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 وحيد مژده
DW 

 محمد ظاهرشاه در تبعيد
گفته شده است خود او نيز کمتر به صحبت در مورد  در مورد وضع زندگی محمد ظاهر شاه در تبعيد کمتر سخن

 .داشت اين دوره از زندگی اش تمايل

 های شاه ايران بخود و خانواده اش سرسری گذشت ظاهرشاه در مصاحبه با بی بی سی در جواب سوالی از کمک
  .اما از دربار سعودی تشکر کرد

بخصوص در روزهای اول تبعيد می توان به آن استناد  يکی از منابعی که درمورد وضع زندگی شاه افغانستان
علم وزير دربار شاه ايران است که وی از نزديک در جريان اين مسايل قرار  کرد، کتاب خاطرات امير اسد اهللا

  .داشت

کار و تماس نزديک وی با شاه ايران است، سالها پس  مل وقايع روزمرهء چندين سالخاطرات اسداهللا علم که شا
اين خاطرات را محرمانه می نوشت و آنرا به بانکی در سويس می فرستاد و  او. از مرگ شاه و علم به نشر رسيد

 .که اين خاطرات پس از مرگ او و شاه ايران به نشر برسد وصيت کرده بود

به زندگی محمد ظاهرشاه در تبعيد رابطه داشت   در آن خاطرات، به افغانستان و بخصوصمن موضوعاتی را که
اميد است که . که نياز به تبصره و توضيح بود، آنرا در جايش آورده ام در اين نوشته اقتباس نموده و در مواردی

  .محترم جالب باشد برای خوانندگان

  :26/4/52سه شنبه 

سردار داود خان نخست وزير . افغانستان کودتا شده است ر بدی بود چون صبح درروز بسيا. صبح شرفياب شدم
بيچاره سردار ! تف بر اين دنيا) کودتا کرده است(خواهر شاه برعليه شاه  اسبق افغانستان، پسرعمو و شوهر

شاهنشاه  .ودخيلی با من دوست ب. شوهر دختر شاه، فرمانده پادگان کابل هم گويا کشته شده باشد عبدالولی خان
اينکه نمی تواند  طرفدار بسط نفوذ شوروی است گو) داود(خيلی ناراحت بودند بخصوص که اين شخص 

مضحک اينست که . افغانستان مال اوست اغلب دهات آباد. کمونيست باشد چون خيلی مالک بزرگ و متوملی است
استبداد مطلق حاال می گويد برای آزادی افغانستان بود بطور  پانزده سال نخست وزير. اين شخص ديکتاتور بود
ام حتی با تشکيل مجلس رسمی هم مخالفت ميکرد با اين تفصيل باز اگر کار به خودش  دادن به مردم کودتا کرده

اند و مسلما  مطلب مهم اينست که تمام افسران ارتش افغانستان در شوروی درس خوانده. شود راضی هستيم ختم
و بال ترديد کلک داود را  خصوص با فقر و مسکنت بزرگی که دامنگير آن هستندشستشوی مغزی شده اند ، ب

آقای داود خان هم جمهوری اعالم کرده . می شود خواهند کند و افغانستان هم يک بالی ديگری مثل عراق برای ما
برد، به خود بيايد و شاهنشاه عرض کردم اگر پادشاه که حاال درايتاليا بسرمی  به. مدتی دراين باره گفتگو شد. اند

درگيری نظامی، با  افغانستان پياده بشود، می توانيم زياد به او کمک کنيم و کلک داود را بکنيم بدون در غرب
 .عشاير فقط

 !که اين صبر پدر ما را درمی آورد وای. فرمودند اين جنم را ندارد، بعالوه بايد صبر کرد

آيا واقعا خبر ندارند ويا . بارهء افغانستان صحبت کرديم سون مدتی دربا خانم جان. ناهار مهمان سفير امريکا بودم
 (!در جيبش هم بود. بيوگرافی داود را امروز خوانده است واقف نيستند؟ فقط گفت که

از صحبت علم با شاهنشاه چنين . واقعيت سازگار نبود آنچه علم در بارهء ثروت و تمول داود خان نوشته است با
در آن زمان که داود خان با کودتا کشور را جمهوری . به اوضاع وارد بود علم  ايران بيشتر ازبرمی آيد که شاه

مستبد داود از  نمود، در غرب افغانستان امکان قيام عليه داود نمی رفت، برعکس مردم با توجه به شخصيت اعالم
 به بهبودی وضع نيز نبود، اميدی يکطرف و رکود و بی سروسامانی اوضاع تحت سلطهء يک رژيم بی کفايت که

برعکس اين کودتا در آغاز اميدواری های زيادی . نداشتند از جانب ديگر، هرگز تمايلی به قيام برعليه رژيم جديد
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قبايل غرب افغانستان توسط ايران برای باز گردانيدن شاه به اريکهء سلطنت و  کمک به. در ملت بوجود آورد
ولی نعمت  واب و خيال و يا الف وگزاف علم برای مهم جلوه دادن خود بهداود فقط می توانست يک خ سرنگونی

 .خويش شاه ايران باشد

بخوبی واقف بود و مشکل بزرگ او اين بود که دامادش  البته شاه افغانستان پس از کودتا، خود به اين ضعف خود
توانست دست به کاری بزند، در رابطهء نزديک با شاه ايران داشت و شايد می  سردار عبدالولی که در عين حال

 .قرار دهد داود و در حقيقت گروگانی بود که می توانست به آن وسيله پادشاه مخلوع را تحت فشار کابل زندانی

او امکان فرار دادن و نجات . واراده ای برای بازگشت ندارد شاه ايران می دانست که پادشاه افغانستان ديگر توان
 داود را به بررسی گرفت اما بعدا که داود قادر به تحکيم پايه های قدرت خويش گرديد، سردار عبدالولی از زندان

 .نخواست با اقدامی خصمانه او را بيشتر بدامن روسها بياندازد

  :27/4/52چهارشنبه 

. با پادشاه هم تماس گرفته ايم. دارد مسلط می شود داود. باز موضوع افغانستان مطرح بود. صبح شرفياب شدم
شرح جريانی را که از ساواک . معلوم نيست عبدالولی کشته شده شده باشد !گفته است حاال منتظرم! نی هيچيع

 (!کرديم و ديگر هيچ رسيده بود بررسی

همسايگان راه ديگری جز برسميت شناختن رژيم جديد  همان گونه که علم اشاره می کند، با استحکام قدرت داود،
 .هرچه زود تر تصميم می گرفت  بايدنداشتند و بنابراين ايران هم

  :27/4/52پنجشنبه 

شنيده بودم که شاه افغانستان را با شاه ايران مقايسه می  برنامه ای از بی بی سی. صبح با اختصار شرفياب شدم
 .کرد

 ميان ماه من تا ماه گردون

 تفاوت از زمين تا آسمان است

شاه . يک وزنهء بين المللی و يک مرد ديناميک است يرانخيلی خوب و بيطرفانه بود و باالخره می گفت شاه ا
بعد هم می گفت که بنظر می . متحجر شده شد بود و کاری از پيش نمی برد افغانستان در طول چهل سال سلطنت

نايروبی  فرمودند پس کشت و کشتار چه بود؟ ولی پسر شاه در) شاه. (خانوادگی و با توافق بود رسد يک عمل
 .داود اميد موفقيت کرده استبرای ) کينيا(

از طرف ديگر با توجه به اينکه اين . کينيا بوده است دراينجا مشخص نيست که کدام پسر شاه در آن موقع در
 پيروزی رسيد و داود نيز اين کودتا را کودتای سفيد خواند، عدم مقاومت در برابر کودتا با حداقل تلفات جانی به
 .است د آورد که گويا کودتا با توافق قبلی شاه صورت گرفتهکودتاگران، اين شايعه را بوجو

  :30/4/52شنبه 

مذاکراتی که با سفير افغانستان راجع به اين که رژيم  .تلگرافی از اردشير زاهدی سفير از واشنگتن رسيده بود
کستان هم صحبت اردشير با سفير پا. افغانستان اصرار داشت زود تر بشناسيم سفير. جديد را بشناسيم کرده بود

. از ما بشناسند همچنان با تلفن با بوتو، و بوتو گفته بود خوب است به امريکا و انگليس بگوئيم که بعد .کرده بود
برای اينکه بهانه ای بعد ها برای رژيم  به اردشير جواب بده. فرمود ما که تصميم اتخاذ کرديم امروز بشناسيم

 .بشناسيم  آنها راجديد بدست نداده باشيم، تصميم گرفتيم

زيرا شاه برکنار شده و نيز در اعضای . برسميت شناخت به اين ترتيب ايران با دل ناخواسته رژيم داود خان را
با داود را نداشت در حالی که شاه ايران می دانست کودتای داود و سقوط يک  خانوادهء او هيچکس ارادهء مخالفت

 .ی سلطهء او زيانبار استدر همسايگی ايران چقدر برا رژيم سلطنتی

 :31/4/52يکشنبه 
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پادشاه هيچ عکس العملی نکرد ولی ما هم خيلی  عرض کردم گو اينکه. بعد در خصوص افغانستان صحبت شد(
. فرمودند آخر اقدام يکطرفی ما کافی نبود. اقدامات داشتيم و داريم ما امکان همه جور. مفتی آنها را شناختيم
فرمودند  .من خودم می توانستم تا هرات درد سرش را فراهم کنم. رفتن که خوب بودامتياز گ عرض کردم برای

بدبختی و اول کار ناچار بود  عرض کردم هنگام اين. می دانم ولی از اين عمل داود را جريحه دار می کرديم
س در برابر شوروی مثل اينکه از کمک امريکا و انگلي .ديگر چيزی نفرمودند. امتيازات فراوانی به شاهنشاه بدهد

 )...خاطر جمعی ندارند

 :نويسد ويراستار کتاب اين گزافه گوئی علم را باور کرده و می

روابط نزديک دوستی و ) خراسان خاوری تاريخی) خانوادهء علم از زمانهای گذشته با سران منطقهء هرات(
برادر ) شوکت الملک اول( خان همسر امير اسماعيل. مرز بودند خانوادگی داشتند ودارای امالکی در آنسوی

 ).دختر سلطان احمد خان بلوچ شاه هرات بود) علم پدر(بزرگتر محمد ابراهيم 

دانشگاه لندن نقل شده ولی در زمانی که به آن اشاره شده نه  هرچند اين مطلب از تز دکترای پيروز مجتهد زاده در
 .ت نظام پادشاهی مستقلی وجود داشته استنامی است و نه در آن زمان در هرا از سلطان احمد خان بلوچ

  :1/5/52دوشنبه 

کرديم واينکه آيا داود دوام می آورد يا نه؟ صحبت  و افغانستان صحبت… وزير مختار امريکا آمد در خصوص
سفير ما گفته بود که اگر وضع شاه به همين طور ها بماند، قابل دوام نخواهد  می گفت يکسال پيش داود به. کرديم
شناسم، به سفير  و حاال برادرش نعيم که سابق وزير خارجهء افغانستان بود و من خوب می. حرکتی بکند  بايد.بود

حرکت ما اظهار تعجب می کنيد؟ بعد هم  ما يادآوری کرده است که مگر حرف پارسال ما را از ياد برده ايد که از
افسران جوان يا همکاران سابق داود يا پسران تمام ). است) می گفت عکس کميتهء انقالاب داود برای ما رسيده

  (...آنها هستند

که نشان از مخالفت او با رژيم جديد باشد از خود نشان  شاه ايران سخت آرزومند آن بود که شاه افغانستان حرکتی
 تحت فشار نور احمد اعتمادی و زلمی محمود غازی و نيز مشکل اقتصادی که به ظاهر شاه. دهد ولی چنين نشد

 .بود، ناچار شد به رژيم جديد بيعت کند آن مواجه

  :31/5/52چهارشنبه 

در ثانی بايد . اين کار امکان دارد. افغانستان را بشورانم عرض کردم در وهلهء اول اجازه فرمائيد من غرب...)
 رم خواسته هرقدر سفير ما در. هيچ عالقه به اقدامی ندارد. فرمود خيلی پفيوز است .پادشاه را در دست گرفت

) نورمحمد آمده است در متن(عرض کردم بدبخت زندانی نوراحمد اعتمادی ). است(با او تماس بگيرد نشده  است
بنابراين . مسلما پادشاه به او اعتماد ندارد صدراعظم سابق و سفير فعلی افغانستان است که مرد دوروئی است،

فرمودند چه راهی؟ . صل کند، بايد از راه ديگر رفتشاهنشاه تماس حا قطعی است که جرئت نمی کند با سفير
راکه مرد  (منظور علم داکتر پرويز ناتل خانلری است) (پرويز ناتل(اجازه فرماييد دکتر پرويز  عرض کردم مثال

رفت خيلی مورد توجه پادشاه بود  نويسنده ای است و طرف توجه افغانها هم می باشد و سابق که به افغانستان می
در اروپا بوده و می خواهد ادای احترامی به شاه بکند،  هار و شام با او خورده است، به عنوان اينکهوحتی نا
را بکند و برود شاه را ببيندو وقتی نفس او به نفس شاه رسيد، يواشکی بگويد  از طرف خودش اين اقدام. بفرستم
که الاقل شاه   پول بخواهيد تقديم می کنمام از طرف شاهشاه به شما بگويم اگر در عسرت هستيد، هرقدر من آمده

آماده شد، هم خودش تشويق به آمدن می  موقعش که رسيد و زمينه که. در دست ما باشد ومنتی از ما داشته باشد
بخصوص که در ماههای آخر در قبال . بياورند، حتی چينی ها شود و هم ممکن است امريکا و انگليس به او فشار

مقاومت بخرج می داد، چنانچه هنگام آمدن پودگورنی به کابل در گرويدن به بلوک  یخواستهء شوروی ها خيل
  .فرمودند نظر خوبی است، فوری اقدام کنيد. خيلی مقاومت کرد شرق
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مدتی بحث کرديم که آيا چه وضعی بخود خواهد  در خصوص داود خان، صدراعظم و رئيس جمهور افغانستان
به شوروی می شود يا تکانی می خورد و الاقل عشاير و علماء را در  ی متمايلآيا آلتی در دست نظامی ها. گرفت

 فکر نمی. عرض کردم مرد پخته ای است. کند و تعادلی نگهدارد؟ فرمودند هيچ معلوم نيست قبال آنها حفظ می
 (. داشتنداز او نفرت فرمودند تا چه امکاناتی داشته باشد ولی سابقا که علماء. کنم به آسانی ها آلت بشود

بيعت کرد و برای ايران نيز دليلی برای تعلل در شناخت  باالخره شاه از سلطنت استعفا داد و به رژيم جمهوری
چنانچه بعدا خواهد آمد به مشکالت زيادی مواجه بود و کسانی هم از وضع روانی  شاه. رژيم داود خان باقی نماند

  .استفاده کردند و او را به بيعت تشويق کردند او

  استعفای شاه افغانستان

  1352اسد  21

 روم
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 !برادرم جاللتمآب رئيس جمهور

 .متوجه وطن من بود وبرای آيندهء آن نگران بودم از موقعيکه خبر جريانات اخير را شنيدم تا ايندم فکرم

از رژيم جمهوريت با اکثريت کامل امور ملی خود  مگرهمينکه دريافتم مردم افغانستان بغرض ادارهء آيندهء
مردم وطنم خودم را از سلطنت افغانستان مستعفی می شمارم وبه اين وسيله از  استقبال نموده اند، به احترام ارادهء

 .به شما ابالغ می کنم تصميم خود

ق خود را بحيث يک فرد افغان زير سايهء بير در حاليکه آرزوی من سعادت و اعتالی وطن عزيز من است
 .افغانستان قرار می دهم

 .وطن و هموطنان من باشد دعای من اينست که خداوند بزرگ و توانا همواره مددگار

 محمد ظاهر

  :3/6/52شنبه 

اولين مطلبی که به من فرمودند اين . تشريف آوردند  شاهنشاه از نوشهر به اتفاق علياحضرت شهبانو5:30ساعت )
 .رد؟ امروز اعالميه داده و به نفع داود استعفا وبه داود بيعت کرده استک بود که ديدی پادشاه افغانستان چه

او را رها کرديم يک . کند ولی قدری تقصير با ماست عرض کردم بلی قربان، از وقتی شنيدم تا حاال سرم درد می
امان اهللا . نندبيعت کرد که پول به او برسا. از گرسنگی که نمی تواند بميرد .بدبخت با عايلهء سنگين در اروپا

 .پولی نمی دادند اسبق افغانستان هم تا چند سالی که با محمد نادر شاه پدر ظاهر شاه بيعت نکرد، به او پادشاه

اگر جوانها داود را بياندازند هنوز ممکن . کرده است ولی به هرحال او با داود بيعت. شکم گرسنه ايمان ندارد
 .دارم که ما کار خود مان را بکنيمعقيده  است از وجود او استفاده کرد ومن

کرد که نعيم برادر داود خواسته است به ايران بيايد،  چيزی نفرمودند در اين ضمن وزير خارجه جلو آمد و عرض
مگر من پاکستانم؟ خيلی . فرمودند گه خورده است. عرايضی به شاهنشاه بکند در مورد بلوچستان و پختونستان

 (...ر را از سر خارج کندبدهيد که اين افکا جواب سخت
 

  عبدالولی تالش برای رهائی سردار

  :13/6/52سه شنبه 

ممکن است ) اگر وضع سخت بحرانی شود(لحظه  روزنامهء لوموند شرحی نوشته بود که هر. صبح شرفياب شدم
صله عرض کردم سياست صبر و حو. فرمودند ببينيم چه می شود …هرات و غرب افغانستان به ايران ملحق شود

 ...فرمودند آخر از بازی بزرگ ها خبر درستی نداريم. ضرر بکنيم خوب است ولی ممکن است خيلی
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بعد با قدری تامل . اين آدم هرگز طرفی نخواهيم بست فرمودند. باز هم راجع به پادشاه افغانستان عرض کردم
در خود کابل پهلوی قصر داود عبدالولی را از کابل فرار بدهيم؟ عرض کردم  فرمودند نمی توانی نقشه بکشی

بفرماييد فکر  ولی اجازه. به آن آسانی که هيتلر موسولينی را از سر کوه فرار داد نمی شود عمل کرد .زندانی است
فرمودند ارزش . رشوه به نگهبانان بکنم با يک عده از خود گذشته که همه خطر مرگ رابپذيرند و يا با پول و

 .دارد مطالعه شود

  :28/6/52چهارشنبه 

می گفت که اوال علت العلل اين کودتا، تا . که جالب بود مدتی راجع به افغانستان صحبت کرديم) با سفير انگليس)
 يک نقشه هم عبدالولی و شفيق نخست وزير وقت برای کودتا گويا .پادشاه بود آنجا که ما می دانيم، بی حالی

داود مطلع بوده اند ولی دست نداشته   روسها قطعا از کودتایمی گفت ...داشته اند ولی نمی دانسته اند چه کنند
نعيم وزير خارجه و برادر داود در شوروی است و بزودی  …ولی معلوم نيست داود صددرصد روسی باشد. اند

آن وقت می توانيم اطالعات بيشتری ) منظور سفير انگليس در کابل است(ميبيند  بعد سفير ما را. برمی گردد
. ميانه يی جست گفت دفعهء قبل که نعيم با سفير ما صحبت کرده، گفته ممکن است برای پختونستان راه می. بدهيم

می گفت پيام شاهنشاه راجع به اينکه افغانها  .به اين معنی که پختونستان در کالبد پاکستان استقالل داخلی پيدا کند
ين مزخرفات را تحمل کند، به وزارت خارجه وايران نمی تواند ا بلوچستان را جزئی از پختونستان می دانند

 .رسيد

بگيرند به خصوص که از جانب روسها هم فکر نمی کنم  ما گمان نمی کنيم افغانها زياد دنبال چنين مزخرفاتی را
اروپا، با آنکه هرگز از آمال شان ) ديتانت(با درگيری با چين و تنش زدائی  چون فعال روسها. زياد تشويق بشوند

تندروی های  کنند ولی نخواهند خواست در آنجا درگيری تازه پيدا کنند وحتی خيال نمی کنم جلوی میصرفنظر ن
می گفت که حرکت ارتش ) شد خيلی باعث تعجب من. (داود را، اگر دولت ايران از روسها بخواهند، بگيرند

ست که نزديک کابل يک کودتای داخلی ا افغانستان به طرف مرز پاکستان وايران به منظور جلوگيری از
 (...نباشند

 :اطالع شاه رسانيد او گفت وقتی علم جريان مالقات خويش با سفير انگلستان را به

ولی شايد تجزيهء افغانستان راه حلی باشد ! مجزا می شود اگر پشتونستان از پاکستان جدا شود، مال افغانستان هم
ين همين نقشه را برای ايران داشت و می خواست از چنانچه زمان جنگ جناب بو .که تمام بدست شوروی نيافتد

  .کردستان شروع کند آذربايجان و

انگلستان پس از جنگ جهانی دوم است که نزديک  اشارهء شاه به مذاکرات وزرای خارجهء امريکا، شوروی و
 .بگيرد بود آذربايجان ايران به روسها تعلق

در اين ترکيب، اقوام بلوچ پاکستان را نيز شامل می  انستاندررابطه به مسئلهء پشتونستان به اين علت که افغ
اما به اين باور بود که افغانستان دراين رابطه جدی نيست زيرا پشتون های  دانست، شاه به اين کار موافق نبود

نيز به يکجا  خواهان خودمختاری اند و تحقق اين خودمختاری می تواند پشتون های خود افغانستان را پاکستان
منجر گردد اما در رابطه با بلوچ ها،  دن با پشتونستان مستقل تشويق نموده و در نتيجه به تجزيهء افغانستانش

از اينکه افغانستان بلوچها را نيز در ترکيب پشتونستان شامل  ايران به اين علت که خود دارای اقليت بلوچ است،
 .سخت حساس بود سازد نه تنها مخالف بلکه

 
  ايتاليا در بارهء شاه افغانستان ان درنامهء سفير اير

  23/7/52دوشنبه 
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فرمودند بهر … راجع به پادشاه افغانستان رسيده بود) ايتاليا سفير ايران در(انصاری ) علينقی(نامهء ديگری از )
ريان ج بفرستد که به ايشان برساند تا جواب ايشان از افغانستان برسد وضمنا بگو که از اين حال بيست هزار دالر

 (.راه انداختم بعد مرخص شدم و کار پادشاه افغانستان را… جز من و تو و انصاری کسی آگاه نيست

مخفيانه به ديدار محمد ظاهر شاه رفت و اين گزارش  مدتی پس از کودتا، سفير ايران در ايتاليا شبی بصورت
 نيست که بصورت چند نقطه نشان در کتاب آمده در بعضی قسمت ها خوانا متن دست نويس که. حاصل ديدار است

 .است داده شده
 

  ايران سفارت شاهنشاهی
 
 رم

  اکتوبر 14

 سرور معظم

. بروی کاغذ آورم... اظهار فرمودند بخاطر سپرده  سعی کردم کليه مطالبی را که اعليحضرت محمد ظاهرشاه
بطور عمومی خيلی پريشان اند . ستفرمائيد که تقريبا عين کلمات خودشان ا اميدوارم اگر جمالت نارسا بود، عفو

را حفظ  معلوم است که در اميدی جز توجه ذات اقدس ملوکانه ندارند و خداوند شاهنشاه ما. دارند و زندگانی بدی
 ...فرمايد که قبلهء حاجات همه هستند

  جناب آقای علم وزير دربار شاهنشاهی

 اکتوبر به اينجانب وقت 13 شب 8شد ساعت  پس از عرض احترام به استحضار می رساند همانطوری که عرض
فرزند کوچک شان با . فاصله دارد و در محل دور افتاده ايست يک ساعت با رم) محل زندگی شان.(مالقات دادند

 .ساختمان راهنمائی نمود چراغ قوه اينجانب را تا

بودند و به من درود گفتند کوچک و محقری ايستاده  اعليحضرت پادشاه افغانستان با واالحضرت بلقيس وسط سالن
خبر های راديو ديشب ما را . مالقات و جويای حال برادرم شاهنشاه بشوم بسيار شايق بودم شما را) وگفتند(

و  شرفياب بوده) محل تعطيالت زمستانی شاه ايران در سويس(دخترم بلقيس که در سنت موريتس  .پريشان نمود
 . چشمش نيامدبسيار محبت ديده ديشب را تا صبح خواب به

دادند و گفتند می خواهم تمام ماجرائی را که در اين  در کنار خود شان جای) را(بسيار صحبت کردند و اينجانب 
در اين . داستان وقايفی که اتفاق افتاده بسيار طوالنی است و وقت شما کم. بگويم مدت بر ما رفته است برای شما

. بوده و هست  و لطف بی حد برادر عزيز و مهربان ما شاهنشاههای سخت و دشوار تمام دلخوشی ما توجه روز
نامعلوم بود ولی خوشحال شدم که  در روز های اولی نتوانستم شما را ببينم چون خيلی پريشان بودم و تکليف

  …اعليحضرت شاهنشاه به ياد ما هستند

در يکسال ونيم اخير .ن ماستدانستم دشمن در کمي نمی. چهل سال برای حفظ استقالل افغانستان تالش کردم
از وقتی آقای شفيق . ها به انجام می رسيد و کشور سروسامان می يافت برنامه. اوضاع کشور من بکلی تغيير کرد

 کمک های بيدريغ شاهنشاه و. صحبت های زياد با هم داشتيم. زحمت می کشيد. جوان داشت صدراعظم شد فکر
مشکل بزرگ هيرمند را با وجود  به لطف خداوند توانستيم. ت ما مفيد افتاداندرز هائی که به ما دادند به حل مشکال

به اوضاع . با زحمت بسيار از مجلس گذرانديم. بود موقعيت خطير. مخالفت های بسيار داخلی و خارجی حل کنيم
مک مشکالت يکی بعد ديگری بوسيلهء صدراعظم ما و به ک. مهم طرح شد برنامه های. داخلی سروصورت داديم

 .شد خود ما حل می

نسبت به کميته ای که در کنار اوست و برنامه  در وطن پرستی او شک ندارم ولی. است… داود مرد متعصب
داود سالها از سياست دور . افراد کميته اشخاص مظنون هستند.نيستم خوشبين) می دهد(ريزی می کند و دستور 
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با  پشتونستان و هيرمند با تعصب نگاه می کرد و نزديکی مارابه مسئلهء . المللی وارد نيست بود و به اوضاع بين
او را پذيرفتيم، خلق  چندين بار. اختالف نظر ها از همينجا شروع شد. کشور برادربه ديدهء تعصب می نگريست

 .مارا تنگ کرد

عمل او و . و در عالم خويش تصورش را نمی کرديم کاری را انجام داد و راهی را رفت که ما انتظار نداشتيم
 .بود رفتارش از تصور ما دور

از نظرات داود و تحريکاتی که ميکرد . اوضاع بوديم گفتند خير، ما بکلی مراقب… در برابر سوال اينجانب
صورت تمام کسانی را که در جبهه های . ولی نه تا اين حد آنهم بدست داود بخصوص در مورد هيرمند آگاه بوديم

و توقيف  آنها را می شناختيم و منتظر فرصت بوديم که دستور جمع آوری. دادندانقالبی بودند بما  مخالف و
 .به وطن دستور اقدام می داديم به مجرد مراجعت. مدارک و پرونده ها مکمل و آماده بود. دستجمعی صادر نمائيم

به ما که . نمايدرعايت احترام مقام سلطنت و خويشی را ن هرگز گمان نمی کردم داود تا به اين حد جلو برود و
کرديم و به فاميل ما که فاميل خودش بود بسيار ستم کرد که عيال و اوالد های ما  چهل سال به افغانستان خدمت

گلوله های توپ  اطاقهای خوابی را که اينها استراحت کرده و در خواب بودند با. معجزه آسا نجات يافتند بطور
 .بازرسی کردند و آنوقت رخصت دادند از سر تا پای همه را. دندنميدانم چطور اينها خالص ش. ويران ساختند

 .کردند در اين موقع خيلی متاثر شده دستمال درآورده گريه

حضور داشت صحبت را تغيير داده از خاطرات  که در تمام مذاکرات) مقصود شاهدخت بلقيس است(واالحضرت 
 .احضرت شهبانو تشکر و سپاسگذاری نمودندشاهنشاه و علي مسافرت سن موريتس و عنايات خاص اعليحضرت

اعليحضرت برادرم و علياحضرت شهبانو خيلی با بچه ها  بعدا اعليحضرت محمد ظاهرشاه سر بلند کرده گفتند
مکرر سن موريتس و خوشی هائی را که به آنها گذشته . فراموش شدنی نيست هرگز اين محبت ها. محبت کرده اند
 .را سرگرم می سازندمی کنند وما  برای ما تعريف

و به ايشان احترام عميق دارم و شاهد ماجرا های  من برای شاهنشاه برادر عزيزم هميشه دعای خير می فرستم
بوده ام ومی گويم که در ده سال اخير در سايهء درايت شاهنشاه چه ثباتی  گرفتاری ها و مبارزات و فتوحات ايشان

هم می خواستيم  ما. ترقيات بزرگ نايل آمده و کشور مهم منطقه شده استبه .. بوجود آمده است و ايران در ناحيه
خداوند . داود و اطرافيانش مانع شدند افسوس می خورم که. همين برنامه ها را تعقيب نمائيم. دنباله روی کنيم

 من در آخر عمر خود جز خير و صالح ملت خود. بدارد عاقبت کشور عزيز ما و ملت نجيب افغان را بخير
 .ارزوئی نداشتم

و شيعه های افغانی سخت طرفدار ما بودند ) ؟(ها اردو… مدتی آهسته گوئی با خود حرف می زنند ادامه دادند
با وسايل مدرن سربازان گارد مرا گلوله باران کردند افسران . آنها بود ولی مقاومت فايده نداشت اردو در دست

انفرادی  ز در زندان است اخيرا او را از زندان دستجمعی به زندانداماد من هنو. در زندان هستند وفادار من همه
مطالب … شديدا به گريه افتادند هيچ از او خبر نداريم و… واالحضرت بلقيس اضافه کردند گويا. انداخته اند

  .اختصار به رووس مطالب می پردازم بسيار ديگر گفته شد که بسيار تاثر انگيز است فقط برای

... پادشاه گفتند .واالحضرت بلقيس از اطاق خارج شدند ه دادند وضع ما نامعلوم است در اين موقعبعد شاه ادام
  نفر22تكليفی روشن نكرده است دراين خانهء محقر آه بيشتر از پنج اطاق ندارد ما  هنوز داود و آميته برای ما

ما زندگی لوآس  در طول چهل سال.  پسر دو دختر و نوه های ما بدون مستخدم5هستيم آه زندگانی می آنيم 
ملت خود استعفا داديم تا از خونريزی  بنفع… خيلی متاثر شدند. نكرديم ولی باين حقارت و ذلت نيز عادت نداريم

بخاطر بقای آشور ما از همه چيز صرفنظر نموديم همه . آرديم اعالميه ای را آه البد ديديد صادر. جلوگيری شود
آمدن  .اطمينان دارم آه برادرم شاهنشاه از وضع ما متاثراند. قبرهء پدرم دستبرد زده اندم چيز مارا گرفتند حتی به

 .ها مطلع نخواهد شد شما هم امشب در اينجا همين را می رساند ولی مطمئن باشيد هيچكس از اين مالقات
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يد برادرم را از حال ما گاهگاه از حال ما می پرسند با .اعليحضرت شاهنشاه به ما و فاميل ما خيلی عنايت دارند
. شان برسانيد آه من نميخواهم وجودم تيره گی بين دو آشور را بوجود آورد مستحضر سازيد و حتما به عرض

ادعا های  پختونستان و بلوچستان و. مشكالت شاهنشاه زياد است. شاهنشاه بايد آامال آسوده باشد خاطر بادرايت
ولی ما اطمينان داريم آه شاهنشاه  ميته مشكالت برادر ما را زياد آردهمبالغه آميز و تعصبات داود و تحريكات آ

ايران گفتند ... بسيار از تدابير شاهنشاه و سياست خارجی و  پس از تحسين و تكريم. به همه مشكالت فايق می آيند
 . ارسال آرده ايمآبير ايران آرده او بزودی می رود ما نامه ای بوسيلهء او برای داود داود داماد خود را سفير

  ... ما فقط می توانيم تا دو ماه ديگر مصارف خود. خرج ما بسيار سنگين است

شاهنشاه ايران بفكر ما هستند ولی اگر به تنهائی  ميدانم آه برادرم. معلوم نيست داود تاآی بيرحمی می آند
عربستان سعودی و آويت , ايرانانتظار ما اينست آه سه آشور دوست . است بخواهند معيشت ما را بدهند سنگين

افغان  ما همكاری نمايند تا ملت افغان تكليف پادشاه خود را معلوم نمايد ما چهل سال به ملت باهم برای مخارج
خداوند فاميل ما را نجات داد باز  .خيلی منقلب بودند و مطالب زيادی آهسته گفتند آه شنيده نشد… خدمت آرديم

در مورد توطئه به جان خاندان بزرگ سلطنت خيلی  از خبر ديشب راديو. اريمهم ما شكر به خداوند می گز
ما به شاهنشاه عرض نماييد دنيای بسيار بدی است بسيار بايد مراقبت  متاسف شديم نگرانی ما شديد است از قول

 خلوتنميتوان اطمينان آرد داود هر روز بدون رخصت به اندرون می آمد با ما و ملكه در  نمود به هرآس
من ديناری در  باسرار زندگانی ما وقوف داشت ميدانست. بصحبت می نشست با بچه ها بازی و شوخی می آرد

همين . داماد مرا در زندان شكنجه می دهد خارج ندارم به اينصورت ما را گذاشته خانهء ما را با توپ خراب آرده
خيلی خدمت آرد در زندان از شرف خود با وزير ما بود و  آه سه سال قبل نخست) ميوندوال(ديروز شنيدم 

اميدوارم تا دير نشده . ملت نجيب و بيگناه خود استعفا دادم خدا آنها را حفظ آند من بخاطر. آراوات خودآشی نمود
داود . دشمنی نكند همه چيز را برباد ندهد و با آشور دوست و برادرش آه حافظ سالمت و آسايش ناحيه است داود

رود و فكر می آند به نفع مملكت  راه غلط می. لی بی اراده تحت تاثير عناصر ديگر استوطن پرست است و
خيلی . نگهداشته؟ شفيق به ما خدمت آرد و دوست ايران بود شفيق نخست وزير مارا در زندان برای چه. است

 .شما تنگ است ديگر حرف دارم آه ميدانم وقت

متشكرم آه در روز های سخت . شان در قلب ما است ام و محبتبعرض برادر تاجدار ما شاهنشاه برسانيد احتر
نتوانستم شما را ببينم توجه شاهنشاه هرگز هرگز از خاطر ما و فاميل مان  بياد ما بوديد متاسفانه در آن روز ها

در هردو برا خداوند فاميل سلطنت پهلوی را از گزند محفوظ بدارد و ملت ايران و افغان را آه. شود فراموش نمی
 .اند و از يك خون و نژاد اند پايدار و آسوده بدارد

نوهء شاه آه دختر . دستور فرمودند قهوه بنوشيد پس از يك ساعت و چهل و پنج دقيقه اجازهء مرخصی خواستم
عرض آردم پادشاه ننوشند آه بی خوابی می آورد فرمودند ما هيچ . آورد واالحضرت بلقيس باشد سينی قهوه را

 .خوابيم ح نمیشب تا به صب

خود شان را مرحمت آرده گفتند صبح يا شب ها می توانم  بسيار به اينجانب اظهار مرحمت نمودند و نمرهء تيلفون
 .به ما خبر بدهيد و از حال ما هم به عرض اعليحضرت شاهنشاه برسانيد تلفون آنم از حال برادرم هميشه

خدمت علياحضرت شهبانو برسانيد شاهنشاه ايران شاهنشاه  وما و خانواده را بعرض مبارآشان ... مراتب احترام 
 ما زياد مطالعه داريم ايران هيچوقت شاهنشاهی به بزرگی و دانش و. تدبير ايشان است حفظ ناحيه به. ناحيه هستند

با ايران اين را فهميده و  تدبير برادرمان شاهنشاه آريامهر نداشته است خوشحاليم آه می شنويم و ميفهميم ملت
 ...اعتقاد و عالقهء قلبی رهبر خود را می پرستد

 .باز هم بسيار محبت نموده اينجانب را مرخص نمودند فرزندم باز هم شما را تا دم درب راهنمائی خواهد نمود
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باغ آه تاريك بود ايستاده با اينجانب صحبت آردند  آه تازه رسيدند مدتی در... واالحضرت بلقيس و واالحضرت 
 ..نگران بودند و از آيندهء خود و فرزندان و معيشت شان ت و سالمت پادشاه پدر شانو برای صح

 با عرض احترام علينقی سعيد انصاری
 

  ايران بی خبر بود شاه سابق از توان اقتصادی

آنچه آه بسيار عجيب می نمايد اينست آه پادشاه مخلوع  در اين گزارش آه سفير سعی نموده با دقت انتقال دهد
ايران بحدی بی اطالع بوده آه پرداخت مصارف خود و خانواده اش را آه  انستان در مورد قدرت اقتصادیافغ

سعودی و   ايران، عربستان-دالر بود از توان ايران بيرون می دانسته و تقاضا داشته تا سه آشور ماهانه ده هزار
  ! بصورت مشترك در پرداخت اين مبلغ سهم گيرند-آويت

از مرز بيست مليارد دالر گذشته است؟ شاهی آه  نستان نمی دانست آه درآمد ايران در آن سالآيا شاه افغا
نشسته بود مصارف هر پادشاه مخلوع در هرگوشه از جهان را می  بصورت مطلق العنان بر سرچنين گنجی

 عنوان مفتخوار ترينمخلوع بلغاريا، پادشاه مخلوع يونان آه علم در خاطرات خود از وی ب سيمون پادشاه. پرداخت
درآمدی چون ملك حسين و ذولفقار  مرد جهان نام می برد، پادشاه سابق البانيا و دولتمردان بر اريكهء قدرت اما آم

 .داشتند علی بوتو و بسياری ديگر همه از اين خوان نعمت سهمی

ی چون اعتمادی يا زلمی احتماال در اثر تبليغات آسان(سابق مسئلهء ديگری آه عجيب می نمايد اينست آه شاه
درحاليكه صاحبنظران به اين باور اند آه . آه ميوندوال خودآشی آرده است باور آرده بود) محمود غازی
آويز  شكنجه جانسپرد و بعد برای پوشاندن اين جنايت جسد اورا بوسيلهء نكتائی و آمربند حلق ميوندوال زير

) عبدالصمد ازهر(بنام  بعضی ها حتی از يك افسر پوليس. آردند تا وانمود سازند آه او خودآشی آرده است
 .بعنوان قاتل ميوندوال نيز نام برده اند

 
  بعهده می گيرد شاه ايران تمام مصارف را

فوری سفير : فرمودند… :علم می نويسد. مطالعه نمود  اين نامه را بدقت15/7/52شاهنشاه به تاريخ يكشنبه
. عرض آردم جسارت می آنم، ولی ارزش ندارد. مطلب را در ميان بگذار نهاعربستان و آويت را بخواه و با آ

آه  شايد خودش راضی نباشد: فرمودند. را خود شاهنشاه مرحمت فرمايند؟ قدری تامل فرمودند ماهی ده هزار دالر
ج به آمك قصری بخرد احتيا شايد اگر بخواهد منزلی يا. عرض آردم ما آه محرمانه می دهيم. از ما تنها بگيرد

فرمودند . همايونی آنرا هم مرحمت فرماييد تازه من عرض می آنم اعليحضرت. عربستان سعودی و آويت باشد
می دهيم، اگر بيشتر الزم است و می خواهيد ... مخارج ماهيانهء شما  پس بنويس آه ما اين ده هزار دالر را برای

 آنوقت شايد آمك آويت و عربستان الزم) ای شما باشددر اين موقع مصلحت در خريد منزل بر اگر( منزلی بخريد
  …آيا می خواهيد ما با آنها تماس بگيريم يا خود شما تماس خواهيد گرفت؟. بشود

 
  برخورد مرزی

  3/8/52پنجشنبه 

فوری به علم بده : فرمودند. شاهنشاه بدقت خواندند .رئيس ستاد وارد شد و گزارش به شاهنشاه عرض آرد …)
خواندم ديدم آه خبر زد و خورد بين ژاندارمری ما و افغانها می باشد آه  من آه. حاضرين تعجب آردند. بخواند

از اين قرار بود  قضيه چنانكه من سابقه داشتم. افغانی و دو سرباز در نزديكی دوست محمد آشته شده اند يك افسر
اين طرف رود خانه بيايندو زمين هائی   بهآه در آنار پريان چند ميلهء سرحدی خراب شده و افغانها می خواهند

شود با آنكه مكرر به آنها گفته اند بايد از طريق گفتگو باشد،  را تصرف آنندآه البته شديدا جواب آنها داده می
داده  بعد معلوم شد فوری افغانها عكس العمل شديد نشان. اين طرف آمده است، او را زده اند قبول نكرده و باز هم
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شما هم آن جا اسلحه توزيع  فوری: به من فرمودند. ی آورده و فوری افغانهای مرز را مسلح ساخته اندقوای نظام
 (...آنم عرض آردم هر اقدامی الزم باشد می. آنيد

 پلر 95 تثبيت گرديده دارای 1905مكماهون درسال  در توضيح بايد گفت خط مرزی درين ساحه آه بوسيله آلنل
ببعد در ساحهء نيمروز درجهت ترميم پلرهای مذآور اقدام مهمی  1905درسال . ميباشد) عالمت سرحدی(

 .صورت نگرفت

 آه در اين ناحيه حدود ايران 56 الی 51های سرحدی  در اثر تعيير مسير رود هيرمند بطرف خاك افغانستان، پلر
. افغان بطرف ايران رفتبخشی از زمين های مزروعی مرز نشينان  رفته و و افغانستان را معين می آرد از بين

در يك گزارش . سرحدی در اين منطقه چندين بار موجب درگيری های سرحدی گرديده است مشخص نبودن خط
تبعه افغانی  داخلهء افغانستان به نقل از گزارشات مسئولين سرحدی خويش خبرداد آه مقامات ايرانی يك وزارت

نبودن عاليم سرحدی از آشت وزرع   قرار دارد نسبت55و  54بنام عبدالعزيز راآه زمين های وی بين پلرهای 
درهمين حال بعلت تغيير مسير رود هلمند در سرحد  .ممانعت ميكنند وخود را شريك زمين های وی ميدانند

. افغانی درآنسوی دريا مانده ومورد استفادهء تجاوزی ايرانی ها می باشد باايران، بخشی از زمين های اتباع
شماره  از حريق يك جنگل متعلق به اتباع افغانی از طرف چوپانهای ايرانی بعلت نبودن پلرهای درنامهء ديگری

 . خبر داده شد56 تا 51

به مشكل سرحدی همين ناحيه بوده آه تا آنون نيز  موضوعی آه علم در يادداشت خويش به آن پرداخته، مربوط
 .رفع نگرديده است

معموال با مذاآره (نداشت و زياد جدی تلقی نمی شد طقه چندان تازگیهرچند وقوع برخورد های مرزی در اين من
اما در آن مقطع خاص زمانی ايران آنرا بسيار جدی ) دوآشور فيصله می يافت و تفاهم در مرز ميان مرز بانان

 .اقداماتی را روی دست گرفت تلقی آرد و

  :هرات آمادگی ها برای ايجاد ناآرامی در

  4/8/52جمعه 

رييس ژاندارمری و تيمسار نصيری رييس ساواك را  فوری به شهر رفته رييس ستاد،. خواب برخاستمسحر از 
گردان برای احتياط در مشهد و همچنان مسلح ساختن تمام عشاير مرز  تصميمات در مورد آمادگی يك. خواستم
 .رمودندجريان را عرض آردم تصويب ف.  برای سالم تشريف آوردند8:30ساعت  شاهنشاه. گرفتيم

  5/8/52شنبه 

افغانستان به عرض رساندم آه از طريق هرات شروع  نقشه های مربوط به آمادگی برای اغتشاش راه انداختن در
نصيری رييس ساواك را برای شناختن مردمی آه بايد پول بدهيم به مشهد  عرض آردم اجازه فرماييد ارتشبد. آنيم

 .دهيدفوری انجام : فرمودند. بفرستيم و به مرز

  افغانستان تقديم اعتماد نامهء سفير

  3/9/52شنبه 

. افغانستان، آه البته مهم از لحاظ ما افغانستان است امروز شرفيابی سه سفير بود از مغولستان، بلغارستان و …
نام درست او زلمی محمود . علم نام سفير را درست نمی دانست(داود می باشد سفير افغانستان محمد غازی داماد

های  محمد غازی از ديپلومات… نطق او آوتاه بود ولی نه زياد خشك بود و نه زياد تملق آميز .(غازی بود
و سفير ... صدراعظم اسبق  اعتمادی) نوراحمد(زرنگ افغانستان است و همين شخص بود آه به آمك نور محمد

! همان وقت آه ما نجنبيديم. وری آشانيدزير پرچم جمه و او را… )نامه گرفت(فعلی آنها در رم، از پادشاه استعفا 
. ولی بهر صورت داماد اوست) روابط شان زياد خوب نيست(شكر آبی دارد محمد غازی با دختر داود رابطهء

 .در پيشگاه شاهانه عمل آرد خيلی تميز و مرتب
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  شود پول بايد مخفيانه پرداخت
 

  4/9/52يكشنبه 

ماهيانه (پولی آه بايد برای پادشاه افغانستان برسانيم آردم منجملهآار های جاری را عرض . صبح شرفياب شدم)
اصوال هيچكس غير از تو . ولی دولت نبايد بداند! فرمودند بلی. دولت بايد بگيريم از بودجهء سری) ده هزار دالر

 .(انصاری سفير ما در رم نبايد بداند و
 

  انقالب ايران افشاء گرديد رازی آه بعد از پيروزی

پنهان آاری بخوبی عمل شده بود زيرا شاه ايران نمی   بنظر می رسد آه در اين مورد به دستور شاه برایچنين
آمك به خاندان سلطنتی سابق افغانستان، قصد استفاده از آنانرا در آينده بر  خواست داود احساس آند آه ايران با

داشت و بطور حتم  رژيم داود دوام چندانی نخواهددر عين حال شاه ايران آامال به اين باور بود آه . دارد ضد او
به اين منظور او می . سرنگون خواهند آرد چپگرايان در اردوی افغانستان در آيندهء نه چندان دور داود را

 .حمايت خود داشته باشد و در صورت لزوم از وجود آنان استفاده آند خواست خانوادهء سلطنتی افغانستان را تحت

. بار پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران افشاء گرديد يران به شاه سابق افغانستان برای اولينراز آمك شاه ا
پس از پيروزی انقالب بدست آمد نشان می داد آه شاه ايران دوبار و هربار  اسنادی آه از وزارت دربار ايران

بسيار بيشتر  م ديد ميزان اين آمك هااما چنانچه بعدا خواهي. دالر به شاه افغانستان آمك آرده است مبلغ ده هزار
 .بود

 
  !بود سفير جديد پرحرف

  13/9/52سه شنبه 

مرد تحصيلكرده ای ست، در هاروارد . داماد داود است سابقا نوشته ام. سفير جديد افغانستان ديدنم آمد …)
من قبال . می آندفرانسه را خوب می داند، فارسی را هم شيرين صحبت  انگيسی و) است(وآلمبيا درس خوانده
 خوشبختانه ديدم خودش. آه آار را از آجا شروع آنم آه بتوانم از او حرف در بياورم خيلی فكر آرده بودم

اخيرًا برای پادشاه  برای من حكايت آرد آه. پرحرف است و هيچ احتياجی به سعی من در حرف در آوردن نبود
گفته بود آه وضع تحصيلی فرزند آوچكم رو به  شاه به سفيربايد درست باشد، چون پاد. (افغانستان پول برده است

بعد هم حكايت آرد آه به چه صورت ). اخير را برای او برده بود راه شد، وقتی آه سفير شاهنشاه پول مرحمتی
بعد هم گفت ممكن است . از شاه گرفت آه شاه می گويد من زير پرچم جمهوری می روم استعفا نامهء مفتضح را

پری داشت  از افسران جوان دل.  ديگر وضع داود محكمتر بشود و آن وقت قدری بطرف راست برودماه تا شش
ندارد، چون او را مسخره می  دل خوشی... معلوم شد از عبدالولی خان . آه نادان و جاهل و ناشناخته هستند

رت وقتی در تابستان با جمله اينكه آسی با اين قد و از) يعنی سفير از او با لحن مسخره سخن می گفت.(آرد
! تلگراف شد آه وضع خطرناك است، اعتنا نكرد و به پادشاه گفت خبری نيست پادشاه در لندن بود، از آابل به او

آنها را نگرفته  آودتا شد و او گرفتار شد از آشوی ميز او اسامی آودتاچيان درآمد و اين آقای مقتدر بعد هم آه
اينكه از اول بين داود و پادشاه بهم خورد  بعد هم علت) يفه اهمال روا داشته بوديعنی سردار عبدالولی در وظ!(بود

بستگان و عمو زاده گان شاه را در امور سياسی گنجاندند و داوود خيال  اين بود آه در قانون اساسی، عدم مداخلهء
مقداری   يا پنج سال قبلچهارسال قبل. از همان وقت برعليه پادشاه ناراحت شد. برعليه اوست آرد آه اين اصل

من گفتم به هر . نيم صحبت آرد خالصه اينكه يكساعت و. و امثالهم بد گفت) ميوندوال(هم به شفيق و ميمندوال
چون اگر داود رفت نميدانم وضع افغانستان . بفرمايند صورت ميل و اراده شاهنشاه اين است آه داود را تقويت
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ی ارتش چگونه است؟ نتوانست جوابی درست بدهد ولی بهرحال از پيش داود رو چگونه می شود؟ پرسيدم آنترول
 (..!آه من عاشق دلسوختهء داود هستم فكر ميكنم با اين احساس .من راضی رفت

برای شاه، ملكه . آه برای شاه سابق معاشی در نظر گيرند به اين ترتيب داود خان موفق شد تا آميته را قانع سازد
البته با تعيين . ماهانه ای تعيين گرديد آه تا سقوط داود به آنها پرداخت می شد تمریو هريك از شهزاده ها مس

 .نيامد برای شاه و خانواده اش از طرف داود، در آمك های شاه ايران هيچ تغييری وارد معاش
 

  آينده نگرانی های شاه سابق از

شاه سابق افغانستان رفت و گزارش زير را آه به ديدار   سفير ايران در ايتاليا بار ديگر1353در هفتم حمل سال 
 :مخابره نمود حاصل آن مالقات است به تهران

 
  ايران سفارت شاهنشاهی

 
 رم

  بسيار محرمانه است

  1353نهم فروردين ماه 

برای وجود محترم سالمتی و توفيق ادامهء خدمت به  مجددا سال جديد را تبريك عرض نموده از خداوند متعال
اجازه مراتب زير را آه در مذاآرات دو روز قبل صورت گرفت به  يم الشان آرزو دارم و باشاهنشاه عظ

رسانم تا در صورت مقتضی از شرفعرض مبارك ملوآانه گذرانيده شود مذاآرات مدت  استحضار جناب عالی می
اظهاراتی  وادهساعت طول آشيد مثل هميشه مدتی از مراحم ذات شاهانه و حق شناسی خود شان و خان يك و نيم

همه مشكل سردار عبدالولی است آه  نموده آنگاه گفتند اينكه خواهش آردم شما بيائيد قدری صحبت نمائيم بيش از
 .ساختند خيال ما و بلقيس و خانواده را خيلی مشغول

ده و اند از آن زمان تا به حال هيچكس او را ندي هشت ماه قبل عبدالولی را به زندان انفرادی منتقل نموده
 .است آوچكترين اطالعی از وی نرسيده

پسر . قصدی شده باشد و ديگر در قيد حيات نباشد دخترم بلقيس نگران و متوحش است آه مبادا به جان او سوء
بلقيس است و چند روز قبل اينجا بود به آابل ميرفت بلقيس مكتوبی برای  ژنرال عارف وزير جنگ سابق آه داماد

در زندان يا  روانه آرد آه برای زندگانی شوهرم نگران و انديشناآم اجازه می خواهم بيايمهمراه او  داود نوشته
داود از . پاسخ همهء ما نگرانيم تا وصول. هر آجای ديگر با او زندگانی نموده و در سرنوشت او شريك باشم

حضور داشت سخت واالحضرت بلقيس آه . ممكن است آميته ترس دارد وبرای او مخالفت با نظر آميته غير
 .آه شوهر مرا از بين برده اند متاثر شده و می گريست و اظهار می داشت

واالحضرت سردار عبدالولی برای مقاصد آنها الزم  به ايشان عرض آردم آه نگرانی به خود را ه ندهند وجود
فرموديد اگر عزير خواهند نمود به همان دليل آه الساعه اعليحضرت می  است به طور قطع اين گروگان را حفظ

 اعليحضرت فرمودند بسيار… گرفتار نمی بود تا اين حد حوصله نكرده و ساآت نمی مانديد تان در دست آنها
بخصوص آه اخالق سخت  صحيح است منتهی بلقيس و ملكه سخت نگران اند و زندگانی ما را بيشتر سياه آرده اند

باالترين محبت ها را در سخت ترين روزگار به  شاه آهما از برادر مان شاهن. عبدالولی را خوب می شناسند
و چنانچه رای مبارك شان تعلق گيرد به سفير خود در آابل دستور  مافرموده اند تقاضا داريم در صورت امكان

خير  محرمانه تحقيقاتی نموده و از حال سردار عبدالولی و الاقل آنكه در قيد حيات است و يا فرمايند به طور
 .تحصيل نمايداطالعاتی 
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پيدا آرده اند آه به هيچوجه نمی خواهد تكليف ما معلوم و  شنيده شده آه آميته و داود بر سر مسائل ما اختالفاتی
معلوم نيست ما تا به حال به وجوهی آه برادر تاجدار مان عنايت فرموده اند دست  مقرری تعيين شود چون تكليف

 .رفه جوئی امرار معاش آرده ايمايم و از ذخيرهء ناچيز خودمان با ص نزده

موجود داريم و چون نخواستيم به آن دست بزنيم برای  چهل هزار دالری را آه در چند نوبت پرداخته ايد در بانك
آانادا درس می خوانند آمك تحصيلی از برادر تاجدار مان شاهنشاه تقاضا  آمك به بچه هايی آه در امريكا و

خود ما   دالر ماهيانه برای آنها آافی است و950.  قبول فرمودند سپاسگذاريماينكه حاجت ما را نموديم و از
 .ترتيب حواله آن را ميدهيم

  .خواهند آرد و اين آمك قطع می شود واالحضرت داود تا سه ماه ديگر دورهء خلبانی را تمام

ن رسانيدم آه بندگان اعليحضرت به عرض شا. چه بايد بكنند نهايت ما برای آينده اينها نگرانيم آه چه خواهد شد و
آسايش شما و خاندان سلطنت توجه مخصوص دارند و مكرر به اينجانب امر فرموده  شاهنشاه آريامهر براحتی و

مبلغ و هرچه  گونه در اختيار باشم و در فراهم ساختن وسائل راحتی اعليحضرت بكوشم و فرموده اند هر اند همه
زنده هستيم سپاسگذاريم و هرگز  گفتند ما از مراحم برادر مان تا… و...و...الزم باشد تقديم حضور نمايم و

برداشت و مخارج خود را تامين و حتی قروض را پرداخت  فراموش نمی آنيم و از اين ماه مجبوريم از آن پول
رنج ميدهد بی اعتنائی است آه از طرف آشور های دوست مسلمان بخصوص  نمائيم ولی مشكل عمده آه ما را

 در اجرای امر برادرمان، شما به عربستان سعودی هم رفتيد و وعده هم دادند ولی. می شود لطنتی نسبت به ماس
مگر ميهمانی بدون دعوت می  به شما گفتند بيايند و مهمان ما باشند اما. معلوم است آه نمی خواهند به ما بينديشند

اهنشاه ايران صالح می دانند بدون دعوت وارد ش شود؟ حال تقاضای ما اينست آه آيا اعليحضرت برادر مان
آردم اعليحضرت همايونی فرمودند قبال به سفير شان گفته  حضور شان عرض. آشور عربستان سعودی شويم

 سفير آنها اطمينان نداريم اگر برادرمان صالح بدانند يكی از واالحضرت ها را بفرستيم پاسخ دادند آه ما به. شود
در تهران از  در مورد آشور مغرب آه مورد نظرشان بود عرض آردم اين مطلب هم. برود و مذاآره نمايد

باشند مذاآره با اعليحضرت ملك  شرفعرض پيشگاه ملوآانه گذشت فرمودند اگر مايل به رفتن به آشور مغرب
است اول به آشور مغرب برويم تا در صورتيكه روابط  حسن بالمانع است گفتند اگر برادرمان صالح بدانند ممكن

اعليحضرت همايونی برادر عزيز . آنها با يكديگر در مورد ما مذاآره نمايند پادشاه مغرب و ملك فيصل حسنه باشد
رسانيده ايم و به  اميد و پناه ما هستند و تا بحال هم آليه مطالب خود را به وسيلهء شما به عرض شان مان تنها
نمی توانيم در ايران سكنا نمائيم موقعيت و  س ديگر هم رو نكرده ايم ولی با نزديكی ايران و افغانستان ماهيچك

. علت عربستان را آه دور است و خانهء خدا آنجاست در نظر داريم مشكالت آامال در نظر ما هست و به همين
 ما هم يك دستگاه سلطنت بوديم.  ماستدوستانه به آابل آرد رفتار امروز او موجب تعجب ملك فيصل سفر های

مسلمان انتظار داريم  از آشور های سلطنتی. دسيسهء آمونيست ها و خيانت هايی آه شد اين وضع را بوجود آورد
ما احترام می گذارند رويه خود را تغيير خواهند  مردم افغان اگر بفهمند ديگران به. احترامات ما را حفظ نمايند

  .اثر می گيرند ما هنوز مايوس نيستيم ی فهمند ولی سختافغانها دير م. داد

برای ما رسيده نگران آننده است با آنكه اعليحضرت  پس از لحظه ای تفكر با احتياط فرمودند اخباری آه اخيرا
هستند و گزارشات صحيح به عرض شان می رسد معهذا پيمانهای نظامی  برادرمان دقيقا متوجه وقايع منطقه

مذاآرات  بخاطر منافع خود افغانستان را در دايره بياندازد ما را نگران ساخته مالقاتها و دوستانبخصوص آه هن
ما هيچوقت نمی خواستيم . دارد سران نظامی و رفت و آمد های دوطرف مسلما قرارداد های دو جانبه ای در ميان

 و قرار داد های نظامی او با نقشه هندوستان مرزمان منطقه خطری برای آشور برادر مان ايران باشد ولی
 .اطالع داريم آه تماس هائی هم اخيرا با عراق گرفته شده است .افغانستان به خاطر پاآستان و ايران است
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از جزئيات امر اينجانب را مستحضر فرمايند تا گزارش  تقاضا آردم اگر اطالعات دقيق تری در اين موارد دارند
 اطالع و خبری برسد به شما بدهم تا به عرض برادر مان آه حفظ منطقه و هر گفتند خوشوقت می شوم آه. نمايم

 .عهده دار هستند برسانند امنيت آن را

) نمی توانم آميته را متقاعد نمايم به شما آمك شود(آه  آميته آم آم نقش خود را آشكار می سازد و از پيغام داود
ند آه افكار ديگری در سر دارند و تصميمات شان تحصيلكردهء شوروی هست مشهود است افراد آميته افسران

 .آرامش منطقه زيان بخش است برای سالمت و

شاه محمود آه به خاطر من از انگلستان آمد و  در خاتمه گفتند همانطوری آه قبال اظهار داشتم واالحضرت
آه در تهران از فورا عرض آردم . ناراحتی ما را فراهم ساخته آآسفورد را تمام آرده بيكار می گردد و

 شرآت)(ايران ار(دستور فرمودند به ايران اگر ابالغ نمايم هر موقع حاضر باشند شعبه  شرفعرض ملوآانه گذشت
احمد شاه را هم در  قرار شد فرزند آوچك شان. در رم از وجود شان استفاده خواهد نمود) هواپيمائی ايران

 .شد ادهمدرسهء فرانسوی های رم بگذاريم آه ترتيب آن هم د

فرموده اند بگردم و خانه مناسبی اگر پيدا شد  در مورد منزل هم عرض شد اعليحضرت همايون شاهنشاه امر
مجددا برای اعليحضرت . علياحضرت و واالحضرت ها ناراحت نباشند خريداری شود تا از اين جهت نيز

 ا زنده هستيم مراحم برادر مان را درپهلوی دعا نموده گفتند به عرض برسانيد آه تا م همايونی و خاندان معظم
روم زيرا برادرم  چنين روزگاری آه هيچكس به ما رحم نكرد فراموش نمی آنيم و اگر اجل رسيد براحتی می

حامی خانواده و بچه های ما خواهند  شاهنشاه بزرگ آه خداوند برای حفظ منطقه به ايشان نيروی عظيم بخشيده
 .بود

 .احترام با تقديم عرض. نمی دهم بيش از اين تصديع

 علينقی سعيد انصاری

علم از قول سفير افغانستان می گويد آه به . نظر می خورد در اينجا تناقضی ميان گفتار شاه و نوشته های علم به
گويد آه داود به او پيغام فرستاده آه موفق نشده تا آميته را برای قبول آمك مالی  شاه پول برده است ولی شاه می

فرستاده بود،  بنظر می رسد پولی آه برای شاه سابق توسط زلمی محمود غازی.  سابق متقاعد سازدشاه به
 .پول شخصی خودش آمك آرده باشد شايد داود از .مستمری ماهانه نبوده و به اجازهء آميته ارسال نشده بود

اطت عبدالستار سيرت وزير داشت اما بعدا در اثر وس فيصل به وضع شاه سابق تا مدتی ادامه بی اعتنائی ملك
عربستان سعودی زندگی می آرد و با دربار سعودی نيز رابطهء حسنه داشت،  عدليهء سابق افغانستان آه در

  .شاه سابق آمك آرد سعودی نيز به
 

  سردار عبدالولی آرزوی شاه ايران برای نجات

القمندی شخص شاه ايران به او و عبدالولی و ع تقاضای شاه سابق برای حصول اطالع از حال جنرال سردار
در مورد اينكه سفارت ايران در آابل در مورد وضع جنرال عبدالولی  نيزنظر به تقاضای پادشاه سابق افغانستان

در  موجب گرديد آه شاه از طريق علم به سفير ايران در آابل دستور بدهد تا با احتياط,آورد اطالعاتی بدست
گزارش ذيل را  جهانگير تفضلی سفير ايران در آابل. ماتی بدست آوردمورد سرنوشت و وضع سردار معلو

 :عنوانی اسداهللا علم فرستاد

 سرور ارجمندم امير بزرگوار

خود بنده آمتر و سرهنگ . معدوم آردم ماشين آرده همه آثار و مينوت پيوست را آه مامور رمز قابل اعتمادم
سرهنگ آصف ديشب نزديكترين خويشان و .  را نميشود ديدداريم اما او آصف بيشتر با ژنرال فاروق آشنائی

 قرار شده است اطالعات دقيق تری آسب آند آه به عرض جنابعالی. را مالقات آرده است محرم ژنرال فاروق
 .برسانم
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است آه صددرصد مورد اعتماد بنده است و افسر  به نظر سرهنگ آصف آه تنها آس از اعضای اين نمايندگی
ژنرال فاروق تا چه اندازه به سردار عبدالولی ممكن است موثر باشد؟  : هست، پس از بررسی اينكهبرجسته ای هم

 بی چيز و عيالواری است ممكن است آمك پولی آرد آه بايد بوسيلهء خود سرهنگ و ادارهء چون افسر فقير و
با شخصی آه ديشب . است تماددوم ستاد اجرا شود زيرا سرهنگ نامبرده بسيار افسر دقيق و از همه جهت قابل اع

ايران در شرايط آنونی به سود سردار  آصف مالقات آرده گفته است آه مصلحت نيست آمترين تظاهری از طرف
 .نظر خود سرهنگ آصف هم همين است عبدالولی بشود آه برای وی خطرناك خواهد بود و

رم آمكهائی تا آنجا آه توانسته ام در آار سردار افغانها دا خود بنده خيلی غير مستقيم با آشنائی آم و بيشی آه به
 .آرد عبدالولی آرده ام و خواهم

يا زود مشاهده خواهيد فرمود آه تا پای جان و از دل و  آنچه آه راجع به بنده و خدمتگزاريم موقوم فرموديد دير
هردو برای ما يكی است در راه خدمت به ارباب همايونی و وطن ما ايران آه  جان تا آخرين نفس ناسيوناليستی

 .جاويد شاه پاينده ايران .ايستاده ام
 

 تصدق شما با عرض ارادت
 

21/1/53 
 

 جهانگير تفضلی

 .آه نياز به توضيح مختصر دارد مطالبی آمده است) ژنرال فاروق(در اين گزارش در مورد 

غانستان بود، تحصيالت درستيز قوای مسلح اف دگرجنرال غالم فاروق آه در هنگام سقوط رژيم سلطنتی لوی
او از معدود افسرانی بود آه . از افسران قديمی اردوی افغانستان بود حربی خود را در ترآيه به پايان رسانيده و

شخصيت او  دليل اين امر را بايد در. مورد اعتماد شاه بود، با داودخان نيز روابط حسنه داشت در عين حالی آه
 .نمايد ر آشمكش های داخل دربار جهت گيریجستجو آرد آه هيچگاه سعی نكرد د

مقرر آرد و محاآمهء سردار عبدالولی را نيز به او  داود خان پس از آودتا او را به سمت رييس ديوان حرب
اقتصادی خراب او سخن به ميان آمده است ولی او زندگی متوسطی داشت و  هرچند در گزارش از وضع. سپرد

  .تنگدستی نبود شخص بی چيز و

  :گزارش ذيل را عنوانی اسداهللا علم فرستاد ظر به دستور شاه، جهانگير تفضلی سفير ايران در آابلن

  :جنرال سردار عبدالولی در زندان گزارش سفير ايران در آابل در مورد وضع
 

 سفارت شاهنشاهی ايران
 

 آابل

 محرمانه

 بكلی سری است

 شاهنشاهی ربارسرور ارجمند جناب آقای اسد اهللا علم وزير محترم د

 .موقوم فرموده بوديد با پست پريروز دوشنبه رسيد 15/1/52امر مطاع مبارك ملوآانه را آه در نامهء سری 

 :دارم و از نزديكترين آسان وی شنيده ام اطالعاتی آه خود بنده در باره ی سردار عبدالولی -1

ماه دوم وی را به قصر باغچه بردند و در يكی در . بود در هفته های اول سردار عبدالولی در زندان عمومی: الف
پس از مدتی تمام قصر باين صورت در اختيار وی قرار . سلطنتی بازداشت بود از اطاقهای طبقهء پائين اين قصر

 .در باغ قدم می زند اما مالقات با وی ممنوع است گرفته است آه
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همسران داود خان و نعيم خان آه . می شودجويا  سردار داود خان همه روز از سالمتی و وضع خوراك وی: ب
واالحضرت بلقيس اند، در ماليم آردن داود خان موثر اند و بسيار هم  هردو خواهران محمد ظاهر شاه و عمه های

 . آوشش می آنند- تا آنجا آه می توانند-عبدالولی  به نفع سردار

عروسی آنان در . اين دو نامزد بودند. ستعارف ا دختر سردار عبدالولی بنام حميرا زن طارق پسر ژنرال: پ
هنوز خانواده ی محمد ظاهر شاه و واالحضرت بلقيس را باروپا نفرستاده  هفته ی اول بعد از آودتا انجام شد آه

تبعيد آنان در  .داماد سردار عبدالولی هم با فرزندان و نواده های محمد ظاهرشاه به اروپا فرستاده شد طارق. بودند
طارق داماد سردار عبدالولی بكابل آمده  تقريبا ده روز پيش. سيلهء ماموران تازه آودتا با خشونت بودفرودگاه بو

 .بازگشت بود و دو روز پيش به اروپا

حضرت نقيب آه رئيس سلسله قادری و (گيالنی  برای آسب اطالع بيشتر ديشب يك مالقات خيلی سری با -2
گيالنی و . آردم) زيادی دارد و از خانواده معروف گيالنی عراق است چشتيه است و در هند و جالل آباد پيروان

 چون مرد متمول و متنفذی است و. دايمی محمد ظاهر شاه و سردار عبدالولی و بلقيس بودند خانمش از معاشران
عرضی از وی  مطالب قابل. حامی اصلی شفيق صدراعظم سابق هم بود سخت تحت مراقبت رژيم داود خان است

 :مشنيد

آمده بود آه از وضع سردار عبدالولی اطالع حاصل آند  طارق داماد عبدالولی از طرف ظاهر شاه به آابل: الف
 .عبدالولی را نتوانسته است ببيند با داود خان هم مالقات آرد اما

د يكنوع احساس شديد ناراحتی روحی نسبت به داما محمد ظاهر شاه از وضع سردار عبدالولی نگران است و: ب
و هربار به پادشاه می گفت ) آند(پيشنهاد آرد آه داود خان را بازداشت  خود دارد زيرا سردار سه بار به پادشاه

او يكبار به  شما بمنزل داود خان باحوال پرسی او می رويد و. تخت و تاج شما را به باد خواهد داد داود خان(آه 
 (...ديدن شما نيامد

دشمنی، او هرگز برخالف سلطنت عمل نخواهد آرد و  تو با داود خان: لی ميگفتهربار پادشاه به سردار عبدالو
بود و سردار عبدالولی اصرار داشت آه بايد داود خان بازداشت شود، پادشاه  آخرين بار آه دو ماه قبل از آودتا

اغلب بياد  دشاهحاال آه پا. دوباره اگر از داود خان حرف بزنی ديگر روی ترا نخواهم ديد: گفت عصبانی شد و
پادشاه از بيش از همه فرزندان خود  اين سوابق می افتد خود را مسئول گرفتاری سردار عبدالولی می داند و چون

  .اوست اين احساس ناراحتی پادشاه شديد تر شده است به بلقيس عالقمند است و هر روز شاهد نگرانی های

گلوله ی تانك خراب شده بود تعمير آرده اند آه مارشال شاه  دهخانه ی سردار عبدالولی را آه قسمتی از آن با : پ
در آن موقع مارشال در آابل بود و . (خانه می آيد شاهد خرابی خانه پسرش نباشد وليخان آه از بيمارستان به

 (.ايتاليا فرستاده نشده بود هنوز به

 . باز هم گيالنی تائيد می آردخوراك او را توجه مخصوص داود خان را به سالمتی سردار عبدالولی ووضع

سردار عبدالولی و بنده بود و بخصوص از عنايت  از نظر عالقه ی دوستانه و بسيار عميقی آه در ميان
فرشته مانند، بلقيس دارند بنده هر بار آه با گيالنی مالقات سری  مخصوصی آه ارباب همايونی به واالحضرت

نيز می  وان برای رهائی و حتی فرار سردار آرد و او هربار و ديشبپرسيده ام آه چه آمكی ميت داشته ام از وی
گيالنی اظهار اطالع . اوست هرگونه جانبداری از طرف ايران از عبدالولی بشود در شرايط آنونی بزيان: گفت

شود زيرا می ترسد بكمك ايران برای او زحمت  ميكرد آه داود خان نخواهد گذاشت آه عبدالولی از آابل خارج
آه روز بروز بيشتر مراعات او را بكند و شايد تا تير ماه آه سال  اما بسيار احتمال دارد. زرگی درست آندب

 .آزاد آند آه در منزل خودش تحت نظر باشد جمهوری است او را
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آابل خواستم آه اطالعاتی در باره ی وضع سردار  از سرهنگ آصف رئيس وابستگی نيروهای شاهنشاهی در -3
وباسوادی است و افغانستان و بخصوص افسران رژيم سابق و  باهوش سرهنگ نامبرده آه افسر. آوردولی بدست 
 .از نزديكترين خويشان و محارم ژنرال فاروق مالقات آرده است خوب می شناسد آنونی را

ا چيان او بود و با اينكه در آودتا شرآت نداشت و آودت ژنرال فاروق در رژيم سابق رئيس ستاد ارتش افغانستان
نه تنها داود خان او را فورا مرخص آرد بلكه چون در ميان ژنرال های قديمی  را در خانه اش بازداشت آردند،

زير دست  ردهء خودش از همه باسواد تر است و مانند خود داود خان تحصيالت فرماندهی خود را در افغان در
به همين جهت برای رياست  د مخصوص داود خان استافسران ترآيه و آماليست ديده است، مورد عالقه و اعتما

نمی پذيرفت و اآنون رئيس دادگاه سردار عبدالولی  در اول آار رياست دادگاه نظامی را. دادگاه نظامی انتخاب شد
سابق را آه با ميوندوال بازداشت شده بودند و افسران چپ آودتائی با  دوسه نفر ديگر از فرماندهان. هم هست

و فشار  می آردند آه اعدام شوند ژنرال فارق توانست بداود خان بقبوالند آه آنان گناهی ندارند  وارداصرار فشار
 .آزاد و بازنشسته شدند افسران آميتهء جمهوری از روی غرض است و آنان را نه تنها اعدام نكردند بلكه

 با عرض ارادت
 

 امضاء
 

 جهانگير تفضلی
 

  وع افغانستانپادشاه مخل خريد خانه در روم برای

 سفارت شاهنشاهی ايران

 رم

 بيست و سوم فروردين ماه

1353 

 قربان حضرتعالی گردم سرور معظم

 :استحضار می رساند پس از تقديم عرض احترام مراتب زير را به طور مختصر به

مورد عنايت مخصوص همايونی در . استحضار شان رسانيدم مطالبی آه طی نامهء اخير مرقوم فرموده بوديد به
از مراحم اعليحضرت . عبدالولی اشتغال واالحضرت شاه محمود در ايران ار تهيه منزل مژده سالمت سردار

 مدت نيم ساعت با قيافه بسيار حق شناس سپاسگزاری نمودند و واالحضرت بلقيس هم از همايون شاهنشاه
. ملوآانه تقديم دارم به پيشگاهخوشحالی گريه آرد و خواست آه مراتب تشكر و حق شناسی خود و دخترانش را 

 5ويالئی است با . شده بازديد نموده اند واالحضرت بلقيس وشخص اعليحضرت محمد ظاهر شاه از ويالئی آه پيدا
آقای خسروی با توجه به محرمانه .  متر زيربنا دارد400بيش از   سالن و ناهار خوری سه طبقه آه6اطاق خواب 

 نقشه و مشخصات. طمئن و قابل اعتماد است مامور انجام وتعقيب آار شده استمرد م بودن امر و اينكه واقعا
است و شانس آنها بوده  قيمت آن در حدود يك مليون تومان ميشود آه می گويند اآازيون. ساختمان را خواسته ام

ژانس نيز به  درصد حق آ5ماليات و تاآس و  آه درست مطابق احتياجات و سليقه شان می باشد البته يكی دو نوع
 .البته مبلمان هم الزم دارد. مذاآره و مشورت نمايند آن تعلق می گيرد آه قرار است با وآيل

آشور های مسلمان بخصوص ملك فيصل بسيار نگران اند و  به داليلی آه مجددا به تفصيل می گفتند از عدم توجه
شود آه دربار مغرب با ايشان در رم تماس مبارك ملوآانه تعلق گيرد اقدامی  تقاضا داشتند درصورتيكه اراده

نامه ام  جزييات امر و نظريات شان را در هر موقع آه سعادت شرفيابی دست داد به عرض می رسانم و .بگيرد
 .را به درازا نمی آشم
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 .محمود نرسيده تحصيالت عاليه آمبربج دارد از ايران ار سوال آردم، هنوز دستوری برای استخدام شاه

چنانچه ممكن باشد امر بفرمايند آارپرداز دربار به  بلقيس تقاضای مقداری برنج و پسته ايرانی داردواالحضرت 
 .دارند اسم سفارت ارسال

 ...از عنايات محمد ظاهرشاه شخصا تلفن فرموده مشروب وسيگار وغيره بوسيلهء خسروی فرستادم اعليحضرت

و وآيل مربوطه مطالعاتش را انجام داد در ثانی   آردوقتی نقشه رسيد و مهندس سفارت از ساختمان بازديد …
 .رسانم مراتب را به استحضار می

شرف صدور يافتند استدعا می آنم به تيمسار  در مورد شغل واالحضرت شاه محمود آه اوامر مطاع ملوآانه
قتصاد دارد مشغول شود چون فوق ليسانس در ا FAO آقای صادق در خادمی ابالغ فرمايند البته اگر در دفتر

 .شوند بيشتر خوشنود می

پيدا آرد ديروز بين راه همين اظهار را به خسروی می  البته خود واالحضرت شاه محمود آه از جريان امر اطالع
مفيد باشم و حال آنكه آرزوی من رويت شاهنشاه است آه در سخت ترين  نمود شايد در ايران نتوانم زياد

 .نجات دادند روزگارها جان مارا

  مورد جنرال سردار عبدالولی گزارش جهانگير تفضلی سفير ايران در آابل در

 سرور ارجمند و محترم

 در دنبال گزارش خطی

 :رسد آن افسر تماس حاصل آرد و اطالعات وی به استحضار می

و شورای انقالب يا جمهوری اظهار نظر و اصرار  از همان روز های اول بعد از آودتا اعضای چپ و افراطی-1
در چند ماه اخير هم افسران افراطی آه هنوز در شورا . اعدام شود پافشاری می آرده اند آه سردار عبدالولی

تنها عنصری آه وجود وی برای رژيم آنونی خطرناك است سردار عبدالولی : آنند آه هستند اظهار عقيده می
خان اظهار  ين موضوع را در حضور داوداز آغاز آار هروقت ا. بايد به هرطريقی آه شده از بين برود است آه

 .سابق افغانستان هم اطالع دارد پادشاه. آرده اند داود خان آامال سكوت آرده است و هيچگونه نظری نداده است

دارد آه پرونده هائی آه برای عبدالولی ساخته اند ويا  چون رئيس محكمهء سردار عبدالولی اوال خود اعتقاد-2
محكوميت به اعدام نيست و سردار داود خان به ژنرال مذآور اظهار عالقه و  اسب باوجود دارد بهيچوجه من

. می گذارند آند، در نتيجه اعضای شورا هم ناگزير به ژنرال قاضی محاآمهء سردار عبدالولی احترام اعتماد می
رماه آزاد گردد  تي26و روز  بسيار ممكن است آه برای وی محكوميتی در حدود يكی دوسال در نظر گرفته شود

 تير روز روی آار آمدن سردار داود خان 26. رسد ليكن اجازهء خروج وی از افغانستان بسيار بعيد بنظر می
را در بارهء سردار عبدالولی خواهد آرد و همچنين خويش و نزديك  ژنرال رئيس محكمه آه قضاوت اصلی. است

 اگر ژنرال مزبور خدمتی آرد پاداشی غير مستقيم. ددوم ستاد ارتش خوب شناخته شده ان و محرم او در اداره
در حضور جمع و خود  واما به نظر بنده با همه خشونت ها و حتی توهين هايی آه سردارعبدالولی. خواهد گرفت

بروز نفوذش بيشتر و آشكار ترمی شود  داود خان به وی ميكرده است داود خان و بخصوص سردار نعيم آه روز
هستند آه بگذارند چند افسری آه از آودتا باقی مانده اند يا   تجربه تر و مقتدر تر از اينخيلی عاقل تر و با
 سردار عبدالولی آينهء شديد داشتند صدمهء جانی به سردار عبدالولی بزنند بخصوص آه افسرانی آه نسبت به

بلقيس برعالوهء عمه  و بههمسران سردار نعيم و داود خان خواهران پادشاه سابق اند و عمهء واالحضرت بلقيس 
 .هايش خود داود خان نيز بسيار عالقمند است

 
 باعرض ارادت

 
28/1/53 
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 جهانگير تفضلی

عبدالولی اعدام شود زيرا روسها بخاطر برنامه های  بدون ترديد افسران آمونيست سخت عالقمند بودند تا سردار
همانگونه آه از اين يادداشت ها . ك می دانستندخان سردار را شخصی خطرنا آيندهء خود بعد از سرنگونی داود

آسی  به اين باور بودند آه داود خان بدون ترديد بدست آمونيست ها سرنگون خواهد شد و يگانه برمی آيد، همه
سردار عبدالولی خواهد بود  آه از خاندان سلطنتی ممكن است در آن موقع برعليه آمونيست ها دست به عمل بزند

  .ن موجب درد سر خواهد گرديدآه به آمك ايرا

اردو وسياست در سه دههء (نبی عظيمی در کتاب  در رابطه به جريان محاکمهء سردار عبدالولی، جنرال محمد
اتهام اساسی عليه وی اين بود که به تاريخ . سردار عبدالولی تکميل شد نوشته است که دوسيهء) اخير افغانستان

 محصالن پوهنتون کابل صادر نمود که منجر به کشته شدن سه نفر وحکم فير را باالی  1346عقرب سال 3
وی، کوشش های او  اتهام ديگر عليه. مجروح گرديدن تعدادی از شاگردان و محصلين معارف و پوهنتون شده بود

اداری مملکت، قتل يکنفر عابر در حصهء  را در سرد نگهداشتن مسئلهء پشتونستان، دخالت در امورات ملکی و
می گويند هيئت . شده بود، به دريوری خودش تشکيل می داد يل کابل که با موتر وی تصادم کرده و کشتههودخ

اظهر بود، با زور، فشار، تهديد، لت و کوب و استعمال دندهء برقی از وی  تحقيق که در راس آن عبدالصمد
کج  ت مختصر با خط ناخوانا ودر دوسيهء وی که سوال های طوالنی و مستنطقين وجوابا. بودند اعتراف گرفته

کفايت می کرد ) دادم بلی من حکم فير را(ومعوج سردار عبدالولی به چشم می خورد، فقط همين يک جملهء وی 
برابر محکمهء نظامی خونسرد و متين نشسته  سردار عبدالولی در. که محکمه برايش حکم اعدام را تقاضا نمايد

او گفت که . اتهامات وارده را رد کرد وخود را بيگناه معرفی کرد تماماو . بود و با لکنت خاصی صحبت می کرد
 .شبهای طوالنی به اثر شکنجه ها و دندهء برقی از وی گرفته شده است اعترافات، در طول

کردو بر خالف هدايت قبلی شان که امر نموده بودند  شبی سردار محمد داود، و آصف را در منزل خويش احضار
که محکمه حکم اعدام را برايش صادر نمايد، هدايت دادند که چون  ی طوری ترتيب شوددوسيهء سردار ول

لت و کوب و شکنجهء پوليس های پرچمی ترتيب گرديده و اعتراف گرفته شده و دگر  دوسيهء مذکور به اثر
رده را برائت نامب فاروق خان رئيس محکمهء نظامی اين جريان را تائيد می کند بناء دوسيهء مذکور حفظ و جنرال
به زور ! برادر(ميز کوفته گفتند که  تا خواستم چيزی بگويم سردار با برآشفتگی مخصوص شان مشت بر. بدهيد

امر می کنم . حاال هرچه شده، شده است: (وی ادامه داد) شما دندهء برقی هرکس اعتراف می کند حتی خود من و
فقط يک کاله ويک . عبدالولی شخص نفهمی بود. ن استدگرجنرال صاحب در جريا. ببريد اين دوسيه را از بين

به وطنپرستی  من هيچوقت. اکنون بقدر کافی جزا ديده است. زير قول پايه های غرورش را تشکيل می داد چوب
 ).وی شک نداشتم

 سردار داود ترتيب شده بود، باز هم به امر شفاهی بنابراين آن دوسيه سردار ولی همانطوری که به امر شفاهی
وارده را بی اساس خوانده حکم به برائت وی صادر نمودو سردار  شان عوض شد و محکمهء نظامی اتهامات

 مادرش به روم پرواز نموده با محمد ظاهر شاه پيوست ولی معلوم نشد که اين تغيير اراده عبدالولی همراه با پدر و
وی را برانگيخته   قومی و هم خونی عواطفدر تصميم سردار داود ناشی از فشار های فاميلی بود ويا کشش های

نقل از کتاب اردو وسياست در . (داده بود و احساسات انتقام جوئی و عقده های قبلی اش را نسبت به وی فروکش
 )116و 115سه دههء اخير افغانستان صفحات 

هم موثر بوده شخصی شاه ايران از داود خان  اما به نظرمی رسد که در آزادی سردار عبدالولی، درخواست
  .است

 
  سابق در روم خريد خانه برای پادشاه
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 سفارت شاهنشاهی ايران

 رم

  53ارديبهشت 3

هميشه در خدمتگزاری به شاهنشاه معظم و محبوب موفق  قربان حضور عالی گردم انشااهللا وجود مبارك سالمت و
 .و مويد بوده باشيد

در مورد خريد خانه آه به . را از راه دور شنيدم بعالیخوشحالم آه توفيق مذاآرهء تلفونی حاصل و صدای جنا
معامله شخص ملكه نيز از آن بازديد نمايند البته خانه را آه در نوع خود فوق  عرض رسيد خواستند قبل از انجام

 15اند منتهی چون   اطاق خواب و باغ و گاراژ وغيره فقط يك مليون تومان ارزش دارد پسنديده5است و با  العاده
آينده از ما دور می شوند و تنها می  يلو متر از روم دور است گفته اند آه می ترسم بخصوص آه بچه ها درآ

قبال ديده بودند بازديد می آنند و اظهار می دارند آه ترجيح می  مانيم سپس آقای خسروی از آپارتمانی آه خودشان
 در طبقهء آخرين يك. ل و موقعيت بسيار خوب استآپارتمان خريداری شود البته از نظر مح دهند به جای خانه آن

منتهی . وغيره دارد ساختمان زيبا قرار گرفته سالن و ناهار خوری و سه اطاق خواب و سرويس و اطاق مستخدم
اطاقها از آن خانه آمتر است در نتيجه  قيمت آن در حدود يك مليون و چهارصد هزار تومان است فقط چون تعداد

آپارتمان و مبلمان مبلغی در حدود دو مليون تومان خرج خواهد   می شود در اينصورت برایقيمت مبلمان آمتر
 .اراده فرمايند انجام شود شد آه چنانچه تصويب و

باز هم برای وضع . حضور شان بروم) گراند هتل)  شب در بار8روز گذشته اعليحضرت خواستند آه ساعت 
 شده آه اگر هرآدام شان در سفارت آار آنند در برابر وظايفی آه تكليف خودشان اظهار نگرانی می آردند گويا

 برای شان مقرری حواله می شود مدت دو ساعت آهسته و بريده صحبت می فرمودند تمام مطالب انجام بدهند
امتنان و سپاسگزاری را  بی اندازه سپاسگزار مراحم ملوآانه بودند و هر لحظه بی اختيار اين. آامال مفهوم نبود

و واالحضرت شاه محمود را برای عرض  تكرار می فرمودند و ضمنا فرمودند عالقمند اند واالحضرت بلقيس
بفرستند و از بنده خواستند اگر ممكن باشد وسيلهء اين سفر چند  تشكر و تعظيم در برابر عنايات شاهنشاه به ايران

 و توجهی جلب شود با خودم آنها را بياورم دراز اينطرف می توانم بدون آنكه آسی بفهمد  .روزه را فراهم سازم
. فرمائيد اقدام نمايم فرودگاه تهران هم آه مسئله ای نيست حال هرگونه آه اوامر مبارك شرف صدور يابد می

فرمائيد اينجانب يك هفته غرض عرض گزارش و  ضمنا استدعا دارم مقتضی به عرض برسانيد آه چنانچه اراده
ديشب واالحضرت تلفن آردند آه بعضی آار ها معطل تصميم . بيايم حضرت به تهرانرسيدگی به آار های واال

 .است ودستور اينجانب

  صميمانه با عرض احترام و ارادت. بيش از اين تصديع نمی دهم
 

  واالحضرت شاه محمود به تهران سفر شاهدخت بلقيس و

د و آنان چند روز بعد همراه با سفير ايران موافقت ش با سفر شاهدخت بلقيس و واالحضرت شاه محمود به تهران
بلقيس از اين سفر، در آنار ابراز سپاس از شاه ايران، آسب معلومات در مورد  هدف. در ايتاليا به تهران رفتند

پدر شان نيز عنوانی  البته آنها نامه ای از. سردار عبدالولی بود آه هنوز در آابل در زندان بسر می برد شوهرش
تشكر و سپاس عميق خود را از آمك های شاه  داشتند آه در آن، شاه سابق افغانستان شخصًا مراتبشاه ايران 

 .بود ايران به او و خانواده اش ابراز نموده

 : می نويسد26/2/53علم در يادداشت پنجشنبه 

 دخترم ناز را .فرزندان پادشاه افغانستان در شاهدشت رفتم عصری به ديدن واالحضرت بلقيس و شاه محمود (...)
 دستخط شاهنشاه) اينها برای چند روزی به تهران آمده اند( واالحضرت بلقيس دوست بودند هم بردم، چون با دختر
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پدر تان بگوئيد نااميد نباشند  را در جواب نامهء پادشاه افغانستان به آنها دادم و به پسر هم گفتم آه به اعليحضرت
 .چرخ نيلوفری چه بازيها زير سردارد معلوم نيست. آنندو رابطهء خود با افغانستان را حفظ 

نه شاه ايران , يادداشت های علم به چاپ رسيده است امروز آه. واقعا علم درين مورد پيشبينی درستی آرده بود
اما شاه سابق . محمد داود در اين جهان اثری است و نه از سردار محمد نعيم نه از سردار. در جهان است و نه علم

 .دامادش سردار عبدالولی به آشور باز گشته اند غانستان واف
 

  ايران سفر سردار محمد نعيم به

بعنوان نمايندهء خاص او به تهران آمد و پيامی از داود به  چند روز قبل از آن سردار محمد نعيم برادر داود خان
 :در جواب، پيامی به شرح ذيل به داود فرستاد شاه نيز. شاه ايران آورد

 ضرت محمد داود رئيس دولت جمهوری افغانستانح

آه حاآی از احساسات مودت آميز و صميمانه بود   آنحضرت را1353 ارديبهشت ماه 16پيام مورخ  برادر گرامی
محمد نعيم برادر گرامی آنحضرت ارسال فرموده بوديد با آمال امتنان  بوسيلهء نمايندهء مخصوص خود تان جناب

افغانستان   بهترين آرزو های قلبی خود را برای سالمت و سعادت و رفاه و تعالی ملت نجيبمتقابال .دريافت داشتم
 .ابراز ميدارم

با ايشان در بارهء مسايل مورد عالقهء فيمابين بسيار  از مالقات با جناب محمد نعيم و انجام مذاآرات سودمند
ز پيش روابط ميان ايران و افغانستان آگاه نظريات آنحضرت در مورد تحكيم بيش ا ايشان مرا از. خوشوقت شدم

بيشتر مناسبات  در تبادل نظری آه با جناب محمد نعيم داشتم عالقهء قلبی خويش را نسبت به تقويت هرچه .ساختند
پيشرفت اين منطقهء حساس و تامين ثبات و  دوستی و همكاری بين دو آشورمان و نقشی آه ما ميتوانيم مشترآا در

 .رسانيدم آنيم به اطالع ايشانامنيت آن ايفا 

خاصی مبذول می داريم و بطوريكه استحضار داريد  ما همواره نسبت به مشكالت آشور های در حال توسعه توجه
بيطرف با شرآت آشور های صادر آنندهء نفت و آشور های صنعتی  پيشنهادی در بارهء صندوق بين المللی

داده ام و اميدوارم آه بتوان از اين راه، آشور های جهان سوم را در حال رشد ارائه  جهان جهت آمك بكشور های
الزم بمقامات  در مورد آشور برادر و همسايه افغانستان دستورات. پيشرفت خود بطور موثر ياری دهيم در

جانبه مورد عالقهء دولت آنحضرت  ذيصالحيت دولت خود صادر آرده ام تا آنچه را آه در بارهء آمك های دو
 .قرار دهند وآمادگی همه نوع همكاری داشته باشند ا نظر دوستانه و نهايت سرعت مورد بررسی مثبتباشد ب

در مورد راه حل اختالف ميان ايران و عراق آمال  از مساعی دوستانه و حسن نيت آنحضرت و دولت افغانستان
عراق گذارده ام آه به استحضار جريان آخرين تحوالت در روابط ايران و  جناب محمد نعيم را در. تشكر را دارم

 .رسانيد آنحضرت خواهند

به تحكيم و توسعهء هرچه بيشتر مبانی وداد و همكاری  من مطمئن هستم آه نتايج ديدار جناب محمد نعيم از ايران
افغانستان سهم بسزائی خواهد داشت و دولت شاهنشاهی ايران از هرگونه آوشش  ميان دو آشور برادر ايران و

 .اين هدف دريغ نخواهد آرد ينجهت تام

 .به آن برادر گرامی ابراز ميدارم بدينوسيله آرزو های خالصانه و داعيهء دوستانهء خويش را
 

 امضاء محمد رضا پهلوی
 

  ظاهر شاه و خانواده اش آمك می آرد دولت افغانستان هم به محمد

  15/3/53چهارشنبه 
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اوال . آه به او نوشته بود برای من آورد آه عينا بخوانم ز داود رانامهء خصوصی ا. سفير افغانستان را پذيرفتم …
 و وسيلهء شاهنشاه به افغانستان پيغام داده است آه ما نمی خواهيم با افغانستان جنگ در مورد اينكه پاآستان گفته

 در اينصورت جنگ چون. آند افغانستان از اين حرفها نمی ترسد و پاآستان نمی تواند با ما جنگ: نوشته بود. آنيم
مسئلهء پختونستان را با مسالمت حل آنيم ولی پاآستان دايما  ثانيا ما ميل داريم. بين ما و پاآستان تنها نخواهد بود

هميشه در دنبالهء اين حرف فشار پاآستان به برادران (وضع غير عادی بوجود می آورد در آنجا تحريك می آند و
 .جا چيزی ننوشته بودراهم اضافه می آرد ولی درين  بلوچ

گرچه . بلقيس را وزير دربار شاهنشاهی تكذيب آردند بعد هم نوشته بود آه خوب شد آمدن واالحضرت شاهدخت
 .به هر حال ما انتظار داشتيم اگر چيزی بود مارا در جريان می گذاشتند آمدن يا رفتن شان اهميتی ندارد ولی

آمدند و موضوع هم اين بود آه می خواستند از سالمتی  ير، ايشانمن گفتم من آی گفتم آه ايشان نيامده اند؟ خ
نمايند و مطمئن شوند و شاهنشاه هم فرمودند آه شما، سفير افغانستان، اطمينان  عبدالولی شوهر شان اطالع حاصل

 .ايد آه ايشان سالم هستند داده

اينكه بين دو آشور بهم نخورد، گفته گفت من برای  .از اينكه من با اين صراحت مطلب را گفتم خيلی تعجب آرد
از او در مورد مقرری آه دولت افغانستان . اند آه چنين مطلبی حقيقت ندارد بودم آه از طرف دربار به من گفته

ملكه و برای هريك  دو هزار دالر برای, گفت ماهيانه هفت هزار دالر برای پادشاه. می پردازد جويا شدم به پادشاه
امالك شخصی خود را بگيرد آه نمی توانيم  ولی پادشاه خواسته است قيمت.  دالرمی فرستيماز پسر ها يك هزار

ماهی ده هزار دالر مرحمت می آنند و مضافا يك منزل به قيمت  علم در اينجا نوشته است آه شاهنشاه.(بدهيم
 .برای پادشاه خريديم دويست و پنجاه هزار دالر

ما رفته ايم حساب خودمان را با مسكو تصفيه . دارد  گفت خيلی اهميتراجع به مسافرت داود خان به مسكو می
بخواهيد ديگر به امورداخلی ما آاری نداشته باشيد و گمان می آنم توفيق پيدا  آنيم يعنی بگوئيم شما از ما دوستی

آند و به می  خيلی از آمونيست ها بد می گفت و می گفت پس از مراجعت از مسكو داود خان آنها را پاك .آند
انداخته و دست آمونيست روسی و چينی  پادشاه ايراد می آرد آه چرا اين دموآراسی مضحك را در افغانستان راه

 .حاال نميتوان جلوی آنها را گرفت را برای هرنوع تبليغات باز گذاشته بود و ديگر

ود خان موفق شوند ولی ايشان صميمانه می خواهيم دا گفتم ما. راجع به وضع داخل افغانستان زياد صحبت آرديم
آيا ارتش را در دست دارند؟ آيا در مقابل ارتش . آه از همه مهمتر ارتش است برای اين آار اين ابزار الزم دارند

امروزی در برابر  دارند؟ جوابی نداد جز اينكه اهميت ارتش را قبول آرد و می گفت عشاير با اسلحهء عشاير را
 . آنند آه تا حدی درست استارتش نمی توانند عرض اندام

در افغانستان ندارد و بعد از وی آمونيزم بر افغانستان  شاه سابق افغانستان هم يقين داشت آه داود خان آينده ای
به همين علت . ديگر بازگشت شاه سابق وخانواده اش به افغانستان ناممكن است با چنين وضعی. حاآم خواهد شد

توانست در اين  داود خان نمی. ائی هايی را آه در افغانستان دارد بفروش برساندداشت تا امالك و دار او آرزو
 اطرافيان خود مواجه گردد مورد آمكی به شاه سابق بكند زيرا با اين آار ممكن بود با بی اعتمادی

 
  چگونه به داود خان رسيد؟ خبر سفر بلقيس و شاه محمود

  16/3/53پنجشنبه 

ولی خبر آمدن بلقيس را . درست و با صراحت گفتی دی آه جواب سفير افغانستان رافرمودند، بسيار خوب آر …
وگرنه تصور نمی شود از دربار آسی به سفارت افغانستان تلفن آند آه  قطعا روسها به افغانها اطالع داده اند

االحضرت چون سفيرمی گفت از دربار شما شخص ناشناسی به من تلفن آرد آه و( اينجاست واالحضرت بلقيس
دروغ است آنهم  چون او گفت نيست، من هم به داود نوشتم آه خبر. جاست و بعد هم من از دولتشاهی پرسيدم اين

 )!از قول وزير دربار
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  19/9/53سه شنبه 

در جريان شرفيابی فردا جريان آنرا می نويسم،  امروز سفير افغانستان را ديدم به تفصيل صحبت آرديم آه
 .انشااهللا

 
  داود خان ن ايران در آنارمخالفي

  20/9/53چهارشنبه 

 .آردم مطالب سفير افغانستان را به تفصيل عرض …

پرسيدم خارجی ها را می . جای تعجب شد. بزنند اشخاصی هستند آه می خواهند ميان ايران و افغانستان بهم
ستان وقتی من به آابل وارد شدم وحيد عبداهللا معاون وزارت خارجهء افغان .گوئيد؟ گفت خير افغانها را می گويم

. انتخاب آنند داده بود آه بهتر است سفير جديد ايران حسين داودی به آابل نيايد و آس ديگری را به من خبر
آاری است؟ آيا فكر آرده ايد چه می  پيش رييس جمهور رفتم و به او گفتم اين چه)  زلمی محمود غازی-سفير(من

اگرمان رد می آنيد؟ و او فوق العاده عصبانی شد و دستور  اه را پس از قبولآنيد آه فرستادهء مخصوص شاهنش
 .او فحش داد و من راحت شدم داد وحيد عبداهللا آمد و به

اينهم عقده ! ما چه عيبی گرفته اند؟ گفت قبال وزير نبوده گفتم احيانا از سفير. فهميدم آه می خواهد منت بگذارد
 آرد؟ چه بايد. است

منجمله در صفحات شمالی حاآمی رفته است آه . است لی از داخل افغانستان داد آه وضع ناگواربعد شرح مفص
من . همگی هم در آنجا تلويزيون شوروی را می گيرند وما تلويزيون نداريم آنوقت. پستها را به مزايده می گذارد

آردهء  ت افسران جوان تحصيلداود خان برای آينده چه فكر می آند؟ آيا با يك ارتشی آه اآثري گفتم اصوال
همان آاری آه خودشان  شوروی هستند چه می تواند بكند؟اگر روزی دو تانک آمد و ايشان را مرخص آرد،

گفتم . آخوند ها دارد؟ گفت خير، چون پول ندارد آردند، تكليف چيست؟ آيا تكيه گاهی در بين مردم و عشاير حتی
گفتم . نمی گيرد؟ گفت وقتی آمد به شاهنشاه عرض می آند) ن استايرا منظور شاه(چرا از اعليحضرت همايونی

بهتر  ابروی داود خان نيستيم بخصوص با عملی آه با شاه آرد ولی فعال ايشان برای ما از همه ما عاشق چشم و
 .مسائل را يادداشت آرد خيلی با توجه و احتياط اين. يعنی نمی دانيم بعد از ايشان چه خواهد شد. هستند

پول بگيريد؟ گفت يك چيزی ) پدر زنش هم هست(خان  او پرسيدم می خواهيد اروپا برويد؟ توانستيد از داوداز 
شاهنشاه همه مطالب را بدقت . خيلی خوشحال شد. شما چك سفيد می دهم گفتم هرچه پول بخواهيد من به. گرفتيم

 ...هستند بايد بدانند آه نوآر مابعد هم اينها آم آم . خيلی خوب جلسه ای داشتيد فرمودند. گوش آردند

سردار . سردار در ايتاليا به خانواده خويش ملحق شد. ساخت سرانجام داود خان سردار عبدالولی را از زندان آزاد
 حاآی از تشكر بزبان فرانسوی به او نامه ای. از شخص اسداهللا علم نيز سپاسگذار بود نه تنها از شاه ايران بلكه

  .او به چاپ رسيده است نيز اين نامه را در ميان اسناد خود گذاشت آه همراه با يادداشت هایعلم فرستاد و علم 

است، اشاره به اين دارد آه دوستی و محبت باالتر و پر  لحن نامهء سردار گذشته از اينكه ابراز تشكر و امتنان
 : بوداو در اين نامه شعری نيز به دری نوشته. است ارج تر از رابطهء خويشاوندی

 در خرمن آاينات چو آردم نگاه

 يك دانه محبت است و باقی همه آاه

 :از مطالب آن چنين بود علم در جواب نامه سردار عبدالی نامه ای نوشت آه برخی

 از صدای سخن دوست نديدم خوشتر

 يادگاری آه براين گنبد دوار بماند

 آامال احساس آردم با قدرت و شجاعت به آه وصول نامهء نازنين بمن خوشحالی فوق العاده بخشيد بخصوص
 .ايد استقبال زندگی و پيش آمد های آن شتافته
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من بود زيرا ندا و صدای دوست عزيزی بود آه  وصول خط عزيز شما يكی از خوشترين پيش آمد های زندگی …
 را به سختی رنج می آن مشكل بزرگ آه همهء ما. آيندهء او نگران بوديم مدتی فكر ما را بخود مشغول داشته و از

خانوادهء  برداشته شده و اميدوارم به سالمتی وجود مبارك در خدمت اعليحضرت محمد ظاهر شاه و داد از جلو
تقديم می آنم و شاهزاده خانم  خانم علم و خودم حضور واالحضرت بلقيس همسر محترمهء سالم. محترم بگذرانيد

 بزرگی شده قلبا می بوسم آنون خانمآه ا) منظور دختر آوچك سردار است(آوچولو را 

  24/7/54پنجشنبه 

بعالوه برای خود و . دالر به او مرحمت می فرمايند ماهانه ده هزار. بعد صحبت پادشاه افغانستان پيش آمد …
تلگرافی مبنی بر تشكر از . دو هزار دالر هم به دخترش مرحمت می آنند ماهی. دخترش دو منزل در رم خريديم

. آنيم فرمودند خوب اين بيچاره را هم آه اداره می. توسط شاهنشاه، بعرض مبارك رسانده بود  تولدشتلگراف عيد
چشم اعليحضرت  عرض آردم خيلی شكرگزار است به خصوص آه داماد او وليخان هم آزاد شد و آن را از

. اود خان را تقويت می آنيمآنيم و هم د فرمودند ما به هر صورت، هم به اين آمك آرديم و می. همايونی می بينند
عرض آردم فكر می آنم هردو . بدون غل و غش است چون غير از اين راهی نيست و آار ما صحيح و

 .بكنند appreciate(قدردانی(طرف
 

  استاد خليل اهللا خليلی نيز پايان آار داود را پيشبينی می آرد مرحوم
او نيز می دانست آه سرانجام . آبير افغانستان در بغداد بود راستاد خليلی شاعر نام آور افغانستان در آن زمان سفي

گرديده و در  او نيز يگانه راه را در اين ديد تا با شاه ايران در ارتباط. سرنگون خواهند آرد آمونيست ها داود را
ستان مصيبت باری را برای افغان عجيب است آه همه فرجام. مورد آيندهء تاريك افغانستان با او سخن بگويد
 .پيشبينی می آردند جز خود سردار محمد داود

  2/12/54شنبه 

توآه نميتوانی به آرمانشاه : فرمودند... بغداد رسيده بود  سفير شاهنشاه در) حسين شهيد زاده(تلگراف عجيبی از 
 .از آرمانشاه تا حدود آرج بيايد و تورا ببيند او ميتواند محرمانه. بروی

 بغداد -هنشاهی ايرانآشف تلگراف رمز سفارت شا
 

 شاهنشاهی جناب آقای امير اسد اهللا علم وزير دربار

اهللا خليلی سفير افغانستان در بغداد به ديدار اينجانب  محترما با استحضار عالی می رساند شب گذشته استاد خليل
 از آمال تاثر بود موقعيت رژيم فعلی پيش آمد سفير افغانستان با لحنی آه حاآی آمد صحبت از وضع افغانستان و

پای سردار داود خان از  داشت متاسفانه آيندهء افغانستان بسيار تاريك و نگران آننده است و اگر دير يا زود اظهار
گفت يگانه . افتاد و آار يكسره خواهد شد ميان برود هيچ شكی نيست آه آشور به چنگ عناصر آمونيست خواهد

ايران است مردم وطن پرست و شاهدوست افغانستان چشم  اهنشاهراه نجات افغانستان در دست اعليحضرت ش
سفير افغانستان آرارا در ميان صحبت . را شاهنشاه خود می دانند دوخته اند بكمك و ياری شاهنشاه ايران آه او

آه اگر  ايران را پادشاه و مخدوم خود خواند و گويا شخصا بشرفعرض مبارك ملوآانه رسانيده است شاهنشاه
گفت آيندهء . چگونه خواهد بود آابل و قندهار وضعی شبيه سمرقند و بخارا پيدا آند وضع مشهد و بجنوردروزی 

وابستگی دارد و يگانه آسيكه می تواند آيندهء اين منطقه  افغانستان و ايران و ساير آشور های منطقه به اين
ن جلوگيری بعمل آورد فقط و فقط اآنون براه راست رهبری آند و از سقوط آ بخصوص افغانستان را از هم

وضع  گفت چه بسا سردار داود خان هم در باطن خود بی ميل نباشد آه در افغانستان. ايران است شهريار معظم
گذاشته آه مشكلی بزرگ  دگرگون شود و رژيم پادشاهی در آن مجددا مستقر شود زيرا او ندانسته پا در راهی

موقعيكه داود خان به بغداد آمده به او گفته است  فت اين مطلب را صريحاگ. برای خود و ميهن ببار آورده است
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سفير افغانستان طی صحبت چند بار با عبارات مختلف اين نكته را بازگو آرد . بدهد ليكن او جوابی نداشته تا به او
افتاد و از همين  از بين رفتن داود خان و سقوط افغانستان در دامان آمونيزم تمام منطقه در خطر خواهد آه با

. مفسده جو مترصد از بين رفتن او هستند اآنون بايد به فكر چاره بود داود خان زندگی جاويدان ندارد و عناصر
ظرف اين دو ماهه اين دومين بار بود آه سفير افغانستان بديدن  برای آگاهی مزيد باستحضار عالی می رساند چون

شت، برای اينجانب يقين حاصل شد آه مايل است موضوع به شرف را اظهار می دا اينجانب آمد و اين مطلب
تهران شدم  لذا من غير مستقيم جويای نظر او در بارهء گزارش اظهاراتش به. ملوآانه رسانيده شود عرض مبارك

جنابعالی بشرفعرض مبارك شاهنشاه  با قيد قسم از اينجانب خواست آه عرايضش بطور مستقيم يا تنها بوسيلهء
ظرف ده روز آينده قصد مسافرت به آرمانشاه را دارد اگر  گفت. ده شود و احدی غير از آن اطالع پيدا نكندرساني

گفت در نامه ای آه . جنابعالی را مالقات نمايد نتيجهء مطلوب حاصل می شد فرصتی فراهم شد آه ميتوانست
ميدانستيم آه او آجا   او به ايران اگر از پيشبرای او مرقوم داشته ايد اشاره فرموده ايد آه در سفر قبلی جنابعالی

اينجانب اينست آه بسيار مايل است در محلی غير  بهرحال استنباط. می آيد ممكن بود ترتيب مالقاتی فراهم می شد
چون معتقد است آمدن او به تهران و شرفيابی به پيشگاه مبارك . پيدا نمايد از تهران توفيق زيارت جنابعالی را

دانسته يا نادانسته  مطلبی آه سفير افغانستان ضمن صحبت. ممكن است تغييراتی در افغانستان ببار آورد شاهنشاه
هم اآنون هر روز تعداد زيادی از افاغنه  بآن اشاره آرد بنظر اينجانب شايان آمال توجه است آن بود آه گفت

 و اينها مترصد آن هستند آه آسانی با مختلف به ايران می آيند جهت پيدا آردن آار و امرار معاش بصورت های
ترس او  .آنها را متشكل نمايند تا احيانا مسائلی را عليه حكومت فعلی افغانستان بوجود آورند آنها تماس پيدا آرده

است آه در اين گفته تعبيراتی  بديهی. از اين است آه اگر به تهران بيايد چنين شبهه ای در بارهء او پيدا شود
احتماًال ممكن است ببار آورد بطور مجدانه مورد توجه  ه شايد الزم باشد از لحاظ عواقب سوئی آهموجود است آ

 .شود اوليای امور واقع
 

  شهيد زاده-باعرض ارادت 
 

2880- 27/11/54 
 

  جواب شاه ايران

اده به شرح تلگراف رمزی به امضای علم به شهيد ز سپس. گزارش سفير ايران در بغداد از نظر شاه ايران گذشت
 .زير ارسال شد

 ،عينا از شرف عرض مبارك 2880مهر در بغداد،  دوست عزيزم آقای شهيد زاده سفير محترم شاهنشاه آريا
بفرمائيد اگر منظور اطالع دادن از جريانات محلی است آه ما به اندازهء  خواهشمندم از قول من به ايشان. گذشت

است  ن پيشنهاد است يا ارائهء راه عملی وغيره، دراين صورت ممكنولی اگر منظور داد. داريم آافی اطالعات
 .فكری بشود

 
 وزير دربار شاهنشاهی

 
 اسد اهللا علم

  بود سفير افغانستان هم از آينده آشور نگران

  28/11/54سه شنبه 

افغانستان بی نهايت از وضع داخل . افغانستان را ديدم امروز صبح تمام به آار های جاری رسيدم منجمله سفير
تقاضا . خان درد آمر شديدی پيدا آرده است آه بيم سل استخوان می رود بخصوص آه گويا داود. نگران بود
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 از وضع پادشاه در رم حكايت می آرد آه. آار بدهيم, هم آه از پسر پادشاه طالق می گيرد داشت به خواهرش
اعمال ملكه در آابل هم شاه  می گفت همين. می آندملكهء سابق خيلی او را ناراحت و دايما قهر و از منزل فرار 

از آمك هنگفتی آه ما به همه خاندان سلطنتی می آنيم  البته سفير افغانستان. را از آار های اساسی بازداشته بود
 .اطالع ندارد

وری البته شكی نيست آه ناماليمات دوران د. است سخنان زلمی محمود غازی در مورد ملكهء سابق مبالغه آميز
داشته است اما اينكه يكی از اعضای خانواده آه در عين حال ديپلومات  از وطن تاثيرات روانی خاص خود را

 .آيد چنين لحنی از عضو ديگری از خانوادهء خود سخن بگويد، آار درستی بنظر نمی آشورش نيز است با

 وزارت خارجهء افغانستان وجود دارد آه آه اسنادی در در مورد زلمی محمود غازی اين نكته را هم بايد تذآر داد
جريان از اين قرار بود آه شاه ايران . افغانستان در تهران اختالس نموده بود نشان می دهد او از دارائی سفارت

سند ملكيت  از بهترين مناطق شهر تهران زمينی را برای تعمير سفارت افغانستان اختصاص داد و سفارت در يكی
داود خان . گران به فروش رسانيد مدتی بعد زلمی محمود غازی اين زمين را به قيمت بسيار. آنرا نيز بدست آورد

  .به آابل نيامد او را از سفارت عزل نمود و به آابل احضار آرد ولی او

 . جدا شد نيز) دختر داود خان(زلمی محمود غازی بعدا از همسرش 
 


