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

  

  ٢٠١٧/ ١١/ ٢                                                                کانديد اکادميسين سيستانی 

  

    "سلطنت امان � شاه واستق�ل مجدد افغانستان"

  گنجينۀ بزرگ از حقايق عصر امانی

  )بخش سوم(

  

 )شھزاده امان هللا خان برضد عمويش اميرنصرهللا خانقيام (
 

   :ل معرفی کتاب مورد مطالعه ما، نوشته بودم که کتاب با اين شعر حماسی آغاز شدهدربخش او

  آزادگی به قبضۀ شمشير بسته  اند         مردان ھميشه تکيه خود را بدو کنند

  مردی بزرگ بايد وعزمی بزرگـتر          تا حـل مشک�ت  به  نيروی او کنند
  

سيک در شمشير، يکی از ابزار مھم جنگ ھای ک%
جغرافيا وتاريخ اکثريت . تمام کشور ھای جھان است

کشور ھا با زور شمشير جنگجويان وکشورگشايان شکل 
  .گرفته است

افغانھا ھم  بارھا شمشيرخود را در راه کشورگشائی 
به ياد دارند که آنھا ھنوز .شرق وغرب آزموده انددر 

پدران شان با شمشير خود ھم اصفھان مرکزامپراتوری 
يه  را فتح کردند و ھم با شمشيرخود دھلی مرکز صفو

  .امپراتوری مغول را فتح نموده اند

شاعران در وصف مردان شمشيرزن در ميدانھای 
جنگ ابياتی سروده اند که در پشتو بصورت لندی ديده 
ميشود، و در فارسی بشکل تک بيتی، يا دوبيتی وحتی نيم 

شمشيرخورد ھرکه آب از دم  ً:بيتی بيان شده است، مث%
به نظرميرسد که ھدف مؤلف از آوردن اين  !نوشش باد

به  کتابش، معطوف کردن توجه خواننده، در آغاز شعر
  1919 فبروری 28امان � خان در روز اع�م سلطنت .     اھميت  شمشير در دست مردان تاريخ ساز است

وطن وعاشق آزادی واستق%ل عاشق  يکی از مردان تاريخ سازما، شھزاده امان ? خان است که
او در لحظات بسيار حساس . افغانستان بود وتمام ويژه گيھا ومختصات يک مرد تاريخ ساز را داشت

،درميان غم و واوي%ی قتل پدرش اميرحبيب ? ومعلوم نبودن قاتل واع%م امارت عمويش نصر? 
تا انتقام خون پدر خود را نگيرد و خان، مردانه تصميم ميگيرد که امارت عمويش را قبول ندارد و

    .استق%ل از دست رفته کشور را اعاده نکند، شمشير در نيام نخواھد گذاشت

  

   ی اجتماع بزرگی مرادخانداني درمتختي مردم کابل  وقشون پای فبرور24« روز:ديگويغبارم      



  
 

 

  9تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

 در کمر ربرھنهي که شمشیل داخل شد ودرحاتي جمعني � خان سواره وتنھا در برامانيام . نمودند
 ن افغانستایاو استق�ل خارج.  خود را نمودیخي بود که او نطق مشھور وتارجا نيدرھم  بود، ختهيآو

  عدالت وني ملت وتأمی آزاد،یو از مساوات وبرابر. در داخل کشور اع�ن کرد   را ی فردیوآزاد
          1  ». است برختي از جمعتي وتھنی شادويغر. حرف زد  ديصداقت دولت جد

اقدامات جسورانه امان ? خان باعث گرديد تا عمويش نصر? خان از امارت استعفا بدھد  و 
در حالى  ،)م1919 فبروری 28/ش1297 نھم حوت (روزامان ? خان در . سلطنت رابه او واگذارد

  :  گفتعساکر و شھريان کابل  خطاب به  داشت ، تن ه بسربازی  لباسکه 

لباس استق�ل را  بيرون نمى کنم تا که  من اين لباس سربازى را از تن !  ملت عزيز من « 
غاصبان حقوق ملتم  من اين شمشير را در غ�ف نمى کنم تا که » «   ! براى مادر وطن تھيه نسازم 

ان اين مژده مردم را شادمان کرد وبا فرياد تھنيت وزنده باد شاه جو،2»!را به جاى خود ننشانم  
  .بدرقه شد

 ۀشمار  از ،] نشرميشد آلمانتختي پاني  در برلکه[ » شرقی آزادۀنام «پوپلزائی از قول نشريه
 امان � خان ري امحضرتياعل"   :مطلبی را بدين مضمون گزارش داده است 1921 ی ماه مچھارم 

 ی دست اجنبدني بریبرا  ی زمامداری برھنه که در ابتداري افغانستان و شمشیبالباس سرباز
 ادگاري کي شانيا  و اوPد اني افغانی است و براتي اھمی بسی را که داراري تصونيبکمربسته، ا

و نوش   شي شرق فقط مشغول عک در ممالکهي انتباه زمامدارانی است، و ھم برایمتيقي ذیخيتار
  :مي گذاردادگاري شرق بطور ی آزاد،ۀاند، در نام

   کـ�هیش بجـاـ تاج بختیکـي        چوماه  یاري شھرني کن برانظر

 انـد  و بفـرمـان او زنـده یبـرا        انـد بنـده  ورا   ی افغان تمامـدر

3       از آن دم که اين تاج برسرنھاد دبــدا   را ني افغان زماراستيب 
  

، يک سرباز دلير وطن ويک عنصرآزاديخواه وضد استعمارانگليس بود امان ? خان نه تنھا 
به مطالعه تاريخ وادبيات حماسی شوق وع%قه فراوان . بلکه شخصيت آگاه ودراک و تيزھوش نيز بود

  . بار آمد ماھرى داشت و براثر مطالعات وسيع خود در ادبيات فارسی، شاعر وسخنورتوانا واديب 
ن صفحه اول کتاب شده که از ذھ ت بخشزينبيتی  »حاکميت قانون درافغانستان«درآغاز کتاب 

 : اوستاحساسات وطن پرستى امان ? خان نويسنده کتاب مذبور تراوش کرده وبيانگراوج 

  دم يکبارگى با جان و سر از دل گرفتارشـش"

  "سازم چو گلزارش دھم خون عزيز خويش تا

 1283امان � شاه، درسال «:مرحوم پوپلزائی، در مورد نوجوانی شھزاده مينويسد
 شمسی در مکتب فنون حربی 1289عين الدوله يافت و درسال ] لقب[خطاب]  سالگی13[شمسی

کابل داخل گرديد وعسکری نيرومند بار آمد و واقعيت بزرگيی او از صفات مردم دوستی و وطن 
چون روح بزرگ منشی وترقی پسندی وھم احساس . ثابت گرديد] او[دوستی وآزادی خواھی کامل

 مطابق فھم سياسی خويش، از بدو جوانی جوينده عدالت اجتماعی از دورۀ شباب وجوانی داشت،
فرھنگ وھنر جديد گرديد، و روی ھمين منظور که ] و[داستانھای دليران ومتوجه اوضاع جھان 

بتواند برای افغانستان مصدر خدمتی گردد، درجلب قلوب اھل فضل وعرفان وجوانان فداکار ومنور 
ر گذشته،افغانستان که از راه مطالعه واين کاشف اسرار ادوا. نھايت سعی وکوشش می نمود

                                            
1
  753 -752، ص 1انستان در مسيرتاريخ، ج غبار، افغ-  

2
  انهللا خ  راماني اشتھار امهيم ، اع:669بخش سوم،ص ، 4 خ،جلديسراج التوارفيض محمدکاتب، -  

3
  100پوپلزائی، سلطنت امان � شاه،ص -  
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وجستجو به اکثر حقايق متوصل گشته بود، ميخواست ھرحقيقت را از راه علم ومعارف دريافت کرده 
4 ».برساند]خود[و از ھمين طريق به آگاھی تمام طبقات ملت 

  

اشق ع خان ،  امان ?:تمام مورخان وصاحب نظران عصرامانی، دراين امر متفق القول اند که
رفتارو پيش آمد . بوددوست  مردم  شخص روشنفکر، صاحب نظر و انسانواستق%ل و اعت%ی کشور

او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان حتی قبل از رسيدن به پادشاھی، زبانزد مردم و او را 
توجه خاص عليا حضرت مادر امان ? خان در رشد بدون شک ،. محبوب القلوب ھمه ساخته بود

ع%قمندی ذاتی شھزاده  ع%وه براين،. صيت وی وداشتن افکار آزادی طلبانه  بسيارموثر بوده استشخ
که پدر    با خسرش محمودطرزی، اوھم نشينی ھایبه مطالعه ادبيات حماسی ومسايل سياسی کشور و

رج ديده ژورناليزم وسياست افغانستان شمرده ميشد، وديدار با ديگر رجال نظامی وملکی با تجربه وخا
  مردم وبرخورد متواضعانه اش با. کرکتر شھزاده موثر بوده استتکامل ديپلوماتان خارجی، در و

اھل دربار وھمکاران در جلب وجذب و رجوع افراد به او کمک کرد تا نسبت به ساير نيز مراجعين و
  .  گردد برخورداردربار وبيرون از دربارمنسوبين سلطنت  از محبوبيت وطرفداران بيشتری در

   ?اميرنصرعمويش برضد ) ش1297دوم حوت (در روز امان ? خان شھزاده  قيام گزارش

درج%ل اباد به امارت نشسته بود، تا برگزاری مراسم تاج پوشی ) اول حوت(که روزپنجشنبه  خان،
 فصل تاريخ دورۀ امانی ترينجالب، )1919 فبروری 28/ ش1297حوت 9( شھزاده  درجمعه بعدی

افرادی که از وی حمايت کردند و در کنارش وامان ? خان قيام درمورد مرحوم پوپلزائی، . ميسازدرا
ايستادند، تا آن ھايی که دچار ترس وحيرت وتذبدب شدند واز سرناچاری به شھزاده جوان سر می 

  در متن بود ودفتر عين الدوله درکابل نظام الدين خان رئيس جنباندند، به خاطری که  پدر پوپلزائی ، 
شجاعانه وجانبازانه عين الدوله قرار داشت، مثل گزارش فيض محمدکاتب در سراج وبطن اقدامات 

التواريخ ازجريان قتل امير حبيب ? خان وسپس امارت درد سرآورھفت روزه امير نصر? خان در 
ولف درکابل شاھد آن بوده زيرا اقداماتی راکه پدرم.ج%ل اباد، بسيار مھم ومکمل سراج التواريخ است

  . دقيقتراستوضبط کرده است، نسبت به اط%عات مولفين ديگر که درکنار امان ? خان نبوده اند، 
  

  انتقام خون پدر و حصول استق�ل افغانستانبخاطر ،عين الدولهقيام 

  )1919 فبروری21/ ش1297 حوت 2جمعه، (

ساعت ده «رنصر? خان از ج%ل آباد بکابل  فرمان دستخطی اميبعد وصول«:پوپلزائی مينويسد
سردار امان ? خان عين الدوله وکيل مقام سلطنت، پس از نيم ساعت ابراز رنج و غصۀ » صبح

نھايت فراوان و اضطراب بی پايان در قصر عين العمارت کابل، ھيأت محدود رفقای دربار خود را 
ه دولت و جاه و ج%ل ھمه دنيا بيد قدرت خداوند بخشايندۀ عمر و روزی ک: مخاطب ساخته گفت
بندگان غافل خود خواھد فرمود که آنقدر سراسيمۀ عيش و غم دنيا ھستيد   بما،ستسلطنت بی زوال او

امروز جمعه و . که حتی در اکثر ساعات و اوقات از عبادات حضرت خالق کائنات ھم غافل می مانيد
و کرده آمادۀ حرکت بطرف مسجد جامع ارگ وقت اداء نماز نزديک رسيده است برويد زود وض

و توأم بھمين کلمات اشک از . و اينک من ھم بعد وضو و تبديل لباس حاضر شده يکجا ميرويم. باشيد
  .رخسارش جاری و رفقای خود را به حفظ راز تا بعد اداء نماز جمعه توصيه فرمود

واقع درمحل [العماراتبعد نيم ساعت باطھارت و به لباس عادی عسکری از حرمسرای عين 
 ،را در دست داشت] فرمانھای امير نصر? خان[ ھر دو لفافه ]درحالی که[ خارج شد و]سفارت ترکيه

نفری نظامی و عملۀ ملکی بدقت ]از[امر بدھيد که دروازه ھای قصر و حرمسرا مسدود شده : گفت

                                            
4
  27سلطنت امان هللا شاه و،پيشگفتارکتاب، صپوپلزائی،-  
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منشی «  و نظام الدين خان ناظممحمدابراھيم خان سرپروانهبقرار ھدايت عين الدوله . مواظبت نمايند
اين مقررات انضباطی را که در تأسيس بنيان سلطنت با استق%ل » دارالتحرير دورۀ وکالت عين الدوله

  .دل تاکيد نمودندار ًامانيه تاثير اولين دارد فورا بعمل آورده به عملۀ قصر و افراد رسالۀ غند
ھر و عصر را بھمراه عين الدوله در چون رجال سرشناس ملکی و نظامی دارالسلطنه نماز ظ

ًتحضار آن دسته رجال اشارتا مسجد جامع ارگ اداء می نمودند، عين الدوله در اول حرکت در اس
 پياده از سمت یو خود با چند نفر محدود پا. کيد فرمود تا باوشان خبر رسانده شود که زودتر برسندأت

در طول راه فقط . گ روان و داخل گرديددروازۀ چاونی بطرف صفۀ ھشت رخ و دروازۀ غربی ار
  .اردل مطابق معمول بفاصلۀ چند قدم بعد روان و در ارگ رسيدند  چند نفر سرباز افراد غند

عين الدوله حين ورود در ارگ باستحکام و انضباط دروازه ھا و قرارگاه ھای عسکری داخل و 
 در مسجد جامع ارگ رجال در وقت اداء نماز جمعه. خارج ارگ و حوالی شھر ھدايت فرمود

عين الدوله بعد اداء نماز جمعه از کشته شدن پدر خود و اع%ن .سرشناس نظامی و ملکی حاضر بودند
و بعد خروج از مسجد در داخل قصر گلخانه متن دو ورق فرمان . امارت نصر? خان سخن راند

  .دستخطی امير نصر? خان را قرائت نمود
غبارو فيض محمدکاتب آنرا  امير نصر� خان برنمی تاباند، ولی پوپلزائی متن فرمانھای[

در فرمان رسمی از کشته شدن امير حبيب � خان وانتخاب  امير نصر� خان «: مينويسدضبط کرده
خودش به پادشاھی و درنامه خصوصی تعيين يک ھيئت مشاور را برای عين الدوله وفرستادن بيعت 

سردار عبدالقدوس خان اعتماد : ھيئت مشاور عبارت بودند از.داده شده بودمردم در ج�ل آباد تذکر 
الدوله،محمدنعيم خان نايب ساPر بدخشانی،مرزامحمودخان امين نظام، محمدسرورخان والی سابق 
ھرات مشھور به بابای کرام، سردار عبدالوھاب خان امين مکاتيب، صالح محمدخان نائب ساPر 

شھزاده عين الدوله فوری مجلسی مرکب از افسران . کردۀ تعميرات وغيره،سردار محمدعلی خان سر
دراين فرمان گفته . ورجال بزرگ دربار منعقد کرد و فرمان شاه جديد امير نصر� خان قرائت گرديد

شده بود که امير بدست مرد ناشناسی کشته وسردار نصر� خان نايب السلطنه به پادشاھی برداشته 
اکثريت اعضای مجلس . ستی عين الدوله بيعت نامه کابل را گرفته به ج�ل آباد بفرستدشده است، باي

گفتند که آنچه در فرمان شاه جديد گفته شده عملی گردد واز خون ريزی اجتناب شود، محمودطرزی 
  ]- سيستانی- »5 .وبعضی افسران ديگر خاموش بودند

ات دوفرمان و کلمات عين الدوله سخت حاضرين از شنيدن متن عبار«:پوپلزائی ادامه ميدھد
غمناک و مشوش گشته بعضی را ھجوم حيرت سرافگنده ساخته و برخی مانند آئينه بچشم باز بخواب 

. تحير رفته از فرط افسوس و بيقراری غم والم به تبعيت عين الدوله ھمگی اشک ريز حسرت شدند
دوله در طی ھمين دقائق از عموم حاضرين بعد از گريه و افسوس زياد، سردار امان ? خان عين ال

چون مشورت :  چه رای ميدھيد؟ و چه ميخواھيد بکند؟ و گفت:مشورت جستن آغاز کرد و گفت
اولين اساس کار دولت و ملت است برطبق حکم شريعت اس�م، کار خود را به مشورت آغاز می 

  .کنم

ه بفرماييد که نخست دسته ھای اجاز: صالح محمد خان قوماندان بزرگ عساکر دارالسلطنه گفت
فوج نظام کابل را در ميدان پيش روی قصر س%مخانه حاضر  آورده آمادۀ امر خدمت امنيت بنمايم، 

وقانون عسکری بما . بعد منحيث قوماندان عموم عساکر دارالسلطنه در اين مشورت بزرگ آغاز کنم
و بعد بر طبق رأی و . ظامی باشدچنين اجازه ميدھد که سر رشتۀ امور انضباطی در حفظ قواء ن

اھل دربار باين رمز عسکری و سياسی او پی برده تاييد . مشورت اوامر و ھدايات بجا خواھد شد
  .نمودند
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  9تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

 صالح محمد خان نائب ساgر و عبدالوکيل خان نورستانی برگد نظامی از ارگ خارج شده دسته 
gحصار و کوتوالی و شيرپور، در حصۀ مدخل ھای فوج را با عجلۀ تمام از نزديک تپۀ مرنجان و با

چون . دروازه حربی ارگ و ميدانی قصر س%مخانۀ عام حاضر آورده و به صف آرائی آغاز نمودند
سربازان و صاحب . روز جمعه بود اين احضارات و ترتيبات قدری ديرتر وقت را در برگرفت

موزيک . له حاضر اداء احترام گرديدًمنصبان تقريبا باندازۀ محدود بانتظار تشريف آوری عين الدو
بعد از ظھر جمعه ) 3(و اما قطعات فوج کابل تا اين ساعت . عسکری برای اداء س%م پيش آورده شد

  .يک مراسم معاينه تصور می نمودند]اين تجمع را[  ش اط%عی نداشتند و1297حوت ) 2(
 بحث و بيان بود که  در مدت دوساعت از طرف بزرگ ساgن حاضر مجلس اين مطالب مورد 

و بعضی از اين افراد طرفدار امير . در ميان مسلمانان خونريزی يا اخت%ف يا قتل نبايد ايجاد گردد
نصر? خان و ھم از جانب او خوف داشتند که در صورت عدم اطاعت بفرمان او ھر گاه وقتی 

  .بطرف کابل لشکر کشی نمايد مسئول خواھيم بود
ن نکته را من فراموش و يا از خاطر خود محو کرده نمی توانم که قاتل اي :عين الدوله فرمود

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

کسی که بدون استحقاق و بدون ادنی تشبث در پيدا کردن قاتل، تخت . ودگذرانيد و اين بار رفته ب
  .سلطنت را برای خود تعيين نمايد، بصورت قطع دخيل و محرک اين واقعۀ بزرگ ميدانم

 من دست ھمه مردمی را که در کله گوش بودند بخون ناحق ريختۀ پدرم که پدر شما ملت بود 
ز از خون گلگون پدرم گذشته مانند عنايت � و حيات � در چنين حالت جان گدا. آلوده می بينم

بيعت می کنم؟ آيا بی قصاص ماندن يک پادشاه مسلمان را کدام مسلمانی تائيد ميکند؟ من واقعه 
اگر کسی کمک کند  يا .  يا دست اندازی داخلی،شھادت پدرم را يا تحريک سرانگشت خارج ميدانم

ولی من يقين . اگر چه تمام دنيا بر خ�ف من باشند. پدر حاضرمنکند خود تنھا برای گرفتن قصاص 
واين قسمت عبارت فرمان امير نصر� خان را بخاطر . کامل دارم که ملت افغان غم شريک من است

ھوش کنيد که مزاج خود را خراب نکنيد بسيار بدرستی و بدون ":آورده و بانھايت غضب ناکی گفت
  6 ."تشويش اجرای احکام نمائيد

 چون اھل دربار از صداقت و فدويت خود حرف ھای زياد می ...«:پوپلزائی در ادامه مينويسد
  . گفتند و ھم از روی عواقب انديشی بعضی دgئل بيان می کردند

 ھرکس از پدر و فرزند و سر. بمحض حرف قانع نمی شوم! برادران : "عين الدوله گفت
پانزده نفر فدائيان  .]بطرف دست راست اشاره فرمودو[ پھلوی من استاده شود،ومال خود می گذرد

اغلب از خاندان پدر و مادر عليا حضرت بودند، وثيقۀ موکد به سوگند نوشته تقديم کرده  که او
مطابق بآنچه نوشته و دستخط کرده ايم در راه انتقام خون پدر شما که پدر ما است و حصول : گفتند

7".يم و بسيار نفر ديگر ھم از ين وثيقه تائيد نمودنداستق�ل تامۀ افغانستان، عمل می کن
  

ازقول سردار شيراحمدخان در مورد  )انعقاد مجلس دربرج شمالی ارگ(زيرعنوان پوپلزائی 
پسر سردار فتح محمد [شير احمد خان ايشيک اقاسی نظامی  «:مينويسد جنگ بخاطراستق%ل کشور

جام خدمت بزرگ که اعليحضرت قبلۀ تاجدار مان بسر وجان و مال برای ان: گفت] خان امين العسس
وليکن اطمينان ميخواھم که خدانا خواسته اگر ما شکست يابيم ادارۀ نظام حربيه . ميفرمايند حاضريم

ھمچنان ادارۀ ماليات از گدام ھا و ذخائر بکابل اطمينان . بما اطمينان قوت الظھر را ميدھد يا خير
 زنده ميسر اطمينان امنيت و باgخره کفن مرده و چپن. ا خيرخوراکۀ نظامی و منديی را ميدھد ي

. و بعد از اين اطمينان ما حاضريم که سروجان خود را در اين راه قربان کنيم .ميگردد يا خير 
اعليحضرت امان ? شاه دانست که عده . حاضرين مجلس از شنيدن اين کلمات متحير و ساکت ماندند

لم و کاغذ توزيع فرمود که ق. يی از شاملين مجلس ميخواھند سری و ھم بصورت تحريری رأی بدھند
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  9تر 6  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

از اکثريت رأی تحريری . گردد و ھرکس دgئل خود را به نوشته و امضاء خود به ناظم مجلس بسپارد
 ش ملتوی باشد تا ذخائر فراھم 1298اين مطلب بدست آمد که جنگ به سال آينده يعنی تا اواخر سال 

کنيم چرا که استق�ل بدون جنگ پانزده نفر رأی دادند که ما از ھمين حاP به جنگ آغاز می  و. گردد
 معطلی موقع از دست می رود و دشمن به تدارکات نظامی به مفت بدست نمی آيد و تا يک سالو 

  8».خود می پردازد
 :پوپلزائی برای نشان دادن موقف دليرانه وابستگان پدری ومادری عليا حضرت ، زير عنوان

سردار عبدالقدوس خان  وپاسخ ھای سپھساgر از مخالفتھای " مراسم جلوس خصوصی امان � شاه"
  :صالح محمدخان شرحی نوشته مينويسد 

حوت بعضی از بزرگساgن بدل متفکر و اندک متردد بودند، ) 2(دراين مجلس اولين ظھر جمعه ...«
رات معقول ارائه می واما نه از روی مخالفت ، بلکه محض از جھت اينکه نفاق وشورش رخ ندھد نظ

 ترددات ]حمايت سپھساgرصالح محمدخان ازامان ? خان[امانيهت  سبقت ھواخواھان دولماوا. نمودند
زيرا که ساعتی قبل سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله نطق موثری . وانديشه ھا رابرطرف نمود

سلطنت بخشی از قدرت وص%حيت کس نيست ، اين وابسته بامر و رضاء ! برادران: "نموده گفته بود
ی أو باز در عالم دنيا وابسته  بر.  تعالی جلی علی شانه العزيز است که بھر کس بخواھد اعطاء کنداو

لھذا عجله و شتاب را در خصوص اين مسئله نھايت بزرگ . واتفاق قاطبۀ طبقات جامعۀ افغانيه است
 وشش  بھتر است فردا مجلس کبير بشمول علماء، سادات و خوانين و رؤسأ شھر.ضرور نبايد ديد

بيعت کابل را برای اوشان . ھرگاه امارت نصر? خان راقبول کردند. کروھی کابل دائر گردد
ی عمومی بدين قرار گرفت که عين الدوله صاحب پادشاه باشند، بيعت اورا از أو اگر ر. ميفرستيم 

و در اين . مفيصلۀ اين امر را موعود بوصول ھر دو جمعيت می گذاري ج%ل آباد مطالبه می داريم ويا
صورت که يک امير از ج%ل آباد و ديگر امير از کابل بيرق امارت سلطنت بلند کند وقتی فردا ھر 

تاراج  دو فوج از دو جانب مقابل ھمديگر برسد و در يک مقابله ھزار جوان کشته ومال دولت تباه و
  "؟ شود ، جواب آنرا که خواھد گفت

نصر? خان عين تعھدات عين الدوله رابرای خدمات آيا اميد ھست که : صالح محمد خان گفت
  افغانستان بنمايد و يا بتواند؟ 

مشورت عموم از قوه بفعل خواھد  وفق رأی و بر  اين مطالب بعدی است و:عبدالقدوس خان گفت
وبيعت خود رافسخ نمی  من دست بيعت بدولت باستق%ل امانيه داده ام : صالح محمد خان گفت.آمد

ما ترقيات آيندۀ افغانستان رامی خواھيم و نه اعزاز وامتياز شخصی : ئيان دولت امانيه گفتندفدا. نمايم
وچون عساکر . به انديشه ھا ترددات بگذارنيم  را و نه بيشتر حوصله و طاقت داريم که اوقات خود را

ملکۀ معتبر و چنان بيعت می نماييم زيرا که عين الدوله پسر  کابل بدولت امانيه بيعت نمودند ما ھم
رسمی وھم وکيل مقام سلطنت درمرکز کابل وھم از نظر رشادت سياسی در نزد عموم اقوام افغانستان 

غلغلۀ عمومی .  کفايت امارت سلطنت نمی بينيم رو نصر? خان را در خو. تر دارداعتبار وامتياز بيش
ری از رجال ملکی ونظامی واين وقت جمع غفي. بلند شد و ھمان بيعت بدولت امانيه تائيد گرديد

  .دقت قرار داده متوجه تشريفات عسکری گرديدند مورد غور و پايتخت پروگرام کار ساعات بعدی را
 صالح محمد خان، از حضور امان ? شاه اجازه خواست که مطابق ترتيبات عسکری به ساعت 

م تشريف فرما ش درميدانی پيش روی قصر س%مخانه عا1297حوت ) 2(بعداز ظھر جمعه ) 3(
بقرار قوماندۀ صالح محمد خان موزيک . قبول نمايند، اين مراسم بعمل آمد رسم س%م عساکر راگرديده 

واين وقت است که عساکر کابل واقعۀ قتل امير حبيب ? . رابجا آورد] مارش اميری[رسم س%م شاھی 
نوای موزيک عسکری ھمنوا  ومی باآواز غريو عم. خان وجلوس بااستق%ل امان ? شاه باخبر ميشوند

  ....و توپ ھای بصدا درميآيد و اين روز جلوس خصوصی امان ? شاه  است 
  داشت، ھمگی  بعداز بيانات صالح محمد خان که درھمين وقت ھم حيثيت سپه ساgر اول را
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  9تر 7  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

شارت افسران نظامی يکه يکه بشرف دست بوسی وتبريک سلطنت پادشاه گيرنده انتقام خون پدر وب
دھندۀ استق%ل تامه افغانستان که دراين دقائق درصحن ميدان نظامی قيام داشت، حاضر شده به تمام 

و بعد طی اين مراسم پرشکوه . ًمعانی ابراز احترام واظھار فدويت نموده مستقيما ادا بيعت کردند
ل امانيه چند عسکری بقرار قوماندۀ نائب ساgر موصوف توپ ھا نيز برای اع%ن سلطنت بااستق%

ش صفحۀ 1297حوت ) 2(وافغانستان از ھمان ساعت ظھر وعصر جمعه ....ضرب متواتر نمودند
ًزرينی رامجددا در تاريخ پرشکوه معاصر برای ھرگونه ترقی واص%حات اجتماعی و روابط بين 

  10» . درمعنی از ھمين ساعت تاسيس گرديد»9 استق%ل وتجدد«المللی باز کرد وحزب
:  امان ? خان ايستاده شد وگفت«:ين مطلب را در عبارت کوتاه تری چنين بيان ميکند ھم،غبار

،لھذا ]منظور سردار نصر? خان بود[شھادت امير به تحريک کسی است که خود طالب سلطنت است
کسی که با رأی من موافق . من بدستان خون آلود بيعت نميکنم وبه تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم

 بدست راست من بايستد و نخستين کسی که  پيش شد صالح محمدخان نايب ساgر قوماندان لوای است
او دست امان ? خان را به بيعت گرفت و وفاداری خود را اظھار داشت و در . اول سپاه کابل بود

ون جنرال عبدالوکيل خان بير.درباريان موقع شناس نيز از او تبيعت کردند.دست راست او بايستاد
امان ? خان . رفت وسپاه کابل را بسرعت احضار ودر برابر س%م خانه بحالت تيارسی در آورد

سپاه حافظ کشور واستق%ل مملکت است  :سواره رفت وس%م عسکر را پذيرفت ودرنطقی که نمودگفت
ين خواھد درحالی که سابق چنين نبود واما در آينده چن. پس بايد رفاه و آسايش او مد نظردولت باشد

  11 » ...عساکر س%م شاھی نواخت وتوپخانه به صدا در آمد. بود
  

  :اقدامات پيشگيرانه وموثرامان � خان

  :ًروز جمعه دوم حوت و روز بعد شنبه  چند کارمھم  را شخصا انجام  داددرھمانامان � خان،
   خان واعزام نوشتن جواب نامه ھای امير نصر� خان وسپردن نامه به شجاع الدوله- 1

  .دوباره اش با م�غ�م پنچات باشی به ج� ل آباد

نوشتن متن اع�ميه سلطنت خود برای اط�ع عموم مردم وسپردن آن به نظام الدين خان - 2
  .آمردفتر خود به مطبعه غرض چاپ وتکثيرآن در قشله ھای نظامی وارسال آن به شھريان ج�ل اباد

  .رسی امور ج�ل آبادبرای وا]ياور[ تعين محمودخان - 3

واعزام شان ] بقوماندانی برگد عبدالوکيل خان نورستانی[ موظف ساختن قطعات نظامی- 4
 کابل و تعيين ناظم دفتر خود نظام الدين خان به حيث آمر عمومی -برای کنترول راه ج�ل اباد

  . ج�ل آباد تا جگدلک- محافظين راه کابل 

زندان شيرپور وتسليح وتجھيز واعزام شان از وانی  آزاد ساختن پسران محمدسرورخان پر- 5
مستوفی الممالک درکوھستان و دستگيری بات ري کوھستان برای جلوگيری از نفوذ وتخبه پروان و

  .واعزام وی به کابل

  :دنويسمی پوپلزائی دراين رابطه .تمام اين اقدامات بسيارمھم بود ونتايج دلخواه ببار آورد
ت از ميدان پيش روی قصر س%مخانه عام، برای اينکه عموم طبقات بازگش بعدقھرمان جوان «

از اين مرام واقدام بزرگ و مقدس خود مطلع بگرداند  ملت افغانستان و ھم جھانيان وھمسايگان را
مضمون اولين اشتھار افغانستان رابقلم خود تسويد و بعد م%حظه و تصويب اعضاء دولت وحکومت 

                                            
9
ه سنبله سال رفقای شاه امان هللا بنام فدائيان استق:ل خطابی برخود قائل بوده توقع اع:ن رسمی را داشتند تا آنکه درما: بقول مولف -  

ًد گرديد واما معنا وعم: در ش از اين عنوان در لويه جرگه يا1307    )80پاورقی ص.( رزی شده بود روز جلوس خصوصی پیً

که غبار از آن ياد کرده واشخاصی چون سردارعبدالقدوسخان، نادرخان و محمدولی خان دروازی را در جمله "حزب سری دربار"پوپلزائی از 
درحالی که پدر پوپلزائی نظام الدين خان منشی دفتر عين الدوله . بری شھزاده امان هللا برشمرده است، نام نمی برداعضای آن تحت رھ

ومحمدابراھيم خان سرپروانه از مصاحبين نزديک عين الدوله بودند، وبرحسب سنت قومی و پيوند خاندانی، می بايد قبل از ھرکسی ديگر اين 
  .ودند، اما آنھا از وجود چنين پارتی يا حزب سری مطلع نبودند و بعد از سقطو شاه ھم از آن اسم نبرده انداشخاص شامل چنين پارتی می ب

10
  80ھمان اثر، ص پوپلزائی،  -  

11
  753 -752، ص 1 غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  



  
 

 

  9تر 8  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

 بوقت شام مذکور بدست نظام الدين . در ارگ کابل حاضر بودند]آنروز[وزيعنی رجال فداکاری که امر
سپرد تابزودترين فرصت ] پسر سردار فقير محمد خان شاغاسی مامای سکۀ عليا حضرت[خان ناظم 

درمطبعه حروفی ماشينخانۀ کابل به تعداد دوھزار و پنجصد قطعه توسط کارگران وکارمندان بطبع 
 اشتھار روز يکشنبه آمادۀ نشر گرديد ومتن آن ». فوری به ارگ برساندرسانيده بجھت نشر و پخش

    12 ".باستناد يک ورقی که نويسنده ومؤلف اين کتاب در دست دارم ، ازينقرار است
اما متن اشتھار دراينجا درج کتاب نشده وبجای آن مطلب ديگری در بارۀ معاينه عساکر [

  ]:اينک متن اشتھار برطبق ضبط سراج التواريخ.ه است روپيه را ثبت شد20وافزايش معاش شان تا 

  امان � خانري سلطنت امهيمتن اع�م

   »اشتھار واجب اPظھار« عنوان تحت

 پدر هيقي صادقه و فرزندان حقیاي رعای و اهي اس�مني افغانستان، نام سرزمۀ ملت معظمیا« 
 غدار و ۀ طپانچۀ گلولدي که شھنيقر خاقان مغفرت ني سراج الملة والدحضرتيپدر شما اعل من و 

  ! استدهي گردتيجنا  ارباب انتيخ
 پادشاه مسلمان و از قوم و کي که آن تاجدار بزرگوار که شودي اع%ن و اع%م  ماني شمابرھمه

 پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در یعني مملکت پاک و مقدس افغانستان بود ني ھموريغ ملت 
 في تشرن که موقع کله گوش نام موضع لمقای در اثنا1337 اgول سنه ی ماه جماد18   پنجشنبه لهيل

 دي طپانچه شھۀسه بجه شب در بستر خواب گاه حضرت شاھانه شان بضرب گلول داشتند، درساعت 
  ) راجعونهيال اناn و انا . (کرده شدند

 ی درغم و ماتم مکي شر بلکه خودم را با شمادانمي خودم خاص نمی را برابتي ماتم و مصنيا
از «:  گفته استی چنانچه شاعرني ما و شما بود بنابرۀ کردار پدر ھمی خوباري آن شھررايز شمارم 

 ر باPتفاق برادروااني ماۀبرما و شما فرض و واجب است که ھم، »فرزند صالح نگذرد سرخون پدر 
 و تا مي حاضر و کمر بسته شودهي و دولت اس�م گردني مظلوم دست خائنان دديشھ انتقام پدرم که 

  .ميني آسوده ننشم،يرينگ انتقام آن خون را 

 کابل از طرف حضرت ۀ پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطناتي من که در وقت حخود
ً امانت را متوک% و معتصما باn در نيشان موکل و مؤظف بودم و حال به اصالت آن بار سنگ شاھانه  ً

  .نمودم مقدس و مھم بالعز و اgقبال جلوس اري بر دو مقصد بسهي افغانۀني و برتخت سگرفتم عھده خود 
   و سلم است که هي ? علی صلی محمد مصطفنيدالمرسلي حضرت سني مبني مقصد خدمت داول

   حضرت يۀ که شما امت ناجشودي پوره مني مقصد و مآرب ھمان است و آن بدني و احسن ترنيبرتر 
 با من ني مقصد مقدس نخستني محض بھمني افغانستان نشنداري و دوريو ملت غ) ص( نياgم محمد 

 داده در مقابل حم%ت و مھاجمات دشمنان گريکدي و دست وفاق و اتفاق را به دي گردمزبانھ ھمدل و 
 است که ما فرزندان آن پادشاه ني خصوص شرط اول ھمني درکنيول. دي باشايحاضر و مھ  و ملت نيد

  .ميري بگدي او را بااني آشکار و عاري مھربان انتقام خون ناحق بساريبس قلب  الميرح
 کي به تحراي: ستي نی خون ناحق و غدر مطلق از دوحال خالنيا!  منزي ملت و قوم عزیا

 بوده خواھد ی از داخل است که ھم ازطرف چنان شخصايسرانگشت خارج بوقوع آمده خواھد بود،  
 و بھر صورت خود من که ندي بنششيده باشد تا او را برداشته، خود برجا سلطنت بویمدع بود که 

 در غ%ف نخواھم ري شمشرم،ي شان ھستم تا انتقام خون پدر خود را نگیصالح و صلب انشأ? فرزند 
 ی من برادروار مددگارحي حق صرني دارم که مرا درادي و وطن امنيبرادران د کرد و از ھمه شما 

  .ديرسان
 من آمده خود را بخاک ھا شي پدرش کشته شود، در پاي چون از شما رعای آدمکي شود انصاف

 که یعتي وقت با بني من که در ایعني بعکس آن واقع شده هي حال قضنکي اد،ي کنی م%ي و واوديماليم 
 نه مردای و ملکی عسکرلي کرام و سادات عظام از صنف جلخي آن و مشایدارالسلطنه و نواح  یاھال
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 جان و ۀ خدمتگار محافظقتي و شھامت کرده اند، باgستحقاق پادشاه شما و در حقرتيغ ر با تمام وا
. خواھمي خون پدرم را می و ھمدردی و از شما مددگارباشميھستم، پدر کشته م مال و ناموس شما 

  .گفته شد  بود که نيمقصد اول من ھم
 که به وکالت سلطنت ی بار دوبارکيدر  است که ني قبول نمودنم بار امانت را ا: دوم مقصد

 و ملت خود را شناختانده باشم که تي درجه به شما برادران وطن و رعکيشده بودم البته تا به  مأمور 
 که است ني من ھمگانهي تي است، ناني نوای مظلومان و داد ستادن بدني من بحق رسانیآرزو  گانهي

 عدالت و رفع ظلم ی الشأن ما در خصوص اجراميلق عظ که ذات اقدس خای خدادادتيقابل استعداد و 
  . اورميدماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا از قوه بفعل ب و بدعت در 

 که من تاج دھمي را اع�ن و بشارت مني خود اۀبي صادقه و ملت نجیايبرھمه شما رعا:  اول  
 افغانستان بسر نھاده ام؛ ی و خارجیداخل آزادانه تي را بنام استق�ل و حاکمهي افغانيۀسلطنت اس�م 
 یض دولت ما را بعني که قبل ازنستي دولت ای و خارجی داخلی استق%ل و آزادیمختصر معن 

 ی ما را آزاد نمروني دانستند بلکه در بی ما سلطنت بااستق%ل آزاد داخل و خارج نمیخارج دشمنان 
 خي را سعادت خودھا و از ادوار تاری که آزادیلي جل قومکيحاgنکه مانند مردم افغانستان  شناختند،  

 کدام دولت خارج يیا آقاي و تي که نام حماشوديباربار شناختانده باشد، چطور م  ايبھر طرف دن
  . ديآگاه و دانا باش! برخود قبول کند؟ حاشا  و ملت خود را نيرديغ

 نيه و خواھد بود و من بھم دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل بود! منبي ملت وقوم نجیا
 دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  ی آنرا قبول کرده و بشما بشارت دادن را ضروریحکمران نام مقدس 

  .ستي کدام دولت خارج برشما نچي ھی و نگرانتي که حق حماديھست مستقل 
ک%م  که پادشاھان است در ري و gنظکي gشرگاني حضرت پروردگار ما خالق نکهي اگريد
 من چنانچه درھمه امور نکي ا �،ی اPمر فاذا عزمت فتوکل علیوشاورھم ف: ديفرمايخود م برحق 

  . خود اتخاذ کرده امیرسول خدا را رھبر ھمه کارھا ک%م خدا و 
 خود ی و دولت و ملتني استوار، در حفظ ناموس دنيبرد! زي قوم با تمی و ازي ملت عزیا

  .دي باشاري خود ھوشیت و دوسیبرنگھبان  دار،يب

 ی پدرشما بود، بامن دست اتفاق و پاقتي که به حقی من و پدر معنویقي انتقام خون پدر حقدر
   یخود و شما و جمله اھل اس%م و بنبه  زالي از درگاه حضرت اقدس gیباق. ديپرفشار دار ھمت را 

   13».خواھمي مقيتوف  و رينوع انسان خ
 داردبقيه   

                                            
13

  /2012/ 8/ 19"یخي به چند سند تارینگاھ" داکترکاظم ۀ مقال:نيزرک،670-676صص، بخش سوم، 4خ،جلديالتوار سراج کاتب،  -  


