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 اشدبیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۷۴1۲اکتوبر/ ۴۰         عبدالجلیل جمیلی
 

 ارسال صاحب گرامی منهم باشما همنوا استم!
 نباید دانسته؛ برخود تهمت میکردند! –که مرحوم رشتیا 

 

 مورخ نوشته   با خواندن ولی امروز بخصوص را مطالعه میکنم شما دلچسپ مطالب آنکه همیشه ! بابرادر محترمم
الزم  / با ظاھر شاه در مالقات سفير امريکا و طرزالعمل رشتيا سيد قاسم ادعای/ ان تحت عنو تان ۷2/۴2/۷۴1۲

شم تشریفاتی و چ بر بنیاد معلومات رسمیات -قاسم رشتیا  سید تذکر بی لزوم مرحوم در مورد چگونگی تا شمردم
 سند تان واقع گردد.هموطنان ارجمندم بر مطالبی روشنی اندازم که امید است مورد پ برای شما و همه - دیدم
 شروع میکنم:  ذیل شما نوشته   تذکر و گفتنی خودم را با در نظر داشت کالم و دو پاراگراف البته

*********** 
اید ب میوندوال که را مشوره داده است که سفیر امریکا پادشاه رشتیا در کتاب خاطرات سیاسی خود ادعا کرده بود -1

 حضور نفر سوم بدون شاه سفیر امریکا خودش فرانسوی بلد بود و با ظاهر شود و ادعا کرده بود که صدراعظم
  مالقات کرده است.

تیا با رش مي نویسد چند سال بعد که تحریکات مرحوم سید قاسم رشتیا چنین فوق محترم ولی آریا در مورد ادعای -۷
 هچه گفتند و چ»تحت عنوان  ها نو باز مرحوم آریا در جواب آ گرفت استخدام نویسنده های کرائی بر ضد وی شدت

میوندوال در حضور کساني  شهید یاوه گوئیها نوشت، روزی این در جریدە  مساوات در رد سلسله مقاالتی« نوشتند
 نوشته بود 1* سردار ابراھيم به قاسم رشتيا مکتوبی در آن که داد و حاضر هستند، کاغذی را نشان که اکنون زنده

کاپی این مکتوب را به... هم  و بعد شهید میوندوال افزود،« کردیم اما هنوز زنده است یاهزدیم روده هایش را س»که 
 .داده ام تا برای موقع الزم محفوظ باشد

********* 
از نزدیک می شناختم  را در رسمیات رشتیای که تاحد زیادی ایشان جناب مرحوم این است که دور از تصورم تعجب

مانند  و مقامات عالیه   دولتی بزرگ در کرسی های ظاهر شاه مرحوم محمد ر سلطنتدر دو   و هم خود شان عمری را
هانی پروتوکولی ج مراسم افغانستان در توکیو را با همه سفارت و وزارت مالیه و بخصوص ریاست مستقل مطبوعات

با  را خودمانی؟ قاتمال چنین شاه شخص مثالا  که میتوانستند چطور ادعا کرده ،بودند آن یکی بعد دیگر طی نموده
 ند؟در آئینه  جمال خود دیده باش را شاه شاید نظرم به اند؟ که بر قرار داشته نونیظبا همچو هدف م سفیر کبیر کشوری
ا  قضاوت کنید که شما دوستان هموطن! امپراتور و یا صدراعظم  شخص خود شان در جاپان میخواستند مثالا اگر احیانا

رده ک در حالی مالقات دفتر صدر اعظم جاپان رئیس دربار امپراتوری و یا با وزیر یممستق جاپان را از طریق تماس
 مور خارجه  وزارت ا تشریفات سلطنتی و یا بخصوص ریاست تشریفات ریاست که ازرشی به امور پروتوکولی باشند
 ابکه جن بوده می ینا شان در برابر خود روش این مطلوبیت نا پاسخ و ممکن /هرگز که -نمی شدند  کشور قایل آن

ا  کبیر افغانستان سفیر شریفات ت مستقیماا با ریاست اول در قدممورد  درین پروتوکولی! مراتب در نظر داشت با لطفا
   !بوده اند بر خورده موضوع که شاید بارها به این بگیرند. تماس جاپان امور خارجه   وزارت
ر شاهی در کشور خود ما در همچنان  ۷* وجود داشت بین المللیی اعلی و بمعیار بحد پروتوکولی اتبدفاتر و مر دو 

ر داشتن مقامات عالیه   ممکن ایشان که معرکه  که در اثر خود خودرا قهرمان قایل نشده بوند حرمتی به آنهم -در   دو 
 بسته اند؛ که حیف است و مایه  تأثر!  بر خود تهمت و بی موجب کرده معرفی

/ قابل یآد آوری میدانم مرحوم محمد رحيم شيون کابلی / نه محمد ابراھيم  در باره   م شمادو در مورد تبصره   1*/ 
 در دوران بودند الرحمن خاندنواسه  امیر عب پسر مرحوم سردار محمد عمر خان را که که مرحوم سردار محمد رحیم

 رادر خانمب کابلی ضیائی شیون مسردار محمد رحی در حقیقتمیشناختم و  در سفارت افغانستان در مسکو ماموریتهایم
 کابلی شیون مرحوم خواهر زاده های لیال رشتیا دوکتور محمد احسان رشتیا و میرمن و مرحوم رشتیا بود آغای اول

ر سل مرحوم شیون/  می باشند د بو شوروی و مقیم پناهنده غازی خان امان الله مرحوم اعلیحضرت نتطکابلی از دو 
 انمکه خ اند شده و در آنجا دفن زیسته؛ همان جا وفات شده مرکز جمهوریت گرجستان یسیدر اخیر در شهر تبی ل که

 ج / ج با مادر خود همانجا سکونت دارند امین جان ضیائی گرجستانی و پسر دوم موصوف
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 داشتم و مرحوم امور خارجه وزارت تشریفات ریاست کدر تشریفاتی عضویت 12۹۱تا  12۹۱خودم از سال  – ۷*
 معاون مرحوم شهید سید وحید عبدالله سال از ماموریت خودم رئیس تشریفات 1۴با قدامت  امین اعتمادیمحمد 

معروف به محمد عثمان علومی  در عین حال مرحوم تشریفاتی و مرحوم غالم فاروق تره باز معاون اداری بودند که
طاق کار مرحوم علی محمد خان وزیر ا اب و با هم جواری ارگ شاهی شیر علومی / در همان عمارت قصر گل خانه

کور دیپلوماتیک دول متحابه مقیم کابل و جهانی  و تماسهای در حالی بصورت مختص به امور تشریفاتی –دربار 
 تشریفات وزارت امور خارجه ریاست و پا در میانی نه مستقیم و بلکه فقط و فقط با تماس و همکاری / البته ارگ

ه نشد شمرده در حالی که عضو کابینه –وزیر دربار ه اند که جناب مرحوم علی محمد خانافغانستان / مصروف بود
و  شخصی به همه امور متداوله   بلکه نمی کردند اشتراک هیچ وقت وزرای حکومت افغانستان تآو در جلسات هی

 مصروف قام سلطنتبا م ما مردمی و تماس های و علیا حضرت ملکه شاه قانونی شخص و اقارب و بیت سلطنتی اهل
 و بلکه دبوده ان نا وارد بین المللی در امور پروتوکولی نه تنها جناب رشتیا وضاحت میرساند که و این بوده اند و بس

 مرحوم وزیر دربار هم بی خبر بوده اند!! وظایف از محدوده  
 

******** 
جهاد  ما در کام اژدرهای بیچاره   ! اینکه درین سالهای اخیر و ایام فعلی؛ افغانستان و مردم عاماما دوستان ارجمند
کندن  بیگانه پرور و هم همسایه های نزدیک و دوست نما های دُور میتپند و در جان باد آورده پیماها وثروت مندان

و خارج از وطن خود  داخلی نشرات یشماری را در آن همه موارد و در همهب که هر روز آثار قلمی –استند  خود
شاه سابق  مضنون مانند و معرفی بر بنیاد تذکر بسیار نا درست که میشمارم بازهم درین جا الزم –می خوانیم 
 شخص یمردم و ذهنی و موقف ملی شخصیت بر اصالت بی موردی کنایه و با رشتیا از طرف آغای افغانستان

 تقیماا مس زمانی بنا بر مکلیفیت رسمی وظیفوی که در آن شخصاا خودم که - مرحوم محمد ظاهر شاه افغانستان پادشاه
جز و مختصر  را بصورت نمونه وی اما ذیل که مراتب -مواردی را به چشم دیده و شنیده ام –بوده ام  ذیدخیل مو 

 باشد. مید است برای تان دلچسپا که میکنم ولی با مکلیفیت انسانی و دقیقانه بشما عرضه
افغانستان  مرحوم شاه با شوروی احمر و صلیب احمر اتحاد هالل در مورد چگونگی دیدار رئیس عمومی مطلبیست

ا  رسمی این مهمان که  -احمر افغانستان  هالل و رئیس عالی افتخاری موسسه   عهدبدعوت شهزاده احمدشاه ولی اساسا
احمر  احمر و صلیب حالل موسسه   اول معاون حال وی در عین -بکابل مسافرت کرده بود 13۱۴میزان سال  در ماه

 3* بود / بمقام صدارت معادل و موقفش در شوروی سال بوده 1۲برای  موسسه ان جهانی بین المللی و چهره  
ا  متن نوت: ذواتی که به مطالعه  تمام رمن وبیسایت افغان ج به آرشیف نویسندگان آن نوشته عالقه داشته باشند لطفا

بین  این مهمان عالی مقام مسافرت ۷۴۴۲جوالی  ۷3 مورخ 2نمبر  در شماره   گرفته تماس این جانب آنالین و اسم
متوجه  مطالعه نمایند. دوستانم خاطره  از دَور سلطنت اعليحضرت محمد ظاھر شاهعنوان  را تحت المللی شوروی

می  آنرا تعقیب شوروی و طرز دید و گفتار و روش این مهمان نه همان بوده که عموماا زعمایخواهند شد که موقف 
 شوروی رتبه   عالی و مهمان ظاهر شاه محمد اعلیحضرت و تبادل نظر مالقات قسمت یک محض که درین جا کردند
شما  را مورد توجه ما مهمان مختص و در عین حال تبصره   طرز دید و قضاوت شخص شاه افغان درک برای –را 

 ندارد. خودم کوچکترین دخلی قرار میدهم که درینجا ذهنیت شخصی
 

 و سپس به اشارت مهمان میپردازم : از طرز قضاوت و دید شاه افغان بر گرفته سخنم را
 

فقط بحرفهای او گوش داشت و بس هرچه که او  ظاهر شاه حضرتیاعل -بعد از تعارفات مقدماتی و آغاز سخن
و خود به سخن آغاز کردند و با متانت  را خیر مقدم گفته او برایش فرصت داد . سپس با لب خندی گویدمیخواست ب

از تاریخچه  مختصر افغانستان و دولت خود و آغاز همکاریهای افغانستان و  و مالیمت و با ادله و شواهد و استدالل
و درین لحظه  روابط ذات البینی رسانیدهشوروی و سفر های زعمای دوکشور مرور نموده سخن را به نازکی های 

یک  –شناس  که منحیث دوست منور معمر اجتماع و گفتند همین لحظه بسیار عالقه دارم کرده رو بطرف مهمان
در  شوروی گرانه   به اعمال اخالل نه با اشاره سلسله واقعیت های مردمی و ملی خودرا با شما در میان بگذارم )

ا  افغانستان ت تحصیل اند و ترزیقا مصروف شوروی در خود اتحاد که محصلینی بین محصلین ما و یادر  و خصوصا
 ما در خارج از وطن سر چشمه ( که از رشد تدریجی جوانان و مخصوصاا محصلینج ج  ذهنی و فکری می گرفتند

پ چپ ! ازهمه افراطی و یا چ و یا چپگرا باشند و یا چپ میگیرد ولو آنها راست گرا باشند و یا راست افراطی
در محیط خودم و دُور و نزدیک چه میگذرد و برایم میگویند و پیشنهاداتی  مطلع هستم و کافی با خبر! میدانم جریانات

ا به یک چیز ایمان دارم که آن هم  –این جریانات و عواقب آن  میرسد که چه باید شود مگر با وجود تمام شخصا
ی و است ملتی که به پاک منور خودم و در نتیجه سعادت و آسایش ملت من فرزندان و ترقی افغانستان بدست انکشاف

لهذا منحیث یک فرد مسئول و یک پدر بخود و احدی اجازه نمیدهم  صداقت و بزرگواری و شجاعت شان ایمان دارم
 که به یکی از فرزندانم صدمه برسانند.
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با دانش و با  بدون تبعیض یخواهم که فرزندانمو هیاهوها و توهینات میگویند ولی من پدرم و م بمن از مظاهرات
چرا فرزندان افغان بار وطن و وطنداران  –شهامت نمو کنند هر کشوری را فرزندان خودش غمکش  و غمخور است 

خوب میدانم که در موسسات تعلیمی ما چه میگذرد و حتی زیاد و کمی که میگویند ولی این منم  خودرا بدوش نکشد؟
 نگهدارم. به ارکان حکومت همیسشه بی دانش و سرزده و بفهمانم و نه که دانش داده م را با حوصلهکه باید فرزندان
ا نسل جوان از مدارا توصیه می کنم ا ر و فردا ساز وطن نسل جوان کار بگیرند . باید که در مورد مردم و خصوصا

قین ی به گردن شان افتاد و و ظایف ملی؛ فعاالنه خوب و بد را بیاموزند و زمانیکه بار مسئولیتها فرصت بدهیم که
 وخیر و شر را بخوبی تمیز میکنند  خود شان آشنا شده و کار خود و همچنان ماهیت خودی کنید که بوظیفه داری

ا خ نسلهای بعدی را خوب تربیه کرده زیرا هر کشور برای  گله  ندارم ودمو وطن خودرا بجایی میرسانند. ما و شخصا
 یا پالنی دارد که می خواهد آنرا عملی کند. و روشی خود راه

مهمان دانشمند و مجرب با بر آمدن از قصر گلخانه رو بما / همراهان خود / کرده و گفت که من همین لحظه در 
یا  ر بزرگ مجرب و کهنه کاری خارج مدا از یک موسسه  علمی و از نزد یک دانشمند واقعی و سیاست –عالم رو 

کرسیی بمیراث رسیده و میان تهی بشمار می  یکی از شخصیتهای که ما هم مانندان شانرا فقط بنام شاه و –میشوم 
 زیرا از بین توده ها بمدارج و کماالت رسیده ایم. –و از همه جانب رسیده تر!  که مائیم آوریم و ما می گوئیم

قدر نا درست و خود خواهانه قضاوت میکنیم و امروز بنام شاه مرد معمر و مجرب و ولی امروز متوجه شدم که چ
و  طینت ضمیر است و با صفای که چقدر روشن میدیدم پیشروی خود سیاست مدار و پدر واقعی ملت افغان را به

د که ما متأسفانه برای مردم خود و یا بگقته  خودش برای فرزندان خود دار چه آرزوهای نیکی –قلب کالن و حوصله 
 آنرا کمتر داریم 

اورا نسانی یافتم با مطالعه و معلومات و خوب چیز فهم که قدرت دارد با چه متانت و استدالل سخن خودرا بر دماغ 
 جانب مقابل بنشاند و احترام اورا بخود جلب کند و من به این فکر میرسم که ما باید مردم را خوب بشناسیم و بشنویم

 کی هست ! خوشا بحال مردم شما که چنین شخصیت ها و قلب ها را با خود دارند ! –ه کی تا بدانیم ک
ا  -طوری که مالحظه می کنید  دوستان ار جمند! دقیقه   3۱که از  را مالقاتی جریان تمام نظر دو جانبه   عصاره   لزوما

 خودم مداخله  ذهنیتی کوچکترین بدوناختصار و  بدین بودم نوشته صفحه در سه و قبالا  بود رسیده ساعت ۷به  موعود
 دوستان محول را بشما قضاوت بی ماهیت آغای رشتیا شوید و همه تبصره   اقالا متوجه شما تا کردم عرضه بشما -

 میکنم . 
 با سالم و پایان کالم        
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