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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ01/22/2017 :

نوشته  :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

قتل امیر حبیب هللا خان و نقش انگلیس و ایجنت آن مصطفی
ساغر
تحقیق عالمانه استاد کاظم در مورد واقعه قتل امیر حبیب هللا خان در سال  1919میالدی با استفاده از روایت صادقانه عالمه فیض
محمد کاتب هزاره در کتاب تاریخ وی در این مورد یک نمونه بارز تاریخ نویسی عینی و علمی است .در تاریخنویسی علمی و غیر

سیاسی و غیر شخصی و دور از عقده ها  ،مورخ عالم اسناد و شواهد را تحلیل میکند و نتیجه گیری منطقی
میکند.
در یک مقاله در مورد تاریخ نویسی چنین نوشته شده است " :تاریخ یک عملیه انتخاب است  .....تاریخدانان از جمله روایت های
موجود برجسته  ،آن روایت های را انتخاب میکند که از نظر تاریخی برجسته بوده و متناسب به تعبیر منطقی تاریخی باشند".
www.openscienceonline.com/book/download?chapterId=1563&stateId=8000...
در مورد ثبوت هر جرم عناصر ارتکاب جرم ضروری شمرده میشود ،به صورت مثال در قانون جزای افغانستان فرمان نمره
 31 ، 910سنبله  1355تحت نظر شاغلي دوكتورعبدالمجید وزیر عدلیه چنین نگاشته شده است " :ماده بیست وهفتم -عنصر مادي
جرم عبارت از ارتكاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحویكه عمل منجر به نتیجه جرمي گردیده و رابطه سببیت بین عمل و
نتیجه موجود شده باشد" ".ماده بیست ونهم  -شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجراي فعل به قصد ارتكاب جنایت یا جنحه به
نحوي كه نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثي شده باشد ".ماده سي و چهارم -قصد جرمي عبارت است از
سوق ارادة فاعل به ارتكاب فعلي كه جرم را بوجود مي آورد به نحوي كه منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجه
جرم دیگري شود".
ازعناصر ارتکاب جرم دو عنصر عمده ای غرض که در انگلیسی  Motiveگفته میشود ،و قصد که در انگلیسی  Intentگفته
میشود از جمله عناصر عمده محسوب میگردند .در اکثریت قوانین بین المللی به شمول قوانین شرعی اسالم غرض رکن اصلی
مجرم شناخته شدن محسوب نمیگردد ،اما قصد یکی از ارکان اصلی محکوم شناخته شدن محسوب میگردد .به این معنی که در یک
واقعه ای جرمی امکان دارد چندین شخص یا گروپ غرض ارتکاب جرم را داشته باشند مگر قصد باید با غرض یکی گردد تا با
دیگر شواهد جرم را ثابت بسازد.
در مورد واقعه قتل امیر حبیب هللا خان قبل از همه این قتل یک عمل جرمی است و اگر هم اشخاص و گروپ های متعددی شاید
غرض ارتکاب جرم را داشته بوده باشند به شمول اشخاصی که لت و کوب خورده و توهین شده بوده اند ،مخالفین سیاسی و قدرت
طلبان و انگلیس ها وغیره .در مورد قصد و شروع جرم و عوامل و امکانات انجام جرم موارد عینی باید در نظر گرفته شود،
مانند:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ



آیا شجاع الدوله با وجود تعلیمات عسکری در این نوع قتل حرفه ای تعلیم دیده بود؟ قتل حرفه ای فیر در گوش در
تاریکی شب  ،یک فیر اساسی (ضرورت به فیر دوم و سوم نباشد و در دیگر نقاط بدن فیر نشود) و دخول و خروج بی
سر و صدا؟



آیا شجاع الدوله با محافظین به سرکردگی جنرال نادر خان هماهنگی کرده میتوانست؟



آیا این به اصطالح حزب سری تحت امر غازی امان هللا خان و مادرش امکانات تربیه قاتل حرفه ای را داشتند؟ آیا حالت
روحی منقلب و گریه آلود غازی امان هللا خان که بوسیله عالمه کاتب هزاره تشریح شده است به یک سازمان دهنده قتل
پدرش میماند؟ آیا غازی امان هللا خان با جنرال نادرخان مسئول حفاظت قوای سه هزار نفری محافظت امیر حبیب هللا
خان در یک حزب بودند؟ و امکان آن وجود داشت که یک چنین نقشه ای را عملی کنند ؟ و اگر بودند چرا جنرال نادر
خان به سردار نصرهللا خان بیعت کرد؟ وبه ده ها سوال که یک محقق در مورد ارتکاب جرم خواهد پرسید.

در مورد انگلیس به همه معلوم است که هم غرض و هم توانائی و امکانات قصد و عملی ساختن جرم را داشته است .ازنظر غرض
در مورد کنترول افغانستان و بر قدرت قرار داشتن یک امیر دلخواه انگلیس تاریخ و اسناد و اعمال انگلیس نشان میدهد که کنترول
افغانستان برای انگلیس ها بسیار مهم بوده است .یک نویسنده در مورد این موضوع چنین نوشته است " :بر اساس اعتقاد محکم
الرد کرزن که قدرت برتانیا در موجودیت مستعمره هندوستان است  ،وی معتقد بود که مستعمره برتانیا(هندوستان) باید با هر قیمتی
که باشد در مقابل حمالت و حتی خطر حمله دفاع شود .....الرد کرزن معتقد بود که یک پالیسی فعال در سرحدات مستعمره
هندوستان باید بر اساس "سرحدات علمی (مصنوعی)" استوار باشد که قدرت عسکری و فعالیت ها در سرحدات بهترین وسیله
برای دلسرد ساختن روسیه از عملیات کردن در آسیا و حفاظت هندوستان و در نتیجه حفاظت قدرت برتانیا خواهد بود".
http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0006/MQ37634.pdf
در مورد نا آرامی انگلیس ها از سفر هیئت جرمن و ترک در جریان جنگ اول جهانی کتاب ها و مقاالت زیادی نوشته شده است و
با آنکه در اخیر امیر حبیب هللا خان بیطرفی افغانستان را اعالن کرد و سفر هیئت بی نتیجه ماند  ،اما همینکه وی یک ماه به هیئت
جرمن-ترک اجازه ماندن در کابل را داد و برخالف خواهش انگلیس اعضای هیئت را دستگیر نکرد و به انگلیس تسلیم نکرد و از
آمدن هیئت منحیث یک وسیله چانه زدن برای موقعیت خودش استفاده کرد ،اعتبار وی را در نزد انگلیس ها منحیث یک رهبر
کامالً اعتباری آله دست از بین برده بود .یک نویسنده در مورد مکتوب امیر حبیب هللا خان به وایسرای انگلیس در هندوستان چنین
نوشته است " :بعد از ختم جنگ در فبروری  1919امیر حبیب هللا خان به وایسرای برتانیا در هندوستان مکتوب نوشت و تقاضا
کرد  " :بر اساس کنفرانس صلح برتانیا باید به افغانستان استقالل ،آزادی عمل و استقالل همیشگی اعطا کند ".
https://historyandcultures.files.wordpress.com/2016/02/morton.pdf

اگر اعمال باال و تقاضا های امیر حبیب هللا خان در ارتباط به جمالت انگلیس ها مانند مثال باال که دفاع از اهداف انگلیس به
هرقیمتی که باشد در نظر گرفته شود میتوان گفت که امکان این که انگلیس ها غرض از بین بردن امیر حبیب هللا خان را داشته
اند و این عملیات را اجرا کرده اند به وضاحت وجود داشته است .اما
ها از هر کسی دیگر زیاده تر:

در مورد قصد

و امکان عملی ساختن این قتل ،انگلیس

 -1توانائی تربیه و فرستادن قاتل حرفه ای برای قتل امیر حبیب هللا خان را داشته اند.
 -2توانائی و امکانات تنظیم دخول و خروج بی سر و صدا و ارتباط با جنرال نادرخان( گذشته ای وی با انگلیس ها و نقش آینده
وی در تاریخ) و دیگر محافظین خیمه امیر حبیب هللا خان را داشته اند.
در مورد اینکه چرا تا امروز قاتل نامعلوم مانده است و چرا اکثریت مورخین انگلیس و غربی و مورخین رسمی در افغانستان
وغیره معموالً غازی امان هللا خان را محکوم به این قتل میکنند باید واضح باشد .یک متل افغانی ما میگوید که بگیریش که
نگیرید در این مورد زیاده تر از همه صدق میکنند .انگلیس ها و هر قدرت دیگر در طول تاریخ با پخش پروپاگند سعی در تغیر

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افکار برضد دشمنان خود و به نفع خود کرده اند ومیکنند .بدنام ساختن غازی امان هللا خان در قتل پدرش یک تیر و دو فاخته بوده
است برای انگلیس ها که هم نقش خود را در این قتل پنهان کرده اند و هم غازی امان هللا خان را از همان آغاز حکمروائی اش
بدنام بسازند تا زمینه را برای اجرای پالن های بعدی فراهم بسازند که در اغتشاش بچه سقو و به قدرت آوردن شخص اعتباری
شان جنرال نادر خان فراهم بسازند.
اما در مورد مصطفی ساغر و امکان دست داشتن وی در قتل امیر حبیب هللا خان چند موضوع باید در نظر گرفته شود:
-1در عملیات و روش های استخباراتی سری نگهداشتن نام ایجنت ها اساسی ترین موضوع است .هیچ دولت به شمول انگلستان
دیروز و امروز به هیچ صورتی نام ایجنت ها را تا چه رسد به عملیات آنها را فاش نمیسازند .حتی بعد از  50-30سال که
اسناد سری علنی ساخته میشود اسنادی که نام ایجنت ها و عملیات سری به آن مربوط است علنی نمیشود ،حتی در مواردی که
شورای ملی ممالک ویا محاکم امر نشر اسناد نمایند ،دولت ها بر اساس قانون های مرتبط میتوانند از نشر اسنادی که نام ایجنت
ها و عملیات و طریقه های کار آنها را نمایان بسازد خودداری نمایند.
-2اگر تصادفا ً مصطفی ساغر در ترکیه دستگیر نمیشد شاید تا امروز هم هیچ نامی از وی در هیچ موردی برده نمیشد.
در مورد مصطفی ساغر اشارات زیادی در اسناد زبان ترکی موجود است اما در زبان انگلیسی وغیره اسناد و اشارات محدوی
موجود است که نتیجه تحقیقات شخصی است و در بسیار موارد موضوع قتل امیر حبیب هللا خان به صورت ضمنی اشاره شده
است که ضرورت به تحقیق عمیقتر خاصتا ً بوسیله کسانی که به زبان ترکی آشنائی دارند.
در ذیل چند نمونه معلومات در مورد مصطفی ساغر و ارتباط وی با استخبارات انگلیس و اشاره های ضمنی به اعتراف وی به
قتل امیر حبیب هللا خان نقل میگردد  ،تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

"-1کسانی که عمر زیاد دارند مصطفی ساغر را میشناسند .وی یک جاسوس هندی االصل برتانیائی بود که به صورت خاص
برای قتل اتاترک تربیه شده بود .مصطفی ساغر که در زمان اتاترک زنده گی میکرد شهرت بدی داشت .وی را به سن دهسالگی
به لندن برده بودند و در مکاتب خصوصی درس خوانده بود .مصطفی ساغر توانست که در کالج لینکن پوهنتون آکسفورد داخل
شود .بعد از چهار سال تعلیم ساغر فارغ التحصیل شد و دوباره به هندوستان عودت کرد .برتانیا مصطفی ساغر را به قران قسم
داده بودند که به انگلستان وفادار بماند و در صورت خطر جانش را فدای تارج برتانیا نماید .مصطفی ساغر منحیث یک جاسوس
استخدام شد و بعد از عملیات جاسوسی در چندین مملکت به شمول افغانستان و سویس  ،بالخره وی برای قتل آتاترک فرستاده
شد .مصطفی ساغر در خانه ای در اکساری جا یافت که دیوار های آن با عکس های مصطفی کمال آتاترک و حتی انور پاشا
تزئین شده بود .ببینید که چگونه این دولت سایه ای و مخفی برتانیا چاالک بود! آنها به این وسیله تظاهر میکردند که اصال آنها با
جنبش آتاترک همنوا هستند که این یک ستراتیژی مهم مورد استفاده آنها بود .ببینید که چگونه آنها خانه را با عکس هاس آتاترک
و انور پاشا تزئین کرده بودند .مصطفی ساغر را به مردم ترکیه چنان معرفی کرده بودند که وی یک عضو کمیته خالفت
هندوستان است که زیاده تر از سه ملیون سکه طال را که مسلمانان هند جمع آوری کرده اند برای هدیه به انقالب ترکیه با خود
آورده است .به عبارت دیگر مصطفی ساغر به این ترتیب معرفی شده بود که با یک مقدار پول جمع شده مسلمانان هند آمده است
؛ یک مقدار بزرگ پول سه ملیون سکه طال .برای این که حیثیت وی را باال برده باشند خود انگلیس ها مصطفی ساغر را زیر
عنوان اتهامات نامعلوم دستگیر کرده بودند .به عبارت دیگر مقصد این عملیات این بود که مردم باور کنند که مصطفی ساغر
ارتباطی با دولت انگلیس ندارد .در این عملیات مصطفی ساغر در جریان یک مجلس به همرای یک تعداد انقالبی های ترک
دستگیر شد .برتانیائی ها نه تنها اینکه انقالبی های ترک را دستگر کرد بلکه مصطفی ساغر را نیز دستگیر کرد .برتانیائی ها
مصطفی ساغر را برای  17روز در حبس نگهداشتند و بعد از رهائی از حبس ساغر به انقره سفر کرد  .در انقره از وی به شان
و شوکت پذیرائی شد و وی را جناب عالی مصطفی ساغر خان میگفتند .هویت جاسوس بودن مصطفی ساغر تصادفی کشف شد و
آن هم بعد از اینکه پیغام های مخفی وی به زبان هندی به برتانیائی ها که با رنگ قلم مرئی نوشته شده بود کشف شد .پیغام را
توسط یک ترجمان هندی ترجمه کردند و تحقیقات در مورد وی آغاز شد و کشف شد که مصطفی ساغر یک جاسوس انگلیس
است.
http://historicalleys.blogspot.com/2012/10/the-indian-spy-in-turkey.html

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 The Englishmanچنین نشر شد " :به نظر میرسد که
"-2جزئیات قتل امیر حبیب هللا خان در یکی از اخبار های کلکته بنام
حظور اعلیحضرت  27میل دور تر از خالت السراج درنزدیک جالل آباد سفر کرده بودو از تاریخ  17تا  20فبروری در یک نقطه نه چندان مشهوری به نام کله گوش رسیده
بود .وی در یک خیمه بزرگ و بسیار خوب محافظت شده به خواب رفته بود و خیمه ای وی توسط عساکری محافظت میشد که که از لوا های مختلف عسکری انتخاب شده بودند.
در درون این خیمه تنها حظور اعلیحضرت در یک قسمت آن بود و در قسمت دیگر آن  4تا  5غالم بچه ها موقعیت داشتند که هرکدام در محافظت نوبت میکردند .در حدو ساعت
سه شب صدای فیر یک مرمی تفنگچه شنیده شد و موقعی که برادر و پسر بزرگ امیر با عجله داخل خیمه شدند آنها امیرحبیب هللا خان را کشته شده در بسترش یافتند که با یک

فیر مرمی در گوشش کشته شده است مرمی از طرف دیگر سر وی خارج شده بود ".در موقع این قتل امان هللا خان پسر وی اداره عسکری و خزانه را
در کابل بدست داشت و آوازه شد که وی این قتل پدر را سازماندهی کرده است .سرویس مخفی استخبارات روسیه بدون این که
سندی ارائه کنند در اسناد خود قاتل را یک نفر هندوستانی بنام مصطفی ساغر معرفی کرده اند .مگر امان هللا خان تصمیم گرفت
که قاتل یک نفر بنام شاه علی رضا است و وی را اعدام کرد .ایرج بشیری در تبصره اجمالی خود در مورد افغانستان انگیزه
های مختلف که عمده ترین آن قاتالن اجیر شده توسط انگلیس ها است را مطرح کرده است که باعث فرضیه های مختلف،
دستگیری ها و اعدام ها مختلف شده است .اما انگیزه و هویت واقعی قاتل تا هنوز یک معما باقی مانده است ..... .مگر افغان ها
در این مورد شک های زیادی داشته اند که دست انگلیس ها در عقب این قتل بوده است.
https://globalfaultlines.wordpress.com/2012/10/16/the-indian-spy-in-turkey-by-maddy-historic/alleys
"-3مصطفی ساغر یک هندوستانی بود که در انگلستان بزرگ شده بود .وی یک ایجنت انگلیس بود که به انقره برای قتل
مصطفی کمال آتاترک فرستاده شده بود .مصطفی ساغر خود را بنام یک مسلمان هندی معرفی کرده بود و کوشید که مصطفی
کمال را متقاعد بسازد که وی سه ملیون پوند ستلینگ را که مسلمانان هند جمع آوری کرده اند برای کمک به حکومت انقره می
آورد و میپرسید که کدام طریقه آسان است که وی این پول را انتقال بدهد .مصطفی ساغر با محمد عاکف شاعر مشهور و انقالبی
ترکیه که سرود ملی ترکیه را نوشته است در یک خانه زنده گی میکرد .برای مصطفی ساغر مکتوب های زیادی از مصر،
هندوستان و استانبول می آمد .برای محمد عاکف این یک اندازه عجیب بود و در یکی از روز ها محمد عاکف یکی از مکتوب
های مصطفی ساغر را باز کرد و دید که صفحات خالی هم در این مکتوب موجود است .مکتوب توسط یک عالم کیمیا ترکی بنام
اونی رفیق معاینه شد و معلوم شد که این صفحات خالی نه بود .در حقیقت در این صفحات ساغر با استفاده از رنگ نامرئی با ایجنت
های انگلیس مکاتبه میکرده است .در جریان تحقیقات مصطفی ساغر اعتراف کرد که وی با انگلیس ها کار میکرده است و
وظیفه عملیات وی قتل مصطفی کمال بوده است .وی همچنان به قتل پادشاه افغانستان اعتراف کرد .بعد از محاکمه  ،به تاریخ
 24ماه می  1921مصطفی ساغر در چهار راهی اولوس در مقابل تعمیر ولسی جرگه ترکیه اعدام گردید که مصادف بود با
تاریخ تولد ملکه انگلیس.
http://www.network54.com/Forum/248068/thread/1432071118/Mustafa+Sagir,
+English+agent+who+was+hanged+on+Queens+birthday
"-4از طرف دیگر ،شواهدی موجود است که استخبارات عسکری بولشویک ها به انقره استخبارات تهیه و عرضه کرده اند .به
صورت مثال روس ها به کمالیست ها در مورد مصطفی ساغر استخبارات داده اند .مصطفی ساغر یک جاسوس هندی االصل
برتانیائی در حلقه رهبری انقره نفوذ کرده بود .ساغر در سال  1921دستگیر شد و بالخره اعدام شد" .
Bülent Gökay, Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and
Communism (New York: Routledge, 2006), 31.
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