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  2017/ 6/ 7           کانديد اکادميسين سيستانی                                                                   
  

   پدراستاد خليلی دشمنی مستوفی الممالک

   با مشروطه خواھان

  )تعليقی  بر مقاله آقای احسان لمر(

 ومقرب دربارھای امير عبدالرحمن ميرزامحمدحسين خان پدر استاد خليلی ، يکی از رجال مقتدر
قوامندانی امنيه واستخبارات ( اين شخص از کتابت در اداره کوتوالی. خان وامير حبيب هللا خان بود

شروع بکارکرد و ) کوتوال جبار ومعروف اميرعبدالرحمن خان (در زيردست نائب ميرسلطان) کابل
به امير، ميرسلطان را به کشتن امير داد وخود ھمين که به دھليزدربارپا نھاد بر اثر نمامی و شيطنت 

1 .برجايش تکيه زد وميرزا عبدالرؤوف را به معاونت خود برگزيد
  

 سردفتر سنجش کوتوال ،حسين خان ميرزامحمد" :نقل ميکند که فيض محمدکاتب ازقول غبار 
ف عميم در عبدالروف خان نائب او مقرر شدند و ازاين دو شغل بزرگ رعب عظيم وخوکابل وميرزا 

 نھفت بسيار شکار اوگفت بر روی روزگار آورده کارھای آدل خلق انداخته امور بس شگفت وھن
   2".کردند

سپس ميرزامحمدحسين کوتوال،در رأس گروھی از ماموران قدرتمند دولت قرارگرفت که مردم 
شش " بقول غبار،.دندنشان ميداخود را از آنھا تنفر و انزجار ياد ميکردند و " شش کNه"از آنھا بنام 

، عبارت بود از تشکيل يک اداره سنجش محاسبات امور مالی و تعيين دارائی محکومين که سرشتۀ کNه
دار آن ميرزا محمد حسين کوتوال و اعضايش ميرزا عبدالرؤف خان نايب کوتوال، ميرزا محمد قاسم 

. ميرزا غ�م حسن خان بودندخان روزنامچه، ميرزا سيد محمود خان قندھاری، ميرزا شيرعليخان و 
اينھا برای ابراز حسن خدمت به اميرعبدالرحمن خان بسا خانواده ھا و مردم بيگناه را به عناوين 

   3 ".باقيداری و تحريف محاسبات وغيره برباد نمودند

البته ھريکی از اين کوتواkن براثر ظلم وستم  وبکارگرفتن انواع شکنجه ھا برافراد متھم، 
اولی بدستور امير .خود محکوم به اعدام گرديدند وھريکی از  درختی حلق آويز شدندباkخره 

عبدالرحمن خان ودومی به حکم شاه امان هللا از درختی حلق آويز شد و به حيات رعب آور پراز خوف 
  .ووحشت شان خاتمه داده شد

ه ميرزا محمدحسين ب )وزارت ماليه( در عھد امير حبيب هللا خان وقتی مقام مستوفی الممالک 
مستوفی الممالک ادارات استيفا و امور مالی کشور را در معرض بيع و شری قرار « ،تعلق گرفتخان 

اين . داده بود، ماليات کشور اعم از اراضی و گمرکات ھمه در اجارهء مستاجرين خائن گذاشته ميشد
شدت فشار باXی مردم تا .نمايندمستاجرين ھر نوعی که ميخواستند می توانستند با ماليه دھان رفتار 

جايی رسيد که از وXيات شمالی کشورمردم صدھا خانوار دھقان ورشکست شده بقلمرو روس وحتی 
   4 ».از غرب کشوربه ايران فرارکردند
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مستوفی الممالک ع�وه بر امور مالی کشور، برای حفظ نفوذ وقدرتش برسراسر کشور، امور 
د وبرای جلب اعتماد شاه، دست به  توطئه وطرح ھای مرگ آلود ضبط احواkت را نيز پيش می بر

ميزد وبا ھمين دسايس وتوطئه ھا صدھا انسان شريف وآگاه وطن را که ظلم واجحاف وغارت مستوفی 
الممالک وھمکاران ظالم او را برمردم غير قابل تحمل می پنداشتند، به سوء قصد عليه اميرمتھم 

رد و يا به زندان انداخته ودرزير شکنجه ھای صدمرتبه سخت از مرگ ميساخت وبه دم توپ برابر ميک
در شوربازار کابل ] از سوی عبدالرحمن لودين[او بعد از فيرتفنگچه برامير . به حيات شان خاتمه ميداد

ًحرکات مشروطه خواھان را شديدا زير نظرگرفت ودر اجرای اين سوء قصد، شھزاده امان هللا خان 

جرم ميدانست وبه امير گزارش داد که عليا حضرت وپسرش قصد کشتن امير را ومادرش را شريک 
   .دارند وميخواھند نائب السلطنه را جانشين امير کنند

مستوفی الممالک با وجود اين توطئه، با جنرال نادرخان که با مشروطه خواھان سرمی جنباند 
ز بود و بنابرين در روزی که امير عازم وھمراز علياحضرت مادر امان هللا خان نيز شناخته ميشد،ھمرا

شکارگاه کله گوش لغمان بود، قاصدی سياه پوش سوار براسپ سياه نامه از سوی مستوفی الممالک به 
. امير در محل درونته رسانيد، اما امير نامه را نخوانده در جيبش گذاشت،وقاصد بدون جواب برگشت

در ج�ل آباد ، برادر امير سردار . وابش به قتل رسيدپس از آنکه امير حبيب هللا شبانه در بالين خ
ھنگامی که امان هللا از جريان قتل پدر درکابل مطلع گرديد، خود . نصرهللا خان به امارت برداشته شد 

اما مستوفی الممالک امير نصرهللا .را شاه وجانشين پدراع�م نمود، و ازاميرنصرهللا خان بيعت خواست
امان هللا ممانعت کرد و به جنگ  وحمله برکابل تشويق نمود وپ�نی برای جنگ خان را از اطاعت به 

طرح وبه نصرهللا خان پيش کرد که برطبق آن خودش باسردارعنايت هللا خان ولشکر ايله جاری 
ازمردم صافی از شمال برکابل يورش ببرد ، اما کسان امان هللا خان قبل از اينکه اين طرح مستوفی 

شود، باسرعت مستوفی الممالک وسردار نصرهللا خان، را دستگير ويکجا با نادرخان درعمل پياده 
  . وبرادرانش به کابل اعزام کردند

 خيانتھا وستم کاری ھا وشقاوتھا  وشکنجه ھای وحشيانه مستوفی الممالک  ازچون شاه امان هللا 
بنابرين قبل از اع�م جھاد  بود،آگاه  شروطه طلبان وآزادی خواھان کشور بشمول مزندانيان   درحق

تمام کرد ج�د بی رحم و بی عاطفه  را آن  ،، کارمحاکمه مستوفی الممالکبرای استرداد استق�ل کشور
   .که حقش بود محکوم  نمود  او را به جزای اعدامو

 دسايس وتوطئه ھای مستوفی الممالک در قلع لف سراج التواريخ در موردؤ مفيض محمدکاتب
ھای طاقت شکن آنھا،مطالب تکاندھنده ای درج تاريخ   خواھان اول ودوم  وشکنجهوقمع مشروطه

اين مرد تبھکار وضد ترقی وتعالی افغانستان اقتباس آن مطالب  نموده که برای نشان دادن چھرۀ واقعی 
 ھای وچه انسانستندبسيار ضروری است تا ديده شود که چه خانواده ھايی از دست او بر گليم ماتم نش

  .ده استسپرزندان و زوkنه وغرب وعراب  ريف وعالی ھمت را به دست شکنجه وش

   :نويسد  می" نقض عھد وحنث سوگند مNنجم الدين وعظيموی آھنگر"کاتب زيرعنوان

 به که پنجابی مرزامحمدحسين خان مستوفی از مجلس کنگاش وسعی وتNش داکتر عبدالغنی خان"
 قريب پنجصد و کرده تأسيس مشروطيت شورای محفل خفا در انگليس چنانکه گذشت دولت تحريک

 و ميرزا بود ساخته متحلف و متعھد باھم را اطراف قبايل احشام و ايل و شھر اکابر و اعيان از نفر
 با خود فھميده، استبداد و استقNل زوال موجب را مشروطه حکومت و گرديده آگاه خان حسين محمد
 خان کبير شھزاده محمد معلم نام، الدين منھاج مNء و داد نگار  واX حضور به خديعت و حيلت خامۀ

 درکارخانۀ دولتی نھاد،  خساست...از  که ]عظيمو برگد به مشھور[ کابلی آھنگر نام عظيم استاد با را
 و به دساست بودند، مجلس شامل که تن دو آن از و خواسته خود نزد بود، رسيده کرنيلی منصب به
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 عريضۀ با کرده، حاصل شاھانه ذات بست قتل و بند بر مشعر مکتوبی عطيت، و مانعا نويد و مژده
 شده عاصی برخدا کرده سوگند حنث و عھد نقض که تن دو و فرستاد واX حضور به آباد جNل در خود

   5» .گشتند آباد طلب جNل بودند،

 روز :"ينويسد  م)  قمری1327وقايع ماه صفر سال ( کاتب در رابطه به ھمين موضوع زيرنام
 ميرزا تعليم به نھاده شيطان به روی آھنگر عظيموی استاد و منھاج الدين مN  صفر، چھارم پنجشنبه

 ھم و او به ھم واX حضرت قتل بر خواھان مشروطه جماعۀ عزم از تصميم مستوفی خان حسين محمد
 نگارش و دوتن ھر عريضۀ از و داده السلطنه معين خان هللا عنايت به سردار عريضۀ او، تحريک به

 و مختلفه عبارات به خان محمدحسين ميرزا القای به که کابل نگاران شھر خفيه واقعات ديگر
 آنجا وارد بودند، شده آباد جNل طلب مدسس و محيل تن ھردو واX رسيده حضور به واحده مضامين

 ھريک درشب خويش، تلق امر حقيقت کذب و صدق حصول در از کمال عدالت از واX حضرت و شدند
 و خان محمدحسين ميرزا تعليمات برطبق تن دو آن و بپرسيد خلوت خواسته به تنھا را تن دو از

 شداد و غNظ سوگند و کرده افترا ماجرای بيان بودند، داده نگار القای او و اغوا به که خود عريضۀ
 دوشنبه روز در گرديده، متيقن انمسلم ًظاھرا تن دو آن يادکردن از سوگند واX حضرت و نمودند ياد

 پادشاه و دار خزانه سابق محمدخان جان پسر خان محمد لعل و شاه غوربندی جواھر سيد صفر ھشتم
 احمد و خاص گان بچه غNم از ارغنديی خان الدين نظام و وزيری خان رحمت شاه ملک پسر ميرخان

 خان علی محمد برادر ميرشکار، خان ماسل محمد و ميمنگی رسام خان غNم محمد و قزلباش خان قلی
 فرموده، احضار عام دربار در بودند، حضور عملۀ و خدمه و متعھدين جمله اسامی از که را سيقانی

 مشترکه  اعداد سياھه دوتن آن از و نمودند عقاب و شکنجه و عذاب امر سخت و محبوس را ھمه
 چون را ايشان سياھه واX حضرت. دادند سياھه را نفر ھفتاد قرب ايشان خواسته، را مشروطه مجلس
 ملک پسر خان آدم )ھمدست(  مصحوب شباشب بود، نگرديده ساری موتر و جاری تيلفون ھنوز

 در فرستاده، السلطنه معين خان هللا سردار عنايت نزد خاص گان بچه غNم از احمدزايی پيردوست
 و خان داکترعبدالغنی ھريک عظيمو ستادو ا الدين منھاج مNء سياھه روی از صفر ماه دوازدھم روز

 مولوی و خان حسين محمد مولوی و برادران او خان چراغ محمد مولوی و خان علی نجف مولوی
 و ]لودين احمد سيد کاکا به مشھور[لودی  قوم خان سيداحمد و حبيبيه مدرسۀ معلمان مظفرخان
 و نھاده برپا ستم بند فرموده، حضاررا ا جمعی غيره و بدخشی حسن شھزاده پسر خان الدين ميرزمان

 محمد چون صفر سيزدھم شب در بعضی را گماشته ھا محصل نبودند، خود جای و درخانه اکثر چون
 آبادی جNل چارباغی محمد پسر ميرغNم سيدقاسم و خان محمدصفر ناظر پسران انور محمد و اختر

 ولی محکوم اعدام به نيز درشاهمحمد نا قضيه قتلدر که خان قاسم سيد صاحب مير به مشھور[
 کردن ضبط و گرفتار آورده، به دست را غيره و ]گرديد تبديل زندان به اعدامش حکم شفاعت ازطريق

 در بزرگی غلغله و ولوله شھريان افتاده عموم درقلوب عظيم ھراس و رعب گرفتاران ھای خانه
 احمد مولوی پسران خان حمد سرورم و خان سعدهللا جمله از و .آمد گير جای کبير و صغير خواطر

 را خود که او خواھرزادۀ عبدالقيوم خان و افغانستان ديوان جديد قانون واضع الکوزائی خان جان
 اقوام ھمه شاھی، رکاب نظام خاصۀ سواران اعداد نزد نانکچی افشار در را خود خواستند کرده پنھان
 آمده، دست به افغانان ده در گردنۀ تن ھرسه و برگيرند فرار راه جانبی به رسانيده قندھاری درانی
  .شدند قطعه قطعه و ھNک گرديده  سياست توپ لقمۀ صفر سيزدھم شنبه روز آفتاب غروب قريب

 تاج و کاکری عبدالرؤف] مولوی[ پسران ]مولوی[وعبدالرب ]مولوی[عبدالواسع ازآن و پس 
بارکزائی  خان شيرعلی ميرزا و براک محمد مN و عبدالحق قاضی و خان پسرمحمدعلی خان محمد
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 صفر شانزدھم شنبه سه روز تا غيره و کابلی درويش شاه مستان پسران تن سه و چخانسوری
 يوسف محمد سردار مطالعه به راه از که ]کاتب محمد فيض [ اوراق محرر جمله از و محبوس شدند

 به متال قلعۀ در را التواريخ سراج اول جلد اجزای ]خان محمد اميردوست[ کبيرمرحوم پسر امير خان
 تن ده با گرديده محبوس عصر ھنگام و آمده شھر در آنجا از مذکور شنبه سه روز بود، او رفته خانه

 زوXنه با گرديده کوتوالی محکمه رھسپار السلطنه معين جای از ازنظاميان ای عده حفاظت ديگر تحت
 شاه جواھر سيد خاص، گان بچه غNم استدعا ضۀعري از حال اين مقارن و آمد مقيد آھنين ھای ثقيلۀ

 آمدند تفنگ تير ھدف کوھه سه ريگزار در شده داده گان بچه غNم دست به آباد جNل در لعل محمد و
 جواھر سيد قتل از پس مرحوم خان فتح وزير احفاد از پيشخدمت خان شريف محمد قتله، از جملۀ و

 محمد آن از پس و ببريد بناگوشش تا زده او دھن در حربه با بود، سپرده ارواح قابض به که جان شاه
 سرحد در و گريخته کابل از پروانی سرورخان محمد پسر خان عثمان محمد کرنيل و فوفلزائی ايوبخان

 فرستاده درکابل آباد جNل گرفتاران چندی از پس.پريدند توپ به آباد جNل در آمده، گرفتار مھمند قوم
   6 ».گشتند وسمحب شاھی ارگ در شده

در زندان ) طوق آھنين و زنجير(محبوسين در دو دسته يکی با زوkنه وغره بغرا،بقول غبار
بقول فيض [ً تقريبا نه سال "کوته قفلی"ارگ سلطنتی وديگری  با زوkنه در زندان شيرپور بشکل

    7 .محبوس ماندند] سال11محمد

 و ]يستانیس.عبدالحبيب درست است[خانسيب  عبدالحجمله از «:فيض محمدکاتب  ادامه ميدھد
 و تحقيقات از پس مرحوم خان افضل سردارمحمد پسر خان سردارعبدالوھاب پسران خان عبدالرحمن

 برھمگان را واX قتل حضرت عزم تھمت مستوفی خان حسين محمد ميرزا چون زياد معلومات حصول
 و بيست و يافته رھائی پی ديگری يکی جتدري به آن از پس و گشته رھا تر مقدم ديگران از بود، بسته
 السراج جبل از پروانی سرور خان پسران نفر پنج و غوربند از شاه جواھر سيد ازمنسوبان نفر يک

 خان سيداحمد با برادرش ھر دو و غنی داکتر گرديد؛ ضبط ايشان ملک و مال شده خواسته محبوس
 از پس غيره و خان الدين نظام و يرخانم پادشاه و سرورخان پسران و حسين محمد ومولوی  لودی
 مولوی جمله از گرديده، رھا جور زندان از غازی خان هللا اميرامان جلوس اول در سال يازده حبس
 آمده، نائل تدريسات رئيس خطاب به چندی از پس و مدير منصب به معارف وزارت در حسين محمد

 ممتاز و سرافراز افغان امان جريده مديريت به چندی از بعد مستشار رتبۀ به وزارت اين در قاسم سيد
 پادشاه و دادند ابراز دولت به نسبت را خود مبطنۀ محاسن آورده، فعل به قوه از شايسته خدمات آمده،

 خاتمه از پس کرده مردانه کوشش انگليس، با افغانستان دولت استق�ل محاربۀ ھنگام در ميرخان
 و ....آمده سرافراز دايزنگی ھزارۀ حکومت به آنجا از و شده مأمور لھوگرد حکومت به منازعت

 خود چاکری و خدمت ھمان به گرديده رھا ماه پنج حبس از پس )کاتب محمد فيض( اوراق محرر
 صدور بدون بعد سربرده، به نگاری تاريخ به خدمت روز ]ش 1304 [ قمری 1343 تا و گشت برحال

 اين و سوم جلد تکميل تحرير به اجرت به و محروم دولت احسان خوان و م�زمت از خيانت و خطا
 قضيۀ و گشت خمول گزين زاويه و نشين گوشه سال پنج و سی خدمت از بعد پرداخته، ]چھارم[جلد

 جملۀ از نبودند، شدند، متھم بدان که خيالی در و دانستند نمی متعھد مجلس اھالی را آن اسم که مشروطه
 جور چه آمده، فعل به قوه از ستم چه که شود داده نگار که دارد کار به جداگانه کتاب که است قضائی

   صرف آن تشريح از بود، اختصار به مقيد و مزدکار نگارنده چون باری. آمد محبوسين روز روی به ھا

  8». نمود نظر

                                            
6
  378 -377،، بخش سوم4سراج التواريخ،ج،فيض محمدکاتب-  

7
  718،ص1 غبار،ج-  



  
 

 

  8تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  : محاکمه مستوفی الممالکدوم،قتل  امير ومشروطيت ظھور

 وآزادی  طلبیًعجالتا صدای عدالتخواھی  1909در  اوليتواعدام  مشروط سرکوب وحبس با
خاموش گرديد و کارتعقيب وبازداشت که برضد خودکامه گی ھای امير حبيب هللا نضج گرفته بود،

  . گرفتتازه ای اوج در زير نظر مستوفی الممالک روشنفکران وآزادی طلبان 

مرد مدبری چون ، با نشرجريدۀ سراج اkخبارافغانيه، با مديريت 1911دوسال بعد يعنی در 
  .محمودطرزی بارديگر ھسته مشروطيت در اطراف اين جريده شروع به رشد ونموکرد

ياد می " حزب سری دربار" از غبار که خود يکی ازاعضای راديکال جنبش مشروطيت دوم بود،
چون خود قدرت . اص�ح طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا منزجربودند« :کند ومينويسد

اين شخص سردارنصرهللا خان . دور يکی ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند ی نداشتند، بايد  درحرکت
نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استق�ل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام 

رد پس يگانه شخصی که در آن خانواده مو.... قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت
عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ، توجه ليبرالھای در بار قرارگرفت

ر بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را ومتواضع بود که به زودی در رأس يک حلقۀ متجدد د
به حيث رئيس اين انجمن سری شامل نقشۀ کودتای نمايد، که درنظر بود امير در ج�ل آباد توسط 

نايب السلطنه ھم برای تحصيل استق�ل . عسکراز بين برده شده وجايش به نايب السلطنه داده شود
لسلطنه که از دولت انگليس متنفر وازادارۀ برادر ناراض نايب ا. واص�ح اداره داخلی مجاھدت نمايد

ده دوازه نفر از اعضای جمعيت ] برای اطمينان خاطرنايب السلطنه واجرای اين کودتا. [بود، پذيرفت
   9».سپردند سری عھد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردار

 ولی از کسانی که در دربار ھوا خواه  نمی برد نام امضا کنندگان اين تعھدنامه رااسمایغبار 
در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع «:شھزاده  جوان امان هللا خان بودند، اينطورنام می برد

ودر خارج ھردو ) ًظاھرا سپھساkر نادرخان وبرادرانش(الدوله خان وغيره، در اردو افسران بزرگی
 سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده ،)بعدھا شمس المشايخ(رجالی چون فضل محمدمجددی

ًمردم کابل وقسما اطراف او را می شناختند . ھمه طرفدار عين الدوله امان هللا خان بودند ديگر

ود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه بطنت که سال دوماه در پايتخت  ميًمخصوصا درايام وکالت سل
ميرزا  تعقيب ميکرد، ًکسيکه او را جدا مراقبت و.  نظر داشتندکنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن

بود که ھر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ) پدر استاد خليلی(محمدحسين خان مستوفی الممالک
ويا فير برامير وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين نبود وعين الدوله وحلقۀ 

معھذا . ً يی در پيش داشتند،ابدا دست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز نمی زدنددربار چون ھدف عمده
برعين الدوله ظنين شد و او  ومادرش را مورد تھديد حبس و ]بنابر راپورھای مستوفی الممالک[امير

  . مگر اين ھردو براثر وساطت نائب السلطنه نجات يافتند . ط�ق قرار داد

در شوربازار بعمل آمد و اين حادثه ] از جانب عبدالرحمن لودين[اميرفيرتفنگچه بر1918درسال 
جواسيس مستوفی الممالک فردای آن روز کابل را . نافرجام  حلقۀ سياسی دربار را مضطرب ساخت

بود که دکان سيمساری در شوربازار داشت واز قبل » سروربچۀ بيوه«پرساختند ويکی از آن جاسوسان 
براثر راپور او عبدالرحمن لودين دستگيرو با طوق و زنجير در . ير نظرداشتعبدالرحمن لودين  را ز

ًزندان ارگ دولتی کوته قفلی شد و متعاقبا يک دسته ديگر روشنفکران که ارتباطی با اين عمل لودين 
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 مقاله اسرار قتل اميرحبيب ) خان ، باقلم داکتر کاظم 18اين متن در بخش  (380 -  376 ،صفحات بخش سوم ،4 جلد  سراج التواريخ،- 
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  8تر 6  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

عبدالھادی خان داوی، عبدالحميدخان کميدان، محمداسحاق خان قزلباش،شمس الدين : نداشتند از قبيل
ل سابق مکتب حربيه  وشيرمحمد خان معروف به افغان بيگ محصل مکتب حربيه دستگير خان محص

، اين محبوسين دوباره به براميرفيرتفنگچه ازبعد غبار ع�وه ميکند که   .وبه زندان ارگ فرستاده شدند
    10 . ارگ انتقال داده شدند وسخت گيری بر زندانيان سياسی دوچندان گرديد

يار بيک بدخشی که مردی صاحب يکی از ياران ھمزنجير داوی ميربان پوھاند حبيبی، از ز
 :و وضع رقت آور داوی را در بيتی چنين تصوير کرده استا  مينويسدکه سخن ونازک خيالی بود

11 اين ھمه زنجير در زنجيرچيست          بندی يی را بس بود زوXنه يی   
  

واين ھمه  . رب وغراب و اولچک و زوkنه بوده استاين گفته نشان ميدھد که داوی زنجير پيچ وبا غ 
شکنجه وفشار برزندانيان سياسی از سوی مستوفی الممالک برآنھا اعمال ميشده است تا امير از ديدن 

 .آنھا، بر بيرحمی  کوتوال يعنی مستوفی الممالک آفرين بگويد

 سرانجام با مرگ بقول مردم  خانه ظلم باkخره خراب است،چنانکه خانه مستوفی الممالک
 حزب سری )1918(سالھمين در زمستان :غبار ميگويد.ولينعمتش اميرحبيب هللا خان، خراب شد

دربار فيصله کرد که امير حبيب هللا خان را در ج�ل آباد از بين برده ونايب السلطنه را در مرحلۀ اول 
و به پارتی . ر ج�ل اباد خارج نشداما نايب السلطنه  در روز معين از خانه خود د. به پادشاھی بردارند

اين عمل نايب السلطنه  . که بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت نخواھم کرد اط�ع داد
پس تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا يک . حزب در بار را از بنياد در لرزه اندخت

 افتاد، زيرا زندگی ھمه در دست نايب السلطنه بود و رفقايش به شماره سال ديگر تنفس عين الدوله و
در  نايب السلطنه معاھدين خود را ]گرچه[قرآن عھد نامه پارتی در دست او سند غير قابل ترديد بود، 

البته پارتی خاموشانه .]مگرھمه اعضای پارتی به تارموی خود آويزان بودند[معرض ھ�کت قرار نداد
 فبروی 20شب .( در رسيد و اميرحبيب هللا خان در لغمان کشته شد1919درکمين فرصت بود تا سال 

1919«]12
سردار نصرهللا خان برادرش قبل از خاک ) ش1297اول حوت(  وفردای آن پنجشنبه]

   .گرديدرداشته شد وبعد مراسم تدفين اجراسپاری اميرشھيد به امارت ب

 شد، خود را جانشين پدر به عنوان ھمينکه شاه امان هللا از قتل پدرش در کله گوش لغمان مطلع
شاه درکابل اع�م نمود وبه کاکايش نايب السلطنه اط�ع داد که از پادشاھی وی اطاعت نمايد، نصرهللا 
برای آنکه جنگ وخون ريزی صورت نگيرد قلم برداشت واز بيعت خود به امير امان خان سطوری 

الممالک که از سوء رفتار خود با شھزاده امان نوشت وبرای اھل دربار خود قرائت نمود، اما مستوفی 
ًهللا ومادرش وساير مشروطه خواھان بيم داشت، فورا براين تصميم امير نصرهللا خان اعتراض نمود 

  .واو را به بغاوت عليه اميرامان هللا خان ولشکر کشی برکابل تشويق وتحريص نمود

برای سقوط امان  ح حمله برکابلفيض محمدکاتب در مورد موضع گيری مستوفی الممالک وطر
هللا خان،  شرحی مبسوطی درسراج التواريخ نوشته وازشورش سپاه ج�ل آباد به نفع امير امان هللا خان 

حبيب هللا کی (من آنرا در کتاب ديگرم ودستگيری جنرال نادرخان ومستوفی الممالک گزارش ميدھد که 
ح داده ام بنابرين از تکرار آن دراينجا خود داری  شر)بود، عياری از خراسان، يا دزدی از کلکان؟

دروازه خود را بروی رفتند، او  وقتی عساکر به عقب مستوفی الممالک ميشود وصرف اشاره ميکنم که
اين امر خشم وغضب عساکر را برانگيخت و يکی ازآن ميان . عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد
ط�ع ديگران رساند واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای به قشلۀ عسکری شتافته موضوع را به ا
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  8تر 7  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 را با خاک اون کشيدند و ديوار ھای منزل بيروالممالک کوبيدن منزل ميرزا محمدحسين خان مستوفی 
  .يکسان نمودند وخود مستوفی را کشان کشان بيرون آوردند

يده ودست برعقب بسته، محمدحسين خان رابا سربرھنه وXی ولجن به روی مال«: کاتب ميگويد
پای پياده به کمال ذلت وفضيحت چون حيوان قNده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام 

وسپاھيان با سرنيزه تفنگ بر او تاخته، بNدرنگ آھنگ ھNک وبه خاک . گويان داخل لشکرگاه کردند
زم اينکه لک ھا روپيه از مال در عين ھجوم وازدحام، برگد محمدانورخان به ع.  انداختنش نمودند

جمع کرده وھزاران نفر را از اعيان  دولت وعجزۀ ملت که سالھا به جور و اکراه و رشوت اخذ و
واشراف ومامورين را به دسيسه و اعتساف، خانمان برباد دمار وھNک داده است،اگر کشته شود، 

سوار شد و پايھای خويش را از ھمه تلف وضايع ميگردد ، پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش 
دو طرف برسينه اش اويخته، ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در 
باطن از ھدف نوک سر نيزه شدنش نجات داد، زيرا که سپاھيان از بيم آسيب رسيدن به برگد 

 محمدانورخان بردوش وھم چنان. محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرنيزۀ خود را حوالۀ او نکردند
به اندرون بيت الخNء مقيد داشتند  ...او سوار، از Xی ولجن به کمال بد حالی در مبرزش کشانيده

دراين حال جنرال عبدالرحيم خان سراز اورسی کشيده وسپاھيان را  .ودرب مکان را برسرش قفل زدند
جس اين خوک بی باک را بريزيد، از قتل ميرزا محمدحسين خان مانع آمد فرمود که اگرخون ناپاک ون

گويا در حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده ومنافع ھنگفتی را که در نزد اوست، ضايع وتلف 
پس بھتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا دولت پول ومال خود را از نزد او اخذ . خواھيد نمود

 جنرال عبدالرحيم خان، سپاھيان پراکنده و قبض نموده، بعد ھNکش سازد و از اين گفتار وممانعت
   13 ».شده دست از قتل او برداشتند

 از زندانھای استالين در آسيای مرکزی فرارکرده 1915،که درسال ايميل ريبيچکاافسر اتريشی 
بود وبه افغانستان پناه آورده بود ودر روز اع�ن سلطنت اميرامان هللا خان در مسجد عيدگاه حضور 

  :يد خود  از صحنۀ ورود گروه متھم به قتل امير حبيب هللا را چنين بيان ميداردداشت، چشم د

ين خبرکه مستوفی، يک کوھستانی ومنفورترين مرد کشور،با ھمه قدرتش دستگيرشده بود،  ا«
ديری . او بزرگترين اخاذ وفاسد ترين مامور دولت به حساب می رفت. ھمه را خوشنود ساخته بود

محمدزائی ھا کوشش ميکردند که . شدگان را دست و پا بسته به کابل آوردندنگذشت که بازداشت 
برای نجات ازنگاه ھای کنجکاوانه مردم خود را عقب پوستين ھای خود پنھان کنند، برخNاف آنھا، 

  14». مستوفی لجوجانه به مردم نگاه ميکرد که برای اينکارش دشنام ھای زياد نثارش شد

در مورد چگونگی بقدرت رسيدن حبيب هللا  مقاله ممتع ومستند خويش يکاستاد داکتر کاظم در 
مي�دی برای باردوم  2000نام می بردکه در سال " نادرخان و خاندان او"کلکانی، از رساله مھمی بنام 

چاپ در پشاور "مھاجرافغان"از طرف کسی بنام 1951در سپتمبر در پشاور به طبع رسيده وبار اول 
 بوده عبدالحی حبيبیبا احتمال ميگويد که نويسنده اصلی آن رساله مرحوم پوھاند و بعد . شده  بود

 از اھل قلم و مخالف دولت کابل در 1951من اين احتمال را يقينی ميپندارم ، زيرا در سال .است
از روی اين رساله  استادکاظم. پاکستان کسی ديگری جزعبدالحی حبيبی مھاجر وفعال سياسی  نبود

افغان مثل من  ونويسندگانبسياری ازمورخان فکر ميکنم تا آن زمان که انعکاس داده ی را نکاتی مھم
 .از آن مطلع نبودند

  رساله برمبنای اسناد جنرال تاج   اين17در صفحه :"به استناد رساله مذکور مينويسدداکترکاظم 
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  712، قسمت سوم، ص 4 سراج التواريخ، ج-  
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  212، ص 2014وح هللا ياسر،چاپ آلمان، ايميل ريبيچکا، درکشور خداداد افغانستان، ترجمۀ رتبيل شامل آھنگ ور-  



  
 

 

  8تر 8  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

امير حبيب هللا محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن سپه ساXر محمد نادرخان درموضوع شھادت 
 ق رخ داد و 1337 جمادی اXول 18واقعۀ کله گوش لغمان شب  « :خان سراج الملت چنين آمده است

که چند دست سپه ساXر درين حادثه دخيل بود، اسنادی موجود  امير حبيب هللا خان را درين مسئله
نوشتۀ سردار " افغانستاناسرار در مورد "از آن جمله کتاب  است که حاضر و ناظر وقايع نوشته اند،

نادر خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر  شير احمد خان و يکی از نزديکان خاندانی
ھمانوقت طمعی و چشمی به تخت و تاج کابل داشت و پNنھای  خان می پندارد، زيرا اين شخص از

نامه سپھساXر محمدنادرخان يک متن  ،چنانکه طرح شده بود عميقی برای اين کار در دھلی و کابل
 : به آن وضاحت ميدھد از اينقرار عنوانی نائب ساXر صالح محمدخان

باد  عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان نائب ساXر صاحب را واضح«
خط   اين کوايف جNل آباد را آرندۀ،ازين طرف خيريت است، شمايان خاطر خود را جمع داريد: اينکه

قسم  کارھا بر وفق مرام است، آنچه با شمايان گفته شده بود، بھمان. بشمايان خاطر نشان خواھد کرد
سردار  مقصد[ برادرش را ] از اين قلم-منظورميت امير حبيب هللا خان است [بعد از تدفين ميت . شد

ارجمندم .سم باقی نمی ماند امير ساختيم و مايان تجويز کرديم که معامله بھمين ق]نصر هللا خان است
الممالک  عاليجاه عزت مآب مستوفیمتوجه احوال است و ] مقصد از شاه ولی خان است[رکاب باشی 

و است  درين معامله شريک مايان] مقصد ميرزا محمد حسين خان پدر استاد خليلی است[صاحب 
. آيد با قوم خود می] استمقصد کابل [انشاءهللا تعالی درين روز از راه تگاب باXی دارالسلطنة 

. ايم بسپاريده] مقصد صالح محمد خان نائب ساXر است[عساکر دارالسلطنة را به آن برادر بجان برابر
 انشاءهللا و تعالی سمت. بايد متوجه احوال باشيد که معامله از دست عساکر و شمايان بيرون نشود

 در جNل آباد و کابل ھرکس که مدعی. شيداز آن جھت خاطر جمع داشته با. جنوبی از خود مايان است

به نفری خود از طرف . آخر کار بدست مايان و شمايان است. سلطنت شود، برای چند روز است
محمد : امضا.  ق 1337 جمادی اXول 19فقط مورخه . باقی در حفظ الھی باشيد. ماخاطر جمعی بدھيد

ک ، در واقعه  کله گوش لغمان در قتل امير حبيب مستوفی الممال سندبروشنی نشان ميدھد،اين . 15 ».نادر
اين ھمرازی نشانه اينست که منبع الھام وعملکرد . بوده است رازهللا خان، با سپه ساkرنادرخان ،ھم

  .ھردو ھمانا انگليس بوده است

 ' اميرامان به خان ' نصر سردار آنکه از پس :"مرحوم پوپلزائی ميگويدقول داکتر کاظم از
 فرار نحوی به عساکر قيد از و نکرد بيعت اميرجديد به مستوفی شد، کابل روانه و کرد بيعت خان
 قوای بدست" سو8ن "ساحه در راه نيم در که شد روان کابل شمالی سمت کوھستان طرف به نمود

 می درادامه فوفلزائی ».کردند زندانی و آوردند ارگ به راسا را اوو گرفتارگرديد جديد دولت امنيتی
 بتاريخ استور قصر مجلس فيصلۀ و ]کارانه احترام[مھذبانه استنطاق تحقيقات ازطی بعد«  :که افزايد
 ارگ غرب جنوب سمت در شمسی 9821 سال حمل برج مطابق قمری 1337 سنه المرجب رجب
بخاک  عساکر توسط مھرو بی بی قريۀ نزديک در و گرديد واعدام آويخته توت درخت شاخ به کابل

     16 ».شد سپرده

  :ازمطالعه  اسناد تاريخی وشھات مورخين واقع بين آن زمان به اين نتيجه ميرسيم که :نتيجه
 تصوير صادقانه ای از ما کشيدنيست             چـو پنجۀ نقاش چيره دستــتاريخ ھـم

  ته کرد ھـمانا ديدنيسـرچــھــرآنکه ھ             ه ھرچه گفت ھمانا شنيدنيستـھــرآنک
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  ]2016سپتمبر 15   انگليسھا و بقدرت رسانيدن امير حبيب هللا کلکانی به حيث يک دورۀانتقالی ، افغان جرمن آنNين[-  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_kalakani_as_transitional.pdf  
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