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 2022/ 5/4کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               
 

 (نیسرورسلطان)سراج الخوات احضرتیعلنقش سیاسی 

 درتاریخ معاصر افغانستان

 
 

 دوم()قسمت 

 خان: رنصرهللایبه ام احضرتیپاسخ عل

خود درشکارگاه کله گوش لغمان،  مهیبود درخ 1919 یآن  اول فبرور یکه فردا یشب مهیدرن ریام

بخاک سپرده شد.  یگلف باغ شاه دانیاز م یوجسدش درجالل اباد درگوشه ئ د،یبه قتل رس

فاتحه  میدر جالل آباد  هنوز برگل احضرتیشد.عل رشناختهیاو ام یوبرادرش سردارنصرهللا خان بجا

 ایامان هللا خان درکابل، نزد عل امیخان پس از اطالع از ق رنصرهللاینشسته بود که ام دیشه ریام

هللا خان شد و ازاو خواست در نامه از پسرش  امان یبرا یا حضرت رفته  خواهان صدور نامه

 .دیاو نخواهد بخش را به رخودیکند ورنه ش عتیب شیبخواهد که به کاکا

نصرهللا خان گفت: من از اوضاع  ریوشجاعت هردو بهره مند بود به ام یاریکه از هوش احضرتیعل

و  یاسیدهنده دخالت آشکار من در امور س  نشان سمیبنو ییمحتوا نیبا چن یامیو اگر پ خبرم یکابل ب

من  رد،یپدرخود و استقالل افغانستان را بگ خواهدخون یهللا خان م سلطنت خواهد بود. حاال که امان

 میبخود تسل ریهللا را به زور شمش امان دیتوانی. شما اگرمکنم یمداخله نم یچگاهیکار ه نیدرا
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 ینشود که روز د،یبمان دخلیب شهیپس هم دیدخل است ی.نصرهللا خان گفت :خوب اگرشما بدینمائ

 بهتراستامان هللا مرگ  یبرا»جواب داد احضرتی.علدیشفاعت کن یپسرت را آورده از و ۀضیعر

 « او را نزد توقاتل پدرش گذاشته شفاعت کنم.  ۀضیعر یاز آنکه من روز

پهره  احضرتینصرهللا خان بعد از خروج از حرمسرا برخانه عل ریام کندکهیه معالو یپوپلزائ 

 دیرشهیبرادرم ام یمتیق اءیزر وجواهر واش یداد که مقدار امیپ احضرتیموظف نمودو به عل

همه  دمیکه بکابل رس ینیجواب داد: ح احضرتیدولت شود.عل ۀخزان میتا تسل دینزدشماست بفرست

 (85سلطنت شاه امان هللا ...ص  ،ی.) پوپلزائسپارم یفهرست آورده به صندوق خانه دولت م دیبق ار اءیاش

سپهساالرنادرخان وبرادرانش  یریودستگ دیشه ریتل امق خونخواهیسپاه جالل آباد ب شورش  اما

توسط  ریقتل ام هیالممالک در قض یخان بشمول مستوف رنصرهللایهواداران ام از نیوهمه مظنون

برگشت  یرا برا نهیداد و زم رییتغ احضرتیحوادث را به نفع امان هللا و عل ریمس ،یعساکرشورش

 به کابل فراهم کرد. احضرتیعل اجلع

 

 :تبصره

او را نزد  ۀضیعر یاز آنکه من روز بهتراستامان هللا مرگ  یبرا» وقتی علیاحضرت گفت:

 یحزب سر»اگر داستان  کندکهیسوال در ذهن خطورماین  «توقاتل پدرش گذاشته شفاعت کنم. 

حزب  ینفر ازاعضا12-10امان هللا با  د،یگوی( درست باشدکه م726غبار)ص خیدرتار« دربار

ترا به  دیشه ریبردن ام نیدادند که بعد از ب میالسلطنه تسل بیقرآن نوشتند و به نا هیدر حاش یتعهد

 علیاحضرت خان از رنصرهللای، چرا امه باشدبود انیدرم یندس نیپس اگر چن «میداریامارت برم

من  ،یاطاعت نکن تیودر آن تذکر بدهد که اگر از کاکا سدیخواهش کرد تا به امان هللا نامه بنو

 بخشم؟ یرا بتونم رخودیش

 سدکهیتوانست به امان هللا خان بنو ینصرهللا خان خودش نم ریمگرام یسند نیچن تیباموجود ایآ

وآنگاه تو مالمت وخجالت   کنمیروم ،یرا که بمن سپرده ا یمن تعهد یننمائ تیاگر از من تبع

 !دیکش یخواه

را بکار برد، چرا « قاتل»نصرهللا خان کلمه  ریبه ام احضرتیعل یکه وقت نستیا گرید سوال

  گر؟ید یکس ایپسرت است  ،قاتلیقاتل توست ستم،یبجوابش نگفت: من قاتل ن

خود نداده بود  یبه کاکا یتعهد نیکه امان هللا خان چن شودیاستنباط م احضرتیخطاب تند عل نیازا

ً داستان   یبدون سند( نبود که برا ی)سخن جعلعهیشا کیاز  شیب یزیچ «یحزب سر»واساسا

که درقدرت نبود ، درکابل پخش کردند تا بنام قاتل  یبدنام کردن شاه امان هللا ، دشمنانش هنگام

شدکه  یوبرسرزبانها جار یطراح رکانهیچنان ماهرانه و ز عهیشا نیبکاهند. ا تشیپدر، از محبوب

 ت .خود درج کرده اس خیآنرا درتار زین ر،مثل غبا یا سندهینو یحت

دربار" با  یدانشمند ومحقق افغان است که به وجود"حزب سر نیعبدهللا کاظم ، اول دیداکتر س 

 یخان درواز یچون: شهزاده امان هللا ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ،محمدول یاشخاص بیترک

شدن  کجایخود را ابراز کرده است. داکتر کاظم  دی،شجاع الدوله وسردار عبدالقدوس خان شک وترد
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: ممکن نبود آنها در دیگویداده م صیتشخ رممکنیغ یاسیس التیافراد را با سه گونه افکار وتما نیا

صورت داکترکاظم  وجود  نیبا هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به ا یاسیموضوع کالن س کی

 ی"حزب سر یاز سو ریبرد.به گزارش غبار در باره قتل ام یسوال م زیدربار را ن یحزب سر

باعناصر مورد اعتماد  یدرهمدست سیرا نقشه وپالن انگل رینشان داده وقتل ام دیدربار" شک وترد

را که درآن دست امان هللا وشجاع  یو برداشتها عاتیهللا خان دانسته، شا بیحب ریخود در دستگاه ام

 .کندیرد م یمنطق نیوبراه لیبا دال داند،یم لیالدوله را دخ

واعتماد  یامان هللا خان ونصرهللا دوست انیکه اگر در م کندیاستدالل م ینیب کیبا بار داکترکاظم

صورت گرفته  یتعهد نیچن انا  یواگراح شد؟یم دهیقرآن د هیبه سوگند درحاش یموجود بود ، چه لزوم

 کنآن عهد وسوگند را به رخ عهد ش توانستیم یگرید ،یکی یاز سو  یباشد، درحالت عهد شکن

او زده بود،  هیعل امیکه امان هللا خان دست به ق ینصرهللا خان آن تعهد را هنگام ریبکشد. چرا ام

 گرینفرد 12-10 یصورت داکترکاظم  داستان تعهد امان هللا خان را با امضا نینساخت؟ به ا یعلن

بنام  یشخص نهللا خا بیحب ریداکترکاظم قاتل ام حاتیبرد. بنابر توض یم رسوالیقرآن ز هیدرحاش

با  یدرهمدست سیبوده است که با پالن از قبل آماده شده انگل سیاجنت انگل کی ریصغ یمصطف

قبل از   هی]منظورنادرخان است[ صورت گرفته است و بعد، درترک ریعناصر پر نفوذ در اطراف  ام

) کرده بود.  ترافهللا اع بیحب ریاستنطاق خود به قتل ام  هیو در حاش ریانجام ترور اتا ترک ، دستگ

 (132-130ص  ن،یمقاالت،افغان جرمن آنال فیهللا خان،آرش بیحب ریداکتر کاظم،اسرارنهفته شهادت ام

کتاب "سلطنت امان هللا شاه  گذارد،یبرداشت داکتر صاحب کاظم صحه م نیکه برا یگریزدیچ

م( 2017ش)139۶است که در سال یپوپلزائ نیزالدیعز فیتأل نیواستقالل مجدد افغانستان" آخر

دربار"  نام  یاز کتاب خود از "حزب سر ییجا چیدر ه یاست. پوپلزائ دهیدرکندهار به چاپ رس

خان سرپروانه از  میالدوله و محمدابراه نیدفتر ع یخان منش نینظام الد ینبرده است. پدر پوپلزائ

ومورد اعتماد امان هللا خان بودند، و  کینزد اریالدوله و از اشخاص بس نیع یوابستگان مادر

 یپارت نیاشخاص شامل چن نیا گرید یقبل از هرکس دیبا یم ،یخاندان وندیو پ یبرحسب سنن قوم

ندارند و بعد از سقوط شاه هم از آن  یاطالع یحزب سر ای یپارت نیاما آنها از وجود چن د،بودن یم

الدوله آنهم  نیشهزاده  ع یکتب ،ازتعهدیپوپلزائاز کتاب  یصفحه ا چیاسم نبرده اند. عالوتا  دره

 . شودینم دهید یقرآن وسپردن آن به عمش سردار نصرهللا خان ذکر هیدرحاش

 .کندینم "دربار یحزب سر"به وحود  یاره اشا چگونهیه خیورتمحمدکاتب هم در سراج ال ضیف

وجود نداشته  یبنام سر یهللا  کدام حزب بیحب ریکه در دربار ام دهدیوشواهد نشان م نیهمه قرا نیا

 یحزب نیاست . پس  غبار براساس کدام مدرک وشواهد،با کدام قرابت خود با دربار از وجود چن

 انهزنانه ومرد سی( به آنهمه جواسدیرشهیاستخبارات ام سیالممالک)رئ یمستوف یخبرداشت که حت

حزب  و خبرداشت که همان دانستیرا م نینداشت مگرغبارا یخود در داخل ارگ از آن اطالع

 نیو ا دهدیمنبع وماخذخود رانشان نم تیروا نیگرفته بود؟متاسفانه غبار درباره ا ریبه قتل ام میتصم

 برد. یم رسوالیاو را ز تیکار اعتبار روا
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 ،دریو:» غبارنوشته بود  ینگار خیقابل توجه است که درموردتار یبیسخن مرحوم حب نیا نجایدرا

و قالب  یرا همواره به نفع تصور خاص عند یخاص داشت که وقایع تاریخ یسبک یتاریخ نویس

« !!!  آید....  یبه نظر نم یطرف یحود ناظر ب یخود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگار یفکر

 (  138)جنبش مشروطیت،چاپ اول، ص 

 در کابل: نیبه مستقبل احضرتیعل یسخنران

 احضرتینمود ،عل یحضرت به کابل، شاه امان هللا از موکب مادر استقبال شاندار ایورود عل با

تا »گفت: نیچن یوملک ینظام نیشد، خطاب به پسر و مستقبل ادهیارگ از موترپ ۀدر درواز نکهیهم

کنم که شما  یمن باورنم د،یراه سرنده نیدرا ایو دیانتقام خون پدر واستقالل تامه را حاصل ننمائ

را ادا  یوفرزند یبرشماست که حق پدر دانستی.اوکه شما را فرزند مدیباش دیشه رصاحبیام فرزندان

باطل را بدل  ۀشیواند شینخورده تشو بیفر نیومخالف نیاز منافق کی چی. به کلمات وترددات هدیساز

 یاری شماب یشما حق است حق تعال ی.چون ادعادیونصرت بخواه دی. بخداوند توکل کندیراه نده

کرده اند و  یاند که عزم ی.وگفت: اقوام وپدرومادر من وفرزندان من همان کساندینما یم یومددگار

راه فدا نسازد، من او را  نیکه داده اند،از عزم خود برنگردند.امان هللا تا خود را درا یعتیدست ب

 ( 84...ص  هللاسلطنت شاه امان  ،ی) پوپلزائ«کنم. یخطاب نم دیفرزند خود ونورچشم رش

 :دیشه ریبه مردم کابل درختم فاتحه ام احضرتیعل امیپ

مصروف شد. در روز سوم، درختم  دیرشهیام یبرا یسه روز درمراسم فاتحه و سوگوار احضرتیعل

 یکه عموم بانوان خاندان ها یدرحالبود وهم عرض تبریک سلطنت پسرش،  یسوگوارکه هم محفل 

خطاب به آنان  احضرتیحاضر شده بودند. علونیر تبریکی اداء مراسم فاتحه  یسرشناس کابل برا

استقالل،  ،یآزاد ۀوافکار او در بار اه شهیواند اتیبه نظر توانیآن سخنان م یگفت که از رو یسخنان

 برد. یواحترام به حقوق زنان پ یزیوکن یبردگ یوالغا

قرار داشت، بعموم  یسلطان( در رأس محترمات شاه رینظ یکه والده اش ) ب یدر حال احضرتیعل

 یدر اوضاع قوم یچندبار گفتم: اصالحات دیشه رصاحبیدر عهد ام»افراد دودمان خود گفت: 

شرائط آنقدر  شدیکه گفته م یواما منظور نشد چرا که همدران وقت بنابر دالئل دیایبعمل ب یواجتماع

که  دییمجلس بدل نگو نیبرآورده گردد. شما حاضر دینگشته بود، وحال وقت آن است که با اعدمس

سر و کار دارم.  استیبا س یمن هم زن هستم ول یسلطنت چه کار؟ بل استیما را به س میما زن هست

هر چند که  ارد،یبعمل ب یاصالحات خواستیکه از هندوستان معاودت کردند م یوقت دیشه رصاحبیام

 ً عموم خاندان ها هنوز فراهم نبود موافقت  یوامکانات برا بود، چون شرائط دیوبلکه اکثراً مف بعضا

 یاصالحات س نیکرده بودند چرا که گفته بودم ا دیمرا تائ یوقت در مجلس حرف ها ینکردم وعقال

 احبانمردان بزرگ وسالخورده وص مییبگو دیما آن است که با ۀفیاز وقت است. وحال وظ شیسال پ

مرا به پدران  امینورزند وشما محترمات سالم وپ غیمعقول خود در یکامل از مشورت ها اتیتجرب
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واصالح امور مملکت  ریخ یکه برا یزیکه چ دیخود برسان یخاندان ها دانیوبرادران بزرگ وموسف

افغانستان  از یو غالم آزاد گردند و رسم برده گ زیکن دی. اول بادییبگو دیدانیفهم وتجربه م یاز رو

فرزند  ثیتا امروز در دربار سلطنت مانند فرزند وبح زیر که غالم بچه و کنبرطرف شود واگ یبکل

لفظ  نی، ا نیشده است، بعد از ا یتلق رینام اصطالحاً باعث تحق نیچون ا یاند ول دهیو عزت د تیترب

رها  دیمانده اند از ق دیبقکه  یبهرنام واشتباه نیمحبوس گریهم بالکل ممنوع قرار داده شود. و د

. واگر ابدی ذیابالغ استقالل تنف امیا نیاز هم دیاحکام با نیاز خارج خواسته شوند وا انیگردند وفرار

) «امان هللا خود جوان مهربان در حق مردم است. دانمی]من[ندارد چرا که م هیحاجت به توص نیچه ا

 (85اثر ،ص  ،همانیپوپلزائ

 بقولتمام هدایات ونظریات مادرش را یکی پی دیگری عملی کرد.  نشاه امان هللا البته بعد ازآ

شاهدخت هندیه جان) دختر شاه امان هللا( پس از بقدرت رسیدن امان هللا خان،علیاحضرت در نظر 

داشت تا وزرارت داخله را به او واگذارکنند، مگرشاه امان هللا به مشکل توانست مادر را 

 احمدخان )شوهر سراج البنات(را بدان سمت مقررکند.  یعل یاینکارمنصرف وشاغاساز

 دباقی دار
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