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  ٢٠١٥/ ١ /٢٠                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی

  

  یلي پدر استاد خل الممالکیمستوفچرا 

  اعدام شد؟مشروطه خواھان از سوی 

)٢(  

  

    نصرهللا خان وعکس العمل امان هللا خانري امامارت

  :ستوفی  برای جنگ ميان  اعضای خانوادۀ سلطنتیت6ش م                   و    

  

 

:  کهسدينوي نصرهللا خان به کابل وعکس العمل شھزاده امان هللا را گزارش داده مري فرمان امدني غبار، رس
 شخصی است که گفته مانھاين .  به کابل رسيد وبا عين الدوله م6قات کرد) دوم حوت(هشجاع الدوله به ساعت ده جمع

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 

ش به پادشاھی و درنامه خصوصی تعيين يک ھيئت مشاور را برای عين کشته شدن امير حبيب هللا خان وانتخاب خود
سردار عبدالقدوس خان  :ھيئت مشاور عبارت بودند از.الدوله وفرستادن بيعت مردم در ج6ل آباد تذکر داده شده بود

ھرات والی سابق  نظام، محمدسرورخان ني ام،مرزامحمودخانی سا]ر بدخشانبي خان نامياعتماد الدوله،محمدنع
 خان یسردار محمدعل، صالح محمدخان نائب سا]ر ب،ي مکاتني کرام، سردار عبدالوھاب خان امیمشھور به بابا

 و فرمان  کرد از افسران ورجال بزرگ دربار منعقدکب مریمجلس شھزاده عين الدوله فوری. رهي وغراتي تعمۀسرکرد
 کشته وسردار ی بدست مرد ناشناسريته شده بود که ام فرمان گفنيدرا. دي نصرهللا خان قرائت گردري امديشاه جد

 کابل را گرفته به ج6ل آباد امه نعتي الدوله بني عیستي، باه است برداشته شدی السلطنه به پادشاھبينصرهللا خان نا
،  اجتناب شودیزي گردد واز خون ری گفته شده عملديمجلس گفتند که آنچه در فرمان شاه جداعضای  تياکثر .بفرستد

 ی کسکي به تحرريشھادت ام:  وگفتتاده شدسيامان هللا خان ا.  خاموش بودندگري افسران دی وبعضیمحمودطرز
 ی وبه تنھائکنمي نمعتي،لھذا من بدستان خون آلود ب)منظور سردار نصرهللا خان بود( استطنتاست که خود طالب سل

 شد شي که  پی کسني و نخستستدي راست من با من موافق است بدستی که با رأیکس.  گرفتن انتقام حاضرمیبرا
 خود ی گرفت و وفادارعتي را به بناو دست امان هللا خا.  اول سپاه کابل بودی سا]ر قوماندان لوابيصالح محمدخان نا

 روني خان بليجنرال عبدالوک. کردندعتي از او تبزي موقع شناس نانيدربار.ستاديرا اظھار داشت و در دست راست او با
امان هللا خان سواره رفت وس6م .  در آوردیارسيت وسپاه کابل را بسرعت احضار ودر برابر س6م خانه بحالت ترف

 او مد شي رفاه و آساديسپاه حافظ کشور واستق6ل مملکت است  پس با: که نمودگفتیدرنطق ورفتيعسکر را پذ
واخت وتوپخانه به  نیعساکر س6م شاھ. اھد بود خوني چنندهي نبود واما در آني که سابق چنیدرحال. نظردولت باشد
 ]    ٢٢[...صدا در آمد

 اتي حکام و]ی و عنوانی عسکری سلطنت خود را نوشته و به قشله ھاهي آن امان هللا خان اع6مبي تعقبه
واب نامه باد سوق داد وسپس جآ ج6ل ی  را بسوی نظامی ج6ل آباد را  قطع نمود وقطعات- کابل فوني تلنيفرستاد و ل
 وشجاع الدوله به ج6ل آباد ی م6غ6م محمدپنجات باشت مردم کابل با خودش بدسعتنامهي نصرهللا را با بريوفرمان ام
 نامه ديگری  ومضطرب بود،شاني خود پری جواب نامه ھادني ونرسفوني تلني نصرهللا خان که از قطع لريام.فرستاد

له فرستاد ،اما سردار يونس خان  ھمينکه بکابل رسيد واوضاع را بدست سردار محمديونس خان عنوانی عين الدو
به محض ورود درکابل جوش «:که و به اميرنصرهللا خان نوشت.ً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 
رت امير امان هللا خان مشاھده کردم،در بحرحيرت فرو رفته از د]يل زيادی که در دست دارند،حق را به جانب اعليحض
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پس از حصول نظريات ومعلومات خود دوستانه ومخلصانه عرض ميدارم که به مجرد وصول م6غ6م . ايشان دانستم
کنيد وا] در اقدام به خون ريزی گردن شما به  عتمحمدپنجات باشی خود را از امارت خلع وبه امير امان هللا خان بي

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

 وبعد از رفتيحضور پذ آنھا را به امير نصرهللا خان ًفورابه ج6ل آباد  م6غ6م محمد وشجاع الدوله دنيبا رس
 اوضاع کابل را ابتدا از زبان م6غ6م محمد اني نامه مردم کابل، جرعتي هللا خان وبرامانيام ی پادشاھهي اع6مۀمطالع

 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، «:عبارات نوشته بود ني خود را با ایاو استعفا.  محمدحسن قرائت نمودرزاي مینوشت ومتن را برا
 مرحوم ري از فرزندان امکي را خلع کردم وھرده،خودي وھراس،از سلطنت افغانستان دست کشأسيب6 اکراه واجبار و

 ] ٢٤[» . شومي امارت را داشته باشد به او واگذار ماليکه خ

 که وقت کار کنميعرض م«:داشت آن استعفا نامه اظھاردني 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 نيشر ا مرتکب ومبانکهياول، 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
 اتي منوخواھدي پروراند و میم آرزو را ني وآتش فساد افروختن را در دل وکاخ دماغ دارد ودر خ6 وم6 اختنيانگ
 به او کرده شرکت در مفسدت ی تأسزي نگرانيدوم،اگرد.  باد فنا دھد را حاصل کند وملک وملت ودولت را بهشيخو
 سي ومخربند وانگلفھمندي ومدانندي ماي ومقلدند وفھمندي ونمدانندي نماي: ستي نی باشند، از دو وجه خالدهيورز

 الدوله را ني وجوه که باشد، عنيبه ھرصورت وھرنوع ازا.  الدوله اندني وبدخواه ع ودشمن وا]باشنديوروسخواه م
 ن،ي ومدسسني وافسوس که مغرضفيھزار ح.... ندي نمای درباطن مدعا ومقصد خود را حاصل مدهي کارکشیبه رو

 ني خواھد بود که عدهمفھوم حضور وا] ش) م6غ6م(ی پنجات باشاني نمودند واز بشي داده اغوابي الدوله را فرنيع
 ی مثارينه دولت گشوده، دامن دامن وخروارخراوار، بذل واالدوله دست اسراف وابذار به خزانه واسلحه وقورخا

 جهي خزانه وقورخانه چه نتمي خواھد آمد واز تقسداري ودر عاقبت چه به ددي کردار او به کجا خواھد رسني اايآ. ندينما
 نموده، شيو اقدام درحصول مرام خافتهي الدوله است ووقت وصول به مقصد خود را تمادنمودارخواھد شد؟ وهللا کار اع

 گذارد کرده، دفع ی که او در محل اجرا می ع6ج امور را به دستورري تدبديشما با. گرفته استشي آتش فساد پقاديراه ا
 که اعتماد واعتبار دي ندانواستوارش الدوله ننھاده، محکم نيوقع درگفتار وکردار ورفتار ع  وديي او را بنماسيدسا

 ]٢٦[» .ندارد 

 در باب ی شرعی م6عبدالرزاق طلب استفتای از حاجاغواگرديد و،مستوفی استماع سخنان ا خان برنصرهللايام
 روز بعد از کي مردم کابل را ازامارت امان هللا عتي  وبتيم6 عبدالرزاق، حما.  امان هللا خان شدريامارت خود وام

 و ناروا شمردوگفت زيکابل را شرعا ًناجا مردم عتياع6م امارت نصرهللا خان، بغاوت دانسته، امارت امان هللا خان وب
 گفته دي خان کشته شود، شھرنصرهللاي امۀ امان هللا کشته شود،ضال وھرکه از تبعۀکه در 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 فقره ا دهطرح

 : 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 به امسي انگلیتمر پول مسهي 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
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 که از کابل بصوب ج6ل آباد ی تا به استقامت کابل به مقابل سپاھدادي مفهي ، به سپاه ج6ل آباد وظ سومۀفقر
 .  آمدن سپاه کابل ممانعت کندشي 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

 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 رفته ومردم جدران ومنگل را تشوايبه سمت پکت

 حمله ی ومومند واطراف ج6ل آباد برایدي وافرینواري شلي از قبای ھزار مرد جنگ٢٠: کردي،حکم م پنجمۀفقر
 . به کابل فراخوانده شوند

 وھمه مستورات خاندان ی خان وخواھران و مادر امان هللاني سرج الخواتاحضرتيعل: گفته بود ، ششمۀفقر 
 محمد به لغمان فرستاده شوند وبخصوص کي حضور نی اقاسکيشي که از کابل به ج6ل آبا آمده اند، تحت نظرایشاھ
 .  نگھداشته شوندرغملي امان هللا خان در قلعة السراج لغمان بطور ۀ حضرت وخواھران سکايعل

 امان ري امیً نصرهللا که قب6 به کابل فرستاده شده بود،واز سورياحکام ام وني کرده بودکه فرامدي، ق ھفتمفقره
 . فرستاده شوداتي و]اني  حکام ووالی وعنوانريً شده،مجددا تحردهيهللا خان ق

 ھرچه زودتر دي اقامت م6غ6م در ج6ل آباد موجب ضرر وفساد است وباادهيکه ز:کردي مدي، تاک ھشتمۀفقر
 . امان هللا خان به او داده و رحصت شودري امیجواب نامه ھا

   ی که در ج6ل 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 مهيازمات حرب چون خفرستاده وفروخته شود وھرقدر لو

 محاسبه  واز باشد،ي ج6ل آباد وکنر ولغمان  موجود می که در خزانه ھای که ھرقدرپولکردي، حکم م دھمۀفقر
  خانني 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 ا]ولی جماد٢٣ آن روزیفردا
 آمدن او را فراراوجانب ري نصرهللا خان دريام. 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:وع6وه نمود. او را ندارمامدنيون

 احمدخان حاضرآمد وس6م داد ی فرصت بودکه علنيدرھم.دي خان برود،عاقبت ووخامت کردار خود راخواھد دامان هللا
 مردم ج6ل آباد را بجواب مردم کابل حاضر کرد ۀدناميسپس عبدا]حدخان تسو.دي رفع گردگراني ودري امشيوتشو

ھنوز وقت « شده بودکه هيبه مردم کابل توصدرنامه .  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 امديبعد از استماع نامه وتائ .دين هللا برگرداما

 هللا ني هللا خان عضدالدوله،وشھزاده اماتي السلطنه،حني هللا معتي دوست محمدخان،شھزاده عنارحوم مريرکبيپسرام
 خان وسردار محمدآصف خان وسردار یوشھزاده غ6م عل عيخان سردار مدافع وشھزاده محمدعمر خان سردار صنا

 العسس وشاه ني امحمدخان مرحوم وسردار سپھسا]ر محمدنادرخان وفتح مري خان مصاحبان خاص اموسفيمحمد
 ی آقاسکيشي وای محمدعمرخان منشرزاي غ6م بچه گان خاص ومۀ خان سرجماعی ومحمدولی خان رکاب باشیول
 ی آقاسکيشي  وازخاني خارجه محمدعزی اقاسکيشيوا خان، راحمدي شی نظامیآقاس کيشي احمدخان وای علیملک

 م6 ی خان حاکم ج6ل آباد وحاجنيرمحمدحسيوم دوست محمدخان ناظم،ی آقاسکيشي محمد خان واکيحضور ن
 انيع ارهي وغی خان محمدزائمي وبرگد محمدانورخان وجنرال عبدالرحی خان مستوفنيرزامحمدحسيعبدالرزاق خان وم
  ني امضا کردن عبدا]حدخان  که تا انيدرع«. برنھاده دست خط کردند) ھرُم( برآن خاتمی وکشوریواشراف لشکر



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-nafgha@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  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

 

 نيعرض کرد که ا....يددی  مگرگونيپنداشت ،وحال را وارونه ودمی  نصرهللا خان ري امموقت خود را صدراعظ
 که دارد مانع ی محالالي از خدهي فھمانیاو را به درست ودهي الدوله رسانني تا خودم نزد عدي کنضيمکتوب را بمن تفو

 نصرهللا خان که به او اعتماد داشت ريوام.دي وبه مسلمان کشتن نگراابديشوم که سفک دماء درافغانستان اجرا ن
 ري وامافتي نامه مجلس مشورت خاتمه یمضااوپس از . رفتدي فردا خواھی وگفت انشاء هللا تعالرفتيخواھش او را پذ

 ] ٢٩[» . رفتندد به منازل خوگراني شد ودشهي درخلوتگاه تصور واندشيصرهللا خان با خاصان خون

 ی امکانات طرح ده فقره ای دوباره گرد ھم آمدند  تا پس از نماز شام روی شوریفتاب اھالآ غروب کينزد
 از اعضاء مجلس اظھار کي که ھریلي مواد آن طرح بنابر د]تياکثر. ندي خان باھم مشورت نمانيرزامحمدحسيم

 .دي گردلي تعداي رد ویگري بعد دیکيکردند، 

 سوارپس فردا بصوب تگاب ونجراب ٦٠٠ الممالک ھمراه با ی با مستوفکجاي هللا خان تي سردار عناقرارشد
ايشيک  وی مستوفی وج6ل آبادینواري وشیدي مردم افری قومیشاي ھزار مل٢٠در مورد آماده کردن . حرکت کنند

 عبدالرزاق به ی بود حاجار که قریمکتوب. آماده خواھند شدگري احمدخان گزارش دادند که تا دوسه روز دیعلی آقاس
 ج6ل اباد فردا بسمت ی نظامی که قوادي گردصلهي فی ھنوز آماده نشده بود، ولفرستادي نوشته مدي م6 عبدالحمرتگاويپ

 لغمان ی با دخترانش به جااحضرتيوعل.  برودینوب وبرگد محمدانورخان بسمت جندينمله وپل سرخ حرکت نما
سردار  . منصرف سازدمشي کند واو را از تصمحتينصخان را  امان هللا پسرخودبھتراست بکابل فرستاده شود تا 

 را فهي وظني خان ای شد،مگر محمدولنيي تعسراج الخواتين احضرتي علی ھمرکابی براريرکبي خان پسراموسفيمحمد
 ا]ول، سپاه ج6ل آباد ی جماد٢٤ آن روز یاما فردا] ٣٠ [. فردا موکول شدی برای نھائۀصليصه فخ6. بعھده گرفت

  . شدنددي شھري امني دادن قاتلمي وخواھان تسلددست بشورش ز

و ا وطرح زد،ي را برھم نم مستوفی الممالک خانني محمدحسرزاي میبرنامه ھاج6ل آباد اگر شورش سپاه 
 ی عمل مۀکابل  جامای حمله بر ومومند وج6ل اباد برنواري وشیدي واقوام افرايھستان وپکت مردم کوکي برتحریمبن
 ی مردم در کوچه ھاخونھای که چقدر داندي مردم کابل بود وخدا مر در انتظاگري دی سقوۀِ دورکي  ًا کهنيقي  د،يپوش
 ی تا مستوفدادنديندار خود را از دست م و دار وشدندي عزت می کابل بفي شریخانواده ھاريختانده ميشد وچقدرکابل 

اما خوشبختانه که ھوشياری طرفداران امان هللا .  بمانند ی بر قدرت باقگريچندصباح  دوامثال او الممالک 
 تمام وپخش اع6ميه سلطنت امان هللا خان و اوراق بيعتنامه مردم کابل در معابرعمومی وقشلۀ نظامی ج6ل آباد،خان،

  .فتنه بازی ھا سرخود او را خوردوفی الممالک را نقش براب ساخت ونتيجۀ اين پ6نھای شوم مست

  ادامه دارد

  

 :مآخذ ورويکردھا

 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،ھمانيتب،سراج التوار محمدکاضي 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،ي، سراج التواراتبک محمدضي ف-]٣٠[

 


