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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

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

  

ه                             وحيد مژده :ليکوال   ٢٩-١٠-٢٠١٠  ني
  

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  نهمقسمت 

  سپاس ظاهرشاه از شاه ايران
    سفارت شاهنشاهی ايران

  رم
  بيست و سوم فروردين ماه

١٣٥٣  
  سرور معظم   قربان حضرتعالی گردم

  :استحضار می رساندپس از تقديم عرض احترام مراتب زير را به طور مختصر به 
عنايت مخصوص همايونی در مورد تهيه .  اخير مرقوم فرموده بوديد به استحضار شان رسانيدمۀمطالبی آه طی نام

از مراحم اعليحضرت همايون . منزل مژده سالمت سردار عبدالولی اشتغال واالحضرت شاه محمود در ايران ار
سپاسگزاری نمودند و واالحضرت بلقيس هم از خوشحالی گريه شاهنشاه مدت نيم ساعت با قيافه بسيار حق شناس 

واالحضرت بلقيس . آرد و خواست آه مراتب تشكر و حق شناسی خود و دخترانش را به پيشگاه ملوآانه تقديم دارم
 سالن ٦ اطاق خواب ٥ويالئی است با . وشخص اعليحضرت محمد ظاهر شاه از ويالئی آه پيدا شده بازديد نموده اند

آقای خسروی با توجه به محرمانه بودن امر و اينكه واقعا .  متر زيربنا دارد٤٠٠اهار خوری سه طبقه آه بيش از و ن
قيمت . نقشه و مشخصات ساختمان را خواسته ام. مرد مطمئن و قابل اعتماد است مامور انجام وتعقيب آار شده است

ست و شانس آنها بوده آه درست مطابق احتياجات و سليقه آن در حدود يك مليون تومان ميشود آه می گويند اآازيون ا
 درصد حق آژانس نيز به آن تعلق می گيرد آه قرار است با وآيل ٥شان می باشد البته يكی دو نوع ماليات و تاآس و 

  .البته مبلمان هم الزم دارد. مذاآره و مشورت نمايند
ور های مسلمان بخصوص ملك فيصل بسيار نگران اند و به داليلی آه مجددا به تفصيل می گفتند از عدم توجه آش

. تقاضا داشتند درصورتيكه اراده مبارك ملوآانه تعلق گيرد اقدامی شود آه دربار مغرب با ايشان در رم تماس بگيرد
جزييات امر و نظريات شان را در هر موقع آه سعادت شرفيابی دست داد به عرض می رسانم و نامه ام را به درازا 

  . آشمنمی
  .از ايران ار سوال آردم، هنوز دستوری برای استخدام شاه محمود نرسيده تحصيالت عاليه آمبربج دارد

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

  ...ستادم اعليحضرت محمد ظاهرشاه شخصا تلفن فرموده  از عنايات خسروی فرۀمشروب وسيگار وغيره بوسيل
وقتی نقشه رسيد و مهندس سفارت از ساختمان بازديد آرد و وآيل مربوطه مطالعاتش را انجام داد در ثانی مراتب ... 

  .را به استحضار می رسانم
 استدعا می آنم به تيمسار خادمی صدور يافتند در مورد شغل واالحضرت شاه محمود آه اوامر مطاع ملوآانه شرف

 مشغول شود چون فوق ليسانس در اقتصاد دارد بيشتر خوشنود FAOابالغ فرمايند البته اگر در دفتر آقای صادق در 
  .می شوند

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

  .جان مارا نجات دادند
  

 گزارش جهانگير تفضلی سفير ايران در آابل در مورد سردار عبدالولی
  سرور ارجمند و محترم
  در دنبال گزارش خطی

  : می رسدآن افسر تماس حاصل آرد و اطالعات وی به استحضار
از همان روز های اول بعد از آودتا اعضای چپ و افراطی شورای انقالب يا جمهوری اظهار نظر و اصرار و  -١

در چند ماه اخير هم افسران افراطی آه هنوز در شورا هستند . پافشاری می آرده اند آه سردار عبدالولی اعدام شود
رای رژيم آنونی خطرناك است سردار عبدالولی است آه بايد تنها عنصری آه وجود وی ب: اظهار عقيده می آنند آه



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

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

از آغاز آار هروقت اين موضوع را در حضور داود خان اظهار آرده اند داود . به هرطريقی آه شده از بين برود
  .پادشاه سابق افغانستان هم اطالع دارد. خان آامال سكوت آرده است و هيچگونه نظری نداده است

سردار عبدالولی اوال خود اعتقاد دارد آه پرونده هائی آه برای عبدالولی ساخته اند ويا وجود  ۀچون رئيس محكم -٢
دارد بهيچوجه مناسب با محكوميت به اعدام نيست و سردار داود خان به ژنرال مذآور اظهار عالقه و اعتماد می آند، 

بسيار ممكن است آه . ی احترام می گذارند سردار عبدالولۀدر نتيجه اعضای شورا هم ناگزير به ژنرال قاضی محاآم
 خروج وی از ۀ تيرماه آزاد گردد ليكن اجاز٢٦برای وی محكوميتی در حدود يكی دوسال در نظر گرفته شود و روز 

ژنرال رئيس محكمه آه .  تير روز روی آار آمدن سردار داود خان است٢٦. افغانستان بسيار بعيد بنظر می رسد
 سردار عبدالولی خواهد آرد و همچنين خويش و نزديك و محرم او در اداره دوم ستاد ۀقضاوت اصلی را در بار
واما به نظر بنده با همه . اگر ژنرال مزبور خدمتی آرد پاداشی غير مستقيم خواهد گرفت. ارتش خوب شناخته شده اند

ی ميكرده است داود خان و خشونت ها و حتی توهين هايی آه سردارعبدالولی در حضور جمع و خود داود خان به و
بخصوص سردار نعيم آه روز بروز نفوذش بيشتر و آشكار ترمی شود خيلی عاقل تر و با تجربه تر و مقتدر تر از 

 شديد داشتند ۀاين هستند آه بگذارند چند افسری آه از آودتا باقی مانده اند يا افسرانی آه نسبت به سردار عبدالولی آين
دالولی بزنند بخصوص آه همسران سردار نعيم و داود خان خواهران پادشاه سابق اند و  جانی به سردار عبۀصدم
  . عمه هايش خود داود خان نيز بسيار عالقمند استۀ واالحضرت بلقيس و به بلقيس برعالوۀعم

  باعرض ارادت
٢٨/١/٥٣  

  جهانگير تفضلی
 ۀاعدام شود زيرا روسها بخاطر برنامه های آيندبدون ترديد افسران آمونيست سخت عالقمند بودند تا سردار عبدالولی 

همانگونه آه از اين يادداشت ها . خود بعد از سرنگونی داود خان سردار عبدالولی را شخصی خطرناك می دانستند
برمی آيد، همه به اين باور بودند آه داود خان بدون ترديد بدست آمونيست ها سرنگون خواهد شد و يگانه آسی آه از 

سلطنتی ممكن است در آن موقع برعليه آمونيست ها دست به عمل بزند سردار عبدالولی خواهد بود آه به خاندان 
  . آمك ايران موجب درد سر خواهد گرديد

 اخير ۀاردو وسياست در سه ده( سردار عبدالولی، جنرال محمد نبی عظيمی در کتاب ۀدر رابطه به جريان محاکم
  :می نويسد) افغانستان

 حکم فير را باالی ١٣٤٦عقرب سال ٣اتهام اساسی عليه وی اين بود که به تاريخ . ار عبدالولی تکميل شد سردۀدوسي
محصالن پوهنتون کابل صادر نمود که منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح گرديدن تعدادی از شاگردان و محصلين 

 پشتونستان، دخالت در ۀسرد نگهداشتن مسئلاتهام ديگر عليه وی، کوشش های او را در . معارف و پوهنتون شده بود
 هودخيل کابل که با موتر وی تصادم کرده و کشته شده بود، به ۀامورات ملکی و اداری مملکت، قتل يکنفر عابر در حص

می گويند هيئت تحقيق که در راس آن عبدالصمد اظهر بود، با زور، فشار، تهديد، لت و . دريوری خودش تشکيل می داد
 وی که سوال های طوالنی و مستنطقين وجوابات ۀدر دوسي.  برقی از وی اعتراف گرفته بودندۀتعمال دندکوب و اس

بلی من حکم فير را ( وی ۀمختصر با خط ناخوانا و کج ومعوج سردار عبدالولی به چشم می خورد، فقط همين يک جمل
 نظامی خونسرد و ۀار عبدالولی در برابر محکمسرد. کفايت می کرد که محکمه برايش حکم اعدام را تقاضا نمايد) دادم

او گفت . او تمام اتهامات وارده را رد کرد وخود را بيگناه معرفی کرد. متين نشسته بود و با لکنت خاصی صحبت می کرد
  . برقی از وی گرفته شده استۀکه اعترافات، در طول شبهای طوالنی به اثر شکنجه ها و دند

صف را در منزل خويش احضار کردو بر خالف هدايت قبلی شان که امر نموده بودند شبی سردار محمد داود، و آ
 ۀ سردار ولی طوری ترتيب شود که محکمه حکم اعدام را برايش صادر نمايد، هدايت دادند که چون دوسيۀدوسي

ل فاروق خان  پوليس های پرچمی ترتيب گرديده و اعتراف گرفته شده و دگر جنراۀمذکور به اثر لت و کوب و شکنج
تا خواستم چيزی .  مذکور حفظ و نامبرده را برائت بدهيدۀ نظامی اين جريان را تائيد می کند بناء دوسيۀرئيس محکم

 برقی هرکس اعتراف ۀبه زور دند! برادر(بگويم سردار با برآشفتگی مخصوص شان مشت بر ميز کوفته گفتند که 
. امر می کنم اين دوسيه را از بين ببريد. ال هرچه شده، شده استحا: (وی ادامه داد) می کند حتی خود من و شما

فقط يک کاله ويک چوب زير قول پايه های . عبدالولی شخص نفهمی بود. دگرجنرال صاحب در جريان است
  .)من هيچوقت به وطنپرستی وی شک نداشتم. اکنون بقدر کافی جزا ديده است. غرورش را تشکيل می داد

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

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

  )١٦.(انتقام جوئی و عقده های قبلی اش را نسبت به وی فروکش داده بود
  .  يران از داود خان هم موثر بوده استاما به نظرمی رسد که در آزادی سردار عبدالولی، درخواست شخصی شاه ا

  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

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

ظاهر شاه از شاه ايرانسپاس   
  سفارت شاهنشاهی ايران

  رم
   ٥٣ارديبهشت ٣

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

در مورد خريد خانه آه . ور شنيدم تلفونی حاصل و صدای جنابعالی را از راه دۀخوشحالم آه توفيق مذاآر
به عرض رسيد خواستند قبل از انجام معامله شخص ملكه نيز از آن بازديد نمايند البته خانه را آه در نوع 

 اطاق خواب و باغ و گاراژ وغيره فقط يك مليون تومان ارزش دارد پسنديده اند ٥خود فوق العاده است و با 
 است گفته اند آه می ترسم بخصوص آه بچه ها در آينده از ما دور  آيلومتر از روم دور١٥منتهی چون 

می شوند و تنها می مانيم سپس آقای خسروی از آپارتمانی آه خودشان قبال ديده بودند بازديد می آنند و 
اظهار می دارند آه ترجيح می دهند به جای خانه آن آپارتمان خريداری شود البته از نظر محل و موقعيت 

 آخرين يك ساختمان زيبا قرار گرفته سالن و ناهار خوری و سه اطاق خواب و ۀدر طبق. وب استبسيار خ
منتهی قيمت آن در حدود يك مليون و چهارصد هزار تومان است فقط . سرويس و اطاق مستخدم وغيره دارد

برای آپارتمان چون تعداد اطاقها از آن خانه آمتر است در نتيجه قيمت مبلمان آمتر می شود در اينصورت 
  .و مبلمان مبلغی در حدود دو مليون تومان خرج خواهد شد آه چنانچه تصويب و اراده فرمايند انجام شود

باز هم برای وضع . حضور شان بروم) گراند هتل( شب در بار ٨روز گذشته اعليحضرت خواستند آه ساعت 
شان در سفارت آار آنند در برابر وظايفی آه انجام خودشان اظهار نگرانی می آردند گويا تكليف شده آه اگر هرآدام 

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

ضمنا فرمودند عالقمند اند واالحضرت بلقيس و واالحضرت شاه محمود را برای عرض تشكر و تعظيم در فرمودند و 
.  اين سفر چند روزه را فراهم سازمۀبرابر عنايات شاهنشاه به ايران بفرستند و از بنده خواستند اگر ممكن باشد وسيل

ودم آنها را بياورم در فرودگاه تهران هم آه مسئله از اينطرف می توانم بدون آنكه آسی بفهمد و توجهی جلب شود با خ
ضمنا استدعا دارم مقتضی به . ای نيست حال هرگونه آه اوامر مبارك شرف صدور يابد می فرمائيد اقدام نمايم

عرض برسانيد آه چنانچه اراده فرمائيد اينجانب يك هفته غرض عرض گزارش و رسيدگی به آار های واالحضرت 
  . ديشب واالحضرت تلفن آردند آه بعضی آار ها معطل تصميم ودستور اينجانب است.به تهران بيايم

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

 سفر شاهدخت بلقيس و شهزاده شاه محمود به تهران
 
با سفر شاهدخت بلقيس و واالحضرت شاه محمود به تهران موافقت شد و آنان چند روز بعد همراه با سفير ايران در 

 هدف بلقيس از اين سفر، در آنار ابراز سپاس از شاه ايران، آسب معلومات در مورد شوهرش .ايتاليا به تهران رفتند
البته آنها نامه ای از پدر شان نيز عنوانی شاه ايران . سردار عبدالولی بود آه هنوز در آابل در زندان بسر می برد

د را از آمك های شاه ايران به او و داشتند آه در آن، شاه سابق افغانستان شخصًا مراتب تشكر و سپاس عميق خو
  .خانواده اش ابراز نموده بود

  : می نويسد٢٦/٢/٥٣علم در يادداشت پنجشنبه 
دخترم ناز را هم . عصری به ديدن واالحضرت بلقيس و شاه محمود فرزندان پادشاه افغانستان در شاهدشت رفتم(...) 

دستخط شاهنشاه را در )  برای چند روزی به تهران آمده انداينها( بردم، چون با دختر واالحضرت بلقيس دوست بودند
 ۀ پادشاه افغانستان به آنها دادم و به پسر هم گفتم آه به اعليحضرت پدر تان بگوئيد نااميد نباشند و رابطۀجواب نام

  .معلوم نيست چرخ نيلوفری چه بازيها زير سردارد. خود با افغانستان را حفظ آنند
امروز آه يادداشت های علم به چاپ رسيده است، نه شاه ايران در . د پيشبينی درستی آرده بودواقعا علم درين مور
اما شاه سابق . نه از سردار محمد داود در اين جهان اثری است و نه از سردار محمد نعيم. جهان است و نه علم

.افغانستان و دامادش سردار عبدالولی به آشور باز گشتد  
 

  سفر سردار محمد نعيم به ايران
 

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

  حضرت محمد داود رئيس دولت جمهوری افغانستان



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

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

  !برادر گرامی
 ۀ نمايندۀآی از احساسات مودت آميز و صميمانه بود بوسيل آنحضرت را آه حا١٣٥٣ ارديبهشت ماه ١٦   پيام مورخ 

. مخصوص خود تان جناب محمد نعيم برادر گرامی آنحضرت ارسال فرموده بوديد با آمال امتنان دريافت داشتم
  .متقابال بهترين آرزو های قلبی خود را برای سالمت و سعادت و رفاه و تعالی ملت نجيب افغانستان ابراز ميدارم

 فيمابين بسيار خوشوقت ۀ مسايل مورد عالقۀالقات با جناب محمد نعيم و انجام مذاآرات سودمند با ايشان در باراز م
در . ايشان مرا از نظريات آنحضرت در مورد تحكيم بيش از پيش روابط ميان ايران و افغانستان آگاه ساختند. شدم

ش را نسبت به تقويت هرچه بيشتر مناسبات دوستی و  قلبی خويۀتبادل نظری آه با جناب محمد نعيم داشتم عالق
 حساس و تامين ثبات و امنيت آن ايفا ۀهمكاری بين دو آشورمان و نقشی آه ما ميتوانيم مشترآا در پيشرفت اين منطق

  .آنيم به اطالع ايشان رسانيدم
وريكه استحضار داريد ما همواره نسبت به مشكالت آشور های در حال توسعه توجه خاصی مبذول می داريم و بط

 نفت و آشور های صنعتی جهان ۀ صندوق بين المللی بيطرف با شرآت آشور های صادر آنندۀپيشنهادی در بار
جهت آمك بكشور های در حال رشد ارائه داده ام و اميدوارم آه بتوان از اين راه، آشور های جهان سوم را در 

ر برادر و همسايه افغانستان دستورات الزم بمقامات ذيصالحيت در مورد آشو. پيشرفت خود بطور موثر ياری دهيم
 دولت آنحضرت باشد با نظر دوستانه ۀ آمك های دو جانبه مورد عالقۀدولت خود صادر آرده ام تا آنچه را آه در بار

  .و نهايت سرعت مورد بررسی مثبت قرار دهند وآمادگی همه نوع همكاری داشته باشند
سن نيت آنحضرت و دولت افغانستان در مورد راه حل اختالف ميان ايران و عراق آمال از مساعی دوستانه و ح

جناب محمد نعيم را در جريان آخرين تحوالت در روابط ايران و عراق گذارده ام آه به استحضار . تشكر را دارم
  .آنحضرت خواهند رسانيد

 هرچه بيشتر مبانی وداد و همكاری ميان ۀكيم و توسعمن مطمئن هستم آه نتايج ديدار جناب محمد نعيم از ايران به تح
دو آشور برادر ايران و افغانستان سهم بسزائی خواهد داشت و دولت شاهنشاهی ايران از هرگونه آوشش جهت تامين 

  .اين هدف دريغ نخواهد آرد
  . خويش را به آن برادر گرامی ابراز ميدارمۀ دوستانۀبدينوسيله آرزو های خالصانه و داعي

 امضاء محمد رضا پهلوی
 

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

  ١٥/٣/٥٣چهارشنبه 
اوال در .  خصوصی از داود را آه به او نوشته بود برای من آورد آه عينا بخوانمۀنام. سفير افغانستان را پذيرفتم... 

. م شاهنشاه به افغانستان پيغام داده است آه ما نمی خواهيم با افغانستان جنگ آنيۀمورد اينكه پاآستان گفته به وسيل
چون در اينصورت جنگ بين ما و . افغانستان از اين حرفها نمی ترسد و پاآستان نمی تواند با ما جنگ آند: نوشته بود

 پختونستان را با مسالمت حل آنيم ولی پاآستان دايما در آنجا تحريك ۀثانيا ما ميل داريم مسئل. پاآستان تنها نخواهد بود
 اين حرف فشار پاآستان به برادران بلوچ راهم اضافه ۀهميشه در دنبال(دمی آند و وضع غير عادی بوجود می آور

  .)می آرد ولی درين جا چيزی ننوشته بود
گرچه آمدن . بعد هم نوشته بود آه خوب شد آمدن واالحضرت شاهدخت بلقيس را وزير دربار شاهنشاهی تكذيب آردند

  .يم اگر چيزی بود مارا در جريان می گذاشتنديا رفتن شان اهميتی ندارد ولی به هر حال ما انتظار داشت
من گفتم من آی گفتم آه ايشان نيامده اند؟ خير، ايشان آمدند و موضوع هم اين بود آه می خواستند از سالمتی 
عبدالولی شوهر شان اطالع حاصل نمايند و مطمئن شوند و شاهنشاه هم فرمودند آه شما، سفير افغانستان، اطمينان 

  .ايشان سالم هستندداده ايد آه 
گفت من برای اينكه بين دو آشور بهم نخورد، گفته بودم . از اينكه من با اين صراحت مطلب را گفتم خيلی تعجب آرد

از او در مورد مقرری آه دولت افغانستان به پادشاه . آه از طرف دربار به من گفته اند آه چنين مطلبی حقيقت ندارد
انه هفت هزار دالر برای پادشاه، دو هزار دالر برای ملكه و برای هريك از پسر ها گفت ماهي. می پردازد جويا شدم

علم در .(ولی پادشاه خواسته است قيمت امالك شخصی خود را بگيرد آه نمی توانيم بدهيم. يك هزار دالرمی فرستيم
قيمت دويست و پنجاه هزار اينجا نوشته است آه شاهنشاه ماهی ده هزار دالر مرحمت می آنند و مضافا يك منزل به 

  ).دالر برای پادشاه خريديم
ما رفته ايم حساب خودمان را با مسكو تصفيه آنيم . راجع به مسافرت داود خان به مسكو می گفت خيلی اهميت دارد

 خيلی .يعنی بگوئيم شما از ما دوستی بخواهيد ديگر به امورداخلی ما آاری نداشته باشيد و گمان می آنم توفيق پيدا آند
از آمونيست ها بد می گفت و می گفت پس از مراجعت از مسكو داود خان آنها را پاك می آند و به پادشاه ايراد می 
آرد آه چرا اين دموآراسی مضحك را در افغانستان راه انداخته و دست آمونيست روسی و چينی را برای هرنوع 

  .ها را گرفتتبليغات باز گذاشته بود و ديگر حاال نميتوان جلوی آن



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

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

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

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

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

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

 
 خبر سفر بلقيس و شاه محمود چگونه به داود رسيد؟

 
   ١٦/٣/٥٣ پنجشنبه

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

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

  )!وزير دربار
  ١٩/٩/٥٣سه شنبه 

  .ن آنرا می نويسم، انشااهللامروز سفير افغانستان را ديدم به تفصيل صحبت آرديم آه در جريان شرفيابی فردا جريا
  

!در آنار داود خالفين ايرانم  
    

  ٢٠/٩/٥٣چهارشنبه 
  .مطالب سفير افغانستان را به تفصيل عرض آردم... 

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

 زلمی -سفير(من. داده بود آه بهتر است سفير جديد ايران حسين داودی به آابل نيايد و آس ديگری را انتخاب آنند
 ۀپيش رييس جمهور رفتم و به او گفتم اين چه آاری است؟ آيا فكر آرده ايد چه می آنيد آه فرستاد) محمود غازی
نشاه را پس از قبول اگرمان رد می آنيد؟ و او فوق العاده عصبانی شد و دستور داد وحيد عبداهللا آمد و مخصوص شاه

  .به او فحش داد و من راحت شدم
. اينهم عقده است! گفتم احيانا از سفير ما چه عيبی گرفته اند؟ گفت قبال وزير نبوده.  فهميدم آه می خواهد منت بگذارد

  چه بايد آرد؟
منجمله در صفحات شمالی حاآمی رفته است آه پستها را به . مفصلی از داخل افغانستان داد آه وضع ناگوار استبعد شرح 

من گفتم اصوال داود خان . آنوقت همگی هم در آنجا تلويزيون شوروی را می گيرند وما تلويزيون نداريم. مزايده می گذارد
 شوروی هستند چه می تواند بكند؟اگر ۀثريت افسران جوان تحصيل آردبرای آينده چه فكر می آند؟ آيا با يك ارتشی آه اآ

روزی دو تانک آمد و ايشان را مرخص آرد، همان آاری آه خودشان آردند، تكليف چيست؟ آيا تكيه گاهی در بين مردم و 
نمی گيرد؟ ) ران استمنظور شاه اي(گفتم چرا از اعليحضرت همايونی. عشاير حتی آخوند ها دارد؟ گفت خير، چون پول ندارد

گفتم ما عاشق چشم و ابروی داود خان نيستيم بخصوص با عملی آه با شاه آرد ولی . گفت وقتی آمد به شاهنشاه عرض می آند
خيلی با توجه و احتياط اين مسائل را . يعنی نمی دانيم بعد از ايشان چه خواهد شد. فعال ايشان برای ما از همه بهتر هستند

  .يادداشت آرد
پول بگيريد؟ گفت يك چيزی ) پدر زنش هم هست(ز او پرسيدم می خواهيد اروپا برويد؟ توانستيد از داود خان ا

شاهنشاه همه مطالب را بدقت گوش . خيلی خوشحال شد. گفتم هرچه پول بخواهيد من به شما چك سفيد می دهم. گرفتيم
  ...م بايد بدانند آه نوآر ما هستندبعد هم اينها آم آ. فرمودند خيلی خوب جلسه ای داشتيد. آردند

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

  . لم نيز اين نامه را در ميان اسناد خود گذاشت آه همراه با يادداشت های او به چاپ رسيده استفرستاد و ع
 سردار گذشته از اينكه ابراز تشكر و امتنان است، اشاره به اين دارد آه دوستی و محبت باالتر و پر ارج تر ۀلحن نام
  :ه بوداو در اين نامه شعری نيز به دری نوشت.  خويشاوندی استۀاز رابط

  در خرمن آاينات چو آردم نگاه
  يك دانه محبت است و باقی همه آاه



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

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

  :علم در جواب نامه سردار عبدالی نامه ای نوشت آه برخی از مطالب آن چنين بود
  از صدای سخن دوست نديدم خوشتر
  يادگاری آه براين گنبد دوار بماند

 آامال احساس آردم با قدرت و شجاعت به استقبال زندگی و  نازنين بمن خوشحالی فوق العاده بخشيد بخصوص آهۀوصول نام
  .پيش آمد های آن شتافته ايد

وصول خط عزيز شما يكی از خوشترين پيش آمد های زندگی من بود زيرا ندا و صدای دوست عزيزی بود آه ... 
 را به سختی رنج می داد  ماۀآن مشكل بزرگ آه هم.  او نگران بوديمۀمدتی فكر ما را بخود مشغول داشته و از آيند

 محترم ۀاز جلو برداشته شده و اميدوارم به سالمتی وجود مبارك در خدمت اعليحضرت محمد ظاهر شاه و خانواد
 سالم تقديم می آنم و شاهزاده خانم آوچولو را ۀخانم علم و خودم حضور واالحضرت بلقيس همسر محترم. بگذرانيد

  .ون خانم بزرگی شده قلبا می بوسمآه اآن) منظور دختر آوچك سردار است(
  ٢٤/٧/٥٤پنجشنبه 

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

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

چون غير از اين راهی نيست و آار ما صحيح و بدون غل و . اود خان را تقويت می آنيماين آمك آرديم و می آنيم و هم د
  . بكنندappreciate)قدردانی(عرض آردم فكر می آنم هردو طرف. غش است

 
 استاد خليل اهللا خليلی نيز پايان آار داود را پيشبينی می آرد

 
او نيز می دانست آه سرانجام . استاد خليلی شاعر نام آور افغانستان در آن زمان سفير آبير افغانستان در بغداد بود

او نيز يگانه راه را در اين ديد تا با شاه ايران در ارتباط گرديده و در .  ها داود را سرنگون خواهند آردآمونيست
عجيب است آه همه فرجام مصيبت باری را برای افغانستان پيشبينی .  تاريك افغانستان با او سخن بگويدۀمورد آيند

  .می آردند جز خود سردار محمد داود
  ٢/١٢/٥٤شنبه 

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

   بغداد-آشف تلگراف رمز سفارت شاهنشاهی ايران
  جناب آقای امير اسد اهللا علم وزير دربار شاهنشاهی

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

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

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

پادشاه و مخدوم خود خواند و گويا شخصا بشرف عرض مبارك ملوآانه رسانيده است آه اگر روزی آابل و قندهار 
 افغانستان و ايران و ساير ۀگفت آيند. ونه خواهد بودوضعی شبيه سمرقند و بخارا پيدا آند وضع مشهد و بجنورد چگ

 اين منطقه بخصوص افغانستان را از هم اآنون ۀآشور های منطقه به اين وابستگی دارد و يگانه آسيكه می تواند آيند
گفت چه بسا سردار . براه راست رهبری آند و از سقوط آن جلوگيری بعمل آورد فقط و فقط شهريار معظم ايران است

داود خان هم در باطن خود بی ميل نباشد آه در افغانستان وضع دگرگون شود و رژيم پادشاهی در آن مجددا مستقر 
گفت اين مطلب را . شود زيرا او ندانسته پا در راهی گذاشته آه مشكلی بزرگ برای خود و ميهن ببار آورده است

سفير افغانستان طی . ن او جوابی نداشته تا به او بدهدصريحا موقعيكه داود خان به بغداد آمده به او گفته است ليك
صحبت چند بار با عبارات مختلف اين نكته را بازگو آرد آه با از بين رفتن داود خان و سقوط افغانستان در دامان 

رد و آمونيزم تمام منطقه در خطر خواهد افتاد و از همين اآنون بايد به فكر چاره بود داود خان زندگی جاويدان ندا
برای آگاهی مزيد باستحضار عالی می رساند چون ظرف اين دو . عناصر مفسده جو مترصد از بين رفتن او هستند

ماهه اين دومين بار بود آه سفير افغانستان بديدن اينجانب آمد و اين مطلب را اظهار می داشت، برای اينجانب يقين 
لذا من غير مستقيم جويای نظر او در . نه رسانيده شودحاصل شد آه مايل است موضوع به شرف عرض مبارك ملوآا

 ۀ گزارش اظهاراتش به تهران شدم با قيد قسم از اينجانب خواست آه عرايضش بطور مستقيم يا تنها بوسيلۀبار
گفت ظرف ده روز آينده قصد . جنابعالی بشرفعرض مبارك شاهنشاه رسانيده شود و احدی غير از آن اطالع پيدا نكند



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

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

 مطلوب حاصل می ۀ به آرمانشاه را دارد اگر فرصتی فراهم شد آه ميتوانست جنابعالی را مالقات نمايد نتيجمسافرت
گفت در نامه ای آه جنابعالی برای او مرقوم داشته ايد اشاره فرموده ايد آه در سفر قبلی او به ايران اگر از پيش . شد

بهرحال استنباط اينجانب اينست آه بسيار مايل .  فراهم می شدميدانستيم آه او آجا می آيد ممكن بود ترتيب مالقاتی
چون معتقد است آمدن او به تهران و شرفيابی به . است در محلی غير از تهران توفيق زيارت جنابعالی را پيدا نمايد
ت دانسته مطلبی آه سفير افغانستان ضمن صحب. پيشگاه مبارك شاهنشاه ممكن است تغييراتی در افغانستان ببار آورد

يا نادانسته بآن اشاره آرد بنظر اينجانب شايان آمال توجه است آن بود آه گفت هم اآنون هر روز تعداد زيادی از 
افاغنه جهت پيدا آردن آار و امرار معاش بصورت های مختلف به ايران می آيند و اينها مترصد آن هستند آه آسانی 

ترس او از . يند تا احيانا مسائلی را عليه حكومت فعلی افغانستان بوجود آورندبا آنها تماس پيدا آرده آنها را متشكل نما
بديهی است آه در اين گفته تعبيراتی موجود است .  او پيدا شودۀاين است آه اگر به تهران بيايد چنين شبهه ای در بار

دانه مورد توجه اوليای امور واقع آه شايد الزم باشد از لحاظ عواقب سوئی آه احتماًال ممكن است ببار آورد بطور مج
  .شود

  ٢٧/١١/٥٤ -٢٨٨٠ /  شهيد زاده-باعرض ارادت 
  

 جواب شاه ايران
 

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

.  ،عينا از شرف عرض مبارك گذشت٢٨٨٠دوست عزيزم آقای شهيد زاده سفير محترم شاهنشاه آريا مهر در بغداد، 
 آافی ۀخواهشمندم از قول من به ايشان بفرمائيد اگر منظور اطالع دادن از جريانات محلی است آه ما به انداز

  . راه عملی وغيره، دراين صورت ممكن است فكری بشودۀولی اگر منظور دادن پيشنهاد است يا ارائ. اطالعات داريم
  وزير دربار شاهنشاهی

  د اهللا علماس
  سفيرافغانستان هم از آينده آشور نگران بود

  ٢٨/١١/٥٤سه شنبه 
بی نهايت از وضع داخل افغانستان نگران . امروز صبح تمام به آار های جاری رسيدم منجمله سفير افغانستان را ديدم

تقاضا داشت به . بخصوص آه گويا داود خان درد آمر شديدی پيدا آرده است آه بيم سل استخوان می رود. بود
 سابق خيلی ۀاز وضع پادشاه در رم حكايت می آرد آه ملك. ه طالق می گيرد، آار بدهيمخواهرش هم آه از پسر پادشا

می گفت همين اعمال ملكه در آابل هم شاه را از آار . و دايما قهر و از منزل فرار می آند)  کرده(او را ناراحت 
  .ندان سلطنتی می آنيم اطالع نداردالبته سفير افغانستان از آمك هنگفتی آه ما به همه خا. های اساسی بازداشته بود

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

  . خود سخن بگويد، آار درستی بنظر نمی آيدۀعضو ديگری از خانوادنيز هست، با چنين لحنی از 
 افغانستان وجود دارد آه ۀدر مورد زلمی محمود غازی اين نكته را هم بايد تذآر داد آه اسنادی در وزارت خارج

ه ايران در جريان از اين قرار بود آه شا. نشان می دهد او از دارائی سفارت افغانستان در تهران اختالس نموده بود
يكی از بهترين مناطق شهر تهران زمينی را برای تعمير سفارت افغانستان اختصاص داد و سفارت سند ملكيت آنرا 

داود خان او را از . مدتی بعد زلمی محمود غازی اين زمين را به قيمت بسيار گران به فروش رسانيد. نيز بدست آورد
  . و به آابل نيامدسفارت عزل نمود و به آابل احضار آرد ولی ا

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

  ادامه دارد
  
  

 
 
 
 
 
 
 


