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 بخش نخست

 چارمقسمت 

 حملٔه حبیب هللا بر کابل 

مير شناخته احيث  هاز جانب چند مال و چند خان  ب (۱۹فتٔه فيض محمد )گنظر به  قبل ازینکه رو به کابل نماید،حبيب هللا 

"... مالیان بعيد از دیانت... به اظهار اینکه بدون امير حمله بر کابل شرعاً بال جواز، و اگر کسي  شد. به این شيوه که

کشته شود خونش هدرو و در نزد داور بي نياز مردود است، نماز جمعه را با خطبه امارت به نام حبيب هللا خواند. راه 

در همين  که وید گميهم (٨٢٢) مدعا برگرفتند." غبار 

قوس[ یکدسته خان و دزد در قلعه مال ویس  ٢٠]تاریخ 

الدین )کلکان( شبانه اجتماع کرده و بچه سقا را به عنوان 

)پادشاه افغانستان( شناختند و دستاري بر سرش بستند." 

 در( حبيب هللا ٤٠۱صفحٔه عزیز هندي )روایت به  اما

کوهدامن  خود را در امارت "  تهاجمبعد از  خیکدام تأری

م و افراد خود را به هر طرف فرستاده حکاو  نمودهاعالن 

به مشورٔه مال ها وقتی به این کار دست  ." حبيب هللابود.

زد که سيد حسين نخواست امير شود. وی فکر نميکرد که 

و  القاب پادشاه ونی حکومت شده بتوانند.گآنها قادر به سرن

فرق دارند، و حبيب هللا شاید در از هم  بين خود امير

ينجا امير ناميده شده باشد. زیرا وقتی زمام دار شد، هم

لقب امير را اختيار نمود. در مورد تأریخ و تعداد 

همراهان حبيب هللا  نيزاختالف نظر موجود است، ولی 

تأریخی را که ستيوارت بيان ميدارد درست بنظر ميرسد 

 دسمبر ميباشد. ۱۴که همانا 

داخل از انی زم ،جای بسی تعجب درینجا است که حکومت

که به جانب داری  صدا ميکردندشهر  درهم و برهمر اوضاع د .بودند کابلشد که آنها داخل  خبربه شهر  شدن مهاجمين

ند. به روایت غبار آنها دو صد نفر و به روایت عزیز هندی آنها در حدود یکصد گاز حکومت ميخواهند  با شنواری ها بجن

و پنجاه نفر بودند. فيض محمد  مجموع تعداد آنها را در حدود  دو هزار بيان ميکند که در بين شان صرف  دوصد نفر 

در  ،مهاجميناوليه و سریع شروی عامل پيبرهنه روان بودند. فيض محمد این را هم اضافه ميکند که  مسلح و باقی با پاه  

"... وزراى خاین و حضرت شور بازار و سردار محمد عثمان و بزرگان کابل ی حکومت، این هم بود که گپهلوی عدم آماد

( عزیز ۱۹ صفحهٔ  )فيض محمد، ." بودند داده نشان را حمله وقت و داده اطمينان ایشان به غيره وو محمد ولي خان... 

 هللا با برادرش حميدهللاحبيب 
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او در مجلسی اشتراک  :ویدگمي ،، یکی از خوانين شمالیحاجي عبد الرحمنپسر  قولاز ( ٣٥٧، ٣٥٦)صفحات هندي 

 ً  یزحرب، سردار عبدالعز وزیربه   کرده بود که حبيب هللا تهاجم بر کابل را تجویز نمود. او این خبر را با زحمت، شخصا

 به فتار عزیز هندی" تمام فکر و ذکر اوگخت. نظر به رساند ولی او به آن اهميت نداده و پادشاه را هم از آن مطلع نسا

بود و این دولت بهمان اندازه بيشتر جمع آوری شده ميتوانست که هرچه قيام طوالنی تر معطوف اندوختن دولت ]پول[ 

يه روپیش یکصد و پنجاه آنقدر سرمایه اندوخته بود که تنها " مصارف روزانٔه آخور اسپ ها او کهبر عالؤه این." ميشد

ز )عزی به نظر عزیز هندی ، این سردار عبدالعزیز بود که " حکومت افغانی شاه امان هللا را به بچٔه سقو سپرد. "بود.

وزیر دفاع رئيس جمهور  سردار غالم حيدر رسولي مرا به یادوزیر حرب امان هللا ، سردار عبدالعزیز  ( ٣٥٨هندي، 

ونی نظام جمهوری را ممکن گو با پيروی از اجندای خاص خودش، سرن بی کفایتی اش امحمد داوود می اندازد که ب

 ساخت.

او  .مينمایديان ب ا طوالت بيشترب رگان دیگنسبت به نویسند، کابل  و رفقایش را به حبيب هللا کلکانيتهاجم   عزیز هندي

خل شدن با دا همزمانفقای حبيب هللا روایت ميکند که" ... نيت بچٔه سقو این بود که رشاهد اکثر واقعات بود و از یکی از 

 گاخل ارد راست هیک. به این ترتيب بال وقفه  با رفقایش برای کمک به شاه آمده اند ویا اوگچنان شایع سازد که  ر،به شه

این تکتيک را شاید به علتی اختيار نموده باشد که  حبيب هللا (٣٥۹صفحهٔ )عزیز هندي،   رفتار نماید."گشده و پادشاه را 

. پادشاه شهر را مقرون به خطر از جانب ی نموده بودندلتمام توجه حکومت به شنوار معطوف و کابل را تقریباً از فوج خا

 افرادشبه همراهی  خود را( ۱٣٠٧قوس ، ٢٢جمعه، دسمبر )  ۱۴اینکه حبيب هللا بتاریخ در مورد  حبيب هللا نمی پنداشت.

ان متفق القول استند ولی هرکدام شان این حادثه را گرسانيد، همٔه نویسند گتا  به نزدیکی های ار گبدون کدام مانع بزر

ميکند که حبيب هللا تنها:" به کمک یک چند نفری به کابل بياید و  ( تعجب٣٥٨عزیز هندي ) به طریقی اظهار نموده اند.

را خلع سالح نماید و از طرف خود  ليسگنتواند و حتی تا به این حد که سپاهيان سفارت ان رفتهگهيچ کسی جلوش را 

 گری هم نموده و سالح و تفنگمارد و باز هم وزارت حرب از آن بی خبر باشد و پيشروی دیگافرادی را به حيث محافظ ب

نکتٔه اصلی مطلب  ( ٨٢٢صفحهٔ )باريرد و وزارت حرب هنوز در خواب باشد. غگهای عساکر مکتب حربی را از آنها ب

قوس( وزارت حربيه مطلع شد که بچه سقا  ٢٢در وقت پيشين همين روز ) :"عزیز هندی را تائيد و اضافه مينماید که

نزدیک کابل رسيده است. چون کابل را قبال از عسکر منظم تخليه کرده بودند، پس بناچار معين وزارت حربيه )حبيب هللا 

کوچک رو به راه شمال حرکت کرد. یک دسته پوليس هم به گردنه )اسمایي( صعود و تولى گارد شاهي  خان( با یک عدهٔ 

را  شاهي گبه استقامت )کلوله پشته( مارش نمود، ولي بچه سقا تا ان وقت داخل سرک شهر اراى کابل شده، مستقيما ار

 سقاویانخ بدون صدور امری از وزارت حرب، این یک دستٔه کوچک نظاميان بود که با عزم راس هدف قرار داده بود."

اه سواري از باغ نزدیک )شهر ارا(، جلو گردان تعليمگ... هژده نفر شاوید : "گمي (٨٢٢صفحهٔ )را به عقب زدند. غبار 

شاهی بدون دریافت امر وزارت  ( " ... رسالهٔ ٣٦۱صفحٔه ) عزیز هنديبه روایت  اما به سریع بچه سقا را گرفتند." 

 فيض محمد" رفتند.گسقویان آغاز و جلو سيالب رو به افزون سقاویان رادر  خارج از دروازه شهر  ارا ب گحرب، جن

ا ها این ج دسته ظابطان سواري... به دفاع برخاسته، ایشان را از دخول شهر باز داشتند." سقاوي وید:"گمي  (۱۹)صفحٔه 

ودند و باز به باغ باال و اطراف آن به عقب نشستند ولی حملٔه ریز نمگو  گکمی جن و آنجا به عقب مينشستند، در شهر آرا

ت ظو در رأس آن  خود حکومت را در محاف یهانی آنها با وجود آنکه کم دوام بود ولی بی کفایتی مقامات امنيتگسریع ونا

ایت فيض محمد شهریان و مردم چاردهی که به رو. ذاشته و به اعتبار حکومت سخت لطمه وارد نمود.گپایتخت  بنمایش 
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و مهمات فراوان از حکومت بدست آورد بودند در دفاع از خانه های خود شده  و کمتر کسی به یاری  گپنجاه هزار تفن

 حکومت شتافت.

" ... حتى بعضي از مردم وزیري، منگل و احمدزي سپاهيان امير مهمترازان اینکه: ( ٢٠ صفحهٔ فيض محمد )ه روایت ب

را که به  گاسمایي هدف گلوله کرده، از جمله غالم غوث ]الدین[... افزون از سه صد ميل تفن امان هللا خان را از کوه

حرب سردار  وزیر باز، محمد ولي، و شاه نائبدست اورده بود، با خود در خوست برده، خالف دولت برخاست." 

نکته ئی در نزدیکی ها دوان  ی در دست و عساکری در عقب خود داشتند ، از کدامگدر حاليکه هریک تفن، عبدالعزیز

رسيدند. از آن به بعد بود که توپ ها به شليک و طياره ها به بمباری مواضع سقوی ها شروع نمودند. درین  گدوان به ار

ه برجه و باغ باال تا کوتل خيرخانه موضع گرفته و تقویه شده بچه سقا از کوه کافر و ن  ( "٨٢٣فتٔه غبار )صفحٔه گوقت به 

 حاليکه دولت در شهرارا و قلعه بلند و کلوله پشته و تپه شيرپور، شکل دفاعي اختيار کرده بود." ميرفت. در

با وجود آنکه  در روز سووم حمله که تک و توک جریان داشت و نظم حکومتی به هم خورده بود، مقامات برتانوی نيز

ردیدند. در همين وقت یک گبد امنی مشوش  از  حبيب هللا برایشان اطمينان داده بود که به آنها سر و کاری نخواهد داشت

ليس گان-که در مورد دوستی افغاناشيد پدر فضا نمایان شده و اوراقی را به پشتو و فارسی به روی شهر  اکتشافی طيارهٔ 

ر به سفارت شان صدمه ئی رسيد ، آنها انتقام گولی در عين زمان اخطار هم داده بود که ا فته شده بودگبسيار چيز ها 

 شدند و آن را یک عمل خالف  حریت افغانی تلقی نمودند. قهررفت. با این کار هم مردم و هم مقامات حکومتی به گخواهند 

              ان سياسی شانگان واقع شود که باالی نمایندولی برتانوی ها به این عمل از سببی دست زدند  تا مبادا آنچه باالی ش

دووم واقع شده و هردو  گدر جن Cavagnari"(۱)  ه نياریو  ک  "ليس و گان-اول افغان گدر جن " Macnaghten نمکنات  " 

 ری شانرا در جالل آباد چور و به اتش کشيده بودند.گبه قتل رسيده بودند.و هم شنواری ها قونسل

و یاد بود که فر گان ارگدردناکترین حادثه، اثر هيبتناک تهاجم روی باشند

الٔه زاشت عساکر رسگبلند کرد و ملکه مادر آنقدر ترسيد که ن نالٔه اطفال را

ردند. خود پادشاه راهم به حدی قهر گاز آنها دور  گشاهی و محافظين ار

 زاشتن او از حاالت توبيخگساخته بود که وزرای خود را به علت بی خبر 

ود بر گجنمينمود. او که شخص با جرأتی بود، چند بار کوشيد به ميدان 

اما " هر بار سر ها به قدومش فرود می آمد و با منت و زاری و اشک او 

حوادث، تأثيرات  (٣٦٦)عزیز هندي، منع مينمودند." گرا از برامدن ار

 بي وفایيعدم همکاری قوم ها و" ...  زاشت. در نتيجهٔ گواری روی شاه گنا 

جه و پسران مردم کابل و چاردهي... یاس به او روي داده، مادر و زو

کوچک خویش را با تمام جواهرات دولتي در روز چارم حمله حبيب هللا و 

 (،٢٠سيد حسين به سواري طياره به قندهار فرستاد." )فيض محمد، ص 

درین وقت سيد "... که( ٣٧٨- ٣٧۱ صفحهٔ ) وید گميعزیز هندي  اما

حسين نه خودش به یاری حبيب هللا رفت و نه کمکی برایش فرستاد." و 

 دون  ب ساخته افراد   مزمحللوله باران توپ و بمباردمان طياره به روز پنجم و یا ششم تهاجم، معنویات افراد حبيب هللا را گ

                                                           

1  Cavagnari  اصالً یک نام ایتالوی است. اما در بین افغان ها به کمناری  و یا کیو ناری معروف است تلفظ میشود، َکَوه نیاریکه 

 ملکه مادر، مادر شاه امان هللا

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Francis_Macnaghten&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Francis_Macnaghten&action=edit&redlink=1
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اغ باال شته و بپوله کلکه از سالح کوت های ایآنها  سالحش به عقب نشسته و متباقی، اکثراً  یا زخمی و یا کشته شدند."

يدند. حتی وقتی که  حبيب هللا در باغ باال  پنهان بود وچره ئی به شانه اش گاسلحٔه فراوان بدست آورده بودند، خوب ميجن

 ، فيض٣٧٣عزیز هندي، ه ميداشت.  )گيد  و معنویات افراد خود را بلند نگاصابت نمود و زخم برداشت باز هم ميجن

 (٢٠محمد،

 دبه عقب نشستن و اطراف و اکناف آن در فرجام به روز دهم و یا یازدهم تمام مهاجمين، اول از قلعٔه نه برجه و بعداً باغ باال

ردید. در همين موقع بود که گمتجاوزین غالب شده و و شهر کابل از خطر انها دفع  یباالو به این ترتيب حکومتی ها 

سران حکومتی و در  گی وارد کابل شد. واضح است که اشتباه  بزرگبرای تنظيم امور جنجنرال ترکی ، کاظم پاشا، 

ادش به مهارت افر باحبيب هللا  وزاشته بودند گصدر شان سردار عبدالعزیز  درین بود که قؤه کافی  برای دفاع شهر کابل ن

 ند.ودازین فرصت استفاده نمبه آسانی و جرأت 

شاه امان هللا بود که فوج نيکه و پدرش را به فکر این که حال عصر قلم است نه شمشير، تقليل  از این اشتباه ،در اصل

 خوست از قبل باطل ساخته بودند. ی او را یاغيان  عار بی جابخشيد. این ش

نشان ونياکوهدامنيان و کوهستانيان را ناراض دیدند. البته روح زمانی که حبيب هللا و همراهانش به کوهدامن عقب نشستند،

مصروف تبليغات ضد حکومتی بوده،. پادشاه را "کافر" دانسته و مردم را به جهاد تشویق مينمودند. خانان،  کما فی السابق

 موقفی را اختيار نمایند. عزیز هندی تنها نویسنده ئی هست که درین موردی ملکان و حتی مردم عام متردد بودند که چ

که آنها از هردو خوف داشتند و این خوف دربين  وید:گمي( ٣۹٦-٣۹٤ندي، )عزیز هبه تفصيل نوشته است. او 

ار ر است، فرگشان عام بود که " قوای حکومتی بچهٔ  سقاو را تعقيب خواهند نمود و از آنجائيکه نامبرده یک دزد و غارت

ان گردید. لذا بيشتر باشندگرا به قرار ترجيح داده ، به کوه ها متواری خواهد شد و در آخر تمام بد نامی متوجه آنها خواهد 

 قوای ،بعضی ها حتی به این فکر بودند که " هر زمانی ."ر کوچيدندگو جا های دی" نجراو، پنجشير "این مناطق" به 

اً ." عزیز هندی بعدودنم خواهند رفتار و  به حکومت تسليمگآنها بچٔه سقو و همراهانش را  حکومتی داخل کوهستان شوند،

ز فوج اردید، نابودی بچٔه سقاو حتمی بود." ولی حکومت گر درین وقت قوای دولتی به کوهستان داخل ميگوید که "اگمي

اق تبليغاتی پخش و از توپ و بمب استفاده به عوض آن اور ،سقوی ها تعقيب ننمودهظفر خود را در مقابل کار نگرفته، 

ان شمالی را مسئول این قيام ميداند و به زودی گنمود. پخش این اوراق از طياره چنان وانمود کرد که "حکومت تمام باشند

ویا گی پخش مينمودند که فواهاتابيسواد بودند، مغرضين "  هعامخواهد فرستاد." از آنجائيکه مردم  آنصوبفوجی را به 

ردید و رعب بيشتر شد. گپادشاه  امر قتل عام آنها را به قوای خود داده است." آوازه ها و تبليغات ضد حکومتی  عام 

مسئلٔه امارت حبيب هللا را دامن   ،با استفاده ازین موقعيت  رگهمراهان حبيب هللا ، روحانيون و " فساد پيشه" های دی

نهاد ردید. پيشگ، امير انتخاب کوهدامن  در از طرف اشخاص فوق حبيب هللاود که ب وید: درهمين وقتگميعزیز هندي زدند.

اهی ایمان نداشت که به ضد قدرت حکومت به مؤفقيت گامارت اول به سيد حسين شده بود ولی او قبول نکرد.زیرا او " هيچ

باالی مردم استحکام ميبخشيد و به زور از مردم  ه جبرسلطٔه خودرا ب، متعاقباً حبيب هللا " (٤٠٠)عزیز هندي،  نایل آید."

يری مينمود." پاسخ به این انکشافات از جانب حکومت چنين بود که " ... از کابل دهن توپ های دور ب ر ، بدون گعسکر 

د غاز نمولوله باران نمود. بمباری های هوائی را در هفتٔه دووم اگرا  گردیده و قلعٔه مراد بيگامتياز جانب این مرم یاغی 

ت، اکثریت رفگ بيشتر برعالوه وقتی که شدت ردید.گلوله باران، مردم عادی بيشماری تلف گکه در نتيجٔه این بمباری و 

با حکومت راه مهاجرت  گبه این فکر شدند که مؤفقيت حکومت همانا در "بربادی آنها" نهفته است و باز هم عوض جن

ان تا به آخر به کمک بچٔه سقاو نيامدند." کسانی که با بچٔه سقاو پيوستند مردم را ادامه داده ولی " خانان و با رسوخانش
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برای بدست آوردن نان، راه خوبی برای آنها برابر  ، " به این ترتيبگناداری بودند که مرامشان غارت و چور بود نه جن

 (٤٠٥-٤٠٢)عزیز هندى، ردیده بود." گ

 

 

 ادشاهپهانی گنا ىاو استعفکابل ر شهاستحکامات 

... تقریبا دوازده از آن  به بعد" دسمبر از کابل عقب نشستند. ٢۵( که حبيب هللا و رفقایش در ٨٢۴وید )صفحٔه گمي غبار

هزار عسکر منظم و غير منظم در سرتاسر خط کوتل خير خانه و غيره حصص تمرکز یافت و اشغال قطعي کاپيسا و 

ميکند که به علت عدم موجودیت  و یا سبوتاژ یک مرکز عالی، امر مارش ولی او این را هم اضافه پروان محتمل گردید."

 داده نشد و این جبهه در حالت دفاعی باقی ماند.

و مواضع کوهدامنی ها  ( این جبهه بار بار توسط فوج منظم و ایله جاری تقویه ميشد.٢۱به روایت فيض محمد )صفحٔه 

 رفت ولی بی اثر بود.گميو مربوطات مورد هدف قرار  گدر  قلعٔه مراد بي

این زمان را به تفصيل بيان ميکند که خالصٔه آن قرار ذیل ميباشد:به تجویز جنرال ترکی، کاظم پاشا، در عزیز هندي 

ردید. و تقریباً بيست و دو هزار فوج منظم و غير منظم در آن جا به گجنوب غرب و شمالغرب کابل خطوط دفاعی تشکيل 

و قوماندٔه هر محاذ به یک جرنيل سپرده شد، جبهٔه باغ باال به سان مرکز مستحکم  و باالی تپه های مشرف به  ردیدگجا 

ٔه ان پيشروی داده شده و قوماندردید. به فوج هم امر گميدان طيارات، توپ ها تعبيه شده و به این ترتيب امنيت کابل تأمين 

شجاع بود، درشت، ظالم و ل محمد عمر ]سور جرنيل[  سپرده شد. نامبرده در پهلوی  اینکه یک قوماندان ارنهم به ج

ردیده بود ولی در مواقع اضطراری، فوراً ازاد و یک وظيفه به گرشوه خور نيز بود.که به همين علت چندین بار زندانی 

چی اندازه بود معلومات در دست نيست.  جنرال محمد عمراین بار هم همينطور شد. اینکه قؤه زیر دست  او سپرده ميشد که

 گبود که ده مایل دور تر از کابل چند قریه را متصرف  و به آنطرف قله های قلعٔه مراد بي  ولی یک قسمتی از کل قوائی

 حمیدهللا ، برادر حبیب هللا با همراهان
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 گقه به پيش برود. ولی یک مشکل بزرطبه داخل مننمود تا ردانيد. او مهمات جمع آوری گر ساخته و آنرا مرکز خود گسن

 گل و ځدران تحت قوماندٔه سران خود بودند. و این سران در جنگجویان منگنيز داشت و آن اینکه در داخل فوج او، جن

هر دو طرف پ به زور آزمائی رسيد و از گچنان  آزرده شده بودند که: " با وی مشاجرٔه لفظی ميداشتند تا   ت از اوخوس

بطرف خيمه اش عقب   گجنو از ميدان  لوله در پا زخم برداشتگردید[ و خود سور جرنيل هم توسط گچند نفری زخمی ]

ین آوازه به سرعت در بين رضا کاران و فوج پخش ګردید که باعث یک بی نظمی عام در خط اول جنګ  شد. ا د."نشست

هانی گیک حملٔه نال را آرام ساخت ولی گفوراً از کابل خود را به آنجا رساند و سران آزردٔه من ولي محمد، پادشاه نایب

 ردید.گبيش از حد مؤثر ثابت  ۱۹٢۹ال سجنوري  ۱٣ ر شبد باالی فوج سور جرنيل

ین ا صرفزدن هدف ازچاپه  "از چار جانب اقدام به شبخون نمودند. ... پنجاه تن با ،سقاحميدهللا برادر بچٔه  " ... در آنشب

ردید  قسمتی از ]فوج سرکاری[ گهمينکه چاپه آغاز " ولی، زندوار خطا سا یک کمی و رضا کارانرا فوج سرکاربود تا 

چنين  فوج رگو قسمت دی هانی تهاجم نموده اندگنا تصور نمود که لشکر کوهستان که افواهات تجمع شان قبالً پخش شده بود

رم ساخته اند و فوج را که در اثر سرمای شدید داخل گحادثٔه صبح را دوباره به راه انداخته و  قبایلیشکر لشت که اپند

لوله ميبارد، در گخيمه ها بودند، به وارخطائی وادار به برآمدن از خيمه ساخته و زمانی که دیدند از چار طرف باالیشان 

 (٤۱٤)عزیز هندي،  ند به همان طرف فرار نمودند."قال کرده بودتتاریکی بسيار ترسناک شب، به هر جهتی که 

، ماشيندار، و توپ فوج سرکاری بدست حبيب هللا و همراهانش افتاده و خودرا به نزدیکی کابل  گبه این ترتيب تمام تفن

همراهانش ورسانيدند. ولی طوری که قبالً اشاره شد ترتيبات دفاعی کابل چنان مستحکم بود که تسخير آن برای حبيب هللا 

 نا ممکن  بود.

ام او برای استحک ی... تمام آرزو ها در همان نيمه شب به غازی امان هللا رسيد )کمر بند(اما وقتی " خبر شکستن این قلعه 

ترین مشکل گانه تراژیدی نبود، شنواری های یاغی بزرگ، این ی(٤۱٧ صفحهٔ )عزیز هندي،  حکومت آینده از بين رفت."

رهار ، سردار علي احمد،" به طمع امارت با گنن يهٔ رئيس تنظيم (۱٠٨، ٢۱صفحات فتٔه فيض محمد )گه . بندپادشاه  بود

هزار کس از شنواري و غيره جانب کابل به راه افتادند، اطالعاً  ٢٣خامه خدیعت و فریب به امان هللا خان نوشت که: 

هم  پادشاه"...  :فيض محمد باز مينویسد که و این مکتوب او به امان هللا خان رسيده موجب هراس او گشت. "عرض شد.

به فراست دریافت که وزراى غدار و خيانت کارش او را دست بسته به حبيب هللا خان خواهند سپرد، ناچار ترک سلطنت 

در  (۱٥٨احمد خان به روى کار آمده.")فيض محمد، ص نموده، فرار اختيار کرد که گویا فرارش از همان مکتوب علي 

بي وفایي قشون نظامي و قومي و اهالي شهر کابل و چار  از" ر فيض محمد عزم پادشاه را چنين یاد مينماید کهگجای دی

دهي... امير امان هللا خان را از حصول ظفر مایوس ساخته در خوف و رعب گرفتن  و به پسر سقا سپردن انداختند." 

 (٢۱٠- ۱٥٨)فيض محمد، 

 به شمول توپ ها و به این ترتيب پادشاه روحئه مقاومت را از دست داد. با وجودیکه استحکام کابل  قوی، فوج جا بجا و

معين  تر خودگ، پادشاه در همان نيمه شب، بدون آنکه با کسی مشوره نماید، برادر بزرسلحه فراوان بودا چند طياره،

صبح  ۹که بجای او پادشاه باشد. خودش ساعت   ساخترا که به حکمروائی عالقمند نبود راضی  هللاالسلطنه سردار عنایت 

و عبداالحد  ، ، ، محمد یعقوب وزیر دربارامور خارجه وزیر غالم صدیق ،محمود طرزيبه معيت  ۱۹٢۹جنوری سال  ۱۴

 ( ٤٦۹ص، تيوارتس ،(٢۱ص  )فيض محمد، ذریعٔه موتر به صوب کندهار حرکت نمود. ،وزیر داخله )مایار(

جدی و نبود تيل کافی در موتر های ماه   از مشقات پادشاه به علت برف باری های متواتر، سردی ئی شدید   عزیز هندي

ای رانبهگدر مورد اشخاص اعتمادی خود نيز از دست داده بود، وقت  ارش ادقشاهی نيز یاد آوری ميکند و از آنجائيکه اعت
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از یک تانکر تيل بدست آورد و به   ردید. تيل را  در راهگخودرا ضایع ننموده و با تيل اندک به طرف کندهار روانه 

ردم قابل به کمک م آنکه قابل عبور بود تا غير به اثر برفباری های پی درپیراه  ،استثنای وقفه های کوتاه در غزنی و مقر

 ، (٤٢٥-٤٢٢ صفحات )عزیز هندي، ردید.گاستفادٔه موتر 

 سنمحمد حو یازنه اش  با همراهانش چار ساعت پای پياده منزل کرد تا به مقر رسيد  امان هللا  وید کهگستيوارت حتی مي

 ساعت طول کشيد.  ٣٢از کندهار با چار موتر رسيد و همه به کندهار رفتند. تمام این سفر 

رهار اعالن پادشاهی نمود ولی گ، رئيس تنظيمئه ننسردار علي احمدبعد از کنار رفتن امان هللا  سه واقعٔه مهم رخ داد: 

 فته و با تکاليف بيشمار خود را به پشاور برساند.گشد برای حفظ جانش ميدان را ترک  حتى مجبوردرین کار کوتاه آمد و 

، عقب نشينی فوج هزار نفری اتحاد شوروی بسيار سخت تمام شده باشد افغان هاافغانستان و که ممکن برای  ،رگواقعٔه دی

ان شاد ان افغان توسط  روگغالم نبی بود که عازم کابل بودند. این موضوع دربين نویسند ی صرف بنام  گسرکرداز مزاربه 

ان سفير درین زم در آمده است."به رشتٔه تحریر افغانستانبه   شوروي اتحادخليل هللا خليلی در رساله ئی بنام "تهاجم اول 

در اثر خود به رویت اسناد رسمی روسيه مينویسد که:" روس ها در  (Braith Waite)برتانيه در مسکو، بریت ویت 

بنشانند. ستالين حدود یکهزار  متزلزلشدند تا امان هللا را دوباره به روی تخت نموبه افغانستان تهاجم  ۱۹٢۹بهار سال 

اسبق نظامی بنام پریماکوف که یونيفورم ترکی به تن داشت به افغانستان قوماندانی اتشٔه افراد را در یونيفورم افغانی به 

های شدید تصرف شدند، ولی طرفداری مردم محلی را به سرعت از دست دادند.و  گفرستاد. آنها مزار و بلخ را بعد از جن

  (۱٨ستالين وقتی از فرار امان هللا خبر شد آنها را فرا خواند. )

نفربوجود  ٨٠٠فته  استکه : این قوهٔ انتخابی از تقریباً گت این واقعه را با یک اندازه تغيير ولی با تفصيل بيان کرده و ستيوار

این قوه در اوایل ماه می به اشتراک چند طياره، یعنی در زمان امارت حبيب هللا کلکانی به افغانستان فرستاده شد آمده بود.

يد. تا باميان بيش رفت و باز به عقب کش ،جویان افغانی خودگ، غالم نبی با وجود آنهم با جنو وقتی ستالين آنرا فرا خواند

 (۵۶۱)ستيوارت، 

بی وید که این مسئله کار  غالم نگیا این قوه به درخواست شاه امان اله فرستاده شده بود معلوم نيست. ستيوارت ميآ اینکه

که برای دو ماه به مسکو رفته بود، در آنجا مشترکاً  دوومی صدیق بود.سفير آنوقت افغانستان در مسکو و برادرش غالم 

معاون او در امورآسيائی درخواست نمودند که با امان هللا خان در راه  کاراخانبا برادر خود از کمسيسار امور خارجه و 

ه این ب یا دفتر سياسي(و بېرو  تسياسي اتحاد شوروي )پولي یبېروازین به بعد بود که  اعادٔه زمام داری اش کمک نمایند.

این کمک که چه نوع صورت بګيرد، هردو برادر با جنرال پریماکوف و ستالين که رهبر  نحوهٔ فيصله رسيد. در مورد 

 (۵۶۱کرده و قوه به صورتی فرستاده شد که در باال ذکر ګردید. )ستيوارت، ص  ګوو  شوروی بود ګفتاعظم اتحاد 

و یا اینکه به امر شاه امان هللا آنجا  اتحاد شوروی را این برادران خود سرانه تقاضا نموده بودندمعلوم نيست که این فوج 

رفته بودند. تصور به این شده ميتواند که شاید غالم صدیق به امر پادشاه از کندهار به همين منظور رفته  باشد. جای تعجب 

مام رقبای تکوبيدن  بعد از  باشد، زیرا او در راه دسترسی به قدرت یک قؤه را به افغانستان سوق دادهاست که ستالين چنان 

. معنی اش این شده ميتوانست که او از صدور انقالب به حٔه استحکام سوشيليزم در داخل اتحاد شوروی بودخود، در بحبو

هداری به منظور نګ ، ليون تراتسکی معتقد بود کهرقيب مغلوب وی بزرګترین ممالک دیګر اجتناب مينماید در حاليکه 

، در ممالک دیګر انقالب ها بصورت دایمی افروخته نګه داشته شوند. چنانچه ميګفت :" کسی که در قرن "انقالب اکتوبر"

 "بيستم تولد شده است و انقالبی نيست سهو ميکند.
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بدون آنکه جنګ کرده باشد، جنوری ، حبيب هللا کلکانی، ۱٧در  عجيب تر اینکه سه روز بعد از ګوشه ګيری پادشاه یعنی 

وسط ت بعد از سه روز پادشاهی با خانواده و بعضی اراکين بلند رتبه حکومتی، سردار عنایت هللا بر ارګ مسلط ګردید.

 موجودیتدر حال ناميده و  خادم دین رسول هللاخود را  حبيب هللا طياره های انګليس خود را به سالمت به پشاور رساند. 

، زمام را جنرال محمد نادربه سر کردګی آل یحيی باالخره  تا نه ماه طول کشيدام داری آغاز نمود که به زمجنګ داخلی 

 بدست ګرفت.

ادشاه پ ،حرکت  کندهاردر سووم مستعفي دشاهعلي احمد پاو مومستعفي دو دشاهعنایت هللا پا بعد از یکجا شدن باامان هللا 

 مردم کندهار با او اظهار همدردی نشان دادند ولی در آماده ساختن مردان جنګی دل نا دل بودند. دوباره را آغاز نمود. شدن  

کندهاری ها برایش در حدود چارده هزار  ،اما زمانی که امان هللا برایشان ګفت، برای جلب مردان جنګی به هرات ميرود

بصوب  ۱۹٢۹ماه مارچ  ٢۵وج قومی جدید بتاریخ . وی در آنجا یک حکومت جدید تنظيم نمود و با فندمرد آماده نمود

هزاره بغرض پشتيبانی با وی همراه ګردیدند.ولی وی در غزنی با کابل عزیمت نمود. در غزنی بيشتر از دو هزار مرد 

  خطراتی مواجه ګردید.

 "سليمان خېل" پونده خطر اول از طرف عساکر امير حبيب هللا بود که چندان دور نبودند. خطر دیګر از طرف قوم های

بود که طی کوچ های موسمی از هند به غزنی رسيده  و از طرف شير آغا مجددی به ضد پادشاه تحریک  "اندړ"و 

 هکریفورم های شاه، افغانستان را ترک و در دیرٔه اسماعيل خان مسکن ګزید  علتمجددی سالها قبل به ګردیده بودند. 

ایشان تفنګ هقوم های "پونده " مریدان او بودند. در بين اقوام "پونده"، سليمان خيل ثروتمند و مالک سالح بودند، ولی 

ت حربيه را فرمان کرد که از وزار کارطوس  کافی نداشت. وقتی حبيب هللا در کابل ازین حالتشان واقف ګردید" ...

 نها برسانند." )فيضآرقم فشنگ که به تفنگ هاى انها راست بياید صندوق هاى زیادي را فوراً حمل و نقل داده، به  هر

لشکر پادشاه که اینجا و آنجا در درګيری ها به مؤفقيت های دست یافته بود موقف خوبی داشت. در ( ۹٧ صمحمد، 

  امیر حبیب هللاة، سراج الملمقبره  اعلیحضرت غازی شاه امان هللا و پدرش امیر شهید، 

 آباددر شهر جالل 
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به بهانٔه عرض حال ميخواست خود را به پادشاه رسانيده و او را با تبرچه بقتل برساند که  همين وقت بود که یک مال

  دستګير شده و کشته شد.

امیر جدید در کابل بنا به ظلم های برادر خودش حمیدهللا و والی کابل ملک محسن، با مخالفت های رو برو شده بود.در حالیکه آنها 

ه امیر جدید را با مؤفقیت خنثی نمود فوج ه  لدائره  اسالم خارج ګردیده است. تا این دم وردگ ها چند حمتبلیغ میکردند که امان هللا از 

نماید ولی پادشاه بعد از اینکه  پیشیبه پادشاه مشوره داد تا از راه وردګ رو به کابل  (گوزیر داخله عبداالحد )مایار وردبودند. 

، به صورت اش محمد حسنو به طرف کندهار روانه شده بودند به مشوره  یازنه  تعدادی از لشکر کندهاری میدان جنګ را ترک

میخواست وی را به این صورت  داخله هم شک بردند کهما می بصوب کندهار عقب نشست. آنها حتی به وزیر  23ناګهانی بتاریخ 

زن و  3۵مرد،  27-جائی در نزدیکی های کندهار تمام خانواده اش (۵۶۵)ستیوارت،ص  باندازد. امیر حبیب هللادر دام عساکر 

مبئی ب به اطفال و سه خدمه در چند موتر با او پیوستند و با هم به کویته که در آنوقت هند برتانوی  به حساب می آمد رفته و بعد 

وفات  ۱۹۶۱مت داشت تا اینکه در سال تا پایان عمرش در آنجا رحل اقااو کوچیدند.که از آنجا توسط کشتی عازم ایتالیه شد. 

  در شهر جالل آباد افغانستان به خاک سپرده شد. و ميت اش در جوار پدرش

 

 

 م، بخش نخستچارپایان قسمت 

 ادامه دارد 

 بخش نخست، و سووم دوم اول، لطفاً برای مطالعٔه قسمت

 زیر مراجعه فرمائید های به ِلنک
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