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 پیشگفتار مترجم

 

نیھ در دربار امیرحبیب هللا توسط سید افتخارالدین نماینده برتا ١٩١٠این رسالھ در سال 

خان نوشتھ شده است. این گزارش شامل ده فصل و یازده ضمیمھ است. فصل اول درباره 

 ، زنان، فرزندان)، اشخاص برجستھ،نامیرحبیب هللا، اقارب نزدیک او (برادران، خواھرا

است. فصل دوم در ساالنھ اعضای قبیلھ او (محمدزی ھا)  امتیازاتو ویژگی ھای امیر 

و فصل سوم در مورد ) روسھ و برتانیھ پارس،مناسبات با (امیر د سیاست خارجی مور

است. فصل چھارم در باره نیروھای در ھند و ز او پذیرایی شاھانھ اسفر امیر بھ ھند 

عصری و معرفی نخستین مظاھر  در باره اداره عمومی صل پنجمنظامی افغانستان و ف

 است.در کشور ) وغیره تیلفون، تلگراف، مکتبموتر، برق، (

در مورد  فصل ھفتم .استکشور  در زاتانواع مجاوانین و ق، فصل ششم در باره دادگاھھا

آن را بحث می کنند.  فصل ھشتم عواید کشور و چگونگی جمع آوری وکشت و زراعت 

برای یک موسسھ  یکنفرتوسط  ١٨٨٨ کھ در ستانفوس کشور فصل نھم گزارش تخمینی 

ھای و فصل دھم در مورد اقلیم، مردم و ساختمان است ر شده نش ١٨٩۵تھیھ و در برتانیھ 

 است.آنھ ھیدر مقابل غیرمسلمانان و جزیھ د رسمی بعیضبھ شمول تمھم در کشور 

بچھ ھا،  نھاد ھای امیر بھ شمول منشی ھا، ترجمان ھا، غالم هنشان دھند اولیمھ ضم

آبدارھا، چایدارھا، میوه دارھا، پیشخدمت ھا، فراش ھا، قابوچی ھا، جارچی ھا، شاطرھا، 

نوازندگان، درشکھ چی ھا، خانھ سامان ھا، خیاط ھا، راننده  عطارھا، آشپزھا، سقا ھا،

ھا، میرزا ھا، عرض بیگی ھا، صندوقدارھا وغیره است. ضمیمھ دوم شامل نام ھای است 

علیاحضرت سراج الخواتین کار می کنند و ضمیمھ سوم نھاد ھای علیاجناب  کھ در نھاد

 را توضیح می دھد.

ضمیمھ پنجم نھاد ھای و است نھاد ھای سردار نصرهللا خان  ضمیمھ چھارم نشان دھنده

سردار امین هللا را نشان می دھد. ضمیمھ ششم نھاد ھای سردار عمرجان و ضمیمھ ھفتم 

تم نھاد ھای سردار عنایت هللا علی جان را توضیح دھد. ضمیمھ ھشم نھاد ھای سردار غال
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و ضمیمھ نھم نھاد ھای سردار حیات خان را نشان می دھد. ضمیمھ دھم شامل نھاد ھای 

 سردار امان هللا و ضمیمھ یازدھم فھرست دفاتر کابل را نشان می دھد.

 سلطنت امیرحبیب هللا لکامل از دوران دھسال اواین رسالھ نخستین و معتبرترین گزارش 

 اقتصادی و اجتماعی است کھ بھ شکل ھمھ جانبھ و بی نظیر اوضاع سیاسی، نظامی،

ده است. این گزارش معلومات ھمھ جانبھ در مورد سلطنت او را تحلیل و ارزیابی کر

ارایھ می کند کھ برای مورخین » ملی سریجمعیت «حبیب هللا و بھ ویژه  اصالحات دوره

 پژوھش گران و عالقمندان تاریخ کشور نھایت با ارزش است. و سایر

در این رسالھ آنچھ باعث دلچسبی بیشتر خواننده می شود، کاربرد واژه ھای ناب پارسی 

نون تقریبا و اصطالحات خاص عربی در دربار سلطنتی، دفاتر و ادارات کشور است کھ اک

دربار و سرداران کابل با حکومت رابطھ  ،موضوع دلچسب دیگر .کامال از بین رفتھ اند

 ١٨.۵ امیر باوجود دریافت کمکنماینده برتانیھ در کابل است کھ شکایت برتانیھ و بھ ویژه 

بیشترین سوئ ظن لک روپیھ در سال، کوچک ترین توجھی بھ خواست برتانیھ ننموده و 

مرزی بر ضد و استفاده اعظمی از تحریک قبایل  و بدگمانی را در مورد انگلیس ھا داشتند

 . انگلیس ھا می کردند

و  هبودیکھ تاز کامال سرکوب مردم  در مسایل داخلی ومانند پدر خود  حبیب هللامیر

(از دھن توپ ھا تنھا ذکر فھرست مجازات آن دوره چنانچھ  .کرده استعمل  خودکامھ

، کشتنبا مرمی لول دادن، از کوه یا کردن ق آویز کردن، گلوبریدن، سنگسار لپراندن، ح

در ، خفھ کردن، شکم پاره کردن دست و پا و گوش و بینی و زبان یا چشم کشیدن یا قطع

 ، جریمھکردن ، شکنجھانداختن در قفسکردن،  ، ضبط اموال و تبعیدانداختن سیاه چاه

  راست می کند!آدم  بدن درمو  ،وغیره) ی ساختن، زندانپرداختن ، باجکردن

 

 لعل زاد                 

 ٢٠٢٠نومبر  ٢٧لندن،          
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 (مولف) پیشگفتار
 

را برای  نیھ در کابل تعیین شدم و این وظیفھبرتا نمایندهبھ عنوان  ١٩٠٧مارج  ۵من در 

 ۵پس از چاشت  امھ دادم. من در مقام خود در دفتر پشاورادبدون وقفھ  ،ماه ۴سھ سال و 

ت ھمراھی با امیر را در سفر او فرص ،قرار گرفتم. من در جریان وظیفھ ١٩١٠جوالی 

. من غزنی، کندھار، ھرات، میمنھ، ماه دوام کرد ٧ان داشتم کھ حدود در افغانست

 ١٩٠٨در را این سفر  ملیمزارشریف، ایبک، غوری، خاواک وغیره را دیدم. گزارش کا

 مختلف و در مطابقت با دساتیر دفتر. من در زمان ھای ارسال نمودمبھ حکومت ھند 

ضاع سیاسی ، گزارش ھای زیادی در باره اومی رسیدحکومت ھند کھ برایم  خارجی

. برخی از نتیجھ گیری ھای این گزارش در تقابل با گزارش پیشین مافغانستان ارایھ کرد

ھ و بدون ارقام کافی تیار شده با عجل د. باید خاطر نشان سازم کھ آن گزارشقرار دارمن 

برای ارایھ مسایل ھم وقت کافی  در اختیار من قرار دارد،ی حقایق بیشترھم ، حاالاما . بود

نظریات ارایھ شده در  . بھ این ترتیب،آنھا را از تمام جوانب مطالعھ کرده ام م و ھمداشت

 این اثر را می توان نھایی در نظر گرفت.

 

 سیملھ               

 ١٩١٠سپتمبر  ١٩

 ید افتخارالدینفقیر س
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 فھرست
 

 امیر -فصل اول 
 

 ١٣..........................................................................  اقارب نزدیک امیر

 ١٣..................................... ..................................... سردار نصرهللا خان

 ١۴................................ .......................................... سردار امین هللا جان

 ١۴...................................... ................................. سردار محمد عمرجان

 ١۵................................. ...................................... سردار غالم علی جان

 ١۵..................................... ........................................... خواھران امیر

  ١۵.............................. ................................................. امیر /حرمزنان

 ١٧.... ............................................................................. امیر فرزندان

 ١٨................................... ..................................... سردار عنایت هللا خان

 ١٩.................................... ...................................... سردار امان هللا جان

 ١٩.................................... .................................. کارمندان شخصی امیر

 ٢٠................................... ........................................... منشی ھای امیر

 ٢٢..................................... ................................. و مھم اشخاص برجستھ

 ٢٢........................ .............................................. سردار عبدالقدوس خان

 ٢٢...................... ........................... میرزا محمد حسین خان، مستوفی الممالک

 ٢٣............... ..................................... سردار آصف خان و سردار یوسف خان

 ٢۴...................... .............................................. سپھساالرامیرمحمد خان 

 ٢۴....................... .................................. قاضی سعدهللا خان، قاضی القضات

 ٢۴....... .......................................................................... نظرصفرخان

 ٢۴............. ........................................................ بی بی حلیمھ یا بوبوجان

 ٢۵........... ................................................ سردار عبدالوھاب خان محمدزی
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 ٢۵............... .................................................. سردار یونس خان محمدزی

 ٢۵........... ........................................................ کلونل دیوان نیرنجان داس

 ٢۶............. ............................................................... مولوی عبدالروف

 ٢۶........... ............................................................... لویناب خوشدل خان

 ٢۶....................... ............................. سردار محمد عثمان خان (حاکم قندھار)

 ٢۶....... .............................(حاکم ھرات) ................. سردار محمد سرورخان

 ٢۶.............. ................................ ن توخی (حاکم مزارشریف)سردار عبدهللا خا

 ٢۶..... ................................................. سردار حیات هللا خان (حاکم بدخشان)

 ٢٧.......... ........................................ سردار محمد عظیم خان (حاکم جالل آباد)

 ٢٧....... ...................................................................... موسسات/نھاد ھا

 ٢٧...... ............................................................. نفوذ ترک ھا در افغانستان

 ٣٠............... .......................................... امیرحبیب هللا خان صفات و عادات

 ٣١................ .......................................................... سرگرمی ھای امیر

 ٣١................. ...................................................... امیر عقیده و شخصیت

 ٣٢......................... .................................................. امیر خوی و مزاج

 ٣٢............ ..................................................................... امیر خوراک

 ٣٣...... ............................................................................. صحت امیر

 ٣٣........ ..............................................................................دربار ...

 ٣۶................. ...................................................... سفر امیر در افغانستان

 ٣٧.......... ........................یب هللا خان بھ عنوان یک زمامدار ................امیرحب

 ٣٧....... ........................................................ در کابل» ملی-سری«دسیسھ 

 ٣٩............ ......................................................... قبیلھ امیر (محمدزی ھا)

 ٣٩......... .......................................................... جانشین امیرحبیب هللا خان
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 سیاست خارجی امیر –فصل دوم 
 ۴١.......................................................................................... پارس

 ۴١............... ......................................................................... روسیھ

 ۴٢... .................................................... حکومت برتانیھ نگرش امیر بھ مقابل

 ۴۴................ ....................................................... نماینده برتانیھ در کابل

 ۴٧...... ................................................................... تغییر حکومت افغان

 

 ھند امیر و –فصل سوم 
 

 ۴٩.............. .............................................................. بازدید امیر از ھند

 ۵۴.. .......................................... مناسبات امیر با دولت/ایالت ھای بومی در ھند

 ۵۵.... ................................................................. امیر در ھندھای نماینده 

 ۵۶......... ............................................................... شجره خانوادگی امیر

 

 ارتش –فصل چھارم 
 

 ۵٧................ ......................................................................... ارتش

 ۵٩..................... ............................................................... استخدام ھا

 ۵٩................ ............................................................. پرداخت (معاش)

 ۶٠...... ..................................................................... یفورم (دریشی)یون

 ۶١............. ..............................(تسلیحات) ............................... سالح ھا

 ۶١.... ................................................................................. باشگاه ھا

 ۶١........ ..............................................................................تمرینات 

 ۶٢..................... ................................................................... ورزش

 ۶٢........................... ..................................... عالی رتبھ ت افسرانصالحی

 ۶٣............. ......................................مھمات ............................... انبار
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 ۶٣.... ..............................................ات ارتش ...............................قطع

 ۶۴................ ........................................... سوارهسایل وباتری (توپخانھ) و 

 ۶۴........ ............................................................................... اسپ ھا

 ۶۵. ...................................................................................... انتقاالت

 ۶۶.... ................................................................................... خیمھ ھا

 ۶۶............... .............................................) .............تدارکات( تھیھ مواد

 ۶۶......... ............................................................................. سرای ھا

 ۶٧.............. ..................................................................... بادیگارد ھا

 ۶٨.. ................................................ نظامی افغانستاننیروھای قوت مجموعی 

 ۶٩...... .................................................................................. متفرقھ

 ۶٩...... ................................................................................. مدال ھا

 ٧٠.......... ..................................................................... شرایط عمومی

 ٧١...................... ................................................. حربیھ سراجیھ مدرسھ

 

 اداره عمومی –فصل پنجم 
 

 ٧٣. ........................................................................................ پولیس

 ٧٣................ .......................................................... گذرنامھ)راھداری (

 ٧۴................... ........................و مشروبات ............................. مخدرات

 ٧۴....... ..................................................چرس و روغن چرس ...............

 ٧۴... ...............................................................داری ..................ه برد

 ٧۵........ ....................................................................ھا  )محبس (زندان

 ٧۵.... ................................................................................ شفاخانھ ھا

 ٧۶.................. ......................................حفظ و مراقبت (بھداشت) ...........

 ٧۶........... .......................................................................... وحش باغ

 ٧۶....... ............................................................................... جنگالت
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 ٧٧............. ............................................................................ معادن

 ٧٧................ ....................................................................... ضرابی

 ٧٨............. ........................................................................ دفتر پست

 ٧٩........ ............................................................................ کارخانھ ھا

 ٨٠................... ............................................. فآھن و تلگرا وطعالیم خط

 ٨٠...... ...................................................................... آموزش (معارف)

 ٨٠ .............................................................حبیبیھ در کابل ........... مکتب

 ٨٧.............. ..................................................................... روزنامھ ھا

 ٨٧...... .................................................................................. نشرات

 ٨٧........ ......................................................................دفتر استخبارات 

 ٨٨.......... .....................................................................شورا ...........

 

 دادگاه ھا و قوانین –فصل ششم 
 

 ٨٩.......... ............................................................................ دادگاھھا

 ٩٠........... ............................................ توسط دادگاھھای ملکی اجرای احکام

 ٩٢..... ................................................................................. مجازات

 

 کشت و زراعت –فصل ھفتم 
 

 ٩٨......... ................................................................نمایش ھا و موسم ھا 

 ٩٩........ .......................................................بندی زمین .............. تقسیم

 ١٠٠. ................................................................................ ھا غلھ/دانھ

 ١٠٢...... ............................................................نتیجھ محصوالت .........

 ١٠٢....... ...............................................................میوه جات .............

 ١٠۴.............. .............................................................آبیاری ...........
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 ١٠۴....... ............................................................................... مواشی

 ١٠۶........ .................................................... عمومی دھقانان وضع عمومی

 

 عواید –فصل ھشتم 
 

 ١٠٧......... .......................................................... افغانستانعواید عمومی 

 ١٠٨...... ................................................................................. واریز

 ١٠٨......... ....................................................................... اندازه گیری

 ١٠٨...... .................................................................) ..........اسناد(ثبت 

 ١٠٩........ ........................................................................ پراخت هشیو

 ١٠٩......... ...................................................................... سھم حکومت

 ١١٠..... .............................................................................. سورسات

 ١١١..... ................................................................................... اجاره

 ١١١........ ........................................................(مالیات)  عوایدجمع آوری 

 ١١٢.. ............................................................................ گزارش عواید

 ١١٢... ............................................................................مالیھ ..........

 ١١٣....... .............................................................................. بیگاری

 ١١٣...... ....................................................................... معافیت و تعلیق

 ١١۴...... ..................................................................... بیگانگی از زمین

 

 نفوس –فصل نھم 
 

 ١١۵........ .............................................................................. جمعیت
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 اقلیم، مردم، ساختمان ھای برجستھ –فصل دھم 
 

 ١٢١... ...................................................................................... اقلیم

 ١٢١.... .................................................................................... مردم

 ١٢٢.... ............................................................................ قاچاق سالح

 ١٢٣..... ................................................................................ وتخیلھ

 ١٢۴.... ........................................................................... غیرمسلمانان

 ١٢٧........ ................................. کھ در کابل زندگی دارند خارجی ھای سرشناس

 ١٣٠.... ...................................................................... اختمان ھای مھمس

 

 ضمایم
 

 ١٣٢........ ...................................................... نھاد ھای امیر –ضمیمھ اول 

 ١۴۴....... .................................. ننھاد علیاحضرت سراج الخواتی –ضمیمھ دوم 

 ١۴۵... ..................................................... نھاد ھای علیاجناب –ضمیمھ سوم 

 ١۴۶... ...................... نایب السلطنت سردار نصرهللا خان ھای نھاد –ضمیمھ چھارم 

 ١۴٨.. .......................................... انهللا خھای سردار امین  نھاد –ضمیمھ پنجم 

 ١۴٩..... .................................... سردار محمد عمرجان ھای نھاد –ضمیمھ ششم 

 ١۴٩....... ................................... سردار غالم علی جان ھای نھاد –ضمیمھ ھفتم 

 ١۵٠....... ................. معین السلطنت ار عنایت هللا خانسردھای نھاد  –ضمیمھ ھشتم 

 ١۵٢........ ..................................... سردار حیات هللا خان ھای نھاد –ضمیھ نھم 

 ١۵٣...... ...................... عین السلطنت سردار امان هللا خان ھای نھاد –ضمیمھ دھم 

 ١۵۴...... ............................................... کابل دفاتر فھرست –ضمیمھ یازدھم 
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 امیر –فصل اول 
 

 اقارب نزدیک امیر
 

درگذشت و پنج پسر و دو دختر بر جای گذاشت.  ١٩٠١امیرعبدالرحمن خان مرحوم در 

او سالگی جانشین او در تخت کابل شد.  ٣٠و بھ عمر  ١٩٠١اکتوبر  ۵حبیب هللا خان در 

را کمایی » سراج الملت والدین«لقب  ،سال بعد توسط سردار نصرهللا خان برادر خود

 مرحوم عبارت اند از: پسران دیگر امیر کرد.

 سالھ. ٣۶. سردار نصرهللا خان، ١

 سالھ. ٢۵. سردار امین هللا جان، ٢

 سالھ. ٢١. سردار محمد عمرجان، ٣

 سالھ. ٢٠. سردار غالم علی جان، ۴

برادر حقیقی امیرحبیب هللا خان و از یک مادر اند. سھ برادر دیگر   خانسردار نصرهللا

یک کنیز است. مادر سردار محمد سردار امین هللا جان مادر او از مادران مختلف اند. 

د. مادر غالم علی عمر جان بی بی حلیمھ یا بوبو جان است کھ زن متنفذ امیرمرحوم بو

 است.و از ترکستان افغانی  جان یک سید

، برادران دیگر امیر عمال بدون قدرت اند السلطنتبھ استثنای سردار نصرهللا خان نایب 

 و زندگی کم و بیش منزوی دارند.

 

 سردار نصرهللا خان 
 

سرخ گونھ دارد. او ریش دراز و ظاھر نھ قد و ضعیف البنیھ بوده و چھره یک مرد میا

می  رک و دسیسھ باز است. او وانموددل بسیار زیای را دارد و در تھ » مال«کامل یک 

د کھ در تمام مسایل تابع امیر است، اما دالیل کافی وجود دارد کھ صداقت او را مورد کن

را کمایی » امیر«تردید قرار می دھد. او ھمیشھ امیدوار است کھ روزی عنوان شک و 

در امور دولتی را دارا بوده و از قدرت نامحدود (وایسرا) » السلطنتنایب «کند. او لقب 
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ذاری است تا برخوردار است. او در امور نظامی نیز دست داشتھ و مصروف سرمایھ گ

از مداخلھ آشکار جلوگیری می کند و ارتش را نامزد کند، اما  ھایکپتان ھا و صوبھ دار

د دارد. چھره ای واقعی او وقتی ظاھر می شواز قدرت خود استفاده  یا فرصت نادر برای

خوشگذرانی ای د. او عاشق فوق العاده ھای فرانسوی در داخل حرم دیده شو کھ تقلید سبک

چشم مردم پنھان کند و در تظاھر خود را از  کھاست ، اما با مھارت زیادی توانستھ است

سالھ بنام عزیزهللا دارد.  ١٩موفق بوده است. او یک پسر حدود » مال«خود بھ عنوان 

و احمق بھ نظر می رسد. این سردار یک دختر ه نشدتربیھ خوب  این پسر ،معلومقرار 

کھ او با یکی از پسران امیر  وجود داردنیز دارد کھ دارای سن ازدواج است. احتمال زیاد 

 ازدواج کند.

 

 سردار امین هللا جان 
 

درست تربیھ نشده و حال سن آموزش او سپری شده است. او اما جوان و زیباست،  پسر

(رئیس ذخایر و مھمات » سردار مدافعھ«گونھ اسمی مقام  است و بھ» چرس«معتاد بھ 

 را بر دوش دارد. او اکثر اوقات خود را در حرم می گذراند.حربی) 

 

 سردار محمد عمر جان 
 

مرحوم در سراسر افغانستان چنین پنداشتھ می شد کھ محمد عمرجان بھ  در زندگی امیر

. حتی حبیب هللا خان و خواھد نشستمرحوم بر تخت  دلیل نفوذ زیاد مادرش در نزد امیر

و قایل ی برای ازنده بود، احترام زیاد ساختگنصرهللا خان نیز تا وقتی کھ عبدالرحمن خان 

را او کھ امیر حبیب هللا تخت بھ این فکر است و ھمیشھ  بودند. عمرجان یک کودن بوده

نست. شمار زیاد او خود را از نگاه خانوادگی بلند مرتبھ می داغصب نموده است، زیرا 

ان جوان و قشنگ توسط مادر او در حرم نگھداری شده و او را بھ یک بیکاره دوشیزگ

کامل تبدیل کرده است. او پنھانی می نوشد و بسیار چاق شده است. او از نگاه اسمی مقام 

 را بر عھده دارد.» سردار صنایع«ریاست کارخانھ ھا و لقب 
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 سردار غالم علی جان 
 

بھ کابل آورد. او ذکی بوده  ١٩٠٧ بزرگ شده است. امیر او را در یف تولد ودر مزار شر

آنھم او ھمرھان بدی  ھای خوب را دارد. با، قابلیت اجرای کارو پس از یک آموزش کوتاه

 گرفتار شود. ش آن وجود دارد کھ بھ عادات خرابدارد و تشوی

 

 خواھران امیر 
 

یونس خان پسر سردار  /سرھنگوم نامزد کلونلمرح یکی از خواھران امیر در زندگی امیر

در زندگی عبدالرحمن او یوسف خان (پسر امیر دوست محمد خان) شده بود، اما ازدواج 

صورت نگرفت. امیرحبیب هللا پس از مرگ پدر خود او را با یونس خان نامزدش عروسی 

رش او را کرد، اما او ھرگز با شوھرش زندگی نکرد و ھمیشھ اصرار داشت کھ چون پد

بپذیرد. او دو سال پس از خود عروسی نکرد، او نمی تواند یونس را بھ حیث شوھر 

جوانی قرار دارد، درخواست خود  درگذشت. خواھر دیگر کھ در آغاز ازدواج اسمی اش

را بھ صورت نوشتاری بھ امیر سپرد کھ ھرگز نمی خواھد ازدواج کند و زندگی مجردانھ 

 را سپری می کند.

 

 امیر  رم/حزنان
 

بھ ھنگام تخت نشینی طالق  زن خود را مطابق بھ قوانین اسالمزن داشت، اما دو  ۶امیر 

ند کھ ازدواج کنند، اما چھ کسی معاش می گیرند و اجازه داردن ھای طالقی او مدداد. ز

 درخواست ازدواج با آنھا را بدھد! ،می تواند از ترس امیر

جداگانھ در داخل و خارج ارگ برای ھر کدام شان  امیر حاال چھار زن دارد و حویلی ھای

 بصورت دایم» سراج الخواتین) «علیا حضرت( تصاص داده شده است. زن دلخواه اواخ

در حویلی گھگاھی او را می بینند. پرچمی فقط  و سھ زن دیگرش در ارگ است

ی تفنگ را می پذیرد. او ھمچنان دارا ٢١سالم نظامی  علیاحضرت برافراشتھ است و

 ندیم علیاحضرت دارای کارمندان جداگانھ،دولتی می باشد.  ھا در اموربرخی صالحیت 
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 ھایدربارگھگاه و منشی ھا است کھ یکی از آنھا خواھر خود امیر است. علیاحضرت  ھا

خاص او  دایر می کند کھ در آن خوراکھ ھا و نوشیدنی ھا صرف می شود. ندیم ھای

 عبارت اند از:

 مرحوم. کرم خان یا کاکو جان و بیوه امیر. خواھر جنرال ا١

 ی.خمرحوم سپھساالر غالم حیدر خان چر. بیوه ٢

ر اعاده د بیی باالی ملکھ دارد. آنھا نماینده ھای خوھر دوی آنھا و بھ ویژه اولی نفوذ زیاد

از آنھا قھر شوند. علیاحضرت می تواند یک  ، اگر ھرھماھنگی در بین بانوان و امیر اند

و  حجاب نازک، دستمال سری کند. لباس اسپ سواری او متشکل از یک اسپ سوار

ا و بوت ھ اند. زیرلباس او متشکل از شلوار، نیم تنھرا می پوش باالپوش است کھ تمام بدن

ندیمان (بانوان) ھمراھی می شود  ھ ھنگام سواری ھمیشھ توسط شمار زیادی ازاست. او ب

 لباس می پوشند.گونھ  ھماناسپ سواری می کنند و  آنھا نیزکھ 

او مانند  دارد.» نورالحرم«زن دومی اش دختر سردار یوسف خان است و لقب علیاجناب 

 و توسط یک پرستار اروپایی در ھند آموزش دیده است. اروپایی ھا زندگی می کند

سپھساالر  امیرمحمد خاندارد. او دختر اندر » علیاجاه بدرالحرم« زن سومی اش لقب

 و حقوق زیاد از دولت می گیرد.دارد  مقام شستھ است، امااست. او بازن

دارد. او دختر مرحوم سردار ابراھیم خان » علیارتبھ سترالحرم«زن چھارمی اش لقب 

 است و تا حال فرزندی ندارد.

دارد و شمار شان نظر بھ زمان زیاد می  صیغھ/کنیزتعداد زیاد  ،او در کنار این زن ھا

د کھ پیش از ورود بھ نافتاده دختران را بھ عنوان ھدیھ می فرستشود. حاکمان والیات دور

بھ  ١٩٠٩رد. در جون حرم توسط یک داکتر مرد مورد آزمایش محتاطانھ قرار می گی

برای آزمایشات صحی  بھ امیر تحفھ داده شد. آنھا نخست از عالقھ لوگر دوشیزه ٣٠تعداد 

آن توسط نیک محمد خان منشی شخصی فرستاده شدند کھ ترجمھ نزد داکتر » رقعھ«با یک 

 صورت گرفتھ است:

 محترم داکتر وزیر محمد خان؛«
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از عالقھ لوگر آورده شده اند و  اعلی حضرت یکتعداد دوشیزه ھا امیندر مطابقت با فر

شخصا بھ  سیلھ بھ شما نگاشتھ می شود کھدر خانھ مادر حفیظ هللا اقامت دارند. بدین و

 ،گزارشی از سالمتی ایشان برای من ،و پس از آزمایش آنھا بروید اقامتگاه دوشیزه ھا

 .نید تا اجرات مورد نظر صورت گیردخدمتگار سلطنت ارایھ ک

 نیک محمدامضای 

 »)١٩٠٩جون  ۵ھجری ( ١٣٢٧جمادی االول  ١۴شنبھ مورخ 

بھ قصر  ک ھا یا زمیندارھاملِ ای دوشیزه ھای باکره قشنگی کھ آوازه ای بعضی اوقات 

می شوند. مردم افغانستان افتخار پذیرفتھ  بھ عنوان صیغھبھ حرم خواستھ شده و   می رسد،

می کنند. وقتی امیر در احساس  وشیزگان خود بھ امیر یا پسران اودای بزرگی در ھدیھ 

ر یک کجاوه اسماعیل بھ ھمرای دختر خود سوار ددر جالل آباد بود، مِلک  ١٩٠٩سال 

لباس پوشیده بود. او بھ  سال داشت و زیباترین ١۶حدود از بھسود نزد او آمد. دوشیزه 

علیاحضرت برای پسر او فرستاده شد. دختر در آنجا یک شب باقی  عنوان تحفھ بھ حرم

 نزد پدرش فرستاده شد.» عدم تایید«ماند و روز بعد بھ علت 

ا آنھو اتاق ھای  وع دلپذیر است و ترتیبات برای خوراکزندگی صیغھ ھای امیر در مجم

روزھای کھن » پرده«سیستم شدید د. با آنکھ ی جداگانھ دارعالی است. ھر صیغھ خدمھ ھا

 د.باتی وجود دارد تا محرمیت زنان تامین شواز این در حرم عملی نمی شود، ترتی بیش

 

 امیر  فرزندان
 

 پسر دارد: ۵امیر 

 سالھ. ٢٢. سردار عنایت هللا خان ١

 سالھ. ٢٢. سردار حیات هللا خان ٢

 سالھ. ١٨. سردار امان هللا جان ٣

 سالھ. ١۵. سردار کبیرهللا جان ۴

 ماھھ. ۴. سردار اسدهللا جان ۵
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» علیاحضرت«است. مادر سردار امان هللا جان » علیاجاه«مادر سردار عنایت هللا خان 

است. مادران سرداران » علیاجناب«زن محبوب و متنفذ است. مادر سردار اسدهللا جان 

 د. امیر در کنار این ھا، پسرانھا ان »صورتی«ن و کبیرهللا جان صیغھ یا ات هللا جاحی

 زیادی از صورتی ھا دارد، اما آنھا کوچک اند و ذکر آنھا ضرور نیست.

دارد کھ ھر دو ازدواج نکرده اند. یکی بھ سن ازدواج » علیاحضرت«امیر دو دختر از 

ارد. او کامال بھ سبک غربی سال د ٧رسیده است، اما دیگری بنام سلطان جان حدود 

دربار  سکل دوانی کند. روزی سلطان جان بھزندگی می کند و می تواند اسپ سواری یا بای

گھ می دارد، اما سلطان جان ن »پرده«در ھمیشھ دختران را  امیر اظھار داشت کھآمد و 

 قدرتمند بود کھ تسلیم نشد. چنان

 

 سردار عنایت هللا خان 
 

نظامی  در دفتر» سردار ساالر« در دفتر ملکی است و» لسلطنتامعین « دارای مقام

ست. او سردار جوان مستحق آن ا قرار معلومدارد و  در مورد او نظر خوباست. امیر 

زیادی بھ  زیردستان خود دارد و مطیع پدر است. او محبتکنترول خوبی باالی 

نیز و کاکاھایش  رانو با سایر برادنشان می دھد امان هللا جان  ،علیاحضرت و پسرش

و تیزھوش و زیرک است و دارد. او مانند پدرش عاشق سبک ھای غربی است. اعالقھ 

در حاضری بھ کار منظم نیست و معلوم می آنھم  باسختگیر است.  در فرمان ھای خود

 ث برده است.راسخن گفتن زیاد را از پدرش بھ  شود کھ عادت

بانوی از ترکیھ دزی ازدواج کرد کھ مادر او مبا دختر محمود بیگ مح ١٩٠٩او در نومبر 

 ١٩١٠مارچ  ۶برای مدتی در آنجا در تبعید بود. در آسیایی است، جاییکھ محمود بیگ 

و نام او را دختر محمود بیگ زاده شد  ی از سردار عنایت هللا خان ازپسر در جالل آباد،

شرعی واج زاده شد، این مسئلھ خلیل هللا جان گذاشتند. با آنکھ این طفل چھار ماه پس از ازد

(ازدواج) در  »نکاح«افغان ھا، نامزدی تقریبا مساوی بھ  پنداشتھ شد. مطابق بھ رسوم

افغانستان در نب و اقارب آنھا را دارد. زنان رضایت ھر دو جا ر گرفتھ می شود، چوننظ
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، اشدپیش از ازدواج نداشتھ بیک طفل  یدختر نامزداگر ضرب المثل مشھوری دارند کھ 

 .مورد سرزنش قرار گیردباید 

 

 سردار امان هللا جان 
 

(نیروھای  ھا»خاصھ دار«پسر سوم امیر است. او ذکی و ھوشیار است. او رئیس 

و  داده شده است. او در جوانی قرار دارد» السلطنتعین «ست و برایش لقب ا غیرمنظم)

زندگی امیر است، او امیدوار کننده است. چون مادرش زن محبوب و یک سردار جوان 

جوان و دوشیزه ھای قشنگ حرم معرفی شده  بسیار خوبی دارد و قبال بھ میزبان ھای

 است.

 

 کارمندان شخصی امیر 
 

یر امای عمده  خان پسران سردار یحیی خان ندیم ھای یوسفسردار سردار آصف خان و 

ن خان تبعید شده مرحوم عبدالرحم خانواده آنھا توسط امیر اند. این سرداران و اعضای

. آنھا پیش از مرگ در ھند زندگی داشتندسابق  با یعقوب خان امیربودند. آنھا برای مدتی 

ن الرحمعبدیافتند کھ بھ کابل بیایند. امیر درخواست خود شان اجازه ، بنا بھمرحوم امیر

بصورت آشکار برای خان برای آنھا مددمعاش مقرر فرمود، اما آنھا را محبوب نساخت و 

خود را از باید  نت (عدم صداقت) و دورویی اند،ارثی خیا نھا مجرمچون آ شان گفت کھ

ھر دو سردار را  ،مرحوم موجود پس از مرگ امیر ند. امیرامور سلطنت دور نگھ دار

ھا نیز بعضی ، اما آنقرار دارندزیاد  یتمحبوبمورد  این سردارھاخود ساخت.  ندیم ھای

می چشند. دختر سردار یوسف خان (علیاجناب) زن امیر  مزاج امیر رااوقات سھمی از 

عنوان ضمانتی  این وصلت بھ نیست، با آنھم امتیازیکدام دارای فضیلت این  ازاست، اما 

اند.  ھم سطححساس و  صادق،یکدیگر  برای وفاداری آنھا بھ تخت است. ھر دو سردار با

نظر مخالفی ندارند. پسران  انیھات خود لیبرال اند و در مقابل حکومت برتیآنھا در نظر

سلیمان خان و  –ند. سردار آصف خان دو پسر دارد دارای مقام ھای خوب اھا سردار

 سوم است.  ی امیر است و دومی قومندان بادیگارداحمد شاه خان. اولی منشی نظام
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 :و نام ھای آنھا قرار زیر است پسر دارد ۶سردار یوسف خان 

 .لیاارد تیپ/بریگاد. نادرخان، جنرال ١

 معاون منشی نظامی. ،. عزیزجان٢

 اول. /نگھبان، قومندان بادیگارد. ھاشم خان٣

 چھارم. ، قومندان بادیگارد. شاه ولی۴

 دوم. ، قومندان بادیگارد. محمود جان۵ 

 شاھی رسالھ اول. سرھنگ ،. محمد علی۶

ھای سبک غربی  ھ/نمونامیر را بھ ھنگام سفر ھمراھی می کنند و مودل ،تمام این مقامات

 و آدرس ھای خوب اند. افغانستان اند. آنھا دارای نامدر 

 

 منشی ھای امیر 
 

 امیر سھ منشی دارد:

 (ایشک آغاسی نظامی). /حربی. منشی نظامی١

 . منشی ملکی (ایشک آغاسی ملکی).٢

 . منشی شخصی (ایشک آغاسی حضوری).٣

ت. او یک جوان خوش قیافھ بوده را پر کرده اس ن پسر سردار آصف خان مقام اولیسلیما

 کوش است. و خوش مشرب، حساس و سخت

توسط علی احمد جان پسر لویناب خوشدل خان و برادرزاده علیاحضرت مقام منشی ملکی 

 ای در راولپندی با دستھ د بھ عنوان مھاجرپر شده است. او مدت زیادی بھ ھمرای پدر خو

ا معیار ورودی در آموزش شخصی و ت ی خواندهباقی مانده بود. او انگلیس سردار ایوب خان

. او مرد خوش قیافھ است، اما غیرمحتاط، ترسو و کامال بی کفایت برای کار مھارت دارد

یرون خانھ مناسب است، اما در کارھای دفتری ھای بده شده برای او است. او برای کاردا

 ا فکر می کنم کھ بیشترنگاه افراطی دارد، امبھ مقابل حکومت برتانیھ  محتاط نیست. او

 .است نمایشی
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و منشی شخصی امیر است. او پیش از  محمد خان یک مرد جوان، ضعیف البنیھنیک 

است  بود. او یک آقای کامل )boy	Pageیک پیشکار ( ١٩٠٩در  فعلی اش تقرر بھ مقام

اجرا می کند. او اجازه دارد کھ بھ حرم برود و امیر و  و کار خود را با بی عالقگی

اعلی  از نزدیک با خوی و عادت شان می دھند. اوعلیاحضرت برای او لطف زیادی ن

 نمی کند.  از مقام خود سوی استفادهحضرت آشنا است و 

را دارد و » امین المقابلھ«ام زی مقق خان محمدیدسردار محمد رفیق خان پسر محمد ص

جر زندگی کرده است. ست رسانی است. او مدت زیادی در ھند بھ عنوان مھاپُ  رئیس دفتر

او یک جوان قوی الجثھ و خوش مشرب است. او دارای تمایالت محافظھ کاری نیست (بھ 

راه  مراجعھ کنید). او ھمیشھ چشم بھ ١٩٠٩جوالی  ٢۴رسمی من مورخ -نامھ مخفی نیمھ

خود را انجام  ھ ھر گونھ ای وظایف رسمی. او بگیردقرار  اومورد لطف  امیر است کھ

 دھد.می 

پولیس)  (رئیس» امین العسس«کریا خان محمدزی مقام دار فتح محمد خان پسر سردار ذسر

صحبت  مھاجر در ھند بود. او بھ زبان اردوی فصیحرا دارد. او مدت زیادی بھ عنوان 

خوب معاشرت  ر مقابل مقامات حکومت برتانیھمی کند. او مرد خوش مشرب است و د

رسمی وظایف  گذراند. او وقتی در کابل است، میر می. او زمان زیادی را در انتظار ادارد

 وقتی کھ فرصت یابد. ھر را انجام می دھد، خود 

. وظیفھ عمده مرحوم بود امیر است. او پیشکار» نکال-بیگی عرض«عبداالحد دارای مقام 

درخواست ھای وارده بھ دفتر اعلیحضرت بررسی ارسال گزارش ھا بھ دفاتر مربوطھ یا او 

در جریان سال گذشتھ فقط دو  ام نمی دھد وصورت جدی انجظایف خود را بھ است. او و

لباس می  است و مانند یک آقای شیکروز کار کرد. یگانھ نگرانی او انتظار برای امیر 

 پوشد.

زیادی وجود دارد کھ وظایف مختلف خانگی را برای امیر  در کنار او جوانان پیشکار 

 ھای رسمی کمک می کنند.در کارمی دھند و در صورت ضرورت  انجام
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 و مھم برجستھاشخاص 
 

)، اعتماد ان محمد خان محمدزی (آقای مجلس. سردار عبدالقدس خان پسر سردار سلط١
ن خان بود و مرحوم عبدالرحم سردار محبوب و مورد اعتماد در زمان امیراو  – الدولھ

از دولت می گیرد؛ در کنار  (کابلی)روپیھ ھزار  ۵٠معاش ساالنھ آن زمان تا کنون مدداز 

معاش نواسھ امیردوست محمد خان نیز مدداینکھ ملکیت زیادی دارد. یکی از زن ھای او، 

او پس از مرگ عبدالرحمن خان بازنشستھ (کابلی) از دولت دارد. روپیھ ھزار  ۵ساالنھ 

ر ترتمند قدمعلوم امیر  نگھ دارد. قراررا باالی حبیب هللا خان  نتوانست نفوذ خودشده و 

حبیب هللا  ن سردار اعتراض زیادی در مورد عالقھایو تابع تمایالت سردار نشد. گردید 

اواخر تالش کرد تا خود را  د، اما بھ خاطر اعاده مقام خود در اینبھ شیوه ھای غربی دار

رداران سباالی  ا آنھم شک وجود دارد کھ او در سرمایھ گزاریھا نیز سازگار سازد. ب آن با

. او محافظھ کار ترین پتان است مورد اعتماد امیر قرار گرفتھ اند ر موفق شود کھ قبالدیگ

سیاسی خود را پنھان کرده است. او در مورد حبیب هللا خان صادق نیست و  و زیرکی

امیر ھم او را مطابق ارزش او تحویل می گیرد. او بسیار ضد برتانیھ است و حکومت 

 باخبر است. او گھگاھی نشانھ ھای دوستی ظاھری بھ ھند از نگرش دشمنانھ او کامال

این کار را بھ مقصد رسیدن بھ اھداف خود انجام می  بل حکومت ھند نشان می دھد، امامقا

ام دھد و ھرگز نباید مورد اعتماد قرار گیرد. او یک مرد آزمند است و از اینکھ حاال از تم

روزھای رفاه خود برخوردار بود،  محروم شده کھ در ملزومات و لذاید غیرقانونی ای

 ثروت ھای خود پیدا کند. شتاق آن است کھ وسایلی برای ذخیرهھمیشھ م

 

مورد اعتماد ترین ندیم او  – . میرزا محمد حسین خان مستوفی الممالک (منشی مالی)٢

حتی در حال حاضر نیز مقام بلندی دارد و از موقعیت قابل احترامی در  مرحوم بود؛ امیر

برخوردار است. او یکی از باشندگان کوھستان و مرد ثروتمندی است. او افزود بر  دولت

ملکی دارای مقام نایب ساالر در بخش نظامی بوده و در محافل دربار،  اساسی در دفترمقام 

مقام او از د. اشغال می کنکرسی خود را بھ عنوان نایب ساالر در میان مقامات نظامی 

از ادعای خود اما آن است،  قمستح از نگاه مقامبا آنکھ  ،خود پول نمی گیردنظامی 
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و  ھ بودهسال ۵٠د. او حدود است، زیرا او وظایف واقعی را انجام نمی دھصرفنظر کرده 

دان فداکار، وفادار و مسلح نفوذ زیادی باالی قبایل کوھستان دارد و می تواند تعداد زیاد مر

ی رباننشان دادن مھ و اھی بسیار خوب از نفوذ میرزارا بسیج کند. امیرحبیب هللا با آگ قبایل

د. بصورت کوتاه، میرزا نھ فقط یک ندیم و حسن نیت زیاد از کمک او سودمند می شو

دروغی امیر است، بلکھ مھم ترین شخص و عامل مفیدی در حکومت افغان است. او فوق 

ندارد و در قلب  و با آنکھ حکومت موجود را خوشا ؛العاده متعصب و محافظھ کار است

خود با سردار نصرهللا خان متمایل است، در ھیچ شرایطی مالکیت افغانستان توسط یک 

ھای غربی دارد، اما بھ  او نفرت طبیعی بر ضد سبکحاکم خارجی را ترجیح نمی دھد. 

چاپلوسی پناه  اس انگلیسی می پوشد و بھ مفاھیمخاطر اینکھ امیر را خوش نگھ دارد، لب

طر شھرت او در بین مردم بسیار در سخاوت بی رقیب است و سرداران بھ خا می برد. او

است، بھ اندازه کافی سخت . او با آنکھ یک مرد دارای ذکاوت عادی ت می خورنددحسا

ینکھ ھر گونھ و کار رسمی خود را بھ گونھ شایستھ انجام می دھد، بدون ا کوش است

اجاره  بھ شکلزیادی  گرفتن ملکیت ھایخود ضایع سازد. او در  فرصتی را برای منافع

با درنظرداشت مقام خود بھ عنوان محاسب عمومی کھ با سردار نصرهللا خان یکجا شده و 

بھ خزانھ دولت  پروایی ندارد اگر پول اجاره خود اودولت است،  مسئول تحقق کامل عواید

 پرداخت نشود.

 

من این سرداران  – ی خانیوسف خان پسران سردار یحیسردار . سردار آصف خان و ٣

م، با درنظرداشت آنچھ قبال شخصی اعلی حضرت شامل کرده ا کارمنداندر زمره را 

 در یم کھ ھر دوی آنھا ثروتمند شده و بھ خاطر تالشبیفزا با آنھم می توانم در اینجا. مگفت

بھ . آنھا مورد حسد فوق العاده مردم قرار دارند شانجھت پنھان کردن نفوذ حقیقی خود 

صورت عام با سایر سرداران گفتگو نمی کنند و حتی سردار نصرهللا خان را مالقات نمی 

کنند، بھ استثنای وقتی کھ ھمرای اعلیحضرت می باشند. یگانھ وظیفھ آنھا انتظار برای 

 امیر است.
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گزارشی در مورد این شخصیت مھم در فصل  من قبال – . امیرمحمد خان سپھساالر۴

 و ضرورت بھ تکرار آن در اینجا نیست. داده ام» ارتش«

 

سال  ۶٠یک مسلمان سخت گیر است و حدود او  – . قاضی سعدالدین قاضی القضات۵

افغان حاکم ھرات بود و نظریات -دارد. او بھ ھنگام کار کمیسیون مرزی در مرزھای روس

برخورد آشکار شده است. او در  با مقامات برتانوی و روسی او در جریان تعامالت زیاد

ھای ست و از نقرس رنج می برد، بھ کارھای خود بسیار مھربان است و با آنکھ چاق ا

روزانھ خود بھ صورت منظم حاضر می شود و کارھای رسمی خود را بھ شیوه قناعت 

از دولت، عواید خوبی از زمین و حقوق  ی دھد. او افزود بر معاش معینبخش انجام م

ن ازدواج است. یکی از دختران او با امیر حبیب هللا خا ھای خود دارد و در مجموع مرفھ

داده شد. اعلیحضرت تخت نشینی امیر طالق  کرده بود، اما این بانوی کم طالع بھ ھنگام

را دوباره بدست آورد. قاضی اش حرم از دست داده  باز ھم مایل او است و ممکن است کھ

یکی از  م خان تحصیلدار نیزرش عبدالکریرفیق صادق سردار نصرهللا خان است و پس

 ثابت سردار است. قاضی سعدالدین مشھور است. ھمرھان

 

مورد اعتماد امیر و و یکی از ندیمان سابق  او یک شخصیت مھم – صفرخان . نظر۶

استخبارات) را بھ عھده دارد و رفیق  (رئیس» امین االطالعات«مقام  مرحوم است. او

مورد ناخوشی امیر قرار گرفت، بھ دلیل  ١٩٠٩ر صمیمی سردار نصرهللا خان است. او د

اما بھ زودی بھ مقام سابق خود اعاده شد.  با داکتر عبدالغنی؛» ملی-سری«در  سھم گیری

 پسرش نیز کھ در این توطیھ دست داشت، ھنوز در زندان است.

 

مرحوم و مادر سردار محمد عمرجان است. او  بیوه امیر – . بی بی حلیمھ یا بوبو جان٧

حاال نیز احترام ساختگی با نفوذ ترین بانو در زندگی شوھر خود بود و امیر حبیب هللا خان 

زیادی برای او نشان می دھد، با آنکھ در قلب خود او را خوش ندارد. بی بی حلیمھ با 

زن مطلوب امیر بھ عنوان دوست باقی با شیار است و ھمیشھ تالش دارد کھ وتدبیر و ھ
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اھرات گرانبھایی است و فھرست کامل آن توسط اعلی حضرت بدست او دارای جوبماند. 

بھ صورت جدی ممنوع قرار داده و این آشکار را آمده است. امیر فروش آن جواھرات 

 است کھ بصورت غیرمستقیم مالکیت آن را بدست آورده است. او در دسیسھ ھا سھم ندارد،

بھ مقابل امیر  ت کھ دشمنی فعالین اسئاما در یک حادثھ استثنایی یا فرصت مطلوب مطم

 غاصب حقوق پسر خود می داند.را او چون نشان دھد، 

 

یک مرد او  – (منشی مکاتبات)» امین المکاتب«. سردار عبدالوھاب خان محمدزی ٨

. او ضد برتانیھ نیست، با آنکھ غالبا با سردار است سلوک مودبانھمعقول با چھره ترسو و 

د زیادی وتمند نیست، اما در عین زمان درآمد. او بسیار ثرنصرهللا خان مالقات می کن

کمیسیون سرحدی در بھ عنوان نماینده امیر برای زندگی خوب دارد. او در زمان حاضر 

 . خدمت می کند دونالد نماینده برتانیھآقای یکجا با  برای حل و فصل مناقشات قبیلوی

 

یک مرد ساده و آرام است. او او  – »امین الوجوھات«. سردار یونس خان محمدزی ٩

را دارد. او بسیار ثروتمند  فتخار انتظار برای اعلی حضرتافزود بر وظایف قانونی خود ا

 بدخواه نیست. بی جھت در مقابل حکومت برتانیھنیست و 

 

اکبر  اوالده بربل است کھ وزیر مطلوباو یکی از  – ن داسیرنج. کلونل دیوان ن١٠

او مسئول خزانھ شخصی امیر و یک درباری مفتخر است. او  بود. بزرگ امپراتور مغول

برای مقام خود احترام قایل است. وظایف خود را بھ نحو آگاھانھ و صادقانھ اجرا می کند و 

اجداد او سال ھا پیش در کابل اقامت گزیدند و اعضای خانواده او ھمیشھ توسط حاکمان 

در اجرای وظایف  آنھا یاست محتاطانھلھ شده اند، بھ خاطر سافغانستان بھ خوبی معام

می شود کھ اموال زده و کناره گیری از تمام دسیسھ ھا و گروھبندی ھا. تخمین  رسمی

  غیرمنقول دیوان حدود ھفت لک روپیھ باشد.
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عربی و پارسی زبان یک درباری مفتخر و دانشمند بزرگ او  – . مولوی عبدالروف١١

ارسی برای اعلی حضرت برگردان می کند. او زیاد است. او روزنامھ ھای عربی را بھ پ

ست و امیر حاضر را بھ امتعصب فوق العاده  ؛رابطھ نزدیک داردبا سردار نصرهللا خان 

بھ خاطر پشتیبانی از سردار  بھ سبک ھای غربی خوش ندارد. پدر او خاطر عالقھ اش

 ندھار کشتھ شد.مرحوم در ق با دست ھای امیر ایوب خان

 

برای کاری والیت کابل است، اما  ان حاضر حاکمدر زماو  – ب خوشدل خانلوینا .١٢

، کامال بی کفایت و نامناسب است. کار رسمی او عمدتا توسط برادرش کھ بھ او سپرده شده

بھ پیش برده می شود و او این مقام را عمدتا بھ خاطر داشتن رابطھ نزدیک با زن محبوب 

 یر را با گفتگو ھای مسرور کنندهاست و ام ظاھر طنزاو یکی از مامیر نگھ داشتھ است. 

است و در بی کفایتی خود خوش نگھ می دارد. پسرش علی احمد جان منشی ملکی امیر 

 است. با پدرش مشابھ

 

فاسد و ضد برتانیھ  ،یک مستبداو  – کندھار سردار محمد عثمان خان محمدزی حاکم. ١٣

 است.

 

 است و وظایف خود را او یک مرد حساس – ھرات سردار محمد سرورخان حاکم. ١۴

صادقانھ و قناعت بخش انجام می دھد. او احساس عمومی افغانی ضد برتانوی  بصورت

 را نشان نمی دھد.

 

کھن سال، غیرصادق و مستبد است.  – . سردار عبدهللا خان توخی حاکم مزارشریف١۵

 بھ پیش می برند. امردم و سرکوب آنھرا با نارضایتی زیاد او پسرانش کار رسمی 

 

پسر دوم امیر از زن صورتی چترالی او او  – .  سردار حیات هللا خان حاکم بدخشان١۶

بھ کابل خواست  ١٩٠٩او را در است. او فاسد، درنده خو و عاشق خوشگذرانی است. امیر 
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نقد آورد. او ھنوز در کابل است و ای و گفتھ می شود کھ او با خود حدود شش لک روپیھ 

 ن کمی وجود دارد کھ دوباره بھ بدخشان فرستاده شود، با آنکھ مقام او ھنوز خالی است.گما

 

مرحوم دوست محمد خان  پسر امیراو  – . سردار محمد عظیم خان حاکم جالل آباد١٧

است و نھ شایستگی محبوبیت خاص امیر را دارد و نھ  یک مرد متعادلدر مجموع است. 

 اھانت او را.

 

 ا/نھاد ھموسسات
 

در کابل در ضمیمھ داده  شخصیت ھای مھم و دفاتر آنھا فھرست کامل موسسات/نھاد ھا،

 شده است.

 

 نفوذ ترک ھا
 

در کابل در میان ترک ھا محمود سامی افندی است کھ او را بار اول در  شخص برجستھ

داشت، بر تن مالقات کردم. او در آن زمان یک لباس عادی  ١٩٠٧جالل آباد در مارچ 

باشد. محمود  السلطنتمعلوم می شد کھ متعلق بھ نھاد سردار عنایت هللا خان معین اما 

ر درخواست نمود کھ حدود از امی ١٩٠٧سامی بھ ھنگام ورود امیر بھ کابل در اپریل 

را برای آموزش و تمرینات زیر نظارت خود قرار (جدیدی ھا) کافرستانی جوان  ٢٠٠

در پایان امیر محمود سامی کار خود را آغاز کرد. دھد. امیر درخواست او را پذیرفت و 

تمرینات این سربازان را بررسی پس از برگشت از سفر دراز خود در افغانستان،  و ١٩٠٧

 زمان محمود سامی را بھ مقام سرھنگنمود و فوق العاده خوش شد. اعلی حضرت در عین 

 (کابلی) در سال مقرر کر د.روپیھ  ۵٠٠در ارتش بھ معاش 

در سابق نایب کھ  محمدزی استحبیب هللا  ،دیگری کھ با ترک ھا ارتباط داردشخص 

. او مدتی زیر مراقبت است »ملی-سری«کوتوال شھر کابل بود و حال در رابطھ با قضیھ 

را از ترکیھ آسیایی  آسیایی گذراند و بھ ھنگام بازگشت، یک بانوبھ عنوان تبعید در ترکیھ 
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با خسربره خود یکجا شد کھ ھنوز در  آنجا ازدواج کرده بود؛با خود بھ کابل آورد کھ در 

 کابل زندگی می کند.

د با یک بانوی بومی ازدواج محمود بیگ محمدزی کھ او نیز در تبعید در ترکیھ آسیایی بو

با  ١٩٠٩او را با خود بھ کابل آورد. یکی از دختران او از این بانو در نومبر  کرد و

 دواج کرد.سردار عنایت هللا خان از

ر واقعیت بنا بر اینھا سھ نفری بودند کھ بصورت طبیعی خواھان ورود ترک ھا بودند و د

درخواست محمود سامی بود کھ ترک ھای زیادی بھ کابل آمدند. در  پیشنھاد آنھا و بھ ویژه

 ند و از آن جملھ منیر عزتجریان دو سال گذشتھ، حدود نیم درجن ترک ھا بھ کابل آمد

کابل را او انس طبی/صحی حدود یک سال رئیس شفاخانھ عمومی باقی ماند؛ دارای لیس

داکتر این ترکی ترک کرد. جدید و وسایل جراحی  بھ بھانھ خریداری ادویھ ١٩٠٩یان در پا

 موجودفھرست ترک ھای نکھ ترک ھای دیگری بھ کابل آمدند. تا حال برنگشتھ است، با آ

 در کابل قرار زیر است:

روپیھ  ١٠٠٠آمد و  : حدود سھ سال پیشو نقشھ کش افندی مساح. حسن حلمی ١

 معاش دارد. (کابلی) در ماه

و معاش  ر تفنگ: سھ سال در خدمت است. محمد رضا بیگ افندی سازنده پود٢

 .روپیھ (کابلی) در ماه دارد ١۴٠٠

(کابلی) روپیھ  ۶٠٠و  معلم ریاضی: سھ سال در خدمت است . علی فھمی افندی٣

 د.معاش دار

ترکیھ  در رخصتی :ی سھ سال در خدمت قرار داشت. محمد فضلی بیگ افند۴

 رفت و در این اواخر برگشتھ است.

 سکھ برتانوی. ۴۵٠با معاش  ،. داکتر احمد فھیمھ بیگ دراین اواخر آمد۵

سال در خدمت  ۴ی سراجیھ: حدود . سرھنگ محمود سامی افندی مدیر مکتب حرب۶

 .معاش دارد(کابلی) روپیھ  ۵٠٠است و 



	 29	

. عاصم بیگ کھ در این اواخر ٩. جالل الدین بیگ و ٨ .  محمد یعقوب بیگ،٧

 یھ (کابلی)وپر ٢٠٠معاش یک از آنھا فعال مدد آمدند و تا ھنوز استخدام نشده اند. ھر

 دارند.

روپیھ  ٣٠٠تمرینات: حدود سھ سال در خدمت است و  . عباس بیگ ماستر١٠

 دارد.(کابلی) در ماه معاش 

روپیھ  ۴٠٠ی سراجیھ: سال گذشتھ آمد و . عبدالوھاب. معلم در مکتب حرب١١

 معاش دارد. (کابلی) در ماه

. عزت احمد افندی. این ھا ھنوز ١۴. محمد نجیف افندی، ١٣. علی بیگ افندی، ١٢

 معاش دارند.روپیھ (کابلی) در ماه مدد ٢٠٠استخدام نشده اند و 

 می افندی در جون سال گذشتھ بھ کابل آمد.بیگ برادر زاده حسن حلمحمد عمر. ١۵

 

مقامات ترکی ھنوز موفق بھ کسب نفوذ زیاد در دربار یا مردم نشده اند. مقامات نظامی 

افغان بر آنھا حسادت دارند و شیوه ھای جاپانی را ترجیح می دھند کھ در راس آنھا خود 

گفتگو  غربی آنھا آزادانھ با آنھا بھ دلیل داشتن برخورد ھایامیر قرار دارد. مردم شھر 

 نمی کنند،.

تمرینات نظامی در حال حاضر بھ محمود سامی و خسربره اش عباس بیگ سپرده شده 

کھ اکثرا متشکل از جدیدی ھا  ت ترکی آموزش دیده اند، چند نفریاست. آنھا در تمرینا

 می دھد. درس تمریناتاند. عباس بیگ در حال حاضر برای رسالھ ھای شاھی 

داده شده است  ۴گزارش جداگانھ آنھا در فصل  –ی برای تربیھ سرداران جوان حربمکتب 

 .قرار دارند در زیر نظارت افسران ترکیو  –

ن است، پشتیبانقیب بغدادی  ر بغدادی کھ برادر سید عبدالرحیمسید حسین افندی یا پی حضور

می کند و مورد  . پیر در سلطانپور نزدیک جالل آباد زندگیعناصر ترکی در کابل است

احترام زیاد اعلی حضرت و سردار نصرهللا خان قرار دارد. افزود برآن ازدواج جدید 

باعث نزدیک شدن دستھ ترکی  ،کھ مادرش ترکی است یسردار عنایت هللا خان با یک بانو

موجود  ش نفوذ آنھا در آینده گردد. مناسباتبا افغان ھا شده است و این شاید باعث افزای
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آسیایی و موجودیت پیر  یھآنھا برای ارتباطات زیاد با ترک و سھولتدر کابل  ترک ھا

اسالمی بھ سردار نصرهللا -پان /مسابقاتبغدادی یک وسیلھ آسان برای انتقال رسالت لیگ

 خان یا سایرین است.

برای رخصتی بھ ترکیھ رفتھ بود، امسال بھ کابل برگشت.  ١٩٠٩کھ در  بیگ یضلمحمد ف

نویس در ترکیھ و پارس استخدام کرده است، کسانی کھ معاش خود را -خبر ٢٠او حدود 

. او پیام ھای دیگری نیز با خود آورد و غیابت او در واقعیت خواھند گرفتاز خزانھ افغان 

 یک سفر سیاسی بود.

بھ محمود افندی قوی تر امسال بھ کابل آمدند، از نگاه توانایی و مقام نسبت  ترک ھای کھ

اندازه زیادی محمود این موضوع تا  کار کردن زیر دست او اعتراض کردند.از  اند و

و بھ این دلیل ترک ھا بھ دو دستھ تقسیم شدند. آنھا در پی رشد  کرد سامی را ناراحت

نتوانند  ن شان چنان بزرگ شده کھ شایدحسادت با یکدیگر اند و اصطکاک و اختالف در بی

 ی داشتھ باشند.قابل مالحظھ اھای بھ آسانی پیشروی 

 

    صفات و عادات امیر حبیب هللا  
 

 

پارسی است. او کمی عربی می داند زبان دانشمند خوب  او یک شخص بسیار ھوشیار و

و پشتو را می فھمد، اما نمی تواند آن را روان صحبت کند. او ترکی ای را کھ در ترکستان 

ند. با آنھم زبان آنھا از ترکیھ افغانی توسط اوزبک ھا و ترکمن ھا صحبت می شود، می دا

د. او دانش خوبی در تاریخ دارد، بھ ویژه در مورد ھند امیر آن را نمی دانمتفاوت بوده و 

 و افغانستان. دست نویس پارسی امیر بھ سبک عربی است.

لباس امیر و سایر عادات اجتماعی او نشان دھنده عشق فوق العاده او برای تمام چیزھای 

ی شیوه زندگی او در حرم کامال اروپایی است. آن سردارانی کھ با شیوه غربی است. حت

 ھای غربی تمایل ندارند و یا در سازگاری با آن کند اند، مورد پسند امیر قرار نمی گیرند.

یا اقارب، مرد  و زیر نفوذ کامل ھیچ یک از مقامات اراده است-حبیب هللا خان شخص خود

مرد دلیر است و قلب بزرگ  جاعت اخالقی فراوان است. اوی شیا زن قرار ندارد. او دارا

دارد. او ھمیشھ تالش دارد کھ خود را بھ عنوان یک سرباز ھوشمند نشان دھد، اما وزن 
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سنگ وزن دارد  ١٨ و ١٧بزرگ و زندگی آسان در مقابل او قرار دارد. او فعال در بین 

ر مقابل چاپلوسی مقاومت کند: د ). حبیب هللا خان نمی تواندکیلوگرام ١١۴ - ١٠٨(حدود 

قرار می دھد. او از و نوازش خوش دارد و مورد لطف بسیار او چاپلوسان را  ،قابلدر م

او . استتوقع پشتیبانی بدون درنگ در تمام نظریات خود منفرت دارد و  نظریات مخالف

شاه  د، مفاداگر وقت شناسی رعایت شو«نھ روشمند است و نھ وقت شناس. او می گوید: 

مسایلی می گذراند کھ بھ  تفکر و رھنمایی او وقت خود را در گفتگو،». ھ استبودن در چ

اجرا شود. بھ این ترتیب، مسایل مھم زیادی کھ  ی می تواند توسط یکی از مقامات اوآسان

ر باعث اتھاماتی ب خیر انداختھ می شود. این کمبودتوجھ شخصی او را می خواھد، بھ تا

دولتی را نادیده می گیرد. ھیچ زمینھ  کھ اعلی حضرت تنبل است و امور دامیر می شو او

ر در مسایل ای برای چنین شکایات وجود نمی داشت، اگر زمان مصرف شده توسط امی

 در باالی مسایل واقعا مھم بھ مصرف می رسید. دولتی بصورت نظام مند

 

 سرگرمی ھای امیر
 

پخت و پز، نشاندن گل و سبزیجات، قطعھ  سرگرمی ھای عمده امیر شامل گفتگو، شکار،

بھ » زنانھ«. این سرگرمی ھا یا با سرداران و یا در است و سایر بازی ھای طفالنھ بازی

را » گادیبگی/«یک  ر اسپ سوار می شود و متعاقب آند پیش برده می شوند. اول امیر

 خوشی زیادی در موتر رانی دارد. می راند، اما در زمان حاضر 

 

 امیر و شخصیتعقیده 
 

دارد و تالش می کند کھ خود را باالتر از کامل بھ عقاید اسالمی باور قرار معلوم امیر 

ھای دیگری می گویند و چیزاو  ف ھا قرار دھد، اما مردم برخالفتمام وسوسھ ھا و ضع

مشکل است با قاطعیت  است، مطلوب نیست. با آنھمنشان دھنده افکار عامھ کھ ھای  داستان

 کرد کھ این داستان ھا چقدر واقعیت دارند.بیان 
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 خوی و مزاج امیر
 

و بدخلق است. حالت خوشی او بھ یکبارگی بھ خشم و برعکس  امیر بعضی اوقات بدخوی

را آنھا  و بعضی اوقات باشد، سرداران را توھین می کند تبدیل می شود. وقتی امیر بدخلق

دریغ نمی کند. او در اخاذی نیز خود د و حتی از زدن زنان و پسران لت و کوب می کن

کی زیاد دارد. امیر از اساسات فریب یا کالھبرداری مشت بستھ و زیر پول از دیگران با

مادی در اداره از طریق بازبینی واقعی  نیست، اما از ھرگونھ بھبود حکومت عادالنھ غافل

است و عادت غیرقابل دسترس  او این است کھ امور دولتی فاصلھ دارد. بدترین ضعف

ھای چاپلوسانھ را بشنود. بھ خاطر اینکھ اعلی حضرت را در حالت ھ فقط گفتگودارد ک

ین سازند کھ مانند او ئتا او را مطم دارند، چاپلوسان ھمیشھ تالش می کنندخوشخویی نگھ 

در پناه حکومت او  در دنیا وجود ندارد و مردم/رعایا ھیچ حاکم عادل و مھربان تر از او

حتی زیاد مردم بھ علت فشار ادر مورد نار گونھ مثال، امیررفھ و راضی اند. بھ بسیار م

در کنار  وقتی او از کنار بیگاری ھاتاریکی قرار دارد و در احتماال » بیگار«سنگین 

سرک ھا عبور می کند، ایشک آغاسی ملکی قدم پیش گذاشتھ و از طرف آنھا برای امیر 

ت و سالمتی اعلی حضرت دعا می کنند. چنین گفتارھا حاکمیگوید کھ أنھا برای حفظ  می

ھمیشھ باعث خوش حالی گوش ھای امیر می شود و او بھ گفتھ ھای آنھا بھ راحتی باور 

 . می کند

 

 امیر خوراک
 

ھر نوع غذا می خورد و آشپزھای جداگانھ برای  یھند خوراک انگلیسی و افغانی وامیر 

شپز ھندی پختھ می شود. اعلی حضرت از صمیم آ استخدام شده اند. خوراک ھندی توسط

در عصر و را قلب می خورد. او صبحانھ را در صبح، چاشتانھ را ساعت یک، چای 

و بعضا ناوقت تر می خورد. میوه جات بصورت منظم در شب  ١١در ساعت را شبانھ 

خانھ  دردر زمستان تا آنھا را  د و ترتیباتی در نظر گرفتھ شده استباالی میز قرار دار

 ھای گرم نگھ دارند.
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 صحت امیر
 

دارای قد متوسط است، اما غالبا مورد حملھ نقرس قرار می و امیر یک شخص قوی الجثھ 

در معالجھ امراض استفاده می دوای انگلیسی از گیرد کھ از پدرش بھ ارث گرفتھ است. 

ھان کرده می پن از مردمبصورت عام برای چند روز ادامھ می یابد، اما او د. مریضی کن

 شود.یاب کامال صحت شود تا این کھ 

 

 دربار
 

ھیچ روز مشخصی برای دربار اختصاص نیافتھ است و این موضوع کامال بھ میل خود 

شود، صرفنظر از عجالت یا پسمانی زیاد کارھای می وارد دربار چھ وقت امیر است کھ 

لتی گرفتھ شود، یک درباری برای امورات دوکھ دولتی. وقتی اعلی حضرت می خواھد 

می شود. ھیچ تشریفاتی رعایت نمی فرستاده یا دو روز پیش یادداشتی بھ مقامات مربوطھ 

قضایای جرمی ھمیشھ در  مھم نیست.شود و حضور سرداران و سایر شخصیت ھا نیز 

ھای محاکمھ از نگاه محلی سط امیر شنیده شده و متعاقبا روزحضور زندانیان محکوم تو

ا شناختھ می شود. امیر در روز ھای سھ شنبھ (ام(دادگاه مجرمان) » بندی ھادربار «بنام 

را با شان و شوکت زیادی برگذار می کند. تاریخ آن » دربار عام«نھ ھر سھ شنبھ) نیز 

یک یا دو روز پیش یادداشتی برای مقامات  وسط خود اعلی حضرت تعیین می شود،ت

بار داده می شود، یکجا با ھدایاتی در مورد ممتاز فرستاده می شود و تاریخ و زمان در

بح ص ٨صبح در تابستان و  ۶ساعت بصورت عام اینکھ با چھ لباسی حاضر شوند. مجلس 

اتاق «بھ عنوان » سالم خانھ«تاالر ھر جانب سالون مرکزی در زمستان آغاز می شود. 

ین می نشینند د. مقامات در روی زمبرای مقامات ملکی و نظامی استفاده می شو» رانتظا

دارند و باید ساعت ھا منتظر ورود  ، چون آنھا دریشیو از ناراحتی زیاد رنج می برند

 باشند.  اعلی حضرت

 یر اعضای خانواده سلطنتینصرهللا خان، عنایت هللا خان، امان هللا جان و سا ھا یعنیسردار

یرون می شوند مقامات بصبح می آیند و بھ مجردی کھ آنھا حاضر شدند،  ١١حدود ساعت 

خار در پیش روی صف ایستاده می شود. اعلی سرک صف می کشند. گارد افت و در امتداد
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مالت پر زرق و برق برای محفل مزین شده است؛ کھ با تج حضرت در اسپی سوار است

رد در صف دراز پیشروی امیر با طال گلدوزی شده اند. سربازان بادیگا زین و قیضھ

ار نصرهللا خان فرمان اینکھ اعلی حضرت دیده می شود، سرد مارش می کنند. بھ مجرد

سرداران و  را آماده نموده،افتخار سالح ھا  د، گارسخنان او سالم نظامی را می دھد. با

مقامات با بلند کردن دست ھای خود بھ سبک نظامی بھ امیر سالم می دھند. اعلی حضرت 

ین شده برای اتاق جداگانھ قبال تعی از اسپ پایین شده و بھ» سالم خانھ«با رسیدن بھ 

 د. پذیرایی تشریف می بر

سپس مقامات در یک صف بھ طرف سالون مرکزی خانھ پذیرایی مارش می کنند، جاییکھ 

نفر  ۴٠٠یک از آنھا چوکی مخصوص خود را اشغال می کنند. سالم خانھ برای حدود  ھر

ر تنظیم شده اند؛ جانب راست کفایت می کند. چوکی ھا در سھ قطار در ھر جانب تخت امی

. برادران امیر در پایین تخت بھ تخصیص دارد بھ مقامات نظامی و چپ بھ مقامات ملکی

طرف راست می نشینند؛ یک جای برجستھ برای سردار نصرهللا خان اختصاص دارد، در 

بھ درستی مجھز  دحالیکھ پسران اعلی حضرت در جانب چپ می نشینند. سربازان بادیگار

ه و در کنار دیوار در ھر دو جانب پشت چوکی ھا صف می کشند. بھ مجردی کھ بود

شوند،  رتیبات و تنظیمات چوکی ھا راضیسرداران نصرهللا خان و عنایت هللا خان با ت

 می شود و تمام مردم از چوکی ھای خود بلند می شوند.  »سالم خانھ«امیر داخل 

ی تخت در باره صحت و سالمتی درباریان در باالاعلی حضرت پیش از گرفتن چوکی خود 

 یدر باره مسایلی خود در تخت می نشیند، او پرسان می کند. وقتی امیر در باالی چوک

کتاب ھا  یا از آشنایی خود با آموزه ھای او است توجھ شخصمی کند کھ مورد صحبت 

شند . منشی ھای ملکی، نظامی و شخصی در پیش روی تخت امیر ایستاد می بامی گوید

تا وقتی کھ دربار ادامھ می یابد. بیانیھ امیر مخاطب بھ منشی ھاست، کسانی کھ بدون 

پاسخ می دھند و توسط اعلی » بلی صاحب«مانند درنگ با گفتارھای چاپلوسانھ انزالی 

مورد پذیرش کامل قرار می گیرد. سامعین با آنکھ بھ این بیانیھ با دقت بسیار  حضرت

چرت زدن در چوکی ھا می پردازند، در حالیکھ دیگران  بھ ی ھاگوش نمی دھند، بعض

 ار رسمی پایانبھ مشام شان برسد. وقتی درب» پلو«بدون حوصلھ منتظر اند تا اولین بوی 
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پتنوس میوه جات خشک و متبرک می آورند. آنھا در در یک مال  یافت، حدود یک درجن

و دعا می کنند. اعلی جان ا پیش روی امیر ترتیب شده و برای سالمتیک صف در 

و  ال ھا بھ خاطر خوشبختی، بخشایش روح اجداد خودحضرت پس از تشکر کردن از م

نموده و تمام مجلس با او دعا می کند. بعدا  التماس کمک پروردگار در زندگی بعدی دعا

او یکمقدار میوه خشک برای خود می گیرد و باقیمانده در  پتنوس بھ امیر اھدا می شود؛

فغان ا پیشکش می شود. بعضی /چلمقسیم می شود. پس از آن چای و سیگارلس تمیان مج

د دود تعصب دارند و بر این بنیا با چراغ الکولی /چلمھا در مقابل روشن نمودن سیگار

 را خوش ندارند. نمی کنند. مال ھا دود چراغ ھای الکولی

روی زمین توزیع  (قبال غذا در می شود در باالی میز خورده ١اعت نان چاشت حدود س

 د استفاده نمی شود؛، اما پنجھ و کارمی شد و امیر پس از آن سالم خانھ را ترک می کرد)

او کھ متشکل از دو درجن سرداران و مقامات منتخب اند کھ ای بھ استثنای امیر و دستھ 

یان می یابد، امیر بھ مجردی کھ نان چاشت پا یکجا با او در عین میز نان می خورند.

و دربار منحل می شود. امیر سالم خانھ را از دروازه پشت ترک می کند و تا  تاده شدهایس

ھر گونھ کار واقعی نشانھ گذاری می شود  کشا می رود. جریان دربار با نبودارگ در ری

مجلس قرار معلوم لذت بردن از مھمانی و خدمت برای خوشی او است. افغان ھا  و ھدف

مرحوم  جمع آوری دربارھای امیر آنھا بابا آنھم داده اند. » ر پلودربا«بھ دربار نام مستعار 

یار مجلل بھ بیانیھ ھای آنھا مھمانی ھای بس کھ مطابقعبدالرحمن خوش می شوند، وقتی 

 معاملھ می شدند.تر مودبانھ تر داده می شد و درباریان 

بھ افتخار روز ھای کھ آن افزود بر  ،جشن ھا برگزار می گردید دربارھای خاص نیز در

در موارد این جشن ھا،  .برگزار می شود تولد اعلی حضرت و بھ افتخار ملت ھر سال

ا روشن می شود؛ دکان ھا تزئین می گردد و دستھ ھای دولتی در شھر توسط چراغ ھ

ار درب«از  سالم خانھ برگزار می شود، اماھا می نوازند. دربار بصورت معمول در بازار

 ٢بھ مقدار حدود  رد فرق دارد کھ افزود بر غذا ھا، گوشت شیرینفقط در یک مو» عام

داده می شود. امیر بسیار خوشحال معلوم می شود،  برای ھر کس پوند (حدود یک کیلو)

و از ندیمان خود می خواھد کھ با یکدیگر آزادانھ گفتگو کنند، اما ھیچ کس چنین جرات 
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خبرگی زیادی در مسایل انضباط و حاال کھ اعلی حضرت  دارد، زیرا قویا باور دارندن

خواستھ می شود، » دربار عام«برتانیھ بصورت منظم بھ  کسب نموده است. نماینده آداب

با آنھم برای من اجازه داده شد کھ در روز جشن  ر دربارھای دیگر اجازه ندارد.اما د

شتراک دربارھا اشتراک کنم و حتی دعوت شدم تا در موکب ازدواج سردار عمرجان ا

حاجی شاه بیگ خان نماینده  سرھنگکھ  ضایع شد، وقتیمتعاقبا این افتخار آنھم  بانمایم. 

کھ او در جشن نان چاشت سال نو بھ خانھ حکومت دعوت برای امیر شکایت کرد کابل 

معقوالنھ توضیح داد  ،این موضوعبھ در رابطھ گفتگو با امیر در حکومت ھند نشده بود. 

 السلطنتاقامتگاه نایب  یاز اشتراک در نان چاشت ھا پیشین کابل ن نمایندگانکھ چو

ه بودند، حکومت ھند در تطابق با عملکرد پیشینیان او عمل نمود و استثنای کردصرفنظر 

. با آنکھ حکومت ھند بھ اعلی حضرت قایل شدحاجی شاه بیگ خان  سرھنگ در مورد

شت سال نو دعوت خواھد شد، معلوم می چانان  نماینده کابل در آینده دراطمنیان داد کھ 

روز دربارھا را  ورت دایمی امتیاز اجازه ورود نماینده برتانیھ بھ جشنشود کھ امیر بص

 است.پس گرفتھ 

 

 سفر امیر در افغانستان 
 

 ٨گشت از ھند بھ یک سفر دراز در افغانستان شروع کرد کھ از س از بازماه پ امیر دو

 میل را ١۵۴١روز دوام کرد و حدود  ١٩٩یافت. تمام سفر ادامھ  ١٩٠٧نومبر  ٢۵می تا 

دیدن کرد: غزنی، قندھار، فراه،  در بر گرفت. امیر در جریان این سفر از این مناطق مھم

او مدت  ھرات، میمنھ، آقچھ، تختھ پل، مزارشریف، تاشقرغان، ایبک، غوری و خاواک.

طق دربارھا ایک از این من و در ھر مزارشریف گذراند ری در قندھار، ھرات وبیشت

گزارش کامل را بھ حضور پذیرفت و سخن رانی ھا کرد. مردم ھا در آن  برگزار کرد،

 وجود دارد.» ١٩٠٧سفر در افغانستان در «این سفر در گزارش من در باره 
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 یک زمامدار امیرحبیب هللا خان بھ عنوان
 

؛ خوش ندارند بھ شیوه ھای غربیامیر زیاد محبوب نیست. مال ھا او را بھ دلیل عشق او 

د و دھقانان او را بھ خاطر کار نعنوان تندمزاج و مشت بستھ می پندار سرداران او را بھ

وضع موجود خویش  نیز ازمالمت می کنند. سربازان  سنگین اجباری و سرکوب رسمی

 راضی نیستند.

ا و چگونھ چر حاکمیت حبیب هللاین سوال بوجود می آید کھ ، با درنظرداشت این نکات

 شود:ارایھ می تواند با حقایق زیر  آشکاری است کھراز  حال نیست. این آشفتھ

کھ بھ یکدیگر  باعث آن شده استدر میان سرداران  ھا و اختالفات. حسادت ١

اندکی برای قدرتمندان ، چانس . بھ این ترتیببا یکدیگر یکجا نشوندکنند و ناعتماد 

 قیام کنند.یا و شوند بل امیر ایستاده داخلی وجود دارد کھ بھ مقا

او را نسبت بھ  اند و صرفنظر از تمام افکار و اھدافش، امیر مذھب-. رعایا ھم٢

 یک حاکم خارجی ترجیح می دھند.

را پیشگویی کرد، اما با اطمینان  دقیق اوضاع موجودجریان  ر چنین شرایطی مشکل استد

ت زیادی حاکم افغانستان خواھد ماند، مگر دمی توان فرض کرد کھ امیرحبیب هللا خان م

 .رخ دھدفوق العاده ای کدام حادثھ اینکھ 

 

 در کابل» ملی-سری«دسیسھ 
 

 ١٩٠٩ی در کابل بھ مقابل امیر حبیب هللا در مارچ مخفی/سر موجودیت یک جمعیت

 نامیده می شد.» ملی-سری«بصورت عام بنام  آشکار شد. این جمعیت

لمانی بھ نابودی سلطنت استبدادی و ایجاد حکومت پار یتگفتھ می شود کھ ھدف جمع

عوض آن در افغانستان بوده است. داکتر عبدالغنی مدیر پیشین ھدایات عمومی افغانستان، 

در این او ھ بود؛ ھمکار عمده ھبر حلقر پور جتن در ناحیھ گجرات (پنجاب)باشنده جالل

خری حتی در کالج علیگر بود. آجاللپور و فارغ محمد حسین خان باشنده ناحیھ  ،کار

یت معمی شد. جدارای نظریات آزاد شناختھ دوران کالج خود بھ عنوان مرد روحانی 

کھ گویا برای آموزش  برگزار می کرد» مکتب شبانھ«بصورت منظم در جریان شب بنام 
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 خان از کابل در مقامات است. مجمع کار خود را در جریان غیابت امیر و سردار نصرهللا

یت جمعبھ مجرد اینکھ امیر از موجودیت بھ جالل اباد بھ پیش می برد.  ر زمستانی آنھاسف

نفر را گرفتار و زندانی ساخت. تعدادی از آنھا کشتھ شدند  ۶٠حدود  سری در کابل شنید،

نفر آنھا را  ٢٠ماه گذشتھ حدود  ١٨و شماری از دھان توپ پرانده شدند. امیر در جریان 

ھنوز زیر مراقبت اند و مشکل است گفت کھ آزاد خواھند  زیرکھ بی ھای رھا کرد، اما پنجا

 :، قرار زیر استشد یا نھ

 . داکتر عبدالغنی١

 . محمد چراغ: برادران داکتر عبدالغنی٣. نجف علی، ٢

 . محمد حسین خان از جاللپور۴

 . مظفر خان از کوھات۵

 اور پش . امیرالدین از۶

چون در مجموع  یا نھ؛ کھ واقعا گنھکار اندنظر داد ن در باره متھماھمچنان مشکل است 

می توان اعتراف تحقیقات ھمگانی نمی شود. اما و  نگھ داشتھ می شودھمھ چیز پنھان 

ھ کوچک ترین غیرقابل مشوره بود، جاییککامال مخفی در کابل  یتجمعایجاد یک  کرد کھ

و  بسیار خطرناکاین نیز  پنداشتھ می شود.» سھدسی« زمزمھ در بین دو دوست بھ عنوان

ه در زمانی کھ انقالبات بھ ویژ بود کھ در باره اقتصاد سیاسی سخنرانی کرد،ی گام درشت

پیوستھ بود. مقامات ھای خواھر مانند ترکیھ و پارس بوقوع ی در کشورینگسیاسی سن

ند و من از ه بودشروع کردبھ این سخنرانی ھا  یعالقمندی زیاد رسمی در این اواخر

انقالب در  ک ماه دیگر وجود می داشت، وقوعی یتجمعبع قابل اعتماد شنیدم کھ اگر منا

بی ثمر تالش  زیادسردار نصرهللا خان  یمحافظھ کار بھ رھبر هکابل ناگزیر بود. گرو

یک حکومت برتانیھ صورت گرفتھ سازد کھ دسیسھ بھ تحر نمود تا امیرحبیب هللا را متقاعد

 د.برکنار ش چنین دسیسھ باسلطان اسبق ترکیھ  آنھا فکر می کنند کھ است؛

در حال حاضر منحل شده است، اما این امکان  یتجمعھیچ شک و تردید وجود ندارد کھ 

 دوباره زنده شود. د کھ شایدوجود دار
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 امیر ھیلقب
 

، با درنظرداشت حقوق خانوادگی خودھا  امیر یعنی محمدزی ھیلاعضای قبیک از  ھر

 می گیرند: ر را از دولتزیمعاش ساالنھ مدد

 .مرد بالغ روپیھ کابلی ھر ۴٠٠

 بالغ. زن روپیھ کابلی ھر ٣٠٠

 .طفلروپیھ کابلی ھر  ٢٠٠

 

معقول بھ لک ھا روپیھ می رسد و مردم افغانستان کھ حاال رشد  ھامصارف مجموعی این 

را احساس می جانسوزی  دارند، در مقابل این مددمعاش ھای رایگان محمدزی ھا درد

تش نیز در مقایسھ با معاش ناچیز خودشان از این مصارف سنگین بیزار . سربازان ارنندک

با یکدیگر گفتگو انفرادی برای محمدزی ھا بصورت آزادانھ  در رابطھ بھ معامالتند و ا

افزود بر سایر عوامل،  ،داخلی در آینده . گفتھ می شود کھ منشای ھرگونھ شورشمی کنند

 .نھفتھ خواھد بودمعاش محمدزی ھا مدد سوزان عمدتا در مسئلھ

 

 جانشین امیرحبیب هللا خان
 

حقیقت اشکار است کھ  امزد نشده است و اینر تخت نتا کنون جانشین امیر یا ولیعھد او د

قرار معلوم مرحوم عبدالرحمن خان نیز در زندگی خود جانشینی تعیین نکرده بود.  امیر

. موجود ھ امیرخواھد داشت، نھ بمردم ارتباط  بھنامزدی شاه آینده در تخت کابل  سیاست

عنایت هللا خان سردار نصرهللا خان و  دارجانشینی در میان سر سوال ،با مرگ حبیب هللا

خواھد بود. امیر طرفدار آخری است، اما اولی با افزایش نفوذ خود زمینھ بدست مطرح 

حالیکھ سردار نصرهللا خان می آورد. سردار عنایت هللا خان تندمزاج و لجباز است، در 

کرد، در خواھند انتخاب  ، نصرهللا رابا حوصلھ و با گذشت است. اکثر سرداران و مال ھا

حالیکھ سربازان شاید طرفدار عنایت هللا شوند. یگانھ چانس عنایت هللا زمانی است کھ 

 نصرهللا ادعای سلطنت نکند.
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شد. د کھ در آن زمان ثبت و امضا رسیدن لرحمن درگذشت، پسران او بھ تفاھموقتی عبدا

در  ١٩٠٨پس از حبیب هللا بر تخت خواھد نشست. من گزارشی در  مطابق آن، نصرهللا

بھ مقابل عنایت  یدستھ ابا ھدف ایجاد  ایھ کردم. سردار نصرهللافوق ار» توافقنامھ«باره 

دادن دختر خود  اشاید باو  . این احتمال وجود دارد کھدارد با علیاحضرت رابطھ خوبی هللا

، کسی کھ ) روابط قوی تری ایجاد کندترجیح بھ عنایت هللا درامان هللا ( بھ ازدواج پسر او

 کرده است.تاکنون تالش ھای بیھوده 
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 سیاست خارجی امیر –فصل دوم 
 

 پارس
 

دارندَ، زیرا افغان ھا از پارسیان نفرت افغانستان ھیچ رابطھ یا ھمدردی با پارس ندارد. 

شخصی بنام  ،ی در مشھد دارد و متصدی فعلی این مقامآنھا شیعھ اند. با آنھم امیر نماینده ا

بازرگانی افغان ھا در  رابطھ با اموراو در یفھ وظعبدهللا از کابل است. گفتھ می شود کھ 

در ر رارگاه امیبھ ق ١٩٠٧است. عبدهللا در » سیاسی«کار او  ،مشھد است، اما در واقعیت

مقام باید دیدار کرد. او در آن زمان گفت کھ آمد و با او  دیک میمنھ (ترکستان افغانی)نز

برای خدمات سیاسی افزایش یابد. امیر ھر دو تقاضای او را او د و منابع مالی ارتقا یاباو 

تغییرات را در بین مردم گسترش دھد. برآورده ساخت، اما برایش ھدایت داد کھ نفوذ خود 

در پارس ھیچ اثری باالی مردم و حکومت افغانستان نداشت و بھ استثنای انقالبی  جدید

در کابل می دانند کھ چھ دیگر والیت ھرات کھ با پارس ھم سرحد است، فقط چند نفر 

 است.اتفاق افتاده چیزی واقعا در پارس 

 

 روسیھ
 

جی دیگر در مقابل ھیچ روسی در افغانستان وجود ندارد. افغان ھا در مقایسھ با ھر خار

روس ھا حسادت و تعصب بیشتر دارند. روس ھا از جانب دیگر از ھیچ فرصتی برای 

برای مردم فقیر نفوذ باالی افغان ھا دریغ نمی کنند. آنھا در مرزھای ھرات و مزارشریف 

د. رعایای نو غلھ را بھ قیمت ارزان تری در مقایسھ با بازار می فروش کار فراھم می کنند

با وجود قیودات  می روند. مردمبھ سمرقند، تاشکند و بخارا برای مقاصد بازرگانی  افغان

می توانند این حیوانات  ره فروش گوسفند، بز و اسپوضع شده توسط حکومت افغان در با

باالی افغان ھا با آنھم وس ھا بھ فروش برسانند. در قلمرو ربھ شیوه ھای مختلف خود را 

ان روسیھ بھ افغانستان اگر یک مسلمی اگر آنھا مسلمان باشند. روس ھا بد گمان اند، حت

نامحدودی  قیف می شود و برای مدتو تونگریستھ شده جاسوس  بھ دیده ایاو بیاید، بھ 
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در زندان بھ گونھ مخفیانھ او واقعا جاسوس است، اگر ثابت شود کھ . در زندان می ماند

 کشتھ می شود.

 

 انیھنگرش امیر بھ مقابل حکومت برت
 

از بی اندازه سردار نصرهللا خان و سایر سرداران بی خبر از این نیستند کھ مفاد  امیر،

سیاسی تغییر یک قاعده  کمایی کرده اند، اما آنھا با مناسبات دوستانھ با حکومت برتانیھ

یا مشوره ھا  یت ازتابعرا داشتھ اند کھ بدون مفاد پابند بوده اند و ھمیشھ این  ناپذیر

 غاننھفتھ است کھ حکومت اف آن در این حقیقت ند. توضیحادات برتانیھ کار کرده اپیشنھ

یرا ، زافغانستان باقی بماند تی حکومت برتانیھ است کھ دوستد حیااین بھ مفا باور دارد کھ

می کند یک مانع طبیعی بھ مقابل تھاجم روسیھ بر ھند خدمت  موقعیت فزیکی آن بھ عنوان

اھمیت  را ندارد. با درکبا افغانستان توان منازعھ مت برتانیھ حکو دیگر در حاالت و

بدون  ،ندچنان فشار می آورموقعیت واقعی آنھاست کھ حکومت افغان در ادعا ھای خود 

کمترین توجھی  حکومت برتانیھ است ھا یا برآورده سازی الزاماتبرای پذیرش خوآنکھ 

می دھد، بھ تانیھ برای آنھا نشان کھ حکومت برای . سخاوتمندی و مھربانی نشان دھند

یر تفس ضعف برتانیھ تعبیر شده و حداقل سپاس گزاری جبران شود، سوئ عوض اینکھ با

لک روپیھ توسط حکومت ھند  ١٨.۵نھ ساال خود را حتی در مقابل یارانھمی شود. آنھا 

نان مقدار عملی در مقابل چ آماده نیستند کھ ھرگونھ جبران تابع ھیچ مکلفیتی نمی دانند و

 دھند. بزرگ نشان 

بدست آورند، خواھند، کر می کنند کھ آنھا مستحق اند کھ ھر چھ می از جانب دیگر، آنھا ف

عقیم اند و این امتیازات بھ عنوان ذاتا آن، آنھا  یکھ گویا حق مشروع آنھاست. افزود بررطو

 می کند.خدمت  شخصی-سازی اقدامات آنھا بھ مفاد حدوداضافی در جھت م یک محرک

نگاه انحرافی نگریستھ و بھ آنھا بھ عنوان  ھند را باحکومت  ، ھر اقدامآنھا در مجموع

 صدمھ توسط سردار نصرهللا خاندوستان صادق نگاه نمی کنند. دستگاه سیاست داخلی کھ 

ون آگاھی امیر نیست. تالش است، بد رساندهحکومت برتانیھ  منافع بر ضدای فوق العاده 

در این خود سازند. قبال نیز اقداماتی  تا قبایل سرحدی را از رت گرفتھھای شدیدی صو
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ی زیاد ھا احترامی موفقانھ بوده است. مال ھا و صاحب زاده انجام داده اند کھ تا حدجھت 

 می سرایند.  در تحسین اوباالی سردار دارند و 

تانیھ می شود، تشویش و آزار حکومت بر ، حمالت زیاد مرزی کھ باعثمن قویا باور دارم

بایل دست ق ربار افغان صرف از تشویق مخفیانھاگر د بھ یکبارگی متوقف خواھد شد

بھ نفع خود  ند و آن را تا اندازه زیادینمی بردار فتنھ ھرگز دست از فغان ھا. اما ابردارد

برتانیھ را تلخ بھ مقابل حکومت  آن ھااحساس  دانند کھ قبایل آزاد را منحرف سازند،می 

 سوگند وفاداری و بیعت بھ تخت افغانبا آنھا پیمان مشترک ببندند و زمینھ ھای  سازند،تر 

ا بنکارمندان سیاسی برتانیھ و خستگی ناپذیر بی وقفھ تالش ھای  آنھمبا . را فراھم سازند

 ر افغان باالی قبایل مرزیدربا نفوذ روزافزونمانع ھرگز نمی تواند بر دالیل آشکار 

است کھ اثرات تدابیر جنگی و مصرف پول فقط بھ  حکومت برتانیھتوسل زیرا شود، 

آن بھ زمزمھ ھای یا  باشد وبا پول گرم قبایل  د و تا زمانی موثر است کھ دستموقتی دار

دارد و اقناع  یرشتھ ھای محکم مدذھبآنھا  حکومت افغان بادر حالیکھ  ؛گوش شان برسد

کارمندان  ،ت می گیرد. از طرف دیگررھبران روحانی صور موفقانھ توسط اجنسی ھای

 طبیعی قبایل، آنھا را بھ صلح دعوت می کنند؛ در حالیکھ نمایندهبرتانیھ برخالف تمایل 

مطابقت با روحیھ  خونریزی و غارت را تبلیغ می کنند کھ کامال در ،افغانحکومت ھای 

ی توان نکات حکومت برتانیھ م ذاتی آنھاست. در رابطھ بھ سیاست خارجی امیر در مورد

 :محتاطانھ استتوجھ  تذکر داد کھ سزاواررا زیر 

 اجازه می دھد.آزادانھ ورود سالح بھ افغانستان را  . امیر١

ات تمرینآموزش دیده ارتش برتانیھ در تدریس در مقایسھ با مردان ترک ھا  .٢

 د.شومی داده ترجیح 

ھمیشھ پشتیبانی قلبی   خانبگویم کھ امیر و سردار نصرهللا بھ ارتباط نکتھ اول می خواھم

ع ظاھرا دو مفاد را در این موضو ن سالح ابراز داشتھ اند، چونبرای وارد کرد خود را

آنھا می دانند کھ بخش زیاد سالح وارداتی توسط قبایل مرزی خریداری  می بینند. نخست،

بھتر  یزمقابل ھند برتانوی است و تجھ آنھا بھاز  میدان عملی بھره بردارید کھ می شو

خود  ، خریداری سالح توسطاست. دوم افغانستان در موارد ضروری مفاد مادی آنھا بھ 
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ترس از دیگری حالت افغان ھا باعث بھبود قوت نظامی کشور می شود. ھر قبیلھ در 

آنھا در نظر نمی گیرند کھ خطرات شورش داخلی یا حاالتی چنین زندگی می کند و در 

اشد. از جانب دیگر دربار افغان بھ فکر ب تخت افغان بھ مقابل حمالت یکجایی قبایل مختلف

بھ  مقابل تھاجم خارجی، رعایای مسلح بھ ھنگام وقوع یک جنگ دراین حقیقت است کھ 

نظر این حمایھ از . باشدمھمات  کھ وظیفھ دولت فقط باید تھیھروبرو خواھند شد  یدشمن

داخلی شورش یک صورت سالح در  یتتا اندازه ای مشکل است کھ موجوددربار افغان 

در مقابل یک تھاجم خارجی بھ  کشورمورد اینکھ آنھا در نظر د، اما بھ ضرر نخواھد بو

ردم افغانستان سط م. تشخیص این حقیقت تو، نادرست نیستدز می باشجھی مبھتر گونھ

 .ایجاد کرده است متقابل در بین حاکمان و مردماعتماد  ،مذھب مشترک دارند ملت و کھ

 تندر صورت نیاز مانند آماده اند تا تعصبات قبیلوی خویش را فراموش کنند و  آنھا کامال

 .واحد عمل کنند

ده بھ این نظر ھستم کھ ترجیح کارمندان ترکی نسبت بھ مردان آزمو بھ ارتباط نکتھ دوم

د و عتماد نداراست کھ امیر بھ مقامات حکومت برتانیھ ا ارتش برتانیھ کامال بھ این دلیل

است است ین سیدر پیگیری ھم .شود مانع کمترین نفوذ برتانیھ فکر است کھھمیشھ بھ این 

ازه ھا زندگی کند و حرکات درو در کابل مجبور است تقریبا در درونبرتانیھ  کھ نماینده

 .قرار داردمراقبت زیر  او شدیدا

 

 برتانیھ در کابل نماینده
 

 ناگوار و ناراحت کننده است. تعامل افغان ھا بسیاربسیار برتانیھ در کابل  زندگی نماینده

با خود زندگی کند. او توسط امیر اجازه ندارد کھ خانواده کھ سرد است. او مجبور است 

یا گفتگو کند. ھر پیاده . ھیچ کس اجازه ندارد کھ با او مالقات و داشتھ باشدخود را با خود 

شود. حتی اروپاییانی کھ در خدمت امیر سرک را رھا کرده و نمی خواھد با او روبرو  ای

ھ برتانی واقعیت زندگی نمایندهبرتانیھ مالقات کنند. در  ، اجازه ندارند با نمایندهقرار دارند

 فرقی ندارد.  ،در مقایسھ با یک زندانی سیاسیدر کابل 
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، دبرتانیھ توسط عالی جناب الرد کرزن بھ امیر گزارش داده ش سوال تعامل بھتر با نماینده

مفادی در بر داشتھ  اگر این مناقشھ دوباره باز شود،اما سودی نداشت. من فکر نمی کنم کھ 

بھ عوض اینکھ  ،تا بھانھ ھای پیدا کنند می کنندباشد، زیرا افغان ھا در چنین مسایل تالش 

تالش کند تا شیوه ھای پیدا کند کھ خود را باید  می در جھت درست بردارند. خود نمایندهگا

 .ل پذیرش سازدرا برای پتان ھا قابسازد. او باید از تمام وسایل استفاده کند تا خود  وبمحب

ات بر ضد عیسویت، در باره مناقشھرگز نباید  فقط یک چیز را رعایت کند و آن اینکھ

، افغان ھای زیرک فتگو کند. این عمل او را در چشمانگلیس و حکومت برتانیھ گ مردم

 . می سازدکوچک 

 ١٩٠٧در  وقتیکھ میر در این عرصھ گفت و آن اینرا می توان بھ طرفداری از ا یک چیز

یح وضتزیر گونھ  ، مرا با خود برد. دلیل آن را می توان بھرفتبھ سفر در داخل افغانستان 

 :داد

یف (ترکستان . این غیرمترقبھ نبود، زیرا وقتی پدرش امیرعبدالرحمن بھ مزارشر١

  انیھ را با خود برد.برت افغانی) رفت، نماینده

نمی خواست مرا با  امر بود کھده بود اثبات این . قیوداتی کھ باالی من وضع ش٢

کردم و او نتوانست پافشاری احترامانھ  مجبور بود کھ چنین کند. من ، امابردخود ب

مان مھبھ ویژه،  ر رنجش حکومت ھند را نادیده گیرد ورد کند بدون اینکھ خط

  .دیده بود چند ماه پیش در ھند شایبھ ای را کھنوازی و دوستی بی 

ه شده بود، قرار ی من دادبرابھ گونھ تحریری و  قیوداتی کھ باالی من وضع شده .٣

 زیر است:

 ھزار یارد از خیمھ اعلی حضرت دور باشد.. خیمھ من بھ فاصلھ ١ 

 یا پس از امیر حرکت کنم. باید یک ساعت پیش. ٢ 

ن آمیز بود، زیرا من ھمیشھ باید با انتقال اعلی حضرت مارش این ناراحت کننده و توھی

برتانیھ  الل آباد سپری می کند و برای نمایندهامیر زمستان ھر سال را در ج می کردم.

ماه  ۵نی اش ھمراھی کند، جاییکھ او مدت اجازه می دھد کھ او را در اقامتگاه زمستا

زندگی کند، چون برایش خانھ ای داده  ر خیمھاقامت می کند. نماینده برتانیھ در آنجا باید د
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وزی برای امیر بنویسد. در نمی شود. این ھمان نکتھ ای است کھ حکومت ھند باید ر

ما خانھ ھای راحتی برای نماینده کابل در سیملھ و کلکتھ مھیا کرده ایم، امیر باید  حالیکھ

 یک خانھ در جالل آباد فراھم کند.

سال گذشتھ زندگی کرده، کوچک بوده و راحت  ٣٠یھ در آن در برتان نمایندهخانھ ای کھ 

در جریان باید با افراد زیر دست خود زندگی می کرد. حکومت ھند از امیر  نمایندهنیست. 

 برتانیھ نمایندهبرای خانھ راحتی کھ باید درخواست کرد عالی جناب الرد کرزن  مالقات با

با آنھم  ترین خانھ کابل را در اختیار دارد. منبھ نمایندهفراھم کند و امیر پاسخ داد کھ 

راحت   می تواندحاال نمایندهچند اتاق در منزل دوم اعمار کردم.  مشکالت را تحمل کردم و

ب بودن ساختمان رفع گردید. اجازه ای زندگی کند و شکایت اتاق ھای ناکافی و غیرمناس

مام فقط در منزل دوم بود. اعمار یک ح ردار نصرهللا خان بدست آوردم،از جانب س کھ

و بر  . اتاق ھا روشنایی کافی دارندساختم حمام ن بھ عوض آن چھار اتاق در کنارماما 

 عصری ساختھ شده اند. بنیاد

 مراقبتاز  . وظایف این گارد عبارتگارد افغان در دروازه ساختمان اجنسی قرار دارد

نمی دھد کھ داخل ساختمان اجنسی  ارد برای کسی اجازهاست. گ و افراد او نمایندهحرکات 

بھ سال گذشتھ  ٢٠د. رئیس گارد شخصی بنام آغا میرخان است کھ این مقام را برای شو

است و آسودگی  برتانیھ راحت نمایندهدارد. او با سواد، فعال و بسیار زرنگ است. عھده 

یار بس یک امر اش کامال تابع لطف و شفقت او است و ھم آگاه است کھ اداره او بھ این دلیل

 .آسان نیست

فغان نمی تواند ھیچ ابدون رضایت آغا میرخان برتانیھ  نمایندهکھ  این قانون وجود داشت

مرد نمی تواند امنیت آن این بھانھ معمولی کھ با د، را در خدمت شخصی خود استخدام کن

یق این مشکل فا بامن با استفاده از قوه قضاییھ پول با آنھم . را با رفتار مناسب تامین کند

 پتان در خدمت خود داشتم. داشتن ٢٠، حدود کابل را در جوالی ترک کردم . وقتیشدم

ای آنھا نیز با آنھا دوستان و خانواده ھ در خدمت مفید است، چون با تعامل آزادافغان ھا 

ی تفاھم در باره برتانیھ و حکومت ھند می تواند رفع گردد. ھرگاھ دوست می شوند و سوئ

، ساختممی مصروف  او را داشتم، را در خدمت خودپتان  رصت بھ خدمت گرفتن یککھ ف
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م کاری برای او وجود داشت یا نھ. من آن ھا را در طویلھ ھا نگھ داشتکھ صرفنظر از این

آنھا و اشنایان استخدام شده در  در پختن غذا برای خود شان آزاد گذشتم، طوریکھ اقاربو 

ند. بھ گونھ کوتاه و دبرمدند و از مھمان داری آنھا لذت می ھا و سایر محالت می آ ھنگ

بدون رفتن بھ جزییات باید خاطر نشان سازم کھ با اجرای چنین شیوه ھا حداقل یک مفاد 

باور مردم کھ ھر کسی بھ ساختمان اجنسی این بدست آوردم کھ ترس مردم کمتر شد و 

یلھ جدا از خانھ ای قرار دارد کھ تماس کند توسط امیر کشتھ می شود، لرزان گردید. طو

با خدمھ ھای  آنجا بروم وزندگی می کند، اما من می توانستم روزی یک یا دو بار  نماینده

نمی توانستم بدون متقاعد سازی این را  . در اینجا باید اعتراف کنم کھافغان خود گفتگو کنم

 انجام بدھم. آغا میرخان

 

 تغییر حکومت افغان
 

و مشتاق تغییر اند،  موجود را خوش ندارند سایر مردم با آنکھ زمامدار سرداران وبعضی 

داری کنند. باط با افسران حکومت برتانیھ خودبھ خرچ می دھند تا از ارت اما آنھا احتیاط

ان توسط انگلیس ھا در پایان جنگ بعضی از آنھا ھنوز می گویند کھ پس از تخلیھ افغانست

برای حمایھ و امنیت اشخاصی  یترتیبات قناعت بخش خری کابل، حکومت برتانیھ ھیچآ

متعاقب آن توسط امیرعبدالرحمن مرحوم  قانھ در خدمت آنھا قرار داشتند ونکرد کھ صاد

 بصورت ظالمانھ مورد معاملھ قرار گرفتند.

و سایر  ان و بھ ویژه سردار نصرهللا خانباید اعتراف کنم کھ امیرحبیب هللا خمن با آنھم 

انھ بھ مقابل حکومت برتانیھ آگاه از نگرش دشمن ورت عام از عدم سودمندین بصسردارا

وسیھ است؛ اما روسیھ را راند، زیرا یگانھ قدرت دیگری کھ می تواند بھ آنھا کمک کند، 

می دھند. امیرعبدالرحمن نیز عین دیدگاه را حکومت برتانیھ ترجیح ن بھ ھیچ وجھ بر

این مناسبات دوستانھ در بین حکومت برتانیھ و  کھمرحلھ کنونی این است  داشت. پرسش

تا زمانی کھ تا چھ وقت ادامھ خواھد یافت. من فکر می کنم  حکومت موجود افغانستان

برتانیھ برای پذیرش  تقاضایو بدون افغانستان حکومت بھ خواھشات حکومت برتانیھ 

در اما این دوستی  .ادامھ دھد، شکافی در این مناسبات بوجود نخواھد آمد آنھا درخواست
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پایان خواھد یافت. حکومت برتانیھ خواست آنھا کومت برتانیھ برای پذیرش صورت فشار ح

گزینھ دیگری ھیچ  ،یعطقدر چنین م کھ چھ تدابیری اتخاذ کند.خواھد بود آن بعدا نگران 

ز اباقی نمی ماند بھ جز اینکھ سربازان فرستاده شوند. با درنظرداشت تجارب بدست آمده 

آینده وجود  خرین جنگ کابل می توان فرض کرد کھ مشکالت بیشتری در جنگ ھایآ

قبایل سال گذشتھ تغییرات بزرگی در افغانستان بوجود آمده است.  ٣٠ خواھد داشت. در

لکیت خارجی افغانستان را تجربھ کرده اند. قبایل ام ھایگوناگون تعصبات زیاد و ضرر

نھ راه برونرفت از مشکالت در . بھ نظر من یگابسیار مشکلزا خواھند بودمرزی نیز 

کھ متعلق بھ کسی  قبلی با یک شخص شایستھ است.تفاھم مخفی  چنان حالت بحرانی،

، امیر منتخب اعالن اعالم رسمی جنگ او خود را یکجا بباشد سنی  خانواده سلطنت باشد،

 ،بوجود خواھد آمدھای مقاومت یل تقسیم شده و با آنکھ ھمدردی قبادر این صورت، . کند

، تحریکات کمتری با پیشروی در این راستادر درازمدت بدست می آید. نھایی پیروزی 

در مورد نظر و اھداف پیش خواھد آمد کشورھای مسلمان  در میان مسلمانان ھند و سایر

بگویم کھ چنین اقدامی چھ بطور یقین  . امکان ندارددمیسر خواھد ش یک زمان نسبتا کوتاه

صورت عدم در سیاست موجود حکومت افغان اما باید بگویم کھ  ور خواھد بود؛وقت ضر

روزی بسیار زیان آور بھ منافع حکومت  ،در نگرش موجود بھ مقابل حکومت ھند یبھبود

 ھند خواھد بود.
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 امیر و ھند –فصل سوم 
 

 بازدید امیر از ھند
 

وارد لندی  ١٩٠٧در اول جنوری فت و دعوت بازدید از ھند را پذیر ١٩٠۶امیر در پایان 

عطا کرد و ارا » اعلی حضرت«کوتل شد. حکومت برتانیھ در ھمان روز برایش لقب 

توپ باال برد. امیر مدت دوماه و شش روز را در ھند  ٣١بھ  ٢١سالم نظامی او را از 

 بھ افغانستان باز گشت. ١٩٠٧مارچ  ٧گذراند. او در 

 زدید کرد:زیر در ھند با امیر از مناطق

 لندی کوتل    ١٩٠٧نوری اول و دوم ج

 پشاور    جنوری ۶تا  ٣

 اگره    جنوری ١۵نھم تا 

 علیگر     جنوری ١۶

 کاونپور     جنوری ١٧

 گوالیور     جنوری ١٨

 دھلی    جنوری ٢١تا  ١٩

 کرنال     جنوری ٢٢

 اجمیر     جنوری ٢٣

 دھلی    جنوری ٢۶تا  ٢۴

 کلکتھ    فبروری ١٠جنوری تا  ٢٨

 یئبمب    فبروری  ٢۵تا  ١٣

 کراچی     فبروری ٢٧

 الھور     مارچ  ٢و  ١

 امرتسر     مارچ ٣

 الھور     مارچ ۴
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 راولپندی     مارچ ۵

 پشاور     مارچ ۶

برای امیر توسط عالی جناب وایسرا و جنرال » جی سی ام جی«جنوری لقب  ١٢در 

 ضرت مرحوم شاه ادوارد ھفتم اعطا شد.از جانب اعلی حبھ نمایندگی گورنر ھند 

بازدید مناظر سپری و  امیر در مجالس بزرگ، مھمانی ھابیشتر این درست است کھ وقت 

شد، اما در عین زمان او نگاھی بھ تعداد زیاد اشیای مفید انداخت و حتی بعضی اوقات 

ھ نظر می جھت آزمایش در افغانستان مناسب باز چنین مسایل برداشت کھ یادداشت ھای 

 رسید. در رابطھ بھ بازدید، حوادث مھم زیر قابل یادداشت است:

شرقی علیگر بازدید کرد و -امیر از کالج اسالمی انگلو ١٩٠٧جنوری  ١۶. در ١

ستیتوت ابراز داشت. اعلی حضرت آن ان را از کارھای آموزشی قدردانی خود

کالج را اعطا  بھ ھروپی ۵٠٠ساالنھ دایمی بخششی ھزار روپیھ و  ٢۵کمک اساسی 

 .کرد

تفاق افتاد، وقتی کھ امیر ا ١٩٠٧جنوری  ٢٠در » عید الضحی«مشھور  . جشن٢

ا نمود و توسط اد» عیدگاه«را در » عید«. اعلی حضرت نماز بوددھلی قرارگاه  در

محالت دور بھ این از از آنھا  عظیم مردم استقبال شد کھ شمار زیادیای توده 

و » پان ھا«نان با ھدیھ از مسلما» عیدگاه«دوان در بیرون مناسبت آمده بودند. ھن

استقبال کردند. وقتی نماز بھ پایان رسید، امیر بھ قرارگاه خود رفت » االچی ھا«

نظریات خود . اعلی حضرت کرد وگفتگبا افراد برجستھ شھر بھ شمول ھندوان  و

ھندوان ابراز  وافق بھ نظردر ت» کشتار گاو«سوال پیرامون  را در جریان گفتگو

 داشت.

روپیھ  ١۵٠٠و یک ھدیھ  دیدن کردمزار مشھور اجمیر  جنوری از ٢٣. امیر در ٣

افزود بر مجموعھ مساوی پیشکی از پشاور از طریق نماینده کابل پرداخت نمود. 

 اعلی حضرت یک ھدیھ یکھزار روپیھ نیز برای معبد ھند تادیھ نمود.
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 ١٠٠٠در امرتسر بازدید کرد و » طالییمعبد «از  ١٩٠٧. امیر در سوم مارچ ۴

از سیکھ  با جمالت متمما اھدا کرد. او ھمچنان ھ مشھور سیکھ» دربار«روپیھ بھ 

 آنھا را فوق العاده باال برد. ھا سخن گفت و

در موجودیت ھزاران  گ تھداب کالج اسماعلیھ الھور را. امیر در ھمان روز سن۵

شده بودند. اعلی حضرت در باره مفاد کھ برای این مراسم جمع گذاشت مسلمان 

بھ کالج اھدا کرد ھزار روپیھ  ٢٠آموزش تاکید کرد. اعلی حضرت یک ھدیھ مادی 

 روپیھ در سال باال برد. ١٠٠٠بھ  ۵٠٠پرداخت قبلی را از  ،آنو افزود بر
 

را ھر جمعھ در بزرگ ترین مسجد ادا می کرد کھ » جمعھ«امیر بصورت منظم نماز 

ه او بود و شمار زیادی از مسلمانان از این فرصت نایاب برای دیدار امیر نزدیک قرارگا

 نپشتیبانان کالج علیگر و پیروابھ ویژه و آموزش دیده و جوانان مسلمان  حاضر می شدند.

و مسلمانان  قرار گرفتندامیر تحت تاثیر ر سید احمد خان بصورت مطلوبی مرحوم سُ 

با آنکھ در آنجا آوازه  کردند،او از  یخوبز برداشت ھ سبک قدیمی و نو داشتند نیپنجاب ک

کاله انگلیسی بر سر دارد. الھور وجود داشت کھ اعلی حضرت ھای در میان مسلمانان 

. اعلی زیر تاثیر قرار دھدی را بصورت مطلوبی آنھم امیر نتوانست مسلمانان بمبئ با

و این باعث شایعاتی منتظر ساخت » جمعھ«حضرت آنھا را برای مدت طوالنی در نماز 

ھم کم لطفی زیادی  شد کھ وقت او بیشتر در سرگرمی ھا و تفریحات می گذرد. امیر باز

یی ابزرگی برای پذیر داد، کسانی کھ ترتیبات در مالقات مسلمانان دولتمند و بزرگان نشان

د. ای عادی گذرانوقت خود را در بازدید از دکان ھ اعلی حضرت فراھم کرده بودند، اما او

ن نیست کھ محصول آامیرحبیب هللا خان نشانھ مردم ھند از مطلوب  در مجموع، برداشت

باشد کھ با  یجوامعسایر بھ مقابل او ھمدردی طبیعی او با ھم مذھبان یا دلسوزی واقعی 

داشتھ باشد. امیر در تمام مالقات ھای  سیاسیعمیق دوربینی فراست و آنھا در تماس شد و 

این تالش کرد  ی و تحمل را در پیش گرفت و با گفتار و کردار خودندگسیاست بخش خود

و دارای یک مسلمان محکم ھم الھام دھد کھ او  بھ مردم ھندبھ بھترین وجھی باور را 

 ،امیر در واقعیت و ھم یک حاکم عادل، مھربان و بی طرف است.است  نظریات ارتدوکس

در ھند است. تعامل ش دش و حکومتدر باره خوعالقمند پخش گزارش ھای مطلوب ھمیشھ 
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 ھدف از این تغییررعایای ھندو در افغانستان بھ مراتب بھتر از زمان پدرش است.  او با

تا ھمدردی ھندوان ھند را از طریق رعایای ھندوی آن بود با احتمال زیاد او سیاست 

رصت ھای بازدید می کنند و بھ این ترتیب فاز ھند گھگاھی  ش کمایی کند؛ کسانی کھخود

بدین من با آنھم با برادران خود در ھند دارند. اندیشھ ھای خود  مناسبی برای تبادل آزاد

 امیر برایمقصد یا تمایل  توجیھ کننده ای کدام باور ھستم کھ وضع فعلی و قوت افغانستان

خود را از این  انیھ نیست، اما اعلی حضرت چشمھند برت او بھ سوی گسترش قلمروی

 .در این زمینھ داردپوچی  نکرده است. او امیدھایتھ جانب بس

: کالج علیگر، انجمن حمایت اسالم الھور و رابطھ داردھند  امیر تا حال با سھ موسسھ

یک از این موسسات کمک مالی از افغانستان می گیرند؛ دو  ھر درگاه شریف در اجمیر.

 در» رسعُ «جشن لذت می برند. سال گذشتھ در ثابت کمک موسسھ اولی از پرداخت 

ھ عنوان ھدیھ بھ امیر فرستاده شد، کسی بعضی چیزھای مقدس باز طریق نماینده او اجمیر 

انگیزه امیر برای کمک بھ نظر من . ھدیھ دادروپیھ بھ درگاه شریف  ۵٠٠ کھ در عوض

 است. بھ این موسسات تنھا مذھبی نیست، بلکھ سیاسی

 :قابل بحث استده در مورد بازدید امیر از ھند چھار موضوع عم

 بازدید در ذھن امیر و پیروانش. . اثرات١

 بازدید باالی افغانستان. . اثرات٢

 بازدید باالی ھند. . اثرات٣

 بازدید باالی حکومت ھای خارجی. . اثرات۴

 :بھ گونھ زیر است مورد ھر یک از این نکاتدر من نظریات 

سخاوتمندانھ ترین و  د،یعت بخش برای پذیرایی امیر اتخاذ گرد. ترتیبات قنا١

برای اعلی حضرت در سراسر اقامت او در ھند انجام  ترین مھمان نوازی صمیمانھ

ا احساس سپاس گزاری واقعی و قلب او را ب تحت تاثیر قرار داد او را عمیقا شد کھ

خود قوت و قدرت حکومت ھند  افظی لبریز ساخت. امیر با چشممراسم خداح در

کارھای  هیقی آن باالی افغانستان کامال متقاعد شد. منظردید و از برتری حقرا 

نیھ در ھند او را آشنایی نزدیک با سیستم اداره برتا ، آسیاب ھا و سرک ھا وآبیاری
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اعلی حضرت در نتیجھ  مشابھ در افغانستان الھام بخشید.ھای با اندیشھ بھبودی 

و موتر  عرفی تیلفونمھم اکنون بعضی اصالحاتی در این جھت انجام داد.  ،بازدید

محصول نیز  دخدمت می کنو خط آھن  در افغانستان کھ بھ عنوان جایگزین تلگراف

با آنھا در جریان بازدید خود در ھند او د است کھ قدردانی امیر از موسسات سودمن

مراھی می کردند، کھ اعلی حضرت را در ھند ھ یآشنا شد. سرداران و سایر مقامات

 پاالیش پیدا کردند کھ حاال عالیم ربی و شیوه موجود زندگیھای غ تمایلی بھ سبک

ای مدت درازی ماندگار می سازد. در برخاطرات بازدید را  را نشان می دھد و

خود را با مقامات آخر برای امیر فرصت ھای استثنایی فراھم شد تا دوستی شخصی 

ظاھرا خوشی با آنکھ اعلی حضرت  عالی برتانیھ قایم سازد. می توان تذکر داد،

اما بدون ھیچ دارد،  مقامات برتانیھزیادی در نگھداری مکاتبات منظم با بعضی 

دوستی فع این مناسبات را کامال بھ ن امتیازدھی از جانب خودش و در ھیچ موردی،

استفاده فشار مقامات  از آن بھ عنوان سپری برای محدود ساختھ و ششخصی خود

 .می کند

ل ھا سرک ھا و کانا ن سودمند بود. کارھای ساختمانستا. بازدید برای افغان٢

و ترتیبات شانده شده سرک ھا کنار  پیشرفت سریعی نموده است. درخت ھا در

لفونی یات تجوان رویدست گرفتھ شده است. ارتباطضروری برای مواظبت بتھ ھای 

مار شده است. ده و ساختمان ھای جدید اعدر بین جالل آباد و کابل برقرار گردی

و می توان گفت کھ افغانستان در مسیر وجود دارد برای بھبود تمام ساحات  عالیمی

 اصالحات قرار گرفتھ است.

 یک سفر تفریحی بود، مردم ھند دیدگاه خوشی از . از آنجاییکھ این بازدید کامال٣

مسلمانان و ھندوان با امیر حبیب هللا و ھمراھان او پیدا کردند. حاکم افغان جانب 

 شدند و او را گرامی داشتند.نوس ماخان 

. برای من تقریبا ناممکن است در این مورد ابراز نظر کنم، اما می توانم بگویم ۴

روس ابراز داشت، سایر قدرت ھا در -موافقھ خود را با کنوانسیون انگلیسکھ امیر 
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باور خود غیرمتزلزل ماندند کھ بازدید امیر از ھند بصورت دایم رشتھ ھای دوستی 

 بین افغانستان و حکومت ھند را تقویھ نمود. در

 

 ھای بومی در ھند /ایالتمناسبات امیر با دولت
 

ھای  /ایالتحبیب هللا خان ھیچ ارتباطی با ھیچ یک از دولتتا جاییکھ من می دانم، امیر

 بومی در ھند ندارد. 

، مک کردک ١٩٠٨روپیھ برای بنیاد رفاه سیالب حیدرآباد در  ۴۵٠٠ با آنکھ اعلی حضرت

 تادیھ گردید.حکومت ھند  این پول از طریق اما

مھمان نوازی از با مھاراجھ گوالیور در بزرگداشت  شخصی دوستانھامیر فقط مناسبات 

 ابراز شده بھ اعلی حضرت در جریان بازدید او از گوالیور دارد.

نواب محمد  تونک در راجستان است. ،امید بھ افغانستان دارد یگانھ ایالت مسلمان کھ چشم

روال از طایفھ ساالرزی است. در یابراھیم علی خان رئیس فعلی تونک مربوط قبیلھ بون

رابطھ بھ ارتباط این ایالت با افغانستان می توان معلومات زیر را ابراز داشت کھ با تمام 

 احتماالت درست بھ نظر می رسد:

از  ار گرفت، اوی در زیر اتھام قر. وقتی نواب محمد علی خان پدر رئیس فعل١

بھ امیرمرحوم عبدالرحمن خان فرستاد. نام پیام رسان پیامی طریق یک مرد خاص 

از طریق قاضی  ،مال عبدالمجید بود، کسی کھ پیام را بھ امیر مرحوم رسانید

سعدالدین در حال حاضر مقام قاضی القضات دارد. پیام این اثر را داشت کھ 

جناب وایسرا از جانب نواب معزول کند.  رمرحوم باید توصیھ ای برای عالییام

عبدالرحمن با این محتوا پاسخ داد کھ توصیھ ھای او ھیچ سودی نخواھد داشت و 

 شاید بیشتر باعث تشدید مصیبت ھای نواب اسبق گردد.

بی نظمی ھای او سیاسی در تونک بود،  نمایندهپریچارد  /سرگرد. وقتی میجر٢

کند. در  ده کرد و خواست کھ آنھا را ارزیابیدر برخورد رئیس فعلی مشاھ سنگینی

نزد سرادر محمد صاحب زاده محمد حنیف خان را بھ کلکتھ  ،این مورد نواب

با این پیام کھ او کوشش فرستاد، نماینده امیرمرحوم در حکومت ھند  اسماعیل خان
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پریچارد را از تونک برطرف سازد. اسماعیل خان در پاسخ گفت کھ  کند تا سرگرد

مطابق آن عمل خواھد کرد، در صورتی کھ نواب برای او دولک روپیھ بدھد. او 

 نواب مقدار گفتھ شده را روان نکرد و مسئلھ با پاسخ نماینده کابل پایان یافت.

 

 امیر در ھندھای  نماینده
 

 ھای امیر در ھند اند: نمایندهاشخاص زیر 

 .حاجی شاه بیگ خان نماینده امیر با حکومت ھند . سرھنگ١

 ی.تجارتی امیر در بمبئ نمایندهغالم رسول خان  . سرھنگ٢

 تجارتی امیر در کراچی. نماینده. دوست محمد خان ٣

 پست افغان در پشاور. . میرزا غالم حیدر خان ماستر۴

 محمد خان علم خان، راولپندی. . نظر۵

د می ی بلنر و جشن ھا در بمبئزادروز امی غالم رسول خان بیرق افغان را در سرھنگ

برتانیھ در  نمایندهدعوت می کند. زندگی  شام-ذھبان و سایرین را بھ مھمانیکند و ھم م

زیادی بازتاب  ندازهاامیر در ھند تا  نماینده قایسھ با چنین جشن ھای عمومیکابل در م

 دھنده سیاست تحمل و مدارای حکومت برتانیھ در مقابل افغانستان است.

ت افغان و نظرمحمد علم بسیار پرانرژی اند و فداکاری پس میرزا غالم حیدرخان ماستر

 در دسیسھ بازی بسیار ھوشیار است.زیادی برای امیر نشان می دھند. نظرمحمد علم 

از وجود دارد. گروھی  ھای مخفی افغان در ھند نمایندهدر کنار این اشخاص، تعداد زیاد 

ت دوامدار جرایم متعددی خان ساکن ھزارناو و یک داکوی بدنام کھ بصورپیروان شاکر

ایی در و کشتار سربازان اروپ ، داکوگری، اختالسدی سالحرا مرتکب می شود، مانند دز

سال بھ قسم دستھ ھا بھ ھند می  ھر نفر است و ۴٠٠مناطق مختلف ھند. تمام گروه حدود 

 ند.رو

ین ھا را ای تعدادی از انام ھ زیادی در ھند دارد و من قبال نویسان-امیر ھمچنان اخبار

 خارجی ارسال کرده ام. برای دفتر
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 امیر شجره خانوادگی
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 ارتش –فصل چھارم 
 

 ارتش
 

رئیس نیروھای منظم در تمام افغانستان  ،ریسردار عنایت هللا خان بزرگ ترین پسر ام

یک سرباز عادی را با خود دارد و شوق  رنج ھای. او دارد» سردار ساالر«مقام  است و

محمد سامی ترک دارد. سردار جوان حاال  ر اخذ ھدایات در تمرینات از سرھنگزیادی د

عملی  دانش نظامی خود را بھ بھترین وجھبصورت شخصی سربازان را بررسی می کند؛ 

ھنوز او با آنھم  است. می کند و در مجموع دیده می شود کھ در کار خود بسیار عالقمند

مربی او محمود سامی یک اینکھ  مواجھ است، بھ دلیلپیشرفتھ  با نبود آموزش نظامی

 نیست. کامل واجد شرایط شخص 

(نیروھای غیرمنظم) است. او » ھاخاصھ دار«، رئیس سردار امان هللا جان پسر سوم امیر

 عمدتا با مشوره مشاور خود سرتیپ کار خود را بھبود می بخشد، با آنکھ او در حال حاضر

 احمد جان عمل می کند.

بی انرژی (رئیس ستاد ارتش) است. او کامال » سپھساالر«ار امیرمحمد خان تگاوی سرد

از قبیلھ » خان«متنفذترین او با آنھم اندک تخنیکی ندارد. دانش  است، سن او باال بوده و

، ھزاران مسلح قبیلوی را در میدان حاضر در موارد ضروریتگاوی است و می تواند 

است و این حقایق برای مقام بلند و موقعیت هللا دار عنایت کند. او کاکای حقیقی مادر سر

مسئوالنھ او کافی است. او توسط مقامات نظامی دارای درجات باال با احترام زیادی دیده 

محبوب نیست. نام  میان زیردستان خود است در فسر تنبلھ دلیل اینکھ یک امی شود و ب

 الر قرار زیر است:ھا و جنرال ھای زیر دست سپھ ساھای نایب ساالر

 . کابل: ١

 نایب ساالر    اندری شیرمحمد خان 

    نایب ساالر     محمد نعیم خان

 جنرال    اکرم خان یا کاکو جان 
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 جنرال      سید شاه خان 

 جنرال     تاج محمد خان 

 جنرال       نادرخان

 . قندھار٢

 جنرال     عبدالرشید خان 

 . ھرات٣

 حوم جنرال وکیل خان فوت کردند.این مقام خالی است؛ مر

 . میمنھ۴

 جنرال     عبدالغفار خان 

 . مزارشریف ۵

 جنرال     محمد عمرخان 

 . بدخشان۶

 جنرال     حاجی گل خان 

خان و حاجی گل خان مناسب ترین افراد برای خدمت و با انرژی ترین نادرخان، عبدالغفار

خاطر شجاعت خود مشھور بود، اما حاال مقامات باال اند. شیرمحمد خان اندری زمانی بھ 

یک از  ھیچ ،از نقطھ نظر دانش تخنیکی باال است. با قضاوت ٩٠از  سن اوپیر شده و 

کھ در موارد ضروری ند، با آنی و تبحر در تکتیک ھای نظامی ندارآگاھجنرال ھای فوق 

رال جنیک بھ درجھ کنند. نزداستفاده در بسیج قبایل خود از نفوذ خود می توانند  مفید اند و

[اجودان/یاور] است؛ » ناجیتا«است و آخرین آنھا ھ» دانکومی«و ھا » کرنیل«ھا سرتیپ 

 .می باشد و حوالدار گروھبان یکم

ارتباط تدابیر انضباطی ھنوز قویا رعایت نمی شود و بعضی اوقات یک افسر زیردست بھ 

، اما نشان می دھدکمتری احتیاط در مورد اجرای دساتیر برتران خود نفوذ شخصی خود 

 در رابطھ بھ مناسب بودن اداره نظامی باید اعتراف کرد کھ انضباط در حال بھبودی است.
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 استخدام ھا
 

ِلک ھای قشالق ھا ی شود و مَ قبایل مختلف تامین م ی بزرگ»خان ھا«ستخدام ھا توسط ا

وع نفوس زراعتی یعنی یک ھشتم مجم» ھشت نفری«در سیستمی بنام را اند تا آنھا مجبور

بھ پیش  /قرعھبھ اساس التریبرای شمولیت در ارتش  ی مستخدمین. نام ھاھمکاری کنند

د و حتی پول مصرف می کنند تا معافیت نمی کن می شود. با آنھم مستخدمین تالش برده

، عمدتا بھ را خریداری کنند و شک وجود ندارد کھ بعضی ھا در آن موفق می شوندخود 

 باید صحت ایشان را تصدیق کنند. ی کھکمک مقامات صح

 

 (معاش) پرداخت
 

روپیھ  ۴یا  روپیھ (کابلی) ٨در زمان امیرمرحوم عبدالرحمن، نرخ پرداخت سربازان 

با آنکھ پرداخت ھا برای چندین ماه پس افتاد داشت، ھیچ شکایتی (سکھ برتانیھ) در ماه بود. 

معاش یقت، این پرداخت نوعی مددقدر مورد بی کفایتی و نارسایی صورت نگرفت. در ح

خود  ی کھ برای ادامھ کارھای شخصیبرای اعضای ارتش در نظرگرفتھ می شود، کسان

 . ھیچ گونھ قواعدپیدا کنندپول بھ ھر شیوه ای می خواھند برای معیشت خود ند و یا آزاد ا

و یا اجرای تمرینات بھ  مکلفدر موارد نادر وجود ندارد و سربازان فقط سریع -و-سخت

ھ صورت نگرفتوغیره  اند. ھیچ کاھشی از پرداخت در مورد دریشی انجام خدمات نظامی

. باالتر از ھمھ، قیمت نقض انضباط تحمیل می شود زات در موارد فوق العاده ایو مجا

 پایین است و در مجموع سربازان خوب معاملھ می شوند. امیر ییھای اقالم عمده غذا

باال برد،  روپیھ (سکھ برتانیھ) در ماه ۵یا  روپیھ (کابلی) ١٠موجود نرخ پرداخت را بھ 

اما حضور شدید روز و شب را در صفوف بھ استثنای روزھای جمعھ تحکیم کرد، رژه 

ام انجام می شود. کاھش پرداخت در مورد در ساعات روزانھ صبح و شھا و تمرینات 

برای نقض  ی یا جریمھگیرد و مجازات بدن و تدارکات مشابھ سربازان صورت می بوت

مده باال می رود و سربازان مواد غذایی ع را می شود. افزود براین، قیمتھای کوچک اج

است. قطعات منظم کھ  بھ لرزه آوردهاند باالی لبھ فقر زندگی کنند کھ قلب آنھا را مجبور

 خوب تامین شده و از امتیاز خریداری غذا ھای خوبھای  ر کابل مستقر اند با دریشید
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دند. آنھا نیز پرداخت خود را بصورت ریان سفر آنھا با امیر برخوردار بوبا نرخ کمتر در ج

ماه اخذ می کنند و در مجموع وضع بھتری دارند. در نتیجھ، سربازان  منظم پس از ھر دو

ھا برای (کاتب) داده اند. میرزا » فوج بھشتی«نام مستعار  والیات دورافتاده برای آنھا

داری نمی اما گزارش خود را بھ شیوه کاغذی نگھ ،ارتش تعیین شده اند توزیع پرداخت

خود از سربازان انتظار ھدیھ . افسران عالی رتبھ ھمیشھ برخوردار اند یذااخ ازکنند و 

بھ نام ھدیھ  یگوسفند دیده می شود کھ یک سرباز روغن می آورد و یاغالبا را دارند و 

برای  قطعات دورافتاده صتی می گیرد. افسرانخو در عوض رمی دھد برای کرنیل خود 

کوھستانی می فرستند تا پشم،  پول می پردازند و بھ مناطقزیردستان مورد اعتماد خود 

 بھ نرخ مطلوب خریداری کنند. مواد خریداری شده بعدا با مفاد ای مشابھروغن و امتعھ 

سربازان مربوطھ  در شھرھای کالن بھ فروش می رسد و عواید در بین افسران و زیاد

 تقسیم می شود.

 

 )دریشی( یونیفورم
 

بھ استثنای کسانی کھ بادیگارد بودند ھیچ م، وارد کابل شد ١٩٠٧وقتی من بار اول در 

. ارتش داشتند انواع لباس و کفش ھای بومی، پاره و کھنھآنھا یونیفورمی وجود نداشت و 

می پوشند. قوت موجود ارتش کابل  مستقر در کابل حاال با یونیفورم مجھز شده و ھمھ بوت

 . یونیفورمداشتھ باشندیونیفورم  ، ھمھ می توانندنیازدر صورت ھزار نفر است و  ١٠حدود 

سرخ و » بنات«متشکل از کاالی آبی و خاکی است. لباس کامل قطعات منظم متشکل از 

آنھا کاله . دارد )کف و کالرآستین و یخن (برای پتلون سیاه است. ھر قطعھ رنگ جداگانھ 

ارتش حتی  خان و ھمچنان افسران عالی امیر و سردار عنایت هللابھ سبک انگلیس است. 

ادمیرال ھای قوای بحری برتانیھ در محافل دربار کالھھای جاپانی می پوشند کھ مشابھ 

سربازان وقتی ھای دولتی نگھداری می شود و لباس کامل نظامی ھمیشھ در انبار است.

کھ مطلقا ضرور باشد. ھیچ کاھشی بھ خاطر یونیفورم در پرداخت صورت  آن را می پوشند

در  انسرباز بازان ساختھ می شوند، اماسر نمی گیرد، بھ استثنای بوت ھا کھ از ھزینھ

د یدوچند آن را بپردازند. افسران با ا گم کردن یونیفورم خود مجبوراندصورت تخریب ی
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زیاد رنج می برند. تفصیل  ،رداخت کم خودبرای یونیفورم خود بپردازد کھ بھ علت پ

بھ شاخھ استخبارات دیوان رئیس کارمندان  فسران با سایر مشخصات آن قبالپرداخت ا

 ارایھ شده است.

 

 )تسلیحاتسالح ھا (
 

ھنری حمل می کنند. -و باقیمانده مارتینی میتفورد تامین شده-و قطعات با لی سواره منظم

تدریجی با اسلحھ جدید و برتر تعویض می شود. بادیگارد اسلحھ کھنھ بصورت  ،در مجموع

پوشیده می » حربھ«ی بنام یک اسلحھ کابل نگچھ مجھز شده اند. بھ عوض شمشیرھا با تف

 و دستی بوده و بیشتر مفید است ارای تیغ راست، پھن، نوکدارد شود کھ

 

 )Lines( باشگاه
 

س بھ پایان رسیده است. آنھا ل انگلیمود ، باشگاه ارتش مانندجالل آباد در کابل اصلی و

در نظر گرفتھ مراقبت آنھا ھوادار بوده و ترتیبات قناعت بخشی برای نگھداری و  کالن و

اکنون تکمیل  آنھا ساختھ شده و بعضی از آنھا ھم در جوارافسران  یھاشده است. محلھ 

 ھنگ ھای . باشگاهافراشتھ شده استبرھای مربوط آنھا  در پادگان شده اند. بیرق ھر قطعھ

شھر کابل  شیرپور نزدیک است. باقیمانده ارتش در اردوگاه منظم نزدیک بھ اقامتگاه امیر

این شایعھ  ند؛ اما ھنوز تکمیل نشده است.قرار دارد، جاییکھ باشگاه ھا در نظم قرار دار

 ھای جدید در والیات دورافتاده ساختھ شده اند. نیز وجود دارد کھ پادگان

 

 تمرینات
 

ی پنجاب اتتمرین -ھدایات تمرینی ھنوز مطابق با معیار منظم ابالغ نشده است. ماسترھای 

تمرینات انگلیسی را بھ پشتو یا پارسی تدریس می  ،سربازان بازنشستھ ارتش برتانیھ و

بعضی سربازان در در ترکی تدریس کرده اند. کنند، در حالیکھ مربیان ترکی آن را 

روسی را  اتتمریننفری  ۵٠حدود ای تربیھ شده اند و یک دستھ سابقھ پشتونی  تمرینات
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مسئلھ ، در روسیھ بودند. بھ این ترتیبکھ برای مدتی  مان از پتان ھا آموختھ انددر پغ

. استمورد بحث قرار گرفتھ در آغاز امسال در کابل  منظم ی ومعیار اتتمرین سازگاری

پشتیبانی می کند، در حالیکھ سردار نصرهللا سردار عنایت هللا خان سیستم تمرینات ترکی را 

خان سیستم پنجابی را مطلوب می داند، اما امیر تا ھنوز تصمیم خود را نگاه داشتھ و 

 کمپنی-. تمرینات نظامی ھنوز فقط بھ تمریناتفرمان نھایی در این مسئلھ صادر نشده است

در مجاورت کوھھا  ترکی گھگاھی سربازان را تمرینات-محدود است، با آنکھ ماستران

نظامی نبود کامل آموزش ند. می ساز نند و در جنگ ھای ساختگی مصروفآرایش می ک

 دارد.نیاز یک ماستر با کفایت بھ  پیشرفتھ در افغانستان

 

 ورزش
 

و بھ درستی تربیھ می شوند. آنھا  سرباز جوان و منتخب وارد ورزشگاه شده ٢٠٠حدود 

روپیھ برای یک سرباز عادی داده می  ١٠کھ در حالی ،روپیھ کابلی در ماه می گیرند ١٢

. سربازانی کھ بصورت اھدا می کندمستحق  د. امیر گھگاھی جوایزی برای افرادشو

برای آغاز مکاتب  ،بھ پایان می رساننددر این مکتب موفقانھ کورس آموزشی خود را 

خاصی در رت دلچسبی بھ والیات دوردست فرستاده می شوند. اعلی حضمحلی ورزشی 

 دارد. بزرگداشت اجرای ورزش در جشن ھای

 

 ت افسران عالی رتبھصالحی
 

د کھ با ی در باالی زیردستان خود می باشندارای صالحیت ھاھر افسر فرمانده 

درنظرداشت درجھ یا موقعیت ھر افسر تغییر می کند؛ اما مسایل مربوط بھ استخدام ھا، 

ھمیشھ بھ پیشگاه سردار عنایت هللا خان آورده می تنزل ھا، ارتقا ھا، عزل ھا و امثال آن 

شود. قواعد موجود در ارتش برای سردار عنایت هللا خان صالحیت داده تا تمام استخدام 

ر کپتان و صوبھ دار نیاز بھ ھای پایین از درجھ کپتان را بھ اختیار خود اجرا کند. تقر

ن با تایید اعلی حضرت صورت سردار نصرهللا خان دارد و تقررھای باالتر از آ اجازه

می گیرد. سردار عنایت هللا خان از مداخلھ سردار نصرهللا خان در امورات نظامی تا حد 
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تقیما مسبدون مشوره با سردار نصرهللا خان، پیشنھادات خود را جلوگیری نموده و ممکن 

، اردچون ھمھ چیز در زیر یک حاکمیت استبدادی قرار د. بھ اعلی حضرت تقدیم می کند

و  دفترناچیز استفاده می کند و رئیس  امیر بعضی اوقات از صالحیت خود در مسایل

 د کھ در مطابقت با اوضاع خاصمعاونان او چنین قدرت را فقط در مواردی استفاده می کنن

 باشد.

 

 مھمات انبار
 

چ کس ھی با آنھم در افغانستاندر شھر کابل وجود دارد و مھمات فراوان است.  چندین انبار

باید  ،بھ احتمال زیاد ،کاره می شود. دینامیتمھمات پس از مدت معینی بیفکر نمی کند کھ 

برای بعضی توپ ھا یا ھا کھ در کابل ساختھ شده اند،  یکاره شود. بعضی از گلولھمال بکا

گلولھ این موضوع مالمت است.  ر سالترپاین درو یا بسیار کوتاه اند و سُ  بسیار بزرگ

ی در زراد خانھ ھا نگھداری می شوند، ی کابل بھ تعداد زیادکارخانھ ھاده در ھ شھای تھی

 دارد. وجود  تمرین تفنگکمبود برای ی کمای کھ ھزینھ ییجا

 

 ارتش قطعات
 

و شایعھ وجود دارد کھ چنین  ھای جداگانھ تقسیم شده اند تیپنیروھای کابل بھ  ١٩٠٩از 

فتھ است. در حال حاضر چھار تیپ در کابل رتقسیمات در والیات دورافتاده نیز صورت گ

 ضمیمھ داده شده است. یک از آنھا در ھر وجود دارد و تفصیل
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 و وسایل سواره )توپخانھ( تریاب

 

زین ھای نمونھ  زین ھا و سایر اجناس چرمی از کاونپور وارد شده است. سواره منظم با

ت برای نگھداری آنھا بسیار غیرقناعت شده اند، اما از آنجاییکھ ترتیبا نظامی انگلیس تامین

بخش است، زین ھا و سایر اجناس چرمی بھ زودی خراب می شوند. کارھای چرمگری 

حتی برای نیازمندی ھای محلی کافی  آنھا در حال حاضردر کابل شروع شده است، اما 

 نیستند.

 

 اسپ ھا
 

ھای ناسب نیستند. یابوتوپخانھ م اسپ ھا الغر و ضعیف اند و کامال برای سواره و مقاصد

ست ھا انجام دھند، اما آنھا برای خدمت سواره می توانند کار خوبی در رابطھ با انتقال پُ 

میدان بیکاره اند. مواردی وجود داشتھ کھ من این حیوانات را در رژه دیده ام و آنھا در 

تر آنھا بیش، اما نایاب نیستدر افغانستان  اسفناکی یافتھ ام. با آنکھ اسپدر حالت ھمیشھ را 

 خدمات فعال. برای باربری مناسب اند تا
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 انتقاالت
 

 ھا نیز در زمستانشتر یابو ھا در افغانستان عمدتا برای کارھای انتقاالتی استفاده می شوند.

د. استخدام می شوند. فیل ھا صرف برای انتقال بارھای سنگین غیرمعمولی استفاده می شون

برای اداره پنج  کیلوگرام) و یک مھتر ٣٧(یک موند = موند  دونیم یک یابو برای انتقال

ھای میل در روز سفر کند، اما یابو ٢۴یک یابوی باردار می تواند حدود یابو کافی است. 

ھای دولتی ی را سفر کند. تعداد مجموعی یابوتر شاید فواصل بیشتر خوب با بارھای سبک

نمی توان بیش یک زمان و در یک محل ھزار است، اما در  ۶در سراسر افغانستان حدود 

فلج جمع کرد، زیرا تشویش آن وجود دارد کھ سایر کارھای دولتی  از نیمی از آنھا را

ھزار می تواند واقعا  ٣. یابوھای دولتی خوب تغذیھ نمی شوند و در نتیجھ فقط حدود شود

مبود غذا دلیل کبوده و این بھ  ن یابوھا زیادسخت مناسب باشد. مرگ در میا ھایبرای کار

ھیچ گونھ  د.ھا و معاونان آن دزدی می شو»اخوررمی«است کھ بصورت عام توسط 

ارتش رویدست گرفتھ نشده و ھرگاه انتقاالت نیاز  ت جداگانھ برای قطعاتترتیبات انتقاال

تقاالت) صادر می شود، کسانی ریاست ان (کارمندان» قابوچی باشی«ھا بھ باشد، فرمان 

درخواست را مقدار ھمیشھ و با آزردگی زیاد کارمندان برجستھ، حیت خود صالکھ با تمام 

اعلی  نیازیابو ھمیشھ برای خدمت بھ  ١٢٠٠. حدود فراھم می کنندر از اندازه تقاضا کمت

امیر ھیچ کسی نمی تواند از آنھا استفاده  اجازهحضرت نگھداری می شود و بھ استثنای 

 /گاریو از ھند وارد کرد و در ھمان زمان کراچینرگا ٢٠٠امیر بیش از  ١٩٠٩در کند. 

کنون مرده اند و باقیمانده اتقریبا نیمی از نرگاو ھا تا  ھای برای مقاصد انتقاالت ساختھ شد.

، یا گرسنگی می می شودزدی بھ دلیل کمبود تدارکات کھ بصورت منظم توسط نوکران د

بصورت عام بسیار غیرقناعت بخش . ترتیبات انتقاالت کشند و یا برای کار مناسب نیستند

 است. 

 ، اما تا ھنوز بھ کابل نرسیدهماشین آالتی برای فابریکھ پشم خریداری کرد ١٩٠٧امیر در 

 قطھ قوت. این ضعیف ترین ندر جگدلک قرار دارد و بھ دلیل ترتیبات نامناسب انتقاالت

جم خارجی گرفتار ھابھ مقابل ت یجنگر بصورت آنی در نظامی افغانستان است و اگر کشو

شود، ترتیبات برای انتقال مھمات جنگ و تدارکات می تواند جدی ترین نگرانی بوده و 
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کھ باید در عین زمان بھ وظایف مھم دیگری احتمال زیاد وجود دارد کھ افسران مسئول آن 

ھم مصروف باشند، کامال توانایی آن را نخواھند داشت کھ در کارھا موفق باشند. امیر 

ھند ترتیباتی رویدست گرفت، اما این  قاطر از ٢٠٠اواخر برای وارد کردن حدود  دراین

 تر سازد.بھ چک نمی تواند وضع راافزودی کو

 

 خیمھ ھا
 

وجود ندارد. خیمھ ھا در انبارھای دولتی  ھنگھیچ گونھ تجیھزات خیمھ جداگانھ برای ھر 

 اده شود.ذخیره می شوند و شاید زمانی کھ ضرورت باشد از آنھا استف

 

 تھیھ مواد (تدارکات)
 

ھیچ گونھ ترتیبات قناعت بخش برای ذخیر مواد وجود ندارد. آنھا توسط دھقانان مطابق 

د، اما تھ می شوت ذخیره می شوند و قیمت آنھا در زمان برداشت در نظر گرفبھ ضرور

توسط پول بازپرداخت را دریافت کند، چون آنھا یا  رد نادری وجود دارد کھ ذخایرموا

، جیب مردان واسط را پر می کند. انبارھای دولتی دولت اجازه ندارند و یا اگر اجازه یابند

. اما آنھا بصورت عام در وجود دارد در ریاست ھای سایر والیات و ھمغلھ در کابل 

نزدیکی زمان برداشت بھ کمبود ذخایر مواجھ می شوند. علوفھ در بین مارچ و می بھ 

ت غلھ نیز بلند می رود. این برای افغانستان بھ ھنگام جنگ بسیار قحطی می رسد و قیم

 نگران کننده خواھد بود.

 

 سرای ھا 
 

در » کچھ سرای ھا«میل از یکدیگر  ١٢در تقریبا تمام مراحل واقع بھ فاصلھ حدود 

 مسیرھای مھم زیر وجود دارد:

 .. داکھ تا کابل١

 .. کابل تا قندھار٢
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 .. قندھار تا ھرات٣

 .ات تا مزارشریف. ھر۴

 .. مزارشریف تا کابل۵

 .. کابل تا ھرات از طریق ھزاره جات۶

یک مدخل ورودی  شاملسرای ھا فت مربع است. این  ٢٠٠ھر سرای دربرگیرنده حدود 

است کھ از طریق آن یک مرد سواره می تواند بھ آسانی بگذرد. چھار برج بھ ارتفاع حدود 

سوراخ ھای برای فیر تفنگ وارھای باالی بام دارای دی .آن قرار داردفت در ھر کنج  ٢۴

است. بام ھا سوراخ ھای دیدبانی برای فیر توپ است. بھ عین ترتیب، برج ھا دارای 

معموال بھ شکل گنبد است و بھ این ترتیب، بھ اندازه کافی قوی بوده و تحمل برداشت وزن 

ھا انی از باالی بام با تفنگ مرد را داراست کھ در عین زمان می توانند بھ آس ۴٠٠حدود 

توپ کافی است.  ١٢مرد و  ۵٠٠فیر کنند. در موارد عاجل، ھر سرای برای جابجا سازی 

ھ یک در نزدیکی آن و یا باند کھ بھ استثنای چند مورد، سرای ھا دارای ذخایر کافی آب 

سرای اخل ددر  ی. با آنھم ھیچ گونھ تدارکاتفاصلھ مناسب از زندگی انسان ھا قرار دارند

. یک بیرق در باالی ھر سرای وجود ندارد برای ذخیره آب در داخل ساختمان ھایا  وھا 

 برافراشتھ است.

 

 بادیگاردھا
 

 .اند) Saroses(وسی ھا سر می یکبادیگارد ھا

 .ھا اندخانسپور ی دومبادیگارد ھا

 .میراسپور ھا اندسوم  یبادیگارد ھا

 .رکابی ھا اند ی چھارمبادیگارد ھا

تغییر می کند. این ھا کامال  بین سھ الی چھار صد نفر بادیگارد ھا دراین عداد مجموعی ت

افسران فرمانده ندیمان  متشکل از سرداران جوان و پسران سایر اشخاص دولتمند اند.

خوب اند. آنھا با یونیفورم ھا و سالح ھا بسیار خوب مجھز اند و اسپ ھای خاص امیر
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سفر من در «ارایھ شده و می تواند در  ١٩٠٨ارد ھا در ند. گزارش مفصل بادیگدار

 پیدا شود.» افغانستان

 

 انقدرت مجموعی نیروھای نظامی افغانست
 

قدرت مجموعی افغانستان را تا تقسیمات رئیس ستاد از  یفھرست مفصل ١٩٠٨من در 

معلومات داده افغانستان تسلیم کردم کھ در روشنی » فھرست ارتش«ارتش در سیملھ و 

 تخمین ھای زیر را ارایھ می کند: نشر شد و ١٩٠٩شده توسط من اخذ و در 

 ١۶٠٠٠      ھا شمشیر

 ۵۶٠٠٠      تفنگ ھا 

 ٣۵٠٠      مضراب ھا 

 ۴۵٠      باتری ھا 

 ٣٨٠٠٠   ھا و سواران خوانین خاصھ دار

گزارش درست ارتش افغان را بدست آورم و تا اندازه ای  تالش کردم کھ ١٩٠٩من در 

اینجا  پوش جداگانھ تقدیم نموده و دروفق شدم. من این فھرست را در زیرتھیھ آن مر د

 صرف نتایج آن را ارایھ می کنم:

 ٢۴٢٠۶      شمشیر 

 ٧١٧٨٣      تفنگ ھا 

 نمی توان تخمین کرد   مضراب ھا و سوارھای خوانین 

 ٢٣۴٩      باتری ھا 

 ٣٧۵٩٠      ھا خاصھ دار

مجموعی کھ حاال بدست آمده و آنھای کھ در وت زیادی در بین تفااین آشکار است کھ 

نشر شده، وجود دارد. توضیح آن در این حقیقت نھفتھ است کھ » ارتش یفھرست تجدید«

مجموع اولی صرف قوت موجود را نشان می دھد، در حالیکھ مجموع فعلی تعدادی را 

وت واقعی موجود در زمان نشان می دھد کھ باید موجود باشد. من می توانم بگویم کھ ق

 ھنگداده شده است، چون در آنجا حتی یک  ١٩٠٨فعلی کمتر از آن است کھ در فھرست 



	 69	

واحد وجود ندارد کھ تعداد مکمل افراد خود را داشتھ باشد و سواره کمتر از حدود  پیاده

نزدیک تر بھ اصل است. با  ١٩٠٨نیم تعداد آن است. برای مقاصد عملی فھرست 

ارقام فوق و معلوماتی کھ من از منابع مختلف در جریان اقامت خود در  درنظرداشت

 ۵٠افغانستان بدست آوردم، فکر می کنم قوت نظامی فعلی افغانستان، پیاده و سواره، بین 

شیرپور مستقر اند و  اردوگاهھزار در کابل و  ١٠ھزار است. از این تعداد حدود  ۶٠الی 

مستقر می باشند. افزایش در تعداد تفنگ ھا طوریکھ در باقیمانده در مناطق مختلف کشور 

ترمیم یک تعداد تفنگ ھای غیرقابل  مجموع فعلی داده شده، درست معلوم می شود؛ زیرا

د کھ فقط تعداد را زیاد نشان می دھند، بدون بازتاب قوت قرار دار اردوگاهلشکرگاه/در ھر 

 حقیقی.

 

 متفرقھ
 

در خدمت سردار نصرهللا خان قرار واره وجود دارد کھ پیاده و چھار نیروی س چھار قطعھ

. این افراد پرداخت خود را از بخش نظامی می گیرند و با یونیفورم بھ ھزینھ دولت دارد

پیاده  ٢٣۵۶اد تامین می شوند. بھ عین ترتیب، سایر برادران، پسران و حرم امیر بھ تعد

ز از خزانھ دولت پرداخت می شوند. اعلی حضرت دارند. اینھا نیاجازه بھ  سواره ١٢۵۵و 

تشکیل  /اطفاییھآتش نفر تیپ ٢٠٠حساب شده و » قوت نظامی«م نیروی پولیس زیر نا

 دھنده نیروی پولیس است.

 

 مدال ھا
 

و ھم توسط امیر موجود برای توسط امیرمرحوم ھم سربازان دارای مدال ھای نقره اند کھ 

روپیھ کابلی  ٢در بدل اند، بلکھ  شان نگرفتھا آنھا را بھ ارزش ؛ امآنھا اعطا شده است

مالی عام پوشیده می  ، دردنن مدال ھای کھ با خریداری بدست می آیوغیره خریده اند. چنی

 شوند و مقامات توجھی ندارند کھ بھ این عمل پایان ببخشند.
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 شرایط عمومی
 

با ھن ساالن کرده است. معیوبان و ک پیاده رشد خوبی ھنگدر جریان سھ سال گذشتھ، 

و منظم متشکل از مردان قوی بوده  ھنگ. دام ھای جوان و قوی تعویض شده انداستخ

تر شده اند و بھ خوبی می توان گفت کھ می توانند سالح توسط تمرینات منظم نظامی آگاه 

قیمانده پیاده نیز بھبودی کلی گیرند و بھ مقابل یک دشمن در میدان نبرد ایستاده شوند. با

 ده است.کر پیدا

تگی بھ عین ترتیب برای معیوبان و پیرساالن در خاصھ دار ھا (نیروھای غیرمنظم) بازنشس

ھای ھمجوار  اردوگاهاند کھ تمرینات را در کابل و سایر فراھم شده و باقیمانده مجبور

ھای مختلف حاال  ھنگبھتر از پیش اند و بھ استثنای چندی،  آنھا در مجموعبیاموزند. 

ندارد. اسپ ھا خوب  ی بھ یکدیگر در نیرو اند. سواره در شرایط خوب قرارتقریبا مساو

ی در مقابل ھرگز نمی توان توقع داشت کھ با برترھا آموزش دیده نیستند و نیستند. سوار

دشمن روبرو شوند. توپخانھ بھ استثنای باتری کوھی مانند سواره بد است. سربازان توپخانھ 

ندارند و آنھا حتی نمی توانند بدون غلطی ھای متعدد فیر  ل/میدان کامدر کار خود زمینھ

 کنند.

شور وجود دارد. ھر مرد (خان) در تمام مناطق ک» سوارھای خوانین«ھا  افزود بر این

ساالنھ مددمعاش از دولت در مقابل تھیھ تعداد معین  پیشوای طایفھ یا قبیلھ قابل پرداخت

نسبت بھ اینکھ واقعی  ،است ریاکارانھ بیشتراست. این ترتیبات  سوار در موارد ضروری

سفر در افغانستان «ھای خوانین را در گزارش خود در فھرست سوار با آنکھ من قبال باشد و

 داده ام، فکر نمی کنم کھ آنھا واقعا موجود باشند.» ١٩٠٧در 

جی قوت نظامی موجود افغانستان در واقعیت برای دفاع کشور در مقابل یک تھاجم خار

کامال درک می کنند. اما آنھا را این وضع  کامال غیرکافی است و امیر و سرداران مھم

ند کھ ظاھرا یک ملت در گسترده ترین مفھوم این واژه تر باالی رعایای افغان تکیھ داربیش

ا آنھبوده و یک مذھب دارند. آنھا سالح دارند و می دانند کھ از آن چگونھ استفاده کنند. 

ھاجم خارجی تفاوت ھای خود بھ مقابل یک تو کشور  کھ برای عزت ملت باور دارند

 سازند. بقبیلوی خویش را کنار بگذارند و یک قضیھ مشترک 
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 مدرسھ حربیھ سراجیھ
 

. سردار یافت گشایش ١٩٠٩ع شد، اما بصورت رسمی در شرو ١٩٠٨این مکتب در 

محمود  مریض بود. سرھنگ افتتاح آن افتتاح کرد؛ امیر در روزنصرهللا خان مراسم را 

پیشنھادی برای تاسیس یک مکتب نظامی در مقیاس بزرگ ارایھ نمود.  در اصلسامی 

امیر این مفکوره را بسیار خوش کرد و فرمان داد کھ مکتب باز شود و لقب خود را برآن 

 گذاشت. امیر بار اول عنایت هللا پسر بزرگ خود را دانشجو داد و پس از آن امان هللا جان

 پسر سومی خود را کھ او ھم آموزش خود را موفقانھ بھ پایان رساند.

اندیشھ این بود کھ صرف محمدزی ھا (طایفھ خود امیر) شامل شوند، اما پسان ھا  ،نخست

فھرست بچھ ھای کھ مناسب برای مکتب  نیز شامل شدند. در اول، ھ ھای سایر قبایل مھمبچ

 پسر ١١٣کھ مکتب شروع شد، صرف اما وقتی رسید،  ١۵٠تعداد بھ آماده شد.  ،بودند

تر مکتب را رھا کردند. حال  . شماری از آنھا پساننام شدثبت پس از آزمایشات صحی 

محمدزی  ،٧٢نفر از این  ٣٠تب می روند. شاگرد وجود دارد کھ بصورت منظم بھ مک ٧٢

یم شده اند. اند. در آنجا چھار صنف وجود دارد کھ در آنھا بچھ ھا نظر بھ سن شان تقس

ند. بعدی برای دو سال. کسانی کھ ما بچھ ھای کالن صرف یک سال در مکتب باقی می

در صنف سوم اند برای سھ سال باقی خواھند ماند و در صنف چھارم برای چھار سال. 

ی را در رژه یھوا-بچھ وجود دارد کھ دارای سن کم اند. آنھا تفنگ ٢٠در صنف چھارم 

 ھا انتقال می دھند.

 آن مناسب است و با سبک غربی تجھیزواقع است. تعمیر » باغ چرمگری«تب در مک

 شده است.

 ٧از ساعت شام بھ خانھ می روند.  ۶صبح بھ مکتب می آیند و ساعت  ٧بچھ ھا ساعت 

مضامین ادبیات، ریاضی وغیره تدریس می شود و پس از آن  ساعت) برای آنھا ٨( ٣تا 

بھ ساحھ برای تمرینات . بعضی اوقات بچھ ھا را ستشام تمرینات و ورزش ا ۶تا ساعت 

در فواصل زمانی داده می شود. تمام بچھ ھا از طرف صبح با چای و در  تفریحمی برند. 

یک از  داده می شود. ھر ند. برای ھر بچھ سھ لباس و بوتچاشت با نان تامین می شو

ھنوز ر بنیاد تغذیھ یا لباس بآنھا  د.ھر ھفتھ می گیرسفید آنھا یک کلچھ صابون و یک کالر 
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در پرداخت مددمعاش نھ ھزینھ ندارند و نھ چیزی از آنھا گرفتھ می شود. گفتھ می شود کھ 

 .گرفت صورت خواھداقارب آنھا بعدا کاھش 

تا این زمان درس ھا بصورت عام در باالی تختھ سیاه در صنوف داده می شود. تمام کتاب 

ھا را قصدا و بر بنیاد حسادت کار گوید کھ افغان ھاود سامی ترک می ھا چاپی اند. محم

 .بھ تعویق می اندازند

سردار نصرهللا خان حامی است؛ محمود سامی مدیر است؛ دو ترک دیگر و دو مالی کابلی 

 آموزگار اند.

ساعت آنھا نشان می دھد. زبان  صیل مضامین درسی در مکتب را با تعدادتف جدول زیر

 و تمرینات نیز بھ سیستم ترکی است.ترکی نیز تدریس می شود 
 

 سراجیھ در کابل تقسیم اوقات مکتب حربیھ
 ٨ساعت          ٧ساعت          ۶ساعت          ۵ساعت          ۴ساعت         ٣ساعت          ٢ساعت          ١روز         ساعت 

 ورزش    تمرینات            سم و درامھ     دینیات            صبحانھ    شنبھ          مذاکره           نظریات         ریاضی         ر

 ارتباطات         ھمان               ھمان            ھمان  /خیمھ     ھندسھ          سفریھ  یکشنبھ       ھمان             تاریخ          

 قرآن شریف       ھمان               ھمان            ھمان       شمشیربازیکی         دوشنبھ      ھمان             جغرافیھ           تر

 دینیات              ھمان               ھمان           ھمان      سواری      سھ شنبھ     ھمان             نظریات          ریاضی       

 ھندسھ        نظافت و طھارت  ارتباطات         ھمان               ھمان            ھمان       چارشنبھ    ھمان              تاریخ      

 ترکی            ترکی         ترببھ و عسکریھ   قرآن              ھمان                ھمان            ھمان              ھمان     پنجشنبھ

 

غربی تربیھ می شوند. یگانھ چیزی کھ سردار نصرهللا بچھ ھا بھ گونھ زندگی در سبک 

خان موافقھ نکرده است، استفاده از کارد و پنجھ است و غذا در باالی میز صرف می 

 شود.

مکتب دستھ ای نوازنده خود را دارد. محمود سامی بسیار تالش می کند تا آن را ارتقا دھد. 

 او بسیار سخت کوش است.

کار باعث شده کھ افسران نظامی افغان از او حسادت کنند. موقعیت توانایی و اشتیاق او در 

او نسبت بھ سال گذشتھ بسیار تغییر کرده است. این قبال یک رقابت دوستانھ بود کھ حاال 

بھ دشمنی تبدیل شده است. اگر کدام واقعھ اسفناک برای محمود سامی رخ ندھد، مکتب 

 شگوفان خواھد شد.
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 میاداره عمو –فصل پنجم 
 

 پولیس
 

. افسر رئیس آن بنام وجود دارد مرکز ھر والیتو ھم در قرارگاه پولیس در کابل یک 

یاد می شود و مسئول تامین صلح در والیت مربوطھ است. کوتوال کابل بنام » کوتوال«

ھر محلھ این مقام، رئیس تمام پولیس افغانستان است. در  امین العسس یاد شده و با فضل

روپیھ (کابلی)  ٣٠٠تا  ٢٠٠وجود دارد. پرداخت آنھا از » کالنتر«بنام  یتپرداخ یک رئیس

مشابھ لمبردار  ھر محلھ تغییر می کند. وظایف کالنترمطابق بھ اندازه است و در سال 

    در اجرای امور توسط یک پولیس ھمکاری می شود. و  است

پیاده، سھ  ھنگاز سھ پولیس متشکل  پولیس شامل نیروھای نظامی افغانستان است و تیپ

ساحھ است. آنھا یونیفورم سیاه می پوشند و با سالح سھ باتری سواره و سھ باتری سواره، 

 افتخاری پولیس است. مسلح اند. کوتوال شھر کابل سرتیپ ھای مدرن

این دفتر نگھداری و تحقیق قضایای جرمی مصروف اند.  پولیس ھا در وظایف دیدبانی،

عوض زحمات غیرضروری برای و نشان دھنده منبع رفاه بھ  یک مقدار پیشرفت کرده

نظامی  دفتر، طوریکھ در روزھای پیش چنین بود. نھاد پولیس با عین نرخ مانند مردم است

منظم  ھنگپرداخت می شود و تفاوتی در مقام یک پولیس عادی سپاھی و یک سرباز 

بیشتر از ھر بخش  ،یریاعلی حضرت وجود ندارد. با آنھم پولیس ھا با رذایل رشوه گ

 دولت معتاد اند. دیگر

 

 راھداری (گذرنامھ)
 

. شده نمی تواندو یا خارج از آن گذرنامھ درست وارد افغانستان  ھیچ شخصی بدون

 د. گذرنامھر مرزھای مختلف کشور بدست آوردراھداری را می توان از مقامات مربوطھ 

اعضای برتانیھ و  نمایندهد. می آی بدستاز کوتوال در شھرھای بزرگ در بدل پول ثابت 

 اند.مھ ھای با اجازه خاص امیراو دارای گذرنا
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 و مشروبات مخدرات
 

دستگاه تقطیرکننده وجود ندارد، بھ استثنای یک دستگاه کھ در آن الکول برای در کابل ھیچ 

 مسلمانان شدیدا از استفاده از نوشابھ ھاجالکاری و سایر مقاصد مشابھ تقطیر می شود. 

بصورت مخفیانھ  با آنھم بعضی ھامی شود.  محکوم بھ مرگمنع شده اند و ناقض آن شدیدا 

می  ھا شراب را در خانھ ھای خود تقطیرواز شراب وارداتی از ھند استفاده می کنند. ھند

ستفاده آمیختھ ا ا منع نیست. یھودان عمدتا از شرابکنند و استفاده از آن در داخل خانھ ھ

ادن شربت یعنی عصاره ھای کھ از جوش د ،می نوشند» مسالھ ھا« انانمی کنند. مسلم

انگور بدست می آید. این مانند شراب مخلوط تخمیری نیست و نشئھ ندارد. اثر تحریک 

 ، یعنی احساس گوارا یاد می شود.»خوش ھوا«بنام  کننده این شراب

ھ سنگین نمی شده و باعث جریمبصورت آزاد در قندھار استفاده چرس و روغن چرس 

کامال ناشناختھ است. تریاک از » چندو«و » مادک«نایاب است. » بنگ«شود. کاربرد 

 بھ فروش می رسد. ،در ھندآن دار بھ نرخ تقریبا نیم ھای جوازطریق فروشنده 
 

 برده داری
 

حقیقتی است کھ در زمان اشغال ھزاره جات توسط آزاد بود و این  تجارت برده قبال کامال

روپیھ  ١٠ ، یعنیپایینبسیار قیمت بھ ھر یک ھزاران دوشیزه دستگیر و  ،مامیرمرحو

حاال مردم و  ی بوجود آمدنشینی امیرموجود بعضی قیوداتپس از تخت فروختھ شد.  کابلی

این تجارت را بصورت مخفیانھ بھ پیش می برند. دوشیزه ھای برده بصورت عام از 

 ٣٠٠تا  ۶٠و قیمت آنھا در بین  ت می آیداو و عالقھ ھای کوھستان بدسھزاره جات، تگ

. بھ این ترتیب مردان ثروتمند صد ھا دوشیزه را نگھ می دارند، کسانی استروپیھ کابلی 

کھ دارای ھیچ گونھ حقوقی نمی باشند و مانند گاو بھ عنوان مال شخصی مالکان آنھا مبادلھ 

 می شوند.
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 (زندان) ھا بسمح
 

جابجا سازی چند ھزار زندانی کافی نیست. در کھ برای د در کابل چھار محبس وجود دار

اینجا ھیچ قاعده ای برای کنترول موثر و انضباط زندانیان در محابس وجود ندارد و 

کار منظم  زندانیان مجبور نیستند کھ کدام .استترتیبات بھداشتی ھنوز در حالت نوزادی 

. نگھبانان بعضی اوقات یک انجام دھند و صرف در کارھای متفرقھ استخدام می شوند

در بین نگھبان پول بدست آمده  نند کھ از عابرین صدقھ بخواھند وزندانی را تشویق می ک

و زندانی تقسیم می شود. با آنھم احتیاط ھای کافی در نظر گرفتھ می شود تا زندانیان را 

ومی آن ترس عمدلیل . بیشتر نایاب می شود چنین فرصت ھااز فرار ممانعت کنند و 

بھ مراتب سنگین تر بھ مجازات است کھ نھ تنھا فرارکننده، بلکھ اقارب او نیز زندانیان 

د ص اکثرا با پابنو در موارد خا توسط زنجیر و دستبند بستھ شده مواجھ می شوند. زندانیان

 نگھداری می شوند.ھای سنگین 

در زمین و پوشاندن عمیق  کھ با کندن یک چاه است» سیاه چاه«ترسناک ترین زندان بنام 

می شود. بام آن یک روزنھ کوچک در وسط دارد کھ یک نفر می تواند داخل  آن حاصل

خل آن قرار دارد. آن شود. محل توسط گارد مخصوص شدیدا مراقبت می شود کھ در مد

و ھیچ ترتیباتی برای پاکی آن وجود ندارد. قربانیان بدبخت توانایی تحمل  چاه تھویھ نداشتھ

ره این مجازات میرند. اگر شخصی بتواند از دو زات را ندارند و در آن چاه میمجا ینا

ھای س می تواند آخرین نفکوتاھی  و نابینا بیرون شده و پس از مدت الغر زنده برآید،

 خود را در ھوای آزاد انجام دھد.

 

 شفاخانھ ھا
 

در  )کننده ترکیبکمپودر (در زمان زندگی امیرمرحوم صرف یک معاون شفاخانھ و یک 

نمود و کارمندان جمع کارمندان شخصی امیر وجود داشت. امیرموجود شفاخانھ ھای ایجاد 

سرداران و خانواده او  پزشکان بومی برکنار شدند و امیر،از ھند و ترکیھ وارد کرد.  صحی

تمایل زیادی در بین مردم برای استفاده از ادویھ انگلیسی بھ معالجات انگلیسی روی آوردند. 

با آنھم ادویھ انگلیسی در  رو بھ زوال است.» یونانی«بوجود آمده و شیوه ھای تداوی 
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مشکالتی در بدست  ا با ھزینھ دولت فراھم شده وھا فروختھ نمی شود، چون آنھبازار

آوردن آنھا وجود دارد. با درنظرداشت تقاضای روزافزون برای ادویھ، امیدواری وجود 

زودی در کابل باز گردد. ادویھ انگلیسی ھنوز در نواحی  دارد کھ یک دکان کیمیاوی بھ

بھبود ترتیبات  دورافتاده شھرت ندارد، اما از آنجا کھ توجھ زیاد امیرحبیب هللا خان برای

، امکان دارد کھ در چند سال آینده تعداد کافی داروخانھ ھا صحی در کشور زیاد می شود

 د.وده شودر سراسر افغانستان گش

 

 بت (بھداشت)حفظ و مراق
 

کابل در اوایل بسیار غیرقناعت بخش بود، اما از زمان برگشت  ترتیبات بھداشتی شھر

نھاد جداگانھ یک  مده است، بھ دلیل اینکھھای قابل قدری بوجود آ یامیر از ھند بھبود

زندانیان نوجوان بھ عنوان کابل تاسیس شده است.  زیر مراقبت و کنترول شھربھداشتی 

تامین می شود کھ  خانھ ھاای از عواید مالیھ  ان استخدام شده و ھزینھ نھادکنندگجاروب 

 در این اواخر برای این مقصد وضع شده است.

 

 وحش باغ
 

بھ مشکل  ١٩٠٩پس از بازگشت امیر از ھند ایجاد شد، اما تا  ١٩٠٧باغ وحش در  نھاد

شادی ھا و پلنگ  ،غاز امسال است کھ بعضی پرندگانقط پس از آمستحق این نام بود و ف

دند. این باغ فعال بصورت موقتی متصل بھ ارگ است، اما ساختمان ھا از ھند وارد کر

 یک تعمیر دایمی در یک محل مناسب زیر نظر مقامات قرار دارد.

 

 جنگالت
 

باتات کوچک برھنھ است و یا توسط نام کوھھای افغانستان تقریبا خالی و بصورت ع

ونھ مقاصد مفیدی خدمت نمی کنند. درختان پستھ کھ بصورت کھ برای ھیچ گ پوشیده شده

وافر در ھرات و عالقھ ھای ترکستان وجود دارد، بسیار کم بوده و برای مقاصد تعمیراتی 
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نمی تواند استفاده شود. با آنھم درختان کاج/صنوبر در وادی کنر فراوان است و چوب آن 

جداگانھ برای جنگالت  یچ بخش یا دفترلتی استفاده می شود. ھبصورت عام در تعمیرات دو

 وجود ندارد و مراقبت جنگالت صرف توسط مقامات محلی صورت می گیرد.

 

 معادن
 

یک معدن یاقوت در نزدیک جگدلک وجود دارد کھ در باالی سرک جالل آباد بھ فاصلھ 

این معدن با ھزینھ دولت کار می شود و میل در شرق شھر کابل واقع است.  ۵٩حدود 

ز بوده آنھم محصول آن ناچی رت منظم توسط گارد ھای خاص مراقبت می گردد. بابصو

کوچک پیدا می شود، دارای قیمت بلند نمی باشد. ھای  و یاقوت آن کھ صرف در دانھ

یاقوت ھای کھ تا کنون پیدا شده اند، پس از اینکھ بصورت قشنگی حکاکی می شوند، در 

بعضی یاقوت ھای تولید شده  ١٩٠٩ی شود کھ در خزانھ دولتی نگھداری می شوند. گفتھ م

 ی بھ فروش رسیده است.ئستونجی از بمبیاز طریق یک پ

معدن طالی خوبی در قندھار وجود دارد و گفتھ می شود کھ زمانی طالی با کیفیت خوبی 

بوده است. این معدن مدت ھا پیش بستھ شده و  می کرد، با آنکھ عواید نھایی آن کمتولید 

 برای بازگشایی آن رویدست است.گام ھای 

قرار معلوم دارای کیفیت است، اما  قرار گرفتھ ذغال سنگ نیز در غوربند مورد کاوش

بھ مشوره آقای ھایدن متوقف شد و خدمات آن از آن کارعملیاتی لذا  خوب نبوده است.

ک نزدیدر معدن ذغال دیگری در این اواخر  حکومت ھند بھ حکومت افغان واگذار گردید.

پس از بررسی آن ابراز  ،لتھ بند کشف شده است. آقای سایسی یک بازنشستھ قطار آھن

 آغاز شده است. وب داد و عملیات مقدماتیامیدواری برای دورنمای خ

 

 ضرابی
 

است کھ بخشی از آن توسط دولت و  ارای یک مقدار خوب مرکباتیسکھ ھای نقره ای د

/مرکبات دو اونس ه اند. تناسب عادی الیاژبخش دیگر توسط مقامات غیرصادق مخلوط شد
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. یک روپیھ س استدر یک روپیھ است، در حالیکھ در بعضی موارد بیش از چھار اون

 س سکھ برتانیھ است. سایر سکھ ھای نقره ای قرار زیر اند:اون ١٢کابلی مساوی بھ 

 قیران = نیم روپیھ (کابلی).

 روپیھ کابلی. عباسی یا تنگھ = یک سوم

 روپیھ کابلی. یک ششم سناری =

روپیھ کابلی است. ھیچ الیاژی  ١٨وجود دارد کھ مساوی بھ » طال«یک سکھ طالیی بنام 

ھ، (یک یسھ، پنج پیسکھ ھای مسی نیز وجود دارند: یک پدر آن مخلوط نشده است. س

 یک روپیھ می شود. ھیسشادی). شصت پ

ازار کابل وجود دارد. نرخ سکھ طال (طال)ی بخارا و سکھ ھای نقره ای پارس نیز در ب

 تبادل سکھ ھای برتانیھ با نوسانات زیادی مواجھ است.

افغان ھا ھیچ پول کاغذی ندارند، اما نوت ھای کاغذی برتانیھ و روسیھ می تواند در بازار 

 کابل خریداری شده و بعضا با قیمت مفادی بھ فروش رسانیده شود.

 

 ستپُ  دفتر
 

معرفی شد، اما آنھا حاال  ١٨٧١ن امیرشیرعلی خان در تمبرھای پستی بار اول در زما

روپیھ (کابلی)  ٣٠نایاب اند و تمبر مستعمل می تواند با مشکالت زیادی بھ قیمت حداقل 

بدست آید. امیرعبدالرحمن نیز تمبرھای خود را معرفی کرد کھ دوبار تبدیل شد. امیرموجود 

ھا نشر کرد. تمبرھای مکتوبی دارای  تمبرھای بھتری برای مکتوب/نامھ ھا و پارسل/بستھ

  قیمت ھای زیر اند:

 روپیھ کابلی یک عباسی = یک سوم

 سوم روپیھ کابلی دو عباسی = دو

 یک روپیھ = یک روپیھ کابلی

 پستکارد یک شاھی = یک دوازدھم روپیھ کابلی.

 مکتوب ھا با پرداخت دو عباسی نیز راجستر/ثبت می شوند.

 ش زیر اند:پارسل دارای ارز یرھاتمب



	 79	

 سھ شاھی (کابلی)

 شاھی (کابلی) شش

 روپیھ (کابلی) یک

 روپیھ (کابلی) دو

ست در چھار روز از پشاور بھ تعداد مکتوب ھای خارجی و داخلی افزایش می یابد. پُ 

کابل می رسد و توسط دوندگان انتقال داده می شود، کسانی کھ در ھر شش میل تبدیل می 

ترتیبات موجود برای انتقال پست ھای خارجی را بھبود بخشد کھ  ندارد عالقھ شوند. امیر

سیستم آردر/فرمایش پولی در افغانستان ھنوز و برایش مھم نیست کھ اگر بھ تعویق افتند. 

کابل داده می شود و پول بھ خزانھ دولت در با آنھم در بعضی موارد، معرفی نشده است. 

د، اما در چنین مواردی مردم باید پیش سند تبادل آن در خزانھ ھای خارجی بدست می آی

 بپردازند. فزود بر ھزینھ دولتی برای مقاماتا ،پرداختی

 

 کارخانھ ھا
 

ی در کابل برای تولید سالح و بوت وجود دارد و یک تعمیر برای فابریکھ پشم کارخانھ ھا

 ماشین آالت آن بھ زودی بھ کابل برسد، اما شوقتوقع می رود کھ زیر ساختمان است. 

چوب در مجاورت کابل نایاب زیادی برای ترتیبات مواد سوخت احساس می شود، چون 

است. امیر در نظر دارد تا پروژه ای برای تولید انرژی برق نزدیک جبل السراج اعمار 

ھارسپاور (قوه  ١۵٠٠نماید، جاییکھ جریان دریا نزدیک است و سرعت آب برای تولید 

ی موجود کافی کارخانھ ھاھارسپاور برای  ١۶٠ اسپ) کافی است. تخمین می شود کھ

بھره (واگون راه آھن) باشد و باقیمانده برای تھیھ برق چراغ ھای شھر و یک تراموای 

لک روپیھ خریداری  ٩.۵یمت بھ ق ، ماشین آالت آن قبالبرداری شود. در رابطھ با آن پروژه

یک لتھ بند نیز در زمان و توقع می رود کھ بھ زودی برسد. یک معدن ذغال در نزد شده

حاضر پیش بینی می شود و موفقیت فابریکھ پشم عمدتا تابع نصب دستگاه برق یا کشف 

 ذغال است.
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 عالیم خطوط آھن و تلگراف ھا
 

ھای وافر از ھند در جریان ربع سده گذشتھ با مفاد خطوط آھن و مردم افغانستان با بازدید

افغانستان معرفی  دارد کھ این نھاد ھا نیز در تلگراف آشنا شدند و زیاد امیدواری وجود

لفون و یت نھا سخت عالقمند است. او ھم اکنونحبیب هللا خان در مورد آخواھد شد. امیر

لفون با یاز طریق تھزار روپیھ  ۵٠بھ قیمت حدود موتر را از ھند وارد کرده است. کابل 

جن موتر در کشور وجود پغمان و جالل آباد وصل شده است. در این جا بیش از یک در

در حالت خوبی قرار داده شده است. سرک ھا و پل  سرک در بین داکھ و کابل قبال دارد و

 ھا در سایر مناطق افغانستان نیز زیر ساختمان است.

 

 (معارف) آموزش
 

مسجد استوار بود. ھدایات بصورت ای آموزش در افغانستان در گذشتھ بر بنیاد سیستم کھنھ 

صرف آموزش عالی  ،ھ مسلمانان بود. الھیات و ادبیات پارسی و در چند موردعام محدود ب

مشھور کسب می شد، کسانی  یمولوی ھا و قاضی ھا تاریخ، جغرافیھ وغیره توسط اوالد

برای نگھداری مقام و برجستگی میراثی خویش می  شرط واجب کھ آموزش پیشرفتھ را

خت نشینی ضرورت گسترش آموزش مدرن پس از تو امیرحبیب هللا بھ زودی پنداشتند. 

من گزارشی  ١٩٠٩را گذاشت. در » کالج حبیبھ«در افغانستان را احساس کرد و تھداب 

ون بوجود از آغاز این موسسھ ارایھ کردم و از آنجاییکھ تغییرات زیادی از آن زمان تا کن

بعضی تغییرات با م چیز بھتر از ضمیمھ سازی نقل ھمان یادداشت نیامده است، شاید نتوان

 قرار زیر است:اندک ارایھ کنم کھ 

 

 حبیبھ در کابل مکتب
 

ز نام خود توسط امیرحبیب هللا خان تاسیس گردید. آغا و با ١٩٠٣این موسسھ در اکتوبر 

قواعد یا  و بدون چوکات بندی قبلیامیر  آن بسیار ناگھانی بود، ظاھرا با اولین دستور

 ١٩٠٧سال تا  ۴برای مدت  مکتباین آن بود کھ  مشوره با مردان صاحب قدرت. نتیجھ
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اراده مریض سردار عبدالقدوس  ،آن پیشرفت قابل توجھی نداشت. مانع عمده در مسیر ھیچ

خان اعتماد الدولھ بھ مقابل آن بود. او در آن روزھا در قدرت بود و آموزش افغان ھا را 

ت آشکار اعالن کرد کھ از نگاه سیاسی زیان آور می دانست. او بیش از یکبار بصور

رعایای آن استوار است. بھ این علت » جھالت کامل«ثبات حکومت افغان کامال بر بنیاد 

این نھاد در کھ ، در حالیداشتن بھ پرورش این نھاد اعتماد الدولھ عالقمندی زیادیبود کھ 

 داشت. ضرورتبود و بھ توجھ زیادی نوزادی  حالت

ھای عمده  نمایندهیکی از  ،یق صوفی غالم محی الدینآموزگاران از پنجاب از طر اولین

حیھ شاھپور (قریھ انجمن حمایت اسالم الھور فرستاده شد. حافظ احمدالدین ساکن نا

بود. حبیبیھ  ین آموزگار یا مدیر مکتبمکتب اسالمیھ در الھور اولاسبق مدیر  جواریان)،

 با حافظ و پس از او آموزگاران زیر از ھند آمدند:

 روپیھ در ماه. ٢٠٠خ عبدالرحیم بی ای، ساکن امرتسر با معاش . شی١

) ساکن گجرات با معاش رادر داکتر عبدالغنی (کارشناس. مولوی محمد چراغ ب٢

 روپیھ در ماه. ٢٠٠

 روپیھ در ماه. ١۵٠) ساکن سیالکوت با معاش . مولوی عبدالعزیز (کارشناس٣

روپیھ  ١۵٠ادر قدیرخان با معاش ) ساکن گجرانواال بر. مولوی عبدهللا (کارشناس۴

 در ماه.

) ساکن باتاال (ناحیھ گورداسپور) برادرزاده داکتر . مولوی اکبر حسین (کارشناس۵

 روپیھ در ماه. ١۵٠غالم نبی با معاش 

بھ حیث ترجمان روزنامھ  برادر داکتر عبدالغنی کھ قبال. مولوی نجف علی ۶

اداره داخلی مکتب  در عیین شد. اوبھ حیث مفتش اسمی مکتب ت ،استخدام شده بود

 دخالت نداشت.

در پھلوی آموزگاران فوق، بعضی مولوی ھای افغان مانند مولوی محمد سرور خان و 

روپیھ کابلی استخدام  ١٠٠لرب خان برای آموزش پارسی و عربی با معاش امولوی عبد

 شده بودند.
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باوجود  ر جریان سال وگشایش یافت. د» انھمھمانخ«مکتب در یک تعمیر مناسب بنام 

مخالفت اعتماد الدولھ، کار بھ پیش رفت، زیرا خود امیر عالقھ آن را در دست گرفت. سال 

بعد رو بھ کاھش گذاشت. توجھ امیر بھ جا ھای دیگری کشانیده شد و مکتب کامال بھ مدیر 

را  آن واگذار شد. چون ھیچ کس حاضر بھ کمک با او نبود، کنترول خود باالی کارمندان

گروھی بر ضد حافظ و مدیر  چراغ با بعضی افراد دیگر، از دست داد. نجف علی و محمد

از بد بھ بدتر برود.  دیگری باقی نماند، مگر اینکھ مسایلایجاد کردند و برایش گزینھ 

 ١٠٠بھ  ۴٠٠از دانشجویان  تعدادانضباط از بین رفت. حاضری صرف اسمی گردید. 

از خدمات مدیر آن در مجموع محروم شد.  گیجیای حلھ مکتب در این مر. کاھش یافت

حافظ احمد الدین را استخدام کرد تا او را اردو بیاموزد و متعاقبا حافظ در سفر  ،امیرزیرا 

 امیر بھ ھمرای او رفت.

داکتر  ، توجھ امیر یکبار دیگر بھ طرف او متمایل شد. امیر،وقتی مکتب سھ و نیم سالھ بود

و بھ زودی حبیبیھ  بھ حیث مدیر مکتبکالج اسالمیھ الھور بود،  دیرکھ م دالغنی را عب

ت را در زمان د. داکتر مدیریروپیھ در ماه تعیین کر ٩٠٠با معاش مدیر ھدایات عمومی 

و جانشین او سردار نصرهللا خان شد  . اعتماد الدولھ بازنشستھ شدمطلوب در دست گرفت

کھ با مقام جدیدا  اما فکر نمی کردظھ کارانھ بود، کھ او ھم با آنکھ دارای اندیشھ ھای محاف

بدست آورده اش بھ مقابل اراده امیر اقدام کند. داکتر بھ نوبھ خود تالش کرد تا اعتماد 

 سردار را بدست آٔورد و موفق شد. سردار او را قبال می شناخت. او را در لندن دیده بود.

ال کرد و با تقبیح تمام اداره مکتب چندین گزارش ارس ،داکتر با بدست گرفتن مسئولیت

درخواست قدرت کامل بھ حیث مدیر را نمود. امیر برایش اعطا کرد. اولین کاری کھ 

بود کھ در میان آنھا اکبر حسین برادرزاده  ی، برکناری برخی از آموزگارانداکتر کرد

، داکتر داکتر غالم نبی قرار داشت. بھ این ترتیب او باعث نارضایتی داکتر غالم نبی

شخصی امیر شد. مولوی عبدالعزیز و مولوی عبدهللا در رخصتی بھ خانھ رفتند و دوباره 

برنگشتند. حافظ احمد الدین سرمعلم (اسمی) نیز بھ صورت دایمی از مکتب برکنار شد. 

 داکتر افراد زیر را از ھند برای پر کردن خال ھا درخواست نمود:

 روپیھ در ماه. ۵٠پشاور با معاش  ردوگاها) ساکن (کارشناس . قاضی نصرالدین١
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 در ماه.روپیھ  ٧۵. مولوی کریم بخش (ھنرھای اولیھ) ساکن الھور با معاش ٢

ناظر ناحیھ در دیره غازی خان و ساکن گجرات با  .ای .. شیخ فضل الھی بی٣

روپیھ در ماه بھ حیث سرمعلم بھ عوض حافظ احمد الدین. او صرف  ٢۵٠معاش 

 کند و دوباره بھ ھند رفت. اند. او نتوانست با داکتر کاراقی مچند ماه ب

منشی اسبق تا قنسول ) ساکن لکنھو و میر . سید مقبول الدین علوی (کارشناس۴

روپیھ در ماه. این مرد نیز بھ دلیل ناسازگاری با  ١٢٠ی با معاش پارسی در بمبئ

 مدیر برکنار شد.

 کن جلندرپور.از کالج علیگر سا .ای .. مولوی حسین خان بی۵

از کالج علیگر ساکن پشاور و آموزگار اسبق  .ای .. مولوی غالم رسول بی۶

 ریاضی در کالج اسالمیھ در الھور.

 ساکن کوھات. .ای .. مولوی مظفر خان بی٧

روپیھ  ٢۵٠یک از افراد فوق با معاش  مدراس. ھر ز. اای ایم. . مولوی عبدهللا٨

 در ماه.

افرادی کھ از ھند آمد  کن جلندرپور یکی از بھتریناس .ای . محمد اسماعیل اف.٩

 شد. و عضو مکتب

داکتر عبدالغنی نقشھ ای برای ایجاد یک دانشگاه ترسیم کرد. او ھمچنان پیشنھاد کرد تا 

برایش  شھ او مورد پذیرش امیر واقع شد وصنوف صحی/طبی و تجارتی گشایش یابد. نق

داده شد. داکتر روابطی با دانشگاه پنجاب  جھ در سال برای ھزینھ کالمبلغ یک لک روپی

برای برخی وابستگی ھا برقرار ساخت، اما بسیار پیش از وقت بود. در حقیقت او بسیار 

 سریع بھ پیش رفت.

روپیھ در ماه برای مقام مدیر کالج صحی فرستاده شد، اما او  ٧٠٠داکتر هللا جوایا برای 

 د، زیرا کالجی وجود نداشت.بھ ھنگام آمدن بھ وظایف عمومی پرداختھ ش

ھای را می  یادداشت در ھوا اعمار می کرد،با کنار گذاشتن قلعھ ھای کھ داکتر با آنھم 

 ترویج مسایل آموزشی عمال چھ کارھای انجام داد.نویسم کھ او در تشویق و 
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او صنوفی تا مرحلھ رشیدیھ باز نمود کھ مساوی بھ صنف ورودی (دخول دانشگاه) ماست. 

د. او قوانین و را بصورت سیستماتیک آغاز کرضباط بوجود آورد و کار مکتب او ان

 مقرراتی وضع کرد کھ باعت رونق موسسھ گردید.

و بھ این  د. این توسط او تنظیم شدرا در شھر تاسیس کر شاخھ آن ۵٠، مکتباو در کنار 

د و ھم معاش اضافی برای تدریس پارسی و ریاضی نیز داده شترتیب برای مال ھا مدد

برای شاگردانی کھ نزد آنھا می آمدند و قران شریف می خواندند. بھ این ترتیب ھر مسجدی 

 حبیبھ بھ شمار می رفت. تعداد ھ مکتبشاخ ،موزشی داشتندکھ بچھ ھا در آن خدمات آ

 نفر رسید. ۴٠٠٠بھ حدود  بچھ ای مکتب ٣۴٠در کنار شاخھ ھا  شاگردان

د تا آنھا را بھ سطح آموزگاران منظم آموزش زگشایی کرتب تربیوی برای مال ھا بایک مک

 دھد.

در تمام افغانستان اولیھ معیاری آموزش گرفت کھ  او پیشنھادی ارایھ کرد و از امیر اجازه

 اجباری باشد.باید 

 مقرر کرد. سھ معاون برایش داد:شاخوی  وی نجف علی را بھ عنوان مفتش مکاتباو مول

ر و عبدالحق. ھر سھ پتان بودند. آنھا در ھند پناھنده بودند و تا الم محی الدین، عبدالغفوغ

 سطح صنوف وسطی آموزش داشتند.

لرشیپ فراھم شد. سکا ره برای بچھ ھا در بدل ھزینھ مکتبتمام کتاب ھا، کاغذ، قلم وغی

فیصد  ٨٠روپیھ کابلی در ماه اعطا گردید. حدود  ١۴تا  ٢ برای شاگردان مستحق بھ نرخ

وصل است. در اول امیرالدین  الرشیپ اند. یک داکتر نیز با مکتبیرندگان سکشاگردان گ

 ، بامعاون شفاخانھ ساکن ھوشیارپور برگزیده شد، اما او توسط داکتر عبدالغنی رد گردید

ی تعیین رشفاخانھ دیگ برتانیھ دارد. حال معاون نمایندهبا  سوی ظن اینکھ او رابطھ دوستانھ

 شده است.

تدوین کتاب ھا باز شده است، طوریکھ مضامین باید در اینجا بھ ترجمھ و  یک دفتر برای

پارسی ترجمھ شده و چاپ شود. تا این وقت کتاب بھ دوردست ھا یعنی انجمن حمایت 

اسالم الھور فرستاده می شد. فارغان کالج علیگر در این شعبھ کار می کردند. تاریخ و 

 ر آمادگی قرار داشت.جغرافیھ افغانستان نیز در سال گذشتھ زی
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وپیھ در ماه ر ١٠٠از گجرات با معاش  ماستر تمریناتیک شخص بنام حیدر علی شاه 

 در مکتب اجباری شد. فرستاده شد. ورزش و تمرینات

بازگشایی یک مکتب شبانھ بود کھ در آن او و فارغان  ،خرین چیزی کھ داکتر انجام دادآ

الل سھم می گرفتند. مردم روس آزادی و استقکالج علیگر در تدریس مردم این کشور با د

سازی برای دستیابی آزادی بھ دسیسھ  این خطابھ ھای مقدماتیافغانستان با شنیدن  خون گرم

نابودی داکتر عبدالغنی و رفقای او گردید.  موضوع باعث. این شروع کردنداستقالل و 

 از دست دادند. آنھا در زندان اند. بعضی از رفقای آنھا زندگی خود را بیھوده

. صنف رشیدیھ و مضامین آنھاستتعداد صنوف دھنده ه شده کھ نشان جدولی در اینجا داد

سال گذشتھ باز شد کھ در آن یک بچھ بود، پسر نذیر صفرخان کھ پس از آن یکجا با داکتر 

 عبدالغنی بھ مشکالت مواجھ شد.

شد و آمتحانات ساالنھ  ف پس از ھر ربع توسط آموزگاران آنھا گرفتھ میوامتحانات صن

 د.وسط مدیر ھدایات عمومی اخذ می گردیت
 

 نشان دھنده صنوف، مضامین و حاضری جدول
 حاضری            مضامین    نام صنف شماره

   پایین  ابتداییصنوف 

 ۴۴     و خط پارسی، عربی، اعداد  الف بخش ابجد خوان،  ١

 ۴٢       ھمان  ابجد خوان، بخش ب  ٢

 ٣٨       ھمان  خوان، بخش جابجد  ٣

  صنوف ابتدایی باال 

 ۴٠    خط، ریاضی دینیات، قرآن، پارسی، صبیانیھ ادنی، سال اول، الف  ۴

 ۴٠       ھمان  صبیانیھ ادنی، سال اول، ب   ۵

 ، پارسی، پشتو، جغرافیھ، ریاضی، قرآن، خط، دینیات صبیانیھ ادنی، سال دوم، الف   ۶

 ٣۵     و سیاق ، ارقام*روسی     

 ٣۵       ھمان   صبیانیھ ادنی، سال دوم، ب   ٧

 پارسی، دینیات، اردو، قرآن، پشتو، جغرافیھ،   سوم  صبیانیھ ادنی، سال  ٨

 ٣٠    ارقام و سیاق، امال، ریاضی، روسی      

 صنوف متوسطھ 

 ، پشتو،**یھ، تاریخپارسی، عربی، انگلیسی، جغرافپیمایش، ریاضی،   ، سال اول اعال صبیانیھ  ٩

 ٢۵ ، امال، روسی***ارقام و سیاق، ساینسدینیات، اردو، قرآن،      
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 ١٠       ھمان    صبیانیھ اعال   ١٠

 صنوف عالی 

 م و سیاق، پارسی، عربیھندسھ، الجبر، انگلیسی، رقریاضی، پیمایش،    رشیدیھ، سال اول   ١١

 ١ تاریخشتو، روسی، ، ساینس، جغرافیھ، اردو، پات، تجویددینی     

  ھمان   رشیدیھ، سال دوم   ١٢

 ٣۴٠       مجموعھ      

--------------------------------------------------------------- 

 * تا ھنوز نھ معلم دارد و نھ کتاب.

 ** تاریخ افغانستان و تاریخ اسالم زیر کار است.

 *** کتاب ھای ساینس ترجمھ شده اند.

پسر ثبت نام کرده و ھر  ١۵وصل است. در حال حاضر حدود  نف جداگانھ نقاشی/رسم نیز بھ مکتبیک ص – یادداشت

روپیھ کابلی سکالرشیب دارند. غالم محمد کابلی آموزگار آنھاست. او یک نقاش مادرزاد است و  ٣٠ا ت ٢۵ماھانھ یک 

 نجات داد. او بھ کار خود در مکتب از زندان درگیر بود، اما مھارت استثنایی اش در نقاشی، او را» ملی-سری«در 

 برگشتھ است، اما زیر مراقبت پولیس است.
 

سرنوشت اش در  رنج است.در  نظارت نیازبھ خاطر بازھم مکتب از مارچ سال گذشتھ 

لرزان قرار دارد. حافظ احمد الدین در راس آن بھ عنوان ترتیبات موقتی گماشتھ  حالت

ی از ناسپاسان چگونھ خواھد شد. برخ آن د بگوید کھ نتیجھھیچ کس نمی توان شده است.

تا اندیشھ آموزش رعایای خود  دنمتقاعد ساختھ باش بنام ھندیان آموزش دیده شاید امیر را

گفتھ شد کھ ھرگاه چنین . برایم نگرفتھ استتصمیم نھایی  تاکنوناو  امارا کنار بگذارد، 

کھ یک یا دو دقیقھ ، عادت داشت بور می کردعتعمیر مکتب کنار از  واقع می شد کھ امیر

؛ اما ھای شاگردان و بعضی آموزگاران را می پذیرفت» سالم«د و در آنجا توقف می کر

از آنجا گذشت، شاگردان و بعضی آموزگاران آگاھی یافتھ و پیشاپیش  چند روز پیش وقتی

رت روی خود را اما اعلی حض ه بودند تا برای امیر سالم دھند؛در یک صف ایستاده شد

زش در آمو ن وضع موجود دفترای نینداخت. نگاھی بھ آنھاو حتی  بھ جانب دیگر برگرداند

موسسھ در حالت بھبودی از حالت کوما این می توانم بیفزایم کھ افغانستان است. با آنھم 

ھدایت عمومی تعیین شده و  ظ احمد الدین بھ عنوان مدیربود کھ حاال افتیده است. حاف

ندان با افزودن دو یا سھ فارغ دیگر از ھند تقویھ شده است، اما موسسھ ھنوز از کارم

لغنی بھ آن داده بود. مدیر موجود ضعیف است و معلوم اآھنگی رنج می برد کھ داکتر عبد
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بودجھ آن را از یک بھ سھ لک روپیھ افزایش  ١٩٠٨نمی شود کھ با انرژی باشد. امیر در 

داکتر عبدالغنی اعطا کرد تا مقدار اھدا شده را بھ بھترین وجھ داد و تمام صالحیت را بھ 

ود تا پشیبانی خ رای حاکمان والیات دوردست داددر آموزش مصرف کند. ھدایاتی نیز ب

تحملی نموده بود، اما  ند و کار آموزش پیشرفت قابلرا از پیشنھادات داکتر ابراز کن

ز خیانت داکتر امیر پس ا ».غرق شد جوانی«در » ملی-سری«سوگوارانھ توسط 

 ھنوز کار می کند. ، با آنکھ مکتبمسایل آموزشی نشان نمی دھد عالقمندی چندانی بھ
 

 روزنامھ ھا
 

برای چند سال  نشر نشده است. با آنھم این موضوع ھیچ روزنامھ ای در افغانستان تا حال

شروع بھ کار کند و با نام امیرموجود » سراج االخبار«نظر بود تا روزنامھ ای بنام  زیر

 خانتوسط سردار نصرهللا  باید پیش از نشر،روزنامھ  ھم تصمیم گرفتھ شده کھ مضامین

پیشنھاد ھنوز این ھم اکنون منتظر تایید سردار باشد. اما  تایید شود؛ شاید بعضی نوشتھ ھا

ید عمیقی در رابطھ بھ پذیرش موسسات جدید جامھ عملی نپوشیده است، زیرا شک و ترد

 د.ود داروج
 

 نشرات
 

 ی ترجمھ استخدام شده اند، ضمیمھ مکتبشاخھ نشرات کھ در آن فارغان علیگر در کارھا

وین تددرسی برای مکتب در حالت  حبیبیھ است. تاریخ و جغرافیھ افغانستان و بعضی کتب

قرار دارد. این موسسھ ھمچنان ھر کتابی را ترجمھ می کند کھ توسط امیر فرمایش داده 

زمان زیاد و انرژی شاخھ  بھ پارسی برگردان شد و» اسرار دربار لندن« ١٩٠٩ر شود. د

 نشرات ضایع گردید.
 

 استخبارات دفتر
 

ه است و استخبارات را در خطوط امپراتوری مغول بازتنظیم کرد امیر در این اواخر دفتر

 دفتربھ را موسسھ جدید  در باره توسط اعلی حضرت من قبال یک نقل ھدایات مفصل
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با ھدایاتی  تی/معاشدار در مناطق مختلف کشور ونویسان پرداخ-خارجی فرستاده ام. اخبار

تعیین شده اند. این دفتر  برای تسلیمی گزارشات منظم بھ امیر از طریق نظر صفرخان

 موفقانھ است یا نھ.  دی قرار دارد و تنھا آینده نشان می دھد کھھنوز در حالت نوزا

استعداد خاصی در آن دارند. رئیس  سیار قوی است و افغان ھال بجاسوسی مخفی در کاب

ی تقدیم مپیشگاه امیر  خود را بھگزارشات خان است، کسی کھ  صفر دفتر استخبارات نظر

. میرزا محمد حسین خان (وزیر مالیھ) نیز جاسوسانی دارد و معلومات خود را برای کند

در کابل است. افغان ھا این نسی برتانیھ امیر تقدیم می کند. عرصھ عمده این فعالیت ھا اج

ھر حرکت کارمندان اجنسی از از ھر یک و  خود می دانند تاوظیفھ اخالقی و مذھبی را 

و اجرا می شود » خدمات مخفی« آگاھی داشتھ باشند. پیشکش ھای مالی برایبرتانیھ 

معلوماتی از د تا مقامات اجنسی را با خود داشتھ و معاش ھای آزاد نیز پرداخت می گرد

 در بدل اخبار را ،نمقامات معینی از کارمندان پیشی آنھا استخراج کنند. من یقین دارم کھ

مقامات  مورد بھاین ای در گزارش جداگانھ اده اند. من برای حکومت افغان درداخت پول پ

 در این جا نیست.آن داده ام کھ ضرورت بھ تکرار 
 

 شورا
 

شورای برای گفتگو روی مسایل دولتی تنظیم  تخت،بر  امیرحبیب هللا خان پس از نشستن

[دسیسھ » ملی-سری«ند شد و پس از وقوع کرد، اما پس از زمان کوتاه کار شورا بسیار کُ 

 ١٩٠٩داکتر عبدالغنی برای سقوط سلطنت استبدادی و برقراری حکومت پارلمانی] در 

 –ملکی و نظامی  – گردو شورای دی ١٩٠٩م امیر در می دیگر ھرگز دایر نشد. با آنھ

کارھای خود را آغاز کرده و اعضای اولی توسط امیر در مشاوره  تنظیم کرد. دومی قبال

 ند. سردار نصرهللا خانھنوز ھیچ کاری نکرده ا هللا خان نامزد شده اند، امابا سردار نصر

 .چوکی دارددر ھر دو شورا 
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 ھا و قانوندادگاه  –فصل ششم 
 

 دادگاه ھا
 

 در کابل وجود دارد: حاضر چھار دادگاه در حال

 امیر. ،ی حضرتاعل . دادگاه١

 سردار نصرهللا خان، نایب السلطنت. . دادگاه٢

 سردار عنایت هللا خان، معین السلطنت. . دادگاه٣

 سردار امان هللا جان، عین الدولھ. . دادگاه۴

رد و در یک روپبھ کابلی دا ١٠ر عریضھ/دادخواست ھا برای اعلی حضرت تمب تمام

نوشتھ می شود. دادخواست ھای نواحی دورافتاده در یک بکس بستھ در مرکز  یفورمھ چاپ

ھر شش ماه بھ کابل آورده می ھر ناحیھ و والیت نگھداری می شود. بکس دادخواست 

 ضرتمی شود. اعلی ح در شعبھ خود امیر باز کرده شود و در زیر نظر یک گارد خاص

 و قضایا برای مدت ھای غیرمعمولیو موارد نایاب دایر می کند را در چند ھفتھ  دادگاه

ھای دیگر فقط وقتی دایر می شوند کھ سرداران وقت اضافی بھ تعویق می افتد. دادگاه 

سردار عنایت هللا خان، باقیمانده نیاز دارند  ستثنای دادگاهو بھ ا برای تدویر آن داشتھ باشند

ایات نوشتاری و لفظی تدویر آن بدست آورند. شک کھ اجازه نامھ اعلی حضرت را پیش از

ھا شنیده می شوند و سرداران قدرت دارند تا دساتیر نھایی را در تمام موارد  در این دادگاه

؛ با آنھم محکومیت ضبط اموال، حبس و شده استراجع  صادر کنند کھ بھ پیشگاه آنھا

حضور جوانب می شنود  دیق اعلی حضرت دارد، کسی کھ قضیھ را دربھ تص ، نیازمرگ

جانب یعنی متھم و مدافع را ارزیابی اعلی حضرت ھر دو  کھ بھ شکل یک یادداشت است.

ند کھ می ک ی بھ دوسیھورود مختصر امیر بعدا می کند تا قضاوت عادالنھ صادر کند.

برای جوانب ذیربط اعالن می شود. شکایات وارده توسط  پایان قضیھ بوده و فرمان

ان معین السلطنت شنیده سردار عنایت هللا خ نظامی در دادگاه م شده در دفترتخدااشخاص اس
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) در دادگاه سردار امان هللا خاصھ دار ھا (نیروھای غیرمنظم قضایای مربوط بھمی شود؛ 

 جان آماده می شود.

بصورت  کز ھر ناحیھ و والیت وجود دارد. چونیگر نیز در کابل و ھم در مردادگاه ھای د

ن اسالمی در سراسر کشور تطبیق می شود، دادگاه ھای ملکی کامال در اختیار قوانی عام

ات عمده را بھ تایید امیر می تخلف خود در مواردقاضی ھا و مفتی ھاست. قاضی قضاوت 

خاص ثبت می شود و مسایل بھ صورت عام بھ شکل د. جریانات فقط در موارد رسان

می گیرند.  مدتا بر بنیاد سوگند تصمیمملکی عھای  ی بھ پیش می رود. دادخواستشفاھ

بی احتیاط در سوگند خوری در زندگی روزمره اند، بصورت جدی  چون افغان ھا بسیار

بعضی اوقات در ی می شود و در دادگاه جلوگیر» قرآن«در باالی از دادن شھادت غلط 

را توسط ود اجازه می دھند، نسبت بھ اینکھ خدشمنانھ  قضایای ناچیز و بدیھی بھ ادعای

 فغانانتقال پول بصورت لفظی صورت می گیرد و ا ،سوگند پایین بیاورند. بصورت عام

دھندگان مسلمان در موارد نایاب مفاد می گیرند کھ بصورت ھا بدھی بد نمی کنند. قرض 

محتاطانھ از قاضی ھا و مفتی ھا پنھان می کنند و نرخ مفاد عموما بیشتر از دونیم فیصد 

اه فیصد در ماه اخذ می کنند، اما دادگ ٧الی  ۵ھندو ھا مفادی با نرخ  د.در ماه نمی باش

وام گیرندگان برای آنکھ  ادعا در باره مفاد را اجازه نمی دھند. ھای قوانین اسالمی ھرگز

 تامینلی آینده خود را آنکھ بصورت فوری ضروریات ماخود را نشان دھند و برای  باور

 ند.رومی  رهگاھی از پرداخت مفاد طف ،کنند

 

 اجرای احکام توسط دادگاه ھای ملکی
 

نماینده » محصل ھا«وقتی یک حکم بھ مقابل کسی اجرا می شود، افراد شخصی بھ حیث 

بدھکار و  یترا تحصیل کنند و تعداد آنھا با درنظرداشت موقع فرماند تا مقدار نمی شو

کار مھمان می شوند بدھ-در خانھ قاضی» محصل«فرق می کند. نیروی مقدار پول حکمی 

ل پرداخت شود. چون این پروسھ بصورت کامنظر  و در آنجا می مانند تا پول مورد

بدھکار -یک منبع رنجش زیاد برای قضاوت و» محصل«مستلزم یک معاملھ خوب برای 

بدست می آید. می توان افزود کھ این پروسھ در بازیابی است، مقدار حکمی بدون معطلی 
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می شود، بھ استثنای اینکھ  اجرا وق حکومته عواید زمین و سایر حقتاداف قرضھ ھای پس

و یک ھزینھ ددر این شیوه کنند.  صد نمایندگیاین مق عوض افراد شخصی، سربازان بھبھ 

 اضافھ شده و بھ خزانھ دولت پرداختھ می شود. فیصد باالی بازیابی

کھ در محدوده صالحیت  در امورات اداری مداخلھ نمی کنند دادگاه ھای قوانین اسالمی

آنھا عمدتا یردست قضایی اجراکنندگان قرار دارد. حاکمان والیات دورافتاده و حاکم ھای ز

شنوند. با آنھم این  قضایای جرمی را می در مورد قضایای عواید تصمیم می گیرند و ھم

ابل قضایای تخلفات جدی بھ کدیگر را ندارند و مجازات شدید  ھا صالحیت حکم حبس و یا

نمایند و اگر  د تا متھم را شالق بزنند و یا بازداشتمی شود. حاکمان صالحیت دارنارسال 

ند یا آنھا را برای مدت الق زدن شومتھم در اثر شدر اجرای این صالحیت باعث مرگ 

تر داده نمی شود! از برخورد آنھا توسط مقامات باالنامعین بازداشت نمایند، ھیچ اخطاری 

نده ای برای شھادت متقاعد کنند و زندان ھای کابل می ما بازداشت ھا در برای سال متھم

توسط زندانیان احساس  ن دوره دراز محاکمھ و حبسارایھ می کند. ای این حالت اسفناک

نمی شود، چون آنھا غالبا اشخاص واقعا مجرم اند و توقع معاملھ بھتر در باره تصمیم 

آنھم نیز ھیچ گونھ ھمدردی با متھم نشان نمی دھند، ندارند. مردم را نھایی قضایای خویش 

بھ دلیل باور عمومی افغان ھا مبنی بر این کھ ابراز ھمدردی برای یک شخص واقعا مجرم 

و قصد قبلی بھ شیوه جرات مندانھ  تخلف ھا قضایا بصورت عام ساده است وگناه است. 

کنند. در مواردی کھ . متخلفین بصورت عام بھ جرم خود اعتراف می صورت می گیرد

استخراج می شود. مدارک شاھد ھا حقایق واقعی از کند، » بی گناھی«درخواست متھم 

ارزیابی و برای  بدست آوردمتھم را شکنجھ دھند تا حقایق را  مقامات کامال آزاد اند کھ

 ان وجود نداردقانع شوند کھ متھم مجرم است یا نھ. ھیچ قانون دانی در افغانست فیصلھ خود

این واقعیت است کھ مردم ھنوز نیاموختھ اند کھ حقایق را مغشوش سازند و این نشان دھنده 

 و برای آن رنگ بدھند.

آنھا  گاه ھا فیصلھ شود؛بھ عنوان یک حقیقت، مردم خوش ندارند کھ قضایای آنھا در داد

بصورت عام ترجیح می دھند کھ آن را از طریق سازش و یا بعضی اوقات از طریق 

شخص متضرر بھ فیصلھ کنند. در بعضی موارد  خلھ اشخاص بزرگ و کھن سالمدا
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 د.یرد تا انتقام گکند، درعوض برای فرصت مناسب منتظر می مانعوض اینکھ شکایت 

 تمایل عمومی مردم برای نرفتن بھ دادگاه ھا قرار زیر است:داللیل عدم 

ھ در تحمل افعو مزاحمت ھای بعدی کھ باعث مر . مشکالت در وسایل گفتگو١

 .می شود بھ ویژه در مسیر ھای کوھستانی سفر دراز با پای پیاده و

. ھزینھ اضافی برای اقامت در مراکز دادگاه ھا برای دوران طوالنی ٢

ی کھ محصوالت یا وقتبھ ویژه از خانھ،  ضیاع وقت در غیابتغیرضروری و 

 باشد. بانی ثابت و دوامدارنگھنیازمند  مانند آن ھا

ھا نگران ور اجباری شکایت کننده تا فیصلھ نھایی قضیھ کھ در آن پولیس . حض٣

 .اند

 جوانب ذیربط. . نبود صداقت مقامات و زحمات بعدی۴

 

 مجازات
 

از آنھا  یگزارش مفصلدر اینجا بھ چندین شیوه صادر می شود و مشکل است کھ  اتمجاز

ھ این ترتیب تالش می کنم اختراع می شود. ب ھر روز شیوه ھای جدیدیارایھ کرد، چون 

 چند نمونھ آن را ارایھ کنم:

 

ھا، فتنھ گران و امثال ه مجازات برای اغتشاشیون، داکواین شیو  – . از دھن توپ پراندن١

کھ مجازات برای کسانی است یا و باشند آن اجرا می شود کھ گنھکار جرایم نوع ھیرویین 

دساتیری برای تخریب فوری دست بدھد،  یر حوصلھ خود را اززمانی کھ امنمونوی بدھند. 

را توسط ی باید با این شیوه مجازات شود، او صادر می کند. وقتی کساشیای ناخوشی خود 

در دھن یک توپ بستھ می کنند. توپ را با پودر پر می  دستگیر نموده وسربازان مسلح 

حالیکھ قسمت  بر زمین می افتد، دراو د، قسمت پایین بدن توپ فیر می کنکنند و وقتی 

 بھ قسم توتھ ھا در ھوا پراگنده می شود.او باالی بدن 
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این نوع مجازات بصورت عام برای دزدان و راھزنان داده می  – کردن آویزحلق . ٢

کھ باشد. مفتی مقر شده شود؛ و بعضی اوقات برای کسانی کھ ثابت شود مایھ رنجش امیر 

ن شیوه مجازات شد. بار ای کرده بود، بامردم را بھ مقابل ساخت سرک تحریک  ١٩٠٧در 

 ،حامل امیر را ترسانده بود را فیر کرده و اسپ ھای» سالح موجود«ی کھ دیگر سرھنگ

 بھ ھمین سرنوشت دچار شد.

 

تل اتالن صادر می شود. وقتی اتھام قاین مجازات توسط دادگاه ھا برای ق – بریدن گلو. ٣

د، با آزادی را بھ یکی از اقارب مقتول می دھ د، اوثابت شود و دادگاه زندانی را مجرم بدان

گارد مسلح بھ محل توسط مجازات کند و یا ببخشد. شخص مجرم او را اینکھ می تواند 

اعدام برده می شود کھ نزدیک شھر است. بینندگان بھ تعداد زیادی جمع می شوند و بھ 

شم ھای او گذاشتھ می روی چ ینوار اجازه داده می شود کھ نماز بخواند. سپسزندانی 

گلوی قاتل را با دست ھای خود می برد. مواردی وجود  ،شود و اقارب مقتول، مرد یا زن

داشت کھ من شاھد مرگ یک قاتل در جالل آباد بودم، جاییکھ محل اعدام بسیار نزدیک 

نھ بھ خیمھ من بود و من از آنجا تمام صحنھ را دیدم. یک زن در انتقام بھ قتل شوھرش 

، بلکھ مقداری از خون او را نوشید کھ از گلوی ا قاتل را بھ این شیوه ای وحشیانھ کشتتنھ

عفو و ھمدردی  الش می کنند تا با التماسجسد جاری بود. اقارب مرد محکوم معموال ت

موفق شوند. من در جریان سھ  موارد نایابی وجود دارد کھموجب بخشایش او شوند، اما 

صرف شاھد یک مورد بودم کھ قصاص (زندگی قاتل) بخشیده  سال اقامت در افغانستان،

 شد.

 

تدان داده می این مجازات بصورت عام برای مر – لول دادناز کوه یا کردن نگسار . س۴

برای کسانی کھ مرتکب زنا یا مخالف عقاید اسالم مرتکب شود و  شود، کسانی کھ عملی

کھ دست ھایش از کنار شھر، جاییشوند. مجرم بھ باالی یک قلھ کوه برده می شود، در 

از باالی پرتگاه لول داده می شود. بعضی اوقات مجرم تا مرگ سنگسار  پشت بستھ است و

مالی پیشوا سپس . می نشانندزمین  شود. دست ھا و پاھایش را می بندند و در رویمی 
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با  قربانی تالش می کند کھ با آھستگی جلو برود، اما ای او می زند.یک سنگ بھ کلھ 

، بر سر او می بارد از تمام جوانب توسط افراد زیاد مواجھ می شود کھ یباران سنگ ھا

 شود. و در زیر سنگ ھا پنھان ای سنگ ھا دفنتا زمانی کھ جسد او در زیر توده 

 

این شیوه مجازات برای اشخاصی داده می شود  – کشتن )تفنگچھ یا تفنگمرمی (با . ۵

 بل دولت شود. مجرم توسط مرمی کشتھ می شود.مرتکب خطاھای جدی بھ مقاکھ 

 

این نوع  – پاره کردنشکم یا و زبان  قطع دست، پا، گوش، بینی،چشم کشیدن یا .  ۶

 بصورت عام برای دزدان داده می شود. تمجازا

 

برای بدخواھان دولت داده می شود. و این مجازات بصورت مخفی  – . خفھ کردن٧

او با بستن دھان یعنی ا بھ این شیوه در اتاق خود کشت، امیرمرحوم خودش یکبار مردی ر

 .توسط بالشت

 

ا مرگ و بعضا بمتخلفینی کھ بھ مجازات بزرگ محکوم شده  – انداختن سیاه چاهدر .  ٨

در باالی خود با یک روزنھ دارد کھ بامی انداختھ می شوند  یعمیق در چاهطوالنی بمیرند، 

برای مجرم روزانھ توسط گارد مراقبت می شود.  و برای ورود یک نفر است. سیاه چاه

طوریکھ شکنجھ تشدید شود و او با  ،اده می شودد مقدار کم غذا و نوشیدنی صرف یک

 د.اھستگی و مرگ شدید بمیر

 

این یک مجازات اضافی است و برای اقارب اغتشاشیون  – کردن . ضبط اموال و تبعید٩

کھ آنھا با متخلف داده می شود  وغیره بر بنیاد آنفتنھ گران، قاتالن یا مجرمان جدی مانند 

 رابطھ داشتند.
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 دو قفس وجود دارد کھ در دو محل درحاضر در حال  – قفس (آھنی) انداختن در. ١٠

و استخوان ھای سفید شده آنھا ھنوز ھم شاھد این نوع  بین کابل و جالل اباد قرار دارد

ی آویزان می داده می شود و قفس در محلاد مجازات است. این مجازات برای راھزان معت

شده اند. یک نگھبان برای مراقبت آن توظیف می شود، تا  جرم شود کھ راھزنان مرتکب

زمانی کھ زندانی آخرین نفس خود را بدھد. این مجازات اثرات بسیار دردناکی در باالی 

 اقارب شخص محکوم دارد.

 

جرا می شود کھ بخواھند حقایق را ھای زیر در مواردی اشکنجھ  – کردن . شکنجھ١١

 میرند: یا اعتراف کنند و بعضی اوقات محکومین در زیر آن می پیدا کنند

 . انداختن تیل داغ در باالی سر.١ 

 . فرو بردن میخ ھای آھنی در دست ھا و پا ھا.٢ 

 . پاشیدن تیل داغ در باالی بدن و سپس مالش سریع آن.٣ 

 عھ چوب بستھ شده با آن.. فشار دادن پا در بین دو قط۴ 

 زدن روزانھ یک مرد با چوب در پشت او.. ۵ 

 . زدن زندانی در کف پاھای او.۶ 

   . کندن توتھ ھای گوشت از بدن.٧ 

ھیچ حدی برای جریمھ وجود ندارد. امیر مقدار جریمھ را با اختیار  – کردن . جریمھ١٢

 ٧۵٠٠رت را دارند. یک جریمھ مطلق خود تحمیل می کند. برادر و دو پسر او نیز این قد

روپیھ (کابلی) اکثرا باالی کسانی تحمیل می شود کھ مقصر قتل اند. نیم آن بھ دولت می 

رود و نیم دیگر برای اقارب مقتول. جریمھ گرفتھ می شود، حتی در صورتیکھ اقارب 

 شخص محکوم را ببخشند.مقتول 

 

یا محل خاصی واقع می شود، در یک شھرک  یدوقتی یک تخلف ج – پرداختن جبا.  ١٣

باید سھم خود را در  یا محل صادر می شود؛ ھر باشنده شھرک آن باالی باج یک جریمھ 

مقابل آن بپردازد. این شیوه بھ ھیچ نوع زیان آور محسوب نشده است و بنا بر دالیل معین 
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یقاتی شود، فورا تحق ولیس گزارشبوده است. وقتی یک قضیھ دزدی بھ قرارگاه پھم مفید 

و سایر مردان قابل احترام باید جزییات دقیق اموال دزدی و  از طریق کالنتر آغاز شده

 محل نزش تخمین شده بھ یکبارگی از باشندگاارزش آن را تعیین کنند. بھ این ترتیب ار

 دوم و برای مدعی داده می شود. جستجو برای توقیف دزد دارای اھمیتگردیده بازیاب 

است تا چشم خود را باالی  تمام محل شیوه بھ مفادشرایطی این  است و در تحت چنین

ند و از عبور کآنھا اشخاص مشکوک باز بگذارند و اجازه ندھند کھ از نزدیکی خانھ ھای 

در شھر کابل نایاب  دزدی ھااینکھ مردم واقعا بصورت ھشیارانھ مراقب می باشند، وقوع 

 شده است.

 

اتفاق می افتد کھ اگر شخصی بھ زندان بیفتد، بھ زودی  این بھ ندرت – ی ساختنزندان. ١۴

بتواند از زندان بیرون شود. موارد زیادی وجود دارد کھ در آن اشخاص متھم برای اتھامات 

بسیار ناچیز در زندان انداختھ شدند، اما آنھا بصورت غیرضروری مدت بسیار طوالنی 

دو مورد بھ آگاھی من رسید. اولی  .گیردپیش از آنکھ فیصلھ نھایی صورت  ،را گذراندند

ھ . برایم گفتدر فراه بودم بود، وقتی کھ من در رابطھ بھ سفر امیر در افغانستان ١٩٠٧در 

بازداشت  سال پیش بھ اتھام دزدی چند کبوتر ٨شد کھ دو نفر در محبس وجود دارد کھ 

از یک خیمھ دزدیدن یک ریسمان  سال پیش بھ جرم ١٣. در مورد دوم سھ مرد حدود شدند

 .بازداشت شده بودند دولتی

جناب در آن زمان مصروف آنھا را بھ نزد امیرمرحوم عبدالرحمن آوردند، اما چون عالی 

مقامات مربوطھ قضیھ  ،کھ پس از چھار روز بیاورید. متاسفانھ نده بودفرمان دادبودند، 

اخر یکی از اقارب سال در آنجا ماندند. در این او ١٣ راموش کردند و متھمان حدودرا ف

 دارو سر می شودیکی از افراد کارمند سردار امان هللا جان پسر سوم امیر  این متھمان

 ند.را رھا سازو دو نفر دیگر کھ اقارب او  امان هللا جان را متقاعد ساخت

اشخاصی کھ قربانی این مجازات ھا می شوند، بردباری فوق العاده نشان می دھند و معلوم 

حتی در زمان اشخاص محکوم حداقل از سرنوشت خود افسوس بخورند. نمی شود کھ 

ھمیشھ اقارب قاتل د، بھ استثنای قضایای بسیار نادر کھ اعدام خواھان بخشش نمی شون
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ذھن  یرد شود، شخص محکوم با حضور شگفت انگیز ند. اما اگرنالتماس بخشش می ک

بعضی اوقات قتل شونده  تشویق طرآماده می سازد. اقارب متھم بھ خاانتقام خود را برای 

ده را نشرمان خانوا حضور ذھن داشتھ باش،«نند، مانند صادر می ک صدا ھای بلند اخطاری

و  لذت می برد فرماناجرای  این مجازات را بھ عھده دارد ازاجرای  مردی کھ». وغیره

ن نمی نشاضعفی اجرای وظایف خود  در احساس غرور می کند. آنھا نھ تنھاخود  از کار

دی بھ مشاھده من اصلی می آورند. موارد زیا ھ بعضی اوقات بھبودی در فرماندھند، بلک

 این مردان خود را کامال تھی از احساس بخشش و ھمدردی نشان دادند.  رسید کھ

ز او نبود. زن او بھ در یک مورد شوھر یک زن فرار کرده بود و زمان درازی خبری ا

 ،دوباره ازدواج می کند. وقتی شوھر اولی پیدا می شودمرده است،  فکر اینکھ شوھرش

فرار می کند. وقتی (دومی)  . در این زمان شوھر اومی کندشکایت بھ مقابل دشمن خود 

 ٢۵قضیھ پیش امیر آمد، اعلی حضرت فرمان داد کھ زن مستحق آن است کھ ھر روز 

زن ھیچ گونھ اطالعی  را افشا کند.خود تا اینکھ جای فرار شوھر دومی  ،ضربھ زده شود

کھ  درگذشت اید چیزی نمی دانست. نتیجھ این شد کھ او در زیر ضرباتینداشت و ش

، بدون می زدنداو را خود  آخرین توانبا  این مردانبصورت منظم بر او زده می شد. 

 دھند.بنشان  برای او اینکھ حداقل رحمی
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 کشت و زراعت –فصل ھفتم 
 

 ھاو موسم  نمایش ھا
 

یاد می » جوباس«ھا کھ از نگاه محلی بنام مجردی کھ برف ھا آب می شوند، نمایش  بھ

د تا ظھور بھار را جشن نھای معین برگزار می شوزشوند در حومھ ھای کابل در رو

تماشای سرگرمی ھای  د. خوشی عمده آنھای کھ در این نمایش ھا حاضر می شوند،گیرن

زنی و مسابقھ سایر تعامالتی است کھ تعداد زیاد -یمھعبده بازان و ورزشکاران است. خش

 مردم را جذب می کند.

 مِلک ھای مارچ برگزار می شود. ٢١زراعتی (قلبھ کشی) در روز سال نو در  امور

ند، کسانی ن می کنند، دھقانان را دعوت می نمایتعیی پیشوا روزی را برای جشن نمایش

وند، با وسایل کشت/قلبھ و نرگاو ھای قشنگ جمع می ش ھ با تعداد زیادی در محل معینک

برای پیروزی رند. شان کھ برای این مراسم تزیین شده اند و از مھمانی مجلل لذت می ب

قسمتی از زمین را بنام بخت خوب قلبھ می  دعا ھا می شود و مردان پیشواموسم کشت 

 با مسایل زراعتود. زمیندارھا کھ کنند. سال زراعتی مطابق ماھھای شمسی شناختھ می ش

 :کرده اندمشغول اند، سال را بھ موسم ھای زیر تقسیم 
 

 ماه انگلیسی   ماه خورشیدی   -

 اپریل ٢٠مارچ تا  ٢١     حمل  بھار

 می ٢١اپریل تا  ٢١     ثور   

 جو ٢١می تا  ٢٢     جوزا   

 جوالی ٢٣جون تا  ٢٢    سرطان   تموز

 اگست ٢٣جوالی تا  ٢۴     اسد   

 سپتمبر ٢٣اگست تا  ٢۴     بلھ سن  

 اکتوبر ٢٣سپتمبر تا  ٢۴     میزان    هتیرما

 نومبر ٢٢اکتوبر تا  ٢۴    عقرب   
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 دسمبر ٢٢نومبر تا  ٢٣     قوس   

 جنوری ٢٠دسمبر تا  ٢٣     جدی  زمستان 

 فبروری ١٩جنوری تا  ٢١     دلو   

 مارچ ٢٠فبروری تا  ٢٠     حوت   

----------------------------------------------------  

 شده است:زمستان بھ دوره ھای زیر تقسیم 

 جنوری. ٢٩دسمبر تا  ٢٠. چلھ ای کالن یعنی از ١

 فبروری. ١٨جنوری تا  ٣٠. چلھ ای خورد یعنی از ٢

 و عالمھ گزاری شده است.داشتھ شدت سردی ارتباط  دوره ھا بھاین 

 آغاز می شود.» نوروز«ھمیشھ در پایان مارچ، پس از  قلبھ کاری و عملیات دانھ پاشی

 

 تقسیم بندی زمین
 

زمین ھا بصورت عام بھ آبی و للمی تقسیم می شود. آبی شامل تمام زمین ھای آبیاری 

شونده توسط دریا ھا، کانال ھا و جھیل ھا یا چشمھ ھاست. زمین ھای آبیاری شونده نیز 

 دو گونھ است:

   مقدار کافی آب دارند؛ مین ھای کھز –نیرو . ١

 زمین ھای کھ مقدار کافی آب برای آنھا نمی رسد. –باالجنی . ٢

یاد » تک کنده«زمین ھای آبی وجود دارد کھ بنام  آنچھ در باال گفتیم، تقسیم دیگر در کنار

می شود کھ از سال ھای پیش در زیر کشت انگور باقی مانده است. این نوع زمین ھا 

 یت اند.دارای بھترین کیف

 چھار طبقھ تقسیم می شوند:زمین ھای للمی بھ 

 لس    دند . ١

 زمین ھای دارای رنگ زرد    مکان . ٢

 ریگی    شیگی . ٣

 راکار   گور افغان . ۴
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در آنجا ھا می روید. محصول گندم عمدتا  ھزاره جات بسیار زیاد بوده وساحات للمی در 

برف و پیامد بھ دلیل نبود زیرا زمین ھای آبی زمین ھای للمی رفاه زیادی تامین می کند، 

 نمی تواند محصوالت کافی تولید کند. ذخیره ناکافی آب

 

 غلھ/دانھ ھا
 

بصورت عام دو نوع غلھ در سال وجود دارد، ربیع و خریف. غلھ ھای ربیع در محالت 

 د و در اوایل جوالی برداشتنمی شو و در اکتوبر کشت دنیاد می شو» سفید برگ«بنام 

ند. در و در اکتوبر برداشت می شو استثنای ھزاره جات کھ در اپریل کشتد، بھ نمی شو

می شود، اما ھر دو تقریبا در عین  مسیرھای برفی جو در اکتوبر و بعد در اپریل کشت

روز در بین دانھ ھای اولی  ٢۵ با تفاوت حدودیعنی در اخر جوالی،  ،دپختھ می شوزمان 

 و دومی.

و در  یاد می شوند. انھا در جوالی کشت» گسبز بر«از نگاه محلی بنام دانھ ھای خریف 

و در اگست یا سپتمبر  دانھ ھای اضافی ربیع در اپریل کشت اکتوبر برداشت می شوند.

 درو می شوند.

(سیاه، سفید و خاکی)،  دانھ ھای عمده ربیع عبارتند از: گندم، جو، نخود، ارزن، باقلی

 انھ ھای روغندار.خشخاش، شاکل، اسفرزه و د

 ، شلغم، پیاز، سیر، سبزی ھا،ملیدانھ ھای ربیع اضافی عبارتند از: بایگان، زردک، 

، کدو، کشمش، کلم، بادنجان رومی، بادرنگ، کاکری، خردل، مرچ توری، کلفھ، لبلبو،

 کاو، رواش، سمارق، تنباکو، نیشکر، رشقھ، شفتل و خربوزه ھا.

مسور، -موت منگ، ماش، ملکھ مکھ، جوار، برنج، از:دانھ ھای خرفیع عمده عبارتند 

 لوبیا و کچالو. ، پنبھ،شرشم

گندم و جو در تمام مناطق کشور کشت می شود. نخود سفید صرف بھ مقدار کم تولید می 

صرف  بھ مقیاس کم کشت می شود. سمارق نخود سیاه نایاب است. سبزیجات و کچالوشود. 

 رواش از پغمان بھ کابل آورده می شود ھدر کابل یافت می شود، در حالیک
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 بلخ، گلدره و جالل آباد فراوان است. کشت تنباکو در لوگر، غزنی، قندھار، – تنباکو

 می شود. د، قندھار و ھرات کشتجالل آبادر مناطق زیاد تریاک  – تریاک

ما تگاو امی شود،  غانستان بھ استثنای اطراف کابل کشتپنبھ تقریبا در ھر منطقھ اف – پنبھ

 منطقھ عمده ای تولید آن است.

می شود، اما زمین ھای آبیاری شونده  ورت عام در افغانستان کشتبرنج بص – برنج

توسط دریای کنر در ناحیھ جالل آباد، بغالن در ناحیھ قطغن و دریای بلخاب در ناحیھ 

 پیکام دره (ترکستان افغانی) بھترین نوع برنج را تولید می کند.

رشقھ و شفتل عمدتا بھ عنوان علوفھ استفاده می شود. آنھا بصورت گسترده در  – علوفھ

 زمین ھای آبی کشت می شوند. 

مستحق  در ھند فوق العاده تقدیر می شود و کشت سرده (یک نوع خربوزه) کھ – سرده

یاد می شود. آنھا » پالیز«است. زمین ھای کھ در آنھا سرده می روید، بنام  تذکر خاص

تقسیم  –بھ شکل مستطیل  –ر اپریل آماده می شوند و مزرعھ بھ قطاعت کوچک در اواخ

می است، اما بعضی اوقات عملیات کاشتن  ١۵کشت آن در حوالی  زمان عادی می شود.

محصول در سپتمبر پختھ می شود و در آغاز اکتوبر برداشت تا پایان می ادامھ می یابد. 

. سھ روز پیش روز پس از دانھ شانی می گیرد ١٢ود را می شود. زمین اولین آبیاری خ

 ن آن باز شود. پس از اینکھ تخم کشتدھ ھا در آب تر کرده می شود تااز دانھ شانی، تخم 

بیاری می شود و بھ این ترتیب زمین روز آ ١٢مین بصورت منظم پس از ھر ز می شود،

ا اینکھ محصول ت بار آبیاری می شود؛ پس از آن آبیاری متوقف می شود ۶در مجموع 

کامال پختھ و شیرین شود. توجھ می شود کھ از دانھ شانی متراکم جلوگیری شود، بھ ویژه 

در اقلیم ھای کھ داغ است، درغیرآن امکان زیاد وجود دارد کھ محصول بھ مرضی بنام 

ھ مجرد گرفتار شود کھ برگ ھا سیاه می شود، بدون اینکھ ساقھ صدمھ ببیند. ب» جال«

ند، کشت کنندگان سرده ھای جوان را بھ تعداد زیاد قطع نموده ھ ھا میوه بگیراینکھ شاخچ

ترشی تیار می کنند.  ،و آن را بھ عنوان سبزی می خورند و یا از آنھا با انداختن در سرکھ

تا اینکھ کامال پختھ شوند. الزم است کھ سرده ھای باقیمانده با خاک پوشانده می شوند 

فی داده شود. بھترین کود پاروی کبوتر است. وقتی آن موجود زمین باید کود/پاروی کا
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در زیر ریشھ ھای ھر شاخھ سرده دفن می شود کھ یک پاروی » مضر«نباشد، نبات 

بسیار مفید را فراھم می کند. سرده می تواند در عین مزرعھ برای دو سال متوالی کاشتھ 

 دیگر سرده تولید کند. با آنکھ شود، اما پس از این دوران خاک نمی تواند برای چند سال

ی شود، اما کشت سرده برای یک دوره صد سال نامناسب مافغان ھا می گویند، خاک 

باشد. بھ این ترتیب زمین می کھ این موضوع دور از حقیقت بصورت آشکار معلوم است 

شخم شده می تواند برای تولید سایر محصوالت استفاده شود. کشت کنندگان ماھر توجھ 

دی در انتخاب و حفاظت تخم ھا مبذول می دارند. آنھا برگزیده ترین تخم موجود را زیا

بھ ای جمع آوری می کنند و اگر محصول غنی باشد، یک جریب زمین می تواند سرده 

، اما بھترین آنھا د. انواع مختلف سرده وجود داردروپیھ (کایلی) محصول دھ ۴٠٠ارزش 

می شود. سرده برای صادرات بھ کشورھای دیگر شناختھ » سبزمغز«و » امیری«بنام 

پیش از اینکھ کامال پختھ شوند، قطع می شوند، طوریکھ آنھا بھ ھنگام انتقال خراب نشوند. 

آزمایش کاشتن یک محصول توسط تخم ھا از سرده ھای ناپختھ بدست می آید، لذا صادرات 

 یک موفقیت محسوب نمی شود.

 

  نتیجھ محصوالت
 

بھ استثنای چند نوعی کھ زیاد مھم نیستند.  ،صوالت بصورت عام خوب استنتیجھ تمام مح

 دانھ ھای عمده گندم و جو است و نتیجھ آن قرار زیر است:

 مقدار تخم   نتیجھ فی جریب     

 سیر (کابلی) ۵   سیر (کابلی)  ٨٠   گندم 

 سیر (کابلی) ۴.۵   سیر (کابلی)  ١٢٠   جو

 

  میوه جات
 

، زردالو، چارمغز، عبارتند از: انگورفراوان است و عمده ترین آنھا  درختان میوه دار

ھ، بادام، گیالس و سیترون الوبالو، سیب، انار، انجیر، توت، ناک، بھی، آلو، پست

 (لیمو/ناریخ).
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انواع انگور تقریبا در تمام مناطق افغانستان تولید می شود، اما بھترین نوع آن در کابل و 

کھ عمده ترین آنھا عبارتند از: کشمش سفید، کشمش  انگور وجود دارددھار است. انواع قن

سرخ، روچا، خالچینی، اوی، موناکھ، عسکری، امیری، حسینی، کاھناک، شوندو خانی، 

 آنھا حسینی است. ندھاری، صاحبی، لعل، شیخانی، دیده گاو. بھترین و شیرین ترینسیاه ق

ی شود. در زمان امیرمرحوم بعضی درخت ھاھا در قندھار تولید می بھترین انار – انار

و در شاخھ ھای جوان داخل و خارج گوگھ منده حدود  بھترین نوع از قندھار آورده شد

. درخت ھای انار پیوندی حال چنان میوه ابل بھ طرف جالل آباد پیوند شدمیل از ک ٢٢

انی می شود و بنام عالی داده اند کھ عمدتا بھ ھند صادر می شوند، جاییکھ فوق العاده قدرد

 در واقع از گوگھ منده، کجھ و تگاو بدست می آید. آنکھ جالل آبادی شناختھ می شود، با

ه است. چندین تالش شد می شوند. تجربھ رویاندن مالتھ در جالل آباد تولید – سیترون

 شدند.  درخت جوان پیوند

 سفید، سیاه و پنبھ ای. عمدتا در قندھار تولید می شود. آنھا سھ نوع اند یعنی – انجیر

 و ییالق ھای ترکستان تولید می شود. تعمدتا در ھرا – پستھ

 در افغانستان بسیار نایاب است. – نیشکر

مربوط در کابل، قندھار، ھرات و ترکستان تولید می شود. درخت ھای بادام قبال  – بادام

خود اختصاص داده  بود، اما حکومت افغان حاال حقوق مالکیت آن را بھ بھ افراد شخصی

 است.

ھا از باال گفتیم، چار، شیرخشت، عمران و ترنجبین تولید می شود. چار در کنار آنچھ در

بنگ در لوگر تولید می شود. عمران در ھرات از درخت ھای گیالس تیار می شود. این 

استفاده می شود. شیرخشت از ھرات می  /مقویبصورت عام در قھوه بھ عنوان تونیک

درختان معین ساختھ می شود. فروش آن توسط دولت انحصار شده ن از شربت آید. ای

روپیھ (کابلی) است. این یک نوع ادویھ است کھ بصورت عام  ٢٠است. یک سیر حدود 

 در ھند بھ عنوان مسھل کننده استفاده می شود.
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 آبیاری
 

 با. مور از ھچاه ھای خوب برای مقاصد آبیاری چند دانھ است و د – . چاه ھا١

د کھ بسیار سودمند بوده اند، جاییکھ نھا یافت می شوتعداد زیادی بھ شکل کاریزآنھم 

نزدیک و وسایل طبیعی آبیاری وجود ندارد. یک کاریز توسط کندن چندین چاه کچھ 

بھ یکدیگر ساختھ می شود کھ در آن آب نزدیک سطح زمین است. این چاه ھا توسط 

میالن چاھھا بطرف  وند و چونوصل می ش عبورگاھھای زیرزمینی با یکدیگر

یابد. این یک وسیلھ سودمند  می تواند بھ آسانی بھ آخر کانال جریانپایین است، آب 

است، اما از آنجاییکھ مستلزم مشکالت بزرگ است، سھم دولت در این زمین ھا 

 بسیار پایین و صرف یک دھم محصول عمومی است.

 

قندھار و ترکستان عمدتا آبیاری خود را از زمین ھا در ھرات،  – . کانال ھا٢

کانال ھا می گیرند و چون آب ھمیشھ فراوان است، مناطق آبیاری شونده در این 

د والیات قابل توجھ است. یک کانال جدید در حال حاضر در قندھار از دریای ھلمن

 است. این گر در ناحیھ جالل آباد زیر نظرکانال دی در حال ساختمان است. پروژه

ای ھ گسترده حه و ساشد جدا شده و تا چوره و بتیکوت آوردهاز دریای کابل کانال 

وجود دارد آن ترس زمین ھای دارای کیفیت خوب را زیر کشت خواھد ساخت، اما 

کھ باعث کمی ذخایر آبی خواھد شد کھ در حال حاضر برای مقاصد آبیاری در 

 ناحیھ پشاور مورد بھره برداری است.

 

 مواشی
 

بوفالو در افغانستان وجود ندارد و صرف پیرھای آن برای مصارف  – بوفالو ھا. ١

 انسانی از پنجاب آورده می شود.

 

نرگاو ھای کوچک کوھی بصورت عام برای مقاصد  – ھا و گاوھا . نرگاو ٢

زراعتی استفاده می شوند و بسیار خوب کار می کنند. قیمت بازاری یک نرگاو از 
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 ۴ابلی) است. گاو ھای شیری کوچک اند و روزانھ بیش از روپیھ (ک ٢٠٠تا  ١٢٠

گاو ھای خود معروف است. قیمت یک گاو از  سیر شیر نمی دھند. عالقھ کنر با

 روپیھ (کابلی) است. ٩٠تا  ۶٠

 

اسپ ھای دارای نسل خوب در حال نایاب شدن است و  – . اسپ ھا و یابو ھا٣

ھا و دار بعضی یابوبا آنھم است. تجازت آزاد آنھا شدیدا توسط دولت منع شده 

ھای خارجی صادر ن حیوانات را بصورت مخفی بھ کشورکوچی ھا می توانند ای

کنند. مقامات دولتی و سرداران غالبا اسپ ھا را بدون پرداخت قیمت می گیرند و 

با آنھم باعث دلسردی زیاد در نسل گیری اسپ شده است. دالیل این علت و سایر 

 .اوان است و برای مقاصد انتقاالت بسیار سودمند استباری فریابوھای 

 

در سراسر افغانستان فراوان است، بویژه در نواحی جالل آباد  شترھا – ھا. شتر۴

و میدان نزدیک غزنی. کارھای انتقاالتی عمدتا توسط آنھا بھ پیش برده می شود. 

ی می مانند. علوفھ بھ عالقھ غزنی می روند و در آنجا باق تابستاندر تمام آنھا اما 

 برای شتران ھمیشھ فراوان است.

 

رات فیل مربوط دولت است. شدت ھوای سرد اث ۶٠یا  ۵٠حدود  – . فیل ھا۵

در افغانستان داشتھ  یزندگی درازآنھا توقع نمی رود کھ  زیادی باالی آنھا دارد و

ی فرستاده م باشند. بھ استثنای چند حیوان، باقیمانده در جریان زمستان بھ جالل آباد

 شوند. آنھا بصورت عام در کارھای سرک ھا و انتقاالت استفاده می شوند.

 

و بصورت عام حدود سودمند ترین حیوان در کشور است  کی ازی خر – . خرھا۶

برای انتقال بار و مقاصد سواری استفاده  اھروپیھ (کابلی) قیمت دارد. خر ٧٠ تا ۴٠

 یافت می شود.می شود و در تمام مناطق افغانستان 
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در ھرات و ترکستان فراوان است و مردم  ھاگوسفند و بز – ھا. گوسفند و بز٧

دارد، اما بعضی ھا می توانند  عاید خوبی از آنھا دارند. صدور این حیوانات قیودات

 زنند.ھای مختلف این قیودات را دور ب بھانھ بھ

 

زندگی دارند عمدتا در  از قبایل مختلف کھ در افغانستان کوچی ھا – . کوچی ھا٨

آنھا در تابستان حیوانات خود پرورش گوسفند، بز و سایر حیوانات مصروف اند. 

 را بھ کوھھای دور برای چریدن می برند و از نعمات اقلیم گوارا لذت می برند.

در خود برای ادامھ در جریان اقامت الزم و تدارکات  آنھا با خود مقدار کافی مواد

آنھا بعضی آنھا در زمستان بھ قریھ ھای خود بر می گردند.  کوھھا می گیرند.

در بازار دیگری  تر از یک بازار می خرند ومواد تجارتی را بھ نرخ ارزان  اوقات

بھ مفاد می فروشند. آنھا برای خود با پھن کردن یک کمپل در باالی پایھ ھای 

ضی خیمھ ھای قارچی ایستاده بھ این مقصد سرپناه می سازند، اما در این اواخر بع

 و کوھی در قرارگاھھای آنھا دیده شده است.

 

  وضعیت عمومی دھقانان
 

زراعت کاران در مجموع سخت کوش نیستند و معلوم نمی شود کھ عالقمندی زیادی در 

کشت داشتھ باشند. اما چون آبیاری فراوان است، غلھ دانھ در مجموع خوب است. مردم 

بستھ بھ عاید بدست آمده از فروش گوسفند، بز، روغن و پشم روستایی تا اندازه زیادی وا

 است.
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 افغانستان عواید –فصل ھشتم 
 

 عمومی افغانستان عواید
 

مد عمومی ساالنھ از تمام منابع ھم گفتھ نمی تواند کھ درآمستوفیت عمومی افغانستان حتی 

ی امیرمرحوم شیرعلی مد عمومی در زندگکھ درآکشور چقدر است. با آنھم گفتھ می شود 

، عین مقدار کرور روپیھ بود. این عجیب است کھ پس از زمان بسیار زیاد ۴خان حدود 

مد عمومی ساالنھ افغانستان نشان داده می شود، با درنظرداشت این نیز بھ عنوان درآ

مد بھ دلیل ضمیمھ سازی یرعلی مقدار قابل توجھ افزایش درآحقیقت کھ پس از سلطنت ش

شمول پنجشیر صورت گرفتھ است کھ قبال مقدار کم و یا ھیچ ھ ت و کوھستان بھزاره جا

 ند. معلوم می شود کھ مانند تمام کشورھای شرقی، درآمد زمان شیرعلیمالیھ نمی پرداخت

مقدار کرور روپیھ بسیار باالتر از  ۴مقدار قرار معلوم فوق العاده اغراق شده است و 

شده باشد کھ تخمین درآمد موجود بھ در نظر گرفتھ ین چنبا آنکھ شاید  ی بوده است؛اصل

 مرحوم افزایش یافتھ است. امیراندازه ای 

نشان می داد و مقدار عواید در زمان امیرعبدالرحمن خان بھ مراتب بیشتر از مصرف را 

ھنگام مرگ خود در کرور روپیھ کابلی بود کھ بھ  ٢۴مقدار صرفھ جویی خالص حدود 

باالی کاغذ نشان داده می شود مساوی بھ ھمان  مدی کھ حاالدرآمقدار  خزانھ باقی گذاشت.

یک افت درک حقیقی مقایسوی ت، زمان امیرمرحوم بود، اما در واقعی مقداری است کھ در

ردم در طفره ضعف مقامات و عدم صداقت م قابل توجھ را نشان می دھد کھ دلیل آن باید

و در  باشد. بازھم قرار معلوم بھانھ ھای مختلفمالیھ دولتی با رفتن از پرداخت حقوق یا 

ن یغیرمعمولی در موسسات جدید مانند ماش ، مصارف سنگینسال ھای گذشتھمقایسھ با 

آالت، تیلفون، موتر، ساختمان پل و سرک ھا و تعمیرات جدید صورت گرفتھ است؛ و تمام 

یا  کھ از خزانھ ذخیره اده اضافی در مقایسھ با درآمد شدهاین ھا منتج بھ مصارف فوق الع

 کرور ١٠حدود   بھپس انداز حاال، مقدار پول است. بھ این ترتیب پس انداز گرفتھ شده

 کھ پول ھای پس پرداخت باقیمانده فوق العاده زیاد شده است. روپیھ کاھش یافتھ
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 واریز
 

 این کارد زمین معرفی شود، اما عوای یرعبدالرحمن خان تالش شد کھ واریزدر زمان ام

نتوانست بر یک بنیاد درست اجرا شود. با آنھم زمین  آموزش دیده مبود نھادھایبھ دلیل ک

 ی و قسماجنسارزیابی عمدتا بر بنیاد  حقوق مقدماتی آماده شد.-ثبتھا اندازه گیری شد و 

 عاقب آن با آنکھ تجدید اولیھ واریزین نشد. متتعریف و مع تعیین شد، اما شرایط واریز ینقد

 تا تجدید هنقاط صورت گرفت، اما تا کنون ھیچ اقدام دیگری رویدست گرفتھ نشد در بعضی

 توفانی اتخاذ گردید، ھر وقتی کھو  /رسوبیآبرفتیتدابیر با آنھم نظر کامل صورت گیرد. 

 ضرور باشد.

 

 اندازه گیری
 

 ، اما زمین ھا توسط یک ریسمانانچ می باشد ٢٩است کھ معال  »یارد«واحد اندازه گیری 

، گره یارد درازی دارد و بھ درستی در انجام ھر یارد ۶٠اندازه می شود کھ » تناب«بنام 

یارد مربع (کابلی) یا  ٣۶٠٠یا » جریب«ع مساوی بھ یک خورده است. یک تناب مرب

یارد مربع (انگلیسی) است و حدود دو جریب کابلی مساوی بھ یک ایکر می شود.  ٢٣٣۶

یاد می شوند، اما چون او ریاست » تنابچی«یری می کنند، بنام مقاماتی کھ زمین را اندازه گ

بررسی کار او کامل و مستقالنھ اندازه گیری را بھ عھده دارد و ھیچ کارمند دیگری برای 

وجود ی غیرقانونی بھ نقص عواید دولت تعیین نشده است، فرصت ھای زیادی برای اخاذ

 سازد. دارد کھ درستی اندازه گیری را بسیار مشکوک می

 

 ثبت (اسناد)
 

ساحھ، درآمد وغیره را نشان جزییات  مالک، مناکھ ی (اسناد) تخمینی »پارچھ ھا«نخستین 

ان و بھ مالکتیار شده و در پایان عملیات اندازه گیری، نقل ھای یکسان می دھد، تھیھ شده 

 زیر داده می شود:یا کشت کنندگان مربوطھ بھ شکل 
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 نام قطعھ    

 نام قریھ       نام حلقھ

 نام دارنده   امضای مقام گیرنده

 پرداخت   ساحھ/مساحت   امضای ملک

 مقدار غلھ  عواید مورد نظر امضای سررشتھ دار حلقھ

 سال  مقدار نقد    کاه  امضای نایب تحصیلدار

       نقد  امضای تحصیلدار 

 

 ه پرداختشیو
 

ا بھ تحصیلدار (مالیھ گیر) نشان د رخو» پارچھ«باید  مالیھ دھنده در زمان پرداخت مالیھ

نوشتھ در عقب پارچھ  ، آن رااز او می گیردی کھ مقدار غلھ، کاه و نقددھد و در تایید 

 دھد.کرده و بھ صاحب آن پس ب

 

 سھم دولت
 

با آنکھ مردم در کنار آن از حقوق  زمین ھای افغانستان است،تمام دولت مالک اصلی/کامل 

می کنند. در والیات کابل، جالل آباد و ھرات اکثر ساحات توسط  مالکیت انفرادی استفاده

د کھ مالیھ را بھ ندولت کشت می شود، با آنکھ اجاره گیران/مستاجران مستقیم وجود دار

 د:نترتیب زیر بھ دولت می پرداز
 مالحظات   سھم دولت  نوع زمین   نام والیت 

 م توسط کشتکارتخ  محصول عمومی  ٢/١  آبیاری  کابل و جالل آباد

 تخم و دانھ توسط حکومت  محصول عمومی  ٣/١  ھمان    

  محصول عمومی ۴/١  للمی    

 جو ٣/١گندم و  ٣/٢ دانھ:  سیر کابلی ۶.۵دانھ،  تمام زمین ھا   ھرات 

 سیر کابلی ٧.۵کاه،  (فی جریب)

 قیران ٣عواید نقدی      
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(سکھ برتانیھ) فی  ٢-٨-٠ظم ده قیران یا رخ من، مالیھ نقدی بھ نزمین ھای کھ باغ میوه اند

بھ عین ترتیب در ھر سھ والیت  دولت در کشت خربوزه و انگور . سھممی پردازندجریب 

 منظم بوده و قرار زیر تعیین شده است:

 سھم دولت      

 مجموع محصول ۵/١       انگور

  مجموع محصول  ٣/١    خربوزه/ھندوانھ  
 

پرداختی توسط مالکان زمین بھ حکومت را در والیات مختلف زیر نرخ غالب مالیھ  جدول

 نشان می دھد:

 
 

 سورسات
 

و جو کھ نیاز داشتھ » بھوسھ«دولت ھمیشھ این حق را برای خود نگھ داشتھ تا ھر قدر 

» سورسات«خریداری کند. این سیستم بنام خود در موسم برداشت بھ قیمت دلخواه  ،باشد

 ور است.شناختھ می شود و بسیار منف

 

 



	 111	

 اجاره
 

 مستاجر بھ مالک زمین قرار زیر است:پرداخت شونده توسط عمومی اجاره 

 مقدار اجاره بھ مالک         

 محصول عمومی ۶/۵    اگر مالک تخم و قلبھ بدھد 

 محصول عمومی ٢/١   تخم و قلبھ بدھد  ر مستاجراگ

. در صورتی کھ زمین مالک زمین پرداختھ می شودمالیھ دولت ھمیشھ از اجاره توسط 

دارای کیفیت عالی باشد، مالیھ پیش از تقسیم محصول در بین مالک و مستاجر بھ حکومت 

یم محصول پرداختھ می شود. اگر زمین دارای کیفیت پایین باشد، مالک زمین پس از تقس

محصول مشترک محصول عمومی از  ١٠/١را بھ حکومت می پردازد. سھم مال یعنی  مالیھ

اجاره ھای نقدی ثابت اخذ کرده و مستاجر را  مالکان در بعضی مناطقی شود. پرداخت م

 مسئول تمام مالیھ ھای دولتی می سازند.

 

 جمع آوری عواید (مالیات)
 

. آنھا در این کار توسط حاکمان والیات مسئول جمع آوری کامل و منظم مالیات اند

 ٧٠تا  ۴٠ھا بصورت عام از آن تحصیلدارھا و نایب تحصیلدارھا کمک می شوند و معاش

سکھ انگلیسی در ماه است. یک ملک (یا لمبردار) نیز در کنار کارمندان فوق در ھر قریھ 

تیش و جمع آوری مالیھ دولت کمک کند. او خدمھ دولت بوده و تعیین شده است تا در تف

روپیھ  ۵٠٠ تا ٢٠٠از در مطابقت بھ شایستگی خود یا مقدار مالیھ جمع شده در حلقھ خود، 

 محصول«. در آخر، در ھر قریھ داروغھ ھا مقرر شده اند تا از معاش دارد(کابلی) در سال 

حق خود را از کشت کننده می گیرند و بھ عنوان خدمھ ھای مراقبت کنند. آنھا » مشترک

دولت در نظر گرفتھ نمی شوند. حاکمان والیات و حاکم ھای نواحی بصورت عام کار 

، کسانی کھ غالبا بھ منتظم ھا می گذارندکامال در دست چپراسی ھا و  جمع آوری مالیھ را

 اجباری متوسل می شوند. تدابیر شدید
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 مالیھ گزارش
 

، وجود دارد، مرکز ھر والیت وخاص برای نگھداری گزارش مالیھ در ھر ناحیھ  یک نھاد

گزارش  پیچیدگی ھای »سورسات«برای  ی و عیارسازیجنس عواید اما سیستم جمع آوری

آن تقریبا ناممکن است. بازھم، مقامات نھ تنھا بی کفایت  و کنترول موثر نشان می دھدرا 

کم درست اند، بلکھ آنھا غالبا افراد  ده برای اجرای وظایف خود بھ شیوهو آموزش نادی

نشده و ھمھ چیز را  کھ توسط مقامات عالی بررسی در جستجوی منافع خود اندو  عالقھ

شرایطی  . در چنیننگھ می دارنددولت  وومیدانھ بھ ضرر زیاد دھقانان وشیت نشدر مغ

ھا نمی تواند صورت گیرد و یگانھ چیزی کھ توسط مقامات بلند  ھیچ گونھ تخمین رسید

کھ بھ خزانھ دولت است چیزی  مانگیرد ھمی صورت  ر کابل (مستوفی الممالک)مالی د

ر موجود باشد. در ا مقدار حقیقی مورد نظبدون اینکھ توانایی مقایسھ ب تحویل می شود،

مالیات کھ عمدتا تابع رفاه یک کشور و مردم آن است، کامال غیرقناعت  مجموع، کار دفتر

دور از توان یک بخش است؛ و رفع کمبود ھا و بی نظمی ھای موجود در اداره احتماال 

 است. حکومت استبدادی

 

 مالیھ
 

 اند مالیات زیر را بپردازند: د خاص زمین، مردم مجبوردر کنار عوای

 نرخ  جزئیات مالیھ   شماره 

 روپیھ کابلی در سال ٨تا  ۴از   سر خانھ    ١

 روپیھ ۵روپیھ کابلی در ازدواج، دوباره  ١٠  نکاحانھ   ٢

 روپیھ در سال در بعضی والیات ۵  سر قلبھ    ٣

 روپیھ در سال ١۵تا  ۵از   سر آسیاب    ۴

 نیم روپیھ فی حیوان در سال  زکات (مالیھ گلھ)   ۵

 گوسفند در سال ١٠٠روپیھ فی  ٢۵تا  ۵از      

 روپیھ فی شتر در سال ١     

 روپیھ فی اسپ در سال ٣/٢     
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 وسط کسانی پرداخت می شود کھ آنھا را برای مقاصد خاصت ی بصورت خاصمالیھ مواش

 زراعتی نگھ می دارند.

 

 بیگاری
 

فشار بیگاری در یا کار اجباری اند. » بیگاری«جبور بھ مردم برعالوه مالیات فوق م

ن سرک ھا و ساختمان ھا وغیره برای ساختچون سالیان آخر فوق العاده سنگین است، 

کھ مطابق آن حاکم افغانستان  است» ھشت نفری«دترین شکل بیگاری است. بنیاز بھ کار 

موجود از مردم زراعتی.  از ھشت نفر نفرھای ارتش را استخدام کند، یک نفر می تواند

لملت ضیا«امیرعبدالرحمن قابل اجرا بوده، کسی کھ بھ ھنگام اخذ لقب این شیوه از زمان 

 شرایط فوق را در آن مناسبت افزود. ،توسط رعایای خود ١٨٩۶در » والدین

 

 )Taqawi( تقاوی
 

نمی افزایش تقاوی بصورت عام برای کشتکاران است، اما مفادی در باالی آن اضافھ 

 .شود

 

 معافیت و تعلیق
 

ضروری پنداشتھ شود، اما ھیچگونھ معافیتی  زمین زمانی صورت می گیرد کھ تعلیق مالیھ

ھرگز اجازه داده نمی شود. در بعضی موارد، مالیات پسمانده برای چندین سال باقی مانده 

نین در چ م ھرگز توان پرداخت آن را ندارند؛و مجموع آن چنان زیاد می شود کھ مرد

مواردی، ھیچ قانونی وجود ندارد کھ پسمانی غیرقابل تحصیل را می توان عفو کرد. امیر 

 با آنھم یگانھ شخصی است کھ قدرت معاملھ با چنین موارد را دارد.
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 بیگانگی (انتقال مالکیت) از زمین
 

 ١٩٠٧ھیچ بررسی در باره بیگانگی از زمین وجود نداشت. امیر در  ١٩٠٧پیش از 

با آنھم این فرمان ممنوع قرار داد. را بھ نفع ھندوان  صادر کرد و بیگانگی زمین فرمانی

 ھنوز قویا رعایت نمی شود. ھا
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 نفوس –فصل نھم 
 

 تیعجم
 

ھیچ گونھ سرشماری منظم ھرگز در افغانستان صورت نگرفتھ است و تا جاییکھ من می 

از مقامات دولتی در کابل وجود ندارد. امیرحبیب  دانم، ھیچ گونھ ثبت نفوس در ھیچ یک

 آن نفوس ھر قبیلھ یکجا با تفصیلفرمان داد تا فھرستی تھیھ شود کھ در  ١٩٠٨هللا خان در 

ن این کار تکمیل نشده است. گزیتر مردان بالغ برای خدمات نظامی را نشان دھد، اما تاکنو

ومت ھند نشر شد، یگانھ اثری است توسط حک ١٨٩۵افغانستان کھ در (فرھنگ جغرافیای) 

کھ یک مقدار روشنی در این موضوع می اندازد. ارقام نفوس داده شده در آن قرار زیر 

 است:

 ١٠٠٠٠٠٠        غلزی ھا 

 ٩٠٠٠٠٠        تاجیک ھا

 ۵٠٠٠٠٠        درانی ھا 

 ۴۵٠٠٠٠       ھزاره ھا و ایماق ھا

 ٣٠٠٠٠٠        اوزبک ھا

 ۵٠٠٠٠        صافی ھا

 ۴٠٠٠٠        قزلباش ھا

 ٣۵٠٠٠        ھندو ھا

 ١٨٠٠٠        شنواری ھا

 ۴٠٠٠         سید ھا

 ۴٠٠٠        پراچی ھا

 ٣٠٠٠        کشمیری ھا

 ٧٠٠٠٠٠ لغمانی ھا، جت ھا، ھندکی ھا، داوری ھا و خوستوال ھا 

----------- 



	 116	

 ۴٠٠۴٠٠٠        مجموعھ 

 

جمع آوری شده توسط قاضی عبدالقدیر برای کارمندان برتانوی این ارقام بر بنیاد معلومات 

و بصورت آشکار فقط یک تخمین است.  تھیھ شده ١٨٨۶ز کمیسیون مرزی افغان در ا

رت معلوم است کھ حاال تغییرات قابل توجھی صو سال از این تخمین گذشتھ است و ٢۵

شرایط  باید، داده شود موجود معلوماتدر جھت تخمین نفوس  گرفتھ است. پیش از اینکھ

ش و کاھش نفوس افغانستان و ھم اوضاع خاصی کھ ھر قبیلھ عمومی حاکم بر قوانین افزای

یم اقل نیست کھ بھ استدالل زیاد مواجھ بوده، در نظر گرفتھ شود. نیازربع قرن گذشتھ  در

 درختان در رابطھ بھ وفرتدارد و افغانستان صحی اثرات مطلوبی باالی قدرت زایمان 

عمری عام است. اما ازو موارد در موقعیت استثنایی دارد، لذا نرخ تولد بسیار بلندمیوه 

توسط مرگ سنگین از قضایای خاص بھ غیر از مرگ طبیعی  این نرخ تولد بلند تا حدی

سال  ٢۵ارجی در جریان با کدام قدرت خجنگ  افغانستان در نیز متاثر می شود. گرچھ

و اوایل حاکمیت دھھ گذشتھ یک حقیقت آشکار است کھ در اما این  است؛ گذشتھ نبوده

تان ر افغانستھاجمات ثابت منتج بھ کشتار زیاد گردید تا قبایل اغتشاشی د ،عبدالرحمنامیر

سردچار  غالبا با دشمنی ھای قبیلویسلطنت امیرمرحوم  را تابع سازد و کشور در جریان

صورت گرفت کھ  ناطقر و سایر متھاجم ھا در ھزاره جات، منگل، زدران، شنوا ود.ب

مانع رشد جمعیت شد. امراض واگیر چیچک و کولرا و ھم قحطی ھای موقتی نیز نقش 

  .ر داشتویرانگری در ازدیاد نفوس کشو

اند، نرخ تولد  شت کھ چون افغان ھا چندھمسردر رابطھ بھ ازدیاد نفوس می توان اظھار دا

واقعیت این است کھ تمرین کشور درست نیست؛ موضوع در مجموع باید بلند باشد، اما این 

صورت انفرادی کسانی چند ھمسری محدود است، زیرا فقط افراد ثروتمند شھر کابل و یا ب

بیش از یک زن می  ،یا رقابت ، ھوساز طریق پوچیگری کھ گذشتھ درخشان دارند و یا

دگی مجردی زن قر یک مرد را مجبور می سازد کھاز جانب دیگر بعضی اوقات ف گیرند.

را اختیار کند، چون مطابق بھ رسوم کشور، پدران دختران خود را در ازدواج بدون اخذ 

ر نمی تواند بپردازد. نرخ تولد ینمی دھند، پولی کھ یک مرد فق» ولور«یا » شیربھا«
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ھمچنان می تواند بھ علت تعویق ازدواج در سن درست پایان باشد و یک افغان بھ گونھ 

زدواج می کند کھ ھم مذھب او در ھند قبال پدر دو یا چند طفل شده است. معمول در سنی ا

دفتر نظامی یا برای چندین سال بھ علت استخدام در  تولد نیز با جدایی از خانوادهنرخ 

درنظرگیری یت در تجارت با کشورھای خارجی می تواند کاھش یابد. پس از مصروف

در بین دو الی سھ فیصد در سال است، در نفوس  کاھش و افزایش ،کامل مسایل مختلف

اما این تخمین با افزایش یا کاھش مطابق اوضاع خاص ھر قبیلھ فرق می کند، لذا من 

 .داده امرا  ، یکجا با تخمین نفوس موجود آنھاھ برای قبیلھیادداشت ھای جداگان

 

فکر  صحی زندگی دارند. من مناطق تنومند اند و درمردان قوی و آنھا  – . غلزی ھا١

مین نفوس فیصد در سال است کھ باال نیست. لذا تخ ٢.۵می کنم کھ افزایش نفوس آنھا 

 .می شود ١۶٢۵٠٠٠مجموعی آنھا 

 

بدنام اند و بصورت عام از خانھ ھای خود دور و  ندھمسراین مردم چ – . تاجیک ھا٢

افزایش فیصد در سال است و نفوس آنھا با این نرخ  ٢.۵نمی شوند. تخمین افزایش آنھا 

 نفر می شود. ١۴۶٢۵٠٠حدود 

 

آنھا اوالده یک نژاد خوب و تنومند اند، اما حاال تا اندازه زیادی رو بھ  – . درانی ھا٣

یادی افزایش زآنھا معتاد بھ مسکرات و سایر رذایل اند و نفوس آنھا تا اندازه  انحطاط اند.

 ۶٨٧۵٠٠وس مجموعی آنھا فیصد در سال است. لذا نف ١.۵نیافتھ است. تخمین نفوس آنھا 

 نفر می شود.

 

این مردم در زمان امیرعبدالرحمن وضع اسفناکی داشتند و  – .  ھزاره ھا و ایماق ھا۴

بھ تعداد زیادی قتل عام شدند. آنھا تا کنون از شرایط پیشین خود کامال بھبودی نیافتھ اند و 

واصل زیادی را در جستجوی اکثرا گرفتار فقر اند. آنھا بھ عنوان کارگر خدمت نموده و ف
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 ۴۵٠٠٠٠کار سفر می کنند. ھیچ ازدیای توجیھ ندارد و بھ این ترتیب ارقام اولیھ یعنی 

 تکرار می شود.

 

یز و آبیاری شونده توسط مسیری کھ این مردم زندگی می کنند حاصلخ – . اوزبک ھا۵

ر شرایط دلیل سرکوب رسمی و سایر نواقص اداری د کانال ھاست، اما باشندگان بھ

. آنھا معتاد بھ لواطت اند. آنھا در گذشتھ و بھ ویژه در زمان شگوفایی قرار ندارند

سرانجام بھ خاطر  امیرمرحوم عبدالرحمن اغلبا در جنگ ھای داخلی گرفتار بودند و

گک قربانی انتقام امیرمرحوم قرار گرفتند. امیر نیازخان در جنگ غ طرفداری از اسحاق

معاملھ کرد. با شدت اطر این خطاکاری ھرگز نبخشید و ھمیشھ با آنھا مرحوم آنھا را بھ خ

 ٣٧۵٠٠٠مطابق بھ تخمین من نفوس آنھا شاید حدود یک فیصد در سال افزایش نموده و 

 شده باشد.

 

این مردم در مسیر حاصل خیز و صحی زندگی می کنند. افزایش نفوس  – . صافی ھا۶

 باشد. ٨١٢۵٠نفوس مجموعی آنھا شاید  فیصد در سال باشد. لذا ٢.۵آنھا شاید 

 

است. لذا اعضای این قبیلھ » شیعھ«معادل  ندر افغانستا» قزلباش«واژه  – . قزلباش ھا٧

لوط می کنند و یا بھ کشورھای خارجی مھاجرت می کنند تا خود را با سایر قبایل مخ

واده ھای خود . آنھا ھوشیار و بسیار حساس اند و زندگی ھماھنگی با خانتجارت نمایند

بھ فیصد در سال معقول بھ نظر می رسد. لذا نفوس مجموعی آنھا  ١.۵دارند. یک افزایش 

 نفر می رسد. ۵۵٠٠٠

 

ھندو ھا قویا تک ھمسر اند. بخش عمده نفوس آنھا در شھرکابل زندگی می  – . ھندو ھا٨

ھا دند، ھندوش در افغانستان ساکن بوکنند و بھ استثنای کسانی کھ اجداد آنھا مدتھا پی

بصورت عام خانواده خود را بھ کشور نمی آورند. یک بخش عمده نفوس ھندوی شھر 

شدند و افزایش در نفوس آنھا بلند نمی باشد. آنھا  ١٩٠٣کابل قربانی یغمای کولرا در 
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فیصد در سال  ١.۵عمدتا در تجارت مصروف بوده و در مجموع کامال مرفھ اند. تخمین 

 نفر می رسد. ۴٨١٢۵نفوس آنھا بھ تعداد ه و بھ این ترتیب برای آنھا معقول بود

 

آنھا یک قبیلھ شجاع و جنگجو اند و ھمیشھ در مخالفت با تابعیت از  – . شنواری ھا٩

تخت کابل قرار داشتھ اند. آنھا غالبا در جنگ ھای داخلی گرفتار اند و مسیری کھ آنھا 

 ٢یم نسبتا داغ زندگی دارند. یک افزایش زندگی دارند، غالبا آشفتھ است. آنھا در یک اقل

 می شود. ٢٧٠٠٠فیصد در سال کامال معقول بھ نظر رسیده و نفوس مجموعی آنھا 

 

با سایر قبایل ازدواج  ،این مردم در تمام کشور پراگنده اند و برخالف ھند – . سید ھا١٠

کسی از با یک سید دختر خود را با خوشی بھ یک نجار می دھد، در مقایسھ می کنند؛ 

عشیره خود. سید ھا بھ استثنای چند مورد، حاال یک نژاد مخلوط شده اند. آنھا با آنھم با 

واجھ بوده و معیشت خود را بدون ھر گونھ زحمت بدست می آورند. آنھا احترام زیادی م

فیصد در سال قابل توجیھ  ٣ خوبی دارند و افزایش نفوس آنھا حدوددر مجموع زندگی 

 می رسد. ٧٠٠٠جموعی آنھا بھ است. نفوس م

 

پرندگان گذرگاه بوده و عمدتا مربوط بھ ناحیھ شاپور در پنجاب اند آنھا  – . پراچی ھا١١

وف و ھنوز بصورت دایمی با خانواده ھای خود در افغانستان ساکن نشده اند. آنھا مصر

ومی خود می بھ کشور ب پس انداز کنند، غالباتجارت اند و بھ خاطر اینکھ عواید خود را 

افزایش قابل توجھی داشتھ و حال در تمام مناطق کشور یافت می شوند. آنھا با آنھم روند. 

 رسیده اند. ۵٠٠٠می کنم کھ حاال بھ  بود و من فکر ۴٠٠٠تخمین اولی این مردم 

 

مھاجران سابق کشمیر کھ از طریق ازدواج با سایر قبایل مخلوط شده  – . کشمیری ھا١٢

بود و من فکر می کنم تعداد  ٣٠٠٠دی جدیدی دیده نشده است. تخمین قبلی اند و ھیچ ورو

 می باشد. ۵٠٠٠فعلی آنھا حدود 
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قبایل کوچی اند. افزایش  آنھا شامل – و خوستوال ھا . لغمانی ھا، جت ھا، ھندکی ھا١٣

 می شود. ١٠۵٠٠٠٠فیصد در سال است. نفوس عمومی آنھا  ٢در نفوس آنھا حدود 

 

و بنام جدیداالسالم  امیرمرحوم عبدالرحمن مسلمان این مردم توسط – نی ھا. کافرستا١۴

دولتی شامل شده اند. آنھا ھمچنان شروع  ا در فھرست نظامی و سایر دفاترنامیده شدند. آنھ

است. بخش عمده  ۶٠٠٠حدود  آنبھ اسکان در مجاورت کابل نموده اند، اما تعداد ساکنان 

 است.  ۵٠٠٠٠س آنھا حدود آنھا در کافرستان اند و نفو

 

مشکل است کھ در نفر می رسد. بسیار  ۵٩٢٨٣٧۵بھ این ترتیب تعداد مجموعی نفوس بھ 

من نمی توانم کھ  باید اعتراف کنم اما در عین حال داشت،اعتماد ضمنی درستی این ارقام 

ارایھ نمایم. بعضی از اعضای قبایل  ،تری از آنچھ در دست استارقام تخمینی معتبر

مرزی در افغانستان ساکن شده اند، در حالیکھ از جانب دیگر، بعضی افغان ھا بھ کشورھای 

خارجی مھاجرت کرده اند، اما تعداد آنھا در مقایسھ با نفوس مجموعی بسیار کم است و 

 من الزم ندانستم کھ آنھا را بصورت جداگانھ شامل این فھرست سازم.
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 مھمھای ساختمان  اقلیم، مردم و –فصل دھم 
 

 اقلیم
 

است. اقلیم کابل بسیار صحی است، با آنکھ  در افغانستانسردترین منطقھ ھزاره جات 

میل از کابل بھ  ١٢بھ فاصلھ حدود  –زمستان آن از دسمبر تا مارچ سخت است. پغمان 

ر آنجا سپری می درا تابستان  عمده است و امیر اغلب اوقاتآسایشگاه  –سوی ھندوکش 

اقامتگاه زمستانی امیر است، تابستان بسیار داغ دارد و اکثرا مواجھ بھ  . جالل آبادکند

 واگیری ھاست.

خوب است، بھ استثنای مشکالت باد ھای شدیدی کھ بنام ھا اقلیم ھرات در تمام عرصھ 

برای چھار ماه کامل در تابستان می وزد. باد ھا شناختھ می شود. این » روزه ١٢٠باد «

 اشندگان از گلودردی و چشم دردی توسط گردوخاک رنج می برند.فیصد ب ٨٠

 اقلیم افغانستان در مجموع خوب است، بھ استثنای چند منطقھ آن.

 

 مردم 
 

یت می توسط وسوسھ ھدابھ آسانی ان در عادات خود عجیب و غریب اند و مردم افغانست

ن یک روز بھ غیر از تھیھ آنھا در جریالباس و غذای خوب اند.  شوند. آنھا بسیار عالقمند

 د.ندورنمای دیگری ندارتجملی پلو یک  نو و یا لذت بردن از لباس یک جوره

 ،»کرتھ«برای سر،  »یلنگ«لباس افغان ھا گشاده، اما قابل احترام است. این لباس شامل 

در  اسکت نیز می پوشند ویا و فش ھای زمخت است. مردم شھر باالپوسو ک »شلوار«

سی نشان می دھند. زنان برای سازگاری با لباس انگلی رو بھ افزایشیل حال حاضر تما

در شھر کابل تمایل زیادی برای لباس شب انگلیسی  بسیار عالقمند کاالی ابریشمی اند و

شوھران خود اند و خود را با بھترین شیوه ممکن  پیدا کرده اند. بانوان افغان عالقمند

اقعی او را جلب کنند، اما در موارد نیاز ھماھنگی در وابستھ بھ او می دانند تا ھمدردی و

 می شود. مخوف ترین دشمن محسوببین ھر دو، نیمھ بھتر 
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دارا عمدتا برنج و و متشکل از نان، میوه تازه یا خشک است. مردم  غذای افغان ھا ساده

د و نگوشت می خورند. خانھ ھا بھ شکل عام پاک نگھ داشتھ شده و خوب تزئین می شو

 ان افغان عالقمندی خاصی برای تزئینات نشان می دھند.زن

مصارف مراسم مرگ و ازدواج بسیار بزرگ نیست. در موارد ازدواج، اقارب عروس 

از خود داماد و یا اقارب او می گیرد و موقعیت عروس » شیربھا«یک مقدار پول بنام 

نمی کنند و  مطابق بھ مقدار شیربھا تعیین می شود. اقارب عروس ھیچ چیزی مصرف

ی شود. قبال عروس توسط داماد یا اقارب او پرداختھ مای خانھ در ھزینھ مجالس عروسی 

با این تفاھم تعیین می شد کھ شوھر باید بصورت و ارقام گزافی  (جھیزیھ) با» حق مھر«

ت عروسی زیاد واقع کند و متعاقب آن، مشاجرات در وقدایم در ھیبت ھمسر خود زندگی 

را بھ ترتیب زیر » مھر«توسط یک فرمان عمومی مقدار  مرحوم عبدالرحمنشد. امیر می

 تعیین کرد:  

 روپیھ کابلی ٩٠٠     مردم دارا

 روپیھ کابلی ۶٠٠     مردم متوسط 

 روپیھ کابلی ٣٠٠     مردم فقیر
 

اخت، اما را مرفوع می س» نکاح«امکانات مناقشھ در زمان موضوع بدون شک تمام این 

 شده است. باعت تشویق فوق العاده چندزنیوم قرار معل

و قمار  جنگی و بودنھ جنگی خروس دم بھ صورت آزادانھ دردر زمان امیرمرحوم، مر

مشغول بودند؛ فحشا بصورت آزادانھ عملی می شد و بچھ ھای مقبول بصورت عام در آن 

حشھ ھا بدون ی دوامدار بودند، اما این اعمال شیطانی حاال تقریبا ناپدید شده و فاھھمرا

 استثنا ازدواج کرده اند.

 

 قاچاق سالح
 

افغان ھا فوق العاده عالقمند سالح اند. آنھا سالح را بھ عنوان عزیزترین ملکیت خویش 

و یا فروش عزیزترین اقارب خود  زمین حتی بھ قیمت قربانی اموال و می پندارند و آن را
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مل وارد کردن سالح از ھند از شاخریداری می کنند. تمایل افراطی آنھا ھمیشھ خود 

راھھای غیرقانونی است و آنھا تا کنون در تالش خود برای تحقق پیروزمندانھ این موضوع 

ت شروع شد و برای دوسال دیگر اتجارت با ماسک ١٩٠٧کامال خستھ ناپذیر بوده اند. در 

از  زیاد مھمات تفنگ، تفنگچھ و مقدار با موفقانھ ادامھ یافت، با این نتیجھ کھ تعداد زیاد

 ح وارد شده عمدتا بھ قبایل آزادطریق مشھد، سیستان یا کراچی وارد افغانستان شد. سال

بھ تعداد زیادی برای فروختھ شد کھ در مرزھای قلمرو برتانیھ زندگی داشتند، کسانی کھ 

کردند. قیمت آن نقد پرداخت می شد و در بعضی موارد، می بھ کابل سفر  خریداری سالح

خت ھا در پشاور صورت می گرفت و سند مبادلھ در بانکداران ھندوی کابل بدست پردا

 می آمد.

اجازه حکومت ھند برای بعضی تاجران را جھت وارد کردن تفنگ و  ١٩٠٩امیر در 

با  ت ھند بدست آورد و در نتیجھ، تجارت قانونیمھمات برای مقاصد ورزش از حکوم

 ھند آغاز شد.

 

 خیلھوت
 

پنھانی ثروتمند و مرفھ شده اند و توسط این تجارت  ام ترین قاچاقبران سالحخیل ھا بدنھوت

اکن اند. آنھا زمین آنھا حدود یکھزار خانواده اند و عمدتا در آغراباد در ناحیھ لغمان س اند.

ھای آنھا  . بعضی از خانوادهکشت می کنند و ھم در جوار کابل ھا را ھم در قریھ خود

در » ترناو«می گذرانند، جاییکھ آنھا سھ قریھ را بنام  کابل د درھ خوتابستان را در محل

ی مستان بھ آغراباد بر می گردند. غیرزراعتی ھا در یکھ توت و شیوکزدارند و در اختیار 

تناسب بسیار کوچک نفوس را تشکیل می دھند، شجاع ترین  زندگی دارند. ھوتخیل با آنکھ

بھ دولت  یکمک مالی ھنگفت ورت منظم، ساالنھبص دزدان اند. آنھا از زمان امیرمرحوم

در کشور خود ھیچ گونھ دزدی  مانده ووفاداری آن با شرایطی کھ تا ھنوز با  ،می پردازند

 مانده، این است کھ بھ ھند بروند.یگانھ گزینھ ای کھ برای آنھا باقی لذا، انجام نمی دھند. 

ند کھ متشکل از دو تا یین می روبھ جلگھ ھای پاھ شکل گروھی آنھا ھمیشھ در زمستان ب

. با آنکھ آنھا عمدتا سالح دزدی و بھ عنوان تجار یا کولیبا تغییر قیافھ  ده نفر اند و آنھم
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ند. آنھا در بازگشت بھ دریغ نمی ورز کھ بھ دست شان بیفتد نیزمی کنند، از سایر موادی 

دزدی را  ت عام اموالھ بصورکرا بھ سرداران می فروشند، کسانی افغانستان غنایم خود 

بھ قیمت خوبی خریداری می کنند، تا قدردانی پرھیزگارانھ خود را برای خدمات خوب 

 آنھا نشان دھند.

 

 غیرمسلمان ھا 
 

، کلیسا یا عیسویان بومی وجود شمول ترکستان افغانی ھیچ میسیونردر تمام افغانستان بھ 

یسویت را در ھند پذیرفتھ بود، ندارد. صرف یک باشنده قندھار، قاضی عبدالکریم کھ ع

او توسط حکومت قندھار پس از چندین سال برای دیدار اقارب خود برگشت.  ١٩٠٧در 

 یخود را تحت شرایط بسیار اسفناکزندگی و بھ کابل فرستاده شد، جاییکھ او پایان  دستگیر

با برگشت  ندفقط می تواادند و محاکمھ کردند کھ دید. او را زیر شدیدترین شکنجھ ھا قرار د

 او نپذیرفت. اما ،بھ دین اولیھ خود نجات بدھد

در زمان حاضر شش اروپایی در کابل وجود دارد کھ عیسوی اند. آنھا در خدمت امیر بھ 

مرحمت معاملھ می کند، اما زندگی آنھا زیاد  انجنیر استخدام شده اند. امیر آنھا را با عنوان

 گوارا نیست.

ل وجود دارد و من کس دیگری را در قندھار، ھرات یا حاال فقط یک ارمنی در کاب

گفتھ می شود کھ در  ٣۶٠مزارشریف ندیدم. در گزیتر افغانستان بخش چھارم صفحھ 

کابل ساکن بودند. برای من گفتھ شد کھ واقعا ھمان گونھ بود، اما  یکصد ارمنی در ١٨٧۶

ی امیرعبدالرحمن وقتی ینپس از تخت نشد کھ کشور را پسانتر ترک کنند؛ آنھا مجبور شدن

اسحاق خان اغتشاش کرد، باقی خانواده ھای ارمنی توسط فرمان امیرمرحوم تبعید سردار 

 اسحاق خان یک ارمنی بود. د کھ مادر شدند. دلیل آن این بو

ھیچ یھودی در خود کابل وجود ندارد. آنھا در ھرات، میمنھ، بلخ، مزارشریف و تاشقرغان 

از کاله شناختھ می شوند. این » تیلپاق«بنام خاص کاله  ا یک نوعپیدا می شوند. آنھا ب

پوست سگ آبی بدور آن. یھودان  ند یک عرقچین ساختھ می شود، باچیت یا ابریشم مان

ارند کھ ھیچ مسلمانی بر سر نمی کند. نمی توانند چیز دیگری بھ غیر از تیلپاق بر سر بگذ



	 125	

است.  ه با تار بھ دور کمر و شلوار گشادھ شدلباس بھ سبک کھن، خرقھ دراز بست باقی

بعضی یھودان خیلی پولدار اند، اما مالک ثروت زیاد نیستند. مرکز آنھا در ھرات است، 

صدر خود را دارند، خانواده بصورت دایمی زندگی می کند. آنھا پیشوا یا  ٢٢٠جاییکھ 

ان حرفھ ھای تجارت آغا جان کھ توسط تمام یھودان ساکن افغانستان احترام می شود. یھود

و بانکداری دارند. آنھا با بیشترین توھین توسط مسلمانان معاملھ می شوند. وقتی زنان آنھا 

دارند کھ از کوچھ ھا عبور می کنند، بصورت علنی دشنام داده می شوند، اما آنھا جرات ن

ھا اعی آنابراز کنند. خالصھ موقعیت اجتم شکایت کنند و یا یک حرف بر ضد مسلمانان

(مالیھ بھ خاطر » جزیھ«در مقایسھ با مسلمانان بھتر از بردگان نیست. آنھا مانند ھندوان 

غیرمسلمان بودن) می پردازند. آنھا با پرداخت مالیھ از خدمات نظامی اجباری معاف می 

 شوند.

 ۴٨١٢۵حاال بھ حدود تعاد داده شده بود. این  ٣۵٠٠٠در گزیتر  ١٨٨۶مردم ھندو در 

و  »بانیاس«مراجعھ کنید. آنھا حرفھ » نفوس«تھ است. برای دلیل بھ فصل نھم افزایش یاف

دارند. آنھا مفاد سنگین حوالھ می کنند، آنقدر را (تاجران و بانکداران ناجیز) » ساھوکار«

 روپیھ فی سنت در ماه می رسد.  ٧زیاد کھ بعضی اوقات بھ 

لک زمین اند، در ای شوند. آنھا مھندوان در مقایسھ با یھودان و سایرین بھتر معاملھ م

زمیندار بزرگ  یرنجان داس یک مرد ثروتمند وحالیکھ دیگران ندارند. رئیس آنھا دیوان ن

(خزانھ خود » عین المال«ملکی) است و رئیس  ت. او کرنیل ملکی (سرھنگدر کابل اس

دش ھزار روپیھ در سال معاش می گیرد. ملکیت زمین او طوریکھ خو ٧امیر) است. او 

 لک روپیھ نیست. او خانھ ھا و باغ ھای بزرگ در شھر کابل دارد. ٧می گوید، کمتر از 

وقتی کھ بیرون و زنان آنھا  )مانند کاله شانرد می پوشند (ز دستارھایھندوان بدون استثنا 

. ھندوان اجازه دارند کھ باالی زین سوار شوند، اما ندبر سر می کنیک بورقھ زرد شوند، 

نجابت منع شده اند، با آنکھ آنھا می توانند باالی اسپ این ا از لذت بردن از یھودان قوی

 سوار شوند.

 می پردازند:» جزیھ«ھندوان بھ سھ درجھ 

 روپیھ در سال ١٢    اند  کھ در خدمات دولتاشخاصی 
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 روپیھ در سال ٨       تاجران لباس

 روپیھ در سال  ۴       سایرین 
 

یک دفتردار موظف می شود و او در  ال جمع آوری می شود.تمام این پول یکبار در س

محل بلندی می نشیند. ھر ھندو در پیشگاه او حاضر می شود و با کمال احترام جزیھ خود 

را اھدا می کند کھ دفتردار می پذیرد، اما پیش از آن تازیانھ اش پشت ھندو را لمس می 

را می گذراند. آنھا با پرداخت مالیھ از رنجان داس با ھمین شیوه مراسم یکند. خود دیوان ن

خدمت اجباری سربازی معاف می شوند. تمام پول جزیھ بھ عین المال می رود و در 

آشپزخانھ امیر بھ مصرف می رسد. مقدار اضافی آن در میان سرداران تقسیم می شود. 

گیرد. روپیھ در سال را از عواید جزیھ می  ۴٠٠اعتمادالدولھ مستمری ثابت خود یعنی 

 این پول توسط افغان ھا بھ عنوان مقدس در نظر گرفتھ می شود.

مسلمانان می گویند، ». خدا حافظ«ھندو ھا وقتی کھ بھ مسلمانان سالم می دھند، می گویند، 

 این شکل بھ فرمان امیرعبدالرحمن خان بوجود آمده بود.». دولت زیاده«

ھندوھای کابل مدت ھا پیش معرفی شده قانون مربوط بھ ازدواج دوباره بیوه ھا در میان 

تالش ھای در جھت اصالحات در ھند نمود. چنین » آریا سماجیس«بود، پیش از آنکھ 

ای میرزا ھای او بنام واقع شد کھ امیرعبدالرحمن خان می خواست بداند کھ یکی از بیوه ھ

و ھای بھ عنوان شوھر زندگی می کرد. امیر تمام ھند با بیوه برادر خود ھری سنگھ

ادر خود ازدواج کند برجستھ را خواست و برای شان گفت کھ ھری سنگھ یا باید با بیوه بر

کشور را ترک کند. بزرگان پس از چند روز بحث روی این موضوع سرانجام و یا او 

در  ی ھندوم ازدواج را اجرا نمودند. از آن پس، ازدواج بیوه ھاسھ کردند و مرالفیص

 افغانستان قانونی شد.

ھندو ھا در افغانستان مسلمانان را برتر از خود می دانند؛ حتی ثروتمند ترین ھندو نمی 

تواند ادعای تساوی با فقیر ترین مسلمان کند. آنھا بھ شیوه متواضع زندگی می کنند و ھیچ 

می شنوند. بھ گونھ از طرف مسلمانان کھ گونھ شکایتی از طعنھ ھا یا دشنام ھای نمی کنند 

در استخوان ھای یک گاو را بیاورد و در باالی آن  کدام بچھ شیطان مسلمانمثال، اگر 

، طوریکھ آنھا واقعا چنین می کنند، او فقط خنده می کند و ادرار کندمحضر یک ھندو 
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ھ چیزی نمی گوید. مسلمانان بصورت علنی گوشت گاو را در سرک ھا می فروشند، پخت

تھ نمی تواند. در قریھ ھا، دکانداران ھندو ی چیزی گفمی کنند و می خورند و ھیچ ھندو

غالبا توسط مسلمانان پرسیده می شوند کھ گوشت گاو کشتھ شده را در میان سھم داران با 

وزن کردن توزیع کند. دکانداران با این تقاضا بھ عنوان یک مسئلھ عادی برخورد می 

 کنند. 

ما آنھا اجازه ندارند کھ در ند، ا(محالت عبادت) در شھر ا» وال ھاشی«ھندو ھا دارای 

 .بھ راه اندازند سروصدامیان مردم شیپور بنوازند و یا ھر نوع 

افغانستان، جاییکھ آنھا بھ عنوان مرتدان در  تمام جھان مسلمان اند، بھ جز ازشیعھ ھا در 

جزیھ برخوردار اند. امیرعبدالرحمن نظر گرفتھ می شوند، بھ استثنای اینکھ از معافیت 

زمان خود پیامی برای تمام بزرگان شیعھ فرستاد و برای شان گفت کھ آنھا باید یا خان در 

ترک کنند. شیعھ ھا گزینھ دیگری نداشتند، بھ جز اینکھ سنی  ی شوند و یا افغانستان راسن

شوند. امیر در مساجد آنھا مال ھای سنی مقرر کرد تا تمام مراسم مذھبی را در مطابقت با 

 د. بھ این ترتیب، ھنوز ھم صد ھا نفر شیعھ اند، اما آن را پنھان می کننسنی ھا انجام دھند

 و ھیچ چیزی انجام نمی دھند تا از فاجعھ محرم بزرگداشت کنند.

امیرمرحوم فرستاده شد تا تالش مالھای سنی توسط  در ھزاره جات کھ آشیانھ شیعھ ھاست،

ب، مال ھای سنی در کافرستان بھ شیعھ ھا را جمع کنند و سنی سازند. بھ عین ترتی کنند،

 موفقیت دست یافتند.

 

 سرشناس کھ در کابل زندگی دارند خارجی ھای
 

 اقارب ٢٠٠از باجور کھ وفات کرد، ده پسر و ھفت دختر و حدود  . مرحوم عمرا خان١

او در کابل زندگی دارد و ھا برجا گذاشت. خانواده  زن بھ شمول بیوه ھا و صورتی

پیھ در سال از دولت می گیرد. دو پسر عمرا خان بنام ھای سردار رو ۵٠٠٠٠معاش مدد

خان و عبدالرحمن خان بادیگارد اند و باقیمانده ھنوز کوچک اند. دختران عمرا خان بھ 

پسر بزرگ امیر، سردار عنایت هللا خان در زمان زندگی پدرش نامزد شد، اما ھنوز در 

چھ وقت او ی تواند بگوید کھ ازدواج زیر سقف پدری اش زندگی می کند و ھیچ کسی نم
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روپیھ در سال از مددمعاش خانواده عمرا  ١٠٠٠٠صورت خواھد گرفت. یک مجموعھ 

سردار عنایت هللا  ،و برای شوھر آینده اش )بھ دلیل مراقبت دختر نامزد( خان کم می شود

بلی) باقی روپیھ (کا ۴٠٠٠٠خان داده می شود! خانواده بسیار راضی نیست و آنھا عمال با 

 مانده اند کھ آنھا را صرف قادر می سازد کھ بھ قسم دست و دھان زندگی کنند.

 

من فکر نمی کنم  – . توره اکرم خان و توره اسماعیل خان، شھزادگان درواز (بخارا)٢

و بازنشستھ اند داشتھ عادات آرام  آنھازیرا . دادکدام اھمیت سیاسی برای این مردم بتوان 

 آنھا ساده است.و شیوه زندگی 

 

او بھ عنوان مھاجر اقامت دارد.  یک افریدی زکا خیل است و در کابل – . خواص خان٣

دولت می گیرد و مورد احترام امیر و بھ ویژه سردار نصرهللا یکمقدار کمک ھزینھ از 

خان قرار دارد. او یک شخص زیرک است و سرسپردگی زیاد بر تخت افغان ادعا می 

قبایل سرحدی و بھ ویژه جرگھ ھای افریدی بھ کابل بیاید، او آنھا را در کند. ھرگاه کدام 

 جھت اطاعت از حاکم مسلمان و بر ضد منافع حکومت برتانیھ متقاعد می سازد.

 

ز است؛ مربوط بھ قبیلھ یک ساکن لعلپوره نزدیک داکھ در کنار مر – . اکبرخان لعلپوره۴

او با آنکھ زیر مراقبت افغانستان است و  .است کاکای مادری سردار ایوب خان مھمند و

قدرت او بسیار زوال یافتھ است، ھنوز ھم یکمقدار نفوذ باالی افراد قبایل خود دارد. سردار 

کشور برگردد، بھ خری اگر کبرخان بھ قدرت رسید، اما ھرگاه آخان مھمند گردابی بھ جای ا

پسر اکبرخان کھ قبال حاکم اولی مطمین است کھ دوباره بی اھمیت می شود. مظفر خان 

 عزل شد و از آن وقت مانند پدر پیرش در بازنشستگی زندگی می کند. ١٩٠٧مقر بود در 

 

شیرعلی خان رسالھ  – . حاجی سورانھ و برادرزاده اش، شیرعلی خان، مروت ھای بنو۵

 خود را ترک کرد و با کاکا و دستھ اش بھ افغانستان فرار ھنگبود. او  ١٧ ھنگدار در 

گزارش  بھ کابل رسید. ١٩٠٨ر نیمھ ھای اسپ بود و د ٣٣نفر و  ٨٢کرد کھ متشکل از 
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مفصل رسیدن او بھ افغانستان در یکی از گزارش ھای قبلی من می تواند پیدا شود. آنھا 

امیر و سردار نصرهللا خان را متقاعد سازند کھ آنھا بسیار ثروتمند اند اول تالش کردند تا 

نفوذ زیاد دارند و اینکھ آنھا آمده اند تا بھ حاکم مسلمان صرف در جھت و در مرزھای بنو 

سواره و ھم یک  ھنگادای وظایف مذھبی ادای دین کنند. آنھا پیشنھاد کردند کھ باید یک 

افسران نیز باید از میان آنھا انتخاب  ایف آنھا یعنی مروت ایجاد شود وپیاده از طو ھنگ

فتھ نشد، اما سردار نصرهللا خان امیدواری ھای برای آنھا شود. این طرح توسط امیر پذیر

ر روپیھ (کابلی) د ١٢١بھ نرخ  ه است. آنھا از زمان آمدن بھ کابل مدد معاشیباقی ماند

و خود را در چشمان افغان ھا  روز می گیرند. اعضای این دستھ برخورد بی پروا دارند

 بسیار پایین آورده اند.

 

ساکن امرتسر (پنجاب)  این مرد کم طالع – میری از امرتسر. خواجھ صناع هللا کش۶

لک روپیھ و با  ١.۵ش با کاالی ھای ساخت کشمیر بھ ارز ١٩٠٨است. او در نیمھ 

مانھ چانس خوب بھ کابل آمد. او در اول توسط اعلی حضرت بصورت ندیامیدواری 

 صداقت و یک، مدال طالی یک شمشیر او کاال ھا برای پذیرایی شد و در بدل پیشکش

 ۵٠مقدار کاالی پشمی ساخت تولیدات محلی اعطا شد. او برای مصارف روزانھ خود 

روپیھ (کابلی) در روز می گیرد، اما تا کنون ھیچ چیزی در مقابل قیمت اجناس او پرداختھ 

را دریافت کند. قرار معلوم آن نشده و تردید زیاد وجود دارد کھ ھرگز بتواند قیمت اصلی 

ر کاال را توسط قرضھ ھای مفادی خریداری کرده و تاخیر در پرداخت قرضھ او یکمقدا

باید مشکالت زیادی برای او ایجاد کند. سردار نصرهللا خان در جون گذشتھ موضوع او 

را بھ امیر گزارش داد و اعلی حضرت طرفدار دادن یک مقدار پول و اجازه ترک کشور 

 برای او بود.  

 

ل حاضر حدود چھار زندانی روسی در زندان کابل وجود دارد در حا – . اسیران روسی٧

کھ چند سال پیش بھ اتھام جاسوسی دستگیر شده بودند. با آنھا برخورد شدید صورت نمی 
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برتانیھ و امیر بر  مشکوک است. گفتگو ھا در بین حکومت گیرد، اما سرنوشت آنھا ھنوز

 تیجھ معینی نداشتھ است.تا ھنوز ن -تا جاییکھ من می دانم  -سر این موضوع 

 

 مھمساختمان ھای 
 

میل از کابل بھ سوی چاریکار در دامنھ یک کوه قرار دارد.  ١٣حدود  – ل السراج. جب١

توسط امیرمرحوم گذاشتھ شده بود، اما تعمیر آن در زمان امیرموجود تکمیل تھداب آن 

ار رمیر مرحوم قب نشینی مورد نظر انتخاب یک محل مناسب برای مقاصد عقشد. وقتی ا

زمین معلوم  ف کنده شد تا عمق آب ھای زیر سطحگرفت، چندین چاه در محالت مختل

حدود دو فت عمق دارد.  نده شد و تجریھ نشان داد کھ آبشود. ساحھ جبل السراج نیز ک

امیر عبدالرحمن بھ این نظر بود کھ نزدیکی آب می تواند تھداب را از انفجار توسط دینامت 

چون در مجاورت آب تر شده و بیھوده می شود. این یک ساختمان کوچک،  نجات دھد،

اما قوی و مفید است و تدارکات بھ آسانی می تواند از کوھستان، غوربند وغیره فراھم 

گردد و برای مدت قابل توجھ کافی باشد. موضوع عقب نشینی از تھاجم از سوی ھرات یا 

معلوم می شود کھ این تعمیر عمدتا در صورت  مزارشریف نمی تواند بسیار سودمند باشد و

 کدام حملھ از جانب ھند می تواند بھ حیث یک استحکام مطمین خدمت نماید.

 

این یک تعمیر قشنگ در لغمان است کھ توسط امیر موجود ساختھ شده  – . قلعت السراج٢

می  باد فاصلھ دارد. این نیزمیل از جالل آ ١٢است و صرف حدود  است. ساحھ گوارا

 هدر صورت جنگ در جالل آباد خدمت کند. ذخیرعقب نشینی محل تواند بھ عنوان یک 

تدارکات می تواند برای مدت کوتاھی قطع نشود و این می تواند یک محل مطمین برای 

دفاع باشد، صرف با نگھداری پل در باالی دریای کابل کھ از بین جالل آباد و لغمان می 

 گذرد.

 

میرات، قلعھ ھای کھنی در سایر محالت وجود دارد کھ ترمیم شده اند و . در کنار این تع٣

 یا در حال ترمیم اند.
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. مھم ترین و قشنگ ترین تعمیر در سراسر افغانستان آرامگاه مشھور حضرت علی در ۴

ھای بلند و یک گنبد کالن در باالی آن ساختھ از کاشی با منارتعمیر مزارشریف است. این 

راسر از فاصلھ دوری دیده شود. زیارتگاھھای کھن دیگری نیز در س شده کھ می تواند

 آنھا در حال پوسیدن و فرسایش قرار دارند. کشور وجود دارد، اما تعمیر

 

شیرپور نزدیک کابل  اردوگاهیک گورستان اروپایی در  – . گورستان ھای اروپاییان۵

. گورستان ار توده شده اندقرار دارد. گورستان از بین رفتھ و سنگ ھای مرمر در یک کن

 ساالنھ توسط دولت افغان ترمیم می شود. شده و توسط یک دیوار گلی احاطھ

در قندھار دو گورستان وجود دارد؛ یکی در شھر و دیگری در بیرون آن. آنھا نیز توسط 

از چھار سو احاطھ شده اند، اما حاال ھیچ گونھ آثار قبرھا وجود ندارد. » کچھ«یک دیوار 

ھا کنده شده و برای کشف سالح جستجو شده ان بررسی ھایم متیقین شدم کھ قبرر جریمن د

، مه اند. در کنار آنچھ در باال گفتبا مردگان دفن شدکھ افغان ھا باور داشتند  ، چوناست

 وجود دارد:نیز قبرھای دو مقام اجنسی برتانیھ 

 درگذشت. ١٩٠٩. فتح محمد، میر منشی کھ در ١

 درگذشت. ١٩٠٢بی ای، میر منشی کھ در . کریم الدین ٢

ای برنامھ  دارد. من آنھا را ترمیم کردم ورستان تپھ مرنجان کابل قرار این قبرھا در گو

 برای نشان دادن محل بھ دفتر خارجی سپرده شده است.
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 ضمایم
 

 نھاد ھای امیر – ضمیمھ اول
 

 . سردار آصف خان (مصاحب خاص).١

 (مصاحب خاص).. سردار یوسف خان ٢

 . توره اسماعیل خان، حاضرباش.٣

 . توره اکرم خان، حاضرباش.۴

 . سردار عبدالوھاب خان، امین المکاتب و حاضرباش.۵

 . سردار یونس خان، امین الوجوھات و حاضرباش.۶

 س و حاضرباش.. سردار فتح محمد خان، امین العس٧

 ی پست، حاضرباش.آقای عموم. سردار محمد رفیق خان، امین المقابلھ و ٨

 . لویناب خوشدل خان، حاکم کابل و حاضرباش.٩

 . سردار جان محمد خان (داماد امیر دوست محمد خان) حاکم دھزنگی و حاضرباش.١٠

 . عبداالحد خان، سر عرض بیگی و حاضرباش.١١

 

 منشی ھا
 

 . سلیمان خان، منشی نظامی.١

 منشی نظامی. . عزیزجان، معاون٢

 منشی ملکی.. علی احمد جان، ٣

 . محمد علم خان، معاون منشی ملکی.۴

 . نیک محمد خان، منشی شخصی.۵
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 ترجمان دربار 
 

 امین هللا خان. 

 

 ب اخزین الکت
 

 محمد زمان خان، الالی امیر.

 

 غالم بچھ ھای خاص
 

 . محمد ولی خان.١

 . بادشاه میرخان.٢

 . سکندرخان.٣

 . محمد شریف خان.۴

 . محمد امان خان.۵

 م خان.. آد۶

 اع الدولھ.. شج٧

 . حاجی ملک جان.٨

 . محمد یعقوب خان.٩

 . محمد اسحاق خان.١٠

 . غالم صدیق.١١

 . احمد علی.١٢

 

 غالم بچھ حضوری، دست راست
 

 . اکرم جان.١

 . محمد حسن خان.٢

 . محمد ایوب خان.٣
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 . خال محمد خان.۴

 . محمد علی جان.۵

 . شیرمحمد خان.۶

 . عبدالظاھرخان.٧

 الصمد خان.. عبد٨

 . نورمحمد خان.٩

 . محمد ابراھیم.١٠

 . عبدالمجید.١١

 . امان بیگ خان.١٢

 . محمد کریم خان.١٣

 

 دست چپ غالم بچھ حضوری،
 

 . ابراھیم جان.١

 . محمد ایوب غوربندی.٢

 . محمد ایوب میربچھ.٣

 . عطا محمد جان.۴

 . بدلی خان.۵

 . صوفی خان محمد.۶

 . عزیز جان.٧

 ن.. شیراحمد خا٨

 . شاه دولھ خان.٩

 . ملک محمد خان.١٠

 . محمد علم خان.١١

 . عبدالرحیم خان.١٢

 . میرزا جان.١٣
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 آبدار خانھ
 

 . صالح محمد خان، آبدار باشی١

 نفر. ۴۴آبدار ھا .... 

 

 چایدار خانھ
 

 . محمد سعید خان، چایدار باشی.١

 . عبدالمجید، معاون.٢

 نفر. ٢٢. چایدار ھا .... ٣

 

 انھمیوه دار خ
 

 . عبدالحکیم خان، میوه دار باشی.١

 . فضل احمد، معاون.٢

 . عطاهللا، سر رشتھ دار.٣

 نفر. ٢۶ھا .... . میوه دار۴

 

 پیشخدمت ھا
 

 . عبدالکریم خان، پیشخدمت باشی.١

 نفر. ۵٨. پیشخدمت ھا .... ٢

 

 فراش خانھ
 

 . سکندرخان، فراش باشی.١

 . شیرمحمد خان، معاون.٢

 ، پنجھ باشی.. تاج محمد خان٣

 . عبدالعزیز، میرزا.۴
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 نفر. ٩٠. . فراش ھا ...۵

 .کمپ/قرارگاه فراش باشی . محمد کریم خان،۶

 نقب زن. ٢۵نفر با  ۴٠. فراش ھا .... ٧

 

 قابوچی ھا
 

 . فیض محمد خان (کارمند انتقاالت) قابوچی باشی.١

 . سلطان محمد خان، معاون.٢

 نفر. ١٠. قابوچی ھا .... ٣

 نفر. ١٠ھا ....  . چپراسی۴

 

 جارچی ھا
 

 . کریم خان، جارچی باشی.١

 . عبدالعلی، معاون.٢

 . عبدالغفار، میرزا.٣

 نفر. ١۵ھا .... . سوار۴

 

 ھاشاطر
 

 . بابھ بارک، شاطر باشی.١

 . محمد کریم خان، معاون.٢

 نفر. ٢٠ھا .... . شاطر٣

 

 ھاعطار
 

 . محمد یاسین خان، عطار باشی.١

 معاون.. عبدالمجید خان، ٢
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 نفر. ۴٠....  ھاعطار

 

 آشپرخانھ
 

 ر.نایب عبدالرزاق خان، سر مباش. ١

 نفر. ٢٠. غالم بچھ ھا .... ٢

 . عبدالعلی خان، سر رشتھ دار.٣

 . سید میرخان، میرزا۴

 . محمد حسین، میرزا۵

 . تاج محمد، میرزا.۶

 نفر. ٢٢ھا .... . آشپز٧

 

 سقا ھا 
 

 . سخی خان، سقا باشی.١

 نفر. ٢٠... . سقا ھا .٢

 

 نوازندگان
 

 . قربان علی و خلیفھ حیدر، سر نوازنده.١

 نفر. ١٠. نوازندگان .... ٢

 

 درشکھ چی
 

 . محمد یوسف خان، سر درشکھ چی١

 نفر. ٢٢. درشکھ چی ھا .... ٢
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 چراغ ھا وغیره /وسایل،فرنیچرسامان ھا در امور اجناس،  ھخان
 

 . نفیس خان، سرخانھ سامان.١

 سرخانھ سامان.اق، . محمد اسح٢

 . محمد ازان، سرخانھ سامان.٣

 . درمحمد خان، سرخانھ سامان.۴

 . غالم حسین خان، سرخانھ سامان.۵

 نفر. ١۵٠. خانھ سامان ھا .... ۶

 

 خیاط ھا
 

 . خلیفھ سرور، سر خیاط.١

 نفر. ٣٠. خیاط ھا .... ٢

 

 رانندگان موتر
 

 . آقای فینیل.١

 . محمد شریف.٢

 .. محمد ابراھیم٣

 . سید رضا.۴

 

 ھااسلحھ دار
 

 . علم خان.١

 . محمود خان.٢

 . غالم رسول.٣

 . اکرم جان.۴

 . محمد حسین.۵
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 ھاانجنیر و نقشھ بردار
 

 . عبدالغیاث خان (یا خانجی)، انجنیر.١

 زیر دست. ٢٠با  یام الدین اخترمحمد: نقشھ کش. کلونل شیراحمد خان و ق٢

 

 نقاش ھا
 

 . میر حسام الدین.١

 رزا افضل و چھار نفر دیگر.. می٢

 

 بیگی ھا قنچوغھ
 

 . محمد عثمان خان، سر قنچوغھ بیگی.١

 نفر. ٢٠. .ھا ... قنچوغھ باشی ٢

 

 )kaharbardars( ھاردارربکا
 

 . مھر علی خان، جامھ دار.١

 نفر. ٢٠ھا .... ربردار. کا٢

 

 میرزا ھای حضوری 
 

 . غالم محمد، وردک.١

 . عبدالرشید.٢

 فارسیوان.. عبدالطیف، ٣

 . محمد امین، یک.۴

 . محمد امین، دو.۵

 . محمد نثار خان.۶

 . سید محمد خان.٧
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 . احمد جان خان.٨

 . نثارخان.٩

 . داود خان، قزلباش.١٠

 . محمد امان خان.١١

 . رستم علی خان.١٢

 . محمد علی خان.١٣

 

 عرض بیگی ھا
 

 . مال محمد خان.١

 . محمد شاه خان.٢

 

 دفتر پست قرارگاه
 

 فقیر محمد، میرزا. .١

 . محمد عظیم خان، میرزا.٢

 . محمد علم خان، میرزا.٣

 

 افراد صحی/طبی
 

 . داکتر غالم نبی.١

 . داکتر هللا جووایا.٢

 نفر. ٢. .. معاون شفاخانھ ..٣

 . نواب خان، کمپودر (ترکیب کن).۴

 . ملک خان، اختھ بیگی.۵
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 عملھ ای شریعت
 

 . قاضی عسکری.١

 ید.. مفتی عبدالمج٢

 . مفتی عبدالحق.٣

 . اخند زاده عبدالحلیم، محرر.۴

 . مولوی عبدالروف، امام.۵

 نفر. ۶. سایرین .... ۶

 

 صندوق خانھ خاص ھمرکابی
 

 . محمد شریف خان، صندوقدار.١

 

 خانھ نقدی (عین المال) امیرمرحومصندوق 
 

 باز محمد خان، چترالی، صندوقدار.. ١

 

 )صندوق خانھ جواھرات (عین المال
 

 . محمد ولی خان، صندوقدار.١

 

 صندوق خانھ جنسی (عین المال)
 

 صندوقدار. . شریف شاه خان،١

 . محمد حسن خان، میرزا.٢

 

 صندوق خانھ جنسی ھمرکابی (بیت المال)
 

 . غالم محمد خان، صندوق دار.١
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 . محم ابراھیم خان، میرزا.٢

 

 صندوق خانھ نقدی ھمرکابی (بیت المال)
 

 صندوقدار. . قمرالدین،١

 . صادق علی، میرزا.٢

 

 صندوق خانھ تارتوقی (تحایف)
 

 . میر احد خان، صندوق دار.١

 

 متفرقھ
 

 واال.-برقی-، آینھ. محمد موسی، ستارالدولت١

 . حاجی محمد نبی، سر رشتھ دار گدام.٢

 . غالم محی الدین خان، امین المدنیت.٣

 . عبدالغفور خان، مھمان دار باشی.۴

 رسول خان، کتابدار. . سید محمد۵

 . میر عبدالوحید خان، ساعت ساز.۶

 . گل علی، الالی غالم بچھ ھا.٧

 چامبر.. امیرالدین، فراش باشی، با٨

 لفون.ی. محمد علم خان، کاتب ت٩

 نفر. ٢خاصھ تراش (سلمانی) ....  ١٠

 نفر. ۴... .بردار  . کبوتر١١

 نفر. ٣. بلبل پرواز .... ١٢

 نفر. ١٣. بازوان ھا .... ١٣
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 منظم افسران
 

 . نادر خان، جنرال.١

 . ھاشم خان، قوماندان یکم بادیگارد ھا.٢

 . محمود خان، قوماندان دوم بادیگارد ھا.٣

 . احمد شاه خان، قوماندان سوم بادیگارد ھا.۴

 . شاه ولی، قوماندان چھارم بادیگارد ھا.۵
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 الخواتین نھاد ھای علیاحضرت سراج –ضمیمھ دوم 

 

 . محمد حسین خان، صاحب کار.١

 . حاجی شاه نواز خان، سر رشتھ دار.٢

 . داکتران غالم محمد و حافظ گل محمد کمپودر.٣

 منظم. عمرخان، سرھنگ . محمد۴

 . غالم نبی خان، صندوقدار نقدی.۵

 . سھراب خان، صندوقدار جنسی.۶

 . حاجی اسد خان، سر مباشر.٧

 باشی. . محمد اعظم خان، عطار٨

 . رجب علی خان، میوه دار باشی.٩

 . دین محمد خان، چایدار باشی.١٠

 . میر احمد خان، معاون.١١

 . محمد علی خان، فراش باشی.١٢

 . ولی محمد خان، معاون فراش باشی.١٣

 . تاج محمد خان، قابوچی باشی.١۴

 . میرزا بھاوالدین، سر دفتر.١۵

 . عبدالعزیز خان، میرزا.١۶

 ن خان و چھار نفر دیگر، میرزا ھا.. احمد جا١٧

 . محمد عثمان خان، الالی دختران امیر.١٨

 . حاجی تاج محمد خان، الالی دختران امیر.١٩

 نفر. ١٢٧. قھر برداران .... ٢٠
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 نھاد ھای علیا جناب –ضمیمھ سوم 
 

 . میرزا عبدالستار خان، صاحب کار.١

 . میرزا محمد علی، سر دفتر.٢

 میرزا. . محمد عظیم،٣

 . عبدالرحمن، میرزا.۴

 . علی احمد، میرزا.۵

 . حسن خان، میرزا.۶

 . جمشید خان، صندوقدار نقدی.٧

 . دین محمد خان، سر مباشر.٨

 . عبدهللا خان، صندوقدار جنسی.٩

 . میراحمد، میوه دار باشی.١٠

 . احد خان، چایدار باشی.١١

 . شیر محمد خان، فراش باشی.١٢

 ، قابوچی باشی.. بابھ فوالد خان١٣

 قھربرداران. ۶۶. محمد علی، جامھ دار و ١۴
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 نھاد ھای سردار نصرهللا خان نایب السلطنت –ضمیمھ چھارم 
 

 ، صاحب کار.. مال عبدالمجید خان١

 . عبدالحسین خان، سر میرزا.٢

 . خواجھ محمد خان، منشی.٣

 . محمد عثمان خان، پیشخدمت باشی و ھشت پیشخدمت دیگر.۴

 . حاجی محمد سرور خان، صندوقدار نقدی.۵

 . غالم سرورخان، صندوقدار جنسی.۶

 . میرزا حبیب هللا خان، سررشتھ دار.٧

 آشپز. ١٢. محمد اسماعیل خان، سرمباشر و ٨

 آبدار. ۶. غالم محی الدین، آبدار باشی و ٩

 چایدار. ۴. عبدهللا خان، چایدار باشی و ١٠

 .. رحمت خان، میوه دار باشی١١

 فراش. ٣٠. سید اشرف خان، فراش باشی و ١٢

 خانھ سامان. ۵. احمد جان خان، سرخانھ سامان و ١٣

 منظم . شیرمحمد خان، کومیدان١۴

 . علی احمد خان، غالم بچھ.١۵

 . عاصم جان، غالم بچھ.١۶

 . عبدالصمد خان، غالم بچھ.١٧

 . رمضان خان، غالم بچھ.١٨

 . عبدالعزیز خان، غالم بچھ.١٩

 میراحمد خان، غالم بچھ.. ٢٠

 . عبدالحمید خان، غالم بچھ.٢١

 . شیراحمد خان، غالم بچھ.٢٢

 . آخند زاده عبدالعلیم، مال.٢٣
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 . عبدالرزاق، مال.٢۴

 . عبدالمجید، مال.٢۵

 . عبدالرحمن، مال.٢۶

 . شیرجان خان، مال.٢٧

 . سید محمد خان، مال.٢٨

 . اسدهللا، مال.٢٩
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 نھاد ھای سردار امین هللا خان –پنجم  ضمیمھ
 

 نظر شیراحمد خان، سر رشتھ دار.. ١

 . محمد رحیم خان، صندوق دار نقدی.٢

 . محمد علی خان، میرزا.٣

 . حسام الدین، حکیم.۴

 . فقیرمحمد خان، خیاط.۵

 . غالم علی، باشی.۶

 . محمد علی، خانھ سامان.٧

 . عبدالرحیم خان، چایدار باشی.٨

 علی خان، پیشخدمت باشی.. احمد ٩

 . غالم حسین، آبدار باشی.١٠

 . عبدالحمید خان، الالی سردار.١١
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 نھاد ھای سردار عمرجان –ضمیمھ ششم 
 

 . محمد حکیم خان، صاحب کار.١

 . سلطان محمد خان، صندوقدار نقدی.٢

 . محمد حسین خان، پیشخدمت باشی.٣

 . محمد نبی، چایدار باشی.۴

 خان، میرزا. . بدل۵

 . اخند زاده، میرزا.۶

 نفر. ۶. غالم بچھ ھا .... ٧

 

 

 نھاد ھای سردار غالم علی جان –ضمیمھ ھفتم 
 

 . سید شرف الدین خان، صاحب کار.١

 پیشخدمت. ٢. محمد سید خان، پیشخدمت باشی و ٢

 . محمد میرخان، صندوقدار جنسی.٣

 . لعل محمد خان، صندوقدار نقدی.۴

 ان، سرمباشر.. فقیرمحمد خ۵

 . محمد علی خان، الالی سردار.۶

 عبدالحکیم خان، تحویلدار.. ٧

 . سلطان محمد خان، سرمباشر.٨
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 نھاد ھای سردار عنایت هللا خان معین السلطنت –میمھ ھشتم ض
 

 . عبدالقدیرخان، سرمیرزا.١

 . محمد علی خان، کابلی، میرزا.٢

 . غالم حسین خان، میرزا.٣

 ان، میرزا.. رستم علی خ۴

 . عبدالعزیز خان، میرزا.۵

 . فیض محمد خان، میرزا.۶

 . محمد علی خان، قره باغی، میرزا.٧

 . اخند جی خان، میرزا.٨

 . عبدالحبیب خان، منشی.٩

 . ھوشیارخان، الالی سردار.١٠

 . عبدالغفور خان، صندوقدار نقدی.١١

 . نضراب خان، صندوقدار جنسی، فراش باشی و چاردرباشی.١٢

 نفر. Chardars(  ....۶( چاردر ھا 

 نفر. ٢۵فراش ھا ...  

 میوه دار. ٣. عبدالصمد خان، میوه دار باشی و ١٣

 پیشخدمت. ٨. محمد عثمان خان، پیشخدمت باشی و ١۴

 آبدار. ٢محمد یونس خان، آبدار باشی و . ١۵

 خانھ سامان. ۴. محمد رضا خان، سرخانھ سامان و ١۶

 باشر.. عبدالعلی خان، سر م١٧

 خیاط. ٢.  احمد جان، سرخیاط و ١٨

 . محمد صادق خان، عکاس.١٩

 . علی بخش، غالم بچھ.٢٠
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 . عبدالوھاب، غالم بچھ.٢١

 . اکرم جان، غالم بچھ.٢٢

 . امام بخش، غالم بچھ.٢٣

 . عبدالرحیم خان، غالم بچھ.٢۴

 . محمد سرورخان، غالم بچھ.٢۵

 . آدم خان، غالم بچھ.٢۶

 اسلح دار. ٣میرسکندر با  . محمد علم خان،٢٧
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 نھاد ھای سردار حیات هللا خان –ضمیمھ نھم 
 

 . میرزا محمد اسلم خان، سررشتھ دار.١

 . میرعبدالرحمن، صندوقدار نقدی.٢

 . عبدالحکیم خان، صندوقدار جنسی.٣

 . عبدالکریم خان، پیشخدمت باشی.۴

 . ایشان خان، فراش باشی.۵

 ان، میوه دار.. خیرمحمد خ۶

 . محمد کریم، خیاط.٧

 . صالح جان، آبدار.٨

 . شیرجان، چاردار.٩

 . عبدالغیاث، میرزا.١٠

 . محمد خان، میرزا.١١

 . عبدهللا جان، غالم بچھ.١٢

 . عزیز احمد، غالم بچھ.١٣

 . کریم جان، غالم بچھ.١۴

 . سلطان محمد، غالم بچھ.١۵

 . عبدالحکیم، غالم بچھ.١۶

 خان، الالی غالم بچھ ھا.. محمد غنی ١٧
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 نھاد ھای سردار امان هللا خان عین السلطنت –ضمیمھ دھم 

 

 . عبدالرشید، صاحب کار.١

 احمد جان، مشاور. . سرتیپ٢

 . دین محمد خان، الالی سردار.٣

 . میرزا فقیر محمد خان، سررشتھ دار.۴

 . محمد سرورخان، صندوقدار نقدی.۵

 ر جنسی.. شیراحمد خان، صندوقدا۶

 . عبدالحکیم خان، چاردر باشی.٧

 پیشخدمت. ٨. سعدالدین خان، پیشخدمت باشی و ٨

 . عبدالقیوم، خیاط.٩

 . نوراحمد خان، فراش باشی.١٠

 . احمد جان، سر خانھ سامان.١١

 محمد اسماعیل، میرزا.. ١٢

 . عبدالستار، میرزا.١٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 154	

 

 فھرست دفاتر کابل –ضمیمھ یازدھم 
 

 شی نظامیدفتر من
 

 . محمد خان، میرزا (کاتب).١

 . آغا گل خان، میرزا.٢

 عبدالغیاث خان، میرزا.

 

 دفتر منشی ملکی
 

 . محمد ھاشم خان، میرزا.١

 . عبدالعزیز خان، میرزا.٢

 . محمد طاھرخان، میرزا.٣

 . حاجی محمد اکبر، میرزا.۴

 . محمد نبی خان، میرزا.۵

 . عبدالروف خان، میرزا.۶

  

 ی شخصیدفتر منش
 

 . امیرمحمد خان، میرزا.١

 . غالم نبی خان، میرزا.٢

 . میرزا محمد حسین خان، مستوفی الممالک.١

 . میرزا عبداالحمد خان، نایب مستوفی.٢

 

 دفتر تشخیص
 

 . کاکا محسن خان، قزلباش چنداول (شھرکابل)ِ، میرزا.١
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 . میرحسین، فارسیوان چنداول، میرزا.٢

 

 دفتر تحویالت
 

 مد خان، فارسیوان باغوان کوچھ (کابل)، میرزا.. نوراح١

 . محمد کریم خان، تاجیک باران کوچھ (کابل)، میرزا.٢

 . عبدالحکیم قاری، میرزا.٣

 میرزا. د خان، تاجیک کوچھ علی رضا خان،. عبدالواح۴

 

 دفتر تحویلی اطراف
 

 . میرزا سکندرخان از سیاه دکان.١

 

 دفتر مضروعات
 

 از گذر شیربچھ میرزای کالن.. عبدالرحمن، تاجیک ١

 میرزا. . لعل چند،٢

 . محمد امین خان، تاجیک از باغوان کوچھ، میرزا.٣

 

 دفتر وجوھات
 

 . سردار محمد یونس خان امین الوجوھات (یا ضابط وجوھات).١

 وجوھات نیازی از چاراسیا.. میرزا قمرالدین خان، عامل ٢

 ھ.. میرزا نور محمد خان، تاجیک از قصاب کوچ٣

 . میرزا محمد علی خان، فارسیوان از چوب فروشی.۴

 رزا جھاندار خان (خسر امیرمرحوم)، تحصیلداری سیر.. رحمدل خان پسر می۵

 . میرزا عبدالعزیز خان از کوچھ سردار جھان خان، عامل تحصیالت سیر.۶
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 دفتر سنجش
 

 مستوفی).. میرزا میراحمد خان از قلعھ قاضی (خسربره میرزا محمد حسین خان، ١

 

 دفتر عین المال
 

 . میراحمد شاه خان، ضابط.١

 رنجان، عامل.ی. دیوان ن٢

 . حاجی مومن خان.٣

 . حسن علی خان.۴

 . عبدالحکیم خان.۵

 . باز محمد خان.۶

 

 دفتر قاضی القضات
 

 قاضی القضات. . سعدالدین،١

 . شاه فیض هللا، مفتی.٢

 . میراحمد، مفتی.٣

 . مال عبدالمجید، مفتی.۴

 . سید محمد، مفتی.۵

 . شاه ملوک، مفتی.۶

 .  میرحسن، مفتی.٧

 . شاه رسول، محرر.٨

 . مال عبدهللا، محرر.٩

 ، محرر..  مال سید کریم١٠

 محرر. . میرزا عبدالحق،١١

 . خواجھ عطا محمد، محرر.١٢
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 دفتر کوتوال
 

 . میرزا عبدالسالم، سردفتر.١

 ت.ا. حسین خان، میرزای وارد٢

 خان، میرزای تحصیل. . عبدالخالق٣

 میرزای روزنامچھ. . محمد علی خان،۴

 . شیرمحمد خان، میرزای اخراجات.۵

 . عبدالحسن خان، میرزای زندانیان (حال خودش در زندان است).۶

 

 دفتر سن و چھره
 

 احمد جان. . سرتیپ١

 سردفتر. . میرزا محمد نقی خان،٢

 . محمد جان، میرزا.٣

 میرزا. . محمد اکبر،۴

 . عبدالعزیز، میرزا.۵

 . سید محسن خان، میرزا.۶

 . عطا محمد، میرزا.٧

 . نور علی، میرزا.٨

 نفر دیگر، میرزا. ٣٢. نجف علی و ٩

 

 دفتر نظام
 

 . میرزا محمد خان، امین نظام.١

 

 حلقھ اول
 

 میرزای دیگر. ٢٢میرزا سید رحیم با 
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 حلقھ دوم
 

 میرزای دیگر. ٢٢میرزا گل محمد خان با 

 

 سومحلقھ 
 

 میرزای دیگر. ٢٢میرزا غالم محمد خان با 

 

 حلقھ چھارم
 

 میرزای دیگر. ٢٢میرزا شاه سرورخان با 

 

 دفتر تالیف خانھ فارسی و عربی
 

 کشمیری از کوچھ سردار جان خان. . مولوی عبدالرازق خان پسر مولوی عبدالخالق،١

 . مولوی عبدالروف پسر مولوی عبدالودود، افغان از باراوا.٢

 توخی. . مولوی گل محمد،٣

 . مال عبدالرحمن اخند زاده پسر مال عبدالرحیم از کوچھ قاضی.۴

 . مال عبدالحی اخند زاده از کوچھ قاضی.۵

 مالی دیگر. ٨. مال عبدالرحمن و ۶

 

 شعبھ خارجی
 

 میرزای دیگر. ١٢. میرزا غالم محمد، سردفتر و ١

 

 شعبھ خارجی ھا
 

 . میرزا فضل احمد.١

 غوث خان، پارسی. . میرزا٢
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 ھشعبھ کارخان
 

 .محمد سرورخان، سرتیپ. ١

 سردفتر.. میر ھاشم خان از ھندکی،٢

 . غالم محمد خان، میرزا.٣

 . عبدهللا جان، میرزا.۴

 . سید احمد خان، میرزا.۵

 . باب الدین خان، میرزا.۶

 . تاج محمد خان، میرزا.٧

 . حبیب هللا، میرزا.٨

 میرھاشم، میرزا.. سید نصرهللا، پسرکاکای ٩

 . سید کریم از ھندکی، میرزا.١٠

 

 صندوق خانھ نقدی
 

 صندوقدار. ۵٠. کلونل غالم حیدرخان، خزانھ دار و ١

 

 صندوق خانھ جنسی
 

 میرزا. ٢۵. نظرمحمد خان، صندوق دار و ١

 

 


