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و شميره   ٩تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

م١٠/١٠/٢٠١٠                                                       وحيد مژده 
                                    

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  هشتمقسمت 

  غانستا شاه افۀ سفير ايران در ايتاليا در بارۀنام
  ٢٣/٧/٥٢دوشنبه 

فرمودند بهر حال بيست ... راجع به پادشاه افغانستان رسيده بود) سفير ايران در ايتاليا(انصاری ) علينقی( ديگری از ۀنام(
غانستان برسد وضمنا بگو که از اين جريان جز من و تو و هزار دالر بفرستد که به ايشان برساند تا جواب ايشان از اف

  .)بعد مرخص شدم و کار پادشاه افغانستان را راه انداختم... انصاری کسی آگاه نيست
. مدتی پس از کودتا، سفير ايران در ايتاليا شبی بصورت مخفيانه به ديدار محمد ظاهر شاه رفت و اين گزارش حاصل ديدار است

  .ه در کتاب آمده در بعضی قسمت ها خوانا نيست که بصورت چند نقطه نشان داده شده استمتن دست نويس ک
  سفارت شاهنشاهی ايران

  رم
   اکتوبر١٤

  سرور معظم
اميدوارم اگر . بروی کاغذ آورم... سعی کردم کليه مطالبی را که اعليحضرت محمد ظاهرشاه اظهار فرمودند بخاطر سپرده 

. بطور عمومی خيلی پريشان اند و زندگانی بدی دارند. ئيد که تقريبا عين کلمات خودشان استجمالت نارسا بود، عفو فرما
 حاجات همه ۀمعلوم است که در اميدی جز توجه ذات اقدس ملوکانه ندارند و خداوند شاهنشاه ما را حفظ فرمايد که قبل

  ...هستند
  جناب آقای علم وزير دربار شاهنشاهی 

 اکتوبر به اينجانب وقت ١٣ شب ٨تحضار می رساند همانطوری که عرض شد ساعت پس از عرض احترام به اس
فرزند کوچک شان با . يک ساعت با رم فاصله دارد و در محل دور افتاده ايست) محل زندگی شان.(مالقات دادند

  .چراغ قوه اينجانب را تا ساختمان راهنمائی نمود
 وسط سالن کوچک و محقری ايستاده بودند و به من درود گفتند اعليحضرت پادشاه افغانستان با واالحضرت بلقيس

خبر های راديو ديشب ما را پريشان . بسيار شايق بودم شما را مالقات و جويای حال برادرم شاهنشاه بشوم) وگفتند(
  .مددخترم بلقيس که در سنت موريتس شرفياب بوده و بسيار محبت ديده ديشب را تا صبح خواب به چشمش نيا. نمود

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

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

  ... به ياد ما هستند
در يکسال ونيم اخير اوضاع .نمی دانستم دشمن در کمين ماست. چهل سال برای حفظ استقالل افغانستان تالش کردم

از وقتی آقای شفيق صدراعظم . برنامه ها به انجام می رسيد و کشور سروسامان می يافت. کشور من بکلی تغيير کرد
کمک های بيدريغ شاهنشاه و اندرز هائی که . صحبت های زياد با هم داشتيم. زحمت می کشيد. شد فکر جوان داشت

به لطف خداوند توانستيم مشکل بزرگ هيرمند را با وجود مخالفت های . يد افتادبه ما دادند به حل مشکالت ما مف
به اوضاع داخلی . با زحمت بسيار از مجلس گذرانديم. موقعيت خطير بود. بسيار داخلی و خارجی حل کنيم

ا حل  صدراعظم ما و به کمک خود مۀمشکالت يکی بعد ديگری بوسيل. برنامه های مهم طرح شد. سروصورت داديم
  .می شد

در وطن پرستی او شک ندارم ولی نسبت به کميته ای که در کنار اوست و برنامه ريزی . است... داود مرد متعصب
داود سالها از سياست دور بود و به . افراد کميته اشخاص مظنون هستند. می کند و دستور می دهد خوشبين نيستم

ن و هيرمند با تعصب نگاه می کرد و نزديکی مارا با کشور برادر  پشتونستاۀبه مسئل. اوضاع بين المللی وارد نيست
  .چندين بار او را پذيرفتيم، خلق مارا تنگ کرد. اختالف نظر ها از همينجا شروع شد.  تعصب می نگريستۀبه ديد

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

از نظرات داود و تحريکاتی که ميکرد . گفتند خير، ما بکلی مراقب اوضاع بوديم... در برابر سوال اينجانب
صورت تمام کسانی را که در جبهه های . بخصوص در مورد هيرمند آگاه بوديم ولی نه تا اين حد آنهم بدست داود
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 آنها را می شناختيم و منتظر فرصت بوديم که دستور جمع آوری و توقيف دستجمعی .مخالف و انقالبی بودند بما دادند
  .به مجرد مراجعت به وطن دستور اقدام می داديم. و آماده بود مدارک و پرونده ها مکمل. صادر نمائيم

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

نميدانم . اطاقهای خوابی را که اينها استراحت کرده و در خواب بودند با گلوله های توپ ويران ساختند. نجات يافتند
  . تا پای همه را بازرسی کردند و آنوقت رخصت دادنداز سر. چطور اينها خالص شدند

  .در اين موقع خيلی متاثر شده دستمال درآورده گريه کردند
واالحضرت که در تمام مذاکرات حضور داشت صحبت را تغيير داده از خاطرات مسافرت سن موريتس و عنايات 

  .دخاص اعليحضرت شاهنشاه و علياحضرت شهبانو تشکر و سپاسگذاری نمودن
بعدا اعليحضرت محمد ظاهرشاه سر بلند کرده گفتند اعليحضرت برادرم و علياحضرت شهبانو خيلی با بچه ها محبت 

مکرر سن موريتس و خوشی هائی را که به آنها گذشته برای ما . هرگز اين محبت ها فراموش شدنی نيست. کرده اند
  .تعريف می کنند وما را سرگرم می سازند

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

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

  .من در آخر عمر خود جز خير و صالح ملت خود ارزوئی نداشتم. عزيز ما و ملت نجيب افغان را بخير بدارد
و شيعه های افغانی سخت طرفدار ما بودند ولی ) ؟(اردو ها... ود حرف می زنند ادامه دادندمدتی آهسته گوئی با خ

با وسايل مدرن سربازان گارد مرا گلوله باران کردند افسران وفادار من . مقاومت فايده نداشت اردو در دست آنها بود
. ن دستجمعی به زندان انفرادی انداخته اندداماد من هنوز در زندان است اخيرا او را از زندا. همه در زندان هستند

مطالب بسيار ديگر گفته شد ... هيچ از او خبر نداريم و شديدا به گريه افتادند... واالحضرت بلقيس اضافه کردند گويا
 .                   که بسيار تاثر انگيز است فقط برای اختصار به رووس مطالب می پردازم

... پادشاه گفتند .  وضع ما نامعلوم است در اين موقع واالحضرت بلقيس از اطاق خارج شدند     بعد شاه ادامه دادند
 نفر هستيم ٢٢ محقر آه بيشتر از پنج اطاق ندارد ما ۀهنوز داود و آميته برای ما تكليفی روشن نكرده است دراين خان

چهل سال ما زندگی لوآس نكرديم ولی در طول .  پسر دو دختر و نوه های ما بدون مستخدم٥آه زندگانی می آنيم 
. بنفع ملت خود استعفا داديم تا از خونريزی جلوگيری شود... خيلی متاثر شدند. باين حقارت و ذلت نيز عادت نداريم

بخاطر بقای آشور ما از همه چيز صرفنظر نموديم همه چيز مارا گرفتند . اعالميه ای را آه البد ديديد صادر آرديم
آمدن شما هم امشب در . اطمينان دارم آه برادرم شاهنشاه از وضع ما متاثراند. پدرم دستبرد زده اند ۀحتی به مقبر

 .اينجا همين را می رساند ولی مطمئن باشيد هيچكس از اين مالقات ها مطلع نخواهد شد
درم را از حال ما گاهگاه از حال ما می پرسند بايد برا. اعليحضرت شاهنشاه به ما و فاميل ما خيلی عنايت دارند

خاطر . مستحضر سازيد و حتما به عرض شان برسانيد آه من نميخواهم وجودم تيره گی بين دو آشور را بوجود آورد
پختونستان و بلوچستان و ادعا های مبالغه آميز . مشكالت شاهنشاه زياد است. بادرايت شاهنشاه بايد آامال آسوده باشد
شكالت برادر ما را زياد آرده ولی ما اطمينان داريم آه شاهنشاه به همه مشكالت و تعصبات داود و تحريكات آميته م

ايران گفتند داود داماد خود را ... پس از تحسين و تكريم بسيار از تدابير شاهنشاه و سياست خارجی و . فايق می آيند
خرج ما بسيار سنگين . آرده ايم او برای داود ارسال ۀسفير آبير ايران آرده او بزودی می رود ما نامه ای بوسيل

  ... ما فقط می توانيم تا دو ماه ديگر مصارف خود . است
ميدانم آه برادرم شاهنشاه ايران بفكر ما هستند ولی اگر به تنهائی بخواهند . معلوم نيست داود تاآی بيرحمی می آند

عربستان سعودی و آويت باهم برای انتظار ما اينست آه سه آشور دوست ايران، . معيشت ما را بدهند سنگين است
... مخارج ما همكاری نمايند تا ملت افغان تكليف پادشاه خود را معلوم نمايد ما چهل سال به ملت افغان خدمت آرديم

خداوند فاميل ما را نجات داد باز هم ما شكر به خداوند . خيلی منقلب بودند و مطالب زيادی آهسته گفتند آه شنيده نشد
 از خبر ديشب راديو در مورد توطئه به جان خاندان بزرگ سلطنت خيلی متاسف شديم نگرانی ما شديد .می گزاريم

است از قول ما به شاهنشاه عرض نماييد دنيای بسيار بدی است بسيار بايد مراقبت نمود به هرآس نميتوان اطمينان 
بصحبت می نشست با بچه ها بازی و آرد داود هر روز بدون رخصت به اندرون می آمد با ما و ملكه در خلوت 

باسرار زندگانی ما وقوف داشت ميدانست من ديناری در خارج ندارم به اينصورت ما را گذاشته . شوخی می آرد
آه سه سال قبل ) ميوندوال(همين ديروز شنيدم .  ما را با توپ خراب آرده داماد مرا در زندان شكنجه می دهدۀخان

من بخاطر ملت نجيب و . دمت آرد در زندان از شرف خود با آراوات خودآشی نمودنخست وزير ما بود و خيلی خ
اميدوارم تا دير نشده داود همه چيز را برباد ندهد و با آشور دوست و . بيگناه خود استعفا دادم خدا آنها را حفظ آند

اراده تحت تاثير عناصر داود وطن پرست است ولی بی . برادرش آه حافظ سالمت و آسايش ناحيه است دشمنی نكند
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شفيق نخست وزير مارا در زندان برای چه . راه غلط می رود و فكر می آند به نفع مملكت است. ديگر است
  .خيلی ديگر حرف دارم آه ميدانم وقت شما تنگ است. نگهداشته؟ شفيق به ما خدمت آرد و دوست ايران بود
متشكرم آه در روز های سخت بياد ما . حبت شان در قلب ما استبعرض برادر تاجدار ما شاهنشاه برسانيد احترام و م

بوديد متاسفانه در آن روز ها نتوانستم شما را ببينم توجه شاهنشاه هرگز هرگز از خاطر ما و فاميل مان فراموش نمی 
 و از يك خون خداوند فاميل سلطنت پهلوی را از گزند محفوظ بدارد و ملت ايران و افغان را آه هردو برادر اند. شود

  .و نژاد اند پايدار و آسوده بدارد
 شاه آه دختر ۀنو.  مرخصی خواستم دستور فرمودند قهوه بنوشيدۀپس از يك ساعت و چهل و پنج دقيقه اجاز
عرض آردم پادشاه ننوشند آه بی خوابی می آورد فرمودند ما هيچ شب . واالحضرت بلقيس باشد سينی قهوه را آورد

  .ابيمتا به صبح نمی خو
 تيلفون خود شان را مرحمت آرده گفتند صبح يا شب ها می توانم ۀبسيار به اينجانب اظهار مرحمت نمودند و نمر

  .تلفون آنم از حال برادرم هميشه به ما خبر بدهيد و از حال ما هم به عرض اعليحضرت شاهنشاه برسانيد
ياحضرت شهبانو برسانيد شاهنشاه ايران شاهنشاه ما و خانواده را بعرض مبارآشان و خدمت عل... مراتب احترام 
ما زياد مطالعه داريم ايران هيچوقت شاهنشاهی به بزرگی و دانش و . حفظ ناحيه به تدبير ايشان است. ناحيه هستند

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

  .فرزندم باز هم شما را تا دم درب راهنمائی خواهد نمود باز هم بسيار محبت نموده اينجانب را مرخص نمودند
آه تازه رسيدند مدتی در باغ آه تاريك بود ايستاده با اينجانب صحبت آردند و ... واالحضرت بلقيس و واالحضرت 

  .. خود و فرزندان و معيشت شانۀپادشاه پدر شان نگران بودند و از آيندبرای صحت و سالمت 
  با عرض احترام علينقی سعيد انصاری

  

  !از توان اقتصادی ايران بی خبر بوظاهرشاه 
در اين گزارش آه سفير سعی نموده با دقت انتقال دهد آنچه آه بسيار عجيب می نمايد اينست آه پادشاه مخلوع 

آه پرداخت مصارف خود و خانواده اش را آه ماهانه افغانستان در مورد قدرت اقتصادی ايران بحدی بی اطالع بوده 
 - ايران، عربستان سعودی و آويت-ده هزار دالر بود از توان ايران بيرون می دانسته و تقاضا داشته تا سه آشور

  ! بصورت مشترك در پرداخت اين مبلغ سهم گيرند
مليارد دالر گذشته است؟ شاهی آه بصورت آيا شاه افغانستان نمی دانست آه درآمد ايران در آن سال از مرز بيست 

سيمون . مطلق العنان بر سرچنين گنجی نشسته بود مصارف هر پادشاه مخلوع در هرگوشه از جهان را می پرداخت
پادشاه مخلوع بلغاريا، پادشاه مخلوع يونان آه علم در خاطرات خود از وی بعنوان مفتخوار ترين مرد جهان نام می 

 قدرت اما آم درآمدی چون ملك حسين و ذولفقار علی بوتو و بسياری ۀلبانيا و دولتمردان بر اريكبرد، پادشاه سابق ا
  .ديگر همه از اين خوان نعمت سهمی داشتند

احتماال در اثر تبليغات آسانی چون اعتمادی يا زلمی محمود ( ديگری آه عجيب می نمايد اينست آه شاه سابقۀمسئل
درحاليكه صاحب نظران به اين باور اند آه ميوندوال زير . دوال خودآشی آرده استباور آرده بود آه ميون) غازی

 نكتائی و آمربند حلق آويز آردند تا وانمود سازند ۀشكنجه جانسپرد و بعد برای پوشاندن اين جنايت جسد اورا بوسيل
وان قاتل ميوندوال نيز نام بعن) عبدالصمد ازهر(بعضی ها حتی از يك افسر پوليس بنام . آه او خودآشی آرده است

  .برده اند
  

  دشاه ايران تمام مصارف را بعهده می گير
فوری سفير عربستان : فرمودند:... علم می نويسد.  اين نامه را بدقت مطالعه نمود١٥/٧/٥٢شاهنشاه به تاريخ يكشنبه

ماهی ده هزار . عرض آردم جسارت می آنم، ولی ارزش ندارد. و آويت را بخواه و با آنها مطلب را در ميان بگذار
. شايد خودش راضی نباشد آه از ما تنها بگيرد: فرمودند. شاهنشاه مرحمت فرمايند؟ قدری تامل فرمودنددالر را خود 

شايد اگر بخواهد منزلی يا قصری بخرد احتياج به آمك عربستان سعودی و . عرض آردم ما آه محرمانه می دهيم
فرمودند پس بنويس آه ما اين ده . يدتازه من عرض می آنم اعليحضرت همايونی آنرا هم مرحمت فرماي. آويت باشد

اگر در اين ( می دهيم، اگر بيشتر الزم است و می خواهيد منزلی بخريد...  شما ۀهزار دالر را برای مخارج ماهيان
آيا می خواهيد ما با آنها . آنوقت شايد آمك آويت و عربستان الزم بشود) موقع مصلحت در خريد منزل برای شما باشد

  ... ا خود شما تماس خواهيد گرفت؟تماس بگيريم ي
  

  ٣/٨/٥٢پنجشنبه 
  مرزیبرخورد 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

فوری به علم بده : فرمودند. شاهنشاه بدقت خواندند. رئيس ستاد وارد شد و گزارش به شاهنشاه عرض آرد(... 
من آه خواندم ديدم آه خبر زد و خورد بين ژاندارمری ما و افغانها می باشد آه يك . حاضرين تعجب آردند. بخواند
قضيه چنانكه من سابقه داشتم از اين قرار بود آه در . فغانی و دو سرباز در نزديكی دوست محمد آشته شده اندافسر ا

 سرحدی خراب شده و افغانها می خواهند به اين طرف رود خانه بيايندو زمين هائی را تصرف ۀآنار پريان چند ميل
به آنها گفته اند بايد از طريق گفتگو باشد، قبول نكرده و باز آنند آه البته شديدا جواب آنها داده می شود با آنكه مكرر 

بعد معلوم شد فوری افغانها عكس العمل شديد نشان داده قوای نظامی آورده و . هم اين طرف آمده است، او را زده اند
 آردم هر عرض. فوری شما هم آن جا اسلحه توزيع آنيد: به من فرمودند. فوری افغانهای مرز را مسلح ساخته اند

  ...)اقدامی الزم باشد می آنم
 پلر ٩٥ تثبيت گرديده دارای ١٩٠٥در توضيح بايد گفت خط مرزی درين ساحه آه بوسيله آلنل مكماهون درسال 

 نيمروز درجهت ترميم پلرهای مذآور اقدام مهمی صورت ۀ ببعد در ساح١٩٠٥درسال . ميباشد) عالمت سرحدی(
  .نگرفت

 آه در اين ناحيه حدود ايران و ٥٦ الی ٥١هيرمند بطرف خاك افغانستان، پلر های سرحدی در اثر تعيير مسير رود 
. افغانستان را معين می آرد از بين رفته و  بخشی از زمين های مزروعی مرز نشينان افغان بطرف ايران رفت

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

 قرار دارد نسبت نبودن عاليم سرحدی از آشت وزرع ممانعت ٥٥ و ٥٤عبدالعزيز را آه زمين های وی بين پلرهای 
همين حال بعلت تغيير مسير رود هلمند در سرحد با ايران، بخشی از در. ميكنند وخود را شريك زمين های وی ميدانند

 ديگری از حريق يك ۀدرنام.  تجاوزی ايرانی ها می باشدۀزمين های اتباع افغانی درآنسوی دريا مانده ومورد استفاد
  .ه شد خبر داد٥٦ تا ٥١جنگل متعلق به اتباع افغانی از طرف چوپانهای ايرانی بعلت نبودن پلرهای شماره 

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

معموال با مذاآره و (هرچند وقوع برخورد های مرزی در اين منطقه چندان تازگی نداشت و زياد جدی تلقی نمی شد
اما در آن مقطع خاص زمانی ايران آنرا بسيار جدی تلقی ) صله می يافتتفاهم در مرز ميان مرز بانان دوآشور في

  .آرد و اقداماتی را روی دست گرفت
  

  ٤/٨/٥٢جمعه 
  ها برای ايجاد ناآرامی در هراتآمادگی 

فوری به شهر رفته رييس ستاد، رييس ژاندارمری و تيمسار نصيری رييس ساواك را . سحر از خواب برخاستم
ر مشهد و همچنان مسلح ساختن تمام عشاير مرز تصميمات در مورد آمادگی يك گردان برای احتياط د. خواستم
  .جريان را عرض آردم تصويب فرمودند.  برای سالم تشريف آوردند٨:٣٠شاهنشاه ساعت . گرفتيم
  ٥/٨/٥٢شنبه 

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

  .فوری انجام دهيد: فرمودند. به مرز بفرستيم
  

  ٣/٩/٥٢شنبه 
  اعتمادنامۀ سفير افغانستانتقديم 

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

محمد غازی از ديپلومات های زرنگ افغانستان ... نطق او آوتاه بود ولی نه زياد خشك بود و نه زياد تملق آميز). بود
و سفير فعلی آنها در رم، از ... ظم اسبق اعتمادی صدراع) نوراحمد(است و همين شخص بود آه به آمك نور محمد

محمد غازی با دختر ! همان وقت آه ما نجنبيديم. و او را زير پرچم جمهوری آشانيد)... نامه گرفت(پادشاه استعفا 
خيلی تميز و مرتب در . ولی بهر صورت داماد اوست) روابط شان زياد خوب نيست( شكر آبی داردۀداود رابط

  .ردپيشگاه شاهانه عمل آ
  

  ٤/٩/٥٢يكشنبه 
  بايد مخفيانه پرداخته شودپول 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٥  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

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

  ).انصاری سفير ما در رم نبايد بداند
  !که بعد از پيروزی انقالب ايران فاش شدبازی 

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

ر بود آه رژيم داود دوام چندانی نخواهد در عين حال شاه ايران آامال به اين باو. در آينده بر ضد او دارد
به .  نه چندان دور داود را سرنگون خواهند آردۀداشت و بطور حتم چپگرايان در اردوی افغانستان در آيند

 سلطنتی افغانستان را تحت حمايت خود داشته باشد و در صورت لزوم از ۀاين منظور او می خواست خانواد
  .وجود آنان استفاده آند

اسنادی . ك شاه ايران به شاه سابق افغانستان برای اولين بار پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران افشاء گرديدراز آم
آه از وزارت دربار ايران پس از پيروزی انقالب بدست آمد نشان می داد آه شاه ايران دوبار و هربار مبلغ ده هزار 

  .ا خواهيم ديد ميزان اين آمك ها بسيار بيشتر بوداما چنانچه بعد. دالر به شاه افغانستان آمك آرده است
  )١٣/٩/٥٢سه شنبه (

  جديد پرحرف بودسفير 
مرد تحصيلكرده ای ست، در هاروارد وآلمبيا . سابقا نوشته ام داماد داود است. سفير جديد افغانستان ديدنم آمد(... 

قبال خيلی فكر من . انگيسی و فرانسه را خوب می داند، فارسی را هم شيرين صحبت می آند) است(درس خوانده
خوشبختانه ديدم خودش پرحرف است و هيچ . آرده بودم آه آار را از آجا شروع آنم آه بتوانم از او حرف در بياورم

. برای من حكايت آرد آه اخيرًا برای پادشاه افغانستان پول برده است. احتياجی به سعی من در حرف در آوردن نبود
 گفته بود آه وضع تحصيلی فرزند آوچكم رو به راه شد، وقتی آه سفير بايد درست باشد، چون پادشاه به سفير(

 مفتضح را از شاه ۀبعد هم حكايت آرد آه به چه صورت استعفا نام). شاهنشاه پول مرحمتی اخير را برای او برده بود
ود محكمتر بعد هم گفت ممكن است تا شش ماه ديگر وضع دا. گرفت آه شاه می گويد من زير پرچم جمهوری می روم

. از افسران جوان دل پری داشت آه نادان و جاهل و ناشناخته هستند. بشود و آن وقت قدری بطرف راست برود
يعنی سفير از او با لحن مسخره سخن .(دل خوشی ندارد، چون او را مسخره می آرد... معلوم شد از عبدالولی خان 

ابستان با پادشاه در لندن بود، از آابل به او تلگراف شد آه و از جمله اينكه آسی با اين قدرت وقتی در ت) می گفت
بعد هم آه آودتا شد و او گرفتار شد از آشوی ميز او ! وضع خطرناك است، اعتنا نكرد و به پادشاه گفت خبری نيست
) ا داشته بوديعنی سردار عبدالولی در وظيفه اهمال رو!(اسامی آودتاچيان درآمد و اين آقای مقتدر آنها را نگرفته بود

 بستگان و عمو زاده ۀبعد هم علت اينكه از اول بين داود و پادشاه بهم خورد اين بود آه در قانون اساسی، عدم مداخل
از همان وقت برعليه پادشاه . گان شاه را در امور سياسی گنجاندند و داوود خيال آرد آه اين اصل برعليه اوست

خالصه اينكه . و امثالهم بد گفت) ميوندوال(مقداری هم به شفيق و ميمندوال. بلچهارسال قبل يا پنج سال ق. ناراحت شد
چون . من گفتم به هر صورت ميل و اراده شاهنشاه اين است آه داود را تقويت بفرمايند. يكساعت و نيم صحبت آرد

 است؟ نتوانست اگر داود رفت نميدانم وضع افغانستان چگونه می شود؟ پرسيدم آنترول داود روی ارتش چگونه
 داود ۀفكر ميكنم با اين احساس  آه من عاشق دلسوخت. جوابی درست بدهد ولی بهرحال از پيش من راضی رفت

  !..)هستم
برای شاه، ملكه و . به اين ترتيب داود خان موفق شد تا آميته را قانع سازد آه برای شاه سابق معاشی در نظر گيرند

البته با تعيين معاش . ای تعيين گرديد آه تا سقوط داود به آنها پرداخت می شدهريك از شهزاده ها مستمری ماهانه 
  .برای شاه و خانواده اش از طرف داود، در آمك های شاه ايران هيچ تغييری وارد نيامد

  های شاه سابق از آيندهنگرانی 
 سفير ايران در ايتاليا بار ديگر به ديدار شاه سابق افغانستان رفت و گزارش زير را آه ١٣٥٣در هفتم حمل سال 

  :حاصل آن مالقات است به تهران مخابره نمود
  سفارت شاهنشاهی ايران

  رم
  بسيار محرمانه است

   ١٣٥٣نهم فروردين ماه 
 خدمت به ۀ مجددا سال جديد را تبريك عرض نموده از خداوند متعال برای وجود محترم سالمتی و توفيق ادام

 در مذاآرات دو روز قبل صورت گرفت به استحضار شاهنشاه عظيم الشان آرزو دارم و با اجازه مراتب زير را آه
جناب عالی می رسانم تا در صورت مقتضی از شرفعرض مبارك ملوآانه گذرانيده شود مذاآرات مدت يك و نيم 
ساعت طول آشيد مثل هميشه مدتی از مراحم ذات شاهانه و حق شناسی خود شان و خانواده اظهاراتی نموده آنگاه 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٦  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

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

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

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

ناآم اجازه می خواهم بيايم در زندان يا هر آجای نوشته همراه او روانه آرد آه برای زندگانی شوهرم نگران و انديش
داود از آميته ترس دارد .  ما نگرانيمۀتا وصول پاسخ هم. ديگر با او زندگانی نموده و در سرنوشت او شريك باشم

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

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

اعليحضرت فرمودند بسيار صحيح است منتهی ...  تا اين حد حوصله نكرده و ساآت نمی مانديدآنها گرفتار نمی بود
بلقيس و ملكه سخت نگران اند و زندگانی ما را بيشتر سياه آرده اند بخصوص آه اخالق سخت عبدالولی را خوب می 

 به مافرموده اند تقاضا داريم در ما از برادر مان شاهنشاه آه باالترين محبت ها را در سخت ترين روزگار. شناسند
صورت امكان و چنانچه رای مبارك شان تعلق گيرد به سفير خود در آابل دستور فرمايند به طور محرمانه تحقيقاتی 

  .نموده و از حال سردار عبدالولی و الاقل آنكه در قيد حيات است و يا خير اطالعاتی تحصيل نمايد
مسائل ما اختالفاتی پيدا آرده اند آه به هيچوجه نمی خواهد تكليف ما معلوم و مقرری شنيده شده آه آميته و داود بر سر 

تعيين شود چون تكليف معلوم نيست ما تا به حال به وجوهی آه برادر تاجدار مان عنايت فرموده اند دست نزده ايم و از 
  . ناچيز خودمان با صرفه جوئی امرار معاش آرده ايمۀذخير

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

ی آنها آافی است و خود ما ترتيب حواله آن را  دالر ماهيانه برا٩٥٠. از اينكه حاجت ما را قبول فرمودند سپاسگذاريم
  .ميدهيم

  .  خلبانی را تمام خواهند آرد و اين آمك قطع می شودۀواالحضرت داود تا سه ماه ديگر دور
به عرض شان رسانيدم آه بندگان اعليحضرت . نهايت ما برای آينده اينها نگرانيم آه چه خواهد شد و چه بايد بكنند

احتی و آسايش شما و خاندان سلطنت توجه مخصوص دارند و مكرر به اينجانب امر فرموده اند شاهنشاه آريامهر بر
همه گونه در اختيار باشم و در فراهم ساختن وسائل راحتی اعليحضرت بكوشم و فرموده اند هر مبلغ و هرچه الزم 

تيم سپاسگذاريم و هرگز فراموش نمی گفتند ما از مراحم برادر مان تا زنده هس... و...و...باشد تقديم حضور نمايم و
آنيم و از اين ماه مجبوريم از آن پول برداشت و مخارج خود را تامين و حتی قروض را پرداخت نمائيم ولی مشكل 
عمده آه ما را رنج ميدهد بی اعتنائی است آه از طرف آشور های دوست مسلمان بخصوص سلطنتی نسبت به ما می 

ن، شما به عربستان سعودی هم رفتيد و وعده هم دادند ولی معلوم است آه نمی خواهند به در اجرای امر برادرما. شود
به شما گفتند بيايند و مهمان ما باشند اما مگر ميهمانی بدون دعوت می شود؟ حال تقاضای ما اينست آه آيا . ما بينديشند

حضور شان . ر عربستان سعودی شويماعليحضرت برادر مان شاهنشاه ايران صالح می دانند بدون دعوت وارد آشو
پاسخ دادند آه ما به سفير آنها اطمينان نداريم . عرض آردم اعليحضرت همايونی فرمودند قبال به سفير شان گفته شود

در مورد آشور مغرب آه مورد . اگر برادرمان صالح بدانند يكی از واالحضرت ها را بفرستيم برود و مذاآره نمايد
دم اين مطلب هم در تهران از شرفعرض پيشگاه ملوآانه گذشت فرمودند اگر مايل به رفتن به نظرشان بود عرض آر

آشور مغرب باشند مذاآره با اعليحضرت ملك حسن بالمانع است گفتند اگر برادرمان صالح بدانند ممكن است اول به 
ا با يكديگر در مورد ما مذاآره آشور مغرب برويم تا در صورتيكه روابط پادشاه مغرب و ملك فيصل حسنه باشد آنه

 شما ۀاعليحضرت همايونی برادر عزيز مان تنها اميد و پناه ما هستند و تا بحال هم آليه مطالب خود را به وسيل. نمايند
به عرض شان رسانيده ايم و به هيچكس ديگر هم رو نكرده ايم ولی با نزديكی ايران و افغانستان ما نمی توانيم در 

 خدا ۀمائيم موقعيت و مشكالت آامال در نظر ما هست و به همين علت عربستان را آه دور است و خانايران سكنا ن
ما هم يك . ملك فيصل سفر های دوستانه به آابل آرد رفتار امروز او موجب تعجب ماست. آنجاست در نظر داريم

از آشور های سلطنتی . ود آورد آمونيست ها و خيانت هايی آه شد اين وضع را بوجۀدستگاه سلطنت بوديم دسيس
مردم افغان اگر بفهمند ديگران به ما احترام می گذارند رويه خود را . مسلمان انتظار داريم احترامات ما را حفظ نمايند

  . افغانها دير می فهمند ولی سخت اثر می گيرند ما هنوز مايوس نيستيم. تغيير خواهند داد
ند اخباری آه اخيرا برای ما رسيده نگران آننده است با آنكه پس از لحظه ای تفكر با احتياط فرمود

اعليحضرت برادرمان دقيقا متوجه وقايع منطقه هستند و گزارشات صحيح به عرض شان می رسد معهذا 
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پيمانهای نظامی بخصوص آه هندوستان بخاطر منافع خود افغانستان را در دايره بياندازد ما را نگران ساخته 
. آرات سران نظامی و رفت و آمد های دوطرف مسلما قرارداد های دو جانبه ای در ميان داردمالقاتها و مذا

ما هيچوقت نمی خواستيم مرزمان منطقه خطری برای آشور برادر مان ايران باشد ولی نقشه هندوستان و 
 هائی هم اخيرا با اطالع داريم آه تماس. قرار داد های نظامی او با افغانستان به خاطر پاآستان و ايران است

  .عراق گرفته شده است
تقاضا آردم اگر اطالعات دقيق تری در اين موارد دارند از جزئيات امر اينجانب را مستحضر فرمايند تا گزارش 

گفتند خوشوقت می شوم آه هر اطالع و خبری برسد به شما بدهم تا به عرض برادر مان آه حفظ منطقه و . نمايم
  . هستند برسانندامنيت آن را عهده دار

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

  .سالمت و آرامش منطقه زيان بخش است
اتمه گفتند همانطوری آه قبال اظهار داشتم واالحضرت شاه محمود آه به خاطر من از انگلستان آمد و در خ

فورا عرض آردم آه در تهران از . آآسفورد را تمام آرده بيكار می گردد و ناراحتی ما را فراهم ساخته
ايران (باشند شعبه شرفعرض ملوآانه گذشت دستور فرمودند به ايران اگر ابالغ نمايم هر موقع حاضر 

قرار شد فرزند آوچك شان احمد شاه . در رم از وجود شان استفاده خواهد نمود) شرآت هواپيمائی ايران)(ار
  . فرانسوی های رم بگذاريم آه ترتيب آن هم داده شدۀرا هم در مدرس

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

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

  .خداوند برای حفظ منطقه به ايشان نيروی عظيم بخشيده حامی خانواده و بچه های ما خواهند بود
  .با تقديم عرض احترام. بيش از اين تصديع  نمی دهم

  علينقی سعيد انصاری
علم از قول سفير افغانستان می گويد آه به شاه . م به نظر می خورددر اينجا تناقضی ميان گفتار شاه و نوشته های عل

پول برده است ولی ظاهر شاه می گويد آه داود به او پيغام فرستاده آه موفق نشده تا آميته را برای قبول آمك مالی به 
ستمری ماهانه بنظر می رسد پولی آه برای شاه سابق توسط زلمی محمود غازی فرستاده بود، م. او متقاعد سازد
  .شايد داود از پول شخصی خودش آمك آرده باشد.   آميته ارسال نشده بودۀنبوده و به اجاز

 ۀبی اعتنائی ملك فيصل به وضع شاه سابق تا مدتی ادامه داشت اما بعدا در اثر وساطت عبدالستار سيرت وزير عدلي
 حسنه داشت، سعودی نيز به ۀ سعودی نيز رابطسابق افغانستان آه در عربستان سعودی زندگی می آرد و با دربار

  .شاه سابق آمك آرد
  شاه ايران برای نجات سردار عبدالولیآرزوی 

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

بدست آورد، موجب گرديد آه شاه از طريق علم به سفير ايران در آابل دستور بدهد تا با احتياط در مورد سرنوشت و 
  :جهانگير تفضلی سفير ايران در آابل گزارش ذيل را عنوانی اسداهللا علم فرستاد. وضع سردار معلوماتی بدست آورد

 سرور ارجمندم امير بزرگوار
خود بنده آمتر و سرهنگ آصف .  پيوست را آه مامور رمز قابل اعتمادم ماشين آرده  معدوم آردمهمه آثار و مينوت

سرهنگ آصف ديشب نزديكترين خويشان و محرم ژنرال . بيشتر با ژنرال فاروق آشنائی داريم اما او را نميشود ديد
  . عرض جنابعالی برسانمقرار شده است اطالعات دقيق تری آسب آند آه به. فاروق را مالقات آرده است

به نظر سرهنگ آصف آه تنها آس از اعضای اين نمايندگی است آه صددرصد مورد اعتماد بنده است و افسر 
ژنرال فاروق تا چه اندازه به سردار عبدالولی ممكن است موثر باشد؟ : برجسته ای هم هست، پس از بررسی اينكه

 دوم ستاد ۀ خود سرهنگ و ادارۀ است آمك پولی آرد آه بايد بوسيلچون افسر فقير و بی چيز و عيالواری است ممكن
با شخصی آه ديشب آصف . اجرا شود زيرا سرهنگ نامبرده بسيار افسر دقيق و از همه جهت قابل اعتماد است

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

خود بنده خيلی غير مستقيم با آشنائی آم و بيشی آه به افغانها دارم آمكهائی تا آنجا آه توانسته ام در آار سردار عبدالولی آرده 
  .ام و خواهم آرد
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ود مشاهده خواهيد فرمود آه تا پای جان و از دل و جان آنچه آه راجع به بنده و خدمتگزاريم موقوم فرموديد دير يا ز
. تا آخرين نفس ناسيوناليستی در راه خدمت به ارباب همايونی و وطن ما ايران آه هردو برای ما يكی است ايستاده ام

  .جاويد شاه پاينده ايران
  تصدق شما با عرض ارادت

٢١/١/٥٣  
  جهانگير تفضلی

 .مطالبی آمده است آه نياز به توضيح مختصر دارد) وقژنرال فار(در اين گزارش در مورد 
دگرجنرال غالم فاروق آه در هنگام سقوط رژيم سلطنتی لوی درستيز قوای مسلح افغانستان بود، تحصيالت حربی 

او از معدود افسرانی بود آه در عين . خود را در ترآيه به پايان رسانيده و از افسران قديمی اردوی افغانستان بود
دليل اين امر را بايد در شخصيت او جستجو آرد . ی آه مورد اعتماد شاه بود، با داودخان نيز روابط حسنه داشتحال

  .آه هيچگاه سعی نكرد در آشمكش های داخل دربار جهت گيری نمايد
. پرد سردار عبدالولی را نيز به او سۀداود خان پس از آودتا او را به سمت رييس ديوان حرب مقرر آرد و محاآم

هرچند در گزارش از وضع اقتصادی خراب او سخن به ميان آمده است ولی او زندگی متوسطی داشت و شخص بی 
  .   چيز و تنگدستی نبود

  :      نظر به دستور شاه، جهانگير تفضلی سفير ايران در آابل گزارش ذيل را عنوانی اسداهللا علم فرستاد
 :نرال سردار عبدالولی در زندانگزارش سفير ايران در آابل در مورد وضع ج

  سفارت شاهنشاهی ايران
  آابل

  محرمانه
  بكلی سری است

  سرور ارجمند جناب آقای اسد اهللا علم وزير محترم دربار شاهنشاهی
  . موقوم فرموده بوديد با پست پريروز دوشنبه رسيد١٥/١/٥٢ سری ۀامر مطاع مبارك ملوآانه را آه در نام

  : در باره ی سردار عبدالولی دارم و از نزديكترين آسان وی شنيده اماطالعاتی آه خود بنده -١
در ماه دوم وی را به قصر باغچه بردند و در يكی از . در هفته های اول سردار عبدالولی در زندان عمومی بود: الف

ی قرار گرفته پس از مدتی تمام قصر باين صورت در اختيار و.  پائين اين قصر سلطنتی بازداشت بودۀاطاقهای طبق
  .است آه در باغ قدم می زند اما مالقات با وی ممنوع است

همسران داود خان و نعيم خان آه . سردار داود خان همه روز از سالمتی و وضع خوراك وی جويا می شود: ب
 هم به هردو خواهران محمد ظاهر شاه و عمه های واالحضرت بلقيس اند، در ماليم آردن داود خان موثر اند و بسيار

  . آوشش می آنند- تا آنجا آه می توانند-نفع سردار عبدالولی 
عروسی آنان در هفته . اين دو نامزد بودند. دختر سردار عبدالولی بنام حميرا زن طارق پسر ژنرال عارف است: پ

. تاده بودندی اول بعد از آودتا انجام شد آه هنوز خانواده ی محمد ظاهر شاه و واالحضرت بلقيس را باروپا نفرس
تبعيد آنان در فرودگاه . طارق داماد سردار عبدالولی هم با فرزندان و نواده های محمد ظاهرشاه به اروپا فرستاده شد

تقريبا ده روز پيش طارق داماد سردار عبدالولی بكابل آمده بود و دو روز .  ماموران تازه آودتا با خشونت بودۀبوسيل
  .پيش به اروپا بازگشت

حضرت نقيب آه رئيس سلسله قادری و چشتيه ( آسب اطالع بيشتر ديشب يك مالقات خيلی سری با گيالنی برای -٢
گيالنی و خانمش از . آردم) است و در هند و جالل آباد پيروان زيادی دارد و از خانواده معروف گيالنی عراق است

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

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

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

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

تو با داود خان دشمنی، او هرگز برخالف سلطنت عمل نخواهد آرد و : هربار پادشاه به بسردار عبدالولی ميگفت
ت آه بايد داود خان بازداشت شود، پادشاه آخرين بار آه دو ماه قبل از آودتا بود و سردار عبدالولی اصراری داش

حاال آه پادشاه اغلب بياد اين . دوباره اگر از داود خان حرف بزنی ديگر روی ترا نخواهم ديد: عصبانی شد و گفت



 
 

 
و شميره   ٩تر ٩  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

سوابق می افتد خود را مسئول گرفتاری سردار عبدالولی می داند و چون پادشاه از بيش از همه فرزندان خود به 
  . است و هر روز شاهد نگرانی های اوست اين احساس ناراحتی پادشاه شديد تر شده استبلقيس عالقمند 

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

  .)ايتاليا فرستاده نشده بود
  .توجه مخصوص داود خان را به سالمتی سردار عبدالولی ووضع خوراك او باز هم گيالنی تائيد می آرد

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

هرگونه : پرسيده ام آه چه آمكی ميتوان برای رهائی و حتی فرار سردار آرد و او هربار و ديشب نيز می گفت
گيالنی اظهار اطالع ميكرد آه داود خان . تجانبداری از طرف ايران از عبدالولی بشود در شرايط آنونی بزيان اوس

اما . نخواهد گذاشت آه عبدالولی از آابل خارج شود زيرا می ترسد بكمك ايران برای او زحمت بزرگی درست آند
بسيار احتمال دارد آه روز بروز بيشتر مراعات او را بكند و شايد تا تير ماه آه سال جمهوری است او را آزاد آند آه 

  .ودش تحت نظر باشددر منزل خ
 از سرهنگ آصف رئيس وابستگی نيروهای شاهنشاهی در آابل خواستم آه اطالعاتی در باره ی وضع سردار -٣

سرهنگ نامبرده آه افسر باهوش  وباسوادی است و افغانستان و بخصوص افسران رژيم سابق و . ولی بدست آورد
  . ژنرال فاروق مالقات آرده استآنونی را خوب می شناسد از نزديكترين خويشان و محارم

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

اسواد تر است و مانند خود داود خان تحصيالت فرماندهی خود را در زير دست افسران  خودش از همه بۀدر رد
ترآيه و آماليست ديده است، مورد عالقه و اعتماد مخصوص داود خان است به همين جهت برای رياست دادگاه 

. ر عبدالولی هم هستدر اول آار رياست دادگاه نظامی را نمی پذيرفت و اآنون رئيس دادگاه سردا. نظامی انتخاب شد
دوسه نفر ديگر از فرماندهان سابق را آه با ميوندوال بازداشت شده بودند و افسران چپ آودتائی با اصرار فشار 
 ۀوارد می آردند آه اعدام شوند ژنرال فارق توانست بداود خان بقبوالند آه آنان گناهی ندارند و فشار افسران آميت

  .را نه تنها اعدام نكردند بلكه آزاد و بازنشسته شدندجمهوری از روی غرض است و آنان 
  با عرض ارادت

  امضاء
  جهانگير تفضلی

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


