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

  

  ٢٠١٧/ ١١/ ١١                                                                کانديد اکادميسين سيستانی 

  

 

  )پدراستاد خليلی( مستوفی الممالک محاکمۀ 

  ودليل غرغره کردن وی از درخت توت
  

 ت، وجلوس براريکه قدروپس از پيروزی براميرنصر� خانامان � خان و دوستان ھمفکر ا
به تحقق اين امر توجه نمودند که حکومت جديد می بايد به مردم ثابت نمايد که داد مظلومان را از 

 دولتی خود دھرکس به ديگری ظلم و زورگوئی کرده باشد ويا از سوی رجال قدرتمنظالمان ميگيرد و 
ت شده باشند، و يا اقارب شان شکنجه شده و براثر شکنجه جان داده باشند ويا مجبور به دادن رشو

 و .ميتوانند شکايت خودرا به محکمه بسپارند، تا شکايت شان مورد بازپرسی ودادخواھی قرارگيرد
 انسان ھای بيگناه را برای کسب امتياز به تباھی کشانده باشد، بايد به  سزای اعمال خود  کهیسھرک

دند و عرايض وشکايات د نمورا ميخواستند، دست استغاثه بلنمردم کابل که از خدا چنين روزی . برسد
  .خود را به محکمه پيش کردند

ظالم که از عھد امير عبدالرحمن خان تا پايان عھد امير حبيب  وسفاک يکی از رجال مقتدر و
بسياری از خانواده ھا را به ماتم نشانده بود، ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک  � خان،

امورجمع آوری ماليات وعوايد دولت از مردم (مستوفيت ع=وه بر بود که ) پدراستاد خليلی(
 اين مرد .داشتبدست را ھم ) جاسوسی( ضبط احواAتدارۀ درعين حال ا) وحسابدھی به حکومت

افراد به برھم زدن امنيت يا سوء متھم کردن با ميکرد، را اداره استخبارات امنيت و اموردرزمانی که
واگر متھم به او رشوت قرارميداد ومورد شکنجه ميکرد دانی  زنقصد عليه امير، ھرکه را ميخواست،

 شکنجه ھای صد بار سخت تر از در زيرو. نميداد،سالھا بايد رنج زندان وجور زندانبان را ميکشيد
از اين لحاظ  . مجبور بود به جرم ناکرده خود اعتراف کند و سرومال خود را از دست بدھد ،مرگ

  .بودموجود ص عام وخاترس ونفرت ازاو در دل 

وقايع مھم را روزانه درج سراج التواريخ مورخ دربار امير حبيب � خان که فيض محمدکاتب 
ظالمانه ترين  ميکرد واز نزديک شاھد ظلم ودسيسه بازی وکردار توطئه آميز مستوفی الممالک بود،

وقايع ماه ( يرنامزدستگيری واعدام مشروطه خواھان اول در رابطه به عملکرد مستوفی الممالک را 
  :چنين گزارش ميدھد  )م1909/ قمری1327صفر سال 

روز پنجشنبه چھارم صفر،  م; منھاج الدين و استاد عظيموی آھنگر روی به شيطان نھاده  "
به تعليم ميرزا محمد حسين خان مستوفی از تصميم عزم جماعۀ مشروطه خواھان بر قتل حضرت 

 Aخان معين السلطنه داده و از عريضۀ ھم به او و ھم به تحريک او، وا B عريضۀ به سردار عنايت
 به به القای ميرزا محمدحسين خانھر دوتن و نگارش ديگر واقعات خفيه نگاران شھر کابل که 

عبارات مختلفه و مضامين واحده به حضور واA رسيده ھردو تن محيل و مدسس طلب ج;ل آباد 
 واA از کمال عدالت از در حصول صدق و کذب حقيقت امر قتل شده بودند، وارد آنجا شدند و حضرت

ميرزا خويش، درشب ھريک از دو تن را تنھا به خلوت خواسته بپرسيد و آن دو تن برطبق تعليمات 
 و عريضۀ خود که به اغوا و القای او نگار داده بودند، بيان ماجرای افترا کرده و محمدحسين خان

ًند و حضرت واA از سوگند يادکردن آن دو تن ظاھرا مسلمان متيقن سوگند غ;ظ و شداد ياد نمود
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گرديده، در روز دوشنبه ھشتم صفر سيد جواھر شاه غوربندی و لعل محمد خان پسر جان محمدخان 
سابق خزانه دار و پادشاه ميرخان پسر ملک رحمت شاه خان وزيری و نظام الدين خان ارغنديی از 

لی خان قزلباش و غ;م محمد خان رسام ميمنگی و محمد اسلم خان غ;م بچه گان خاص و احمد ق
ميرشکار، برادر محمد علی خان سيقانی را که از جمله اسامی متعھدين و خدمه و عملۀ حضور 
بودند، در دربار عام احضار فرموده، ھمه را محبوس سخت و امر عذاب و شکنجه و عقاب نمودند 

 مجلس مشروطه را خواسته، ايشان قرب ھفتاد نفر را سياھه و از آن دوتن سياھه اعداد مشترکه 
حضرت واA سياھه ايشان را چون ھنوز تيلفون جاری و موتر ساری نگرديده بود، شباشب  . دادند

آدم خان پسر ملک پيردوست احمدزايی از غ;م بچه گان خاص نزد سردار ) ھمدست(مصحوب 
ز دوازدھم ماه صفر از روی سياھه م;ء منھاج الدين و عنايت B خان معين السلطنه فرستاد، در رو

استاد عظيمو ھريک داکترعبدالغنی خان و مولوی نجف علی خان و مولوی محمد چراغ خان 
برادران او و مولوی محمد حسين خان و مولوی مظفرخان معلمان مدرسۀ حبيبيه و سيداحمد خان 

مان الدين خان پسر شھزاده حسن بدخشی و و ميرز] مشھور به کاکا سيد احمد لودين[قوم لودی 
پا نھاده و چون اکثر درخانه و جای خود نبودند، محصل  غيره جمعی را احضار فرموده، بند ستم بر

ھا گماشته بعضی را در شب سيزدھم صفر چون محمد اختر و محمد انور پسران ناظر محمدصفر 
مشھور به مير صاحب سيد قاسم خان که [خان و سيدقاسم پسر ميرغ;م محمد چارباغی ج;ل آبادی 

درقضيه قتل محمد نادرشاه نيز به اعدام محکوم ولی ازطريق شفاعت حکم اعدامش به زندان تبديل 
و غيره را به دست آورده، گرفتار و ضبط کردن خانه ھای گرفتاران رعب و ھراس عظيم ] گرديد

  .ر صغير و کبير جای گير آمددرقلوب عموم شھريان افتاده ولوله و غلغله بزرگی در خواط

 و از جمله سعدB خان و محمد سرور خان پسران مولوی احمد جان خان الکوزائی واضع 
قانون جديد ديوان افغانستان و عبدالقيوم خان خواھرزادۀ او که خود را پنھان کرده خواستند خود را 

قوام درانی قندھاری رسانيده به در افشار نانکچی نزد اعداد سواران نظام خاصۀ رکاب شاھی، ھمه ا
جانبی راه فرار برگيرند و ھرسه تن در گردنۀ ده افغانان به دست آمده، قريب غروب آفتاب روز 

  .شنبه سيزدھم صفر لقمۀ توپ سياست گرديده  ھ;ک و قطعه قطعه شدند

 عبدالرؤف کاکری و تاج] مولوی[پسران ] مولوی[وعبدالرب] مولوی[و پس ازآن عبدالواسع 
محمد خان پسرمحمدعلی خان و قاضی عبدالحق و م; محمد اکبر و ميرزا شيرعلی خان بارکزائی 
چخانسوری و سه تن پسران مستان شاه درويش کابلی و غيره تا روز سه شنبه شانزدھم صفر 

که از راه به مطالعه سردار محمد يوسف ] فيض محمد کاتب[ محبوس شدند و از جمله محرر اوراق 
اجزای جلد اول سراج التواريخ را در قلعۀ متال ] اميردوست محمد خان[امير کبيرمرحوم خان پسر 

به خانه او رفته بود، روز سه شنبه مذکور از آنجا در شھر آمده و ھنگام عصر محبوس گرديده با 
ده تن ديگر تحت حفاظت عده ای ازنظاميان از جای معين السلطنه رھسپار محکمه کوتوالی گرديده 

و مقارن اين حال از عريضۀ استدعا غ;م بچه گان خاص، سيد وAنه ھای ثقيلۀ آھنين مقيد آمد با ز
جواھر شاه و لعل محمد در ج;ل آباد به دست غ;م بچه گان داده شده در ريگزار سه کوھه ھدف تير 

 قتل تفنگ آمدند و از جملۀ قتله، محمد شريف خان پيشخدمت از احفاد وزير فتح خان مرحوم پس از
سيد جواھر شاه که جان به قابض ارواح سپرده بود، با حربه در دھن او زده تا بناگوشش ببريد و 

   کرنيل محمد عثمان خان پسر محمد سرورخان پروانی از کابل پس از آن محمد ايوبخان فوفلزائی و

  دی گرفتاران پس از چن  .گريخته و در سرحد قوم مھمند گرفتار آمده، در ج;ل آباد به توپ پريدند

   1» .ج;ل آباد درکابل فرستاده شده در ارگ شاھی محبوس گشتند
                                            

1
  378 -377، بخش سوم،4فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ج-  
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 پروانی خاندست مستوفی الممالک، خانواده محمدسروری برباد رفته از يکی ازاين خانواده ھا
جايداد  و جمله قاتلين امير به توپ پرانده شد کرنيل محمدعثمان خان پروانی در شبود که فرزند رشيد

 وپسران ه شدندانداخت به زندان شيرپور نيزاووخانواده برادران خورد وک=ن ديد و  گرشان ضبط
ھمين خانواده را اکنون از زبان پوپلزائی داستان . دگرديدنعموی وی به وAيات دور دست تبعيد 

  :دراينجا ميخوانيم

مل محمدسرورخان ساکن پروان سمت شمالی کابل در اوائل امارت اميرعبدالرحمن خان شا «
و از حضور اميرعبدالرحمن خان در سال . خدمت شد و آن يکی از نامداران وAيت پروان بوده است

چھارھزار وھشت روپيۀ کابلی تنخواه داشت و در وAيات شمال افغانستان مصروف خدمت وھمانجا 
نظر به صداقت و اخ=ص شعاری و خدمت گذاری او که مدت يازده سال خدمت کرده بود، . فوت شد

 قمری يکھزاروسه صد روپيه از حضور اميرعبدالرحمن خان برای شش تن 1308در ماه شوال سنه 
پسران کوچک او و سه ھزار وپنجصد روپيۀ ديگرش به محمدايوب خان پسر بزرگ او که قابل 

  . سال خدمت نمود) 19(خدمت بود، مرحمت شد و او مدت 
ان مصدر فعاليت شدند، چون يک تن  جمعيتی که بنام مشروطه خواھ]1909[ ق1327در سنه 

از نفری واقعۀ مذکور محمدعثمان خان کرنيل قلعه بيگی بن محمدسرورخان پروانی مذکور بود، و 
اشخاص مذکور چون ارادۀ قتل امير حبيب � خان را در شب جشن ملتی داشتند و در قرآن کريم 

ب حکايت شد،اين توطئه توسط مستوفی چنانکه در باA ازقول کات[امضاء کرده باھم عھد بسته بودند
را بمنظور قتل امير در گوشۀ  امضای آنھا شده بود، وھيچکسیالممالک عليه مشروطه خواھان تنظيم 

 قريۀ سعيدخيل کوھستان ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک ساکن ،]سيستانی. بچشم نديده بودقرآن
مدسرور خان پروانی بود، اين راز کشف نمود و  که مخالف خاندان مح،2و از مليت تاجک سمت شمالی

جوھرشاه غوربندی بضرب تفنگچه اعدام و داکتر عبدالغنی ھندی . بحضور اميرحبيب � خان اط=ع داد
محمدعثمان خان پروانی بضرب گلوله .محبوس و محمد ايوب خان قندھاری بدھان توپ بسته اعدام گرديد

 خان، محمد زمان خان، محمدعيسی خان محکوم به حبس ھای تفنگ اعدام و برادرانش محمدايوب
. و تمام ھستی وجايدادشان ضبط وعائله واطفال شان بکابل در محبس شيرپور سپرده شدند. شدند

محمدافضل، محمدموسی خان، محمداکرم خان، عبدالغفورخان پسران کاکای محمدعثمان خان مذکور 
  .م=ک ودارايی شان ضبط گرديددر قندھار، ھرات، مزار، ميمنه، فرار شدند وا

 تھمت ميرزا محمد اثر اط;ع غلط وازی گفتند درحق ما خاندان محمد سرورخان پروانی م
وھميشه عرائض بحضور . لم شده است، اين ظکه با ما مخالفت دارد حسين خان مستوفی الممالک

پروان خاندان صاحب ميرزا محمدحسين خان که نمی خواست در وAيت . عين الدوله تقديم می کردند
رسوخ باقی بماند و با اين خاندان که دشمنی داشت، مقيدبودن آنھا را نفع خود می دانست وآزاد بودن 

وسردار امان B خان عين الدوله که در ھر وقت ...  3آن اشخاص را مخالف امنيت وانمود می کرد
: را رد نموده می گفتمستوفی الممالک حکم او  برای خير ومنفعت مردم حکمی می نوشت ،

  4».اميرصاحب قبول نمی نمايد،  وپدر را از پسر آزرده ميساخت

 ش که خبر کشته 1297حوت سال ) 2(به ساعت ده صبح جمعه «:پوپلزائی  در ادامه مينويسد
شدن امير حبيب � خان وامارت نصر� خان بکابل رسيد، و در ھمين روز سلطنت امان � شاه 

                                            
2
خليل هللا ونجيب هللا : ازاين ازدواج دو پسر .مستوفی الممالک شوھرخواھر عبدالرحيم خان کوھستانی قوم  صافی بود:پوپلزائی ميگويد -  

، )زمامداری حبيب هللا کلکانی( درکتاب خود] پنجشيری[وفيسرصيقل خليلی تاجک بود وپرخليل هللابنابرين )[152ص پوپلزائی،.(راداشت 
ترجمه شده ودر  ديده شود مقاله زمامداری حبيب هللا کلکانی، به قلم پروفيسر صيقل که توسط داکترنوراحمدخالدی.(خليلی را تاجيک ناميده

کلمه افغان را در  ز آن که بدربار ظاھرشاه راه يافت،خليلی بعد ا.) به نشر رسيده است2016 جوIی 23 درتاريخ Noor Khalidi  فيسبوک
اول، برای فريب اذھان پشتونھا خود را صافی وانمود ميکرد، دوم کلمه افغان را که در قانون اساسی : آخرنام خود بدومنظور عPوه کرد 

ير او را بحيث شاعرتاجک می شناسند وبه اما تاجيکان پروان وپنجش. افغانستان بحيث  ھويت ملی مسجل شده بود، ھويت ملی خود ميشمرد
  .]او واشعاراو حرمت فروان قايل اند

3
  90 ص وپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،پ-  

4
  93پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، ص -  
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شد، و در اين وقت که ميرزا محمدحسين خان مستوفی در ج=ل آباد وطرفدار امارت اساس گذاشته 
نصر� خان بود، حکومت امانيه در کابل دانست که مستوفی مذکور بنابر مخالفتی که بدولت امانيه 
دارد، بالضرور در ھمين شب و روز وارد کوھستان و کوھدامان شده دست بفعاليت ھای تخريبی 

را که او مخالف مسئلۀ استق=ل و به ادامۀ رابطۀ افغانستان و حکومت ھند برتانوی از خواھد زد زي
سابق سعی دارد ، برای دفع حرکات او اقدام عاجل بدينطريق بعمل آمد که بايد محمدايوب خان پروانی 
از حبس برآورده شود و در رأس جمعيتی از نفری ملکی و عسکری مردم سمت شمالی بجانب 

امان � شاه نظام الدين خان ناظم سر رشته دار حضور را بصورت فوری . فرستاده شودبندرتگاو 
جانب محبس شيرپور فرستاد، و محمد ايوب خان پروانی را بوقت شب از حبس برآورده بارگ 

حوت به محمد ايوب خان پروانی اسلحه و روپيۀ نقد سفر خرج ) 3(خواست و در ھمين شب شنبه 
ً بھمراه برادران و پسران کاکای تان عموما از حبس و فرار معاف و بکار و خدمت داده و گفته شد که

 رفته آن معبر را درۀ سوAنکمقرر ميشويد و بدون معطلی حرکت کرده از ع=قۀ پروان بطرف 
استحکام داده نگذاريد که نفری مخالف تردد نمايند و ميرزا محمد حسين خان مستوفی از سمت 

 واگر فرستادگان او و خودش ديده شوند  ترتيب داده جانب ج=ل آباد ببردکوھستان لشکر قومی
  .دستگير کرده بکابل بفرستد

محمدايوب خان که قتل برادر خود محمد عثمان خان کرنيل قلعه بيگی و حبس خود و برادران 
 پسران کاکای خود و ھمه زجر و حقارت و ضبط مال و جايداد را از جانب ميرزا )تبعيد(خود و فرار

محمدحسين خان مذکور ميدانست، با قبول ھرگونه فداکاری حاضر شده به محل مقصود رسيده 
. بحفاظت بندر سوAنک پرداختن گرفت و تاريخ وصول او قبل از انقراض امارت نصر� خان است

طرف کوھستان روان شده از خود غافل بود دستگير کرده بکابل آورد و و در وقتی که مستوفی ب
و در ھمين ايام که محبوسين رھايی يافتند، اکثر از . مستوفی در ارگ کابل محکوم بر حبس گرديد

  5 ».کردار و اعمال و سوء افکار مستوفی شکايت می نمودند
بود، بلکه دل ھمه ار ستوفی داغددل خاندان محمدسرورخان پروانی از دست مبدين سان نه تنھا 

و لحظات .  بود داده شده بودند، پرخونواعدام سوق به زندان  الممالککه توسط مستوفیخانواده ھای 
  .محاکمه واعدام او را انتظارمی کشيدند

    به اعداممستوفی الممالک محکوميتعلل  

مالی کابل و از مليت از ساکنين قريۀ سعيدخيل کوھستان سمت ش ] 6[ميرزا محمدحسين خان« 
وتا ] سردفتر سنجش[و در عھد امير عبدالرحمن خان کوتوال وبرگد و سردفتر محاسبات دولتی  تاجک

ذيحجۀ الحرام سنۀ مذکور بفرمان ) 10(بتاريخ چھارشنبه . باين نام بسر برد] ش1283[ق 1322سنه 
ًخيرا نائب ساAر وخانی اميرحبيب � خان به منصب مستوفی الممالک وجرنيل نظامی وملکی وا

 .سمت شمالی نيز سرافراز گرديد ودر اواخر عمر او کار پشتونھای سرحد آزاد نيز بوی تعلق داشت
   .ثروت وجايداد وشھرت زياد حاصل کرد

واقعۀ قتل محمدعظيم خان جوان چون در بسيار از مسائل دست داشت از جملۀ واقعات يکی 
 ابن سردار محمداسحق خان است که از اثر استخباريۀ او انساله پسر سردار محمد اسمعيل خ) 25(

نيز بسيار خانواده ھای ديگر از سنی وشيعه از دست او زجر  بحکم اميرحبيب � خان اعدام شده و
اين جريان حوادث و وقايع درايام حبس  وزحمت ديده در اين وقت جلوس امانيه استغاثه می نمودند و

نيز دسيسۀ قتل ميرزاعبداAحد   و، ھيأت ھای ملکی ونظامی بودواستنطاق او مورد غور وبحث
غزنوی وزجر وحقارت خاندان محمدسرور خان پروانی ومسائل حسابی مثال آورده ميشد، ودر صبح 
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روز آخرين که دوسيۀ جرائم او تکميل وصدورحکم اعدام مذکور در قصر ستور مطابق رأی ھيأت 
گ به قصر ستور خواسته شد، نفری عسکری او را از راه تحقيق فيصله گرديد، از محبس داخل ار

دروازۀ غربی ارگ وصفۀ ھشت رخ بطرف قصر ستور آوردند، در اين لحظات اعليحضرت امان � 
شاه بقصد عزيمت بطرف دلکشا در برندۀ ستور استاده بھمراه اھل دربار حرف ميزد، مستوفی دستار 

ضرت را ديد روبخاک افتاد ، رسالۀ شاھی از بازوی او سفيد بر سر وياAن بشانه وحينی که اعليح
درمورد شما کدام حکم ظالمانه وجابرانه از حضور واAی ما : اعليحضرت گفت. پيش آورد گرفته در

صادر ونافذ نگرديده وبشنويد که اھل استنطاق ومحکمۀ نظامی وھيأت تحقيق ملکی از نتائج رفتار 
 ،از قرائت مضمون وتفھيم حکم اعدامبعد . يت می کنندچه حکا وکردار شما چه فيصله کرده و

مرگ حق است ومرا بدست اھل : برای برائت خود دAئلی نداشت گفتمستوفی بياناتی نمود وچون 
تشيع نسپاريد که بزجر وحقارت می کشند، وديگر دوپسرم از درس وتعليم محروم نمانند ويکی ھم اگر 

  . زيارت شاه دوشمشيره بخاک بسپارندمھربانی فرماييد که مردۀ مرا در جوار

آيا روزی که : اعليحضرت بعد  استماع اين کلمات بطرف نفری نظامی متوجه شده گفت
 .بلی بياد داريم: با بسيار تاثر گفتند]اننظامي[ ؟بشاخ درخت توت آويخته شد بياد داريد )7(محمدعظيم 

مين شخص باعث اعدام آن گرديده  چرا که ھ،بھمان شاخ درخت توت آويخته شود: اعليحضرت گفت
 اگر موقع می  يافت از اثر پيشنھاد ]کهين بود ا[ اصل جرم او ]ولی.[بود، واين يک مثالی بود

ومشورت او در سمت مشرقی وشمالی کابل فتنه ھای بزرگ رخ ميداد وخير جامعه ھمين شد که 
 تفصيلی که در اين کتاب بيان پيشنھادھا  ونقشه ھای او را نپذيرفتند وھم در ورود سمت شمالی به

  8 ».شده است موفق نگرديد
ميتوان گفت که لحن بيان مرحوم پوپلزائی درمقايسه با لحن بيان وادبيات فيض محمدکاتب در حق 

  .مستوفی الممالک، خيلی م=يم است، واحتمال دارد پای دوستی  با خليلی در ميان بوده باشد
يد افزود که ، جرم مستوفی الممالک،به اين خ=صه نميشد که  به گفتار مرحوم پوپلزائی بادراينجا

سعی در جھت جنگ وحمله اقوام شرق وشمال کشوربرکابل کرده بود،بلکه آنچه او را وادار به اين 
عمل ميکرد، جفاھا وتبھکاريھا وخيانتھا وستم وناروائی ھايی بود که درحق عموم مردم افغانستان، 

و روشنفکران وسعی در برھم زدن روابط عاطفی وخانوادگی وبخصوص درحق مشروطه خواھان 
او درک ميکرد که اگر . کرده بود) امير وعين الدوله وميان امير وملکه رسمی کشور(ميان پدر وپسر

امان � خان روی کار آيد، او را بدست عدالت خواھد سپرد و خونھای ناحقی که او ريخته است، 
دست به  حکوم به اعدام خواھد شد، ازاينست که برای بقای خود ،دامنش را خواھند گرفت وAجرم م

فتنه ديگری زد وت=ش بخرچ داد تا امير نصر� خان را به جنگ وستيزه با برادرزاده اش امان � 
وامير نصر� خان نيز فريب لفاظی ھای او را خورد وسخن اورا پذيرفت وطرح او را .خان وادارد

مستوفی طرح مفصلی ارائه کرد، اما در عملی کردن آن تعلل صورت .  نمودبرای حفظ قدرت تقاضا
گرفت وھواداران امان � خان، با پخش اع=ميه ھای سلطنت امان � ، آن طرح را با سرعت خنثی 
وسپاه را به طرفداری از امان � خان بشورش آوردند و ورق برگشت وامير نصر� خان مجبور به 

  . وبقيه ھمنظران اميراز سوی سپاه ج=ل اباد دستگيرو زندانی به کابل گسيل شدنداستعفاگرديد 
مرحوم پوپلزائی می بايستی در جملۀ دAيل الزاميت مستوفی الممالک متذکرميشدند که امان � 

نيز دسيسۀ قتل ميرزاعبداAحد غزنوی وقتل محمدعظيم خان پسر سردار محمد اسمعيل خان  خان ھنوز
وتعھدی  که با محمدايوب خان قارت خاندان محمدسرور خان پروانی ومسائل حسابی وزجر وح

پروانی برادرمحمدعثمان خان پروانی مبنی برگرفتن حق شان از مستوفی الممالک کرده بود، وانتقام 
خون عسکری که در ج=ل آباد براثر فيرگلوله مستوفی به قتل رسيده بود، وساير جفاھا وظلم وخيانت 

ه درحق مردم افغانستان کرده بود وشاکيان  در عرايض خود از آن تذکر داده بودند، دAيلی ھای ک
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زيادی بودند که وزن خيانت ھای مستوفی الممالک راخيلی سنگين ميکرد وھرکدام اين خيانتھا جرمی 
م بشمار می آمد که در عوض ھريک آن، مستوفی بايد يک بار اعدام ميشد و باز برای جواب دادن جر

  . ديگرش زنده ودوباره اعدام ميگرديد
  

  :غرغره کردن مستوفی الممالک از درخت توت دليل

محمداسحاق محمداسماعيل خان ابن سردارمرحوم پوپلزائی از قول برادرمحمدعظيم پسر سردار 
ما نوادگان : که   گفتمحمدرحيم برادر محمدعظيم خان«:  روايت ميکند)والی مزارشريف(خان 

بفرمان اعليحضرت امان � شاه واپس به  سحاق خان در سمرقند فراری بوديم وسردار محمدا
 .لوس امان � وارد کابل شده بودمحمدعظيم دوسال پيشتر از جم اما برادر.افغانستان خواسته شديم

فی چون کار استخبارات را نيز انجام ميداد يکنفرم= را مقرر ساخته بود که از ومحمدحسين خان مست
محمدعظيم يکروز . نمود آمد می م= بصورت دوست ومخلص نزد او رفت و .بر گيری نمايدوی خ

  گفته بود خواب ديده ام که لباس سرخ پوشيده ام تعبير آن چه خواھد بود؟

آن جوان بی تجربه کلماتی دراين . اين لباس پادشاھی است ومع الخير پادشاه ميشويد: م= گفت
  مخبر به مستوفی اط=ع داد واو بحضور امير خبر او را رسانيد وآن م=ی. مورد بيان کرده بود

ب داد وحاA نواده اش ميخواھد مرا اسحاق خان پدر مرا بکاسه سر آ: فتاميرحبيب � خان ھم گ
شخصی درمجلس  .مجلس محاکمه تشکيل نمودً، فورا حکم حبس او را داد و بکاسه سر اب بدھد

قو خورد اين چا: دی را از جيب برآورده گفتالسلطنه چاقوی خورنوجوان است عفو شود، نائب :گفت
 لھذا رحم نکرده حکم اعدام او را صادر نمودند تا آنکه  ميتواند صد وھزار انسان را بکشد،است ولی

چون اعليحضرت امان � خان ازاين حکم که به توطئه مستوفی [.در باغ ارگ از درختی غر غره شد
بھمان شاخ درخت توت « مستوفی صادرشده بود،مطلع بود، حکم کرد کهالممالک درحق آن جوان 

   9 ». چرا که ھمين شخص باعث اعدام آن گرديده بود،آويخته شود

سوار شده بجانب دلکشاد روان شد واين وقت محمدنعيم خان خوداعليحضرت به موتر ]سپس[
ين امر شده بودند مستوفی بدخشی نائب ساAر حضور وديگر نفری نظامی که از پيش مؤظف اجراء ا

نفری نظامی جسد او را از جھت اينکه درج=ل آباد يک عسکر جوان .را بطرف درخت توت بردند
بی گناه را در محاربه مقتول نموده وديگر مصيبت ھای که از وی بمردم نظامی رسيده بود، در 

تاريخ اعدام ...اک سپردندبخ] قلعۀ جنگی حاليه[زيارت شاه دوشمشيره دفن نکرده درعقب نقليۀ اردو 
 ش 1298حمل سال ) 24(است که ا به تخمين نزديک به يقين معلوم او صحيح حفظ نشده وام

  10».است

 تصوير صادقانه ای از ما کشيدنيست         چـو پنجۀ نقاش چيره دستــتاريخ ھـم

  تيسه کرد ھـمانا ديدنـرچــھــرآنکه ھ        ه ھرچه گفت ھمانا شنيدنيستـھــرآنک
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