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این . بمن رسیده است. عاید باین دورافتاده از وطن خییل تحریرات عجیبی را داراست اهاخبارهای کابل که درین روز 

تواند آنرا  است که نظام مطبوعات هیچ حکومت مهذب نیم های غلیظ م تحریرات يك سلسله بیانات رکیک و دشنا

 . اتهامات است که هیچ اساس ندارد دسته حمالت و يك .اجازه بدهد

  قبل از آنکه دروغ
 
 است.  برده عنوان داراست و آن این  ی  يك نکته بسیار مهم را به دنیا ، های مذکور را تردید کنم باف

کامیایی  یک بنام من و برای من خدمت کردن را ی. ب  بودتاو مب ۀمحمد نادر بر دو وعد ،ناشناسمنوفاونمكجرنیلب 

سلطنت را ندارند و اگر او را مجبور کنند نی    ۀو اراداعالن نموده بود که نه خودش و نه از خاندان ا و وعده داده بود

ط نهاده  دوم رضا و. نمود های شدید تحکیم یم خودرا همه وقت به قسم ۀاین وعد و قبول نخواهد کرد رای ملت را شر

 داد.  مقصد خود نشان یم ،قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود  و عقل و

دربارۀمحمدابراهیمصفاترجمهکنندۀاینمطلب
در  1907/  1286یاد محمدابراهیم صفا فرزند ناظر محمدصفر در سال  زنده

 باغبانکوچه کابل بدنیا آمد. 
برای آموزش  1301فارغ لیسه حبیبیه بود و در سال محمدابراهیم صفا، 

تلگراف به هند فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در مکتب تلگراف آموزگار 
های انگلییس، فرانسوی، اردو و عریی تسلط داشت و  بود. صفا به زبان

 مانده است.  ها و ترجمه نوشته
ی
 های از او باف

 )یاز 
ی
با سایر  (1311دهم عقرب محمدابراهیم صفا در بیست شش سالگ

ی   .به زندان افگنده شد اعضای خانواده چهار سال اول را در زندان ارگ سی 
کرد و بعد از تکمیل شدن زندان قلعه جدید در زندان دهمزنگ، به آنجا 
 )سال 

ی
منتقل شد. وی بعد از چهارده سال پر مشقت در سن چهل سالگ

 ( از زندان آزاد شد. 1325
های  از شوده« من اللۀ آزادم»صفا شاعر زبردست بود و شعر مشهور 

های زندان دهمزنگ  شود در ییک از کوته قفیل معروف اوست که گفته یم
 شوده است. 

درگذشته است. روحش شاد، نام  1980/ 1359محمدابراهیم صفا در سال 
 و یادش جاودان است. 
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به مجرد  .ملت همرایه او را اختیار و لهذا مشارالیه موفق شد ؛را اعالن و ترصیــــح و تاکید کرد  ها نکه این وعدهآبعد از 

گوید که ملت اورا مجبور  یم های خود در اعالن. م نکردهبلکه ذکر  ،ها را ایفا نه کرد  کدام ازین وعده هیچ ،موفقیت

 ملت سالم د نفر درداند که چن ساخته ویل تمام افغانستان یم
ی

 قدر داشتندچ را  خانه موجود بود و آنها حیثیت نمایندگ

ق کدام غدر قندهار بنام کدام شخص م گروه دزدان را  ،و آنها چه گفتند. آیا ملت غیور قندهار  لوب ساختند و بی 

نمكحرامو،عهددبملت از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن رو اورا . شخص را برپا نمودند خطاب دادند و  وفاب 

 خواهند داد. 

حال  تا. فرما بسازد تواند امنیت را حکم امروز نیم ؛ی را شکست داد قو س ازین جهت است که مشارالیه که دیروز قوای

ه پیش برده است دوتا است. نتوانسته است مالیه جمع کند های غلط  ییک اشاعت بعض  بیان. البته کاری که بزور شنی  

 ااتتخت برای لویه جرگه بعض  اشخا  را از بعض  مناطق جمع کردند و بنام یل  از وکال در حوا .خاباتدوم منع انت و

آنها يك چند اعالن برای مخالفت این مسافر شایع نمودند که خود آنها که بزور جمع شده بودند و خیی ندارند. در لوی 

بیچاره ها اجرا کرد و من همی    ست بنام آنخوا هر چه محمدنادر یم. جرگه کیس حق گپ زدن و فکر کردن نداشت

بیچاره  دانم شما هرچه بخواهید بنام وکالی خان سفی  نوشتم که من یم ویل های خود اسیم شاه نکته را در ییک از مکتوب

در طفل دوازده ساله  از پی  هفتاد ساله تا. شوندگان این ملت همان است که در هر قدم مرا مدافعه کردند کالن. کنید یم

ار جنگیدند و جان  .من آنها را از جنگ باز نداشتم رو نگشتاندند اتهای خودرا فدای من کردند و  رکاب من ایستاده با اشر

نبی  کیس با ارجمند محمدامی   جان و کیس با غالم،  خان، کیس با محمدهاشم خان این ملت همانست که کیس با مهردل

ق و مغرب وطن برعلیه دزدان برای من و بنام من جنگیدندالدوله خان در شمال و جن خان و کیس باشجاع . وب در مشر

 . ید این راه گردیدهکابل ش  ۀبعض  ازينها مثل عبدالرحمن خان رئيس بلدي

ویل؛دانم ا صادر شده است که خطا بودن آن را من امروز یمهمن بعض  کار  چه از و اگر بینند نیم د وکالی ملت مرا ب

وملتمنیمنزدهاستومنسملتازخیانتبهملكو
ی
،خدمتایشانشدهامدانندکهمنفدایآرزویترق

تالیهایشاندرومنملتمخالفتنکردهاستبلکهاوامرمراصادقانهاطاعتنمودهاندبا اولبهحکمحضر

قندهارتاآنهورالشكرمندرکابلمددکردهدرمرحلهآخرینهمباساختندودهسالخدمتومراپادشاه

راترجیحدادماندودشمنراشکستهوقتمدافعهکرد ر .هادادندتاخودرفتی

. افواهایی را که قلم شخص محمدنادر بنام و کالی ملت شایع کرده از وکالی ملت نیست بلکه از خود اوست ا ذهل

غالم زا می  رصف عبارت از القای يك فتنه و فساد است ور نه  ،خان شایع کرده است همچنان در باب شایعه که بنام می 

زای بیچاره که هیچ زبان خارجی را نیم ی  داند تحریر يك مقاله با از يك می  فقرات فرانسوی ناممکن است. من هیچ چی  

ی نگفته ام.  سوء را بلکه علمای ،ام برعليه علما بعد از حرکت خود نگفته ام و نه نوشته  هم چی  

 ،سبب کافر گفتند  مرا یی  ر اعالن کردند وت سوء را که بچه سقاء را از من مستحق خود علمای البته در وقت حرکت

 . تکذیب کردم

منوملکهرانوشتهکهۀریوتردربار هاشایعکردهاستویلخالفحقیقتبودنریوترمعلوماستحتی ر منچی 

شدهایم .عیسابی

اینمخالفتاوبهمننهتو«نعوذباهللمنها» الكريميكخطااستکهآنراپسانحسانشاءهللا،اثراستنهاب 

ومنییکازمفتخرين.بابمنصحيحنیستندداندکهکلشکایاتدرخواهدکردوایننکتهرامحمدنادرخوبیم

ویتوحیدبودهگایهحلقهکفردرگردنخودنیم ویل اگر ریوتر نگفته باشد خود محمدنادر ریوتر است  .اندازمبهپی 

هم  خواهد و گفته ام و خود را باین صورت حایم علماء جلوه دادن یم  د کند که من علماء را ب و يك خیی دروغ ایجاد یم

ی کردن  ؛يم یافته استمرود و تع وز بروز برای عودت من در وطن اظهار شده یمر  بدین صورت که خواهش جلو گی 
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ام ه شناسند که من ب جمع کرده بودم آنها مرا خوب یم من که علمای مدرسه عربيه را. خواهد یم علماء صحیح احیی

دانند و همی    های  که من در وزارت عدلیه جمع نموده بودم مرا خوب مسلمان یم ادارات تمی   و قضاء و مفبی  ،کردم یم

ه جهت من جنگ کردند و شهید شدند که هر کس نام آنها را و بس. در رکاب من و ب علما و مشایخ همه طرف من بودند

  .تواند العلماء در آن وقت نی   طبع گردیده که هرکس االیده و دیده یم فتوای جمعیتو شناسد  یم

شانعبارتازینستکهمندهکرورروپیهآوردهام.حمالتدیگر


 
ااستاینتماما هایاروپاموجوداستکهيكمشتموجودنبودوبانكکهدهکرورروپیهدرافغانستانچرا.افیی

.توانددهیمرتواندوحقیقترامنکشفکالبتهازآنهاپرسیدهشدهیم

کهبرایاشیایخریداریدراروپاآوردهوآنرابہتاندیگرشاناینستکهمنپول .انداختمدرجیبخودهابی

کهازخزانهبهسفارت.وجبکدامفرمانگرفتهشدهدركبمازکدامواینپولهادرکجابودند مبلغر
ر
هایافغاب

هایمذکوردربدلاسلحهوکارآمدبهدولفرانسهوایتالیاتادیهشدهکهدرحسابفرستادهشدهبذريعهسفارت

 . توانندوکالتحقیقکردهیم.هایمذکوربهوزارتمالیهافغانستانموجوداستسفارت

 نمودم اصول بودجه حکومبی را یعب  جمع و خرچمن خودم 
 
ین خود معرف با این اراده . را اول دفعه در تاريــــخ وطن شی 

 
 
ی و به  خواهش نفسای  خود اجرا یم به خیال و بود که مرصف خودشانه که روسای حكومات عموما کنند آنرا جلو گی 

  .تدریــــج دست ترصف کیف  اادشاه را از مالیه دولت کوتاه نمایم

برای همی   بود که تا بودجه از مجلس  .هنددشود این طور يك شخص را به حیف و میل پول ملت طعن ب چطور یم

کال را  انتخاب مستقیم آزاد و در سال آخر که شورای میل را تجویز و. آمد گذشت به معرض اجرا نیم وزرا و شورا نیم

 نمودم نی   خیال داشتم که اختیار 
 
رجه بیشیی از سابق بدست وکالی ملت د خرچ ملت را یكبرای شورای میل معرف

یع و طبییع خود آگاه شده بروند  . بگذارم تا آنها به تدریــــج به اصول بودجه دولبی و حق شر

 این اصول
 
  ساده و یی ، با تلقی   و معرف

 
حق . توانند متهم ساخته نیم غرضانه مرا به حیف مال مملکت محققا البته غی 

 أمن این مس. همه چی   ممکن است ،خالف حقیقت گفیی  
ا
اجرا کردم  له را نه تنها در قوانی   و نظامات نوشتم بلکه عمل

نجا رصيــــح مسؤولیت حکومت را وعده داده و تا امروز آمیسر محمد نادر نبود که در  تحریرات من مثل اعالن خط و

 بلکه برای قتل یی 
ا یا برادران او یلیبی برای خودش و هیچ مسؤ  شود  ثبوت امر داده یم گناهان که یی  برای مسایل مایل ی 

خويشاوندان یا به ییک از منسوبان این خاندان از هر  ییک از اقربای دوردست او موجود نیست. تنها قرابت با ایشان و

 . دهد نظامنامه بیشیی کار یم

اضیم .نویسداینطورنیستکهیم،کندکهمنمقررنکردمدربابصدراعظمکهاعیی

بااینعهدهبودندویلچونراولسلطنتخودصدراعظماعتمادالدولهمرحومرامقررکردم.ومند
ی
ایشانمدب

ویل بازهم گایه در غیاب من  ؛مطلوببرایمملکتازآنحاصلنبودایشانازآنعهدهعلیحدهکردهشدندۀنتیج

 داشیی  اسم صدراعظم  وزير اول یی  ،و گایه با وجود حارص  بودن من
 
بنام وکیل مرصوف این وظیفه بودند و  بعضا

خواه و ااك نفس بود چنانچه ایام وکالت محمد ویل خان که يك آدم صادق و  . واضح است دلیل خی 

صدارت عظماء صحیح شود و این ۀ زير امتحان گذاشتم که اگر خداوند بخواهد ادار  باز در سال دوم يك موقع دوم را

احمد خان رئیس شورا  التوای تشکیل   دانستم مامور تشکیل کابینه نمودم و الیق این کار یم را که مناسب و بود که شی 

 هوکال و یا ب دو ز خا الوزراء یا  رئيس ،شوند  وکالی شورای میل جمع یم ۱۳۰۷کابینه مربوط به این بود که چون در سال 

 . خود را انتخاب نماید ۀوکالء اشخا  کابین ۀمشور 
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 اینب  اگرمن نیست موقع برادرامی  استيك ممکن که بکنم را سوال وبرادردیگر، برادردیگرصدراعظم

ويكشوهرخواهرمدیرطلبوهوزیرحربي رگی  کاکادرباروبچهدیگرشوهرخواهرمعت  کاکاوزیردربارونواسه

ر کاکانائبوزیرخارجهوبچهکاکامعت  درماحربيهوشوهردخیی سکووبرادردیگروزیرالحكومهويكبرادرسفی 

اسدهللاپرسولينعیمشان)پاریسوبچهماماوزيرمختاردرروموخواهرزادهرمختارلندنوبچهکاکاوزیرمختا

س شهید( ت ازاعلیحضر غی  آیا باشد. ایسساوس دیگرانچیر برای دیگر جای دعواییمگری آیا و ماند؟

وطن وحقوقشنایسوخوایهوب  خورد؟ملتپروریباایناحوالسیمغرضر

اضدیگرشانک .سكنوکشیدمهایقدیمراگذاشتهچراسكهاعیی

كهیئتیۀمشورۀآنهمسیککهدرنتیج؛کشیدنهستمکآوراستکهمنمسؤولسچقدرخندهاینسوال


ر
د ئمعمار بودم که مسؤليت عا نی  و یایمن انجآیا  .،ایتالوی،رویسوانگلییسزیرکارگرفتهشدهبودمهندیسآلماب

اض که بی   کابل و ؟من است يف يك ش  اگر مراد ازین اعیی منظم برای مملکت الزم شود و باید  کدکه و کابل و مزار شر

را بخویی فهمیده  های نو شعور ی لزوم و احتياج این شك شد. بازهم هر ذی قناعت یم رو های کاروان مان راهه به

 .ك جواب داده شودحقابل این نیست که حبی از چنی   سوال مض .تواند یم

هانکردم.کندکهتوجهبهترمیمسكبازحملهیم

شد و باز چقدر حکومت از عایدات  وزارت مالیه شود و دیده شود که چقدر پول از بابت شك پویل عائد یمه اگر رجوع ب

اریراکهيكبارشاقهبرملتعزیزگبیلبی. شود سوال هم ظاهر یم دیگر برآن اضافه کرده خرج یم کرد ماهیت این

.شدمنعنمودهبودمازدیگرطرفمانندحیوانباالیشانکاریمدادندوبودوازيكطرفمالیهوسكپویلیم

.تنهاایننظریاتخودمحمدنادرخواهدبودنهازعالمتمدن،اگراینامر،سهووخطایمنبود

نامهاحتسابرااجرانکردم.گویدمننظامیم

یف،حکمیماولنامهمذکوربهشوراامردادهشدکهبراینظام عسر هرفردامعدكآیکندکهآنچهکهسر یمیعتر

شودتامردمبرایهماناحکاممباركنزدادارهكرسالهبسازندتایبصورتمسلم،بداندو ملتنرسر ر چاپودربت 

خودغرضعایدمردم ر ازمحتسبت  احتسابمسئولباشندتاازینراهتکلیفیازحمتسوالکردنالمحدودبعضر

  .نشود

حكومتهمبدلباحتسابرام هم زیاد بود بلکه اشورا يك جلد کتاب ساخت که نه تنها آن کتاب برای دانسیی  مردم ع

یفایننیستچو.کردهبود عسر کهمردمرادچارزحمتنمایدبلکهمرادهدایتوفیضونمرادازاحتسابسر

 نموده ،است
 
ع مبارك که مقرون به  ۀرسال ،به شورا مشوره داده شد که ایشان نظر کاف مذکور را از نقطه نظر شر

ویل  .ر ملت اداره احتساب جاری شوددردن کنشر   استعداد تعلیم دیب  مردم عوام باشد اصالح نمایند تا پس از چاپ و

ي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده و ر  ازه ساله اختالل پیش آمد و اجرای آن ماند. این نیست کر یش از تنظیم این پ

 . باشد

.فقرهکهجرگهپیشنهادکردهبوددراجرانبود(۱۷)گویدکهدیگریم

 و جنویی رفتم جاریبود.رراتمذکوقف.دگوییاینغلطاستکهیم
ی
ف ه گجر . وقبی که من به قندهار و سمت مشر

محیل او شان شده  گهجر  اصالحات مذکور از طرف .من قبول کردم آنها در فقرات مذکور بعض  اصالحات خواستند و

 تانکه لوی جرگه فقرات مذبور را برای کل افغانس اهبعد .بود و فقط در همان عالقه اجرا یافت نه در تمام افغا نستان

جرگه خواسته بود نشده بود که اختالل پیش آمد و تا  که لوي تعدیل نمود ویل اجرای تعديالت آن به طوری اصالح و

 . آخر مطابق همان مواد اولیه جاری بود
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ا .تخفيفکردمادموندرازیادکردمویلبعدهااهیهاپهایدیگراینستکهمنتنخواهسضییکازاعیی

مملکتدراثرجنگاستقاللزیادخرابشدواینمطلبراعسکرهایغیورکهایشانازمنچونوضعیتمایل

آرزومندسعادتوعزتملكخودبودهوکمالصداقتوفداکاریرابهمند وبیشیی حسکردنداز.رندابیشیی

ومملکتخودرا قناعتنموده ایشانبهکمیی ندوخواستندکهیمکننارزحمتدچتمامقطعاتنوشتندکه

يلشودوم ر . اه ایشان تخفیف شدخو نه ایشان تشکر نمودم و تنسمن هم ازین همدردی و احساسات ح .اجبایشانتیر

باز که بحمدهللا تعایل حالت مایل مملکت خوب شد مواجب شان عوض بیست روپیه با ماکوالت به بیست و پنج 

 . خر دوام داشتآ روپیه رسید و تا 

مردمیممیکنندکهنفاقرابهمنحمله ر انداختم.دربت 

ازاتفاقونعوذباهللااینبهتانمحضاست.گفتارواعمالمنهمیشه وهيكجگواهبودهاستکهمنغی  تی

.همدردیبهملتعزیزمتعلیمندادهام
ر
ودانندکهاینمحضبهتانهایمراشنیدهاند.خوبیمکهنطقکساب

تہمتاست.

.ملهحمالتشاناینستکهمنچرابخارایمسلمانرامعاونتکردمازج

دودوتوپوپسازینکهدولتروسیهاستقاللبخارارا دوفیلبهشناختبهمناسبتهمسایهداریودوستی

له حمل بر أاین مس .قسمهدیهويكافرسوچندافراددراثرخواهشبخارابرایتعلیمعسکریآنجافرستادم

 مثل روسیه  سیستم قدیم و چند نفر با پشود زیرا مقابله و جدال با دوتو  مخالفت دولت روسیه نیم
ی

يك حکومت بزرگ

ممکن بوده است الل دادن بخارا مقابل روسیه گایه نبوده چه اساس سیاست من با تمام قنقطه نظر من است .غی 

آیاچرا .ادر بیشیی معلوم استنله به خود محمدأین مسطرفانه بوده و ا های افغانستان معاونت دوستانه و یی  همسایه

کهخوداودرریاستتنظيمي
ی
ذکرنکرده،ومنآنرااصالحکردمخوددرقطغنمرتکبشدهبودهازخطایبزریک

یم .گزیندخامویسر

.مهاجرینبرادرانهندیبدعهدیکردماگویدمنبیم

ترباایشانرفتارهنشدبلکهازآنچهدراعالنمقررشدهبودزیادیچيكخالفعهدهبابرادرانمهاجرينهندی

شانکهخواستندبرگشتند.شد ایشانکهخواستنددرافغانستاناقامتکردندوبعضر   حاین واض .چنانچهبعضر

ر وقت دانند و اظهار احساسات ایشان د کردنیست که احساسات و افکار مرا برادران هندی من نسبت به خود خوب یم

خواهانه من صدمه نیمدر  ا هها و پروپاگاند ی   شا این یاوه. انقالب نسبت به من دلیل این مدعا است زند  احساسات خی 

 . چرا یکدیگر را خوب یم شناسیم

.نویسدمنچرارویخانمخودرابازکردمیم

 وردانستمباخانمخودبرومتاموردوقتی خودنشومبازکهمنعازماروپاشدمضر ر اشتباهاتبیجایمخالفت 

یکهدرینمس ر خواهموامیدوارمچوننیتمنبدشدهباشدازدرگاهخداوندغفورعفویمولهازمنسهأچی 

تخداوندن .غفارورحیمببخشایدبودهاستحضر

یزنانهبهترکیهفرستادمکندکهمتعلماتراجایدیگراظهاریم .چرابرایداکیی

زنفرس تا وناموساهایلمملکتبود ازمعالجهطبيبتادنمتعلماتبرایحفظسیی را وها هایمردها داکیی

آنجا
ر
سفارتافغاب

ر
بسازدوبازمتعلماتبهمملکتبرادرمسلمانفرستادهشدندنهاروپاوآنهازیرنگراب مستغتر
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دارمکهتحصیلیم ر هدکهناموسآنتوسطخواهرانمسلمانشعالجخواآدمباناموسیمرهکردند.منیقت 

.ناموسشيكمردبیگانهباشدمعالجشود.نسبتبااینکه

ر اضدیگراینجااستکهمنزمت  رهااعیی عت  ر .بدلکردماهالمالرابهفابريكودكاكت 

ر موسساتخودعماراتالزمداشتوهدولتبرایمهاجرینزمت  ممازطرفدیگربودجهاوبرایبعضر لکتی

المالبرایگذرانخودبااضارهردادوهمایندورافتادهوطنبرایاینکهازبیتاجازهخریدرابهپولنقدنیم

ینیم ر روزارتمالیهتجویزنمودکهبقیهعمارات.گرفتمسالهشورایمیلچی  عت  ر بخرندالمالرابرایدولتوزمت 

آوبهعوض کهفابریکهنبعضر این تجویز را من قبول کردم و بعض   .منبدهندهالندنآنکاردولتنبودبچهابی

 
 
زا محمد ایوب خان امی   عی    مردم که ایشان هنوز در کابل هستند و مخصوصا المال که حاال وزیر مالیه است  به می 

روش عموم گذارده شود تا به صورت ام شود و در معرض فهها اس شوره کردم که این فابریکهمخوبیی معلوم است 

کت فابریکه کت فابریکه ها دایر شود و شر ها در وطن پیدا شود و مردم  هم مردم مستفید شوند و هم فکر طرز شر

سادهمراکهازپوشیدنمنبسیارخوشهستمکهمردممملکتعزیزممرایم .تشویق شوند
ی
شناسندطرززندیک

ام.یمرختکهنهوپارههمخوددارینکر »فهمندکهاستعماللفظدانندویمده بهنسبتمنظلمو«عیایسر

بهتاناست.

اضیمدربابمنعو ابمناعیی ینکردنازسر .کندجلوگی 


 
ابشدیدا سر ر ابفروختی اگرموقوفبودوسختازطرفادارهگمركدقتیمورودسر آنحتی ر شد.مرتکبت 

یعیممهمیممردمبسیاروکالنو برعکس این ، اری درین باب هیچ وقت نشدهذکه فرو گ  آمدندبودندزیرجزایسر

اب نوشر رسیده تواند نشان دهد که در زمان موجود کیس ب له که یمأمس باشد ویل در وقت من این جزا  هجزای شر

 . اجری یم شد

رابهماموریتمقرریم ر اضاتاینستکهچراخائنت  کردم.ییکازاعیی

،انصافدیدهشودۀبدیداگر
ر
روامروزکساب ر یدهاندئکهسکارهستندکدامکسانهستندآیااینمردمنواززمت 

ویانو خاینبودنددیروز«اگرخدانخواسته»هاازخارجواردکردهشدهاند؟اینهاهمانمردمنیستندکهبعضر

 کردم از چوب که آدم  را مقرر یم ههم نبودند غی  ازیشان کاگر امروز خاین نیستند دیروز امروزچراخایننیستند.

پس او هم  ،کند  اگر یم ؛کند  را مقرر کرده و طرفداری ایشان را یم ها شود چرا محمدنادر خاین اگر یم. شد تراشیده نیم

ا مثل من است او چرا اض برمن وارد است نیست و ضقابل اعیی  . اعیی

لهاینستکهتمامایننوشتهأپسمس وب 
ی
وپروپاگنداستوحرفدروغوساختیک

ی
عالوه . اثراستجاتساختیک

 .رسیدند ایشان به جزای خود یم و شد گرفت ازیشان مدافعه نیم که آنها را نظاما ت مملکت زیر محاکمه یم بران کسای  

 های محاکم و تفتیش ما که حاال هم موجود خواهد بود شاهد من است.  فیصله

باگویدکهاینکهیم که مجلیس از علمای  مقرر شد .غلطاست،شخضمنبودۀجازاانحصارتدریسعلومدیتر

آوری به کسای  که دارای لیاقت تدریس هستند  والیت تشکیل شود که مجلس مذکور پس از علم هر والیت در خود

 به یهتدریس دیب  گا .کنندنامه بدهد تا محصلی   عمر خود را پیش مردیم که قابلیت تدریس را ندارند ضایع نشهادت

 .انحصار اجازه من نبوده است

اقربایخودنهبخشیدهاماگربخشیدهامکداماست؟هاوالمالرابهخویشمنعماراتوپولبیت

کت ملکه کرده بودند و از نقطه نظر تالیف و تشویق به خدمت م ها به افراد کرده ام در اثر خدمایی  البته اگر بخشش

 . کند چنانچه هر حکومت یمبوده است 
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.دربستنظامتخفیفدادمحملهدیگراینستکهچرا

کهدولتافغانستانتوپوتفنگسیستمنوداشتکهدردنیایامروزمعمولوقابلکاراستعسکرۀمنبانداز

المال  تحميل خرچ بر بیتواسلحه به غی  از  تفنگ که تفنگ کاری موجود شود آیا نفر یی  در صوریی  .نگهداشتهبودم

 چه بود؟

اض یم نفر یم رسید و باز یی  البته اگر اسلحه که از اروپا خریده ام یم ض راست یم ماند من طرف اعیی  . بود شدم و گفته معیی

اضاتییکاینستکهچراروزجمعهبهپنجشنبهمبدلشد .ازاعیی

 ازفیضنمازجمعهمحروم رفته رفته مردم شدکه دیده برایمیمچون هرکدام ویشوندوروزهایجمعه له

تركیم را شخصيهخودامورهشودتامردمبتریمکردندواینفریضهمباركکارهایشخضخودنمازجمعه

یفایشانرامعافنمودهاسترسیدهبتوانندودرروزهایجمعهبهاستثنایشخص عسر کهسر همهمردم،هابی

شوندباینجهتروزپنجشنبهروز شدوبرایروزجمعهساعتبهنمازحاضر ر تعیت  رخصتی ر هایمرخضتعیت 

چقدر  ،که روزهای پنجشنبه آزادی بود  له را حس کرده باشند که وقبی أالبته مردم این مس .شدتامردمبهنمازبرسند

 . ودندب جمع یم بود در نمازکه جمعه رخصبی  نمازگزاران زیاده تر از روزهای  

 .منهیچزیورازپولبیتالمالنخریدهام .غلطمحضاست،المالزیورخریدهامگویدمنازپولبیتاینکهیم

اضراهیچ کسدربابازدواجچوناینمعاملهشخضاستکهبرخالفدینومذهبنبودهاستحقاعیی

.ندارد

کنند و نگویم برای اینکه برای سلطنت من مردم خون ریزی  که من نوشتم باز یم طوری منباب برآمدن من از افغانستان

خواه آنان بودمثبی   خود نجنگد من ای  . ار کردم و گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خی 

های  که یم در اینجا
وی جر  شورای دولت و ل و  های محیل شد بعد از تصویب جرگه الزم است توضیح کنم که تمام چی  

 .شد یم گه

 در  م اصل علت این شایعات اهانت کارانه راهمیخوا ،مك حرام خود فارغ شدمن جرنیلهای  حاال که از توضیح تهمت

 یها هندوستان و به سمت جنویی محمدنادر به من پیغام هابتدای ورود خود ب در  زیرا. مذکور آشکار کنمقسمت 

 من ه نی   ب خط يك رفت و دوستانه فرستاد و
 
 کنم:  نقل یم ارسال نمود که مضمون آنرا برای آگایه ملت عزیز خود عينا

تا!» اعلیحضر

وطنجاندرتندارمات تهمتاجاندارمنخواهمگذشتکوتایهدرخی  شخصاعلیحضر .نخواهمکردوازخی 

 خدمتاستقندهارومقصدچوناز.وطنمستقیمباشمخدایبزرگبرایمتوفیقعنایتفرمایدکهبراهخی 

هایافغانستانتفاوتندارددگرسمت وزودترخدمتشوداز. برایمقصودمذکورخوبیی که بهفکرهرجا

است خواهانوخداوندمعاونافغانستانوبیه.ناقصمبهیی ی
ی
ق معروضهامراصدق.خواهانافغانستانباشدمیی

.دانستهانتظارنتیجهبایدکرد

خواه) اندیشوخی  «(محمدنادرخی 

  

خواهانه دم یم ازینکه  حبی بعد از اعالن سلطنت نی   از خدمات من و. زد در اثنای کار و جمع کردن مردم نی   از من خی 

درای  و  که این رنگ را گذاشت و با کمال دیدهپس چه شد   .به ترقيات و تکامل خواهد برد افغانستان را پرو غرام من رو

  ی  بر یاح یی 
 
وع کرد ضد من بدینگونه شایعات که عادتا ی در آن نیست شر دشنام چی    .غی 
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من:هاینستتلگراممحمدنادرب

خوا» فراموشنخواهیدفرمودهمراهمیشهدوستخی  خواهیدفرمودوازدعایخی  ر منو.وصمییمخودیقت 

افغا
 
تراکهدرایامسلطنتخویشابرازنمودهاندتقدیرکردهتاريخا فراموشنستانخدماتشایستهاعليحضر

«.نخواهدشد

های  که  کرد چه بسبب وعده چه بسبب همرایه که به من ابراز یم سبب اصیل اینست که در ابتدا ملت در حق مشاراليه

، کند  دادم که مشارالیه از خود من است و به پروغرام خود من کار یم چنانچه من هم اظهارات. داده بود منتظر بودند

جها  ،جز استبداد ، فعت خود شان و خاندان شا ننتا که به ملت معلوم شد که این همه حرف بود و در مملکت جز م

 . سقویت چی   دیگری حکمفرما نگردید خودشی و ،لت

وطیت آنرا نی   ایفا نکردند و درین باب ندقبول اادشایه که داده بود های دیگر غی  عدم وعده بقدری که من  مثل مشر

 .آغاز کرده بودم نی   نکردند تا به تکمیل آن که من در خیال داشتم و دارم انشاءهللا الكريم چه برسد

به  های یط شده را ترک کرده رفت که مشارالیه برای خود اعالن سلطنت کرد و چرا تمام راه. ملت ازین واقعه متنفر شد

ددیم.تجاع مملکت را مقابل ساختار  ساختکهییکازآناینيكچندروزیملترابازهمبهآوازهایغلطمیی

اروپارانآورد.چندیبعدشایعکردندکهمرودوایندورافتادهوطنرادوبارهیمآوازهبودکهشاهویلرومایم

نیستمکهدوبارهامپسندید بودوکذببودناینهمهایندور،تانبیایمافغانسهبهوراضر زودمنفر ر هانی  خی 

وزافزونراشتیاق.گرفتآنوقتملتبههیجانآمدوباآنکهازظلمقطغوتشددآخرینکار.معلومشد

محکمتروبلندتر ر ملتبرایعودتمنۀعروجمطالبایندوامو.شدهرفتمطالبهملتبرایعودتمننی 

وعبرپروپاگندبرضدایشان .نبکنندمرابااینتشبثاتوادارنمودکهسر

های سخت ركيك براي آنست که تا اگر بتوانند آرزوی ملت را محو کنند و  اساس بلکه دشنام های یی  اینك این سخن و

 . این خیال را کم کنند

 العی   برای مملکت يك نصب تعقیب کنند واز طرف دیگر ایشان قابل آن ثابت نشدند که در مملکت يك راه صحیح را 

 . آورد نیست و ش فرو نیم ان از دل را ض  شکیس بای بگذارند، و حبی در برپا کردن امنیت نی   ناکام گردیدند، و نه هیچ

افیماگرکنید.  له را یقی   یمأهمی   مس. واقعات مملکت را تعقیب کنید چهمناعیی کنمکهدراواخرعایدبهبعضر

ه ر رافراموشکردهبودمامارفتارمندرمملکتچی  ر اازحدوداعتدالگذشتهودرفرطسعادتمملکتهمهچی 

ورانهباپرحصلچهازحیثمناسباتمساویانهو فمیلو؛هاواردنشدمخارج  سر ر بههیچکدامشانوقائمداشتی

تقاضاهایعض ر ینوزمانبرایادارهداخیلمملکتچهازحیثشناختی ینرفتاربودوآرامیی ایامبهیی ایاممن،

  .بود

وع ترین اقوایم اول این نکته را فریب  نموده سهو حرکت خود را فهمیده بودند که کنی   در  ،کردند  که به بغاوت شر

  نام توبه چنانچه .خورده بودند
ی
ف  از  و ر تمام ملت از زارع تا مزدورکا زد من به قندهار رسیده بود ون های سمت مشر

در  -اراده الیه بود  ر اگ و هستند و غیم ایام من بوده ل آرایم و یی یالعلم همه قا از مامور تا طالب مند و دکاندار تا دولت

 و یی 
ی
 .غیم برخوردار خواهند شد آینده نی   نه تنها مایل بلکه ن از همان آرایم و ترف

یم روح دوباره مرا ملت اشتیاق ر ازخالف؛دهدهمت  آنها با اینك
ر
امتناب از و محمدنادر بيانات ازبودن که

یم دردل واحساساتآنها ادارپرورانم ۀازینکه ب  رامخالفمرا ملتخود من وازاینکه نکنند قبول تحقیق
کنمدهموبهبارگاهالیهدعایمپیغامیم،احساساتدرمنزندههستکنمونکردهوهمانمحبتوفراموشنیم
.رمقآخربکوشمخاكپاكوطنمبرساندتابهکامدلدرراهمقاصددیرینهتاکهمرابازبه

 «هللاامان»
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