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 اریگاری و تحلیل نگکیش شخصیت در تاریخ ن
 مهفتقسمت 

 

 قتل او و پیامد های آن: اصالحات امیر حبیب هللا خان،
وفات شد و حبیب هللا خان، بدون رقیب به آرامی بر تخت  ۱۹۰۱امیر عبدالرحمن خان به تاریخ اول اکتوبر سال 

اهی حتی از پدر گ خان شاید، در دیکتاتوری و م لل الننانی، با پدر خود اندان تفاوتی نداشت و نشست. حبیب هللا
میداد. از توهین  رفت. انسان اندک رنج بود و هرکسی را به کمترین سهو و خ ا سزای سختگخود هم پیشی می

لننت دشنام عادی اوبود که هر  پدرو ضمناً، به سویه کواه و بازار، دشنام میداد.  نمودن انسان ها باکی نداشت
ی کشور بود. تا که توانست و گولی منهذا  رفدار اصالحات در ساحات مختلف زند وقت از دهن او شنیده میشد.

را به صننتی کردن افغانستان من وف داشت. ورکشاپ  تاکه عایدات و درآمد ساالنه کشور اجازه میداد توجه خود
ر صننتی داشت. در ساحه خدمات گکار ۵۰۰۰ی و سل نت او حد اقل گل زندهای مختلف ساخت و در اخرین سا

ی، تاسیس سراج االخبار، که در دوهفته یکبار به نشر میرسید و هشت سال به مدیریت ژورنالیست، نویسنده گفرهن
ستنی سگدر تاریخ کشور با نام او پیوند نا  رزی، نشرات نمود، کارنامه ایست که و عالم نامدار کشور محمود

خواهد داشت. در ساحه تنلیم و تربیه اولین مکتب عصری حبیبیه را افتتاح نمود و برای بلند بردن کیفیت تنلیم و 
تربیه منلمین الیل و دارای تحصیالت عالی را از هند استخدام نمود که اکثریت استادان حبیبیه را تشکیل میداد. با 

مضامین کتب درسی به شدت مراقبت میکرد باز هم مالها و  وجود اینکه علمای مذهبی، مربو  به دربار، از
عناصر محافظه کار کشور از اعتراضات منع نشدند و برضد مکتب و بخصوص تنلیم و تربیه عصری تبلیغ 
مینمودند و آنرا مغایر دین اسالم میخواندند. از بیانیه ایکه امیر حبیب هللا خان، حین سفر خود به هند، در سال 

 ردد:گهر، ایراد نمود عکس النمل مالها واضح میگصلین کالج الیبه مح ۱۹۰۷
هرکسیکه هنوز هم صادقانه فکر میکند که مذهب و تنلیم با هم متضاد هستند و در جاییکه تنلیم رشد مینماید »

ه دین اه مذهب رو به زوال میرود بیاید به جاییکه من آمده ام و ببینند ایزیکه من دیده ام و قضاوت کنند که تنلیم ب
فته شده است که در بین مسلمانان هند کسان متنصبینی هستند که با تنلیم خصومت گنقصی رسانده است. به من 

ً برضد تنلیماتی هستند که تنلیم اروپایی نامیده میشود. این اه حماقت است! به من  وش گمیورزند؛ و خصوصا
ه، که به نام من یلیم و تربیه غربی هستم. درمکتب حبیبفرادهید. شخص خودم، که در اینجا ایستاد هستم،  رفدار تن

ساخته شده است،  بل اصول غربی تدریس میشود. تاء کید من بر این نکته است که تنلیم مذهبی اساس تمام اشکال 
 تنلیم است که بر ان اتکاء دارد.

توصیه من به شماست که در  ر شما پایه و اساس یک تنمیر را از بین بردارید تنمیر اپه میشود. ازینرو اینگا
ر نیندازید. من در مکتبی که تاءسیس نموده ام این ظتنلیم مکاتب متوجه تنلیمات مذهبی باشید و آنراهیچ وقت از ن

را اساس کار خود قرارداده ام. و امیدوارم که این اصل همیشه رعایت شود. تکرار میکنم که من  رفدار بسیار 
 محکم تنلیمات غربی هستم. 

را مجهز به علم  را خالصه مینمایم. خود فت که در یک جمله نصیحت و توصیه خودگری گب هللا خان موقع دیحبی
رفتن علم برحذر میدارند و ادعا میکنند که مسلمانها باید فلسفه عصری گسازید. بنضی ها هستند که شما را از فرا

من از انها  که علوم غربی شریر و مضر هستند. نیاموزند آنها بر ضد علوم غربی تبلیغ مینمایند و ادعا میکنند
وش میکنند. برعکس، من به شما توصیه میکنم گنیستم. من در ق ار آنهایی نیستم که به شما توصیه بستن اشم و 

 Gregorian, The Emergence of Modern رفتید تا آخر تنقیب کنید.گکه در هر جاییکه سراغ علم را 
Afghanistan P 187 

دن آثار و تراجم تاریخی و علمی محمود  رزی، که به هزارها صفحه بودند، و م النه بنضی از آنها  بع نمو
ی و نبوغ گر از علمیت، نویسندگحتی امروز هم به درد جوانان کشور میخورد، کار ساده یی نباید پنداشته شود. ا

 بع و نشر آثار این نابغه را فراهم ساخته محمود  رزی تجلیل به عمل می آوریم نباید حبیب هللا خان را، که زمینه 
بود، از یاد ببریم. نشر سراج االخبار، که زینت بخش هشت سال اخیر سل نت امیر حبیب هللا خان بود، کارنامه ای 
بود که باید در حسنات فراموش ناشدنی امیر حبیب هللا حان به شمار بیاریم. از مضمونیکه در سال هفتم تاءسیس 

به قلم محمود  رزی به نشر سپرده شده است روحیه آزادی خواهی  ۱۲۹۶اسد سال  ۱۳شمارهء اول  سراج االخبار
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لیس و روسیه، به صراحتی افاده شده است که ذهنیت و غرور گآنوقت، ان گو ضدیت به مقابل دو قدرت بزر
ننی القای بغض و ی -لیز، درین خصوصگاون به حقیقت نظر شود، روس و ان»... افغانی را به افاده میکند. 

منافرت در هیآت اجتماعیه اسالمیه حل همدست هم بودند. زیرا این دو دولت خیال و توسیع ممالک داشته و دارند. 
اه در مابین این کتلهء عظیمه مهیبه و گمیبیند که قسم اعظم آن با مسلمان مملو و منمور است. پس هر آسیا را هم

ی، برادری به موجبی گانگین سه دولت منظمه اسالمیه اتحاد، اتفاق، یاین هیأت منظمهء مدهشه علی الخصوص در
که دین مبین شان برآن امر و قرآن عظیم شان بر آن نا ل است حاصل آید آیا این دو دولت  مع کار آسیا خوار تا 

  «اه درجه بر مرام و مراد خود شان کامیاب آمده خواهند توانست؟ 
آسیا باید » ه سال دوم تاءسیس سراج االخبار است، محمود  رزی زیرعنوان ، ک۱۲۹۲در شماره اول جوازی سال 
ما اون از مردمان آسیایی میباشیم،  بناً آسیا را دوست می داریم و آسیا را مقدس می » از آسیایان باشد مینویسد: 

اییان تنها به اروپا قناعت شماریم و آسیا را از آسیاییان می دانیم. و متغلبین آن را غاصب و دزدان می شناسیم. اروپ
نکرده افریقا، امریکا و استرالیا را نیز در زیر تغلب، حرص و  مع خودشان در اوردند. به آن هم قناعت نکرده از 
آسیا وآسیاییان نیز بسی اراضی واسنه و ممالک جسیمه را به خرج شکم پروری خود رسانیدند، حال آنکه مرض 

ی فروبرند و گاید است و می خواهند که همهء این ق نه ای جسیمه را به یک بارجوع البقر شان یوماً فیوم در تز
 «ذارند.گهیچ ایزی از آن باقی ن

آیا این را نشرات و م بوعات یک مملکت مستنمره خوانده میتوانیم و آیا این قسم نشرات در خور حوصله امیر  
 متبوعه یک مملکت غالب است؟ مسلم است که خیر.

استقالل دولت ُعلیه مستقلهء افغانستان مینویسد: » زیرعنوان  ۱۲۹۶دلو  ۲۴سال هفتم  ۱۳شماره  محمود  رزی در
امی که هست شده و تاءسیس یافته، از همان زمان بر خودی خودش خود مالک گاوالً ـ دولت افغانستان از هن» ... 

و صالحیت آنرا حاصل کرده است که ری او را آورده و مالک ساخته است و از همان روز حل گردیده نه آنکه دیگ
ونه تدابیری که دلش بخواهد اجراء و اتخاذ کرده است و هیچ گبه اختیار و دلخواه خود برای هستی و بقای خود هر

شته، در میان دولت ها داخل شده و گکس مانع آن نیامده است. این است که از همان روز یک شخص مننوی 
 ر دولت بر آن روا داشته باشد کدام است؟گاست. تسل  و تحکمی که دی هرکس اورا دولت افغانستان شناخته

اناناه حل ُحر و آزاد شدن برای دولت ها این است که دولت شوند، به این حساب افغانستان که دولت شده  -ثانیاً 
 است حل حریت و آزادی را هم  بناً حاصل کرده است.

ت ها شده اند دولت افغانستان هم همان ایزها را مالک است. ر دولگر به همین ایزهایی شود که دیگدولت شدن ا
ادارهء حکومت خود را خود کرده است، تنظیمات و تنسیقات ملکی و عسکری خودرا به هر اصولی که دلخواه 

 خودش بوده است اجراء و انفاذ نموده است.
یماً خود را خودش ساخته است نه اه هیچ دولتی مداخله نکرده است. داگدر محاربات و احواالت داخلیه اش هیچ 

 ری اورا بسازد. لهذا دولت است و اون دولت است، به قواعد من قی ُحر و مستقل است.گآنکه دی
 ً اه، گر در تصور نیامده و هیچ کس، هیچ گاه یک آمر و حاکم خارجی دیگبر دولت مستقله افغانستان هیچ  -رابنا
 ز هیچ  رفی به وقوع نرسیده است، لهذا ُحر و مستقل است.ونه تحدید و تقصیری هم در صالحیت او اگهیچ 
 ً رفته، از آن رو دولت افغانستان همه گاه، هیچ کس دخل و تنلل نگاون به اجرآت دولت افغانستان هیچ  -خامسا

 صفاتی را که استقالل حایز است او هم حایز می باشد. 
به هر صورتی که خواسته است، خودش تشکیل نموده  دولت مستقله افغانستان دایماً شکل حکومت خود را، -سادساً 

واصول ادارهء خود را بدون مداخله غیر خودش تنیین و در تنفیذ کردن احکام قوانین داخلیه خود آزاد م لل بوده 
 «ردیده است.گاست، که به این حیثیت صفت استقالل تام را به حل سزاوار 

ً پادشه خود شان را خ -سابناً  ی که جمهوراً بر آن اتفاق نموده اند، همان گود انتخاب و به هر رنافغانستان دایما
عنوان و القاب را ع ا نموده اند. اناناه به اتفاق آراء عنوان لقب ضیاء الملة والدین را به ذات اعلیحضرت خاقان 

الدین را خود مغفور امیر عبدالرحمن خان،  اب مثواه، اع ا نموده بودند. کذالک لقب شرافت قرین سراج الملت و
ُحر و آزاد مستقل، اسپان افغانستان، بر وجود قدسیت آلود همین متبوع و اولی االمر حاضر و موجود دولت 

 « یافتند.
، ادب، تنور و منارف عصری است. شاید در ساحه تنلیم خدامت گوفانی فرهنگعصر سراجیه، عصر آغاز ش

تنلیم عصری به ا راف،  وری که شاید و باید بود،  بسزایی، خصوصاً عام نمودن تنلیم عصری و رساندن نور
کامیاب نبوده است و لی اورا بحل بانی و موسس تنلیم عصری باید خواند. اهمیت اوردن منلمین هندی و رواج 

ردید، نباید از گو علوم غربی  گلیسی را، که باعث آشنایی مردم و بخصوص نسل جوان با فرهنگلسان ان گفرهن
 نظر انداخت.

رفته، تا تنلیم و تربیه، م بوعات، صحت، مواصالت و تجارت اصالحات گب هللا خان در تمام ساحات، از فوج حبی
 هایی داشته است. آوردند و در همه ساحات، در حدود امکانات زمان، دست آورد

ت به پدر حبیب هللا خان یک شاه م لل الننان و، مانند پدر خود عبدالرحمن خان، یک شخص مستبد بود. ولی نسب
روپ های متخاصم گخود یک آدم نسبتاً منور و  رفدار عصریت بود. اینکه در دربار خود اختالف عقاید و وجود 
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را قبول میکرد یک نکته مثبت بود. ولی منورین ما یا مشرو ه خواهان آن عصر، که متأسفانه از مرام، تشکیالت، 
و اوراق و کتبیکه در باره آنها به نشر سپرده شده است،   رز فنالیت و ساحه نفوذ آنها ا العی در دست نداریم

اون بند ها به رشته تحریر آنقدرها مدار اعتبار نمیباشد، هیچ وقت در فکر استفاده از فرصت نبوده و بمجردیکه 
بوی آزادی بسیار کمی هم به مشام شان رسید در فکر براندازی حبیب هللا خان برآمدند و در نتیجه یک نسل 

یان منورین را سر به نیست و قربانی خشم حبیب هللا خان و دسیسه های مستوفی الممالک محمد حسین خان پیشوا
 نمودند. 

سال در افغانستان بود  ۸که در زمان حبیب هللا خان تقریباً  A.C. Jewett انجنیر برق امریکایی ای سی جیویت
اینکه در باره سزاهای بیمورد امیر، دشنام دادن های  وباش داشت و اندین دفنه به افغانستان سفر نموده؛ با وجود

او و اعدام ها و زندانی نمودن مردم منلومات میدهد، امیر حبیب هللا خان را بهترین آدم عصر خود، در افغانستان، 
 من به اندازه اعلیحضرت حبیب هللا خان هیچ افغانی را الیل تر و مناسب تر ازو ندیده ام. او از یک»میخواند. 

به دست اوردن منلومات علمی بود و یک حافظه بسیار خوبی  شخصیت بسیار قوی برخوردار بود. بې اندازه تشنهٔ 
ر گی میکرد و از بام تا شام مصروف دفع نمودن دسایس میبود. اگداشت. او در فضای پُر از تو یه و دسایس زند

های بهتری را انجام میداد. باشنده  خود کاریک اند تن مشاور خوب و ادم های الیل میداشت، شاید برای کشور 
ر در این نظر باید گیرند، مگرا به نسبت خ اهایی که مرتکب شده به باد انتقاد می ان افغانستان و اروپایی ها، اوگ

متفل الّرای باشند که، او با همه خ اهایی که داشت، در کشور خود بهترین شخصی بود که بایست برای حکومت 
 Jewett, An American Engineer in Afghanistan PP 327-328 انتخاب میشد.

 

 هیات آلمان و ترکیه به دربار امیر و حکومت موقت هند در کابل:
ترین واقنه ایکه در زمان سل نت امیر حبیب هللا خان رخ داده باشد، شاید رسیدن هیات آلمان و ترکیه به کابل گیزر

با سایر ممالک  ردید که جرمنی، ا ریش و ترکیه یا ممالک مرکز راگز اول جهانی آغا گجن ۱۹۱۴باشد. در سال 
جهانی اول و یا جریان پنج ساله آن موضوع بحث مانیست  گردانیدند. عوامل آغاز جنگجهان یا دول متفل روبرو 

 و ما راءساً به سراغ هیأت فرستاده ممالک مرکزی یا جرمنی و ترکیه میرویم. 
از  Neidermayer جرمنی، کپتان نیدرمایر Dr. Von Hentig گاکتر وان هینتیاین هیأت مشتمل بود بر د

از هند، مولوی برکت هللا از  Raja Mahendra Pratapاز ترکیه و راجا مهیندراپراتاپ  گجرمنی، کاظم بی
امیر هند و مولوی عبیدهللا سندهی که با این هیأت در کابل یکجا شد. هدف اصلی این هیأت درخواست نمودن از 

به نفع ممالک مرکز شوند و به حمایه سل ان ترکی، که  گحبیب هللا، به حیث یک امیر مسلمان، بود که شامل جن
در خاک  گلیس، مصروف جنگسمبول قدرت اسالم خوانده میشد، اعالن جهاد نماید. به این صورت قوای نظامی ان

ند دارد با ترکیه و جرمنی در اروپا و ممالک شرق نخواهد نتواست که با قوای نظامی که در ه ردیده وگهندوستان 
شوند. قبل ازینکه هیات وارد افغانستان شود، مسلمانان هند، برای دفاع از سل ان عثماني،  گمیانه داخل میدان جن

حزب خالفت را ایجاد و فنال نموده بودند و اکثریت مردم افغانستان هم  رفدار دفاع از خالفت و داخل شدن 
روبرو بود. این  گیا حزب جن گنفع قوای مرکز، بودند. امیر در داخل دربار با مخالفت  رفداران جن درجنک، به

حزب مشتمل بود بر بردارامیر سردار نصرهللا خان، فرزندان امیر منین السل نة سردار عنایت هللا خان، عین 
سایر منورین دربار و خارج از  الدولة سردار امان هللا خان و خسر هرو فرزندان امیر سردار محمود رزی و

 دربار. امیر، در پالیسی بی رفی خود، تنها از  رف صدراعظم سردار عبدالقدوس خان حمایه میشد.
به کابل رسید. با استقبال شایانی از  رف مقامات کابل مواجه شد و قصر باغ  ۱۹۱۵اکتوبر سال  ۲هیأت به تاریخ 

بود. هیأت بند از روزی اند در قصر تابستانی امیر در پغمان پذیرایی ردیده گبابر برای رهایش مهمانان انتخاب 
خان تشریف  نادر شد؛ که محمود رزی، سردارنصرهللا خان، شهزاده امان هللا خان و پدر و کاکای سردار محمد

داشتند. این مجلس از صبح تا عصر همان روز جریان داشت. مهندراپراتاپ مکتوب اعلیحضرت سل ان ترکیه و 
مکتوب صدراعظم آلمان را به امیر تقدیم نمودند. امیر، بند ازم النه نمودن مکاتیب فوق، رو به  گاکتر وان هینتید

 Mahendraفت که شما اموال تان را نشان دهید و ما خواهیم دید که به شأن ما می زیبد یا خیر. گهیأت نموده و 
Pratap, My Life Story of Fifty Five Years PP 49-50 

ً از قدرت نظامی و مالی خود ا الع  امیر حبیب هللا خان، به اهمیت سوق الجیشی کشور خود میفهمید و ضمنا
جهانی سوق ننمود. امیر ضمناً  گرا به آتش جن داشت، ازینرو تا آخر بی رفی خودرا حفظ نمود و کشور خود

ستان یک کشور غریب و همسایه یک قدرت هیات جرمنی و ترکیه را مأیوس نساخته و به آنها حالی مینمود که افغان
هزار میل  ۱۰۰،۰۰۰اشتراک مینماید که ممالک مرکز به او به تنداد  گجهان است. او در صورتی در جن گبزر
کمک نماید. نیدرمایر به حکومت  گمیلیون پوند سترلین ۱۰توپ با همه وسایل و مهمات و  ۳۰۰عصری،  گتفن

 ۱۰۰،۰۰۰الی  ۲۰،۰۰۰خواهد شد که  گه است که درصورتی وارد جنکشور خود نوشت که امیر اضافه نمود
عساکر جرمنی و ترکیه به سرحد شمالی افغانستان برسد و لشکر این کشور را از  رف عقب حمایه کند. 
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ی و ترکیه نصف جهان را فتح فته پیداست که این خواسته های امیر در صورتی برآورده شده میتوانست که جرمنگنا
نه شدن  گرسیده باشند. مننی این پیشنهادات شامل جن ذشته و به افغانستانگنموده و عساکر آن از سرحدات ایران 

 را حفظ نمودن بود. و بی رفی خود
مهندراپراتاب، که یک هندوی آزادیخواه هند بود و هدف اصلی مبارزات  والنی اش آزادی خاک و میهن خود از 

ره تولد او مصادف بود، تهداب حکومت گ، که به سال۱۹۱۵لیس بود، بند از دوماه بتاریخ اول دسمبر گاستنمار ان
یس جمهور،مولوی برکت هللا به حیث صدراعظم و مولوی عبیدهللا ئذاشت. مهندراپراتاپ به حیث رگموقتی هند را 

بیون هندی مانند محمدعلی و هللا نوازخان، بحیث سندهی به حیث وزیر داخله این حکومت تنیین شدند. بنداً انقال
 Mahendra Pratap PP 52-53سکرتر های این حکومت فنالیت را آغاز نمودند. 

ً در تماس بود و یک وقتی حتی با  مهیندراپراتاپ مینویسد که حکومت موقتی هند با حکومت افغانستان مستقیما
نید. او عالوه مینماید که با شهزاده عنایت هللا و شهزاده امان هللا حکومت افغانستان یک موافقتنامه را به امضاء رسا

ً مجالس آنها به ساعت ها  ول میکشید. وی اضافه میدارد که در آن روز ها  دیدار های پیهم مینمودند و بنضا
ظم داشت و خان و خانواده او تماس های من خان به حزب شهزاده امان هللا تنلل داشت او با نادر نادر سردار محمد

رفتند. مهیندراپراتاپ، به دیدار این اشخاص، گهای او هیچ رشوت نمی خان و برادر این حقیقت عیان بود که نادر
 Ibid P 53منموالً به همراهی مولوی برکت هللا و کپتان کاظم بی میرفت. 

مون بیرون است ولی بحث در باره فنالیت های حکومت موقت و انقالبیون هند در افغانستان از حوصله این مض
لیس گاین را به جرأت میتوان ادعا نمود که پادشاه یک کشور مستنمره و کسیکه در متون تاریخی افغانستان نوکر ان

خوانده شده است به هیچ صورتی نمیتوانست که به انین اعمالی دست بزند. مهیندراپراتاپ و حکومت موقتی او و 
حبیب هللا خان در افغانستان فنالیت مینمودند . بر ضد حکومت هند برتانوی  انقالبیون هند تا آخرین روز حیات امیر

تبلیغات و حتی فنالیت های عملی مینمودند ولی حبیب هللا خان به حوصله تمام به فنالیت های آنها اجازه داده بود و 
 رفت.گیا حد اقل از اغماض کار می

ر قوای جرمنی و گفقتنامه امضاء نمود. او می فهمید که اامیر حبیب هللا خان حتی با هیأت جرمنی و ترکیه موا
شکست خوردند، همه  گر در جنگترکیه به سرحدات افغانستان برسد او موافقتنامه را بدست خواهد داشت و ا

فت که همه توافقات او، با قوای مرکز، محصول فشار داخلی گلیس ها خواهد گو او به ان توافقات نقش برآب میشود
 دربار بوده است. در یکی از مکاتیب رسمی حکومت هند برتانوی امده است: خاصمردم و اش

امیر هر اند در زمینه سلوک و رویه نامنلوم و هرآن تغییر پذیر را اختیار نماید ما اورا میشناسیم نه باید در » 
ردد. گیسی ما در حل او مراه نماییم و نه باید این تغییر سلوک و رویه او باعث تغییر پالگحصه شناخت او خودرا 

ر محتا  و متوجه باشیم. ما باید بفهمیم که به مجرد رسیدن گر این واضح است که ما باید نسبت به هر وقت دیگم
قوای ترک و جرمن به سرحد شمالی افغانستان او را با تمام زیرکی و تمام تمایل و نیت خوبی که به  رف ما نشان 

 Abdul Ali Arghandawi, British Imperialism and «داده است نمیتوان کنترول نمود 
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رفت و خودرا با گاول جهانی، با هوشیاری تمام، به نفع افغانستان موقف  گهراند امیرحبیب هللا خان، در جن
آنها در مکتب حبیبه تنلیم دیده و جوانان افغان، که اکثر  گحکومت هند برتانوی مواجه نساخت ولی حزب جن

بودند، بر ضد حبیب هللا خان دسیسه ها میایدند و با بیصبری تمام انتظار قتل شدن اورا میکشیدند. در حالیکه زمان 
 گیری حبیب هللا خان را به اثبات رساند. جرمنی، ترکیه و ا ریش باالخردر جنگباالخره منقول بودن موضن

غیر ممکن بود؛  گسه کشور بمقابل جهان بزر گت میخوردند اونکه مقاومت و جنشکست خوردند و باید هم شکس
لیس ها گمیشد ان گر حبیب هللا خان داخل جنگر منورین افغانستان حتی تا امروز هم به این عقیده هستند که اگم

نظر بصورت ق ع شکست میخوردند. مرحوم غبار، که یکی از جوانان افغان آن عصر بود، در تاریخ خود، 
امیر بی رفی افغانستان را اعالم کرد، در حالیکه در » جوانان و منورین عصر حبیب هللا را مننکس میسازد. 

افغانستان هیجان عمومی مردم احساس میشد. و مردم سرحدات آزاد افغانستان در خزان همین سال بر ضد استنمار 
 لیس قیام کردند.گان

استریا و ترکیه با نامه های ویلهلم دوم امپرا ور آلمان و محمدرشاد  هیأت سیاسی آلمان، ۱۹۱۵در اکتوبر سال 
می  ۲۲لیس پیشنهاد کرد. این هیأت تا گردیده و اتحاد نظامی باهمی را علیه انگخامس سل ان ترک وارد افغانستان 

نایب السل نة  دربار و مامورین افغانستان برهبری سردار نصرهللا خان گدر افغانستان باقیماند. قسمت بزر ۱۹۱۶
لیس بودند. توده های مردم سخن از جهاد میزدند. منهذا امیر حبیب هللا خان گبا ان گ رفدار این اتحاد و اعالن جن

تمام رهبران احتمالی  ۱۹۱۵نفری سال  ۵۴۰ه عمومی گهیأت سیاسی مذکور را ناکام رجنت داد و خود در جر
 ۷۳۹انستان در مسیر تاریخ جلد اول ص غبار، افغ« هداشت....گجهاد را در کابل مشغول ن

ی به رشته تحریر آورده، منیار نظر جوانان افغان فرض گر این نظر مرحوم غبار را، که در سنین شصت سالگا
فته میتوانیم که منورین آن وقت در باره انتخاب سیاست بی رفی امیر دارای اه نظر بودند. متن فوق مرحوم گکنیم، 

ونه ارقام و احصاییه میباشد، مبنی بر تنصبیست که او گساساتی بدون استناد و بدون هیچ غبار، که فق  جمالت اح
مردم سرحدات آزاد افغانستان در خزان » منحیث یک عنصر دست اپی در مقابل حاکمان وقت ابراز داشته است. 
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ا وری مغول تا برآمدن حاالنکه مردم سرحدات آزاد از زمان امپر« لیس قیام کردندگهمین سال بر ضد استنمار ان
لیس از خاک هند هیاوقت آرام نبودند. انااه در س ور فوق اشاره نموده ایم که در سالهای اخیر سل نت امیر گان

مقاومت مذهبی و ملی میسوخت؛ ولی  گعبدالرحمن خان از سوات، تا وزیریستان و تیراه تمام من قه در آتش جن
ا با منتهی بیرحمی سرکوب نموده و دهات و شهرک های افغانان را به آتش لیس ها توانستند آن قیام های قومی رگان

امیر حبیب هللا خان، تقریباً به صورت مستقیم، در جهاد با  ۱۹۰۸و  ۱۹۰۷بکشانند. همانین دیدیم که در سالهای 
یث یک لیس ها قیام مردم و جهاد را سرکوب کرده توانست. حبیب هللا به حگرفت ولی انگپول و اسلحه حصه 

یریم که گدو روزه را هم ندارد.  گلیس تاب جنگاه و با تجربه میدانست که افغانستان با قدرتی اون انگپادشاه آ
لیس ها میشد و عساکر خودرا به صوب سرحد حرکت میداد؛ آیا روس ها، که هر وقت گبا ان گافغانستان داخل جن

بهتر ازین را برای حمله بر خاک افغانستان میتوانست  ای رفتن خاک افغانستان تا هندوکش میبودند، بهانهگدر فکر 
بدست بیاورد؟ مرحوم غبار، منحیث یک مارکسیست یا نویسنده دست اپی، در تمام کتاب خود الفاظ و کلمات 

رفته و منموالً بدون استناد پیش میرود. به گاحساساتی توده ها و مردم زحمت کش و قیام مردمی را به بازی 
 یری خود بر حل بود.گباالخره ثابت ساخت که حبیب هللا خان در موضنهرصورت وقت 

از  ۱۹۱۹فبروری سال  ۲اول، بتاریخ  گر اه امیرحبیب هللا خان،  وریکه قبالً ذکر نموده ایم، بند از ختم جنگا
برتانیه، ردید و در صورت پذیرفته نشدن استقالل کشور او از  رف حکومت گلستان خواستار استقالل عام وتام گان

ی گ، دسایس دربار و جوانان افغان مجال زندگر حزب جنگرا به ا الع آنها رسانده بود م عمل کردن مستقل خود
 تا افغانستان مستقل را به اشم سر میدید. را به او نداد

بای ردید؛ بلکه قربانی دسیسه های دربار، حتی نزدیکترین اقرگحبیب هللا خان به هیچ صورت قربانی خشم مردم ن
ً همان آش و همان کاسه شد. باز هم همان گاو،  ردید. در نتیجه قتل شدن او امان هللا خان به قدرت رسید. تقریبا

دسیسه  های امانیست ها، قربانی شکایات از فساد اداری و ازم لل الننانی شاه منور بود و باالخره، برخالف ادعا
خشم مردم  ردید که در نتیجه آن آتشگمات عجوالنه خود لیس نه بلکه قربانی اصالحات بی وقت واقداگهای ان

بی پروایی شخص شاه و بی کفایتی و فساد بی سرحد دربار و نزدیکان او  مشرقی، شمالی و جنوبی را افروخت.
را فروریختاند. همین امان هللا خان، که یک و ن خواه واقنی بود و به ملت و  قصر بي بنیاد پالن های خیالی او

تنها عالقه مند نه بلکه به آن عشل میورزید، قسمیکه در س ور قبلی نشان داده ایم، بسال اول سل نت ترقی آن 
 رفت.گخود، آماج حمله نافرجام تروریستی منورین وقت قرار 

 

 آخرین سفر امیر حبیب هللا خان به صوب جالل آباد و لغمان:
خان و دربار را از جلد اهارم سراج التواریخ،  اری قصدی نصرهللاگحادثه قتل امیر حبیب هللا خان و سهل ان

ر شاهد تمام گکاتب از یک  رف مورخ دربار و از  رف دی رفته ام. اون فیض محمدگمنتشره در افغان جرمن 
 را ب ور خالصه میآوریم. حوادث بود و ضمناً ادم بی رف خوانده شده؛ بیانات او

هجری شمسی،  ۱۲۹۷امیر به ساعت سه پس از نصف شب پنجشنبه هجدهم جمادی االولی م ابل اول حوت »
سراج التواریخ. وقتی امیر  ۶۲۳ص « اه کشته شد.گج( در خیمه خود به ضرب تفن ۱۹۱۹فبروری سال  ۲۱)

رفته بودند گتر در حلقه شگکشته میشود، عساکر، پهره داران، اشخاص و ذواتی که دور و بر خیمه امیر را مانند ان
به صوب خیمه میدوند و  بل تحریر کاتب، سردار نصرهللا خان، بدون آنکه اظهار غم و غصه و حتی اظهار 

مان مأخوذ کرد. گحیرت نماید در باره قاتل میفرماید که کشنده مندوم و نامنلوم است. نمیتوان کسی را به تصور و 
از خارج نیامده بلکه از جمع همین عساکر و کشیکایان بوده بایست که وید که قاتل گوقتی کسی ب ور اعتراض می

یرد؛ سردار نصرهللا خان باز هم این صدا را خاموش نموده و درجواب او اظهار میدارد که گتحقیل عاجل صورت 
مان گدر این وقت نازک فرصت اقدام کردن در امر مهم و نامنلوم نیست و نبایست که جمنی را به خیال و » 
رفتار ساخته از خود بری و بیزار نمود و هر کار آسان و دشوار را خود وقت اجرایی دارد. و دراین حال شیخ گ

ان خاص، کلیدهای صندوقاه مواهیر شاهی را، که در بند ساعت ظل الهی اویخته بودند، گعبدهللا از غالم باه 
شاهی حاضر حضور بردار  گو ق ار فشن گاه خاصه امیر که در زیر سرامیر شهید سنید بود، با تفنگباتفن

را  گو ق ار فشن گاه را بر کمر خویش بست و تفنگردن خود آویخته، تفنگها را بر  نصرهللا خان نمود. او کلید
را به کمال خوشی در دست  ولی ننم خود گبه عبدهللا خان که بدو میل خا ر و اعتماد داشت تفویض نمود و او تفن

ص ص « ردن آویخت و ازاین جا سردار منزی الیه را در دل پادشاه پنداشتگخرانه به را مفا گرفت. ق ار فشنگ
۶۲۴-۶۲۵ 

را ببیند، نصرهللا خان مانع میشود و اظهار میدارد که دیدن  وقتی سردار عنایت هللا خان میخواهد که ننش پدر خود
هار غم و غصه نماید و یا اشکی در خود اظ گجسد مرده هیچ فایده ندارد و به عوض اینکه از قتل شدن برادر بزر

من شخص مرده را که » ویا اصالً واقنه مهمی رخ نداده باشد: گمینماید.  موعظه را آغاز اشمان او دیده شود،
یرآید از کار میمانم و گر مشاهده کنم از غصه و المی که در ضمیرم جای گجماد صرف است نمیخواهم ببینم و ا

ان هر متوفی گونه امور بسی در جهان به منصه ظهور پیوسته. بازماندگنمایم. ازین وخود داری  نمیتوانم شکیبایی
دامن از حیات برایده در پی زیست و تحصیل امور مناشیهء خود شده اند. پس ما و شماراست که  ریل تدبیر و 
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از این واقنه که از تمهید کارپوییم و صبر اختیار کرده امری را که سبب استحکام حصار منویات ماباشد بجوییم و 
وییم و فکر اصل نموده ترک فرع کنیم. زیرا گقضا و قدر الهی به روی روز افتاده پیش آمده است فنالً هیچ ن

فته حضار را امر کرد که در گاصابت اجل موعود ید الهی الوجود است و پیک اجل ضروری الورود و این را 
هید حاضر شده انجمن شوند تا رشته کار بدست اختیار آورده، خیام خود شده و کمر عزم بسته در خیمه بار شاه ش

 ۶۲۵ص « برسبیل موامرات اقدام در حمل و نقل جنازه کنیم
ریه میکند و بی تابانه گردد که تنها سردار عنایت هللا خان است که گکاتب منلوم می از متن تاریخ فیض محمد

دی نموده اشک ماتم به هر رخ و دامن میریخت. در ریه شدیگوار خود شده گنزدیک تخت خواب و مقتل پدر بزر
ان خاص، صاحب منصبان بلند گرفته، تا فامیل مصاحبان، غالم باه گاین حادثه المناک، از سردار نصرهللا خان 

ی نشان میدهد. سردار نصرهللا گرتبه اُردو هیچ کسی نه اظهار غم و غصه مینمایند و نه هم حتی حیرت و دست پاا
سردار نصرهللا خان خیمه شاهی برپا نموده و بر » ن صبح صبر ننموده و دربار شاهی را دایر میکند.خان تا دمید

کرسی صدر که مخصوص ذات شاهانه بود نشسته، شهزاده عنایت هللا خان منین السل نة بر کرسی راست او جای 
ف و بیم خاموش و متفکر سر در رفته با دلهای پر از خوگران نیز بر کرسی های خود مبهوتانه قرار گزید و دیگ

ین اه امور پیش خواهد آمد و گفت که ازین حادثه فجینهء ننگجیب حیرت فروبرده نشستند و هر یک با خود همی 
 ۶۲۶ص « اه کسان کشته و به اه کسان کیفر داده خواهد شد

هانی امیر حبیب هللا خان گاسردار نصرهللا خان، بی آنکه اظهار غم و غصه نماید مردم را، که از شنیدن خبر قتل ن
ریه و ناله سرداده بود، تسلیت داده و این را یک امر عادی پنداشته و اظهار میدارد که قتل پادشاه آنقدر ها مهم گ

فتار بصورت فوق الناده گدین اسالم را نیست و نابود نکند. متصل به این  نیست بلکه مهم دین اسالم است و خداوند
و اینک »  مام به نکوهش برادر مقتول خود، که هنوز به خاک سپرده نشده است میپردازدغیر عادی و پُررویی ت

را صرف شکار و  ی شب و روز خودگوقوع این امر لوحهء عبرتست که برای ما حاصل آمد که انین پادشاه بزر
ببیند. ردی خویش را گردی و صحرا نوردی و عیش و عشرت و بی خبری کند، بایست نتیجه و ثمره یله گکوه 

ص « نفس پرستی و رعونت و خود پسندی خودش که به روی روز آمد و دید... ر نتیجهٔ گاناناه دید و این نیست م
۶۲۹ 

را جانشین برادر مقتول خود نموده و به شمول  سردارنصرهللا خان، صبح همانشب قتل امیرحبیب هللا خان، خود
ربار به او بینت نمودند. وقتی امیر جدید قتل امیر حبیب خان و اعیان حاضر د نادر سردار عنایت هللا، جنرال محمد

لی نصرهللا خان آنها را از شیون هللا خان را به لشکر اعالم نمودند همه عساکر حاضر به شیون و ناله پرداختند و
که از ما و شما خادم اسالمیم نه ااکر یک تنی » وناله منع فرموده و باز هم به نکوهیدن برادر مقتول خود پرداخت

ردی و  ریل هوا و هوس نوردی خودش کشته دست تقدیر آمد. اکنون شماراست که در حمایت اسالم گبیهوده 
هستید نپوشید و مردانه وار کمر همت به خدمت دین سید  و اشم از حقوقی که دارید و مکلف به آن بکوشید

ص « ریه کار مردان نیستگناله و  المرسلین و حراست ملک و مال و جان و ناموس مسلمین جست بر بندید. این
۶۴۰ 

مه ای را که از قتل حبیب هللا خان و از اعالن امارت خود ا الع میداد، بدست شجاع الدولة، سردار نصرهللا خان نا
را مانند سایر سرداران و اعیان کشور دعوت به بینت از خود نمود. امان هللا خان از  به امان هللا خان فرستاد و او

اول در مقابل نامه کاکای خود عکس النمل شدید نشان داد و فوراً از اعتمادالدولة و صاحب منصبان  همان وهله
 ردید. گعسکری بلند رتبه ایکه در کابل موجود بودند  الب حمایه و خونخواهی پدر خود 

ر را از ماه سردار نصرهللا خان، برای جلب حمایه مردم شش سال مالیات باقیات را مناف نمود و تنخواه عساک
بلند برده تنخواه عساکر را به ماه بیست روپیه  دوازده روپیه به اارده روپیه اضافه نمود. در مقابل امان هللا خان

هان شنید که گبود. سردار نصرهللا خان که در جالل آباد منتظر بینت امان هللا خان و عوام و خواص کابل بود نا
ه و سپاه و مردم کابل به او بینت نموده اند. ضمناً مال غالم محمدخان، فرستاده امان هللا خان اعالن امارت نمود

 ۶۶۵امان هللا خان نامه مردم کابل را که به امر امان هللا خان نوشته بود به نصرهللا خان تقدیم نمود. ص 
 

 مردم کابل که به امر امیر امان هللا خان نوشته شده بود: نقل نامهٔ 
و منین السل نة و عضدالدولة و سردار صنایع سردار محمدعمرخان و سردار مدافع و  حضرت نایب السل نة» 

سردار غالم علی خان و سپهساالر و همه عمله و خدمة ملکی و نظامی مرحوم مغفور جنت مکان خلدآشیان پادشاه 
می را به عنوان اون خبر کربت اثر وحشت سیر مرحو ان کنتم علی سبیل الهدی ـ السالم علیکم ـ شهید بی موجب

 گرا از بازخواست و پیدا نمودن قاتل باز داشته، این امر بزر جلوس بر تخت امارت ا الع داده و دست خود ادارهٔ 
لف گوشه میدان گاشته و ننش امیر منظم محبوب القلوب مارا تحقیر و توهین نموده در گین را سهل و مهل انگو نن

ه آن حل والیت و امارت را که از آن پسران آن مرحوم بوده ضایع و ذاشته و برعالوگاهست در خاک گکه بازیاه 
زینی او کمر تغضب بسته، اغماض آنکه فرزند و خلف الصدق مرحوم را که در حیات گتلف ساخته و به  مع جای 

و  خود بر ما نصب و قایم اریکهء سل نت و مقر پای تخت فرموده بودند نموده اند، بنا برآن تمامت خوانین کشوری
وار گارباب مناصب لشکری و مشایخ و علماء و سادات را رفتار و کردار شما در  بینت و قریحهء انصاف نا
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رفتند. از انجاست که مسند جلیل سل نت حل موروثی این شهزاده و نیز گافتاده با شما  ریل بینت و متابنت پیش ن
ه و هست، به او بینت کردند و اعلیحضرت امیر جانشین ذوالید و قابض داراالمارت در حیات پدر تاجور خود بود

هی گامان هللا خلدهللا ملکه و سل انه اش خوانده، امیر خودرا قرار دادیم و محض شیوه و شیمهء اسالمیت به شما آ
ر اراده حل و سبحانه تنالی رفته گداده و این رقیمه فرستاده شد که به کیفیت دانسته شوید. ان شاءهللا تنالی اناناه ا

ذشته به بینت عموم مسلمانان و منصبداران کشوری و لشکری و علماء و گبود شما نیز از اندیشه و خیال سل نت 
 ۶۶۷-۶۶۵ص ص «اشراف دارالسل نة امضای ا اعت و انقیاد خواهید نمود....

در پیدا کردن و بیانیه ای را در بین مردم به نشر سپرد که در آن از مردم خواسته شده بود که اورا  امان هللا خان
فته بود که گرفتن قاتل پدر او کمک نماید. امان هللا خان در این بیانیه اشاره ضمنی به سردار نصرهللا خان نموده و گ

پدر مرا کسی به قتل رسانده که خود دعوای پادشاهی داشته و میخواست که این مانع را از میان بردارد. امان هللا 
اده و یاد آورشده بود که تخت شاهی را به مقصد حاصل نمودن استقالل در امور خان به مردم خود وعده عدالت د

 ۶۷۰داخلی و خارجی برای کشور خود میباشد. ص 
سردار نصرهللا خان بسیار زود، یننی بند از شش روز، بر عمل خود پشیمان شده و به اعلیحضرت امان هللا خان 

رفتاری اشخاصی گل نة عنایت هللا خان هم رسید و امان هللا خان امر اظهار بینت نمود. متناقباً بینت نامه منین الس
جمادای االولی  ۲۵در شب این روز ) » که در اعالن امارت نصرهللا خان داشت صادر نمود. کاتب مینویسد: 

 نادرخان از قبیل پدر و برادر و عم و عمو زاده و شوهر عمه و ق( پانزده نفر از خاندان سپهساالر محمد ۱۳۳۷
رفتار دست سپاهیان نظام و مغلول و محبوس گان خاص حضور امیر شهید گعمه زاده و اارده نفر از غالم باه 

 ۷۰۷ص « ردیدندگ
ان حضور و برداران خود عنایت هللا خان و گامیر امان هللا خان بند از اند روزی خانواده مصاحبان، غالم باه 

محبوس نمود تا که  گ خان را تا یک سال و سه ماه در زندان ارحیات هللا خان را از حبس رها نمودند و نصرهللا
 در همان زندان وفات یافت. 

مرحوم غبار، که از  رفداران سرسخت امان هللا خان بود در زمینه محاکمه مظنونین در قتل امیر حبیب هللا خان 
ل و نتیجه یک تحقیقات مصنوعی را، امیر امان هللا خان دوماه بند از حبس نایب السل نة درباری تشکی» مینویسد: 

که بر بنای الزام نایب السل نة و شاه علی رضاخان کندکمشر و یکنفر از درباریان عبداالحد خان قرارداشت، بیان 
فت که عضدالدولة و خاندان شاهی به اعدام نایب السل نة رای داده اند. سردار مدافع گکرد ورای خواست و هم 
ری را خودما بکشیم؟ البته در گران کشتند و این دیگفت یک برادر مارا دیگیر بایستاد و امین هللا خان کاکای ام

محبوس بودنش حرفی ندارم. سردار صنایع محمدعمرخان این پیشنهاد را تایید کرد و برادر سوم سردار غالم علی 
ر اتهام گمحول نمایید امارا به محکمه شرعیه  گفت که اتهام هر جرمی محتاج ثبوت است. شما برادر بزرگخان 

 وااّل رها خواهد شد. رای ما و شما منتبر نیست. ثایت شد مجازات
ناه که ضارب و کشنده امیر گپس نایب السل نة محبوس ماند و عبداالحد خان تبنید شد و شاه علی رضا خان افسر بی
ت محکوم به اعدام شد. یکی از حبیب هللا خان را با افسر رها کنندهء آن از دست محافظ میشناخت، از نظر سیاس

شهود دروغین که علیه او شهادت داد فتح علی خان جاغوری از خاندان سردار شیرعلی خان جاغوری بود و 
فته میشد که کشنده امیر حبیب هللا گردید. در حالیکه تا آنوقت در تمام حلقه های پایتخت علناً گلوله باران گکندکمشر 

ری. همین شخص بود که در دوره گاشی ) عضو جمنیت سری دربار( است نه دیخان، شجاع الدوله خان فراشب
و اخر وزیر مختار افغانی  امیر امان هللا خان امین النسس کابل، وزیر امنیت عمومی، رییس هیات تنظیمه هرات

شجاع الدولة خان لیسی ها او را بد میدیدند و در سقو  دولت امانیه اورا از لندن اخراج کردند. گردید. انگدر لندن 
 ۱۴دوم جهانی وفات کرد. مستوفی الممالک محمد حسین خان در  گردید و در همان جا حین جنگدر برلین مقیم 

 ۷۴۵از درختی آویخته شد. غبار، افغانستان در مسیر تاریخ جلد اول ص گ( در باغ ار۱۹۱۹)  ۱۲۹۸ثور 
میکند که امیر امان هللا خان اورا نزد سردار  در شهر هرات به مرحوم غبار قصه ۱۹۲۱شجاع الدولة در سال 

فرستاد تا از قرآنی که در آن نوشته هاست پرسان نماید. نصرهللا خان از داشتن و یا  گنصرهللا خان در زندان ار
وید که شاید نزد امان هللا جان باشد. شجاع الدولة میافزاید که گمنلومات داشتن در باره قرآن انکار میورزد. و می

ر امان هللا خان ازنیافتن قرآن بسیار اندیشه مند بود. زیرا در آن قرآن امان هللا خان و نایب السل نة و یک عده از امی
اعضای عمده حزب سری دربار کتباً تنهد کرده بودند که با ت بیل مرام خود اوضاع افغانستان را تبدیل نمایند. در 

ا تمام تفتیش که در جالل آباد و کابل در عمارت او بنمل آمد پیدا نشد. حالیکه این قرآن در نزد نایب السل نة بود و ب
 ۷۴۶-۷۴۵همان کتاب ص ص 

یریم، که در مقابل رد نمودن آن دلیلی نداریم، پس امان هللا خان شریک قتل پدر گر موضوع این قرآن را جدی بگا
که اعضای  این کدام مرام میتوان بود ان،خود امیر حبیب هللا خان است. زیرا، بغیر قتل نمودن امیر حبیب هللا خ

 حزب سری دربار با ت بیل آن اوضاع افغانستان را تبدیل مینمودند؟
امان هللا خان در بیانیه اول خود از ملت درخواست نمود که با او در کشف نمودن قاتل پدر او کمک نماید. او به 

و ارتکاب غدر و خیانت م لل از دو حالی خالی  وای ملت و قوم عزیز من! این ریختن خون ناحل» فت که گملت 
نیست: یا به تحریک مدسسین خارجه به قوع آمده و یا از اغراض خاینانه داخله که آنهم از  رف انان کسی خواهد 
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بود که مدعی سل نت باشد تا آن مرحوم را از میان برداشته خود به جایش بنشیند. پس در هر دو صورت خودم که 
یرم حسام در نیام نخواهم آورد. از همه شما برادران دینیه و و نیه خود گشانم تا انتقام خون پدر را نفرزند صالح ای

ار شوید. باری به اشم انصاف باید دید گخود همین امید و آرزو را دارم که مرا در این حل صریحم برادر وار مدد
ایا به قتل رسد، نزد من حاضر آمده خودرا و در دل اعتساف منزل نباید جای داد که اون پدر شخصی از شما رع

به خاکها می مالد و زار زار می نالد و فریاد و واویال نموده داد می خواهد. اکنون قضیه مننکس و برمن وارد 
ردیده و من در این وقت به بینتی که اهالی دارالسل نة و نواح آن با مشایخ کرام و سادات عظام از صنوف گ

مردانه وار با کمال عزت و شهامت کرده اند، باالستحقاق پادشاه شما ودر حقیقت و نفس کشوری و صفوف لشکری 
اری و همدردی و ره گاالمر خادم و محافظ جان و مال و ناموس شما ام و پدرکشته می باشم. و از شما یاری و مدد

 فته شد.گنوردی در  ریل خونخواهی پدرم میخواهم مقصد اول همین است که 
رض اصلی از پذیرش امر امارتم اینست که در یک و دوباری که بر سبیل وکالت به اقامت در امر مقصد دوم غ

سل نت مامور آمده ام، البته تا درجه ای خود را به شما برادران و ن و رعیت و ملت شناسانیده و منرفی کرده 
انه و صمیمانه ام گوهست. و نیت ی انه آرزویم به حل رسانیدن مستحقین و داد دادن مظلومین بودهگخواهم بود که ی

همین می باشد که استنداد و قابلیت خدا دادی که ذات اقدس خلل ما در خصوص اجرای امور عدالتیه و دفاع ظلم و 
بدعت در دل و دماغم جای داده و القاء فرموده است، آن را از قوه به فنل آورم. و نخست و جلو تر ازهمه این را 

ق و ملت نجیب و شجینه خویش اعالن نموده بشارت می دهم من تاج سل نت افغانیه را به برهمه شما رعایای صاد
نام استقالل و حاکمیت آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بر سر نهاده ام و مننی مختصر استقالل و آزادی داخلی و 

اشته، سل نت مستقل و آزاد خارجی دولت این است که قبل ازین دولت ما را بنضی از دشمنان خارجه ما محدود د
داخل و خارج نمی پنداشتند، بل در بیرونها مارا آزاد نمی شناختند، حال آنکه مانند مردم افغانستان قوم غیور و 

ونه می شود گجلیلی که ازادی و استقالل خود را قرار ثبت تاریخ در ا راف و اکناف دنیا بار بار شناسانده باشد ا
دام دولت خارجه و غیر دین و ملت خود را بر خود قبول کرده بپذیریم؟ کاتب، سراج که نام حمایت یا آقایی ک

 ۶۶۹-۶۶۸التواریخ جلد اهارم ص ص 
در حقیقت، ازین بیانیه جز احساسات توخالی ایزی مستفاد نمیشود. امان هللا خان در جستجو نمودن قاتل پدر خود، 

رفتن یک قاتلی که دربار گریبان گلت در پیدانمودن و از به حیث یک پادشاه، از ملت  الب همکاری شده است! م
رفتن او ناکام شده است اه کرده میتواند و اه وسایلی در دست دارد؟ در حالیکه گجالل آباد در کشف نمودن و 

فته باشد که قتل پدر او از دوحال خالی نیست یا کار دست خارجی ) که م لب گامیر امان هللا خان در بیانیه خود 
رفتن تخت و تاج این جنایت را مرتکب شده اند. آیا ملت گلیس باشد( و یا کار کسانی است که برای گید انبا

یرند؟ و یا میتوانستند که از انان مقتدرینی  الب حساب شوند که قدرت گلیس انتقام پدر اورا بگمیتوانست که از ان
 رفتن تخت و تاج را داشته میباشند؟گ

ه اول خود وعده نمود که تا قاتل پدر خودرا کشف ننموده باشد حسام را در نیام نخواهد ماند. امان هللا خان در بیانی
او در  ول ده سال سل نت خویش یک روزی در باره پیدانمودن قاتل پدر خویش کلمه یی بر زبان آورد؟ در زمینه 

ک شور بازار بر حبیب هللا از ملت عزیز خویش روزی  الب کمک شد؟ آیا عبدالرحمن خان لودین را، که در سر
مرکات مقرر ننمود؟ آیا لودین قاتل گخان فایر نمود، و به زندان انداخته شد، از زندان آزاد نساخت و اورا رییس 

فته مرحوم غبار، در تمام شهر گبالقوه و دشمن خونی پدر عزیزش نبود؟ امان هللا خان، شجاع الدولة خان را، که به 
حبیب هللا خان مشهور بود، وزیرداخله، رییس تنظیمه هرات و به حیث سفیر در لندن مقرر کابل به نام قاتل امیر 

 نمود. و به این ترتیب به وعده اولی خود، که باملت خود نموده بود، در ده سال سل نت خود وفا کرده نتوانست.
نمودن قاتل پدر او بود، دست خالی  امیر امان هللا خان یک پادشاه بود و باید که از تنقیب نمودن شکار خود، که پیدا

شت. و قرعه این فال بد به  الع کندک مشر بدبخت علی شاه رضا برآمد. برای محکوم نمودن او، شاهدان گبرنمی 
دروغین، که برای یک پادشاه کدام مشکلی نیست، را اوردند و این مظلوم را به دار کشیدند. و به این ترتیب به 

مودن عدالت و انصاف بود، وفا کرد. و در روز های اول سل نت خود دست خودرا به وعده دوم خود، که قایم ن
خون یک مظلوم بی دفاع آغشته نمود. کاکای خود سردار نصرهللا خان را، بدون محاکمه، به زندان انداخت و یک 

خان مخالفت  ر برادران سردار نصرهللاگسال و سه ماه بند در زندان وفات شد.  بل متن فیض محمد هزاره، ا
حسین خان، هراند آدم مضر و دشمن منورین و  نمیورزیدند شاید اورا هم اعدام مینمود. مستوفی الممالک محمد

ً در وقت قدرت یک شاهی که خودرا منور و عادل  مشرو ه خواهان بوده باشد؛ به حیث یک انسان، خاصتا
اورا بند از اندین روز توهین نمودن باالخره به  میخواند، حد اقل حل یک محاکمه، ولو پوشالی هم بوده، میداشت.

 دار کشید. امان هللا خان بدین وسیله م لل الننانی خودرا به اثبات رساند.
امان هللا خان اصالً به هیچ وعده ایکه در بیانیه اول و دوم داده بود وفا نکرد یا شاید وفا کرده نمیتوانست و صرف 

مهمترین مسله » ردم وعده های پوشالی داده بود. محی الدین انیس مینویسد: رفتن و جلب حمایه مگبه خا ر قدرت 
باختن اعتبار بود؛ مثالً در ابتداء برای عسکر بیست روپیه مناش وعده داده شد حاالنکه دوازده روپیه هم برای آنها 

دهان ملت بزیر کشاکش  نمیرسید. وعده عفو باقیات در اول سل نت اعالن شد حاالنکه در ابتدای همان مرحله باقی
محصلها داده شد. یا اینکه اعالن شده بود که مملکت قانونی است. در حالیکه از  رف خود زمامدار و یا اراکین، 
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فرامین قانون شکن صدور و اجراء می یافت؛ بلکه مسله وعده خالفی بحدودی رسیده بود که حتی در فیصله لویه 
یصله می یافت وعده خالفی واقع میشد و بد ترین اثری که ازین رویه ه های عمومی که باالی وکالی ملت فگجر

 ۸انیس، بحران و نجات ص  «پیدا میشد مسله بی اعتباریست.
ویا از نام امان گرفتن، گهای قدرت گجای تنجب است که نادرخان را به خا ری نادر غدار مینامند که او، در جن

خودرا پادشاه اعالم نمود. ولی امان هللا خان را، که به خا ر قدرت  هللا خان استفاده نمود و وقتی به قدرت رسید
فتیم، امان هللا خان، در  ول گرفتن، در قتل پدر خود اشتراک ورزید، و ن خواه و منور میخوانند. قسمیکه پیشتر گ

چ موردی، از ده سال قدرت و سل نت خود، نامی از قاتل حبیب هللا خان بر زبان نیاورد. وهیچ نشریه ای، در هی
قاتل او سخن بمیان نکشید. در صورتیکه قاتل امیر کدام فرد عادی، کدام دوکاندار، کدام دهقان و کدام شخص بی نام 
ونشان نمیتوانست بودن. بر دور خیمه امیر حبیب هللا خان، شش هزار عسکر، اهار حلقه امنیتی، را که همه از 

محمودخان، شاه ولی خان و احمدشاه خان، تشکیل داده بود و خیمه امیر نادرخان، شاه  خاندان مصاحبان بودند مانند
رفته بود، اه کسی، بغیر منتبرترین و منتمد ترین اشخاص دربار، میتوانست به خیمه گشتر در میان گرا مانند ان

بکشد و  اهگفنردد. اورا، نه با ااقو یا شمشیر، که صدا نمیکرد، بلکه با تگبند از نصف شب، داخل  امیر، و آن هم
 ردد؟ گقاتل، مانند سوزن در خرمن کاه، ناپدید 

امان هللا خان محبوب ترین شخص کشور بود، به نظر بنده، قابل تأمل  ویاگاز نویسنده های ما که  این ادعای بنضی
با  یانی، مهمند و سایر قبایل آن سمت؛ از  رف شمالگاست. امان هللا خان در مشرقی با شورش مردم شینوار، خو

ل، احمدزی، اندر، توخی، سلیمان خیل گشورش و حمله های کوهستانی ها و از سمت جنوبی با شورش مردم من
 ردید. گمواجه شد و مجبور به فرار 

رفتن از  رف قبایل غلزایی آن سمت، گامان هللا خان، بند از شکست نمودن در ا راف غزنی و زیر حمله قرار 
ردد و در آنجا از قبایل بارکزایی، محمدزایی و سایر قبایل درانی، که از گدهار بزهره آنرا نداشت که واپس به قن

رفته بودند، جبهه مقاومت بسازد. امان هللا خان از ترس قوای سقوی ها، که اورا تنقیب گارغستان تا هرات را 
. در حالیکه مزار شریف مینمود، جرأت رفتن به قندهار را ننمود و از راه ارغستان به خاک هند برتانوی فرار کرد

و سمت شمال به صدراعظم حبیب هللا کلکانی سیدحسین و هرات به دست  رفدار او عبدالرحیم خان افتیده بود. 
قندهار بدون مقاومت به قوای سقوی تسلیم شد و والی علی احمدخان، نتوانست که در میان قبایل درانی ها خودرا 

رفتار و به کابل برده گپناه جست و بند از سه روز به دست قوای سقوی  پنهان کند و باالخره در خانه یک هزاره
 شد. محبوبیت امان هللا خان و یا  رفداران او در کجا بود؟ 

یری از خونریزی مردم از تاج و تخت گفت اوشکست نخورده بلکه به خا ر جلوگاین ادعای امان هللا خان که می
جهانی دوم از تالش  گن حوادث بندی نشان داد که او تا اخیر جندست بردار شده به هیچ وجه صحیح نیست. او

شت. آیا گبه قدرت رسیدن دست نکشید. به هر دری پناه برد، ازهر کسی  الب کمک شد و به هر وسیله ای متوسل 
 او میخواست که قدرت را بدون خونریزی بدست آورد و آیا این امر ممکن بود؟ مسلم است که خیر.
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