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 ۲۰۱۹/ ۸/ ۷                                       کاندید اکادمیسین سیستانی                                         

 و وحدت ملی طبیق قانونت ،معارفتعمیم 

 هللاشاه امان  رگ بزآرمان سه 
 

ه چهن جان  نداا دا هد ل خهن خهد هدس  آهاده اآنما  ادم ل راان هااتاین رهرا  اس  ک  ماستقال

خهیش عزیز هراامی میدااند. داکشهاما اهز استقال ل ه  عنهان یک 

جشن ملی تا قه ل از جنگاا  داخلی هاا  مد  یک رفت  راسال  

اما هارزاا میشد ه مادم ما از آن ها شادمانی استقها ل می کادند. 

هاسقهط جماها  داهدخان تجلی ل از استقال ل کمانگ شده اف  ه دا 

 دا سااشیهی فاامهشی قاااراف .حاکمی  کاز  

قرار است که است  استرداد استقالل کشور مین سال100 امسال

ن ربانی وکرزی در راتر از دو شکوهباآنرا بدستور رئیس جمهورغنی،

به هم میهنان  قصر داراالمان تجلیل نمایند. بنابرین این جشن ملی را

ح ارواتبریک میگویم وبه صمیمانه  هرکجایی که هستند،خود در عزیز 

 میفرستم.ودرود   سالمکشوراستقالل شهیدان راه 
 

هللا مان در روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل پیوند ناگسستنی دارد، نام شاه ا       

و همزمان با آن،  تکریم کندو وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل کشوربا وجدان  غازى است. هیچ افغان

 را گرامى نشمارد. شخصیت ملی خواه و سر بکف افغان نیفتد و یاد آن آزادیرهبر ، هللا امان شاه به یاد 
 

پیوند عمیق دارد و هرکسى که « مشروطه خواهان دوم »یا « جوانان افغان »غازى با نام هللا نام شاه امان 

بخواهد تاریخ مبارزات مردم افغانستان را در سه دهه اول قرن بیستم مورد پژوهش و بر رسى قرار بدهد ، 

، هللا از شاه امان « جوانان افغان »جمعیت پیش پیشاناگزیر است تا از جنبش مشروطه خواهان اول و دوم و در 

 شخصیت ترقیخواه ، مهین دوست و محصل استقالل کشور یاد آورى نماید. 

برگردن ملت افغانستان، تحصیل استقالل کامل سیاسى کشور است. بدون شک  هللاشاه امان حق  کمترین

د با دعوت نمى کرد و مانند پدرخو انگلیسبرضد  مبارزه به قیام و بخاطر استقالل کشور، هرگاه او مردم را

، پادشاه افغانستان باقى میماند و تا وقتى که انگلیس نمى خواست ، انگلیس کنار مى آمد، شاید تا زنده بود

هیچکس دیگرى براى جانشینى او  قد علم نمیکرد. اما او که عاشق استقالل و سربلندى میهن و آزادى مردم 

.  و در اولین نطقش در گذاشت شورشتاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استقالل کوطنش بود، این پادشاهى و 

خطاب به شهریان کابل  دم از استقالل عام و تام افغانستان زد و ۱۹۱۹فبروی ۲۴روز کابل، یمرادخان دانیم

 و گفت:  سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود

مادر وطن  یکنم تا که لباس استقالل را برا یرا از تن بیرون نم یلباس سربازملت عزیز من ! من این »

 یخود]شان[ ننشانم ! ا یکنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جا یمن این شمشیر را در غالف نم  تهیه نسازم! 

 ینجات وطن ، بیائید تا که سرها یخود را برا یسربازان فداکار من ! بیاورید آخرین هست یملت عزیز و ا

 (۶۶۷، هخش سهم، ص۴سااج التهاایخ،جلد)" !وطن فدا سازیم  یخالص یپرغیرت خود را برا

 

 ریهللا اکبر و زنده باد ام یها ونعره  ویکابل با غر انیاه و شهرپاز جانب  س خواهیسخنان شاه آزاد نیا 

ملت افغان منتج به کسب   ۀقاطب یبان یبا پشت دیزعامت جد نیاراده  وعزم آهن  نیا امدیامان هللا! بدرقه شد.  پ

 . دیردگافغانستان  یاسیاستقالل کامل س

در قصر زرافشان واقع پارک  ۱۲۹۸اسد  ۲۸درروز معاهده صلح راولپندیتوشیح پس از  شاه امان هللا

 گفت:خطاب به حضار را رسماً اعالم نمود وافغانستان کامل روز استقالل   زرنگارکابل
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 اى ملت مصمم من!"

استقالل و آزادى  لیکه من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدل دیبخاطر داشته باش دیشا شما

 خارجى وداخلى افغانستان بسر گذاشتم...

آلمان،  ه،یو امروز حکومت هاى ترک دم،یشکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رس من

را به شما  تیهمه مؤفق نیشناخته اند، و من ا تیو بخارا استقالل کامل ما را به رسم شیاتر ه،یروس ه،یبرتان

 : زنده باد شاه( .... نیو شادى حاضر نی)تحس.میگویم کیتبر

 د،یملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش کن اى »:گفتخودان از سخندیگردر بخشی  شاه

شخص بى علم نمي  کی. افتیدست  وىیو دن نىیهاى د ابىیعلم است که مي توان به کام قیتنها از طر رایز

پس ازآن شاه امان هللا دست به تعمیم معارف وتاسیس مکاتب درسرتاسر افغانستان زد   " تواند خدا را بشناسد.

 واز مردم خواست تا فرزندان خود را برای فراگیری علم ودانش به مکتب بفرستند.

 

 حدت ملی :وتحکیم 

ویاران مشروطه خواه او، پس از تحصیل استقالل کشور،به منظور رفع عقب ماندگى قرون هللا  شاه امان 

که در رأس تمام آنها تحکیم  الحات زدوسطائى جامعه و ایجاد تحوالت اجتماعى در کشور، دست بیک سلسله اص

شاه امان هللا قبل از همه مسائل متوجه مسالۀ وحدت ملى افغانها گردید و عاقالنه این بنیان وحدت ملی بود. 

 وحدت ملى را بر محور حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد.

اجتماعى ، طرح و تصویب قانون اساسى مرحله اول اصالحات دردولت امانی کارهای یکى از مهمترین 

شمسى در لویه جرگه جالل آباد تحت ریاست شخص شاه مورد بحث و  ۱٣٠۱دولت افغانستان بود که در سال 

هزارساله خود صاحب یک قانون اساسى مبنى  پنجخستین بار افغانستان در تاریخ تصویب قرار گرفت و براى ن

 بر مبادى عالى حقوق انسانى گردید. 

لغو اسارت و بردگى ، آزادى  ،اصول برابرى و آزادى شخصى: قانون اساسىاین   فصل حقوق عمومى در

و حق ملکیت شخصى و مصئونیت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و  شغل و پیشه آزادی ،مطبوعات

 (۲٤ ،۲۲، ۱٠و  ۹مواد: ) . اساسى بازتاب یافته بودنکات دیگرغیرقانونى و  شکنجه و مجازات
 

تمام اتباع افغانستان برطبق شریعت و قوانین دولت از حقوق و وجایب » درج شده بودکه:  ۱۶در ماده 

در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل : » که قانون اساسى حکم میکرد ۱۱ماده « مساوى برخوردارند.

در شهرکابل از منازل اربابان خود بنابر حکم این ماده، درحدود هفتصد تن غالم و کنیز هزاره « موقوف است.

بر خاستند و بیش از هللا برآمدند. از این است که مردم هزاره بیش از هر قوم و قبیله دیگر به دفاع از شاه امان 

 دیگران مورد غضب رژیم سقاوى قرار گرفتند.
 

قانون اساسى براى مردم افغانستان همان حقوقى پیش بینى  ایناولسن محقق دانمارکی: در ستابقول ا  

ازطریق حفظ حقوق برابر براى « افغان»گردیده بود که در قوانین لیبرال غربى وجود داشت. هویت ملى بحیث 

همه رعایاى کشور تأمین میشد. این قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اینکه حقوق 

هروندان را اعتراف ، عملیه دستگاه دولت را تنظیم و اصل مسئولیت کابینه را معین میکرد، بلکه مدنى ش

( مقاطعه رادیکال از حاکمیت ٧همچنان به این دلیل که اقتدار پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت )ماده 

 شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود. 

تطبیق موازین درستکارى و صداقت در اجراى وظایف پرداخت، دشمنى ها و  هبهللا هنگامى که شاه امان 

وقتى شاه مستمرى افراد خاندان محمد زائى و دیگر ... مخالفت ها برضد او بیش از آنچه که بود، وسعت گرفت. 

میخواست بمردم نشان بدهد که همه مردم در برابر خوانین و روحانیون متنفذ را لغو نمود، معنایش این بود که 

ند و هیچیک از دیگرى برترى ندارد ، اما این عمل شاه درمیان خاندان سلطنتی ومتنفذین قومی ا قانون یکسان

نگیخت زیرا که این عمل در جامعه قبیلوی به عزت شخص با نفوذ قوم لطمه شدید ه اتحسینى برن  ،وروحانی

 (  ۱۲٤، ۱۱۴دنمارک ، ص ۱۹۹۹زمر ،هللا درافغانستان، ترجمه خلیل ا )استا اولسن ، اسالم و سیاست ««وارد میکرد.
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آن بود که در عمل تطبیق میشد و از لوث کذب و ریا  قانون این مواد شهادت میدهد که،روح  ،غبار

وفریبکارى مبرا بود. چنانکه مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد. در مجالس 

مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى 

شامل و در امور اداره سهیم گردیدند و قید رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقیات پول جزیه  افغانستان

در مدارس ملکى و نظامى )لیسه هاى  ها( مرفوع گردید. و اوالد هندو۱۹۲٠ش =۱۲۹۹حمل ۱۲فرمان )طبق 

حبیبه و حربیه ( و افسرى اردو قبول شد و دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود 

نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشیره محمد زائى و خوانین و امتیازات روحانیون لغو گردید و ملت در حقوق 

  (٧۹٣،ص ۱ج درمسیرتاریخ، افغانستان)غبار، با هم مساوى شد. 
 

گز نمى توانست بدون هیجان پى برده بود ، هربخوبی  ردممحاد به اهمیت وحدت ملى و اتکه هللا  شاه امان 

خورشیدى پس از خطبه نماز روزجمعه هفتم عقرب، که  ۱٣٠٤آن سخن بگوید. در سفر قندهار درسال  ۀدر بار

به امامت خودش بر گزار شده بود، در مسجد خرقه مبارکه حین ایراد خطبه نماز، در باره اتفاق ملت به تفصیل 

گفتن د. پس فغان گفته مى شوهرکسى که در افغانستان زندگى میکند، بدون استثنا ا»سخن زد و در یکجا گفت: 

چه معنى دارد؟ ما همه انسان و مسلمان هستیم باید وحدت ملى داشته و "اوپره"یا درانى و غلجائى و اچکزائى 

 برادر ستان زندگی میکنندافغانکسانی که دردر مقابل دشمنان خارجى و داخلى یک مشت باشیم. نزد من همه 

 (های نماز جمعه ازطرف شاه حاکمیت قانون درافغانستان، خطبه)«ند.ا

ترک  نمود، مردم شریف ودلیر بقصد قندهارو ارگ کابل را  از سلطنت دست گرفتوقتی امان هللا خان 

ماه تمام به حمایت  هفتوقندهار وغیره ، مدت غوربند وتگاب هزاره مثل مردم شجاع وردک ومیدان و

سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت  دادن قربانی باوسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژیم امانی ،از

سلطنت به شاه امان هللا دریغ نکردند. اما آن شاه مردم دوست، که نمیخواست سلطنت را با خونریزی بدست 

کشور را ترک گفت، درحالی که مردم قدر شناس  غانهامیان اف، برای جلوگیری از جنگ یا حفظ نماید آورد

از ارگ و اعالن  یهللا کلکان بیفرارحبروز  یعنی(۱٣٠۸میزان ۲٣=۱۹۲۹اکتوبر۱۵افغانستان تا روز )

  یبازگشت شاه امان هللا غاز یها برا یهمه جنگها وجانباز نیبودند که ا دوارینادرخان، همچنان ام یپادشاه

  .به اقتدار رساندن نادرخان یصورت گرفته است، نه برا

 یکه وقت ستین نیبزرگتر ازا یجمهور ، افتخار سیوچه رئ ری،چه شاه وچه ام یاسیرهبر س کی یبرا

 زندیمردم به دفاع از او برخ یهردو ، از قدرت کنار زده شود، ول ایو یخارج ای یداخل سیبراثر توطئه ودسا

 نیکه چن ی. وکسندهندسنگر  یماه تمام سر بدهند ول٧،یاقتدارش،  بدون چشمداشت پاداش ۀاعاد یو برا

 بود.  یشاه امان هللا غاز د،یگرد بیرا از جانب ملتش نص یافتخار

 در مورد شاه امان هللا: یبیعالمه حب یگواه

ام وبرحال آن دوره  دهیتا اواخر آن درک کرده ود لیرا از اوا یامان ۀسطور دور نیا سندهیچون نو »

که: شخص شاه مرحوم  سمیطرف بنو یمشاهد ب کی ثیبه ح دیمعاصرناظر احوال واقوال آنها بوده ام، با

 رخواهیوخ کدلیجوان مخلص ون کیالرحمه(   هی)عل یمملکت امان هللا خان غاز نیا یبخشا یآزاد

خواهد کرد  ادی یکیافغانستان او را به ن خیتار نیبه وطن ومردم خود داشت ، وبنابر یافغانستان بودکه عشق

سهوها بر کشیاعمال ن رایدارند.ز ادی یکیقدر عمل او را بدانند وهمواره نامش را به ن دیبا دیونسل جد

 (۱۸٠)جنبش مشروطیت ، چاپ دوم ،ص.« دیچربیم

،ومکاتب هر شهر را  ختیآم یو با مردم م گشتیبازار تنها م نیشاه جوان که در ب:»دیافزا یم یبیحب

 یدر آغاز کار از طرف مردم با مهر ومحبت تلق کرد،یم یووارس دیشن یرا م یاهال ضیوعرا دیدیخودش م

 یگمرک اتیبرمال امردم در بسط معارف اعانه دادند ومصارف مکاتب ر یمردم را جلب کرد وحت یشد.همکار

  یتحقق عدالت،معاش مستمر یشاه، برا رای[دوام نکرد،)زری]د نیکوازطرفیروش ن نیا یخود افزودند، ول

اقدامات شاه  نیارا قطع کرده بود وهمه مخالف  یمتنفذ وسرداران محمدزائ ونیوسران اقوام و روحان نیخوان

 ۱٣٠٣به شورش  ۀشد ومسال لیومحکوم حا اکمح نیب ینیامواج بد ب م،ی( تاچشم بهم زدیستانیبودند.س
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

از  شیکه مملکت را پنجاه سال به عقب انداخت وخود آن شاه که اخالص او به وطن ب دیش انجام ۱٣٠٧و

 (۱٧٣همان اثر، ص ،یبی)حب .«دیگرد یفرار دیورزیکه بدان عشق م یوسنجشش بود،از مملکت ریتدب

ترقي خواه و روشنفکر وطن دوست  صادقانه شهادت میدهد که مردم   حبیبى در مورد آن شاه  مرحوم

سروجان خود شاهى را بدو باز گردانند. در  یبسیار به او ارادت و باور داشتند و میخواستند با دادن قربان

کابل به  یبسو یدشاهبازگرفتن تاج وتخت پا یوبرا  جمع شدند یدرقندهارده هزارلشکر قوم ۱٣٠۸بهار

  بیست»روبروشد که سخت او را متاثر ساخت:  یدلخراش ۀبا صحن یحرکت افتادند، اما شاه در قره باغ غزن

گان  کشت ۀشد هاى پاره  درانى را در منطقه سکونت غلجائیان کشته و نعش داران کشاف فراهى   تن از طالیه

این مهمانى از جانب »شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد مالیى نوشته بودند: هاى کج  را بر پایه

 «هللا است. امان  اقوام غلجائى براى درانیان و شاه

ازمردم  یریانتقام گ یبرا یعساکرقوم انیبلکه سبب غل د،یشاه گرد قیصحنه نه تنها سبب تأثر عم نیا 

ها خون افغان را توسط افغان  سهیدس نیبا چن خواهندین افغانستان مکه دشمنا افتی. شاه درزشدین  یمحل

اکنون ثابت شد که » نمود وگفت:  رادیا یغرائ یلهذا عساکر وهمراهانش را مخاطب ساخته نطق زند،یبر

دشمنان میخواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این 

یز من خواهم بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزى روى خواهد داد. پس اى مردم عمل ناجا

خواهم  داخلى و قبیلوى را تحمل کرده نمیتوانم. و نمى گشکن جن عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دل

شما بروم تا موجب چنین  شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید من از میان

 کشتار و خونریزى نباشم. 

ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى روسیاهى ابدى و مسئولیت این هنگامه  شما

ناشایست بنام من ثبت میشود. در حالیکه من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ استقالل 

 وحدت شما مردم افغانستان کار کنم. و تمامیت مملکت و سعادت و 

هاى سابق تاریخ این بود که شهزادگان براى بدست آوردن مقام  ! علت بدبختى مردم ما در دورهببینید

هاى  ها و عداوت اند و در این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنى ها داشته شاهى با همدیگر جنگ

ره شاهى من چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر اند. من میخواستم دو قبیلوى برانگیخته

بینم که  سوق دهم، باید منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. چون اکنون مى

آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان  شما بجنگ داخلى قبیلوى گرفتار مى

بیایید. من مسئولیت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت  جورخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر و م

 شاهى بدوش خود گرفته نمیتوانم. 

او درزاده من )منظورنادرخان است( درپاره چناررسیده و دیگر برادر روحانى من)منظور  یک

میدهند.  ولى من مرد این کار نیستم و توصیه نورالمشایخ است( در همین جا نشسته و جنگ خانگى را در 

خود را بدشمنان  طنمن بشما این است که با همدیگر کنار بیایید، اتفاق کنید، استقالل خود را نگهدارید، و و

مندید، عین سعادت و مسرت منست. ولى اگر  خارجى مسپارید! من فردى از شما هستم، اگر شما سعادت

موجب بدبختى و مالل دایمى من خواهد بود. سپس شاه نیکدل و حساس و  اینچنین بخاک و خون بغلتید،

 : وطن !  ددوست این دو بیت واقف الهورى را اشک ریزان خوان خواه و مردم خیر

 چه نیرنگ است من بقربانت این     تو صلح و صلح تو جنگ است    جنگ

 تـا تـــو نـشنــــــوى نـا مـم       اگــر از نام من تـرا ننگ است ؟ میـــــروم

 ( تیجنبش مشروط ۱۸۴-۱۸۲)صفحات « هللا. امان بعد گفت : فى و

نطق واپس به قندهار برگشت و راهى دیار غربت شد تا مرگ هموطنان خود را  نیدل بعد ازا کین شاه

دم دوستى یک رهبر دلسوز که تاج و تخت قدرت را بر مرگ خواهى و مر نبیند. چنین است نمونه یى از وطن

طلب، خودخواه  قدرت برهموطنان خود ترجیح نداد و مردانه از آن در گذشت تا تاریخ از او به عنوان یک ره

 ریز نام نبرد. حقاکه تاریخ وطن از او امروز به نیکویى یاد میکند.     و خون 

 شاد و یادش گرامى باد! روانش

 نایپا
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