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افغان نادر  
 پادشاهی تا مهاجر فرزند داستان

                                                                                               
 قسمت اول

 مقدمه:
دیشب کتابی را به دست گرفتم و تا نزدیک به صبح از مطالعه  آن بهره و لذت بردم. این اثریست که از زندگی  

یک فرزند افغان که در مهاجرت چشم به دنیا کشوده  و در خاک پدری خود با اتکاء به خداوند الیزال و داشتن 

در راه خدمت صادقانه اغوا شده یک جوان  عشق به میهن، کیاست، فهم و درایت به پادشاهی رسیده و به دست

 به وطن به شهادت رسیده است، صحبت می کند.

این اثر مستند تا ریخی که با سبک زیبا بالوسیله  جنرال اسدهللا سراج، 

پسر امیرحبیب هللا خان و برادر امیر امان هللا خان پادشاهان افغانستان 

منحصر به فردیست که می توان آنرا به نوحی ، اثر ترقیم گردیده

ان در افغانستترصیع در تا ریخ و واقعه نگاری در یک زمان و مقطع آن 

 نامید.

چند سال قبل مرحومه داکتر محبوبه سراج، صبیه  جنرال اسدهللا خان 

سراج چند جلد از اثر پدر شان را به این کمینه اهداء کرد که دوجلد آن 

کم در مهاجرت می باشد و متباقی آنرا به دوستان زیب کتابخانه  کوچ

 توزیع نمودم.

بار اول ازاین اثر گرانبها استفاده نموده و  2010نومبر  14به تاریخ 

 افغانستان امیر امانو پادشاه ، زیر لینک پائین در باره  روابط قوماندان اعلی «افغان جرمن آنالین»در پورتال 

 قرار گرفت.انندگان خوخان مقالی نوشتم که مورد توجه هللا خان و سپه ساالر محمدنادر

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ehsan_mayar_bekhan_wa_bedaan.pdf 
 

این اثر مستند وقایع نگاری مرحوم قید حیاتم و می توانم بار دیگر امروز خدای بزرگ را سپاسگزارم که در 

 دست گیرم و تصمیم اتخاذ نموده ام تا مجموع این اثر را در محفظه  کمپیوتر درجروی را جنرال اسدهللا سراج 

 تقدیم نمایم. « آیانا افغانستان آنالین»نموده و همه را مکمل خدمت خوانندگان و عالقمندان 
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ه در جمله  کبنده نیز با مشاهده  وضع آشفته  افغانستان امیدوارم  ،«می گویند دنیا به امید خورده شده»به فحوی که 

ای هافغان مهاجر که در اثر جنایات مشهود، قتل و تباهی ملت و خاک افغان توسط یک قشر مردود باند  ها ملیون

خلق و پرچم مجبور به ترک وطن شده و در پنج قاره  جهان مانند محمدنادر فرزندی به دنیا قدم گذاشته باشد و یا 

 طنان ما شده بتواند.بگذارد که ناجی دوباره  میهن و حال زار همو

را در « نادر افغان»این اثر ممتاز شاید روزی فراخور حال و رهنمای مرد و یا زنی شده بتواند که اسمی به نام 

تا ریخ چندهزار ساله  خاک افغانها دوباره احیاء نموده و کشور عقبمانده و انسانهای معصوم آنرا از ورطه  هالکت 

از زیر سلطه  بیگانگان نجات داده و اسم  ُپرافتخار افغان بودن را دوباره در ن و و حتی تجزیه  افغانستاو فالکت 

 .   اده بتواند صدر جهان و با افتخار جهانیان قرار د

 به امید آن روز

 دوام دارد

 

 


