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  یلي الممالک ، پدر استاد خلیمستوفچرا 

 اعدام شد؟مشروطه خواھان از سوی 

 

 ۀ در باری وعده سپرده بودم که در مبحث بعد؟را نوشت»  از خراسانیاريع« چرا کتابیلياستاد خل "ۀ مقالدر
 بود یتي الممالک،خواھم نوشت تا دانسته شود که او چگونه شخصی خان مستوفنيرزامحمدحسي میليپدر استاد خل

 بخصوص دو مؤرخ نامدار وبا یني عدان شاھیدھاي وچشمداتي خواھم کرد تا نظری جا سعنيوچرا اعدام شد؟ درا
 که ی خصوص مورد توجه قرار بدھم ، اما مسائل  مختلفنيرا درا) غبارميرغMم محمدکاتب وفيض محمد(تبار کشور اع

 آنھا را دي بای دارند وموندي بھم پري زنجی به نظربرسند، مگر مانند حلقه ھای اضافدي بحث برآنھا مکث شده ،شانيدرا
 انزجارونفرت مردم  و مشروطه خواھان را در مورد یت اصل کرد تا علیري گی الممالک پی رول مستوفاي نقش یبرا

 .مي درک کنیو

 نده،ي از گذشته تا حال وآ،ی بر دموکراسی مبتنی جمھوریمھاي وچه رژی مطلقه واستبدادی ھامي چه رژدولتھا،
 تيعامه وامن نظم ني وموظفسي دارند و آنھا را توسط پولی ، زندان ھایاسي سني مخالفاي وی جنائني مجرمهي تنبیبرا

  ودر زندانھاستي نبوده ونکساني در ھمه جا وھمه زمانه ھا انيواضح است که رفتار با زندان.کنندياداره وکنترول م

 استفاده ی انسانري طاقت فرسا وغی مختلف بشمول شکنجه ھای گرفتن اعترافات واقرار ازمتھمان از روش ھایبرا
 آن اني است که زندانیعي اند،طبدهي را نچشی و عدالت اجتماعی خوشبختۀ مردم مزیچگاھيدر افغانستان که ھ. کننديم

 ی خود حس کرده اند وخواھت واستخوان اند و درد آنرا با گوشت وپوسدهي را چشانهي وحشای زھرشکنجه ھاوارهھم
 یداستانھا دني اند وشندهي کوتوال ومستنطق وضابط  زندان را دیعني زندانھا، ماني دژخی زجرھا وشکنجه ھاینخواھ

 . کنديآن شکنجه گاه ھا ھنوز ھم مو براندام انسان راست م

اعمال ) سي وپولهيقواندانان امن(  عھد عبدالرحمن خان که توسط کوتوالھایزندانھا وانواع شکنجه ھا  ازغبار
ا اقسام شکنجه  کابل و ھرات ب»ی چاه ھااهيس «اتي و وnتختي متعدد پایعMوه بر زندانھا: "سدينوي مني اند،چنشدهيم

 دادن، کور کردن، برچه پک، ی خوابداري داغ، قطع اعضا، بلي و فانه، تني کنده، ولچک، غره بغراب، زوnنه، ق،یھا
 سابقه ی کشور را بطور برهي غرغره، ذبح کردن، سنگسار، بتوپ بستن، توسط درختھا پاره کردن وغ،یچاندمار

 سرحد داشتند وجرم فرد ی بیخود آزاد) آنھاردستاني و زهي امنمامو(وانھايبند. وحشت قرار داده بودرکابوسيز
 داخل شھر، یھاي و سرارپوري و شی ارگ و کوتوالیدر کابل برعMوه زندانھا. نمودي متي سراشي رفقایبخانواده وحت

» رقبابه ب« به یگري و دريکپتان ام) بعدھا نائب ساnر( خان مي به محمد نعیکي ھم بود که گريزندان مخصوص د
 ھم نصب کرده بود که ی داری مقابل دروازه خود در مراد خانیدانيبابه برق در م.  تعلق داشتري امیشاطر باش

 ] ١. "[ختي آوی را منيمحکوم

شھر )  وضبط احواnتهيقوماندان امن( کوتواnن ري عبدالرحمن خان، از مشاھريدر زمان ام:  کهسدينوي مغبار
 محمد کاتب ضيغباراز قول ف] ٢.[ بودند خان  ومرزا عبدالرؤوف خانني محمدحسرزايم،  سلطان خان رينائب مکابل 

 ني نائب او مقرر شدند و از ااندفتر سنجش کوتوال کابل و مرزا عبدالرؤوف خ  خان سرنيمرزا محمد حس "سدينويم
 یار آورده کارھا روزگی در دل خلق انداخته امور بس شگفت و ھنگفت بر رومي و خوف عمميدو شغل بزرگ رعب عظ

 ] ٣." [ کردنداريآشکار و نھفت بس

  ظلم و فساد او  ... داشتي نگھمدي خوف و تھدري افغانستان را زی خان که تمام شھرھارسلطاني  نائب مواما
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 و بار ختيويا بی را در پغمان از درختی افکار عامه بجانب او،وهي توجی عبدالرحمن خان براري که امدي رسیبجائ
 ]٤. [ در گردن او انداختشراي خویمMمت

معاونش   ونمامت یني مغضوب شدن نائب سلطان خان را سخن چلي افغان،دلسندگاني ازنویکي احسان لمر، یآقا
 چنان نمامت ري سلطان کوتوال، به امري از نائب می بخاطر گرفتن کرسیو«: سدينوي خان دانسته مني محمد حسرزايم

 مجرم راي داشت، پس از استنطاق وی طوnندي خود ان در قتل مخالفرکهي است و امريمکرده بود که او مخالف و بدخواه ا
  ]    ٥[». در گردن او انداختشراي خوی و بار مMمتختياوي بیشناخته در پغمان از درخت

 عبدالروف رزاي و مديرسمستوفی  ني به ميرزا محمدحسیکوتوال) یکرس (ی سلطان، چوکريپس از مرگ نائب م
 و افتي خان به دربار راه ني محمدحسرزايآنگاه م.  را صاحب شدیوتوال کتي معاونی مقام نموده چوکیارتقاخان ھم 

 سخن گفتن در برابرش ایاري ري را بجز امی که کسدي کشيی آموخت و کارش به جای نيز چيزیراه و رسم درباردار
. گرفت ی به ھمان اندازه پاداش مکرد ی  ظلم مکهيزه ا بھر اندایو. دي او بخششي رھای باغ جھان آرا را براريو ام. نبود

 ] ٦. [دادندي انزجار و نفرت نشان متختي مخصوصا در پارکي شش کM و نام گیمردم از نامھا

امير " ميرغضب" فرد بسيار ظالم بود و مردم، از شدت نفرت، او را المالک ی مستوفخان ني محمدحسرزايم
 ريبه قول مرحوم غبار،مردم افغانستان ھمانقدر که از خشم ام) انايدانشنامه آر(. ناميدند یخان نيز م عبدالرحمن

 . دندي ترسی مزي کوتوال  نني محمدحسرزاي شان مسيو رئ»  شش کMه« از نام دند،ي ترسیعبدارحمن خان م

ن  خانيرزامحمدحسيکه توسط کوتوال م( عبدالرحمن خانري امی که، ترس از شکنجه ھاشودي متذکر مغبار
 چون سپھساnر غMم يی محمدکاتب، مردبلند رتبه ضي کرده بود که بقول فجادي اخوفچنان در دل مردم ) شدياعمال م

 قلمدار کرده داري باقهي ھزارروپ٣٨] توال خان کوني محمدحسرزايم[ خبرکه اوراني ادني به مجرد شنی توخدرخانيح
)  سرشته دارنيرمحمدحسيم( پدرشدي شننکهيبوالحسن ھم ارزاي منيھمچن. است،بدون درنگ در ھندوستان فرارکرد

" رکينام گ"و " شش کMه "ی نامھادنيمردم از شن. رامحبوس کرده اند، با ضرب گلوله تفنگچه خودش را بکشت
 اداره سنجش محاسبات امور کي ليشش کMه، عبارت بود از تشک.  داشتنددي تنفر و انزجار شدتختيًمخصوصا در پا

 شيو اعضا)  الممالکیبعدھا مستوف( کوتوالني محمد حسرزاي دار آن مۀ که سرشتني محکومی دارائنيي و تعیمال
 رزاي م،یقندھار محمود خان دي سرزاي محمد قاسم خان روزنامچه، مرزاي کوتوال، مبي عبدالرؤف خان نارزايم
 خان بسا خانواده ھا و دالرحمنرعبي ابراز حسن خدمت به امی برانھايا.  غMم حسن خان بودندرزاي و مخانيرعليش

 بود ی نوع ترور سرکي ،رکينام گ و اما . برباد نمودندرهي محاسبات وغفي و تحریداري باقني را به عناوگناهيمردم ب
در نصف شب ھا خانه شخص مد نظر . دي گردی عمل-ري به امر و بنام ام-  شھرنکوتواn در شھر کابل از طرف یکه چند

 شخص معلوم نبود و خانواده اش از ترس جرئت اظھار و ني زنده ااياز آن بعد مرده . شديسته مدق الباب و خودش خوا
 ]٧.[استغاثه را نداشت 

 تا کردندي بود که به گناھان ناکرده اعتراف مدهي گردني اسباب ھراس متھميی استنطاق با شکنجه تا جاروش
 خوستندي آنچه که خود منيوتوالھا وزندبانان از متھم بود که کنجاياز ا. کشته شوندکبارهيبدون شکنجه بسھولت و

 احمدخان دي سیآقا. سوختندي وخشک وتر را مکردندي جرم قلمداد مکي وھرکه را در نظرداشتند شرگرفتندياعتراف م
 رزاي نظام طرف رقابت مني خان اممي عبدالحکرزايم«: سدينوي مني خود چنی داشتھاادي دفتر نظام کابل در سندهينو

)  سنجش مصارفۀمسوده باطل (رجي عبدالروف خان نائب کوتوال متھم به سوختادن ترزاي خان کوتوال و منيد حسمحم
 نظام در وقت استنطاق نيام . . . دي نداشت، گردی ارزش رسمچي و ھشدي مدي به شکل ثابت در کتاب قحيتصحکه بعد از 

 شما و کوتوال کهيزي شما را ندارم ھر چیشکنجه ھامن توان و تحمل :  گفتنياز ترس اقسام شکنجه ھا به مستنطق
 را خودت رجي که تیسي راه آسان ھمان است که بنوه داد کامي خان پني محمدحسرزايم. مي نمای به آن اعتراف مديامر کن

 ]٨[».دي اش ھم مصادره گرديی به دھن توپ بستندش و داراگريروز د.  نظام ھمچنان بنوشتني ام،يیسوختانده 

 : هللا خانبي حبري خان در حکومت امنيمدحسمرزامح
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 ی  واستخبارات دولت، امور مالی کوتوالۀفي وظی خان در پھلوني محمدحسرزاي مزي هللا خان نبي حبري امدرعھد
 مشروطه خواھان اول ۀاو که دشمن عناصر آگاه ومشروطه خواھان بود،باnخره در حلق. بردي مشي پزي را نفايواست

 بگماشت،وتوسط ی خود مخالفت داشت ،به جاسوسدر را که با برای برادر تاج محمدخان پغمانفينفوذ کرد ومحمدشر
 مي هللا خان تقدبي حبري بر مسلح شدن ،بدست آورد و به امی شان را مبنۀصلي فنياو لست مشروطه خوھان اول وآخر

 به توپ بسته شدند ی قندھار محمد سرور واصفی از مشروطه خواھان  اول بشمول مولویکرد که براثر آن تعداد
 ]٩.[وبا انواع شکنجه ھا ودرد ورنج گرفتارآمدند) ١٩٠٩( شدندی ارگ زندانی چال ھااهي شان به سهيوبق

 یمستوف « خان  تعلق گرفتني ھم به مرزا محمدحسهي وزارت مالاي فاي  پست استیوقتغبارمتذکر ميشود که 
 و ی کشور اعم از اراضاتي قرار داده بود، مالی و شرعير معرض ب کشور را دی و امور مالفايالممالک ادارات است

 هي توانستند با مالی مخواستندي که می ھر نوعني مستاجرنيا. شدي خائن گذاشته منيگمرکات ھمه در اجارهء مستاجر
ان ورشکست  کشورمردم صدھا خانوار دھقی شمالاتي که از وnدي رسيی مردم تا جایشدت فشار باn.نديدھان رفتار نما

 ] ١٠[». فرارکردندراني از غرب کشوربه ایشده بقلمرو روس وحت

 ی خان مستوفنيمرزا محمد حس: "  که سدينوي هللا سراج مبي حبري مزاج امتي در ارتباط به عـصبغبار
اص  خمهي خکي شاه نزدنکهيداده بود، ھم»   کوھستانانيبا« که به افتخار شاه درموضع یافتيالممالک در مراسم ض

 فرو گذاشت را از ني شد و خواست سبب اريغمت. افتي و پله نردبان را از اندازهء که مقرر کرده بود بلندتر ديرس
 در »دي ببخشحضرتيبد کردم اعل« بخاک آفتاد و گفت ی افقی مجال نداد، به عجله مثل درختیمستوف.  بپرسدیمستوف

 ی برایالبته مستوف. کردندي منظره را تماشا مني و ادهي دو طرفه صف کشی مستوفی و رقبااني تمام دربارکهيحال
 ]١١[». را بر خود ھموار کردی ذلت و خوارني اشتري بی آبی و بشنام خود از دهءيوقا

 حضرت، ايعل( در قصرچھلستون ريمادر امان هللا خان  با ام)نيسراج الخوات (احضرتي علدي شدۀ از مشاجربعد
شاه به غضب بکابل برگشت و خواست )  خوردري خود امی خواھر بروی بجایليس ی اخت السراج زد ولی برویليباس

 ی وسردار نصر هللا خان موضوع حل و فصل شد، اما مستوفني را طMق دھد، مگر بوساطت مصاحبنيسراج الخوات
 ] ١٢. [ قرار دادی تحت مراقبت استخباراتًدايالممالک، ملکه و پسرش امان هللا خان را شد

 خواھان ی با حبس واعدام آزادیدموکراسعدالتخواھی و یًحMل مشروطه خواھان اول، عجالتا صدا از اضمبعد
 در دو دسته نيمحبوس.  طلبان اوج گرفتی روشنفکران وآزادۀ وبازداشت وشکنجبي و کارتعقدي خاموش گرد١٩٠٩در

 رپوري در زندان شوnنه ز  بایگري ودیدر زندان ارگ سلطنت) ري و زنجنيطوق آھن( با زوnنه وغره بغرایکي
 دوباره به ني محبوسني صورت گرفت، ارتفنگچهي فريبعد ھا که برام.  نه سال محبوس ماندندًباي تقر»یکوته قفل«بشکل

 گري ازھر وقت دشي الممالک بیمستوف] ١٣.[دي دوچندان گردیاسي ساني بر زندانیريارگ انتقال داده شدند وسخت گ
 تا دي خود سخن بگویني باn تراز بکردي جرئت نمیچکسي دوسال ھیکيتا .  بودھانوا مشروطه  خی وجستجوبيدر تعق

  . و نابود گرددستي صد چند سخت تر از مرگ ، نی ھارشکنجهي و در زفتندي استخبارات بمانيمبادا بدست دژخ

 

  :تي مجدد جنبش مشروطاءي و احیمحمودطرز

با )  تيجنبش مشروط( اين حرکت ميمون  «،یبيحب به قول ١٩١١ اول،درتي  دوسال بعد ازسرکوب مشروط
نشر مجدد سراج اnخبار و نفس مسيحائى يک افغان مخلص و وطن دوست دانشمند و نويسنده نيرومند محمود طرزى 

 دربار، حقا بجاى مولوى محمد سرور نيدنپس زنده و احياء گرديد و اين مرد عاقل و مدبر، بدون ايجاد ھيا ھو و ترسا
 ] ١٤[». را به ثمر رسانيد-  بلکه آزادى خواھى -ر مشروطه خواھان اول نشست و نخل مشروطه خواھى واصف، رھب

 دانشمند سراج اnخبار ، در عين مبارزه با فساد اجتماعى و ادارى در دستگاه دولت ، ھوشيارانه سراج مدير
يداد و از جانبى ھم از وطن و از حب الملت را مدح ميکرد و او را در موضع حمايت از ملت و سراج اnخبار قرار م

وطن و از آزادى و ارزش استقMل در نزد افغانھا و ساير ملل بحث ميراند، و مردم را به پاسدارى از وطن و از حقوق 
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حقه شان يعنى از حريت و استقMل وطن و عدم اطاعت به غير دين ، تشويق و ترغيب مى نمود و مثال ھاى فراوانى از 
 ريدهج. ت کشورھاى اروپائى و آسيائى در پرتو آزادى و استقMل شان در سراج اnخبار به نشر مى رساندترقى و پيشرف
 بود که جوانان تجدد خواه و تعليم ديده شھرى افغانستان را بدورانديشه ھاى ضد برتانوى و پان یمذکور مشعل

 . نمودي مجياسMميسم رزمنده طرزى بس

  محمودطرزى ، اين مرد فاضل و خردمند بزودى منتج به احياء مجدد جنبش  صادقانه و وطن پرستانه مساعى

 تمام اعضاى آن را بخون و زندان کشانيد و قربانيان ١٩٠٩جنبشى که در . مشروطه خواھى در کشور گرديد
 اين برجسته ميگرددکه او درھوشيارى و بيدارى محمود طرزى در احياء جنبش مشروطيت . فراوانى درقبال داشت

وانست ھسته اين اين جنبش را در درون خانواده سلطنتى ايجاد کند و حلقه اتصال آنرا از درون خانواده سلطنتى به ت
 . درباريان تحول طلب و سپس دامنه آنرا به بيرون از دربار گسترش دھد

 خانهللاصرامى نامد که در رأس آن سردار ن» حزب سرى دربار«  ھمين ھواخواھان ليبرال دربار را بنام غبار،
و يکى از ] ١٥.[ خان، داماد محمود طرزى در رھبرى آن قرار داشتهللابرادر امير بود، ولى در حقيقت شاھزاده امان ا

 طلب در حلقه مشروطه خواھان دوم بود که شروطهدnيل موفقيت مشروطيت دوم ، ھمانا وجود و ھمنوائى دوشھزاده م
  .  راه حصول آزادى کشور گرديد و به استرداد استقMل انجاميدسرانجام منتج به از ميان برداشتن مانع عمده در

 

 : الممالک  با امان هللا خان ومشروطه خواھانی مستوفدشمنی

 خان  با مشروطه خوان وقبل از ھمه با امان هللا خان نيرزامحمدحسي الممالک می مستوفتي از ضدغبار،
 تحول ۀھست«:سدينوي آنھا مميوتصام"  درباریحزب سر" و به ارتباط  گذاردي ماريمعلومات دست اول را در اخت

چون خود قدرت .  هللا منزجربودندبيرحبيام از روش ی درباربرالياصMح طلبان ل. کردي نشو ونما مزيدرنفس در بار ن
  او باراي شخص سردارنصرهللا خان نبود، زنيا.  جمع شوندی خاندان شاھی ازاعضایکي  در دور دي نداشتند، بایحرکت

 وسلطنت مطلق يی به نظام قرون وسطای دولت دلبسته گۀآنکه مرد ضد استعمار وخواھان استقMل کشور بود، در ادار
 الدوله امان ني در بار قرارگرفت، عیبرالھاي که در آن خانواده مورد توجه لی شخصگانهيپس ....  داشتیالعنان شخص

 متجدد در بار قرار ۀ حلقکي در رأس یع بود که به زود خواه زحمتکش ومتواضیهللا خان جوان صاحب نظر و ترق
 سي السلطنه که از دولت انگلبينا. دينما شامل ی انجمن سرني اسي رئثي السلطنه را به حبيگرفت و او توانست نا

 ] ١٦[». دي مجاھدت نمای استقMل واصMح اداره داخللي تحصی که برارفتي برادر ناراض بود، پذۀمتنفر وازادار

 چون یدر دربار اشخاص«: بردی منطورنامي که در دربار ھوا خواه شھزاده  امان هللا خان بودند، ای از کسانرغبا
ودر خارج ) ًظاھرا سپھساnر نادرخان وبرادرانش(ی در اردو افسران بزرگره،ي خان وشجاع الدوله خان وغیمحمدول

 گرھمهي عده دکيبدالقدوس خان اعتماد الدوله و عر، سردا)خيبعدھا شمس المشا(ی چون فضل محمدمجددیھردو رجال
 وکالت سلطنت که اميً شناختند مخصوصا درایًمردم کابل وقسما اطراف او را م.  الدوله امان هللا خان بودندنيطرفدار ع

 و به او حسن نظر دهي دني او را به امورمردم واستغاثه کنندگان ومحبوسی بازرسنمود،ي  متختيسال دوماه در پا
 را ی الممالک بود که ھر حرکتی خان مستوفني محمدحسرزايکرد،مي مبيً او را جدا مراقبت وتعقکهي تنھاکس.تندداش

 ني نبود وعني که چنی درحالکرد،ي الدوله بارمني را به گردن عرهي وغري برامري فاي ویدرکابل اعم از نشرات مخف
معھذا .  زدندی نمزي آمدي وتھددارکنندهي بی دست به کارھاًبدا داشتند، اشي در پيی دربار چون ھدف عمده ۀالدوله وحلق

  .  حبس و طMق قرار داددي شد و او  ومادرش را مورد تھدني الدوله ظننيبرع]  الممالکی مستوفیبنابر راپورھا[ريام

  . افتندي ھردو براثر وساطت نائب السلطنه نجات نيمگر ا

 ۀ حادثه نافرجام  حلقنيدر شوربازار بعمل آمد و ا] نيمن لوداز جانب عبدالرح[ري برامرتفنگچهيف١٩١٨ درسال
 از آن جاسوسان یکي آن روز کابل را پرساختند وی الممالک فردای مستوفسيجواس.  دربار را مضطرب ساختیاسيس
ور براثر راپ. رنظرداشتي  را زني در شوربازار داشت واز قبل عبدالرحمن لودیمساري بود که دکان س»وهي بۀسروربچ«
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 گري دسته دکيًمتعاقبا   شد وی کوته قفلی در زندان ارگ دولتري با طوق وزنجروي دستگنياو عبدالرحمن لود
 محمداسحاق دان،ي کمدخاني عبدالحم،ی خان داویعبدالھاد: لي نداشتند از قبني عمل لودني با ایروشنفکران که ارتباط

 هي محصل مکتب حربگي خان معروف به افغان برمحمدي  وشهي خان محصل سابق مکتب حربني الدشمس قزلباش،خان
 ] ١٧.[ وبه زندان ارگ فرستاده شدندريدستگ

 هي قضقيً جدا در صدد کشف وتحق الممالکی خان مستوفنيمرزا محمد حس "ري تفنگچه بر امري از واقعه فپس
ان ومشروطه خوھان و که دشمن تشنه بخون امان هللا خ الممالک ی بدست مستوفی حادثه بھانه خوبنيا. برآمد

 الدوله بار ني  را به گردن عرهي و غري امبر ري و فی را در کابل اعم از نشرات مخفیاو ھر حرکت. دادروشنفکران بود، 
 داري بیً داشتند، ابدا دست به کارھاشي دربار چون ھدف عمده در پۀ الدوله و حلقني نبود و عني چنکهي در حالکرد،يم

 ]   ١٨. "[زدندي نمزي آمديکننده و تھد

 بي برده وناني هللا خان را در جMل آباد از ببي حبري کرد که امصلهي دربار فی سال حزب سرني زمستان ھمدر
ده دوازه نفر از ]  کودتاني ای السلطنه واجرابي خاطرناناني اطمیبرا. [ بردارندی اول به پادشاھۀالسلطنه را در مرحل

 السلطنه  در بياما نا]. ١٩[».  وامضاء نموده به سردار سپردندريرآن تحر  درقيی عھد نامه ی سرتي جمعیاعضا
 به حبس ی اطMع داد که بکشتن برادرموافقت ندارم ولیو به پارت.  از خانه خود در جMل اباد خارج نشدنيروز مع

 ی ھاهتمام اقدامات ونقش پس .ختا در لرزه اندادي السلطنه  حزب در بار را از بنبي عمل نانيا. اومخالفت نخواھم کرد
 بي ھمه در دست نای زندگراي به شماره افتاد، زشي الدوله و رفقاني تنفس عگري سال دکي وتا ديطرح شده معطل گرد

 خود را در ني السلطنه معاھدبينا] گرچه[ بود، دي قابل تردري در دست او سند غیالسلطنه بود و قرآن عھد نامه پارت
  مگر، چون عمل سوء قصد برجان .] بودندزاني خود آوی تارموه بی پارتیھمه اعضامگر[معرض ھMکت قرار نداد

 دادن جزا به ري کرده بود و امتي مشروطی را متوجه اعضای ،خطرجدني در شوربازار کابل توسط عبدالرحمن لودريام
 ليکم آن ھا را تيۀودوس ساخته  ی الممالک زندانی را که مستوفني مظنونگري ودی داوی وعبدالھادنيعبدالرحمن لود

 ی دستشي جنبش پی نجات اعضای اشخاص موظف برانيکرده بود ،به بازگشت خود از لغمان موکول نموده بود، بنابر
اول (  اnول ی جماد١٨ آن پنجشنبهیفردا.  را تمام کردند وگروه خود را ازمرگ نجات دادندرينمودند و کار ام

 از خاک ،قبلی آقاسکيشي احمدخان ایشنھاد علينصرهللا خان به پسردار ]  ٢٠[-١٩١٩ ی فبرو٢١ش ١٢٩٧حوت
 سردار د،ي شھري امیپس از مراسم خاک سپار. دي انجام گردني به امارت برداشته شد وبعد مراسم تدفديرشھي امیسپار

بقول  . ستاد به کابل فری شھزاده امان هللا نوشت وآنرا توسط شجاع الدوله خان غوربندینصرهللا خان دوفرمان عنوان
 امان هللا خان با دوي به دست امان هللا خان رسني فرامنيش، ا١٢٩٧ صبح دوم حوت١١ جمعه  ساعت روز:کاتب

  . نمودی پادشاھیوسپس خود ادعا] ٢١[ اطMع، شجاع الدوله را در ارگ محبوس نمودنيگرفتن ا

  

    نصرهللا خان وعکس العمل امان هللا خانري امامارت

 :تMش مستوفی  برای جنگ ميان  اعضای خانوادۀ سلطنتی        و               

:  کهسدينوي نصرهللا خان به کابل وعکس العمل شھزاده امان هللا را گزارش داده مري فرمان امدني غبار، رس
گفته اين ھمان شخصی است که . به کابل رسيد وبا عين الدوله مMقات کرد) دوم حوت( شجاع الدوله به ساعت ده جمعه

امير نصرهللا خان يک فرمان .ميشد عضوجميعيت سری در بار وھمکار عين الدوله  وکشندۀ امير حبيب هللا خان است
رسمی ويک  مکتوب خصوصی توسط شجاع الدوله فراش باشی بعنوان عين الدوله فرستاده بود ودر فرمان رسمی از 

 درنامه خصوصی تعيين يک ھيئت مشاور را برای عين کشته شدن امير حبيب هللا خان وانتخاب خودش به پادشاھی و
 سردار عبدالقدوس خان :ھيئت مشاور عبارت بودند از.الدوله وفرستادن بيعت مردم در جMل آباد تذکر داده شده بود

والی سابق ھرات  نظام، محمدسرورخان ني ام،مرزامحمودخانی ساnر بدخشانبي خان نامياعتماد الدوله،محمدنع
 خان یسردار محمدعل، صالح محمدخان نائب ساnر ب،ي مکاتني کرام، سردار عبدالوھاب خان امیبابامشھور به 
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 و فرمان  کرد از افسران ورجال بزرگ دربار منعقدکب مریمجلس شھزاده عين الدوله فوری. رهي وغراتي تعمۀسرکرد
 کشته وسردار ی بدست مرد ناشناسريام فرمان گفته شده بود که نيدرا. دي نصرهللا خان قرائت گردري امديشاه جد

 کابل را گرفته به جMل آباد امه نعتي الدوله بني عیستي، باه است برداشته شدی السلطنه به پادشاھبينصرهللا خان نا
 اجتناب شود، یزي گردد واز خون ری گفته شده عملديمجلس گفتند که آنچه در فرمان شاه جداعضای  تياکثر .بفرستد

 است ی کسکي به تحرريشھادت ام:  وگفتتاده شدسيامان هللا خان ا.  خاموش بودندگري افسران دیعض وبیمحمودطرز
 ی برای وبه تنھائکنمي نمعتي،لھذا من بدستان خون آلود ب)منظور سردار نصرهللا خان بود( استطنتکه خود طالب سل

 شد صالح شي که  پی کسني و نخستدستي من موافق است بدست راست من بای که با رأیکس. گرفتن انتقام حاضرم
 خود را ی گرفت و وفادارعتي را به بناو دست امان هللا خا.  اول سپاه کابل بودی ساnر قوماندان لوابيمحمدخان نا

 روني خان بليجنرال عبدالوک. کردندعتي از او تبزي موقع شناس نانيدربار.ستادياظھار داشت و در دست راست او با
امان هللا خان سواره رفت وسMم .  در آوردیارسيا بسرعت احضار ودر برابر سMم خانه بحالت ترفت وسپاه کابل ر

 او مد شي رفاه و آساديسپاه حافظ کشور واستقMل مملکت است  پس با: که نمودگفتیدرنطق ورفتيعسکر را پذ
 نواخت وتوپخانه به ی سMم شاھعساکر.  خواھد بودني چنندهي نبود واما در آني که سابق چنیدرحال. نظردولت باشد

 ]    ٢٢...[صدا در آمد

 اتي حکام وnی و عنوانی عسکری سلطنت خود را نوشته و به قشله ھاهي آن امان هللا خان اعMمبي تعقبه
باد سوق داد وسپس جواب نامه آ جMل ی  را بسوی نظامی جMل آباد را  قطع نمود وقطعات- کابل فوني تلنيفرستاد و ل

 وشجاع الدوله به جMل آباد ی مMغMم محمدپنجات باشت مردم کابل با خودش بدسعتنامهي نصرهللا را با برين اموفرما
 نامه ديگری  ومضطرب بود،شاني خود پری جواب نامه ھادني ونرسفوني تلني نصرهللا خان که از قطع لريام.فرستاد

 سردار يونس خان  ھمينکه بکابل رسيد واوضاع را بدست سردار محمديونس خان عنوانی عين الدوله فرستاد ،اما
به محض ورود درکابل جوش «:و به اميرنصرهللا خان نوشت که.ًمشاھده کرد،فورا به امير امان هللا خان بعيت نمود

وخروش غريبی از افسران لشکری وبزرگان کشوری ومشايخ وسادات وعموم لشکر وجمھورمردم کشور را با 
 خان مشاھده کردم،در بحرحيرت فرو رفته از دnيل زيادی که در دست دارند،حق را به جانب اعليحضرت امير امان هللا

پس از حصول نظريات ومعلومات خود دوستانه ومخلصانه عرض ميدارم که به مجرد وصول مMغMم . ايشان دانستم
ر اقدام به خون ريزی گردن شما به کنيد واn د محمدپنجات باشی خود را از امارت خلع وبه امير امان هللا خان بيعت

  ] ٢٣[».ومن او را حق بدست دانسته بيعت کردم. رشتۀ عصيان وطغيان درنزد خداوند بسته ميشود

 وبعد از رفتي آنھا را به حضور پذامير نصرهللا خان ًفورابه جMل آباد  مMغMم محمد وشجاع الدوله دنيبا رس
 اوضاع کابل را ابتدا از زبان مMغMم محمد اني نامه مردم کابل، جرعتيخان وب هللا راماني امی پادشاھهي اعMمۀمطالع

 در آن یزي قرار داشت بازکرد وچزي می روشي  که در جلو رویدي وبعد کتاب سفد،يوسپس از زبان شجاع الدوله شن
من از دل وجان، بM «:ود عبارات نوشته بني خود را با ایاو استعفا.  محمدحسن قرائت نمودرزاي مینوشت ومتن را برا

 مرحوم که ري از فرزندان امکي را خلع کردم وھرده،خودي وھراس،از سلطنت افغانستان دست کشأسياکراه واجبار و
 ] ٢٤[» . شومي امارت را داشته باشد به او واگذار ماليخ

   که وقت کار مکنيعرض م«: آن استعفا نامه اظھارداشتدني الممالک بعد از شنی خان مستوفنيرزامحمدحسيم

 تاجان در تن و رمق در بدن د،ي سازی وقار می وبري وخود را درانظار حقديکني ماري رفتار،که شما اختنياست نه ا
 ختي در آومي الدوله خواھني و با عختي رمي خواھیوني ھمت فشرده خون خود را به رکاب ھمای پام،يداشته باش

 شي واضطراب وموقع ھراس وتشوأسيموضع : وسپس افزود که] ٢٥[».  شودابي کامگاني گذاشت که راميونخواھ
 نيودر خصوص امارت ع.  نھاددي راه داد واساس محکم واستواربادي را در دل نبایشاني وپریدي ونا امستيوشتاب ن

 کي امر ني مرتکب ومباشر انکهياول، ا:ستي نروني واطاعت کرده اند، از دوصورت بعتي بوالدوله که مردم کابل به ا
 فتنه الي که سالھا خديشناسي آن سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله است وشما او را از من خوبتر مگرويکس د
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 اتي منوخواھدي پروراند و میم آرزو را ني وآتش فساد افروختن را در دل وکاخ دماغ دارد ودر خM ومM اختنيانگ
 به او کرده شرکت در مفسدت ی تأسزي نگراني دوم،اگرد. را حاصل کند وملک وملت ودولت را به باد فنا دھدشيخو

 سي ومخربند وانگلفھمندي ومدانندي ماي ومقلدند وفھمندي ونمدانندي نماي: ستي نی باشند، از دو وجه خالدهيورز
  الدوله را بهني وجوه که باشد، عنيبه ھرصورت وھرنوع ازا.  الدوله اندني وبدخواه ع ودشمن واnباشنديوروسخواه م

 ني عن،ي ومدسسني وافسوس که مغرضفيھزار ح.... ندي نمای درباطن مدعا ومقصد خود را حاصل مدهي کارکشیرو
 الدوله ني خواھد بود که عدهمفھوم حضور واn ش) مMغMم(ی پنجات باشاني نمودند واز بشي داده اغوابيالدوله را فر

 ايآ. ندي نمای مثاري، دامن دامن وخروارخراوار، بذل وادست اسراف وابذار به خزانه واسلحه وقورخانه دولت گشوده
 جهي خزانه وقورخانه چه نتمي خواھد آمد واز تقسداري ودر عاقبت چه به ددي کردار او به کجا خواھد رسنيا

 نموده، شي اقدام درحصول مرام خوافتهي الدوله است ووقت وصول به مقصد خود را تمادنمودارخواھد شد؟ وهللا کار اع
 گذارد کرده، دفع ی که او در محل اجرا می عMج امور را به دستورري تدبديشما با. گرفته استشي آتش فساد پقاديه ارا

 که اعتماد واعتبار دي ندانواستوارش الدوله ننھاده، محکم نيوقع درگفتار وکردار ورفتار ع  وديي او را بنماسيدسا
 ]٢٦[» .ندارد 

 در باب ی شرعی مMعبدالرزاق طلب استفتای از حاجاغواگرديد و،مستوفین  استماع سخناا خان برنصرهللايام
 روز بعد از کي مردم کابل را ازامارت امان هللا عتي  وبتيمM عبدالرزاق، حما.  امان هللا خان شدريامارت خود وام

 و ناروا شمردوگفت که زيناجا مردم کابل را شرعا ًعتياعMم امارت نصرهللا خان، بغاوت دانسته، امارت امان هللا خان وب
 گفته دي خان کشته شود، شھرنصرهللاي امۀ امان هللا کشته شود،ضال وھرکه از تبعۀدر صورت جنگ ھرکه از تبع

 آماده روي تحریزي داد که چتي محمدحسن خان ھدارزاي گشت و به مدلي فتوا قوني نصرهللا خان از اريام] ٢٧.[شوديم
  .کند 

 : جنگ با امان هللا خانی الممالک برای مستوفی ده فقره اطرح

 : را آماده کرد که درانھا آمده بودی الممالک طرح ده فقره ای خان مستوفني محمدحسرزايم

 .ابدي ارتقا هي روپ٢٥ معاش افراد سپاه به - اول فقره

 ري ام بهسي انگلی پول مستمرهي لک رو١٦٠ مکتوب فرستاده شود تا سيبه حکومت انگل: گفتي، م دومۀفقر
 . سردار نصرهللا خان قرار بدھنداري است، دراختشاورماندهي هللا را که نزد آنھا در پبيحب

 که از کابل بصوب جMل آباد ی تا به استقامت کابل به مقابل سپاھدادي مفهي ، به سپاه جMل آباد وظ سومۀفقر
 .  سپاه کابل ممانعت کند آمدنشي واز پدي حرکت نموده در محل نمله وسرخ پل توقف نمادي ای مشيپ

   شان ۀ ماجدۀ را که اقوام والدی تا به تگاب رفته اقوام صافدادي مفهي هللا خان وظتي، به سردارعنا چھارمفقره

 به راحمدخاني سردار شی آقاسکيشي  هللا خان با اتيوسردارحما.دياست با خود گرفته از شمال برکابل حمله نما
 .ند که از جنوب برکابل حمله کنندي به شورش نماقي ومنگل را تشو رفته ومردم جدرانايسمت پکت

 حمله ی ومومند واطراف جMل آباد برایدي وافرینواري شلي از قبای ھزار مرد جنگ٢٠: کردي،حکم م پنجمۀفقر
 . به کابل فراخوانده شوند

وھمه مستورات خاندان  ی مادر امان هللا خان وخواھران وني سرج الخواتاحضرتيعل: گفته بود ، ششمۀفقر 
 محمد به لغمان فرستاده شوند وبخصوص کي حضور نی اقاسکيشي که از کابل به جMل آبا آمده اند، تحت نظرایشاھ

 .  نگھداشته شوندرغملي امان هللا خان در قلعة السراج لغمان بطور ۀ حضرت وخواھران سکايعل

 امان ري امیً که قبM به کابل فرستاده شده بود،واز سو نصرهللاري واحکام امني کرده بودکه فرامدي، ق ھفتمفقره
 . فرستاده شوداتي وnاني  حکام ووالی وعنوانريً شده،مجددا تحردهيهللا خان ق

 ھرچه زودتر دي اقامت مMغMم در جMل آباد موجب ضرر وفساد است وباادهيکه ز:کردي مدي، تاک ھشتمۀفقر
 . او داده و رحصت شود امان هللا خان بهري امیجواب نامه ھا
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   ی که در جMل آباد به خزانه ھمرکاب ونزد اھالیسيھرقدر جواھرات واسکناس وپوھند انگل:گفتي، م نھمۀفقر

 در پشاور ھندوستان ی المال موجود وحاضرباشد، با شخص معتمد وبخردني خان خزانه دار عیونزد محمدول
 .  آورده شوددهيباشدخر واسپ وشتر که به کار هميفرستاده وفروخته شود وھرقدر لوازمات حرب چون خ

 محاسبه  واز باشد،ي جMل آباد وکنر ولغمان  موجود می که در خزانه ھای که ھرقدرپولکردي، حکم م دھمۀفقر
 خان ني محمدحسرزاي مۀ خان بعد از استماع فقرات ده گانرنصرهللايام. آن ھنگام ضرورت در جنگ استفاده شود

  ] ٢٨[» .دي ھسترتً شما،واقعا درخور وزاۀ مدرکۀ برقونيھزار آفر«مسرورانه گفت که 

 

 : الممالکی برطرح مستوفی شورۀصليف

 ري او امابتي صبح حاضرنشد وغ١١ احمدخان تا ساعت ی علی آقاسکيشي ا،ی اnولی جماد٢٣ آن روزیفردا
 آمدن او را فراراوجانب ري خان د نصرهللاريام. شدندشي دچارتشوزي نگريذوات د.نصرهللا خان را به فکر اندرساخت

 آمدن ی من پرواگردد،ي خراب نماي آباد نفرودو نفرکيکابل حدس زد وبعد خطاب به حضارگفت که کار سلطنت به 
 رغبت از طرف من رخصت است که نزد یمن باک ندارم، ھرکه خواھش دارد از رو:وعMوه نمود. او را ندارمامدنيون

 احمدخان حاضرآمد وسMم داد ی فرصت بودکه علنيدرھم.ديووخامت کردار خود راخواھد دامان هللا خان برود،عاقبت 
 مردم جMل آباد را بجواب مردم کابل حاضر کرد ۀدناميسپس عبداnحدخان تسو.دي رفع گردگراني ودري امشيوتشو

ھنوز وقت « شده بودکه هيدرنامه به مردم کابل توص.  خان که خود آنرا نوشته بود، قرائت نمودني محمدحسیومستوف
 ی که انفعال وشرمساردي کارنمائمه ونظر به خاتديارشوي وھوشداري بدي است، بارفتهي نرفته وفتنه شدت نپذچياست وھ

 با عتيب  ازو ديي نماتي نصرهللا خان حماري بود که از امني اامي پیمفھوم کل.شماستد  بدست خواري اختیباق.ارديبار ن
 خان ميسردار محمدعظ:لي ازقبی شوری از اعضاکي خان ،ھررنصرهللاي امديعد از استماع نامه وتائب .ديامان هللا برگرد

 هللا ني هللا خان عضدالدوله،وشھزاده اماتي السلطنه،حني هللا معتي دوست محمدخان،شھزاده عنارحوم مريرکبيپسرام
خان وسردار محمدآصف خان وسردار  ی وشھزاده غMم علعيخان سردار مدافع وشھزاده محمدعمر خان سردار صنا

 ی العسس وشاه ولني امحمدخان مرحوم وسردار سپھساnر محمدنادرخان وفتح مري خان مصاحبان خاص اموسفيمحمد
 ی ملکی آقاسکيشي وای محمدعمرخان منشرزاي غMم بچه گان خاص ومۀ خان سرجماعی ومحمدولیخان رکاب باش

 حضور ی آقاسکيشي  وازخاني خارجه محمدعزی اقاسکيشيوا خان، مدراحي شی نظامی آقاسکيشي احمدخان وایعل
 مM عبدالرزاق خان ی خان حاکم جMل آباد وحاجنيرمحمدحسيوم دوست محمدخان ناظم،ی آقاسکيشي محمد خان واکين

 ی واشراف لشکراني اعرهي وغی خان محمدزائمي وبرگد محمدانورخان وجنرال عبدالرحی خان مستوفنيرزامحمدحسيوم
  وقت خود را ني امضا کردن عبداnحدخان  که تا انيدرع«. برنھاده دست خط کردند) ھرُم( برآن خاتمیوکشور

 مکتوب را بمن نيعرض کرد که ا....يددی  مگرگونيپنداشت ،وحال را وارونه ودمی  نصرهللا خان ري اممصدراعظ
 که دارد مانع شوم که سفک ی محالالي از خدهيمان فھی واو را به درستدهي الدوله رسانني تا خودم نزد عدي کنضيتفو

 رفتي نصرهللا خان که به او اعتماد داشت خواھش او را پذريوام.دي وبه مسلمان کشتن نگراابديدماء درافغانستان اجرا ن
ان  نصرهللا خان با خاصري وامافتي نامه مجلس مشورت خاتمه یمضااوپس از . رفتدي فردا خواھیوگفت انشاء هللا تعال

 ] ٢٩[» . رفتندد به منازل خوگراني شد ودشهي درخلوتگاه تصور واندشيخو

 ی امکانات طرح ده فقره ای دوباره گرد ھم آمدند  تا پس از نماز شام روی شوریفتاب اھالآ غروب کينزد
ھار کردند،  از اعضاء مجلس اظکي که ھریلي مواد آن طرح بنابر دnتياکثر. ندي خان باھم مشورت نمانيرزامحمدحسيم
 .دي گردلي تعداي رد ویگري بعد دیکي

 سوارپس فردا بصوب تگاب ونجراب ٦٠٠ الممالک ھمراه با ی با مستوفکجاي هللا خان تي سردار عناقرارشد
ايشيک  وی مستوفی وجMل آبادینواري وشیدي مردم افری قومیشاي ھزار مل٢٠در مورد آماده کردن . حرکت کنند

 عبدالرزاق به ی بود حاجار که قریمکتوب. آماده خواھند شدگريرش دادند که تا دوسه روز د احمدخان گزایعلآقاسی 
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 جMل اباد فردا بسمت ی نظامی که قوادي گردصلهي فی ھنوز آماده نشده بود، ولفرستادي نوشته مدي مM عبدالحمرتگاويپ
 با احضرتيوعل.  برودیبسمت جنوببرگد محمدانورخان بجای ناظم دوست محمدخان، وندينمله وپل سرخ حرکت نما

 مشي کند واو را از تصمحتينصخان را  امان هللا پسرخود لغمان بھتراست بکابل فرستاده شود تا یدخترانش به جا
 شد،مگر نيي تع سراج الخواتيناحضرتي علی ھمرکابی براريرکبي خان پسراموسفيسردار محمد .منصرف سازد

 ٢٤ آن روز یاما فردا] ٣٠ [. فردا موکول شدی برای نھائۀصليخMصه ف. فت را بعھده گرفهي وظني خان ایمحمدول
  . شدنددي شھري امني دادن قاتلمي وخواھان تسلد اnول، سپاه جMل آباد دست بشورش زیجماد

 یو مبنا وطرح زد،ي را برھم نم مستوفی الممالک خانني محمدحسرزاي میبرنامه ھاجMل آباد اگر شورش سپاه 
  د،ي پوشی عمل مۀکابل  جامای حمله بر ومومند وجMل اباد برنواري وشیدي واقوام افرايردم کوھستان وپکت مکيبرتحر

 کابل ی مردم در کوچه ھاخونھای که چقدر داندي مردم کابل بود وخدا مر در انتظاگري دی سقوۀِ دورکي  ًا کهنيقي
 ی تا مستوفدادندي دار وندار خود را از دست م وشدندي عزت می کابل بفي شریخانواده ھاريختانده ميشد وچقدر

اما خوشبختانه که ھوشياری طرفداران امان هللا خان،وپخش .  بمانند ی بر قدرت باقگريچندصباح  دوامثال او الممالک 
اعMميه سلطنت امان هللا خان و اوراق بيعتنامه مردم کابل درمساجد و معابرعمومی وقشلۀ نظامی جMل آباد، تمام 

Mفتنه بازی ھا سرخود او را خوردنھای شوم مستوفی الممالک را نقش براب ساخت ونتيجۀ اين پ.  

 

  : الممالک ی نادرخان ومستوفی سپاه جMل آباد وگرفتارشورش 

 ري جMل اباد دست بشورش زدند وخواھان قاتل امیسپاه در قرارگاه نظام)  اnولیجماد٢٤( روز چھار شنبه 
 وقوماندان خود لي وکثي را بنام غMم رسول به حی نفر سرباز ھراتکي خود اني ازمانيسپاھ.هللا خان شدند بيحب

.  حرکت نمودی قرارگاه نظامی بسولهي خاموش کردن غای ،براپاهسپھساnر نادر خان با اطMع از شورش س. دنديبرگز
 ی سپھساnر وارد قشله نظامهنکي کردند، ھمی را ھمراھی وزي خان نیدو  برادرش شاه محمودخان وبرگد محمدعل

 عمل را انجام ني عزي نی آوردند ومحبوس کردند وبا ھمراھان وريشد،عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بز
 وسردار فتح د،ي شھري خان مصاحب خاص اموسفي خبر حبس سپھساnر وبرادرانش به سردار محمدیبزود. دادند

 خان سرخان ی و احمدعلراسپوري خارجه، واحمدشاه خان سرمی آقاسکيشي ازخاني العسس ومحمدعزنيمحمدخان ام
ًمتعاقبا .  ساختشاني وآنھا را سخت مضطرب و پردياسپور، که در محل اقامت شاه محمودخان،باھم نشسته بودند رس

 رزايسلطنه وم البي هللا خان ناتيً فورا کس فرستاد و شھزاده عناد،ي سپاه مطلع گردی بلوازازي نصرهللا خان نريام
 آماده رفتن به تگاو ونجراب ی که دونفر اول- رای ملکی آقاسکيشي احمدخان ای الممالک وعلی خان مستوفنيمحمدحس

 احضار کرد ودستور داد تا به قشله بروند و سپھساnر - امان هللا خان بودندري جنگ با امی لشکر برای جمع آوریبرا
 رنصرهللاي نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه امآنھا خواھند؟ي میچ  که عساکرنديرا از دست عساکر رھا کرده معلوم نما

 ی بدرستري نتوانسته از امنکهي وسھساnر را بخاطراخواھندي را مدي شھري امني قاتلايخان عرض کردند که عساکر قاتل 
 .  در حبس خواھد بودی و لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر،ده،ي به قتل رسريبه سبب غفلت او ام  وديحفاظت نما

]٣١[  

را نزد عساکر فرستاد، آنھا از سپاه )   صاحببيصاحب جان پاچا ونق( با نفوذ  محلیر  دو نفر روحاني ام
 سپاه ليوک! دي ودست از فتنه کوتاه کنمي دھلي تا او را به شما تحودي بگوئد،يداني مري را قاتل امی شما چکسدنديپرس

 به جز شاني ا":  خان گفتند که رنصرهللاي وبه امزگشتند بایھر دو روحان.ميخواھيقاتل را م فقط خواھميگفت ما فتنه نم
 را که قاتل یوکسان . ونھب وغارت را جزم ندارندتي حصار واسMمبي وعزم تخرخواھندي نمگري دزي چچي ھريقاتل ام

 شاه لي کرنه را کسيوچون نامنو... شته داده اند ونام به نام نوندينماي براثبات قاتل بودن آنان را اقامت ملي دnدانند،يم
 نصرهللا خان دادند، مکشوف افتاد که غMم بچه گان خاص ري رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست امیعل

در شب و روز وگاه   بودند ودي شھري وبرادران سپھساnر را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با امیوحضور
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 نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده حضرتشي اعلیداري از دخول وخروج خود، در ھنگام خواب وبیومانع لي حاگاهيوب
 اني وسپاھندي نمالي گسی به دست آورده نزد فوجی فوجسي نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نوريوام. شوند
سرجماعه غMم بچه گان خاص را که با  خاني افتاده و از جمله محمدولی اسامی خدمت، چپ و راست،در پینوبت

 که در ،ی موتر، راه کابل بر گرفته وشجاع الدوله فراش باشی فوج حاصل کرده به سواری معلومات از بلوااحضرتيعل
."  بدست آورده، محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن آغاز نھادندھمي را پگراني ودافتهي بود،نختهيشب چنانچه گذشت گر

]٣٢[ 

 الممالک ی ومستوفی آقاسکيشي احمدخان ای داده بود که علتي سپاه غMم رسول خان ھداليوک:ديگوي مکاتب
 خود را ی به بھانه ای احمدخان رفتند وی عساکر به عقب علیرشوند،وقتي دستگدي بازي خان نني محمدحسرزايم

 عساکر نکشود و با تفنگچه ی الممالک دروازه خود را بروی مستوفیازچنگ عساکر نجات داده جانب کابل فرارکرد ول
 شتافته موضوع را به ی عسکرۀ به قشلاني ازآن میکي و حتي امر خشم وغضب عساکر را برانگنيا. رکرديخود ف

 روني بی خان مستوفني محمدحسرزاي منزل مدني کوبی رساند واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را براگرانياطMع د
کاتب .  آوردندروني را کشان کشان بی نمودند وخود مستوفکسانيا خاک  را بی منزل مستوفی ھاواري و ددنديکش

 به کمال ذلت ادهي پی ودست برعقب بسته، پادهي مالی ولجن به روی خان رابا سربرھنه وnنيمحمدحس«:ديگويم
 با انيوسپاھ. ردند داخل لشکرگاه کاني قMده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گوواني چون ححتيوفض
 ھجوم وازدحام، برگد نيدر ع.   تفنگ بر او تاخته، بMدرنگ آھنگ ھMک وبه خاک انداختنش نمودندزهيسرن

 ملت که سالھا به جور و اکراه و رشوت اخذ وجمع کرده ۀ از مال دولت وعجزهي لک ھا روپنکهيمحمدانورخان به عزم ا
 و اعتساف، خانمان برباد دمار وھMک داده است،اگر کشته سهي را به دسني واشراف ومامورانيوھزاران نفر را از اع
 را از دو طرف شي خویھاي ، پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش سوار شد و پاگرددي معيشود، ھمه تلف وضا

زه ي ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در باطن از ھدف نوک سر نخته،ي اش اونهيبرس
 خود را ۀزي به برگد محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرندني رسبي آسمي از باني که سپاھراي داد، زشدنش نجات

  و دهي در مبرزش کشانی ولجن به کمال بد حالیوھم چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از n.  او نکردندۀحوال
 حال نيدرا. درب مکان را برسرش قفل زدند داشتند وديق الخMء متيمحمدانورخان از دوشش فرود گشته،به اندرون ب

 خان مانع آمد فرمود که اگرخون ني محمدحسرزاي را از قتل ماني وسپاھدهي کشی خان سراز اورسميجنرال عبدالرح
 را که در نزد ی ومنافع ھنگفتدهي به دولت رسانی بزرگاني زقتي در حقاي گود،يزي باک را بری خوک بنيناپاک ونجس ا

 تا دولت پول ومال خود را از نزد او دي کابل نمائليپس بھتراست که او را زنده گس.  نمودديلف خواھ وتعي ضاوست،ا
 پراکنده شده دست از اني خان، سپاھمي گفتار وممانعت جنرال عبدالرحنياخدذ و قبض نموده، بعد ھMکش سازد و از ا

 ] ٣٣[» .قتل او برداشتند

 روز امارت که سه روز را به فاتحه ٦ خان بعد از رنصرهللايnول، ام ای جماد٢٥ که روز دي افزای محمد مضيف
 اخبار کابل از زبان دني مM عبدالرزاق وشنی الممالک وقاضیگذشتاند وسه را در مشورت با رجال دربار خود مستوف

وبه .  دادیمارتش استعف امان هللا خان گذشتانده بود، از اريام مقابله با اي مي راه تسلی از کابل  وجستجودهيقاصدان رس
 به امر اني،نظام) اnولیجماد( وھفتم ستيدر روزشنبه ب «که ديگويکاتب م.  نامه خود را فرستادعتي  کابل بريام
 امان هللا خان،وارد جMل آباد شده بود، دست به کار فرستادن ري امحضرتي محمودخان،که از طرف اعلی آقاسکيشيا

 انداخته بودند، ل در سMسل واغMدي شھري امۀگرفتاران دست خود را که به نام قتل در کابل اقدام نموده ونيمحبوس
 ی رضا خان رھگرای شاه عللي کرنی وساnراني از سپاھی به حفاظت دسته ادهي حمل اثقال برنشانی ھاۀبرعراد

  ]٣٤(».دارالسلطنه ساختند

 که فتوا بر بغی وطغيان امير امان هللا خان را پس از استعفای  اميرنصرهللا خان از امارت ،حاجی مM عبدالرزاق
داده بود، بسوی کوھستان مومند فرار کرد  ودر آنجا متواری بود تا اينکه درجنگ استقMل  در ناحيه وزيرستان ازخود 
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نستان خدمت و رشادت  به نفع افغانستان نشان داد و اميرامان هللا خان او را به پاس خدماتش عفو کرد و دوباره به افغا
 ]٣٥.[برگشت وبکابل آمد مورد تفقد ومھربانی شاھانه قرارگرفت

 فرارکرده بود وبه ی مرکزیاي در آسني استالی از زندانھا١٩١٥ درسال ا،کهکچيبي رليمي ایشي اترافسر
 از  خود دي حضور داشت، چشم ددگاهي هللا خان در مسجد عرامانيافغانستان پناه آورده بود ودر روز اعMن سلطنت ام

 ني ومنفورتری کوھستانکي ،ی خبرکه مستوفنيا« :داردي ماني بني هللا را چنبي حبري ورود گروه متھم به قتل امۀصحن
 مامور دولت به ني اخاذ وفاسد ترنياو بزرگتر.  بود، ھمه را خوشنود ساخته بودرشدهيمرد کشور،با ھمه قدرتش دستگ

 کردندي ھا کوشش میمحمدزائ.  دست و پا بسته به کابل آوردند نگذشت که بازداشت شدگان رایريد . رفتیحساب م
 ی خود پنھان کنند، برخMاف آنھا، مستوفی ھاني کنجکاوانه مردم خود را عقب پوستی ازنگاه ھاجات نیکه برا

 سابق از رجنگي که نادرخان وزیزمان.  نثارش شدادي زی دشنام ھانکارشي ای که براکرديلجوجانه به مردم نگاه م
 که من یداني تو مايخدا:  را به زبان آوردمات کلنيا  دعا باn کرد وی ھا را براستاد،دستي لحظه اکي  شد،نيوتر پائم
 را که آنجا گرد ھم ی گفته شد که مردمیرائي وگی کلمات چنان به سادگنيا» . ھمان شود،یخواھي ھرچه تومگناھم،يب

. افتي اني پاکبارهي شد به ی که تا آن لحظه نثار بازداشت شدگان ميیدشنام ھا.  قرار دادريرتاثيآمده بودند، سخت ز
M٣٦[» . آزاد خواھد شدی که بزودنيقي گناه است وبه ی نادرخان بشد،ي گفته مفاصلهب[ 

 برداشته شد گري دني سپھساnر ومتھمی و زوnنه از دست و پاري هللا خان زنجراماني البته بدستور امدرکابل
 خاني بنام فتح علیبه قول غبار، درکابل شخص.  قرارگرفت  وسپس به محاکمه سپرده شدقيتحقوموضوع قتل مورد 

 شناسد و او جز شاه ی ومدهي او قاتل را دکه به دروغ شھادت داد ی خان جاغوریرعلي از خاندان سردار شیجاغور
شاه .  آزاد شدندري قتل امني متھمري رضا محکوم به اعدام شد وسای شاه علجهيدرنت.  ستيگرني دی رضاخان کسیعل

 کرد وگفت من از امي دوباره درندهي کشامي از نري بلند شد وشمششي محکمه از جایامان هللا پس از ابMغ حکم قاض
 ري که قاتل امشديً علنا گفته متختي پای که در تمام حلقه ھایدرحال« :ديگويغبار م.  درگذشتم حکوم خون مختنير

 الممالک مرزا یمستوف. یگري دیاست نه کس) درباری سرتيعضو جمع(یوله فراش باش هللا خان، شجاع الدبيحب
 محمد کاتب ، ضي، اما ف] ٣٧[». شدختهي آویدر باغ ارگ از درخت) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٤ خان درنيمحمدحس

خان  کله گوش ولمقان، در افواه جمھور انام سمر و مشتھر گشت که احمدشاه یپس از ورود اردو" شودکهيمتذکرم
 توانستهي نمگري خان رضا خان دی که شاه علشوديمعلوم م] ٣٨[". استدهي مبرور را به قتل رسانري امراسپور،يسرم

 کرده تي افسران حکاري وساردستاني او توسط سپھساnر را به زی  ورھائتل قایري کند وواقعه دستگاري اختیخموش
 .است

   :جهينت

 محمدحسن خان رزايم : که ميابي ی دست مجهي نتنيمحمدکاتب به ا ضي مرحوم غبار، وفی مجموع گزارش ھااز
 هللا خان بوده، در ھردو بي حبريام  عبدالرحمن خان وري از ارکان مھم دولت امیکي الممالک،یکوتوال وبعد مستوف

بعھده داشته را )  واستخباراتتيامورامن(ی کوتوالیعني خطرناک تي نھاۀفي هللا خان، وظبي حبري و امني آھنري امميرژ
 ی واستخباراتی جاسوسۀ شبکتي به تقوشي از پشي  کشور، بني آھنتي امننيتأم  وري امی خوشنودیًطبعا برا است و
 گردي آمد، مورد پی نم کوتوال ني محمدحسرزاي خوش مات،ي وnاي که درمرکز ی است وھر آدم بدبختکردهيتوجه م

 یو با اعمال شکنجه ھا . انداختیبزندان م  وکردي مداي پیو یري دستگی برای اوبھانه گرفتيم  اوقرارسيجواس
 که ی تا شخص به جزاگرفتي قرار مري امزي می و بعد آن اعترافات  روشديوحشت آور ازمتھم اعتراف گرفته م

 غبار، از شش کMه قول وبري از مردم کشور ازدستگاه استخبارات امیشماري لحاظ تعداد بنيازا. ديرسيمستحقش نبود م
 *.متنفر بودند  کوتوال در رأس شان بود، سخت در ھراس وني محمدحسرزايکه م

 وعناصر آگاه و روشنفکر  جامعه ني بودند، منوردهي خان را دنيرزامحمدحسي که ضرب شصت می گروھنيدوم
 ی الممالک شناشائی مستوفی از سو١٩٠٩مشروطه خواھان اول در .شدندي ماديبود، که بنام مشروطه خواھان 



  
 

 

  ١٤تر ١٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ ه دغه پتهپ.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 

 رأس شان شھزاده امان هللا ر دی ولی شان محمودطرزی جنبش،که  رھبرمعنونيشدند وگروه دوم ا سرکوب ونابودو
  شوربازاردر ريام  برن،يتوسط عبدالرحمن لود ١٩١٨ دررتفنگچهيبودند، بعد از ف  درباریبرالھاي شان لیاعضا خان و

با غل و   وري را دستگتي مشروطی از اعضایتعداد  وگرفت  قرارگرديمورد پ  الممالک کشف وی مستوفیکابل، از سو
 نياسر هللا خان داد وعMوه کرده بود که در پشت بي حبري آن را به امگزارش و در زندان ارگ محبوس نمود ريزنج

از خود  را به بازگشت  سوء قصد ني دادن جزا به عاملزين ريو ام.  الدوله امان هللا خان قرار داردنيحرکت ھا شھزاده ع
 ی واضح بود که تمام اعضاشد،ی  نمکطرفهي  در لغمان شي از پشي پريسفر لغمان موکول نموده بود و اگر کار ام

 فرزندان کشور از ني وفدا کارترني شدند و بھتری مستيبه ن  اول سرتي مشروطی دوم، مثل اعضاتيجنبش مشروط
 خان ني قزلباش،شمس الدخان دان،محمداسحاقيکم دخاني عبدالحم،ی خان داوی  عبدالھادن،يعبدالرحمن لود:ليقب

 شجاع الدوله خان ،ی خان دروازی محمدول،ی ،محمودطرزگي خان معروف به افغان برمحمديش  وهي مکتب حربمحصل
 الممالک ی مستوفی خوش خدمتی فداگر،ي برادرش، وده ھا تن دبي سردار عبدالرحمن خان،سردار حب،یغوربند

 خودش به واھان، قتل مشروطه خۀ وقبل ازمشاھددي ھدف خود نرسني الممالک به ایمستوف که خوشبختانه ندديگرديم
 محکمه کابل یاز سو سلطنتی ۀګ ميان اعضای يک خانوادبخصوص بجرم تMش برای جن  وخيانتتياتھام جرم وجنا

 .ديبه اعدام محکوم گرد

د نسبت به شھزاده امان هللا خان مستوفی الممالک بنابر سوابق دشمنی و رفتار زشت ودور ازاحترام خو
ومادرش علياحضرت، وشکنجه ھای که درحق رجال مشروطه خواه روا داشته بود، از بقدرت رسيدن امان هللا خان، 
خوف داشت وآينده  خود را در خطرميديد، لھذا آخرين تMش ھای خودش را بکار بست تا مانع بقدرت رسيدن شھزاده 

اسفانه که سردار نصرهللا خان اين موضوع را درک کرده نتوانست وفريب مشورت ھای غلط امان هللا خان گردد، اما مت
  .وتفتين آميز او را خورد و خود را در لحاف خيانت وتوطئه مستوفی الممالک پيچاند و بھايش را باجان خود داد

واستعفا داد ولی با امير نصرهللا خان با وجود يکه در آغاز تصميم درستی گرفت واز امارت خود منصرف شد 
 مستوفی الممالک اغوا شد و فريب طرح جنگجويانه او را عليه عضو ديگری از خانوادۀ مغرضانۀسخنان شنيدن 

به يقين ميتوان گفت که اگر اميرنصرهللا خان . سلطنتی  خورد و سرانجام سرخود را بر اين طرح تفتين آميز از دست داد
د و آنچه برکاغذ نوشته بود، در پای آن امضاء ميگذاشت وآنرا به امير امان هللا به سخنان مستوفی الممالک گوش نميدا

  .خان ميفرستاد،ھرگز با فرجام بدی روبرو نميگرديد

 سلطنت پدر ابتيدر دورهء که شھزاده ن)  امان هللا خانحضرتي اعلیمنش (ضي تفوني الدی شادروان محول  قبه
 الممالک بدست آورد که نوشته ی را از مستوفی راپورھای کاروزي روک م ازر،يرا داشت و ھم بعد از کشته شدن ام

 نشان داد و علت شي اسناد را امان هللا خان براني اطنت بعد از گرفتن سلد،ينمايشھزاده امان هللا خان کودتا م: بود
، )نيالخواتسراج ( مادرش هي علی وی جعلی با مشروطه خواھان و شخص خودش، و ھم راپورھاراي ویمخالفت ھا

 و چون ھمه مشروطه د،ي پرسی از سلطنت نصرهللا خان را از وی به طرفداری قوا از شمالیبخصوص طرح جمع آور
 ني اعدام شود و بددي که با دادندیھمه رآ دانستنديم»  زباناهيفرد س« و ھم اورا شناختندي می تمام معنبا رايخواھان و
 ] ٣٩.[شد زي حلق آویز درختا) ١٩١٩ یم۴( ش ١٢٩٨ ثور ١۴ خيگونه بتار

 هللا خان بي حبري خان،از رجال پرقدرت عصر امنيمحمد حس" کرده اند که دهي ابراز عقزي نی شوروپلوماتانيد
 در ات،ي جناگري و دی امان هللا خان،به  اتھام به فساد، رشوه ستانیاما در آغاز پادشاھ . بودی الممالک ویو مستوف

 در راي امان هللا خان فرمان صادر نمود تا خانهء ود،يجد ريھمچنان ام. م به اعدام شد محکوري به امر ام١٩١٩سال 
 یبه تقاضا بنا.  داده شدی شورویاسي سندهي استفاده نمای اقامتگاه براثيًبعدا خانهء مذکور به ح. نديکابل مصادره نما

n٤٠." [دند نمودي حقوق اندک تبعافتيا در و بکاري از جمله چاراتيمحکوم، خانواده اش را امان دادند، اما به و [ 

 ري ،در دوران امارت امیليپدر استاد خل  الممالک،ی خان مستوفنيرزامحمدحسي مشودکهي مدهي دنسانيبد
 برخوردار بوده است و به عنوان کوتوال و یادي زاري از اقتدار بس سال٤٠مدت  هللا خان،بي حبريعبدالرحمن خان وام



  
 

 

  ١٤تر ١٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ ه دغه پتهپ.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 

 را به یاري کردن مردم بسکنجه ساختن اشخاص وافراد مظنون وشیزندان ستخبارات دولت، در وای اداره حسابسيرئ
 حال چون آدم نيدرع.   شده بودیادي  صاحب مال ومنال ز، واخاذیسهي نشانده بود و از راه توطئه ودساهيخاک س

شمول مشروطه خوھان  بد،ي ارزی را که سرشان به تن شان می کسانی بود، زندگیرحميب مستبد و سخت ظالم و
 مختلف ی که در گوشه ھای مخوفی را در زندانھافي وشروست وطندی طلبان جھنم ساخته بود و انسانھایوآزاد

 که او را درچنگال عدالت  ومحاکمه ی ،از دست او دل پرخون داشتند وھنگامدادي کرده بود وشکنجه مجاديشھرکابل ا
 برخMف امان هللا خان ی وني دروغی شدند وچون راپورھایاعدام و صدا خوھان کي به ی ھمگافتند،ي یدولت امان

با شاه امير نصرهللا خان  جنگ ی برایوتMش ھای  زي هللا خان کشف شده بود ونبي حبري حضرت به اماي علشادروم
 یھاداديجا  ودي محکوم به اعدام گردمحض بخاطر حفظ مقام وچوکی خودش که خوشبختانه موفق نگرديد، ،امان هللا

  .  مصادره شدزي نی ومنقول ريغ

  مرتبه درني اولی عدالت برااي خواھان، گومشروطه اقتدار ی ماه ھاني الممالک درنخستیبا اعدام مستوف
 سال ٤٠ الممالک درطول یستم مستوف  از دست ظلم ودهي انسان داغدونھايليدل م  نشست، ویکرسه افغانستان ب

 بود که  ی باشد وآن زمانده زخندلب مردم افغانستان یرو  مرتبه برني دومیا عدالت برديشا .ديشاد گرداقتدارش 
 سراسر  کابل وفيماه مردم شر٩  مدت انيسقاو . نجات دادیسپھساnر نادرخان،کابل را از چنگ دزدان  سقاو

 ،عزت ین ھست دزداني اویاقسسران  سرآب داده بودند، وسپھساnرنادرخان ۀبه کاسبشکل تحقيرآميزی افغانستان را 
  .  مردم مرھم گذاشتدهي داغ دی کار خود برقلب ھانيوناموس مردم را اعدام نمود و با ا

 اnرض واختMسگران  ی فني مفسدت،ي بشرهي علتي ومتھم به جنای جنگني که زور مندان ومجرمی روزديبه ام
 کشانده ی المللني وبی محاکمات ملزي می به پازين ،ۀ پسين دھچند  دری شخصی ھاتي عامه وملکی ھایوغاصبان دارائ

  انيپا      . آنھا گرفته شوداز مردم ۀ شدماليشوند وحقوق پا

 

 :کردھاي و رومآخذ

 ٦٥٣، ص ١خ،جيرتاريغبار،افغانستان درمس- ]١[

 ٦٥٢، ص ١غبار،ج- ]٢[

 ٨٣٢ ــ جلد سوم ص خي سراج التوارۀبحوال٦٥٣،ص،١ غبار ،ج- ]٣[

 ٦٥٢، ص١غبار،ج- ]٤[

 ٢٢/١٠/٢٠٠٩ وطن،امي پتيت،ساير، دشمنان مشروطاحسان لم- ]٥[

 اناي آرۀ دانشنامزي،ن٢٠٠٩/ ١٠/ ٢٢ وطن، امي پت،ي دشمنان مشروطۀ احسان لمر،مقال- ]٦[

 ٦٥٥ صخ،يرتاريغبار،افغانستان درمس- ]٧[

 ٦٥٥-٦٥٤،ص ١ غبار،ج- ]٨[

 ٧١٧،چاپ دوم پشاور، غبار،ص ٤١ ت،صي جنبش مشروط،یبيحب- ]٩[

 ٧٠٧، ص١غبار، ج-]١٠[

  وطنامي پتيت،ساي دشمنان مشروطۀ احسان لمر،مقال-]١١[

 ١٩٢-١٩١ درافغانستان،صتي مشروط،جنبشی ھاشمني سعدالدديپوھاندس-]١٢[
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 ٧١٨،ص١غبار،ج-]١٣[

 ١٠١ جنبش مشروطيت ، ص ،یبي حب-]١٤[

 ٧٢٥،ص ١غبار، ج-]١٥[

 ٧٢٥، ص ١ غبار، ج-]١٦[

 ٧٢١، ص ١ غبار، ج-]١٧[

 .٧٢۶، ص ١غبار،ج-]١٨[

 ٧٢٥، ص ١ غبار، ج-]١٩[

 ٧٤١، ص ١ غبار، ج-]٢٠[

 ،،٦٤٤ جلد، صخ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضيف-]٢١[

 ٧٥٢ ،٧٤٢، ص ١ جخ،يرتاري غبار، افغانستان در مس-]٢٢[

   ٦٦٧سراج التواريخ، ص  فيض محمدکاتب،-]٢٣[

 ٦٧٨ جلد، ص خ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضي ف-]٢٤[

 ٦٧٨ جلد، ص خ،ھمانيالتوار محمدکاتب،سراج ضي ف-]٢٥[

 ٦٧٩ جلد، ص خ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضي ف-]٢٦[

 ٦٨١ جلد، ص خ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضي ف-]٢٧[

 ٦٨٥-٦٨٣ جلد، صخ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضيف -]٢٨[

 ٦٩٧ -٦٩٣، ٦٨٧ جلد، صخ،ھماني محمدکاتب،سراج التوارضيف -]٢٩[

  ٦٩٩ -٦٩٨ ھمان جلد، ص خ،يج التوار، سراکاتب محمدضي ف-]٣٠[

 ٧٠٤ - ٧٠٠ کابل،ص ١٣٩٠، بخش سوم،چاپ ٤ خ،جلدي سراج التوارفيض محمدکاتب،-]٣١[

 ٧٠٧، ٧٠٢ کابل،ص ١٣٩٠، بخش سوم،چاپ ٤ خ،جلديسراج التوارفيض محمدکاتب، -]٣٢[

  ٧١٢-٧١١، قسمت سوم، ص ٤ جخ،يسراج التوارفيض محمدکاتب، -]٣٣[

 ٧١٣، قسمت سوم، ص ٤ جخ،يسراج التوار،فيض محمدکاتب  -]٣٤[

 ٧٠٩فيض محمدکاتب،کاتب،سراج التواريخ، ھمان جلد، ص -]٣٥[

 ٢١٢، ص ٢٩١٤ آلمان، اسر،ي شامل آھنگ وروح هللا لي رتبۀ درکشور خداداد افغانستان، ترجمچکا،يبي رليمي ا-]٣٦[

 ٧٤٥، ص ١ جخ،يرتاريغبار،افغانستان درمس-]٣٧[

  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠ قسمت سوم، چاپ ٤ جلد خ،يراج التوارسفيض محمخدکاتب،-]٣٨[

 از جنرال خليل هللا سکندری،طبع کابل » رسالۀ تاريخ کوتوالی«مستوفی الممالک رجوع شودبه برای اطMع بيشترازظلم ] * [ 

  وطن، واصالتامي پی ھاتي در سات،ي احسان لمر، مقاله دشمنان مشروط-]٣٩[

   یاسي سی در افغانستان آغاز زندگ١٩٢٩ ی قھرمان حوادث مزار، جنگ داخلکوــي بو.اس. یو( احسان لمر،  -]٤٠[

 .)ی انترنتتيسا. بھرمان. ن.  فی برگرداننده از روس،یلي هللا خلليخل


