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کاندید اکادمیسین سیستانی

شاه امان هللا قهرمان ملی افغانستان
اتهام کفروقتل پدر به شاه امان هللا،
سخن جواسیس انگلیس است!

در صفحه فیسبوک فریدون بارکزی( )Fraidon Barakziسری زدم وآنجا که عکس شاه امان هللا خان
را گذاشته اند ( 10جنوری  )2019وخوانندگان کامنت هایی زیبا ومخلصانه ای گذاشته اند،یکی از آن
میان بنام (  )Assas zaherنوشته است:
کسی که پدر را کشت!
غازی شده میتواند؟
قهرمان شده میتواند؟
مسلمان شده میتواند؟
وطندوست شده میتواند؟
گرچه آقای فریدون بارکزی جواب بجا ودرخوری به نویسنده مجهول کامنت داده است ،اما من میخواهم
بر این کامنت اندکی مکث نمایم وبه هموطنانی که بجز تاریخ غباروتاریخ فرهنگ ،تاریخ دیگری را
مطالعه نکرده اند ،واز تحقیقات سایردانشمندان اطالعی ندارند ،به عرض برسانم که:
دل انگلیس از دست آن شاه وطنپرست وآزاده افغان چنان پرخون است که تا هنوز از تخریب وتخریش
آن دست نگرفته است و توسط جواسیس رنگارنگ خود گاهی او را متهم به کفرمیکند وگاهی او را
مهتم به قتل پدرش می نماید وگاهی استقالل را[از زبان افراد تحصیل یافته در امریکا وانگلیس] ،چیزی
بی ارزشی جلوه میدهد که بناحق خون مردم در راه کسب آن ریختانده شد! هدف از تمام این اتهامات و
تخریبات اینست تا از محبوبیت آن شاه درمیان نسل جوان بکاهد ،اما فرزندان صدیق وحق شناس
افغانستان وظیفه دارند تا بخاطراستقالل کشورهم که شده ،از آن شاه آزادی خواه ومحصل استقالل بدفاع
برخیزند واجازه ندهند که دشمنان استقالل وآزادی ما با تخریب وتخریش او ،درواقع جانبازی پدران ما
را در راه کسب استقالل به تمسخر بگیرند وبی ارزش جلوه دهند و روحیه استقالل خواهی را در
فرزندان ما ضعیف و نابود کنند.
محصل استقالل ،قهرمان ملی ماست:
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آدمک محقق وافغانستان شناس معروف امریکائی  ۶۰سال قبل به عظمت نام وکار نامه های سترگ
غازی امان هللا خان پی برده بود واز او به عنوان قهرمان ملی افغانستان در تاریخ خود یاد کرده است
که هنوز نظام شاهی در افغانستان مشروعیت داشت وکسی تعصبات قومی وزبانی را احساس نمیکرد.
ادمک نه دوست پشتون بود و نه دشمن تاجیک  ،اما یک تاریخ دان ویک جامعه شناس دانشمند بود که
چندین کتاب در باره افغانستان و رجال وشخصیت های نامور کشورما نوشته است وبخوبی ماهیت
وکرکتر افغانها را درک میکرد.
آدمک در باره امان هللا خان نوشته است« :امان هللا ( )۱۹۱۹-۱۹۲۹بحیث قهرمان ملی افغانستان
شناخته شد .خاصتا ً هنگامیکه موفقانه امپراطوری بریتانیا را شکست داد .و آزادی مطلق افغانستان را
بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته شد [».لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،
ترجمه پوهاند محمدفاضل صاحب زاده ،چاپ دوم ،پشاور،۱۳۷۷،ص]۱۹۶
در ماه اگست سال  ،۲۰۱۴نام امان هللا خان به عنوان کسی که استقالل کشور خود را از استعمار
انگلیس بدست آورده بود،در لیست صد تن سیاست مدار برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی اول ()۱۹۱۸
تااګست  ۲۰۱۴میالدی نیز ثبت شد(.والستریت جورنال ،اول اگست [ »)۲۰۱۴رک:داکتر زیرکیار،له
امیر عبدالرحمن تر اشرف غنی]۲۰۱۵
امان هللا خان قاتل پدرش نبود:
دانشمند افغان داکتر سید عبدهللا کاظم(سابق استاد ورئیس پوهنځی اقتصادپوهنتون کابل) درمورد
اسرارقتل امیر حبیب هللا خان ،تحقیقات وسیع وارزشمندی انجام داده و مجموعه مقاالتی تحت عنوان
"اسرار نهفته شهادت امیر حبیب هللا خان سراج الملة به استناد سراج التواریخ" نوشته وبعد وآن
مجموعه را بشکل کتاب در [ 137صفحه] در پورتال افغان جرمن آنالین جدا گانه به نشر سپرده اند که
در ذیل نام شان در آرشیف نویسندگان قابل دریافت است.
نویسنده در بخش هفتم آن مقاله که در واقع جمع بندی ونتایج این تحقیقات شمرده میشود ،تمام نظریات
وگفته ها وگمانه زنی های مورخان معاصرامیر حبیب هللا خان ومورخان ومحققان بعد ازامیرمقتول را
تجزیه وتحلیل نموده وبه این نتیجه رسیده است که ازمیان تمام روایات وحکایات تاریخی ،روایت
لوئیس دوپری امریکائی درمورد قتل امیرحبیب هللا خان به حقیقت قرین تراست  .لوی دوپری ګفته است
که :شخصی بنام "مصطفی صغیر" یک ایجنت دستگاه جاسوسی انگلستان عامل قتل امیر بوده است.
داکترکاظم آغاز بخش ششم میگوید« :شاید بعضی ها به دلیل فقدان سند این نظر را رد کنند که انگلیس
ها درپشت پرده دست دراز در طرح و تطبیق یک توطئه مرموز در قتل امیر حبیب هللا خان سراج
الملة داشته اند ،ولی کشوری دوراندیش و صاحب تجربه طوالنی در ایجاد دسایس و توطئه های
سیاسی مثل انگلستان هیچگاه نمی گذارد که کوچکترین مسئولیت در همچو موارد بدوش آنها بیفتد وبنا
برآن می کوشد توطئه های بزرگ سیاسی را طوری طرح و عملی سازند که کوچکترین سندی برای
اثبات بدست نیاید .اما وقتی بررسی شود ،آنگاه میتوان به حقایق پی برد(».ص)۱۰۴
داکترکاظم سخن لوئیس دوپری  (Dupree Louisافغانستان شناس مشهورامریکائی) راجع به توطئه
قتل امیرحبیب هللا خان چنین نقل میکند« :روسها اتهام [قتل امیرحبیب هللا] را بر برتانوی ها وارد می
کنند که یک قاتل بنام"مصطفی صغیر" را استخدام کرده بودند ...این شخص بعدا ً در ترکیه به اتهام
سوء قصد بجان مصطفی کمال اتا ترک گرفتار گردید و حین محاکمه در  ۱۹۲۲در انقره ضمن اقرار
به دیگر جنایات خود ،اعتراف کرد که امیرحبیب هللا را نیز به قتل رسانیده است .مصطفی صغیر اعدام
گردید ،با آنکه برتانوی ها تالش کردند او را نجات دهند؛ حتی پادشاه انگلیس جارج پنجم با ارسال
یک پیام به اتاترک خواهان عفو او شد (».دوپری ،لوئیس" :افغانستان"  ،...صفحه  ۴۳۵و)۴۳۷
آقای احمدفواد ارسال ،تحلیلگر و متخصص مطالعات استخباراتی و امنیت ملی ومنطقه ئی نیز
مقاله ای درتائید تحقیقات داکتر سید عبدهللا کاظم در رابطه به قتل امیر حبیب هللا خان ،نوشته ودر آن
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یک هندوستانی بنام مصطفی ساغررا که ازکودکی در انگلستان برای خدمات اجنتوری تربیت شده
بود ،قاتل امیر دانسته است .
آقای ارسال مینویسد-2" :جزئیات قتل امیر حبیب هللا خان در یکی از اخبار های کلکته بنام( Englishman

 )Theچنین نشر شد  " :حضور اعلیحضرت  27میل دور تر از خالت السراج[خلعت السراج= قلعه سراج]
درنزدیک جالل آباد سفر کرده بودو از تاریخ  17تا  20فبروری در یک نقطه نه چندان مشهوری به نام کله گوش
رسیده بود .وی در یک خیمه بزرگ و بسیار خوب محافظت شده به خواب رفته بود و خیمه ای وی توسط عساکری
محافظت میشد که که از لوا های مختلف عسکری انتخاب شده بودند.در درون این خیمه تنها حضور اعلیحضرت در
یک قسمت آن بود و در قسمت دیگر آن  4تا  5غالم بچه ها موقعیت داشتند که هرکدام در محافظت نوبت میکردند.
در حدو ساعت سه شب صدای فیر یک مرمی تفنگچه شنیده شد و موقعی که برادر و پسر بزرگ امیر با عجله داخل
خیمه شدند آنها امیرحبیب هللا خان را کشته شده در بسترش یافتند که با یک فیر مرمی در گوشش کشته شده است
مرمی از طرف دیگر سر وی خارج شده بود .در موقع این قتل امان هللا خان پسر وی اداره عسکری و خزانه را در
کابل بدست داشت و آوازه شد که وی این قتل پدر را سازماندهی کرده است[».هدف وپیام اصلی اخبار مذکور

در دوسطر اخیرمتن فوق ،اینست که تا قتل امیرحبیب هللا خان را از همان آغاز بگردن امان هللا خان
که درحلقات سیاسی کابل به عنوان عنصر ضد انگلیسی شهرت یافته بود ،بیندازد وظن وگمان مردم
را از نقش ورول انگلیس دراین قتل دور ساخته باشد.سیستانی] [بقول معروف،یک تیرو دوفاخته!]
آقای ارسال در ادامه مطلب مینویسد «:سرویس مخفی استخبارات روسیه بدون این که سندی ارائه
کنند در اسناد خود قاتل را یک نفر هندوستانی بنام مصطفی ساغر معرفی کرده اند .مگر امان هللا
خان تصمیم گرفت که قاتل یک نفر بنام شاه علی رضا است و وی را اعدام کرد" .
https://globalfaultlines.wordpress.com/2012/10/16/the-indian-spy-in-turkey-bymaddy-historic-/alleys

« -3...مصطفی ساغر یک هندوستانی بود که در انگلستان بزرگ شده بود .وی یک ایجنت انگلیس بود که به انقره
برای قتل -مصطفی کمال آتاترک فرستاده شده بود .مصطفی ساغر خود را بنام یک مسلمان هندی معرفی کرده بود و
کوشید که مصطفی کمال را متقاعد بسازد که وی سه ملیون پوند سترلینگ را که مسلمانان هند جمع آوری کرده اند
برای کمک به حکومت انقره می آورد و میپرسید که کدام طریقه آسان است که وی این پول را انتقال بدهد .مصطفی
ساغر با محمد عاکف شاعر مشهور و انقالبی ترکیه که سرود ملی ترکیه را نوشته است در یک خانه زنده گی میکرد .
برای مصطفی ساغر مکتوب های زیادی از مصر ،هندوستان و استانبول می آمد  .برای محمد عاکف این یک اندازه
عجیب بود و در یکی از روز ها محمد عاکف یکی از مکتوب های مصطفی ساغر را باز کرد و دید که صفحات خالی هم
در این مکتوب موجود است  .مکتوب توسط یک عالم کیمیا ترکی بنام اونی رفیق معاینه شد و معلوم شد که این
صفحات خالی نه بود .در حقیقت در این صفحات ساغر با استفاده از رنگ نامرئی با ایجنت های انگلیس مکاتبه
میکرده است .در جریان تحقیقات مصطفی ساغر اعتراف کرد که وی با انگلیس ها کار میکرده است و وظیفه عملیات
وی قتل مصطفی کمال بوده است  .وی همچنان به قتل پادشاه افغانستان اعتراف کرد .بعد از محاکمه  ،به تاریخ 24ماه
می  1921مصطفی ساغر در چهار راهی اولوس در مقابل تعمیر ولسی جرگه ترکیه اعدام گردید که مصادف بود
باتاریخ تولد ملکه انگلیس.
,http://www.network54.com/Forum/248068/thread/1432071118/Mustafa+Sagir
" English+agent+who+was+hanged+on+Queens+birthday 4+

(احمدفواد ارسال ،قتل امیر حبیب هللا خان و نقش انگلیس و ایجنت آن مصطفی ساغر) ،افغان جرمن آنالین
22جنوری  )2017ونیزرک :داکتر کاظم،اسرارنهفته قتل امیر حبیب هللا ......ص)133

قابل ذکر است که داکتر نبی مصداق نیز درکتاب خود (افغانستان ،سیاسی کمزوری او بهرنی
مداخله) درپاورقی صفحه  ۱۴۸کتاب خود از قول روسها میگوید که قاتل امیر حبیب هللا خان شخصی
بنام "مصطفی صغیر" یک اجنت انگلیس بود .مصداق عالوه میکند که "مصطفی صغیر" بعدها در
ترکیه به اتهام سوی قصد علیه کمآل اتاترک محکوم به اعدام گردید و موضوع به حکومت افغانستان
نیز خبر داده شد و حکومت افغانسنان به نتیجه تحقیقات حکومت ترکیه قناعت نمود.
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بنابرآنچه گفته آمدیم و بنابرتحقیقات داکتر کاظم ،واحمدفواد ارسال،مصطفی صغیر اجنت انگلیس ،قاتل
امیر حبیب هللا شهید شناخته میشود وآنانی که انگشت اتهام بسوی شاه امان هللا غازی دراز میکنند،
درواقع میخواهند صدای جواسیس انگلیس را از حنجره خود بیرون بکشند تا از محبوبیت آن شاه
ترقیخواه وآن سمبول آزادی خواهی بکاهند .
هیچ انسان باوجدان وباسوادی از این حقیقت انکارکرده نمیتوند که شاه امان هللا یک زعیم آزادیخواه
ویک مبارز ضد انگلیسی ویک عنصرترقیخواه و روشنفکر بود .روحیه آزادی خواهی وحریت پسندی
او تا آن حد باال بود که وقتی از قتل پدرخود امیر حبیب هللا خان در لغمان واعالم امارت سردارنصرهللا
خان عموی خود در جالل آباد مطلع شد ،دست به قیام وطغیان زد ونه تنها امارت عموی خود را
نپدیرفت ،بلکه درهمان روزدوم قتل پدرش،خود را قایمقام پدراعالم کرد وگرفتن انتقام خون پدر وکسب
استقالل کشوررا دوشرط اول سلطنت خود شمرد ودر اظهار این داعیه هیچ ترس وبیمی از دسایس
انگلیس علیه سلطنت خود بخود راه نداد وبالنتیجه دو ماه بعد مردم افغانستان را برای استرداد استقالل
کشور از چنگ انگلیس برای جهاد بسیج نمود وسرانجام استعمار را مجبور ساخت ،به خواست برحق
مردم افغانستان گردن نهد واستقالل کشور را برسمیت بشناسد[ ۱۸اگست ّ.]۱۹۱۹
چون جنگ سوم افغان وانگلیس وکسب استقالل حیثیت شکست ناپذیری بریتانای کبیر را در انظارمردم
مستعمراتش بزمین زده بود،استعمار انتقام این شکست را از راه توطئه وفتنه گری وبراه انداختن
شورشها وبغاوتهای درجنوب وشمال وشرق کشور باالخره نظام مترقی امانی را با سقوط مواجه ساخت
و بجای آن شاه منور وعاشق استقالل یک آدم بیسواد ودشمن علم ومعرفت را برقرارساخت که درمدت
نه ماه حکومت خود ملت را به کاسه سر شان آب داد وتمام دست آوردهای ده ساله رژیم امانی را با
صفر ضرب کرد وبدین گونه از ملت افغان انتقام سختی گرفت.
نوکران واجنتان انگلیس درمدت ۸۰سال گذشته هرچه درتوان داشتند بکار بردند تا نام ونشان
و برنامه های مدرن آن شخصیت محبوب کشور را از صفحات روزنامه ها ومطبوعات کشورمحو
ونابود کنند ،اماعشق ومحبت مردم نسبت به شاه امان هللا خان ویک دهه کارنامه های او را نتوانستند از
ذهن وضمیر مردم افغانستان بزدایند .همانطور که آفتاب با دو انگشت پنهان شده نمیتواند ،دیده میشود
که شخصیت امان هللا خان نیز چون آفتاب از زیر ابرهای تهمت زنی ها ودروغ پراگنی ها بدر می آید
و تاریکی ها را از ذهنهای کوروتاریک عقب میزند وحقانیت خود را ثابت کرده میرود.
در دو دهه اخیر روز تا روز نام وبرنامه های ترقیخواهانه وکارنامه های افتخار برانگیز شاه امان هللا
توسط فرزندان ترقی پسند افغان و مورخان خارجی از طریق نوشته ها ورساالت وکتابهای حجیم در
داخل وخارج کشوربرجسته شده اند ونسل جدید را بیشتر وبیشتر به عظمت شخصیت شاه امان هللا
خان وبرنامه های مترقی او آشنا ساخته میروند.
درمورد اسالمیت شاه امان هللا باید گفت :اولین پادشاهی که در افغانستان در نمازهای جمعه وعید
خودش به امامت وخواندن خطبه می پرداخت ،شاه امان هللا بود .منظور این است که غازی امان هللا
یک شاه با تمام معنا مسلمان و در اصول وفروع دین اسالم ورود داشت و در باره اسالم وپیام عدالت
آن واحکام قرآن کامالً آگاه بود .وپیوسته مردم را در پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحصیل علم
ودانش رهنمونی میکرد.
از جوانان کشور توقع میرود تا نکات فوق الذکر را درنظر داشته و بجواب یاوه سرایانی که شاه
امان هللا غازی را آگاهانه ویا نا آگاهانه مورد اتهام قتل پدر قرار میدهند ،دلیرانه پاسخ دهند.
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