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  ۲۰۱۵/۱۰/۰۷ عزیزکهگدای

 امیرشیرعلیخان پسرکوچک جان عبدهللا ولیعهدی جلسۀ
 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای

« 21» قسمت   

 ق  ۱۲٩۰شهر رمضان المبارک  ۲٥به استناد مندرجات اخبار شمس النهار مورخه دوشنبه  
علی خان، سردارمحمد یعقوبخان، سردار محمد ایوبخان، امیرشیرعلیخان اوالدهای زیاد داشت ، سردار محمد 

سردارمحمد ابراهیم خان، سردارعبدهللا جان واز دخترانش بیگم صابو جان شهرت داشتند. بعدازوفات امیر دوست 
محمد خان درهرات پسرش امیرشیرعلیخان درهرات به پادشاهی رسید . امیر بعدازوفات سردار محمدعلیخان 

اهل ، بعلت تاثر بسیارومراعات خاطرسایرپسرانش به تعیین ولیعهد عالقه مند نبود ومیگفت که پسروبرادرسکه اش 
آنها جانشین پدرخواهدشد، اما در اثرفشارروزافزون ملکه مادرعبدهللا جان که درحرمسرای ودرمیان اهل ترین 

عبدهللا  امبالهد، چنانچه امیردرسفردربارنفوذ زیاد داشت، بیشتر متمایل به ولیعهدی شهزاده عبدهللا جان پسرخود بو
         بحیث ولیعهد به انگلیس بود .                                                                                                   جان را با خود برد ومقصد نهایی امیرازاین کارمعرفی او

هزاده عبدهللا جان بلند شد، اما امیرهنوزهم به نسبت اینکه میان دربازگشت سروصداهای دربارۀ ولیعهدی ش 
 سایراوالد ها و

مادران شان اختالف ، جارو جنجال پیش نشود ، ولیعهدی را مربوط به نظراعیان واشراف پیشنهاد وبه موافقت آنها 
میشد، امربه تشکیل  احساس«عائشه بیگم »گذاشت تا آنکه در اثرتمایل بزرگان قومی که پشت سرآنهادست ملکه 

 جلسۀ ولیعهدی در سراچۀ خاص باالحصار داد .

 

 امیرشیرعلیخان با پسران وهیئت دولت و ولیعهد عبدهللا جان

چونکه خیال مبارک اشرف مصروف زرع تخم امنیت وعدالت درمملکت است بصوابدید ما اراکین وخوانین که  
ن دولت خدادادیم وبجهت دوام امنیت درمملکت چنان به نظر می آید ، بهترآنست که حضور معال، خیرخواه ای
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سردارواالشان ،سردار عبدهللا جان را که وارث صالح سرکاراشرف است وصورت صالح ازچهرۀ مبارکش مبرهن 
خود را درجه ثانی دشاه خود ممتازفرمایند تا بلند مرتبه گان وخانان این مملکت پاوهویداست بمنصب ولیعهدی 

                                   دانسته، اوهام باطلۀ فشار از دماغ شان محو گردد وتاجران به فارغ البالی درمعامالت خود سرگرم باشند .                             
مودند:برای تجویزاین امیرصاحب ممدوح درجواب خیرخواهانۀ اراکین دولت،بزرگان وحاضرین جلسه،ارشاد فر 

کالن مناسب است که مشورة اعاظم واکابرخاندان خود و خوانین ورعایای این دولت خداداد گرفته شود،  چنین امر
 احسن خواهد بود.

شهررمضان المبارک، بزرگان خاندان بارکزایی، محمد زایی، دودمان غلجایی وکوهستانی، ۲۲بنابرآن بروز جمعه  
ن معزز قُرب وجوار کابل و والیات تقریباً یکهزارنفرجمع گردیده درسراچۀ خاص اکابر تجاروغیره اراکی

باالحصارکابل مجتمع گردیدند . ازجانب امیر باتدبیر ابولفتح معین الدین موعظات ذیل رابیان کرد که ای اراکین 
ان اشرف امیرصاحب وخوانین ، تجاروکبارودولتمردان وبزرگان این خطه سلطنت خداداد واضح باد که اکنون بندگ

مصروف نظم ونسق امورمملکت در ایجاد امنیت ورفاء وترقی تجارت، ایجاد بدایع وصنایع درین مملکت است ، 
چنانچه حتی الوسع چیزهای که ضرورت بشریت بود درآن باره کوتاهی ازجانب شهریاری نگردیده ، که بخود شما 

دولت که درین محفل جمع اند درباب ممتازفرمودن سردار  روشن است . اکنون ازعرصۀ چند یوم اراکین و خوانین
عبدهللا جان به منصب ولیعهدی معروض ضمیرمنیر بندگان اشرف نموده بجدوجهد درباب قبولیت عرض خود 
درخواست نمودند،چنانکه امیرشما، جمله بزرگان ودانشمندان این دولت را درزمرۀ خیرخواهان خود تصور می 

ا را دراین انجمن جمع نموده ازشما شورای درین باب گرفته می شود که صالح ومشورۀ شما نمایید ، ازاین رو شم
این منصب کیست ؟ هرچه در به این عرضداشت مردمان امین وامانت داردولت چیست ؟ وصوابدید شما سزاوار 

مینمایند. پس  رأی خیراندیش شما آید بدون سخت گیری بعرض برسانید، ازشما وازجرگه مشوره درین  باب طلب
 بشما واجب است آنچه خیردولت واستحکام سلطنت بصوابدید شما آید، عرض نمایید .                

که این مژده آسایش جان  –جمله حضارمجلس متفق اللفظ والبیان عرض نمودند : برین مژده گرجان فشانم رواست  
 ماست.

یقین قبول عرضداشت برخود نداشتیم ومنافع این امرهدیه لیکن جرئت واقدام بعرض این امر کرده نتوانستیم که 
ایست که سوای امنیت، رفاء وترقی درتجارت وآسایش فالحیت رعیت نتیجۀدیگرندارد که برخی ازاین جمع رأی 
دیگر را بعرض بیان آرند، ماهمه حاضرین مجمع بصدق وخلوص قلب این امر را موجب آبادی ملک وخیرخود 

 به جای یک مبارکباد، صد مبارکباد بعرض رساندن دیگرسخنی بخاطرنداریم .                                                      تصورنموده درین باب 
چون درباب سرفرازنمودن سردارعبدهللا جان، کل خوانین، اراکین، اعاظم وافاخم، سران قوم وارگان حکومت متفق  

امیر شیرعلیخان تقدیم شد .سردارشیرعلی خان قندهاری ازمجمع بهمرای  اللفظ والمعنی مشوره عام وتام بحضور
جمله اراکین دولت برخاسته حاضردربارگردیده ، مبارک باد ادانمودند . بعدازادای وعظ کل صاحبان جلسه متفق 
اللفظ اظهارخوشنودی خود را درنصب سردارعبدهللا جان به منصب ولیعهدی بیان نمودند گویا امنای دولت 

                                                      .عرضیکه معروض خدمت دربار  نمودن ولیعهدی نموده بودند اززبان کل بزرگان حکومت عرض نموده بودند

بعداً همه حاضرین جوقه جوقه وگروه گروه مشرف آستانه بوسی گردیده مبارکباد ادا نموده رخصت 
ن گوهرفشان خود ارشاد فرمودند: بهترآنست که خلعت ولیعهدی سردارعبدهللا جان میگردیدند.بندگان اشرف اززبا

صاحب «تولر مش» بعدازادای صلواة عطا شود وبشجاعت وشرافت نشان عالیجاه حسین علیخان عیدفطربروز
باالی بهادرسپهساالرقوای افغانستان حکم فرمودند که برای ادای مراسم جشن ولیعهدی وبرای انجام جلسۀ مبارکه 

                              که جای وسیع وبنای رفیع است اهتمام وانتظام کامل بعمل آرند که نمازعید هم درآنجا ادا خواهد شد.                                  تپۀ مرنجان 
 خان چون شجاعت نشان تول مشر صاحب بهادر ، سوای عهدۀ سپهساالری به منصب الالگری سردارعبدهللا 

نیزسرفراز بود ، بنابراهتمام این جلسه سرازپا ساخته مترنم به این مقوله گردید فوراً حکم داد که معماران ، نجاران 
واستادانیکه هستند، مزدوران را جمع نموده بچابک دستی وَجلدی میدان سرتپۀ مرنجان را هموارساخته سطح آنرا 

 تاده نموده ومنبر چوبی را درآنجا نصب کند .                                                                   پاک وصاف نمایند وشامیانه کالن وسیع را ایس
جریان مراسم را چنین شرح میدهد:شرافت وشجاعت «م ۱٨۷٣» ق ۱۲٩۰شوال سال  ٦۱شمارۀ اخبارشمس النهار 

میر فوری امر به تسطیح روی تپۀ مرنجان را دادو نشان عالیجاه حسین علیخان سپه ساالرصاحب بهادرطبق دستور ا
نجارها و گلکارها ، خیمه و خرگاه ها را ایستاده ومنبرچوبی برای خطبۀ نمازو اعطای خلعت ولیعهدی  ذریعه عمله

ق ، امیرشیرعلیخان از حرمسرای ۱۲٩۰ونیم صبح روز اول عید فطرسال ۷نصب نمود .علی الصباح ساعت 
ق دروازۀ شاه شهید بطرف تپۀ مرنجان حرکت کرد. ازطرف دروازۀ الهوری وباغ باالحصاربرآمده وازطری
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علیمردان، کل سرداران، حکام وخوانین جوقه جوقه نمودارشده بطرف تپه رفتند، حسین علیخان صاحب بهادر 
آئین  تولمشرقوای افغانستان همراه با صاحب منصبان ، سرغند مشر وغند مشران ملبس بلباس لیس وگالباتون وبه

عسکری جیغه زده به حضور امیر مشرف شدند وازچهار طرف لک ها نفرجهته ادای نماز عید فطرو به تقریب 
ونیم صبح چندین لک نفر درتپۀ مذکور جمع شدند . ۱۰شمول به جشن ولیعهدی ازقریه های اطراف کابل تا ساعت 

نت سواران توپخانه طبق مقررات عسکری لین پائین تپۀ مرنجان ازحد قلعۀ بگرامی تا حد بینی حصارکل پلتن ورجم
                                                                     .بسته ایستاده بودند

، بعداً وعظنامه که چند روز اول صلواة عید را ادأ کردند ومردم بدرگاه بی نیاز بشکریۀ این موهبت عظیم دعاکردند 
صاحب  حافظ محمد عظیمهی عالیجاه قاضی عبدالقادر ، مامورترتیب آن شده بود توسط ازآن حسب فرمان شاپیش 

به منبر بر آمده به آواز بلند وبفصاحت وبالغت قرائت گردید.ازطرف امیرشیرعلیخان رقم ولیعهدی بنام شهزاده 
بولیت ولیعهدی ازطرف عبدهللا جان به تاریخ اول شوال که روزعید بود ، صادرشد وبه قید همین روزوثیقه شرعی ق

پادشاهان متأخرافغانستان مینویسد: ۲جلد٣۱درفصل میرزا یعقوبعلی خافیمردم حاضرساخته شده بود، قراریکه 
مراسم جشن ولیعهدی خیلی باشکوه بوده ودرچند شبانه روزفراز تپۀ مرنجان ودربازارهای شهرکابل وسایرشهرهای 

امیرشیرعلیخان باراول اسم شهزاده عبدهللا جان بحیث ولیعهد برده شد افغانستان دوام داشت درخطبۀ عید بعداز نام 
شبانه روزدر تپۀ مرنجان ودرکوچه وبازارهای کابل مراسم جشن ولیعهدی ۷وتوپ های شادیانه فیرگردید ومدت 

                                                                                     دوام داشت وآتش بازی درکوه های شیردرواره وآسه مایی افروخته میشد.                                 
ولیعهد نمودن سردار عبدهللا جان بصالح وصوابدیدوزراء وبزرگان والیت، » میرزا یعقوب علی خافی تحت عنوان  

» م جشن را اقتباس میکنیم : شرحی مینویسد که چند سطرمربوط به جزئیات مراس« بامر بندگان سرکارواالتبار 
کالم به همین اراده متفق  شدند که سردارعبدهللا جان را ولیعهد ساخته جشن خسروی بر پا  دارند و  ....... مختصر

درجمیع  شهرهای افغانستان فرمان بفرستند که عیش وعشرت، سازوسرورولیعهدی کرده، ولیعهدی را بنام 
 .سردارعبدهللا جان مبارکباد سازند

چنانچه فرمان ازحضورامیربه هرشهر ودیاروقصبه فرستاده شد ، مدت یک هفته در کل افغانستان این امرجاری  
اشراف ومردم به خورسندی « عزیزان » گردیده و مخارج تمامی جشن ازخزانۀ عامره اجازه گردید وهرگاه اعزه 

جشن خسروی واسباب خرمی برپا بود که شبانه روزدرکل افغانستان چنان ۷خود مخارج کنند مختاراند ،بنابران 
این چنین شادی نشده ، خصوصاً شهرکابل شب تا صبح آتشبازی و چراغان می شد که  گاهی درخطۀ پاک افغانستان

میگردید خصوصاً کوه های شیردروازه وآسه مایی . اضافه برآن کوچه های  گویا شب تاریک همچو روز روشن
ان شهر را آئینه بندان نموده بودند وازجانبی امر پادشاهی بود که کابل گذربه گذرمردمان موطن آن، چن

                                                             درهرگذرطعام پخته، شاه وگدا، زن ومرد، خورد وبزرگ از آن طعام تناول کنند و بصدق دل دعا کنند.                                    
ت جشن ولیعهدی شهزاده عبدهللا جان ازطرف برخی ازشعراء معاصریک سلسله قصایدی سروده شده بود بمناسب  

همه به طبع رسیده بود . مقارن جلسۀ ولیعهدی اولین کابینۀ افغانستان درعهد امیر شیرعلیخان درباال حصار کابل 
علی العموم درقصاید ولیعهدی ازکابینه  تشکیل شده بود صدراعظم و وزراء هرکدام القابی به پشتو داشتند و شعراء

مجلۀ است که درشمارۀ دوم سال چهارم « واصل»والقاب ارگان آن تذکر داده اند منجمله قصیدۀ میرزا عبدالنبی 
بطبع رسیده است شاعر مذکورترقیات ملکی ونظامی واسماء اعضای کابینه ومراسم ولیعهدی را درقصیدۀ  آریانا

            ت . خود بسیار زیبا سروده اس
 «لوی مختار » : سید نورمحمدشاه فوشنجی ملقب به صدراعطم 

 «لوی مین دغرو ملک » :عصمت هللا خان غلزایی جبارخیل حشمت الملک وزیر داخله  

 «لوی مین دباندی » : صالح الدین خان غلزایی  وزیرخارجه

 «لوی ملک » : حبیب هللا خان مستوفی  وزیرمالیه

 «تول مشر » حسین علیخان سپهساالر:  وزیر حربیه

 «لوی تولرنی » : احمد علیخان تیموری  کل خزانه دار

 «لوی کسل» مد حسن خان دبیرالملک : محسرمنشی حضور

  

«پایان »   
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