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 2تر 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

 

 
 ۲۱/۱۱/۲۱۱۲         احسان لمر

 
 پروانی خان عثمان محمد

 و
 (02) زائی پوپل خان ایوب محمد  

 
 شیر امیر های دربار در که بود پروان والیت  متنفذان از یکی خان سرور محمدپروانی،  خان عثمان محمد پدر       

 خاص های بچه غالم جمع در پروانی خان عثمان محمد. بودقابل احترام خاصی  و ززمع خان عبدالرحمن و خان علی
 یحت و  ها نامه کار و تحصیالت تولد، تاریخ از تاسف کمال با ولی داشت قرار  سراج خان هللا حبیب امیر دربار
 امیلف  دوره قرن  نیم در او مثل دیگر ساز حماسه های صد  نیست تنها او زیرا نمیدانیم هیچ فعالا  تا او تولد  منطقه
 یک نای در شان باره در هم تاریخ ساز حماسه این بازماندگان و بود کبیره گناه ایشان از بردن  نام و نوشتن خان نادر
 .دهند قرار روشنائی در را ما تا نوشتنده ن مطالبی قرن
 سرگذشت و رفته هند به میخواستند زائی پوپل خان ایوب محمد با وی خواهان مشروطه گرفت و گیر از بعد    

 امیر و شدند، پیش شاه حضور به و دستگیر  ها مومندی توسط متاسفانه اما برسانند، جهانیان  اطالع به را مبارزین
  هک نظیر بی  دلیری و شجاعت با هم وی  که ساخت مخاطب رکیک  الفاظ  با را پروانی خان عثمان محمد هللا، حبیب
  مرگ  شکنجه »:  گفت غضبناک امیر جواب به است قهرمان و مثال بی و مانند بی های شوالیه یا ها کاکه خاصه

 لکهب بکشیم، را شما خواستیم میه ن ما ابدی، ایست شکنجه  شما با ملت محاسبه ولی نیست، بیش  دقیقه چند ما
 .« نمائید  اصالح  مشروطه شکل و طرز  با را افغانستان  میخواستیم

 و  پروانی خان عثمان محمد :که نمود صادر را آنها اعدام امر فورا بیتعص و برافروختگی با  هللا حبیب امیر    

  .یالدی(م 7121 شمسی7021 زمستان)  پراندند توپه ب  آباد جالل در روز همان در را پوپلزائی  خان ایوب محمد

 مرحوم اعلیحضرت سلطنت اخیر دهه)  ملی شورای در عـبدالظاهر دکتور حکومت مشی خط بر بحث جریان در    
 آخرین و نموده آوری یاد اول مشروطیت نهضت از اش بیانیه آغاز در کابل شهر دوم حوزه وکیل ،(شاه ظاهر محمد

 از سال  22  حالیکه در..." لحظه چند ما مرگ شکنجه " که کرد قول نقل را پروانی خان عثمان محمد شهید جمالت

 اعتراضات و صدا سرو و عصبیت چنان با ولی بود مشروطه شاهی  هم کشور دولتی نظام و بود گذشته روز آن
 مزبور وکیل از  وردک عمر محمد دکتور مرحوم شورا وقت رئیس که شد مواجه پارلمان در دربار به وابسته جناح

 تاس جا این در سوال. بدهد نظر مشی خط بر و بدهد تغییر را خویش صحبت و  نکرده دنبال را  موضوع تا خواست
 حساسیت چنین خواهان، مشروطه نام با  حتی شان خادمین و ها سردار دین، بازرگانان داران، دولت و دولت چرا که

} نادر خان و هاشم خان و همدستان  گرگان نشینی هم و همزیستی درهم  ایشان که آنست میدانیم ما که آنچه داشتند،
  بودند کرده «پیدا گرگ خویی و خلق»  شان{ 

 

 بشر    هر  نهاد    در   پنهان    هست   سر    خیره  گرگ  که  داناهی   گفت
 پاک      انسان    میشود    رفته  رفته   خاک به اندازد در  را  گرگش  که هر

 هست  گرگ  نماید، می  انسان چه گر  شکست دم هر خورد گرگش از که وان
 میکند   پیدا   گرگ    خویی   و   خلق  میکند    مدارا    گرگش    با   که  هر

 میدرند     را   یکدگر   گــر   مردمان
 رهبرند    و   رهنما   شان  ها   گرگ
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 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

 

 بیبح تصنعی سازی قهرمان پی در پرستی منطقه و سکتاریستی اندیشه با ای عده که این است آور تعجب آنچه     
 رفقای"  سازی قهرمان تیوری این در که ،هستند...( و محسن ملک و حسین سید) او دزدان داره و کلکانی هللا

 که دادم رتذک برایشان خویش های نبشته در بار چند من. می باشند فعال از آنها بیشتر هم دیروزی" انترناسیونالیست
 مقام وکیل ماه نه و استقالل معرفی هیأت رئیس)  دروازی خان ولی محمد همچو اول مشروطیت مردان ابر چرا

 و پنجشیری خان محمد فقیر تگابی، خان محمد لعل غوربندی، خان شاه جوهر پروانی، خان عثمان محمد ،(سلطنت
 نفرانسک سمینار، کنند، می نه کاری شان تر دقیق شناساندن در حتی و نساخته سمبل یا و نمونه و مثال و الگو را غیره
 .مانده جواب بی کنون تا که است سوالی نویسند، می نه ای رساله و کتب و نکرده دایر

 
 

 پوپلزائی خان ایوب محمد
 استقالل و  خواه آزادی مبارزین از خان محمد تاج. میباشد قندهار شهر  کابل بازار نهمسکو خان محمد تاج فرزند     
 به دش پسری صاحب  چون و  گشت بر وطنه ب  مدتی از بعد و  رفته هند به  خان ایوب شکست از بعد که بود طلب

 . نمود  مسما  ایوب را او خان ایوب محمد سردار  نام افتخار
 اب  سرانجام نمود، قرار بر پیوند  اول مشروطیت با و بود چخانسور سرحدار مدتی زائی پوپل خان ایوب محمد    

 1. رسیدند شهادت به یکجا خان عثمان محمد

 مشروطیت قضیه همان در و بود(  میمنه)  گزاایوان حاکم و داشت نام عیسی محمد که خان ایوب محمد برادر یک    
 .یافت وفات زندان در ، گشت محبوس و داشت دست اول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 منابع
 . افغانستان در خواهی مشروطه جنبش باره در کتاب نخستین ــ هاشمی الدین سعد پوهاند  ـ 7 

 .استبداد قربانیان و مشروطیت جنبش  ــ پوهنیار مسعود سید  ــ 
 .اول جلد ــ مسیرتاریخ در  افغانستان ــ غبار محمد غالم میر  ــ
  افغانستان    در   مشروطیت  جنبش   ــ  حبیبی  الحی عبد  ــ

 دیگران پوپلزائی و خان ایوب پروانی، محمد خان عثمان محمد اعدام امر تا  آوردند برایش را آمیز تحریک های راپور که داشت اقامت العمارة سراج در خان هللا حبیب امیر
 . این کاخ با شکوه را شورشیان شینوار در عهد امانیه آتش زدند و اخالف آن رژیم توجه برای باز سازی آن نه نمودنمود صادر را
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