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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، وال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليک: يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٢٥/٩                  کانديد اکادميسين سيستانی                                                                      

  

 !یزي ستانیآقا

  اعتبار ساختن استق�ل کشور،ی بیبرا

 د؟يري گـی وپاکستان مسي پول از انگلچقــدر

 

  ) ششمقسمت(

  

  

  :خورندي منبع آب مکيژده از  مدي ووحیزي داکتر ستاناتينظر

 مژده، اجنت معلوم دي وحی است که آقایاتي از نوع جفنگ،یزينا واسطوره ھا ستاتيھي داکتر الی ھای گوئاوهي
برای انحراف  استق>ل جنگ:نوشته بود ، )نگاه نو به تاريخ استق>ل( ی در مقاله ا سال قبل پنج   ، ی آی اسالحال آ

  .اکنون ھم داکتر ستانيزی عين ادعا را تکرار ميکند . افتاده بوده هللا خان با انگليسھا براافکار عامه عليه اميرامان

 عمده ترين  مرام  جنبش مشروطه خواھى «: داکتر زمانی دراين ارتباط توضيح ميدھد که دانشمند افغان،
انه و مشروطه خواھى  درحاليکه  امان هللا خان  که در اوج مبارزات استق>ل طلب.  استرداد استق>ل افغانستان بود

مانع بزرگ يعنى  اميرحبيب هللا خان از سر راه برداشته شده و امکان تحقق آزادى کامل  افغانستان از يوغ اسارت 
امپراتورى انگليس مھيا شده بود،  آگاھانه و از ھمان روز نخست اع>ن سلطنت خود،طالب استق>ل و آزادى کامل 

 پوشيده ىاحساسات شديد آزادى طلبى و ضد استعمارى اش از آغاز جنگ جھانى اول از کساو که . انستان بودافغ
نيز  آشکارا حمايت   آلمانى براى استق>ل ھند-گرايان و آزادى طلبان و ت>ش ھاى ھئيت ترکىي ملۀنبود، و از  داعي

  »١.  حاصل کندميکرد، مصمم بود استق>ل کشور را،  چه از طريق صلح و مذاکره و يا زور و جنگ،

نگاه (در مقالۀ است که مژده يکی ديگر از دشمنان استق>ل و شاه امان هللا وجنبش مشروطيت،کسی بنام وحيد 
خط بط>ن بر بزرگترين افتخار افغانان يعنی استق>ل افغانستان   مثل داکترستانيزی ،، خود)نو به تاريخ استق>ل 

بدون موجب و نادانسته از روزی بنام استق>ل تجليل کرده اند، درحالی  سال ٩٠ميگويد که افغانھا در طول وميکشد 
چنين يک . که آنھا کدام پيروزی در برابر انگليسھا در جنگ سوم نداشته اند پس نمی بايد مردم به آن افتخار کنند

 و از ھمسوئی دارد نظريات داکتر ستانيزیًنوشته يی خنجر زدن برسينه تاريخ ما وھمه وطن پرستان است و کام> با 
ھيچ .   يک منبع منشاء ميگيرد وآن منبع دستگاه استخبارات آی اس ای پاکستان، اين دشمن مادر زاد افغانستان است

 ضد ملی وضد روحيۀ استق>ل ۀ يک چنين نوشت،باشدموجود ذره يی از احساس وطن دوستی  در وجودش اگر افغانی
که ھيچگونه بنياد علمی ندارد و در آن برجان بازيھای پدران و يدھد،چونبيرون نمطلبی و آزادی دوستی افغانی  را 

      . ميکشدچليپانياکان ما خط 

يکی استق>ل سياسی افغانستان و ديگری اھداف :  وتاريخی مسئله پر اھميت سياسیدو  مذکو، در مقاله
 چھار شخصيت مھم و محوری ،افزون بر اين. استق>ل طلبی مشروطه خواھان دوم زير سوال قرار گرفته است

  :چھارشخصيت عبارتند ازاين . مشروطيت دوم بشدت مورد تخريب قرارگرفته اند

   تخريب شاه امان هللا غازی،-١

  ، تخريب محمود طرزی، رھبر و بنيان گذار سراج اsخبار و جنبش مشروطيت  دوم-٢

                                            
 ٢٠١٤تمبرپس ،افغان جرمن آن>ين حم>ت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، محصل استق>ل افغانستان،داکتر زمانی،- ١
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  ،فاتح تل وبعد ھا پادشاه افغانستان تخريب جنرال محمد نادر خان،-٣

   تخريب غبار، مؤرخ نامورکشور و عضو راديکال جنبش مشروطيت دوم  و سوم،-٤

 سال  قبل نوکران حلقه بگوش انگليس درتبانی با ارتجاع داخلی وعناصر ٩٥ھموطنان آگاه ما بياد دارند که 
ل و سرفرازی   عليه شاه امان هللا ، شاھی که برای مردم افغانستان آزادی واستق>،ضد ترقی و تحوsت اجتماعی

عرضه کرده بود و برای تساوی حقوق افراد اين کشور  قانون اساسی را با عالی ترين مبادی حقوقی آن بميان آورد  
تامين حقوق آنھا گام برداشت و جز ترقی و تعالی و رفاه افغانستان آرزوی ديگر نداشت، با  و در جھت آزادی زنان و

مگربجای آنکه . کردند و سرانجام آن رژيم مترقی را  با سقوط رو برو ساختندافترا متھم  ھزار ويک دروغ و اتھام و
از امان هللا خان را پيدا کنند و بر سرير سلطنت بردارند، يک دزد بيسواد و قطاع الطريق بنام بچۀ سقاو ی شخص بھتر

 سلطنت شاه امان هللا و استقرار بقول غبار، انقراض .را برفرق  مردم سوار کردند تا ديدند آنچه را که نبايد می ديدند
  . ٢تلقی گرديد» فاجعه تاريخی«حکومت اغتشاشی بچه سقاوبجای آن درافغانستان به حيث يک 

، با اسناد و شواھد تاريخی و دsيل منطقی به اثبات رساندم که استق>ل  برمقالۀ وحيد مژدهمن در نقد خود
 شان شاه امان هللا است و بر اثر صدای جھاد بخاطر استق>ل سأآورد بزرگ مشروطه خواھان و در ر افغانستان دست

از سوی شاه امان هللا بود که مردم فداکار و قھرمان افغانستان، خود را برای يک رستاخيز ملی آماده کردند و با 
ه ملت چنگ استعمار انگليس بدست آوردند و ب خود، گوھر گرانبھای آزادی و استق>ل را ازومال فداکردن سر وجان 

افتخار خود  افغانھا اين گوھر پربھا را از دست بدھند چه چيزی برای سربلندی واگرنميدانم . افغان ارمغان نمودند
  دارند؟

بدين سان مشاھده ميگردد که اين دو شخص، دارای عين طرزديد وعين موضع گيری عليه استق>ل و عليه 
سان ايجاد ميکند که منبع دستورھردو تای شان، يکی است وآن محصل استق>ل شاه امان هللا اند،و اين ظن را در ان

وسازمان استخبارات پاکستان، مخوف ترين وسياه ترين سازمان جاسوسی در . استISIسازمان استخبارات پاکستان 
منطقه است که از دستش دل ھند وامريکا وافغانستان تکه تکه است ونميگذارد که آب خوش از گلوی افغانھا وھندی 

  .وشی وخوبی فروبرودبخ

  :نظريات برخی ازنخبه گان سياسی واھل انديشه دربارۀ شاه امان هللا 

 در بارۀ امان »پشتون« درمجلۀ١٩٢٨ر جون   دزعيم بزرگ قبايل سرحد جنوب شرقی،خان، رخان عبدالغفا
فرض   ھريک ازپشتونھابر. صرف يک پادشاه  وآنھم امان هللا خان است در تمام قوم پشتون :" شتچنين نو   خانهللا

ديگر نظر  بلحاظ خدا باری بسوی اقوام . ھمانگونه حمايت کنند چنانکه از برادر سکۀ خود ميکنند است تا از وی 
جان ومال ونزديکان خود را قربانی  بيندازيد که آنھا چگونه از پادشاه خود حمايت مينمايند وبا يک سخن شاه خود  

برای  اتحاد واتفاق و يگانگی  وتنظيم امور ) درترکيه بود ترک تا ران و کمال امنظور وی  رضاشاه در اي(ميدھند
اوامر رھبر وسرکرده و پادشاه خود پشتی بانی کنند و کاميابی شاه را کاميابی  خود و  ھرقوم  ضروری است تا از 

نفاق  وخون ريزی ميان باعث  وھيچوقت نبايد حرف وسحنی برضد او گفت که . ناکامی او را ناکامی خو تصورکنند 
   ٣».مردم شود

انگليس را نيز رسوا ميکرد و به اقوام و قبايل پشتون خاطر  پاچا خان در عين حال آن روحانيون وابسته به 
و دفاع از شاه  بر اثرچنين موضع گيری افغانستان دوستانه .  sرنس انگليس را نخورند نشان مينمود که فريب دسايس 

    .  استعمار انگليس مصادره گرديدجانب از ١٩٢٩ اخيرسال يه  درهللا اين نشر امان 

 سي مستعمرات انگلبسياری از ی برایداريبشيپور  ،براه انداخته بودبا ياران خود   را که شاه امان هللا یجنبش
  :سرود که دروصف شاه امان هللا اقبالدر ھمان زمان ع>مه .شده بوددر آسيا 

                                            
   ٨٣۴ ص ،١ ج ، غبار -  ٢
  .ديده شودکتر وقارعلی شاه کاکاخيلمقاله پروفيسردا-١٥٨ه،صګولټقالو غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،دم- ٣
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  پخته کاررانيمثل پ وجوان وـ ن           اريرـــــ شھی ارکامگاري امیا

  ات جام جم استنهي سانيدل م            است ھامحرمي تواز پردگچشم

 وــت آسان کند دشوار وــزم تــح           تو  چون کوھسارندهيپا  توعزم

٤ بندرازهيش د پاره راـلت صـــم           بلند  نــ ماليو چون خــ تھمت
 

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت ميشناختند و وى را رمز آزادى و مبارزه عليه 9 ا امان مصرى ھ" 
خان رامثال عالى يک پادشاه شرق در قرن 9 مصريھا امان ا .استعمار انگليس براى ملت مصر و شرق مي دانستند

بت به شاه مصر و خان ميخواستند کراھيت خود را نس9 مصريھا با  تعريف از امان . بيستم ميدانستند
   ٥."استعمارانگليس ابراز کنند

لب اس�م به براى مسلمانان ھند، افغانستان ق لقب داده بودند و» ستارۀ شرق «مصريان شاه امان 9 را
رتانوی به حرکت آمد ببه ھمين خاطرجنبش ھجرت در ھند ، ٦خان را پادشاه خود ميدانستند9 حساب مي آمد و امان 

خان عبدالغفارخان  ھنديھای آزادی طلب، راه افغانستان درپيش گرفتند که در آنجمله يکی ھم وتعداد بسياری از
 بخشيدرا » فخر افغان«  به خان عبدالغفارخان  لقب)١٩٢٠(شاه امان 9 درھمين زمان. ابوالک�م آزاد بودوديگری 

  ٧ .واز وی تکريم نمود

کلمات نميتواند  :"، در باره  شاه امان هللا می نويسدموريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی
اين جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی شعور عجيب وحيرت آوری .بزرگی وعظمت شخصيت او را بيان کند

ھنگامی که من او را م>قات کردم،لباس جنرالی بتن داشت . با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.دارد
امان هللا خان از اثر . درچشمان او اقتدار و حزم واعتدال معلوم می درخشيد. ، چشمان سياه ودرشت داردجلد سفيد.

امان هللا خان اين کفايت را دارد که .ذکاوت سرشار، شھامت وفھم مسايل سياسی ،ھرکس را تحت تاثيرخود قرار ميداد
ان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود رانسبت به آنھا را با اطمين) روس وانگليس(مسايل پيچيده  به ارتباط ھمسايگان

. تاھنوز صيقل زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی را نصيب شده است. او صاحب عزم وارادۀ قوی است. صادرنمايد
٨. "بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جھان معرفی کرده است

  

هللا امان «: در باره او مينويسد )از بدخواھان امان هللا خان بودکه (رخ و سفير انگليس در کابل ؤ مفرايزر تتلر
خان شخص وطندوست و هللا امان . د پاينده خان تقليد ميکردخان متصف بشجاعت و دوستى زعامت بود واز اجداد خو

ان خهللا امان ا. طرفدار ترقى افغانستان بود و ميخواست افغانستان در بين کشورھاى جھان صاحب مقام عالى باشد
خان آن بودکه داراى هللا نقطه ضعف در شخصيت امان ا. خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات کافى داشت

٩».غرور و خود خواھى بود
  

امان هللا خان يک پادشاه وزمامدار منور اما کم تجربه «:لودويک آدمک افغانستان شناس امريکائی مينويسد
او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از خواب گران . ی پسند حمايت ميشدتوسط يک دسته محدود افغانھای ترق. بود

.... بيدار سازد و از حيطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بيرون کشد،ويک راه بھتر حيات را برای ھمه ايشان وانمود سازد
ه خود وآزاد او ميخواست يک ملت قوی، متکی ب: تصورات وانديشه ھای امير افغانستان بسی روشن وواضح بود

درعھد او خواب ھايش درست تعبير نشد وصدق پيدا . داشته باشد، ويک دولت مترقی ومعاصراس>می را تشکيل دھد
   ١٠».نکرد

دانشمند افغان،داکتر سپنتا، سابق وزيرامورخارجه افغانستان واکنون مشاورامنيت ملی کرزی ،به مناسبت 
شاه امان هللا، در شيفتگی به استق>ل و آزادی :"ی خود درکابل گفتپنجاھمين سال درگذشت شاه امان هللا در سخنران

                                            
٤ -http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_masood٢٨_asad_roze_asteklal_afghanistan.pdf 
  ٣٣٠، امريکا، ص١٩٩٧، چاپ 9  فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  ٥

 ٣٢جمه کھسارکابلی، ص ريه تالی ستوارت، آتش در افغانستان،تر-  ٦

   ببعد١٩٤ صهللا وروحانيت متنفذ، ع>مه محمودطرزی، شاه امان - ٧
 تاريخ، ملی بينوا ، سايت يوسفزی، تيمورشاه -  ٨
 ٢٣٠، ص خانهللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  ٩

١٠
  ١٢٣ پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،صلودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ-  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

اين سرزمين ياد و نام شاه امان هللا را ھمچنان با . اين ميھن، سرآمد ھمه سرداران و ساsران آزادی کشور ماست
 بود، عاشقی او فرزند راستين اين آب و خاک. افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند نگه خواھد داشت

   ١١ ."سينه چاک به ميھن و مردم

نويسنده نامدار وپرکارافغانستان،داکترسيد خليل هللا ھاشميان در مقالۀ خويش به ارتباط سخنان سبک مايۀ 
من از روزيکه بحيث يک کم سواد قلم بدست گرفته ام، مرامليگراخوانده اند وبه آن «:داکترستانيزی مينويسد

اعلحضرت  از ظرمن ، باستناد اوقات طوsنيی که در اوراق تواريخ داخلی وخارجی مرورکرده ام، بعد بن- افتخارميکنم 
 دلسوزی بملت و دومين زعيم افغان که با ايثارو سس افغانستان نوين، ؤامپراطوراحمدشاه بابای درانی، م

بخشودنی که داکتر   اھانت نالھذا باساس. کشورافغانستان خدمت کرده، اعلحضرت غازی امان هللا خان بوده است
اس>ميت  افغانيت و زمان ستانيزی درم>ی عام بافتخارات ملت افغان حواله کرده، درقطار مليگرايان افغان ، او را از

١٢ .».خنثی ميشمارم
  

 مثل ی تحايفامان هللا خاندمات تقدير از خ برای ١٩٢٤ادمک، ياد آور ميشود که در لويه جرگه 

تولواک امان هللا، وھمچنان  لقب سيف الملت والدين را الغازی اميرالمومنين :لقابتفنگ و ا و شمشير:

 امان هللا خان از اين ھدايا تنھا تفنگ را پذيرفت و از قبول لقب تولواک وھمچنان پيشنھاد کردند، اما

١٣ .لقب غازی  امتناع ورزيد وتنھا به لقب امير بسنده کرد
  

   امان 9 خان به آلمانضرتحي اعلی فرمائفي بزرگ تشریمژدگان

  

 
١٩٢٧شاه امان 9 وملکه ثريا در   

  

مان 9 حين سفر به کشورھای اروپائی به آلمان رفت ومورد استقبال گرم دولت وملت شاه ا١٩٢٨در سال 
استقبال تشريف آوری ،مردم آلمان به )مقيم المانًفع� (بقول شاعرفرھيخته کشور مسعودفارانی . آلمان قرارگرفت

را بوسيلۀ ترانه ای در تمام دند وآنبه آو داده بورا » سلطان قلب ھا«لقب به کشور شان،اعليحضرت امان 9 خان 
گذاشته شد ودر » سلطان قلبھا«ھا ھمين لقب در ايران بر فيلمی بنام  بعد .ان آموخته بودندکودکستان آلمان به کودک

آقای فارانی لينک ذيل را بحيث سند . خواننده محبوب  افغانھا نصيب گرديد اين لقب را احمدظاھرنيزافغانستان 
     .  ١٤ومدرک شاھد می آورد

                                            
 هللا امان شاه  درگذشت سالگی پنجاه بمناسبت داکتراسپنتا آن>ين،سخنرانی جرمن - افغان- ١١

  داکترھاشميان،داکترستانيزی پوچ گفت وبوی بد گشور،پورتال افغان جرمن آن>ين، لينک - ١٢

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_poch_goft.pdf 
  ١٢٣لودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،ص-  ١٣
١٤

- http://www.deutschlandfunk.de/ullemulle-koenig-der-herzen.١٢٤٧.de.html?dram:article_id=١٩٠٢٣٠  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 مقالۀ بس ارزشمندی، در بارۀ  آلمان ،ميمقيکی از نويسندگان ايرانی   از امروزسال قبل  در ھمان زمان،

 خود مژدگانین به ھموطنا  به کشورآلمان  نوشته وخبر ورودش را اعليحضرت امان 9 خانشخصيت ونيات نيک 
  .يه به مقايسه گرفته استکبير روسشاه امان 9 را با پطرشخصيت ديناميک وپويای  و داده

بسيارو ارزش ، برای ما افغانھا حايز اھميت  خاننظر نويسندگان ايرانی در بارۀ اعليحضرت غازی امان 9 
خوبتر ميداند ) مقيم فرانسه( عارف گذرگاهقدر وارزش چنين نوشته ای را ھموطن با درک ما، .بزرگ تاريخی است

.  کشف کرد و از طريق پورتال افغان جرمن به معرض ديد خوانندگان گذاشتکه از [ی ھزاران ورق پاره کھنه آنرا
ما با اظھار سپاس از . خواندن اين مقاله به ھرافغان ع�قمند به تاريخ وطن، احساس غرور و سربلندی می بخشد

 برضد که یس ميدھيم تا آئينه ای باشد برای آنھابخش ھای از آن مقاله را دراينجا انعکاآقای عارف گذرگاه،
ند که افغانستان عزيز چه ياد بگير  از آنھاآنھا بايد اين مقاله را بخوانند و. افتخارات تاريخی وطن خود کمر بسته اند

 پرورش داده  که حتی مردمان کشورھای دور و در دامن پاک خودچون اعليحضرت امان 9 خان،بزرگ مردانی 
  .د افتخار ميکنن کارنامه ھای وی به نام ونزديک

 تي شخصۀدر باردر مجلۀ علم وھنر ايرانيان مقيم برلين آلمان،زيرعنوان فوق از قلم ابوالقاسم وثوق مھندس،
  : آمده ستني چن  امان 9  شاهکي ناتيون

را ھم پس از قرنھا   که مامي آوری سجدهء شکر بجاچوني سزد که به درگاه خالق بزي را نناني مشرق زمما«
 مردان زبده و گري آزاد و از طرف دی و رستگاری طرف فرصت ترقکي بدون انتظار از کبارهي یديام  و نایچارگيب

 ومنظور بلند تدارک نموده تفضل فرموده ی مقصود عالني انجام ایً مخصوصا برای اللھتي مشی که گوئی پنجه ایقو
 .است

که   واقع شدی و در جائايس مملکت و ملت افغانستان را که در ناف آی و اجتماعیعي طرف وضع طبکي  ازاگر
 و ی اقدامات بزرگ اساسگري تواند برساند و از طرف دی فرنگستان را بدانجا نماتي جان بخش ترقميباد صبا نس

 در نظر وستهي 9 خان به ظھور پان امحضرتي اعلصي  را که در مدت اندک از طرف شخی روشن و درخشاناتيتجل
 خداوند توانا وضاتي که موھبات مخصوص عالم با[ و فديسلم خواھد گرد و به نحو آشکار ماني بطور ع،ميريبگ

 قابل انکار است که ري و غیھيچه بد.  استدهي گردنيًشامل افراد آن مملکت، خصوصا و تمام ممالک مشرق زم
ن بھره  ھم از آگراني حاصل گردد، دیبي نصی و تعالی و ترقشرفتي را از نعمات په از ممالک مزبوریکيامروزه اگر 

 .دار و برخوردار خواھند بود

 فقط و ريپطر کب مانند زي ننکي و ادهيبه کالبد ملک و ملت خود جان و روان تازه دم امان 9 خان حضرتياعل
 ني چنانکه متأسفانه عادت س�طی و خوشگذرانشي تعی ملت خود نه برای سعادتمندليفقط به قصد درک و اخذ وسا

 جوان کاردان و کارفرما چنانکه در تمام پادشاه نيا.  انددهي اروپا گردی فرمافيتشر بوده نيو بزرگان مشرق زم
 مشغول وستهي نھاده، تا امروز پروني که قدم از مملکت خود بقةي شود از دقی مدهي و مج�ت ددي و جرااتينشر
 ري ناپذی و استقامت خستگ ثباتکي ی براستراه ني اروپا بوده و در ای و فنی و م�حظه و مشاھده آثار علمنهيمعا

 . شده استدهي آن دري داشته اند که کمتر نظمشھودفوق العاده 

 در اخذ شاني و رغبت الي که ممي داری قطعنيقي شناسند ی امان 9 خان را محضرتي که اعلی و تمام کسانما
ه ھمانطور که زحمات و خدمات  کميدواري و امستي نري اروپا در مملکت خود کمتر از پطر کباتي ترقجي و تروميو تعم

 پادشاه ملت دوست خود و در  پرتو ی مساعجهي نتر دزي افغانستان ند،ي گردهي اساس عظمت و شکوه روسريپطر کب
 . گرددلي و رفا نای و خوشبختی ترقهي درجات عالیھمت و شھامت او به زود

 و کاتي باطن برادرانه تبری و صفاتي خلوص نکي دل و جان و با مياز صم» علم وھنر« مجله کارکنان
 پرور و خسرو بزرگ و تي پادشاه رعني ملت محترم و محبوب افغانستان به داشتن چنميرا تقد  خودیاير ی باتيتنھ

 به ی معظم به زودراي شھرني ای و مساعتي کامل دارند که در کنف حماماني و انيقي داشته و یسرور بزرگوار
 و شوکت و کاخ أن بکام و شیروزي و فی بھروزامي به دام و اشاني سعادت ایھما و دهي گردلي ناادتي سهيمراتب عال
  .ون خواھد بودئ ومصنيدولتشان ام

 باني امت را که دارد چون تو پشتواري غم دچه

 باني باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتچه



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ون دارد که ھم به ئحفوظ و مص میابي دراز در کمال قدرت و کاماني آنھا سالی را برافي ذات شرني اخداوند
 اني ا[یعس« که ندي ک�م بلند را ثابت فرماني صدق انيزمق ً و مخصوصا به ملل مشرانيملک خود و ھم به عالم

 !» کانوایً قوما کالذرجعني نيا

 زي پادشاه فرخنده قبل از ھمه چني کامل حاصل بود که انانياطم» علم و ھنر« کارکنان مجله ی براکهي آنجائاز
 نيکتري ملت افغانستان که نزدميرا تقد  خودهي و ادعکاتيً جسارة اول تبرداننديملت محبوب خودرا اصل و اساس م

 که ميطلبی رسا و ناتوان اجازت م  نااني با بنکي و اه ھستند داشتانيراني ما ایشي و کی برادران نژادنيومحبوب تر
 داشته و از خداوند یوني ذات ھماگاهي پاميًساکن آلمان را خصوصا تقد انيرانيً اروپا را عموما و امي مقانيرانيمراتب ا
   وجود حافظ و ني و در ھمه جا و در ھمه وقت معاوري و اري ی و اقدامتي که در ھر نمي وا[ مسئلت نمائزديتوانا و ا

١٥». باشدیاري شھرحضرتي اعلونيھما
 

 یدھاي چشمدن عبدالغفارخان وع�مه اقبال ونظرخا شما از اظھار،یزي ستانیچطور آقا:دي پرسدياکنون با
 ی واستد[ل منطقنظر از زين  آلمان درمورد  شاه امان 9 ومي مقانيرانياسفيرانگليس و فرانسه وريسف

 احساس اي آد؟ي داری و روشنفکر، چه احساسی در مورد آن شاه مترق)سپنتاداکتر(وزيرامورخارجۀ افغانستان 
 سخنان نجس کند؟ي مغم درون بازھم شما را ناراحت و واين نظريات نوشته ھاني ااي ،دي وغرور داریشادمان

 في خود تان را کثی تف سر به با[ است که روۀ وا[ ، به مثابی ھاتي شخصنيشما در برابر سخنان اوبويناک 
 . نخواھد داشتی بر نام وشھرت آن شاه مترقیريتاث چي را، وھدي نه از شاه امان 9 فقکند،يم

  ٢٠١٤/ ٩/ ١٥ايان پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                            
، برلين،تجت ٣،١٩٢٨ مين سالگر استق>ل کشور، به حوالۀ مجلۀ علم وھنر،شماره ٩٥،يک سند تاريخی،بمناسبت عارف گذرگاه- ١٥

افغان جرمن آن>ين،اول .(سرپرستی ابوالقاسم وثوق مھندس،مقالۀ مژدگانی بزرگ تشريف فرمائی اعليحضرت امان هللا خان به آلمان
  http://www.afghan، ٢٠١٤،سپتامير

-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_yak_sanad_tarikhi_safar_amanullah_khan_ba_barlin_١٩٢٥.pdf 


