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  !بخش جوانان امروز گردد بايد الھامهللا خان   مراسم عروسی امان

. روانه خود را عم+ بروز می دادپيششاه امان هللا، قبل ازاينکه به پادشاھی برسد، انديشه ھای 
امان هللا خان يکصد .مدنی در جوامع پيشرفته، برگزاری ساده مراسم عروسی استمھم  يکی از کارھای

شرح اين داستان درسراج ا:خبار .وکار را از خود شروع کردرسيده بود ی باورسال قبل به چنين 
ميکرد،ثبت است وآقای فرزاد، با مقدمه وموخره افغانيه که محمودطرزی پدر ملکه ثريا آنرا گردانندگی 

 برای ميتواند الگوی آموزنده زيبايی آنرا در سايت حزب ھمبستگی افغانستان، انتشارداده است، که 
  :در ذيل آنرا مرور ميکنيم.جونان امروزی افغانستان باشد

  

  

  

هللا خان نه تنھا استق�ل کشور را کسب کرد، بلکه برای قانونمند ساختن جامعه و ارتقاع آن به مدارج  شاه امان
او ھرچند بنابر عطش فراوان در آوردن تغييرات فوری در وطن دربدرش دچار . بلند انسانی کارھای ماندگاری نمود

ھای بزرگی را بنيان نھاد که با گذشت صد سال ھنوز در مواردی  باھاتی شد، اما در يک مقطع مھم تاريخ ما ارزشاشت
 .ايم بصورت تمام و کمال به آنھا دست نيافته

هللا خان مثل حکام خاين امروزی، فقط در سطح حرف و نمايشی عاشق مردم و وطنش نبود بلکه در عمل  امان
ھای پيگير او برای دفاع از حقوق زنان و رھانيدن آنان از  ت�ش.  به مردم الگويی ارايه نمايددر زندگی خودش کوشيد

تجربه بود، در مراسم  او در دورانی که شھزاده دربار و جوان بی. زير بار جھل و ستم و مردساdری ستودنی بود
مراسم عروسی .  بايد الھامبخش باشدعروسی خود در عمل درسی به مردم داد که حتی برای جوانان امروزی کشور ما

هللا خان شاھانه و با مصارف گزاف برگزار  توانست در دربار پدر عياش و مستبدش حبيب هللا خان با ثريا طرزی می امان
  گردد، اما او از پدرش درخواست نمود تا پولی را که به اين منظور در نظر دارد صرف ساخت يک مکتب يا شفاخانه

  .ای اکتفا کند که چنين شد  مراسم سادهزنانه کرده به

) ١٢٩٣ قوس ١٢، ٧سال چھارم، شماره (» ا:خبار افغانيه سراج«هللا خان در  گزارش مراسم عروسی امان
  :کنم ھايی از آن را در ذيل نقل می به نشر رسيده که بخش» يک عروسی ابدی ثمر«تحت عنوان 

خان دام اقباله بيک کيفيتی اجرا گرديد ) هللا امان(وله سردار الد ٔمراسم عروسی شھزاده بلند اقبال مکرم عين«
گان را خيال اين بود که  از مدتی ھمه. ٔکه ثمره نيکويی آن در صحايف تاريخ افغانستان يک يادگار ابدی باقی گذاشت
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. بوقوع خواھد آمدٔاندازه  العاده، و مخارجھای بی ھای فوق ھا و سازھا و سامانھا و طنطنه آيا اين عروسی بچه دبدبه
 .شد ٔبواقعيکه تدارکات و تھيات عظيمه نيز در انباب ديده می

سود کشيده ميشد بيک طرز بسيار مستحسن و پرسودی  حال آنکه آنھمه انتظارھايی که برای اسرافھای بی
ٔمشاراليه با يک عريضه مخصوصه  ٔتفصيل اين کيفيت چنين است که شھزاده مکرم: گر ظھور گرديد جلوه از حضور ٔ

ٔاسترحام و استدعا نمودند که اگر اراده " الدين الملة و سراج"المحامد شان ذات اعليحضرت  ميمنت موفور والدکثير
ٔمراحم عاده اعليحضرت ھمايونی شرفتعلق پذيرد که ھمين مبالغ مخصصه مراسم عروسی برای تاسيس يافتن يک  ٔ

خرج برسد، و ملک و ملت از آن مستفيد شده يک تذکار ابدی و ب" ٔشفاخانه اناثيه"يا يک باب " مکتب اناثيه"باب 
  .ثمر صرفنظر شود عين مرحمت خواھد بود يادگار دايمی برای اين مراسم بماند و از اسرافات بيھوده و بی

ٔاين رای و خيال خيرانديشانه فرزند ارجمند شاھانه شانرا به افکار .... ذات شوکتسمات اعليحضرت ھمايونی  ٔ
ٔثار ھمايونی موافق و مطابق يافته و شھزاده مکرم بلنداقبال را مظھر تحسين و نوازشات پرآفرين ھمايونی قدسيت آ

سسات فوايد اثر ابدی ثمرتعيين  ٔفرموده مبلغ جسيمی را که برای مراسم عروسی تخصيص شده بود برای آن مو
  .نگينی اراده و فرمان فرمودندٔو اجرای مراسم شادمانی عروسی را بيک ترتيب دلنشين ساده س. فرمودند

ٔسوريھا کابينھاست که بر مردمان ممالک اس+ميه  خرجيھای اينگونه رسومات عروسيھا، ختنه ھمين گزاف
اند، ولی موجب بسی  آبادی و شادمانی نام نھاده شرقيه مانند ب+ی مبرمی نازل شده اگر چه بظاھر آنرا خانه

ھا دايما مبت+ی ف+کتھا  خرجيھای اينچنين مراسم گونه گزاف عموما از روی اين.. ..خرابيھا و ناکاميھا گرديده است خانه
  .ھا شده اند ھا، اف+س و قرض

 ١١ و ١٣٣٢ٔ عقرب سنه ١٩الحجۃ الحرام مطابق   ماه ذی٢٢ثمر در يوم چارشنبه  ٔمراسم اين عروسی ابدی
  ». بوقوع پيوسته است١٩١۴ٔنوامبر سنه 

 

� خان ا�خبار افغانيه در مورد مراسم عروسی امان ای از سراج صفحه  
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   و علمھرچند در گزارش باd ذکری از آن نرفته، اما شکی نيست که ثريا طرزی که خود زن تابوشکن، پيشرو

 .هللا خان نقشی داشته باشد پرور بود، در اين تصميم امان

ارزش عروسی   سال قبل به اين آگاھی دست يافته بودند که باد کردن پول در مراسم بی١٠٣هللا خان و ثريا  امان

رد، اما ای که غرق فقر و بدبختی است، شرم است و بايد آنرا برای پخش علم و دانش بين مردم صرف ک برای جامعه
خورند که در آنھا روزانه  متاسفانه امروز شاھديم که تنھا در پايتخت دھھا سالون عروسی پر زرق و برق به چشم می

 . شوند ميليونھا افغانی به ھدر داده می

از جنگساdران و مافيازادگانی که ميليونھا دالر حرام را 

ای  ند، گلهکن در اينگونه مراسم شان به گفته مردم به شاخی باد می

 ترين و عقب نبايد کرد چون اين دشمنان مردم حامی ارتجاعی

ھا اند تا ملت را افسون کرده به خواب  ترين رسم و رواج  مانده 

اما برای زوج ھای جوان و . عميق ناآگاھی و جھالت فروبرند
هللا  کرده و متعھد dزم است که درين زمينه شاگردان امان تحصيل

 و حماقت خرج پول برای ھيچ و پوچ خان گرديده از ننگ

البته طی چند سال گذشته ما شاھد بعضی . اجتناب ورزند

ايم از جمله زوجی  شکنی درين زمينه بوده ھای مثبت سنت نمونه

که اخيرا در ھرات پول مصارف عروسی شان را برای ساختن 

يک پل در قريه شان اختصاص داند که قابل قدر است، اما نياز 

 . نمونه عالی را تعميم داده ھمگانی سازيماست که اين

هللا خان به قدرت، او عميقا به اين درک  با رسيدن امان

رسيده بود که بدون کسب استق�ل، رفاه و پيشرفت افغانستان 

ميسر نيست، بنا ابتدا عليه سلطه بيگانگان شمشير از نيام برکشيد 

ايی برای ھ نامه و وقتی از آزادی کشورش مطمئن شد کوشيد نظام

ھای انسانی در اجتماع قبيلوی تصويب و عملی  غرس ارزش

يکی از آنھا » سوری ٔ◌ نکاح، عروسی و ختنه نظامنامه«. سازد

        ی يکی ازجنگسا:ران ميليونرکابلعروس         نگاشته   ماده٢۴هللا خان در  شود شخصا توسط امان بود که گفته می

اين نظامنامه گواه افکار . جرا گرديد که ھدف اصلی آن دفاع از حقوق زنان بوداd  مرعی١٣٠٠نگاشته شده در سال 
ستيزان  هللا است که اکنون نيز در بسا موارد نياز است که برای عملی ساختن آنھا عليه زن مترقی و ديدگاه واdی شاه امان

 .پوش اما ضدزن به مبارزه ادامه داد جھادی، طالبی، داعشی و يا عناصر نکتايی

بديل مردم ما بدل نمود در ھمين نکته نھفته بود که عاشق  هللا خان که او را به قھرمان بی ويژگی بزرگ امان
مردم و ميھنش بود و با افکار پيشرو که داشت برای تعالی کشورش دست به اقدامات شجاعانه زد و برعکس شاھان 

ھای پرريسک پيش رفت که ھرچند تخت و  ا تابوشکنیگذشته دل به تخت و ثروت نبسته برای تغيير چھره افغانستان ب
 .ھايی خلق کرد که شاھان مستبد بعدی نتوانستند آنرا از مردم بگيرند تاج را باخت، اما در ميھنش ارزش

زند، اما در عمل  برای افغانستان می» ای کارھای پايه«ای سخن از  امروز اشرف غنی بصورت کرکننده
 خونين مبدل ساخته است چون سوار بر سرپنجه بيگانگان ناممکن است که بتوان کاری برای ای افغانستان را به ماتمکده

تواند مدافع مردم و پرچمدار عدالت و پيشرفت  کيری نصب شده باشد، نمی وطن کرد، رييس جمھوری که توسط جان

  ».گردد

  روز استق+ل کشور به مناسبت بزرگداشت از) حزب ھمبستگی افغانستان(از وب سايت Sistani برگزيدۀ


