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 بخش نخست

 ومسقسمت 

 تبلیغات و بغاوتهای ضد پادشاه

هنوز به پایان نرسیده بود که پادشاه ه گجر لویه

( ۸۱۷ردید. غبار )گروبرو  گبا مشکالت بزر

مخصوص  حلقه  کار " ...  ران آنرا گاز قول دی

حضرات مجددي به شمول بعضي سرداران 

بزرگ و روحانیون مشهور" میپندارد. مطلب 

روایت شا آغا مجددی بوده باشد که ین  از غبار

ردیده است. عواقب اعدام قاضیان نیز گقبالً ذکر 

ران تمام شد. این داستان قبالً  از گبرای پادشاه 

 .ردیدگی احمد بیان لروی روایت منشی ع

آنرا به تفصیل   (۳۹۳-۳۹۰نویسنده ستیوارت )

ا این واقعه ر او ولی با کمی تفاوت بیان میدارد.

نشان داده  و ۱۹۲۸ست سال گدر اواخر ماه ا

ی قاضی گم نه نفر  به سرکردتعداد شانرا ه

وی همچنان  قلمداد مینماید.  "وتیگپین"

خاطرنشان میدارد که مال ها بعد از اعدام 

ر، کوهدامن، کوهستان و شهر گدر لو ،قاضیان

کابل به تبلیغات ضد پادشاه شدت بخشیدند که در 

نتیجه حدود ده مال در کابل، نزدیک به ده تن 

وهستان زندانی تن در ک ۱۵و تقریباً  در خوست

 وید:گمؤلف فضل غنی مجددی می .ردیدندگ

موقف امان ان دولت مثل محمود طرزي، عبدالهادي خان وزیر تجارت و عبدالرحمن لودي گحتى بعضي از وزرا و بزر"

میخواهد مثل فته میشد که پادشاه گ( بین مردم هم ۱٦همه استعفاي خود را تقدیم پادشاه کردند." )، ههللا خان را تائید نکرد

در کمپ شاه کسی به  که ، شرع را ترک و نظام ملک را سیکولر بسازد. معلوم میشودهدیکمال آته ترک  مال ها را کوب

ند رفته و خواهگحکومت عبرت فین لفکر نکرده بود. آنها فکر کرده بودند که با این اعدام ها مخا ها عواقب اعدام  قاضی

ع حاکم است. ولی ملتفت نبودند که آوازه ها تا حد زیاد  در بین افغان های بیسواد  اوضفهمید که  که حکومت مقتدر و به ا

" :ویدگنویسنده ستیوارت می آنهم که در رابطه به مظلومیت قاضی ها باشد.،به سرعت پخش شده و مردم را تحریک مینماید

( ولی در کابل مقامات ۴۰۲)ستیوارت،  "خواهد بود.دیوانه  که پادشاهفتند گه مینزاداآبیرون از کابل، در والیات ، مردم 

فته گحکومتی  از پادشاه جانب داری مینمودند. آنها پیشرفت هایرا ستایش میکردند که  پادشاه به آن کمر بسته بود. ولی 
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صالحات میشد که این ها چاپلوسانی بودند که هر آنچه پادشاه آرزوداشت به زبان می آوردند. ولی این ها نیز در اثر ا

خریداری دریشی ، جواهرات  اروپائی و موتر های دشاه خساره مند میشدند، زیرا پادشاه جلو عوایدشانرا که از طریق اپ

ین نداشت. متحدان راست  ،به این ترتیب پادشاه به غیر از جوانان  منور و آیدیالیست. رفت..گتیز رفتار بدست می آوردند می

  (٤۲۰خشید. وی در مرز تنهائی بود." )ستیوارت، و موقف خودرا هم استحکام نمی ب
 ار هاشنوری گیاغی 

آنها قبالً در ماه اکتوبر کوشیده بودند راه ردیدند.گیاغی  ۱۹۲۸اری ها در چاردهم نوومبر سال شنو در همین حال بود که

 .اری ها درین کار مؤفق نشدندشنویرند، اما گدخترانی را که غرض تحصیالت از راه دکه  جالل آباد عازم ترکیه بودند ب

وید که ایکاش این ها گعزیز هندی می

که به او مؤفق میشدند، تا پادشاه 

بر جایش میماند،.وی اخالص داشت 

به علت عالوه میکند که پدران 

 به خارج هافرستادن این دختر 

د که آنها فته میشگو .ناراض بودند

 ار را تحریک  نموده بودند.شنوسران 

  (٤۱۳سټیوړټ،  /۲٤۳ )عزیز هندي،

وخیل گار های سنشنوبغاوت  (۸۱۸غبار )

یری با کوچی ها میداند که گرا نتیجه  یک در 

ردیده بود. آنها گاری تلف شنودر آن چند 

 .ردیدگدند که منجر به قیام ضد حکومتی کرولی آنها قاتلین را رها  ،و به مقامات حکومتی تسلیم نمودندرفتار گقاتلین را 

ه با ک ویدگو بعد می میداندازای رشوه  در را این حادثه را چند روز بعد از بغاوت نشان میدهد و رهائی قاتلینستیوارت 

منشی علی احمد،  (.٤۱۷، تیوارت)س یری " نمودند.گ" انتقام  قانون  که رجوع به   ند یدتوراری ها آنقدر شنواین کار 

و خیل بودند معرفی مینماید. آنها گرا محمد افضل و محمد علم که هر دو از سران سن ها ارشنوری گسرکرده های  یاغی 

ها در آن د که قوم خود را به قیام تشویق نمایند.کرصدیق چرخی آنها را  تحریک  درین وقت در کابل بودند. در آنجا غالم 

ر[ اینکه گا ]مام ل به ترکیه فرستاده شوند."تصمیم بر این است تا دختر هایشان برای تحصی فتند کهگار به قوم خود شنو

لی ع –اری شنور گو خیل در پهلوی سه شاخه  دیگآنها برای معاف شدن هر یک از ایشان  پنجصد روپیه بپردازند."  سن

شیر خیل، سه پای و مندوزی، از همه مهمتر است. و درین زمان محمد افضل و محمد علم آنقدر فعال بودند که هم قوم 

ند. فعال نمود رهبریقومی  ملی و ایهست اسی رد انیدر امارت حبیب هللا  کلکبعداً هم  خود را  به ضد پادشاه شوراندند و 

. قسمی که قبالً  به تذکار رفت،  شنواری ها در موضوع عجب خان اپریدی برای محمد افضل خواندن و نوشتن هم بلد بود

 یری چشم براه بودند.گفرصت انتقام 

م رفتند. حاکگآنها بال فاصله راه دکه و بتی کوت را مسدود نموده و در اچین مرکز حکومت را تاراج  و مأمورین را اسیر

:" وی طیاره، فوج و اسلحه از واقعه خبر داد. پادشاه برایش اطمینان داد کهاعلی ئی جالل آباد ذریعه  تیلیفون پادشاه را 

او بر مبنای بین المللی استوار است، چندان پروای این نوع بغاوت ها را ندارد.")ستیوارت،  دارد و از انجائیکه سلطنت

رستاده شود، ولی مال، سید و ار فشنوه  سه نفره به گپادشاه در عین زمان به حاکم اعلی هدایت داد که یک جر (۴۱۷
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ر همین د ند.کردچور آنها را اری شنوبیشتر از هفتاد نفر  یلغنی خی درحضرت درآن نباشد. حاکم اعلی همینطور کرد، ول

اکر ردیدند. عسگحمله ور  "پیش بولک" باالی چونی ئیو خیل ها یکجا شده و همه با هم گر هم با سنگوقت شنواری های دی

.  متعاقباً ردیدندگاری ها مالک اسلحه شنوردند و یاغیان به اسلحه و پول خزانه دست یافتند. به این ترتیب از دل مقاومت نک

راق او تان این طیارات افغان ها و شوروی ها بودند.وار را بمبارد نمود. پیلشنودر بیستم نوومبر  حکومت برای بار اول

 (۴۲۰علم و جهل " نامیدند.) ستیوارت،  گرا "جن گردید که درآن این جنگار پخش شنوتبلیغی باالی 

 شده تحریک ،اری ها توسط مال ها که دشمنان من هستندشنوکه: " فتگدیداری به همفریز، سفیر هند برتانوی پادشاه طی 

فت که:" آنها برای بقای خود گاو در جوابش  و این ها در مورد اصالحات من آوازه های نادرست پخش مینمایند." .اند

ش همفریز باز برایردانیده است. گیرد ، مردم را ناراض گپیلوت های روسی صورت میند و اینکه بمباری توسط گمیجن

و اینکه شما ملحدان حرفوی را باالی شما از طرف مردم تهمت ضد اسالمی بودن زده میشود  :"فت کهگ و راست رک

وید که گ( غبار نیز می۴۲۰ت ها اعتبار میبخشد." )ستیوارت، استخدام کرده اید که رعیت تانرا بمبارد نماید، به این تهم

:"... اعلیحضرت تمام طبقات مردم را مخالف خویش ساخته. روحانیون، دهقان ها، تجار و عساکر فتگهمفریز به شاه 

 اد کهدمشوره  واباز به همفریز که  ویدگاین را هم میهمه از ریفورم هاى جدید و تزئید مالیات ناراضي گردیده اند." غبار 

صلح و اشتىى با رهبران شورش شنوار بکوشد تا اغتشاش در محل خود محدود بماند، ورنه  برای" ... شاه باید با تمام قوا 

وید که همفریز برای شاه گغبار این را هم می (.۸۱۹ر مهمند ها با اغتشاشیون پیوستند، خطر عظیم خواهد شد." )غبار، گا

عد، دو پیلوت روسی  سهواً باالی عساکر بم پرتاب کردند که در نتیجه سی تن کشته و بسیاری بروز  چنداظهار داشت که 

 ردید. گدرین حالت حفاظت شهر جالل آباد مهم  (۴۲۰ردیدند. )ستیوارت، گزخمی 

جاری  یلههبانی شهر رسیدند.ولی قوماندان نظامی که از کابل رسید نه به آنها و نه به اگیانی برای نگیک تعداد مردم خو

در  ،بند ساختهندان توذیع اساحه را میان مردم مومند ار که بنام رضا کار آنجا رسیده بودند  اعتماد داشت. این قومگهای دی

بین شهر حکومت نظامی اعالن نمود. درین وقت آوازه پخش شد که  شنواری ها و مومند ها  میخواهند به شهر درایند و 

ه داشته بود و از پادشاه نیز خواسته گور، تا به این دم آنها را آرام نئوذ مومند ها، مالی چکن  آنرا چور نمایند.روحانی با نف

ب یغتر رارام های اصالحی خودرا متوقف سازد.ولی پادشاه خواهش او را نپذیرفت ، پس او نیز شنواری ها گبود تا پرو

 ۴۲۱بپذیرد. ) ستیوارت، (ر حکومت خواسته های او را گبتازند، باشد اتا به شهر  ودنم

ل مومند از طریق تیلیفون از پادشاه  خواست تا به جالل آباد فوج بیشتر اعزام نماید ورنه این شهر در ظرف چند گمحمد 

ل مومند  این را هم گروز از دست خواهد رفت. پادشاه یک چند توپ و اسلحه به جالل آباد فرستاد ولی به قوماندان محمد 

نوومبر داخل شهر  ۲۹بتاریخ کابل  دروازه   ی شنواری ها از راهلد. وگا پایان دسمبر با شنوار ها نجنحالی نمود که ت

 قبل از داخل شدن به شهر، مکاتب بیرون شهر به آتش کشیده شده بود. ردیدند.گ

"را رافحکم " ک رام های اصالحی پادشاه  شده و همچنانگشنوار ی ها طی یک ابالغیه  ده ماده ئی، خواهان لغو تمام پر

ری هند برتانوی در جالل آباد را مسدود کردند. قونسل گدر عین زمان پنجاه شنواری  قونسل باالی پادشاه  صادر نمودند.

فت که او و هیئتش مهمانان دولت پادشاه استند، ولی جواب شنید که پادشاه " کافر" است  و گیر برایشان گمحمد جهان

ری را چور و آنرا طعمه  حریق ساختند.ولی به مأمورین گنمیباشند. "متعاقباً شنوار ها فونسلمهمانانش مستحق رعایت 

ردیده بود. شاید به اثر گشاهراه از آغاز بغاوت ها به جالل آباد مسدود  (٤۲۲، تیوارت، س۱۳۹)ادمک،  سیبی نرساندند."آ

ا روانه  جالل آباد کرد تا راه  معضله را با یاغیان از مشوره  " همفریز" بود که پادشاه ، سردار شیر احمد و غالم صدیق ر

 ( خواسته های خود را ازین قرارعرضه کردند که:۴و۳شنواری ها طی سه جلسه )دسمبر  راه مذاکره هموار نمایند.



  

 

 

 10از 6

  ردد.گتمام ریفورم ها به شمول سیستم جلب "هشت نفری" لغو 

 ردانده شوندگدختران از اروپا بر 

  (۱۴۱یرد.)ادمک،گو به ضد شان اقدامات انتقامجویانه صورت ن نکردهدر امور مال ها و سید ها مداخله 

 :که ری هم به آن اضافه مینماید که مهمترین آنها قرار ذیل استگستیوارت خواسته های دی

  نماید. پادشاه خانم خود را "طالق" نموده، محمود طرزی را زندانی و خانواده اش را از ملک اخراج

 ( ۴۳۳)ستیوارت،

ضمن سردار شیراحمد خان یک پیشنهاد بیست و یک فقره اي از طرف  درین وید که: "گ(  حتی این را هم می۸۲۰غبار )

شنواري ها به کابل فرستاد، که در طى آن عزل شاه، ولیعهد و حکام و کابینه با اخراج محمود طرزي از افغانستان مطالبه 

 د وکر میکند که برای تحکیم صلح کوشش نمودند ولی به مقصذان با رسوخ افغان هم گغبار از یک تعداد بزر ."شده بود

 نرسیدند.خود 

 ندیفتار عزیز هگنظر به .ذارندگشت میگفیض محمد و عزیز هندی در ناکامی این هیئت، روی رول تخریبی رهبران آن ان

ر من خاک تانرا گبدالرحمن خان تنها از سر هایتان منار ها ساخته بود ، مسردار شیر احمد به شنوار ها اخطار داد که:" ع

 (۲٥۲)عزیز هندي،  "داشت و آنرا به کابل خواهم برد.گهم در شنوار نخواهم 

الم غرفت. به این ترتیب که:" گفته  فیض محمد حمله  شنواری ها به جالل آباد به اثر تحریک غالم صدیق صورت گبه  

متمردین دوست نموده ایشان را به بندي کردن خود و حمله بر شهر جالل اباد و شیراحمد خان ترغیب  صدیق خود را به

غالم صدیق باالی شنواری ها نفوذ داشت. او حتی قبل برین دو تن از مشران  انها  (۳۳، ۱۷کرد.")فیض محمد، انقالب، 

بود که در عصر امیر  غالم حیدر چرخي روانشاد نامدار ساالرهپسر سپ او  را برای قیام قومشان تحریک نموده بود.

امور ملکی و نظامی  در مشرقی از بابت رویه  نیک با شنواری ها، نام خوبی  در عبدالرحمن خان به حیث حاکم اعلی

ف هدشنوار میرفت از و برآورده نشد و در نتیجه کمائی کرده بود. ولی توقعی را که از غالم صدیق در آرام نمودن مردم 

 هیئتشان به مقصد نرسید.

 . این قوه از "نمله"سیل نمودگی محمود یاور یک قوه  نظامی به آنجا گپادشاه بعداً برای آرام نمودن شنواری ها به سر کرد

مامای خود ، والی اسبق علی احمد را  ردید. پادشاه از روی ناچاریگمأموریتش ناکام  ، لذا دربه آنطرف رفته نمیتوانست

 ردید.گندازه  زیاد در مأموریت خود مؤفق ا به حیث رئیس تنظیمیه به قوماندانی یک قوه  نظامی به آنصوب فرستاد. او تا

رام های اصالحی خود را لغو گولی نتیجه  مآموریت هنوز روشن نبود که پادشاه، با وجودی که در پنجم ماه جنوری  پرو

( ۱٤۲)ادمک،  ردید که از پادشاهی دست شست.گکرده بود  از طرف حبیب هللا کلکانی با چنان خطری روبرو  اعالن

رام های اصالحی خود را لغو اعالن کرده بود،  ولی هردو را وقتی اعالن نمود که گری خوست نیز پروگدراخیر یاغی 

 ردید.گر واقع نثشته بود و مؤذگکار از کار 

 

  ناقرار کوهستان   درو سید حسین نا آرام  کوهدامن   درحبیب هللا 

که در زبان عوام بنام بچه  سقو یاد میشد، بعد از هفته  دووم هنوز بایان نیافته بود که حبیب هللا کلکاني  ی هاشنواربغاوت 

که  ردید. با وجودیگر رو برو گو به این ترتیب حکومت با یک خطر دی جدی شد کوهدامندر ، بیشتر از پیش  ماه دسمبر

نبود، ولی به علت قرب آن با کابل  از آن مهمتر شده میتوانست. طوری که دیده  گار بزرشنواین خطر به اندازه  خطر 

  کومتی متوجه این نکته نبودند.حخواهد شد، مقامات 
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 انییک شخص معمولی، فقیر و بی نام و نش، " ... عمر داشت 

در خانه  محمد ولي  اول او نوکري." (۱٤۳روایت ادمک ) بود."

ر نوکری گبه یک روایت دی رنظ ولی بود گقلعه مراد بی در

 قطعه درحبیب هللا  اولش در خانه  ملک محسن در کوهدامن بود.

ترکیه  یجمال پاشااز طرف قطعه  این. عسکر شد.نمونه 

از قیام  قبل که ردیده بودگبصورت نمونه برای فوج افغان تنظیم 

. ودبقطعه کپتان در همین عزیز هندي  بین رفته بود.خوست از 

ه خانه میرفت که اجاز یک روز بدون حبیب هللا  وید کهگاو می

 گرفت. حبیب هللا با تفنگیری صورت گدر بین او و پهره دار ها

یاغی شد و به پشاور فرار کرد. در آنجا ، پهره دار او را کشت

چنار رفت و در آنجا برای یک سال دوکان چای داشت. بعد پاره 

 بعد ازینکهو ا ده ماه را در زندان سپری کرد.زبه جرم دزدی  یا

ل به ضد حکومت حصه گاز بند رهائی یافت ، در شورش من

 ،رفته  چند عسکر را به قتل رسانید و باز در منطقه  خودگ

وید گمی (۱۴شروع نمود. اما فیض محمد )بدماشی  به کوهدامن

 به علت فقر به دزدی کمر بسته بود. لاوکه حبیب هللا از همان 

ولی از .او از نوکری اش در قطعه  نمونه هم یاد آوری نمیکند

پ گ  "یگتوت "و  "پشاور"او در  از منجالبانی  پر گزند

 .میزند

از ر تخطرناک بدماش چاریکار سید حسین   کوهدامن عودت نمود، چیزی بیشتر از یک دزد عادی نبود. بهحبیب هللا وقتی 

دم مر. " بود منالمال و قبالً درقضیه  یک زن به علت کشتن دو نفر، یاغی و فراری شده بود. وی صاحب  زیرابود. او 

با او  توان مقابله یردیده و بعد از چپاول کسگبا جرأت با چند تن از رفقای خود داخل شهر ها  چنانچهازو زیاد میترسیدند  

ر گو ا داشتدر دست چه گسید حسین همیشه یک تفن (۳۲۹.")عزیز هندي، میشد خارج دوباره شهر از او ورا نمیداشت 

حبیب هللا و سید حسین، کوهدامن و کوهستان به مناطق نا آرام  با بد ماشی با کسی به قهر میشد فوراً باالیش فیر مینمود.

 شت.گمبدل 

 از فته، با چند تنگاقامت در خانه و النه خود ترک  دت به کوهدامن"و(، حبیب هللا بعد از ع۱۵به نقل از فیض محمد )

... گذرانیده، از غلبه جوع اقدام در سرقت و ئیبه جارا و روز  ئیبه جا را دوستاني که با او همراز و انباز بودند، شب

اکل مال حرام و ریختن خون ضعفاى انام نموده، و رفته رفته به عالقه دار و حاکم کوهدامن و کوهستان به دادن حصه 

" حتى محمد ولي  وید کهگاینرا هم میمال از مردم یار گردیده از خوف دستگیر شدن ایمن و مطمئن گشت." فیض محمد 

با او عهد امان جان در بین نهاده و پول و تفنگ و فشنگ داده، اسوده خاطرش ساخت." مؤلف سید رسول هم  خان...

محمد  خود( ۱۷" محمد ولي با این ناز و نعمت او] امان هللا[ با بچه سقاو همدست بوده و به او کمک مینمود.") وید کهگمی

وید که: " او این کار را به امر و باخبری گول نموده ولی اینرا هم میبقهللا[ را  ]حبیب این بد ماشرفتن با گهم تماس   ولي

 (٥۷٤، تیوارت)س... " امان هللا انجام داده است.
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با فقرا نیز یاد مینماید حبیب هللا از سخاوت ( ٤۳٥) ستیوارت

یک دزد  مقام " او خود را ازوید که با این سخاوتگو می

 "رابن هود"او حتی حبیب هللا را در قطار  ارتقا داد"

که ثروت متمولین را میربود و به فقرا  هلستان  آوردگان

" ... بچه سقا نیز در کاپیسا  وید کهگمیغبار  کمک مینمود.

و پروان دسته دزدي فراهم کرد و به سرقت و قطع طریق 

پرداخت; او شبها دزدي میکرد و روزها در کوه ها متواري 

ردید. گو دستگیري او براى پولیس محل مشکل میردید، گمی

ساحه فعالیت او انقدر وسیع شد که حتى اگر شبى با دسته 

خود به خانه وارد میشد، صاحب خانه، از ترس جان، 

خاموشانه او را تغذیه میکرد و به حکومت اطالعى نمیداد. 

کار او به جایي رسید که مقداري پول از خزانه مزار به 

و همینکه بچه سقا شنید، راه را گرفت و پول  کابل مي امد،

را ربود، و تعقیب حکومت محل به جایي نرسید.")غبار، 

حبیب هللا و  مدت زیادی هنوز  سپری نشده بود که( ۸۲۱

" حتى بر بازرگانان کابل که مال التجاره، از قبیل پوست قره قل و قالین و اجناس روسي  قدر دالور شدند که:نآسید حسین 

از ترکستان حمل و در کابل نقل میدادند، پول حواله کرده و ایشان مکتوب حواله او را به حکومت نموده، از بیم اینکه مال 

به دستجات قشون سواره و پیاده عزم تعقیب و تجارت ایشان را از عرض راه نچاپند، ناچار پول همى دادند و حکومت 

گرفتارى انها نکرده، تا که نیرو در بازو یافته، و جنگ ها در بین حکومت و ایشان واقع گشته، که چند تن به قتل رسیده، 

" در قوس که اتش اغتشاش ننگرهار تیز شد، حکومت محل  وید کهگمی( ۸۲۱( غبار )۱٥بدست نیافتادند.")فیض محمد، 

محسن و چند نفري را به سبب امداد به بچه سقا محبوسا به کابل اعزام نمود. متعاقبا دولت، احمد علي خان، رئیس  ملک

بلدیه کابل، را به حیث رئیس تنظیمه کاپیسا و پروان با اختیارات تامه اعزام کرد، تا از پشت سر مطمئن بوده به اطفاي 

 شورش ننگرهار پرداخته بتواند."

ی ارشنو بارهار گنن در سردار شیراحمد رفت، همانطور که قبالً گه را در پیش گدرین مأموریتش راه جرین احمد علي لود

یر شده بودند آزاد گآنعده بندی هایرا که  به جرم کمک با حبیب هللا دست دواست نموخدرحکومت  ازاول  رفته بود.گ ها

رد.در عین یگاهم صورت بتففیصله نمود که با حبیب هللا  هگه پرداخت. جرگشوند. بعد با مشران کاپیسا و پروان به جر

بعد ازین که از حکومت صالحیت لودین زمان آنها قبول نمودند که"... در جلب قوه هاى محلي به دولت خدمت نماید." 

" ...عهدنامه و انهم در حاشیه قران  ه نمود. و در آنجاگجر "باغ عارق"بدست آورد، با شخص حبیب هللا و سید حسین در 

با دو نفر مذکور امضا کرد. درین معاهده بچه سقا قبول کرد که از مخالفت با دولت و شرارت دست بکشد. در مقابل دولت 

د و دو " ...هشتا خواست کهحرب از وزیر تلیفون  رد باز تعهد نمود که جرایم بچه سقا و سید حسین را عفو نماید." لودین 

 ،غبار ۱٦و کارتوس با معاش و رتبه غوند مشري به هردو نفر، بچه سقا و سید حسین داده شود." )فیض محمد،  گنتف

به ناً آ وطنداران خودرا کشته و امنیت را مختل نموده بودند، ،تعاین اوباشان که خالف قانون و شری این ترتیببه  (۸۲۱

چنان  حیثیت  و مقام رسمی دریافت کردند که  خودشان نیز حیران مانده بودند. حبیب هللا کلکانی  یک  دسمبر ۱۲روز 
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زندانی شدن  مشقات .و بیسواد بود ولی ساده نبود دهاتی فقیر

، قوه  عقالنی او را یگر تلخ زندگو سفر ها و تجارب دی

ا ر سلوکیپادشاه به این فکر افتاد که  لذانیرومند ساخته بود. 

او  در مورداتخاذ نموده بود، ممکن  گکه در مقابل مالی  لن

نیز صورت پذیرفته و از بین برده شود. به الفاظ فیض محمد 

مال عبدهللا با جمعي از بانیان فساد بعهد امان هللا خان و   "

 ۳۲سوگند قران در کابل امده به یاسا رسید." )فیض محمد، 

اه شود گادشاه در مورد خود آاز نیت پبرای اینکه ( حبیب هللا 

از بین برده نشود، از سرای خواجه بنام  گمثل مالی لنو 

 این مکالمه   پ زد.گاحمد علی با شخص پادشاه در تیلیفون 

ی که تیلیفونی ئ مکالمه   ردید.گقبالً به تفصیل بیان تلیفوني 

روی ملت افغان و خاصتاً خود شاه امان هللا اثرعمیق وارد 

المه بود. ولی پادشاه در آن وقت به آن توجه  همین مک ،کرد

پادشاه برای سرکوبی شنوار ها از تمام افغانستان  جدی ننمود.

 ایله جاری و یا ملیشه های قومی طلبید.

 از،  ها، غزني و بهسودگمیدان، ورد از( ، يمکني، مقبل، وزیر او احمدزڅل، ځدران، ځاځي، گر، پکتیا )منگلو از

احتیاطي فوج مزار، قندهار، هرات و قطغن ازپغمان ، چاردهي ،  ازاو، ریزه کوهستان و غوربند ، گپنجشیر، نجراب، ت

برخالف فوج منظم که در مدت کوتاه تحت قومانده  افسران ولی این پروسه (  ۱۸. )فیض محمد، را نیز طلبیدو نظامي 

ی  مردم باال حکومت چون . بود ساختنو مسلح  مستلزم وقت، تنظیمفرستاده شده میتواند  گمسلکی  مسلح و به میدان جن

اً نسبتدر مدت  آنها با وجودیکه نها مطالبه ننموده بود.آایله جاری از  لذا ،اعتبار نداشتمشرقي و اقوام غیر شنواری در 

ر دبسیار مهمتر اینکه فوج  منظم هنوز  الف  شنواری ها سوق داده شده میتوانستند.ختنظیم و به   قلیل،کم و مصارف 

ود به هر اندازه  که در کابل بفوج منظم قسمت بیشتر  دست انداخت. گستراندک بود که حکومت به چنین یک کار کابل 

( باقی ۴۳۸. )ستیوارت، نشان میدهد. ۱۵۰۰فرستاده شد. ستیوارت  تعداد فوج منظم کابل را در این وقت رهار گبه نن

 ویند که کابل از فوج خالی بود.گمورد فوج کابل درین وقت یا خاموش استند و یا می ان درگنویسند

نبودند که در چنین یک  کسانی سردار عبدالعزیز، این هم مهم است که مقامات وزارت حرب و در رأس آن خود وزیر، 

اه ها گذخیره هها از ملیشبه   .حالت اضطراری و زمستان غیر عادی ایله جاری های تازه وارد را تنظیم نموده بتوانند

ه ب. بودوم علماحمدزي ایله جاري مشر میر غوث الدین  تنها اسلحه داده میشد ولی مشرانشان دارای نام و تجربه نبودند.

ایله جاری ها با رفت و آمد ممتد به کابل حالتی را به میان  مردم شهر و چار دهی از راه کالنتر هایشان اسلحه داده شد.

 وئی حکومتی وجود نداشت.گآورده بودند که 
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 رایب ربعد از مکالمه  تیلیفونیگاز طرف دی

ی بود. فکر گو زند گسخن از مر حبیب هللا

میکرد تا امان هللا در اقتدار است، او در 

ما، اافغانستان زنده مانده نمیتواند.بعد ازین 

نوشته ها در مورد واقعات با هم فرق دارند. 

وید که گمی (۱۸فیض محمد ) بطور مثال:

حبیب هللا و سید حسین هردو با هم چاریکار 

 ۱۸را تصرف نموده بعداً احمد علی را طی 

 روز محاصره وادار به تسلیمی نمودند و "

احمد علي خان ) با عده اي ( از سواران نظام 

جبل سراج رضا  گخلیه ارشاهي و پیاده به ت

داده و عهد امان جان خود با ایشان در میان 

نهاده، قلعه و قورخانه و خزانه راکه در انجا 

به یاغیان تسلیم نموده، راه فرار جانب کابل را پیمود،  گن و قلعه شکن و مقداري از تفنگبود با هژده ضرب توپ ماشین

ول نقد و اسلحه بدست اورده زیادتر دلیر و جسور شده، عزم حمله و پادشاهي مکنتي از پ گو دزدان از تصرف این ار

 ،ارکه بعد از تصرف چاریک دوب سید حسین وید که این  تنهاگولی نویسنده عزیز هندی مییورش بر کابل جزم کردند." 

 را حمله باالی کابلصمیم تازین به بعد بود که حبیب هللا  را محاصره و باز حبیب هللا را از ان واقف ساخت.جبل سراج 

قوس ۲۲ رکابل د را باالیحبیب هللا  ر او هم مثل ستیوارت  ظفرگرفت. فیض محمد در بیانش خطا رفته است. در جای دیگ

 برای یری ها بود، با وجودیکهگدر کابل مصروف  در حبیب هللا  روزی که  ۱۲نشان میدهد و بر عالوه در  آن  ۱۳۰۷، 

 ولی اوآنجا نبود. بود.فرستاده  ها پیغامسید حسین 

 م، بخش نخستسوپایان قسمت 

 ، بخش نخست،دوم اول و لطفاً برای مطالعٔه قسمت

 زیر مراجعه فرمائید های به ل نک
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