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  9 تر 1  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، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٠/ ٢۵                                                                کانديد اکادميسين سيستانی 

  

    "سلطنت امان � شاه واستق�ل مجدد افغانستان"

  گنجينۀ بزرگ از حقايق عصر امانی

  )دوم بخش(

  قتل اميرحبيب � خان در لغمان و امارت نصر� خان در ج�ل آباد 

  

اميرحبيب $ خان،ملقب به سراج الملة والدين، بعد از فوت پدرخود اميرعبدالرحمن خان ضياء 
 فبروری 20، بحيث امير افغانستان برتخت سلطنت قرارگرفت وتا 1901 اکتوبر 6المة والدين، در

دراين مدت بجز يک حادثۀ . سال،با کمال مطلق العنانی در کشور حکمروائی کرد18 مدت 1919
، ديگر حادثۀ مھمی در کشور رخ 1912دگذردر پکتيا بسرکردگی جانداد خان احمدزائی درسال زو

بنابرين . ًنداد، زيرا که پدرش امير آھنين قبA مملکت را از وجود رجال صاحب ادعا خالی کرده بود
ادامه امير با خاطر آسوده در محيطی آرام وبی رقيب با مطلق العنانی به عيش ونوش  وکامرانی خود 

به سير و سفر دردره ھای خوش منظر وطن وشکار مرغان ھوائی وزيبا دختران صحرائی . ميداد
سرانجام دريکی ازاين سفرھا و دريکی از اين شکارگاه ھا درنيمه  شبی، . شوق وعAقه مفرطی داشت

ی درحالی که چھارھزار عسکروسپاه از خيمه وخوابگاه او پاسبانی ميکردند، از سوی يک شکارچ
داد و فرياد يساوLن و پھره داران وغAمان وثاقی . ماھر با فيرتفنگچه در بيخ گوشش به قتل رسيد

  .افسران بخواب رفته را از خواب بيدار ساخت، ولی قاتل گرفتارنشد ومثل تير از کمان بدر رفت
  

 و
پس از سلطنت . داشتمنسوب به اقوام مختلف  ھشت زن یعھديدر زمان ولخان  � بيحبامير

  . ديده ميشودزنانش تن ١۴دراين تصوير امير باط�ق داد،اما   شريعت حکمه را بزنچھار



  
 

 

  9تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  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

 1297 پنجشنبه اول ماه حوت سال  بجۀ شب3اميرحبيب $ خان به ساعت «:مينويسدپوپلزائی 
م در کله گوش نام موضع درۀ 1919فبروری ) 20(ق وموافق1337جمادی اLول )18(ش مطابق 

  1 ».لغمان در داخل خيمه در بستر خواب بضرب گلوله به قتل رسيد

. عده ای را شادمان ساخت وعده ای را مضطرب وغمگينبدون ترديد،مرگ امير حبيب $ خان،
از دم پای استقAل طلبان کشور  بزرگیبرداشتن سنگ وطه خواھان مرگ امير، به معنی برای مشر

 تا آنروز در زندانھای امير در زنجير و 1909بود که از بود و نيز بمعنی آزادشدن مشروطه خواھانی
  نوراميد رھائی در دلھای با مرگ اميرً طبعا.ميکشيدندمرگ خود را زوLنه شکنجه ميشدند و انتظار 

  . و وابستگان شان گرديدی داغ ديدهشان دميد ومايه خوشحالی وشادمانی خانواده ھا
اما برای مستوفی الممالک که از برکت وجود امير صاحب جاه ومکنت بی حساب شده بود، 
بسيار سخت تمام گرديد، چنانکه وقتی او جسد امير را در موتر جنازه مشاھده کرد، خود را بزمين 

انتظار داشت تا گريه وندبه کرد وبه آواز بلند شروع به ی خود خاک پاشيد ورو و زده وبر سر
او را مخاطب نصر$ وابستگان امير نيزاز او پيروی کند وبرسرو روی خود خاک بپاشند، اما سردار 

تانت وصبروحوصله نشان داد نبايد مثل زنان برسر روی خود زد ، می بايد از خود م:ساخته ، گفت 
  . ه بوديندوبفکر آ

 ناراضی به نظرنميرسيد، زيرا او برادر وھم بزرگمتاثر واز مرگ امير چندان سردار نصر$ 
چنانکه . ترين شخصيت خانواده امير شناخته ميشد وخود را جانشين اميرمقتول به حساب می آورد

يمه امير و ، از داخل شدن به خ نزديک شدخيمه اميره خبر کردند و بقتل اميروقتی او را از حادثه 
ھم نظامی حذر کرد، و در بيرون خيمه نشست و به حاضرين که ھمه اراکين مبرادرديدن جسد مقتول 

بصورت بايد می  قتل را که يک امرمھم وقابل بازخواست جدی بود، ووملکی دولت بودند، مسئله
را مورد خيمه امير ان وغAمان پشت پرده قاتل می پرداخت وL اقل پھره داربه جستجوی فوری 

که اراکين  نظامی را حاضرين ولی اين کار ھا را نکرد وبرعکس آن، استنطاق حضوری قرارميداد، 
  :وملکی ودر حفاظت جان امير مسئوليت داشتند، مخاطب ساخته گفت

الحال مطلب اصلی ما . در دنيا از اينگونه کارھا بسيارپيش شده وپيش ميشود، تقديرھمچنين بود«
پريشانی بايد خاطر جمع وخواص بجا برای مطلب اصلی که حفظ وطن وسلطنت نه حيرانی است نه 

الحال به ھيچکس . اسAمی ماست کوشش ورزيم، خود داری کنيم از اختAفات ومناقشات بپرھيزيم
  2 »!خبر ندھيد، ھمه برويد ولباس ھای خود را تبديل کرده بياييد

ر لباس ھای خواب ھمراه باLپوش وآرام بقرارامر نائب السلطنه ھمگی حاضرين که تا کنون د«
کوت وچپن وشال بودند، بطرف خيمه ھای خود رفته به تبديل لباس رسمی ودريشی مشغول شده 

، نائب السلطنه را بديدن جسد امير ياد 3دراين اثناء محمدنادرخان سپه ساLر دوم. بوضع منظم برگشتند
زيرا بعد از . بيد مرا بديدن او تکليف نه نمائيداگراز من کار می طل: نائب السلطنه گفت. آوری کرد

 بازمحمدنادرخان سپه ساLر دوم .ديدن خود داری کرده نميتوانم وجرئت کار را از من می ربايد
ومحمدولی خان سرجماعه غAم بچه ھای خاص در باب تحقيقات وتفتيشات رأی خود را به نائب 

ردن، کارتوس شان را ديدن،پھره وغيره را گرفتار تفنگچه ھای عمله را بوی ک: السلطنه گفتند که 
ولی نائب السلطنه ھمگی را در عھدۀ تعويق انداخت، واينگونه تجاوز عوام  .کردن بسيار Eزمی است

  4  ».دراين وقت اينگونه تفتيشات مناسب نيست: فريبانه را غير مفيد دانسته گفت

  يافت که درخواھيم  فوق بگذاريم، در پھلوی روايتاگر روايت فيض محمدکاتب را دراينجا 

                                            
1
  63پوپلزائی،سلطنت امان � شاه،واستق�ل مجدد افغانستان، صفحه -  

2
  65جدد افغانستان، صفحه پوپلزائی،سلطنت امان � شاه،واستق�ل م-  

3
  . را بدوش داشتکابلقوماندانی قوای نظامی پوپلزائی  بود که  صالح محمدخانجنرال  از نظرپوپلزائی،سپھسا�ر اول -  

4
  65پوپلزائی،سلطنت امان � شاه،واستق�ل مجدد افغانستان، صفحه -  
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  چون   د،يپرس    از قاتلاني  ازمیکي«  :کاتب مينويسد. زيرکاسه معين السلطنه ،نيم کاسه ای بوده است
کشنده معدوم ونا معلوم است،    که   فرمود   او   پاسخ   در   خان   نصرهللا   سردار   نبود،   معلوم   غافل   خدا   از   قاتل 

  از   قاتل  : گفت   هيال   یسردار معز   راظھا   نياز   یگريد   و   .کرد   مأخوذ   گمان   و   تصور   به   را   یکس   انتوينم
  نا   و   نيننگ   فعل   نيا   واZ مرتکب   حضرات   خاص   ۀخدم   و   یمعل   یاردو   اھل   بجز   و   نبوده   خارجه   ممالک 
  ھم   از   گام   چند   ۀفاصل   به   که   اني چکيکش   کثرت   با   اردو   فرودگاه   خارج   از   دزد   که   رايز   است،   نشده   بايز 
  که   را   خدمه   که   ستيبا   پس  . دينما   آثار خجلت    دشوار   کار   نيچن   در   اقدام   ده،يرسان   باشند   ستادهيا   پا   به   دور 
 ینم   و   نشده   منع   دانسته   مأذون   شاني اانيچ   کيکش   و   دارند   سراپرده   در   خروج   و   دخول   اذن   شب   در 
  یپاسدار   مواظب   تفنگچه   دادن   کشاد   نيدر ح   که   ینوبت   پاسداران   و   انيچ   کيکش   داران   منصب   با   شوند، 
  فريک   و   امده   دست   به   قاتل   و   دهيگرد   راز    کشفقيتدق   و   قيتحق   از   پس   تا   شوند،   مأخوذ   اند،   بوده   داريب   و 
 ديگرانی که از آZيش اين کار ناھنجار برکنارند و به خود خجل وشرمسار ميباشند، از اتھام و زبان دهيد 

  در پاسخ اين اظھار وگفتار او فرمود که  خان   هللاوسردار نصر .طعن ولعن خواص وعوام مامون آيند

».دراين وقت نازک فرصت اقدام کردن در امر موھوم ئنامعلوم نيست
 5 

     

امان $ خان نيز در اولين نطق خود بعد از قرائت فرمانھای امير نصر$ عين الدوله 
من فراموش و يا از خاطر اين نکته را « :گفتخطاب به حاضرين در جلسه کوتی باغچه ارگ خان،

خود محو کرده نمی توانم که قاتل جانی خائن از ھمين کسانی است که در خيمه گاه شاھی اقامت 
کسی که ھيچ وقت به شکار ماھی نمی رفت و در يک جای . ًقاتل پدرم را من قرينتا می شناسم.داشتند

 بدون استحقاق و بدون ادنی تشبث کسی که. غير مناسب وقت خود را نمی گذرانيد و اين بار رفته بود
در پيدا کردن قاتل، تخت سلطنت را برای خود تعيين نمايد، بصورت قطع دخيل و محرک اين واقعۀ 

  6 ».بزرگ ميدانم
  نصر$ خان دراز ميکندی خود اميرعمو را بسوی در واقع  انگشت اتھامامان هللا خان 

 ودليل آنرا عدم بازخواست فوری در پيدا کردن ستداشته ادست  اودر توطئه کشتن امير که وميگويد
 به مورد اسرار قتل اميرحبيب $،در مقاله خود درنيز داکتر سيد عبد$ کاظم اگرچه  .قاتل ميداند

خود، پای يک ايجنت انگليس تحقيق در فرجام آنرا قانع کننده ندانسته و ولی، اشاره ميکندمکانیچنين ا
  .قلمداد ميکند را به ميان کشيده او را قاتل امير ه ترکياعتباز ا" مصطفی صغير"بنام 

درافغان جرمن )  $ خانبي حبرياسرار قتل ام ( سلسله مقاLت 22داکتر کاظم ھم دربخش 
Aو   یعثمان   هيترک   تبعه    "ريصغ   یمصطف "   بنام    یشخص   افاعتر« :سدينوي م،ی دوپری از قول لون،يآن  
 Louis Dupree  یدوپر   سيلوئ   که   شوديم   تيواقع   به   نيقر   انگلستان   یدستگاه جاسوس   جنتيا   کي 

  یم   یدوپر  . است   نوشته   خان   $   بيرحبيام   قتل   توطئه   به    راجع   ) یکائيشناس مشھورامر   افغانستان (
  را   "ريصغ   یمصطف "  بنام   قاتل   کي   که  کنند   یم   وارد   اھ   یبرتانو   بر   را   اتھام    روسھا«:که   سدينو 
  ترک   اات   کمال   یبجان مصطف   قصد   سوء   اتھام   به   هيترک   در   ًبعدا   شخص   نيا  ... بودند   کرده   استخدام 
  که   کرد   اعتراف    خود،اتيجنا   گريد   به   اقرار   ضمن   انقره   در  1922  در   محاکمه   نيح   و   ديگرد   گرفتار 
  تAش   ھا   یآنکه برتانو   با   د،يگرد   اعدام   ريصغ   یمصطف  . است   دهيرسان   قتل   به   زين   را   $   بيرحبيام 
  او   عفو   خواھان   اتاترک به    اميپ   کي   ارسال   با   پنجم   جارج   سيانگل   پادشاه   یحت   دھند؛   نجات   را   او   کردند 
  7)  437  و     435صفحه     ، ... " افغانستان "  :سيلوئ   ،ی دوپر (» .شد 

از اقدامات بزرگ  يکی :کهاست اين ارائه کرد، ميتوان توطئه انگليس   ايندليلی که برای انجام 
دۀ سراج اLخبار و چاپ سه جلد سراج  بعد از تاسيس مکتب حبيبيه و نشرجري[امير حبيب $ خان

                                            
5
    624  و  623  صفحه، قسمت سوم،4سراج التواريخ، ج  کاتب، فيض محمد -  

6
  74-73پوپلزائی،سلطنت امان � شاه،واستق�ل مجدد افغانستان، صفحه -  

7
 - http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_serajul_melat22.pdf  
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به نمايندۀ  )روز قبل از کشته شدن خودشانزده (1919 فبروری 4مکتوبی باشد که درشايد، ]التواريخ
  .سپرده بودتا آنرا به انگلستان خبر بدھدبرتانيه مقيم کابل ھندت حکوم

ان در کنفرانس صلح افغانستاشتراک امير  در آن مکتوب از ويسرای ھند تقاضا کرده بود تا به 
در يا نائب السلطنۀ ھند تصديق نامه يی را مورد دسترس امير افغانستان بگذارد که " موافقت کند و

   و يا بايد به يک نمايندۀ افغانستان اجازه داده آن استق�ل افغانستان توسط کنفرانس صلح تائيد گردد

  8".آردشود که در کنفرانس سھم گرفته وچنين تصديق نامه را بدست 
  عمومی اول در پاداش عدم اشتراک افغانستان در جنگ [اميرتقاضای گليس بجای قبول اين اما ان

  .ساقط کندتقاضای اين چنينی تکرار سياسی وتا امير را از صحنه است تصميم گرفته ، ]به نفع آلمان
 قول روسھا از  " مداخلهی او بھرنی کمزوریاسيافغانستان، س"در کتاب خودنيز مصدق یداکتر نب

بودکه   سي انگلجنتي اکي" ري صغیمصطف" بنام ی $ خان شخصبي حبري که، قاتل امديگويم
 و به دستور ريدستگ  هيبعدھا در ترک" ري صغیمصطف. " نموده استقيحکومت افغانستان ھم آنرا تصد
   9.دياتاترک محکوم به اعدام گرد

 .شمرده استقاتل امير   راله غوربندی شجاع الدو،غبارمورخين ديگر، از جمله درحالی که 
شجاع الدوله صافی به انتقام خون جوھرشاه غوربندی امير : ميگويداز قول مردم غوربند ،یئلزاپوپو

  خان   شاه   احمد   سردار را از سوی  ريام   قتل    نيز  خان   رضا   یعل   شاه   ليکرنو .10را بقتل رسانده بود
 الدين داکتر وطنمل قاتل امير را ارباب نظام و.11اکرزيردست خود گفته بودبرای عس   ، راسپوريسرم 

  .خان کامه وال معرفی ميکند
شاه سردار «که در آن زمان در جAل آباد بود  برتانویاز قول نماينده ھنددريکجا فرھنگ  
خص  را که ش خان امان $شخص درجای ديگری و .قاتل دانسته استرا برادر نادرخان » ليخان

مھربان و بسيار پرعطوفت ودرعين حال صاحب افکار مترقی استقAل طلبانه وحامی جدی معارف و 
باحتمال قوی ميتوان گفت که قتل امير «: ان درکشور بود، متھم به قتل پدرش نموده مينويسدحقوق ز

 $ خان ًدر اثرتوطئۀ دربار وبدست يک نفر از عملۀ آن صورت گرفته که طرح کنندۀ آن غالبا امان
داکترسيدعبد$ کاظم اما  ، 12 ».ومادرش عليا حضرت و اجراء کنندۀ آن شجاع الدوله بوده است

درپورتال افغان ، اين نظر فرھنگ را با دLيل ) اسرار قتل اميرحبيب $ خان( مقاله 22دربخش 
  .پذيرفتنی رد کرده است

قاتل امير صاحب شاه :  ارگ کابل گفت در بدو ورود خود به،الممالک مستوفی«،بگفتۀ پوپلزائی
و گيرندۀ . علی رضاء است و اگر در مورد اين شخص مراعات شود، خون پدر ما به ھدر ميرود

  .13 ».انتقام خون پدر بايد ازين  شخص باز خواست کند
يک نفر  کی و ايا نشده که قاتل اميرتثبيت ازاين ھمه نظريات مختلف معلوم ميگردد که تا ھنوز 

درحالی که در داخل دستگاه دولت امير انگليس خارجی ايجنت بوده يا يک نفرضای مشروطيت از اع
زمانی وارد کابل شده وبعد چی چه خارجی بوده باشد، ايجنت انگليس اگر و نيز چنين ايجنتھای داشت

  کسانی او را تا خيمه امير رھنمائی وکمک کرده خواھند بود؟
  : اميرانتقال جنازه

خدا آنھا راغريق : "نائب السلطنه خطاب به حاضرين گفت. ميد و روز شدبزودی آفتاب د
رحمت فرمايد وما را توفيق عطا نمايد که ملت وسلطنت خود را از شرور داخلی وخارجی به امان 

دراين ... ".شما را صبر واستق�ل امرميکنم وبه رفتن طرف ج�ل آباد اجازه ميدھم. داشته باشيم
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

سخنان ] منظورنصر$ خان[ھساLر دوم، درجواب نطق سرافسرانه اش فرصت محمدنادرخان سپ
معنی دار از زبان عساکر عرض نمود وعساکر را طرفدار سياست وامارت نصر$ خان ومحکوم 

واين نطق محمدنادرخان سپھساLر دوم، برجرئت وقدرت نظامی وسياسی . اوامر قطعی او اعAن نمود
طنه خوبتر افزود، چه اطمينان يافت که پانزده ھزارعساکر مقيم جAل سردار نصر$ خان نائب السل

ًاوL ما برای حضرت « :سپھساLر دوم از طرف عساکر جAل آباد گفت. اباد بوی تسليم گرديد

اميرشھيد مغفرت از دربار خداوند رحيم استرحام وبرای خود وبازماندگان او رحمت $ وصبرواجر 
 که در رکاب بادار مغفور مرحوم خود امير صاحب شھيد ميخواستيم جان می طلبيم وبھمان صداقتی

ًھای خود را قربان کنيم، در رکاب اوLد وفرزندان وبرادر وساير خاندانش ومخصوصا جناب نائب 

ساLر صاحب که موLی واLی ماست جان فشانی نماييم، وبرای ترقی وترفيع وترفه ملت خود و 
 14 ».مبرادران مسلمان خود بکوشي

  

 بوده است ، درھنگام حدوث چنين حادثه ای آگاهپيش ازپيش از مثل اينکه  السلطنه نائب
 وھيچگونه . به مAحظه نميرسيدسيما وگفتارشسخنرانی به ارکان دولت، ھيچگونه تاثر وپريشانی در

 ش به اينتوجه اتمام فکر وو .اقدامی ھم برای پيدا کردن قاتل امير از طرف وی صورت نگرفت
زودتر از زبان صاحب منصبان وافسران عالی رتبه ملکی ونظامی خودش تا  بودتمرکز يافته مسئله 

ً با اظھارات سپھساLر نادرخان، او عمA .شودمورد حمايت قرارگيرد وجانشين اميرمقتول مطرح و

  . بودھدايات او به ديگر زيردستان ، ھدايات ودساتير اميرانهبعد از آن خود را امير تصورکرد و

سردارنصر$ خان منحيث امير، به محمدولی خان دروازی  ھدايت داد تا جنازۀ امير را از کله 
گوش بمرکز جAل آباد انتقا ل دھد وبه نادرخان دستور داد که پيشتر به جAل آباد برود وطوری 

آماده نمايد و وانمود کند که امير امروز برميگردد و عساکر واھالی را برای بجا آوردن رسم تعظيم 
پس ازاين مقدمات سردار نصر$ خان وديگر ھمراھان ھم .تليفون ومخابرات نيز بايد سانسور شود

سوار موترھای خود شده به سوی جAل آباد حرکت کردند وقبل از ظھر به باغ شاھی جAل اباد که 
  .ھمه مردم حاضر بودند، وارد گرديدند

  امارت نصر� خان

سردار نصر$ خان که تا اين ساعت بنام نائب السلطنه مشھور وخود را « :پوپلزائی مينويسد
پسران امير مقتول وقع نداده خطابت عموم را غير از خود  ]به[منحيث پادشاه در امروز ميدانست، 

Lيق نديده به آواز بلند بعموم حاضرين از وقوع واقعه کشته شدن امير حبيب $ خان برادر بزرگ 
بيانات » حفظ سلطنت ودوام امن آنست «:ًد و از مقصد اصلی خود چنانکه قبA گفته بودخود خبر دا

نموده حاضرين را به نصائح پدرانه اميرانه صبر و استقAل خاطر جمعی داد و به سکون و آرامش 
  .توصيه فرمود

دراين اثنا که از ھيچ طرف بجز حيرت واضطرار وگريه ھای بی اختيار صدايی نبود، علی 
قدم ھای جرئت پيش نھاده بعد از آنکه ] ولد سردار خوشدلخان لويناب[احمد خان ايشيک آقاسی ملکی

تخت ] ش1297پنجشنبه اول حوت [چون امروز« :دعای مغفرت برای امير مقتول خواند وگفت
نده وعلماء ھم نصب امام را پيش ازتجھيز وتکفين وتدفين شھيد مغفور Lزم ميدانند، امارت خالی ما

درخاندان وبازماندگان آن امير مبرور شما رادمرد فاضل، عالم وعامليد لھذا شما را امير نصب کرده، 
اول کسی که دست طاعت وبيعت بشما ميدھد، خود من ھستم، ميخواست دست ھای امير نصر$ خان 

گيرد، سردار عنايت $ خان معين السلطنه پسرکAن امير حبيب $ خان ، اين تقدم وسبقت را به راب
 حق نداری ، باش اول کسی که حق اين بيعت را به عم «:علی احمدخان Lزم نديده منع کرده گفت
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گر در ا:" بعد از آن نطق مختصری نموده به امير نصر$ خان گفت"15معظم من دارد  خود من ھستم
وقت حيات پدرم بعضی گستاخی ھا وبی ادبی ھا کرده باشم آنھم تعليم ديگری بود که به طاعت 

بعد از اين در اطاعت شما که بجای پدرم ھستيد بھمان وضع بوده . مجبور بودم، اميد عفو دارم
اميدم وقتی که من سايه پدر محبت پرور خود را از سر خو کم يافتم اولين نقطه چشم . خواھم زيست

به آنطرف افتاد، وجود مسعود شما بود، لھذا من با کمال صداقت واخ�ص دست بيعت بدست شما 
  اين کلمات را گفته ودست اميرنصر$ خان را به بيعت گرفت وامير نصر$ خان سر و »  16 .ميدھم

  ....ادروی معين السلطنه برادر زاده خود را بوسيده تسليت پدرانه واطمينان ھای مشفقانه د

  ً که قبA خواسته بود در بيعت نمودن سبقت نمايد، بعد بيعت علی احمدخان ايشيک اقاسی ملکی

افتخار ميکنم که اول شخصی که دست « :معين السلطنه از سائرين تقدم جسته دست بيعت داد وگفت
ادرخان محمدنبعد از آن ھمه مردم نظامی وملکی بسرکردگی » .بيعت بدست شما داد، اين عاجز است

 پيشرفته دستان امير نصر$ خان نائب ساEر دوم ومحمدولی خان دروازی سرجماعه م�زمين خاص
ميرزا محمدحسين خان تاجک ساکن قريه سعيدخيل کوھستان و دراين وقت . را بوسيده بيعت نمودند

 بيعت  فعاليت زياد در اداء مراسمکه مستوفی الممالک ونائب ساEر ملکی ونظامی خطاب داشت،
بعد از اتمام بيعت سرکردگان سپاه ومامورين وعلماء وخوانين، چون خاطرامير نصر$ خان . نمود

محمدولی خان . وطرفدارانش جمع گرديد، امير ھدايت داد که جسد اميرمقتول برای تدفين نقل داده شود
جAل آباد برد و در دروازی به ھمراه جمعی از علماء،جسد امير را از موتر به حمام قصر باغ شاھی 

در حينی که محمدولی وھيات علماء . آنجا غسل داد، زيرا که آن پادشاه ھميشه در آنجا غسل ميکرد
مصروف شست وشو وتجھيزات بودند امير نصر$ خان با ھمه نفری موجود باLی فوج که تحت 

 سپھساLر بدان طرف قومانده وسرافسری محمدنادرخان سپھساLر دوم ايستاده بودند، بقرارالتماس
  .رفت

سردار عنايت $ خان معين السلطنه پيش از ھمه در برابر عساکر رسيده منحيث سرافسرنظامی 
وبعد ازمراسم سAم شاھی باز نطق کرده . استاده برای امير نصر$ خان اداء سAم پادشاھی نمود

ت حربيه مامور  من درحيات پدرشھيدم از طرف قرين شرف ھمايون شان به نظار«:گفت
من از طرف خود . بودم،امروز از آن جھت با سائر برادران عسکری ام استاده ام س�می گرفتم

ًاصالتا واز طرف عموم وکالتا شما را اولی اEمر خود دانستم وميدانم واگر رضای شما نباشد کريچ  ً
امارت سلطنت او باين  امير نصر$ خان که ».وکمر بند سرافسری را ازميان بازوتسليم می نمايم

ًمراسم ودر محضر عموم عساکر مقيم جAل اباد وLيت ننگرھار بارديگر رسما وعلنا تثبيت گرديد، با  ً

نی نی شما به ھمان منصبی که بوديد از طرف من ھم « :جبھه خندان و بعد از دلنوازی ھا فرمود
    17 ».مامور ھستيد، شما يار ومعاون من ميباشيد

   حبيب � خان در ج�ل اباداميرجسد تدفين 

ش جنازه امير حبيب خان را از حمام قصرباغ 1297بوقت قبل از ظھرپنجشنبه اول حوت«
شاھی بميدان گلف نقل داده تا اتمام کار حفرقبر معطل گذاشته وبعد بخاک سپردند ومراسم تدفين تا 

   18 ش مطابق 1297 حوت سال) اول(پنجشنبه: وقت ظھر وبا يک عجله انجام يافت،واين تاريخ

  18 ».م1919 فبروری 20 قمری موافق 1337جمادی اLول
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  صدور پيامھا بامضاء امير نصر� خان

اميرنصر$ خان واعضاء دولت وحکومت او،پس ازمراسم تدفين امير حبيب $ خان وبا «
فصل نوشته عجله تمام  در پی آن شدند که جلسه دايرنموده ودر عصر ھمين روز اطAع نامه ھای م

نائب [م بعنوان وايسرا1919فبروری ) 20(باطراف مملکت افغانستان وھم يک پيام درھمين روز
حکومت ھند برتانوی بنويسند، ومقدمتر از ھمه دو فرمان يکی بعنوان سردار امان $ خان ] السلطنه

می وملکی عين الدوله وکيل حکومت مرکزی کابل وفرمان ديگر بعنوان عين الدوله واھالی نظا
  .وعلماء وسادات ومشائخ ومعززين دارالسلطنه کابل بنويسند تا فردا صبح وقت فرستاده شود

و » مستوفی الممالک در عھد امير حبيب $ خان«ميرزا محمدحسين خان سعيدخيلی کوھستانی
ميرزا محمدعمرخان کشميری منشی حضور نصر$ خان که خود ھا را درميان دفتر داران وقت 

ابغه ھا وبقول خودشان سرگروه اھل قلم واز اخAصمندان درجه اول امير نصر$ خان ميدانستند، ازن
داوطلب شده متعھد گرديدند که اولين فرمانھای امير نصر$ را بنويسند تا از راه قدرت عبارت آرايی 

.  را تسليم گردانندًبرمخالفين دولت آن موقع سرتابی نگذارند ومخصوصا عين الدوله و رفقای فدايی او
   شب چند فرمان را به مصلحت ومشورت ھم نوشته بامضاء امير 12وھردونفر مذکور تا حوالی 

  19 »...نصر$ خان رسانيد
  

  :پيام ھای امير نصر� خان به عين الدوله امان � خان

ه بکلی پنجشنبه اول حوت وشب جمعه دوم حوت، تلفون بين جAل آباد وکابل سانسور ومخابر« 
محمدابراھيم خان ونظام الدين خان که متصدی امور اداره «ومصاحبين حضور عين الدولهمعطل 

فکرميکردند که سيم تليفون قطع گرديده » ودفتر عين الدوله ومراقب جريان مخابرات يوميه بودند
. ه شوندوبايد فردا جمعه از اينطرف کابل تحقيق شود وھم ممکن از جAل آباد نيز موظفين فرستاد

روز پنجشنبه وشب جمعه از طرف جAل آبادکدام يک موتر ھم مطابق ايام عادی حرکت نکرده وارد 
  . کابل نشد

محمدولی خان دروازی که تليفون را در جAل آباد در تصرف داشت واگر ميخواست بکابل 
از واقعه اطAع صبح پنجشنبه ) 9(بقصر عين العمارت مخابره نمايد،ميتوانست وعين الدوله از ساعت 

می يافت ولی او اين کار را نکرد وممکن فکراميرنصر$ خان در سانسورمخابرۀ تليفونی خيلی شديد 
شجاع  ش 1297حوت ) 2(امير نصر$ خان واعضاء دولت وحکومت او در شب جمعه. بوده است

) عسکر( پروانه فراش باشی حضوررا تعيين نمودند که بمعيت دونفرالدوله خان غوربندی قوم صافی
بسواری موتربطرف کابل دو ورق فرمان را به شخص سردار )  صبح6(فردا صبح جمعه به ساعت 

دو نفر پروانه . امان $ خان عين الدوله بسپارد وخود بوقت بعد از ظھر واپس عازم جAل آباد گردد
عت موعود ازجAل اباد ،  به سا20 شجاع الدوله خان. از زيردستان محمدابراھيم خان سرپروانه بودند

ش بکابل 1297حرکت کرده در مدت پنج ساعت يعنی پوره بساعت ده صبح جمعه دوم ماه حوت 
ودراين وقت عين الدوله در قصر عين العمارت با يک عده اھالی دربار وعساکر رسالۀ شاھی . رسيد

وری ترکيه اين قصر در غرب باغ ارگ کابل ودر ھمين حصه که سفارت دولت جمھ.[اقامت داشت
  ]پوپلزائی.متمرکز است پا برجا بود
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بقول شيعيان اھالی غوربند قاتل امير حبيب � خان ھمين شجاع الدوله غوربندی قوم صافی است وچنانکه شاه علی : پوپلزائی ميگويد- 
د يانه؟ ولی در جريان استنطاق شجاعالدوله را ھم گرفته ان: رضا خان ھم در مجلس از محمودخان ولد محمدشاه خان بارکزی پرسيده بود

می گفتند که شجاع الدوله بانتقام خون جوھرشاه غوربندی امير حبيب ] ھا[وغوربندی . ومحاکمه با ھرنوع دقت اين اشارات باثبات نرسيد
  )69پوپلزائی،پاورقی ص.(� را کشت
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در اول ورود بانظام . شجاع الدوله در جلو قصر از موتر فرود آمده وارد مدخل قصر گرديد
الدين خان ناظم دربار و مصاحب عين الدوله بر خورد، چون وصول روز نامچه ھای ھفته وار جAل 

کز کابل ھمدرين وقت دورۀ وکالت عين الدوله آباد و نامه ھای مخصوص حکام اطراف افغانستان بمر
به نظام الدين خان پسر مامای عليا حضرت تعلق داشت و نيز امور  تشريفات حضور عين الدوله 
. متعلق بوی بود سبب ورود شجاع الدوله راکه با دو لفافۀ مخصوص و عاجل وارد شد، سؤال نمود

 و ھم اينکه بمن حکم شده ھر دو لفافه را چون موضوع خيلی مھم و عاجل است: شجاع الدوله گفت
ًشجاع الدوله باطنا خيلی . چيزی گفته نمی توانم. ًمستقيما بحضور عالی عين الدوله صاحب  بسپاريد

ًھراسناک و اما ظاھرا آنقدر ضبط احوال خود می نمود که احساس پريشانی از سيمای وی شده نمی 
پروانه وارد و اونيز  باعث ورود شجاع الدوله را توانست و درھمين لحظه محمدابراھيم خان سر 

. و ھردو نفر دانستند که پيامی پر از اسرار بزرگ آورده و بحضور عين الدوله اطAع دادند. پرسيد
شب به خواندن عرائض و اطAعات و ) 12(چون عين الدوله در دوران و کالت خود اکثر تا ساعت 

و ھم . احکام در امور ملکی  ونظامی مصروفيت ميداشتنوشتن جواب مراسAت و اصدار ھدايات و 
بمحض  . در ايام جمعه دوساعت از طرف صبح ودوساعت از طرف عصر مصروف کارمی بود

وصول خير به لباس غير  رسمی از حرمسرا بدر شد و وقتی ھر دو لفافه بدستش سپرده شد، بقصر 
بدقت تمام  خطی امير نصر$ خان راعين العمارات به اتاق کار خودش وارد و ھردو فرمان دست

مطالعه نمود و يک حالت نھايت دگرگون دراحو ال او رخ داد، و تا  اندازه يی که دو سه بار کاغذ ھا 
  .زمين افتاد از دستش بر

   شجاع الدوله راکه در اتاق انتظار نشسته بود، برای چند دقيقه بحضور خواست وجريان واقعه را 
ًبعد  اداء نماز جمعه قطعا  تا:  و بعد بطرف اتاق انتظار رخصت فرموده گفت.ًمفصA از وی پرسيد

افشاء و اطAع اين واقعۀ جگر خراش بر مردم اھل دربار و علماء شھر از وظائف  حق تکلم نداريد و
  21 ».حکومت مرکز است

  :خوانده شد بنام امير نصر� خان خطبهدر ج�ل آباد،   جمعهدر يکتنھا 

در مسجد جامع شاھی جAل آباد در حالی ش 1297در روزجمعه دوم حوت خان امير نصر$«
که پانزده ھزار عسکر و تمام سرداران و صاحب منصبان ملکی ونظامی تحت اداره و فرمان او 

 جمادی اLول 19[ ش 1297حوت ) 2(بودند نماز جمعه را  اداء نمود و در خطبۀ نماز جمعه 
در مسجد جامع ارگ کابل و تا  شتاو آرزو دا .سلطنت افغانستان ياد شدنام او به امارات ]  ق1337

ھم بقرار اطAع و ابAغ عين الدوله وکيل مرکز نام  او در مساجد جامع شھر کابل در خطبۀ نماز 
چرا که دو ورق فرمان بدستخط . جمعه ياد شود، و تحرير بيعت نامه ھا از اھالی مرکز آغاز گردد

چون در نزد علماء و سرداران و .  بودقام سلطنت بطور خيلی عاجل فرستادهخود بعنوان وکيل م
واما بيخبر ازاينکه در .  خانان بزرگ سال رسوخ تمامت داشت، مانعی در برابر اقدام خود نمی ديد

حوت عين الدوله در برابر دو فرمان او جواب رد می نويسد وامارت ) 2(ھمين ساعت ظھر جمعه 
به نوشتن   اع�ن و از عساکر و اھالی حاضرين دربار کابل عھد می گيرد وباEستق�ل خود را

  .اشتھار انتظام خون پدر و استق�ل کابل افغانستان اقدام می کند

امير نصر$ خان بعد اداء نماز جمعه در مسجد شاھی جAل آباد در حالی که ابھت و جAل 
 حاL بگوييد که من امير افغانستان ھستم  ويا نيستم؟ :پادشاھی از ناصيۀ احوال او پيدا نبود بمردم گفت

سردار عنايت $ خان معين السلطنه و به پيروی آن کل حاضرين ملکی و نظامی که روز گذشته 
و از حکم شما . بيعت کرده بودند گفتند که ما با شما بيعت کرده ايم و تابع امر وفرمان شما می باشيم

 ش در مرکز 1297) 2(ر نصر$ خان فقط در ھمين يک روز جمعه بنام امي .نمائيم]نمی[سرکشی 
   22 ».جAل آباد خطبه خوانده شد
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 «:چنين شرح ميدھددر جAل آباد را يک ھفته امارت امير نصر$ خان  جريانپوپلزائی 
روزجمعه و شنبه را برای فاتحه خوانی امير تعيين نمود و از وقت عصر و شام روز به اطراف 

و در تشبثات اکمال مطالب خلی افغانستان اطAعنامه ھا و فرمانھايی بعنوان اشخاص فرستاد قريب دا
امارت سلطنت که بعد از سفر لندن اين فکر را به تحريک اجنبی پيدا کرده بود، در اين وقت سرگرم 

يأت و او را ھم بوسيلۀ ھ، کار خود گرديد و دانست که بجز عين الدوله ديگر مانعی در پيش ندارد
 که اين وقت در عليا حضرت سراج الخواتينمشاورين در کابل به حيطۀ محاصره گرفته و والده اش 

وحينی که شام . جAل آباد و حرمسرای او نيز در حال محاصره می باشد، کاری از پيش برده نمی تواند
ر$ خان در  ش شجاع الدوله مکتوب عين الدوله را بجواب فرمان امير نص1297روز جمعه دوم حوت 

حوال شده جAل آباد رسانيد، تزلزل در ارکان سلطنت او رخ داد و دولت خواھان وطرفدارانش سراسيمۀ ا
   23 ».در پی چارۀ کار برآمدند

  پايان قسمت دوم

 

                                            
23

  73،واستق�ل مجدد افغانستان، صفحهپوپلزائی،سلطنت امان � شاه-  


