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Frei verwendbar 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۱۸/۰۷/۲۰۱۸   لمر احسان

 
پدر خلیل هللا   «یصاف خان نیالممالک »محمدحس یمستوف معرفی

 در قاموس کبیر افغانستان خلیلی 
 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،    در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
افغانستان  اقتصاد و بسی مسائل دیگر    تیو شخص  یاسیرجال سمی پردازد،  مربوط 

کتگوری  ی  خیتار  یها تحت  را  مانندافغانستان  باشد  آنها  خدمات  مناسب  رجال  »که 
قاموس کبیر  و      افغان جرمن آنالینپورتال  آنالین می سازد.  باشد تسجیل و  «یاسیس

 مهم راو کینه، شخصیت های  تبعیض  بدون  مسؤولیت خود می داند که  هردو    افغانستان
   معرفی کند.مردم ، برای از جهات مثبت و منفی

 

.  هحمد حسین خان مستوفی الممالک از قوم صافی منطقۀ سید خیل والیت پروان بودم

ابتدا به حیث کاتب در چوکات کوتو  اینکه  تانمود  الی وقت مقرر و بزودی ارتقا  در 

 ر یبه ام  «سلطان  ریم»از نائب  )قوماندانی امنیه(    کوتوالی    اصلی  یبخاطر گرفتن کرس  یومعاون کوتوال تعین گردید،  

داشت،   الئیطو  دیکه در قتل مخالفان خود    ریاست و ام  ریام  بدخواه  مخالف و  یکرد که و  یچنان نمامعبدالرحمن خان  

  مقرر   آن ادارهسر دفتر سنجش  و هم  و محمد حسین خان در پست کوتوال  .  و اعدام نمودرا مجرم    یپس از استنطاق و

در دل خلق انداخته امور بس شگفت    میو خوف عم  میدو شغل بزرگ رعب عظ  نیاز ا"   به قول از فیض محمد کاتب  و  شد

 کردند."  اری آشکار او نهضت بس یکارها  آورده روزگار یو هنگفت بر رو

  ی که کس  دیکش  یی جا  به  آموخت و کارش  ی و راه و رسم دربار دار  افتیبه دربار راه    «خان   نیمحمد حس  رزایم»آنگاه  

اندازه ظلم    هری  . ودیبخش  یو  شیرها  یباغ جهان آرا را برا  ریسخن گفتن در برابرش نبود. و ام  یاری  ریرا بجز ام

زهره   ی(جلب)  نام  دنیکه مردم از شن  دیکش  یبه جا  ریاداره ام  یترس از شکنجه ها  .گرفتیبه همان اندازه پاداش م  نمودیم

شش   .دادندیانزجار و نفرت نشان م  تختیمخصوصا در پا  رکیو نام گکاله  شش    یدر جگر شان نبود. مردم از نامها

  رزا یبود که سررشته دار آن م  نیمحکوم   ییدارا  نییتع  و   یاداره سنجش محاسبات امور مال  کی   لیعبارت از تشک اله  ک

 .بود « صافی  خان نیمحمد حس»

و    1فایالممالک ادارات است  یمستوف.  داده شد  شیهم برا  هی وزارت مال  ای  تیو مستوف  یکوتوال  خانهللا    بیحب  ریام  در دوره

. که هزاران خانواده را به نام باقی دار و مقروض دولت تباه  قرار داده بود یو شر عیکشور را در معرض ب یامور مال

 نمودند.  

هللا خان« پس از انعقاد معاهدهً سال   بی حب  ری"»ام     2. کردیم  یبانی پشت  سیانگل   با  سازش  استیاز سوی در دربار امیر  

 ی" مبنترزبورگ یدر "سن پ  سیمتعاقب قرارداد روس و انگل  زیو ن  ۱9۰۷و مسافرت به هند در سال    سیبا انگل  ۱9۰5

افغانستان خود    یکنترول روابط خارج  ازیدر بدل کسب امت  سیو تعهد انگل  هیشدن افغانستان از حوزه نفوذ روس  رونیبر ب

را به برادر خود »سردار نصرهللا خان«]نائب   یمطمئن و آسوده حال احساس کرد و امور داخل  سیرا از شر روس و انگل

 نیمحمد حس   رزایرا به »م  یالسلطنه] سپرد و امور مال  نیهللا خان« ]مع  تیالسلطنه] و پسر بزرگ خود »سردار عنا

 

 . بهره بردن از کار یا مال غیر انتفاع و، . مالیاتهتصفی، مستوفی حساب،  ــ طلب تمام چیزی را کردن  1
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Frei verwendbar  

 3تر ۲ له : د پاڼو شمیره

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

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

 

و    حیدر حرم و شکار به تفر  یو لذاّت خصوص  شیو خودش با خاطر آرام به ع  کرد  ضی مالک" تفوالم  یخان« "مستوف

  3  ." پناه برد یخوشگذران

که مشهور ترین  در داخل حلقۀ،  با گماشتن جواسیس  محمد حسین  خان  (  ۱9۰9آغاز نهضت بیدارگر مشروطه اول )با  

و     که در همسایگی شان هم مسکن داشت  شوهر دختر خاله مستوفی{  و}مشهور به برگد عظیم  برگد محمد عظیم  آن

زیر نظر گرفته و لیست شان را ترتیب و   بودند  نفر  5۰۰مشروطه خواهان را  که بیشتر از    تمامی  مال منهاج الدینهم  

  در الممالک    یمستوف(  ۱9۱۸)  ریتفنگچه بر ام  ر یپس از واقعه ف  به امیر رسانید که تعدادی اعدام و بسیاری زندانی شدند. 

 ر یام  ه یو نقشهٔ سوء قصد عل  میبه شاه تقد  یگزارش سرّ وی  که    ،شد  هیقض  بیو تعق  قیتحق  موظف به  و  هیصدد کشف قض

 .به شاه رسانید بودند ل یدر آن دخ یحضرت مادر و ای هللا خان و عل شهزاده امان گویا کهی  طور خان را به هللا بیحب

خلع خود را از سلطنت اعالم   ،سردار نصر هللا خان، کشته شدن امیر حبیب هللا خان و اعالن سلطنت چند روزه  پس از

. "دیکن  یکردار که شما م  نی"وقت کار است نه االممالک با آن مخالفت نموده و اظهار داشت که:    یمستوفولی    نمود

 که شامل مطالب ذیل است:   آورده، ریآباد را به رشته تحر جالل یاهال هیو مکتوب اخطار هٔ نامبرده مواد ده گان

   و افسران اردو.از سرباز  یتنخواه هر واحد هیو پنج روپ ستیب اول ــ افزود ماهانه

در    سیانگل  دولتهٔ  چند سال  ۀمستمر  یهٔ که از عط  هیروپ  ونیکشور هند که مبلغ شانزده ملی  سرایو  ارسال نامه به    ــ  دوم

اگر   ت یبه قدر کفا  مهمات  توپ و تفنگ و  از  ،مطابق قرار داد  زیو ن  دینما   لیگس  یپشاور آماده و موجود است، به زود

 وفادار خواهد بود.با بریتانیه  بالمقابل افغانستان با تعهدات قبلی خود  .دننکن  قهیو مضا غیند درن بتوا

قوه فرستاده    آباد سوق داده  جاللاز کابل جانب    )امان هللا خان(    الدوله  ن یکه ع  یدر مقابل فوج  ،هر چه زود ترـ    سوم

 شود.

  ی نظام  یآقاس  شکیا  احمد خان  ریشبا    خان  هللا  اتیح  شهزاده  به قیادت سپاهی از شمالی وعنایت هللا خان    سردارـ    چهارم

 به کابل حمله کنند.از راه لهوگر  رهیجدران و غ و منگل لیبا لشکر قبارفته   یجنوب یبه سو

 .آباد خواسته شود عاجل به جاللو مهمند  ی دیو افر نواریهزار تن مرد جنگ آور پرخاشگر از قبائل ش ستیـ ب پنجم

ن  ششم الدوله را در تحت   نیعسکه  مادر و خواهران    حضرت  ا یعلی،  آقاس  شکیا  محمد خان  کیـ ضرور است که 

 یا گروگان بگیرند. حراست و حفاظت 

قندهار و هرات و حکام    هنائب الحکومبه  چون امان هللا ان اعالن امارت خود را به والیات ارسال نموده بناعا  ـ    هفتم

از راه    توابعقطغن و بدخشان و ترکستان و حکام و    ه هاینائب الحکومبه  و شالکوت بلوچستان و    شاوریپ  توابع از راه

  . بر تابند یالدوله رو نیع اطاعت و عتیدست از ب که   داشت ارسال نامه و کوتل خاواک،  ریفراجغان و پنجش و لغمان

باید با اخطار  آباد موجب ضرر و فساد است.    جالل در    ( الدوله    ن یع  ۀفرستاد  )  محمد خان   مال غالم  موجودیت  ـ    هشتم

 نامۀ تحریری به کابل گسیل شود

هندوستان فرستاده و فروخته،   موجود و حاضر باشد، به    هٔ آباد به خزان  جالل  ـ هر قدر جواهرات و اسعار که در    نهم

 .جنگ آورده شود  مصارفی  برا  دهیو اسپ و اشتر که ضرور و به کار باشد ،خر  مهیهر قدر از لوازمات حرب چون خ

 

" ــ  خیبه استناد "سراج التوار نیهللا خان سراج الملة والد  بیحب ریدکتور عبدهللا کاظم ــ اسرار نهفته شهادت امــ   3

 افغان جرمن تیسا ۲۰۱۷ یجنور
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 صرف گردد.  اجیدر هنگام احت جمع آوری وها  ان و کنر غمآباد و ل جالل  یکه در خزانه ها یـ هر قدر مبلغ دهم

 

آباد مستوفی   اردوی جالل  قیام  از مقاومت مسلحانه  با  داشتند که:  بعد  او را  آگین عزم کشتن  دستگیر و عساکر خشم 

ملت که    «فانیضع  »  ۀاز مال دولت و عجز  هیلک ها روپ  نکهیهجوم و ازدحام، برگد محمد انور خان به عزم ا  نیدرع»

اخذ و جمع  اکراه و رشوت  اع  نموده  سالها به جور و  از  نفر  و    سهیرا به دس  نیو اشراف و مأمور  انیو هزاران 

را تحت الحفظ به    وا  4«گردد    یم  عی،همه تلف و ضا  شود  داده است، اگر کشته  الکاعتساف، خانمان برباد دمار و ه

 از محکمه در دربار حکم اعدامش صادر شد. کابل منتقل و بعد 

 

 افغانستان کبیر قاموس 

 پایان

 

 ۷۱۲ ــ جلد سوم ص  خیـ سراج التوار محمد کاتب ضیفــ   4
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