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 2تر 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

  
  

 ۵۰/۵۰/2۵1۲         آزادي محمد ایاز نوري
 

 د غازي امیر امان الله خان اعتماد او د مجددیانو غداري
 افغان محقق احسان لمر ته یې ډالی کوم

 

نالین د نظریاتو په کړکی کښې زما په آدروند افغان لیکوال او د تاریخ څېړندوی شاغلي احسان لمر د افغان جرمن 
ون زندگی نامه حبیب مختصری پیرام»ي شاغلي شاه آقا مجددي له کتاب کورنی د یوه غړد می د مجددي د  2پته، 

، څخه دغه په زړه پورې یو بشپړ ناروا او درواغ تحریري تهمت د افغانستان د خپلواکي د محصل «الله کلکانی
دۍ، چې په تاریخي لحاظ  ( د آزادیپال شخصیت د تخریب لپاره، درج کړیرحیحضرت غازي امیر امان الله خان )اعل

 مهم ده:
 

، محترم شاه آقا مجددی بنام )مختصری م، کتاب محترم داکتر فضل غنیدار من تا کنون سه کتاب از ایشان بدست»
پیرامون زندگی نامه حبیب الله کلکانی( و)خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق خان مجددی(، در هیچ یک نهضت 

ئید نشده بلکه به شدت مورد تاخت و تاز هم قرار داشته به گونه مثال جناب شاه آقا مشروطیت و امانیه نه تنها که تا
مجددی غبار و محی الدین انیس را خلعت گیر؟؟؟ نظام نادر خان دانسته می نویسد: " شاه )امان الله خان( به مجرد 

... ستقبال گرمی به عمل آمدرسیدن به مسکو مورد استقبال شخص لینن قرارگرفته و در شوروی از شاه افغانستان ا
 دماغ و مغز او در کار خانه کثیف لینن از عقاید اسالمی شست و شو گردید و..."؟؟؟

 

( درگذشت 1221جنوری21قابل یاد آوری است که والدمیر ایلیچ لنین بنیانگذار حزب و دولت شوروی سابق در)
Vladimir Illich Oulianov Lénine {22.ولی شاه آزادۀ افغان چهارسال 1221.جنوری 21ـ 17۲۵اپریل }.

 1227می  17تا  0ش مطابق  10۵۲ثور 22الی  11بعد از مرگ لینن به شوروی سفر نموده بودند یعنی از تاریخ )
 م(.

 

در کتاب )خاطرات سیاسی( مخالفت شدید به معارف، به خصوص تعلیم برای نسوان، قوانین یا قانون گذاری دورۀ 
خصومت بی انتها با بیدارگران همچو محمود طرزی، انیس، داوی، میر سید قاسم و امانیه، آزادی مطبوعات و 

صدهای دیگر به صراحت به مالحظه می رسد که شما قصۀ کامل خوانید از این مجمل. در آینده نزدیک چند سطر 
 «.دیگر هم در این باره به نشر خواهم رسانید ان شاء الله

 

ی صاحبه، دغه خدای وهلي لیکوال او د تاریخ دقیق؟ څېړندوی شاغلي زه منلي لمر صاحب ته عرض کوم، چې بل
( سره غلط کړی دۍ...؟!، یا هم فکر کا لینینت موسس والدیمیر ایلیچ لینین د )شاه آقا )مجددي( د شوروي اتحاد د دول

ر ګرو د زیاد ستعماکوم عمداً د دې لپاره، چې د هغه په باور د دې لپاره، چې خپل قول وزین کړي او د انګلیس د ا
د مشر غازي شخصیت کلک تخریب کړي، نو د شوروي د موسس نوم یې ذکر کړی. زه به  رضایت د حصول لپاره

( دغه راجسحقوق پوه مرحوم کبیر الله خان ) دلته د خپل د خاطرو د ثبت د آرشیف څخه د مشر غازي د وراره
 توضیح لمر صاحب او خپلو هیواد والو ته تقدیم کړم.

 

 ز کال، داسی فرمایل: 2۵1۵اګست  سراج صاحب په تیلیفوني خبرو کښې،
 

ز کال اوړی وه او زه د ایټالیا د روم په سفر د خپل کاکا غازي امان الله په کور کښې ورسره وم. یوه 12۰1دا د »
 :ورځ د مازیګر مل وه او زه د غازي سره بهر په قدم وهلو ووتم. د خبرو په ترڅ کښې کاکا وویل

 

ه، چې زه د افغانستان پاچا وټاکل شولم په هم هغه پیل کښې دغه د مجددي د کورنی غړي له یوې مخې ماته شاهي کل„
، زه مسلمان وم، ما …!ارګ ته راغلل او ټولو په اوو قرانونو زما سره قسم یاد کړ، چې مونږ به تاته خیانت نه کوو

 «“.چې د هغوی قسم خوړل رښتیني نه وه د هغوی پر قرآن کولو باور وکړ، الکن بیا معلومه شوله،
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 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

 

زمانیکه من پادشاه افغانستان انتخاب شدم، در همان آغاز همین اعضای خانواده مجددي از یک سر به  »دري متن: 
که ما بتو خیانت نمیکنیم، مه مسلمان بودم، قسم به قرآن  دارگ شاهي نزد من آمدند و به هفت قرآن با من قسم کردن

 «م، الکن پستر معلوم شد که قسم شان راست نبود.را باور کرد ایشان
 

ً نوی ځوان نسل ښه متوجه اووسي، چې د هغوی د اسالمي عقیدې څخه ناوړه  هیله مند یم، چې افغانان خصوصا
استفاده هم پخوا شوې ده او اوس هم کیږي، له هغې جملې دغه پورتني سند ته وګوری، چې د یوې مشهورې دیني 

اه آقا مجددي په لیکلي توګه درواغ وایي او زمونږ د ملي اتل د رټلو لپاره نا حقه تهمت ته کورنی یو غړی حضرت ش
هم الس اچوي او د کور نور غړي یې نیوکه هم پرې نه کوي او ځانونه غلي نیسي، معنی دا چې ته حضرت صاحب 

باید تخریب کړو. که په تاریخي  چې وي دغه افغان عظیم او ویاړمن زعیم ښه کوې، په هره ناروا وسیله هم، شاه آقا
بیرته رجعت ته ځیر  د غزني څخه د غازي امان الله خاناسنادو او له هغې جملې د سقاوي حکومت په مقابله کښې 

په هدایت د هغه وسله وال مریدان ول،  فضل عمر ملقب په نورالمشایخشو، د هم دغې د مجددي د کورنی یو غړی 
ته کړله. زه د یوه افغان په توګه د مجددي د خاندان د یوه کس ته، چې ځان حقیقت چې اماني قوا ته یې مال ورما

ویونکی بولي دا پوښتنه ورته مخته کوم، چې دغه حضرت نورالمشایخ دا صحنه د سر په سترګو لیدله، چې د اماني 
خان د انګلیس د یوه  مستقل دولت سقوط د یوې انګلیسي ملي ورانکاری لړی ده او دا یې هم لیدل، چې جنرال نادر

موظف په حیث د بادشاهي مقام ځانته غصب کړ، دا حضرت بیا څنګه د نادرشاه په حکومت کې د عدل وزیر مقرر 
م ه ي توګه دا مقام قبول کړ او که دئشو، یا دغه خدای پرسته حضرت ولې په انګلیس راوستلي دولت ګښې په شعور

 د نادرشاه سره یې هیڅ ستونځه نلرله...؟!. د انګلیسي استعمار یو توظیف شوی کس وه او
 

 پای
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