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 ۲۳/۱۱/۲۰۱۷         احسان لمر

 

 جناب قاسم باز برادر گرامی قابل توجه

 مطالب مورد در شما تبصرۀ» در صفحۀ  2017 نوامبر 19با عرض احترامات و محبت ها سطور زیبای شما مورخ  

را مرور نمودم و چون به اعلیحضرت امان هللا خان و حتی فامیل او تماس گرفته شده بود، خواستم چند سطر « شده نشر

 نمایم. عرض حال

آنگونه که جناب شما بهتر می دانید سید جمال الدین افغان بانی نهضتی در شرق و جهان اسالم بود که در وطن و زادگاه 

خودش درباریان خائن و جواسیس بریتانیه )مانند محمد رفیق خان لودین( نگذاشتند که امیر شیر علی خان از نظرات او 

تبعید شد. اما شاگردان وی در نهضت مشروطیت اول آنرا منعکس نمودند که با  استفاده مطلوب را بنمایند و مجبورا  

توطئه و خبر چینی عده ای به شمول دو برادر مصاحبان )پدر و کاکای نادر خان(ــ مستوفی الممالک محمد حسین خان 

و احمد علی خان از ــ احمد علی لودین )نواسه محمد رفیق خان( جنبش به شدت سرکوب گردید، که سردار هاشم خان 

 بودند. (آنها)شکنجه گر و قاتل جمله جالدان 

این حرکت را « سراج االخبار»در مرحله دوم که با برگشت محمود طرزی نهضت چهره جدید تر گرفت و با نشرات 

خانوادۀ  به همسایه ها هم معرفی نمود و امان هللا خان هم جز این نهضت بود. هواداران این نهضت مورد کینه و نفرت 

و دیگر  مستوفی الممالک محمد حسین خان ــ احمد علی لودین  ــمصاحبان ــ سردار عبدالقدوس خان ــ مجددی ها 

آن از مشروطیت دوم و نهضت امانیه دوستداران بریتانیه قرار داشتند. نفرت و کینه نادر خان و سردار هاشم خان را 

 اید در سطور خود منعکس نمودید. شان شنیدههای گونه که جناب شما از خانوادۀ 

سردار محمد یوسف خان  دختر( جناب علیا سلطان محبوب)بود وی با « فاسد و فاسق و غدار»اینکه پدر امان هللا خان  

داود خان(  مرحوم هم ازدواج نموده بود که حبیب هللا خان سراج شوهر عمه )

 می باشد. 

تا کشته شدن امیر حبیب  میالدی 1900قسمی که عرض کردم از اوائل سال 

ما در شور و هلهله بودند بلکه  ما حولهللا خان نه تنها جهان و کشور های 

داخل کشور به چند هزار مشروطه خواه دور هم جمع شده بودند. و موضع 

گیری مذبذب امیر در مورد  استقالل سیاسی کشور خود کامه گی و عیاشی 

سردار نصرهللا خان در جالل  افراطی او منجر به مرگ وی گردید و حرکت

آباد و اعالن سلطنت به تحریک )مستوفی الممالک محمد حسین خان و غیره( 

و باعث شد که امان هللا خان که وکیل سلطنت در کابل بود وفد غاصب سلطنت 

را حتمی مرور نموده اید که مفصال   « سراج التواریخ»شما را رد می نماید. 

کاظم طی  عبدهللا داکتر صاحباستاد گرامی ه در این باب معلومات داده ک

از « اسرار نهفتۀ شهادت امیر حبیب هللا خان سراج...»قسمت با عنوان  22

آن را در سایت وزین افغان جرمن  2017جنوری  08الی 2016سپتمبر  11

 به نشر سپردند. 
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هیچ عسکر  "افغانستان فعلی قلمرو در وقتآن  در کرد، الناع را استقالل جامع مسجد در خان هللا امان که وقتیو اما "

قسمی که شما هم می دانید از آن زمانی که سردار یحیی خان مائده گندمک را بر امیر محمد  .داشتن وجود انگلیسی 

یعقوب خان )دامادش( قبوالند و از آن زمانی که تالش داشت تا در برابر قیام مردم کابل مانع آن گردد بناعا  بعد از جنگ 

 افغان و انگلیس دیگر بریتانیه عسکر در کشور ما نگذاشت اما استقالل سیاسی و از ارتباط با دیگران ممنوع بود. دوم

در اعالن استقالل  در پهلوی صدها سرباز شهید و قهرمان که اسامی مبارک شان زینت بخش تاق ظفر پغمان است 

بعدا  ترور و نام شان از کتب حذف گردید  هواداران بریتانیه افسران و جنراالن های هم بودند که با توطئه و دسیسه ها

مانند جنرال محمد زمان خان کنری و جنرال پنین بیگ خان، محمد 

حسن خان شیون و دیگران و اما اسناد اندیا افیس که دیگر از سریت 

برون شده در مورد موضع تل و عقب نشینی عمدی عساکر انگلیسی 

داکتر صاحب جناب عالی را به رساله  و همکاری با نادر خان توجه

جلب می « باز نگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس»عبدالرحمن 

 نمایم.

بعد از سقوط طالبان واالحضرت شاهدخت اندیا که قبال  با کمک 

مراجع ایتالیائی و پا و دست مصنوعی کمک می کردند همکار بود 

واالحضرت سردار و برای خدمت معیوبین به افغانستان رفت. ولی 

نادر نعیم پسر مرحوم استاد عزیز نعیم )نواسۀ سردار نعیم خان 

مرحوم( در حالیکه خود را نواسه شهید داود خان معرفی نموده برای 

 ؟؟؟استچه هدف به افغانستان رفته 

 از که(  سراج علی)  بنام خان هللا امان برادرزاده" اینکه  فرمودید: 

 و دانس شرابخواری کلپ کابل در ۱۳۵۷ سال تا ۱۳۵۰ سالهای

 در ناتو و امریکا برکت از امروز داشت ۹۹ کلپ بنام فساد و فسق

جمهوری اعالن  1352سرطان  26در افغانستان در نشسته"  کابل

، چگونه آن بودند متعهد مسلمانان دولت رهبری تمامی حالی درشد 

«  فساد و فسق و دانس خوری شراب کلپ» دولت اجازه دوام این

 ؟؟؟.ندداددور حاکمیت شان سال  5را برای 

 ساخت، پادشاه روز چند برای کابل در خود وضع را خود برادر و ریختگ مرگ ترس از خان هللا امان»با نوشتن  شما

 «.داد ترجیح فرار به را قرار رفتگ دولتی بودیجه کالن مقدار یک خود همرای و

ثور از جانب افسران نفوذی )خلق و پرچم( در گارد جمهوری )احتماال   7و اما اگر تک فیر ها به دروازه دلکشاه در 

عبدالحق صمدی و یا عبدالحق علومی( نه می بود شهید داود خان و شهید عمر جان داود هم به کدام طرف تشریف می 

 بردند؟؟؟

ا فرار داد به ما بنویسید، اما اسنادی لطفا  اسناد) کتب یا رساله( که ادعای تان را ثابت کند که امان هللا خان بودجه دولتی ر

است که قبل از اعالن اصالحات ارضی دوران جمهوری سردار نعیم خان با عجله نهایت فوق العاده جایداد های شان را 

 می فروخت حتی قاضی را به خانه می خواست.

 }جریده ولس از آقای ولسمل در سویدن{ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 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

 

 18 مبلغ خان نادر که بودند کرده نوشته جراید المان بعضی "درخواهانم :در غیر آن توجه جناب عالی را به مطلب ذیل 

 سخت خود استقالل وطن به هم و بود افغانی بزرگ شخصیت یک که صاحب داوی. انگلیس ها گرفته از کلدار لک

 پدر الحمایگی از تحت وقتی در خان هللا حبیب امیر که است نقودی کلدار همان لک 18 که افتاد فکر این به داشت عالقه

 سفارت از و خورد بر صاحب داوی ملی غرور به و کند می استفاده دیگری نام به آن از هم خان نادر برده ارث به خود

 علت صاحب داوی از خارج در هم خان داود پدر خان عزیز محمد و بود لندن سفیر که خان ولی شاه مارشال استعفا داد

 ما. است شده قبول دول طرف از ما استقالل حالیکه در هستم افغان یک من :گفت جواببه  داوی. شدند جویا را استعفا

 طور این گفتند نیست. آنها ما شان قابل این ؟ کنیم قبول است مانده الحمایگی تحت دوران از که را کلدار لک 18 چرا

 بدهید را مطبوعات جواب است چنین اگر گفت داشت که قوی منطق با همان داوی ایم گرفته قرضه را پول این ما نیست

 آور خجالت جواب آن اما نوشتند را مطبوعات جواب و کردند طور همان ایم گرفته قرضه را پول این که کنید توضیح و

 استقالل و بود ننگین لکه یک مانند افغانی ناحیهء امارتی در لک 18 ارقام چرا توانست نه می کرده قناعت کسی بود و

 نادر را رقم عین و. میکردند استفاده آن برالهند از در خان عبدالرحمن امیر که پولی است همان این که دانستند می طلبان

عبدالرحمن  .خواستند کابل را او بود کرده اثر سخت خان هاشم و خان نادر به صاحب داوی رویهء این بود کرده قبول خان

 خان نادر برای شهید گردید. داوی و شد خواسته ارگ در بود کابل بلدیه ریس الهجه و صریح و شجاع شخص که لودین

 نکوهش شان های کار از داوی که دیدند خان و هاشم خان نادر میشد کشته نباید بود الیق و فعال شخص لودین نوشت

 ".کشید طول سال 13 که ساختند زندانی را او میکند

 { 18/12/2015  داوی ستاد عبدالهادی }

" اما او مانند یک سیاستمدار عالی فقید هند جواهر لعل نهرو در مورد سفر شاه امان هللا خان می نویسد:صدراعظم 

 نقش خود را به خوبی اجرا می کرد و در هیچ جا هیچ تعهدی به گردن نگرفت". 

 1372نگاهی به تاریخ جهان ترجمه محمود تفضلی موسسه انتشارات امیر کبیر تهران  1504ص 

دوست بود و از ایشان کمک می گرفت حکومتش ادامه یافت و حکومت  انگلیسیهان نادر شاه نسبت به چو"...   

 مبالغ هنگفتی بدون سود به او وام داد و اسلحه و مهمات برایش تهیه کرد ...."  بریتانیا

 همان اثر نهرو 1506 ص

)پسر کاکا ــ خاله و خسر بره شهید داود خان(، سردار عبدالولی، مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  در اخیر اما

 اشغال " چرا  (نواسه مرحوم نعیم خان)نادر نعیم سلطان محمود غازی، پسر و نواسه های اعلیحضرت به شمول سردار 

  ؟؟؟.می کنند "زندگی انگلیسی و امریکایی اشغالگران بال و پر زیر و اسارت در و قبول را

  یزندگ نآ از بهتر مرگ مرا

 بندگی   کنم ساالر  باشم  که

 احترامات مجدد بنده را بپذیرید.
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