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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨برلين، اول دسمبر 

  
  
  

  ١٨٧٩قيام شکوهمند دوم دسمبر يادی از 
  

  "ل انگريزقابد به مهااعالن ج"
  

 فرتوت انگليس درين سده دو دفعه بر کشور ما ، استعماردقرن نزدهم افغانستان شهادت ميدهيخ پرتالطم چنان که تار
  و" شير زنان"و  " دلير مردان" تجاوز کرد و در فاصلۀ چهل سال دو بار بخت خود را آزمود، تا مگر بر کشور

  .ال و چنبرۀ خونين خويش گرداندــ چيره شده و اين سرزمين تسخير نپذير را اسير چنگ) ١"(ادی غازيان"
قرن نزدهم اگر از يکسو، عصر تجاوزات و دست درازی های استعمار انگريز بر حريم پاک سرزمين ما و عصر 

ی مردمی و خيانتهای خاينان بدين خطۀ مقدس بوده، از سوی ديگر عصر خيزش ها و قيامها و شورشها و طغيان ها
اق توده ها و از کران تا کران اين وطن برخاسته و به اندازۀ پر کاه و سر موئی،  الستقالل از اعمملی نيز بوده، که با

  .از اجانب و بيگانگان تعلق نپذيرفـته است
 مقابل سوسيال مردم ما به" جهاد"بزرگترين مميزۀ قيامهای سه گانۀ افغانان در قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم، با 

جهاد ضد "عام و تام " وابستگی"و  در " غير"اول  از " قيام"تام سه عام و " وارستگی" در امپريايزم روس، 
، "جهاد"از همين جاست که ارزش تاريخی و ملی هر سه قيام اول را در برابر . بودنهفته " بيگانه"به " روسی

لی ــ چنانکه طينت زمامداری پوشانشاندۀ کرزی   دست حکومتو دردا و اسفا و صدها دريغ که. ميتوان درک کرد
، مراسم هشتاد و نهمين "نوکر اجانب"و به تحريک محرکان " بيگانه شنو"به تفتين مفتنان او ايجاب ميکند ــ 

را با طمطراق تجليل " خائن ملی"سال استرداد استقالل افغانستان را جشن نميگيرد، ولی روز مرگ و قتل يک 
ينست، که قهرمانان واقعی و ارزش ها و ی او غيرملی و ضدملی يکاز خواص دولت های دست نشانده . ميکند

و " سرافگندی ملی"را ناديده گرفته و در دنب مسايل و کسانی می چسپد که مايۀ " ملی و تاريخی"فتخارات ا
  .وطن است" شرمساری تاريخی"
  

صر به ، با درک رسالت ملی خود ، ابتکار عمل منح" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"درست يک ماه پيش پورتال 
ضمن اين تبجيل، مقاالت بيشمار از قلم .  کابل را گرامی داشت١٨٤١فرد را به خرج داده، ياد قيام دوم نومبر 

پورتال عرضه گرديد و نيز مصاحبۀ تاريخی با تاريخدان دانا و تحليلگر تاريخ، مبارز نستوِه گرانمايۀ نويسندگان 
  .ۀ هموطنان قرار داده شدافغان، جناب موسوی صورت گرفته و در دسترس استفاد

 و" نامدار"ه اصطالح و دهها سايت ب" غير سياسی"با تأسف بايد گفت که در رستۀ صدها سايت و وبالک گمنام و 
  لبيک نگفت و در تجليل اين  AA-AA"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"افغانی، يکی هم به ندای پورتال " سياسی"

همانطور که در اهداف و رسالت خود از  AA-AAبلی؛ پورتال . ر پورتال ننشستروز شکوهمند تاريخی ما در کنا
ديگر اين شهامت را نداشت، همه سايتهای ديگر افغانی فرق دارد، در اين تجليل تنها ماند و کسی و سايتی و مرجعی 

  .ين افتخار حصه بگيرد اکه در
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اين روز .  را گرامی ميدارد١٨٧٩ دسمبر  پيشقدم گرديده و خاطرۀ باعظمت دومAA-AAاينک باز پورتال 
مال ُمشِک "روزيست، که ضمن آن، مبارز نامور راه آزادی وطن در قرن نزدهم،  مال دين محمد اندری  مشهور به 

  .به مقابل انگريز را صادر کرد"  جهاد"ــ  آن مالی باشهامت، وطن پرست و وارسته ــ  امر " عالـَم
مذکور است، من مگر به استناد به کرات و به کثرت با شروح مختلف کتب تاريخ  اين قيام، در شک گزارشبدون 
که مختصًا همين برهۀ متشنج تاريخی ، "رشتيا" اثر مرحوم سيد قاسم ،)٢("افغانستان در قرن نزدهم"مستطاب کتاب 

 دارم که بالوسيله  عظمت يقين. ما را زير ذره بين گرفته، نکاتی را پيشکش کرده و فصولی از آن را عينًا نقل می کنم
  :اين قيام ملی و تاريخی و نيز خيانت افغانان انگريز مشرب و سست عنصر ، اندک روشن خواهد گشت 

   
  :چنين آمده " افغانستان در قرن نزدهم "٢٤٣در صفحۀ 

و شرف ملت از پيشقدمی انگليس شنيده ، در عالم بی سری و بی وسيلگی محض بنام جهاد و دفاع از خاک مقدس « 
تبر و شمشير و خنجر طرف و ملی، بيرقهای سفيد و سرخ ترتيب داده با سالحی که از خود داشتند و بسياری با بيل 

زنها در دهات چارآسياب و چهل ستون از سر بامها ، با کوزه و تغاره و . تقبال قوای اجنبی شتافتندسچارآسياب به ا
چه باغها ميگذشتند ، حمله ميکردند و در جهاد دينی و ملی سهم ديگر ظروف بر سپاه انگليس که از کوچه ها و کو

ی ترتيب و فاقد اسلحه و سامان جنگ بود، و در مقابلشان يک لشکر منظم و باما چون سپاه ملی بی سر و . ميگرفتند
لۀ تفنگ و بزرگ با سالح جديد بدون رعايت با توپ و تفنگ بر آنها گله باری مينمود ، پس از آنکه بسيار تن از گلو

ن رفت و قوای انگليس در کشت  شهادت رسيدند، انتظام شان از بيچ و شمشير بخاک هالک افتاده بدرجۀتوپ و کري
اما درينجا مجاهدين کوهستان به سرکردگی جنرال محمد جان خان .  ده به ده و قريه به قريه، به کابل رسيدندو خون

 و قبًال به امر امير محمد يعقوب خان مشغول سرکوبی اشرار  به محمد جان خان غازی شدبوردک که بعد ها ملق
ل رسانيد و کوه آسمائی واقع غرب کابل را مرکز خود قرار دادند و بود، از ماجرا شنيده ، خود را به کابکوهستان 

 بين شان رخ داد،انگليس ها به کوه شيردروازه که در سمت جنوب کابل واقع است، سنگر گرفتند و جنگهای سخت 
رای جمع آوری بو محمد جان خان . نکه قورخانۀ مختصر قشون ملی تمام شد و بسياری از مجاهدين شهيد گرديدندتا آ

انگليسها که از رفتن او شنيدند، سعی کردند او را دستگير نمايند و يا مانع . وردک حرکت کردبطرف قوای تازه 
 شديدی بين قشون تعقيبی انگليس و قلعۀ قاضی جنگ در کوه قوروغ واقع دامنۀ غربی دند چاردهی نزديک  .شوند

در نتيجه انگليسها شکست خوردند و محمد جان خان موفق شد که به وردک داخل . همراهان محمد جان خان رخ داد
  » ....رای جهاد دعوت نمايدبشده و اهالی را 

  
  : ميخوانيم ٢٤٨تا  ٢٤٥ و در صفحات

ر کابل قائم کرده بودند، دست به قتل مجاهدين دراز نموده و بنام خون خواهی درين موقع انگليس ها که نفوذ خود را د
را از دم تيغ کشيدند و يک دسته خائنين که موقع را برای پيشرفت خود مساعد ) فوج اردل(اکثريت ) ٣(کيوناری

 پنجاه روپيه برای فی يعنی(به انگليس ها معرفی ميکردند و چند پولی ) مجاهدين(ديدند ، افغانهای وطنخواه را بنام 
دريافت می نمودند، به اين قسم عدۀ کثيری از وطنخواهان شربت شهادت نوشيدند که جنرال خسرو خان کافری ) نفر

اما درين ميان . و محمد اسلم خان کوتوال و سلطان عزيز خان بن نواب محمد زمان خان غازی در آن جمله ميباشند
رده ، بلکه در هر گوشه و کنار مملکت تهيه و جمع آوری داشتند، چنانچه ملت هنوز از اقدامات خود صرف نظر نک

جنرال محمد جان خان وردک در عالقۀ بين کابل و غزنی، و مال دين محمد معروف به مال مشک عالم اندری و مال 
 در کوهستان عـبد الغفور لنگری در عالقۀ بين غزنی و قندهار وطنخواهان قندهاری در زمينداور و مليون کوهستانی

امر جهاد صادر و بطرف )  هـ ق١٢٩٦اواخر  (١٨٧٩ دسمبر ٢به تدارک مشغول بودند و مال مشک عالم به تاريخ 
 تــََرک ، سليمان خيل ،و محمد جان خان وردک نيز در غزنی با او يکجا شده مردمان وردک ، . غزنی حرکت کرد

برای نجات خاک مقدس وطن و جهاد با کفار متجاوز  ايشان ب خواجک تاجک مثل سيل در رکا،جدران وزيری ،
  .نبوه ملی وارد شيخ آباد گرديداين قوۀ ا) ١٨٧٩دسمبر ( هـ ق ١٢٩٧پيوستند و در ماه محرم 

و سردار محمد ) مکفرسن(جنرال رابرتس که امور کابل را بکف گرفته بود، نصف قوای خويش را به سرکردگی 
و قاتل برادران عينی خود ( ن سردار ولی محمد خان از هواخواهان انگليسها حسين خان بن امير کبير که او هم چو

بود و اين قوه قبًال در کاريز مير به مقابل مجاهدين کوهستان تمرکز داده شده بود، جانب ) در وقت شير علی خان 
و سردار ) بيکر(و حصۀ ديگر را به رياست جنرال. دوده مست اعزام نمود، تا از آن طرف سد راه غازيان گردند

عبداهللا خان پسر سلطان احمد خان مرحوم که او هم به خالف پدر مجاهد خود متأسفانه از مخلصين انگليسها شده بود، 
جانب چار آسياب برای مقابلۀ مجاهدين ملی فرستاد، تا از پهلوی ديگر جناح مجاهدين را مورد حمله قرار دهد و خود 

که بر (در مرکز قرار گرفته پس از استحکام دادن کوههای شيردروازه و آسمائی ) هلش(با قوای باقی مانده و جنرال 
  .برای تالقی سپاه ملی جانب قلعۀ قاضی حرکت کرد) شهر کابل حاکميت دارند 

محمد جان خان با عساکر خود جنرال رابرتس را در قلعۀ قاضی شکست داده ، سپاه او را طوری تباه ساخت که خود 
ا چهل سوار از راِه فرار داخل دهمزنگ شده، هر قدر انتظار کشيد از دو دستۀ ديگر برايش امدادی جنرال رابرتس ب

نرسيد، زيرا قوای اعزامی کاريز مير نيز با مجاهدين پغمان و قرغه مقابل شده شکست خورده بودند و به فاصلۀ کمی 
يت جنرال رابرتس بحرانی بود و قبل از رسيدن اين عسکر شکستی وضع. بحال فرار در دهمزنگ داخل گشتند
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اما بدبختانه درين وقت سردار ولی . مجاهدين از هر طرف آن را محصور ساخته و ميخواستند همه را از تيغ بکشند
 ٢٠٠که از طرف انگليس ها به حکومت مزار شريف تعيين و در همين موقع همراه بارخانۀ خود  و  ) ٤(محمد التی

آمادگی حرکت را داشت، به امداد رابرتس رسيده او را حمايت کرد، و اال درين سوار همرکاب خويش در دهمزنگ 
اردوی انگليس بکلی محو ميشد و دوباره خود را جمع کرده )  عيسوی١٨٤١( هـ ق ١٢٥٨دفعه نيز مثل واقعۀ سال 

 را زنده به چهاونی اما اين پيش آمد و متعاقبًا رسيدن ديگر قوای شکستی به رابرتس موقع داد تا خود. نميتوانستند
شيرپور بکشد، ليکن مردم که طرفداری ولی محمد خان را از انگليس ها مشاهده کردند، بر او شوريدند و سامان سفر 
او را تاراج کردند، حتی خود نفری معيتی او هم با ملّيون يکجا شده سردار موصوف را تنها گذاشتند که به معيت 

دستۀ سوم عساکر انگليس در آب بازک چار اسياب با سپاه ملی تصادف کرده . رابرتس به چهاونی انگليس پناه برد
آنها نيز هزيمت خوردند و بصورت شکست پس نشسته و در شيرپور داخل شدند و به اين صورت عساکر انگليس 

  شهر بحال فرار در چهاونی پناهنده گرديدند و بالمقابل قشون مجاهدين از هر طرف به شهر رسيده و مردم اطراف
از هر سو به آنها ملحق شده و مردمان قراء شرق کابل يعنی تره خيل در تپۀ مرنجان مرکز گرفتند و عسکر انگليس 

در حالی که مجاهدين لوگر حصص جنوبی شهر را مملو ساختند . را حين عقب نشينی از عقب مورد حمله قرار دادند
قوای باقيماندۀ لشکر ملی تحت اثر مال مشک . بر شهر حاکم است تصرف کردندو قلعۀ موسوم به تخت شاه را که 

به واصل آباد جنگلک رسيده به قوای محمد جان خان که قبًال به تعقيب ) تيبه(عالم که عقب مانده بودند، از راه 
انگليس . محاصره شدباين ترتيب شهر کابل بکلی از طرف مجاهدين . انگليس ها به حوالی شهر رسيده بودند، پيوستند

ها که برای مقابله با مجاهدين از چهاونی خارج شده بودند، پس از مقابلۀ مختصر مقاومت نتوانسته دوباره به قشله 
فردای اين روز محمد عثمان . در ظرف يک روز وضعيت انگليس ها در برابر ملت زار و زبون گرديد. داخل شدند

يرانه به کوه آسمائی که هنوز در تصرف انگليس ها بود، برآمدند و آن را خان صافی با مردم تگو و نجرو رسيده دل
ولی روز بعد باز انگليس . قهرًا متصرف شدند و انگليس هائی را که در قلۀ اين کوه مدافعه ميکردند، از تيغ کشيدند

د و کوه باز به ها از قشله خارج و طرف شهر حمله نموده ، محمد عثمان خان با بسياری از غازی ها شهيد شدن
مردم شهر که بار ديگر شهر را تحت تهديد قوای اجنبی ديدند، آنها نيز از داخل شروع به . تصرف انگليس ها درآمد

حتی زنان سالخوردۀ . فعاليت کرده، در کوچه ها دسته ها ترتيب دادند و برای سهم گرفتن در جنگ ملی حاضر شدند
روی همرفته چنان يک .  ، چنانچه بعضی مجروح و برخی شهيد شدندکابل نيز درين روز در جنگ شرکت ورزيدند

جنگ ملی در کابل آغاز يافت که در آن هر فرد خود را مسئول مبارزه با قوای اجنبی و اجنبی پرستان ميدانست و با 
 در جوانان عمًال. وسايلی که از خود داشت و از طريقی که برايش ممکن و آن را صالح می پنداشت اقدام ميکرد

پيرمردان برای مجاهدين آذوقه را در کوه ها و پشت . جنگ شرکت کرده و از هر طرف به مجاهدين می پيوستند
  .سنگر ها حمل می نمودند و زنان در خانه ها به تهيۀ خوراکه می پرداختند

ان خان درين قت آوازۀ حرکت غالم حيدر خان چرخی  با مجاهدين چرخ و خروار نيز به کابل رسيد و محمد ج
وردک که در قالع چاردهی مرکز گرفته بود، با قوای خويش به شهر هجوم آورده و متفقًا انگليس ها را از کوه پائين 

عصر همين روز غالم حيدر خان نيز به شهر رسيده در باالحصار . کرده و دوباره در شير پور محصور ساختند
غازی ها خانه های خائنين ملت  چون . نتظر مرگ  نشستندمرکز گرفت و انگليس ها بدور خود سيم خاردار کشيده م

 ١٤خالصه از اول محرم تا نهم اين ماه ، . سردار ولی محمد خان التی و سردار محمد حسين خان را تاراج کردند
 مجاهدين قرار داده بودند که به تاريخ دهم.  ع هزارها نفر انگليس کشته و اسير شده بودند١٨٧٩ دسمبر ٢٣دسمبر تا 

اما انگليس ها که در . بر انگليسها هجوم عمومی بکنند) ع١٨٤١(هـ ق ١٢٥٨مانند واقعۀ  سال )  دسمبر٢٤(محرم 
عين گرفتاری و دسپاچگی باز هم از سياست تفرقه اندازی که شعارشان است غافل نبودند ، بين سران ملی نفاق 

د و طوری که مشهور است، به لطائف الحيل اين پاچا خان و محمد شاه خان سرخابی را طرفدار خود ساختن. افگند
 هزار کلدار به ايشان وعده کردند، اما در آخر کار که ايشان به مرام  آنها رفتار نمودند، و ٦٠اشخاص را فريب داده 

در موقع حملۀ عمومی قوای تحت امر خويش را عمدًا شکست داده در لشکر ملی موقع يورش بر چهاونی انگليس 
صندوقی که روی آن طال و باقی سنگ چل و تيکر بود به آنها تسليم داده شد و به اين قسم يکبار . ندشکست انداخت

و اگر اين بدختی رخ نمی داد، شک نيست که اردوی انگليس مثل . ديگر نيز در عين فريب دادن، خيانت هم ورزيدند
  .به کلی در اين روز تاريخی تباه ميشد)  ع١٨٤١( هـ ق ١٢٥٨سال 
و نفر که تا اين وقت در در زمرۀ غازی ها و مجاهدين محسوب  می شدند، ازين پس ملت آنها را بحيث خائن اين د

و تا امروز در خاطرۀ عوام  نام و کار ننگين آنها که جزئيات آن پوره معلوم نيست و شکی نميتوان . وطن خطاب کرد
خالصه . ی بوده است، باقی و محفوظ استکرد که سائق آن بيشتر حس انانيت شخصی به مقابل ديگر سران مل

طوری که اشاره شد، اين دو نفر در روز موعود که بايست هجوم عمومی بر چهاونی انگليس به عمل می آمد، خود 
را عمدًا شکست داده ، به اين صورت پالن مجاهدين را برهم زدند و انگليس ها در حال ضعف و بيچارگی ازين 

تمام انتظامات قشون ملی را بهم زد، استفاده گرفته، کوههای حاکمه را دوباره اشغال شکست قصدی و غير منتظر که 
نمودند و موقعيت خود را تحکيم نموده بر غازيان و اهالی شهر بيدريغ به گله باری ها شروع کردند، تا ديگر کسی 

قسم با خدعه و فريب مجاهدين را انگليس ها که به اين . را مجال برآمدن از خانه و اجتماع در کوچه های شهر نباشد
پراگنده و پاشان و بی سر ساختند و از شهر خارج نمودند، فوری بنای سرک سازی را در شهر گذاشته و به اين بهانه 
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بسا خانه ها و کوچه ها را که مرکز اجتماع و خفاگاِه مجاهدين شده ميتوانست، امر تخريب داده  و عده ای را بی 
و از . ار ولی محمد خان التی را که مردم خانه اش را تاراج نموده بودند، والی شهر قرار دادندخانمان ساختند و سرد

طرف ديگر کرنيل ولی اهللا را که قبًال برای توليد نفاق بين هزاره  و تاجک به غزنی اعزام کرده بودند، تا بين پيروان 
يد کند، در اين وقت تا اندازه ای به اين مقصد مجاهدين ملی يعنی مال مشک عالم و محمد جان خان وردگ نفاق تول

ناپاک خود کامياب شده و اوضاع هيجان آوری در آن منطقه که مرکز قوۀ مجاهدين بود، مشاهده ميشد و بيقراری در 
آن قسمت سبب ميگرديد تا مردمانی که نظر به دعوت سران ملی به کابل آمده و اکنون در خارج شهر مشغول آمادگی 

  ».باره به خانه های خويش مراجعت کنند و سران ملی تنها بمانندبودند، دو
  

چنانکه گفته شد، قرن نزدهم اگر عصر شهامت ها و رشادتهای ملی بوده، اين قرن شاهد خيانتهای خائنان نيز بوده، 
  .که در خدمت اجانب درآمده و ملت را از پشت خنجر زدندخائنانی 

  
  

  و هزاران سالمدرود هزاران 
  

  !!! غازيان و شهيدانو ادی غازيان وان پاک  به ر
  

  !!! باد روح آزادی و آزادگیمستدام نده و پاي
  

  !!!جيره خوارانبر خائنان و  نفرين لعنت و
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  :توضيحات 

اند و به زنانی اطالق ميگرديدند، که در " پشتو ــ عربی" ترکيبات زيبای "غازی ادی" يا "ادی غازی" ــ کلمات ١
ی زنان را وقتی رول فراموش ناشدن. قرن نزدهم به مقابل قوای اشعالگر انگريز عمًال مصروف کارزار بوده اند

درين قيام ها مد نظر ميگيرم، و متوجه ميگرديم که همين زنان باشهامت بودند، که وسايل رهايش و اعاشه و  اباتۀ 
را درين جنگها بدوش ميکشيدند، سهم ايشان " لوژيستيک"غازيان و حتی رسانيدن مهمات و در واقع رول بزرگ 

را به نکوئی ميدانند و " اکماالت"آگهی دارند، رول "  جنگفن "کسانی که از . درين نبردهای ملی واضح ميگردد
از همين . ميدانند که اگر اين زنان پرافتخار نمی بودند،  جهاد و غزای مجاهدان و غازيان ما به ثمر نمی نشست

را زيب نام اين زنان " غازی ادی"و يا " ادی غازی"جاست که  بايد يک آن اول تر کلمۀ فاخر 
از جملۀ " ادی غازيان"وطن خود بسازيم، و بيشک که زرگ و افتخارآميزِ ام ، ولی بس بگمن

  !!!!!!قهرمانان واقعی اين خاک بوده اند
  :چنين ميخوانيم " رشتيا"اثر مرحوم سيد قاسم " افغانستان در قرن نزدهم "٢٤٣در پاورقی صفحۀ 

بنده از زبان مادرکالن خودم که از جملۀ اين قصه را عالوه از اينکه بسا اشخاص از چشمديد خود حکايت ميکنند، « 
  ».بوده است و در قريۀ چهل ستون اقامت داشت، شنيده ام) اده غازی ها(اين 

  
   ، مطبعۀ عمومی کابل١٣٢٩، اثر سيد قاسم رشتيا، چاپ اول " افغانستان در قرن نزدهم" ــ ٢

، صورت )انتشارات ميوند(مطبعۀ ميوند  در ١٣٨٤اين کتاب تا کنون پنج بار چاپ گرديده که چاپ پنجم آن بسال 
احتماًال همين چاپ آخرين در دسترس اکثر هموطنان ما قرار دارد، که البته قطع و صفحه بندی آن با .  گرفته است

  . چاپ اول بکلی فرق دارد
  
شرحی " يدياويکی پ"، با استفاده از " هديۀ انگليس به امير محمد يعقوب خان"ضمن مقالۀ " کيوناری" ــ در مورد ٣

  :  نوشته بودم، که اينک عينًا نقلش ميکنم 

و در زبان عوام کابلی بصورت " کيوناری" که در کتب تاريخ ما به شکل Cavagnari   "کوانياری" نام مکمل« 
  Louis Adolphus Cavagnariپدرش .  استPierre Louis Napoleon Cavagnari قيد گرديده، " کمناری"

   ماه جوالی٤کيوناری به تاريخ .  آيرلندی بودAdeligen Caroline Lyons-Montgomeryايتاليائی و مادرش 
بعد از اتمام تحصيالت در فرانسه و انگلستان به سلک عسکری درآمده . ا آمد  فرانسه به دنيStenay در شهر ١٨٤١ 

 ٢٤به تاريخ .  به حيث معاون کمشنر پشاور گماشته شد١٨٧٧در سال . و شامل کمپنی بريتانيائی هند شرقی گرديد
.  مستقر شد مرد مسلح به حيث سفير برتانيه و در واقع همه کارۀ انگليس، در کابل٨٩ با همراهی ١٨٧٩جوالی 
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 يکجا با تمام افراد قطعۀ محافظش  در باالحصار کابل به دست آزاديخواهان ١٨٧٩کيوناری به تاريخ سوم سپتمبر 
   .افغان  کشته و به ديار عدم فرستاده شد

.   

     
  انياریَوـَلئون کوی نپِوـُپيغ ل

  
ردند و افغانانی که در خدمت  تلفظ ميک" الت" انگليسی را Lord" الرد" ــ در اصطالح همان روز عوام، کلمۀ ٤

به " خاينين"يک دشنام عظيم و غليظی بود، که در مورد " التی. "ياد ميگرديدند" التی"انگليسها درآمده بودند، بنام 
بچۀ سقو و همراهانش که اوباشان و . نيز اين کلمه بکار ميرفت" بچۀ سقو"تا زمان . ملت و وطن ، استعمال ميگرديد

" التی"اعليحضرت غازی امان اهللا خان را نيز " هواخوهان"د، از سر هرزگی و نادانی، رهزنانی بيش نبودن
  .  ميناميدند

  
    
  

    
 

 


