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 نگاهی به رویدادهای تاریخی:

   والدیناسرار نهفته شهادت امیرحبیب هللا خان سراج الملة 

 به استناد "سراج التواریخ"

 هم(دهژ)قسمت 

 توطئه بزرگیک  -شهادت امیرحبیب هللا خان 

 :ـ تشکیل گروپهای سیاسی مخالف امیر 2

 الف ـ فعالیت "مشروطه خواهان" و انگیزه های آن:

بحث "مشروطه خواهی" در افغانستان یکی از مباحث عمیق و درعین حال مهم تاریخ کشور است که 
با خود نهضتی را به ارمغان آورده است. بررسی کلی این  هربارچند دوره سرباال کرده و طی

موضوع دراین مبحث نمی گنجد و اما بعضی جوانب آنرا که در طول سلطنت امیر حبیب هللا خان 
سراج الملة  زیر نام "مشروطه اول" روی داده و منجر به فعالیت ها برعلیه امیر شده است، میتوان 

ر مختصر در اینجا ذکر کرد. در قدم اول باید گفت که پس از امیر عبدالرحمن خان و باز شدن بطو
نسبی فضای کشور در راستای تحرکات سیاسی تغیری عمده همانا تشکیل گروه های بود که با نظام 

ن مطلقه سازگاری نداشته و خواهان تغییر قسمی نظام بودند که در مجموع با وجود بعضی تفاوتها بی
 شان، آنها را میتوان کالً به نام "مشروطه خواهان" یاد کرد.

بعضی ها به این نظر اند که مشروطه خواهی در کشوراساساً از افکار سیدجمال الدین افغان در زمان 
امیر محمد اعظم خان ریشه میگیرد که این نظر شاید تاحدی درست باشد، ولی قابل تأمل و بررسی 

حبیب هللا خان ظهور مشروطیت در بین تعدادی از متفکرین آنوقت بیشتر دقیق است. در عصر امیر
بر میگردد به جوانب مختلف، ازجمله تأثیر فعالیت های مشروطه خواهی در ایران که عالمه کاتب 
بیشتر به آن تأکید دارد و افکار ضد انگلیسی و قیام های مردم هند و فعالیت های قبایل آزاد آنطرف 

رابر استعمار انگلیس و نیز مبارزات چپگرا ها در روسیه تزاری که در بحبوحۀ خط دیورند در ب

در روسیه گردید  1917جنگ عمومی اول در آن کشور براه افتاد و بعداً منجر به انقالب سوسیالیستی 

باشد. برخی دیگر نهضت مشروطه  گذار بودهاثرنیز و احتماالً این تحول برافکار بعضی ها در کابل 
را یک پدیده داخلی دانسته که شرایط خاص نظام مطلقه در کشور آنرا بار آورده و نخستین خواهی 

قدمها دراین راه با تأسیس و فعال شدن اولین مکتب مدرن بنام "مدرسۀ حبیبیه" درکابل و استخدام 
از شخصیت ها و  برگشت یک تعداد درعین زمانبعضی از استادان هندی و افغانی گذاشته شد و 

نیز در القاء این فکر نقش مؤثر اده های فراری به وطن که با خود افکار جدید را همراه آوردند، خانو
از جمله محمود طرزی و نشر سراج االخبار که بدانوسیله افکار تازه سیاسی دراذهان داشته است، 

 حلقه های خاص "روشنفکری" آنوقت جا گرفت.
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ن سیاسی مسمی به "نهضت مشروطه خواهان موضوع بحث ما در اینجا کشف اولین گروپ فعاال
شان را با ذکر نام هریک از اعضا و نیزصورت مجازات آنها را  سرنوشتاول" در کشوراست که 

محققان کشور به شرح آن بپردازند، در سراج التواریخ  سال قبل، پیش از آنکه دیگر 91عالمه کاتب 

ود، زیرا همین موضوع در این روزها یکی از تقدیم میش که اینک بخشی از آن ذیالً  بیان کرده است
 مباحث مورد عالقه خوانندگان عزیز است:

و تالش داکتر عبدالغنی  یمیرزا محمد حسین خان مستوفی از مجلس کنگاش و سع»کاتب می نویسد: 
خان پنجابی که به تحریک دولت انگلیس در خفا محفل شورای مشروطیت تأسیس کرده و قریب 

یان و اکابر شهر و ایل و احشام قبایل اطراف را باهم متعهد و متحلف ساخته بود و پنجصد نفر از اع
میرزا محمد حسین خان آگاه گردیده و حکومت مشروطه را موجب زوال استقالل و استبداد خود 
فهمیده، با خامۀ حیلت و خدیعت به حضور واال ]امیر[ نگار داد و مالء منهاج الدین نام، معلم شهزاده 

کبیر خان را با استاد عظیم نام آهنگر کابلی ]مشهور به برگد عظیمو ـ پدر کالن جنرال نبی  محمد
حساست نهاد، درکارخانۀ ....عظیمی، مؤلف کتاب اردو و سیاست در سه دهه اخیر افغانستان[ که از

دولتی به منصب کرنیلی رسیده بود، نزد خود خواسته و از آن دو تن که شامل مجلس بودند، به 
مشعر بر بند و بست ]مقصد اطالعیه تحریری است[ دساست و مژده و نوید انعام و عطیت، مکتوبی 

قتل ذات شاهانه حاصل کرده، با عریضۀ خود در جالل آباد به حضور واال فرستاد و دو تن که نقض 
 « عهد و حنث سوگند کرده برخدا عاصی شده بودند، طلب جالل آباد گشتند.

[ مالء منهاج شمسی 1288مری ـ ق1327روز پنجشنبه چهارم صفر ]»گارد: کاتب در ادامه می ن

روی به شیطان نهاده به تعلیم میرزا محمد حسین خان مستوفی از  الدین و استاد عظیموی آهنگر
به  هم به او و هم به تحریک او، عریضۀتصمیم عزم جماعۀ مشروطه خواهان بر قتل حضرت واال 

هر دوتن و نگارش دیگر واقعات خفیه نگاران  السلطنه داده و از عریضۀ خان معینسردار عنایت هللا 
شهر کابل که به القای میرزا محمدحسین خان به عبارات مختلفه و مضامین واحده به حضور واال 
رسیده هردو تن محیل و مدسس طلب جالل آباد شده بودند، وارد آنجا شدند و حضرت واال از کمال 

و کذب حقیقت امر قتل خویش، درشب هریک از دو تن را تنها به خلوت  عدالت از در حصول صدق
خواسته بپرسید و آن دو تن برطبق تعلیمات میرزا محمدحسین خان و عریضۀ خود که به اغوا و القای 
او نگار داده بودند، بیان ماجرای افترا کرده و سوگند غالظ و شداد یاد نمودند و حضرت واال از 

دو تن ظاهراً مسلمان متیقن گردیده، در روز دوشنبه هشتم صفر سید جواهر شاه  سوگند یادکردن آن
غوربندی و لعل محمد خان پسر جان محمدخان سابق خزانه دار و پادشاه میرخان پسر ملک رحمت 

ی از غالم بچه گان خاص و احمد قلی خان قزلباش و غالم ن وزیری و نظام الدین خان ارغندیشاه خا
میمنگی و محمد اسلم خان میرشکار، برادر محمد علی خان سیقانی را که از جمله  محمد خان رسام

اسامی متعهدین و خدمه و عملۀ حضور بودند، در دربار عام احضار فرموده، همه را محبوس سخت 
مشترکه  ]نامنویس دیگراعضای[و امر عذاب و شکنجه و عقاب نمودند و از آن دوتن سیاهه اعداد

 «خواسته، ایشان قرب هفتاد نفر را سیاهه دادند.مجلس مشروطه را 

حضرت واال سیاهه ایشان را چون هنوز تیلفون جاری و موتر ساری نگردیده بود، شباشب »
مصحوب ]همدست[ آدم خان پسر ملک پیردوست احمدزایی از غالم بچه گان خاص نزد سردار 

صفر از روی سیاهه مالء منهاج الدین و عنایت هللا خان معین السلطنه فرستاده، در روز دوازدهم ماه 
استاد عظیمو هریک داکترعبدالغنی خان و مولوی نجف علی خان و مولوی محمد چراغ خان برادران 
او و مولوی محمد حسین خان و مولوی مظفرخان معلمان مدرسۀ حبیبیه و سیداحمد خان قوم لودی 
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ن پسر شهزاده حسن بدخشی و غیره جمعی را ]مشهور به کاکا سید احمد "لودین"[ و میرزمان الدین خا
احضار فرموده، بند ستم برپا نهاده و چون اکثر درخانه و جای خود نبودند، محصل ها گماشته بعضی 
را در شب سیزدهم صفر چون محمد اختر و محمد انور پسران ناظر محمدصفر خان و سیدقاسم پسر 

صاحب سید قاسم خان که در دوره سلطنت محمد میرغالم محمد چارباغی جالل آبادی ]مشهور به میر 
نادرشاه نیز به اعدام محکوم ولی ازطریق شفاعت حکم اعدامش به زندان تبدیل گردید[ و غیره را به 

و ضبط کردن خانه های گرفتاران رعب و هراس عظیم درقلوب عموم شهریان  دست آورده، گرفتار
بیر جای گیر آمد و از جمله سعدهللا خان و محمد افتاده ولوله و غلغله بزرگی در خواطر صغیر و ک

سرور خان پسران مولوی احمد جان خان الکوزائی واضع قانون جدید دیوان افغانستان و عبدالقیوم 
خان خواهرزادۀ او که خود را پنهان کرده خواستند خود را در افشار نانکچی نزد اعداد سواران نظام 

ندهاری رسانیده به جانبی راه فرار برگیرند و هرسه تن در خاصۀ رکاب شاهی، همه اقوام درانی ق
دهم صفر لقمۀ توپ سیاست گردیده زفتاب روز شنبه سیآگردنۀ ده افغانان به دست آمده، قریب غروب 

 «هالک و قطعه قطعه شدند.

ولوی[ و تاج محمد عبدالرب ]مولوی[ پسران عبدالرؤف کاکری ]مآن عبدالواسع]مولوی[ وپس از»
خان و قاضی عبدالحق و مالء محمد اکبر و میرزا شیرعلی خان بارکزائی محمدعلی خان پسر

چخانسوری و سه تن پسران مستان شاه درویش کابلی و غیره تا روز سه شنبه شانزدهم صفر محبوس 
شدند و از جمله محرر اوراق ] فیض محمد کاتب[ که از راه به مطالعه سردار محمد یوسف خان پسر 

وم ]امیردوست محمد خان[ اجزای جلد اول سراج التواریخ را در قلعۀ متال به خانه او امیر کبیرمرح
رفته بود، روز سه شنبه مذکور از آنجا در شهر آمده و هنگام عصر محبوس گردیده با ده تن دیگر 
تحت حفاظت عده ای ازنظامیان از جای معین السلطنه رهسپار محکمه کوتوالی گردیده با زوالنه های 

یلۀ آهنین مقید آمد و مقارن این حال از عریضۀ استدعا غالم بچه گان خاص، سید جواهر شاه و لعل ثق
محمد در جالل آباد به دست غالم بچه گان داده شده در ریگزار سه کوهه هدف تیر تفنگ آمدند و از 

هر شاه که جملۀ قتله، محمد شریف خان پیشخدمت از احفاد وزیر فتح خان مرحوم پس از قتل سید جوا
جان به قابض ارواح سپرده بود، با حربه در دهن او زده تا بناگوشش ببرید و پس از آن محمد ایوب 
خان فوفلزائی و کرنیل محمد عثمان خان پسر محمد سرورخان پروانی از کابل گریخته و در سرحد 

 «قوم مهمند گرفتار آمده، در جالل آباد به توپ پریدند.

جالل آباد درکابل فرستاده شده در ارگ شاهی محبوس گشتند و از جمله  پس از چندی گرفتاران»
عبدالحسیب خان و عبدالرحمن خان پسران سردارعبدالوهاب خان پسر سردارمحمد افضل خان مرحوم 
پس از تحقیقات و حصول معلومات زیاد چون میرزا محمد حسین خان مستوفی تهمت عزم قتل 

، از دیگران مقدم تر رها گشته و پس از آن به تدریج یکی پی حضرت واال را  برهمگان بسته بود
دیگری رهائی یافته و بیست و یک نفر ازمنسوبان سید جواهر شاه از غوربند و پنج نفر پسران سرور 
خان پروانی از جبل السراج محبوس خواسته شده مال و ملک ایشان ضبط گردید؛ داکتر غنی و هر 

دی ]لودین[ ومولوی محمد حسین و پسران سرورخان و پادشاه میرخان دو برادرش با سیداحمد خان لو
و نظام الدین خان و غیره پس از حبس یازده سال در اول جلوس امیرامان هللا خان غازی از زندان 
جور رها گردیده، از جمله مولوی محمد حسین در وزارت معارف به منصب مدیر و پس از چندی به 

مده، سید قاسم در این وزارت به رتبۀ مستشار بعد از چندی به مدیریت خطاب رئیس تدریسات نائل آ
جریده امان افغان سرافراز و ممتاز آمده، خدمات شایسته از قوه به فعل آورده، محاسن مبطنۀ خود را 
نسبت به دولت ابراز دادند و پادشاه میرخان در هنگام محاربۀ استقالل دولت افغانستان با انگلیس، 
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نه کرده پس از خاتمه منازعت به حکومت لهوگرد مأمور شده و از آنجا به حکومت کوشش مردا
هزارۀ دایزنگی سرافراز آمده... و محرر اوراق ]مالء فیض محمد کاتب[ پس از حبس پنج ماه رها 

روز خدمت به ش[  1304]قمری  1343گردیده به همان خدمت و چاکری خود برحال گشت و تا 

ه، بعد بدون صدور خطا و خیانت از مالزمت و خوان احسان دولت محروم و تاریخ نگاری به سربرد
و پنج سال گوشه  به اجرت به تحریر تکمیل جلد سوم و این جلد]چهارم[ پرداخته، بعد از خدمت سی

نشین و زاویه گزین خمول گشت و قضیۀ مشروطه که اسم آن را اهالی مجلس متعهد نمی دانستند و 
داده  رتاب جداگانه به کار دارد که نگاکهم شدند نبودند، از جملۀ قضائی است که در خیالی که بدان مت

شود که چه ستم از قوه به فعل آمده، چه جور ها به روی روز محبوسین آمد. بار چون نگارنده 
متن فوق را نظر به اهمیت )« مزدکار و مقید به اختصار بود، از تشریح آن صرف نظر نمود.

 (380تا  376جلد چهارم ـ بخش سوم از صفحهکمل اقتباس کردم، از: تاریخی آن بطور م

افراد منسوب به نهضت مشروطه اول که  نام اکثر  دراینجا باید خاطر نشان ساخت که کشف اسرار
فت، بهانه ای در دست مخالفان سیاست های دربار در مورد تأسیس مکتب، نشر تذکار یاشان در باال 

معلم از خارج داد و امیر مجبور شد تا راه این تحوالت را مقید سازد و به سراج االخبار و استخدام 
ندای مخالفان این نهضت که می گفتند "مکتب مشروطه می زاید!" گوش فرا دهد.  همین نوع 

موجب شد که  ،ناشی ازسلوک نامناسب امیر و نیز قید و بست زندان و اعدام ها برخوردهای شخصی
اکتوبر ) 1297ماه عقرب در که وقتی امیرعزم به قتل امیر نمایند، چنان یک یا چند نفر بار دیگر

سرپوشیده "چارچته" کابل عبورمیکرد، دوگلوله  جهت اشتراک در"جشن جلوس" از  بازار (1918

حادثه جان به سالمت برد. اگرچه دراین حادثه  از امیر براوفیرشد. گلوله ها از کنار امیر رد شدند و
دالرحمن لودین را به این جرم گرفتار و زندانی کردند، ولی معلوم نشد که عمق جوانی به اسم عب

موضوع درادامه این همه مخالفت های دربار درکجا قرارداشت. میگویند که محمدحسین مستوفی 
الممالک امیر را متوجه یک توطئه بزرگ علیه اوساخته بود و این وضع بی اعتمادی، سختگیری 

 یداً افزایش داد.وعصبانیت امیر را شد

 

 ب ـ اعالم بیطرفی افغانستان در جنگ عمومی و طرفداری از انگلیس ها:

یکی دیگر از انگیزه ها مهم در مخالفت با امیر و ایجاد سوء ظن و بدبینی علیه او که احتماالً سردار 
مصمم ساخت تا در راه رسیدن به  به مخالفت با امیر نصرهللا خان نائب السلطنه را بیش از پیش

افغانستان در جنگ  یسلطنت بجای برادرش داخل اقدام شود، همانا جانبداری امیر از حفظ بیطرف
عمومی اول بود که سردارنصرهللا خان  و تعدادی از درباریان جداً مخالف آن بودند و از پیوستن با 

ردند. اگرچه در مورد این موضوع در بسیاری قوتهای آلمان، آستریا و ترکیه علیه انگلیس حمایت میک
نوشته شده، اما دلچسپ فراوان کتب تاریخ کشور اعم از قلم نویسندگان افغان و غیرافغان مطالبی 

است که به نگارش عالمه کاتب در زمینه توجه را معطوف ساخت که شاید برای عالقمندان یک 
خ از جریان صحبت خصوصی امیر در خلوت با و تا حال بسیاری از محققان تاری محتوای جدید باشد

 کاتب، به این شرح که نمایندگان سه کشور مذکور در آخرین شب اقامت شان دقیقاً اطالع نداشته باشند
 می نویسد:

فرستادگان دول عثمانی و اطریش ]آستریا[ و آلمانی که سفرای شان از طهران شیخ محمد حسین و »
را به راه خفا مأمور کابل کرده و ایشان بی نیل مرام باز گشتند،  میرزا محمد رفیع خان رفیع الملک
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از تدابیری که اندیشیده بودند که دولت و ملت افغانستان را با دولت  انگلیس به جنگ برانگیخته و هم 
چنان امیر بخارا و خان خوارزم و اهالی اسالم ماورای نهر جیحون و بحر ]بحیره[ خزر را با دولت 

بات بیاویزند. این دو دولت بزرگ را در وسط آسیا اشغال و به اشتغال نائره قتال روس به محار
نموده، از جیش جانب اروپا جنبش دادن باز داشته، بر دول متحده در حرب عمومی ظفر یابند، از راه 
هرات وارد کابل شدند. ایشان کاظم بیگ و فنن تک و مولوی قدرت هللا هندی و راجه پرتاب و 

و چاوش و لیندی و هندوان سکنۀ کشور هند که برخالف دولت انگلیس برخاسته و اقدام در وانکفوق 
حقوق و آزادیخواهی کرده، آن دو نفر را در اروپا و نزد خلیفةالمسلمین ]محمد رشاد خامس سلطان 
عثمانی[ فرستاده بودند، با ایشان همراه وارد کابل گردیده، در باغ بابر شاه ازطرف دولت جا 

 « ند...داد

حضرت واال نمی خواست که اموری به روی کار آید و سمر و مشتهر گردد که برخالف اظهار »
بیطرفی دولت افغانستان باشد و دولت انگلیس از آن بدگمان گردد. با این مالحظاتی که حضرت واال 

ر و صغیر مرعی می داشت، چون عموم ملت افغان و افغانیان از شاه تا وزیر و نقیر و قمطیر و کبی
و علماء و فضالء و اقوام و قبایل تا این هنگام سلطان معظم ]عثمانی[ را برطبق احکام مذهبی خلیفة 
المسلمین و واجب االطاعت می دانستند و به اجرای اوامر و ترک نواهی او عقیدت داشتند که امر و 

دیشه این که  مبادا از عدم از ان]امیر حبیب هللا خان[ نهیش تالی امر و نهی امر خدا و رسول است، 
مداخلت دولت افغانستان در محاربات عمومی، جمهور ملت ذات شاهانه شان را تارک امر خدا و 
رسول و سلطان معظم و جهاد گفته تکفیرش نمایند و اختاللی در مملکت پدید آرند و خود و دولت را 

رأی رزین و فکر متین دوربین در معرض اضمحالل و استیصال قتال و جدال کشانند، پی به تدبیر 
رجوع امر و امضای اشتراک در جنگ عمومی را، مفوض به آراء و امضای رجال دولت که از 
اعیان ملت و خاندان سلطنت بودند: سردار نصرهللا خان نائب السلطنه و شهزاده عنایت هللا خان معین 

 خان عین الدوله و قاضی القضاة السلطنه و شهزاده حیات هللا خان عضدوالدوله و شهزاده امان هللا
سعدالدین خان و مالء عبدالرزاق و خوش دل خان لوی ناب حاکم کابل و سردار فتح محمد خان امین 
العسس و ایشک آقاسی ملکی علی احمد خان و ایشک آقاسی نظامی محمد سلیمان خان و ایشک آقاسی 

حسین خان مستوفی و سپهساالر محمد خارجه و محمود بیگ خان مدیر سراج االخبار و میرزا محمد 
ند و خود را در مشاورت و امضای ال و نعم، رموده، اجرای امر را به مشورت افگنادر خان و غیره ف

رئیس قرار داد و پس از چند مجلس به استصواب رأی واال و امضای اهالی شورا اجرای منویات و 
رف بودن دولت افغانستان را دادن، مستدعیات دول سه گانه و پاسخ شرکت در حرب کردن و بیط

برعموم ملت راجع و مرجح داشته، قرار داده شد که سرکردگان تمامت اقوام و قبائل سکنۀ این 
مملکت با دیانت از افغان ]پشتون[ و هزاره و ترک و تاجیک و ازبک و عرب و غیره ، برسبیل 

بیطرفی را به امضای آرای وکالت از راه کنگاش و مشورت، دعوت کابل شده، هریک از دخالت 
 «جمهور که به منصۀ ظهور آید معمول گردد.

چنانچه وکالی همه طوائف از خوست و جالل آباد و قطغن و بدخشان و میمنه و ترکستان و هرات »
 ً نفر[، همه گان به ذریعۀ فرامین عدیده، همه  540و قندهار و قالت و غزنین و توابع و نواح ]جمعا

طالب کابل شدند که پس از نوروز وارد کابل آیند و اقامت گاه عسکر نظام بیک مضمون و عنوان 
واقع جنب شمال غربی علیای دولتی ... جای فرود شدن و اقامت نمودن ایشان معین گشت....و در 
پایان کاردولت افغانستان به همان اظهار بی طرفی که کرده بود برقرار مانده، فرستادگان دول عثمانی 

 «اطریش بی نیل مرام مراجعت کردند.و المانی و 
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اما دراین وقت که سردار نصرهللا خان نائب السلطنه و شهزاده عنایت هللا خان معین السلطنه، »
درهفته یک بار و دوبار، به تاریکی شب از راه احترام و اعزاز و اکرام آنان و رسم مهمان نوازی، 

ایل و راغب در شرکت به حرب بودند، از کیفیت مخفیانه در باغ مدفن بابر شاه می رفتند و هردو م
گفته، ایشان  شاد خاطر ]نمایندگاه سه کشور[ مذاکرات شوری و این قرار داد و امضاء به ایشان 

می  را ن هنگام از شنیدن نام خلیفة المسلمین نیایش کنان اوایشدند، زیرا که تمامت عالم اسالمیت تا 
ً راه اطاعت می پیمودند، خصوص ستودند و امر و نهیش را فرض شمرده، شجاعان غیور افغان که  ا

 (590تا  588)صفحه« در این امر معروف و مشهود جهان بودند...

در بارۀ م[ 1916ش ـ 1295]قمری 1334فیض محمد کاتب زیرعنوان وقایع ماه شعبان و رمضان 

ردار نصرهللا خان نائب در اواخر سال س»"خلوت و مذاکره واال با وفد دول ثالثه" چنین می نویسد: 
السلطنه اوراق امضاء یافته هیئت شورای خاص را که امضا به شرکت دولت افغانستان در جنگ 
عمومی کرده بودند، تقدیم حضور واال نموده، حضرت واال شرکت حرب را باعث خرابی و بربادی 

است درشب تنها دولت و ملت و مملکت افغانستان می دانست، عذر آورده فرمود که اوراق زیاد 
 « مطالعه کرده امضاء خواهم نمود.

درشب کاظم بیگ فرستاده دولت عثمانی و رئیس هیئت وفد آستریا  و آلمانی را در قصر دلکشا به »
 ً از ایشان سؤال کرد که دول ثالثه با دولت ]بصورت تحریری[ خلوت دعوت فرموده، مکتوبا

اند ]دشمن[؟ ایشان با خامۀ اظهار دوستی و اتحاد افغانستان معاضدند ]همکار و کمک کننده[ یا مع
نگار دادند که اگر مراتب مؤدت و موالفت در میان مربوط نمی بود، از اروپا در آسیا نمی آمدیم همانا 

 «جذبۀ محبت و مؤاالت است که ما را جلب و شرفیاب حضور کرده است.

قوۀ جدالیۀ شما در چه مدت از  پس از این نگارش ایشان، حضرت واال سؤال فرمود که عساکر و»
راه معاونت در افغانستان رسیده و دولت انگلیس و روس را مدافعت میتوانند؟ ایشان نوشتند که از راه 
ایران تا عرصۀ شش ماه الی یک سال؛ آن هم اگر دولت ]ایران[ حایل و مانع نشوند و اال در مدت سه 

ت ها داده و مصارف زیادی کرده در افغانستان سال می توانند که با قتال و جدال، خود را خسار
که دولت روس و انگلیس که خط تحدید حدود ]البته تحریری[ برسانند. حضرت واال سؤال نمود 

متصالنه با مملکت افغانستان دارند، درچه مدت داخل خاک این دولت می توانند شوند. ایشان نوشتند 
ر پا نهاد و داخل این کشور شده چپ و راست را زیر که از یک ساعت تا ده ساعت با قوۀ هرچه تمامت

 «و زبر می توانند.

بعد حضرت واال بی اوضاعی و عدم استطاعت دولت افغانستان را ابراز داده، فرمود با اینکه ملت »
افغان و افغانیان در مقابل حمله و یورش روس یا انگلیس با نیروی غیرت و شجاعت خویش که در 

افزون از یک ماه می توانند اقامت و استقامت کنند و با ایشان مبارزت نمایند؟ ایشان جبلت دارند، ]آیا[ 
که نمی توانند. و حضرت واال خود ایشان را منصف قرار داده صالح کار  ]و نوشتند[ عرض کردند

جست و ایشان در ذیل تحریرات و تقریرات خود بی طرف بودن و عدم مداخلت در جنگ کردن 
 «را اصوب و احسن امضاء کرده، عزم مراجعت نمودند. دولت افغانستان

دراین شب، سردار نصرهللا خان از شوق و شعبی که با دیگران در حرب داشتند، به امید امضای »
حضرت واال برخالف عادت پیشتر از ساعت موظفۀ خود شرفیاب حضور گردیده و عرض استدعای 
اوراق امضاء شده خود و اهالی شوری کرد و حضرت واال آنها را از بکس خاص برآورده به او 

ود که تمام را امضاء کردم و او از مشاهدت سؤال و جواب واال و فرستادگان دول سه سپرد و فرم
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گانه و امضای ایشان، آتش عشق خود را به آب یأس منطفی ]خاموش ، فرونشانده[ یافته بسی مکدر 
و بدرقۀ آنان پرداخته و شجاع الدوله ایشان ]هیئت[ ]برگشت[ گشت و به امر واال به تهیه سفر معاودت 

را با بعضی از در و پنجرۀ چوبین ساخت کابل، که برای موزیم خریده بودند، به سرحد خاک هرات 
رسانید و ملت و مملکت و دولت افغانستان را از حسن تدبیر حضرت واال در حالت راحت و رفاهت 
مانده، در جنگ عمومی که تمامت دول بیطرف و باطرف شریک مضرت و منفعت آمدند، افغانستان 

« آسیبی ندیده به همان حالتی که داشت روز عیش و عشرت به تعمیر عمارات به سر برد. هیچ
  (601تا  599)صفحه

آدامک، لودویک:  ورود این هیئت به افغانستان و عکس العمل های انگلیس دیده شود:)برای شرح مزید در مورد 
الل" ، ترجمه: علی محمد زهما، مرکز نشراتی "تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیرعبدالرحمن خان تا استق

 (119تا 102میوند، پشاور، مبحث "جنگ جهانی اول و بیطرفی ـ هیئت اعزامی نیدرمایر"، صفحه 

درکابل  1916وارد افغانستان گردید و تا اواخر ماه می  1915هیئت فوق الذکر که در ماه اکتوبر 

زمینه شورای خاص و لویه جرگه تصمیم بگیرد، مدت هفت ماند، امیر ایشان را به بهانه اینکه باید در 
ماه منتظر ساخت و بعد بدون دست آورد آنها را مرخص نمود. مقصد امیر ازاینکار آن بود تا طی این 
مدت مقاصد خود را باالی انگلیس از راه مفاهمه بقوالند، اما نمیخواست علیه انگلیس اعالن جنگ 

یجان عمومی مردم برای اشتراک در جنگ محسوس بود و مردم دهد، در حالیکه در افغانستان ه
دولت انگلیس »سرحدات آزاد در همین موقع برضد استعمار انگلیس قیام کردند. به قول مرحوم غبار: 

استقالل سیاسی افغانستان را به رسمیت   ،در بدل حفظ بیطرفی در جنگ وعده داد که بعد از ختم جنگ
ار حق السکوت خواهد پرداخت و هم ساالنه تا دو نیم ملیون کلدار به ملیون کلد 60خواهد شناخت، 

دولت افغانستان خواهد داد. درحالیکه بعد از ختم جنگ دولت انگلیس یکی از این وعده ها را ایفا 

غبار می افزاید: « ملیون کلدار تا پشاور فرستاد که آنهم همانجا بماند تا امیر کشته شد. 20نکرد، تنها 

ً روشنفکران و این رو» ش امیر در داخل افغانستان تولید نفرت و انزجار عمیقی نمود، مخصوصا
 ( 739غبار...، صفحه «)آزادیخواهان جداً در صدد مخالفت برآمدند...

 افغانستان را در جنگ یکه چرا امیر حبیب هللا خان بیطرف بر می آیداز یک طرف از شرح فوق 
ل دکره با  نمایندگان سه کشور مستاا طوریکه در جریان مذاعالم داشت و دالیل آنر عمومی اول

کوشید با طوالنی ساختن عمدی اقامت هیئت در کابل از انگلیس ها امتیار درعین حال ساخت و 
برخالف نظر هیئت  کهاین تصمیم امیر ازطرف دیگرشناسائی استقالل و حق السکوت را بگیرد، 

دامنۀ مخالفت ها با امیر  ، موجب شد تا خان بودو فیصله لویه جرگه و نظر سردارنصرهللا یشور
در  د ونبخصوص در بین بزرگان دربار و طرفداران سردار نصرهللا خان بیش از پیش کسب شدت ک

 باشد. تأثیر داشتهدیگر در پالن هرچه زودتر قتل امیر  جوار دالیل

 (نیل به یک هدف خاصانگیزه های بیرونی و دست های نامرئی برای )ادامه در قسمت نزدهم: 
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