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  ١٧از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدرس ذي. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ٥/٩                                                                                              کانديد اکادميسين سيستانی      

  !نويسنده را رسوا ميکند ونشراکاذيب خواننده را گمراه 
  

 ٢٨اری شخصيت ھای آگاه وآزادی دوست افغان درخارج و داخل کشور، مثل ھميشه در بزرگداشت از درسال ج
استق(ل افغانستان با خلوص نيت وآرزوی صلح وآرامی برای مردم کشور ، با نگارش مقا.ت استرداداسد، روز اع(م 

حصل آن شاه امان هللا غازی نيز به و تحليل ھای سياسی سودمند اين روز را گرامی داشتند واز استق(ل کشور وم
  .نيکوئی ياد کردند و ياد وخاطر او را گرامی خواستند

در راستای گرامی داشت از روز استرداد استق(ل ودورۀ امانی ،امسال مقا.ت پرمحتوايی ،از قلم دانشمندانی 
" سترداد استق(ل افغانستانافکار طرزی، تھداب تحول دورۀ امانی وا"چون داکتر صاحب عبدهللا کاظم تحت عنوان

 داکتر اشرف غنی  ازقلم»فصلی نا تمام از تاريخ افغانستان«قاله م و) ٢٠١٣/ ١٩/٨منتشرۀ افغان جرمن آن(ين (
ساختند، زيرا ھرکدام با قوت واستد.ل کم  مرا مجذوب منطق قوی خودھريک )  صبح٨منتشره روزنامۀ (احمدزی 

  .ن آن مقا.ت برای ھرخواننده آموزنده خواھد بودنظيری به نگارش آمده اند که خواند

در سالھای پس از سقوط طالبان درافغانستان، شاه امان هللا غازی ، محصل استق(ل کشور جايگاه ومقام اصلی 
خود را در ميان قشرآگاه وآزادی دوست افغانستان بحيث سمبول آزادگی واستق(ل طلبی احراز کرده و روزتا روز 

 سطح ورود کمپيوتر وانترنت وآيفون درحيات انسان ،با  زيرادر طی ھمين سالھا.  افزود شده ميرودبرمحبوبيت او
 خيلی  با. رفته است (عاتی درمقايسه با سالھای سه دھۀ اخيرآگاھی جوانان افغان از طريق دسترسی به تکنولوژی اط

  . دگردع ی مھم جھان در اقصی نقاط  دنيا مطلاو امروز ھرجوان باسوادی ميتواند در کمتر ازيک دقيقه از رخداد ھ

  در ،ر دولت آقای کرزیانحصار طلب  تنظيمی باز آنجايی که درطی ھمين سالھا، بنابر فشارعناصر خود خواه و
ين بی پروائی دولت  از سوی روا داشته شده است، مگرا اسد، روزاسترداد استق(ل کشور بی توجھی ٢٨تجليل از روز

ل وشاه امان هللا غازی ،مورد انتقادات شديد قرارگرفته و با نگارش مقا.ت وکتب تاريخی مستند در دلبستگان استق(
  .ان را بيش از پيش روشن ساخته اندبارۀ دورۀ امانی واستق(ل کشور اذھان وافکار مردم و جوان

 مقا.ت تاريخی وبا هسلسل نشر،ان در سال پارو سال رويکی از کارھای سودمند پورتال افغان جرمن آن(ين، 
که رويکردی جديد در طرز ديد بود ) دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس( از قلم داکتر عبدالرحمن زمانی زيرنام ارزش

 .بر دورۀ امانی در اذھان وافکار جوانان پديد آورد وچشم انداز تازه يی در بررسی مسايل تاريخی کشور گشود
زيرنام با.خره به صورت يک کتاب مستقل  در عرصۀ تاريخ کشورکتر زمانی زحمات چندين ساله داخوشبختانه ثمرۀ

 لھذا اين امر . از چاپ برآمد وچشم اھل کتاب ومطالعه را روشنائی بخشيد) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس(
.  تاريخ کشورساخته است ياوه گوئی وجعل وتحريف وادار به ق(ل وشاه امان هللا زده، آنھا راآتش به جان  دشمنان است

با نشراکاذيب وافسانه ھا از اھميت استق(ل ومحبوبيت  روز افزون اعليحضرت مرحوم شاه امان هللا آنھا سعی ميکنند 
که ھرگز به اين آرزوی شوم خود نخواھند رسيد، زيرا ھيچ آدم عاقلی به چنين افسانه ھای  بايد بدانند غازی بکاھند، ولی
افغانستان به مقابله با چنين افراد برميخزند و با س(ح منطق واسناد آگاه  وعناصر  بيدار وجدان وپوج ، باور نميکند

  .وتفرقه اندازی را ميگيرند جفنگ گوئی وشواھد تاريخی جلو ھرگونه دروغ پراکنی و

  ،غانھااين روزتاريخی وملی اف  اسد،٢٨ برخی از عناصرمشکوک وشايد وابسته به استخبارات بيگانه نسبت به
 وگمراه کننده ای  بروز داده اند که به نظرميرسد به ديکتۀ   نظريات نادرستروز اع(م استرداد استق(ل کشور،يعنی 

در اين راستا سايت فارسی بی بی  .دشمنان تاريخ افغانستان نگارش يافته ودر روی نشرات انترنتی قرارگرفته است
جريدۀ امان افغان  ١٣٠٤حوت١٢رعکسی ازصفحه اول شماره و با نشمقالتی منتشرکرد٢٠١٣ اگست ٢٠سی، درتاريخ 

درحالی که .»در زمان امان هللا جشن در نھم حوت در پغمان برگزار ميشد « :شرح نادرست آن عکس، با اين عبارت با 
شينی از جلوس وتخت ن ناميده و» عيدجلوس بااستق(ل اعليحضرت غازی «روزنھم حوت را روزعنوان ومتن آن مقاله 

 اسد گويا روز واقعی استق(ل افغانستان نبوده ودر ٢٨مينويسد که ً شاه مستقل صحبت ميکند،اما نويسنده به غلط وقصدا
روز نھم خوت را روز استق(ل می دانسته »  امان افغان« نشريۀ رسمی دولت،،زمان اقتدار غازی امان هللا خان

 ھدف ازاين نوع اکاذيب ومغلطه ھا وايجاد شک وترديدھا در .دوھرساله مطالبی در بارۀ استق(ل کشور چاپ ميکر
مورد روز استق(ل افغانستان، اينست تا به مردم جھان نشان داده شود که افغانھا مردم بی تاريخ، بی ھويت وبی فرھنگ  

  .اند که حتی تاريخ  روز ملی خود را ھم بدرستی به ياد ندارند
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اشت، می بايد بيانيۀ غازی امان هللا خان را از قلم داکتر زمانی درپورتال  خود ندشفريگی در کاگراين نويسنده 
 اگست ١٨مطابق (ش١٢٩٨ اسد ٢٨افغان جرمن آن(ين ميخواند که در آن شخص اعليحضرت امان هللا غازی در روز 

مين منبربسيارمقدس ًقب� من از ھ«در مسجد عيدگاه کابل، استرداد استق(ل را اع(م ودر بيانيه خود گفت که ) م١٩١٩
» استق�ل افغانستان را اع�م نموده بودم وشکرخدا که امروزبانايل شدن به اين ھدف مثل يک قھرمان فرود می آيم

داکتر زمانی می افزايد که در ھمين روز محفلی به مناسبت استرداد استق(ل افغانستان درتا.ر قصرزرنگار، واقع 
اير شده بود، غازی امان هللا خان،بعد از امضای سند استرداد استق(ل کشور  د- پارک زرنگارفعلی-بوستان سرای 

 اسد،روزی که شاه امان هللا ٢٨بدينسان . استقبال نمايند» جشن ملی« دراين محفل از مردم خواست تا ازاين روزبه مثابۀ
استرداد استق(ل افغانستان ًغازی رسما سند استرداد استق(ل افغانستان را توشيح واع(م نمود، بحيث روز رسمی 

١.شناخته شد
  

رسيده، مقاله ای است  اسد به نشر ٢٨که بمناسبت يکی از نوشته ھای نادرست ومملو از جعل وجفنگ ، 
 از قلم ) و ؟وکڅ ی هللا خان وژونکبي حبر،ي اميګاډوګ د سيلګ د اناي اتل ښ مخکونڅ د پاۍد خپلواک(زيرعنوان 

مقاله را آقای  .به نشر رسيده است)  ١٣٩٢ د  سنبله ٨(که در وبسايت تول افغان  ديق وطنملداکترمحمدصبنام  شخصی
  .ھايی را نيز مطرح کرده است سوالن ايميلی برايم فرستاده وشاه محمود مستمند ضم

 :  نوشته است وطنملقي محمد صداکترډ

 د سيلګط د ان  شرړی لوملوړ راو (ستهاي د استق)ل د بې چی او ھر چا منلی منوکڅ خو ھر قتي حقدا« 
 چا نهي داشرط او دا مخې ھم خبر نه دي چوکيڅ نه ھې له دې وو، وللړ وهځ 2 خان له منبيرحپي امګیاډوګ

  چا وواژه؟ ري امګیاډوګ او ھغه هړپوره ک

 افغان ني مۍ ور، مبتکر او په آزادهړ ھغه زې ده چې پاتوابهځ ې او بهګنګ ې پورځې تر نن ورې ولتنهښ پودا
 ېمي په سوشګ شپه د لغمان د کله وهي کاله پخوا ٩۴ خهڅ په شان له نن »ريي سرتمنامهګ «وي د ې و چوکڅ
 رڅٻ د غشي په ې کځ په منواکونوځ یتي امنی د پرتو شاھانلهځ په انلهځ او ځېواي ځ بجو ترمن۴ او ٣ د ېک

 سره د ېيکړ او کېکړي سېوي له يې هړ چاګ شو او د مرې ورخوشمهي 2 خان په خبي حبريًشخصا د ام
 اتل له خرپ سره جوخت په ترپ د شاھي لمي د فZoro لکه د ټ مټ کاي او بهړ کخهښ ورنهي په سري اميګاډوګ
 په وګ و او د ستری درولېري ته چډډې ېوي يې ېدږ نې شو چپور ووت، په ھغه تور آس سخهڅ ېانډ له آېميخ

   شو؟؟؟؟ یالي برتهښ په تيهځ له منانوځي د شاھي پوېرپ ک

 ی دادې چی دیاځ ۍني خواشېرډي ، خو د يړايو» ساتلو « او لوګټ په ۍ د خپلواکځې، افغان ملت تر نن ور!ھو
( اوس ھم نه »  نام سپاھيمګ«  اتل لکه ښ دغه مخکلوګټ د ۍپلواکځ خو د يځ لمانزهي کالمهي- ٩۴ ۍد خپلواک

   (!). ده ې پاتهګنُګ او هټپ ولهټ يې ژدنهي او پیاځ او د ھغه نوم ، ژنييپ

 ږ غې او پرتښ وننظر اي سراې د ملکې پراپهڅ و نای تللوبډ ې کنهٻښ شھزاده په چرت او اندې چځ وروهي 
 ؟؟؟ يې نه ی خو خفه شوې پسوالډي له انې د لوبۍ باززهيد ن ؟؟؟؟ ېکارښ منيښ اندهګنڅ ، ې ولې چړ وکېي

 زهي زما د نې چييږ کېاشتي موڅ ھو ،... ھوېچړ ورکوابځله  جمۍکنټ مسکا او غلندهځ وهي او نهيده په م
 دهٻ کلي ته وموي سرمهڅي ج)ل او ور ځېواي رھارګ ننېپه ھغه وخت ک( ی راغلی نه درھارهګ استاد له ننۍباز
 سره انهځ له ېاييب(!).  شوي نه وييښ ورپهڅ ھغه ته ! جان ايسرا : هړ کاتهي سره زايرانتي په حې ياياو ب) . 
 به ور نهيښ اندهړ او د زيي کوم به داي وي پې چېري ھر چ،ړ کهړ را په زړی زبردست سېاخ ، دا خو د « ليو

  . کوم يسره شر

 وڅ او له ی شوولي نې استاد يۍ باززهي د نې موندله چيې شو او وې کهټ 2 خان سمد(سه د ھغه په لامان
  . ی پروت دې د پ)ر په زندان کيې ېسي راھاشتويم

 يې ته والډي انې چی ورغې حال کې نو زندان ته په داسولهګ پته ولريګ شھزاده امان 2 د خپل ملېکله چ خو
 : ړ ورکډاډ ې داسېشھزاده په دوه په دوه کتنه ک . ې وې پرتې زولنې او (سونو کوښپه پ

شاه لغمان ته د  پادې کله چ،ې شې به له زندانه خوشې کې راتلونکېدږ ، منتظر اوسه، په نړې نکګ تنهړز
 !  تا له زندانه راو باسمهګ په توعھدي د ولی زه به د ھغو، شيړ له پاره (کارښ

 يې راز هړدخپل ز او تښ م)قات ته راوغوهګ توی له خوا په مخفې د شپړی نومويې شپه وهي وشول ،ېھمداس
 ې يې کوابځو په  ني،ړ کهښ په نخمنښ خپل دوې شو چښ خورډي ې ھم په ديې یرګمل. ړ ککيور سره شر

 په تمه وخت له (سه رخورويد ش» جوانان افغان« د ې تاسو خو ھسل،ي مو پخوا راته نه وې ولل،يورته وو
 وادي وساتي ، د ھټ پې پورورهګ دا راز به تر ې چهړ پخه ژمنه وکارګنټيخان د امان 2 خان په  . ی دړیورک

 ته د ۍ پادشاھوڅ تري،ړ ونکغيله پاره له سر او مال در له پاره به د شھزاده د پ)ن د پلي کولو ېد آزاد
 . زيي له پاره (ر پرانلوړ (سته راواي د بلشھزاده امان 2 خان درسولو او د استق)

 او آن تھور سره ايکتټ ، چاي ورتهړ مھارت، زرډي خان په وفاني شپه وه، ط  اوسخته ۍمګتر ېبا(خره يوه شپه چ
 ژوند رتهيغي او بنګي 2 خان ننبي حبر،ي اميګاډوګ استعمارد یسيلګ د ان،ړ کی پلې کرډګخپل رسالت د عمل په 

                                            
١
  ٢٠١٣/ ٨/ ١٩، افغان جرمن آن�ين ١٢٩٨ اسد٢٨داکتر زمانی، بيانيه غازی امان هللا خان بمناسبت -  
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 په ۍ شھزاده آمان 2 خان د پادشاھريګ ملی او نازولرانګ خپل ې يهګ توې او په دوديښ کیکټ ی د پايېته 
  . يړ کلي پهګړ ھغه د استق)ل جوڅ ناوه،ښيتخت ک

 ارباب حاجي یلښ بخی خان او خداني ارباب غ)م حسادښ ارواې چیوال د خان کامه ني خان آرباب نظام الددا
 اکترډ ل،ي خلی پسرلاکترډ ل،ي خلیالي براکترډ اپوھاني روغتې يخهڅ وسوړد لمسو او ک.  موند يي زامن ديليخل
 .  ديړ وېادوني کامه وال د کزادي کامه وال او کمپوتر پوه نرزادي کمپوترپوه شل،ي خلیالګينن

 په ی چاراھدي د شاه شھرمهڅي د خان مقبره حضوري چمن ته هګ په تو»یري نام اتل سرتمګ« د ې چيږي کليو
 ددغه اتل خان نظام ګيډۍ لونوګ د ځې د استق)ل د ورې چاييښ پرته ده ، حکومت او ژورنالستانو ته ېساحه ک

 »!ه برخه وي پې او جنت فردوس دادښ ې روح دتونښ پی دغه لود! دييږ خان په مقبره کنيالد

  

آرباب نظام :  که در آن ميگويدنيست، مقاله يا افسانۀ آقای وطمنمل هدکرسطور وادار اين آنچه مرا به نوشتن  
امير حبيب ? خان را  ،شھزاده آن بود، به خواست شھزاده امان ?  که در نيزه بازی استاد  خان کامه والنيالد

حکومت بايد و. به قتل رسانيد برسينه امير  ضرب کاردچندبا) Zoro(فلم درشکارگاه کله گوش لغمان، مثل قھرمان 
اکليل گل بگذارد، بلکه پيامی است که در پشت ورق اين افسانه نھفته ھرسال برقبر اين پيش آھنگ ؟جنبش استق�ل 

 امان ? را از آن کرده اند وشاه است و برداشتی است که اشخاصی فھميده و صاحب تجربۀ پشتون مثل آقای مستمند
 نداشت،به  ديگریاستق�ل وعزت وسربلندی کمائی کرده و جز ترقی ورفاه ملتش آرزویافغانستان که برای مردم 

  . حيث قاتل وجاه طلب بشناسند
  :آقای شاه محمودمستمند در ايميل خود اينطور سوال ميکند

ستاسو درانه حضور ته وړاندی   تتاريخ حقيقد پورتنی مطلب په څنګ کی می غوښته چه يو دلچسپه نوی د "
  کړم چه ايا ھغه د علمی، تاريخی او حقيقی لحاظه څنګه ارزيابی کوی؟

   او جاه طلب وه؟  غازی نه وه بلکه يو قاتل  غازی امان 2 ايا ددی مطلب نشر داسی معنی نلری چه

  ايا موږ يی د رد او دفاع لپاره امکان لرو او که نه؟

  
  . پنداشته است حقيقت تاريخی ميکنم که آقای مستمند آنرا به مثابۀ اکنون به نکاتی اشاره

يک داکترپشتون نوشته شده  آقای مستمند شايد تصورکرده باشند که وقتی يک مقاله توسط يک نفر پشتون  آنھم 
يخی ثبت حقيقت است و نبايد کسی در حقيقت آن ترديد بخود راه دھد و بايد آن نوشته بحيث حقيقت تار% ١٠٠باشد، 

  . و برداشت درست نيست اوراق تاريخ گردد،درحالی که از نظرمن ، اين طرزتفکر
 آقای مستمند آگاه وگواه است که من ھمواره ازنام وننگ وفرھنگ وافتخارات تاريخی پشتونھا دفاع کرده ام 

درعين حال عناصر  قدر وارج گذاشته ام و،ده را به نسل ھای جوان کشورمعرفی نمووشخصيت ھای تاريخی پشتون
در مورد اين مقاله، من باور ندارم که . اين قوم را نيز افشا کرده اموخاين بی کفايت،بی درايت ،ظالم وستمگر 

اط�عی چندان است که جريانھای سياسی منسوبين شد بلکه يکی از باآگاه درتاريخ يک پشتون  "محمدصديق وطنمل "
" ملکه ثريا"که نام اکتری است داين چطور آخر . شته استندا امان ? ھزادهواھداف شاز مرام مشروطه خواھان دوم 

  .نويسدمي "متنفظ"را بصورت "  متنفذ"و"ملکه سرايا"را بشکل 
ل توجه را بخود به حيث يک عنصرمترقی جلب عنوان را طوری انتخاب کرده که در نظراواوگذشته،ازاين 

 به رقص واتن پرداخته است و اين نوشته غيرمستند را که   کسی است که به دھل دشمن پشتونھاکند،اما به نظرمن
نھا وشأن ومقام محصل استق�ل شاه امان افغامملو ازجعل وجفنگ است به نشر سپرده تا بدينوسيله ضربتی به تاريخ 

  . باشد? وارد کرده
 تجارب ملموس تاريخی فقط در ھمين سه دھه گذشته، نشانگراين حقيقت تلخ است که بيشترين ضربات به 

از کودتای ثور تا امروز،بھترين . تاريخ و به نسل تعليم يافته پشتون،از جانب رھبران سياسی پشتون وارد شده است
ر ومولوی خالص و مولوی محمدی وسياف سر به نيست تعليم يافته گان پشتون از سوی تره کی وامين ونجيب وحکميتا

بيشترين مکاتب ومدارس در مناطق پشتون نشين کشور از سوی طالبان پشتون پيرو م�عمر ومولوی حقانی . شدند
وگلبدين حکمتيار به روی فرزندان پشتون مسدود گرديده  وصدھا تن معلم پشتون درھمين مناطق بجرم تدريس 

  .زده شده اندفرزندان پشتون گردن 
ود مومند چند سال قبل در جريده دعوت چاپ ناروی  نوشته بود که باری دوصد تن از تعليم ؤآقای  محمد دا

يافته گان ننگرھارمنسوب به حزب افغان ملت از خدمت در اردوی رژيم داکتر نجيب ? فرارکردند وخود را به 
فت دراس�م، تنھا ملت يد که آنھا افغان ملتی اند،گوقتی شنمولوی خالص در ننگرھار تسليم نمودند،ولی مولوی خالص 

مسلمان قابل احترام است، افغان ملتی چه معنی دارد، بدون شک اينھا کافراند و بايد کشته شوند وامر کرد تا ھمه را 
ويسندگان بدون ترديد در ميان اين دوصد نفر انجنيرھا، داکتران، حقوق دانان، ژورناليستان، ن.  تيرباران کردند

وھنرمندان وجود داشتند که باھزاران مشقت درس خوانده وخود را بدان درجه رسانده بودند، ولی اين مولوی وابسته به 
ھمينگونه ساير رھبرانی که از !). زھی سنگ دلی وجھالت(کرد آی اس ای پاکستان در يک دقيقه ھمه را نيست ونابود
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. روزگار تعليم يافته گان پشتون وشخصيت ھای ملی مخالف خود برآورده اندآنھا نام بردم ھريک به نوبۀ خود دمار از 
به ديکتۀ دشمنان تاريخ  مينامد، از کجا معلوم است که اين جفنگيات را نمل داکتر و وطناکنون ھم ھمين آقا که خود را

  افغانستان نه نوشته باشد؟
باليودی حکايت ميکند، ھاليودی يا بگونه فلم ھای  پيش قبضبا اين نوشته که چگونگی قتل امير حبيب ? را 

نه تنھا کدام ارزش علمی وتاريخی ندارد،بلکه يک   سال قبل،٩٤درمقايسه باروايات شاھدان عينی از آن واقعه در 
درجھت تخريب شاه امان ? منظوروھدف دروغ محض است وحامل ھيچ حقيقتی نيست، وازاين جھت که پيام آن 

 از سوی وحيد مژده زيرعنوان ٢٠١٠باشد از نظرمن  مردود و شبيه ھمان سخنانی است که در سال سنده مينوي
باری در سايت افغان جرمن آن�ين مطرح شده بود ومن به ترديد آن در چند » نگاھی نو به تاريخ استق�ل افغانستان«

  . مقاله پرداختم که در آرشيف مقا`تم قابل دريافت ومطالعه است
 نوشته ھا باشند که چون ويروس ھای فايبری  گونه می بايد عناصر خبير وآگاه پشتون متوجه جنبۀ تخريبی اين

  . تمام يافته ھا وبافته ھای تاريخی ما را نابود ميکنند
  

زی  غا  غازی امان ? لب نشر داسی معنی نلری چهآيا ددی مط :به ارتباط اين برداشت آقای مستمند که نوشته ميکند
   او جاه طلب وه؟ نه وه بلکه يو قاتل

 امير حبيب ?  قاتل را به اين دليل که گويا با قاتل برخورد دوگانه دارد، يکطرف  بايد گفت که ، آقای مستمند
شمرده "   قھرمان- اتل "محکوم نميکند و با نويسنده مقاله که قاتل را بوده ،"  عروسک انگليس -اگیډوانګليس ګد "خان

قاتل وجاه طلب  به خواست اوقتل صورت گرفته، محکوم ميکند واو را )گويا ؟( است،ولی امان ? خان را که ،ھمنوا
غازی وشھيد وجھاد و کافر ومسلمان و جنتی وجھنمی کدام حا`نکه ؟ !!را از او پس ميگيردمی نامد و لقب غازی 

ط�حات اس�می است که در جنگ با  غيرمسلمانان مدال ط�ئی نيست که برگردن يا سينۀ کسی آويزه باشد، بلکه  اص
 عظيمی معنوی دارند و در مورد کسانی که با کفارحربی به جھادوجنگ پرداخته باشند، بکار تبليغ ميشود و تاثير

  . نه به کسانی که برای کسب قدرت از دست مخالفين سياسی خود کشته شده باشندميرود 
شرچنين اکاذيب ميتوانند پيام ھای مخربی را به نسل ھای  تاريخ افغانستان با اشاعه ونيا دوستان ناآگاه دشمنان

 مثل آقای مستمند را ھم عصبی  ایانتقال دھند که حتی که شخصيت ھای قلم بدست وباتجربه جوان وکم تجربه  ما
به ھمين دليل من از روشنفکران افغان وآنھای که مسئوليت نشر  رسانه ھای عمومی را بدوش دارند، . ودلزده کنند

واھم تا چشم وگوش خود را به اين مسايل بيشترباز کنند وھرنوشته وھر مقاله را محض بخاطری که به پشتو ميخ
را بخوانند وخود را به پيام  آن نوشته شده،وحی منزل نپندارند و چشم بسته به نشر نرسانند، بلکه `زم است قبل از نشر

دشمن ميتواند خود را ھمزبان وھملباس و .  به نشر برساننداصلی نوشته آشنا وآگاه کنند و بعد اگر مناسب ومفيد باشد
ھمشکل يک پشتون ،به نام داکتر و ماستر و انجنير و مولوی و معلم وغيره،جلوه دھد و بعد زھر خود را در ذھان و 

 اجتماعی وفرھنگی وسياسی که اين قوم صاحب ھيچگونه ارزشافکار جوانان ما بچکاند و به جھانيان نشان بدھند 
ين ميخواھم به آقای مستمند بگويم که بلی ما امکان بنابرا. ی اين جامعه قرار داشته اندنيستند و بدون استحقاق در رھبر

 را  نگھا ارزشی قايل نيستيم و آنوتوان دفاع ازافتخارات تاريخی خود را داريم  و به چنين افسانه ھای پوچ وجعل و جف
  .رد ميکنيماز روی اسناد تاريخی 

  

  :ی برداستان صديق وطنملمکث

ملکه  شھزاده آمان هللا روزی درچرت عميق فروفته بود، خانمش ( :بزبان دری چنين استداستان خ(صۀ 
برشھزاده صدا زد که آيا به فکر دوست نيزه بازت افتاده ای؟ شھزاده جواب ميدھد که بلی ) شما ملکه ثريا بخوانيد(سرايا

 بعد شھزاده خبرميشودکه استادش. ًنميدانم که اواکنون کجا است؟ حتما او را پيدا ميکنمبه فکر استاد نيزه بازم بودم ولی 
امير به لغمان به چندی بعد .  آزاد ميکند وی رابه او اطمينان ميدھد که بزودیواو را م(قات ميکند .در زندان اميراست

استاد نيزه باز را نزد خود فراميخواند و ھوای شکارميرود وشھزاده امان هللا بجای پدر وکيل مقام سلطنت ميشود، 
استاد نيزه باز که نظام خان نام . ا برای ھيچکس نگويداسرار خود را برايش ميگويد واز او تعھد ميگيرد که اين راز ر

فردای آن روانه ج(ل آباد ميگردد  ويک ھفته بعد .  به شھزاده وعده ميدھدکه آرزويش را برآورده خواھد ساختدارد 
تاريک پ سياه خودسوارشده راھی لغمان ميگردد وپس از معلوم کردن خيمه امير توسط دور بين، دريک شب براس

به شته گذاز چھارحلقۀ پھره داران )  بچه فلم زورومثل( اسپ خود را در يک گوشه می بندد وخودش ًونستبا طوفانی
و بعد بدون آنکه صدايی از امير بلند شود  ميزند با خنجربرسينۀ اميرکه برتخت  خوابيده بودخيمه امير داخل ميشود و 

وکسی از آمدن ورفتن وی آگاه گردد دوباره از ميان پھره داران ميگذرد وبراسپ خود می نشيند و به ج(ل آباد 
ا انگليس اع(ن جنگ ميدھد براثر اين قھرمانی خان صاحب کامه، شھزاده امان هللا به پادشاھی ميرسد وب. برميگردد 

واستق(ل کشور را حاصل ميکند، پس کسی که امان هللا خان را به سلطنت رسانده و استق(ل  کشور را از انگليسھا 
قبرش در اطراف . به نويسنده اين داستان گرفته،خان صاحب کامه  است که تا زنده بود اين راز را به کسی نگفت جز
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حکومت بايد قبر او را پيدا کند و بمناسبت جشن استق(ل ھرسال .شاه شھيد استچمن حضوری در سمت چھارراھی 
  .برقبر اين محصل استق(ل حميل گل بگذارند

نامه را نوشته ايد کذب شما به ھرمنظوروھر ھدفی  که اين ! ًلطفا به سوا.ت من جواب بدھيدقای داکتروطنمل، 
، واقعه قتل امير حبيب هللا خان را با کلمات وجم(تی که چند ادرسو نام بايد بدانيد که شما نميتوانيد با نشان دادن چند

 قالب کرده بخورد جوانان بدھيد واز آن بھره برداری Zoro چپی افغانستان است بشکل سناريوی  فلم ادشيوه نگارش افر
شما نگفتيد وننوشتيد ھنرمند يک فلم سينمائی است ولی  " Zoro زيرو"زيرا ھمانگونه که نوشته ايد که . سياسی بکنيد

 سال قبل تحصيل کرده بود؟ آيا خان غير از فلم قتل امير ٩٤که خان صاحب اين ھنر نمائی را در کدام مکتب ھنری در 
 بود وبشدت از آن نگھداری ميشد، درکدام فلم ديگری روص در ميان چھارحلقه پھره داران مححبيب هللا درخيمه اش که

 برای کودکان ولسوالی خوابنامه را ين ھنرنمائی اش را تصديق کنند؟ باورکنيد که اگر  اينھم بازی کرده بود تا مردم ا
 تعريف کنيد، ھيچ کودکی بدان باور نميکند، زيرا شما صحنه ھای اين فلم فانتيزی را چنان بد نوشته ايد که در کامه ھم 

  . ھر قدم آن ده ھا سوال در ذھن انسان خطورميکند

  دانستيد که شھزاده امان هللا درچرت فرو رفته بود؟شما ازکجا ديديد و

شما در کجای قصر شھزاده قرارداشتيد وصحبت ملکه ثريا را با شھزاده شنيديد؟شما چطور فھميديد که  ملکه ذھن 
  فکرميکنم در ياد دوست نيزه بازت فروفته ای وشھزاده ھم آنرا تصديق کند؟؟: شھزاده را خوانده وگفته باشد

  کجا شنيديد؟کی ودررا ازسخنان اين 

شھزاده  حتی اگر نوکر مشاھده کرده باشيد؟ اين حالت را ازنزديک مصاحب خاص شھزاده بوديد تاايا مگرشما 
. پس اين سخنان شما چيزی بيش ازخيابافی نيست. ه وملکه را نداشتنيديد شما حق گوش گرفتن سخنان شھزادھم می بود

 ساله که تا ٢٧ايا شھزاده  .از دل خود را با خان برای قتل امير درميان گذاشتسپس شما از کجا دانستيد که شھزاده ر
چند روز بعد برتخت سلطنت می نشست اينقدر ساده ولوده بود که مشکل مملکت وتحصيل استق�ل کشوررا باکسی که 

ومسلح با س�ح  آشنا متھم به راھزنی بود درميان بگذارد،و برای ترورپدرخود از او کمک بگيرد؟ رسيدن  يک نفر نا
خيمه ايکه چھار حلقه پھره دار ازآن محافظت به  بدون اينکه درشمار غ�م بچه گان در بار بوده باشد سرد

ميکردند،کاررناممکنی بود،ولی سناريو نويس آنرا چنان به آسانی در دسترس آقای نيزه باز قرارميدھد که شبيه جنگ 
 اگر افسانه ساز، برای رسيدن سادۀ قھرمان .سرگرمی کودکان تھيه ميشوندارواح يا اجنه در فلمھای تجارتی برای 

شايد   وامير را با تفنگچه خود کشته است ،خيالی خود، مينوشت که خان صاحب در جمله عساکر پھره دارشامل  بود
 سناريو را بشکل ، ان ? در قضيۀ قتل پدر بودهولی از آنجا که ھدف نويسنده کشيدن پای امبيشترقابل باور می بود،

  .شته است که کذب ودروغ از آن نمايان استنوموجود 
دعی چيز ديگری که مشت دروغگور را باز ميکند اينست که نويسنده برخ�ف تمام روايت ھا وشواھد عينی م

 اينھم  ناشی از دست پاچگی  يک ذھن. ضربه  پيش قبض  خود به قتل رسانده استااست که خان صاحب امير را ب
خالی وساده لوحانه است که مگر خود بگويد وخود باور کند، کسی ديگری اگر از عقل سليم برخوردار باشد به چين 

  .ياوه گوئيھا وجعليات خنده آور باورکرده نميتواند
ميگويند دروغگو حافظه ندارد،براستی اين دروغ گو از ھمان اول طرح خود دچار اشتباه شده است که 

کارد بيان بوسيلۀتفنگچه در بناگوش امير قيد کرده اند، آنرا اھدان عينی آنرا توسط مه مورخين وشموضوع قتل را که ھ
  . استاين  دروغ اول بچه فلم کامه .کند مي

 تا راياد اميرفر را باشدت تمام طوری برسينۀ امير فرو می بردکه کارد ، دروغ دومی اينست که بچه فلم کامه
گوش غ�م بچه ھای خاص اميرکه در پشت صدای اميرتا)وطنمل؟( ولی از نظرسناريو نويس بلند ميکندگوش اسمان 

 با يک جست توسط کاردجالب است که بچه فلم بعد از قتل امير .دنضارب را دستگيرنماي  نميرسد تاپرده خوابيده بودند
ی اور ديده نميتواند،  درست شبيه فلم ھای جادوگران فلم براسپ بادپای خود می نشيند واز محل فرارميکند وکس  ردپا

  .ھای امريکائی

  

  مؤرخان چی ميگويند؟

  `زم ميدانم تا  را بيشتربرم) کرده باشم ،آقای وطنمل تاريخی، -ضدملی  اين نوشته برای آنکه ھدفدراينجا 
از توسط تفنگچه نه کارد وپيش قبض،خان ن وشاھدان عينی  افغان در مورد قتل امير حبيب ? اط�عاتی را که مورخا

روی چشمديدھای خود يا پدران ونزديکان خود در اختيار ماگذارده اند از نظربگذرانيم و بعد افسانۀ آقای افغانمل را به 
  .بررسی بگيريم

 فيض محمدکاتب، مؤرخ دربار امير حبيب ? خان، واقعه قتل وموقعيت خيمه وتعدد پھره داران را بيش از-١
وبه ساعت سه پس از نصف شب پنج شنبه ھجدھم جمادی ا`ولی، مطابق اول حوت «:ھمه باددقت درج کرده ،مينويسد



  
 

 

  ١٧از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 شمسی ھجری،درحالتی که ماھتاب از پرتو نورخويش کوه ودشت را روشن ساخته وپرده در بين خيمه ١٢٩٧سنه 
در  ) کامه عمل قتل را انجام داده است؟درحالی که وطمنل ميگويد در يک شب تاريک وطوفانی خان(خواب انداخته،

بين ذات ھمايونی ودو تن غ�م بچه گان که نوبت کشيک وخدمت داشتند، حايل بود، ودر ھفده موضع ازاندرون 
وبيرون سراپرده بزرگ که محيط خيمه خواب بود و ابواب واطراف آن از کشيک چيان ومنصب داران نوبتی به امر 

تفنگچه حوالۀ يداری در وظيفه خود اقدام داشتند، خائنی غافل ازخدا وبازپرس روز جزا،کشيک وپاسداری قيام و به ب
بناگوش داد نيوش وا` کرده، گلوله کارگرافتاد ودرپيشانی وقرب رستن گاه موی سر ھمايونی به قدر ھستۀ بادامی 

 کارد برسينۀ امير به حيات او وطنمل ميگويد که قھرمان قتل اميربا(  پوست رخسارش را آماسيده ومتورم گون نمود 
که گويا ضارب در حالت نشستن از زيررو به با` تفنگچه خويش را حواله کرده،حضرت وا` را ھم )خاتمه داده است؟

آواز تفنگچه به ساعت دو و. چنان که برپشت خوابيده دست راست برروی سينه بی کينه روی به خدا داشت،ھ�ک کرد
، به گوش بعضی از اعيان اردو وخدمۀ خاص که ت دقيقه از تکميل ساعت بازمانده بودچھل وچھل ودو دقيقه که بيس

در خواب بودند رسيده، از خواب بيدارشدند وخيال کردند که البته کدام دزدی به سرا پردۀ شاھی نزديک آمده وپاسبانان 
رخان وعبدا`حدخان وسردار ودراين حال سپھسا`ر محمدناد. وکشيک چيان آگاه گشته، تفنگ جانب او کشاده اند

نصر? خان نايب السلطنه وشھزاده عنايت ? خان معين السلطنه ونيک محمدخان ايشيک آقاسی حضور 
ومحمدعزيزخان ايشيک آقاسی خارجه،ومحمدولی خان سرجماعه غ�م بچه گان خاص وشاه ولی خان رکاب باشی 

ب خاص وغيرۀ خدمه حضور از غ�م بچه گان خاص واحمدشاه خان سرميراسپور وسردار محمديوسف خان مصاح
 و ولوله وآشوب وگفتار آواز تفنگچهوحضوری و پيش خدمتان ومنصب داران نظامی وايشيک آقاسی شيراحمدخان از 

بگير ونمان کشيک چيان، از خواب بيدار وجانب خيمه شاھی رھسپار شدند واز کشف حال وفرورفتن اختر حيات 
ل آگاه گشته، ھمه در ورطۀ حيرت رفتند ويکی از آن ميان از قاتل پرسيده،چون قاتل از حضرت وا` در حضيض وبا

خدا غافل معلوم نبود، سردار نصر? خان در پاسخ فرمود که کشنده معدوم ونامعلوم است، نميتوان کسی رابه تصور 
جه نبوده وبجز ازاھل اردوی قاتل از ممالک خار: وگمان مأخوذ کرد وديگری ازاين اظھار سردار معزی اليه گفت

زيرا که دزد از خارج فرودگاه اردو با .معلی وخدمه خاص حضرت وا`،مرتکب اين فعل ننگين ونا زيبا نشده است
کثرت کشيک چيانی که به فاصلۀ چند گام از ھم دور به پا ايستاده باشند، نميتواند خود را رسانيده ، اقدام درچنين کار 

 پس بايست که خدمه راکه در شب اذن دخول وخروج در سراپرده دارند و کشيک چيان ايشان .دشوار خجلت آثارنمايد
را ماذون دانسته مانع نشده و نمی شوند، با منصبداران کشيک چيان وپاسداران نوبتی،که در حين کشاد دادن تفنگچه 

يده وقاتل بدست آمده وکيفر ديده، مواظب پاسداری وبيدار بوده اند مأخوذ شود، تا پس از تحقيق وتدقيق کشف رازگرد
ديگرانی که که ازآ`يش اين کار ناھنجاربرکنارند وبه خود خجل وشرمسار می باشند، از اتھام و زبان طعن ولعن 

وسردار نصر? خان،درپاسخ اين اظھاروگفتار او فرمود که دراين وقت نازک فرصت اقدام . خواص وعوام مأمون آيند
  »٢...امعلوم نيست ونبايست که جمعی را به خيال وگمان گرفتارساخته،از خود بری وبيزارنمودکردن  در امرموھوم ون

غبارمؤرخ،که خود معاصر واقعه قتل امير واز ھمه بيشتر کنجکاو بود ، دراين مورد   ميرغ�م محمد-٢
آباد ولغمان مشغول تفريح  ھنگامی که امير حبيب ? خان با در بار خود درشتائيه ج�ل ١٩١٩در زمستان «:مينگارد

 -کله گوش«وسردار امان ? خان عين الدوله بحيث وکيل سلطنت در پايتخت مقيم بود،يک حادثۀ سياسی در موضع 
جمادی (١٩١٩اميرحبيب ? خان در فروری . واقع شد که در زندگی اجتماعی افغانستان تاثيرعميقی کرد» لغمان
خيمه .از ج�ل آباد در لغمان رفت و در کله گوش خيمه زد» شکارماھی«قصد با تمام دربار خود به ) ق١٣٣٧ا`ول

امير يک ديرکۀ ک�ن بود که در يک گوشۀ آن تخت خوابش با پرده ئی از صحن خيمه جدا ميشد، در دور خيمه 
ضور دھليزی بواسطۀ يک ديوار تجری تشکيل شده بود که محل پاسبانی واستراحت غ�م بچه ھا و نوکريوال ھای ح

. در اطراف آن خيمه ھای درباريان افراشته بود. اميربود ودر خارج تجير عساکرشاھی وافسران محافظ قرار داشت
شب . در دھليز خيمه امير، محمدخان غ�م بچه وخارج دھليز شاه علی رضا خان کندک مشر افسر نوکريوال بودند

 شايد - بعد از نصف شب مردی مسلح٣در ساعت ) ١٩١٩ فروری ٢١مطابق (١٣٣٧ جمادی ا`ول ١٨پنجشنبه بود و
 يک گوشه ازدامن خيمه را با` زده بسرعت داخل خيمه بزرگ گرديد،درحالی که شاه آرام و بيصدا خفته -با معونی

بود،مرد دھن تفنگچه خود را درنھايت خونسردی در بن گوش چپ امير گذاشته آتش کرد و بسرعت از راھی که آمده 
بصدای تفنگچه . له تفنگچه طرف طرف راست پيشانی امير را متورم ساخته بود واما خارج نشدگلو. بود بدر رفت

محمدخان غ�م بچه نوکريوال از دھليز تجری با احتياط داخل دروازۀ خيمه شد و از دور ديد که شاه ھمچنان خفته 
ادی بلند بود که ميگفت، در است، مطئن شد و برگشت، درصورتيکه شاه از جھان درگذشته بود ودرخارج خيمه فري

بعدھا گفته ميشد که اين فرياد ازخود ضارب بوده است وھمچنين . نزديک خيمۀ امير صاحب شليک اسلحه شده است
ًھمينکه ضارب از خيمه شاه خارج گرديد فورا از طرف شاه علی رضاخان کندک مشرگرفتار گرديد ولی : گفته شد

: بررخ عسکر محافظ سيلی سختی کشيده ضارب را رھا کرد وبه کندک مشر گفتًدفعتا افسرعالی رتبه تری پيدا شد و 

                                            
٢
  ٦٢٤ -٦٢٣کابل،صفحات١٣٩٠فيض محمدکاتب، سراج التواريخ، جلدچھارم، از بخش سوم، چاپ اميری ،- 



  
 

 

  ١٧از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

درھرحال امير حبيب ? خان به اين  صورت از بين برده شد و يکنفر . آرام باشيد، اعليحضرت خوابند
  :منظومه ئی در مرثيۀ اميرنوشت که يک بيت آن اينست) سردار عبدالرسول خان متخلص به رسول(سردارشاعرشاعر

          ٣لوله بسرفخرايشيازده اند        تپانچه بسرسايۀ خدا زنده اندگ
   آقای فضل غنی مجددی که برذخيرۀ بزرگی از اسناد خاندان روحانی با نفوذ مجددی دسترسی دارد، کتابی -٣

ب ? خان دراين کتاب موصوف در مورد قتل امير حبي» افغانستان در عھد اعليحضرت امان ? خان«نوشته زيرنام
  :مينوسد

 واقعه مھم سياسی درتاريخ معاصر افغانستان صورت گرفت که عبارت ١٩١٩ فبروری ٢٠، شب٣درساعت «
قتل امير صفحه جديد را برای مبارزه داخل خانوادۀ سلطنتی بازنموده .از قتل امير مملکت امير حبيب ? خان بود

  . ...زدًواستقراری که تقريبا سی سال را در برگرفت برھم 
واقعه قتل سوا`ت زياد را به وجود آورده وانداختن تھمت با`ی افراد وگروپ ھا ممکن است برای مدت زيادی 

 که حادثه يا واقعه قتل يک ضربت قوی وسريع بود - البته از خ�ل مطالعات تاريخی-اگرچه ما ميدانيم. ادامه يابد
مير موجود است، زيرا در معيت امير قوای بزرگی که در ًوشک در بارۀ مرتکبين آن خصوصا قوای خاص نظامی ا

رأس آن شخصيت ھای عالی مقام دولتی قرار داشتند ودر وقت حادثه قتل حاضر بودند که تقديم معلومات از قوای 
  .دولتی وقوماندان ھای آن قدری در موضوع روشنی خواھد انداخت
ار داشت که قوای نظامی امير چھار حلقۀ بزرگ را خيمۀ اميرحبيب ? خان در وسط خيمه ھای نظامی اش قر

تشکيل می داد که تحت قيادت سردارشاه » سراوس«حلقۀ اول را قوای خاص اميری به نام فرقۀ . می ساخت
تشکيل ميداد که زير قيادت سردار شاه ولی خان » رکابی«حلقۀ دوم رافرقۀ . محمودخان برادر محمد نادرخان بود

حلقۀ چھارم تحت .حلقۀ سوم تحت قيادت سرداراحمد علی خان پسرکاکای محمدنادرخان بود. دبرادر محمدنادرخان بو
در پھلوی اين چھار فرقه نظامی دو فرقۀ نظامی مھم ديگربه .قيادت سردار احمدشاه خان پسرکاکای محمدنادرخان بود

  .علی نظامی بودتحت قيادت جنرال محمدنادرخان قوماندان ا» فرقۀ شاھی وفرقۀ شش اردلی«نام ھای 
از خ�ل مطالعۀ زمانی که که در آن قتل صورت گرفت دانسته ميشود که خيمۀ امير زيرکنترول شديد قوای 
نظامی قرار داشت که تعداد افراد آن به چھار ھزار نفر می رسيد وقيادت اين  قوا را خانوادۀ جنرال محمدنادرخان 

.  پسرخود امير حبيب ? خان را از نزديکی با ايشان منع نموده بودبدست داشت، خانواده ايکه امير عبدالرحمن خان ،
 داخل خيمۀ ١٩١٩ فبروری ٢٠شب ٣شخصی مجھولی توانست در ساعت ] چگونه[با اين قوای  بزرگ وامنيت قوی

امير حبيب ? خان شود وبدون اينکه حاضرباشان داخل خيمه احساس نمايند، امير را به قتل برساند وبا وجود 
  ٤».فيرتفنگچه بتواند به ارامی از خيمه به س�مت خارج شده ناپديد گردد

 سيد مسعود پوھنيارپسرمرحوم ميرسيد ھاشم خان از پيشگامان جنبش مشروطيت، در مورد قتل امير حبيب -٤
 ٢١ مطابق ١٣٣٧ جمادی ا`ول ١٨ بجه بعد از نصف شب پنجشنبه٣به ساعت :" ? خان مينويسد

جاع الدوله فراش باشی حضور آھسته به خرگاه اميرداخل داخل شده با کمال آرامی تفنگچه را در م،ش١٩١٩فبروری
شقيقۀ طرف چپ او خارلی کرده به سرعت از خيمه خارج شد،اما کرنيل شاه علی رضاخان که شخص قوی وتنومندی 

چی ابريشمين دوزی دراز سرتا بود،او را محکم گرفت `کن در ھمين اثنا سپه سا`رمحمدنادرخان که پوستين غزنی 
قدم برشانه اش داشت رسيده،قفاق محکم برروی شاه علی رضاخان زده،قاتل را رھا کرد وگفت آرام باشيد که 

  ٥."اعليحضرت خواب است،درحالی که او را بخواب ابد فرستاده بودند
ھنيارمسعود، کشتن  فوق يعنی  روايت  فيض محمدکاتب،غبار وفضل غنی مجددی،وپو روايتچون در ھرچھار

امير بوسيلۀ تفنگچه  مشخص شده وبجز کاتب،سه نفر ديگرازدستگيری ضارب توسط شاه علی رضاخان تذکر داده 
اند، پس `زم است تا چشمديد ھای  شاه علی رضاخان کندک مشر افسرنوکريوال ، از قلم نواسه اش داکتر قطره نيز 

  .گزارش يابد
" گوشۀ پنھانی از تاريخ" کرنيل شاه علی رضا خان در مقالتی تحت عنوان  داکتر  سيدھاشم قطره، نواسۀ-٥

 ھش، اميرحبيب ? خان در خوابگاه خودش ١٢٩٧ سال ٦ درساعت سه نيمه شب بيست ويکم ماه حوت« :نگاشته است
 امير صدای فيرکه از خوابگاه.در کله گوش لغمان، با فيرگلوله  ای که در مغزش اصابت کرده بود به قتل رسيد

کرنيل شاه علی رضا افسرحضور که تازه . برخاسته بود، سروصدايی را در خيمه ھای اطراف خوابگاه برپا نمود
نوبت پھره اش را به پايان رسانيده بود وميخواست آماده استراحت شود وھنوز موزه راست را از پا درنياورده بود که 

مۀ امير دويد، نرسيده به خوابگاه امير  ديد شخصی از صدای فير او را به وحشت انداخت و به شتاب جانب خي
درخوابگاه خارج شده به شتاب فرار ميکند،اما کرنيل به سرعت خود را به او رسانيده گرفتارش نمود وشخص 

وقتی ھم گرفتار شد ھمان صداھا را ادامه داد و . فرارکننده در اثنای فرار فرياد ميکرد، امير راکشتند، امير را کشتند
                                            

٣
  ٧٤١، ص ١غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 

٤
  ٢٦تا ٢٤صفحات ١٩٢٩- ١٩١٩(در عھد اعليحضرت امان هللا خان فضل غنی مجددی،افغانستان - 

٥
  ٢١٧ پوھنيار سيد مسعود، ظھور مشروطيت وقربانيان استبداد،ص- 

٦
  . است١٢٩٧بيست ويکم ماه حوت، به نظرنادرست می ايد، منظورنگارنده، بيست ويکم ماه فبروری مطابق اول ماه حوت - 



  
 

 

  ١٧از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

راين اثنا سپھسا`رنادرخان رسيد و به کرنيل حضور امرکرد رھايش کن، چه خبر است، چرا سروصدا ميکشيد؟ د
من ديدم اين . صدای فيرتفنگچه از خيمه اميرشنيده شد«:کرنيل رسم احترام بجا آورد وگفت. اميرخوابست مزاحم نشويد

اکنون گرفتارش کرده ام وتا معلوم نشود که . را کشتندشخص ازخوابگاه امير خارج شده فرار ميکند وداد می زند امير 
. کرنيل پافشاری کرد. سپه سا`ر دوباره امرکرد رھايش کن. در خيمۀ امير چه گذشته است رھايش نميکنم

سپھسا`رخشمگين شد و برروی کرنيل سيلی نواخت اما کرنيل از امر او سر باز زده وگفت حفظ امنيت وظيفۀ من 
  .سپھسا`رناچار صحنه را رھاکرد و رفتاست نه از شما، 

بزودی . شخص در حال فرار که تفنگچه ھم با خود داشت شجاع الدوله يکی ازنزديکان ومعتمدين دربار بود
مداخلۀ صريح سپھسا`ر برای رھائی قاتل او را ھم مورد سوء . آوازۀ قتل اميرتوسط شجاع الدوله در خيمه ھا پيچيد

مر نصر? خان نايب السلطنه که او نيز با امير در شکارگاه بود، سپه سا`ر وبرادرانش گرفتار بناًء به ا. ظن قرار داد
ب�فاصله به موافقۀ اراکين دولت که ھمرکاب امير بودند، نايب السلطنه نصر? خان به . شدند وبا قاتل محبوس گرديدند

  »٧.حيث جانشين امير انتخاب گرديد
قول حافظ سيف ? خان،سفير ھند برتانوی که ھمراه امير به جا`ل آباد رفته  ميرمحمدصديق فرھنگ، از -٦

که سفيردرگزارش خود به حکومت ھندبرتانوی، شاه ولی خان برادر سپھسا`ر نادرخان را بحيث قاتل  بود،مينويسد
پادشاھی امان ? خان اميرمعرفی کرده بود،اما فرھنگ اضافه ميکند که آقای غبار نويسنده ومورخ که درسالھای اول 

يعنی اندکی پس از واقعه امير،در وزارت امنيه و بعد در رياست تنظيميه ھرات ھمکارنزديک شجاع الدوله بود،از 
  ٨.روايت کرد که درکشتن اميربدست خود اعتراف نمود) شجاع الدوله(زبان خود او

نيرقتل امير حبيب ? خان را ) انستانتاريخ سياسی افغ( مھدی فرخ سفيرايران در عھد امانی درکتاب خود-٧
احمدشاه خان  پسرعموی سپھسا`رنادرخان نسبت داده  سرداربدو نفراز اھل دربار،يکی شجاع الدوله خان وديگری 

ولی بر شجاع الدوله بيشتر تاکيد کرده  وعلت آن را کينه ای دانسته است که شجاع الدوله از امير در دل گرفته 
ز سفرھای امير، ديرک خيمه اميرکج نصب شده بود و امير برشجاع الدوله چنان خشم گرفت که او زيرا در يکی ا.بود

   ٩.رامورد ضرب وشتم قرار دادتا آنجا که دھن ودندان ھايش را شکست
  

  :يافت اکنون که به سوابق موضوع تا حدی آگاھی حاصل شد ميتوان به نتايج آتی دست 

و صاحب منصبان عالی رتبه وغ�م بچه گان درباری بمنظورتأمين امنيت  امير با چھارھزار عسکر وافسر -١
  .محيط شکار وخوابگاه  ونشان دادن دبدبۀ خود به لغمان رفته بود

 خيمه امير در ميان چھار حلقه از محافظان و پھره داران وکشيک چيان  واردليان نظامی برپا شده بود که -٢
  .ايستاده بودند) شايد دو يا سه متردور از ھم(ام  دسته پھره دارھريک به فاصلۀ چند گ١٧

ً خيمه ھای اين چھارھزار سپاه وصاحب منصب بايد اق� ساحه ای در حدود چھارصد متردر چھارصد متر -٣
داخل شدن شخص غريبه در اين ساحه از نظرپھره داران .ًيعنی  تقريبا نيم کيلومتر درنيم کيلومتررا احتوا کرده باشد

  .ميتوانستپنھان شده ن
دراين ساحه که حريم شاھی خوانده ميشد، ھيچ خزنده وپرنده ای بدون اجازه مقامات مسئول حق دخول ويا -٤

  .خروج را نداشت
در اطراف خيمه شاه ، بجز سردار نصر? خان نايب السلطنه وشھزاده عنايت ? معين السلطنه و ايشيک -٥

ماعه غ�م بچه گان وشجاع الدوله خان فراش باشی وصاحب ومحمدولی خان سرج) وزير دربار(آقاسی حضور
منصبان مورد اعتماد ونوکريوال و سپھسا`ر محمدنادرخان ، وسردار شاه ولی خان رکاب باشی وسردارشاه 
محمودخان سراوس سپور،سردار احمدشاه خان ،وچند تن ديگراز اراکين دربار کس ديگری حق نزديک شدن به خيمه 

  .امير را نداشت
 تمام گزارش ھا دراين نکته متفق القول اند که قتل امير بوسيلۀ تفنگچه ومحل ضربه در بيخ گوش امير -٦

  .ت گرفته است نه توسط قمه يا خنجر در سينۀ اميرصور
ھيچ کس از شاھدان عينی نگفته اند که امير بوسيلۀ خنجر يا سي�وه يا سرنيزه در ناحيه سينه اش کشته شده -٧

  .ی صديق وطنمل در داستان بچه فلمی اشبجز آقا. است
 فبروی ، گفته است که ٢١  شب ٣ مؤرخين وحتی نوکريوال خيمه امير، شاه علی رضا در ھمان ساعت -٨

  قاتل را دستگيرکرده ولی سپھسا`ر نادرخان قاتل را ازچنگ او رھا ساخته است وآن شخص يا شجاع الدوله فراشباشی 
  گرچه که در فرجام .  سپھسا`ر ويا سردار احمدشاه خان پسرعموی سپھسا`ر بوده استدربار ويا شاه ولی خان برادر

  .شخص شاه علی رضاخان به عنوان قاتل اعدام گرديد

                                            
٧
  ١٦٢ الرحمن فاضل،چاپ دوم،حواشی ص  خاطرات حسن آيبک،  ترجمه وتحشيه فضل- 

٨
  ٤٦٩ - ٤٦٨،صفحات ١فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير ج- 

٩
  ٤٣١ -٤٣٠ سيد مھدی فرخ،تاريخ سياسی افغانستان،چاپ دوم،صفحات -  



  
 

 

  ١٧از  ٩ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  با درنظرداشت نکات فوق، حال اگر کسی پيدا شود وبگويد که آنچه مؤرخين وشاھدان عينی از واقعه قتل امير 
غ است و فقط آنچه آقای وطنمل شنيده  و روايت کرده  درست است،آيا کسی به گفته اند وثبت تاريخ کرده اند، ھمه درو

چين روايتی غير مستند وفاقد مدرک وبرھان منطقی ارزشی قايل خواھد شد؟ به فکرمن که نه،زيرا که بدون مدرک 
  .وسند امروزه چنين ادعايی را کسی قبول نميکند و بايد ھم که قبول نکند

 

  ھا بودند؟ ظرشاه علی رضاخان کیمتھمان قتل اميراز ن

فيض محمدکاتب ،مؤرخ رسمی دربار امير حبيب هللا خان وامير نصرهللا خان حادثۀ قتل امير وپيامدھای آنرا در 
با توجه به اين گزارش ھا برخی از رخدادھا .  صفحه را در برگرفته است٩٠ که  لد چھارم سراج التواريخ نوشته ج

و جريان حادثۀ قتل اميرحبيب هللا خان و پيامدھا اقدامات سردار نصرهللا خان که به شورش ا.خيلی شگفت انگيزمينمايد
سپاه ج(ل آباد  ودر غل وزنجيرکشيدن خاندان سپھسا.ر نادرخان  وسرانجام به سقوط امارت شش روزۀ امير جديد 

با . رده  استالتواريخ ثبت وضبط کگرديد، بطور روزمره وحتی ساعت واردر سراج منتج  امير امان هللا خان وسلطنت 
) فيض محمدکاتب( دمؤرخھدشد تا در مواردی ادبيات خولب را پی ميگيريم وسعی خواتوجه به گزارش اومط

  .بکارگرفته شود

بروايت سراج التواريخ، ب(فاصله بعد از شنيدن صدای تفنگچه در خيمۀ امير، نايب السلطنه نصرهللا خان و 
 وديگر رجال بزرگ نظامی از خيمه ھای خود برآمده و به  درخيمه امير جمع شدند، شھزاده شھزاده عنايت هللا خان

عنايت بربالين پدر رفت وجسد بيجان پدررا در آغوش گرفت واشک ريخت،مگرنايب السلطنه از ديدن جسد خون آلود 
نمود تا قاتل را پيدا ودستگير برادرومحل فيرتفنگچه برسراو امتناع ورزيد، و نيزھيئتی برای تحقيق موضوع تعيين ن

کند، گوئی او ميدانست که قتل برای آن صورت گرفته تا او را به سلطنت برسانند، لھذا حتی از افسرنوکريوال شاه علی 
رضاخان ھم نپرسيد که قتل چگونه واقع شده و پھره دار کی بوده آيا قاتل را ديده يا خير؟ و به حاضرين گفت قاتل معلوم 

   ١٠.وان با حدس وگمان کسی را متھم کردنيست ونميت

 روز فردای  شب ترور امير. ًشاه علی رضا خان نيز از مشاھده اوضاع عجالتا خاموشی اختبار کرد
 نعش امير توسط موترازلغمان  به ج(ل آبا انتقال داده شد ودر ميدان گلف به خاک سپرده شد، ) فبروری٢٠(پنجشنبه

يين تا جانشين امير تع: ک بپسارند، علی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی به حاضرين گفتواما قبل از اينکه امير را بخا
 به خاک سپرده نميشود وبعد دست خود را برای بيعت با سردار نصرهللا خان پيش کرد،مگر نگردد، نعش اميرسابق 

دراز نمود وبه تبعيت از شھزاده عنايت هللا خان دست علی احمدخان را پس زد وخود اولتر به عمومی خود دست بيعت 
وی سايرحضارواراکين نظامی وملکی به نايب السلطنه نصرهللا خان اظھار بيعت نمودند واو امير گرديد وميت بخاک 

  .سپرده شد

درحالی که شجاع الدوله نخستين فرمان امير نصرهللا خان را درکابل به شھزاده ،١٢٩٧دوم حوت روز جمعه 
امير نصرهللا خان برای اط(ع سپاه از مرگ امير وازدياد دو روپيه  درمعاش عساکر به امان هللا خان تقديم ميکرد، 

. قشلۀ نظامی رفت وسپھسا.ر نادرخان ،سپاه را برای رسم تعظيم از نايب السلطنه  به س(می وادای احترام ھدايت کرد
سپاه از شنيدن اين خبربه . ياد کردسپس امير نصرهللا خان ازقتل امير بدست شخص نامعلومی وامارت خودبجای برادر

ما وشما خادم اس(ميم، نه چاکر يک تنی که از بھيوده گردی «:ناله وشيون افتاد،امير آنھا را به سکوت فراخواند وگفت
اکنون شماراست که در حمايت اس(م بکوشيد و چشم از . وطريق ھوا وھوس نوردی، خودش کشته دست تقدير آمد

ف به آن ھستيد نپوشيد ومردانه وار کمر ھمت به خدمت دين سيد المرسلين وحراست ملک ومال حقوقی که  داريد ومکل
سپس سردار عنايت هللا خان سخنرانی نمود  " ١١ .اين ناله وگريه کارمردان نيست. وجان وناموس مسلمين چست بربنديد

.ر نادرخان که تا آن لحظه ازامير واز بيعت خود به عمش يادآور گرديد و با شنيدن سخنان او رجال نظامی وسپھسا
  .اميرجديد به قصرشاھی بازگشت.شدن نصرهللا خان اط(عی نداشت مطلع شدند وبه وی بيعت کردند

  شاه علی رضا با سپاه لغمان به ج(ل آباد رسيد وخود ) حوت٤/ فبروری٢٣(  جمادی اول٢١ روز يکشنبه
فيض محمد کاتب ، .  نمود و به قشلۀ نظامی برگشتبحضور امير نصرهللا خان  رفت و عرض فاتحه و بيعت

 پس از ورود اردوی کله گوش ولمقان، در افواه جمھور انام سمر ومشتھر گشت که احمدشاه خان "متذکرميشودکه
د که شاه علی خان رضا خان ديگر نميتوانسته خموشی ومعلوم ميش " ١٢.سراسپور، امير مبرور را به قتل رسانيده است

. وواقعه دستگيری قاتل  ورھائی او توسط سپھسا.ر را به زيردستان وساير افسران حکايت کرده استاختيار کند 
  شاه علی رضا خان کرنيل، از زبان کشيک چيان خيمۀ امير در کله گوش شنيده بود که : بنابرين کاتب ھم اشاره ميکندکه

                                            
١٠

   ببعد٦٢٣بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد- 
١١

  ٦٣٠سراج التواريخ، ھمان جلد، ص - 
١٢

  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠ چاپ  قسمت سوم،٤سراج التواريخ، جلد - 



  
 

 

  ١٧از  ١٠ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

   ١٣"احمدشاه خان سرميراسپور، اميرمغفوررا به قتل رسانده بود" :

اب(غيه ھا و فرمان ھای  ن آوازه ھا زمانی به وخامت گرائيد که شجاع الدوله خان وم(غ(م وھمراھان شاه بااي
امارت شھزاده امان هللا در ميان  شاه امان هللا عنوانی مردم وامير نصرهللا خان به ج(ل آباد رسيدند وخبر سلطنت و

  که از سوی امان هللا دچار تشويش واضطراب  بود، ھمينکه امير نصرهللا خان.مردم وسپاه درقشله نظامی پخش گرديد
نامۀ مردم کابل وفرمان اميرامان هللا بدستش رسيد وآنرا قرائت کرد،چنان منويات خود را باخت که ميخواست ھماندم از 

جنگ با رزا محمدحسين مستوفی وتشويق وتلقين اوبه مقاومت ويبيعت خود به امان هللا خبر دھد، ولی مخالفت ھای م
  . سپاه کابل ، نصرهللا خان را از عزمش منصرف ساخت و به ت(ش ھای بيھوده ای واداشت

  :افتادن سپھساeر نادرخانوeنه ودرغل وزج�ل آباد شورش سپاه 

 سپاه در قرارگاه نظامی ج(ل اباد دست بشورش زدند )١٤ش١٢٩٧حوت ٧/جمادی ا.ول٢٤  ( روز چھار شنبه
سپاھيان ازميان خود يک نفر سرباز ھراتی را بنام غ(م رسول به .ن وقتل وی شدندوخواھان قاتل امير حبيب هللا خا

با اط(ع از شورش سپاه ،برای خاموش کردن غايله بسوی خان سپھسا.ر نادر . حيث وکيل وقوماندان خود برگزيدند
ی کردند، ھمينکه دو  برادرش شاه محمودخان وبرگد محمدعلی خان نيز وی راھمراھ. قرارگاه نظامی حرکت نمود

سپھسا.ر وارد قشله نظامی شد،عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بزير آوردند ومحبوس کردند وبا ھمراھان 
بزودی خبر حبس سپھسا.ر وبرادرانش به سردار محمديوسف خان مصاحب خاص . وی نيز عين عمل را انجام دادند

ومحمدعزيزخان ايشيک آقاسی خارجه، واحمدشاه خان سرميراسپور و امير شھيد، وسردار فتح محمدخان امين العسس 
احمدعلی خان سرخان اسپور، که در محل اقامت شاه محمودخان،باھم نشسته بودند رسيد وآنھا را سخت مضطرب و 

ًمتعاقبا امير نصرهللا خان نيزاز بلوای سپاه مطلع گرديد، فورا کس فرستاد و شھزاده عنايت هللا. پريشان ساخت  خان ً
 که دونفر اولی آماده -نايب السلطنه وميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک وعلی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی را

 احضار کرد ودستور داد تا به - رفتن به تگاو ونجراب برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان هللا خان بودند
  رده معلوم نمايند که عساکرچی ميخواھند؟ قشله بروند و سپھسا.ر را از دست عساکر رھا ک

آنھا نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه اميرنصرهللا خان عرض کردند که عساکر قاتل يا قاتلين امير شھيد را 
ميخواھند وسھسا.ر را بخاطراينکه نتوانسته از امير بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت او امير به قتل رسيده، لھذا 

صاحب جان پاچا ونقيب (امير  دو نفر روحانی با نفوذ  محل. ل بدست عساکر، وی  در حبس خواھد بودتا سپردن قات
را نزد عساکر فرستاد، آنھا از سپاه پرسيدند شما چکسی را قاتل امير ميدانيد، بگوئيد تا او را به شما تحويل )  صاحب

ھر دو روحانی بازگشتند وبه .ھم فقط قاتل را ميخواھيموکيل سپاه گفت ما فتنه نميخوا! دھيم ودست از فتنه کوتاه کنيد
ايشان به جز قاتل امير ھيچ چيز ديگر نميخواھند وعزم تخريب حصار واس(ميت ونھب « : اميرنصرهللا خان گفتند که 

نام نوشته وکسانی را که قاتل ميدانند، د.يل براثبات قاتل بودن آنان را اقامت مينمايند ونام به .وغارت را جزم ندارند
وچون نامنويس را که کرنيل شاه علی رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست امير نصرهللا خان دادند، ... داده اند

مکشوف افتاد که غ(م بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپھسا.ر را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با 
حايل ومانعی از دخول وخروج خود، در ھنگام خواب وبيداری امير شھيد بودند ودر شب و روز وگاه وبيگاه 

وامير نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نويس فوجی به . اعليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوند
يخان دست آورده نزد فوجی گسيل نمايند وسپاھيان نوبتی خدمت، چپ و راست،در پی اسامی افتاده و از جمله محمدول

سرجماعه غ(م بچه گان خاص را که با علياحضرت معلومات از بلوای فوج حاصل کرده به سواری موتر، راه کابل بر 
گرفته وشجاع الدوله فراش باشی، که در شب چنانچه گذشت گريخته بود،نيافته وديگران را پيھم بدست آورده، محبوس 

  " ١٥.ورھسپر لشکرگاه ساختن آغاز نھادند

مقارن اين حال، جمعی از سپاھيان نظام که از نشراع(ن ماھی بيست روپيه تنخواه که «:زايد که کاتب می اف
اعليحضرت امير امان هللا خان در مجامع ومساجد ومعابر وشوارع در تاريکی شب امر افگندن کرده  وبه دست ايشان 

ه زنان و چھاريارگويان، ازلشکرگاه به درب افتاده ،آھنگ بلوا وخونخواھی امير شھيد را بھانه قرار داده بودند، نعر
سرا ونشيمن گاه عنايت هللا خان شده، خواستاراجازت قتل سپھسا.ر محمدنادرخان آمدند واو در پاسخ استدعای ايشان 
فرمود که تنھا از کشتن سپھسا.ر چه حاصل خواھند کرد و از قطع کردن شاخی ازشجرۀ خبيثه چه خواھند يافت وبه 

پس بايد اين گونه درخت بارور تلخ را از بيخ وبن قلع وقمع کرد واز ريشه بايست  گشت؟ آرزو نايل خواھند وکدام تمنا 
وکار عقل نيست که به بريدن غصنی اکتفا بنمائيد واو ھرچه ازاين سخنان به سپاھيان فرمود،ايشان ھيچ به گوش  کشيد

                                            
١٣

  ٦٦٢سراج التواريخ، ھمان چاپ ، ص - 
١٤

 جمادی ا.ول  روز تاج پوشی شاه امان هللا  قيد شده که ٢٤ متنی که قبل از اين به سايت دعوت نت وتول افغان فرستاده شده،روزچھارشنبه - 
  . است١٩١٩ فبروری٢٨دل اشتباه است،  زيراتاج پوشی امير امان هللا  در روز جمعه صورت گرفته که معا

١٥
  ٧٠٢ - ٧٠٠ کابل،ص ١٣٩٠، بخش سوم،چاپ ٤سراج التواريخ،جلد - 



  
 

 

  ١٧از  ١١ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

د  واجازت دھيد که سپھسا.ر را برخاک قبر ولينعم شھيد قبول نشنوده سخت ايستادند واصرارکردند که در حال امر کني
ن گفتار او رانشنيده  در  ايشا،از ريشه بر می آوريم وھرقدر شھزاده تکرار کرد خود کشيم وبکشيم، بعد درخت را

رار کردند تا که شھزاده مجبور گرديده فرمود خوبست شما مراجعت کنيد، من نيز درعسکرگاه می آيم، بعد صخواھش ا
وازاين مژده و نويد و وعده دادن شھزاده عنايت هللا خان،سپاھيان نعره خوشی . به حضورم او را از دم تيغ بگذارنيد

وخرسندی به جوش وخروش برکشيده وک(ه ھای خود را به دست خود در ھوا انداخته، دعا کنان وثنا خوانان از باغ 
ھزاده عنايت هللا خان از گرفتاری به حضور عم خود و راه وچون ش. شاھی برآمده،روی عودت   سوی لشکرگاه نھادند

چارۀ جستن با او در عسکرگاه رفتن نتوانست، تا که به ساعت چھار از روز چھارشنبه مذکور سپاھيان سپھسا.ر وشاه 
ب محمودخان سراوس ومحمدعلی خان برگد برادران او را غل و زنجير به گردن انداخته و بر عرادۀ شکسته حمل وجان

ُجای شھزاده عنايت هللا خان از اقامتگاه سپاه نقل دادند که اجازت حاصل نموده، ھرسه تن را بر تربت پاک شھيد ھ(ک 
سازند ودراين وقت شھزاده که درجای خود نبود و باعم معظم خود خلوت داشت،عمش با او قرار داد که امارت به او 

فرمکه وگزاردن افغال حج از خاک افغانستان بيرون شتابد وآنگاه که مفوض گرديده، خود امير نصرهللا خان به بھانۀ س
ًآتش فتنه خاموش گردد وجوش وخروش برداشته شود،از مکۀ معظمه زاد ھاهللا شرفا باز گشته به اتفاق مواظب 

  »١٦ .ندامورامارت شوند ويا به يک يا دو تن خود واگذار آيند وبراين قراردر سجل عھد وسوگند نگار داده امضا کرد

 شام چھارشنبه بجانب بدر ٨ اين ھنگامه سبب شد که مصاحبان خاص امير شھيد به فکر فرار بيفتند و ساعت 
ند، اما قبل ھمراھی کبروند، شاه ولی خان رکاب باشی ھم ھشت سرباز را مسلح وموظف کرد تا آنھا را تا کابل 

ا سپھسا.رمحمد نادرخان وشاه محمودخان ومحمدعلی  شام مصاحبان به اين تصور که اگر فرار کنند، مباد٨ازساعت 
 .خان که در منزل سردار عنايت هللا خان در غل وزنجيرکشيده شده اند، به قتل برسند،از تصميم فرار منصرف شدند

ھنوز چند قدمی نرفته . شيراحمدخان ايشيک آقاسی مصمم به فرارشد وبراسپ خود سوارو درراه کابل روان گرديدمگر
ديد پنجاه شصت عسکر مسلح با چراغ ھای ارکين بسوی خانه مصاحبان روانند، دانست که قصد گرفتاری آنھا بود که 
اندکی بعد سپاھيان به داخل منزل مصاحبان شده، سردار محمديوسف خان وسردار محمدآصف خان وسردار .  را دارند

خان سرميراسپوررا با سايرمردان خانواده محمدعزيز خان ايشيک آقاسی خارجه وشاه وليخان رکاب باشی واحمدشاه 
ھمه را درجای شھزاده عنايت هللا خان برده و "دست بسته بيرون آوردند، وشيراحمدخان را نيز از اسپ بزيرکشيدند و

١٧ ."در حجره ھای حبس وقيد انداختند ومجموعۀ ھمه را که پانزده تن ميشدند، غل به گردن وبند برپای کشيدند
  

پانزده تن ازخاندان سپھساeر محمدنادرخان از قبيل پدر وبرادر وعم « ،ض محمد کاتب بقول فيبدينسان
وعمزاده وشوھر عمه وعمه زاده وچھارده نفر از غ�م بچه گان خاص وحضوری امير شھيد گرفتار دست سپاھيان 

برده، دوتن از نظام ومغلول ومحبوس گرديده، دوچاريأس وھراس آمدند وشب را بدون اکل ونان وشرب آب به سر 
پنجم ٢٥سپاھيان نيز با ايشان در حجرۀ تنگی بربستر حراست محبوسين خوابيدند وپس از طلوع آفتاب روز پنج شنبه 

 غ�م رسول خان از غرفه جانب ايشان نگريسته وسپھساeر او را ديده  صبح شخص٨ل، به ساعت جمادی اeو
او قتل امير را به ھمه ... رد که وکيل فوجی ھمين کس استشناخت وبه اندرون محبسش خواسته به ديگران معرفی ک

نسبت داده گفت که قاتل از شما خارج نيست، زيرا که از مدتھا قبل درافواه افتاده بود که غ�م بچه گان وخاصان دربار 
د، پس از تحقيق واکنون که شما را لشکريان گرفتار ساخته ان.در قتل امير کمر بسته و با ھم دراين امرسازگار آمده اند

وتدقيق غامض مکشوف ميشود که قاتل کيست و اگر شما وغيره گرفتاران قاتل يا معاون قاتل نبوديد، البته بدو آسيب 
١٨ ».وضرری رھا خواھيد شد

  

وکيل سپاه غ(م رسول خان ھدايت داده بود که علی : ميگويد مستوفی الممالککاتب در مورد گرفتاری 
توفی الممالک ميرزا محمدحسين خان نيز بايد دستگيرشوند،وقتی عساکر به عقب علی احمدخان ايشيک آقاسی ومس

احمدخان رفتند وی به بھانه ای خود را ازچنگ عساکر نجات داده جانب کابل فرارکرد ولی مستوفی الممالک دروازه 
حت و يکی ازآن ميان به اين امر خشم وغضب عساکر را برانگي. خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد

قشلۀ عسکری شتافته موضوع را به اط(ع ديگران رساند واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای کوبيدن منزل 
ميرزا محمدحسين خان مستوفی بيرون کشيدند و ديوار ھای منزل مستوفی را با خاک يکسان نمودند وخود مستوفی را 

محمدحسين خان رابا سربرھنه و.ی ولجن به روی ماليده ودست برعقب «:کاتب ميگويد. کشان کشان بيرون آوردند
بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت چون حيوان ق(ده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل 

در عين .  دندوسپاھيان با سرنيزه تفنگ بر او تاخته، ب(درنگ آھنگ ھ(ک وبه خاک انداختنش نمو. لشکرگاه کردند
ھجوم وازدحام، برگد محمدانورخان به عزم اينکه لک ھا روپيه از مال دولت وعجزۀ ملت که سالھا به جور و اکراه و 
رشوت اخذ وجمع کرده وھزاران نفر را از اعيان واشراف ومامورين را به دسيسه و اعتساف، خانمان برباد دمار 

                                            
١٦

  ٧٠٤ کابل،ص ١٣٩٠، بخش سوم،چاپ ٤سراج التواريخ،جلد - 
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  ١٧از  ١٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

يع ميگردد ، پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش سوار شد و وھ(ک داده است،اگر کشته شود، ھمه تلف وضا
پايھای خويش را از دو طرف برسينه اش اويخته، ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در 

ه باطن از ھدف نوک سر نيزه شدنش نجات داد، زيرا که سپاھيان از بيم آسيب رسيدن به برگد محمدانور خان، ترک حمل
وھم چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از .ی ولجن به کمال بد حالی در . کرده، سرنيزۀ خود را حوالۀ او نکردند

مبرزش کشانيده  و محمدانورخان از دوشش فرود گشته،به اندرون بيت الخ(ء مقيد داشتند ودرب مکان را برسرش قفل 
کشيده وسپاھيان را از قتل ميرزا محمدحسين خان مانع آمد فرمود دراين حال جنرال عبدالرحيم خان سراز اورسی . زدند

که اگرخون ناپاک ونجس اين خوک بی باک را بريزيد، گويا در حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده ومنافع ھنگفتی 
 ومال خود پس بھتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا دولت پول. را که در نزد اوست، ضايع وتلف خواھيد نمود

را از نزد او اخدذ و قبض نموده، بعد ھ(کش سازد و از اين گفتار وممانعت جنرال عبدالرحيم خان، سپاھيان پراکنده 
   ١٩ ».شده دست از قتل او برداشتند

ايشيک آقاسی ،نظاميان به امر )جمادی ا.ول( بيست وھفتم شنبهدر روز«فيض محمد می افزايد که 
 ليحضرت امير امان هللا خان،وارد ج(ل آباد شده بود، دست به کار فرستادن محبوسين درمحمودخان،که از طرف اع

کابل اقدام نموده وگرفتاران دست خود را که به نام قتلۀ امير شھيد در س(سل واغ(ل انداخته بودند، برعرادۀ ھای حمل 
  ٢٠ ».ضا خان رھگرای دارالسلطنه ساختنداثقال برنشانيده به حفاظت دسته ای از سپاھيان وسا.ری کرنيل شاه علی ر

موضوع  برداشته شد وسپھسا.ر ومتھمينپای  از دست وو.نه ز  غل و بدستور اميرامان هللا خاندرکابل البته
 زنجيروه از آنجايی که سپھسا.ر نادرخان دستگيری وب. سپرده شدمحاکمه قتل مورد تحقيق قرارگرفت  وسپس به 

از خود   راتا اتھام قتلسعی نمود  تمام توانش  باده خود را از شاه علی رضا خان ميدانست،زو.نه کشيدن خود وخانوا
قول غبار، درکابل شخصی بنام فتح عليخان جاغوری از خاندان ه بردوش شاه علی رضا خان بيندازد، درنتيجه بدور و

جز شاه علی رضاخان کسی او  و ا ديده ومی شناسدشھادت داد که او قاتل ربه دروغ سردار شيرعلی خان جاغوری 
شاه امان هللا پس از اب(غ .  وساير متھمين قتل امير آزاد شدنددرنتيجه شاه علی رضا محکوم به اعدام شد.  ديگرنيست

حکم قاضی محکمه از جايش بلند شد وشمشير از نيام کشيده دوباره درنيام کرد وگفت من از ريختن خون محکوم 
ً تمام حلقه ھای پايتخت علنا گفته ميشد که قاتل امير حبيب هللا خان، شجاع الدوله فراش درحالی که در«. درگذشتم 

ھمين شخص بود که در دورۀ امير امان هللا خان امين العسس .است نه کسی ديگری)عضو جمعيت سری دربار(باشی
انگليسھا اورا بد می . رديدکابل،وزيرامنيت عموميه، رئيس ھيئت تنظيميه ھرات، وآخر وزيرمختار افغانی درلندن گ

شجاع الدوله خان در برلين مقيم گرديد ودرھمانجا حين جنگ . ديدند و در سقوط دولت امانيه او را از لندن اخراج کردند
در باغ ارگ از درختی ) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٢مستوفی الممالک مرزا محمدحسين خان در. دوم جھانی وفات کرد

 ٢١».آويخته شد

  

  : فيصلۀ حزب سری در باربودحبيب 2امير قتل ،غبارنظراز 
  

�ل کشور از اين نکته را بايد از نظر دور نداشت که يکی از اھداف مشروطه خواھان دوم، تحصيل استق
چون امير حبيب ? خان مانع بزرگی در راه رسيدن .  وتأمين عدالت اجتماعی درکشور بودانگليس واص�حات اداره

ملی به حساب می آمد، بنابرين آنھا با`خره به اين فيصله رسيدند تا امير حبيب مشروطه خواھان به اين آرمان سترگ 
ر نمايند ً? خان را ترورکنند و بجای او سردارنصر? خان را که عنصرضد انگليسی وضد استبداد بود، مؤقتا برقرا

  .وله امان ? خان يکی از عناصر راديکال مشروطيت بگيردوسپس جای او را عين الد
دراين مورد يکی از اعضای راديکال جنبش مشروطيت ،آقای غبار، معلومات جالب ودست اول را در اختيار 

وتصاميم آنھا ياد می کند " حزب سری دربار"از ) افغانستان در مسيرتاريخ(ما ميگذارد و در تاريخ معروف خود
 ليبرال درباری از روش اميرحبيب ? اص�ح طلبان. ھستۀ تحول درنفس در بار نيز نشو ونما ميکرد«:ومينويسد

اين شخص . چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  دردور يکی ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند. منزجربودند
سردارنصر? خان نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استق�ل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به 

پس يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه .... لطنت مطلق العنان شخصی داشتنظام قرون وسطايی وس
عين الدوله امان ? خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به ، ليبرالھای در بار قرارگرفت

س اين انجمن سری زودی در رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را به حيث رئي
شامل نقشۀ کودتای نمايد، که درنظر بود امير در ج�ل آباد توسط عسکراز بين برده شده وجايش به نايب السلطنه داده 

                                            
١٩

  ٧١٢، قسمت سوم، ص ٤خ، ج سراج التواري- 
٢٠

  ٧١٣، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج- 
٢١

  ٧٤٥، ص ١غبار، ج- 



  
 

 

  ١٧از  ١٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

نايب السلطنه که از دولت انگليس . نايب السلطنه ھم برای تحصيل استق�ل واص�ح اداره داخلی مجاھدت نمايد. شود
ده دوازه نفر از ] برای اطمينان خاطرنايب السلطنه واجرای اين کودتا. [د، پذيرفتمتنفر وازادارۀ برادر ناراض بو

   ٢٢».اعضای جمعيت سری عھد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردارسپردند
غبار نام امضا کنندگان اين تعھدنامه را نمی برد ولی از کسانی که در دربار ھوا خواه شھزاده  جوان امان ? 

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان وغيره، در اردو افسران «: بودند، اينطورنام می بردخان
بعدھا شمس (ودر خارج ھردو رجالی چون فضل محمدمجددی) ًظاھرا سپھسا`ر نادرخان وبرادرانش(بزرگی
مردم کابل .  الدوله امان ? خان بودند، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده ديگرھمه طرفدار عين)المشايخ

ًوقسما اطراف او را می شناختند مخصوصا درايام وکالت سلطنت که سال دوماه در پايتخت  مينمود، بازرسی او را به  ً
ًکسيکه او را جدا مراقبت وتعقيب ميکرد،ميرزا . امورمردم واستغاثه کنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند

بود که ھر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير برامير ) پدر استاد خليلی(سين خان مستوفی الممالکمحمدح
وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين نبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون ھدف عمده يی در پيش 

برعين ]بنابر راپورھای مستوفی الممالک[معھذا امير. ی زدندًداشتند،ابدا دست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز نم
مگر اين ھردو براثر وساطت نائب السلطنه . الدوله ظنين شد و او  ومادرش را مورد تھديد حبس و ط�ق قرار داد

  . نجات يافتند 
وم حلقۀ سياسی در شوربازاربعمل آمد واين حادثه نامعل] از جانب عبدالرحمن لودين[فيرتفنگچه برامير١٩١٨در 

در زمستان ھمين سال حزب سری دربار فيصله کرد که امير حبيب ? خان را در ج�ل . دربار را مضطرب ساخت
اما نايب السلطنه  در روز معين از خانه خود . آباد از بين برده ونايب السلطنه را در مرحلۀ اول به پادشاھی بردارند

اين . �ع دادکه بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت نخواھم کردو به پارتی اط. در ج�ل اباد خارج نشد
پس تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا . عمل نايب السلطنه  حزب در بار را از بنياد در لرزه اندخت

سلطنه بود و قرآن عھد يک سال ديگر تنفس عين الدوله ورفقايش به شماره افتاد، زيرا زندگی ھمه در دست نايب ال
نايب السلطنه معاھدين خود رادر معرض ھ�کت قرار ]گرچه[نامه پارتی در دست او سند غير قابل ترديد بود، 

 ١٩١٩البته پارتی خاموشانه درکمين فرصت بود تا سال .]به تارموی خود آويزان بودنداعضای پارتی مگرھمه [نداد
اول ( وفردای آن پنجشنبه )٢٣ (»١٩١٩ فبروی ٢٠شب (.کشته شداميرحبيب ? خان در لغمان  در رسيد و

برداشته شد وبعد مراسم تدفين امارت سردار نصر? خان برادرش قبل از خاک سپاری اميرشھيد به ) ش١٢٩٧حوت
   .اجرارگرديد

ده امان هللا شھزارا عنوانی  امارت نصرهللا خان  سند مھم تاريخی مربوط بهدو داکترعبدهللا کاظمدانشمند افغان 

اولين فرمان امير نصر هللا خان از ج�ل آباد عنوانی سردار امان هللا خان عين الدوله و  «:چنين گزارش ميدھندخان 

 قمری، ١٣٣٧ جمادی اول ١٨ شمسی مطابق ١٢٩٧اھالی مقيم دارالسلطنه کابل، مورخ شام پنجشنبه اول حوت 

  :تحريری قصر شاھی ج�ل آباد 

 سعادتمند عزيزالوجود بجان برابرم عين الدوله و باقی منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين و عاليجاه ارجمند«
اھالی علماء شرع شريف و ک(نتران پايتخت حاضرين دربار دارالسلطنه کابل بدين مبين متين حضرت سيدالمرسلين 

  .صلی هللا عليه و سلم استوار و محکم بوده مأمون و محفوظ باشند

حضرت خلد آرامگاه حضرت سراج الملة و الدين پدر معظم و برادر مھربان و پادشاه من و امير چونکه اعلي
 ماه حال منزل خيمه گاه اوشان ١٨رفته شب پنجشنبه ) لغمان ـ نوسنده(پادشاه و پدر و برادر شما ھا برای دورۀ لمقان 

مذکور بفير گلوله تفنگچه کدام شخص کافر در کله گوش بوده آرامگاه خود آرام کرده بودند، بوقت عمل سه بجه شب 
؛ روز پنجشنبه مذکور نعش شھيد سعيد خلد آرامگاه ) انا هللا و  انا اليه راجعون. (بيدين شرير و نامعلوم به شھادت رسيد

را به آرامی به حمل موتر به باغ شاھی ج(ل آباد آورده سران و سرکرده گان حاضرين ج(ل آباد را از واقعۀ جانکاه 
  .مذکور واقف نموديم

و ) شھزاده عنايت هللا خان فرزند بزرگ اميرـ نويسنده(ارجمند سعادتمندعزيزالوجود  بجان برابرم معين السلطنه 
باقی خاندان جليل الشأن شاھی و او.ده جد امجدم و سادات و علما و منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين و عمله و 

ِ و ملکی بحضورم حاضر و مسئله شرعی فقه شريف که مأخذ از ک(م ملک ع(م و اھالی کار و ساير رعايای نظامی َ
احاديث نبوی صلی هللا عليه و سلم است از راه دين و ھوس بحضورم عرض نمودند که تا نصب امير نشود، نعش شھيد 

اين ماتم جانکاه بسيار اگرچه . ھمه متفق الرأی بيعت امارت برای من نمودند .سعيد خلد آرامگاه بخاک سپرده نميشود
صعب بود و شاق گذشت اما حمايت ناموس اکبر که دين متين است و حفظ ناموس شما اھالی ملت و دولت عليه را 

                                            
٢٢

  ٧٢٥، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج- 
٢٣

  ٧٢٦، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج- 



  
 

 

  ١٧از  ١٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

با.تر دانسته بيعت جمھوری را قبول فرموديم و نعش شھيد سعيد بروز مذکور به خاک سپرده شده از واقعه و امر 
شما ھا غم و الم و اندوه اين واقعه را به امر دين متين . گاھی نموديمامارت خويش قرار بيعت فوق شما ھا را آ

سيدالمرسلين صلی هللا عليه و سلم تکيه داده برای تن وجوديکه سبب حفظ ناموس و بعينه پدر و برادر شما ھا بود، طلب 
ی شما اھالی ملت را آمرزش نموده خود ھا را بفضل خداوند جمع داريد که خداوند بفضل خود حفظ امور دين و دنيا

مينمايد و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مينمايم که دين مبين حضرت سيد المرسلين صلی هللا عليه و سلم را از چشم 
زخم زمانه نگھداشته و مرا از روی مرحمت خداوندی خويش توفيق عنايت فرمايد که خدمت دين اس(م که برای ھر 

که بجا بياورد و بجا آورده است، تسلط دشمنان دين را حتی الوسع کوتاه دارم و خود پادشاه مسلمان واجب و .زم است 
ًرا و شما ھا را با جميع اھالی اس(م خصوصا اھالی افغانستان را بخداوند قادر توانا سپرده ياری از درگاه حضرت الھی 

  ) امضاء  امير نصر هللا                (».ميخواھم و اميد اجابت را دارم چون .زم بود شما ھا را خبر و اط(ع دادم

امان هللا خان که ھمزمان با فرمان اولی شھزاده  عنوانی  راامير نصر هللا خانآقای داکتر کاظم دومين فرمان 
 و به وسيله شجاع الدوله خان غوربندی فراشباشی روز بعد به ساعت ده بجه صبح جمعه مورخ دوم حوت شدهتحرير
نيزگزارش داده که حاوی مطالب فرمان اولی است ه شد تسليم داده در قصرعين العماره کابل د  برای شھزا١٢٩٧

  :وع(وه ميکند

باوصول فرمانھای اميرنصرهللا خان به دارالسلطنه کابل، حوالی ظھر روز جمعه دوم حوت شھزاده امان هللا خان 
منصبان و  او در قدم اول صاحب. ارت او اقدام کردعين الدوله که وکيل پدر در کابل بود، در برابرنصرهللا خان و ام

ًا می بمن قاتل را قري«: عساکر را فرا خواند و درباره شھادت پدر خود و دست اندرکاران آن صحبت نمود و گفت 
» شناسم، کسی که تخت سلطنتش را پيش از آنکه ادنی تشبثی در پيدا کردن قاتل کند، بی استحقاق برای خود تعيين نمود

من دست ھمه مردمی را که در کله گوش بودند، بخون گلگون ناحق ريختۀ پدر خود آلوده می بينم ومن «: (وه کرد و ع
  .»عزم کرده ام که خون پدر را به ھدر نمی گذارم

: دراين وقت پيش از ھمه نائب سا.ر صالح محمد خان صادقانه دست شھزاده امان هللا خان را گرفت  و گفت
ختاندن خون ي خون پدر خود را ميگيرد، من باھمه ھستی خود آماده ام و در رکاب ھمايونی به راگر کسی ھست که«

   ٢٤ .دراينجا حاضرين ھمه دست بيعت داده از حاضر بودن خود در رکاب شھزاده اظھار آمادگی کردند. »خود حاضرم

ًذيل را شخصا تسويد و به تعداد دونيم  شام ھمان روز شاه جديد امان هللا خان اع(ميۀ  داکتر کاظم می افزايد که ،
  . ھزار نسخه در مطبعه حروفی کابل به چاپ رسانيد و امر کرد تا به سرعت بين مردم در مرکز و اطراف توزيع  گردد

  متن کامل اع�ميه سلطنت امير امان هللا خان

  » اشتھار واجب اeظھار« تحت عنوان

يه و ای رعايای صادقه و فرزندان حقيقيه پدر من و پدر شما ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمين اس(م«
  !اعليحضرت سراج الملة والدين خاقان مغفرت قرين که شھيد گلولۀ طپانچۀ غدار و خيانت ارباب جنايت گرديده است

 برھمه شمايان اع(ن و اع(م  ميشود که آن تاجدار بزرگوار که يک پادشاه مسلمان و از قوم و ملت غيور ھمين
 ماه جمادی ا.ول ١٨مملکت پاک و مقدس افغانستان بود يعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در ليله پنجشنبه 

 در اثنای که موقع کله گوش نام موضع لمقان تشريف داشتند، درساعت سه بجه شب در بستر خواب گاه ١٣٣٧سنه 
  )نا� و انا اليه راجعونا. (حضرت شاھانه شان بضرب گلولۀ طپانچه شھيد کرده شدند

اين ماتم و مصيبت را برای خودم خاص نميدانم بلکه خودم را با شما شريک درغم و ماتم می شمارم زيرا آن 
، »از سرخون پدر فرزند صالح نگذرد«: شھريار خوبی کردار پدر ھمۀ ما و شما بود بنابرين چنانچه شاعری گفته است

 مايان با.تفاق برادروار انتقام پدرم که شھيد مظلوم دست خائنان دين و دولت برما و شما فرض و واجب است که ھمۀ
  .اس(م گرديده حاضر و کمر بسته شويم و تا انتقام آن خون را نگيريم، آسوده ننشينيم

خود من که در وقت حيات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ کابل از طرف حضرت شاھانه شان موکل و 
ً و حال به اصالت آن بار سنگين امانت را متوک( و معتصما با� در عھده خود گرفتم و برتخت سينۀ افغانيه مؤظف بودم ً

  .بر دو مقصد بسيار مقدس و مھم بالعز و ا.قبال جلوس نمودم

                                            
  . به نفصيل درج شده است٩حه جريان اين ريداد تاريخی درشماره اول سال اول جريده امان افغان، صفداکتر عبدهللا کاظم،  -  ٢٤

 



  
 

 

  ١٧از  ١٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

اول مقصد خدمت دين مبين حضرت سيدالمرسلين محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم است که برترين و احسن 
و ملت غيور و ) ص(صد و مآرب ھمان است و آن بدين پوره ميشود که شما امت ناجيۀ حضرت محمد ا.مين ترين مق

ديندار افغانستان نشين محض بھمين مقصد مقدس نخستين با من ھمدل و ھمزبان گرديد و دست وفاق و اتفاق را به 
وليکن درين خصوص شرط اول .  باشيديکديگر داده در مقابل حم(ت و مھاجمات دشمنان دين و ملت حاضر و مھيا

  .ھمين است که ما فرزندان آن پادشاه رحيم القلب بسيار مھربان انتقام خون ناحق بسيار آشکار و عيان او را بايد بگيريم

يا به تحريک سرانگشت خارج : اين خون ناحق و غدر مطلق از دوحال خالی نيست! ای ملت و قوم عزيز من
  يا از داخل است که ھم ازطرف چنان شخصی بوده خواھد بود که مدعی سلطنت بوده باشد تا او بوقوع آمده خواھد بود، 

را برداشته، خود برجايش بنشيند و بھر صورت خود من که انشأهللا فرزند صالح و صلبی شان ھستم تا انتقام خون پدر 
ن اميد دارم که مرا دراين حق صريح خود را نگيرم، شمشير در غ(ف نخواھم کرد و از ھمه شما برادران دين و وط

  .من برادروار مددگاری رسانيد

انصاف شود يک آدمی چون از شما رعايا پدرش کشته شود، در پيش من آمده خود را بخاک ھا ميماليد و واوي( 
 آن و می کنيد، اينک حال قضيه بعکس آن واقع شده يعنی من که در اين وقت با بيعتی که اھالی دارالسلطنه و نواحی

مشايخ کرام و سادات عظام از صنف جليل عسکری و ملکی مردانه وار با تمام غيرت و شھامت کرده اند، با.ستحقاق 
پادشاه شما و در حقيقت خدمتگار محافظۀ جان و مال و ناموس شما ھستم، پدر کشته ميباشم و از شما مددگاری و 

  . که گفته شدمقصد اول من ھمين بود. ھمدردی خون پدرم را ميخواھم

کالت سلطنت مأمور شده بودم البته وقبول نمودنم بار امانت را اين است که در يک بار دوباری که به : مقصد دوم 
تا به يک درجه به شما برادران وطن و رعيت و ملت خود را شناختانده باشم که يگانه آرزوی من بحق رسانيدن 

ه من ھمين است که استعداد و قابليت خدادادی که ذات اقدس خالق عظيم ن بی نوايان است، نيت يگاندمظلومان و دادستا
  .الشأن ما در خصوص اجرای عدالت و رفع ظلم و بدعت در دماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا از قوه بفعل بياورم

ت اس�ميۀ برھمه شما رعايای صادقه و ملت نجيبۀ خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطن:  اول 
مختصر معنی استق�ل و آزادی  افغانيه را بنام استق�ل و حاکميت آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده ام؛

داخلی و خارجی دولت اينست که قبل ازين دولت ما را بعضی دشمنان خارجی ما سلطنت بااستق�ل آزاد داخل و خارج 
می شناختند،  حاeنکه مانند مردم افغانستان يک قوم جليلی که آزادی را نمی دانستند بلکه در بيرون ما را آزاد ن

سعادت خودھا و از ادوار تاريخ بھر طرف دنيا باربار شناختانده باشد، چطور ميشود که نام حمايت و يا آقايی کدام 
  . آگاه و دانا باشيد! حاشا دولت خارج غيردين و ملت خود را برخود قبول کند؟

دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل بوده و خواھد بود و من بھمين نام مقدس حکمرانی ! نجيب من ای ملت وقوم 
آنرا قبول کرده و بشما بشارت دادن را ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  مستقل ھستيد که حق حمايت و 

  .نگرانی ھيچ کدام دولت خارج برشما نيست

: لق يگان .شريک و .نظير که پادشاھان است در ک(م برحق خود ميفرمايدديگر اينکه حضرت پروردگار ما خا
وشاورھم فی ا.مر فاذا عزمت فتوکل علی هللا، اينک من چنانچه درھمه امور ک(م خدا و رسول خدا را رھبر ھمه 

  .کارھای خود اتخاذ کرده ام

 دولت و ملتی خود بيدار، برنگھبانی و بردين استوار، در حفظ ناموس دين و! ای ملت عزيز و ای قوم با تميز
  .دوستی خود ھوشيار باشيد

در انتقام خون پدر حقيقی من و پدر معنوی که به حقيقت پدرشما بود، بامن دست اتفاق و پای ھمت را پرفشار 
   خير و توفيق بنی نوع انسانباقی از درگاه حضرت اقدس .يزال خود و شما و جمله اھل اس(م و . داريد

  شھزاده امان هللا را گزارش دادهبا کمی تفاوت جريان دريافت فرامين امير نصرهللا خان وعکس العملغبار  ٢٥».ھمميخوا
 صبح دوم ١١روز جمعه بساعت :کاتب[  فروری ٢٣ھمينکه امير حبيب هللا کشته شد،خبرمرگ او در «:مينويسد

کشندۀ اميراست وھم عضوحزب سری در بار  توسط شجاع الدوله خان فراش باشی، آنکه گفته ميشد ]٢٦ش،١٢٩٧حوت
برياست شھزاده امان هللا خان عين الدوله منعقد و  بارسی مرکب از افسران ورجال بزرگ دربود،بکابل رسيد ومجل

دراين فرمان گفته شده بود که امير بدست مردناشناسی کشته وسردار .فرمان شاه جديد امير نصرهللا خان قرائت گرديد
... نامه کابل را گرفته به ج(ل آباد بفرستديب السلطنه به پادشاھی برداشته شد، بايستی عين الدوله بيعت نصرهللا خان نا

شھادت امير به تحريک کسی است که خود :امان هللا خان که ميدانست اردوی افغانستان به شاه وفادار است بايستاد وگفت

                                            
٢٥

  ٦٧٠- ٦٦٧، بخش سوم، ص٤ سراج التواريخ،جلد:نيز/٢٠١٢/ ٨/ ١٩"نگاھی به چند سند تاريخی" افغان جرمن آن(ين، مقالۀ داکترکاظم - 
٢٦

  ٦٤٤ سراج التواريخ ھمان جلد،ص- 



  
 

 

  ١٧از  ١٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ن بدستان خون آلود بيعت نميکنم وبه تنھائی برای گرفتن ،لھذا م)منظور سردار نصرهللا خان بود(طالب سلطنت است
کسی که با رأی من موافق است بدست راست من بايستد و نخستين کسی که  پيش شد صالح محمدخان . انتقام حاضرم

شت او دست امان هللا خان را به بيعت گرفت و وفاداری خود را اظھار دا. نايب سا.ر قوماندان لوای اول سپاه کابل بود
عبدالوکيل خان بيرون رفت وسپاه کابل جنرال .درباريان موقع شناس نيز از او تبيعت کردند.و در دست راست او بايستاد

امان هللا خان سواره رفت وس(م عسکر را پذيرفت . را بسرعت احضار ودر برابر س(م خانه بحالت تيارسی در آورد
درحالی . آسايش او مد نظردولت باشد مملکت است  پس بايد رفاه وسپاه حافظ کشور واستق(ل :ودرنطقی که نمودگفت

  .عساکر س(م شاھی نواخت وتوپخانه به صدا در آمد. که سابق چنين نبود واما در آينده چنين خواھد بود

اميرامان هللا خان .  فبروری مردم کابل  وقشون پايتخت درميدان مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند٢٤ فردا 
تنھا در بين جمعيت داخل شد ودرحالی که شمشيربرھنه در کمر آويخته بود، درھمينجا بود که او نطق مشھور سواره و

و از مساوات . او استق(ل خارجی افغانستان وآزادی فردی را در داخل کشور اع(ن کرد . وتاريخی خود را نمود
     ٢٧». جمعيت برخاست و شادی وتھنيت ازغري. وبرابری، آزادی ملت وتأمين عدالت وصداقت دولت جديد حرف زد

 :استعفای نصرهللا خان از امارت

را در مراسم  که سه روزآن  نصرهللا خان از امارت شش روزه خود سردار جمادی ا.ول،٢٥پنجشنبه  روزدر
سوگواری وجمع آوری بيعت از مردم محل گذرانده بود وسه روز ديگر را با تشويش واضطراب از ناحيه عدم قبولی 
امارت وی از جانب شھزاده امان خان وتوطئه ھای مستوفی الممالک وقاضی عبدالرزاق برای مقاومت وجنگ با 

 نشده بود، سرانجام مجبوربه استعفا از آنھاچ يک از گفته ھای اميرامان هللا خان گذشتانده بود ولی موفق به تحقق ھي
  :امارت و بيعت به امير امان هللا خان گرديد وبيعت نامه را با اين عبارات نوشت وبه کابل گسيل داشت

حضرت الھی جل سلطانه وجود عزيز فرزند ارجمند کامگار ونورديدۀ برخوردار امير امان هللا خان را از «
گار برکنار داشته،به مقاصد دارين کامياب گرداند،وچون به موجب التجا وبيعت ارجمندان سعادتمندان خوادث روز 

معين السلطنه وعضد الدوله وباقی ارجمندان عزيران وخدام حضور وصاحب منصبان نظامی وملکی امارت افغانستان 
در ثانی اط�ع دھی  آن  فرزند ارجمند . مًرا قبول کرده، مشروحا به حضور آن ارجمند عزيز الوجود اط�ع داده بود

برای من رسيد ومعلوم شد که مردمان دارلسلطنه کابل به حضور شما بيعت نموده و شما قبول امارت  دولت 
افغانستان را برای خود کرده ايد،لھذا چون خود من خواھش امارت را نداشتم، ومحض از برای سرپرستی شمايان 

تان آن بارگران را بردوش خود قبول نموده بودم وھرگز به نفاق وآزردگی شما روا دار ولحاظ حفظ دين وملت افغانس
نبودم ونيستم وشما را فرزند دلبند ارجمند خود می شمارم، بنابرين خود من به رضا ورغبت خود، از امارت افغانستان 

ا نيک و مبارک وپاينده و باقی استعفا نموده از درگاه حضرت الھی جل ج�له، امامت وامارت آن فرزند ارجمند ر
خود من عازم دارالسلطنه کابل گرديده،وبه ديده بوسی فرزند ارجمند خود کامياب شده، دست .انشاء هللا تعالی.ميخواھم

٢٨» .بيعت برای آن فرزند ارجمند خود خواھم داد باقی ايام به کام باد
  

ًمه فورا آنرا فوتوگرافی کرده به تمام و.يات وقشله ھای اعليحضرت امان هللا خان با رسيدن اين استعفانابگفتۀ کاتب،
    ٢٩.وھم روز نھم حوت ماه شمسی را روز جشن امارت خود قرار دادفتنه را گرفته باشد ھرگونه نظامی فرستاد تا جلو 

  شھزاده  امان هللا )١٩١٩فبرورى ٢٨/روزجمعه نھم حوت (در ھمزمان با مواصلت استعفای امير نصرهللا خان
مردم ه  برفت ومسجد عيدگاه به ) بعدھا شمس المشايخ (با ھمراھی فضل محمد مجددی تاج پوشی خود رای اع(م ب

  :  گفت  سخنرانی کردو شھريان کابلوافغانستان 

اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت  «
  » ٣٠ .اخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده امافغانيه را بنام استق�ل وحاکميت د

من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق�ل را برای مادر ! ملت عزيز من «:  وبعد گفت
ای ! ننشانم ] شان[ من اين شمشير را در غ�ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود    ! وطن تھيه نسازم

بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرھای پرغيرت !  ای سربازان فداکار من ملت عزيز و
      » ٣١ !وطن فدا سازيم   خود را برای خ�صی
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  ٧٥٣ - ٧٥٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج- 
٢٨

  ٧٠٨ت سوم، ص ، قسم٤ سراج التواريخ، ج- 
٢٩

  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج- 
٣٠

   ، اع(ميه اشتھار اميرامان هللا خان٦٦٩بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد- 
 )اع(ميه اشتھار اميرامان هللا خان(٣٦٩، بخش سوم، ص٤،سراج التواريخ،جلد ٨ حاکميت قانون،ص ، مقدمه  حبيب هللا رفيع-  ٣١



  
 

 

  ١٧از  ١٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواھشمنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 باد اکبر و زنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل شھريان و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه سخنان اين
شاه امان هللا در .  است١٩١٩  اپريل١٣ روز روزھای پراھميت تاريخی برای افغانھا يکی از. شد رقهبد! هللا امان امير

  اين روز، مجلسی 

در دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی کشوربرگزار، ودرآنروز استق(ل افغانستان را 
. ًم را از لحاظ داخلی و خارجی کام� آزاد و مستقل اع�ن نمودم من خودم و مملکت خود: " با اين جم(ت اع(م کرد

بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده 
د، گردنش را با اين و اگر کسی به چنين امری اقدام نماي که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايد نمی شود

سفير » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) حافظ سيف هللا(و سپس رو بجانب سفير انگليس » .شمشير خواھم زد
    ٣٢ ».بلی فھميدم: انگليس با حترام و تعظيم جواب داد

لع شد، مط اپريل در شھرھای مختلف ھند ١٣در روز وقتی امان هللا خان از کشتاروحشيانه استعمارگران 
ج(ليان وا.باغ امرتسر،  با يادآوری از قتل عام مردم ھند  در.ھور،دھلی، درمحکوم کردن آن مجلسی ترتيب داد و

مردم آزادی خواه افغانستان به صدای برحق شاه جوان خود  .اشک ريخت ومردم را به جھاد عليه انگليس دعوت  کرد
  .آماده کردند يعنی جنگ استق(ل نبردخود را برای سومين ١٩١٩می تاسوم  لبيک گفتند و

که باقوی ترين  مردم افغانستان در تحت رھبری زعامت  جوان ودليرخود شاه امان هللا،نخستين مردمی بودند
قھرمانانه رزميدند و سرانجام انگليسھا را  قدرت استعماری وقت، يعنی انگليس که آفتاب در قلمروش غروب نميکرد،

 منطقی اين مذاکرات پيمان ۀنتيج .مذاکره برای استرداد استق(ل کشور خود ساختند نگ ووادار به قبول متارکه ج
  اسد مطابق ٢٨ در اگست در راولپندی امضاگرديد و٨بين نمايندگان افغانستان وحکومت ھند بريتانوی که در صلحی بود

روز بحيث  را  اسد٨٢ين روز ھمم به توشيح شاه جوان وبيدار افغان رسيد و افغانھا از آن پس ١٩١٩ اگست ١٨
  .استرداد استق(ل خودشناختند و آن را ھرساله گرامی ميدارند

  :نتيجه

ًظاھرا سردار ولی در)محمود طرزی بودی آن  واقع رھبره ک(يکی از اھداف نخستين مشروطه خواھان دوم
، حصول استق(ل )قرارداشتشھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود طرزی در واقع نصرهللا خان برادر امير، و

با توجه به اھداف جنبش مشروطيت، تصميم قتل امير ازسوی اعضای  جبنش گرفته شده بود . افغانستان از انگليسھا بود
وبعد ازامضا در حاشيه قرآن به سردارنصرهللا خان سپرده شد و چون عمل سوء قصد برجان امير در شوربازار کابل 

از قبيل عبدالرحمن امير دادن سزا به اعضای جنبش  دی را متوجه جنبش کرده بود وتوسط عبدالرحمن لودين ،خطرج
را به بازگشت خود از لغمان موکول نموده بود، بنابرين اشخاص موظف خان وعبدالھادی خان داوی،وديگر مظنونين 

  .جات دادندازمرگ نگروه خود را برای نجات اعضای جنبش پيش دستی نمودند و کار امير را تمام کردند و

حبس داوی در زندان ار گ بسيار پر آزار بود ومدت ھقت  ،بی در کتاب جنبش مشروطيت متذکر ميگردد کهپوھاندحبي
زيرا به اتھام شرکت در عمل سوء قصد بر جان امير حبيب هللا خان با عبد الرحمن  ،ماه را در غل و زنجير گذرانيد

زو.نه کشيده شده بود و قراربود امير در باز گشت از ج(ل آباد او  ير ولودين، عامل سوء قصد دستگير شده بود و بزنج
را با عبدالرحمن لودين اعدام نمايد، اما اجل به او مھلت نداد و خود در شکارگاه کله گوش لغمان شکار گلوله کسی ديگر 

  . ٣٣.شد

 ده بلکه از سوی حزب سری در بار باقتل امير، يک تصميم انفرادی نبوکه   گفته آمديم، معلوم ميگردد نظرداشت آنچهبا
سپھسا.ر محمدنادرخان وبرادرانش و ر امير وعين الدوله پسراميرمشورت رجال مؤثر دربار بشمول نايب السلطنه براد

بيق شده است، طرح وتطمحمدولی خان  خان دروازی سرجماعه غ(م بچه گان خاص وشجاع الدوله خان غوربندی  و
داړه (راھزنی ماند که امان هللا خان، چنين امر بزرگی را با يک زندانی متھم به  وجای برای اين خيال پردازی باقی نمی

واو ھم مثل ھيروی فلم ھای باليود ھندی کار امير .  درميان بگذارد و از او تقاضای رفع مشکل افغانستان را بنمايد)مار
 کند وامان هللا خان را به  سلطنت برساند وسرانجام بعد از جنگ ھای نامرئی با را در يک چشم زدن  يکسره

   ؟.چمن حضوری کابل بخاک سپرده شودانگليس،جسدش نه در ھديرۀ ابائيش درکامه يا ننگرھار بلکه  درگوشه ای از 

  پايان 

  

  

                                            
 .۶۵ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص دبليو،ادمک، تاريخ-  ٣٢
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