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 4 تر 1 له :هردپاڼو شمی

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ هدغه پتپه   ي.بولرۍ ته راښت همکانـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلو مخکې په ځیر و لولـن یو خپله لیکنه له رالیږهیله م،  یکوال په غاړه دهدلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د ل: یادښت 

 

 ۲۰۱۹ /۱ /۱۴                 کاندید اکادمیسین سیستانی                                                

 افغانستان ملی شاه امان هللا قهرمان 

 به شاه امان هللا، وقتل پدراتهام کفر

 واسیس انگلیس است!سخن ج
 

 
 

که عکس شاه امان هللا خان  انجوآزدم  ی( سرFraidon Barakzi)یبارکز دونیفر سبوکیدر صفحه ف

از آن  یکیگذاشته اند، یومخلصانه ا بایز یی( وخوانندگان کامنت ها2019 یجنور 10را گذاشته اند )

  ( نوشته است:Assas zaherبنام )  انیم

 که پدر را کشت! یکس

  تواند؟یشده م یغاز

  تواند؟یم هقهرمان شد

  تواند؟یمسلمان شده م

  تواند؟یوطندوست شده م

 خواهمیمجهول کامنت داده است، اما من م سندهیبه نو یجواب بجا ودرخور یبارکز دونیفر یآقا هچرگ

را  یگرید خیفرهنگ، تار خیغباروتار خیکه بجز تار یطنانوبه همو  میمکث نما یاندک کامنت نیبر ا

 :ندارند، به عرض برسانم که یاطالع ردانشمندانیسا قاتیمطالعه نکرده اند، واز تحق

 شیوتخر بیتخرخون است که تا هنوز از نان پرچفغان ا هآزادوطنپرست واز دست آن شاه  سینگلدل ا

او را  یوگاه کندیاو را متهم به کفرم یاهخود گگ رنگارن سیاسآن دست نگرفته است و توسط جو

 یزیچ ،[سیوانگل کایدر امر افتهی لیتحص افراداز زبان ]استقالل را یوگاه دینما یه قتل پدرش ممهتم ب

 اتهامات و ف از تمام اینهد !شد ختاندهیمردم در راه کسب آن رکه بناحق خون  دهدیجلوه م یارزش یب

وحق شناس  قینسل جوان بکاهد، اما فرزندان صد نایدرم اهشآن  تیاز محبوب اینست تا تخریبات

الل بدفاع حصل استقخواه وم یاستقالل کشورهم که شده، از آن شاه آزادخاطردارند تا ب فهیفغانستان وظا

پدران ما  یاو، درواقع جانباز شیوتخر بیما با تخر یقالل وآزادکه دشمنان است هندواجازه ند زندیبرخ

را در  یستقالل خواها هیو روح ارزش جلوه دهند یوب رندیل به تمسخر بگستقالب ادر راه کس را

 و نابود کنند. فین ما ضعفرزندا
 

 ت:ماس یقهرمان مل  ،محصل استقالل
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 4تر 2 له :پاڼو شمیرهد 
 german.de-anmaqalat@afgh  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ړه ده اپه غ یکوالي د لپازوالې دلیکنې د لیکنیزې بڼ: یادښت

سترگ  یسال قبل به عظمت نام وکار نامه ها ۶۰ یکائیمحقق وافغانستان شناس معروف امر آدمک

کرده است  ادیخود  خیافغانستان در تار یواز او به عنوان قهرمان ملبرده بود  یپن هللا خان ماا یغاز

. کردیساس نمرا اح یوزبان یتعصبات قوم یوکس داشت تیدر افغانستان مشروع یهنوز نظام شاهکه 

د که بو مندجامعه شناس دانش کیدان و خیتار کی، اما  کیادمک نه دوست پشتون بود و نه دشمن تاج

 تیماه ینامور کشورما نوشته است وبخوب یها تیکتاب در باره افغانستان و رجال وشخص نیچند

 .کردیدرک م وکرکتر افغانها را

افغانستان  یقهرمان مل ثیبح( ۱۹۲۹-۱۹۱۹)ن هللا اما»در باره امان هللا خان نوشته است:  آدمک

مطلق افغانستان را  ی. و آزادست دادرا شک ایتانیرب یموفقانه امپراطور کهیخاصتاً هنگامشناخته شد. 

 ستم،یقرن ب ولا مهیان در نآدمک،افغانست کیلودو«] شد.شناخته  تیبدست آورد و به جهان برسم

 [۱۹۶،ص۱۳۷۷ده، چاپ دوم، پشاور،صاحب زاترجمه پوهاند محمدفاضل 

مار را از استعکشور خود  اللستقکه ا ی، نام امان هللا خان به عنوان کس۲۰۱۴ماه اگست سال  در

( ۱۹۱۸)اول  یبعد از جنگ جهان ایمدار برجسته دن استیصد تن س ستیلبدست آورده بود،در  سیانگل

 ار،لهیرکیرک:داکتر ز(« ]۲۰۱۴اول اگست جورنال،  تیثبت شد.)والستر زین یالدیم ۲۰۱۴ ستګتاا

  [۲۰۱۵یعبدالرحمن تر اشرف غن ریام
 

 نبود: درشل پهللا خان قات امان

اقتصادپوهنتون کابل( درمورد  ځیپوهن سیعبدهللا کاظم)سابق استاد ورئ دیافغان داکتر س دشمندان

تحت عنوان تی مقاالموعه جمانجام داده و  یوارزشمند عیوس قاتیهللا خان، تحق بیحب ریمااسرارقتل 
 وآن دبعو هنوشت" اریخ"اسرار نهفته شهادت امیر حبیب هللا خان سراج الملة به استناد سراج التو

ه اند که به نشر سپردجدا گانه  نیدر پورتال افغان جرمن آنال[ صفحه 137] در کتاببشکل  رامجموعه 

 است. افتیقابل در سندگانینو فینام شان در آرش لیذدر 

 اتیتمام نظر شود،یشمرده م قاتیقتح نیا جینتاجمع بندی وم آن مقاله که در واقع هفتدر بخش  سندهیون

را  رمقتولیهللا خان ومورخان ومحققان بعد ازام بیحب ریمورخان معاصرام یها یه زنها وگمان فتهوگ

 تیروا ،یخیرات اتیوحکا اتیتمام روا انیاست که ازم دهیرس جهینت نینموده وبه ا لیوتحل هیتجز

است  فتهګ یدوپر یاست . لوتر نیقر قتین به حقهللا خا بیرحبیدرمورد قتل ام یکائیامر یدوپر سیلوئ

 بوده است. ریانگلستان عامل قتل ام یدستگاه جاسوس جنتیا کی" ریصغ یبنام "مصطف ی: شخصکه

که انگلیس ر را رد کنند ان سند این نظشاید بعضی ها به دلیل فقد» میگوید:آغاز بخش ششم  داکترکاظم
خان سراج هللا طرح و تطبیق یک توطئه مرموز در قتل امیر حبیب  ها درپشت پرده دست دراز در
ئه های دوراندیش و صاحب تجربه طوالنی در ایجاد دسایس و توط الملة داشته اند، ولی کشوری

بیفتد وبنا  ارد بدوش آنهایت در همچو موگذارد که کوچکترین مسئول سیاسی مثل انگلستان هیچگاه نمی
بزرگ سیاسی را طوری طرح و عملی سازند که کوچکترین سندی برای  برآن می کوشد توطئه های
 (۱۰۴ص)«بررسی شود، آنگاه میتوان به حقایق پی برد. اثبات بدست نیاید. اما وقتی

طئه به توراجع ( یکائی) افغانستان شناس مشهورامرDupree Louis یدوپر سیلوئ سخن داکترکاظم

 ید مها وار یتانوهللا[ را بر بر بیرحبیروسها اتهام ]قتل ام»: کندینقل م نیهللا خان چن بیرحبیقتل ام

به اتهام  هیرکتشخص بعداً در  نی" را استخدام کرده بودند... اریصغ یقاتل بنام"مصطف کیکنند که 

در انقره ضمن اقرار  ۱۹۲۲ه در محاکم نیو ح دیکمال اتا ترک گرفتار گرد یسوء قصد بجان مصطف

اعدام  ریصغ یصطفاست. م دهیانبه قتل رس زی را نهللا بیرحبیعتراف کرد که امخود، ا اتیجنا گریبه د

جارج پنجم با ارسال  سیانگل پادشاه یها تالش کردند او را نجات دهند؛ حت یبا آنکه برتانو د،یگرد

 (۴۳۷و ۴۳۵: "افغانستان" ...، صفحه سیلوئ ،یدوپر «)به اتاترک خواهان عفو او شد. امیپ کی

 

 نیز یئو امنیت ملی ومنطقه تحلیلگر و متخصص مطالعات استخباراتی  ،آقای احمدفواد ارسال         
درتائید تحقیقات داکتر سید عبدهللا کاظم در رابطه به قتل امیر حبیب هللا خان، نوشته ودر آن  ای مقاله
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 4تر 3 له :پاڼو شمیرهد 
 german.de-anmaqalat@afgh  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ړه ده اپه غ یکوالي د لپازوالې دلیکنې د لیکنیزې بڼ: یادښت

ازکودکی در انگلستان برای خدمات اجنتوری تربیت شده ه ک رارمصطفی ساغبنام  یک هندوستانی
 دانسته است .قاتل امیر بود، 

 Englishman )جزئیات قتل امیر حبیب هللا خان در یکی از اخبار های کلکته بنام-2": مینویسد آقای ارسال

The) سراج[ ]خلعت السراج= قلعهر تر از خالت السراجمیل دو 27ر اعلیحضرت چنین نشر شد : " حضو 
ه گوش کل نامفبروری در یک نقطه نه چندان مشهوری به  20تا  17درنزدیک جالل آباد سفر کرده بودو از تاریخ 

ی ای وی توسط عساکر رسیده بود. وی در یک خیمه بزرگ و بسیار خوب محافظت شده به خواب رفته بود و خیمه
ند.در درون این خیمه تنها حضور اعلیحضرت در افظت میشد که که از لوا های مختلف عسکری انتخاب شده بودمح

داشتند که هرکدام در محافظت نوبت میکردند.  عیتموقغالم بچه ها  5تا  4بود و در قسمت دیگر آن یک قسمت آن 
برادر و پسر بزرگ امیر با عجله داخل  ی کهدر حدو ساعت سه شب صدای فیر یک مرمی تفنگچه شنیده شد و موقع

با یک فیر مرمی در گوشش کشته شده است یرحبیب هللا خان را کشته شده در بسترش یافتند که خیمه شدند آنها ام
در موقع این قتل امان هللا خان پسر وی اداره عسکری و خزانه را در  سر وی خارج شده بود.گر دی مرمی از طرف

اصلی اخبار مذکور پیام هدف و]«آوازه شد که وی این قتل پدر را سازماندهی کرده است. کابل بدست داشت و
امان هللا خان دن بگررا از همان آغاز اینست که تا قتل امیرحبیب هللا خان  فوق، متناخیردر دوسطر 

م که درحلقات سیاسی کابل به عنوان عنصر ضد انگلیسی شهرت یافته بود، بیندازد وظن وگمان مرد
 دوفاخته![ ویک تیر،معروف]بقول  [سیستانی.انگلیس دراین قتل دور ساخته باشد رولنقش ورا از 

که سندی ارائه ین ن اسرویس مخفی استخبارات روسیه بدو» مینویسد:مطلب آقای ارسال در ادامه 

هللا قاتل را یک نفر هندوستانی بنام مصطفی ساغر معرفی کرده اند. مگر امان کنند در اسناد خود 

 "دام کرد. خان تصمیم گرفت که قاتل یک نفر بنام شاه علی رضا است و وی را اع

https://globalfaultlines.wordpress.com/2012/10/16/the-indian-spy-in-turkey-by-

maddy-historic-/alleys 

بود که به انقره  سیگلان جنتیا کی یبود .و بود که در انگلستان بزرگ شده یهندوستان کیساغر  یمصطف -3»...

و کرده بود  یفمعر یندمسلمان ه کیساغر خود را بنام  یمصطف .کمال آتاترک فرستاده شده بود یصطفم -قتل یبرا

کرده اند  یآوررا که مسلمانان هند جمع  نگیلرپوند ست ونیسه مل یرا متقاعد بسازد که و کمال یکه مصطف دیکوش

 یمصطف .پول را انتقال بدهد نیا یه وآسان است ک قهیکه کدام طر دیپرسیمو  آورد یکمک به حکومت انقره م یبرا

.  کردیم یخانه زنده گ کیرا نوشته است در  هیترک یمل که سرود هیکتر یبالمشهور و انقساغر با محمد عاکف شاعر 

اندازه  کی نیمحمد عاکف ا یآمد . برا یو استانبول م هندوستان ،از مصر یادیز یساغر مکتوب ها یمصطف یابر

هم  یات خالکه صفح دید ساغر را باز کرد و یمصطف یها از مکتوب یکیروز ها محمد عاکف  از یکیبود و در  بیعج

 نیشد و معلوم شد که ا نهیمعا قیرف یاون بنام یترک ایمیعالم ک کیوب موجود است . مکتوب توسط کتم نیدر ا

مکاتبه  سیانگل یها تجنیا با یبا استفاده از رنگ نامرئصفحات ساغر  نیدر ا قتی. در حقنه بود یصفحات خال

 اتیعمل فهیوظ و است کردهیکار ما ه سیبا انگل ید که وتراف کرر اعساغ یمصطف قاتیتحق انیاست. در جر کردهیم

ه ما24 خی. بعد از محاکمه ، به تارانستان اعتراف کردهمچنان به قتل پادشاه افغ یکمال بوده است . و یطفقتل مص یو

دف بود که مصا دیاعدام گرد هیجرگه ترک یولس ریاولوس در مقابل تعم یساغر در چهار راه یمصطف 1921 یم

 .سیکه انگلد ملتول خیتاربا
http://www.network54.com/Forum/248068/thread/1432071118/Mustafa+Sagir, 

+English+agent+who+was+hanged+on+Queens+birthday 4 " 

 

 ینالافغان جرمن آن  (،نقش انگلیس و ایجنت آن مصطفی ساغر خان وهللا ر حبیب قتل امیارسال،  احمدفواد)
 (133صاسرارنهفته قتل امیر حبیب هللا ......م،ظداکتر کا رک: ونیز (2017جنوری 22
 

 یاو بهرن یکمزور یاسی)افغانستان، سدرکتاب خود  زینمصداق  یذکر است که داکتر نب قابل            

 یهللا خان شخص بیحب ریامکه قاتل  دیگویخود از قول روسها مکتاب  ۱۴۸صفحه  یقدرپاور مداخله(

" بعدها در ریصغ یکه "مصطف ندکیبود. مصداق عالوه م سیاجنت انگل کی "ریصغ یبنام "مصطف

 و موضوع به حکومت افغانستان دیدام گردمحکوم به اع کمآل اتاترک هیقصد عل یاتهام سو به هیترک

 قناعت نمود. هیحکومت ترک قاتیتحق جهیان به نتد و حکومت افغانسنخبر داده ش زین
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 4تر 4 له :پاڼو شمیرهد 
 german.de-anmaqalat@afgh  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ړه ده اپه غ یکوالي د لپازوالې دلیکنې د لیکنیزې بڼ: یادښت

قاتل  ،اجنت انگلیس ریصغ یمصطفواحمدفواد ارسال،ظم، اداکتر ک قاتیقابرتحو بن یمگفته آمد بنابرآنچه

 ند،کنیدراز م یشاه امان هللا غاز یوکه انگشت اتهام بس یوآنان شودیته مشناخ دیهللا شه بیحب ریام

آن شاه  تیبکشند تا از محبوب رونیرا از حنجره خود ب سیانگلجواسیس  یصدا خواهندیدرواقع م

 .هند بکا یخواه یول آزادبوآن سم خواهیترق

 خواهیآزاد میزع کیمان هللا شاه اکه  ندتونمیکرده کارنا قتیحق نیاز ا یانسان باوجدان وباسواد چیه

 یپسند تیوحر یخواه یآزاد هی. روحبود روشنفکر ترقیخواه وعنصر کیو یسیمبارز ضد انگل کیو

 نصرهللاسردارهللا خان در لغمان واعالم امارت  بیحب ریاز قتل پدرخود ام یود که وقتب او تا آن حد باال

خود را  یزد ونه تنها امارت عمووطغیان  امیق لع شد، دست بهباد مطآجالل  خود در یخان عمو

کسب وگرفتن انتقام خون پدر خود را قایمقام پدراعالم کرد و،شل پدرقتدوم بلکه درهمان روز رفت،ینپد

 سیاز دسا یمیترس وب چیهدر اظهار این داعیه و شمرد سلطنت خود ولارا دوشرط کشوراستقالل 

استرداد استقالل  یان را براغانستمردم افه بعد دو ما هجیوبالنتخود بخود راه نداد  نتسلط هیعل سیانگل

را مجبور ساخت، به خواست برحق  عمارستنجام اوسرابسیج نمود جهاد  یبرا سیانگلچنگ کشور از 

 [.۱۹۱۹ّست گا ۱۸]بشناسد تیردن نهد واستقالل کشور را برسمگ مردم افغانستان

ردم انظارم را در ریکب یتانایبر یریشکست ناپذ تیثیحاستقالل  سبوک سیسوم افغان وانگل جنگچون 

ختن وبراه اندا یطئه وفتنه گرشکست را از راه تو نیزده بود،استعمار انتقام ا نیبزم مستعمراتش

خت را با سقوط مواجه سا یامان یترقم درجنوب وشمال وشرق کشور باالخره نظام یها وبغاوتهاشورش

که درمدت  ارساخترودشمن علم ومعرفت را برق سوادیم بآد کیمنور وعاشق استقالل  شاهآن  یو بجا

را با  یامان میده ساله رژ یدهاآب داد وتمام دست آورشان  کاسه سره کومت خود ملت را بماه حنه 

 .فتگر یگونه از ملت افغان انتقام سخت نیر ضرب کرد وبدصف

تا نام ونشان  سال گذشته هرچه درتوان داشتند بکار بردند ۸۰درمدت سیگلان واجنتان نوکران           

و حت کشورمطبوعاروزنامه ها ومور را از صفحات شمحبوب ک تیمدرن آن شخص یاو برنامه ه

را نتوانستند از او  یهانامه دهه کار کیشاه امان هللا خان و سبت بهونابود کنند، اماعشق ومحبت مردم ن

 شودیم دهی،د تواندیده نم.همانطور که آفتاب با دو انگشت پنهان ش ندیفغانستان بزدام امرد ریوضم هنذ

بدر می آید  ها یها ودروغ پراگن یمت زنته یابرها ریزچون آفتاب از  زین امان هللا خان تیکه شخص

 .رودیرا ثابت کرده م خود تیوحقان زندیعقب م کیتارکورو یها را از ذهنها یکیتار و

شاه امان هللا  زیگافتخار بران یوکارنامه ها خواهانهیترق یروز تا روز نام وبرنامه ها ریخهه ادو د در

در  میحج یاالت وکتابهاا ورسنوشته ه قیطر از یپسند افغان و مورخان خارج یقررزندان تتوسط ف

 هللا امانشاه  تیبه عظمت شخص ترشیوب شتریرا ب دیوخارج کشوربرجسته شده اند ونسل جدداخل 

 .روندیاو آشنا ساخته م یمترق یان وبرنامه هاخ

 دیجمعه وع ینمازها در افغانستان ی که دراهپادش نیاول :باید گفت امان هللا شاهدرمورد اسالمیت 

امان هللا  یغاز کهست ا نیمنظور ا ه امان هللا بود.، شامی پرداخت خودش به امامت وخواندن خطبه

عدالت  امیرود داشت و در باره اسالم وپسالم وا نیعنا مسلمان و در اصول وفروع دشاه با تمام م کی

علم  لیم به اتحاد واتفاق وتحصادات اسالشمردم را در پرتو ار وستهیآن واحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپ

 .کردیم یودانش رهنمون

شاه که  واب یاوه سرایانی را درنظر داشته و بج فوق الذکر تا نکات یرودتوقع ماز جوانان کشور 

 .پاسخ دهنددلیرانه  قرار میدهند،  اتهام قتل پدررد وم غازی را آگاهانه ویا نا آگاهانه امان هللا

 انپای
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