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                                                                              لمر احسان
 

 جناب محترم عارف عباسی 

آریانا!  لمر  احسان  آقای   محترم  توجه  به  سطور جوابیه شما را تحت عنوان » از نظر   « در سایت زیبای  افغانستان 

قدیم و حالیه    نادر شاه پرستی همچو آشنایان  تکراری«  و   کهنه  ترانه های  »سرایندۀشما با عقده گشائی    گذشاندم. جناب

در باره کتاب مرحوم غالم محمد  تان«    کنندۀ  و سر گیچ  دراز   و  »کشال  چند سال قبل  هم در نوشتهٔ   . دارید  تشریف  تان

 به   حزب  در  شمول  شرایط  یکی از  چون.  بود  منبع  ترین  معتبر  ا  .خ  .د   حزب  اعضای  برای  البته" غبار حکم کردید که  

شما از کجا خبر شدید که "شرایط شمول به ح. د. خ. ا. آنهم  نمی دانستم که    ." بود  غبار  کتاب  خواندن.  ب.  ج.  ک  دستور

کمیته مرکزی آن حزب  (پولیت بیروی  )  در دفتر سیاسیهم  ." "خواندن کتاب غبار بود" نکند شما  ی. بی. جیبه دستور ک

 آنها  کدر رهبرییک یا دو تن  می بود صرفاً    کی جی بی  بودید زیرا اگر دستوری از و یا شعبه خاص سفارت شوروی  

 صنف متعلم جوانی" وشته کردید که در باره این سطور تان وقتی خواهان توضیح شدم نآگاهی میداشتند نه همه صفوف  

 گفت  روزی   بود،   شده  خلق  دموکراتیک  شامل حزب  خان  داوود  محمد  جمهوریت  زمان  در  که  نادریه  مکتب  دوازدهم 

  تحویل   در  هنوز  تاریخ«  مسیر  در  در حالی که کتاب »افغانستان.  " بخوانم  را  غبار  تاریخ  که  داده  دستور  من  به  سازمان

 .یدین به امان هللا خان شروع نمودبود، حال هم به همان شیوه گذشته با تکرار اتهام و توه  محبوس  دولتی  مطبعه  های  خانه

  حداقل   یا  محکمه  و   دلیل  هیچ  بی   اعدام  در طول پنج دهه خانواده نادر خان چنین اتهامات را زیاد شنیدیم و خواندیم ،

خان چرخی، برادران، پسران    م نبیالاج محمد بلوچ ، غتــ  عبدالرحمن لودین،  ــ  محمد ولی خان دروازی    جرم  ثبوت

ــ محمد مهدی خان چنداولی ــ خواجه هدایت هللا ــ جنرال پنین بیگ و صد   فامیل شان  و نو جوانانکاکا و حتی جوانان  

ها شدند  ها افسر و افراد ملکی دیگر که فدای حس کینه ورزی و انتقام گیری و عقده گشائی اینها یا به اشاره انگلیس  

بگونه مثال فقیر محمد خان پنجشیری رئیس جنگالت را هاشم خان به قلم خود در جمع اعدامی ها نوشت به خاطری که  

 در سفارت مسکو با او جنگ کرده بود.

سیاسی »باشه« سردار هاشم خان      زندان  در  سالها  شان  های  فامیل  برادران  و  پدران  که  صغیر  و  سال  خورد  طفل  ها  صد

شهید   خانواده  مبارز  و  قهرمان  زنان  شیر  شدند.  اخراج  مکاتب  از  انیس  الدین  فرزندان محی  فریده  و  مانند فرید  بودند،

واقعی زن و فرزند و  گناه  شما بگوئید    ساختند،  سواد   با  و  نموده  تدریس  را   شان   اطفال   زندان  در   و زمانی  چرخی  پرور

حتی مادر و خواهر خورد سال عبدالخالق، مامای   چرخی ــ ناظر صفر وحتی اطفال شیر خوار خانواده های زمانی ــ  

فامیل  17و  کر ـ دکتور   سید کمال    نفر زن و طفل  پشتون  ـــ محمد رسول  بلخی  اسماعیل  واقعی سید  یا محکومیت 

محمد هاشم  ز  و امحمودی و خانواده او ــ عبدالملک عبدالرحیمزی و دهها تن دیگر بنام توطئه دروغین کودتا  عبدالرحمن  

 آنرا ثابت کنید.  دتا امروز نتوانستن چه بود، و چرا به عین شکل و جنرال مرستیال میوندوال

می باشد «    مندی  عقده  و   شخصی سالیق و  عالیق  با  مدعا  صاحب  »اشخاصشما مدعی می شوید که هر آنچه نشر شده  

خان« از جواهر لعل نهرو ــ استا اولسن استاد پوهنتون   هللا امان اعلیحضرت تخریب و تخدیر در نوشته قبلی من »رفع

نمیدانم آیا  دنمارک، از اسناد اندیا افیس و سفارت بریتانیه و سفرای شان که از سریت خارج شده هم نقل قول نمودم،  

 مندی« بودند.  عقده و شخصی سالیق و  عالیق با مدعا همه ای آنها هم با خانواده نادر خان »صاحب

ردم کشورم آوردند می  م ر  بآنچه نادر خان به هدایت و اشاره بریتانیه  ما وقتی اگر از درد فامیل شهدا یا زندانیان و  

، مندی«  عقده  و  شخصی  سالیق  و  عالیق   با  مدعا  صاحب  و یا اشخاص  خصومت ها، عقده ها،»را    ، شما آننویسیم

وارد نمودند، که وضع فعلی سر منشا    بد ترین ضربه را به وطن و مردمم  متاسفانه آنهادانید، اما من می نویسم که  می

 .همان دوره است ، و سر چشمه آن

 چشم دیدی از استاد ابراهیم صفا که از حرمت و احترام فوق العاده مردم کشور ما برخوردار می باشند دارم که: 
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از "در زندان دهمزنگ،   یموت در دستگاه های صنعتی زندان به کار  الزندانیان جهت دریافت قوت و    تعداد زیادی 

پولی ولو ناچیز عاید شان می شد و از جانبی هم گونه یی از مصروفیت بود جهت  میپرداختند. به آن وسیله از یکطرف

مورد تولیدات    ی خواسته است تا درقوماندان زندان، مرحوم صفا را احضار و از ودر یکی از روز ها    گذراندن وقت.

محبس به یک تن از نمایندگان دولت یا سفارت برتانیه که جهت دیدن از آن قسمت محبس آمده بود توضیحات  صنایع

وه تسلط به زبان های فارسی دری و پشتو، به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی  الاین زندانی دانشمند بر ع   بدهد.

  نه ها را از تن و پا های او الل داشت. به منظور ترجمانی به وسیله شادروان صفا، زنجیر و زواردو نیز تسلط کام  و

ردند . ایشان حکایت کردند زمانی که به صحبت به زبان انگلیسی آغاز نمودم مردک انگلیس با تعجب لباسها و    دور ک

 سرا پایم را که حقیرانه بود ور انداز کرد . 

او را با  شاید هم جسم ضعیف و ناتوانم او را به تعجب انداخته بود و باورش نمیشد که مردی با چنین ظاهر حقیر زبان  

به هرحال کار به پایان رسید و صفای مرحوم با مردک انگریز به قوماندانی محبس    چنین فصاحت صحبت مینماید . 

عبور از کنار جوی داخل محبس، چشم نمایندۀ انگریز به یکتن بیان داشت که حین باز گشت و    برگشتند . شادروان صفا

با استفاده از آب جوی مشغول وضو کردن بود. اما سر تا پای او پیچیده در زنجیر. مرد انگریزی   از زندانیان افتاد که 

کت انگریز شد  رویش را به جانب دیگر گشتاند تا او را بیشتر نبیند. صفا ی مرحوم که متوجه این حر  با انزجار تمام

آیا از دیدن چیزی خجالت میکشید که  نمایندۀ سفارت انگلیس ایستاد و به لحن تمسخر آمیز به وی گفت : فورا در مقابل

به مقامات از موضوع شکایت برد و در نتیجه صفای مرحوم دوباره در    مرد انگریزی خود آنرابه بوجود آورده اید؟ .

 1  زنجیر غلتید."  غل و

در ادامه جهادی های منفور و خائن هفت گانه و هشت گانه ــ در ادامه تخریب و توهین های ستمی ها و شورای نظار  

شما هم صف بسته و در فشانی نموده می    ها پدرامی ها لعلزاد ها و پرچمداران غلطیده در شئونیزم قومی و منطقه وی

 نویسید. 

  طالیی خود  های  رؤیا  سرزمین  در  ماه هشت  برای  را  خود  پادشاهی  دوران  موقع  بهترین  هللا خان  امان  اعلیحضرت  ایا

 .  داد نه خیرات پاریس و  لندن گدایان به را غریبی و نادار وطن پول آیا نکردند؟ سپری

}سفر های غازی امان هللا شاه   162ــ    159در رد این اتهام مطلقاً نا درست نا موجه تان مراجعه فرمائید به صفحه  

 : نوشته مطبعه دولتی کابل که 1364در دوازده کشور آسیا و اروپا { ــ نوشته عزیز الدین وکیلی پوپلزائی سال 

ود موفق گردید که از حکومت المان شش میلیون مارک به »امان هللا خان غازی در این سفر در نتیجه مذاکرات خ

 مدت هشت سال قرضه بگیرد و مبلغ مذکور را به خرید فابریکه ها اختصاص بدهد .... 

کار خانه پشم ریسی ــ کار خانه کشمیره بافی و نختابی ــ کار خانه بافت سان کوره ــ کارخانه بافت جیم کوره ــ ماشین 

اشین های حفظ میوه ــ ماشین حفظ شیر ماشین حفظ مسکه ــ ماشین زرالعت ــ ماشین کار خورد دکمه سازی ــ م

فوالد ــ سامان دوربین ها ــ بمبه آب کشی ــ ماشین گردم طیاره های کالن ــ وسایل جراحی و ادویه ــ ماشین های قند 

ــ ماشین های طبع   ــ ماشین های چوچه کشی مرغ  ــ ماشین های نختابی  ــ کمره های زینگوگرافی  سازی  افسیت 

 مخصوص طبع بانکنوت و طبع رنگه « 

قلم موتر ها و سائر لوازم که    8قلم ماشین االت و    6همجنان سامان و لوازم دفاع از وطن )هشت قلم( ــ هفت فابریکه ــ  

 از المان خریداری شد. در دیگر ممالک هم کم یا بیش به موافقت های تجاری و اقتصادی رسیدند.

در فرانسه در پهلوی دیدار از پوهنتون پاریس ــ  موزیم و کتابخانه ملی آن کشور از فابریکه بزرگ حربی آنکشور  

غرض بازدید فابریکه ابریشم رفته در باره تمایل و دلچسپی    Lyonو همچنان در شهر    Le Creusotدر شهر  

 مردم کشور ما به تجارت ابریشم صحبت نمودند.

 
ــ ــ   1  ش  ۱۳۹۱،سال هشتم، سنبله  ۱۷۵مسلسل   زندان دهمزنگ ــ کابل ناتهـ شمارهء نصیر احمد مهرین 
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  حتی .  شد  پخش  ها  کلپ  و  ها  کزینو  به  افغانستان  شاه  رفتن  از  اخباری  اروپا  »دره کردید که:  در حالیکه شما نوشت

 اعلیحضرت  شد  پول  طالب  دار  مغازه  وقتی  نمودند  معتنابه  خریداری  پاریس  فروشگاه مشهور  یک  از  ملکه  و  پادشاه

 اروپا در بدی انعکاس موضوع  این.  بخواهید تان حکومت از را  تان پول ،  استم  فرانسه حکومت  مهمان  من  که فرمود

 «.داد اطالع اروپایی ممالک بسی به اسناد اساس بر را پادشاه عمل این فرانسه خارجهٔ وزارت و نمود

اسناد ــ اخبار و جریده فرانسوی را مآخذ بدهید تان  آیا می توانید برای ثبوت این بهتان مطلقاً نادرست و غیر حقیقی  

گر واقعاً چنین می بود  در همین کشور هستم آنرا سراغ نموده با ترجمه برای تان می فرستم. اسال است    35من  

المان رفتند فکر نمی    جنوری به  24بعد به بلژیک و سویزرلند سپس در    وفرانسه  ب    1928اعلیحضرت در جنوری  

 از ایشان با چنان گرم جوشی استقبال می نمودند.آن سه کشور کردم دولت 

  

  

 شاه. کرد پذیرایی افغانستان شاه از آلمان جمهوری رئیس ورگ،ب هیندن فون برلین در خان هللا امان  شاه سفر این در

 )از صفحه دویچه ویله(  .گرفت قرارهم   آلمان مردم سوی از  گسترده استقبال مورد افغانستان

 

  «کرده نه خیانت خان هللا امان اعلیحضرت به شاه نادر سااالر »شما می نویسید که سپه

ببینید سفیر انگلیس چه اما دهها سند بدست داریم که نادر خان و برادران هرگز صادقانه به امان هللا خان همکار نبود  

  از  خود  م1923  سال  جون  16  مؤرخ  14  شماره  مفصل  گزارش  در  کابل  در  ها  انگلیس  وزیر مختار  همفریز»  نوشته:

  به   مالقات  این .  میدهد  گزارش  ،   است  گرفته  صورت  خان  نادر  محمد  ساالر   سپه  و  وى  بین  خصوصی ایکه  مالقاات

  خان   نادر  محمد  سردار  غذا،  از  بعد  خصوصی  مالقات  درین.    است  گرفته  صورت  سفارت انگلیس  در  جون  13  تاریخ

 ... .شمرد  امانی  رژیم  ضعف  نکات  و  دولتی  هاى  راز  بعضی  افشاى  آن را  میتوان   که  انگلیس میدهد  سفیر  به  را  اطالعاتی

 قوایش  تمام  با  که  میدهد  وعده  و یاد آوری نموده  هایش  آورد  دست  طویل  لست  از  مالقات  درین  خان نادر  محمد  سردار

  2«.ورزید  خواهد تالش انگلیس با افغانستان مناسبات بهبود براى باز هم

 
  به کابل در انگلستان سفیر م همفرى،1923 سال جون16 مؤرخ 14 شماره گزارش لندن،   آرشیف محرمانهٔ  ــ اسناد  2

 انگلیس با همکاری به خان نادر محمد ساالر سپه تعهد و روابط کرزن ــ از مقاله دکتور عبدالرحمن زمانی ــ سوابق
   .2021نومبر  24انگلیس  افغان جرمن مورخ  استخبارات محرمانهٔ  آرشیف اسناد اساس ها به

.pdfkhan-nader-rawabet-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_sawabeq-http://www.afghan  
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شما کاش مانند مورخین و اساتید دانشگاهی و حتی ژورنالیست های غربی می بودید تا در باره ملکه ثریا حقیقت را می 

ملکه ثریا را در ردیف   2020مارچ    5نوشتید. مسئولین مجله تایم که نه اولین و نه اخرین ژورنالیست ها هستند در  

 قسمت های از آن را ترجمه نموده است:    2020مارج    14ی نظام در  که محترمه خانم ماللی موس  زنان برازنده برگزیدند

  شرق   اجتماعات  در   زنان  قویترین  از  یکی  نامبرده  هللا،  امان   شاه  همسر  و  افغانستان  در  روشنفکر  ملکۀ  اولین  منحیث»

 طرزی  ثریا .گردید می شناسایی خویش  مترقی افکار خاطر به هم جهان در و گردیده معرفی میالدی 20 دهۀ در میانه

 نمود....   اعالم شاه ،1926  سال در و میکردند کار  مملکت انکشاف برای  با هم دیگر هللا امان شاه و

  به   و  گذاشت  را   دخترانه  مکتب  اولین   بنیاد  ثریا  ملکه  زنان،  حقوق  و  تربیه  و  تعلیم  راه  در  مترقی  انکشافات  پهلوی  در

 3نمودند«  منتشر است، معروف زنان رهنمای یا «ارشادالنسوان »  نام به که را زنانه مجلۀ اولین مادرش، همکاری

)این که تا چه حد حقیقت دارد و شما بدین نحو از بحر بیکران خدمات ملکه ثریا ــ مادر و فامیلش یک خس را یافته  

 نمودید. عقده گشائیو بر علیه ملکه عزیز و نهایت وطن دوست با دل پر، هم مورد سوال است( 

خدمات آقای عباسی اگر آن ادعای شما حقیقت می داشت عبدالوهاب طرزی برادر ملکه برای خدمت بوطن نمی آمد.  

را همه  )در تاسیس موسسه نسوان (  خواهر ملکه مرحومه خیریه طرزی و دختر شان مرحومه زینب عنایت سراج  

با عشق و    شاهدخت هندیه در طول دوران جنگ علیه روسها چنانمیدانند،  

بود می  نه  وطن  معیوبین  و  مردم  خدمت  در  از  ندعالقه  یکی  از  آیا    .

واالحضرات فرزندان محمد ظاهر شاه مرحوم یک صفحه یا یک سند دارید  

 که در همان زمان )تجاوز شوروی( در غم مردمش بوده باشند. 

سپرد«   جان  زندانش   در  کاکا  و  کشت  پدر  راستی باز هم نوشته بودید: »پادشاه

با معذرت باید قبول نمائید که آیا بعد از وفات اعلیحضرت تیمور شاه درانی 

امیر  از  بین برادران و فرزندانش و هم در طول دوره برادران محمدزائی 

دوست محمد خان تا جمهوری داود خان فقید تکرار در تکرار چنین واقعات 

رطان و زندانی شدن س  26را نه شنیدیم و نه خواندیم.، که اخرین آن کودتا  

مرحوم  بودن  نظارت  تحت  و  او  اعدام  برای  تالش  و  ولی  سردار  مرحوم 

 مارشال شاه ولی خان و همسر شان بود.

حتمی کتاب )سراج التواریخ( فیض محمد کاتب را از نظر گذشتانده باشید که 

سردار نصر هللا خان مرحوم هم سهم در این قتل داشت و این نادر خان بود  

ز فیر تفنگچه در خیمه امیر  افسر محافظ را حین دستگیری شخصی که فرار می کرد به سیلی زد که خاموش که بعد ا

باشد که امیر خواب است. خصوصیات عیاشی و زنباره گی بی حد و عصبیت ها زود هنگام بی مسئولیتی در باره وطن 

 ر. و مردم برای حواریون شان هم غیر قابل تحمل بود چه رسد به مردم کشو

به غیر از تکرار اتهام و   گردیدید  نه  موفق  محکم  و  مقنع  کدام سند  ارائهٔ   که نوشته بودم در  های  واقعیت  بیان  در  شما

توهین و تحقیر تکراری به امان هللا خان با همان شیوه پدرام و لعل زاد و شورای نظار و ستمی ها بناعاً  به جواب  شما  

 تچند سطری  احترامانه نوشتم. با حرم
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