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  خان اهللا امان شاه و دروازي وليخان محمد شاه
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كه اعليحضرت امير امان اهللا خان بقلم خويش به محمد وليخان وكيل  يادگاري عكس

  ميالدي 1928اول جنوري . السلطنت شان اهداء كرده اند

 امير امان اهللا. بجناب اعلي محمد وليخان وزير حربيه و وكيل من يادگار فرستادم؛ مصر
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و و محمود طرزي  شاه محمد وليخان دروازي ،شاه امان اهللا خاندر اين تصوير 

  . ديده ميشود ارگ مجلل هاي ضيافتدر يكي از  ديگربعضي از اراكين 
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  شاه عبدالولي ولي 
  

روازي ان دـد وليخـاه محمـدار شـر و نامـوادة شهيــزرگ خانـولي فعالً بدالولي ـاه عبـش

از  يكيميباشد، اين شخصيت گرامي وكيل السلطنت اعليحضرت شاه امان اهللا خان غازي 

تهية عكس ها و  حصةدر اين اثر و همينگونه  نشر نخستدر كه  همكاران اين كتاب است

  . شرح آنها همكاري هاي زيادي را متقبل گرديده است

شد شادروان شاه صاحب امان اهللا ولي، فرزند جناب شاه صاحب عبدالولي ولي كه فرزند ار

ب فاميل گرامي خويش اين شجره را سدر بارة ن، ميباشدشهيد شاه محمد وليخان دروازي 

   . براي نگارندة اين كتاب فرستاده است كه كامالً محقق و مؤثق ميباشد

ان شاه محمد وليخان فرزند شاه ابوالفيض خان فرزند شاه سلطان محمود خان، شاه سلط«

محمود خان فرزند شاه تورك خان، شاه تورك خان فرزند شاه مثمر خان، شاه مثمر خان 

فرزند شاه غريب خان، شاه غريب خان فرزند شاه مراد خان، شاه مراد خان فرزند شاه 

  . »عبدالنبي خان و شاه عبدالنبي خان فرزند شاه اسكندر خان

زادگان اشترخاني هاي بلخ متأخر درواز و از شهشاهان و شاه اسكندر خان سر سلسلة 

ميباشد كه شرح آن در ضمن كتاب آورده شده است كه گويا بعد از قلماق شاهان در درواز 

  . همين سلسله حكمرانان و شاهان درواز بوده اند
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  شاه محمد وليخان دروازى 

 
  برهان الدين  نامق: نوشته           

  استاد دانشگاه بين المللى اسالمى اسالم اّباد                                                                           

  

  شاه محمد وليخان ابرمردى بر اورنگ

  افغانستان تاريخ سياسى و نظامى معاصر

  

  رگزـبه اّبدارى لعل لبش نرسيدند ه

  گذشت  عمر بدخشانيان بكان كندن
  

بدخشان سرزمين زيباى تـاريخى و كوهسـتانى اسـت كـه در انتهـاى شـمال       

شـرق عزيــز وطنمــان افغانســتان موقعيـت دارد و دريــاى پــنج اّنــرا در شــمال از   

تاجيكستان مجزا مى نمايد،  اگر به نقشه كشور مان دقيـق شـويم بـه يـك بـرگ      

ين برگ را با قسمت كوچك  پـايينى از تنـه اش   درخت شبيه است اگر ساقه  هم

  .بدخشان بدانيم بخطا نخواهيم رفت

بدخشان داراى تاريخ ديـرين،  فرهنـگ  پربـار و گذشـته پـر افتخـار اسـت        

بدخشان پيشتر از ناحيه داشتن مناظر دلكش طبيعى لعل و يا قوت  و الجـوردش  

يمترين الجـوردي  را كـه   از گذشته هاى دور به اينسو بلند اّوازه  بوده و حتى قـد 

ديــرين شناســان از دور فراعنــه مصــر در نتيجــه حفريــات اّثــار قــديمى در اّنجــا 

  .شناسايى كرده اند منسوب  به معدن  الجورد بدخشان دانسته اند
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  شاه محمد وليخان دروازى 

كـه در    (1)از مورخان و جغرافيه نگاران دوره هاى اسالمى به ويـژه  مقدسـى  

يده خانم ملكه هـارون الرشـيد   زب: سده چهارم هجرى قمرى ميزيست مى نويسد

درحوالى معدن لعل و ياقوت والجورد بدخشان قلعه  اعمار نمـوده بـود كـه بنـام      

قلعه زبيده ياد مى شد و از اين معادن لعل وياقوت و الجورد اسـتخراج گرديـده   

  .به دربار خالفت بغداد فرستاده مى شده است

مشهور تاريخ اسالم است زبيده خانم ملكه هارون الرشيد از شمار ملكه هاى 

وى در نزد هارون الرشيد خليفه عباسـى مقـام و منزلـت خـاص داشـت در امـور       

ــر نهضــت شــعوبى عجــم و    خالفــت مداخلــه ميكــرد و جنــبش عــرب را در براب

خراسانيان در دربار خالفت عباسى رهبـرى ميكـرد، ايـن ملكـه زيبـاى عباسـيان       

و عالوه ازينكـه در حسـن و    درعهد خويش يكى از ثروتمندترين زنان جهان بود

زيبايى كم نظير بود درحسن خلق و مردمدارى نيز دست رسا داشت و از دارايى 

شخصيش نهرهايى را درمكه مكرمه براى اّب نوشيدنى حاجيان و زيـارت كننـده   

و اطراف بغداد اعمار مى كند و در ساختمان  يـك سلسـله   ) ج(گان خانه خداوند 

يگركار هاى عام المنفعه درعهـد خـويش سـهم  بسـزا     رباطها و كاروانسرايها و د

و از اين درك براى بعضى  از سخنوران مثال كار هـاى خيريـه و نيـك و    . ميگيرد

انسانى و اسالمى واسباب تلميح و تذكر در شعر مى شود چنانچه نظامى گنجـوى  

   :در يكى از مثنويهاى پنج و گنج خويش در باره چنين مى اّورد
  

  

  

  

  ميوه يى هر شد نام  يـــرنه انج

  بيوه يى ل زبيده است هر ثنه م

  

                                                                     
.٤٦٥ص ١٣٨٣ترجمه محمود عرفان، تاريخى سرزمينھاى خالفت شرقى، نويسنده،گاى لسيترنج جغرافياى             (١)     
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  شاه محمد وليخان دروازى 

چون بيشتر كارهاى مربوط به خدمات عامه اين خانم زيبا روى پس از وفات 

هارون شوهرش و كشته شدن امـين پسـرش  در زمـان مـامون الرشـيد صـورت       

سـر انجـام ايـن ملكـه     . ميگيرد نظامى از اين جهت او را به بيوه گى ستوده اسـت 

خ اسالم كه بخاطر سفيدى و نرمى و نازكى و لطافـت پوسـتش بـه اسـم     طناز تاري

زبيده يعنى مسكه تازه نام گرفته بود يا كشته شدن پسرش امين بدست سـردار  

مشهور خراسان طاهرين حسـين پوشـنجى معـروف بـه ذواليمنـين بـانى سلسـله        

. دطاهريان خراسان داغدار شده و در اثر غم و رنج زياد از جهان چشم مى پوشـ 

مى گويند اين ملكه حسن و دارايى به جواهرات عالقه فـراوان داشـت و نظـر بـه     

در شب عروسى وى با هـارون الرشـيد چنـدان جـواهر و     ((اّگاهى مؤرخان اسالم 

زيور بخود بسته بود كه توان راه رفتن نداشت وقتى به نزد هارون شد دانه هـاى  

صير زربفت ريخـت حاضـران از   مرواريد كه در اّستين داشت بر او افشاند و برح

برداشت اّن خود دارى كردند، هارون گفت كـرم كنيـد، زبيـده دانـه برگرفـت و      

  )).باقى را حاضران جمع كردند

بدخشان در درازاى تاريخ پر فراز و نشـيب خـويش مرجـع اّمـال عاشـقان و      

دلداده گان، زيبا رويان و پريچهره گـان روزگـار بـوده اسـت، در برهـه هـاى از       

ان اين دل از دست داده گان عشق و شهر اّشوبان زمان به نحوى از انحا به اّن زم

توجه كـرده و اّثـار از خـويش در دل صـخره هـا و صـحراهاى حيـرت اّفـرين و         

دلفريب اّن بجا گذاشته اند، جوى فرهاد در بهارستان بگونه مثـال يـاد كـردى از    

تـى نـام بدخشـان را    عشق نافرجام فرهاد برشـيرين زيبـا روى ارمنـى اسـت و ح    

موسى خورنى مؤرخ تاريخ ارمنستان شكل بدشخ  ذكر مى كنـد واژه بـد شـخ در    

زبان ارمنى قديم  به ايالـت مـرزى اطـالق ميشـده اسـت و امپراتـورى ارامنـه در        
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  شاه محمد وليخان دروازى 

و بدخشـان كنـونى كـه محـرف       )1(گذشته هـاى دور داراى دوازده بدشـخ بـوده   

ه است و امروز بگونـه تحريـف بـه    بدشخ قديم است يكى از اياالت مرزى اّن بود

  .شكل بدخش و بدخشان در اّمده است

بعضى ها واژه بدخش را به معناى مجازى لعل اّورده اند مانند لعـل بـدخش،   

البته اين بيشتر به تلميحات شاعرانه ميمانـد تـا واقعيـت، سـخنوران از لعـل و يـا       

و نمكـين زيـاد   قوت و الجورد بدخشان تلميحات زيبا ساخته و مضـامينى رنگـين   

  :اّفريده اند مثليكه گفته اند

  

  بخـارا اللـــه خــوشرنگ مى اّيـــــد بيروناز 

  در بدخشان لعل خوب از سنگ مى اّيد بيرون

���  
  

  هرگز د دنــــــنرسي لبش  ل ــلع  به اّبدارى

  دنـــبكان كن  انـانيـــبدخش ر ــگذشت عم

���  
  گردد  لـــلعـ ان ـــــــبدخش ة وــك ر ـــاگ

  رزدــــــــني انى ــــــبدخش  دار ـــــــــبدي
  )نصيراى بدخشانى(                                                                             

���  
  

  اّفتاب  ز  گ خــــارهـها بايد تا يك سنسا ل

  يمن ان يا عقيق اندرـردد در بدخشـلعل گ
  )سنايى غزنوى(                                                                          

���  

                                                                     
 .تاريخ ارمنستان، موسى خورنى، چاپ ايران، تھران  – (١)
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  شاه محمد وليخان دروازى 

  

  ا بحسرت سوخت اين دنياى بى حاصلجهانى ر

  ل اّتش در بدخشانشـوت و كدامين لعــكو ياق
  )ابوالمعانى بيدل(                                                                       

���  
  

  شرق  انــهيدستت نذر   دـــــم كنـفكر رنگين

  ان  شماـــبدخش از   دارم ه ـــلى كــلع اره ـپ
  )اقبال الهورى(                                                               

���  
  

  بدخشــــان  دارد  لعل  رــــماران بكم وه ـك

  ان داردــــسليم  تخت  كجا نين  بخت ـاينچ
  )مال شاه بدخشى(                                                              

���  
  

گذشته از اينها بدخشـان از چشـم  امپراتـوران، جهانكشـايان و جهـانخواران      

زمانه در طول تاريخ ديرينش بدور نمانده اسـت، هونهـا و يـا هيونـك نوهـا و بـه       

ن سـرزمين زيبـا مـى اّينـد، بـدنبال      ادامه اّنان تخارها اولين مردمانى اند كه به ايـ 

ايشان هخامنشيان يا فارسيان از اقوام نخستين اّريايى اند كه بـه ايـن كشـور مـي     

تازند  همينگونه كوشانيان و پس از ايشان يفتليان يا هياطله  به اين گل خطه مـى  

رسند و به جهانكشايى مى پردازند دامنه امپراتـورى يفتليـان درشـمال تـا  قلـب      

اّسياى ميانه و در جنوب تا دره هاى سند و پنجاب و در غرب تـارى و   صحراهاى

  .اصفهان و در مشرق تا كشمير و چين ميرسيده است

بقاياى امپراتورى يفتليان تا هنوز در بدخشان  باقيست و يفتليان امروزين از 
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  شاه محمد وليخان دروازى 

توكيوهـاى غربـى يـا خاقـان هـاى      .  بازماندگان يفتليان بزرگ قديمى مى باشـند 

از شمار جهانكشايانى اند كه تا رسيدن طليعه تابان ) تركان اّسمانى( كوك تورك

و نظـر بـه گفتـه هيـوان     . اسالم در افغانستان  بشمول بدخشان حكومت ميكردند

يكى از تگـين هـاى   ) قطغن و بدخشان و تركستان(تسنگ زاير چينى درباختران 

ين تگينهـا و  مسلمانان براى بـار نخسـت بـاهم   . اين خانواده حكومت داشته است

شهزاده گان توكيو رو برو مى شوند  و كول تگـين كـه برخـى  تركـان او را بنـام      

اوغوزخان افسانوى دانسته اند از شمار قهرمانان اين سـالله تـرك اسـت و بـراى     

  .نخستين بار با مسلمانان او مواجه مى گردد

غوريـان،   در دوره اسالمى يوريش سامانيان بدنبال اّنان قره خانيان، غزنويان،

خوارزمشاهيان، قره ختائيان و چنگيزيان و تيموريان شاهد خوب اين مدعا است 

قرارى كه تاريخ گواهى  ميدهد اّنان از داشته هـاى گرانبهـاى  ايـن مـرز و بـوم      . 

  .باستان تا توانسته اند مستفيد شده اند

 تيمور پس  از فتح بدخشان را مركز مى سازد و پس از اينكه كارش بـاال مـى  

گيرد به يكى از وابسته گانش مى سپارد بـدنبال تيمـور بـابر كـه از جهانكشـايان      

بعدى اين سالله است وقتى از دست شيبانى خان مجبور ميگردد وطـن اّبـايش را   

تــرك بگويــد بــه بدخشــان ميــرود و بــا اّغــاز حكمرانــى در بدخشــان  بعــدها بــه 

  .پادشاهى كابل باز و امپراتورى هندوستان ميرسد

توران پسين اين سالله يا گورگانيان هند ويا بابريان هند  همايون، اكبر، امپرا

و ديگـران  هـر يـك بـه نـوعى توجـه بـه        ... جهانگير، شاه جهـان، اورنـگ زيـب    

بدخشان  داشته اند و حكمرانـى اّنـرا بـه منزلگـه  ميـراث خـانواده گـى خـويش         

ضل وكمـال منطقـه   ميدانستند از طريق بدخشان دانشمندان، هنرمندان و ارباب ف

را به سوى هندوستان مى كشانند و بدخشان بگونه  معبر مهم بسوى  جنوب مـى  
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شود درست همانند دوران جهاد سال هاى اخيراست كه مردم تركستان و قطغن 

  .و بدخشان افغانستان از همين طريق وارد پاكستان مى شدند

ايجـاد نمـوده   همانگونه كه تيمور مركز نخستين نظامى خـود را در بدخشـان   

بعدها به بلخ وسمرقند مى برد بابر نيز كانون نظامى و فرهنگى  اولـى خـويش را   

نخست از همه در بدخشان بنيانگذارى مى كند و بعدها اّنرا به كابل و از اّنجـا بـه    

دهلى انتقال ميدهد و اين سنت فرهيخته و پسنديده بابرى تا روزگار سقوط  اين 

گ، دانش دوست ، منـور و زيبـا پسـند و خـوش ذوق و     سالله جهانكشاى با فرهن

در دربار بابريان هندوستان  تاجاييكـه ديـده مـى شـود     . سليقه ادامه پيدا مى كند

شخصيتهاى بسيار معروف  بدخشان موجود بوده اند مال شاه بدخشى و بيرم خان 

خانخانان صدراعظم اكبر و ده ها حكمران و فرهنگى مرد و قلمبدسـت ديگـر از   

ار همين بزرگمردان فرهنگى  و نظامى اند، كه فهرست مكمل اسـماى ايشـان   شم

  .از حوصله اين يادداشت بدور است

بـابر  . تمام امپراتـوران ايـن سلسـله، سـخنور، دانشـمند، هنرمنـد بـوده انـد         

امپراتور سخنور، دانشمند، مورخ  وانسـيكلو پيدسـت بودنـد، همـايون فرزنـدش      

س بـود، اكبـر فرزنـد وى سـخن شـناس، منـور،       رياضيدان، منجم و موسيقى شنا

ــود،    ــود،  جهــانگير پســر اّن منتقــد، اديــب و ســخنور، زيباپســند ب علمدوســت ب

شاهيجهان  فرزند او عاشق و دلداده زيبايى و دانشمند بود، اورنگ زيب عالمگير 

فقيه و مرتاض بود، دارالشـكوه قـادرى بـرادرش صـوفى و مرتـاض، نويسـنده و       

و به همين ترتيب بهادر شاه ظفر اّخرين امپراتـور  ... فرزانه بودمترجم ورزيده و 

م  بـه  1885اين خانواده كه با زينت محل ملكه اش درنتيجه قيام مردم دهلى در 

رنگون مركز كشور برما تبعيد شد و در اّنجا در زندان جان سپرد نيز فرمانرواى 

  .سخنور، خطاط بوده است
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واده  دانشدوست و زيباپسند اگـر بگـوييم   از ملكه ها و شاهدختهاى اين خان

خانزاده بيگم  خواهر بزرگ بابر كه درچوگان بـازى و موسـيقى و هنرهـاى زيبـا     

دست رسا داشت و در نواختن سيتار سراّمد روزگار بود، گلبدن بيگم دختر خود 

بابر  سرگذشت برادرش همايون را بنـام همـايون نامـه برشـته تحريـر در اّورده      

اّرا بيگم دختر ديگر بابر ؛ در شعر يد طـوال داشـت؛ ملكـه جهـانگير     است؛ جهان 

نورجهان بيگم؛ در سياست و كياست و زيبايى و هنرمندى سليقه و در هنر شـعر  

ملكه شاه جهان ؛ درحسـن خلـق و   ) ممتاز محل(دست بزرگ داشت؛ ارجمند بانو 

تصوف و عرفـان  زيبايى شهرت عالمگيردارد؛ جهان اّرا بيگم دختر شاه جهان؛ از 

بهره و وافر داشت و از مريدان مرتـاض مالشـاه بدخشـى  بـود همينگونـه زيـب       

النسا مخفى دختر اورنگ زيب عالمگير در شعر و شاعرى و بديهه گويى طوفـان  

ميكرد و حتى مى گويند گفتگوى روزمره  اين امپراتوران وملكه ها و شاهدختان  

  .همه بزبان شعر بود

امپراتوران مرجع اّمال سخنوران، دانشمندان و هنر منـدان  خالصه در بار اين 

درى زبان  و توركى زبان ماوراء النهـر، خراسـان و ايـران بـوده اسـت و اّنـان در       

مقاطع  از زمان بگونه گروه گروه،  جوقه جوقه  وارد هندوستان مـى شـدند و در   

  .اّنجا به برگ و نوا ميرسيدند

، قدسى، غزالـى، طالـب، اّملـى، صـائب       سخنوران بزرگ  مثل اّتشى قندهارى

تبريزى، كليم كاشانى، سليم تهرانى، سعيد تهرانى، ناصـر علـى سـرهندى، غنـى     

كشميرى، نعمت خان عالى، مظهر جانجانان، جالل اسير و ميرزا عبـدالقادر بيـدل   

  .همه و همه دست پرورده نعمت و خوان ايشان بوده اند) همه دل(

نتيجه پرورش و توجه پادشاهان با فرهنگ  ايـن  حضرت ابوالمعانى بيدل در 

سالله و امرا و حكمرانان و فرماندهان منسوب به ايشان به بلند اّوازه گى ميرسد، 

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ط 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

و حتى جريان بيدل خوانى و بيدل گرايي كـه بعـدها بگونـه يـك سـنت ادبـى در       

در نتيجه . شعر ظهور مى كند در ايام قدرت همين بابريان شعر دوست و سخنور

قرارى و توسعه امور اقتصادى و روابط  تجارتى پايايى شبه قاره با اوزبيكـان و  بر 

براى دونيم . به افغانستان و ماوراء النهر ميرسد) خانان بلخ و بخارا(هشترخانيان 

سده بر افكار و انديشه سخنوران اين مناطق و ممالك  اعم از تـرك و تاجيـك  و   

افگند و تا جايى كه اثرات اين سنت ادبـى  افغان و هندى تبار و ديگران سايه مى 

را تا امروز مى توان به نحوى از انحا در افكار سخنوران اين كشور هـا بـه شـمول    

  .ايران زمين يافت

شـان كـه مقـر ايشـان دره  جوزگـون      افزون بر اّنچه گفته اّمديم ميـران بدخ 

طـرف دريـاى   كه مركز اّنان قلعـه خـم اّن   بود و شاهان درواز) اّباد امروزىفيض (

قرار داشت از اّخرين سالله حكمران با نـام ونشـان وبلنـد    ) جيحون(پنج يا اّمويه 

اّوازه به شعر دوستى و معرف پـرورى انـد؛ در خطـه بدخشـان در برهـه هـاى از       

  .زمان حكم رانده اند و كانون هاى فرهنگى بخصوصى را ايجاد كرده اند

درواز اسـت، فرزنـد شـاه     شاه محمد ولى خان دروازى كـه از سـالله شـاهان   

ابوالفيض خان دروازى مى باشد امور سياست و دولتمردى  را در كانون خـانواده  

و در بارشـاهان  ) سالله منغيتيان(گى فرا گرفته و باديدن  دربارهاى شاهان بخارا 

افغانى مثل امير عبدالرحمن ، امير حبيـب اهللا، و اعليحضـرت شـاه امـان اهللا خـان      

زموده مى شود و تاجايى كه امان اهللا خان پادشـاه منـور افغانسـتان    اّبديده و كار اّ

به دانش، تجربه، تدبير، كفايت، اهليت و شايسته گى و كار اّزموده گى و صداقت 

وى اعتماد كامل پيدا كرده او را از نزديكـان وخاصـان خـاص و وكيـل السـلطنت      

  .رسمى و دايمى خويش ميگرداند

برداشته به جبهه جنگ روانه ميكند و گـاهى بـه   گاهى ويرا به وزرات حربيه 
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وزارت خارجه تعين نموده به كارهاى سياسى ميگمـارد، زمـانى وكيـل السـلطنت     

خود تعين  نموده به اداره امور مملكت صاحب اختيار تام مى سازد و وقتى هم به 

صــفت ســفير فــوق العــاده و نماينــده خــاص خــودش ســاخته غــرض شناســايى   

استقالل رسيده به جهانيان به اّسيا، اروپـا و امريكـا بـه سـفارت      افغانستان تازه به

  .ميفرستد

همه اين ماموريت هاى خطير و حساس و نـازك را وى بـا كمـال صـداقت  و     

  .امانتدارى،  حسن نيت و درايت و كفايت انجام ميدهد

شاد روان استاد خليلى درضمن داسـتانى از داسـتانها، قهرمـان كوهسـتان در     

رحيم خان نائب ساالر دركتاب جامى از سبوى نثر استاد خليلى كـه بـه   باره عبدال

همت خان اّقاسعيد از جانب مركز نشرات سعيد در پشاور اقبال چاپ يافته است 

واقعه را ياد اّور مى شود  كه مى توان از اّن به تدبر و كاردانى و وطندوسـتى شـاه   

   : محمد وليخان به وضاحت  پى برد؛ استاد مى نگارد 

مسئله سرزمين معمور پنجده كـه روسـها در وقـت اميرعبـدالرحمن خـان      ((

غصب و اشغال نمودند و ديدن اّرامگاه كرنيل شاه مراد كابلى كـه بـر سـر قضـيه     

پنجده به شهادت رسيده بود در اّن سوى  درياى مرغاب هر مسلمان غيرتمندى 

و خيـوه وخـوارزم و   داستان  مظالم روسها در بخارا و سـمرقند  . را متأثر مى كرد

  .ديگر بالد اسالم بركينه و نفرت هرانسان حساس مى افزود

عبدالرحيم خان كه وظيفه نگهبانى سرحدات را بدوش داشت اين مظا لـم  را  

از دور ميديد و احوال كاروانهاى اّواره مهاجر را كه از اّن سو مى اّمدنـد مشـاهده   

  .مى كرد

رزهاى هرات در برابر نفوذ شوروى و از اين جهت كمتر اتفاق مى افتاد كه م

  .تبليغات كمونستى وقتاً فوقتاً  مشكل ايجاد نگردد و زد و خورد رخ ندهد
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فعاليتهاى دالوران هرات خاصه بهادران ايماق، مفتـوح بـودن سـرحد بـروى     

مهاجران و استقبال مردم از اّنها گرفتار شدن جاسوسان روسيه روز بروز سـرحد  

  .ميگردانيد داران شوروى را متأثر

سر انجام عمال شوروى از طريق سفارت شان بـه وزارت خارجـه افغانسـتان    

حكومت در پايان ده سـال اجـراى   . مراجعه  و از عبدالرحيم خان شكايت نمودند

نسبت به نفوذ دولت شوروى . وظيفه در سرحدات مشاراليه را بكابل احضار نمود

امـا كارگونـه ديگـر    . پرس قرار دهندانتظار ميرفت كه  او را مورد محاكمه  و باز 

شد مرحوم محمد وليخان  بدخشى كه دراّنوقت متصدى امورخارجه و حربيه بود 

  :گفت 

تاكى هرچه دولت  روس بخواهد  ما انجام دهـيم  بـراى تـأمين نزاكتهـاى     ((

سياسى عبدالرحيم خان ظاهراً بعنوان برگد توپخانه به فرقه مزار شـريف تبـديل   

همـان   67و  66ص .)) ( كارهاى سرحدى اّنجا را مراقبـت نمايـد  شود و در خفيه 

  )كتاب

كاميابى هاى پى در پى  محمد وليخان به وظايف سـپرده شـده ، حسـن نظـر     

شاه، لطف و مهربانى و روا داريش را نسبت به  وى روز تاروز بيشتر مـى كنـد، و   

پغمـان   تا حدى كه در چهارمين روز برگزارى مجلس كبير مـردم افغانسـتان در  

هجرى شمسى در حضور نماينده گـان محمـد    1307سنبله  13يعنى روز جمعه 

وليخان را وكيل دايمى خويش خوانده در باره اين ابر مرد سياسى و نظامى چنين 

  :تأكيد مى كند 

وكيل دايم من عزيزم محمد وليخان است كه من از ايشـان خيلـى ممنـونم    ((

نم و باقى كارها را وكيل من خواهد كرد در من خودم دايماً به امور مهم كار مى ك

)) ...مواقعى كه به اطراف مملكت بروم نيز وكيل من محمـد وليخـان خواهـد بـود    
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اين امر رفته رفته موجب حسادت و بدبينى دايمى رقباى دربارى ويرا نسـبت بـه   

او فراهم مى اّورد و پيش از همه در اين راستا حسن كينه جويى و حسد نادرشـاه  

  .يه وى بر مى انگيزدرا عل

درباريان چاپلوس و متملق به انواع دسيسه و توطيـه عليـه وى مـى پردازنـد     

  . ولى يكى هم در موجوديت اعليحضرت امان اهللا خان كارگر نمى افتد

بدينگونه پيش از همه درصدد بد نامى و تخريب رژيم اعليحضرت امـان اهللا  

ى كند درگير توطيـه و دسيسـه بـا    خان مى شود و بعداً  وقتى رژيم امانى سقوط م

امير حبيب اهللا كلكانى  مـى گـردد زمـانى  كـه او را از ميـان برميـدارد در صـدد        

  .كشتن شاه محمد وليخان مى براّيد

وقتى كه شاه امان اهللا در افغانستان است به اين هدف مؤفق نمى  تاشاه نادر 

مار جهـانى بـه   گردد، پس از اينكه شاه موصـوف در اثـر توطيـه و دسيسـه اسـتع     

همكارى هوا خواهان داخلـى اّن از سـلطنت دسـت كشـيده از افغانسـتان بيـرون       

بند با دشمنان ديـرين وطـن  و مـردم مـا مصـروف توطيـه  و        ميرود؛ نادر با زد و

دسيسه ديگر مى شود تا خود را بوسيله اّنـان بـه اريكـه شـاهى افغانسـتان قـرار       

  .بدهد

يب اهللا كلكـانى بـه اّستانبوسـى  اسـتعمار     نه ماه تمام در مدت سلطنت اميرحب

انگليس  مى پردازد و چون شاه شجاع  سلف خويش كه بيارى انگليسها، تره كى  

و امين و ببرك  كارمل خلفش كه به كمك روسها و كرزى  پسر خوانده اش كـه  

به نيروى غربيها بر وطن  و مردم ما تحميل شدند بر ميهن عزيز و هموطنان رنج 

  .تحميل ميگرددكشيده ما 

پس از راه اندازى  صدها مانور بطور مرموز از طريق قبايل پكتيا بـا  شاه نادر 

گروهى از عمال و جواسيس معلوم الحال كه بعدها برخى به شكل پير تبارز داده 
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. روى صـحنه مـى اّينـد     ...مى شود برخى ديگر بگونه جنراالن اعزازى و شاه جى 

و به استفاده  از ساده گى مـردم اّن كـه ناشـى از     وارد افغانستان  ساخته مى شود

دنيا بى خبرى و بى اطالعى ايشان از اوضاع و شـرايط  جهـان اّنـروز مـى شـد بـه       

استفاده  از سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن استعمار جهانى به قصـد گـرفتن   

 كابل حركت مى  كند و پس از اينكه كابل بدست قبايل پكتيا غارت و تاراج  مـى 

اين قبايل را بسوى شمالى  استعمار باز به سردمدارى مزدور ديگر شاهشود،  نادر

گل مهمند ميگذارد او چهـره   نادر اين وظيفه را بدوش  وزير محمد. سوق ميدهد

ننگينى ديگرى است كه در جنگ استرداد استقالل افغانستان جبهه مشرقى را به 

كرده و بـه انگليسـها صـداقت و    خان  تسليم  استعمار با فريب دادن صالح محمد

  .وفادارى نشان داده بود و از اين راه حيثيت برادر ششم را كمايى كرده بود

اين مهره خطرناك استعمار و استبداد با اسـتفاده از سياسـت زمـين سـوخته     

زمانيكه به همدستى مليشه هاى جنوبى به شمالى هجوم مى برد تاخمهـاى روغـن   

ارها، انگور باغها و تاكستانها را از ريشـه كشـيده   مردم را بر سرمى كشند، كشتز

به خانه هاى مردم  بيچاره و بى وسـيله اّن ديـار بخـاطر همكـارى و همسـويى بـا       

جوانـان و كودكـان و   . اميرحبيب اهللا كلكانى بگونه وحشـيانه امـر حريـق ميدهـد    

ان پيران را بيرحمانه قتل عام مى كند زنان و دوشيزه گان را  به اسـارت و گروگـ  

مى برد و دركوه و دشت شمالى هيچ سنگ و چوبى را بحال اولى بجا نمى گـذارد  

  .همه را لگد مال و خورد خمير ميگرداند

وزير محمد گل مهمنـد كـه معتقـد بـر  فرهنـگ خشـونت و سياسـت زمـين         

سوخته و نسل زدايى  بود  و در فرهنگ ستيزى سهم بزرگ داشـت حتـى مـرده    

كســتان و قطغــن در قبــر اّرام نمــى مانــد  اّبــدات گــان را در ايــام قــدرتش در تر

تاريخى تركستان را تا سنگ نوشته هاى قبور و لوحهاى مـزارات مـردم  بوسـيله    

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ن 
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بلدوزر با زمين يكسان مى كند،  نسخ قلمى و دستنويس كـه بزبانهـاى فارسـى و    

تركى بدست بهترين فرزندان اين مرز و بوم باستان خطاطان، مـذهبيان، لواحـان   

اتوركــاران، دانشــمندان، هنرمنــدان و ســخنوران كشــور اّفريــده شــده و از  و مين

شاهكارهاى هنرهاى زيبا بشمار ميرفت بوسيله عمال دون تبارش  از خانه هـا ى  

  .مردم جمع اّورى نموده طمع حريق ميگرداند

خالصه اين موجود اهريمن منش و ددخو اّنچه از خيانت و جنايت و فاجعه  و 

هشـت و وحشـت درخريطـه و چونتـه و مغـز سـرطانى و فكـر        توطئه و دسيسه د

ماليخوليايى خويش دارد برعليه مردم شمالى و تركستان و قطغن براه مى اندازد  

و از اجراى هيچ نوع  اعمال غير انسانى و اسالمى  عليه وطن  و مـردم افغانسـتان   

  .دريغ نمى نمايد

حمـد گـل مهمنـد ايـن     نكته بسيار مهم و درخور ياداّورى اينست كه وزيـر م 

تا روزگار شاه مخلوع  شاهمزدور استعمار و استبداد از زمان بقدرت رسيدن نادر 

براى ايجاد افتراق و انفصال در ميان مردم افغانستان ميكوشد؛ با ايجـاد بانـدهاى   

عيض پسـند بـا كشـيدن نقـاب انكشـاف زبـان پشـتو بـرخ         باّدمكش، متعصب و ت

فريند؛ دشمنان وطن عناصـر وطنفـروش، ازخـود    خويش تا نمى تواند فاجعه مى اّ

بيگانه و جواسيس اجنبى و گماشته گان و مـزدوران ايـن و اّن را از هـر گوشـه و     

كنار بدورش جمع مى كند و به استفاده از اختيارات و قدرت تامى كه در دستگاه 

افغانسـتان مثـل   ) افغـان (استبدادى نادر و ظاهر دارد بر عليه اقوام غيـر پشـتون   

جيك و اوزبيك، تركمن و هزاره ميگمارد تا جائيكـه در بغـالن نـاقالن پشـتون     تا

دهنه غورى را برعليه اوزبيكان بغالن صنعتى تحريك مينمايد تا شـبانه بـر خانـه    

هاى ايشان دزدانه حمله نموده همه را قتل عام كنند امـوال و دارايـى شـان چـور     

جوانان و مردان شان همـه را   گردد و زنان و دوشيزه شان را به اسارت بگيرند و
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. بكشند و زمينها و خانه هاى شان را تصرف نموده در بين خويش تقسيم نماينـد 

مگر اين تصميم خائينانه خوشبختانه به منصه عمل پياده نمى شـود قبـل از اينكـه    

  .ى ميگرددنثعملى شود در اثر اّگاهى مردم محل خ

دء ايـن بابـاى فاشيسـتان و    توجه كنيد به يكى ديگـر از كارنامـه هـاى سـياه     

  :ناسيوناليستان تنگنظر و بسته نگر در قطغن 

در روز هاى عيد كـه از ايـام مبـارك و مقـدس مـردم مسـلمان افغانسـتان و        

مسلمانان جهان مى باشد مسلمانان در هر گوشه و كنار جهان كـه زنـده گـى مـى     

كه از قراّن و كنند در اين روزها مطابق سنتهاى اسالمى و فرهنگ دينى و مذهبى 

سنت برگرفته اند افزون بر اّماده ساختن انـواع و اقسـام خوردنيهـا و نوشـيدنيها     

لباس هاى نو را براى خـويش نيـز تهيـه ميدارنـد و اّنـرا پـس از غسـل روز عيـد         

پوشيده به سوى عيدگاه ميروند بعد از اينكه نماز عيد را بـدرگاه پروردگـار رب   

زارى ادا كردند بـا خوشـى زايدالوصـفى بـرادران     با هزار عذر و نياز و  Ψالعزت 

دينى خويشاوندان و بسته گان خويش را كه با ايشان مقابل مى شوند با صميميت 

و محبت تمام در اّغوش گرفته و به اينگونه به منازل خـويش بـر ميگردنـد تـا بـا      

  .اعضاى خانواده هاى شان احوال پرسى و مصافحه بدارند 

ردم بغالن كهنه از نماز عيد بر مـى گشـتند بـر سـر     در چنين يك زمانى كه م

كه براى اّرامى و اّسوده حـالى مـردم بايـد    (راههاى شان سربازان امنيتى دولت را 

گذاشته به ايشان امر مى كند تـا دامـن و اّسـتين چـپن هـاى      ) بكار انداخته شوند

مردم را بريده بدور بياندازند، ايـن موجـود وحشـى و زاده فرهنـگ وحشـت بـه       

اينگونه مردم مسلمان و مؤمن ما را طرف توهين و تحقير و هتـك حرمـت قـرار    

  . ميدهد اينست ديندارى و اعتقاد وى به اسالم و عمل وى به قراّن و سنت

وزير محمد گل از قرار معلوم در ايام باز نشسته گى نيز تظاهر به ديندارى و 
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  .خواندن تفسير حسينى ميكرده است

 يفاسقى بودى بوقـت دسترسـ  
 

 بايزيــد گشــتى بوقــت مفلســى  
 

نهر بزرگ اجمائيل كه از پلخمرى تا گرداب بغالن كشـيده شـده اسـت هـر     

سال در وقت حكمرانى اين دارا كواليى خون اّشام پاك كارى مـى شـد، چهـل تـا     

پنجــاه روز را ايــن كــار در برميگرفــت ايــن نهــر بوســيله مــردم مهــاجرى كــه از 

نزمان تازه به افغانستان اّمده بودند بگونه بيگار و اجبارى و جزايى آّ در تركستان

پاك كارى ميشد، تا چهل، پنجاه روز هيچكس از ايشـان بـه خانـه هـاى خـويش      

رفته نمى توانستند، در حين پاك كارى شخصى بنام سالم كرنيل كه ميراّب باشى 

با هر كس كه انـدك  بود سوار بر اسپ و قمچين بر دست ديوانه وار مى تاخت و 

سرش در اثناى كار در اثر فشار بربيل بلند ميگرديد بـا شـالق بـر سـرو رويـش      

را مـورد   تركسـتان سالم كرنيل در يكى از روزها وكيـل مهـاجران   . حواله ميكرد

اهانت و لت و كوب قرار ميدهد و شخص موصوف به متخصصين جرمنـى كـه در   

بتى كه ميسر مى گـردد از موضـوع   فابريكه قند بغالن كار ميكردند در ضمن صح

ياد اّور مى شود اّنان به سركار نهر اّمده از جريان پاك كارى گزارشى تهيه كرده 

اّنرا به كابـل بـه سـفارت جرمنـى ميفرسـتند در نتيجـه كشـور جرمنـى از دولـت          

افغانستان خواهش بردن مهاجران را به كشور خويش مينمايد پس از اين واقعـه  

لمللى ازشدت اين عمل غيراسالمى و انسانى تا اندازه كاسته مـى  دراثر فشار بين ا

  .شود

بـه افغانسـتان اّمـده بودنـد از قطغـن و بدخشـان و        تركسـتان مهاجرانيكه از 

تركستان در زمان قدرت اين هيوالى بى بند و بار بگونه دسته جمعى جمـع اّورى  

وقت انداختـه  شده چون رمه بز و گوسفند پيش پيش سپاهيان خون خوار دولت 

شده به شكل وحشيانه و بيرحمانه به دشت بكوا هلمند، فراه و چخانسور رانـده و  
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بـه  خـان   تبعيد ميگردند تا جايى كه در هنگام سفر صدر اعظم وقت شاه محمـود 

تركيه اين موضوع به شكل درامه در اّمده به تماشا گذاشته مى شـود و او از اّنجـا   

ز اّن به بعد در شدت عمل عمال سياه كار دولت به كابل از موضوع خبر ميدهد وا

  .وقت تا اندازه نرمش پديدار ميگردد 

ــه نمونــه از صــدها كارنامــه ســياه ايــن بابــاى فاشيســتها و    ايــن مــوارد بگون

   .ناسيوناليستهاى تنگنظر و بسته نگر است

گذشته از اينها تجربه دو صدو پنجاه سال اخير اداره در افغانستان بوضـاحت  

ميدهـد كسـانى كـه در رأس قـدرت بودنـد نتوانسـتند در افغانسـتان يـك          نشان

حكومت ملى و اسالمى را بر قـرار نماينـد در درازاى حكومـات ايـن قدرتمنـدان      

مردم كشور با خانه جنگى، شورش، اغتشاش ، انارشيزم، بحران، قبيلـه سـاالرى،   

ه گى، معامله گرى، د ، وابستانحصار طلبى ، غدر، خيانت، بى كفايتى، ظلم ، استبدا

، فقر، تنگدستى، ذلت و خوارى ، ترور، اختناق، تضييق، تعصب ، خشـونت،  غربت

تبعيض، فساد ادارى و استفاده سوء از ديـن و مـذهب و ده هـا وصـد هـا انـواع و       

اقسام بى عدالتى و نابسامانى هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى و غيـره  

م افغانستان هيچگاهى نتوانسـته انـد در وجـود    و مرد. دست و گريبان بوده است

  .ايشان نفس براحت بكشد و به فكر اّينده خويش بيافتند

اين شيوه اداره  تا امروز متأسفانه تجربه شده است و هنوز هـم  دوامـدار دو   

چيزى از اين نوع اداره به مردم افغانستان هنوز كه هنوز است نرسـيده  اسـت و   

نگونـه حكومـات و سيسـتم اداره دوام پيـدا نمايـد جـز       از اين به بعد هـم اگـر اي  

بدبختى و رنج و ويرانى و افتراق و انفصال قومى هيچ چيزى ديگـر نصـيب مـردم    

بهتر است مردم كشور به اين طور اداره و سيستم و نظـام  . افغانستان نخواهد شد

بخيـر   تجديد نظر نمايند و راه هايى را جستجو نمايند و برگزينند و بيازمايند كـه 
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و صالح مردم و اسالم و اّبادى  و عمران ميهن و اّرامى  و اّسـوده حـالى مـردم مـا     

  .ممد و مفيد واقع گردد

تاكى تكرار اشتباه و اشتباه  باالى اشتباه، تكـرار اشـتباه بـذات خـود جنايـت      

قـل كـه هميشـه  از عطايـاى اهللا     انسان باورمند به اسالم و دانش وصاحب ع. است

ر است، هيچوقت طرفدار تكرار جنايت  نيست، جهان امروز بگفتـه  اميدوا )ج(پاك

مولوى هفت شهر عشق را طى كرده است و ما هنوز از خم يـك كوچـه نتوانسـته    

  .  و خود را با كاروان زمان همگام نماييم.  (1)ايم براّييم

بيائيد  از محدوده تنگ قوميت، مليـت، زبـان، منطقـه، قبيلـه، قريـه و محلـه،       

و دست بدسـت همـديگر داده بسـوى افغانسـتانى شـدن جهـانى شـدن و         براّييم

برابـر  اسالمى شدن برويم و اسالم جز عقيده مرز ديگرى نمـى شناسـد، بـرادر و    

كسى جز به تقوى برترى ندارد، هيچ رنگـى بـه    )ج(همديگر باشيم درنزد خداوند

تاجيـك،  رنگى  ديگر رجحان ندارد،  سفيد، سـياه، زرد، سـرخ و رنگـين؛ افغـان،     

همه از نشانه هـا و اّيـه هـا ا     ....اوزبيك، تركمن، هزاره، بلوچ، پشه يى، نورستانى 

  .و خاص براى شناسايى همديگر است. لهى اند

شاه محمد وليخان پس از رفتن شاه امان اهللا خان از كشور و بقدرت رسـيدن  

حصـور  اميرحبيب اهللا كلكانى نظر به شرايط و اوضاع  وقت در چهارچوب منزل م

بهمكارى استعمار به پادشاهى ميرسد پيش از همـه   شاه ميماند، بعد از اينكه نادر

ميخواهد رقبايش  را از صحنه خارج كند، شاه محمد وليخان  در سـرلوحه لسـت   

سياهى كه نادر در نزدخود دارد و بايد اّنـانرا نـابود كنـد قـرار داشـت زيـرا او از        

واعيـان واشـراف  وقـت بـود و در ميـان       درباريان و رجال برجسته عصـر امـانى   

                                                                     
.گشت        ماھنوز اندر خم يك كوچه ايم؛      تلميح از اين بيت است   ھفت شھر عشق را عطار   (١)       
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دولتمردان جهان محبوبيت و اّوازه بلند داشت و مهم تر از همه از دوستان واقعى  

و طرفداران راستين و از ياران وفادار وصديق اعليحضرت امان اهللا خان محسوب 

  .مى شد

 دبه اين ترتيب به بهانه محاكمه  خائنين ملى كه پيشتر از همه بايد وزيرمحم

گل مهمند اين نوكر سرسپرده استعمار و استبداد جهانى به جرم خيانت به مردم 

با دايـر كـردن محاكمـه تصـنعى و      قانونى وقت در اّن محاكمه ميشد وطن و نظام

مضحك و كذايى به محاكمه محمود سامى لوى درستيز و شـاه محمـد ولـى خـان     

  .بدخشى مى پردازند

اّميز محمود سامى چون تبعـه خـارجى و    در اين محاكمه  خنده اّور و مسخره

اهل مصر بود و در افغانستان ريشه نداشت به دار اّويخته مى شود ولى نادر نمـى  

تواند حكم اعدام شاه محمد وليخـان را از محكمـه جعلـى و سـاخته گـى خـويش       

بدســت اّورد، ناچــار او را بــراى مــدت يكســال بــه زنــدان ميفرســتد و دريكــى از 

ش  ميسر مى شود دزدانه و ناجوانمردانه او را امـر مـى كنـد    فرصت هاى كه براي

مى گويند هنگاميكه  شـه محمـد وليخـان را ميخواسـتند بـدار      . كه به دار بياوزند

بكشند كسانيكه با او محكوم به اعدام شده بودند هر يك فريـاد ميكردنـد پـيش    

دام كنيـد تـا   از اّنكه چنان شخصيت با وقـار كشـور را بـدار بياوزيـد مـا را اول اعـ      

چشمهاى ما صحنه دلخراش و هولناك فجيع اعدام ايـن فرزنـد صـديق وطـن  را     

نبيند باشنيدن اين سخنان حاضران به گريه و فرياد مى افتند اما گوشى  كـه ايـن   

فريادها و نعره ها را بشنود و چشمى كه از خدا و خلق بشرمد و قلبـى كـه  در اّن   

   ؟عاطفه باشد كجا بود وجدان  باشد  دلى كه در اّن رحم و

 از خنجـــر اجـــل نهراســـيم هيچگـــاه    

 مــا نــاف را بــه تيــغ شــهادت بريــده ايــم
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منافع  استعمار و استبداد در كشتار و نابودى وطندوستان و عناصر اّگاه و چيز فهم 

   .و مبارز جامعه ما نهفته بود

 بى موج بـه سـاحل نرسـد كشـتى خاشـاك     

ــاكم   ــه ب ــن معرك ــغ اجــل نيســت دري  از تي
  

  )بيدل(                                                             

مردم افغانستان را چنان بـه اسـتعمار و اسـتبداد و فرهنـگ      متأسفانه حكام متأخر

ذلت وفقر عادت دادند كه پس از سقوط  اين سلسله ننگين تا امـروز  كـه قريـب سـى     

از اثـرات شـوم حكومتهـاى فاسـد و     سال سپرى مى شود مردم ما نتوانسته اند خـود را  

  . پوشالى اّنان نجات بدهند
  

 ايــن قــوم كــه در گذشــته نــامى دارد    

ــامى دارد  ــام مقـــــ ــر ايـــــ  در دفتـــــ

ــروز   ــره دون امـــ ــومى اّل ديـــ  از شـــ

 دســـــت وثيقـــــه غالمـــــى دارد ربـــــ
  

از قول على محمد خان وزير دربار وقت ظاهر شاه حكايـت مـى كننـد كـه او     

ت كه حضـور اعليحضـرت معظـم همـايونى بايـد      هميشه به شاه اظهار ميكرده اس

عرض شود كه مردم افغانستان باالى سلطنت حق دارند بايـد بـه ايشـان خـدمت     

كرده شود وى در جواب ميگفته است كه مردم افغانستان به خدمت نمـى ارزنـد   

وزير دربار وقتى اين جواب را مى شنود ديگر بار به حضورش بعـرض ميرسـاند   

تان منابع طبيعى سرشـار و پيـداوار فـراوان دارد بايـد از اّن     افغانس! كه اعلحضرتا

براى عمران و اّبادى و اّسوده حالى مردم اّن اسـتفاده شـود، شـاه در جـواب مـى      

  .گفته است كه افغانستان چيزى قابل مالحظه ندارد 
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درحاليكه در خانواده اّل يحيى شخصـيت چـون محمـد داوود فرزنـد قابـل افتخـار       

فغانستان است نيز وجود دارد، از اينكه در زد و بند منافع استعمار قرار كشور و مردم ا

  .نداشت يكسره اّنرا به فراموشى مى سپارند

شاه محمد وليخان با سرنوشتى مواجه مى شـود كـه بسـراغ  ديگـر وطندوسـتان و      

عناصر اّگاه و مبارز ميهن يكى بعد ديگرى مى اّيد  اتهام بكفر، كشتن ، بسـتن ، تـرور،   

ختناق ، تضيق و حلق اّويز تظاهر به دين و مذهب برهان قاطع  حكومات اسـتعمارى و  ا

استبدادى اّل يحيى بوده  است هر يكى از وطنپرستان و مبارزان راه استقالل و اّزادى و 

دلداده گان اّرامى و اّسـوده حـالى مـردم و اّبـادى  و ترقـى افغانسـتان بـا ايـن ترتيـب          

  . حشيانه محكوم به مرگ و نابودى شده انددستخوش دهشت و وحشت، و و

پيدايش عقايد الحادى و كمونستى و كمونستان كه در ايام قدرتشـان كشـور را در   

پرتگاه نابودى قرار دادند، ظهور ناسيوناليستان افراطى، تنگنظر و بسته نگر كـه مـيهن   

نه را به سوى افتـراق و انفصـال كشـانديدند، سـبز شـدن معاملـه گـران جهـاد در صـح         

سياست كه ايثار و فداكارى عياران جهاد را با پول و سياست معامله كردنـد؛ يكـى پـى    

ديگرى اوراقى را بدفتر خاطرات تاريخ سياه كرده اند كه نسلهاى اّينده را از كـار نامـه   

عامـل و اسـباب   . هاى شان شرم خواهد اّمد و بر دريغ و دردو اندوه شان خواهد افزود

ناگوار و جريانهاى خراب و نابكار و اجزاب و فرقه هـاى تخريبكـار   همه اين پياّمدهاى 

نتيجه و حاصل كار حكومتهاى مستبد، وابسته، اّقابلى گوش بفرمان و غالم حلقه بگوش 

  .استعمار اّل يحيى مى باشد

مى گويند وابسته گان بركشتن خلق خود و ويران كردن و تخريب  ميهن خـويش  

يان  و فرمانروايـان خـويش يعنـى اسـتعمار و اسـتبداد زبـون و       دلير اند اما در برابر اّقا

وقايع  سى سال اخير وطن وشخصـيت هـاى   . خوار و بى مقدار و كم اهميت و ناتوان اند

برخاسته از شرايط  و اوضاع كشور در اين مدت اين اصل را در عمل به ثبوت  رسانيده 

و از هـيچ جـايى در ايـن     افغانستان بدست وابسته گان تخريب و ويران گرديـد . است
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مدت  صداى وحدت و اتحاد و صلح و امنيـت بلنـد نگرديـد و امـروز كـه فرمانروايـان       

جهان خواسته اند در افغانستان  امنيت را بر قرار كنند از هر سو صداى كمك و يارى و 

صلح و همبسته گى بلند است فرمانروايان با بلندگو هاى خويش براى تبليغ  اين صـلح  

ح مقدس  شتافته اند و بر لبان خلق وطن ما مهر سكوت و اّفرين مى كوبنـد و  به اصطال

مى گويند  ديگر صداى تان را بلند نكنيد و گرنه تروريزم بين المللى، القاعده و طالبان  

را دو باره بر شما حاكم خواهيم كرد و كسى  ديگـرى هيچگـاه فريـاد تـان را نخواهـد      

  .شنيد

 بـدتر اسـت  بى اميتاز بودنت از مـرگ  
 

ــار زيســتن    ــد ســكته چــو بيم ــا كــى بقي  ت
 

  )بيدل(

بهر ترتيب امروز زمان اّن رسيده است كه فرزنـدان فرهيختـه و اّزاده ايـن مبـارز     

مرد نستوه و سرباخته راه، اّزادى و استقالل و ترقى و تعالى مـيهن شـه محمـد وليخـان     

و افتراى ناروايى مزدوران دروازى كه قربانى جعلكارى و وارونه سازى حقايق و تهمت 

استعمار شده است در يك محكمه ملى و يا بين المللى اعاده حيثيت و شـرف نماينـد و   

در حضور داشت مؤرخان و صاحبان دانش و فرهنگ و دين و وجـدان و عقـل و منطـق    

مجرمان واقعى و اصلى مورد بازپرس قرار گرفته به كيفر اعمال ننگين و شرم اّور شان 

  .نسل هاى اّينده از اّن اّگاهى درست بيابند  برسند تا

 ايـــن ملـــك كـــه وضـــع بـــى ثبـــاتى دارد 

 روز بــــد وگــــر خــــراب حيــــاتى دارد   

ــر    ــالش ابتـ ــع وحـ ــراب وضـ ــت خـ  زانسـ

 تابعيـــــــــــــــت اّل التـــــــــــــــى دارد
   

  

   و السالم على من تبع ا لهدى

  

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ث 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  فهرست مطالب

  

  هصفح                                                                                       مطالب

  1.............................................. ............. پيرامون چاپ دوم كتاب شاه محمد وليخان دروازي

  5..... ..............................................................................نظر شادروان استاد خليل اهللا خليلي 

  7............................... .....................................................................نظر استاد روان فرهادي 

  18...................... .............................................................................نظر خالد صديق چرخي 

  23............ ........................................................................................ظر داكتر اكرم عثمان ن

  26.............................................................................. .....................نظر استاد نصير مهرين 

  31............................................................................. ......................د آصف آهنگ نظر استا

   33 ............ .»همتباري«ذكر سرقت از كتاب شاه محمد وليخان دروازي آقاي صاحبنظر مرادي و كلمة 

  

  فصل اول 

  46..................................... ................................................................................... پيشگفتار

  49.......................................................... ..................... زندگينامة شة محمد وليخان دروازى

  49.......... ........................................................................................... دوران طفوليت - 1

  50 ......................................................................................... محمد وليخان در كابل - 2

  51 ...................................................................... محمد وليخان و امير حبيب اهللا خان - 3

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 خ 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  54................................ ......................................... محمد وليخان و شاه امان اهللا خان - 4

  57............................. ................... محمد وليخان و وزارت خارجه و حربيه افغانستان - 5

  58.............................. .............................. محمد وليخان و وكالت سلطنت افغانستان - 6

  59 ................................................................. محمد وليخان و حبيب اهللا خان كلكانى - 7

  61.................... .................................................................. محمد وليخان و نادر شاه - 8

  72......................................................................................... شخصيت محمد وليخان - 9

  75............ ......................................... پيوند محمد وليخان با امير حبيب اهللا كلكانى - 10

  

  فصل دوم 

  90........ ..... درنگى بر مبارزات خونين وطنپرستان با رژيم ارتجاعى و استبدادى نادر شاه

  101........................... ............................... محمد وليخان از ديدگاه سيد مسعود پوهنيار

  103............................................ .......... محمد كريم كابلىبرگى از دفتر خاطرات استاد 

  112........................................... ................ محمد وليخان از نظر پوهاند عبدالحى حبيبى

  114 .............مشروطيت و استقالل   دروازى مبارز نستوه و پر شور راةشاه محمد وليخان 

  120............................... .......................... محاكمة محمد وليخان از نظر سيد قاسم رشتيا

  124 ..........................................................................خاطراتى از محمد وليخان بدخشى  

  126 ....................... ن نواسة امير عبدالرحمن خانمحمد وليخان ازنظر سردار محمد رحيم خا

  132 ............................................................ محمد وليخان از نظر سهراب پروان دره يى

  140 ................................. خاطرات استاد محمد نادر خان سرورى در بارة محمد وليخان

  
  

  

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ذ 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  

  سوم  فصل

  146........................................... ................................... و مكاتيب فرمانها نامه ها، ،اسناد

  285............................................................................. ....................................... عكسها

   

  هارم فصل چ

  317 .................................... نامة سيد قاسم رشتيا در رد كتاب محاكمة ساختگى نادرشاه

  324 .............................................................. چند كلمه بر رد كتاب محاكمة خائنين ملى

  

  فصل پنجم 

  346 ................................................................. بخشى از كتاب محاكمة ساختگى و قالبى

   

  فصل ششم 

  397 ................................................................... يادداشت استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز
  399 .................................................................................... يادداشت احمد ولى سروش

  400 ........................................................................................ چند كلمه بر سبيل مقدمه

  402 ................... ........................................................................................ تاريخ درواز

  404 .............................................................................. جنبش مشروطيت در افغانستان

  406.. ................................................................ پيوند شاه امان اهللا خان با محمد وليخان

  409.................. ................................................ تگاه و تبار شاهان دروازچگونه گى خاس

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ض 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  410 ............................................................ محمد وليخان از ديدگاه نزديكان و ديگران

  411 ............................................................................. شاد روان استاد سيد قاسم رشتيا

  412.... ................................................................................................. ظهور اهللا ظهورى

  413 ................................................................................................... رحمت اهللا بيژنپور

  413 .......................................................................................... استاد محمد كريم كابلى

  414 ........................................................................................ استاد محمد نادر سرورى

  415 .............................................................................................................. حبيب زاده

  415 ............................ زنده گى فرزندان محمد وليخان دروازى در دوران حكومت آل يحيى

  

  فصل هفتم 

  417 ...................................................................................................................... درواز

  426 ................................................................................................. دروازيان و يونانيان
  

  فصل هشتم 

  436 ................................................................... خنامة مختصر شاهان متأخير دروازتاري

  436 ..................................................................................................... قلماق شاهان - 1

  440 ................................................... خى به دروازورود شاه اسكندر بيك شهزادة بل - 2

  441.......................... ......................................................................... شة درواز خان - 3

  441 ............................................................................................. شة سلطان محمود - 4

  442.............. ...................................................................................... شة ترك خان - 5

  444 ...................................................................................... شة محمد اسمعيل خان - 6

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 غ 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  448 ...................................................................................... شة محمد ابراهيم بيك - 7

  448 ......................................................................................... شة محمد سراج خان - 8

  453 .................................................................. ة ابوالفيض خان و شة محمود خانش - 9

  459 ........................................................ برگهاى از تاريخ شاهان درواز در آثار ديگران

  

  فصل نهم 

  463 ............................................................................................ فرزندان محمد وليخان

  465 ................................................................................................ محمد على جان ولى

  468 ............................................................................................................ امان اهللا ولى

  470 ........................................................................................... شاه ولى، ولى ترانه ساز

  473 .................................................................................استاد ترانه ساز، شاه ولى، ولى 

  481 ............................................................................................. احمد ولى سروش ولى

  483 ................................................................................................ محبوب سلطانه ولى

  484 ......................................................................................................... عبدالولى، ولى

  484 ............................................................................................................. فيروزه ولى

  487 ................................................................................................ شجرة شاهان درواز

  

  فصل دهم 

  490 ..................................................................... وابسته گان شة محمد وليخان دروازى

  490 ......................................................................................... مين خان دروازىمحمد ا

  497 ........................................................................................ محمد سعيد خان صميمى

  497 .................................................................................................... مير يار بيك خان

www.enayatshahrani.com



 

   

 
  

 ظ 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  502 ............................................................................................... مير زمان الدين خان

  503 .................................................................................. فرزندان مير زمان الدين خان

  507 .................................................................................. شجرة ميران بدخشان و كابل

  515 ......................................................................................... ميران حكمران بدخشان

  516 ......چند كلمة گفتنى در بارة ميران بدخشان كه از جدول شجرة آنان به گزين شده 

   519 ....................................................................................................... .فهرست مĤخذ 

  

  

  

  

  

  

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١

  

  اب ـاپ دوم كتـرامون چـپي

  شاه محمد وليخان دروازي
  

اگرچه قلماق شاهان را به قيرغيزها نسبت ميدهند، ولي در اصل زياده تر به مغول ارتبـاط  

دارند، چونكه چغتاي خان و جوجي خان در ساحة توركستانات حكم ميراندند، از آنـرو اوالدة  

كرده و سپس هضم مـي شـدند، مثليكـه بـابري     آنها با تورك هاي توركستان اوالً آميزش پيدا 

  .هاي هندوستان اكنون هم در جمع اردو زبانان آنجا بشمار مي آيند

به آنصورت خيل مغولها نه تنها از جمله مسلمانان حنفـي بسـيار متعصـب بـار مـي آمدنـد،       

بمانند اوزبيك خان شيباني كه در تعصب مذهبي شـهرت زيـاد دارد، بلكـه از نگـاه زيسـت بـا       

ي و كثرت ازدواج ها جمله به زبانهاي توركي معمول توركستان چون توركي قزاقي، توركي هم

  .قيرغيزي، توركي اوزبيكي، توركي توركمني، توركي اويغوري و غيره سخن ميگفتند

از روي آنكه آميزش ها بوقوع پيوست، زبان مغولي كه شباهت زياد به توركي و در ريشـه  

ها بفراموشي سپرده ميشود و جمله اهل مغول هاي حاكم اگر چه يكي مي باشد، از ميان مغول 

بنام مغول ياد ميگردند ولي بطور مثال شيباني ها، اشترخاني ها، اهل جـوجي و بقايـاي چغتـاي    

خان و ديگران همه توركستاني شـده زبـان، ديـن و حتـي خـون آنـان بـا مـردم آنـديار يكـي           

  .ميگردد

بود، در ميان خان ها به سـه حصـه تقسـيم    » دوي زرينار«سرزميني را كه ميگفتند در آنجا 

گرديد و آن سه خانات عبارت بودند از خانات كريميـه، خانـات قـازان و خانـات هشـترخاني      

  ).اشترخانان ويا آسترخانان(

در قسمت شاهان متأخر درواز كه شيباني ها و اشترخاني ها، از جمـة اسـالف آنـان بشـمار     

باي شان بنام جـاني بيـك خـان اسـت در بـين سـالهاي       ميروند، خصوصاً اشترخاني ها  كه ابوا
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حكومت كرده اند و وجه تسميه كلمة اشترخاني يا آسترخان نيز به همـين  ) م1785 -1599(

  .وبدين نام شهرت يافتند. نسبت مي باشد كه اساساً در استرخان حكمرانده اند

لطان مـي باشـد وي   طوريكه گفت آمد، مؤسس خاندان اشـترخانيها جـاني محمـد بيـك سـ     

فرزنداني بنامهاي قرا سلطان، سلطان سكندر خان و پير محمد خان داشته و از سلطان سـكندر  

  .چهار فرزند كه يكي بنام عبداهللا بهادر و از عبداهللا بهادر پسري بنام عبدالمؤمن پيدا ميشوند

سـاحة   از اوالدة عبدالمؤمن خان دين محمد خان، باقي محمد خـان و ولـي محمـد خـان بـه     

ماوراءالنهر آمدند و حكايت كوچكي بعد از آمـدن آنـان را از كتـاب تـاريخ مقـيم خـاني بيـاد        

و زمانيكه عبدالمؤمن خراسان را فتح كرد ه شخص از سادات، بنام ميـرزا  «: داريم، بدين شكل

ابو طالب به دين محمد گفت كه اي شهزادة جوان دختري دارم بنام شهر بانو بيگم، آنرا به تو 

  )، تاريخ مقيم خاني68ص (» خشيدم و به نكاح شرعي اورا منحي زن خود نكاح ببندب

دين محمد خان موضوع پيشنهادة سيد مذكور را ميپذيرد و از آن رو خانـدان اشـترخانيان   

چنانچـه در ورقـة شـركت    . مخصوصاً بعد از دين محمد خان، خودرا از جملة سادات مي داننـد 

خان دروازي را در قوم سادات آورده اند، و دليل آن همين ارتباط برادران افغان شة محمد ولي

  .بااليي مي باشد كه اوالدة دين محمد خان به سادات منسوب شده اند

دين محمد خان فرزندي داشته است بنـام نـدر محمـد خـان و او همـان نـدر محمـد خـان         

  .ته استمشهور است كه محمود كتابدار كتاب بحراالسرار را بنام او تحرير داش

ندر محمد خان دو فرزند بنامهاي سبحانقلي خان و عبدالعزيز خان داشته كه از سـبحانقلي  

خان فرزنداني بنامهاي اسكندرخان، عبداهللا خان و نواسة به اسم محمد مقـيم خـان بميـان مـي     

از همين جاست يك مقدار شاهان درواز بنامهـاي اجـداد شـان چـون سـبحانقلي خـان و       . آيند

، ابوالفيض خان و غيره نامگذاري شده اند، كه يكي از آن ابـوالفيض هـا پـدر شـاه     اسكندرخان

  .محمد وليخان مي باشد

در تاريخ مقيم خاني بنام اسكندر در چنـدين جـاي بـر ميخـوريم و آنـان چنـدين شـخص        
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ولي در اينجا مقصد ما در بارة اسـكندري اسـت كـه در درواز    . مختلف و در نام مشابهت دارند

  .شاهان درواز را تشكيل ميدهد سر سلسلة

داستان هاي آمدن شاه اسكندرخان بدرواز و دعوت مردم درواز اورا بگونه هـاي مختلـف   

ولي قرين حقيقت آنست كه مردم درواز، در آن وقت از قلماقيـان و بعبـارة   . آورده شده است

د بايـد داراي  ديگر قلماق شاهان قيرغيز به ستوه آمده بودند بناء آنان بهـر صـورتيكه مـي شـ    

  .شاهي غير از قلماق ها مي شدند

سابقاً نيز امام قلي خان، بعد از شكست قلماق ها و قزاق ها، يكي از فرزنـدان خـود را بنـام    

اسكندر خان به امر ندر محمد خان به حكومت كل بدخشان بشمول درواز فرستاده بـود، ولـي   

م مي باشد، بعـد از مـدت هـا يكـي از     آن شخص ابواال باي شاهان دروازي نيست البته بني اعما

منحي حـاكم و شـهريار درواز، بـدرواز    . فرزندان سبحانقلي خان كه باسم اسكندر بيك باشد

  .مي آيد، و سلسله شاهان درواز از اوالدة همين اسكندر بيك هستند

مردم درواز كه تاريخ كهن دارند و صاحب فرهنگ مي باشند، رهبران و حكام خودرا بنـام  

ياد مينمودند، و همان سنت ديرين شان تا هنوز بداخل درواز باقيمانـده و اوالدة شـاهان    »شاه«

درواز حتي تا سالهاي پيش خودها را شاه خيل مي شـمردند، بنگريـد مقالـة ارواح شـاد اسـتاد      

  .محمد نادر سروري مؤسس مكتب درواز را در همين كتاب

ر سياست و سياستمداري نبـوغ داشـت،   شاه محمد وليخان كه واقعاً شهزادة عالي نسب و د

  :بدين شكل و سلسله به شاه اسكندر بيك پدر بزرگ شاهان درواز نسبت پيدا ميكند

شاه محمد وليخان ولد شاه ابوالفيض خان ولد شاه سلطان محمود خان ولد شاه تورك خان 

شاه اسـكندر  ولد شاه مثمر خان ولد شاه غريب خان ولد شاه مراد  ولد شاه عبدالنبي خان ولد 

اين شجرة باال را نواسة شاه محمد وليخان دروازي جناب شاه صاحب عبدالولي جان ولد . (خان

  .براي نگارنده عنايت فرموده است) شادروان امان اهللا ولي ولد شاه صاحب

شاهان درواز طوريكه در باال گفته آمد، به نسبت يك ارتباط يا ازدواج شهزاده دين محمـد  

رزا سيد ابو طالب نسبت ساداتي را يافته اند، در خصوص  تاجيـك بـودن آنـان    خان با صبيه مي

نيز بايد گفت، بين اين مغوالن تورك شده، و دروازيان تاجيك تبار، صدها بار ازدواج صـورت  
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يافته و از آن سبب، اگر گفته شود، كه آنان مثليكه در قوم سادات بشمار آمدند، نسـبت دادن  

  .ق تر از سادات بودن آنان استآنان به تاجيك حتي محق

قابل يادآوريست كه استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز فرزنـد شـهير و هنرمنـد و اديـب شـاه      

محمد وليخان دايم خودرا در محضر عام، دوستان و آشنايان ميگفت كه تورك مي باشد، و چه 

رديـد در  و طوريكـه ذكـر گ  . دلچسپي كه مادرشان به قـوم پشـتون محمـد زايـي ارتبـاط دارد     

اصليت خوني شان به مغول هاي تورك شده نسبت دارند، بناء نسبت دادن اين فاميل محتشـم  

نظر به سليقه و خواهش هركس به قومي از اقوام مجاز دارد، ولي ريشة اصلي آنان همان است 

  .)خورشيد يكي و نور او هر طرف است. (كه در باال تذكر داده شد

» شـاه محمـد وليخـان دروازي   «د بودم كه در چاپ دوم كتاب با دريغ فراوان بسيار آرزومن

بعضي نو آوري هاي را داخل متن بسازم، دو فرزند نهايت عالي مقام و محترم شـان شـادروان   

و جنـاب احمـد ولـي    . امان اهللا ولي و استاد شاه ولي، ولي ترانه سـاز بـه رحمـت حـق پيوسـتند     

صاحب در غربت سراي آستراليا در بسـتر  سروش ولي، شاعر وارستة درواز فرزند ديگر شاه 

بيماري قرار دارند، بدان سبب بجـز از شـاه صـاحب عبـدالولي جـان ولـي كـه جـوان، صـاحب          

  .احساس و شخصيت فهميده مي باشند نتوانستم با كساني ديگري تماس حاصل نمايم

در تجديد كتاب شاه صاحب محمد وليخان دروازي با داكتر صاحب عبدالغفور روان 

دي، جناب محترم استاد آصف آهنگ، جناب محترم خالد صديق چرخي، جناب محترم فرها

استاد واصف باختري، جناب محترم داكتر اكرم عثمان، جناب محترم نصير مهرين و يك 

تعداد از صاحبنظران مشوره و نوشته ها گرفته شد در كنار آن همكاران بزرگوار برادر 

لولي جان ولي نواسة ارواح شاد شاه محمد وليخان دانشمند و گرامي جناب شاه صاحب عبدا

دروازي منظماً با نگارنده همكاري و از فعاليت ها بررسي مينمودند كه الزم است از حضور 

  .شان تشكر نمايم
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  ر شادروان استاد خليل اهللا خليلينظ

محمد وليخان در رأس يك هيئت براي معرفي افغانستان به كشورهاي غربي و آسيايي «

كرد و هنگام بازگشت از اين سفر، وزير خارجه و بعداً وزير دفاع به عوض محمد  سفر

چون فاميل نادرخان فكر . نادرخان مقرر شد، از اينجا بود كه اين دو فاميل از هم جدا شدند

ميكرد كه محمد وليخان براي امان اهللا گفته كه نادرخان مالي لنگ را براي جهاد عليه امان اهللا 

كرده است اما وليخان در شكست مالي لنگ نقش بزرگي را بازي كرده بود و خان تشويق 

داد و زمين هاي ضبط شدة » لمر اعلي«امان اهللا خان به پاداش اين كار براي وليخان نشان 

  .پدرم را در حسين كوت به محمد وليخان بخشيد

كرد، او به  يك روز وليخان به احترام دوستي كه با پدرم داشت مرا به حسين كوت دعوت

تو كه صاحب اصلي اين زمين ها هستي تا به من اجازه ندهي، من اين را غير قانوني : من گفت

درين وقت ملك غالم نبي استالفي، شهنواز . فكر ميكنم كه حتي باالي اين زمين نماز بخوانم

اين خان كه از قلعة مراد بيك بود و محمد كريم خان كه درين محفل نشسته بودند، به مجرد 

  .كه مرا شناختند از تصميم امان اهللا خان در باب قتل پدرم اظهار تأسف كردند

بعد از برگشت امان اهللا خان از سفر اروپا، امان اهللا خان روش غربي ها را تعقيب ميكرد 

محمد وليخان احساس كرد كه مردم عليه كارها و روش تازة امان اهللا خان هستند، وليخان به 

شوره داد كه تغير روش بدهد، اما امان اهللا خان به مشورة محمد وليخان گوش امان اهللا خان م

  .دادكرد، از كارش به حي وزير خارجه استعفا درين وقت چون وليخان احساس خطر. نكرد

در زمان حبيب اهللا كلكاني، محمد وليخان در خانه بود و به او هيچ آسيبي نرسيد، به مجرد 

د، محمد وليخان را به جرم همدستي با حبيب اهللا خان كلكاني اينكه نادرخان به قدرت رسي

بندي و محكوم به اعدام كرد، اما نظر به پشتيباني و مداخلة كشورهاي دوست به عوض اعدام 

پيش از اينكه مدت حبس او خالص شود نادرخان اورا (به هشت سال حبس محكوم گرديد 
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وليخان هيچ نوع ارتباطي با حبيب اهللا خان من به خداوند قسم ميخورم كه محمد ). اعدام كرد

ميگويند وقتي كه حبيب اهللا خان . كلكاني نداشت، اين را ديگران برايش دسيسه ساخته بودند

كلكاني پادشاه شد، محمد وليخان را پيش حبيب اهللا خان برده بودند حبيب اهللا خان اورا 

  .نشناخت، ديگران گفته بودند كه اين محمد وليخان است

  )56قل از كتاب يادداشت هاي استاد خليل اهللا خليلي، ص ن(

ناگفته نماند استاد فرموده اند كه به شاه محمد وليخان هيچ آسيبي نرسيد، شاه محمد 

وليخان تقريباً سه ماه در زمان حبيب اهللا خان كلكاني محبوس ماند، ولي بعداً بوساطت محمد 

  .ادشاه وقت كلكاني رها ساخته شده باشدعثمان خان پدر فاروق عثمان شايد به اجازة پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شادروان استاد خليل اهللا خليلي
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 روان فرهادي نظر استاد
  

قابل ياد آوري است كه دانشمند بزرگوار و فرزانه افغانستان جناب داكتر عبدالغفور روان 

مقالة پر محتواي در ) مسيحي 2012شمارة سوم (» سالنامة سالمندان افغان«فرهادي در كتاب 

بارة شاه محمد وليخان دروازي نوشته بودند و چند سال پيش مقالة مذكور را در مجلة 

زماني كه اين «: طبع سويدن خوانده بودم جناب استاد فرهادي ميفرمايد» آرياناي برونمرزي«

مقاله را نوشتم، كتاب دوست دانشمند عنايت اهللا شهراني را در بارة محمد وليخان دروازي 

  .»نداشتم

ميالدي با استاد فرهادي  2013نگارندة اين سطور در يكي از روزهاي ماه سپتامبر 

نقش محمد وليخان «ر تماس شدم و از ايشان پرسيدم كه مقالة شان را كه به عنوان تيلفوني د

م را تحرير داشته اند، مي توانم كه ضم  1929تا  1919دروازي در روابط خارجي افغانستان 

بوقت چاپ دوم بسازم، ويا اينكه چند سخن جديد شان را » شاه محمد وليخان دروازي«كتاب 

ودند كه همان چند كلمه كفايت مينمايد، از آن سبب در سطور پائين در كتاب بگنجانم، فرم

  .نظريات استاد فرهادي را با احترام امانت داري به شكل خالصه مي آوريم

در ساليان اخير محمد وليخان دروازي ياد مي شود، سالهاي مديد تا عهد دهة دموكراسي «

هايش بخاطر سپرده اند، محمد وليخان حتي گرفتن نام او ممنوع شناخته ميشد، طوريكه نواده 

ميالدي  1857به اين حساب مي توانيم سال تولد اورا در حدود (...) كودك پنجساله اي بود 

  .»تخمين كنيم

از روي نوشتة داكتر صاحب روان فرهادي، خواستم كه از نواسه شاه صاحب دوست 

در زمينه بپرسم، ) د وليخانفرزند امان اهللا ولي فرزند شاه محم(گرامي عبدالولي جان ولي 

بوقت شهادت پنجاه و سه ساله ) شاه محمد وليخان(جناب ولي برايم فرمود كه شاه بابه اش 

  .بودند

در دورة سراجيه (...) در عهد امير حبيب اهللا منشي خاص امير براي حف اسناد سري بود «

محمود طرزي نيز اهليت و  شهزاده عين الدوله امان اهللا خان به او نظر مساعد داشته و غالباً

ميالدي وظايف بزرگي به محمد وليخان سپرده  1919بعد از . مهارت او را دريافته بود
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ا، از كابل عازم سرحد شمال محمد وليخان بنام سفير افغانستان در امارت بخار(...) شد

سفير هدف امير امان اهللا خان و محمود طرزي آن بود كه محمد وليخان يكنوع (...) گرديد

هنوز سفارت هيچ كشوري در كابل وجود نداشت، كه به اين ترتيب در . سيار افغانستان باشد

  .»زمينة ديپلوماسي افغانستان مستقل به محمد وليخان وظيفة خطيري تفويض گرديد

جناب استاد روان فرهادي عالوه ميدارد، كه شاه محمد وليخان تلگرامي به پريزدنت 

ا فرستاده و خبر داد كه رياست هيئت افغانستان را در كانفرانس ويلسن رئيس جمهور امريك

صلح پاريس به عهده دارد، محمد وليخان سپس وارد مسكو ميشود، و با گرمي پذيرايي 

محمد وليخان بعد از مذاكرات زياد با روسيه روابط سياسي مملكتين افغانستان و . ميگردد

ه شوروي بنام براوين به كابل مي آيد، بعداً از در آن وقت نمايند. روسيه را برقرار مي سازد

ميالدي محمد  1921در فبروري . معاهدة افغانستان و شوروي امضاء ميشود) م1920پائيز (

وليخان به برلين وارد شد و پيش از آن از طريق مسكو با تورك هاي توركيه تماس گرفته 

در سوم . و استقبال گرم شدندهيئات افغانستان به روم رسيدند ) م 1921مي (بود در ماه 

نهم جون (بتاريخ . معاهدة انعقاد روابط بين افغانستان و ايتاليا امضا شد) م 1921(جون 

محمد وليخان در فرانسه رفته و زعماي آن كشور را مالقات و بمذاكره گرفت، ) م1921

به ايالت ) م1921دوم جوالي (هيئت افغانستان تحت رياست محمد وليخان دروازي به تاريخ 

متحدة امريكا آمدند، با آنكه انگليس ها نميخواستند امريكايي ها با افغانها مذاكره نمايند، 

هيئت افغانستان بصورت غير رسمي مالقات هايي را انجام دادند، و در جرايد امريكا دربارة 

  .سفر اين هيئت مطالبي را نشر كردند كه در اين كتاب از آن ياد آوري شده است

هيئت افغانستان براي ) م 1921جوالي  27(به تاريخ «: روان فرهادي عالوه ميدارد استاد

حاصل كردن ويزة مسافرت به انگلستان به سفارت برتانيه در واشنگتن مراجعه نمود، مالقات 

در يك فضاي تلخ واقع ) م 1921(محمد وليخان با الرد كرزن در لندن به تاريخ هفدة آگست 

جريان مذاكرات افغانستان و برتانيه در كابل تذكر داد، الرد كرزن با  محمد وليخان از. شد

تكبر استعمارچيان اظهار داشت كه مذاكرات كابل مربوط وزارت خارجه نيست بلكه به هند 

معاهده بين افغانستان و فرانسه ) م 1922تا مارچ  1921(برتانوي تعلق دارد، در سپتامبر 

  ...)سالمندان  17ص ( .»منعقد گرديد
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 1921از كارهايي ديگر محمد وليخان بگفته داكتر روان فرهادي اينست كه در اكتوبر 

 1301م مطابق  1922(در سال . ميالدي نخستين دسته شاگردان را در پاريس استقبال نمود

محمد وليخان بمقام وزارت خارجه عز تقرر يافت همچنان استاد روان فرهادي عالوه ) هـ ش

خان بحي يك شخصيت عمده در نظام عهد اماني و نيز به حي وزير محمد ولي«ميدارد 

محمد وليخان در زندان دهمزنگ در ) م 1929(سپتامبر  16بتاريخ » «حربيه تعيين گرديد

اين عمده ترين واقعة قبل از . حاليكه هنوز به شصت ساله گي نرسيده بود بدار كشيده شد

  ).، فرهادي...سالمندان 22ص (» كشته شدن نادرخان درهمان سال بود

نادرشاه «استاد داكتر روان فرهادي طي يك نامة عليحده به نگارندة اين سطور زير عنوان 

  :چنين مينويسد» و محمد وليخان

ميالدي از كار سفارت پاريس فارغ شده، در كابل خانه نشين  1973بعد از آنكه در سال « 

ان نيز در رژيم داوودي خانه نشين شده شدم گاهگاه به ديدن آن دوستان و بزرگان كه ايش

ساله بودم، برايم ناگهان فراغت نصيب شده بود،  44و در حاليكه . بودند رفته مالقات ميكردم

و در طي پنج سال مؤفق شدم به لطف خداوند چندين كتاب عمده را تأليف يا ترجمه كنم، با 

مكاري داشتم و بنام مستعار وزارت اطالعات و كلتور كه به دست مرحوم دكتور نوين بود ه

  .در جرايد نيز مي نوشتم

يكي از بزرگان كشور كه در اثر آمدن جمهوريت داوودي خانه نشين شده بود، مرحوم 

علي محمد خان وزير دربار پادشاهي بود كه تقريباً هر هفته به خدمت ايشان مي رفتم و در 

به من معلومات ارزنده عنايت  در بارة عهد اماني و نادري. حق من بسيار مهربان بودند

ميكردند و حكايه هاي زنده گي خود را بيان مي فرمودند، يكي از حكايه هاي زنده گي ايشان 

  :به نادرشاه ارتباط داشت و به من گفت

  :حكايه اين بود. تا آنكه اعليحضرت ظاهرشاه زنده است، بايد نشر و چاپ نشود

وقت آغاز عهد نادري بود و من وزير شمسي كه در آن  1309يك صبح جمعه در سال 

ميرزا (تيلفون آمد ) يفتلي(معارف بودم صبح جمعه از آغا الالي من، يعني ميرزا محمد خان 

اعليحضرت من و تورا «گفت ) محمد خان شوهر خواهرش و در آن سالها وزير تجارت بود

  .»نزد خود امروز به ارگ خواسته است، اميد است خيريت باشد
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چكان بود به خانة من ) آب(ه بعد از نيم ساعت از خانة شان كه نزديك قول همان بود ك

پيشخدمت ها . كه در محل هوتل كابل امروزي بود تشريف آوردند و هر دو به ارگ رفتيم

چاي آوردند و بعد از چند لمحه نادرخان رسيد، پيشخدمت هارا از محضر ما رخصت كرد و 

  :چنين گفت

م كه بيائيد تا در بارة محمد وليخان به شما بگويم او شخص از شما هر دو خواهش كرد«

از شما هر دو خواهش دارم كه با . خاين است و براي مردم بدخشان ماية خجالت مي باشد

بدخشيان كه در كابل حاضرند تماس بگيريد و به ايشان بگوئيد كه شكايت نامه دربارة محمد 

  .»حمد وليخان اليق مجازات شديد مي باشدوليخان به عنوان من بفرستند و بنويسند كه م

  :چنين جواب دادند) يعني ميرزا محمد خان(در جواب آغا الله ام 

اعليحضرت ميخواهم به حضور شما عرض كنيم كه ما هر دو نفر در خدمت رسمي «

اعليحضرت شما مي باشيم، در صورتيكه ما هر دو به چند نفر از بزرگان بدخشان كه در كابل 

دربارة محمد وليخان چنين بگوييم، آنگاه ايشان فكر ميكنند، ما هر دو چون وزراي  مي باشند،

حكومت شما مي باشيم، با اشاره شما اين كار را كرده ايم، و در نتيجه ايشان دربارة خشم 

اعليحضرت محمد وليخان در . اعليحضرت شما به محمد وليخان دچار شك و ترديد مي شوند

قدرداني كرده است بنابرين اگر اين سخنان را به ايشان بگوييم از ما گذشته هميشه از ايشان 

  .در دل شاكي ميشوند و مقصد اعليحضرت شما حاصل نمي شود

نادرخان چون اين سخنان آغا الله ام را شنيد، چند لمحه به تفكر فرو رفت و سپس از جا 

دو نفر نيم ساعت آنجـا برخاست و بدون وداع از نزد ما دور شد و به تاالر ديگر رفت، ما 

نشسته بـوديم؛ نادرخان بر نگشت و پيام هم نفرستاد، آغا الله ام گفت مي توانيم برويم كه 

رخصت «اعليحضرت در جواب من سخن نگفت يعني كه . وقت نماز جمعه نزديك شده است

  .»هستيد

  )م 2014(روان فرهادي،   فبروري                                                                       

  سان رامون، شمال كاليفورنيا                                                                     
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 درپيوست لوحة ژنتالوژي مجمل از دو خانوادة بدخشي از جمله ميرهاي بدخشان كه

و خانوادة آدينه محمد خان  دركابل زنده گي مي كردند يعني خانوادة محمد علي خان يفتلي

تقديم ميدارم، اين دو خانواده درنسل هاي ماقبل نيز با همديگر خويشاوندي داشتند، دوست 

  ».من دكتور سعداهللا غوثي در ترتيب اين دو لوحه با من مساعدت كرده است

يادداشت تا سطر باال بقلم محترم داكتر روان فرهادي تحرير يافته بود كه عيناً نوشته (

شان نقل گرديد، عرض نگارنده اينست كه از زبان بزرگان بدخشان شنيده ايم كه علي محمد 

خان از منطقة وردوج بدخشان و ميرزا محمد خان از جمع يفتليان مي باشد و غالباً اينان از 

جمع ميران نمي باشند، ايشان ارتباطي به محمد نعيم بدخشي دارند كه در زمان عبدالرحمن 

ز بدخشان به كابل آمد و ارتباطش را با ميرهاي بدخشان قطع كرد، تا جاييكه خان با وي ا

درين كتاب ديده ميشود، طبق قانون جهانداري، پادشاهان گاهي باهم آشتي و گاهي هم با 

يكديگر در جنگ و جدال مي باشند، از خانوادة شاهان درواز شاه ابو الفيض خان دروازي پدر 

خودرا در حبالة شهزاده حسن مير فيض آباد يا به اصطالح اصلي شاه محمد وليخان يك دختر 

پادشاه بدخشان در آورده بود و از آن ازدواج دو فرزند بسيار مشهور بنام هاي مير يار بيك 

خان و مير زمان الدين بدنيا آمدند، كه خواهر زاده هاي شاه محمد وليخان و از جملة مشروطه 

در قسمت نسب ميرزا محمد خان و علي محمد خان با اين دو  خواهان بودند، بناً احتمال دارد

مير متذكره شايد مغالطه رخ داده باشد و تا جائيكه ميرساند ميرزا محمد خان و علي محمد 

  )شهراني. ع. خان به ميرها ارتباطي نخواهند داشت

ن استاد دانشمند جناب داكتر روان فرهادي براي اين نگارنده ضم كهو اينست لوحه اي 

  :نامة شان فرستاده اند
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  :لوحة اول
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محترم استاد داكتر عبدالغفور روان فرهادي نامه يي به اين نگارنده كه گويا شاد روان شاه 

صاحب محمد وليخان دروازي با دانشمند شهير تاجيكستان صدرالدين عيني ارتباط قلمي 

  :داشته چنين ميفرمايند

  .»)بقلم دكتور عبدالغفور روان فرهادي(ه محمد وليخان نامة صدرالدين عيني ب«

اگر چه نام محمد وليخان در آغاز يا انجام نامة صدرالدين عيني نيامده است، اما همين « 

كه نامه در جمله اوراقي شامل بوده است كه افراد خانوادة مرحوم محمد وليخان به دكتور 

» .اين نامه به محمد وليخان ارسال شده بودخانم سنزل نويد سپرده اند، معلوم مي شود كه 

  :»مطالب متن نامه«

مي نالد كه او را درحجره اش » هجوم برف و باران و الي«درين نامه صدرالدين عيني از «

خر  10در بخارا خانه نشين كرده است، تاريخ نامه  كه برابر با (ق ميباشد . هـ 1331ربيع ا

در «آغاز موسم بهار است، اما اينكه در نامه مي نويسد و آن ) م مي افتد 1913ماه مارچ  11

معلوم مي شود، آن وقت محمد وليخان در بخارا بوده و صدرالدين » زيارت تقصير واقع شد

ويا اينكه نظر به مصلحتي برف و الي را بهانه . عيني نه توانسته است به مالقات وي برسد

  .»ساخته است

دلچسپ است، عيني مينويسد در جنگ دوم زنان نيز شرح دو جنگ بين كفار و مسلمانان «

حاضر شده بودند، عيني ميترسيد كه مسلمانان مغلوب شوند، اما عقيده دارد كه بهتر است 

شايد اين بيان عيني دربارة جنگ هاي بالقان باشد كه در (بجنگد تا با ناموس شهيد شوند 

  .»مقابل تركيه عثماني صورت ميگرفت

لجواني تازه طبع و نشر شده بود و صدرالدين عيني يك نسخة آنرا كليات حاجي حسين ب«

فرستاده است، درين نامه صدرالدين ) شايد توسط قاصد(به محمد وليخان در پيوست نامه 

عيني دربارة شعر و شاعري، شعر مجازي و شعر حقيقي و تصوف حقيقي مي نويسد و خود از 

. وجود ميداشت داد سخنوري را ميداد» الخبارسراج ا«شعر گفتن عذر ميخواهد و ميگويد اگر 

  .ميسر نيست» شرط آزادي و حدي«اند و » زبان او را بسته و قلم او را شكسته«اما در بخارا 

سپس عيني در ضميمة نامه شش بيت خودرا كه به مناسبت چاپ عكس قرآن كريم به 

الروف صورت گرفته و به همت ميرزا سراج پسر ميرزا عبد) كه خطاط بود(خط قاري احمد 

  .»)هجري قمري 1331(بود نقل ميكند، در آن تاريخ چاپ به حساب ابجد آمده است 
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درين نامة صدرالدين عيني معلوم مي شود كه محمد وليخان به «: »نتايج مطالعة اين نامه«

بخارا رفت و آمد داشت، و صدرالدين عيني همزباني، افكار اسالمي و ذوق ادبي محمد وليخان 

كه از (در نامه آمده است » سراج االخبار«نام : قدرداني ميكرده و به وي ارادت زياد داشترا 

اما نامهاي افغانستان يا كابل يا مزار شريف در نامه ) م بان سو واصل ميشد 1911كابل از 

  .»نيامده است

م در ناحيه غجدوان بود، باين  1878اپريل  15ميدانيم كه صدرالدين عيني متولد «

سال بوده، صدرالدين عيني  35ميالدي به سن  1913ب هنگام نوشتن اين نامه در سال حسا

 1914بعداً در . را براي جوانان نوشته بود» تهذيب صبيان«ميالدي كتاب  1909قبالً در 

را كه هر سه رساله در » ترتيل قرآن«را تأليف كرده بود و نيز » ضروريات دينيه«ميالدي كتاب 

ود اين همه تأليفات اسالمي در عهد جواني صدرالدين عيني تأليف شده بخارا چاپ شده ب

  .»است

ساله گي در مدرسة كوكلتاش حجره داشت، ) 20(ميالدي  1898صدرالدين عيني در «

محمد صديق حيرت يكي از شاعران بخارا، معلم شعر و ادبيات او بود، در ان زمان صدرالدين 

ميالدي چاپ شده  1880تأليف احمد دانش را كه در » نوادر الوقايع«سال داشت وي  25عيني 

و بعد از ) از مصر(» چهره نما«و ) از هند(» حبل المتين«بود مطالعه كرده بود جرايد مانند 

به نام » تاتاري«از كابل به بخارا مي رسيد، و نيز جريدة » سراج االخبار«ميالدي  1911

هاي انتقادي بود، خبر رساني جاسوسان كه همه جا وي خبرها، مطالب و لطيفه » ترجمان«

دربارة مطالعة اين جرايد سبب شد كه در سالهاي مابعد رجال دربار امير عالم خان پادشاه 

  .»بخارا، به حبس و زجر صدرالدين عيني پرداختند

ميالدي در روسيه، بلشويك  1917پس از انقالب اكتوبر : سير تاريخ و رويدادهاي عمده« 

قرار  1918مارچ  25ميالدي به بخارا حمله كردند و بتاريخ  1918مارچ هاي روس در دهم 

 1919اپريل  15داد صلح را با امير عالم خان امضاء نمودند، در اسناد انگليسي يعني راپور 

ميالدي ايجينت برتانوي در كابل آمده است كه امير امان اهللا خان، محمد وليخان را وظيفه داد 

فغانستان مستقل در بخارا، بان شهر سفر كند، چنان بنظر ميرسد كه در تا با عنوان نمايندة ا

ميالدي محمد وليخان به بخارا رسيده باشد، آنوقت صدرالدين عيني در  1919ماه مي يا جون 
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٦

زندان بود و براي محمد وليخان امكانات سياسي مدد رساندن به دوستش صدرالدين عيني 

آگست  29اهدة صلح را زير پا گذاشته در شب بلشويك هاي روس مع. ميسر نبوده است

وارد بخارا شدند و  1920سپتامبر  2به حملة دوم و نهايي به بخارا پرداختند بتاريخ  1920

  .»را تأسيس كردند» جمهوري خلق بخارا«

روسان بلشويك فيض اهللا خواجه را به رياست جمهوري و محي الدين خواجه را به «

هنگام اين حمله امير عالم خان و ) دو آلة دست روسان بودندهر (معاونيت او بر گزيدند 

» محاكمه«رجال دربار او به غجدوان فرار كرده بودند، بلشويك ها دو برادر امير را ظاهراً 

صدرالدين عيني كه از زندان آزاد شده بود، فعاليت سياسي داشت و در . نموده اعدام كردند

ميالدي عيني مقاله اي نوشت و با تمجيد از  1921وري فبر 3بتاريخ » شعلة انقالب« 65شمارة 

بخارا روابط » حكومت جمهوريه شوارائيه«امير امان اهللا خان نظر داده است كه بايد 

» حكومت شورائيه روسيه«ديپلوماتيك را با افغانستان برقرار كند و دليل آورده است كه 

ايام محمد وليخان به مسافرت هاي درين . (روابط خويش را با افغانستان منعقد ساخته است

  ).ديپلوماتيك به نماينده گي افغانستان مستقل به اروپا و امريكا رفته بود

مي  9(امير عالم خان با همراهان و اهل خانواده پناه گزين افغانستان شده بتاريخ «

 1950به كابل رسيده وي بيست و نه سال در پايتخت افغانستان زيست و در  )م1921

  .»ي وفات يافت و در قبرستان شهداي صالحين كابل دفن شدميالد

كتاب و رساله به تاجيكي و اوزبيكي  70در طول ساليان صدرالدين عيني در حدود «

كه به مناسبت ايجاد ) به شمول مرحوم عبدالحي حبيبي(نگاشته است قراريكه گواهان افغاني 

ه بودند، صدرالدين عيني در آن تاجيكستان در آنجا دعوت شده بودند به من اظهار داشت

سالها از دستگاه جاسوسي شوروي بسيار ترس داشت، در مالقات با هيئات افغاني يك مأمور 

امنيت روسي مراقب و حاضر بود و صدرالدين عيني فقط بزبان روسي سخن ميگفت تا آن 

را به مأمور امنيت روسي سخن اورا بفهمد و آنگاه يك مأمور رسمي تاجيكي سخنان عيني 

عيني و هيئات . فارسي ترجمه ميكرد و اظهارات هيئات افغاني نيز به روسي ترجمه ميشد

افغاني با كمال احتياط سخن ميگفتند، در ساليان جنگ دوم جهاني ستالين سلوك با جمهوريت 
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رئيس اكادمي تاجيكستان  1951هاي آسياي مركزي را نرم ساخت و صدرالدين عيني در 

  . »ساله گي وفات يافت 74م به سن  1954از سه سال در انتخاب شد و بعد 

  شمال كاليفورنيا ،روان فرهادي                                                

   هـ ش 1393اياالت متحدة امريكا، نوروز                                                    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتمĤب دكتور روان فرهادي جال
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٨

  

  نظر دانشمند فرهيخته خالد صديق چرخي

  در بارة شاه محمد وليخان دروازي
  

ايـن گفتـه در   . در مملكتي كه قانون حاكميت نداشته باشد، زنـده گـي كـردن تهـور اسـت     

كشورهاي عقب مانده و نظامهاي دكتـاتوري و مطلـق العنـان بخصـوص افغانسـتان بـه مفهـوم        

پيدا كرده و صفحات تاريخ كشور ما مملو از جريانات بـي عـدالتي هـا،  خـود      حقيقي آن صدق

خواهي ها و كينه توزي هاي قدرتها، سرزدنهاي نخبه گان و اجحاف خانواده ها مـي باشـد كـه    

  .در مجموع اسباب عقب مانده گي هاي جامعه را به بار مي آورد

ر آثار شان كـه بـراي مـا ميـراث     مؤرخين فرهيخته و با احساس ما اين مطالب را پيوسته د

گذاشته اند به خط زرين رقم زده اند، بعضي با لحن و لهجة نرم، و برخي ديگر با لحن درشـت  

تر هشدار داده اند، تا كاررواييها و اعمال ظالمانة قدرتهاي گذشته موجب انتبـاه نـو بـه دولـت     

انه و حيـواني گذشـته   رسيده گان گردد و آنان ديگر مرتكب آنهمه بيداد گرايي هـاي وحشـي  

گان نگرديده به انسان و كرامت انساني ارج گذاشته، ملـت خـود را دوسـت داشـته باشـند، از      

دانش و بينش قشر روشنفكر و آگاه مملكت استفاده اعظمي نمايند و در راة عمـران كشـور و   

دي رسانيدن جامعه به مدارج عالية علم و دانش و تعميم و معارف و بلنـد بـردن سـطح اقتصـا    

مردم علي السويه و از بين بردن فقر و بدبختي و مأيوسي اوالد صغير و كبير وطن، طرح هـاي  

نوين و عام المنفعه اي بريزند و دست با دست مـردم خـود عليـه هـر گونـه فسـاد در كشـور        

  .مبارزه نمايند

سـيدن  بدبختانه و با عالم تأسف و تأثر بايد متذكر شويم كه قدرتها در افغانستان قبل از ر

به دولت، هزاران آرزوي نيك شان را كه به درجة اول صداقت و عدالت و حاكميت قانون مـي  

باشد به ملت وعده ميدهند و سوگندها ياد ميكنند ولي همينكه به هدف رسيدند، بينايي چشـم  

و شنوايي گوش را از دست داده، حق را از باطل تميز ننمـوده، منـافع ملـي را زيـر پـا گذاشـته       

گزيده و پسنديدة انساني را فراموش كرده و باالخره شخصيت آنـان بـه يـك حيـوان     اوصاف 

  .درنده اي مبدل ميگردد
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به شـاه محمـد وليخـان دروازي    «يكي از آن رويداد هاي غير انساني را ما در كتاب موسوم 

اثر نويسندة فرهيخته، جناب دكتـور شـهراني   » وكيل السلطنت عليحضرت امان اهللا خان غازي

  .انيمميخو

جناب مرحوم شاه محمد وليخان دروازي يك تن از آن نخبه گاني مي باشـد كـه دانشـمند    

فرزانة ما دكتور شهراني در اين كتـاب راجـع بـه بيـوگرافي آن رادمـرد بزرگـوار و در مـورد        

دودمانهاي با فرهنگ بدخشان و سالسة شاهان روشن بين، منـور و بـا نفـوذ درواز، بـا عبـارت      

كه خاصه و زادة اسلوب خود نويسنده فرزانه مـي باشـد، معلومـات مفصـلي را     شيوا و دلنشين 

  .براي خواننده گان ارائه فرموده اند

همچنان درين كتاب يك سلسله مطالبي را مي خـوانيم كـه بيـانگر مفكـورة عـالي مـيهن و       

ي مردم دوستي آن عالي مقام بوده و بخصوص از فرامين اعليحضرت امان اهللا خان غازي عنوان

مرحوم محمد وليخان دروازي كه جناب دكتور شهراني تهيه و درين اثر به نشر رسـانيده انـد،   

كمال صداقت و وفاداري به شاه جوان، كـارداني و درايـت ايشـان در امـور مملكـت بـه خـوبي        

  .استنباط ميگردد

در فرجام تدوير محاكمة قالبي، دسايس و ساخته كـاري هـاي اشـخاص و دولـت و فيصـله      

ساله آن شخصيت عاليجـاه بـه گونـة سـاير     ) 8(ير عادالنة هيأت قضا را در مورد حبس هاي غ

تاريخ نويسان محقق كشور، نكوهش و اعدام شان را از طرف دولت مستبد نادرشـاه، پـيش از   

  .ساله سخت تقبيح نموده اند) 8(بسر رسيدن موعد حبس 

ان و ملـك زاده گـان   آري جناب مرحوم محمد وليخان دروازي، سر جماعـة خـان زاده گـ   

دربار امير حبيب اهللا خان داماد خالة اعليحضرت امان اهللا خان عضو مخفـي سـازمان مشـروطه    

  .خواهان و از طرفداران آگاه و صديق دولت ملي اعليحضرت امان اهللا خان بود

به گفتة آگاهان امور، محمد وليخان دروازي از فرداي قتل امير حبيـب اهللا خـان شـهيد تـا     

ر و آخرين لحظات زنده گي پر افتخار خويش عليه گسترش موذيانة دولت اسـتعماري  پاي دا

بريتانيا و مهره هاي معتمد ارتجاعي محلي آن، عليه توطيئة آشـكار و پنهـان خـانواده طاليـي،     

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

مصاحبين و به ويژه بر ضد نادرخان و ديگـر دشـمنان آزادي، مشـروطيت و ترقـي افغانسـتان      

  .هانه و استواري را به عمل مي آوردآزاد مبارزة پيگير، آگا

در مورد شخصيت جناب محمد وليخان دروازي وكيل السلطنه اعليحضرت امان اهللا خـان و  

كارروايي همه جانبـه و عـام المنفعـه، صـداقت و دور انديشـي هـا و كـارروايي ايشـان از همـه          

  .معاصرين، حدي و اخبار مثبتي در دست است

يكي از آن همدوره ها و عضو سازمان مشروطه خواهـان   پدرم غالم صديق خان چرخي كه

و همكار نزديك دولت آنوقت بـود، زمانيكـه مـن بعـد از مفارقـت و گذشـتاندن حـبس هـاي         

ميالدي بـاالخره بـه ديـدار ايشـان در شـهر       1962طوالني در آوان طفوليت و جواني، در سال 

يخان و كـارروايي هـاي دولتـي،    برلين كشور آلمان مؤفق گرديدم، نيز راجع به جناب محمد ول

صداقت و وفاداري ايشان با شاه امان اهللا خان غازي نظر موافق و مثبتي داشته و داستانهاي دل 

نشيني از سياست خارجي، روشن و اسلوب كاري ايشان در رشته هاي مختلـف امـور دولـت و    

مـردم افغانسـتان   رفتار نيك ايشان با مأمورين زير دست و بـاالخره از عشـق و عالقـة كـه بـه      

  .داشتند، در خالل ديگر صحبت هايكه داشتند، براي من حكايت ميكردند

  :يكي از آن داستانها چنين است

پدرم ميگفت زمانيكه نادرشاه كرسي سلطنت را اشغال نمود، بعد از مكاتبات متعددي كـه  

مختـار  في مابين در مورد اختالفات نظر سياسي صورت گرفته بـود و مـن هنـوز بحيـ وزيـر      

دولت افغانستان در برلين پايتخت كشور آلمان مشغول وظيفه بودم نادرشاه مرا بـه منظـور از   

نزديك با هم صحبت نمودن در مورد همكاري برادران چرخي با دولت به كابل احضـار نمـود   

يكروز ضمن ديگر مذاكرات ضد و نقيضي كـه بـا نادرشـاه صـورت گرفـت نادرشـاه موضـوع        

ن را آغـاز نمـود و رسـالة محاكمـة اورا از روي ميزيكـه پهلـوي كرسـي        محاكمة محمـد وليخـا  

سلطنتي وي قرار داشت برداشت و درحاليكه مي خواست آنرا به حي يك سـند اثبـات جـرم    

ايشان براي من بدهد، ولي من آنقدر در مورد جناب محمد وليخـان و راسـت كـاري هـاي وي     

سالة كه نادرشـاه بـه آن اسـتناد مـي ورزيـد نـا       صحبت نموده و اتهاماتي را كه عليه او در آن ر
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درست وانمود كردم كه باالخره ديدم، نادرشاه دستي را كه تقريباً نيمه بسوي مـن دراز بـود و   

نادرشاه مي خواست با آن دست رسالة محاكمه را به اختيار من قرار دهد، و ملتفت شد كه من 

دم آهسـته آهسـته واپـس روي ميـز     آنرا از دستش نميگيرم و بـه گفتـار خـويش ادامـه ميـدا     

خالصه اينكـه روي عقيـده و برداشـتي كـه مـن در جريـان همكـاري هـاي رسـمي و          . گذاشت

مناسبات نزديك شخصي كه از وكيل محمد وليخان دروازي داشتم، كتاب محاكمة همچه يـك  

  .شخصيت ملي را از دست نادرشاه نگرفتم

دسيسـه بـوده و بـه دسـتور شـخص       چون متيقين بودم كه محتواي آن همه و همه جعـل و 

  .نادرشاه صورت گرفته است

همچنان از حسن اعتماد شخص اعليحضرت امان اهللا خان و اعتبار و باور همكـاران نسـبت   

به ايشان، سياست خارجي و مديريت مدبرانه و پيش آمد نيك و مهربانانة ايشان با زيردستان 

پدرم حكايات دل نشـين داشـته و    و مراجعين و احساس وطن دوستي و ملت پروري موصوف

جناب مرحوم وكيل محمد وليخان را به نام استاد ياد ميكردند، كه بـراي مـن اينهمـه داسـتانها     

  .ارزش خاصي داشت

در مورد محاكمة قالبي و كذايي مرحوم محمد وليخان كه به امر و هدايت نادرشاه صـورت  

رت امان اهللا خـان مـتهم سـاخته بـود،     گرفته بود و محكمه ايشان را به جرم خيانت به اعليحض

پدرم از البالي نامه هاي نادرشاه و ساير اراكين دولت كه در آن زمـان بـرايش نوشـته بودنـد،     

كاپي تلگرام اعليحضرت امان اهللا خان را عنواني مرحوم وكيل محمـد وليخـان، بيـرون آورد و    

  .براي من داد

ش بعد از القاب و اسم محمـد وليخـان   درآن تلگرام اعليحضرت امان اهللا خان به خط خود

  :نوشته بود

شنيدم امروز ترا به جرم خيانت به من محاكمه ميكنند، تـو هيچوقـت نـه بـه مـن و نـه بـه        

  )امان اهللا خان. (افغانستان و نه به مردم افغانستان خيانت نموده اي
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  .ئه گرددولي دولت نادرشاه اين تلگرام را كتمان نمود و اجازه نداد تا به محكمه ارا

بين افغانستان طوريكه در هر يك اثر تاريخي ميخـوانيم ايـن محاكمـه را بـه     مگر ملت حق

  .هيچ صورت نپذيرفته و آنرا قالبي وانمود كردند

  خالد صديق                                        

   سان پيدرو، كاليفورنيا                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالد صديق چرخي 
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    استاد داكتر اكرم عثمان

  
  

  شهزادة شهيد محمد وليخان دروازي وكيل السلطنت

  اعليحضرت امان اهللا خان غازي
  

محمــد وليخــان دروازي از تبــار و تيــرة شــاهان بدخشــان اســت، اگــر در تــاريخ معاصــر   

برازنده  افغانستان شخصيتي را در تجسم تمام عيار سرگذشت وطن ما سراغ بگيريم هيچكس

تر از محمد وليخان دروازي نيست چه او تمـام خـوب و خـراب ايـن بـوم و بـر را بـا رگ رگ        

وجودش بازتاب داده است از صبوري ايوب وار تا تحمل بهتان و افترا، تا قبـول غـل و زنجيـر    

زندان دهمزنگ، تا حلق آويز شدن به ريسمان دار همه و همه مكافاتهايي بودند كـه سـفاهت   

از اين جاست كـه او بـدون ترديـد بـه عنـوان      . ن اين آب و گل براي او تدارك ديدندزمامدارا

  .يك نهاد و كليت اخالقي و بيداري وجدان در تاريخ ما قد علم مي كند و جاودانه مي شود

ناگفته روشن است كه تاريخ مشرقزمين از جمله تاريخ افغانستان مجموعة از رويـدادهاي  

هميشـه درفـش زور   . كـه كمتـر بـه ثبـات و تعـادل رسـيده اسـت        نا پالوده و نـا سـفته ايسـت   

قرنها ضـامن اسـتمرار   . برافراشته بوده و همواره قاعدة حق در برابر استبداد رنگ باخته است

امنيت استبداد بوده است و عمرها نا امني و بيداد با سلطه ستم و خودكامه گـي مالزمـه داشـته    

روشن بوده طفيل ساية شمشـير بـوده اسـت و اگـر     اگر دوره هايي چراغ علم و معرفت . است

كوتاه زماني ترازوي عدل و داد بر مدار تناسب و تعادل استوار بوده از بركت اغماض فرمانروا 

بوده نه قوت قانون، بنابر آن به گواهي اسناد و مـدارك ثقـه اميـر تيمـور كورگـاني بـه خـاطر        

كوتل ها گماشته بود تا كاروانهاي تجـارتي   تأمين امنيت كاروانها سه هزار جالد بر گردنه ها و

بي خوف و خطر از معبرها بگذرند و رونق بازارهاي بازرگاني را در شهر ها محافظت نماينـد و  

در شعاع آرامش كوتاه مدت در بلده هاي خراسان چون هرات و سـمرقند و چـاچ و گـورگنج    

ماتي ميتـوان ظـرف و   نهضت آباداني و ترقي اجتمـاعي پـا گرفـت، پـس در يـك فـارمول مقـد       

  :مظروف تاريخ خاور زمين را با اين راه حل خالصه نمود
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤

 امنيت به شرط استقرار حكومت استبدادي .1

 نا امني و بيداد به شرط زوال حكومت استبدادي .2

 اعادة امنيت به شرط پيدايي حكومت مستبد تر .3
ت همين به گمان اين هيچمندان علت العلل ضعف و فتور كشورهاي جهان سوم در بن بس

فارمول نهفته است و نادرشاه قاتل محمد وليخـان دروازي مسـتبد تمـام عيـاري بـود كـه دل و       

ديده اش در گرو همان فارمول بود و او يگانه راه بهبود امور را در مظلوم كشـي، دايـر كـردن    

محاكمات سفارشي و قلع و قمع حريفان سياسي اش ميديد و دريغا دوران پادشاهي چهار سالة 

مزمان با نخبه كشي، اعدام هاي بهترين هاي جامعه چـون غـالم نبـي خـان چرخـي، غـالم       او ه

جيالني چرخي، عبدالرحمن لودين و صدهاي ديگر بود و شـاه محمـد وليخـان دروازي شـهيد     

  .مظلومي كه مغاير تمام اصول انساني جام شهادت نوشيد و منصور وار ريسمان دار را بوسيد

. عالج در برخورد عقالني ما بـه قضـاياي اجتمـاعي نهفتـه اسـت      بنابر آن آنچه آورديم راه

علرغم داد و بيداد موجود در گسترة تطبيق و تعميم دموكراسي، بايد گفـت كـه فاصـلة مـا تـا      

در پـس  . تأسيس يك نظام مردم ساالر و مبتني بر ارادة آزاد اكثريت تـا كهكشـان مـي باشـد    

حضـور گلـه وار   . حاد ملت وجود نداشته استمنظر روابط اجتماعي ما هرگز مشاركت ارادي آ

. تودة مردم در انتخابات هاي نمايشي به هيچ وجه شرط ورود به جامعة دموكراتيك نمي باشد

جامعة ما مركب از اقوام باهم نابرابر مي باشد كه . در افغانستان هنوز ملت تشكيل نشده است

روابط بـين آنـان رابطـه هـاي     . اند با ضرب و زور زورمندان تاريخ در كنار يكديگر چيده شده

در حاليكـه همگرايـي محتـاج    . ميكانيكي بوده كه در مقياس داد و ستد ماسيانه خالصه ميشـود 

همان تعاملي . تعامل كيمياوي مي باشد كه عناصر عادي را به عناصر آلي و مركب ارتقأ ميدهد

معناي ديگر هر جوششي كه گواه يك موجود مليون يا مليارد سلولي در سطح ملت ميباشد به 

  :مشروط به دو پرسش معترضه مي باشد

  تشكيك: اول

  نقادي: دوم

فرانسـوي  » دكـارت «مختصر اينكه بود و نبود هر موجود با شك ثابـت مـي شـود، چنانكـه     

با هزار دريغ كه . راه ما را بسوي نقد باز مي كند! و بودن. ميگفت چون شك ميكنم پس هستم
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گي ما ناپديد شده است مـا كـور كورانـه وارد قضـاياي منطقـي مـي       آن دو اصل از فلسفة زنده 

  .از همين سبب پاي استدالل ما مي لنگد و چوبين مي باشد. شويم

چه بهتر كه در هر گام و هر وجب خرد ورزانه عمل كنيم و تمام كارها را چه درشت و چه 

  .كوچك از غربال و پرويزن نقد بگذرانيم

يان نثار روح شاه محمـد وليخـان دروازي و ديگـر شـهداي راه     به اميد آنروز و درود بي پا

  .حق و آزادي

  )اكرم عثمان(                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روانشاد دكتور اكرم عثمان
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  شاه محمد وليخان دروازى ٦

  نوشتة دانشمند فرزانه استاد نصير مهرين

  

زنده گينامه هاي محمد وليخان دروازي و ساير قربانيان 

  بايد در مكاتب تدريس شود استبداد،
  

الهاي بسيار، از برخي راويان سن و سال ديده آهسته و پنهاني اين گونه پيرامون محمـد  س

بـد عهـد بـود و حتـي بـه      . بي رحمي هاي را مرتكب شـد . آدم ظالم بود: نادرشاه ميشنيديم كه

  .سر انجام قرباني آن همه مظالم خويش شد. تعهد خويش در قرآن وفا نكرد

از . اياي او به گونة ديگر بـراي مـا درس مـي دادنـد    اما، در مكتب پيرامون شخصيت و سج

نقش اورا تـا سـطح گيرنـدة اسـتقالل افغانسـتان      . عادل بودن او در گوش هاي ما مي آويختند

  .فراز مي آوردند

اندك اندك، سخن راويان بي شمار زمينه ي پذيرش مي يافت، سخنان آنان تأييـد كننـدة   

كتاب و نبشته يي نبود كه معـرف  . را ارائه كنند همديگر مي شد و بدون اين كه سند و مدركي

امـا، آن  . سخنان همچنان شفاهي بودنـد . گواهي هاي شخص مطلع و يا عذاب كشيده يي باشد

چه كه در مكتب از طرف حكومت براي شاگردان تجويز شده بـود، از طـرف مـتعلم، ارزشـي     

  .بيش از نمره گرفتن براي امتحان نداشت

هاي راويان، يا سخنان آناني كه در سينه، تاريخ شـفاهي را حمـل    به اين صورت ميان گفته

از سـخنان نخسـتين   . مي نمودند، با تاريخ رسمي، گونه يي از نـا هـم خـواني تبـارز مـي يافـت      

به ويژه هنگامي كه راويان در پاي نكوهش . گاهگاهي عبرت گيري و عبرت دهي مشهود بود

انـدك انـدك، تـاريخ    . ظالم نام نكـو نمـي بـرد   :  پديدة ستم و ظلم مي رسيدند و مي گفتند كه

رسمي و تهيه شده زير چشمان حكومت، اوراق دروغين جعل آميز و با هدف تعميـق در نظـر   

  .مجسم مي شد

اين وضعيت را اگر از سطح نگرش و برداشت ها به روايات مختلف از دورة نادرشاهي، در 

بيـان كشـاكش حقيقـت گـويي و     حيات تاريخ نگري آن دورة حكومتداري گسـترش بـدهيم،   

دروغ گويي را تداوم حكومتداري در مراجع رسمي از طريق تـاريخ نگـاران   . دروغ گويي است
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و حقيقـت گـويي در خانـه هـا، در محافـل      . تسليم شده بـه نگـارش دروغ، نگهبـاني مـي نمـود     

خصوصي و دوستانه، در حلقه هاي زير زميني سياسـي و قـرار گرفتـه در موضـع مخالفـت ويـا       

» دهـة دموكراسـي  «حتي در زمانه يي كه بـه  . مخاصمت با بقاياي محمد نادرشاه، دوره مي نمود

. شهرت يافته است، ابراز حقيقت هاي نهفته از دورة محمـد نادرشـاه محلـي از اعـراب نيافـت     

و آن . تدريس تاريخ مجعول و خسته كن در مكاتب طـرف نقـد و تجديـد نظـر قـرار نگرفـت      

دروغ و دروغ » تـاريخ «يخ مجعول، همزمان با نا پذيرفته شده هاي آن سوي ديگر مخالفين تار

  .تاريخي را يكي از پايه ها و ابعاد چنان حكومت مي پذيرفتند

پس از كودتاي ثور، افشأ پاره يي از مظالم حكومت نادرشاهي و رسانه يي شـدن آنهـا، تـا    

بستر خونريزي هاي بسيار  اين كه از خواستگاه محكوميت ستم و استبداد ناشي شده باشد، در

گسترده تر، كار را به جايي رسانيد كه حتي نمادهـاي سـتمگري، ماننـد محمـد نـادر و محمـد       

  !هاشم را به فراموش خانه سپرد

ولي آن همه اشتغال به مظالم پيشينه، يك بار ديگر به اين برداشت صحه نهاد كه زمانـه را  

  .ومتها و اعمال آنان هرگز به باد فنا نمي رودتاريخ حقيقي شخصيتها، حك. دفتر و ديواني است

سالها و به ديگر سخن چندين دهه زمان سپري شد تا اطالعات گواه بـر مظـالم و حقيقـت    

ويا آنچـه مكتـوب شـده بـود و پنهـان نگهـداري ميشـد، روي        . گويي از سينه ها بيرون آمدند

تـأليف شـادروان ميـر غـالم     » افغانستان در مسير تـاريخ «انتشار جلد دوم كتاب . انتشار ديدند

دستنويسـي از خـاطرات   » سر نشينان كشـي مـرگ  «و متعاقب آن چاپ كتاب ) 1(محمد غبار؛ 

اسناد محكمي را در اختيار نهادند و پرده از روي تـاريخ  ) 2(شادروان عبدالصبور خان غفوري، 

  .مجعول برداشتند

م حكومـت محمـد نادرشـاه،    گفتيم كه آگاهي پيشتر به گونة شفاهي و پراگنده يي از مظـال 

مثالً از رفتار ظلم آميز او در برابر بسا از شخصيتهاي روزگار ديـدة زمانـة امـاني    . وجود داشت

و ايـن كـه او و بـردارانش بـا     . همچنان ريختن خون هايي كه لزومي نداشـت . ياد آوري ميشد

اده بودنـد، در  ريختن خون و ستانيدن جان بي گناهان و به بند كشيدن تعـداد ديگـر، انجـام د   

اما خوشبختانه، انتشار چند كتاب با شـرح نوشـتاري وقـايع،    . صحبت هاي پنهاني حضور داشت

رفتارها و رويدادها گام هاي جدي يي در راستاي آشنايي زدايي با تـاريخ مجعـول و در مقابـل    
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در اين پيوند يادرآوري كتاب جنبش مشروطيت، تـأليف  . آن، تصوير سيماي حقيقي برداشتند

، تـأليف شـادروان سـيد    »ظهـور مشـروطيت و قربانيـان اسـتبداد    «شادروان عبدالحي حبيبـي و  

مسعود پوهنيار كه افزون بر نگارش پاره يي از موضوعات، به شرح حال تعداد قابل توجهي از 

  .قربانيان استبداد نيز عطف نموده اند، گام هاي ارزشناك و طرف توجه اند

، انتشار كتاب ها و نبشته هـاي متعـدد پيرامـون موضـوع     از آنجايي كه در سال هاي پسين

) 3(جفاورزي محمد نادرشاه انتشار يافته اند، من به نوشتن ديگر موضوعات آنها نمي پردازم، 

اما از كتاب غني و حجيمي كه ويژة محمد وليخان دروازي از قلم ستره ي فرهيخته ي ارجمند، 

ت، شايسته است به عنوان منبـع مهـم و ذخيـره گـاه     دكتور عنايت اهللا شهراني انتشار يافته اس

صفحه يي، جامعتر از هر كتـاب   500زيرا در اين كتاب بيش از . طرف استشهاد نام برده شود

همچنـان در  . موجود و ميسر، متمركز بر شرح حال محمد وليخان و رفتار جفا آميز با او اسـت 

  )4. (بار روي انتشار ديده اندبر گيرندة مطالبي است كه در بقيه آثار براي نخستين 

با بهره گيري از اين تأليف جناب شهراني و چند سـند ديگـر، فراينـد تقابـل ميـان تـاريخ       

حقيقي و دروغين را بهتر مي توان باز شناخت، مسلم است كه اين شناخت بهتر مستلزم ديدار 

كمة خانين و غداران راجع به محا«يكي از آن اسناد، كتابي . با اسناد حكومت وقت نيز مي باشد

كتابي كه خوانـدن  . در كابل به نشر رسيد) هـ ش 1309(اين كتاب در سال . نام دارد» مملكت

آن سير محاكمة فرمايشي لزوم ديد محمد نادرشـاه بـراي از ميـان برداشـتن شخصـيت هـاي       

مفيد، يـاران امـان اهللا خـان، فرهنـگ توسـل بـه دروغ، حيـل گونـاگون و خواسـتگاه اسـتبداد           

درشاهي را خود نيز بوضاحت معرفي ميكند لزوم ديد اصلي كه تحكيم حكومت خانواده گي، نا

تثبيت انحصار قدرت و رويكرد به استبداد و رجعت پسندي و توسل به دادن امتيازات منطقـه  

يي و قومي براي آن منظور بود؛ المحاله قرباني و خونخواري عبدالرحمن خـاني را مطالبـه مـي    

. خان از جملة شخصيت هاي ممتاز و نيك نـام دورة امـاني از آن قربانيـان بـود    محمد ولي. نمود

تصور مي شود كه محمد وليخان با وجود آگاهي از اختالفات سليقه يي و گونة كاركرد متفاوت 

در وزرات حربيه ويا عدم موافقت نادرشاه براي سركوب شورش منگل در زمان شـاهي امـان   

. ومت محمد نادرشاه حـق زنـده گـي را از او سـلب نخواهـد كـرد      اهللا خان، پنداشته بود كه حك

هنگـامي كـه نظريـات پيرامـون ايجـاد ارتـش، و سياسـت        . اختالفات به پيشينه ها بر ميگشت
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  شاه محمد وليخان دروازى 

برخورد با شورش منگل تبارز يافت، همچنان پيرامون اصالحات دورة اماني آن پنـدار داشـتن   

ا زمـاني مـي توانـد، پـذيرا شـد كـه وي       حق زيستن در افغانستان در حكومت محمد نادرشاه ر

معلـوم اسـت كـه شـاه     . زيستن در زمانة حكومت چند ماهة امير حبيب اهللا كلكاني را ديده بود

چند روزه عنايت اهللا خان، هنگامي كه به خلع خويش و بيعت به اميـر كلكـاني رضـايت داد، و    

مد وليخان نـام بـرد كـه    تضمين سوگند به قرآن مجيد را حاصل نمود، از چند تن به شمول مح

همراه وي به خارج مي روند اما در سطر بعدي نام چند تن را مي نگريم كه به ادامة حيـات در  

بـا وجـود عـدم همكـاري     ) 5. (محمد وليخان از آن جمله اسـت . داخل كشور، دلبسته بوده اند

ايـان  توانسـت تـا پ  ) حتي شاه محمود خان برادر محمـد نـادر از همكـاري دريـغ نكـرده بـود      (

اما، پس از آمدن محمد نادرخان، شايد هرگز چنين . حكومت امير كلكاني دركابل به سر ببرد

تصور مي شود كه . تصوري نداشت كه چنان زنده ماندة نظام پيشين را وي به قربانگاه بفرستد

بسا از شخصيت هايي كه ياران امان اهللا خان بودند ويـا اصـالح طلبـان ديگـر، چنـان برداشـت       

زيركـي و اتخـاذ روش محيالنـة محمـد نادرخـان زمينـه هـاي        . آميز و مشتركي داشـتند توهم 

فشرده بيـاوريم، شـايد هرگـز گمـاني نداشـتند كـه       . مساعد به دام افتادن آنان را فراهم نمود

  .محمد نادر، با چنان راه و رسم خونريزانه و جفا آميز دست به كار شود

ن را در بارة مظالم محمد ظاهر شاه به ياد مي آري، اكنون سخنان چند دهه پيش بزرگساال

و هنگامي كه درس مضمون تاريخ دربارة محمد نادرشـاه  . آورم، سخنان آنان درست بوده اند

محمد وليخان و محمد نادرخان هـر دو  . را به ياد مي آورم، مي دانم كه تاريخ دروغين چيست

محمـد وليخـان فراگيـر ميشـود، همـان      اما اينك جلب توجه به مظلوميت . از اين دنيا رفته اند

و . گونه كه جوانب حكومت ظالمانة محمد نادرشاه، بيشتر در معـرض شناسـايي قـرار ميگيـرد    

جاي تأسف بسيار است كه هنوز تاريخ واقعي، مظلوميت محمد وليخان و آسيب هاي حكومت 

  .محمد نادرشاه، درمكاتب تدريس نمي شود

ماه از استعفاي عنايت اهللا خان الي آمدن حبيـب اهللا   شايان يادآوري است كه در خالل چند

نخسـت پـذيرش   . كلكاني به شفاعت قرآن مجيد، دو سوگند در قـرآن صـورت گرفتـه اسـت    

شرط هاي عنايت اهللا خان اسـت و دومـي فرسـتادن قـرآن مجيـد بـا امضـأ محمـد نادرشـاه و          

بـه سـوگند نخسـتين، كـه در     . برادرانش به جبل السراج براي حبيب اهللا خان كه به كابل بيايد
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٣   شاه محمد وليخان دروازى 

شماره اول حبيب االسالم نشر شده، احترام گذاشته شده است، اما دومي و نتايج آن كه بسـيار  

  .شناخته شده است، ازطرف محمدنادرشاه نقض صريح و سريع شد

  :توضيحات و رويكردها

ت ، ويرجينيـا، ايـاال  61مير غالم محمد غبـار، افغانسـتان در مسـير تـاريخ، جلـد دوم، ص       - 1

 .به اهتمام حشمت خليل غبار 1999متحده امريكا، 

پشـاور،   244ص . عبدالصبور غفوري، سرنشـينان كشـتي مـرگ يـا زنـدانيان قلعـة ارگ       - 2

 .به اهتمام نصير مهرين 1380. پاكستان

نصـير  (نگارنـدة ايـن سـطور    » ...درنگي بر زمينه هاي استبداد شناسي نادرشـاه «در كتاب  - 3

الم، خواستگاه و گونه جفاورزي محمد نادرشـاه و قربانيـان او   نيز به جوانبي از مظ) مهرين

 .كابل منتشر شده استاز طرف انتشارات ميوند در 1388ل اين كتاب در سا. پرداخته ام

دكتور عنايت اهللا شهراني، شاه محمد وليخان دروازي، وكيل السـلطنت اعليحضـرت اميـر     - 4

 .تمام برهان الدين نامقبه اه. 1385. پشاور، پاكستان. امان اهللا خان غازي

  .هـ ش، سر دبير غالم محي الدي خان 1307حبيب االسالم، شمارة اول، سال اول، حوت  - 5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 نصير مهرين

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٣١

  استاد آصف آهنگ

 

  محمد وليخان دروازي
 

اعليحضرت غازي شاه امان اهللا خان در عهد پدرش كه از شهزاده گـان مركـز بشـمار مـي     

و هيچ همسر امير حبيب اهللا بـه بزرگـي عليـا    . خان بزرگ قندهار بودآمد، مادرش از دختران 

  .حضرت مادر امان اهللا خان نميرسيد

موضوع ديگريكه از گذشته ها ميراث مانده بود، آنست كه اميران و شاهان مـا بخاطريكـه   

پس از مرگ شان بايسـت پسرشـان بجـاي پـدر بنشـيند، بنـابران كوشـش ميكردنـد پسـران          

م بزرگ را به پايتخت آورده و با پسرانشان در يك مدرسه شامل نمـوده كـه بـه    خوانين و اقوا

  .شهزاده دوست و رفيق و مطيع و فرمانبردار باشند

بنابر آن محمد وليخان كه از شهزاده هاي شمال ما بود، با پسران خوانين ديگـر شـهرهاي   

  .ه گي ميكردندكشور ما با شهزاده امان اهللا خان در يك مدرسه و هم در يك محل زند

در دورة اماني ما ديديم كه محمد وليخان وكيل السلطنت كه از شهزاده هاي بدخشان بود، 

  .يكسال امور سلطنت را در غياب امان اهللا خان انجام داد

  :وقتيكه اعليحضرت شاه امان اهللا غازي به وطن برگشت رسماً از وكيل اظهار رضايت نمود

اهللا غازي بـه وكيـل السـلطنه اش شـاه محمـد وليخـان       فرمان خاص اعليحضرت شاه امان «

  -هـ ش 1304جدي  16دروازي، 

  :ع، ج، ا، ا، جناب اعلي محمد وليخان وزير حربيه وكيل مؤقتي ام

كارروايي و اجراآت شما كه بطور وكالت مؤقت حضـورم حـين سـفر اوليـه و سـفر ثـانوي       

نـي نمـوده ايـد، آرزوي يـك     قندهار و چه درين چند روز مصروفيت من بكارهـاي تفتـيش غز  

مالحظه يك فهرستيكه اجراآت وكالت توقـف اول قنـدهارم را بحضـور ارائـه داديـد و ديگـر       

معلوماتيكه از كارداني و جريانات شما دارم بحضورم خيلي موقع يافتـه و همـه احكامـات شـما     

بـي   موافق خواهش و حسب المفكوره من صادر گرديده است، گويا بين ما و شما يك تيلفـون 

  .سيم بوده در هر امر با من مشاوره نموده اعطاي حكم كرده ايد
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٣   شاه محمد وليخان دروازى 

لذا بوسيلة حسن اداره و متانت فكر و رأي صائب و اجراآت موافق اصول تـان را تقـدير و   

  .از جناب شما اظهار امتنان نموده از خداوند توانا براي شما سعادت دارين خواستگارم

اين ماه به اجراي كارهاي  18و سر از دوشنبه  خود من از كارهاي تفتيش غزني فارغ شدم

اميـر  .   ه مشغول ايفـاي وظيفـة خـود ميشـويد    مرجوعة خود مي پردازم شما هم بوزارت حربي

  »اهللامان 

پدر مغفورم ميرزا مهدي چنداولي كه منشي شاه امان اهللا غازي بود و از تمـام كاركردهـا و   

ان دروازي، آگـاهي كامـل داشـت، زمانيكـه     اصول اداري و صداقت و كارداني شاه محمد وليخـ 

نادرشاه امر اعدام محمد وليخان دروازي را با يك عده وطندوستان ضد انگليسـي و همكـاران   

اخالصمند شاه امان اهللا خان غازي بودند، صادر كرد و محكومين را به قتلگاه بردنـد پـدرم بـه    

كنيد تا مرگ و جسد  بـي جـان ايـن    آواز بلند فرياد كرد كه مرا پيشتر از محمد وليخان اعدام 

در مغفورم پذيرفته نشـد و جـالد   مگر اين خواهش پ. شخصيت ملي و خدمتگذار وطن را نبينم

  .رحم نادرشاه، در گردن آن بزرگ مرد افغانستان حلقه دار را بست و به حياتش خاتمه دادبي

بـود كـه   شاد روان محمد وليخان دروازي از شخصـيت هـاي بـزرگ كشـور مـا افغانسـتان       

صداي استقالل و آزادي افغانستان را از سيطرة اجانـب بـه اقصـاي جهـان رسـانيد، و خـدايش       

  .بيامرزد

   »آهنگ«                

  

  

  

  

  

  

  

  
  استاد آصف آهنگ
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٣

  

  

  

  »شاه محمد وليخان دروازي«ذكر سرقت از كتاب 

  »هم تباري«آقاي صاحبنظر مرادي و كلمة 
  

  : يادداشت

ردازيم، الزم ديده شد كه چند جمله را به شكل مقدمـه ويـا   پيش از اينكه به اصل مطلب بپ

يك مرد مؤمن، مسلمان متعهـد، سياسـتمدار    )رح(استدراك بياوريم، شاه محمد وليخان دروازي

و دانشمند عاليمقام بود، وي در حقيقت به هيچ قوم و زبان و سمت ارتباط نداشـت و از جانـب   

  . ميكردديگر وي همه اقوام را بدون تفريق احترام 

اينكه وي را بكدام تباري ويا منطقه يي نسـبت ميـدهيم، اوالً دروغ نيسـت و ثانيـاً اينكـه از      

روي ريشه ويا سابقة فاميلي جهت شناسايي ميباشد و به هيچصورت بمفهوم برتري جويي ويـا  

  . نسبت دادن كاذب به سابقة فاميلي اش آورده نشده است

ر سياستمداري يكتاي وقت خـود بـود، متعلـق بـه     شاه محمد وليخان دروازي بدخشي كه د

همه اقوام ميباشد، خانمش محمد زايي از خاندان شاه امان اهللا خـان و اوالدهـاي او از آن مـادر    

مغفوره، ارتبـاط خـوني اش بـه اشـترخاني هـا جـاي تولـدش درواز و دروازيـان تاجيـك تبـار           

  . ميباشند

ات مايل هروي ميخوانيم كـه ديـن محمـد    با تعليق» بخش بلخ«در تاريخ اجدادش در كتاب 

خان دختر يكي از سادات را ازدواج نموده كه بعد از آن خاندان او تا شاه صـاحب و بعـد از او   

  . سيد النسب و به عرب مي پيوندند

شاه محمد وليخان با همه ارتباطاتيكه به اقوام مختلفة افغانسـتان داشـت، بـه نماينـده گـي      

فغانستان در شرق و غرب دنيا ويا به اصطالح از جابلسا به جابلقـا  حكومت وقت و قاطبة مردم ا

رفت و استقالل افغانستان را به جهانيان مژده داد و وي در خارج نگفت كه تورك ويا تاجيـك  

  . ميباشد

بچـاپ  » شـهزادة افغانسـتان  «جاي تعجب بود كه امريكايي ها در نشرات شان وي را بنـام  

  . ه در بارة آبا و اجداد شاه صاحب معلومات دقيق داشتندرسانيده بودند و معلوم است ك
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٤

براي قناعت بخشيدن صاحبنظر مرادي كه برخالف دانشمندان واقعي در تبعيض و فاشيزم 

معتقد ميباشند شجرة شاه صاحب محمد وليخـان دروازي را از زبـان نواسـة دانشـمندش شـاه      

مـد وليخـان دروازي چنـين دريافـت     عبدالولي جان ولد شاه صاحب امان اهللا جان ولد شـاه مح 

  : ميداريم

شاه محمد وليخان فرزند شاه ابـوالفيض خـان، شـاه ابـوالفيض خـان فرزنـد شـاه سـلطان         «

محمود خان، شاه سلطان محمود خان فرزند شاه تورك خان، شاه تورك خان فرزند شاه مثمر 

د خـان، شـاه مـراد    خان، شاه مثمر خان فرزند شاه غريب خان، شاه غريب خان فرزند شاه مرا

  . »خان فرزند شاه عبدالنبي خان و شاه عبدالنبي خان فرزند شاه اسكندر

و همين شاه اسكندر خان عبارت از سـر سلسـلة شـاهان متـأخر درواز و از شـهزاده گـان       

اشترخاني هاي بلخ است كه بعداً اوالدة اين سكندر بيك بنامهاي بزرگـان بلـخ چـون سـبحان     

ري شده اند، اينكه شة دروازخان گفته انـد معنـي آن واضـح اسـت ويـا      قلي خان وغيره نامگذا

  . آمده كه نام يكي ديگر شه تورك خان ميباشد

فرزند شاه محمد وليخان از بزرگترين هنرمندان افغانستان مرحوم مغفور استاد شاه ولـي،  

، ولـي  ولي ترانه ساز در همه مجالس، مصاحبات و جايهاي ديگر خود را تورك معرفي مينمـود 

و آقاي صاحبنظر حتـي نظـر فرزنـد    » شاه ميبخشد و شاه قلي نمي بخشد«چه كنيم كه گفته اند 

شاه صاحب محمد وليخان را نمي پذيرد و آقاي مرادي از آن هم پيشـتر قـدم گذاشـته تأييـد     

  .هردو فرزند شاه صاحب را هم قبول ندارد

بدخشان «بي را به عنوان دوسال پيش شنيدم كه شخصي باسم محترم صاحبنظر مرادي كتا

تأليف نموده اند، به بسيار زودي كتاب را بدست آوردم، طبعـاً خوشـحال بـودم كـه     » در تاريخ

يك منبع ديگر در تاريخ بدخشان پيدا شد، سپس تيلفـون مؤلـف را بدسـت آوردم بـرايش از     

  .امريكا به نسبت كارش تبريك گفتم

ميسر شد يك بيت مشـهور بيـادم   » ريخدر تا بدخشان«كه فرصت مطالعة كتاب چندي بعد 

  :آمد

  وبت دوزخ بـرابر استــحقا كه بـــا عق

  رفتن به پــاي همت همسايه در بهشت
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٥

شـاه صـاحب   «و از جانـب ديگـر كتـاب     كه بدخشان مقدس زادگاه من ميباشدبه نسبت اين

تحقيق را تأليف كرده بودم و از آن كتاب استفاده هاي خالف » محمد وليخان دروازي بدخشي

  .و پژوهش شده بود، بناء الزم دانستم موضوع را در همين جا ايضاح بدارم

با تأسف زياد در متن كتاب مبالغات، كجـروي هـا، الف هـاي بيجـاي تـاريخي، پوشـانيدن       

حقايق و مسخ تاريخ صورت يافته بود، اگر چه در ختم هر فصـل ظـاهراً ريفـرينس هـا نشـان      

مؤلف بدون درد سـر دادن بخـود، صـفحات، معـاني، جمـالت،      داده شده بود، ولي در كنار آن 

پاراگراف ها را نقل و كاپي كرده بود و مؤلف خيلـي در نقـل كـردن جرئـت داشـته و قطعـاً از       

  .سرقت محصول كار ديگران كه علمأ و دانشمندان از آن عمل مي هراسند، او نترسيده است

از نوشته هاي بزرگان تاريخ نـويس  چون عالقة شخصي اين نگارنده در تاريخ زياد است و 

وطن آگاهي داشتم و متون آنان بدفعات مطالعه كرده ام، نقالي هائيكه از آن كتاب هـا جنـاب   

آقاي مرادي انجام داده است به نسبت ضيقي وقت و مصروفيت هاي زياد نميخواهم از سرقت 

ر نقـالي نميشـد و   هاي شان در كتاب هاي آنان تبصره نمايم، همينقدر ميگـويم كـه كتـاب اگـ    

. تحقيق علمي صورت مي يافت آن هشتصد صفحه شايد يك و نيم و يا دو صد صفحه مـي شـد  

ولي مؤلف محترم جناب صاحبنظر مرادي خواسته است كه بمثل پارچة امتحـان متعلمـين كـم    

  .ه گويي ها پر بسازد و آن هم از روي نوشته هاي ديگراندحوصله اوراق را با بيهو

تاجيكستان پروفيسوران بكـدام معيـار و سـتندرد بـه محصـالن شـهادتنامة       نميدانم كه در 

دوكتورا ميدهند، منظور من درين قسمت اعتراض به پروفيسوران بصورت عمـوم نمـي باشـد،    

هم چنان به دانشمندانيكه از آن مملكت شهادتنامه اصلي اخذ نموده اند هم نيسـت، فقـط ايـن    

نام داكتر از آن كشور شهادتنامه اخذ نمـوده و در  اعتراضيه نمونة خوبي است كه يك شخص ب

جامعة افغانستان چه عملي را خالف معيار هاي اكادميك و دانشگاه ها و تحقيقـات انجـام داده   

  .است

عالوتاً بايد گفت كه آقاي صاحبنظر مرادي با همه كارهاي خالف روش تحقيـق و اسـتفاده   

را بـي انصـافانه در ميـان گذاشـته كـه      » ريهم تبـا «از كارهاي ديگران كلمة تعرض آميز چون 

  .خيلي مردود و كار ناروا مي آيد

دركتاب شاه محمد وليخان دروازي، نائب السلطنة شـاه امـان   «: مي آورد) 603(در صفحة 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٦

كه اين شـجره  (...) اهللا، تأليف عنايت اهللا شهراني در فهرست شاهان درواز، از هفت نفر بگونة 

شـاهان درواز بـه اسـكندر مقـدوني بـه اسـكندر بيـك        » هـم تبـاري  «با توجيه انتساب مفكـورة  

  .»اشترخاني آغاز نموده است

اولتر از همه اين نگارنده به جنايتكاران و نامردان و ناتوانان بي همت كه اندر ميان تـورك  

شاه محمـد وليخـان   «و تاجيك اختالف مي اندازند، نفرت دارد، دو ديگر طوريكه درمتن كتاب 

رنس داده شده و ناقد بي پروا آنرا نخوانده، و فقط خواسته اولتـر از همـه از روي   ريف» دروازي

را بلند سـازد، و ثانيـاً سـخت مصـروف كـاپي كـردن و نقـل و        » هم تباري«بي فرهنگي موضوع 

  .سرقت بوده است كه چطور كدام حصص از زحمت ديگران را بناحق كار خود وانمود سازد

شـاه امـان   » وكيل السلطنه«نبود، بلكه » نائب السلطنه«وليخان متوجه بايد بود كه شاه محمد 

فـرق زيـاد اسـت، و بايـد جنـاب مـؤرخ آقـاي        » وكيل«و » نائب«اهللا خان بود و در ميان كلمات 

مرادي موضوع را ميدانست ولي نتوانسته درك نمايد، اين دو كلمات تاريخي را بايد هر مؤرخ 

  .بداند

  :رخ آقاي صاحبنظر مرادياينك در ذيل سرقت هاي جناب مؤ

البته نقل و كاپي از تأليف اين نگارنده فراوان است، ولي فقط چند كلمه را مـي آوريـم كـه    

دربـارة  ) 788(زياده تر در فصل بازمانده گان شة محمد وليخـان تعلـق مـي يابـد، در صـفحه      

ارغ از را افـزوده و خـودرا فـ   » بدخشـي «كه عنوان بـوده در عنـوان   » محمد سعيد خان صميمي«

سرقت و مسؤليت نويسنده گي ساخته و او هيچوقت بدخشي را ضم نـام خـود نسـاخته اسـت،     

در متن اين عنوان سرا پـا نقـل و كـاپي و     ،وي در اول كوشاني و بعدها صميمي تخلص ميكرده

حتي تحقيق اينجانب را از كتاب مرحوم عبدالصبور غفوري با غيرتمندي و جرئت تمام از خود 

  .رده باشدوانمود كرده است، گويا اينكه خود جناب مرادي آنرا تحقيق ك

در قسمت مير زمان الدين خان سراپا نوشتة اين نگارنده نيز به سرقت برده شده و مؤلف 

شجاع از دزدي و قلم و معني ربايي باكي نداشته و از نوشته هاي ديگران بـدون زحمـت دادن   

بخود، به شهرت كذابي خويش افزوده، حتي دو بيتي را كه اين نگارنده، آن را توسـط يكـي از   

ه هاي پروفيسور غالم محمد ميمنه گي جناب آقاي محمد همايون سرخابي از لندن توسط نواس
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پوست بدست آورده بودم، و هيچ يك از اوالدة مير زمان الدين خـان از آن آگـاهي نداشـته و    

اخ كرده بودم، مردانـه وار آنـرا بنـام خـود و     سنديده بودند و من از چهار طرف عكس او استن

: كتـاب خـود چنـين آورده   ) 790(ده است و آن دو بيت را در صفحة زحمت خويش نسبت دا

در عكسي كه به پروفيسور غالم محمد ميمنه گي طـور يادگـار داده اسـت، در عقـب آن ايـن      «

  .»چهار بيتي را از قريحت خود نوشته است
  

  اك گـريبان آشناستــخنده ام صبحي به صد چ

  گريه سيالبي به چندين دشت و دامان آشناست

  ه كـردـــــيه ام را مي توان با زلف خوبان شانسا

  »ريشان آشناستــبسكه طبع من به صد فكـر پ
  

خداوند جناب آقاي صاحبنظر مرادي را انصاف و وجدان پاك نصيب فرمايد كه درين نقـل  

بجز من بار را خود خويشتن را در نفي تحقيق خوبتر معرفي داشته طوريكه گفته شد اين بيت 

بدخشان «ر زمان الدين خان كسي نياورده است و اين نويسندة قهرمان كتاب اول در سوانح مي

: آنرا بنام خود آورده است، از جانب ديگر دو خالف گويي را درين بين انجـام داده » در تاريخ

چهار مصراع متذكره جمعاً دو بيت ميگردد، و جناب مرادي كه دانشـمند و محقـق اسـت آنـرا     

  .بايد آن محترم معناي بيت و مصراع را ميدانستچهار بيت وانمود كرده است 

همچنان سوال اينجاست كه جناب داكتر مرادي از كجـا دانسـته كـه عكـس را ميـر زمـان       

الدين خان به پروفيسور غالم محمد ميمنه گي يادگار داده است؟ ديگر اينكه ابيـات در عقـب   

ظر مرادي، آنرا بخاطريكه از نوشته نشده و در كنار عكس يا چهره تحرير يافته و آقاي صاحبن

اخ آنرا از جانب خود نشان داده  و نوشته اسـت كـه در عقـب    سخود وانمود سازد، بشكل استن

  .تحرير يافته كه غلط است

من منحي يك خدمتگار واقعي و دوستدار اصلي بدخشان و بدخشانيان از اين بي حرمتـي  

بدخشان تا كنون سـراغ نـداريم كـه بـه     در علم و دانش رنج ميبرم، زيرا هيچ دانشمندي را از 

اين عجله و دست پاچگي به طلب شهرت كذابي و روي به جانب ساخته كاري نمايـد، بـدتر از   

همه اينكه من راقم اين سطور كلمة غالباً را آورده بودم، ولي آقاي داكتر مـرادي كـه از دروغ   

و نميدانيم چـرا اينقـدر    »قريحت خود«گويي نمي هراسد، بصراحت و بدون دليل گفته است از 
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  .بي اعتنايي در شأن شخصيت هاي وطن باشد

بر ميگرديم در خصوص سرقت ها، كه اصـالً ضـرورت بـه دزدي هـا نبـوده بايـد كـم مـي         

  :گفته اند .نوشتند و به زحمت و تكليف خود و نه دزدي از زحمت ديگران

  هر كه سخن را بـه سخن ضم كند

  ي از خون جگـر كم كندقطـــره ي
  

آخر چرا خود دركار خويشتن زحمت نمي كشند و خون جگر كم نمي نمايند، و اين كمـال  

  .بي فرهنگي و دشمني با علم است

در سوانح مير يـار بيـك خـان دوبـاره رجـوع      » بدخشان در تاريخ«كتاب ) 789(در صفحة 

محمـد   تاريخ وفات مير يار بيك خان به حساب سـفر «: مينماييم و مي بينيم كه چنين گفته اند

هــ    1288م اتفاق افتاده و ميـر خليـل اهللا ايـن تـاريخ را سـال       1931وليخان به اروپا در سال 

  .»خوانده است

اوالً » دزد با پشـتاره «در جملة باال باز هم به سرقت جناب مرادي روبرو ميشويم و گفته اند 

ادي مـي  است، بـاز آقـاي مـر    )1921(نيست بلكه  )1931(سال را ده سال بعد تر نوشته سال 

تواند بگويد كه اين معلومات را از كجا گرفته و نگفته است كه اين همه معلومـات را از كتـاب   

راقم اين سـطور صـدها بـار بـا اوالدة ميـران و محمـد وليخـان دروازي        . اين راقم گرفته است

صحبت كرده و نيز خودرا زحمت داده به متون مراجعه كـرده بـودم تـا انـدكي بتـوانم بـه آن       

ني هاي مرحوم خدمتي كرده و نامهاي گرامي شـان را زنـده سـازم، ولـي جنـاب آقـاي       بدخشا

  .مؤرخ بدخشاني ما لقمة را تيار ديده و بخود اندكي زحمت را نه پذيرفته است

آيا اين سرقت علني نيست كه جناب صاحبنظر مرادي از زبان مير صاحب خليـل اهللا جـان   

م در تحريـر كتـاب شـاه صـاحب و مخفـي بدخشـي       زماني كه از دوستان اين نگارنده و همكار

معلوم است كه » هـ  خوانده است1298و مير خليل اهللا زماني اين تاريخ را «: بودند كه ميگويد

جناب مرادي از كلمات هجري قمري و هجري شمسي هم آگاهي ندارد و يك مؤرخ بايد آنرا 

نگارنـدة ايـن سـطور بـا ميـر       بداند ورنه همه گفته هايش بي معني مي باشـد، دو ديگـر اينكـه   

صاحب خليل جان زماني كه واقعاً چون يـك شـهزادة بـا فرهنـگ بدخشـان بشـمار مـي آيـد،         

تيلفوني صحبت كردم و گفتم كه آيا با جناب صاحبنظر مـرادي تيلفـوني ويـا مكتـوبي ارتبـاط      
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ر داريد؟ وي با تعجب فرمود كه او كيست و اورا نمي شناسد، جنـاب زمـاني تـاريخ وفـات ميـ     

  .صاحب مير يار بيك خان را طي يك مكتوب به عنوان اينجانب فرستاده بودند

اگرچه بارها با ميرصاحب زماني تيلفوني صحبت مي نمودم ولي بار اول در دنمـارك بخانـة   

دوست دانشمند و نويسندة توانا پروفيسور بسم اهللا ميمنگـي كـه از دوسـتان مخلـص مرحـوم      

ايـن نگارنـده   . قات كردم و از آنان بسيار چيزها را آموختممحمد طاهر بدخشي مي باشند، مال

چند باري به پشاور رفتم و مرحوم امان اهللا خان ولي و احمد ولي سـروش ولـي را بـا فرزنـدان     

و صدها فوتوكاپي از اسناد دست داشـتة شـان   . شان در تهكال باالي شهر مذكور مالقات كردم

ايشان جـان عريـف وزيـر معـارف در سـرزمين       را گرفتم، و در قسمت فوتوكاپي جناب آقاي

هجرت،همكاري هاي بيدريغ كرد، مرحوم برات محمد سودا شاعر جرمي در انتقال كاغـذ هـا   

  .ياري نمود

مرحوم استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز را كه در نيويارك تشريف داشتند، در هر دو تـا سـه   

ه صاحب پـدرش، اقـارب و اسـناد    روز تكليف تيلفوني ميدادم و در سواالت من در خصوص شا

زمانيكه استاد شاه ولي، ولـي ترانـه سـاز    . دست داشته خود را فوتوكاپي كرده برايم ميفرستاد

در كاليفورنيا نقل مكان فرمود، در آنجا سـفر كـردم و كتـاب شـاه محمـد وليخـان دروازي را       

نمود، بعـد از حـل و    سراپا برايش شرح دادم، و خودش يك بار كتاب را از آغاز تا انجام مرور

فصل همه مسايل متن كتاب، نظرش را دربارة كتاب پدرش كه نوشتة مـن باشـد تحريـر و بـه     

به تمام مندرجات اين اثر عالي و «آدرس اينجانب فرستاد، و چنانچه درمتن كتاب آورده است 

 شـاه محمـد  (» بي همتا مهر تأييد ميزنم و به اين كار بـزرگ شـان احسـنت و آفـرين ميگـويم     

  ).368وليخان چاپ اول ص 

همچنان جناب بزرگوار شاعر گرانمايه احمد ولي سروش برادرخورد، استاد ولي ترانه ساز 

از اين كار پر ثمر آقاي شهراني كه يك زاويـة تاريـك تـاريخ    «: و فرزند شاه صاحب ميفرمايد

بان پـدرم  فرد فاميل خود و دوستان و مح -وطن مان را روشني بخشيدند، از طرف خود و فرد

  ).همان كتاب 369ص (» بهترين تشكرات قلبي خويش را تقديم ميدارم

خوانندة گرامي اينك مي خوانند كه فرزندان شاه صاحب محمد وليخـان دروازي ميگوينـد   

كه نوشتة من در خصوص پدرشان درست و بر آن مهر تأييد ميگذارند ولـي جنـاب صـاحبنظر    
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بـا دور انـداختن   » هم تباري«ب، تهمت نارواي را بنام مرادي گويا نويسندة طراز در جعل و كذ

حيأ مرا متهم ميسازند، پسر ميگويد كه هرچه شهراني نوشته درست اسـت، يـك شـخص كـه     

اصالً آنان را نميشناسد ميگويد سخن ايشـان دروغ اسـت و خـودش راسـت ميگويـد، بنگريـد       

تابش قابل خوانـدن مـي   را مينويسد كه آيا متن ك» بدخشان در تاريخ«شخصيت يك شخصيكه 

  باشد ويا ني؟

باري آقاي صاحبنظر مرادي در موضـوع محمـد طـاهر بدخشـي كـه بـر وي هـيچ ارتبـاطي         

عقيده ندارد، و عقيده نداشتن يـك شـخص   ) اي. ان. دي(نداشت بمقابل اينجانب نوشته كه به 

آفتـاب  بدان موضوع ساينسي و علم مثبته بمانند آنست كه بگـوئيم هـر چنـد مـردم ميگوينـد      

روشن است، ولي من ميگويم كه آن غلط است و آفتاب سياه و تاريـك اسـت و منطـق جنـاب     

آقاي مرادي در هردو صورت پوچ و بي معني مخصوصاً مرض بد تبعيضـي و تفرقـه انـدازي او    

ميان دو قوم مقدس و شريف تورك و تاجيك مي باشد جنـاب آقـاي مـرادي بايـد بداننـد كـه       

در باال ذكر شد كه اين نگارنده بـا چـه   . ارد و نه قاپيدن هاي بي جاينوشتن وجدان پاك كار د

مصروفيت گزاف و پرس و پال و سفرها كتاب شاه صاحب محمد وليخان را تهيه داشتم، ولـي  

جناب آقاي مرادي كتاب آماده و چاپ شدة بمقابل خود مانده، بدون زحمت مطالـب را نقـل و   

هاي علمي مي باشـد، و بـاز در كنـار آن همـه سـرقت و      كاپي كرده است كه كامالً خالف معيار

را مي آورد و بدين شكل اذهان مردم را بدان سـو ميكشـد تـا    » هم تباري«نقالي تهمت نارواي 

  .نقالي هايش مكتوم باشد

در صـفحة  » بدخشـان در تـاريخ  «سوال ديگر اينست كه آقاي صـاحبنظر مـرادي نويسـندة    

است، اين كلمه عين كلمه ييست كه » زندان محمد وليخانفر«عنواني را آورده كه بنام ) 791(

از كتاب من برداشته و باز نميدانم كه آقاي مرادي با كدام اوالدة مرحـوم شـاه صـاحب محمـد     

وليخان ارتباط گرفته و آن معلومات را اخذ نموده است، چونكه اينجانب با همـة شـان ارتبـاط    

  .ه و كار به كذابي رسيده استداشتم و دريافتم كه كامالً نقالي و سرقت شد

  »گــــــزيده تر برد كاال ---چو دزدي با چراغ آيد «

  »چه دالورست دزدي كه بكف چراغ دارد«: ويا

نماند كه ارجمندي محبوبه سلطان ولي، زمانيكه استاد پوهنتون كابـل بـودم شـاگرد    ناگفته 
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ه اورا محبـوب جـان خطـاب    من بود و او دختر شـادروان شـاه امـان اهللا خـان ولـي ميباشـد كـ       

  . ميكردم

آقاي مرادي شايد بهتر مي بود كه اوالً در هر چند سطر ريفرنس ميدادند، و اگر از تحقيق 

ثليكه من همة معلومـات را از  ننگ ميداشتند با يكي از اوالدة شاه صاحب در تماس مي شدند م

ايشان بدست آورده بودم، و اگر هيچ وسيله بدست شان نمي آمـد از نوشـتن آن صـرف نظـر     

  .ميكردند، زيرا به آوردن آنها به كتاب تاريخ بدخشان اصالً ضرورتي احساس نمي شد

اين نوع كارها و خالف نويسي كه معياري نباشد، بدنامي بزرگ بـر شـخص نقـال وارد مـي     

ازد همچنان در تاريخ بدخشان كسي را بياد نداريم كه ارتباطي به علم و دانش داشته و نقـل  س

و سرقت نمايد، بلكه با غرور علمي شان كه حق مشروع آنهاست افتخار دارند، و نمي خواهنـد  

  .خود و هموطن و وطن خويشرا بدين گونه كارها بدنام سازند

افغانستان است كه در فرهنگ و علم و دانـش  بدخشان يكي از نامدار ترين سرزمين هاي 

و ادبيات شهرة آفاق دارد و تا كنون از زبان و قلم هيچ يك از علماي آنجا تفـاوتي انـدر ميـان    

و اين جنايات را كنوني هاي بي بندوبار، غير مسؤالنه . تورك و تاجيك شنيده و ياد نشده است

ة مردم تورك كه جز اليتجزاي مليـت هـاي   دربار» بدخشان در تاريخ«ببار آورده اند در كتاب 

ديگر بدخشان مي باشند و تاريخ فوق العاده دارند، صدها بار برعليه شـان خـالف نويسـي هـا     

  .صورت گرفته كه ايجاب مضمون عليحده را مينمايد

دانشمند ارجمند درواز بدخشـان باسـم گرامـي بيضـايي دو كتـاب نفـيس و عـالي دربـارة         

عياري بگونة صاحبدالن تأليف نموده تا چه رسد در شهرهاي ديگر مشاهير بدخشان بصورت م

  .بدخشان كه ما چقدر عالم و فاضل داشته خواهيم بود

من در چه خيال و فلـك در  «مرا به فكر ديگر انداخت، ميگويند » بدخشان در تاريخ«كتاب 

سـبت داده  صدها ورق از كتب ديگر جمع و نقالي شده و بنام خود آقاي مرادي ن» چه خيالست

شده، گويا اينكه او با عرق ريزي ها همة معلومات را جمع نموده است، از نوشته هاي مرحـوم  

  .غبار و ديگران بسيار سرقت شده و در حق آن مرحومان جفا كرده شده

را نوشـته ام و فرزنـدان شـاه محمـد     » تـاريخ شـاهان درواز  «اينجانب از روي نسـخه قلمـي   

ولي جناب مـرادي بنـابر طينـت ناجوانمردانـه مـرا      . ييد كرده اندوليخان معلومات مذكور را تأ
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همان اسـت  » هم تباري«ساخته و منظور آقاي مرادي از آوردن كلمة » هم تباري«متهم به كلمة 

  .كه شاهان درواز را به شهر ياران اشترخاني ها از نگاه نسب، نسبت داده ام كه حقيقت دارد

آقـاي صـاحبنظر مـرادي در همـه فصـل هـا دروغ هـا،        به نوشتة » بدخشان در تاريخ«كتاب 

تخطي ها، نقالي ها دارد در قسمت تخارستان چيزهايي آورده شده كه انسان را به حيرت فرو 

ميبرد هر چه را مطابق آرزوي خود بي سند توجيه نمـوده و بـر خـالف دانشـمندان و محققـين      

مليت هاي بزرگـي را كـه در طـول    آنچه را كه ميخواهد مي نويسد و نه آنچه كه حقيقت دارد، 

قرون در آن ساحه شهر ياري كرده و شهرها، جاي ها، مناطق و واليات بنامهاي شان از قـديم  

الزمان نامگذاري شده است چشم مي پوشد و اين خود ميرساند كه تاريخ يكطرفه و با مبالغـه  

  .تحرير يافته است

م، قزل قلعه، پته كيسر، قطغن، ، تالقان، رستاق، آي خان)نام قديم بدخشان(چگل يا 

كشم، اشكمش، بغالن، ينگي قلعه، هزارة ده ويران، بنگي، كلفگان، چته، ارگو و صد ها 

نام را كه به نسب آريايي ارتباط ندارد، از قلم بر ميـدارد و تـاريخ شـان را مكتـوم مـي      

د و بر سازد از شهر ياران قديم يبغوها و نسب اصلي كوشانيان و يفتليان چشم مي پوش

آنان نسب ديگر را بدون دليل و آوردن مĤخـذ يـك نسـب ديگـر مـي بخشـد و كلمـة        

آرياناي خيالي را چنان دنبال مينمايد، كه گويي كل جهان در حقيقـت آريانـا و آريـايي    

  .مي باشد

در ميان مردم بدخشان مليت هاي چون، قيرغيز، واخي، شغني، اشكاشمي، زيبـاكي  

تقد به مذهب اسمعيله و جمله صـاحبان فرهنـگ و در روابـط    وغيره داريم، كه اكثراً مع

اجتماعي با بدخشانيان ديگر چون فرشتگان بي گناه و مهربـان رفتـار مينمايـد و آنـان     

قلب جامعة بدخشان را تشكيل ميدهند، تورك ها با تاجيك ها يك وجود مي باشـند و  

لعنـت نثـار بـاد بـر      در طي هزاران سال باينطرف زنده گاني با همـي داشـتند، هـزاران   
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آنهائيكه اندر ميان تورك و تاجيك تفرقه اندازي مينمايند چونكه جمله خون شـريك،  

  .پلوان شريك، قشالق شريك، زبان شريك، دين شريك و صدها پيوند ديگر دارند

باري ديده شد كه دانشمندان حق نويس افغانستان چـون جنابـان سـليمان راوش و    

انجام داده اند، كـه  » بدخشان در تاريخ«در انتقاد بر كتاب غالم سخي سخا، نوشته هايي 

بايد جناب مؤرخ بدخشان صاحبنظر به آنان جواب ميدادند، ولي چون همه نوشته هاي 

شان نقالي و ضمناً حسي و احساساتي تحرير يافتـه و اسـناد هـم نداشـتند جبوبانـه بـي       

مـن ايـن سـخنان را منحيـ      .»چرا عاقل كند كاري كه بار آرد پشيماني«. جواب ماندند

يك ريش سفيد و دوستدار اتحاد مردم و برادري بدخشـانيان مـي نويسـم و بـا جنـاب      

صاحبنظر مرادي، كدام عقدة شخصي ندارم چونكه هر كسيكه در راه علم و عرفـان پـا   

ميگذارد بايد خالص حق بجانب و گفتارش در راه اسالميت بوده و مطابق آيات متبركه 

، باشـد  »مـن برتـر  «كار نمايند نه اينكه همه شعارش » انما لمومنون اخوة«و » وال تفرقوا«

  .هيچ كس برتر از ديگران نيست مگر كه صاحب تقوا باشد

دانشمند عاليقدر و گران ماية كشم بدخشان، داكتر لعل زاد در عموميات از آريانـا  

امالً منطقه آريانا را و آريانا بازي نويسنده گان را متوجه ساخته است، ناصر پور پيرار، ك

رد و مجهول نشان ميدهد، سـليمان راوش قاطعانـه رد مينمايـد، مرحـوم محمـد طـاهر       

از آريانا و آريانا بازي انتقـاد  » سازا«بدخشي يكي از نامداران بدخشان و مؤسس حزب 

  .مينمايد

گفتند كه آقاي صاحبنظر مرادي يكي از اعضاي حزب سازا مي باشند و معلوم است 

رو مرحوم بدخشي مي باشند، ولي بر خالف آرزو و عقيدة او آريانا و آريانا بـازي  كه پي

را بلند مي سازد و عمداً روح رهبر خودرا نميخواهد خوش باشد، و حتي نسب و مليـت  
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فاميـل شـان را مـي شـناختند بـه غلـط در        -اورا كه شخص ديروزه بود و همگان فاميل

كار ناحق شان به خـود آقـاي صـاحبنظر مـرادي      جامعه معرفي ميدارند، كه بايد با اين

را نسبت بدهيم چونكـه نسـب آن مرحـوم بماننـد آفتـاب در      » تعصب هم تباري«كلمه 

  .ميان همه حلقه هاي بدخشان واضح و آشكار مي باشد

جناب آقاي لعل زاد اصـالً يـك انجينيـر نهايـت ذكـي و دانشـمند و اسـتاد يكـي از         

اريخ نويسي آيتي اند كه نوشته هايشـان عمومـاً صـبغه    دانشگاه هاي لندن اند ولي در ت

ادي دارد، بايد مردم بدخشان به آنان افتخار نمايند و نه بـه كسـاني كـه در    نمي و اسلع

ميان مليت هاي بيچاره تفرقه مي اندازند و حقوق يكي را از ديگـر ميگيرنـد و مصـيبت    

  .هاي تازه يي را در ميان شان چون زهر مي پاشند

قابل ياد آوري ميدانيم كه چون از نقالي هاي علني آقاي صاحبنظر مرادي  در خاتمه

در سطور پيشتر ذكر بعمل آمد يك نكته جالب ديگر درين مقطع مي آوريم، نگارنـدة  

اين سطور مؤسس و اولين رئيس اتحادية سراسـري هنرمنـدان افغانسـتان در امريكـا     

سـاز نوشـته بـودم كـه بـرايش لقـب       بودم در سوانح مرحوم استاد شاه ولي، ولي ترانـه  

استادي داده بوديم، جناب مرادي عين الفا و كلمات را بـدون مرجـع از جانـب خـود     

نوشته و يكبار ديگر خودرا منحي يك دكتور محقق و مؤرخ كه از تاجيكستان دكتورا 

  .دارد معرفي داشته است

ر ارزيـابي كـه   معموالً در قانون بين المللي در قسـمت درجـه هـاي اكادميـك، دفـات     

شهادت نامه ها را بررسـي مينماينـد، كارهـاي اكادميـك و كورسـهاي شـخص مطالعـه        

نمرات دورة تحصيل در كورسهاي دوره هاي ماسـتري و  (ميگردد، ديدن ترانسكرپت 

از ضروريات اصلي بشمار ميĤيد، مثالً وقتيكه يـك شـخص دوكتـورا ميگيـرد،     ) دوكتورا
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رفته است و شايد يكـي از همـان كورسـها در ريسـرچ     بايد كدام كورسها را بگيرد يا گ

  .باشد، تا كسيكه داكتر ميشود اصول تحقيق و ريسرچ را بداند

بلي البته اين موضوع بر سر خود اين نگارنده سپري شده و همچنان اين موضوع به 

جهتي ذكر گرديد كه زمانيكه در دانشگاه كابل منحيـ اسـتاد كـار ميكـردم، چنـدين      

روسيه شوروي آن وقـت شـهادتنامة دوكتـورا داشـتند بـه نسـبت اينكـه        شخص كه از 

نمرات و كورسهاي دورة دوكتورا را نداشـتند و اصـالً نخوانـده بودنـد، از كميتـة عـالي       

  .ارزيابي دانشگاه كابل رد شدند

بدخشـان در  «جناب آقاي مرادي به جهت آرايش كتاب، منابع زيـادي را در كتـاب   

بايد اصول تحرير و طرز استعمال منابع را صادقانه و منصفانه مي آورده اند، ولي » تاريخ

  .نوشتند و حق محققين را ادا ميكردند كه نكردند

چيزهـايي  ) داكتر(اين نگارنده نميخواستم كه در بارة كتاب آقاي صاحبنظر مرادي 

بنويسم ولي چون مستقيماً نوشته هاي شان به كتاب شاه محمدوليخان دروازي ارتبـاط  

ت، بايد از روي قانون نويسنده گي و به جهت تصـفية وجـدان چنـد كلمـه بعـرض      داش

ميرساندم، من در انتقاد شان دربارة مرحوم بدخشـي چيـزي ننوشـته بـودم و الجـواب      

  .بودم، چونكه ارزش جواب را نداشت

تجديـد گـردد و عادالنـه همـه از روي عقـل،      » بدخشـان در تـاريخ  «اميدوارم كتاب 

ون تعصب و ترجيح دادن يك قوم بـر قـوم ديگـر بچـاپ برسـد و      وجدان، حقيقت، بد

  .مردم از آن استفاده نمايد
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  فصل اول
  

  پيشگفتار
  

محمـد وليخـان دروازى بدخشـى وكيـل      ةمنظور از تحرير و تكميل اين كتاب شناسايى شـ 

  .امان اهللا خان ميباشد  ةالسلطنت دور

خـرين شـاه درواز بـا    آه بعد از سـقوط  محمد وليخان اصالً يكى از شهزادگان درواز بوده ك

مد و بـدربارهاى اميـر   آپدر، عم و تعدادى از اقارب در وقت پادشاهى امير عبدالرحمن بكابل 

حبيب اهللا و امير امان اهللا در سياست وقت نقش عمده را بازى نمود و از اينكـه ايـن كتـاب در    

ه اسـت، بـا وى كـدام خصـومتى     محمد وليخان نوشته شده و او توسط نادر شاه بقتل رسيد ةبار

درميان نيست و اين نوشته ها و انتقادات صرف بخاطر روشنى در تاريخ مى باشد و همـه نقـل   

  .ورده شده استآقول هائيست كه از ديگران در  اينجا  

، ))شـاه صـاحب  ((مردم بدخشان محمـد وليخـان دروازى را بنـام هـاى      ةچون در زبان عام

ورده شـده اسـت و   آنرو در اين كتاب اين كلمـات مكـرراً   آد از مى نامن)) محمد وليخان ةش((

هـم چنـان در نشـرات كابـل از جانـب سياسـتمداران و       . منظور ما همانا محمد وليخان ميباشـد 

محمـد  ((و گـاهى هـم   )) محمد وليخـان بدخشـى  ((و يا )) وكيل صاحب((نويسندگان بنام هاى 

  .ياد شده است )) وليخان دروازى

ر باره كاروايى هاى ايـن ابـر مـرد سياسـت، تبصـره هـاى زيـادى را در        رزو ميرفت كه دآ

نـرا نـداد تـا از بعضـى منـابع      آكارهاى فوق العاده سياسى او تحرير بداريم ولى فرصت مجـال  

  .مخصوصاً منابع انگليسى و هندى معلومات حاصل داريم 

نچه  دربـاره اش  آ در افغانستان بعد از اينكه محمد  وليخان توسط نادر شاه اعدام ميگردد

گاهيهـاى مـا بـروى    آرشيف ها، دفاتر و خانه ها موجود بود همه از بين برده شدند، البتـه  آدر 
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او جريان  ةنوشته هاى يك تعداد شخصيت هاى مى باشد كه وى را ديده و نيز در وقت محاكم

  .محكمه را مشاهده كرده اند 

ان كتـاب ويـژه تحريـر مـى يابـد      محمد وليخ ةدرين مجموعه چون بار اول است كه در بار

نهم بگونه يك اساس مى توانـد بـر نويسـندگان بعـدى     آكميها و كاستيها زياد مى باشد ولى با 

محمد وليخان پر از فراز و نشيبى هاست وى در طول حيات سياسـى   ةزندگانى ش. قرار بگيرد 

بار اميـر حبيـب اهللا   زمانيكـه بـدر  . خود، در افغانستان كارهاى فوق العاده را انجـام داده اسـت  

رئيس اشرافزاده گان دربار بود بطور گروگان سياسى نگهداشته مى شد از وى در منابع عصـر  

از روى عقده و كبـر و غـرور ناشـى از تقليـدتركان بنـام      ... امير عبدالرحمان و امير حبيب اهللا 

اعيـان و اشـراف   غالم بچه ياد شده است امير عبدالرحمن براى اينكه سران اقوام و متنفذين و 

مملكت را بخويش مطيع و فرمانبردار ساخته باشد فرزندان ايشان را بشكل گروگـان سياسـى   

در دربار خود نگه ميداشت و شاه محمد وليخان فرزند يكـى از همـين شخصـيت هـاى كشـور      

محمـد وليخـان درتنـوير افكـار و     . خـاص داشـتند   ةبود، اين اشراف زاده گان در سياست عالق

ن در قسمت سياست خاصتاً سياست مشروطه خـواهى كارهـاى عمـده را انجـام داده     ناآاذهان 

  .است

مريـت  آمحمد وليخان ضمن اينكه رئيس اشراف زادگان دربار بود رياست فرهنگـى و يـا   

خـويش بـا    ةو در زمـان ايـن وظيفـ   . مريت اطالعات را نيز به پيش مـى بـرد  آدربار و  ةكتابخان

  .رد كرده است امانت دارى با روشنفكران برخو

محمد وليخان خودش از مشروطه خواهان بود و تعداد زيادى را درين راه به شمول اقارب 

ور مـى  آخود تربيه نموده است و درين باره عبدالحى حبيبى در كتـاب مشـروطيت خـود يـاد     

  .شود 

وظايفى را كه محمد وليخان در طول حيات خود انجام داده، كاميابانه بوده و حتى در وقـت  

وكالت خود در سلطنت افغانستان موفقيت خاص داشته وى نه تنها در وقت سفر امير امـان اهللا  

اميـر مـذكور در امـور سـلطنت      ةبخارج كفيل سلطنت كابل بود، بلكه در طول سلطنت نـه سـال  

  .دخالت تام داشته وقتاً فوقتاً كارهاى پادشاهى را به پيش مى برده است 

مد وليخان درانزوا به سر مى بـرده و مريضـى دامـن گيـر او     در زمان حبيب اهللا كلكانى مح
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨

مى شود و ميخواهد جهت تداوى بخارج سفر كند، ولى متأسفانه نمى تواند بـه بيـرون مملكـت    

  .غرض تداوى برود 

محمد وليخان در زمان پادشاهى نادر شاه با وجـود ضـعف جسـمانى وكسـالت محكـوم بـه       

جريانـات   ةدريـن كتـاب خالصـ   . انـه اعـدام ميگـردد   حبس مى شود و بعداً بدون محكمه، ظالم

ورده ايم كه به خوانندگان گرامى مى تواند در قسمت زنده گى او و آمحكمه قاليى و كذايى را 

همچنان افكار و نظريات يك تعداد اهل سياست و دانش . وطن روشنى باندازد ةن دورآتاريخ 

كه از جمله مى توان سيد قاسم رشـتيا  محمد وليخان درين مجموعه نيز گنجانيده شده  ةدربار

  .را درين جا ذكر نمود 

گذشته از اينها به اثر تالش هاى زياد يك تعداد عكسها و اسناد را هم از طريـق فرزنـدان   

محمد وليخان مثل احمد ولى سروش ولى و فرزندان امان اهللا ولى، محبوب ولى، عبدالولى ولى، 

ورده ايم و زياد ترين همكارى آن فيروزه ولى، بدست آ ةاستاد شاه ولى، ولى ترانه ساز و صبي

همينگونه ناصر پورن قاسمى نيز . ها را در اين بخش در حقيقت احمد ولى سروش نموده است

  .عكسها همكارى  نموده كه درين اثر مشاهده خواهيد كرد  ةدر بعضى موارد به تهي

ه شـده و نيـز در قسـمت    در مورد، بازماندگان محمد وليخـان بخـش عليحـده ترتيـب داد    

ميران بدخشان كه توسط مير خليل اهللا زمانى از نواسه هاى مير زمـان الـدين خـان كـه دريـن      

  .ورنده صورت گرفته است آكتاب سوانحش درج گرديده است كمك هاى زيادى به گرد 

درواز و درواز شـاهان، اصـل و نسـب شـاهان      ةهمينسان در قسمتهاى اخير كتـاب در بـار  

  .ورده شده است آروازيان و غيره مطالبى درواز و د

سرانجام اعتراف نگارنده برين است كه كتاب حاضر از نواقص خالى نيست و بايـد دريـن   

باره تحقيقات دقيقترى صورت ميگرفت كـه بنـابر بعـد مسـافه و دورى از وطـن بـه ايـن كـار         

  .نتوانستم كامياب شوم 

تعداد از خبره گـان درواز كـه در بـرون از     داشته هاى اين اثر با يك ةتكميل و تهي ةدربار

وطن حيات بسر مى برند مثل رحمت اهللا بيژنپور و مجيد اسكندرى تماسهاى تيلفونى صـورت  

  .گرفته است و چگونگى داشته هاى  ايشان نيز در اينجا بازتاب  يافته  است 

  ومن اهللا التوفيق

  دكتور عنايت اهللا شهرانى
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

  

   زنده گينامة

  ان دروازىمحمد وليخ ةش
  

  :دوران طفوليت -1

. خرين پادشـاه درواز اسـت   آابو الفيض خان و او يكى از برادران  مد وليخان فرزند شةمح

او درخشان و از  ةدر درواز بدخشان افغانستان كودكى در فاميل پادشاهى متولد مى شود، چهر

. نگريسـتند  وجنات و رخسارش نور ا لهى مشاهده مى شود، همگان بـه ايـن كـودك زيبـا مـى     

زنان متجرب و دايگان به مادرش ميگفتند كه اين طفل از نظر چهره و طرز ديد با اطفال ديگر 

  .ويژه گيهاى خاصى را داراست 

ابوالفيض خان از شنيدن طفل نو زاد خود خوشـحال مـى شـود و بـا مصـلحت دوسـتان        ةش

ا عقيـده بـراين بـود كـه     در خورد سالى دانشمندان ر. نامش را محمد ولى با فال نيك ميگذارد

محمد ولى از اطفال، خدا داد بوده و از كودكان عادى نمى باشد، زيرا نگاههايش شكل و رنگى 

و به پدرش پيشنهاد ميكردند كوشش كند كه اين شـهزاده را از بليـات زمانـه    . ديگرى داشت

جنـاتش هويـد   زيـرا از و . ماده گرداند آتعليمات دينى و سياسى را برايش  ةدور داشته و زمين

ورد و پادشاه عـادل و بـا فرهنـگ ببـار خواهـد      آاست كه تخت شاهان درواز را بدست خواهد 

  .مد آ

زمانه كج روش، دوران با شكوه اسالف محمد ولى كوچك را بپايان ميرساند، پـدرش او را  

واره آبا متعلقين گاهى به بدخشان كنونى افغانستان و گاهى هم جانب سمر قنـد سـرگردان و   

ابوالفيض خان با امير عبدالرحمن كه در  ةسازد و براى مدتها در سمر قند ميماند پدرش ش مى

شنا مى شود و يـك تعـداد بزرگـان درواز    آنجا ميزيست آسياسى در  ةن وقت بشكل پناهندآ

  .نيز با امير مذكور ديد وا ديدها انجام ميدهند 

اه يكى از ميـران بدخشـان نيـز    در زمان پناهندگى سياسى امير عبدالرحمن مير جهاندار ش
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ن وقت  تحت كنترول  روسها بود  و  اميـر  مظفـر    آواره مى شود و سمر قند در آدر سمر قند 

 Who’s who of((ن  قـدرت  نداشـت،  بقـول صـاحب كتـاب       آپادشـاه  منغيتـى  بخـارا در    

Afghanistan (( ر يكـى  دمك ميباشد، امير عبدالرحمن با دختـ آن داكتر لودويك آكه مؤلف

ن البته دو طفل بنام هاى سردار حبيـب اهللا  و  آاز كنيزان مير جهاندار شاه ازدواج مى كند و از 

در تواريخ افغانستان البته هنوز اين موضوع شهرت زياد نيافته . سردار نصر اهللا تولد  مى شوند

ن سـامان  آيـران  است كه امير حبيب اهللا پادشاه افغانستان و سردار نصر اهللا از جانب مادر از م

  . ميباشند 

درين وقت محمد وليخان با سردار حبيب اهللا و سردار نصراهللا كه در سـمرقند نشـو و نمـا    

محمد وليخان چون كودكى بيش در وقت حيات پـدرش در سـمرقند   . شنا مى شود آكرده اند 

 نيست، كدام كارى مهمى را درباره اش در خـاك سـمرقند سـراغ نـداريم و تنهـا بـه تعهـدات       

ابو الفيض خان اشاره مى شود كه با امير عبدالرحمن در سمرقند بسته انـد   ةعموها و پدرش ش

يند و اميـر عبـدالرحمن خـان كـه از     آو از تصادفات زمانه روزى فرا ميرسد كه همه بكابل مى 

بى را بـه ميـراث بـرده بـود بـه همكـارى  و  توافـق         Ĥپدر كالنهايش وابسـته گـى و انگلـيس مـ    

شام و جالد بـار  آر اريكه قدرت در كابل تكيه ميزند و يكى از شاهان مقتدر و خون انگليسها  ب

  .يد كه در تاريخ افغانستان بجز از نادر شاه كسى را نميتوان به او مشابه يافت آمى 

  :محمد وليخان در كابل  -2

مــده، درواز شــاهان همــه از شــمار دانشــمندان و اهــل آطوريكــه در تــاريخ شــاهان درواز 

ظالم چه ظلم ها و ذلـت هـاى نبـوده بـر      ةمدند، زمانآنانيكه از ايشان بكابل آنگ بودند و فره

ايشان وارد نكرده باشد شهزادگان كه در مملكت خود استادان مقتدر در علوم عقليه و نقليه و 

ادباى چون هبا و غيره داشتند، حاال كودكان شان مانند اطفال عادى كابل بايد در مكاتب عادى 

طلب العلم فريضـة  ((نار كودكان كابل بحضور استادان زانو ميزدند و طبق حدي شريف در ك

  .بايد به حصول معلومات و كسب دانش وقت مى كوشيديد )) على كل مسلم و مسلمة

ن مكتب درس ميخواند آمحمد ولى خان را در مكتب باباى خودى شامل مى سازند و او در 

بزرگان درواز درين وقت بدون كـدام قـدرت   . ات نداريمو از تعليمات بعدى او چندان معلوم

ن آحكومتى خالف تعهدات اميـر عبـدالرحمن حيـات بسـر مـى برنـد ولـى اميـر عبـدالرحمن          
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥١

خشونتى را كه بر ميران تركستان روا ميداشت بر بزرگان درواز روا نميدارد و با كمك انـدك  

كارهـاى   ةرج ممنـوع قـرار داده و اجـاز   نها را مقيد به كابل مى سازد و از رفتن به درواز و خاآ

  .سياسى را نميدهد 

هسته محمد ولى جـوان و بـزرگ مـى شـود و در لياقـت و دانـايى او اطرافيـانش        آهسته، آ

جوان و با دانش در لياقت و كاردانى خود با نبوغ سياسى يك  ةاين شهزاد. تحسين ها ميكنند 

ست و دانش و فرهنگ عالى ميباشد و ماننـد  بار ديگر ثابت مى سازد كه او از تبار بزرگان سيا

اسالفش كه در تركستان، افغانستان و ماوراء النهر و درواز دولتمـردان بـزرگ بودنـد و بـاين     

  .فرزند شان ميراث كاردانى و سياست رسيده است 

گاهى كلى داشته سياست و امور نظامى و فرهنگى آن آمهمترين چيزيكه محمد وليخان از 

ه يك سياستمدار مدبر و هوشيار و درين راه و مسلك از نبـوغ ذاتـى برخـوردار    بوده و او بگون

بوده است كه اين لياقت و اهليت او بعدها و رد زبانها مى شود و اوسـت كـه افغانسـتان را بـار     

 .زاد معرفى ميداردآاول در دنيا بحي يك مملكت مستقل و 
  

  :محمد وليخان و امير حبيب اهللا خان  -3

امير عبدالرحمن بدست مى  ةان تجارب زياد و اندوخته هاى وافرى را در دورمحمد ولى خ

گاهى نداريم تنها همينقدر آورد و از زنده گى وى در هنگام سلطنت امير عبدالرحمن چندان آ

نوقـت وفـات مـى يابـد و بـا بسـى مشـكالت اقتصـادى مواجـه          آدانسته مى شود كه پدرش در 

اد سندى را مشـاهده خواهيـد فرمـود كـه عريضـه يـى را       ميگردد كه درين كتاب در ميان اسن

بحضور امير عبدالرحمن پيش ميكند و او  كاتب را ميفرمايد كه در كنار نام محمـد ولـى كلمـه    

نرا درك كند كه اين كلمه به امر امير آرا اضافه نمايد و خواننده بخوبى مى تواند )) غالم بچه((

و طوريكه گفته شد غالم بچگـى  . ه مشابهت نداردعبدالرحمن اضافه شده و با خط اصلى عريض

بايد دانست كه امير عبدالرحمن مرض خود خواهى ساديزم . به او هرگز ارتباطى نداشته است

  .داشت و همه را به اين شكل نامها ميداد و مقام خود را به اينطور بزرگ جلوه ميداد 

اً اعتماد كلى به او داشت او را امير حبيب اهللا كه محمد وليخان را بخوبى مى شناخت و ضمن

رئيس اشرافزاده گان دربار بقول خود شان به اصطالح  غالم بچه گان دربار مى سازد و با ايـن  
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كار براى محمد وليخان زمينه خوبى ميسر مى شـود، بـا جوانـان همرديـف و همسـن خـود در       

ايـن كـار    ةيد از عهدالبته سركردگى ايشان كار دشوار بود و يگانه كسى كه با.تماس مى شود 

  .مد همين محمد ولى خان سياستمدار بود و بس آبدر مى 

مده است كه چون محى الدين محمد اورنگ زيب عـالمگير تخـت   آدر تواريخ بابريان هند 

پدر را تصاحب كرد و شاه جهان پدرش را بزندان سپرد، بعداز مدتى بپدر پيغـام داد كـه هـر    

ه جهان به اورنگ زيب گفت اگر بتواند يك عده اطفـال و  چه دلش بخواهد از او طلب كند، شا

جوانان را نزد او در زندان بفرستد زمانيكه پيغام شاه جهان بفرزندش اورنگ زيب رسيد، وى 

گفت حاال دانستم كه پدرم هنوز در فكر احراز مقام امپراتورى ميباشد، و بناء نگهبانان زياد را 

چـون او  . د و منظـور شـاه جهـان همانـا تربيـه جوانـان بـود       در زندان فرستاد تا از بند رها نشو

ميدانست كه در سياست جوانان نقش عمده را بازى مينمايند و شاه جهان ميخواست جوانان را 

محمـد  . ينده تربيه نموده در برانداختن اورنگ زيب از تخت دست به كار شودآبراى كودتاى 

ارتباطـات سياسـى قـايم مـى كنـد و بـا       ولى خـان هـم موقـع را غنيمـت دانسـت و بـا جوانـان        

  .بزرگزادگان ديگر در پخش و نشر افكار مشروطه خواهى دست بكار مى گردد 

پروفيسور غالم محمد مصور ميمنگى كه پدرش عبدالباقى خان مينگباشى خان ميمنه بود و 

ن اعـدام كـرده بـود، بـا دسـته مشـروطه       آاو را امير عبدالرحمن با جملـه ميـران و مربوطـات    

خواهان شامل شده و فعاالنه كار مى كرد و روز هاى بدى را باداشتن حلقه هاى زنجيـر بپـا در   

زندان هاى مخوف بسر مى برد  شاه محمد وليخان در همين اوقات با پروفيسـور غـالم محمـد    

  .محشور مى گردد 

لـى خـان   گاه  و  بيدار  است بـا محمـد و  آدر اين ضمن امير امان اهللا كه  از  شاهزاده  گان  

شنا مى شود و به او اعتماد كلى پيـدا ميكنـد بدينگونـه ارتبـاط محمـد ولـى خـان بـا خانـدان          آ

سلطنتى روز بروز زيادتر و محكمتـر ميگـردد و محمـد وليخـان از جريانـات درونـى خانـدان        

فعاليت جوانان افزايش يافته و امير امان اهللا ديدو وا ديد هـاى مكـرر   . سلطنتى باخبر مى شود

محمد وليخان انجام ميدهد و امير امان اهللا دختـر خالـه مـادرش سـراج الخـوانين را بنـام        را با

در اين ميـان افكـار سياسـى سـيد     . وردآمحبوبه سلطان در قيد ازدواج محمد ولى خان در مى 

مشروطه خواهى يا گذشـت هـر    ةجمال الدين افغانى در افكار جوانان، ريشه ميدواند و مفكور

www.enayatshahrani.com
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غ جوانان راه مى يابد، جوانان به دسته ها منقسـم و هـر يـك بـذات خـود در      روز در دل و دما

  .اطراف خود با جوانان و شخصيت هاى سياسى زمزمه هاى اين افكار مترقى را براه مى اندازند

همـه بفكـر   . در اين تحركات سياسى پشتون و تاجيك، ترك و بلوچ و هزاره راه مى ياينـد 

  .ن مبدل سازند آن را بگونه رژيم شاهى مشروطه افغانستا ةن اند كه شاهى مطلقآ

امير حبيب اهللا در شهوترانى، زنباره گى غرق است و روز و شب را با عشرت در شكار گاه 

ها، تماشاى دختران مهوش ويريرو، و جايهـاى تفريحـى سـپرى مـى كنـد، در پـس پـرده بـه         

نشان اول ايـن فعاليـت هـا     رهنمايى فرزند او امير امان اهللا تحركات سياسى صورت ميگيرد و

بود كه به شخص امير اصابت نكرد ولى يك زنـگ خطـرى بـود كـه پادشـاه بايـد        ةفير تفنگچ

محمـد ولـى خـان، پسـر ابـوالفيض      : ((پروفيسور هاشمى درين باره مى نويسد . متوجه مى شد

 ةغا از اشراف زادگان از اوالده شـاهى قـديم درواز بدخشـان و سـرجماع    آخان مشهور به شاه 

(...) غالم بچه هاى خاص دربار بود، جوان دراك هوشيار و كاردانى بوده بدربار امير حبيب اهللا 

موصوف وابسته به گروهى بـود كـه شـهزاده امـان اهللا خـان، سـرور سـلطان سـراج الخـواتين          

مادر امان اهللا خان وخاندان شاغاسى شير دل خـان بـاركزايى هـم بـدان متعلـق      ) علياحضرت(

  ....)نخستين  164 ص(.)) بودند

ازين فهميده مى شود كه سرجماعگى محمد وليخان بدربار اميـر حبيـب اهللا، موقـع بسـيار     

خوبى بود به امير امان اهللا كه تهداب فعاليت هاى سياسى را خاصتاً از طريق مشـوره بـا محمـد    

  .وليخان بگذارد 

ى و اطالعـات  مطبوعـات  ةمـر ادار آكـه محمـد وليخـان    : دمـك مـى گويـد    آداكتر لودويك 

  .خصوصى امير حبيب اهللا نيز بود

اصالً افكار ترقيخواهى و پياده ساختن نظام مشـروطيت و نيـز اسـتفاده از قـانون اسـالم در      

مد و سيد جمال الدين مشهور بـه افغـانى افكـار مترقـى را بـه      آامير شير على خان پديد  ةدور

ر دريـن دوره انتشـار يافـت و    بنـام شـمس النهـا    ةموخت و از جانب ديگر جريدآتعدادى مى 

  .معارف و عسكرى شكل و رنگ بهتر گرفت 

زاديهـا از ميـان رفـت و او    آزادى بيان و ديگـر  آمگر در دوران پادشاهى امير عبدالرحمن 

او كشـته   ةيك شخص ديكتاتور و قاتل بزرگ بود، چه بسا شخصيتهاى نامدار نبوده كـه بـدور  
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ن بودند كـه  آيارى از صاحبان علم و فرهنگ بفكر زادى فكر وجود نداشت، بسآنشده باشند، 

امير  عبدالرحمن  بپايان  رسـيد  و  نوبـت بفرزنـد     ةبه همين  منوال دور. چه قسم زنده بمانند

  .بزرگ او امير حبيب اهللا رسيد 

پوهاند عبدالحى حبيبـى در  . امير حبيب اهللا برخالف پدر راه نرمش را به رعايا پيشه ميكند

 ةاميـر عبـدالرحمن خـان بـر مملكـت، يـك غلبـ        ةسلط: ((وطيت مى نويسد كتاب جنبش مشر

مـد و  آولـى پسـرش از راه نرمـى پـيش     . عسكرى و زور و سرنيزه و باصطالح فقها متغلب بود

  :قدرت مطلق خود را رنگ اولواالمرى شرعى و روحانى داد و همواره گفتى 

ــرى   ــاهى و پيغمبــ ــرد شــ ــزد خــ  نــ
 

 )1())چــون دو نگيننــد و يــك انگشــترى 
 

  ....)جنبش  5ص (

  :محمد ولى خان و شاه امان اهللا خان  -4

گفتيم كه محمد وليخان با سياست زاده شد و بـا سياسـت زنـده گـى ميكـرد، دوره      

هاى هجرت خاندان خود را بچشم سرديد و سرنگونى دوران مشعشع شـاهان درواز و  

دارى دروازيـان را   واژگونى و پاشانى شان را مشـاهده فرمـود، اصـول اداره و مملكـت    

نرا عمالً بچشم ديده و آصورت ادارى شاهان بخارا و تسلط روسها بر سمرقند و نواحى 

. و از ميان رفتن ميران بدخشان را كه سا لها حكم راندنـد شـنيد  . در مغز خود جاى داد

قهارترين و دكتاتور تـرين پادشـاهان اميـر عبـدالرحمن را مشـاهده كـرد، عهـد         ةدور

ير عبدالرحمن را با بزرگان خانواده اش مثل پدر و عموها و ديگر زعما و شكنى هاى ام

خوانين محلى افغانستان ديده و شهادت هزاران مـرد بـزرگ افغانسـتان را در غرغـره     

امضـاهاى اميـر عبـدالرحمن خـان را در     . خانه ها و دار خانه هـاى كابـل مشـاهده كـرد    

بـه   .گـاه گشـت   آن تعهدات را آف ن شريفها خبر شد و بعداً كارهاى خالآحواشى قر

                                                                     
)١( -   

رى يغم ت  اعرى و دول  ش
 

ترى  ش ك ان د و ي ينن ون دو ن  چ
 

امى(   )ن
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اين ترتيب محمد وليخان هجده سال ديگر را با پادشاه انـدك نـرم خـو و عيـاش اميـر      

حبيب اهللا سپرى نمود و از گرميها و سردى هاى روزگار اين پادشاه با گذشته ها نتايج 

  .ورد آعالى بدست 

وطن از نزديك  ةى عمدن و با افكار شخصيت هاآمشهور سراج االخبار و اعضاى  ةبا جريد

و كشته شدن امير حبيب اهللا را كـه در حقيقـت يـك كودتـاى مشـترك      . شناسايى حاصل نمود

محمـد وليخـان   : ((اعضاى فاميل سلطنتى و ديگران بود عمالً ديد و تا جائيكه غبـار مـى گويـد    

بـاد  آباد منتقل سـازد وتيلفـون لغمـان وجـالل     آسرجماعه مامور گرديد كه ميت امير را بجالل 

  )....جلد اول، افغانستان در مسير 741ص .)) (زيرسانسور قرار گرفت

عـروج   ةاينك بعداز كشته شدن امير حبيـب اهللا خـان دوران اميـر امـان اهللا ميرسـد و دور     

غاز يافته و امير امـان اهللا خـان در سياسـت و كـاردانى از اسـتعداد خـداداد او       آمحمد وليخان 

  .امور را صادقانه وموفقانه انجام ميدهد ةهم استفاده ميكند و محمد وليخان

ميالدى محمد وليخان دروازى از جانـب اميـر امـان اهللا بحيـ سـفير       1919در ماه اپريل 

  .بخارا تعيين ميگردد و با عبدالوهاب خان بدانجا ميرود 

ميالدى به همراهى كرنيل حبيب اهللا خان به تاشكند داخـل   1919روز سوم ماه جون سال 

در راس يك هيئـت بخـاطر   ) محمد وليخان(و براى رئيس ويلسن خبر ميدهد كه وى  مى شود

جهـت   1919محمد وليخان سپس در ماه اكتوبر . كانفرانس صلح جانب پار پس روان ميباشد

مـيالدى واپـس    1920و در مـاه جنـورى   . مذاكرات و امضاى معاهده دوستى به مسكو ميـرود 

بعداً محمد وليخـان  . ميالدى به تاشكند ميرسد 1920ون خود را به هرات رسانيده و در ماه ج

ن طريـق بـه   آميالدى وارد مسـكو ميگـردد و بـا هيئـت معيتـيش از       1920ماه جوالى  25در 

  .تركيه ميرود 

باالخره محمد ولى خان دروازى بعد از موفقيت هاى زياد در سفرهاى خـويش در ممالـك   

ميالدى به سركردگى يـك هيئـت عـالى     1921مختلفه وارد افغانستان مى شود و در فبرورى 

رئـيس ايـن هيئـت بـزرگ يكـى از      : ((رتبه جانب برلين ميرود و غبار درين خصوص ميگويـد  

ن يكـى از فضـالى   آ ةروشنفكران ليبرال دربـار محمـد وليخـان بدخشـانى و يـك عضـو عمـد       

شـت اسـپ   مشروطه خواه افغانى مير يار بيك خان بدخشانى بود كه روز حركت از كابـل در پ 
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ساير اعضاى . سكته كرده از جهان بگذشت و سبب تأثر در حلقه هاى روشنفكر كشور گرديد

اين هيئت عبارت بود از ميرزا محمد يفتلى، عبدالرحمن خان لودين، محمد گـل خـان مهمنـد،    

سردار فيض محمد خان زكريا، قاضى سيف الرحمن خان، عبـدالرحمن خـان كميـدان، خواجـه     

جلد  786ص )). (بشير احمد خان، عزيز الرحمن خان، غالم جيالنى خان و غيرههدايت اهللا خان، 

  ).اول افغانستان در مسير تاريخ

ينـده  آوردند كـه در  آدر تاشكند با براوين مذاكره نموده و فيصله بعمل  28ايشان بتاريخ 

  .رفتنداستقالل بخارا و خيوه از طرف دولتين قبول گردد و نمايندگان بخارا و خيوه بكابل 

محمد وليخان بعد از مذاكرات با چند نفر از اعضـاى خـود بـه ماسـكو رفـت و تعـدادى از       

اعضاى معيتى را در تاشكند گذاشت، وى بروز چهاردهم اكتوبر با لينين مالقـات كـرد و بـروز    

در هر حال روابط ((غبار عالوه ميدارد كه . ديگرى به امير امان اهللا خان فرستاد ةنوامبر نام 27

منجر به امضـاى معاهـده    1921فبرورى  28فغانستان و شوروى دوستانه و صميمى بود و در ا

  )....جلد اول افغانستان در مسير  786ص .)) (دوستى ومودت دولتين گرديد

رزوى شناساندن  استقالل افغانستان بود عزم آدر سفر مهم خود شاه محمد وليخان كه در 

مـيالدى بـه شـهر روم     1921بتـاريخ مـى   . روم را نمـود  ديدار سران امريكا، لنـدن، پـاريس و  

 1921گسـت  آدر هشـتم مـاه   . پايتخت ايتاليا رسيد و بار دوم عهد و پيمـان دوسـتى را بسـت   

ميالدى از امريكا به همراهى فيض محمد خان، حبيب اهللا خان و غالم صـديق خـان وارد لنـدن    

  .گرديد 

تحصيلى را با ممالك خارج اساس گذاشته  محمد ولى خان دروازى كه بار اول قرار دادهاى

و يك تعداد جوانان را از طريق بمبئى توسط كشتى جانب فرانسه فرستاده بود و شاگردان كه 

ن جوانـان در  فرانسـه تـا     آجانب فرانسه روان بودند به خاطر مالقات با   1921در ماه اكتوبر 

بـه پيشـنهاد محمـد وليخـان     : ((ويسـد  نها  معطل  ماند،  پوهاند  مير  حسين شاه مـى ن آورود  

ن كشـور بپـذيرد و چهـل شـاگرد     آلمان قبول نمود محصالن افغانى را در پوهنتـون  آحكومت 

 ةاميـد شـمار  (، .))لمان شدند و برادر امان اهللا خان يكى از ايشان بودآافغانى جهت تحصيل عازم 

292.(  
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ت مسـتقل افغانسـتان تعيـين    محمد ولى خان بعد از طى اين سفر فوق العاده كه سفير دول

ن خبر ميداد موفقانه در ماه مـى  آشده بود و بايد افغانستان را به جهانيان معرفى و از استقالل 

  .غاز مى يابد آ، پس وارد افغانستان گرديد و اينك فعاليتهاى او بداخل افغانستان 1922
  

  :محمد وليخان و وزارت خارجه و حربيه افغانستان  -5

م بحيـ وزيـر خارجـه افغانسـتان مقـرر گرديـد و       1922در ماه جون سال محمد وليخان 

م محمود بيك خان طرزى بجاى او وزير خارجـه مقـرر گشـت و محمـد     1924سپس در سال 

  .بعد از دو سال وزارت خارجه بحي وزير دفاع مقرر گرديد  1924وليخان در سال 

رام آخـان شخصـاً بخـاطر    محمـد ولي  ةدر پكتيا اغتشاش شد و شـ  1924در ماه جون سال 

  :ن واليت رفت و درين باره مير غالم محمد غبار مى نويسد آساختن اغتشاشيون پكتيا به 

از ديگر طرف محمد وليخـان وزيـر حربيـه كـه از گرديـز، ارگـون و كتـواز و خوسـت و         ((

 ةمنطقه بين گرديـز و ميرزكـه را بسـردار شـاه وليخـان و ادار      ةجدران را مراقبت ميكرد، ادار

مشرقى داد و خود شورشـيان   ةمنطقه بين ميرزكه و خوست را به على احمد خان رئيس تنظيم

هـم چنـين كتـواز را تـأمين كـرد و پسـران       . زرمت را مغلـوب و چهـل نفـر گروگـان گرفـت     

ن بعـد او داخـل ارگـون و جـدران شـده در      آاز . وردآعبدالكريم خان تحصيلدار را بگروگان 

ت زرمت و نيكه جدران شركت ورزيـد، امـا در اشـغال نيكـه     جنگهاى سپين تخت و شاهى كو

اغتشاش كننده گان فقـط جنـرال محمـد عمـر خـان موفـق گرديـد         ةجدران و شكستن مدافع

حبيب اهللا خان معين حربيه كه بارى منگلها را در راه ميرزكه شكسته بود نيز در معيـت وزيـر   

وست رفت و مكاتب دولتى را مجدداً وزير حربيه بعد از جدران والمره به خ. حرب قرار داشت

باين ترتيب اغتشاش بزرگ پكتيا با ريختن خون جوانان افغانستان خاتمـه يافـت و   . داير كرد

خـرين قـوه مقـاوم    آ. هشتاد كندك عسكر منظم و غير منظم در سرتا سر پكتيا مقـيم گرديـد  

ه دولـت شكسـت   سنك خان و زلمى خان و مردم موسى خيل منگل نيز از سپا(اغتشاشى پكتيا 

خوردند و فرار كردند، ببرك خان مشهور جدرانى كه يكى از حاميان كشور و از حاميان دولت 

غبـار جلـد اول،    810ص )). (در طى همين جنگهـا بطرفـدارى از  دولـت  كشـته شـد     . مركزى بود

  ).افغانستان در مسير تاريخ، غبار
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥٨

م بكابـل   1925اه اپريـل  محمد وليخان بعد از خـاموش سـاختن اغتشـاش در پكتيـا در مـ     

  .برگشت و بكارهاى مهم ادارى وزارت حربيه و دربار مصروف گشت 

ورد آغبار در ارتباط به كارهاى ديگرى محمد وليخان در وقت امير امان اهللا خان چنين مى 

نخسـت امـور   . نكـه نـادر خـان از وزارت حـرب بـر طـرف شـود       آدر هر حال شـاه قبـل از   : ((

ن را كه اهميت خاص در مجارى سياست افغانستان و انگليس  داشت، زاد افغانستاآسرحدات 

و متعاقباً محمـد وليخـان را   . از اختيار نادر خان كشيده و به رقيب سياسيش محمد وليخان داد

كه تنها يكنفر سياستمدار بود در جاى نادر خـان بـوزارت حـرب گذاشـت پسـانتر شـاه امـور        

ن آه محمود خان ياور داد و اين شخص كـم كفايـت   سرحدات را از محمد وليخان هم گرفته ب

سـرحد در دسـت رئـيس سـرحدات حـاجى       ةكار مهم را خرابتر ساخت در حاليكه بعضـاً ادار 

محمد اكبر خان يوسفى جنرال قونسل سابق افغانى در دهلى بود و او همان شخصى اسـت كـه   

  ).غانستان در مسير تاريخ غبارجلد دوم اف 34ص .)) (در دولت نادريه وزير تجارت افغانستان گرديد

  :محمد وليخان و وكالت سلطنت افغانستان  -6

شنائى محمد وليخان با شاه امان اهللا ، امير بروى اعتمـاد كلـى پيـدا كـرد و     آدر طول مدت 

دوستى نداشت از كاردانى و فهميدگى و صداقتش نسبت بـه او ناشـى مـى     ةاين اعتماد تنها پاي

افغانسـتان   ةبحي وكيل السـلطن  1928را در وقت سفر خود در سال بناء از اين جهت وي. شد

  .تعين كرد

اوج عروج او در افغانستان بود و وى را بنام وكيل صاحب  ةوكالت محمد وليخان دور ةدور

مى شناختند چنانچه در خاطرات عبدالصـبور غفـورى ميخـوانيم كـه همـه زنـدانيان او را بنـام        

  .مذكور ياد ميكردند 

پادشاهى شاه امان اهللا هر وقتيكه شاه بسفر ميرفت بحيـ   ةنه سال ةخان در دورمحمد ولي

ن اوراق را در ميان اسناد اين كتاب مشاهده مى نمائيد كه آوكيل سلطنت كار ميكرد و يكى از 

در سفر قندهار محمد وليخان را به عوض خود وكيل سلطنت انتخاب كرده و ميفرمايد كـه در  

  .به امر را در كنار امضاى خود بنويسد يعنى به امر شاه امان اهللا خان  ةاوامر تحريرى  كلم
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٥   شاه محمد وليخان دروازى 

شـاهى   ةخالصه اينكه محمد وليخان از هـر نگـاه در نـزد شـاه امـان اهللا مقـرب بـود و دور       

طاليى بوده با عزت و حرمت تمـام در   ةاعليحضرت امان اهللا خان براى محمد وليخان يك دور

  .لندترين مقام مملكت نقش عمده داشته است فعاليت هاى سياسى و ادارى و در ب

  :محمد وليخان و حبيب اهللا كلكانى  -7

مى گويند كه امير حبيب اهللا خـان كلكـانى در دوران عيـارييش پـالن كشـتن شـاه محمـد        

مراد بيك كوهدامن قرار داشت گرفتـه بـود از ايـن     ةوليخان را در استراحت گاه او كه در قلع

يى از باغ عقب يك درخـت بـزرگ ميرسـاند، از قضـا شـاه صـاحب       رو وقتى خود را در گوشه 

قصر وى در حـال وضـو گـرفتن مـى يابـد، اميـر حبيـب اهللا         ةرا در كنار درواز) محمد وليخان(

. مده است مخفيانـه بـر مـى گـردد    آكلكانى از تصميم كشتن وى صرف نظر نمود و از راهيكه 

ى كند كه مرا بعضىها دروغ گفته بودنـد  او اظهار م: دوستان وى از چگونگى قضيه مى پرسند 

التيان مى باشد در حاليكه من بچشم خود ديدم كه او مسـلمان اسـت و در حـال     ةكه او از جمل

  .وضو كردن بود و من چطور يك مسلمان را ميكشتم 

اين امير عيار با شجاعت مى بينيم كه شاه محمـد وليخـان بكـدام     ةتا جائيكه بعدها در دور

بتال نگرديد و مى گويند كه امير حبيب اهللا كلكانى بعداز اينكه عقيده و ايمـان  مشكل سياسى م

  .محمد وليخان را در اسالم محكم يافته بود، هرگز به او ضررى را روا نداشت 

زمانيكه امير حبيب اهللا كلكانى بر تخت سلطنت تكيه زد، شاه صاحب محمـد وليخـان را بـا    

نكه نظر نيك به شاه صـاحب  آنچه فضل غنى مجددى با عزت و احترام و نظر خوب ميديد چنا

: ورد مـى نويسـد   آساختگى محمد نـادر شـاه خـان مـى      ةندارد و اسناد خود را از كتاب محكم

حبيب اهللا خان موقف محمد وليخان را نسبت به خود هميشه تقدير ميكرد و طـى فرمـانى از   ((

  :روش محمد وليخان اينطور تقدير كرد 

شـعبان   23، 418فرمان نمبـر  (قدر عسكر و نفر كه بخواهد داده شود  محمد ولى خان هر

1348( ((  

قا خان قومانـدان، صـداقت   آعاليجاه عزت همراه محمد محسن خان والى و عزتمند سيد ((

خود برود، لذا  ةامان اهللا را از حضور اجازه داده شد كه بخان ةهمراه محمد ولى خان وكيل سابق

لحت خود نامبرده هر قدر نفرى كـه بـراى پهـره و حفاظـت مـالى و      شما را امراست كه به مص
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٦   شاه محمد وليخان دروازى 

جانى خود بخواهد برايش مقرر كرده به نفرى خود امر را بفهمانيد كه در تحت اثر خود وكيل 

او باشـند كـه از    ةبوده به مال و هستى و خود او تكليفى نرسانند و محـض بـراى حفاظـت خانـ    

محـل امضـاى   .)) خـود باشـند   ةوده حـالى بـا عايلـ   سـ آنها نشـود تـا بـه    آديگر هم مزاحمتى به 

مجـددى و او از   266ص . (حبيب اهللا خان ةفرامين دور 11 ةشيرجان، مهر حبيب اهللا، ثبت صحيف

  )محمد وليخان ةمحكم

باال دانسته مى شود كه شاه محمد وليخان مدت كوتاهى در توقيـف بـوده و جملـه     ةاز امري

)) خود بـرود  ةمان اهللا را از حضور اجازه داده شد كه بخانا ةمحمد ولى خان وكيل سابق((اينكه 

  .در توقيف بودن او را ثابت مى سازد 

محمد وليخان در دوران امير حبيب اهللا كلكانى هيچ كارى را انجام نداده و خانه نشين بـود  

و اين ميرساند كه موصوف در وقت حركات امير حبيب اهللا كلكانى بر عليه حكومت امير امان 

 كدام همكارى ننموده و اگر ميكرد، طبعاً نظر به لياقت و كاردانيش مقام بلنـدى را بدسـت   اهللا

و كسانيكه محمد وليخان را در كمك رساندن به امير حبيب اهللا خان نسبت ميدهند . ورد آمى 

  .ينده اين موضوع واضح ميگرددآتهمت  و دروغ است، چنانچه در سطور 

در قسمت پيش بينى محمد وليخان جمله يـى را   پروفيسور سيد سعدالدين هاشمى

زمامـدارى اميـر حبيـب اهللا خـان      ةمحمد وليخان در دور: ((از زبان غبار مى نويسد كه 

نادر خان حتماً كابل : كلكانى در انزوا ميزيست به غالم محمد خان ميمنگى رسام گفت 

غانسـتان  نوقـت اسـت كـه مـردم خواهنـد ديـد كـه اف       آرا ميگيرد و پادشـاه مـى شـود    

  )....نخستين كتاب  165ص (، .))هندوستانى بازار شده است

اين پيشبينى محمد وليخان به واقعيت ميرسد و بـا پيشـگويى مجاهـد قهرمـان مـال      

امـروز  ((مد گفتـه بـود كـه    آابراهيم بيك لقى كه زمانيكه مايوسانه از افغانستان مى بر 

م شـد، چـون فـردا رسـيد روسـها      مشابهت داشت و همينطور ه)) بخارا فردا افغانستان

  .افغانستان را اشغال كردند 
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  :محمد وليخان و نادر شاه  -8

امير عبدالرحمن فاميل يحيى خان را كه در تبعيد در ديره دون هندوستان حيات بسر مـى  

صـف  آكـه عبـارت از    خان يحيى ةاوالد خان بردند خوش نداشت ولى در زمان امير حبيب اهللا

و بـرادرانش   شـاه شد بنام مصـاحبين دربـار مقـام يافتنـد، هـم چنـان نادر      با خان و يوسفخان 

  .بمناصب مختلفه مؤظف گرديدند 

مد هجده ساله بود، بعداً وظايف مختلفه به او داده شد و در آزمانيكه به افغانستان  شاهنادر

و ورد آمردم افغانستان و اطرافيان شاهان معلومات كافى بدست  ةطول اجراى وظايفش دربار

در زمان حكومت امير حبيب اهللا كلكانى در خارج بسر مـى بـرد و بقـرار نوشـته هـاى غبـار و       

به كمـك و تشـويق انگليسـها از طريـق پكتيـا در مقابـل حبيـب اهللا         شاهديگر نويسندگان نادر

نـادر خـان حتمـاً كابـل را     ((محمد وليخان كـه گفتـه بـود     ةخره بگفتكلكانى لشكر كشيد و با

، حبيب اهللا كلكانى را شكست ميدهد و خود در مسند شاهى تكيـه  ))شاه مى شودميگيرد و پاد

اميــر دوســت محمــد تــا زمــان اميـر امــان اهللا از خانــدان اميــر دوســت محمــد   ةاز دور. ميزنـد 

حكمرانان افغانستان بودند و تنها درين جريان امير حبيب اهللا كلكانى مدت نه ماه پادشاه مـى  

  .تعلق مى گيرد  خانل يحيى تا زمان محمد داوودآشود و بعداً قدرت بدست 

در زمان امير حبيب اهللا فعاليـت هـاى مشـروطه خـواهى بصـورت علنـى و سـرى صـورت         

از همـه مسـايل واقـف بـوده و در گـروه مـرتجعين و عقبگرايـان فعاليـت          شاهميگرفت و نادر

: رده اسـت  وآدر كتاب خاطرات ظفر حسن ايبك جريان مشروطه خواهـان را چنـين   . مينمود

زادى افغانستان آدر كشور برخى روشنفكران افغان خواهان بنيانگزارى حكومت مشروطه و ((

از سلطه انگليسها بودند رهبر اين گروه از يك طرف سردار محمـود بيـك طـرزى و از طـرف     

ديگر سردار محمد نادر خان شناخته مى شد، اين جوانان و روشنفكران اكثراً سـردار امـان اهللا   

را مى پسنديدند، و او را حامى خود ميدانستند به اين ترتيب در كشور سه دسـته سياسـى   خان 

 ةدسـت : دوم . امير حبيب اهللا خان و وليعهد او سـردار عنايـت اهللا خـان     ةدست: موجود بود اول 

 114ص )). (سردار امان اهللا خان عـين الدولـه   ةدست: سردار نصر اهللا خان نائب السلطنه و سوم 

  )....تان از سلطنت افغانس

را مى توان يكى از عناصر اهل غرض شمرد، محمد وليخان كه يك  شاهبا اين محاسبه نادر
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شخصيت نيك كردار ملى و بين المللى بشمار ميرفت از بـا اعتمـاد تـرين شخصـيتهاى اركـان      

و يكـى   دولت در نزد امير امان اهللا بود، در طول ماموريتهايش نادر بر عليه او عقده گرفته بود

ور شديم به محمد وليخان واگذار گرديـده بـود كـه    آاز وظايف او را امير امان اهللا قسميكه ياد 

  .را زيادتر مى ساخت  شاهنادر ةعقد

نان را به هـر وسـيله يـى كـه     آقرار قول غبار نادر شاه كسانيكه دشمنى با انگليسها داشتند 

ه پادشـاهى و برگشـت اميـر امـان اهللا     و كسانيكه ب. مى يافت اعدام و يا در حبس نگهميداشت

همكارى با امير حبيب اهللا كلكانى دستگير و اعدام ميكـرد و   ةخوش بودند ايشان را نيز به بهان

  .يا در زندان ميفرستاد 

 ةاز جمله كسانيكه بايد اعدام مى نمود و از ميان ميبرد محمد وليخـان بـود، و او را بـه بهانـ    

ان بود و به طرفدارى حبيـب اهللا كلكـانى فعاليـت ميكـرد بـزودى      اينكه بر ضد امير امان اهللا خ

او را درين كتاب مفصالً خواهيد خواند كـه وى   ةگرفتار و به زندان مى اندازد و داستان محاكم

ولى بعداً بـه حـبس قناعـت  نكـرده دزدانـه      . غاز او را به هشت سال حبس محكوم ميكندآدر 

اتهـام شـاه محمـد وليخـان كـه از زبـان شـاهدان         اعدامش مى كند و اينك در بـاره چگـونگى  

  :ميخوانيد 

: وردآاختالفـات ميـان يـك تعـداد اركـان دولـت چنـين مـى          ةفضل غنى مجـددى در بـار  

اختالفات بين جنرال محمد نادر خان و جنرال محمود سامى زياد بود و هم چنان بين محمـد  ((

مـود سـامى در كوشـش بودنـد تـا      محمد وليخان و مح. نادر خان و وكيل پادشاه محمد وليخان

محمد نادر خان را از حكومت و قواى نظامى خارج سازند و براى عملى نمـودن ايـن هـدف بـا     

محمد نادر خان راى دادنـد و از   ةمشترك و قوى را ساختند و  عليه  برنام ةمحمود طرزى جبه

ز طـرف  اصالحات مشاورين تركى حمايـت كردنـد  و  مجلـس وزراء قـوانين پيشـنهاد شـده ا      

  14روپيـه بـه    20ن معـاش عسـاكر از   آمشاورين تركى را اساس قرار  داد  كـه بـه  اسـاس     

  ) .مجددى 141 ةصفح.)) (روپيه  و بعداً به پنج روپيه تقليل  يافت 

متعاقبـاً مـردى چـون محمـد     : ((ورده اسـت  آمحمد وليخـان را چنـين    ةخذĤغبار صورت م

براى تحكيم استقالل كشور خدمات سياسى زيادى انجام وليخان وكيل شاه امان اهللا خان را كه 

يكجـا بـه محاكمـه    .... محبـوس و بـا محمـود سـامى     ) م 1929(حكومت در زمستان . داده بود
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او ديوان حرب بود نه ديوان عـالى   ةدر حاليكه محمود سامى افسر نظامى و محل محكم(كشيد 

يـك شـخص   .... ظـار مـردم افغانسـتان    اين كار براى اين بود كه محمد وليخان را در ان) ملكى

جعلـى از   ةمشكوك و شبهه ناك وا نمايد استناد نـادر شـاه دريـن حكـم، گـرفتن يـك عريضـ       

نان از ترس تهديد حكومت جديد اظهار كرده بودند كه در اغتشاش آبود كه ) سقويها(يكعده 

مـد وليخـان از   نها نيست بلكه رجال حكومت امان اهللا خان هم بشـمول مح آسقو تنها گناه  ةبچ

نها از قبيل احمـد عليخـان   آدر حاليكه نادر شاه متعرض هيچكدام . سقو حمايت مينمودند ةبچ

لودين و ده ها نفر خارجىپرست ديگر نشد و تنها محمد وليخان را از نظر مخالفت سياسى به 

  )جلد دوم، افغانستان در مسير تاريخ ،غبار 62ص (، .))ديوان عالى كذايى تسليم نمود 

رئيس اين ديوان عالى مصنوعى عبداالحد خـان وردكـى ماهيـار و    : ((غبار عالوه ميكند كه 

  .))پيشكارش احمد عليخان لودين و مدعى اثبات جرم مال امير غالم ننگرهارى بودند

محمد وليخـان   ةدر محاكم: غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ ميگويد كه 

عبداالحد خان همان : ((دانش را چنين مى نويسد منحي سامع عضويت داشت و مشاه

سـقاء تخريـب كـرد و بـه      ةدمى است كه در غزنى شاه امان اهللا خان را در مقابـل بچـ  آ

سـقاء را ضـد شـاه     ةبچ ةدم ديگريست كه دهارآعقب كشى وا داشت، احمد على خان 

ت امان اهللا مال مير غالم  يكى از دشمنان  سرسخ. امان اهللا با اسلحه دولت مجهز ساخت

انيس ضد شـاه و ترقـى و تحـول     ةخان بود كه مقاالت خاصمانه و ارتجاعى او در جريد

منتشر گرديده است، على محمد خان و ميرزا محمد حسين خان از قبـل تحـت اشـتباه    

.... سياسى روشنفكران قرار داشته و بطرفـدارى از سياسـت اسـتعمارى مظنـون بودنـد     

سـقاء بودنـد از    ةيخان هم مامورين و اعضـاى بانـد بچـ   شهود اثبات جرم عليه محمد ول

سقاء، عطاء اهللا خان صـاحبزاده وزيـر    ةبچ ةقبيل خواجه بابو خان كوهدامنى وزير داخل

قا خـان قومانـدان   آسقوى، سيد  ةغا سيد احمد خان رئيس ضرابخانآبچه سقاء،  ةخارج

يرزا عبـدالقيوم خـان   سقوى، م ةكوتوالى سقوى، خواجه مير عالم خان برادر وزير داخل

مستوفى سقوى، محمد عمر خان و عبدالرحيم خان كوهـدامنى، هـم چنـان از كاركنـان     

حكومت جديد گل احمد خان ملكيار معـين وزارت عدليـه، اميـر محمـد نـام بهسـودى       
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وزين العابدين خان جزء شهود عليه محمد وليخان بشمار ميرفتند، اعضاى ايـن ديـوان   

بر سـر اقتـدار، بيسـت و سـه نفـر از       ةنجمله دو نفر از كابينآاز  عالى هفتاد و پنج نفر و

جلـد دوم، افغانسـتان در مسـير     62ص (، .))شوراى كذايى و سى  و دو نفر از واليـات بودنـد  

  ).تاريخ غبار

از روى كتاب افغانستان در مسير تاريخ غبار چنـين پيداسـت كـه پـيش از همـه در داخـل       

حاف جى عبدالغفار خان، ميرزا محمد حسين خان دفترى محبس اعضاى تحقيق كه عبارت از 

 ةو بعداً كـه جلسـه اول بتـاريخ پـانزد    . و سه نفر ديگر بودند از محمد وليخان سوا لها ميكردند

هگ ش برپا شد و اوراق تحقيقات بااليى و يا ابتدائى در غيـاب محمـد وليخـان در     1308دلو 

ت ماه مذكور كه بنام جلسه دوم با حضور محمـد  جلسه خوانده شد و بعد از پنج روز يعنى بيس

از جمله مشاهدين دريـن  . وليخان در قصر ستور در حضور چند نفر از سامعين برگزار گرديد

كذايى به استناد گفتار غبار از اعضاى جمعيت سياسى جوانان افغان غالم محـى الـدين    ةمحكم

ر و يكنفـر از شخصـيت هـاى    رتى، عبدالرحمن خان لودين وخود ميـر غـالم محمـد غبـا    آخان 

غبـار  . زاديخواهان مشهور هند بود تشريف داشتندآهندوستان بنام راجه مهندرا پرتاب كه از 

  :كه در جلسه محكمه تشريف داشت اينطور حكايه مى كند 

رام و سـنگين  آ ةاو همـان چهـر  . محمد وليخان احضار و مقابل ميـز رئـيس جـا داده شـد    ((

چـون  . تانت و خونسردى قرائت اوراق تحقيقات ابتدائى را شنيدهميشگى خود را داشت و با م

در جواب هاى كتبى خودش اتهامات متنـاقض هيئـت تحقيـق را بـه وضـاحت ترديـد و ابطـال        

مدعى اثبات جـرم  . نموده بود منتظر بود رئيس مجلس اتهامات حكومت را عليه او ثابت نمايد

شـهادت  ) اشـهد بـاهللا  (عليخان لودين بلف شهود ساختگى را پيش كشيد و از همه اولتر احمد 

سقاء افشا كرده و براى حبيـب   ةداد كه محمد وليخان راز عدم تعهد شاه امان اهللا خان را با بچ

.)) اهللا و سيد حسين احوال داده است تا باالى حكومت بدگمان شده و بناى شـرارت گذاشـتند  

ن بسته و حيات آسقاء عهد قر ةبچشاه با  ةيعنى هنگاميكه خود احمد على بحي رئيس تنظيم

سقاء را مطلع ساخت تـا ايـن عهـد را از     ةاين محمد وليخان بود كه بچ. او را تضمين كرده بود

در حاليكه محمد وليخان كتباً تصريح كرده بود كه هنگـام  . طرف شاه نشناخته و اعتماد ننمايد

ن و آكـه بـا او عهـد قـر     سقاء كه يك دزد كوه گريز بود خـواهش كـرد   ةبچ((وكالتش از شاه 
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نگاه خودش را تسليم ميكند اما من چنين عهدى را با يك دزد نپـذيرفتم و  آتضمين جان شود 

، وقتيكـه احمـد علـى شـهادت خـودش را ادا كـرد، محمـد        .))تسليم بدون شرط او را خواستم

علـى   نگـاه احمـد  آ. وليخان با استحقار نگاهى به او افگنده و جواب سابق خود را تكـرار نمـود  

محمـد وليخـان بـرئيس    )) واهللا خاين استى باهللا خاين اسـتى : ((دريده گفت  ةبايستاد و با  لهج

داب گفتگـو را در مجلـس بعهـده داريـد نبايـد      آشما رئيس ايـد حفـ   : ((مجلس خطاب كرد 

دمى مثل احمد عليخان هرزه درايـى كنـد و امـا مـن حاضـرم كـه نـه تنهـا از         آاجازه بدهيد كه 

بلكه خـود رامسـوول وجوابـده تمـام     . بحي وكيل اعليحضرت امان اهللا دفاع كنمكارهاى خود 

اما رئيس مجلس مجال نداد وشهود ديگر راپيش .)). اعمال واقوال اعليحضرت امان اهللا ميدانم

. كشيد كه همه به نوعى از انواع وابستگى محمد وليخان را بابچه سقاء شهادت دروغين دادنـد 

  )ستان در مسير تاريخ، غبارجلد دوم، افغان 63ص (

محمـد   ةتفصيل مطالب ديگر محاكمه محمد وليخان رجوع شـود بـه كتـاب محاكمـ     ةدر بار

وليخان و محمود سامى، چون غبار شاهد صحنه بوده گفتـار وى در ايـن زمينـه از همـه معتبـر      

  :است 

همـه  سـقاء   ةسامعين بيطرف بكلى مبهوت شده بودند كه چگونه دوستان و خدمتگاران بچ

سـقاء محكـوم مينماينـد و چگونـه      ةرام نشسـته و ديگـرى را بدوسـتى بچـ    آدرينجا مطمئين و 

دشمنان شاه امان اهللا خان امثال عبداالحد خان و احمد عليخان و خاندان نادر شاه مرد ديگرى 

در همين لحظات بود كه غالم محـى  . را بنام دشمنى با شاه امان اهللا خان متهم و محكوم ميكنند

اين شخص صادق افغانسـتان را كـه شـما    : ((رتى از صف سامعين بايستاد و فرياد كرد آين الد

....)) زير تهديد قرار داده ايد، چرا نميگذاريد كه در هجوم اين اتهامات وكيل مدافع بگيرد؟ و 

هنوز سخن اين مرد در دهنش بود كه بامر رئيس مجلـس اوراكشـان كشـان از تـاالر محكمـه      

 ةلى او در بازار شاهى رفت و مردم رهگذر را جمع و مخاطـب قـرار داده بيانيـ   و(خارج كردند 

مفصلى راجع به شخصيت و خدمات محمد وليخان و توطئه خائنين عليه او ايـراد كـرد و گفـت    

متعاقباً راجه ....) اين شخص از جهتى محكوم ميگردد كه او ضد ارتجاع و استعمار انگليس بود

اگر چه من يكنفر خارجى : ((ين بايستاد و به رئيس مجلس گفت مهندرا پرتاب در صف سامع

و درين مجلس سامع استم و حق سخن زدن ندارم، معهذا شما را متوجه مى سـازم كـه محمـد    
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ن در آوليخان از رجال بزرگ و بين المللى افغانستان است كه بـراى معرفـى كـردن اسـتقالل     

بايد شما در رفتـار و قضـاوت نسـبت بـه او     . ممالك خارجه خدمات قيمتدارى انجام داده است

مطلـبش از  (زاديخواهان آتا اكنون از طرف بسى . محتاط باشيد و شخصيتش را در نظر بگيريد

تلگرافهاى متعددى راجع به اين شخصيت و حمايت او رسـيده اسـت   ) مبارزين هندوستان بود

 ةرتى كه يكنفر تبعآخان رئيس مجلس چون نميتوانست مهندرا را مثل غالم محى الدين ....)) 

افغان بود، تحقير و توهين نمايد، به نرمى او را متوجه حف موقفش بحي يك سـامع خـارجى   

  ).جلد دوم، افغانستان در مسير تاريخ  غبار 64ص . (ساخت 

كابل بايستاد و  ةاز صف مقابل عبدالرحمن خان لودين  رئيس بلدي: ((.... غبار ادامه ميدهد 

مضحكتر ازين محكمه در جهان نبوده است كه بـراى محكـوم كـردن شخصـى     (: صدا كرد كه 

ورده شـده، همـه از   آمثل محمد وليخان باتهام طرفـدارى از بچـه سـقاء شـهودى كـه عليـه او       

سقاء استند از روباه پرسيدند كه شاهد ادعايت كيست؟ در جـواب   ةدوستان و خدمتگاران بچ

  ....) .دم خود را جنباند و گفت اينست شاهد من 

غاز شده بود كه احمد عليخان لودين از جاجهيد و با كمـك  آسخنان عبدالرحمن خان تازه 

رئـيس  . دو نفر محاف از دستهاى رئيس بلديه شـهر گرفتـه و او را از مجلـس خـارج نمودنـد     

مجلس هم جلسه محاكمه محمد وليخان را خاتمه يافتـه اعـالن كـرد و خـودش را بـه محـبس       

  ).لد دوم، افغانستان در مسير تاريخ، غبارج 64ص .)) (فرستاد

بعـد از  : ((محمد وليخان چنين مى نگارد  ةرا دربار 1308دلو  22غبار جلسه دوم تاريخى 

محمـد  . اخراج محمود سامى از محكمه محمد وليخان را احضار كردند و دفـع و جـر خواسـتند   

و مير غالم وكيل اثبات جرم،  وليخان اين بار نيز دفاع خودش را كتباً ارائه نمود رئيس مجلس

نگاه محمد وليخـان را مـرخص و خـود حكـم بخيانـت او      آباز شهود كذايى را پيش كشيدند و 

جلـد دوم، افغانسـتان در مسـير تـاريخ،      65ص (، .))اين مجلس كتباً به شاه تقديم شـد  ةفيصل. نمودند

  .)غبار

 شاه خـان ن از جانب نادر چون ديوان عالى فقط بخاطر بد نام ساختن و كشتن محمد وليخا

خود را كه در دوران امير حبيب اهللا خـان كلكـانى بـا او     ةچند نفر گماشت اوتشكيل شده بود و 

دوست و همكار بودند طور خفيه دستور و اشاره داده بود كه به هر صورت كه شور بايد محمد 
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يگيـرد و بگفتـه مبـارز    هو را بدو مآنجائيكه گفته اند نوكر نوآوليخان خائن ملى ثابت گردد از 

دمكش روباه هـاى بـيش نبودنـد كـه بـا      آنامدار شهيد عبدالرحمن لودين گماشتگان نادر شاه 

لذا بخاطر تعلق و تقرب به شاه جديد همه مسايل محكمـه  . جنبانيدن دم شان شهادت ميدادند

شـاه  در ن ضـميمه سـاختند و نـا   آنادر شاه ثابت و دروغهاى ناجوانمردانه را بـه   ةمطابق خواست

محمـد   ةو بـراى محكمـ  : ((ساختگى و كذايى را چنين تصديق مينمايد  ةاين محكم ةفيصل خان

نها بحضور ملت محكوم به خيانت ملى شـدند  آولى و محمود سامى ديوان عالى تشكيل كردم، 

  ).جلد دوم غبار 65ص .)) (و جزاى شان به حكومت تفويض گرديد

گان و مخبرهــايش تعقيــب ميكــرد و نــادر شــاه كــه همــه اوضــاع را توســط گماشــت

زادى خواهـان  آرتى، عبـدالرحمن لـودين و   آميدانست كه در مجلس غالم محى الدين 

ديرينـه   ةنجائيكه به محمد وليخان كينـ آهند در باره او چه سخنهاى را گفته اند، اما از 

نهـا را از شـمار خـائنين    آداشت، همـه نظريـات مردمـان بيطـرف را ناديـده گرفـت و       

  .برد  بحساب

از مقـام   خـان چون محمد وليخان از محبوبيت زياد ملى و بين المللـى برخـوردار بـود، نادر   

ش در مجلـس مـامورين، نظـامى و معـارف و      1309سياسى و نام او ترسيده در هفدهم حمل 

ن وقت نوكر درجه اول و نقش وزير خارجه او را داشت آكريا كه در زشهريان به فيض محمد 

ق تحقيق را بخواند وى بعد از چند كلمـه چـون اوراق و مـتن فيصـله را پنهـان      امر كرد كه اورا

حسـب  : ((نگهداشته بود در تردد افتاد و نادر شاه فوراً جلو سخن را بدست گرفته چنين گفت 

محكمه يك سزا حبس است و يك سزا اعدام پس اول طرفداران اعدام محمـود سـامى    ةفيصل

نگـاه نـادر شـاه گفـت طرفـداران اعـدام محمـد        آاً بايسـتادند  مجلسيان اكثر.... ايستاده شوند 

وليخان ايستاده شوند و طرفداران حبس او نشسته باشند، مجلس كه بين حكم اعدام و حـبس  

محصور مانده و راه سوم نداشتند پس جزاى كمتر را اختيـار نمـوده و اكثريـت در جـاى خـود      

راء اعـدام محمـود سـامى را    آه اتفـاق  مجلـس بـ  : نادر شاه به شتاب گفـت كـه   . نشسته ماندند

در حاليكـه  (راء آخواست، پس او اعدام شود، در مورد محمد ولى خـان بـه احتـرام از تسـاوى     
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  شاه محمد وليخان دروازى ٦٨

بـه حـبس او اكتفـا  شـود  ومـدت      ) راء حساب نگرديده بود و نشستگان بمراتب زياد بودنـد آ

اين واقعـه بتـاريخ   ) غبارجلد دوم، افغانستان در مسير تاريخ،  66ص (، ))حبس هشت سال خواهد بود

  .م بوقوع پيوست 1930ماه اپريل  

كدام فيصـله؟ و  )) حسب فيصله محكمه((يد كه نادر شاه گفته آغبار چنين بر مى  ةاز نوشت

نيز غبار ميفرمايد كه دوراه وجود داشت يكى اعدام و ديگر حبس و راه سوم وجود نداشـت و  

و بقرار جمالت باال . فع محمد ولى خان رأى ميدادندن راه را به نآاگر مردم راه بهتر ميداشتند 

راء گفتـه اسـت در حاليكـه قاطعانـه تسـاوى      آتسـاوى   شاه خانموضوع ديگر را مى يابيم نادر

بدون  شاه خانوجود نداشت و نشستگان زيادتر از ايستادگان بودند و ديگر اينكه چطور نادر 

  .شمار اين فيصله را عجوالنه اعالن ميكند

از اينكـه محمـد ولـى    : ((ورد آم جلسه را كه خود حضور داشت چنـين مـى   غبار خت

شادى  ةهمهم) مخصوص گماشتگان حكومت ةمجلسيان باستثناى دست(خان كشته نشد 

جلـد دوم، افغانسـتان در مسـير     66ص .)) (سردادند، نادرشاه هم ختم مجلس را اعالم نمـود 

  ).تاريخ غبار

نادر شاه از : ((را بر او چنين ادامه ميدهد  شاهنادر ةينموضوع محمد وليخان و ك ةغبار دنبال

گرچـه عجالتـاً محمـد وليخـان را نظـر بـه       .... ن ببعد تا زنده بود كسى را علناً محاكمـه نكـرد  آ

خـود ميدانسـت،     ةتقاضاى وقت نكشت و محبوس نگهداشت ولى او كشتن ايـن مـرد را وظيفـ   

دون علت و دليل تازه يى امر كـرد تـا او   ب) هگ ش 1312سنبله  24( 1933لهذا در تابستان 

جنرال غالم جيالنـى چرخـى، جنـرال شـير محمـد خـان       (را در كنار دهمزنگ با چند نفر ديگر 

سيد شريف سرياور نظامى شاه در . بدار كشيدند) چرخى، فقير محمد خان و ميرزا مهدى خان

اندازد، محمد وليخـان  زير دار به محمد وليخان تكليف كرد كه خودش ريسمان دار را بگردن 

سيد شريف با يك ) مده ريسمان را بگردنم اندازدآبه نادر بگوئيد كه : (استنكاف كرد و گفت 

. و هـم انـداخت  ) من اين ريسمان را بگردنت مـى انـدازم  : (حركت وحشيانه پيش شد و گفت 

از هـم  دم مثـل مـرا بكشـى بـ    آبه نادر خان بگوئيد كه اگر تـو هـزار   : (محمد وليخان باز گفت 

روزى رسيدنى است كه ملت افغانستان ماهيت اصـلى تـرا خواهـد شـناخت و حسـاب خـود را       

سيد شريف سرياور مجال بيشترى نداده ريسمان را كشيد و حركات بى ادبانه ) خواهد گرفت
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اين واقعه بتاريخ شانزدهم ماه ). جلد دوم، افغانستان در مسير تاريخ غبار 67  - 66ص .)) (اجراء نمود

  .م صورت گرفت  1933تمبر سپ

ورده اند كه در وقت اعدام محمد وليخان ميرزا مهدى خان آغبار و چندين نفر از مؤرخان 

اول مرا بـدار بزنيـد تـا مـرگ چنـين مـردى را بچشـم خـود         : ((ورد و گفت آقزلباش فرياد بر

  .و خواهش او پذيرفته نشد  ةولى گفت)) نبينم

: وليخان را در همان ساعت چنـين توضـيح ميدهـد    غبار شهادت هم زنجيران ديگر محمد 

جنرال شـير محمـد   . ويخته شدآنوبت به اعدام فقير احمد خان رئيس جنگالت رسيد و بدار ((

اين شـخص بـه   (چرخى باسكوت و خون سردى ريسمان دار را استقبال نموده هيچ حرفى نزد 

اگـر كشـته   : (كـرد كـه    دار فريـاد  ة، جنرال غالم جيالنى چرخـى در پايـ  )شجاعت معروف بود

البته اين خواهش از ) شديم پروا ندارد تنها ميخواهم كه فرزندان ما از تحصيل محروم نگردند

دشمن كه مردانگى را نمى شناخت رد گرديد و داسـتان ايـن خانـدان ماننـد داسـتان خانـدان       

زمينـى   دارايى كوچك محمد وليخان كه عبارت از خانـه وكـافى و  . محمد وليخان بانجام رسيد

بود و از دولت امانيه باز يافته بود ضبط شد، چون اوالد محمـد وليخـان همـه صـغير و كوچـك      

محمـد امـين خـان وزيـر مختـار سـابق       (بودند، در عوض شان خواهرزاده هاى محمد وليخـان  

در زندان هاى كوتـوالى و ارگ افتادنـد و   ) افغانى در برلين و محمد سعيد خان محصل مدرسه

اوالد صغير محمد وليخان از مدرسه طرد و از تحصيل . و نفر در زندان جان دادندخره هر دبا

 67 ةصـفح .))  (بغل كوه زير مراقبت گرفته شدند ةرسماً ممنوع گرديد و عايله اش در يك خان

  ).جلد دوم، افغانستان در مسير تاريخ غبار 68و 

محمـد وليخـان ميگويـد    اعدام  ةدر كتاب سرنشينان كشتى مرگ عبدالصبور غفورى دربار

بادارمـه  : ((مر زندان شنيده است كه برايش چنين حكايـه كـرده   آكه او از مامور سراج الدين 

رفتم محمد وليخان وكيل را از برج كمونير بردم بيچاره وكيل از مرگ خـود بسـيار خوشـحال    

ت شد و گفت پايم كوتاه شده و مريضى دائمى دارم مرگ مـرا ازيـن همـه غـم و تكليـف نجـا      

گفتم محمد وليخان در جمله اين نفرها كشته شد؟ گفت بلى، : ((وى عالوه ميكند كه )) ميدهد

گفتم مامور صـاحب در كجـا غرغـره شـدند گفـت در      . بلى همراه وكيل پنج نفر غرغره شدند

داخـل   ةمگر اين پنج نفر را در داخل محـبس در حاليكـه درواز  . حويلى محبس غرغره كردند
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د و محبوسين در اتاق هاى شان بودند و اطـراف محـبس عمـومى را يـك     محبس را بسته بودن

  ) .....سرنشينان  244ص .)) (ويختندآتعداد عسكر احاطه كرده بودند بدار 

غفورى كه خودش در وقت اعدام محمد وليخان در بندى خانه حيات بسر مى برد و 

نهـا  آگفتم جسـد  : ((معلوماتش را از زبان مامور زندان گرفته است چنين ادامه ميدهد 

چه شد گفت جسد وكيل را يكنفر از نوكرهاى او  و جسد فقير احمد خان را پدر ريش 

جسـد غـالم جيالنـى و    . سفيدش و جسد مهدى خان را يك تعداد از خويشان او بردنـد 

شان در اندرابى دفن  ةخان ةشير احمد خان را در پهلوى قبر غالم نبى خان در يك گوش

  .)  ....سرنشينان  245ص .)) (كردند

گفتيم كـه  . درين جا الزم مى افتد كه حكايتى را از زبان بازماندگان محمد وليخان بنويسيم

) محمد نبـى (جسد وكيل السلطنة امير امان اهللا خان يعنى محمد وليخان را يكى از نوكر هايش 

باسهاى شـان  درين وقت يك تعداد زياد سفيد پوشان كه ل. محبس به بيرون برد ةاز اعدام خان

بى داشتند جسد شاه صاحب محمد وليخـان را برداشـته و در   آبرنگ سفيد ولى ميالن به رنگ 

اطفال كوچك محمد وليخان در وقـت  . قبرستان رسانيدند و جنازه اش را برسر قبر ادا نمودند

اد دمـى ز آنها مالئك بودند و يـا  آيا آطفوليت اين داستان را از بيرون خانه شنيده بودند، مگر 

معلوم نيست ولى متذكر بايد شد كه شاه محمد وليخان عادت داشـت كـه خيـرات و صـدقات     

زياد را در مدارس و مساجد ميفرستاد تا مدرسين و طـالب دچـار تكـاليف اقتصـادى نگردنـد      

ن شهيد را برداشته و جانب قبرسـتان  آن همه سفيد پوشان كه ميت آروى اين دليل گفتند كه 

بـه نسـبتيكه جسـد محمـد      شـاه شان را نادر  ةاين فكر بودند كه شايد همبراى دفن بردند، به 

ن دليل همگى آوليخان را با عزت و احترام به قبرستان برده و دفن كردند كشته شوند و روى 

خود را در كفن ها پيچانيده بودند زيرا كـه بـه عكـس العمـل حكومـت يقـين داشـتند ولـى از         

ن كفـن پوشـان چـه    آال بودند بخاطر ندادند كه برسـر  نجائيكه اطفال محمد وليخان خورد سآ

  .وقايع رخ داد 

بى رنگ و يا به اصطالح اصلى كفـن پوشـان فـوق الـذكر ميـر      آمشابه داستان سفيد پوشان 

توسط دلير مرد  شاهقاسم خان كه بعد از تقريباً دوماه از اعدام محمد وليخان، بخاطر قتل نادر 

عروف به سگ گش است محكوم به اعدام شد كه از طريق هزاره عبدالخالق خان بقول مردم م
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همكاريهاى عالقمندان از زير دار نجات يافت شرح حال خود را دروقت اعدام بـه عبدالصـبور   

  :غفورى در داخل زندان چنين حكايه كرده است

وقتيكه ما رسيديم صحنه نهايت فجيع گرديد و عبدالخالق را يـك عـده مردمـان    ((

اس عسـكرى و برخـى لبـاس هـاى ملكـى پوشـيده بودنـد احاطـه         ناشناس كه بعضى لب

كردند و ديگر افراد هر يك در زير دار قرار داده شـدند و مـن هـم در زيـر دار بـرده      

واز هـاى جگـر   آ. ويختـه بـود  آشده ريسمان دار مانند اژدهاى مخوف نزديك گـردنم  

ا بـا چـاقو از   خراش عبدالخالق بگوشم رسيد كه گوش هاى او را بريدند و چشمان او ر

  .كاسه كشيدند

نهـا  آسمان كبود اشكالى را به كثرت مشاهده كردم كه تعـداد  آن من رو به آبعداز 

 ةنـيم تنـ  . سمان نيله گون محـو بـود  آاليتناهى و با لباس هاى نيم تنه هر كدام شان در 

ن كـريم  آصـفات حـور كـه در قـر    . شان با پيراهن زنگارى بخوبى مشاهده مى گرديـد 

ن همه مخلوق زيبـا محـو و   آ ةمن از مشاهد. نها تطبيق ميگرديدآ ةدر بار خوانده شده

حيران شدم، از مشاهده صحنه مقتل و وضع فجيع قتل عبدالخالق و ديگران فارغ شـدم  

و محو تماشاى خيلهاى حور كـه متوجـه تماشـاى پـائين و اعمـال مـردم زمـين بودنـد،         

گفت مير صـاحب، وقتيكـه بـه او     گرديده بودم، كه ناگاه شخصى از بازويم كش كرد و

او . ورده بودآعفو اعليحضرت را بمن  ةمتوجه شدم، حيدر جان معين دربار بود كه مژد

اظهار داشت كه اعليحضرت به نسبت سيد بودن و خدمات تان شما را از اعـدام معـاف   

  .فرمودند 

ن هـا  آاثـرى از  سـمان  آسـمان شـدم، مگـر در    آن اجسام نـورانى متوجـه   آمن باز به اميد تماشاى 

ويختـه و  آمقتل گرديد ديدم كه يك تعـداد زيـاد مقتـولين در دار     ةوقتيكه چشمم متوجه صحن. نديدم

. مـده بـود  آنها بقسم فجيع از دهـن هـاى شـان بيـرون بر    آچشمان شان از حدقه ها بيرون و زبان هاى 

بـين جـوى خـون     لـود عبـدالخالق كـه در   آن اجسام مرا تكان داد در مقابل چشمم جسم خـون  آديدن 

نشستم و خاموش ماندم، عاقبت از جاى برخاسـته بـا يـك تعـداد      ةافتاده بود توجه مرا جلب كرد، لحظ

سرنشـينان   280  - 289ص .))  (مديم و باز به اين محوطه غـم  والگـم  داخـل شـدم     آمحاف جانب زندان 

  )كشتى مرگ
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نستان محمد ولـى خـان كـه    ن مرد متدين، پاك طنيت و كاردان مهم افغاآرامگاه آمرقد و 

در همين جائيكه گور ايـن بـزرگ مـرد    . بچكان كابل قرار داردآيتى بود در قول آدر سياست 

  .قرار دارد يك تعداد مقربين و مرحومه خانمش نيز دفن مى باشند 

  .ميالدى ميباشد  1933محمد وليخان بروز شانزدهم ماه سپتامبر  ةشهادت ش ةتاريخ واقع

  :ليخان شخصيت محمد و -9

كسانيكه محمد وليخان را مى شناختند متفق القول شهادت ميدهند كه وى مرد مؤدب و بـا  

حياء بود، از اخالق حميده و حسنه برخوردار بود و ارتباطات او با زير دستان و امرا و بزرگـان  

شخصيت چند بعدى او بودند او كه جـوهر اخـالق و كـان     ةهمه حسنه و انسانى بود همه فريفت

  .فاق بود آ  ةگاهى و معلومات فراوان بود در تواضع و بردبارى شهرآب و صاحب اد

شـاهان اسـت در    ةدر صداقت و راستكارى بحدى بود كه امير امان اهللا خان طوريكه خاصـ 

خصوص اخذ مقام به كسى حتى به برادر و اوالد خود كمتر اعتماد ميكنند ولى محمد ولى خـان  

خــود ســاخت و او نيــز ايــن امانــت بــزرگ را در نهايــت  ةســلطنرا بــا همــه اختيــارات وكيــل ال

  .راستكارى و موفقيت انجام داد 

بود، شخص نظيف و با سليقه بود لباسهاى را كه او مى پوشـيد   ةمحمد وليخان چون شهزاد

  .ظاهرى او افزوده مى شد  ةبه زيبائى اندام و چهر

ى بـود در نشـرات   متـين و كلمـاتش پـر معنـ    : گفتارش طوريكه غبـار مـى نويسـد    

معرفى كرده اند و معلوم است كه از سوابق او  ةامريكاييها محمد وليخان را بنام شهزاد

  . گاهى داشتندآ

. ن كريم بودآخانم شاه صاحب فرموده است كه وى در هر حال مصروف ذكر و تالوت قر

كـه  خـانمش ميگفـت كـه قبـل از اين    . ن مجيد را حف كـرده بـود  آمى گويند كه در محبس قر

بـه  . ن ميخواند و قبل از اينكه صبح بوظيفه ميرفـت وظيفـات را انجـام ميـداد    آبخواب برود قر

بعضى اشخاصيكه با شاه صاحب قرابـت داشـتند   . علماى دين و روحانيون سخت ارادت داشت

از جمله روزى در محبس برويش باز شد . ميگفتند كه وى صاحبدل و حتى صاحب كرامات بود

  .اهر زاده اش فرار كردند ولى نه او و نه خو
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زمانيكه محمد وليخان بحي سفير سيار به اروپا رفت، مهماندارانش اخـالق او را مشـاهده   

  .را نسبت دادند )) مقدس(( ةكرده برايش كلم

محمد وليخان شخصيت علمى و سياسى بود، نه تنها در مسايل دينى و عرفانى عالقه داشت 

نهـا تكلـم   آكامل داشـت و بـا   چندين زبان خارجى تسلط بلكه در ساحات مختلف مطالعه و به 

  .ميكرد

محمـد  : ((محمـد وليخـان مـى گويـد      ةدر كتاب كرسى نشينان كابـل، سـفير ايـران دربـار    

. وليخان شخصاً بسيار خليق و متواضع و متين و موقر و تا حدى طرف محبت و ميل عامه اسـت 

ل انديش تر است، نسـبت بـه   Ĥشناس و م در امور سياسى از تمام رجال افغانستان اعلم و موقع

سياسـت   ةافغانستان اگر چه به هيچ يك خود را نزديك نمى سازد، ولـى بواسـط   ةدول همساي

  .امان اهللا خان به دوستى روسها نزديكتر است 

اعليحضرت امان اهللا خان در حدود وظايف خودش با جلب مـامورين تـرك و    ةبر طبق روي

تمول و . يه كمك كرده و سياست پادشاه را تائيد و تعقيب مينمايداعزام متعلمين افغان به ترك

در مذهب تسـنن، تعصـب فـوق العـاده ابـراز      . به رشوه گيرى معروف نيست. .... ثروتى ندارد

نكرده و نسبت به جماعت شيعه عناد و خصومتى نشان نميدهد، زبان تركـى را ميدانـد روسـى    

ت با محمـد نـادر خـان پـارتى مخصـوص دارد و      رقاب ةهم حرف ميزند محمد وليخان به واسط

خيلى مراقب است كه حتى المقدور محمد نادر خـان را از افغانسـتان دور كـرده و اگـر ميسـر      

و پـارتى محمـد نـادر خـان     ) اين فقط شنيدگى فـرخ ميباشـد  (نشود اقالً از كار خارج نگهدارد، 

است مؤفق شـده زمـام را بـه     تيه اگر كمكى به اينها برسد ممكنآعجالتاً ضعيف است ولى در 

  ) .مد و با كمك انگليس پادشاه شدآاين پيشگوئى راست بر(دست بگيرند 

محمد وليخان روحاً با تمدن جديد موافق و مخالف نفوذ روحانيون است، داراى نشان المـر  

اعلى و نشان دويم تاج افغان است، در موقع مسـافرت شـاه كمـا فـى السـابق بـه نيابـت        ) لمر(

.)) منصوب و كفالت وزارت خارجه را نيـز شخصـاً عهـده دار شـد    )  وكيل اعليحضرت(سلطنت 

  )....كرسى نشينان  116و  115ص (

سـياى  آمحمد وليخان چون در ماوراء النهر حيات بسر برده و طرفدار سرسخت مسلمانان 

م نرو بـا پادشـاه بخـارا هنگـا    آمركزى بود و نميخواست روسها بر خاك اسالم تعرض نمايد از 
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سفرش صحبت هاى خصوصى را انجام داد، در مذاكرات علنى سياسى محمد وليخان براى شاه 

  :وريم آبخارا كه از زبان شخص شاه مى باشد گفتار رسمى او را مى 

شاه محمد ولى خان به اعليحضرت امير سيد عالم خان پادشاه بخـارا از زبـان خـود     ةمشور

  :شاه بخارا 

رال محمد ولى خان، وزير مختار گرديده، به دولـت مقـدس   از طرف دولت افغانستان جن((

مده، ذات شاهانه ام را مالقات نمودنى شده، از طرف اعليحضرت اميـر افغـان   آبخاراى شريف 

  .ورده به اين بنده عاجز تسليم نموده همراه وزير مختار مالقات نمودم آبسيار  ةتحف

عـين  : ن گفـتم  آنموده به جواب  در اثناى مصاحبت از اين بنده عاجز مقصد شخصى سوال

زيرا كه همين فرصت، نهايت . غاز حرب نماييمآمشوره همين خواهد بود كه همراى بلشويك 

از بسـكه ايـن   . داللت در ضعف دشمن ديده مى شود وقت را غنيمت دانستن الزم البدى است

ن چنـين  وزير مختار موصوف شخص دور بين و هوا خواه دولت افغانستان مى باشـد، بـراى مـ   

شما همراه دولت افغانستان يكى هر دو برادر هستيد يكى شما الحال در مقابلـه  : پاسخ داد كه 

غاز حرب نموده، شما هم از ايـن طـرف بـا دولـت بلشـويك همـين       آدولت برتانيه كمر بسته، 

شما هر دو برادر خدام ملت، سبب خرابى دو دولت بـه     ةرفتار نمائيد، مبادا خدا ناكرده بواسط

عالگم اسالم ظاهر گردد و تعجيل به كار نبريد تا كه ديده شود كه كار بـرادران تـان بـه كجـا     

  .ن به صالح و مشورت همديگر كار نمائيد بهتر خواهد بودآبعد از . انجام خواهد يافت 

چون كه گفتار اين وزير اعظم عين صواب بود خيريت خود به همين دانستم و ايـن امـر را   

خود دانستم محمد ولى خـان از طـرف دولـت     ةاشته، چند وقت صبر را پيشتسلى خاطر خود د

تاريخ حزن الملل بخارا، خاطرات امير بخـارا بـه كوشـش    .)) (بخارا به طرف دولت روس مراجعت نمود

  ).دكتور محمد اكبر عشيق كابلى صفحات شش و هفت

نـادر   ةه مفسـدين دور گفتار محمد وليخان را از زبان پادشاه بخارا خوانديم، دريغ و درد ك

ن وقت چـه  آهمه نتايج مالقات هاى محمد وليخان را با زعماى بزرگ ممالك  شاهو ظاهر  شاه

حيـات سياسـى محمـد     ةدر وقـت تحقيـق دربـار   . سيا ضايع كردنـد آدر اروپا و چه در شرق و 

رشـيف هـاى افغانسـتان نيـافتيم،     آوليخان هيچ اثرى، هيچ قراردادى، هـيچ تبصـره يـى را در    

اين مرد بزرگ افغانستان را اعدام نمود، همه كارهاى سياسى و علمى او  شاهمانطوريكه نادر ه

نجائيكـه حـق را نمـى    آرا نيز از ميان برداشت و نخواست كه ديگر نامى ازو باقى بماند، ولى از 
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ن شخص بزرگ و صاحبدل وطن كتابى را به نامش با نيكـويى  آ ةتوان پنهان كرد، اينك دربار

من با هر كسيكه در تماس شدم، هر ورقى را كه پيدا كردم بجـز از  . خواهى مى نويسم و خير 

تـا كنـون يادداشـتهاى فـيض     ! نيكويى هاى وى نيافتم، خدايش بيامرزد و جايش خلدبرين باد

ن يادداشـتها بزبـان   آمحمد كاتب بدست اين نگارنده نرسيده است و تـا جائيكـه معلـوم شـد     

ن اوراق چـاپ ناشـده روسـها    آان دروازى تحرير يافتـه اسـت و از   فارسى بر عليه محمد وليخ

ن بزبـان انگليسـى ترجمـه    آروسـى   ةكتاب ساختند و به روسى ترجمه نمودند و از روى نسـخ 

كاروان همـه را رد و نـا    ةم در جريد 1996كردند، خوشبختانه سيد قاسم خان رشتيا در سال 

  .بجا ثابت ساخت 

  :مير حبيب اهللا خان كلكانى پيوند محمد وليخان با ا -10

در سطور گذشته در خصوص پيوند محمـد ولـى خـان بـا حبيـب اهللا خـان كلكـانى مكـرراً         

صحبت گرديد، اما درين بح چگونگى همكارى محمد ولى خـان و حبيـب اهللا كلكـانى را بـه     

  يا محمد ولى خان با او درين خصوص همكارى كرده است يا خير ؟آبررسى ميگيريم كه 

از همه بايد گفت كـه اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان پادشـاه منـور و ترقـى خـواه           اولتر

افغانستان بود و اگر درين نوشته در ارتباط به حركات و اغتشاش اميـر حبيـب اهللا كلكـانى در    

نرا بر عليه امير امـان اهللا خـان انگاشـت زيـرا ميـان ايـن دو       آاين بح اشاراتى مى شود نبايد 

  .تفاوت زياد است 

انقالب و كودتا و شورش از زمانه هاى بسـيار دور مـروج بـوده و در جريـان ايـن انقالبهـا       

كودتاها و شورشها به اساس مقولـه، سياسـى كـه ميگوينـد سياسـت پـدر و مـادر نـدارد بسـى          

پسران، پدران را بسى برادران، برادران را و بسى اقارب، اقارب را بخاطر اخذ موقف يا كشـته  

خـود را بـه    ةامير عبدالرحمن صدها عضو خانواد. د گذاشته و در زندانها مرده انداند و يا در بن

ممالك خارجه تبعيد و عـم خـود را در جبـل السـراج بقتـل رسـانيد، اميـر امـان اهللا خـان عـم           

صاحبدل و فرهنگى خود سردار نصر اهللا خان را در زندان از ميـان بـرد و اگـر درينبـاره مثـال      

حس جاه طلبى و مقام خواهى يكـى از غرايـزه انسـانى    . كاغذ مى شود  بزنيم مثنوى هفتاد من

نكـه از سـواد عـالى    آاست امير حبيب اهللا خان كلكـانى هـم يـك مـرد و فـرد عـادى نبـود بـا         

بر او ارزانى داشته بود كه مـدتى را   )ج(برخوردار نبود افكارى از خود داشت و قوتى را خداوند

  .امان اهللا خان در تخت سلطنتى افغانستان نشست  و جنگ علنى با امير ةاز طريق غلب
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افكـار عامـه مـردم در روحيـه     . امير حبيب اهللا خان كلكانى ميخواست به پادشـاهى برسـد   

نكه امير امان اهللا خان خود را پادشـاه اعـالن كنـد بگفتـه     آپادشاه اثرات مستقيم دارد پيش از 

صــدها عضــو خانــدان او از وى گــاهى داشــت، آقتــل پــدرش  ةبســيارى از مؤرخــان از دسيســ

  .رويگردان شدند و بر عليه او قرار گرفتند 

امير امان اهللا خان پادشاه جوان و خون گرم بود در بازگشت از اروپـا بـه وطـن قـوانينى را     

نوقـت نبودنـد، چونكـه    آن در آپـذيرفتن   ةمـاد آافغانسـتان   ةمرعى االجرا قرار داد كه جامعـ 

ى و بسته نگر بود اكثريت مردم افغانستان از سواد بهـره يـى   افغانستان يك جامعه سنت ةجامع

سانى كسى نميتوانست روز جمعـه را كـه از روز هـاى رخصـتى و مبـارك      آكافى نداشتند، و به 

ن روز يكشـنبه مـردم   آاسالمى بشمار ميرود، روز كار و زحمت كشى تعيين كنـد و در عـوض   

  .نصارا را روز رخصتى اعالن بدارد 

ن از يك هـزار و چهـار صـد سـال     آنسوان مطابق احكام قر ةر طبقفرضيت حجاب ب

ن هـم از روى فرمـان   آباينطرف دوام داشته و چطور مى توانست در يك وقت كوتاه و 

عملى گردد و از جانب ديگر ملكه ثريا قرار گفته كتاب فرار از حرم كـه خـود را الغـر    

در بازگشـت از اروپـا بـدون     مـده بـود ولـى   آاندام ساخته بود با پـرده از افغانسـتان بر  

 ةيد اين اعمال و ديگر كارهاى امير امان اهللا خان در حقيقت تيشه بر ريشـ آحجاب مى 

وى ميزد و پايه هاى سلطنتش را يكى بعد ديگر سسـت ميكنـد اگـر عكـس العملهـاى      

نروز در نظر بگيريم مى بينـيم كـه مـردم دريـن     آافغانستان را در مورد مسايل  ةجامع

  .ن نفرت داشتند آا از شاه و اصالحات باره چقدره

حضرات و پيران در افغانستان از سابق نقش عمـده را در عـزل و يـا نصـب شـاهان      

ن در عهـد كمونسـتان در افغانسـتان    آداشته اند در وقـت اميـر عبـدالرحمن و بعـد از     

روحانيون وطن نه تنها نقش نداشتند در وقت كمونستان تعداد زياد شان شهيد سـاخته  

د در وقت پادشاهى امير حبيب اهللا كلكانى و قبل از پادشاهى او حضـرات مجـددى   شدن

نقش مهمى را در پادشاه سازى و امير تراشى اجرا نمودند و تا جائيكه كمر و دسـتار او  
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را با دست خود بستند و دعاى خير برايش نثار فرمودند و اين گفته ها در كتـاب شـاه   

قـش روحـانيون خاصـتاً مجـدديها در قسـمت      ن. غا مجددى بخوبى شـرح شـده اسـت   آ

  . پادشاهى و كاميابى امير حبيب اهللا خان كلكانى بسيار موثر بوده است 

نكه خانواده اعليحضرت امير امان اهللا از چهار نسـل بـاينطرف در افغانسـتان حكومـت     آبا 

خـود   كردند ولى  وى از تجارب پدران خود چندان استفاده نكرد در كارهاى تجـدد  پسـندى    

اجرا قـرار   ةنچه را كه در غرب ديده بزودى همه را در منصآعجوالنه عمل كرد او  ميخواست 

  .ن زودى از امكان دور بودآبدهد و اين كار به 

شاه شجاع سدوزايى تا سال  ةنان از دورآدر قسمت ديگرى نفوذ انگليسها بايد بگوئيم كه 

اهللا خان حكـم ميراندنـد تـا هنـوز در كابـل       در افغانستان از طريق نياكان امير امان) م1919(

وابسته گان و طرفداران زياد داشتند و طبعاً براى تخريـب شـاه و ضـعيف سـاختن پايـه هـاى       

ن وقـت  آسلطنتش نقش عمده داشتند چونكه امير امان اهللا بزور مردمش انگليسـها را كـه در   

فتاب غروب نمى كـرد از  آ جهانى بشمار ميرفتند و در امپراطوريش به اصطالح ةبزرگترين قو

  .ورده بود آزادى و استقالل كشور و مردمش را بدست آافغانستان بيرون رانده و 

نكه نه سال از حكومت شـاه امـان اهللا خـان نگذشـته شـده بـود هنـوز در بعضـى نقـاط          آبا 

افغانستان اغتشاشات وجود داشت مى توان اين حركات مردم را نيز دليـل ضـعف ادارى و يـا    

  .ديگر دليل سقوط امير امان اهللا خان خواند  بعباره

تا جائيكه تاريخ بياد دارد مقاومت عساكر و پاسبانان سلطنت كابل در مقابـل عسـكر اميـر    

ينـده چنـدان   آحبيب اهللا كلكانى كم بود و شايد حكومت كابل در خصوص امنيت و مشـكالت  

  .پيش بين نبوده است 

وليخان در سقوط اميـر امـان اهللا خـان و كاميـابى      بنابر عوامل فوق بايد گفت كه شاه محمد

و اگر وى ميخواست كه از طريق امير حبيـب  . امير حبيب اهللا كلكانى كدام نقشى نداشته است 

اهللا خان امير امان اهللا خان را خلع نمايد او بى گمان در وقت وكالت خود مى توانست اين عمل 

  .ن پادشاه و از همه قدرت او برخوردار بودرا موفقانه انجام دهد زيرا وكيل مطلق العنا

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٨

بعد از سقوط امير حبيب اهللا كلكانى، محمد وليخان را مـتهم بـه همكـارى     شاهو اينكه نادر 

در جلـد دوم تـاريخ ميـر غـالم محمـد غبـار        . خره او را اعـدام مينمايـد  با وى مـى سـازد و بـا   

بـه پادشـاهى ميرسـد و هـر      اه خـان شافغانستان در مسير تاريخ چنين مى يابم  وقتى كه نادر 

زادى خـواهى  آنانيكه در جنگ هـاى  آنكس كه با انگليس دشمن بود او را معدوم مى ساخت آ

 ةانگليسـها بـا شـ   . بر عليه انگليسها جنگيده بودند به عوض انگليسها از ايشان انتقام ميگرفت 

ز اميـر امـان اهللا   محمد ولى خان عناد بزرگ داشتند و او را دومـين دشـمن بـزرگ خـود بعـد ا     

ميدانستند، چنانچه وقتيكه محمد وليخان در غرب به غرض معرفى اسـتقالل افغانسـتان سـفر    

دولت انگلستان نيز براى عدم رضايتش از  امان : ((نمود  انگليسها  نميخواستند  او را بپذيرند 

بعـد از    اهللا  خان   حاضر  نشـد هئيـات ديپلوماسـى افغانسـتان را برياسـت محمـد  ولـى خـان        

استقالل  افغانستان درلندن قبول كنـد  و وزيـر  خارجـه  از اسـتقبال هيئـت  افغـانى  معـذرت        

  )مجددى 296ص .)) (خواست 

مى گويند زمانيكه محمد وليخان نزد وزير خارجه انگلستان بخـاطر مالقـات تشـريف مـى     

ن انكار كرد و با او آبرد، وزير مستعمرات را با او بغرض معرفى فرستادند و محمد وليخان از 

نرفت و گفت كه اگر هر چند يك شخص عادى هـم باشـد بـا او خواهـد رفـت ولـى بـا وزيـر         

  .مستعمرات نخواهد رفت 

نكه دوست شخصى اعليحضرت امان اهللا خان بود ولى در مسايل آمحمد وليخان دروازى با 

. تماد كلى داشتنست كه شخص امير باو اعآسياسى مستقل الراى و صاحب صالحيت بود و از 

مـدن در امريكـا   آگوينـد او را بـه   . و مسايل و موضوعات سياسى را خودش حل و فصل ميكرد

حكومت امريكا اجازه نميداد ولى با سخنرانى و كـارفهمى خـويش مقامـات سياسـى امريكـا را      

  .م ورده ايآقانع ساخت و خود را به امريكا رسانيد و درين كتاب سندى را از سفر او به امريكا 

بـود وبعـد از كاميـابى تصـميم      شـاه ور شديم يكى از رقباى محمد وليخان نادر آپيشتر ياد 

قطعى داشت كه وى را بقتل برساند بناء سعىكرد كه اورا محكوم به طرفدارى از اميـر حبيـب   

اهللا كلكانى و بر ضد امير امان اهللا از طريـق تشـكيل ديـوان عـالى بسـازد و چنانچـه در سـطور        

  .ن گذشت آح پيشتر شر

يك تعداد مردم جبون و ترسو و ابن الوقت كه با حبيب اهللا كلكانى همكار بودنـد همينكـه   
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بر ضد محمـد وليخـان ميباشـد، سـعى كردنـد بـراى نجـات و برائـت خـود           خانفهميدند نادر

موضـوع را از  ايـن   خـان را متوجه محمد وليخـان سـاخته بـر او تهمـت بزننـد و نـادر        خاننادر

  .مى برد رزوآخداوند 

و يا بخاطر تـرس از كيفـر يـك     شاهبناء يا به تشويق غير مستقيم و سرى گماشتگان نادر 

كسانيكه با امير حبيب اهللا كلكانى همكارى و ارتباط داشتند عريضه يى را بـر ضـد محمـد     ةعد

رسـانيدند و دريـن بـاره لطفـاً رجـوع نمائيـد بـه كتـاب          خـان وليخان ترتيـب و بحضـور نـادر    

نزمـان  آتاليف مير غالم محمد غبار كه خود از شاهدان عينى در )) تان در مسير تاريخافغانس((

حبيـب اهللا خـان كلكـانى انجـام     اميربود خيلى دلچسپ است كه كسانيكه كارهاى را، كه بـراى  

  :فضل غنى مجددى مى نويسد . نرا به محمد ولى خان تهمت بستند آداده بودند 

مجلس ورزا براى حبيب اهللا خان ميرسد و چنانچـه احمـد   از عجايب زمان تمام مناقشات ((

ن آعليخان ميگويد حبيب اهللا برايش احوال داد كه مجلس وزرا نص اتفاقيه امضـا شـده در قـر   

.)). احمد على خان، محمد وليخان را متهم در موضـوع مـى سـازد   ) و حاال. (كريم را قبول نكرد

  :يم كه هم چنان در كتاب مذكور ميخوان) .مجددى 271ص (

همين احمـد علـى خـان كـه محمـد وليخـان را مـتهم كـرده اسـت مجـددى و او از كتـاب            

))Poullad Leon. B (( ورد كه آمى)) :ن آمجلس وزراء بـه قـر   ةامان اهللا خان نظر به مشور

امضاء نكرده براى احمد على خان هدايت داد كه از طرف خود امضاء كند، پادشاه براى وزيـر  

خان امر كرد كه چون حبيب اهللا خان براى حكومت تسليم شده و حاضر بـه  حربيه عبدالعزيز 

خدمت عسكرى گرديده برايش صد ميل تفنگ و ذخيره توسط احمـد عليخـان بفرسـتد، هـم     

چنان پادشاه به وزير ماليه امر كرد كه سه هزار روپيه براى حبيب اهللا و سه هـزار بـراى سـيد    

، .))كوهدامن بدهـد  ةد حبيب اهللا بقسم معاش از بودجحسين و سى روپيه براى هر فرد از افرا

  ).مجددى 272ص (

امير امان اهللا موضوع را عملى  ةدرينجا ديده مى شود كه احمد على خان مطابق امري

ميخواهـد   شـاه خـان  و با امير حبيب اهللا كلكانى ارتباط قايم مينمايد، ولى زمانيكه نـادر  

حبيـب اهللا كلكـانى محكـوم بسـازد، احمـد      اميرا محمد ولى خان را بنابر داشتن ارتباط ب

على خان بخاطر كتمان ارتباط خويش بصورت علنى چه بداخل محكمه و چه در خـارج  
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محكمه بر عليه محمد وليخان شهادت دروغين ميدهد و تـا بدرجـه يـى كـه گفتـه شـد       

همـه  در حاليكـه  . ردآرا از زبـان مـى بـر   )) واهللا خائن استى و باهللا خـائن هسـتى  (( ةكلم

ميدانند خاصتاً مير غالم محمد غبار كه احمد على خان خودش خـائن بـود و البتـه ايـن     

كـه پـر از كينـه و     شاه خاننصورت خود را از دام نادر آروانى ميباشد كه در  ةيك قضي

عناد بر عليه محمد ولى خان بود نجات بدهد و همانطور هم شد و خود را ازيـن طريـق   

  .برائت داد 

ن علـل  آيى بعضى علل سقوط امان اهللا خان را ذكر كرديم حاال خالصه در سطور باال

  .را طور مرتب بعرض ميرسانيم 

نرا كه خدا خواسته باشـد پادشـاه و اگـر    آاست   )ج(اولتر از همه كارها متعلق به خداوند) 1

وقتيكـه  : نخواسته باشد رعيت مى سازد، استاد خليلى در كتاب عيارى از خراسـان مـى گويـد    

هسته پيش رفـت و مهـر   آخادم دين متين ((مى افتد  شاه خانر حبيب اهللا خان بدست نادر امي

. ويخته بود روبروى محمد نـادر خـان بـر ميـز نهـاد     آپادشاهى را كه با زنجير نقره از گردنش 

خدايا : غاز كرد آنگاه مانند پادشاهى كه برعاياى فرمان برش خطابه ايراد كند چنين بسخن آ

همه خطراتيكه از چهار جهت افغانستان را تهديد ميكرد من باغبـان زاده بيسـواد   گواه باش با 

تـو چنـين رفتـه     ةنرا سالمت و بدون كم وكاست باين محمد نادر خان تسليم ميكنم البته ارادآ

زينهار از اين وزيرانيكه دور تو حلقـه بسـته بلـى،    : سپس خطاب به محمد نادر خان گفت . بود

.)) كن امان اهللا خان را فريب دادند، مرا فريفتند ترا نيز فريب خواهنـد داد بلى ميگويند احتراز

  )عيارى از خراسان 166ص (

، مالها، مولويها و علماى دين از مقـررات حكـومتى كـه هـيچ     يأس و نا اميدى روحانيون) 2

  .يك از مقررات او را نمى پسنديدند 

ن ميخواستند امير امان اهللا خان را فضل غنى مجددى ميگويد كه طرفداران نصر اهللا خا) 3 

بقتل برسانند ولى بـه اثـر خيانـت دوتـن اعضـاى گـروه موضـوع افشـاء شـد و گـروه زيـادى            

  .بطرفدارى از نصراهللا خان باقى ماندند 

على احمد خان و دسته غـالم   ةفضل غنى مجددى دو دسته ديگر را بنامهاى دست) 4

  .سبب سقوط امير امان اهللا خان شدندنها نيز آنبى خان چرخى معرفى مينمايد كه 
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محمد ولى خان نيز به سقوط امير امـان اهللا خـان    ةمجددى عالوه ميدارد كه دست) 5

  .دخالت داشت، اما اين بكلى نادرست و بى اساس است

اغتشاش مردمان شينوار يكى از عمده ترين اسباب سقوط پادشاهى امير امان اهللا خـان  ) 6

  .مى تواند باشد 

ورده شد هم نقش عمـده را در  آن در صفحات پيش آشاش مردم پكتيا كه گزارش اغت) 7

  .سقوط امير امان اهللا بازى نموده است 

مامورين ملكى و عسكرى افغانستان بعد از اصدار قانون نو دولت در مقابـل اميـر امـان    ) 8

ده بـود كـه   اهللا خان عقده گرفته بودند، يكى از كارتونيست هاى كابل دهقـانى را رسـامى نمـو   

. مده و بر بـوت هـايش ميرسـيد   آن از پطلون برآن كوتاهى ميكرد و پاچه هاى تنبان آپطلون 

نست آمملكت غوغا و شور برپا كرده بود و از  ةتجدد پسندى امير امان اهللا خان در هم ةهمهم

 افغانستان برابر مـى شـود و حبيـب اهللا    ةزادآزادى طلب و آسقوط امير با احساس و  ةكه زمين

نكه شخص بيسواد بود، اما عيار و هوشيار، بسر كردگى مردم عوام و خواص و آخان كلكانى با 

سـانى پايـه هـاى سـلطنت     آخره بـه  روحانيون در مقابل امير افغانستان انقالب برپا ميكند وبا

قـدرت    ةافغانستان را كه از چندين  نسل باينطرف دوام داشت سست مى كند و خود براريكـ 

  .مى نشيند 

ورده انـد  و در كتـب زيـاد داليـل     آعلل سقوط امير امان اهللا گرچه داليل زيادى را  ةدربار

عمده را تذكار داده اند ولى تعداد ديگرى هم بر عليه محمد ولى خان نوشته هـاى بسـيارى را   

 ةاز جمله فضل غنى مجددى نيز عالقمند است تا محمـد ولـى خـان را در جملـ    . انجام داده اند 

شكست امير امان اهللا خان بشـمارد، و جنـگ مـال عبـداهللا لنـگ پكتيـا يـى را طـورى          مسؤولين

وانمود مى سازد كه بايد محمد ولى خان شكست خورده و جناب حضرت صاحب نورالمشـايخ  

نكه انكارى وجود ندارد كه حضرت صاحب در پكتيـا در  آموضوع را بفيصله رسانيده باشند، با 

  .قش داشته اند همان اغتشاش و خاموش ساختن ن

  :غبار مى نويسد 

از ديگر طرف محمد وليخـان وزيـر حربيـه كـه از     . كه محمد وليخان كامياب بر ميگردد((
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منطقـه بـين گرديـز و     ةگرديز، ارگـون و كتـواز و خوسـت و جـدران را مراقبـت ميكـرد، ادار      

حمـد خـان   بين ميرزكـه و خوسـت را بـه علـى ا     ةمنطق ةميرزكه را بسردار شاه ولى خان و ادار

رئيس تنظيمه مشرقى داد و خود شورشيان زرمـت را مغلـوب و چهـل نفـر گروگـان گرفـت،       

ص .)) (وردآهمچنين كتواز را تأمين كرد و پسـران عبـدالكريم خـان تحصـيلدار را بگروگـان      

  ).جلد اول، افغانستان در مسير تاريخ، غبار 810

قـواى دولتـى در مقابـل    : ((ورد آليكن فضل غنى مجددى موضـوع را بشـكل ديگـرى مـى     

هجوم انقالبيون مقاومت كرده نتوانسته با تمام اسلحه و مهمات نظـامى بـه مـال عبـداهللا تسـليم      

قواى جديدى به قيادت وزير حربيه محمد وليخان ارسال نمود ليكن محمـد وليخـان   .... شدند 

دولتـى   هيئـات : ((مجـددى عـالوه ميـدارد    ) . مجـددى  238ص .)) (نتوانست بـه گرديـز برسـد    

برياست حضرت شمس المشايخ و عضويت حضرت نورالمشايخ، وزير عدليـه قاضـى القضـات    

ص .)) (تشكيل و جهت مذاكره به جنـوبى فرسـتاد  ... مال عبدالرحمن خان پغمانى، معين داخله 

  )مجددى 239

بهر صورت از فحواى گفتار فضل غنـى مجـددى چنـين پيداسـت كـه موضـوع را حضـرت        

ا خاموش كرده و از جانـب ديگـر از گفتـار فضـل غنـى مجـددى چنـين        صاحب بزرگ در پكتي

: فهميده ميشود كه يك تعداد حضرت صاحبان با محمد ولـى خـان مخالفـت داشـتند چنانچـه      

كه با محمد ولى خان مالقات نمودم و از وى خواستم تـا  : ((حضرت صاحب شوربازار ميفرمايد 

خل كابل مى شود ملكه بـا لبـاس حجـاب اسـالمى     براى امان اهللا خان اطالع بدهد كه وقتيكه دا

پادشاه را قسميكه از كابل خارج شـده بودنـد    ةباشد و خود پادشاه با لباس افغانى تا مردم ملك

همانطور در وقت عـودت ببيننـد، لـيكن محمـد وليخـان از ارسـال اخبـار بـه پادشـاه معـذرت           

  ).، مجددى و او از زبان مجددى بزرگ248ص .)) (خواست

ل تا جايى كه يافته ايم مؤمن تر و امين تر و مسلمان تر از محمد ولى خـان بـه اميـر    بهرحا

حضـرت صـاحب را بجـا     ةامان اهللا خان كمتر كسى را سراغ داريم و بر او مشكل بود كه امريـ 

يـك موضـوع مجهـول     ةگاهى نداشت و دربارآورد و هنوز محمد وليخان از وضع لباس ملكه آ

كيل پادشاه به پادشاه پيشنهاد هوايى و يا ميان خـالى را كـه يقـين    چطور مى توانست منحي و

نرا نميرساند كه محمد وليخان بـر عليـه پادشـاه ايـن كـار را      آنداشت بدهد و اين قطعاً مفهوم 
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كرده باشد و اگر موضوع درست هم باشد محمد وليخان از روى احترام بيك پادشـاه مملكـت   

صاحب هم مى توانست بـه امـان اهللا خـان موضـوع را      ن انكار ورزيده است و خود حضرتآاز 

  . اطالع بدهد

صـورت مـى    شـاه بهر صورت موضوع محاكمه محمد وليخان كامالً روى عقده شخصى نادر 

خود را شـكل قـانونى و مردمـى بدهـد      ةى ميخواهد كه محاكمببا شاهدان كذا شاهگيرد و نادر

هميده مى باشند، بزودى اصـل مسـئله را بـا    نجائيكه مردم افغانستان مردم هوشيار و فآولى از 

درين راه از كار ساختگى خود رنج مـى   شاهن درك مى كنند و از بسكه نادر آهمه كيف و كم 

ورد و مردم را به بهانـه هـاى ديگـر    آبرد بگفته غبار ديگر قطعاً محاكمات علنى را بوجود نمى 

و همراهان او را  شهيد ميكنـد و   بدون محكمه بقتل ميرساند، چنانچه كه غالم نبى خان چرخى

 ةعبدالرحمن  خان لودين را كه از قهرمانـان بـزرگ علـم و ادب و نيـز سياسـت بـود بـه بهانـ        

  .دعوت بعد از نان چاشت، به شهادت ميرساند 

محمد وليخان داليل زياد گفته شده است و خواننده مى تواند بخوبى  ةدر قسمت رد محاكم

ن خـادم بـزرگ   آسان دربار بكدام اندازه در حق محمد وليخان درك كند كه متملقين و چاپلو

اول استقالل افغانستان در جهان خيانت بـزرگ كردنـد، هـم چنـان      ةافغانستان و معرفى كنند

مديم محمد وليخـان را در حضـور عامـه بـه هشـت سـال حـبس        آطوريكه گفته  شاهخود نادر 

ديرينه را بايد مى كشيد او  ةكين شاهنادر  فرمان ميدهد و طبعاً دانسته مى شود كه روان ناقرار

  .را نگذاشت تا ختم ايام محبس انتظار بماند و بزودى او را اعدام نمود 

عيـارى از  ((محبوبيت و قهرمانيهاى امير حبيب اهللا كلكانى زياد نوشـته انـد، كتـاب     ةدربار

عـالى درى امروزيسـت   نثر  ةنكه اصالً يك كتاب ادبى و نمونآنوشته استاد خليلى با )) خراسان

 ةبه امير حبيب اهللا خان مقام و منزلت خوبى قائل شده و او را مانند يعقوب لي صـفار و حمـز  

سيستانى و ابو مسلم خراسانى در عيارى مقام و منزلتى مى نهد البته كه همه گفته هـاى اسـتاد   

ى در حكـومتش  خليلى در شان امير حبيب اهللا صادقانه است و وى امير را بچشم ديـده و مـدت  

  .كار كرده است 
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اميـر حبيـب اهللا خـادم ديـن رسـول      ((غا مجددى هم كتابى بنام آيكى از حضرات بنام شاه 

ن از زبان بزرگان خويش معلومات و حقايقى زيادى را درج آتأليف نموده است و در )) )ص(اهللا

 و ناكـامى اميـر   ساخته و نشان داده است كه در كاميابى امير حبيب اهللا خـادم ديـن رسـول اهللا   

  :مثالً . امان اهللا خان حضرت صاحبان چقدر نقش عمده ولى و منفى را بازى كرده اند 

بزرگ جان مجددى طبق وعده بعد از نماز شام عازم ده كوه گرديد، قرص، قرص مرمى ((

ساعت به ساعت بلندتر مى شد، جنـگ دو سـاعت طـول كشـيد، صـاحب زاده شـيرجان خـان        

بعد از نصف شب  3ساعت . يخواجه از موضوع خبر و خود را تسليم نمودچاريكارى حاكم سرا

خبر فتح ولسوالى توسط افراد حبيب اهللا به سمع بزرگ جان مجددى كه در منزل ملك رسـتم  

خان ده كوهى بود رسيد، فردا روز جمعه بعد از نماز صبح به هدايت بزرگ جـان مـردم همـه    

حكومتى  ةحاليكه غرق خوشى بودند تكبير گويان روان دهل و نقاره را برداشته هزاران نفر در

ن و مخدوم احمد مجددى با مـردم ده  آسيد احمد جان هم با مردم بابه قچقار و نواحى . شدند

مـردم سـراى   . ... ن در قسمت زيارت بابه قچقار ولى منتظر ورود مردم بودندآسقى و اطراف 

، اميـر حبيـب اهللا   45و  44ص ....)) (مجـددى   خواجه، كارنده، ده مير تحت سرپرستى عبداهللا جان

خادم دين رسول اهللا
  ) .)ص(

غا مجددى حقايقى را يعنى كه حضرت صاحبان با اميـر حبيـب  اهللا همكـارى    آدرينجا شاه 

در همين وقت يكـى از  : ((... غا عالوه ميداردآكرده اند واضح مى سازد و حضرت صاحب شاه 

مس الحق مجددى همراه با مولوى محمد رفيق جمـال  روحانيون بزرگ كوهستان موسوم به ش

غه و مولوى محمد يونس با چند نفر علماى ديگر كه در پغمان بودند از طريق كاريز ميـر بـا   آ

درين هنگام حضرت شمس الحق مجددى . مبارزين يكجا گرديده و از موضوعات مطلع شدند

ر تعيين نموده ايد، زيرا اگر مـا  يا كسى را به صفت خليفه يا اميآبسوى بزرگ جان صدا زد كه 

سركرده نداشته باشيم طبق شريعت مجاهد نه بلكه به صفت ياغى بشمار ميرويم، بزرگ جان 

مـردم كـه از شـهامتهاى حبيـب اهللا و همكـارى      . مجددى موضوع را به راى عامه محول ساخت

وردنـد  آستند صدا بر هاى او با ستمديده گان شنيده بودند و قيام را هم از اثر تكاليف او ميدان

علما كه مى بايـد طبـق راى عامـه رفتـار     . است) امير حبيب اهللا كلكانى(كه امير و پادشاه ما الال 

نگاه جناب شمس الحق مجددى از جا برخاسـته طبـق   آكنند به اين خواهش مردم لبيك گفته 

  .بريك گفتند رسوم مسلمانان منطقه كمر حبيب اهللا را با دستمالى بسته و قيادت را به او ت
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نماز جمعه بنام امير حبيب اهللا خان قرائـت گرديـده بعـداً نمـاز جمعـه       ةاينجاست كه خطب

، اميـر حبيـب اهللا   66 – 45ص .)) (غه كوهستان به پايان رسـيد آتحت امامت مولوى صاحب جمال 

خادم دين رسول اهللا 
  ).)ص(

مير حبيب اهللا كلكـانى  از اين موضوع فهميده مى شود كه حضرت صاحبان در هر گوشه با ا

مدن حضرت صاحب شمس الحق مجددى كامالً موضوع را عيـان  آهمكارى ميكردند و چنانچه 

و از . مى سازد كه حضرات و هركدام چقدر در تجدد پسندى امير امان اهللا خان بدبين بوده اند

ر نست كه حضرت صاحب شمس الحق مجددى كامالً امير حبيب اهللا را منحيـ خليفـه و اميـ   آ

) )ص(خـادم ديـن رسـول اهللا    (غـا مجـددى   آافغانستان مى شمارد و لقـب او را هـم بگفتـه شـاه     

ورد كـه چـون حبيـب اهللا در راه اسـالم     آدر همين جا شمس الحق مجددى صدا بر: ((ميگذارد 

.)) خوانـده شـود   ) )ص(امير حبيب اهللا خادم دين رسول اهللا (همت بسته فلهذا مى بايد به صفت 

  ).....حبيب اهللا خادم  ، امير46ص (

بعد از ختم مراسم كمر بستن و لقب دادن بـه اعليحضـرت اميـر حبيـب اهللا خـان كلكـانى       

شور انگيز ميدهد و عساكر را جانب اميـر   ةعسكرى باغ باال بياني ةبزرگ جان مجددى در قشل

  .حبيب اهللا مى فرستد  

ايـن اهللا  : ((چنـين ميگويـد   )) نعيارى از خراسـا ((با تائيد سخن باال استاد خليلى در كتاب 

ن سرافسـر مسـت و غافـل    آيا بصداى حق گوش مى نهيد يا منتظريد آحق است  ةوازآاكبرها 

  ) .131ص )) (تان كه از ترس گوش هايش را در لحاف پيچيده بشما حكم صادر كند؟ بكدام؟

كه صداى  پايان نيافته بود) بزرگ جان مجددى(هنوز سخن وى : ((استاد عالوه ميدارد كه 

مقدس همنوايى خود را  ةميزش اين كلمآتكبير از هر دو طرف جانب فضا را بلرزه افگند و با 

  ) .همان كتاب 131ص .)) (اعالم داشتند 

درينجا محمد وليخان اگر با امير حبيب اهللا خان همكـارى كـرده باشـد در حاليكـه نكـرده      

اوج گرفتـه و  ) خشـم خلـق  (شـود كـه   چرا برايش تهمت ببندند، از خواندن تواريخ معلوم مـى  

  .جامعه هم بر عليه پادشاه بزرگ و ترقى خواه افغانستان امير امان اهللا برخاسته اند 

بايد متذكر شد كه طرفدار نبودن شاه محمد وليخان به امير حبيب اهللا خان كلكانى را هيچ 

ان اهللا خـان ذكـر   كس در جايى ذكر ننموده، زيرا اگر طرفدارى محمد وليخـان را بـه اميـر امـ    

رزو داشت كه محمد وليخان را به نسبت دوسـتى  آنها را جزا ميداد و آ شاه خانميكردند نادر 
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غا مجددى آبا امير حبيب اهللا كلكانى متهم ساخته و محكوم قرار بدهد ولى حاال ببينيد كه شاه 

حقق مـى  از زبان اجداد خود يعنى حضرت صاحبان چطور موضوع حق بودن محمد وليخان را م

حضرت صاحب (ن قواى داخل ارگ تحت قيادت محمد وليخان بدخشانى آبه تعقيب : ((سازد 

ياور امان اهللا در رسيده اين جنگ شديد و خونين تا شـام روز جمعـه   ) ولى محمد نوشته بودند

.)) دوام داشت، شام نزديك و تاريكى حكمفرما شده بود فلهذا جنـگ مؤقتـاً خـاموش گرديـد    

  ).....بيب اهللا خادم امير ح 47ص (

از اين معلوم ميگردد كه محمد وليخان بدخشانى سخت ترين جنگ را بمقابل امير حبيـب  

درسـت باشـد كـه محمـد      شـاه خـان  و چطور مى تواند منطق نادر . اهللا كلكانى انجام داده است

ديگـر  وليخان او را در قيام ضد امان اهللا خان يارى داده است مگر اينكه ولى محمد خان كسى 

  .باشد 

عالوتاً طوريكه گفته شد يك تعداد زياد روحانيون و علماى افغانسـتان بـا اميـر حبيـب اهللا     

غا مجـددى درج مـى باشـد    آنها در كتاب شاه آيكجا شده و در قيام شركت داشتند كه اسماى 

ولى بدبختانه در روز بد كسى جرئت حق گويى را نداشته و از ترس نادر جالد همه بلى گويان 

شـگفت  : ((بيش نبودند مثليكه استاد خليلى در صـفحات ديگـر موضـوع را فـاش سـاخته انـد       

سـلطنت در پنهـان    ةاينست كه نه تنها بعضى از وزرا بلكه برخى از رجال بسيار نزديك خانواد

عيـارى   123ص .)) (ساختند و از مجارى امور بوى اطالع ميفرستادند) امير حبيب اهللا خان(با الال 

  ).ناز خراسا

اين مثال هاى باال و داليل ديگر از زبان كسانيكه در محضر تشريف داشتند همه ميرسـاند  

و اگـر  . كامالً مـردود و سـاختگى و غيـر قابـل بـاور ميباشـد       )) خائنين ملى ةمحاكم((كه كتاب 

ن همكـارى كـه روحـانيون و    آهمكارى با امير حبيب اهللا خيانـت مـى بـود و خـداى ناخواسـته      

در بزرگ جان مجددى و شمس الحق مجددى باشند بايـد محاكمـه ميگرديدنـد    حضرات عاليق

  .كه الحمدهللا نشدند 

ورد بلكـه  آمحبوبيت امير حبيب اهللا خان كلكانى نه تنهـا حضـرات مجـددى را در حركـت     

يـد و  آواز حـق و ديـن مـى    آوازه در انداختند كـه از تفنـگ وى   آ: ((بگفته استاد سخن خليلى 

امن خود را از نان مملو ميكنـد و هـر قـدر بمـردم بخـش ميكنـد همـان        مظهر كرامات است د

يك دامن كارتوس را بصدها رفيق ميدهد و هنوز دامـنش پـر مـى    . يكدامن نان تمام نمى شود

زنـان سـالخورده   . در مساجد براى فيروزى وى دعا كردنـد و او را خـادم ديـن ناميدنـد    . باشد

  ) .عيارى از خراسان 119 ص....)) (نذرها به كاميابيش ميگرفتند و 
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يا مـى  آو حاال كه داليل سست شدن پايه هاى سلطنتى شاه امان اهللا خان را بررسى كرديم 

  تواند اين گفته هاى ذيل دليلى باشد بر همكارى محمد وليخان با امير حبيب اهللا كلكانى ؟

ه بـودم  مـد آيك روز در گلخانه براى چيزى كار ضرابخانه : ((ورد آفضل غنى مجددى مى 

چنـد مرتبـه   (وقت نان بود سردار محمد عثمان مرحوم پهلوى او نشسته با او بيان ميكـرد كـه   

مده توبه ميكنم و بمن اطمينـان  آبراى محمد ولى خان پيغام كردم كه شما با من عهد كنيد من 

بدهيد، نامبرده پيغام فرستاد كه اگر من بشما عهد كنم، عهد شـكن مـى شـوم، امـان اهللا خـان      

ن من هم در پـى كـار خـود كوشـيده سررشـته      آا را مى كشد و من بد عهد مى شوم بعد از شم

بـرج دلـو    16همين قدر از روى حق و راستى خبر داشتم عـرض كـردم   ) ورى را نمودمآجمع 

  ) .مجددى 266ص )) (1308

ال را استعم) توبه ميكنم(اين سخن قابل تأمل است، اوالً امير حبيب اهللا كلكانى هرگز كلمه 

نقدر غيور بود كه ازين كلمه ننگ ميكرد، دوم اگر محمد وليخان پيغـام او را بـه   آنميكرد و او 

ن پيغـام را بـه   آامير امان اهللا نرسانيد، شخصيتهاى زيادى مثل احمد عليخان و غيره بودند كـه  

شـد و  امير برسانند، در حاليكه در سطور باال خوانده شد كه اصالً اين موضوع قابل بح نمى با

هم چنان در كتاب مذكور . احمد عليخان به امر بادشاه با حبيب اهللا خان كلكانى تماسها داشت

ميخواسـتم  : محمد سميع خان قوماندان پوليس در راپور خود مى نويسـد كـه   : ((ميخوانيم كه 

سـقاء اقـدامات كـنم دريـن اثنـا شخصـى        ةكه در كوهدامن چند روز ديگرى در دستگيرى بچ

ن وقـت  آمرادبيك بجاى محمد وليخان وكيـل اسـت در    ةسقاء در قلع ةع داد كه بچبرايم اطال

ص .)) (مـده بتوانـد  آبدرستى گمان كرده نتوانستم كه اين چنين دزد جانى بجاى وكيل پادشاه 

  )مجددى 266

سـاختگى محمـد وليخـان     ةهر دو ارتباط محمد وليخان را كه در باال ذكر كرديم، از محاكم

سانى فهميده مى شود كه اين فقط يـك سـخن ميـان تهـى اسـت      آبسيار به . اقتباس شده است

محمد وليخان است كى ميباشـد؟   ةن شخص كه گفته امير حبيب اهللا خان كلكانى در خانآزيرا 

و باز هر كس مى تواند با هر كسى ارتباط داشته باشد، ولى محمد وليخان با او صحبت ننمـوده  

لكانى ميخواست او را ترور كند و او را در وقت وضو يافـت و  در گذشته گفتيم كه حبيب اهللا ك

  .از كشتن او انكار ورزيد 

ن را بحضـور فرسـتادم روز   آهر دو جلد قر: ((در كتاب مذكور عالوه شده است كه 

شورا، اعليحضرت امان اهللا خـان   ةرئيس صاحب حاضر ةن را بواسطآدوم كه زيارت قر
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ن مانع نمودند همين شـخص محمـد   آامضاى قرنايل شدند شخصيكه اعليحضرت را از 

  )مجددى به نقل از محكمه محمد وليخان دروازى 269ص .)) (وليخان وكيل بود

يك كتاب صد در صد ساختگى و كامالً تهمت نا رواى بـود در  ) خائنين ملى ةمحاكم(كتاب 

ير شده توسط گروهى از گماشتگانش تحر شاه خانحق محمد وليخان و اين كتاب به امر نادر 

بود تا مردم را فريب دهند و نشان دهند كه محمد وليخان و محمود سامى خائنين ملى بودنـد،  

 ةمحمد وليخان كه اين كتاب بنام او تأليف شده مطالب زياد را ميخوانيد ولى دربار ةالبته دربار

ك محمود سامى اينجانب معلومات زياد ندارم و فرزند محمود سامى محمد شاكر خان سامى ي

استاد فرشته  صفت و مرد با شرافت و صاحب شخصيت عالى بود، محمـد مـاهر سـامى فرزنـد     

از . ستراليا بسر مى برند شاعر، خطاط و نويسـنده خـوب مـى باشـند    آديگر شان كه اكنون در 

اگر بخاطر . سامى نتوانستم تائيدات و يا ترديدات نمايم علت كم معلوماتى است ةاينكه دربار

اميد باشد محمد ماهر سـامى از پـدر خـود دفـاع قـوى كـرده و بسـيارى         ةه نامخوانندگان هفت

ناگفته نماند كه بسيارى از نويسندگان محمـود سـامى   . ت را رد نموده بودندآتهمت ها و افترا

  . ورده اند كه اين درست نيست و او اهل مصر استآرا اهل عراق 

  :يك سوال از نويسندگان متعصب 

ه امير حبيب اهللا كلكانى پسر سقاء نبود و اصالً بجز از كابل بر همگان واضح است ك

ايـن موضـوع در كتـاب     ةافغانستان سقاء وجود ندارد و البته فلسـف  ةو يا شهرهاى عمد

از جانب ديگر امير حبيب اهللا خان شخص كـم  . تذكار يافته است)) عيارى از خراسان((

ر صـورتيكه بـوده اول بـزور و    سواد ولى داراى غيرت و همت و صداقت بود و او بـه هـ  

و ثانيـاً بـا شـجاعت و مردانگـى سـلطنت خانـدان محمـد زائـى را بـر           )ج(رضاى خداوند

  .قدرت تكيه زد ةخت و خود بر اريكاندا

وا نمود كـرده  .... انگليس بيسواد و  ةمگر بعد از سقوط وى نويسندگان او را نمايند

 ةبچـ (هامت ذكر نماينـد، فقـط بنـام    و بجاى اينكه نام اصليش را بحي يك پادشاه با ش

 ةسوال از ايشان اينست كه، بكدام دليل مـى توانـد او نماينـد   . از وى نام مى برند) سقاء

انگليس باشد و اگر اين يك دليل را كسى ثابـت بسـازد و اگـر گنـاه ايـن كـار بـزرگ        

تقيماً ايران بود، گناه شاه شجاع كه مس ةشمرده شود، گناه شاه محمود درانى كه نمايند
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دست انگليس بود، گناه امير محمد يعقوب كه معاهد گندمگ را با انگليسها امضاء  ةلآ

كـه بـزور    شـاه خـان  مـد و گنـاه نـادر    آكرد، گناه امير عبدالرحمن كـه بـزور انگلـيس    

مدند و گناه طالبان آكارمل و نجيب كه بزور روس  ،مد و گناه تره كى، امينآانگليسها 

كه در پيشاپيش قـواى امريكـا و    آنانيبقدرت رسيدند و گناه  كه به همكارى پاكستان 

چـرا بـر مـال نمـى شـود و تعجـب       . مـده اسـت  آمتحدين وى قرار گرفته به افغانسـتان  

اينجاست كه اينها با همه سواد و دنيا ديدگى راساً مطيع و فرمانبردار انگلـيس، روس و  

ن گذاشته نمى شود ولـى بـر اميـر    ناآو بار مالمتى بر . امريكا و پاكستان و عربها شدند

حبيب اهللا كلكانى گذاشته مى شود همچنـان اميـر عبـدالرحمن در سـواد بهتـر از اميـر       

حبيب اهللا خان نبود و چرا بر او كس بيسواد و جاهل نميگويـد، و معلـوم اسـت كـه در     

باره اين شاه با غيرت افغانستان تعصب هاى بى جاى سمتى، زبانى و نژادى ديـده مـى   

دانشـمندان مـا   زيـرا  . ن است كه فرزندان اين مملكت بـا هـم اتحـاد ندارنـد    آو از  شود

خره هر كسـيكه طرفـدارى از اميـر حبيـب اهللا خـان      حقايق را زير پرده پنهان ميدارند و با

 .راميكند او اعدام ميگردد، مثليكه محمد وليخان را به اين تهمت شهيد كردند
  

���  
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  فصل دوم

خونين وطنپرستان با رژيم درنگى بر مبارزات 

  ارتجاعى و استبدادى نادر 
  

  حبيب زاده: بقلم 
  

بايـد گفتـه   . اين داستان پرپيچ تاب ةمدن سر رشتآمقدمتاً براى تجديد حافظه و به دست 

شود كه اولين عكس العمل روشنفكران و وطن پرستان عليه غدر و خيانـت نـادر، در روز اول   

ن او ظهور كرده بود و اولين قربانيان طبـع كينـه ور و انتقـام    ميز و غير قانوآپادشاهى دسيسه 

پسند نادر، همان اشخاصى بودند كه به پادشاهى او رأى موافق نداده بودند، از قبيل محمد ولى 

خان بدخشى وكيل سابق امان اهللا خان و مير هاشم خان وزير ماليه عصر امـانى و عبـدالرحمن   

رايـى قبلـى كـه    آمجلس تاجپوشى همينكه نادر با صـحنه   كابل كه در ةخان لودين رئيس بلدي

شب پيش در باغ عليمردان به اشتراك يك عده اقوام و همدستان نزديـك او ترتيـب و تهيـه    

شده بود، خود را برخالف وعده ها و اظهـارات گذشـته، پادشـاه افغانسـتان اعـالن كـرد، ايـن        

دارى نموده و پيش از خـتم مراسـم    اشخاص، با درك اين خدعه و خيانت، از بيعت به او، خود

ساعت بطور مرموزى بدرود  24همان بود كه مير هاشم خان در ظرف . مجلس را ترك گفتند

حيات گفت و محمد ولى خان پس از چند هفته در اثر عريضه جعلى مردم سـمت شـمالى كـه    

ائن ملـى  خود در اين موقع، مورد قتل و غارت دسته جمعى عمال نادرى قرار داشتند، بحي خ

به محاكمه كشانده شد و عبدالرحمن خان لودين در اولين فرصت، بنام نشر شايعات بدامنى و 

تحريك مردم بعد از يك سوال و جواب كوتاه شفاهى بحضور خود نادر و وزراى او محض بـه  

  .محكوم به اعدام گرديد . استناد اشعار انقالبى كه در كتابچه حبيبيش درج بود
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غـاز  آولى خان بطول انجاميد، اين ماجرا كـه دو مـاه بعـد جلـوس نـادر،       اما ماجراى محمد

ن مرد نامى، پايان يافت، اكنـون بـه تفصـيل    آويختن آيافته بود، دو ماه پيش از قتل او، با بدار 

  .اين ماجراى دلخراش توجه فرمائيد 

حيط مقام بلند محمد وليخان بحي وكيل سلطنت و كثرت طرفداران و هوا خواهانش در م

با شهرت بين المللى كه در جريان سفارت فوق العاده خود در سا لهاى اول پادشاهى امـان اهللا  

خان براى معرفى استقالل افغانستان و عقد معاهدات دوستى و همكارى با كشورهاى مختلـف  

جهان كسب نموده بود به نادر موقع نميداد تا او را هم ماننـد ديگـران بـى سـرو صـدا از بـين       

ن، براى اين كار، ديوان عالى را تجت رياست عبداالحد خان وردك وزير داخله آ، بنابربردارد

عصر امانيه تشكيل داد، ولى طوريكه يك شاهد عينـى ميگويـد، محمـد ولـى خـان بـا منطـق و        

استدالل قويى كه داشت، موفق شد كه نه تنها اتهامات بى اساس وارده را مخصوصاً در قسمت 

كلكانى عليه امان اهللا خان با ادلگه و براهين قاطع رد نمايد، بلكه بالمقابل  همكارى با حبيب اهللا

شهود ساختگى و وكيل اثبات جرم را نيز با بيانات متين و مستدل خود، در سخن مات نمـوده،  

  .بباد تمسخر و استهزا بگيرد

ى يك عامل ديگر هم موجب شد تا وكيل اثبات جرم كه مال مير غـالم مشـهور بـه چپليـار    

بود، با تمام زرنگى و تيز زبانى خود و باوجود مساعى مذبوهانه همكارانش، امثال فيض محمـد  

خان ذكريا وزير خارجه و احمد على خان رئيس اردوو گل احمد خان ملكيار نتواننـد هيچيـك   

ن عبارت از دفاع جمعـى از  آاز تهمت هاى بى اساس و ظالمانه خود را به متهم، ثابت نمايند و 

رتى زاده و اصـرار  آرستان شجاع، مخصوصاً عبدالرحمن خان لودين و غالم محى الدين وطن پ

نها را قهراً از تـاالر محكمـه   آنها بر بيگناهى محمد ولى خان بود كه رئيس محكمه مجبور شد آ

زادى خواهـان  آاز همه گذشته اظهارات پرهيجان راجا مهندرا پرتاپ سـر دسـته   . خارج سازد

در كابل اقامت داشت و در مجلس محاكمه براى دفاع از محمد ولى خـان   هند كه در اين وقت

كه وقتى در مسافرت ماسكو با او همسفر بوده و از طرف محمد ولى خـان بـه والديميـر ايلـيچ     

زاد هند معرفى شده بود، قد علم كرد و وضـع مجلـس را   آلينين بحي رئيس حكومت موقتى 

انى مفصل خـود، شخصـيت و وطنخـواهى محمـد     مهند را پرتاپ ضمن سخنر. دگرگون ساخت

ولى خان را ستوده، از مساعى جميله و خدمات برجسته او در راه معرفى و شناسـايى اسـتقالل   
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ور شد و ابـراز تأسـف نمـود كـه چنـين شخصـيت       آسيا و اروپا ياد آافغانستان در كشور هاى 

ويـز  آيچيـك دسـت   برازنده و خدمتگار صديق مملكت را با همچو نسبت هاى پست، بـدون ه 

منطقى و قانونى محض بروى افواهات بازارى و گفتار اشخاص مغرض، تحقير و اهانت نماينـد  

نچه از همه بيشتر موجب ناكامى اين محاكمه ساختگى گرديد، رسـيدن تيلگـرام و   آخره و با

شش مكتوب امان اهللا خان از روم بود كه گفتارهـاى محمـد ولـى خـان را در محكمـه تأييـد و       

ت محمـد ولـى خـان در قسـمت معاملـه بـا حبيـب اهللا        آاحتاً اظهار كرده بود كه تمـام اجـر  صر

كلكانى، روى مصلحت مملكت و به مشوره و هدايت خود او صورت گرفته است كـه اگـر چـه    

و اينـك پـس از چهـل و    (اين تيلگرام و مكتوب مفصل امان اهللا خان به محكمه افشـا نگرديـد   

امـا  ) در مطبوعات وطن موقع نشر يافـت ) كودتاى ثور(خلقى ثور هفت سال با پيروزى انقالب 

نادر را مجبور ساخت تا در حصه محمد ولى خان از احتياط كار بگيرد، چنانكه او را بـه هشـت   

سال حبس محكوم ساخت ولى بالمقابل قهر و غضب خـود را بـاالى عبـدالرحمن خـان لـودين      

وازه آوطن پرست، شجاع و شاعر انقالبـى پـر   ن جوان آفرونشاند و به طوريكه اشاره كرديم، 

مد، در باغ قصر دلكشا تير بـاران كـرد و   آرا كمى بعد از اين واقعه به اولين بهانه كه بدستش 

غالم محى الدين ارتى زاده كه در جريان همين محاكمه مخفيانه از افغانسـتان خـارج و مركـز    

توسـط يكـى از گماشـتگان نـادر بـه       فعاليت خود را به واليت سرحد منتقل ساخته بود بزودى

  .مد آهمكارى انگليسها در بيرون باالحصار پشاور بضرب گلوله شخص نامعلومى از پا در 

نويسنده كه جريـان محاكمـه را شخصـاً تعقيـب نمـوده، اينـك خـاطرات رويـداد يكـى از          

  :جلسات را بشما حكايت ميكند 

ل مشـغول تحصـيل بـوديم، نظـر بـه      من با يك عده از رفقايم كه در صنف ده ليسه اسـتقال 

اينكه شعور سياسى ما در اثر نهضت دوره امانى، بيدار شده بود، همينكه شنيديم ديـوان عـالى   

از يكساعت تفريح استفاده نموده، از راه كـول مكتـب اسـتقالل    . در تاالر ستور داير شده است

 ةانرا مـأمورين انتخـاب شـد   تاالر مملو از تماشاچيان بود كه اكثـر شـ  . نجا رسانديمآخود را به 

در پشت پنجره قرار گرفتيم، عبداالحد خان رئيس شورا در . دواير دولت وقت تشكيل ميداد 

صدر مجلس نشسته، بطرف راستش منشى مير غـالم مـدعى العمـوم و بطـرف چـپ شـهود و       

نها اعضاى ديوان عالى قرار داشتند، محمد ولى خـان در حاليكـه بـر چـوب دسـتى      آپشت سر 
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كرده بود مقابل ميز رياست ايستاده بود و با صداى متين و الفا شمرده و لهجه كتابى به  تكيه

  .ادعاى منشى مير غالم و اظهارات شهود جواب ميداد 

  :منشى مير غالم پرسيد 

غا سيد احمد از شما نسبت به اينكه يك ميل تفنـگ بـه او فرسـتاده    آحبيب اهللا در دعوت 

  را چه وقت و به چه مقصد براى او داده بوديد؟ بوديد، تشكر كرد، اين تفنگ

  :محمد ولى خان جواب داد 

من تفنگ را شخصاً به او نداده، بلكه ايـن تفنـگ بـا ديگـر تفنـگ هـاى شـكارى در بـاغ         ((

حبيب اهللا بود، وقتيكه حبيب اهللا از كابل پس  ةشخصيم در قلعه مرادبيگ بود، باغبانم خسر بر

ركز گرفت باغبان از روى اخالصى كه بمن داشت براى جلب نظر پا شده، به قلعه مراد بيگ م

) . ن را براى شما فرستاده استآوكيل صاحب (او بطرف من تفنگ را به او داده، گفته بود كه 

  .))حقيقت موضوع همين است كه عرض كردم

  :فيض محمد خان ذكريا بحي شاهد اجازه خواسته گفت 

بمقابل اين گفتار حبيب اهللا، خاموشى اختيار  اگر اين گفته شما حقيقت داشت چرا((

  ....))كرديد؟ كه اين خود عالمه تصديق بود 

خان با لبخند معنى دارى بسوى او متوجه شده، عوض دادن جواب، چنين سوال ي د ولمحم

  :كرد 

يا سخن حبيب اهللا را ترديد آجناب فيض محمد خان اگر شما بجاى من مى بوديد، ((

ن ميدانم كه بچنين كار خطرناك و بى نتيجه يى اقدام مى آا عاقلتر از ميكرديد؟ من شما ر

ن، خود را وزير آشما كه تا روز فتح كابل، مشاور سياسى حبيب اهللا بوديد و فرداى . نموديد

خارجه نادر شاه ساختيد، اين كمال زرنگى شما را ثابت ميسازد، اما من در عمر خود رو لهاى 

  ....))دو جانبه بازى نكرده ام 

در اينجا حاضرين را خنده گرفت و رئيس مجلس، حرف محمد ولى خان را قطع كرده، 

  :گفت 

  .))متهم حق سوال و جواب با شهود را ندارد((

  . و محمد ولى خان بجاى خود نشست
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  :او گفت . بعد نوبت به احمد على خان رئيس اردو رسيد 

يده شده بود با مشوره غلط خود، خنثى متهم پالنى را كه براى رام ساختن حبيب اهللا سنج((

ن شد كه حبيب اهللا بر صداقت نمايندگان حكومت، مشكوك شده، بجاى رفتن، آكرد و نتيجه 

  .))مشرقى كه با او موافقه شده بود با پيروان خود بكابل حمله كرد

  :محمد ولى خان چنين جواب داد 

قاى عبداالحد خان كه آن عالى احمد على خان شما بهتر است اين موضوع را از رئيس ديوا

نوقت وزير داخله و آنها در آهم اكنون بر كرسى رياست محكمه نشسته اند، سوال كنيد زيرا 

من و ايشان . مسؤول امور امنيت بودند، وقتيكه شما پيشنهاد هاى تانرا تيلفونى بمن نموديد

مد، بموافقه آمل هر دو بحضور اعليحضرت امان اهللا خان حاضر بوديم و فيصله يى كه بع

مشترك هر سه نفر مابود، من با ديگر پيشنهادهاى شما كه عبارت از دادن رتبه فرقه مشرى 

با چهار لك افغانى پول نقد و چهار صد تفنگ بمعه كارتوس به حبيب اهللا بود هر چند شخصاً 

هم روى به مناسب بودن اين كار و مخصوصاً به صداقت حبيب اهللا اطمينان نداشتم، ليكن باز 

مصلحت وقت و اصرار شما اينقدر موافقه كردم كه تنها يك مبلغ پول با يك تعداد كم تفنگ 

مطابق عده همراهان حاضر او داده شود و تحت مراقبت شخص شما كه رئيس تنظيمه مسؤول 

و صاحب صالحيت تام بوديد، بمعيت يك قطعه عسكرى مستقيماً از طريق تگاب به مشرقى 

شنوار و خوگيانى اعزام و به على احمد خان رئيس تنظيمه مشرقى تسليم جهت دفع باغيان 

ن بدست خط شخص آنهم در حاشيه قرآداده شود، ولى شما در حصه عفو حبيب اهللا 

اعليحضرت اصرار ورزيديد، من چنين كارى را نادرست و مخصوصاً دون شان يك پادشاه 

ردند و باز هم به اثر اصرار شما فيصله دانسته، نظريه ندادم و اعليحضرت نظريه مرا قبول ك

شد كه مكتوب عفو حبيب اهللا و رفقاى او به امضاى وزير داخله يعنى رئيس همين مجلس 

يا اين مشوره من بحي يك وزير مسؤول غلط بود ؟ محكمه، آمحاكمه بشما ارسال گردد، 

على خان وقتيكه  بمالحظه نتيجه و رويداد هاى ما بعد خود قضاوت فرمايند، اما شما احمد

مكتوب عفو را با ده لك افغانى پول و دوصد تفنگ با كارتوس به حبيب اهللا تسليم نموديد 

چگونه به او موقع داديد كه بجاى حركت جانب مشرقى كه در مكتوب بشما اكيداً هدايت 

ن قلعه مستحكم را با يك كندك عسكر آداده شده بود، به جبل السراج حمله نمايد و چطور 
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ساعت بدون جنگ به دايره  24حتى توپ و هاوان را در ظرف ) جبا خانه(هز با سالح و مج

دزدان تسليم نموديد و خود بقيد قسم، جان خود را بسالمت كشيده، بدون اطالع مركز، نزد 

) جبل السراج ةجبا خان(خندزاده تكاب رفتيد و گذاشتيد كه حبيب اهللا و سيد حسين اسلحه و آ

نجا تصرف نموده، بفراغت خاطر، غفلتاً بكابل حمله نمايند؟ اگر انصاف آمتى را با خزانه حكو

ميبود امروز اين محكمه براى محاكمه شما داير ميشد، نه براى من كه در اينكار هيچ تقصيرى 

  ......نداشته ام 

  :در اينوقت صداى همهمه در مجلس بلند شد و رئيس با صداى گرفته يى فرياد زد 

رد اعضاى ديوان عالى را بشهادت بطلبد و يا بر شهود، تعرض شخصى متهم حق ندا((

  .))نمايد

  :محمد ولى خان در حاليكه عصاى خود را بلند نموده بود، صدا كرد 

  .))حرف من تمام نشده است، بمن موقع داده شود تا داليل دفاعيه خود را تمام كنم ((

  :رئيس گفت 

  .))داما خارج موضوع و تعرض به اشخاص نباش((

  :محمد ولى خان جواب داد 

  ...))اكنون به ارائه داليل اساسى مدافعه خود شروع ميكنم، اما حرف مرا قطع نكنيد((

نوقت محمد ولى آ. به اثر اين گفتار او، همهمه ها فرو نشست و همه سرا پا گوش شدند

  :غاز بسخن كرد آخان با صداى رسايى چنين 

س فعلى ديوان عالى و وزير داخله وقت از اداى اكنون كه جناب عبداالحد خان رئي((

شهادت حق، شانه خالى كرده اند، شايد معذرتى داشته باشند، من اصرارى ندارم، ليكن شاهد 

) روما(اصلى قضيه كه شخص اعليحضرت امان اهللا خان باشند، الحمدهللا حيات دارند و در 

ود، اگر اظهارات مرا تصديق بحضور شان تلگراف كشيده شود، مكتوب فرستاده ش. ميباشند

نصورت من ديگر دفاعى آدر . فرمودند، موضوع روشن ميشود و هرگاه تكذيب فرمايند

  ....))نخواهم كرد و هر حكمى كه محكمه صادر نمايد، به طيب خاطر قبول خواهم نمود 

با شنيدن اين كلمات، همهمه عجيبى در مجلس رو نما شد، حتى بعضى از حاضرين به كف 

  :نها بوديم، منشى مير غالم با وارخطايى، فرياد كرد آپرداختند كه ما هم در جمله زدن 
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  ....))متهم باز از موضوع گريز ميكند ((

  :و رئيس با صداى لرزانى گفت 

در حاليكه اينقدر شهود متعدد در خود مملكت ما حاضر باشد كه بقيد سوگند عليه متهم ((

يا  تكذيب  شخص  غايب  و فرارى  كه  سا لهاست در اداى  شهادت  مى نمايند، به تصديق 

  ....))خارج زندگى ميكند و تحت قانون افغانستان نمى باشد، احتياجى باقى نمى ماند 

  . رياست را بشدت روى ميز كوفت و ختم جلسه را اعالن كرد ةاينرا گفته، كوب

اليكه باالى محمد ولى خان با تبسم معنيدارى بسوى حاضرين مجلس نظر كرده، در ح

عصاى خود تكيه ميكرد، بسوى دو نفر عسكر مسلح كه قدرى دور تر براى بردن او به 

  ....محبس ايستاده بودند، روان شد 

اگر چه كسى براى امان اهللا خان تيلگرام و يا مكتوبى نفرستاد، زيرا پيش از پيش، جواب 

مان اهللا خان ازطريق مطبوعات بين او را ميدانستند، ليكن باز هم بطوريكه در باال اشاره شد، ا

المللى، بموقع از رويداد محاكمه اطالع حاصل نموده و در جريان محاكمه، طى تلگرافى، 

اظهارات محمد ولى خان را تصديق كرد و بعد مكتوب مفصلى فرستاد كه متأسفانه رساله 

موضوع و حتى بسا  رويداد ديوان عالى كه بعد از چند وقت بقلم مال مير غالم نشر شد، از اين

ن ذكرى ديده نمى شود، ليكن امان اهللا آنكات اساسى و جاندار دفاعيه محمد ولى خان، در 

خان بعدها براى نشان دادن اعتماد و عقيده خلل ناپذير خود نسبت به صداقت و راستكارى 

بود، محمد ولى خان، يكى از دختران خود را به پسر بزرگ محمد ولى خان كه در اروپا مانده 

  . نامزد كرد

اگر چه او را با خواهر زاده . اما داستان غم انگيز محمد ولى خان هنوز هم ادامه داشت

ن عصر و از همكاران محى آتشين مزاجش محمد سعيد كه يكى از نويسندگان پرشور آ

) برج جرثقيل(الدين انيس و گروپ جوانان همفكر او بود، در زندان تاريخى ارگ كه بنام 

ود، حبس كردند كه با هيچكس رابطه و تماس نداشت و از دنياى خارج زندان بكلى مشهور ب

شوم خود را نسبت به او در اثر عكس العمل  ةتجريد شده بود، ليكن نادر كه در قدم اول، نقش

رام نمانده، آها و اعتراضات داخلى و خارجى عملى كرده نتوانست طبع سفاك و انتقامجوى او  

هستى نابود گرداند  ةبود تا اين مرد وطن پرست را هر چه زودتر از صفحن آهميشه در صدد 
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و براى انجام اين كار هم دست به دسيسه يى كه خصلت فطرى او بود، زد و مكتوبى جعل 

كرد از طرف خواهر زاده ديگر و داماد او محمد امين خان وزير مختار سابق در برلين كه او 

از گرفتارى محمد ولى خان مردانه وار بپاى خود از اروپا  ن دوره و بعدآهم از جوانان منور 

مده و سر راست به توقيف خانه گنبد كوتوالى آبكابل ) بصير(بايگانه طفل بى مادرش بنام 

در اين مكتوب جعلى از محمد ولى خان سوال شده بود كه هدايت او در اين . سپرده شده بود

  ى رو به افزايش است، چه ميباشد؟احوال كه عكس العمل عمومى عليه حكومت نادر

اين قسم مكتوب جعلى تنها براى محمد ولى خان ارسال نشده بود، بلكه بنام يك عده 

وطن پرستان ديگر هم از قبيل غالم جيالنى خان و شير محمد خان چرخى و خواجه هدايت 

 خان و اهللا خان رئيس تنظيميه سابق هزاره جات و ميرزا محمد مهدى منشى سابق امان اهللا

ميرزا فقير احمد خان پنجشيرى رئيس جنگالت كه بعد از قتل غالم نبى خان چرخى بجرم 

هوا خواهى از امان اهللا خان در توقيف بودند، تهيه و ارسال شده و براى فريب دادن اين وطن 

ميز، اولتر از گذشته راه آپرستان، تدبير ديگرى سنجيده بود، او با ارسال مكاتب دسيسه 

كه احمد آ(نها باز كرد و منجمله به  محمد ولى خان اجازه داد تا مالزم او بنام آه را بين مراود

مده احوالش را بگيرد و از سالمتيش به او اطالع بدهد كه بظاهر وضع عالمت آنزد او ) على

محمد ولى  ةگشايش و مقدمه ديدن محبوسين مذكور تلقى ميشد در اين وقت بود كه خانواد

گاهى حاصل آل و از مرگ محمد سعيد خواهر زاده با وفا و رفيق ايام حبس او نيز خان از احوا

ن مبتال بود، باخبر شدند، آكردند و نيز از درد پاى محمد ولى خان و پيشرفت نقرس كه به 

در ضمن همين بازديد ها بود كه بسته گان نادر مكتوب جعلى را با يك پارسل در بين البسه 

و ارسال شده بود، جايداده براى مطمئن ساختن او از اينكه مكتوب از وادويه يى كه براى ا

ن روز نواسه اش را هم نزد او فرستادند و محمد ولى خان آطرف خواهر زاده اش شده در 

ن نامه را از او پنداشته ولى باز هم با دور انديشى زياد در ذيل نامه آنادر،  ةغافل از حيل

خود شما وظيفه ايمانى و وجدانى خود را خوبتر تشخيص داده همينقدر نوشته بود، يقين دارم 

  .مى توانيد من براى كاميابى شما دعا مى ميكنم

اين نوشته معصومانه براى نادر حيله گر، كافى بود، چنانچه كمى بعد از حمله  جارحانه 

كه محمد عظيم منشى زاده به سفارت انگليس، نادر موقع را براى كشتن و بردن دشمنان خود 

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٨

در حقيقت وطن پرستان واقعى بودند، مساعد ديد و شش تن از همين وطنپرستان را كه ضمناً 

براى ارضاى حس انتقام شخصى . به مخالفت با سياست استعمارى انگليس شهرت داشتند

خود و ترضيه دولت برتانيه كه از كشته شدن يك مستخدم انگليسى سفارت به دست يك 

نها مدتها پيش در حبس بسر آده بود، در حاليكه هر يكى از جوان افغان رنجيده خاطر ش

ميبردند و با واقعه سفارت انگليس هيچيك ارتباطى نداشتند، بيگناه به دار سياست كشيد 

اينها عبارت بودند از محمد ولى خان دروازى، غالم جيالنى خان چرخى و شير محمد خان 

محمد مهدى خان چنداولى و ميرزا فقير  فرقه مشر پسر كاكاى او، خواجه هدايت اهللا خان،

در حاليكه انتظار خالصى خود را داشتند،  1312سنبله  24احمد خان پنجشيرى كه بتاريخ 

ن در روز نامه آصبحگاه بيخبرانه از محبس به قتلگاه دهمزنگ برده شدند و نادر فرداى 

ه بود، بيشرمانه بدليل نها را روى همان توطئه يى كه قبالً خودش چيدآسركارى اصالح اعدام 

  .تحريكاتى كه از داخل محبس مينمودند اعالن كرد 

ويختن اين شش تن وطنپرستان نامى كشور را از زبان يكى از آبه دار  ةاينك صحن

  : مؤظفين رسمى كه مأمور ديده بانى جريانات بود، چنين شرح ميدهيم 

اً خود را با چوبه هاى دار كه در وقتى زندانيان، بيخبر از موتر سر بسته پايين شدند، دفعت

ثار حيرت، آنها آنها بود، مقابل يافتند، در سيماى آماده پذيرايى آمحوطه محبس دهمزنگ 

تعجب بيش از خوف و وحشت خوانده ميشد، متحيرانه يكى بسوى ديگر مى نگريستند، 

او را  ن وقت ريش انبوه و موى هاى سفيد، چهرهآمحمد ولى خان كه از همه مسن ترو در 

نها اشاره كرد كه رو بخدا آسمان به آنورانى ترساخته بود، با بلند كردن دستها بسوى 

سپس طره باز خان . ب خواستند و وضو گرفتند و نماز استغفار را ادا نمودندآبياورند، همه 

  :قوماندان قدم پيش گذاشته، بطوريكه در چنين مواقع معمول است از محمد ولى خان پرسيد 

  ام وصيت و يا پيغامى دارى؟يا كدآ

  :محمد ولى خان با قيافه متبسم جواب داد 

  .بلى پيغامى دارم كه اگر بتوانيد به نادر شاه برسانيد، ممنون ميشوم

  :طره باز خان با سر، اشاره مثبت كرد 

  :محمد ولى خان گفت 
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نون كه نصف خر بر من ظلم و جفا نموده و اكآبه نادر شاه بگوييد كه اگر چه از اول تا  –

يين آمدت حبس ناحق خود را با شكيبايى تام گذشتانده ام، مرا بيگناه و خالف قانون شرع و 

افغانيت و بشريت مانند اشخاص جانى به دار مى كشد، ليكن من او را به منتقم حقيقى حواله 

 )ج(بمن فرصت داد تا از خداوند بزرگ در عالم اسباب اين چار سال حبس با مشقت... مى كنم 

ن مبرا نيست، التماس نمايم و برعالوه در همين آعفو تقصيرات خود را كه هيچ فرد بشر از 

خرتم ميباشد و آمدت موفق به حف كالم پاك او گرديدم كه اكنون يگانه و بهترين توشه راه 

ديگر اينكه اكنون مرگ، مرا از عذاب طاقت فرسايى نجات مى بخشد كه از ناحيه درد پا، بى 

براى من ديگر ارمانى در دنيا باقى نمانده . ن گرفتار بودم آبى طبيب شب و روز به  دوا و

است، مقدر همين بود كه يكروز به بلند ترين مقاماتى كه يك شخص عاجز مثل من تصور 

نرا هم كرده نمى توانست، يعنى وكالت پادشاه افغانستان نايل گردم و باز هم مقدر بود كه آ

در اين دم واپسين با سربلندى .... ى به دار سياست شما كشيده شوم امروز در كمال خوار

ميگويم كه من هيچگاه خيانت كار نبوده ام و نيستم، نادر شاه هر چه ميخواهد بگويد، ولى من 

ن اشاره كرديد، فقط يك آاما در باره خواهشى كه به ... رام جهان را ترك ميگويم آبا وجدان 

اگر همين . فرزندانم از نعمت تعليم و تربيه بى بهره نمانند ن اينست كهآخواهش دارم و 

  .....خواهش مرا به نادر شاه برسانيد، منت بزرگى بر من ميگذاريد

  ! ...اما نادر شتر كينه همين يگانه خواهش ساده او را هم بى جواب گذاشت 

ومين تا به هر حال سخنان، محمد ولى خان چنان تأثيرى به حاضرين كرد كه همه از محك

مأمورين و افراد عسكر و پوليس يكجا بگريه افتادند، ديگر مجال سخن گفتن نبود، اشخاص 

ديگرى كه ميخواستند چيزى بگويند و زبان به شكوه و شكايت باز كنند، محمد ولى خان با 

  :نها را دعوت بسكوت نموده گفت آاشاره 

  ....بان ما پاك باشد ما عنقريب بحضور خالق خود رفتنى هستيم، بايد دل و ز –

و بعد دست باال كرد و همه حاضرين براى محكومين بيگناه، طلب مغفرت نمودند، حتى 

طره باز خان سنگدل هم خود را ناچار ديد تا در اين دعاى عمومى شركت ورزد و چون 

جرأت قومانده دادن از او سلب شده بود، محمد ولى خان خودش قدم پيش گذاشت و حلقه 
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بدور گردن خود قرار داد و كلمه طيبه را بر زبان راند كه ديگران از او متابعت  ريسمان را

  .نوقت با اشاره طره باز خان، موظفين طناب دارها را كش كردند آنمودند و 

ن جانى آخرين قربانيان خشم نادرى بودند، فقط پنجاه و دو روز بعد از اين واقعه، آاينها 

جوان دلير و سر سپرده اين خاك بكيفر كردار هاى نا  دم كش بى رحم، به دست يكآغدار 

  .ن اهريمن سفاك، رهايى يافتآبكار خود رسيد و وطن عزيز ما از چنگ 

ن اينست كه آقبل از ختم اين داستان عبرت انگيز، بايد يك نكته واضح ساخته شود و 

ى اغراض خاص بعضى از نويسندگان بيگانه امثال فريزرتنلر سفير سابق انگليس در كابل رو

خود و برخى از اثر عدم معلومات صحيح، تمام اين مبارزات بيدريغ والينقطع چار ساله مردم 

افغانستان را بمقابل رژيم نادرى، به رقابت و دشمنى ذات البينى خانواده هاى چرخى و 

 مصاحبين و يا به تصادم بين طرفداران امان اهللا خان و نادر منسوب نموده اند و متأسفانه

بعضى از نويسنده گان داخلى ما نيز تحت تأثير اين طرز تلقى غلط قرار گرفته اند كه در 

شتى نا آنوشته هاى شان همين مفكوره به دماغ خطور ميكند، حاالنكه در حقيقت اين مبارزه 

بالقوه و بالفعل  ةپذير عليه رژيم ارتجاعى، استبدادى و ضد ملى نادر از ابتدا تا انتها به اراد

ام مردم افغانستان صورت گرفته و طرفداران امان اهللا خان و خانواده چرخى جزيى از اين تم

حركت دسته جمعى بوده اند، چنانچه در جمله قربانيان بيشمار اين دوره اختناق و وحشت، از 

مردمان هر سمت، هر قبيله و همه طبقات و همه قشر هاى اجتماعى افغانستان به تعداد كثير 

بنابران كريدت و افتخار اين مبارزه قهرمانانه و تاريخى تنها و تنها به خلق . شندشامل مى با

دلير افغانستان تعلق دارد و به همين نام بحي يك صفحه درخشان در سينه تاريخ پر افتخار 

  .ملت افغان حف خواهد شد 

ه است كه پر محتوا بدوران تسلط كمونستان افغانستان تحرير گرديد ةاين مقال: يادداشت 

ن حبيب زاده ميباشند، نگارنده بعد از اينكه اين نويسنده را پيدا كردم خواهش آ  ةنويسند

نمودم كه نام اصلى شان را درينجا درج نمايم، ايشان فرمودند كه اين مقاله را در وقت 

اين بود تا ) سيد قاسم رشتيا(حكومت كمونستان در افغانستان نوشته بودم و منظور من 

ان و ديگران تصور نكنند كه با نوشتن نام اصلى خود به كمونستان موافق و يا تسليم كمونست

  .شده ام 
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١   شاه محمد وليخان دروازى ١

  

  محمد وليخان از ديدگاه

  سيد مسعود پوهنيار
  

پوهنيار فرزند شادروان مير سيد قاسم خان مشهور ميباشد كه گفته هاى او را از كتاب 

  :ن كتاب گنجانيديم سرنشينان كشتى مرگ  از قلم عبدالصبور خان غفورى دري

پسر ابو الفيض خان از اشراف زادگان درواز و سر جماعه غالم : محمد وليخان دروازى ((

بچه گان خاص دربار بود، جوان دراك، هوشيار و كاردانى بوده به دربار امير حبيب اهللا خان 

جنرالى و نشان  ةبه رتب) م1919(ش  1398بتاريخ دهم حوت (....) منزلت خاص داشت 

ن بحي سفير فوق العاده و سيار افغانستان در رأس آحسن خدمت نواخته شد و بعد از 

هيئتى به دولت شوروى و ديگر ممالك اروپا از راه تاشكند و ماسكو فرستاده شد، و با مؤسس 

مالقاتها نمود و روابط سياسى ) م 1917اكتوبر (دولت شوروى لينن و سران انقالبيون 

دولتين با چيچرين و قره  ةن دولت قايم ساخت و نخستين معاهدآا افغانستان مستقل را ب

  ).ش 1209حوت 10  – 1921فبرورى   28. (ماه امضاء نمود 12خان در 

اين هيئت سفارت سيار به رياست محمد ولى خان بعد از سفر اروپا و امريكا و معرفى 

 11مالك اروپا به تاريخ افغانستان مستقل به دنيا و مذاكرات سياسى با وزارت هاى خارجه م

امان اهللا خان از خدمات او قدردانى . م به كابل برگشت 1922ماه مى  12ش  1301جوزاى 

 1301جوزا  25پنجشنبه (نمود و او را به جاى محمود طرزى بحي وزير خارجه مقرر كرد 

نشان اول ) م 1922( 1301اسد  7و پس از يك ماه به موجب فرمان تاريخى يكشنبه ) ش

مراد بيگ مشهور به  ةملكت يعنى نشان لمر اعلى را با امالك مزروعى و باغى و عمارات قلعم

 1302ن دوره هاى وزارت  خارجه و  وزارت حربيه آبعد از . حسين كوت به او بخشيد

ن محاذ آپكتيا بحي قوماندان ) م 1924(ش   1303را هم طى كرد، در  اغتشاش ) 1923(

امان اهللا خان عزم ) م1927(ش  1306ماشته شد، چون در سنه جهت سركوبى قبايل باغى گ

سفر اروپا كرد، وى بحي كفيل وزارت خارجه و وكيل مقام سلطنت باقى ماند كه متهم به 

  .مقدمات يك جمهوريت بوده است  ةمخالفت رژيم و تهي

نوقت بحي كفيل سرمنشى در دارالتحرير آكه در ) سيد مير قاسم خان(مير صاحب 

ايفاى وظيفه ميكرد، تقريباً شب و روز با محمد ولى خان محشور بود، نامبرده چون  شاهى
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شخص خردمند بود، مقام علمى مير صاحب را به نظر احترام ديده اكثر مسايل را باو مشوره 

رئيس  ةدر بار) م1917(لينن وقتيكه استقالل افغانستان را به رسميت شناخت (...) ميكرد 

گفته بود كه افغانستان اينچنين شخصيت هاى فهيم و كاردان ) ولى خانمحمد (هيئت افغانى 

همان ماموريت  ةبه سلسل. دارد كه توانستند استقالل خود را از برطانيه عظمى حاصل نمايند

نجا وزير مستعمرات انگلستان آسفارت سيارى كه محمد ولى خان به لندن عزيمت نمود، در 

اما محمد ولى خان . ن وزير خارجه با او همراهى نمايدميخواست كه جهت معرفى او به كرز

انگلستان  ةقبول نكرده گفت كه او حاضر است كه با يك كاتب وزارت خارجه نزد وزير خارج

خره بعد از با. ن مالقات از انگلستان خارج ميشودآبرود نه با وزير مستعمرات، و اال بدون 

  .رت خارجه به نزد كرزن بردند چند روز تعلل او را توسط رئيس تشريفات وزا

خر آغاز جوانى در حلقه هاى ضد انگليس در كابل محشور بود و تا آمحمد ولى خان از 

و چه در ايام وزارت خارجه و كفالت مقام شاهى ) م1921(عمرش چه در سفر اروپا و امريكا 

ط كرده سقاوى سقو ةدور) م1929(ش 1308به همين صفت باقى ماند و هنگاميكه در ميزان 

محمد نادر شاه بر تخت كابل جلوس نمود، او با محمود سامى قوماندان قواى كابل در عصر 

محمود سامى اعدام گرديد و . امانى كه هر دو از مقربان دربار امانى بودند، محاكمه شدند

قراريكه شنيده شد محمد نادر شاه او را . محمد ولى خان به هشت سال حبس محكوم شد

محاكمه كه علنى بود  ةر نامطلوب مى ديد و ميخواست كه اعدام كند، اما در جلسشديداً به نظ

نجمله از طرف غالم محى آاعتراضات از هر طرف براى تبرئه مذكور بلند شد، چنانچه در 

پسر كاكاى (رتى كه او نيز بعداً به قتل رسيد و عبدالرحمن خان لودين آرتى ولد شير آالدين 

كه نيز چندى بعد از طرف محمد نادر شاه در قصر دلكشا اعدام  )سيد احمد خان قندهارى

اما خصومت او از دل شاه موصوف بيرون نرفت تا اينكه در . مدآشد، اعتراضات زيادى بعمل 

محمد عظيم منشى زاده بر سفارت برطانيه در  ةحمل ةدر واقع) م1933(ش  1312ماه سنبله 

ن پنج نفر عبارت بودند از غالم جيالنى آغره كرد، كابل او را با پنج نفر ديگر در دهمزنگ غر

خان چرخى و فرقه مشر شير محمد خان چرخى پسر كاكاى غالم نبى خان چرخى، ميرزا فقير 

احمد خان رئيس جنگالت و خواجه هدايت اهللا خان جنرال قونسل سابق در دهلى و ميرزا 

  )) .دفتر ملكه ثريا كار ميكرد امانى بحي ميرزاى ةمحمد مهديخان چنداولى كه در اخير دور

ش و نقل 1383چاپ پشاور، ) 178  - 175ص ... خائنين ملى  ةاقتباس از كتاب محاكم((

  ))از كتاب ظهور مشروطيت و قربانيان استبداد بقلم سيد مسعود پوهنيار
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  برگى از دفتر خاطرات

  استاد محمد كريم كابلى
  

  .، ش ه 1313از خاطرات محمد كريم كابلى سال : اه گوشه يى از قتل هاى زمان نادر ش  ةبه ادام

محمد سعيد صميمى اصالً تخلصش كوشانى و بعداً صميمى شد خواهر زاده محمد ولى خان 

وكيل امير امان اهللا خان بود در توقيف خانه ارگ شاهى كابل پس از اعدام مامايش محمد ولى 

  . خان با ما يكجا بود و از دوستان بسيار صميمى ما بود

محمد ولى خان پسر ابوالفيض خان دروازى در موقع سلطه روسها در خاك پامير با  ....

در دوران امارت حبيب اهللا . مدندآپدر و عمش از موطن اصلى درواز هجرت كرده و به كابل 

چون در زمان امير حبيب اهللا خان از . خان رياست و خزانه دارى عين المال را به عهده داشت

در ابتداى سلطنت . ن اهللا خان بود مورد توجه مخصوص امان اهللا خان واقع شد موافقين اما

امان اهللا خان به رياست ميسيون افغانستان كه به اروپا و امريكا اعزام داشتند مأمور و به عقد 

و . لمان و فرانسه و ايتاليا و تركيه موفق گرديده و بعداً مراجعت نمودآنامه مودت با روسها 

بعد از تغيير محمد نادر خان سپه . به سمت كفالت وزارت خارجه مشغول بود براى مدتى

وى در غياب امان اهللا خان مقام نايب السلطنه را . ساالر به حي وزير حربيه منصوب شد

محمد ولى خان شخصى بسيار خليق متواضع،  ..... داشته و هم وظايف شاه را عهده دار بود

در امور سياسى كشور از تمام رجال . مردم بسيار محبوب بود متين و با وقار بوده و در بين

نسبت به دول همسايه افغانستان به هيچ . ل انديشتر بودĤافغانستان اعلم و موقع شناس و م

نسبت به . نسبت به دولت ايران موافقت و مخالفت نداشت. يك خود را نزديك نشان نميداد

  .تركها موافت حقيقى و مسلكى نداشت 

طبق رويه امان اهللا خان در حدود وظايف خودش با جلب مأمورين ترك و اعزام  ولى بر

محمد ولى  .....    متعلمين افغان به تركيه كمك كرده و سياست شاه را تائيد و تعقيب مينمود 

شخص متعصب نبود و به . خان تمول و ثروت بخصوصى نداشت و رشوه خورى نكرده بود

زبان هاى تركى اوزبيكى و روسى را بخوبى ميدانست و . شتمردم شيعه عناد و خصومتى ندا
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محمد ولى خان داراى نشان لمر اعلى و نشان  ..... به همين زبانها بر عالوه فارسى حرف  ميزد

  .محمد ولى خان با تمدن جديد موافق و مخالف نفوذ روحانيون بود . تاج افغانستان بود

نادر شاه به تهمت تحريك اغتشاش اول  در دوران سلطنت 1930محمد ولى خان در سال 

از خاطرات : منابع .)) (اعدام گرديد 1933و بعداً در سال . به هشت سال حبس محكوم شد

  )محمد كريم كابلى و كرسى نشينان كابل، نويسنده فرخ

پس از اعدام محمد ولى خان خواهر زاده اش محمد سعيد صميمى در توقيفخانه ارگ 

. شد و شخص بسيار نجيب و با وقار و با ما بسيار دوست خوب بود شاهى كابل با ما يكجا 

  )هگ، ش 1313سال (

پس از يك هفته از واقعه محمد عظيم خان پسر منشى نذير در سفارت برطانيه و استنطاق 

ن هفته پس از ختم تفريح آروز شنبه . و اعدام او، روز پنجشنبه خواجه هدايت خان اعدام شد

ودم كه اسحاق خان شير دل طرف من شتابان و وارخطا دويده و گفت اول جانب صنف روان ب

  ".برو كه كاكايت را غرغره كردند"

محمد ايوب خان معاون مكتب اتفاقاً با رنگ پريده . من شتابان طرف اداره مكتب رفتم

برو ": عاجالنه سر خود را تكان داده و گفت . سالم دادم و اجازه رخصتى خواستم. ايستاده بود

وقتى بخانه رسيدم ديدم كه خلقى جمعند و بسر روى خود وا . نجا شتابان خانه رفتم آاز . "اغآ

و مادر كالن پير و سر سفيدم را ديدم كه موهاى سر خود را ندافى . حسرتا گويان ميزنند

نچه ديدم و كشيدم، آن صحنه غمناك را چو ديدم آ. كرده و بر سر جنازه كاكايم فرياد ميزند

  : در اخبار رسمى اعالن شد كه يك عده خائنان قرار ذيل اعدام شدند . ما مر  قد مر على

  .محمد ولى خان، غالم جيالنى، شير محمد فرقه مشر، محمد مهدى و فقير احمد 

محمد ولى خان كه در عهد شمالى هم در كابل بود، در زمان نادر خان با محمود سامى 

  .عدام گرديدند مشهور به جرنيل افندى متهم و محكوم به ا

محمد ولى خان در اول از اعدام عفو و به حبس هشت سال در برج شمالى ارگ موسوم به 

محمد سعيد صميمى خواهر زاده اش كه با او همراه بود هم توقيف . برج كمونير محبوس شد

  .گرديد 
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برج كمونير توقيفخانه خاصى بود كه قبل از توقيفخانه جديد واقع در جنوب شرقى ارگ 

در برج كمونير . طرز محابس خارج ساخته شده بود و داراى تشناب ها دهليزها و غيره بودب

از سران شمالى صاحبزاده عطا اهللا خان، وزير خارجه برادرش شير جان وزير دربار و برادر 

زاده شان كاظم خان پسر فرقه مشر كه جسد او را در صف اجساد مقتولين با حبيب اهللا خان 

سردار  اعلى سيد حسين چاريكارى ميرزا عبدالقادر خان قزلباش، محفو  شمالى، برادرش

بعداً محمد ولى خان و . ويخته بودند هنوز بخاطر دارمآجان و جمعى ديگرى را كه به دار 

در توقيفخانه جديد التعمير تعدادى . نجا توقيف گرديدندآسعيد محمد خان صميمى هم در 

از طرفداران و هوا خواهان امان اهللا خان نيز زندانى بودند  از سران و بزرگان شمالى و عده يى

مثالً گاهى . كه ميعار حبس و سر نوشت شان معلوم نبود و مقتضى الحال با ايشان رفتار ميشد

و پس از . اگر از جوانان شكايت و فغان و ناله ميكردند فورى سركوب و كوته قلفى ميشدند

ميگفتند كه كاكايم محمد . ا متهم ساخته و جزا ميدادندتحقيق يكى يا چند نفر از سرشناسان ر

مهدى خان با محمد ولى خان تماس مكتوبى دارند و عمله مؤظف نامه هاى شان را اول به 

روزى هم . مالحظه دائره ارگ رسانيده و پس از عكاسى جواب شانرا به يكديگر ميرسانيدند

بود كه قرار گفته شاه محمود خان در  ميان چند نفر جاجى و منگلى نزاع و كشيدگى رخ داده

ن هم محمد مهدى بود و اين گونه اتهامات باع اعدام او آمحرك  "وقت استنطاق گفت كه 

  ". گرديد و گر نه او را عفو ميكرديم 

غاز سال تعليمى مكتب ما بود از خانه بسمت مكتب روان بودم با پدرم آسنبله كه  15روز 

فت كه محمد عظيم پسر منشى نذير در سفارت انگليس چند در راه بر خورد كردم، بمن گ

از اين خبر من متوحش شدم زيرا كه محمد عظيم خان معلم مكتب ما . نفر را به قتل رسانيده

رام و با وقار و نجيب و متفكر آلمان بود و شخص آاو از محصلين . بود و او  را خوب ميشناختم

س از چند روز او را در محبس دهمزنگ به دار پ. وازه در مكتب و شهر پخش شدآبود، اين 

يك هفته بعد از اين واقعه خواجه هدايت اهللا را از توقيفخانه ارگ نيز به دهمزنگ . ويختندآ

ن در ساعت تفريح اسحاق جان همصنفيم دوان دوان آو روز شنبه . برده و اعدام نمودند

ن بود كه از معاون آهم . دمده و صدا كرد كه برو كه كاكايت را اعدام كردنآبطرف من 

صورت واقعه در اخبار . مكتب اجازه گرفته و خانه رفتم كه ديدم كه خانه ماتمسرا گشته است
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محمد ولى خان، غالم جيالنى خان، عبدالرحمن، محمد مهدى و فقير احمد به : نشر شد كه 

و غيره بيشتر  بعد از اين واقعات مردم شهر خصوصاً زندانيان ارگ. سزاى اعمال خود رسيدند

سراسيمه و ناراحت بودند، شب نامه نشر ميشد و از رويه و رفتار حكومت بسيار ناراضى 

  .بودند

در ميدان باغ دلكشا، توزيع انعامات شاگردان ممتاز بود؛  براى  1312عقرب  16روز 

روز توزيع انعامات شاگردان ممتاز مكاتب عالى در باغ دلكشا محفلى با شكوهى ترتيب شده 

ورى آهم با تشريف ) امانى(و نجات ) امانيه(بود كه ضمناً مسابقه فوتبال بين مكاتب استقالل 

مكتب حربيه، فاكولته طب، مكتب حبيبيه، . شاملين قرار ذيل بودند. نادر شاه در پروگرام بود

مكتب استقالل و مكتب نجات همه شاگردان در صف هاى خود و در جاهاى مشخص ايستاده 

بلند شده و شاه ) با جبه خانه(واز لوى سالمى موزيك حربى آرود شاه را داشتند كه و انتظار و

باال پوش خود را كشيده و شانه ها را تكان داد، معلوم ميشد كه عجله . وارد گرديده و ايستاد

ن اجرا شده بود آدارد با اشاره موسيقى سالمى را كه از جمله سه بارك معمول دو بارك 

س جانب صفوف مرتبه روان شد و در ضمن يگان يگان هم رسم احترام متوقف ساخت و سپ

رسيد در اينجا توقف كرد نفر اول در ) نجات(خره نوبت به صف مكتب ما با. وردندĤبجا مي

صف محمود جانب دست چپ من بود و شاه كه پيش ما رسيد گفت اين مكتب نجات است و 

د گفت سالمت و من گفتم مهربانى خطاب بما كرده گفت جور هستيد بچه هايم؟ محمو

شماست، و از جلو من گذشت من جانب محمود رو گشتانده با تبسم اظهار خوشى كرديم كه 

در همين لحظه صداى تفنگچه بلند شد و دود و پرزه هاى مانند كاغذ بنظر رسيد و شاه پيش 

ى اش را كه روى ما بزمين افتاد و از عقب شانه اش مرمى بشكل خطوط منكسر كرتى سرمه ئ

در اين اثنا ديدم كه از اراكين دولت . ن گذشت آداراى خطوط باريك سفيد بود شكافته و از 

نائب ساالران و فرقه مشران كه بزبان قطرات خون خود را فدايش ميكردند نيم دائره نسبتاً 

وت و شاه محمود خان و ظاهر شاه مبه. كالن را تشكيل داده و نگران و پريشان ايستاده بودند

لمانى متسنر، چنان به عجله و آناگفته نماند كه يكى از معلمين . وحشتزده ايستاده بودند

و بياد دارم كه پيش از . مهارت اين صحنه را عكاسى ميكرد كه هيچ كس اصالً متوجه نميشد

اين در ختم صنف مكتب استقالل غالم جان سليمان كه از عمو زادگان شاه بود چند قطعه 

غالم جان كمره ات شيشه هم داشت يا نه ؟ : گرفت كه شاه مزاحاً باو گفت كه  عكس از شاه

  .غالم جان از خوشى خنديد و گفت بلى صاحب 
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در اين اثنا فرصت را غنيمت شمرده و به عجله فرار . ديگر از شاه كدام حركتى نديدم

  .كردم و از محمود هم كدام نشانى نبود 

ر شاه پسر شاه در غياب هاشم خان صدر اعظم به به تدبير شاه محمود خان محمد ظاه

سلطنت رسيد، تشكيالت قرار سابق بجز اينكه اختيار كلى را هاشم خان بدست گرفت برقرار 

و بعد . مجرم عبدالخالق كه هم صنفى ما بود در سپورت فرد ممتاز بود جا بجا گرفتار شد. بود

با عمل عبدالخالق نداشتند اعدام از تحقيقات عميق با چند نفر متهمينى كه هيچ رابطه 

متهمين غير مسئول محمود جان رفيق عبدالخالق، پدرش خدا داد خان، كاكايش اهللا . گرديدند

داد خان، مامايش قربان على، محمد ايوب خان معاون مكتب نجات، على اكبر خان كاكاى 

ى ما عبدالخالق، صنفى ها. محمود جان و هشت نه نفر ديگر كه اسامى شان فعالً بيادم نيست

كه عبدالخالق و محمود اعدام . محمود، عبداهللا، اسحاق جان، عبدالعزيز و خودم زندانى شديم

  .شدند و خودم بعد از هفت سال زندان توسط هاشم خان معاف شدم 

. عبدالعزيز با تحقيق كنندگان همدست شده و به اين ترتيب خود را از كشتن نجات داد

 1315در سال . ر جناح شمال غربى بندى خانه ارگ كابل با ما بودندزندانى هاى ديگرى كه د

  :قرار ذيل اند 

مير سيد قاسم معين وزارت معارف، عبدالستار، حكيم اسلم سنجرى، محمود سنجرى، 

مولوى بشير، ايشان اعظم، خواجه ازبك، سيد خان فرقه مشر، عبدا لهادى داوى و عبدالشكور 

  .داوى 

خواجه بابو وزير داخله، خواجه مير علم نائب : ل كه حبس بودند از بزرگان شمالى كاب

السلطنه، مير محمد يوسف سرمنشى حضور عبدالقدير تره كى نائب الحكومه قندهار، قاضى 

غالم حضرت جنرال خزانه، خواجه غالم سرور از ريگ روان، برگد عبدالجان، مشكو خان 

ن پدر عمرا خان پادشاه دوم شمالى و پسرش حاكم، پاينده محمد قوماندان، شيخ زين العابدي

. نورالدين كه هم سن من و شاگرد خوب و دوست بسيار خوب من بود غريق رحمت حق باد

و سران پاسداران امان اهللا خان و مربوطين غالم نبى خان چرخى و عده يى ديگرى را كه بياد 

  .ندارم 

ر و ناراحتى روز افزون شكارا حلقه هاى زنجير در گردن خلق تنگتآدر عهد جديد 

شكارا به جنبش گير و گرفت، تعجيز، تجهيل به اتكا عصا آسياست از قتال . حكمفرما گرديد

تفرقه اندازى تعصبات مذهبى و قومى و نژادى به زور فريب و اختناق معارف خصوصاً انتقال 

ر پا مملكت فرهنگ هزاران ساله و نژادى خود را با گنجينه هاى پر بهايش زي. گرديد
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گذاشته، معارف عصر جديد يعنى صد ها هزار كتب پروگرام درسى فارسى را كه در سر 

نميدانم به كدام تحريك . تش زدندآزمين هاى فارس و خراسان نظير نداشت زير خاك و يا 

فتاب منير يعنى منير اعظم را با لكه هاى ابر بيهوده بپوشانند آو فرمان كى خواستند كه 

عموماً مردم ميخواستند نسبت خود را به . انى و پشتو پرستى روى كار شدموضوع افتخار افغ

نام شهرها قصبات، كوچه ها و جاده ها . ن رو بجائى برسندآپشتو زبان رسانيده تا بتوانند از 

اما محركين و مشوقين اين عمل خاندانهاى سلطنتى، . لوحه ها و حتى دوكان ها به پشتو شد

گاهى نداشتند، از زبان يك نفر جوان اليق پشتو آامثال اينان اصالً  اراكين بلند رتبه دولت و

زبان شنيدم كه ميگفت از كارم در كابل استعفاء دادم قسم ياد كرد كه از سبب كورس پشتو 

ن در كام آنيم ) عهد نامه ديورند(مردم پشتو زبان افغانستان قرار . كابل را ترك ميكنم

ن در دام و دست نادان بماند، مردمان اصيل و اال گهر نكو آو نيم ديگر . سودآمردمانى غير 

سيرت، اما در حقيقت در دوران پشتون هاى صاحب غرض و همدستان دشمن شان، غريب و 

در تمام مكاتب، مدارس، دانشگاه ها، نفوذ، شمول و : به طور مثال . بيچاره و پس مانده شدند

تمام اراضى پهناور حاصلخيز، . بت ندارداستفاده غير پشتون با پشتون ها يك در هزار نس

باغها، نهرها، درياها، مالدارى ها، جنگالت پر منفعت، شهرستانها، بازار ها و تجارت واردات و 

بيچاره پشتون ها تنها به افتخار نام و تبرك خوشه، گندم پر . صادرات مال غير پشتون است

  .ى بهره بوده است به كاله خود زده بجوارى ساخته و از اين همه منافع ب
  

  :يادداشت 
استاد محمد كريم كابلى يكى از شعراى بزرگ وطن و از عرفاى گرامى بوده دو ديوان را 

طوريكه از نوشته شان پيداست كشتن محمد نادر شاه را . باسروده هاى شان تكميل كردند

ى خود بچشم سرديدند و چون بسيار خورد سال بودند از اعدام خالص شده و مصروف كارها

كاكاى شهيد شان با محمد ولى خان دروازى يكجا شهيد شدند، معلومات فوق را به . گشتند

هم چنان از ناجيه جان . اثر خواهش نوشته و فرستادند كه از حضور شان قلباً تشكر مينمايم

استاد كريم كابلى مى باشند در اينجا اظهار امتنان كرده  ةكريم كه دختر اديب و شاعر

  .رزو ميكنم آاى شانرا كاميابى ه
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  استاد محمد كريم كابلي، دكتور عنايت اهللا شهراني و پروفيسور دكتور محمد يوسف ايوبي
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  استاد محمد كريم كابلي
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در اين عكس عبدالخالق جوان دانشجو كه نادرشاه خان را به ديار ادبار فرستاد با محمد كريم 

  .ده ميشودكابلي و ديگر همقطارانش دي
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   پوهاند عبدالحى حبيبى محمد ولى خان از نظر
  

غالم بچه گان خاص، جوان دراك و هوشيار  ةاز اشراف زاده گان بدخشان و سرگروه دست

گروهى بود كه  ةو كاردانى بود كه به دربار امير حبيب اهللا خان قرب خاصى داشت و وابست

ركزائى اعليحضرت سرور سلطان سراج الخوانين با )1(شهزاده عين الدوله و خاندان شاغاسى

مادرش هم بدان متعلق بودند و افراد خاندان سپه ساالر غالم حيدر خان چرخى مانند غالم 

نبى خان و غالم جيالنى خان و غالم صديق خان پسران چرخى و ديگران نيز با اين گروه 

  .بستگى داشته اند 

محمد خان شاغاسى در حبالت محمد ولى خان سراج الخوانين صبيه فقير  ةچون دختر خال

سانيده كه به تاريخ دهم حوت بود، در وقايع جلوس امانى فعاليت شايانى به اثبات ر

ن به حي آجنرالى و نشان حسن خدمت نواخته شد و بعد از  ةبه رتب )م 1928 - ش 1289(

ممالك اروپا از راه سفير فوق العاده سيار افغانستان در رأس هيئتى به دولت شوروى و ديگر 

تاشكند و مسكو فرستاده شد و با مؤسس دولت شوروى، لينن و سران انقالبيون اكتوبر 

 ةن دولت قايم داشت و معاهدآم مالقاتها نمود و روابط سياسى افغانستان مستقل را با 1917

 م 1921فبرورى  28. (ماده امضاء نمود  12نخستين دولتين را با چيچرين و قره خان در 

  ) .ش 1299حوت  10

اين هيئت سفارت سيار به رياست محمد وليخان بعد از سفر اروپا و امريكا و معرفى 

جوزاى  11افغانستان به دنيا و مذاكرات سياسى با وزارت هاى خارجه ممالك اروپا به تاريخ 

به كابل برگشت، در حاليكه شخص امان اهللا خان از خدمات ) م1922مى  12(ش  1301

ى خان قدردانى نمود و او را به جاى محمود طرزى بحي وزير خارجه مقرر داشت محمد ول

ش  1301اسد  7و پس از يكماه به موجب فرمان يكشنبه ) ش 1301جوزاى  25پنجشنبه (

مرادبيگ به او بخشيده  ةبا امالك مزروعى و باغى و عمارات قلع) لمراعلى(نشان اول مملكت 

ش را هم طى كرد و در  1302رت خارجه و وزارت حربيه شد و بعد از اين دوره هاى وزا

ن محاذ بود و چون در سنه آش پكتيا در انطفاى بغاوت قبايل، قوماندان  1303اغتشاش 

                                                                     
وازى وزي  - (١) ى م قاسى تركيست كه رت دولت اسى ش مفغن كلمه ايشيك  اسى شيردل شا ود و شا ار ب ر درب

در سراج الخوانين،  در ان ه نا دوم  ام را داشت ك ن م ى خان اي ر امير شير عل خان مل به لوى نا در ع
مد خان باشد  در والى على ا ومتى قندھار داشت كه   .مدتى نا الح

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١١٣

ش شاه افغانستان عزم سفر اروپا نمود، وى به حي كفيل وزارت خارجه و وكيل مقام  1306

  ! .ت يك جمهوريت بوده است مقدما ةسلطنت باقى ماند كه متهم به مخالفت رژيم و تهي

خر آغاز جوانى در حلقه هاى ضد انگليسى كابل محشور بود و تا آمحمد ولى خان از 

و چه در ايام وزارت خارجه و كفالت مقام شاهى، ) م1921(عمرش چه در سفر اروپا و امريكا 

د ش كابل فتح گرديد، وى با محمو1308به همين صفت باقى ماند و هنگاميكه در ميزان 

سامى قوماندان قواى كابل در عصر امانى، كه هر دو از مقربان دربار امانى بودند، محاكمه و در 

  .ش در كابل اعدام شد  1308اواخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )م1984 - 1910(پوهاند عبدالحي حبيبي 

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١١٤

  مبارز شاه محمد ولى خان دروازى

  مشروطيت واستقالل ةشور را نستوه و پر
  

  رىظهور اهللا ظهو

  

مو دريا تشكيل آدرواز كه پيش از سلطنت امير عبدالرحمن سرزمين هايى را در دو طرف 

ميداد، شاهان محلى داشت كه گاه مستقل و زمانى زير فرمان سلطنت بخارا به شكل نيمه 

  .مستقل حكم ميراندند 

 ةترك خان پسرانش ش ةشجره خانواده شاه محمد ولى خان دراز است، اما پس از ش

 ةسراج الدين خان و ش ةحكيم خان، ش ةحامد خان حاكم قراتگين، ش ةخان، ش محمود

  .ابوالفيض خان بناى اين خانواده را از بدخشان تا كابل گسترش بخشيدند 

 ةابو الفيض خان دو پسر به جا ماند كه اولى محمد عمر خان و دومى ش ةن جمله از شآاز 

  .محمد ولى خان ميباشد 

مو را عبور نموده و به همكارى عده آلرحمان از طريق كوالب، درياى هنگامى كه امير عبدا

ق آيى از امراى بدخشان به سلطنت رسيد، جهت اطمينان خاطر تعدادى از امراى محلى 

سقاالن و خوانين مشهور بدخشان را ظاهراً با اعزا زو اكرام به دربار كابل مقيم ساخت و تحت 

خانواده شاه محمد ولى خان دروازى از . دخشان تبعيد نمودنظر قرار داد، ولى مخالفين را از ب

  .اين جمله بود 

مده بود از كودكى با استعداد و هوشيار به نظر آوى كه در خانواده محتشمى به دنيا 

محمود خان مصاحب نزد استادان دانشمند علوم روز گار  ةميرسيد، با توجه پدر و كاكايش ش

در سيزده ساله گى امير . تش تأثير به سزا يافت خود را فرا گرفت كه در رشد شخصي

عبدالرحمان از استعداد سر شارش توصيف نموده و به وى اجازه ورود به دربارش را داده بود 

.  

اين جوان برومند و با فضيلت در دربار امير حبيب اهللا به حي سرجماعه خانزاده گان 

ر يافت و چون هوشمند و در پى دربار كه بيشتر شان گروگان و تبعيدى بودند، عز تقر
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از اينجا بود كه با . تحصيل دانش بود، به حي كتابدار خصوصى امير نيز منصوب گرديد

جرايد دالوا و ابدالمناره حبل المتين به زبان عربى و چهره نما به زبان درى و از اين طريق با 

واهى كه اين جرايد زادى خآانديشه هاى دموكراسى انقالبى بورژوازى و نهضت هاى ملى و 

شنا شد و رفته رفته به مثابه مركز مشروطه خواهان و آدر شرق اسالمى تبليغ ميكردند، 

چنانكه مورخ معاصر كشور شاد روان غالم محمد غبار مى . استقالل طلبان دربار مبدل گرديد

  :نويسد 

ى دربار، قشر روشنفكران در پايتخت بيشتر گرد سه مركز مى چرخيدند، يكى ليبرا لها((

در قطار اول اينها رجال دربارى از قبيل محمد . كه خواهان رفورم در داخل رژيم موجود بودند

ولى خان بدخشانى، مير زمان الدين خان  بدخشانى و مير ياربيگ خان دروازى برادر مهتر او 

  .قرار داشتند ....)) 

هان هندى به رهبرى زادى خواآچون در اين زمان مكتب حبيبيه ايجاد شده، تعدادى از 

نها يكجا آن سرگرم تدريس بودند، آداكتر عبدالغنى خان مشهور و دانشمندان افغانستانى در 

حزب ((يك سازمان سياسى مشروطه خواه را به نام  ةبا شاگردان پيشگام اين مكتب هست

 شاه محمد ولى خان و ديگر شهزاده گان  بدخشانى دربار. بنياد گذاشته بودند)) سرى ملى

مانند امان بيك خان شغنى و مير زمان الدين خان و مير يار بيك خان دروازى را به عضويت 

  .ن پذيرفتندآ

امير را شبانه و با احتياط در اختيار  ةثار انقالبى كتابخانآشاه محمد ولى خان دروازى 

ه زاديخواه از شهزاده گان و خانزادآمبارزين ميگذاشت و بدين ترتيب در پرورش مبارزين 

اين فعاليت هاى وى از چشم . ن نقش برجسته برجا مى نهادآگان اسير دربار و خارج از 

در حالى كه امير حبيب اهللا خان به وى بى اندازه احترام داشت و . جواسيس دربار پنهان نماند

ياد ميكرد، مگر در سركوب )) اكه جان((و )) غا صاحبآ((شاه محمد ولى خان را به نام 

زندانى و مغضوب شد و چون برگه يى از خود به جا نگذاشته ) 1909(اول  نهضت مشروطيت

) يك دهه بعد(ينده آبود، در پناه نفوذ و اعتبار پدر و كاكايش زنده ماند و توانست در تاريخ 

  .نقش برجسته يى ايفا نمايد 

ر در اواخر سلطنت امير حبيب اهللا خان كه سردار نصراهللا خان نائب السلطنه برادر امي

حزب جنگ را بنياد نهاد و جانبدار اعالن استقالل بود، شاه محمد ولى خان به اين حزب 

ن پس تا ماه آپيوست و با محمود طرزى و سردار امان اهللا خان همكار و همرازم گرديد و از 

  .هاى اخير سلطنت امان اهللا خان يار و مدد گار وى بود 
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ماد الدوله حزب مخالف جنگ با انگليس در برابر اين حزب سردار عبدالقدوس خان اعت

ل يحيى چون نادر خان و برادرانش و ديگر سرداران محمد آرا ايجاد نمود كه در اين دسته 

زايى مانند فيض محمد زكريا و اشخاص چون محمد گل مهمند و غيره شامل بودند كه با 

  .جانبداران استقالل مخالف و طرفدار انگليسها بودند 

مد ولى خان در دربار امير حبيب اهللا خان از نظر اخالق و اعتماد شجاع همطراز ديگر مح

اينكه مورخين دوران سلطنت خانواده . الدوله خان بود كه هر دو مقرب درگاه و رقيب بودند

يحيى به شمول مير غالم محمد غبار و عبدالحى حبيبى و غيره شاه محمد ولى خان را غالم بچه 

چنانكه اشاره كرديم پدر و كاكايش از شاهان درواز . نصاف استتوصيف كرده اند، دور از ا

همركاب و مقرب دربار هاى امير عبدالرحمان خان و امير حبيب اهللا خان بودند، از همين رو 

  .شاه محمد ولى خان غالم بچه نه، بلكه شهزاده ميباشد 

اه سركوب يد و از جانب شآدر حالى كه حزب سرى ملى نتوانست به اهداف خويش نايل 

به رهبرى شهزاده امان اهللا، عين )) جوانان افغان((ن با تشكيل سازمان آبقية السيف . گرديد

  .الدوله موفق شد كه شاه را به قتل رسانده و استقالل و مشروطيت را در افغانستان تامين كند 

دو شخصيت برجسته در بارى كه نقش اساسى در پيروزى نهضت مشروطيت دوم و 

. قالل كشور داشتند، يكى شاه محمد ولى خان بدخشى و ديگر محمود طرزى بودتحصيل است

ورده بود، با آشاه محمد ولى خان كه دختر فقير محمد خان شاغاسى را در حباله نكاح خود در 

چونكه خانمش خاله زاده اعليحضرت سرور سلطان . امير امان اهللا قرابت خانواده گى يافت

مان اهللا بود و از اينطريق با خانواده سپه ساالر غالم حيدر خان سراج الخواتين مادر شاه ا

  .چرخى نيز پيوند يافت 

نجا كه محمد ولى خان در جلوس شهزاده امان اهللا عين الدوله به سلطنت فعاليت آاز 

ش به رتبه جنرالى و نشان حسن خدمت مفتخر  1289چشمگيرى تبارز داد، در دهم حوت 

. فير سيار دولت جوان افغانستان عازم يكتعداد كشور ها شدبه زودى به صفت س. گرديد

جون همان سال  3م به صفت سفير به دربار بخارا تعيين و به تاريخ 1919نخست در اپريل 

ديگرى جهت برقرارى  ةمد تا همراه عدآنجا به تاشكند آنجا گرديد و از آذريعه اسپ عازم 

نريما نوف كميسار . م به مسكو رسيد1919در اكتوبر . مناسبات رسمى عازم مسكو گردد

در ايستادگاه ريل قازان از هيئت پذيرائى نمود و نه تنها ) وزير خارجه(مردمى در امور خارجه 

مد، بلكه بناى آشناسايى رسمى دولت مستقل افغانستان از جانب اتحاد شوروى به دست 

راس هيئت افغانستان  در اين سفر محمد ولى خان در. استوار دوستى دو كشور پى ريزى شد
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م به 1920در ماه جنورى . باوالد يمير ايليچ لنين رهبر انقالب اكتوبر ديدار و گفتگو كرد

به زودى بار ديگر به مقصد اجراى وظايف رسمى به حي سفير فوق العاده و . هرات برگشت

جوالى  25م به تاشكند برگشت و در 1920تام االختيار عازم اروپا و امريكا شد و در جون 

در مسكو . همان سال به عزم مسكو تاشكند را ترك گفت، تا از راه روسيه به تركيه سفر كند

در . ن دولت مالقات نمودآبار ديگر از جانب دولت شوروى باگرمى پذيرايى شد و با رهبر 

شمسى پيمان عدم تعرض و  1299م برابر به دهم حوت 1921فبرورى  28نتيجه در 

هيئت تحت رهبرى جنرال محمد ولى خان يك روز بعد . به امضاء رسيددوستى بين دو كشور 

معاهده برقرارى مناسبات سياسى را با تركيه در مسكو به امضا رساند و به سرپرستى هيئت 

ن روزگار آديگرى عازم اروپايى غربى شد رئيس و اعضاى اين هيئت لباس اروپايى و زيباى 

نها مردم متمدن بوده از دانش و فرهنگ آبفهمانند كه را به تن نموده بودند تا به جهانيان 

برخوردار اند و برخالف تبليغات خصمانه استعمار گران انگليس از مزاياى تمدن و ترقى بهره 

  .مند ميباشند 

در اين سفر شاه محمد ولى خان و همراهانش نه تنها به خاطر برقرارى مناسبات سياسى 

ش مى نمودند، بلكه ميكوشيدند تا روابط اقتصادى، نظامى افغانستان با كشور هاى اروپايى تال

اين كشور ها را با افغانستان استوار نمايند و به جلب سرمايه خارجى، صدور تكنالوژى و 

  .صنايع و كارشناسان ماهر به افغانستان بپردازند 

ريس بزرگ به سفارت اروپا و امريكا و مجلس صلح پا ةشخص امان اهللا خان در اعتماد نام

  :جنرال محمد ولى خان بدخشى را چنين معرفى كرده بود 

سفير فوق العاده مرخصه دولت مستقله ام عاليقدر جنرال محمد ولى خان است كه از ((

اصيل زاده گان و اشراف خاندانهاى بدخشان افغانستان و از مصاحبان حضور پدر شهيد 

ن دوستدار شما از همه جهت مرحومم اعليحضرت سراج الملة والدين بوده، در حضور اي

  )) .طرف وثوق و اعتماد تام را حايز و داراست

 3م به روم رسيد و در  1921شاه محمد ولى خان سفير فوق العاده افغانستان در برج مى 

شمسى با دولت ايتاليا معاهده برقرارى مناسبات  1300جوزاى  17م مطابق  1921جون 

ست سال مذكور جنرال محمد ولى خان يكجا با فيض گآ 8به تاريخ . سياسى را امضاء نمود

م پيمان 1922اپريل  28در . محمد خان، حبيب اهللا خان و غالم صديق خان به لندن رفت

  .تجارتى بين فرانسه و افغانستان را در پاريس عقد كرد 

در امريكا على الرغم دسايسى انگليسها و موانعى كه دولت انگليس براى هيئت ايجاد 
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د، تا دولت اياالت متحده از هر گونه پذيرايى هيئت افغانى خود دارى كند، بنابر كرده بو

تالش محمد ولى خان، پر زيدنت هاردينگ رئيس جمهور امريكا هيئت افغانستان را به حضور 

پذيرفت و پيام شاه امان اهللا خان را دريافت كرد و در گذشت امير حبيب اهللا را به پادشاه 

  .با ورزيد آفت، مگر از دادن كمك به كشور ما افغانستان تسليت گ

م به كابل بازگشت به مثابه يك مبارز وطن  1922ما داميكه جنرال محمد ولى خان در مى 

اول و دوم شايسته گى و كاردانى خود را در  ةزاديخواه ورزمنده فعال جنبش مشروطآپرست، 

از همين سبب در جون . نموده بود راه تحكيم استقالل و شناسايى افغانستان بر همه گان ثابت

در اين مورد . م از جانب همرزمش شاه امان اهللا به حي وزير خارجه مقرر گرديد1922

  :محمود طرزى نخستين وزير خارجه دولت امانى درنامه يى چنين مينويسد 

قاى محتشم چه بوديم، چه كرديم، چه شد و آبرادر به جان برابر عزيزم محمد ولى خان ((

يك ذات با اقتدارى كه وزارت خارجه ما را اداره تواند، غير از اين عبد ... واهد شد؟ چه خ

نجناب جاللتمابى، ديگر شخصى آخود نمى تواند و  ةعاجز كه در اين وقت بنابر احوال صحي

  .))ديده نميشود

ورد و طرح معاهده با ايران رانهايى آبدين ترتيب كرسى وزارت خارجه را به دست 

نرا به امضاء آر كابل با نصراهللا اعتالء الملك  وزير مختار و ايلچى دولت عليه ايران، ساخت و د

  .رساند

در اين زمان كه محمد نادر خان وزير حربيه بود بر اثر كار شكنى ها و تحريكات قبايل 

كه به همدستى انگليس ها انجام ميداد، مورد سؤظن قرار گرفت و به حي سفير فرانسه مقرر 

و از كشور دور ساخته شد و بجاى نادر خان محمد ولى خان به حي وزير حربيه گرديد 

ميرزا محمد خان يفتلى هموطن ديگرش را به حي معين در وزارت خارجه . منصوب گشت

در دوران وزارت حربيه اش شورشهاى ارتجاعى مالء لنگ خوست و پكتيا و . به كار گماشت

  .خوانين شينوار را سركوب نمود 

غاز كرد، محمد ولى خان را به حي وكيل سلطنت آميكه امان اهللا خان غازى به سفر هنگا

با اختيارات تامه فرمان داد و وى افزون بر وزارت حربيه وكالت مقام سلطنت را در غياب شاه 

و چون شاه امان اهللا به وطن بازگشت بدون در نظر داشت سنن و عقايد و . به عهده گرفت

واست با شيفتگى و به تقليد از مصطفى كمال تركيه دست به يكرشته سطح فرهنگى مردم خ

شاه محمد . امان اهللا خان پيش از همه به رفع حجاب زنان اقدام كرد. اصالحات اجتماعى زند

ولى خان كه مرد متدين و پاكدامن بود و حتى در سفر اروپا از جانب همسفران و 
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در مراسم رفع حجاب نسوان كه از جانب  لقب يافته بود،)) شخصيت مقدس((مهماندارانش 

و وى كه با ژرفاى ارزشهاى اخالق اسالم و سنن . شاه ترتيب شده بود، خانم خود را اجازه نداد

با . پسنديده اخالقى شرقى پرورش يافته بود، شتابزده گى در تقليد از غرب را نمى پسنديد

و به بهانه مريضى و . اهللا جدا شدنهمه سابقه همكارى و محبت شخصى سر انجام از شاه امان آ

امان اهللا خان دو ماه پيش از سقوطش وى را از وزارت حربيه . معالجه از شاه رخصت خواست

  :ش شاه امان اهللا مينگارد  1307عقرب  8مورخ  520در فرمان پادشاهى . سبكدوش نمود

  !محمد ولى خان وزير حربيه ((

نه و خدمات برجسته صداقت كارانه يى كه به حضور ما از احساسات صميمانه و وطن پرورا

از همه مهمتر . هر ماموريت خويش به درجه اتم ابراز داشته ايد، فوق العاده رضايت دارد

رزو داشتيم به آوظيفه وكالت ماست كه قدم به قدم رفتار نموده، امور مملكت را همچنانكه ما 

خيلى قيمتى و عزيز است شما را  چون صحت به پيش من.... هر موقع اداره و اجرا داشتيد 

رخصت مسافرت به اروپا داده، از وظيفه وزارت حربيه سبكدوش مى نمايم ) معالجه(جهت 

  .....امضاء شاه امان اهللا خان ....)) 

  .بدين ترتيب شاه امان اهللا بزرگترين شخصيت دولتى و همكار خود را از دست داد

نت رسـيد، ايـن مبـارز ضـد اسـتعمار انگلـيس و       مادامى كه نادر شاه با كمك انگليس به سـلط 

م زندانى و در شوراى قضايى قالبى كه متشكل از وزرا 1929زادى خواه كشور را در دسامبر آ

و افسران عاليرتبه و سران قبايل هوا دار نـادر شـاه بـود وى را بـا محمـود سـامى بـه محاكمـه         

. به وطـن بـه اعـدام محكـوم نمـود     شوراى قالبى هفتاد نفرى متهمين را به جرم خيانت . كشاند

م بود كه حكم بر شاه محمد ولى 1933در سال . نادر شاه محمود سامى را بيدرنگ اعدام كرد

خان اجرا شد و اين شخصيت ملـى، مبـارز راه اسـتقالل، ترقـى و مشـروطيت كشـور از جانـب        

ل يحيـى  آبى جهت نبود كه در رژيمهاى . دست نشانده گان استعمار انگليس به هالكت رسيد

 .نامى از اين مبارز و رجل ملى در كشور برده نمى شد 
 زحمت مركزى سازمان انقالبى ةنشري )ميهن( ةاقتباس از جريد(

  )م1989يازده سال دوم كابل  ةكشان افغانستان، شمار
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  محمد ولى خان  ةمحاكم

  از نظر سيد قاسم خان رشتيا
  

بزرگ گرفته اند زيرا ايشـان همكـارى    شاد روان سيد قاسم رشتيا در تأليف اين اثر سهم

جاويـدان يـاد رشـتيا را درينجـا      ةهاى زيادى را به اين نگارنده نموده اند علت اينكه اين نوشت

عيناً نقل نموديم اينست كه ايشان چشم ديدهاى خود را نوشته و ضمناً موضـوع را از نزديـك   

شان در قالبى  ةخواندن اين نوشت بررسى نموده و پرده را از روى حقايق برداشته و يقين دارم

  .كافى بوده باشد  خانمحمد ولى خان از جانب نادر  ةو كذايى بودن محاكم

  :محاكمه محمد ولى خان 

غاز دوره نادر شـاه، جريـان محاكمـه    آبطوريكه ذكر شد، يكى از اولين خاطرات قابل ذكر 

ارجه در تاالر بزرگى كه اين محاكمه در عمارت وزارت خ. محمد ولى خان و محمود سامى بود

رياست ديوان عالى ) مايار(عبداالحد خان وردك . به نام تاالر ستور ياد مى شد، برگزار گرديد

را بعهده داشت و مال مير غالم بحي مدعى العموم اجراى وظيفه مى كرد، چون ليسه اسـتقالل  

سـتيم در سـاعات   متصل وزارت خارجه واقع بود، از اين سبب من و بعضى همصنفانم مـى توان 

  .فراغت خود را به محل مذكور رسانيده از پشت پنجره جريانات را تماشا كنيم 

خوب به ياد دارم يكى از روز هاييكه ما حاضـر صـحنه بـوديم، مصـادف بـا مرحلـه نهـايى        

محاكمه محمد ولى خان وكيل اعليحضرت امان اهللا خان بود كه به الزام خيانت ملى و همكارى 

در اين وقت يك تعداد شهود هم حاضر بودند كـه  . حت محاكمه گرفته شده بودبا بچه سقاء ت

ن از محمد ولى خان آبالنويه شهادت مى دادند، مخصوصاً از گفتار بچه سقاء و مجالسى كه در 

محمد ولى خان به . ورى مى نمودندآنسبت به دادن يك ميل تفنگ اظهار امتنان كرده بود، ياد

ن از طـرف مـدعى العمـوم بعمـل مـى      آين شهود و سوالى كه متعاقب مقابل گفتار هر يك از ا

ن موقع صورت گرفت، جـزء نقشـه يـى    آمد، مسلسل ادعا مى كرد كه تمام اين كارها كه در آ

بود كه براى جلوگيرى از حركات بچه سقاء، به تجويز شخص امان اهللا خان طرح شـده بـود و   

گ كه خسربره بچه سقاء بود، بدون اطـالع مـن   مى گفت تفنگ را باغبان با غم در قلعه مرادبي

البتـه  . به او داده بود، اما اينكه بچه سقاء در مجالس از من اظهار خوشـى كـرده، حقيقـت دارد   
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امـا  . مصلحت نبود در وقت سلطه بچه سقاء اين سخن او را ترديد و يا حقايق را بيان مى كردم

ر خـود اعليحضـرت امـان اهللا خـان     حقيقت اينست كه تمام اين كارها بـه هـدايت و تحـت نظـ    

صورت گرفته و مقصد اصلى اين بود تا به هر قيمتى كه باشد در چنان موقعى كـه از يكطـرف   

شينوار قيام كرده و از طرف ديگر تهديد مستقيم بر كابل از طـرف خوگيـانى موجـود بـود، از     

بطه قـايم و وعـده   به همين سبب با او را. طرف بچه سقاء و اطرافيانش محاذ جديدى باز نشود

داده شد كه برايش اسلحه و پول و حتى رتبه غند مشرى داده مى شود تا با همراهان خود بـه  

اكنون اعليحضرت امان اهللا خـان الحمـداهللا   . طرفدارى حكومت به محاذ مشرقى عزيمت نمايد

تـار  حيات دارند، بحضور شان تلگراف كشيده شود يا مكتوب فرستاده شود، انشاء اهللا همه گف

نصورت آنچه را گفتم ترديد فرمايند، در آو هر گاه اعليحضرت شان . مرا تصديق مى فرمايند

ن قناعـت  آبه . من ديگر دفاعى نداشته و هر حكمى كه درباره ام از طرف محكمه صادر گردد

  .خواهم كرد 

 در وقتى كه محمد ولى خان اين جمالت را با تمام متانت اظهار مـى كـرد، هـر بـار كـه نـام      

متهم خارج موضـوع  (ورد، مال مير غالم فرياد ميكرد آاعليحضرت امان اهللا خان را بر زبان مى 

ولـى بـاز هـم    . و رئيس مجلس به محمد ولى خان امر قطع گفتارش را مـى داد ) حرف مى زند

پـس  . محمد ولى خان همينكه موقع حرف زدن پيدا مى كرد، مطلب مذكور را تكرار مى نمود 

شـما كـه دائـم    : ار شدن اين صحنه، مال مير غالم موضوع را تغييـر داده پرسـيد  از چند بار تكر

بطور خفيه و خصوصى نزد بچه سقاء مى رفتيد و يا او در كارها مشوره مى داديـد، دريـن بـاره    

من فقط دو مرتبه نزد بچه سقاء رفته ام كه مـرا  : چه ميگوييد؟ محمد ولى خان به جواب گفت

ول راجع به دو هزار پونـد بـود كـه اعليحضـرت امـان اهللا خـان بـراى        دفعه ا. احضار كرده بود

. معالجه ام عنايت فرموده بودند تا به اروپا رفته عالج مرض گرده و نقرس پاى خود را بنمايم

پرسيد كه اين پو لها چه شد؟ گفت يك هزار پوند را حواله مستقيم به خارج گرفته بـودم كـه   

ك هزار پوند مصارف سفريه بـود كـه در مركـز گرفتـه بـودم و      به بانك خارج انتقال يافته و ي

دفعـه دوم نظـر بـه عـرض ورثـه      . موجود است، چنانچه پول مذكور را به خزانه تحويل كـردم 

ميرزا محمد حسـين خـان مسـتوفى الممالـك كـه جايـداد ضـبطى او واقـع قلعـه مرادبيـگ را           

ان المراعلى به قسـم مكافـات بمـن    اعليحضرت امان اهللا خان بعد از غايله منگل، به ضميمه نش

بـرايش گفـتم كـه اگـر چـه مـن مـال        . بچه سقاء اسناد را مطالبه كـرد . مرحمت فرموده بودند

مستوفى الممالك را مستقيم از ورثه او نگرفته ام، بلكه چندين سال پـيش ضـيط شـده بـود از     
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نرا از من پس آند طرف پادشاه وقت به من بحي مكافات داده شده، ولى باز هم اگر الزم بدان

  .گرفته و به ورثه مستوفى الممالك يا اشخاص ديگرى بدهند، مختارند 

در  سـال     ))رويـداد  ديـوان  عـالى   ((جريان  موضوع  در  رساله يى  به  نام    -:يادداشت  (

ن حـذف و  آنشر شده اما قسمت زياد رويداد واقعـى مجلـس محاكمـه در     )1931  - 1310(

  .)تحريف شده است

چرا بچه سقاء به شما نسبت به ديگر وزرا و اراكين دولـت امانيـه   : از مال مير غالم پرسيد ب

شناسـايى بچـه سـقاء بـا مـن       : احترام بيشتر مى كرد؟ محمد ولـى خـان تبسـمى كـرده گفـت      

طوريكه  گفتم  از  طريق باغبان قلعه مرادبيگ بود كه با بچه سقاء نسبت خسربره گى داشـت  

با من از تأثير خسربره اش بوده باشد، اما تا جاييكه بـه خـاطر دارم بچـه    مدش آو شايد پيش 

سقاء با ديگر وزراى اعليحضرت امان اهللا خان كه اينجا تشـريف دارنـد از قبيـل فـيض محمـد      

  .خان و شير احمد خان رئيس شورا نيز سلوك خوب مى نمود 

ه سقاء رئيس تنظيميـه  در اخير، احمد على خان لودين رئيس اردو كه در شروع بغاوت بچ

سمت شمالى تعيين شده بود، اجازه خواسته اظهار شهادت نمود كه اعليحضرت امان اهللا خـان  

ن، عفو آخند زاده صاحب تگاب حاضر بود كه در حاشيه قرآبه اثر اصرار بچه سقاء و وساطت 

جواب گفت محمد ولى خان به . بچه سقاء را تحرير و امضا نمايد، ولى محمد ولى خان مانع شد

وقتيكه من با شما تلفونى حرف مى زدم، اعليحضرت شخصاً در مجلس حاضر بودنـد، داليـل   : 

مرا شنيده تائيد فرمودند، چنانچه در اخير خودشان هم به شما گفتند كه يك پادشاه نبايـد بـا   

خنـد  آن عهد و پيمان نمايد، و همين سخن را شما به بچـه سـقاء يـا    آيك رهزن، در حاشيه قر

خالصه هنـوز مـن بـه همـين     . ه تگاب گفتيد و يا خودش به تلفون شنيد، خدا بهتر مى داندزاد

ن هـم در حاشـيه   آنظريه خود باقى هستم كه عهد و پيمان كردن يك پادشاه با يـك رهـزن،   

ن، در حاليكه از روى صداقت و حقيقت نباشد، نه تنها شرعاً نارواست بلكه بدنامى دنيـوى  آقر

  .ارد و وبال اخروى هم د

ينده موكول گرديد كه چنانچه بعدها شنيده شد، اگر آبعد از اين سخنان مجلس منحل و فيصله به 

چه ديوان عالى هر دو متهم، يعنى محمد ولى خان و محمود سامى، را محكوم به اعدام نموده بود، ليكن 

ـ . نادر شاه مصلحتاً حكم اعدام محمد ولى خان را به هشت سال حبس تبـديل نمـود   ى اعـدام محمـود   ول

سامى را كه در موقع محاكمه به رد الزامات وارده در قسمت خيانت به امان اهللا خان و همكارى با بچـه  

  .....)خاطرات سياسى   12  - 11  - 10  -ص . (سقاء موفق شده نتوانست تاييد كرد 
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  ارواح شاد استاد سيد قاسم رشتيا
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  :عبدالحق واله هاىيادداشت

  
  

  خاطراتى از

  محمد ولى خان بدخشى
  

در حدود هفـت سـال داشـتم، كـه مـادر      

وقتـى روز عيـد بـه ديـدن     : كالنم بمن گفت 

پدرت به زندان ارگ رفتى، از من به محمـد  

وليخــان وكيــل ســالم برســان، و بگــو كــه از 

پسرم محمد كريم كـه در هندوسـتان فـرار    

ار پريشان است، از مدتى اطالع ندارم، و بسي

  .مى باشم 

من نيز طبق هدايت، بعد از دستبوسى پدر، به معيت او به اتـاق وكيـل صـاحب، كـه     

ن مؤقر، كـه ظـاهراً از   آپدرم بعد از اداى مراتب احترام به . پهلوى اتاق پدرم بود رفتم

پا مانده بود، و در چوكى عرابه دار جلوس ميكرد، مرا معرفى كرده، پيام مادرش را به 

  .روض داشت او مع

وكيل صاحب، خواهر زاده اش محمد سعيد را، كه جوان زيبايى بـود، و بـا مامـايش    

: يكجا زندانى شده بود، و سا لها بعد در زندان دهمزنگ وفات كرد، صدا كـرده گفـت   

  .همان دستمال سياه را بياور

چند لحظه بعد يك سرك را : دستمال را وكيل صاحب به چشمان من بست و گفت 

بپاشـى و  آيـد و سـرك را   آن درختان سرواست، بعد كسى مى آنى كه بدو طرف مى بي

وقتى سرك معلوم و جاروب شد، كاكايم . جاروب ميكند، سپس كاكايت را خواهى ديد

ما ديده بودم، با بروت هـاى تـاب دادگـى نمايـان شـد و       ةرا كه يك مرتبه در برج قلع

  .مد، چهره اش بشاش و حالش خوب بود آبسوى من 
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٥

. بچيم كاكايت چطور بود؟ عرض كردم كه خيلى خـوب بـود  : كيل صاحب پرسيد و

اين واقعه . ن عالم رويايى به دنياى واقعى پا گذاشتمآبعد دستمال را باز كرد، و من از 

  .تقريباً يكماه قبل از اعدام وكيل صاحب صورت پذيرفت 

. رت امـان اهللا خـان  كذايى محمد ولى خـان بدخشـى، وكيـل اعليحضـ     ةمحاكم ةو اما در بار

باد انتخاب شده بود، كـه  آمدعى العموم اين محاكمه، منشى مير غالم از چپرهار نزديك جالل 

همانقـدر كـه موسـى كـاظم     . برادر محمد موسى كاظم خان سابق رئيس تفتيش بانك ملى بود

، خان اليق، با احساس، پاك نفس و با وجدان بود، همانقدر اين منشـى ميـر غـالم دسيسـه بـاز     

لت دست ارباب قدرت بشمار مى رفت، چنانچه يـك وقـت بـرادرش بـه او     آدروغگو، مزور و 

زمـين را خريـد، ولـى در قبالـه     . يك بوجى پول داد كه در نزديكى كوتل خيرخانه زمين بخرد

كدام حيله را بكار برد، كه تفصيلش بيادم نيست، ولى سا لها تا زنده بود، حاصل ايـن زمـين را   

  .را دربر مى گيرد، زهرمار مى كرد  وسيعى ةكه ساح

يكى از پسران ميرزا موسى كاظم خان، كه در سانفرانسسـكو قونسـل افغـانى بـود، بكابـل      

را ساخت، تراكتورى خريده اين زمين ها را بطرز عصرى  Golden lotusو  Bowlingمده آ

كـاظم  موسـى  . پسر منشى غالم مانع شد، و حرف شان بـه دعـوا كشـيد   . تحت زراعت گرفت 

بـاد دعـوى كنـد، والحاصـل كـه      آدم محترم و با وقار مجبور شد با برادر زاده در جـالل  آخان، 

  .دعوا را برد، زيرا بهمه معلوم بود كه پول خريد اراضى مذكور را او داده بود 

از موسى كاظم خان چهار پسر مانده، كه احمد اهللا، محمد اهللا، عظيم الصابر و شمس الذاكر 

ايـن بـود خلـص    . همه تعليم يافته و شرافتمند ميباشند، و در امريكا بسـر ميبرنـد   نام دارند، و

  .سوانح منشى مير غالم

نها را بنام سقاوى ها ياد كرده، آمديم به شهادت يكعده، كه مرحوم مير غالم محمد غبار آ

  .ن جمله اسم پدر مرا بجاى عطاء الحق، عطاء اهللا نوشته آو در 

تنهـا  . ورده بودنـد آنجملـه بـه محاكمـه    آت بوده، و نه كسى را از در حقيقت نه كدام شهاد

فهرستى ترتيب شده بود، كه نام هاى محبوسين سياسى و غير سياسـى در پايـان يـك مقدمـه     

مقدمه كه به شكل عريضه از طرف منشى مير غالم تحرير گرديده بود، مركـب  . ذكر شده بود

ضرت امان اهللا خان در غيـاب او بـا يـك دزد    از يك سلسله جعليات بود، كه گويا وكيل اعليح

غـاى بيـادر كـه در    آداخل دسيسه شده بود، در حالى كه احمد على خـان لـودين، مشـهور بـه     

محكمه محمد  ولى خان را مورد اهانت قرار داده بـود، بـا حبيـب اهللا و سـيد حسـين مقاولگـه       

يك چهارصد عدد تفنـگ   غند مشرى داده، و به هر ةنموده، و بهر دو از طرف اعليحضرت رتب
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٦

ن در جنگ با شينواريها استفاده كنند، ولى آجرمنى با كارتوس اعطا كرده بود، كه از  ةپنج تك

با كمال پر رويى، مرد مؤقرى مانند محمد ولى خان را حين سؤال و جواب مـورد خطـاب قـرار    

  !واهللا خاين هستى باهللا خاين هستى : داد كه 

رت موصـوف گفتـه بـود كـه امضـاى معاهـده بـين يـك         محمد ولى خان صرف به اعليحض

از شـأن  ) شـمالى پيشـنهاد كـرده    ةطورى كه احمد على خان رئـيس تنظيميـ  (پادشاه و دو دزد 

  .نها صورت بگيرد آسلطنت مى كاهد، و هر موافقتنامه ايكه الزم باشد، بين رئيس تنظيميه و 

  ).507 ةشمار ))اميد(( ةنقل از جريد(

  

   محمد رحيم خانر سردار محمد وليخان از نظ

  امير عبدالرحمن خان ةنواس
  

  

  

  

   

    

اكادميسن دستگير پنجشيرى كتاب خاطرات سردار محمد رحيم خـان، برگهـاى از تـاريخ    

دسـتگير  . ريـائى تحـت بررسـى قـرار داده اسـت     آمعاصر وطن ما را بعد از مطالعه در سـايت  

حمـد رحـيم خـان پـدر     ى سـردار م پنجشيرى افكار و نظريات خويش را در تحليـل گفتـه هـا   

ئينه  دورنمـاى   آنوى اول موسيقى عالوه نموده، و باورهاى وى بصورت  كامل  خديجه پروين با

  .يد آاصل متن مى  تواند  بشمار 

چون درين كتاب موضوع بح ما شرح احوال و كاروائيهاى شهيد سعيد محمد وليخان مى 

ن شخصيت بزرگوار بـود جـدا   آه را كه مربوط نچآپنجشيرى  ةن سبب از ميان نوشتآباشد از 

  .كرده و داخل اين اثر ساختيم 

ان و وى خروش م ر   ر قط نھ  ط
ن ان وط الن و بدخش خر س ر   ھ
د ه كن ى ق ات و سركش لح و   از 
ن ان وط نو ق  دام ت ش  اي دوس

  

»فروغ ھستى«   
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١   شاه محمد وليخان دروازى 

پنجشيرى يكى از شخصيت هاى چپ گرا اسـت كـه بعـداز فراغـت از دارالمعلمـين كابـل       

پنجشـيرى  . فاكولته ادبيات را به اتمام رسانيد، و وظايفى زيادى را خاصتاً در معارف انجـام داد 

مـدتى در دوران بقـدرت   . را تحقيق و تـأليف كـرده اسـت    طبع شعر داشته، كتاب هاى زيادى

و اكنـون در ايالـت واشـنگتن    . رسيدن كمونستها منحي وزير در كابينه اجـراى وظيفـه نمـود   

  .امريكا حيات بسر مى برد 

پنجشيرى در قطار كسانى قرار دارد كه نظام افغانستان را بشكل فدرالى يا حكومت مـردم  

گفتـيم او شـعر ميسـرايد    . اوات وعدالت وضد تبعيض مى باشد ساالرى ميخواهد وطرفدار مس

نـان در عصـر   آواينهم نمونه يى از شعر اوست كه درخطاب به زنـان در ارتبـاط بـه زنـده گـى      

  :كمونستان گفته است 

ــود  ــور راهــــت را كشــ ــالب ثــ  انقــ
 

 د لهــــاى مــــا ةتـــا كشــــايى عقـــد   
 

  :د رحيم خان كتاب سردار محم ةو اينست نوشته دستگير پنجشيرى از خالص

ميـز محمـد نـادر خـان عليـه      آدر دفتر خاطرات سردار محمد رحـيم از خشـونت تعصـب    

از سـركوب خـونين عبـدالرحمان    : مشروطه خواهان و نيروهاى طرفدار شاه امان اهللا از جملـه  

لودين رئيس بلديهء كابل، شاه محمد ولى خان وكيل شاه امان اهللا، مرزا مهدى خان سرمنشـى  

ميـر سـيد    ة، فقير احمد پنجشيرى رئيس جنگالت مشروطه خواه وابسـته بـه حلقـ   شاه امان اهللا

غاى لغمانى كارمند وزارت خارجه و در نهابت، از غالم نبى خان چرخى و سرنوشت غم آقاسم 

، شيرجان، خواجـه محمـد صـديق    )رسول اهللا(انگيز خاندان چرخى و امير حبيب اهللا خادم دين 

جازات سنگين محمـد نـادر شـاه توسـط عبـدالخالق هـزاره و قتـل        وديگر ياران كلكانى و از م

د توسط سيد كمال محصل، افشاگرى گسترده كرده است    .سردار محمد عزيز پدر سردار دا
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٨

  

  از  ديدگاه نقش شخصيت محمد ولى خان بدخشى

  سردار  محمد  رحيم
  

اهللا بود ولـى او   سردار محمد رحيم خان پسر كاكا و يكى از هوا داران پاپر قرص شاه امان

شاه امان اهللا و وجناحهاى مخالف و مختلف دربار وى داوريهاى درست و روشـنى دارد   ةدر بار

ــاب روشــن دارد كــه    ــايق در خــاطرات او بازت ــن حق ــه اي محمــد وليخــان دروازى از : از جمل

روشـنبين و بـا نفـوذ درواز، سـرجماعه     ) بزرگـان (دودمانهاى با فرهنگ بدخشان و از شـاهان  

نزاده گان و ملكزاده گان دربار در دوران امير حبيب اهللا سراج، دامـاد خالـه شـاه امـان اهللا،     خا

گـاه و صـديق دولـت ملـى شـاه      آعضو مخفى سازمان سياسى مشروطه خواهان و از طرفداران 

  .امان اهللا بود 

 خرين لحظـه هـاى زنـده   آاو از همان فرداى قتل مرموز امير حبيب اهللا سراج تا پاى دار و 

گاهانه و پر افتخار خويش، عليه گسترش نفوذ موذيانه استعمار بريتانيا و تكيـه گاههـاى   آگى 

شكار و پنهان خاندان طاليى مصاحبين و بويژه بـر ضـد نـادر    آن، عليه توطيه آارتجاعى محلى 

گاهانـه پيگيـر و   آزادى، مشروطيت و ترقى افغانسـتان مسـتقل مبـارزه    آخان و ديگر دشمنان 

و همانگونه كه در دفتر خاطرات قلمى سردار محمـد رحـيم خـان بازتـاب روشـن       استوار كرد

  .يافته است 

نخســت در فــرداى قتــل مرمــوز پــدر شــهزاده امــان اهللا بنــا بــه پيشــنهاد دور انديشــانه و  

بـه  ) وزير دربار(غوربندى فراش باشى دربار  ةهوشيارانه محمد ولى خان دروازى، شجاع الدول

هنگ پر شتابى به كابل فرسـتاده شـد و گـزارش    آاز شهزاده امان اهللا به  )بيعت(گرفتن   ةبهان

سپس شخص محمد ولـى خـان بـا مـادر و عبيـداهللا      . قتل پدر شاه امان اهللا را به وى تقديم كرد

ميانجيگرى بين نصراهللا خان و امان اهللا و كسـب بيعـت بـراى     ةجان برادر شاه امان اهللا به بهان

  .مدند و جبهه شهزاده امان اهللا را تقويت كردندآن به كابل نصراهللا خا ةنايب سلطنت

نصـراهللا خـان، نـادر خـان،     . شهزاده امان اهللا خود را وارث تاج و تخت شـاهى اعـالن كـرد   

خاندان مصاحبين و ديگر درباريان محافظه كار از سوى نيروهاى نظامى ننگرهار دستگير و به 
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١   شاه محمد وليخان دروازى 

هجرى شمسـى   1297حوت  9ه امان اهللا خان بتاريخ كابل انتقال يافتند و به اين تدبير شهزاد

ولى خالف وصيت . ميالدى بقدرت رسيد و وارث تاج و تخت پدر شناخته شد 1919مطابق به 

مصاحبين را شايد به اسـاس خـواهش مـادر خـويش يـا       ةامير عبدالرحمان، نادر خان و خانواد

نـه از  بازگشـت ظـاهراً فاتحا   گرايشهاى عظمت طلبانه زود گذر قبيله يى يا قومى خود پـس از 

  .سپهساالرى ومقام وزارت دفاع نصب كردكشورى لشكرى و ةپايجبههء جنوب به مقامات بلند

شاه امان اهللا به پشتيبانى بيدريغ محمود طرزى و محمد وليخان و ديگر مشـروطه طلبـان و   

جهـاد  ترقيخواهان با تحليل مشخص از وضع مشخص و تناسب قواى جهانى شـعار اسـتقالل و   

، سرانجام درفـش اسـتقالل   1919گست آملى را به پيش كشيد و پس از مذاكرات طوالنى در 

  .سيا بر افراشته شد آافغانستان را پس از هفتاد و هفت سال اسارت در قلب 

محمد ولى خان در رأس هياتى براى برقرارى مناسبات ديپلوماتيك  1920در خزان سال 

با رهبـر حزبـى و   . يى از سوى شاه امان اهللا ماموريت يافتبا روسيه شوروى و كشورهاى اروپا

استرداد استقالل و مناسبات افغانستان مستقل بـا دولـت نـو بنيـاد      ةدولتى اتحاد شوروى دربار

شوروى در فضاى دوستى برابرى حقوق و احترام متقابـل تبـادل نظـر صـورت گرفـت و بزيـر       

بـادول همسـايه كشـورهاى اروپـايى و     زادى مناسـبات افغانسـتان مسـتقل    آدرفش پرافتخـار  

از جمله دولت نوبنياد ملى و مسـتقل شـاه امـان اهللا    . شمارى از كشورهاى اسالمى تحكيم يافت

نخستين دولت نو بنياد روسيه شوروى را برسميت شناخت و دولت اتحاد شوروى نيز نخستين 

 28دوسـتى مـؤرخ   دولتى بود كه استقالل افغانسـتان را برسـميت شـناخت و امضـاى قـرارداد      

ان و اتحاد شـوروى در شـهر   افغانست) خورشيدى 1299حوت  10(م برابر به  1921فبرورى 

  .يخى ماموريت ديپلوماتيك محمد وليخان بدخشى بودوردهاى درخشان و تارآدست مسكو از

افغانستان و اتحاد شوروى استقالل همديگر را برسـميت شـناخت و    ةبه موجب اين معاهد

  .ل مناسبات سياسى گرديد با همديگر داخ

بر اساس اين موافقتنامه هر دو دولت افغانستان و اتحاد شوروى تعهـد سـپردند كـه در     -

  .پيمانهاى نظامى و سياسى يى كه بزيان يكى از طرفين باشد با دولت سوم اشتراك نورزند 

للـى  امتيازات سياسى سفارتخانه ها و قونسلگريهاى هر دو كشور برطبق رسـوم بـين الم   -

  .بطور مساوى معين گرديد 
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١٣   شاه محمد وليخان دروازى 

  .هر دو كشور موافقه صورت گرفت ةبه گشايش قونسلگريها، در شهرهاى عمد -

  .زاد و بى محصول را قايل گرديدآدولت شوروى در قلمرو خود امتياز ترانزيت  -

زادى ملل شرق را بر اساس حق تعيين سرنوشت ملل و مطابق خواست عمومى آطرفين  -

  .هر ملت قبول كرد 

زادى و استقالل حقيقى دولت بخارا و خيوه نيز بر اساس پرنسـيب حـق تعيـين    آ ةدر بار -

  .سرنوشت ملل بين طرفين موافقت صورت گرفت 

  .متعلق به افغانستان بود توافق حاصل شد 19در مورد استرداد زمينهاييكه در قرن  -

پادشـاهى افغانسـتان    دولت نو بنياد شوروى بخاطر استحكام مناسبات دوستانه با دولـت  -

  .امداد نقدى و تخنيكى را به افغانستان قبول نمود 

ـ     - ايـن   ةمتن اين قرارداد بزبان روسى و درى با حق مساوى نگـارش يافـت و محـل مبادل

  .طرفين شهر كابل تعيين شد  ةاسناد براساس فيصل

شـف ايـن   گاهان حقوق بين الدول با يك نگاه سطحى و بدون مكاشفه و مراقبـه بـه ك  آكار 

حقيقت درخشان توفيق مييابند كه هيات افغانستان در رأس محمد ولى خان بدخشى چگونه با 

ورده اسـت و  آدرك شرايط جهانى و وضع مشخص دولت نو بنياد شوروى امتيازاتى را بدست 

و حـق   19مردم بخارا، خيوه و استرداد اراضى متعلق به افغانستان قرن  ةزاديخواهانآمطالبات 

بى محصول را براى تجارت افغانستان محاط بخشكه و حق تعيين سرنوشـت ملـل را    ترانزيت

  .درين سند پر افتخار تاريخى تسجيل كرده است 

در نهايت همانگونه كه سردار محمد رحيم خان به نيكى ياد ميكند محمد ولى خان پـس از  

منظم ملى افغانستان را  ماموريتهاى ديپلوماتيك افتخار رتبه جنرالى اردوى ةانجام پيروز مندان

  .دفاع ملى را به اساس فرمان شاه امان اهللا بعهده گرفت  ةكسب كرد و وظيف

عمليات شورش ضد مالى ننگ را با هوشيارى و دور انديشى  1923 – 1922در سا لهاى 

سترگى را كه نادر خـان بـه بهانـه هـاى گونـه گـون        ةقابل ستايشى پايان بخشيد و همان وظيف

ن شده نتوانست و به بهانه بيمارى خود را كنار كشيد، محمد ولى خـان بـا   آبه انجام  قصداً قادر

خردمندى و به همكارى مردم منگل موفق شد تا مزدوران انگليس را چون خارهـاى خلنـده از   

عدالت بسپارد  و به اين تدبير امنيت منگل بـدون   ةورد و در كابل به پنجآپاى توده ها بيرون 

و به سود مردم منگل و امنيت كشور نو استقالل ما تأمين شد و توطيـه هـاى   جنگ و خونريزى 

  .سپهساالر نادر خان وزير دفاع قبلى عريان و عريان تر گرديد 
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هشت ماه تمام به سفرهاى كارى خود  1928م تا جوالى 1927نوامبر  29شاه امان اهللا از 

ن سا لها نه تنها شجاع الدوله، غـالم  كشور اسيايى، اروپايى و افريقايى پرداخت ولى دري 12به 

نبى خان چرخى، عبدالرحمان خان لودين با مشى تـك روانـه و فرصـت طلبانـه شـاه امـان اهللا       

بدرجات متفاوتى فاصله گرفته بوده اند بل محمود طرزى و نزديكترين مربـى و رهنمـاى شـاه    

در مقامات رهبرى كننـده   امان اهللا نيز از نفوذ عناصر فرصت طلب ناپاك واپسگرا و بيراهه رو

دولت سخت مشوش شده بـود و هنگاميكـه بـه پنـد و انـدرز پـردازى دايمـى و مشـوره هـاى          

ولى محمد ولـى  . محمود طرزى تمكينى نشد به ناچار با فاميل خود به تركيه برگشت ةدلسوزان

ى دشوار حركـت رو بـه فـرود تـاريخ و در دوران سـفرها      ةخان وكيل شاه امان اهللا، درين بره

اروپايى شاه امان اهللا و به هنگام تبليغات زهراگين شبكه هاى استعمارى در دوسوى نوار مـرز  

محمود طـرزى بـه    ةاستعمارى ديورند عليه شاه امان اهللا، باز هم او را تنها نگذاشت و به مشور

وزارت خارجه تعيين شد و بحي وكيل شاه امان اهللا همـه امـور مملكتـى را بدسـت گرفـت و      

ى رهبرى كرد و يك لحظه هم به تعهدات ملى و دموكراتيك خويش بى باور نشد و بـه  بدرست

اعتماد بزرگ و استثنايى شاه امان اهللا و مـادرش بـرخالف تصـور ذهنيگرانـه قلمهـاى مـزدور       

  .ميراثخواران استعمار كهن و امپرياليزم جهانى خيانت نكرد 

زادى ميهن آبداران و خدمتگزاران بنابرين جعلكارانى كه كارنامه هاى درخشان چنين سر

را قلب ماهيت ميكنند و وارونه جلوه ميدهند فقط و فقط خود را ميفريبند نه تاريخ و نيروهـاى  

  .ما را  ةمحركه تكامل جنبش ملى، دموكراتيك و ترقيخواهانه جامعه بال ديد

زنـده  بگذار كه اين موريانه هاى موذى اسـتبداد اسـتعمارى و خانـدان خـاكفروش طاليـى      

فتـاب را  آگاه مردم را وارونه جلوه دهند، بيهوده آگينامه قهرمانان واقعى ميهن و نماينده گان 

سياب طالبان ظلمت و مرداب تروريزم بين المللـى بريزنـد   آب په آبدو انگشت پنهان كنند و 

ولى حقيقت، حقيقت است و ما به پيروزى حقيقت بر باطل، بر بيراهه روى كج انديشى، تعصب 

  .عصبيت قبيله يى باور تزلزل ناپذير داريم  و

زنده نـام محمـد ولـى خـان احترامـاً تقاضـا ميكـنم تـا عليـه            ةبنابرين از فرزندان فرهيخت

جعلكاران تاريخ معاصر واقعه نگاران و قلمهاى مزدور خاندان طاليى به ولسى جرگـه دعـواى   

بـه اشـتراك مؤرخـان و هيـأت      شرف كنند تا اين اتهامات را در يك محكمه با صالحيت ةاعاد

  .منصفه مورد بررسى قرار دهند 

ايـن محمــد ولـى خــان دروازى فرزنــدان، غـالم حيــدر خــان چرخـى، مهــديخان چنــداولى     

سرمنشى شاه امان اهللا، فقير احمد پنجشيرى، عبدالحكيم ولوالجى و يـاران راسـتين و مخلـص    
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ترقـى و مشـروطيت موضـع     زادى، و دموكراسـى آنان و سردار محمد رحيم خـان كـه بسـود    آ

ايـن روشـنگران و   . ملى كرده انـد از افتخـارات ملـى مـردم ايـن سـرزمين انـد        ةگيرى عادالن

روشنفكران به هر قبيله و خانواده و طبقه و قشرى كه پيوند داشته اند دوسـتان وطـن و مـردم    

  .افغانستان و سزاوار حرمت بى پايان ميباشند 

  دره يىپروان  محمد وليخان از نظر سهراب
شنا در ميان اهل قلم نمى باشد، هر كسيكه باشـد و بنـام   آسهراب پروان دره يى نام بسيار 

، بـا درد و چيـز فهـم و بـا     اصلى و يا مستعار نوشته باشد، معلوم مى گردد كه شخص دانشـمند 

  .وريمĤمي) كه چه گفته نگوكه كى گفتهبگو( ةرا بمصداق مقولاو ةما اين نوشت. باشداحساس مي

پروان دره يى نقل قـول يـك تعـداد نويسـندگان عاليقـدر وطـن دربـاره محمـد          ةنوشتدر 

نانيكـه از قلـم مانـده    آوليخان گنجانيده شده است در اينجا متن نظريات تعدادى از ايشانرا با 

  . بودند از مضمون پروان دره يى استخراج نموده درج ميداريم 

  :ريايى گرفته شده است آاين نوشته از سايت 

ما و همه نسـل  . سخن بر سر روشن شدن تاريخ، فرهنگ، مفاخر ملى و هويت ملى است((

هاى كنونى مسئووليت وجدانى داريم تا ازين ارزشهاى مقدس نياكان ما دفاع و پاسدارى كنيم 

  .ان تاريخ كشور خويش معرفى بداريمينده سازآو حقايق را كشف و كماهو حقه به جهانيان و 

ست كه مشتى از فاشيست مشربان گمراه و دغلكار كـه ايشـان را   اين يك حقيقت روشن ا

به هيچ عنوان نماينده قوم بزرگ و شريف پشتون نبايد دانسـت پيوسـته سـعى نمـوده انـد تـا       

نچه به ساير اقوام شريف ايـن كشـور تعلـق دارد    آحقايق و افتخارات تاريخى و اصالت ملى را 

  .نها جفا روا دارند آرا در اذهان بكوبند و بر  وارونه جلوه دهند و شخصيت هاى بزرگ وطن ما

و بـر  ) 1(از اينجاست كه دانشمندان كنونى عقيده دارنـد كـه بايـد تـاريخ را از نـو نوشـت       

نوشته هاى نوكران ارتجاع و نقاالن كور دل كه از زير بار مسئووليتها بخاطر رابطه هاى سازش 

مـده انـد، از   آكه مردم از ستم شان بـه فريـاد   كارانه تبارى شانه خالى كرده اند و از ستمگراني

شكم بارگان و چشم دريدگانيكه در طى سه قرن از جان و مـال مـردم تغذيـه نمـوده و خـون      

در . هموطنان ما را در شيشه كرده اند و به برترى خواهى دست بازيده اند خـط بطـالن كشـيد   

هيچ شخصيت ملى نيكنام وطن حاليكه ما هيچگاه به چنين عمل ناجوانمردانه دست نزده ايم و 
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ن مـى بـاليم و   آرا به باد دشنام و انتقام ناروا نگرفته ايم و فرهنـگ متعـالى خـويش را كـه بـه      

و اما اگر از خيانت هاى اميران بيسواد و ديوانه . .... افتخار مى كنيم تحت سوال قرار نداده ايم

رده ايـم و ميكنـيم، ايـن را حـق     شام و نوكران انگليس يادى كآو خون ) 3(، مستبد زنباره )2(

مسلم خود ميدانيم و بايد دين وطنى و ملـى خـود را در برابـر تـاريخ و مـردم خـود بـه چنـين         

نهـا را سـرجاى شـان    آافشاگرى هاى مشروع ادا سـازيم و مشـت خـائين ملـى را بـاز كنـيم و       

  .مينده را به حقوق و وجايب ملى شان متوجه و ملتفت گردانيآو نسل هاى . بنشانيم

دروازى وكيل شاه امـان اهللا خـان غـازى    ) گاهآ(بلى من اين مقاله را به شاه محمد ولى خان 

اختصاص داده ام كه با تأسف زياد در اين اواخر عليه وى، فاشيستان به انشاء مقاالت جعلى در 

سايت هاى انترنتى و نوشتن رساله ها پرداخته اند و كوشش نموده اند تا شخصيت واال و ممتاز 

فتاب در تاريخ معاصر افغانستان ميدرخشـد و از لحـا فرهنـگ و فضـيلت در     آاو را كه مانند 

و اما بايد بدانند كه . ميان اميران معاصر افغانستان بينظير است، در انظار مغشوش جلوه دهند

با اين نوشته هاى ميان خالى تاريخ مسخ نمى شود و جز پشـيمانى و معـذرت خـواهى حاصـلى     

توصيه ام بـه  .) ئينه شكستن خطاستآخود شكن (نها گفت آبلى بايد به . نمى دهدنها آبدست 

لود و بـى مايـه كـه منـتج بـه      آگردانندگان سايت هاى انترنتى اينست تا از نشر مقاالت غرض 

تش اختالف بين مردمـان دامـن ميزنـد جـدا بپرهيزنـد و مسـئووليت       آنفاق ملى ميگردد و به 

  .دنظر داشته باشندژورناليستى خويش را هميشه م

گاه بدخشى آبخش اول اعدام شاه محمد ولى خان : نوشته كنونى من شامل دو بخش است 

و بخش دوم واكنش دانشـمندان، مـؤرخين و روشـنفكران كشـور پيرامـون      . بدست نادر غدار

شخصيت و فضيلت و خدمات صادقانه ايشان براى مملكت كه ناشى ميشـود از انتشـار مقـاالت    

  .نها نام برده شدآيكه در باال از فاشيست هائ

زادى خواه مشهور كشـور در جلـد   آشادروان مير غالم محمد غبار، مؤرخ، مشروطه خواه و 

اثر ماندگار و بينظير خويش جريان محاكمـه كـذايى و اعـدام    ) افغانستان در مسير تاريخ(دوم 

  :اين شخصيت واال گهر را چنين شرح ميدهد 

جنرال پينن بيگ خان، ميرزا ) 1929خزان (ورود خود در كابل  نادر شاه در همان اوايل((

محمد اكبر خان، امرالدين خان، عبدالطيف خان كوهاتى، محمد نعيم خان كوهاتى، عيسى خان 

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١٣٤

قلعه سفيدى، تازه گلخان لوگرى، سلطان محمد خان مراد خانى، محمد حكيم خان چهـاردهى  

د خان غندمشر پغمانى و سـيد محمـد خـان    وال، احمدشاه خان كندكمشر احتياط، دوست محم

  .كندكمشر قندهارى را بدون محاكمه گلوله باران كرد

قا سيد احمد خان، مير احمد شاه خـان و پسـرش، نيـك    آنادر شاه يك عده ديگر را چون 

غه يى شير دل خان و نـور دل خـان لـوگرى و عبـدالرحيم     آمحمد خان، عبدالرب خان، محمد 

 24مـؤرخ   8جريده اصالح ايـن خبرهـا را در شـماره    . و محبوس كرد خان پياروخيل را تبعيد

در اينجا سوالى كه نزد مردم . اعالم نمود) دو ماه بعد از جلوس نادر شاه(شمسى  1308قوس 

پيدا ميشود تنها راجع به گنهكارى و يا بيگناهى اين اشخاص نبود بلكه مردم از اينكه نادر شاه 

احضار كرده بدون اجراى تحقيقات و بدون حكم كدام محكمه  اشخاص را ناگهانى از خانه اش

شرعى يا عرفى و يا نظامى، فوراً اعدام ميكند و يا تبعيد و حبس مى نمايد در حيرت فرو رفتـه  

  .)).بودند 

  !هموطنان عزيز 

ما قضاوت را در مورد اعدام شهيد محمـد ولـى خـان    . تا اينجا جريانات را مطالعه فرموديد

وكيـل شـاه امـان اهللا خـان و سـاير نـاموران دوران سـاز كشـور بشـما و مـردم           گاه بدخشـى  آ

  .افغانستان واگذار ميشويم و اينك توجه تانرا به بخش دوم مقاله جلب ميداريم

واكنش مؤرخين، سياست مداران، دانشمندان، شعرا، نويسندگان و پژوهشگران پيرامـون  

ن شهيد بزرگوار يعنى شاه محمد آالمللى اين قتل هاى ناحق و ستايش از شخصيت ملى و بين 

  .ولى خان بدخشى 

  :نظر سيد مهدى فرخ 

سيد مهدى فـرخ مؤلـف كتـاب كرسـى نشـينان كابـل كـه مـدت طـوالنى سـفير ايـران در            

كتاب خود شهيد شاه محمد ولى خان بدخشى را شـخص بسـيار    113افغانستان بود در صفحه 

يل عامه تعريف ميكند و او را در امـور سياسـى   خليق، متواضع، متين و موقر و طرف محبت و م

  .از تمام رجال افغانستان اعلم و موقع شناس و مال انديش تر ميداند 

  :نظر نصير مهرين 
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اين مؤرخ و نويسنده كشور در كتاب گوشه يى از قتل هـاى سياسـى در تـاريخ افغانسـتان     

كفالت سلطنت امان اهللا  محمد ولى خان بدخشى كه: ((چنين نوشته است  44معاصر در صفحه 

هيچ مدرك و دوسيه يى نبود كه حاكى از  ةخان را هنگام سفر اروپايى او به عهده داشت دارند

خره نهم او را به هشت سال زندان محكوم كرده بودنـد و بـا  آبا . خيانت بوده و زندانى گردد

  .))اعدامش كردند

  :نظر مير محمد صديق فرهنگ نويسنده و مؤرخ بزرگ كشور 

فرهنگ شهيد شاه محمد ولى خان را مرد نيك نام و شجاع توصيف ميكنـد كـه در جريـان    

محاكمه كذايى با وجوديكه به اسناد دسترسى نداشـت مـدعيات وارده را بـا داليـل منطقـى رد      

نمود و با شهامت اظهار داشت كه بواقع وكيل شـاه امـان اهللا خـان بـود و مسـئوليت هـاى او را       

  .بعهده ميگيرد 

جوانـان تنـدرو و    ةمينويسد كه عبدالرحمن خان لودين وكيل بلديه كابـل و رهبـر دسـت    او

رتى مربوط به همان دسته و سـومى را جـا مهنـدرا پرتـاب رئـيس حكومـت       آغالم محى الدين 

موقت هند در كابل از محمد ولى خان دفاع كردند كه دو نفر اولى عنفا از مجلس اخراج شدند 

  .، افغانستان را ترك گفت و سومى در پايان محاكمه

ـكران مصـروف بـود، مناسـبات بـا     ه تصفيه روشنفـفرهنگ ميگويد در حالى كه نادر خان ب

عامـل  . اهللا شاه نيز بهم خورد و طرفين به نشر مضامين زنده عليه يكديگر اقـدام نمودنـد  امان 

خـان توقـع   گويـا امـان اهللا   . اصلى اين خصومت اعالن پادشاهى نادر خان به شـكل عاجـل بـود   

داشت كه نادر خان پس از فتح كابـل پادشـاهى را بـه او واگـذار شـود و يـا اينكـه موضـوع را         

چنانچه در بيانيه اش وعده داده بود به لويه جرگه محول ساخته براى او هم مجال پيش كـش  

حكومت نادر شاه تلگرام هاى او را در هنگام محاكمه محمد ولى . كردن ادعايش را فراهم كند

  .پنهان نمود و به محكمه ارائه نكرد و هم جايداد شخصى او را مسترد ننمود  خان

در اين وقت اختالفات شدت گرفت و شاه امان اهللا مضامينى مبنى بر فريبكارى نادر خان و 

ميز عليه آوابستگى او به دولت انگليس را انتشار داد و نادر شاه نيز به انتشار نامه هاى توهين 

  .ى او را نامرد خطاب كرد او پرداخت و حت
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  :نظر زين العابدين عثمانى 

)) 20افغانستان در قرن ((هفته نامه وزين اميد بر كتاب  711شماره  11عثمانى در صفحه 

ن كتـاب از شـاه   آاثر محمد ظاهر طنين تبصره كوچكى دارد و بر او انتقاد گرفته است كـه در  

  .محمد ولى خان بدخشى تذكرى نداده است 

ات صادقانه شهيد محمد ولى خان را در عرصه سياست ملى و بين المللـى بـه نفـع    وى خدم

كشور مورد ستايش قرار ميدهد و محاكمه او را كذايى و قالبى ميخواند و متـذكر ميگـردد كـه    

امير امان اهللا خان در جريان محاكمه طى تلگرامى از تقوا، صداقت و وطـن پرسـتى او شـهادت    

ار هاى او را متقبل شده و صريحاً تذكر داده كه محمد ولى خان هـيچ  داده و مسئووليت تمام ك

نهم فيصله محاكمه خود سرانه محمد نادر خان آبا . كارى را بدون دستور من انجام نداده است

سياى مركزى، ايران و نيم قاره هند انعكاسات زيادى بـه زيـان   آدر حلقه هاى سياسى اروپا و 

مانى عـالوه ميكنـد كـه شـاه محمـد ولـى خـان بدخشـى طرفـدار          عث. ورده بودآنادر شاه پديد 

  .برقرارى نظام فدرال بجاى شاهى در كشور بوده است 

  :وكالت محمد ولى خان  ةتمديد دور

سـيا و اروپـا    آكتـاب   سـفر هـاى  غـازى امـان اهللا  در  دوازده كشـور          ةمؤلف و  نويسند

  :اثرش مينويسد كه  232حه جناب عزيز الدين پوپلزايى در صف) ش 1307 – 1306(

در مدت هشت ماه مسافرت امان اهللا خان غازى محمد ولى خان ولد ابوالفيض خان 

پادشاه غازى حينيكه وارد كابل نيز شد . ولد ترك خان دروازى وكيل مقام سلطنت بود

. وكالت او را تمديد فرمود براى اينكه اين مطلب ذهن نشين وكالى ملـت گـردد   ةدور

ش در چهارمين روز انعقاد لويه جرگه در پغمان در ضمن  1307سنبله  13روز جمعه 

كـه مـن از ايشـان خيلـى     . وكيل دايم من عزيزم محمد ولـى خـان اسـت   : بح فرمود 

در . من خودم دائماً بامور مهم كار ميكنم و باقى كارها را وكيل من خواهد كرد. ممنونم

كابينه بحال . حمد وليخان خواهد بودمواقعى كه به اطراف مملكت بروم نيز وكيل من م

  ...خود باقيست 
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  :نظر شادروان عبدالحى حبيبى مؤرخ نامور كشور 

كتاب جنبش مشروطيت در افغانسـتان، شـهيد شـاه محمـد ولـى       140او در صفحه 

خــان دروازى را از اشــراف زادگــان بدخشــان توصــيف ميكنــد و او را جــوان دراك و   

امه ميدهد كه شاه محمد ولى خان بدربار حبيب اهللا خان هوشيار و كاردان ميخواند و اد

چون دختـر  . قرب خاصى داشت و وابسته به گروه شهزاده امان اهللا خان و مادرش بود

فقير محمد خان شاه غاسى  ةسراج الخواتين سرور سلطانه مادر امان اهللا خان صبي ةخال

اليت شايانى باثبات رسانيد، محمد ولى خان بود و او در وقايع جلوس امانى فع ةدر حبال

ن بحيـ سـفير فـوق    آبعـد از  . برتبه بريد جنرال و نشان حسن خـدمت نايـل گرديـد   

العاده سيار افغانستان در رأس هيئاتى به دولت شوروى و ديگر ممالك اروپـايى از راه  

م 1917تاشكند فرستاده شد و با موسس دولت شوروى لينن و سران انقالبيون اكتوبر 

ن دولت قايم نمـود و معاهـده نخسـتين    آنمود و روابط سياسى افغانستان را با  مالقاتها

اين هيئـات سـيار برياسـت    . ماده امضاء نمود 12و قره خان در ) با چچرين(دولتين را 

شاه محمد ولى خان بعد از سفر از اروپا و معرفى افغانستان مسـتقل بـدنيا و مـذاكرات    

مـى   12(شمسـى   1301جوزاى  11وپا بتاريخ سياسى با وزارت هاى خارجه ممالك ار

در حاليكه شخص امان اهللا خان از خـدمات شـاه محمـد ولـى     . بكابل برگشت) م1922

خان بدخشى قدردانى نمود و او را بجاى محمود طرزى بحي وزير خارجه مقرر داشت 

و پــس از يكمــاه بموجــب فرمــان عليحــده نشــان اول ) ش 1301جــوزا  25يكشــنبه (

و بعد . با امالك مزروعى، باغ و عمارات قلعه مرادبيگ به او بخشيد) اعلى لمر(مملكت 

را هــم طــى كــرد و در ) ش1302(ازيــن دوره هــاى وزارت خارجــه و وزارت حربيــه  

ن محـاذ بـود و چـون در    آش پكتيا در انتفاى بغاوت قبايل، قومانـدان   1303اغتشاش 

ى بحي كفيل وزارت خارجه شمسى شاه افغانستان عزم سفر اروپا نمود و 1306سنه 

و وكيل مقام سـلطنت بـاقى مانـد كـه مـتهم بـه مخالفـت رژيـم و تهيـه مقـدمات يـك            

  .جمهوريت بوده است

غـاز جـوانى، در حلقـه هـاى ضـد انگليسـى كابـل        آشاه محمد ولى خان بدخشـى از  
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و چه در ايام وزارت ) م1921(محشور بود و تا اخير عمرش چه در سفر اروپا و امريكا 

ش  1308جه و كفالت مقام شاهى به همين صفت باقى ماند و هنگاميكه در ميـزان  خار

كابل فتح گرديد وى با محمود سامى قوماندان قواى كابل در عصر امانى كـه هـر دو از   

  .ش در كابل اعدام شد  1308مقربان دربار امانى بودند محاكمه و در اخير سال 

  :تبصره نويسنده در مورد نظر  حبيبى 

صـورت گرفـت كـذايى و     شـاه بيبى  نگفته است كه محاكمه كه ازجانـب نادر ح – 1

  .قالبى بود

جاى افتخار است كه شاه محمد ولى خان بدخشـى در طـول حيـاتش بـرعكس      – 2

شاهان و شهزادگان درانى و باركزايى غير از امان اهللا خان با استعمار انگلـيس مخـالف   

  .بوده است 

نسـت  آرى بجاى نظام شاهى بوده است، اينهم مويد اگر او خواهان نظام جمهو – 3

كه وى حتى نسبت به شاه امان اهللا، عنصر مترقى و تحول طلب به نفـع كشـورش بـوده    

دقيق تر را ايجاب ميكند و تمام اينها اين سوال را در ذهـن   ةاست و اين موضوع مطالع

االى او و بـه تـرور شخصـيت و    21تداعى ميكند كه فاشيستان چـرا و چگونـه در قـرن    

تحريف حقايق جرئت كرده دست يازيده اند؟ در حاليكه بايد از اعمال ننگـين اميـران   

بـه مـا    21غـاز قـرن   آوابسته به انگليس كـه افغانسـتان ويـران، فقيـر و بيسـواد را در      

كه بدون خريطـه فيـر    ةبميراث مانده اند از ملت افغانستان معذرت بخواهند و نويسند

دم پس از آرت خواهى نموده در فرهنگ عوام بدان مى ماند كه كرده است و بعداً معذ

  .دو زانو بنشيند .... 

ورده شده است، چون سهراب آگر چه نظر شادروان استاد حبيبى درين متن كتاب 

پروان دره يـى در خـتم گفتـار شـان از اسـتاد انتقـاد كـرده انـد، بنـاء بخـاطر سـهولت            

  .ورده شدآبخوانندگان 

ورده بودنـد،  آشنا را بنام محمد نصير مهـرين  آى از نامهاى بسيار پروان دره يى يك

متذكر بايد شد كه نصير مهرين در فعاليت هاى فرهنگى افغانسـتانيهاى بـرون مـرزى    

  .راسته اندآشخص جدى بوده و كتب، مقاالت و رساالت زيادى را نوشته  و بزيور طبع 
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  :پاورقى 

لمبدستان طى مضـمون پرمحتـوايى در صـفحه پـنجم     عبدالعلى نور احرارى يكى از ق) : 1(

، سياسـتمدار و مـؤرخ كـه    ةهنـگ شـاعر، نويسـند   آصف آاميد و محمد  ةهفته نام 711شماره 

گلهـاى   ةفرزند محمد مهدى خان چنداولى پدرش را نادر خان بدون محاكمه بدار زد در صفح

از فاشيسـتان تـاريخ    اميـد نگاشـته انـد كـه مشـتى      ةهفته نام 720و  719انديشه شماره هاى 

لـذا بايـد   . كشور را به نفع يك قوم تحريف كرده و حقايق را در پردهء ابهام كتمان نموده انـد 

عبدالعلى نور احرارى ميگويد از فـتح خـان قاتـل    . تاريخ را از سرنوشت و حقايق را برمال كرد

اميـر كبيـر   بـود  )) گرگـك ((قهرمان و از امير دوست محمد خان كه نزد بـرادران مشـهور بـه    

  .ساختند 

يعقـوب خـان كـه    . عبدالرحمن خان نزد كاكاهايش  به ديوانه سگ كش مشهور بـود ) : 2(

مد تمام نيروى جسمى و دماغيش را آهشت سال را در زندان پدر گذرانيد حينيكه از زندان بر

ه ميگويند روزى در اتاقى در باال حصار روبروى كلكين نشسته بود، مشـاهد . از دست داده بود

. ن بطرف باالحصار خم شده اسـت آ ةكرد كه در تپه مقابل يكعراده توپ قرار داده شده و ميل

و داود خان را نيـز مـردم ديوانـه    . او فوراً جا عوض كرد تا فيرى از طرف مقابل صورت نگيرد 

  .خطاب ميكردند 

زنـان   ، تعداد287عبدالحى حبيبى در اثرش بنام تاريخ مختصر افغانستان در صفحه ) : 3(

و تعداد زنان سرارى او را صدها تن مينويسد و هم ميگويد ) 14(نكاحى دوست محمد خان را 

كه امير در دوره اول كارش مملكت را بين برادران و در دوره دوم امـارت بـين پسـران خـود     

  .تقسيم كرد كه همه مصدر كارهاى هولناكى در كشور شدند 
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  خاطرات استاد

  محمد نادر سرورى

  )1(محمد وليخان  ةدربار

  

درواز يكـــى از ولســـوالى هـــاى واليـــت بدخشـــان 

بـوده كـه در كنـار دريـاى پـنج      ) حكومت اعلـى سـابق  (

  .موقعيت دارد ) موآقسمت علياى درياى (

ــال   ــده در س ــدير  ) م1949(ش  1328بن ــ م بحي

معارف بمقصد افتتاح اولين مكتب در ولسوالى درواز به 

ريـش  (قسقاالن آبگان و نجا با نخآنجا رفته بودم و در آ

 ةمصاحبه ها و مالقات هـاى داشـتم كـه خالصـ    ) سفيدان

اين مالقاتها و چشـم ديـدهاى خـود را بصـورت كتـاب      

ريانـا دائـرة المعـارف و مجلـه     آكه بصـورت پراگنـده در   . تحت عنوان رهنماى درواز نوشتم 

  .عرفان نشر گرديد 

درواز محمـد ولـى خـان را كـه      اينك خواستم خاطرات پراگنده پيرامون يكـى از مشـاهير  

تحرير بياورم، اميد وارم اين خاطرات كمكى باشـد بـه    ةهنوز هم در حافظه ام باقى است برشت

شناسايى پدر استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز كه هنرمنـد خجسـته و شـاعر محبـوب وطـن مـى       

  .باشند يعنى محمد ولى خان دروازى 

اتى داشتم يكى هم از شخصيت هـاى بسـيار بـا    اشخاصيكه در درواز بدخشان مالق ةاز جمل

بـزرگ   ةوقار و محترمى بود كه بسيار خوش صحبت بود، ايشان خـود را از منسـوبين خـانواد   

                                                                     
و  - (١) ه ن يالدى ب ار م ار و چھ ال دو ھ ادر سرورى عمرش در س د ن تاد محم ك اس يد بحي ي اله گى ميرس د س

ى خان دروازى  د ول اه محم ته و در وقت اعدام ش ر داش ران را تحري ر خود و دي ير سياسى ن يت علمى  شخ
ام داده است  ده ھا خدمات شايانى را ان وعات و دھ ارف، مط دا در م  .جوان با ھوش و بيدار بوده ب
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 ةمحمد ولى خان در درواز معرفى نموده، اظهار داشتند كه ايشـان و محمـد ولـى خـان از قبيلـ     

حمد ولـى خـان داد و گفـت    م ةاين مرد معلومات زياد دربار. شاهان درواز بدخشان مى باشند

محمد ولى خان داراى خوى و خصلت خوب و خيلى متواضع، پاكدامن و پـاك نفـس و مهمـان    

نواز بود تحفه و هديه را قبول نميكرد چنانچه وقتيكه در كابل بديدنش رفته بودم عصا خنجـر  

اد چون داراى متانـت اخـالق و اسـتعد   . ساخت درواز را برايش پيشكش نمودم وى قبول نكرد

ذاتى در دربار امير امان اهللا شاه بود، شاه محمد ولى خان را بحيـ سـفير در بخـاراى شـريف     

مقرر نمود در رأس هياتى به مسكو رفتـه بـا ليـنن مالقـات كـرده و در نتيجـه امپراتـور روس        

نجـا بـا   آن در آبحي اولين مملكتى بود كه استقالل افغانستان را برسميت شناخت و عالوه بر 

يران و تركيه مصاحبه كرد، و ممالك تركيه و ايران نيز افغانستان را مستقل دانسـتند و  سفير ا

نها نيز تبادل سفراى خود را به افغانستان مستقل آبعداً به ايتاليا و فرانسه سفر كرده در نتيجه 

بـه  نجا به انگلستان رفت و از انگلسـتان  آو از افغانستان را به ممالك مذكور تعهد نمودند و از 

  . امريكا رفته و پيغام امان اهللا شاه را براى رئيس جمهور امريكا رسانيد

در زمانيكه شاه بعوض خسر خود محمود طرزى، محمد ولـى خـان را وزيـر خارجـه مقـرر      

كرد، خط مشى محمود طرزى را تعقيب و موازنـه را بـين دو امپراتـورى نگهداشـت و چنـدين      

تور انگليس از طريق تفاهم بـا سـفيران در كابـل حـل     مورد اختالف سرحدى را با امپرا ةمسئل

  .نمود و هم چنان اختالفات سرحد شمالى را با سفير روس از ميان برد

مالى  لنگ در سـمت جنـوبى    ةبه همين منوال وقتيكه محمد نادر خان وزير حربيه در قضي

د ولـى  نطرف نرفت و امان اهللا شاه به عوضـش محمـ  Ĥبحي رئيس يكدسته از قواى عسكرى ب

خان را وزير حربيه مقرر كرد و محمد ولى خان در سمت جنوبى رفته و عساكر محصور شـده  

و هم چنين وقتيكه حبيب اهللا خان كلكانى خود را تـا كابـل رسـانيده و    . را از محاصره رها كرد

 ةراء سنگر گرفته بود محمد ولى خـان بـا معـين وزارت حربيـه و يكعـده رسـال      آدر برج شهر 

  .نرا مجبور به عقب نشينى بطرف باغ باال و كوه دختر كافر نمود آا رفته و نجĤشاهى ب

امان اهللا شاه در زمان سفر هفت ماهه خويش وى را وكيل خود انتخاب و بعد از مراجعه به 

رامش اداره نموده بود وى را كما فـى  آوطن محمد ولى خان چون افغانستان عزيز را به امن و 

اقى گذاشت و خود به طرح پـالن هـاى اصـالحاتى مشـغول شـد ولـى       وكالتش ب ةالسابق بوظيف
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بدبختانه چون در زمانيكه وزير حربيه بود و كارهاى قبايل مربوط محمد نادر خان قرار داشت 

. امان اهللا شاه كارهاى قبايل را از محمد نادر خان گرفته مربوط محمـد ولـى خـان سـاخته بـود     

ن در دسـته بنـدى   آتـوهين تلقـى كـرد و عـالوه بـر      نرا براى خود يك نـوع  آمحمد نادر خان 

هائيكه در دربار امان اهللا خان موجود بود نادر خان بحي زعيم محافظه كـاران و محمـد ولـى    

خان بحي زعيم ترقى خواهان و تحول پسندان بودند بنابران نظر به اين شكر رنجيها و كينـه  

 در اخبار اصالح امر گرفتارى محمد ورزيها نادر خان وقتيكه به تخت سلطنت جلوس كرد اوالً

ن آ ةولى خان و تشكيل ديوان عالى را براى وى به اتهام خائن ملى نشر نمود و مجلس محاكمـ 

ن منشى آبه رياست عبداالحد خان وردكى رئيس شورى تشكيل شد و در حاليكه وكيل اثبات 

ميكرد و اتهامـات وارده   مير غالم بود و محمد ولى خان بدون وكيل مدافع شخصاً از خود دفاع

را در دزدان  و همدستى با ايشان غفلت محمد ولى خان وانمود شد، محمد ولى خان با شهامت 

نرا بـه عهـده   آزياد و شجاعت بى نظير اظهار نمود كه حقيقتاً وكيل شاه بودم و مسئوليت هاى 

شـهادت دادنـد و   ن زمان بر عليه محمد ولى خـان  آميگيرم و در نتيجه يك تعداد از مامورين 

كابل و زعيم جوانان تنـدرو كـه بعـداً بـه      ةسه نفر بنامهاى عبدالرحمن خان لودين رئيس بلدي

رتى عضو پارتى جوانان تندرو و راجـا  آامر نادر شاه در ارگ اعدام گرديد، و غالم محى الدين 

و سـومى  مهندراى هندى كه دو نفر اولى عنفاً به امر رئيس  عبداالحد خـان از مجلـس اخـراج    

  .بعد از ختم محاكمه به هند رفت 

ن آدر مجلس كـه در سـالمخانه دائـر شـد نـادر شـاه شخصـاً در         1930اپريل  ةدر شانزد

شركت ورزيد بعد از قرائت فيصله ديوان عالى كه محمد ولى خـان بـه ظـن غالـب بـه خيانـت       

خان از روم  محكوم شده بود با نظرداشت تلگرام امان اهللا خان در خصوص صداقت محمد ولى

  .رسيده بود نادر شاه فيصله نمود تا محمد ولى خان هشت سال به زندان انداخته شود 

نجا واپس به فيض آورى معلومات و تاسيس مكتب نسى مركز درواز از آبنده بعد از جمع 

بجاى رسـيدم كـه يـا    (باد مركز بدخشان رسيدم و سرگذشت سفر خود را در خصوص اينكه آ

ن و از اسپ اولـو  آتنگها و راه صعب المرور آاز ) سمان يك وجبآك بلست ابولعجب زمين ي

ن منجملـه از  آن و غيره اوضـاع اجتمـاعى و اقتصـادى و فرهنگـى     آجنس به جنس  ةو از تبادل

ن راجع به محمد ولى خان وكيل امان اهللا شاه براى شان نقل كردم و از گفتـار پـدرم   آمشاهير 
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ل از عـين المـال   ـپشمينه بـافى كابـ   ةه وقتيكه فابريكـيگفت كپدرم م: راى شان چنين گفتم ـب

نرا اداره ميكرد، چـون امـان اهللا   آامان اهللا شاه و محمد ايوب خان تحت عنوان امين عين المال 

شاه از سفر اروپا واپس بوطن مراجعه فرمودند محمد ايوب خان به من كه بنام سرپرست فنى 

ودند كه شـاه اراده دارد كـه تمـام كارمنـدان و كاركنـان      نجا ماموريت داشتم فرمآفابريكه در 

پشمى وطنى با دريشى و يونيفورم ملبس گردند و تو در جشن استراد استقالل  ةفابريكه از تك

بايد دريشى داشته باشى تا بعد از پسند شاه براى جميع كاركنان فابريكه سـاخته شـود و مـن    

مد ايوب خان بحضور اعليحضرت همايونى ن در روز جشن در پغمان بمعيت محآحسب االمر 

نرا پسند كرده به محمد ايوب امر فرمودند براى جميع كاركنان فابريكـه  آمشرف شدم و شاه 

همين رقم دريشى يك يك دست بطور بخششى داده شـود و مـن بـا خوشـى در كنـار سـرك       

  .شعر : منتظر پاكش بودم و با خود ميگفتم 

 ه مـن تو دستگير شو اى خضر بـى خجسـته كـ   
 

 پيـــــاده ميـــــروم و همراهـــــان ســـــوارانند 
 

همان دقيقه گادى چهار عراده يى محمد ولى خان وكيل صاحب رسيد و مرا تا كابل با خود 

رسانيد و در بين گادى علت خوشى مرا جويا شد و من گفتم كه درين جشن شاه نه تنها براى 

كـه مـن پوشـيده ام    من بلكه براى جميع شاگردانم يك، يـك دسـت دريشـى بـه همـين نـوع       

نگاه زبان به توصيف شاه كشوده فرمودند شـاه مـا همانطوريكـه محصـل اسـترداد      آبخشيدند 

استقالل افغانستان مى باشند خيلى وطن پرست و رعيت پرور و بـه ماننـد پـدر معنـوى افـراد      

نها از شر آرامى و نيك نامى و همواره در حف آملت را بسيار دوست دارند و هميشه خواهان 

دشمن نا پاك كوشان اند و ميخواهند از كاروان ترقـى و تعـالى از ممالـك مترقـى پسـمان نـه       

رزو و ارمـان دارنـد تـا نـام نـامى افغانسـتان را از       آباشيم و عاشق ترقى افغانستان عزيز اند و 

  .لست ممالك نا انكشاف يافته كشيده شامل ممالك انكشاف يافته نمايند 

گاهى اهالى وطن بايـد سرگذشـت و چشـم    آمر نمود تا جهت خر پدر محبوبم بمن اآو در 

محمـد   ةديد خود را نشر نمائى و در خصوص اعدام محمد ولى خان معلومات خود را به مشور

كاظم جان برادر محمد مهدى خان سرمنشى امان اهللا خان كـه بـا وكيـل صـاحب يكجـا اعـدام       

اعـدام محمـد    ةوبم در كابـل قضـي  گرديده تكميل بنمايى و من حسب االمر پدر مهربان و محبـ 

  :مهدى خان و وكيل صاحب را از مرزا محمد كاظم جويا شدم وى چنين نقل كرد 
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شاهى غالم نبى  ةسيد شريف خان سرياور و حاضر با شان رسال ةچون نادر شاه خان بذريع

خان چرخى و برادرش غالم جيالنى خان چرخى را در قصر دلكشا احضار و امر نمـود تـا غـالم    

نقدر بزنيد تـا بميـرد و غـالم جيالنـى خـان را امـر كـرد كـه         آقنداق تفنگ  ةبى خان را بذريعن

قانونى بخود بگيرد،  لهذا به رياست مير  ةن براى اينكه اين قضيه صبغآبزندان انداخته بعد از 

عطا محمد خان مجلسى درين خصوص دائر شد و قتل غالم نبى خان را قانونى تصويب كردنـد  

حمد مهدى خان را بر حكومت اينطور دادند كه محمد مهدى خـان در وقـت امضـاى    و راپور م

خالصـه بـاين   . تصويب بحي عضو مجلس اعيان گفته كه فتواى بعـد از قتـل را امضـاء ميكـنم    

  .بهانه محمد مهدى خان سرمنشى اعليحضرت امان اهللا شاه را بزندان انداختند 

اه را از قبيـل ميـر غـالم محمـد غبـار، محمـد       و ديگر روشنفكران و طرفداران امـان اهللا شـ  

ابراهيم صفا، سرور جويا، عبدالعزيز سرحد دار و رضا خان و عده يى ديگـر در سـراى مـوتى    

  .زندانى ساختند 

و نادر شاه پنج نفر از زندانيان قبلى را كه عبارت از محمد ولى خان وكيل امـان اهللا شـاه و   

هـزاره جـات و    ةخواجه هـدايت اهللا رئـيس تنظيمـ    محمد مهدى خان سرمنشى امان اهللا شاه و

  .فقير محمد خان رئيس جنگالت و غالم جيالنى خان چرخى را امر اعدام داد 

و اين رسم فرخنده را كه شاهان مدت حبس محبوسين را كوتاه تر مى سازد و محمد ولى 

ل شـده  نرا تير كرده بود برعكس به اعـدام تبـدي  آخان كه از مدت هشت سال حبس سه سال 

محكومين به اعدام قرار داده در قتل گاه براى اعدام بردند و  ةبود وى را نادر شاه در سر دست

در قتل گاه محمد مهدى خان سرمنشى اعليحضرت امان اهللا فرياد كرد مـرا پيشـتر از محمـد    

   .ولى خان اعدام كنيد تا جسد بى جان اين شخصيت ملى و خدمتگزار صادق وطن را نه بينم
  

  : شعر

ــود  ــداران شــ ــوش وطنــ ــى فرامــ  كــ
 

ــن    ــردان وطـ ــك مـ ــك، نيـ ــام نيـ  )1(نـ
 

عنايت اهللا شهرانى مطابق ايجاب كتابى كـه زيـر كـار    .... اين ياد داشت را به ارجمند عزيزم     

دارند تحرير كردم با احترام الحاج محمد نادر سرورى بيسـت و ششـم مـاه فبـرورى سـال دو      

  . هزار و يك مسيحى 

                                                                     
ويى مردان وطن  -  (١)  نام ني
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  راهنماى دروازكتاب  ةسند جايز

  براى استاد محمد نادر سرورى
  

تـه د هغـه زيـار پـه مقابـل      ) محمد نـادر خـان مـدير   (د مطبوعاتو مستقل رياست شگاغلى 

كشگى چه د رهنماى درواز كتاب په تاليف كشگى ئـى ايسـتلى دى سـم د قضـاوت د لـوى او      

وكى جائزه  يلـه لـرى چـه د    افغـانى وركـوى او ه  ) 683(انتهائى مجلس د نظرى ئى سره دا و

  .معنوى قيمت په ستركگه ورته وكتل شى او د عرفان په الره كشگى ال أير توفيق ورته غوارو 

  د مطبوعاتو مستقل رئيس                                                                    
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  فصل سوم
  اسناد، نامه ها، فرمانها و مكاتيب 
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نامه اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى محمد ولى خان در 

مورد ارسال فهرست و يادداشت ماشينها و بعضى لوازم ديگر 

 وخريدارى  اسلحه  و رفتن  به  كشور  جاپان

 
عاليقدر جاللتمĤب دوست محترم جناب محمد وليخان سفير فوق العادة افغانستان متعـين  

  !اروپا را واضح خاطر باد

ست و يادداشت ماشينها و بعضى لوازم  ديگر كه جلب كردن آن از بعضى شـركت هـا   فهر

ضرورى ديده ميشد، براى شما ارسال گرديد، كه در آنخصوص علم آورى خود را بـه اسـلوب   

مكمل نموده و صورت خريدارى آنرا سنجيده هرگاه درحضور خود الزم بدانيد، خود شما، و يا 

يعه سفارت خانة ايطاليائى  ماهم ممكن  و صورت پذير است، همه اگر ميدانيد كه اين كار بذر

سررشتة آنرا با هدايات الزمه به خود سـفارت مشـاوراليها بسـپاريد، درخصـوص خريـدارى و      

ارسال اسلحه از قسم تفنگ وكارطوس و غيره،  اين نقطه مخصوصاً و مؤكداً بـه شـما توصـيه و    

اى روس و انگليس سر رشتة روانگى آنـرا بنمائيـد،   تاكيد ميشود، كه به اقساط مختلف  و راهه

مثالً اگر يك هزار از راه روس بفرستيد يكهزار ديگر را از راه هندوستان گسيل داريد، يعنـى  

از هر راهى  كه باشد درهر قسط  زياده ازين مقدار نباشد، تا به مـرور بهـر قـدر زمانيكـه الزم     

تواند، و الحاصل درين باب دقـت و احتيـاط  شـما    باشد معيار آخرى اسلحه مارا پوره و تكميل 

بدرجة اعلى و غايه اقصى الزم است، و اينهم قابل يادداشت و توجه شماست كه كوشش  شـود  

كه تفنگ ها تا آخر از يك سيستم و همه سه صدوسه بور باشد واگر از سه صدو سه بور يـا از  

اوز نگـردد، در بـاب رسـيد    يك سيستم موجود نشود از دو سيستم بايـد بـه هيچصـورت متجـ    

ارسالى  هرقسط اسلحه كه از طرف شما روانه شود، و به افغانستان كامل وسالم برسد، به ايـن  

بذريعه تلگراف بيسـيم بـه شـما رسـيد و اطمينـان      ) طلبة ماچه حال دارند(شفرة مخصوص كه 

  .داده خواهد شد
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الً ذكر شد، سر رشـتة  باقى درخصوص خريدارى ماشينها و غيره همانست كه بصورتيكه قب

خريدارى آنرا خود و يا باهدايات الزمة آن به سفارت ايطاليا سپرده بعد از آنكه  جـواب نامـه   

هاى رسمى را كه از افغانستان باخود برده ايد از ارباب حل و عقد حكومـات  و دول مرجوعـه   

ود نفرائيـد و  بگيريد، خواه از راه هندوستان بشرطيكه بـه بنـدر هـاى هندوسـتانى از جهـاز خـ      

نبرائيد، و يا از راه امريكه فقط از هر راه و هر پهلوئى كه به سياست موجوده حكومت متبوعـه  

خود مفيد و مناسب بدانيد، به ژاپان حركت نموده يكبار به آن مملكت شرقى هم اثبات وجود 

ـ            ا و رسميت نمـوده، اوراق و نامـه هـائى را كـه بـه اربـاب امـور آن حكومـت اسـت سـپرده و ب

زمامداران و مدبران آن مملكت مالقات و تبادل خياالت نموده بعد مع الخيـر والسـالمه  از راه   

هندوستان رهسپار وطن عزيز خود شويد كه حضور شاهانة ما انتظار شرفيابى مانند شـما يـك   

  .باقى موفق و كامياب باشيد. اوالد رشيد و فداكار افغانستان  را باكمال الطاف و مسرت دارد

  ير امان اهللام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.enayatshahrani.com



 
 

١٥   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١٥١

  

و  سـلطنت فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى وكيـل  

ــاره بخشــــش ده هــــزار    وزيــــر حربيــــه محمــــد وليخــــان در بــ

 افغـــــانى بـــــه محمـــــد حســـــين خـــــان مـــــدير گمركـــــات كابـــــل
  

  1304عقرب  21ليل جمعه  220

  !، ا، محمد وليخان وزير حربيه وكيل موقتى حضورم1ع، ج،

تفتيش كارهاى ادارى قندهار بوضوح  پيوسته است كه ج، ا، محمـد حسـين خـان     درنتيجه

مديرگمركات كابل  درحينكه براى انتظام گمركات قندهار و هرات از كابل آمده بـود انتظـام    

امور ادارى و بندرات  و تعليم مامورين گمركات قندهار به اصول جدول مجدانة كوشيده است 

اليـه انتظـام كارهـاى ادارى گمركـات  اينواليـك  صـورت خـوب و        كه از اثر مساعيات معزى 

  .مرغوبى  را حائز گرديده است

لهذا به مكافات خدمات صادقانه  او فرمان ده هـزار روپيـه بخشـش  بعنـوان ع،ج، محمـد      

يعقوب خان شاغاسى حضورم همسلك اين فرمان فرستاديم  تا برايش بسپاريد كه وجه آنـرا  

ر ابراز خدمات خويش خورسـندى  حضـورم را حاصـل دارد، مبلـغ  ده     گرفته  از پيش بيش  د

هزار روپيه مندرجه فرمان را از دائره ع، ج، شاغاسى حضورم اخذ كرده فورى بـرايش  تاديـه   

  .خواهند نمود

  

  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٥٣

فرمان اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان عنـوانى      

زيرحربيه جهت خاموش ساختن محمد وليخان و

 شــــــــــــــــــــــورش پكتيــــــــــــــــــــــا
  

  

  1303ميزان  4تحرير جمعه 

  !ع، ج ، وزير حربيه

دوكندك  عسكرى از نفرى مقيم  لهوگرد را امر داده شده، كه بـه گرديـز رفتـه بـا نفـرى      

عسكرى آنجا ملحق شوند،  لهذا شما را ارشاد ميشود، كـه درحسـيات و موافقـت افكـار شـان      

ه سوء تفاهم، از جـانبين ظهـور نيافتـه، برادرانـه بـاهم گـذاره و رفتـار        صرف توجه ميداريد، ك

  .نمايند

  امير امان اهللا     

  تحريرات 24مرقومه 

  خصوصى      

  

 فرمـــان اعليحضـــرت اميـــر امـــان اهللا خـــان در

 مــورد تقــرر محمــد وليخــان بحيــ وزيرحربيــه
  

  1303حمل  24

  !ع، ج، ا، ا، نشان محمد ولى خان وزير امور خارجه

مناسبتاً شمارا از حضور وزيـر وزارت حربيـه مقـرر و مفتحـر نمـوديم كـه مطـابق نظامـات         

موضوعه  امور وزارت حربيه را ايفاء و سر انجام  نمائيد تا تعين شدن وزيـر و معـين بـوزارت     

خارجيه كار هاى وزارت موصـوف را نيـز قاعـدتاً  درمعـرض اجـراء درآورده بعـد از تعـين و        

نها امورات وزارت خارجيه را به ايشـان سـپرده تنهـا اجـراى امـورات وزارت      احضار يكى  از آ

  .حربيه را ايفا خواهيد نمود

  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٥٦

  

  

 نامه اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان عنـوانى محمـد ولـى خـان        

 ن بـــه كشـــورهاىســـفير فـــوق العـــاده در مـــورد شناســـايى افغانســـتا 

ــارات   ــدارى طيـــــــــــــ ــيه و خريـــــــــــــ ــايى و روســـــــــــــ  اروپـــــــــــــ
  

  

عاليقدر صداقت همراه خيرخواه دولت افغانستان  محمد ولى خان جرنيل سفير فوق العاده 

  .را بعد از صدور الطاف و مهربانى مشهود خاطر ميداريم

شهرحاضر ارسالى  شما را مالحظه نمودم آنچـه از داخـل شـدن خـود در      2عريضة مورخه 

را شريف  و حاصل نمودن مالقات جنـاب عـالى پادشـاه بخـارا را در نهايـت عـزت دارى و       بخا

مهماندارى به نسبت خـود و اظهـار معـامالت سياسـى را از طـرف اعليحضـرت  وااليـا بجنـاب         

مدوح، و اعتراف داشتن پادشاه موصوف باستحكام دوستى و مواحدت دولتين علتين افغانيـه و  

در متاركه مناقشات بين طوائف بلشويكها و بخارا و تقديم نمودن   بخارا كوشش نمودن خود را

تحايف حضور را بجناب عالى  و واقف شـدن شـاه مـذكور از محاصـرة دكـه بذريعـه اخبـارت        

روسى و تخويف نمودن شان از استماع اين خبـر و مـرخص فرمـودن شـان شـما را بـه جانـب         

در بـاب آزادى و اسـتقالل داخلـى و    تاشكند و كوشش نمـودن خـود را بـاوزير مختـار روسـى      

خارجى بخاراى شريف و گوشه گيرى  اهل بخارا از ظهور اين معنى، و ظـاهر نمـودن مسـرت    

خود را بلشويكها بدوستى و اتحاد دولـت افغانسـتان و قبـول فرمـودن سـفير دولـت مـا را در        

داكارانـه و  بخاراى شريف  مرقوم داشته بوديد، دانسته شديم، عاليجـاه هـا از كوشـش هـاى ف    

كاروائى هاى خالصانة شما به نسبت ترقى  و ترفع دولت و ملت ما خاطر وااليـا را مسـرت و از   

حسن كاروائى و كاركنى  مدبرانة شما حضور مبارك را رضامندى  و فرحت تامه گرديده بارى 

ا در دنيا و آخرت اين خدمات شما ضائع  و رايگان نخواهد رفت خاطراخالص انتظـار تـان را بـ   

وقايع  بيهودة اخبارات روسيه  و غيره مضطرب نسـاخته درتحصـيل مقاصـدات خـود پيوسـته      

روان باشيد، زيرا كه بعد از يك مقابله و مهاجمة سرحدى كه در بين دولت مـا و انگلـيس  هـا    

پيش آمده است ديگر تامه تداركات طرفين  براى حف ماتقدم و مدافعة جانبين درسرحدات  
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١٥   شاه محمد وليخان دروازى 

.....  انگليس در محاذات ما تجاوز نه نموده اند احياناً اگر نموده باشند بعـوض    آماده ميباشند ،

قابل محاربه و مستحكمة خود را از دست داده اند، عسكرهاى ما در سرحدات جنوبى و غربـى  

الى اضالع باجو و .....  و شرقى  همه آماده و مستعد محاربه ميباشند، طوائف مهاجرين واقوام 

و قاشقار همه منتظر امر و اجازة ما ميباشند، رعاياى اسالمى  و هنود داخلى دولت قبايل گلگت 

انگليس نيز مخالفت خود را با او در پيشرفت ما به سرحدات انگليس مالحظه  مينمايند، الكـن   

حال سخن از بح مصالحه در بين جارى است  سواد مكتوب آخـر تـرين و اسـراى حكومـت     

شهر حاضر  عزم راولپندى را  28ارسال شده بعضى ذوات محترم در  هنديه را قبل ازين بشما

مگر مقصد يگانة  ملت  افغانستان  ازتأمين شدن صلح . براى صورت مصالحه تدارك نموده اند

با عظمت و شرافت، و حاصل داشتن حقوق آزادى و استقالليت، و محافظه نمودن نفوذات خود 

زيستن پى شرف و شان و نگريسـتن بـه حمايـت و     را بطوائف سرحد است، و اگر چنين نشود

معاونت همسايه قبول همت و غيرت اسالمى را شايسته و پسنديده  نمى آيد الكـن شـما بايـد    

روابط خود را به وسائل مكتوب هاى حضورى كه باسمى دولت هاى المان و استريا و عثمانى  و 

اشته و با وزيرمختارروسى نيز مكالمة غيره داده شده يا بديگر واسطه كه الزم ميدانيد جارى  د

محاورة خود را مرعى نموده انتظام تلگـراف  بـى سـيم را كـه از دارالسـلطنت كابـل بـا مركـز         

حكومت روسيه و غيره دول اروپا  راه مخابره را باز نمايد، و بدست آوردن طيارات كار آمد را 

ه بـه مالحظـه  حاصـل شـدن     كه در وقت ضرورت بكار بيايد براى دولت ماكوشش نمائيد  خوا

حقوق دوستى مابا دولت  روسيه و غيره تقسيم  امداد خواه بواسطه  خريدارى نقده و يا نسـيه  

به هر طوريكه  مناسب ميدانيد با اولياى  دولت مشاراليها درين باب مراودات و معامالت خـود  

لـت خودتـان   را پيش از پيش  جارى داشته سررشتة بدسـت آوردن ايـن دو چيـز را بـراى دو    

نسبت  به همه چيز با اهمتر دانسته با آنها مذاكره نموده به حضور واالى مـااطالع  مـى نمائيـد    

زيراكه  موجود بودن اين دو چيز به دولت ما  خيلى ضروريسـت بـاقى احـواالت  و واقعـات را     

وزيرستان كامل امروز بدست  1337شهر رمضان  سال  26. پيوسته  به حضور معروض داريد

  .است و ركاب  باشى را جرنيلى آن جا مقرر كردم بعد ازين هم سپرد بخداوندم

  امير امان اهللا
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 نامة اعليحضرت اميـر امـان اهللا خـان بـه محمـد وليخـان      

 در مـــورد اعـــالن جنـــگ عليـــه انگلـــيس و رفـــتن بمـــزار      

ــتان     ــه افغانســـــ ــيه بـــــ ــفير روســـــ ــدن ســـــ ــريف و آمـــــ  شـــــ
  

  

  !ليجاه عزت و صداقت همراه محمد وليخان سفيرفوق العاده را واضح خاطربادعا

ارسـالى شـما بشـرف مالحظـه       1337شهر شـعبان معظـم    7عريضه مورخه يوم پنجشنبه 

  .اعليحضرت واال گذارش يافت معروضداشته مى شود 

مكتـوب  ماه شعبان بموضع صياد در وسط راه اشتهارات و عالوه امـان افغـان  و    7درتاريخ 

ناظر صاحب خارجه كه براى ما ارسال نموده اند با كوائف اهل هندوستان  و مصر و مژده قلـع  

شرف ورود ارزانـى فرمـود، مكتـوب نـاظر صـاحب خارجـه       .... و قمع انگليز و عروج اسالم در 

متضمن برين مضمون بود  كه  نفرى وفد خط حركت خـود هـا را برطبـق مضـمون اشـتهارات      

خصوص تعميل تحرير ناظر صاحب موصـوف معـروض ميـداريم كـه بـراى مـا       اتخاذ دارند در

تحريك بالشويكها و بخارا و تركستان  و قلع و قمع انگليز از عشـق آبـاد و مـرو  وييـرم علـى      

ضرورى والبديست درين صورت  اگر اعالن جنگ عالنيه براى انگلز رفته باشد بايد كه فرمان 

ستان  و ميمنه صادر شود تـا قـوة نظـامى و ملكـى ايـن      مبارك  اسمى حكام نظامى و ملكى ترك

واليات  مطابق راى و هـدايات بالقـدر ضـرورت امـداد  كننـد و هرگـاه خفيـه كـارروائى شـود          

درينصورت نيز فرمان مبارك اسمى حكام نظامى و ملكى اين واليات و محـالت  صـادر گـردد    

شـعبان بمزارشـريف    9وز شـنبه  ر. كه در وقت ضرورت با     كارهاى مخفى مـا امـداد نماينـد   

  .انشاء اهللا داخل مى شويم و از آنجا بسرعت تمام براى اخذ مرام نهضت مينمائيم

عاليجاه ها از معروض شمااطالع حاصل شد، از حضـور واال اعـالن جنـگ  عالنيـه فرمـوديم      

اسمى درينوقت  االواله  رفتن شما  براى اخذ مرام ضرور والزم است از حضور فرامين عليحده 
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ارقام واصدار گرديد اگر شماهم كسى را از نفرى همراهى خود   ....حكام و منصبداران نظامى  

كه مناسب ميديديد براى ابتكار مى فرمايند كه اينطور شخص باشد كـه در جزوكارهـاى شـما    

معطلى واقع نشود بگذاريـدواال امرجهـاد برهمـه كـس واجـب و الزم اسـت  البتـه منصـبداران          

ملكى سررشته كارخود ها را ميكنند خود شما معطلى نكنيد انشـاء اهللا تعـالى عـازم و    نظامى و 

روانه منزل مقصود شويد كه سررشته هايكه الزم بدانيد در آنجاها تعميل بداريد باقى تفـويض  

مكـرر اينكـه دريـن روزهـا     . همه امورات بخداوند است  رويداد خود را مقرر معروض بداريد

جمهـورى دولـت روس بحضـور اعليحضـرت واال بمارسـيده بـودو اظهـار        مكتوبى  از حكومت 

نام را كـه وزيرمختـار   ) موسيو براوين(دوستى  و قبول استقالل  دولت عليه ما را كرده بودند و

دولت مشاراليها است بسفارت دولت عليه افغانستان  ارسال داشـته انـد كـه دريـن روزهـا در      

براى  نائب الحكومه  ارقام گرديد كه همراه نامبرده  مزارشريف  رسيده خواهد بود  از حضور

البته كه معامله مستحسـنه را اجـرا خواهـد كـرد و از فرسـتادن او معطلـى نشـود     لهـذا الزم         

  .دانسته شما را اطالع  فرموديم باقى خيريت است 
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  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٦٣

  

  

  

  

ــوانى   ــان  عنـ ــان اهللا خـ ــر امـ ــه اعليحضـــرت اميـ  نامـ

ــفر   ــتن شـ ــه نوشـ ــورد طريقـ ــان در مـ ــد وليخـ  محمـ
  

  

عاليجاه عزت همراه صداقت كار محمد ولى خان جرنيل سفير فوق العاده را واضـح خـاطر   

  !اخالص مظاهر آنكه

در وقتيكه عزتمند ندرماير جرمنى بكابـل آمـده بـود يـك طريـق نوشـتن شـفره را بـراى         

عضى مقاصدات مخفى دولت ما نشان داده بود الزم  دانسته طريق نوشتن شفره مذكو اجراى  ب

را بجهته  شما ارسال فرموديم كه اگر ضرورى دانسته بطرف جرمن يا در مسكاب براى سـفر  

جرمنى  يا براى ديگر كارپردازان دولت  موصوفه احواالت خـود را بذريعـة  تـار ميفرسـتاديد     

احواالت خود را نوشته روانه داريد الكن همـراى شـفره مـذكور بخـط      بايد بقرار شفره مذكور 

روسى يا فارسى  اين را هم بايد برايشان اطالع بدهيد كه اين طريق نوشتن شـفره را بـراى مـا    

عزتمند ندرمائر  موصوف نشان داده بود ضرور دانسته احواالت خود را به خط  شـفره مـذكور   

ن بزودى  برسد البتـه نوشـته فارسـى شـما بـاخط شـفره       نوشته ارسال داشتم كه جواب خط  م

مذكور كه براى شان برسد جواب  شما را به زودى گفته  كارروائى  شما را بدرسـتى  خواهنـد   

و اگر بعضى فقرات را الزم دانسته بخط شفره بحضور مينوشتيد به همان طرزيكه سـابق  . نمود

  .ر خواهيد داشت باقى خيريت استاز حضور بشما نشان داده شده بود نوشته ارسال حضو
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  امير امان اهللا
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العـاده  نامه اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى سـفير فـوق   

 اش محمـــــــد وليخـــــــان در بـــــــاره برقـــــــرارى مناســـــــبات

 انمســـتقل بـــا كشـــور برتانيـــه و تأكيـــد روى آزادى و اســـتقالل افغانســـت      
  

  

جناب عاليقدر جاللتمـĤب جنـرال محمـد وليخـان سـفير فـوق العـادة افغانسـتان در اروپـا          

  !راواضح خاطر باد

  

عاليجاهان صداقت مĤبان  محمد اسحق خان مديرشعبه ايران و عثمانى  و عبدالوهاب خان 

  .مدير شفره، را بصورت قاصد سياسى با آنچه از اوراق كه الزم بود فرستادم

ت عليه ام جداً و قطعياً  آنست كه با دوست قـديم خـود دولـت بهيـة برطانيـه      آرزوى  دول

عظمى مناسبات و داديه مستقالنه داشته، از حسن مجاورت طرفين مستفيد بـوده باشـند، اگـر    

اعضاى دولت بهيه  مشاراليها درين باب آرزومند و راضى بودند، شما از صالحيت و مختاريـت  

يه و عقد مناسبات دوليه داريد ميتوانيد كه با دولت  مشـاراليها،  كافى كه براى مذاكرات  سياس

داخل هرگونه مذاكرات  و تعقيد مناسبات  گرديده احوال سياسيه ايـن دو دوسـت و همسـايه    

  .قديم را كه از دير باز مغشوش  مانده است حسن خاتمه بخشيد

نـه تنهـا بـراى همسـايه     تقويه افغانستان زير لواى آزادى  كاملـه و اسـتقالل  حقيقيـه اش،    

و . گانش موجب خاطر جمعى و آسودگى است بلكه امن همه آسيا را تـأمين و تضـمين ميكنـد   

برين اساس هاى روشن شما ميتوانيد همه گونه مذاكرات را با دولت بهيه برطانيه عظمى  حـل  

  .و فصل و منتج به يك نتيجه مطلوبه طرفين بسازيد

صحت و سالمتى شماها را از خداوند مهربـان خـود    باقى 1300اسد  20تحرير يوم جمعه 

  .ميخواهم و درهمه امور خداوند يار و مددگار شما باشد
  

   امير امان اهللا
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 نامــة اعليحضــرت اميــر امــان اهللا خــان عنــوانى محمــد وليخــان وكيــل 

ــا    ــات ب ــا و مالق ــه ه ــور وزارتخان ــاز رســى از ام ــورد ب ــؤقتييش در م  م

 ونـــه گـــى اشـــخاص صـــاحب نفـــوذ و رســـوخاهـــالى قنـــدهار و چگ
  

  )جوك هاى خون ملت(
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  !و وكيل موقتى من! ع،ج، ا، ا، جناب اعلى محمد وليخان وزير حربيه

عريضه شما را كه بذريعه  طياره فرستاده بوديد مالحظه كردم اعدام پنج نفر سرغنه هـاى  

محبس داشتند بسيار بجا اجرا داشته ايـد بايـد هميشـه     محبوسين شير پور را كه  عزم فرار از

  .درين قسم معامالت  سياست شديد را تعقيب  داشته باشيد

تفتيش ادارات ذاتيه  ، خارجه، ماليه، معـارف ، تجـارت، تمـام شـده و از مالحظـه حضـورم       

كـه از  گذشته هدايات و اصالحاتيكه درآنجا الزم بود اجـرا كـرده ام امـروز تفتـيش عدليـه  را      

طرف هيئت تفتيشيه  انجام شده بود تاجائى مالحظه كردم  فردا راهم مالحظه كارهـاى عدليـه   

كار دارد تفتيش حربيه و داخله را هم هيئت تفتيشيه وعده داده اند كـه بهمـين يـك  دو  روز     

تقديم حضورم نمايند بنابران  تاكار تفتيش تمام شود ديگر كارهـا را دربـين كـارتفتيش نمـى     

مالحظـه    2نم درين چند روز عرائض اهالى  را كه مخصوص حضـورم ميبـود بعـد از سـاعت     بي

ميكردم سر از امروز برايشان گفتم كه سه چار روزصبركنند كه كار تفتيش خالص شـود بعـد   

از اين دو سه روز متمادياً  كار عريضه  ديده خواهد شد آنها هم به اين امر قانع  و تسلى شـده  

ه بكابل بوديم اكثر شكايت مامورين قنـدهار از عـدم اجـراآت  امـورات دولـت      رفتند تا وقتيك

ميرسيد و اينهمه راجع  به بى اعتنائى عمومى مـردم قنـدهار نسـبت بـه اوامـر حكومـت نشـان        

ميدادند  درين چند روز  كه به قندهار هستم و بااهالى مالقى ميشوم  اينهمه شـكايات از سـوء   

ده فى الحقيقه  اهالى قندهار  نسبى بحكومـت  خـود صـادق و بـه     تفاهم و توهمات مامورين بو
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شخص من عاجز صميمانه  محبت دارند و از سيماى هر فرد شان صـداقت، اخـالص، فـداكارى    

هويداست اينقدر است كه در قندهار بهرجااشخاص صاحب رسوخ و صاحب نفوذ بسيار اسـت  

ل دادن نفوس از روى سن و تاديه ماليـه  مث....  اين اشخاص خود را خيرخواه اهالى نشان داده 

باصول نقدى و غيره و غيره  به اهالى مضر نشانداده  رعيت را متنفـر ميسـازند مـامورين اهـم     

بدون ذرايع همين جوك هاى خون ملت نتوانسته اندكه اوامر دولت را راساً به ملت برسانند و 

نها را بدانانند  رفتـه رفتـه اجـراآت     از فوائد كه حكومت براى  اهالى انديشيده  و مى انديشد آ

امور دولت ملتوى گرديده چرخ ادارات تقريباً  از گردش مانده  است براى رفع  اين اشكاالت 

و امحاى اين خياالت آنچه  تبليغات كه تاحال الزم دانسته ام اكثريـه  بـراى اهـالى كـرده ام  و     

كه مقصد حكومت كليه  آسـايش و ترقـى    همه را به نفع  و اضرار شان داناننده بيدار ساخته ام

ملت است  و بس  آنها هم چون فطرتاً يك  ذكاوة فوق العاده دارند خوب حس كرده انـد كـه   

همه اوامر حكومت  بخير و بهبود آنها است چنانچه در مسئله اخذ عسكر قرار داده بوديم كـه  

اهـالى شـهر عريضـه     خواه بصورت وندى يا قومى يا عهده برارى بدهنـد منظـور اسـت امـروز    

بحضورم نموده به ع، ج، محمد يعقوب خان شاغاسى داده اند كه ما نفرى از روى سن و سياهه  

  .نفوس  خود ميدهيم

بهفته گذشته و اين هفته يك يك روز از بين هفته بـه شـكار رفتـه بـودم و عـوض آن روز      

باشـم و هـم تالفـى     هاى جمعه را كار كرده  ام كه هم براى اداى نمـاز جمعـه  درشـهر حاضـر    

روزهاى آزاديم شود عالوتاً  شبانه هم بيكار ننشسته ام وقتيكـه  بـه قنـدهار مـى آمـديم اراده      

كرده بودم كه در ظرف دو هفتـه كارهـاى قنـدهار را تفتـيش كـرده عـودت كـنم و بصـورت         

 سطحى  ممكن هم بود اما فى الجمله  بنظر وقت  در تفتيش و اجراآت  خود اقدام كـرديم  تـا  

يك نتيجه درسـت  انشـاء اهللا  حاصـل شـود، سرسـرى گذشـتن از كارهـاى اينـوال هـم بـراى           

مامورين و اهالى قندهار و هم  براى آتيه ديگر واليات مضر بود و همه را بى  باك ميسـاخت و  

در كار آينده خود هيچ پرداخت نميكردند  در همين صورتيكه درنظر داريم پانزده روز ديگر 

ممكن است اگر شما تا پانزده روز ديگر بودن مارا درقنـدهار منـافى اجـراآت      انجام كارهايما

امور مركز ندانيد اطالع نمائيد كه بخاطر جمعى حسب المرام امـور اينـوال  انجـام شـود و اگـر      

آمدن ما زودتر به مركز مناسب باشد از بعضى اجراآت  اينجا صرف نظر كرده بمناسبت وقت 
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ودن من درقندهار پانزده روز حتمى نيست و ممكن است  كه پيشـتر  كارهاى مهمه اجرا شود ب

هم كارهاى ما خـالص شـود ايـن مسـئله را تنهـا از شـما استشـاره مينمـايم و الزم نيسـت كـه           

  .ديرماندن من در قندهار به كابل شايع شود

بعضى معيوبين  مقدمه سـمت جنـوبى  در قنـدهار هسـتند و بحضـورم  از نائـل نگرديـدن        

خود عرض  و عدم استطاعت  و توانائى  رفتن مركز را نمودند در ايـن بـاب  بـوزارت    مكافات 

حربيه غور كرده يك الئحه ترتيب نمائيد كـه شـرايط  معيـوب  شـناختن در آن درج باشـد و      

درنائب الحكومه گيها و حكومتيهاى اعلى  قوماندانهاى  عسكرى كسانى را كه در معامله سمت 

ح  شده تصـديق از منصـبداران  شـامل مقدمـه مـذكور داشـته باشـند        جنوبى  در محاربه مجرو

مالحظه كرده  معيوبيت شانرا تصـديق كنـد و بـوزارت  حربيـه اطـالع  بدهـد از وزارت جبهـه        

  .منظورى مستمرى و ديگر مكافات آنها در همان واليت برايش  فرستاده شود

اعالن از طرف اهـالى بذريعـه    درجوابيه احوال پرسى كه من از اهالى كابل نموده بودم يك 

طياره در قندهار رسيده و براى  اهالى قندهار توزيع شده نميدانم كه اين جوابيه را خود اهالى 

عرض كرده اند و رياست بلديه  بعضى كالن شـوندگان اهـالى را خواسـته بـه مصـلحت  آنهـا       

در نشـر ايـن قسـم     نوشته است يا تنها رئيس بلديه از طرف اهالى  نشركرده،  بهتر اسـت كـه  

  .جوابيه ها و اعالنات رياست بلديه چندى از اهالى  را خواسته بمصلحت اهالى نوشته كند

يك ورقه ديگر از طرف سيد ايشان خان و سيد داودخـان خطـاط هـاى مطبعـه باسـم مـن       

چاپ شده بود و به طياره  چند ورقه آنرا داده بودند كه باالى اهالى قندهار بيندازند چون چند 

غلطى  درآن ديده شد براى داناندن  مشاراليها  و هدايت آينده شان  غلطى هـاى آن توضـيح   

ميشود، اول  خط شخصى خود را چه حق دارند كه بمطبعه حروفى طبع كرده اند، دوم  بـاز كـه   

طبع كرده بودند الزم بود كه تنها يك ورقه آنرا براى خودم ميفرستادند نه اينكه براى  اهـالى  

  .توزيع كنند، بنابران آنها را خواسته دانسته شان كنيد تا آينده  اين قسم  نكنندقندهار 

  امير امان اهللا
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٥

  

  

  

 نامة اعليحضرت اميـر امـان اهللا خـان عنـوانى محمـد ولـى خـان سـفير        

 رقـرارى دوسـتى  فوق العـاده افغانسـتان در مـورد كوشـش در حصـة ب     

 اتحــاد بــا روســيه و اســتقرار متاركــه بــين بلشــوكها و دولــت بخــارا  و
  

  

عاليجاه عزت همراه دولتخواه  دوست عزيزم محمد ولى خـان جرنيـل سـفير فـوق العـادة       

  !دولت عليه مستقله افغانستان  را بعد از مراسم محبت  و مهربانى واضح  خاطر باد

عبان المعظم ارسالى شما از ورود قرشى و كاسـان  شهر ش 27عريضة صدق فريضة مورخة 

توابع بخاراى شريف  بشرف مالحظة  حضور انور رسيده آنچه  از رفتن خود دركاكان و حاصل 

نمودن  مالقات سفير روسى و طوائف  بلشويكها را درآنجا و گذاشـتن بـاقى عملـه خـود را در     

سـفير موصـوف در بـاب آزادى و     بخارا واظهار خوشوقتى آنهـا از ورود شـما و بحـ شـما بـا     

استقالل بخارا و اعتراف  سفير موصوف برتصديق  قول شما و قبـولى  سـفير موصـوف بـرفتن     

نمايندة بخارا در ماسكو و اظهار خوشى  مردم تاشكند  از خبر ورود شما دركاكان و فرسـتادن   

حـالى خـاطر     مصاحب خود را اميرصاحب بخارا باستقبال شـما، معـروض داشـته بوديـد تمامـاً     

مبارك  گرديده از كار روائيهاى  شما كه به نسبت  تاسيسـات رشـتة اتحـاد سـلطنت اسـالميه      

افغانستان  با دولت  محتشمة جمهـورى  روسـيه بعمـل آورده ايـد حضـور مبـارك را سراسـر        

مسرت و رضامندى حاصل آمده و از پـذيرائى  و حسـن موافقـت و اظهـارات  دوسـتى طايفـه       

ى  به نسبت عزت و احترامى كه درحق شـما جـارى داشـته انـد مزيـد عاليـق        بلشويكهاى روس

دوستى و دلچسپى واال را با حكومت محتشمة موصوفه فايز گرديده است انشاء اهللا تعالى بعـد  

ازين نيز  در اقدامات تشـبثات سياسـى و جلـب قلـوب اهـالى آن  نـواحى  و اسـتحكام روابـط          

علية بخارا و سلطنت فخيمة روسيه بكمال بيدارى  و بـاخبرى   دولت علية  مستقله ما را بادولت

  .عجالتاً كارروائى  و رسيده گى  مينمائيد
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٦

از ورود شما در كاكان  و اظهار مسرت  وشادمانيهاى ذكور واناث طايفه بلشويكهاى روسى 

 و مالقات شما با عزتمند موسيوبراوين سفير دولت  عليه روسيه خاطر مبارك را اطـالع حاصـل  

شده مرقوم ميفرمائيم كه كوشش فوق العادة شـما در مجـالس مالقاتيكـه  بـا سـفير موصـوف       

تأسيس ميدهيد بايد همه معطوف دوستى و مصروف ماية اتحـاد دولـت  مـا را تـأمين وشـامل      

باشد،  در اثناى مالقات خـود ايـن فقـره را از امـور ضـروريات دولـت خـود دانسـته بـا سـفير           

مجالسه و محاوره براى نامبرده ظاهر مى نمائيد كـه درخصـوص    موصوف از طرف خود دربين

خبرهاى اوروپا كه بدولت مازود زود برسد يك وسـائل نافعـه و مسلسـل از جنـاب شـما رجـا       

مينمائيم كه يك مسئله و ذريعة خبررسانى را براى ما تأمين  نمائيد تا بحـاالت  اروپـا هميشـه    

ى تشـب نمـائيم، هرگـاه ممكـن باشـد سررشـتة       واقفيت داشته حركات خود را از روى باخبر

تاسيس ماشين هاى تلگراف بى سيم از مقـام دارلسـلطنه كابـل بـه مركـز حكومـت جمهـورى        

دولت محتشمة روسيه  براى افتتاح مقاوالت  دوستى و تناسبية دولتين علتين افغـانى و روسـيه   

  .صورت انتظام پذير و موجب مزيد عاليق دوستى را حاوى خواهد شد

رخصوص حاالت كشيده گى بين طوايف  بلشويكها و دولت عليه بخارا كه نتايج آن منجر د

به بغاوت و قتال وخون ريزى در بين آنها گرديده بايد كوشش هاى خالصانه و عاقالنة خود را 

باتفاق عزتمند موسيوبراوين سفير موصوف بعمل آورده سعى زياد مينمائيد كه در بين اين دو 

ح و مسالمت و طريق دوستى و مصالحت  ظاهر گرديده بيك رنگى از رنگها فرقه صورت اصال

تاكه ميتوانيد در مرافعه و متاركه خصومت و عداوت جانبين كوشيده ميل آنها را به تمهيـدات   

دوستى و عقد موالقت و يگانگى  مى آوريد زيرا كه عداوت جانبين و مخالفت طـرفين درحـق   

Ĥربات دولت علية مستقلة ما خيلى مضر و خطرنـاك ديـده و   سياست و پيشرفت مقاصدات و م

تصور ميشود و اساس تخيالت و تفكرات  اولياى دولـت عليـة مـا را درمحـل خدشـه و تزلـزل       

ايصال مينمايد، پس درينصورت  كوشـش خـود را در پـذيرائى عقـد موالفـت  جـانبين مسـلم        

  .شمرده  توجه عاقالنه  خود را درين باب مصروف فرمائيد

رهاى بشـارت آور اردوهـاى غربـى و شـرقى و جنـوبى ملـت  مسـتقله مـا كـه مشـمول           خب
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١   شاه محمد وليخان دروازى 

شادمانيها است متواتر بحضور انورواال بما رسيده و ميرسـد سرعسـكر اردوى جنـوپى  دولـت     

عليه ما عاليجاه اخوى مقام سردار محمد نادرخان در مقام خيلـى كـاردانى و كـاركنى و تـدابير     

سيارى از تهانه جات و قريه جـات محـاذ انگريـزى را تصـرف     حسنة  حربى خود موفق آمده ب

نموده و نفوذ دولت  خود را در عموم طوائف وزيرستان  جارى و برهمه اقدامات دالورانة خود 

الحمداهللا  تعالى كامياب و فايض آمده است اهـالى عسـكرى و اقـوام مجاهـدين غيـور سـمت       

دت پيشرفت هاى فاتحانـه حاصـل نمـوده    جنوبى  مذكور همه دركمال اطاعت و اقدامات مجاه

اند، از سمت مشرقى مملكت ما نيز احواالت مسرت آميز نيز به همه گونـه اقـدامات  موثرانـه    

ازطرف عساكر نظامى و سرحدى دولت ما بدانطرف ظاهر شده ميرود خاطر خـود را بـه همـه    

  .معروض داريد جهات جمعداشته رويداد الزمه را تاكه ميتوانيد  رفته رفته بحضور واال

از كار وايى شما بسيار خورسـندم خداونـد كـريم  از شـما راضـى       1337شهر رمضان  18 

  .باشد

  امير امان اهللا
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٨

  

  

 فرمان اعليحضـرت اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان عنـوانى      

 محمــــد وليخــــان،  در مــــورد كفالــــت از مقــــام ســــلطنت
  

  

207  

  هگ) 1304 _ 24(ميزان  15پنجشنبه 

  !ع ، ج ، ا، ا، محمد ولى خان وزير حربيه

چون اراده دارم كه براى چند روز جهت اجراآت كار به قندهار بروم امـورات كـه وابسـته     

بحضور من است بشما تا عودت  من مفـوض گرديـده شـما را امـر اسـت كـه كارهـاى وزارت        

شما در اجراآت  عينـاً   حربيه  را بروز هاى معينه مالحظه  نموده احكامات الزمه بدهيد  امضاى

  .مثل حكم من قابل االجرا و منظور است

  امير امان اهللا
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١٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

  

 فرمان اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان جهـت     

 وكالـــت ســـلطنت عنـــوانى محمـــد ولىخـــان 
  

  

  فرمان پادشاهى

189  

  1305عقرب  7مورخه 

  

  !ع، ج، ا، ا،  جناب اعلى محمد ولى خان  وزيرحرب 

عقرب  انشاء اهللا تعالى اراده  سفر قندهار را دارم، كـه قسـمى از زمـان     10بروز سه شنبه 

اقامتم مصروف امورات قندهار و باقى آن بطرز رخصتى قانونى تفريحـى خواهـد بـود، لهـذا از     

عقرب الى يكهفته پس از عودت حضورم اموراتيكه وابسته بحضـور مـن اسـت     8روز يكشنبه 

امر مينمايم كه كارهاى وزارات را بروزهاى معينـه آن   بقسم وكالت موقته بشما مفوض گرديد

  .مالحظه  نموده اوامر الزمه ميدهيد، امضاى شما دراجراآت  عيناً به مثل احكام حضورم هست

  

  امير امان اهللا
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١٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

  

ــوانى    ــان عن ــان اهللا خ ــر ام ــان اعليحضــرت امي  فرم

ــلطنت     ــت سـ ــارة وكالـ ــان دربـ ــى خـ ــد ولـ  محمـ
  

120  

  1304قوس  9

  !ج، ا، ا،  محمد وليخان وزير حربيه ع،

حسب وعدة كه درحين اياب و ذهاب سمت قندهار با اهالى غزنى  درباب مالحظه امورات 

شان نموده ام، اراده دارم كه براى چند روز جهت اجراآت  كـار بـه غزنـى  بـروم و اموراتيكـه      

سـت كـه كارهـاى    وابسته به حضور من است بشما تا عودت من مفوض گرديـده شـما را امـر ا   

وزارات را بروز هاى معينه مالحظه  نموده احكامات الزمه بدهيد امضاى شما در اجراآت  عينـاً  

بـامر اعليحضـرت   (مثل حكم من قابل االجراست دراجراى  همه امورات كه امضا ميكنيـد لفـ   

   .بامضاى خود ايزاد كنيد تا نسبت بديگر امضا هاى شما فرق داشته باشد) غازى 

  

  امان اهللا امير
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٨٤

  

  

  

  

  فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى 

  محمد وليخان جهت وكالت  از مقام سلطنت

  

  1306عقرب  15

  متحدالمال  276

  

  !ع، ج، جناب اعلى سردار حيات اهللا خان وزيرعدليه

بـه آن    به ساعتيكه خودم بعضى امور مهمه را براى خود انتخاب نمـوده ام و بنـابر اشـتغال   

تابودنم بكابل  بدگر كار هاى وزارت رسيده نميتوانم،  لهذا كه در وكالت ع، ج، ا،ا محمـد ولـى   

عقرب تعيين نمودم شما  16خان وزير حربيه را كه پيش تر از تاريخ حركت ما از كابل بود از 

  .عقرب  معزى اليه را وكيل من بدانيد 16از  246را امر است كه مطابق فرمان نمره 

  مير امان اهللا

  

  1266نمبر انديكاتر 

  3كارتن 

  11دوسيه 

  12شماره ضبط 
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٨٥

  
  

  

يادداشت نادرشاه به محمد وليخان غرض تسليمى منزلش به حكومت؛ در همين 

  وقت است كه ضبط دارايى محمد وليخان آغاز مى يابد

  

163  

  1348ماه محرم   19مورخ 

  !برادرعزيزم محمد ولى خان

ده ولى واقع است يعنى كافه ولـى حكومـت بـراى دوايـر بكـار دارد      جاى شما كه متصل جا

براى شما تحرير ميشود كه  جاى خود را تسليم حكومت نمائيد كرايـه آن  مـاهواره از طـرف    

  .وزارت ماليه براى شما پرداخته ميشود اما ترميم آنرا خود شما خواهيد نمود

  محمد نادر
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١٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

  

  خـــان عنـــوانىفرمـــان اعليحضـــرت اميـــر امـــان اهللا

 محمـــد وليخـــان، ايـــن فرمـــان هـــم نشـــان دهنـــدة

ــى باشــد    ــام ســلطنت م ــد وليخــان از مق ــت محم  وكال
  

  
272  

  !ع، ج، ا، ا،  محمد وليخان وزيرحربيه

چون اراده دارم كه بغرض اجراآت امور قندهار چندى درآنـوال بـروم، بنـابر آن تـا زمـان      

ضورمن ميباشـد، حسـب ارشـاديكه بـوزرا     عودت من كار هاى وزارت را كه وابسته بمالحظه ح

شده، بروزهاى معينه كه بحضورم  كارهاى خود شان را تقديم ميكردند، بـه حضـور شـما مـى     

  . آورند، مالحظه كنيد احكام الزمه  ميدهيد

در وزارات  و اداره هاى دولت احكام شما را عيناً احكام حضورم شناخته بر وفق آن تعميل 

  . ميدارند

را بامضـاى خـود   ) بـامر اعليحضـرت غـازى   (همه امور كه اجرا ميكنيد لفـ   فقط در اجراى

  .ايزاد نمائيد، تا به نسبت ديگر امضا هاى شما امتياز شود

  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٨٨
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١٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

ــوانى   ــان عنــ ــان اهللا خــ ــر امــ ــرت اميــ ــان اعليحضــ  فرمــ

وى محمد وليخان در مورد تحسين وتقدير از حسن اجراآت 

ــه او      ــداوى بـ ــرض تـ ــا غـ ــه اروپـ ــفر بـ ــازه سـ  و دادن اجـ
  

  

  فرمان پادشاهى

520  

  1307عقرب  8

  !محمد ولى خان وزير حربيه

حضور ما از احساسات صميمانه  وطن پرورانه و خدمات برجسته صداقت كارانه كه به هـر  

ى  وظيفة ماموريت خويش بدرجة اتم ابراز داشته ايد فوق العاده رضايت دارم همه مهم تر ايفا

وكالت ماست كه قدم به قدم ما رفتار نموده امور مملكت همچنان كه ما آرزوداشتيم بهر موقع 

اداره و اجرا داشتيد، با اين همه خدمات سنگين متـوالى طبعـاً الزم بـود كـه چنـدى اسـتراحت       

ميكرديد ولى تداوى پاى و نيز بعض امراض ديگرى كه عارض حال شما شده است اسـتراحت  

قته حتماً ايجاب ميكند چون صحت شما به پيش مـن خيلـى قيمتـى و عزيزسـت، شـمارا      چند و

  .جهتى رخصت مسافرت به اروپا داده از وظيفه وزارت حربيه سبكدوش مى كنم

البته پس از چند روز استراحت و تهيه مسافرت عازم اروپا مـى شـويد چـون معالجـة پـاى      

دت به عالوة  مهمه كه بشما مفوض خواهـد شـد   شما بدون اروپا ديگر جا نميشود، بعد از معاو

بـاز تكـرار مـى    . در غياب من شما بالوكاله از طرف من امورات را اداره و اجـرا خواهيـد نمـود   

  .نمايم كه از خدمت وصداقت شما رضامند مى باشم

  امير امان اهللا
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١   شاه محمد وليخان دروازى ١

ــمى     ــد باســ ــكرترى هنــ ــارن ســ ــوب فــ ــواد مكتــ  ســ
 خارجـــــه كـــــه از نظـــــارت خارجـــــه  جنـــــاب ناظرصـــــاحب

 :بــراى جنــاب محمــد ولــى خــان آقــا ارســال شــده بقــرار ذيــل
  

  

عاليجاه، عزتهمراه محبان دوستان محمود بيك طـرزى نـاظر خارجـه دولـت افغانسـتان را      

  !واضح خاطر باد

مـاه   6هجـرى مطـابق    1338شـهر صـفرالمظفر    12مورخـه   8مكتوب آن عاليجاه نمبـره  

وستدار واصل گرديده بـه خـدمت حضـرت مسـتطاب اشـرف نايـب       عيسوى به د 1919نومبر

السلطنه هندوستان تقديم نموده شده است ، آن مشفق ارقـام داشـته انـد كـه عاليجـاه  احمـد       

عليخان كرنيل ملكى به ارادة  جناب امير صـاحب بـه ماموريـت جنـرال قونسـلگرى  در شـهر       

و اظهـار اميـد نمـوده انـد  كـه      پشاور تعين نموده شده و عازم صوب مقصـود  گرديـده اسـت    

تقررى مشاراليه قبول و تلقى نموده خواهد شد و دوست من بايد آن مشفق ملتفت باشـيد كـه   

براى اينچنين فقره مثل احداث ماموريت قونسلگرى درهريكى از نقاط سلطنت برطانيه عظمى 

اصل نموده شـود  برحسب معمول سياسى الزم است كه اجازه ابتدائيه از دولت  بهيه برطانيه  ح

و اجازة مذكوره فقط درآنصورت داده مى شود كه غـور  و تفحـص بطـور اكمـل بعمـل آورده      

شود كه آيا اينچنين ماموريت فى الحقيقت الزم  يا قرين مصـلحت ميباشـد يـاخير هـيچ وقـت       

قبل ازين  ايماء نموده نشده است كه افغانستان بايـد يكنفـر جنـرال قونسـل در پشاورداشـته      

و اين امر واضح است  كه به كرنيل احمد عليخان نمى توان اجازت داد كه فـوراً لقـب يـا    باشد 

كارهاى جنرال قونسل گرى را بعهده بگيرد بطوريكـه  آن محبـان پـيش نهـاد نمـوده انـد آن       

مشفق بخاطر خواهيد داشت كه در باب مسئله تقررى وكالى  تجارتى افغانستان درهندوستان  

گرانت برئيس  هيئت صلحيه  افغانستان اطالع  داده بودنـد كـه دولـت     مابين جناب سرهملتن

اعليحضرت  همايونى خواهش نموده اند كه مجدداً  وكالت افغانى در پشاور نبايد باشـد لـيكن   

جناب موصوف  اظهار داشته بودند كه مى شود در اين باب غور مزيد بعمل آيد  شكى نيسـت  

دولتين علتين مذاكره نموده خواهد شد زمانيكه موقع آن  كه درين فقره و مسايل ديگر ما بين

برسد  كه غور نموده شود آيا عهد نامه دولتى دوامى  مابين آنها بايد قايم كرده شـود يـا خيـر    

ليكن  دراين اثنا دوستدار تاسف دارد از اينكه حسـب االمـر حضـرت مسـتطاب اشـرف نايـب       

دهد كه  خواهش مندرجه مراسـله آن مشـفق را   السلطنه هندوستان  بايد به آن  مشفق اطالع ب

شـهر صـفر    28ع مطـابق   1919ماه نومبر 22نميتوان پذيرفت زياده چه نگاشته  ايد المرقوم 

  .1338المظفر 

   به اصل مقابله شد باز محمد
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٣

  

  

  

اميـر امـان   ( سواد مكتوب سرهلمتن گرانت باسمى اعليحضرت همـايونى 

كه از نظارت خارجه براى جناب مسـتطاب محمـد ولـى خـان     ) ناهللا خا

ــل     ــرار ذيــ ــده بقــ ــال شــ ــاده ارســ ــوق العــ ــفير فــ ــرال ســ  :جنــ
  

  

  !رفيع مرتبت قوى شوكت   مشفق معظم  محترم  و مهربان زادالطافاً

اميد است انشاء اهللا وجود مسعود مقرون به صحت و استقامت ميباشد، مراسـله آن مشـفق   

هجــرى شــرف ورود آورده  1338شــهر صــفرالمظفر  11مطــابق   ع 1919نــومبر  5مورخــه 

موجب مسرت اين مخلص گرديد افسوس است كه اين مخلص  مجـاز نيسـت كـه همـراه آن     

مشفق مباحثه متعلق امور آن نوع كه آن مشفق درمراسلة  خود بيـان نمـوده انـد بكنـد و ايـن      

ور ميداند آسان تر خواهـد  مشوره ميدهد كه اگر آن  مشفق خواهش بح مزيد متعلق اين ام

بود كه آن  مشفق همراه جنـاب جاللتمـĤب  دليـراى صـاحب بهـادرخط و كتابـت بكننـد ايـن         

مخلص براى  اظهارات تلطفانه آن مشفق كه درخصوص  تقررى اين  مخلـص باهتمـام  صـوبه    

سرحد شمال مغربى  نموده اند مشكور ميباشـد و يقـين  دارد كـه آن مشـفق  بخيـر و عافيـت       

  .ل ميباشند زياد ايام  اقبال مستدام بادكام

  هگ 1338شهر صفرالمظفر  30ع مطابق   1919ماه نومبر  4المرقوم بتاريخ  

  باصل مقابله شد باز محمد محررخارجه
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١   شاه محمد وليخان دروازى ٥

  

 ســواد مكتــوب جنــاب نــاظر صــاحب خارجــه باســمى ســرهملتن

 گرانت چيف كميشنر پشاور كه از نظـارت خارجـه بـراى جنـاب    

 :ان آقا سـفير فـوق العـاده ارسـال شـده بقـرار ذيـل        محمد وليخ
  

  

معلوم دولت مهربان است كه امور تجارت در همه وقت يكى از مهمات امور دوليه شمرده 

مى شود چون معامالت تجاريه دولـت عليـه مسـتقله افغانسـتان همـواره و اكثريـه بـا ممالـك         

در حساب است داير و جارى حكومت عاليه هندوستان كه دوست و همسايه قريب افغانستان 

آمده است براى آسـانى كارهـاى تجـار افغانسـتان و معـامالت تجاريـه آن و محافظـه حقـوق         

عابرين حجاج افغانستان از ضلع به جانب هندوستان و از آنجا به حجاز مغفرت طـراز ميرونـد   

اور ضرور و الزم و تعين نمودن قونسلونس  را از طـرف دولـت عليـه افغانسـتان در شـهر پشـ      

نشان ميدهد بنابران عاليجاه عزتهمراه احمـد عليخـان كرنيـل ملكـى كـه شـخص اصـيلزاده و        

خوب و بادرايت وفطانت و در استحكام دوستى دولتـين علتـين مايـل و حسـن قابليـت را دارا      

بوده است و سابق از اين هم در باره مامورة بميايى با خريدارى اشياى دولت عليـه افغانسـتان   

لوك خيـر خواهانـه را بطـور هوشـمندانه بظهـور آورده بـود اينـك بـاراده سـينة          مامور بود سـ 

اعليحضرت پادشاهى از نظارت بمامورين جنرال قونسلوسى در شهر پشاور تعين فرموده شـد  

عازم صوب مقصود گرديد اميد است كه در ارتباط لياقت و بحس ترويج مراودات دوستانه هر 

بارى اگر چه در اسـتقرار قبـولى ايـن    . بظهور رسانيده باشددولت اكتساب در اين و قابليت را 

مسئله مذكوره محبت نامه خدمت عطوفت مĤب فارن سكرترى صاحب نيز از نظـارت خارجـه   

تحرير يافته است شايد ارشادى از آن دولت صادر شود مگر آن مهربان را مناسب خواهد بود كه 

  .ه افغانستان دوستانه بشناسندنامبرده را در شهر پشاور جنرال قونسلى دولت علي

  عيسوى 1919ماه  6مطابق  1338شهر صفر الظفر  12

  باصل مقابله شد يك صفحه مى باشد باز محمد محررخارجه
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 ســواد مكتــوب حضــور اعليحضــرت واال باســمى وايســراى هنــد كــه ازنظــارت

ــل          ــرار ذي ــده بق ــال ش ــا ارس ــان آق ــى خ ــد ول ــاب محم ــراى جن ــه ب  :خارج
  

  

 مزاج و هاج  دوست مشفقم را صحت و عافيـت شـامل باشـد و تكسـر و تكـدرى      انشاء اهللا

  !حاصل نباشد

شمسـى نامـه از جنـاب  سـرهملتن      1298ميـزان   23ع مطـابق  1919اكتـوبر   19بتاريخ 

گرانت  كه مجدداً از طرف آن  مشفق محبان دوستان بمهتميمى صوبه سرحد شمال مغربى در 

د بحضور دوستدار رسيده از تعين فرموده شدن خود به پشاور شرف ماموريت حاصل كرده بو

ماموريت  مذكوره وحاضربودن  خود به ملتفت شـدن در بعضـى اظهـاراتى كـه  گورنمنـت بـا       

چـون خـواه   . افسران دوستدار دربعضـى  معـامالت سـرحد كردنـى باشـند  بحـ رانـده بـود        

بين دولتين درعقد هاى معامالت سرحدى و خواه ديگر مسايل تجارتى و مخابرات دولتى درما

تعويق الينحل مانده بود اين نامه معزى اليه را يك  مبداى موقـع مـذاكره دانسـته و ماموريـت     

مانند سرهملتن كرانت يكذات معتبر را درين نواحى نيز مبنى بر همين امر پنداشته براى بـاز  

بتـاريخ  . گرديـد شدن آغاز  مخابره و مذاكره نامه كه نقل آن در طى تحرير هذا است ارسـال  

شمسـى نامـه  از طـرف مشـاراليه  رسـيده از       1298ع مطابق يكم ماه قـوس  1919نومبر  24

مجاز نبودن خود شان درين گونه  مسايل و مراجعت بجناب فخامـت پنـاهى آن مشـفق بيـان      

نموده بودند آن مشفق محبان از نقل نامه دوسـتداركه بـراى مشـاراليه تحريـر يافتـه اسـتنباط        

فرمود  كه تاچه درجه  صميميت در آرزوى رفع اختالفات نفرت آور ووضـع اساسـات    خواهند 

دولت  و ملت شاهانه ام جداً  آرزو ميدارند كه يك عهد و . دوستى پرور نشان  داده شده است

  .پيمان دوستى شريفانه كه مبنى بر فوايد حال و استقبال باشد فيمابيننا بر قرار آيد

  .عيسوى  1919ماه دسمبر 9سى مطابق شم 1298ماه قوس  16فى 

  باصل مقابله شد باز محمد محرر خارجه
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  شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

نامة اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى رئيس جمهور امريكا در مـورد تأكيـد   

عالگم اسالم بر معنويات و اظهـار تشـويش از مصـائب و خرابيهـاى كـه از ميـان       

 مــــاكن مقــــدس اســــالمى وارد آمــــده اســــترفــــتن خالفــــت اســــالمى و ا
  

  

  نظارت خارجيه

سواد مكتوب حضور مبارك  اعليحضرت  همايونى باسـمى  رئـيس جمهـور امريكـا كـه از      

نظارت خارجه براى جنـاب محتـرم محمـد ولـى خـان وزيرمختـار دولـت عليـه افغانسـتان در          

  .تاشكند ارسال شده موازى دو صفحه ميباشد

را ) رئـيس جمهـور دولـت عليـه مسـتقله امريكـا      (ليحضـرت  جناب شوكت  وجاللتمĤب  اع

  !سالم دوستانه و احترامات  تعظيم كارانه ميرساند) اميرامان اهللا (پادشاه دولت افغانستان 

صدمة مدهشة كه درين وقتها بر معنويات عمـوم عـالم اسـالم  از مصـائب خراپـى خالفـت       

انان كره زمين را متاثر و بـه آن سـبب د   اسالميه و اماكن مقدسه اسالميه وارد آمده تمام مسلم

لهاى تمامى مردمان افغانستان را نيز خيلى داغدار الم مى گردانـد، و ايـن بنـده نـاتوان خـالق      

كون و مكان را مجبور مى كند تا با افكار عموم عالم اسالم همدم  و همراز آمده بـدول معظمـه   

شـراكت  ورزد درچنـين اوانيكـه  مقـدرات      متمدنه از ايقاع اين واقعه اليمه  به تظلم و اشـتكا  

سعادت و يا فالكت همه دنيا را دول معظمه در عهده خود گرفته اند و همه ملل و اقوام دنيـا از  

نقطه  نظر انسانيت مى خواهند سر از نو حيات  تازه حاصل كنند  و بزرگ ترين دانشـمندان و  

جاللتمـĤب  كـه رئـيس  جمهـور       حقانيت پروران دنيا ماننـد ذات واالصـفات خـود آن  جنـاب    

متمدن ترين دول عالم است  در ترقى دنيا و سعادت حال و استقبال انسانهاى دنيا جـد وجهـد   

مى  ورزند كه الحق اينگونه مجاهدات  شايان تبجيل و آدمـان  بزرگـى كـه دريـن امـر جاهـد       

  .هستند از عالى ترين  آدمى  زادان اصيل بحساب  مى آيند

رين عالى پوشيده نخواهد بود كه اگر سـعادتمندى انسـانها تنهـا از نقطـه      اين هم بر راى ز

نظر ماديات انديشديده شود و معنويات  انسانها داخل حسـاب نيايـد درآن حـال اصـل نتيجـة       
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سعادتمندى انسانها بحصول نخواهد آمد و مصيبتها و فالكتها از اوالد آدم دست بردارنخواهـد  

هنوز وقت و زمان آن نرسيده  خواهد بود كه معنويات  عمـوم  اين هم ظاهر است كه . گرديد

  .انسانها بريك نقطه  تقرر پذير گردد

هر قوم و هرملت بر معنويات خود شان بهمان قوت و قدرت ابتدائيه  كـه داشـتند قـايم و    

از آنجمله عالم اسالم نيز طبعـاً  بـه همـه اهتمـام و اعتمـاد برمعنويـات        . استوار ديده مى شوند

د شان گرويده گى مفتوبانه دارند هرگاه سعادت و ترقى و تعالى انسانها منظور باشد هـيچ  خو

شبهه نبايدكرد كه سيصد كرور مليون نفوس عالم اسـالم هيچگـاه  از هيئـت جمعيـت بشـريه      

كذالك  افغانستان نيز از اشترك اين تاثير و تـالم  عمـومى آزاد نخواهـد    . بيرون نخواهد افتاد

همين مجبوريت است كه اين بنده درگاه خدا را بران واداشت كه بنام ملت  افغانيه اينكه . ماند

خودم بعهده  داران تقدير مقدرات  اوالد نبى آدم يعنى دولت هاى معظم، يك اخطار دوستانه 

انسانيت پرورانه  در باب خالفت اسالميه و اماكن مقدسـه پـيش آرم  تـا مصـائب و فالكتهـا از      

شده سعادتهاى حاليه و استقباليه  عموم بشر بساية  افكار عالى آن آدم بزرگ عالم انسان رفع 

وار انسانها تأمين، و بعوض بغضها و كينه ها محبتهـا و يگانگيهـا تمكـين ورزد بـه ايـن وسـيله       

مراسم احترام كارى فايقه را بجناب دوست بسيار محتـرم خـودم جنـاب واال حضـرت رئـيس      

  . جمهور تقديم مى نمايم

  .عيسوى  1920ماه جنورى  14شمسى مطابق  1298ماه جدى  23تحرير فى 

  )محب شما اميرامان اهللا(

  به اصل مقابل شد

  باز محمد
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣

  

  نامة اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى امپراتور

  جاپان  در  مورد  برقرارى  روابط  دوستانه  و حسنه

  

  نظارت خارجيه

پادشـاه جاپـان كـه از نظـارت  خارجـه بـراى جنـاب          سواد مراسله حضور مبارك باسمى( 

محترم محمد ولى خان صاحب وزير مختار دولت افغانستان در تاشكند ارسال شده يك صفحه 

  ).ميباشد

حشمت و شوكت پناه معظم شرق دوست عزيز مـن اعليحضـرت  ميكـادو پادشـاه دولـت      

  !معظمه ژاپونيا كامرواى  مقاصد باشند 

ان داخالً  بوفات پدر بزرگ وارم امير سعيد شهيد اعليحضرت  سراج درين ايام كه افغانست

الملة والدين اميرحبيب اهللا خان  نوراهللا مضـيحه مـاتمگير بـوده انقـالب داخليـه  آن بـه تقـرر        

امارت  اينجانب اختتام و مناسبات خارجيه الحمدهللا  القـوى حسـب آرزوى ديرينـه پادشـاهان     

  .ل انجام يافتمقدس افغانستان به تحصيل استقال

ازين صورت واقعات به آن برادر شرقى خود رسماً  اخبار نموده ضـمناً  برنبـودن  وسـايط    

ربطيه اظهار افسوس ميكنم كه باوجود همسايگى درشرق مانند دوچشم خانه هم را نديده ايم 

  .يعنى وسايل ارتباط و اختالط نداريم

لـت عليـه مسـتقله افغانسـتان مقـيم      ازين جهت مكتوب اولين خودم را بواسطه نماينـده دو 

هندوستان  به نماينده دولت مقيمه ژاپان و ازآن جا بدربار دولت آن محتشم ارسال ميكنـيم و  

ظاهر مينمايم  كه دولت عليه افغانستان حاضر است بادولـت  معظمـه شـرق ژاپونيـا هرگونـه      

زيـاده خـود را   . د باشـد كه براى دولتين  علتين درحال و مـال مفيـ  . مناسبات  ممكنه قايم كنند

فـى تحريـر   . محب صميمى آن امپراطور دانسته ايام فرحت و بهجت شان را در تزائد ميطلـبم  

  .عيسوى  1930ماه جنورى  14شمسى مطابق  1298ماه جدى  23

  )دوست صميمى شما اميرامان اهللا(
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ــورد   ــان در مــ ــدالرحمن خــ ــر عبــ ــان اميــ  فرمــ

 ليخـــانواگـــذارى حـــويلى و باغچـــه بـــه محمـــد و
  

  

  

  !صداقت نشان حيدرخان كارو ان باشى 

سررشته دار دفتر ضبطى را واضح خواطر باد دريـن وقـت شـما را امـر و ارشـاد مـى شـود        

درخصوص يكباب حويلى  و يك قطعه باغچه  خرابه سردار محمد هاشم خان كه براى تضمين 

بـراى شـما امـر و    شاه ابوالفيض خان مرحوم بطريق بخشش مرحمت شده بود  لهذا حـال هـم   

ارشاد مى شود كه حويلى و باغچه مذكور تعلق به محمد ولى خان پسر شاه موصوف غالم بچـه  

حضور دارد حسب االمر واال را معمول داشـته مـزاحم  و غرضـدار نشـده واگـذار باشـيد فقـط        

  .1317شهر ربيع الثانى   29تحرير فى يوم پنجشنبه 

  اميرعبدالرحمن دست خط كردم فقط

  

  

م سطر پنجم مشاهده مى شود كه كلمة  بعداً به امر امير عالوه گرديده درخت

محمدوليخان پسر : درحاليكه درهمين سطر مذكور نوشته شده است كه . است

  شاه موصوف يعنى شهزاده بوده و اطالق كلمة

  غالم بچه به شهزاده گان دربار يكى از عاليق خاص

  .اميرعبدالرحمن خان ميباشد
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اعتماد نامه سـفير فـوق العـاده افغانسـتان بـه رياسـت محمـد وليخـان         

عنوانى مجلس عالى صلح عمومى و اعالن برابرى حقـوق افغانسـتان بـا    

 ديگــــــــــر دول و ملتهــــــــــاى آزاد و مســــــــــتقل جهــــــــــان
  

  

  نظارت خارجيه

نقل اعتمادنامه سفير فوق العـاده مرخصـه پادشـاه افغانسـتان بـه مهـر و دسـتخط مبـارك         

  !ضرت همايونى پادشاه افغانستان اعليح

  

  اعتماد نامة

برراى زرين حكمت قرين هيئت معظمه مجلس بسيار عالى صلح و صالح عمومى پوشـيده  

نيست كه همه افراد هيئـت اجتماعـة بشـريه و علـى الخصـوص حكومتهـاى عـالم مدنييـه كـه          

تى ميكننـد، بـراى   جمعيتها و هيئتهاى مجتمعه انسانهاى مختلفة روى زمـين را اداره و سرپرسـ  

معاونت و مظاهرت همديگر، و براى پيداكردن انسانهاى منافع  متقابله و حسن جريـان يـافتن   

امور و مصالح  واقعه يكديگر بداخل شدن درمعامالت  و حاصل نمودن مناسبات  از هنگاميكـه  

ه ايـن  حـال آنكـ  . اساس قوميتها و مليتها تقرر پذير گرديده است مجبور و نـاگزير مانـده انـد   

مجبوريت  نسبت بدرجه ترقيات مدنييه براى ملتها و حكومتهاى  كـرة زمـين  افزونـى گرفتـه     

على الخصوص . زيرا احتياجات  انسانها با ترقيهاى مدنيت يكجا ترقى كرده ميرود. آمده است

درين عصر پرانوار تمدن كه بسبب ظهور يافتن آثار بدعيـه معـارف ماننـد كشـتيهاى بخـارى      

طياره هاى پرقوت هوائى  و راه هاى آهنين و پلها روى زمين و تلگراف هاى بـرى و  دريائى و 

هزار افسوس كه . بحرى و نسيمى جمله اطراف كره زمين را بحال يك شهرى در آورده است

براى نوع  بشريت بالى خانمان سوزى حرب و قتال نيز از امورات مجبورى  والبـدى  شـمرده   

مين حرب  وقتال خون ريزانة كه درهمين آوان و زمـان نـور   شده آمده است على الخصوص ه

افشان عصر مدنيت در بين متمدن ترين انسانهاى  كره زمين پرفسحت شعله افروزى گرفتـه  

همه صنايع و بدايع اسرار حكمت و معرفت  را براتالف جان و مبدل ساختن عمران را بـويران  

  .صرف و استهالك گردانيد
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ات  بسيار عالى جنابى كه براى قايم ساختن و دايم داشتن شادباد آن ذوات نيكوصف

صلح و صالح  عالم انسانيت  و آزادى بخشيدن  اقوام و ملل بلكه تمام  بحر و بـر كمـر   

  .سعى و همت بسته فرموده اند

يـك رئـيس   ) ولـن (آباد باد چنان  مملكتى كه مانند عـالى جنـاب  مسـتطاب مسـتر     

اى تبديلى  دادن جنگهـا را بصـلح و اسـارتها را بـه     جمهور غيورى  بوجود آورده كه بر

  .آزادى  تشب و اقدام ورزيده است

سهاى جمهور و سركردگان  باعقل و همتـى كـه منـافع     زنده باد آن پادشاهان  و ر

ذاتيه و فتوحات متواليه خود شانرا براى اصالح  احوال عالم و سـعادت  آزادى اقـوام و   

شيده شدة غالبانة  خود شانرا بـراى صـلح  و اصـالح عـالم     امم فدا، و تيغ هاى از نيام ك

  .انسانيت باز اخفا كرده اند

دوســتداران عــالم انســانيت و هواخواهــان مجلــس بســيار عــالى صــلح و مســالمت  

پادشاه ملت معظمه افغانستان با اين نامه صـلح عالمـه سـالمت بيـان بـه      ) اميرامان اهللا(

خالصانه را بنام ملت معظمه  افغانيه بتوسط  مجلس بسيار عالى  صلح عمومى تبريكات 

هيئت  معتبرة فرستادة  مرخصة خودم رسانيده برين چند فقره ذيل عطف نظـر توجـه   

  :شانرا دعوت ميكنم

افغانستان در همه حقوق خود مانند ديگـر ملتهـاى آزاد بهمـه گونـه  معـامالت و       _

  .يند باهمه دولتها آزاد استمناسباتى كه  فايدة خود را درحقوق متقابله دولتيه به ب

افغانستان درحدود ملكيه و تصرفيه خـود باهمـه اقـوام مختلفـة اللسـان و متنـوع        _

  .االجناس خود جز وواحد الينفك و غير قابل تجزيه است

مـيالدى اعـالن اسـتقالل و    ) 1743(هجـرى مطـابق   ) 1161(افغانستان از تـاريخ   _

خ تا بحال برحكومـت  و حاكميـت خـود دوام    حاكميت  تامة خود را كرده، و از آن تاري

ميالدى مالك ) 1809(بناء عليه خط حدود ملكيه و تصرفيه  كه تا بتاريخ . ورزيده است

متصرف بوده است تجديد همان خط  را از عدل و انصاف مجلـس عـالى صـلح طلـب و     

  .خود را از همه جهت در آن ذيحق مى شمارد

ودش بتوجيـه محكمـه عـدالت و انصـاف هـوا      افغانستان هر گاه به اين مطلوب خ _

خواهان محافظه حقوق انسانيت موفق و كامياب آيد مقابله آنرا به بازداشتن همه بنا در 

  .و متاصب انهار خط و حدود خود برروى همه اقوام و ملل عالگم ادا خواهد نمود
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افغانستان نخستين بار است كه بسايه عدالت خواهى و انسانيت پـرورى مجلـس    _

عالى صلح عمومى روى دنيا را بواسطه هيئت مبعوثة كه  بحضور مجلـس  عـالى تقـديم    

نموده مى بيند و بذريعة اين اعتماد نامة مودت و ارتباط عالمـه اول دفعـه بـاهم نوعـان     

مكرم خودش غرض افادة  مردم ميتوانـد  بنـاء عليـه تابحـال ازيـن بركنـار مانـدن بـر         

  .ده از مجلس عالى  داوطلبى ميكندمسببهاى اين انتريكها پروتست كر

اين است كه هيئت  سفارت فوق العادة مرخصه ملت معظمه افغانستان را پادشاه دولت 

آزاد افغانستان براى عرض نمودن مطالب فوق بدربار عالى مجلـس هواخواهـان محافظـه    

حقوق انسانى ارسال ميدارد تا برموضوعات  مطالـب مـافوق اسـتدعاى عـدالت  ومحاكمـة      

بناء عليه ازحضورمجلس معظم صلح عالى و مجلسيان . قوق آزادى خاك، وقوميت نمايندح

مكرم ذوى المعالى استدعا دارم كه هيئـت سـفارت موقتـه مرخصـه ام را درحضـور عـالى        

  .مكرمانه خودشان شرف قبول ومطالب ومقاصد حقه آنها را عزشمول عطا فرمايند

را بحضور معـدلت نشـورمجلس عـالى     اعضاى هيئت سفارت فوق العاده مرخصه ام

  :شان  بقرار ذيل تقديم  و معرفى ميكنم

سفير فوق العاده مرخصه دولت مستقله ام عاليقدر جنرال محمد ولى خان است  -1

كه از اصيل زادگان و اشراف خاندان هاى بدخشان افغانستان و از مصاحبان حضور پدر 

ده و در حضور اين دوسـتدار شـما از   شهيد مرحومم اعليحضرت  سراج الملة والدين بو

  .همه جهت طرف وثوق اعتماد تام را حايز وداراست

عاليجاه فضائل همراه مولوي سيف الرحمن  كه از طرف دولت دوسـتدار برتبـه    -2

قاضى عسكرى مفتخر و از قوم الكـوزائى افغانسـتان  مقـيم دهلـى هندوسـتان بـوده و       

خود افغانستان هجـرت كـرده آمـده، و      درين وقت بدولت دوستدار شما  ووطن اصلى

چنانچه از طـرف دولـت افغانسـتان جهـت وثـوق و اعتمـاد علمـى و روحـانى و اصـالت          

خاندانى راحايز است همچنان اين وثوق و اعتبار را از طـرف علمـاى روحانيـه مذهبيـه     

  .حنيفيه اسالميه  هندوستان نيز دارا و حايز مى باشد

تشار و سركاتب هيئت سفارت مرخصه ام ميباشـد  عاليجاه مير ياربيگ خان مس -3

  .و از اشراف و اصيل زادگان خاندان هاى بدخشان افغانى است

عزت مند قولونل حبيب اهللا خان است كـه بـه صـفت آتشـة ميسـيرى  سـفارت         -4

  .مرخصه ام مامور و يك عسكر باغيرت  افغانى االصل با دستور است
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ت فوق العادة  مرخصه دوستدار است عزت مند فيض محمدخان سركاتب سفار -5

  .كه اصيل و خاندان  و از همه جهت مظهر اعتماد دوستدار است

اعضاى اصلى هيئت سفارت مرخصه ام همين ذوات مشاراليهم مى باشند كه در قيد 

  .تحرير آمد

همين است كه اين هيئت فرستاده گان مرخصه دوستدار خود تانرا كه بافكارعاليـه  

سـاى ذوى االحتشـام و جملـه عقـال و علمـاء و        صلح عـام پسـندى پ   ادشـاهان مقـام و ر

فيلسوفان  حكمت بكام خودم  را شريك و همدم ميدانم بنام ملت و دولـت افغانسـتان    

كه به معذوريت و حيله از بسى سا لها در گوشـه هجـروا مانـده و بـه بسـيارى از آثـار       

و در مطالب معروضه شـان  فيوضات مدنيت در اشداحتياج افتاده به حسن صورت تلقى 

  .از روى عدالت و انصاف غور رسى فرمايند

  عيسوى 1919هجرى مطابق  اپريل  1337شهر رجب المرجب  20تحرير 

  مهر ناظر خارجه محمود طرزى

  مطابق اصل است
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٥
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١   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

نامــة اعليحضــرت اميــر امــان اهللا خــان عنــوانى رئــيس  

 زمـين هـاى   ور روسـيه در مـورد اظهـار خوشـى از    جمه

 مســترد شــده از جانــب كشــور روســيه بــه افغانســتان      
  

  

جناب فخامت انتساب شفقت گستر مدنيت پرور حـامى صـميمى ملـل شـرقيه و دوسـتدار      

  !را زادالطافه) رئيس جمهور دولت معظمه روسيه(دولت و ملت آزاد افغانيه اعلحضرت 

سبات دوستانة دولتين عليتـين روس و افغانسـتان روز تـا روز    چون معامالت منصفانه و منا

مبانى دوستى و راستى دولتين  مجاورتين را مستحكم و مربوط  گردانيده آسياى وسطاى ما را 

درتشييد رشتة دوستى و تسديد روابط  همجوارى ملت معظمة آن  دوستدار آمـاده و مسـتعد   

ت ملتين عليتين كه خـاطر خـواه دولتـين مـا و     ساخت با نتيجه  پسنديده اين مواخات و مواسا

شماست همانا صورت تصفيه قطعيه وكالى طرفين  ميباشـد كـه درخصـوص مسـئلة  اسـترداد      

اعتصاب هاى دولت استبدادية سابقة روس صورت انصاف پسندى دو قوم، دوسـت و همسـايه   

ى انصاف پسند و وكالى  حقيقتاً دانستيم كه روسيا. را از لف به معنى و از قول بفعل ظاهر نمود

عدالت مند جمهوريه روسيه خواستگار رفع و دفع اضـرار و افسـاد خـون ريزيهـاى وحشـت و      

دهشت اقوام اند كه هميشه از حرص و از جهان  گيرى دست تعدى پرست يكى برحقوق ملى 

ديگرى دراز و چشم طمع و توقع مرضى برسلب مناسبات همسايگى شان باز بـوده برخـاك  و   

مسايه خودخيال اعتصاب را قايم و عزم اعتصاب را دايم داشته و ميدارند منت پـذيريم   خون ه

كه وكالى معامالت  سرحدى دولت  روس حق حقيقى ما را درين باره  تحقيق نمـوده تحريـراً   

  .تسليم كردند و بوكالى ما مباركباد گفتند

ى مـا از وكـالى امـور    ليكن از آنجا كه  دولت بهيه جمهوريـه روسـيه بـراى تخليـة زمينهـا     

سرحدى دولت آزاد افغانستان تأمينى كه بر مفـاد محافظـت ايـن حـدود مملكـت مـا مظهـر و        

دوستدار بتائيد حق برحق كـه صـاحب اختيـار ملـت  و دولـت،      ! متضمن باشد طلب فرموده اند
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  شاه محمد وليخان دروازى ١٨

خويش ميباشم به آن عاليجناب  بصورت رسمى خاطر جمعى ميدهم كه دولت آزاد افغانستان  

ه قواى حربى و ملى  خود تأمين  نامه هذا را براى آن عاليقدر مى نويسد كه زمين  مسترد باهم

شده ما  مانند بـاقى امصـار ومضـافات مملكـت ماسـت كـه بـه هـيچ گـاه ازيـن خطـه و حـدود             

افغانستان هيچ دولتى  عبور و مـرور كـرده نمـى توانـد افغانسـتان آزاد همچنانيكـه محـاف و        

ملكتش را فرض ملى خويش ميدانسته در مداومت و مقاومت نگهـدارى  مدافعه ساير اجزاى م

و سرحد دارى خاك هاى وطن عزيز خويش حيات و ممات ملت غيور خـود را تصـور ميكنـد،    

دوسـتدار رسـماً   . البته حفاظت زمين مسترد شده رانيز فـرض ملـت و دولـت خـودمى پنـدارد     

ظهـار ميـدارم كـه  عاليقـدر جاللتمـĤب      تأمين نامه هذا را بحضور آن عاليجناب تسليم كـرده ا 

دوست عزيـزم جنـرال محمـد وليخـان  وزيرمختـار و سـفير فـوق العـادة دولـت عليـه مـا در            

تركستان حاضر و ناظر است درخصوص بعضى مسائلى كه خواهشمند فيصله و تسويه باشيد با 

رى در هر وزير مختار موصوف حرف زده تصفيه كنيد وزير مختار ما براى بهبود حقوق همجوا

باب اقتدار و اختيار را داراست باقى براى ابراز تمائالت  قلبى خود بدولت معظم له استحصـال  

  .شرف ميكنم

  ع 1920ابريل  12مطابق  1299حمل  23فى 

  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

 نامة نادر شاه بحضـور محمـد وليخـان بخـاطر تقـدير     

ــام داده اســـت   ــن انجـ ــراى وطـ ــه بـ ــدمات كـ  از خـ
  

  

  1300اسد  20يوم جمعه 

  هواهللا

  !مشفق مهربان قدردان جناب جرنيل محمد ولى خان آقا

بعد از دعاى ترقى اسالم و پادشاه معظم غازى مسبوق خاطر آن مهربان ميدارم كـه بمـدد   

اهللا تعالى  از مرحمت خداوند كـريم در اينجـا از هربـاب قـرب كلـى حاصـل و وجـود مبـارك         

گاران دولت را نعمت صحت حاصل است و اين دوستدار معه جملـه  پادشاه معظم و باقى خدمت

هـر وقـت    )ج(در مهربان خـود را از خداونـد كـريم   خانه و اوالد صحت داريم صحتمندى آن برا

طالبم الحمداهللا خانه و اوالد آن مهربان صحت كلى دارند و واقفم، برخوردار محمد علـى جـان   

اقت بسيارخوب حاصل نمـوده خداونـد بزيـر    شكر صحت دارد ودرتعليم خود ساعى است ولي

  .سايه شما ارجمند راعافيت عمر كند

از زحمتها و تكاليف كه آن مهربان براى وطن عزيز خود نموده اند نمى دانم بكـدام زبـان   

يـا و  در دن )ج(اهللا اعتراف آنرا كنم مگر بمقدر مرقوم ميدارم كه خدمتهاى برادر مهربان در نزد

شما را هر وقت معزز و محترم داشته كاميـاب و سـرافراز    )ج(خداوند عقبى ضايع شدنى نيست

براى مالقات آن مهربان نگران مى باشد سـالم بـراى   ..... داخل وطن پاك افغانستان نمايد كه 

همه برادران مهربان كه همراى آن گرام كه در خدمت مقدس ملت خود مصروف مـى باشـند   

  .برسانيد فقط 

  محمد نادر    
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  نامة نادر شاه بحضور اعليحضرت امير امان اهللا خان درباره

  فرستادن محمد افضل كندك مشر و فوج ملكى و نامه انور پاشا

  

  رياست  هيئت  تنظيميه قطغن و بدخشان

  

  !حضور مرحمت و عنايت ظهور مبارك اعليحضرت غازى را فدا شوم

ه فرمان مرحمت ترجمان مبارك بعد از ايفاى وظايف دعا معروضداشته  ميشود كه دو قطع

حوت و بقسم شـفره بجـواب عـرايض فـدوى بـود، بذريعـه       )  25)  (22(شاهانه كه از مورخه 

حوت شرف ورود فرموده از مضامين هدايات آئينش  دانسته گى حاصل  28سوارچپار بتاريخ 

 گرديد، بخصوص محمد افضل خان  كندكمشر و نفرى فوج ملكى ارشاد گرديده بود كـه اگـر  

نرفته  باشند رفتن شان معطل باشد، فدايت شوم كندكمشر و نفرى مزبور قبالً  روانه شده اند، 

چنانچه از رفتن شان قبالً بحضور مبارك  عرض و اطالع دهـى شـده، البتـه بـه شـرف مالحظـة       

حضور واصل گرديده باشد، در باب احتياط كارى و خفيه بودن شان  هدايات كافى براى شـان  

خاطر خطير همايونى ازين رهگذر بكلى مطمئن  باشـد، اميـد اسـت كـه كندكمشـر      داده شده، 

ونفرى مذكور برطبق هـدايت فـدوى رفتـار كـرده خـود را خفيـه ميدارنـد و لبـاس شـان هـم           

باقى سالمتى ذات ستوده صفات ملوكانه را از درگـاه اهللا  . ملكيست سند رسمى  شده نمى تواند

ض ميدارم كه يك مكتوب انور پاشـا كـه بـه خـط انگريـزى      مكرر عر. تعالى رجا و نياز ميكنم

نوشته معه چند فقره  معلومات كه به تركى تحرير است  ديروز رسيده براى استحضار حضور 

  . تقديم گرديد فقط

  فدوى جان نثار محمد نادر
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ــاه بـــه حضـــور محمـــد وليخـــان دربـــارة قـــدردانى    نامـــة نادرشـ

 اتى كــه در حصــه شناســايى افغانســتان بــدنيا نمــوده اســت از خــدم
  

  

  رياست هيئت تنظيمه قطغن و بدخشان

 هرگز نميرد آنكه كنـد خـدمت وطـن   (
 

 
 

   
 

 
 

 )ثبت اسـت برجريـدة عـالم نشـان او    
 

 

مشفق گرام مهربان ع، ج  وزير مختار دولت عليه افغانسـتان جنـاب محمـد ولىخـان آقـا      

  !درحف اهللا تعالى  باشيد 

ن مژده تشريف آورى هاى برادرمهربان كه بعداز مدت زياد الحمدهللا بـه كاميـابى   از شنيد

و نيك نامى دروطن  عزيز مقدس خود تشريف مى آرنـد و رضـامندى پادشـاه مجاهـد غـازى      

وطن پرور را به نهايت درجه حاصل نموده اند نهايت  مسرور شده بدرگاه خداوند كريم  شكر 

ر مهربان كه هم مسلك اين عاجز و دوست  بنده اهللا اسـت بعـد   نمودم كه اهللا تعالى  يك براد

از اتمام يك وظيفه مقدسه به وطن عزيز خود به خيريت و نام نيك ميرسـند كـه انشـاى اهللا از    

  .مالقاتش  قلب هاى دوستان روشن ميگردد

برادر عزيزمن اگرچه امروز به موقع تشريف آورى شما نيسـتم كـه دسـت بـه گـردن آن      

اخته اظهار دل خود را به چشم بوسيها مى نمـودم مگـر ايـن مكتـوب يـادآورى يـك       برادر اند

و اميدوار هستم كـه بـزودى مالقـات آن دوسـت      . دوست صادق شما را از دل و جان مى نمايد

  .مهربان راكه بسيار آرزو دارم ميسر گردد

بـه   براى هيئت  محترم كه همراه آن برادرم تشـريف آورده انـد و خـدمت وطـن خـود را     

متانت صداقت  ايفا نموده رضامندى اعليحضرت غازى و خوشنودى شما راحاصل نموده امروز 

سرفراز و ممتاز داخل خاك پاك خود گرديده  اند بـراى شـان از دل و جـان تبريـك بـر ايـن       

فـيض  .... خدمت هاى شان مى نمايم تبريك بنده و سالم بنده براى هركدام شان جنـاب شـان   

اهللا و تعـالى امثـال   . صديق خان مشاوران و حبيب اهللا خان غنـد مشـر برسـد   محمد خان،  غالم 

خدمتگاران صادق را زياد بر ملك ما ارزانى  نموده كه خيـاالت مقـدس بـزرگ پادشـاه غـازى      

. ملت پرور را پيروى نموده ملك خود را از حالت فالكت به رحمت خداوند به ترقـى برسـانيم   

  . وطن  دوست خادم نواز را از سر افغانستان كم  نكند اين پادشاه معظم غازى ملت پرور

   محمد نادر
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 نامــة اعليحضــرت اميــر امــان اهللا خــان عنــوانى محمــد وليخــان 

 دربــــارة انتظــــام امــــور مملكــــت و صــــحتمندى خــــودش 
  

  

عاليجاه، عزت ومصادقت بنيان محمد ولى خان جرنيل سفير فوق العادة مرخصـه را واضـح   

  !خاطر باد

ماه حاضر ارسالى شما ازمنزل  باسيان بشرف مالحظـه   28ريضة  اخالص فريضة  مورخه ع

واال پيوسته خاطر  خطير انور را از صحت منـدى آن عاليجـاه و عملـه وفـد خورسـندى حاصـل       

گرديد از طرف قرين الشرف شاهانه ما به همه جهت خاطر صداقت مظاهر را آسـوده  داريـد   

ل شانه وجود مسعود وااليمـا را صـحت كامـل و انتظـام امـورات      كه از عنايات حضرت ا لهى ج

  .1337تحرير  شهرشعبان . سلطنت حسب مرام است

  )ا لهى هركجا باشى  بهار آبرو باشى(

  امير امان اهللا
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  شاه محمد وليخان دروازى ٨

  

  

 نامـــه اعليحضـــرت اميـــر امـــان اهللا خـــان از قنـــدهار عنـــوانى 

 مــردم محمــد وليخــان درمــورد رســيدن بــه قنــدهار واســتقبال گــرم 

ــان   ــه مفتيشــــــــ ــدايت الزم بــــــــ ــا از وى و دادن هــــــــ  آنجــــــــ
  

  

  1304ميزان  21يوم چهارشنبه    1 

  

  !ع، ج، ا،ا، محمد ولى خان وزير حربيه

صـبح از كابـل    6ماه جارى كه همچنانى الطاف حضـرت بـارى بـه سـاعت      18روز يكشنبه 

دوشـنبه بـه    عصر در قالت رسيده شب را درآنجا  گذرانيـديم روز  5حركت كرديم به ساعت 

دقيقه بخير والعافيه وارد قندهار  25و  3دقيقه  روانه قندهار گرديده به ساعت  35و 9ساعت 

شديم مسافه قالت و قندهار آنقدر زياد نيست و بايد بسوارى موتر سه ساعت طـى ميشـد امـا    

تصـال  بواسطه ازدحام اهالى كه به تمامى راه  جوپه جوپه و از سه كروئى قندهار تاشهر على اال

پياده و سوار استقبال و پذيرائى كرده بودند و بيك  شعف و خوشى فوق العاده  درك مالقـات  

بنده عاجز را مينمودند دو سه ساعت زيادتر براه تعطيل شد بعـد از ورود شـهر اوالً بـه خرقـه     

مباركه حضرت  رسول اكرم صلى اهللا عليه و على آلگه وسلم  مشرف شده درباره عالم  اسـالم  

عا كردم و از آنجا به  ارگ قندهار آمده با خـوانين و معتبـرين  و مـامورين  قنـدهار صـرف      د

ميوه و چاى نموده نفرى رخصت شدند، سر از ديروز سـه شـنبه شـروع بكـار كـرده هـدايات       

الزمه براى مفتشـين داده هرجماعـه بـه ماموريـت شـان اعـزام داشـتم و خـود مـن بكارهـاى           

وفيت دارم، به فرمان هذا از ورود خيريت خود براى شما مخصوص حضورم حسب  عزام مصر

  .نگاشتم تا ازينطرف مطمئن خاطر باشيد

  امير امان اهللا
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٣   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

نامة عبدا لهادى داوى به حضور محمد وليخان دربـارة  

 رد مالقــــــات شــــــاه جــــــورج از جانــــــب وى    

 و اعــــــــــــالن اســــــــــــتقالل افغانســــــــــــتان
  

  

   1300جدى 3

  

  !جاللتمĤب محترم ، اميدگاة قوم  محمد وليخان صاحب عالى

  ! السالم عليكم و رحمة اهللا 

مكتوبها قبالً هم بحضور فرسـتاده ام، رسـيده باشـند، از روزى كـه مالقـات شـاه جـارج  را        

  .مامستقل شديم اجركم على اهللا تعالى. ردكرده ايد

را قبول مى كردنـد، ولـى    من هرقدر فرياد مى كردم كسى نمى شنيد و واسطة وزارت هند

  .شما با كركتر مردانه آن كلمات منحوسه را از معاهدة ما قلع و قمع كرديد

مرا مثليكه مى شنويد به سفارت لندن انتخاب كرده اند، من حيرانم در وزارت خارجه كـه  

ه كار خواهد كرد؟ و اگر قبول نكنم اشخاصى  را خواهند فرستاد، كه  دورسابق را بر ما باز تاز

و دل بسـيار پـر خـود را اينوقـت فرصـت      . صحت و عافيت شما را از خداوند مى طلبم!... نمايد

به استقالل خواهى برآمده ...) سراج االخبار(خالى كردن ندارم ولى همينكه ما از بسيار وقت ها 

بوديم، جاى هزار سپاس است كه بفضل و محض مراحم خداوندى بزرگترين دشمن هم آنـرا  

  .زنده باد پادشاه غيورما پاينده باد وزراى جسورما. است تسليم كرده

  مخلص شما عبدا لهادى مستثار
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ــوانى    ــرزى عنـ ــود بيـــك طـ ــه محمـ ــى عالمـ ــه خصوصـ  نامـ

 محمد وليخان دربـارة وصـول فلمهـاى هيئـات كشـور بـه وى      
  

  

  !عزيز دل و روح من محمد ولى 

لمهايى  كه تقريباً بحقيقت نورچشمى غالم صديق رسيد خبرهاى  صحت شما را با بعضى  ف

صورت دلپذير شما و ارگان وفد شما را نشان ميداد به  نظر دوستان  بسيار خالص شـما جلـوه   

گر و مبتشر نموده، الحمدهللا  ذات اعليحضرت پادشاه نوجوان غازى مهربان ما و جملـه عائلـه   

عائله هاى  . ارندعائله تان جمله گى صحت د. شريفة شاهانه شان و خود دوستدار صحت داريم

باقى بديدار تان به خبرهاى تان بـه  . همه اركان وفد شما صحت دارند خاطر جمعى بدهيد شان

  محمود بيك طرزى .       اجراآت  تان منتظر  دوست و برادر شما
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 نامــة محمــود بيــك طــرزى عنــوانى محمــد وليخــان در مــورد

 ؟؟؟چه بـوديم و چـه كـرديم، چـه شـد و چـه خواهـد شـد ؟        
  

  

  كابل  _محمود طرزى 

  

  !برادر به جان برابر عزيزم  محمد ولى خان آقاى محتشم

چه بوديم، چه كرديم، چه شد و چه خواهد شد ؟؟؟؟ يك گله سـوا لهـاى كـه جـواب آنـرا      

وقتيكه  در چه . يكچند دقيقه تفكر دريك گوشة تنهائى  گمان ميبرم كه  داده خواهد توانست

زبـانم درگلـو خشـك    . ان مى انديشم از حيرت به حيـرت  مـى افـتم   بوديم، و چه شديم خودم

چه بـوديم؟ محبوبـة   . مانده از عهدة  شكران اين نعمت نمايان كه استقالل است عاجز مى افتد

بغيـر از مـن در دنيـا تـرا ديگـر      : ((آن يـار بـه مـا ميگفـت    . نازنينى  بوديم كـه يـارى داشـتيم   

قم،  آغوش شفقت و حمايت من ترا چنـان  تنـگ   من ترا از جان و دل عاش. غمگسارى  نيست

تو تنها بمن بنگـر، بـديگرى  خيـال ديـدن  و سـخن      . در برگرفته  كه بديگرى  ديدن نميدهد

من همه مشتهيات نفسانيت را، اگرچه  در روز يك خروار زغال سياه و شصت برة . كفتن مكن

  !!))تازة  سفيد باشد، حاضر ميكنم

.  واهللا بر شما و سياحت شما در اروپا غبطه  ميكنم! با تميزمناى آقاى عزيز و اى نورچشم 

منهم  سياحت كرده ام،  وليكن در هرجاكه من گردش كرده ام خودم را در نظـر يـار و اغيـار    

حـال آنكـه ذات عـالى تـان بسـر بلنـد       . بصورت مخمسى ديده خيلى دشوار دمها گذرانيـده ام 

بـراى  .تنها به شكر حق آن نعمت ادا نميشود! پرافتخار گردش ميكنيد، چه نعمت، چه سعادت

دايم و قايم داشتن، و بحق عمليات فعلى آنرا بروى كار آوردن هنوز جد و جهد عظيمى دركار 

است كه ضعف پيرى و ماندگى قوا و حـواس ايـن فـدايى  دولـت را خيلـى مضـطرب و بيكـار        

را بسـايه غيـرت و    سـاله خـود   8ساخته و محمود طـرزى  مكافـات خـدمات قلميـه و دماغيـه      

شجاعت جوانمردانه پادشاه خود اعليحضرت امان اهللا خان قات انـدر قـات  حاصـل نمـود كـه      
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٥

باز در ظرف سه سال سـلطنت  سـينة اعليحضـرت     . آنهم استقالل دولتى و ملتى  افغانستانست

يك وزارت خارجية از هيچ بوجود آورده در وقت حاضر آن اختراع جديد بدرجة رسيد كه در 

ولـى  هـزار   . چيز معـادل و همسـر وزارت خارجيـة  دول معظمـه  و متمدنـة عـالم  گرديـد       هر

افسوس كه اين متاعب ذهنيه يازده ساله دماغ و حواس و وجـود نـابودم  را بدرجـة ضـعيف و     

ناتوان ساخته كه بجز نفس گرم و توجه پرحزم  و عزم اعليحضرت پادشاه مهربانم كه مرا در 

يك  وزارت با اقتدارى كه وزارت خارجية ما را اداره . ر بيكار مانده امكار داشته و گرنه سراس

تواند غير ازين عبـد عـاجز كـه دريـن وقـت بنـابر احـوال صـحيه خـود نميتوانـد و آن جنـاب            

از اول كه مـا بكـار هـا شـروع كـرديم      : جاللتمابى  ديگر شخصى ديده نميشود انصاف فرمائيد

راى آن بـرادر محتـرم جـدا كـرديم كـه  آنهـم حصـة        حصة شيرينترين  متاعب و زحمات را ب

اگرچه آن متاعب و زحماتى  را كه آن جناب  جاللتمـابى در اثنـاى ايـن خـدمات     . سياحت بود

قدميه و فكريه ديده و چشيده اند  اعليحضرت پادشاهى و اين عبد عاجز و نـاتوان بلكـه تمـام     

خـون جگـرى هـا و در بـدرى هـا و       و. ملت نجيبة افغـان  مليونهـا تقـدير و تحسـين مينماينـد     

اما درعين زمان از حصة . تشويش افكار ها كه  بران برادر عزيز گذشته من ميدانم  كه چيست

بنابرين عدالت و انصاف همين است كه حـال شـما متاعـب    . شيرينتر بودنش هم انكار نميشود

  .خارجيه را در مركز، و من عاجز آن متاعب را در خارج  بردوش گيريم

خواهم كه اين نامة خصوصى من نيز مانند نامة  خصوصـى پيشـتر كـه بـا عبـدالوهاب  و      نمي

محمد اسحاق فرستاده بودم الجواب  بماند از فرزندانم عبدالوهاب  و عبدالتواب هـيچ خبـر و   

اينهم اندر عاشقى  باالى غمهاى دگر؛ .  اثرى ندارم  تا  به حال هيچ مكتوبى از ايشان نگرفته ام

چنانچـه  قاصـد   . سريعاً رد جواب خواهيد فرمـود . خان به حضور شما خواهد رسيدسيد قاسم 

سياسى ما خدمت شما به تفصيل عرض خواهد كرد نظر و توجه جدى شما را درحق  فرزندانم 

و على الخصوص برادرم عبداهللا سردارشاهى  رجا ميكـنم  بـاقى  تفصـيالت رسـمى درمكتـوب      

  !اميابى آرزو مند دوست  و برادر شما هاى رسميت ديدار تانرا بصحت  و ك

  محمود بيك طرزى
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ــان       ــد وليخ ــور محم ــه حض ــى ب ــين الملل ــاجران ب ــى از ت ــة يك  نام

 وكيل السلطنت بـراى مالقـات بـا اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان       
  

  Fritz - Ebner:  فريتز ايبنر سوادگر 

Import and Export Merchant 
Kabul - Afghanistan  

  1307عقرب  5مطابق   1298ر اكتب 28

  !حضور محترم حضرت اشرف آقا محمد وليخان  وكيل اعلحضرت غازى وامت شوكته

باكمال احترام معروضميدارم، هفته گذشته آقاى غالم صديق خان وكيل وزارت خارجه بـه  

بنده گفتند اعلحضرت غازى امر فرموده اند بنده حضور شـان مشـرف شـوم بنـده روز جمعـه      

دمت آقاى وزير ماليه بقصر دلكشا شرفياب شدم متاسفانه رسيدن بحضـور بـرايم   گذشته درخ

ر ميسر نگشت حال استدعاى دارم حضرت اجل عالى  وقتى را تعين فرمايند كه فـدوى بحضـو  

  . احترامات صميمانه با. مشرف شوم
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ــوانى   ــك طرزىعنــ ــود بيــ ــه محمــ ــوب وزيرخارجــ  مكتــ

 سـفير فـوق العـاده افغانسـتان دربـارة ارسـال       محمد وليخـان  

ــان       ــور آلم ــاه كش ــه پادش ــان ب ــان اهللا خ ــر ام ــرت امي ــه اعليحض  نام
  

  نظارت خارجه

جناب شفقت آيات محترمى محمد ولى خان  جرنيل سفير فوق العادة  دولت عليه مسـتقله   

  !افغانستان را حف اهللا تعالى 

اه و متبــوع خــودم كــه  باســمى  طغــرا مراســلة حضــور عنايــت ظهــور اعليحضــرت پادشــ 

اعليحضرت  قويشوكت پادشاه دولت علية مستقله المانيا تحريـر يافتـه  و قبـل ازيـن  درخـط       

مورخة  شهرحال نظارت خارجيه با شما وعده شده بود كه به مهر و دستخط  مبارك پادشـاهى  

مراسـلة     اينكـه مكتـوب همـايونى را بانقـل آن درجـوف     .  رسانيده براى شما ارسال مى شـود 

مذكور هذا جهة شما فرستاده شد كه نقل آن را براى استحضار خاطرشريف تان حفـ نمـوده   

اصل آن را به هر زودى كه ممكن باشد بحضور اعليحضرت حشمت پناهى شان ابالغ خواهيـد  

مكـرراً    1337فـى الشـهر شـعبان    . فرمود بـاقى  احتـرام  شـمارا هميشـه مكنـون خـاطر دارم      

دولت المان برخالف مأمول بحالت جمهورى درآمده باشد عذر شما همينسـت   مينگارم كه اگر

بهمـين  . كه بيخبر بودن  درحين تحرير شدنسـت كـه  آنهـم از نتيجـة سانسـور انگليـز اسـت       

مضمون  نامة امپراطورى  بدربار حكومت جمهورى روس كه اول رفتن شما بـه آنجـا الزم  مـى    

را درين خصـوص مـذاكره، تحريـرى هـم بـراى شـان       آيد  از طرف خود اليحة تقديم كنيد زي

يعنى سفير فوق العادة ما كـه در اروپـا متعـين شـده  ميـرود اول بـدربار حكومـت        . شده است

بنـابرين   . جمهورية  روس به اثبات وجـود كـردن و مـذاكرات  دوسـتى دولتـين مـأمور اسـت       

ميكنيد كه چون مـن   بهمين مضمون اليحه از طرف  خود براى دولت روس تنظيم  داده تقديم

بتاريخ  كذا وكذا مامورشده بر آمده ام اين حـوادث و وقوعاتيسـت كـه بعـد از برآمـدن  مـن       

و نيز براى دولت عليه عثمانيه همچنـين يـك اليحـة     . بوقوع آمده و در راه به من رسيده است

. يـد بايد ترتيب كنيد و ازطرف خود با امضاهاى مهمترين اعضـاى هيئـت  سـفارت تقـديم نمائ    

امروز يعنى يوم پنجشنبه در ميان هزار ها مسلمانان درجامع كبير اعليحضرت  پادشاه  اعـالن  

  . حرب جهاد را فرمودند فقط

  ناظر خارجيه  -تاريخ فوق  

   محمود بيك طرزى
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

 نامـــة وزيرخارجـــه محمودبيـــك طـــرزى عنـــوانى محمـــد وليخـــان 

ــتان د   ــتقلة افغانس ــه مس ــت علي ــار دول ــى وزيرمخت ــه گ ــارة چگون  ر ب

 خريــدارى معــادل چهارلــك پونــد انگليســى اســلحه از آلمــان و اروپــا
  

  نظارت خارجيه                                                      1  

جناب عاليقدر جاللتماب دوست عزيزم  جنرال محمد ولـى خـان وزيرمختـار دولـت عليـه      

  !ترامكممستقلة  افغانستان مقيم اروپا را زاد اح

بعد از  تبليغ حاالت خيريت دالالت  منباب خريدارى اسلحه از المانيه و اوروپـا ارقـام مـى    

شود كه از حضور اعليحضرت همايونى مبلغ چهارلـك پونـد انگليسـى  بـراى آن اخـوى كـرام       

اجازه داده شده كه به قرار فهرستى  كه  درلـف مكتـوب هذاسـت خريـدارى خواهيـد كـرد و       

افندى نيز با شما معاونت و مدد رسانى  خواهد نمود، مبلغ مذكور  را در هر   جناب بدرى بيك

وقت و هرجائيكه بخواهيد براى  شما فرستاده خواهد شد ليكن اصول فرستادن  و راه رسيدن  

قطعه مكتوبى كه از وزارت خارجيـه بـه عنـوان  جنـاب بـدرى      . آنرا خود شما براى ما بنويسيد

  . وافق عبارات  ذيل بوده مستحضر مى شويدبيگ افندى نوشته ايم م

بعد از القاب آنچه از اسلحه و جبه خانه و طياره ها و سيارخسته خانه ها و متفرعات آن كه 

براى افغانستان  الزم است از مكتوب جناب جمال پاشا بذات عالى شما معلوم شده باشد براى 

ا محمـد وليخـان  مـامور شـده اسـت      تدارك و مبايعه آن بارادة  سينه پادشاهى سـفير مختارمـ  

اشيائيكه خريد كرده شود به طريق روسيه به افغانستان  فرستاده شود بـراى خريـدن  اشـياء    

مذكوره محمد ولى خان تا به چهارصدهزار پوند انگليسى  صـرف كـردن اختيـار دارد وقتيكـه     

ه همانجـا فرسـتاده   ايشان خواسته باشند وجائيكه از ممالك اروپا تعيين كنند پول همان وقت ب

دريـن خصـوص   . خواهد شد و بواسطه جناب سفير مختار ما به بايعان تسليم كرده خواهد شد

هرقدر مساعى كه ازطرف شما صرف كرده خواهد شد براى افغانستان منفعتى عظـيم خواهـد   

. ذات سينه شاهانه را بيان نموده به تقديم احترام وسـيله مـى سـازم   داشت به سبب آن محظوظيت  

البته آن اخوى جواب مكتوب هذا را بعد از يافتن  راه فرسـتادن و رسـيدن مبلـغ مـذكوره، بـراى مـا       

اطالع دهى  واضحه و عاجله مينمايند باقى از مراحم و مكارم حضرت ا لهى و توجهات جهـا بـدرجات   

  1300ماه ثور  17فى         .اعليحضرت پادشاهى  همه جهات اطمينان حاصل است

  وزير امور خارجه                                                                        

   محمود بيك طرزى                                                                        
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

  

نامــة محمــود بيــك طــرزى عنــوانى محمــد وليخــان دربــارة امضــاى 

 ات آن بـر پاليسـى كشـور در اروپـا    معاهده با هيئات برتانيـه و اثـر  
  

  وزارت خارجيه

  مديريت شعبه اروپا

  دوسيه الف  2مكتوب      44 

جناب عاليقدر جاللتماب جنرال محمد وليخان  سفير فوق العاده دولت عليه افغانستان  در 

  !اروپا زيد مجده

ه بتـاريخ  مذاكرات  طوالنى هيئت  وفد دولت برطانيه بيك معاهدة  باشرف و با منفعـت كـ  

  .نومبر  بكوتى دلكشا امضاء شده اختتام يافت 22عقرب مطابق  30

اميد كه اين يك اثر خوبى بر پاليسى  ما در اروپا  انداخته  بعضى  خاشه شكنيها كه تاحـال  

در اجراى مقاصد ما خلل مى انداخت رفع شده جادة سياست ما در قطعات عالم صـاف و پـاك    

  .گردد

ا دريك اخبار روزمره ابـالغ نـام كـه بـراى همچنـين اشـاعات تـازه        نقل معاهده موصوفه ر

  .مخصوص است ولفا به خدمت ميرسد خواهيد ديد زياده  احترامات  فايقه را تجديد مينمايم 

  محمود بيك طرزى
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٣
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٤

  

  

  

  

  

نامة وزير خارجه محمود بيك طـرزى  عنـوانى محمـد وليخـان سـفير فـوق       

قدردانى از پذيرايى گرم دولـت فرانسـه از    العاده افغانستان در مورد اظهار

 شــــــهزاده هــــــدايت اهللا خــــــان و طــــــالب دولــــــت افغانســــــتان 
  

  

  نظارت خارجيه

  مديريت شعبه اروپا

  دوسيه الف 3مكتوب     47

عاليقدر جاللتمĤب جنرال محمد ولى خان سفير فوق العاده دولت عليه افغانستان در اروپـا   

  !زاده محبته

فخيمه فرانس نسبت بورود شهزادة بلنـد اقبـال محتشـم هـدايت      از حسن  پذيرائى دولت 

اهللا خان و باقى  طلباء افغان دولت عليه متبوعه مـا عمومـاً  ووزارت جليلـه خارجيـه  و معـارف      

خصوصاً متشكر بوده آن جاللتمĤبى را ازطرف خود وكالتاً  بحضور حشمت مـدار عـالى رئـيس    

مور ميدانند كـه اظهـار تشـكر و مسـرت فـوق العـاده       جمهورى و باقى هيئت  استقباليه طلبا ما

نمائيد  كه انشاء اهللا تعالى اين مقـدمات باعـ بسـى نتيجـه هـاى خـوبى جهـت مفـاد دولتـين          

  .فخميتين خواهد گرديد

نقل تلگرام هائيكه ازوقت روانـه شـدن عاليقـدر غـالم صـديق خـان جهتـه آن  جاللتمـĤب         

  .كشيده  شده لفا تقديم است  زياده احترام

  محمود بيك طرزى

  1300قوس  20المرقوم 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦

  

  

  

 نامــة محمــود بيــك طــرزى عنــوانى محمــد وليخــان      

 در مورد حسن اجراآت ايشـان درهنگـام سـفارت شـان    
  

  

  نظارت خارجيه

  

15  

جناب برادر محترم عاليقدر محمد وليخان جنرال سفير فـوق العـاده مرخصـه دولـت عليـه      

  !ء هيئت وفد حضرت حق جل شانه حاف و ناظرمستقله افغانستان را باتمام اجزا

شهر شوال المكـرم ارسـالى شـما بـه نظـارت جليلـه خارجيـه رسـيده و          20عريضه مورخه 

بشمول ترجمه مرقومه روسهاى بالشويكان از مالحظـه حضـور اعلحضـرت همـايون واالشـرف      

ات  فطانـت  گزارش داده نگارش ميرود كه آنچه معلومات  وكار روائيهاى هوشمندانه ولوازمـ 

كارانه را بعرض حضور مبارك رسانيده بوديد باع انبساط  خاطر خطير انـور گرديـده انشـاء    

  .اهللا تعالى از حركات صادقانه  و تمهيدات مساعدت نشانه شما اميد بسا روشنى ها ميباشد

كرنيل حبيب اهللا خان را كه براى كوايف  و خبرصحيح  بـه عـزم شـرفيابى  حضـور جانـب      

نه كابل مراجعت داده ايد بعد از  ورود نـامبرده بـه كابـل وحصـول شـرفيابى حضـور       دارالسلط

مستفيد مقصد و مدعا گرديده مع الخير عودت مى نمايد ازينطرف خاطر جمع داريد كه بهمـه  

  .جهات خيريت است

  1337شهر ذوالقعدة الحرام  12فى 

  محمود بيك طرزى
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨

  

  

  

  

ــد      ــوانى محمــ ــرزى عنــ ــك طــ ــود بيــ ــة محمــ ــاننامــ  وليخــ

ــد   ــال نقـــل چنـ ــورد ارسـ ــتان در مـ ــاده افغانسـ ــوق العـ ــفير فـ  سـ

 قطعــه مراســالت اعليحضــرت اميــر امــان اهللا خــان بــه ايشــان       
  

  

35  

جناب عاليقدر جاللت مĤب محترم جنرال محمد ولى خان سفير فـوق العـادة وزيـر مختـار     

  !باددولت عليه مستقله متبوعه ام در تركستان و اروپا برمدارج عزت و حرمت فائز 

چون قبل ازين چند قطعه نقول مراسالت اعليحضرت همـايونى را جهـت استحضـار خـاطر      

آن محترم ضرور دانسته و بوسيله  پوسته تبليغ  آنصوب كـرده بـودم منجملـه آن سـه قطعـه      

نقول ديگر را نيز الزم استحضار و دانستگى تان دانسته و بذريعه پوسته هـذا ترسـيل خـدمت    

ت نامه هذا و اصل مالحظه  آن جناب ميگردد  اميد است كه از رسـيدن  نمودم كه ملفوف  محب

  .آنها خيرخواه  دولت را بنظارت جليلة  خارجه ابالغ فرمايند

  

  1298ماه حوت  6زياده والسالم فى تحرير 

  محمود بيك طرزى
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٥   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان در مورد اعتمـاد نامـه محمـد وليخـان بـه      

ول خارجى غرض شناسايى افغانستان آزاد و جديد و تحكيم مناسبات با هـر  د

 دولتــــى كــــه بمنــــافع طــــرفين عقــــد روابــــط را آرزومنــــد باشــــد       
  

  

  اعتماد نامة

فرمان  هذا تصديق  ميكند كه جناب جاللتمĤب جنرال محمد ولى خان سـفير فـوق العـاده    

فارت مرخصـة مـذكور اختيـار    دولت عليه مستقله افغانستان برياست  اعضاى كـرام هيئـت سـ   

دارد، كه براى معرفى  افغانستان آزاد جديد و تحكيم مناسبات با هر دولتى كه بمنافع طـرفين   

عقد روابط  را آرزومند باشد، و مقاوالت  دولويه و تجاريه  و بر  اسـتخدام مـردم خارجيـه  در    

رى بعضـى اسـباب الزمـه،    افغانستان، و تحصيل تسهيالت  براى تعليم افغان درخارج  و خريدا

  . مسأله بنمايد …و تهيه تقويم آن . مبادله آنرا بكند

  

  1298ماه عقرب  26تحرير فى يوم چهارشنبه 

   امير امان اهللا
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اعتماد نامة محمد ولى خان در مورد عقد عهد نامه ها و مقاوله نامـه هـاى مربـوط    

 عـــالى هـــالل احمـــر    بـــه هـــالل احمـــر در ممالـــك اروپـــايى و مجلـــس      
  

  

  وزارت جليليه خارجيه دولت عليه مستقله افغانستان

جناب جاللتمĤب  محمد ولى خان وزير مختار دولت متبوعه ام در باب عقد عهد نامـه هـا و   

مقاوله نامه هائيكه عايد به  امور هالل احمر باشد درحضور دول معظمه اوروپا  و مجلـس عـالى   

بنابرين  اين اعتمـاد نامـه  بجنـاب مشـاراليه  اعطـا      . ل ما ميباشدهالل احمر وكيل معتمد و ممث

ــد ــى .  گردي ــرطان   11ف ــاه س ــوالئى    1300م ــاه ج ــابق اول م ــى مط ــوى            1921شمس عيس

  محمود بيك طرزى
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥٣

  

  

  

نامة رئيس اركان حربيه به حضـور محمـد   

 وليخــــان غــــرض خريــــدارى اســــلحه
  

      

  سرى و ضرورى   

  حربيه وزارت         

  دايره اركان حربيه  عموميه

  شعبة اول           

  

  ورق 2ضميمه  1407نمره  1307سرطان  26تاريخ 

  

  !ع، ج، ا،ا، نشان محمد وليخان وكيل وزارت خارجيه

حكومت متبوعه مان چيزى  اسلحه و سامان حربى بصورت خريدارى از دول اجانب لطـف  

  .فرموده اند كه  تدارك  ميكند

مســئله مــذاكرة  كــه بــه مجلــس عســكرى گرديــده دو ورق تســويدش كــه   در اثــر ايــن

درخصوص اسلحه و غيره  و شش فقره  مالحظات بـراى گـرفتن و خريـدارى سـامان مـذكور      

است هم سلك  مكتوب هـذا بـه آن جاللتمـĤبى  فرسـتادم تـا در اجـراآت آن بپردارزيـد و از        

  .نتيجة اجراآت  بوزارت حربيه اطمينان خواهيد داد

  

  

  

  

ــمون   ــه مض ــدارى  : خالص ــاب خري در ب

   اسلحه و سامان براى مجلس عسكرى

  1307سرطان  26تاريخ 

  1407نمره 

   ورق 2ضميمه 
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www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٥٥
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥٦

  

  

نامه يى از گرديز به امضاى اميرالدين خان بـه حضـور محمـد    

وليخان در مورد همكارى مـردم هـزاره جـات بـا انگليسـها و      

 شـــيداى خـــاص دولـــت برتانيـــه بـــودن هـــزاره گـــان      
  

  

  حكومت اعالى سمت جنوبى

  1302سرطان  12

  از مقام گرديز

  !ا،  وزير صاحب خارجيه عرض مينمايمبحضور جناب مستطات ع، ج، ا، -

از دائره پوالتيكل ايجنت  ميران شاه زبانى اطـالع بـرايم رسـيد كـه بعالقـة  كـورم متصـل        

سرحد سمت جنوبى  و كوئته بلوچستان  سرحد قندهار در پلتن هاى نفرى هزاره ميباشـند  و  

شـيداى خـاص   . دارنـد نفرى هزاره جات  تبع دولت عليه ام و اقوام مذكور  در آنجـا مالزمـت   

دولت برطانيا اند، به دولت برطانيا اعتبار و اعتماد كلى دارند، رعاياى تبع دولت متبوعه ام  بـه  

باع  اقوامى و محبت كه با انگليس  دارند، خفيه نوبت به نوبت بين كندك هـاى انگريـزى از   

تى دولت عليـه  وطن خود آمده مالزمت  نموده، بخششها گرفته واپس بوطن خودها بشكل رعي

ما عودت ميكنند، در بين هزاره جات پروپاغانـده هـاى انگليسـى را اجـرا مينماينـد، از طـرف       

كاركنان انگليسى  خفيه امداد تفنگ و كارطوس و نقدى  براى ايشان داده ميشود، هرگاه بـين  

ر هزاره جات قريه بقريه تجسس  شود معائنه شود و نفرى رعيتى مسكونه هزاره جات از رفتا

قدم معلوم خواهد شد كه به لبـاس رعيتـى  تعلـيم يافتـة نظـام انـد و انگلـيس خيـال دارد كـه          

بذريعة مردم هزاره بين افغانستان خدا نخواسته يك انقـالب پيـدا كنـد، و نيـز از دارالسـلطنه      

  .تفنگ هاى ليالمى كه بفروش  رسيده خريدارى كرده اند

ذريعه كه باشد خيال دارند كه  خدا نخواسته خاك  بدهنم كاركنان دولت برطانيه به هر  ~

بوجود مبارك شاهانه ضررى برسانند، زيرا ذات اقـدس ملوكانـه را متعصـب و بـرخالف مفـاد      
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  خود و خيرخواه و هم صف دولت عليه تركيه و روسيه مى پندارند؟؟

به سمت جنوبى هم شنيده ميشود كه اعلحضرت شـاه مجاهـد غـازى مطـابق     ! وزارت پناها

سابقه و عقيدة راسخ اسالميه كه دارند، اكثريه وقت ناوقت تنها مى گردند، بلكه شـنيده  عادت 

ام اكثر اوقات از چهل ستون پاى پياده  و تنها بدارالسلطنه تشريف فرما ميشوند، اگرچه بمقام 

پغمان مهم گستاخى نموده خاك پاى شاهانه عرض نمود بودم كه بـراى ذات اقـدس ملوكانـه    

است خداوند تعالى حاف و ناصر شان باد براى خود دالئل فرموده بودند؟ حال باز احتياط الزم 

عرض مينمايم كه اگر هزار احسان و مرحمـت بـه تمـام عـالم داشـته باشـند چنانچـه  دارنـد،          

  اعتماد و اعتبارى نيست؟

كه پرتواسالم  در آن زمانه درخشـان   تواريخ بما نشان ميدهد كه همراى خلفاى راشدين 

ود چه بعمل آمد و همراه شاهان عادل اسالميان چه گذشت، اگرچه  تقدير  ا لهى مطابق دين ب

اسالم همانوقت كه مقرر باشد  تجاوز ندارد، اما بازهم احتياط  خوب است، از آنجائيكـه وجـود   

مبارك شاهانه  خود ومثل خود صدها خدام دولت و بلكه يك عالم اسـالمى را وابسـته و منـوط    

راى نفس و اوالدخود كه از همه كرده نفس خود انسان شيرين است عـرض مينمـايم،   ميدانم ب

شما هم بهمين كشتى سواريد  بخاك پاى  شاهانه عرض نمائيـد    كه براى خداو رسول اكرم 

پادشاه بايد كه بحف  جان خود به اوالد خود اعتماد نداشته باشد،  اگر مـاو شـما پـاى مبـارك     

شان شويم براى نفس  خود فايده خواهيم نمـود، چونكـه  ذات عـالى را      شاهانه را گرفته مانع

خير خواه خاص الخاص موالى خود ميدانم و اطـالع  مسـموعى خارجيـه بـود بخـدمت عـرض       

نمودم كه مسئله مذكور را سهل و مزاح نه پندارند  و از جواب مكشورم نمايند كـه تسـلى مـن    

  .باقى احترام خالصانه تقديم . باشد

  الدينامير
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  نامة فيض محمد  به حضور محمد وليخان دربارة نشر

  بيانيه اعليحضرت امير امان اهللا خان در اخبار فرانسه
  

  !حضرت مستطاب  جاللتمĤب اجل  وزير مختار صاحب رازاد مجدهم

بعد از اداى مراسم تعظيمات  معروض ميدارم كه عنايت نامة صاحب شـرف ورود ارزانـى   

چه درخصوص اخبارات و معلوماتى كه به كابل فرستاده ام  از فدوى شـرح اينهمـه را   فرمود آن

طلب  فرموده اند مى نويسم كه تاكنون هيچ يك  چيزى ننوشته ام كه اهميـت بزرگـى داشـته    

باشد اگر مـى نوشـتم ضـرور كاپيـه آن را بحضـور تـان ارسـال مـى نمـودم  بـا اينهمـه شـفرة              

ل هند فرستاده ام  نقل آنرا در پوسـته  ديگـر تقـديم مينمـايم     آخرينيكه بواسطه جنرال قونس

بنده نميخواهم هيچ چيزى را بدون مصلحت  آن مستطاب خبر بـدهم چـه اينقـدر ميـدانم كـه      

وقت نازك  است پيچيده گيهاى مسائل را بجـز اتحـاد افكـار ديگـر هـيچ چيـزى  حـل كـرده         

دريـن روزهـا احـوال    . مخدومى معلوم اسـت  نميتواند البته سودا، انديشه و احتياط فقير به آن 

خوب است كارها خوب دوام دارند روزنامه هاى رسمى و غير رسمى  بسوى مـا رجـوع كـرده    

اند نطق عليحضرت همايونى كه  يك نطق موثريست و از زمان خلفاى عباسـيه تـا كنـون يـك      

ايع و طبع كـرديم  صداى با معناى از شرق بجز همين نطق شنيده نشده، در اخبارتان فرانسه ش

اگرچه  پيسه بسيارى از من گرفتند  ليكن  براى اشاعه  كالم الملوك  خود ميدانيد كـه همـين   

قدر مبلغ  گرفته مى شود شش هزار فرانك برسيد و سـند از مـن گرفتنـد  درجملـه آن يـك      

مقالة  مرا هم مى نويسند اشـاعه نطـق اعليحضـرت  همـايونى دركـانفرانس  جنيـوا و مجلـس        

قده پاريس  و هم محفل اقوام تاثير بزرگى پيدا ميكند و افغانسـتان و عـزت و شـهرت آن    منع

  .خيلى خوب اثبات وجود كرده مى توانند

فدايت شوم يگان چيزى كه بخواهيد شايع كنيد براى غالم خود بنويسيد به ترتيب درست 

يـدة بسـيار بخشـيد    شايع ميكنم هدايات  و ارشاد صاحب درحضور معامله كردن با اخبار ها فا

ليكن مسئله مبلغ مرا دلگير ساخته ولى چون  پشتيبانى مانند آنذات بابركات  خـدا بمـن داده    

انشاء اهللا  مساعى ما اسباب زحمت ما نخواهد شد بلكـه توقـع دارم كـه موجـب راحـت شـوند       

اب انشاء اهللا ترصد كه سهو وصواب مرا هميشه بنويسند تا سهو خود را درسـت كـنم و از صـو   

  .در نوشته ديگر زياد خواهم نوشت . خود خوش شوم 

  فيض محمد
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نامة فيض محمد خـان بـه حضـور محمـد وليخـان در      

ــا    ــروزى اروپـــــ ــهاى آنـــــ ــورد گزارشـــــ  مـــــ
  

  

  م1922جنورى  12تاريخ بعداز رسيدن مكتوب حضرتعالى ليل 

  

  هواهللا و تعالى

  !رت وزيرمختارصاحب رازادمجدهمجناب مستطاب جاللتمĤب اجل حض

بعد از اداى مراسم تعظيمات  معروض ميدارم كه رقيمه كريمه صـاحب بـار ديگـر شـرف     

ورود ارزانى فرموده از مژده سالمتى و نويد كارهاى تان حل حسرت منزل ما را يـك مسـرت   

  .فوق العاده نصيب شد خداى ذوالجالل خيريت باد وصالحيت  احوال ارزانى كند

آهسته آهسته قدم بامور محولـه خـود گذاشـته خيلـى باحتيـاط  كـارميكنم كـه مبـادا         بنده 

سررشته برهم خورد چه هواهاى سياست بـه تنـدى بسـيار وزيـدن  اختيـار كـرده انـد محفـل         

الئـد جـارج و   . كنياس يك بم شديدى بود كه احتراق آن هوا و فضا را تماماً  زهر آلود ساخت

ربرآورده هـاى فرانسـه و ايتاليـا وامريكـا و روس و المـان و      سياست اذيت كارانة  او همـه سـ  

دولت روس را به مجلس بين المللى كه درجينوا منعقـد  . هسپانيا را به تحت نفوذ خود درآورد

و اينگلــز ) بريــان(شــده نيــت دعــوت كردنــد  روس دعــوت او را قبــول كــرد بــين فرانســه   

ــازى دوام دارد چــوب اولــين ال ) الئــدجارج( ئــد جــارج برموســيوبريان خيلــى  هنــوز  چــوب ب

موثرتصادم  كرد ليكن بريان چوب باز مشهور هم دامى براى بستن دست و پـاى الئـد جـارج    

حفاظـت دولـت    (هموار كرد كه آن مطالبه يك معائده اتحاديت بـين فرانسـه و اينگلـز بـراى     

  )لهستان و فرانسه از پيش نهادهاى بد روس والمان

خـود مسـئله تنجيـر و انگـوالرا را بـه پـيش روى فـرانس         الئد جارج براى نجات  سياسـت 

معلوم اسـت كـه سياسـت  هـاى     ! حضرت مستطابا.  انداخته به بينم كه نتيجه بچه قرار ميگيرد

شرق و اوروپا  بيشتر به اقدامات روس وابسته بود  و هست ديده شود كه روس چـه وضـعيت    
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ى روس بنظـر رسـيد  اينسـت كـه دولـت      اختيار مى كند اولين تبدل نمايانيكه  دراحوال سياسـ 

روس محفل عالى مجلس اقوام را تصديق كرد ودعوت اين  محفـل را قبـول نمـود آتيـة روس      

  !الئدجارج خوب وكالت روسيه را برذمه گرفته! هنوز چيزهاى غير توقعى را داراست

فـتم   جواب نداشـتم چيـز نگ  ) از كابل تلگراف رسيد كه چرا تلگرافهاى تو براى ما نميرسد

دوپوسته مفصل با ترجمه هاى اخبار و عريضه هاى خود و شفره هـاى مخصـوص و مكتوبهـاى    

طلبا به كابل فرستادم پوسته سومين فردا يـا پـس فـردا  ارسـال شـده نيسـت اميـد اسـت كـه          

  .مراودات تحريرى ما با مركز ما پيوسته شوند

ن معلوم نيست، همچو كور از معاهده افغانستان و اينگلز خبر نيستم سياست مركزى ما بم

الحمدهللا  كه احوال سفارت ايطاليـا خـوب   ! مشعله دار در بازار ها و خانه هاى پاريس ميخرامم

شد خداكند كه طبيعت  جناب سفير صاحب هم خوب شود براى ما هيچ احوال شـان نميرسـد   

ارزانـى  نميدانم كه دركدام اپارتمان اقامت دارند يا هنـوز درهوتـل تشـريف  شـريف خـود را      

  .داشته اند

سرپاكت هاى صاحب كه بنام بنده مى آيد بهر دفعه مختلف القـاب دارنـد البتـه افنـدى را     

امركيند كه درتحرير  خود غوركند چيزيكه  شما فرموده ايد و كارت مـن نوشـته شـده  بايـد     

همان چيز بر شركتها هم نوشته شود چه اختالف  موجب سوء اعتبار مى شود من از خود هـيچ  

مرض سينه من باز دور كرده و هـر  . خيالى ندارم مگر كه عزت حكومت ما بايد محفو  بماند

روز بيمار هستم  درخصوص محمد احسان خان و محمد هاشـم خـان عـرض ميكـنم كـه پـول       

پاريس معلوم است بلند شده و زنده گى  درپاريس  دشوار  درجرمنى  اگر پيشه شـان دسـت   

انون پوليس جرمنى براى اين دو جوان باوجدان باايمان خيلـى  گيرى كند خوب ورنه مطالعه ق

  .مفيد خواهد بود و دولت متبوعة ما از ايشان انتفاع بسيار خواهد كرد

باقى درين روزها معاهده اتحاد فرانسـه و اينگلـز موضـوع مـذاكره هاسـت  صـاحب غـور        

س تـان را مسـئلت   فرمايند كه آيا اين معاهده به نسبت احوال شرق چه نتيجه مى بخشـد حـد  

  !دارم كه درين باب  براى اين شاگرد تان بنويسيد

  فيض محمد

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٦٥

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٦٦

   

  نامة فيض محمد خان به حضور محمد وليخان

  درمورد گزارشهاى سفارت افغانستان در فرانسه
  

  م                           هواهللا1922دوم مارس 

  !دهمجناب مستطاب جاللتمĤب  اجل سفيرصاحب فوق العاده رازادمج

پوسته مورخة بيست وهفتم فرورى تان رسيد آنچه درحضور انجنير شهرى ارقام فرمـوده  

  .اند دانستم البته آدمهاى كاريگر و بخرچ كم فرستادن الزم است

سوار جمال خان آمده و براى من نوشته داده كه بايد تلگراف كنم و شما را در اينجا طلـب  

او را براى شـما كـه خلـص مضـمون آن طلـب داشـتن       كنم اما من بهتر ديدم كه ترجمة نوشته 

شماست  به پاريس بنويسم ازين رو  به هر صورتيكه الزم ميدانيد اجرا فرمائيـد و زود جـواب   

نامبرده ميگويد كه من درسفارتخانه  اقامت ميكنم درخصوص  ايـن مسـئله نتوانسـتم    . بگوئيد

. يـه و مخـارج آنـرا تاديـه ميكـنم     قبول كنم  گفتم بهر هوتلى كه خواهش كنيد باشيد مـن كرا 

مهربانا ميدانم كه بدنامى برايم عايد شده نيست مردم پيسه ميخواهنـد  هركسـى مطلـب دارد    

اگر به قرار مطالب مردم كاركنيم چه كنيم اگر مفادخودرا نظر نمائيم مردم رنجيده مى شـوند  

ه و تيـار اسـت اگـر    عالوه برآن تشدد بيجاى بعضى مرا دلگير ساخته از يكطرف كارهـا سـاخت  

اقدام نكنم معطل ميمانند اگر اقدام كنم دل شكتگى  و ترساندنها دامن گير مى شود و از براى 

حضرت حق تشريف بياريد و چارة احوال را اداره فرمائيد درهيچ مكتـوب خـود ننوشـتيد كـه     

يـزى  بسيار پريشان  هستم پيسه مـن هـم تمـام شـده  چ    ! پوسته هاى متواتر من رسيدند يانه؟

پيسه ارسال داريد كتابچه حساب من از يـك يـك نيـتم  مخـارج را بـه حضـرت عـالى  نشـان         

خواهد داد سوار جمال خان بيست هزار فرانك  از كابل ميخواهد كه سفير صاحب فوق العـاده  

به او ارسال دارد ازين رو اين استدعاى او را كابل تلگراف كنيد عبدا لهادى خان  رسيد تشدد 

د خدا برمن رحم كند يك زن فرانسه كه پيشتر ازيـن نـزد داكتـر رشـادكارميكرد     بسيار ميكن

وداكتر  رشاد او را از نزد خـود وكارهـاى خـود دور كـرد باسـفارت خانـه مـا حـاال كـاركردن          

ميخواهد هرچند از او اجتناب ميكنيم نميگذارد براى حضرت عالى هم مكتوبى نوشـته كـه لفـاً    

دارد فرستادن او را به كابل نقصـان ميـدانم تمامـاً  دختـر بابـاى       ارسال نمودم خيال رفتن كابل

  .سنگيست بخير كه آمديد مى بينيد باقى خيريت است

   فيض محمد         

www.enayatshahrani.com



 
 

٦   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٦٨

  

  

  

فرمان خاص اعليحضـرت اميـر امـان اهللا خـان عنـوانى محمـد وليخـان        

ــر و راى    ــت فكـ ــن اداره و متانـ ــين از حسـ ــدير و تحسـ ــارة تقـ  دربـ

 وافـــــــــق اصـــــــــول ايشـــــــــانصـــــــــائب و اجـــــــــراآت م
  

  

  1304جدى  16

  !ع، ج، ا،ا،  جناب اعلى محمد وليخان وزيرحربيه وكيل موقتى حضورم

كار روائى و اجراآت  شما كه بطور وكالت موقـت حضـورم حـين سـفر اوليـه و سـفرثانوى       

قندهار و چه درين چند روز مصروفيت من بكارهاى تفتيش  غزنى نموده ايد، آرزوى مالحظـه  

كه اجـراآت  وكالـت ايـام توقـف اول قنـدهارم را بحضـور ارائـه داديـد و ديگـر          يك فهرسـتي 

معلوماتيكه از كاردانى  و جريانات  شما دارم، بحضورم خيلى موقع يافته و همه احكامات شـما  

موافق خواهش و حسب المفكوره من صادرگرديده است، گويا بين ما وشـما يـك تيلفـون بـى     

  .وره نموده اعطاى حكم كرده ايدسيم بوده  در هر امر بامن مشا

لذا بوسيله اين فرمان حسن اداره و متانت فكر و راى صائب و اجراآت  موافق اصـول تـان   

را تقدير و ازجنـاب شـما اظهـار امتنـان  نمـوده از خداونـد  توانـا بـراى شـما سـعادت داريـن            

  .خواستگارم

ماه بـه اجـراى كارهـاى    اين 18و سر ازدوشنبه . خودمن ازكارهاى تفتيش غزنى فارغ شدم

  .مرجوعه خود ميپردازم شماهم بوزارت حربيه مشغول ايفاى وظيفه خود ميشويد

  امير امان اهللا        
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  فرمان اعليحضرت امير امان اهللا خان عنوانى محمد وليخان

  وزير حربيه درمورد دادن ده هزار افغانى بطور بخشش به هرهارتن 

23  

  !يل من محمد ولى خان وزير حربيهجناب وك

عزتمند سرمهندس  داراالمان  هرهارتن درينجا باصداقت  براى كارهاى ما زحمت كشيده  

لهذا براى شما امر ميكنم كه وقتيكه  دركابل رسيد  ده هزار افغـانى بطريـق بخشـش بـرايش     

  امير امان اهللا               1928مارچ   6برلين .   بدهيد
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  بيانگر تادية ماليه از درك ناحيه سند مذكور

  قلعة مراد بيك از جانب محمد وليخان مى باشد

  واليت كابل

ناحيـه   1302مبلغ چهارصدوشصت و دو افغانى كه مناصفه آن دوصدو سى و يك افغـانى مـى شـود ازبابـت     

  .قلعه مرادبيك ذمه گى ع،ج محمد وليخان وزيرحربيه  تحويل شد

صندوق  خانه كابل تحويل بنده درگاه اله  سكندرشاه خان  1306هذه السنه  به معرفت مذكور واصل و عايد

  1306هفتم برج حمل  7تحرير يوم .   خزانه دار گرديد

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ١

  

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 

  

 نامة تبريكى عيد سعيد فطر ازطرف سـردار سـليمان خـان   

ــان     ــد وليخ ــور محم ــه حض ــان ب ــم خ ــردارمحمد هاش  و س
  

  

غالم بچه هاى خاص حضور مبارك واال را  عاليجاه اخوى ارجمند محمد ولى خان سرجماعه

سلمه اهللا تعالى چون اليوم عيد سعيد ميـامن پديـد فطـر و از ايـام متبركـه  اهـل اسـالم اسـت         

تبريك  و تهنيت ايام شريف را بكديگر خودها به تقديم  رسانيده همـواره ترقـى و اسـتحكام    

ات اعليحضرت شهريار معظم دولت قويشوكت خداداد افغانستان  را بسالمتى  ذات كامل الصف

  .ازحضرت احديت مسئلت مينمائيم 

  محمد سليمان نائب الحكومه 1335تحرير شوال المكرم 

  محمد هاشم نائب ساالر

  

  

  

 عبداهللا  غند مشر كه بـاگرفتن اجـازه ازحضـور    …عريضه 

 محمـــد وليخـــان ميخواهـــد بـــا  اميرحبيـــب اهللا كلكـــانى 

ــرف گ   ــزمش منصـ ــوده و او را از عـ ــذاكره نمـ ــدمـ  ردانـ
  

  

  !بحضور وكيل صاحب  اعلحضرت همايونى

كـه اگـر بـه بنـده     : به معاونت خداوندى و به اميد قطعى كاميابى  بحضورتان عرض ميدارم

اجازه داده شود من با بچه سقأ داخل مذاكره مى گردم خيال و افكار او را معلوم نموده به هـر  

  .يم احترامات مى نمايمباقى تقد. صورتيكه باشد او را ازين كردارش بگردانم 

  عبداهللا غند مشر          
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General Mohammed Vali Khan 
AFGHANISTAN 

An Enterprising Asiatic Country Seeking Diplomatic Relations with the United States. 
Its Natural Resources and Industrial Outputs are Many. 

 
Afghanistan had been an independent entity since the time of Sultan 

Malmound. After the fall of Guenewey dynasties Afghanistan still played 
a free role for a very long time. At the end of the 17th century Sultan 
Ahmed Shah laid the new foundation of a permanent Afghan Empire, 
Bluchistan and a great part of Northwestern India where the Afghan 
nations are inhabited, until now, were the national provinces of 
Afghanistan. 

When the English Control spread out in India, British government 
interfered in the interior interest of Afghanistan as well as in its foreign 
affairs. In 1841 England sent a very large army under the directions of 
General Elphen stone and sir William macnaghton to help shah shuja, a 
British Adminstrator in Afghanistan. The Afghan Nations who are always 
ready to keep safe their national freedom and right, proved a strong 
enemyto the British army, and sir William Macnaghton was killed in 
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action The British army with a great disaster retreated from Afghanistan, 
which remained an independent government. 

In 1880 the Russian government in the near east menaced the English 
protectorate in India, Great Britain again rushed into Afghanistan and tried 
to sacrify the afghan national freedom for the sake of her Indian 
protectorate, but again she did not succeed to her aims, and returned 
making herself only an adviser of Afghanistan foreign policy. 

During the Great War Afghanistan, which was a neutral state and had 
been promised by great Britain to be helped for its economic loss, 
proclaimed its independence and desired to enter into social, political and 
commercial relations of the foreign world. Great Britain had to postpone 
the recognition of Afghanistan. After the tragic death of his Majesty Amir 
Habibullah khan the afghan nations who were no longer willing to wait for 
the foreign promises enthroned the great apostle of afghan national 
freedom; amir amanullah khan to the throne of Afghanistan. 

The new king after the war of 1919 made a treaty with the british 
government getting the absolute complete independency of Afghanistan, 
he sent an extraordinary mission to great powers of Europe and the United 
States to establish relations between Afghanistan and the foreign countries. 

Being a mountainous county and very rich in gold, copper, iron, 
precious stones, coal mines and water powers, Afghanistan will become in 
the near future an industrial country modern Asia. The great expectations 
of oil discoveries in the northwest of Kabul and hirat also cherishes a new 
hope for the initiation of trade developments. The county, which was 
deprived from the development of its natural resources, remained isolated 
from the social relations of the industrial world, but now has removed her 
political obstacles and is opening its doors to all of the foreign capitalists 
and laborers who may desire to work and develop its riches. 

The great difficulties are non-establishment of railways and 
transportation facilities, though there are good roads for auto and all sorts 
of vehicles traffic between Kabul-Peshawer and Kabul-kundahar, but these 
roads cannot serve the entire transportation requirements. The construction 
of railway line between Jelalabad, Kabul, Kundahar, Hirat and Memana 
and Mazarisharif, which will connect the south, west and northern 
provinces of Afghanistan, adistance of about two thousand miles, is about 
to be inaugurated. This line when completed will join the Persian railway 
line in the north, which Persian may have to build. In the south it shall end 
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just upon the 15 June 16 oct Afghan-Idian frontier. In the near future 
Europe and Asia will be joined by land with railway lines through Russia, 
Turkistan and Afghanistan. 

The gold sends of the kunner river and Amu Durya are the best gold 
resources of Afghanistan Kundahar gold mines are worked by the 
businessmen, but the lack of expert engineering prevents their 
development. The Punjshir`s oxide of copper, sulphite of copper and iron 
mines are the only products which Afghanistan will export in the near 
future. But little progress is now being made in the mining due to the lack 
of proper mining systems. Development of its agricultural and minral 
resources, establishing systems of communcation by canals and bridges 
spells the success of the industrial commercial future of the country. 
Afghanistan has a large textile manufacturing concern. Its Output is solely 
confined to domestic use, such as wearing apparels, blankets, etc. An 
enterprise for the manufacturing or rifles, guns and ammunitions, was 
established by the late Great Emir Abdulrahman Khan. A large factory 
producing 4,000 horsepower of electricity is maintained.  

The total area of Afghanistan is 250,000 square miles and its 
population is ten million inhabitants. 

 

در باره سفر فوق العادة محمـد وليخـان غـرض شناسـايى     

 اســــتقالل افغانســــتان در مطبوعــــات بــــرون مــــرزى 
  

 

March 1921 to February 25, 1922 
 
Since March and Afghan Mission had been going around the world to 

announce to all governments Afghanistan’s independence and desire to be 
friendly. 

Amanullah’s dream for his country included an exchange of diplomats 
with all capitals, the coming and going of businessmen who would invest 
money in Afghanistan, buy her goods and sell their own, and train 
Afghans in the technology to which she was coming so late. Since 
Afghanistan was landlocked, no ships brought and carried news, so the 
only way to step from her isolation was to go aboard and carry the news 

www.enayatshahrani.com



 
 

٨   شاه محمد وليخان دروازى 

herself. 
Wali’s mission that had gone to Moscow became the international 

mission, a group of quiet men who would have attracted more attention in 
the West had they worn native costume, but instead merged with the 
Western background so well that one journalist who did pay them 
attention admired in print Wali’s powder-blue waistcoat and stickpin. He 
was accompanied by young Ghulam Siddiq and Faiz Mohammad, and by 
two commercial attaches and a servant. 

The British resented the mission, and their diplomats saw to it that it 
was not well received by the leaders of other nations. As the British 
Ambassador in Paris told the French, “We consider Afghanistan, though 
ostensibly independent, still within our sphere of influence… we hope to 
get into a much closer relationship with Afghanistan in the near future.” 

No country would chance offending the mighty British Empire for the 
sake of the wanderers from the tiny kingdom of Afghanistan, which barely 
seemed real. The exception was Italy, with whom Wali’s succeeded in 
making an agreement for commercial relations. July 3 was set as the date 
when an Italian Mission would start for Kabul. Amanullah was jubilant at 
this beginning of an international life for Afghanistan. 

But the British, hearing of this treaty, brought pressure on Italy and the 
departure was postponed with the intention of letting it lapse altogether. In 
the course of this maneuver the British diplomat were so arrogant toward 
the Italians that it was inevitable the Italians would take revenge. They 
told the Afghans, who were then in paris, what had happened. 

In Kabul on the morning of june 17 everything pointed to an imminent 
agreement with Britain. Then the “dak runner,” ringing his little bell, 
brought the mail, and Amanullah learned that he was being pushed back 
into the old isolation and dependence. He said nothing to Dobbs of this, 
but all progress toward the treaty ceased. 

Meanwhile the Afghan Mission sailed on july 2 for the United States, 
arriving in New York City. 

At the same time, from another direction, another Afghan was arriving 
in the United State. She was Princess Fatima Sultana, descendant of a 
close associate of the Amir Shah Shuja whom the British had placed on 
the throne of Kabul in the 1830s, thereby precipitating, to their sorrow, the 
first Afghan War. When Shah Shuja entered Kabul as a ruler, no Afghan 
tossed him either a flower or a smile. When he left, he was fleeing in the 
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darkness, carrying on his person his treasure of jewels. He was killed and 
abandoned; his noble companion, who knew of the jewels, took them from 
his body, and henceforth they were the glory of the house of the furtunate 
companion. And the glory of all the jewels was a forty-five-carat diamond 
called the Dar-i-Nur, which means “River of Light.” 

Fatima Sultana and her husband Yakub quarreled with Amir 
Habibullah; she always told people that she was afraid the Amir would 
take away her diamond. She took the malcontents’ route out of 
Afghanistan by way of Mecca, and established in Amritsar, in India. 

Now a widow, Fatima Sultana arrived in San Francisco traveling on a 
British passport, and was taken in charge by the British Consul General, 
who provided hotel accommodations for her and the two teen age sons 
who accompanied her, and sent the party on to New York. 

In New York the press discovered Princess Fatima Sultana; someone 
must have tipped off the reporters, for she was too inexperienced to do. 

 

سفر محمد وليخـان سـفير فـوق العـادة افغانسـتان غـرض شناسـايى        

ــوالى     ــا ج ــتان در امريك ــتقالل افغانس ــال  16اس ــوى 1921س  عيس
  

 

ON D. C. SATURDAY, JULY 16, 1921 – P 
 

AFGHANISTAN PRINCE HERE IN 
NATION’S BEHALF 

 
Will Arrange to Call on Presiden 

 Harding and secretary 
 huges. 

 
Prince Mohammed Wali khan of Afghanistan has arrived in this city 

with his suite for the purpose of establishing relation with the United 
States. Arrangements may be made in a few days for his formal reception 
by President Harding or Secretary Hughes and the consideration of his 
proposition. 

The Prince is envoy extra ordinary of the Emir of Afghanistan to the 
United States, France, Belgium, Italy, Holland, Spain, Portugal, Poland, 
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Germany and Czechoslovakia and already has visited the European 
countries. 

Speaking through his interpreter, Prince Wali Khan said: “I have come 
to America and to European countries especially to declare officially the 
independence of Afghanistan, to inform the powers of the accession of the 
new Emir and to announce his policies. I am in Washington for the 
purpose of establishing relations between the United States and my country.” 

Afghanistan has not been recognized by this country as a separateetity, 
and the prince must establish his claim to recognition before he can be 
dealt with by this country. State Department officials are not disposed to 
doubt the authenticity of the prince. Nor is the British embassy. 
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 عكسها

 
 

 

 محمد وليخان با محصالن افغاني در پاريس ديده ميشود، 

يباشد كه در زمان يكي از نشسته گان محمد داوود خان رئيس جمهور اسبق افغانستان م

. تحصيل بوده است  
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كاله شپو دار محمد يعقوب خان مشهور به مير خان شوهر ميرمن خديجه پروين، : صف اول

معلم ماستر سكاوت ميجر يا تولي مشر غالم رسول، پره ماچ نورستاني، محمد صفر وكيل 

حمود طرزي وزير خارجه، ضيا همايون ايراني، غرزي نورستاني، غالم صديق خان چرخي، م

، كمال بيك سفير تركيه، باقر )پدر غالم محمد شيرزاد(جنرال محمود سامي، شير احمد خان 

كاظمي سفير ايران، اعليحضرت شاه امان اهللا خان، ميرزا مهدي خان سرمنشي حضور، 

محمد كبير سراج،  عبدالهادي داوي، سفير بخارا، محمد يعقوب خان وزير دربار، سردار

محمود باركزوي ياور مخصوص شاه، ميرزا محمد يفتلي وزير دولت، محفو جان هندي، 

  )شرح از ناصر پورن قاسمي. (حسن جان ضيايي
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غالم صديق خان چرخي، محمد يعقوب خان، عبدالعزيز باركزايي، علي : بعد از سفر اروپا

) شرح از ناصر پورن قاسمي. (ير قلعه دار ارگ شاهيمحمد آدينه، لوامشر غالم دستگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدوليخان سفير فوق العادة افغانستان با راجا مهندرا پرتاب رئيس حكومت مؤقتي آزاد 

 هند دردوران سفر اروپا و طرف چپ  محمد وليخان غالم صديق خان چرخي مستشار سفارت 
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  د وليخان  محم                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غالم نبي خان چرخي، غالم جيالني خان چرخي                                                                  
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  اعليحضرت شاه امان اهللا خان و محمد وليخان با دو تن از شخصيتهاي ترك و ايران 
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 محمد وليخان با انور پاشا 

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى 
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 محمد وليخان حين مالقات با يكتن از جنراالن كشور آلمان 

، شاه محمد وليخان دروازي، اديب (....)ن چرخي، شخص جرمن، غالم صديق خا: از راست

 افندي، فيض محمد خان و معين حبيب اهللا خان آتشه نظامي 
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، طرف راست ايشان ميرزا محمد خان )در وسط(فغاني تحت رياست شاه محمد وليخان اهيئت 

فيض محمد خان ذكريا،  يفتلي و  

گل مهمند اسالم بيك خان، محمد: بطرف چپ  

از راست غالم جيالني خان كارمند افغاني در سفارت افغاني در روسيه، عبدالغني  ايستاده گان

و محمد امان خان (...) ترجمان، اديب افندي، عزيز الرحمن خان،   
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 هيئت افغانستان در هند برياست محمد وليخان 

محمد وليخان، خانم پير بنام بي بي امان از فعالين سياسي مسلمانان هند و فرزندانش : وسط

) طرف چپ(و محمد علي ) چوب بدست(بنامهاي شوكت علي   

شرنتي سروجني رئيس كانگرس هند آزاد زن جوان بنام   

در عكس حبيب اهللا ابوي معين وزارت دفاع، اديب افندي، ميرزا محمد يفتلي، غالم صديق 

 خان چرخي و فيض محمد ذكريا نيز ديده ميشود 
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  محمد وليخان در اواخر عمر                                                                            

  زمانيكه بدرد پاي مبتال شده بود                                                                        
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  )عكس يادگاري براي پروفيسور غالم محمد ميمنگي(وليخان محمد 

  جهت برادرم پروفيسر غالم محمد خان: در روي عكس چنين تذكر رفته است

  ، محمد ولي1304ميزان  15 
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  معين حبيب اهللا خان ابوي، شاه محمد وليخان دروازي : نشسته از طرف راست

  حمد ذكريا، محمد صديق چرخي اديب افندي، فيض م: ايستاده از طرف راست
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 ) ختر شاه عبدالملك خاند(خانم شاه جان زماني : از راست - 1

 ) دختر فقير محمد خان دختر ماماي عليا حضرت مادر شاه امان اهللا خان(خانم عذرا ولي  - 2

  ) دختر شاه محمد عمر خان برادرزادة شاه صاحب(خانم محمد امين  - 3

  ميالدي، محصالن افغانستان قبل از عزيمت جانب تركيه براي آموزش 1928سال 
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  )م 1028، 1307(
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شاه خانم عاليه صبية سردار شهيد نصراهللا خان نائب السلطنه همسر سوم اعليحضرت امان اهللا 

  ) م1929هـ ، 1308(خان بعد از قتل نائب السلطنه 
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  عين السلطنه             تصوير محمد وليخان وزير حربيه شاهزاده عنايت اهللا خان م            
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  ميالدي  1928هـ ش مطابق  1307ملكه ثريا در سال 

  محمود طرزي، وزير خارجه 

www.enayatshahrani.com



 
 

٣   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  امير حبيب اهللا خان                           امير امان اهللا خان در هنگام خورد سالي                      

  هـ ش  1328الم محمد ميمنگي بقلم پروفيسور غ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميالدي  1912شهزاده عنايت اهللا در حرمسراي كابل، 
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ميالدي، عليا حضرت همسر امير حبيب اهللا خان با شهزاده امان اهللا خان،  1901كابل سال 

  بعد از وفات امير عبدالرحمن خان  1280
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  نگي از دوستان خاص محمد وليخان پروفيسور غالم محمد ميم

  محمود سامي پاشا نائب ساالر قشون مركز 
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  جنرال محمود سامي حين تدريس فنون عسكري 

  براي شهزاده امان اهللا خان و عنايت اهللا خان 
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عبدالرحمن لودين يكي از وطنپرستان مشهور كه در اثر سرودن اشعار انقالبي به امر نادر تير 

  . اين عكس وي در زماني كه محرر ادارة جريدة سراج االخبار بود گرفته شده است. ران شدبا

و مير هاشم خان وزير مالية عصر اماني كه در روز دوم پادشاهي نادر بطور مرموز پدرود 

  . حيات گفت

  محمد وليخان هنگام ديدار با محصالن افغاني در خارج 
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  محمد وليخان 

  ض محمد ذكريا محمد وليخان و في
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  محمد وليخان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شادروان سيد قاسم رشتيا 
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تشكر عاجزانة خود را تقديم : (محمد وليخان به قلم خويش در باالي عكس چنين نوشته است

حضور سر افسر خود ميدارم كه بندة ناچيز را به معيت خود به عكس سر افراز نمودند، اين 

  ). هـ 1299ميزان  15. مخلصانه را تقديم كردميادگار 

  با معين حبيب اهللا خان ابوي عضو هيئت منحي اشتة نظامي در سفارت سيار 
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  فصل چهارم

  نامة سيد قاسم رشتيا در رد كتاب محاكمة 

  ساختگى نادر شاه 
  

  ) :ميالدى 8 – 25 – 1996(دانشمند گرامى استاد عنايت اهللا شهرانى 

ز احساسات، محبت و قدردانى خاص شما را با ضمايم آن گرفته از حسن نيت و نامة مملو ا

  .اعتماد و عالقة شما نسبت بخود مسرور و ممنون گرديدم 

اكنون . رويداد ديوان عالى را قبالً مطالعه كرده بودم و نسخة از آنرا در كتابخانة خود دارم

اد نمى باشد اوراق ارسـالى را دوبـاره   براى تازگى حافظه كه درين سن و سال چندان قابل اعتم

بدقت از نظر گذرانيدم و نكات قابل ايراد آنرا كه خيلى زياد است مطابق خواهش شما با قلـم  

سرخ نشانى و مالحظات خود را در هر قسمت بطور مختصر ياد داشت كردم كـه از نظـر شـما    

  .خواهد گذشت 

ارم كـه اكثـر دوسـتان از آن    هر چند خط من خوب نيست بر عالوه عـادت تيـز نويسـى د   

شكايت دارند ولى باز هم اميد وارم كه با كمى دقت و حوصـله بخوانـدن و حـل مطلـب موفـق      

  . گرديد

بطوريكه همه ميدانيم اين محاكمه يك امر مضحك و بى معنى بود، چنانچـه راجـا مهنـدرا    

: وده گفـت  پرتاپ مشهور در جريان محاكمه صداى اعتراض خود را بـا هيجـان زيـاد بـاال نمـ     

عجب است مى بينم شما يكى از بهترين فرزندان كشور و يكتن از خدمتگاران راستين آنـرا  ((

باين شكل مضحك بمحاكمه كشانده نسبت به وى اتهامات بى اسـاس و خنـده آور را بـاو مـى     

البته اين گفتار برحق در آن مجلس ظاهراً تاثيرى در جريان قضيه وارد نكرد، امـا  )). ...بنديد 
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انعكاس آن در د لهاى پاك و بى آاليش مانند شاگردان مكتب كه ماننـد مـن بـراى مشـاهدة     

  .جريان محاكمه بظاهر علنى آمده بودند براى هميشه باقى ماند 

به هر حال اين قضيه در حقيقت صحنة از مبـارزة دو مفكـوره و دو ذهنيـت بـود كـه يـك       

را گـروه محافظـه كـار و ارتجـاعى      طرف آن را جناح ترقى پسند و روشـنفكر و طـرف مقابـل   

يعنى طرفداران نهضت امانى بمقابل رژيم نادرى كه اتفاقاً درين وقـت در راس  . تشكيل ميداد

جناح اول محمد ولى خان قرار داشت و بقيه طرفداران و ممثالن آن مفكـوره از صـحنه خـارج    

اسـتخدام و يـا تحـت     باقى همه يك صحنه آرايى بود و براى انجام آن عدة زيادى. شده بودند

  .فشار قرار گرفته بودند تا مطالب مشخص را طوطى وار اظهار و تكرار نمايند 

من بسابقة همان برداشت اولى وقت نوجوانى و هم با شناخت شخصى كـه از مرحـومى در   

دورة اخير سلطنت شاه امان اهللا و دوران اغتشاش داخلى ما بعد آن داشـتم و آنچـه از پـدر و    

ارة ايشان شنيده بودم از اول وقتى كه قلم بدست گـرفتم در هـر موقـع كـه ميسـر      كاكايم درب

گرديده از شخصيت عالى و خدمات برجستة ايشان ياد و از وضع ناروائى كه با او بعمـل آمـده   

دفاع كرده ام كه بعضى از آنها از نظـر شـما گذشـته اسـت و آخـرين آن مضـمونى اسـت كـه         

يك مقالة امين طرزى و ترديـد نظريـة فـيض محمـد كاتـب      بتازگى در جريدة كاروان بجواب 

  .نوشته ام و عين الزامات را بالفا واضح و منطقى رد نموده ام 

اكنون كه در فكر نوشتن كتابى در معرفى آن شخصيت بزرگ كشور افتاده ايد من از اين 

د در تكميل آن اقدام نيك و مفيد شما استقبال نموده در ارائه نظر و تقديم معلومات ناچيز خو

اثر سهم ميگيرم، چنانچه يك حصة معلومات خود را در مقابل ادعاهاى مـدعى العمـوم جابجـا    

ياد داشت كرده ام و اينك در ذيل اين مقدمـه نظـر و مالحظـات عمـومى خـود را بشـما ارائـه        

  .ميدارم تا در ترتيب اثر مورد نظر از آن هر طور صالح بدانيد استفاده نمائيد 

. ن فعالً معذورى ندارد زيرا تقريباً عين طرز تلقى در خـاطراتم نيـز آمـده اسـت    ذكر نام م

اگر در عصر كمونستها نسبت با فشاى نام خود ترديدى نشان ميدادم از اين جهت بود تا نـزد  

مردم افغانستان برداشت غلطى بوجود نيامده و فكر نكنند كه تا ديروز از جملة مامورين عالى 

بودم و حال مخالف آن، براى خوش آمد به كمونستها، مضامين بنويسم در رتبة رژيم سلطنتى 

حاليكه مقصد من صرف تصحيح تاريخ بود و اولين مجالى كه براى اين كـار بميـان آمـد از آن    
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براى اظهار عقايد و معلومات خود بهره بردارى نمودم بدون آنكـه خوشـى رژيـم حـاكم و يـا      

  .كلمه در تعريف و تائيد آنها گفته باشم  جلب نظر آنها مد نظر بوده و يا يك

  :اينك مالحظات عمومى من 

محاكمه محمد ولى خان در حقيقت باساس بد بينى نسـبت بـه شـخص او كـه انسـان      : اول 

حليم، كم ادعا و سليم النفس بود و گاهى با ديگران طرف قرار نميگرفت نبود، بلكـه بغـرض   

. خان در راس و بحي ممثل آنها شناخته مـى شـد   كوبيدن گروه اما نيستها بود كه محمد ولى

نادر شاه ميخواست آن گروه را باينوسيله مورد توهين و فشار قرار داده از داخل شدن دوبارة 

شان به صحنه جلوگيرى نمايد ورنه اگر واقعاً به بيوفايى و مخالفت او با شاه امـان اهللا اطمينـان   

ا دوبـاره بمقامـات بلنـد ميرسـاند، امثـال ميـرزا       ميداشت مثل ديگر مخالفان شاه موصوف او ر

مجتبى خان كه وكيل وزارت ماليه عهد حبيب اهللا خان بود و برهان الدين كشـككى كـه مـدير    

جريدة حبيب االسالم بوده در اول عليه امان اهللا خان تا وقتيكه از افغانستان خـارج نشـده بـود    

خفيه با نـادر شـاه بظـاهر عليـه او نشـرات       تبليغات ميكرد و در اخير بعد از قايم كردن رابطة

اما بطوريكه ديده شد اين كوشش بجايى نرسيده گروه مذكور بـيش  . مينمود و بسا امثال آنها

از پيش فعال و موجب آزار رژيم را فراهم نموده بودند كه به حبس و اعـدام عـدة زيـاد آنهـا     

  .منجر شد و سر انجام به قتل شاه منتج گرديد 

د الزاماتى كه عليه محمد ولى خان اقامه شده همه سخيف و بيمايه بـود لـيكن   هر چن: دوم 

همين الزامات كه در جريان محاكمه آنقدر طول و تفصيل داده شده و اكثراً مكرر است به سه 

  :نكته خالصه مى شود 

پيغام و عريضة حبيب اهللا كه وعدة تسـليمى نمـوده بـود و محمـد ولـى خـان از عفـو        : الف 

تا بازگشت شاه ابا ورزيده و عفو مجـازات  ) كه به قتل و دزدى و رهزنى متهم بود(او مجازات 

چون حبيب اهللا عالوه از عفو مجازات شروط ديگر يعنـى دادن  . را صرف حق شاه وا نمود كرد

كدام موقعيت در دستگاه دولت را تقاضا داشت اين موضوع ايجاب مى نمود تا در حـال بـا در   

سابقة كه با انگليسها داشت او در انتظار و اميد وار نگهداشته شود تـا شـاه    نظر گرفتن رابطه و

اين فيصله عادالنه بود چنانچه تا مـدت دراز  . به كشور بازگشته در زمينه تصميمى اتخاذ گردد

نجـا پايگـاه ديگـرى    نامبرده از هر قسم حركتى خود دارى بلكه از رفتن به هند هـم كـه در آ  
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  ).تفصيل درج استاوراق سرى دولت برتانيه با شرح وموضوع در  اين(كرد داشت صرف نظر

دادن تفنگ كه بقرار اظهار مرحومى بدون اطـالع و اجـازه او در وقـت مركـز گـرفتن      : ب 

حبيب اهللا در قلعة مراد بيـك از جملـة مـال خانـة وكيـل موصـوف از طـرف ملـك محمـد نـام           

امكان دارد آن شخص .  داده شده بودخسربره اش در جملة مالزمين آنجا بود براى حبيب اهللا

براى جلب نظر حبيب اهللا به بادار خود تفنگ را از طرف او به نامبرده داده باشد، ورنـه در آن  

موقع اغتشاش و بندش راه ها براى محمد ولى خان اصالً امكان تمـاس گـرفتن بـا قلعـة مـراد      

  .بيك كه بدست دزدان بود وجود نداشت 

نام مذكور اينهم  استنباط مى شود كه بعداز پادشاهى حبيب اهللا  از اين حركت ملك محمد

هم همين شخص موجب و واسطه گرديده تا حبيب اهللا نسبت به محمد ولى خان نظر مساعد و 

احترام كارانه پيدا نمايد كه اين واقعيت موضوعات ما بعد و صـدور فرمـان و خواسـتن وكيـل     

يكدم پول سـفر خـرچ و ديگـر كلمـات تعريـف      موصوف را در محافل و مراعات عدم تحصيل 

يعنـى اگـر چـه عـزت و احتـرام      . آميز حبيب اهللا را نسبت به او تا اندازة زياد توجيه مى نمايد

حبيب اهللا منحصر به وكيل صاحب نبوده بلكه با ديگر وزراء مثل سردار شير احمد خان رئيس 

مين پيش آمد را بعمل مـى  شورى و فيض محمد خان زكريا وزير معارف و عدة ديگرى هم ه

اما جواب خير خواهانة پيغام و درخواسـت تسـليمى او و سـپس وسـاطت خسـربره اش      . آورد

موجب مزيد حسن عقيدت حبيب اهللا گرديده بود و نيـز بعيـد از قيـاس نيسـت كـه شـيرجان       

امـا بـا وصـف ايـن بـر او      . وزير دربار هم در حسن سلوك حبيب اهللا با او تأثيرى داشته اسـت 

تماد نداشت و باالى خانه اش ظاهراً براى محافظه اما در واقع براى مراقبت پهره مقرر كرده اع

اگـر بعضـى اشـخاص    . بود كه بدون اجازه و طلـب شـدن اجـازه برآمـدن از منـزل را نداشـت      

جسارت بخرج داده گاهى بديدنش رفتـه باشـند بـه نـدرت واقـع گرديـده و يقينـاً راپـور آن         

  .ه است بمقامات رژيم داده شد

چند بار از طرف كاكـايم ميـر هاشـم خـان وزيـر ماليـه در اثـر ارسـال و         ) رشتيا(خود من 

مرسول پيغامها با سپه ساالر محمد نادر خان كه از طرف كاكايم بطور مخفى صورت ميگرفـت  

توسـط محمـد سـعيد    ) محمـد ولـى خـان شـهيد    (عين پيغامهاى واصله را براى وكيـل صـاحب   

نفيم بود رسانده و شخصاً در حاليكه در دهليز بين حرمسرا و سراچه خواهرزادة شان كه همص
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تشريف آورده اند آنها را براى شان نشان داده ام كه پـس از مطالعـه صـرف همينقـدر بـرايم      

در آن وقت در دهن دروازه پهره موجود بود اما با . ميگفتند سالم مرا به وزير صاحب برسانيد

چه ماماى خود اقامت داشت روابط حسنه داشـته مـزاحم   محمد سعيد خان موصوف كه در سرا

  .چنين رفت و آمد هاى عادى نمى شدند 

موضوع مالقاتها با حبيب اهللا كه چندين بار سوال شـده و مـدعى عليـه بصـورت واضـح      : ج 

  .چهار مرتبه حبيب اهللا را ديده اند  )1(جواب داده كه در تمام مدت 

لة پوندهاى سفر خرچ كه يكى از شاهدان دروغى در يك مرتبه در برج شمالى از بابت حوا

اطراف آن سخنان نامربوط را پيوند كرده و سه مرتبه در مراسـم رسـمى كـه رجـال سـابق را      

ديگر كدام ديد و باز ديدى با حبيب اهللا صورت نگرفته و نـه مـوردى داشـته    . دعوت ميكردند

  .است

اهللا تـذكر داده باشـد اگـر ايـن گفتـار      اينكه شيرجان وزير دربار از مشوره با او به حبيـب  

حقيقت داشته باشد شايد دربارة سوابق چگونگى پناهندگى ابراهيم بيك و اينكه از كابل بايـد  

خارج نمى شد در اثر عرض ابراهيم بيك و شاه بخارا براى رفتن ابراهيم بيك با سـيد حسـين   

  .لوماتى داشته است براى مقابله با غالم نبى خان چرخى بوده باشد كه محض جنبة مع

موضوع قرآن نكردن با حبيب اهللا يك امر واضح است كه شخص مسئولى چون محمـد  : د 

وليخان هرگز پادشاهى را كه او وزيرش بود بچنين عمل خـالف شـرع و عـرف و عقـل سـليم      

و لو كه اين جمله مانند بسا سـخنان ديگـر او   : (مشوره نميداد چنانچه در جريان محاكمه گفت

اگر امروز هم وزير اعليحضرت نادر شـاه مـى بـودم و از    ) ((داد ديوان عالى درج نشدهدر روي

من درين موضوع نظريه ميخواسـتند همـان مشـوره را بايشـان ميـدادم و نميخواسـتم حيثيـت        

  .))پادشاه كه ساية خداست با يك دزد برابر شود

اول بخاطر تقوية حكومـت  بسيار احتمال دارد كه شاه امان اهللا محمد ولى خان را در : سوم 

معين السلطنة با عبدالعزيز خان وزير حربيه بكابل مانده با خود بقندهار نبرده بود اما در عين 

هر صورت بكابـل و لـو كـه مـورد خطـر       زمان فكر ميكرد موجوديت چنين شخص كاردان در

                                                                     
ه من بيا  - (١) ر عرض ن دھا و دي ن وع  ى در مو رد ي ان ك د دارم مدعى عليه دوبار خواسته شدن خود را بي

ه  ت ود ال وف ب ك مستوفى مو ال مل ه ق راد بيك ك داد قل م ى بخش جاي ون ت به چ ور مستوفى الممالك نس
ه  بوده  كه   خودش  تحرير  نموده  موع ديدنھا ھمان چھار مرت  ) .رشتيا. (م
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ر مانـده نتوانـد   اهللا بـر سـر اقتـدا    قرار داشته باشد براى روز مبادا و احتماالت آينده كه حبيب

مفيد و قرين مصلحت است يعنى شاه و وزير درين بازى شريك بوده باشـند، چنانچـه نـرفتن    

  .نامبرده با معين السلطنة نيز به همين صورت توجيه شده مى تواند 

موضوع جاندار ديگر اينست كه مدعى عليـه چنـد مرتبـه بـراى تقويـة قـول خـود        : چهارم 

ليحضرت امان اهللا خان معلومات خواسته شود و عالوه كرد كـه  خواهش كرد تا در زمينه از اع

اگر آنها گفتار مرا تصديق نكردند من ديگر از خود دفاعى نخـواهم كـرد امـا ايـن سـخن كـه       

ميتوانست تمام اتهامات را يكدم از متهم رفع و او را برائت بدهد نه تنها با اظهار اين جملة بـى  

حرف او از طرف رئيس قطع مـى شـد ولـى    )) ميگويدمدعى عليه خارج موضوع سخن ((معنى 

آخر اعليحضرت امان اهللا خان الحمدهللا حيـات دارنـد و در روم   ((باز هم نامبرده تكرار ميكرد 

مى باشند تحريرى و يا تيلفونى از ايشان درين موضوعات سوال كنيد موضوع حل مـى شـود و   

چه كرده ام مطـابق امـر و هـدايت     ديگر ضرورت به سوال و جواب باقى نمى ماند زيرا من هر

اما با وصف اين كتمان شـاه امـان   ...)) آنها بوده و از طرف خود هيچ كار خود سرانه نكرده ام 

اهللا بذريعة جرائد از جريان موضوع اطالع حاصل نمـوده و تلگرافـى سـخنان نـامبرده را تائيـد      

  .نموده بود

دين و غـالم محـى الـدين آرتـى     همين قسم صداى اعتراض و احتجاج عبدالرحمن خان لـو 

زاده نيز كه چند مرتبه صداى خود را بمدافعه از محمد وليخان و اظهار حقـايق در موضـوعات   

مورد سوال بلند كردند، بخشونت خاموش سـاخته شـد و غـالم محـى الـدين خـان را بـزور از        

رگ هنـد  مجلس خارج كردند هم چنان بطوريكه در باال ذكر شد راجا مهندرا پرتاپ زعيم بـز 

را كه از دوستان افغانستان و از همكاران نزديك محمد وليخـان در زمـان اعـزام هيئـت فـوق      

العادة افغانستان باروپا بود و ميخواسـت در بـارة شخصـيت و خـدمات محمـد وليخـان سـخن        

  .بگويد اجازة اظهار نظر ندادند

ا نـواقص و غلطـى   نظر به اين توضيحات كتاب رويداد ديوان عالى ناقص بوده عالوه از بسـ 

و چيزيكه از . هاى مندرجة متن آن كمبودى هاى زيادى دارد كه از اعتبار آنرا ساقط مى سازد

اعتبار آن ميكاهد اينست كه ديوان عالى از مسئوليت او درين فقـرات مطمـئن نبـوده بـه ظـن      

غالب اظهار رأى كرده است كه باالثر جزاى او به هشت سـال حـبس تقليـل يافـت لـيكن مـع       
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  .السف پس از چهار سال حبس مجرد بدون كدام الزام ديگرى بناحق اعدام گرديد ا

  .اين بود پارة نظريات و معلومات و مالحظات شخصى بنده 

اما چاپ مكمل رويداد ديوان حرب عالوه از اينكه بسيار كشال و پر از تكرار عين مطالـب  

صرف چند قسمت آن كه اصـل   است براى اثبات برائت محمد ولى خان الزمى نمى باشد بلكه

اتهامات را در بر ميگيرد اگر اقتباس و بر آن تبصره بعمل آيد كفايت خواهد كرد باز هم اين 

پـيش از اصـل نـام    )) شـاه ((از طرف ديگر اضافه كردن عنوان . تصميم بخود شما مربوط است

دانى شـان  محمد وليخان كه به همين نام مشهور و معروف بوده بنظر مـن و لـو كـه لقـب خانـ     

اگر در اول يكبار استعمال و بعد در مـتن از قلـم   . ميباشد قدرى در سياق كالم بيگانگى ميكند

  .باز هم اين نكات را محض يك نظريه بشما تقديم نمودم . انداخته شود بهتر خواهد بود

دربارة مير يار بيك خان و مير زمان الدين خان متأسفانه معلومات زيـادى نـدارم، ميـدانم    

شخصيت هاى دانشمند و هنر مند و رجال كار آگاه و وطن پرست بوده انـد خداونـد همـه     كه

شخص ديگرى كه از اين خانواده با او آشـنايى كامـل   . شان را در جوار رحمت خود جاى دهد

داشتم عالوه از محمد سعيد كه دوست صميمى من بود برادر بزرگ شان محمد امين خان بود 

خانة كابل با ايشـان هـم اتـاق بـودم و از آنهـا بسـيار آموختـه ام و         كه مدت سه ماه در توقيف

  .هميشه در حق شان دعا ميكنم 

در خاتمه يك بار ديگر از حسن نظر و اعتماد و احساسات نيك شـما نسـبت بخـود اظهـار     

امتنان نموده موفقيت آن دانشمند محترم را در راه انجام اين كار نيـك و بـا صـواب از بارگـاه     

منا ميكنم اگر در هر قسمت كمكى از طرف من الزم افتد براى همكـارى و مسـاعدت   ايزدى ت

  .حاضرم 

  سيد قاسم رشتيا

  8  -  25  - 1996بتاريخ 
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  چند كلمه بر رد كتاب

  محاكمه خائنين ملى
  

كه براى بدنام ساختن و اعدام شاه محمد وليخـان كـه   ) محاكمه خائنين ملى(در بارة كتاب 

سپردگان نادر شاه به خاطر ارضاع خاطرش، بشكل تهمت نوشته انـد، دريـن   گماشتگان و سر 

  .كتاب از زبان بسى كسان مطالبى آورده شده است 

نويسندة اين سطور از سا لها باينطرف بفكـر آن بـود كـه روزى كتـابى مفصـلى را دربـارة       

ات بسـر  محمد وليخان بنويسد روى آن با شادروان سيد قاسم رشتيا كه در كشور سويس حيـ 

مى بردند در زمان حياتشان تماسهاى تيلفونى و پوستى برقرار نمود و قرار باين شد كه كتاب 

به اصطالح محاكمه خائنين ملى را فوتوكاپى كرده برآنـان بفرسـتم و ايشـان از صـفحة اول تـا      

 ختم كتاب همه را بخوانند و در جايهائيكه جعلى و ساختگى باشد ياد داشـتهاى شـانرا را بقلـم   

  .سرخ نشانى نموده و چند كلمه در آن باره بنويسند

خوشبختانه اين مأمول در بين دوماه به اتمام رسيد و چون شاد روان سيد قاسـم رشـتيا در   

وقت محاكمه محمد وليخان منحيـ شـاهد عينـى بـوده و از جانـب ديگـر بسـى مطالـب را از         

در اين بخش بگونه قوى ترين  بزرگان آن وقت شنيده از آن سبب گفته هاى ايشان مى تواند

داليل تلقى گردد؛ همگونه مير غالم محمد غبار كه چشم ديدهاى خود را نوشته و ما برخـى از  

  .گفتارش را درين كتاب درج كرده ايم 

نادرخان كه قصد كشتن محمد وليخـان را داشـت و بـراى اينكـه خـود را شـخص عـادل و        

را بگفتـة غبـار تشـكيل    الى ولى قالبى و كذابى  ح عبرحق جلوه داده باشد يك ديوان به اصطال

داد كه رئيس آن عبداالحد خان وردكى ماهيار، مدعى اثبات جـرم مـال ميـر غـالم ننگرهـارى،      

پيشگارش احمد عليخان لودين و ديگر اعضاى ديوان عالى عبارت بودند از علـى محمـد خـان    

اعضاى ديوان عالى . ارت ماليهو ميرزا محمد حسين خان معين وز) وزير دربار دورة ظاهرشاه(

جمعاً به هفتاد و پنج نفر بالغ ميگرديد كه يك عده از اعضـاى حكومـت دورة اميـر حبيـب اهللا     
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نفر از شوراى ساختگى  23كلكانى، اعضاى حكومت نادرشاه بشمول دو نفر اعضاى كابينه اش 

  .نفر گماشتگان از واليات را تشكيل ميدادند 34و 

ماهيت و تصنعى و جعلى و ساختگى ميباشد، خواننده به بسـيار آسـانى   متن كتاب كامالً بى 

  .مى تواند درك نمايد كه موضوع اصلى بروى كدام دليل استوار مى باشد 

كتاب را در آن موقع بزودى بطبع رسانيدند تا مردم را بفهماننـد كـه موضـوع از چـه قـرار      

ة دارالسلطنة كابل بتاريخ هجـدة  صفحه و در مطبع) 176(است كتاب به اندازة خورد و حاوى 

به تعداد دو هـزار نسـخه بـا قيمـت دو افغـانى       1348مطابق هفتم محرم الحرام  1309حمل 

  .بطبع رسيده است 

  : نكات چند دربارة متن جعلى كتاب 

چـون  : ((، دربارة تسليم شدن امير حبيـب اهللا كلكـانى چنـين مـى آورد     11در صفحة  – 1

اك اهالى شمالى را ديـد و از جانـب ديگـر حـس تعقيـب و انتقـام       سقو زاده از يك طرف انفك

  .))جويى قواى قومى را برأس العين مشاهده كرد مجبوراً خود را تسليم حكومت كرد

خواننده از خواندن جمالت باال فوراً ميداند كه ترتيب دهنـدة كتـاب بـه اصـطالح خـودش      

ناديـده گرفتـه و از يـك حقيقـت      سوگند نادرشاه را بـر قـرآن مبـارك   ) محاكمه خائنين ملى(

  .بزرگ اغماض نموده است 

خلــص اينكــه شــماليها تمــام اوامــر جزيــى و كلــى ) : ((37(در مــادة ) 13(در صــفحة  – 2

  .))حكومت نادر شاهى را به كمال ارادت و اخالص استقبال كرد

و ايـن   يكسال بعد همين مردم بار ديگر بمقابل دولت قيام نمودند: در اينجا بايد گفت كه 

ادعا كامالً عارى از حقيقت است و مردم شمالى تا كنون كينة ديرينة خود را با جفا كارى هـاى  

  .نادرشاه در دل دارند

، اگر متوجه شويد همه سخنان جعلى بـى ارزش و تلقينـى   ) 41(مادة ) 15(در صفحة  – 3

  .مى باشند 

د در قسمت هفـدهم چنـين   مى باش) 57(در زير عنوان اليحة اصول استنطاق كه مادة  – 4

  :مى آورد 

مجلس اعتراضات و ادعاهاى را كه قابل ترديد دانسته سمع آنرا لغو نپندارد حق ترديـد  ((
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  .))و مسترد كردن را دارند

بايد گفت كه اين جمله وسيلة گريز از مطالب مهم و داليل ثابت مـدعى عليـه اسـت لطفـاً     

ى الدين آرتى و عبدالرحمن لودين را بزور از بمتن اين كتاب مراجعه كنيد كه چگونه غالم مح

  مجلس كشيده اند، كامالً اين الفا جعلى ميباشد؟

رئيس : ((هم چنان در مادة هجدة اليحة اصول استنطاق در نمره چهار چنين مى آورد  – 5

مجلس حق ساكت كردن اشخاص را كه خارج موضوع و يا بغير از نوبت خود بيانات مينماينـد  

، پر واضح است كه اين مادة امر غير قانونى بودن ديوان عالى را براى كتمان حقايق )....)دارد،

برمال مى سازد چنانچه خوانـده شـد كسـانيكه سـواالت و اعتراضـات قـانونى داشـتند بـزور از         

  .مجلس اخراج گرديدند 

عـا  به همه جهـت در اخـذ نتيجـة اد   : ((در زير عنوان باال در مادة نهم چنين مى آورند  – 6

كننده و سامعين در اطاق مجلس نميباشد، اخـذ نتيجـه نمـودن بخـود اعضـاى مجلـس متعلـق        

  .))است

  .و اين سخنان دليل ديگر جعلى بودن محاكمه مى باشد

سامعين قطعاً حـق اظهـار عقيـده    : ((در همين فصل زير مادة دهم چنين ميخوانيم كه  – 7

  .))ندارند

دى بكلى وجود ندارد در حاليكه قبالً اعالن شده بود از اينجا بخوبى دانسته مى شود كه آزا

  .كه موضوع آزاد و سرگشاده مى باشد

تحت عنوان فهرست اسماى اعضاى ديوان عالى در جمله اعضاء نامهاى  28در صفحة  – 8

عبدالرحمن خان لودين و غالم محى الدين خان آرتى شامل است كـه آنهـا بقـرار گفتـة خـود      

ارند نظر بدهند، در حاليكه در يادداشت هاى سيد قاسم رشتيا و مير رياست ديوان عالى حق د

خره هـر دو   غالم محمد غبار ديديم كه هر دو از مجلس اخراج و زير تهديد قرار گرفتند و با

  .ناجوانمردانه كشته شدند

شـما را كـه يـك شـخص صـادق و      : ((ميرزا غالم خان را چنـين نوشـته   ) 59(در مادة  – 9

و معرفى مى كند و شما نتيجة كارهـاى جعلـى ايـن شـخص را كـه بنـام       ....)) شيدوطنخواه ميبا

مدعى العموم ملكى تعيين شده بخوانيـد و ميدانيـد كـه چقـدر در كارهـاى سـاختگى وجعلـى        
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  .مهارت بخرچ داده است 

يكى از اعضا را بنام ميرزا مجتبى خان معرفى ميكنند، اين شخص كـه  ) 60(در مادة  – 10

بود از طرف محمد وليخان نسبت به مخالفـت علنـى و كارشـكنى بمقابـل وزيـر       مستوفى كابل

شما خود فكر نمائيد كه چطور اشخاص را درين محكمه گـرد هـم آورده   . ماليه عزل شده بود

  .اند كه صاحبان غرض و عقده ميباشند 

يحده و از تحرير مكرر همة آن جوابها كه لفظاً با همديگر عل: ((آمده ) 63(در مادة  – 11

معناً همگى آن خيانت محمد ولى و همراهى و مناسـبات و معاونـات سـابقة او را بـا بچـة سـقو       

  )).تصديق و اثبات ميكند، بواسطة عدم تطويل كالم صرف نظر مى شود

بخاطرى درين جمله از تكرار خود دارى كردند كه در بسا جايها بيگنـاهى محمـد وليخـان    

از گفتار امير حبيب اهللا تـذكر داده انـد فقـط بعضـى اشـخاص       اكثر آنها مجمالً. تثييت مى شد 

  .پيش كه اكثر اتهامات غلط را بر آن افزودند 

عنوان ديگرى بچشم ميخورد حيـات بچـة سـقو را محمـد ولـى      ... در كتاب محاكمه  – 12

 مـن : ((آمده ) 67(وقايه كرد چه عنوان ميان تهى و بى معنى و در پائين آن  عنوان  در  مادة  

اختيار ندارم كه ترا ببخشم و حقيقتاً كـارى كـرده تـرا خـالص كـرده نميتـوانم امـان اهللا خـان         

اگر خودش ببخشد مى تواند، اگر من تـرا عفـو كـنم فـردا اعليحضـرت ممكـن       ) اعليحضرت(

و بـاز عـالوه ميـدارد    )) است كه باز ترا گرفته فشار بدهد چه فايده ميكند بخشيدن و عفو مـن 

درين گفتـار بـاال پـيش از    )). كرده نميتوانم اگر بكنم هم مؤقتى و ظاهريست كه من ترا عفو((

همه بايد گفت كه اين الفا ساختگى  و بى معنى اسـت و چـون اعضـاى محكمـه ايـن كلمـات       

ساختگى را شنيده و داليل ارتباط محمد وليخان را با امير حبيب اهللا ساخته اند، خيلى دلچسپ 

ايـن  . ت وفاى محمد ولى خان را بـه امـان اهللا خـان نشـان ميدهـد     است كه اين گفتار خود اثبا

بهترين ثبوت وظيفه شناسى مدعى عليه ميباشد زيـرا صـالحيت عقـد مجـازات مطـابق قـانون       

  .اساسى و عرف عام به شخص شاه اختصاص داشت

ميزرا عبـدالقيوم و فـيض محمـد زكريـا شـهادت      ) 69(و ) 68(ماده ) 35(در صفحة  – 13

احـوال فرسـتادم كـه اگـر     : ((ولى خان را به حيات امير حبيب اهللا خان داده اند  تضمين محمد

شما ذمه وار مى شويد من تائب شده مى آيم همين تفنگ دست مرا هم محمد وليخـان بـراى   
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من خود را به امان اهللا تسـليم ميكـردم و از محمـد وليخـان     .... من در قلعة مراد بيگ فرستاده

  ....)).گيرم مگر خدا خير بدهد محمد وليخان راميخواستم ضمانت حيات ب

جواب اين شهادت هايى كذايى را بار، بار بداخل كتاب خوانديد و اين رويداد همان واقعـه  

است و درين معامله محمد وليخان حرف از عدم صالحيت عفو مجازات تـذكر داده و موضـوع   

  .عرض او را با آمدن شاه موكول ساخته بود 

نيز بايد گفـت كـه عبـارت آورده شـده اش     ) 74(سيد آقا خان در مادة در شهادت  – 14

قصدى در جواب مدعى عليه كه واضح و مطابق مصلحت وقت بود عمداً الحاق شده كـه منطقـاً   

ناگفته نماند كه شاهدان در خفا از روى مصلحت سرى پيش از آمدن . هم قابل قبول نمى باشد

مشابه ساخته و در يك نقطه تمركز مينمودند تا بر عليه  در محكمه الفا و عبارات و معنيها را

دريـن خصـوص تكـراراً در كتـاب     . محمد وليخان گفتار مكرر شان قابل قبول عامه واقع گردد

  .آمده كه ترديد آن قبالً بار، بار آورده شد 

ايـن قسـمتى از سياسـت    : ((كتـاب مـى خـوانيم    ) 40(صـفحه  ) 77(در جواب مـادة   – 15

ود كه ميخواست هر قسم باشد اشرار را توسط نفرى خود شان بچنگ آورده و حكومت وقت ب

  ))يا از صحنه خارج كنند

در همـان تـاريخ محمـد رفيـق خـان      : ((... اظهار نظر گل احمـد خـان   ) 80(در مادة  – 16

كروخيل يك مكتوب به عنوان خودم نوشته و ادعا كرده بود كه ميخواهم بدفع و يا دستگيرى 

خدمت كنم نفرى هم دارم اگـر بواسـطة شـما و بطـور خصوصـى چنـد تفنـگ و         بچة سقو يك

كارتوس برايم داده شود با نفرى خود از كابل بقسم فرار خود را بدارة بچـة سـقو ميرسـانم و    

)) در آنجا چند روز باو متفق شده بعد مقصد خود را به هر صورت كه ممكن شـد اجـرا ميكـنم   

  ) .42ص (

اقدام محمد رفيـق خـان بـراى جانشـينى عمـو زاده اش      : ((ت جواب اين موضوع چنين اس

بذات خود يك نيرنگ براى بدست آوردن قدرت اخذ انتقام او بـود و محمـد ولـى خـان آنـرا      

  )).حس كرده است

گل احمد خان حـرف از عـدم دادن جـواب از    : ((بايد گفت كه ) 81(در جواب مادة  – 17

  .))مبنى بر سوء نيت باشد ارائه نكرده است طرف مدعى عليه اشاره نموده اما دليلى كه
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)) مهمانى و پيسه و غله و سر رشته دادن محمـد ولـى بـه بچـة سـقو     ((در زير عنوان  – 18

مالك خسربرة حبيب اهللا خان در حقيقت عامل پيغام : ((در چند مواد حرافى شده .  46صفحه 

واب محمد ولـى خـان را   خواهش تسليمى او بحكومت در وقت وكالت محمد وليخان بوده و ج

هم به حبيب اهللا همين شخص رسانيده است و همين شخص در وقت استقرار حبيب اهللا خـان  

در قلعة مرادبيك تفنگ محمد ولى خان را براى جلب نظر او بـه بـادار خـود بـه حبيـب اهللا از      

  .))طرف او داده بود

هشت هزار پوند كه براى عالوه بر مبلغ : ((گفته شده كه ) 47(صفحه ) 88(در مادة  – 19

، بنگريد كه مبلغ هشت هزار پوند ...))حبيب اهللا روانه كرده خوراكه و مصارف الزمة حبيب اهللا

را چگونه و از كـدام بودجـه محمـد وليخـان بـراى حبيـب اهللا خـان داده و هشـت هـزار پونـد           

ينجا آورده در)) هشت((و چرا عدد . بزرگترين يك رقم پولى و در آن وقت دور از تصور بود

موعـد هشـت سـال    )) هشـت ((شده است به كدام سند و كدام مدرك، هم چنـان همـين عـدد    

  .فيصلة شخص نادر شاه براى حبس محمد وليخان ميباشد 

چگونه شيرجان چنين مطلبى خصوصـى را در  ((، جواب چنين است كه )89(در مادة  – 20

 واقعى او چـه بـوده اسـت، شـايد     حضور شخص ثال به حبيب اهللا خان ميگويد و باز هم الفا

ميخواست واقعاً از محمد ولى خان كه قبالً براى معاملة پوندها خواسته شده بود در بارة غرائم 

هم چنان .)) روس مشوره كند، و شيرجان شخصاً عالقه و عقيدة خاص به محمد وليخان داشت

خـان ارتبـاط قـائم كـرده و     ابراهيم بيـگ و پادشـاه بخـارا بـا حبيـب اهللا      : ((عالوه ميگردد كه 

ميخواستند بكمك او عليه روسها كارى بكنند، چنانچه ابراهيم بيك با نفرى خود بـه همراهـى   

سيد حسين عليه غالم نبى خان چرخى به شمال رفته ولى روسها كه دليل همراهى شان با غالم 

قـواى او را  . بود نبى خان و اعزام يك قوة نظامى با او در حقيقت دفع و گرفتارى ابراهيم بيك

در تنگى تاشقرغان غافلگير كرده تلفات سنگين با آنها وارد نمودند و بعد از آن بدون اطـالع  

بـه فرمـودة رشـتيا، از اسـناد دولـت      .)) (غالم نبى خان صـحنه را تـرك و از رود آمـو گذشـت    

  ) .شوروى

حاليكـه او   در بارة سوگند محمد وليخـان آورده انـد، در  ) 49(صفحة ) 91(در مادة  – 21

عادت داشت كه مردم را از قسم خورى منع نمايد و از جانب ديگر او منحيـ وكيـل سـلطنت    
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كى آنقدر بيكار بود كه هر دم بباال خانه ها رفته و با مردم عهد و پيمان كنـد، بهرصـورت ايـن    

هـاى  جمالت و جمالت ديگر كه همه تهمت و افتراء ميباشند، كامالً غلط و غير باور بـوده و كار 

  .ساختگى زياد را سر دست گرفته بودند 

در ماده هـاى  )) تعاون اسلحه از طرف محمد  ولى خان  به بچة سقو((در زير عنوان  – 22

طبق گفتار پيش سه شاهد كذايى از تفنگ امير حبيب اهللا خان سـخن گفتـه   ) 94و  93 – 92(

در ياد داشت هاى خـود بـر    آورده اند، سيد قاسم خان رشتيا) دوم) (طق(صداى تفنگ را . اند

اين تفنگ را اعليحضرت امـان اهللا خـان حـين    : ((حاضر چنين مى نويسد ...)) محاكمه ((كتاب 

بازگشت از سفر اروپا بايشان هديه داده بودند بنابران آن را در صدر سالون بر ديوار آويخته 

در قلعة مراد بيك  بود كه خود من وقتيكه از طرف محمد سعيد خواهر زادة شان با همصنفيها

دعوت شده بوديم بچشم  و سـر مالحظـه و حكايـة آنـرا از زبـان محمـد سـعيد جـان شـنيده          

  )).بوديم

از جانب ديگر آيا اين موضوع به عقل برابر مى آيد كه محمد وليخان يك تحفة عالى شـاه  

معنـى و  هم چنان شاهدان دروغين در باب تفنگها گفته هاى بـى  . امان اهللا خان را بكسى بدهد

  .دليل زياد آورده اند 

همـان پيغـام حبيـب اهللا و    ((يك موضوع را عالوه ميـداريم كـه   ) 93(در جواب مادة  – 23

  )).جواب محمد ولى خان است كه او را تا آمدن شاه معطل و منتظر ساخته بود

حقيقت هم همين است و اين تفنگ را خسربرة : ((تكرار ميگردد كه ) 96(در مادة  – 24

حبيب اهللا كه در قلعة مرادبيك مالزم مدعى عليـه بـود بـه حبيـب اهللا داده و شـايد بـراى        امير

  )).دوست ساختن بادار خود گفته باشد كه آنرا وكيل صاحب به شما داده است

  .، دليل را از روى افواهات بازار مى آورند و نه دليل وبرهان)100(در مادة  – 25

ه از همه زياده تر جـرم وتهمـت آن مـى باشـد بايـد      احمد عليخان ك) 101(در مادة  – 26

احمد عليخان لودين از وقتيكه در دربار امير حبيب اهللا خان غالم بچـه بـود بـا    : اذعان كرد كه 

محمد ولى خان رئيس اشرافزاده گان كه بنام سرجماعه ياد مى شد مخالفت داشـت و بخـاطر   

ر حاليكـه تمـام مسـؤوليت كاميـابى     برى ذمه ساختن خود اين سخنان را جور كرده اسـت و د 

بدوش خود اوسـت و از همـين جهـت كارهـا و تهمتهـاى      ) گروپ قيام كنندگان قومى(دزدان 
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  .ساختگيش بمقامات بلند رسيده است

درست اسـت ايـن موضـوع مـدعى     : ((يك درستى مشاهده ميگردد ) 109(در مادة  – 27

انونى است كه به دزدان اعتماد و بـا  عليه سراسر مطابق مصالح كشور و پر نسيبهاى شرعى و ق

اگر امير امان اهللا خان در قرآن كريم امضاء ميكرد و بعداً آنـرا عملـى   .)) آنها مساعدت نشود

نميكرد همان بدنامى را كه امير عبدالرحمن بمقابل ميران ميمنه و يا نادر شـاه در مقابـل اميـر    

  .حبيب اهللا كلكانى نصيب شدند، كمايى ميكرد 

بايد متذكر شـد كـه البتـه دادن اسـلحه در چنـان موقـع بافراديكـه        ) 111(مادة  در – 28

كسـى چـه ميدانسـت كـه كسـانيكه      . مربوط به نواحى آشوب زده بودند خـالف مصـلحت بـود   

اسلحه را ميگرفتند با اغتشاشگران مى پيوستند و يا دولت، چونكه ما بدوران كمونستها از اين 

حكومت بخاطر دفع اشرار اسلحه ميگرفتند و خود با مجاهدين حكايات زياد بياد داريم كه از 

  .مى پيوستند 

در صورتيكه تمام سمت شمالى قيام نموده بود از كدام : در جواب حصة دوم بايد گفت كه 

راه و بكدام ذريعه كمك ارسال مى شد، حتى اطالع قلعه بندى احمد على خان هم تا آن وقـت  

  .ننده گان خطوط تيلفون را قطع كرده بودندبكابل نرسيده بود، زيرا قيام ك

در زير عنوان تقدير خدمات و معاونتهاى محمد ولى به نزد بچـة سـقاو  مـواد زيـاد      – 29

اين همان پيغام محمد ولى خـان اسـت كـه بمشـورة     ) : ((116(آورده شده است ولى در مادة 

نگه داشتن ما زير مراقبت  ديگر وزراء محبوس به وزير دربار حبيب اهللا خان گفته بود كه اگر

مقصود شما باشد ما را در ارگ مهذبانه تحت نظارت بگيريد و طبعاً جواب مطابق سـوال بـوده   

به همين عبارت نوشته شده است مقصد همان تذكر شفاهى او بحي شخص اول رژيـم سـابق   

  ))به وزير دربار سقوى بوده است نه چيز ديگر

را به ) 132(و مادة ) 130(، مادة )127(، مادة )125(، مادة )123(جواب هاى مادة  – 30

متن رجوع فرمائيد و مالحظه نمائيد كه محمد وليخان چقدر با متانت و معقوليت و منطق عـالى  

نوشته است، ولى هيئت محاكمه كه ميخواستند به هر وسيله يى كه ممكن باشد آن گفتار را رد 

در همـين مـادة هـاى جوابـات     . به تنهايى بكندمحمد ولى خان چه كارى را مى توانست . كنند 

محمد ولى خان بايد گفت كه ميرزا محمد هاشم خان وزير ماليه و سـردار حيـات اهللا خـان در    
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وقت جلوس نادر شاه وفـات يافتـه بودنـد، هـم چنـين سـردار حيـات اهللا خـان در ايـام اخيـر           

جـود نبودنـد كـه اظهـار نظـر      پادشاهى حبيب اهللا كلكانى اعدام شده بود، يعنى اين دو نفـر مو 

  .ميكردند

بسيارى اعتراضات و سواالت هيئت تحقيق طرز تلقى خود شان ميباشـد، در حاليكـه    – 31

  .در متن ميخوانيد همه جوابات محمد وليخان با اسناد و از روى حقيقت است 

كـه بعـداز قتـل پـردل خـان      ((بايد گفـت  ) 144(در جواب محمد ولى خان در مادة  – 32

  )) .ش چنين بايد ميگفتبرادر

امـا تـو بـد عهـدى كـردى و      ((نوشته شـده  ) 147(وزير مادة  74در پاورقى صفحه  – 33

آيا نميتوان از اين استنباط كرد كه اين جمله ساختگى مـى باشـد ايـن    )) سلطنت را بمن ندادى

  .جمله را از طرف خود ساخته اند و در هيچ جاى جريان محكمه اين سخن ذكر نشده است

و ) 155(، مـادة  )153(، مـادة  )150(، مـادة  )148(جوابات محمد وليخان در مـادة   – 34

همه قاطع و واضح مى باشند و شما ببينيد كه سواالت هوائى و تهمت آميـز هيئـت   ) 157(مادة 

  .و داليل معقول و واضح محمد وليخان را ناديده مى گيرند . چقدر ها خفت آور است

د ولى خان ميباشد، كامالً به صراحت  لهجه و وضاحت كامل كه جواب محم) 157(در مادة 

گفته شده است كه در آن مكر و فريب و ريا وجود ندارد و چنين نتيجه گرفتـه مـى شـود كـه     

محمد وليخان از اول تا به آخر باالى دار و دسته امير حبيب اهللا خان اعتماد نداشـته و حتـى از   

كه در ميان بود چنـين پيداسـت كـه حضـرت      گفت و شنود محمد ولى خان با حضرت صاحب

صاحب در اول با دسته قيام كنندگان اعتماد داشته و خيلى  دلچسپ است كه حضرت صـاحب  

بـه محمـد ولـى    (كه من ندانستم كه قران اينها قران سياسى بود حال من بـه شـما   : ((ميفرمايد 

ال به جزء صبر چاره نيست هيچ مدد كرده نميتوانم زيرا باالى من هم بدبين شده اند، ح) خان

  ) .80ص )) (و هر زمان كه مرا ياد ميكنيد يك لعنت بمن بفرستيد فقط

بخوانيـد واضـحاً درك   ) 159(خوانندة گرامى اگر جواب محمد وليخـان را در مـادة    – 35

خواهيد كرد كه او در گفتار خود حق ميگفته و واقعاً يك پادشاه بـا يكنفـر عـادى چطـور مـى      

باشد كه با هم قران كنند و بايد بسـويه چـون احمـد عليخـان بـا او در آن وقـت       تواند مساوى 

برابرى ميكرد كه محمد وليخان به آن اشاره كرده است و از جانب ديگر گفتة محمد وليخـان  
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اگر اين تفنگها از حضور اعليحضرت باو داده نمى شد هيچ وقت اينقدر قوه پيدا نميكرد كـه  ((

يار عالى و بجاست و همين طور هم شد و آنها با آن اسـلحه بـر كابـل    بس.)) بكابل حمله ميكرد

  .حمله نموده و كامياب شدند 

حقـايق را توضـيح   ) 163(و در مـادة  ) 161(جواب هاى محمـد ولـى خـان در مـاده      – 36

  .مينمايد 

ميـر غـالم را بخوانيـد    ) )) شـعبة ملكـى  (صـورت دعـوى مـدعى العمـوم     ((در عنوان  – 37

ميان انسانها ما چقدر شخصيتها را مى يابيم كه بخاطر چوكى، ترس و يا تعصـب   ميدانيد كه در

از حقيقت ميگريزند، قانون اساسى در زمان امير امان اهللا خان بوجود آمده و مرعى االجرا بود 

و محمد وليخان نيز مجرمين را از روى قانون و تعيين هيئت زير تحقيـق قـرار ميـدارد و شـما     

ه اين مير غالم با اين منطق خود چطور مى تواند شخص عـادلى باشـد كـه    خود قضاوت كنيد ك

چون خود اعليحضرت امان اهللا خان مسووليت را خالف مادة مذكور بدوش گرفتـه  : ((ميگويد 

و همين مدعى عليه كفاله و وكالة او را قبول كرده بود عيناً همان مسئووليت بهمين مدعى عليه 

، ببينيـد و قضـاوت كنيـد منطـق مـدعى      )85ص )) (آن بـدر شـود  عودت كرده قانوناً از عهدة 

مشاهده بفرمائيـد كـه بـا چـه منطـق و      ) 168(و باز جواب محمد وليخان را در مادة . العموم را

  .دليل قوى آنرا رد مى كند

در اينجا خوانده عزيز را بيك استدالل نا معقول و غير منطقى مدعى العموم دعـوت   – 38

اعليحضرت امان اهللا خان ميخواست كـه عهـد را در   : ((آورده است ) 169(ميكنم كه در مادة 

قرآن دستخط كند كه سارقان بحكومت تسليم شوند و امنيت قايم گردد و همين مدعى عليـه  

از يكطرف اعليحضرت امان اهللا خان را نگذاشت كه با دزد عهد كردن پادشاه درسـت نيسـت   

عهد كند درست است از ديگر طـرف بسـارقان پيغـام    كنيد كه در همانجا كه احمد عليخان  ...

  ).87ص )) (....كرد كه قرآن را اعليحضرت امان اهللا خان دستخط نكرده شما را بازى ميدهد 

. خيلى دلچسپ است كه اين مدعى العموم با اين استدالل خود مردم را به اعدام ميفرسـتد 

مـان اهللا خـان جـرم بـزرگ بـوده و او      اولتر از همه بايد اين سوال را كرد كه اگـر خيانـت بـه ا   

پادشاه مهم و محترمى بوده و زير دستان بايد به او معاونـت و همكـارى ميكردنـد، پـس چـرا      

نادر شاه كه يكى از مامورين امير امان اهللا خان بود او را بپادشاهى دعـوت نكـرد و بـر خـالف     
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ه غازى نزد نادر شاه حق ميداشت و باز اگر امير امان اهللا خان پادشا. خود را پادشاه اعالن كرد

چرا تلگرامهاى مكرر او را در قسمت بيگناهى محمـد وليخـان ناديـده گرفـت، اميـر امـان اهللا       

پادشاه برحق افغانستان و محصل استقالل افغانستان از دست انگلـيس فريـاد بـر ميـدارد كـه      

د او خـائن اسـت و   محمد وليخان به او خيانت نكرده است ولى نادر شاه و گماشتگانش ميگوين

  .به امير امان اهللا خيانت كرده است و بايد اعدام شود 

در تمام شهر كابل غلغله افتاده بود كه نادر شاه دشمنان انگليس را يكسره اعدام و معدوم 

كرد براستى هم نادرشاه براى اينكه بر امر كشتن دشمنان انگليس رنگ قانونى بخشد دسـت  

لى و قالبى يازيد و براى هميش بدنام تاريخ و منقـور نسـلهاى    به چنين محاكمات تصنعى و جع

مير غالم محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در اين بـاره بگونـه   . آينده گرديد

  .شايسته داد سخن داده است 

. دعـوت مينمـائيم  ) 179(در مادة ) 91(خواننده را بجوابيه محمد وليخان در صفحه  – 39

در آن وقـت حبيـب اهللا خطـر    : ((ال مدعى العموم شادروان رشتيا مى آورد كـه  در قسمت سو

و محمد وليخـان در  )). واقعى تلقى نمى شد و مثل او در افغانستان اشخاص زياد وجود داشتند

در صورتيكه هيچ يك سند عقلـى و نقلـى   : ((.... ميفرمايد ) 179(در مادة ) 178(جوابية مادة 

ه و بندى مينمايند خداوند رحم فرمود كه من آنهـا را خواسـته چهـل    در بين نيست مرا محاكم

پنجاه ميل تفنگ ندادم و پول ندادم و يا بكدام خدمتى در سمت شمالى مقرر نكرده بودم اگـر  

ازين كارها يكى را مينمودم البته حال جاى هـيچ ترديـد نبـود و ديگـر در بـاب پادشـاهى كـه        

ا بمن ميدادند، عجب داليلـى عقلـى اسـت زيـرا دزد هـا      نوشته كرده ايد كه دزدها پادشاهى ر

خود را ميكشتند و برباد ميكردند و پادشاهى را بمن ميدادند، عجب تر اينكـه پـيش از اينكـه    

داخل كابل شوند در كوهدامن اعالن امارت كرد و خطبه بنام خـود خوانـد و مـردم بـاو بيعـت      

مه دستار سلطنت را بر او گذاشـتند و او  كردند خان و خوانين و علماء كوهستان و كوهدامن ه

را لقب امارت دادند بعد ازين همه هنگامه وقتيكه بكابل آمد پادشاهى را بمن مى داد، البته مال 

دفاعية محمد وليخـان  ) 92(، و بدوام اين جوابيه در صفحة )91صفحه .)) (نصر الدين شده بود

داشته است و داليل او معقوليت و حقيقت خوانده شود كه بكدام درجه حقايق و منطق را ارائه 

  .اما مرغ هيئت محاكمه نادر فقط يك لنگ داشت كه بايد او را ميكشتند . دارد 
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، از گفتار سيد عبداهللا نام مدعى العموم سوال بى اساس و بى مفهـوم  )180(در مادة  – 40

) 181(ادة و بى سندى را پيش ميكند كه دليل پوچ و اظهار يـك شـخص ثالـ اسـت، و در مـ     

دلچسـپ تـر اينكـه    . داليل محمد ولى خان را بخوانيد كه بكدام درجه با منطق رد كرده اسـت 

هيئت تحقيق از بسكه عناد دارند نميتوانند دشمنى خود را پنهـان بدارنـد و از نـادانى خـود را     

در ) 181(در پاورقى مادة : بدنام مى سازند و صرف ميخواهند در نزد نادر نام نيك شوند مثالً 

چون شهادت عمله و فعله و منسوبين محمد ولى بـراى او  : ((سوال كننده ميگويد ) 94(صفحة 

اليحة اسـتنطاق  ) 9(اهميت نداشت ديوان عالى از آنها استفسارى نكرد و آنها هم نظر به مادة 

حـاال ببينيـد سرنوشـت    )) با اينكه در اظهار راى خـود آزاد بودنـد، در مجلـس چيـزى نگفتنـد     

ض كنندگان را قبالً تـذكر داديـم و ايـن خـود گريـز از حقيقـت ميباشـد چنانچـه رشـتيا          اعترا

در آن وقت كه محمد ولى خان محبوس و مظنون بود هيچكس بطرفدارى او و ضد : ((ميگويد 

  )) .نظر حكومت چيزى نميگفت

محمد وليخان متوجـه شـويد كـه اصـل موضـوع      ) 94(صفحة ) 185(در جوابية مادة  – 41

  .ست و فرمان هم روى همين پيام صادر شده بودهمين ا

محمد وليخان بايد متذكر شـد كـه وى نظربنـد بـود و كسـى      ) 186(در جواب مادة  – 42

كـه بسـيار واضـح و    ) 187(جرئت رفت و آمد را نداشت و بخوانيـد بغـور جوابيـه را در مـادة     

  .روشن با منطق رد شده است 

توجه فرمائيد كه چرا موضوع را از حضرت ) 189(و جواب در مادة ) 188(در ماده  – 43

صاحب نپرسيدند و معلومات بدسـت نياوردنـد، واضـح اسـت كـه حضـرت صـاحب حقـايق را         

  .ميگفت و موضوع بنفع محمد وليخان تمام مى شد كه هيئت از آن در حذر بودند 

از ســيد قاســم رشــتيا ) 191(و جوابيــة محمــد ولــى خــان در مــادة ) 190(در مــادة  – 44

از ايـن اشـخاص معلوماتيكـه بـدرد محمـد ولـى       ((رسيده شد، آنان گفتند كـه سـوال هيئـت    پ

يك موضوع ساختگى و دروغ محض است از كدام اشخاص و اسناد آن )) ميخورد بدست نيامد

تمام اين ها مربوط به ميانجى گرى خسربره حبيـب اهللا  ((كه : و باز رشتيا ميگويد . كدام است 

  )) .صوف بوده استبود كه مالزم وكيل مو

وقتيكه خواننده سواالت، سوال كنندگان يا هيئت را ميخواند، انسان را در حيرت مى آورد 
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كه با همه منطق ضعيف و دانـش كـم در قسـمت حقـوق چطـور ديـده درابـى كـرده و كتمـان          

  .حقيقت ميكنند 

موضـوع   خواننده به تعجب مى افتد، كه ميگويند كه مدعى عليه چرا) 198(در مادة  – 45

را به حكومت كوهدامن خبر نداد، در حاليكه شخص محمد وليخان موقـف پادشـاه مملكـت را    

داشت و باز موضوع تفنگ كه در خانه اش وجود داشت آنقدر اهميت نداشت كه در آن توجه 

بـاز تفنـگ دوربـين دار را كـه اعلـى تـرين       ((و عجب تر اينكه هيئـت ميگويـد   . خاص مينمود 

  )).خود دور كرده در قلعة مرادبيك ميگذاشت تفنگهاست چطور از

شما اين منطق پوچ را ببينيد كه اصالً اين به جواب ضرورت ندارد و محمد ولى خان بحي 

وكيل سلطنت افغانستان آن تفنگ را بكجا با خود بگرداند و ازيـن دانسـته مـى شـود وقتيكـه      

يگردد، ايـن در حقيقـت   دشمنى بحد آخر برسد عقل انسان گم و چشم اوكور و گوشش كر م

فاش ساختن عيب هيئت مى باشد و نه محمد وليخان، شما جواب محمد وليخـان را بخوانيـد و   

  .خواهيد دانست كه چه جواب هاى منطقى نبوده كه نداده است 

محمد وليخان اشاره ميكنيد كه بايد هيئـت از آنهـا   ) 103(به صفحة ) 199(در مادة  – 46

بدور ميروند و نميخواهند حقايق بطرفدارى محمد وليخـان تعلـق    بپرسد ولى هيئت از حقيقت

نفرى دزدان : ((يابد سيد قاسم رشتيا برايم از قول اشخاص امير حبيب اهللا خان چنين نوشتند 

به هر خانه كه داخل مى شدند ما لهاى آنرا غصب و با خود مى بردند امر و احكام در بين نبود 

ت گرفت هيئت براى بردن كاكايم و پـدرم آمـده بودنـد در    در منزل خود ما عين واقعه صور

همه اتاقها داخل شده ما لهاى را كه خوش شان مى آمد با خود مى بردند و ما حيران و نـاتوان  

تماشا ميكرديم كاكايم مير هاشم خان وزير ماليـه و پـدرم سـيد حبيـب خـان مسـتوفى كابـل        

قاسم رشـتيا ميگويـد كـه بهتـرين جوابهـا را      دربارة همين جوابية محمد وليخان سيد )). بودند

  .محمد وليخان ارائه داشته مگر افسوس كه هيئت چيز ديگرى ميخواستند 

  ) .105(بصفحة )) قرينه سيزدهم به اثبات دعواى سوم((در عنوان  – 47

درين ماده از زبان چند نفر مردم شمالى كه گماشتگان خود نادر شاه ميباشـند چنـين مـى    

همين مدعى عليه از روى يقين با حبيب اهللا و سيد حسين واسطه و رابطه داشـت   كه: ((آورند 

و پر ظاهر است كه مدعى عليه هذا بĤنها معاون و خواهش سلطنت را داشت اگر بـاز خواسـت   
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از ايـن بخـوبى   ) . 105ص )) (نشود فردا ديگرى چنين اقدام ناجايز كرده ملت برباد مى شود

ى خود نادر غدار است كه از پـيش ايـن آرزو را داشـت و منتظـر     دانسته مى شود كه اين ادعا

فرصت بود و مسودة اين عريضه را اهل غرض يا صاحبان مرض تحرير كرده اند كه بر ايشان 

همه )) ...اگر باز خواست نشود و ((مهلت تحقيق بيشتر داده شود، زيرا در عريضه نوشته شده 

محبوبيت زياد بر خوردار بود و چگونه مردم به اين ميدانند و مى فهمند كه محمد ولى خان از 

در پاورقى همين صفحه در مادة دوم اگـر توجـه شـود    . زودى ضد او چيزهاى بدى را ميگويند

اظهار برادر كه زير تاثير و فشار حكومت باشد آن هم ((برادر را شاهد برادر ديگر مى سازند 

و بـاز  )) ضح چه اعتبار مى تواند پيدا كنداز قول برادرش و باز هم بيك مضمون گنگ و غير وا

گفتـار ايـن اشـخاص بـه     ((در همين ماده بسى چيزهاى ميباشد كه همه قابل ترديد مى باشـند  

توصية حكومت و براى بدنام ساختن يك شخص صادق رژيم مـا قبـل، در حاليكـه خـود شـان      

ى و عقلى داشته همه مورد غضب و تحت فشار حكومت قرار داشتند، چه اهميت و ارزش قانون

  )) . مى تواند

  .و اگر عرايض مردم ساختگى نمى بود پس يكسال بعد چگونه بار دوم بغاوت نمودند 

بـا وجوديكـه   ((جوابية محمد ولى خان ديده مـى شـود كـه ميگويـد     ) 202(در مادة  – 48

يك جواب قاطع و منطقى مى باشد و مدعى عليه ميگويد كـه آنهـا   )) سلطنت بدست خودم بود

ا به نزد من حاضر داريد ولى از آوردن آنها هيئت بخاطر اينكـه مبـادا كسـى اسـرار شـان را      ر

  .فاش نسازد عاجز مى شوند و اين باز هم بدروغ هاى شاخدار هيئت تحقيق افزوده مى شود 

جوابهاى مسكت و مرافعة آخرين مدعى العموم از همة جوابـات محمـد   ((در عنوان  – 49

، از گفتـار صـداقتمندانة   ... و ) 206(، )205(، )204(در ماده هاى ) 107(صفحه ) )) ولى خان

محمد وليخان سخنهاى ناروا و بيجا را هيئت تحقيق و خاصتاً مدعى العموم متعصـب بلنـد مـى    

مثالً  محمد وليخان با شرافت و صداقت اين . سازد كه هيچ يك از گفتارش نميتواند دليل باشد

تمامى امـورات سـلطنتى بـا اعليحضـرت امـان اهللا خـان مسـؤول         كه از: ((حقيقت را مى گويد 

ايـن ازادى انتهـاى صـداقت و اسـالميت و     : ((و طوريكه سيد قاسـم رشـتيا ميفرمايـد    )) هستم

شرافت بود اما مسؤول امور بودن را تا درجه ايكه مسؤوليت وجدانى و انسانى اشاره ميكند كه 

از عمليكه مرتكب شده باشيم هرگز قلمـداد شـده    اما. همة ما از اعمال خود مسؤول مى باشيم
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در هفـت مـاه دورة   ((ميگويد ) 206(، مدعى العموم از زبان محمد وليخان در مادة ))نميتوانيم

شما خود بانديشيد كه اين در حقيقـت از  )) وكالت او از هيچ طرف دزدى و داره و بدامنى نبود

برخالف اين امر ثبوت لياقـت، صـداقت و    .كاردانى و كفايت محمد ولى خان نمايندگى ميكند 

  .حسن اجراآت او ميباشد

صـرف امنيـت در   : ((هيئت تحقيق بـاز ژاژ خـايى ميكنـد و ميگويـد     ) 207(در مادة  – 50

، اين را آيا مـى توانـد كسـى بپـذيرد،     ))دورة وكالت او بود و بس كه ظاهر دليل رفاقت اوست

عجب منطـق معكـوس يعنـى تـا     : ((ميگويد عجب كلمات پوچ و بى منطق است چنانچه رشتيا 

وقتيكه من وكيل هستم آرام باشـيد و بعـد از مراجعـت شـاه و خـتم وكالـت مـن بـه فعاليـت          

منطق هيئت محاكمه را با دليـل ديگـر بايـد رد كـرد كـه آنهـا در افغانسـتان تنهـا         .)) بپردازيد

دزد وجود نداشت و او ميگويند كه امير حبيب اهللا كلكانى دزدى ميكرد و در هيچ جايى ديگر 

و در مـواد گذشـته ذكـر گرديـد كـه      . هم بخاطر محمد ولى خان از دزدى دست كشيده است

سيد قاسم رشتيا انتقاد بجا كـرده و ايـن   . بقرار نظر رشتيا چندين گروپ دزدها وجود داشتند

 دليل هيئت در نهايت ضعيف و بى معنى مى باشد، زيرا در صفحات زيـاد مكـرراً از محبوبيـت   

امير حبيب اهللا كلكانى و حركات مردم بر عليه امير امان اهللا خـان تـذكر بعمـل آمـده و زيـاد      

ترين حركت زمانى در مقابل حكومت رخ ميدهد كه اعليحضرت امان اهللا خان در بازگشت يـا  

تأثير پذيرى از افكار اصالح طلبانه و ريفورم غرب دست به اصالحات و ريفورم در كشور مـى  

ع داخلى در تبائى با ياران خارجى شان عليه او مى شوند و طوريكه گفتـه شـد حتـى    يازد ارتجا

اعضاى خانوادة سلطنت در خفا با امير حبيب اهللا ارتباط داشـتند و چـه جـائى كـه يـك تعـداد       

  .اعضاى هيئت تحقيق با وى كار كرده بودند 

ايـن جملـه را    ، هيئت تحقيق ايراد ميگيـرد كـه چـرا محمـد وليخـان     )208(در مادة  – 51

، ايـن عمـل از انتهـاى    ))خطاهاى اعليحضرت امان اهللا خان را هم جواب ميگـويم : ((بگويد كه 

وفادارى محمد ولى خان به امان اهللا خان نمايندگى ميكند و طبعـاً نـادر غـدار هرگـز نميتوانـد      

از دشـمنان  دوست واقعى امير امان اهللا خان را در كابل زنده ببيند و چه جائيكه محمد وليخان 

سرسخت و ديرين انگليس هم بود و استعمار جهانى آنها را بـد ميديـد و هرگـز بـا انگليسـها      

  .آشتى پذيرى نداشت
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مـن او را از  : ((در مادة فوق از زبان محمد وليخان باز نتيجه گيرى ميكنند و ميگوينـد كـه   

بـار، بـار    ، گرچـه ))دستخط كردن منع كردم كه عهد كردن يك پادشاه بـا دزد خـوب نيسـت   

نوشته شد كه امير حبيب اهللا كلكانى يك عيار بود ولى درينجا زمانيكه دزد گفته مـى شـود در   

حقيقت از زبان هيئت تحقيق و دشمنان اوسـت و نيـز ايـن كلمـات از زمـان قبـل از پادشـاهى        

  .اوبوده است كه طبعاً حكومت اين نامها را بزبان مردم ميداد

مير حبيـب اهللا كلكـانى بنـام يـك دزد معرفـى شـده بـود        اگر فرض كنيم كه در آن وقت ا

آيا كدام كس شرعاً و عرفاً گفته مى تواند كه قرآن كـردن بـا دزدان درسـت و    ((بگفته رشتيا 

در سطور پيشتر ياد آور شديم كه چطور مـى توانـد كـه يـك پادشـاه بـا يـك        )) مشروع است

وجـه آنـرا ايجـاب نمـى كنـد و      شخص عادى در قرآن مبارك قسم بخورد مقام پادشاه به هيچ

محمد ولى خان اين كار را در نهايت هوشيارى و معقوليت انجام داده و از آنست كه امير امان 

اهللا خان از بسكه با محمد وليخان و صداقت و كاردانى هاى او واقف بود و تا حدى به او محبت 

ى جان داد و در همه جـا  داشت كه يكى از دختران خود را بفرزند محمد وليخان بنام محمد عل

  .انست و نامش را بخوبى ياد مينمودو همه وقت شاه صاحب را مشاور انيس و دوست خود ميد

تكراراً چنـين جـواب ميـدهيم    ) 209(تبصره نموديم و در مادة ) 208(در باب مادة  – 52

  .))باحضور وزير داخله اش بودخود شاه ان صرف مشوره داده باقى تصميم ازمحمد وليخ((كه 

در مورد جواب هيئت بايد گفت كه اين جواب محض سفسطه وفاقـد  ) 211(درمادة  – 53

  .معنى است

از لحا وفـادارى و صـداقت بـه اولـواالمر     ((بايد گفت كه ) 212(در جواب و توضيح مادة 

چرا محمد وليخان صادقانه اين را نگويد كه مسؤوليت او را در غياب دارد، و حتـى در حضـور   

  .))مان اهللا مشوره را به نفع شاه داد و شاه آنرا پسنديدخود شاه ا

قيام كننـدگان در اول بـه اسـلحه چشـم دوختـه      : چنين است ) 213(جواب به مادة  – 54

بودند و رئيس تنظيمه را فريب ميدادند چنانچه همانطور هم شد كه خود احمد عليخان تفصيل 

  .سالح قطعات ژاندارم و عسكر شدندآنرا داده است كه بمجرد گرفتن اسلحه در صدد خلع 

هيئت چنان بى منطق سخن ميگويد، كه بصورت آنى انسان پـى مـى   ) 214(در مادة  – 55

  .برد كه بجز از منطق پوچ و بى اساس چيزى در آن نيست 

اگر در قسمت داشتن قوم مى بود محمد وليخان بيشتر از نادر غدار صاحب قوم مى باشـد  
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ات اقوام محمد وليخان بودند و از جانبى ديگر به صـدها هـزار نفـر در    از ساحة پامير تا به هر

مركز و اطراف آن بنام لياقت و كاردانى او افتخـار ميكردنـد و او را دوسـت داشـتند، جهالـت      

اگر )) از حي لياقت و قابليت و اهليت نداد: ((هيئت تحقيق از اين فهميده ميشود كه ميگويد 

پس چه كسى ميداشت محمد وليخان قسميكه خـودش اظهـار    محمد وليخان اهليت نميداشت

كرده او دو نقش را در يك وقت هيچگاه بازى نكرده است و مثل نادر شاه نبوده است يكروز 

فداى مرحمت و عنايت ظهور مبارك اعليحضرت غازى ميشود و خود را فدوى جانثـار محمـد   

عليـه وى دزدانـه برخاسـته خـويش را     نادر براى اعليحضرت امان اهللا ميخواند و روز ديگر بر 

بيشرمانه بگونه غير مشروع پادشاه افغانستان ميخواند و با زدو بند با اسـتعمار جهـانى زمينـه    

استبداد، اسباب تباهى و بربادى و ويرانى مردم و كشور را فراهم ساخته خـاص بـراى رضـاى    

ز قربـانعلى گـاديران   خاطر دشمنان مردم و كشور مى كوشد و افغانسـتان را مـورد تاخـت تـا    

و اهللا نواز ترجمان ملتانى و ديگر جاسوسان هندى قـرار ميدهـد از لياقـت و    ) شاه جى(پنجابى 

مورخه  520كاردانى و صداقت محمد وليخان اعليحضرت امان اهللا خان در ضمن فرمانى نمبر 

  :ش چنين تقدير ميدارد  1307عقرب  8

  !محمد وليخان وزير حربيه 

اسات صميمانه وطن پرورانه و خدمات برجسته صداقت كارانه كه بـه هـر   حضور ما از احس

ماموريت خويش بدرجه اتم ابراز داشته ايد فـوق العـاده رضـايت دارم از همـه مهمتـر ايفـاى       

وظيفه وكالت ماست كه قدم به قدم ما رفتار نموده امور مملكت همچنان كـه مـا آرزو داشـتيم    

همينطور در فرمان ديگر كـه اعليحضـرت امـان اهللا خـان از     ) ...)بهر موقع اداره و اجرا داشتيد

  !غزنى عنوانى محمد وليخان ميفرستد از حسن اجراآت وى درينگونه قدردانى مى كند 

كاروايى و اجـراآت  ! جناب اعلى محمد وليخان وزير حربيه وكيل موقتى حضورم 1.1.ج.ع

وى قندهار و چه در اين چند روز شما كه بطور وكالت مؤقت حضورم حين سفر اوليه و سفر ثان

مصروفيت من بكارهاى تفتيش غزنى نموده ايد، آرزوى مالحظـه يـك فهرسـتى كـه اجـراآت      

وكالت ايام توقف اول قندهارم را به حضور ارائـه داديـد و ديگـر معلومـاتى كـه از كـاردانى و       

هش و حسـب  جريانات شما دارم به حضورم خيلى موقع يافته و همه احكامات شما موافق خـوا 

المفكوره من صادر گرديده گويا بين ما و شما يك تيلفون بـى سـيم بـوده در هـر امـر بـا مـن        

مشاوره نموده اعطاى حكم كرده ايد لذا بوسيله اين فرمـان حسـن اداره و متانـت فكـر و راى     

صائب و اجراآت موافق اصول تانرا تقدير و از جانب شما اظهار امتنان نمـوده از خداونـد توانـا    
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٤١

زمانى كـه اعليحضـرت امـان اهللا خـان از كـاردانى و      ...)). براى شما سعادت دارين خواستگارم

لياقت و اهليت محمد وليخان اينگونه تحسين و تقدير بدارد نـادر شـاه بايـد از حسـد و كينـه      

محمد وليخان چطور استقالل افغانستان را در سرتاسر دنيا پخـش و اعـالم مـى كنـد و     . بتركد

ادهاى سياسى را با ابر قدرت هاى وقت امضاء مينمايد و اگر او كفايـت و اهليـت   چطور قرار د

ــاه در غيــاب اميــر امــان اهللا خــان آرام     نميداشــت چطــور مملكــت را بخــودى خــود هفــت م

نگهميداشت و وزارت هاى حربيه و خارجه را چطور پيش ميبرد و چرا او را سفير سـيار مقـرر   

ضعيف و پوچ خود ميخواست كه آفتاب را به دو انگشـت   ميكردند، هيئت مذكور با اين منطق

در بارة كاردانى ها و لياقت او بهتر آنست كه بكتب ريفرنس اين كتاب مراجعه . پنهان دارند 

گردد و نوشتة مؤرخان داخلى و خارجى خوانده شود گذشته از آن امير امان اهللا خان در نامـة  

در آنوقت محمد ولى خان را سفير فوق العـاده و   هاى خود عنوانى روساى دول اروپا و امريكا

: نماينده تمام اختيار خود شمرده درباب اصل و نسـب و مليـت وى چنـين يـاد آور مـى شـود       

سفير فوق العاده مرخصه دولت مستقله ام عاليقدر جنرال محمد وليخان اسـت كـه از اصـيل    ((

ان حضـور پـدر شـهيد مرحـومم     زاده گان و اشراف خاندانهاى بدخشان افغانستان و از مصاحب

اعليحضرت سراج الملة والدين بوده و در حضور اين دوستدار شما از همه جهت طـرف وثـوق   

اينسـت اصـليت و تبـار و خاسـتگاه محمـد وليخـان؛ محمـد        .)) اعتماد تام را حايز و دارا اسـت 

ى برد و نادرشاه خان حقايق درباره محمد وليخان را نمي پذيرد روى آن از جعل حقايق ح م

مهمتر از همه اقوام با هم برادر افغانستان را با اين اعمالش به فرمان اربابـان خـارجيش رو يـا    

روى هم قرار ميدهد تخم نفاق و بيگانه گى را در د لهاى ايشان نسبت به همديگر مى كـارد و  

از  براى بقاى ننگين خويش چند صباحى دست و پا ميكند و چنان هم شده و تا امروز ملـت مـا  

  رهايى كامل نيافته اند  ) آل يحيى(قيد اين آل ديره دون 

از خوف كى در حاليكه خودش : ((در قسمت اخيرى مادة مذكور سيد قاسم رشتيا ميگويد 

ولى او نميكرد و صـادق و پـاك   )) كل اختيار بود و بدون كدام واقعه مى توانست بمقصد برسد

  .بود 

رفهاى منطقـى و مـدلل محمـد وليخـان را هيئـت      متوجه شويد كه ح) 215(در مادة  – 56

ترديد ميكند و هيئت كه ديوانه وار مصروف مسؤول ساختن محمد وليخان مى باشند ميگويند 

دستار زدن حبيب اهللا باصرار مالها بود كه ميگفتند اگـر اميـر نباشـد خـروج مـا درسـت       ((كه 

و دور از عقـل و منطـق  را   ايـن حرفهـاى ميـان خـالى     )) نميشود از الچارى دعوى امارت كرده
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٣٤   شاه محمد وليخان دروازى 

چطور مى توان پذيرفت، لطفاً در بارة جواب اين سفسطه گوييها به كتاب شاه آغـا مجـددى و   

استاد خليلى بنام عيارى از خراسان مراجعه كنيد مى توانيد دريابيد كـه هيئـت از راه حقيقـت    

  .چقدرها تخطى كرده است 

  .ى خودرا با اين جمالت نقض ميكندالهيئت خودش گفته و ادعاى با) 215(در همين مادة 

هم چنان اين هيئت صاحبان اغراض و امراض ميباشند آنان متعصـبانه بـه سـخنان افتـراق     

است در )) بى سواد، بى تجربه و بيقوم((آميز پرداخته مى گويند كه حبيب اهللا كلكانى شخص 

آريايى نژاد و نيـز از   حاليكه امير حبيب اهللا كلكانى از قوم نجيب تاجيك است و مردم تاجيك

اقوام قديم افغانستان و باشندگان بومى و اصلى آن مى باشند در افغانستان فعليه بيش از نـود  

سخن ميگويند و از نگاه احصانيه اين قوم نجيب و شـريف  ) درى(در صد مردم بزبان تاجيكى 

يم كه سادات و ما در گذشته در صفحات اين كتاب خواند. يك اكثريت قابل مالحظه مى باشد

كرام ، حضرات گرامى، تركان، حتى بعضى از وابستگان بـه قـوم نجيـب پشـتون هـم بـه اميـر        

پس چه قسم مى تواند كه امير حبيب اهللا كلكانى بى قـوم  . حبيب اهللا كلكانى خوشبينى داشتند

ى باشد بدبختانه همين تهمت را براى محمد وليخان هم گفته اند كه نظر شان كامالً مردود و بـ 

زيــرا وى از اصــيل زادگــان و اشــراف خانــدانهاى بدخشــان افغانســتان و از . معنــى مــى باشــد

مصاحبان خاص حضور امير حبيب اهللا خان و اعليحضرت امان اهللا خان و طـرف اعتمـاد عـام و    

تام ايشان بوده است در حاليكه نادرشاه از سرداران طرفدار انگليس بوده است  واقعات بعـد  

ر حبيب اهللا كلكانى را در سمت شمالى از جانب پادشاه وقت همه ميداننـد و تـا   از مغلوبيت امي

هنوز هم مسايل و موضوعات ترجيح دادن يك قوم بـر قـوم ديگـر بخاطرهـا وجـود دارد و از      

نوشته هاى اين هيئت با صالحيت همه خواهند دانست كه اين گـروه چـه قسـم مـردم بـوده و      

از اينها مسئله افتراق قـومى در آنوقـت بطـور عمـدى و      گذشته. عقايد شان چگونه بوده است

قصدى از جانب نادر شاه و عمال او كه عامل استبداد و نماينده خاص اسـتعمار بـود دامـن زده    

  .مى شد 

در بند اول هيئت از زبان محمد وليخـان دليـل رد را مـى آورد و در    ) 216(در مادة  – 57

ه بخشـيدم تحـت محاكمـه ميباشـم و اگـر مـى       حال نـ ((حقيقت راست و صحيح گفته است كه 

از اين حركت هيئت دانسته مى شود كه آنان ميخواهند او را بكشند و )) بخشيدم چه مى شد؟

از فرط احتياط كه با وجود وكالت سلطنت حق بخشش ((هدف ديگر ندارند و محمد ولى خان 

نها هنوز نـام و نشـان و   مجرمين مخصوص پادشاه است اين اقدام را نمود و اين وقتى بود كه آ
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٤٣

قوتى نداشتند و فيصله نهايى را به بازگشت شاه محول كرد، اما آنوقت آنها كـوه گريـز شـده    

  )) .بودند

را آورده كه چقدر كلمـه خنـده آور را بـر    )) رسوا شد((، هيئت كلمة )217(درمادة  – 58

است و باز هم بايـد گفتـه   آن افزوده اوالً دردستگاه قضائيه اين كلمه خيلى ناجايز و ناشايسته 

درمجلس محاكمه چند بار مدعى عليه گفت كه اگر بچة سقاء از شما اظهـار خوشـى   : شود كه 

ميكرد و يا از دادن تفنگ حرف ميزد آيا شما مدعى و ديگر شـهود جرئـت آنـرا داشـتيد كـه      

كب نمى حرف او را ترديد و خود را طرف قرار ميداديد، هيچ انسان چنين عمل جاهالنه را مرت

شود اما اين قسمت رويداد با بسا قسمتهاى مهم و حسـاس ديگـر حـذف و صـرف نظـر شـده       

  .از جمله اعتراضات چندين نفر از حاضران مجلس كه با اخراج آنها منجر گرديد. است

، ديده مى شود كه تالش هاى مذبوحانه را هيئـت بخـرچ ميدهـد تـا     )220(در مادة  – 59

چون محمد وليخان از همـة مـامورين و   : ((تيا چنين اشاره ميكند درين باره رش. چيزى دريابد

شخصيت هاى حبس شده مقام باالتر داشت پيغام از طرف او به حبيب اهللا رسيد و چون گفتـه  

فرمان بنـام  . بود كه تا زمان پيدا كردن اطمينان ما را در ارگ بصورت مهذبانه نگهدارى نمائيد

كـه مـا را در   (محبوسى شان هم بموجب همان تـذكر او  شخص فرستندة پيغام صادر و در آن 

و بـاز هـم   )) بخواهش خودش تـذكر داده شـده اسـت موضـوع روشـن اسـت      ) ارگ نگهداريد

استعمال الفا در فرامين و غيـره بصـوابديد نويسـندة فرمـان ميباشـد و شـايد منشـى همـين         

  .فه روى نكرده باشد عبارت را نوشته باشد تا سيد حسين كه شخص ظالم بود در حق آنها اضا

در همين ماده بايد در قسمت سرگوشى گفت كه موضوع بى معنى اسـت زيـرا سرگوشـى    

امير حبيب اهللا خان و شيرجان را چطور شخص ثال شنيده و چگونه به صحت شنيدگى خـود  

  و الفا آن اطمينان كرده مى تواند ؟

و تجاوز بمـال و خانـه او   ((موضوع ربودن و چورو چپاول مردم در آغاز تسلط وجود داشته 

در اول وقت دستگيريش توسط سيد حسين صورت گرفته بود، بعد بـا او و بسـيارى از وزراى   

دورة امانيه رفتار مناسب و احترام كارانه مى نمودند كه با سردار شير احمد خان رئيس شورى 

  )) .و فيض محمد خان زكريا و غيره به همين صورت رفتار بعمل آمد

هيئـت ميخواهـد كـه گناهـان حبيـب اهللا كلكـانى را از مـدعى عليـه         ) 221(مادة در  – 60

  .بكشاند 

محمد ولى خان در اخير پادشـاهى اميـر   : در بارة پول بخشش است ) 222(در مادة  – 61

امان اهللا خان بيمار بود و در وقت غلبة امير حبيب اهللا كلكانى نيز بيماريش دوام داشت و حتى 
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طوريكه درين كتاب ميخوانيـد از درد پـا رنـج مـى بـرد، بنـاء بـه وسـاطت         در وقت اعدام هم 

شيرجان وزير دربار يكمقدار پول بغرض تداوى برايش داده شده است و اصالً معنى بخشـش  

را نميرساند و امير حبيب اهللا اين پول تداوى را به اثر خدمات محمد ولى خان در گذشـته امـر   

  . نموده است 

ع تفنگ يادگارى پيش از اين سطور ذكر شده و محمـد وليخـان آنـرا    در بارة موضو – 62

  ).225ماده . (تيمناً بديوار آويزان كرده بود

تناقض گويى مدعى العمـوم  : ((رشتيا تعجب كرده چنين مى نويسد ) 226(در مادة  – 63

را ببينيد از يك طرف ميگويد مدعى عليه نسبت به هزار پوند سفر خرج مهلـت خواسـت و از   

و بـاز  )) طرف ديگر ادعا ميكند كه هشت هزار پوند به حبيب اهللا داد فاعتبرو يا اولـى االبصـار  

بايد متذكر شد كه داشتن ثروت مشروع كدام گناه نيست، اين شخص چهل سال مقامات بلند 

را طى كرده نشانها و بخششيهاى مكرر اخذ نموده از جمله جايداد قلعـة مـراد بيـك از همـين     

  .جانب پادشاه وقت است بخششيها از 

سوال ما اينست كه چرا از محمد سميع خان سـوال و پرسـان نشـده    ) 227(در مادة  – 64

  .است 

را بخوانيد باور خواهيد كرد كه همه بجز از سفسطه ) 228(خوانندة عزيز شما مادة  – 65

  .بازى چيزى ديگرى نمى باشد 

ان بخوانند حتى ضرورت بـه ايـن   اگر خوب بدقت جريان اين محكمة ساختگى را خوانندگ

تبصره هاى بااليى نمى افتد، زيرا بوضاحت مشاهده ميگردد كه عمداً تهمتهـا و اتهامـات را بـر    

محمد وليخان بسته اند و يقيناً ميخواسـتند بهـر نـوعى كـه باشـد او را بـه شـهادت برسـانند و         

خره به فيصله هيئت ديوان عالى هم  نادر شاه م راعات نكرده او را اعـدام  همانطور هم شد با

  .نمود 

بسى موضـوعات تكـرارى ذكـر    ) 119(در صفحة )) جريان محاكمه((در زير عنوان  – 66

شده و جوابات قبالً  ارائه گرديده است، مثالً موضوع تفنگ و موضوع پيغام آشتى و غيره، هـم  

چون همه جعلـى   چنان بايد گفت كه در ادعاها هيچ يك دليل و ثبوت نياورده و اظهارات آنها

  .ميباشد لذا مجمل و غير روشن ميباشد 

از گل احمد خان ذكر رفته، اما گل احمد خان اين را نگفت كه وكيل ) 237(در مادة  – 67

  .در زمينه چه اجراآتى نموده بلكه از آن اظهار بى خبرى كرد 

د يعنـى  آورده اند، چشم دي) متقاضى سلطنت(و ) چشم ديد(كلمات ) 239(در مادة  – 68
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چه وقت؟ در كجا؟ و شهود كـدام اشـخاص ميباشـند، و نيـز متقاضـى سـلطنت را از چـه چيـز         

  استنباط كرده بودند ؟

درين مادة مدعى العموم، مدعى عليه را باع بربادى مملكت ميداند، و مدعى عليه رد اين 

  .اتهامات را با داليل زياد در سطور گذشته اظهار نموده است 

و غيره را مـدعى العمـوم مـى    )) بظن((، ))عدم دفاع قانونى((جمالت ) 241(در مادة  – 69

آورد اين خود ميرساند كه آنچه خودش ميگويد درست است و آنچه كـه مـدعى عليـه اظهـار     

خـتم ميدهـد و بـدتر از ايـن     )) غير قـانونى ((ميدارد آن غلط است و دفاع قانونى او را با كلمة 

مى آورد يعنـى چـه و   )) بظن غالب((شت ؟ و ديگر اينكه قضاوت آيا در جهان وجود خواهد دا

طبعاً بمعنى بظن غالب و نه از روى حقيقت كه روح مطلـب را در همينجـا نادانسـته فـاش مـى      

  .سازد و رازش را نميتواند نگهدارد 

آنچه را كه در ميان قوسين در جواب ماده ها آورده ايـم، اكثـراً اسـتخراج از نوشـته هـاى      

ا مى باشد كه همه نشانه هاى او بقلم سرخ در كاپى نسـخه نـزد ايـن نگارنـده     سيد قاسم رشتي

سـاختيم اينسـت كـه    علت مهم اينكه اسناد را زياده تر بـه آن شـادروان مـرتبط    . موجود است

ايشان اوالً مرد دانشمند و صادق القول و دوم اينكه از همه موضوعات از طريق چشم ديد آگاهى 

  .ده اند از بزرگان شنيده اند داشتند و آنچه را كه ندي

تبصره و تشريح روى همه مواد محاكمه كذايى و قالبى نادر شاه خان كـار را بـه درازا مـى    

كشانيد از اين جهت سعى  گرديد  كه  بصورت  مشـت  نمونـة خـروار در مـورد چگونـه گـى       

واهد كرد بعضى مواد اين محاكمة تماس گرفته شود و متباقى را خود خواننده عزيز قضاوت خ

  .اضافتر از اين را ضياع وقت بايد شمرد 

بهرحال محمد وليخان را سرانجام به شهادت ميرسانند نادر شاه خـان هـم پـس از دو مـاه     

كشته مى شود مى گويند روزى مادر حسنك وزير دربار سلطان محمود را گفتند كه فرزنـدت  

ير يا زود انسان مـى ميـرد   را سلطان مسعود كشته است، او بجواب گفت كه مردن حق است د

و اگر حقيقت را از من بپرسيد اين را ميگويم كه دنيا را سلطان محمود به او بخشيد و آخـرت  

با اين دليل مى توان گفت كه امير امان اهللا خان بـه محمـد وليخـان دنيـا را بخشـيد       . را مسعود

  .نادر شاه خان با شهادتش آخرت را 
  

ــ   ــل ب ــان قات ــاحق دســت از دام  ر نداشــتخــون ن

ــاب را    ــن قصــ ــاى دامــ ــيد داغهــ ــده باشــ  ديــ
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  فصل پنجم
  

  ...بخشى از كتاب محاكمة 

  ساختگى و قالبى

  

  محاكمة خائنين ملى: نام كتاب 

ــاريخ  طبــع     حمــل    )  18(رويــداد  رياســت ديــوان عــالى حكومــت  شــاهى  افغانســتان ت

  كابل) ش1309(

فقط بعضى از نمونـه هـاى كارهـاى    درين مختصر از كتاب به اصطالح محاكمه خائنين ملى 

ساختگى و جعلى اعضاى محكمه و رئيس محكمة آن وقت را كه مطابق ذوق نادر شاه موضـوع  

  .محاكمه را ترتيب داده اند مى آوريم 

از آغاز تا انجام به خواننده چنين مى فهماند كه محكمه شكل ساختگى و  در كتاب ياد شده

ست توسط اعمال خود محكوم سـاختن محمـد وليخـان را    جعلى بوده و فقط نادر شاه خواسته ا

شكل قانونى بدهد ولى بـرخالف خلـق افغانسـتان بـه ويـژة طبقـة سياسـتدانان و چيـز فهـم و          

مشروطه خواهان و فرهنگيان، دشمنان انگليس و صـاحبان سـواد همـه ميدانسـتند كـه هـدف       

خره اعـدام او   ازين محكمة ساختگى و كذايى تنها و تنها محكوم ساختن محمـد وليخـ   ان و بـا

  .بوده است و بس 

در محكمة ساختگى كه همه از ترس جان و اعدام پى در پـى نـادر شـهادت داده انـد شـما      

عزيزان خوانندة اسماى كسانى را پيدا ميكنيد كه اصالً عالقه بـه موضـوعات سياسـى و داخلـى     

اهدان اميـر سـيد عـالم    افغانستان نداشته و مصروف كارهاى خويش بوده اند، مثالً يكـى از شـ  

خان پادشاه بخارا و ديگر آن شادروان استاد هاشم شـايق افنـدى را آورده انـد و آن پيچـاره     
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گان با سواالت اعضاى محاكمه در بزرگترين مشكل روبرو بودند، اگر ميگفتند كه امير حبيب 

زيـرا اميـر   اهللا خان كلكانى از محمد وليخان كمك خواسته است، براى خود شان رنج آور بود 

حبيب اهللا كلكانى خودش وقتى بحي مجاهد با لشكر روسها جنگ كرده و نيز ميخواسـت بـه   

مجاهد قهرمان مال ابراهيم بيك لقى همكارى نمايـد و بخـاراى شـريف را از دسـت بلشـويكها      

  .نجات بخشد 

نـد و  ناگزير بعضيها از روى آبرو وقارى كه داشتند و يا از ترس كلمـاتى را بزبـان آورده ا  

  .اعضاى محكمه آنرا تمسك داده در جملة شواهد و اسناد آورده اند 

بخشهاى را كه درين قسمت آورده ايم، زياده تر از جانب شادروان سيد قاسم خان رشـتيا  

نشانى كرده و تبصره نموده است و نگارندة اين سطور قسمت كمى از كتـاب را مـورد تبصـره    

  .مشت نمونة خروار به خواننده گان عزيز عرضه نمايد  قرار داده و خواسته است آنرا بگونة

 ))شمة از معايب خيانت((: در آغاز كتاب اعضاى محكمة ساختگى و قالبى چنين مى نويسد 

  :و اينست بقية مواد منتخبة رويداد ديوان عالى 

  :اغتشاش مكرر اتباع سقوى در سمت شمالى 

يـر و عشـائر غيـور تحـت ادارة نـادرى      پس ازينكه كابل به نيرو و همـت اقـوام دل   –) 29(

مفتوح شد و حبيب اهللا بشرحيكه معلوم است مفرور شمالى گرديد از طـرف حكومـت نـادرى    

بمردم شمالى اخطار كرده شد تا در موعد پنجروز بهر ذريعة كـه بتواننـد در دسـتگيرى بچـة     

نهـا و ادارة  سقو و اتباع او صرف مساعى كنند و اال حكومت در سوقيات خود بغرض تعقيـب آ 

  . امنيت آن واال مجبور است

چون در همان موعد مقرره مردم شمالى بنـابر معـذوريت هـاى كـه در اخيـر معلـوم شـد        

نتوانستند كه بوعده وفا كنند افغانيان جوق جـوق بطـرف كوهـدامن روان شـدند چـون مـردم       

يـد حركـت   سمت شمالى در زمان حكومت آن الويالى خيلى متاذى شده بودند و هـم فعـالً مز  

خود ها را بمقابل قواى قومى دور از طاقت مى دانستند از انجهة نه تنهـا بـا حبيـب اهللا پـس از     

تخلية ارگ باوجود تكليف و استرحام او داد همراهى را چنانكه شـايد و بايـد ندادنـد بلكـه در     

زاده  چون سقو. دستگيرى او با مجاهدين ملى تسهيالت، و به سلطنت نادر شاهى انقياد نمودند

از يك طرف انفكاك اهالى شمالى را ديد و از جانب ديگر حس تعقيـب و انتقـام جـوئى قـواى     
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قومى را برأس العين مشاهده كرد مجبوراً خود را تسليم حكومت كـرد و اعليحضـرت نيـز از    

شيوة رحم دلى و حلم پژوهى كه دارند تسليميش را پذيرفته و تا يك حدى ازو بمقابل انتقـام  

ى ملى مدافعه هم نمودند اما ملت از حق خويش كه از وى تلفات مالى و جانى ديده خواهى قوا

بودند نگذشته بحضور شاهانه بكمال الحاح و اصرار معروض داشتند كه اعليحضرت نادر شـاه  

غازى البته جرائم سياسى و شخصـى خـود را بـه بخشـند اختيـار دارنـد امـا در مطالبـة حقـوق          

نه رجا داريم كه اين بدنام كننده گـان افغانسـتان را بدسـت مـا     شخصيه خودها از حضور شاها

بسپارند تا بكيفر كردار بد هنجار شان برسانيم زيرا كه هـر فـردى از افـراد افغانسـتان بـراى      

گرفتن انتقام با منتهاى جدت و غي ازين افراد بدنهاد اصرار دارنـد در اثـر همچـه اصـرارات     

ازى، حبيب اهللا را با رفقاى صميمى او بوكالى ملـت سـپرد   متوالية ملت، اعليحضرت نادر شاه غ

  .و از طرف نمايندگان مذكور رهسپار باديه ادبار شدند

شما خود قضاوت نمائيد كه اعضاى محكمة ساختگى تا كدام حد و درجه خـائن  : يادداشت 

اين  مالحظه مى كنيد كه) افغانيان جوق، جوق بطرف كوهدامن روان شدند: (اند آنان ميگويند

خائنين مى خواهند درميان مردم افغانسـتان كـه همـه مسـلمان و بـرادر يكديگرنـد تفـاوت و        

تفرقه را ايجاد كنند و اساس دشمنى هاى قومى را  بگذارند، اما در قسمت تسليمى امير حبيب 

اهللا خان كلكانى موضوع قسم خورى پادشاه را در حاشية قرآن مجيد هيئت قالبى محكمه ذكر 

  .نمى كند

  :نقل فرمان همايونى راجع به تعيين مدعى العموم 
  !صداقتمند ميرزا مير غالم خان  –) 59(

نظر بعرض اهالى سمت شمالى و ديگر اسناد، محمد وليخان و محمود سامى بجرم خيانـت  

وطن مظنون گرديده در تحت توقيف گرفته شده اند، اكنـون محاكمـة شـان در ديـوان عـالى      

لتمĤب عبداالحد خـان رئـيس شـورا دائـر ميشـود، شـما را كـه يـك         تحت رياست عاليقدر جال

شخص صادق و وطنخواه ميباشيد به حيثيت مـدعى العمـوم ملكـى جهـت اثبـات جـرم محمـد        

وليخان مقرر نموده باين فرمان شما را اطالع داديم كه عرايض و شكايات اهـالى و اسـنادى را   

د تسليم شـده بـر عليـة محمـد وليخـان      كه راجع بمحاكمة محمد وليخان برياست شورا ميباشن

  )1308دلو  13. (اقامة دعوى نموده صادقانه و وطنخواهانه ايفاى وظيفه نمائيد 

بقول مؤرخان وقت بويژه مير غالم محمد غبار نادر شاه و  بازمانده گان وى بـدور  : يادداشت 
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و اعضاى ديوان  مدعى العموم خويش اشخاص نهايت شرير را بكار مى گماشتند ميرزا مير غالم

عالى همه از همينگونه اشخاص انتخاب شده بودنـد البتـه حسـباب پادشـاه بخـارا و شـادروان       

  .استاد هاشم شايق افندى و چند تن انگشت شمار ديگر از اين حساب مجزاست 

  :تعيين هيئت استنطاقيه و تحقيقيه از طرف ديوان عالى 
هيئـت و اعضـاى آن از اعـزه و مشـاهير     پس از نشر و توزيع اين اليحـة و تعيـين    –) 60(

مركز و واليات قرار فوق از طرف هيئت ديوان عـالى هيئـت اسـتنطاقيه كـه مطلـب از انجمـن       

  :محاكمات است قرار آتى تعيين گرديد 

  .جناب حاف عبدالغفار خان : رئيس 

، جنابان ميرزا محمد حسين خان معين، عبدالرحيم خان جرنيل، ميرزا مجتبى خان: اعضاء 

  .ميرزا عبداهللا خان سابق مستوفى مزار، ميرزا فقير محمد خان منشى شورا

اين هيئت تحت هدايات حضرتعالى رئيس صاحب ديوان عالى از يكطرف بسوى قـرائن و  

امارات و اتخاذ معلومات الزمه از اشـخاص مطلوبـه صـرف مسـاعى كردنـد و از جانـب ديگـر        

تدائيـه كـه فعـالً آن اسـناد و جوابهـا و قـرائن و       شروع كردند به استنطاق و تكمل تحقيقـات اب 

امارات كه مدار توقيف و مظنونيت و اتهام گفته ميشوند و اساس تمام جريانـات ايـن محكمـه    

  .است 

  : جوابية تحريرى جناب فيض محمد خان سابق وزير معارف 
ياد من خدا مرا عفو كند اگر در كلمات زياد و كم واقع شود چه كلمات بچة سقاء ب –) 69(

نيست محض اينقدر بياد دارم كه گفت مـن خـود را بـه امـان اهللا تسـليم ميكـردم و از محمـد        

وليخان ميخواستم ضمانت حيات بگيرم مگر خدا خير بدهد محمد وليخان را كه به مـن گفـت   

امان اهللا بعهد خود پابند نيست اگر من بتو امروز ضامن حيات شوم امان اهللا تـرا ميكشـد مـن    

آمـديم تـا بـه    ) سيد حسـين (ت تو شده نميتوانم ميگفت دفعة آخرين كه من و آغا ضامن حيا

منار ياد كار نادر بود لباس سياهى داشتيم اما ما را خير به بيند محمـد وليخـان كـه از كـذب و     

بنده اين مضمون را بعبارت و كلمات خود بچـة  . دروغگوئى و بد عهدى امان اهللا واقف ساخت

  .1308دلو  16رخة سقاء شنيدم نوشتم مو

فيض محمد خان همان شخصى است كه در زمان قدرت  محمد وليخـان او را  : ((يادداشت 

در ممالك خارجه مى برد و شفقت هـاى زيـادى مينمـود و نيـز همـين فـيض محمـد خـان در         

قسمت به اصطالح انكشاف زبان پشتو دست زياد داشـت كـه البتـه انكشـاف دادن پشـتو كـار       

بود، ولى بدبختانه فيض محمـد خـان بجـاى اينكـه زبـان پشـتو را انكشـاف        شائيسته و درستى 
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بينيـد  )) ميداد كار ديگرى را انجام ميداد كه آن در واقع مـانع انكشـاف زبـان پشـتو مـى شـد      

چاپلوسى اين فيص محمد خان را به محمد وليخان او در نامة بـه وكيـل سـلطنت اعليحضـرت     

نطق اعليحضرت همايونى كه يك نطق مؤثر ييسـت و از  (: (امان اهللا خان از فرانسه مى نويسد 

... زمان خلفاى عباسيه تاكنون يك صداى با معناى از شرق به جـز همـين نطـق شـنيده نشـده     

فدايت شوم يگان چيزى كه بخواهيد شايع كنيد براى غالم خود بنويسـيد بـه ترتيـب درسـت     

بانى مانند آن ذات با بركات خـدا  مسله مبلغ مرا دلگير ساخته ولى چون پشتي... شايع مى كنم 

سـهو و صـواب مـرا هميشـه     ... بمن داده  انشاء اهللا مساعى ما اسباب زحمت مـا نخواهـد شـد    

  .)).بنويسيد تا سهو خود را درست كنم و از صواب خود خوش شوم

  !جوابية تحريرى سيد آقا خان 
 مـذكور در  بروز مذكور نفرى زيـاد شـامل مجلـس مـذكور بودنـد كـه حبيـب اهللا        –) 74(

امان اهللا خـان بـه افغانسـتان خـدمت     ((كه : موضوع اعليحضرت امان اهللا خان بيان كرده گفت 

زياد نموده مگر چون در اخير بيدين شد و ميخواست كه اسالم را خراب كند  لهذا كمر بسـته  

انه در پى خرابى او بر آمدم هم در آن وقت براى محمد ولى خان وكيل امان اهللا خان احوال رو

كه من : كردم كه اگر شما ذمه وار شويد من تائب شده مى آيم نامبرده بمن احوال روانه كرد 

به عهد و پيمان امان اهللا خان اعتماد ندارم اگر شما بيائيد ميشود كه شما را بكشد و خون شـما  

بگردن من شود  لهذا بقرار گفتة او نيامدم و دريـن وقـت اظهـار خوشـى از محمـد ولـى خـان        

همين تفنگ دسـت  ((و هم هميشه بدربار عام حبيب اهللا مذكور بيان ميكرد كه   )).كور كردمذ

مـراد اينكـه هميشـه از نـامبرده      ،))مرا محمد ولى خان در قلعة مراد بيك براى مـن فرسـتاده  

  . 1308دلو سنه  15زياده احترام تحرير ليل دوشنبه . اظهار ممنونيت ميكرد

  :كوهدامن  اظهار تحريرى مير حيدر وكيل
حاكم كوهدامن از شكر دره طلبيده گفت كـه شـما    1307ميزان  3بنده را بتاريخ  –) 77(

به واليت كابل خواسته برويد وقتيكه به واليت كابل حاضر شـدم  ) محمود خان(را ياور صاحب 

برويد چون به نـزد وكيـل آمـدم ديـدم كـه      ) محمد ولى خان(ياور بمن گفت كه بحضور وكيل 

نيز بحضـور او حاضـر بودنـد، وكيـل مـرا      ) والى سقوى(ن كوهدامن و ملك محسن ديگر وكيال

مخاطب كرده گفت كه بچة سقو را هدايت كنيد، گفتم هر چند من بچة سـقو را نمـى شناسـم    

زيرا شكر دره و كلكان از هم بعيد است الكن علم دارم كه همين ملك محسـن قـوة اصـلى و    

را محكم كنيد، بچة سقو كم قوة ميشود ايـن نظريـة    مركز تمام اقدامات اوست، همين محسن

مرا ديگر و كالء نيز تصديق و تائيد كردند، پس ازين مذاكرات، وكيل ملك محسـن را كنـاره   
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كرده با او سرگوشى كرد در حاليكه ما چنان خيال ميكرديم كه وكيل محسن را بندى خواهـد  

يدم كه از عقب من ملك محسن كرد، از مجلس رخصت گشته فردا كه عازم كوهستان شدم د

بسوارى گادى در حدود ده كيپك از كابل بطـرف خانـة خـود ميرفـت يعنـى بنـدى ناشـده بـا         

  .هدايات مخصوص محمد ولى خان واپس براى معاونت و مساعدت بچة سقو رفت 

شما خود قضاوت كنيد كـه آيـا محمـد وليخـان در ميـان اهـل مجلـس ملـك         : ((يادداشت 

و برايش چيزهايى ميفهماند، تا جائيكـه محمـد وليخـان را بزرگـان مـى       محسن را كنار ساخته

شناسند او چنان شخصيت دراك و هوشيار بود كه اين نوع كار خـام را هرگـز نميكـرد و اگـر     

  )) .ميخواست چيزى بگويد مى توانست او را عليحده بدفترش بخواهد

  :اظهار تحريرى گل احمد خان سابق معين عدليه 
ل گذشته كه بچة سقو شهرت پيدا كرد و تعقيبات واليت كابل در بارة او بى در سا –) 80(

نتيجه ميماند در همان تاريخ محمد رفيق خان كروخيل يـك مكتـوب بعنـوان خـودم نوشـته و      

ادعا كرده بود كه ميخواهم بدفع و يا دستگيرى بچة سقو يك خدمت كنم نفرى هم دارم اگـر  

گ و كارتوس بـرايم داده شـود بـا نفـرى خـود از كابـل       بواسطة شما و بطور خصوصى چند تفن

بقسم فرار خود را بدارة بچة سقو مى رسانم و در آنجا چند روز باو متفق شده بعد مقصد خود 

را بهر صورت كه ممكن شد اجرا ميكنيم بعد از اجراى خدمت باز حكومت هر نوازشى كـه بـا   

بيادم نميباشد الكن مقصـد آن همـين    من مى نمايد مختار است اگر چه عيناً مضمون مكتوبش

بود و اقدام او باين ادعا باين مناسبت پيش آمده بود كه در همان روزهـا عمراخـان كروخيـل    

غند مشر تهانه جات جالل آباد كه عمو زادة همين محمد رفيق خان است قرار سجل از واليت 

شـود درينخصـوص    كابل اعدام شده بود، محمد رفيق خان مى خواست عوض عمرا خان مقرر

براى خود يك موقع خدمت هم مى پاليد و همين زمينه را براى خود بسيار مساعد ديد و بلكه 

بسيار مطمئن بود، كه در آن فرصت بĤسانى بدارة بچة سقو داخل شده مـى توانسـت چـرا كـه     

عمرا خان پسر عمويش با يك دو نفر ديگر اعدام شـده خـودش هـم گويـا از حكومـت فـرار       

را با بچه سقو ملحق ميكرد و بچة سقو بااليش بد گمان هم نميشد مكتـوب مـذكور    كرده خود

خود را بمن كه معين وزارت عدليه بودم تسليم كـرد چونكـه مـا هـم از روى وظيفـة پوليسـى       

و هـم عريضـة خـود را    . خويش دائماً در تهية اينگونه مقاصد ميبـوديم عريضـه اش را گـرفتم   

در آنـروز  . ه مدير مامورين وزارت عدليه ميباشـد بـرايم آورد  بواسطه ميرزا محمد مير خان ك

اعليحضرت امان اهللا خان چند روز تفريح گرفتـه بـود امـورات دولتـى را وكيـل صـاحب اجـرا        

مينمود و در همان شبها سينما فلمهاى سياحت اعليحضرت امان اهللا خان در همين تاالر سـتور  
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خـرين يـك چـوكى گـرفتم تصـادفاً چـوكى       نشانداده ميشد شب در سينما رفـتم و در صـف آ  

پهلويم براى وكيل صاحب نگهداشته شده بود وقتيكه تشريف آوردند و تماشا شـروع شـد در   

همين اثنا يك موقع پيدا كرده كيفيت نوشتة محمد رفيق را بـه وكيـل صـاحب گفـتم و اجـازة      

) نشـود گم كن عوض بچة سقو خودش كشـته  (فرمودند كه . شان را در آن خصوص خواستم 

عرض كردم بما چه خودش نميداند بلكه خودش بسيار شايق اين امر اسـت ممكـن اسـت كـه     

كامياب هم شود بعد فرمودند كه خوبست مى بينيم ديگر روز باز بنـده بحضـور شـان عـرض     

كردم كه در خصوص فقرة مذكور چه امر شد؟ كه مكتوب نزد من ماند محمد رفيق هم يوميه 

ئوليتى عائد نشود مدعا بعد از اصرار بسيارم فرمودند، كـه مكتـوب   مى آيد ديگر روز بمن مس

بنده مكتوب مذكور را در بين پاكت مانده بطـور مخصـوص بحضـور شـان     ! مذكور را بفرستيد

بذريعة كتـاب رسـمى دائـرة اوراق وزارت توسـط دارالتحريـر شـاهى فرسـتادم رسـيد آنهـم          

بعد از آن در باب اجراى آن . خواهد بود بوزارت رسيد كه بدائرة اوراق وزارت عدليه موجود

اگر بعـد از مـن   . براى خودم چيزى نفرمودند و چندى بعد آن خودم از وزارت عدليه برآمدم

بوزارت عدليه امرى داده باشند و يا مستقيماً از حضور خود اجرا آتى فرمـوده باشـند درسـت    

يجه مانـده باشـد، چونكـه حـال     و اگر همچنان معطل و بى نت. خواهد بود براى بنده معلوم نشد

بمعاونت بچة سقو و خيانت وطن مظنون شده، تعطيل و اجرا نكردن در خواست محمـد رفيـق   

  .هم اشتباه را بر دالئل اتهام او مى افزايد باقى اختيار بحضور خود شما است 

  :اظهار تحريرى محمد رفيق كروخيل 
الى الوسى و حكـم والـى كشـته    پس ازين كه پسر كاكايم قرار مج 1307در سنه  –) 81(

شد من از حكومت استدعاى مقررى خودم را بعوض مذكور كردم بلكه عريضة تحريرى دادم 

كه پس از دستگيرى و يا كشتن بچة سقو كه تمام نظام و ملك از گرفتن و سربريدن او عـاجز  

اال است اين منصب پسر عمويم بمن داده شود اگر تفنگ و كارتوس بمن داده شـود خـوب و   

بهمين معرفى خود و استجازة حكومت اكتفا كرده ميروم و وطن را از شر او خالص ميكنم اين 

عريضة خود را به گل احمد خان معين عدليه دادم مدت زيادى گذشت جـوابم را كسـى نـداد     

لهذا من نا اميد شده مشغول غريبى خود شدم هنگاميكه بچة سـقاء وارد كابـل شـد در همـان     

ه من بغرض بيعت و ادعاى خدمت مثل سائر افراد ملت بنزدش رفتم گفت كه روز هاى اول ك

خدمتهاى تو بمن معلوم است اينك بگير و خطت را بخوان چون خط را گرفتم ديدم كه همان 

عريضه ام ميباشد كه به گل احمد خان معين عدليه داده بودم كلمة خود را خوانـده از مجلـس   

  .هاى شهر و تهانه ها بود برآمدم او در حاليكه مشغول تقسيم پهره 
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  )محمد وليخان به بچة سقاو( دادنمهمانى وپيسه وغله و سررشته 

  :خواجه مير علم ساكن سراى خواجه 

روزى حبيب اهللا و حميداهللا بچه هاى سقو در هنگام دزدى و كوه گريزى خـود در   –) 84(

كيـل در قلعـه مـراد بيـك     سراى خواجه بجاى من آمده گفتند كه مايان را محمـد ولـى خـان و   

خواسته بود، بجاى او رفتيم او را بدرستى ديديم و مالقاتها كرديم در آخر بما گفت كه امـروز  

نان خورده برويد كه من بكابل ميروم چرا كه كار دارم فردا پس مى آيم بوقت عصر بيائيد بـا  

رخصـت شـديم   هم حرف مى زنيم بعد مايان را محمد زمانخان ناظرش نـان داد نـان خـورده    

  .فردا باز بجايش مى رويم 

  :سيد عالم شاه تحريراً اظهار كرده كه 

در ايام كوه گريزى حبيب اهللا دائماً سلسله رفت و آمد و پيام بچة سـقو بـا محمـد     –) 85(

  !ولى خان در قلعه مراد بيك جريان داشت اين مسئله مشهور و عامة اهالى ازان اطالع دارند 

  :مان خان و تاج محمد خان و سلطان عزيز خان اقرار تحريرى محمد ز

خسر برة بچة سقاو كه ملك نام است و به نزد محمد زمانخان ناظر محمد وليخـان   –) 86(

گاديبانى ميكرد همواره وسيلة نامه و پيام و ذريعة رفت و آمـد و نشسـت و برخاسـت محمـد     

  .ولى و بچة سقاو بود 

  :دين خان قلعة مراد بيكى اظهار تحريرى محمد سرور خان و قيام ال

ما دو نفر به قصابى قلعه مراد بيـك حاضـر بـوديم كـه محمـد زمـان نـاظر محمـد          –) 87(

وليخان يك الش كامل گوسپند را از قصـاب خريـدارى كـرد از نـزدش پرسـيدم كـه اينقـدر        

گوشت را چه ميكنيد؟ گفت مهمان داريم على الصـباح ايـن روز نوبـت آب مـا رسـيد بغـرض       

و رسانيدن حق آبة خود چون گذر ما به قلعة محمد ولى خان شد ديديم كه محمـد  نگهذاشت 

ولى خان وكيل به سوارى موتر از كابل آمده در قلعة خود پايان گشت بيك طرز مخصـوص از  

  . ))مهمانهاى شما بخوبى رخصت شدند((محمد زمان ناظر خود جويا شد كه 

   ))!رخصت شدند  بدرستى عزت شان شده((! بلى : محمد زمان گفت 

محمد ولى خان محمد زمان نام ناظر خود را تاكيد كرده هدايت داد كه براى آنها بدرستى 
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بفهمانيد كه در روز روشن نيايند و از قلعه بدر نشوند كه مردم باالى شان خبر نشود چون اين 

  .وقائع را بچشم خود ديده ايم و بگوش خود شنيده ايم عنداهللا اظهار كرديم 

محمد ولى خان امان اهللا خان را نمى گذارد و بـا حبيـب اهللا عهـد كنـد چطـور      : ((اشت يادد

وكيـل سـلطنت   حاضر مى شود يك سارق را مهمان نمايد مهمانى كردن يـك سـارق از جانـب    

  .يست كه به شاه صاحب بسته شده استتهمت ناروايكذب و دروغ محض است وهمه افتراء و

   :معروضه تحريرى امام الدين خان 

محمد ولى خان وكيل امان اهللا خان از قديم با بچة سقاو رابطه و خصوصيت داشـت   –) 88(

و هميشه با همديگر ميديدند و با هم ديگر رفت و رو داشتند عالوه بر مبلغ هشت هزار پونـد  

كه براى حبيب اهللا روانه كرده خوراكه و مصارف الزمة حبيب اهللا و همراهان كوه گرد او را بر 

زمان ناظر خود مقرر كرده بود كه از حاصالت امالك قلعه مراد بيك او بĤنها داده شـود  محمد 

  .فقط 

  :اظهار تحريرى ميرزا عبدالمنان خان 

وقتيكه جناب غالم نبى خان مزار شريف را فتح و با سقويها مقابله داشت بنده يك  –) 89(

سقوى حاضر بـودم خـود بچـة    روز براى بعض كارها در برج شمالى نزد شير جان وزير دربار 

دريـن  . سقو در آنجا حاضر و براى يك نفر منصبدار نظامى كه عازم باميان بود هدايات ميـداد 

اثنا شخصى وارد و يك مكتوب سربستة را به شيرجان تقديم كرده براى حبيب اهللا بچـة سـقو   

  .سالم كرد، بچة سقو اين شخص نووارد را مخاطبه كنان گفت 

ال داشـت ؟ از مـا خـو خفـه نشـده      جنابعالى چه حـال و احـو  ! مانده نباشى ! ابراهيم بيك ((

  )).است

شخص مذكور پس از اظهار احترامات جناب عالى و دعائيه خويش بـه اشـارة شـيرجان از    

كوتى خارج و در برندة سمت قصر دلكشا بر كرسى منتظر جواب نشست، وزير دربار مكتوب 

كه ابداً من از موضوع نفهميدم قرائت و بعد از چنـد   مذكور را بحضور بچة سقو خيلى محرمانه

ديگـر  ((دقيقه مذاكرات خصوصى شفاهى فيمابين خود، بچـة سـقو از شـيرجان جهـراً پرسـيد      

چون سـابق ازيـن دريـن بـاب مشـورة      ((؟ شيرجان اظهار كرد .... ))چطور جواب نوشته ميكنى
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از درين باب كه شب او بدربار مى محمد ولى خان آغا براى ما مفيد ثابت شده، بهتر است كه ب

اى خدا ترا خير بدهـد فقـط از دلـم    ((بچة سقو گفت  ))آيد مشوره كرده فردا جواب داده شود

.... پس ازين شيرجان ابراهيم بيك مذكور را رخصت و جواب را وعـده بفـردا داد    ))گپ زدى

ير و هم گاهى قبـل و  اگر چه باز من معلومات ندارم كه آيا محمد ولى خان نزد شان رفت يا خ

الكن از قرار بيان متذكره باال كه بگوش خود از زبان . يا بعد آن او را در مجلس سقو نديده ام

شيرجان بحضور بچة سقو شنيده ام مظنونيت محمد وليخان بطرف دارى بچه سقو نزد من بـه  

از روى . كلى ثابت و يقين كاملى دارم كه محمد وليخان با بچة سـقو رابطـة مخصوصـى داشـته    

  . 1308دلو سنه  20. صدق و راستى معلومات خود را عرض كردم

  :اظهار تحريرى سيد عبداهللا خان غند مشر در اثناى محاكمة او 

بعـد از شكسـت خـوردن بچـة     ) وزير داخله سقوى(محمد سرور برادر عبدالغفور  –) 91(

بشـدت گفـت كـه ايـن     سقو از باغ باال در ضمن تهديد نمودن من و قوت طرفداران بچة سـقو  

حملة دوم ما به كابل درين مرتبه از دو جبهة خواهد بود از طرف مشرقى على احمد خان والى 

و از شمالى نفرى حبيب اهللا يكجا حمله آور مى شويم اينك خطوط على احمد خان نيز رسـيده  

ه گفت كه شما باز به من بيك وضع محقران  ))امروز يا فردا انتظار حمله ما را داشته باشيد((كه 

از خود چه خبر داريد همه وزير و وكيل شما طرف دار ما ميباشند، وقتيكـه بنـام وكيـل رسـيد     

گفت كه محمد ولى خان در همين باال خانه همراه امير صاحب ما حبيب اهللا خان و ماهـا قـرآن   

رر كرده و عهد و پيمان گرفته حال كه بمقابل ما خـود را سرافسـر عمـومى فـوج امـان اهللا مقـ      

  .كرده هم يك كار سياسى است 

  به بچة سقاو تعاون اسلحه از طرف محمد وليخان

  :معروضة امام الدين سيد خيلى 

تفنگ پنج تكه دوربين دارى كه در ايام كوه گريزى و قطاع الطريقى بچـة سـقو و    –) 92(

ايـاى محمـد   هم در اثناى پادشاهى او دائماً با او مى بود و از وى تعريف ميكرد از جملة آن عط

  !ولى خان وكيل امان اهللا خان بود كه براى او هميشه ميداد 

  :معروضة امير محمد خان محمد زائى بهسودى 

چون فدائى دولـت را از وردك پـس از عقـب نشـينى اعليحضـرت امـان اهللا خـان         –) 93(
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ان مايوسى حاصل شد طرف هنماره رفتم عبدالكريم خان كه رئيس تنظيمية آنجا بود نزد او ش

مجلس و مذاكره كرده خيراً بلحا تنهائى خوبش به معيت او بكابـل آمـديم مـراهم نـامبرده     

باخود  باهم به نزد بچة سقو برد شب در برندة برج شـمالى بـوديم كـه حبيـب اهللا بيـان نمـود       

امسال زمستان هندوستان مى رفتم برايم محمد ولى خـان وكيـل احـوال فرسـتاد كـه نرويـد       ((

   )).د؛ بلكه اين تفنگ را هم برايم فرستادكامياب مى شوي

اين تفنـگ محمـد وليخـان آغـا بسـيار      : تفنگ را بدست گرفته بحضار مخاطبه كنان گفت 

  .صدا ميكند وارش هم خطا نميشود ) دوم) (طق. (عجب تفنگ است

معروضه و اقرار عبدالسالم و محمـد يوسـف تتمـدره و محمـد زمـان خـان جبـل        

  :ن السراجى و محمد نسيم خا

وقتيكه حبيب اهللا بچة سقو شهرت پيدا كرد متواتر مى شنيديم كه محمد ولى خان  –) 94(

وزير حربيه با او رفت و آمد داشت و موازى يك ميل تفنـگ پـنج تكـه نيـز محمـد ولـى خـان        

  !مذكور براى حبيب اهللا داده بود 

خارجـه   اقرار تحريرى مدير سابق لوازم ميرزا عبدالرشيد خان، عطاء الحق وزير

  :سقوى 

چون در محبوسخانه از وزير خارجة سقوى عطاء الحق در موضـوع مناسـبات بچـة     –) 96(

سقو و محمد ولى خان معلومات خواسته شد كه خداى برتر را حاضر دانسته هر چه معلومـات  

  .صحيح دارد بنويسد قرار ذيل معروضة اش موصول شد 

حـا بـرادر حقيقـى خـود را نكـرده ام و      بمقابل امر خدا جـل شـانه و حقـوق اولـواالمرى ل    

نخواهم كرد، چنانچه مكتـوب بـرادر بـدبخت خـود را بحضـور اعليحضـرت واال در آن زمـان        

رسانيدم و بعد از آن حاضر خدمت بودم اين قـدر در مجـالس از زبـان حبيـب اهللا بچـة سـقاء       

  .شنيده بودم كه يك دانه تفنگ براى بنده محمد وليخان فرستاده است 

عطاء الحق خان از نواسه هاى مير مسجدى خان مجاهد بزرگ و عضو كابينـة  : ((شت ياددا

  .))امير حبيب اهللا كلكانى بود و او يگانه كسى بود كه توسط نادرشاه كشته نشد

  :جوابية تحريرى سيد آقا خان و عبدالقيوم خان 

رى فوق كـه  همين مسئله تفنگ دادن محمد وليخان به بچة سقو در جوابيه هاى نف –) 97(
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  !مرقوم است نيز مالحظه شود ) 74(و ) 68(در فقرة 

  :اظهار تحريرى عبدالوهاب و عطاء محمد 

ما عنداهللا و عندالرسول اظهار ميكنيم كه در هنگام قطاع الطريقى حبيب اهللا و در  –) 100(

و پيام و فرصتيكه بر كابل حمله آورى داشت اين سخن را به تكرار و باربار شنيده ايم كه نامه 

  !رفت و آمد آدمهاى محمد وليخان و بچة سقو با همديگر جارى است 

  :اظهار تحريرى احمد عليخان رئيس تنظيمية سابقة سمت شمالى 

راجع بسوالى كه از من هيئت تحقيقيـه كـرده كـه كوائـف عمـدة زمـان رياسـت         –) 101(

  :تنظيمة شمالى را معلومات بدهيد جوابية عرض ميشود 

االت رياست محترم ديوان عالى كه در بعض جايها از جانب محمد وليخان بـه  نسبت به سو

  -:قرار آتى توضيحات ميدهم . جوابية ديوان عالى ايمائى به بنده هم نموده اند

دو مراتبه در زمان تشريف فرمائى اعليحضرت امان اهللا خـان باروپـا پسـر سـقو      –) 102(

كرده تائب مى شد از جانب وكيل مذكور قبـول   نزد موصوف آمده از كردار خود اظهار ندامت

نشده خواهش وى رد، و نامبرده را از بد عهدى اعليحضرت ممدوح خائف سـاخته قبـول توبـه    

  .مذكور را از جانب اعليحضرت بباع اينكه اعتماد بقول اعليحضرت ندارم رد كرده است 

قوة اشرار بانـدازة  ((كه اينكه نوشته ايد كه محمد ولى در يك جواب ما مينويسد  –) 103(

نبود كه حكومت از دفع آن عاجز ديده ميشد و بلكه يقـين بـود كـه بشـدت سـر مـا جمعيـت        

عرض ميكنم كه اين جواب محمد ولى قطعاً بـى اسـاس و كـامالً غلـط       ))مذكور پراگنده شوند

م است در واقع درين فرصت قوة اشرار به هفت صد نفر رسيده حاكم چاريكار زخم دار و حاك

د زائى مقتول و  نفـر از جمعيـت عسـكر مقتـول و      15دوم با شش نفر در مقابل قلعة ريگى دا

  .مجروح و باقى قواى نظامى را منتشر كرده بودند 

پسر خواجـه جـان كـه آن هـم     ) وزير دربار سقوى(عالوةً حاكم كوهدامن شيرجان 

بچـة سـقو و    بانتخابات شخص محمد ولى وكيل مخصوصاً براى امداد و معاونت همـين 

باقى اشرار مقرر شده بود با او شان متحد و متفق، هفتـاد نفـر از جمعيـت عسـكرى را     

بدفعات خلع سالح نموده اسلحه شانرا تصرف كرده معنويات سپاهى بكلى خراب كـه  

طاقت مقابله بĤن ها ديده نميشد و تمام كالن شوندهاى سمت مذكور با جمعيت اشـرار  

برخالف حكومت امانى و طرفدار اشرار بوده قافله ها متواتر در خفيه ساخته علما بكلى 
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بتاراج و راههاى شمالى بالعموم زده شده طـرق مسـدود بـوده حكومـت كـالن شـمالى       

  .صرف احتياط با شخص خود روز گذرانى را پيشة خود نموده بود

يـل  اظهارية اشرار در همين اول و هلة اغتشاش به تمـام اقـوام شـمالى اينكـه وك     –) 104(

حكومت بما هر نوع معاونت نموده حتى تفنگ و جبه خانه و وجه نقدى ميدهد و قوماندان قول 

اردو خود را يگانه طرفدار ما معرفى نموده جبه خانه يوميه بذريعه عسكرى به سـمت شـمالى   

  .ارسال ميدارد و قوة حاضره مركز را يوميه اطالع ميدهد كه احدى با شما مقابله نميدارد 

فدوى دولت را شخص وكيل پس از و خامت اغتشاش شـمالى از رياسـت بلديـه     –) 105(

طلب كرده از تقررم برياست تنظيمية سمت مذكور اخبـار و امـر داد كـه اليـوم بايـد بصـورت       

فورى حركت بداريد چرا كه سابقة شما را در سمت مذكور حكومت تقـدير مـى كنـد و يقـين     

بواسطة شما بزودى كرده شود جواب فدوى اينكه واثق دارد كه رفع فتنه و شرارت آن سمت 

رسوخ سابقه ام در سمت مذكور محض بواسطه و اعتبار حكومـت بـوده اكنـون كـه آن مـردم      

برعلية حكومت اقدام كرده اند من هم پس ازين قدر خرابى و عصيان؛ كارى را از پيش بـرده  

به مركز نگذشـته دريـن حـال    نميتوانم عالوةً چهار سال در خارج بودم و بيست روز از آمدنم 

اعتبار و رسوخى در سمت مذكور ندارم و يقين واثق دارم كه معاملة مذكور قراريكه از بعضـى  

اشخاص مى شنوم از انتظام گذشته مرا از خدمت مذكور معفو دانسته بحضـور اعليحضـرت از   

رت انكارم عرض كنيد، وكيل مذكور بعرض و اظهار بنـده پرداخـت نكـرده بحضـور اعليحضـ     

ذريعة تيلفون عرض نمودند كه رئيس بلديه امر مبارك را اطاعت نموده اليوم حركت ميدارد؛ 

بنده مجبور شده بحضور اعليحضرت رفته نظرية خود و خرابى اوضاع شمالى را تكـرار عـرض   

  .نمودم قبول نشد امر به حركتم فرمود 

ور واقـع شـده بـود    واقعة قتل و قتال كه در فوق عرض شـد در همـين روز مـذك    –) 106(

چنانچه بنده بعد از دفن و كفن جمعيت مذكور فرداى آن بجبل السراج رفته براى تمام كـالن  

شونده و اقوام مذكور و بعضى كه از حكام و مامورين سمت مذكور كه در مواقع حكومت خود 

نفـر   باقى مانده بودند نوشتم كه به حكومت كالن شمالى با اهالى حاضر شوند تخمين دو هزار

بجبل السراج حاضر و دو روز و يك شب از جمعيت مذكور پذيرائى و مهمانـدارى نمـوده هـر    

جمعيت را عليحده طلب كرده ازو شان استمالت و دالسائى نمودم و بـاز بـروز دربـار عمـومى     

آنچه الزمة اداى حق نمك خوارگى و خدمتگارى بوده كرده جمعيت كالن شونده بدادن شش 

ذمه وار امنيت شدند، سه هزارو پنجصد نفر را از عالقة كوهستان و دو آب و  هزار نفر اقرار و

سالنگ و غوربند فورى جلب و داخل عسكر كرده بغرض سركوبى شـنوارى كـه مسـئله آنهـا     
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كـالن  . هم در عين زمان خيلى شدت كرده بود؛ يك ماهـه معـاش داده بمركـز اعـزام نمـودم     

  :ز شروط سه گانه يك  شرط آنرا  قبول  بدارند شوندهاى كوهدامن را و ادار نمودم كه ا

پسر سقاو و رفقاى مذكور را كه قابل قتل و اسباب فتنه ميدانند قتل كرده يك لك ) : اول(

  .روپيه انعام حاصل دارند 

  .اگر امكان قتل نباشد جمعيت مذكور را از بين خودها خارج كنند ) : دوم(

د او شان را به ضمانت خود به حكومت حوالـه  اگر خارج كردن هم غير ممكن باش) : سوم(

  .بدارند 

خوانين مذكور به تمام جديت اقـدام كـرده شـرط اول و دوم امكـان پـذير نشـد        –) 108(

شرط سوم را در معرض اجرا آورده از جانـب اشـرار چنـد شـروط نسـبت بتائـب شـدن آنهـا         

ملـه بشـمالى رسـيد و    برياست تقديم شد نسبت باقتضاى وقت و اينكه جمعيت شكستى ما از ن

من تمام وضعيت شمالى را يوماً فيوماً بذريعة تلفون بحضور اعليحضرت امان اهللا خان شرحدار 

عرض كرده و عريضة مفصل ديگر بحضور شان تقديم نمودم كه شروط جمعيت اشـرار را بـه   

  .مجلس وزرا رويت داده از نتيجه بمن امر فرمايند 

ا قبول كرده بعد بنده بĤنها در باغ عـارق كوهـدامن   شروط اشرار را جمعيت وزر –) 109(

در قلعة جناب حاجى ميرزا محمود خان داخل مذاكره شده به قرآن عظيم الشان، از نزد تمـام  

جمعيت هفتصد نفر مسلح وعدة قرآنى گرفته بقرآن بĤنهـا وعـده داده هـر دو جلـد قـرآن را      

س صاحب حاضرة شورا، اعليحضرت بحضور فرستادم روز دوم كه زيارت قرآن را بواسطة رئي

امان اهللا خان نايل شدند شخصيكه اعليحضرت را از امضاى قرآن مانع نمودنـد همـين شـخص    

  .محمد ولى وكيل بود 

روز سوم كه براى اجراى شروط بĤنها وعده داده بوديم دفعة دوم در بـاغ عـارق    –) 110(

در ((ظهار نمايم اظهـار نمـود كـه    همه جمع و حاضر بودند، پسر سقاو قبل ازين كه من چيزى ا

يك اطاق سه نفر بودند از بين سه نفر بمن اطالع رسيده كه قرآن را اعليحضرت امان اهللا خان 

دستخط  نكرد؛ با شما فريب ميكند احمد على شخص محيل است بـاخبر باشـى باسـم مـذكور     

كم كوهـدامن و  بنده و محمـد عزيـز خـان حـا     ))فرمان فرستاده شده فرمان قابل اعتبار نيست

برادرم على احمد هر سه نفر قتل شده بوديم خدا رحم كرده بهزار زحمت بنده نجـات يـافتم   

كوايف را بصورت فورى بحكومتى كوهدامن آمده به وزارت داخلـه مكتوبـاً و تلفونـاً اظهـار و     

  خواهش نمودم كه بحضور اعليحضرت عرض بدارد و باز اطالع ندارم كه عرض نمودند يا نه ؟

خودم به جبل السراج رفته مسموع شدم كه بĤن جمعيت شمالى كـه سـه هـزار و     –) 111(
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از وزارت حربيـه  . پنجصد نفر پس از آمدن من بشمالى جهة مقابلة شنوارى بمركـز رفتـه انـد   

بامر محمد ولى خان وكيل اسلحه داده نميشود اين مسـئله هـم اسـباب خرابـى خيـاالت اقـوام       

نجـراب در نجـراب بنـاى بغـاوت را گذاشـتند حكومـت آنجـا         شده علماى تكاب در تكـاب و 

كوايف را برايم نوشت حضور داشتن مرا در تكاب خواهش نمود من در تكاب رفته تا اسـباب  

فتنه و فساد تكاب را اصالح كنيم اشرار با جمعيت زياد بمركز حكومت هجـوم و اقـوام تكـاب    

بزحمـت زيـاد بـه ريـزه كوهسـتان و از       مرا محاصره نمودند از حملة اشرار بمركز اطالع شده

آنجا به جبل السراج رسيده مجبوراً به جبل السراج محصور شـدم بـا تمـام قـوة كوهسـتانيها و      

عالقة دو آب و چاريكاريها مشغول محاصرة جبل السراج شده قوة ديگر باشرار نرسـيد، پـس   

مختلفــه بمركــز روز بــا وجــود عــرائض و اطالعــات متــواتره كــه مــن بــذرائع  32پاشــدند در 

ميفرستادم چون در راس امور شمالى همين وكيل مقرر بود برايم نه قوت رسيد و نه خـوراك  

نفر بـوده زيـاده از آن طاقـت نمانـد جبـه       45تعداد نفريكه با من در قلعه محصور بودند تمام 

خانه هم خالص شد، خوانين مذكور بواسطة مال محمد صادق و حاجى امام الـدين خـان از مـن    

عدة بى طرفى خواسته به من و جمعيت محصورين باعتبار قومى امان داده مرا از شر اشرار و و

طرفدارانش به هزار زحمت كه شرحش طويل است نجات دادند، چون بمركز رسـيدم حقـائق   

را بمكتوب پيشنهاد كردم پرداختى نشد قوماندة سمت مذكور را به سمت قـوة تعرضـية ادعـا    

حمد ولى وكيل بذمه وارى خـود قومانـدة سـمت مـذكور را ادعـا      كردم رد شده خود شخص م

كرده منصبدار را بانتخاب خود گرفته سه هزار نفر از يك محاذ حاكم شكست كرده سـلطنت  

  .را برباد كردند 

در شب مذكور كه سه هزار نفر شكست نمودنـد عبـدالعزيز خـان وزيـر حربيـه       –) 112(

را امر نمودند كه با يك تولى از نفرى غند مـزار رفتـه   سابقه مريض بوزارت حربيه افتاده بنده 

به ده كيپك واقعة شكست را از منصبدار و سپاهى معلومات نمـايم حينيكـه بنـده بـده كيپـك      

رسيدم از منصبدارو سپاهى كه معلومات كردم شكست تمهيدى بود كوايف را بذريعة تيلفـون  

سپاهى معلـوم مـى شـود كـه جمعيـت      عرض و خواهش نمودم كه از گفتار و اظهار منصبدار و 

  .اشرار باندازة نيست كه قابل شكست يك جمعيت بزرگ و يا اين اردوى منظم ما باشد 

من ميتوانم با اين قوه تا فردا از نفرى مذكور جلوگيرى بدارم اجـازه داده شـود؛    –) 113(

محمـد ولـى   اعليحضرت امان اهللا خان و وزير حربيه منظور كرده امر پيشرفت نمودنـد همـين   

وكيل پيشرفت نفرى مرا اسباب شكست دوباره قرار داده محمـد عمـر خـان فرقـه مشـر هـم       

رفتن نفرى را با من بدون فائده دانسته از حضور برايم امر شد كه نفرى را سـپرد فرقـه مشـر    
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كرده شما فورى بوزارت حربيه آمده انتظام خوراكه و غيره اسباب او شانرا كرده روانه داريد 

بود كه بنده آمده انتظام خوراكه و غيـره سـامان نفـرى را كـرده بـده كيپـك فرسـتادم        همان 

فرداى آن حينيكه از خانه بوزارت حربيه و ارگ آمديم اعليحضرت امان اهللا خان فرار قندهار 

  .و بيعت معين السلطنه بروى كار آمد 

رى بوده كه معين شام روز مذكور بارگ كابل قلعه بند شده چهار روز مذاكره جا –) 114(

السلطنه بدون محمد ولى خان وكيل و عبدالعزيز خان و بنده از ارگ خـارج نميشـد تـا اينكـه     

جمعيت اشرار بروز پنجم قبول نمودند، روز ششم صـبح وقـت وكيـل مـذكور از رفـتن انكـار       

چة كرده بذريعة تيلفون به بچة سقاو اطالع نمودند كه وكيل از رفتن بطياره معطل شد از نزد ب

سقو برايش موتر آمده بخانة خود رفت در حاليكه خواهر زادة مذكور دو مراتبه قبل از خـارج  

  .شدن ما ازارك نزد بچة سقو و محمد ولى وكيل آمد و رفت هم نموده بود 
  

  )به نزد بچة سقاو( تقدير خدمات و معاونتهاى محمد وليخان
  

  :داخله  شهادت تحريرى ميرزا قطب الدين خان مدير سابق وزارت

بنده و ميرزا حبيب اهللا خان سابق مدير برق نزد ميرزا غالم قادر سرمنشى سـيد   –) 115(

حسين فرمانى را ديديم كه از طرف حبيب اهللا براى سيد حسين تحرير شده بود عيناً عبـارت  

خـدمات محمـد   ((آن را چون وقت زياد گذشته بخاطر ندارم خلص موضوعش بيادم هست كه 

شما معلوم است پهرة كه بجاى او مقرر شده براى محافظـت و خـدمت اوسـت،     ولى خان براى

) وزيـر دربـارش  (در ذيل آن مكـررى بخـط شـيرجان     ))متوجه باشيد كه براى او اذيتى نرسد

  .بطور تاكيد هم نوشته بود 

  :معروضة خواجه مير علم خان سراى خواجه 

ودم حاضـر بـودم كـه در شـب     در وقتيكه حبيب اهللا ارگ كابل را متصرف شد خ –) 116(

وزيرها و معتبرين را كه بنـدى  ((بذريعة تيلفون براى سيد حسين گفت كه  1347شعبان  12

كرده ايد در آنجمله محمد ولى خان هم بنابر درخواست خودش برده شده است هوش كنيـد  

همـان    ))كه براى او اذيت و تكليفى نرسد و فردا بخاطر جمعى او را به پيش مـن روانـه كنيـد   

بود كه فرداى آن محمد وليخان بحضور حبيب اهللا حاضر شد، همرايش عزت دارى زياد كرد، 

ظاهراً ثابت مى شد كه رابطة دوستى از سابق داشتند و اكثر اوقات پيش از گـرفتن كابـل هـم    

بتواتر مى شنيديم كه بجاى محمد ولى خان حبيب اهللا رفت و آمـد داشـت و بچـة سـقو دائمـاً      

  .ل كار ميكرد باشارة وكي
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  :اظهار محمد اسلم قابوچى باشى بچة سقو 

محمد ولى خان هر وقت كه مى آمد بدون از ممانعت به نزد بچة سقو مى رفت و  –) 117(

نسـبت بـه روز شـبانه رفـت و آمـدش      ! حبيب اهللا نيز از حد زياد در عزت دارى او مى افـزود 

ت كه من محمد وليخان را به بچـة سـقو   اينكه از من هيئت تحقيقيه پرسيده اس! بيشتر مى بود

معرفى كرده ام يا نه ؟ عرض ميكنم كه من گاهى او را بـه حبيـب اهللا معرفـى نكـرده ام بلكـه      

خود او باندازة در دربار او اعتبار داشت كه وى معرفى و سـفارش ديگـر هـا را بـه حبيـب اهللا      

  .ميكرد 

  :اظهار تحريرى عبدالسالم 

بچة سقو بسيار عزت و اعتبار داشت در مجلـس او بـالعموم    محمد ولى خان نزد –) 118(

در پيش روى و يا پهلوى او مى نشست در وقت نان در يك غورى او را همراة خود مى نشاند، 

دائماً باو راز و نياز داشت و تفريح و خنده ميكرد در بعض شبها عقب او موتر روانه كرده او را 

  .ا در موتر هم سوار بوده استميخواست يك دو مرتبه با بچة سقو يكج

خواننده از شوهد فوق خواهند دانست كه محكمة دروغين به چه شـكل، چـه   : ((يادداشت 

اشخاص مغرض را در بر مى گيرد و چه نوع جواب از آنهـا بدسـت مـى آورنـد، محمـد اسـلم       

كـه   قابوچى در مقابل اعضاى انتصابى محكمة يك پادشاه چه مى تواند بگويـد و يـا عبدالسـالم   

  )) .اصالً دانسته نمى شود كه او كيست و چه كاره است ؟

  محمد ولى خان صورت تحقيقات ابتدائى

  :سوال هيئت تحقيقيه 

نظر بافواهات و شـهرت متـواتره و عريضـه و پـيش نهـاد      ! جناب محمد وليخان  –) 122(

اوده و سازش اقوام شمالى كه شما با حبيب اهللا بچة سقو در حين قطاع الطريقى و سرقت او مر

داشتيد چنانچه حبيب اهللا مذكور در مجالس از رفتار و كـردار و اعانـت شـما اظهـار ممنونيـت      

مينمود لذا از شما پرسيده مى شود كه آيا مراودة شما بـا حبيـب اهللا مـذكور از چـه رهگـذر و      

  .كدام مناسبت بود؟ لطفاً توضيحات بدهيد 

  :جواب محمد ولى بقلم خودش 

ت چيزى است كه بحق هر شخص گفته شده و گفته مى شود حتـى  افواها –) 123(

بحق انبيا عليه السالم هيچكس از افواهات كذب مبرا گفته نميشود در باب مراودة من، 

نميدانم چه قسم مراوده و براى چه غرض من ابداً حبيب اهللا را تا زمان كه بكابل داخل 
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  .شده نديده و نمى شناختم 

ودم حتى زمـانى كـه مـن را طلـب كـرد و نـزد او آوردنـد اول مـرا         صرف نام او را شنيده ب

نشناخت بعد پرسيد كه اين شخص كيست قابوچى باشى او گفت كه وكيل است بعد از آن بـا  

  .من هم سخن شده و پرسانى كرد 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

 وقتيكه شما بوكالت در عرصة هفت ماه غياب اعليحضرت امـان اهللا خـان بوديـد    –) 124(

نسبتاً امنيت بوده و از بچة سقاو  اثرى نه بود باز كه اعليحضرت امان اهللا خان بكابـل تشـريف   

آوردند روز بروز مسئلة بچة سقاو اهميت پيدا كرده تا درجة رسيد كـه امنيـت سـمت شـمالى     

بكلى سقوط و امير محمد خان حاكم اوليه چهاريكار مجروح و غالم غوث خان و ديگـر حـاكم   

ا بعضى نفرى نظامى مقتول، اكثر نفرى شان را خلع اسلحه كردنـد شـما كـه جميـع     هاى آنجا ب

مقدرات مملكت بدست تان بود چطور يك توجه درين موضوع نكرده ايد؟ آيا دريـن مسـئله   

  خود را مسئول نميدانستيد ؟

  :جواب محمد ولى خان 

ة خـود مسـئول   در تمام امور نفرى كه تعلق بهر وظيفه دارند بـراى همـان وظيفـ    –) 125(

هستند اگر در وظيفة خود سهل انكارى كنند، اگر وظيفة خود را بجـا كـرده باشـند و كوشـش     

كرده باشند و مقصد حاصل نشده باشـد بسـته بـه تقـدير اسـت هـيچ كـس همـه وقـت بهمـه           

خواهشات خود كامياب شده نمى تواند بلى درين معاملـه حكومـت هـاى محلـى هـم كوشـش       

هم بجا آوردند اكثر از نفرى اشرار را زخمى و مقتول هم نمودنـد   كردند فرض منصبى خود را

اما كه كامياب نشدند اين بسته به تقدير است و امنيت تعلق بحكومـت هـاى محلـى داشـت و     

  .آنها هم كوشش خود را كردند فقط 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

مـت  شخص شما بصفت وكيـل اعليحضـرت امـان اهللا خـان متصـف، و ادارة حكو      –) 126(

مفوض به سياست شما بوده چيزيكه اهمتر از ضروريات رياسـت و حكومـت شـناخته ميشـود     

ادارة امنيت است كه براى بدست آمدن امنيت عموميـه، حكومـت هرگونـه تـدابير را پـيش و      

برفاه عامه به تحصيل امنيت بكوشد از قرار اظهار تحريرى چنـد نفـر اشـخاص متعـدد كـه در      

د در شهر آرا بچة سـقاو بيـان مينمـود و اشـخاص كثيـرى حضـور       موقع ضيافت خانة سيد احم

داشته و سمع نموده و از آنجمله مسموعه خود را چند نفر اظهـار تحريـرى داده انـد كـه بچـة      

براى محمد ولى خان وكيل اعليحضرت امـان  ((سقاو بمحضر عموم مدعوين بيان نموده كه من 
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آر من ميشويد من آمـده تائـب ميشـوم، وكيـل      اهللا خان احوال روانه كردم كه اگر شما ذمه بر

مذكور بمن جواب فرستاد كه من بعهد و پيمان امان اهللا خان اعتماد ندارم اگر شما تائب شده 

ايـن مسـئله چـه معنـى دارد       ))ميشود كه شما را بكشد و خون شما بگردن من ميشـود . بيائيد

شـما متكفـل ادارة حكومـت     بصورتيكه بدستگيرى يكنفر دزد امنيت عموميه حاصـل ميشـد و  

بوديد و بچة سقاو به اطمينان شما مى آمد چـرا توبـه اش را نـه پذيرفتيـد و برفـاه و آسـايش       

  .عموم خلق از خواستن و اطمينان دادن او تشبثات نكرديد فقط 

  :جواب محمد ولى خان 

كه بمـن  اين كلمه تا اندازة صحيح است، يكنفر از زبان بچة سقاء آمده بيان كرد  –) 127(

بچة سقاء گفت كه اگر وكيل اعليحضرت به قرآن عهد و پيمان نموده براى من بدهد كه بمـن  

ضررجانى و مالى نميرساند و براى من تنخواه مقرر ميكند و در كوهدامن دزدبيگـى و يـا يـك    

كار تهانه دارى ميدهد آمده تائب ميشوم من قبول نكردم كه اگر بدون شرايط خود را تسـليم  

تا آمدن اعليحضرت زيرا كه اعليحضرت امان اهللا خان در مركز تشريف نداشـتند بعـد   ميكند 

از حضور اعليحضرت غازى فرمان بخشش او را با خواهشات او گرفته تسليم او مينمايم بدون 

اجازة اعليحضرت من باو قرآن كرده نميتوانم و اين كلمه صرف غلط است كه مـن بـاو گفتـه    

چيزيكه من براى او گفتم همين است كه در . عليحضرت اعتماد نيستباشم كه بعهد و پيمان ا

باال تحرير شده، كيفيت قبول نا كردن من تائب شـدن او را ايـن اسـت كـه در پمقـان دربـاب       

دزدهــا مجلــس شــد و در مجلــس تصــويب شــد و تصــويب مجلــس وزرا بدســتخط مبــارك   

قبول كرده نميشـود اگـر    اعليحضرت غازى مزين شد كه توبة چند اشخاص از دزدهاى شرير

خود را خود هم تسليم كنند حكومت از مجازات آنها گذشته نميتواند در هر جا دستگير شوند 

يا كشته سر آنها آورده شود يا زنده دستگير كرده بحكومت تسليم نموده انعام حاصل دارند، 

  .نفر از جملة همان نفرى مشهور يكى همين حبيب اهللا و سيد حسين بود و باقى چند 

يك تعداد سواالت هيئت كذايى تحقيق را نياورديم زيرا كه آنها فقط كلمات : ((يادداشت 

  )) .را مكرراً آورده اند و سعى گرديده است كه جوابات محمد وليخان آورده شود

  : جواب محمد ولى خان 

 حال مردم سمت شمالى اين گناه عظيم خود را بچه پرده كنند البته بايد شـخص  –) 130(

  .بزرگ را شامل اين كار نمايند تا پردة خود را نمايند فقط 

  :جواب محمد ولى خان 

بلى اين افواهات ديگر صورت دارد زمانيكه نفـرى وزرا را تمامـاً در جـاى سـيد      –) 132(
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  شاه محمد وليخان دروازى ٣٦٥

حسين حبس كردند و در يك خانة انداخته بودند همه يكجا صالح كرديم و عبدالرحمن پسـر  

ده باو من گفتم كه اگر ممكن باشد به وزير دربار خبر بدهيـد كـه   ملك داد محمد را طلب نمو

بودن نفرى معززين در يك خانه بدين صورت محقرانه خوب نيست اگـر ممكـن باشـد همـة     

نفرى ما را در ارگ برده بيك صورت درست نگاه كنيد كه تا اطمينان شما شود زيـرا بـه ايـن    

بعـد از رفـتن   . كرده ايد دور از انصاف استصورت محقرانه با نفرى معزز كه بĤنها قرآن هم 

عبدالرحمن همة ما را به ارگ بردند و بعد از مدت از ارگ رها كردند، بنابرين اگر وقتيكه مـا  

را از ارگ اجازة خانه رفتن دادند فرمان رهائى مـن بـا ديگـر اشـخاص در اثـر همـين عـرض        

مير محمد هاشم خـان وزيـر    نوشته شده باشد ممكن است، اشخاصيكه همراه من بودند ميرزا

ماليه و سردار حيات اهللا خان محمد عمر خان فرقه مشر محمد هاشم خان غند مشر كه معـين  

  .حربيه است محمد اكبر خان قوماندان كوتوالى 

  :جواب محمد ولى خان 

سابق ازين هم در جواب به شما نوشته بودم همـان جـواب را مالحظـه فرمائيـد،      –) 134(

رهائى ما نوشته در اثر همان كيفيت است كه سابق تحرير شده، فرمان كـه در   فرمان كه براى

باب پهرة خانة من نوشته شده بود من هيچ گونه خواهش نه نموده ام البته شما ميتوانيـد نقـل   

فرمان را از واليت يا دار التحرير كابل طلب نمائيد كه چه قسـم فرمـان نوشـته شـده در بـاب      

نكرده بود بلكه با معين السـلطنه صـاحب و بـاقى معـززين هـم قـرآن       قرآن كريم تنها با من 

كرده بود كه در جملة آن نفريها من هم بودم فقط فرمان كه براى رهائى  من نوشته شده  بود 

  .در اثر همان جواب است كه سابق  بشما  تحرير نمودم 

  :جواب محمد ولى خان 

بـدالرحيم خـان از محـاذ خـود     اين حرف يك حرف روشن و مبرهن است كه ع –) 140(

شكست خورد و موضع خود را گذاشت و به يك صورت بى ترتيبى فوج تعلقة خـود او بطـرف   

ده كيپك مى آمدند و پس پا شدند صورت واقعه را از اردوى مركـزى قومانـدان محمـد عمـر     

و را خان هم بحضور و هم بمن اطالع داده بعد از آن او را خواسته در ارگ بسيار لـت نمـوده ا  

بندى نمودم كه بعد ازيـن معاملـه زيـر محاكمـه گرفتـه شـود ايـن سـخن و معاملـه بـه تمـام            

منصبداران اردو معلوم است و اطالع كه قوماندان بزرگ او بـه تيلفـون داده همـين اسـت كـه      

  .تحرير شد فقط 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

يب اهللا بچـة سـقاو   مسائل معاونت در اعطاى تفنگ را حب! جناب محمد ولى خان  –) 145(
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از قرار مسموعى كه متواتر و كرات در مجالس بيان و از معاونت شما امتنان مى نمـود ممكـن   

از مسئله مذكور جناب شما هم مسبوق باشيد ولـى واضـح نشـد بصـورتيكه شـخص شـما ايـن        

چه اظهارات حبيب اهللا را كذب و افتراء ميدانستيد آيا در همان مواقع بطور ترديد در مقابل هم

  .اظهارات حبيب اهللا برآمده و بيان او را ترديد كرده خواهيد بود يا خير؟ با احترام 

  :جواب محمد ولى خان 

خود من از زبان سقاء نشنيده ام و افواهات مردم را چگونه ترديد مينمودم و بـه   –) 146(

راى آنهـا  پيش كه ترديد ميكردم البته بعضى از نفرى دوستان كه از افواهات مـى پرسـيدند بـ   

  .ترديد افواهات را مينمودم 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

در جملة افواهاتيكه شـهرت و تكـرار داشـت يكـى اينكـه      ! جناب محمد وليخان  –) 147(

جناب شما در هر شب بطور خفيـه نـزد حبيـب اهللا ميرفتيـد و در اصـول اجـرا آت بـاو تعلـيم         

  مينموديد آيا اين مسئله حقيقت دارد يا نه ؟

خود شما بيان نموديد كه افواهات را در عصر بچة سقو هم براى خود من ميگفتنـد   چنانچه

  .با احترام 

  :جواب محمد ولى خان 

نعوذ باهللا منها چطور ميشود كه بنده همچه عدم شرف را متقبل و بـه او كـه دزد    –) 148(

را گفته ميشد معاونت و تعليم ميكردم نى صرف افواه بـى اسـاس اسـت كـدام شخصـى كـه مـ       

  فقط. مصروف بهمين امور در شب نزد بچة سقاو يا روز ديده كدام است 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

نسبت به افواهات و بياناتيكه در زمان حكومت سقوى بر ! جناب محمد ولى خان  –) 149(

علية شما گفته ميشد كه يعنى در شب ها بحضور بچة سقاو رفته نامبرده را تعليمات ميدهيد و 

ميشد كه براى بچة سقاو تفنگ پنج تكه داده ايد و افواهات مذكوره را بعضى دوست هم گفته 

و آشناهاى شما قرار بيان تان كه در همان وقت براى شما ميگفتند ترديد افواهات مـذكوره را  

بدون از قاضى محمد اكبر خان و قاضى عبدالجليل خان آيا براى ديگـر اشـخاص هـم گفتـه و     

  .ير ترديد نموده ايد يا خ

  :جواب محمد ولى خان 

در زمان بچة سقاو من در خانة خـود محبـوس بـودم كسـى رفـت و آمـد كـرده         –) 150(

نميتوانست فقط يكدفعه از نفرى معتبرين قاضى محمد اكبر خان و حـاجى شـهنواز خـان نـزد     
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من آمده بودند و قاضى محمد اكبر خان بمن گفت كه من از زبان بچة سقاو شنيدم كه ميگفت 

ن تفنگ پنج تكه تفنگ وكيل است صرف يكشـبهه بـدل مـن گذشـته از شـما ميپرسـم مـن        اي

برايش جواب گفتم كه شما از نزد بچة سـقاو پرسـيديد كـه تفنـگ وكيـل چگونـه بـراى شـما         

رسيده بمن گفت كه از نزد شداد كسى پرسيده مى تواند ؟ بعـد مـن بـراى او گفـتم كـه ايـن       

من بود ديگر اسباب و سامان هم كه داشتم همه را ضبط تفنگ من در قلعة مراد بيك در قلعة 

كرد و اين تفنگ را هم در جملة همان مـا لهـا گرفتـه بعـد ازان روى بمـن نمـوده گفـت عفـو         

ميخواهم كه فقط يك ظن بد بخاطر خطور ميشـود الحمـدهللا كـه رفـع نموديـد و يكدفعـه هـم        

بود و برايم قاضى گفـت كـه افـواه    قاضى عبدالجليل و عبدالقادر خان احمد زائى نزد من آمده 

است كه شما تفنگ پنج تكه به حبيب اهللا داده معاونت كرده ايد براى او هـم گفـتم كـه نعـوذ     

باهللا چطور با حبيب اهللا معاونت ميكردم غلط اسـت مـن همـين حقيقـت را كـه بجـواب قاضـى        

شـبانه رفتـه تعلـيم    محمد اكبر خان گفته بودم باو هم گفتم در باب افواه كه من با بچـة سـقاء   

ميدهم البته من ملك نه بودم كه رفته او را تعليم ميدادم و هيچ كس مرا نمى ديد البته در نزد 

  .فقط. او بسيار نفرى بود ممكن يكنفر مرا ديده باشد همان آدم كيست 

  :جواب محمد ولى خان 

) 1(انسـت  مقصد از رفت و آمد آزادانه است كه از ترس كسى رفت و آمد نميتو –) 153(

  .فقط 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

) 3(اظهار فرموديد كه مـن در تمـام اسـتيالى حبيـب اهللا     ! جناب محمد ولى خان  –) 154(

دفعه او را ديده ام آيا بكدام كدام اوقات مالقات نموده باشيد باز مالقات شما بخـواهش خـود   

  فقط. شما بوده و يا شما را خواسته بودند بنويسيد 

  :ولى خان جواب محمد 

پنج دفعه او را بعد از ايام حكومت او ديده ام كه چهار دفعه در ايام هاى رسـمى   –) 155(

كه من را طلب كرده بود يك دفعه هم در برج شمالى كه براى معطل نمـودن حوالـة دو هـزار    

  .پوند خواسته بود 

  :جواب محمد ولى خان 

صاحب و سردار محمـد عثمـان    ماندن من اين سبب بود كه من با جناب حضرت –) 157(

خان مرحوم گفتيم كه اگر ممكن باشد عائلة من را هم با مـن بفرسـتيد آنهـا گفتنـد كـه حـال       
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موقع آن نيست شما خود هم مريض هستيد دو روز صبر كنيد اگـر شـما را بـا عائلـه رخصـت      

فتـه  گرفته توانستيم خوب واال خود شما بهر صورت ميتوانيد كه برويد زيـرا رخصـت شـما گر   

شده و به قرآن عهد با شما كرده اند و اين ها بنام دين حكومـت را گرفتـه انـد بهـيچ صـورت      

خالف عهد و پيمان خود نمى كند شما خاطر جمـع باشـيد كـه هـر گونـه معـامالت شـما را مـا         

متصدى هستيم فقط چهار روز و يا سه روز معطل كنيد اگـر عائلـه شـما را هـم توانسـتيم كـه       

ما بروند خوب و اگر نتوانستيم خود شما ضرور ميتوانيد برويد زيرا كـه بـا   رخصت گرفته با ش

شما عهد قرآن كرده اند اگر تمام اينها برباد هم شوند از عهد و پيمان خود نمـى گذرنـد مـن    

روى خود را بطرف حضرت صاحب كرده گفتم حضرت صاحب بعهد و پيمان اينها من قـدرى  

نة در حق من بكنند حضرت صاحب قدرى بر آشفته شده اعتماد ندارم ممكن است كه كدام فت

بمن گفت شما چرا سودا ميكنيد من ذمه وار شما هستم همان قرآن مبـارك هـم در دسـت او    

بود و قسم ياد كردند كه اگر شما را چيزى اذيت بخواهند كه برسانند و يا شما را نگذارند كـه  

د هر چه كه با شما بكند، شما خاطر جمـع  برويد اول گلة تفنگ آنها بر سينة من خواهد بود بع

باشيد كه آنها مسلمان و بعهد خود استوار ميباشند هيچ گونه خالف عهد خود نميكنند بـاز در  

. صورتيكه با شما بقرآن عهد كرده اند به هيچ صورت شما تشويش را بخاطر خود راه ندهيـد  

ارگ كشيده بخانه رفـتم يـك   بعد از آن من را سردار صاحب مرحوم با قاضى غالم حضرت از 

شب بخانه بوده بعد بخانة سردار محمد عثمان خان مرحوم رفتم زيرا عائله مـن در آنجـا بـود    

بعد از سه و يا چهار روز براى سردار صاحب گفتم كه اگر عائله ممكن نباشد براى وزير دربار 

حب فرمودند كه بسـيار  بگوئيد كه اجازه نامة طياره را بدهند كه خود من تنها بروم، سردار صا

خوب من امشب رفته اجازه نامة شما را مى آورم اگر ممكن شد از عائله شما را توانستم خوب 

و اگر نتوانستم از خود شما را مـى آورم مـن در تهيـه و تـدارك سـفر بـودم كـه آواز سـردار         

قـه  صاحب را از روى سراى شنيدم و خود شان بخانة خود رفتند دريـن بـين بقـدر بيسـت دقي    

نگذشته بود كه دو پهره از طرف سيد حسـين آمـده مـن را و جميـع اشـياء و اسـباب سـفر را        

گرفته بطرف جاى سيد حسين بردند درين حين سردار صاحب هم همراه من و سـپاهى هـاى   

سيد حسين ايستاده بودند من از سردار صاحب پرسيدم كه كيفيت چيست فرمودند كه مـن و  

ديم كه سيد حسين آمـد و چيـزى چيـزى بگـوش حبيـب اهللا      حضرت صاحب نزد بچة سقاو بو
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بچة سقاو گفت بعد از آن روى بطرف من و حضرت صاحب كرده به تندى گفت كه برويد مـا  

كار خود را خود ميدانيم به شما تعلق ندارد همـين بـود كـه مـا و حضـرت صـاحب برآمـده او        

پيش شده، بعد ما را بطـرف   بطرف خانة خود رفت و من باينطرف آمدم نميدانم كه چه واقعه

جاى سيد حسين بردند و در آنجا بندى شديم بعد از بنـدى گـرى جـاى سـيد حسـين بردنـد       

وبندى كردند وقتاً كه ما را به ارگ آوردند من براى حضرت صاحب پيغام فرسـتادم كـه ايـن    

چگونه قرآن و عهد و پيمان بود حال شما كجا هستيد كه از مـن دسـت گيـرى كنيـد بواسـطة      

همان آدم كه من فرستاده بودم جواب فرستادند كه من ندانستم كه قرآن اينها قرآن سياسى 

بود حال من به شما هيچ مدد كرده نميتوانم زيرا باالى من هم بدبين شده اند، حال بجـز صـبر   

  .چارة نيست و هر زمان كه مرا ياد ميكنيد يك لعنت بمن بفرستيد فقط 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

خود فرموديد كه اعليحضرت امان اهللا خان همراه حبيب ! جناب محمد ولى خان  –) 158(

اهللا قرآن ميكرد من نگذاشتم كه قرآن بكند وقتاً كه حرف شما را قبـول ميكـرد حينيكـه صـد     

ميل تفنگ از براى حبيب اهللا با جبا خانه و غيره خواهشـات حبيـب اهللا دادنـد شـما چـرا مـانع       

  .با احترام . نشديد 

  :اب محمد ولى جو

ولى من هيچ طرفدار قرآن كردن يك پادشاه با يك دزد نبودم من بحضور شان  –) 159(

عرض كردم كه شما عهد قرآن با يك دزد نكنيد براى احمد عليخان اختيـار بدهيـد كـه بـا او     

قرآن كند و خود او را بكابل بفرستد و من مطلق طرف دار تفنگ دادن آنها هم نه بـودم زيـرا   

صد تفنگ كه اعليحضرت با آنها دادند باع قوت آنها شده و قوة هـاى كمـى ديگـرى     همين

كه در كوهـدامن بـود همـه را خلـع اسـلحه كـرده بكابـل آمدنـد اگـر ايـن تفنگهـا از حضـور             

  .فقط . اعليحضرت باو داده نميشد هيچ وقت اين قدر قوة پيدا نميكرد كه بكابل حمله ميكرد 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

در زمانيكه اعليحضرت امان اهللا خان در استالف تشـريف  ! جناب محمد ولى خان –) 160(

ميبردند بواسطة كه امنيت شمالى خراب بود تقريباً يكهزار نفر سوار و پياده براى حفاظت راه 

مقرر بودند و عالوتاً ديوار هاى باغهاى دو طرفة سرك بواسطة كه نفرى اشرار در آنجا پنهـان  
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گير بشوند كامالً خراب شده بود شما كه يوميه در قلعـة مـراد بيـك تنهـا رفتـه      نه شده و دست

  .واكثر روز ها از آنجا بعد از نماز شام بكابل مراجعت مى نموديد چه طمينان براى تان بود 

  :جواب محمد ولى خان 

اعليحضرت پادشاه بودند براى حف پادشاه هر گونه معامله كـرده ميشـود چـرا     –) 161(

ضرت در ارگ مى بودند و يك غند نفرى هميشه نوكرى واال مـى بـود و بـدون اجـازه و     اعليح

  .تكت هيچكس را نميگذاشتند و من در خانة خود بدون كشك و حصار آسوده مى خوابيدم 

بلى من هم هر وقت كه بقلعة خود ميرفتم البته بى سـه يـا چهـار نفـر نمـى رفـتم و در آن       

ند فقط چند نفرى بودند كه كوه گريـز بودنـد بعضـى وقـت     وقت اشرار اينقدر قوت هم نداشت

كدام داره در حد كلكان يا بين كوهدامن مى انداختند باز حكومت محلـى كـه تعاقـب ميكـرد     

  .كوه گريز شده پنهان مى شدند 

  :سوال هيئت تحقيقيه 

در جملة مسائل افواهى يكى معاونت شما را باعطاى يك ! جناب محمد ولى خان  –) 162(

ل تفنگ و كارتوس كه به حبيب اهللا داده ايد نسبت ميكنند و بلكه در پيشنهاد هـم مالحظـه   مي

شده و ناشى از افواه عام اين است كه در محافل و مجالس بچة سقاو از معاونت شما ممنونيـت  

ميكرد آيا مسئله تفنگ و كارتوس كه بتواتر بچة سقاو بيان ميكرد چيست؟ داده شـده بـود و   

  .با احترام . گر دارد يا كيفتى دي

  :جواب محمد ولى خان 

اين حرف مثل ديگر افواهات است من مطلق نه تفنگ فرستاده ام و نه كارتوس  –) 163(

  .و نه معاونت باو كرده ام

  صورت دعواى مدعى العموم

  :شعبة ملكى 

مد دعوى مينمايم من مدعى العموم ميرزا ميرغالم  ولد ميرزا توكل ولد ميرزا مح –) 166(

اسمعيل قوم عرب ساكن قرية كندى بـاغ رود چپرهـار جـالل آبـاد باشـندة كـذرامين الملـك        

ذات شهريارى بـر مـدعى عليـه     4824شهركابل درحاليكه ثابت الوكالت  ام بقرار فرمان نمبر
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هذا محمد ولى خان وكيل اعليحضرت امان اهللا خان شاه مخلوع افغانستان اينكه همـين مـدعى    

ومـت وجامعـة ملـت افغانسـتان خيانتهـاى بسـيارى نمـوده و از آن سـبب         عليه نسـبت بـه حك  

حكومت بالكل برباد و جامعه متفرق و پريشان و بسيارى اشخاص مقتول و تباه و هستى شـان  

  :بباد فنا رفته فى الوقت  چيزيكه از خيانت او را كشف نموده ام بقرار آتى است

  دعوى اول

االكلكم راع وكلكم مسـئول  (و بمفاد حدي شريف مشاراليه  وكيل پادشاه وقت  –) 167(

مسئول امنيت عمومى بوده در گرفتـارى دزدان و سـارقان غفلـت كـرده تـا اينكـه        ) عن رعيته

سارقان روز بروز زيادت كرده و قوت گرفته  حكومـت را قـابض و ملـت را خـراب كردنـد و      

يت را بـه حكومـت محلـى    اينكه خودش بجواب هيئت تحقيقية وظايف را تفريق داده و مسـئول 

راجع ميكند بقرار شرع شريف پادشاه و نايب او به مسئوليت زيردستان  از مسئوليت  خداوند 

جل جالله خالص  شده نميتوانند بلكه بسوء رفتار زيردستان هم خودش مسئول مى شود زيـرا  

 بقرار حدي شريف صدروحكم شريعت پادشاه مسئول امنيت ووظيفة مهمه اش حف  حقـوق 

رعيت است شرعاً اختيار برائت  ذمة خود را از مسئوليت و تحميل آن بر زير دسـتان نـدارد و   

اينكه بقرار قانون اساسى پادشاه برى ديده ميشود اين هم نيست زيرا در افغانستان در زمـان  

اعليحضرت  امان اهللا خان قانون بكلى جريان نداشت استثنĤت  آن نسبت به اصل مواد بسـيار  

فوق  العاده انتشار داشت چنانچه  خود همين مدعى عليه به صدها  احكام فـوق العـاده    و باسم

خالف  قانون  را اجرا كرده همچو فقرة محاكمه محفو خـان، قومانـدان سـابقه هـرات را كـه      

حسب قانون فيصلة آن به محاكم  ثالثة مامورين تعلق داشت و مدعى عليه هذا سه نفـر ديگـر   

فوق العاده  مقرر و حق مرافعه و تميز آن را هـم سـاقط سـاخت بنـابرهمين     را به محاكمة  آن 

از جريان اين مادة اسـاس كـه مسـئول     1303اساس اعليحضرت امان اهللا خان در لويه جرگة 

وزرا ميباشند  بجواب عرض مولـوى عبدالواسـع خـان ابـا و اسـتنكاف ورزيـد كـه وزراى مـن         

ئول ميباشم چون خود اعليحضرت امان اهللا خـان  مسئول نميباشند درجميع اجراآت  خودم مس

مسئوليت را خالف مادة مذكوره بدوش گرفته و همين مـدعى عليـه كفالـه ووكالـة او را قبـول      

  .كرده بود عيناً  همان مسئوليت بهمين مدعى عليه  عود كرده قانوناً هم از عهدة آن بدر شود

  :جوابية ادعاى اول بقلم محمد ولى خان 
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من از همه امورات سلطنتى اعليحضرت امان اهللا خان مسئول هستم وجـواب   بلى –) 168(

ده، در باب دزدها كه نوشته دزدها در زمان كـه مـن بوكالـت  كـار ميكـردم فقـط كـوه گريـز          

بودند اين قدر قـوت نداشـتند البتـه بعضـى  داره هـاى خفيـف در بعضـى جاهـا مـى انداختنـد           

ا فرار ميكردند اين قسم دزديهـا دريـك مملكـت كـه     حكومتهاى محلى مقابله  ميكردند و آنه

ملت آن مسلح باشد بكلى  رفع شدنى نيست بعد از آنكه  معامالت لويه جرگه تمام شد و وكال 

به محلهاى خود رسيدند يك  پرو پاغند شديد بر عليـه حكومـت جـارى شـد ابتـدا از شـينوار       

ت كرد و احمد عليخان برياست معامله جريان يافت بعد در سمت شمالى هم مسئله قدرى شد

تنظيمه مقرر شد و عرض حبيب اهللا و سيد حسين  را بحضـور اعليحضـرت نمـود كـه بشـرايط       

خــود را تســليم حكومــت مينماينــد از جملــة شــرطهاى آن يكــى بــه قــرآن  دســتخط كــردن  

اعليحضرت بود بلى من طرفدار عهد كردن و تفنگ  دادن و پول دادن مطلـق بـه آنهـا نبـودم     

ا اين قسم عهد و پيمانها در سمت جنوبى بمن تجربـه  شـده بـود كـه بـه قـرآن  بمـا عهـد         زير

ميكردند و تفنگ و كارطوس از ما هم گرفته پس بروى خود ما مى زدند بنابرين  من هيچگاه 

طرفدار تعهد كردن و تنفگ و پول دادن نبودم اگـر بـودم هـم  همـين قـدر بـودم كـه  احمـد         

د و آنها را  بكابل بفرستد فقط  مشورة من همين بود اگر خود من آمر عليخان  به آنها عهد كن

مى بودم هيچگاه خواهشات آنها را قبـول نميكـردم  زيـرا نفـرى آنهـا قليـل  بودنـد و اسـلحه         

نداشتند يا دستگير مى شدند و يا فرار  زيرا كه هوا سردشده بود و بقوة  كم خـود نـه در ده و   

شتند اين خطائى بود كه از طرف حكومت شد و دزدها  قوى شده نه در كوه طاقت گذاره را دا

با اسلحة  كه گرفته  بودند قوه هاى نظامى را خلع اسلحه كـرده بطـرف كابـل و جبـل السـراج       

حمله كردند و قلعة جبل السراج  را تصرف شده و نفرى احمد عليخان را و نظامى كه با او بـود  

يخان  را بعهدى كه كرده بودند رهـا كردنـد بـه كابـل     همه را خلع اسلحه  كرده خود احمد عل

  .آمدند

  دعواى دوم

زمانيكه شرارت حبيب اهللا و سـيد حسـين دزدان ترقـى كـرده و احمـد عليخـان        –) 169(

رئيس تنظيمية  سمت شمالى آنها را استهالت و از نزد شان توبه و انابت عهـد بقـرآن  گرفتـه    

ان هم با ما قـرآن  و عهـد كنـد اينكـه قـرآن  كـريم       مشروط بر اينكه اعليحضرت  امان اهللا خ
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بذريعه  وزارت حربيه به اعليحضرت  امان اهللا خان رسيد درين وقت بحضور اعليحضرت امان 

اهللا خان  سواى دو نفر كـه يكـى همـين مـدعى عليـه و ديگـرى همـين عبداالحـدخان  رئـيس          

ضرت امان اهللا خـان ميخواسـت    موجودة  ديوان عالى باشند  احدى اثبات  وجود نداشت اعليح

كه عهد را در قرآن  دستخط  كند كه سارقان بحكومـت  تسـليم شـوند و امنيـت قـائم گـردد       

همين مدعى عليه از يكطرف اعليحضرت  امان اهللا خـان را نگذاشـت كـه  بـادزد عهـد كـردن       

ديگر پادشاه  درست نيست فرمان كنيد كه در همانجا  احمد عليخان عهد كند درست است از 

طرف به سارقان  پيغام كرد كه قرآن را اعليحضرت  امـان اهللا خـان دسـتخط  نكـرده شـما را      

بازى ميدهد باخبرجان خود ها باشيد همان بود كه پيش از رسيدن فرمـان بـه احمـد عليخـان     

به احمد عليخان  كشف حقيقت كردند كه كيفيت بدين قرار است . موصوف به آنها  خبر رسيد

ال صحيح رسيده ورنه قرآن كريم را ظاهر كنيد كه راست از دروغ معلـوم شـود   براى مان احو

بعد از آن  دزدان باالى حكومت بدگمان  شده بناى شرارت را گذاشـتند  ملـت و حكومـت  را    

  :خراب كردند درين زمينه قرائن موجود است كه يكى بعد از ديگرى بيان ميشود

  :جوابية دعواى دوم از قلم  محمد ولى 

اما در باب قرآن كه اعليحضرت  باو نكردند فرمان اسمى احمد عليخـان نوشـته    –) 170(

كرده ارسال نمودند كه  عهد و پيمان احمد عليخـان  بـا هركـه بكنـد عينـاً عهـد و پيمـان مـن         

ميباشد البته احمد عليخان  كيفيت فرمان را به آنها گفته باشد  و در قرآن به  آنها عهد كـرده  

ان  نمى كنم از حضور اعليحضرت  غازى براى احمد عليخان گفته شده باشد كـه  باشد زيرا گم

شما به آنها بگوئيد  كه قرآن را اعليحضرت دستخط  كرده  و قرآن را خود دستخط كرده بـه  

آنها بدهيد كه به آنها احوال رسيد كه قرآن را اعليحضرت  دسـتخط نكـرده و احمـد عليخـان      

جبور بود كه امر اعليحضرت را اجرا كند كه به آنها بدانانـد كـه   دستخط  كرده احمد عليخان م

اسمى من فرمان رسيده كه با شما قرآن كنم و عالوه بر آن البته تفنگ و اسـلحه بعـد از عهـد    

كردن به آنها  داده شده باشد و اگر  اين را حكومت علم  داشت كه اينها شرارت ميكنند چـرا  

اين  اطالع  بحضور داده نشد و از هيچ  ذريعة بحضور اطـالع    به آنها تفنگ و پول داده شد چرا

نرسيد كه اينها بنابر نسبتى كه  اعليحضرت به قرآن  دستخط نكرده اند شرارت خواهند كرد 

صرف اينقدر از زبان اعليحضرت غازى در آن وقت شنيده بودم كه  فرمودند كه به من احوال 

www.enayatshahrani.com



 
 

٣   شاه محمد وليخان دروازى ٤

عهد شده بود كه يكصد دانه تفنگ نو داده ميشود بمـن  رسيده  كه حبيب اهللا ميگويد كه  بامن 

تفنگ كهنه داده شده اين خالف عهد است و اعليحضرت اين را هم فرمودند  كه من به احمـد  

عليخان اطالع  دادم كه هـوش كنيـد كـه خـالف عهـد يـك  ذره هـم نشـود ممكـن اسـت كـه            

حضـرت صـاحب پـيش معـين       عبداالحد خان هم اين كلمه را شنيده باشد عالوه  بران وقتيكه

السلطنه صاحب از نزد بچه سقاو  آمده بود در مجلس عام گفتند كه  بچـه سـقاو  ميگويـد كـه     

من براى چه خالف عهد كردم من عهد فقط براى گرفتن تفنگ  كرده بودم بعد از آن  ما بـين  

ت مـا  خود گفته بوديم  اعليحضرت غازى هم با سمت جنوبى عهد كرده بود از عهد خود گذش

نيز از عهد خود ميگذريم  و خالف عهد ميكنـيم  شـما مـى توانيـد كـه ايـن مسـئله را از خـود         

  .حضرت صاحب  مكتوباً  بپرسيد

  قرينة اول در اثبات دوم

در اين  روز بجز مدعى عليه هذا و عبداالحد خان آقا و اعليحضرت امـان اهللا خـان   ) 171(

كان عقلى محال است كه افشاى راز خـود را كـه   شركت نداشتند  اعليحضرت امان اهللا خان بام

موجب بربادى او بود كرده باشد به عبداالحد خان آقا هم  هيچ يك  قرينة شهادت  نمى دهـد  

  .و ذهاب عقل به همين ميرود كه  مدعى عليه هذا پيغام كرده باشد

  :جوابية  اول راجع به ادعاى دوم از قلم  محمد ولى خان 

ين طور معلوم ميشود كه اعليحضرت  به احمد عليخان گفته بود كه ازين نوشته ا –) 172(

شما دروغ به بچه سقاو بگوئيد  كه اعليحضـرت بـه قـرآن دسـتخط  كـرده بعـد شـما آنهـا را         

دستگير كنيد كه افشاء راز شده و آنها را دانسته  شدند خود اعليحضرت اسمى احمد عليخـان  

به قرآن  به آنها عهد كنيـد  البتـه احمـد عليخـان       فرمان نوشته كرده ارسال نمود كه شما خود

به آنها عهد كرده باشد و آنها دانسته شده  باشـند كـه احمـد عليخـان  بـا مـا عهـد ميكنـد نـه          

  .اعليحضرت اين عجب افشاء راز است

  :قرينة دوم راجع به اثبات ادعاى دوم 

هللا خـان را از عهـد   خود مدعى عليه در استنطاق گفته كه من اعليحضـرت امـان ا   –) 173(

ممانعت كردم و اظهارات  حبيب اهللا كـه بحضـور بسـيارى اشـخاص كـرده كـه بـرايم  محمـد         

  .  وليخان  اطالع داده قرينة  قاطعه گفته ميشود

  :جوابية دوم راجع به ادعاى  دوم از قلم محمد ولى خان 
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فهميـدم كـه   بلى من منع كردم و من دركار هاى حكومت تجربه داشتم و من مى  –) 174(

  .تسليم شدن اينها به شرايط  درست نيست چنانچه  نتيجه ديده شد

  :جوابية قرينه اول راجع به اثبات ادعاى سوم از قلم محمد ولى خان
بلى  من بيشتر هم  نوشته ام حال هم مينويسم كه من هيچ وقت طرفـداراين نـه    –) 179(

هللا و هم حقوق العبد باشد  به شـرائط  بودم كه  اين قسم اشخاص جانى كه بر ذمه شان حقوق ا

آنها بخشيده شوند اسلحه داده شود و يا كدام تهانه به آنها داده شود زيرا ايـن  نفـرى بسـيار    

شرير، قطعياً  قابل بخشش نه بودند و براى من تجربه حاصل شده بود بايد دستگير و يا كشته 

ت مرا محاكمه  و بنـدى مينماينـد   ميشدند در صورتيكه هيچ يك سند عقلى و نقلى در بين نيس

خداوند رحم  فرمود كه من آنها را خواسته چهل پنجاه ميل تفنگ ندادم و پول نـدادم و يـا بـه    

  . كدام  خدمتى درسمت  شمالى مقرر نكرده بودم

اگر ازين كارها يكـى را مينمـودم البتـه حـال  جـاى هـيچ ترديـد نـه بـود و ديگـر دربـاب             

يد  كه دزدها پادشاهى  را بمن ميدادند  عجـب دالئـل  عقلـى اسـت     پادشاهى كه نوشته كرده ا

زيرا دزد ها خود را ميكشتند  و برباد ميكردند و پادشاهى را بمـن ميدادنـد عجـب  تـر اينكـه      

بيش ازين كه داخل كابل شوند در كوهدامن  اعالن امارت كرد و خطبـه  بنـام خـود خوانـد  و     

و علماء كوهستان و كوهدامن  همه دسـتار سـلطنت را    مردم به او بيعت كردند خان و خوانين

به سر او گذاشتند  و او را لقب امارت دادند بعد ازين همه هنگامه  وقتيكه بـه كابـل مـى آمـد     

پادشاهى را بمن مى داد البته  مال نصرالدين شده بودند اگر اين قسم هم مى بـود كـه  خـود او    

كابـل  رسـيديم و كابـل را گـرفتيم هـر كـرا كـه         ادعاى  سلطنت نميكرد  و ميگفت  وقتيكه به

ممكن بود واليق ديديم پادشاه انتخاب ميكنيم  البته در آن  وقت به كسى گمان ميبردند  يك 

  .دليلى بود

و ديگر اگر من خيـال سـلطنت را ميداشـتم در زمانيكـه اعليحضـرت در اروپـا بـود بـدون         

گيرم زيرا يك دزد توانست افغانسـتان  زحمت و بدون هيچ تكليف سلطنت را ميتوانستم  كه ب

را بگيرد البته من هم در صورتيكه پادشاه در ملك نه بود و همـه امـورات سـلطنت در دسـت     

من به اعليحضـرت امـان اهللا خـان    . خود من بود به بسيار آسانى سلطنت را گرفته مى توانستم

كابل مانـدم مـن در رفـتن    فدايى بودم و هستم و من فقط  به امر اعليحضرت امان اهللا خان در 

خود بسيار اصرار نمودم كه من را باخود ببريد از عائله و همـه ميگـذرم بـه مـن فرمودنـد كـه        

بردن شما را درين وقت همراه  خود لزوم  نميدانم من  خود را از سلطنت  خلـع كـردم ديگـر    

قـع   هيچ كارى  براى تصرف شدن سلطنت نميكنم  زيـرا بسـيار كشـت و خـون در مملكـت وا     
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خواهد شد و ملتم بكلى خراب خواهد شد شما  همراه معين السلطنه باشيد اگـر خداونـد ايـن    

آشوب را رفع كرد بعد  هركجا كه من باشم نزدمن آمده  ميتوانيد چـون شـما يـك  آدم كـار     

ميباشيد  و من ديگر براى  گرفتن سلطنت  آرزو ندارم پس رفتن شما با من غير لـزوم  اسـت   

مان روز براى شيراحمد خان رئيس صاحب شوراى سابقه گفتم كـه  مـن مـوقتى    چنانچه  در ه

ديگر در باب حكم فوق العاده .  هستم خداوند قدرى  آرامى كند من عقب اعليحضرت ميروم

كه نوشته در آن وقت  هم اگرحكم فوق العاده  ميدادم  و به شرائطيكه آنها ميخواستند قبـول  

ده شد، ديده ميشد و تمام مسئوليت بذمة  من بود و من كارخود ميكردم البته نتيجه چنانچه دي

  .را از ديگران بهتر ميدانستم

  :قرينه دوم راجع به اثبات ادعاى سوم 
اظهارى سيد عبداهللا در اثر محاكمه خودش كـه قبـل از عريضـة مـردم شـمالى و       –) 180(

د اعليحضـرت امـان اهللا   جلب  مدعى علية هذا به ارگ سيد عبداهللا خان اظهار كرده كـه درعهـ  

خان كه نزد حبيب اهللا  به قلعه مرادبيك فرستاده شده بـودم محمـد سـرورخان  پسـر حـاجى      

محمد شاه  خان رفيق حبيب اهللا ميگفت كه وكيل اعليحضرت خودش با ما درهمين بـاال خانـه   

  .قرآن و عهد كرده

  :جوابية قرينه دوم راجع به اثبات دعواى سوم ازقلم محمد وليخان 

اگر سيد عبداهللا خان  اين كلمه را از زبان آنها  شنيده بود چرا بحضور عليحضـرت  ) 181(

همان وقت عرض نكرد زيرا خـود او بـا يكنفـر شـيخ كـه اسـم او را نميـدانم  و ازبيـك تـوت          

ميباشند براى معلومات  و حـرف زدن از حضـور مقـرر شـده بودنـد كـه رفتـه از طـرف خـود          

قاو نداند كه اين شخص از حضور اعليحضرت  آمده فقط  اطالعات معلومات كنند يعنى بچه س

خود را وكيفيت گفت وشنيد خود را يك راپورت بحضور تحرير كند  چنانچه  راپورت خود را 

با وضعيت بچه سقاو همه را نوشته بحضور آورده بـود و بمـن هـم بيانـات نمـود ايـن كلمـات        

هللا خان گفته باشند هم مثل ديگـر افواهـات   صرف يك بهتان روشن است كه اگر به  سيد عبدا

اوشان است آنها تمام دنيا و افغانستان را باخود شريك مى نمودند و اشتهارات آنها بسـيار بـه   

كابل نشر مى شد كه بيعت نامة سمت مشرقى رسيده و معاونت آنها عنقريب ميرسد و علما و 

پيشرفت  امور خود از هيچ گونه كـذب   مشايخ جميعاً  بيعتها بمن فرستاده اند چها و چها براى

و دروغ  خود دارى نمى نمودند  در باب عهد و پيمان  كه ميگويند در همـين بـاال خانـه نمـوده     

البته من  در اانجا دهقان و صاحب كار و باغبان و مزدور و غيره داشتم  آنهـا را طلـب  كنيـد و    

ه من به قلعة  خود رفت و آمـد كـرده   بروى قرآن حلفاً  از آنها بپرسيد  كه درين قدر مدت  ك
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ام  يكنفر ازين دزدان را ديده ام و يا حرف به آنها  زده ام اين يك حرف بسيار تعجـب اسـت   

كه من رفته در قلعة  مرادبيك به آنهـا قـرآن ميكـنم  و همـه وقتـه نشسـت و برخاسـت دارم        

ده كه شما را ميگويند  اين كلمه هم بهمان سوال مى ماند كه از من ش. احدى هم واقف نميشود

كه شبانه شبانه رفته حبيب اهللا را تعليم كار مى كنيد حكومت مى توانـد  كـه شـخص مسـلمان     

بمحض افواه يا گفتة يك شخص . صادق مقرر كند  كه خفيه و عالنيه اين خبرها را معلوم كنند

  .اتهام باالى يك  مسلمان به حقيقت  نمى كشد  فقط

  :ادعاى سوم   قرينه سوم راجع به اثبات
  اظهارات خود حبيب اهللا كه وكيل بامن دوست و طرفدار بود و نفرى زياد) 182(

  .اززبان او اخبار نموده اند كه در مهمانى خانه سيد احمد و غيره مواقع بيان نموده

  :جوابيه قرينة سوم راجع به اثبات دعواى سوم از قلم محمد وليخان 
ام  وقتيكه آنها حيات بودنـد همـه چيزهـا بـه آسـانى      من پيشتر هم نوشته كرده  –) 183(

بدست مى آمد اگرحكومت  آرزو داشت كه اصل حقيقت باو خوب معلوم ميشد از خـود آنهـا   

استنصاق ميشد حال يك شخص ميگويد كه من از زبان حبيـب اهللا چنـين شـنيدم و ديگـر مـى      

نيده اند كه درحق هـركس  گويد كه من چنان شنيده ام اگر شنيده باشد مردم بسيار چيزها ش

همه افواه است و در باب آن كه در مهمانى سيد احمـدخان  چيـزى نسـبت بمـن گفتـه و شـما       

پيشتر ازين سوال كرده بوديـد جـواب كـافى گفتـه شـده در مهمـانى  سـيداحمد البتـه بسـيار          

  .چيزهاى ديگر گفته شده باشد

  :قرينة چهارم راجع به اثبات دعواى سوم 
: هائى  مدعى عليه هذا كه حبيب اهللا  بچه سقاو برايش نوشته است اينكهفرمان ر –) 184(

نظر بندى شما برضاى خود شما بود حال كه ارادة خانة خود را داريد بخانة خود برويد به مـال  

و جان و هستى شما كسى غرضدار نيست من به همان عهدى كه بـه قـرآن  كـرده ايـد اعتبـار      

شما هم مقرر باشد كه شـما را محافظـه كننـد و تسـليم  شـدن      دارم پهرة  محافظه تحت ادارة 

  .فرمان مذكور را خود مدعى عليه هذا بدون ترديد امضاء كرده

اين موضوع عالوه برعهد و ارتباط  سابقه اش چنـان نشـان ميدهـد كـه  در ابتـداى اسـاس       

عليحضـرت  متزلزل ديده خوف دامنگير او شده كه خواه على احمد خان والى از مشرقى و يـا ا 

بنابران خواهش نظر . امان اهللا خان از قندهار غلبه خواهند كرد اگر رها باشم متهم خواهم شد

بندى خود را كرده بعد كه چيزى اطمينان او حاصـل شـده خـواهش رهـائى خـود را كـرد و از       
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خوف اينكه نبايد ملت از حركـات مـن حـس كـرده بـرايم  اذيـت برسـانند خـواهش پهـره و          

  .دمحافظه را كر

  :جوابية  چهارم راجع بر اثبات دعواى سوم  ازقلم محمد وليخان
درباب فرمان رهائى سابق هم جواب به شما گفته ام شـبى كـه همـه وزرا را بجـاى      ) 185(

سيد حسين برده بندى كردند درآنجا وزير عدليه، وزيرماليه و محمد عمرخـان فرقـه مشـر و    

بودند همه صالح كردند كه عبـدالرحمن خـان   محمد هاشم خان غند مشر و غيره نفرى حاضر 

بچه ملك داد محمد را كه شخص روى شناس است خواسته با او گفته  شود كـه بـراى حبيـب    

اهللا بگويد  كه چون شما با معين السلطنه صاحب قرآن  كرديد و نفرى او بـا شـما همـه قـرآن     

اهللا خـان بـدون سـبب      كردند كه  ما به هيچ گونه و هيچ قسم با نفرى هـاى اعليحضـرت امـان   

اذيت نميرسانيم و يك بهانه هم  نميگيريم و حال مـا را بـدون سـبب بيـك صـورت محقرانـه       

آورده بندى كرده ايد اين خالف اسالميت است، اگرممكن است ما همه نفرى را در ارگ برده 

و بيك  صورت درست نگاه كنيد اگر در ثانى چيزى از ماها ظاهر شود و يا ظـاهر شـده باشـد    

اثبات شد حق داريد كه  باز خواست كنيد و همه نفرى پيش من آمدند  و اين كلمات را من به 

  .عبدالرحمن خان گفتم بعد از آن نفرى ما را و من را به ارگ بردند

  :قرينة پنجم راجع به اثبات  ادعاى سوم 
ه كـه  و اينكه در استنطاق مدعى عليه هذا يكمرتبه خـود را بخانـه محبـوس گفتـ     –) 186(

كسى رفت و آمد نداشت و باز به دو مراتبه آمدن قاضى محمد اكبرخان  و حاجى شهنواز خان 

و قاضى عبدالجليل خان و عبدالقادر خان را بديدن خود نوشته ثابـت ميكنـد كـه پهـره تحـت      

ادارة او، و بودنش درخانه ساختگى بود هركه را مى خواسـت ميگذاشـت و هركـه را ممانعـت     

  .ردميكرد منع ميك

  :از قلم محمد وليخان) 3(راجع به اثبات ادعاى ) 5(جواب قرينه 
و اينكه او فرمان نوشته كرده براى رهـائى مـن در اثـر همـين گفتـة ماسـت كـه         –) 187(

عبدالرحمن خان عرض كرده بود و قرآنى كه  نوشته همان قرآن است كه با ما و نفرى  معين 

ه كه زير اثر شما باشد غير ازينكـه اينطـور نوشـته    السلطنه صاحب كرده و پهره كه روانه كرد

نميكرد بچه صورت پهره را روانه مى كرد زيرا كه او بامن قرآن كرده بود چنانچه  پهـره اش  

تا وقتيكه نفرى از سمت جنوبى آمدند  بخانة من  بود و ديگر اينكه  پهـره بواسـطة  محافظـت     

نشـوم وبـراى رفـت و آمـد آزادانـه  بـود كـه         من مقرر بود كه بامن اعتماد نداشتند كه بى جـا 
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مخالفين  شان در آنجا رفت و آمد كرده نتوانند  و براى اين بود كه  ما بجاى رفتـه نتـوانيم  و   

هر زمانيكه در هرجاى رفته ام بخواهش خود آنها بود كه موتر روانه ميكردند و آدم آنها بـود  

  .ميرفتم برسميات يا دعوت  بود كه نظر بفرستادن آدم شان 

  ) :3(راجع به اثبات ادعاى ) 6(قرينة 
اظهار  محمد عمر خان  گلدرئى  كه خود مدعى عليه هذا بخنده از بـراى حبيـب    –) 188(

يعنـى سـلطنت  را بمـن    (اهللا گفت كه مـن كـار خـود را كـردم امـا شـما بوعـده  وفـا نكرديـد          

ت امـان اهللا خـان  رسـيده    باوجودى كه مدعى عليه هذا به مرتبة وكالـت اعليحضـر  ) نگذاشتيد

نسبت به جمع اقارب تقرب  او بيشتر بود همراه اعليحضـرت امـان اهللا خـان  هـم نرفـت و بـا       

معين السلطنه و عبدالعزيزخان و احمد عليخان باوجود عهد و ميثاق بسوارى طياره هم نرفـت  

مـن   به اميد اينكه  شايد دزدان حسب وعده يـا پـيش آمـد كـدام ضـرورت سـلطنت  را بـراى       

واگــذار ميشــوند در كابــل خــود را معطــل كــرد و اينكــه در اســتنطاق مــى نويســد كــه بوعــدة  

سردارمحمد عثمان خان  و حضرت صاحب معطل شده ام اين هم صرف بهانه است چه ميداند 

كه سردار مذكور شهيد شده و حضرت صاحب به سفارت مختـارى مصـر رفتـه حاضـر نيسـت      

  .دروغ من راست مى شود

  :محمد ولى خان ) 3(راجع به اثبات ادعاى ) 6(نه جواب قري
و اينكه محمد عمر اظهار كرده تنها من و محمد عمر و حبيب اهللا بوديم يا ديگـر   –) 189(

شخصها هم بود آيا كجا  بوديم  البته  بيك مجلس گفته شـده خواهـد بـود حـاال  محمـد عمـر       

خص بود؟ در باب نرفتن  من با معـين  موضع و موقع ّان را بگويد كه يكجا بود و ديگر كدام ش

السلطنه  صاحب قبالً  شرح  مفصل نوشته ام باع نارفتن من حضرت صـاحب و سـردارمحمد   

عثمان خان  مرحوم بود چون عائله من درينجا بود اينها بمن گفتند  كه دوسه روز صـبر كينـد    

ته ام اگر شما ميگوئيد كـه  اگرممكن شد شما را با عائله تان روانه ميداريم، چنانچه  مفصل نوش

سردار محمد عثمان خان  شهيد شده وحضرت صاحب به مصر رفته اگر حضـرت صـاحب  بـه    

مصر رفته از نزد شان معلومات خواسته ميتوانيد و همچنان از فاروق جان و عائله سردارمحمد 

معلومـات   عثمان خان پرسان كنيد زيرا من با عائله ام بخانه موصوف بـودم  تمامـاً  كوايـف را   

دارند و بازمحمد سعيد كندك مشر را نزد حضرت صاحب روانه كرده بودم شما او را خواسـته  

  .معلومات بگيريد كه من با حضرت صاحب چه احوال روانه كرده ام و او چه جواب گفته

  ) :3(قرينة هفتم راجع به اثبات ادعاى 
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ت امـان اهللا خـان اذيـت    باوجود آنكه دزدان مذكور بكارداران خـورد اعليحضـر   –) 190(

رسانى كرده برادر او را با سردارمحمد عثمان خان و غيره نفرى مقتول ووزير ماليه محبوس و 

هستى شان را ضبط و تاراج نموده و براى مدعى عليه هذا كه نسبت بـديگر شخصـهاى مهـم و    

سـابقة  قريب تر با عليحضرت امان اهللا خان بود هيچ اذيت نرسانيده دليلـى اسـت روشـن كـه     

خوبى باهم داشتند مدعى عليه هـذا يكجـا در اسـتنطاق مينويسـد كـه وقتـى در زمـان رهـائى          

بحضور حبيب اهللا  پسر سقو پيش مي شدم مرا  نمى شناخت محمد اسلم  قابوچى باشى او  مرا 

عـزت  . معرفى كرده، اينكه از محمداسلم پرسيده شد نوشته كه من گاهى  معرفى او را نكرده

  .او نهايت بسيار بود، دليل سابقة دوستى او ميشودو اعتبار 

پيغام تلفـونى حبيـب اهللا بـه سـيد حسـين درحـين نظـر بنـدى مـدعى عليـه هـذا و ديـدن             

تحريرات امضا شدگى حبيب اهللا به دفتر سيد حسين كه سفارش مدعى عليه هذا و ياد كـردن  

  .سابقة دوستى هاى او را نموده است

  :بات ادعاى سوم از قلم محمد وليخان جواب قرينة هفتم راجع به اث
و اينكه نوشته ايد كه اذيت به من نرسانيده اذيت چه باشد يـك مراتبـه چيـزى      –) 191(

هستى و اسباب سفرم را كه داشتم از خانة سردار محمد عثمان خان  بردند و خود ما را آورده 

ك ماه بخانه آمدم خانه ام را بندى كردند بعد از آن كه من را از بنديگرى رها كردند بعد از ي

  .بيل گردان كرده پنج ميل تفنگ هاى شخصى كه داشتم بردند

  :قرينة يازده راجع به اثبات ادعاى سوم 
دادن تفنگ و هشت هزار پوند و بخشش حاصالت امالك قلعه مرادبيك خود را  –) 198(

ام الدين نام و اينكـه  همين مدعى عليه جهت مصارف خوراكه نفرى حبيب اهللا كه قرار اخبار ام

تفنگ را نداده ام يك تفنگ و يـا دو تفنـگ در قلعـه مرادبيـك نـزد      ((مدعى عليه ميگويد كه 

  )).ناظرم  بود با ديگر اسبابم  به زبردستى برده

ترديد يك يا دو تفنگ اين را ثابت ميكند كه ديگر تفنگ هـم داده باشـد از خـوف    :  اول  

  .د بيشتر گفته باشماينكه نبايد در استنطاق ظاهر شو

اگر تفنگ و اسباب او را به سرقت برده مى بودند  فرمانى  درين باره اسمى واليت : دوم   

  .و يا حكومت محلى صادر ويا كدام جائى اظهارى درين باره كرده مى بود

درصورتيكه بـه غلبـه بـرده مـى بودنـد بـاز در وقـت پادشـاهى خودهـا چـرا از وى           : سوم 

اين هم نه بود كه حبيب اهللا بـزرگ و از آينـده خبـردار و بـا مـدعى عليـه       . ممنونيت  ميكردند

دشمنى داشت كه باز من مقتول و سلطنت بدست اعليحضرت نادرشاه غـازى خواهـد افتـاد  و    
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اين اظهارات  من موجب محاكمة  مدعى عليه هذا ميشود زيـرا اگـر حبيـب اهللا بـاوى عـداوت       

زيرعدليه  برادر اعليحضرت  امان اهللا خان مهم تر نه بـود  ميداشت از سردار حيات اهللا خان  و

بايد او را ميكشت و چرا با آب ميگذاشـت؟  معلـوم اسـت كـه اظهـارات او از روى صـداقت و       

دوستى بود و باز تفنگ دوربين دار را كه اعلى ترين تفنگها است چطور از خود دور كـرده در  

  .قلعه مراد بيك  ميگذاشت

را آورده  و گويا اينكه حقيقت ندارد ) قرينه(مى شود كه هيئت كلمة  مشاهده( :يادداشت 

  !).وفقط تصور ميكند و آنهم تصور غلط ظن و گمان بيهوده و دشمنانه

  :جوابيه قرينه يازده راجع به اثبات دعواى سوم ازقلم محمد وليخان 
يب اهللا در باغ قبالً جواب نوشته ام كه تفنگ و حاصالت ملك من را در وقتيكه حب –) 199(

بلند شكست خورد و در قلعه مرادبيك رفت و سنگر گرفت تفنـگ و ملـك وحاصـالت آن را    

در آن وقت چطـور فرمـان و بـه كـدام شـخص روانـه ميكـردم نفـرى         . ضبط كرده تصرف شد

دهقان و صاحب كارو باغبانهاى امالكات من حاضر بودند از آنها بـه قـرآن سـوگند داده علـم     

  .بياوريد

دادن هشت هزار پوند از كدام جاى و از كدام ممر پيداشد كـه بـراى او داده شـده     در باب

اگر از سركارى به موجب فرمان داده ام البته بدفتر هاى پادشاهى معلوم خواهد بـود و خـودم   

اين قدر از شخص خود نداشتم، اين كلمه را به فكر مجلس ميگذارم كه مالحظة اسالميت خود 

د و اينكه ميگويند هشت هزار پوند داده شده آيا بواسطه  كدام شـخص و  را كرده غور بفرماين

شخصى كه ميگويد هشت هزار پوند، به او داده ام البتـه آدم   . بكجا و از كدام درك خواهد بود

او را هم شناخت كه بواسطه كدام شخص داده شـده، مكرراينكـه تفنـگ دور بـين دار نـه بـود       

  .چه اهميت داشت كه در آنجا گذاشته شده بودتكه جرمنى بود يك تفنگ  5تفنگ 

را هيئت كذايى آورده است و از ) قرينه(در مادة پائين نيز مى بينيم كه كلمه : ((يادداشت 

قرينه دعوى اثبات  را مى آورند و بايد در مقابل اثبات، سند اصلى و واقعى  باشد و نه قرينه و 

  )).تصور

  :م قرينه سيزده راجع به اثبات دعواى سو
يكصدوبيست و يكنفر خـوانين و سـادات و موسـفيدان شـمالى در بـارة مـدعى عليـه هـذا         

بحضور اعليحضرت غازى عريضه داده اند كه همين مدعى عليه از روى  يقين بـا  حبيـب اهللا و   

سيد حسين واسطه و رابطه  داشت و برظـاهر اسـت كـه مـدعى عليـه هـذا بـه آنهـا  معـاون و          

ر باز خواست نشود فردا ديگرى چنين اقدام ناجـائز كـرده ملـت    خواهش سلطنت را داشت اگ
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برباد ميشود، اخبار اين قدر جم غفير نه تنها امارت بل در همچه فريضة خاص كه حقـوق اهللا و  

حسبت است انتخاب قطعى گفته مى شود، چه اجتماع اين قدر جم غفيـر بكـذب محـال ديـده     

دم شمالى از خـوف بـاز خواسـت پـردة خـود را      مر((ميشود و اينكه مدعى عليه مى نويسد كه  

  )).پايين ميكنند كه باالى يك شخص بزرگ دست خود را پاك كنند

اين حرف بالكل بى اساس است  زيرا جرائم مردم شمالى قبـل از تخليـة ارگ و گـريختن    

ــروز اول ورود اردوى اعليحضــرت غــازى بذريعــة اعــالن هــاى چــاپى و    حبيــب اهللا  از ارگ ب

صوصى كه  خود من مدعى به سمت شمالى بـرده بـودم و در اثـر آن  پـانزده غنـد      فرمانهاى خ

نظامى شمالى كه از جنوبى و مشرقى  آمده بودند متفرق شدند و ملك محسـن والـى كـه جلـو     

  .گيرى ميكرد بناى قتل او را گذاشتند

و اينكـه حبيــب اهللا  از ارگ گريختــه رفــت مــردم شـمالى بــراى او جــواب دادنــد و مــردم   

وهستان  شخص مرا از شر حبيب اهللا  كفايـت كـرد وكـالى خـود هـارا جهـت بيعـت بـا مـن          ك

فرستادند كه بواسطة  جناب شاه ولى خان سفير مختار لندن بحضور اعليحضرت غازى تقـديم  

و محل نوازش گرديدند كه در آن حين حبيـب اهللا در سـمت شـمالى بعـد از الچـارى خـود را       

زدان و اشرار خود ها را خود شان مقتول و دستگير و تسليم تسليم حكومت كرد از آن پس  د

حكومت  كردند كه  از هيچ رهگذر خوف و بيم دامن گيرشان  نه بود اين اخبار و اشتهار شان 

جامعـه رفـع شـود نـه از ديگـر       صرف از قسم حسبت و غمخوارى جامعـه بـود كـه مفسـده از    

  .حيثيت

وذ بـاهللا خـاص خانـدان آل يحيـى گردانيـده انـد       يعنى كه سلطنت افغانستان را نعـ : يادداشت 

ديگر هيچ كسى و هيچ قومى نمى تواند ادعاى پادشاهى و سلطنت را نمايد زيـرا ادعـاى وى گنـاه    

است و مجرم مانند محمد وليخان به محاكمه كذايى و قالبى كشانيده مـى شـود زيـرا اگـر غيـر از      

يز كرده گويا مملكت را به سوى نـابودى و  خاندان آل يحيى هر كس په پادشاهى برسد اقدام ناجا

بخاطر اينكه اين موضوع را به مردم افغانسـتان   شاه خانملت را به جانب بربادى مى كشاند و نادر 

فهمانده باشد محمد وليخان را اول محاكمه مينمايد وقتى مى بيند كه موفق نمـى شـود او را اعـدام    

هار سال حـبس دزدانـه او را اعـدام مـى كنـد      كند به هشت سال حبس محكوم مى كند و پس از چ

در . بخاطرى كه گمان و ظن و افواه و قرينه اش برين بـود كـه او دعـوى سـلطنت ميكـرده اسـت      

حاليكه از روزى كه اين خانوادة وابسته به استعمار به در افغانستان به قدرت رسـيده انـد مـردم و    

ا امـروز نتوانسـته ايـم از سـلطة عـامالن      كشور ما به سوى بربادى و تباهى كشانيده شده است و تـ 

  .استعمار نجات يابيم

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٣٨٣

  :جوابية قرينه سيزده راجع به اثبات دعواى سوم ازقلم محمد وليخان 
ممكن است اگر خان و خوانين سمت شمالى چيزى گفته باشند البته از افواهـات   –) 203(

فواهات را كه ميگوينـد  است كه شنيده اند اگر من  باوجوديكه سلطنت بدست خودم بود اين ا

كه رابطه بادزد ها داشتم چرا باخان و خوانين نميكردم زيرا درصورتيكه خان و خوانين مذكور 

با دزدها كمر بسته گى ميكردند البته ضرور بيشتر با مـن كمـر مـى بسـتند و دريـن قـدر جـم        

حـرف زده   غفيرى كه نوشته اند يكنفر آن چشم ديد خود را نگفته اند  كه من بـا دزدهـا يـك   

باشم و هم براى آنها  گفته باشم كه شما ها بادزد ها كمر بسته گـى كنيـد ايـن همـه افواهـات      

است كه مى شنوم الزم است كه ازين قدر جم غفير يك  پـنج نفـر يـا شـش نفـر از سـادات و       

  .مشايخ چشم ديد خود را حاضر شده بگويند
  

  جوابهاى مسكت و مدافعة آخرين

  :وابات محمد وليخان مدعى العموم از همة ج

شد كـه از تمـامى امـورات سـلطنتى     ((در جمله اول بقلم  خود تحرير نموده مقر  –) 204(

چـون طالـب و ذى حـق ملـت و مباشـر اقـرب       ))  باعليحضرت  امـان اهللا خـان مسـئول هسـتم    

اجراآت نسبت به امان اهللا خان مدعى عليه هذاست ايـن مسـئله شـرعاً و قانونـاً حسـب اقـرار       

  .بر مدعى عليه هذا ثابت گرديد كه هيچ خفا باقى نماندخودش 

دزدها در زمان وكالتم كـوه گريـز بودنـد و اقتـدار نداشـتند      ((باز مى نويسد كه  –) 205(

  .))بعضى داره هاى خفيف ميكردند و از مقابله حكومت هاى محلى فرار مى نمودند

دان است چه در هفت ماه دورة اين فقره قرينه كالن ارتباط مدعى عليه هذا با دز –) 206(

وكالت او از هيچ طرف دزدى و داره و بد امنى نه بود و اينكه اعليحضرت امان اهللا خان رسـيد  

  .معامله وخيم و حرف به خلع سلطنت رسيد

زيـرا قبـل از   )) قبل از گرفتن اسلحه اقتدار نداشتند((اين را هم خالف نوشته كه  –) 207(

ت امان اهللا خان، حاكم ها را مقتول و مجروح و خزاين را چـور و  آن و بعد از رسيدن اعليحضر

قوافل را عالنيه تاراج ميكردند صرف امنيت در دورة وكالـت او بـود و بـس كـه ظـاهراً  دليـل       

  .رفاقت اوست

بعد ازلوى جرگه معامله در سمت شمالى قدرى شدت كرد ((سوم مى نويسد كه  –) 208(
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رت  امان اهللا خان عـرض كـرده كـه يكـى از جملـة شـرائط       و احمد عليخان  به حضور اعليحض

تسليم شدن حبيب اهللا و سيدحسين است كه به قرآن  خود اعليحضرت امان اهللا خان دستخط 

كند و من طرفدار عهد مذكور نبودم او را نگذاشتم حكومت خطا كرد كه براى شان اسلحه داد 

  )).كه قوت پيدا كردند

  :ثابت شد درين جمله ميگويم  كه دوچيز

بـرج دلـو خـودش اقـرار      20اول مدعى عليه هذا به حضور هيئت  ديوان عالى بروز شـنبه  

اكنون به خطاى او خود مقر ) خطاهاى اعليحضرت امان اهللا خان را هم جواب ميگويم(كرد كه 

منجـر بـه   (است در صورت تسليم به مفادالمرء يوخذ باقراره  تماماً  از عهدة خطاى مذكور كه 

  .))در تلفات شده بدر شوداين ق

من او را از دستخط  كردن منع كـردم كـه عهـد    (دوم درجوابيه گذشتة خود هم نوشته كه 

و حال مى نويسد كه دستخط  كردن اعليحضرت امان ) كردن يك پادشاه  با دزد خوب نيست

  .اهللا خان در قرآن از جملة شرايط بود

رهگذر كه داراى هـيچ فايـده دنيـوى و    مدعى عليه هذا باسقاط اين شرط از يك  –) 209(

چه اگر بالذات  باالى او دستخط نكرد فرمان وكالت كه بنام احمد عليخان  كـرد  (اخروى نبود 

جديانه اقدام كرده كه اعليحضـرت را بـه دسـتخط نگذاشـت و     ) كانه دستخط  اعليحضرت شد

ط  دادن روپيـه و  و از ديگر طرف عـدم اقبـال شـر   ) قبول كرد(اعليحضرت را هم ميگويد كه  

  .اسلحه باشد كه فوائد بسيارى را حائز بوده ميگويد اعليحضرت  قبول نكرد

اين رويه ثابت  كرد كه اعليحضرت را به دستخط  كردن ازيـن باعـ نگذاشـت     –) 210(

كه دزدان بدگمان  شده تسليم حكومت نشوند و نائرة  انقالب الطفا نپذيرد و باز بطـرز ديگـر   

د گرفت كه اگر دزدان به اين اقدام مبادرت  نكنند كه چـارة خالصـى شـان    از اعليحضرت عه

  .باشد و محبوس و معدوم  نشوند و بديگر وقت از نزد شان كار گرفته شود

و ممانعت نكردن بدادن اسلحه ازين باع بود كه قوت پيدا كرده كامياب شوند  –) 211(

  .از هيچ رهگذر اثبات را دارانيست اينكه  ميگويد ممانعت كردم اين حرف بى اساس است و

عالوه برآن اگر اعليحضرت  در جميع اجـراآت  خـالف راى او ميكـرد حـال در      –) 212(

  )).جميع اجراآت  اعليحضرت امان اهللا خان را جواب ميگويم((غياب او چرا ميگفت  كه 

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٣٨٥

فرمـان  اعليحضـرت امـان اهللا خـان    (و باز كه بعبارت هاى پيچيده مى نويسد كه  –) 213(

كرده بودكه عهد و دستخط  احمد على خان كانه دستخط و عهـد خـودش اسـت نـه اينكـه بـه       

احمد علىخان گفته باشد كه فرمان را دستخط  كنيد و بگوئيد كه اعليحضرت  امـان اهللا خـان   

مدعى عليه ميخواهد كه به حـرف لبـاس پوشـانيده    )) دستخط كرده يعنى اين سخن رازنه بود

كند اصل مبح در ايـن اسـت كـه قـرآن  را دسـتخط نـاكرده فرسـتادن بـه         دفاع خالف واقع 

مشورة خصوصى مدعى عليه هذا است كه اين راز عمده بود، ازين راز به دالئل كه قبالً  نوشـته  

ام مدعى عليه هذا به دزدان خبر داده كه آنها بـدگمان و اسـلحه را گرفتـه بـر عليـه حكومـت       

  .شدند

اگر من مدعى سـلطنت مـى بـودم در    (يك جمله مى نويسد كه باز مدعى عليه در –) 214(

وقتيكه اعليحضرت امان اهللا خان در اروپا رفته كار بدست خودم بود به آسانى  بدستم مى آمد 

  ).چرا ادعا نكردم

درجواب من مدعى توضيح ميدهم كه اين سخن پرظـاهر اسـت كـه اعليحضـرت امـان اهللا      

عليه هذا از حي ترجيح لياقت و قابليـت  و اهليـت   خان وكالت سلطنت خود را بدست مدعى 

نداده بود صرف منظور نظر او اين بود كه اين شخص غريب، بـى قـوم،  تـا يـك انـدازه دمـاغ       

سياسى دارد از جرأت دور قابض سلطنت شده نميتواند بـه خـالف ديگـر وزرا و واراكـين كـه      

جنبـة احتيـاط  را از دسـت نـداده      لياقت حسب و نسب را نسبت به او بيشتر دارا بودند  معهذا

وزارت حربيه و واليت كابل و باقى  وزارتها را به اشخاص معتمد خود و مخالفين  مـدعى عليـه   

هذا مفوض نمـوده يـك هيئـت  مخـالف را بـدور و پـيش  او تشـكيل داده بـود كـه در غيـاب           

 بطور مهذب اعليحضرت امان اهللا خان از خوف  خود را حركت داده نميتوانست از همين حي

كاميابى خود را دشوار ديد با دزدان  طرح رفاقـت انـداخت كـه كاميـاب شـود ولـى هركـه بـا         

  .ناكام و مخذول و مخجول شد. ناجنس سودا ميكند پا ميخورد

بـاالى حبيـب اهللا دسـتار امـارت     (در يك جمله كه مدعى عليه هذا مى نويسد كه  –) 215(

كردم كه سلطنت  را  براى من  ميدهد  و حبيب اهللا  مـال  زده شده بود چگونه من به او اميد  مي

  ).نصرالدين نه بود كه خود را بكشتن ميداد وباز سلطنت را براى من واگذار مى شد

درجواب من مدعى ميگويم كه مدعى عليه هذا علم داشـت كـه دسـتار زدن حبيـب اهللا بـه      

نميشود از الچارى دعواى امـارت  اصرار مالها بود كه ميگفتند اگر امير نباشد خروج ما درست 

كرده كه مالها به او متفق شـوند و كمـر بسـته كننـد بعـد از فيصـله سـلطنت را حسـب وعـده          
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ميگذارد و مال نصرالدين بودن او را هم از الچارى يقين كرده بود كه شخص دزد بى سواد بـى  

طنت را بـرايم  تجربه بى قوم و بى درايت چه خواهد كرد كه به منصب و دولت راضى نشده سل

واگذار نشود چه از اداره و انتظام عاجز است ولـى درنتيجـه  از حماقـت  يـااز اغـواى اعـوان و       

انصار خود سلطنت را برايش نگذاشت  عاقبت ديد آنچه ديد اين دفاع غيـر واقـع او بـه امـور     

  !بديهى و آشكارا كه همه حق اند مقابله كرده نميتواند

ذا در دفاع  اين جمله كه رسول سيد حسين و حبيـب اهللا را  و اينكه مدعى عليه ه –) 216(

كه جهت توبه آمده بودند  رد كرده و خالف حكم شرع شريف نموده كه ميبايـد بهـر حيلـه و    

بهانة  ممكنه آنها را ميگرفت مينويسد كه بذمة  اين اشخاص حقـوق اهللا  و حقـوق العبـاد بـود     

اگـر مـى   . نه بخشيده ام تحت محاكمه  ميباشـم بخشش آنها را بشرائط طرفدار نبودم حال كه 

  .بخشيدم  چه ميشد

حكم شـرع شـريف در دفـاع  مضـرت     : جناب مدعى عليه هذا از سوال خود را نمى فهماند

آنها و گرفتارى شان بهر حيله و بهانة ممكنه است پس ميگويم  كه چرا دفاع مضـرت شـان را   

ببين تفاوت راه از كجـا تـا بـه    ((و جواب  نكرد و اين جناب ميگويد كه  بخشيدم در بين سوال

  ))كجا است

آيا ممكن نبود كه ابتداء آنها را بخشيده نزد خود به عزت نگهداشته آهسته آهسـته آنهـا   

را تحت ضمانت و درحقوق العباد كه حق بخشش او را ديگرى ندارد شرعاً محبوس و گرفتـار  

  .ميشدند

دوسـتى حبيـب اهللا را كـه نسـبت بـه او       باز مـدعى عليـه هـذا اظهـار ممنونيـت و      –) 217(

چـرا در وقـت حيـات او اسـتطاق نمـى شـد كـه         ((بهرهرجا كرده به اين سخن دفاع ميكند كه 

  )).راست از دروغ  معلوم ميشد

حكومت  درآن زمان باالى مدعى عليه هذا ظن نيك داشت بعد از زمانيكه از هر طرف بـه  

رار نمودند بازهم به بسـيار عـزت مـدعى عليـه     حكومت اطالعات و رعاياى شمالى  اظهار و اص

هذا را خواسته حرف را به تحقيق انداخت وپرده از روى كار مدعى عليه هذا افتاد و رسوا شـد  

قبل از آن  چگونه در استنطاق اين فقره ميكوشيد  و باز هم در استنطاق اگر گفتـة آنهـا سـند    

ر خـود مـدعى عليـه هـذا گفتـه انـد و       مى شد آنها بدون  از استنطاق بهر هرجا، حتى بـه حضـو  

  .خودش  ترديد هم نكرده اين دفاع لنگ او چقدر خنده آوراست

چـرا بـراى اعليحضـرت     ((باز يك جمله اظهارى سيد عبداهللا را دفاع مى كند كـه   –) 218(
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اين حرف هم خالف انصاف است كه اگر كسى  در آنوقت  نگفته باشـد  )) امان اهللا خان نگفت 

بيـان او شـرعاً قابـل قبـول نمـى شـود بـاز هـم در آن وقـت مـدعى عليـه هـذا              حال شهادت و

اعليحضرت  امان اهللا خان را بدرجة احاطه نكرده بود كه گفتة امثال سيد عبـداهللا در بـاره اش   

  .موثر مى افتاد و به خودش ضرر نمى رسيد

  اگــر چــه ادعــاى مــن مــدعى از روى افواهــات نيســت همــه بــه برهــان و شــهود –) 219(

شهوداست و افواهات را مدار دعوى نساخته ام اما افواهات  هم تا يك جا باعـ تهمـت وظـن     

تـا بـاد نباشـد شـاخ شـور نمـى       (مثل است ) تا نباشد چيزكى مردم نگويد چيزها(مى شود چرا 

  .چرا اين افواهات به حق ديگر كسى نمى شود) خورد

اصل مقصد عدول و حرف را لبـاس   در باب فقرة فرمان جناب مدعى عليه هذا از  –) 220(

پوشانيده ميخواهد  دفاع خالف واقع كند، فرمان ميگويـد كـه  نظـر بنـدى شـما هـم بـه قـرار          

خواهش شما بود و حال كه  ارادة  خانة خود را كرده ايد برويد مدعى  عليـه هـذا ميگويـد كـه     

همگنـان بذريعـة    سيد حسين مرا با ديگر نفرى غير مهذبانه محبوس كرده بـود بـه مشـورة     (

عبدالرحمن  خان پسر ملك داد محمد احوال داديم كه بطور مهذبانه در ارگ الى زمان حصول 

)  اطمينان تان نگهداشته شويم از لف  نظر بندى شما به قرار  خواهش ما تذكار اين جمله است

ا محبوس من مدعى عليه ادعا ميكنم كه وقوع  اين جمله بعد از آن شده كه سيد حسين  شما ر

كرده بود و محبوس  بوديد اگر قبل از گرفتارى كه شما را سيد حسين  محبوس نكرده بود با 

هم مشورت كرده مى بوديد كه در صورت رهائى  كدام روز از دسـت شـان اذيـت ميشـويم و     

شما اين پيغام  را ميكرديد و باز چنين فرامين بهر كدام شـمايان ميرسـيد  حـال جـاى اشـتباه      

نيكه شما در عين محبوسى همچه پيغام نموده باشيد مضمون فرمان مصـدق آن شـده   نبود زما

نميتواند  بلكه شهادت ميدهد كه گرفتارى شما بدست سيد حسين  برضاى شما بود به دالئلـى  

  .كه درج اصل دعواى است و مويدات  آن به قرار آتى ميباشد

همچه فرمان متحدالمال در رهائى اگر اين گفته مدعى عليه هذا درست مى بود بايد  : اول 

باقى محبوسينى كه  به معيت او بودند اسمى هركدام ميرسيد،  چـرا اسـمى هـيچ كـدام همچـه      

  فرمان نشده؟  تخصيص مدعى عليه هذا درين تعميم از چه رهگذر است؟

شاهد  اين فرمان ميرزا قطب الدين خان ساكن چهار آسياب ميباشد كه در نزد ميرزا : دوم

ادر سرمنشى سيد حسين كاغذ حبيب اهللا را ديديم كه اسمى سيد حسين تحرير بود كه غالم ق

خدمات محمد ولى خان براى شما معلوم است  پهرة كه بجاى او مقرر اسـت بـراى خـدمت  و    

  .حفاظت  اوست متوجه باشيد كه اذيت براى او نرسد
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ليه هـذا و دزدان  پس قدرى انصاف شود كه  در همچه تحرير هم شكى در ارتباط مدعى ع

  .مذكوران باقى ميماند

ميرزاعبدالمنان خان خروتى شهادت ميدهد كه حبيـب اهللا و شـيرجان  بـاهم خفيـه     :  سوم

قبالً كه به مشورة  محمد ولى خان كار كرده (مباح داشتند چيزيكه ظاهر شد همين قدر بود 

شايد ميـرزا عبـدالمنان   )  بوديم ثمر خوب بخشيد حال هم معطل باشد كه  به او مشورت كنيم

  .خان حاضر و اظهار حق را كند

اين نوشته شبانه رفتن  او را هم درخفيه بحضور حبيـب اهللا و مشـاور خصوصـى شـدنش را     

  .ثابت ميكند

خود مدعى عليه هذا ميگويد كه  هر وقت بهر جاى رفته ام به قرار خـواهش خـود    :  چهارم

نقدر عزت دادن كه به موتر خواسـته ميشـد سـواى    آنها بود كه موتر روانه ميكردند ميرفتم اي

  .سابقة اتحاد چه بود

خود محمد عمر خان گلدره يى حاضر است از خودش پرسيده شود و اينكه مـدعى  :  پنجم

عليه هذا ميگويد كه هستى مرا برده و خانة مرا پاى بيل كرده اند از قراريكه خـود مقـر اسـت    

حفاظت جاى او مقرر كرده و در غياب او حبيـب اهللا بـه    كه او را به موتر ميخواستند و پهره به

سيد حسين تحريرى وپيغامى سفارش او را ميكرد باز چه امكان داشت كه خانة او را پاى بيـل  

عزت مدعى عليه هذا در زمان سقوى بهمه كس معلوم است اگر چيزى . و اسباب را مى بردند

  .د بودشده باشد آنهم از قسم محبوسى  ساخته گى او خواه

و اينكه  مدعى عليه هذا مى فرمايد كه حبيب اهللا پهره جهـت نگرانـى مـن مقـرر      –) 221(

كرده و ظاهر نوشته بود كه تحت اثر شما باشد چون  با مـا قـرآن كـرده بـود اگـر ايـن قسـم        

  نوشته نميكرد چه قسم نوشته ميكرد؟

عـين السـلطنت   بجواب شان عرض ميكنم اگر قرآن كردن او همـين قـرآن بـود كـه  بـا م     

صاحب كرده بود به هيچ شرط تحرير كـردة آن وفـا نكـرد و هـيچ خجالـت نبـرد مراعـات و        

  اختصاص مدعى عليه هذا از روى چيست؟

نوشته بود كه هيچ ماموررا موقوف نميكنم همه را موقوف كرد، نوشـته  بـود بـه مـال هـيچ      

) 1(واعيـد از حاشـية   ديگـر خـالف م  ( كس غرضدار نمى شوم  خانه هاى مردم را ضبط  كـرد  

  )معلومات گرفته شود) 79(صفحه 

در باب پوند نسبت بوحشت و ظلـم حبيـب اهللا دزد كـه بـديگر مـامورين زمـان        –) 222(

اعليحضرت امان اهللا خان نموده بى موجب هستى خود شان را نگذاشت و از مـدعى عليـه هـذا    
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بـه خانـه خـود مانـده معطـل       هزار پوند حكومت را كه بطور ناجايز باسم مخارج سفر گرفته و

كرده از بخشش اولى است و هر كه تجبرات سقوى را مد نظر بگيرد ميداند كه تا كدام درجـه  

  .مراعات  با مدعى عليه هذا كرده، دليلى است روشن كه به سابقة  دوستى او ميشود

 و اينكه مدعى عليه ميگويد كه  در اول چرا حواله كـرد غـالم مجتبـى خـان معـين  وزارت     

ماليه سقوى  ميگويد كه شيرخان وزير دربار برايم گفت كه شما حواله را معطـل كنيـد چيـزى    

آزردگى در بين محمد ولـى خـان و حبيـب اهللا پـيش شـده بـه زودى درسـت ميشـوند و مـن          

درجواب گفتم كه من زير ايراد خواهم آمد گفت به خود محمـد ولـى خـان اطـالع بدهيـد بـه       

  .چه بخودش خبر دادم فرمان و حكم معطلى آوردزودى چارة آنرا ميكند چنان

در باب افواهات و اينكه چرا در زمان حيات حبيب اهللا تحقيقـات نمـى شـد قـبالً       –) 223(

  .ترديد كرده ام كفايت ميكند

در فقرة  مهمانى قلعه مراد بيك كه دزدان مذكور را مهمان كـرده طالـب شـاهد     –) 224(

خان و قيـام الـدين خـان سـاكنان قلعـه مـراد بيـك        شده، اينـك استشـهاد خـط محمـد سـرور     

  .حاضرست كه از چشم ديد خود ميگويند

اينكه ميگويد تفنگ و حاصالت ملك مرا بعـد از شكسـت بـاغ بـاال بـرده در آن       –) 225(

خـوب شـد انقـالب دزدان در آن زمـان بـه      . وقت اسمى كدام شخص و چطور فرمان مـى شـد  

مچه وقت خطرناك اين قسـم تفنـگ را كـه عـام و قابـل      تقريب يك ماه ادامه كرده بود، در ه

دست هركس نبود به قسم نمونه و مثل آن كم بود چه گفته از خود دور كـرده در قلعـه مـراد    

بيك ميگذاشت بااينكه تمام  مردم خبرداشتند  كه حبيب اهللا تفنـگ را از مـردم شـمالى  جمـع     

  !هم قرينة قاطعه ثابته پيدا كرد آورى ميكند  اگر مجلس قدرى توجه بفرمايند فقرة تفنگ

اينكه جناب مدعى عليه هذا ميگويد كه  من هشـت هـزار پونـد نداشـتم از كجـا       –) 226(

كردم كه به آنها  فرستادم اگرچه شاهدان  حاضـر و شـرعاً بـه اثبـات پيـداوارش مـن مـدعى        

ب رئـيس  مكلف نخواهم بود ليكن باوجود آن يك  خط ابنر جرمنى راشنيده ام كه بـراى جنـا  

صاحب ديوان  عالى رسيده عنداهللا قرائت شود تا حضار گرام بدانند كه اين ثروت از كجا شده 

  .تا حاجت به اثبات بردن ثروت هشت هزار پوند نماند

خـارج   درفقره محمد يعقوب خان ومحمد سميع خان خود محمد سـميع خـان در   –) 227(

  .است اينكه مالحظه شود ومحمد يعقوب خان  درداخل موجوداصل نوشتة  اوحاضر

اينكه مى گويند چرا با خان و خوانين و ملكان شمالى اتفاق نمى كردم كه بـا دزدان   ) 225(

اتفاق مى نمودم من مدعى العموم مى گويم كه خوانين و ملكان شمالى را علم داشت كه بـامن  
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ا چه پيش آمـده  متفق نمى شوند و به محض اظهار طشت او از بام مى افتد چه خوانين شمالى ر

بود كه از پادشاه پدر كرده قديم مهربان خودها برضاء بغاوت  و با اين شخص مـى سـاختند و   

هرچه حبيب اهللا  و سيد حسين دزدان بودند حيات آنها در زمان سلطنت اعليحضرت امان اهللا 

 خان درخطر و همواره فرار و كوه گريز بودند بهر قسم ممكنه حاضر بودنـد كـه  اعليحضـرت   

  .امان اهللا خان بر طرف شود، لذا با دزدان مذكور هم عهد شد

  فيصلة محاكمة محمد وليخان

صورت فيصلة فقرة محاكمه محمد ولى خان وكيل اعليحضـرت امـان اهللا خـان كـه     ) 229( 

مشاراليه  به نسبت عرايض رعاياى  سـمت شـمالى و اطالعـات  متـواترة هيئـت  تحقيقيـه، بـه        

فرمـان ذات ملوكانـه ذريعـة صـدارت عظمـى انفصـال  فقـرة آن         خيانت وطن مظنون و حسب

بديوان عالى تحت رياست عبداالحد خان رئيس شورا محول و برطبق تشريحات آتـى دائـر و   

  :انفصال يافت

  :هيئت  ديوان عالى 

  .عبداالحد خان رئيس شورا: رئيس  -1

معـززين مركـز    هيئت مقررة  داخلى رياست  عالى شـورا و اشـخاص متـدين و   :  اعضا  -2

  ) )29و 28(( قرار تشريح  عنوان صحيفه[نفر ) 73(وواليات جمله

  :مدعى و مدعى عليه 

ميرزا مير غالم خان ولد ميرزا توكل خان قوم عرب ساكن كندى باغ رود چپرهار جالل  -1

  .آباد باشندة گذر امين الملك كابل

  .نمحمد ولى خان وكيل اعليحضرت امان اهللا خا:  مدعى عليه -2

سابقه بلف اشهد باهللا شهادت داد كه عريضـة مـذكور   ) معين عدليه(گل احمد خان ) 237(

بواسـطه  )  كه راجع به دستگيرى و يا قتل حبيب اهللا از طرف محمد رفيق به من داده شد بـود (

خودم  براى همين محمد ولى خان مدعى عليه داده شده و زبانى هم براى شان از مفاد عريضه 

  .نداد گفتم سرشته
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امير محمد خان بهسودى بلف اشهد باهللا اظهار نمود، خودم از زبان حبيب اهللا  بچه ) 238(

سقاو شنيده ام كه محمد ولى خان با من بسيار احسانها كرده و همين تفنگ پنج تكـه را بـرايم   

  .او فرستاده عجب تفنگ دورزن و به هدف خوب ميرسد و صداى تق دم ميكند

ن داود زائى شهادت نموده كه  از چشم ديد ميگويم كـه حبيـب اهللا  بـا    زين العابدي) 239(

جـم غفيـر خـوانين و ملكـان     . همين محمد ولى خان در زمان دزدى خود رفـت و آمـد داشـت   

سمت شمالى هم بلف اشهداهللا از روى علم  و يقين خود ها شهادت دادند كه همين محمد ولى 

سلطنت بود باع به انقالب  همين مـدعى عليـه بـود    خان با حبيب اهللا دزد هم عهد ومتقاضى  

  .كه ملت و حكومت برباد شد

در باب شهود مذكور به مدعى عليه مذكور گفته شد كه چيزى دفع و جرح شـرعى  ) 140(

  .و عقلى داريد از دفع و جرح هم عاجز آمد وبراى شهود مذكور باسم ذات سوگند داده شد

ارات مثبته و عدم دفـاع قـانونى و شـهادت شـهود بـه      لذا نسبت  بوجود قرائن  و ام) 241(

قرائن  و عدم جرح و دفع شرعى مدعى عليه هذا كـه درج صـورت  دعـواى او و دفـاع مـدعى      

ورق فيصـلة  هـذا داخـل اسـت و عـالوه بـران اقـرار خـودش كـه بـه            27عليه هذا بـوده و در  

ات به حضور ديـوان عـالى   مسئوليت و عدم پذيرفتن  توبه حبيب اهللا و سيد حسين و غيره فقر

اقرار كرد و درج اوراق فيصلة هذاست بظن غالب حكم نموديم  به خيانت و مسـئوليت همـين   

محمد ولى  خان مدعى عليه  كه بجامعة ملت  و دولت و وطن افغانستان خيانت كـرده موجـب   

ه تعزير است و تعيين نوع تعزير  آن مفوض براى اعليحضرت  محمد نادر شاه غازى است كـ 

  .آنچه الزم بدانند در اجراى آن  شرعاً مختارند

   1348رمضان المبارك  12مطابق  1308دلو  23مورخه سه شنبه 

مفصـالً مرفـوم   ) 29(و ) 28(محل امضاى شاملين ديوان عالى كه نام نويس شان درصـفحه  

  .است

  جلسة اول رياست ديوان عالى 

كـه بصـورت سـوال مقـدم از جـواب       درينجا مدعى العموم  ملكى دعواى خود را –) 311( 

www.enayatshahrani.com



 
 

٣   شاه محمد وليخان دروازى 

عليحـده عليحـده تحريـر گرديـده اسـت بصـورت        ) 204(الى ) 166(هاى محمد ولى از فقرة 

مسلسل مشرحاً و مفصالً  بر عليه محمد ولى خان اقامه و دعواى خود را از سرتاآخر بـه كمـال   

ر جـواب  طالقت و سالست ابراز و ايراد كرد و در ختـام هـر فقـره آن قـدرى سـكوت و منتظـ      

محمد وليخان  ميگرديد ولى مدعى عليه در اثناى قرأت صـورت دعـوا كـامالً  سـكوت و همـة       

آنرا مى شنيد پس  از ختام صورت دعوى مـدعى العمـوم مـدعى عليـه مـذكور حضـرت عـالى        

  :رئيس  صاحب مجلس را مخاطبه كنان گفت

كه نـه تنهـاجواب    اگر اجازه بدهيد كه فقرات يكه يكه  خوانده شود من حاضرم –) 312(

آنها را يگان  يگان  بگويم بلكه از تمام اعراضاتى كه  بر اعليحضرت امان اهللا خـان وارد اسـت   

نيز مدافعه كنم من كامالً  از تمام امور سلطنت دورة  امانيـه مخصوصـاً  از موقـع وكالـت خـود      

ايـن چنـين   جواب ميگويم  و از تمام اجراآت خود مسئول هستم من آرزو داشتم كـه بحضـور   

  .يك مجلس بزرگ محاكمه شوم تا از چيزهائيكه نسبت بمن گفته ميشود

درينجا آقاى عبدالرحمن خان رئيس بلديه پس از استجازة  حضرت عالى رئيس  –) 314(

صاحب ديوان  عالى اظهار كرد اگر به محمد ولى خان اجازه داده شود كه وكيل از طرف خـود  

كومت نادرى كه اين مجلس عالى بهترين نمونـة آن اسـت،   بگيرد همانا نظر بعدل و انصاف ح

  .پسيار خوب خواهد شد كه رئيس صاحب ديوان عالى درجواب  فرمودند

اليحـه مجلـس، مظنـونين كـامالً حـق بيـان را داشـته در        ) 11(چون حسب مـاده   –) 315(

اسـتعداد و  هرنوع اظهار عقائد شان در دفاع و ازاله جـرم و اقامـه دالئـل خـود بالـذات  اظهـار       

اعطاى بيانات ميكنند، ديوان عالى چطور بر آنها تكليف كرده خواهد توانسـت كـه خـود آنهـا     

جواب نگفته از طرف خويش جهت  مدافعه از دعواى مدعى العموم بـراى خـود هـا وكيلـى را     

انتخاب و معرفى كنند انتخاب و عدم  انتخاب وكيل شرعاً و عرفاً مربوط بميل و خواهش خود 

  .عليهاست و پسمدعى 

پس از آن رئيس صاحب ديوان عالى محمد وليخان  را مخاطب كنان فرمودند از  –) 316(

آنجا كه هيئت رياست ديوان عالى  درين چند روز كار كرده اند و برتمام تحقيقات و دالئـل و  

  اسنادى كه  نسبت به خيانت  شما به ما موصول گرديده غور و تحقيق نموده اند لهـذا نظـر بـه   

دالئل  و قرائن  و رويداد مجلس كه در اثر مفاهمه مـا بـا اعضـاى  ديـوان عـالى شـده اسـت و        
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قناعت ديوان عالى ما برملزميت  شما تا يك حدى  حاصل شده است فعالً  امر بـه حـبس شـما    

داده  بر آن دفاع شما كه ازين دعوى امروزه  تحريراً ميكنيد درجلسة  آتى علـم آورى  شـده   

  .اجراآت خواهد شد قرار الزمه

  جريانات مجلس تعيين جزاى خائنين ملى

درين جا ذات شاهانه امر به قرائت  نتيجه فيصله محكمـه ديـوان عـالى فرمـوده       –) 331(

حضرت عالى فيض محمد خـان وزيرصـاحب خارجـه فيصـله را بـه مضـمون ذيـل بـاآواز بلنـد          

  :خواندند

  :از محمد ولى خان 

مارات  مثبته و عدم دفاع قـانونى و شـهادت شـهود بقـرائن  و     لذا نسبت بوجود قرائن و ا((

عدم جرح و دفع شرعى مدعى عليه  هذا كه درج صـورت دعـوى او و دفـاع مـدعى عليـه هـذا       

ورق فيصله هذا داخل است و عالوه بران اقرار خودش كه په مسئوليت و عدم ) 27(بوده و در 

ور ديـوان عـالى اقـرار كـرد و درج اوراق     پذيرفتن  توبه حبيب اهللا و سيد حسين و غيره بحضـ 

فيصله هذا است به ظن غالب حكم نموديم  به خيانت و مسئوليت همين محمد ولى خان مدعى 

عليه كه به جامعه، ملت و دولت ووطن  افغانستان خيانت كرده موجب  تعزير اسـت و تعيـين   

زم بداننــد نــوع تعزيــر آن مفــوض بــراى اعليحضــرت محمــد نادرشــاه غازيســت كــه آنچــه ال

  !))دراجراى آن شرعاً مختارند

ظـن  ((اينست فيصلة محكمة قالبى و كذايى كه خود بزبان خود ميگويد كه بـه  : (يادداشت 

نسـبت بـه وجـود    ((گويا به صحت موضوع هنـوز نميدانـد و از طـرف ديگـر ميگوينـد      )) غالب

يگويـد بحضـور ديـوان    و از جانب ديگر اين محكمه  م. گويانه از روى حقيقت و اسناد)) قراين

  ).درحاليكه درهيچ يك از جايها اقرار ديده نمى شود)) عالى اقرار كرد

  وحبس محمد ولىتساوى آراء در اعدام  

اما در باب محمد وليخان چون مطـابق همـين فيصـله كـه قرائـت       : ((اعليحضرت –) 333( 

ازة محمـود سـامى   شد فهميده باشيد كه در نظرمحكمة رياست ديوان عـالى خيانـت او بـه انـد    

سنگين و شديد نيست و ظن غالب به خيانت وى ميرود آيا درين مورد شما ملت چه ميگوئيد؟ 
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  !))هركسى كه با اعدام  وى راى ميدهد بايد برخيزد

  !)يك قسمت برخواسته  و يك قسمت بوضح موجوده باقى ماندند(

براى : ((رمايش ملوكانهف! تمام حضار نشستند! همه بنشينيد: ((دوباره اعليحضرت فرمودند

هر كسى عقيـدة اعـدام او را دارد   : اينكه غلط فهمى از بين حضار رفع شود اينك تكرار ميكنم

  !))برعكس مرتبة اوليه برخيزد

درين مرتبه هم عمل اول تكرار شـد يـك قسـمت برخاسـته و يـك قسـمت بهمـان حـال         (

  !)جلوس نموده بودند كه  تساوى عده در آن ديده ميشد

درينجا قانون عدالت اينست كه بايد نشستگان و ايستادگان يك بيك شـمار  (  :ت يادداش

  ).شوند درحاليكه نشد

  نتيجه آراى مجلس تعيين جزا

ازين مجلس و آراى عمومى فهميده شد كه در باب محمود سامى : (( اعليحضرت –) 334(

أى  ميدهنـد و  همه اتفاق بر اعـدام وى دارنـد و در خصـوص محمـدولى نصـف بـر اعـدام  او ر       

محمود سامى نظر به فيصلة محكمه :  من هم منصفانه رأى خود را ميگويم كه! مناصفه برحبس

و محمد ولى خان به اعتبار احتراز تسـاوى آراء ، حـبس كـرده    ! و اين آراى عمومى اعدام شود

  ))آيا شما چه ميگوئيد؟! شود

كـه خيلـى درسـت اسـت      راجع به فيصلة اعدام محمود سامى همه حضار بعرض رسـانيدند 

توقع داريم كه فورى درمحل اجرا گذاشته شود نسبت به حبس محمد ولـى اشـخاص طرفـدار    

بنديگرى او اظهار شادمانى ازين حقيقت پسندى و انصاف پرورى اعليحضرت غازى نمودنـد و  

ذواتيكه در بارة اعدامش اصرار داشتند بعضاً بنابر موافقتى كه اعليحضـرت  عـدالت گسـتر بـا     

فرى طرفدار حبس  محمد ولى خان فرمودند ساكت ماندند،  و بعضاً ميخواستند كه در مزيـد  ن

تشريح خيانت كاريهاى سنگين كمرشكن محمـد ولـى كـه نسـبت بـه تبـاهى  ملـت و خرابـى         

مملكت از وى بعين اليقين ديده شده بود، پرداخته بدالئل مقنعـه مجـازات اعـدام او را هـم از     

  .نندحضور رجا و استرحام ك

اما ذات شاهانه درين موقع كه فى الجمله زمينه را موافق نظرية عدالت كارانة خود يافت و 
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٣   شاه محمد وليخان دروازى ٥

دانست كه اكثرى از حضار به اين راى بيضاى شان موافقت دارند  لهذا در اثـراين اتحـاد آراى   

اكثريت و مفاهمه  و مشاوره كه به اين مجلس عالى فرمودند احكام قطعيه آتيـه را نسـبت بـه    

  :ن دو مجرم وطنيه رسماً اصدار فرمودنداي

تملق و بيچارگيهاى هيئت قالبى را در سطور باال بخوانيد كه چون گوسفندان (  :يادداشت 

گردن بسته بحضور نادرشاه خان چگونـه دسـت تضـرع و عجـز پـيش ميكننـد و او را پادشـاه        

  ).عدالت خواه و مهربان جلوه ميدهند

مناصفة مجلس بااعـدام و نصـف ديگـر بـه حـبس آن       راجع به محمد ولى خان چون) 336

اظهار نظريه كردند بناء عليه من هم به حبس او امر و احكـام ميـدهم كـه هشـت سـال حـبس       

  !))شود

در يادداشتهاى سطور قبل در قسمت رد نامـه گفتـه شـد كـه راى سـوم را بـه       : ( يادداشت 

م وجود نداشت ناگزير مـردم بـر   مردم نداده بودند تنها راى حبس و اعدام  بود چون رأى سو

مناصـفه مجلـس   (حبس او كه بهتر از اعدام بود راى دادند و از جانب ديگر نادر شاه خـان كـه   

ميگويد كامالً  قابل ترديد است، زيرا شاهدان عينـى چـون رشـتيا و ديگـران وجـود داشـتند و       

ه خان بدون شـمار آراء  گفته اند كه طرفداران حبس به مراتب زياده تر از اعدام بود و نادر شا

  .مناصفه گفته است

اما نادر شاه خان باز هم به فيصلة  همين محكمه و فيصلة خودش ايستادگى ننمود و بعد از 

سه سال كه محمد وليخان درمحبس مصروف حفـ قـرآن شـريف بـود امـر قـاطع ميدهـد تـا         

ـ       ادر خـان پابنـد   بدارش بياويزند و اين عمل يكبار ديگر بخـوبى و درسـتى ثابـت ميكنـد كـه ن

هيچگونه قانونى و تعهدى و محكمة نبـوده ميخواسـت بهرطـورى كـه شـود محمـد وليخـان را        

و به اينترتيب ميتواند وابسته گى و وفاداريش را به استعمار يكبار ديگر به مـردم  . اعدام نمايد

  ).افغانستان و محافل و جوامع عدالت خواه به اثبات بگيرد
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٣   شاه محمد وليخان دروازى ٦

  

  

  
  

   
  

  فصل ششم
  

  :ان خواننده عزيز
  

ش و چندى بعـد از آن جهـت فريضـة     هـ 1333ر و شجاع درواز كه از سال نوجوانان دالو

طلب علم با پذيرش دشوار گذارترين راه هاى مثل آتنگها و جملجستها و سپرى نمودن شـبها  

و روزها در يخبندانهاى دشتهاى ايش  و شيوه و كوه هاى آسمان خـراش پوشـيده از برفهـاى    

در شرايط ناگوار گرسنگى و تشنه گى و نداشت پوشـاك زمسـتانى بصـدها تـرس و      هزارساله

ه و مقابله با خطرات حياتى ديگـر  ى گرگها و پلنگهاى درنده و مجادلوحشت از حيوانات وحش

در طى راه يكطرفه تقريباً چهار هفته از درواز به كابل رفته و در باز گشت همچنـان بـا تحمـل    

و بعـد از فراغـت    . اسناد كاميابى  از كابل بدرواز  زادگاه شان آمده مشقات  مشابه معة داشتن

از اينكه . خود بر مسند مدرسى تكيه زده پايه هاى زرين معارف و فرهنگ عصرى را گذاشتند

امروز  اگر چندى از آنها زنده باشند، جمعى بدار بقا شتافته و تعدادى  هم از دسـت  نابكـاران    

وشيده و درسراى آخرت در گروه  شهداى  چون  سياسى و نظامى روسى  مĤب  جام شهادت ن

مرد سترگ شهيد سعيد محمد وليخان  پيوسته اند، روان شان را شاد ميخواهم و آنانيكه زنده 

  .براى شان استدعا ميداريم )ج(هرچه بيشتر از بارگاه ايزد متعالمانده اند كاميابيهاى 

  ع، شهرانى
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٣   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  يادداشت استاد شاه ولى

  ولى ترانه ساز
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

من و خانواده ام سپاسگذاريم ازينكه  نويسنده و پژوهشگر توانا جناب دكتـور عنايـت اهللا   

شهرانى با قبول زحمات فراوان و مطالعات عميق شان توفيق يافته اند تا همچه كتـاب قطـور و   

خواه و مبارز ملى گراى ما مرحـوم  صفحه بنام  پدر شهيد و آزادي) 487(پرمحتوايى را در قيد 

  .شه محمد ولى خان  دروازى  به نگارش در آورده و به حله نشر آراسته اند

اين تأليف بزرگ تاريخى شان نه تنها براى من و بستگانم ماية افتخار و مباهـات بـه شـمار    

اتى كـه   ميرود، بلكه خدمت شايسته ايست براى كسانيكه  به مطالعه همچه اثر تاريخى و مبارز

متأسفانه  اسناد و مدارك آن را يك عمرى در پرده استستار و دور از انظار مـردم نامكشـوف   

  .گذاشته بودند عطيش خاصى دارند و يا نسلهاى آيندة ما به خوانش آن نيازمندى پيدا ميكنند

هرچند گزارشات ناگوار زندگانى داخلى خانوادگى ما و جفـائى كـه پـس از شـهادت پـدر      

شه محمد وليخان  دروازى برمارفت بر اغلب از وطنـداران گرامـى مـا روشـن اسـت،       نامدارما

معهذا در اين نوشتار خويش ميخواهم به اجازه مولف گرامى پاره از حقـايق و چشـمديد هـاى    

  .خودم را كه روى احساس من اثر گذاشته اند اختصاراً افشا و برمال سازم

به حكم يك محكمـه قالبـى و سفارشـى پـه      پس از به شهادت رساندن پدر جنت مكانم كه

فرمان نادرشاه صورت گرفت، بر عالوه اينكه كليه مايملـك پـدر مرحـومم از نقـد و جـنس و      

ملك و مال ضبط و مصادره گرديد ما فرزندان يتيم اين مرد مبارز را نيز از مكاتب اخـراج و از  

ان جوانم نيز اجازه ازدواج  را تعليم  و آموزش جبراً محروم ساختند وطرفه تر اينكه به خواهر

قدغن ساختند و مضاف بر همـه ايـن مظـالگم  آمـد و شـد مـا را بـا خويشـاوندان  و اقـارب و          

www.enayatshahrani.com



 
 

٣   شاه محمد وليخان دروازى ٨

دوستان يكسره نيز غير مجاز شمردند و به يك حساب ما همه را جبراً به انزوا و خانـه نشـينى   

  .محكوم كردند

ه نجات بنام عبـدالخالق از تبـار   زمانيكه نادرشاه به ضرب گلوله يكى از جوانان محصل ليس

هزاره درصحن باغ دلكشا به قتل رسيد ما بازماندگان ستمكشيده و رنجديده به فكر اينكه آن 

پادشاه كينه توز از بين رفته و خلف الصدق او ظاهر شاه عدالت شـعارى  و رعيـت  پـرورى را    

ارت تقـديم و تقاضـاى   در ارگانهاى دولتييش گسترده خواهد بود، معروضه ايرا به مقـام  صـد  

امـا بـا تأسـف    . غور و بررسى  را روى آنچه برما و خـانواده مـا روا داشـته انـد تقاضـا نمـوديم      

دريافتيم كه صدراعظم هاشم خان با همان قساوت قلبى كه داشتند هنوز نقش  پـاى بـرادرش   

  .نادرشاه را تعقيب و نميخواهد تجديد نظر و  يا احقاق حقى برما روا بدارد

دراز مدتى بدينمنوال گذشـت تـا اينكـه بـر قيـود گشـت و گـذار مـا يـك خـورده            خالصه

و به فرزندان ذكور خانوادة ما اجازه دادند تـا فقـط در موسسـات    . تسهيالتى را فراهم ساختند

ملى كارى را براى مان دست و پا نمائيم و اگـر خواسـته پاشـيم در دانشـكده هـا بـه تحصـيل        

  .بپردازيم

شت، و اينك پس از انقضـاى نـيم قـرن بـراى مـن و خـانواده ام مايـه        بهر حال، گذشته گذ

خوشى و افتخار است كه مى بينم كتاب پرمحتوائى به اين بزرگى، به همـت و پشـتكار جنـاب    

استاد  دكتور شهرانى  انتشار يافته و تاجائيكه به مطالعه رسيد، اين كتاب حاوى مطالب ارزنده 

ين استاد فرزانه از آغاز  تا انجام از مبارزات آزاديخـواهى و  و گذارشات واقع بينانه ايست كه ا

سياسى و ملى گرائى حضرت والد مرحومم با استناد په مأخذ هـاى معتبـر باصـراحت تمـام بـا      

نگارش زيبا و عالمانه اى شرح داده اند كه من به تمام  مندرجات اين اثر عالى و بى همتا مهـر  

  .ن احسنت و آفرين ميگويمتائيد ميزنم و به اين كار بزرگ شا

و در پايان از پروردگار پاك تمنى ميدارم، تا به اين استاد پركار و پر تالش ما طول عمـر و  

نعمت سالمتى و صحت ارزانى بدارد، تا در راستاى خدمات تاريخى و فرهنگـى شـان بـيش  از    

  .با عرض تشكر و امتنان. پيش مصدر خدمات ارزنده ترى گردند

  ترانه سازشاه ولى، ولى 

  بيست و دوم فبرورى سال دوهزار پنج ميالدى

  شهر فريمونت ، بى ايرياى شمالى، ايالت كاليفورنيا
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  يادداشت احمد ولى سروش ولى
  

  بنام خداوند بخشاينده و مهربان
با تشكرات قلبى و عميق از آقاى دكتور عنايـت اهللا شـهرانى بدخشـانى كـه قبـول زحمـت       

با اسناد و مدارك خيلى معتبر كه اكثر آنهـا منحصـر بفـرد بـوده و تـا      فرموده كتاب جامعى را 

نشر اين كتاب بدسترس و مطالعة هيچ فرد نرسيده در باره پـدربزرگوار شـهيد سـعيدم شـاه     

  .محمد ولى خان دروازى نوشتند

من احمد ولى سروش ولى هشت سال داشتم كه پدرم را محمـد نادرشـاه بـه نـاحق شـهيد      

  .اره نوشته هاى مفصلى را در متن كتاب ميخوانيدساخت كه در اين ب

يك بكس سياه رنگ چرمى دريكى از اتاقهاى مربوط بـه مـادر مرحومـه ام هميشـه ديـده      

چند مرتبه از بكس و محتويات آن از مادر مرحومه ام پرسـان نمـودم بعـد از  يـك آه     . ميشد

  .دردناك  بمن ميگفتند هيچ بچيم كاغذ هاى پدر شهيدت است

بعد از آنكـه  . كه  خوردترين  برادران بودم تالش داشتم  تا بدانم اين كاغذ ها چيستبا آن

مكتب را به پايان رسـانيدم مـادر مرحومـه ام آن بكـس را بـا محتويـات آن بدسـت رس مـن         

  .گذاشتند كه در هرحال و همه جا اين بكس با محتويات آن بامن بود

. حي مهاجر بـا فاميـل خـود ميزيسـتم    عيسوى  در شهر پشاور پاكستان من 1991به سال 

استاد محترم  دكتور شهرانى صاحب از اسالم آباد به پرسانم تشريف آوردنـد   روزى از روزها

بعد از تعارفات و يك سلسله شرح سرگذشتها بمن  گفتند كـه ميخواهنـد كتـابى را بنـام پـدر      

مـن  . رورت دارنـد شهيدم  بنويسند و براى تحرير آن به اسـناد و مـدارك معتبـر و موثـق ضـ     

اسنادى را كه مربـوط  بـه پـدر شـهيدم بـود در اختيـار وطنـدار بدخشـانى ام دكتـور شـهرانى           

گرديده اينك آقاى شهرانى به وعده خود وفاكردند زحمات مادى و معنوى را متقبل .  گذاشتم

خـرچ  رنجها و زحمات زيادى ديده اند و مدت طويلى را براى جمع آورى اسـناد ايـن  كتـاب  ضـخيم ب    

يكبـار ديگـر از ايـن كـار     . داده اند از خداوند متعال براى شان اجر جميل و سـعادت داريـن ميخـواهم   

پرثمر آقاى شهرانى كه يك زاوية تاريك تاريخ و طن مان را روشـنى بخشـيدند از طـرف خـود و فـرد      

  .فرد فاميل خود و دوستان و محبان  پدرم بهترين  تشكرات قلبى  خويش را تقديم ميدارم
  بااحترام

  عيسوى 2005، احمد ولى سروش  ولى،  آستراليا
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  چندكلمه برسبيل مقدمه
  

در تاريخ دنيـا خـانواده هـاى پادشـاهانى كـه دوران سـلطنت هـاى شـان بپايـان رسـيده و           

خانوادة شاهان متأخير بخـارا يـا منغيتيـان    . درهرگوشه  و كنار جهان، مهاجر شده اند فراوانند

كومت شان در تركستان از ميان برداشته شد و آخرين پادشاه ايشـان  كه بعد از دوصد سال ح

امير  سيد عالم خان به افغانستان هجرت نمود از شمار يكى از همين سلسله ها بشـمار ميـرود   

  . و اوالدة او اكنون در سراسر دنيا به هر طرف هجرت  دوم را اختيار كرده  اند

. ردم درواز كشته و از ميـان  بـرده مـى شـود    شاهان قلماقى  درواز به يك حركت و قيام م

درواز شاهان متأخير كه نيز بـيش  از صـد سـال در درواز حكمراندنـد، آخـرين پادشـاه شـان        

  .توسط  امير سيد مظفر پادشاه منغيتى بخارا سقوط داده شد

در خانوادة درواز شاهان متأخير در فاميل شة ابوالفيض خان كه مهاجر شده بـود دولتمـرد   

شة محمد وليخان  دروازى ظهور مى كند اگرچه او پادشاه مستقل نيست ولـى شـهرت   سترگ 

درواز شاهان  بـا آنكـه شـاهان مسـتقل و     . سياسييش بيشتر از دوران شاهان درواز بوده است

آزاده بودند ولى دورتر از بخارا و تركستان نرفتـه و شـهرت آنهـا مربـوط  بـه نـواحى خـود و        

وليخان دروازى كه از تبار درواز شاهان است در اقصى جهان سـفر  اطراف شان بود، اما محمد 

ميكند و مملكت افغانستان را به جهانيان به شناسايى ميگيرد و تا جائيكه بدورترين نقطه دنيـا  

چون اياالت متحدة امريكا ميرود و نام افغانستان، و آزادى و استقالل آنرا به جهانيـان معرفـى   

  .ميدارد

بسى فراخ و مرموز است به مليون  ها واقعه كشف ناشده در آن جـادارد  سينة تاريخ  بشر 

و اگـر نويسـندگان و مؤرخـان از بعضـى وقـايع چيزهـايى مينويسـند، كـامالً  نميتـوان همــه را          

پذيرفت زيرا تعداد زياد آنها بخـواهش و ميـل زعمـاء و بزرگـان مـى نويسـند، همينكـه يـك         

. تـوان گفـت كـه ارزش موضـوع از ميـان ميـرود      موضوع مطابق ذوق كسى نوشته مى شود مى 

البته يك  موضوع زمانى ارزش مى يابـد كـه در آن حقـايق بـدون تـاثير شخصـى و يـا چيـزى         
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ١

  .تحرير يافته باشد و جنبة آفاتى داشته باشد

خود را چنان در تاريخ معرفى ميدارند كـه بايـد ايشـان     . بسى اقوام و مردم و نژاد دوستان

يكى را مى بينيم كه بنام افراسياب فخـر و مباهـات مينمايـد و    . هان باشنداز بهترين مردمان ج

ديگرى را مى نگريم كه بنام كيومرث مى نازد، و مردمى ديگر بنام جرمن چنان مـى انديشـند   

گوينـد  ) نـازييش (كه آنها برازندگى خاص را درميان افراد بشر دارند و حزبى را بدان نام كـه  

درين كرة خاكى مردمان زياد مى باشند كه با افتخارات كذايى و يـا  و به همين طور . ميگذارند

  .راستى  سعى ميدارند كه از بهترين مردمان جهان خويشتن را معرفى بدارند

دور نمى رويم درين صد سال اخير يك اسالميست مشهور را بنام سيد جمال الدين افغـان  

تولد و در دوران اخير خالفت اسالمى  مى شناسيم كه گويا وى در افغانستان در اسعد آباد كنر

تركيه، در انكشور پدرود حيات گفته است، و حاال بخاطر اصل و نسب او جنگ هفتادو دو ملت 

نخسـتين كتـاب جنـبش    ((برخاسته است كه اين نگارنده حل اين مسـئله را در تقـري كتـاب    

  .تحرير كرده ام تاليفى پروفيسور سيد سعدالدين هاشمى )) مشروطه خواهى در افغانستان

بيرون تركستان خاك اوزبيكسـتان  ((از آن گذشته بر سر ابوريحان البيرونى كه زادگاه او 

فاراب ((است و ابن سينا كه نيم او ترك  و نيمى تاجيك و ابو نصرفارابى كه زادگاه او )) كنونى

بجانـب  و ده هـاى ديگـر را هـركس    )) تركستان در قزاقستان كنونى ولقب او معلم ثانى است

خود مى كشد و بر سر استخوان هاى پوسيده  شان جنگ است، دليل آن همـه كـش و گيرهـا    

اينست كه هركس ميخواهد اشخاص عمده را جانب خود بكشاند و بگويد و بشناساند ديگران 

را كه اگر من چيزى نيستم و يا هستم هم وطن من و يا هم نسب من آنهايى اند كه شخصـيت  

  .ند و قس عليهذاهاى اول علمى بشر ا

محمد طاهر بدخشى كه از سياسـى مـردان بلنـد آوازه معاصـر و از دانشـمندان طـراز اول       

كشور ما بود، و او را به جرم عدالت خواهى  و مساوات، دشـمنانش بـه درجـة  رفيـع شـهادت      

رسانيدند، ما بدخشانى ها همگان او را با اصل و نسبش مى شناختيم زيرا كـه بـاهم صـدها بـار     

زمانى رسيد كـه  شخصـيت هـاى    . قات  نموده و گفت و شنود هايى را نيز انجام داده بوديممال

سازا حزبى كه شادروان بدخشـى  آنـرا رهبـرى ميكـرد، دهمـين سـال شـهادت او را برگـزار         

طوريكـه محمـد طـاهر    : ((فرمودند كه  حترممرگذاشت يك شخصيت زدر مجلس ب. ميكردند
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

درختم گفتار اين شخص رئيس مجلس بنام خليل رسـتاقى   )) ...يك اوزبيك بود بدخشى خود 

فقط ده سـال از  )) ...محمد طاهر بدخشى يك تاجيك بود و نه اوزبيك : ((با جديت تمام گفت 

نسـب آن شـادروان جنجـالى بـراه انداختنـد ،       شهادت بدخشى سپرى شـده بـود كـه بـر سـر     

پـدرش  . فرمودنـد از تركـان بدخشـان بـود    بـرادر  درحاليكه محمد طاهر بدخشى طوريكه آن 

از قـوم بـرالس مـى باشـد و در      وكيل ذاكر بوده و يا كرنيل ذاكر و از قريه حاف مغول ارگو و

ببينيـد چقـدر مضـحك اسـت كـه هـركس،       . خانواده به زبان تركى اوزبيكى  صحبت ميكردند

همچنان بحرالـدين  . سخ بنمايدهرشخص مهم را جانب خويش بكشاند و تاريخ را به اينگونه م

  .باع را كه اينجانب مى شناخت ديده شود كه چند دهه بعد به كدام جانب مى كشانند 

پس يگانه راه در تاريخ نويسى بايد همين باشد كه نوشته ها، بروى حقايق اسـتوار باشـد و   

قعـى را  از احساسات كذايى و تعصبات كار گرفته نشود، تـا آينـدگان مسـايل و موضـوعات وا    

گرچه بار بار گفتـه ايـم و نـاگزير اينجـا تكـرار مينمـائيم، از سـا لهـا بـه          . بدست داشته باشند

اينطرف كلمات ايران بزرگ و يا خراسان بزرگ را دركتابها و مقاالت ميخوانيم و چنانچه ايـن  

رگ و مشكل بز. نگارنده كتابى را بنام خراسان بزرگ بقلم يكى از برادران ايرانى بدست دارد

اين نوع نوشته ها در حقيقت توليد عقـده هـا و جنگهـا مـى باشـد، زيـرا تـاريخ را دانشـمندان          

  . ميدانند

  :تاريخ درواز 

گرچه نظر مردم درواز بدانست كه درواز تاريخ طوالنى دارد ولى درتواريخ ذكر اين محـل  

بسـر مـى    در قديم بطور عموم بشر اوليـه درجـاى هـاى گـرم حيـات     . چندان به نظر نميخورد

بردند، درواز يك منطقه سرد و كوچك و داراى راههاى صعب العبور مى باشد كه در زراعـت  

و تجارت شهرت ندارد، در طول ادوار گذشته مـردم درواز جهـت رفـع احتياجـات حيـاتى بـه       

جانب ماوراء النهر ميرفتند و از آنجا در برگشت ساز و برگى را باخود بـدرواز مـى آوردنـد و    

  .، در آن جابود وباش اختيار مينمودندتعدادى هم

شهر هائيكه داراى قدامت تاريخى ميباشند، مطالعات آركيالوجيكى، و مسايل ديگر بـه آن  

مانند شهر قاهره كـه بـيش از   . ارتباط دارد مى تواند سوابق و قدامت آن محيط را تثبيت نمايد

و يا شهرهاى عراق مثل آثـور  . پانزده مليون مردم حيات بسر مى برند و قدامت آن زياد است
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  .وكلده كه به شواهد زياد از مناطق بسيار قديمى ميباشند

اگر ما يك تعداد شهر هاى اطراف درواز  قديم را به شناسايى بگيريم شايد قرين حقيقت  

مثالً بخارا طوريكه از نامش پيداست در زبان ختنى نام بتى ميباشد، و يـا سـمرقند، و يـا    . باشند

شهر هاى توركستان شرقى اما تاشكند را با آنكه قديم است و نام سـابقه اش چـاچ   يك تعداد 

است وامام قفال شاشى صاحب اصول شاشى از آن جاست نميتـوان بقـدامت بخـارا و سـمرقند     

دوشنيه هشتاد سال قبل يك دهكدة بيش نبود در وقت تسلط بلشويكها آنـرا  . يكسان دانست

ن آباد گذاشـتند و بعـدها بـاز بـه نـام دوشـنبه قـرار يافـت         انكشاف داده اسمش را اول استالي

صاحب قدامت تاريخى نبوده بـرخالف سـغديانه و خجنـد از شـهر هـا و منـاطق قـديم بشـمار         

  .ميروند

طوريكه گفته شد عموماً مناطقيكه گرمتر و داراى هواى ماليـم باشـند، انسـان هـا آنجـا را      

بخاطريكه تامينات حياتى از قبيل خانـه هـاى    براى زيستن نظر به مناطق سرد ترجيح ميدادند،

  .علفى و چوبى، خوراك و غيره در آنجايها امكان پذير مى باشد

ولى درواز يكى از مناطق سرد بوده، در زمستان راههاى آن مسدود ميگردد و رفت و آمد 

 يكـى از دروازيـان شـوخ طبـع يخبنـدان و     . ها تا اواخر بهار و اوائل تابستان صـورت نميگيـرد  

  .برودت درواز را چنين گفته است

ــرفيم   ــر بـ ــوزا زيـ ــه جـ ــا بـ  زعقـــرب تـ

 بهــــار و تيــــر مــــاهى  نيســــت مــــا را
  

  

در محيط هائيكه انسانها اقالً يك هزار سال پيش ميزيستند آركيالوجيسـتها آثـار و نشـانه    

آثار قلعة بست و دوره هاى قبل از آن . هاى حيات بشر را از طريق حفريات بدست آورده اند

 425(يك كتيبه از عصر يفتليان كـه در  : رحفرياتى كه بدست آمده نيز به دسترس داريمرا د

كلماتى بـه خـط   ) سره واناگرى(آغاز شده از وزيرستان بدست آمده كه عالوه برخط ) ميالدى

منگولى هم دارد و از آن بر مى آيد در دورة يفتليان مقارن ظهور اسالم نوعى از خـط منگـولى   

  .ده اند كه اين دوكتيبة تاريخى اينك درموزة پشاور افتاده اندرا استعمال ميكر

به همين شكل هيون تسنگ آگاهيهاى زيادى از آثار باستانى افغانستان دارد ولى در بـارة  

. درواز كه گفته شده از سه هزار سال پيش صاحب حكومت شاهى بوده نامى هم نگرفته  است
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ٤

يـك  ((مجسـمه هـا مشـخص نمـوده انـد و كوتـل        آثار باستانى گريكوبوديك را در سكه هـا و 

نشان دهندة كتيبة آثـار خطـى دوركوشـانى هاسـت ولـى اسـنادى درخصـوص قـدامت         )) لنگ

  .تاريخى درواز ازين طريق سراغ نداريم

موضوع اوالدة اسكندر بودن شاهان درواز ويا دروازيـان را دريـن كتـاب بصـورت مفصـل      

  .قرون به حقيقت مى باشدشرح كرده ام و آريائى بودن مردم درواز م

بايد گفت كه آنچه را كه مردم بشكل تخمين و تصور خـود را بـه يـك نـژاد منسـوب مـى       

سازند در جاى خويش قابل احترام است  و بايد نژاد شناسان و بشرشناسـان بعـد از مطالعـات     

  .عميق در زمينه ابراز نظركنند

تاريخ درواز را به جايى ميرسـانند   در يكى از نوشته ها كه نزد راقم مى باشد درج است كه

البتـه ايـن  يـك    .  كه گويا حضرت آدم درحوالى درواز به قدرت خداوند آفريـده شـده اسـت   

آرزو  و خيال مردم درواز است ولى همه تواريخ نزول آدم را در سرانديب يا سيلون و يا سـير  

از درواز اسـت جـاى گـرم    دانسته اند و سيريالنكا هزاران ميل و فرسخ  دور ) يالنكاى امروزى

قــرار گفتــه . ميباشــد كــه بشــر اوليــه مــى توانســت بصــورت برهنــه در آنجــا زيســت نمايــد  

جغرافيانگاران و مؤرخان درين اواخر كشتى حضرت نوح را درنزديك هاى آن جزيرة كشف 

  .كرده اند

 درحاليكه بدخشان بشمول درواز در اقلـيم چهـارم قـرار دارد و هرگـز نميتوانـد درواز يـا      

بدخشان و يا ماوراء النهر قرابتى و يا ارتباطى به سيريالنكا داشـته باشـند و اگـر زادگـاه اقـوام      

. آريائى سيريالنكا باشد، پس زادگاه همه بشر از همانجا اسـت چونكـه آدم بابـاى همـه اسـت     

. درواز يك منطقة زيبا و داراى پريرويان و شخصيت هـاى بـزرگ دانشـى و فرهنگـى ميباشـد     

  .آريايى و از باشندگان بومى و اصيل اين سامان مى باشند مردمان آن

  :جنبش مشروطيت در افغانستان 

جنبش مشروطيت را درافغانستان زياده تر از افكار سيدجمال الدين افغـانى گرفتـه انـد و    

در زمان  پادشاهى امير حبيـب اهللا  حركـت  مشـروطه  خـواهى  بصـورت فعـال امـا سـرى در         

ارگ شاهى  چون  شـهزاده  امـان اهللا خـان،  محمـد وليخـان بدخشـى و         جريان  بود و  بداخل

با . محمود بيك خان طرزى و غيره با هوشيارى و احتياط كامل اين مفكوره را زنده مى ساختند
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آنكه حركت و جنبش مشروطه خواهى از نظرها خاصتاً از نظر پادشاه پنهان نماند و جلو گيرى  

عيين گرديد، ولى از آنجائيكه طرفداران مشـروطه خواهـان   صورت گرفت و به بعضى جزاها ت

زياد و بيدار بودند باالخره اين حركت كامياب و امير حبيب اهللا خان بـه شـهادت رسـيد البتـه     

اينكه ميگوئيم اين حركت كامياب گرديده بمعنى كاميـابى  در مشـروطه خـواهى نمـى باشـد،      

  .ن بودزيرا اميرامان اهللا خان هم يك شاه مطلق العنا

در تحركات و تغييـرات بنيـادى مملكـت محمـود طـرزى كـه هـم درسياسـت وارد و نيـز          

شخصيت علمى و تربيه يافتة تركية آن روزى بود نقش عمده داشت، محمود طـرزى خـودش   

محمود طرزى فرزنـد غـالم محمـد خـان     .  از تعبيد شدگان دورة اميرعبدالرحمن خان ميباشد

  .اوالدة سردار پاينده محمد خان ميباشد  طرزى و وى فرزند رحمدل خان از

محمود طرزى دختر خود ملكة ثريا را درحباله امان اهللا خـان در آورد و نفـوذ خـود را بـر     

در كنار محمود طـرزى شـه محمـد وليخـان دروازى را كـه از نگـاه لياقـت و        . شاه افزايش داد

مصـاحبت خـويش   سياست و دانش و كياست در عصر خويش نظيرش كمتر ديده مى شـد بـه   

برداشته دختر خاله مادرش را به محمد وليخان ميدهد و محمد وليخان در نـزد شـاه امـان اهللا    

بحدى مقرب و نزديك بود كه در دوران نه ساله سلطنتش همه امـورو كارهـاى سـلطنت شـاه     

  .امان اهللا بدست وى انجام مى پذيرد 

بود كه محمد وليخـان دروازى  تفاوت محمود بيك خان طرزى و محمد وليخان در كار اين 

درتحركات سياسى و فرهنگى و پيشرفت مردم بسوى غربى شدن آهسته تر و بـا تمكـين تـر    

چنانچه وقتى اشعار انقالبى محمود طرزى را ميخوانيم از آن پى مـى  . نظر به محمود طرزى بود

و دخيـل  بريم كه او مرد پرشورى بوده و درتحركات اميرامان اهللا بسـوى غربـى شـدن مـوثر     

و از مطالعات وضع آن دوره در مى يابيم كه از حركـات سـريع اميرامـان اهللا خـان     . بوده است

جنــرال محمــد وليخــان دروازى خوشــنود نبــوده، زيــرا او ميدانســت كــه جامعــه عقــب مانــدة 

  .افغانستان نميتوانند به آن زودى اين همه تغييرات بنيادى را بپذيرند

ه عثمانى در افغانستان موجوديت محمود بيك خـان طـرزى   يكى از داليل عمدة نفوذ تركي

بود محمود خان طرزى، اميرامان اهللا خان و شه محمد وليخان هرسه بزبان تـوركى اسـتامبولى    

و يا اناتولى سخن ميگفتنـد و محمـد وليخـان دروازى بزبـان تـوركى اوزبيكـى  بقـرار روايـت         
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ٦

نست كه جمال پاشاه وكاظم پاشـا و ديگـر   از آ. پروفيسور غالم محمد ميمنگى وارد بوده است

بزرگان  تركيه بشمول اطباء تركى به افغانستان مـى آينـد و نظـم و نسـق عسـكرى را بماننـد        

  .تركيه تنظيم ميدهند كه در زمان نادر شاه خان نفوذ تركى يك اندازه برچيده مى شود

د بزودى بـا اغتشـارات   امير امان اهللا در اثر شتاب كه در عصرى كردن افغانستان نموده بو

و شورشهاى داخلى در اثر تحريكات دشمنان آزادى و استقالل افغانستان مواجه ميشـود و بـه   

اين ترتيب كشور را در اثر توطيه و دسيسه عمال بيگانه گـان كـه وابسـته بـه اسـتعمار بودنـد       

  .ميرسد  ترك مى گويد و به اين گونه نادرشاه خان در زدو بند با جهانخوران وقت به قدرت

  :پيوند شاه امان اهللا خان با محمد وليخان 

ارتباطات اميرامان اهللا خان پادشاه ترقيخواه و بدست آورندة استقالل افغانسـتان از دسـت   

انگليسها با شاه محمد وليخان درين كتاب بسيار ذكر شده و تكرار آن را خوشايند نميدانيم و 

ى از دانشـمندان فرهيختـه و برجسـتة درواز كـه از     تنها چند سخن را به ارتباط نوشته هاى  يك

  .جمله بقاياى شاهان درواز است مى آوريم

ارتباط محمد وليخان بحدى نزديك  و يك رنگانه بـا امـان اهللا خـان بـود كـه حتـى محمـد        

وليخان جان خود را نسبت ارتباط داشتن با امان اهللا خان از دست داد و او نه تنهـا فـدايى شـاه    

بلكه دوخواهر زاده اش بنامهاى محمد امين و محمد سعيد صميمى فـداى دوسـتى   مذكور بود  

اميرامان اهللا با او گرديدند عالوه بر آن همه دارايى و اندوخته هاى محمد وليخان ضبط گرديد 

عالقـه مفـرد و محبـت بـى     . و جمله اوالدة او بينوا و يتيم و محروم از همه امتيـازات  گرديدنـد  

مان اهللا خان را به محمد وليخان و صميمت و صداقت و فداكارى و جانثـارى  پايان اعليحضرت ا

محمد وليخان را به اعليحضرت امان اهللا خان از البالى نامه هاى كـه بـين ايشـان تبادلـه شـده      

  .است بخوبى مى توان در يافت

خـان  بناء محمد وليخان با نزاكت، و موقع شناس، و كاردان و دوست  نزديك اميرامان اهللا 

به هيچصورت و هيچ وقت به اميرامان اهللا از پدر كالنش به صراحت  لهجـه مـذمت و بـدگويى     

نميكند و شايد بار بار از دكتاتورى هاى امير عبدالرحمن خان بخاطر پند دهى ذكر بعمل آمده 

باشد ولى به يك پادشاه بزرگ افغانستان كه نواسه اميرعبدالرحمن باشد كلمات ظـالم وقاتـل    

و بايد دانست كه اوالدة امير عبـدالرحمن خـان درخصـوص    . يره را ذكر كرده نخواهد بودو غ
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

خانوادة خود بسيار متعصب بودند باوجوديكه دركتاب تاج التـواريخ اميرعبـدالرحمن بـه ظلـم     

هاى خودش اعتراف كرده ولى درهمة آن مسـايل، بخـود راه برائـت را بـاز كـرده اسـت و از       

لتواريخ، الفا خود امير عبدالرحمن نمى باشد بلكه يك  انگلـيس آنـرا   جانب ديگر الفا تاج ا

  .در رشتة تحرير در آورد و بعداً به فارسى ترجمه شده است

درخصوص غالم بچگى شاه محمد وليخان بايد گفت كه اصـالً محمـد وليخـان دريـن  بـاره      

معاصـرين آن  هرگز سخن نگفته است، زيرا آنجا كه عيانست چه حاجت به بيـان اسـت همـه    

مرد بزرگ واقف بودند كه آنها ازتبـار شـاهان درواز و شـهزادگان بودنـد و هـيچكس محمـد       

وليخان را غالم بچه نگفته و اگر گفته بعد از مرگش او را به نسبت اينكه سرجماعه و يا رئيس  

خان  اشراف زاده گان در بار بود، در جمله غالم بچه گان شمرده اند اعليحضرت امير امان اهللا

سفير فوق العـادة مرخصـه دولـت مسـتقله ام     : ((در اعتماد نامة محمد وليخان چنين مى نويسد

عاليقدر جنرال محمد وليخـان اسـت كـه از اصـيل زادگـان و اشـراف خانـدان هـاى بدخشـان          

همچنان رجوع كنيد به كنارعكس ....)) افغانستان و از مصاحبان حضور پدر شهيد و مرحومم و 

اشـراف زادگـان   ((ن كـه شـخص اميـر امـان اهللا خـان مـى نويسـد كـه وى از         ميريار بيـگ خـا  

است و مير ياربيگ  خان خواهرزاده محمد وليخان بود و از طرف مـادر بـه شـاهان    )) بدخشان

همينگونه عمو ها و پدر محمـد وليخـان   . درواز و از جانب پدر به ميران بدخشان  تعلق داشت

  .ان بودندهمركاب و هم سوية امير عبدالرحمن خ

از نوشته هاى دانشمندان در بارة محمد وليخان دانسته مى شود كه همه او را به نظر نيـك  

و عالى ميديدند و رجوع شود به نوشته هاى شادروان غبار و ديگر دانشمندان كه در بارة مقام 

  .سياسى و شخصيت عالى او  نوشته اند

خطاب ميكـرد و زمانيكـه محمـد وليخـان در     )) جناب عالى((شخص امير امان اهللا  محمد وليخان را 

نوشتند كه در ميان  اسناد اثر حاضر اين موضـوع  )) شهزاده((امريكا رفت، نشرات امريكائيها او را بنام 

  .آمده است 

از اينكه محمد وليخان اجداد خود را تا سه هزار سال تاجـداران و شـهرياران درواز   

تأمل است و در نامة كه نزد اين نگارنـده مـى   درنامه اش وانمود مى سازد باز هم جاى 

باشد ذكرى از آن نرفته است و در آن محمد وليخان به بسـيار نـرمش سـخن گفتـه و     
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ٨

  .احترام شاه را درنظر داشته است

تاجائيكه تاريخ بما باز مى گويد طوالنى ترين دورة يك حكومت كه از يك خـانوادة باشـد   

كه  بنام عثمانيان درحدود شش ونيم سـده در تركيـه    همانا سلسله خلفاى عثمانى تركيه است

امروزى حكومت كرده اند، و شايد سلسله ديگري كه از يك فاميل بـه تأييـد اسـتاد حبيبـي و     

  .تاريخ البيروني توركي شاهان كابل باشند كه شصت نسل در كابل حكمروايي كرده اند

ره هـا حيـات بسـر مـى     محمد وليخان دروازى ميدانست كه هزار سال پيش مـردم درمغـا  

بردند و از نبود راه ها و قلت ترانسپورت ارتباطات درميان مردم آنقدر زيـاد  نبـود و از حـال    

يكديگر چندان خبر نداشتند و به مشكل مى توان پذيرفت درواز سه هزار سال پيش  صـاحب  

تمدن و باز داراى حكومـت شـاهى بـوده و معلـوم هـم نيسـت كـه سـه هـزار سـال قبـل بنـام             

  .حكومت هاى بوده و يانى)) حكومت شاهى((

حتى همين امروز اگر به سريالنكا كه بقول محل پيدايش بشر است برويم مردم آن تاريخ 

سه هزار سال خود را بصورت دقيق نميتوانند بما بگويند با آنكه يقـين داريـم در منـاطق گـرم     

  .چون سريالنكا و مصر و بعضى جايهاى ديگر حيات وجود داشته است

از مطالعة شخصيت محمد وليخان اين نگارنده دريافته اسـت كـه او مـرد عاقـل و مفكـر و      

زيـرا او خـودش در حقيقـت    . دانشمند و سياستمدارواقعى بوده و چندان به نسب نمـى نازيـده  

نمايانگر شخصيت سياسى برجسته و بلند آوازه عالى ملى و بين المللى مى باشد و چنانچـه بـاز   

بنـامش فخـر و مباهـات ميكننـد و جهانيـان و بـه ويـژه مـردم افغانسـتان و           ماندگان او اكنون

مردمان بدخشان و مردم كوهساران درواز نيز او را شخص برازنـده  و پراهميـت زمـانش مـى     

  .شمارند

درخصوص اينكه محمد وليخان نامه هاى بگونة پند واندرز بـه اميـر امـان اهللا خـان نوشـته      

يك نامه نزد اين نگارنـده  وجـود دارد كـه بايـد از محمـد      . نمودباشد بايد اندك  غور و تأمل 

وليخان به شاه امان اهللا باشـد، چـون امضـا واضـح نبـود بنـاء آنـرا نيـاورديم  ولـى موضـوعات           

  .پادشاهى پدران شان و يا غالم بچگى درآن وجود ندارد

را بر او بقبوالنـد   اگر محمد وليخان ميخواست نظر امان اهللا خان را تغيير داده و افكار خود

راساً بدون مشكل همه مسايل را رو در رو بطـور شـفاهى مـى توانسـت ارائـه نمايـد و وى كـه        

شخص بسيار زيرك و دور انديش بود نميخواست با نوشتن نامه ها اسنادى را بيادگار بگـذارد  

  .كه باع رنجش ديگران گردد

است كه يكـى يادگـارى اسـت     اين نگارنده خط اصلى محمد وليخان را درين كتاب آورده

بنام خواهر زاده اش محمد امين و ديگرى بنام پروفيسور غالم محمـد ميمنگـى كـه ديدواديـد     
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

خطاب ميكرد و سوم يادگارى است بـه گاردخـاص او   )) برادر((هاى خاص با او داشت ووى را 

و امضـاى   و در نامة كه نزداين نگارنده مى باشد خط. كه خطش مشابهت به دو قلم ديگر دارد

  .محمد وليخان دروازى با خطوط يادگارى فوق فرق دارد

  :چگونه گى خاستگاه و تبار شاهان درواز 

نگارنده اين سطور بر اين باور است كه شاهان درواز برخاسـته از بلـخ و از شـمار شـاهان     

  .آنجا مى باشند 

ك سـند تحريـرى   داليلى را كه درمتن اين كتاب اين نگارنده آورده است، نه تنها بروى ي

ميباشد بلكه از بزرگان شنيده ام، شخصيكه تاريخ درواز را از روى نسخة اصلى آن كاپى كرده 

جوان صادق و بيدار بوده  او نه تنها اين تاريخچه را نقل كرده است، بلكه با يكتعـداد بزرگـان   

گـرى را  درواز ديدن كرده و موضوع را شنيده است و از جانب ديگـر داليـل و قرينـه هـاى دي    

درين كتاب گنجانيده ايم كه قرين به حقيقت ميباشدسعى شده از روى اين قرينه ها و داليـل  

يك ورقة سهم شركت بـرادران افغـان را كـه بـه امضـاى سـيد       . به گفتة باال روشنى داده شود

قاسم خان است و هويت محمد وليخان دروازى را دارد، درين قسمت نيز آورده ايـم و در آن  

حمد وليخان بنام سادات ذكر شده است و اين موضوع ميرساند كه  شـاهان درواز بـه   از قوم م

و آن ورقه باز ميگويد كه شاه عبدالفياض و يـا عبـدالفيض همـان پـدر     . يونان رابطه يى ندارند

  .محمد وليخان ميباشد

اثر شايد نسب مردم درواز با نسب شاهان درواز يكى نباشد و از دو نژاد مختلف و بعداً به 

سخن ديگر اينكه در درواز شاهانى وجود داشـته و مربوطـات   . زيست با همى يكى شده باشند

آن گاهى تحت حاكميت آنان و گاهى هم جدا از آنها بزير دسـت شـاهان محلـى ديگـر قـرار      

داشتند و در تواريخ بدخشان ميخـوانيم  كـه درسـابق پادشـاهان بدخشـان در بهارسـتان ودر       

ى دربعضى منطقه مانند قلعـة خـم و ديگـر جايهـا وميـران فـيض آبـاد        شغنان درخاروغ و گاه

و غيـره حكومـت كردنـد و درواز هـم بماننـد آنهـا       ) فيض آباد كنـونى  –جوزون (درجوزگون 

  .پادشاهى محلى داشته است

هم چنان زمانيكه كلمه راگا را در تاريخ مى خوانيم شايد راغ بوده باشد و شايد هـم جـايى   

نرا راغ بدخشان بپذيريم در طول تاريخ راغ مربوط بدخشان مركزى بـوده  ديگرى باشد اگر آ
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٤١   شاه محمد وليخان دروازى 

و فاصلة اندكى باجوزون داشته و اگر مربوط درواز بوده حتماً گوشـه يـى از حكومـت درواز را    

ياد مى شـده بخاطريكـه درواز بزرگتـر و بـا     ) راغ(تشكيل مى داده و نه اينكه درواز بنام را گا 

راغ را هرگز در تاريخ  به عوض درواز يـاد نكـرده انـد، اگـر درواز از     قوت تراز راغ بوده، لذا 

نظر بعضى نگارنده گان سه هزار سال حكومت شـاهى داشـته باشـد چطـور مـى توانـد عـوض        

بنويسند و از نگاه فياللوژى كلمات راگا و درواز ) راغ(شاهى درواز آنرا بنام يك محلة كوچك 

. اهى سه هزار ساله درواز شهرت جهانى داشته باشـد تناسب ندارند هم چنان بايد حكومت  ش

و بگمان غالب زمانيكه راغ  و يا راگا وجود داشته درواز هنوز يك جايى براى بود و باش نبوده 

  . و كلمة  سچه و سفتة درى كه درواز باشد در آن وقت منسوب به درواز نبوده است

  :محمد وليخان از ديدگاه نزديكان و ديگران 

ب از تولد تا وفات شهيد سعيد شاه محمد وليخان سخن رفته اسـت حقيقتـى كـه    درين كتا

نميتوان از آن انكار كرد، اين است كه بسى اسناد و اوراق زنـدگى او را گماشـتگان نـادر شـاه     

در هر جائيكه عكس او و نام او ديده مى شده آنرا از ميان برداشتند حتى . خان نابود كرده اند

دى از وى باقيمانده بود همه را از ميان بردند چند نامه يى كـه بدسـترس   در دفاتر رسمى اسنا

ما رسيده است، همان نامه هاى رسمى مى باشد كه گرامى خانمش با همه مشكالتى كه داشـته  

آن اسناد را درخانه هاى اقارب و دوستان خانه بخانـه، جـاى، بجـاى، بطـور مخفـى نگاهـدارى       

بزرگ مى شوند آن اسناد را بدست مـى آورنـد و طوريكـه     نموده است و زمانيكه فرزندانشان

احمد ولى سروش اظهار  مى كند؛ اكثر اسناد در يك بكس كوچـك سـياه جابجـا شـده بـود و      

  .بسيارى داشته هاى ما درين كتاب از آن يادداشت ها و يا اسناد مى باشند

امير امـان اهللا خـان    در خالل نامه ها و اوامر و فرامين درهيچ جاى نامه هاى شاه صاحب به

مالحظه نگرديد و اميد است دانشمندان گرامى كه اصل نامه ها را يافته انـد بـا مـدارك آن بـه     

  .مالحظه خوانندگان برسانند

تاجائيكه با فرزندان شاه صاحب بار، بار گفتگوها كرده ام خاطرات زياد از پدر نامدارشـان  

گ مى بودنـد همـان سرنوشـتى را كـه محمـد      ندارند و چونكه همه خورد سال بودند و اگر بزر

امين و محمد سعيد ديدند آنان هم ميديدند و شايد هم خورد سالى شان بخير آنها تمام شـده  

  .باشد
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤١١

موضوع مهميكه قبل از شهادت شاه محمد وليخان بوقوع پيوست آنست درطول سه سال و 

راه آخرت خود سـاختند و بـه   چند ماه ايام محبس كالم اهللا مجيد را حف نمودند و آنرا توشة 

درجة رفيع شهادت رسيدند از آخرين عكس محمد وليخان هويداست كه با عصا راه ميرفتنـد  

  .و مشكل پاى دردى داشته اند كه درين باره بحثى در متن كتاب موجود مى باشد

دربارة شمايل اين مرد نامى كشور بح مستقل درين كتاب آورده شده اسـت و خـدايش   

و شــهادت مهنــدرا پرتــاب . شــد كــه فخــر افغانســتان، و منطقــه و جهــان بــوده اســتاو را ببخ

  .شخصيت سياسى هند گواه خوبى بر  ادعاى ماست 

  :شادروان استاد سيد قاسم رشتيا 

اين مرد قلم و سياست در تاريخ چهـل سـال قپـل از رژيـم كمونسـتى درافغانسـتان نقـش        

بر مى آيد كه عم مهربـانش محمـد هاشـم خـان     از فحواى گفتار او . عمده را بازى نموده است

وزير ماليه دورة امانى بسيار دوست داشته و از آن تاريخ  كه عمش را زهر خورانده اند در دل 

چنانچه  درنامه اى برايم نوشته اسـت كـه در وقـت دخـول     . با رژيم هاى شاهى عداوت داشته

بـارة محمـد وليخـان بنويسـد ولـى      كمونيزم در افغانستان  مى توانست بنام خود مسـتقالنه  در 

متوجه گرديده بود كه چون در رژيم شاهى به مقامات بلندى رسيده بود، مبادا مردم فكركنند 

  .كه او خداى ناخواسته تسليم كمونستها شده است

نگارنده ايشان را يكبار دراريزونا  و بار ديگر دركاليفورنيا زيارت كردم و بـا آنكـه ازنظـر    

مرد هوشيار  و بيدار بودند ونظر به تقاضاى آنان دربارة كتـاب خـاطرات      سن پيشرفته بودند

  .سياسى سيد قاسم رشتيا مقاله يى را درجريدة كاروان نوشتم

باورهاى كه از سيد قاسم خان رشتيا درين اثر آمده است؛ من همه را تصديق ميدارم  زيرا 

نبى ديگر ايشان كـدام قرابتـى  بـا    از يك طرف او مرد فهميده و دانشمند و مؤرخ است و از جا

محمد وليخان ندارند، لذا گفته ها و نوشته هايشان بدون مقصد بوده و اقوال آنان  راسـت مـى   

باشد گذشته از آن شخصاً شاهد عينى بسيارى از حوادث  و وقايع مربوط به شاه صاحب بـوده  

  .اند

  :ا به تصديق گرفتدربارة محمد وليخان  به سه دليل مى توان گفته هاى رشتيا ر

يكى اينكه محمد سعيد خان صميمى دوست و همصنفيش بوده،  دوم رشتيا مدت سـه مـاه   
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با محمد امين خان در محبس دريك اتاق بندى بوده و سوم محاكمة محمـد وليخـان را بماننـد    

  . غبار مورخ نامدار وطن بچشم سرديده و نيز از بزرگان شنيده است

لة اين نگارنده رادرجريدة  اميد در بارة محمد وليخان خواندند زمانيكه شادروان رشتيا مقا

نامشـان بـار بـار ذكـر گرديـده      ... مرا تشويق ها نمود و درين كتاب در مقدمة كتاب محاكمـه  

هم چنان طوريكه درمتن خواهيد خوانـد بحـ عليحـده يـى را دربـارة محاكمـة محمـد        . است

ياسى سيد قاسم رشـتيا يكـى از كتـاب هـاى كـم      وليخان دارد كه عيناً آنرا آورديم خاطرات س

ياب است كه در امريكا بچاپ رسيده و يك دورة  بسيار مهـم تـاريخى افغانسـتان را توضـيح     

  .ميدارد ولى من باور دارم كه آن شادروان بسى حقايق را ناگفته مانده است

  :ظهوراهللا ظهورى 

ئيكه شـنيده شـده بـدوران    تاجا. ايشان يكى از شخصيت سياسى و فرهنگى وطن مى باشند

كمونستها بمدارج عالى سياسى مخصوصاً در پارلمان جـاى يافتـه و سياسـت را جوالنگـاه خـود      

ساخته و مقالة او را كه درين كتـاب ميخوانيـد از احساسـات پـاك او نسـبت بـه يـك همـوطن         

  .دولتمردش نماينده گى ميكند 

محشور بـودم، خواسـتم كـه جهـت      نگارنده كه ظهورى را از خورد سالى مى شناسم و با او

سياسى او را بخود پيدا كنم و از درد حكومـات مركـزى شـكايت كـرده و از ايشـان خـواهش       

نمودم تا نكات چندى را در بارة مفاد فدراليزم  كه فعالً درجهان كنونى بهترين رژيـم شـمرده   

توقـع   مى شود و افغانستان  بدان رژيم سخت محتاج اسـت بنويسـند درجـواب مـن بـرخالف     

طرفدارى خويش را به سيستم  پارلمانى نشان دادند كه البته بهتر از رژيم مركزى و پائين تـر  

من گمان مى بردم كه  آنان عمرى را درسياسـت  سـپرى كـرده و    . از سيستم  فدرالى  ميباشد

پيروى از افكار سياسى محمد طاهر بدخشى را مينمايد ولى ندانستم  كـه بـراه ديگـرى مـيالن     

ظهورى شخصيت اديب، شاعر، سياسى مرد و صاحب مطالعه فراوان و دوست عزيـز  .ه اندداشت

  .اين نگارنده بشمار ميرود

آنچه كه مرا به ايشان زيادتر عالقمند  ساخت اين بود كه بارى برخالف عقايـد او در بـارة   

ا فريفتـه  اجدادش نوشتم و چون حق گفته  و داليلى  را آورده بودم عالمانه آنرا پذيرفت و مـر 

  .خود گردانيد
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  :رحمت اهللا بيژنپور 

اين جوان كه چهرة  جذابى  چون آريائيان اصيل مايل به شمايل شغانيان دارد، يكبار ويـرا  

درشهر مزارشريف مالقات نمودم و بعد از آن  ارتباط قايم گرديد و شـوخى هـاى مـا در بـارة      

امـا از نوشـته هـاى    )) بدخشـان درواز ((و )) افغانسـتان درواز ((درواز بود و هر دو ميگفتيم كه 

شان اكنون پيدا شده كه آنها صادقانه ميگفتند  از وى خواستم تا در بـارة جمـع آورده هـايش    

. تبصره  نمايم، با پيشانى باز ووسعت نظر بمن اختيار  عام و تام  داد و از وى مشكور و ممنونم

و ارج  ميگذارم، نظر من، نظـر يـك   و من بحي هموطن و دوستدارش گفته هايش  را احترام 

نفر هموطن، بى طرف و دوستدار درواز و دروازيان ميباشد و آنها حق آنرا دارنـد كـه در بـارة    

و از روى نوشته هاى وى و نوشته هاى نـاچيز مـن شـايد    . درواز هرچه خواسته باشند بنويسند

  .نتيجه يى را حايز گرديم

. ، زيبـا مـى نويسـند و خـوش خـط اسـت      نوشتة فارسى اين دانشـمند بـروش خـاص اسـت    

دلچسپ تر اينكه ماوراء النهر را كه كلمة عربى و عربها آن  نام را گذاشته اند به رسم ايرانيان 

سـاخت  (مى نويسـد و از كلمـة توركسـتان و همينگونـه اصـطالح آسـياى مركـزى        )) فرارود((

  .چندان ذكر نميكند) روسها

  :استاد محمد كريم كابلى 

وانا و شاعر بلند مرتبت برادر زادة ميرزا مهدى خان چنـداولى مشـهور اسـت    اين عارف ت 

كه با محمد وليخان در فاصلة چند دقيقه به شهادت رسيد، همـين ميـرزا مهـدى خـان مشـهور      

منشى خاص دربار بود كه قبل  از اعدام به جالدان پيشنهاد كرد كـه پـيش از اينكـه بـه حيـات      

بـدار بياويزنـد كـه مـرگ آن شـاه مـرد سياسـت و بـزرگ         محمد وليخـان خاتمـه دهنـد او را    

  .افغانستان را بچشم سر نبيند ولى برخالف  محمد وليخان را پيش از او به شهادت رسانيدند

استاد محمد كريم كابلى سه ديوان شعر عرفانى دارد و بزيور چـاپ آراسـته شـده انـد، او     

  .مرد با فضيلت  و متقى و پرهيزگار است

يم كابلى، در زمان قتل نادر شـاه خـان درصـحنه وجـود داشـته و بـه قـرار        استاد محمد كر

فرمودة شان در وقت كشتن نادر شاه خان درميان او و عبدالخالق خان كشندة نـادر دو نفـر از   
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او را بدون كدام . همصنفى هاى شان وجود داشته و صحنه را با تمام معنى مشاهده نموده است

اهى با عبدالخالق خان به زندان انداختند و از اعـدامش صـرف   جرم در خوردسالى به گناة همر

در قسمت اخير مقالة استاد كابلى در جملة جوانان عكس خودش كه خيلـى خـورد   .نظر كردند

  .سال است با عبدالخالق ديده مى شوند

اين عارف و روحانى مرد وطن را يك بار در مركز ايالت انديانا در منزل پروفيسور يوسف 

قات كرده و بعداز آن با ايشان ارتباط را بر قرار نمودم و اكنون در ايالـت كاليفورنيـا    ايوبى مال

دخترى دارند بنام ناجيه كريم، شاعرة زيبا كالم مى باشند و سنت پـدرى  . حيات بسر مى برند

  .را بجا ساخته و زيبا مى نويسند

  :استاد محمد نادر سرورى 

تند، اين بزرگوار كسى اسـت كـه مكتـب ابتـدائى     از بزرگان كابل قديم و اهل چنداول هس

جنـاب اسـتاد سـرورى مـرد مـؤمن و      . درواز را بار اول تاسيس كرده و بدرواز سفر نموده انـد 

متقى و پرهيزگارميباشند، ايشان فرمودند كه دروازيـان را از نزديـك درخـاك درواز مالقـات     

) واليبالر(شان است، دولت بيك خان نموده اند و پيران و جوانان و كودكان آن ديار هنوز بياد 

مشهور عبداهللا شيفته و موالنا سيد جـان از شـاگردان همـين اسـتاد  و دورة اول مكتـب درواز      

  .ميباشند

جناب استاد سرورى كه فعالً درسن نودسالگى قرار دارنـد دركاليفورنيـا حيـات بسـر مـى      

يند كه بقايـاى  شـاهان درواز   برند و از سفر درواز شان خاطره هاى بسيار خوب دارند، مى گو

را حكام محلى  درواز خيلى آزار ميدادند و از جانب ديگر فرمودنـد كـه مـردم درواز مردمـان     

)) رهنمـاى درواز ((فرهنگى و شاعر صفت بوده و روى آن منظور استاد سرورى كتابى را بنـام  

انـد كـه ورقـة    تاليف و در آن جايزة  مطبوعاتى را از رياست مسـتقل مطبوعـات وقـت گرفتـه     

جايزه شان درين كتاب آورده شده است، اميد است آن كتاب بـزودى بچـاپ برسـد داسـتان     

ماليارمحمد شـاعر دروازى را كـه اسـتاد سـرورى درمجلـة عرفـان كابـل چـاپ كـرده بودنـد           

  .درخورسالى خوانده بودم

ة زمانيكه نگارنده شاگرد صنف دوازدهم مكتب بودم استاد سرورى اسـتاد مضـمون مقدمـ   

بقيـه  . تعليم و تربيه ما بودنـد و از آن ببعـد كـم كـم ارتباطـات را تـا كنـون حفـ داشـته ايـم          
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  .آگاهيهاى استاد سرورى و درواز را درمضمون شان مطالعه بفرمائيد

  :حبيب زاده 

شادروان سيد قاسم رشتيا فرزند ميرحبيب خان مـى باشـند و در زمـان تسـلط كمونسـتان      

ده نشر كـرده انـد و مـن جهـت احتيـاط قبـل از وفـات شـان اجـازه          مقالة شان را بنام حبيب زا

خواسته بودم كه در وقت تاليف كتاب نام اصلى شان را در آن شامل سازم و حقيقت را دريكى 

دوسطر توضيح نمايم آنها برايم  اجازه دادند و متن كامل نوشـتة شـان را اينـك دريـن كتـاب      

نماند كه كسانيكه زنده بودندو زنده هستند افكار و ناگفته . جاى شان جنت باد.  خواهيد خواند

  .نظريات مرا دربارة شاه محمد وليخان تائيد و تقدير نموده و مرا ممنون ساختند

  :دوران حكومت آل يحيى زنده گى فرزندان محمد وليخان در

تاجائيكه عرض گرديد فرزندان محمد وليخـان بحـدى درزيـر شـكنجه قـرار داشـتند كـه        

ا نميتوانســتند حرفــى  را بخــاطر پدرشــان بزبــان بياورنــد و همينســان از تــرس احــدى از آنهــ

اخطارهاى حكومت وقت چيزى را ننوشتند و هركسى  ديگرى كه مى نوشت سرزنش مى شـد  

  .و حتى منجر به از دست دادن حياتش ميگرديد

داده و در زمان كمونستها و بعد از آن كه آزادى داشتند، توان تحرير و تحقيق را از دست 

هركدام  مسن و معمر شده بودند و طبعاً سنگينى بارغربت و هجرت خود مـانع ايـن امـر مـى     

اما كسانيكه دربارة محمد وليخان مى نوشتند و يا از آن بخـوبى  يـاد ميكردنـد بـا ايشـان      . شد

در زمينـه درواز، درواز شـاهان و محمـد    . خيليها پيش آمـد خـوش داشـته و تقـدير مينمودنـد     

  .فرزندان اين گرامى مرد وطن آگاهيهاى زياديرا درين مجموعه آورده ايم وليخان و

بايد بگوييم كه درسال دوهزارو پنج درماه مارچ  نسخة قلمى اين كتاب را استاد شاه ولـى،  

ولى ترانه ساز خواندند و طوريكه قبالً هـم از همـه موضـوعات شـفاهى آگـاهى حاصـل كـرده        

بعضـى عكسـها را شـرح كـرده و ضـمناً نظريـات شـان را در دو         استاد ترانه ساز عالوتاً. بودند

استاد ترانه ساز به محضر استاد عبدالرشيد بينش، اسـتاد  . صفحه در بارة  كتاب مرقوم داشتند

حضرت الدين طالب، محترمه خـانم شـان مـاري جـان ولـي و صـبيه شـان فيـروزه جـان ولـي           
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ويند، ما به سكندر مقدوني تعلـق نـداريم و   فرمودند كه مارا مردم از اوالد سكندر مقدوني  ميگ

ما تورك و توركي زاده ها مي باشيم و اجداد ما از بلخ آمده اند و نگارنده ايـن سـطور بـرايش    

عرض نمودم كه بعضي ها هنوزهم در تالش اسكندري بودن هستند، فرمودند كه تركهـا نظـر   

يقت اينسـت كـه مـا تـورك مـي      به اسكندر ده ها مرتبه فتوحات شان زياده تر ميباشد ولي حق

  .باشيم و تورك دروازي هستيم و گفت و عالوه نمود كه بنام درواز افتخار دارد

در همين ديدار يك مكتوب طوالني را كـه رحمـت اهللا بيژنپـور بـرايم فرسـتاده بـود و آن       

ي، مكتوب مكتوبي از جانب شاه محمد وليخان به شاه امان اهللا خان بود، شادروان استاد شاه ول

ولي ترانه ساز از خواندن آن بيحد متأثر شد و گفت نـه تنهـا ايـن خـط و مكتـوب پـدرم شـاه        

صاحب نيست، بلكه در حق پدرم دوستان ظلم مينمايند و قاطعانه رد كرد و گفت هرگز پـدرم  

اين طور نامه ها به امان اهللا خان ننوشته و نمي نوشت، دليلـي كـه آن مكتـوب را شـامل كتـاب      

عت از سوي فرزند شاه صـاحب اسـتاد ولـي ترانـه سـاز بـود، متأسـفانه بـاري آن         نساختم ممان

مكتوب را كسي بنام ميرزايي در يكي از سايت ها نشر كرده بود و خالف كاري بـه شـمار مـي    

  .آمد

ذواتيكه در تكميل اين كتاب با مؤلف همكارى كرده اند نامهاى گرامى شـان ضـمنى ذكـر    

ن فرامـوش شـده و ذكـر نگرديـده از همـة شـان در اينجـا        گرديده و كسـانى  را كـه نـام شـا    

  .شكرگذارى ميكنم

���  
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٤١   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  فصل هفتم
  

  درواز
  

. داستانها و افسانه هاى ديرين در بارة كوه قاف  و پريزادان آن قصه ها و حكايتهـا دارنـد  

در ايـن  . عوض خان  از پريان كـوه قـاف بـود    در داستانهاى حماسى گوراوغلى آمده كه مادر

ا گوراوغلى  قهرمان اصلى و پسر خوانده اش عوض خان يكى از قهرمانـان را تشـكيل   داستانه

  .ميدهند

بفلـك داشـته و    زاوية زيباى بدخشان مانند كوه قاف سلسله كوههاى سـر  هرگوشه و هر

مردمان آن خوش قيافه و هيكل با غيرت و سلحشـور بـا  همـت  و  مردانـه  و بـا مـروت و بـا        

سخن، بديهه گوى و ظريف و مجلس آرا مى باشند ، مثليكـه اميـر    فرهنگ و زيبا روى شيرين

  :معزى گفته  

ــد                                                     ــان وثاقنـــــــ ــپاهند و عروســـــــ ــران ســـــــ  ميـــــــ

ــد                                                       ــران دماننـــــ ــژ بـــــ ــد و هـــــ ــردان جهاننـــــ گـــــ  

غزالنــــــد                                                  شــــــيرند بــــــزور و بــــــه هنــــــر، گرچــــــه   

ــد                                                         ــه جواننــ ــرد، گرچــ ــه خــ ــل و بــ ــه عقــ ــد بــ پيرنــ  
 

گرچه امير معزى ابيات باال را در وصف توركان تير انداز گفته و دروازيـان اكثـراً تاجيـك    

جود خواهد داشت كه تـورك را بـا تاجيـك جـدا كنـد و آن      تبار اندولى چه قدرتى  درجهان و

  .هردو، دو جان در يك پيكر اند و يك جان و تن مشترك دارند

پريرويان شغنان ورد زبانها و نقـل مجـالس ميباشد،شـغنانيان  و دروازيـان را كـه بايـد از       

يشـتر  حساب پريان و زيبا رويان بشمار آورد، ولى تعقل و خـرد و قـوت جسـمانى آنـان كـه ب     

هـر دره و هـر   . داللت به آدمى  بودن شان مى كند ما هم ايشان از شـاهان نسـل آدم ميـدانيم   
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قشالق  و محلة  درواز كه ملك خداداد است، مردم آن با آنكه از نگاه اقتصـاد كمـى و كاسـتى    

دارند از نعمات بزرگ خداوندى مثل صحت، ذكاوت و ظرافت غيرت و همت و مردانـه گـى و   

  .خوردارندمروت خاص بر

در اطراف خود مردان و ) درياى پنج(درياى خروشان كوكچه و درياى نرم و آرام جيحون 

شخصيت هاى برجسته و خجسـتة را پـرورده كـه تـاريخ بـا شـكوه و پـرخم و پـيچ بدخشـان           

  .بصورت مشت نمونة  خروار از آن بزرگان ياد آورى نموده است

نقطـه آن دلفريـب و گواراسـت در    كوهساران و سرزمين سـحر آفـرين بدخشـان كـه هر    

زيبائى و پيداوار و مناظر طبيعى خود درجهان كنونى كم نظير است، هر منطقـه ايـن خطـه بـال     

  .تشبيه بهشت روى زمين است

بهتر است درين مختصر زيبائيهاى منـاطق مختلـف بدخشـان  را درجـاى خـود قـرار داده        

خود در تاريخ  مـاوراء النهـر، وبدخشـان و     نظرى به درواز بياندازيم و ببنيم  كه درواز درجاى

  افغانستان چه موقعيت و مقام را درگذشته هاى دور دارا بوده است؟

تركيب يافته  بصورت درست توضيح  نشده است )) واز((و )) در((وجه تسمية درواز كه از 

)) درواز((مـة  و معلوم نيست كه اين نام از كدام تاريخ به اين سورايج  و ورد زبانها شده، اما كل

باشد بوضاحت دانسته مى شـود كـه يـا از سـخاوت و مهمـان      )) درباز((كه كلمة اصلى آن بايد 

نوازى  آن مردم نمايندگى مينمايد و يا اينكه درواز از قديم االيام  تاحال داراى راه هاى صعب 

و يـا  ))  تدر بـاز اسـ  ((العبور بوده و درى به دخول آن خطة زيبا باز گرديده و گفتـه انـد كـه    

اينكه پادشاه  عـادلى بـدرواز حكـم ميرانـده  و درعـدالت بماننـد نـو شـيروان عـادل بـوده، و           

اما ايـن تصـورات و خيـاالت    . دربارش باز و مردم را مانند قضات عادل باز رسى ميكرده است

  .شايد نتوانند وجه تسمية اصلى درواز باشند و محققان و پژوهشگران را قانع نمايند

هللا بدخشى دركتاب ارمغان بدخشان توجيه عليحدة دارد و ما آنرا دراينجـا بـاهم   شاه عبدا

  :ميخوانيم 

اهالى درواز  به چنين نظرية معتقد ميباشند كه  اقوام آنها از قديم ترين اقوام دنيا بوده و ((

زبان شان نيز به همان معيار يك زبان  تاريخى عالم بشريت است، اين طائفه ادعا ميكنند كـه  

چون واليت قطغن و بدخشان به نام تاريخى خودش طخارستان موسوم و اهـالى بـومى آن بـه    
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دروازى است كه معنـى  ) تخراى(اين نام مشتق از لف  . نام تخارها يا تخرها نام برده مى شود

درواز يا برآمدن از دروازه را افاده ميكند، اقواميكه ازين ناحيه به هرگوشه دنيا منشعب شـده  

 123ص )) . (زبان دروازى  متكلم بوده و لف  فارسى قديم زبـان اصـلى دروازى اسـت   اند به 

  )ارمغان بدخشان

ميگويند درهنگام توفان كبير هيكل نـام يكـى از   : ((شاه عبداهللا بدخشى بعداً عالوه ميدارد

پسران حضرت  نوح عليه السالم در نقطة درواز اقامت و تـوطن اختيـار نمـوده و هـر آن قـدر      

دى كه از او باقيمانده به نام هياطله نام برده مـى شـوند، پـس دروازى هـا بـزعم خودشـان       اوال

عبارت از تخرايى ها  و هياطله مى باشند و زبان شان به واسطه  عدم آميزش باشـندگان آنجـا   

  ).ارمغان بدخشان 124ص )). (با اقوام مختلفه به حال اصلى خود باقيمانده

ر تـاريخ را مـى خوانـد جمـالت فـوق را نمـى نوشـت و        اگر شادروان بدخشـى كتـب معتبـ   

  .مانده بود) ياف ، حام و سام(ازحضرت نوح سه فرزند 

بعداً بدخشى تبصرة شخصى بر عقايد مردم را باال مينمايد و آنرا تاحدى مردود مى شمارد  

الزم بياد آورى است كه ملك تخارستان را كه عبارت از قطغن و بدخشان معرفى كـرده انـد،   

اما بدخشان در تصرف تخارى ها شايد بوده باشد ولى عموماً در تاريخ نـام بدخشـان  مسـتقل    

آمده و آنرا در اقليم چهارم شمرده اند و بنابر روايت جمشيد شعله در سيردبسـتان بدخشـان   

نام قديم بدخشان  چگل بوده واين نام يكى از قبايل تورك است كه هنوز هم تعداد كثيرى از 

نواحى جرم و بهارك ارگو و يفتل و درايم تيشكان و كشم و بعضـى منـاطق ديگـر     اين قوم در

حيات بسر مى برند وجود داشته و به همان نام قديم چگل ياد مى شوند و دوكلمه  جته و چتـه  

  .هم از همان كلمات تركى، مى باشند

ل حاضـر بـا   فعالً درتخارستان بيش از هفتادوپنج درصد از اقوام هياطله مى باشـند و درحـا  

اندك تداخل زبان درى به تركى اوزبيكى صحبت ميكنند، بعضى نقاط ديگـر چـون خوسـت و    

فرنگ، ده ويران و غيره بزبان فارسى عادت گرفته اند مردمان كلفگان، رستاق، تالقان، ينگى 

كلمـات تالقـان،   .  قلعه ، خواجه غار، دشت قلعه، آى خانم و غيره بـه تـوركى سـخن ميگوينـد    

قـومى از اتـراك   (قزل قلعه، آى خانم، عسـقالن، اشـكمش ، قطغـن    . ينگى قلعه، بغالن قندوز ،

  . همه واژه هاى تركى اند بناء نميتوان تخارستان را ملك مخصوص تخار ها دانست) است
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همـه صـاحبان اصـلى ايـن      ،اسـت  ركانتعقيدة راسخ من اينست كه تخارها از نسل ختاى 

موارد قضاوت هاى تاريخى بهترين دليل و تثبيت اقوال آوردن در . مناطق افغانستان مى باشند

اسناد و شهود مى باشند، وقتيكه ما ميگوئيم  هياطه بوضاحت دانسته مى شود كه هياطه همـان  

يفتلى هاى مى باشند كه  هنوز هم در قسمت شمال فيض آباد در قشالق هاى يفتـل بدخشـان   

  .زنده گى مى كنند

را هياطله  ميدانند ديده شود كه وجه تسميه آنها و نسب شـان بـه   اما اينكه دروازيان خود 

ص )) (هياطله كه نيـز بـدون ترديـد مغـولى هسـتند     : ((كجا منتهى  ميگردد رنه گروسه گويد 

كـه  ) بـاختران سـابق  (قتيبه بن مسلم بسوى تخارستان  705از آغاز سنه ((و ) امپراتورى 156

)) يى شــده ســلطنت ميكردنــد رهسپارشــددرآنجــا يــك  سلســله از تگــين هــاى تــرك بــودا 

، اكثراً اقوام تخارستان  كنونى از اقوام يفتلى ياكوشانى ياتوكيوهاى غربى مى باشـند  )209ص(

و تاكنون بنام هاى چيچكه، قرلوق، قلماق ، برالس و جاليز، بوركه، قونغرات، دوغالت، توريـغ  

، ايتارچى، قيچى، باسوس، جته، بتـاش، نـايمن، ل   قـى، قـاى، مارقـه، قـوچين، يـابو      سراى، حاف

و كـه طوايـف شـان بـه بيشـتر از نـودو چنـد قبيلـه         ... قطغن، بغالن، نارين، الچين، يغما، چگل

  .ميرسيد، وجود دارند

شاه عبداهللا بدخشى دروازيان را از نظر چهره از بقاياى  آريائيان مى شمارد، نشانه هاى از 

ولى من كـه حيـاتم بادروازيـان سـپرى  شـده      اندام دروازيان را مى آورد خيلى دلچسپ است 

  .ازجمله پانزده نفر بيش از نصف آن جوانان را به صفاتيكه  باشند نيافته ام

شاه عبداهللا بدخشى بدون اينكه اين قضيه را به اناتومى شناسان و قيافه دانان محول نمايـد  

دروازيان دريافتـه ام كـه   قضاوت عاجالنه فرموده اند و اين نگارنده به قرار مطالعه و تماس با 

جمعيت هاى كثيرى از ساحات آسياى مركزى در هردو درواز آمده اند و چه رسـد بـه اينكـه    

  .درين هشتاد سال اخير نفوذ روسها بدرواز آنطرف نيز دخيل بوده است

گرچه درواز دور از انظار حكمرانان افغانستان بوده و درگوشه يى قـرار دارد ولـى در اثـر    

  .ن مردم آن سامان، درواز هميشه منطقة شناخته شده باقيمانده استفرهنگى  بود

درين عصر و زمان هيچ كس را از نظر نسب نميتوان خالص شمرد،  زيرا تمـدن امـروزى،   

مراودات و رفت و آمد هـاى مردمـان و معـامالت دادو سـتد و روابـط اقتصـادى و اجتمـاعى و        
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مل ديگر باع آن ميگردد كه مـردم هرديـار   فرهنگى، ازدواجهاى خارج از محيط و ده ها عوا

  .را با اطرافيان شان ارتباط دهد

درواز كه زمانى بنام يك حكومت مستقل بود و ساحة آن فسيح و نام آن در اقصـاى شـرق   

آنرا بـدو حصـه منقسـم نمـوده و بنـابر  نداشـتن وسـايل        ) پنج(شهرتى داشت درياى جيحون 

ن با زحمات زياد ارتباطات شان را بين هم برقـرار مـى   تكنالوجى معاصر و پلها خيليها مردم آ

  .ساختند

درخصوص هنر موسيقى، موسيقى دروازيان مشابهت هاى زيـادى را بـا موسـيقى آنطـرف     

در تاريخ مشاهير درواز مى خوانيم كـه هنرمنـدانى   . دريا چون اوزبيكستان و تاجيكستان دارد

نقشهاى را مـى بسـتند و در هنـر تـذهيب      به درواز تشريف داشتند كه باالى اشياى سيراميك 

  .وارد بودند

نفوس اصلى مردم درواز ماننـد همـه منـاطق افغانسـتان شـمرده نشـده اسـت ولـى تصـور          

كنتـرول  ) روسيه شوروى سابق(مىشود كه منطقة  ديگر درواز كه هفتاد سال از طريق روسها 

محـالت درواز بدخشـان   . مى شد و حاال به تاجيكستان  متعلق است نفوس شمارى شده باشـد 

ماه مى ، كوف، نسـى، جـامرج بـاال و    : افغانستان زياد است و بعضى محالت آن چنين نام دارند

  .پايين، حوض شاه، خواهان ، شكى، جوى، اوبغن و غيره

درواز درحدود سيصد قريه و قشالق دارد كه هركدام نامهاى بخصوص دارند  و اين تعداد 

  .شان افغانستان ميباشدقريه ها تنها بطرف درواز بدخ

داستانهاى زيادى را بعد از  استيالى روسها بياد داريم كه چگونـه مـردم درواز اينطـرف و    

  .آنطرف جيحون باهم ارتباطات پوشيده و سرى داشتند

مردم درواز زبان تاجيكى ويژة خاص دروازى تكلم ميكننـد و آنـان از خـود لغـات خـاص      

 بدخشى يا ارمغـان بدخشـان نمونـه هـاى خـالص شـعر       دروازى دارند كه دركتاب شاه عبداهللا

  .تاجيكى دروازى درج است و مى توان به آن مراجعه نمود

اميد است روزى فرا آيد كه تاجيكى دروازى چه نثر و چه نظم هر دو جمع و تحقيق گردد 

  .و بدسترس ادباى زبان فارسى و ديگر لغت دانان گذاشته شود

دان مردمان با فرهنگ ودانش شمرده اند ولى داليلى كـه بـا   مردم درواز را بسى از دانشمن
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دليل عمده بـا فرهنـگ پـودن ايـن مـردم همانـا       . فرهنگ بودن آنها را ثابت سازد نياورده اند

مراودات دايمى آنها با مردمان خارج درواز و خاصتاً  با بخارا و حوالى آن بوده است، همچنان 

شريف، بلخ و مدارس هند قديم چون ديوبند پيوند   علماى مبتحر دروازى در مدارس بخاراى 

داشتند و مولويان، داماليان  و ماليان دروازى در سرتاسر افغانستان  و فرارود ديده شـده انـد   

و هر كدام  ازين علماى كرام در مناطق  ديگر ازدواج  كردند و باز با عائله و اوالد خـويش بـه   

طراف و اكناف رفت و آمـد هـاى داشـتند و خـود را بـا      درواز  رفتند و دروازيان عادى هم به ا

  .ديگران مزج كرده اند

مردمان هرات را در افغانستان يكى از بافرهنگ  تـرين مـردم افغانسـتان  شـمرده انـد و      

اينجانب نگارندة اين سطور در آن باره در چندين مقاله ياد كرده ام، هرات نوزده بار از ميـان  

حـوت دوران   24م آن قتل عـام شـده انـد و آخـرين قتـل عـام       برده شده و چندين دفعه مرد

سلطة و قدرت كمونستهاى وطنى بود، ولى چون مردمان از هر طرف به هرات آمدند  و جمـع  

شدند فرهنگ  جديد و مشترك  بميان آمده هرچند مردمان مختلـف دريـك سـرزمين جمـع     

دمـان امريكـائى را يـك    شوند فرهنگ آن محيط  سفته تر و مترقى تر خواهد شـد، اسـاس مر  

تعداد شخصيت هاى الوبالى  يا به اصطالح ديگر دزدهاى دريايى تشكيل ميدادند ولى  بعـد از  

اينكه خود  را درانجا استوار كردند، درجة هوشيارى آنها بحدى رسيد كه علماى بزرگ جهان 

يالت متحدة  امريكا را مى خريدند و جاى و مقام ميدادند تا اينكه فعالً اين مملكت كه ما آنرا ا

ميگوئيم اولين مملكت جهان شده است و چنان مردمان  باهم مخلوط شده اند كـه هفتـادو دو   

  ملت جمع آن را تشكيل ميدهند و با اين حساب ما چرا دروازيان را محدود بشماريم؟ 

ى درواز اگرچه از قديم االيام بلند آوازه بوده و تاريخ طوالنى داشته است و جنگهاى زيـاد 

يك تعداد شخصيتهاى مشـهور  . درميان شاهان شغنان و درواز و بدخشان صورت گرفته است

محمد ولى خان يكى از همان كسانى است كه ما در باره اش ايـن  . درواز شهرت زياد يافته اند

كتاب را نوشته ايم و او بعد از حكومت  پشتون ها در افغانستان  از زمان احمد شاه ابـدالى  تـا   

مير امان اهللا اولين شخصيتى ميباشـد كـه كفالـت سـلطنت  افغانسـتان را منحيـ يـك        دورة  ا

شخص غير پشتون بدست داشته و نه تنها نه ماه تمام كفيل سلطنت  بوده بلكه نـه سـال تمـام    

مورد اعتماد شاه امان اهللا بوده است و بداخل  اين كتاب اسناد ديگرى را مالحظه  خواهيد كرد 
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ست كه اين چهره درخشان دانشى و فرهنگى هوشيارانه امور مملكت را نه كه نشان دهنده آن

  .سال از نگاه كشورى و لشكرى چرخانده است

بحر الدين باح يكى از شخصـيت هـاى پرشـور سياسـى و فرهنگـى درواز اسـت كـه در        

درين اواخر لطيـف پـدرام اديـب،    . غيرت و هوشيارى و مبارزه  نظيرش كمتر ديده شده است

نويسنده و سياسى مـرد نسـتوه ايسـت كـه بـدرواز نشـو و نمـا يافتـه و بمقـام رياسـت           شاعر، 

جمهورى افغانستان خود را نيز كانديد كرده و سكوت و انفعال را كه از سـا لهـا بـه اينسـو در     

ساحة سياسى كشور درحق مليت هاى ديگر جارى است با جرئت تام سياسى خويش شكسـته  

  .است

و كـوه قـاف از   . ا در افسانه ها از جملة مردمان قفقاز ميداننـد مردمان خوش منظر درواز ر

واقعاً  هم . افسانه هاى مردمان مشرق است كه پريان و زيبارويان جهان در آنجا زيست دارند

تعجـب آور اينكـه دروازيـان    . زن و هم مرد، درواز  زيبا روى وهمچـو پريـان كـوه قـاف انـد     

از نگاه خوراك ضعيف و مردمان آن عموماً بى بضـاعت  مردمان كشتيگير و پهلوان اند با آنكه 

  .انسانهاى سالم االعضا و تنومند هستند )ج(بوده و به حكمت  خداوند

تاريخ واقعى درواز تاكنون نوشته نشده و آنچه را كه ما درين رساله مى آوريم  معلومـات  

  .بسيار ناچيز و مختصر است از چند صد سال باينطرف را اندك توضيح ميدهد

در درواز از گذشته هاى دور تا امروز كه تاجيكان زيسته اند ارتباطات شان عموماً با مردم 

آسياى مركزى بوده، و عالوه از اينكه درگوشة  ازتركسـتان موقعيـت داشـتند قبـل از شـاهان      

متأخير درواز كه از نسل پادشاهان بلخ مى باشـند، حكمرانـانى از طائفـه قلمـاق بـدرواز حكـم       

بناء ما نمى توانيم ازآن انكار ورزيم كه طى سده هاى متمادى اختالط  آن طوائف بـا  . ميراندند

مردم درواز صورت نگرفته باشد و كسى چه ميداند طوريكه  گفته آمديم اگر دروازيـان كـوه   

قافى باشند؛ علما و فضالى درواز كه شهرة آفاقند بالعموم فارغان مدارس مختلـف توركسـتان   

  .گ  آن مناطق آشنايى پيدا كرده با كوه دانش و معلومات به درواز آمده اندهستند، با فرهن

حقيقتى كه نميتوان ازآن انكار ورزيد اينست كه تاريخ مردم شرق ميانه و آسياى مركـزى  

باهم پيوند خورده است و هرچند سعى نمائيم كه تاريخى را بنـام خـود و قـوم خـود مشـخص      

يرا از يك طـرف همگـى بـاهم برابـر و بـرادر ميباشـيم و       بسازيم درآن موفق نخواهيم شد، ز
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ازجانب ديگر همه افتخارات ما مشترك مى باشد و وقايعى كه درطـول تـاريخ بـه هـر منطقـه      

رخداده مردم اان منطقه متاثر شده است، آيا مى توانند ايرانيان تاريخ مردم آريائى را مجزا از 

تاريخ ايران عبارت از تاريخ توركان . نيست تاريخ توركان بسازد، هرگز چنين چيزى شده نى

است فقط يك هزار سال تمام در ايران توركان حكومت كرده اند، يك هـزار سـال پـيش بـاز     

شاهان ايران حكومت داشتند توركان ايـران بزيـر دسـت آنهـا بودنـد و افتخـار آن بصـورت        

تـاريخ تـورك هـم    مشترك به آريائى نژادان و تورك نژادان ايران ميرسـد و در آن صـورت   

  . نميتواند بدون تاريخ ايران مكمل گردد

و يا آيا ما مى توانيم تاريخ افغانستان را بدون ذكر نام توركان مكمل سازيم از تخارها و يا 

كوشانى و يفتلى گرفته تا دورة احمد شاه ابدالى پشتون تبار همه توركان بودند ) هونها(وچيها 

  .اگر ما از آنها انكار ميورزيم، در واقع  اشتباه مينمائيمكه در افغانستان حكومت راندند، 

م آيا مـى تـوان تـاريخى    1991در تاجيكستان تا زمان آزادى شان از دست روسها درسال 

زيـرا همـه   . مشخصى را به قوم تاجيك مجزا و منسوب ساخت؟ هرگز نميتوان اين كار را كرد

و همه بنام هاى توركستان، ماوراء النهر  افتخارات شان باافتخارات مردم توركستان مزج بوده

اميد نگارنده از همه دانشـمندان اينسـت كـه درهرچـه كـه مـى       . و آسياى مركزى ياد ميگردد

نويسند، متوجه باشند كه بيطرفى خود را حف نموده و حقايق را تحرير دارنـد، بـدون ترديـد    

س حـق دارد كـه عظمـت و    همه اقوام و همه مليتها از خود صاحب غرور ملى ميباشـند و هـرك  

شكوه تاريخى خود را از روى حقيقت و نه گزافه گويى بخوبى  و بـه صـداقت بنويسـد و مايـة     

  .افتخار خود و قومش گردد

هيچ تورك و تورك تبار نميتواند بدون ذكر ايران و تاجيك و فارسى تاريخ خود را تهيه و 

در دل و دمـاغ شـهرياران تـورك    تكميل و تحرير بدارد، زيرا زبان درى ايـن زبـان آهنگـين    

وجود داشته وتا جائيكه درتركية امروزى و يا روم قديم يا آسياى صغير كه اكثريت قـاطع بـه   

توركى اناتولى حرف ميزدند لغت فارسى اثرات عميق داشـته وحتـى خلفـاى اسـالمى عثمـانى      

ا بدست دارم تورك اشعار فارسى سروده است كه اين نگارنده يادداشت هاى از اشعار آنان ر

  .كه به فارسى خالص گفته شده است

از بسكه اقوام تورك و تاجيك درطول هزاران سال باهم يكجا زيستند تقريباً قومى نوى را 

تشكيل كردند و هنوز كسى نتوانسته لغات مشخص هردو را كـه در  ))  تورك و تاجيك((بنام 

لة درى يا زبان درباريان در بارة  زبان هاى يكديگر تداخل دارد بيرون نويس كند و من در مقا

  .لغات مشترك شان نوشته ام
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چه بهتر مى بودكه روسهاى سيه كار مردمان ماوراء النهر را از هـم جـدا نميكردنـد، زيـرا     

اكنون تاجيكان فقط در محدودة  تاجيكستان قد برافراشته و به تاجيكى مى نويسند و اگر مثل 

آن صـورت  اكثريـت دانشـمندان و علمـا بزبـان      سابق همگى دريك مملكـت مـى بودنـد  در    

تاجيكى مى نوشتند و دليل و اثبات گفتار ما عبارت از بخاراى  قبل از استيالى روسـها ميباشـد   

كه در آن وقت تماماً در سرزمين توركستان  توجه خاص به زبان تاجيكى  داشتند اگر اينطـور  

گتـر و گسـترده تـر از دوران فعليـة     نمى شد جلوه گاه زبـان و ادبيـات تـاجيكى  بمراتـب بزر    

  .تاجيكستان مى بود

چه قدر مضحك است تاجيكان سامانيان را محكم گرفته اند و توركان اوزبيك اميرتيمـور  

را درحاليكه هردو از يـك خـاك و بـه هـردو زبـان تكلـم ميكردنـد و دريـك جـاى حكومـت           

ن نوشته و درمجلة آريانا برون ميكردند و اين نگارنده طى مقالة مختصر در بارة  ريشة سامانيا

هم چنانكه  دربارة اميرتيمور نوشته ام كه ميگويد تاجيكـان از جملـه   . مرزى بچاپ رسانيده ام

  .من است

البته خيلى كار ناپسند ميباشد كه فلسفه شوم تفرقه اندازى انگليسها و بـاز روسـها را غيـر    

دشمنى با يكديگر با ذلت و خوارى شعورى بپذيريم و روزگار خود را كه خيلى كوتاه است به 

آل (و زمينه را بـراى آقـاى و بـادارى ايـادى اسـتعمار و غالمـان آل ديـره دون        . سپرى نمائيم

پس از سا لها جهاد فى سبيل اهللا بوسيله وابسته گان و كاسه ليسان آنـان بدسـت خـود    ) يحيى

بيفـزاييم اگـر چنـين وضـع      و برعذاب و رنج بى پايان خلق ما. بار ديگر مهيا و ميسر بگردانيم

  !دوام نمايد واى برحال ما، صد واى 

بهر ترتيب؛ به هرصورتيكه مردم فعلية درواز در اين بـاره تصـور مـى كننـد، ايـن مسـئله       

مطرح اصلى بح ما نمى باشد تنها همينقدر بايد گفت كه دروازيان مردمـان شـريف، نجيـب،    

مهمانخانه مى باشند، مردمان بيدار، هوشيار، مهمان نواز كه حتى غريب ترين دروازيان داراى 

  .باريك سنج وباريك بين و صاحب فرهنگ  عالى هستند

سه نفر فارغان اول مكتب نسى بنامهاى دولت بيك خان، عبداهللا شـيفته و موالنـا سـيدجان    

ش  وقتيكه بار اول بحي نمايندگان  معارف درواز به كابل آمدند  نماينده گى  1333در سال

دولت بيك را تمام  مردم كابل بدو صفت مى شناختند يكـى دركشـتى   . دم خود ميكردنداز مر

گيرى  و پهلوانى و ديگر در سپورت واليبال كه از شوترهاى بى نظيـر بـود و تـا وقتيكـه او در     

عبـداهللا  . مكتب ابن سينا و دارالمعلمين كابل بود دارالمعلمين كابـل قهرمـان واليبـال مـى شـد     

ور گشـت و موالنـا سـيدجان در آداب و اخـالق واطـوار شـهرة آفـاق شـد و         شيفته شاعر مشه
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سيدجان خان ولد مالجان خان فارغ دورة  دوم مكتـب درواز تـااخير عمـر درخـدمت معـارف      

  .قرار گرفت

و حاال غنيمت بزرگ است كه جوانان  چون عبدالمجيد سكندرى، لطيف پدرام، رحمت اهللا 

لمى و فرهنگى سياسى، نظامى و اجتماعى با افكار عـالى و  بيژنپور و شايد هم ده ها شخصيت ع

در شهر مزار شريف مى گفتنـد كـه رئـيس نشـرات     . صاحب فلسفه هاى آفاتى بروز كرده اند

راديو تلويزيون  آن شهر عبدالرب جاهد  از درواز است و از دانشمندان آنجا مى باشد و البته 

درواز، بلكـه بـه مـردم بدخشـان و افغانسـتان      افتخار اين دانشمندان و شخصـيتها نـه تنهـا بـه     

  .ميرسد

  

  انيندروازيان و يونا
  

اين بح خيلى دلچسپ است، مردمان درواز خود را يونانى و از اوالدة  اسـكندر مقـدونى   

جهان را فتح كـرد و خـود بـه جانـب     )  مشرق(تا جابلقا ) مغرب(ميدانند يعنى آنكه از جابلسا 

  .يده پدرود حيات گفت و اوالدة خود را درجابلقا گذاشتجابلسا شتافت و به آنجا نارس

در كتاب رهنماى قطغن وبدخشان تأليف برهان الدين كشككى زيـر عنـوان تـاريخ درواز    

درزمان قديم شاه محمود خـان كـالن حكمـران درواز بـود، ميگوينـد از اوالد      : ((ميخوانيم كه 

  ...).رهنماى  228ص )) (اسكندر است

واز را بايد ناديده نگذاريم حتماً داليلى و قرينه هاى در زمينـة  ايـن نـوع    اين باور مردم در

زيرا هرشخصيكه مشهور ميگردد نه تنها اوخـودش   . نسبتها، و تخيالت و توجيهات وجود دارد

ميخواهد خود را بيك  نسب مشهور و عالى ارتباط دهد، بلكه اطرافيانش متملقانه وى را با اين 

بگفته مشهور مـردم شـيخ نمـى پـرد امـا مريـدانش او را مـى        . وه ميدهندنسبت دادنها بلند جل

  .پرانند

مثالً از زبان سلطان شرق محمود غزنوى وصيت نامه يـى را مـى سـازند كـه گويـا محمـود       

  :فردوسى در مدح آن سلطان گرامى مى گويد. غزنوى ازاوالدة يزدگرد ميباشد

ــت   ــادر بشسـ ــير مـ ــب از شـ ــودك لـ ــو كـ  چـ

ــود گو ــواره محمــــ ــتبگهــــ ــد نخســــ  يــــ
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  :حكيم  ناصر خسرو در مدح محمود چنين گفته است

ــد    ــاد كني ــد ي ــده اي ــرا غري ــرك چ ــه ملــك ت  ب

 جـــــالل و دولـــــت محمـــــود زاولســـــتان را

 پريـــــر قبلـــــة احـــــرار زوالســـــتان بـــــود

 چنانكــه كعبــه اســت امــروز اهــل ايمــان را     
  

دان و  و يا جامى خاتم الشعرا را از نسب عرب و شيبانى گفته انـد، در آنوقـت  هـر عربـى    

در حاليكــه او هراتــى اســت و يــا اميــر تيمــور . مســلمان خــوب را بــه اعــراب نســبت ميدادنــد

  .صاحبقران را به چنگيزخان ارتباط ميدهند درحاليكه كه او مغول نيست ترك است

مـاركوپولو بـراى نخسـتين بـار داسـتانى را كـه  ايـن        : ((مؤلف تاريخ بدخشان مـى نويسـد  

مقـدونى هسـتند ذكـر كـرد و سـپس پشـت سـرهم مؤرخـان          خاندان سلطنتى ازنسل اسكندر

اسالمى ازين داستان ياد كرده اند، محمد حيـدر دوغـالت خالـه زاده ظهيرالـدين محمـد بـابر       

به دختر آخرين حكمران نسبت ميدهد كه اجـداد او  ... امپراتور  هندوستان در تاريخ رشيدى 

  ...) تاريخ بدخشان 15 ص)) (براى مدت سه هزار سال حكمرانان بدخشان بوده اند

درينجــا منظــور مــاركوپولو عبــارت از حكمرانــان بدخشــان ميباشــد و معلــوم نيســت كــه  

حكمرانان  فيض آباد، حكمرانان كشـم، حكمرانـان بهارسـتان و يـا حكـام درواز ميباشـد و از       

اينكه سه هزار سال پـدران شـان درخـاك بدخشـان حكـم رانـده انـد غالبـاً  فـيض آبـاد و يـا            

ان خواهد بود،  زيرا مركز بدخشان در سابق بهارسـتان بـود و در آن زمـان بدخشـان،     بهارست

فعليه بنام بدخشان ياد نميگرديد ولى اسكندر سه هزار سال پـيش افغانسـتان را فـتح نكـرده     

  .بود و د رآن وقت بدنيا نيامده بود

ند، نظر بـه  خيلى دلچسپ است كه ماركوپولو را هم طراز هيوان تسنگ زاير چينى آورده ا

باور بعضى منابع اصـالً مـاركوپولو سـياحت  نكـرده و در يكـى از ممالـك درچهـارراه تجـار و         

بازرگانان نشسته و با مردمان  در تماس شده افسـانه هـا و حكايـات را از زبـان آنهـا در قيـد       

  .تحرير آورده است

د را به اشخاص پيشتر ياد آورشديم كه  هر شاه و هر قوم  و هر خيل سعى ميدارند كه خو

و يا اقوام  مشهور نسبت دهند،  مى بينيم  درمقدمة تاريخ بدخشـان  ميـران بدخشـان خـود را     
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چگونه  به  اسكندر مقدونى  پيوند ميدهند امپراتورى اوزبيكـان در قـرن يـازدهم هجـرى بـه      

چندين ناحية مستقل تقسيم مى شد، در بدخشان سلسله يى كه مؤسس  آن ميريار بيـك بـود   

ط پيدا مى كند اوست كه شهر فيض آباد را مى سازد، سران اين سلسله هم  چون  ميـران  تسل

بدخشان ادعا ميكردند كه از نسـل اسـكندر مقـدونى هسـتند، ادعـايى كـه تـا سـده سـيزدهم           

هجرى نيز پاى آن  ايستاده بودند همچو شـهزاده گـان اوزبيـك كـه در افغانسـتان  امـروزى       

مقدمـه تـاريخ    17ص . (بودند كـه مخفـف كلمـة اميـر اسـت     ) مير(هستند، اينان هم ملقب به  

  ...).بدخشان 

اما در اصطالح  مردم . به باور داكتر منوچهر ستوده مى گويد مير ميتواند مخفف امير باشد

افغانستان ميران از اوالدة  چهارياركبار ميباشند با آنكه شادروان شاه بيگم مخفى بدخشى كـه   

اجز از ميران بدخشان بود خود را باالتر از اوالده چهاريار كبار دانسـته  صبيه  ميرمحمود شاه ع

از اوالدة حضرت سيدالمرسلين  ميدانست واز جانب ديگر ستوده نتوانسته است كه فرق بـين   

اوزبيك وتورك را بنمايد شهزادگان و ميرزايان تيمورى  تورك ميباشند و ميرزا بابر كه  بعداً 

بابر امپراتور هندوستان مى شود از همين سلسله اسـت و كلمـة ميـرزا      بنام ظهيرالدين  محمد

معادل سردار و سردار معمول خاندان محمد زايى افغانستان بوده است و از جانب ديگر كلمه 

ميرزا به كاتبان و با سوادان اطالق ميگردد خانوادة  تيموريان همه داراى سواد و دانش بودنـد  

چنانچـه محمـد صـالح    . ست كه بعد ها  مختصر آن ميرزا گشته اسـت و مير از كلمه اميرزاده ا

يكى از شاعران دربار محمد شيبانى است در شيبانى نامه خـويش در ايـن بـاره بزبـان تركـى،      

  :اوزبيكى مى گويد 

  ديد يلرمينگه برچه دانا لر

  كه عدم بولغو سيد ور ميرزا لر

مـراد از ميرزايـان   . ن رفتنـى هسـتند  يعنى بمن تمام دانايـان گفتنـد كـه ميرزايـان از ميـا     (

  ).خانوادة تيموريان است

بهرحال بايد گفـت ميـران بدخشـان اصـالً از سـرزمين تركسـتان آمـده انـد و سـا لهـا در           

بدخشان حكومت كرده اند و جاه طلبى شان در آخر بجايى رسيده كـه از ميـرى خـود صـرف     

  :چسپانند غافلند از اينكه گفته اند  نظر نموده و به يونان رفته خود را به اسكندر مقدونى مى
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  پدر چه ميگردى               پشت نام

  ر مردىـپدرخويش شو اگ
  

نياكان مردم درواز را چه اسكندر مقدونى بدانند يـا بـه اسـكندر بيـك شـهزادة بلخـى كـه        

سرسلسلة  شاهان درواز است نسبت داده باشند و يا مثل ميران بدخشان كه بزعم  خود شـان  

عرب ، گاه سيد و يونانى شده باشند  و يا خود را باز  به اسكندر مقدونى منسـوب سـاخته   گاه 

همه از شمار اوالد آدم مى باشند انسان هسـتند يونانيهـا در افغانسـتان سـا لهـاى زيـاد       . باشند

حكومت كرده اند و مدنيت گريكو بوديك را بميان آورده اند اگر از اوالده اسكندر مى بودند 

ايى كه مى خواستند مى توانستند زنده گى كنند فكر نمى شود آنها بـدرواز آنهـم در   در هر ج

يك منطقه سرد و دور افتاده از تمدن و مراكز نظامى ايشان پناه برده و در آنجا مانده باشند و 

  .  دروازيان از بقاياى ايشان باشند

لشكر چنگيز ميباشند،  روزى يكى از دوستان بمن گفت هزاره ها از نسل مغول و از بقاياى

من برايش عرض كردم كه اين دليل خيلى ضعيف است، اگر آنها مغول مى بودند و بـه مـدت   

يكصد سال برسر ما حكم ميراندند آيا آنها نميتوانستند كه در هرات، بلخ، قندهار و ننگرهـار  

زاره جـات  حيات بسر ببرند و چه اتفاقى  افتاد كه از بيچارگى  و بيجـايى  بـه سـركوه هـاى هـ     

هزاره هـا كـه اصـالً  از بقايـاى عناصـر      . خانه ساختند و به زندگى  مشقت بار خود ادامه دادند 

تورك و مغول هستند وقتى از دست بنى اعمام شان كابل، زابـل شكسـت خوردنـد و از سـاحه     

اصلى شان دورساخته شدند و از آن ببعد روى خوشى را هرگز نديدند براى  معلومات بيشـتر   

  .اً درين باره مراجعه كنيد به مقاله اينجانب به عنوان هزاره كيست در آريانا برون مرزىلطف

بر ميگرديم به يونانى بودن دروازيان، بايد دانسته شود كه چطور اين شهزادگان بـا اوالدة  

اسكندر كبير بدرواز آمدند و رحل اقامت افگندنـد؟ آيـا كسـى پيـدا خواهـد شـد كـه بگويـد         

كه خيلى جوان بود بوقت آمدن در افغانستان اوالد داشـت و يـا نداشـت اگـر      اسكندر مقدونى

درحاليكـه اسـكندر كـدام اوالدى نداشـت و تنهـا      . اوالد ميداشت چرا آنهـا بـه درواز ميرفتنـد   

رخشانه نام را ميگويند كه بزنى گرفت و اگر از آن كدام اوالد پيدا شده و آن بـه درواز آمـده   

بايد محاسبه شده و اسناد ارائه گـردد و زن گـرفتن اسـكندر از     باشد حساب ديگرى است كه
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و به دختـر حكمـران سـغد رخشـانه  ارتبـاط      . بلخ و سغديانه هم درجملة افسانه بشمار ميرود

  .ميگيرد 

سوال ديگر اينجاست كه اسكندر مقدونى  بزبـان يونـانى تكلـم ميكـرد و دروازيـان فعـالً       

ند، چه اتفاقى افتاد كه اين شـهزاده گـان يونـانى زبـان     بزبان تاجيكى حرف ميزنند و مى نويس

شان را از دست دادند و باز چه واقعه يى رخ داد كه حتى يـك كلمـه يـى را از كلمـات يونـانى      

گرچه زبـان در مسـايل انتيكـى    . اكنون از بقاياى  آن زبان در زبان تاجيكى دروازى نمى يابيم

ه گى زبان اولى را ترك داده بـه زبـان ديگـر    اساس شده نمى تواند مى شود كه درجريان زند

  .روى آورده باشند

يكى از نشانه هاى نسل يابى يافتن لغات مشـترك ميباشـد، قسـميكه در سـطور بـاال گفتـه       

آمديم كه هزاره ها از بقاياى تورك و مغـول هسـتند، پروفيسـور شـاه علـى اكبـر شهرسـتانى        

لـة يـك هزاروپنجصـد لغـت بـيش از يـك        لغات عاميانة  هزاره جات را تحقيق كرده و از جم

هزارو دوصد آنرا توركى و مابقى را مغولى دانسته است حتـى يـك يـا دو كلمـه يونـانى را در      

  .اصطالح مردم فعلية درواز نمى يابيم و اگر وجود داشته باشد اين راقم از آن آگاهى ندارد

ياى لشـكر اسـكندر مقـدونى    ما مردم نورستان  را تصور ميكرديم كه اصالً از يونان و از بقا

ميباشند، ولى حاال ثابت شده كه آنها به يونان ارتباط ندارند زيرا اوالً زبان آنها به زبان يونـانى  

ارتباط نداشته و دوم چهره هاى آنها با چشـمان و مـوى هـاى سرشـان بـه يونانيهـا  مشـابهت        

  .ندارد

رد نمايم و يا عالقمند آن هرگز من عالقمند آن نمى باشم كه  يونانى بودن مردم درواز را 

نخواهم بود كه شاهان درواز رااز فرزندان شاهان ترك ثابت نمايم تنها عالقمند قضاوت هـاى  

مردم درواز بخودى خود مـى تواننـد نمايـانگر يـك فرهنـگ عـالى و بزرگـى        . آفاقى مى باشم

  .باشند

بصـورت دوامـدار در    روزى كه اين راقم مقالة شاه محمـد وليخـان را در هفتـه نامـة اميـد     

امريكا نوشته و بچاپ رسانيدم عزيزى از اهل درواز برمن آشـفتگى نشـان داده و قهـراً گفتـه     

بود كه گويا شـاهان درواز را بـه تركـان نسـبت داده ام، درحاليكـه، نسـبت دادن او عقيـده و        

فرزنـد   آرزوى من نپوده، بلكه  از روى تاريخ دست داشته بوده و نيز بعد از چاپ مضـمون دو 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٣١

شاه صاحب امان اهللا ولى  و استاد شاه ولى ، ولى ترانـه سـاز، تشـكرات عميـق خـود را از مـن       

كردند و فرزندان شان هم در موضوع قناعت كردند و درين روز هايى كه كتـاب محمـد ولـى    

. خان را تهيه ميكردم، استادترانه ساز فرمودند آنچه  كه حقيقت است بايد همان نوشـته شـود  

با مردم درواز از بسيار سا لها به ايـن طـرف محشـور بـوده ام و محبـت زيـادى را بـا         نگارنده

  .ايشان تاكنون داشته ام

اگر ما درواز را بخاطر اينكه وقتى مملكت كوچكى بوده دروازستان ميگوئيم آيا مى توانـد  

ه شجره يك مملكت خالصاً از يك طائفه و قوم باشد و آنها هم از اسكندر مقدونى، درحاليكه ن

يى وجود دارد و نه عاليم ديگر و نه تاريخ، نه مشابهت زبان ونـه مشـابهت هـاى فولكلـورى و     

مردمى و غيره كه ما بتوانيم از روى آن اين آرزو و خيـال را بـروى آن اسـتناد قـرار دهـيم و      

  .ناگفته نبايد گذاشت كه درتاريخ شجره سازيها بسيار بوده و همه را نميتوان حقيقى  شمرد

ويسنده اين اثر  در مشابهت دروازيان با يونانيان با نسـبت دادن دو دروازى معاصـر مـى    ن

من چند رسالة فلسفى و نوشته هاى ادبـى لطيـف پـدرام    . توانم مثالى به دروازيان عرضه بدارم

راخواندم و يقين حاصل كردم كه او دانشمند و متفكر مى باشـد و اگـر او بـدوران  ارسـطو يـا      

معلومـات فعليـه اش در يونـان بسـر مـى بـرد در اكثـر مسـايل از ارسـطو پيشـى           معلم اول با 

ميگرفت و يا اگر بحر الدين باح را در وقت اسكندر مقدونى قرار بدهيم در غيرت و همـت  

قوى تر از اسكندر بود، زيرا بحرالدين باح خود جوش بود ولى اسكندر را كه در آغاز خيلى 

باريان  تشجيع كردند تا اينكه او استعدادش را بيدار كرد و بـه  جوان ترسو بود اطرافيان و در 

  .جهانگيرى دست زد

اسكندر مقدونى بعد از فتح  افغانستان جانب هند رفت و بـزودى برگشـت و در نيمـة راه    

وى در هرجا كه غالب مـى شـد شـهرى را بنـام خـودش آبـاد و مسـمى        . درجوانى  وفات كرد

هنـوز موضـوع رخشـانة    . صر از آن يادگارهاى وى مى باشدمينمود و اسكندريه شهر مشهور م

سغدى يا دختر بلخى و اسكندر نزد ما مجهول است كه سرنوشـت رخشـانه چـه شـد و بكجـا      

  .رسيد

باز هم اگر از اسكندر مقدونى  اوالدى مانده باشد و او در بلخ حيات بسر برده و باز از بلخ 

و آيـا اسـكندر كـدام زن ديگـر داشـته      . نداريم بدرواز آمده باشند معلومات موثق در آن باره
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٤٣   شاه محمد وليخان دروازى 

است كه اوالد خود را دركودكى بـاخود بخـاطر فـتح شـرق آورده و در بازگشـت آن طفـل را       

  .گذاشته باشد و آن طفل بدرواز  رفته و اوالدة او سكندرى شده باشند، موضوع ديگر است

شامل ايشـان مـى شـوداز    تاجائيكه منابع تاريخى گواهى ميدهند تاجيكان كه دروازيان نيز 

بقاياى لشكركشيهاى پارسها يا هخامنشيان درشرق مى باشند و بعداً بخاطرى داليل  سياسى و 

اين شيوة معمول و . اجتماعى و فرهنگى وقت خويش را برخى به اسكندر كبير نسبت داده اند

  .مروج در تاريخ عالم است

مـدن تـازة را درشـرق پديـدار     آمدن سكندر و شكست پارسيان و يا هخامنشـيان ايـران ت  

ساخت ، مدنيت گريكو بوديك را بميان آورده و فرهنگ  مردم يونان در افغانستان تـاثيرات  

  .نيك را بجا گذاشته و آثار اين مدنيت تاكنون وجود داشته است

و اينكه شاه درواز نامش را شة ترك خـان ميگـذارد شـهزاده يـى را بنـام سـجانقلى بيـك        

  .زمينه سواالتى دربارة مقدونى  بودن دروازيان بميان ميĤيد مسمى ميسازد در آن

در تاريخ  درواز آمده است؛ كه قبل از شاهان اخير درواز طائفه يى بنام قلماقيهـا در درواز  

حكم ميراندند در تاريخ بدخشان نقش قلماقهاى چينى و قرغزستانى را كـه همـه در زمانهـاى    

چون كـار ميرزانبـات رو   : ((د مشاهده مينمائيم مثالً قديم در تركستان حكومت مى كردند زيا

به استحكام و قوت رسيده بود، از دسـت قلمـاق موافـق مـدعا و دلخـواه آنهـا امـرى كـه او را         

اين مراتب قلماقـان بـه سـوى ملـك خـود      ... دستگيرنمايند و يا قلعه را بشكنانند بوجود نيامد

  ...)تاريخ 18ص ) (...)عازم به راه درواز وقراتگين مراجعت نمودند

در قسـمت بدخشــان كـوهى افغانســتان و تاجيكسـتان منــوچهر سـتوده در مقدمــة تــاريخ     

در رده هاى پامير غربى ايرانيانى زندگى ميكنند كه همسـايگان تاجيـك   : ((بدخشان مى آورد

  ).تاريخ بدخشان 21ص. (ايشان آنان را غلچه مى خوانند و روسها گرنيچه تاجيكى مينامند

ا ستوده اوالً  تاجيك را در جملة آرين نمـى شـمارد و بـاز سـاكنان سـاحة پـامير را       در اينج

تاجيك نمى داند درحاليكه بجز باشندگان پامير كالن و پـامير خـورد كـه تركـان قرغيـز مـى       

و عـالوه بـرآن در   . باشند بقيه تاجيك اند و در تاريخ واخيها را از تاجيكان قـديم شـمرده انـد   

شقورغان تركستان شرقى تاجيكـان زنـده گـى دارنـد و مـردم گلگيـت و       ناحيه يى امروزى تا

  .چترال و شاه سليم و گرم چشمه و توپخانه همه خود را در قوم تاجيك قلمداد ميكنند 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٣٣

از شرح و بسط باال چنين نتيجه گرفته مى شود كه هركس خود را به قومى منسوب ميداند 

زيرا همة انسانهاى روى زمين از يك جـوهر و   و اگر حقيقتاً با تعمق فكر شود راست ميگويند

از يك نسل ميباشند و از اينكه دروازيان خود  را از نسـل اسـكندر مقـدونى ميداننـد شـايد ده      

هزار سال پيش پدران شان با پدران اسكندر  برادر و يا بنى اعمام باشند ولى عقيدة  نگارنـده  

  .در مقدونى به اشتباه گرفته اندچنين است كه دروازيان اسكندر بيك بلخى را بااسكن

ارتباطات مردم درواز با بيرونيان زياد مى باشد و حتى از روى نامها هم مى تـوان دريافـت   

مثالً در همين كتاب ميخوانيم كه  نماينده گان بنام ميرمبارك و ميرسيد بيك  از جانـب مـردم   

و تركى مى باشد كه مـى توانـد   درواز تعيين شدند كه اول الذكر نام  عربى و ثانى الذكر عربى 

  .يك دليل بر پيوند داشتن شان با غير دروازيان باشد

درهنگام تحرير اثر حاضر با جـوانى دانشـمندى بنـام اسـكندرى آشـنا شـدم و ايـن خـود         

راقم در كتاب يمگان كه آنرا تعليق و تحشـيه بسـته   . نمايانگر ارتباط شان با نام اسكندر است

فرزنـد  روان مذهب اسـمعيليه كـه از درواز بـود در وقـت غـرق شـدن       بودم از قول يكى  از پي

  :دلبندش در دريا شعرى سروده بود ونامش را كه اسكندر است چنين آورده بودم

 شـــــاه ناصـــــر اوليـــــاى شـــــة بنـــــده نـــــواز

ــو ام از درواز   ــگ تــــــ ــكندرم و ســــــ  اســــــ

ــاز    ــه نيـ ــد بـ ــو بيايـ ــار تـ ــدر بـ ــه بـ ــركس كـ  هـ

 نوميـــــد ز دربـــــار تـــــو كـــــى گـــــردد بـــــاز
  

عميق به باور  مردم درواز دارم و آنچه را كه خود شان ميخواهند باشند حق بـا   من احترام

آنهاست و از اينكه اين نگارنده در اثر تحقيق و پروهش دقيق دريافته ام كـه شـاهان متـأخير    

درواز طوريكه گفته شد از نسل شهزاده بلخى  بنام اسكندر بيك ميباشند و قسمى كـه شـجرة    

اما شجرة را كه آنان از نسل اسكندر كبيـر باشـند نيـافتم و    . درج است ايشان نيز درين كتاب

شاهان درواز به قومى ديگر باشند . دروازيان هم ندارند و نيز شجره يى را كه بازگوينده نسب

  .نيز پيدا كرده نتوانستم

درخصوص ارتباط خونى اسكندر مقدونى هيچ سـند ودليـل قـوى راطوريكـه در بـاال ذكـر       

م البته مدنيتهاى كه بعد از هجوم  اسكندر بدست آمده اثراتى از خـود در حيـات   كرديم نداري

بايد گفـت كـه تريـاك تحفـة     . ((مردم داشته است ولى تاكنون يك يادگار بد آن با ما باقيست
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پـيش از مـيالد وارد ايـران، افغانسـتان موجـوده و هنـد       ) 330(اسكندر مقدونى بوده درسـال  

كندر هزاران مرد و زن افغان را در نقاط مختلـف كشـور معتـاد    گرديده است كه اين لطف اس

  .)م 2005جنورى   667اميد شمارة ()) بخود گردانيده است

وقتى مصاحبه يى را با يك طبيب يونانى كابلى درجريده اميد خواندم او ميگفـت كـه اصـالً    

سـت و ضـمناً از   اين طرز تداوى از زمان هجوم اسكندر مقدونى به افغانسـتان بيادگـار مانـده ا   

قول وى اشارة شده بود كه شخصاً او خودش درنسب يونانى مى باشد و از آنسـت كـه ثـم بـه     

ثمه نسل در نسل اوالده هاى يونانيان بنام طبيبان و يا حكيمان يونانى باقى مانده اند ولـى بنـام   

وطـن   طبيبان و حكيمان يونانى بدرواز شهرت ندارند صرف تداوى هاى را كه توسـط پيـداوار  

صورت ميگيرد در درواز مثليكه در ديگر واليـات رواح دارد مـى تـوان پيـدا كـرد، در سـاحة       

  .بدخشان به تعداد هفتادو پنج  نوع نبات طبى و ديگر چيزها براى تداوى سروى گرديده اند 

بنابر نوشتة شادروان احمد على كهزاد اسكندر با يك دختر سغدى ازدواج مى كنـد كـه از   

و يكـى از جنـرال   . ا مى آيد و درچهار سالگى پدرش اسـكندر را از دسـت ميدهـد   او پسر بدني

هاى او بنام ترى ديكاس ميخواست كه اين طفل چهارساله جانشين اسكندر شود ولى اين هـم  

نميتواند درست باشد زيرا اسكندر درافغانستان چهار سال را سپرى  كرده است وطفل اوبايـد  

صـورتيكه بمجـرد ورودش در افغانسـتان ازدواج  كـرده باشـد،      سه ساله مى بود و آن  هم در 

درحاليكه  بقرار روايات  تاريخى ديگر يكسال كامل با مردم بلخ  درجنگ مصروف بود و اگـر  

بعد از جنگ با دختر بلخى  ازدواج  كرده باشد طفل اسكندر بصورت حتمى  بايد دوساله بوده 

  .باشد

ت درين اواخر فلمى  را تهيه كرده اندكه در آن نشان دانشمندان علم تاريخ در اثر تحقيقا

ميدهد كه اسكندر مقدونى به زنان عالقه نشان نميداد  و درآن فلم چنان وانمود شده است كه 

جوانى را كه به او عشق مى ورزيده دريكى از جنگها غالباً در افغانستان كشته شده و اسـكندر  

مؤرخان به اين عقيده انـد كـه اسـكندر بـه مـرض        در قسمت مرگ اواكثراً. از غم او مى ميرد

  .مالريا مبتال و بعداً وفات مى يابد و نام فلمى كه بنام اسكندر ساخته اند چنين است 

Across the Hindukush in the foot steps of Alexandar the great. 
ازدواج  با اين محاسبه شايد تاوقت وفات معشوقش زن نگرفته  باشد و فرضـاً بـا دختـرى   

نموده باشد بعد از وفات او خواهد بود ولى كسانيكه اين تـواريخ را مـى نگارنـد، شـايد اسـناد      

  .مؤثق نداشته باشند و اگر ميداشتند بايد همه يكسان مى نوشتند
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بعضى از مؤرخان اسكندر مقدونى را خوش ندارند ميگويند كه بايد به لقب كبير ياد نشود 

  ))Alexandar is not so great((: ان ميخوانيممثالً كتابى را به اين عنو

براستى فتوحات يك تعداد فاتحان را اگر بخوانيم كمتر از اسـكندر مقـدونى نيسـتند مـثالً     

و قس على هذا و اسكندر تنهـا بيـك خـط آمـد و از آن      ...آتيال كه تا قلب اروپا پيشرفت كرد 

  .راه برگشت

هركس خود را بيـك  نسـب عـالى يـا از روى     درمطالعات انترواپالوجى  ديده مى شود كه 

حقيقت و يا بخاطر عالقه نسبت ميدهد البته درين مسئله هيچ كس حق نـدارد آنهـا را مالمـت    

  .كند و حق مشروع هركس  ميباشد

فعالً با انكشاف تكنالوجى جديد تسـت هـاى بخصوصـى  را انجـام ميدهنـد تـا اشـخاص را        

ا يكيست و موضوع نسب يك چيز پيش پا افتاده اسـت  ولى از آنجائيكه  همة انسانه. بشناسند

  .چندان بر آن توجه نميگردد
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٣٦

  

  

  فصل هشتم
  

  تاريخنامة مختصر شاهان

  متأخير درواز
  

بصـورت مسـتقل ماننـد    ) ق. هــ  1300(ون يا آمو بوده و قبـل از  درواز از مناطق مهم جيح

حداتش بزرگتـر از  طبق رسم جهاندارى گاهى حـدود سـر  . يك مملكت  كوچك اداره مى شد

حالت اصلى و گاهى هم خورد تر ميشد وقتى به آن مى نگريم منظـور از درواز سـاحة ميباشـد    

با آنكه دروازيان معمـوالً مردمـان دانشـى و فرهنگـى     . كه در دوكنار درياى پنج موقعيت دارد

  .ميباشند ولى غالباً  در بارة تاريخ درواز كتابى تا هنوز نوشته نشده است

. مى تاريخ آن سامان شايد در گنجينه هاى فرهنگى بعضـى دروازيـان يافـت شـود    نسخ  قل

مفاهيمى را كه درين بخش آورده مى شود جوانى به اسم  قلمدار متعلم صنف دهم ليسه شـاه  

هگ ش از روى يكى از نسخ قلمى تاريخ  درواز نقل نمـوده   1352محمود بدخشان در سنبله 

يـزدان يـك كـاپى آن تاريخچـه  از تصـادف نيـك  بدسـت        است كه با شكرفراوان از در بـار  

و بعد ازمقابله و مفاهمه  با اشخاص خبير بدخشـان و درواز اينـك   . نويسنده اين سطور رسيده

داشته هاى آن بحضور خوانندة عزيز تقديم ميگردد،  ناگفتـه نمانـد درونمايـه ايـن رسـاله بـا       

مها بشكل نشانى آورده شد و اينكه اصل بعضى اسناد ديگر تاريخى مقابله گرديد و بعضى قست

نسخه توسط  كى نوشته شده و بكدام تاريخ تكميل يافته معلوماتى بدسـت نيامـده و همينقـدر    

بايد اذعان كرد كه تاريخ موثق است و معمرين درواز عموماً اين تاريخنامه را در سينه داشتند 

  .واز سينه به سينه انتقال يافته است

  :قلماق شاهان  -1

گويند طائفه شاهان درواز اصالً قرغيز ميباشند اما طائفه قلماق زياده تـر بـه مغـول ارتبـاط     
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٤٣   شاه محمد وليخان دروازى 

ميگيرد تا قرغيز درحاليكه اكنون اكثريت اهل درواز بخود نسبت اسكندر مقدونى و يا آريائى 

محمـد آغـه، گـل بهـار و جمـال      (و سه قوم عمدة حوالى كابل نظر به گفته عوام . را مى پسندند

  .ز نسل شاهان درواز اندا) آغه

پيش از شاهان متأخير درواز، شـاهان قلمـاق بـدرواز حكومـت ميكردنـد، شـايد در آغـاز        

حكومتدارى شان  شاهان عادل و حكمروايان خوب بـوده باشـند ولـى در اواخـر شـاهى شـان       

مردمان درواز را بسى رنجها دادند و به مردم دست به جفا كارى زدنـد و باشـندگان  درواز از   

  .اعمال خشونت بار آنها به ستوه آمده از وجود آنها بيزار شدند

بناء طبق سنت ديرين مردم درواز جرگه بستند و درين جرگه خصوصى و سـرى بزرگـان    

و آق سقاالن درواز گفتند كه شاهى به اين شاهان درواز نمى زيبد و بايد  به هر وسيله يى كـه  

مفرمـاى تـازه بـدرواز باشـد كـه چـون نوشـيروان         شود همه ريشه كن شوند و پادشاه نو و حك

  .حكم ميراند مردم نجيب درواز را محترمكارانه رهبرى كند) مداين(عادل در بغداد 

مردم درواز درجلسة مذكور سه نفر از زبانداران و هوشياران و عياران را كه در فصاحت و 

ر عبـارت بودنـد از شـاه    بالغت  و كياست و سياست آيتى بودند  تعيين نمودند و ايـن سـه نفـ   

به آنها وظيفه دادند تابه نزد پادشاه بلخ رفته و . درياخان، ميرمبارك خان و مير هزاربيگ خان

از ظلم و جبر پادشاهان قلمـاقى  شـكايت كـرده و تقاضـا نماينـد كـه يكنفـر از شـهزادگان بـا          

مانفرمـايى حكومـت   فرهنگ  و كاردان را براى شان معرفى نمايد كه او را با خود آورده به فر

  .درواز  برسانند

هيئت سه نفرى درواز به بلخ رفتند و درآنجا تمام مسايل و مظالم شاهان درواز را كه از سا 

لها باينطرف بر مردم درواز روا داشته بودند گفتند و ضمناً به پادشاه بلخ پيشنهاد  نمودند كـه  

  .نديكى از شهزادگان  را معرفى نمايد تا باخود بدرواز ببر

طوريكه ذكر شد اينكه مردمان هر منطقه زعما و اميران و شاهان خود را از جايهاى ديگـر  

مى آوردند يك سنت و معمول زمان بود، مثالً در تـاريخ بدخشـان  ميخـوانيم كـه ميرياربيـگ      

خان كه سرسلسله ميران متأخير بدخشان است، بدخشانيان از وى تقاضـا و خـواهش نمودنـد    

  .شريف آورده و بر سرير قدرت نشيندكه  بفيض آباد ت

هم چنان در تاريخ بدخشان ديده مى شود كه در شغنان بدخشان شاهان تـورك حكومـت   
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٣٨

ميكردند ناحية جرم در بدخشان برسامان بالد اسالم بوده و بـر سـرراه واخـان بـه تبـت قـرار       

بـه عنـوان   ) خماربيـگ (و درهمان جا مى گويد شاهزادة ترك نا شناخته اى بنام )) داشته است

ايـن كـار زيـاده تـر در     ). تـاريخ بدخشـان   14ص (شاه شغنان و بدخشان توصيف شده اسـت  

  . حكمرانيهاى كوچك صورت ميگرفت و نه درخانيها و شاه هاى بزرگ

بناء پادشاه بلخ از اعتماديكه مردم درواز به او نموده اند خوشى مينمايد و و نظـر بـه قـولى    

فرزند خود را با هيئت و يا نمايندگان مردم درواز معرفى ميدارد  برادر خود و به روايات ديگر

تا با آنان به درواز رفتـه و بـه همكـارى مـردم آن كوهسـاران حكومـت را از دسـت قلماقيـان         

  .بگيرد

پيش از اينكه مردم درواز هيئت سه نفرى را به بلخ  بفرستند، تمام آمادگى خود را بخاطر 

گرفته بودند، و ضمناً يقين داشتند كه پادشاه بلـخ فرزنـد خـود را    از بين بردن پادشاه قلماقى  

  . تنها نمانده قوايى را دراختيارش خواهد گذاشت

قبل از اينكه تشريف آورى شهزادة بلخى درخاك درواز  را شرح بدهيم الزم اسـت وقـايع   

  .محكام بلخى را كه پيشتر از آن در آنجا پادشاهى داشتند از يك نظر گذررا بگذراني

امير تيموركورگان بسيارى از مناطق اطـراف مـاوراى جيحـون را بـه اسـالم در آورد، و بـا       

او شخص سنى و مذهب حنفـى داشـت و حـاف قـرآن بـود      . اسمعيليه ها سرمخالفت برداشت

بدربار او علما، صوفيان و مشايخ راه داشتند و در فقه اسالمى و شريعت غراى محمدى مباحثـه  

سرسلسـله طريقـه نقشـبنديه در    ) شـاه نقشـبندى  (بهاء الدين بال گـردان  . و مشاجره ميكردند

  .دورة امير مذكور ميزيست

بعد از وفات امير تيموراوالده هاى او در امـور حكومـت دارى درمنـاطق بدسـت داشـته او      

حكم راندند كه از آنجمله ساحات بدخشانات امروزى دخيل بود و اوالده ابـو سـعيد ميـرزا در    

  .خشان دست داشتندحكمروايى  بد

از فرزندان ابوسعيد ميرزا، عمر شيخ ميرزا حاكم انديجان مى شـود و او در جـوانى وفـات    

مينمايد و فرزند كوچكش ظهير الدين محمد بابر پادشاه آنديار ميگردد و باالخره بعد از فراز 

  .ددو نشيبى هاى زياد بابر شاه فاتح كابل گشته و سپس  امپراتورى هند را نصيب ميگر

بعد از وفات ظهيرالدين محمد بابر تغيرات در حكمرانى تيموريان افغانستان و خاصـتاً ذر  
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٤٣   شاه محمد وليخان دروازى 

  .قطغن و بدخشان و توركستان جنوبى رخ ميدهد

درعهد عبداهللا  ثانى واليت بدخشـان را از نواسـة ميـرزا    ) م1583(دولت اوزبيكان درسال 

ودش از نواسـه هـاى اميرتيمـور    سليمان خان يعنى شاهرخ بدست مى آورد و ميرزا سليمان خ

  .ميباشد

از نواسه هاى بـابر شـاه و شـهزاده مـرادبخش     ) عالمگير(درين وقت شهزاده اورنگ زيب 

حكومت اوزبيكان بلخ  را به شكست مى گيرد، و ندرمحمد خان حاكم بلخ با پسرانش سـبحان  

اين خانان بلـخ و  ولى . قلى خان، بهرامشاه بيگ و قتلغ محمد بيگ بطرف اندخوى كنار ميروند

بخارا يا احفاد بابرشاه  جنگهاى سختى را سر براه مى كنند و باالخره بالد بلخ، بدخشان، ميمنه 

  .و شبرغان را واپس ميگيرند

در بخـارا رو بـه ضـعف مـى گرايـد  و      ) مـيالدى  1749 _ 1605(بعداً حكومـت جنيـديها   

د و بهـر انـدازه يـى كـه پايـه      برخالف آن حكومت اوزبيكان بلخ قوى تر و مستحكم تر مى شو

هاى  حكومت شان مستحكم ميگردد،  آنها درخصوص پيشـرفت اجتمـاعى و غنـاى فرهنگـى     

گام هاى خوبى  را برميدارند و خاصتاً در انكشاف زبـان درى توجـه خـاص مينماينـد از اينكـه      

شـاهان بلـخ    درواز با بلخ  مسافت زياد را دارا مى باشد، در اين زمان مردم درواز با مردمـان و 

يكى از داليلى  كه مردم درواز به بلـخ رجـوع مـى كننـد،     . محشور بودند و ارتباطاتى داشته اند

همخونى آنان باع اين امر شده است به هرصورت خان  بـزرگ بلـخ  بـه سـالم دروازيـان و      

عليك داده و از جملـة شـهزادگان سـكندر بيـك را بادروازيـان بصـورت مجهـز جانـب درواز         

و كسانى  را كه شاه بلخ يا خان بزرگ همراه با شهزاده بلخى ميفرستد طبعاً اشخاص ميفرستد 

  .كاردان وصاحبان تجربه در امور لشكرى كشورى مى باشند

با آمدن شاه جديد به درواز، صفحه نوى بتاريخ مردم و نوع زندگى دروازيان باز مى شـود  

  .ميگيردو صورت و وضع  حيات مردم شكل و رنگى ديگرى را بخود 

در باره اينكه به شاهان درواز كه از بلخ آمده اند  نسبت  اوزبيك بودن را داده انـد تـاريخ   

اوزبيكـان بـه فرمانـدهى عبـداهللا خـان، بدخشـان را       ) 992(درسال : ((بلخ چنين حكايت دارد 

تيموريـان هـم بلـخ و هـم     ) قمـرى  1076(درسال   ....مسخر كردند سليمان و شاهرخ مجبور 

)) ( اين دو ناحيه به اوزبيكان تسـليم شـد  ) 1080(را مسخر كردند، اما در پائيز سال  بدخشان
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٤٤   شاه محمد وليخان دروازى 

تاريخ  باال قرار قراين تاريخ آمدن شهزادة  بلخى بـه درواز مـى توانـد    ...) مقدمه تاريخ  17ص

باشد، يكى از عللى كه مردمان شاهان شان را از اوالدة شاهان متقدر انتخاب ميكردند اين بود 

ها بتوانند در صورت تعرضات بيگانگان  يك حامى قوى داشته باشند و اين عامـل يكـى   كه  آن

  .از داليل قوى مى تواند باشد

بهر صورت در بدخشان پيش از ميران و اوزبيكـان و پيشـتر از آنـان تيموريـان و قبـل از       

ليـان،  ايشان مغوالن و قره خطانيان خوارزمشـاهيان، غزنويـان، عربـان، توكيوهـاى غربـى، يفت     

به ترتيب يكى بعد ديگرى فرمانروايى كـرده انـد و   ) ياوچيها(كوشانيان، تخاريان و هونها و يا 

امروز بقاياى آنان را در هر گوشه و كنار بطور آشكار در آن ديار مى تـوان بمالحظـه گرفـت،    

درجوامـع  . فرهنگ و زنده گى با همـى باشـنده گـان آن گـواه خـوب بـر ايـن امـر مـى باشـد          

ت عوفى كه در سده هفتم قمرى تاليف شده است، داستانى آمده است مبنى بـر اينكـه   الحكايا

تركسـتان  )) (يكى از پادشاهان هياطله ناحية جرم و بدخشان  را به پسر خود عطا كرده اسـت  

  ...) .تاريخ  14نامه بارتولد، ص 

  :ورود شاه اسكندر بيك شهزادة بلخى بدرواز  -2

ادشاه بلخ است و شرح حكومـت اجـدادش در بلـخ درينجـا     شهزاده اسكندر بيك فرزند پ

گنجايش ندارد و ما از اسكندر بيك يا جد بزرگ شـاه محمـد وليخـان كـه سرسلسـلة شـاهان       

كه شة آخرين  آنهـا  ) هگ1300(درواز ميباشد تا سقوط درواز شاهان غالباً درحدود سا لهاى 

  .محمد سراج بيك ميباشد شرح ميدهيم

يان بـدربار بلـخ شخصـى بنـام ميرمبـارك پيشـتر از ديگـران بـدرواز         از جملة هيئت درواز

فرستاده مى شود تا خبر ورود پادشاه جديد شان را به مردم درواز برساند تا باشد آنان آمـاده  

  .گى الزم را براى استقبال وى بگيرند

مير مبارك وقتى موضوع ورود شاه جديد را به بزرگان درواز ميرساند اولـين موضـوعى را   

كه با آنان در ميان مى گذارد يك بيت مشـهور حضـرت لسـان الغيـب خواجـه شـمس الـدين        

محمد حاف را قرائت ميكند و بعداً بيت مذكور را در ورقها نوشته و به هر قشـالق و محلـه بـه    

  :اشخاص اهل راز خود مى فرستند و آن بيت اين است
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٤١

 سـاغر انـدازيم   افشـانيم و مـى در   گل بـر  بيا تا

 انـدازيم  در ف بشگافيم و طـرح نـو  فلك را سق
  

اين خبر بسيارخوش به مردم درواز جرئت بخشيده، در هر محلـه دسـت بـه قتـل قلماقهـا      

بعداً به شاه اسكندر بيك  پادشاه جديـد  . ميزنند و هيچ شخص با نفوذ آنان را زنده نميگذارند

و از او خـواهش  خود كه دركوالب با  لشكر مجهز انتظار خبرخوش را داشـت اطـالع ميدهنـد    

مينمايند كه بدرواز تشريف آورده امور حكومـت درواز را بدسـت گرفتـه و عـدالت را تـأمين      

  .كند

چون شاه نو به درواز داخل مى شود از طرف اهالى با گرمى خاص پذيرايى ميگردد و همه 

  .مردمان درواز جوقه، جوقه از هر دو طرف درواز به او بيعت مى نمايند

سا لهاى زيادى به عدالت و انصاف حكومتدارى مينمايد و نام فرزنـدش    شاه اسكندر بيك 

را كه در درواز تولد مى شود به افتخار اينكه درواز اكنون وطن او شده اسـت درواز بيـگ نـام    

  .ميگذارد  اين نام خود نمايانگر عالقه وى به درواز است بعد او و اوالدة او دروازى مى شوند

كومتدارى را پيشتر در دربار پـدرش اندوختـه بـود و بـا مـردم      اسكندر بيك كه تجارب ح

درواز با عدالت برخورد ميكند او  بعـد از يـك دورة سـلطنت بـا افتخـار داعـى اجـل را لبيـك          

  .ميگويد و فرزندش درواز بيك و يا شة دروازخان در مسند حكمروايى درواز مى نشيند

  :شة درواز خان  -3

ين شـخص از شـاهان بعـدى درواز اسـت چنـدان معلومـات       در بارة اين شة درواز كه دوم

شاه درواز خان مدتى را به حكومت درواز سـپرى مينمايـد وسـعى ميـدارد كـه      . بدست نداريم

باالخره شه درواز خان داعى اجـل را  . تاحد توان درامور حكمرانى خويش از عدالت كار بگيرد

  .لبيك ميگويد

  :شه سلطان محمود خان  -4

ز دو محمود آمده يكى آن سلطان محمود كـه بايـد فرزنـد شـه درواز خـان      در تاريخ دروا

باشد ديگرى بنام شاه محمودخان برادر شه محمد سراج خان كه بدوران او حكومـت درواز از  

  .ميان ميرود و درواز به دو درواز تقسيم ميگردد

 چون سلطان محمـود درمحـيط بـا فرهنـگ درواز تولـد و نشـو و نمـو يافتـه بـود، شـخص          
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٤٤   شاه محمد وليخان دروازى 

دانشمند واديب بار مى آيد او همواره با علما و فضالى وقت خود در تماس بوده، اهل عرفان و 

در زمـان ايـن شـاه بـاغى     . دانش را ارج ميگذارد و دايم به مشورة علما گوش فرا ميداده است

وجود داشته كه آن باغ را باغ خم ميگفته اند و احتماالً مسايل علمى و ادبى را درآن باغ تحـت  

ور و شرح و بسط قرار ميدادند، شاه مذكور درآن باغ يك قلعة مستحكم را اعمار مينمايد كه غ

بعد از ختم تعمير  مردمان  آن  قلعه را  قلعة خم ياد نموده و ضمناً آن محل را مقـام سـلطنتى   

  .مى سازند

ده تاريخ قلعة درواز رايكى از شعراى دربار شاه محمود بنام ميرزا محمودخـان چنـين آور  

  .است

 شــــــه ســــــاخت بنــــــاى قلعــــــه را در بــــــاغى

 آفــــــت نرســــــد بــــــه ميــــــوه اش از زاغــــــى 

ــردم   ــم كـــــ ــة خـــــ ــاى قلعـــــ ــاريخ بنـــــ  تـــــ

 تــــــــا در دل دشــــــــمنان نهــــــــادم داغــــــــى
  

سلطان محمود در زمان حكومت خـود بعضـى   . مى باشد) بناى قلعه خم(تاريخ تعمير قلعه 

اتيكه او فـتح نمـوده بـود    واليات همجوار خود را فتح نموده و شامل قلمرو درواز مى سازد والي

  . عبارت از شغنان، قراتگين و كوالب است

سلطان محمود بعد از مدت حكومت و فرمانروايى  وفات مى يابد و فرزند او بنام شه ترك 

  .خان بمقام شاهى  ميرسد

  :شة ترك خان  -5

اين پادشاه دانشمند واديب همانند اسالف خويش عالقمند به فرهنگ و دوست دانشمندان 

و علما بود  و گاهگاهى بدربار مناظره ها و مناقشه هاى ادبى را بر پامى ساخت، وى در آرزوى 

  .جهانكشايى بود ولى اجل او را مهلت نداد

در بارة شه ترك خان كه درواز و اقصى نقاط بدخشـان بنـامش آشـنايى دارنـد، ايـن شـاه       

حاصل نمايم ولى بخت يارى  دانشى و فرهنگى و نظامى كه  بسيار آرزوداشتم معلومات بيشتر

نمى كرد بعدها با نوشته يكى از فرهنگيان دروازى بنام بيضايى آشنا شدم او معلومات مفصـل  
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٤٣

  .در بارة اين شخصيت برازندة درواز داشت

بيضـاويى  . شة ترك خان بمانند ميرزابايسنقر تيمورى شهزادة با نـام و نشـانى بـوده اسـت    

ى از امراء و شاهان بافضل و كمال درواز بدخشان بـوده  شه ترك خان دروازى يك: (( مينويسد

خودش شوق و ذوق شعرى داشته و اشعار نيكو مـى سـرود، علمـاء، ادبـاء و فضـال و شـعرا را       

  ...). سخنوران درواز  36ص )) (تشويق و ترغيب مينمود

شه ترك خان مانند پدرش درفكر تصرفات شهرهاى ديگر بود و مرگ او را مهلت نداد و 

زمان حكومت شه ترك خان بقرار مأخـذ فـوق درحـدود    . انست به آرزوهاى خود نايل آيدنتو

  .ق بوده است. هگ  1240

شـاه تـرك خـان كـه     : (( شاه عبداهللا بدخشى در بارة اين شاه بادانش و فرهنگ مى گويـد 

هگ  ق در  محـيط درواز   1240يكى از شاهان عالقة  درواز  بدخشان  بوده  و  در حدود سنه 

ومت داشته و يكـتن از ادبـاى   معـروف  آن عصـر  بدخشـان  محسـوب  مـى شـده اسـت           حك

  ...)ارمغان  173ص ( ))هميشه  شعرا و ادبا را به حضور خود بارداده  با ايشان صحبت مينموده

از توضيح باال معلوم مى شود كه در بار اين شاه يكى از مجامع بزرگ علما و ادبا بوده و در 

  .ره هاى و مذاكره ها علمى و ادبى صورت ميگرفته استآن بحثها و مناظ

در كتاب ارمغان بدخشان مشاعره يى از مجالس ادبى او ذكر شده است و آن را در اينجـا  

  .نقل ميداريم 

  :از طبع شه ترك خان 

 لعـــــل بدخشـــــان نـــــدهم   رخســـــار تـــــو بـــــا  

ــدهم     ــان نـــ ــنبل و ريحـــ ــا ســـ ــو بـــ ــين تـــ  زلفـــ

ــر ــردد     گــ ــر گــ ــه ميســ ــك لحظــ ــو يــ ــل تــ  وصــ

 و تخـــــت ســـــليمان نـــــدهم   بـــــا جـــــام جـــــم  
  

  

مى باشـد و در ضـمن دبيـر و    ) 1205(ميرزا محمود كابلى كه در درواز ميزيسته و متوفاى 

  :مصاحب شاه ترك خان نيز بوده است گفته است 

 مــــــن روى تــــــرا بــــــه مــــــاه تابــــــان نــــــدهم 

 زهـــــر آب غمـــــت را بـــــه آب رضـــــوان  نـــــدهم 
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ــرم      ــه ســ ــد بــ ــتان بيايــ ــان ســ ــه جــ ــاه كــ  هرگــ

 ن  نــــــدهم تــــــا روى تــــــرا نديــــــده ام جــــــا   
  

  

  :ميرزا لطف اهللا يكى از معاصران شه ترك خان گفته است 

 جـــــان نـــــدهم  يـــــاقوت لبـــــت بـــــه گـــــوهر   

ــر ــر ســـ ــدهم  كفـــ ــان نـــ ــه ايمـــ ــو بـــ  زلـــــف تـــ

 گفـــــــتم خـــــــونم بگـــــــردن غمـــــــزة تســـــــت

ــدهم    ــاوان نــــ ــت تــــ ــزه گفــــ ــد و بغمــــ  خنديــــ
  

  

  :ميرزا عزيز بيك اندر اين باره گويد 

ــدهم     ــان نـــ ــار آســـ ــو اى نگـــ ــل تـــ ــن وصـــ  مـــ

 يشـــــــــان نـــــــــدهمتـــــــــا روز فـــــــــراق را پر

ــوم    ــته شـــ ــر كشـــ ــو اگـــ ــاز تـــ ــر نـــ ــا خنجـــ  بـــ

ــدهم     ــان نــ ــد جــ ــه صــ ــويش را بــ ــتة خــ  آن كشــ
  

  

شة ترك خان طوريكه گفته شد ميـل جهانكشـايى داشـت و بـدوران حكـومتش اشـخاص       

بعـد از  . معتمد خود را چون برادران و عمو هايش در مناطق مختلف درواز و شغنان مقرر كرد

  .يل خان بر تخت سلطنت درواز نشستوفات شه ترك خان برادرش شه محمد اسمع

  شة محمد اسمعيل خان -6

شة محمد اسمعيل خان بعد ازينكه برادرش شاه ترك خان وفات نمود و بر مسند سلطنت 

نشست مجلس بزرگى را به افتخار جلوس خود در قلعة خم برپا ميدارد و اشـراف و اعيـان را   

  .خص مى سازدقدردانى نموده به هريك انعامات داده و آنها را مر

بدبختانه اين شـاه بعـد هـا بـه عياشـى دسـت ميزنـد و معاشـرت زنـان را پسـنديده و بـه            

  .فعاليتهاى حكومتدارى چندان توجه نمى نمايد

شة محمد اسمعيل چون درعيش و نشاط خود را مصروف ميدارد، بـراى پيشـبرد حكومـت    
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نـد اويوسـف، چنـان    ميگوينـد فرز . فرزندش شهزاده يوسف را وكيل سـلطنت تعيـين ميـدارد   

  .درصورت و زيبايى يكتاى زمانه بود كه مردم او را لقب يوسف ثانى داده بودند

در يكى از فرصتها شخصى از اهل غرض به يوسف خبر ميدهد كه يـك تعـداد از ميـران و    

بزرگان درواز ميخواهند او را محبوس سازند و بجـاى وى شـاه ابـراهيم كاكـايش را برمسـند      

سف از شنيدن اين خبر كه احتماالً جعلـى و از روى غـرض تهيـه شـده بـود      قدرت برسانند يو

وارخطا ميشود و عموم اربابان و ميران را جمع نموده به نزد پدرش شـة محمـد اسـمعيل خـان     

  .روانه ميكند

چون شه محمد اسمعيل خان آنان را درنزدخود مى يابد ميداند كـه ايـن كـار را فرزنـدش     

م در محيط خود صاحبان قدرت و رسوخ ميباشند و از  كار فرزندش بناحق انجام داده و هركدا

يوسف ناراض مى باشند وروزى جزاى يوسف را خواهند داد و به اين فكر ميافتـد كـه بايسـت    

همه اين ميران كشته شوند تاكسى نتواند در آينده برعليـه حكومـت او و فرزنـدش سـر بـدر      

همـه را صـادر مينمايـد، از جملـة اعـدام شـوندگان       بناء جالدان را ميخواهد و امـر قتـل   . نمايد

شخصى بنام ميرسيد بيك با دستان بسته از نزدجالدان فرار مينمايد از طريق درياى طويلـدره  

خود را به قشالق يازغند يعنى قرية حضرت اولياء مرشد رسانيده و در آنجـا پنـاه گـزين مـى     

  .پناه خود قرار ميدهد و حضرت اولياء مير سيد بيك را خود جاى داده در. شود

تعقيب كنندگان ميرسيد بيك زمانيكه بدربار حضرت اولياء در يازغند ميرسند، از حضرت 

اولياء ميرسيد بيك را طلب مينمايند و حضرت اولياء وى را براى شان نميدهد و درجواب مـى  

و شـما   گويد كه از طرف من براى شاه بگوئيد كه اين شخص فعالً درنزد من پناه آورده اسـت 

اگر شما ديده باشـيد زمانيكـه يـك كبـك از چنگـال عقـاب       . حق نداريد او را از نزد من ببريد

نجات مى يابد و خود را بزير يك بته ميرساند، آيا بته او را به چنگ عقاب ميدهد، هرگز نـى؟  

ينكـه در  حاال هم شما لطفاً برويد و به شاه بگوئيد كه فعالً پادشاه از خون اين بى گناه نظر بـه ا 

  .نزد اين عاجز پناه آورده است درگذرد

وقتيكه تعقيب كنندگان مير سيد بيك پيغام حضرت اوليـاء را بـه شـاه ميرسـانند، شـاه در      

غضب شده، يك تعداد عساكر را به نزد حضرت اولياء ميفرستد و ميگويد كـه اگـر ميـر سـيد     

وقتيكـه  . ت محبوس بياوريـد بيك را براى شان مسترد ننمايد، خود حضرت اولياء را هم بصور
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آنها به نزد حضرت اولياء مى آيند، طرفداران و مريدان حضرت اولياء جمـع شـده و از مرشـد    

شان دفاع مينمايند و فرستادگان بدون آنكه با آنها جنگ نماينـد از تـرس قيـام مـردم واپـس      

  .ميروند

شـان ميكنـد كـه از    درين حال حضرت اولياء يك نامه به نام شاه ميفرستند و درآن خاطر ن

استدعا دارم كه تا هفتة آينده حكومت شما انقراض و بروزگار ديگرى مواجـه    )ج(خداى متعال

  .گرديد

چون نامة به شاه محمد اسمعيل خان ميرسد، شاه از خواندن نامه به ترس و وحشت آمـده  

يـاء  با تمام مصاحبين خود براى عذر خواهى بـدر بارحضـرت اوليـاء ميرونـد ولـى حضـرت اول      

و شاه اسمعيل خان ناگزير واپس به مركز حكومت خود جانب قلعـة  . معذرت او را نمى پذيرد

درين وقت چون يوسف پسر شاه و وكيل سـلطنت و پـدرش مردمـان    . خم درحركت مى شود

بى گناه يعنى خانان و ميران را همه قتل نموده بودند، مردم بزودى بر عليه شاه و فرزند او مى 

شاه اسمعيل خان يعنى شـاه ابـراهيم  بيـك را برمسـند پادشـاهى ميرسـانند  و       شورند و برادر

  .مردم درواز را از شر شاه اسمعيل خان نجات ميدهند

اين حالت بدين شكل صورت ميگيرد قبل از اينكه شاه اسمعيل خان از يازغند به قلعة خم 

ه تعيين نمـوده و خـود   برسد مردمان درواز از هر سو جمع و شاه ابراهيم را در ارگ بحي شا

  .شان به او بيعت ميدهند

وقتيكه شاه اسمعيل خان از موضوع باخبر مى شود، از ساحة درواز فرار ميكنـد و از طريـق   

كوالب به رستاق تخارستان رفته و درآنجا پناهنده مى شود ولى يوسف فرزند او با طرفـداران  

و باالخره تاب مقاومـت نيـاورده از    خود تا مدت يك ماه در قلعة كوف به مقاومت  مى پردازد

قلعة كوف ميگريزد اما تعقيب  كنندگان او را دستگير نموده و دريك كجاوه دست و پايش را 

كجاوه را درياى كوف به درياى جيحون انتقال ميدهد و كجاوه باالخره . بسته بدريا مى اندازند

چون شاه اسمعيل خـان در   .دريكى از جزيره هاى كوچك اطراف منطقه چاه آب قرار ميگيرد

رستاق و چاه آب مهمـان مردمـان آنـديار بـود و ميرگنهـا و صـيادان بـا او درشـكار همراهـى          

ميكردند، كجاوه يى را در اثناى شكار مى يابند و وقتيكه آنرا باز ميكنند مى بيننـد كـه جـوانى    

حـالتش  در آن مرده است و چون چشم شاه اسمعيل خان به فرزندش يوسـف ثـانى ميخـورد،    
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دگرگون ميگردد، و مادر يوسف به شاه اسمعيل خان طعن زيـاد ميدهـد و او را ميفهمانـد كـه     

در زمان پادشاهى شاه اسمعيل خان شعرا و علمـاى  . اين همه بدبختيها محصول جنايات اوست

زياد سربر آورده اند كه يكى از آن شعراى مشهور مخدوم هبا ميباشد كه شعرهاى هجويه بر 

  .داردعليه شاه 

گويند كه مردم درواز را عادت  بر آن بود، هر گاهيكه يكى از شاهان شان جبـر و ظلـم  و   

تعدى بر مردم وارد ميكرد،  ميران و خانان و بزرگان همه گردهم جمع مـى شـدند و در پـاى    

يك درخت چارمغز كه نام آن درخت را اهللا اكبر گذاشته بودند مجلس برپا ميكردند  و طـرز  

خود را بخاطر از ميان برداشتن و خلع نمودن رهبر خـود بـه مـردم مـى فهمانيدنـد،       فعاليتهاى

بعداً  تعدادى  در فراز كوهى بنام كوه زاك  ميرفتند و په شاه اخطار ميدادند تـا از ارگ درواز  

و چون اين سنت ديرينة آن مردم بود، لذا شاهيكه مجبور به استعفا ميگرديد بايد . بيرون رود

از درواز خارج شده بطرف فرغانه بدخشان ويـا وغيـره جايهـا ميرفـت و هـم در       بدون جنگ 

  .آنجا حيات بسر مى برده و به ياد درواز نمى افتاد

از رفتار وكردار مردم درواز معلوم مى شودكه ايـن مـردم همسـان جوامـع متمـدن      

در دورة  شــة  اســمعيل خــان . امــروزى در انتخــاب رهبــران خــويش ســهم ميگرفتنــد

ى مشهور بنام هبا ميزيسـته كـه اينـك دربـارة او و ارتباطـاتش بـا شـاه اسـمعيل         شاعر

  .كلمات چندى آورده مى شود

خواجه عبيداهللا هبا دروازى كه به نديمى و دبيرى اين شاه درواز گزيده شـده بـود،   

در اثـر سـخنوران   . يكى از مديحـه سـرايان ورزيـده و دانشـمند و اديـب درواز اسـت       

اندرين زمان بود كه ديوار باغ خم مقر سـلطنت  : ((ى چنين ميخوانيم دروازى در باره و

شاهان درواز بدخشان به پاية  اكمـال رسـيد و بـه تقاضـاى شـاه محمـد اسـمعيل خـان         

  ...)سخنوران  1ص )). (مذكور هبا شعرى سرود

             رخ نيلگون ايوان كيوان را                                       ــد چــــــسبك سنجي

  رد ميزان راـــم خم كـــــم بناى باغ خــبه تعظي

  ر آبرو جستن                                                  ــــــر افالك بهـــروس منظــــــع

  اروب سازد شبمنستان راـر جــــــبه مژگان سح
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٤٨

                               ا برگ چنارش روز و شب دارد                     ــــكف دست دع

  كه بادا فتح و نصرت صاحب اين قصر و بستان را

  زد                                                  ـــــــبهارش بلبالن را شور صد محشر بر انگي

  ياالن  راـر مى بيزد دماغ خوش خـــنسيمش عط

      اسمعيـــــل خــــــان ماديـوار باغ خم بدور شاه

  وان راــــــباين ترتيب نظم اتمام شد تاريخ رض

  

هگ مى باشد سند مذكور به آنچه كه شاه صاحب عبـداهللا  1258تاريخ اتمام قلعة خم سنه 

بدخشى در حصه قيد كرده مقايسه گرديد در خصوص دورة شاهى شاه اسـمعيل خـان محقـق    

  .ميباشد

بنام باغ خم ميگفتند قلعة مستحكمى شة محمودخان يكى از شاهان درواز درباغى كه  آنرا 

را آباد كرده بود كه بعد ها  بنام قلعة خم شهره آفاق شـد ايـن شـة اسـمعيل خـان بـدان بنـاء        

  .افزوده ترميمش كرد و ديوارهاى  محكمى را در آن استوار ساخت

  :شه محمد ابراهيم بيك  -7

ان از او رنجيدنـد، لـذا   اين شاه مردم درواز مانند پادشاه سابق شخص خوبى نبـود و مردمـ  

اولوس درواز طبق سنت معمول شان او را خلع و بجايش يكى از شهزادگان ديگر را بنـام شـة   

  .محمد سراج خان را بمقام سلطنت رسانيدند

  :شة محمد سراج خان  -8

بعد از خلع شة محمد ابراهيم بيك، شه محمد سراج خان برسرير قدرت شاهى درواز مـى  

  :اعضاى خانوادة خود را به مناصب مختلف مؤظف مى سازداين پادشاه . نشيند

از جمله شة محمودخان را در عالقة و نج، شة قره خان را درجا مرچ عليـا و شـة ابـوالفيض    

  .خان را درطويلدره و شة سبحان قلى خان را در وخيا بحي حكمران مقرر مينمايد

پادشاه بخارا مى باشد البته پادشاهى محمد سراج خان همزمان با حكمرانى امير مظفرخان 

  .امير مظفر پادشاهى به مراتب بزرگتر و محكمتر از پادشاهى شة سراج خان شاه درواز داشت

امير مظفر به اين فكر مى افتد كه مملكت خود را وسعت بخشيده بعضى مناطق را درتحت 
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او . ازدتصرف آورد كه از جمله بصورت مخفى ميخواهد كه درواز را ضم حدود شاهى خود سـ 

نيرنگ خاصى را بخرچ ميدهد و در اول شة محمد سراج خان را بـدربار بخـارا دعـوت نمـوده     

تحايف و خلعت هاى زيادى را به او پيشكش كرده و رتبة  افتخارى يكى از وزارتهـايش را بـه   

  .وى عطا نموده با اعزاز و اكرام واپس رخصت ميدهد تا بدرواز مراجعت نمايد

سه سال بار ديگر شة سراج خان را مهمان مى سازد و شـة سـراج بـه     امير مظفر بعداز طى

اميد اينكه باز اعزاز و اكرام مى شود به بخارا ميرود و اين بار پادشاه با خدعه به اشخاص خود 

امر ميدهد كه او را در يك خانه نگاه دارند تا از گرفتاريها فراغت حاصـل نمـايم و بعـداً بـا او     

  .ديدن خواهم كرد

سفر شاه درواز عالوه از يك تعداد درباريان برادر شاعر و عـالم خـود سـبحان قلـى      درين

خان را نيز همراه مى برد و با وى دريك خانه در شهر بخارا بنام اينكـه شـاه بخـارا را مالقـات     

ميكنند، در انتظار ديدار شاه مى مانند ولى اين بار مثل سابق نمى شود و پادشاه بخارا حكمران 

برادرش سبحان قلى خان واعيان را محبوس مى سازد و نميگذارد تـا دو بـاره بطـرف    درواز و 

  .درواز بروند

به تعقيب آن امير مظفرخان شخصى را بنام خداينظرخان بـا سـالح و مهمـات و لشـكر بـه      

درواز ميفرستد تا حكومت درواز را تصرف نمايند و به اين گونه پادشاهى شاهان درواز بپايان 

  .ميرسد

اشعارى بـه گونـه حمـد و نعـت     . بحان قلى خان كه مرد اديب و شاعر و دانشمند بودشة س

ــر مظفــر مــى فرســتد    ــد امي ــر عبداالحــدخان فرزن ــر . مــى ســرايد و بخــدمت امي و چــون امي

عبداالحدخان شهزادة بسيار عالم وشاعر بود، به مقام ادبى او پى برده از بند رها مى سازد و او 

  .ندرا به مصاحبت خود برميگزي

شة محمد سراج خان درمحبس بسر مى بـرد و خـداينظرخان يـك سـال بعـد از حكومـت       

درواز  خود را فارغ ساخته و بسيارى از اعضاى حكومت درواز را از مردم آنجا مقـرر نمـوده و   

  .شخص بسيار اعتمادى خود را بحي حكمران آنجا تعيين و خود به بخارا عودت مينمايد

ل شة محمودخان، شة عبداهللا خان، شة محمـد افضـل خـان و شـة     بعداً شهزادگان درواز مث

ابوالفيض خان يعنى پدر شة محمد ولى خان دروازى و شة حيرت اهللا خان و غيـره بزرگـان  و   
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  .اعيان دربار سلطنتى درواز بطرف فرغانه هجرت مينمايند

ر چون حكومت تزار درآن وقت به سركردگى  نيكوالى در فرغانه و بعضـى محـالت ديگـ   

كنترول منطقه را بدست داشتند از پناهندگى شهزادگان و خـانوادة سـلطنتى درواز بـه مسـكو     

خبر ميدهد و مركز هم پناهندگى سياسى آنها را مى پذيرد و حتى يك مقدار معاش به ايشـان  

  .مقرر ميكند

درسطور گذشته گفته آمديم كه شاهان درواز صاحب علم و فرهنگ بودند و بيشـتر آنـان   

رى و ادبى داشتند سـبحانقلى خـان بـرادر شـة سـراج خـان را بـا او در بخـارا در بنـد          طبع شع

انداختند، وى شعرى ميسرايد و آنرا به فرزند امير مظفـر ميفرسـتد آن شـعر را درينجـا درج     

  :نمائيم 

ــت                                                         ــامش خداس ــك ن ــه ي ــيرين ك ــنم ش ــكر آن ك ــب بش  ل

ــت                                                         ــتش را سزاسـ ــو پرسـ ــويم كـ ــداد گـ ــى اعـ ــد بـ حمـ  

 بــــر زبــــان كــــل ذيــــروحش  بســــى حمــــد و ثناســــت                                                   

ــا جداســــت                                                     ــه علــــت هــ ذات پــــاكش از عيــــوب جملــ  

ش بـــــى ابتـــــدا و آخـــــرش بـــــى انتهاســـــت                                                      اولـــــ  

ــت                                                       ــطفى ســ ــام مصــ ــت بنــ ــدش آرزوى نعــ ــد حمــ بعــ  
 

���  

 اى تــــــــرا اى خلعــــــــت لــــــــوالك در برســــــــاختند                                                  

بـــــر ســـــرير نـــــه ســـــپهرت مـــــاه انـــــور ســـــاختند                                                     

 هــــر يــــك اصــــحاب تــــرا ماننــــد انــــور ســــاختند                                                        

ــاج افســــر ســــاختند                                                         ــروان از خــــاك پايــــت تــ خســ  

ــ  ــمن ديـــ ــاختند                                                    دشـــ ــش درســـ ــار شـــ ــرا در نـــ ن تـــ  

ــت                                                       ــر پاســ ــك در زيــ ــه فلــ ــت را نــ ــداى درگهــ اى گــ  
 

���  

  

 اى گــــــل رخســــــارت ازو شــــــمس دارد آب و تــــــاب                                                  

ــواب                                                         ــو خـ ــور تـ ــم مخمـ ــت از چشـ ــرده اسـ ــرهللا بـ ينظـ  
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ــت آب                                                      ــت خوردســـ ــال قامتـــ ــوى نهـــ ــن التقـــ  زحســـ

از الگـــــم نشـــــرح تـــــرا از ســـــينه بكشـــــادند تـــــاب                                                     

ــاب                                                       ــت كاميــــ ــاغ جنــــ ــوان از بــــ ــتانت ميتــــ  دوســــ

اى تـــو راضـــى از خـــدا دائـــم خـــدا از تـــو رضاســـت                                                           
 

���  

 

ــاز                                                     اى ز كعبـــــه جانـــــب بيـــــت المقـــــدس رفتـــــى بـــ

خوانــــدى بــــا جمــــع رســــل در مســــجد اقصــــى نمــــاز                                                     

ــاه  راز                                                     ــانيدت بخلوتگــــــ ــين رســــــ ــة العــــــ  طرفــــــ

ــ                                                     وارى ســـر فـــرازكـــس نديـــده در فلـــك  چـــون تـــو سـ  

ــاز                                                     ــى نيــ ــريم بــ ــى درحــ ــد و رفتــ  جبرئيــــل پــــس مانــ

اى بــه ســلك هــر دو عــالگم جــز تــو ايــن دولــت كراســت                                                       
 

���  

 

ــاه آورده ام                          ــدم دربزمگــــــــ                            روى از ملــــــــــك عــــــــ

ايـــــن تـــــن بـــــى توشـــــه را مهمـــــان شـــــاه آورده ام                                                     

                                                   تحفــــــــــة بــــــــــرگ خجالــــــــــت زاد راه آورده ام  

ــ                                                    ت نبــــــى را عــــــذر خــــــواه آورده امعاصــــــيم نعــــ  

ــاه آورده ام                                                    ــا پنــــ  نيســــــت جــــــاى ديگــــــرى اينجــــ

ــر                                                      ــا بــ ــم بنمــ ــى((رحــ ــت )) قلــ ــدردهان اژدهاســ كانــ  

 

انتخـاب نمـوده   )) قلـى ((از مقطع شعر معلوم مى شود كه سبحانقلى خان تخلص خويش را 

  .است و بار ديگر با اين تخلص در مى يابيم كه شاهان درواز ارتباطات با شاهان بلخ داشته اند

امير عبداالحدخان با فرستادن مسدس باال بر شة سـبحانقلى خـان تـرحم ميكنـد و او را از     

ى بدسـت  حبس خالص و يكى از ادباى دربار مقـرر مينمايـد و از احـوال وى معلومـات ديگـر     

  .نيست

امير عبداالحد خان چه در دورة شهزادگى و چـه در دوران شـاهى دور از شـعر و شـاعرى     

نزيسته و در بارش مرجع علما و ادبأ بوده است خودش كه شاعر خـوش قريحـه بـود تخلـص     
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٤٥   شاه محمد وليخان دروازى 

را بخود اختيار نموده بود و چون مرد فرهنگ دوست و عادل بوده بعضـى از شـعرا،   )) عاجز((

  :را در مدح او سرودة  اند  مثالً  طغرل  در  قصيدة خود ميفرمايد  شعر هاى خوبى

ــت   ــان دولتــــــــ ــاها در زمــــــــ  پادشــــــــ

 گـــــم شـــــده رســـــم تظلـــــم  از ميـــــان    

ــس    ــوش كــ ــى درگــ ــه يــ ــد نالــ ــى نيايــ  مــ

ــتان   ــل اندرگلســـــ ــان بلبـــــ ــز فغـــــ  جـــــ
  

  :يك نمونة شعر از اميرعبداالحد خان 

 حيــف از بـــودمن و صــد حيـــف از نــابود مـــن   

ــف     ــد بك ــى نام ــردم بس ــا ب ــن رنجه ــود م  مقص

 در بســاط ســلطنت عمــرم بــه غفلــت  شــد تمــام 

 دل به حسـرت ميـرود زيـن بخـت نـا آسـودمن      

ــون   ــدى كنـ ــر نوميـ ــدم غيـ ــا نديـ ــل دنيـ  حاصـ

ــن     ــود م ــم آه درد آل ــن غ ــت زي ــا رف ــر فلكه  ب

 بيچــاره پرتقصــيرم و عــذرم پــذير   )) عــاجز((

ــن    ــود مـ ــويى معبـ ــارب تـ ــو يـ  روى آوردم بتـ
  

گردد وپدرش شة سراج خان در بنـد ميمانـد وشـة سـراج     از بند رها مي)) قلى((شة سبحانقلى خان 

   :خان روزى درمحبس  بيتى مى سرايد و براى شاعر دروازى بنام يارى ميفرستد و آن بيت چنين است 

 دوران شكســــــت شيشــــــة اميــــــد مــــــا بســــــنگ 

 از دل صـــــداى نالـــــه  بـــــه هركوهســـــار رفـــــت    
  

زنـده گـى او درتـذكره هـاى      يارى دروازى كه شاعر بلند دست و از ادباى درواز است در قسـمت 

  .شعراى درواز و بدخشان  و غيره مطالب زياد آمده است در جواب 

  :آخرين پادشاه سلسله شاهان درواز چنين ميگويد 

ــك    ــده از فلــــ ــة ناليــــ ــت اى شــــ ــويم جوابــــ  گــــ

 از روز گــــار همچــــو تــــو چنــــدين هــــزار رفــــت     

ــال    ــه منـــ ــت شـــ ــين اســـ ــپهر چنـــ ــيت ســـ  خاصـــ

ــار رفــــت   ــو در هرديــ ــو زدســــت تــ ــل تــ ــد مثــ  صــ
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٥٣

  :شة ابوالفيض خان و شة محمود خان  -9

ــه دورة        ــت درواز را ب ــت حكوم ــاجراى شكس ــان م ــن و بدخش ــاى قطغ ــاب راهنم دركت

حكومتدارى شة محمودخان وانمود ميكنـد، درحاليكـه در كتـاب تـاريخ درواز از ميـان رفـتن       

حكومت آنجا را بدورة شه سراج خان نوشته اند و درآن از حكومتدارى شة محمودخان ذكرى 

بميان نيامده و قرار نوشتة  تاريخ بدخشان  در بارة شه عبدالفياض نوشته زياد شده و خواننـده  

را با دو نام عبدالفياض خان و ابوالفيض خان مغشوش مى سازد و تا جائيكه اين راقم  با اسـتاد  

شاه ولى، ولى ترانه ساز فرزند شاه محمد وليخان صحبت كردم او گفـت كـه پـدر كـالن شـان      

لفيض خان نام دارد نه عبدالفياض و بقرار شنيدگى عبدالفياضى كه دركتاب تاريخ بدخشان  ابوا

  :در تاريخ بدخشان اين حكايات را مى يابيم. ذكر يافته شه ابوالفيض خان است

عبدالفياض خان نام يكنفر شـهزاده دروازى كـه از اوالد   : ((بعد از فوت امير شيرعلى خان 

، درواليت راغ بدخشان سكونت گزين بود و شهزادة مذكور مرد با اسمعيل خان شه درواز بود

به اتفاق . ثبات و ماهر و تيار در علم سپاهيگرى چابك و چاالك و باسعى و غيرت و همت بود

سلطان نام ولد عبداهللا خان كه بالنسبت از ميران و ميرزادگان راغ بود، يكدل و يكجهت شده، 

به باالى بدخشان كه قلعـة  فـيض آبـاد مقرالسـلطنة ملـك      به اعانت ايل والوس لشكر كشيده 

ص )) (است آمده با مردمان افغانى جنگ و جدل كردند و خلق بسيارى از طرفين  تلف شـدند 

  ...)تاريخ  84

و . پس از هجوم فوق عبدالفياض خان با همراهان راغيـيش قـوة كابـل راشكسـت ميدهنـد     

اد را متصـرف مـى شـود عبـدالفياض خـان      بعداز آن شهزاده حسن از فرغانه آمـده فـيض آبـ   

  .درحضور مير شهزاده حسن موقوف مانده و استقامت  اختيارميكند

از غيرت و شجاعت عبدالفياض شهزادة  درواز امير مظفرخان پادشـاه بخـارا خبـر شـده و     

ترسى از او بدلش راه مى يابد و ميگويد كه مبادا وى آن قسميكه افغانها را از بدخشان بيـرون  

د درواز را نيز از دست من بگيرد لذا بفكر آن مـى شـود كـه شـهزاده عبـدالفياض خـان را       ران

بناء  ميرعالم خان ولد شاه سليمان بيك را كه در بخارا ميزيسـت بـه بدخشـان    . دستگير نمايد

  : ميفرستد، چنانكه مؤلف تاريخ بدخشان مى نويسند 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٥٤

ملك ميـراثييش رخصـتش داد كـه    در خورحال مير عالگم خان مناسب ديده به طرف ((... 

رفته تصرف بدخشان نمايد و اگر تواند عالجى نمايد شهزادة درواز ميرعبدالفياض خان را دفع 

در اينجا شهزاده حسن چنين فكر ميكند كه بايد عبـدالفياض  ) تاريخ بدخشان 86ص )) (نمايد

خان را از شهزاده حسن خان به امير مظفرخان فرستاده شود و قبالً هم امير بخارا عبدالفياض  

و اين كار را هم شهزاده حسـن انجـام داد و او را از طريـق ميرعـالم خـان بـه       . طلب كرده بود

خداى نظر اتاليق و او عبدالفياض خان را به بخارا فرستاد و ميـر عـالم خـان ميخواسـت كـه بـا       

ى ننمود و قرار آوردن عبدالفياض خان بر بدخشان حاكم باشد و شاه بخارا او را در اول همكار

بود كه بايد وى را به اين مقصد برسـاند ولـى ميـر عـالم بشـكل ديگـرى يعنـى بـدعوت خـود          

  .شهزاده حسن به فيض آباد رفت

و اما داستان آمدن شاه محمودخان را در افغانستان در كتـاب رهنمـاى قطغـن و بدخشـان     

رفـت چنـد نفـر از    زمانيكه اميـر عبـدالرحمن خـان بطـرف سـمرقند مي     : بدين شكل مى يابيم 

مالزمين خود را از راه درواز فرستاده پود تا به سمرقند بروند و شة محمودخان پادشـاه درواز  

مدتى بعـد از آن تـاريخ  اميـر مظفرخـان پادشـاه بخـارا جانـب        . به آنها عزت دارى نموده بود

ل درواز لشكر كشى نمود و شة محمودخان را شكست داد و درواز را تصرف كـرد و شـة افضـ   

خان برادر شة محمود جانب سرغيالن رفته و از آنجا به سمرقند رفتند و بـا اميـر عبـدالرحمن    

  .خان آشنا شدند

زمانيكه امير عبدالرحمن پادشاه افغانستان شـد شـة محمودخـان را نـزد خـود خواسـت و       

ود قرار ميـان شـة محمـ   .  سپس يك مقدار پول فرستاد  تا خانواده اش  را با  اقاربش   بياورند

خان و امير عبدالرحمن اين بودكه اگر به كابل كاميـاب شـوند حكومـت  را بـين خـود تقسـيم       

  . مينمايند

بعـد از آن دوازده هـزار روپيـة    : ((... در تاريخ رهنماى قطغن  و بدخشان چنين مـى آورد 

ديگر فرستاد كه عيا لهاى شة محمود و پسران و برادرزادگـانش بـه كابـل آمدنـد  و از بـراى      

دام  آنها تنخواه اليق و مخارج زياد مقـرر و مرحمـت فرمـوده بـه همينجـا بـه كابـل قيـام         هرك

داشتند و شة محمود خان  و شة افضل خان بـرادرش بعـد از چنـد سـال  بكابـل فـوت شـده و        

  .)229ص ()) تنخواه شان براى شة عبداهللا خان پسر او و برادرش مقرر گرديده
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٥٥

فغانسـتان يعنـى اميـر عبـدالرحمن كـه بـه همكـارى        مقارن اين وقت بين روسـها و اميـر ا  

انگليسها پادشاهى افغانستان را بدست  آورده بود حد بخشى صورت گرفت و مملكت زيبـاى  

  .درواز كه سا لها مستقل بود بدو حصه تقسيم گرديد

بعد از تقسيم درواز بدو قسمت حكام كابل  و ديگـر عالقـه جـات افغانسـتان بـه حكومـت       

ند كه يكى از آن حكام فرزند شة محمودخان پادشاه درواز بنام شة عبـداهللا  درواز منسوب شد

خان بود كه در مقام  اجدادش نه به آن شكوه و دبدبه  بلكه زير دست حكومـت كابـل حـاكم    

درواز شد و هفده سال را در درواز حكم راند و ديگر واقعـه تشـريف آورى شـاهان درواز بـه     

ر سطور باال اندك اشاره گرديد كـه ايشـان بنـابر تعهـدات     كابل بصورت واضح گفته نشده و د

. امير عبدالرحمن خان كه با آنها در وقت اقامت خود در سمرقند آشنا شده بود بكابل  آمدنـد 

شاهان درواز  مانند شة ابوالفيض خان جنـگ ديـده و كـار آزمـوده بـود و او و بـرادرانش مـى        

با امير عبـدالرحمن يـارى برسـانند مـردم مـى      توانستند در صورت جنگها در داخل افغانستان 

گويند امير عبدالرحمن و شاهان درواز بـاهم پـيش از رفـتن بـه كابـل تعهـد بسـتند كـه اگـر          

بشـكلى كـه اميـر    . حكومت كابل  بدست شـان بيايـد حكومـت را بـين خـود تقسـيم مينماينـد       

ا سياست كار خود را ام. عبدالرحمن پادشاه باشد و يكى از شاهان درواز صدراعظم  افغانستان

كرد و امير عبدالرحمن كه بارها در مقابل ميرهاى تركستان قسمها خورده و بر قرآن  شريف 

امضا كرده بود، هرگز به هيچ يك از آنها وفا نكرد و بـر خـالف روزى فـرا رسـيد كـه دريـك       

ان وى را افزوده درحاليكـه  پـدر  )) غالم بچه((عريضة شهزاده دروازى  شه محمدوليخان كلمة 

بيشتر از نياكان امير عبدالرحمن پادشاهى كرده در تهيه لشكر امير عبـدالرحمن در قطغـن و   

  .بدخشان يارى داده بودند

سرنوشت شـاهان درواز در دربـار اميـر مظفرخـان پادشـاه بخـارا و دوران فرزنـد او اميـر         

در آنجا ماندند بعضى از شخصيتهاى بسيار گرامى از شاهان درواز . عبداالحدخان معلوم نيست

. و تعداد ديگرى در ساحات ديگر تركستان بشكل غيـر مشـهور و گمنـام حيـات بسـر بردنـد      

خصوصاً در وقت تسلط  روسها يك تعداد  محدود به افغانسـتان خاصـتاً  بدخشـان افغانسـتان     

فرار نموده بگونه خفيه زنده گى كردند  و بازمانده گان شـاهان درواز امـروز بصـورت عـادى     

  .يگر هموطنان دروازى زندگى دارندمثل د
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٥٦

اما آن عده از شاهان درواز كه در سمرقند حيات بسر مى بردند و با امير عبدالرحمن خان 

آشنا شده بودند و در حقيقت  پناهندگى سياسى داشتند از حكومت نيكلى روس تقاضاى رفتن 

راههاى ديگر بـه كابـل   را كردند و از آن است كه درخاك  افغانستان از طريق تخارستان و يا 

  .آمدند 

شهزاده گان درواز بعد از ورود به كابل باحيات عادى سـاختند و همـه وعـده هـايى را كـه      

امير عبدالرحمن به ايشان داده بود و فا نكرد و اين بزرگمردان يكى بعد ديگرى داعى اجل را 

اى بـار اول از طـرف   بعد از جدايى هردو درواز در دورة امير عبدالرحمن خان بر. لبيك گفتند

افغانستان شخصى بنام حيت محمدخان  بحي حاكم درواز مقـرر گشـت و بعـد از او يكـى از     

  .شهزادگان درواز بنام شة صمد خان حاكم درواز مقرر ميگردد

امير حبيب اهللا خان و سردار نصراهللا خان از فرزندان امير عبدالرحمن كه از مادر بدخشـى  

اند هنگام فرارى بودن در آنديار بـا شـاهان درواز دوسـتى قـايم      بودند درتركستان تولد شده

نموده، از جمله زمانى امير حبيب اهللا خان به شة عبداهللا خان فرزند شة محمـود خـان ميگويـد    

كه اگر خداوند روزى را بياورد كه من پادشاه  شوم وطن اصلى تـان درواز را بـه شـما مسـترد     

قتى بعد از فوت پدر به كرسى سلطنت كابل تكيـه ميزنـد و   امير حبيب اهللا خان و. خواهم نمود

وعده يى را كه به شة عبداهللا خان داده بود وفا مينمايد و او را به درواز حاكم مـى سـازد و شـة    

  .محمد افضل خان شهزادة ديگر دروازى را بحي حاكم آقچه مقرر ميكند

ا بود و اميـر حبيـب اهللا خـان بـه     اما شهزاده محمد وليخان كه لياقت و كاردانى او ورد زبانه

استعداد  خداداد او پى مى برد او را نزد خود با اكليل خان دروازى نگهميدارد، امير حبيـب اهللا  

خان در آوان طفوليت تركى را درسـمرقند آموختـه بـود  و اصـطالحات آن سـمت را بشـمول       

رادر بـزرگ را  خطـاب ميكـرد كـه معنـى بـ     )) اكـه ((بدخشان ميدانست، شه محمد وليخـان را  

  .ميدهد

را شنيده بـود او نيـز ماننـد پـدرش بـه شـة       )) اكه((چون اميرامان اهللا از زبان پدرش كلمة 

امير امان اهللا خان با شـاه  . بجاى اكه، آگه ميگفت) گ(با قرار دادن ) ك(محمد وليخان با تغير 

ك گرفته تخلص شاه صاحب نيز اين كلمة اگه را پفال ني. صاحب دوستى و عالقة خاص داشتند

  .اختيار كردند ولى هرگز اين كلمه در كنار نام ايشان شهرت نيافت

www.enayatshahrani.com



 
 

٤٥   شاه محمد وليخان دروازى 

تاريخ قلمى درواز اشخاص مثل حيت محمد بـاى و شـة عبدالصـمد خـان را از حكـام دوره      

هاى اول يعنى زمانى كه  درواز به افغانسـتان تعلـق داشـت وانمـود مـى سـازد ولـى در كتـاب         

مشاهده  نميگردد و اينست اسماى حكـام دوره هـاى اول    رهنماى قطغن و بدخشان اسم آنان

  :درواز يعنى زمانيكه درواز به افغانستان تعلق داشت 

  )سال 2(قربانخان غرميچى بدخشى  -1

  عيدى محمدخان ارگوچى  -2

  )سال 4(شاه محمد خان  لهو گردى   -3

  نائب غالم بيك خان رستاقى -4

  )ساليك (محمد سعيدخان باركزايى قندهارى  -5

  )سال 9(شهسوار خان شاغاسى  -6

  )سال 71(شاه عبداهللا خان  -7

  عزيزاهللا خان پسر حبيب اهللا خان -8

  عطا محمد خان -9

يكى ازمديران معارف بدخشان بنام استاد محمد نادر سـرورى اسـت كـه موسـس مكتـب      

كه هنگـام   معارف درواز ميباشد و فعالً نود سال دارند وى به نويسندة اين سطور اظهار داشت

افتتاح مكتب ابتدائيه درواز به آنجا رفته و با بازمانده گان شاهان درواز مالقات نموده است او 

يكـى   . افزوده كه يكى از آن شهزادگان را حـاكم  وقـت درواز بنـاحق زجـر و شـكنجه  ميـداد      

ديگرى از شهزادگان درواز هنـر شمشـير سـازى را آموختـه بـود و شمشـيرها را طـورى مـى         

در بارة گفته . ت كه ظاهراً شكل عصا چوب را داشت و در داخل عصا شمشير قرار داشت ساخ

هاى وى در ارتباط به  مردمان بدخشان خاصتاً درواز، رجـوع شـود بـه كتابيكـه بنـام رهنمـاى       

. درواز تأليف  نموده است البته كتاب مذكور شكل  قلمى را دارد و متعلـق بـه خـانوادة اوسـت    

اب كه جايزة مطبوعاتى را گرفته است و بصورت پراگنده در يكى از نشرات اميد است اين كت

  .كابل بچاپ رسيده روزى اقبال چاپ پيدا كند
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از سند باال كه از البالى اسناد محمد وليخان بدست آمده، چنين فهميده مى شود كه محمـد  

  . وليخان و شاهان درواز در قوم سادات ميباشند 
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٤٥   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  :ريخ شاهان درواز  در آثار ديگران برگهاى از تا
چگونه گى سرگذشت شهزادة دروازى را كه هنگام تصرف امير شيرعلى خان بدخشـان را  

از دست امير مذكور مستقل ساخت از كتاب تاريخ  قطغـن و بدخشـان از زبـان برهـان الـدين      

ت ايـن  كشككى شرح نموديم ولى نمونه ديگر اين واقعه در تاريخ  بدخشـان نيـز موجـود اسـ    

واقعات با هم مشابهت زياد دارند جهت تحقق بيشتر در اينجا اقتباس مينمائيم و هنوز هم اين 

شهزاده را كه هردو منبع مذكور باسم عبدالفياض خان آورده اند نميدانيم كه همان ابـوالفيض  

 خان پدر شة محمد وليخان ميباشد و يا كسى ديگرى است، و اگر او همين ابوالفيض خان باشد

بايد بدست امير مظفرپادشاه بخـارا در بنـد افتـاده و بعـد هـا رهـايى يافتـه باشـد و يـا اينكـه           

عبدالفياض نام، برادر ابوالفيض خان خواهد بود كـه درهـيچ  جـاى دريـن خصـوص معلومـات       

بدست نيامد و نگارنده  هرچند كه با دختران شاه صـاحب و فرزنـدان مردينـه اش در تمـاس     

م  شدم هيچ يك  نتوانستند  موضوع را تشخيص و محقـق سـازند و بنـام    مستقيم و غير مستقي

  .عبدالفياض كسى را نمى شناختند

در تاريخ بدخشان درباره شة محمد سراج الدين خان كه آخرين پادشاهان درواز مى باشد   

ميرعالگم پس از آن به شـغنان فـرار كـرده چنـدى درشـغنان اسـتقامت       : ((... چنين ميخوانيم

پس به درواز آمد و در قلعة خم به حضور شاه محمـد سـراج الـدين خـان ابـن سـلطان       . كرده

پس بـه شـهر بخـارا بـه نـزد  اميـر        . محمودخان مقيم شده مدت يك زمستان استقامت نموده

وفـات اميـر شـير علـى خـان،      بعد  ازين  واقعـة  ... مظفر خان امير بخارا  رفته ساكن گرديد 

دروازى كـه از  اوالدة  اسـمعيل خـان شـه درواز بـود در      عبدالفياض خان يكنفر شهزادة 

واليت راغ بدخشان سكونت گزين بود و شهزادة  مذكور خيلى مـرد بـا ثبـات و مـاهر و     

به اتفاق سلطان  . تيار و درعلم سپاهيگرى چابك و چاالك و باسعى و غيرت  و همت بود

بود، يكدل و يك جهت شده  نام ولد عبداهللا خان كه به نسبت از ميران و ميرزادگان راغ

كشيده، به باالى بدخشان كه قلعة  فيض آباد مقر السلطنه ملك به اعانت ايل والوس لشكر 

بـا  ... است آمده با مردمان افغانى جنگ و جدل كردند و خلق بسيارى از طرفين تلف شـدند 

سـيار بودنـد   باوجود بانظمى تعداد شان كمتر بود به بى نظمـان كـه ب   وجود بى نظمى و افغانان
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٤٦   شاه محمد وليخان دروازى 

قبل ازيـن عبـدالفياض   .  ... روانه شدند) قندز(تاب نياورده و افغانها به طرف ملك طخارستان 

خان نام را ذكر كرده بوديم شخص مذكور به حكومـت هـيچ قلعـه نـامزد نشـده، خالصـانه در       

پس امير بخارا امير مظفرخان ازيـن واقعـات   . حضور مير شهزاده موقوف مانده استقامت نمود

ردارگرديده فى الجمله دررشك و درشك و بدبرى افتاده بيم آن  كرد كه ايـن مـرد نـامى    خب

عبدالفياض خان مرد شجاع و دلير و با معرفـت اسـت، مبـادا روزى همچنـانى كـه بـه سـعى و        

غيرت و همت ملك بدخشان را از دست افاغنه انتزاع نمود مثل اين نيز درواز و يا قـراتگين و  

ن انتزاع نموده غلبه  نمايد عجيبى نيست، امير مظفر به اين خيال در فكر كوالب را ازتصرف  م

  ).تاريخ بدخشان 85ص .)) (دستگير كردن عبدالفياض خان شده در تداركات كوشيد

از آنست كه به اثر ناچارى شهزاده حسن وادار ميگردد كه شاه عبدالفياض خان را توسـط  

  .خداى نظر اتاليق به بخارا بفرستد

داشت هاى باال چنين بر مى آيد كه بدخشان را كه حكومت كابل پدست آورده بود و از ياد

به آسانى آنرا از دست نميداد عبدالفياض خـان شـاه درواز كـه بدخشـان  را آزاد سـاخته بـود       

  .بصورت عموم همكارى را در ميان شاهان و ميران بدخشان دوباره قايم مينمايد

د و بعـداً در سـمرقند بـا اميـر عبـدالرحمن خـان رشـتة        اينكه ابوالفيض خان بفرغانه ميـرو 

دوستى مى بندد بايد كه وى عبدالفياض نباشد زيرا عبدالفياض توسط شهزاده حسن به  بخـارا  

فرستاده شده بود و او از روى قرينه بايد محبوس بـوده باشـد، بهـر حـال مـى شـود كـه عـين         

اينكـه از جانـب شـاه بخـارا رهـايى يافتـه       شخص بوده باشد و يا از دربار بخارا فرار كرده و يا 

باشد يك دليل ديگر ما اينست كه مير زمان الدين خان و مير يار بيـگ خـان ولـدان  شـهزاده     

حسن پادشاه بدخشان مى باشند و مادر آنها خواهر محمـد وليخـان دروازى مـى باشـد، شـايد      

سـن ارتباطـات داشـته    همان عبدالفياض، ابوالفيض خان پدر شاه صاحب باشد كه با شهزاده ح

  .است

در زمينه ارتباط شاهان درواز با اميـر عبـدالرحمن خـان دركتـاب سـراج التـواريخ  چنـين        

  :ميخوانيم 

و در باب نجم الدين خان و پسرانش نگار فرمود كـه اعتمـاد بـر خسـر و خسـرزاده      ((....  

چه بـديها كـه   نيست زيراكه پسران مير جهاندارشاه كه حضرت واال نسبت خسر زادگى دارند 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦١

نكردند زنهار خبردار احوال ايشان بوده واقف احوال شان باشد كه از آنها نيـز بهـرة  نخواهـد    

ديد و هم درين احيان شاه ابوالفيض خان دروازى و شاه محمود خـان بـرادر او كـه روى اميـد     

ران بسوى بارگاه مرحمت پايگاه نهاده بودند واردخان آباد شده از سردار عبـداهللا خـان حكمـ   

سراج التواريخ جلد )). (قطغن اعزار و اكرام ديده چندى برسم مهمانى در نزد او درنگ كردند

  )575سوم صفحه 

و پس از نهضت فرمائى و مرحلـه پيمـا شـدن حضـرت واال شـاه ابـوالفيض خـان و شـاه         (( 

 محمودخان دروازى كه از ديرگاه وطن  مالوف ايشانرا از سـبب مخالفتيكـه بـا پادشـاه  بخـارا     

داشتند فروگذاشته  از راه انتقال در خوقند رفته جاى گزيده بودند و در اينوقت ازرهگذريكـه  

با حضرت واال درهنگام  مسافرت و اقامتش  در آنجا سلوك و رفتار آدميانه به تقديم رسانيده 

چنانچه گذشت روى اميد بسوى درگاه عالگم پناه نهاده و درخان آباد قطغـن  رسـيده برسـم    

توقف گزيده بودند وارد كابل شدند و شرفياب حضور شفقت  ظهور و نواب مسـتطاب    مهمانى

شهزادة گردون و ساده گرديده عز مالقات حاصل كردند و از قبل او به  مصارف مهمانى نائـل  

گشتند تا كه از عريضة آن مهين اختر برج كمال و بهين گوهر درج جالل شهريار دريـانوال را  

بل اطالع  دست داده منشورى بنام وى از حضور اقدس  شـرف صـدوريافت   از ورود آنها در كا

كه مصارف ايشان را بروفق دلخواه و طبق زيست گاه و بيگاه  و شايان شان ايشان معـين دارد  

تا بعد از بازگشت جالل آباد قرارى دركار و مدارى بروزگار ايشان نهـاده آيـد چنانچـه بيايـد     

اين مالقات درجـالل آبـاد رخ داده   ). جلد سوم سراج التواريخ 584ص ...)) (انشاء اهللا و تعالى 

  .است

اين وقايع در سال هزاروسه صد و پنج هجرى كـه از بـدو جلـوس    ( تاريخ ورود ابوالفيض  

ميمنت مانوس تا ابتداى اينسال هفت سـال و سـه مـاه و بيسـت و پـنج روز قمـرى از سـلطنت        

  ).حضرت واال گذشته بود

و مقارن اين حـال در روز  :  ((سراج التواريخ  ميخوانيم كه 3جلد  591هم چنان در صفحة 

سه شنبه دهم ماه رمضان شاه ابوالفيض خان و شاه محمودخـان دروازى كـه شـرفياب حضـور     

شهزادة  آزاده سردار حبيب اهللا خان شدن ايشان از پيش به شرح رفت در عمارت پمقان كـه  

ديده حضرت واال از در مرحمت و راه مكرمت شـاه  حضرت واال اقامت ييالق داشت بارياب گر
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ابوالفيض خان را به تنخواه سه هزار روپيه ساليانه و شاه محمود خان بدو هزار روپيـه سـاليانه   

  :همچنان در جاى ديگر باز ميĤورد )) سرفرازى بخشوده دامن اميد ايشان را برآمود

روپية كه از حضور اقـدس بـراى    روپية اضافه از سه هزار 6480فرمود و همدرينحال ((... 

شاه ابوالفيض خـان دروازى چنانچـه كـه گذشـت تنخـواه مرحمـت و معـين شـده بـود بـراى           

منسوبان او وشاه محمودخان برادرش افزوده مجمـوع نـه هزاروچهـار صـدو هشـتاد روپيـه از       

ام حضور انور واال ساليانه مقرر گشت وعيال و اطفال كه بنام حضـرت واال چنانچـه  گذشـت بنـ    

كاركنان  دولت روس نگار فرموده بود از خوقند راه كابل برگرفته وارد خان آباد قطغن شـده  

و از سبب عدم  زاد و توشة راه از ره نورديدن باز مانده بودند ميرزا  آقاجـان سـردفتر قطغـن    

يك هزاروپنجصدوپنجاه وشش  روپيه بفرمان حضرت واال بايشان داده از خـان آبـاد رهسـپار    

رديده جاى سكنانيز از دولت براى ايشان مرحمت گشت و اكنون كه زمان تحرير ايـن   كابل گ

خجسته تاريخ است عبداهللا خان  بن شاه محمودخان  به حكومت درواز ممتاز و محمد وليخـان  

بن شاه ابوالفيض خان بحضور شهريار عدالت آئين اعليحضرت  سراج الملة والدين از منصـب  

ليحضرتش پاية اعتبار و رتبة  اختصاص و اعزاز راداراست كـه انشـاء   سرجماعة غالم بچگان اع

اهللا و تعالى مراحم ملوكانه و الطاف خسروانة اين پادشاه خادم نواز كه مبذول حال اين دودمان 

  ).جلد سوم سراج التواريخ 687ص )) (گرديده است در جلد چهارم به شرح خواهد رفت
  

���  

   

   

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦٣

   
  

  فصل نهم
  ى خانفرزندان محمد ول

  

در قسمت بازماندگان محمد وليخان يك بخش را در حصة ميران كابل نوشـتيم كـه اوالدة   

مير يار بيگ خان و مير زمان الـدين خـان ميباشـند و هـر دو خـواهر زادگـان محمـد وليخـان         

هم چنان دو نفر از خواهر زادگان ديگر محمد وليخان را بنام هاى محمد امين خـان و  . هستند

ن درين كتاب معرفى داشتيم و درين صفحات چند كلمه در بارة فرزندان شاه محمد سعيد خا

  .صاحب شهيد آورده مى شود 

روز گار سفله پرور روزى انسان را شـهزاده مـى سـازد و روز ديگـر او را يتـيم ميگردانـد       

خره پـس از     پادشاهان درواز مدت هاى زيادى را با شكوه و جالل تمام حيات بسر بردنـد، بـا

ه درواز سقوط مى كند زمانى در بخارا و سـمرقند و خوقنـد و وقتـى هـم بكابـل مهـاجرت       اينك

اگر سلسله شاهان درواز را به شاهان بلخ ارتباط دهيم، اين سلسله يكى از درازترين . مينمايند

  .ادوار را در حكومت هاى آسياى مركزى تشكيل ميدهد 

ر دورة امير عبدالرحمن در حقيقت از اگر چه بعد از تشريف آورى شاهان درواز به كابل د

جاه و جالل خود مانده و در چنگ و قبضة يك پادشاه قهار و مستبد قـرار ميگيرنـد و آنچـه را    

كه در ماوراء النهر با ايشان تعهد شده بود بمنصة اجرا قرار نمى گيـرد ولـى بـĤنهم حيـات دو     

ود خان در كابل سپرى مى شود و شة محم) شة ابوالفيض خان(شهزادة عاليقدر ابوالفيض خان  

و فرزند شة ابوالفيض خان شة محمد وليخان در زمان حكومت اعليحضرت امير امان اهللا خـان  

 مقام بزرگ را بدست مى آورد اما با تأسف كه اين دولت مستعجل است بدرازا نمى كشد نادر

بر اين آخرين بنابر تعصبات شخصى وطنيت كينه اندوزى و نسبت حقارتى كه در برا شاه خان

و بـه اينگونـه   . سياستمدار از احفاد شاهان درواز احساس ميكرد او را بـه شـهادت مـى رسـاند    

  .افغانستان بزرگترين دولتمرد، سياسى و نظامى خود را از دست ميدهد 

چگونه گى فاجعه قتل محمـد وليخـان در سـطور گذشـته تحريـر شـد و زمانيكـه او را بـه         
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦٤

جالدان به او مى گويند چه خواهش دارى تا قبل از مرگـت آنـرا    شهادت ميرسانيدند قاتالن و

بگويى، شاه صاحب كه چشمانش بطرف جنـت دوختـه شـده بـود ميفرمايـد كـه مـن فقـط دو         

  :خواهش دارم 

به نادر خان بگوئيد كه خودش هم ميداند كه من بيگناه هستم و هر آنچه را كه بر من  -1

  .د آوردى كامالً دروغ، تهمت و ساختگى بو

بر سر من هر چه كه آورديد، آورديد لطفاً بعد از مرگ اوالد خورد سال مـرا بگذاريـد    -2

مگـر بـا دريـغ درد    . تا از تعليم و تربيه محروم نگردند، زيرا آنها معصوم و بى گناه مى باشـند 

بايد گفت كه بعد از شـهادت شـاه صـاحب عزيـزان و فرزنـدان شـيرينش كـه شـهزادگان بـا          

از نعمت تحصيل عمداً محروم ساخته مى شوند و اموال و جايداد منقـول و غيـر    استعداد بودند

  .منقول شان ضبط مى گردد 

همچنان مى گويند در همان لحظاتيكه وى را شهيد مى سـاختند بـه او اجـازة وصـيت داده     

بودند، او با قدرت خداداد و گفتار محيرالعقول و سحر آفرينش چنـان كلمـاتى را بزبـان آورد    

احد من الناس نتوانست خود را به حالت عادى نگهدارد، او آنچنان سخن ميگفت كه قلبهـا  كه 

را مى شگافت، حاضران چـه دشـمن و چـه دوسـت خـود را باختـه بودنـد، جالدهـا از تـرس و          

وحشت زدگى قدرت آنرا نداشتند تا حلقة دار را بر گردن مبارك آن شهيد و حـاف كـالم اهللا   

  .مجيد باندازند 

ن شخصيت سترگ و سياسـتمدار بـزرگ افغانسـتان را نـادر شـاه شـهيد سـاخت و        چون آ

فرزندانش يتيم و بى سرپرست شدند در خانة شـان دوسـتان و اقـارب از تـرس حكومـت بـه       

آنهائيكه ميخواستند به ايشان امداد مـالى نماينـد، از تـرس اينكـه     . تعزيت آمده نمى توانستند

ه خان خبر شده و راز شان افشاء شود از همكارى ابـا مـى   مبادا گماشتگان و وابستگان نادر شا

  .ورزيدند 

در حاليكه آنها بايـد بـه خانـه    . دختران شان در خانه با صد درد و رنج و عقوبت ميزيستند

شوهر مى رفتند ولى چه كسى مى توانست از تـرس جـان بـه خانـة شـان خواسـتگارى بـرود،        

كومت نادر شاه خان تهديد بمرگ و حـبس ابـد   آنانيكه به خواستگارى آمده بودند از طرف ح

خره آن دختران زيبا و عفيفه ترك دنيا كردند و تا اخيـر عمـر ازدواج ننمودنـد    . گرديدند، با
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦٥

مراودات دوستان بصورت بسيار ناگوار و تلخ با فاميل آن شهيد قطـع گرديـد، فرزنـدانش بـه     

وار تـرين شـرايط حيـات بسـر     نسبت نابرابريهاى روزگار و عدم تحصيل به سخت ترين و دش

مى بردند و در هيچ وقت به هيچ مقامى نرسيدند و تا هنوز كه هنوز است هيچ جايداد و ملـك  

  .خود را بدست نياورده اند و سرانجام از افغانستان همه دست به هجرت زدند 

ال بار اول در س. نويسندة اين سطور با بازماندگان شهيد محمد وليخان سابقة طوالنى ندارم

با شادروان امان اهللا ولى و صبية شان محبوب جان ولى كه بارى در فاكولته هنرهاى ) م1994(

زيبا شاگرد نقاشى من بود در پشاور پاكسـتان ديـدن كـردم و بعـد از آن چنـد صـحبتى را بـا        

. ايشان انجام دادم و چندى پيشتر از آن با احمد ولى سروش ولى در پشاور آشـنا شـده بـودم   

) م1996(ه زمانيكه سرگذشت محمد وليخان شـهيد را در جريـدة اميـد در سـال     خوش بختان

نوشته و بچاپ رسانيدم، استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز از نوشتة من طى تيلفون تقدير و تشكر 

كردند و بدان وسيله با ايشان آشنايى حاصل گرديد و سپس بـا بـرادر گرامـى عبـدالولى ولـى      

ولى و برادر محبوب جان ولى مكرراً تيلفون ميكرديم و در بـارة ايـن   فرزند شادروان امان اهللا 

اين اثر را بعد از تكميل نگارنده بـه   2005كتاب صحبتها مينموديم تا اينكه در اخير ماه مارچ 

كاليفورنيا برده سرا پا با استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز اوراق كتاب را زير مطالعه قرار داديم و 

  .مرا تصديق نمودندآنها گفته هاى 
  

  :محمد على جان ولى 

پسر ارشد محمد وليخان ميباشد، زمانيكه محمد نـادر شـاه خـان بـر عليـه محمـد وليخـان        

توطئه مى چيد و خواست او را به تهمت خيانت به اعليحضرت امير امان اهللا خـان مـتهم سـازد    

د محمد وليخان در آورد، تا امير امان اهللا يكى از دختران خود را به نكاح محمد على جان فرزن

  . مردم و نادر شاه بدانند كه محمد وليخان براى او خيانت نكرده است

محمد عليجان ولى در ايتاليا با دختر امير امان اهللا خان مدتى را در روم سـپرى نمـود ولـى    

  .متأسفانه بعداً توافق در زنده گى در ميان شان پيدا نشد و از هم جدا شدند

خره به كابل عودت كرد و در كابل پدرود حيات گفت محمد عليجان    .با
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امير امان اهللا خان همراه با طفل  ولي پسر ارشد محمد وليخان و دامادمحمد علي خان 

، خواهرش و شهيد محمد امين خان نمايندة افغانستان در برلين با )كوكبه جان(كوچك 

  )ان برادر شاه صاحب محمد وليخاندختر شاه محمد عمر خ(خانمش بزرگ جان 
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٤٦   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  محمد علي خان ولي داماد امير امان اهللا خان با شهزاده جان فرزند امير امان اهللا خان 

  محمد علي ولي فرزند محمد وليخان 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٦٨

  

  :امان اهللا ولى 

در كابـل تولـد شـده و درسـال     ) م1922(انسان خوش چهره و بـا وجاهـت اسـت درسـال     

ر حال غربـت در شـهر الس انجلـس ايـاالت متحـدة امريكـا پـدرود        دوهزار و دوى عيسوى د

  .حيات گفته است 

امان اهللا ولى انسانى فرهنگى و دانشى وصاحب معلومات فراوان در ادبيات بود و در ضمن 

  .در طنز گويى نيز يد طوال داشت 

در آداب و حس معاشرت و بديهه گويى و حضور ذهـن در ميـان اقـران خـويش شـهرت      

باريكه اين نگارنده شادروان امان اهللا ولى را در پشاور مالقات نمـودم محبـوب جـان    داشت دو

ولى صبيه اش و احمد ولى سروش ولى برادرش با او تشريف داشتند، امان اهللا ولـى در پشـاور   

در شرايط بسيار ناگوار حيات بسر مى برد، پيش از اينكـه بـه پشـاور هجـرت نمايـد خـانمش       

بود و از طرف ديگر همه هستى دنيايى او به يغمـا رفتـه بـود، و در كنـار      دارفانى را وداع گفته

همه اين بدبختيها حيات مهاجرت در پشاور بر او مشكالت زيـاد وارد كـرده بـود و بحـدى بـا      

حواس پريشان حيات بسر مى برد كه حتى كلمه يى را در بارة پدر نامـدارش محمـد وليخـان    

ارگى با آنكه فرزندان مردينه اش نزديك با او مـى زيسـتند   نتوانست بزبان بياورد، در ايام آو

همـين دختـرك عزيـزش بـود كـه او را        )ج(ولى يگانه يار و همراز و متكاى او بعـد از خداونـد  

  .بقيمت جان دوست داشت 

يكى از فرزندان امان اهللا ولى عبدالولى ولى است الحمدهللا جوان صاحب احساسات پـاك و  

ا موضوعات با اين نگارنده بـه ويـژه در بـاب آگـاهى دربـارة پـدر       شخص فهميده بوده در بس

  .كالنش همكارى هاى زياد نموده است 

زمانيكه در سال دو هزار و دوى عيسوى امان اهللا ولى اين جهـان فـانى را پـدرود گفـت در     

بسى جرايد نوشته هاى در باره اش بچاپ رسـيد و همگـى از بزرگـوارى و شخصـيت عـالى او      

ند، امان اهللا ولى كسى است كه نامش را شخص امير امـان اهللا خـان بنـام خـودش     سخن گفته ا

  .گذاشته و شاه صاحب هم از آن استقبال فرموده بود 
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٤٦   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  شادروان امان اهللا خان ولي در خزان عمر 

  امريكا - كاليفورنيا
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  :شاه ولى، ولى ترانه ساز 
داراى طبع رسـا و قريحـه سرشـار    يكى از استادان بزرگ موسيقى افغانستان است و در شعر 

) م1997(استاد شاه ولى، ولى  ترانه  ساز از  طرف  موسسـة  افغـان  اكـادمى  در  سـال      . ميباشد

بحي استاد موسيقى لقب يافت و سه سال بعد از آن از جانب رياست عمومى اتحادية سراسـرى  

  .هنرمندان افغانستان لقب استادى را استاد ترانه ساز كمايى كرد

استاد ترانه ساز كه استاد برحق آواز خوانى مى باشـد در يـك گفتگـوى مطبوعـاتى طـرف      

واقع شده ادعا نمودند كه بايد افغانستان در موسيقى اصالت خود را حف نمايد، و نبايـد تحـت   

خره نگارنده اين سطور مقالـة بسـيار مطـولى را    . تاثير ممالك همسايه و يا غرب قرار گيرد با

يقى افغانستان و قضاوت جانبين نوشته و در جريدة كاروان تحت نظـر شـكر   در خصوص موس

  .اهللا كهگداى بچاپ رسانيدم و موضوع گفتگو مطبوعاتى خاموش گرديد 

استاد ترانه ساز از تبار شاهان درواز بدخشان اسـت،   و كتـاب حاضـر  هـم  دربـاره  پـدر       

گر  گذشته  را  در  نظر  نگيـريم و او  جاويدان ياد  شان  شاه محمد وليخان نوشته شده  است ا

وهنر ويرا در نظر بگيريم، ايشان را در يك نگاه در شمار هنرمندان اول افغانستان مى يابيم و 

  .كار كردهاى عاليش ورد زبان هنرمندان موسيقى ميباشد 

استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز به سبك و روش خود ميخواند و بسيار عالقمند اسـت و مـى   

استاد ترانه سـاز غـزل هـاى    . د كه از سبك كالسيك موسيقى هندى خود را دور نگهداردكوش

بسيار نغز و دلكش را ميخواند و آواز و الحان خدادادى را دارا اسـت، شـنوندگان را كـامالً بـه     

دنياى ديگر مى برد و لحظاتى كه صداى دلكش او را سامعين مى شنوند از آن لذت مى برند و 

  .اى شان دست ميدهد احساس خوشى بر

استاد ترانه ساز از فرزندان بلند آوازه محمد وليخان است و او بـه دنيـاى سياسـت بعـد از     

دخول كمونستها رجوع مى كند و از طريق سرودن ترانه، اشعار و دوبيتها در جهـاد افغانسـتان   

جـان  سهم ارزنده ميگيرد او هم شعر مى سرايد و هم سـروده هـايش را بـا صـداى خـداداد و      

بخشش ميخواند و مجاهدين صداى او را در نوار ها با خود به رزمگاه ها مى بردند و از شنيدن 

  .آن بوجد مى آمدند و احساسات وطندوستى شان دو چندان ميگرديد 

سخنى را كه بايد ناگفته نگذارم اينست كه استاد شاه ولى، ولى ترانـه سـاز و ديگـر بـرادرانش از     

شنا بودند مگـر همـه اعضـاى خـانواده گراميشـان تحـت تعقيـب بودنـد و         آوان كودكى با سياست آ

حكومت آل يحي جزيى ترين حركت آنها را مورد باز خواسـت قـرار ميـداد و در صـورت تخلـف و      

تخطى از پاليسى حكومت پوشالى و فاسد آنان به بالى بزرگ و تعذيب و مشكالت فراوان روبرو مى 

  .شدند

ى، ولى ترانه ساز چقدر صاحب ابتكار فراوان و فكر نو آورى در قسمت اينكه استاد شاه ول
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ١

است سخن زياد است و در اين كتاب مقاله يى را در بارة گوشه يى از حيات پرخم و پيچ ايـن  

هنرمند بلند آوازه، و دانشى مرد عاليقدر اسـتاد عبدالرشـيد بيـنش در هفتـه نامـة اميـد بطبـع        

  .ت رسانيده اند كه درج اين اثر گرديده اس

نگارنده اين سطور بياد دارد زمانيكه در بارة شخصيت واالى شـهيد محمـد وليخـان مقالـه يـى      

دنباله دار را در جريدة اميد به نشر رسانيدم، از اينكه بعد از هفتاد سال نام نـامى آن بـزرگ مـرد    

هـاى   در مطبوعات آزاد بچاپ رسيده بود با من لطفها و شفقتهاى زيـادى را كردنـد و از همكـارى   

وقتيكه مقالـة اسـتاد عبدالرشـيد بيـنش را     . مادى و معنوى در نوشتن اين مجموعه دريغ نفرمودند

در بارة استاد ترانه ساز ميخوانيم افكار عمرانى استاد ترانه ساز را به كارهاى عمرانى مير يار بيـگ  

ر افغانسـتان در  خان و مير زمان الدين خان پسران عمة اش مشابه مى يابيم، زيرا در كتاب هنـر د 

بارة فعاليت هاى آن دو مير آزاده مرد بدخشانى در قسمت تـزئين قصـرهاى كابـل حكايـه شـده      

هم چنان از زبان استاد عبدالغفور برشنا اين نگارنده بار، بار شنيده اسـت كـه آن دو بـرادر    . است

ميكردنـد و نيـز    فرهيخته و گرامى تقريباً همه تعمير هاى سلطنتى و باغهاى آنرا ديـزاين و نقشـه  

و استاد شـاه ولـى ، ولـى ترانـه سـاز در سـاختن و ديـزاين رسـتورانتها         . هنر مندان با ابتكار بودند

وهوتلها نيز ابتكارات خاص را بانجام ميرسانند و دراين بخش دست رسـا وآگـاهى كـافى و وافـى     

  .داشتند 

  
 هنرمند بى نظير افغانستان استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز
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 استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز

www.enayatshahrani.com



 
 

٤   شاه محمد وليخان دروازى ٣

  

  

  ولى، ولى استاد ترانه ساز، شاه

  مهمان خطة بى ايريا بود
  عبدالرشيد بينش

  

استاد ترانه ساز كه از ده دوازده سال پيش در شهر فلشنگ نيويارك با خـانواده خـود، در   

هجرت نشسته، اخيراً بنا به دعوت دوسـت صـاحبدلى بـه بـى ايريـا آمـد، و در منـزل يكـى از         

  .عزيزانش ده روز اقامت گزيد 

و اين آهنگ ساز ارجمنـد كشـورها كـه آواز پرشـور و دلنشـينش      ورود اين مرد هنرمند، 

آرامش دهنده د لها، و نغمه هاى فلكلوريك وطنييش نشاط بخش روانهاست، بـراى مشـتاقان   

صدايش مژده يى بود خـوش آينـد، خاصـتاً بـراى دوسـتانى كـه سـا لهاسـت او را نديـده و از          

  .مصاحبتش دورمانده اند 

، يعنى ازآوانى كه او تازه جوان خوش الحـانى بـود، بـا ارتبـاط     نگارنده كه بيش از نيم قرن

نزديك دوستى و همجوارى چندين ساله در وطـن او را مـى شناسـم، مقـدم او را دريـن شـهر       

  .گرامى داشتم و در خانه دل جايش دادم 

از او خواستم تا كانسرتى را در اينجـا بـه كمـك يـارانش برگـزار سـازيم و عالقـه منـدان         

محظو گردانيم، اما بنا بر داليلى كه پيش خـودش بـود نپـذيرفت و بيمـارى دل را     آوازش را 

معهذا دوست ميزبان و خوشداران آوازش او را تنها نگذاشتند و در محـافلى چنـد   . بهانه آورد

از او به گرمى پذيرا شدند و از ترانه هاى زيبا و نغمه هاى دلپذيرش كه اغلبـاً از درد و شـكوه   

يهنى ما آوارگان به غربت نشسته مايه مى گرفت و مويـه سـرمى داد، آرامـش    هاى مردمى و م

يافتند و لـذت بردنـد، و پـه پـاس ايـن محبـت و قـدردانى در شـب وداع او مشـتاقان آوازش          

احساس شانرا روى يك قطعه كارت مقبولى نوشـته و در پـاى محفـل بـا تحفـه نـاچيزى بـه او        

د، كه بنده كاپى آنرا با اين نوشته به نشر مـى سـپارم، و   سپردند، تا ازين سفر او به يادگار بمان

  .از خداوند بزرگ طول عمرش را ميخواهم 
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استاد شاه ولى ولى ترانه ساز را از سه نگاه بايد تعريف كرد، كه البته قلم ناتوان من قـوت  

اشـت  افاده و تحليل آنرا چنانچه شايد، ندارد، اما ناگزيرم تا آنجا كه فهمـم يـارى ميدهـد برد   

  :خود را از شناخت اين فرزانه هنرمند كشور به صورت اجمال به نگارش برسانم 

نگاه اول من معطوف به حسن روش و سلوك معاشرتى و حسن خلق نيكوى اوست كـه از  

وقتى او را مى شناسم در حلقه هاى خانوادگى خويش و نيز در محيط زيست خود در وطن، بـا  

و حضر، از محبوبيت خاصى برخوردار بـوده و بـا شـيوه پـر از     مردم و دوستان و رفقا، در سفر 

لطف و قلب پر از محبتى كه با همگان و هم طرازان خود دارد، در جمعيت ياران او را پيوسـته  

چون نگينى در حلقه خود مى گيرند و از صحبت هاى شيرين و مطائبات بكرو نمكين او لـذت  

مى شمرند، و به يادم هست كه در كابل، بعضاً از  مى برند، و آواز خوشش را مايه تسكين د لها

مشورتها و معاونتهاى مادى و معنوى او نيز مستفيد مى شدند و او با جوانمردى لطـف خـود را   

  .از دوستان صديق خود مضايقه نمى كرد 

نگاه دوم من، متوجه پشتكار و سخت جانى اين مرد اسـت كـه در طـول سـا لهـا بـا چشـم        

محروميتها پنجه نرم كرد و در قبـال مشـكالت حيـاتى محكـم و اسـتوار       سرديدم كه چگونه با

  .ايستادگى نمود، درورشكستها از پانه نشست و نا اميديها را به دل راه نداد 

او و برادران و خواهران محبوبش در مراحل كودكى و صغارت بودند كـه پـدر بزرگـوار و    

مان اهللا شاه در مدت نه مـاه سـفرش بـه    نامدار شان، محمد ولى خان، كه زمانى وكيل سلطنت ا

اروپا بود، محكوم به زندان شد، و سپس به شهادت رسيد، و ايـن خـانواده سـا لهـاى درازى از     

فيض تحصيل محروم ماندند، اما شاه ولى و برادرانش در سايه همـت و توجـه مـا در دانشـمند     

  .ويان شدند شان، تحصيالت خصوصى يافتند و در طريق كسب هنر و كار با جديت پ

بعد از آنكـه سـاحه كـارو تجربـه ام در زنـدگانى فراختـر شـد، اولـين         : ترانه ساز ميگويد 

محصول كار و زحمت چند ساله ام را روى اعمار و ساختمان رستوران شهر غلغلـه كـه يكـى از    

و تزئينات داخلـى ايـن   . رستورانهاى بى همتا در نفس شهر نو كابل بود، سرمايه گذارى كردم

ران را به ذوق و سليقه خود، يكه و تنها با عرق ريزيهاى شـبا روزى، بـه سـبك معمـارى     رستو

وطنى براى مردم وطن خود، بالخاصه براى جلب سياحينى كه از كابـل ديـدن ميكردنـد آمـاده     

وقتى به درون اين جاى پا ميگذاشـتيد، همـه مـواد تعميراتـى آن، بـه اسـتثناى شيشـه        . ساختم
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از پيداوار وطن بود، و از پرده هـاى مهـره دوزى تـا چراغهـاى سـقفى و      پنجره ها، همه و همه 

ديوارى از پوست گوسفند و شتر، ديزاين شـده واليـت هـاى خوشـنماى ديگـرى از كـدوهاى       

ميانخالى ساخته، و سرميزى و تزئينات ديوارها نيز با صندليها از چوبهاى جنگلـى و بـا اشـكال    

يمهاى هزاره جات و تركمنها تهيه شـده بـود، كـه زيبـايى     طبيعى بنا يافته، و فرشهاى آن از گل

چشمگيرى را در انظار سياحين جلوه مى داد، و در كوتاه مدتى شهرت رستوران شـهر غلغلـه   

  .در سازمانهاى توريستى دنيا ثبت گرديد 

اما يكى از رقبال حسود كه او نيز مهمانخانه يى در فاصله نزديـك شـهر غلغلـه داشـت، بـا      

شخصى كه با مقامات عالى داشت، از خوف اينكه مشتريان خود را آهسته آهسته از ارتباطهاى 

دست ميداد، يكنوع تبليغات سوئى را بر ضد شهر غلغله بـراه انداختـه و بـا القـاآت نادرسـتى      

را بر اين تصميم واداشتند تا به فحواى اينكـه رسـتوران   ) ولسى جرگه(چند تن از وكالى شورا 

مسجد جامع شهر نو بنا يافته است، از لحا حرمت مسجد بايـد هـر چـه    شهر غلغله در حريم 

زودتر مسدود گردد، كه متأسفانه اين كار شد و رسـتوران شـهر غلغلـه از پـاى بسـت ويـران       

  .خسارت مالى عظيمى قدرت اقتصادى مرا ضعيف ساخت و عرضم بجايى نرسيد . گرديد

سـتگى را از چهـره ام زدودم و نقشـه    با قبول اين خسارت فاحش مالى، باز هم غبارور شك

يك ساختمان تيپيك و وطنى ديگرى را بنام خم زرگر بروى كاغذ سكيچ كردم، و بـا سـرعت   

هر چه تمامتر در طول چند ماه آنرا باز هم در نفس شهر نو استوار ساختم، و در ديـزاين ايـن   

ران كـه بـا رنـگ آبـى     محل نيز از پيداوار وطن استفاده نمودم، در سقف گنبد نماى اين رسـتو 

روشن روغن خورده بود، به صدها قطـى نسـوار آئينـه دار را نصـب كـردم كـه وقتـى روشـنى         

چراغها در آئينه هاى قطى نسوار انعكاس ميكرد، آسمان اين سقف را ستاره بـاران جلـوه مـى    

  .داد 

 سومين ابتكار ساختمانى شاه ولى ترانه ساز، تـا آنجـا كـه خـودم بخـاطر دارم، يـك هوتـل       

كوچكى بود بنام درواز هوتل كه اتاقهاى اين مهمانخانـه بـه سـبك معمـارى شـهرهاى مـزار و       

بدخشان، هر يك گنبدى داشت  و نام درواز  را  به  اين منظور انتخاب كرده  بود كـه  زادگـاه    

يعنى مغـاره طاليـى،    Golden Caveدر اين هوتل سالونى  بود  به نام . پدر  و  نياكان او  بود

روازه ها و پنجره هاى آن زر اندود و تزئينات آن نيز اشكال مرغوبى داشـت و بيننـده را   كه د
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  .مسحور مى ساخت 

اما پس از يكى دو سال، متأسفانه تغييرات و تشنج  هاى دولتى و كودتـا وضـع زنـدگانى را    

ى تا اينكه با اسـتيال . در كشور نارام ساخت، و پيمانه هاى عيش و شادمانى شكست و خرد شد

دولت كمونستى، ساحه زندگانى براى شاه ولى جان ترانـه سـاز نيـز تنـگ گرديـد، و چنانچـه       

خودش ميگويد، سيطره و حكومت اين حرامزاده هاى نمك به حـرام را تحمـل نتوانسـته و بـا     

عيسوى راهى ديار غرب شـدم و از   1978يك پاسپورت تجارتى در زمان تره كى، يعنى سال 

  .، در نيويارك رحل اقامت افگندم آنجا به سرزمين امريكا

نگاه سوم من، در مورد كارهاى هنرى اين مبتكر برازنده و آهنگسـاز نـامور مـيهن    

ترانه ساز خوش آواز كشور ما، چنانچه خودش در مصاحبه كه اخيراً با . محبوب ماست 

او در تلويزيون صدا و سـيماى افغانسـتان در شـهر فريمونـت صـورت گرفتـه، و شـما        

آنرا خواهيد ديد، در طول نيم قرن بيش از يكهزار كامپوز را در قالب آهنگهاى بزودى 

مختلف ريخته و به عالقمندان موسيقى افغانى اهدا نمـوده اسـت، كـه هـر يـك از آنهـا       

طنين خاصى در گوشها دارد، اما قسمت بيشتر اين آهنگها از ترنمها و اشعار و سـروده  

اشنى گرفته و د لها را نوازش ميدهـد، و حتـى   هاى كوهساران و دهكده هاى وطن ما چ

در همين چند سال غربـت و آوارگـى علـى الـرغم نـاراحتى قلبـى و دردهـاى سـوزنده         

هجرت از وطن به دهها كامپوز تـازه ايـرا تنظـيم نمـوده و بـه مشـتاقان هنـر موسـيقى         

هـره  سپرده است كه از آنجمله نوازندگان و سرايندگان جوانى را ميتوان نام برد كـه چ 

هاى هنرى و شناخته شده و پر شهرتى در اينجا و آنجا دارند، مانند وحيد خيـر، احمـد   

، ذبيح حبيـب در  )كه ستديوى موزيك نيز دارد(طاهر، وحيد وفا، گروه شفق، نادر اندر 

جرمنى، و همچنان از هنرمندان سابقه دار و پر آوازه كشور، احمد ولـى، حيـدر سـليم،    

  .ده ديگر نام برد كه بخاطرم نمانده است سلما و نعيم پوپل و يكع

از صفات ممتاز ترانـه سـاز، يكـى هـم عشـق او بـه احيـا و بقـاى آهنگهـاى وطـن و           

كوهساران وطن است، كه درين راه تالشهاى بيشمارى نموده و طرز هايى را بـه شـكل   

محلى از باشندگان سرزمين ما به نوت آورده و شكل داده اسـت، كـه تـرويج و پخـش     
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حنجره خوانندگان ميهن دوست ما بالخاصه در اين ديار غربـت، مايـه خوشـى و     آن از

افتخار است، كه اين آهنگها عموماً عنقريب تك تك از گلوى هنرمنـدان افغـان مـا در    

  .محافل شادى و عروسى و كنسرتها به گوش ما خواهد رسيد 

ى همه از يـك ريشـه   ترانه ساز به اين نظر است كه هر چند موسيقى افغانى و هندى و غرب

آب ميخورند و آهنگها بالعموم از همان هفت سر كه در كتاب سنگيت آمده، مجزا بـوده نمـى   

تواند، اما معهذا تقليد و كاپى كردن از نغمه هاى خوانندگان و هنرمندان هندى و پاكسـتانى را  

اشت آهنگهـاى  جداً نمى پسندد، و اين كار را در كيش فرهنگى افغانهايى كه به اصالت و نگهد

  . ملى و افغانى عقيده و باور دارند، يك تقليد مكروه مى شمارد

او به اين اعتقاد است كه آهنگهاى وطنى ما چه شهرى و چـه دهـاتى، چـه از گلـوى نـازك      

زنها و يا چه از حنجره ماليم و يا خشن مردهـا، هـر چنـد در قالـب و ريـتم و ضـرب مـوزونى        

ذبات روح بخشى دارد، و اين آهنگها از عواطف ملـى گرايـى و   استوار و عيار نباشد، با لذات ج

حماسى و عشقى مردمان اين مرز وبوم، به زبان حال شان حكايات و افسانه هايى را بما و شـما  

لـذا بـا   . ميرساند كه بى اختيار در د لهاى مى نشيند، و جانها را تازگى و درخشندگى مى بخشد

ى طبيعى كه از صدها سال در دامان خاك وطـن مـا و در   داشتن اينهمه غناى فرهنگى و ترنمها

زير آسمان نيلگون ميهن عزيز ما طنين انداخته و با كلتـور مردمـان مـا آميختـه اسـت، بـراى       

جوانان وطندوست، آهنگهاى بيگانه را از گلوى ديگران قابيدن و آنچـه خـود دارنـد از بيگانـه     

السـيك از ايـن مبحـ جداسـت، منظـور      البته آموزش مقامهاى ك. تمنى كردن شرم آور است

شان از تقليد پارچه هاى فلمى و كاپى كردن آهنگهاى غربى در محافـل و كانسـرتهاى افغـانى    

  .است كه متأسفانه در اين اواخر رواج يافته و آماتورهاى ما را به گمراهى كشانيده است 

تلـف از شـب حنـا    ترانه ساز از ده ها كامپوز وطنى و ابتكـارى خـود، كـه بـراى محافـل مخ     

گرفته تا سالگره و غيره، با اشعار و آهنگهاى دلچسپى ساخته كه در آينـده نـه چنـدان دور از    

موزيك و حنجره يكعده هنرمندان در مجلسـهاى شـادى خواهيـد شـنيد، يكـى هـم از همـان        

كامپوز مشهور خود نام ميبرد كه با مهارت در قالب يك آهنگ رقص ريخته شده و شعر آنـرا  

او بچه او بچه بيا كه نرقصيم چچه چـه، بيـا كـه    : ودش سروده است كه مطلع آن اينست نيز خ

و بهمين منوال يك يك پارچـه از آهنگهـا و    .... به ساز لوگرى رقص كنيم، همه را مست كنيم 
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لهجه هاى مختلف چندين قوم را از سراسر افغانستان در پرده هاى سـاز جـا داده و بـا اشـعار     

  .ن تمثيل مى دارد كه واقعاً پر از شورو هيجان است مربوط و موزون آ

ترانه ساز بر عالوه استعداد بينظير و چشمگيرى كه در فن ساز و آوازو تهيه كـامپوز دارد،  

اول از همـه ايـن هنرمنـد    . تعريفهاى ديگرى هم دارد كه اختصاراً بايستى در اينجا گفتـه آيـد  

ساعت ها پاى صـحبتش بنشـينيد و بـه     مردمى، مرد خوش صحبت و مجلس آرائيست كه شما

. قصه و شوخى ها و لطـايف خـوش مـزه اش گـوش فـرا دهيـد، احسـاس دلتنگـى نمـى كنيـد          

خاطرات او بعضاً انتباهى و آموزنده است، و فكاهيات او بى اختيار شما را به خنده مـى انـدازد،   

اين جا مـى آورم، و  كه اينك دو سه تا از خاطرات و شوخيهاى او را براى تفريح خاطر شما در 

  .اميدوارم دوست ما ازين خودسرى ارادتمند شان متأثر نشوند 

ترانه ساز از قول يكى از دوستانش كه تا اواخر دولت داكتر نجيب در كابل بود، قصه كـرد  

شـنيده شـود، فـوراً    )) گـاو ((كه داكتر نجيب به جاسوسان خود سپرده بود تا از زبـان هـر كـه    

مـردم بيچـاره كابـل از خـوف جـان و تـرس زنـدان نهايـت احتيـاط          . دستگير و زندانى گـردد 

روى ايـن احتيـاط وقتـى بـه دكـان قصـاب       . خود دارى نماينـد )) گاو((ميكردند تا از گفتن نام 

ميرفتند تا گوشت بخرند، جرئت گفـتن نـام ايـن حيـوان را نداشـتند، و در عـوض بـه قصـاب         

  !مى خواهم )) وسالهپدر گ((ميگفتند كه خليفه جان، يك پاو از گوشت 

يكى از خاطرات شيرين ديگرش اينست كه ترانـه سـاز آنـرا بـا مهـارت و ژسـت خاصـى        

  :حكايت كرد، و من سعى ميكنم عيناً نقل كنم 

چندين سال پيش در كابـل چنـد تـا دزد خانـه ام را بـه غـارت بردنـد، و        : ترانه ساز گفت 

خانه، غير از چند تـا زيـر فرشـى كهنـه،      مادامى كه از سفر كوتاهى برگشتم، از سامان و لوازم

خره يكـى از متهمـين را بدسـت     . چيزى نيافتم پوليس منطقه پس از جستجوو تالش زياد، بـا

پس از مدتى محكمه مرا خواست تا دعواى خـود را بـر عليـه او اقامـه     . آورد و به زندان سپرد

ندامت از چشـمانش جـارى    وقتى به محكمه رفتم مرد ژوليده حالى را در حاليكه اشك. نمايم 

قاضى گفت اين شخص متهم به سرقت امـوال خانـه شماسـت، امـا از     . بود، در برابر خود يافتم

اگر با اين شـخص دعـوا   . مال هاى خانه اثرى بدست نيامده و رفقايش نيز بدست نيامده است

  .داريد، فورمه را امضا كنيد تا مراحل دعوا آغاز يابد 
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يار تبسمى بر لبهايم نقش بست و به قاضى محكمه گفتم كـه مـن   از اين حكم قاضى بى اخت

اگر ما لها پيدا شـد  . با اين شخص هيچگونه دعوا ندارم، از جانب من از همين لحظه آزاد است

قاضـى ازيـن عفـو و اغمـاض مـن اظهـار       . خوب، و اگر نشد باز هم خدا عوضش را خواهـد داد 

فى المجلـس آزاد سـاخت و دوره زنـدانش را     خوشوقتى كرد و رحمدلى مرا ستود و زندانى را

لحظه اى بعد وقتى از دهليز محكمه مى گذشتم، آن دزد ژوليـده را  . براى جرمش كافى شمرد

مـدير صـاحب، قربانـت    : وقتى نزديك شد با تضرع گفـت كـه   . ديدم كه بسويم پيش مى آيد

ايـن بـار از   ! ه هسـتم شوم، اگر يك نوت پنجاه يى به جيبت باشد مهربانى كنين كه بسيار گشن

  .شنيدن اين تقاضا ديگر به قهقهه به خنده افتادم 

از اين قصه ها و سرگذشت هاى تلخ و شيرين، استاد ترانه ساز ما بسيار دارد، امـا در ايـن   

  .مختصر نمى گنجد و محتاج يك رساله يى جدا گانه است 

او . بـل تعريـف اسـت   مضاف بر اينهمه توصيف ها، قريحه شعرى اسـتاد ترانـه سـاز نيـز قا    

اغلب اشعار آهنگهايش را خودش سروده و مى سرايد، اما خودش ميگويد كه چون اشـعارش  

. به مقايسه ديگر شعراى وطن پخته و پر استعاره نيست، از نشر آنهـا در جرايـد ابـا مـى ورزد    

يـن  راست بگـويم ا . معهذا يكى از اشعارش را كه تازه سروده بود، از او خواسته و قلمى كردم

شعر صاف و بى پيرايـه و پـر احسـاس اسـتاد ترانـه سـازد بسـيار خوشـم آمـد، تـا نظـر شـما             

  خوانندگان عزيز چه باشد ؟

در موقع وداع از استاد ترانه ساز پرسيدم تا اگر پيام و يا سخنى براى هموطنان عزيز و يـا  

بعـد بـا    هنرمندان كشورش كه درين خطه زندگانى دارند داشته باشد، لحظه يـى مكـ كـرد،   

تأثر عميق اظهار داشت كه بيش از همه گفتنيها، آرزوى اين هموطن گنهكـار شـما اينسـت تـا     

خداوند بزرگ خاك محبوب و مقدس و مـردم مصـيبت ديـده و زجـر كشـيده مـا را ديگـر از        

  .تباهى و كشتار نجات بخشد 
  

  :سرودة استاد ترانه ساز 
  

  داغ عشق
ــود  ــدانم كــه كــى ب  دوســتان هــيچ ن

ــق  ــيل عشـ ــة دلسـ ــده در خانـ  آمـ

ــو مراســت   ــه وصــل ت ــد ب ــتم امي  گف

 آنكـــه دل را بـــه نگـــاهى بـــر بـــود 

ــود    ــوج كبـ ــه مـ ــرق نگـ ــرة بـ  همـ

ــود    ــب نكش ــود ل ــده نم ــه خن ــا نگ  ب
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 آتــــش افتــــاد بجــــانم يــــاران   

 گفــتمش وعــدة يــك بوســه بــده    

ــرده  ــى پـ ــم بـ ــده ام راز دلگـ  خوانـ

ــيد    ــن بنويسـ ــت مـ ــر تربـ ــر سـ   بـ
 

ــده بســود   ــه نگــاهم چــو نهــان دي  ب

 زود اسـت زود گفت آهسـته كنـون   

 همچــو تــانپوره و ســارنگ و ســرود

ــود     ــود نب ــرى ب ــى هن ــان ب ــه جه   ب
 

  

 ديــدى كــه در ايــن آخــر عمــر ))ولــى((

ــزود  ــوى در دل بفـــ ــق نـــ  داغ عشـــ
 

  

  )95جمعه سيزدهم ماه جنورى (

  !                                            استاد ترانه ساز عزيز 

و خواندنهاى وطنى و فولكلوريـك شـما كـه از     امشب آهنگهاى دلنشين، نغمه هاى پرشور

سينة كوه ها و دل صحراهاى كشور محبوب ما افغانستان برخاسته بود در اعماق د لهـاى ايـن   

شيفتگان آواز شما نشست و به شكوه و رونق اين گردهمĤيى فرهنگى ما غربت نشـينان خطـة   

  .بى ايريا افزود جهانى از شادى و نشاط را بما بخشود 

وى اين سرودهاى دلنواز، صحبت هاى شيرين، طنزهاى منظوم و لطايف بكـر و پـر   در پهل

  .مفهوم شما باين شب نشينى، حالوت خاصى ارزانى داشت 

بدون محابله بايستى اذعان داشت كه شما يكى از آن هنرمندان بى بديلى ميباشـيد كـه بـا    

و فرهنگى تـانرا بـا ايجـاد    استعداد شكرف و بى همتاى تان از نيم قرن باين سو رسالت هنرى 

صدها آهنگ در كامپوز هاى دلكش با موفقيت انجام داده و با عشق داغى كـه بـوطن و مـردم    

وطن تان داريد اصالت موسيقى افغانى را در پرده هاى ساز به اعجاز آورده ايد كه خداوند بـه  

  .شما پاداش نيكى دهد 

همه مان جاودانه طنين خود را بجا آواز مقبول و صحبتهاى مطبوع شما در احساس و خاطر 

خواهشمنديم با پذيرفتن اين هدية ناچيز كه باصطالح برگ سبزيسـت تحفـه   . خواهد گذاشت

  .درويش به دوستداران آواز تان منت گذاريد 

    )، صفحه پنجم144اميد، شماره (

  با احترام                                                                                                                 
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  احمد ولى سروش ولى
  

احمد ولى سروش ولى يكى از شخصيت هـاى بلنـد آوازه در ميـان اعضـاى وزارت عدليـه      

بوده دوستان و ياران زياد دارد، بعد از اينكه قهر و غضب پادشاه وقت اندك پـائين آمـد او را   

مولوى حنيف در كتاب پر طـاووس  . لته حقوق را بپايان رسانيداجازه تحصيل دادند و وى فاكو

سروش شاعر پر جوش و مبتكر، نويسـندة توانـا و   : ((در بارة شعر سروش ولى چنين ميگويد 

در ادبيات معلومات عميق دارد، بويژه از انديشه هاى حضرت ابو المعانى بيـدل  . پر مايه است

صحبت شيرين و دلكش او گيراست حـين مصـاحبة   معلومات كافى اندوخته دارد و در حاليكه 

مطالب خويش را با آوردن ابيات جذاب ابو المعانى آب و رنـگ ديگـرى مـى بخشـد، او مـرد      

  )436  - 435ص، ( .))صافدل، با وفا، درويش مشرب و مستغنى است طبع و اال و قريحة توانا دارد

ن نگارنـده ديـد واديـدها    احمد ولى سروش ولى به پشاور هجرت اختيار كـرده بـود بـا ايـ    

داشت و بسيارى عكسها و اسناد را از روى داشته هـاى او بدسـت آورده ام، و متأسـفم كـه در     

  .آستراليا هنوز از صحت كامل برخوردار نمى باشد و خداوند صحتش را بهتر بسازد

يكى از خاطره هاى بسيار درد انگيزيكه در پشاور دارم اينست كـه وقتـى از سـروش ولـى     

اوى كرده خواستم كه در باره پدر گرامى شان صـحبت كننـد در همـان لحظـه چنـان از      كنجك

من محبت پـدر را  ((چشمانش اشك جارى شد كه گويى باران مى بارد، در جواب فرمودند كه 

  .))از دست غداران نديده ام فقط هفت سال داشتم كه پدرم را اعدام و به شهادت رسانيدند

اتى كه از زبان بزرگان خانواده اش داشت بمن چنين اظهار احمد ولى سروش ولى از خاطر

پدرم سفير سـيار بـود و اسـتقالل افغانسـتان را بـه      ) ش 1305سال (داشت كه در وقت تولدم 

جهان معرفى ميكرد و در كابل تشريف نداشت، بناء اعليحضرت امير امان اهللا خان بـا اعضـاى   

د و نـامم را احمـد ولـى بـه سـياق نـام پـدرم        معيتييش بخاطر تبريكى بخانه ما تشريف آوردنـ 

گذاشته اند، قبالً ياد آور شديم امير امان اهللا خـان عـالوه ازينكـه دوسـت نزديـك شـة محمـد        

وليخان بود يكى از اقارب خود را در حباله شاه صاحب نيز در آورده بـود بـا همـديگر ارتبـاط     

ى سروش ولى به عـوض شـاه صـاحب    امير امان اهللا در وقت تولد احمد ول. خانواده گى داشتند

  .خدمات زيادى را به خانوادة شان نموده و اشخاص خاصى را در خدمت شان گماشته بود 
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  :نمونه كالم احمد ولى سروش ولى 
  

ــود                                                        ــواهم نمـ ــر خـ ــداد گـ ــو اى بيـ ــرك تـ ــن تـ ــد ازيـ  بعـ

ــود                                                        ــواهم نمـــ ــر خـــ ــول مختصـــ ــف مطـــ ــة زلـــ قصـــ  

ــن                                                        ــد ازيــ ــاطر بعــ ــا بخــ ــد تــ ــت نيايــ ــارض و زلفــ  عــ

از تماشـــــاى گـــــل و ســـــنبل حـــــذر خـــــواهم نمـــــود                                                     

ــا        ــى وفـــــ ــان بـــــ ــل نامهربـــــ ــت اى گـــــ                                                از جفايـــــ

همـــرة بلبــــل بــــه گلشـــن شــــكوه ســــرخواهم نمــــود                                                       

 زنــــدگى را تنــــدى خــــويى تــــو بــــر مــــن تلــــخ كــــرد                                                  

بعــد ازيـــن شــيرين لـــب از عشــق دگـــر خــواهم نمـــود                                                         

 نيســــتم پروانــــه كــــى جــــان ميــــدهم در پــــاى شــــمع                                                   

ــود                                                       ــرخواهم نمـــ ــر ســـ ــانرا زيـــ ــق بتـــ ــش عشـــ آتـــ  

ــم رقيـــــب   ــرمة چشـــ ــرا ســـ ــاد آنـــ ــازد بـــ ــا نســـ                                                    تـــ

ــود                                                        ــواهم نمــ ــر خــ ــده تــ ــت را زآب ديــ ــاك كويــ خــ  

چـــون بـــود قـــوت محبـــت خـــون دل خـــوردن ســـروش                                                       

ق و عاشـــقى از ســـر بـــدر خـــواهم نمـــود                              فكـــر عشـــ                             

 
  

 مـــرا آنـــروز مجنـــون آفريدنـــد   

ــرد   ــل ك ــيد گ ــينه ام خورش  زداغ س

 چو قمـرى جامـه ام خاكسـترى شـد    

ــد   ــف چشــم مســتش وام كردن  زكي

 زگلهــــاى دل كــــم حاصــــل مــــن
 

 كه كوه و دشـت و هـامون آفريدنـد    

ــد  ــون آفريدنـ ــمم رود جيحـ  زچشـ

 ريدنـــدتـــرا تـــا ســـرو مـــوزون آف

ــد   ــون آفريدنـ ــاب وافيـ ــراب نـ  شـ

 لبــــاس يــــار گلگــــون آفريدنــــد
 

  

ــد    ــا شــ ــاتوان را عمرهــ ــروش نــ  ســ

ــد   ــرون آفريدنـــ ــار بيـــ ــزم يـــ  ز بـــ
 

  

  :رباعى 
  

 گــر جســم شــوم تــو روح و جــانش باشــى

ــتم      ــو ف ــاى ت ــاك پ ــوم بخ ــك ش ــر اش  گ

ــى    ــانش باشـ ــو در ميـ ــوم تـ ــر دل بشـ  گـ

ــى  ــانش باشـ ــو مردمـ ــوم تـ ــده شـ  ور ديـ
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨٣

  

  

ات و اسناد مربوط به شة محمد وليخان در دسـترس احمـد ولـى    بايد گفت كه جمله مكتوب

سروش ولى مى باشد و او ميگويد كه والـدة مرحومـه اش صـندوق خاصـى را بصـورت مخفـى       

خره بدست او رسيده است و اكثراً اسناد اكنـون در صـندوقچة متـذكره كـه      نگهميداشت و با

  وسط وى نگهدارى مى شود و ت. اين نگارنده آنرا ديده است در آستراليا مى باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيان احمد ولى سروش ولى شاعر شيوا

  

 از گــردش آســمان زمــين گيــر شــدم

 از ليــل و نهــار مــن چــه پرســى ديگــر
 

ــدم     ــر شـ ــباب وا پيـ ــده رخ شـ  ناديـ

 محوم زغم آنچنان كـه تصـوير شـدم   
 

  ))سروش((

  :محبوب سلطانه ولى 

خـوش سـيرت و صـورت را نگارنـده در     اين دختـر  . دختر شاد روان امان اهللا ولى ميباشد 

ميالدى در فاكولته هنرهاى زيبا ديده و تقريباً دو سال بحي شاگرد نقاشيم بـود،   1980اخير 

محبوب جان ولى دوشيزه زحمت كش بوده، همة استادان از رفتـار نيكـو و خـوى شـاهد خـت      

ر اليـق و  منشى او اظهار خورسندى و رضـائيت ميكردنـد، از جانـب ديگـر محبـوب ولـى دختـ       

هنرمند خوب بود، از آنجائيكه شاگردان و محصالن زحمتكش بعد از اينكه فارغ التحصيل مى 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨٤

شدند، آنان را رياسـت فاكولتـه بحيـ اسيسـتانت مـى پـذيرفت بعـد از فراغـت در فاكولتـه          

هنرهاى زيبا براى چندين سال تدريس نمود، بعداً با پدرش به پشاور هجرت كرد و اينك در 

اين دختر با نزاكت و فرهنـگ در  . يفورنياى اياالت متحدة امريكا اقامت گزيده استايالت كال

  .بسا موارد هنرى با راقم اين سطور نيز تماس تيلفونى دارد 

  :عبدالولى ولى 

عبدالولى ولى فرزند امان اهللا ولـى اسـت ايشـان داراى معلومـات و اندوختـه هـاى فـراوان        

  .دوستى و نوعدوستى برخوردار ميباشند  تاريخى بوده و از احساسات پاك وطن

عبدالولى ولى با اين نگارنده معلومات زيادى در بارة چگونه گىخانوادة شان ارائـه داشـته   

جوان مهربان، با نزاكت و دانشمند ميباشند موفقيتهـاى  . و يك تعداد اسناد را نيز فرستاده اند

  .هر چه بيشتر شان از آرزوى منست 

  :فيروزه ولى 

استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز است، دوشيزه بشاش و بيـدار و پـر از محبـت بـوده و     دختر 

داراى اخالق حميده، خوش سيرت و صورت، صاحب احساسات پاك وطندوستى است، فيروزه 

بسى جهـات بـا مؤلـف يـارى داده در قسـمت شـجرة خـانواده شـان و شـرح عكسـها            جان در

ى زيـاد شـان را آرزو داريـم و از همكـارى هايشـان      همكاريهاى بيدريغ فرموده اند، پيروزيها

  .متشكريم 
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨٥

  
  

  

  

  احد احمد ولي فرزند كوچك محمد وليخان
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  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨٦

  

  

  

  

  

  

  كوكبه جان ولي                   

  

  

                                                                                              

  

  

  
  حوا جان ولي                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  فيروزه جان ولي                
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٤٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  شجرة شاهان درواز
  

قبل از شاهان متأخير درواز شاهان طائفه قلماقى حكومت داشتند كه در بـارة شـجرة آنهـا    

  .نياورده ايم معلومات بدست 

  درواز شاهان متأخير

  

  )پادشاه اول شاهان متأخير درواز(شهزاده اسكندر بيك يا شهزادة بلخى 

  

  )فرزند اسكندر بيك(درواز بيك 

  

  سلطان محمود

  

  )فرزند سلطان محمود(شة ترك خان 

  

  )برادر شة ترك خان(شة محمد اسمعيل خان 

  

  )محمد اسمعيل خان برادر شة ترك خان و شة(شة محمد ابراهيم خان 

  

  )برادرش شاه ابوالفيض خان پدر شاه محمد وليخان(شة محمد سراج خان 

  

  شاه ابوالفيض خان دروازى

  

  شاه محمد وليخان دروازى بدخشى  و  شه محمد عمر خان

  

  شاه محمد وليخان دروازى بدخشى

  

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٤٨٨

  از خانم اول همشيرة توكل خان و اكليل خان

  

  يك پسر بنام محمد  على

  

  حمد على و عابده دختر امير امان اهللا خاناز م

  

  اكليل خان

  

  )اكليل خان با دختر ايتالوى ازدواج نموده بود(

  

  از خانم دوم شاه محمد وليخان دروازى بدخشى عذرا بنت فقير محمد خان

  

  )ازدواج نكرده(حوا ولى 

  

  )ازدواج نكرده(حفيظه ولى 

  

  امان اهللا ولى

  

  كوكبه ولى

  

  ه سازشاه ولى، ولى تران

  

  احمد ولى سروش

  

  1972ولى احمد ولى اوالد نمانده وفات 

  

  سالگى وفات كرده، اوالد نمانده 22احد احمد ولى در امريكا در 
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٤٨   شاه محمد وليخان دروازى 

  شاه محمد ولى خان دروازى بدخشى

  

  حوا ولى) 1(

  

  )ازدواج نكرده اند(و حفيظه ولى ) 2(

  

ية امير امان اهللا خان ازدواج امان اهللا ولى با فاطمه صبيه محمد ابراهيم خان وزير عدل) 3(

) مهنا مدينه(ادريس ولى ) كه دو طفل فاطمه حنا ولى و عمران ولى(كرده، عبدالولى ولى 

  .محبوب جان ولى) كه دو طفل امان اهللا ولى و سمرا ايمان ولى(ابراهيم ولى 

كه دو (وجيهه ) كه دو طفل اكليل و آذيش(كوكبه ولى ازدواج با مير محمود، مير مسعود ) 4(

  كه دو (مير صالح الدين ) كه دو دختر مريم و نگين(رقيه ) دختر ترنم و مرواريد
  

  )طفل حرير و ؟ 

  شاه ولى، ولى) 5(

  احمد ولى سروش ولى) 6(

  ولى احمد ولى) 7(

  احد احمد ولى) 8(

  

  شة محمد ولى خان دروازى بدخشى

  

 - 6شاه ولى، ولى ترانه ساز  -5كوكبه ولى  -4امان اهللا ولى  -3حفيظه ولى  -2حوا ولى  - 1

  احد احمد ولى -8ولى احمد ولى  - 7احمد ولى سروش ولى 

  

) كه دو طفل بنام هاى محمد ثمر و حوا(محمد ولى ولى، عذرا ولى (از شاه ولى ولى ترانه ساز 

  ). كه دو  طفل  شبلى  و ساره(ادهم ولى ) كه يك پسر بنام كامبيز(فيروزه ولى 
  

  مسيح ولى 

  

كه سه طفل عبداهللا (حليمه ولى ) ....نسترن ولى كه دو طفل حرير و (ولى سروش ولى از احمد 

  .جنيد ولى و مرواريد ولى ) ....و عبداالله و 
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٤   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  فصل دهم
  وابسته گان شه محمد وليخان دروازى

  

  :محمد امين خان دروازى 
شخصيت وى . محمد امين خان فرزند محمود خان و خواهر زادة شة محمد وليخان ميباشد

در سفر اعليحضرت اميـر امـان   . هوشيار و دانا و به هفت زبان زنده و مشهور دنيا تكلم ميكرد

  .اهللا خان با وى همراه بود 

مدتى به سر محررى در وزارت خارجه كار ميكرد، بعـد از آن كفالـت ادارة اسـالمى را بـه     

اين دفتر مخصوص  پيش ميبرد و مدتى هم بحي رئيس ادارة قلم مخصوص معين شد و البته

  .كابينه بود كه بخاطر اهميتش اشخاص در نهايت با اعتماد را در رأس آن قرار ميدادند 

در كاردانى و هوشيارى و ذكاوت مى گويند كه بـه مامـاى خـود محمـد وليخـان مشـابهت       

داشت و قسميكه يادآور مى شوند جوان نهايت خوش وجاهـت، بـا وقـار و دانشـمند و مـؤدب      

  . بوده است

محمد امين خان به سمت نائب سفارت برلين در جرمنى نيـز كـار ميكـرد از اينكـه محمـد      

وليخان را نادر غدار به زندان انداخته بود او را نيز بجرم اينكه با او قرابـت داشـت در محـبس     

  .انداخته بودند 

 شاد روان سيد قاسم خان رشتيا كه بنابر عللى محبوس شده بود، در ياد داشـتهاى سياسـى  

شخص مؤظـف سـند تحـويلى مـرا     : ((.... خود خاطراتش را با محمد امين خان چنين مى آورد 

گرفته رفت و من در اتاق كوچكى كه دو در چهار متر وسعت داشت داخل شدم، شـخص هـم   

. مامور توقيف اسم مـرا بـرايش گفـت   . اتاقم از جا بلند شده با من سالم عليك و مصافحه كرد

فكـر  . نظر ورانداز كردم، شخص بلند باال، الغر و ريش تراشيده داشتهم اتاق خود را به يك 

همينكه تنهـا شـديم او خـود را معرفـى كـرده از اينكـه بـا هـم         . كردم كه او را قبالً ديده باشم

اين شخص محمد امين . معلوم شد او هم مرا شناخته بود. انديوال مى باشيم اظهار خوشى نمود
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٤   شاه محمد وليخان دروازى ١

ولى خان وكيل و خودش تا همين اواخـر سـفير افغانسـتان در     خان خواهر زاده و داماد محمد

برلين بود و پس از شنيدن خبر محاكمه ماما و خسر خود، با پسر خرد سالش به كابل آمـده و  

پسـر كـوچكش را نـزد    . به مجرد رسيدن به كابل سرراست به توقيف خانـه منتقـل شـده بـود    

د سعيد نام داشـت و همصـنفى و دوسـت    برادر محمد امين خان، محم. اقاربش فرستاده بودند

او از اول وهله . از اينرو هر دو از اين تصادف نيك احساس خوشنودى كرديم. نزديك من بود

كوشش ميكرد مرا تسلى بدهد و چنان وا نمود ميكرد كه دوره توقيف من كوتاه و درين مدت 

گفتار و مصـاحبت بـا ايـن    . به جز دورى از خانه و خانواده كدام تكليفى متوجه من نخواهد بود

شخصيت نيك فى المجمله انديشه هايى را كه از وقت شنيدن امر توقيف برايم پيدا شده بـود،  

به آرنده بستر گفتم كـه بـه مـادر و    . تخفيف بخشيد به وقت شام بستر هم از خانه برايم رسيد

. باشـد خانمم خاطر جمعى بدهد كه جاى من آرام و كدام تكليـف خـاص متوجـه حـالگم نمـى      

همچنان از پدرم خواهش كردم كـه از آمـدن بـه توقيـف خانـه كـه منـافى شـأن او مـى باشـد           

دو نفر كه خود را به حي پايواز من معرفى كردند مامـايم عبـدالودود خـان و    . صرفنظر نمايد

پسرش عبدالغفور عظيمى بود كه تقريباً همه روزه از من خبر گيـرى و ضـروريات مـرا بـرايم     

  .ميرساندند 

درين حال برايم معلوم نشد كه آيا مراعات خاص در حصه جادادن من در اتاق عليحده به 

امر مقامات باال بوده و يا خود طره باز خان اين رعايت را كرده بود، اغلباً اينكار از طرف طـره  

بهر حـال، بـه   . باز خان صورت گرفته خواهد بود كه با پدرم در واليت كابل همكار نزديك بود

ز فضاى نهايت سهمناك محبس و تراكم عده زياد محبوسين از هر قبيل كه منظـره تـاثر   غير ا

. آورى را تشكيل ميداد، چون اتاق ما در طبقه فوقانى بود و كلكين هـم بطـرف بيـرون داشـت    

بسيار احساس دلتنگى نمى كردم، و بالخاصه موجوديت شخص نجيب و مهربـانى مثـل محمـد    

  .رگى بود امين خان درين وقت غنيمت بز

. محمد امين خان دو سال پس از آنكه مامايش محمد ولى خان اعـدام گرديـد  : (يادداشت 

در همان محبس وفات نمود و در مراسم تشيع جنـازه او بـه جـز خـانواده اش و شـخص مـن،       

  .)ديگر كسى حضور نداشت

زديم و ما هر دو صبح و شام روى بام عريض و طويلى كه مقابل اتاق ماقرار داشت قدم مى 

او كه شخص با تجربه و جهان ديده و در عين زمان ذكى و خوش صـحبت  . صحبت مى كرديم

در اتـاق كتابهـاى زيـاد    . بود، گفتار هاى او براى من نهايت دلچسپ و جنبـه آموزشـى داشـت   

چون خوشبختانه براى خواندن و . داشت كه هميشه مورد مطالعه و مراجعه او قرار مى گرفت 
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جود نداشت، بزودى براى گذشتاندن وقت، تصميم گرفتم كتـابى را كـه تـازه    نوشتن موانعى و

در باره واقعات اغتشـاش افغانسـتان از طـرف يـك روزنامـه نـويس فرانسـوى بـه نـام مـادام           

  .نشر شده بود، ترجمه كنم ) VIOLYSويوليس (

د، امين جان كه به زبان فرانسوى آشنايى داشت درين كار مرا تشويق و مساعدت مى نمـو 

بطوريكه به كمك قاموس فارسى به فرانسوى سعيد نفيسى، اين كتاب دو صدو پنجـاه صـفحه   

يى را در ظرف پانزده روز ترجمه كردم كه همان ترجمـه بعـدها زمـانى كـه در انجمـن ادبـى       

شامل كار شدم، به حضور اعليحضرت محمد نادر شاه تقديم گرديده و شخصاً مالحظات خـود  

شت كرده بودند و روى جلد نوشته بودند كه بعد از خـتم كـار سـالنامه،    را در حاشيه آن ياددا

اين كتاب و اين يادداشت در كتابخانه شاهى تـا  . (درباره چاپ اين كتاب هدايت داده مى شود

  ) .زمان رويكار آمدن كمونستها موجود بود

طـول   مدت توقيف من، به طوريكه محمد امين خان پيشگويى كرده بود، از سه مـاه بيشـتر  

در خالل آن، بطوريكه بعدها شنيدم، هيئت تفتيش نظريه داده بودند كـه چـون تكتهـا    . نكشيد

قيد بوده، اتالف يك تعداد آن حكـم اخـتالس را نـدارد،    ) يعنى من(عموماً به جمع آن شخص 

از اينـرو  . بنابر آن از نامبرده سه چند اصل قيمت به قسم جريمه اخـذ و از كـار برطـرف شـود    

اى جريمه، چون دليلى براى توقيف من باقى نمانده بود، به ضمانت محمد موسى خان پس از اد

قندهارى شوهر خواهرم كه با سردار محمد هاشم خان روابط حسنه داشت، در ماه قوس سال 

اين پيش آمد ناگوار خالى از تاثيرات مثبت هم نبود، به عبارت . آزاد شدم) 1032  - 1311(

. رگى بود كه در تمام دوره حيات رهنماى اعمـال و حركـاتم گرديـد   ديگر براى من آزمون بز

  .....)خاطرات  18و  17ص (

قرار فرموده رشتيا همينكه محمد امين جان در جرمنـى آگـاه ميشـود كـه مامـايش طـرف       

محاكمه قرار گرفته گفته است كه مامايم با همه بزرگى محبوس است و من بنام او جـان خـود   

همينكـه  . به اين سفارت دوام نخواهم داد و هر چه بادا بـاد بكابـل ميـروم   را فدا خواهم كرد و 

  .وى بكابل تشريف مى آورد، او را راساً در محبس ميبرند 

سيد مهدى فرخ سفير وقت ايران در كابل در كتاب كرسى نشينان كابل محمد امـين خـان   

ه اسـت درپـاورقى   را به شناسايى گرفته و محمد آصف فكرت كه در آن تحشيه و تعليق بسـت 

در پـاريس در  ) 1933(وزير مختـار افغـانى در بـرلين بـود و درسـال       1928مى آورد كه در 

اما چون در همه اسناد او را آورده اند كه در كابل در محبس وفات يافتـه  ) . 216ص (گذشت 

درست مى باشد محمد امين خان روزى در محبس بـا شـكم دردى خطرنـاك مبـتال مـى      . است
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شدت زياد درد نا گزير به صـحن بـه حـويلى محـبس  مـى برآيـد و بدوسـتان هـم          گردد و از

زنجيرش ميگويد من جور و صحتمند بودم مرا در اتاقم پيچكارى نمودند و بعد از آن اين درد 

مهلك برايم پيش شد و همه گفتند كـه وى را زهـر پيچكـارى كردنـد و همانجـا بـه شـهادت        

  .ابل قرار داردرسيد، مرقدش در عاشقان و عارفان ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محمد امين خان وزير مختار افغانستان در برلين
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  محمد امين خان مدير قلم مخصوص و بعداً وزير مختار افغانستان در برلين
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  نامة اعليحضرت امير امان اهللا خان به محمد امين خان

30  /1  /3  

  روما   

  !عزيزم امين جان 

پا با خود ساخته اگـر پيـدا كـرده بتـوانى     از عكسهاى يا از البمهاى كه سال گذشته سفر ارو

  .بمن بفرست كه در كتاب تاريخ حيات خود بسيار ضرورت دارم 

  امضاى اعليحضرت امان اهللا خان

ميكرد دسـتياب  اگر در سفارت نباشد از يك جرمنى كه در كارخانة سمت سازى كابل كار 

  . كرده خواهى توانست
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  :مى محمد سعيد خان صمي

محمد سعيد خان برادر خورد محمد امين خان خواهر زادة شة محمد وليخان پسر محمـود  

  .خان است 

در بارة حيـات محمـد   . در آغاز تخلص خود را كوشانى گذاشته بود، بعداً صميمى گذاشت 

سعيد خان نوشته هاى درستى بدست نيامده و تنها در بعضى جايها نامش را ضم نام بـرادرش  

  .خان آورده اند  محمد امين

اين شخصيت گرامى نيز يكسال بعد از شهادت برادر بزرگش و سه سـال بعـد از شـهادت    

  .مامايش محمد وليخان در محبس با تزريق زهر شهيد شده است 

نظر به قول استاد شاه ولى، ولى ترانه ساز محمد سعيد خان صميمى در وقت شهادت جوان 

  .در عاشقان و عارفان قرار دارد بود و قبر او در جوار مرقد برادرش 

در كتاب سرنشينان كشتى مرگ يا زندانيان قلعة ارگ عبدالصبور غفورى تنها دو سطر در 

بارة شهيد محمد سعيد و شهيد محمد امين دارد و او در آن وقت با آنها هم زنجير بوده اسـت  

محمد سـعيد خـان   محبوسين دورة دوم كه به كوائف عجيب محبوس اند، مثل : ((و مى نويسد 

خواهر زادة محمد ولى خان وكيل كه كدام جرم ندارد، محض به نسـبت مامـاى خـود در ارگ    

محبوس شده است و برادر او محمد امين جان سفير آلمان آنهم به نسبت خـواهر زاده بـودن   

وقتيكـه محمـد ولـى خـان كشـته شـد       .... وكيل صاحب در توقيف بود و در همانجا وفات يافت

.)) دم محمد سعيد رها خواهد شد، مگر بيچاره تا كنون در زندان منتظر مرگ استگمان ميكر

  ) .309  - 308ص (

ميگويند كه محمد سعيد خان صميمى جوان پر شور و با غيرت و صاحب جرئت بـود، آزاد  

  .ميگفت و آزاد مى انديشيد 

  :مير يار بيك خان 

اسـة ميـر شـاه بدخشـى و خـواهر      برادر مهتر ميرزمان الدين خان فرزند شهزاده حسن نو

  .زادة شاه محمد وليخان است 

مير يار بيك شخص اديب و دانشمند و شاعر بوده در جملة مشروطه خواهـان يـا جمعيـت    

  . مشروطيت دوم شامل و با عبدالرحمان لودين و عبدا لهادى خان داوى زندانى شد
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و زنجير محبس حيـات بسـر   در زمانيكه مير يار بيك خان با اين دو زندانى مذكور در غل 

  :مى برد اين بيت را سرود 

ــى    ــه ي ــود زوالن ــس ب ــى را ب ــدى ي  بن
 

 اين همـه زنجيـر در زنجيـر چيسـت؟     
 

مير يار بيك خان از شخصيت هاى هنر دوست بـوده كـه تـزئين و ديكـور ايـوان در ارگ      

انجـام   سلطنتى و ديگر مناطق كابل به رهنماييهاى او صورت گرفته و او كارهـاى فـوق العـاده   

  .داده است از وى در جملة هنرمندان در كتاب هنر در افغانستان ياد آور شده ام

عبدالحى حبيبى مير يار بيك خان و مير زمان الدين خان هر دو را دروازى گفته پدر شـان  

اميـر امـان اهللا خـان وقتيكـه محمـد وليخـان را       . از ميران بدخشان بنام شهزادة حسن ميباشـد 

لعاده در ممالك خارجه ميفرستد، مير يار بيـك خـان را بقلـم خـود اينطـور      بحي سفير فوق ا

عاليجاه مير يار بيك خـان مستشـار و سـركاتب هيئـت سـفارت مرخصـه ام       : ((معرفى ميدارد 

  )) .ميباشد و از اشراف و اصيل زادگان خاندان هاى بدخشان افغانى است

ى شده اسـت شخصـى در بـارة ايـن     در پائين اين امريه كه در كنار عكس مير يار بيك كاپ

برادر مير زمان الدين پسر شهزاده حسن نواسـة ميـر شـاه    : ((مير دانشمند چنين نوشته است 

امان (در مرگ او سرمقاله يى در ) م1909(بدخشى يكى از ادباى عالگم مشروطه خواهان اول 

  )) .ميرسيد قاسم نوشته) افغان

عبـدا لهـادى داوى كـه از يـاران هـم      : ((كـه  پوهاند حبيبى در كتاب مشروطيت مى نويسد 

نوشـت و ذوق  ) امان افغـان (بعد از مرگش در بارة سيرت و صورتش مقالتى در . زندان او بود

  ) .جنبش 145ص )) . (ادبى او را ستود

هم چنان در كنار عكس مير يار بيك وى را در جملة جمعيت مشروطيت اول آورده اسـت  

از خواهر زادگان محمد ولى خان شخص اديـب و  : ((رمايد كه كه استاد حبيبى برخالف آن ميف

شاعر منورى بود كه در جمعيت مشروطيت دوم شامل و با عبـدالرحمن لـودى و عبـدا لهـادى     

داوى زندانى شد و با جلوس امانى رهايى يافت و در هيئت سفارت فوق العادة سـيار برياسـت   

ز كابل حركت ميكرد، با سكتة قلبـى از  محمد وليخان عضويت داشت، ولى روزيكه اين هيئت ا

آتش (وى هم شعر ميگفت و هم شاعر خوبى بود و تذكره يى بنام . اسپ افتاد و از جهان رفت

در ايام محـبس  .... نوشته بود كه متأسفانه بعد از مرگش از بين رفت و بدست باز نيامد) فشان
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عرانه و لطيـف احبـاب مـى    هنگاميكه سختيهاى تحمل فرساى زندان را بـا نرميهـاى مـزاج شـا    

  :سنجيد ميگفت 

 ما تنگ ظرفان حريف اينقـدر سـختى نـه ايـم    
 

 ))دانة اشكيم و ما را گـردش چشـم آسياسـت    
 

  ) .جنبش مشروطيت 145ص (

در ميان مردم بدخشان عقيـده يـى وجـود    . در قسمت مير يار بيك خان گفته ها زياد است

ن كرامت بودند، از جمله مير اول بدخشـان  دارد كه ميگويند يك تعداد ميران بدخشان صاحبا

كه مردم او را بنام مير يارى بيك خان ولى خطاب ميكننـد و مرقـد او در طـرف جنـوب شـهر      

  .فيض آباد در ناحيه چته قرار دارد، گاه گاهى در آنجا شمع و چراغ مى افروزند

ان شـاه بـيگم   متقيان و صوفيان هم در ميان ميران موجود بوده و مثال برجسته آن شاد رو

متخلص به مخفى بدخشى ميباشد كه در طول عمر خود پرده نشين عارف و صـوفى بـى بـديل    

  .بوده كه قرآن ميخوانده و نماز و روزة و نماز تهجد را منظماً ادا مينموده است 

دوستان مير يار بيك هم در كابل كارهاى خـارق العـاده را بـوى نسـبت ميدهنـد، يكـى از       

ق القولش ميگويد كه روزى مير صاحب بوى وعـده كـرد كـه دعـايى را     دوستان مخلص و صاد

برايش ياد خواهد داد ولى اجل بر مير صاحب آمد و وفـات نمـود، بعـد از مـرگش شـبى او را      

بخواب مى بيند و مير صاحب ميگويد كه دعايى را كه براى تـو وعـده كـرده ام اينـك برايـت      

م، گفت خير است در كـف دسـت او چيـزى مـى     ميگويم، من برايش گفتم كه قلم و كاغذ ندار

نويسد و ميگويد كه اينست همان دعا ايـن مـرد فـردا كـه از خـواب بيـدار مـى شـود در كـف          

  .دستش همان دعا را نوشته مى يابد 

تاريخ وفات مير يار بيك خان بدخشى را در كدام منبعى نيافتيم و وقت وفـات او در آغـاز   

وق العادة در ممالك اروپايى و امريكائى مى باشـد و آن  سفر شة محمد وليخان منحي سفير ف

صورت يافته است و جناب مير خليل اهللا زمانى تاريخ وفات او را سـنه  ) م1921(سفر در سال 

  .تحرير نموده اند ) ش1298(

در خصوص دانش فضيلت اين مير بسى مردمان گفته هاى زياد دارند و همـه متفـق القـول    
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د پاك طنيت، صادق القول، ظريف طبع عارف وارسته و شاعر بلند پايه به اين باورند كه وى مر

  .بوده است 

مير يار بيك تخلص خويش را قانع گذاشته بودند و در اشعار خود اين كلمه را مى آوردند 

  . متأسفانه كتاب آتش فشان و ديوان اشعار شان همه مفقود االثر مى باشد

  :باشند فرزندان مير يار بيك خان قرار ذيل مى 

  . وفات يافتند) عيسوى 1991(مير ضياء الدين نويسنده و خطاط بودند كه در سال  – 1

مير محمود قانع و از او دو پسر بنامهاى مير مسعود و مير صـالح الـدين قـانع بيادگـار      – 2

  .ماندند 
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  ز مشروطه خواهانمير زمان الدين خان برادر ميريار بيك خان ا
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  :مير زمان الدين خان 

  . مير زمان الدين فرزند شهزاده حسن مير بدخشان و خواهر زادة شة محمد وليخان است

مردى هوشيار و كارگزار از غالم بچه گان دربـار و  : ((.... پوهاند عبدالحى حبيبى مينويسد 

گر چه اين مير بدخشـى را   حبيبى) . ، جنبش مشروطيت145ص )) (مامور بار چاالنى ارگ بود

در جملة غالم بچه گان نوشـته در حقيقـت ميـر زمـان الـدين خـان از جملـة اشـرافزاده گـان،          

  .بزرگان و مير زادگان بدخشان مى باشد 

مير زمان الدين خان در حلقة روشنفكران دربارى نفوذ زياد داشت و در زمـان شـهزادگى   

اسى داشت و زمانيكه امير امان اهللا خان پادشاه شـد  امير امان اهللا خان با او بستگى فكرى و سي

 1302و مير زمان الدين خـان در سـنة   ) ش 1300(مير زمان الدين خان را والى كابل ساخت 

ش بحي نائب الحكومة هرات مقرر گرديد، پوهاند حبيبى اضافه مى كند كه مير زمان الـدين  

ص .)) (در گذشـت ) هـرات ( ش بمـرض سـكتة قلـب در آنجـا     1302قوس  19بتاريخ ((خان 

  .نوشته اند) ش 1303(سرطان   اما در عقب عكس مذكور وفات او را شانزدة...) جنبش  145

استاد برشنا به نگارندة اين سطور مير زمان الدين خان و مير يار بيك خـان را كـه بـا هـم     

ن ديـار انـد در   برادر اند گفته بود كه اين دو برادر كه از ميران بدخشان و از اشراف زادگان آ

هنر عالقة خاص داشتند و در تزئينات عمارات و نقش هاى ديوارهاى ارگ مشوره هاى خوبى 

ميدادند در كتاب هنر در افغانستان تأليف نگارنده اين اثر در شمار هنرمندان از ايشان تـذكر  

  .گرفته است 

فعـال بـوده در    مير زمان الدين خان شخصيت خليق و مهربان بود در امور ادارى كاردان و

دوران كارهاى ادارى خود كسى را آزار و تكليف نرسانيده است، مير زمان الدين خان قريحة 

ادبى و شعر سرائى داشته در عكسى كه براى پروفيسور غالم محمد ميمنگى يادگار داده است 

  :اين ابيات را كه غالباً از طبع خودش خواهد بود نوشته كرده است 

 چـاك گريبـان آشناسـت   خنده ام صـبحى بصـد   

 سايه ام را مى توان بـا زلـف خوبـان شـانه كـرد     
 

 گرية سيالبى بچنـدين دسـت و دامـان آشناسـت     

 بســكه طبــع مــن بصــد فكــر پريشــان آشناســت 
 

مير زمان الدين را گفتيم كه در آغاز مامور بار چـاالنى ارگ بـود و ميـر غـالم محمـد غبـار       

مان الـدين خـان بدخشـانى مـامور امـور بارچـاالنى       از آنجمله مير ز: دربارة او چنين مى آورد 
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٥   شاه محمد وليخان دروازى ٣

من خود نوكر شاهم ولـى خـانمم نـوكر كسـى     : ((دربار صراحتاً در جواب دعوتنامه نوشت كه 

جلـد دوم افغانسـتان در مسـير     27ص )) (نيست و در هيچ محفل رسمى شـموليت نمـى ورزد  

بـود و در مقابـل اميـر    مير زمان الدين خان شخص بسيار بـا جرئـت و بـا غيـرت     ). تاريخ غبار

مدتى بعد شخص امير حبيب اهللا خان : حبيب اهللا اين نوع سخنان را گفته است غبار مى نويسد 

  :در يك نطق خود مى گويد 

چندى پيشتر محفل جشن زنانه در ارگ تشكيل و خانمهاى اعزه دعوت شدند، مير زمان ((

خود نوشت كـه مـن نـوكرم نـه     الدين خان كه درينجا حاضر است در جواب دعوت نامة خانم 

آنگاه امير امر نمـود تـا كـريچ ميـر     ... خانم من، آيا به يك پادشاه كسى چنين جواب ميدهد؟ 

زمان الدين را از كمرش گشودند و خود آن مرد فاضل را معـزوالً و مضـروباً از دربـار اخـراج     

  ) .جلد دوم غبار 28ص .)) (كردند

  :فرزندان مير زمان الدين خان 
مير محمد حسن مشهور به شـاه جـان زمـانى سـابق رئـيس تفتـيش       . 2عبدالواسع   مير. 1

و از مير محمد حسن مير رفيع اهللا زمانى و از رفيـع اهللا  ). ش1348(وزارت ماليه متوفى سنبلة 

دو پسر بنامهاى مير زمان الدين زمانى و مير حميـداهللا زمـانى، و ديگـر فرزنـدان ميـر محمـد       

زمانى، مير نجيب اهللا زمانى، مير خليل اهللا زمـانى و ميـر غـالم محمـد     حسن خان مير صفى اهللا 

  .زمانى ميباشند و از مير خليل اهللا زمانى فرزندى بنام مير ذبيح اهللا زمانى موجود ميباشد 

در هـامبورگ  ) عيسـوى 1994(مير امان الدين زمانى سابق رئيس برق كابل متـوفى در  . 3

ر احمد جواد زمانى و مير فريد احمـد زمـانى بيادگـار مانـده     جرمنى و از او دو پسر بنامهاى مي

  .است 

قابل ياد آوريست كه مير صاحب مير خليـل اهللا زمـانى در تكميـل شـجره و تهيـه مطالـب       

ميران بدخشان همكاريهاى بسيار و تشويقهاى زيادى را به اين نگارنده كرده اند كه از ايشـان  

  .مشكور و ممنون ميباشم 
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٥   شاه محمد وليخان دروازى ٤

  
  

  

  

زمان الدين خان بدخشي با فرزندش مير محمد حسن خان مشهور به شاه جان زماني  مير

  سابق رئيس تفتيش وزارت ماليه 
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٥   شاه محمد وليخان دروازى ٥

  

  

  مير محمد حسن خان مشهور به شاه جان زماني            مير زمان الدين خان                     

  هـ ش 1348وفات سنبله                               هـ ش       1303سرطان 16       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مير خليل اهللا خان زماني                                   مير امان اهللا خان زماني             

  م  1997-7-15نواسة مير زمان الدين خان                                متوفي           

  در شهر هامبورگ                                  از همكاران اين اثر                         
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  جنرال شاه عبدالحميد خان رئيس سابق محاكمات وزارت دفاع ملي

  شاه عبدالحميد خان و شاه عبدالملك خان كه هردو برادر اند (

  ).خواهرزاده هاي شاه محمد وليخان ميباشند

  

www.enayatshahrani.com



 
 

٥   شاه محمد وليخان دروازى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.enayatshahrani.com
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥١٥

  

  

  :ميران حكمران بدخشان 
  

كه خود  از  ميران بدخشان  ميباشند   شجره ميران را پقلم ميرخليل اهللا زمانى

درين كتاب درج نموديم و فهرست اسمهاى حكام بدخشان راكه همه از سلسله ميريار 

بيك خان ولى ميباشنداز كتاب مخفى بدخشانى كه مرتب اّن اين نگارنده بوده اقتباس 

  .مينمائيم

  .ميريار بيك خان پنجاه سال حكومت كرده -1

  .ت سال شاه سليمان بيك هف -2

  .مير يوسف على خان پنج سال -3

  .مير پادشاه فرزند ميريوسف على -4

  .ميرضياء الدين  هجده سال  -5

  .مير سليمان خان ابن شاه سليمان -6

  .ميرزا نبات ابن ميرضياء الدين -7

  .مير پادشاه بن ميريوسف على -8

  .سليمان خان هفت سال -9

  .ه اژدهارسلطان شاه فرزند مير پادشاه ملقب ب -10

  )ميرزا پرهان الدين بن ميرپادشاه و برادر سلطان شاه، پادشاه اعزازى(

  .ميرمحمد شاه بار اول -11

  .اّفسقال بهادر از طايفه قرلوق  ميرنبود مگرحكومت كرده است -12

  .1237تا  1207مير محمد شاه بار دوم از  -13

  .1267تا  1237سلطان ولد مير محمد شاه از  -14

  .برمسند ميرى نشست 1267ار بيك خان بن ميرمحمد شاه ازاّغاز ميري -15

  .سال 4ميركالن برادر مير محمد شاه و عموى ميرياربيگ خان  -16
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  شاه محمد وليخان دروازى ٥١٦

بعد ازين پـانزده سـال   ) 1285تا  1283(مير سليمان شاه ولد مير محمد شاه  -18

  )1300تا  1286از (ديگر بدخشان بدست خانان قطغن قرار ميگيرد 

  .بيك خان پنج سالمير يار -19

در نسب نامه جنـاب زمـانى سـى سـال اّمـده      (ميرشاه زمان الدين بيست سال  -20

  )است

  .بار اول مير جهاندارشاه پنج سال  -21

  .مضراب شاه يكنيم سال -22

  .1295بار دوم ميرجهاندارشاه يك ونيم سال وفات  -23

  .مير محمود شاه پنج سال -24

بدخشان مدت پـنج سـال در تصـرف    (ان يك سال ميرعالم خان بن شاه سليم -25

  .قرار ميگيرد) اميرشيرعلى خان

  .مير باباخان امير االمرا -26

  .شهزاده حسن ولد مير شاه -27

دومير ديگر بنامهاى مير بابا و ميرمحمـد عمـر در دوره اسـتيالى اميرعبـدالرحمن     (

  )ميرى كرده اند

ماه كامل در بدخشان مستقالنه  و اّخرين مير بدخشان ميرعالگم خان كه هفت -28

  .حكم ميراند

چند كلمه گفتنى در باره ميران بدخشان كه از جدول شجره اّنان  

  :به گزين شده 
  :در مهر امارت ميران بدخشان اين بيت حك شده بود -

 گرو برده ز سـروران نـام نيـك   
  

 مير يـار بيـگ  )  ص(ز اوالد احمد   
  

ر ياربيك خان ولى حكمران پنجاه سـاله خطـه   جناب سيادت همراه امارت پناه مي -

و ) رح(بدخشان كه ازجمله سادات عظام و اوالده حضرت موالناسيد جالل الدين بخارى 

  .زيارت مبارك شان در چته فيض اّباد بدخشان مدفون است

  .مرقد مير يوسف خان شهيد در جوار مرقدر پدرش درچته فيض اّباد است  -
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٥١   شاه محمد وليخان دروازى 

در شهر قندوز فوت شده بود جسدش را به بدخشان اّورده بـه  ميرسلطان شاه كه  -

  .چته مدفون كردند

  :در زير نام ميرسلطان شاه ثاني اين بيت مرقوم است -

 خسروى و دولت و هم عـز و جـاه  
  

ــانى از اهللا     ــاه ث ــلطان ش ــت س  ياف
  

  :بزير نام مير شاه ابراهيم كه درچته مدفون ميباشد اين بيت اّمده -

 ير خسـروى شد مـزين بـر سـر   
  

ــى    ــراهيم  اوالد نبـــ ــاه ابـــ  شـــ
  

  ميرشهزاده محمود ملقب به ميرصاحب اوراق -

  ميراحمد شاه ثانى مدفون در چته فيض اّباد -

  .مدفون ميباشد) تاشقرغان(شاعر فاضل ميرمحمود شاه عاجز در خلم  -

  .سيد النسب شاه بيگم  مخفى بدخشانى در قره قوزى ارگو مدفون است -

  .جهانگيرخان مشهور به اّغاى كالن در كشم دفن است مير شهزاده -

جنت مكان خلد اّشيان مير شاه زمان الدين خان ملقب به ميرشاه كـه مـدت سـى     -

در بدخشـان حكومـت مسـتقل نمـود در چتـه فـيض اّبـاد مـدفون         ) يا بيست سال(سال 

  .ميباشد

  .دمير جهاندار شاه كه در سمرقند شهيد شد، در همانجا مدفون ميباش -

  مير شاه شجاع خان مدفون در بهارك بدخشان -

مير شهزاده حسن كه در كشمير وفات نموده جنازه اش درچته فـيض اّبـاد اّورده    -

  : شد مهريكه از وى به يادگار مانده اين بيت در اّن حك شده 
  

ــت       ــن اســ ــروج ديــ ــه مــ ــس كــ  اّنكــ

  شهـــــزاده  حسن بـــن زمان الدين است
  

  

  
  

  

ادروان مير ياربيك خان مـتخلص بـه قـانع متـوفى دركابـل درسـنه       عالم صوفى ش -

  .ش 1298

ميركالن جان كه در انقالب مجاهد قهرمان مال ابراهيم لقـى در تاشـقرغان شـهيد     -

  .شده است

  عيسوى 1991مير ضياء الدين نويسنده و خطاط متوفى سال  -

www.enayatshahrani.com



 
 

  شاه محمد وليخان دروازى ٥١٨

  ع1994سال ميرامان الدين زمانى رئيس برق كابل متوفى درهامبورگ جرمنى  -

مير محمد حسن مشهور به شاه جان زمـانى رئـيس تفتـيش وزارت ماليـه متـوفى       -

  .ش كابل1348سنبله 

  .مير شاه سليمان بيگ كه در راه شغنان شهيد شده است -

  .مير سكندرخان  كه در بهارك مدفون اند

  .مير برهان الدين كه در رستاق مدفون اند -

  .ق شهيد و اّرامگاه شان در همانجا قرار داردجناب مير يوسف على خان كه در رستا

كـه در عصـر اميـر عبـدالرحمن  لقـب      ) ق1313(مير محمـد عمـر خـان متـوفى      -

  .سردارى براى شان داده شد

  .مير سلطان شاه والى كه ال ولد بودند در قندهار مدفون اند -

  مير محمد شاه غمگين در قندهار مدفون ميباشند -

  .خرقه مباركه قندهار مدفون ميباشند مير بابا خان در جوار -

مير غالم حيدرخان شهيد غازى كه در نبرد روسيه درجنگ عمـومى دوم شـهيد و    -

  .در اّنجا مدفون اند

  .مير حبيب اهللا خان مشهور به توخ سبا -

  

�    �   �  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.enayatshahrani.com
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  فهرست  مأخذ
  

ت محمدهاشـم خـان،   اّى بيك، ظفرحسـن، افغانسـتان از سـلطنت اميرحبيـب اهللا تاصـدار      –1

  م؛2003ترجمه فضل الرحمن فاضل، پشاور 

  اميد، هفته نامه اميد ورجينيا ، امريكا؛ –2

  ش؛ 1367بدخشى، شاه عبداهللا،  ارمغان بدخشان، بيهقى  –3

بدخشى، ميرزاسنگ محمد، تـاريخ بدخشـان، تصـحيح و تحشـيه منـوچهر سـتوده، ايـران         –4

  ش؛  1367

به شـاه امـان   (....) ى از نامه هاى سياسى شاه محمد وليخان اّگاه بيژنپور، رحمت  اهللا، بخش –5

  اهللا پادشاه متجدد افغانستان؛

  ش؛1369بيضايى، احمد نجيب، سخنوران  دروازى  بخش اول كابل  –6

  .بينش ، عبدالرشيد، شا ولى ، ولى ترانه ساز، اميد –7

  ؛...پوهنيار، سيد مسعود، ظهور مشروطيت  و قربانيان استبداد  –8

  ش؛ 1364حبيبى ، عبدالحى،  جنبش  مشروطيت در افغانستان، پشاور  –9

  پشاور؛ 1364حنيف، مولوى حنيف،  پرطاووس  –10

خليلى، استاد خليل اهللا ، يمگان با تعليقات  و تحشـيه، عنايـت اهللا شـهرانى  دهلـى سـال        –11

  م؛2000

  خليلى، استاد خليل اهللا، عيارى از خراسان ، پشاور؛ –12

و همكـارى بيـدريغ   ... رشتيا، سيد قاسم، يادداشت هـاى قلمـى در بـاره كتـاب محاكمـه       –13

  ديگر؛

  رشتيا، سيد قاسم، خاطرات سياسى سيد قاسم رشتيا به اهتمام محمد قوى كوشان؛ –14

  م؛1997زمانى ، ميرخليل اهللا در تهيه معلومات در باره ميران كابل يارى داده است  –15

ماهر  استدعاى قضاوت  نسبت بـه تهمـت عليـه محمـود سـامى دركتـاب        سامى ، محمد  –16
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  م؛2000اميد ، سال . تاريخ  مولفه  غبار

سروش ، احمد ولى ، در تهيه مواد و مطالب  و اسناد و عكس اين كتاب يـارى زيـاد داده    –17

  است؛

مـزار    شبرغانى، منشى محمد يوسف، تاريخ مقيم خانى ، تصحيح و مقابلـه عـالگم لبيـب،    –18

  هگ ش؛1375شريف 

سيد عالم خان  امير سيد عالم خان ، تاريخ حزن الملل بخـارا، خـاطرات اميرسـيد عـالم       –19

  هگ ، ش ؛1370دكتور محمد اكبر عشيق كابلى، پشاور . خان

 1379هزاره كيست؟، اّريانـا  بـرون مـرزى ، سـويدن سـال      . شهرانى، دكتور عنايت اهللا –20

  هگ ش ؛

  م؛1996منصور، بخارا گهواره تركستان ، پشاور  عالمى، سيد –21

  هگ ش؛ 1375تاج التواريخ  پشاور . امير عبدالرحمن . عبدالرحمن –22

هگ ش و جلد  1359غبار، ميرغالم محمد، افغانستان در مسيرتاريخ  جلد اول ايران قم  –23

  م ، امريكا؛1991دوم ويرجينيا 

ــ    –24 ــورى عبدالصــبور ، سرنشــينان كشــتى م ــاطرات  غف ــه ارگ ، خ ــدانيان قلع ــا زن رگ  ي

  هگ ش؛  1380عبدالصبور غفورى، پشاور 

هـگ   1370سيد مهدى، كرسى نشينان كابل، بكوشش محمد اّصف فكرت، تهران . فرخ –25

  ش؛

  قاسمى، ناصر پورن، در تهيه مواد و مطالب  اثر يارى داده است؛ –26

قلمدار متعلم ليسه شـاه محمـود وقـت    قلمدار ، تاريخ مختصر درواز، نسخه قلمى به خط  –27

  هگ ش؛ 1356–6–14بدخشان  تاريخ 

  فيض محمد، سراج التواريخ ، جلد سوم، كابل؛. كاتب  –28

هـگ    1415كاسانى ، سيد مبشر سليمان كاسانى  اورته اّسيا تاريخى جلد سـوم  طـائف     –29

  ق  بزبان تركى اوزبيكى؛

نماى قطغن و بدخشان با تصحيح ، دكتور سـتوده  كشككى، برهان الدين و نادرشاه  ، ره  –30

  هگ ش؛ 1367ميهن، ايران 
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  كهزاد ، احمد على، تاريخ افغانستان، جلد اول ، كابل؛ –31

م  1929 –1919مجددى، فضـل غنـى، افغانسـتان در عهـد اعليحضـرت امـان اهللا خـان         –32

  م؛1997كاليفورنيا 

  رسول اهللا ، پشاور؛شاه اّغا، امير حبيب اهللا خادم دين . مجددى –33

مخفى، شرح جال و اشعار مخفى بدخشانى، غالم حبيب  نوابى تعليق و تحشيه عنايت اهللا   –34

  م؛ 2001شهرانى ، دهلى 

  مهرين، نصير، گوشه  از قتلهاى سياسى، در تاريخ افغانستان؛  –35

  ارى داده اند؛عبدالولى، محبوب سلطانه ولى و فيروز ولى درتهيه عكسها و اسناد ي. ولى –36

هاشمى، سيد سعدالدين، نخستين كتاب در باره جنبش مشروطه خواهى در افغانسـتان،    –37

  م؛2001استوكهولم 

  م؛1951همايون ، ديوان همايون، حيدر اّباد  اسالمى كلتور  –38

39– Religou response to social change in Afghanistan 1919 – 1929 

king Amanullah and the Afghan Ulama Mazda Publishers 1919 by: 
Dr. Sinzel Naweed .  
 

40  - L. W. Adamec. Who's who of Afghanistan. 
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