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

                                                                  
ن
ن سیستان  2021/ 10/ 25                              کاندید اکادمیسی 

 شد؟ از کشورخارج  و منرصف نگ با بچۀ سقو شاه امان هللا از جچرا 

 پیام شاه از بمبئی به مردم افغانستان

 

امان هللا  تیشخص نا آگاه از جامعه شنایس اشخاص   برخن 

 ۀکه شاه امان هللا چرا با بچ  کنند یسوال را مطرح م نیخان  ا

  جمهور غئن  سییر  کرد؟ حئ   فرار و از کشور د یسقو نجنگ

ودست به  شمرد یکه خود را از روهروان شاه امان هللا م

  اءیاح
ن
 الماندر دارا مجدد قرص ها وعمرانات عرص امان

بمردم قندهار  خواستیموبا تعمی  مجدد آنها وپغمان زد و 

امان هللا  اجتمایع یفصل ناتمام  برنامه ها که نشان بدهد  

 یحکومتدار  یروزها نیآخر  ساندددر ی  را به اتمام م خان 

ن آم خود برشاه امان هللا زبان به انتقاد طعن گشود وگفت    ی 

که وطن   ستمین که او وطن را گذاشت وفرار کرد ومن کیس

چنان براو  استیس هرا رها وفرارکنمد اما دو روز بعد عرص

 !دیتنگ شد که با چپلک مجبوربه فرار از وطن گرد

مردم بود نه ت که او عاشق گف  توانیدرباره شاه امان هللا م 

مایل او مدت ده سال بدون هیچگونه کمک  .قدرت عاشق 

ت آوردن  استقاللد سبدخارخی برافغانستان حکومت کرد و عالوه بر یک قدرت وبدون حضور بادارانه خارخی 

ن قانون اسایس  درتمام  تدوین وتصویب کرد و  شورک درمطابق معیارهای عایل تساوی حقوق انسانها را نخستی 

ن اگر ارتجاع و استعمار مانع تحقق  ی دیگر دولتمداری قوانیئن وضع وبه تطبیق آن پرداخت که عرصه ها آن قوانی 

امروز بدون تردیددد ونش عمیل برنامه ها» آکه یافت   اجتمایع او نمیشد وفرصت یماصالخ و برنامه های و 

بدون شک آغازگر فصل نو هللا خان  امان » .شتدا متمدن منطقه قرار یمکشورهای افغانستان در زمره  

علم بیاموزید که یک ملت نی علم هیچوقت » این بود: توصیه او بملت  «ست. اتجددخوایه در تاری    خ افغانستان 

  «ندارد! استقالل 

ف غئن بیس جهات امان هللا از  فد نیست مقایسه قابل با اشر این قدرت حفظ عاشق قدرت بود وبرای  غئن  اشر

 بدهد ها حاضن بود روزانه صد 
ن
وهای امنیئ  ودفایع کشور را قربان نظام غرق در فساد را مگر ریاست یک تن از نی 

وهای دفایع وامنیئ  کشور درسال باری و نگهدارد.ا اف نمود که تلفات نی    رسیده  هزار شباز ۴۵  به  2018اعی 

ن نوشته  براین خصوصیت امان امان هللا خان در جنگ با بچۀ سقو حاضن نبودد بیست نفر کشته شود. .است ]درهمی 

 شاه امان هللا مکث خواهدشد[  

کرد و دو هفته را بدفع   یبه صلح سی   دنیبه مذاکره ورس نوار یش انیماه را باشورش کیهللا خان ضف  ناماشاه 

 یۀاز رجال بلند پا برخن  انتیو بغاوت بچه سقو براثر خ نوار یکه  شورش ش   یافتدر  سقو پرداخت و وقئ   ۀبچ

 ۱۴کرد)  از سلطنت استعفن  گردددیخاموش نم بزودی وشده  از آغ متنفذ با خودش تیروحانت با  در همدسئ   دولئ  
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ن هللا خان را جانش تیخود شدارعنا یو بجا( ۱۹۲۹ یجنور  خودش   یکه با استعفا  کرد یساخت. اوفکر م ی 

ن کردن برادرش   بغاوت ادامه  یبرا یبهانه ا وشان شوریسر  ونیروحان یبرا گر یدوجانشی 
 
نخواهد ماند وجنگ  باق

ن از آست سیاز آنجا که دست استعمار انگل ویل ابددی خاتمه یم   ونیروحان ی 
ن
که او را از    برضد او دراز شده بودد تا زمان

 دست بردار او نبود.  کرد یکشور نابود نم

به قندهار رفتدمردم قندهار بعد از وصول شاه بدور او جمع شدند و حمايت خود را با  ا استعفهللا پس از  امان شاه

ى و پا داد تاج و تخت حرکت  جان و مال از رهیی دشایه او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوى کابل براى اسی 

 کند. 

 است که  ن و ششناس ترين دانشمندان افغاناز جمله نامدارتري افغانستانر ميان دانشمندان تاري    خ پوهاند حبيئی د

 بکار اندازد که مصدر 
ن
 خدمئ  براى جامعه و کشور خود نشده عادت نداشت قلمش را در وصف شاهان و حکمرانان

مولوى عبدالرحيم آخند زاده نام از کشته گان دست امی  عبدالرحمن خان بود و بنابرين  حبيئی  کالناند. پدر  

 در افغانستان ميانه خونی نداشت و با نيش قلمش تا آنجاکه برايش ممکن 
ی
مرحوم حبيئی با حکومت محمد زان

 پرداخته استد معهذا چون دانشمند با بودد به اذيت و آزار و افشا 
ی
 و بارکزان

ی
گرى اعمال شداران محمد زان

و کارنامه هاى دوران او به ميان آمدهد در پهلوى هللا صالحيت وحق گونى بودد آنجانى که پاى صحبت از شاه امان 

 را بيان ميداردد چشمديدها و باور هاى خود 
ن
هللا را از شاه امان  آنکه انتقاد ات همکاران و معاضان دوره امان

 بدينگونه بر یم شمارد : 

خان بسوى کابل حرکت نمود.  هللا هزار لشکر قویم قندهارى و هزاره تحت قيادت شاه امان ده  ش 1٣08در بهار 

 پيش آمد. در مسی  راه بنا بردسايس انگليس بوسيله برخن عناض 
ن
سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى غزن

 نم
ن
 بيست ايان داخیل به غرضمشکوک و روحان

ی
 و غلجان

ن
ش و آويزش قبايل دران ن داران کشاف  تن از طاليه  انگی 

 در منطقه سکونت غلجائيان کشته شده و نعش فرایه
ن
هاى کج شده تلفون  گان را بر پايه شده کشته هاى پاره دران

 از جانب»انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد مالنى نوشته بودند: 
ن
 براى درانيان و شاه اين مهمان

ی
  اقوام غلجان

 « هللا است.  امان

اکنون ثابت شد که دشمنان  »شاه با مشاهده اين وضع اسفناک و فجيعد لشکريان را بدور خود خواند و گفت : 

ن قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من  ميخواهند در بی 

ن بدانيد  خواهم  ن تخت و تاجد کشت و خونريزى روى خواهد داد. پس اى مردم عزيز من! بيقی  بود که براى باز گرفی 

خواهم شما براى بازگشت تخت و  شکن جنگ داخیل و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم. و نىم که من اين مناظر دل

ن کارها دست يازيد. پس بايد من از ميان شما بروم تا  ن کشتار و خونريزى نباشم.  تاج من به چنی   موجب چنی 

 خواهد ماندد ویل روسيایه ابدى و مسئوليت اين هنگامه ناشايست بنام 
 
شما ملت عزيزمد زنده و افغانستان باق

ده بودمد که براى حفظ استقالل و تماميت  من ثبت ميشود. در حاليکه من از روز اول شایه خود تعهد سی 

 م افغانستان کار کنم. مملکت و سعادت و وحدت شما مرد

هاى سابق تاري    خ اين بود که شهزادگان براى بدست آوردن مقام شایه با  ببينيد! علت بدبخئ  مردم ما در دوره

ن شما مردم را با يکديگر بجنگ و دشمئن  ها داشته همديگر جنگ هاى قبيلوى  ها و عداوت اند و در اين بی 

ن نباشد و بجاى اينکه مردم را به جنگ يک ديگر سوق دهمد بايد اند. من ميخواستم دوره شایه من چ برانگيخته نی 

بينم که شما بجنگ داخیل  منادى دوسئ  و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. چون اکنون یم
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آئيدد اينک من ميخواهم ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خودد  قبيلوى گرفتار یم

 تخت شایه بدوش خود  
ن
 شما را براى باز ستان

ى
بگذارم. شما با همديگر جور بياييد. من مسئوليت جنگ خانگ

 گرفته نميتوانم. 

ن جا نشسته و جنگ   من در همی 
ن
يک او درزاده من درپاره چناررسيده )منظورنادرخان است( و ديگر برادر روحان

 را در ميدهند )منظور شاه نورالمشايخ است( 
ى

ویل من مرد اين کار نيستم و توصيه من بشما اين است که با خانگ

همديگر کنار بياييدد اتفاق کنيدد استقالل خود را نگهداريدد و وطن خود را بدشمنان خارخی مسپاريد! من فردى از 

ن بخاک و خون بغلتيدد موجب  شما هستمد اگر شما سعادت ن سعادت و مرست منست. ویل اگر اينچنی  منديدد عی 

 دوست اين دو بيت واقف  خواه و مردم خئ  و مالل دايىم من خواهد بود. سپس شاه نيکدل و حساس و خی  بدب

 وطن ! الهورى را اشک ريزان خواند : 

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است      

نگ است من بقربانت اين  چه نی 

            مي     روم ت ا ت   و ن شن      وى ن ا م م         

 از نام من ت را ننگ است ؟ اگ  ر 

 
ن
وطیت درافغانستاند چاپ دومد ص    )«هللا.  امان و بعد گفت : ق  (2٣7-2٣6جنبش مرسر

ى خواه و روشنفکر و وطن دوست صادقانه شهادت ميدهد که مردم بسيار به او   حبيئی در مورد آن شاه مرحوم 
 
ترق

دد اما شاه که نمیخواست بخاطر بدست آوردن قدرت ارادت و باور داشتند و ميخواستند شایه را بدو باز گردانن

خون ملتش را بریزد با روبرو شدن آن حادثه دلخراشد واپس به قندهار برگشت و از آنجا رایه ديار غربت شد تا 

  مرگ هموطنان خود را نبيند. 

 
ن
 غازی امان هللا خان که بعد از ترک وطن در بمبئی » بقول داکی  عبدالرحمن زمان

ٔ
به مطبوعات داده شدد اعالمیه

 اول راپورجګرن ویکمند مامور وظایف 
ٔ
 این اعالمیه که در ضمیمه

ٔ
 گفتار استاد حبیئی را تأئید میکند. نکات عمده

ن نی 

 خاص انگلیس ها آمده است قرار ذیل یم باشد: 

  :  اعالمیه غازی امان هللا خان از بمبئی

 شکست ق»
ٔ
 سقاو کشور را ترک  شنیده ام که مردم تصور میکنند من در نتیجه

ٔ
وزی قوای بچه وای قندهار و پی 

ن شکسئ  بر قوای من تحمیل نشده است. با  گفته امد بنابر آن الزم میدانم بصورت مخترص اعالم کنم که چنی 

 ما هیچ وقت شکست نخورده ایمد 
ن
علت برگشت من به قندهارد آرزوی من برای وجود جنگ شدید در غزن

ن اق ی از خونریزی بی   و غلجی بود. به مجردیکه من درک کردم بعضن اقوام مثل انډرد بخش جلوگی 
ن
وام افغان دران

های از تره یک ها و توخن ها مخالفت شانرا با من آغاز میکنندد من خودم عقب نشیئن نموده و جنگ بیشی  را به 

هیچگایه برای  من. »اساس اصل صلح و دوسئ  که من همیشه از مدت ها قبل گرایم داشته امد متوقف ساختم

 )«منفعت شخض ام تماییل به نا بودی و بر بادی ملت من نداشته و ندارم. 
ن
دبازنگری دورۀ امان

ن
داکی  عبدالرحمن زمان

 (458-459د ص201٣وتوطئه های انگلیسدچاپ 
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ددربارۀ امان هللا خان میگوید: 
ی
امان هللا  آدم کنند امی   هانى که گمان یم برخالف آن»لیون نی پوالدا نویسنده امریکان

یس بود. او حئ  در جرگه و نشست آن ترسو بودد باید گفت که امان هانى که علیه او  هللا خان آدم شجاع و نی 

 یم باکانه حاضن یم های او مخالف بودند نی  با سیاست  شورش کرده و
ن
ان پرداختد در حایل که  شد و به ایراد سخین

ی خشونت در رفت که آنها امی  را هدف قرار  بیم آن یم بدهند....فلسفه سیاست اود تا حد ممکن عدم به کارگی 

 
ن
مقابل شهروندان کشور خودش بودد سیاسئ  که به هیچ وجه با سیاست جدشد امی  عبدالرحمن خان همخوان

های را   توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخوایه در تاری    خ افغانستان دانست. گام هللا خان را یم امان نداشت. 

 که عمیل یمک
 
شدد ساختارهای سیایس و اجتمایع افغانستان را دگرگون ساختهد  ه او برداشتد در صورن

) لیون نی پوالدادفصل ناتمامدترجمه: «داد.  های با افتخار و متمدن منطقه قرار یم افغانستان را امروز در زمره ملت

 (   ۱۳۹۸الرحمن اتلد راه مدنیتد اسد  مجیب

 در باره امان هللا خان نوشته است:  دآدمک
ی
 (۱۹۲۹-۱۹۱۹امان هللا )»  محقق وافغانستان شناس معروف امریکان

اطوری بریتانیا را شکست داد. و  بحیث قهرمان میل افغانستان شناخته شد.   هنگامیکه موفقانه امی 
ً
خاصتا

لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول  ]«شد.  مطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته  آزادی 

  [۱۹۶،ص۱۳۷۷صاحب زاده، چاپ دوم، پشاور، قرن بیستم، ترجمه پوهاند محمدفاضل 

که استقالل کشور خود را از استعمار انگلیس بدست  د نام امان هللا خان به عنوان کیس ۲۰۱۴در ماه اگست سال 

 اول )لیست صد تن سیاست مدار برجسته دنیا ب آورده بودددر 
ن
میالدی  ۲۰۱۴تااګست  (۱۹۱۸عد از جنگ جهان

ن  یت جورنالد اول اگست  نی  ف غن  ] («۲۰۱۴ثبت شد.)والسی   زیرکیار،له امتر عبدالرحمن تر اشر
   [۲۰۱۵رک:داکتر

از آنچه گفته آمدیم بروشئن معلوم میشود که شاه امان شخص رؤوف ومهربان ودلسوز بود وتحمل دیدن کشت  

وکشتار اتباع خودرا بخاطرکسب قدرت  وسلطنت نداشت. از نفاق وتبعیض و جنگ های قویم نفرت داشت و 

وی خود را   کنند و نی 
ى

   میخواست مردم افغانستان در تحت زعامت اوبرادروار زندیک
 
در دفاع از استقالل و ترق

 کشور بود ونىم خواست  
 
 دیوانه وارعاشق مردم و ترق

ً
ندد نه در راه حذف یک دیگر خود. شاه واقعا کشور بکار بیی

 برای حفظ سلطنت اومردم خون همدیگر را بریزند. 

 پایان
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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