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ام آی حکیم سازی و تیزس دیگر داکتری محترم زمانی صاحب!
جناب محترم داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی یک بار با تمسخر به دانش قشر آگاه و دانای افغانستان در قرن  21با فهم
و نگرش دقیقانه و عالمانه و قضاوت مدبرانه  ،صائبانه و واقع بینانه بر مسائل ،گزارشات و روی داد های تأریخی،
برای اقناع حس انتقام جویی از یک خانواده (که در سطح شخصی نظر به عنعنات قبیلوی حق شان است) و به منظور
ذهنیت سازی علیه شخصیت نامور و فداکار قوماندان سر بر افراشته جبهۀ فاتح استرداد استقالل وطن ناجی برحق وطن
از اسارت دزدان سیه کار وحشی و بدنام ساختن این شخصیت با ارائۀ اسناد مبتذل پیهم تالش می ورزند.
زمانی صاحب گریبان راد مردی را چسپیده اند که به گواهی واقعی تأریخ ،پادشاه با هوس ها و رؤیا های خیال
پردازانه در فقدان درک ،احساس و شناخت واقعیت آن زمان مملکت با سیاست های سطحی نگرانه و مطلق العنانی،
عجوالنه و ناسنجیده و ناعاقبت اندیشانۀ خود ؛شهر کابل و پغمان را افغانستان پنداشتن و عملی ساختن آرزوی اروپا
سازی این جامعۀ سنتی و دین گراء؛ وطن را به نابودی ،تباهی و قهقراء کشاند ه به گروه رهزنان رها کرده تاج و
تخت را با اندوختۀ معتنابه مالی (عبدالهادی داوی بی حساب آمده بی جساب بردار) ترک و نظام  1۴2ساله را
متالشی ساخته خود فرار نمود.
اما در آن برهۀ وخیم ،پر آشوب و بحرانی یک فرزند دیگر افغان با وضع ناگوار صحی اروپا را ترک و آهنگ
نجات وطن می کند و با قبول بسی موانع  ،عهد شکنی ها  ،سوء استفادۀ کالن های قبائل با معتاد بودن اخاذی و
بهره برداری ها و تغییر جهت دادن بعضی اقوام با تطمیع در طول راه از عزم آهنین خود منصرف نه شده مملکت
و ملت خود را از آن شرائط ننگین وحشیانه در پرتگاه زوال و نابودی مطلق نجات داد.
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•
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آقای زمانی باید بدانند که کلیه موضوعات سیاسی نیم قارۀ هند(هند بریتانوی) ،ممالک منطقه و فرا
منطقه تحت ذره بین قوی استخبارات انگلیس بود و هیچ گاه تلگرام های استخباراتی به حیث سند تأریخی
محسوب نمی گردد  .این تلگرام ها معموالً جنبۀ اطالعاتی دارد ،مگر این که محتویات آن حاوی وقوع
حادثۀ وخیم باشد .سند تأریخی حاوی مذاکرات اشخاص مطرح با مقامات عالی و معتبر و یا نمایندگان
اسخباراتی در یک زمان و یک محل معین است که محتویات آن پیامد های سیاسی قابل توجه داشته
باشد.
سپه ساالر سردار محمد نادرشاه شخصیت شناخته شده و مطرح آن زمان کشور بود و طبعا ً تمام فعالیت
های شان در آن برهۀ حساس تأریخ تحت نظارت استخبارات انگلیس بوده و فرستادن تلگرامی مبنی
بر عزم بازگشت شان به افغانستان ،به هیچ وجه ثبوت جاسوس بودن نادر شاه و یا کدام جرم و جنایت
نیست.
یادداشت های حکومت فرانسه و اسناد معتبر استخبارات انگلیس از مالقت و دیدار کدام نمایندۀ مهم
انگلیس با سپه ساالر نادر شاه در پاریس قبل از مسافرتش به وطن ارائه نه کرده.
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همه می دانند که سپه ساالر نادر شاه برای عودت به وطن از قلمرو زیر تسلط انگلیس عبور می کرد
و باید ویزه و اجازۀ انگلیس را می گرفت نه حکومت فرانسه و نه حبیب هللا طرزی حق ممانعت صدور
ویزه را توسط دولت انگلیس به یک شخصیت مهم افغانستان داشتند.
زمانی صاحب ام آی حکیم را تاجر ثروتمند پشتون تبار هند بریتانوی گفته با مناسبات تجاری با افغانستان
ولی جاسوس بودن او را به انگلیس ،ضدیتش را با امان ا هلل و روابطش را با نادرشاه و برادرانش به
«می گویند و افواهات» رجعت می دهد که بازتاب حدس و گمان خصمانۀ محقق است نه سند و ثبوت.
به این ارتباط نوشتۀ محققی دیگر داغداری به یادم آمد که«نوشته بود سپاهی فریاد برآورد که امیر
صاحب (حبیب هللا خان) کشته شده که در این اثنا صاحب منصب عالی رتبه؛ در این قسمت نوشته محقق
جلو عقدۀ خود را گرفته نتوانسته بدون ذکر سند ،مأخذ و منبع احساسات شخصی را تبارز داده در
قوسین می نویسد(نادرشاه)؛ به روی سپاهی سلی زده می گوید خاموش.
احیانا ً اگر سپه ساالر محمد نادر شاه با تفاهم با انگلیس به وطن آمده باشد نمودار تدبیر و خرد سیاسی
او است که در اخیر سبب نجات وطنش گردید.
نادرشاه در سالم خانه در حضور اراکین دولت ،بزرگان ،روحانیون و همهراهان مبارزش به صراحت
گفت که از دولت متحبۀ انگلیس ده هزار میل تفنگ ،یک ملیون مهمات و  1۴0000پوند قرضه گرفته
ام .
سپه ساالر محمد نادرشاه غازی از امکانات و وسایل دست داشته برای نجات وطنش استفاده کرد نه
منافع شخصی و ثروت اندوزی  .و به مجرد قبول مسؤولیت زمام داری که حق مسلمش بود به اعمار
مجرد مملکت سوخته و ویران شده پرداخت و در مدت کوتاه سلطنت تهداب زیر بنا های مستحکم
اجتماعی و اقتصادی را گذاشت از زمرۀ شهکار های دورۀ سلطنت شان اتصال کابل با شمال مملکت
توسط اعمار سرک درۀ شکاری با وسائل نهایت ابتدایی (اشتری رول را می کشاند) که طول و تفصیل
آن در این مختصر نمی گنجد.
اگر اعلیحضرت محمد نادرشاه غازی گماشته و اجنت و جاسوس انگلیس بود آیا سفری به انگلستان
کرد؟ و انگلیس از او به طور شاندار با رسم گذشت قوای مسلح خود پذیرایی نمود؟ ملکۀ نادر شاه را
ملکۀ انگلیس آرایش کرد؟
آیا سپه ساالر محمد نادر شاه غازی با کدام ډلګی عسکر انگلیس کابل آمد؟ و یا در دربارش کدام مشاور
نظامی ،سیاسی ،و اقتصادی انگلیس وجود داشت؟ .برعکس افغانستان با جرمنی ،قیب سیاسی انگلیس،
روابط حسنه برقرار کردند.
زمانی صاحب با ارائۀ تلگرام های استخبارات انگلیس نه باید که برای صدمه زدن و خدشه دار ساختن
شخصیت معتبر اعلیحضرت محمد نادر شاه غازی گل خشک اتهامات میان تهی را به دیوار افکار
دانایان بچسپانند.
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