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 ۸۲/۹۰/۸۹1۲          احسان لمر
 

 قابل توجه جناب عباسی صاحب

 آنکه حقیقت را نمیداند نادان است، اما آنکه حقیقت را میداند و انکار میکند تبهکار است

توضیحاتی خدمت » شما در سایت وزین افغان جرمن  ۸1/۹۰/۸۹12! مضمون مورخ  محترما
را خواندم. در بخش دوم و جواب نوری صاحب شما به « محترمان آقایون قیس کبیر و ایاز نوری! 

مبارز فقید غالم محمد غبار تعرض نمودید. گر چند یک بار "عقده گشاهی" شما با  ۀرخ و نویسندؤم
اد ملک خان عبدالرحیمزی را پسر شان جواب مستند و قناعت بخش برای تان داد، تعرض به زنده ی

میخواهم توجه جناب عالی را به  ،ولی این بار قبل از اینکه فامیل محترم غبار داخل مباحثه شوند
 مطالب ذیل جلب نمایم: 

برادر خونخوار و نهضت مشروطیت دوم که ادامه جنبش اول مشروطیت است که توسط دو  (1
( با نهایت وحشت و دهشت سرکوب شد، نام امان الله خان سردار نادر خان و هاشم خانخون ریز)

محمود طرزی و تمامی شخصیت های آن نهضت طی نیم قرن از نوشتن و صفحه کاغذ چه که حتی 
، از زبان ها حذف شد. اعدام ها و زندان ابد به طرفداران امان الله خان کار نامه سیاه آن نظام بود

د و در گور گمنامی زیر صدها دانشمند واقعاً وطندوست چون محی الدین انیس در زندان وفات نمودن
پس حال بعد از هشت و نیم دهه چگونه است که شما از شاه غازی نام ببرید و افتخار  خاک شدند،

یکرد سرش را مینمائید، در حالیکه دربار پرستان و درباریان آن وقت هر که از امان الله خان یاد م
زده و مالش را تاراج می کردند، و سردار جالد محمد هاشم خان دو بار قصد ترور آن شاه را داشت 

تروریست ها بار اول تحت ریاست جاسوس شناخته شده انگلیس الله نواز ملتانی و بار دوم به سر )
 0044ن افتخار را بیشتر از بگذارید ای گروپی احمد علی لودین این اقدام را نمودند ولی ناکام شدند(.

خانواده که به جرم طرفداری از آن شاه در سلولها بودند نمایند و یا کسانی چون  زندانی سیاسی
ضیائی که در دور خانواده )طالئی( تبعید و حق برگشت به  محمود طرزی و محمد رحیم شیون

که با پدران و برادران و ها طفل خورد سال و صغیر  صدزادگاه شان را از آنها سلب نمودند و یا 
شیر زنان قهرمان و مبارز خانواده شهید ، و یا آن  فامیل های شان سالها در زندان آن رژیم بودند

فرید و فریده فرزندان و یا  پرور چرخی که در زندان اطفال شان را تدریس نموده و با سواد ساختند،
و برادر که به جرم زندانی بودن پدر شان محی الدین انیس و هزاران فرزند دیگر مثل آن دو خواهر 

شدند و هم صدها هزار هم وطن دیگر که پشتی بان و دوستدار آن دوره بودند و  از مکاتب اخراج 
زجر ها و شکنجه ها و ضرر مادی و معنوی از نظام نادر شاهی دیدند  به آن حماسه سازان افتخار 

وابسته به استعمار و خائن به نظام امانیه همه ما نمایند و به مار های آستین درباریان و سرداران 
 نفرین بفرستیم .

برای معلومات بیشتر که چگونه نادر خان به حمایت مستقیم  مادی و معنوی انگلیس به سریر   (۸
 سلطنت رسید منابعی که در اختیار دارم ذیالً معرفی میدارم:
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عبدالرحمن زمانی. ) البته جناب زمانی برویت ــ   بازنگری دورۀ امانی و توطئه انگلیس، اثر دکتر 
 اسناد اندیا افیس و کاپی برداری از آن کتاب را نوشته اند.(

 ــ  نخستین کتاب در باره جنبش مشروطیت خواهی در افغانستان، از پوهاند سید سعد الدین هاشمی.
 ــ   برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان، تالیف خالد صدیق چرخی.
 ــ   نادر چگونه به پادشاهی رسید، از سیدال یوسفزی ) سید قاسم رشتیا (.

 ــ   نادر خان و خاندان او، بقلم مهاجر افغان.
ــ   افغانستان گذرگاه کشور گشایان،  مولف جارج ارنی ترجمه پوهاند محمد یوسف علمی و پوهاند 

 حبیب الرحمن هاله.
 سایت وزین افغان جرمن. ــ   مقاالت اخیر استاد عبدالله کاظم،

 ــ   سرنشینان کشتی مرگ یا زندان قلعه ارگ، خاطرات عبدالصبور غفوری.
 ــ   ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد، از سید مسعود پوهنیار.

 ــ   افغانستان در پنج قرن اخیر از میر محمد صدیق فرهنگ. و دهها نوشته و اثر دیگر.
سوم کتاب ) نگاهی به تاریخ جهان(، بدون "روایات مغرضانه،  و اما جواهر لعل نهرو در جلد

 خصمانه و پر عقده " نوشته است که:
... نادر خان در این ماجرا به نفع خودش عمل کرد و موقعی که پیروز شد شخصاً به نام " "    

 اما نادر شاه "  سلطنت را به عهده گرفت. بازهم شورش ها و آشفتگی های در کشور اتفاق افتاد
چون نادر شاه نسبت به انگلیسی ها دوست بود و از ایشان کمک می گرفت حکومتش ادامه یافت 

...." .فتی بدون سود به او  وام داد و اسلحه و مهمات برایش تهیه کردو حکومت بریتانیه مبالغ هنگ
1  

منطقه می  این موقف و طرز دید نهرو از شناخت عمیق و علمی او از تاریخ جهان و کشور های   
باشد " نه عدول از حیطه امانت داری، مسؤولیت مسلکی، قضاوت سالم و ارزیابی عالمانۀ یک 

 مؤرخ".
 
جناب عباسی نوشته اند که: " البته برای اعضای حزب د.خ.ا معتبر ترین منبع بود . چون یکی  (3

 از شرایط شمول در حزب به دستور ک. ج. ب. خواندن کتاب غبار بود."
د خان مرحوم وموکراتیک خلق در زمان صدارت سردار داویاساس یا تهداب گذاری جریان داوالً     

در حالی که  ( با حمایت )؟؟؟( بنام گروپ های مطالعه و مشاجره گذاشته شد3131ــ  3111)
رهبران برجسته جنبش مشروطیت سوم چون غبار، محمودی، پشتون ..... همه و همه زندانی بودند 

و دور انتقالی سردار از صدارت  ءبعد با استعفا، تاب غبار هم نوشته نشده بودو در آن زمان ک
مرحوم  دکتر یوسف خان، آن جریان علناً پا به عرصه وجود گذاشت و در انتخابات دور دوازدهم 

) مرحوم ببرک کارمل، مرحومه اناهیتا راتب زاذ و فیضان الحق ولسی جرگه سه کرسی در پارلمان حصول نمودند

 .ضان( فی
در همان دوران صدارت واالحضرت سردار داود خان آثار متبوع مارکسیستی و لنینی، و دیگر      

نشرات ح. ک. شوروی و حزب توده ایران در اختیار آن گروپ مطالعه قرار میگرفت، اینکه چرا 
دستگاه طویل و عریض استخبارات تحت  ریاست محمد رسول خان عسکرزوی اطالع نداشتند یا 

ال بر انگیز است، شاید هدایتی از دفتر قلم مخصوص ؤود را به کوچه حسن چپ می زدند هم سخ
  ریخ را جعل و تحریف نکنید.أاما بهتر نیست که شما هم تصدارت داشتند که غرض دار نباشید؟؟؟، 
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در و  ولی کتاب مرحوم غبار در دور صدارت شهید میوندوال غرض نشر به مطبعه سپرده شد    
دولتی زندانی و سانسور بعد از  ۀصدارت نور احمد خان اعتمادی آن کتاب در گدام های مطبعدور 

 .نشر گردید
." "خواندن دستور ک. ج. ببه آنهم   شرایط شمول به ح. د. خ. ا.ثانیاً شما از کجا خبر شدید که "    

را اگر زب بودید زیکتاب غبار بود" نکند شما در دفتر سیاسی) پولیت بیروی ( کمیته مرکزی آن ح
 دستوری از) کی جی بی( می بود صرفاً  کدر رهبری آگاهی میداشتند نه همه صفوف؟؟؟.

غبار در دور اول زندان بربریت سردار محمد هاشم خان با هزاران هزار دیگر یکجا محبوس  (4
محمودی فقید با آن زمان دکتر و فوراً تبعید گردید و  و در آغاز سپهساالر شاه محمود خان آزادبود 

شادروان دکتور محمودی * شادروان گل پادشاه الفت * » بار دوم همراه با ، و ایشان زندانی نبودند
تا اخرین زمان صدارت داود خان در « شاد روان نظر محمد نوا * شادروان خال محمد خسته و...

م شما خواندم و دیگر مردم " بار اول است که از قل غبار توبه کرده آزاد شدو اینکه "  زندان بودند
افغانستان خبر نداشتند و ندارند، اگر غبار مرد " توبه " به غیر از درگاه خداوند)ج( به رژیم های 

 حاکم خاندان نادر خان می بود مانند دلقک های درباری امتیازات فراوان بدست می آورد.
ت را به دلقکان دربار وا می گذارد، چه زیبا است که گفته اند: " خلقی که اندیشیدن و بیان حقیق    
 تواند صرفا خلقی وابسته و فاقد شخصیت خودی باشد".        می

با کمال احترام به شما، باقی جواب را به مورخین و پژوهشگران و محققین و فامیل محترم مرحوم 
 ن میدهم. غبار گذاشته با چهار بیتی ذیل که در آن عهد مردم گفته بودند این سطور را پایا

     
 از جور دهر دون ستم دیره دون کشیم         آیا چه جرم ما است که جور دو دون کشیم
 یا  رب دری  کشا که ز دست معاندان          ما هم نفس به عزت و راحت برون کشیم

************************************************************** 

انتشارات  10۹2ـ  نگاهی به تاریخ جهان ــ  ترجمه محمود تفضلی، ص  ــ   جواهر لعل نهرو ـ  1
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