
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٢۴

  
  نقش مزورانه و شيطانی مجددی ھا در افغانستان

  بخش دوم

  

 و مورد اطمينانش، شمس المشايخ و نامۀ عبدالقدوس خان صدراعظم حکومت امانی به ھم مکتبان و ھم مشربان نزديک

 :نور المشايخ

جنابان فضايل نشانان شرافت بنيانان شمس المشايخ صاحب و نورالمشايخ صاحب را حضرت . مقام صدارت عظمی"

آن جناب به خوبی از عريضۀ سابقه ام آگاه می باشند که از ... الھی از آفات ارضی و سماوی محفوظ و مسلم داراد

درخواست نموده بودم که چھار ساعت موقع شرفيابی مواجه جنابان داده شود تا آنچه را که فرض حضور اعليحضرت 

منصبی منست به حضور شما بغرض گردن خالصی اخروی به عرض رسانيده، بعد از آن حضور مبارک شان را به 

ھم و زبان نکشايم دو دفعه که خداوند سپرده و خود را پيادۀ شطرنج و جزء بی جان بدانم و در اطاعت اولواالمر جان د

در بين بود و من از اظھار مطلب باز ) محمود طرزی(شرفيابی برايم ميسر شد  شمايان نبوديد و ناظر صاحب خارجه 

ماندم زيرا در يک فقره راۀ و رأی ناظر خارجه مخالف رأيم بود و گر با من می پيچيد و نظر اعليحضرت ھم آن طرف 

:  به دست نمی آمد، اين شمه يی از نظر خود را به واسطۀ آن جنابان خالصه می نمايممی بود، بدون خجالت چيزی

نصارا در مورد مسلمانان دو نوع حمله دارند يکی با شمشير و ديگری با قلم و فريب، از حملۀ اول ملت و دولت را در 

اصول "اندازند و نتيجۀ آنھم حساب می گيرند، و درحملۀ دوم شخص شاه در نظر است که ملت را به گردن دولت می 

مشروطيت در ترکيه و ايران به سببی : از آن ذکر کرد و گفت" پايونير"است که سيزده سال پيشتر " مشروطيت

مستحکم شد که مردم لذت آزادی را چشيده بودند، و اما در افغانستان برعکس ترکيه و ايران مشروطيت ثمری نداد 

  . نام دار يا مالی بيرق دار يا خان با اعتبار کار استبرای ويرانی اين دولت کدام سردار 

من می دانم که برای دولت انگليس قوت حمله و حوالۀ شمشير باالی ملت و دولت افغانستان نمانده، و آنچه مانده 

از طرف شرع انور مشروطه طلبان را بايد ((است، و عالج آن اين است که " مشروعيت"فريب است که عبارت از 

   .دانست و بعد از آن برای تعليمات علوم جديده دست و آستين باال نمود))  لقتلواجب ا

خواستم که در قندھار نيز تعليم جديد علوم را جاری نمايم، ليکن به حکم شرع بايد مکروب مشروطه از بين برده شود 

دم اگر الزم بدانيد تقديم از آنست که از علمای اينجا سوالی نموده و جواب گرفتم و به غرض استحضار شما فرستا

  . حضور نموده دروازۀ اين فريب را بند نمائيد
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جناب محبان عزيز و گرامان من، در خواست شرفيابی من با حضور شمايان برای اين بود که اساسات سياست و پلتيک 

ن ھمين قوت برای به دست آورد... و تجارت و عسکريت را با دوستی ھا و دشمنی ھای دولت خود به عرض برسانم 

است که ھشت ساعت وقت شرفيابی حضور اعليحضرت و تقديم عرايض خود را خواسته ام مشروط بر اينکه بدون 

سردار عبدالقدوس خان صدراعظم چنانچه ] پ- نقل قول ويراستاری نشده"[ ...شمايان ديگری به حضور مبارک نباشد

خواھان افغانستان، استفتای مفصلی از علمای مذھبی در اين مکتوب اشاره کرده است راجع به مشروطيت و مشروطه 

  :قندھار ھم نموده و جواب علمای مذکور را يکجا به شيخ المشايخ فرستاده که اختصار آن به قرار ذيل است

من بار بار از ماموريت خود غرض اصالحات و انتظامات .... يا علمای کرام و يا مشايخ عظام و يا سادات ذوالحترام"

اصول ((برای شما گفته ام و اين را ھم گفته خواھم بود که از از حضور پادشاه غيورغازی مامور گرديده ام، امور که 

آن چيز را خواھم گرفت که تقويت دھندۀ راه ملی و قومی باشد، و چيزی را که شکنندۀ دين اسالم باشد، رد )) جديده

، يک چيز می باشد؛ و آن چيست؟ آن چيز مشروطه می چيزی را که در اساس کار خود قبول کرده نمی توانم می کنم،

، لھذا می خواھم به موافقت شما اين اصول را از بين برداشته، باقی را داخل نسخۀ اصالحات کار خود نمايم... باشد

حاال به قرار اختصار، اساس سلطنت را از شما پرسيده و آنچه الزمۀ منصب من باشد، به قرار ھمان قاعده اساس 

سوال سابق الذکر صدراعظم حاوی يک تخته کاغد  (]پ-نقل قول ويراستاری نشده"[. گذاشت انشاء هللا تعالیخواھم

 عادی کاغذ مرقوم شده و جزء اسناد آقای محمد معصوم ۀ تختۀعادی، و جواب علمای مذھبی قندھار در يازده صفح

  :اينست اختصار جواب علمای مذھبی) مجدديست

... د و الصلواة به حضور جاللت ظھورمقام صدارت عظمی و وزارت عليای دولت و ملت اسالمبعد الحم... بسم هللا" 

از مطاوی و مباحث شرعی و عقلی و مضامين تفاصيل حکمت الھی و ... معروض می داريم که استفسار حضور را

ًده است اجماال عن سياسی که بقرار اصول محکمۀ شرعيه و قواعد  ممھد عقليه استخراج طبع وقاد و فکر نقاد بو

التفصيل چنان مفھوم نموديم که منظور اصلی صدارت  از استفسار مذکور حکم شرعی  و ترجيح عقلی مراتب مملکت 

و سلطنت معھوده دول روی دنيا و تميز حق و باطل در قوانين سياست و جھانداری که در روی زمين معمول عقال و 

ًر مباحث تحريرات موصوفه مجمال نشان داده شده است، چھار قسم نموده حکماست می باشد و اقسام سلطنت ھا را که د

پس ملخص سوال اينست که از اقسام اربعه کدام آن .  ـ  بالشويکی۴ ـ  جمھوری، ٣ ـ  مشروطه، ٢ ـ  استبدادی، ١: اند

انتخاب ... تخالفت برای استواری دين اس... مشروع و معقول و مفيد و کدام غيرمعقول و غيرمشروع و مضر است

شرايط خالفت بدين ترتيب است؛ خليفه مسلمان، عاقل و بالغ، مرد، آزاد، بينا، شنوا، . خليفه و نصب امام واجب است

شخص جامع اين صفات . گويا، شجاع، صاحب رأی، مجرب، عادل،  مجتنب از کباير، با مروت، عالم و مجتھد باشد

ًشرعا و عقال ھمين يک قسم خالفت و .  کنندگان او عاصی استندمستحق خالفت است و اگر غيرجامع باشد، انتخاب ً

اتباع قانون آسمانی و اجرای قواعد سياست الھی در افراد بشر بلکه در اصناف موجوده از خير و شر است . امامت است

يا طبيعی، ھمين قسم سلطنت منتج آثار و نتايج ھمين سلطنت و حکومت می گردد، و باقی اقسام ھر چه باشد سياسی و 

مشروطی و يا جمھوری، بالشويکی يا منشويکی و غيره و غيره که اساس آنھا  بر غيرناموس الھی و قانون محکم 

آسمان باشد، ھمه چون فايده و ثمرۀ صالح ظاھری و باطنی و عدالت کلی انواع عالم را ندارند بلکه در صورت صالح 

نقل قول ويراستاری " [  ...مردودالعقل والشرع می باشد...  می کنندفساد و در لباس تھذيب و تمدن وحشت و نفرت افاده

علمای مذھبی قندھار با اين جواب خود گرچه رژيم مشروطه را طرد نکردند، معھذا از دادن فتوائی مبنی بر ] پ- نشده

   ... قلع و قمع مشروطه خواھان ـ چنانچه صدراعظم می خواست ـ سرباز زدند

  ان به خوبی فھميده می شود که؛ از تقاضای عبدالقدوس خ
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ی در جامعۀ افغانستان، ھمچنين نزد امان هللا خان تا وقتی که دست به توطئه و ئ، مجددی ھا قدرت و نفوذ باالنخست

 و تا وقتی که به خاطر فتنه گری ھای شان مورد غضب شاه امان هللا خان   دولت امانيه نزده بودند، داشتندهبغاوت علي

ند، ھيچ اقدام مھم و بزرگی در ارتباط با امور دولت بدون رأی و مشورۀ آن ھا نمی توانست صورت واقع نشده بود

، مجددی ھا، مانند عبدالقدوس خان، دارای تفکرات مشابه و ضد مشروطه خواھی و مشروطيت و افکار دوم بگيرد؛

ب که دو مجددی ياد شده وی را در زمان مترقی و تجدد خواھانه در کشور بودند و تأکيد عبدالقدوس خان بر سر اين مطل

تقديم اين پيشنھاد به شاه، ھمراھی کنند، نشان از آن دارد که او به مشابھت افکار خود با اين دو روحانی کاذب واقف 

  است، و ھم مطمئن است که مجددی ھا از او و از نظرياتش درحضور امان هللا خان پشتيبانی می کنند؛ 

 مجددی ھا نمايانگر آن است که اين سه شخص، که نمی توانند بدون ياران و ھمفکران ديگر ، طرح اين مسأله باسوم

باشند، مخالفين تشنه به خون مشروطه خواھان، دشمن مشروطيت، بدخواه شاه امان هللا خان و خالف برنامه ھای 

؛ اندود طرزی بوده رفاھی، آزادی خواھانه، انسانی و مترقی او و ياران خوبش، به خصوص دشمن خسرش، محم

، دشمنی عبدالقدوس خان با مشروطه خواھان، با پيشنھاد صريح قتل آن ھا، در حد جنون و در حد دشمنی بی حد چھارم

ن خان رسيده بود، که به ھيچ وجه به سود ملک و ملت نبود و چنين او حصر او با ھزاره ھا در زمان امير عبدالرحم

غور بر اين نکته خود دو !  گجسته اش در رأس حکومت به کار ادامه بدھدًشخصی حق نداشت خصوصا با آن سابقۀ

  : نکتۀ ديگر را به ذھن فرا می خواند

 و پيشرفت و آزادی و برابری حقوقی، که نادر ء و اعتالاءـ ھمپالکی ھای اين صدراعظم خائن به شاه و دشمن ارتق١

  . ی، ارتجاعی و جنون آميز بودندخان در رأس آن ھا قرار داشت، نيز دارای ھمين افکار بھيم

ـ شخصی که ذھنش گرفتار چنين افکار قرون وسطائی و اخالقش چنان خشن و زمخت، و روحش چنان زبر و ٢

ونه می گ چشاناھموار باشد و خودش چنان عقب مانده  و مخالف پيشرفت و ترقی و تعالی ملک و رفاه مردم، اوالده 

 مردم کابل شاھدند که فرزند اين ۀ ترقی و انکشاف ملک و آرامی ملت باشند؟ ھمتوانند با عاطفه و مھربان و در فکر

صدراعظم جنون زدۀ تشنه به خون روشتفکران مترقی و مشروطه خواه، که در دروان پادشاھی محمدرظاھر خان به 

رش موجود خاطر روابط قومی، شباھت فکری و خدمات پدر به صدارت رسيد، فوقش در روز چھار ساعت در دفتر کا

بود و باقی ساعات روز و شب را، در حالی که ملت از فقر و گرسنگی توان نفس کشيدن نداشت، و ملک در آتش 

ًالھی و ھرزگی، و در محافل عيش و نوش و خوش گذرانی، اکثرا َناداری، ناتوانی و فقر و رنجوری می سوخت، در م

 اول تر از ھمه ه ای، ھدف از نوشتن چنين نام پنجم.ی می نمودبا ظاھرشاه و شاه زاده ھا، يا در خواب ھای رنگين سپر

 امان هللا خان تحريک و تشويق نموده عمليۀ شورش را هاين بود که مال ھای قندھار و مجددی ھا را ھرچه بيشترعلي

مانند عبدالقدوس خان ھم، . ، تالشی بود از سوی عبدالقدوس خان برای دست يافتن به پادشاھیو ششمتسريع ببخشد؛ 

مالی بيرق دار اشاره به مجددی ھا بود؛ سردار، اشاره به نادر خان و برادرانش، . مجددی ھا خواب پادشاھی را می ديد

  . و خان اشاره به خودش

ھمين پيشنھاد را محمد صادق مجددی نيز زمانی که نزد حبيب هللا خان بچه سقأ برای انتقال پيام عنايت هللا خان رفته 

که با تيز فھمی شير جان خان، يکی از ياران بسيار نزديک حبيب هللا خان تير مجددی به سنگ نا اميدی بود، می کند، 

  . در آن گفت و گو، خودش بوده است" روحانی"منظور محمد صادق مجددی از . می خورد

مأ اين طور مطرح عبدالقدوس خان اين آرزومندی خويش را در نامه ای که برای مال ھای قندھار نوشته با اشاره و اي

  : می کند

حاال به قرار اختصار، اساس سلطنت را از شما پرسيده و آنچه الزمۀ منصب من باشد، به قرار ھمان قاعده اساس "

  ."     خواھم گذاشت انشاء هللا تعالی
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در " انیکتاب نگاھی به عھد سلطنت ام"به يقين اين نوشته بدون قسمتی از يادداشت ھای آقای سيد رسول، نويسندۀ 

توجه کنيد که آقای سيد رسول . ، آنگونه که بايد مکمل باشد، مکمل نخواھد بود١٨۶، صفحۀ "تخت لرزان پادشاه"فصل 

  :در اين بابت برای گفتن به ما چه دارد

 بودند و حلقه ھای مخفی در ھر جا و در ھر واليت  دست به کار بودند و ھر يک ھم بالنوبه دارای فکر و نظر رھبری"

ھر کی از جريانات برداشتی و .  در حاليکه کدام برنامه و نظر واحد بين گروه ھا وجود نداشت. ھر طرف می دويدند

   .آينده گرديده بود[!]  پيش خود داشت که اين خود يک معضله بزرگی برای انقالب راه حل خاصی

شيخ المشايخ که تاج پادشاھی را بر فرق . ت مجددی بوديکی از اين حلقه ھا که البته از ھمه بزرگتر ھم بود، حلقۀ حضر

نورالمشايخ حضرت فضل عمر مجددی بعد از قيام پکتيا . جھان فانی را وداع گفته بود) ١٩٢۵(امان هللا خان گذاشت در 

 امان هللا اين شخص بعد از آن که تبعيد شد، بنا به خواھش[به ھند رفته بود و از ديره اسمعيل خان ناظر رويداد ھا بود 

خان از انگليس ھا، از سرحدات افغانستان به بمبی فرستاده شده بود و تا برگشت به سرحدات در ايامی که نادرخان برای 

وقتی نادرخان به سرحدات افغانستان . گرفتن پادشاھی از حبيب هللا خان به سرحدات رسيده بود، دربمبی به سرمی برد

ھم به اجازۀ انگليس ھا، البته برای کمک به نادر خان، به سرحدات افغانستان آمد رسيد نورالمشايخ، فضل عمر مجددی، 

  . و به فعاليت ھای ضد امانی اش سر و صورت می داد] از نگارندۀ اين مقاله[

در شمال ديره اسمعيل خان عده کثيری از علماء تشکيل جلسه داده ) پتياله( در قريه کوچک ١٩٢٨ جنوری ٢٨در 

نورالمشايخ امور کابل را به حضرت محمد صادق المجددی و محمد . را مورد بحث قرار دادندموضوعات عمده 

حاجی دوست محمد وظيفه داشت که عندالضرورت به دوکی، لوراليا، و تل .  ساله شمس المشايخ گذاشته بود٢٢معصوم 

ملک بلند خان به جدران و ملک غالم مال محمد حسن و عبدالرحيم بايد به خوست و . رفته مردم را به قيام تشويق نمايد

در ھمين اثنا دو نفر از سرداران فراری به ھند که خود را از بازماندگان سردار محمد ايوب . خان به گرديز می رفتند

خان معرفی می کردند نيز می خواستند در موضوع اشتراک نموده مثل عبدالکريم ادعای تخت و تاج افغانستان را نمايند 

از قبول اين پيشنھاد خود داری نموده اجازه نداد حضور دو نفر مذکور يعنی اکرم و اعظم بار ديگر قيام شايخ نورالماما 

آنانی که قدرت مشايخ مجددی را در کشور ما دست کم گرفته اند يا دست کم می (مردم را شکل سياسی محض بدھد 

   .) از نگيرند، بايد به جملۀ فوق به طور جدی و فوق العاده دقت کنند ـ

آن . حينيکه مقدمات کار در سرحد چنين بود حضرت محمد صادق مجددی با محمد معصوم مجددی عازم پکتيا گرديدند

ايشان فتوای کفر . وارد گرديدند) مچلغو(در نزديکی ھای ) سراخيل(ھا با ھيئت معيتی شان در دوم دسمبر به قريه 

  ]پ- نقل قول ويراستاری نشده [ "...ده بود با خود داشتندامان هللا خان را که از طرف چھار صد مال امضا ش

 ، مدالطنز تاريخ را ببينيد که امروز صبغت هللا مجددی، اين مار ھفت سر، بزرگ اين خاندان خائن به ملک و ملت

مان عالی ھمان شخصی را که زمانی او را کافر می خواندند و به اين دليل ملتی را عليه وی شوراندند و او را با چش

ی که در قبال ترقی کشور و رفاه ئگريان ــ نه به خاطر تاج و تخت، که به خاطر آن که نتوانسته بود به آرمان ھای واال

 مملو از خبث و ۀمردم داشت برسد، و به قولی که داده بود وفا کند ــ از ملک و وطنش تاراندند با افتخار بر روی سين

که  وز جشن استقالل از آن بزرگمردترين بزرگمردان تاريخ کشور، در حالیشرارت و کينۀ خويش حمل می کند و در ر

 گذشته را نا ديده گرفته، با تظاھر و دروغ، به بزرگی و به ۀھم به ابرو نمی آورد، ءکوچکترين خمی از شرم و حيا

از حد گذشتۀ يک به اين می گويند مسلمان و انسان راستين؛ و به اين می گويند بی شرمی . نيکوئی ياد می نمايد

  !!! روحانی نمای بی ايمان

در نمايشنامۀ آمدن نادر خان به افغانستان، قيام مردم و رسيدن وی به تخت و تاج نيز حضور و نقش مجددی ھا با 

  .  می کنمتفاء چند سند اکۀدر اين مورد به اختصار و جزء وار تنھا به ارائ. وضوح خاصی به مشاھده می رسد
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ھا و وقايع شايد پس و پيش شده باشد، ولی به نظر من آن چه مھم است خود نامه ھا، مضامين، رويداد زمان نوشتن نامه 

ھا و اھدافی که پشت اين تالش ھا و تشبثات قرار دارند ھستند، نه زمان دقيق نوشتن نامه ھا يا زمان دقيق وقوع آن 

 بسيار حساس ۀمه ھای ضدملی مجددی ھا در يک برھحوادث، زيرا در اين نوشته تکيه گاه اصلی، نوشتن وقايع و کارنا

و بحرانی ـ از به قدرت رسيدن شاه امان هللا خان تا به قدرت رسيدن نادرخان ـ در کشور پرداخته شود، نه به تاريخ 

خان  از نامه ھا يا دسيسه ھا، در دوران سلطنت شاه امان هللا یوقوع رويداد ھا به ترتيب زمان؛ مھم ھمين است که تعداد

مدن نادر خان، آو شورش مردم به تحريک به اصطالح علمای دين، در رأس آن ھا مجددی ھا، رفتن شاه امان هللا و 

  . نوشته شده اند

ھدف نگارنده واقعه نگاری نيست؛ بلکه نشان دادن برخی اسناد و اعمال خائنانۀ اين دو خانواده و ارتباطی که آن ھا در 

  :انيه داشتند، به مثابۀ واقعيتی و به عنوان مشت نمودۀ خروار استخلق شورش و در سقوط دولت ام

  : قمری١٣۴٨ صفر ٢٠ـ نامه ای از نادر خان عنوانی فضل عمر مجددی، نورالمشايخ،  از جاجی به کتواز ١

جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم احواالت اينوال تا حال گاه غالب و گاه مغلوب برای لشکريان مايان "

اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت و حميت که دارند اين ملت . ، مگر نقصان بسيار به سقوی ھا می رسداست

محمد نادر . زياده چه عرض کنم.  را معاونت نمايد که اين کشتی طوفانی را خداوند بساحل مراد برساند))جاھل((

  ]پ-ويراستاری نشده [".مخلص

  :بعنوان نورالمشايخ از جاجی به کتواز چنين مينويسد) برادر نادر خان(ان ـ در نامۀ ديگری سردار شاه محمود خ٢

   قمری١٣۴٨ ربيع الثانی ۵مورخۀ "

تا کدام وقت صاحب توجه نخواھند . جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت نورالمشايخ را مخلصم از برای خدا

تا امروز ) محمود خان در پکتيا، محمد ھاشم خان در ننگرھارسپه ساالر شاه ولی خان و شاه (فرمود؟ ما چند تا برادران 

و افغانستان و خاندان ما و خاندان شما برباد . ھر چه توانستيم کرديم اگر شما ھم کوشش نکنيد ما ھم مانده ميشويم

  ]پ-ويراستاری نشده [ ".مخلص صاحب شاه محمود... ميشويم

.  خورده اند، که اگر يکی تباه شود، ديگری نيز خود به خود تباه می گرددمی بينيد که اين دو خانواده چگونه با ھم گره(

با چنين پيوندی چگونه می توان انتظار داشت که خانوادۀ مجددی از شاه امان هللا خانی که نادر خان و برادرانش با وی 

در ميان مردم سليمان خيل و دشمنی داشتند و در صدد سقوط دولت و نابودی وی بودند، پشتيبانی کند و مريدان خويش، 

  .)ـ از نگارندۀ اين مقاله!  را به حمايت از وی وارد جنگ کند؟ سائر مردمان

ًخصوصا که سيد حسين وزير جنگ را .  قاطع و ناگھانی از جبھۀ پاکتيا عملی و دشمن امحا گرديدۀو آنگاه حمل... ـ ٣

ودند تا اين وقت حضرت نورالمشايخ که زمام حرکات ًقبال از مرکز دور و در واليات شمالی کشور مشغول ساخته ب

قوای سليمانخيل را در دست داشت توانسته بود که آنھا را برعکس سابق از معاضدت با بچۀ سقا و از مخالفت با نادر 

خودش نيز در شھر گرديز بغرض مذاکره با شاه ولی . از صحنه خارج نمايد) بيطرف(خان منصرف نموده و بشکل 

  ]پ-ويراستاری نشده[.وارد شد)  ر نادرخانبراد(خان 

چرا؟ چون . بند باال به وضوح بيان می دارد که خانوادۀ مجددی در دوران شورش بچه سقأ به ياری وی برخاسته بود(

امان هللا خان بايد می رفت و يک دولت عبوری بی کفايت و بدون پايۀ مردمی به وجود می آمد تا حکومتی که بعد از 

 پذيرش و پائش بھتر و بيشتر ۀه روی کار می آمد و با تجربه ای که مردم از دو حکومت قبلی داشتند، زميناين دو دور

  . پيدا می کرد

ھا ھمای بخت بر روی شانه ھای يکی از مجددی ھا می نشست ــ " گلگلميری"يا اگر ممکن می شد در اين گير و دار و 

 شانۀ مارخوار بزرگ، صبغت هللا مجددی نشست و پادشاھی آن گونه که بعد از سقوط نجيب ھمای بخت بر روی
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افغانستان به اين خانواده که نزديک ترين مردمان در افغانستان به انگيس ھا بودند تعلق گرفت، و يکی از اين ھا به تخت 

    !) سلطنت جلوس می کرد

شادروان غالم محمد غبار نقل شده  جلد دوم کتاب افغانستان در مسير تاريخ، نوشتۀ ١۴ و ١٣ھر سه سند از صفحات 

  .است

  : ھمان کتاب١۶ ديگری از شاه محمود خان، برادر نادر خان، از جاجی به کتواز به نورالمشايخ، از صفحۀ ۀـ نام۴

ھم قوت زياد مھمند، افريدی، خوگيانی، سرخ رود و شينوار حرکت کرده و در اين دو سه روز ) ننگرھار(ازذمشرقی  "

از طرف وزيرستان ھم لشکر زياد روانه شده، ده ھزار آن به چھاونی خوست رسيده و ... ه خواھند کردبه خود کابل حمل

در اين وقت از طرف سليمان خيل ھا اگر يک حرکت کرده . اضافه از بيست ھزار لشکر تھيه کرده اند. باقی ھم ميرسند

. تجارت سليمان خيلھا ھم ايشان را دانسته کنيداز اشتھارات مردم ھندوستان در بابت ... شود ھمه کار ھا خوب ميشود

  ]پ-ويراستاری نشده[- ".مخلص صاحب شاه محمود

  : يک نظر و يک تبصرۀ مختصر و ضمنی

 مؤرخين، با مشوره و اکثريتـ لشکر وزيرستان، چون وزيرستان آن طرف خط ديورند قرار دارد، به اساس نظر ١

  .ده بوداجازۀ انگليس ھا به کمک نادر خان فرستاده ش

ـ گفته می شود که نادر خان قبل از شروع جنگ با اميرحبيب هللا خان، زمانی که ھنوز به سرحدات نزديک نشده ٢

  . بود، اعالن کرده بود که او برای گرفتن تاج و تخت برای شاه امان هللا خان به افغانستان آمده است

 هللا خان را صادر کرده بودند، ھمراه با چھار صد مالی اگر اين سخن درست بوده باشد، مجددی ھا که فتوای کفر امان

ديگر، چگونه حاضر شده بودند با نادرخانی که برای گرفتن تخت و تاج برای يک کافر به ميدان کارزار آمده است، 

  ھمکاری کنند؟؟ 

او را دو باره به يکی فتوای کفر او را صادر می کند و می خواھد او را از پادشاھی براندازد؛ و ديگری می خواھد 

  . عقل نگارنده که قد نمی دھد! پادشاھی برساند

فکر می کنم برای يافتن جواب برای اين سؤال انسان ھائی به کارند که مانند خود اين دو خانواده دارای عقل خاص 

  !! خود شان، يعنی عقل آشنا با تلبيس و فتنه انگيزی و خدعه و تزوير و تغابن باشند

! ين سؤال را مردم از مجددی ھا می نمودند، مجددی ھا چه جوابی داشتند که به آن ھا بدھند؟ ھيچباز ھم، اگر ھم

مجددی ھا، ھمچنين نادرخان می دانستند که عقل مردم ھنوز به آن حدی نرسيده است که چنين سؤال ھای به ذھن 

داشته است که به فکر مردم نباشيد؛ خواندن مردم، اين سخن را به وضوح بيان " جاھل"نادر خان با . شان خطور کند

  ! زيرا مردم عقل ندارند و ھيچ چيزی نمی دانند

نشوند آن سؤال را به رخ پير " پيرگيری"و اگر، فرض محال، چنين سؤالی به ذھن شان خطور کند، از ترس اين که 

ا از حضرت پير صاحب  و اگر با اين ھم جرأت و گستاخی کنند و اين سؤال ر صاحب، شيخ شيخ ھا، نخواھند کشيد

 دروغ بافی حضرت ھا دروغ کم نيست؛ يا اين که زنده و با تمام کاال به چشم مردم درمی آيند، ۀبپرسند، پيش فابريک

يم؛ شما  نگفته امثلی که امروز بعد از ھزار ھا دروغ به چشم مردم در می آيند  و می گويند که ما چنين چيزی نکرده و

  !!اشتباه فھميده ايد

  :وخی بگذريماز ش

 ادامه دارد 
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