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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۱۷/۷/۲۰۱۹                                                                                   یمحمد ول یولنویسنده : 

(M Suliman Roshandel) 

 سالروز استقالل افغانستان نیصدم شوازیپ به

 

 یخارج نیمحقق دیامان هللا خان ازد  تیشخص
 

 یکارنامه ها یاور ادیبوده منظور از سیاز سلطه انگل یکشور همانا ازاد یاز استقبال جشن ازاد غرض
 علم وجهل است. انیخاطرات نبرد م یامان هللا خان زنده ساز حضرتیاعل

 یها وقوت ها ی، گروه سقو شروندهیپ یها یودگرگون ساز یخواهیممثل روند ترق ثیهللا خان بح امان
در صد سال گذشته  یعقبرو یوحام یجهل، مخالف ترق وابسته به استعمار به مثابه سمبول ینما یگر مذهب هیحما

 است. خیتار نهیثبت س

امان هللا خان هم مافوق  حضرتیاعل ست،ین یاز سهو و خطا واشتباه عار یانسان چیه نکهیمصداق ا به
است که تا کنون مضمون  یوعقبگرد یشرویپ یانسان کامل مبرا از سهو واشتباه نبود ، اما سخن رو ای تیبشر
ما ارتجاع  یواحوال کنون لطرف ودر حا کیخواهان وتجدد پسندان از  یتحول طلبان ، دموکراس انیزه ممبار

 . باشدیم گریپاکستان از جانب د استیممثل س

 ۲۰حادثه قرن  نیبزرگتر خواهندیرا بر ان بهانه گرفته م کایها وضع موجود کشور وسلطه امر یبعض
 نینه پندارند. اما ا کویاز انرا ن لیببرند وتجل هیسا ریشد ز ایوشه اسگ نیاستعمار در یزیراکه سر آغاز فرو ر

 یودر عرصه داخل ریکب یایتانیبر یگیافغانستان از تحت الحلما یی، رها یراکه در عرصه جهان یخیافتخار تار
ن وقت اقدام ا نیتوجه به انکشاف معارف، نهصت زنان ، بزرگتر ایداشت ، ا یگرام دیها بود با فورمیآغاز ر

 یزندگ میوتنظ ی،داشتن قانون اساس رهیان ، منع نکاح صغ یشگیها ومنع هم زیغالمان وکن یبر ازاد ساز یمبن
مبداء  فورمهایستود؟ هردو عمل هم استقالل وهم آغاز ر دیقانون را نبا یبر مبان یمردم وامور دولت دار

از توطئه استعمار و  دیاست که نسل نو کشور بامردم م یازان امر برحق برا لیافتخارات کشور بوده اکرام وتجل
 .ابندی یان اگاه دنیاز به انجام رس یریان در جلوگ یعمال داخل

عبد  ری.استبداد پدر کالنش ام کردیم یوزندگ دیرس یدربار مجلل تولد شد ، به جوان کیهللا خان در  امان
شاه  نیامان هللا خان هموار ساخت . دربار ا هللا پدر بیحب ریادامه ارام سلطنت ام یالرحمن خان راه را برا

ها بود.  یخان مشتمل بر دسته بند رحمنعبدال ریدست بودن دربار ام کیبرخالف  یبه هند برتانو یمتک اشیع
ازواج متعدد شاه اثرات  یو رقابت ها یوهم از لحاظ تعلقات خانوادگ یاسیها هم از لحاظ س یدسته بند نیا

 . گذاشتینت به جا ممختلف بردم ودستگاه سلط

 توانست،ینهضت را گرفته نم نیسر کوب کرده بود اما جلو تداوم ا رحمانهیمشروطه خواهان اول را ب ریام
الدوله امان هللا خان ممد وهمکار  نیوع یاز کارمندان دربار به شمول عالمه محمود طرز یادیبخش ز رایز

در دربار  یبا نفود مذهب شخاصان اعتماد الدوله واسردار عبد القدوس خ کهیمشروطه خواهان بودند در حال
 بودند . ایتانیاستقالل کشور از بر یوارزو یوتحول پسند یمخالف مشروطه خواه

وارد کابل شد  ۱۹۱۴ترک درسال -المان  ئتیکه ه دیمتبارز گرد  شتریب یمسائل وقت نیا ینظر رو تفاوت
وعده  ریالمان حاصل کند در صورت قبول طرح انها به ام اول از یهللا را در جنگ جهان بیحب ریام تیتا حما

و  شودیدوباره به افغانستان داده م شدهجدا  ینهایشناخته شده ،سرزم تیداده شده بود که استقالل افغانستان برسم
الفالح( در  یعل یعنوان ) ح ریز ی. مقاله محمود طرز کنندیبه بحر ازاد را حاصل م یابیافغانها امکانات دست

از نشر ان به خشم امده گفت  ری.ام کردیم یازاد امیکه دعوت به ق دیوقت به نشر رس نیراج االخبار درهمس
 است. دنیاز بر سرشوقت اذان داده  یمحمود ب

 برکت هللا شامل  یرا پرتاب سنگه ومولوانالمان ترک استقالل طلبان هند چون راجه مه ئتیه بیدرترک
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درالین افغان جرمن آن

 ئلولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 به نفع  ریام یطرفیفعال وب ریغ استیل طلبان ومشروطه خواهان بودند باسبدنه دربار که استقال کیبودند.

دربار باعث قتل  یمخالفت ها مجموعترک در مخالفت قرار گرفتند . -المان تیبا هئ یوعدم همکار سیانگل
 .دیگرد ریام

 تا  یاز روحان سیگماشته شده انگل ی، نفوذ چهره ها ری، تعدد زوجات ام یوطول دستگاه سلطنت عرض

را  یمختلف ومتضاد دستگاه سلطنت یرمز وراز ها یواستقالل خواه یهسته تحول طلب تیفعال ،یاسیوس ینظام
 .کردیبازگو م

سلطنت  ینیغرض جانش یو تیبا توجه مادرش به رشد شخص یدربار نیامان هللا خان درچن یفکر اساس
از  ی، رخوت ، دور یاز اعمال پدر چون زنبارگ یتیاو با مشروطه خواهان، نا رضائ یشویاند یبا وابستگ کجای

پدررا پبش  یزندگ وهیش فمخال یسبب او مش نی، از افتیشکل  سیاز انگل ادیوانق ییمردم ، خشونت، تن اسا
اش از  ینیشد وجانش تیصاحب محبوب ر،یمخالف ام انیتحول طلبان ، صاحب منصبان ودربار انیگرفته در م

 .دیگرد دیتائ یارگ کابل به اسانجالل اباد و ینظام یطرف قوا

مرد مبارز ضد استعمار عرض اندام کرد که در  نیاول ثیپس از حصول استقالل در سطح جهان بح او
 را کسب نمود. هیرهبر موفق در جهاد با برتان کی یمسلمانان برازندگ انیم

مردم  یوتشنه ازاداست وطنپرست ، فعال  ی" امان هللا خان شخص:  سدینویدر وصف او م یگستن جوزف
برخوردار است ،  یبزرگ یمعنو یسال دارد از نعمت قوا یهللا خان که اکنون س بیپسر دوم حب نی، ا شیخو

دست  یاست رو نیبزرگ که عبارت از اتحاد مسلم یلیخ یتی، اکنون مشغول نیاست شجاع ودور ب یشخص
 ." دارد

 یم کیرا از نزد حضرتینام را که اعل یبد الغننظر ع ۱۹۲۹کتاب اصالحات وانقالب  سندهیپالدا نو ونیل
جالب و محبوب وحاکم بر اعصاب و  تیساله ... صاحب شخص یس ستیامان هللا جوان: " سدینو یم یشناخته چن

مملکت است  ارشب مصروف ک میکار کن وزحمتکش از هشت صبح تا ن یلیاست خ یشخص ش،یحرکات خو
از  یداده است، ذهن روشن وخال صیتخص یومراسم مذهب یصرف غذا وموتر سوار یوصرف سه ساعت برا

 . " معلومات قابل مالحظه دارد یاسیوس یتعصب داشته در امور اجتماع

لباس  دنیامان هللا خان با پوش:" سدینویکتاب اتش در افغانستان م سندهینو ییکایامر لیاستوارت م هیر خانم
 یزیشناختند بازهم چ یو مردم اگر اورا م دی گردیخلوط موبا مردم م رفتیخانه ها م ی...به سموارها چایعاد
را ازاد  انی، زندان کردیم بیتعق راوروش  هیرو نی. در زمان سلطنت خود ع کردندیگفتند وافشا نم ینم
 نمود." ی، درفاتحه ها شرکت م کردیها کمک م یدر زندان به بند ی. حتدادیم شانیبرا هیوسفر ساختیم

هللا پسرش از دل مردم  بیودوام ان توسط حب یشت استبداد امر عبدالرحمن خانزمان که هنوز وح دران
اما درمقابل دشمنان شاه  کرد،یحاصل م تیمرد محبوب انیکرکتر طبعآ م نیبا چن یتینشده بود شخص رونیب

 نیمسلم به پالن بزرگ اتحاد نبودند ، توجه امان هللا خا یازو ییوبد گو بیتخر یدر پ وستهیپ یو یوپروگرامها
در نوامبر سال  ی. حکومت هند برتانو دیگرد یبا و سیعامل مخالفت انگل نیبه شمول مسلمانان هند بزگتر

که  می، ما معتقد هست میریبگ دهیرا به مقام ... ناد ریام نیاز شتریب میتوانیما نمبه لندن اطالع داد : "  ۱۹۲۹
تا بوضع ناگوار  ستیما ضرور یقبول کند برا فهیخل ثیرا به ح ریام خالفتمتعصب وطرفدار  تیمسلمانان نها

. میباش شناکیاند وستهیپ دیبه ظهور خواهد رس نیها وحادثات نو دهیکه چه پد فهیخل ثیبه ح ریهند انتخاب ام
 یقدم ها انودفع  یخنث یوالبته از اکنون برا میتوجه تانرا به موضوع جلب نمائ میبهتر است از حاال اشاره کن

 . " شت و اقدامات مناسب کرد..الزم بردا

شاه وحدت خواه جهان اسالم بود واقدامات ان تا سقوط  ریبنا بر نفوذش در افغانستان تکف سیانگل ریتداب
مغرض در  یمالها ومحافل روحان  چنان موثر بود که تا کنون ورد زبان سیانگل غاتیتبل. افتیسلطنتش ادامه 

 .باشدیکشور م

 (روشندلاکتر سلیمان دفیسبوک  ازرفته گرب)

M Suliman Roshandel 

  · ۱۶:۲۶ دیروز ساعت 
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