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 ۱۳/۱۰/۲۰۱۶                                                              احسان لمر
 

صاحب یجناب محترم عباس  

این سطور را تکمیل نموده بودم تا غرض نشر بفرستم که نوشته  جناب دکتور عرض بهترین احترامات، با     

در سایت نهایت « غباررد اتهامات بی پایهٔ آقای عارف "عباسی" بر زنده یاد میر غالم محمد » عبدالحنان روستائی 
 :مردمی افغان جرمن نشر گردید

 

 غبار رد اتهامات بی پایۀ آقای عارف "عباسی" بر زنده یاد میر غالم محمد
 

عالی جنابا ! شما فرمودید که " مثالً شهادت امیر حبیب هللا خان که یک حقیقت تاریخی است مسلماً عواقبی را     
 " برای حل مطلب دالیل ذیل را سراغ نموده ام که:ال داشت،بدنب
در گرما گرم نهضت عدم عالقه امیر حبیب هللا خان برای استقالل و دموکراسی و آزادی فردی در وطن  و  .1

فراگیر سید جمال الدین افغان در آسیا و شمال افریقا و جنگ اول جهانی و سفر هیئت ترک و المان موضع گیری 
 که آزادی خواهان را شوکه و عصبی ساخت. خنثی  امیر

مرکز فعالیتهای سیاسی شده بود و معلمین و کارمندان مدرسه با عده ئی از  1909مکتب حبیبیه تا سال  .2
روشنفکران خارج مدرسه وهم عده ئی از روشنفکران دربار در تماس آمده و به اتفاق هم به تشکیل یک حزب 

رداختند. مرام این جمعیت تبدیل حکومت مطلق العنان بیک حکومت پ« جمعیت سری ملی»سری سیاسی بنام 
هدف ترور شاه را نداشتند  مشروطه، تحصیل استقالل افغانستان و نشر تمدن و فرهنگ جدید در افغانستان بود. اما

مارچ  5ش ــ  1287حوت  14در نطفه به این جنبش روشن مورد حمله دربار و درباریان قرارگرفت )ولی 
مولوی محمد سرور واصف ـــ  سعدهللا خان الکوزی برادرش ـــ حکم صادر شد که: ـــ  دو روز بعد . ( 1909

عبدالقیوم خان ) نواسه  کاکا پدری واصف( ـــ  محمد عثمان خان پروانی ـــ  محمد ایوب خان پوپلزائی هر پنج نفر 
لعل محمد خان تگاوی بعد از وحشیانه ترین   به توپ پرانده شوند. پاشا میر خان ـــ  جوهر شاه خان غوربندی ــ

 شکنجه ها به فیر تفنگچه اعدام شدند، چرا؟
اعتماد بی حد و حصر امیر بر رئیس چهار کاله ها و کوتوال سابق، که بار نهایت سنگین مصارف  .3

د، همچنان استخباراتی و فشار مالیاتی نهایت ظالمانه، و صد ها دوسیه جعلی و ضبط دارائی او بر دوش مردم بو
امیر در حرم سرا و عیاشی و شکار و )دیگ چپه زانی( غرق بود که هیچ چیز را نه می دید و نه می شنید که 

 عوامل فوق باعث شهادت امیر گردید.
نه شنیده اید و نه خوانده اید که، اعدام بی هیچ دلیل و محکمه یا حداقل ثبوت جرم شاه جناب عباسی صاحب شما     

دروازی با ادعا جعلی به اصطالح خیانت ؟؟؟ و یا عبدالرحمن لودین، تاج محمد بلوچ ، غالم نبی  محمد ولی خان
خان چرخی، برادران، پسران کاکا و حتی جوانان صغیر فامیل شان و زندانی نمودن زنان، دختران و اطفال صغیر 

ران دیگر کار نامه سیاه خاندان نادر و پیر و نوزاد فامیل چرخی و ناظر صفر و امثال شان، محی الدین انیس و هزا
خان است. در تمام افغانستان تنها حضرت شوربازار) وزیر عدلیه نادر خان و ظاهر خان مرحوم( خبر داشت که 
میرسید قاسم کفر گفته بود تا وی اعدام شود، و یا محمد انور بسمل، عبدالهادی داوی، غالم محمد غبار و محمد 

باید اعدام میشدند و ... صدها درد دیگر و سر انجام به قول شاهد عینی جناب خالد  سرور جویا، دهری!! بودند
)چهارده سال عمر شان را یعنی ازــ شش الی بیست سالگی ــ  را در زندان  سیاسی خاندان نادر صدیق چرخی که 
ندانهای ارگ، زندانی سیاسی در دهمزنگ و ز 4250در دور صدارت سردار هاشم بیشتر ازخان گذرانده بود( 

تعداد دقیق اشخاصی که ) مراجعه نمائید به ) خاطراتم ــ خالد صدیق چرخی(  سرای موتی و سرای بادام داشتند.
در زیر آهن پوش های دهمزنگ هم فوت شد و گوشت شان خوراک زاغ ها شده بود به ما معلوم نیست. حال 

ت و کینه و دشمنی با ملت افغان به خصوص تحصیل دوستداران خانواده جلیل سلطنتی نادر خان بگویند چه خصوم
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سال قصاب مردم نگه داشتند؟؟؟  17کرده ها و با سوادان آنوقت داشتند که یک سادیست خونخوار و جالد را 
جواب گویند زنان و دختران و حتی اطفال صغیر خانواده چرخی ــ نو جوانان و « صدراعظم کبیر» دوستداران 

ر) انور بسمل، ابراهیم صفا، اسمعیل سودا...( ــ مادر خواهر و برادر صغیر عبدالخالق ــ اطفال خانواده ناظر صف
اطفال خانواده های عبدالهادی داوی ــ محی الدین انیس ــ )میر صاحب( سید قاسم و امثال ایشان در نظام خاندان 

 محکوم شدند. نادر خان چه گناه و جرم را مرتکب شده بودند که به زندان و اخراج از مکاتب
که: " راه یافتن به کنه حقایق در الی فرصت طلبی ها، ضعف  اما به کوچه حسن چپ زدن به این میگویند     

شخصیت و پله بینی های بعضی و در هر قالبی گنجیدن شان، خصومت ها، عقده ها، رنج کشته شدن اقوام و اقارب 
تشخیص حقیقت را از غیر حقیقت به تنگنای شک و تردید می  را کشیدن، از مقام قدرت افتیدن، کار سهل نه بوده و

کشاند و البته که منزه ترین و متقی ترین شخص از این گرویدگی ها فارغ بوده نمی تواند و آن چه حقیقت باشد، در 
 الی چنین عالئق ناپدید می گردد و هر جمعیتی حقایق را به گونه متفاوت می بیند."

عقده ها، ، خصومت هااز درد فامیل شهدا یا زندانیان و بنویسیم ، شما خود دانید که آنرا  من و یا ما وقتی اگر    
اما من می نویسم که خاندان ) ال یحیی( بد ترین ضربه را به وطن و مردمم رنج کشته شدن اقوام و اقارب، بدانید، 

ز دهها سند یک نمونه از سرکوب وارد نمودند، یا اینکه وضع فعلی سر منشا و سر چشمه آن همان دوره است، ا
وطن دوستان در دوره طالئی اوالده سلطان محمد خان طالئی توجه نمائید: " در زندان دهمزنگ، تعداد زیادی از 
زندانیان جهت دریافت قوت و الیموت  در دستگاه های صنعتی زندان به کار میپرداختند. به آن وسیله از یکطرف 

 شد و از جانبی هم گونه یی از مصروفیت بود جهت گذراندن وقت.پولی ولو ناچیز عاید شان می 
در یکی از روز ها قوماندان زندان، مرحوم صفا را احضار و از وی خواسته است تا در مورد تولیدات صنایع     

 محبس به یک تن از نمایندگان دولت یا سفارت برتانیه که جهت دیدن از آن قسمت محبس آمده بود توضیحات بدهد.
این زندانی دانشمند بر عالوه تسلط به زبان های فارسی دری و پشتو، به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی و 
اردو نیز تسلط کامل داشت. به منظور ترجمانی به وسیله شادروان صفا، زنجیر و زو النه ها را از تن و پا های او 

زبان انگلیسی آغاز نمودم مردک انگلیس با تعجب لباس  دور کردند . ایشان حکایت  کردند زمانی که به صحبت به
 ها و سرا پایم را که حقیرانه بود ور انداز کرد . 

شاید هم جسم ضعیف و ناتوانم  او را به تعجب انداخته بود و باورش نمیشد که مردی با چنین ظاهر حقیر زبان     
 او را با چنین فصاحت صحبت مینماید .

پایان رسید و صفای مرحوم با مردک انگریز به قوماندانی محبس برگشتند . شادروان صفا به هرحال کار به     
بیان داشت که حین باز گشت  و عبور از کنار جوی داخل محبس، چشم نمایندۀ انگریز به یکتن از زندانیان افتاد که 

. مرد انگریزی با انزجار تمام با استفاده از آب جوی مشغول وضو کردن بود. اما سر تا پای او پیچیده در زنجیر
صفا ی مرحوم که متوجه این حرکت انگریز شد فورا در مقابل رویش را به جانب دیگر گشتاند تا او را بیشتر نبیند. 

آیا از دیدن چیزی خجالت میکشید که خود آنرا  : نمایندۀ سفارت انگلیس ایستاد و به لحن تمسخر آمیز به وی گفت
. مرد انگریزی به مقامات از موضوع شکایت برد و در نتیجه صفای مرحوم دوباره در غل و   به بوجود آورده اید؟

 ش( ۱۳۹۱، سال هشتم، سنبله۱۷۵) زندان دهمزنگ ــ نصیر مهرین، کابل ناتهـ شمارهء مسلسل زنجیر غلتید." 
ا چه حد محاکمه ها عادالنه ت در باره صدها اعدام بی ثبوت و دلیل و حکم محکمه، ادعا شما را که فرموده اید"    

تا کنون از زبان و قلم هیچ محبوس سیاسی اقارب و فامیل های بوده و متهمین حق دفاع از خود داشته اند..." 
شما دور هاشم خان را بگذارید در جایش ، هرگز چنین محکمه صورت نگرفت شان نه شنیده و نه خوانده ام و

و اتهام جعلی به وی چرا به خواست خودش که محکمه علنی بود  چرا برای شادروان عبدالملک عبدالرحیمزی
به آثار ذیل لطفاً سری بزنید،) یادداشتهای استاد خلیل هللا خلیلی  «محکمه عادالنه» در رد ادعای شما جواب ندادید. 

روان ــ تهیه ماری خلیلی و افضل ناصری( ــ ) سر نشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ارگ ــ خاطرات شاد
عبدالصبور غفوری( ــ )ظهور مشروطیت و... ــ سید مسعود پوهنیار( ــ ) از خاطراتم ــ خالد صدیق چرخی( ــ ) 
مجموعه اشعار بسمل ــ کلیم هللا ناظر( ، همچنان در سایت های انترنتی کابل ناتهـ )سلسه مقاالت و سرگذشت های 

راهیم صفا ــ یوسف صفا( ــ سایت استاد عبدالهادی داوی زندان دهمزنگ ــ نصیر مهرین( ــ )خاطرات استاد اب
من فکر میکنم شما اگر سکوت نمائید، بهتر است زیرا قلب داغ دار ملت افغان وقتی باز شود هزاران وغیره که 

 .کتاب و مقاله مستند دیگر هم نشر خواهد شد
انی بود، مانند خیانت محمد ولی خان دروازی به اما اتهام بستن در دربار و درباریان این خانواده کار سهل و آس     

امان هللا خان؟؟ ــ خیانت عبدالرحمن لودین؟؟، توطئه قتل سپهساالر شاه محمود خان توسط میر اکبر خیبر، کودتا 
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عبدالملک خان با سالح امریکایی از طریق خاک شوروی؟؟؟ کودتا خان محمد خان مرستیال و میوندوال به کمک 
 وشتن کتاب ) افغانستان در مسیر تاریخ( هم به دستور کی جی بی استپاکستان؟؟ و ن

هنوز عده ئی از آنانی که دور صدارت واالحضرت سردار محمد هاشم خان را دیده بودند زنده هستند و هم      
نواز  قصه فیل مرغها و چه و چه آن سردار در گوشها و قلبها است. نه می شود آن دور خونین را با موجودیت هللا

ملتانی ــ شاه جی یا قربان حسین گادیوان هندی و طره باز خان و سید کمال خان  و عبدالغنی خان امثال شان 
 فراموش نمود. هرگز و هرگز.

در رابطه به " سؤال مطرح می گردد که جمعیت مشروطه خواهان، ترقی خواهان و نهضت طلبان و هوا      
نه ماه حکمروایی حبیب هللا کلکانی کجا بودند؟" ما در پهلوی مبارزه خود خواهان اعلیحضرت امان هللا خان در 

امان هللا خان در قندهار که در آن هم خیانت درباریان و عده سرداران تا نهایت مشهود است ــ مبارزات شهید غالم 
ن به سر کرد گی نبی خان چرخی در شمال ــ  حتی تصمیم به ترور حبیب هللا کلکانی که توسط  گروهی از جوانا

معلم حبیب هللا سازمان داده شده بود مگر به اصل را پور و جاسوسی قاری دوست محمد، همه گرفتار و اعدام شدند  
از مبارزه مخفی و هم مهاجرت عده ای به شمول محی الدین انیس و دیگران باید یاد نمایم اما پالن  بریتانیه بسیار 

حبیب هللا کلکانی سپس آوردن بسیار با عجله نادر خان، که تا جلو جنبش و قیام منظم و سریع بود اول دولت پوشالی 
ملی و نهضت مشروطه خواهان را گرفته باشند.  نادر هم برای فریب مردم بنام اعاده سلطنت به امان هللا خان تا به 

ب نمودند، و به کسی کابل آمد، ولی در سه دهه با دهشت و وحشت تمام آن نهضت روشن مترقی و پیشرو را سرکو
) اولین کتاب در باره جنبش حق ندادند از آن دوره و آن جنبش نام ببرد و چیزی بنویسد. مراجعه نمائید به 

 .مشروطیت در افغانستان ــ پوهاند سید سعد الدین هاشمی(
شته نمودید. به شما لطف کرده لیستی از خانواده های محترم سراج و طرزی و مقامات دولتی شان را برایم نو    

جواب عرض نمایم که:  با تمامی احترام و حرمت که به خانواده های مذکور دارم باید گفت که مشکل بریتانیه با 
مشکل و عقده اصلی  شان از سردار غالم محمد خان طرزی و  خانواده های سراج و ضیائی و طرزی نبود.

محمود طرزی با قلم خود که برنده تر از شمشیر س. پسرش محمود و ملکه ثریا و شاه امان هللا خان است و ب
ادامه « سراج االخبار افغانیه»استعمار بود خلق های افغانستان و تاجیکستان و نیم قاره هند آنوقت را بیدار نمود، 

شد و سراج االخبار مشعل راه آزادگان و حریت خواهان گردید و هم چنان هر دو « عروة الوثقی » راه و مسیر
بار بار ممنوع الدخول و مطالعه آن در مستعمرات قدغن شد. بریتانیه محمود طرزی را دشمن میدانست وقتی اخبار 

هم شورش شینوار را سازمان دادند محکمه و اخراج طرزی و طالق ملکه ثریا عزیز شرط این ابوجهل های زمان 
 بود. 
محمود طرزی، ملکه ثریا و شخص اعلیحضرت  اما برعکس فرموده شما، تکرار می نمایم که خاندان نادری با    

امان هللا خان خصومت شدید داشتند چنانچه " نادر خان، فرمانروای خونخوار، به همه اطرافیانش دستور داده بود:" 
) صدیق رهپو طرزی ـ طرزی و سراج االخبارش ـ سایت " .را در برابر م مبرید« محمود طرزی»نام این ملعون 

  ان.(انترنتی وطن ، خاور
سردار محمد هاشم خان صدراعظم بعد از ختم یک کنفرانس که سید قاسم رشتیا از محمود طرزی یاد آوری     

نموده بود با غضب گفت: "... جای افسوس است که جوانهای امروز افغانستان تاریخ مملکت و روحیات مردم خود 
ده پرسیدند شما که از محمود طرزی تعریف می مخاطب قراردا« رشتیا » را خوب نه می شناسند بعد مستقیم مرا 

کس خراب و برباد کرد؟ مسئول انقالب و خرابی افغانستان، خونریزی و کنید این را میدانید که افغانستان را کدام 
اگر جوانهای امروز این حقایق را نمی فهمند برای آینده افغانستان چه بدرد  کیست؟ پس مانی امروزی مملکت

 .(  43قاسم رشتیا ــ خاطرات سیاسی ــ به اهتمام قوی کوشان پشاور ص )سید میخورند" 
سید قاسم رشتیا در همان رساله خود می نویسد که : عبدالوهاب طرزی یگانه پسر محمود طرزی که در دور     

شمسی در چوکات  30صدارت شاه محمود خان از ترکیه اجازه برگشت به وطن را حاصل نموده و در اواسط دهه 
ریاست مطبوعات وقت برتبه سوم رسیده بود، بقول از سید قاسم رشتیا رئیس مطبوعات آنوقت، وقتی غرض 
منظوری رتبه دوم برای طرزی بعد از پنج سال ) در حالی که مدت دوره ترفیع از رتبه سوم به رتبه دوم چهار 

فهمیده د خان صدراعظم پرسید: " سال بود(، طبق مقررات وقت به مجلس وزرا پیشنهادی نمود، سردار محمد داو
در " میتوانم که عبدالوهاب خان طرزی چه خدمتی را برای افغانستان انجام داده است که مستحق مکافات باشد

بعد از صدراعظم برادرش محمد نعیم خان" با عکس العمل شدید" ، حالیکه  از چهار سال رتبه وی ارتقا مینماید
. قابل یاد آوری است که عبدالوهاب طرزی سالها بعد )دهه اخیر الفت نمودبه موضوع مداخله نموده به آن مخ
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افغانستان کار مینمود برای خدمت هموطنان، مامورین پائین رتبه « اداره توریسم» سلطنت( بحیث رئیس گرزندوی
( آشنا دولتی و ادارات خصوصی کم بضاعت، محصلین و متعلمین که بزبان های خارجی ) انگلیسی، فرانسوی و...

بودند زمینه کارهای موقت و سفر با توریستها را مساعد ساخته بود، بدینگونه دست مزد و کمک اقتصادی به ایشان 
« مکافات» میشد که گاهی باال تر از معاش دولت میبود، که چنین است مردم دوستی و خدمت به مردم که مستحق 

 است.
عمر خان و نواسه عبدالرحمن خان نظر به تعلقش با مشروطیت  اما محمد رحیم شیون ضیائی فرزند سردار محمد   

) دوم تا اخیر زندگی تبعید بود و به تقاضا های متعدد او برای برگشت بوطن خانواده حاکم جواب مثبت ندادند
و همچنان سردار حبیب هللا و ( 51و  47مراجعه نمائید سردار محمد رحیم ضیایی ــ ولی  احمد نوری صفحات 

عبدالرحمن ) پدر ماگه رحمانی( سالها در زندان خانواده نادر خان بودند!!! استاد فقید پوهاند فاروق اعتمادی سردار 
 هم از این نعمات بی بهره نماند!!!

شما مدعی هستید که" جوانی متعلم صنف دوازدهم مکتب نادریه که در زمان جمهوریت محمد داوود خان شامل   
، روزی گفت سازمان به من دستور داده که تاریخ غبار را بخوانم". اول آن متعلم به حزب دموکراتیک خلق شده بود

شما دروغ گفته زیرا ) افغانستان در مسیر تاریخ( هنوز در تحویل خانه های مطبعه دولتی محبوس بود، مگر شما با 
 شنیدن این گفتار فوراً حدس زدید که دستور کی جی بی است. 

در جریانات سیاسی دور اخیر سلطنت مرحوم محمد ظاهر شاه چه چپ و یا راست مطالعه کتب جز روشنفکری     
بود، بیاد دارم شادروان ذبیح هللا عصمتی  یا جوانان عضو ح. د. خ.) پرچمی ها( و یا جریان دموکراتیک نوین) 

زمانی ها کتب ویکتور هوگو ــ جک لندن ــ شعله ای ها( با مطالعه ترین افراد جامعه ما بودند، همچنان تمامی سا
ارنست همینگوی ــ چوخوف ــ بالزاک ــ داستایوفسکی ــ صادق هدایت ــ کورکی و..... را می خواندند، پس به ذّم 

 شما همه دستور کدام مرجع استخباراتی بود، و تمامی این کتب در ایران ترجمه و طبع شده بود.
ه جوانی بودم یک واقعه چشم دید خود را به حضور شما بنویسم که در یک محفل در دهه اخیر سلطنت که تاز    

» نامزدی که جمعی از بزرگواران وقت حضور داشتند استاد شهید حسین نهضت رشته کالم را گرفته فرمودند که 
بر دین باید به ان مالئی که آثار مارکسیسم و لنین را نخواند مسلمان نیست و سپس ادامه دادند که با تسلط روحانیت 

 ولی این به معنی دستور کی جی بی نبود. « اندیشه هم آگاه باشد تا در مباحثه و مشاجره برنده باشد
یا دیگر آثار « سرمایه » ــ « مانفیست حزب کمونیست»ــ « تاریخ ح. ک. ا. ش»برای من و امثالهم خواندن     

ر مائو یا نقل قولهای او و..... به دستور سی آی ای و کی جی بی کارل مارکس و انگلس ــ آثار لنین ــ منتخبات آثا
و موساد و ساواک ... نیست بلکه برای آشنائی و آموزش از آن اندیشه است و خواندن آثار سید قطب و محمد قطب 

 و حسن البنا  هم به دستور آی اس آی یا عربستان سعودی یا مصر هم نیست 
طیت اول و دوم و سوم بوده و هستم به اصل دموکراسی و دگر اندیشی زیاد من از دوستداران نهضت مشرو    

برویت اسناد و شواهد واقعی بر این سه حرکت برخورد نمایند نه حدس و عالقه دارم و آرزو دارم بزرگان ما هم 
بیان که با مالحظه چنین نوشته ها غرض آلود و تحریف و جعل حقیقت قلم مدافعه و گمان و تعرض و توهین، 

مضمون من به جواب بخش اول ( خامه ات همیشه پر رنگ باد پیکار پامیر). چنانچه حقایق بدست می گیرم
در سایت های مختلف افغانی نشر شد. به جواب  2013، در جون "خاطرات سیاسی" محمد صادق خان مجددی 

... در خالل این مدت سردار محمد داود حزب "جوانان بیدار" را "جناب عزیز هللا خان کهگدای که نوشته بودند که 
ویش زلمیان یا »" تحت عنوان به وجود آورد که بعد ها دو حزب کمونیستی خلق و پرچم از آن تراوش کرد....

 »مطلبی ارسال نمودم که نشر شد. تحت عنوان  16/01/2014در سایت وزین افغان جرمن مورخ « جوانان بیدار
مقاله نوشتم به پاسخ  توهین و تعرض جناب جنرال صاحب محمد  «ه تاریخ و نهضت مشروطیت سومتوهین ب

عرض اندام نمود و بسیاری آنرا به کمک  "ویش زلمیان" و دار و دسته آن»... زکریا خان  ابوی که گفته بودند: 
که در افغان «  عدی می دانند]؟[مالی و فکری داؤد خان میدانند و حتی آنرا هسته و منبع پرچم و کمونیست های ب

کابل ناتهـ هم نشر گردیده بود. در ادامه تحریف ها بیانیه  2015مورخ اول اگست  245جرمن انالین و شماره 
در « خطاب بمردم» » سال دستکاری شد که در جوالی سال پار تحت عنوان 33مرحوم داود خان هم بعد از 

مقاله را به نشر رسانیدم. چه بهتر که این گونه نوشته ها تخیلی و «  معرض  دستکاری ها، تزاید و یا تنقیض ها
همه باید در نظر ذهنی جعلی و توهین آمیز را متوقف نمایند  و با استدالل و مستند مردم خویش را آگاه سازیم. 

 حق تحمیل باور های خود را بر دیگران ندارند.  بگیرند که : 
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و چون « ل پذیری راستین و عالمانه را پیشه نموده قلم را شمشیر استبداد نسازیم.بیائید رسم نیکو و خجستۀ تحم»    
 کتاب غبار پرده از اسرار بر انداخت فوراً حکم نکنیم که به دستور کدام استخبارات خارجی نوشته شده  

 گی می نویسند. دشمنان نهضت مشروطیت آنانی که خود را در عقب شعار جهاد پنهان می کنند با لجام گسیخته     
  "که نظام  سیاسی و اجتماعی ترکان و ایرانیان را در آن ایام زیر و رو کرده  آن  نیروی مسموم و مرموز

 )منظور مشروطیت اول و دوم میباشد(بود در افغانستان هم بکار افتاد". 
 
  س و اوج  نا آرامی جنگ سوم افغان و انگلی"  تکیه زد ن امیر امان هللا  بر اریکه قدرت، مصادف است با

 ) دسایس و جنایات روس در افغانستان...ــ دکتور شیر احمد نصری حق شناس(" ها و بدبختی ها 
 
  توسط  چند احمق مثل " وا بستگان تمدن غرب با تمایالت سیاسی متخاصم وارد دربار حبیب هللا شده...امیر

 ه عهد سلطنت امانی ()سید رسول ــ نگاهی ب"  محمود طرزی  و عبدالقدوس احاطه شده
 
  روحیه و مفکوره " محمود طرزی شاهزاده جوان شاه امان هللا را بنابر اساس خدمت به مردم و ... با

سوسیالیستی که در آن زمان تازه ترین کشفیات گمراهان و مکتب جدیدی پا نهاده در عرصه عامل انسانی بود  بار 
 )امان هللا فروغی ــ گنجیـنه معانی(." آورد

 
  " شاه )امان هللا خان( به مجرد رسیدن به مسکو مورد استقبال شخص لنین قرار گرفته و در شوروی از شاه

 ..."افغانستان استقبال گرمی به عمل آمد... دماغ و مغز او در کار خانه کثیف لنین از عقاید اسالمی شستشو گردید و
  کلکانی()شاه آقا مجددی ـ مختصری پیرامون زندگینامه امیرحبیب هللا

 
  وی بر مال شده و چهره  ضعف و زبونی، ذلت و دریوزگی وعد م آزادی فکر و عمل"... د ر مرور زمان

بر عالوه  دامن زدن امیر امان هللا خان  پس پرده ها ی مکر و تزویر، خدعه و نیرنگ نمایان گشت.واقعی وی از 
تقیم انگلیسها برای تضعیف ملت مسلمان کشور و به جنگهای مذهبی و درگیری های خونین داخلی که به هدایت مس

ضربه زدن به استقالل و حاکمیت ملی و اسالمی آنان این کار را انجام  داد، نوکری و مزدوری، نداشتن استقالل  
)محمد محقق دایکندی ـ راه های وصول به صلح و ..."  فکری و آزادی عمل وی را در طول مد ت حکومت وی

 امنیت و ثبات سیاسی...( 
 

هیجانات  -به نظر من این همه تعرض و توهین و اتهام زنی به نهضت مشروطیت اول و دوم و سوم ناشی از       
اختالف سطح زندگی و شغلی  -ی عقده های روانی و فشارهای روحی بیمارگونه  تخلیه -و تعصبات غیر عقالنی 

یت فامیلی و نزول و سقوط احترام متقابل و وابسته گی بیگانه می باشد   های اخالقی و معنوی و ترب  تنزیل ارزش
    

 با تجدید احترامات ، و السالم على من اتبع الهدى    
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