
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

     
 2016دسمبر 12                                                                کاظمداکتر سیدعبدهللا 

                                                                

 رویدادهای تاریخی:نگاهی به 

   اسرار نهفته شهادت امیرحبیب هللا خان سراج الملة والدین

 به استناد "سراج التواریخ"

 )قسمت دوم(

 :یک معمای الینحل -حبیب هللا خان شهادت امیر

 به خصوص بعدو الدین سراج الملة عوام وخاص همه بنابرچهاردلیل عمده ازامیرحبیب هللا خان 
 ذی وناراض شدند:تأسفرش به هندوستان م

معاهده گندمک، بخصوص اعالم بیطرفی  نزدیکی با انگلیس ها وقبول تحت الحمایگی وتائید ---
 افغانستان درجنگ اول جهانی به نفع انگلیسها،

 غرق شدن امیربه عیاشی وخوشگذرانی وعطالت او دراموردولتی، ---
 عصبیت وتوهین بی لزوم وشدید شخصیت های بزرگ دربار، ---
 انگشتر". کنگین اند دریدومطلق العنائی امیرکه می گفت: "شاهی وپیغمبری چون  ---

و  1907با انگلیس و مسافرت به هند در سال  1905امیر حبیب هللا خان پس از انعقاد معاهده سال 

نیز متعاقب قرارداد روس و انگلیس در "سن پترزبورگ" مبنی بر بیرون شدن افغانستان از حوزه 
سیه و تعهد انگلیس در بدل کسب امتیار کنترول روابط خارجی افغانستان خود را از شر رو نفوذ

نصرهللا سردارروس  و انگلیس مطمئن و آسوده حال احساس کرد و امور داخلی را به برادر خود 
را سپرد و امور مالی )معین السلطنه( )نائب السلطنه( و پسر بزرگ خود  سردارعنایت هللا خان نخا
میرزا محمد حسین خان "مستوفی الممالک" تفویض کرد و خودش با خاطر آرام به عیش و لذات به 

 پناه برد.و خوشگذرانی تفریح  به خصوصی در حرم و شکار

 

 امیر حبیب هللا خان سراج الملة با جمعی از زنان حرم
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 بازار  ز" اجشن جلوس"جهت اشتراک در 1918که وقتی امیردراکتوبر  روی همین عقده ها بود

 از امیر شدند و رد امیر کناراز سرپوشیده "چارچته" کابل عبورمیکرد، دوگلوله براوفیرشد. گلوله ها 
 حادثه جان به سالمت برد. اگرچه دراین حادثه جوانی به اسم عبدالرحمن لودین را به این جرم گرفتار

 مخالفت های دربار درکجازندانی کردند، ولی معلوم نشد که عمق موضوع درادامه این همه  و
توطئه بزرگ علیه اوساخته  کرا متوجه ی قرارداشت. میگویند که محمدحسین مستوفی الممالک امیر

 افزایش داد. را شدیدا   این وضع بی اعتمادی، سختگیری وعصبانیت امیر بود و

 

 الله های شان با در ایام طفولیت)طرف راست( سردار نصرهللا خان )طرف چپ( سردار حبیب هللا خان 

به آشیانۀ دسایس مبدل گشت و حلقه های مختلف برای حفظ  با ضعف ادارۀ امیرر نیز بادردراین حال 
از  ند،مده بودآعنایت هللا خان گرد  شهزادهقدرت باهم در جدال افتادند، از جمله یک حلقه که بدور 

، درحالیکه ندو دوام اوضاع را با پذیرش تمدن غربی بطور معتدل درنظر داشت ندامیر حمایت میکرد
عمل  حلقه دیگر حامیان سردار نصرهللا خان برضد انگلیس و اما در مخالفت با تجدد و اصالحات

در ضدیت با انگلیس ولی طرفداراصالحات و مسماء به "مشروطه خواهان" میکردند و حلقه سومی 
در راس آن شهزاده امان هللا خان )عین الدوله( و محمود طرزی  که ندمور بودتمدن عصری در همه ا

و ضدیت خود را  . محمدنادرخان و برادرانش که ظاهرا  با همین حلقه سومی همکار بودندندقرار داشت
  می نمودند.درمورد حفظ بیطرفی درجنگ جهانی نظر امیر را تائید  با انگلیس در زبان بیان میکردند،

باد کرد و از آنجا برای شکار آجالل  نمین احوال  وقتی امیر حبیب هللا خان سراج الملة عزم رفتدر ه
که ی( هنگام1919)فبروری  1297حوت  9درشب "کله گوش" رفت،  تنگی درۀان( در غمان )لقبه لم

م محافظان نظارت میکردند، شخص نامعلو رفته بود واطرافش را خود به خواب عمیق فرو دربستراو 
زندگی او را درحالی به پایان رسانید که همه رقبای  فیرتفنگچه  مد وباآدر خیمه مخصوص امیربه 

شهزاده امان هللا خان که درآن سال به نیابت پدر  ، به استثنایحضور داشتندمحل  اطرافدرسلطنت 
جایش سردار حیات بیفای وظیفه میکرد و قرار بود که او نیز به جالل آباد آید و در دارالسلطنه کابل ا
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در راه مریض شد  عضدالدولههللا خان عضدالدوله امور دارالسلطنه را در غیاب پدر پیش ببرد و اما 
 ش در کله گوش بطور مرموز به شهادت رسید.رو نتوانست به کابل برسد و همان روز پد

 
 شهزاده امان هللا خان عین الدوله )طرف راست(امیر حبیب هللا خان با شهزاده عنایت هللا خان معین السلطنه )طرف چپ( و 

 

 نظریات پیرامون عامالن و انگیزه های قتل:

سال میگذرد، هنوزهم عامل و یا عامالن قتل و انگیزه های اصلی آن در پرده  98از آنروز تاحال که 

ابهام قرار دارد و هیچ سندی در دست نیست که الزامیت قطعی این عمل را بطور یقیین مشهود سازد. 
در بعضا  و واقعه نگاران، محققان تاریخ و سیاسیون هریک بزعم خود دراین مورد ابراز نظر کرده 

 مختصرآن بطور مثال دراینجا ذکر میشود:که  منعکس ساخته اند را یشایعاتخود و نقل قول های آثار 

حافظ سیف هللا سفیر هندی االصل برتانیه در دربار افغانستان که دراین وقت با دربار به جالل  ـ 1

نظریه  هیچ کس جرأت ندارد»آباد رفته بود، بعد از شایع شدن خبر قتل امیر به حکومت خود نوشت: 
اش را در مورد قتل امیر اظهار کند، زیرا اشتباهات به شاه ولی خان که به خانواده مصاحبین مربوط 

)فرهنگ، میرمحمد « متوجه میشود، درحالی که هویت قاتل هنوز بطور قطع معلوم نیست. ،است
 (479صدیق:  افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور،، جلد سوم، صفحه 

 وشایعات بری ذکر مختصری دارد مبنکتاب "افغانستان در مسیر تاریخ"  جلد اولغبار درمرحوم  ـ 2

تا آنوقت درتمام حلقه های پایتخت علنا  گفته میشد که کشندۀ امیر حبیب هللا خان، شجاع »می نویسد: 
در  غبار، و اما (745)صفحه « الدوله خان فراشباشی )عضو جمعیت سری دربار( است ، نه دیگری

هللا خان  دیگر شاه ]مقصد امیر حبیب»جلد دوم کتاب خود به شرح بیشتر می پردازد به این عبارات: 
نفکران طرد و تبعید شده بود، بلکه دربار شقلوب ملت و از مغز رو زسراج الملت است[ نه اینکه ا

بغرض خاتمه دادن بفجایع خود را نیز برضد خویش تجهیز نموده بود. اینست که حلقۀ سری دربار 
یل حزبی در برابر شکامیر و اصالح اداره افغانستان بمیان آمد. البته هیچ شخص درباری قادر به ت

سیطرۀ شاه نبود، مگر آنکه تکیه بیکی از اعضای خانواده شاه داشته باشد. درخاندان شاه هم مردی که 
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نفر یکی سردار نصرهللا خان نائب در سر چنین تشکیالتی قرار بگیرد، موجود نمیشد، مگر دو 
السلطنه برادر شاه که با سیاست خارجی و ادارۀ داخلی برادر عقیدتا  مخالف بود. دیگر امان هللا خان 

روشنفکر و آگاه  و ترقیخواه  اعضای خاندان خود، جوان له پسر سوم شاه که نسبت به سائروعین الد
طنه هواخواه نظام منجمد قرون وسطی محسوب میشد. درحالیکه کاکایش نصرهللا خان نائب السل بود،

بار قرار گیرد و بفعالیت ضد شاه دردرهرحال امان هللا خان توانست که در راس یک جمعیتی در 
نادرخان( با مرامهای خاص  بپردازد. درین جمعیت یک عده افراد مشکوک )مثل سپه ساالر محمد

ن و رهبری جمعیت بصورت عموم دارای مرام تغییر نفوذ کرده بودند. اما امان هللا خا ]!![ خویش
رژیم با کشتن شاه، تأمین استقالل خارجی و ریفورم در اداره و اجتماع افغانستان بود. عجالتا  پادشاهی 
مملکت هم به نائب السلطنه اختصاص داده شد و تعهد کتبی بامضای اعضای جمعیت در حاشیۀ قرآن 

، میرغالم محمد: "افغانستان در مسیر )غبار «طنه تحویل گردید.توسط امان هللا خان به نائب السل

 (29صفحه تاریخ"، جلد دوم، ویرجینیا ـ ایاالت متحده امریکا، 

 

 1895جون  15که برای یک سفر رسمی در زمان امارت پدر به برتانیه رفته بود و بتاریخ  شهزاده نصر هللا خان

 ش( در دعوت رسمی پادشاه آن کشور برای صرف نهار در "گلید هال" لندن اشتراک کرد.1274جوزای  26)

 

)رئیس له و: امان هللا خان عین الدنفر نام می برد که عضویت جمعیت را داشتند، از جمله 45غبار از

جمعیت(، محمد ولیخان بدخشانی، شجاع الدوله خان فراشباشی دربار، حضرت شمس المشایخ، 
محمدنادرخان سپه ساالر، میر زمان الدین خان بدخشانی، محمد یعقوب خان و برادرش محمد سمیع 

می و محمود سا خان، محمد ابراهیم خان، عبدالعزیز خان سارجن و افراد دیگر که البته محمود طرزی
برای شرح مزید دیده شود: و دیگران بیرون از جمعیت با امان هللا خان رابطه خصوصی داشتند. )

 (719ـ  718غبار...، جلد اول، صفحه 
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امیر حبیب هللا خان به اشاره امان هللا خان »غبار از قول غالم نبی خان چرخی روایت میکند که: 
ری از امیر قسم یاد کرده بود، زیرا یال  به انتقام گبدست شجاع الدوله به قتل رسید. شجاع الدوله قب

چون در یکی از مسافرتهای امیر خیمۀ او کج و بی ترتیب نصب شده بود، شجاع الدوله را به پنجاه 
ضرب چوب محکوم ساخته بود. امان هللا خان چون ازین حادثه اطالع یافت او )یعنی شجاع الدوله( 

و  479فرهنگ...، صفحه به نقل از: )« تل پدر مأمور نمود.را به خود نزدیک ساخت و بعد به ق

دراینجا قابل ذکر است که بعدها پسر شجاع الدوله در یک صحبت خصوصی با داکتر اختر  (480

مستمندی درباره قتل امیر حبیب هللا خان بیان کرده که پدرش بارها برایش گفته بود که او امیر را به 
سیده قتل نرسانیده است )این مطلب در هفته نامه امید بقلم داکتر مستمندی چند سال قبل به نشر ر

 است(.

به  را  بزرگان دربار ،به تندخوئی و اندک رنجی امیر که با کوچکترین لغزش عداکتر زمانی راج
شکی نیست که تند خوئی و اندک رنجی »جزای های  شدید گرفتار میکرد، اشاره کرده و می نویسد: 

وچک و درباریان سخت میگرفت و با لغزش کبه امیر هم که لحاظ خاطر هیچکس را نمیکرد و 
تش کینه آین بزرگی را روا میداشت و بعضا  مصاحبین و همکاران را لت و کوب میکرد، هجزئی، تو

و انتقام را در قلب آنان می افروخت. مثال  دشنام پدر دادن در دربار عام به شاغاسی ملکی علی احمد 
ل )هردو را کرتی خان، برگشتاندن پسرش محمد کبیر و سپه ساالر محمد نادرخان از استالف به کاب

]همچنان روزی امیر بر محمد نادرخان  های چپه پوشانده، روی یابو توسط عسکر سواره فرستادند(،
قهر شد و امر کرد که"ریسمان یک پیسه گی خریده در پاهایش انداخته مثل سگ او را کش کنید"،  

الممالک محمد حسین خان  به پای امیر افتادن مستوفی نادر خان برای تضرع به پای مستوفی افتاد[ و
، سیلی های سنگین خوردن سردار ]جهت شفاعت محمد نادر خان[ )پدرمرحوم استاد خلیل هللا خلیلی(

نفر غالم بچه ها بخاطر دیر حاضر شدن، جزا دادن حاجی  40یا  30ت و کوب لهاشم خان، 

دوله نسبت اع الجش زاف پول برای مردم قبایل سرحد، و توبیخگعبدالرزاق خان اندری نسبت مصرف 
: "بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس"، داکترعبدالرحمنزمانی، )« کج نصب کردن خیمه.

 (31، صفحه 1391جالل آباد،  انتشارات ُمسکا،

، بلکه این شیوه شامل میگرفتاز اینکار امیر عقده باید تنها شجاع الدوله نبود که  با ذکر مختصر فوق
چنان معمول و عام  زشت خوئی امیر با دیگر بزرگانحال دیگر بزرگان نیز شده بود و به همین دلیل 

 بگیرد.را قتل امیر  خطیر مبنی برشده بود که کسی را عقده بدل نمی ساخت تا تصمیم 

شهزاده مادر ـ ن سلطا ربعضی ها قتل امیر را به تیره شدن روابط امیر با علیا حضرت سرو ـ 3

 براو تأثیر علیاحضرت مدت طوالنی زن محبوب وملکه رسمی امیربود و .امان هللا خان نسبت میدهند
از او کنار گرفت و مخصوصا  پس از آنکه علیا حضرت در باغ چهلستون  بعدا  امیر زیاد داشت، اما

نزدیک به حقیقت  ۀخصمانه شد. شایعکابل جنجال برپا کرد که از آن به بعد مناسبات امیربا او آشکارا 
خت السراج" "اُ  شاهدخت هاجره ملقب بهـ  اینست که میگویند شبی درقصرچهلستون خواهرمقرب امیر

محفلی  زنانه برپا کرده بود که درآن امیرمصروف عشرت وخوشگذرانی بود. علیا حضرت به مجرد 
نجار برهم خورد. دراین وضع آگاهی در نیمه شب خود را به قصررسانیده ومجلس به وضع ناه

و یا بزعم دیگر  علیاحضرت خواهرامیر را "دالل" خطاب کرد وخود امیر را "کنیززاده وکنیزپرست"
علیا حضرت به روی اخت السراج یک سلی حواله کرد که سیلی با رو گشتاندن اخت السراج تصادفا  
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گرفت علیاحضرت را طالق دهد، ولی  بعدا  تصمیم گفته میشود با اینکار امیر به روی امیر خورد که
 را ازاین اقدام منصرف ساخت. سردارنصرهللا خان مانع شد وامیر

رنجش ها، کشیدگیهای داخلی و خصومتها بین امیر وعلیاحضرت بحدی رسید که شهزاده ن پس آاز 
لکه نیز امان هللا خان به جدیت درمقابل پدربه حمایت مادرش پرداخت. بارکزائی ها و اقوام نزدیک م

خاموشانه از او حمایت میکردند، ولی ازترس حرفی بزبان نمی آوردند. بابرهم خوردن روابط داخلی، 
 علیاحضرت به پالن قبلی خود مبنی به رسانیدن پسرش شهزاده امان هللا خان به سلطنت باجدیت بیشتر

یت هللا خان معین دست بکار شد. البته سردارنصرهللا خان نائب السلطنه برادر امیر وسردارعنا
درحالت عادی شهزاده امان هللا  میدانستند و امیر یالسلطنه  پسرارشد امیرهریک خود را ذیحق جانشین

مادرش نیزبا  نداشت، زیرا اوپسر سوم امیر و روابط او و خان چانس رسیدن به سلطنت را بجای پدر
یکوشید تا موقف پسرش را در امیر برهم خورده بود. دراین شرایط فقط علیاحضرت بود که باید م

، اما گمان نمیرود که علیا حضرت دراین فکر دربار و بین مردم تقویه کند، چنانکه همین کار را کرد
بوده باشد که با قتل امیر بتواند پسرش را جانشین پدر سازد، زیرا دو کاندید قوی و مستحق دیگر 

  .ان وجود داشتبرای احراز مقام سلطنت مقدمتر از شهزاده امان هللا خ

حضرت برای استحکام موقف امان هللا خان دربین اهد بود که در بارۀ تالشهای علیابیمورد نخو
 علیا حضرت :، چنانکهدر اینجا ذکرمختصری به میان آورددرباریان و خانواده های با نفوذ آنوقت نیز

برادر  ازیکطرف روابط دووصلت عنایت هللا خان وهمچنان امان هللا خان با فامیل طرزی  خواست با
 نفوذ و فکری یک شخصیت با ثیرأاز  طرف دیگرهردو را زیرت و را نزدیک و دوستانه سازد

نصرهللا خان بیرون آورد. همان بود که  ثیرتأ انوسیله عنایت هللا خان را ازبد تا ،دانشمند قراردهد
امان  به پسرخودخترسوم او را د ثریا طرزی را برای عنایت هللا خان و محمود بزرگتر تردخ خیریه 

 هللا خان تزویج نمود. 

 
 به حضور علیا حضرت ملکه سرور سلطان )مادر شاه امان هللا( 1301عروسی سردار عنایت هللا خان 

فامیل مصاحبان برقرار  نیک با روابط  تا علیا حضرت درعین زمان به دختران خود توصیه کرد
نادرخان  شاه ولی خان برادر صفیه ملقب به "ثمرالسراج" به عقدمسماة دوم  نمایند که درنتیجه دختر
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 دیگر محمدحاشم خان برادر "نورالسراج" با راضیه سلطان ملقب بهمسماة سوم  دختر مد وآدر
  .گرفتبین دو خانواده جای دوستی را کینه  این نامزدی بهم خورد و نادرخان نامزد شد که بعدا  

پسرمامای خود والی علی احمدخان  "سراج البنات" به عقدسایره ملقب به مسماة دختراول 
بودند.  دربار نفوذ مد که خودش وپدرش از جمله شخصیت های باآخان در پسرشاغاسی خوشدل

خواهرعلی  ـ ملقب به "علیا مخدره" زرینمسماة خود  زاده  نکرد، برادر علیاحضرت به این اکتفا
که ملکه حمیرا  خان پسرعم نادرخان تزویج نمودصف آسردار احمدخان را به احمدشاه خان پسر

ازدختران  علیا حضرت یکی دیگر . عالوتا  دخترش بعدها به عقد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در آمد
نزد علیاحضرت مقرب بود، به  نورستانی و مادر ازکه  قمرالبنات" را "ملقب به  -صفورامسماة  امیر
بعدها متأسفانه که این نزدیکی با خانواده مصاحبان  رآوردنادرخان د شاه محمود خان برادردیگر عقد

سردارفقیرمحمدخان مامای خود را به عقد  دختر . همچنان اوبه اصطالح عوام "چپه فیر" کرد
این  درآورد که بعدا   دربار یکی از غالم بچه های خاص وشخصیت مؤثر ـ محمدولی خان دروازی

 کرد.شخص نقش بسیارعمده در دوره امانی بازی 

داشت که همه وظایف بزرگ حکومتی داشتند، بخصوص شاغاسی  علیاحضرت هفت برادر
 در درشورای دولت بود. همچنان پسران کاکای علیا حضرت نیزتمق خوشدلخان "لویناب" که عضو

 دربارذ نفو ازشخصیت های با نیز محمد سرورخان پدرناسکه او دولتی رسیده بودند. بابا مقامات بلند
نصرهللا  آنکه ظاهرا   اکرام دربین مردم وخوانین بود. ازسوی دیگرعلیاحضرت با عزت وصاحب  و

نیک  نت میدید، ولی باموصوف چنان رابطۀخان نائب السلطنه را مانع رسیدن پسرخود به سلط
، داکتر )کاظم به حیث جانشین امیرحمایت میکند. او ملکه از گویا فکرمیکرد ونزدیک داشت که او

 (115تا  112فحه ، ص2005زیر فشار عنعنه و تجدد"، کابل،  : زنان افغانسیدعبدهللا

 )ادامه این مبحث در قسمت سوم(
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