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 (53)صاحب زاده عبدهللا مجددی
    
 غالم ایم»چند  گر شده بود، کابل متولد ۀباغبان کوچ م در 5881ش ـ 5621در «یمجددغالم نقشبند  ایم» پسر

 «جهللا خان سرا بیحب» ریتفقد ام کشته شد، اما پسرانش مورد نوازش و «بدالرحمن خانع» ۀدور در «ینقشبند مجدد
هزاره جات مقرر شدند که  ینگزاید حاکم «یجان مجدد غفور» و «یمجدد عبدهللا» کی دو برادر هر قرارگرفت و

دوازده سال  ببرد که مجموعا   شیرا پ فهیوظ نیا گرید د برادرسال بع و ندیومت نماسال مکمل را حک کیم کدا هر
 مود.ن دوام
رها  عفو و مختصر فیاز توق دمودند که بعن جمع مشروطه خواهان اول گرفتار را هم در «یمجدد جان عبدهللا»

 هبودند ب هینهضت امان سخت سر نیمخالف از (ربازاشور)حضرت  «یمجدد عمر فضل»برادرش مانند  و وی .دیگرد
 هللا بیحب»طرفداران  اشتراکه ب «یجان مجدد بدالغفورع»منزل  که در یمجلس" «یخان آصف قیمحمد رف»قول 
 1"نمودند. تیحما «نصرهللا سردار» فداراننظرات طر از ها یمجدد شد، ریدا «نصرهللا خان سردار» و «یکلکان

 یمولو» و «تگاب ۀزاد خوندا گل ایم» ،«ین مجددجا بزرگ» ،«یمجددشمس الحق » یدستهمه ب برادر دو نیا
 ،یارتجاع تیبه شورش نها کیرا تحر «یهللا کلکان بیحب» و غیره «نیلود یاحمد عل» بلند(، ۀقلع ی)مولو «یعبدالغن
آغاز  "یخی"فاجعه تارت وق قول روشنفکران آنه ب حرکت شوم و نینمودند که ا یضد جنبش امان بر اهیس و گرا عقب
ن آ ما قبل از یحت و یوسط بحالت قرون عمدا  را  ینجامعه افغا دیگرد جوان کشور یجنبشها نیخون تینها کوب سر
 : که دیغبار جامه عمل پوش ادیزنده  یها یگوئ شیپ جهیداشته شد که در نت نگه
 متحمل است است و شیپ متداوم در یهای نرایو و بیتخر کیپالن  ،یو انهدام تحوالت اجتماع هیبا انهدام دولت امان"

 :دارد نگه واژگونه یمد ت طوالن یرا برا افغانستان یخارج و استعمار یداخل که استبداد
 شد. خواهد دهیکش خیبن مبارز از پرستا وطن شهیر پس البته در کشور *
 .دیآغاز خواهد گرد یعموم قرف *

 و عهیشو  یسن ،ازبک و هزاره ،کیتاجو  پشتون یها بنام ینفاق عموم دیافغانستان بواسطه تول ی* وحدت مل
 آن برهم خواهد خورد. امثال
 ه ونداشت یافغانستان ارتباطمردم  که به منافع و مصالح دیخواهد گرد جادیا گریو قشر د گرید یفضا هباالخر * و

  نگا رنده ا ست ( نیازا  دی) تا ک 2".دیخواهد رقص گرانیبساز د
  3وارد نمود." کشور( ) در رهیغ و مه، مطبوعاتمعارف بالنده، صحت عا انیبن "ضربات کوبنده بر یشورش میرژ
 بوعمط اثر دو شدند. در میمق یتانویهند بر یکراچ شهر در را ترک گفتند و برادران کشور نیا «خان نادر»دوره  در
فضل عمر خان »در حالی که  شدند. دیکه آنها تبع میخوانیم «یشاه آقا مجدد» و «یمجدد یضل غنف داکتر»از 

به  اضافه و کریدت دادن نادرست بعد از برادران شاه بود، این یک فرضیه و دومین فرد کشور عدلیهوزیر  «مجددی
 آنها است.
 ینفضل غ دکتور»وفات نمود، ( م 5111ش ـ  5151)سال  در یکراچ در شهر «ین مجددعبدهللا جا»زاده  صاحب
ه اشاره ن یشدن و کشتهه در رساله اش ب «یشاه آقا مجدد» یکشته شده، ول یکراچ که او در استنوشته  «یمجدد

  اکتفا کرده است. 4گفت " کیاجل را لب یداع"نموده بلکه به جمالت 
**************************************** 

 خذمآ
 .222ص  کایامر کالیفرنیا 1991پچاامان هللا خان ـ  حضرتیعهد اعل ـ افغانستان در یمجدد یضل غنـ دکتور ف 1

 .  253ص  1531ن زایـ جلد اول چاپ کابل م خیتار ریمس ـ شادروان غبار ـ افغانستان در 2

 .121پشاور ص یشمس 1511ـ چاپ  خیتار قیدر حر یهللا مرد بیحب ریبارش ـ ام هللا وداد لیـ دکتور خل 5

  151پشاور، ص  1512ـ  یهللا کلکان بیحب رینامه ام یمون زندگرایپ یـ مختصر یـ شاه آقا مجدد 3
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ه نعلت تخریب این بنا را هم . فعلی لاستقالسینما کابل در جوار ارگ و قسمتی از لیسه 

 می دانیم
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