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 ۱۳/۰۷/۲۰۱۹                                                   نیزما عبدالرحمنتراکد
 

ن الدوله شهزاده امان هللا خان   عدالت و سخاوت عي 
 به تقريب صدمين سالگرد استرداد استقالل کشور( از البالی آرشيف اسناد هند بريتانوی) 

 

 دری 
ٔ
به دربار  نمايندٔه هند بريتانوی، استخباراتی حافظ سيف هللا  -سيایس از راپور های  يیکترجمه

 که راجع به شهزاده امان هللا خان فرستاده شده است .   ،امیر حبيب هللا خان در کابل

 

داستان ذير نشاندهندٔه عدالت »مينويسد که  خود  ۱۹۱۶ یماه جوال ۸ در فقرٔه نهم راپور مؤرخخان حافظ سيف هللا 
ن الدوله شهزاده امان هللا خان ميباشد:   و سخاوت عير

ن هزاره برای مدت زمان طوالتن در کابل رسگردان بود. گفته ميشود يیک  پویل نداشت، نميتوانست که و  ااز مظلومير
 شکايتش را که سبب آمدنش به کابل شاز خودش را به يیکې 

ٔ
تبه رسانده و عريضه ه بود، به پيش رويش دمقامات عالیر

ن اسب سواری در جادٔه عمویم بگذارد.  و دستارش را در پيش رويش به  یم بيند يک روزی هزارٔه مذکور شهزاده را حير
ود.  ند که يیک از عالمات شناخته شدٔه اندوه و پريشاتن بشمار میر ن ن میر   زمير

شهزاده اسبش را متوقف ميکند تا بداند اين مرد چه شکايتی دارد، و از او ميخواهد به محل اقامتش بيايد. هزارٔه فقیر 
 طالی کابیل  ميگويد که وسيله و طالتی ندارد تا  دست

ٔ
دربانان را چرب نموده و اجازٔه دخول يابد. شهزاده برايش دو سکه

به اجازٔه دخول يافته و ميدهد. بعد از آن شخص مذکور به اقامتگاه شهزاده رفته سکه های طال را به دربانان داده 
سد مورد نظرش  هدف  . میر

 طال اجازٔه دخول
ٔ
را کسب نموده است. پش از آن شهزاده دربانانش را  وی به شهزاده ميگويد که با دادن دو سکه

فراخوانده، جستجو نموده  و پا پيدا کردن سکه های طال نزدشان دستور ميدهد تا چهره هایشان سياه شود و و بعد ازل 
 .«ت وکوب از کارشان بر طرف شوند

 )پايان(
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