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  7 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/ ١١/ ٣                                                                کانديد اکادميسين سيستانی 

  

    "سلطنت امان � شاه واستق�ل مجدد افغانستان"

  گنجينۀ بزرگ از حقايق عصر امانی

  )بخش سوم بقيۀ (

  

  يش اميرنصر� خانشھزاده امان � خان برضد کاکاقيام 
  

 و به قشله ھای نوشتخود را   امان � خان اع�ميه سلطنت:ف سراج التواريخ ميگويدمول
[ ج�ل آباد را  قطع نمود- و لين تليفون کابل عسکری و عنوانی حکام و%يات فرستاد 

1
وقطعاتی ]

وسپس جواب نامه وفرمان امير نصر� را با بيعتنامه مردم نظامی  را بسوی ج�ل آباد سوق داد 
   . بدست م�غ�م محمدپنجات باشی وشجاع الدوله به ج�ل آباد فرستاد،ل با خودشکاب

امير نصر� خان  آنھا را به حضور  ًبا رسيدن م�غ�م محمد وشجاع الدوله به ج�ل آباد فورا
پذيرفت وبعد از مطالعۀ اع�ميه پادشاھی اميرامان � خان وبيعت نامه مردم کابل، جريان اوضاع 

 را ابتدا از زبان م�غ�م محمد وسپس از زبان شجاع الدوله شنيد، وبعد کتاب سفيدی  که در جلو کابل
رويش روی ميز قرار داشت بازکرد وچيزی در آن نوشت ومتن را برای ميرزا محمدحسن قرائت 

من از دل وجان، ب� اکراه واجبار ويأس «:او استعفای خود را با اين عبارات نوشته بود. نمود
ھراس،از سلطنت افغانستان دست کشيده،خود را خلع کردم وھريک از فرزندان امير مرحوم که و

   2 ».خيال امارت را داشته باشد به او واگذار ميشوم

از سوء رفتار خود با شھزاده امان � ومادرش که ميرزامحمدحسين خان مستوفی الممالک 
ً فورا بر تصميم امير اميرجديد استعفا نامه بعد از شنيدن آنوساير مشروطه خواھان بيم داشت، 

نصر� خان اعتراض نمود واو را به بغاوت عليه اميرامان � خان ولشکر کشی برکابل تشويق 
عرض ميکنم که وقت کار است نه اين رفتار،که شما اختيار ميکنيد «:اظھارداشت.وتحريص نمود

در تن و رمق در بدن داشته باشيم، پای ھمت وخود را درانظار حقير وبی وقار می سازيد، تاجان 
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امير حبيب � خان از سوی نائب السلطنه به محمدولی خان  پوپلزائی ميگويد که دستور سانسوربرتليفون ومخابرات در روز اول قتل -  

امير نصر� خان در ساعت اول امارت وحکمرانی خود، يعنی از صبح پنجشنبه اول حوت «: عبارت پوپلزائی چنين است.دروازی داده شد
 ابن ابوالفيض خان ھدايت داد که دستگاه به محمدولی خان.  ج�ل آباد گرديد- شمسی متوجه سانسور تيلفون وانسداد راه کابل 1297سال 

و محمدامان خان ولد .تيلفون را توسط نفرھای خود تحت سانسور ومراقبت بگيرد که ھيچکس از ملکی ونظامی بطرف کابل مخابره نتواند
ل برود، واين انديشه برای بای محمدخان را بھمراه دونفر سروس مقرر نمود که بندر ج�ل آباد را قائم کرده احدی را نگذارد که بطرف کاب

و . آن بود که از عين الدوله در کابل خوف شديد داشت، و ھم ميدانست که علياحضرت مادرش از ج�ل آباد توصيه و ھدايتی بوی ميفرستند
واز ھمين . داز ھمين خوف اطراف اقامتگاه علياحضرت والدۀ عين الدوله را در ج�ل آباد نيز توسط نفرھای مخصوص تحت مراقبت قرار دا

صبح روز جمعه دوم حوت تنھا برای شجاع الدوله ) 6(و ساعت . خوف جنازۀ امير را نيز بکابل نقل نداده در ميدان گلف ج�ل آباد دفن نمود
 بقرار خان غوربندی فراشباشی که بسواری موتر بھمراه دونفر پروانه روندۀ کابل بود، از بندر ج�ل آباد اجازه داده شد و چھار ساعت بعد

محمدامان خان بعد بازگشت شجاع الدوله خان از کابل وعبور .مخابرۀ تيلفونی معلوم گرديد که از بندر بگرامی بطرف شھر کابل عبور نمود
ن پوپلزائی، ھما(».از بندر ج�ل آباد وظيفۀ بندر بانی را ترک گفته واز حضور اميرنصر� خان ھدايت داده شد که راه کابل بازگذاشته شود
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  7تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  پتهپه دغه.  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

فشرده خون خود را به رکاب ھمايونی خواھيم ريخت و با عين الدوله خواھيم در آويخت ونخواھيم 
   3». گذاشت که رايگان کامياب شود

  

   ج�ل آباد-راه ھای کابلرای کنترول  ب،تقرر نظام الدين خان ناظم

 ش نظام الدين خان پسر سردار فقير 1297 سال حوت) 3(امان � شاه عصر روز شنبه «
  . محمد خان شاغاسی را آمر ھيأت نظامی و ملکی ھيأت مستحفظين راه ھای کابل مقرر کرد

ھدايت داد که ] آمر ھيأت مستحفظين[امان � شاه به نظام الدين خان ناظم سررشته دار حضور 
 آباد تحت مراقبت و مواظبت دسته ھای طول طرق و بنادر ج�ل آباد را از حصۀ بگرامی تا فتح

نظامی و نفر ھای سرشناس قبائلی قرار بدھد تا امنيت از ھر لحاظ و بصورت عام و تام حکمفرما 
ًو ضمنا مواظب باشند که ھر گاه اوراق و احکامی از ج�ل آباد بطرف کابل  بعض اشخاص . باشد

سط اشخاص معتمد در نقاط مرکزی نظامی فرستاده شود ضبط کنند و نيز اشتھارات چاپ شده را بتو
  4".و اداری سمت مشرقی اجازۀ نشر و توزيع بدھند و منتظر نتايج آن نيز باشند

  

  امور ج�ل آباده  ب]ياور[تعيين  محمود خان

 ش محمود خان پسر محمد شاه خان ايشيک 1297حوت ) 4(امان �  شاه بتاريخ يکشنبه «
 آباد تعيين نمود و گفت که برای وارسی امور ج�ل آباد که بايد به اقاسی را برای وارسی امور ج�ل

عمله ھای ملکی و نظامی .طبق ھدايت حکومت مرکزی صورت اجراء و انجام پذيرد، آمادگی بگيرد
حين ورود بآنجا سيف � نمايندۀ حکومت ھند برتانوی را : تعيين و مرتب و آمادۀ حرکت باشند و گفت

مرکز تيلفون ج�ل آباد را تحت . بدرقه گی نظاميان از ج�ل آباد بکابل بفرستندوھم محبوسين را با 
   .5 ».ًتصرف خود داشته مخابرات او در فتح آباد و بگرامی بھمراه نظام الدين خان مستقيما جاری باشد

  

  گفتگوی امير نصر� خان با عليا حضرت در ج�ل آباد

 ش در ج�ل آباد اع�ن امارت 1297ه حوت سال نصر� خان که بتاريخ پنجشنبه اول ما«
حوت خبر يافت که سردار امان � خان عين الدوله سلطنت او را ) 2(نمود، چون شام روز جمعه 

اين حرکت امان � عاقبت خوب : قبول ننمود، در ج�ل آباد به علياحضرت سراج الخواتين گفت که
د که اگر بيعت ننمايی از تو نارضاء می باشم وشيرپاک خود ندارد و پيام بفرستيد که بيعت کند و بگويي

وھم اگر . من از کابل بی خبر می باشم: گفت]بجواب اميرنصر� خان[عليا حضرت .را بتو نمی بخشم
من باين طرز عبارت پيام بفرستم دخالت مرا در امور سياست وسلطنت ثابت ميسازد و در حالی که او 

ھيچوجه  استق�ل کامل مملکت افغانستان را مطالبه کرده باشد، من به انتقام خون پدر خود وحصول
امير . من خوش ھستم که امان � را بزور شمشير بر خود تسليم نماييد....وسيله شده نمی توانم
خوب است اگر شما بيدخل ھستيد تا ھر وقت بی دخل بوده و روزی نشود که : نصر� خان گفت

برای امان � مرگ بھتر است از : علياحضرت گفت.  وی شفاعت کنيدعريضۀ پسرت را آورده از
و بعد اين سخن يک بديگر .آنکه من روزی عريضۀ او را نزد تو قاتل پدرش گذاشته شفاعت کنم

  .دشنام ھا دادند
 امير نصر� خان بعد خروج از حرمسرا پيام فرستاد که مقداری از زر وجواھر و اشياء بيش 

. ميرصاحب شھيد که در نزد شما است بفرستيد تا تسليم صندوق خانۀ دولت شودقيمت برادرم ا
حينی که بکابل رسيدم ھمه اشياء را بقيد فھرست آورده به صندوق خانۀ دولت می : علياحضرت گفت

امير نصر� خان ازين اشارت دانست که او آرزوی سلطنت پسر خود را دارد، وايشيک . سپارم
  که برای محافظت حرمسرای علياحضرت مقرر بود ،  را] بن محمدشاه خان[ن اقاسی عبدالحبيب خا
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  7تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  پتهپه دغه.  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

  .تاکيد به محافظت بيشتر نمود

 او نيز چون در ج�ل آباد حالت اغتشاش روی داد، غ�م رسول ھراتی سر دستۀ شورشيان
يکنفر وکيل خود را بمحافظت دروازۀ حرمسرای علياحضرت مقرر نمود و روزی که علياحضرت 

به : طرف کابل نمود، پسر مامای خود نظام الدين خان سر کردۀ ھيأت مستحفظين را ديد گفتحرکت ب
خداوند تبارک وتعالی نيک ومبارک بگرداند که امان � : نفری ملکی و نظامی از طرف من بگوييد

. يک برادر عسکر د%ور شما کمر بانتقام خون پدر شما ملت وحصول استق�ل اين مملکت بسته است
ً بايد تماما مردانه و شجيعانه قيام ورزيده بھمراه آن برادر از خود گذر خود ھمدست و ھمفکر شده و

  6».از طريق حصول استق�ل کامل بکام دل  خود برسيد
  

  شورش سپاه ج�ل آباد

سپاه در قرارگاه نظامی ج�ل اباد دست ) ش1297حوت 7/جمادی ا%ول24( روز چھار شنبه 
سپاھيان ازميان خود يک نفر سرباز  . قاتل امير حبيب � خان وقتل وی شدندبشورش زدند وخواھان

سپھسا%ر نادر خان با اط�ع از . ھراتی را بنام غ�م رسول به حيث وکيل وقوماندان خود برگزيدند
دو  برادرش شاه .  غايله بسوی قرارگاه نظامی حرکت نمودشورش سپاه ،برای خاموش کردن

 حمدعلی خان نيز وی راھمراھی کردند، ھمينکه سپھسا%ر وارد قشله نظامی شد،برگد م محمودخان و
محبوس کردند وبا ھمراھان وی نيز عين  عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بزير آوردند و

بزودی خبر حبس سپھسا%ر وبرادرانش به سردار محمديوسف خان مصاحب . عمل را انجام دادند
دار فتح محمدخان امين العسس ومحمدعزيزخان ايشيک آقاسی خارجه، خاص امير شھيد، وسر

واحمدشاه خان سرميراسپور و احمدعلی خان سرخان اسپور، که در محل اقامت شاه محمودخان،باھم 
ًمتعاقبا امير نصر� خان نيزاز بلوای . نشسته بودند رسيد وآنھا را سخت مضطرب و پريشان ساخت

کس فرستاد و شھزاده عنايت � خان نايب السلطنه وميرزا محمدحسين خان ًسپاه مطلع گرديد، فورا 
که دونفر اولی آماده رفتن به تگاو ونجراب [لی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی را مستوفی الممالک وع

 احضار کرد ودستور داد تا به قشله ]برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان � خان بودند
  چی ميخواھند؟  سا%ر را از دست عساکر رھا کرده معلوم نمايند که عساکربروند و سپھ

آنھا نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه اميرنصر� خان عرض کردند که عساکر قاتل يا قاتلين امير 
ھسا%ر را بخاطراينکه نتوانسته از امير بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت پشھيد را ميخواھند وس

امير  دو نفر .  قتل رسيده، لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در حبس خواھد بوداو امير به
را نزد عساکر فرستاد، آنھا از سپاه پرسيدند )  صاحب جان پاچا ونقيب صاحب(روحانی با نفوذ  محل

 وکيل !شما چکسی را قاتل امير ميدانيد، بگوئيد تا او را به شما تحويل دھيم ودست از فتنه کوتاه کنيد
ھر دو روحانی بازگشتند وبه اميرنصر� خان گفتند .سپاه گفت ما فتنه نميخواھم فقط قاتل را ميخواھيم

ايشان به جز قاتل امير ھيچ چيز ديگر نميخواھند وعزم تخريب حصار واس�ميت ونھب  « :که 
ان را اقامت مينمايند وکسانی را که قاتل ميدانند، د^يل براثبات قاتل بودن آن.وغارت را جزم ندارند

وچون نام نويس را که کرنيل شاه علی رضا خان  رقم کرده بود، به ... ونام به نام نوشته داده اند
دست امير نصر� خان دادند، مکشوف افتاد که غ�م بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپھسا^ر 

شب و روز وگاه و بيگاه حايل را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با امير شھيد بودند ودر 
ومانعی از دخول وخروج خود، در ھنگام خواب وبيداری اعليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که 

وامير نصر� خان امرنمود که ھمه را قرار نام نويس فوجی به دست آورده نزد . فرستاده شوند
افتاده و از جمله فوجی گسيل نمايند وسپاھيان نوبتی خدمت، چپ و راست، در پی اسامی 

محمدوليخان سرجماعه غ�م بچه گان خاص را که با علياحضرت معلومات از بلوای فوج حاصل 
  کرده به سواری موتر، راه کابل بر گرفته وشجاع الدوله فراش باشی، که در شب چنانچه گذشت 
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  7تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  پتهپه دغه.  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

   7».از نھادندگريخته بود،نيافته وديگران را پيھم بدست آورده، محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن آغ
 نادرخان ومستوفی دستگيری جنرالوشورش سپاه ج�ل آباد در موردمولف سراج التواريخ 

اينجا تکرار  آورده ام و)کتاب حبيب � کی بود؟(شرح مفصلی نوشته است که من آنرا در الممالک 
وازۀ خود را  که وقتی عساکر به عقب مستوفی الممالک رفتند، او درکنمصرف اشاره مينمی کنم ولی 

اين امر خشم وغضب عساکر را برانگيخت و يکی . بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد
ازآن ميان به قشلۀ عسکری شتافته موضوع را به اط�ع ديگران رسانيد واز آنسوعساکر چند عراده  

يوار ھای منزل توپ را برای کوبيدن منزل ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک بيرون کشيدند و د
محمدحسين «: کاتببقول .او را با خاک يکسان نمودند وخود مستوفی را کشان کشان بيرون آوردند

خان رابا سربرھنه و^ی ولجن به روی ماليده ودست برعقب بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت 
   8 ». کرگاه کردندچون حيوان ق�ده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل لش

مگرمرحوم پوپلزائی، از دستگيری مستوفی الممالک،روايت ديگری ارائه کرده ميگويد که 
در ج�ل آباد چندتا عسکر را عقب مستوفی الممالک اعزام کرد، امام مستوفی ] ياور[محمود خان :

با موتر حاضر به آمدن خود نشد وبر روی عساکر آتش گشود ويکی را کشت وبعد درتاريکی شب 
، اما بنابر پيش بينی ھای داھيانه امان � خان،توسط 9خود فرارکرد وميخواست وارد کوھستان شود

پسران محمدسرورخان پروانی که از دست مستوفی الممالک درکابل زندانی بودند وبخون مستوفی 
   .10 ل فرستادندتگاو، دستگير وبکاب» سو%نک«در محلی بنام  تشنه ،او را در راه فرار به کوھستان

نظام الدين خان ناظم «امان � خان در جمله اقدامات پيشگيرانه خود، شام روزجمعه دوم حوت،
را بسواری موتر به شيرپور فرستاد که از محبس آنجا پسران محمدسرور خان پروانی را که از مدتی 

ند و ھم خدمتی ر بگيررد تا مورد عفو قراودر اثر دشمنی مستوفی الممالک محبوس اند، بحضور بيا
بعد ھدايات و اعطاء تفنگ و کارتوس و روپيۀ نقد بطرف پروان :  و مقصد انکه،از آنھا گرفته شود

اين امر تا . سمت ممانعت کنند فرستاده شوند تا از ورود مستوفی الممالک و يا تردد اتباع او بدان
ًتمالی بود، مگر تصادفا افراد و ھر چند اين يک پيش بينی اح. ساعت شام ھمان روز انجام يافت
ًدستگير کرده بسواری موتر مستقيما بکابل رسانيده در محبس ارگ  مذکور خود مستوفی الممالک را

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

  11 ».ازين  شخص باز خواست کند
  

  وصول موکب علياحضرت از ج�ل آباد بکابل

 ش در رأس محترمات دودمان 1297علياحضرت سراج الخواتين که در برج جدی سال «
ر شاھی از کابل به ج�ل آباد عزيمت کرده بود، بعد انجام مراسم فاتحه خوانی اميرحبيب � خان د

 ج�ل آباد تحت تأمين ھيأت ھای انتظاميۀ قواء -از آنکه راه بين کابل  قصرشاھی ج�ل آباد و بعد
  . امانيه گرفته شد بسواری موتر عازم کابل گرديدند

. مان � شاه برای اداء احترام موکب عاليۀ آن مادر قھرمان استق�ل ترتيبات شانداری گرفتا
 حربی ارگ کابل را که در ھمين ميدان مراسم اب�غ استق�ل در از حصۀ شرق قومی باغ تا دروازۀ

محترمات  .محضر عموم عساکر وجمع شھريان کابل بعمل امده بود، ساحۀ پذيرائی پادشاھی قرار داد
علياحضرت در دقيقۀ . دودمانھای کابل نيز برای اداء احترام د رکنار جاده صف بسته استاده بودند
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  7تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  پتهپه دغه.  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

ن پدر تا انتقام خو:مد، به پسر خود و ھيأت مستقبلين نظامی و رجال خاندانی گفتکه از موتر فرود آ
تان و استق�ل تامۀ افغانستان را حاصل ننماييد و يا در اين راه سر ندھيد، من باور نمی کنم که شما 

او که شما را فرزند ميدانست بر شما است که حق پدری و . فرزندان امير صاحب شھيد باشيد
به کلمات و ترددات ھيچ يک از منافقين و مخالفين فريب نخورده : وگفت. را اداء سازيدفرزندی 

نصرت و ياری ) ج(بخداوند توکل کنيد و از خالق ذوالج�ل . تشويش و انديشۀ باطل را بدل راه ندھيد
 پدر م واقوا: وگفت .چون ادعاء شما حق است حق تعالی بشما ياری و مددگاری مينمايد. بخواھيد

. ومادر من وفرزندان من ھمان کسانی اند که عزمی که کرده اند و دست بيعتی که داده اند برنگردند
  .امان � تاخود را در اين راه فدا نسازد من او را فرزند خود ونور چشم رشيد خطاب نمی کنم

 در که] پسرمعاذ� خان[وعبدالعزيزخان ] پسر سردارشيردل خان لويناب[محمدعمرخان کرنيل 
نزديک موکب استاده بودند، عين اين کلمات را بآواز بلند در برابر صفوف عساکر اب�غ نمودند، 

حوت از عموم عساکر يک جوش وھلھلۀ بزرگ بلند ) 2(وآنقدر تاثير نمود که مانند عصر روز جمعه 
  . تاجان در تن و روان در بدن داريم بر نمی گرديم:شد وگفتند

سم جلوس رسمی وھم دو روز مراسم محفل فاتحه خوانی وتبريک چون  در مدت دو روز مرا
سلطنت وقت را دربر گرفت وعموم سرخي�ن بانوان خاندان ھای سرشناس کابل برای اداء مراسم 

سه . علياحضرت در مورد سياست سلطنت فرصت نيافت.فاتحه وھم تبريک سلطنت حاضر ميشدند
در رأس محترمات شاھی قرار » بی نظير سلطانمسماة «روز بعد در حالی که والدۀ معظمه اش 

اص�حاتی در اوضاع : در عھد اميرصاحب شھيد چندبار گفتم: داشت بعموم افراد دودمان خود گفت
قومی واجتماعی بعمل بيايد واما منظور نشد چرا که ھمدران وقت بنابر د%ئلی که گفته ميشد شرائط 

 شما حاضرين مجلس بدل نگوييد . بايد برآورده گرددآنقدر مساعد نگشته بود، وحال وقت آن است که
که ما زن ھستيم ما را به سياست سلطنت چه کار؟ بلی من ھم زن ھستم ولی به سياست سروکار 

ھر . اميرصاحب شھيد وقتی که از ھندوستان معاودت کردند ميخواست اص�حاتی بعمل بيارد. دارم
ًچند که بعضا وبلکه اکثرا مفيد بود، چون شر ائط وامکانات برای عموم خاندان ھا ھنوز فراھم نبود ً

ًموافقت نکردم وعق� وقت در مجلس حرف ھای مرا تائيد کرده بودند چرا که گفته بودم اين اص�حات 
وحال وظيفۀ ما آن است که بايد بگوييم مردان بزرگ وسالخورده . سی سال پيش از وقت است

ل خود دريغ نورزند وشما محترمات س�م وپيام مرا به وصاحبان تجربات کامل از مشورت ھای معقو
پدران وبرادران بزرگ وموسفيدان خاندان ھای خود برسانيد که چيزی که برای خير واص�ح امور 

وبقرار مفکورۀ مامای بزرگوارم عاليجاه سردار .مملکت از روی فھم وتجربه ميدانيد بگوييد
رسم برده گی از افغانستان بکلی برطرف شود واگر  دند وفقيرمحمدخان اول بايد کنيز و غ�م آزاد گر

که غ�م بچه و کنيزک تا امروز در دربار سلطنت مانند فرزند وبحيث فرزند تربيت و عزت ديده اند 
ًولی چون اين نام اصط�حا باعث تحقير تلقی شده است، بعد از ين لفظ ھم بالکل ممنوع قرار داده 

واشتباھی که بقيد مانده اند از قيد رھا گردند وفراريان از خارج و ديگر محبوسين بھرنام . شود
واگر که اين حاجت به توصيه . واين احکام بايد از ھمين ايام اب�غ استق�ل تنفيذ يابد. خواسته شوند

  12 ».ندارد چرا که ميدانم امان � خود جوان مھربان در حق مردم است
 

 خان نامه نصر� خان به امان � عتيب

 ش در قصر 1297حوت سال ) 8( مخلوع بوقت عصر روز پنجشنبه ري خان امنصر�« 
 مي نامه نوشت و بجھت تقدعتي ننگرھار، بخط و امضاء خود بتيالعمارت ج�ل آباد مرکز و% سراج 

   آن دولت مستقل سپرد و ۀ و فرستادندهي نمای امان � شاه به محمود خان بارکزائحضرتياعل بحضور 
  : استنقرارياز متن 
   امان ري برخوردار امۀدي فرزند ارجمند کامگار و نور دزيّ جل سلطانه وجود عزیحضرت الھ" 
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  7تر 6  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  پتهپه دغه.  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

 � عتي گرداند، چون بموجب التجاء وبابي کامنيخان را از حوادث روزگار برکنار داشته بمقاصد دار 
 و ر و خدام حضوزانيدان عز ارجمنی السلطنه و عضدالدوله و باقنيارجمندان سعادت مندان مع 
 زيً امارات افغانستان را قبول کرده مشروحا بحضور آن ارجمند عزی و ملکیصاحب منصبان نظام 
 و معلوم شد که دي من رسی آن فرزند ارجمند برای اط�ع دھیالوجود اط�ع داده بودم، در ثان 

 خود یرات دولت افغانستان را ب نموده و شما قبول امارعتي کابل بحضور شما بۀدارالسلطن مردمان 
 و لحاظ اني شمای سرپرستیلھذا چون خود من خواھش امارت را نداشتم و محض از برا  د،يکرده ا
 یملت افغانستان آن بار گران را بردوش خود قبول نموده بودم و ھرگز به نفاق و آزردگ  و نيحفظ د

 و امارت و دانمي مدانستمي مکهيد خود بقرار  و شما را فرزند دلبند ارجمنستمينبودم و ن شما روادار 
 شمارم، بنابران خود من برضاء و رغبت خود از یآن فرزند ارجمند را از خود م دولت و حشمت 

 جل ج�له امامت و امارت آن فرزند ارجمند را یاستعفا نموده از درگاه حضرت الھ امارت افغانستان 
 کابل ۀ خود من ھم عازم دارالسلطنیان شاء � تعال ، خواھمي می و باقندهيپا  و مبارک و کين

 آن فرزند ارجمند خود خواھم ی براعتي شده دست بابيارجمند خود کام  فرزند ی بوسدهي و بددهيگرد
) نصر�]  (1337ماه جمادی ا^ول سنه ) 25(فی يوم پنجشنبه    ري تحر– بکام باد امي یداد، باق

 1919]فبروی [)27( ق و موافق 1337جمادی ا^ول ) 25 ( ش مطابق1297حوت ) 8(پنجشنبه 
  13".م است

نصر� خان  استعفانامه دني امان � خان با رسحضرتي،اعلکاتب،مولف سراج التواريخ  ۀبگفت
 فرستاد تا جلو ھرگونه فتنه را گرفته باشد ی نظامی وقشله ھااتيو%  کرده به تمام یًفورا آنرا فوتوگراف
       14 .روز جشن امارت خود قرار داد  را یوت ماه شمسوھم روز نھم ح

  :امان � خانتاج پوشی  مراسم 

فبرورى 28/روزجمعه نھم حوت (فردای آن نصر� خان ري امیمواصلت استعفاپس از
بعدھا شمس  (ی فضل محمد مجددی خود با ھمراھی اع�م تاج پوشیشھزاده  امان �  برا ) 1919
  :  کردو گفت ی کابل سخنراناني رفت و به مردم افغانستان و شھردگاهيجد عبه مس ) خيالمشا
 صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت یاول برھمه رعايا « 

   15»   .  افغانستان  بسر نھاده امی و خارجیافغانيه را بنام استق�ل وحاکميت داخل 
 کنم تا که لباس ی را از تن بيرون نمیمن اين لباس سرباز! ملت عزيز من  «: وبعد گفت 

 کنم تا که غاصبان حقوق ی من اين شمشير را در غ�ف نم    !  مادر وطن تھيه نسازمیاستق�ل را برا 
 یستبياوريد آخرين ھ!  سربازان فداکار من ی ملت عزيز و ایا! ننشانم ] شان[ خودیملتم را به جا 
     !  وطن فدا سازيم ی خ�صی پرغيرت خود را برای ، بيائيد تا که سرھا نجات وطنیخود را برا 
«16     

 یھا  ونعره وي کابل با غراني خواه از جانب سربازان وافسران و شھری سخنان شاه آزادنيا
 �   . بدرقه شد!  امان �رياکبر و زنده باد ام 

نت را با شرط کسب استق�ل افغانستان، بنابر گزارش مرحوم پوپلزائی،امان � خان، تاج سلط
 در روز جلوس عين الدوله،«: ومينويسداز دست عساکر درميدان نظامی شرق ارگ پذيرفت

من ک�ه و تاج سلطنت را مشروط به حصول :  ش گفت1297حوت سال ) 2(خصوصی خود جمعه 
حوت ) 9(ز ظھر جمعه استق�ل کامل افغانستان بر سرمی گذارم، تا آنکه بھمين مراسم بوقت قبل ا

 ارگ، تاج استق�ل را از دست سال مذکور در محضر عساکر و در ميدان نظامی واقع سمت شرق
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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

چون مشاورين دولت برای ثبوت عظمت و قدرت نظامی و سياسی افغانستان تاج . عساکر پذيرفت
 بودند، بآن استق�ل را از يک خوشۀ گندم بر اساس تاريخ اين ملت در جلسات اول پيشنھاد نموده

بتاريخ دوشنبه اول برج  .اساس مفکورۀ مردم و ھم مقتضاء فکر بلند خود اعليحضرت منظور گرديد
 ش در پغمان در مراسمی که اھل دربار امضاء موافقه نامۀ آخرين حصول 1298سنبلۀ سال 

قيمت بزرگترين جوھر گران :استق�ل کامل را تبريک می گفتند، اعليحضرت امان � شاه فرمود
استق�ل کامل است که بحمدm تعالی از بخت و طالع اين ملت باسعادت واپس بدست آمد، و آن جوھر 
اعلی که مؤيد ثبوت اين استق�ل تامۀ ملت افغانستان است، ھمان تاج استق�ل از يک خوشۀ گندم 

اسم گفته ين مراوصف در قاری عبد� خان شاعر شھير کابل .است که به ما بميراث رسيده است
 :است

 اقبـال  خسـرو بلند نيـ دولت و دنيام          امـان � ـري قلمــرو افغـان امۀش

17»ستق�لبا یست به تخت شھه انشست          پدربه استخ�ف ني تاج ونگگرفته   
  

  

   بخش سومپايان
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  99پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه واستق\ل مجدد افغانستان، ص -  


