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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۲۵/۰۳/۲۰۲۲         احسان لمر
 

 در پاسخ به
 «محمد ولی خان و محمود سامی»

 
جناب معظم جهانی صاحب با احترامات ، این پاسخ نه در جهت مقابله یا نی خدای نا خواسته بی احترامی به شما 

 قلمداران با رسالت کشور احترام زیاد دارم و به شما این حرمت جاودانه است.است. من شخصاً به اهل قلم و 
 

و ضمناً به بی « است نبوده صاحب لمر با مشاجره و بحث یا و» ....  گرامیم، شما در قسمت اول مقاله فرمودید که
شته من در مورد طرفی در نوشتن یک مضمون اشاره نموده بودید. شما و همه خوانندگان در البالی دو قسمت نو

ً از « محمد ولی خان دروازی» منبع استفاده شده بود. و در تمامی  13مالحظه نمودید که مآخذ متعدد و مجموعا
 سطور بی طرفی کامل حفظ شده بود. 

 

باشد. ببینید در شرایطی که استعمار  «الیقی آدم شاید »در بخش اول مقاله شما با شک و گمان فرمودید که نامبرده 
انگلیس در جنوب و استعمار جدید سرخ در شمال کشور ما را می فشردند. در زمانی که انگریز حتی به 

قایل نبود و روس در فکر توسعه میراث امپراطوری تزار و صدور انقالب « ارزش های انسانی»مستعمراتش 
 فرا های چالش و معاصر دپلماسی اهنگ پیش »شعور  اسد هللا در البالی رساله دکتور صاحب ،کمونستی است

می بینیم هیئت کوچک ترین و نا شناخته ترین کشور جهان سر بلند نموده و با افتخار همچو عقاب بلند «  وی راه
فغان ا تأ من خالصه مشکالتی را که روسها برای هیکه پرواز شده و استقاللش را به جهان در معرفی می گیرد، 

  خلق کردند نوشته بودم ، مکمل تر آن در رساله دکتر صاحب شعور تحریر شده.
 

، انگریز در المان و امریکا هر چه از دست شان آمد کردند و به ایتالیا مستقل اعترض کردند وبه ها بعد از روس
فغانستان الی خان موفقانه محمد وهیت ما در لندن بی نهایت توهین کردند آیا با آنهمه سنگ اندازی زمانی که ، 

 ش نبود؟ا مستقل را به دنیا معرفی کرد از لیاقت و درایت
 

نمودند، این اتهامی است که رژیم نادر خان به او و امثالش زدند « ورزید خیانت خود ولینعمت»شما او را متهم به 
 در حالی که امان هللا خان طی تلگرامی برای او نوشت:

 عزیزم محمد ولی خان!»
محکمه می کنند. من می نویسم که نه به من تو خیانت کردی، نه به مردم  امروز ترا به جرم خیانت به من

 «فغانستان نه به مملکتا
 

محمود سامی را نادر خان در » «برگهای از تاریخ معاصر وطن ما»سردار محمد رحیم شیون ضیائی در کتاب 
همان کتاب ترجمه غالم سخی « یچ گونه ارتباطی وجود نداشتقضیه محمد ولی خان اعدام نمود در حقیقت آنان ه

 .78ص  2001غیرت ــ چاپ پشاور 
 

نادر خان برای کشتن غالم نبی خان چرخی ــ محمد مهدی خان چنداولی ــ عبدالرحمن لودین ــ تاج محمد خان بلوچ 
دیگر هم عین ادعا را داشت. اگر میر ــ جنرال پنین بیک ــ فقیر محمد خان ــ خواجه هدایت هللا خان و صد های 

غالم محمد غبار حقیقت را نمی گوید . میر محمد صدیق فرهنگ ــ سید مسعود پوهنیار ــ دکتور نعمت هللا شهرانی 
و ، پوهاند عبدالحی حبیبی ــ دکتور عبدالغفور آرزو ــ دکتور عبدالرحمن زمانی ــ پوهاند سید سعد الدین هاشمی 

 زمینه در اشتباه هستند. .... همه در این 
 

پس  ،و نادر خان خائنین به امان هللا خان را مجازات می کرد اگر محمد ولی خان به امان هللا خان خیانت کرده بود
صالح محمد خان ــ محمد گل خان ــ سردار فیض محمد خان ذکریا ــ سردار شیر محمد خان ــ سردار محمد عثمان 

دین ــ وزیر دربار امانی و دیگران چرا مجازات نشدند. فیض محمد خان و احمد خان ــ سردار احمد علی خان لو
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علی خان در دربار حبیب هللا خان سراج ، امان هللا خان ، حبیب هللا کلکانی ، و نادر خان همیشه تشرف، عزت و 
 نبودند.امتیاز داشتند آنها خائن 

 

)با همه عشق او به وطن و بیداری محی الدین انیس  شما بزرگوار بحیث صاحب قلم و اهل مطبوعات بگوئید گناه
چه بود با وجود مریضی تبورکلوز او را به زندان انداختند تا مطبوعات آزاد( ش برای مردمش و بزگترین خدمت

 وفات نمود که حتی تا امروز قبر او را نه می دانیم در کجا است.
 

نفر از صفحات شمال عریضه نمودند که  125که  در قسمت دوم مضمون تان شما به دو نکته اشاره فرمودید.
نفر هم به بسیار سادگی با مهر و  2500أوراق شان با مهر و امضا شان در اختیار دولت بود . رژیم وقت از 

انجام دادند و با تهدید و تخویف و  ن همه دهشت و کشتاری که در شمالیعریضه گرفته می توانست اول با آ ءامضا
 ا شاید هزاران معرضه هم بدست می آوردند.یا امتیاز دادن ه

 

شناخت و ایشان به چشم ابرو  ثانیاً احمد علی خان زمانی آنجا حاکم دولت امانی بود خورد و کالن آن مناطق را می
صاحب قدرت می نگریستند، گویا نوکر خان بود نه از بادنجان . احمد علی خان مشروطه خواهان اول را می کشد، 

هم محترم است و رئیس  کلکانی می شود در دربار حبیب هللا شمالی حاکمست های مهم به شمول پدر دور امانی 
اردوی نادر خان شد، در همین زمان ریاست اردو حسن شرق )متعلم مکتب بیطاریه یا طبی اردو( را تا سرحد 

نرگس برایش در شفاحانه  مرگ لت کوب کرد وقتی از واسطه قوی او از داخل دربار آگاه شد فوراً نان و دسته گلی
قاش »به اصطالح  فرستاد بعد خودش به معذرت خواهی از یک متعلم مکتب اردو؟؟؟ رفت . پس برای لودین

 بسیار کم بود. 125شاهد هم در مقابل  2000 صاحبان قدرت مهم است. بدست آوردن« پیشانی
 

محمد ولی خان در آغاز جوانی در »: نوشتند« فغانستانادر جنبش مشروطیت »استاد عبدالحی حبیبی در کتاب 
و چه در ایام وزارت  (1921حلقه های ضد انگلیسی کابل محشور بود و تا اخر عمر چه در سفر اروپا امریکا)

 199مرکز پخش قم ، ایران ص  1372همان کتاب چاپ  «خارجه . کفالت مقام شاهی به همین صفت باقی ماند...
عبدالصبورغفوری را از نظر  خاطرات «ارگ قلعه زندانیان یا مرگ شتیک سرنشینان»حتمی حضور مبارک کتاب 

نمی توانیم، شاید خاطرات  قرار داده اعتماد مورد وجه هیچ گزرانیده اند. آیا مثل این کتاب دهها اثر دیگر را هم به
محکمه خائنین » در زمان نادر خان بنام  ولی کتابی که، استاد ابراهیم صفا ، عبدالهادی داوی هم قابل اعتماد نباشد 

نشر شد برای باسودان و روشنفکران همان زمان و هم من و امثالم قطعاً قابل اعتماد نیست آن را خوانده و « ملی
 در اختیار دارم.

 

مطلب دوم اینکه در طول دورۀ فامیل نادر خان دیدیم که حکومت شان ادعا ها کردند که، غالم نبی خان چرخی 
در در آن کاری بجز از عیاشی و فساد پیشگی نکرد .  دعصر امانیه نیز بهر ماموریتی که نامزد می ش در»

روز نامه « ت افغنستان را داغدار و سلب وقار ملت شجیح را نمودماموریت های که به خارج نموده شرف و عز
  1311عقرب  17اصالح مورخ 

 

اکین مجلس اعیان و هیت دارالشوری ملی علمای ریاست وزرا، معین ها ارمعرضه » اصالح فردای آن جریده
در مورد شهادت غالم نبی خان و  را نشر نمود که اعدام دیروز را مورد تائید و تقدیر قرار داد.« جمعیت العلما

 شادروان خالد صدیق چرخی شاهد دست اول است. « خاطرات»کتاب  خانواده چرخی
 

نظر به خیانت کاری که عبدالرحمن رئیس بلدیه بر ضد مفاد و مصالح » در بارۀ عبدالرحمن لودین گفتند که:
ً و عمالً در اغتشاش موجوده هور پیوست مشارالیه اشرار قریه کلکان و کوهدامن به ظ عمومی جامعه قوالً و کتبا

 ( 1309اسد  3ــ  17.)اصالح سال اول شماره «محکوم به اعدام گردید....
 

فغانستان آورده می شد به نفع پاکستان کودتا اسالح امریکائی که از طریق شوروی به عبدالملک عبدالرحیم زی ))با 
 می کند(و رادیوی دولتی از اسناد و شواهد کافی سخن گفت که تا امروز کسی به چشم نه دیده و نه خوانده.

 آنچه بر مرحوم عبدالرحیمزی گذشت حکایت می کند« ارمغان زندان»
 

محمد مرستیال با عدۀ دیگر به نفع پاکستان کودتا می کردند، "جفای بزرگ" محترم  محمد هاشم میوندوال و خان
 داود ملکیار هم حقایق تلخی را می نویسد. . 

 
 با سپاس بی پایان از توجه تان  
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