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 5تر 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

 

 
 ۰۱/۱۰/۶۱۰۲         احسان لمر

 

 احمد شاملو در باره حبیب هللا کلکانی
 هرگز چیزی ننوشته

 مشروطیت( در حالی  که 31ــ 1551در دوران صدارت سردار محمد داود خان )افغانستان  در کشور عزیز ما   

د، یگرد(، بشدت و قهراً سرکوب  لمیانځ ښوی و خلق ندای وطن، احزاب افغانستان، محصلین اتحادیه اولین)  سوم
، محمد نعیم شایان عبدالرحیم پشتون عبدالرحمن محمودی ــ غالم محمد غبار ــ محمد سرور جویا ــ محمد رسول 

فیض محمد انگار و.... در زندانها مودی برات علی تاج عبدالحی عزیز، محمودی محمد امان محمودی محمد عظیم مح

و  قرار داشتهساعته  42تحت فشار و تعقیب  و یا تبعید ندیگرا افتاده بودند و قضاییبدون محکمه تحقیق و حکم 

 سید داخله وزیر همچنان و استخبارات رئیس زوی عسکر خان رسول محمدکه  زمان در این . می شدند مجازات
 تجدید مردم برای دیگر بار  خان هاشم سردار صدارت و خاطرات نمودند می تعقیب را ای جنبنده هر خان عبدهللا
 این حلقه ها را . که اساس ایدئولوژیکبه سرعت رو به توسعه بود که شدایجاد  حلقه های مشاجره و مطالعه، گردید

ر به ایدئولوژی طبقه کارگراسخ اعتقاد عمیق به شما میگویم رفقا! اگر »  :که ه بودجمع بندی نمودچنین  رهبر حزب
 که بگوئید جرات به ندارید، هیچ اجباری باالی شما نیست که شما حتماً حزبی شوید. میتوانید به مارکسیسم ــ لنینیسم

  1«من هنوز مطالعه می کنم.

ولسی جرگه   انتخابات دور دوازدهمدر قانون اساسی در  تغییر از صدارت و سردار محمد داود خاناستعفای با 
زاد ــ نور احمد نور ــ فیضان الحق فیضان به حیث نمایندگان جریان  ببرک کارمل ــ دکتور اناهیتا راتبمحترمین 

.  نقش سازنده را بازی نموده بود 1121ب در تظاهرات سوم عقر این جریاندموکراتیک خلق به پارلمان راه یافتند. 

 7و  54طانسر 43در کودتا  کهپرداختند ان اردو و پلیس طابورد ظجذب افسران و خ به با نیرو مندی طی یک دهه
با  ثور در اولین ماههای کودتا . پایان دادندهم نظام خانواده نادر خان را نقش اساسی داشته تا باالخره  1157ثور 

ازمان سحزبی را تره کی و امین درون وجود تصفیه شدید ادارات نظامی و ملکی به جان هم افتاده تصفیه استالینی 

با همکاری کدر  1171ثور  5سر انجام در  ،و تشدید جنگها 55ششم جدی  .گردیدندکه خود شان هم قربانی آن  دادند

 ها رهبری و کدر سقوط نمود ونظام دولتی جمهوری دموکراتیک  با تنظیم های پشاوری و تهرانی  خ. د. ح.رهبری 
 امنظ و شده شکستهم شوروی  جماهیراتحاد  همچنان و تا جائی صفوف این حزب در پنج قاره  جهان پناهنده گشتند.

 پایان یافت.   ش. ا. ک. سیاسی ح.
آنان است اینکه عده ای  نا سور زخم های  ینمک پاشیدن رو ای مردم نهایت درد و رنج دیده ماآنچه امروز بر    
افراط می نمایند  ین مسیرا پرستی شده چنان درو زبان کدر ها و صفوف این حزب غرق در مرداب تبار و منطقه از 

 و ناسیونالیسم افراطی تنگ نظرانهراسیزم ، بین دو ایدئولوژی بر اصل مکتب لنینی  چند ندارد. گر که حد و مرز
به ویروس  اشخاص این، فاصله زمین و آسمان است اما با سقوط حاکمیت سیاسی  الیسم پرولترینناسیوانتر با شونیزم

است و زبان  را کور و کر ساختهآغشته شدند که دو چشم و دو گوش  را آنها قوم و منطقه زبان و یا نژاد  میکروبو 
 و بس.است  و نفرت پراگنی زهر پاشیشان و قلم و عملکرد 

هر انسان با وجدان و آگاه امروز میداند که جنبش مشروطیت دوم که ادامه مشروطه اول در کشور است و نهضت     
چک و محدود آن( ادامه ای همان حرکت انقالبی و نهایت رو به جلو بود. امانیه ) با در نظر داشت اشتباهات کو

 ت ذیل دست آورد سترگ و وسیع داشت اینکه: انهضت امانیه در ساح
  مردم دوره نهایت درخشان و روشن می باشد. در ادامه راه )سراج االخبار  بیداری و بیدار گری ساحهءدر

ـ اتفاق اسالم ــ ستاره افغان ــ افغان ــ طلوع افغان ــ بیدار ــ اصالح ــ ابالغ ، امان افغان ــ معرف معارف ـ افغانیه (
ــ ارشاد النسوان ــ مجموعه عسکریه ــ حقیقت ــ ثروت ــ آئینه عرفان ــ مجموعه صحیه ــ  پشتون زغ ــ جریده مکتب 

وست محی الدین انیس بنیان اولین و همچنان فرزانه مرد سترگ ، پیشرو و نهایت وطن دغازی ــ ــ اتحاد مشرقی 
ور ) پدر مرحومه دکتم سحر به مدیریت زنده یاد احمد راتبینس ایدجریده ملی غیر دولتی انیس را گذاشت که بعد جر

ر د علم و آموزش فرا خوانده می شد. تا نهایت مردم بسوی فرا گیری  ند  کهنشر شدهم و نوروز   اناهیتا راتب زاد(
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مورد نقش مطبوعات و هم عالقه مردم به بیداری و مطالعه مثالی دارم از سانسور و توقیف جریده انیس و مدیر 
 :بدین گونه که مسئول آن

نظر به شکایت یک افسر پولیس منطقه  انیس ظهر از قبل 11 ساعت به( 1547اپریل 12 ـ1137 حمل 42)در      

 نابرب. کرد دوام ساعت سی تقریباً  مصادره این و نمود الک و مهر را انیس دهجری دفتر پلیس. شد کشانده محاکمه به
 اهیآگ غرضه ب موضوع بازماند نشر از انیس که روزی. افتاد تاخیربه  انیس جریده هشتم و بیست شماره نشر آن

 و انیس مصادره از اطالع با. گردید ابالغ شد انداخته کابل سینما پردۀ در که اعالنی ذریعه مشتریان و مشترکین
 با کنندگان تظاهر. شد داده سازمان وسیعی مظاهرۀ دولت مامورین طرف از«  انیس الدین محی» توقیف و محاکمه

. ردندک تقاضا را او جریدۀ مصارۀ ختم و انیس الدین محی رهایی ریختند، کابل والی دفتر به آمیز احتجاج شعارهای
 مظاهر ه و مامورین پافشاری چون. داد وعده را انیس رهایی آمده پیش مسالمت در از مامورین با ناگزیر کابل والی
 به «خان هللا امان» سلطنتمقام   وکیل خان ولی محمد لذا یافتند، اطالع آن از دولت عالیه مقامات و یافت، ادامه

 زندان از انیس رهائی با. برآمد زندان از انیس او امر به. خواست معذرت آنان از و شتافت چیان  مظاهره استقبال
 تا بودند، برداشته خود های شانه روی را انیس الدین محی که حالی در چیان همظاهر و یافت تغییر مظاهره مضمون

     دند.بو برخاسته انیس از حمایت به پلیس برابر در نیز حکومتی جراید همچنین. را بدرقه نمودند او جریده دفتر
  سلطنتی خانواده  د شخص شاه و ملکه وانقالبی به مالحظه میرسنهایت جهش سریع و معارف   ساحهءدر  (

مادر و خواهر و دختر کاکا ملکه ( و هزاران دانشمند دیگر کشور در این راستا سهم برازنده داشتند که هرگز و هرگز 
یتاب، تاد بن، محمد ابراهیم صفا، اسنقش میر سید قاسم خان، عبدالهادی داوی، غالم محمد میمنگی، کاکا سید احمد لودی

م( شاگردان 1545ش ــ  1135دیگران را فراموش نمود چنانچه سال )  و دیگر و ملک الشعرا استاد قاری عبدهللا

در حالی که بعد از  نفر می رسید. 00888ذکور و اناث مدارس رسمی افغانستان 

ال اخیر سلطنت نادر انسداد مکاتب در دور شوم اغتشاشی حبیب هللا کلکانی در س

  نفر را داشت. 1951شاه تعداد شاگردان معارف فلج شده رقم ننگین و شرم آور
  ،در دور امانیه با ایجاد مناسبات سرمایه داری ) تاسیس فابریکات صنعتی

تولیدات صنعتی داخلی( بشکل ریفورم های آن دوره بشمار می آمد که  تقویترشد و 
را تضعیف و با توسعه زراعت و صدور تولیدات زراعتی به  نظام قرون وسطائی

خارج راه داد و ستد تجارتی به آهنگ رشد اقتصاد کشور سرعت می بخشد که عاید 

 ملیون افغانی می رسید. 153دولت از این لحاظ به 
دیروز روشنفکران پیشرو اکنون می بینیم  عده ای از آن ترقی خواهان و آن      

 ریبرت)  راسیزم ) نژاد پرستی( و شئونیزمنداب منطقه و تبار، چنان در گ کشور
 هرباز هم تاریخ و روشنی  غرق هستند که با همه  صراحتزبانی و نژادی  (طلبی

 و .بندکوهای سیاسی ) فاشیسم و توامیت خواه و...( می واژه با شالق ا استدالل ر
  حتی به محمود طرزی شاه امان هللا خان تاخت و تاز می کنند.

 مایت نموده تقویت و ح بر استعمار بریتانیه وا بستگانحبیب هللا کلکانی را دیروز     
مجهز به ایدئولوژی دوران ساز  ) مترقی به اصطالح عناصر دادند ولی امروز« دین رسول هللا خادم »لقب تصنعی 

 حبیب هللا ــ سیدچون ) دزدان  حلقه ایاخطار میدهند که اجساد فعلی  و به دولت  نرا تکرار می نمایدطبقه کارگر( آ
 مامهاترا با  کلکانیحبیب هللا حتی با  ایشانحسین ــ ملک محسن ــ حمید هللا و...( را رسما خاک سپاری نمایند و 

 دصهم سطح میدانند. وقتی سطح دانش و تحصیل و مبارزات این  واراگ چهارنست  ، گینگ واتر ، ماندیال ، گاندي
را با در نظر داشت کتابها و مقاالت خودشان و هزاران جلد کتبی که دیگران در باره  بیستم قرن در گذار تاثیر چهره

ران امروزی امقایسه نمایم سطح بی دانشی و بی فرهنگی طرفد کلکانی حبیب هللا با فرمان پر افتخار؟؟؟شان نوشته اند 
 : فرمانکامل آن  حبیب هللا کلکانی در می یابیم. این هم متن 

 

 . دادم رواج سنیه سنت مطابق بود شده داده رواج کاله اشاره به و است)....(  طریقه از که سالم ـ 1

 که دادم حکم بود کرده موقوف میگردد کامل آن به نماز ادای و است حضرت آن سنت و طریقه از که دستار ـ 2

 .باشد رواج دستار بلکل

  . کردم منع را کفار مثابه دانسته حال بر بود شده ترک که اسالمی البسه ـ 0
 .کردم مسترد بود کرده حکم که را ستر ترک ـ 1
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 . کردم موقوف را مستورات مکتب و شان ولی اجازه بدون را بالغه دختران و زنان برآمدن ـ 9

 . کردم موقوف را بروت و ریش قطع ـ 6

 . کردم موقوف را جرمنی و فرانسوی و انگریزی مکاتب ـ 7

 دیگر خواسته را آنها و ندانستم جایز بود ملت ناموسی بد چون بود نموده خارجه در که را دخترها فرستادن ـ 0

 . نمودم ممنوع قطعا   را فرستادن

 میرسید ظهور به دینی ضرر آنها از و داشت دینی مالحظات بدون روزه دو دنیای ترقیات برای کوشش آنچه ـ 5

 . نمودم ممنوع

 .ست ا واجب شرعا   شان احترام آن خالف بر و مینمود را علما و علم استخفاف ـ 18

 رویه تمام زیرا نمودم برطرف بود انداخته اسالم در خود عقیده خرابی و مذهب ترک بواسطه که اندازی نفاق ـ 11

 .نمودم حنفی مذهب طبق بر را

 . کردم موقوف بود داده رواج که را انگریزی هندسه، ، حساب ـ 12

 .نمودم موقوف بود داده تحویل شمسی به که را قمری سنه ـ 10

 .ساختم متروک بود کرده تبدیل پنجشنبه به که را جمعه روز ـ 11

 بود کرده قطع را مساجد و ذن مو و مال مصارف کرده صرف خود نفسانی خواهشات به را المال بیت حقوق ـ 19

 2....."  ساختم جاری
 از حبیب هللا فرمان اینکه مطلقاً انکار می کنند  طرفداران اواما      

( سقاوی دویمه)  کتاب از گویا چنین تهمت!!!، نیستکلکانی 
جواب شان نوشتم که ه ب من .است الیق سلیمان و یون  اسماعیل

د زیرا در را هم مطالعه نکرده ای حتی همان کتاب ) دویمه  سقوی (
ن هم یو کتاب و نویسندگان ین فرمان ذکری نشده استا ازکتاب آن 
 الیق نمی باشند.سلیمان و 
 انقالبی شاعر گویاغین و مطلقا  جعلی که وادعا در اما در باره      

  حبیب هللا کلکانی این وحشت و جهل سمبل باره در شاملو احمد ایران
مجددی ها میاگل تگاب و  منطقه ارتجاع ترین سیاه مستقیم دست آله

طوری س بریتانیه استعمار مستقیموسیله  هممال ها خط مکتب دیوبند و
  می نویسم که:باشد من  نوشته
 و یک دروغ محض میباشد نیست شاملو احمد از نوشته این، 
 دزد نه بود عیار کلکانی آن»  عنوان به ای صفحه 07 رساله زیرا 

 1888 تیراژ به حکم شکورال محترم عبد ترتیب و تهیه «گردنه سر

 عنوان همین بهای  مقالهدر آن . بود شده طبع پشاور خوانی قصه نعلبندی دهلکیدر   فضل نشراتی مرکز در جلد

 بهمضمونی  امید جریده 221 شماره که  «سراج کبیر قدیر محمد»  جواب به که است فرهاد آقای  بنام شخصی از

 .شده نوشته بود، رسانیده چاپ
 مجله 1008 سال جوزا و حمل ، سوم سال اول شماره 68 صفحه در یکباره  فرهاد آقای مضمون ینا  (

 نشریه انترنتیو بعداً در  شد معرفی شاملو نام احمد به جعل با نویسنده اصلی نام  حذف با(  مرزی برون آریانای

 پادشاه)  گذاشت؟ نام چی را اخیر سدۀ دو خونبار های رخداد» عنوانتحت  20/87/2816شنبه مورخ پنجسپیده دم 

به قلم جناب  ( سوم بخش)  ( بخش آزادی انقالباتیا  و مسلحانه قیامهایی ها، کودتا مذهبی، شورشهای ها، گردشی
 همین غلط را عده ای دنبال می کنند کنون تا که فیضی دوباره نشر گردید عبدالواحد

 ،19 شماره  ــ 906 مسلسل شماره یادم آمد که در نسبت دادندشاملو  به دروغ بهآقای فرهاد را  وقتی آن سطور    

 الحق شمس دکتور از ای نبشته«  مجاهد پیام»  جریده (2880 جون 26 شنبه) پنج 1007 سرطان 6 دوازدهم، سال

ی بر م" آزادگي و جهاد قلمزن شناس؛ حق  أفغانستان  كالن هاي  شخصیت"  عنوان تحت"  رسیده نشر به آریانفر
 : بود نوشته را چنینوی نمونه کالم بیوگرافی یان ادر پ خوریم که

 یي افسانه   ،  یي  قصه   داستاني،          یي بیگانه زخود وي تاریخ  چیست
 كند  ره  مرد       و   كار   آشناي   كند اگه   خویشتن   از   ترا    این
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 این  است   ناب  سرمایه  را روح
 این است اعصاب چو را ملت جسم

+++ 
 ریخت     دندانه   او   ادراك  شانه   گیسخت  ایامش  پیوند   چون  فرد
 سرگذشت  زیاد   آمد شناس   خود                     سرگذشت سواد   از   روشن   قوم

 شود مي     گم   نیستي   اندر  باز   رود یادش از   گر   او   سرگذشت
 ما   استقبال   تو   حال   از  خیزد   ما حال  تو   ماضي   از   زند  سر

 الزوال   حیات   خواهي ار   مشكن
 حال  و  استقبال  ز   ماضي   رشته

 اینکه معنی در ــ خودی بی رموز:"  عنوان تحتدیوانی  قبل دهه چند( 1555ــ 1515) الهوری اقبال محمد عالمه اما

 کلیات 50 صفحه در که نوشته بودشعری " ... و کند پیدا خودی احساس فرد مثل  ملت که است این ملیه حیات کمال

 : آمده است آن از  قسمتی در که ایران 1173 تابستان پنجم چاپ الهوری اقبال موالنا فارسی اشعار

 کهن       روایات     ظحف   شسوزن    پیرهن    را   ما  است    ایام   ربط
 ئی؟    سانهاف   ئی  قصه     تانیداس     ئی  بیگانه خود ز ی ا تاریخ چیست

 کند     ره   مرد   و     کار   آشنای    ندک      آگه   خویش   از   ترا  ینا
 این  است اعصاب  چو  را ملت جسم    نای    است  ابن  سرمایه  را  روح

 دمیزن    تجهان     روی      رب   باز    دمیزن     سانتف  بر  رخنج  وچ  مه
 یراس   تارش  در  تهرف   ایه   هنغـم    دلپذیر  و  گارن    انج  ازس  چه وه

 گرن    امروز ش  وشآغ  در  دوش    رنگ    وزشس  در سردهاف ای شعله
 است دیشب هم و امشب وی از روشن   تاس  بکوک  را  امم   بخت او  شمع

 را    هرفـت   آفریند   ازب   وت  شپی    را   رفته    دبین  که   کاری پر  شمچ
 او  ی باصه    در      نهپاری  تیمس    او   ینایم    در   الهس  صـد   باده
 دپری     ام     نبوستا    زک  ریطای    دکشی   دران   دامب    وک   یریگ   یدص
 شــو       دهزن  یدهرم های فسن  از    وش    دهپاین   را    ختاری   نک    بطض

 کن   آموز  ست د  رغم  را   دگیزن     کـــن  امــروز    با    وندپی   را   دوش
 پرست شب و کور روز ردیگ هن ور    تبدس       آور     را       امای    هرشت
 وت     تقبالاس  تو  حال   از    زدخی    وت         لحا   وت  اضیم  از  دزن  سر

 حال     و   استقبال ز  اضیم هرشت    زوال    ال   حیات   واهیخ   ار   نمشک
 تاس  گی زند  سلسلت  ادراک   وجم

 است زندگی  غلغل شور را کشان می
 

بنام ده و دیگران را هم سرقت نمودهها نقل قول و شعر و آثار  ،بود جهادغنیمت شعر اقبال که جز این مانند         
 مدعی هستند که :آقای شیر احمد نصری حقشناس ، گر چند ضبط نمودندآن  این و

 دزدد     دیگران  آثار   که   هر   
 کرد    باید   آشکار    او    بعی
ی تررب زمان بر نهضت مشروطیت دوم ابوجهل  به نظر شما حبیب هللا یا اگر  با سوادان، دوستدار بی سوادی حال که 

یک و دو کلمه از استاد خلیلی چه چیز المال تان ) جوان مرد و کاکه و عیار ....(  یا  غیر از چند جمله متحدد به دار
  .بروی کاغذ آوریدتا دیگر دارید 

  تداوی نمود او را نوشت که  سفارت انگلیساز زبان خود کلکانی ستاد خلیلی ا همانآیا نخواندید که. 
 
 سفارت شرقی مجددی حامی و محرک حبیب هللا نوشت که سکرتر محمد صادق خان  انکار می نمائید که 

 . رفته بودحبیب هللا در باغ باال قبل از رسیدن به قدرت به دیدار علی  محبوب آقای انگستان
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  "داره حبیب هللا امانی حکومت مخالفین و اغتشاشیون برخورد تیلگرامی در نیز کابل در انگلیس سفیر ( )
 تسفار به که اند داده اطمینان هم شخصا   و نوشته بمن آنها»  است خوانده مودبانه پیوسته انگلیس سفارت با را

 حتی در اطراف سفارت تولی محافظ تعیین نمودند 0.رسید نخواهد آسیبی نوع هیچ

 
دوستداران جهل و  دلند چون به ذوق و بازگو نمودحقایقی تلخ آن دوره شوم و سیاه را  فیض محمد کاتب و غبار    

  دربار میدانند وابستهنبود انها را درباری و  وحشت ) حبیب هللا کلکانی(
 
 ندکرد می حرکت متباین خطوط در و زده حلقه هللا حبیب گرد در الطبع  متخالف جمعیت این"  غبار میگوید .
 جا ره بسیار گرسنگی از و بودند اندوختن پول مشغول فقط حریص و رسیده به دولت نو و  جاهل کلی  به عده یک

 هساخت خود شخصی منزل را  دولتی عمارات. کردند می تصاحب بود نوعی بهر یافتند می قصری و باغی و زمینی
 مرده القاب و تر قطور شان رسمی دریشی روب و تر کوتاه اینها بروت و ریش روز هر هم ظواهر حفظ در و بودند
 ونهگ  هیچ دیدن طاقت بودند، تر افتاده عقب بسیار کابل محیط حتی و عصر از چون  اینها.... شد می تر زنده قدیم
 یم آن بریدن صدد در یافتند می سری جا هر بودند و فضیلت و کفایت دشمن نداشته، خود ما حول در عقلی و علم
  ..."شدند

 
 می نویسد که 1545جنوری  15 ارگ اشغال روز ارتباط به کاتب محمد فیض: 

 نام کدام هر که دزدان غیره و او ساالرسپه  پردل و جنگ وزیر حسین سید و برادرهللا  حمید و سقاء پسر تبعۀ 
 نیدهش خانه نای از تفنگ آواز اینکه  بهانۀ به کرده، اقدام غارت و مفاسقت به بودند، نهاده برخود را بزرگی منصب
 پسران و ودوشیزگان زنان به ناموسی بد دست از شده جوق قجو و دسته دسته است، موجود آن در تفنگ یا شده
 و ده هر و کشیدن  مخالطت برای خلوت های اطاق در را دختران و زنان و پسران و یازیدن، منال و مال تاراج و

 کی که امروز تا نکرده، دریغ بردن خویش بیتوتۀ اطاق و منزل در را دختر و پسر و زن نفر دو یکی نفر بیست
 جاری عمل و فعل این هست، 1525و سنه میالدی  1017مارچ سنه هجری  11و هشتم رمضان مطابق  بیست شنبه

  1" است
 در اغتشاش اثنای در همسایه دو هر که نمیتوانیم کرده انکار ما چه اگر: "  مینویسد انیس الدین محی یاد زنده 

 ستد که دارد کلی احتمال نظمی بی وقت در که میدهد نشان اینرا زیاد وعالمات باشند، انداخته دست داخلی شئونات
 ره عوام طبقه در  مثالً  میشد، حس حکومت مفاد مخالف پروپاگند  جریان آثار...  باشد شده مخفیانه زیاد های درازی

 کردنی بسته حکومت را ها مسجد و شد خواهد موقوف دادن اذان اینکه قبیل از میشد، سروده عجیب افوهات روز
 بیک مرکز نزدیک و دور های سمت عموم و شمالی و لوگر در بلکه کابل در تنها نه افوهات  همین عیناً  که...  است
 آنها دنبو ریخت یک با عبارت و قالب یک باز و ها پاگند پرو این مالحظهء تکرار چنانچه بود منتشر عبارت و قالب

  9" .است شده نشر مخصوص ت ترتیبا و  پروگرام  کدام زیر در  اینها که میساخت ملتفت این به را فکر
ها  و حمایت حبیب هللا توسط انگلیس در ارتباط به دست داشتن درباریان و بریتانیه در توطئه های علیه نهضت امانیه

   موجود است اگر خواسته باشند بروی کاغذ می آورم. خانواده نادر خانو  دهها سند و کتب غیر از دربار
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