . الغيب عنداهللا. خان ميرساندند
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 نهضت مشروطيت دوم
 

در سال  سراج االخبارنهضت مشروطيت اول كه به ابتكار انجمن     
تعداد  قمري پايه گذاري شده بود و منجر به حبس و قتل يك 1323

جوانان روشن فكر گرديد، نسبت به عدم زندگي نيك اجتماعي مردم ما 
در مملكت، جنبش هاي آزادگي و بيداري را در ميان روشنفكران و 
شخصيت هاي آگاه بار آورد كه ديگر از پاي ننشستند و به مبارزة 

 . مترقي خود دوام دادند
ر به كشور و اين حركت روشنفكرانة جوانان ما كه همه از عشق سرشا

مردم برخوردار بودند و از اينكه مشروطيت اول ظاهرا از بين رفته بود، 
مأيوس نگريده، دامن تالش و مساعي شان را از دست ندادند، باالخره 
منجر به ظهور مشروطيت دوم و حصول استقالل افغانستان و نو آوري 

خان ها و دگرگونه انديشي ها در زمان سلطنت اعليحضرت امان اهللا 
 . گرديد
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 جنگ اول جهاني
 

شروع و موجب تباهي بسي  1914جنگ اول جهاني در ماه اگست     
 . از انسان ها و خرابي كشور ها گرديد

دولت آلمان كوشش داشت در پهلوي خالفت عثماني تركيه كه يكي     
از متحدين وي گرديده بود، در ديگر ممالك اسالمي هم عليه استعمار 

 . ش و قيامي را بر پا نمايدانگليس ها شور
اين تحريكات اولتر در بين مسلمانان آزادي خواه نيم قارة هند     

تأثيرات و تحوالتي را بار آورد و بعد از آن در قبايل افغانستان هم عليه 
 . انگليس ها هياهوئي به ميان آمد

امير حبيب اهللا خان با وجود جانب داري علني مردم افغانستان از     
فت اسالمي تركيه، در جمعي از بزرگان آن وقت اعالن بي طرفي خال
 . داد
اتحاد دولت عثماني تركيه با آلمان ها و متحدين او، ميليون ها نفر     

از مردم مسلمان هندوستان را طرفدار پيدا كرد و جهت تقويه و كمك 
 . قواي تركيه اعانه و وسايل امداديه فراهم گرديد

مجاهدين هندوستاني مقيم دو كنار سرحدي خط  در قبايل آزاد،    
ميالدي توسط سر ماتير ديورند بر امير  1893ديورند كه در سال 

عبدالرحمن خان و علي الرغم مردم افغانستان تحميل گرديد، قبايل 
پشتو زبان سرحدي زندگي مي كردند كه با اشخاص با صالحيت و 

توسط نمايندگان  حكمرانان انگليس در شهر پيشاور و ساير بالد،
 . سياسي آنها در تماس مي آمدند
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اين مردم تابع قوانين پوليسي و امنيتي داخل صوبه سرحد نبوده،     
أمور محوله را باساس رسوم عنعنوي جرگه اجرأ مي كردند و پوليتيكل 

 1756در سال . ايجنت انگليس در أمور داخلي آنها حق مداخله نداشت
لي اهللا دهلوي كه رتبة بلند علمي داشت ميالدي شخصي به نام شاه و

ظهور نمود كه يك حركت روشن فكري و آزادي خواهي را از زير سلطة 
انگليس براه انداخت كه اين حركت از جانب پيروان و اعضاي باقيماندة 

 . خانوادة او تعقيب گرديد
بعد از اينكه انگليسها شهر دهلي را اشغال كردند و  1803در سال     

ا سلطة خود را در پنجاب قائم نمودند، مولوي اسماعيل دهلوي سكهـ ه
نواسة شاه ولي اهللا با سيد بريلوي و يك كارواني از مجاهدين از راه سند 

 . و قندهار به پيشاور و كابل رسيدند
به ) برادران امير دوست محمد خان(اين كاروان با سرداران باركزائي     

ي را در چارسدة پيشاور اعالن ميالدي يك حكومت شرع 1827 تاريخ
 . كردند

ولي محمد اسماعيل دهلوي و سيد احمد بريلوي هردو در مقابل     
لشكريان سكهـ به شهادت رسيدند و همكاران آنها دران كوهساران 

 . متفرق گرديدند
داستان اين تحريكات زياد است و شرح مفصل آن را در كتاب     

مرحوم عبدالحي حبيبي مي توان  جنبش مشروطيت در افغانستان، اثر
 . تعقيب كرد

بدين ترتيب شهر كابل مركز فعاليت هاي آزادي خواهان گرديد و 
 . جوانان متفكر افغان هم به آنها پيوستند
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نيم قارة هند كه يكي از مستعمرات ثروتمند امپراتوري انگليس به     
حايز  شمار مي رفت، در جنگ جهاني اول نزد آلمان ها و متحدين او

اهميت زياد بود و ازين لحاظ آرزو داشتند درين نيم قاره نفوذ پيدا 
كرده و بخصوص مسلمانان آن سرزمين را تحريك نمايند تا در مقابل 

 . دولت هند برتانوي قيام كنند
اين عمل را دولت آلمان در نظر داشت از طريق خالفت عثمانية     

حوي انجام دهد كه مسلمانان تركيه كه يكي از متحدين آلمان بود، به ن
افغانستان را به درجة اول به جهاد به مقابل انگليس به حركت بياندازند 
و باألثر قيامي را در هند بوجود بياورند و قواي انگليس را در سرزمين 
هندوستان مشغول و از ميدان كار زار در ديگر گوشه هاي دنيا بدور 

 . نگهدارند
ا وجود آنكه مردم افغانستان از كمك و امير حبيب اهللا خان، ب    

معاونت به خالفت اسالمي عثماني و اتحاد عمومي جهان اسالم جانب 
داري از خود نشان ميدادند، به پيروي از سياست ديرين، در اپريل 

به تأسي از فيصلة يك جرگة محدود از مشايخ و سران افغانستان  1915
 . ستان را تائيد و اعالم نمودو سرحدات در كابل، باز هم بي طرفي افغان

كه انعكاس دهندة احساسات و  سراج االخبارمحمود طرزي مدير     
 1294جدي  16انديشة مترقي مردم افغانستان بود، در جريدة مورخ 

 . به نشر رسانيد) حي علي الفالح(خورشيدي مقالة تحت عنوان 
تقالل نظر به اينكه مقالة مذكور محرك مردم در راه حصول اس    

سياسي و قيام ملي بود، از طرف دولت سانسور گرديد و قراريكه شنيده 
شده است، به محمود طرزي گفتند، مرغي كه بي وقت آذان بدهد، 

 . سرش از بريدن است
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هزار روپيه جريمه گرديد  26در نتيجه محمود طرزي به پرداخت     
 . كه آن مبلغ را شاهزاده امان اهللا خان تأديه نمود

 

 
 محمود طرزي

 
تذكره داده شد، دولت آلمان و طرفداران او به ايجاد  طوري كه قبالً    

يك شور و نارامي در سرزمين هندوستان و افغانستان و قيام مردم عليه 
سياست استعماري انگليس عالقمندي زياد داشتند، براي پيشبرد اين 

ي حركت، مملكت بي طرف افغانستان را انتخاب كردند و يك وفد
مركب از صاحب منصبان آلماني، تركي، آستريائي و هنديان آزادي 
خواه را از طريق استانبول، حلب، بغداد، اصفهان، قم و هرات به كابل 

ميالدي از راه هزاره جات به  1915سپتمبر  26 تاريخفرستادند كه به 
در مهمان خانة  1916تا ماه مي  1915شهر كابل رسيدند و از اكتوبر 

 . ر در كابل ماندندباغ باب
مهمان دار اين وفد از طرف دولت افغانستان شجاع الدوله خان     

 :اعضاي اين وفد عبارت بودند از. فراش باشي، مقرر گرديد
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 ـ راجه مهندر پرتاب 1
 

پسر گهنشام سنگهـ راجة مرسان در كالج علي گر درس خوانده و     
در راه يك هندوستان كميتة اتحاد مسلمانان، هندوان و مسيحيان را 

متحد تشكيل نموده، ضمن سياحت هاي خود، در كشور امريكا هرديال 
و جمعيت آزادي خواه و ضد دولت هند برتانوي را مالقات نمود و پيرو 

كه به هندوستان  1914دسمبر  20 تاريخافكار انقالبي گرديد، به 
رفت و در مراجعت مينمود از راه مارسيلز به برلين پايتخت كشور آلمان 

 . آنجا به فرقة اندياسوسياليستي پيوست
مولوي بركت اهللا بهوپائي و هرديال هندي هم درين فرقه شامل     

راجه مهندره پرتاب حين اقامت خود با قيصر دوم آلمان . بودند
(Wilhelm II)  و يك عدة ديگر از رجال برجستة آلمان مالقات

كه يك هيأت منظم و  نموده و پالن كاري خود را چنين طرح نمود
مشترك از افراد آزادي خواه هندوستان و شخصيت هاي تركي و آلماني 
را با نامه هاي قيصر كشور آلمان و سلطان محمد رشاد خامس و انور 
پاشا و فتواي شيخ االسالم استانبول به افغانستان برساند و باألثر مردم 

 . ن جهان نمايندافغانستان را به قيام ضد انگليس تحريك كند كه اعال
 
   (Von Henting)ـ فان هنتينگ 2

 

نامبرده كپتان توپخانة آلمان و پدرش وزير عدليه بود و در وفد     
 . متذكره با نيدر ماير سمت رياست مشترك داشت
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او بعد ازينكه در پيشبرد پالن خود در افغانستان موفق نگرديد،     
در شهر  1963ن در سال واپس به آلمان رفت و در راپوري كه متن آ

 :گوتن گنگ طبع شد، اعضاي وفد را چنين معرفي نمود
 

آلماني، كاظم بي تركي، مهندره  Redherو لفتننت   Becrerبكرر     
پرتاب، بركت اهللا هندي، شش نفر افريدي از عساكر انگليس كه در 

همچنين دو تن افغان به نامهاي . وقت جنگ بدست آلمانها افتاده بودند
دالرحمن و سبحان خان هم به مصارف خود درين وفد شركت عب

 . داشتند
 
 ـ ويگنر3

 

 .ويگنر فرزند يك خانزادة آلماني و كيپتان مخابرة بي سيم بود    
 
 ـ لواري4

 

 .به حيث سكرتر فون هنتينگ    
 

 ) هوخت(ـ ووكات 5
 

 .به حيث سكرتر فون هنتينگ    
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   Niedermyerـ نيدر ماير 6
 

بوده ولي در جا هاي ديگر ) بون(اصلي او در آرشيف ملي آلمان نام     
نامبرده كيپتان اردوي آلمان و يك . و منابع مستند، نيدر ماير است

ميالدي عضو يك هيأت  1914افسر نظامي خيلي فعال و در سال 
در  wassmusنفري آلمان تحت رياست ويلهلم واسموس  23نظامي 

 . بي ترك بود شهر استانبول، به قيادت رووف
نيدر ماير به وفد مهندرا پرتاب پيوست و در تربيت صاحب منصبان     

جنگجو در آسياي ميانه فعاليت داشت و همكار او هنتينگ در راه برقرار 
 . نمودن روابط سياسي با كشور افغانستان وظيفه داشت

نيدر ماير يك مفرزة كوچك را در شهر كابل زير تربيت عسكري     
ه از جملة اين صاحب منصبان، قوماندان عبدالحميد خان گرفت ك

 . رئيس اركان در اردوي دورة اعليحضرت امان اهللا خان بود
قوماندان عبدالحميد يك صاحب منصب شجاع و وفادار به     

خورشيدي در حادثة  1303اعليحضرت امان اهللا خان بود كه در سال 
 . بغاوت مالي لنگ در لوگر به شهادت رسيد

نيدر ماير در كتاب خود، بعد از اينكه در پيشبرد مرام و پالن هاي     
مرتبة كشور آلمان و متحدين وي، در افغانستان موفق نگرديد و دوباره 
به آلمان برگشت، فشردة داستان مالقاتش را با امير حبيب اهللا خان 

 :چنين مي نويسد
 

از رنج كشيدن  بعد از اينكه من و همكاران من بحضور امير بعد«     
زياد و مشقت راه هاي دور و دراز، بارياب گرديديم و من كمك هاي 
دولت آلمان را از قبيل يك اردوي منظم و وسايل جنگي و پول نقد 
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مفصالً خدمت ايشان توضيح نمودم و گفتم كشور آلمان و متحدين او 
حاضر است افغانستان را در هر ساحه مساعدت نمايد و حاال وقت آن 

رسيده كه شما استقالل كشور خود را اعالم و عليه انگليسها قيام فرا
نمائيد، امير در حالي كه به زبان فارسي صحبت مي كرد و گفتار ايشان 
: براي ما ترجمه مي شد، اين جمله را به زبان انگليسي چنين بيان كرد

 »!) من اين عمل را مي خواهم ولي نمي توانم(
 
 ـ يوز باشي كاظم بي ترك7
 

نامبرده در اردوي تركيه رتبة دگروالي داشت و از صاحب منصبان     
فعال انور پاشا كه تا بقدرت رسيدن اعليحضرت امان اهللا خان در 

 . به بخارا و خيوا رفت 1919افغانستان ماند و در جنوري 
ميالدي در جملة هيأت سياري كه به  1919كاظم بي در اپريل     

ر ماسكو فرستاده شد، اشتراك و بعد از قيادت محمد ولي خان به شه
آن به عشق آباد رفت و با جريدة كه به زبان تركي به نام صداي 

 . مستمندان نشر مي شد، همكاري نمود
ميالدي، در حالي كه با افغانستان هم رابطة خوبي  1919در اكتوبر     

 . داشت، يك جنبش سياسي را در بخارا به راه انداخت
 
 اهللا ـ مولوي بركت 8

 

پسر منشي قدرت اهللا بهوپائي و يك تن از علماي جيد هندوستان و     
 . از مخالفان سرسخت بريتانيه و از مبارزين هندوستان بود
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مولوي بركت اهللا بعد از آنكه به هدايت سفير بريتانيه در كشور     
جاپان از كار برطرف گرديد، سفري به سانفرانسيسكو نموده و با آزادي 

ن هند پيوست و از آنجا به شهر برلين رفته و در پارتي ملي هند خواها
فعالي گرديد و در كابل هم به حيث يك عنصر فعال ملي ازادي  ؤعض

ازين لحاظ او هم در جملة وفد آلماني و . خواهان هند شناخته شده بود
 . متحدين وي به كابل فرستاده شد

حمد ولي خان جهت به رياست م 1919در جملة هيأتي كه در سال     
معرفي استقالل كشور افغانستان به جهانيان، از طريق تاشكند و ماسكو 
به اروپا و امريكا فرستاده شد، مولوي بركت اهللا و كاظم بي نيز اشتراك 

 . نموده بودند
در هر حال، وفد مشترك آلمان و متحدين وي باالخره طوري كه     

به حضور امير  1915اه اكتوبر قبالً ذكر كرديم، در صيفية پغمان در م
 . بارياب گرديدند و به مذاكره آغاز نمودند

اين وفد مكتوبي از انورپاشا با خود داشتند كه در آن چهار مطلب     
گنجانيده شده بود و انتظار داشتند امير افغانستان هم چنان عمل 

 :نمايد
 

امير  را اعالن نموده، دنظر به اينكه سلطان عثماني تركيه جهاـ 1
 .افغانستان هم از آن پيروي نمايد

بايد معلوم شود كه امير افغانستان عبور عساكر تركيه را از ـ 2
 طريق افغانستان به سرزمين هند اجازه مي دهد؟

 .افغانستان بايد روابط خود را با انگليس قطع نمايدـ 3
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امير بايد همة مال هاي با نفوذ را وادار سازد كه از رسوخ خود ـ 4
 . ر گرفته و در اعالن جهاد اشتراك نمايندكا

 

امير افغانستان در جواب گفت كه مردم افغانستان مسلمان واقعي     
 . بوده و به اسالم عقيدة راسخ دارند ولي وسايل جنگي ندارند

گفتيم، وفد آلماني وعدة هرگونه كمك و مساعدت را  طوري كه قبالً    
ند كه دولت آلمان حاضر است مبلغ به امير اظهار داشته و عالوه نمود

 . دوازده صد هزار پوند نقد هم بصورت تقاوي در اين راستا بپردازد
باز هم امير پاسخ قاطع نداده و موضوع را به مجلس مشورة خودش     

كساني كه طرفدار جنگ با انگليس و اعالن استقالل . حواله كرد
 :افغانستان بودند

برادر امير، و دو فرزند امير عنايت اهللا خان يكي سردار نصر اهللا خان     
ذوات مذكور از طرف محمود طرزي كه هم خسر . و امان اهللا خان بود

اين دو شاهزاده بود و هم عنصر مهم و پيشواي روشن فكران به شمار 
ميرفت و حلقه هاي ديني و مذهبي و اكثريت قبايل افغانستان حمايه 

 . مي شدند
ولي امير . د داشت كه طرفدار انگليس بودنددستة ديگري هم وجو    

افغانستان كه نمي توانست خود را از زير يوغ انگليسها بكشد، هم با وفد 
آلماني و هم با دستة دوم سياست محافظه كارانه را در پيش گرفته، 
گاهي وفد آلماني را براي انجام پيشنهاد هاي شان متمتع مي ساخت و 

به تعهداتي كه با انگليس داشت، ابراز مي  زماني در خفأ پابندي خود را
 . نمود
مگر افكار مترقي مردم آزادي خواه هندوستان و جنبشي كه با شور     

و احساسات گرم در حلقه هاي مردم قبايل به وجود آمده بود، منجر به 
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تشكيل يك حكومت موقتي هند در كابل گرديد كه در آن شخصيت 
به شمول خان عبدالغفار خان هم  هاي برجسته و رجال بزرگ اسالمي

 . سهيم بودند
اين جريانات بر مردم افغانستان نيز تأثير عميق داشت و جنبش     

هاي آزادي خواهي مردم هندوستان در منطقه، يك بيداري سياسي را 
 . بار آورده و مردم پشتون را هم بيدار ساخت كه دست به كار شوند

پايان  1918آغاز و در نوامبر  1914جنگ اول جهاني كه در اگست     
يافت، اوضاع جهان را دگرگون ساخت و در پهلوي اينكه كشور ها 
متحمل خسارات و تلفات سنگين جاني و مالي گرديدند، در بعضي از 
ممالك تحوالت اوضاع سياسي و اجتماعي را بار آورد كه اثرات آن بر 

 . ملت ها اهميت زياد داشت
بش هاي به ميان آمد كه سبب قيام در كشور روسيه هم جن    

كارگران گرديد و حزب بالشويك در انقالب كبير اكتوبر، بر دولت تزاري 
ميالدي قدرت و زمامداري مملكت  1917غالب گرديد و در ماه نوامبر 

 . روسيه را در دست گرفت
در سرزمين ايران نيز حركات آزادي خواهي و جنبش هاي مشروطيت 

دين شاه قاجار در خط مشئ حكومت داري شگوفان شد كه مظفرال
ميالدي فرماني را به ارتباط قانون  1907تغييرات آورد و در سال 

 . اساسي و افتتاح مجلس شورا صادر نمود
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 محمود طرزي
 

پدر . محمود طرزي فرزند غالم محمد خان پسر رحم دل خان بود    
به سبك  محمود طرزي، غالم محمد خان طرزي كه در ادبيات فارسي

 . هندي دسترسي زياد داشت، شاعر صاحب ديوان و نويسندة توانائي بود
قمري  1245غالم محمد خان طرزي در شهر قندهار و در سال     

نامبرده . قمري در شهر دمشق وفات نمود 1318تولد گرديده و در سال 
تن از اعضاي خانواده اش كه در آن جمله محمود طرزي جوان  36با 
هم وجود داشت، در اثر راپوري كه در بارة وي مبني بر ساله  16

مخالفت او با انگليس و برگشت سردار محمد ايوب خان از ايران، به 
به  1881دربار رسيده بود، به أمر امير عبدالرحمن خان در جنوري 

 . كويته و كراچي تبعيد گرديد
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ه اش سالگي خود با خانواد 20ساله، تا سن  17محمود طرزي جوان     
 . در كراچي سكونت كرده و در آنجا زبان اردو را آموخت

بعد از آن پدر محمود كه نمي خواست به گفتة خودش در     
دارالحرب، با وجود اينكه دولت هند برتانوي برايش معاش مي داد، 
زندگي كند، با خانوادة خود توسط كشتي به بغداد رفت و محمود جوان 

به شهر دمشق  1886زماني كه در سال  در آنجا زبان تركي آموخت و
 . رفت، زبان عربي را به صورت مكمل فرا گرفت

ميالدي در شهر غزنه و در جوار  1865محمود طرزي در اگست     
مقبرة سلطان محمود غزنوي تولد گرديده و از همين لحاظ اسم او را 

 . محمود گذاشته بودند
 

 
 غالم محمد طرزي، پدر محمود طرزي

 
مود طرزي بعد از وفات پدرش غالم محمد خان طرزي در مح    

درين . ماه اقامت گزيد 9دمشق، يك مرتبه به افغانستان آمد و مدت 
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به دعوت  بناء. هنگام امير عبدالرحمن خان چشم از جهان بسته بود
امير حبيب اهللا خان كه به افغانستان بازگشت نمايد، دوباره به دمشق 

ميالدي  1905ساله، در سال  23بعد از تبعيد  رفته و با همة خانواده،
 . به كابل آمد

به بعد اين شخصيت با احساس و دانشمند لحظة ارام  تاريخازين     
در راه تنوير مردم خود و خدمت به وطن، دست به قلم زد، . ننشست

را مدبرانه به نشر  سراج االخبارهشت سال تمام اخبار پر محتواي 
كتاب و رسالة منثور و منظوم به زبان دري رسانيد، سي و يك جلد 

 . تأليف كرد و بنياد ژورناليزم و طرز ديگر انديشي را در افغانستان نهاد
ما كه امروز محمود طرزي را پدر مطبوعات و طرز فكر جديد مي     

خورشيدي ـ  1290ر از حقيقت نيست، زيرا او بود كه در سال وناميم، د
افغانيه را نشر كرد كه اين  راج االخبارسميالدي اولين شمارة  1911

 . ميالدي دوام پيدا كرد 1918خورشيدي ـ  1297نشريه تا سال 
در حالي كه جنبش مشروطيت اول در وقت امير حبيب اهللا خان     

غير عادالنه منكوب گرديد، اما محمود طرزي، با عزم راسخ و ارادة قوي 
ن مشروطه خواه دوم، بهترين آن جنبش را دوباره احيأ كرد و براي جوانا

 . ثرترين رهنما گرديدؤو م
نامبرده توانست موجب يك تحرك جديد گردد و جوانان با احساس     

و متفكر را مثل شاهزاده امان اهللا خان، عبدالرحمن خان لودين و 
 . عبدالهادي خان داوي و غيره را درين راستا پرورش دهد

خود را به رهبري اعليحضرت امان بعد ازينكه افغانستان استقالل     
اهللا خان و همت و از خود گذري مردم مجاهد و سلحشور افغانستان 
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بدست آورد، محمود طرزي به حيث اولين وزير خارجة كابينة 
 . اعليحضرت امان اهللا خان مقرر گرديد

نامبرده با درايت و كفايت تمام، وزارت خارجه را در قصر ستور كابل 
در  1920سهم گرفتن در مذاكرات استقالل، در سال تشكيل و بعد از 

در كابل سفارت خانه هاي افغانستان را در لندن،  1921هند و در سال 
 . پاريس، آلمان و ديگر كشور ها تأسيس نمود

نامبرده به مأمورين زير دست كه حيثيت شاگردان او را داشتند،     
. متحابه آموختدرس سياست را با ممالك همجوار و ساير كشور هاي 

چنانچه كساني كه بعد از محمود طرزي كرسي وزارت خارجه را احراز 
 . كردند، از سياست آن سياستمدار واال مقام پيروي مي كردند

محمود طرزي مهمترين شخصي بود كه از نهضت نسوان، آزادي و     
برداشتن برقع و حقوق مساوي زنان كه بيشتر از پنجاه فيصد نفوس 

ن را تشكيل مي دهد، طرفدار بود و توانست مكاتب دختران را افغانستا
توسط دخترش ملكه ثريا افتتاح و نشر جريدة ارشاد النسوان را در كابل 

خورشيدي به وسيلة اسمأ همسر خود و روح افزا برادر  1300و در سال 
 . زاده اش پايه گذاري كند
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خصيت محترم و مرحوم عبدالحي حبيبي در پهلوي اينكه از ش    
پاكدامني ها و راهنمائي هاي او تعريف بسزائي مي نمايد، خاطر نشان 
مي سازد كه چون ملكه ثريا دختر محمود طرزي و زوجة اعليحضرت 
امان اهللا خان در دربار اماني بر محور ضد انگليس مي چرخيد، منابع 
پروپاگندي برتانوي دست به تبليغات زهر آگين بر ضد شاه، ملكه و 
دربار زده بودند كه علت اصلي آن سياست ضد انگليس امان اهللا خان و 

 . رفتن او به ماسكو بود
ميالدي اغتشاشي را  1928خورشيدي ـ  1307بنا بر آن در خزان     

به وجود آوردند كه شورشيان در پيشنهاد هفت فقره اي خود اخراج 
 . خاندان محمود طرزي را هم تقاضا كرده بودند

 ملكه ثريا
 دختر محمود طرزي و همسر شاه امان اهللا
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 1307ران زماني كه اعليحضرت امان اهللا خان در ماه جدي بناب    
خورشيدي از كابل به قندهار رفت، محمود طرزي هم توسط هوا پيما از 
قندهار به هرات و كشور ايران رهسپار گرديد و بعد از اقامت هشت ماه 

ميالدي از طريق اتحاد شوروي به  1929اكتوبر  26 تاريخدر ايران، به 
 . هنده شد و در شهر استانبول سكونت اختيار كردكشور تركيه پنا

سالگي در اثر  68و به سن  1933نوامبر  22 تاريخمحمود طرزي به     
مرض سرطان جگر چشم از جهان پوشيد و در جوار ابو ايوب انصاري به 

 .روحش شاد باد. خاك سپرده شد
 

ز محمود طرزي از كودكي و آوان جواني تا آخر عمر به پيروي ا    
مفكورة سياسي پدر صاحب علم و دانش خود، غالم محمد خان طرزي، 

 . ضد پاليسي استعماري دولت انگليس بود
اين مخالفت شديد او عليه انگليس، بعد از اينكه نامبرده سيد جمال     

الدين افغاني را در استانبول مالقات نموده و چند ماه را با وي گذشتاند، 
و تا جائيكه مجال نوشتن برايش ميسر مي بيشتر از پيشتر اوج گرفت 

 . شد، عليه استيأل و نفوذ برتانوي مبارزه مي كرد
 :مبارزة سيد جمال الدين افغاني بر دو اصل بنأ يافته بود    

 

مبارزه با استبداد داخلي شاهان و حكمرانان در كشور هاي  :يك
 . اسالمي

دان شاهنشاهي مبارزة شديد با امپرياليزم، به خصوص با كارمن :دو
 .انگليس و تجاوزات آنها در ممالك شرقي
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محمود طرزي نه تنها جنبش مشروطه خواهي را در بين  سراج االخبار
جوانان روشن فكر افغاني ايجاد كرد، بلكه سبب بيداري آزادي خواهان 
هند و مشروطه طلبان ايران هم گرديد كه عليه قدرت هاي استعماري 

 . يام نمايندداخلي و خارجي متدرجا ق
 

 
 

و حبل ) ابوالكالم آزاد(، جريده هاي الهالل سراج االخبارهمزمان با نشر 
از ) موالنا ظفر خان(از كلكته و زميندار ) سيد جمال الدين(المتين 

الهور، كاوه، اقدام و صور اسرافيل در ايران به نشر و تبليغات آغازيدند و 
را به حركت ضد استعمار مردم افسرده و از پا درماندة مشرق زمين 

 . انداختند
رخين فرهيختة ما محمود طرزي را حدي خوان كاروان ملي ؤم    

 . افغانستان مي خوانند
در ممالك هندوستان برتانوي و تاجيكستان كه گاهي  سراج االخبار    

بصورت رسمي و گاهي بصورت غير رسمي و دست به دست به آن 
و بيداري مردم آن سرزمين تأثيرات كشور ها ميرسيد، در اذهان عامه 

بزرگي داشت و حركت فكري نويني را بوجود آورده بود كه در نتيجه 
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چيف كميشنر دهلي به  W. M. Hailyميالدي  1914در سپتمبر 
Sir Charles Clive Land   سرمأمور جنائي أمر منع توريد و توزيع

 . نه هشدار دادآن را در هند صادر كرد و به امير افغانستان هم در زمي
در تاجيكستان نيز جوانان تاجيك بيدار شده و امير بخارا را به     

 . اصالحات جديد، تأسيس مكاتب و آزادي مطبوعات وا ميداشتند
طرف تعقيبات جاسوسان امير بخارا  سراج االخبارولي خوانندگان     

از خط مشئ نشراتي خود عدول  سراج االخبارلهجة . واقع مي شدند
 .A. Hموده و با آنهمه هشدار ها، به نشرات خود ادامه داد تا كه نن

Grant  ناظر أمور خارجة انگليس در هند مجبور شد از راه نرمش پيش
آيد و مسئوليت آن را به دوش خود امير افغانستان كه چگونه در زمينه 

 . تصميم بگيرد، واگذار شود
 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣٦٥ 
 

 پيامد هاي مشروطيت دوم
 

هاي بزرگ مشروطيت دوم انتقال قدرت سياسي  يكي از دست آورد    
از دست اميران محافظه كار و فرقة كهنه فكران به طبقة جوانان روشن 
فكر، ورزيده و پوينده بود كه در رأس آنها شهزادة جوان، امان اهللا خان 

 . مهم و برجستة اين جمعيت قرار داشت ؤعض
رخين، بنا بر يك ؤزماني كه امير حبيب اهللا خان به گفتة اكثر م    

نقشة پيش از پيش سنجيده شده، در شهر لغمان واليت جالل آباد به 
شهادت رسيد و اعليحضرت امان اهللا خان زمام سلطنت را در دست 
گرفت، تا چند سال آن دوره كه بعضي ها آن زمان را چهار سال تخمين 
مي كنند، در ساحات مختلف كشور و سود مردم ما پيشرفت هاي 

ولي در بين اين . فت كه آن را نمي توان ناديده گرفتصورت گر
جمعيت كه واقعا صادق، امين و راستكار بودند، عناصر صاحب غرض، 
جاسوس و خراب كار هم وجود داشت كه دست به كار شدند و آرزو 
هاي نيك و اهداف متعالي و روشن فكرانة پادشاه و كساني را كه از 

مي نمودند و ضد ارتجاع و كهنه  مفكورة تجدد و اصالحات جانب داري
پرستي ها بودند، به نظر مردم مذموم و ناروا جلوه گر شدند و در راه بر 
آوردن مقاصد شوم باداران خود تالش ها نمودند، دسايس خلق كردند و 

خورشيدي را بار آوردند كه براي مدت  1307باالخره اغتشاش منحوس 
انداخته و موجب تاريك چهل و پنج، پنجاه سال مملكت را به عقب 

 . نظري و كهنه فكري ها به أئين گذشته گرديدند
اينكه مخالفين و معاندين و صاحب غرضان و ارتجاع پسندان در     

مورد آن دوره چه گفتند و چه نوشتند و چگونه اذهان عامه را مسموم 
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ساختند، باالخره نزد مردم واقع بين ما بر مأل گرديد و فرقة صادق و 
وست را از عناصر مرتجع تشخيص كرده توانستند و دوست و وطن د

 . دشمن افغانستان را به خوبي شناختند
ما اگر امروز هر كاري را به تناسب داشتن قدرت انجام بدهيم و     

سعي نمائيم به چشم مردم خاك افگنده و آن را توتيا جلوه دهيم، مي 
 تاريخوانيم كه فردا ولي ازين اصل گذشته و غافل مانده نمي ت! توانيم

در بارة ما چه قضاوت مي كند و اعمال و نيات زشت و نيكوي ما را 
 . چگونه تحليل و تجزيه مي نمايد

اگر رژيم دورة پادشاهي اعليحضرت امان اهللا خان دراثر مداخلة زهر     
آگين دست انگليس و ارتجاع داخلي، تعصبات و حسادت هاي شخصي، 

كار هاي پسنديدة را كه به ارادة آن شاه جوان منجر به ناكامي گرديد، 
و همكاري صادقانة آن گروه با ايمان، وفادار و مخلص را كه يك فصل 

مدني و اجتماعي افغانستان است، چگونه مي توانيم از نظر  تاريخمهم 
 ها پنهان نمائيم؟
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 دست آورد هاي كاري اعليحضرت امان اهللا خان 
 واهو گروه همكاران صادق مشروطه خ

 
تحصيل استقالل سياسي و داخلي افغانستان و پيش قدم بودن آن ـ 1

 . در جنگ آزادي خواهي و ضد استعماري
معرفي افغانستان به حيث يك كشور آزاد در جهان و تحكيم روابط ـ 2

 .سياسي آن با ساير كشور هاي دنيا
 .الغاي رسم اسارت در مملكت و امحاي بقاياي انـ 3
شايش مكاتب ذكور و اناث و مدارس و نشر جرايد تعميم معارف، گـ 4

 .به منظور تربية اوالد مردم در سراسر افغانستان و آغاز به پرورش زبان
تشكيالت جديد در دواير و دفاتر دولتي بر اساس تفكيك وظايف و ـ 5

تغيير سيستم ماليه دهي و ماليه ستاني و تأسيس گمركات و ديگر 
محاسبات طرز جديد و ترتيب بودجة دواير مالي و حسابي بر اساس 

 .كشور
فراهم آوري لويه جرگه هاي عنعنوي ملي و نشر قوانين انتخابات ـ 6

 . شوراي ملي و دولتي
تشكيل كابينة مسئول، تفكيك قواي ثالثة تقنينيه، قضائيه و اجرائيه ـ 7

 )وزارت خانه ها. (و تعيين مراكز نظارت أمور
دنيت جديد به گونة تلگراف، تلفون، رواج برخي از مباني ضرورية مـ 8

 . موتور، طياره، راه هاي موتر رو، شهرسازي و مصنوعات وطني
 .ارسال طالب معارف به خارج كشور جهت تحصيالت عاليـ 9
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ترتيب و انتشار قانون اساسي بر اساس حقوق مردم و دولت و ديگر ـ 10
نيت و حاكم قوانين براي اجراي امور اداري و قضائي و خلق روحية قانو

 . بودن قانون در مملكت
 

لهذا اين همه كار هاي نيكويي دورة اماني را چگونه مي تواند     
 فراموش كند؟ تاريخقضاوت انساني و 

واضح است كه انجام اين حركت ميمون با ظهور اغتشاش تأسف آور     
خورشيدي به ناكامي پيوست، مگر وجدان هاي بيدار با  1307سال 

 :بلخ هم صدا گرديده و آواز بر مي دارند كهخداوندگار 
 

 گر نبودي كوشش احمد، توهم
 مي پرستيدي چو اجدادت صنم

 

 )موالنا جالل الدين بلخي(
 

اهداف جوانان روشن فكر در مشروطيت دوم مانند مرام هاي ده گانة     
 . بود كه در خط مشئ مشروطيت اول تذكر رفت

ه ديده مي شود، همانا محافظه كار تنها تفاوتي كه بين اين دو گرو    
بودن جنبش اول و حوصله افزائي آنها بود كه روي اين اصل اعضاي آن 
جنبش دست به سالح نمي بردند و حتي االمكان مي كوشيدند به 
وسيلة نشرات اصالحي و تنقيدي، امير و اهل دربار را ملتفت سازند كه 

ند و ديگر طاقت مردم افغانستان مردم آزاد خو د آزادي طلب هست
استعمار و استبداد را ندارند و نمي خواهند بيشتر ازين كشور شان زير 

 .سلطة دولت استعماري انگلستان باشد
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ولي در جمعيت مشروطيت دوم، با حفظ و پا بندي به مرام هاي ده     
چنانچه . گانه، جوانان تندرو به استعمال اسلحه نيز مجاز خوانده شدند

خورشيدي بر  1297سرطان  12ان راديكال در شب يكي از اين جوان
 . كب امير حبيب اهللا خان با تفنگچه آتش كشودؤم

اثرات همين مفكوره ها بود كه باالخره امير در زمستان همين  بعداً    
سال بدست يكي ازين جوانان تندرو به شهادت رسيد و امان اهللا خان 

 . شاهزادة جوان بر اريكة سلطنت نشست
خط مشئ انقالبي جوانان افغان چنين به نظر مي خورد كه چون در     

در مادة دوم مرامنامة مشروطيت اول، حاكميت ملي و حكومت قانون 
مطرح بود، ولي اين كار به انتخابات و ترتيب قوانين مربوط مي شد و 

بنا بر آن . انجام اين عمل يك فرصتي مناسب را ايجاب مي كرد
كردند كه يك شاه انقالبي بايد بعد از امير جمعيت باين امر  موافقت 

 . حبيب اهللا خان زمام أمور را بكف بگيرد
اين شاه انقالبي مي تواند موافق به مصالح ملت و مملكت، كارش را     

 . دوام بدهد، تا زمينه را براي حاكميت ملي و حكم قانون مساعد بسازد
ين سال هاي روي اين اصل اعليحضرت امان اهللا خان در نخست    

پادشاهي خود به جديت و اخالص تمام كار كرد و در ظرف چند سال 
 . قوانين ضروري را ترتيب و حكم انفاذ آن را صادر نمود

براي انجام اين كار، يك مركز ترتيب قوانين را در شوراي دولت زير     
مرحوم . نظر بدري بيگ و مولوي عبدالواسع قندهاري گشوده بود

 :مي گويد عبدالحي حبيبي
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وسعت نظر و حركات انقالبي اين گروه كه شخص امان اهللا خان «    
عامل و فراز آورندة آن بود، به درجه اي جلب توجه دنيا را كرده بود كه 

 :لنين اولين سازندة حكومت سوسياليستي در بارة آن گفته بود
يك شاهزادة زمامدار مطلق مشرق زمين، امروز نسبت به كابينة (    

 ».) ارگر انگلستان مترقي تر استك
 

جوانان شامل گروه مشروطيت دوم بسيار خود را در قالب مرام هاي     
رفقاي سابق محدود نمي ساختند و با پروگرام هاي وسيع تر به تناسب 

 . ايجابات زمان، تالش داشتند
گرچه اين وسعت نظر و فكر و عدم محافظه كاري آنها براي مردم و     

 :دمند بود، ولي مرحوم غبار مي گويدمملكت سو
 

در بين روشن فكران وطن پرست، يك دسته عناصر مرموز به شكل «    
اين نقاب داران شارلتان در مركز . و مصنوعي رخنه كرد) حزب نقابدار(

و شرق كشور، جهت فريفتن مردم، شعار هاي دروغين انقالبي مي 
اينها معناً دشمن جدي دادند و ظاهراً از جمهوريت دم ميزدند، اما 

ديموكراسي و جمهوريت و ترقي بوده، براي ديگران خدمت مي كردند و 
 ».زير عنوان جمهوري خواهي، براي از پا در آوردن رژيم اماني كوشيدند

 

كار ديگر جوانان روشنفكر گروه مشروطيت دوم اين بود كه توسط     
جنبش را عملي يك عده اصالح طلبان ليبرال درباري هم مفكورة اين 

سازند، اگر چه اين جوانان ليبرال از روش امير حبيب اهللا خان انزجار 
شديد داشتند، ولي خود آنها قدرت و امكان يك حركت را نداشتند، 

 . بايد تحت پوشش يكي از اعضاي خاندان شاهي جمع مي شدند
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ا بنا برآن در ابتدأ مي خواستند سردار نصر اهللا خان نائب السلطنه ر    
كه بزرگترين فرد خانواده و ضد استعمار و طالب استقالل بود، انتخاب 

ولي او با وجود اين همه اوصافي كه داشت، به رژيم گذشته . نمايند
ازين لحاظ يگانه . عالقمند و طرفدار يك سلطنت مطلق العنان بود

شخصي كه در خانوادة سلطنتي طرف توجه ليبرال هاي دربار قرار 
 خان كه يك جوان صاحب نظر، مترقي، زحمت كش و گرفت، امان اهللا

متواضع بود، توانست در جريان مدت كم، سرحلقة ديگر جوانان تجدد 
 .طلب دربار قرار بگيرد

شرح تشكيل اين انجمن سري و نقشة كودتائي كه باالخره منجر به     
قتل امير حبيب اهللا خان گرديد، از طرف مرحوم غبار در كتاب 

و به قلم تواناي مرحوم حبيبي و ساير  تاريخر مسير افغانستان د
رخين بصورت مفصل تذكر رفته كه مي توان از كتب پر بار آنها ؤم

 .استفاده كرد
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 رجال مهم در حركت دوم مشروطيت
 

 )پريشان(عبدالهادي خان داوي ـ 1
 

 
 

عبدالهادي خان داوي فرزند عبداالحد آخوندزادة طبيب از قوم داوي     
خورشيدي در باغ عليمردان كابل تولد  1274ي و در سال قندهار

خورشيدي در مدرسة حبيبيه تا  1290تا  1279گرديده كه از سال 
درجة رشديه تحصيل كرد و شاعر و نويسندة هر دو زبان پشتو و دري 

 . برامد و زبانهاي اردو و تركي را هم ياد گرفت
رده مي توانست، مي عربي و انگليسي را نيز به درجة كه ترجمه ك    

خورشيدي به معيت عبدالرحمن خان لودين  1290و در سنة . دانست
به شاگردي و زير دستي محمود طرزي كسب  سراج االخباردر ادارة 
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افتخار كرد، تا حدي كه آن شخصيت برجستة مملكت اين دو نوجوان 
خود مي گفت و او گاهي بامضاي واضح و گاهي به ) شهبال(فاضل را دو 

نشر مي  سراج االخبارص پريشان، مضامين انتباهي و سياسي در تخل
كرد و عضؤ فعال و فكور جمعيت رفقاي مشروطيت دوم و سر براوردة 
جوانان متجدد و وطندوست بود و به دو مركز پرورش فكري جوانان 
افغان كه يكي اتاق مولوي غالم محي الدين افغان در سراي پشاوريهاي 

ة مولوي عبدالرّب در مدرسة شاهي بود، رفت و شوربازار و ديگري حجر
 .آمد داشت و اين هردو از رهنمايان زندان ديدة مشروطيت اول بودند

پريشان كسي است كه در نهضت ادبي و فكري جديد، بعد از استاد     
خود محمود طرزي، در صف اول قرار مي گيرد و از ايام جواني به آثار و 

هند، عالمه اقبال عالقة زياد و ولعي  اشعار شاعر و فيلسوف مسلمان
داشت و در جنگ اول جهاني هنگامي كه جوانان افغان، مقارن با مرام 
مشروطه خواهي، به غرض استفاده از فرصت مساعد صداي استقالل 
طلبي افغانستان را بلند ساختند و وفد آلماني و تركيه به كابل رسيد، 

را در شمارة غرة ربيع محمود طرزي مقالة سياسي حي علي الفالح 
كه (خورشيدي نوشت  1294جدي  16قمري برابر به  1334االول 

، عبدالهادي خان به امضاي پريشان منظومة مسدس )سانسور شد
 5، سراج االخبارسال ششم  12را در شمارة ) بلبل گرفتار(برانگيزندة 

 . به نشر سپرد 1917جنوري  26برابر به  1295دلو 
وي آن از طرف مولوي صالح محمد قندهاري در چون ترجمة پشت    

مي  23خورشيدي برابر به  1296جوزاي  2مورخ  6سال  20شمارة 
ميالدي هم منتشر شد، موجب نگراني نمايندة سياسي برتانيه  1917

در كابل گرديد و خودش به ديدن پريشان و صالح محمد به مدرسة 
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ين قضيه در شاهي و مجمع اين جوانان سركشي كرد كه سرگذشت ا
 .آرشيف ملي دهلي موجود است

 

 :مرحوم عبدالحي حبيبي مي گويد
 

هنگامي كه همين ) مطلوب از خود اوست(نويسندة اين سطور «     
به قندهار رسيد، آن را در محافل جوانان و پيران و  سراج االخبارشمارة 

حتي در مجامع نسوان نيز با مراق و دلچسپي فراوان مي خواندند و 
 ».اشك هم مي ريختندآن ي با خواندن گاه

 

پريشان با وجودي كه جوان منور و شاعر و دانشمند و مشروطه خواه     
بود، در گپ و سخن مانند محمود طرزي آهسته و سنجيده و متين مي 
نمود، با شور و حرارت سخن نمي گفت، ولي مي توانست با خونسردي 

و ازين رو در طبقة جوان آن و تحمل، شنونده را زير تأثير عميق بگيرد 
 . وقت نفوذ ژرف و استادانه اي داشت

چون در سال هاي طوالني حكمراني كابينة محمد هاشم خان در     
حبس نگهداشته شد، وقتي سيد احمد خان قندهاري مشاور صدارت به 
محمد هاشم خان ياد آوري كرد كه اگر يك فرقة منظم با توپ و تفنگ 

بدهند، وي از استعمال آن ) مراد داوي است(ر بدست اين آدم بي آزا
پس چرا او را در زندان نگهداشته اند؟ محمد هاشم . قوه عاجز است

شما او را نمي شناسيد، با اين قيافت آرام و « : خان در جواب گفته بود
 » .صالح، يك گپ او از يك گلولة توپ زياده تر مؤثر است
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هروي و رهبري با محمود پريشان با سجاياي خوب ره آموزي، ر    
طرزي در ادارة سراج االخبار باقي ماند و با تمام جوانان مشروطه خواه و 

 . شخص امان اهللا خان آشنا و محشور بود
خورشيدي در جشن تولد امير حبيب اهللا  1297سرطان  12چون     

خان، حيني كه موكب او به سواري موتر به شور بازار كابل رسيد، يكي 
ن پر شور و نوجوان داوي، عبدالرحمن لودين بر امير به ضرب از همكارا

در  ماج ننشست و خود لودين شديداًآگلولة تفنگچه حمله كرده كه به 
فرداي آن روز پريشان را هم با او به . ارگ در غل و زنجير كشيده شد

زندان انداختند كه اين دورة حبس بسيار پر آزار را مدت هفت ماه در 
رانيد و يكي از ياران محبوس او، مير يار بيگ خان غل و زنجير گذ

 :بدخشي در آنجا مي سرود
 

 بنـــدي يي را بس بود زوالنه يي
 اين همه زنجير در زنجير چيست؟

 

 :پريشان مي گفت كه يكي از ياران بيرون محبس چنين نوشته بود    
 

 به شب نشينــــي زندانيان برم حســرت
 نجير استكه نقل مجلس شان دانه هاي ز

 

درباريان امير اين دو جوان را محكوم به اعدام مي دانستند ولي خود     
به جالل آباد رفت،  1297امير حكم كشتن نداد و چون در اواخر خزان 

اين كار را به بازگشت خود در بهار آينده موكول نمود و خودش شب 
در كله گوش لغمان  1919فبروري  20خورشيدي  1297دلو  19

و شكار اجل شد، تمام زندانيان جوان بعد از جلوس امان اهللا خان كشته 
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خورشيدي رها شدند و چون در حركت مشروطيت  1297حوت  9در 
با شخص پادشاه جديد آشنا و همكار بودند، در ساختن افغانستان نوين 
و تحصيل استقالل نيز با او همنوا و همدست گرديدند و عبدالهادي 

سردبير جريدة نو بنياد امان افغان منصوب شد پريشان به حيث اولين 
خورشيدي برابر با اپريل  1298حمل  22كه شمارة اول آن را در 

نشر نمود و مدتي به اين وظيفه باقي ماند و بعد از آن، مراتب  1919
 :ذيل را طي نمود

 

عضؤ هيئت سياسي افغانستان در كوه منسوري هند، به رياست ـ 1
 1299ميالدي برابر با  1920جوالي  18ل تا اپري 16محمود طرزي از 

 خورشيدي

 ميالدي 1920خورشيدي  1299دلو  21سفير افغانستان در بخارا ـ 2

 5عضؤ هيئت مذاكرات افغان با دابس نمايندة هند برتانوي، كابل ـ 3
تا عقرب  1299جدي  15ميالدي برابر با  1921نوامبر  22جنوري تا 

 خورشيدي 1300

= خورشيدي  1301ند و اروپا در وزارت خارجه، مدير شعبة هـ 4
 ميالدي 1921

 .ميالدي 1921= خورشيدي  1301مستشار وزارت خارجه ـ 5

 1923= خورشيدي  1302رئيس هيئت سفارت فوق العاده به بخارا ـ 6
 ميالدي

نخستين وزير مختار افغانستان در لندن و افتتاح سفارت خانة افغاني ـ 7
 ميالدي 1923ي برابر با خورشيد 1302در آنجا 
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تا زمستان  1305استعفأ از سفارت لندن و وزير تجارت در كابل ـ 8
 ميالدي 1928 – 1926خورشيدي برابر با  1307

برابر با  1311خورشيدي تا  1308وزير مختار افغانستان در برلين ـ 9
 ميالدي 1932تا  1929

رشيدي، خو 1311استعفأ از سفارت برلين و بازگشت به وطن ـ 10
 ميالدي 1932

 ميالدي 1932خورشيدي،  1311عضؤ افتخاري انجمن ادبي كابل ـ 11

 25خورشيدي تا  1312دورة حبس سيزده ساله در ارگ كابل ـ 12
ميالدي، در زمان  1946تا  1933خورشيدي برابر با  1325قوس 

 حكومت نادري و دورة محمد هاشم خان صدراعظم

 ميالدي 1948ورشيدي، خ 1327سرمنشي دربار شاهي ـ 13

 1332تا  1328وكيل ده سبز كابل و رئيس گماشتة شوراي هفتم ـ 14
 ميالدي 1953تا  1949خورشيدي، 

 ميالدي 1953خورشيدي،  1332سفير افغانستان در مصر ـ 15

تا  1955خورشيدي،  1338تا  1334سفير افغانستان در اندونيزيا ـ 16
 ميالدي 1959

 1338بعد از ) مجلس اعيان(جرگه  رئيس گماشتة مشرانوـ 17
 خورشيدي

 1982خورشيدي برابر با  1361اسد سال  27وفات در كابل  تاريخـ 18
 سالگي 88ميالدي به عمر 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣٧٨ 
 

 :تأليفات داوي
 

عبدالهادي خان داوي صاحب هشت قلم تأليفات پر باري به زبان     
هر پشتو و دري، حاوي مضامين مختلف نثر و نظم و ترجمه بود و در 

 . رشته از خود براي اوالد وطن ارمغاني به ميراث گذاشته است
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 عبدالرحمن خان لودين متخلص به كبريتـ 2
 

عبدالرحمن خان لودين پسر كاكاي سيد احمد خان لودين قندهاري     
رجال و محبوسين مشروطيت اول نام  7بود كه قبال از ايشان در شمارة 

 . برده شد
خورشيدي در شهر كابل به دنيا آمد و در  1272ل كبريت در حدود سا

طرز (ايام كودكي سواد خواني را از پدر خود به اصول مرتبة پدرش 
درس ) رشديه(آموخت و در مدرسة حبيبيه تا نهايت متوسط ) كاكا

در حالي كه عالوه بر زبان دري و پشتو، زبان تركي، اردو و . خواند
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رفته بود و ازين زبان ها به دو زبان اندكي عربي و انگليسي را هم فرا گ
داخلي وطن ترجمه كرده مي توانست و نويسندة نيرومند دري و پشتو 

 . و از پيشروان جوانان افغان بود
خورشيدي بحيث محرر  1290كبريت بعد از فراغ تحصيل در سنه     

سراج االخبار پذيرفته شد و ساليان چند زير تربية فكري و ادبي محمود 
درين وقت چندين زبان آموخت و مقاالت او در سراج . ار كردطرزي ك

 . االخبار نشر مي شد
كبريت صراحت لهجه داشت، جوان شجاعت مند، ظريف و نقاد بود     

و تمايالت دست چپي داشت و در مشروطيت دوم گروه تندرو دست 
 . چپي را رهنمائي مي كرد

مان اهللا خان از بعد از جلوس اعليحضرت ا 1297كبريت در سال     
زندان رها شد و با همان روحية جدي و دلير در رأس جوانان متجدد و 
پيشرو ايستاد و مدتي در جريدة نوبنياد امان افغان كار كرد و بعد از آن 

 :به مشاغل ذيل پرداخت
 خورشيدي 1300عضويت مركز قانون گذاري سال ـ 1

 1302سال . اراعضويت هيئت سياسي فوق العادة افغانستان در بخـ 2
 ش

 ش 1302رئيس ثاني مركة پشتو ـ 3

 ش  1302رئيس اول مركة پشتو ـ 4

و استعفأ از آن و كناره گيري  1303كفالت سرمنشي شاه در سال ـ 5
 ش 1304در قندهار 

 ش 1305رئيس بلدية قندهار در سال ـ 6

 )حبس او در دورة سقوي(ش  1307تا  1306رئيس گمركات كابل ـ 7
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 ش  1308ية كابل در سال رئيس بلدـ 8
سالگي در بيرون قصر دلكشا  37آويزش با نادر شاه و قتل او به عمر ـ 9

 ميالدي 1930خورشيدي برابر با  1309سنه . به حكم پادشاه مذكور
 

كبريت كه مرد نقاد و داراي صراحت لهجه بود، همواره در دست     
و حتي موجب چپ كردار هاي عمال ناپاك دولت اماني قرار مي گرفت 

خورشيدي همين سجية او  1304استعفاي او از سرمنشي گري شاه در 
 . بود
 :مرحوم حبيبي مي گويد    

 

وي عمال از ميدان فساد به قندهار كناره گزيد و طوري كه خودش «    
سازمان دولت مانند لجن : در همان سال به نويسندة اين سطور گفت
بنا برين ازان . ه دامن شديزاري است كه هر كس در داخل آن آلود

خورشيدي  1305در سال . ميدان فساد خود را بر كنار ساختم
اعليحضرت امان اهللا خان به ديدن قندهار رفت، كبريت به خواهش 

 »مكرر او، رياست بلدية قندهار را تأسيس كرد
 

ولي نامبرده بعد از يك سال به رياست گمركات كابل مقرر گرديد     
 . و تقواي اداري آن را پيش برد كه با پاكدامني

وقتي از قندهار به طرف كابل حركت مي كرد، به ياران خود مي     
مراكز فساد و پول ستاني ) مخصوصا گمركات(ادارات دولتي : گفت
 . خدا ياري دهد، كه گمرك كابل را ازين آلودگي ها پاك سازم. است
الدي، برخي مي 1928و  1924كبريت در لويه جرگه هاي پغمان     

 15خواهش هاي مردم را نمايندگي مي كرد و در مجلس قصر ستوري 
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ميالدي، هنگامي كه اعليحضرت امان  1928خورشيدي  1307ميزان 
اهللا خان برخي از رفورمهاي افراطي خود را اعالم داشت و خود را 

اعليحضرت خود را شاه انقالبي : پادشاه انقالبي خواند، كبريت گفت
. د، پس توقع ميرود كه انقالب در دستگاه دولت را بپذيرندمعرفي نمودن

ده سال است كه اعليحضرت وظيفة صدارت را شخصا به دوش گرفته 
اند در حالي كه انقالب متقاضي آنست كه شخص مسئول ديگري به 
حيث صدراعظم تعيين گردد، تا مردم آنرا مسئول اعمالش قرار داده 

 7. بتوانند
ن شاه رفع نقاب زنانه را اعالن داشت و ملكه در همين مجلس چو    

ثريا روي باز در آن شركت كرد و در بارة اين حركت رأي خواسته شد، 
عبدالرحمن خان لودين رئيس گمركات : همه تأييد كردند، اال دو تن

 .كابل و عبدالهادي داوي وزير تجارت
ار رفع اين دو تن مي گفتند كه ما از اولين كساني هستيم كه طرفد     

نقاب زنانيم ولي نه در اين موقع كه دست دسيسة انگليس در 
افغانستان دراز است و از همين حركت مصلحانه هم يك فتنه مي سازد 

اين بود كه فرداي آن روز مير قاسم خان سرمنشي ). و چنين هم شد(
از طرف شاه گماشته شد تا از هردو استعفأ بگيرد و مير مذكور هم 

مه را با استعفاي خودش به حضور شاه تقديم داشت و هردو استعفأ نا
خورشيدي بود كه با اين حركت ناسنجيده  1307آغاز زمستان 

 . اغتشاش ناميمون ارتجاع هم آغاز شده بود

                                                           
 )تاريخمرحوم غبار، افغانستان در مسير ( ٧
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عبدالرحمن خان لودين از ايام جواني روية ضد انگليسي را در     
نادر سياست داشت و همواره درين راه گام ميزد و حكم قتلش از طرف 

در اوائل شاهي كه او را رئيس بلدية . شاه هم غالبا از همين رو صادر شد
نان ) نادرشاه(كابل گماشته بودند، روزي در قصر دلكشا به سفرة شاهي 

چون از نان خوردن فارغ . خورد و شاه با او به نرمي سخن مي گفت
او  به سپاهيان حاضر باش بدون مقدمه امر داد تا) نادرشاه(شدند، شاه 

 . را بگيرند و بيرون قصر دلكشا بكشند
اين امر در چند لحظه در پاي يكي از ديوار هاي دلكشا به معرض     

عمل گذاشته شد و جواني را كه داراي سجاياي عالي شجاعت و 
مقداري از دانش و بينش و طبعي دراك و ظريف و وطن خواه راستين 

و طومار زندگي پر  بود، به گلولة ستم و جفاكاري زده و بكشتند
 . افتخارش را در نورديدند

از عبدالرحمن خان لودين برخي منظومات سياسي و اجتماعي تند و     
زننده با يك رسالة بيوگرافي رجال عمدة افغاني و قاموس بزرگ لغات 

 . پشتو به زبان دري باقي مانده بود كه متأسفانه با كشتنش از بين رفت
جديد فكري كه بعد از ختم جنگ اول  كبريت لودين در حركت    

جهاني و نهضت استقالل در افغانستان پديد آمده بود، شخصيت پيشرو 
و نقاد و ظريفي داشت و بين جوانان معاصر خود محبوب و گاهي پيشوا 

 . بود كه كهنه پرستان محافظه كار او را دوست نداشتند



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣٨٤ 
 

 
 

 مير غالم محمد غبارـ 3
 

در ) اصال فُرملي(ر ولد مير محبوب خان كابلي مير غالم محمد غبا     
خورشيدي در دروازة الهوري شهر كابل به دنيا آمده و  1276حدود 

دروس ابتدائي را در خانوادة خود كه اهل سواد و دانش بودند و در 
دفاتر دولتي كار مي كردند، فرا گرفت و در اواخر عهد امير حبيب اهللا 

دوم محشور گرديد و مطالعات خود را خان با جوانان افغان مشروطيت 
و اجتماعيات دوام داد تا نويسندة نيرو مند صاحب ذوق دري  تاريخدر 

 . برآمد و به نوشتن مقاالت ادبي و سياسي پرداخت
خورشيدي در خان آباد مأموريت گمرك داشت  1296وي در حدود     

ن را به بعد از آن جريدة ستارة افغا. كارمند كوتوالي بود 1298و در 
خورشيدي از جبل السراج نشر كرد و در سنة  1299قوس  9 تاريخ
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به حيث عضؤ رياست تنظيمية شجاع الدوله خان به هرات رفت  1300
 .خورشيدي در ماسكو نمايندة تجارتي بود 1303و بعد از آن در سنه 

به حيث سفير افغاني در  1303سرطان  19زماني كه نادر خان در     
رديد، غبار با او سكرتر آن سفارت بود و پس از آن به پاريس مقرر گ

خورشيدي به  1307و  1303كابل آمد و در لويه جرگه هاي پغمان 
حيث وكيل مردم كابل شد و افكار جوانان افغان را مانند يك عضؤ 
دست چپي نمايندگي مي كرد و مبلٌغ ديموكراسي و حكومت قانوني 

ه سركتابت سفارت افغاني در خورشيدي ب 1309تا كه در سال . بود
 . برلين مقرر شد

خورشيدي چون انجمن ادبي در كابل تأسيس شد،  1310در سنه     
افغانستان «مرحوم غبار يك عضؤ فعال اين انجمن بود و سلسلة مقاالت 

خورشيدي  1311را مي نوشت تا كه در سنه » آن تاريخو نگاهي به 
مدت اين حبس رنج افزا تا  درمحبس سراي موتي كابل زنداني گرديد و

دوام كرد و از آنجا به يكي از قُراي دور دست واليت فراه تبعيد  1315
به قندهار آورده  1318در آنجا ماند و در سنه  1317گرديد كه تا سنه 

شد كه در آنجا كتاب احمد شاه بابا را تأليف كرد و در سال بعد از 
آنجا عضؤ انجمن  پس به سكونت در كابل اجازت يافت و در 1320
 . بود و مدتي هم جريدة انيس را نشر مي كرد تاريخ

به حيث وكيل مردم شهر  1328در انتخابات شوراي دورة هفتم     
كابل منتخب گرديد و در مبارزه هاي قانوني دستة كوچك وكالي 
روشنفكر و مبارز شركت كرد و به تأسيس حزب وطن و نشر جريدة 

 . هفتگي وطن پرداخت
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هنگامة حق طلبي و ديموكراسي و قانونيت و حكومت مشروطه را     
باز داوطلب وكالت . ش 1331گرم داشت و در انتخابات دورة هشتم 

مردم كابل در شورا گرديد ولي در ضمن مظاهرة عامة مردم كابل كه به 
طرفداري وي مي كردند، گرفتار شد و به زندان افتاد كه اين دورة 

وقتي ازين زندان . تا هشت سال دوام كرد حبس او در واليت كابل
رهائي يافت، در رياست مطبوعات . ش 1339واليت كابل در سال 

 .را مي نوشت» تاريخافغانستان در مسير « مشاور بود و كتاب 
مرحوم غبار مدت نيم قرن در حركات اجتماعي و ادبي و مبارزات     

ينكه در برج دلو تا ا. سياسي مملكت مقام برجسته و سهم بارزي داشت
خورشيدي بنا بر مبتأل شدن به مرض معده در اثر عمل  1356سال 

جراحي در يك بيمارستان شهر برلين چشم از جهان پوشيد و در مقبرة 
روانش . خانوادگي در شهداي صالحين شهر كابل به خاك سپرده شد

 . شاد و يادش جاودان باد
 :مرحوم عبدالحي خان حبيبي مي گويد 
 

حوم غبار كه در ايام سالخوردگي به سن بيش از هشتاد از جهان مر    
رفت، مرد خوش قيافه، بلند باال، ظريف، گويا و جوياي گربزي بود كه 
با نفوذ كالم و استدالل قوي مي توانست جوانان را به دور خود فراهم 

و  تاريخآورد و چون قلم روان و نيرومندي داشت، مي توانست در 
ت و اجتماعيات، مباحث دلچسپي بنويسد كه ازان جمله ادبيات و سياس

افغانستان در «نمونة كار و افكار و تحليل نظرش به وقايع، در كتاب 
آشكار است كه آن كتاب را با وجود برخي لغزش هاي » تاريخمسير 
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ي و عددي و بعضا ارادي، با قوت بيان و ظرافت ادبي، دلچسپ و تاريخ
 . ته استدر خور خوانش و مطالعه ساخ

ي را همواره تاريخنويسي سبك خاص داشت كه وقايع  تاريخوي در     
به نفع تصور خاص عندي و قالب فكري خود استعمال مي كرد و بنا 

نگاري خود ناظر بي طرف به نظر نمي آيد ولو به  تاريخبرين در 
نشان داده  تاريخكه در طول  –استعداد هاي مختلف مردم افغانستان 

ن كامل داشت و اين ملت را مي پرستيد و همواره مي خواست ايما -اند
 . بدين مقصد گام بردارد و حتي گاهي تظاهر هم نمايد

روي هم رفته غبار در جملة رجال سياسي و ادبي دورة معاصر،     
چهرة نقاد و شخصيت راديكال ديموكراسي طلب دانا و گربزي بود كه 

ادبي و سياسي سهم كافي در مراحل ترقي خواهي و تجدد و حركات 
داشت و درين راه به حيث فرد ترقي خواه و پيشرو، رنجهاي فراوان و 

سال حبس هاي طاقت  14محروميت ها ديده و دوبار در حدود زياده از 
 . فرسا را تحمل كرده است

 :وي گهگاهي اين بيت را زمزمه مي كرد    
 

 شمع ها برده ام از صدق به خاك شهدأ
 خــــــونابه فشانم دادندتا دل و ديدة 

 

مرحوم غبار كه  تاريخاين بود نظر مرحوم حبيبي در مورد قضاوت     
مؤلف آن را بدون كم و زياد، از كتاب جنبش مشروطيت در افغانستان 

اينجانب راجع به صحت و سقم آن . تأليف آن مرحوم نقل كرده ام
اوت را به هيچگونه قضاوت و داوري را به خود اجازه نمي دهد و قض

 تاريخكساني كه در أمور سياست بيشتر آغشته اند و ذواتي كه در علوم 
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و ادبيات و اجتماعيات دست باال تر دارند و به خصوص آناني كه از 
 . قضايا و أمور آگاه و واقع بينند، مي گذارم

آثار پر ارزشي كه مرحوم مير غالم محمد خان غبار، مؤرخ شهير     
 :يراث گذاشتهكشور براي ما به م

آن، مقاالت مسلسل در جلد اول و دوم  تاريخافغانستان و نگاهي به ـ 1
 خورشيدي 1311 -1310مجلة كابل، انجمن ادبي 

 خورشيدي 1322احمد شاه بابا افغان، طبع كابل، ـ 2

ي سياسي تاريخ، مشتمل بر رويداد هاي تاريخافغانستان در مسير ـ 3
 1967خورشيدي برابر با  1346و  1307افغانستان از گذشتة دور تا 

 طبع كابل. ميالدي

 خورشيدي 1326طبع كابل، ) رساله(خراسان ـ 4

 خورشيدي 1326افغانستان به يك نظر، طبع كابل، ـ 5

افغانستان، جلد سوم، از ظهور اسالم تا سقوط طاهريان، طبع  تاريخـ 6
 خورشيدي 1326كابل 

كتاب درسي وزارت (خير ادبيات دري افغانستان در قرون ا تاريخـ 7
 خورشيدي 1331طبع كابل ) معارف
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 محمد ولي خان دروازي -4
 

 :مرحوم حبيبي مي نويسد
 

محمد ولي خان دروازي از اشراف زادگان بدخشان و سرگروه دستة     
غالم بچگان خاص، جوان دراك و هوشيار كارداني بود كه به دربار امير 

وابستة گروهي بود كه شهزاده حبيب اهللا خان قرب خاصي داشت و 
عين الدوله و خاندان شاغاسي باركزائي، عليا حضرت سرور سلطان 
سراج الخواتين، مادرش نيز بدان متعلق بودند و افراد خانوادة سپهساالر 
غالم حيدر خان چرخي، مانند غالم نبي خان، غالم جيالني خان و غالم 

 . وه بستگي داشتندصديق خان، پسران چرخي و ديگران نيز باين گر
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چون دختر خالة سراج الخواتين، صبية فقير محمد خان شاغاسي در     
حبالت محمد ولي خان بود، در وقايع جلوس اماني فعاليت شاياني به 

شمسي به رتبة جنرالي و  1298دهم حوت  تاريخاثبات رسانيده كه به 
عادة نشان حسن خدمت نوازش يافت و بعد ازان به حيث سفير فوق ال

سيار افغانستان، در رأس هيئتي به دولت شوروي و ديگر ممالك 
فرستاده شد و با مؤسس دولت شوروي، لينن و سران انقالبيون اكتوبر 

ميالدي مالقاتها نمود و روابط سياسي افغانستان مستقل را با آن  1917
دولت قايم داشت و معاهدة نخستين دولتين را با چيچرين و قره خان 

 1299حوت  10برابر با  1921فبروري  28. (اده امضأ نمودم 12در 
 ).خورشيدي

اين هيئت سفارت سيار به رياست محمد ولي خان بعد از سفر اروپا     
و امريكا و معرفي افغانستان مستقل به دنيا و مذاكرات سياسي با وزارت 

 12برابر به . ش 1301جوزاي  11 تاريخهاي خارجة ممالك اروپا، به 
در حالي كه شخص اعليحضرت . ميالدي به كابل برگشت 1922مي 

امان اهللا خان از خدمات محمد ولي خان قدر داني نمود و او را به جاي 
جوزا  25پنجشنبه (محمود طرزي به حيث وزير خارجه مقرر داشت 

اسد  7و پس از آن يك ماه، به موجب فرمان يكشنبه .) ش 1301
اعلي بود، با امالك مزروعي و نشان اول مملكت كه لمر . ش 1301

 . باغي و عمارات قلعة مرادبيگ به او بخشيده شد
 1302بعد ازين دوره هاي وزارت خارجه و وزارت حربيه را در سال     

پكتيا، در انطفاي بغاوت  1303شمسي هم طي كرد و در اغتشاش 
شاه افغانستان . ش 1306قبايل، قوماندان آن محاذ بود و چون در سنه 

م سفر اروپا نمود، وي به حيث كفيل وزارت خارجه و وكيل مقام عز
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سلطنت باقي ماند كه متهم به مخالفت رژيم و تهية مقدمات يك 
 8. جمهوريت بوده است

محمد ولي خان از آغاز جواني در حلقه هاي ضد انگليسي كابل     
ميالدي،  1921محشور بود و تا آخر عمرش، چه در سفر اروپا و امريكا، 

و چه در ايام وزارت خارجه و كفالت مقام شاهي، به همين صفت باقي 
كابل فتح گرديد، وي با محمود . ش 1308ماند و هنگامي كه در ميزان 

كه هردو از مقربان دربار  -سامي قوماندان قواي كابل در عصر اماني
 . شمسي در كابل اعدام شد 1308محاكمه و در اواخر  -اماني بودند

9

                                                           
البته اين اتهام از جانب مخالفين و به خصوص شخص نادر شاه بود كه بعدا پس از   ٨

 )مؤلف(. داد هاي آخرين در زمينه، افشأ گرديدمحاكمة كذابي و جعلي محمد ولي خان و روي
 

شرح اين محاكمه را در فصل ديگر اين كتاب راجع به معرفي وكيل محمد ولي خان و  ٩
 )مؤلف. (جنرال محمود خان سامي مي خوانيد
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 ع الدوله خانشجا -5
 

شجاع الدوله خان در اصل از خانزادگان غوربند و در جملة غالم     
بچگان دربار بود به عنوان فراش باشي متصدي فرش هاي ارگ شاهي و 
در سفر منتظم خيمه هاي موكب سلطاني شمرده مي شد و با رجال 
مشروطيت اول هم رابطه داشت و در حركت دوم وابسته به حلقه هاي 

مرحوم . ناني بود كه شهزاده امان اهللا خان از آن سرپرستي مي كردجوا
 :حبيبي مي گويد

 

يكي از شهداي (طوري كه در شرح حال جوهر شاه غوربندي «    
نوشتم، گويا قاتل امير حبيب اهللا خان همين جوان ) مشروطيت

مشروطيت طلب از گروه امان اهللا خان بود كه به اشارة همين گروه امير 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٣٩٣ 
 

يعني حادثة قتل، علت سياسي و عامل حزبي و گروهي . شته باشدرا ك
 . داشته است

اما برخي اين قتل را مبني بر انتقام شخصي دانسته و سراغ پاي     
را در آن ديده ) سراج الخواتين مادر امان اهللا خان( ملكه سرور سلطان 

مثالً امير شبي در قصر چهلستون محفل عيش و نوش آراسته و . اند
معي از دختران زيبا را به وسيلة اُخت السراج، خواهر خود، در آن ج

فراهم آورده بود كه سراج الخواتين در آن محفل عياشي و سرور وارد 
امير و تمام گلرويان رقاصان را مورد شتم و ضرب و هتاكي قرار . شد
چون امير ازين حركت عصباني شده و ملكه را طالق داد، وي و . داد

و خاندان ) باركزائي(دوله به همدستي خاندان لويناب پسرش عين ال
و ) غالم بچگان خاص(غالم حيدر خان چرخي و طبقة راديكال دربار 

ديگر روشنفكران، كميتة تشكيل دادند تا امير را بكشند و درين گروه 
 . شجاع الدوله فراش باشي دربار هم شركت داشت

ه ساله در شكار گاه به عادت هم. ق 1337چون امير در ماه صفر     
آهو به كله گوش رفت، در آنجا به سبب اعواج ديرك خيمه، شجاع 
الدوله فراش باشي را سخت زد و دندان هاي او را شكست و اين عمل 

 ».موجب گرديد كه شجاع الدوله انتقاماً او را بكشد
 

سياسي افغانستان، اثر  تاريخاين داستان را مرحوم حبيبي از كتاب     
ولي در جاي ديگر مرحوم حبيبي اين همه . رٌخ نقل مي كندمهدي ف

 ):مؤلف(گفتار را رد نموده، مي نويسد
 

افغانستان را با نظر  تاريخمهدي فرٌخ نويسندة ايراني كه تمام «     
سطحي نوشته و اراده داشته تا هرچيز مهم را هم كوچك و ناچيز و 
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خانداني نشان دهد و ي مبني بر رقابت هاي قبيلوي و تاريخبدون عمق 
نويسي خود به هيچ گونه عوامل و مؤثرات زماني و روحي و  تاريخدر 

تكامل اجتماعي و مراحل تسلسل سير طبقاتي قابل و ناظر نيست، 
طوري كه در باال اقتباس شد، قتل امير را هم بر انتقام جوئي مردي يا 

 .و سخت به خطا رفته استزني دانسته 
ي اجتماعي و تاريخنظري و سطحي نشان دادن اگر ما اين كوته     

فكري ملتي را بپذيريم، پس سؤال خواهند كرد كه آيا آن حركت 
مشروطيت اول و به خون تپيدن هاي مردان افغان كه ده سال قبل 
واقع شد، هم اين چنين يك علت شخصي و سطحي داشت؟ آيا در قيام 

انگليس و كشتار و هاي عمومي ملت افغان، در جنگ اول و دوم افغان و 
اخراج يغماگران انگليسي، هم فقط دست انتقام جويانة كدام ملكه يا 

 فراش باشي دربار كار مي كرد؟
آيا حملة قاتالنة عبدالرحمن لودين، چند ماه پيش ازين واقعه هم     

 »يك عمل انتقامي شخصي مردانه يا زنانه بود؟ 
 

 :مرحوم حبيبي به ادامة اين سخنان مي نويسد
 

تا جائيكه نويسندة اين سطور از اشخاص راستگوي دخيل ناظران «    
نزديك واقعه شنيده ام، ترتيبات قتل، قبالً در مركز سرٌي مشروطيت 
دوم گرفته شده و حتي برادر امير، نايب السطنه را هم با خود همنوا و 
هم قسم ساخته و بر مصحفي امضأ كرده بودند كه شرح آن را مرحوم 

 تاريخبه كتاب افغانستان در مسير . قول شجاع الدوله داده استغبار از 
 ».رجوع شود
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من، نويسندة اين سطور اظهار نظر دقيقانة مرحوم حبيبي را در بارة     
 .سياسي افغانستان، مهدي فرٌخ ايراني، تأييد مي كنم تاريخكتاب 

ده و در واقعاً ايشان بيشتر از ديدگاه خود در أمور افغانستان فكر كر    
ي و اجتماعي و افكار مترقي جوانان آزادي خواه و تاريخقضاياي مهم 

نهضت يك ملت خيلي ها سرسري نگاه كرده و حتي در مورد رجالي كه 
در عصر امان اهللا خان همكار نزديك وي بوده و رتبه هاي بلند دولتي 
داشتند، قضاوت نادرستي نموده است كه يك خوانندة محقق افغان را با 

 . شتباهات مختلفي روبرو مي سازدا
مرحوم سيد قاسم خان كه در مشروطيت دوم هم سهيم، حاضر و     

عوامل موجبة نفرت از روش سياسي و عياشي : ناظر وقايع بود، مي گفت
امير قبالً مهيا گرديده بود كه آويزش عليا حضرت با امير يا كجي ديرك 

ود كه بعداً آن عوامل را خيمه و تنبه و ضرب شجاع الدوله، جزئياتي ب
عمل قتل ) مطابق نقشة مطروحة قبلي(تشديد بخشيد و شجاع الدوله 

 . را انجام داد
شجاع الدوله كه عضؤ فعال گروه شهزاده امان اهللا خان بود، بعد از     

قتل امير به فعاليت پرداخت و ظاهراً براي تبليغ امارت نصراهللا خان كه 
گرفت، و باطناً براي اجراي نقشة كار خود  در جالل آباد از مردم بيعت

به كابل آمد و در وقايع جلوس امان اهللا خان و از بين بردن رقيبانش و 
 . ديگر أمور، دست داشت

ميالدي وقتي كه اولين كابينة  1919شجاع الدوله خان در ماه مي     
اماني تشكيل يافت، وزير امنيه بود و بعد از آن در رأس هيئت تنظيميه 

به حيث سفير افغاني  1337تا  1330به هرات مقرر شد و از ماه حوت 
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از آنجا برطرف و مقيم برلين  1338در لندن وظيفه داشت و بعد از 
 . گشت و در همانجا از جهان رفت

ميالدي و  1896در كتاب رجال افغانستان طبع امريكا، تولد او را در     
 1916در جملة غالم بچگان  شمول اش را تاريخدر غوربند نوشته اند و 

 . ميالدي و هم او را مهماندار هيئت آلماني مي دانند
ميالدي هنگام سقوط دولت اماني، رئيس تنظيميه  1929در سال     

هرات شد كه از حملة عبدالرحيم خان كوهستاني به مشهد و تاشكند 
 . فراري گشت و در برلين مقيم گرديد

 
 :محمد ابراهيم خان جمشيدي -6

 

نامبرده از خانزادگان اويملق جمشيدي هرات و غالم بچة دربار و     
شخص صالح و مردم داري بود و در مشروطيت دوم در قطار دوم قرار 
. داشت و بعد از جلوس امان اهللا خان، مدير گمرك قندهار مقرر گرديد

 ). خورشيدي 1304حدود (
 
 :آدم خان-7

 

به يك خاندان مقتدر و غالم بچة  يكي از پشتو زبانان لوگر و مربوط    
دربار بود كه در مشروطيت دوم، در صف دوم شمرده مي شد و بعد از 

 1303آن در وقت جلوس اعليحضرت امان اهللا خان و در حدود سنة 
خورشيدي، حكمران گرشك و پشت رود مقرر گرديد و در دورة نادري 

 . ب بودشمسي، يكتن از اعضاي وزارت دربار و مصاح 1309بعد از 
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 :مير يار بيگ خان دروازي-8

 

موصوف برادر بزرگتر مير زمان الدين خان والي كابل و هرات و يكي     
از خواهر زادگان وكيل محمد ولي خان، شخص اديب و شاعر منوري 
بود كه در مشروطيت دوم شامل و با عبدالرحمن خان لودين و 

امان اهللا خان  عبدالهادي خان، زنداني و در وقت جلوس اعليحضرت
رهائي يافت و در هيئت سفارت فوق العادة سيار به رياست محمد ولي 

ولي روزي كه اين هيئت از كابل حركت مي كرد، . خان عضويت داشت
 . با سكتة قلبي از اسپ افتاد و از جهان رفت

مير يار بيگ خان در شعر سرائي دسترس داشت و هم در بارة شعرا     
مي گويند كتاب تذكرة را به نام آتشفشان  معلومات خوب داشت و

 . تدوين كرده بود كه با تأسف بعد از مرگش بدست آمده نتوانست
عبدالهادي خان كه با وي هم قفس بود، در وصف او مقالة در امان     

 . افغان نوشت و از وي به نيكوئي ياد مي كرد
 :يكي از نمونه هاي كالم او كه در زندان سرائيده بود    

 
 ما تُنُك ظرفان، حريف اينقدر سختي نه ايم
 دانة اشكيم و ما را گـردش چشم، آسياست
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 :مير زمان الدين خان دروازي-9
 

وي از ميرزادگان درواز بدخشان و مردي هوشيار و يكي از غالم     
بچگان دربار و مأمور بارچاالني ارگ بود و در حلقه هاي روشنفكران 

امان اهللا خان بستگي فكري و سياسي داشت و درباري نفوذ و با شهزاده 
خورشيدي والي كابل مقرر شد و  1300ازين جهت در آغاز عهد اماني 

خورشيدي نايب الحكومة هرات مقرر گرديد تا زماني كه  1302درسنة 
 . به مرض سكته در آن وأل در گذشت. ش 1303قوس  19 تاريخبه 
و با مردم مهربان و مي گويند كه نامبرده شخصيت خليق داشت     

 . كاردان فعال بود و در ايام حكمراني اش كسي را نيازرده است
 

 :غالم احمد خان اعتمادي-10
 

يكي از فرزندان عبدالقدوس خان اعتماد الدوله است كه در مدرسة     
 . حبيبيه تا درجة رشديه درس خوانده و جوان فهميده و روشنفكري بود

به حيث منشي سفارت افغاني در انقره كار مدتي در وزارت خارجه     
خورشيدي جنرال قونسل افغاني در شهر  1306كرده و در حدود 

بمبئي بود و به زبان هاي دري، پشتو و اردو وارد و كمي انگليسي هم 
 . مي فهميد و مي نوشت و با ادبيات اين السنه آشنائي داشت

عتمادي ذوق از مرحوم داوي شنيده شده كه غالم احمد خان ا    
بديعي داشت و نثر دري را روان مي نوشت و در بين جوانان مشروطيت 

 . دوم مقام ارجمند داشت
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 :جمعه خان -11
 

فرزند سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و در محافل روشنفكران     
 1301محشور از رجال كاردان دورة امانيه بود كه در اواخر ميزان 

افغاني به دربار بخارا فرستاده شد و بعد از آن خورشيدي به حيث سفير 
خورشيدي وفات  1302ثور  10 تاريخحاكم اعالي ميمنه بود و به 

 . يافت
 

 :سيد غالم حيدر پاچا -12
 

 
 

وي از خاندان معروف سادات كنر، ساكن چار باغ لغمان و فرزند     
خورشيدي تولد گرديده و  1266محمد سرور خان بود كه در سال 

ان روشنفكر، دلير و پويا بود و در حلقه هاي جوانان مشروطيت دوم، جو
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در عصر . با مير سيد قاسم خان و داوي، همكاري و همفكري داشت
 1300اماني از جوانان آزادي خواه به شمار مي آمد و در سال 

خورشيدي براي تحصيالت عالي به كشور تركيه فرستاده شد و بعد از 
به وزارت  1307عادن مأمور بود و در سال آن در ادارة زراعت و م

 . خارجه رفت
خورشيدي در قلعة بابري هاي  1308نامبرده در وقت اغتشاش     

جالل آباد به معيت فرقه مشر سيد حسن خان شيون و محمد گل خان 
د كور (مومند، جمعيتي به نام جمهوريت ساخت و جريده اي به نام 

مانند زميندار و افغانستان الهور،  نشر نمود و در جرايد هندوستان) غم
 . تبليغاتي بر ضد رژيم حبيب اهللا بچة سقأ مي كرد

خورشيدي به كابل برگشت، به طرفداري امان  1308وقتي در اواخر     
سال در زندان سراي  14اهللا خان پرداخت و در وقت نادر شاه مدت 

ر سال سالگي د 55موتي محبوس گرديد تا كه در همان زندان به عمر 
 . خورشيدي، چشم از جهان پوشيد 1321

 
 :غالم محي الدين خان آرتي -13

 

غالم محي الدين خان آرتي فرزند شير آرتي از جوانان تند رو كابل     
و مرد گويا و نقاد و با جوانان افغان محشور بود كه در لويه جرگة پغمان 

و در  ميالدي به حيث نمايندة انتخابي كابل شامل بود 1928سال 
: موقعي كه برايش دست داد، خطاب به شاه فرياد كرد و گفت
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ماداميكه اين وزراي مشهور بالفساد شما تا پاي محاكمه و ! اعليحضرتا"
 10"!دار برده نشده اند، هيچگونه اصالحي در مملكت ممكن نيست

 

 
 
 

اين جوان دانا و و توانا علناً با وزيران و كارمندان فاسد دولت     
خت و عنصر مخالف رشوه خواران و انگليس مشربان بود تا كه بعد مياوي

خورشيدي در پيشاور آماج گلولة  1309از سقوط رژيم اماني در حدود 
 . قاتل نامعلومي قرار گرفت و از جهان رفت

                                                           
 تاريخمرحوم غبار، افغانستان در مسير  ١٠

 غالم محي الدين خان آرتي
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 :احمد جان رحماني -14
 

موصوف فرزند عبدالرحمن مستشار وزارت خارجه و از جوانان تند رو     
 . بودعصر اماني 

احمد جان رحماني زماني كه براي فراگرفتن تحصيل به كشور اتحاد     
شوروي فرستاده شد، زبان روسي را ياد گرفته و با يك خانم روسي 

 . ازدواج كرد و از وي دختري به نام ماگه رحماني به دنيا آورد
ماگه رحماني يكي از بانوان پيشقدم نسوان، نويسنده و متجدد است     

تأليف كرد كه در شهر كابل به ) پرده نشينان سخنگو(ابي به نام كه كت
 )ش1331. (طبع رسيد

 

 
 
 

 احمد جان رحماني
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خورشيدي، عصر نادرشاه، به  1308احمد جان رحماني در سال     
اتهام مخالفت با سياست انگليس و تمايل شديدش به رژيم ساقط شدة 

 1325اماني مدتهاي طوالني در محابس كابل زنداني ماند و در سال 
خورشيدي بعد از ختم جنگ دوم جهاني در اثر فيصلة مجلس بين 

از حبس رهائي يافت و بعد از چندي در كابل وفات ) ملل متحد(االقوام 
 . نمود

 
 )جلوه(كريم خان نزيهي  -15

 

موصوف فرزند مال باب مراد، قاضي كابل، از مردم صاحب نفوذ     
 1285ه بود كه در سال ازبيك و داراي نام و مقام در اندخوي ميمن

خورشيدي متولد گرديده و در مدرسة حبيبيه تا درجة رشديه درس 
. خوانده و علوم ادبي عربي را در خانوادة علمي خود تحصيل كرده بود

همچنان نامبرده به زبان عربي، تركي، دري و اردو و اندكي با زبان 
 . انگليسي آشنائي داشت

لي همچو مير سيد قاسم خان، كريم نزيهي در آوان جواني با رجا
عبدالهادي خان داوي و عبدالرحمن خان لودين محشور بود و در راه 

، تاريختجدد، مشروطه خواهي و نويسندگي قدم ميزد و در علم 
اجتماعيات و شناسائي رجال خراساني و اسالمي مطالعات زياد داشت و 

 . عضؤ انجمن ادبي كابل بود
دي شامل عضويت انجمن ادبي خورشي 1310نزيهي در سال     

 1332خورشيدي و هشتم سال  1327گرديده و در شوراي هفتم سال 
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خورشيدي وكيل مردم اندخوي بود و در فراكسيون مترقي روشنفكران، 
 . موقف دست چپي داشت

نامبرده چندي كارمند صدارت عظمي و وكيل التجار افغاني در     
رهنگي داشته، مقاالت زياد نزيهي شخصيت واالي ادبي و ف. مشهد بود

نشر يافته، همچنان اشعار ) جلوه(او در مجلة انجمن ادبي كابل زير نام 
. ش 1362نزيهي در زمستان سال . نابي از خود به يادگار گذاشته است

 . در شهر دهلي كشور هندوستان چشم از جهان پوشيد
 

 سيد قاسم خان -16
 

بيبيه بود كه در سيد قاسم خان يكي از محصالن مدرسة ح    
سيد قاسم خان داماد . مشروطيت دوم عضويت و سهم مهم داشت

شمسي به بعد زير دست او در  1298محمود طرزي بود و از سال 
وزارت خارجه كار مي كرد و در اكثر از محافل روشنفكران و اركان 
دولت اماني شركت ميكرد و مدت زيادي مستشار سفارت افغاني در 

نامبرده هيئت . نرال قونسل افغاني در بمبئي بودماسكو و بعداً ژ
 . مشايعتي اعليحضرت امان اهللا خان در سفر اروپا هم بود

خورشيدي در اروپا  1308سيد قاسم خان بعد از اغتشاش سال     
زندگي مي كرد و مي گويند كتابي در بارة قتل امير حبيب اهللا خان و 

س ايشان نوشته است و جريانات نخستين سال هاي عصر اماني و جلو
در آن جزئيات وقايع سياسي و مذاكرات رجال افغاني را هم شرح داده 

 . بود
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متأسفانه اين كتاب به طبع نرسيده و به دسترس مردم افغانستان     
 . قرار نگرفته است

 
 سيد عبداهللا خان -17

 

 برادر سيد قاسم خان كه قبالً از ايشان ذكر كرديم، يكي از مأمورين    
زير دست محمود طرزي در وزارت خارجه بود و در عهد سلطنت 
اعليحضرت امان اهللا خان به حيث سكرتر سفارت افغاني در ماسكو 

 . وظيفه داشت
نامبرده بعد از سقوط دولت اماني مدتي به حيث مدير عمومي     

سياسي در وزارت خارجه مشغوليت داشت و باالخره در برج قوس 
ميالدي در حالي كه براي  1934به دسمبر  خورشيدي مطابق 1315

اجراي پارة از أمور جانب روسيه روان بود، در درياي آمو غرق گرديد و 
 . از جهان رفت

 
 بشير احمد خان -18

 

از خانوادة ابوي و يك تن از شاگردان و همكار محمود طرزي در     
وزارت خارجه بود كه به حيث قونسل افغاني در كراچي و در سال 

خورشيدي وظيفه داشت و يكي از جوانان فعال مشروطيت دوم  1300
 . بشمار ميرفت
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 محمد مهدي خان چنداولي-19
 

فرزند مرزا علي جان و يكتن از جوانان منور ) مهدي جان(مشهور به     
و روشنفكر بود كه عالوه بر زبان دري، زبان هاي تركي و عربي را هم 

هللا خان در دفتر سنجش كار مي آموخته بود و در عصر امير حبيب ا
مهدي جان بعداً به رتبة غند مشري به حيث مدير لوازم وزارت . كرد

 . حربيه و عضؤ دربار اماني بود و با جمعيت هاي افغان روابط زياد داشت
هنگامي كه دولت اماني سقوط كرد، مهدي جان در صف مخالفان     

د عظيم خان در سفارت وقتي كه محم. سلطة بچة سقأ و نادر شاه برامد
برتانيه در كابل سه نفر از كارمندان آن سفارت را به قتل رسانيد، محمد 

شير مهدي جان به معيت جرنيل غالم جيالني خان چرخي، فرقه مشر 
، وكيل محمد ولي خان دروازي و فقير جان رئيس محمد خان چرخي

خاذ شده جنگالت، به اساس پالن و نقشة كه قبالً از طرف نادر شاه ات
خورشيدي بدون محاكمه و فيصلة قوة  1312سنبلة  22 تاريخبود، به 

 . قضائي، بدار آويخته شد

 
محمد مهدي خان چنداولي 
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پسران مهدي جان به نام هاي آصف جان آهنگ، سليمان جان و     

كاظم جان از رفتن به مدرسه ممنوع قرار داده شدند و خانوادة ايشان 
 . مدت ها زير مراقبت دولت زندگي مي كرد
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 )شيون(سيد حسن خان فرقه مشر -20
 

 
 

خورشيدي در چهار باغ لغمان در يك خانوادة  1275در سال     
 . سادات كنري متولد گرديده و فرزند پاچا خان مي باشد

نامبرده در مكتب حربية كابل و در عصر امير حبيب اهللا خان درس     
ور ارگ مقرر خوانده و بعد از فراغت از آن مكتب، در قطعة پروانة حض

گشت و در مراحل نظامي به رتبة فرقه مشري رسيد و از صاحب 
 . منصبان با نام و نشان دورة اماني و با روشنفكران كشور محشور بود

وي همواره در مورد مبارزات سياسي پيشقدم بود و شاعر روشنفكر     
 . زبان پشتو به شمار ميرفت

ت كه از روي آن معلوم در سياست مملكت داري عقيدة خاصي داش    
 : او مي گفت. مي شد، ايشان طرفدار يك حاكميت نظامي مي باشد
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در افغانستان بايد رژيم نظامي نظير رژيم مصطفي كمال به وجود «     
آيد تا مردم را با استعمال قوه به طرف مدنيت جديد سوق دهد، ولي 

نباشد و اين ديكتاتوري براي اغراض شخصي و منافع مادي و خانداني 
هم بر خالف طبقة منور استعمال نگردد بلكه اين گروه را در كار و 

 .فعاليت مددگار باشد
پادشاهان سابق افغانستان همه براي مقاصد شخصي و خانداني بر مردم 
حكمراني مطلق العنان داشته و ديكتاتور بوده اند ولي نتوانسته اند براي 

تاتور اگر مخلصانه خدمتگار ديك. مملكت و مردم خدمتي را انجام دهند
باشد و هر چه ميخواهد براي مردم مي خواهد، در اين صورت مي تواند 
يك جامعة پس مانده را به راه اندازد و مردم را در نتيجه به ديموكراسي 

ولي . و خود ارادي بودن رهنمائي نمايد و به اذهان تاريك روشني بخشد
 ».ا براي پرستش نسازدبايد به جاي شكستن يك بت، بت ديگري ر

 

خورشيدي در جالل  1308سيد حسن خان در وقت اغتشاش سال     
و بنيانگذاري بسيار ) د كور غم(آباد فعاليت داشت و در نشر جريدة 

ابتدائي جمهوريت با سيد حيدر پاچا سهم گرفت و در دورة ظاهر شاهي 
 . فرقه مشر مركزي وزارت حربيه بود

رشيدي به بهانه هاي مخالف سياسي خو 1319نامبرده در سال 
 . محبوس و در داخل زندان كشته شد

درينجا شعري از وي را كه منعكس كنندة احساس وطندوستانه اش    
 :و رنج و الم هايش مي باشد، به قسم نمونه به شما تقديم ميداريم
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 وطنه زار وطنه
 

 وطنه وطنه زار   وه په زړه �ندې انبار وطنهــــــې شمغونه س�تا م
 وطنه زار وطنه  س�تا په ک'او ک%ې مې وجود شه #ول ب�ر وطنه

 

 ه و مغـــــــد س�تا * غص
 ه درد و املـــــــــد س�تا ل

 لٻمه مې ډک شوه * مغ
 مـزړ6ی مې غوڅ شه قل

 

 وطنه زار وطنه  واكر وطنهکـــــــ ر6و وينې تويوم، ژاړمـــــــ* س8
 

 ته وې B%نت د لوی ?م
 زت اEرتام ــــــــــس�تا و ع

 و س�با و ماJامـــــــــIلک
 المــــــــــاكوه به K ته س

 

 وطنه زار وطنه  Rن دې اوالد دی خوار و زار په هر دMر وطنه
 

 واجي دي Vس�يارــس�تا ح
 س�تا رضورت بZې شامر

 ال #_^[ه د اكر\که ته م
 ارــــــــــــونه `'ې په زي

 

aوطنه زار وطنه  ل قطار وطنهپلتې به نور مه بريته شې * خ 
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 رق د رس Kجــته وې مش
 اI_ست دې �ج و خراج
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 سردار عبدالحسين خان عزيز-21
 

 
 

فرزند سردار عبدالعزيز خان و از خانوادة سردار سلطان محمد خان     
پدرش از اعيان دربار و نخستين سفير . سركار، حكمران هرات است

افغانستان به دربار تهران بود و خودش از رفقاي مير سيد قاسم خان و 
و ديگر جوانان مشروطيت اول و دوم به شمار مي  عبدالهادي خان داوي

 . رفت
خورشيدي  1266پدرش از فراريان سياسي بود، لذا نامبرده در سال     

در تهران به دنيا آمد و در آنجا بزرگ شد و در س خواند و مرد با سواد 
و فكوري بار آمد و وقتي به وطن برگشت، سرحلقة جوانان مشروطه 

 . طلب گرديد
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ميالدي به  1920الحسين خان عزيز بار ديگر با پدرش در سال عبد    
ميالدي به حيث سركاتب شعبة معاهدات  1924تهران رفت و در سال 

وقتي از آنجا برطرف . و قونسل گري ها در وزارت خارجه وظيفه داشت
ميالدي به تأسيس شركت حمل و نقل بين پيشاور  1926شد، در سال 

ميالدي ژنرال قونسل افغاني در  1927و كابل پرداخت و در سال 
ميالدي  1930كراچي گرديد تا كه بعد از سقوط دورة اماني، در سال 

سفير افغاني در روم مقرر شد و در سال هاي بعدي به مراتب بلند 
سفارت و وزارت باقي ماند و اين وضع به گفتة مرحوم عبدالحي خان 

 .رديدحبيبي، موجب نگراني و سؤظن وطنخواهان بر وي گ
 :وظايف مهمي كه براي وي سپرده شده بود

 1933نمايندة افغاني در كنفرانس خلع سالح جينيوا در سال  -
 ميالدي

 ميالدي 1937تا  1933سفير كبير افغاني در ماسكو سال  -
 ميالدي 1937وزير فوائد عامه در كابينة محمد هاشم خان  -
 ميالدي 1943سفير كبير افغانستان در واشنگتن  -
 ميالدي 1946افغانستان در ملل متحد  نمايندة -
 ميالدي 1950وزير معارف  -
 ميالدي 1954سفير كبير افغاني در دهلي  -

 

ميالدي نسبت به عاللت  1960سردار عبدالحسين خان عزيز در سال 
 . مزاج در كابل وفات نمود
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 سعدالدين خان بها -22
 

 1905خورشيدي برابر به  1284سعد الدين خان بها در سال     
ميالدي در گذر توپچي باغ كابل تولد گرديده و در دوران كودكي علوم 
متداول آن زمان را نزد يك نفر عالم مصري در مسجد سه دكان 

 . عاشقان و عارفان فرا گرفت
وي از طريق پدرش كه ميرزا و خزانه دار دارائي مادر اعليحضرت     

اشت و در ضمن با امان اهللا خان بود، به ارگ سلطنتي رفت و آمد د
محمود طرزي كه به نويسندگي و ساده نويسي تشويقش مي كرد، از 

 . نزديك آشنا شد
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او در جواني با عبدالعزيز خان لندني، خسربره اش، به لندن رفته و     
در آنجا ادبيات انگليسي را تحصيل كرد و بعداً به كابل آمد و در شوراي 

 . ديددولت به حيث وكيل شهر كابل تعيين گر
شيوة . بها در همين دوره بود كه در صف مشروطه خواهان پيوست    

پيكار انساني عبدالرحمن خان لودين و خصلت هاي ضد استعماري اش، 
 . سر مشق نيكوئي براي مبارزات آينده اش گرديد

با وجود آن كه سعد الدين خان بها در كشور انگلستان تحصيل كرده     
او در . عماريون، بر بدن استعمار شالق مي زدبود ولي در زير ريش است

مقالة گوينده اي . صف فشردة مشروطه خواهان، شعر گفت و نثر نوشت
» پاسبان بيدار خواب« مشهور به » دزدان چراغ به دست« تحت عنوان 

ميالدي به نشر  1928خورشيدي برابر به  1307در جريدة انيس 
نخستين محاكمة مطبوعاتي  رسانيد و چنان ولولة عجيبي بر پا كرد كه

 . در كشور گرديد
مقاله، چاقوي مرتجعان و ياوران نوكران استعمار را دسته كرد و     

ارتجاع كهنه كار را به هياهو برانداخت و زمينة بند شدن دروازة انيس 
گرديد و در اثر ان از طرف مرتجعين كوشش ها شد كه آن مقاله را بعد 

هللا خان از سفر اروپا، پيش رويش بگذارند از بازگشت اعليحضرت امان ا
اما . و محمود ياور مي بايست حكم تكفير او را از پادشاه بگيرد
 :اعليحضرت امان اهللا خان كاغذ تكفير بها را از هم دريد و گفت كه

در سفر اروپا در كشور فرانسه خبرنگاري بر من شوريد و گفت كه     
چشم نمي خورد يا شايد در جامعة چرا در جرايد افغانستان انتقادي به 

شما جائي براي انتقاد وجود ندارد و يا استبداد تو دهن تمام انتقاد 
كنندگان را بسته است؟ من كه پاسخ قناعت بخش نداشتم، ناگزير 
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نشرية دولتي است ) امان افغان: (جرايد خصوصي را مأخذ دادم و گفتم
ايد شخصي را بخوانيد تا و نمي تواند انتقاد را بر دولت كند، برويد جر

ببينيد كه آيا ما انتقاد را چاپ مي كنيم يا نه؟ پس از چندي بعد نامه 
نگار فرانسوي مرا ديد و اين بار همان شمارة انيس را در دست داشت و 

من كه شهريار . را گواه آورده بود» پاسبان بيدار خواب« مقالة 
اكنون خود داوري ديموكرات استم و به آزادي مطبوعات باور دارم، 

كنيد كه چنين شخصي را محكوم ساختن، محكوم شدن در برابر نسل 
 ها نيست؟

 

مرحوم بها در مقالة شديد اللحن ديگري، رياست بلدية كابل را كه     
 . رئيس آن سردار محمد يونس خان بود، به چوب انتقاد بست

بود كه  سعد الدين خان بها از جملة نخستين روشنفكران و جواناني    
بعد از اعالن رفع حجاب، علي الرٌغم نظر و آراي اقارب خود، نقاب از 
روي همسرش بر افگند و همگام با ديگر روشنفكران، آزادي زنان را 
صميمانه پذيرفت و بعد از پايان دورة وكالت كه شوراي دولت به 

موقتاً ) شركت ثمر(تعويض شد، بهأ به حيث رئيس ) شوراي ملي(
عاقباً در نظر گرفته شده بود كه به حيث سفير در كشور تعيين و مت

ايران فرستاده شود ولي با غايلة حبيب اهللا كلكاني، به حكم بگير و ببند 
ملك محسن والي كابل، با گروهي از مشروطه خواهان و روشنفكران، 

 . شش ماه در زندان ماند
ار ها و در روزگار امارت نادر شاه و طالئي زادگان ديگر كه كشت    

شكنجه هاي بي رحمانه را به راه انداخته بودند، روشنفكران در حلقات 
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و شب نشيني ها و محافل خصوصي خويش، اين نمايندة بال ترديد 
 . استعمار را نكوهش مي كردند و چاره مي جستند

سيماي برخي از رزمندگان اين نبرد هاي فكري و جوانان دالور را     
 :مي توان چنين بر شمرد

عبدالرحمن خان لودين، پروفيسور ميمنگي، مير سيد قاسم خان،     
غالم محمد خان غبار، سيد اكرم خان، مهدي جان، پسران منشي نذير، 
ميرزا هاشم خان نابينا، خواجه هدايت اهللا خان، اعظم خواجه رئيس 

 .شركت برق، غالم دستگير خان قلعه بيگي و عدة ديگر
پخش شب نامه ها از جنايات و آدم كشي اين گروه رزمندگان با     

هاي بي حد و حصر نادر شاه و برادرانش، پرده برميداشتند و استعمار 
 . انگليس را نكوهش مي كردند

خورشيدي برابر به  1346مرحوم سعد الدين خان بهأ در سال     
 . ميالدي چشم از جهان بست 1967

يدي مطابق به خورش 1327سيد مسعود پوهنيار سال وفاتش را     
ميالدي ذكر كرده است كه با يادداشت هاي همايون جان بهأ  1948

 . همخواني ندارد
 

اين بود جريانات جنبش مشروطيت دوم و زندگي نامة جوانانيكه در     
راه روشنفكر ساختن مردم خود و تنوير ملت و آزادي كشور و آوردن 

ستان، تالش ها تعادل و تفاهم بين حكومت و قشر هاي مختلف افغان
نمودند و بعضي از آنها بصورت بسيار مسالمت آميز، دولت را متوجه 
اعمال نادرست و غير انساني اش مي ساختند و برخي ديگر بصورت 
راديكال مي كوشيدند با نشر شب نامه هاي زننده و تهديد كننده و 
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هجويات، هشدار ها بدهند و حتي دست به سالح بردند و باالخره هر دو 
رقه از طرف دولت خودكامة نادر خاني و هاشم خاني تار و مار شدند، ف

جان شيرين شان را از دست دادند، به صورت بسيار ستم كارانه و 
وحشيانه به شهادت رسيدند، به زير ضربه هاي ميلة تفنگ هالك 
گرديدند، به چوبه هاي دار آويخته شدند، به زندان ها انداخته شدند، 

ديدند و سالهاي متمادي در سلول هاي تاريك و شكنجه و عذاب ها 
 .مرطوب زندان ماندند

يك تعداد آنها در زندان ها جان دادند و تعداد ديگري به صورت     
ولي هر يك از آنها بعد از انقضاي . نيمه جان از زندان رهائي يافتند

 . اندك زمان، چشم از جهان پوشيدند
رزان راه آزادي و اين طبقة بعضي از خانواده هاي اين همه مبا    

دانشمندان و روشنفكران، با اطفال خردسال و جوان زنداني گرديدند و 
از رفتن به مكتب و آموختن، ممنوع و محروم گرديدند و بعضي ديگر 
كه ظاهراً زنداني نگرديدند، ولي اطفال و اوالد آنها از درس خواندن و 

ا زير مراقبت دولت، رفتن به مكتب منع قرار داده شدند و خود آنه
 .زندگي را با فقر و بدبختي ها بسر مي بردند
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  :سيد احمد خان و غالم حيدر خان-23
 

پسران شاه نور از زمرة اعضاي مشروطيت دوم بودند كه ايشان     
متأسفانه از آنها معلومات بيشتر در دست نيست، ولي در وقت صدارت 

ند و من در آن زندان با آنها هاشم خان از جملة زندانيان قلعة جديد بود
 . آشنا شدم
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 مشروطيت سوم 

 و عوامل بوجود آمدن آن
 

در دورة رژيم نادر شاهي و صدارت هاشم خان، تحول طلبان،     
مشروطه خواهان، روشنفكران و وطن پرستان ضد دولت استبدادي و 
هواخواهان راستين اعليحضرت امان اهللا خان با وحشت و خشونت 

به قول آقاي ناصر غرغشت كه يكي از فعاالن . ب گرديدندشديد سركو
مبارزة سري در داخل "منتشرة كشور تركيه بود » اخگر«جريدة به نام 

 ".و خارج، و به خصوص در تركيه، جرمني و سويس آغاز گرديد
ولي ستون فقرات پارتي در اروپا، به گفتة مرحوم غبار، با كشته     

خورشيدي برابر به  1311عقرب  16 تاريخشدن غالم نبي خان به 
ميالدي كه حتي فريزر تتلر، وزير مختار بريتانيه در كابل  1932اكتوبر 

كه از هوا خواهان نادر شاه و برادرانش بود، نيز نتوانست از محكوم 
ساختن اين حركت خود داري كند و كشتن غالم نبي خان چرخي را 

در روحية جوانان  يك عمل قرون وسطائي خواند، بشكست و اين عمل
 . روشنفكر و مبارزيني كه باقي مانده بود، اثر عميقي از خود گذاشت

همچنان ادامة كشتار هاي هر يك از ذواتي كه به اصطالح سرش به     
تنش مي ارزيد، به زندان انداختن ها و تبعيد هاي خانواده هاي صاحب 

ه بار آورده بود اعتبار از كشور، فضاي تار و مختنقي را در افغانستان ب
كه مردم آن ديگر همه نشاط زندگي را از دست داده و شب و روز را به 

 . ترس و دهشت مي گذشتاندند
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دستگاه جاسوسي دولت در هرگونه نشست و برخاست ها، مكاتب،     
حلقه ها، انجمن ها، حتي خانه ها و همسايه ها چنان رخنه پيدا كرده 

گري خوف داشت و يكي با ديگري از بود كه هر يك از شهروندان از دي
 . درد ها و رنج هاي خويش حرفي در ميان گذاشته نمي توانست

اين همه مظالم و بيداد گري ها و اختناق در كشور، با اشكال     
خورشيدي و جلوس نادر شاه در مسند سلطنت  1308مختلف، از سال 

يالدي م 1946خورشيدي برابر به  1325و دورة صدارت هاشم خان تا 
و بعد از اين كه جنگ دوم جهاني به پايان رسيد و محمد هاشم خان، 
برادر نادر شاه نسبت به عاللت مزاج از مقام صدارت استعفي نمود و 
شاه محمود خان برادر ديگر او به حيث صدراعظم مقرر گرديد، مدت 

 . سال دوام پيدا كرد بيست و هشت
دارت در عهد سلطنت ظاهر شاه محمود خان بعد از اشغال مقام ص    

شاه، در اثر اعالمية حقوق بشر و فيصلة ملل متحد كه جهان شمول 
 15بود، به رهائي زندانيان سياسي از زندان هاي افغانستان كه هر يك 

 . سال را در آنجا سپري نموده بود، آغاز كرد 20تا 
ن با انجام اين عمل تا يك اندازه ابر هاي ضخيم و تاريك از آسما    

 . مردم افغانستان بر طرف گرديد
آن عده جواناني كه در سن جواني محبوس گرديده بودند و     

توانستند از چنگال مرگ نجات بيابند، همه به قيافة پيرمردان و بعضاً به 
همچنان زنان و دختران جوان خانواده . صورت نيمه جان رهائي يافتند

معمر چشم از جهان پوشيده ها همه پير و عليل گشته و زن هاي نسبتاً 
 . بودند
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به همين صورت دوشيزگان و پسران خورد سال خانواده ها كه با     
مبتأل شدن به امراض گوناگون از عنايت خداوند بزرگ، جان به سالمت 

 . بردند، همه به صورت جوانان رسيده از حبس رها گرديدند
يك گذشتة حكومت شاه محمود خان اول اين كه مظالم دورة تار    

خانوادة حكمران را ظاهراً يك اندازه جبران كرده باشد و دوم، بتواند نزد 
مردم افغانستان كريدت بهتر حاصل نمايد، در طرزالعمل خود چنين 
وانمود كرد كه وي مي خواهد اجرأت او به حيث صدراعظم بعد از اين 

ة أمور، در افغانستان بر پايه هاي ديموكراسي استوار باشد و در هر رشت
 . از شيوه هاي ديموكراتيك كار گرفته شود

در هر حال، شماري از جوانان روشنفكر و آگاه كشور با جمعي از     
جنبش دوم مشروطه خواهان دست به هم داده، از اين تحول سياسي 
كه گفته مي شد شاه بعد از عزل محمد هاشم و آوردن شاه محمود 

لكت را به دست خود مي گيرد، خان روي صحنه، قدرت اداره و كار مم
استفاده كرده، علَم جنبش مشروطه خواهي سوم را بلند نمودند، داخل 
ميدان سياست شدند و با قبول هرگونه برخورد هاي خشن دولت و ايثار 
به مبارزه پرداختند، جريده ها نشر كردند، احزابي را به ميان آوردند كه 

حوال مردم افغانستان مي هر يك نمايندگي از برمال ساختن حال و ا
 . كرد
اين قشر جديد روشنفكران وطبقة با احساس كشور، همين كه     

ديدند حكومت محمد هاشم خان با همه قساوت ها و مظالم آن، بعد از 
سيزده سال كه او افغانستان را به يك محبس و مسلخ تبديل كرده بود، 

كراسي باالخره خفه گرديد و شاه محمود خان يك حكومت ديمو
تمثيلي را آغاز كرد، با انزجاري كه از دورة استبدادي منحط نادر شاه و 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٤٢٤ 
 

صدارت محمد هاشم خان داشتند، با عزم رزمنده در انتخابات بلديه و 
شوراي ملي حصه گرفتند تا بتوانند صداي مردم را كه ناشي از مظالم 

 . دولت بود، به گوش جهانيان برسانند
اين رژيم استبداد و ارتجاع كه منجر به قتل در مبارزات سياسي ضد     

نادر شاه و برادرش محمد عزيز خان گرديد و سه نفر از اعضاي سفارت 
انگليس كشته شد، روشنفكران و استقالل طلبان آن زمان، همه قلع و 

ولي يك طبقة ديگري از جوانان مشروطه خواه و . قمع گرديدند
و در حالت رشد بودند تا كه روشنفكر درين مدت، مخفيانه جوانه زدند 

كوچكترين يك روزنة اميدواري به هر شكلي كه بود، برايشان ميسر 
 . گرديد، قد علم نمودند و چراغ اسالف شان را دوباره روشن نمودند

حزبي را به ) عيسوي 1947(خورشيدي  1326اين جوانان در سال     
سسين مهم آن علناً تشكيل نمودند كه رهبران و مؤ» ويش زلميان«نام 

 :در مركز، كابل و در واليات ننگرهار و قندهار ذوات آتي بودند
 

عبدالرؤف خان بينوا، گل پاچا خان الفت، فيض محمد خان انگار،     
نور محمد خان تره كي، غالم حسين خان صافي، محمد رسول خان 
پشتون، عبدالشكور خان رشاد، عبدالهادي خان توخي، محمد انور خان 

ي، قاضي بهرام خان، غالم جيالني خان، قاضي عبدالصمد خان، اچكزائ
فتح محمد خان ختگر، نور محمد خان قاضي خيل، محمد ابراهيم خان 
خواخوژي، محمد ناصر خان لعل پوري، صوفي ولي محمد خان، 
عبداالحد خان عارض، آقا محمد خان كرزي، محمد موسي خان شفيق، 

ن صافي، ارسالن خان سليمي، غالم محمد خان پوپل، محمد طاهر خا
نيك محمد خان پكتيايي، صديق اهللا خان رشتين، عبدالعزيز خان، 
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عبدالخالق خان واسعي، محمد علي خان، نور احمد شاكر خان، محمد 
رسول خان مسلم، محمد حسين خان، عبدالرزاق خان فراهي، محمد 

ر اهللا نور خان علم، مولوي عبيداهللا خان صافي، گلشاه خان صافي، ظهو
خان همدرد، محمد شريف خان قاضي، عبدالمنان خان دردمند، اقاي 

 . مليا، عبدالصمد خان ويسا، محمد علي بركي و چند نفر ديگر
منشي حزب در اوايل عبدالرؤف خان بينوا و در آواخر عبدالرزاق     

جريدة . مصارف حزب با اعانة اعضأ تمويل مي شد. خان فراهي بود
رگان نشراتي حزب بود كه صاحب امتياز آن فيض محمد اولين ا» انگار«

 . خان بود و منتشر مي شد
تأسيس و در ماه مارچ سال مذكور از طرف  1951اين جريده در مارچ (

 .)دولت حكمران توقيف شد
جانشين جريدة انگار گرديد كه از » ولس«بعد از آن جريدة به نام     

 . فت منتشر مي گرديدبه امتياز گل پاچا خان ال 1953تا  1951
با » ويش زلميان«عالوه بر آن عبدالرؤف خان بينوا كتابي به نام     

مقاالت يك عده اشخاص حزبي و غير حزبي، توسط رياست پشتو تولنه 
 . به نشر رسانيد

درين كتاب هم روشنفكران ملي و هم نمايندگان دولتي نوشته هاي 
 . فرستاده بودند

، عبدالحليم خان عاطفي، علي احمد خان مير محمد صديق فرهنگ    
در ) 1956-1952(  1335تا  1331از ) نعيمي و علي محمد خروش

فتح (سه نفر ديگر، از جمله محبوسين حزب وطن . محبس نگهداشت
بيشتر از ده ) محمد خان ميرزاد، سرور خان جويا و برات علي خان تاج

. زندان جان بداد سال در زندان بماندند و آقاي جويا در سال نهم در
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حاجي عبدالخالق خان، مير ( بعداً چهار نفر ديگر از اعضاي حزب وطن 
علي احمد خان شامل، محمد آصف خان آهنگ و نادر شاه خان 

 . در زندان به سر بردند) 1962-1957( 1341تا  1336از سال ) هاروني
اين چهار نفر بعد از حبس مؤسسين و هيئت عامل مركزي حزب     

محمد اسلم خان اخگر، (با سه نفر ديگر 1331در سال (وطن 
هيئت عامل ) شيرمحمد خان آسيابان و غالم حيدر خان پنجشيري

يك نفر ديگر از اعضاي حزب . موقتي را در كابل تشكيل كرده بودند
در سال نخستين حبس رها گرديده ) محمد طاهر خان غزنوي(وطن 

رسماً امر انحالل  1335ل بود، بعداً محمد داؤد خان صدراعظم در سا
 . حزب وطن را صادر كرد

وقتي دولت حكمران از اهداف و مرامنامة اين حزب آگاهي كامل     
پيدا كرد، به منظور تضعيف و جلوگيري از پيشرفت بيشتر آن، حزبي را 

عيسوي تشكيل نمود كه  1950در سال » ديموكرات ملي«به نام 
 . اساساً يك حزب دولتي بود

حزب مستقيماً به اجازة كتبي ظاهر شاه، از طرف سردار محمد  اين    
داؤد خان وزير حربيه، عبدالمجيد خان زابلي وزير اقتصاد، فيض محمد 
خان ذكريا وزير معارف و علي محمد خان بدخشاني معاون صدراعظم 

 .بنيانگذاري شد
اعضاي اين حزب كه ديموكراسي را تمثيل مي كرد، يك عده     

حمد زائي، جنراالن اردو، تجار بزرگ، و عدة از وزرأ و سرداران م
 . مأمورين عالي رتبه و اخيراً چند نفر روشنفكر سازش كار بودند

جدي  16ولي جوانان روشنفكر و با احساس واقعي ديگري در     
در شهر كابل حزب وطن را تأسيس ) عيسوي 1950(خورشيدي  1329
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حزاب هنوز وجود نداشت، طبق از آنجا كه قانون ا. و تشكيل نمودند
تعامل وقت، تقاضا نامة حزب توأم با مرامنامه بصورت تحريري مستقيماً 
به حضور شاه تقديم گرديد، زيرا شخص صدراعظم در آن زمان خارج از 

 . كشور بود
 :مؤسسين اين حزب، شخصيت هاي ذيل بودند

 

ق خان مير غالم محمد خان غبار، سرور خان جويا، مير محمد صدي    
فرهنگ، فتح محمد خان ميرزاد، نورالحق خان هيرمند، برات علي خان 

 . تاج و عبدالحي خان عزيز
 

 1330جريدة وطن ارگان نشراتي اين حزب بود كه در سال     
تأسيس گرديد و صاحب امتياز آن مير ) ميالدي 1951(خورشيدي 

گرديد و اين جريده به صورت هفته وار نشر مي . غالم محمد غبار بود
مدير مسئول آن در اول علي محمد خان خروش و بعداً مير محمد 

 . صديق خان فرهنگ بود
خورشيدي  1330مگر دولت جريدة وطن را در زمستان سال     

 . توقيف نمود) ميالدي 1952(
هيئت عامل مركزي حزب به ده نفري كه اسماي شان به تدريج     

 :تفصيل داده مي شود، ميرسيد
 

ر غالم محمد خان غبار، مير محمد صديق خان فرهنگ، برات مي    
علي خان تاج، عبدالحي خان عزيز، محمد اكبر خان پامير، علي احمد 
خان نعيمي، حاجي عبدالخالق خان، عبدالحليم خان عاطفي، مير علي 

 . احمد خان شامل، و علي محمد خان خروش
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به حيث رئيس و مير غالم محمد خان غبار از طرف هيئت عامل،     

 . منشي عمومي حزب انتخاب گرديد
صندوق دار برات علي خان تاج و نمايندگان حزبي چهار نفر در     

مير غالم محمد خان غبار، سيد محمد دهقان، سخي : ( شوراي ملي 
و چند نفر ديگر مثل ) امين خان دوشي و محمد طاهر خان غزنوي

حمد خان آسيابان، مير سرور خان جويا، محمد آصف خان آهنگ، شيرم
محمد صديق خان فرهنگ، برات علي خان تاج و محمد حسين خان 

 .نهضت، در انجمن بلدية انتخابي كابل شامل بودند
 :مرحوم غبار ميگويد

 

اعضأ و طرفداران حزب در مركز و واليات كشور در بين قشر هاي «     
در هر حال . مختلفة مردم و مخصوصاً در بين روشنفكران روز افزون بود

مبارزات سياسي حزب وطن در ساحه هاي مختلف طور سيستماتيك 
. ادامه يافت و به هيچ تهديد حكومت، از موقف خود فروتر نمي آمد

اينست كه دولت روز به روز به او بر آشفته تر مي گرديد و سازمان 
 . تبليغاتي او در شدت حمالت خويش بر سر حزب وطن مي افزود

رياست مطبوعات پيهم جريدة وطن را جريمه مي نمود  از آن جمله    
 . تا باالخره به توقيف جريده اقدام كرد

جريدة حزب توقيف گرديد و چهارده نفر هيئت فعال حزب را دولت     
ازين جمله . يك بار و چهار نفر اعضاي آن را بار ديگر به زندان انداخت

خان، داكتر غالم فاروق داكتر ابوبكر خان، داكتر عبدالقيوم (پنج نفر، 
-1331را از سال ) خان، عبدالحي خان عزيز و سلطان احمد خان
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مير غالم محمد غبار،  ( و پنج نفر ديگر، ) ميالدي 1952-1953( 1332
مير محمد صديق فرهنگ، عبدالحليم خان عاطفي، علي احمد خان 

خورشيدي   1335-1331از سال ) نعيمي، ولي محمد خان خروش
ميالدي در محبس نگهداشته شدند و سه نفر  1956-1952برابر به 

فتح محمد خان ميرزاد، سرور (ديگر از جمله محبوسين حزب وطن 
و .  بيشتر از ده سال در زندان بماندند) خان جويا و برات علي خان

بعداً چهار نفر ديگر . آقاي جويا در سال نهم حبس، در زندان جان بداد
دالخالق خان، مير علي احمد خان حاجي عب(از اعضاي حزب وطن 

 1341-1336از ) شامل، محمد آصف آهنگ و نادرشاه خان هاروني
محمد اسلم خان اخگر، شير محمد خان (خورشيدي و سه نفر ديگر، 

هيئت عامل موقتي حزب وطن ) آسيابان و غالم حيدر خان پنجشيري
 . را در كابل تشكيل كرده بودند

زب وطن، محمد طاهر خان غزنوي، در يك نفر از اعضاي موقتي ح    
بعداً محمد داؤد صدراعظم در . سال نخستين حبس رها گرديده بود

 . خورشيدي رسماً امر انحالل حزب وطن را صادر كرد 1335سال 
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 چند تن از اعضاي مشروطيت سوم

 

 
 

 دكتور عبدالرحمن محمودي -1
 مؤسس و رئيس حزب خلق

 شجاعت يا آزاده اي در بلنداي معرفت و
 

دكتور عبدالرحمن محمودي از اوالدة مال محمد معروف است كه     
 . مسجد گذر وي تا امروز در كابل شهرت دارد

وي دوران تعليم را با آن كه با مشكالت زياد اقتصادي گرفتار بود،     
موفقانه به پايان رسانيد، علوم عربي را طور معمول در مدارس محلي 

غ التحصيالن دوره هاي اولية فاكولتة طب مي فراگرفت و يكي از فار
 . باشد
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هنگامي كه جهت تداوي و معالجة ماللت و مريضي كه عايد حالش     
گرديده بود، به كشور تركيه سفر داشت، يك كلية خود را در اثر يك 

در آن وقت از اوضاع ناگوار سياسي . عمل جراحي از دست داد
ر افغانستان كه در همان نزديكي افغانستان و عدم مراعات حقوق بشر د

ها به عضويت آن پذيرفته شده بود، رساله اي نوشت و آن را به سازمان 
 . ملل متحد ارسال كرد

از دكتوراني بود . پس از مراجعت به وطن، به أمور طبابت پرداخت    
كه داوطلبانه براي مبارزه با اوباي شهر اندراب و دو نواحي آن پرداخت 

بدبختي مصابين ترياك برخورد و مدتهاي طوالني به  و در آنجا با
 .معالجة فزيكي و روحي مصابين مشغول شد

در آن شهر پس . پس از مراجعت به كابل، وي را به هرات فرستادند    
از فعاليت هاي زياد طبي و زد و كند ها با مأمورين مربوطه، نسبت به 

سر طبيب آنجا به  عدم مراعات أمور وظيفوي و سؤ استفاده ها از طرف
مناطق دور دست هرات فرستاده شد و در آن مناطق به غورات هم سفر 
ها كرده، بدبختي هاي طبي و مشكالت زندگي مردم و محروميت ها را 
به چشم سر مشاهده كرده، كتابي را در زمينه نوشت كه در بحث 

 . آثارش از آن صحبت مي شود
به حيث رئيس حفظ الصحه  پس از مراجعت از شهر هرات به كابل،    

مقرر گرديد ولي چون پيشنهاد ها و راه هاي اصالحي وي بروي كاغذ 
مي ماند و عملي نمي گرديد، و براي آنها تخصيصيه و بودجه داده نمي 
شد، از كار رسمي صرف نظر كرده به طبابت شخصي و خصوصي 

 . پرداخت و پس از آن در أمور رسمي كار نكرد
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م سيستم خاص خودش را داشت كه در ساحة عقلي در أمور طبي ه    
 . و عصبي به كار مي برد و به موفقيت خاص درين رشته نايل آمده بود

محمودي با احساس پاكي كه نسبت به مردم و ميهن داشت، نمي     
توانست آنچه در مملكت مي گذرد، آنها را ناديده بيانگارد، بنأ در صحنة 

 . سياست قدم گذاشت
ويش زلميان جمع و تدوين ميگشت، ) مجلة(كه كتاب  موقعي    

 . مضمون مبسوطي در آن كتاب به نشر رسانيد
در آن زمان كه فيض محمد خان ذكريا بار دوم به وزارت معارف     

رسيد، از صدراعظم و اعضاي كابينه دعوت كرد تا در سينماي كابل، 
لبي را كه براي شنيدن كنفرانس وي تشريف بياورند و هم يك فلم جا

 . نو به كابل رسيده بود، تماشا فرمايند
هنگام كنفرانس، محمودي خطابة در انتقاد از دولت و سيستم اداري     

ايراد كرد كه مجلس بر هم خورد و فلم تماشا نشد و داكتر محمودي 
مي ) مهماني در قصر صدارت(براي دو هفته زنداني گرديد كه وي آن را 

 .خواند
ات با روشنفكران و آزادي خواهان قندهار و مشرقي، به براي مذاكر    

آن دو واليت مسافرت كرده، با همه آزادي خواهان و روشنفكران 
 . مذاكره و تبادل نظر داشت

. پس از مراجعت به كابل، در فكر كانديد شدن به شوراي ملي افتيد    
بر عالوة صحبت هاي خصوصي در محاضر عام روشن نگره ها و جوانان 
و مساجد خطابه ها داد كه روز تا روز محبوبيت و عالقة مردم را نسبت 

 . به وي بيشتر و بيشتر مي نمود
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آقاي دكتور حسين بهروز كه در قسمت اين بيوگرافي به صورت     
 : بسيار صادقانه زحمت كشيده و حقايق را بر مأل ساخته است، ميگويد

 

خانة عمومي باالي منبر دكتور عبدالرحمن محمودي باري در تكيه     
را » سياست«رفت و اين حقير براي اولين بار تعريف واقعي و كالسيك 

السياست سوق ": از زبان داكتر محمودي در آنجا شنيدم كه گفت
يعني سياست رهنمائي و سوق  ".الخلق علي المسائل دينهم و دنيائهم

عني و سياست به م. داد مردم است به كار هاي ديني و دنيايي شان
 . فريب و نيرنگ و بازي دادن را تقبيح كرد

دكتور محمودي به زبانهاي عربي، تركي و انگليسي مهارت و     
دسترسي كافي داشت و از ادبيات هر سه زبان، بدون اشكال استفاده و 

در هنگام انتخابات دورة هفت شوراي ملي، محمد گل . افاده مي كرد
نادر و صدراعظم هاشم خان، وزير خان مهمند يك تن از كارگزاران دور 

داخلة آنها كه در زمان شاه محمود خان از كرسي هاي بزرگ اداري 
مملكت، مانند وزارت داخله، رياست تنظيميه و عضؤ رياست اعيان 
پائين افتاده بود، مي خواست براي شوراي ملي خود را از كابل كانديد 

 . نمايد
ي در زمينه صورت گرفت، در مذاكرة كه بين او و داكتر محمود    

هنوز زنده اند مردمي كه : داكتر فقيد به صراحت به وي حالي كرد
شاهد برخورد هاي قومي و تبعيضي وي بودند و او كه با ذهنيت عظمت 
طلبانة خويش، جز از بدبختي براي اقشار مختلف جامعه چيز ديگري به 

ننموده،  ارمغان نياورده و جز كشتار بي حد مردم شمال، كار ديگري
چطور جرأت ميكند خود را از كابل كانديد نمايد؟ به كدام حق و حقوق 
مي تواند خود را كابلي به حساب بياورد؟ اگر اميدوار است كه به زور 
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دولت خود را مانند گذشته به كرسي وكالت هم نصب نمايد، اين 
موضوع را در صورتي كه قوم مهمند قبول فرمايند، مي تواند از مهمند 

 !ملي كند، نه از كابلع
. پس از موفقيت در انتخابات كابل، مبارزه در شوراي ملي آغاز يافت    

درين مبارزة پيگير با دولتيان، چند بار هم مورد حملة مرتجعين قرار 
 . گرفت و چاقو كشي ها به ميان آمد

در آن دوره، مبارزه عليه خريداري غله از طبقة زراعت پيشه و     
نرخ كاه ماش و فروش آن بر مردم شهري چند بار گرانتر، روستائي به 

عليه بيگار، آزادي قلم، زبان، اعتقادات، قانون مطبوعات، قانون انتخابات، 
قانون احزاب و شمول رسمي آن در حكومت، بازرسي بودجه دولت 
مخصوصاً وزارت دربار، تفتيش وادي هيرمند و باالخره تعويض قانون 

كه اكثر آنها يا از طرف مخالفين در رأي اساسي صورت مي گرفت 
گيري رد مي شد و يا اين كه از طرف رئيس شورا كه با كمال تأسف 
بايد از آن آوري كنيم،  از طرف آقاي عبدالهادي خان داوي شخصيت 

 . نامدار و مبارز دوران امان اهللا خان، در آجندا شامل ساخته نمي شد
م از طرف شورا پاس نشده بود، با اين كه قانون مطبوعات هنوز ه    

شهره و آوازة اين . را به چاپ رسانيد» نداي خلق«محمودي نشرية 
نشريه به حدي بود كه در اندك فرصت تمام شماره هاي آن به فروش 

با آن كه به تعداد نسخه هاي آن پيوسته افزوده مي شد، ولي . ميرسيد
 .به زودي همة آن شماره ها به فروش رسيد

اجازة رسمي نداشت، مرام نامة آن را ) خلق(كه هنوز حزب  موقعي    
محمودي بال تأمل مرام نامة آن را در . دزديدند و به دست دولت دادند

به چاپ رسانيد و در خواست رسمي آن را به دولت سپرد ) نداي خلق(
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نداي (با آنهم . تا احساس نشود كه اين حزب محرمانه و زيرزميني است
د و حزب خلق را كه داشت به وجود مي آمد، در مصادره گردي) خلق

 .نطفه از بين بردند
كه نظر به شخصيت محمودي و تأثير و شهرت ) حزب خلق(    

محبوبيت عام داشت و در افغانستان بر سر زبان » نداي خلق«همگاني 
براي جلب مردم، اين نام را بر حزب خود » تره كي«ها بود، بعد ها 

 . گذاشت
هرگونه امكانات استفاده مي كرد تا از اوضاع ناگوار  محمودي از    

افغانستان، مجامع بين المللي را آگاه بسازد و از آزادي هاي قانوني 
مختلفي كه در حقوق بشر تثبيت گرديده است و در افغانستان وجود 
ندارد، از راه حقوقي بر دولت فشار وارد آيد  تا آن آزادي ها و قوانين را 

 . االجرأ بدارد بپذيرد و مرعي
و ادبيات  تاريخموقعي كه استاد سعيد نفيسي براي كنفرانس هاي     

در كابل تشريف داشت و ضمناً نمايندگي جوانان جهان بدوش ايشان 
داكتر محمودي رسالة . بود، كارت هاي آن مجمع را با خود آورده بود

 مفصلي در زمنية جوانان و محصلين افغانستان كه از همه حقوق و
 . آزادي ها محروم استند، نوشته و به سعيد نفيسي داد

 : آقاي بهروز مي گويد    
 

در چند مجلسي كه ما باز هم در منزل رحماني صورت داديم و عدة     
از محصلين پوهنتون در آنجا اشتراك كردند، كارت عضويت جوانان 
جهان را امضأ كرديم و هم مقدار پولي را كه داكتر محمودي و ما 
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محصالن جمع آوري كرده بوديم، همدست استاد سعيد نفيسي به 
 . انجمن جوانان جهان ارسال گرديد

سهم داكتر محمودي در به وجود آوردن اتحادية محصلين، بزرگ     
در كنفرانس هاي آن شخصاً اشتراك كرده و سخنراني ها مي نمود . بود

 . و پيوسته با محصلين و جوانان در تماس بود
 

 
 
 
پس از پايان يافتن دورة هفت شورا، مقدمات انتخابات دورة هشت     

عكس هاي محمودي و غبار در بازار پخش گرديده . سر به راه مي شد
بود و اسم هردوي شان سر زبان ها بود و اهالي كابل يقين كامل 
داشتند كه دو نفر وكيل آنها محمودي و غبار بدون كدام مشكل 

ويژة دولت درين زمينه كامالً به شكل ديگر انتخاب گردند ولي پالن 
 . بود

 داكتر محمودي با يارانش
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درين احوال شماري از زندانيان سياسي كه ظاهراً يا واقعاً با دولت     
هم كالم شده بودند، پس از يك سال از زندان رها شدند، اما مير غالم 
محمد غبار و ساير اعضاي حزب وطن و داكتر رحيم محمودي سال 

يگانه كسي كه تا پايان زندگي . ري كردندهاي ديگر را هم به حبس سپ
در حبس ماند، داكتر عبدالرحمن محمودي بود كه پس از رهائي، 

 . بيشتر از يك هفته در خانه نماند و در شفاخانة علي آباد وفات كرد
دوران حبس محمودي در باغ مهمان خانه گذشت كه قبالً محبس     

 . زنانه بود
، ظاهر شاه، عبدالحكيم خان والي پس از رهائي ساير محبوسين    

كابل، دين محمد خان دالور قوماندان امنيه و معاون وزارت دربار را نزد 
داكتر محمودي فرستاده، پيغام كرد كه پست وزارت صحيه براي او 
تفويض مي گردد، بايد درخواستي بنويسد تا اعليحضرت آن را صحه 

ة وي براي چوكي و محمودي در جواب اظهار كرد كه مبارز. بگذارد
 . مقام نبوده و نخواهد بود و هيچ گونه درخواستي در زمينه نمي نويسد

هيأت دوباره از نزد شاه آمده پرسيد كه اعليحضرت عالقه دارد بداند     
 كه داكتر محمودي چه مي خواهد؟

داكتر محمودي در جواب گفت كه سيستم مطلق العناني به     
و دموكراسي حقيقي، نه دروغي، در مشروطيت وقتي تبديل گردد 

مملكت پياده شود، بالفاصله وزارت خارجه و داخله به شخصيت هاي 
شاه در رأس همه، به حيث سمبول ملي قرار . غير خانداني سپرده شود

داشته باشد، قانون اساسي تجديد گردد و باقي ماندة زنداني هاي باشة 
 . دوران هاشم خان بال استثنأ آزاد گردند
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پس از اين جواب، محمودي و محل حبس وي از نظر ها پوشيده     
 . ماند و مدت ها معلوم نبود كه در كجا مي باشد

بعد از تجسس و جستجوي زياد معلوم شد كه در محبس دهمزنگ     
كوته قفلي بوده و وضع صحي وي خيلي ناگوار است و به مريض خانة 

 . محبس انتقال داده شده است
 : ز مي گويدآقاي بهرو    

 

به هزار مشكل و به كمك محمد حسين طالب قندهاري كه در آن     
وقت عهدة رياست تفتيش محبس را داشت، موفق شدم براي چند 
دقيقة محدود خدمت داكتر صاحب محمودي برسم و به دست بوسي 

 . شان نايل آيم
حين باال رفتن به طبقة دوم مريض خانه كه داكتر صاحب محمودي     
آنجا بود، در راه زينه محمود الحسن پسر يعقوب حسن خان را كه  در

در فاكولتة ادبيات محصل بود و بار ثاني سال هاي پيش به حبس 
كشانيده شدند، مالقي گرديدم كه پته هاي زينه و سقف ها را تنظيف 
مي كرد، ولي از آنجا كه ژاندارم و محافظ در جوار وي پهره بود، موفق 

 .به احوال پرسي هم موفق نگرديدمبه صحبت نه كه 
يعقوب حسن خان يكي از محققين و دانشمنداني بود كه آثار     

تحقيقاتي وي در مجلة كابل، ارگان انجمن ادبي مرتب به نشر مي 
هنوز . سال هاي طوالني را در زمان هاشم خان به حبس گذرانيد. رسيد

اي خانوادة خود چند سالي را سپري نكرده بود كه باز هم با تمام اعض
 . محبوس گرديد
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. داكتر محمودي در زمان صدارت داؤد خان، مدت ها در حبس ماند    
موقعي كه اميد بهبودي براي صحتمندي وي باقي نماند، از حبس 

در آن موقع من با دوستان و شاگردان به سواري بايسكل، . رهائي يافت
بر را شنيديم، حيني كه اين خ. براي ميله به چرخ لوگر رفته بوديم

بالوقفه به طرف كابل حركت كرديم و راساً به منزل داكتر صاحب 
هنگام ديدن من مي . داكتر در بستر بي حال و ضعيف افتاده بود. رفتيم

وي بغل . خواست نيم خيز شود، من دويده، دست هاي شان را بوسيدم
را  يازده سال زحمتي: را باز كرد و مرا در آغوش كشيد و بال تأمل گفت

كه متحمل شده يي، چطور مي شود جبيره كرد؟ من از خجالت سرخ 
 . شدم و حرف در دهنم خشك شد

در وقت وفات، محمودي امر أكيد داد كه به جز از خويشاوندان، در     
 . مراسم تكفين كسي ديگري اشتراك نورزد

باز هم تعداد زيادي از مردمان در تشييع جنازه اشتراك كردند و با     
مان اشك آلود و دل پر خون، وي را در شهداي صالحين به خاك چش

 . سپرديم و جسماً براي ابد با وي توديع كرديم
 :آقاي بهروز مي افزايد    

 

چند بيتي كه در آن وقت سروده شده است، گرچه لياقت شأن آن     
شخصيت بزرگ و نامدار را ندارد، باز هم از روح پر فتوح شان پوزش 

 :ن را درج مي نمايمطلبيده و آ
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 زندگي را رمــز نيكي، خدمت خلق است و بس
 اي خوش آنمردي كه سر در راه مردم داد و رفت
 پايمــــــــردي مظهــــــر آزادگان با وفاست
 استقامت در نهاد شيـر مـــــــردان زاد و رفت
 صاحب مسلك ندارد ترس از بنــــــــد و غالل

 ايستاد و رفت دست همت بر كمر، تاوقت مرگ
 نشة پيــــــــــــكار آزادي ز سر بيرون نكرد
 آن كه در راه عقيــدت جان خود بنهاد و رفت
 در طـــــــريق زندگي، درس مساواتش سبق
 در صف رزم آوري، بشكست استبـــداد و رفت
 ســر به راه خلق دادي، بي دريغ و بي فسوس
 باب جانبازي بر نسل جـــــوان بگشاد و رفت
 در عزاي مرگ او مام وطن شد تيـــــره روز

 !محمودي ما شد كشته از بيداد و رفت: گفت
 

فاتحة دكتور مرحوم و فقيد، سه روز در شاه دو شمشيره صورت     
در يكي از روز هاي فاتحه، شاه ولي خان عم پادشاه تشريف . گرفت
ل محمد موالناي مرحوم، خا. من في البداهه اين رباعي را نوشتم. آورد

خسته كه پهلوي من نشسته بود، كاغذ را گرفت ولي اجازة خواندن را 
 .برايش ندادند

 
 :رباعي مذكور چنين است
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 ارباب ريا پــــر تك و تاز آمده است
 محمــــودي ما را به نياز آمده است
 ابليس نگــــر كه اهل نيرنگ و فريب
 خود كشتة خود را به نماز آمده است

 

كه در دوران جواني و احساسات و درك از دست دادن و  واضح است    
فقدان ابدي محترم ترين و محبوب ترين انسان، شخص را به هر نوع 
. عمل دور از معقوليت وا ميدارد و به عواقب وخيم آن فكر نمي كند

ولي يقين است كه نتيجة اين فعل ناسنجيده، نتايج خيلي ناگوار و 
 .ين ببار مي آوردناپسنديده را براي من و ساير

داكتر محمودي با تمام توانائي در طب و سياست، مقام اجتماعي اي     
كه در بين مردم داشت، شخصاً مرد شكسته نفس، عاري از خود 

 . خواهي، كبر و غرور بود
صراحت لهجه اش را سدي در پيش نبود و شهامت بيانش را مانعي     

گران از خورد و بزرگ، وي در شنيدن نظر معقول دي. سراغ نمي شد
بر همه اعتماد . تواضع سرشار نشان مي داد و در پذيرش آن مشتاق بود

 . كامل و يك رنگ داشت و يكي بر ديگري امتياز نمي گذاشت
در ديدن مريضان و رفتن به خانه هاي شان هيچگونه طمع و توقع و     

وري شرايط خاص نداشت و از ناپاكي و گل آلودگي و كثافت راه و د
 . منزل حرفي در بين نبود

مراجعين وي تنها مريض هاي عقلي و عصبي نبودند، هر مريض با     
هر شكايتي كه نزد وي مراجعه مي كرد، مي كوشيد به هر نوعي كه 

 .باشد با مريض و مريض دار كمك و استعانت برساند
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چون شهريان كابل از طرز پيش آمد محمودي در مورد غُربا و     
دان آگاه بودند، پولدار ها يا اين كه به وي مراجعه نمي كردند و ثروتمن

يا اين كه از اول مرحله قبول مي كردند هر مقداري كه فيس او باشد، 
داكتر از اول به آنها مي گفت . بپردازند و اكثر هم پيشكي مي پرداختند

كه اين پول و پرداخت اضافي براي جيب شخصي من نيست، اين همه 
مردم اين گفته . ي مردم نادار و بي بضاعت به مصرف مي رسدبراي تداو

و بعضي ها اضافي هم استعانت . ها را به چشم سر مشاهده مي كردند
 . مي ورزيدند

. شخصيت هاي بر سر كار دولتي زيادتر نزد وي تداوي مي آمدند    
وي داكتر فاميلي بسياري از فاميل هاي سرشناس و شناخته شده و 

 . بود كاردار دولت
وي براي مردم نادار يك تعداد بستر ها را تهيه كرده بود تا كساني     

كه از اطراف مي آمدند و جاي شب گذراني نداشتند، بستر مي داد و 
 . مريض هاي نادار را تا پايان تداوي شان در آن جاي گزين مي ساخت

 داكتر محمودي پيوسته از ادويه فروشي زين العابدين خان كه در    
چه وي براي مريضان نادار، . جوار معاينه خانة او قرار داشت، بدهكار بود

 . پول دواي شان را از حساب خود تأديه مي كرد
داكتر محمودي در خانة غالم احمد خان رحماني كه از روشنفكران      

و مبارزان دوران اعليحضرت امان اهللا خان پادشاه غازي بود و در روز 
ا پدر و تمام خانوادة خود به صفت گروگان سياسي هاي اول استقالل ب

به دست انگليس قرار داشت و در زمان نادر خان محكوم به مرگ 
 :گرديد و با خواندن اين رباعي حكيم خيام به نادر خان
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 ناكـــرده گناه درين جهان كيست، بگو؟
 وانكس كه گنه نكرده، چون زيست بگو؟

 دهي من بد كنم و تو بد مــــــــكافات
 پس فــــرق ميان من و تو چيست بگو؟

 

از قتل نجات يافت و به حبس دوام محكوم گرديد و تمام دورة نادر -
اين شاگرد فاكولتة ادبيات و . خان و هاشم خان را به زندان سپري كرد

فاكولتة حقوق، كورس اقتصاد سياسي داير كرد و خودش تدريس را 
 )»مؤلف«.مطلوب داكتر محمودي است. (دوام داد

وي در تنوير اذهان جوانان سعي فراوان به خرچ مي داد، منزل و     
معاينه خانة محمودي جايگاه جوانان، روشنفكران، آزادي خواهان و 
مشروطه طلبان بود و از هيچ نوع كمك معنوي و مادي مضايقه نمي 

 . كرد
خوب به ياد دارم كه پيش از انتخابات دورة هشت، نور محمد تره     

تره . كي نزد داكتر صاحب به خانه آمد و نان شام را باهم صرف كرديم
كي موقع چاي نوشيدن به داكتر صاحب گفت كه وقت رفتن براي 

: داكتر گفت. انتخابات است، بايد به وطن بروم و خود را كانديد نمايم
 :او در جواب گفت كه. موفقيت ترا مي خواهم

 

انند شهر كابل نيست كه يك روز انتخابات قريه و ده و اطراف م«    
در جاي ما . همه مي آيند و رأي مي دهند و وكيل انتخاب مي شود

چند روز قبل بايد با مردم مشوره و مذاكره گردد و به آنها چاي و نسوار 
تعارف گردد، نان و آبي خورانده شود و بعداً مردم براي رأي دادن حاضر 
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شما به . و نان و آب را ندارممي شوند، ولي من پول مصرف نسوار، چاي 
من چند هزار قرض بدهيد تا بعد از انتخابات من آنرا به تدريج مسترد 

 ». كنم
داكتر صاحب به امان اهللا برادر خود گفت، ببين چه مقدار پول در     

 . خانه است، براي تره كي صاحب بياور
كتر صاحب امان اهللا پس از چند دقيقه، چند هزار افغاني آورده به دا    

 . داد و او به تره كي عنايت فرمود، تره كي رخصت شد
چند روز بعد، طبق معمول در معاينه خانة داكتر صاحب محمودي     

در معاينه خانه هم مانند هميشه . بوديم كه سر و كلة تره كي پيدا شد
: داكتر صاحب از تره كي پرسيد. ازدحام و بير و بار مراجعين بود

 : ه قرار است؟ تره كي جواب دادموفقيت ها از چ
همين كه من زنده اينجا نزد شما رسيده و نشسته ام، بزرگترين «    

رأي دهندگان پس از چند روز خورد و نوش، يكي از . موفقيت است
ايشان به من گفت كه هرچه زود تر از اينجا برگردم و گر نه ديگر 

اهد شد، بهتر كانديد ها عليه تو دسيسه دارند كه موجب قتل تو خو
من جان خود را . است هر چه زودتر ازين جا خفيه به كابل برگردي

 ». نجات دادم و برگشتم
تو كه براي هوا خوري نرفته بودي، تو براي «: داكتر محمودي گفت    

مبارزه با حريفان رفته بودي، در مبارزه يا موفقيت و كاميابي است و يا 
در مرگ تو اقدامي داشتند، گرچه اگر آنها حقيقتاً . شكست و ناكامي

من يقين دارم كه چنين چيزي نبوده، باز هم مردي كه در ميدان 
و بهتر بود كه تو مانند . مبارزه در آمد، يا كشته مي شود يا مي كشد
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مردان در ميدان مبارزه كشته مي شدي نه اين كه نامردانه پشت 
 » .گرداندي و فرار را بر قرار ترجيح دادي

 

 : در جواب گفت تره كي
هر كس داكتر محمودي نيست، و هم هيچ كس داكتر محمودي «    

 ».شده نمي تواند
 

پس از چند روز كه انتخابات غير قانوني در كابل صورت گرفت و     
يك هفته بعد از محمودي، مير غالم محمد غبار و دسته اي از اعضاي 

تر محمودي چون خلق و وطن گرفتار شدند، مسلم است كه خانوادة داك
ساير محبوسين حزب خلق، تا اندازة از لحاظ مادي به مضيقه دچار 
گرديدند و امداد ناچيز حزب خلق براي خانوادة محبوسين كافي نبود و 

 . تره كي بدهكاري خود را ادأ نكرد
 1330سؤقصد براي محمودي در يكي از روز هاي تابستان     

ف عصر به معاينه خانه مي من كه عادتاً طر. خورشيدي صورت گرفت
اين بار ساعت دو بعد . بودم، داكتر اكثراً مرا به ديدن مريض ها مي برد

از ظهر كسي با نهايت اصرار و التجأ كه مريضش در حال مرگ است، 
. داكتر را راضي مي سازد كه با وي با موترش به كارتة شاه شهيد برود

اه شهيد حركت كند، بر در عرض راه راننده در حالي كه بايد به طرف ش
چرا به اين راه : داكتر از وي ميپرسد. خالف كول چمن را راه مي افتد

 مي راني؟
داكتر . وي به جواب مي گويد كه بعضي از دوستان را از راه مي گيرم    

موقعي كه موتر توقف مي كند و مهمان هاي . موضوع را درك مي كند
داكتر از دروازة ديگر خارج  ناخوانده مي خواهند به موتر داخل شوند،
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شده به طرف چمن از جوي جست مي بردارد و بروي سبزه هاي چمن 
 . مي اُفتد

جنايت كاران با كش و كوك و كتك زدن مي خواهند وي را دوباره     
داكتر با فرياد به جواناني كه در چمن مشغول فوتبال . به موتر ببرند

است و اين ها جنايت بودند حالي مي كند كه وي داكتر محمودي 
جوان ها با عجله به طرف داكتر صاحب مي دوند و . كاران هستند

آنها گادي كرايه كرده، داكتر . جنايت كاران با موتر فرار مي نمايند
 . صاحب را به خانه مشايعت مي نمايند

گفتند كه بر . من طبق معمول طرف عصر به معاينه خانه رفتم    
من با بايسكل به . و به خانه تشريف دارند داكتر سؤ قصد صورت گرفته

سر و چهره اش پانسمان . وي بر چپركت قرار داشت. خانة داكتر رفتم
يوسف آيينه و حميد مبارز خبر سؤ قصد و سرمقالة فرداي . شده بود

 .را از ديكته داكتر صاحب يادداشت مي كردند» نداي خلق«
ود كه داكتر را به بعد ها شنيده مي شد، پالن چنين طرح شده ب    

قتل برسانند و در سرحد پاكستان بياندازند و اشعار بدارند كه او به 
طرف پاكستان نزد دوست پارلماني خود عبدالحي حبيبي فرار مي كرد 

 . و به وسيلة مرزبانان به آنجا رسانيده مي شد
 : آقاي حسين بهروز عالوه مي كند كه

 

. و رنگارنگ وجود داشتدر مورد مرتكبين صحبت هاي مختلف     
يكي آن را به فيض محمد خان فرقه مشر نسبت دادند كه به هدايت 

كسي آن را به حسن شرق به امر . ظاهر شاه به اين كار پرداخته است
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سردار محمد داؤد ارتباط مي دهد، بعضي به عبدالمجيد خان زابلي و 
 . اشتندكلوپ ملي مربوط مي داند كه داؤد و زابلي در رأس آن قرار د

آنچه مسلم است در موضوع، اينست كه يكي، موتر از فيض محمد     
خان فرقه مشر بود و گويا كه موتر او را دزديده اند و وي در جستجوي 

و ديگر اين كه داكتر محمودي خار چشم دولت و . موتر خود بوده است
حكومت بود و با از بين رفتن و نابودي وي، همه شادمان و مسرور مي 

 . ند و گوش شان گويا آرام مي شدشد
داكتر محمودي آثار زيادي تأليف و تحقيق كرده و درين رشته نيز     

 . دست توانا داشت
وي بر كتاب شاهنامة فردوسي تحقيق مبسوطي كرده و كتابي به     
نوشت كه تمام صحنه هاي توصيف شدة آن ) شاهنامه و افغانستان(نام 

اين كتاب پس . ، بيان و توضيح نموده استرا در افغانستان سراغ كرده
از مرگ وي، با آن كه جايزة مطبوعاتي سال را گرفت، ولي چون نام 

در حالي كه به . داكتر محمودي بروي آن ثبت بود، به چاپ نرسيد
اساس قانون مطبوعات زمان، هر كتابي كه يكي از جوايز سه گانة 

 . به چاپ مي رسيد مطبوعات را مي گرفت، آن اثر به مصرف مطبوعات
كتاب ديگري در اقتصاد سياسي نوشت كه بيشتر از يك هزار صفحة     

تايپي را دارا بود و موقعي كه برادرش امان اهللا در انحصارات كار مي 
كتاب ديگري در بارة وضع صحي . كرد، آن را در چند نسخه تايپ نمود

م توجه وزارت هرات و غور و دور و نواح آن واليات و مردم دارد كه عد
صحيه، كمبود دوا، انواع امراض، مخصوصاً امراض ساري و دست بازي 
ها و سؤ استفادة موظفين صحي را توضيح كرده، راه اصالحات آن را 

 .نشان داده است
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اين كتاب كه به اسم اين حقير اهدأ و از محبس براي من ارسال     
ري، موزيم ها، كرده است كه اگر مانند هزاران اجناس و اشياي كلتو

كتابخانه ها و غيره به باد سرقت خودي ها و بيگانگان نرفته باشد، در 
 . كابل موجود خواهد بود و روزي به زيور چاپ آراسته خواهد شد

در بارة مرض وبا در اندراب و ترياك و ترياكي هاي آنجا كه در     
، راه مبارزه با آن داوطلبانه سهم جدي گرفته است، نيز كتابي نوشته

هاي مجادله و مبارزه با اين عمل را ارائه كرده است و چگونگي تداوي 
 . مصابين را بيان نموده است

كتاب مفصل علمي، نظري و عملي در مورد طب عقلي و عصبي     
نوشته، طرز العمل تداوي و راه هاي معالجات خود را كه چطور و با چه 

 .د تنظيم نموده استوسايل به موفقيت ها رسيده است، در هردو جل
وي در محبس، برنامة حزب خلق را تجديد كرده، نام حزب را     

تعيين نموده كه نسخه هاي آن نيز در دسترس بوده » گــُند مردم«
 . است
چنانچه ازين حزب در ترجيح بندي كه به همين عنوان بنده در     

ديده همان موقع ساخته بود، در دو بيت آن از آن چنين ياد آوري گر
 :است

 

 و ملت» گـُند مردم«قيام با همــي 
 رهايي آور ازين وضع نابسامان است

 

 :و يا



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٤٤٩ 
 

 شد» گــُند مردم«اميد خلق به صف هاي 
 بيا و پيروي زين حزب راهبـــــــر ميكن

 

 :اين ترجيح بند در چاربند است و يك بيت آن چنين مي باشد
 

 قلم شكسته، زبان بسته، ليك صفحة سياه
 حاكم و جــــور وزير و غفلت شاهز ظلم 

 

وي رسالة پر محتواي ديگري، حاوي عدم مراعات حقوق بشر در     
هنگامي كه نيكسن . افغانستان، در محبس نوشته و بيرون فرستادند

ماگه (معاون رئيس جمهور امريكا به افغانستان دعوت بود، مادر 
ر مي كرد، اين كه در نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل كا) رحماني

 . نبشته را در شب مهماني نيكسن در آن سازمان، به وي رسانيد
يقيناً مقاله ها، مضامين و سرمقاله هاي شان در نداي خلق، انگار،     

وطن، ولس و جرايد و روزنامه هاي دولتي انيس و اصالح عليحده و 
جداگانه مي باشد و با پشت كاري كه در داكتر محمودي فقيد سراغ 

ي شد، مسلم است كه آثار و كتاب هاي ديگري داشته اند كه بنده از م
 . آن ها اطالعي ندارد

يك روز با ماگه جان رحماني جر و بحث داشتند كه نمي توانم     
پيشتر از ساعت يك شب استراحت كنم، چرا كه ترجمة كتاب وقت 

معلوم است موصوف گذشته از تأليفات و . زياد ايجاب مي كند
 .ت، آثار و ترجمه هاي زيادي هم داشته اندتحقيقا
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 مير غالم محمد غبار-2
 

مير غالم محمد غبار، پسر ميرزا مير محبوب خان و متولد سال     
تحصيالتش . ميالدي است 1898خورشيدي برابر با سال  1276

، ادب، فلسفه و تاريخخصوصي و مطالعاتش بيشتر در رشته هاي 
 . ده استاجتماعيات و امثال آن بو

ايام شبابش مصادف با زماني بود كه در افغانستان مقدمات يك     
در كابل جريدة منتشر، . تحول اجتماعي آهسته آهسته پديدار مي شد

كتابخانه هاي شخصي موجود و حلقه هاي مرئي و غير مرئي 
متعاقباً در كشور يك انقالب سياسي و . روشنفكري متشكل مي گرديد

دة پديدار و در نتيجه افغانستان در جنگ سوم با تحول اجتماعي جهن
 . دولت انگليس فاتح گرديد
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اين حادثه ها موجد فضاي مساعدي براي جنبش هاي اجتماعي     
گرچه يك دورة مستعجلي بود كه از ده سال . نسل جوان مملكت شد

در طي اين حوادث، غبار اشتغال به مشاغل ذيل . بيشتر عمر نداشت
  :داشت

 
 :ة امانيهدر دور

 

 1299تا  1298از زمستان » ستارة افغان«مديريت جريدة هفته وار -1
اين جريده در دوصفحه با ). ميالدي 1920تا  1919(خورشيدي 

مضامين انتقادي و اصالحي در مطبعة سنگي جبل السراج و باز در 
 . چاپ و نشر مي شد) واليت پروان(چاريكار 

 

 1300الي  1299عموميه رياست يكي از شعب وزارت امنية -2
 )ميالدي 1921 -1920(خورشيدي 

 

 1921(خورشيدي  1300عضويت هيئت تنظيمة واليت هرات -3
 )ميالدي

 

معاونيت تصدي شركت امانيه و نمايندگي تجارتي تصدي در  -4
 )ميالدي 1924(خورشيدي  1303نمايشگاه مسكو 

 

 1926( خورشيدي 1305كاتب وزارت مختاري افغانستان در پاريس -5
 )ميالدي

 

 1927(خورشيدي  1306مديريت گمركات واليت قطغن و بدخشان -6
 )ميالدي
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خورشيدي  1307وكالت انتخابي شهريان كابل در لويه جرگة لغمان -7
 )ميالدي 1928(

 
 :در دورة حكمروايي خانوادة نادرشاه

 

خورشيدي  1309سركتابت وزارت مختاري افغانستان در برلين -8
 ) يميالد 1930(

گفته مي شود كه مرحوم غبار از اين وظيفه استعفأ كرده و به     
افغانستان بر گشت تا در مبارزه بر ضد استبداد نادر شاه مستقيماً 

 . دخيل گردد
 

 1932-1931(خورشيدي  1311-1310عضويت انجمن ادبي كابل -9
 )ميالدي

 

 1935-1933(خورشيدي  1314الي  1312محبوس سياسي -10
علت حبس تروري بود كه توسط محمد عظيم خان در سفارت  )ميالدي

 . انگليس صورت گرفت
 

خورشيدي  1321-1314تبعيد سياسي در واليت فراه و قندهار -11
 )ميالدي 1942 -1935(
 

-1943(خورشيدي  1327 -1322در كابل  تاريخعضويت انجمن -12
 )ميالدي 1948
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 -1328تم شوراي ملي نمايندة انتخابي شهريان كابل در دورة هف-13
 )ميالدي 1951-1949(خورشيدي  1330

 

مؤسس و منشي حزب وطن و مؤسس و صاحب امتياز جريدة وطن -14
 )ميالدي 1952-1951(خورشيدي  1330 -1329ارگان حزب 

جريدة وطن كه در چهار صفحه با روش انتقادي در مطبعة ملي     
از ) ميالدي 1951(خورشيدي  1330چاپ گستتنر مي شد، در سال 

از ) ميالدي 1952( 1331طرف حكومت توقيف و حزب وطن در سال 
خورشيدي  1335طرف حكومت ممنوع شناخته شده و بعداً در سال 

 . انحالل آن از طرف حكومت رسماً اعالم گرديد) ميالدي 1956(
 

 1956 -1952( خورشيدي  1335تا  1331محبوس سياسي -15
 رة انتخابي با يكي از رفقاي حزبيبه نام رهبري يك مظاه) ميالدي

 

مدت بيست ) ميالدي 1978 -1956(خورشيدي  16-1335-1356
سال ديگر غبار، مبارز آزادي خواه و وطنپرست، روزنامه نگار، نويسنده و 
مؤرخ، در اثر مراقبت و فشار خانوادة حكمران مجبور شده بود كه در 

. ا تأليف باشدمنزل خويش مشغول فعاليت هاي سياسي، مطالعه و ي
 . را نوشت» تاريخافغانستان در مسير «غبار در همين سالها كتاب 

 

در طول اين مدت، دولت به هر وسيلة كه مي شد از نشر جريده،     
 . مقاله و يا كتاب از طرف غبار ممانعت مي كرد

را » تاريخافغانستان در مسير «حكومت در همين دوره، جلد اول     
ين از انتخاب شدن غبار در شورا و در دورة دوم توقيف كرد و همچن

 . جلوگيري كرد) ديموكراسي دولتي(
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فبروري  5(خورشيدي  1356دلو  16 تاريخسر انجام، غبار به     
در يكي از شفاخانه هاي شهر برلين كه مشاراليه جهت ) ميالدي 1978

ط معالجة مريضي معده به آنجا رفته بود، و صرف چند ماه قبل از سقو
دورة خانوادة حكمران، جهان فاني را بدرود گفت و به رحمت ايزدي 

 . پيوست
 . روح آن مرد گران سنگ مبارز شاد و ياد شان جاويدان باد

 
 :آثار و تأليفات غبار

 

 :صفحه 840در » تاريخافغانستان در مسير «جلد اول -1 
اين كتاب از طرف دولت وقت قبل از نشر در مرحلة اول توقيف     

» تاريخافغانستان در مسير «گرديد كه شرح مفصل آن را در جلد دوم 
 . خوانده مي توانيد

 » تاريخافغانستان در مسير «جلد دوم -2
 صفحه  190آن، در  تاريخافغانستان و نگاهي به -3
 صفحه  95افغانستان در هندوستان، در -4
 صفحه 68چة مختصر افغانستان، در تاريخ-5
 صفحه 352ابا، در در احمد شاه ب تاريخ-6
 صفحه 300رسالة خراسان، در تقريباً -7
 صفحه 58رسالة اُمراي محلي افغانستان در -8
 صفحه 112ظهور اسالم و نفوذ اسالم در افغانستان در  تاريخ-9

صفحه به اتفاق دوست محمد خان معلم  226قرون اولي در  تاريخ-10
 تاريخ
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 صفحه 283در » افغانستان به يك نظر«كتاب -11
 ادبيات دورة محمدزائي -12
ي، اجتماعي و سياسي و تراجم حال تاريخيك سلسله مقاالت -13

ي افغانستان و تاريخمشاهير افغانستان و معرفي يك عده كتُب خطي 
 غيره موضوعات در مجالت، روزنامه هاي كابل و دايره المعارف 

 »ستارة افغان«جريدة هفته وار -14
 »وطن«جريدة هفته وار -15
نسخة (ي تا قرن بيستم، تاريخادبيات افغانستان از آغاز دورة  تاريخ-16

 )خطي غبار
 )نسخة خطي غبار(يادداشت هاي زندگاني غبار -17

 

گفته مي شود كه اكثر آثار غبار در قيد پاشنه هاي آهنين دوره هاي    
استبدادي نوشته شده بود، لهذا سانسور كنندگان دولت در آنها 

 . رد كرده اندتحريفاتي وا
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 محمد آصف آهنگ-3
 

جناب محمد آصف آهنگ فرزند شهيد و مرحوم محمد مهدي خان     
محمد مهدي خان كه يك . منشي اعليحضرت امان اهللا خان مي باشد

تن از مشروطه خواهان دورة دوم بود و نادر خان او را پس از قتل غالم 
قيق و محاكمه با نبي خان چرخي محبوس و پس از چند ماه، بدون تح

 . اعدام كردخواهان جمع ديگر از مشروطه 
محمد آصف آهنگ با دو برادرش، سليمان جان و يونس جان بعد از     

شهادت پدر از مكتب اخراج گرديد و تا ختم دورة استبدادي محمد 
در عهد (هاشم خان صدراعظم و آغاز دورة صدارت شاه محمود خان 
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يافتند در مؤسسات غير دولتي كار فقط اجازه ) سلطنت ظاهر شاه
 . نمايند

رفقاي پدرم كه در آن وقت از زندان : آصف جان آهنگ مي گويد     
رها گرديده بودند، مانند مرحوم سرور جويا، محمد عمر خان تاتا، 
عبدالغفار خان سرحد دار، بابه عبدالعزيز خان، فتح محمد خان فرقه 

لق خان و تعداد ديگري كه مشر، احمد خان رحماني، حاجي عبدالخا
 . اسم هاي ايشان فراموشم شده، به خانة ما غرض فاتحه مي آمدند

ذوات مذكور همه از زمرة مشروطه خواهان بودند و از آن جمله     
مرحوم سرور جويا و مرحوم فتح محمد خان فرقه مشر و مرحوم حاجي 

ا به نام عبدالخالق خان با مرحوم غبار و فرهنگ، بار ديگر جمعيتي ر
 . وطن تأسيس كردند

 :از قول محمد آصف خان آهنگ، مؤسسين آن حسب ذيل بودند    
 

مير غالم محمد غبار، غالم سرور جويا، فتح محمد خان فرقه مشر، (    
مير محمد صديق فرهنگ، عبدالحي عزيز، نور الحق خان و برات علي 

 )خان تاج
حمد آصف آهنگ هم اين افراد مؤسسين جمعيت وطن بودند و م     

. كه در آن وقت بسيار جوان بود، عضويت جمعيت وطن را داشت
جمعيت وطن در انتخابات بلديه ملي و انتخابات شوراي ملي چندين 

همچنان . كرسي داشت و جريده اي هم به نام وطن نشر مي نمود
جمعيت هاي ديگر هم داراي عضويت در شوراي ملي بودند و هم 

خلق از داكتر محمودي، ولس و انگار از جمعيت  نشراتي به نام نداي
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ويش زلميان، در شهر كابل پخش و نشر مي گرديد و نبشته هاي آصف 
 . جان آهنگ را هم نشر مي كردند

نشرات جرايد ملي مشروطه خواهان سوم از جانب شهريان كابل     
استقبال مي گرديد و ديگر مردم به مطالعة جرايد دولتي عالقه نمي 

د و به همين ترتيب نشرات ملي رفته رفته از شهر كابل به شهر گرفتن
هاي بزرگ ديگر، چون هرات، قندهار، مزار، كندز، جالل آباد و پلخمري 

همچنان به دهات و شهر هاي نزديك كابل مانند . گسترش يافت
 . چاريكار، كاپيسا و غيره شهر هاي صنعتي هم راه پيدا كرده بود

 :دآصف جان آهنگ مي افزاي
 

با كمال تأسف، سردار محمد داؤد خان و محمد نعيم خان كه به «    
حيث سفيران در لندن و پاريس بودند، چون جرايد را مطالعه مي 
كردند، تصميم گرفتند و شايد مشاورين و همكاران عموي شان، سردار 
محمد هاشم خان هم مشوره داده باشند كه اگر دير بجنبند، 

م ريشه مي گيرد، ديگر چانس صدارت را از ديموكراسي در بين مرد
 . دست خواهيد داد

بنا بران سرداران مذكور به عجله وظايف شان را ترك كرده و به     
وطن برگشتند و روي يك نقشه در كابينة شاه محمود خان داخل 

 :شدند و كابينه را به سه گروپ تقسيم كردند
حمد داؤد خان و گروپ اول علي محمد خان، گروپ دوم سردار م    

سردار محمد نعيم خان به حيث . گروپ سوم عبدالمجيد خان زابلي
وزير خارجه ولي در حقيقت رئيس گروپ اول بود، چون علي محمد 
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را داشت و بدون نظر سرداران و شاه و » گروميكو«خان خاصيت 
 . صدراعظم، از خود نظر مستقل نداشت

اليقي بود كه با محمد هاشم  عبدالمجيد خان زابلي مرد پر مدعا و     
خان همكار خوب بود ولي به شاه محمود خان آنقدر خوشبين نبوده و 

او در . بيشتر با محمد داؤد خان و محمد نعيم خان همكاري داشت
مسايل اقتصادي، تأدية اسعار را به اشخاص منع كرده بود، اما شاه 

لغ دو محمود خان صدراعظم براي سردار محمد رحيم خان رفيق مب
هزار دالر را به نرخ بانك امر داده بود ولي زابلي آن را اجرأ نكرد و 
همين كه مجلس وزرأ داير گرديد، شاه محمود خان به قهر به زابلي 

چرا أمر مرا اجرأ نكرديد؟ زابلي موضوع اسعار را كه براي مصارف : گفت
كار هاي مهم دولت مي باشد، نه براي مصرف اشخاص، توضيح كرد و 

كر مي كرد كه محمد داؤد خان و محمد نعيم خان از موصوف حمايت ف
 . مي كنند، مگر چنان نشد و زابلي مجلس را ترك كرد

فردايش ديپلوم انجنير اميرالدين خان شنسب وزير زراعت از وظيفه     
اش استعفا داد و داكتر محمودي شخصاً با شنسب مصاحبه كرد و 

هاي كشور در بين فاميل اجرأ مي اميرالدين خان گفت كه تمام كار 
شود و بعد از فيصلة فاميلي اگر خواستند، به مجلس وزرأ هم مذاكره 

بنأً من . مي كنند و اگر نخواستند، به مجلس وزرأ هم مطرح نمي كنند
 . به همچو كابينه نخواستم دوام بدهم و استعفأ كردم

و كاست  مصاحبة اميرالدين خان كه داكتر محمودي آن را بي كم    
در جريدة نداي خلق به چاپ رسانيد، تأثير زيادي بر روان مردم و 

پس از آن نظر به فيصلة فاميلي سردار محمد . حكومت خانواده نمود
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داؤد و محمد نعيم، دو مرد صاحب قدرت كابينه، بر ضد داكتر 
 . محمودي دست به توطئه ها زدند

ند روز بعد به نام اما چ. او را اختطاف كردند ولي نجات يافت    
مرامنامة حزبش، جريدة نداي خلق را مصادره كردند و مير غالم محمد 
غبار موضوع مصادرة اخبار و اختطاف داكتر محمودي را يك عمل 

به تعقيب آن جريدة وطن را هم با توطئه بسته و . جنايت كارانه خواند
كردند به اصطالح مشروطه خواهان سوم را از داشتن اخبار، خلع سالح 

و در انتخاب دورة هشتم شوراي ملي كه از شهر كابل و چهاردهي مير 
غالم محمد غبار و داكتر محمودي، مير محمد صديق فرهنگ از 
چهاردهي و سيد محمد دهقان از بدخشان و ديگر اعضاي جمعيت 
وطن و نداي خلق از واليات خود را كانديد كردند، به حكم شفاهي 

 . انع آمدن شان به شورا گرديدندسردار محمد داؤد خان، م
و عبدالحي عزيز ) محمد آصف آهنگ(در شهر كابل نويسنده     

همين كه در حوزة انتخاباتي داخل . نمايندة ميرغالم محمد غبار بوديم
شما به چه كس رأي : شديم و سالم كرديم، رئيس هيئت فرمود

رئيس . ميدهيد؟ ما عرض كرديم نمايندة مير غالم محمد غبار هستيم
. اينجا خانة خداست، به مشاهده و نماينده ضرورت نيست: حوزه فرمود

 . از راهي كه آمده ايد، برگرديد
چارة نداشتيم و برگشتيم و موضوع را به غبار و ديگر اعضاي     

از جانب رهبري دستور داده شد كه . جمعيت به عرض رسانيديم
ره برپا شد و تخمين مظاه. شهريان حوزه هاي انتخاباتي را ترك كنند

. تا دهن دروازة ارگ كشيده شد. ده هزار نفر در مظاهره اشتراك كردند
مظاهره كنندگان عريضه به شاه دادند و هم به تمام سفارت خانه هاي 



 ا�غا��تان  �  ر���ی   از ���ه  ��4ی <=  

٤٦١ 
 

خارجي از مداخلة حكومت در انتخابات، بر خالف اعالمية حقوق بشر، 
 . نبشتة پخش گرديد

افغانستان ملك مطلق شان است و اما سرداران فكر مي كردند كه     
بنا بران ساعت هشت شب . هيچ كسي حق ندارد كه اعتراض كند

مظاهره خاتمه يافت و راديو كابل اعالم كرد كه شهريان كابل با شوق 
تمام در انتخابات حصه گرفتند و رأي خود را به دو نفر از وكأل كه اسم 

 . شان را نشر كردند، دادند
ه نسبت به رأي محمودي و غبار، چند چند صد خوشمزه تر اين ك    

رأي بيشتر در صندوق هاي آن دو وكيل عالوه كردند و وكالت شان را 
 . تبريك گفتند

فردا داكتر محمودي احوال داد كه ماگه رحماني در مسجد جامع     
اما جمعيت وطن فيصله . چادر مياندازد و مظاهره را دوام مي دهيم

اريه صادر كرده كه به كساني كه مظاهره چون حكومت اخط: نمودند
كنند، جزاي سخت داده مي شود و ما عريضه به شاه تقديم نموده ايم و 
انتظار آن را داريم تا شاه چه هدايت مي دهد، بنأً مظاهره برپا نگرديده 

 . و شاه هم پاسخي به عريضة مردم نداد
اموش محمد داؤد خان فكر كرد كه هرگاه اين جمعيت ها را خ    

نسازم، مشكلي پيش خواهد آمد، بنابران اعالميه پخش كرد كه يك 
عده اشخاص به نفع خارجي تخريبات مي كردند، چون پوليس بيدار 

نفر از جمعيت وطن و از  13-12به ادامة آن . است، گرفتار گرديدند
در جملة اين . جمعيت نداي خلق و ويش زلميان را هم زنداني نمودند

 .رادر من هم شامل بودندزندانيان، دو ب
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به اين صورت مشروطة سوم را از بين بردند و از طرفي شاه محمود     
سردار محمد داؤد . هـ ش 1332خان را هم بدنام كردند و در سال 
 . خان به حيث صدراعظم تعيين گرديد

بنابران در غياب سران جمعيت وطن، تعدادي از اعضاي جمعيت در     
الخالق خان جمع شدند و برويت اساسنامه و منزل حاجي صاحب عبد

مرامنامة جمعيت، مي بايست در غياب منشي عمومي جمعيت، شخص 
ديگري تعيين گردد و قرعة فال به نام من زده شد و به حيث منشي 
موقتي جمعيت وطن تا رهايي زندانيان، مسئوليت جمعيت را بدوش 

: وع كار مي كردبايد باالي دو موض) يعني آهنگ(منشي موقت . بگيرم
بنابران اعضاي . كمك به اعضاي جمعيت وطن و جمعيت نداي خلق

جمعيت درين مورد بسيار مردانگي نمودند و ماهوار يك مقدار پول 
به طوري كه چهار عضؤ جمعيت بصورت ضرورت به . كمك مي كردند

هر زنداني پول تهيه و به منازل شان عرضه مي نمودند و نيز احوال 
را منشي جمعيت، مير غالم محمد غبار، به شفري كه داخل زندان 

) آزاد ها(ساخته بودند، به نويسندگان ارسال مي كردند و به اصطالح ما 
هم احواالت خارجي و داخلي جمعيت را به منشي عمومي به همان 

شفر را در الي اوراق كتاب كه براي مطالعه مي . شفر مي فرستاديم
أ هم كتاب را مطالعه مي كردند و هم بن. فرستاديم، ارسال مي كرديم

 . شفر را باز مي نمودند
به اين صورت چهار سال گذشت و اعضاي جمعيت وطن و نداي     

: خلق و ويش زلميان آزاد شدند، ولي داؤد خان چهار نفر را آزاد نكرد
مانند سرور جويا مشروطه خواه دورة دوم و سوم، فتح محمد خان فرقه 

م و سوم كه هر دو بيش از بيست سال زندان را مشر مشروطه خواه دو
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اين چهار نفر . طي كرده بودند و ديگر داكتر محمودي و برات علي تاج
بار دوم محمد داؤد خان پنج نفر از . چندين سال در زندان ماندند

اعضاي جمعيت وطن را، زماني كه عبدالملك وزير ماليه را كه با محمد 
اني نمود، به خاطري كه گرفتاري او را نعيم خان گفتگو كرده بود، زند

جلوة خيانت بدهد، اعضاي جمعيت وطن را هم زنداني نمود كه اين 
، غالم حيدر خان پنجشيري )محمد آصف آهنگ( پنج نفر نويسنده 

رئيس انحصارات، حاجي عبدالخالق خان معاون بلديه و درشاه خان 
 . هاروني و مير علي احمد شامل بودند

شكنجه و عذاب و كوته قلفي، شش سال دورة باقي  حبس ما با    
ماندة صدارت محمد داؤد خان را در بر گرفت تا كه كابينة موقت داكتر 

داكتر محمد يوسف . محمد يوسف خان صدراعظم عرض وجود كرد
أمور صدارت كميسيوني از  پالن دوم و ديگرخان بر عالوة كار هاي 

ي جديد را تسويد و لويه جرگه دانشمندان را تعيين كرد تا قانون اساس
را دعوت و قانون اساسي جديد را به وكال عرضه ) مجلس بزرگ ملي(

 . نمايد تا پس از تصويب مجلس بزرگ ملي، به توشيح شاه برسد
كميسيون كار خود را انجام داد و قانون اساسي پس از اصالحات     

م خان مجلس بزرگ ملي كه وكأل سردار محمد داؤد خان و محمد نعي
را در جمله فاميل سلطنتي تصويب نموده بودند، به غرض توشيح به 

سرداران شموليت شان را در . شاه آن را امضأ نمود. شاه عرضه گرديد
جملة فاميل سلطنتي به تحريك شاه دانسته و به ضد شاه و كابينه و 
غيره كساني كه در مسودة قانون اساسي دست داشتند، عقده گرفتند و 

 .فت برخاستندبه مخال
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سردار محمد داؤد خان كه خواب صدارت را با همكاران حزب خود     
مي ديد، زندانيان سياسي را رها نمود و بعضي كار هاي ديگري هم 

از جملة زندانيان رها ناشده، جويا در زندان جان . نمود، ولي تأثير نكرد
چند  داد و محمودي به بيماري مشكل گرفتار شد، حيني كه رها گرديد

 . روز بعد در منزلش وفات يافت
زماني كه محمد يوسف به حيث صدارعظم تعيين گرديد، عريضه به     

. صدارت نموديم و داكتر علي احمد خان معاون صدارت اجازة كار را داد
شوراي ملي روي  12تا زماني كه انتخابات دورة . دوباره به نساجي رفتم

شهر كابل به  6و  5جانب ناحية  كار آمد و خود را كانديد كردم و از
 ». اكثريت آرأ وكيل شهر كابل انتخاب گرديدم

 

 : او ميگويد
 

افتتاح گردد، راديو بي بي  12پيش از آن كه شوراي ملي دورة «    
سي در جملة چپ گرا ها اسم مرا هم برده بود، در حالي كه نويسنده 

نفر جمعيت در جمعيت دموكراتيك خلق نبودم ولي نه تنها با چند 
خلق پيش از تشكيل جمعيت شان آشنا بودم، بلكه با عناصر راست هم 

 . دوستي و آشنايي داشتم و ما به همان عقيده مشروطه بوديم
وكالي دموكرات كشور . به هر حال، شورا به كار خود آغاز كرد    

طرفدار تطبيق قانون اساسي از الف تا ياي آن بودند ولي تعدادي از 
تأثير شاه ولي خان و سردار عبدالولي بودند و عدة طرفدار وكال زير 

محمد داؤد خان بودند و در شوراي ملي همين دو گروه فعاليت مي 
 ». كردند كه منجر به لت و كوب وكأل گرديد
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جناب آهنگ كه فعالً در كانادا مي باشد، خاطرات خود را تازه كرده     
 : و مي گويد

يت وطن، با چند نفر دوستان همفكر كه در من بعد از انحالل جمع«    
مقابل حكومت هاي غير مردمي مبارزه مي كردند، تا امروز هم به 
طرفداري دموكراسي و وحدت ملي بدون تبعيض و امتياز مبارزه مي 
كنيم و باز هم به همان عقيدة مشروطه و دموكراسي واقعي معتقد 

 ». ميباشم
 

 : او ميگويد    
 

هاي فرهنگي، نوشته هاي من در جرايد و مجله ها  در بخش كار«     
از ) انجنير محمد حسن لوگري و عيسي كابلي(به نام خودم و مستعار 

صد ها نامه و مقاله بيشتر بوده، زماني كه نجيب بر سر قدرت بود و 
گرباچف به او هدايت داده بود كه به مردم حق بدهد كه درد هاي خود 

نوشته هاي من كه به اخبار هفته و يا ميهن  را بگويند، در آن وقت بعضاً
چنانكه يك روز رئيس آژانس . و غيره نشر مي گرديد، به نام مستعار بود

: باختر در دورة نجيب اهللا كه از جمله بي طرف ها بود به من گفت
مسئول اخبار هفته مي گويد كه چرا آهنگ به نام مستعار نوشته هايش 

ف گفتم ترس از دولت نيست چرا كه من به پاسخ موصو. را مي فرستد
اخبار هفته و يا هر جريدة ديگر در مطبعة دولتي چاپ و نشر مي گردد 
و دولت به روشني ميداند كه از جانب كيست اما در نوشته هاي من 
انتقاد از ماجراجويان و باند هاي سياسي ديگر و به خصوص مجاهدين 

است، فردا آن شخص مي باشد، حيني كه بدانند نوشته از فالن شخص 
 ». هاي ديگر عبدالرحيم چين زايي و دهترور مي شود، مانند 
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ي و فرهنگي خود را يا تاريخجناب آهنگ در هجرت يك تعداد آثار     
اينك برخي از آنها را نام مي . چاپ كرده است و يا آمادة چاپ مي باشد

 :گيريم
 

 كابل قديم، زير چاپ-1
 جهان بيني عارف-2
 زندان-3
 در آيديالوژي هاي مختلف، در چهار جلد تاريخ-4
 )فشردة از حوادث امروز(و چشمديد هاي من  تاريخسطري چند از -5
 )مجموعة مقاالت(زياد اند،  تاريخجالدان -6
 جنبش هزاره ها و اهل تشيع در افغانستان-7
 ...پاسخ به اتهامات كمونست-8

 

، شهرت طلبي نمي باشد مقصد نويسنده از تأليف اين آثار: او ميگويد    
كه حتماً به نام خودم نشر نمايم و مقصد من از نام مستعار تنها و تنها 
نوشته ها مي باشد كه ماجراجويان و فروخته شدگاني كه بر ضد شان 
گفته شده است، از مطالعة آن به وجدان خود مراجعه كنند، از اشتباهي 

 .كه كرده اند، برگردند
. در حال حاضر در كانادا زندگي دارد جناب محمد آصف آهنگ    

هرچند كهولت سن و فشار زندگي آزارش مي دهد، ولي خاطرات دوران 
او سعي دارد اسناد و داشته هاي فكري خود . گذشته به يادش مي باشد

را، تا دير نشده تلفيق داده، به حيث كتابي غني و پر محتوا به آيندگان 
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خداوند . ن كار توفيق حاصل نمايندانتظار داريم جناب شان باي. بگذارد
 . مددگار شان باشد
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 »سالك«مير علي احمد شامل  -4
 

فرزند مير محمد حسين خان ولد » شامل«مير علي احمد سالك     
مير محمد محسن شامل شاعر شيرين كالم و يك تن از اعضاي فعال 

 . حزب وطن بود
 1927بر به خورشيدي برا 1306مير علي احمد شامل در سال     

ميالدي، در شهر كابل تولد گرديده و بعد از فراغ تحصيل از ليسة اماني 
بدواً به فاكولتة طب شامل گرديد و بعداً پس از اين كه براي ) نجات(

اولين بار دروازة دانشگاه حقوق و علوم سياسي بروي اوالد خانواده ها و 
نظر به عالقة  برادران اهل تشيع ما باز گرديد، مير علي احمد شامل
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سرشار و عشق مفرطي كه در رشتة حقوق و سياست داشت، تحصيالت 
 . خود را موفقانه در فاكولتة حقوق و علوم سياسي به پايان رسانيد

بلي، اين هم يك عمل ناشايست و جابرانة دولت حكمران بود كه     
خواهران و برادران شيعه مذهب ما اجازة شامل شدن به دانشگاه هاي 

ي، حقوق و علوم سياسي را در دورة هفده سالة صدارت محمد حرب
 1325هاشم خان، تا روي كار آمدن شاه محمود خان در سال 

ميالدي نداشتند و دولت با اين گونه  1946خورشيدي، برابر به 
تبعيضات مذهبي و نژادي، آتش نفاق و تفرقه افگني را در بين افراد و 

 . اقوام افغانستان دامن مي زد
اين تبعيض مذهبي اولين ضربه در زندگي مير علي احمد شامل بود     

كه با وجود اول نمره بودن و لياقت و استحقاقي كه داشت، از حصول 
 . بورس و ادامة تحصيل در خارج محروم گرديد

يادداشتي كه به قلم خود مير علي احمد شامل متخلص به سالك،     
نشر مي گردد و همچنان فوتوكاپي اخيراً به دست آمده، متن آن ذيالً 

اصل نبشتة آن جوان مبارز را كه تا پايان زندگي، شجاعت مندانه و با 
احساس آتشين، عليه استبداد رزميده است، خدمت مردم شريف و واقع 

 :بين كشور درين تأليف تقديم مي كنم
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 :متن يادداشت مرحوم مير علي احمد شامل
 

 من دشمن جان من است، عقل من و هوش
 كاش گشاده نبـــود، چشم من و گوش من

 
در كشوري كه دو لب زمامدارانش سرنوشت مردم آن سامان را     

تعيين و برچه و شالق بر افكار، احساسات و آمال مردم حكومت كند، 
زندگاني مردان وطنخواه، مبارز و حق طلب عدالت پسند، وارون و 

نجير و شالق خواهد واژگون شده و جاي شان زندان و مصاحب شان ز
 . بود
از آنجا كه نداي حق از حنجرة مظلوم و ستمكش بر مي خيزد،     

 . بايست حق طلب بدست غاصب خورد گشته و از صحنه كنار باشد
من كه كيش و آئينم، مبارزه با استبداد خاين و دفاع از ستمكش و     

سال  حمله بر ستمگر بوده است، به اين جرم يك مرتبه در ماه عقرب
از صنف دوم فاكولتة حقوق و علوم سياسي اخراج و مصارف  1329

 1336سرطان  15تحصيل بر من حواله گرديد و بار دوم شب 
خورشيدي، در عصر حكومت دهشت و ترور سردار محمد داؤد جان، در 

مدت پنج سال و دو نيم ماه ) مخصوص اول و دوم(زندان واليت كابل 
 . زنداني گرديدم) ليكوته قف(در حال تجريد مطلق 

. تعداد كساني كه در آن هنگام زنداني شدند به پنجاه نفر ميرسيد    
اين همان دوره اي بود كه داؤد جان، صدراعظم مطلق العنان مايشأ، 
ديكتاتور مطلق، پر حيله و فريب افغانستان و حكومت غاصب و غارتگر 

عرضه اش در  و رشوه ستان و اطرافيان و حاميان پست و چاپلوس و بي
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ظاهر شب و روز از نهضت اجتماعي و پيشرفت كشور و آسايش مردم 
 . افسانه سرائي داشتند

پوشيده نيست كه اين نهضت نام نهاد و ارتقأ و غيره و غيره همه     
 .اش عبارت بود از چند تعمير معدود و چند سرك قير در كابل

ف حجاب را كه اين هم براي ملت تيره روز، گرسنه و برهنه، كش    
 . اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان آغاز كرد و چيزي تازه اي نبود

 )مير علي احمد سالك شامل(
 

شفيق جان پسر ارشد مير علي احمد شامل كه يك جوان رسيده، با     
 : استعداد و هنرمند مي باشد، مي گويد

 :آنچه در حق پدرم ناروا رفته است
دي و مؤثري كه در جريان جنازة به مناسبت يك سخنراني انتقا-1

ايشان به صفت يك شاگرد او انجام داد، براي مدت يك  تاريخمعلم 
 . سال از صنف يازدة ليسة نجات اخراج گرديد

 

براي مدت چهار سال از دانشگاه حقوق و علوم سياسي طرد گرديد -2
ولي در خالل اين چهارسال، بعد از انقضاي مدت دو سال، زماني كه 

د خان پوپل يكي از معلمين و هم مدير ليسة نجات بود و بعداً علي احم
به حيث وزير معارف مقرر گرديد، نظر به شناختي كه از پدرم داشت، 
در قضية مشاراليه مداخله نموده و باألثر پدرم مورد عفو قرار گرفت و 

 . توانست به تحصيالتش ادامه بدهد
ها و خطابه هاي او در  طرد شدن پدرم با فعاليت هاي سياسي و گفتار

 . اتحادية محصلين ارتباط مستقيم داشت
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پدرم به حيث نمايندة فاكولتة حقوق و علوم سياسي در رأس     
اتحاديه قرار داشت و مي توان او را يكي از بنيانگذاران اتحادية محصلين 

 . ناميد
موصوف بعضاً ضمن سخنراني هايش كه در اتحادية محصلين ايراد     

 :د، بيت آتي را از فرخي يزدي دكلمه مي نمودمي كر
 

 حق تو اگر در دهن شيــــر بود
 با جرأت شير، از دهن شير بكش

 

او در . خورشيدي زنداني گرديد 1341الي  1336پدرم از سال -3
مقدمة كه بر دفتر اشعارش نوشته، به اين واقعه و دورة اتحادية 

افغاستان در «جلد دوم آقاي غبار در كتاب . محصلين اشاره مي كند
افغانستان در پنج قرن «و آقاي فرهنگ در جلد اول » تاريخمسير 

 . اين حادثه را مفصالً شرح داده اند» اخير
پدرم بعد از اتحادية محصلين، يكي از اعضاي فعال و جوان جمعيت     

 . زنداني شدنش، ريشه در فعاليت هايش در حزب وطن داشت. وطن بود
هنگ كه من ايشان را كاكا خطاب مي كنم، شاهد اين آصف جان آ    

افغانستان در «همه حوادث است و مرحوم آقاي غبار در جلد دوم كتاب 
 . درين مورد تفصيل بيشتر دارد» تاريخمسير 

 

پدرم بعد از اتمام تحصيل، به جاي كورس احتياط كه بر حسب -4
ي را فرا قانون معمول بود كه مدت شش ماه در آنجا تعليمات عسكر

سال در سالنگ و در قواي كار براي انجام دادن كار  2گيرد، براي مدت 
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شفيق مي گويد، بلي من فكر مي كنم اين أمر، . هاي شاقه تبعيد گرديد
 . خدمت عسكري نه بلكه تبعيد و كار شاقه بود

 

خورشيدي، يك سال بعد از كودتاي داؤد و اعالن  1352در سال -5
ستان، پدرم را دولت خانه نشين ساخت و او دولت جمهوري در افغان

 . براي مدتي به حيث مأمور منتظر و بدون معاش باقي ماند
 

 : شفيق جان شامل مي افزايد
 

اين كار به يقين كامل، به صورت مستقيم به ارادة داؤد صورت     
گرفته است، زيرا پدرم بعد از ختم تحصيل و دورة زندان، وقتي به كار 

 .ريباً به صورت متداوم در وزارت ماليه كار كرده بودآغاز كرد، تق
حيدر داور به حيث وزير ماليه تعيين گرديد، پدرم را آقاي وقتي     

 . رئيس گمرك مزار مقرر نمود
خصومت داؤد با پدرم از دوران محصلي : شفيق جان شامل مي گويد    

آگاه، او به صفت يك سخنگوي فصيح و با جرأت و . پدرم آغاز مي شود
 . از درد مردم، خار چشم داؤد بود

نه تنها سخنراني هايش در اتحادية محصلين پر تأثير بود بلكه     
خطابه اش در روز تظاهرات به پشتيباني از دولت و ملت افغانستان در 
مقابل پاكستان به ارتباط موضوع پشتونستان كه خود داؤد از اهل تشيع 

هايست كه برازندگي او را در صحنة درخواست كرده بود، يكي از مثال 
 . سياست آن روز نشان مي دهد

 

 :شفيق شامل، عالوتاً خاطر نشان مي سازد
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طوري كه هنوز از گفتة پدرم به خاطر دارم كه او مي گفت، داؤد     
يك مدتي تالش هم نمود كه مرا در ركاب خود بكشد، ولي جواب پدرم 

اعظم كه در صدارت صورت در آخرين گفتگويش با سردارد داؤد صدر
انديشه هاي من و شما، صدراعظم : گرفت، به گفتة خودش، اين بود

 . ما با هم نمي توانيم كار كنيم. صاحب، بسيار از هم دور اند
 

خورشيدي در زمان قيادت حزب خلق و  1358جوزاي  15شب -6
ما آمدند و گفتند كه آقاي شامل را وزارت  نفر ملكي به خانةپرچم، دو 

من شاهد اين جريان بودم و شرح آن را در برنامة . اخله خواسته استد
چهره هاي آشنا، ضمن مصاحبة تلويزيوني كه با آقاي عابد مدني 

 . متصدي برنامة موصوف داشتم، به صورت مفصل بازگو كرده ام
پدرم از همان شبي كه از نزد ما رفت، ديگر هيچ خبري از وي ندارم     

آخرين كسي كه او را ديده است و خودش از كام . و چيزي نمي دانم
نامبرده چشم ديدش را براي . مرگ برگشته، وليد حقوقي مي باشد

دكتور مير احمد علي شامل، عموي من كه در كشور آلمان با هم ديدار 
در همان شب او را نيز به وزارت : نمودند، چنين حكايه مي كرد كه

دگانش وارد دروازة وزارت داخله زماني كه با دستگير كنن. داخله بردند
) نامرد(و ) بي ناموس(گرديدند، از دور صداي كسي را مي شنيد كه 

گفته دشنام مي داد و بالفاصله نفر هاي دور و برش او را به زمين زدند 
 . و دست هايش را گرفته، كشان كشان از دهليز دورش كردند

داستان را براي وليد حقوقي او را از صدايش شناخته بود و اين     
 . عموي من دكتور مير احمد علي شامل قصه كرده بود
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پدرم در زندان داؤد خان غزلي سروده بود كه يك بيت آن چنين     
 :مي باشد

 

 سر پرشــــور جنون تحفة داري كردم
 سالك عشق وطن گشتم و كاري كردم

 

ي من عالوتاً در كتابچة خاطراتي كه براي من و خواهرم نوشته، برا    
 :وصيت كرده است كه

 

 غير درد و معرفت دعواي مسلك ابلهيست
 »!بادة بي نشه را نتوان به ساغــــر داشتن

 

مير علي احمد شامل عالوه بر مبارزات سياسي، تا جائي كه بنده      
نسبت به شناختي كه شخصاً از ايشان داشتم، واجد شخصيت ) مؤلف(

بود و در بعضي از گفتار هاي  چند بعدي و جوان پر شور و احساساتي
خود نمي توانست آن شور و احساسا دروني خود را مهار نمايد و از افشأ 

مير علي . گري هاي اعمال ظالمانة دولت خود كامه خود داري نمايد
احمد شامل با وجود آن كه عكس العمل هاي گفتار آزاد و اظهارات 

هرة آن وقت به وطندوستي و مردم دوستي خود را از جانب دولت قا
نيكوئي فهميده مي توانست، ولي هيچ وقت و از هيچ مقامي خوف و 
بيمي نداشت و در راه بر آوردن آمال و آرزو هايش، شجاعت مندانه مي 
 . رزميد و از مبارزه عليه استبداد و ظلم ظالم بر مظلوم دست نمي كشيد

به مرحوم شامل در پهلوي اين همه مبارزات سياسي كه داشت،     
شعر و شاعري هم عالقة مفرطي داشت كه غزل ها و اشعار زياد انقالبي 

اميدوارم فرزند ارشد و هنرمند . و عاطفي از خود به يادگار مانده است
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ايشان، شفيق شامل، مجموعة آثار قلمي ايشان را زيور طبع بخشد و 
اين هم يكي دو نمونه از اشعار مرحوم . بدسترس مردم خود بگذارد

 :ه تخلص سالك را در غزل هاي خود اختيار نموده استشامل ك
 

  1338جوزاي سال 
 نخجيــــر

 
 ن كيبه خائنين وطن يك عمـــــــر ستيزه و 

 مراست مسلك و كيش و مراست مذهب و دين
 

 مــــرا به خدمت اين خلق و عشق اين ميهن 
 نموده مادر پر مهــــــــــر، تربيت به جنين

 
 ر ســــــــــــر پر شورحالل زاده نباشم اگ

 نهم به كاخ ستم دادت اي ستم آئيــــــــن
 

 واي غاصب حقوق عوام ايا ستمگــــــــــر
 مراست با تو نبـــــــردي كه نبودش پائين

 
 نمودي وادي خشك وطن ز استبــــــــداد
 كه غيــر خار و خسي را نمي كشد پس ازين
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 ـــرستم بس است به اين تودة حقيــر و فقي
 كه خود ز مادر دهــــــر و وطن شده نفرين

 
 چه خواهي ديگر ازين مشت استخـواني چند
 تو تا به كي روي نخجيـر خويش را به كمين

 
 ببين ببين كه بود اي جوان دبيــــــر وطن 
 شبان تان همه گـــــرگان و باغبان گلچين

 
 آيا ستمــــــزده ملــــــت، ترا و ملك ترا

 دة يحيـــي است دشمن ديرينبدان كه دو
 

 بپا شو و برهان اين خــــــرابه ميهن خود
 ازين اسارت و بيـــــــداد و زندگي ننگين

 
 به اهتـــــــزاز در آورد به مرز و بوم وطن
 زخون دشمن آزادي، بيــــــــرق خونين

 
 »سالك«خوش آن زمان كه بدست ستم كشان 

 روي زمين نشان نماند ازين خائنيــــــــن به
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 متن اصلي شعر نخجير 
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 1341حمل سال 
 داني كيم؟

 
 داني كيم، ستمــــزده اي رنج ديده اي 

 با آه و حسرت همـدم و راحت نديده اي
 

 داني كيم، حباب سبك سير اين محيط 
 از يك نظاره اي عدم ســــركشيده اي

 

 من آب آرميـــــــــدة گنديده نيستم
 ارة نا آرميده ايمن موجـم و شـــــــر

 

 افسون و پند شيــخ به من كي كند اثر
 تا من به پيــــر ميكده دارم عقيده اي

 

 آبم ز شـــرم بي ثمري ها درين چمن
 مجنون و سرفگنده چو بيد خميده اي

 

 ديگر سراغ مشت پرم زين چمن مگير
 رفتيم ز آشيانه چو مــــرغ رميده اي

 

 بهار زندگيم در خزان گذشت» سالك«
 بي رنگ و بو چو گلشن آفت رسيده ام

 
 شامل مير علي احمد سالك
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 عبداالحد خان عارض
 

 ،جمعيت ويش زلميانو مشروطيت سوم جنبش يك تن از اعضاي     
عبداالحد خان عارض فرزند مرحوم ميرزا ذكريا سليمانخيل مي باشد 

شمسي، در گذر مال شال ناصري، بازار هرات شهر  1298كه در سال 
 .قندهار متولد گرديده است

از مكتب ابتدائية قندهار فارغ گرديده و به  1313موصوف در سال     
علت نبودن زمينة تحصيل باالتر در قندهار، در ادارات رسمي و غير 

نامبرده تحريك . رسمي كشور، وظايف مختلفي را انجام داده است
 :جمعيت ويش زلميان را چنين تفصيل مي دهد

 

ير يعني دوران پرآشوب نخست بايد عرض كنم كه در سه دهة اخ«     
بگير و نمان، قتل و غارت، كشت و خون، چور و چپاول نه تنها تقريباً 
تمام دارايي هاي مادي و معنوي مردم رنجديدة وطن عزيز مان از بين 
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رفته، بلكه دفاتر و اسناد مردم و دواير هم يا طعمة آتش شده، سوختند 
يان اساس نامه، و يا هم در زير خشت و خاك مدفون گشتند، درين م

مرامنامه و كتاب تصويبات جمعيت مذكور كه معموالً نزد منشي 
جمعيت مي بود، نه منشي ماند و نه اساس نامه و كتاب تصويبات و 

 . غيره
اين سطور، كم و بيش نود سال دارم، قوة نوشتن من كه در حال     

با  .حافظه ام نيز نود ساله شده، طوري كه شايد و بايد كار نمي كند
آنهم تا جائي كه كم كم به ياد دارم، سنگ بنياد اين جمعيت پيشتاز، 

بالترتيب در كابل و كندهار گذاشته شده،  1325و  1320بين سالهاي 
بنيانگذاران آن كه در صف اول ميدان مبارزه قرار داشتند، عبارت بودند 

 :از
 

 :در كابل
 غالم حسن خان صافي-1
 عبدالرؤف بينوا-2
 انگارفيض محمد -3
 قيام الدين خادم-4
 نور محمد تره كي-5
 گل پاچا الفت-6
 صديق اهللا رشتين-7
 غالم محي الدين زرمتي-8
 نيك محمد پكتياني-9

 محمد طاهر صافي-10
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 محمد ارسالن سليمي-11
 شاه مرد مليا-12
 نور احمد شاكر-13
 عبداهللا بختاني خدمتگار-14

 

 :در كندهار
 محمد رسول خان پشتون-1
 جيالني خان الكوزيغالم -2
 عبدالهادي خان هادي-3
 عبدالشكور خان رشاد-4
 محمد ابراهيم خواخوژي-5
 محمد علم بحركي-6
 محمد ولي زلمي-7
 محمد رسول مسلم-8
 فضل محمد خان ترافيك-9

 محمد علي خان، قهرمان شطرنج-10
 قاضي عبدالصمد-11
 قاضي بهرام-12
 عبداالحد عارض-13

 

جمعيت چند نفري در منازل يكديگر جمع شده، در ابتدأ سران اين     
هر كدام به نوبة خود، در كوچه وبازار و دواير كار . صحبت مي كردند

مردم و . خويش چون زمينه را مساعد مي ديدند، تبليغ مي كردند
مخصوصاً جوانان را بيدار مي ساختند تا در طريق مبارزه با ظلم و تشدد 
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سي و نظام ديموكراسي به وطن و فساد اداري و تشكيل احزاب سيا
 . عزيز خويش خدمت كنند

از فعاليت هاي اين تحريك كه روز به روز تخم آن به ثمر مي رسيد     
و موجبات درد سر مقامات حكومتي را فراهم مي ساخت، حكومت هم 

خوب به . غافل نمانده، از حركات اعضاي آن به شدت مراقبت مي كردند
د رفقأ در خانة نور محمد تره كي واقع كارتة ياد دارم كه روزي يك تعدا

كابل تشكيل جلسه داده بودند و در اطراف چگونگي كار و فعاليت  4
نور . خويش صحبت مي كردند كه صداي دق الباب خانه شنيده شد

محمد تره كي رفت و ديد كه شخص نا آشنا آمده، خواهش اشتراك 
كدام مقام  اين شخص كه غالباً فرستادة. درين جلسه مي كند

استخباراتي فكر مي شد، نور محمد تره كي جواب رد داده، دروازة خانه 
 . را به روي شان بستند

جريان جلسه ادامه داشت، به يادم نمانده كه در ختم جلسه     
چون . قطعنامه را من نوشتم و يا در پاي آن چند سطري اضافه نمودم

او كه شخصيت رسيده و نوبت امضأ به مرحوم قيام الدين خادم رسيد، 
: پخته بود، بعد از مطالعه در سر و آخر هر سطر خط كشيده، فرمودند

 . مبادا چيزي اضافه نوشته شود كه به توپ مان برابر كند
از طرف ديگر، با استفاده از قانون مطبوعات كه طبع و نشر گرديده     

شمارة  بود، به نشر جريدة انگار ناشر افكار ويش زلميان، كه نخستين
ذريعة گستنر چاپ و نشر  1329حوت سال  9چهارشنبه  تاريخآن به 

درين جريده كه هر يكشنبه و چهارشنبه طبع و . گرديد، پرداخته شد
نشر مي گرديد، غير از نويسندگان ويش زلميان، اشخاص حساس، با 

از . درد، وطنخواه و جوانان بيدار براي بيداري مردم مقاالت مي نوشتند
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. م و نابساماني هاي مملكتي دستگاه دولتي را آگاه مي ساختنددرد مرد
به تعقيب و تقريباً متصل اين جريده، جرايد ديگري چون  جريدة به نام 

به امتياز مير غالم محمد غبار و جريدة نداي خلق به امتياز ) وطن(
 .دكتور عبدالرحمن محمودي به نشرات خويش آغاز نمودند

يدار و بر تعداد ويش زلميان در اطراف و اكناف آهسته آهسته مردم ب    
مختصراً عرض كنم كه ديگر دستگاه دولت . مملكت افزوده مي شد

انتقادات، مظاهرات و خواسته هاي اين گونه جمعيت ها را تحمل 
درين وقت كه . نكرده، به سركوبي و پراگندگي آنها، عمالً اقدام نمودند

كت قند سازي بود، محمد غالم حسن خان صافي در كابل رئيس شر
رسول خان پشتون مدير، غالم جيالني خان الكوزي معاون و من مأمور 
محاسبه و كنترول نمايندگي شركت مذكور در كندهار بوديم، در 
پهلوي اجراي وظيفه، گاه گاه در گدام شكر به تشكيل جلسات و 

كه  1330در آغاز سال . اجتماعات ويش زلميان نيز پرداخته مي شد
كت قندسازي به رياست انحصارات دولتي تحويل شد، ما سه نفر شر

محمد رسول خان پشتون به بغالن فرستاده . جبراً به كابل تبديل شديم
 . شد و بعداً در همانجا توقيف گرديد

من كه به . غالم جيالني خان هم به توقيف واليت كابل تحويل شد    
مان ماندم، تحت مراقبت اصطالح تندرو نبودم، از رفتن به توقيف در ا

غالم حسن خان صافي، غالم جيالني . رياست مذكور البته قرار داشتم
الكوزي، عبدالهادي خان هادي وغيره در كابل و فيض محمد انگار مدير 
مسئول جريدة انگار، محمد علم بحركي، محمد ابراهيم خواخوژي در 

 . قندهار توقيف شدند
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غالم جيالني خان الكوزي بدون  منجمله عبدالهادي خان هادي و    
تنها غالم حسن خان . محاكمه، بيش از ده سال در زندان به سر بردند

صافي به بهانة اين كه به موي مبارك حضرت پيغمبر ص بي احترامي 
جريدة  15شمارة  3كرده، محاكمه شد كه ايشان اين اتهام را در صفحة 

: نين فيصله صادر گرديدميگويند به حق او چ. انگار به تفصيل رد كردند
او هم ! تا وقتي كه در پيشاني او آثار توبه ظاهر مي شود، زنداني باشد

 . در واليت كابل توقيف بود كه من گاه گاه به ديدن او مي رفتم
ناگفته نماند كه چندي بعد جمعيت ويش زلميان شكار تفرقه و     

ديموكراتيك  انشعاب شد، به اين معني كه نور محمد تره كي به جريان
خلق افغانستان پيوست و آن جريان هم به دو جناح خلق به رهبري نور 
محمد تره كي و پرچم به رهبري ببرك كارمل منقسم گرديد كه هردو 

 . جناح البته اهداف سياسي واحد و مشترك داشتند
خالصة مطلب اين كه به مرور زمان، سران ويش زلميان يكي بعد     

اير منسوبين جمعيت مذكور تيت و پرك ديگري فوت شدند و س
گشتند و امروز كه من فكر مي كنم، يك نفر از آنان را زنده نمي دانم، 
ليكن جانفشاني هاي خستگي ناپذير و از خود گذري هاي ايشان بي 
ثمر نمانده، در طريق بيداري سياسي و اجتماعي امروزي افغانستان 

طن عزيز ما ثبت و جاويد و تاريخپيشقدمي و پيشتازي آنان در صفحات 
 .است

 عبداالحد عارض
 » 2010اپريل  20
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 :تأليفات عبداالحد خان عارض
 

اولين اثر، كه به زبان پشتو نوشته ) بي سواد آمر(به نام  ه ييدرام -1
 شده 

) د ملگرو ملتونو منشور او نور بين المللي قوانين او اسناد(كتاب -2
 دري و پشتو هاي ترجمه به زبان

 ب ابوريحان البيروني، ترجمه به پشتوكتا-3
 . )جلد12(كه به زبان دري ترجمه شده : فتاواي دارالعلوم ديوبند-4
 2000ترجمه به زبان دري، به داخل دو جلد و (: قوت القلوب-5

 )صفحه
 )جلد3(به زبان پشتو ترجمه شده : رياض الصالحين-6
 ه بوستان سعدي علي الرحمه، كه به زبان پشتو ترجمه شد-7
 ) ة فتاواي حدود و التعزيراتترجم(: د سزاگانو اسالمي قانون-8
 )در دوجلد(ترجمه به زبان پشتو : درود او سالم-9

 )در دوجلد(به زبان دري  ترجمه: درود و سالم-10
 )صفحه 146(ترجمه به پشتو : اسمأ الحسني-11
 )صفحه 146(ترجمه به دري : اسمأ الحسني-12
 به دريترجمه : فتاواي معمي-13
 ترجمه به پشتو: حالل او حرام په اسالم كي-14
 ترجمه به پشتو: احكام ميت-15
 ترجمه به پشتو: روزه) مسايل(احكام -16
 ترجمه به پشتو: مسايل زكات-17
 و احكام ميت، ترجمه به دري-18
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 و حزب وطن تصاوير برخي از اعضاي حركت ويش زلميان
 

 

 
 

 

 عبدالرؤف بينوا

 قيام الدين خادم

 گل پاچا الفت
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 نور محمد تره كي

 لشكور رشادعبدا

 شير محمد آسيابان
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 :پيام مؤلف
 
 
 

 !جوانان صاحب درد و با احساس كشور
 
 

اميدوارم از محتواي اين همه گفته هاي كه درين تأليف پيش كش     
گرديده، كافة از شما ها فهميده و به همة رويداد ها و جرياناتي كه 
درين سرزمين، بر مردم شريف شما رفته، معلومات و اطالع كامل به 

 . دست آورده باشيد
ه ميفرمائيد كه قدرت هاي حاكم چگونه در درازناي اكنون مالحظ    

قوم پرستي و تفوق طلبي ها و ) ميكروب(، با تزريق باكترياي تاريخ
رجحان يك طبقه بر طبقة ديگر ملت و انواع اعمال منافي حقوق بشر 
در دوره هاي استبداد، به چه پيمانه سبب عقب ماندگي مملكت و به 

نستان از كاروان زندگي و قافلة ساير ملل دور ماندن شما ابناي عزيز افغا
كشور هاي پيشرفتة جهان گرديده و از هيچ نوع جفا هائيكه مستلزم 

 .سيستم و رژيم استبداد مي باشد، در حق شما دريغ ننموده اند
حاال وقت آن فرا رسيده تا شما قشر جوان كه آيندة مملكت در     

صر نوين و دنياي دست شما مي باشد، و مي توان شما را درين ع
ساينس و تكنالوژي جديد و مترقي، افغانستان ساز ناميد، نگذاريد ديگر 
يك دولت، يك خانواده، يك قوم، يك حزب و يا يك گروه و باالخره 
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يك شخص در تعيين سرنوشت شما و خط مشئ سياسي كشور تان 
 . تصميم بگيرد

شور اسالمي ارج اسالم به آزادي قلم و بيان، فكر و انديشه در يك ك    
پس بر شماست كه به پاس حفظ عدالت اجتماعي و خواسته . مي گذارد

هاي اصالحي مردم خود، از هرگونه دانش و بينش عميق و وسعت نظر 
و پندار نيك كه رضاي خداوند و خوشنودي خلق در آن متصور باشد، 

ر كار گرفته، در راه عمران و آبادي كشور ويران شدة خود، مشابه به ساي
 . ملل دانشمند و پيشرفتة جهان دست بهم داده و كوشان باشيد

اگر جمعي دستخوش طوفان هاي خانه برانداز روزگار گرديدند و به     
 : گفتة استاد سخن، خليل اهللا خليلي

 
 ما كه زين خاكدان شديم، شديم
 پايمان خــــــزان شديم، شديم

 
دادن ها و پايمال شدن ولي شما ملتفت باشيد كه اين همه قرباني     

هاي نياكان و گذشتگان شما، همه و همه براي شما بوده تا بتوانيد شما 
 . نسل جوان كشور، روزي از مزاياي كلمة آزادي برخوردار گرديد

بگذريم، تنها  تاريخاگر از افتخارات پنج هزار سالة خود به شواهد     
و قرن بيست را به  حادثات و وقايع همين دو قرن اخير، يعني قرن نزده

مطالعه بگيريم، عروج و نزول مملكت، نهضت هاي روشنفكري و 
سركوب شدن روشنفكران و اعمال مستبدانة دولت هاي چند دهة آخر 
را از نظر بگذرانيم، به خوبي درك كرده مي توانيم كه تا چه حد و 
اندازه و چگونه حقوق اجتماعي و مدني مردم ما اتالف، زمينه و اسباب 
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سدود ساختن راه هاي پيشرفت و انكشاف هر طبقه، در هر رشته م
فراهم و باالخره با آنها منافي هرنوع كرامت هاي انساني، با شيوه هاي 

 . بربريت  حيواني معامله گرديده است
مسلماً حركت سه جنبش مشروطه كه از طرف گروه جوانان سربه كف 

ن آغاز و متصالً گرفتة كشور، در مقاطع مختلف زماني درين سرزمي
قرباني خود خواهي ها، حرص و آز قدرت هاي حاكمة دورة استبداد 

 . گرديده، از نظر شما درين تأليف گذشته باشد
حاال به نيكويي، توجه و التفات شما به اين نكته معطوف شده است     

كه مردم با احساس افغانستان هيچ وقت و تحت هيچ گونه شرايطي، 
و پيوسته خواهان يك نظام مشروطه و دولت  اسارت را نپذيرفته

جمهوري و سيستم ديموكراسي بوده اند و در راه رسيدن به اين مأمول، 
برخي از آنها جان هاي شيرين خويش را باخته اند و خانواده هاي شان 
به تباهي كشانيده شده و برخي ديگر، بهترين ايام جواني را، در عقب 

و تندرستي جسمي و روحي شان را براي ميله هاي زندان بسر برده اند 
 . هميشه از دست داده اند

مظالمي را كه حكومت هاي استبدادي در جهان، به ويژه در     
افغانستان بر مردم خود انجام داده اند، نياز بيشتر به توضيح و تفصيل 

اين موضوع را فرهنگيان و فرهيخته گان پيشينه به صراحت تمام . ندارد
معاصر ما نموده اند و آواز شان را به  تاريخشت تر ثبت تر و لهجة در

گوش جهانيان رسانيده اند و تا جائي كه شواهد و اسناد معتبر بدست 
آمده توانست، اينجانب هم مختصري از آن رويداد ها را درين تأليف 

 .تكرار احسن گفته، خدمت شما به عرض رسانيده ام
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نيكو سيرت و صادق، عاري از  حاال زمان آن رسيده كه شما جوانان    
هرگونه تنگ نظري ها و عقده هاي شخصي و فارغ از همه ظلمات 
هوس هاي بيهوده، فريب كاري ها و تملق، دست برادري و برابري بهم 
داده، به حيث يك ملت واحد، صرف نظر از قوم گرائي ها و قبيله 

ك پرستي ها و اختالفات مذهبي و هرگونه عناوين تبعيضي، زير ي
سقف، با عشق و راستي، مهر و محبت، با دل هاي دور از كينه توزي ها، 
عداوت و بدبيني ها و چشمان باز و واقع بين، در فضاي كامالً 
خوشبيني، به نام يك جامعة افغان و يك امت مسلمان در جهان 
امروزي عرض اندام و اثبات هويت نمائيد، مردم تان را ازين بدبختي 

دخواهي، تعصب، عقب گرائي ها و عداوت ها، با هاي خودبيني و خو
روشنفكري تمام و با ارشادات دانشمندانه رهنموني نموده و نجات 

 .بخشيد و كشور تان را همتاي كشور هاي مترقي جهان سازيد
اكنون كه ما در قرن بيست و يك زندگي مي كنيم و باالخره سر و     

قالل رسانه ها در هر صداي رژيم ديموكراسي، آزادي مطبوعات و است
گوشه و كنار بلند است و برگشت حكومت هاي مطلقه و يكه تاز و 
مستبد، ديگر امكان پذير نمي باشد، ولو كه اين ديموكراسي در كشور 
ما از باال به پائين دارد پياده مي شود، ولي شما جوانان بيدار، هشيار و 

موش و اين آرزو و آگاه اين خاك، نگذاريد كه اين صدا ها بار ديگر خا
 . ارمان ديرينه به يأس و حرمان مبدل گردد

بر شماست كه از سعي و مجاهدت و تالش هاي پيهم و درايت كامل     
كه خاصة يك جوان است، كار گرفته، اين ديموكراسي را از پائين به باال 
نهادينه ساخته و در راه تحكيم زيربناي آن، با عزم متين و شگوفائي، 
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نهال آرزوي ملت افغانستان، با ارادة قوي و استوار و ايمان  اين تازه
 .مطلق، صرف مساعي نمائيد

 
 ناسره گردد به دستش سيم ناب چون شود انديشة قومي خـراب
 در نگاه او كـــــج آيد، مستقيم ميرد اندر سينه اش قلب سليم 
 گـــوهر او چون خزف نا ارجمند موج از درياش، كم گــردد بلند

 بعد از آن آسان شود تعمير فكـر خستين بايدش تطهير فكرپس ن
 

 )دوكتور اقبال الهوري(
 
 
 

 خالد صديق چرخي
 كاليفرنيا –اورنج كاونتي 

 اياالت متحدة امريكا
ش 1390عقرب  -2011اكتوبر 
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 ):كتُب، روزنامه ها، رساله ها و مقاالت(فهرست مؤخذ ها 
 

 الدين وكيلي فوفلزائيسفر نامة اعليحضرت امان اهللا خان، عزيز.1
 جنبش مشروطيت در افغانستان، عبدالحي حبيبي.2
 افغانستان در پنج قرن اخير، مير محمد صديق فرهنگ.3
 ، مير غالم محمد غبارتاريخافغانستان در مسير .4
 آتش در افغانستان، استيوارت ريه تالي.5
 خاطرات سياسي، سيد قاسم خان رشتيا.6
 در نيمة اول قرن بيست، لودويك آدمكروابط خارجي افغانستان .7
 تاج التواريخ، امير عبدالرحمن خان.8
 عياري از خراسان، خليل اهللا خليلي.9

 معاصر وطن، محمد رحيم ضيائي تاريخبرگ هاي از .10
 سراج التواريخ، فيض محمد كاتب .11
 سراج االخبار.12
 روزنامة انيس.13
 روزنامة اصالح.14
 سالنامة كابل.15
 افغانستان زير فشار عنعنه و تجدد، داكتر سيد عبداهللا كاظم زنان.16
نخستين كتاب در بارة جنبش مشروطه خواهي، پوهاند سيد سعد .17

 الدين هاشمي
محاكمة خاينين ) در زمان استبداد(نشرية رسمي دولت افغانستان .18

 ملي، محمد ولي خان و محمود خان سامي
 هفته نامة اميد، منتشرة واشنگتن.19
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 مجلة آيينة افغانستان.20
 شاه محمد ولي خان دروازي، تأليف داكتر عنايت اهللا شهراني.21
جهاد ملت بخارا، حوادث لقي در شمال هندوكش، تأليف جمشيد .22

 شعله 
سرنشينان قلعة مرگ يا زندانيان قلعة ارگ، خاطرات عبدالصبور .23

 غفوري
ميالدي  1962صحبت هاي پدرم غالم صديق خان چرخي در سال .24

 در برلين
جنگ استرداد استقالل افغانستان، جبهة فراموش شدة چترال و .25

 كنر، دوكتور عبدالرحمن زماني
ظهور مشروطيت و قربانيان استبداد در افغانستان، سيد مسعود .26

 پوهنيار
 1945-1933مناسبات بين كشور جرمني و افغانستان از سال .27

 جمراد جمشيد ميالدي، به زبان آلماني، داكتر
 محمد آصف آهنگ.28
 اسناد سري استخبارات هند برتانوي.29
 اسناد سري استخبارات روسي.30
 آرشيف وزارت خارجة آلمان.31
 جنگ افغاني ستالين، مؤلف روسي، تيخانوف.32
 از عياري تا امارت، حكيم عبدالشكور.33
 ارمغان زندان، عبدالملك عبدالرحيم زي.34
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تذکر:

رشح حال مخترصدو تن از چهره های نامدار وطن را درچاپ دوم افزودم. قابل تذکر میدانم که 
معلومات دربارۀ آنها را مدیون همکاری دانشمند محرتم داکرتسید عبدالله کاظم میباشم. جناب 
ایشان بعد ازمطالعۀ این کتاب، به تاریخ ٣٠ می  ٢٠١٢ ، معلومات تحریری مفصل خویش را برای 

نویسنده فرستادند که به شکل مخترص اقتباس و درچاپ موجود به نرشرسید. 
خ.ص.چرخی 

 

غند مرش فیض محمد خان سکندر
 (مشهور به برگد صاحب) 

ایشان یکی از شخصیت های رسشناس خانواده شاغاسی خیل و فرزند دوم مرحوم سکندرخان 
فراش باشی (مامای اعلیحرضت غازی امان الله خان) و نواسه لویناب شاغاسی شیردل خان (یکی 
از نامداران عرص امیرشیرعلی خان) است،  که در سال ١٢٧٤ شمسی در کابل به دنیا آمد و در 
جوانی شامل خدمت نظامی شد. در عرص سلطنت شاه امان الله غازی تا رتبۀ غند مرشی ارتقا 
کرد. موصوف شخص  ایفای وظیفه  گارد شاهی  نظام  قطعه سواره  قوماندان  به حیث  و  منود 
جسور،  جدی و درعین زمان با دسپلین بود و به نسبت قرابت نزدیک با شاه ، تاحدی در رقابت 

با بعضی ازهمقطاران خود، از جمله رسبر آوردگان خانواده مصاحبان قرار داشت.

با سقوط رژیم امانی دوره ادبار خانواده بزرگ شاغاسی خیل آغاز شد و در رشوع سلطنت محمد 
نادر شاه عدۀ زیاد این خانواده که تعداد شان بیش از ٢٠٠ نفر خورد و بزرگ ، زن و مرد میرسید، 
تحت الحفظ به جالل آباد اعزام شدند و اکرث جایدادهای شان ضبط گردید. حکومت آنوقت 
میخواست این خانواده را به هند برتانوی تبعید مناید، ولی آن حکومت از قبول آنها ابا ورزید. 
آنها مدت چهار ماه را در هوای گرم آنجا در باغ رساج العامره که در اثر جنگ به مخروبه تبدیل 
شده بود، برس بردند و عده یی از اطفال و پیران شان در آنجا در اثر گرما تلف شدند، تا آنکه 
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حکومت مجبور شد آنها را دوباره به کابل خواست و زیر نظارت قرار داد.
این جریان را جریده انیس سال ١٣٠٩ (صفحه ٩ – ١١) درگزارش ذیل با این عبارت به نرش سپرد:

البلد شدند، باید فوری از افغانستان اخراج و جایداد شان ضبط  «اشخاصیکه محکوم به نفی 
است:

١ ـ عبدالحبیب خان، ٢ ـ عبدالغفور خان، ٣ ـ احمد شاه خان، ٤ ـ زبیر خان، ٥ ـ امیر محمد 
خان، ٦ـمحمد یعقوب خان وزیر دربار سابقه، ٧ ـ محمد سمیع خان قوماندان سابقه، ٨ ـ محمد 
 طاهر خان پیش خدمت، ٩ ـ محمد عمر خان، ١٠ ـ محمد امین خان با برادارانش و اعاممش،

ـ  اعالی سابق سمت جنوبی، ١٣  عبدالحکیم حاکم  ـ  وزیر حربیه سابقه، ١٢  عبدالعزیز  ـ   ١١
سکندرخان فراش باشی سابقه با پرسانش نیک محمد و فیض محمد و صالح محمد، ١٤ ـ محمود 
خان یاور سابقه، ١٥ ـ محمد اسلم ولد جرنیل محمد اکرم، ١٦ ـ حفیظ الله جرنال قنسول تاشکند، 
١٧ ـ میرزا عبدالله پرس امیر محمد کاله دوز، ١٨ میرزا محمد هاشم کور». (برگرفته از کتاب: 
ازعیاری تا امارت امیر حبیب الله کلکانی، نوشته عبدالشکور حکم، چاپ پشاور ، سال ٢٠٠٢، 

صفحه ٥٦٠)
غند مرش فیض محمد خان در سن ٣٥ سالگی (١٣٠٩) به زندان رفت و بعد از ١٧ سال زجر و 
مشقت زیاد باالخره  در سال ١٣٢٦  در دورۀ صدارت شاه محمود خان با سایر زندانیان آن دوره 
از حبس رها شد. موصوف دارای سه پرس هریک به نامهای جان محمد (بعداً پوهاند داکرت جان 
محمد فیضی سکندر)، فیض احمد فیضی سکندر و ضیأ احمد فیضی سکندر بود. قابل ذکر است 
که جان محمد را که در صنف ابتدائیه مکتب استقالل درس میخواند، پس از زندانی شدن پدرش 
از مکتب اخراج کردند و طفل بیچاره چند روزی به خانه در حال گریه بود، تا آنکه مادر کالنش  
(خانم رسدار گل محمد خان) که با ملکه ماهپرور خانم نادرشاه دوستی و قرابت داشت، عارض 
شد و گفت که :«اگر پدرش را گنهکار میدانید، طفل معصوم چه گناه کرده که او را  از مکتب 
اخراج کرده اند». این دیدار نتیجه داد و به وساطت ملکه برای جان محمد دوباره اجازه شمول 

به مکتب داده شد.  . . 
هفده سال زندان پر مشقت او را تا آخر عمر شخص ظریف ، خوش صحبت و مهربان بار آورده 
بود، اما گوشه نشین و عزلت پسند؛ شب و روز را در یکی از اطاق های نسبتاً تاریک خانه خود 
در باغ علیمردان می گذشتاند و با رسامی و تربیه  پرندگان بخصوص قناری مرصوف بود و کمرت 
از خانه بیرون می شد. تا آنکه در اواخر عمر به ضعف حافظه مبتال گردید و درسال ١٣٥٥ به 

سن ٨١ سالگی به رحمت حق پیوست. روحش شاد و جنت فرودس جایش بادا» 
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میرزا میرمحمدهاشم خان وزیر مالیه 
(مشهور به میرهاشم خان)

میرهاشم خان یکی از شخصیت های برجسته  و نامدارعرص امانی بود، که از سال ١٣٠٠شمسی 
تا سقوط سلطنت شاه امان الله غازی مدت هشت سال به حیث وزیر مالیه با جدیت خاص 
ایفای وظیفه کرد. موصوف بنیانگذار نظام مالی جدید افغانستان و یکی از حامیان رسسپردۀ 
شاه امان الله و اصالحات اداری آن عرص بود و به انکشاف معارف در کشور تأکید جدی داشت، 
چنانچه در آنوقت که همه از کتب و معارف در گریز بودند، اویگانه پرس خود را  در یازده 
خود  دخرت  و  کرد  اعزام  جرمنی  به  تحصیل  جهت  افغانی  شاگردان  گروپ  دومین  جز  سالگی 

خدیجه را شامل اولین گروپ دخرتان افغان  به ترکیه  فرستاد.
میرهاشم خان از سادات کابل است که سلسله نسبی او بر طبق شجرۀ دست داشته به شخصیت 
مشهوردینی وعرفانی کشورسید مهدی«آتش نفس» علیه الرحمه میرسد. اودر سال ١٢٤٥ شمسی 
در قریه اندکی (چهلستون) کابل بدنیا آمد، کتابت و علوم مروجه را نزد بزرگان خانواده  طور 
معمول فرا گرفت. پدرش میرعبدالعزیزبا کاکایش بین بخارا  و الهور از طریق کابل به شغل 

تجارت مرصوف بودند. هنگامیکه رسدار عبدالرحمن خان در بخارا بود . . .

اعدام مستوفی  از  به سلطنت رسید، پس  بتاریخ ٩ حوت ١٢٩٧ ش  الله خان  امان  هنگامیکه 
املاملک محمد حسین خان اداره موصوف را که متکفل امور مالیاتی کشور بود، لغو کرد، امور 
مذکوررا به دفرت«ناظر مالیه» سپرد و متعاقباً آنرا به وزارت مالیه مسام ساخت که برگد میرزا 
محمود خان پوپلزائی در راس آن قرار داشت. میرزا محمود خان در این مقام تا یکسال ایفای 
وظیفه کرد (١٢٩٩ش) و به دلیل کرب سن و داشنت روابط نزدیک با رسدار نرص الله خان  خود 
را از کار کنار کشید و بجایش میرزا میر محمد هاشم خان با تشکیل جدید به حیث وزیر مالیه 

مقررشد که تا ختم دوره امانی (٢٨جدی ١٣٠٧) به این وظیفه باقی ماند.
باید گفت که رشح مفصل خدمات ارزنده و ابتکارات این وزیر با درایت دراین  مبحث منی گنجد 

و ایجاب نوشنت یک کتاب را مینامید. . . 
 . . . . . .  سید قاسم رشتیا در کتاب خاطرات خود در این ارتباط می نویسد:
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«سپه ساالر قبل از داخل شدن به کابل، در چهلستون توقف منوده و اشخاص روشناس کابل به 
مالقات شان شتافتند که پدر(سیدحبیب خان بعداً مستوفی والیت کابل ـ نویسنده) و کاکای 
من (میرهاشم خان ـ نویسنده) هم درمیان آنها بودند. بطوریکه از زبان پدرم و عدۀ دیگری 
از اشخاص حارض مجلس شنیدم، سپه ساالر از اهل مجلس درباره موقف خود راجع به زعامت 
آینده کشور استفسار منود و اکرث حارضین ایشان را مناسبرتین شخص برای احراز مقام سلطنت 
وامنود کردند. اما چند تن محدود که در جمله آنها محمد ولی خان وکیل، شیر احمد خان رئیس 
شورا (شوهر خواهر محمد نادرخان ـ نویسنده) و میرهاشم خان وزیر مالیه شامل بودند، چنین 
نظریه دادند که مناسبرت آن است که فعالً سپه ساالر به حیث وکیل سلطنت شناخته شده و 
فیصله موضوع پادشاهی را به لویه جرگه واگذار منایند. اما طوریکه جریان مجلس سالم خانه 
(٢٣  میزان ١٣٠٨ ـ نویسنده) نشان داد که دراثر اظهارات چند تن اشخاص رسشناس امثال فیض 
محمد خان زکریا وزیر معارف و علی محمد خان بدخشی و غالم محمد خان وردک وزیر تجارت 
سابق و ارصار رسان قبایل، باالخره سپهساالر سلطنت را قبول منود و این موضوع آغاز یک سلسله 

اختالفات و نا آرامی های مداوم گردید».
سید قاسم رشتیا در ادامه می نویسد: «قابل تذکر است که در کابینه اولی که بالفاصله بعد از 
اعالن پادشاهی اعلیحرضت نادرشاه اعالن شد، هیچکدام از سه شخص فوق الذکر که نظر دیگری 
ارائه کرده بودند، شامل نبودند و در حالیکه میرهاشم خان فردای روز اعالن پادشاهی نادر شاه 
بصورت فجائی (آنی و غیر مرتقب ـ نویسنده) وفات یافت، دیری نگذشت که محمد ولی خان به 
محکمه کشانیده شد، شیر احمد خان با اینکه شوهر همشیره شاه بود، تا مدت دراز بیکار ماند 
و عده دیگر از طرفداران اعلیحرضت امان الله خان تحت فشار قرار گرفته و بعضی از آنها حبس 
و برخی اعدام شدند و معلوم شد که یک تصفیه حساب اساسی رشوع شده است که بیش از 
پیش فضای سیاسی افغانستان را مکدر و مغشوش گردانید».(کتاب : خاطرات سیاسی سید قاسم 

رشتیا ـ ١٣١١ تا ١٣٧١، چاپ اول ، ١٣٧٦، صفحه ٩)
با رشح فوق واضح میشود که وفات میرهاشم خان یک حادثه طبیعی نبود و ریشه عمیق سیاسی 
داشت و بسته به دالئلی بود که در زمان سلطنت اعلیحرضت امان الله خان بین میرهاشم خان 

به حیث یکی ازحامیان رسسخت شاه  و سپه ساالر محمد نادر خان و برادرانش موجود بود.
  






