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  ٦از  ١ :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 بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیئام�ليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ٨/٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                          

 !نشراکاذيب خواننده را گمراه ونويسنده را رسوا ميکند

  )قسمت دوم(
  

   مجددی دسترسی دارد، کتابی  آقای فضل غنی مجددی که برذخيرۀ بزرگی از اسناد خاندان روحانی با نفوذ-٣
دراين کتاب موصوف در مورد قتل امير حبيب @ خان » 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 . خان بوداز قتل امير مملکت امير حبيب @
  . ...ًواستقراری که تقريبا سی سال را در برگرفت برھم زد

واقعه قتل سواGت زياد را به وجود آورده وانداختن تھمت باGی افراد وگروپ ھا ممکن است برای مدت زيادی 
 که حادثه يا واقعه قتل يک ضربت قوی وسريع بود -بته از خ�ل مطالعات تاريخی ال-اگرچه ما ميدانيم. ادامه يابد

ًوشک در بارۀ مرتکبين آن خصوصا قوای خاص نظامی امير موجود است، زيرا در معيت امير قوای بزرگی که در 
ات از قوای رأس آن شخصيت ھای عالی مقام دولتی قرار داشتند ودر وقت حادثه قتل حاضر بودند که تقديم معلوم

  .دولتی وقوماندان ھای آن قدری در موضوع روشنی خواھد انداخت
خيمۀ اميرحبيب @ خان در وسط خيمه ھای نظامی اش قرار داشت که قوای نظامی امير چھار حلقۀ بزرگ را 

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 . مودخان برادر محمد نادرخان بودمح

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

  .تحت قيادت جنرال محمدنادرخان قوماندان اعلی نظامی بود» 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 

 آن به چھار ھزار نفر می رسيد وقيادت اين  قوا را خانوادۀ جنرال محمدنادرخان نظامی قرار داشت که تعداد افراد
. بدست داشت، خانواده ايکه امير عبدالرحمن خان ، پسرخود امير حبيب @ خان را از نزديکی با ايشان منع نموده بود

 داخل خيمۀ ١٩١٩ری  فبرو٢٠شب ٣ شخصی 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 

  ١».فيرتفنگچه بتواند به ارامی از خيمه به س�مت خارج شده ناپديد گردد
قتل امير حبيب در مورد  سيد مسعود پوھنيارپسرمرحوم ميرسيد ھاشم خان از پيشگامان جنبش مشروطيت، -٤

 ٢١ مطابق ١٣٣٧ جمادی اGول ١٨ بجه بعد از نصف شب پنجشنبه٣به ساعت :" @ خان مينويسد
م،شجاع الدوله فراش باشی حضور آھسته به خرگاه اميرداخل داخل شده با کمال آرامی تفنگچه را در ١٩١٩فبروری

ما کرنيل شاه علی رضاخان که شخص قوی وتنومندی شقيقۀ طرف چپ او خارلی کرده به سرعت از خيمه خارج شد،ا
بود،او را محکم گرفت Gکن در ھمين اثنا سپه ساGرمحمدنادرخان که پوستين غزنی چی ابريشمين دوزی دراز سرتا 
قدم برشانه اش داشت رسيده،قفاق محکم برروی شاه علی رضاخان زده،قاتل را رھا کرد وگفت آرام باشيد که 

  ٢."ت،درحالی که او را بخواب ابد فرستاده بودنداعليحضرت خواب اس
 کشتن وپوھنيارمسعود، روايت  فيض محمدکاتب،غبار وفضل غنی مجددی،فوق يعنی   روايتچھارچون در ھر

ازدستگيری ضارب توسط شاه علی رضاخان تذکر داده  ديگرنفربجز کاتب،سه امير بوسيلۀ تفنگچه  مشخص شده و
، از قلم نواسه اش داکتر قطره نيز  افسرنوکريوال  ھای  شاه علی رضاخان کندک مشراند، پس Gزم است تا چشمديد

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

@ خان در خوابگاه خودش  ھش، اميرحبيب ١٢٩٧ سال ٣  ويکم ماه حوتدرساعت سه نيمه شب بيست« :نگاشته است
صدای فيرکه از خوابگاه امير .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

                                            
١
  ٢٦تا ٢٤صفحات ١٩٢٩-١٩١٩(ان هللا خانافغانستان در عھد اعليحضرت امفضل غنی مجددی، -  

٢
  ٢١٧ پوھنيار سيد مسعود، ظھور مشروطيت وقربانيان استبداد،ص-  

٣
  . است١٢٩٧ ماه حوت، به نظرنادرست می ايد، منظورنگارنده، بيست ويکم ماه فبروری مطابق اول ماه حوت بيست ويکم-  
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د وميخواست آماده استراحت شود وھنوز موزه راست را از پا درنياورده بود که نوبت پھره اش را به پايان رسانيده بو
صدای فير او را به وحشت انداخت و به شتاب جانب خيمۀ امير دويد، نرسيده به خوابگاه امير  ديد شخصی از 

د وشخص درخوابگاه خارج شده به شتاب فرار ميکند،اما کرنيل به سرعت خود را به او رسانيده گرفتارش نمو
وقتی ھم گرفتار شد ھمان صداھا را ادامه داد و . فرارکننده در اثنای فرار فرياد ميکرد، امير راکشتند، امير را کشتند

دراين اثنا سپھساGرنادرخان رسيد و به کرنيل حضور امرکرد رھايش کن، چه خبر است، چرا سروصدا ميکشيد؟ 
من ديدم اين . صدای فيرتفنگچه از خيمه اميرشنيده شد«:ا آورد وگفتکرنيل رسم احترام بج. اميرخوابست مزاحم نشويد

اکنون گرفتارش کرده ام وتا معلوم نشود که . شخص ازخوابگاه امير خارج شده فرار ميکند وداد می زند امير را کشتند
. کردکرنيل پافشاری . سپه ساGر دوباره امرکرد رھايش کن. در خيمۀ امير چه گذشته است رھايش نميکنم

سپھساGرخشمگين شد و برروی کرنيل سيلی نواخت اما کرنيل از امر او سر باز زده وگفت حفظ امنيت وظيفۀ من 
  .است نه از شما، سپھساGرناچار صحنه را رھاکرد و رفت

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

بناًء به امر نصر@ خان نايب السلطنه که او نيز با امير در شکارگاه بود، سپه ساGر وبرادرانش گرفتار . ظن قرار داد
راکين دولت که ھمرکاب امير بودند، نايب السلطنه نصر@ خان به ب�فاصله به موافقۀ ا. شدند وبا قاتل محبوس گرديدند

  »٤.حيث جانشين امير انتخاب گرديد
 ميرمحمدصديق فرھنگ، از قول حافظ سيف @ خان،سفير ھند برتانوی که ھمراه امير به جاGل آباد رفته -٦

ادر سپھساGر نادرخان را بحيث قاتل که سفيردرگزارش خود به حکومت ھندبرتانوی، شاه ولی خان بر بود،مينويسد
اميرمعرفی کرده بود،اما فرھنگ اضافه ميکند که آقای غبار نويسنده ومورخ که درسالھای اول پادشاھی امان @ خان 
يعنی اندکی پس از واقعه امير،در وزارت امنيه و بعد در رياست تنظيميه ھرات ھمکارنزديک شجاع الدوله بود،از 

  ٥.روايت کرد که درکشتن اميربدست خود اعتراف نمود) ع الدولهشجا(زبان خود او
نيرقتل امير حبيب @ خان را ) تاريخ سياسی افغانستان( مھدی فرخ سفيرايران در عھد امانی درکتاب خود-٧

 نسبت داده  احمدشاه خان  پسرعموی سپھساGرنادرخانسرداربدو نفراز اھل دربار،يکی شجاع الدوله خان وديگری 
گرفته   که شجاع الدوله از امير در دل است وعلت آن را کينه ای دانستهشجاع الدوله بيشتر تاکيد کرده لی بر و

زيرا در يکی از سفرھای امير، ديرک خيمه اميرکج نصب شده بود و امير برشجاع الدوله چنان خشم گرفت که او .بود
   ٦. شکسترامورد ضرب وشتم قرار دادتا آنجا که دھن ودندان ھايش را

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

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

ميان چھار حلقه از محافظان و پھره داران وکشيک چيان  واردليان نظامی برپا شده بود که  خيمه امير در -٢
  .ايستاده بودند) شايد دو يا سه متردور از ھم( دسته پھره دارھريک به فاصلۀ چند گام ١٧

ً 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

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

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

ومحمدولی خان سرجماعه غ�م بچه گان وشجاع الدوله خان فراش باشی وصاحب ) وزير دربار(آقاسی حضور
رشاه منصبان مورد اعتماد ونوکريوال و سپھساGر محمدنادرخان ، وسردار شاه ولی خان رکاب باشی وسردا

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
  .صورت گرفته است نه توسط قمه يا خنجر

 از شاھدان عينی نگفته اند که امير بوسيلۀ خنجر يا سي�وه يا سرنيزه در ناحيه سينه اش کشته شده ھيچ کس-٧
  .بجز آقای صديق وطنمل در داستان بچه فلمی اش. است

                                            
٤
  ١٦٢وم،حواشی ص  خاطرات حسن آيبک،  ترجمه وتحشيه فضل الرحمن فاضل،چاپ د-  

٥
  ٤٦٩ -٤٦٨،صفحات ١فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير ج-  

٦
  ٤٣١ -٤٣٠ سيد مھدی فرخ،تاريخ سياسی افغانستان،چاپ دوم،صفحات -  
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   فبروی ، گفته است که ٢١  شب ٣ مؤرخين وحتی نوکريوال خيمه امير، شاه علی رضا در ھمان ساعت -٨
ساGر نادرخان قاتل را ازچنگ او رھا ساخته است وآن شخص يا شجاع الدوله فراشباشی قاتل را دستگيرکرده ولی سپھ

گرچه که در فرجام . دربار ويا شاه ولی خان برادر سپھساGر ويا سردار احمدشاه خان پسرعموی سپھساGر بوده است
  .شخص شاه علی رضاخان به عنوان قاتل اعدام گرديد

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

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

 

   کيھا بودند؟از نظرشاه علی رضاخانقتل اميرمتھمان 

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  نوشته لد چھارم سراج التواريخ ج

او جريان حادثۀ قتل اميرحبيب هللا خان و پيامدھا اقدامات سردار نصرهللا خان که به شورش .خيلی شگفت انگيزمينمايد
 سقوط امارت شش روزۀ امير جديد سپاه جKل آباد  ودر غل وزنجيرکشيدن خاندان سپھساFر نادرخان  وسرانجام به

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

  .بکارگرفته شود

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

لطنه از ديدن جسد خون آلود عنايت بربالين پدر رفت وجسد بيجان پدررا در آغوش گرفت واشک ريخت،مگرنايب الس
 برای تحقيق موضوع تعيين ننمود تا قاتل را پيدا ودستگير نيزھيئتیبرادرومحل فيرتفنگچه برسراو امتناع ورزيد، و 

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

ًعجالتا خاموشی اختبار  شاه علی رضا خان نيز از مشاھده اوضاع ٧.نيست ونميتوان با حدس وگمان کسی را متھم کرد
غمان  به جKل آبا انتقال داده شد ودر  نعش امير توسط موترازل)فبروری ٢١(بهن روز پنجشترور امير  شبفردای  .کرد

به خاک سپرده شد، واما قبل از اينکه امير را بخاک بپسارند، علی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی ه ميدان گلف ب
ت با  وبعد دست خود را برای بيع به خاک سپرده نميشوداميرسابق نعش يين نگردد،  جانشين امير تعتا: گفتحاضرين 

 شھزاده عنايت هللا خان دست علی احمدخان را پس زد وخود اولتر به عمومی خود ،مگرسردار نصرهللا خان پيش کرد
دست بيعت دراز نمود وبه تبعيت از وی سايرحضارواراکين نظامی وملکی به نايب السلطنه نصرهللا خان اظھار بيعت 

  . وميت بخاک سپرده شدنمودند واو امير گرديد

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

 .نه  به سKمی وادای احترام ھدايت کرد،سپاه را برای رسم تعظيم از نايب السلطقشلۀ نظامی رفت وسپھساFر نادرخان 
سپاه از شنيدن اين خبربه .ياد کرد نامعلومی وامارت خودبجای برادر سپس امير نصرهللا خان ازقتل امير بدست شخص
تنی که از بھيوده گردی  ما وشما خادم اسKميم، نه چاکر يک«:گفت وناله وشيون افتاد،امير آنھا را به سکوت فراخواند

چشم از  اکنون شماراست که در حمايت اسKم بکوشيد و. مدخودش کشته دست تقدير آ وطريق ھوا وھوس نوردی،
نپوشيد ومردانه وار کمر ھمت به خدمت دين سيد المرسلين وحراست ملک ومال   داريد ومکلف به آن ھستيد که حقوقی

د سپس سردار عنايت هللا خان سخنرانی نمو  "٨ .رمردان نيستاين ناله وگريه کا. وجان وناموس مسلمين چست بربنديد
 که تا آن لحظه ازامير  نادرخانسپھساFرو با شنيدن سخنان او رجال نظامی گرديد و واز بيعت خود به عمش يادآور
  .به قصرشاھی بازگشت اميرجديد.کردندبيعت به وی  و شدند مطلعشدن نصرهللا خان اطKعی نداشت

خود بحضور امير   شاه علی رضا با سپاه لغمان به جKل آباد رسيد و) فبروی٢٤(  جمادی اول٢١ شنبهروز يک
 پس از "کهمتذکرميشودکاتب ،  فيض محمد.  به قشلۀ نظامی برگشتد و عرض فاتحه و بيعت نمو ونصرهللا خان  رفت

ورود اردوی کله گوش ولمقان، در افواه جمھور انام سمر ومشتھر گشت که احمدشاه خان سراسپور، امير مبرور را به 
 علی خان رضا خان ديگر نميتوانسته خموشی اختيار کند وواقعه دستگيری د که شاهومعلوم ميش  "٩.قتل رسانيده است

                                            
٧
   ببعد٦٢٣بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد-  

٨
  ٦٣٠سراج التواريخ، ھمان جلد، ص -  

٩
  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠ قسمت سوم، چاپ ٤سراج التواريخ، جلد -  



  
 

 

  ٦از  ٤ :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 بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

: بنابرين کاتب ھم اشاره ميکندکه. قاتل  ورھائی او توسط سپھساFر را به زيردستان وساير افسران حکايت کرده است
ان سرميراسپور، احمدشاه خ:"شاه علی رضا خان کرنيل، از زبان کشيک چيان خيمۀ امير در کله گوش شنيده بود که 

  "  ١٠اميرمغفوررا به قتل رسانده بود

 فرمان ھای ابKغيه ھا وھان شاه باھمرا زمانی به وخامت گرائيد که شجاع الدوله خان ومKغKم و ھااين آوازه
 مردم شاه امان هللا عنوانی مردم وامير نصرهللا خان به جKل آباد رسيدند وخبر سلطنت وامارت شھزاده امان هللا در ميان

 نامۀھمينکه  ،امير نصرهللا خان  که از سوی امان هللا دچار تشويش واضطراب  بود.وسپاه درقشله نظامی پخش گرديد
از ھماندم ميخواست چنان منويات خود را باخت که د،قرائت کر  بدستش رسيد وآنراوفرمان اميرامان هللامردم کابل 

به مقاومت وجنگ با سپاه وتلقين اووتشويق مرزا محمدحسين مستوفی ای بيعت خود به امان هللا خبر دھد، ولی مخالفت ھ
  . واداشتبه تKش ھای بيھوده ای  و ، نصرهللا خان را از عزمش منصرف ساخت کابل

  :سپھسا\ر نادرخانافتادن و\نه  ودرغل وزشورش سپاه

جKل اباد دست بشورش زدند نظامی رارگاه در قسپاه  )١١ش١٢٩٧حوت ٧/جمادی اFول٢٤ ( وز چھار شنبه ر
ا بنام غKم رسول به سپاھيان ازميان خود يک نفر سرباز ھراتی ر.ندوقتل وی شدقاتل امير حبيب هللا خان وخواھان 

،برای خاموش کردن غايله بسوی سپاه شورش با اطKع از خان سپھساFر نادر  .حيث وکيل وقوماندان خود برگزيدند
ھمراھی کردند، ھمينکه رادو  برادرش شاه محمودخان وبرگد محمدعلی خان نيز وی . حرکت نمودنظامی  قرارگاه
 وبا ھمراھان  ومحبوس کردندراگرفتند واو را از اسپ بزير آوردند شاسپ جلو وارد قشله نظامی شد،عساکر سپھساFر

سردار محمديوسف خان مصاحب خاص انش به برادر حبس سپھساFر وبزودی خبر .وی نيز عين عمل را انجام دادند
 ر وامير شھيد، وسردار فتح محمدخان امين العسس ومحمدعزيزخان ايشيک آقاسی خارجه، واحمدشاه خان سرميراسپو

 ،باھم نشسته بودند رسيد وآنھا را سخت مضطرب و محل اقامت شاه محمودخاناحمدعلی خان سرخان اسپور، که در
شھزاده عنايت هللا خان و ًفورا کس فرستاد   بلوای سپاه مطلع گرديد،ازنيزامير نصرهللا خان ًمتعاقبا  .پريشان ساخت

آماده ه دونفر اولی  ک- وعلی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی را الممالکنايب السلطنه وميرزا محمدحسين خان مستوفی
احضار کرد ودستور داد تا به  - تگاو ونجراب برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان هللا خان بودندرفتن به 

   چی ميخواھند؟عساکرکرده معلوم نمايند که  سپھساFر را از دست عساکر رھا قشله بروند و

ند که عساکر قاتل يا قاتلين امير شھيد را وبه اميرنصرهللا خان عرض کرد برگشتند فتند وآنھا نزد سپاه ر
 لھذا ،ميخواھند وسھساFر را بخاطراينکه نتوانسته از امير بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت او امير به قتل رسيده

صاحب جان پاچا ونقيب (با نفوذ  محلی روحانامير  دو نفر .  خواھد بود حبس  در وی، بدست عساکرردن قاتلسپتا 
 بگوئيد تا او را به شما تحويل ،د را قاتل امير ميدانيیکسه پرسيدند شما چسپا از  را نزد عساکر فرستاد، آنھا )صاحب
وبه  ھر دو روحانی بازگشتند.ميفقط قاتل را ميخواھوکيل سپاه گفت ما فتنه نميخواھم ! فتنه کوتاه کنيد  ازودستدھيم 
ونھب  ھيچ چيز ديگر نميخواھند وعزم تخريب حصار واسKميت  اميرجز قاتلبه  ايشان « :نصرهللا خان گفتند که امير

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

شوف افتاد که غKم بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپھساFر را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با کم
در ھنگام خواب وبيداری  روز وگاه وبيگاه حايل ومانعی از دخول وخروج خود، امير شھيد بودند ودر شب و

امير نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نويس فوجی به  و.عليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوندا
خان  از جمله محمدوليراست،در پی اسامی افتاده و مت، چپ وپاھيان نوبتی خددست آورده نزد فوجی گسيل نمايند وس

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

  " ١٢.لشکرگاه ساختن آغاز نھادند ورھسپر

يه تنخواه که پراعKن ماھی بيست رومقارن اين حال، جمعی از سپاھيان نظام که از نش«:کاتب می افزايد که 
اعليحضرت امير امان هللا خان در مجامع ومساجد ومعابر وشوارع در تاريکی شب امر افگندن کرده  وبه دست ايشان 

چھاريارگويان، ازلشکرگاه به درب  افتاده ،آھنگ بلوا وخونخواھی امير شھيد را بھانه قرار داده بودند، نعره زنان و
ھساFر محمدنادرخان آمدند واو در پاسخ استدعای ايشان پ عنايت هللا خان شده، خواستاراجازت قتل سسرا ونشيمن گاه

رۀ خبيثه چه خواھند يافت وبه  از قطع کردن شاخی ازشجکرد و فرمود که تنھا از کشتن سپھساFر چه حاصل خواھند

                                            
١٠

  ٦٦٢چاپ ، ص ھمان سراج التواريخ، -  

١١
 روز تاج پوشی  ،  فبروری٢٨معادل   جمادی ا\ول٢٤زچھارشنبه رو،که قبل از اين به سايت دعوت نت وتول افغان فرستاده شدهمتنی  -  

  .است ١٩١٩ فبروری٢٩معادل  صورت گرفته که امير امان هللا  در روز نھم حوتتاج پوشی زيرا   که اشتباه است،شده  قيدشاه امان هللا 

١٢
  ٧٠٢ -٧٠٠ کابل،ص ١٣٩٠اپ چ، بخش سوم،٤سراج التواريخ،جلد -  



  
 

 

  ٦از  ٥ :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 بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 را از بيخ وبن قلع وقمع کرد واز ريشه بايست ور تلخپس بايد اين گونه درخت بار گشت؟ کدام تمنا وآرزو نايل خواھند
 بريدن غصنی اکتفا بنمائيد واو ھرچه ازاين سخنان به سپاھيان فرمود،ايشان ھيچ به گوش وکار عقل نيست که به کشيد

ه سخت ايستادند واصرارکردند که در حال امر کنيد  واجازت دھيد که سپھساFر را برخاک قبر ولينعم شھيد قبول نشنود
در    ايشان گفتار او رانشنيده،از ريشه بر می آوريم وھرقدر شھزاده تکرار کرد د کشيم وبکشيم، بعد درخت راخو

بعد ز درعسکرگاه می آيم،  فرمود خوبست شما مراجعت کنيد، من نيهخواھش اسرار کردند تا که شھزاده مجبور گرديد
وعده دادن شھزاده عنايت هللا خان،سپاھيان نعره خوشی  ونويد   وازاين مژده و.به حضورم او را از دم تيغ بگذارنيد

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

ھساFر وشاه مذکور سپاھيان سپتا که به ساعت چھار از روز چھارشنبه  ،ن با او در عسکرگاه رفتن نتوانستارۀ جستچ
 وجانب  بر عرادۀ شکسته حملزنجير به گردن انداخته و محمودخان سراوس ومحمدعلی خان برگد برادران او را غل و

ربت پاک شھيد ھKک ُت  که اجازت حاصل نموده، ھرسه تن را برجای شھزاده عنايت هللا خان از اقامتگاه سپاه نقل دادند
باعم معظم خود خلوت داشت،عمش با او قرار داد که امارت به او  سازند ودراين وقت شھزاده که درجای خود نبود و

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

  »١٣ .وگند نگار داده امضا کردندار آيند وبراين قراردر سجل عھد وسارت شوند ويا به يک يا دو تن خود واگذامورام

بدر بجانب چھارشنبه  شام ٨فکر فرار بيفتند و ساعت امير شھيد به خاص اين ھنگامه سبب شد که مصاحبان  
قبل ، اما ندھمراھی ک آنھا را تا کابل وموظف کرد تامسلح را سرباز ھشت ھم ه ولی خان رکاب باشی ، شابروند
 محمودخان ومحمدعلی  نادرخان وشاهمحمدسپھساFرمبادا  ن به اين تصور که اگر فرار کنند، شام مصاحبا٨ساعت از

 .د، به قتل برسند،از تصميم فرار منصرف شدندانکشيده شده در غل وزنجيرر منزل سردار عنايت هللا خان دخان که 
 چند قدمی نرفته ھنوز.رراه کابل روان گرديدسوارو د وبراسپ خود شد شيراحمدخان ايشيک آقاسی مصمم به فرارمگر

 قصد گرفتاری آنھااحبان روانند، دانست که بسوی خانه مص بود که ديد پنجاه شصت عسکر مسلح با چراغ ھای ارکين
 سپاھيان به داخل منزل مصاحبان شده، سردار محمديوسف خان وسردار محمدآصف خان وسردار  بعد اندکی. را دارند

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

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

از قبيل پدر وبرادر وعم  پانزده تن ازخاندان سپھسا\ر محمدنادرخان «،بقول فيض محمد کاتب بدينسان
 امير شھيد گرفتار دست سپاھيان یعمزاده وشوھر عمه وعمه زاده وچھارده نفر از غbم بچه گان خاص وحضورو

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

 جانب ايشان نگريسته وسپھسا\ر او را ديده  صبح شخصی غbم رسول خان از غرفه٨جمادی ا\ول، به ساعت 
تل امير را به ھمه او ق... شناخت وبه اندرون محبسش خواسته به ديگران معرفی کرد که وکيل فوجی ھمين کس است

 ان دربارخاصود که غbم بچه گان بوکه قاتل از شما خارج نيست، زيرا که از مدتھا قبل درافواه افتاده نسبت داده گفت 
واکنون که شما را لشکريان گرفتار ساخته اند، پس از تحقيق . اندھم دراين امرسازگار آمده با  ودر قتل امير کمر بسته

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

غKم رسول خان ھدايت داده بود که علی سپاه وکيل : دميگوي مستوفی الممالک مورد گرفتاری کاتب در
قتی عساکر به عقب علی  نيز بايد دستگيرشوند،و خان ومستوفی الممالک ميرزا محمدحسين ايشيک آقاسیاحمدخان

دروازه ولی مستوفی الممالک جانب کابل فرارکرد احمدخان رفتند وی به بھانه ای خود را ازچنگ عساکر نجات داده 
به   ازآن ميانيکی ب عساکر را برانگيحت واين امر خشم وغض.  فيرکرد خودبا تفنگچهنکشود و خود را بروی عساکر 
 را برای کوبيدن منزل توپعراده   چند  واز آنسوعساکرطKع ديگران رساندوع را به ا موضقشلۀ عسکری شتافته

خود مستوفی را با خاک يکسان نمودند و ديوار ھای منزل مستوفی را بيرون کشيدند ومستوفی ميرزا محمدحسين خان 
دست برعقب محمدحسين خان رابا سربرھنه وFی ولجن به روی ماليده و«:کاتب ميگويد. دند بيرون آورکشان کشان

بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت چون حيوان قKده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل 
 در عين  .او تاخته، بKدرنگ آھنگ ھKک وبه خاک انداختنش نمودند با سرنيزه تفنگ بر وسپاھيان .لشکرگاه کردند
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  ٦از  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 بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 اکراه و نکه لک ھا روپيه از مال دولت وعجزۀ ملت که سالھا به جور وھجوم وازدحام، برگد محمدانورخان به عزم اي
خانمان برباد دمار  اعتساف،  وھزاران نفر را از اعيان واشراف ومامورين را به دسيسه وکردهوجمع ت اخذ وشر

 د وپس خود رابردوش او انداخته، برگردنش سوار شکشته شود، ھمه تلف وضايع ميگردد ، وھKک داده است،اگر 
در  برسينه اش اويخته، ھر دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و پايھای خويش را از دو طرف

ترک حمله  نيزه شدنش نجات داد، زيرا که سپاھيان از بيم آسيب رسيدن به برگد محمدانور خان، باطن از ھدف نوک سر
حالی در  نورخان بردوش او سوار، از Fی ولجن به کمال بدوھم چنان محمدا. سرنيزۀ خود را حوالۀ او نکردند کرده،

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

گويا در حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده ومنافع ھنگفتی  ونجس اين خوک بی باک را بريزيد، که اگرخون ناپاک
پس بھتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا دولت پول ومال خود  .د نموديضايع وتلف خواھ را که در نزد اوست،
خان، سپاھيان پراکنده  اين گفتار وممانعت جنرال عبدالرحيم از زد وبعد ھKکش سا قبض نموده، ورا از نزد او اخدذ 

   ١٦ ».داشتنددست از قتل او برشده 

،نظاميان به امر ايشيک آقاسی )جمادی اFول(  بيست وھفتمشنبهدر روز«فيض محمد می افزايد که 
به کار فرستادن محبوسين محمودخان،که از طرف اعليحضرت امير امان هللا خان،وارد جKل آباد شده بود، دست 

دند، برعرادۀ ھای بودرکابل اقدام نموده وگرفتاران دست خود را که به نام قتلۀ امير شھيد در سKسل واغKل انداخته 
 ».يده به حفاظت دسته ای از سپاھيان وساFری کرنيل شاه علی رضا خان رھگرای دارالسلطنه ساختندشانحمل اثقال برن

١٧  

موضوع  برداشته شد و ومتھمينسپھساFرپای  از دست ووFنه ز  غل و خانامان هللار اميربدستو درکابل البته
 زنجيرو هاز آنجايی که سپھساFر نادرخان دستگيری وب. سپرده شدمحاکمه  وسپس به  قرارگرفت قتل مورد تحقيق

از خود   راتا اتھام قتلی نمود سع تمام توانش با زوFنه کشيدن خود وخانواده خود را از شاه علی رضا خان ميدانست،
قول غبار، درکابل شخصی بنام فتح عليخان جاغوری از خاندان ه  بشاه علی رضا خان بيندازد، درنتيجهبردوش دور و

کسی جز شاه علی رضاخان او   ومی شناسدديده و ا رشھادت داد که او قاتلبه دروغ سردار شيرعلی خان جاغوری 
شاه امان هللا پس از ابKغ .  وساير متھمين قتل امير آزاد شدند رضا محکوم به اعدام شد درنتيجه شاه علی. ديگرنيست

دوباره درنيام کرد وگفت من از ريختن خون محکوم ايش بلند شد وشمشير از نيام کشيده حکم قاضی محکمه از ج
ب هللا خان، شجاع الدوله فراش ًدرحالی که در تمام حلقه ھای پايتخت علنا گفته ميشد که قاتل امير حبي«. 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 . کابل،وزيرامنيت عموميه، رئيس ھيئت تنظيميه ھرات، وآخر وزيرمختار افغانی درلندن گرديد
شجاع الدوله خان در برلين مقيم گرديد ودرھمانجا حين جنگ  .او را از لندن اخراج کردنددر سقوط دولت امانيه  ديدند و

در باغ ارگ از درختی ) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٢مستوفی الممالک مرزا محمدحسين خان در. دوم جھانی وفات کرد
  ١٨».آويخته شد
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