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  یلي الممالک ، پدر استاد خلیمستوفچرا 

 اعدام شد؟مشروطه خواھان از سوی 

 )قسمت سوم وآخر(

 

  : الممالک ی نادرخان ومستوفیفتار سپاه ج6ل آباد وگرشورش 

هللا  بي حبري ج6ل اباد دست بشورش زدند وخواھان قاتل امیسپاه در قرارگاه نظام)  ا?ولیجماد٢٤(  روز چھار شنبه        
نادر سپھسا?ر . دندي وقوماندان خود برگزلي وکثي را بنام غ6م رسول به حی نفر سرباز ھراتکي خود اني ازمانيسپاھ.خان شدند

دو  برادرش شاه محمودخان وبرگد .  حرکت نمودی قرارگاه نظامی بسولهي خاموش کردن غای ،براپاهخان با اط6ع از شورش س
 شد،عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ ی سپھسا?ر وارد قشله نظامنکهي کردند، ھمی را ھمراھی وزي خان نیمحمدعل

 خبر حبس سپھسا?ر وبرادرانش به سردار یبزود.  عمل را انجام دادندني عزي نیھان و آوردند ومحبوس کردند وبا ھمراريبز
 خارجه، ی آقاسکيشي ازخاني العسس ومحمدعزني وسردار فتح محمدخان امد،ي شھري خان مصاحب خاص اموسفيمحمد

 وآنھا ديم نشسته بودند رس خان سرخان اسپور، که در محل اقامت شاه محمودخان،باھی و احمدعلراسپوريواحمدشاه خان سرم
 تيً فورا کس فرستاد و شھزاده عناد،ي سپاه مطلع گردی بلوازازي نصرهللا خان نريًمتعاقبا ام.  ساختشانيرا سخت مضطرب و پر

 آماده ی که دونفر اول- رای ملکی آقاسکيشي احمدخان ای الممالک وعلی خان مستوفني محمدحسرزاي السلطنه ومبيهللا خان نا
 احضار کرد ودستور داد تا به قشله بروند - امان هللا خان بودندري جنگ با امی لشکر برای جمع آوریه تگاو ونجراب برارفتن ب

 رنصرهللاي نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه امآنھا خواھند؟ي میچ  که عساکرنديو سپھسا?ر را از دست عساکر رھا کرده معلوم نما
 حفاظت ی بدرستري نتوانسته از امنکهي وسھسا?ر را بخاطراخواھندي را مدي شھري امني قاتلايخان عرض کردند که عساکر قاتل 

  ]٣١[ .  در حبس خواھد بودی لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وده،ي به قتل رسريبه سبب غفلت او ام  ودينما

 شما دندي فرستاد، آنھا از سپاه پرسرا نزد عساکر)   صاحببيصاحب جان پاچا ونق( با نفوذ  محلیر  دو نفر روحاني ام
 فقط خواھمي سپاه گفت ما فتنه نمليوک! دي ودست از فتنه کوتاه کنمي دھلي تا او را به شما تحودي بگوئد،يداني مري را قاتل امیچکس

 خواھندي نمگري دزي چچي ھري به جز قاتل امشاني ا":  خان گفتند که رنصرهللاي وبه امزگشتند بایھر دو روحان.ميخواھيقاتل را م
 براثبات قاتل بودن آنان را اقامت لي د?دانند،ي را که قاتل میوکسان . ونھب وغارت را جزم ندارندتي حصار واس6مبيوعزم تخر

 ري رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست امی شاه عللي کرنه را کسيوچون نامنو...  ونام به نام نوشته داده اندندينمايم
 وبرادران سپھسا?ر را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت یخان دادند، مکشوف افتاد که غ6م بچه گان خاص وحضورنصرهللا 

 یداري از دخول وخروج خود، در ھنگام خواب وبی ومانعلي حاگاهيدر شب و روز وگاه وب  بودند ودي شھريوجلوت با ام
 به دست ی فوجسي نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نوريوام.  نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوندحضرتشياعل

 سرجماعه غ6م خاني افتاده و از جمله محمدولی اسامی خدمت، چپ و راست،در پی نوبتاني وسپاھندي نمالي گسیآورده نزد فوج
گرفته وشجاع الدوله  موتر، راه کابل بر ی فوج حاصل کرده به سواری معلومات از بلوااحضرتيعلبچه گان خاص را که با 

 بدست آورده، محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن ھمي را پگراني ودافتهي بود،نختهي که در شب چنانچه گذشت گر،یفراش باش
 ]٣٢." [آغاز نھادند

 رزاي الممالک می ومستوفی آقاسکيشي احمدخان ای داده بود که علتي سپاه غ6م رسول خان ھداليوک:ديگوي مکاتب
 خود را ازچنگ عساکر نجات ی به بھانه ای احمدخان رفتند وی عساکر به عقب علیرشوند،وقتي دستگدي بازين خان نيمحمدحس

 امر خشم نيا. رکردي عساکر نکشود و با تفنگچه خود فی الممالک دروازه خود را بروی مستوفیداده جانب کابل فرارکرد ول
 رساند واز آنسوعساکر گراني شتافته موضوع را به اط6ع دی عسکرۀ به قشلاني ازآن میکي و حتيوغضب عساکر را برانگ
 را با خاک ی منزل مستوفی ھاواري و ددندي کشروني بی خان مستوفني محمدحسرزاي منزل مدني کوبیچند عراده  توپ را برا

 ی ولجن به روی خان رابا سربرھنه و?نيمحمدحس«:ديگويکاتب م.  آوردندروني را کشان کشان بی نمودند وخود مستوفکساني
 ق6ده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام واني چون ححتي به کمال ذلت وفضادهي پی ودست برعقب بسته، پادهيمال



  
 

 

  ٤تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئکه ټينگه کړله موږ سره اړي 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

 

 نيدر ع.   تفنگ بر او تاخته، ب6درنگ آھنگ ھ6ک وبه خاک انداختنش نمودندزهي با سرنانيوسپاھ. ردند داخل لشکرگاه کانيگو
 ملت که سالھا به جور و اکراه و رشوت ۀ از مال دولت وعجزهي لک ھا روپنکهيمحمدانورخان به عزم اھجوم وازدحام، برگد 

 و اعتساف، خانمان برباد دمار وھ6ک داده است،اگر سهي را به دسني واشراف ومامورانياخذ وجمع کرده وھزاران نفر را از اع
 را از دو طرف شي خویھايداخته، برگردنش سوار شد و پا ، پس خود رابردوش او انگرددي معيکشته شود، ھمه تلف وضا

زه شدنش ي ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در باطن از ھدف نوک سر نخته،ي اش اونهيبرس
وھم . کردند او نۀ خود را حوالۀزي به برگد محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرندني رسبي آسمي از باني که سپاھراينجات داد، ز

  و محمدانورخان از دوشش فرود دهي در مبرزش کشانی ولجن به کمال بد حالیچنان محمدانورخان بردوش او سوار، از ?
 ی خان سراز اورسمي حال جنرال عبدالرحنيدرا.  داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدندديق الخ6ء متيگشته،به اندرون ب

 اي گود،يزي باک را بری خوک بني خان مانع آمد فرمود که اگرخون ناپاک ونجس انيحمدحس مرزاي را از قتل ماني وسپاھدهيکش
پس بھتراست که او را .  نموددي وتلف خواھعي ضاوست، را که در نزد ای ومنافع ھنگفتدهي به دولت رسانی بزرگاني زقتيدر حق

 گفتار وممانعت جنرال نيض نموده، بعد ھ6کش سازد و از ا تا دولت پول ومال خود را از نزد او اخدذ و قبدي کابل نمائليزنده گس
 ] ٣٣[» . پراکنده شده دست از قتل او برداشتنداني خان، سپاھميعبدالرح

 روز امارت که سه روز را به فاتحه گذشتاند ٦ خان بعد از رنصرهللاي ا?ول، امی جماد٢٥ که روز دي افزای محمد مضيف
 از دهي اخبار کابل از زبان قاصدان رسدني م6 عبدالرزاق وشنی الممالک وقاضیخود مستوفوسه را در مشورت با رجال دربار 

 نامه خود عتي  کابل بريوبه ام.  دادی امان هللا خان گذشتانده بود، از امارتش استعفريام مقابله با اي مي راه تسلیکابل  وجستجو
 محمودخان،که از طرف ی آقاسکيشي به امر ااني،نظام) ا?ولیجماد( وھفتم ستيدر روزشنبه ب «که ديگويکاتب م. را فرستاد

 در کابل اقدام نموده وگرفتاران دست ني امان هللا خان،وارد ج6ل آباد شده بود، دست به کار فرستادن محبوسري امحضرتياعل
 از ی به حفاظت دسته ادهيشان حمل اثقال برنی ھاۀ انداخته بودند، برعرادل در س6سل واغ6دي شھري امۀخود را که به نام قتل

  ]٣٤(». دارالسلطنه ساختندی رضا خان رھگرای شاه عللي کرنی وسا?رانيسپاھ

 وطغيان امير امان هللا خان را داده یبغ پس از استعفای  اميرنصرهللا خان از امارت ،حاجی م6 عبدالرزاق که فتوا بر
  در ناحيه وزيرستان ازخود خدمت وود تا اينکه درجنگ استق6ل ری ببود، بسوی کوھستان مومند فرار کرد  ودر آنجا متوا

بکابل برگشت و افغانستان دوباره به کرد و اميرامان هللا خان او را به پاس خدماتش عفو رشادت  به نفع افغانستان نشان داد و
 ]٣٥.[مورد تفقد ومھربانی شاھانه قرارگرفتآمد 

 فرارکرده بود وبه افغانستان پناه ی مرکزیاي در آسني استالی از زندانھا١٩١٥ درسال ا،کهکچيبي رليمي ایشي اترافسر
 ورود گروه متھم ۀ خود  از صحندي حضور داشت، چشم ددگاهي هللا خان در مسجد عرامانيآورده بود ودر روز اع6ن سلطنت ام

 مرد کشور،با ھمه قدرتش نيفورتر ومنی کوھستانکي ،ی خبرکه مستوفنيا« :داردي ماني بني هللا را چنبي حبريبه قتل ام
 نگذشت که یريد . رفتی مامور دولت به حساب مني اخاذ وفاسد ترنياو بزرگتر.  بود، ھمه را خوشنود ساخته بودرشدهيدستگ

 کنجکاوانه مردم ی ازنگاه ھاجات نی که براکردندي ھا کوشش میمحمدزائ. بازداشت شدگان را دست و پا بسته به کابل آوردند
 ی دشنام ھانکارشي ای که براکردي لجوجانه به مردم نگاه می خود پنھان کنند، برخ6اف آنھا، مستوفی ھاني عقب پوستخود را

 نيا  دعا با? کرد وی ھا را براستاد،دستي لحظه اکي  شد،ني سابق از موتر پائرجنگي که نادرخان وزیزمان.  نثارش شداديز
 یرائي وگی کلمات چنان به سادگنيا» . ھمان شود،یخواھي ھرچه تومگناھم،ي که من بیداني تو مايخدا:  را به زبان آوردماتکل

 ی که تا آن لحظه نثار بازداشت شدگان ميیدشنام ھا.  قرار دادريرتاثي را که آنجا گرد ھم آمده بودند، سخت زیگفته شد که مردم
 ]٣٦[» . آزاد خواھد شدی که بزودنيقي وبه  گناه استی نادرخان بشد،ي گفته مفاصلهب6. افتي اني پاکبارهيشد به 

 برداشته شد وموضوع گري دني سپھسا?ر ومتھمی و زو?نه از دست و پاري هللا خان زنجراماني البته بدستور امدرکابل
 از خاندان ی جاغورخاني بنام فتح علیبه قول غبار، درکابل شخص.  قرارگرفت  وسپس به محاکمه سپرده شدقيقتل مورد تحق

.  ستيگرني دی رضاخان کسی شناسد و او جز شاه علی ومدهي او قاتل را دکه به دروغ شھادت داد ی خان جاغوریرعليدار شسر
 محکمه از یشاه امان هللا پس از اب6غ حکم قاض.  آزاد شدندري قتل امني متھمري رضا محکوم به اعدام شد وسای شاه علجهيدرنت
 که یدرحال« :ديگويغبار م.  درگذشتم حکوم خون مختني کرد وگفت من از راميدوباره درن دهي کشامي از نري بلند شد وشمششيجا

است ) درباری سرتيعضو جمع(ی هللا خان، شجاع الدوله فراش باشبي حبري که قاتل امشديً علنا گفته متختي پایدر تمام حلقه ھا
، ] ٣٧[». شدختهي آویدر باغ ارگ از درخت) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٤ خان درني الممالک مرزا محمدحسیمستوف. یگري دینه کس
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 کله گوش ولمقان، در افواه جمھور انام سمر و مشتھر گشت که یپس از ورود اردو" شودکهي محمد کاتب ، متذکرمضياما ف
 گري خان رضا خان دی که شاه علشوديمعلوم م] ٣٨[". استدهي مبرور را به قتل رسانري امراسپور،ياحمدشاه خان سرم

 کرده تي افسران حکاري وساردستاني او توسط سپھسا?ر را به زی  ورھائتل قایري کند وواقعه دستگاري اختی خموشتوانستهينم
 .است

   :جهينت

 محمدحسن خان کوتوال رزايم : که ميابي ی دست مجهي نتني محمدکاتب به اضي مرحوم غبار، وفی مجموع گزارش ھااز
 و ني آھنري اممي هللا خان بوده، در ھردو رژبي حبريام  عبدالرحمن خان وريمھم دولت ام از ارکان یکي الممالک،یوبعد مستوف

 ی خوشنودیًطبعا برا را بعھده داشته است و)  واستخباراتتيامورامن(ی کوتوالیعني خطرناک تي نھاۀفي هللا خان، وظبي حبريام
 که ی است وھر آدم بدبختکردهي توجه می واستخباراتیس جاسوۀ شبکتي به تقوشي از پشي  کشور، بني آھنتي امننيتأم  وريام

 یري دستگی برای اوبھانه گرفتيم  اوقرارسي جواسگردي آمد، مورد پی نم کوتوال ني محمدحسرزاي خوش مات،ي و?ايدرمرکز 
 یاعترافات  رو و بعد آن شدي وحشت آور ازمتھم اعتراف گرفته میو با اعمال شکنجه ھا . انداختیبزندان م  وکردي مداي پیو
 از مردم کشور ازدستگاه یشماري لحاظ تعداد بنيازا. ديرسي که مستحقش نبود می تا شخص به جزاگرفتي قرار مري امزيم

 *.متنفر بودند  کوتوال در رأس شان بود، سخت در ھراس وني محمدحسرزاي غبار، از شش ک6ه که مقول وبرياستخبارات ام

 وعناصر آگاه و روشنفکر  جامعه بود، که ني بودند، منوردهي خان را دنيحمدحسرزامي که ضرب شصت می گروھنيدوم
شدند   وسرکوب ونابودی الممالک شناشائی مستوفی از سو١٩٠٩مشروطه خواھان اول در .شدندي ماديبنام مشروطه خواھان 

 یبرالھاي شان لیاعضا ان و رأس شان شھزاده امان هللا خر دی ولی شان محمودطرزی جنبش،که  رھبرمعنونيوگروه دوم ا
 الممالک کشف ی مستوفیکابل، از سو  شوربازاردر ريام  برن،يتوسط عبدالرحمن لود ١٩١٨ دررتفنگچهيبودند، بعد از ف دربار

 گزارش و در زندان ارگ محبوس نمود ريبا غل و زنج  وري را دستگتي مشروطی از اعضایتعداد  وگرفت  قرارگرديمورد پ و
و .  الدوله امان هللا خان قرار داردني حرکت ھا شھزاده عنياسر هللا خان داد وع6وه کرده بود که در پشت بي حبريآن را به ام

  در شي از پشي پرياز سفر لغمان موکول نموده بود و اگر کار امخود  را به بازگشت  سوء قصد ني دادن جزا به عاملزين ريام
 شدند و ی مستيبه ن  اول سرتي مشروطی دوم، مثل اعضاتي جنبش مشروطیعضا واضح بود که تمام اشد،ی  نمکطرفهيلغمان 
 خان دان،محمداسحاقي کمدخاني عبدالحم،ی خان داوی  عبدالھادن،يعبدالرحمن لود:لي فرزندان کشور از قبني وفدا کارترنيبھتر

 ،ی خان دروازی محمدول،یرز ،محمودطگي خان معروف به افغان برمحمديش  وهي مکتب حرب خان محصلنيقزلباش،شمس الد
 ی مستوفی خوش خدمتی فداگر،ي برادرش، وده ھا تن دبي سردار عبدالرحمن خان،سردار حب،یشجاع الدوله خان غوربند

 خودش به واھان، قتل مشروطه خۀ وقبل ازمشاھددي ھدف خود نرسني الممالک به ای که خوشبختانه مستوفندديگرديالممالک م
 محکمه کابل به اعدام یاز سو سلطنتی ۀګ ميان اعضای يک خانوادبخصوص بجرم ت6ش برای جن نت وخياتياتھام جرم وجنا

 .ديمحکوم گرد

مستوفی الممالک بنابر سوابق دشمنی و رفتار زشت ودور ازاحترام خود نسبت به شھزاده امان هللا خان ومادرش 
 از بقدرت رسيدن امان هللا خان، خوف داشت وآينده  علياحضرت، وشکنجه ھای که درحق رجال مشروطه خواه روا داشته بود،

خود را در خطرميديد، لھذا آخرين ت6ش ھای خودش را بکار بست تا مانع بقدرت رسيدن شھزاده امان هللا خان گردد، اما 
رد و خود متاسفانه که سردار نصرهللا خان اين موضوع را درک کرده نتوانست وفريب مشورت ھای غلط وتفتين آميز او را خو

  .را در لحاف خيانت وتوطئه مستوفی الممالک پيچاند و بھايش را باجان خود داد

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

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

  .جام بدی روبرو نميگرديدفر

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

 با راي وی نشان داد و علت مخالفت ھاشي اسناد را امان هللا خان براني اطنت بعد از گرفتن سلد،ينمايامان هللا خان کودتا م
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 قوا ی، بخصوص طرح جمع آور)نيسراج الخوات( مادرش هي علی وی جعلیمشروطه خواھان و شخص خودش، و ھم راپورھا
 و شناختندي می تمام معنبا رايمه مشروطه خواھان و و چون ھد،ي پرسی از سلطنت نصرهللا خان را از وی به طرفداریاز شمال
) ١٩١٩ یم۴( ش ١٢٩٨ ثور ١۴ خي گونه بتارني اعدام شود و بددي که با دادندیھمه رآ دانستنديم»  زباناهيفرد س«ھم اورا 
 ] ٣٩.[شد زي حلق آویاز درخت

 هللا خان و بي حبريرت عصر ام خان،از رجال پرقدنيمحمد حس" کرده اند که دهي ابراز عقزي نی شوروپلوماتانيد
 ١٩١٩ در سال ات،ي جناگري و دی امان هللا خان،به  اتھام به فساد، رشوه ستانیاما در آغاز پادشاھ . بودی الممالک ویمستوف

ًبعدا . ندي در کابل مصادره نماراي امان هللا خان فرمان صادر نمود تا خانهء ود،يجد ريھمچنان ام.  محکوم به اعدام شدريبه امر ام

 محکوم، خانواده اش را امان یبه تقاضا بنا.  داده شدی شورویاسي سندهي استفاده نمای اقامتگاه براثيخانهء مذکور به ح
 ] ٤٠." [دند نمودي حقوق اندک تبعافتي و با درکاري از جمله چاراتيدادند، اما به و?

 عبدالرحمن ري ،در دوران امارت امیلي استاد خلپدر  الممالک،ی خان مستوفنيرزامحمدحسي مشودکهي مدهي دنسانيبد
 ی اداره حسابسي برخوردار بوده است و به عنوان کوتوال و رئیادي زاري از اقتدار بس سال٤٠مدت  هللا خان،بي حبريخان وام

د و از راه  نشانده بواهي را به خاک سیاري کردن مردم بسکنجه ساختن اشخاص وافراد مظنون وشیزندان واستخبارات دولت، در
 ی بود، زندگیرحميب مستبد و  حال چون آدم سخت ظالم ونيدرع.   شده بودیادي  صاحب مال ومنال ز، واخاذیسهيتوطئه ودس

 وست وطندی طلبان جھنم ساخته بود و انسانھای بشمول مشروطه خوھان وآزادد،ي ارزی را که سرشان به تن شان میکسان
 ،از دست او دل پرخون داشتند دادي کرده بود وشکنجه مجادي مختلف شھرکابل ایگوشه ھا که در ی مخوفی را در زندانھافيوشر

 ی شدند وچون راپورھای صدا خوھان اعدام وکي به ی ھمگافتند،ي ی که او را درچنگال عدالت  ومحاکمه دولت امانیوھنگام
 جنگ ی برایوت6ش ھای  زيکشف شده بود ون هللا خان بي حبري حضرت به اماي علشادر برخ6ف امان هللا خان ومی ونيدروغ

 دي محکوم به اعدام گردمحض بخاطر حفظ مقام وچوکی خودش که خوشبختانه موفق نگرديد، ،با شاه امان هللامير نصرهللا خان 
  .  مصادره شدزي نی ومنقول ريغ یدادھايجا و

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

چنگ دزدان   بود که  سپھسا?ر نادرخان،کابل را از ی باشد وآن زمانده زخندلب مردم افغانستان یرو  مرتبه برني دومیعدالت برا
 سرآب داده بودند، ۀبه کاسبشکل تحقيرآميزی افغانستان را  سراسر  کابل وفيماه مردم شر٩  مدت انيسقاو . نجات دادیسقاو

 دهي داغ دی کار خود برقلب ھاني ،عزت وناموس مردم را اعدام نمود و با ای دزدان ھستني اویاقسسران وسپھسا?رنادرخان 
  . مردم مرھم گذاشت

 ا?رض واخت6سگران  ی فني مفسدت،ي بشرهي علتي ومتھم به جنای جنگني که زور مندان ومجرمی روزديبه ام
 کشانده شوند ی المللني وبی محاکمات ملزي می به پازين ،ۀ پسين دھچند  دری شخصی ھاتي عامه وملکی ھایوغاصبان دارائ

 انيپا      . آنھا گرفته شوداز مردم ۀ شدماليوحقوق پا

 :ويکردھامآخذ ور

 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[

 ٧١٣ت سوم، ص ، قسم٤ جخ،يسراج التوارفيض 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 ١٣٩٠ت سوم، چاپ  قسم٤ جلد خ،يسراج التوارفيض محمخدکاتب،- ]٣٨[

 از جنرال خليل هللا سکندری،طبع کابل » رسالۀ تاريخ کوتوالی«مستوفی الممالک رجوع شودبه برای اط6ع بيشترازظلم ] * [ 

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

   یاسي سی در افغانستان آغاز زندگ١٩٢٩ یزار، جنگ داخل قھرمان حوادث مکوــيبو. اس. یو( احسان لمر،  - ]٤٠[

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


