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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٢٢

  نقش مزورانه و شيطانی مجددی ھا در افغانستان
  بخش اول

ا به افغانستان، و دوره ھای قبل از آن، از قبل از اين که به نقش منفی و  خرابکارانۀ خانوادۀ مجددی از زمان ورود آن ھ

ًزمانی که ھنوز مقيم کابل نشده بودند و بيشتر تشبثات شان در افغانستان از خاک ھای ھند امروز، و عمدتا از پشاور 

 استعمار و کشورھای استعماری و اھداف ۀصورت می گرفت بپردازم، می خواھم بنابر ارتباط موضوع کمی ھم در بار

 در بيشترين موارد بعد از ورود به کشورھای ضعيف و کم رشد، و در برخی موارد حتی قبل از ورود به اين آن ھا که

، برای دست يافتن )مانند مجددی ھا و نقيب ھا و امثالھم در افغانستان(کشورھا، دست به تربيت عناصرجاده صاف کنی، 

  .ابراز کنمبه اھداف و آرمان ھای چرکين شان می زنند، چند نکته ای را 

ً استعمار در فرھنگ سياسی معاصر، واژۀ نسبتا جديدی است، اما عمل استعماری از زمان ھای بسيار دور در ۀواژ

استعمار در زبان عربی، چون . ميان برخی جوامع مغرور و زياده طلب ھم وجود داشته است، وھم شناخته شده بود

است، اما در اصطالح سياسی " خواستار آبادی بودن يا شدن"يا " آباد کردن"استعمار يک واژه عربی است، معنی 

دخالت کشور ھای قوی در امور داخلی و خارجی کشورھای ضعيف، به بھانۀ آباد سازی آن ھا، يا به اصطالح خود 

 از حالت توحش، ولی در اصل برای غارت تمام دارائی ھا و داشته ھای مادی و معنوی هشان کشيدن جوامع عقب ماند

 از نيروی کار هنگاه کنيد ـ ، استفاد... ا ـ به موزيم ھای کشور ھای استعماری مانند انگلستان و فرانسه و ايتاليا وآن ھ

 توليد مواد خام، توليد محصوالت تھيه شده برای فروش، در ۀرايگان يا ارزان مردمان کشور ھای مستعمره در عرص

 شان و در نھايت برای به دست ۀصد نظامی و توسعه طلبانصورت ضرورت استخدام آن ھا برای جنگ و پيشبرد مقا

آوردن بازاری برای فروش محصوالت تھيه شده ای که از مواد خام خود اين کشورھا به دست می آيند، برای کسب 

  .سود بسيار باالتر، می باشد

 سائر هھان بود و نسبت بج  اول قرن بيستۀانگلستان که يکی از بزرگ ترين قدرت ھای قرن ھفده و ھجده و نزده و نيم

کشور ھای اروپائی صنعت و اقتصاد پيشرفته تری داشت، برای توليد و فروش امتعۀ صنعتی خود ھم به انواع مواد خام 

  .  خويش که بايد فراھم می گرديدۀضرورت بيشتر احساس می کرد و ھم به بازار فروش محصوالت تھيه شد

 و حمله به   در جھانبحری زياد، و بزرگترين و قوی ترين کشتی ھای جنگی اين انديشه، با داشتن کشتی ھای تجارتی

ده ھا کشور در افريقا و آسيا و امريکا به زودی جامۀ عمل پوشيد و اين کشور را به يک کشور استعماری و جھان خوار 

  . قوی، بزرگ ، غول آسا و متمول تبديل نمود
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 پايگاھی برای قدم ھای بعدی استعماری و توسعه طلبانۀ خود به سوی اين کشور استعماری وقتی به ھند رسيد، ھند را

  . به خزيدن آغاز نمود... شرق و جنوب و شمال قرار داده به تدريج به سه جھت، از جمله به چين و افغانستان و

طق متعدد و دقيق منا) گردش برای شناخت(در ارتباط با افغانستان، عالوه بر اين که خود انگليس ھا، بعد از سروی 

مطالعۀ اخالقيات و روانشناسی مردمان اين مناطق با تأنی و قدم به قدم به طرف افغانستان به پيشروی آغاز کردند، از 

يک طرف سکھـ ھا و کشميری ھا را عليه افغانان برانگيختند و به مخالفت با حکومات محلی افغانی در پنجاب و کشمير 

اد عناصری را که می توانستند به سادگی در ميان مردم مسلمان ھند و افغانستان تحريک کردند، از طرفی يک تعد... و

غرض نفوذ بر افکار و اعتقادات آن ھا با استفاده از نام دين و اسالم چيره شوند و راه را برای  سلطۀ آسان تر انگليس 

به افغانستان ...  فاروقی و صاحب زاده وھا  در افغانستان فراھم کنند، به نام پير و شيخ و قطب و ولی و سيد و خواجه و

فرستادند، و از طرفی ھم با فرستاده ھای سياسی انگليسی و غيرانگليسيی که برای پيشبرد مقاصد انگليس توظيف می 

 .             شدند، زمينۀ تھاجم مستقيم و عريان خويش را به تدريج آماده می نمودند

ًسترش حلقه ھای نسبتا گستردۀ پيروان شان در مناطق مختلف کشور يکی از پيش نفوذ مجددی ھا در افغانستان از راه گ

مجددی ھا . ی بود که انگليس ھا بدان، سال قبل از حضور مستقيم و بالفعل مجددی ھا در افغانستان، دست زدندئدرآمد ھا

نی داشتند که بنا بر برخی منابع پيش از آن که به ھدايت انگليس ھا به افغانستان بيايند، در مناطق مختلف کشور پيروا

  . ھزار نفر می رسيد٢٠ تا ١۵تعداد آن ھا در آن زمان به 

 دومين خليفۀ اسالم، عمر فاروق، است که به ھمين دليل اين خانواده ۀ اوالدۀاز لحاظ نسب خوانوادۀ مجددی از جمل

 درازی ۀاز عربستان و عراق و ھند، قصحکايت آمدن مجددی ھا به افغانستان، . دنًبعضا خود را فاروقی نيز می نام

  .است که از جھاتی، چون در آن زمان تأثير سرراست به سرنوشت ما نداشت، ذکر آن چندان مھم نيست

 مھمترين قسمت اين نقل و انتقاالت، البته ھمان قسمتی است که تاريخ و قصد آمدن و سفر اين خانواده را به افغانستان،  

  .ماندن و زندگی کردن برای دائم در کشور عزيز ما افغانستان نشان می دھدو تصميم آن ھا را برای 

آنگونه که از البالی صفحات تاريخ بر می آيد، اولين مجدديی که به کابل آمد شخصی بود به نام صفی الحسن که درسال 

به " سرھند"فاميل، از ، يعنی يکصد و بيست و سه سال پيش، در زمان پادشاھی امير حبيب هللا خان، ھمراه با ١٨٩٢

کابل آمده در منطقۀ شوربازار، در خانه ای جا به جا شد، ولی بعد ھا به دليل ساختمان ھای به ھم چسبپده، کوچه ھای 

تنگ و تاريگ و آب و ھوای خاک آلود و کثيف شھر کھنۀ کابل ــ که به ھيچ  صورت نمی تواند با آب و ھوای خوب 

اين که فعاليت ھا و روابط شان با انگليس ھا از نظر مردم مخفی بماند، نظر به امکانانی سرھند مقايسه شود ــ، و برای 

که دولت وقت برای شان ميسر ساخت، به منطقۀ باز و خوش آب و ھوا و دور از مرکز، در قعلۀ جواد درغرب کابل، 

 که رياست ترانسپورت و پولی مقابل رياست ترانسپورت عمومی در نزديکی ھای پولی تخنيک کابل، البته قبل از آن

  . ًتخنيک آباد شود، در قلعۀ نسبتا بزرگی با ديوارھای بلند، نقل مکان نمودند

اراضی قلعۀ جواد را نادرخان در بدل خدماتی که مجددی ھا، بيشتر از ھمه محمد عمر و محمد صادق مجددی، حين 

 حبيب هللا خان ـ هز مردمان سرحد غرض جنک عليآمدن نادر خان از ھند به سرحدات افغانستان برای گرفتن کمک ا

  .بچۀ سقأ ـ و گرفتن پادشاھی به وی نموده بود، برای شان بخشيده بود

 مجددی عالوه بر اين که در دوران شورش ھا عليه ۀ زيادی از مردم قديم شھر کابل به اين باور بودند که خانواندقسمت

وا بوده و حتی آن ھا را به امر انگليس عليه شاه امان هللا خان تحريک می شاه امان هللا خان با شورشيان ھم دست و ھم ن

 جوانان مترقی و هی از  فعاليت ھای مخفی انگليس ھا درافغانستان و تحريک مردم عليئنمودند؛ مصروف انجام بخش ھا

  .نيرو ھای مخالف حضور انگليس در افغانستان بودند
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ًتن رابطۀ خانوادۀ مجددی با سفارت انگليس ضمن نقل خبری، تلويحا مرحوم مير محمد صديق فرھنگ درمورد داش

  :چنين می نويسد

باين صورت پادشاھی عنايت هللا خان از ھمان قدم اول با بن بست مواجه گريد و چون خود او ھم از جاه طلبی سياسی "

ز جانب عنايت هللا خان فرستاده شده ھيأتی که برای مذاکره با حبيب هللا کلکانی ا[فارغ و آسوده بود در باز گشت وفد 

موافقه کرد که از پادشاھی صرف نظر نمايد بشرط ] بود و محمد صادق مجددی ھم شامل آن بود ـ از نگارندۀ اين مقاله

اين کار . آنکه برای او و عايله اش اجازۀ بيرون شدن از افغانستان توسط طياره ھای مربوط به دولت برتانيه داده شود

ًکه شخصا با وزير مختار انگليس مالقات نموده روبراه شد و معين السلطنه  محمد صادق خان مجددی اطتنيز به وس

 محدود از رجال دولت به پشاور پرواز نمود و ه ای با عايله اش و عد١٩٢٩ جنوری ١٧پس از سه روز پادشاھی در 

  " .فغانستان در پنج قرن اخيرا" جلد اول کتاب ۵٢٩صفحۀ ." از آنجا نزد امان هللا شاه بقندھار رفت

آنانی که کمی مسائل را گسترده تر و با دقت بيشتر مورد مداقه قرارمی دھند، به صورت حتم اين سؤال به ذھن شان 

خطور خواھد کرد، که آيا در افغانستان با آن تاريخ طوالنی اش و آن ھمه حکوماتی که طی ساليان دراز، از زمان آغاز 

ور وجود داشته، ھيچ شخصيت سياسی ـ دينی صاحب نام و اعتبار و فراست و صالحيت ديگری دوران معاصر اين کش

پيدا نمی شد، که کسی که از اقامتش در افغانستان بيشتر از بيست و ھفت سال نمی گذشت، در آن حدی از اعتبار و نام و 

می شد؛ تا در مورد موضوعی که به يک درايت و صالحيت رسيده بود که برای مذاکره با وزير مختار انگليس فرستاده 

  !! کشور و سرنوشت پادشاه آن مربوط می شد، تصميم بگيرد؟؟

اگرمسأله چنين بوده باشد، حق مردم و حق کشور است که در ھمين مذلت و زبونی و خواريی که تا امروز به سر برده 

  !! است، تا ابد بماند و مانند مگس ھمۀ عمر به فرق خود بزند

 البته قبل از اين که به کابل بيايند از طريق بعضی از بزرگان شان که بيشتر در شھر پشاور زندگی می مجددی ھا

کردند، پيروانی در واليات بدخشان، قندھار، کابل، غزنی و مشرقی و مسلمانان چينی ھم سرحد با بدخشان، به ويژه با 

 مردم در افغانستان برای روز مبادا، نظر به توصيۀ  و نام و نشانی در بين يک تعداد از مردم سليمان خيل داشتند

  . باداران شان، کمائی نموده بودند

، ١٠سائر کشور ھای اروپائی، به ويژه انگليس، مانند امريکائيان نيستند که اسناد سری طبقه بندی شدۀ خويش را ھر 

ش، به معرض ديد و خوانش ھمگانی  سال، نظر به اھميت کم و زياد اسناد سری يا فوق سری خوي۵٠ يا ٣٠ ، ٢٠، ١۵

ًقرار بدھند؛ بناء مشکل است نوع مشخص فعاليت ھای اطالعاتی اين خانواده و مريدان شان با سفارت انگليس را از 

زمانی که اين ھا به جمع آوری اخبار و اطالعات توسط مريدان خويش، يا ايجاد تشنج و  شر و شور و بلوا  توسط آن ھا 

شور به دستور انگليس برای سقوط دولت امانی دست می زدند، يا ميزان تأثير واقعی تشبثات آن ھا در مناطق مختلف ک

 متعدد از زمان ھای بسيار دور تا امروز، از را بر دولت ھا، به شکل دقيق و موثق بيان داشت؛ اما گزارشات افراد

جمله کسانی که مدعی بوده اند که خود رفت و آمد مکرر اعضای اين خانواده را به سفارت انگليس شاھد بوده اند ـ نظر 

 به قصه ھائی که پدران ما می کردند ـ ، حاکی از آن است که خانوادۀ مجددی از زمان ورود به کابل تا امروز با سفارت

انگليس در کابل و از طريق اين سفارت، بنا به سفارش انگليس ھا، با خانوادۀ ھای سلطنتی رابطۀ نزديک و دوستانه 

داشته اند و به ھمين دليل اين خانواده مورد لطف خاص برخی از پادشاھان افغانستان، به ويژه مورد الطاف بی دريغ 

 کرزی، قرار داشته است، تا جائی که  خاندان شاھی رابطۀ نادرخان و ظاھرخان، و کاسه ليس درجه يک ظاھرخان،

با ) قرار نظر يکی ــ دو دوست، دو يا سه دختر از خانوادۀ شاھی با پسران مجددی ھا عروسی نموده اند(خويشاوندی 

حب اين خانواده بر قرار کرده بود و به نسبت اين نزديکی و لطف سخاوت مندانۀ نادرخان و ظاھرخان، مجددی ھا صا

زمين ھای خوب و وسيع و حاصل خيز، باغ ھای ميوه، امالک جاری، علفچر ھا و جنگالت و مدارس دينی و خانه ھای 
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در دوران نادرخان و ظاھرخان تعداد . در دوران اين دو پادشاه، در بسا نقاط کشور شده اند... مجلل در چندين واليت و

ند رياست سنأ، وزارت، سفارت ھا، رياست ھا و کرسی ھای بلندی در  از مجددی ھا در مقام ھای بلند دولتی، مانیکثير

  .  گماشته شده بودند... وزارت خارجه و وزارت عدليه و

  :ًوظايقی که اين خانواده عمدتا به دوش داشت، آنطور که بيشترين اھالی کابل می گفتند، عبارت بود از

  .ـ خبرچينی برای سفارت انگليس١

 مريد پروری برای تخدير افکار کودکان، نوجوانان، جوانان و سائر افراد خوش باور در ـ ايجاد مدارس دينی و٢

جديد، ايجاد مدنيت افغانستان و نواحی ھمجوار از راه پخش خرافات دينی و جلوگيری از رشد فکری و آشنائی با مظاھر 

 ۀت، ورود انديشه ھای تازه، مانند فلسفموانع بر سر راه بيداری و آگاھی مردم، ايجاد ممانعت بر سر راه ترقی و مدني

  ...غرب و

  : ، و به استناد اين آيت قران"شاه سايۀ خداست" حس شاه پرستی به نام تـ ايجاد و تقوي٣

َيا أيھا الذين آمنوا أطيعوا هللا و أطيعوا الرسول و أولی األمر منکم فإن تنازعتم فی ش" ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َْ َ ِ َ ُ ْ ِ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ َُ ُ َُّ َُّّ ََّ ْء فردوه إلى هللا و الرسول إن کنتم  ْیَ ُ َْ ُ ْ ِ ِِ ُ َُّ َ ِ َّ ُ ُّ َ ٍ

ًتؤمنون با و اليوم اآلخر ذلک خير و أحسن تأويال ــ نسأ  ِ ْ َ َُ َ َ َْ َْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ْ َّ ِ َ ُ ُْ۵٩ .  

ر اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و صاحبان ام! ايد اى کسانى که ايمان آورده : "ترجمۀ فارسی اين آيت

را، و ھر گاه در چيزى نزاع کرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دھيد اگر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريد، اين 

  ". براى شما بھتر و عاقبت و پايانش نيکوتر است

  . کشور ھای مترقی جھانهـ  ايجاد حس نفرت عليه تفکر پيشتاز و دوران ساز و انسانی سوسياليستی و علي۴

ًن منافع عربستان سعودی و سائر کشور ھای اسالمی متحد آن در افغانستان و منطقه ـ صبغت هللا بعدا يکی ـ دو ـ تأمي۵

با . ت عربستان سعودی را حاصل کرديسال پيش از کودتای ھفت ثور، در دوران جمھوری محمد داوود خان،  تابع

ه در کشور با ھويت ملی دوگانه به رياست جمھوری توجه به اين حقيقت و اصل کرزی و احمدزی اولين کسانی نيستند ک

  !  کشور رسيده اند

 مشاھده می شود که اين خانواده ھمواره به حکم انگليس در حبا مطالعۀ روند زندگی مجددی ھا در افغانستان به وضو

 که خالف منافع گذشته از اين ھيچ گاھی در دوستی و دشمنی با شاھانی. خدمت نيرو ھای محافظه کار قرار داشته است

ًانگليس قد علم می کردند، که در تاريخ کشور ما تنھا امان هللا خان نمونۀ کامل آن بود و قسما داوود خان را ھم می توان 

در اين رديف به حساب آورد، استوار و پابند نبوده اند و تصاميم شان در ھر برشی از زمان بر وفق منافع انگليس و 

  .بوده استمنافع مادی خانوادۀ شان 

فضل عمر مجددی کسی بود که تاج شاھی را به سر امان هللا خان گذاشت؛ اما زمانی که شاه امان هللا خان امتيازات 

 سلطتنی را از بين برد و انتظارات بسيار باالی اين خانواده ھا را ۀروحانيون و امتيازات خوانين و سران اقوام و خانواد

 با ھمسايۀ شمالی خود طرح دوستی ريخت، برادر وی، فضل محمد مجددی که برآورده نساخت، و به جای انگليس

نام دفاع از اسالم، ولی در حقيقت برای ه ًزمانی از دست شاه امان هللا خان مفتخر به کسب نشان عالی شده بود، ظاھرا ب

 می تاز طرف انگليس حمايباز کردن مجدد دست انگليس پرستان در افغانستان، با مخالفين شاه امان هللا، کسانی که 

  .شدند، يکجا شده او را کافر و ملحد خوانده و عليه او جھاد را اعالم کرد

 به قدرت رسيدن آن استفاده نموده با ھر کسی که گمان مجددی ھا، چنانکه امروز ديده می شود، ھمواره از ھر فرصت 

شد، چنانچه چندين بار و در چندين مورد اين ھا برده می شد، اگر امکان به قدرت رسيدن خود شان کمتر تصور می 

" استخاره"مندی را به اشاره و ايما بيان داشته اند، ھم پياله و ھم نواله می شدند، و با پخش چنين خبرھائی که من ه عالق

ت به که فالن کس قرار اس... کرده ام، يا خواب نما شده ام، و يا حضرت عمر فاروق و پيامبر به من الھام کرده اند و
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قدرت برسد، مردم خوش باور و مسلمان ما را در گذشته، مثل دوران انتخابات کرزی و انتخابات احمدزی، در صف 

  .آنانی که وعده ھای مناسب تری برای اين خانواده می سپردند، قرار می دادند

 هللا خان پادشاه سه روزه ای  و خروج شاه امان هللا خان از کابل، در زمانی که عنايتاءگفته می شود که بعد از استعف

افغانستان شد، صادق مجددی ھمراه با يک تعداد از متنفذين شھر و کارمندان عالی رتبۀ دولت و مريدان خويش به ديدن 

حبيب هللا خان ـ بچۀ سقأ ـ رفت و بعد از توافقاتی، زمانی که به داخل شھر به قطعات عسکری آمد، آن ھا را با گفتن اين 

 داده، شما می توانيد به خانه ھای تان برويد، رخصت نموده به خانه ھای شان فرستاد و راه را اءر استعفمطلب که امي

ًبرای دخول حبيب هللا خان به شھر و رفتن به ارگ باز نموده بعدا با ھزار دعا و تعريف و تکريم و بزرگداشت و توقير 

و طوری که آقای سيد رسول مؤلف کتاب نگاھی به . بسته نمودو تجليل و تملق و چاپلوسی  کمر وی را به عنوان پادشاه 

  : عھد سلطنت امانی نوشته می کند

 حکمرانی سردارانی را که عمر شان در برادر کشی ۀ يکصد و ھشتاد و دو سالۀبرھنه پای محرومی توانست دور"

دست ه رومين ملت، قدرت را بحيث يکی از محه سپری شده بود خاتمه داده و برای بار اول در تاريخ افغانستان ب

  . بگيرد

انعام و امانت اشاره به آزادی و استقالل [ مردم بود که بايد با انتخاب شخص بھتر به حفظ انعام و امانت ۀالبته اين وظيف

می ] وسيلۀ جانبازی جانبازان ميھن پرست و قھرمان، به پيشتازی شاه امان هللا خان به دست آمده بوده کشور بود که ب

  ! داختندپر

امور دولت از مذھب جدا گردد؛ تعدد زوجات ممنوع : ً کسی را که اصال با شاھی مانند امان هللا خان که می خواستکمر

قرار داده شود، نکاح دختر صغير غيرقانونی اعالم شود، صالحيت قاضی در تعزيرات مطابق مفاد نظامنامۀ اساسی 

ز بين برود؛ تعليم و تربيت بر ذکور و اناث اجباری قرار گيرد؛ اجراآت محدود گردد، آزادی زنان تضمين گردد؛ حجاب ا

دولت توسط قوانين تنظيم شود؛ بانک ملی تأسيس گردد؛ ماليات برای تأمين مصارف سازندگی افزايش يابد؛ مکتب و 

رھنگ کار شود؛ دانشگاه ساخته شود، تعليم و تربيه ھمگانی و سرتاسری شود؛ در راستای باال بردن دانش و علم و ف

راه و سرک پل و بند برق ساخته شود، بيمارستان و مراکز درمانی ساخته شود، فابريکه و کارخانه ساخته شود؛ 

وجود بيايد؛ کار به اھل کار ه تجارت و صنعت رشد کند؛ توليد برق افزايش يابد؛ اردو تقويه شود؛ شورای ملی ب

  !! تبريک گفت) شايد پس از بوسيدن دستش(ئی بست، و پادشاھی را به او قابل مقايسه نبود، با بی حيا ...سپرده شود و

امان هللا خان در پايان دورۀ پادشاھی اش در اثر تشبثات مال ھا، در رأس آن مجددی ھا و ھمپالکی ھای شان، مجبور شد 

ترقی و برای اين که با دادن اين امتيازاتی به جامعۀ تاريک انديش دينی از موضع مترقی خويش برای نجات نظام م

فرايند کار دولتی دارای گرايش به پيشرفت، به ناکامی مواجه نشود، از برخی مواضع قبلی خويش عقب نشينی کرده 

  :وعده داد

  .ــ که محصالت افغانی که به ترکيه رفته اند پس خواسته خواھد شد

  .د به افغانستان وارد شونءــ که علمای ديوبند می توانند مثل سائر علما

  . ستر، برھنه کردن دست و روی منع است و ھکذا خانم ھا موی شان را قطع نکنندألۀــ که در مس

  .ــ که شرط شھادتنامه برای علمای مدرس برداشته خواھد شد

  .ــ که در ھر حکومتی يک محتسب مقرر خواھد گرديد

  .ــ که تعطيل ھفتگی از پنجشنبه به جمعه خواھد شد

  .ندار را ھر زن می تواند عوض لباس اروپائی بپوشد چيۀــ که پوشيدن برق

  .ــ که شرط پيری و مريدی از نظاميان لغو شد
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  .ــ که مکتب مستورات با مجلس وکالء و اعيان معطل شد، ھمچنان رياست حمايت نسوان

  .لباس جايز شرعی را ھر کس می تواند بپوشد. ــ که قيد طرز لباس به عموم نيست

  ...   و

ی ھا با شاه امان هللا را می توان از يک سری سخنان و ريداد ھائی که يکی ـ دو تای آن را به طور نمونه دشمنی مجدد

تبعيد فضل عمر مجددی مشھور به نورالمشايخ به ھند به دليل )  اولۀنمون. در اين جا ذکر می کنم، به خوبی متوجه شد

نامه ای ) بعضی واليات و شھر ھا؛ و دليل دوم و شورش ھای ديگر در ١٣٠٣دست داشتن وی در شورش ھای سال 

بود که عبدالقدوس خان صدراعظم، اين مار آستين و انسان مرتجع و نادان عنوانی شيخ المشايخ و نورالمشايخ می 

  . فرستد

اين نامه قدری طوالنی است، اما ارزش آن را دارد که يک بار خوانده شود، به ويژه برای کسانی که ھنوزھم به اين 

  !! انواده، و به ميھن پرستی و افغانيت و مترقی بودن شان معتقد اند، و ھنوز ھم اين ھا را خدمتگار مردم می پندارندخ

 کتاب افغانستان در مسير تاريخ خود بدين گونه به ٨٠٢مرحوم غبار نامه ای را از اين صدراعظم مرتجع در صفحۀ 

  :  نشر رسانيده است

 ادامه دارد

٢٠/٠٨/٢٠١۵  

 


