
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 ۰۸/۰۸/۲۰۲۰           کهگدای عزیزهللا
 

 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۴۶ قسمت

 

  شیرعلیخان پسرامیر جان عبدهللا شهزاده ولیعدی جلسۀ
 اشت،د زیاد دربارنفوذ اعضای درمیان که ،رمحمد افضل خان، مادرعبدهللا جاندخت امیرشیرعلیخان ملکۀ فشار دراثر
 خود ابار جان عبدهللا امباله درسفر امیر چنانچه ،زاده عبدهللا جان به ولیعهدی بودشه پسرخود ینکوچکتر به متمایل

 سۀجل به جع را « النهار شمس » اخبار ومندرجات استناد به کند. معرفی انگلیس به ولیعهد بصفت را او تا برد
 انمرنج درتپۀ ولیعهدی جشن ومراسم امیرشیرعلیخان نظر وموافقت قوم دربار، امنای پیشنهاد صورت و ولیعهدی
 اخبار مندرجات مطالب برخی که بودم نوشته آریانا تاریخی مجلۀ وسوم دوم سال های شماره در سودمندی مطالب
 ام صوابدید به است درملک ومعذلت امنیت تخم مصروف اشرف مبارک خیال چونکه پس میشود: النهارنقل شمس

 یدآ نظرمی به چنان درمملکت امنیت دوام جهت به دادیم داد خدا دولت این واهانخیرخ که افغانستان وخوانین اراکین
 داقالص خلف که را جان عبدهللا شان واال سردار حضورمعال بهترآنست که

 و مبرهن مبارکش حال ازچهرۀ صالح صورت و است سرکاراشرف
 ارانی و اعالی مردم تا فرمایند ممتاز خود ولیعهدی منصب به ست هویدا

 انش ازخیاالت فساد ، باطله اوهام دانسته را خود ثانی پادشاه مملکت، ینا
 مسرگر خود معامالت در بفارغبالی خداداد سلطنت این وتاجران گردد محو
 که فرمودند ارشاد دولت خیرخواهان درجواب ممدو امیرصاحب باشد.
 و اعاظم مشورت که است مناسب کالن امر چنین این نمودن تجویز برای

 شود، گرفته داد خدا دولت این رعایای خوانین واکابر خود ابرخانداناک
 جمعه یوم المبارک رمضان شهر۲۲ واقعۀ چنانچه بود. خواهد احسن
 اکابرتجار، وکوهستانی، غلجایی دودمان وافاخم بارکزایی خاندان اعاظم

ً تقریب وجوارکابل قرب معزز اراکین وغیره کابلی ، کبارقزلباشیه  یک ا
  گردیدند. مجتمع خاص سراچۀ در گردیده جمع رهزارنف

 

 وجلی خفی کماالت مظهر وقار و سردارباعز بهادر صاحب امیرشیرعلیخان الدین معین ابولفتح امیرباتدبیر ازجانب
 ردآو تبیان به ذیل موعظات آبدار جواهر به را خود بیان فصاحت لسان جمع درآن قندهاری شیرعلیخان سردار اعنی

 دبا واضح داد خدا سلطنت مقبوضۀ خطه این ساکن هرقوم وافاخم اعاظم از کبار و تجار ، خوانین ،اراکین ای که »
 امنیت ظهور در ملکی امور ونسق نظم مصروف صاحب امیر اشرف بندگان مبارک خیال مهندس الدوام علی که

 وازمل یزیکهچ خود الوسع حتی چنانچه ،است ملک درین بکثرت صنایع و بدایع ظهور و تجارت ترقی و ورفاهیت
  . است روشن خودشما به که نرفته شهریاری ازجانب کوتاهی باب آن در بود بشریت

 

 سردارواال فرمودن ممتاز درباب اند جمع مجمع دراین بلفعل که دولت این وخوانین اراکین یوم چند ازعرصۀ الحال
 عرض قبولیت باب در هدوج بجد نموده اشرف بندگان منیر ضمیر معروض ولیعهدی منصب به خان سردارعبدهللا

 خود سلطنت خیرخواهان ازجملۀ را دولت این اعاظم جمله شما کاراشرف سر چنانچه هانمودند، درخواسته خود
 صالح که میشود گرفته باب دراین شورای شما از نموده جمع انجمن دراین را جمله شما جهت ازین مینمایند تصور

 در چه هر کیست منصب این سزاوار شما بصوابدید و چیست دولت امنای داشت عرض نسبت به شمایان مشورۀ و
 در عرض بمعرض مضایقه بال « قدرعقولهم علی الناس کالم » مبارک حدیث بموجب تفیه بی شما اندیش خیر رأی
 ییعن جرگه ازشما دانسته دولت شریک را شما « االمر فی وشاورهم » هدایه وافی آیۀ به عمل اشرف بندگان که آید

 مودهن « المستشارمؤتمن » مختارکه نبی برحدیث عمل که است واجب هم بشما پس نمایند می طلب باب درین مشوره
  .نمائید عرض آید شما صوابدید به سلطنت استحکام و دولت خیر آنچه
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  :نمودند عرض والبیان اللفظ متفق حضارمجلس جمله
 

 « ماست جان مژده این که  رواست فشانم جان گر مژده برین »
 

 امرهویداست این ومنافع نداشتیم برخود عرضداشت قبول یقین که نتوانستیم کرده امر این بعرض اقدام و جرئت لیکن
 بینالمن تصورمتحمل که ندارد دیگر نتیجۀ رعیت فالحیت و آسایش تجارت در ترقی ،رفاهیت و امنیت سوای که

 این قلب وخلوص صدق به مجمع حاضرین ماهمه . آرند بیان معرض به را دیگر رأی ، جمع این از رخیب ، نموده
 رساندن بعرض مبارکباد صد ، مبارکباد یک بجای باب دراین تصورنموده خود وخیر مملکت آبادی موجب را امر

 ین،اراک ، خوانین کل جان عبدهللا سردار سردارواالشان، نمودن سرفراز درباب چونکه نداریم، خاطر به دیگرسخنی
  . دادند وتام عام مشورۀ والمعنی اللفظ متفق سلطنت افاخم و اعاظم

 گردیده درباراشرف حاضر برخاسته دولت اراکین جمله بمعۀ مجمع از قندهاری سردارشیرعلیخان سردارواالتبار
 را خود اظهارخوشنودی اللفظ متفق جلسه صاحبان کل خود وعظ ادای از بعد که داشت وعرض نموده اداء مبارکباد
 معروز عرضیکه دولت امنای گویا نمودند، بیان ولیعهدی منصب به جان سردارعبدهللا واالشان، سردار درنصب

 بعدازکل ، بودند نموده عرض سلطنت وارانی اعانی کل زبان از بودند نموده یولیعهد مقررنمودن درباب خدمت
  میگردیدند. رخصت نموده ادا مبارکباد گردیده بوسی آستانه مشرف گروه گروه و جوقه جوقه حاضرین و خوانین
 روزعیدب جان سردارعبدهللا به ولیعهدی خلعت که بهترانست که مودندارشادفر خود گوهرفشان زبان از اشرف بندگان

 یاعن بهادر صاحب تولمشر  علیخان حسین عالیجاه نشان وشرافت بشجاعت و شود عطا صلوات ادای از بعد فطر
 ارکهمب سۀجل انجام برای است رفیع وبنای وسیع جای که مرنجان تپۀ بر که فرمودند حکم افغانستان افواج سپهساالر

 عهدۀ تولمشرصاحب نشان شجاعت چونکه شد، خواهد خوانده درآنجا هم نمازعید که آرند بعمل کامل وانتظام احتمام
 که گردید همقول این به مترنم جلسه این اهتمام بنابر ، بود نیزسرفراز جان سردارعبدهللا الالگری بمنصب سپهساالری

 جمع را مزدوران هستند واستادانیکه ونجاران معماران که داد محک فوراً  او . بسردویدن وازما اشارت یک ازشاه
 سیعو و کالن وشامیانه نمایند وصاف پاک را تپه سطح ، ساخته هموار را مرنجان سرتپۀ میدان دستی چابک به نموده

  . « کردند نصب آنجا در را چوبی منبرکالن و نموده ایستاده را
 

 مرنجان تپۀ در ولیهدی جشن مراسم
 : مینویسد النهار شمس اخبار م1۸٧3 – ق1۲٩۰ شوال غرۀ اول جلد٦1شمارۀ
 یفازتشر قبل . شدند گاه عید فرمای تشریف اسپ سواری به امیرصاحب اشرف نشان معدلت روز، ۀجب ونیم هفت

 هتماما بهادر، ساالرصاحب سپهه علیخان حسین نشانعالیجاه شجاعت و شرافت پیشتر یکروز ،اشرف بندگان آوری
 رتپۀبرس فشانی جان بنهایت است طوالت موجب آن تفصیل که سامانه وغیره منبر وتیاری وفروش فرش ، شامیانه
 ازطرف ، گردید پایان شهید شاه دروازۀ از بهادر امیرصاحب امجد اشرف سواری وقتیکه بودند، نموده مرنجان
 هم شده مشرف سالم بشرف نمودارشده جوقه جوقه حکام وخوانین سرداران کل مردان علی وباغ الهوری دروازۀ
 حسین اهعالیج نشان وشجاعت شرافت اول بهادر صاحب امیر عالی بندگان رسیدن بوقت و رفتند مرنجان تپۀ تا رکاب

 یسل بلباس ملبس وسرغندمشرها استاف صاحبان کل همرای به افغانستان افواج تولمشرکل بهادر صاحب علیخان
 به آدم ها لک وازچهارطرف گردیدند سالم مشرف گردیده حاضرحضور زده ها جیغه عسکری آئین به وگالباتون

ً ت بجه ونیم ده بوقت تا کابل قریبۀ ازاطراف ولیعهدی جلسۀ شمول تقریب وبه نمازعید ادای جهة  لک نه ای هشت قریبا
  . گردیدند جمع آدم

 توپخانهو سواران ورجمنت پلتن کل میشود جای مایل حصارمدورپنج بینی تاحد بگرامی قلعۀ ازحد مرنجان تپۀ پائین
 تاجیکو ترک مردم نموده اداء عید صلواة اول ودند.ب ایستاده بسته لین « عسکری » ملتری بقاعدۀ بنیان صدمت  های
  . سودند  عظیمی موهبت این بشکریۀ نیاز بی بدرگاه نیاز جهات ، بودند شده جمع مجمع آن در ونزدیک دور از که
 بصاح خان عبدالقادر قاضی عالیجاه شاهی فرمان حسب آن از پیشتر روز چند که نامه وعظ صلواة ادای از بعد

 صاحب معظی محمد حافظ کریم خالق گردیدۀ واعظ الفظال وافضل العلماء اعلم بودند ساخته ملتری سکرتر که را بهادر
 بنام هدیولیع رقم امیرشیرعلیخان طرف از و نمودند وعظ بالغت و بفصاحت بلند آواز به منبربرآمده به و گرفته آنرا

 لیتقبو شرعی وثیقۀ تاریخ همین بقید و صادرشده طرباشدف عید اول روز که شوال اول تاریخ به عبدهللا شهزاده
  بود. شده ساخته حاضر مردم ازطرف ولیعهدی
 تپۀ رازف بر روز شبانه وچند بوده باشکوه خیلی ولیعهدی جشن مراسم نویسد: می خافی علی یعقوب میرزا قراریکه
 ارب امیرشیرعلیخان ازنام بعد ،عید درخطبۀ . داشت دوام افغانستان های شهر سایر و شهرکابل های بازار , مرنجان

 مرنجان درتپۀ روز شبانه ٧ ومدت فیرگردید شادیانه های توپ و شد برده ولیعهد بحیث جان عبدهللا شهزاده اسم اول
 افروخته مایی وآسه دروازه شیر های درکوه بازی آتش ، داشت دوام ولیعهدی مراسم کابل های بازار و کوچه در و

 ،وخلعت ،طعام وعشرت عیش ,جشن مخارج بودند. کرده اشتراک جشن دراین هندی های وسرایند ها رقاصه .میشد
 کرده چراغان مردمان گذر به گذر کابل های هکوچ برآن اضافه . گردید اجازه عامره خزانۀ از وسرود ساز ،چراغان
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 پادشاه دربارۀ و کنند تناول طعام ازآن وگدا شاه که پخته طعام درهرگذر پادشاه وازطرف میدادند وعشرت عیش داد
  . کنند دعا دل بصدق پادشاه عهد ولی و پرور رعیت

 

 :حصار درباال افغانستان کابینۀ واولین ولیعهدی قصاید
 که ودب شده تشکیل  درباالحصارکابل شیرعلیخان امیر درعهد افغانستان کابینۀ اولین ولیعهدی جلسۀ مقارن چون

 عراش داشتند پشتو به القابی هرکدام وزراء و ،صدراعظم داشت نجیفوش خان شاه نورمحمد سید را صدراعظم حیثیت
 آن لسۀج واولین کابینه تشکیل چون اند. داده تذکر آن ارگان القاب مذکورو ازکابینۀ ولیعهدی درقصاید علیالعموم
 که دیصایازق یکی اقتباس به وبعد گرفته اینجا ایشان اسماء اینک ، دارد تاریخی اهمیت باالحصار خاص درسراچۀ
 اءاسم و ونظامی ملکی وترقیات شکوه شاعر نگاه دریچۀ واز میپردازیم سروده واصل خان عبدالنبی میرزا ازطرف
  : میکنیم معرفی گرامی خوانندگان به را والیعهدی جشن ومراسم کابینه اعضای
 آتی قرار دش تشکیل کابل باالحصار در جان عبدهللا والیعهدی وجشن جلسه مقارن که افغانستان کابینۀ اولین اعضای

 : است
 «مختار لوی» به ملقب فوشنجی، خان شاه محمد نور سید صدراعظم -
 « ملک غرو د مین لوی » الملک حشمت به ملقب جبارخیل غلزایی خان هللا ،عصمت داخله وزیر -
 « باندی د مین لوی » علزایی خان ،ارسالح وزیرخارجه -
 « ملک لوی » مستوفی به ملقب خان هللا حبیب ،وزیرمالیه -
 «تولمشر» سپهساالر به ملقب علیخان ،حسین حربیه وزیر -
 « تولونی لوی » تیموری علیخان احمد ، دارکل خزانه -
 « کسل لوی » دبیرالملک خان حسن محمد حضور، سرمنشی -
 

  :واصل خان عبدالنبی میرزا قصیدۀ
 : میکنیم اکتفا آن فرد دوسه به اینرو از است طویل قصیده چون

 
 ریخــداونــد جــهانــدار خب ـاتیو ز عـنـا رـیدـق یهلل الـحـمـد کـه از مــرحــمت حـ

 ریشبه ونظ یآمد وب لیمثل وعد یآنکه ب «عبدهللا» نید یحام نیتخت ونگ وارث
 ریام نیا ریجــوان بــخت ام نیقرة الــعــ جالل لیظــفــر گوهر اکل ـغیتـ جــوهــر

 ریتسخ هانیشد اولواالمر پس از داورکـ وانیا وانیجهاندار پس از خسرو وک شد
 ریاز ســر قــدر کله گوشه به گردون اث شان یعهدیول یاز مــنــصب واال ســود

 
 پایان
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