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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ٩/٩                کانديد اکادميسين سيستانی                                                                          

  

 !نشراکاذيب خواننده را گمراه ونويسنده را رسوا ميکند
  )ومسقسمت (

  
  :ازنظرغبار، قتل امير فيصلۀ حزب سری در باربود

  

ل کشور از ر دور نداشت که يکی از اھداف مشروطه خواھان دوم، تحصيل استق!اين نکته را بايد از نظ
چون امير حبيب 6 خان مانع بزرگی در راه رسيدن .  وتأمين عدالت اجتماعی درکشور بودانگليس واص!حات اداره

 رسيدند تا امير حبيب مشروطه خواھان به اين آرمان سترگ ملی به حساب می آمد، بنابرين آنھا با:خره به اين فيصله
ر نمايند 6ً خان را ترورکنند و بجای او سردارنصر6 خان را که عنصرضد انگليسی وضد استبداد بود، مؤقتا برقرا

  .وله امان 6 خان يکی از عناصر راديکال مشروطيت بگيردوسپس جای او را عين الد
بار، معلومات جالب ودست اول را در اختيار دراين مورد يکی از اعضای راديکال جنبش مشروطيت ،آقای غ

وتصاميم آنھا ياد می کند " حزب سری دربار"از ) افغانستان در مسيرتاريخ(ما ميگذارد و در تاريخ معروف خود
اص!ح طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب 6 . ھستۀ تحول درنفس در بار نيز نشو ونما ميکرد«:ومينويسد

اين شخص . ود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  دردور يکی ازاعضای خاندان شاھی جمع شوندچون خ. منزجربودند
سردارنصر6 خان نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استق!ل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به 

 خانواده مورد توجه پس يگانه شخصی که در آن.... نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت
، عين الدوله امان 6 خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به ليبرالھای در بار قرارگرفت

زودی در رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را به حيث رئيس اين انجمن سری 
امير در ج!ل آباد توسط عسکراز بين برده شده وجايش به نايب السلطنه داده شامل نقشۀ کودتای نمايد، که درنظر بود 

نايب السلطنه که از دولت انگليس . نايب السلطنه ھم برای تحصيل استق!ل واص!ح اداره داخلی مجاھدت نمايد .شود
ده دوازه نفر از ] کودتا اجرای ايناطمينان خاطرنايب السلطنه وبرای . [متنفر وازادارۀ برادر ناراض بود، پذيرفت

   ١».اعضای جمعيت سری عھد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردارسپردند
غبار نام امضا کنندگان اين تعھدنامه را نمی برد ولی از کسانی که در دربار ھوا خواه شھزاده  جوان امان 6 

 خان وشجاع الدوله خان وغيره، در اردو افسران در دربار اشخاصی چون محمدولی«:خان بودند، اينطورنام می برد
، )بعدھا شمس المشايخ(ودر خارج ھردو رجالی چون فضل محمدمجددی) ًظاھرا سپھسا:ر نادرخان وبرادرانش(بزرگی

ًمردم کابل وقسما . سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده ديگرھمه طرفدار عين الدوله امان 6 خان بودند
ًو را می شناختند مخصوصا درايام وکالت سلطنت که سال دوماه در پايتخت  مينمود، بازرسی او را به اطراف ا

ًکسيکه او را جدا مراقبت وتعقيب ميکرد،ميرزا . امورمردم واستغاثه کنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند
تی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير برامير بود که ھر حرک) پدر استاد خليلی(محمدحسين خان مستوفی الممالک

وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين نبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون ھدف عمده يی در پيش 
ن برعي]بنابر راپورھای مستوفی الممالک[معھذا امير. ًداشتند،ابدا دست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز نمی زدند

مگر اين ھردو براثر وساطت نائب السلطنه . الدوله ظنين شد و او  ومادرش را مورد تھديد حبس و ط!ق قرار داد
  . نجات يافتند 
در شوربازاربعمل آمد واين حادثه نامعلوم حلقۀ سياسی ] از جانب عبدالرحمن لودين[فيرتفنگچه برامير١٩١٨در 

 حزب سری دربار فيصله کرد که امير حبيب 6 خان را در ج!ل در زمستان ھمين سال. دربار را مضطرب ساخت
اما نايب السلطنه  در روز معين از خانه خود . آباد از بين برده ونايب السلطنه را در مرحلۀ اول به پادشاھی بردارند

اين .  نخواھم کردو به پارتی اط!ع دادکه بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت. در ج!ل اباد خارج نشد
پس تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا . عمل نايب السلطنه  حزب در بار را از بنياد در لرزه اندخت

يک سال ديگر تنفس عين الدوله ورفقايش به شماره افتاد، زيرا زندگی ھمه در دست نايب السلطنه بود و قرآن عھد نامه 
مگرھمه [نايب السلطنه معاھدين خود رادر معرض ھ!کت قرار نداد]گرچه[ل ترديد بود، پارتی در دست او سند غير قاب

  در رسيد و١٩١٩البته پارتی خاموشانه درکمين فرصت بود تا سال .]به تارموی خود آويزان بودنداعضای پارتی 
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  ٦تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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سردار نصر6 خان  )وتاول ح( فردای آن پنجشنبهو ٢ »١٩١٩ فبروی ٢١شب (.اميرحبيب 6 خان در لغمان کشته شد
   .د وبعد مراسم تدفين اجرارگرديبرداشته شدامارت برادرش قبل از خاک سپاری اميرشھيد به 

شھزاده امان هللا را عنوانی  امارت نصرهللا خان  سند مھم تاريخی مربوط بهدو داکترعبدهللا کاظمافغان دانشمند 

   :دگزارش ميدھنچنين خان 

 خان از ج4ل آباد عنوانی سردار امان هللا خان عين الدوله و اھالی مقيم دارالسلطنه اولين فرمان امير نصر هللا«
 قمری، تحريری قصر شاھی ج4ل ١٣٣٧ جمادی اول ١٨ شمسی مطابق ١٢٩٧کابل، مورخ شام پنجشنبه اول حوت 

  :آباد 

ن نظامی و ملکی و معتبرين و عاليجاه ارجمند سعادتمند عزيزالوجود بجان برابرم عين الدوله و باقی منصبدارا«
اھالی علماء شرع شريف و ک�نتران پايتخت حاضرين دربار دارالسلطنه کابل بدين مبين متين حضرت سيدالمرسلين 

  .صلی هللا عليه و سلم استوار و محکم بوده مأمون و محفوظ باشند

ھربان و پادشاه من و امير چونکه اعليحضرت خلد آرامگاه حضرت سراج الملة و الدين پدر معظم و برادر م
 ماه حال منزل خيمه گاه اوشان ١٨رفته شب پنجشنبه ) لغمان ـ نوسنده(پادشاه و پدر و برادر شما ھا برای دورۀ لمقان 

در کله گوش بوده آرامگاه خود آرام کرده بودند، بوقت عمل سه بجه شب مذکور بفير گلوله تفنگچه کدام شخص کافر 
؛ روز پنجشنبه مذکور نعش شھيد سعيد خلد آرامگاه ) انا هللا و  انا اليه راجعون. (به شھادت رسيدبيدين شرير و نامعلوم 

را به آرامی به حمل موتر به باغ شاھی ج�ل آباد آورده سران و سرکرده گان حاضرين ج�ل آباد را از واقعۀ جانکاه 
  .مذکور واقف نموديم

و ) شھزاده عنايت هللا خان فرزند بزرگ اميرـ نويسنده(عين السلطنه ارجمند سعادتمندعزيزالوجود  بجان برابرم م
باقی خاندان جليل الشأن شاھی و اوsده جد امجدم و سادات و علما و منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين و عمله و 

ِلک ع�م و َاھالی کار و ساير رعايای نظامی و ملکی بحضورم حاضر و مسئله شرعی فقه شريف که مأخذ از ک�م م
احاديث نبوی صلی هللا عليه و سلم است از راه دين و ھوس بحضورم عرض نمودند که تا نصب امير نشود، نعش شھيد 

اگرچه اين ماتم جانکاه بسيار . ھمه متفق الرأی بيعت امارت برای من نمودند .سعيد خلد آرامگاه بخاک سپرده نميشود
بر که دين متين است و حفظ ناموس شما اھالی ملت و دولت عليه را باsتر صعب بود و شاق گذشت اما حمايت ناموس اک

دانسته بيعت جمھوری را قبول فرموديم و نعش شھيد سعيد بروز مذکور به خاک سپرده شده از واقعه و امر امارت 
ن متين سيدالمرسلين شما ھا غم و الم و اندوه اين واقعه را به امر دي. خويش قرار بيعت فوق شما ھا را آگاھی نموديم

صلی هللا عليه و سلم تکيه داده برای تن وجوديکه سبب حفظ ناموس و بعينه پدر و برادر شما ھا بود، طلب آمرزش 
نموده خود ھا را بفضل خداوند جمع داريد که خداوند بفضل خود حفظ امور دين و دنيای شما اھالی ملت را مينمايد و از 

مينمايم که دين مبين حضرت سيد المرسلين صلی هللا عليه و سلم را از چشم زخم زمانه خداوند تبارک و تعالی مسئلت 
نگھداشته و مرا از روی مرحمت خداوندی خويش توفيق عنايت فرمايد که خدمت دين اس�م که برای ھر پادشاه مسلمان 

 کوتاه دارم و خود را و شما ھا را واجب و sزم است که بجا بياورد و بجا آورده است، تسلط دشمنان دين را حتی الوسع
ًبا جميع اھالی اس�م خصوصا اھالی افغانستان را بخداوند قادر توانا سپرده ياری از درگاه حضرت الھی ميخواھم و اميد 

  ) امضاء  امير نصر هللا                (».اجابت را دارم چون sزم بود شما ھا را خبر و اط�ع دادم

امان هللا خان که ھمزمان با فرمان اولی شھزاده  عنوانی  راامير نصر هللا خانمين فرمان آقای داکتر کاظم دو
 و به وسيله شجاع الدوله خان غوربندی فراشباشی روز بعد به ساعت ده بجه صبح جمعه مورخ دوم حوت شدهتحرير
ی مطالب فرمان اولی است ده که حاونيزگزارش داه شد تسليم دادده در قصرعين العماره کابل   برای شھزا١٢٩٧

  :وع�وه ميکند

باوصول فرمانھای اميرنصرهللا خان به دارالسلطنه کابل، حوالی ظھر روز جمعه دوم حوت شھزاده امان هللا خان 
منصبان و  او در قدم اول صاحب. عين الدوله که وکيل پدر در کابل بود، در برابرنصرهللا خان و امارت او اقدام کرد

ًا می بمن قاتل را قري«: خواند و درباره شھادت پدر خود و دست اندرکاران آن صحبت نمود و گفت عساکر را فرا 
» شناسم، کسی که تخت سلطنتش را پيش از آنکه ادنی تشبثی در پيدا کردن قاتل کند، بی استحقاق برای خود تعيين نمود

لگون ناحق ريختۀ پدر خود آلوده می بينم ومن من دست ھمه مردمی را که در کله گوش بودند، بخون گ«: و ع�وه کرد 
  .»عزم کرده ام که خون پدر را به ھدر نمی گذارم
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اگر «: دراين وقت پيش از ھمه نائب ساsر صالح محمد خان صادقانه دست شھزاده امان هللا خان را گرفت  و گفت
ختاندن خون خود يب ھمايونی به رکسی ھست که خون پدر خود را ميگيرد، من باھمه ھستی خود آماده ام و در رکا

   ٣ .دراينجا حاضرين ھمه دست بيعت داده از حاضر بودن خود در رکاب شھزاده اظھار آمادگی کردند. »حاضرم

ً شام ھمان روز شاه جديد امان هللا خان اع�ميۀ  ذيل را شخصا تسويد و به تعداد دونيم داکتر کاظم می افزايد که ،
  . ی کابل به چاپ رسانيد و امر کرد تا به سرعت بين مردم در مرکز و اطراف توزيع  گرددھزار نسخه در مطبعه حروف

  متن کامل اع4ميه سلطنت امير امان هللا خان

  » اشتھار واجب اKظھار« تحت عنوان

ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمين اس�ميه و ای رعايای صادقه و فرزندان حقيقيه پدر من و پدر شما «
  !حضرت سراج الملة والدين خاقان مغفرت قرين که شھيد گلولۀ طپانچۀ غدار و خيانت ارباب جنايت گرديده استاعلي

برھمه شمايان اع�ن و اع�م  ميشود که آن تاجدار بزرگوار که يک پادشاه مسلمان و از قوم و ملت غيور ھمين 
 ماه جمادی اsول ١٨جنس شما بود، در ليله پنجشنبه مملکت پاک و مقدس افغانستان بود يعنی پادشاه شما و از قوم و 

 در اثنای که موقع کله گوش نام موضع لمقان تشريف داشتند، درساعت سه بجه شب در بستر خواب گاه ١٣٣٧سنه 
  )انا� و انا اليه راجعون. (حضرت شاھانه شان بضرب گلولۀ طپانچه شھيد کرده شدند

نميدانم بلکه خودم را با شما شريک درغم و ماتم می شمارم زيرا آن اين ماتم و مصيبت را برای خودم خاص 
، »از سرخون پدر فرزند صالح نگذرد«: شھريار خوبی کردار پدر ھمۀ ما و شما بود بنابرين چنانچه شاعری گفته است

ان دين و دولت برما و شما فرض و واجب است که ھمۀ مايان باsتفاق برادروار انتقام پدرم که شھيد مظلوم دست خائن
  .اس�م گرديده حاضر و کمر بسته شويم و تا انتقام آن خون را نگيريم، آسوده ننشينيم

خود من که در وقت حيات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ کابل از طرف حضرت شاھانه شان موکل و 
ًمؤظف بودم و حال به اصالت آن بار سنگين امانت را متوک� و معتصما با�  در عھده خود گرفتم و برتخت سينۀ افغانيه ً

  .بر دو مقصد بسيار مقدس و مھم بالعز و اsقبال جلوس نمودم

اول مقصد خدمت دين مبين حضرت سيدالمرسلين محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم است که برترين و احسن 
و ملت غيور و ) ص(رت محمد اsمين ترين مقصد و مآرب ھمان است و آن بدين پوره ميشود که شما امت ناجيۀ حض

ديندار افغانستان نشين محض بھمين مقصد مقدس نخستين با من ھمدل و ھمزبان گرديد و دست وفاق و اتفاق را به 
وليکن درين خصوص شرط اول . يکديگر داده در مقابل حم�ت و مھاجمات دشمنان دين و ملت حاضر و مھيا باشيد

  .ادشاه رحيم القلب بسيار مھربان انتقام خون ناحق بسيار آشکار و عيان او را بايد بگيريمھمين است که ما فرزندان آن پ

يا به تحريک سرانگشت خارج : اين خون ناحق و غدر مطلق از دوحال خالی نيست! ای ملت و قوم عزيز من
 سلطنت بوده باشد تا او بوقوع آمده خواھد بود، يا از داخل است که ھم ازطرف چنان شخصی بوده خواھد بود که مدعی

را برداشته، خود برجايش بنشيند و بھر صورت خود من که انشأهللا فرزند صالح و صلبی شان ھستم تا انتقام خون پدر 
خود را نگيرم، شمشير در غ�ف نخواھم کرد و از ھمه شما برادران دين و وطن اميد دارم که مرا دراين حق صريح 

  .من برادروار مددگاری رسانيد

انصاف شود يک آدمی چون از شما رعايا پدرش کشته شود، در پيش من آمده خود را بخاک ھا ميماليد و واوي� 
می کنيد، اينک حال قضيه بعکس آن واقع شده يعنی من که در اين وقت با بيعتی که اھالی دارالسلطنه و نواحی آن و 

ه وار با تمام غيرت و شھامت کرده اند، باsستحقاق مشايخ کرام و سادات عظام از صنف جليل عسکری و ملکی مردان
پادشاه شما و در حقيقت خدمتگار محافظۀ جان و مال و ناموس شما ھستم، پدر کشته ميباشم و از شما مددگاری و 

  .مقصد اول من ھمين بود که گفته شد. ھمدردی خون پدرم را ميخواھم

کالت سلطنت مأمور شده بودم البته ودر يک بار دوباری که به قبول نمودنم بار امانت را اين است که : مقصد دوم 
تا به يک درجه به شما برادران وطن و رعيت و ملت خود را شناختانده باشم که يگانه آرزوی من بحق رسانيدن 

ظيم ن بی نوايان است، نيت يگانه من ھمين است که استعداد و قابليت خدادادی که ذات اقدس خالق عدمظلومان و دادستا
  .الشأن ما در خصوص اجرای عدالت و رفع ظلم و بدعت در دماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا از قوه بفعل بياورم

  برھمه شما رعايای صادقه و ملت نجيبۀ خود اين را اع4ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت اس4ميۀ :  اول 

                                            
  . به نفصيل درج شده است٩اول سال اول جريده امان افغان، صفحه جريان اين ريداد تاريخی درشماره   داکتر عبدهللا کاظم،- ٣

 



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

مختصر معنی استق4ل و آزادی  خارجی افغانستان بسر نھاده ام؛افغانيه را بنام استق4ل و حاکميت آزادانه داخلی و 
داخلی و خارجی دولت اينست که قبل ازين دولت ما را بعضی دشمنان خارجی ما سلطنت بااستق4ل آزاد داخل و خارج 

بلکه در بيرون ما را آزاد نمی شناختند،  حاKنکه مانند مردم افغانستان يک قوم جليلی که آزادی را نمی دانستند 
سعادت خودھا و از ادوار تاريخ بھر طرف دنيا باربار شناختانده باشد، چطور ميشود که نام حمايت و يا آقايی کدام 

  .  دانا باشيدآگاه و! حاشا دولت خارج غيردين و ملت خود را برخود قبول کند؟

دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل بوده و خواھد بود و من بھمين نام مقدس حکمرانی ! ای ملت وقوم نجيب من 
آنرا قبول کرده و بشما بشارت دادن را ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  مستقل ھستيد که حق حمايت و 

  .نگرانی ھيچ کدام دولت خارج برشما نيست

:  اينکه حضرت پروردگار ما خالق يگان sشريک و sنظير که پادشاھان است در ک�م برحق خود ميفرمايدديگر
وشاورھم فی اsمر فاذا عزمت فتوکل علی هللا، اينک من چنانچه درھمه امور ک�م خدا و رسول خدا را رھبر ھمه 

  .کارھای خود اتخاذ کرده ام

استوار، در حفظ ناموس دين و دولت و ملتی خود بيدار، برنگھبانی و بردين ! ای ملت عزيز و ای قوم با تميز
  .دوستی خود ھوشيار باشيد

در انتقام خون پدر حقيقی من و پدر معنوی که به حقيقت پدرشما بود، بامن دست اتفاق و پای ھمت را پرفشار 
٤». خير و توفيق ميخواھموع انسانبنی نباقی از درگاه حضرت اقدس sيزال خود و شما و جمله اھل اس�م و . داريد

  

 را گزارش داده با کمی تفاوت جريان دريافت فرامين امير نصرهللا خان وعکس العمل شھزاده امان هللاغبار 
 صبح دوم ١١روز جمعه بساعت :کاتب[  فروری ٢٣ھمينکه امير حبيب هللا کشته شد،خبرمرگ او در «:مينويسد

 فراش باشی، آنکه گفته ميشد کشندۀ اميراست وھم عضوحزب سری در بار توسط شجاع الدوله خان] ٥ش،١٢٩٧حوت
برياست شھزاده امان هللا خان عين الدوله منعقد و  بارسی مرکب از افسران ورجال بزرگ دربود،بکابل رسيد ومجل

 کشته وسردار دراين فرمان گفته شده بود که امير بدست مردناشناسی.فرمان شاه جديد امير نصرهللا خان قرائت گرديد
... نصرهللا خان نايب السلطنه به پادشاھی برداشته شد، بايستی عين الدوله بيعت نامه کابل را گرفته به ج�ل آباد بفرستد

شھادت امير به تحريک کسی است که خود :امان هللا خان که ميدانست اردوی افغانستان به شاه وفادار است بايستاد وگفت
،لھذا من بدستان خون آلود )دار نصرهللا خان بودمنظور سر(طالب سلطنت است

کسی که با رأی من موافق . بيعت نميکنم وبه تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم
است بدست راست من بايستد و نخستين کسی که  پيش شد صالح محمدخان نايب 

ت او دست امان هللا خان را به بيعت گرف. ساsر قوماندان لوای اول سپاه کابل بود
درباريان موقع .و وفاداری خود را اظھار داشت و در دست راست او بايستاد

جنرال عبدالوکيل خان بيرون رفت وسپاه کابل را .شناس نيز از او تبيعت کردند
امان هللا خان . بسرعت احضار ودر برابر س�م خانه بحالت تيارسی در آورد

سپاه حافظ کشور :تسواره رفت وس�م عسکر را پذيرفت ودرنطقی که نمودگف
درحالی که . آسايش او مد نظردولت باشد واستق�ل مملکت است  پس بايد رفاه و

عساکر س�م شاھی نواخت . سابق چنين نبود واما در آينده چنين خواھد بود
  .وتوپخانه به صدا در آمد

 فبروری مردم کابل  وقشون پايتخت درميدان مرادخانی اجتماع ٢٤ فردا 
 اميرامان هللا خان سواره وتنھا در بين جمعيت داخل شد ودرحالی .بزرگی نمودند

که شمشيربرھنه در کمر آويخته بود، درھمينجا بود که او نطق مشھور وتاريخی 
او استق�ل خارجی افغانستان وآزادی فردی را در داخل کشور . خود را نمود
داقت دولت و از مساوات وبرابری، آزادی ملت وتأمين عدالت وص. اع�ن کرد 

                                                                                                  ٢٤درشاه امان هللا در لباس سربازی               ٦». غريو شادی وتھنيت از جمعيت برخاست. جديد حرف زد
  در ميدان مرادخانی ١٩١٩فبروری                                                     .                                                   

  :استعفای نصرهللا خان از امارت

                                            
٤
-٦٦٧، بخش سوم، ص٤سراج التواريخ،جلد :نيزرک/٢٠١٢/ ٨/ ١٩"نگاھی به چند سند تاريخی"داکترکاظم  افغان جرمن آن4ين، مقالۀ -  

٦٧٠  

٥
  ٦٤٤ سراج التواريخ ھمان جلد،ص-  

٦
  ٧٥٣ -٧٥٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

 که سه روزآن را در مراسم  نصرهللا خان از امارت شش روزه خود سردار جمادی اsول،٢٥پنجشنبه  روزدر
روز ديگر را با تشويش واضطراب از ناحيه عدم قبولی سوگواری وجمع آوری بيعت از مردم محل گذرانده بود وسه 

امارت وی از جانب شھزاده امان خان وتوطئه ھای مستوفی الممالک وقاضی عبدالرزاق برای مقاومت وجنگ با 
 نشده بود، سرانجام مجبوربه استعفا از آنھااميرامان هللا خان گذشتانده بود ولی موفق به تحقق ھيچ يک از گفته ھای 

  : و بيعت به امير امان هللا خان گرديد وبيعت نامه را با اين عبارات نوشت وبه کابل گسيل داشتامارت

حضرت الھی جل سلطانه وجود عزيز فرزند ارجمند کامگار ونورديدۀ برخوردار امير امان هللا خان را از «
ا وبيعت ارجمندان سعادتمندان خوادث روز گار برکنار داشته،به مقاصد دارين کامياب گرداند،وچون به موجب التج

معين السلطنه وعضد الدوله وباقی ارجمندان عزيران وخدام حضور وصاحب منصبان نظامی وملکی امارت افغانستان 
در ثانی اط4ع دھی  آن  فرزند ارجمند . ًرا قبول کرده، مشروحا به حضور آن ارجمند عزيز الوجود اط4ع داده بودم

ه مردمان دارلسلطنه کابل به حضور شما بيعت نموده و شما قبول امارت  دولت افغانستان برای من رسيد ومعلوم شد ک
را برای خود کرده ايد،لھذا چون خود من خواھش امارت را نداشتم، ومحض از برای سرپرستی شمايان ولحاظ حفظ 

گی شما روا دار نبودم ونيستم دين وملت افغانستان آن بارگران را بردوش خود قبول نموده بودم وھرگز به نفاق وآزرد
وشما را فرزند دلبند ارجمند خود می شمارم، بنابرين خود من به رضا ورغبت خود، از امارت افغانستان استعفا نموده 

انشاء هللا .از درگاه حضرت الھی جل ج4له، امامت وامارت آن فرزند ارجمند را نيک و مبارک وپاينده و باقی ميخواھم
زم دارالسلطنه کابل گرديده،وبه ديده بوسی فرزند ارجمند خود کامياب شده، دست بيعت برای آن خود من عا.تعالی

٧» .فرزند ارجمند خود خواھم داد باقی ايام به کام باد
  

ًاعليحضرت امان هللا خان با رسيدن اين استعفانامه فورا آنرا فوتوگرافی کرده به تمام وsيات وقشله بگفتۀ کاتب،
وھم روز نھم حوت ماه شمسی را روز جشن امارت خود قرار فتنه را گرفته باشد ھرگونه تاد تا جلو ھای نظامی فرس

برای  ١٢٩٧ روز نھم حوتامان هللاشاه  )١٩١٩فبرورى ٢٨(در استعفای امير نصرهللا خانمواصلت با  ھمزمان  ٨.داد
افغانستان مردم ه  برفت ومسجد عيدگاه ه ب) بعدھا شمس المشايخ (با ھمراھی فضل محمد مجددی تاج پوشی خود اع�م 

  :  شھريان کابل گفت و

اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع4ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت  «
  » ٩ .افغانيه را بنام استق4ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

ازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق4ل را برای مادر من اين لباس سرب! ملت عزيز من «:  وبعد گفت
ای ! ننشانم ] شان[ من اين شمشير را در غ4ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود    ! وطن تھيه نسازم

ی پرغيرت بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرھا! ملت عزيز و ای سربازان فداکار من 
  »  ١٠ !خود را برای خ4صی وطن فدا سازيم 

 باد اکبر و زنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل شھريان و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه سخنان اين
  . شد بدرقه! هللا امان امير

 در اين روز، مجلسی شاه امان هللا.  است١٩١٩  اپريل١٣روز  روزھای پراھميت تاريخی برای افغانھا يکی از
در دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی کشوربرگزار، ودرآنروز استق�ل افغانستان را 

. ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام4 آزاد و مستقل اع4ن نمودم : " با اين جم�ت اع�م کرد
ير دول و قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده بعد از اين کشورما، مانند سا

و اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين  که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايد نمی شود
سفير » ! آنچه گفتم فھميدی « : يدنموده پرس) حافظ سيف هللا(و سپس رو بجانب سفير انگليس » .شمشير خواھم زد

    ١١ ».بلی فھميدم: انگليس با حترام و تعظيم جواب داد

مطلع شد،  اپريل در شھرھای مختلف ھند ١٣در روز وقتی امان هللا خان از کشتاروحشيانه استعمارگران 
�ليان واsباغ امرتسر، ج با يادآوری از قتل عام مردم ھند  درsھور،دھلی، درمحکوم کردن آن مجلسی ترتيب داد و

مردم آزادی خواه افغانستان به صدای برحق شاه جوان خود  .اشک ريخت ومردم را به جھاد عليه انگليس دعوت  کرد
  .آماده کردند يعنی جنگ استق�ل خود را برای سومين نبرد١٩١٩می تاسوم  لبيک گفتند و

                                            
٧
  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج-  

٨
  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج-  

٩
   ، اع4ميه اشتھار اميرامان هللا خان٦٦٩بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد-  

 ) هللا خاناع4ميه اشتھار اميرامان(٣٦٩، بخش سوم، ص٤،سراج التواريخ،جلد ٨ حاکميت قانون،ص ، مقدمه  حبيب هللا رفيع- ١٠

 .۶۵ريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص دبليو،ادمک، تا- ١١



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

که باقوی ترين  امان هللا،نخستين مردمی بودندمردم افغانستان در تحت رھبری زعامت  جوان ودليرخود شاه 
قھرمانانه رزميدند و سرانجام انگليسھا را  قدرت استعماری وقت، يعنی انگليس که آفتاب در قلمروش غروب نميکرد،

 منطقی اين مذاکرات پيمان ۀنتيج .مذاکره برای استرداد استق�ل کشور خود ساختند وادار به قبول متارکه جنگ و
  اسد مطابق ٢٨ در اگست در راولپندی امضاگرديد و٨بين نمايندگان افغانستان وحکومت ھند بريتانوی که در صلحی بود

روز بحيث  را  اسد٨٢ھمين روز م به توشيح شاه جوان وبيدار افغان رسيد و افغانھا از آن پس ١٩١٩ اگست ١٨
  .استرداد استق�ل خودشناختند و آن را ھرساله گرامی ميدارند

  :نتيجه

ًظاھرا سردار نصرهللا خان ولی در)محمود طرزی بودی آن  واقع رھبره ک(يکی از اھداف نخستين مشروطه خواھان دوم
، حصول استق�ل افغانستان از )شھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود طرزی قرارداشتدر واقع برادر امير، و

قتل امير ازسوی اعضای  جبنش گرفته شده بود وبعد ازامضا با توجه به اھداف جنبش مشروطيت، تصميم . انگليسھا بود
در حاشيه قرآن به سردارنصرهللا خان سپرده شد و چون عمل سوء قصد برجان امير در شوربازار کابل توسط 

از قبيل عبدالرحمن خان امير دادن سزا به اعضای جنبش  عبدالرحمن لودين ،خطرجدی را متوجه جنبش کرده بود و
را به بازگشت خود از لغمان موکول نموده بود، بنابرين اشخاص موظف برای ويديگر مظنونين  خان داوی،وعبدالھادی

  .ازمرگ نجات دادندگروه خود را نجات اعضای جنبش پيش دستی نمودند و کار امير را تمام کردند و

ار پر آزار بود ومدت ھقت حبس داوی در زندان ار گ بسي ،بی در کتاب جنبش مشروطيت متذکر ميگردد کهپوھاندحبي
زيرا به اتھام شرکت در عمل سوء قصد بر جان امير حبيب هللا خان با عبد الرحمن  ،ماه را در غل و زنجير گذرانيد

زوsنه کشيده شده بود و قراربود امير در باز گشت از ج�ل آباد او  لودين، عامل سوء قصد دستگير شده بود و بزنجير و
ين اعدام نمايد، اما اجل به او مھلت نداد و خود در شکارگاه کله گوش لغمان شکار گلوله کسی ديگر را با عبدالرحمن لود

يکی از ياران ھمزنجير .  داوی ولودين از چنگال مرگ، بعد از تحمل شکنجه ھای فرا وان، نجات يافتندبدينسان . ١٢شد
و اين وضع رقت آور داوی را در بيتی چنين داوی مير يار بيک بدخشی بود که مردی صاحب سخن ونازک خيالی بود 

  :تصوير کرده است

  اين ھمه زنجير در زنجيرچيست؟            بندی يی را بس بود زوKنه يی    

 ده بلکه از سوی حزب سری در بار باکه قتل امير، يک تصميم انفرادی نبو  گفته آمديم، معلوم ميگردد نظرداشت آنچهبا
سپھساsر محمدنادرخان ونايب السلطنه برادر امير وعين الدوله پسرامير وساير ل مشورت رجال مؤثر دربار بشمو

طرح وتطبيق وشجاع الدوله خان غوربندی خاص غ�م بچه گان عه سرجمامحمدولی خان  خان دروازی  ووبرادرانش 
با يک زندانی متھم به ماند که امان هللا خان، چنين امر بزرگی را  شده است، وجای برای اين خيال پردازی باقی نمی

واو ھم مثل ھيروی فلم ھای باليود .  درميان بگذارد و از او تقاضای رفع مشکل افغانستان را بنمايد)داړه مار(راھزنی 
ھندی کار امير را در يک چشم زدن  يکسره کند وامان هللا خان را به  سلطنت برساند وسرانجام بعد از جنگ ھای 

در ھديرۀ ابائيش درکامه يا ننگرھار بلکه  درگوشه ای از چمن حضوری کابل بخاک سپرده نامرئی با انگليس،جسدش نه 
  ؟؟؟.شود

  ٩/٢٠١٣ /٨پايان 
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