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 ۶۲۶۲نوامبر  ۶۲پنجشنبه                                                          حمید انوری        

خاطرات اسد هللا علم نگاهی به  
 

عنوان کتاب . همین دیروز بود که از البالی کتابها، کتابی را انتخاب کرده و به مطالعۀ آن پرداختم

  ."میر اسدهللا علماخاطرات محرمانۀ   -گفت و گو های من با شاه "است

 :آن چنین آمده است 595صفحۀ جلد دوم، در 

 :۷۳۱۴(جوزا)خرداد 55چهارشنبه، " 

مالقات کردم که نامه ای از داوود خان را به من تسلیم  امروز بعد از ظهر با سفیر افغانستان...

بلقیس در تهران دیده شده، از  الحضرتاتکذیب شایعات حاکی از اینکه وۀ وداوود از نح... کرد

اما من هرگز چنین تکذیبی نکرده بودم، در واقع همان طور ... جانب من ابراز رضایت کرده بود

در پی اطمینانهای سفیر، شاه به او . تا از شوهرش خبر بگیرد ااینج که به سفیر گفتم، او آمده بود

سفیر از صراحت من ناراحت شد،  . که جای نگرانی برای سالمتی شوهرش وجود ندارد ته بودفگ

 .حفظ روابط خوب بین ما و داوود گزارش کاذب به کابل فرستاده بود اطرخو توضیح داد که او ب

 ۱۲۲۲ انهیاو پاسخ داد که آنها ماه. ا پادشاه تبعیدی در تماس استبعد از او پرسیدم آیا دولتش ب

. ردازندپمی  ریمدالر به هر یک از فرزندان شان مست ۷۲۲۲دالر به ملکه و  ۶۲۲۲دالر به او، 

 .خسارات اموال مصادره شدۀ سلطنتی رد کرده بودنداخت راما در ضمن تقاضای او را برای پ

ظاهراً روسها از دولت افغانستان . ضوع سفر قریب الوقوع داوود به مسکوبعد برگشت به مو

، لیکن در عین حال به آنها هشدار داده خواهد شد که از دخالت در امور داخلی مطمئن خواهند شد

داوود حرفش را به کرسی خواهد نشاند، و تأکید می کند که دارد که  او عقیده .اش خودداری کنند

را به دیدۀ حقارت می نگریست، و  انفغاو کمونیست های ا. مهمی خواهد بوداین رویداد بسیار 

من به او گفتم ... ادعا می کرد که داوود کلک یکایک آنها را در بازگشت از مسکو خواهد کند
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او اظهار داشت که . برای داوود آرزوی موفقیت می کنم، و پرسیدم وضع ارتش چطور است

  ..."صریح خودداری کرد ابواتی است، اما از دادن جکنترول ارتش دارای اهمیت حی

ستار سیرت، ادعا میکنند که ستار عبدالاکنون قضاوت را می سپاریم به آنانی که در حمایت از 

کرده بود،  دائیگسیرت از خانوادۀ وهابی آل سعود برای پادشاه مخلوع افغانستان معاش ماهوار 

وهابی  و مدیون مخلوع افغانستان و خانوادۀ شانرا وابستهیعنی در حقیقت تالش کرده بود، پادشاه 

سازد، که از نظر این کمترین، خیانت بزرگی در حق شاه مخلوع و خانوادۀ نجیب  آل سعود های

 .ایشان به شمار میرود

 


