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 معاصرکشور خیامان هللا خان درتار یاسینقش س

 یسینو خیدر تار شیدوگرا یخیتار زمیالیطرفداران ماتر انیدرم ،سابق یاتحادشورودوران  در

 دانست،یومقدم برنقش توده ها م تیپراهم خیرادر تار تیکه نقش شخص یشیگرا یکی د،یبظهور رس

 .دانستندیم تیمقدم وپراهم یخیوتحوالت تار خینقش توده ها را در تار یگریود

تکامل بشر اند و  خی( تارۀمحرک یروی)نویکه توده ها لکوموت کردندینقش توده ها استدالل م روانیپ

. فقط تواندیکرده نم یکار چیخود ه یبه تنهائ یمذهب ای یاسیورهبران س تهایاگر توده ها نباشند ،شخص

 کنندیم سرنگونرا  یاستبداد یاندازند وقدرتها یبزرگ را براه م یتوده ها اند که جنبش ها نیا

 .دهندیستم واستبداد نجات م وغیریوانسان را از ز

ورهبران  یاسیس ،یخیتار یها تیمعتقد بودند که، نقش شخص خیدرتار تینقش شخص روانیپ 

گذار از مراحل محتلف  یبخصوص در چگونگ خ،یتار یدر حرکت ضرور یومذهب یمل ینهضت ها

 یوقدرت رهبر یفرمانده یوتوانائ یآنها با استعداد سازمانده رایاست، ز تیاهم ارپریتکامل، بس

سبب نجات  لهینوسینادرست ، قراربدهند و بد ای ردرستیرا در مس خیتار رحوادثیس توانندیم شیخو

کرده ، سبب زوال  یآن جامعه را به کج راهه رهنمون نکهیا ایبشوند و نیمرحله مع کیجامعه در 

 آن گردند. یونابود

 یومذهب یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یخیبزرگ تار یتهایشخص ش،یکشورخو خیما درتار خوشبختانه

 ستهیشا اریبصورت بس یزمان نیمقطع مع کیاز آنها نقش  خود را در کیکه هر میفراوان داشته ا

ما نه تنها آموزنده وسودمند است، بلکه افتخار  یآنها برا یازکارنامه ها ادکردیانجام داده ورفته اندو

قدرت را درافغانستان بدست   بیگانه  احمایتکه بساسی ای یتهایشخص  متاسفانه یول هست. زهمیبرانگ

 دهیحفظ قدرت برسرملت کوب یکنند ودرعوض برا یرهنمون یگرفته اند نتواسته اند جامعه را بدرست

که پس  یتهایشخصهمه فراهم کرده اند.  گانهیب یتجاوز قدرتها یرا برا نهیاند وزم دهیافر  وفاجعه  اند

بوده و نتوانسته اند  یخارج یوابسته به قدرتهادرافغانستان قدرت را بدست گرفته اند   خاناز داود

در  هاکه کار آنبندآب .اگرچه درزمان اشرف غنی چند مردم خود انجام دهند یبرا یماندگار تاخدم

 ردید.گرن آغاز یافته بود،اکمال وافتتاح اودخازمان د

 ینسل ها یکشور برا خیاز تار یمهمهای بزرگ وطن، درس  سرگذشت مردان ۀومطالع یبازشناس

 خیما ، مردان تار ندهیحال وآ ینسل ها بگذارمرز وبوم خواهد بود. نیوبالنده وحق شناس ا ندهیا

و صداقت  یاز وطن پرست شیخو یبشناسند و در زندگ یکشور شان را به درست یوقهرمانان واقع

 ریدل اکانین زیسترگ و افتخار برانگ یو کارنامه ها رندیآنان الهام بگ یمردیوپا یدل کیوشجاعت  و

مدارج  یبسو ش،یخو تیشخص دنیقرار بدهند و با تکامل بخش یرا سرمشق زندگ شیرخویوبا تدب

 ترگام بردارند. یعال
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دولت  لیوتشک  گانهیکشورکه در مبارزه برضد سلطه ب یخیوتار ینامدار مل تیده ها شخص انیازم

 انیبخاطر طرد سلطه صفو کههوتکی خان  سیرویاز م توانیاند م کارکردهیدرافغانستان کاروپ یمل

س بخاطرتاسی،درانیاحمدشاه از د،یدر قندهارگرد یدولت هوتک لیمبارزه نمودوموفق به تشک رانیا

پس از یک ماه در رهبری کابل که  امیق خان،قهرمان ریراکیوزاز ،1747در  غانستاندولت معاصراف

قیام اسنادی از مکناتن بدست آوردکه میخواست رهبران قیام را یکی علیه دیگری استعمال کند 

وبرسلطه  خود برافغانستان ادامه دهد، در یک جلسه علنی مکناتن را درحضور یک تولی محافظ او 

 13-6ستان نمود)وادار به خروج فوری از افغانرا  سهایانگلاز میان برداشت وسپس قشون 

 یدرخواجه خضر 1840در یسیضدانگل امیآغازگرق یکوهستان خانیرمسجدیماز (.1842جنوری

شاه دوران قیام کابل، عبدهللا  یمحمدزائخان  زماننایب محمد ،یهللا خان لوگر نیام بیناازپروان، 

خان  ربچهیم،یانی،عبدالقادرخان اوپ سیدرجنگ اول افغان وانگل یومحمدشاه غلجائخان اچکزائی 

دوم افغان  جنگ در وندیفاتح جنگ م وخانیو سردار محمدا یخان وردک محمدجان ،یکوهدامن

استقالل کامل سیاسی افغانستان را  سیم افغان وانگلوکه درجنک س یشاه امان هللا خان ،کس وس،یوانگل

، شد ستادهیدر صف ملل آزاد جهان ا یائیکشورآس نیاول بحیث بدست آورد و سیاستعمار انگلچنگ از 

 با افتخارنام برد.

حقوق احاد  یحقوق زنان با مردان وتساو یتساو یبراشاه امان هللا اولین شاهی درافغانستان بود که 

برنامه ها، تاج وتخت خود را از دست  نیکردن ا یکشورعمالً دست بکار شد و برسرعمل نیافراد ا

را با  یبار درافغانستان  قانون اساس نینخست یدرافغانستان بود که  برا یشاه گانهیشاه امان هللا ،  داد.

 آن عمالً گام نهاد. قینمود و در راه تطب بیآن وضع وتصو  یحقوق یمبان نیتر یعال

طلبان  یاز آزاد یفرد چیزعامتش ، ه ۀدرافغانستان بود که در طول دور یشاه نیامان هللا، نخست شاه

 نیامان هللا، نخست شاهخواهان را نگرفت. یاز آزاد یخود را به زندان نسپرد و جان کس نیو منتقد

نگرفت   یکمک پول یکشور خارج چیدرافغانستان است که درمدت ده سال زعامت خود،از ه یپادشاه

 ومستقالنه حکومت کرد.

زن افغان را با برداشتن  یدر پغمان؛ آزاد1۹28 ۀجرگ یۀاست که در لو یشاه گانهیامان هللا، شاه

دولت خود  یاصالح یبر گام ها گرید یگام انقالب کیاعالم نمود و از روی خانم خود ملکه ثریاچادر

برهنه در جرگه  یجان با رو نبیوخواهرشاه  ز ایجرگه ملکه ثر هیبه جلو گذاشت ودرهمان لو

 ظاهرشدند.

آغاز کرد ومعاش  یرا از خانواده سلطنتات اصالحدرافغانستان بود که  یشاه نیامان هللا، نخست شاه

وهمچنان معاشات مستمری ونان راتبه و پخته ازمطبخ ارگ را به آنان منع کرد. ینسب ازاتیوامت

 خانان وملکان وپیرها وسادات را قطع نمود وکارکردن را مالک گرفتن معاش دانست.
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 شدیو با مردم ملحق م رفتیملت م انیگارد به م یشاه افغانستان بود که بدون باد نیامان هللا، اول شاه

 .دیکوشیغم ودرد م نیالوسع در رفع ا یو حت ساختیوخود را از غم ودرد مردم با خبرم

، نخستین شاهی در افغانستان بود که هرگز با انگلیس بخاطر بقای خود برتخت سلطنت  هللاشاه امان 

مى آمد و از دستورات انگلیس در امور مملکت هرگاه مانند پدرخود با انگلیس کنار کنار نیامد و 

دارى پیروى میکرد، شاید تا زنده بود ، پادشاه افغانستان باقى میماند وهیچکس دیگرى براى جانشینى 

او  قد علم نمیکرد. اما او که عاشق استقالل و سربلندى میهن و آزادى مردم وطنش بود، این پادشاهى 

 م و استقالل کشورش گذاشت . و تاج و تخت را در قدم آزادى مرد

به قدرت رسید  ه خواهانمشروط گی ازدینوقتی به نمااولین شاهی درافغانستان بودکه شاه امان هللا 

را که سالیان متمادی به علت فقدان استقالل کامل سیاسی ونبودقوانین ونهادهای ای جامعه  خواست ،

چار بود، از ورطۀ فالکت اجتماعی واقتصادی دی عدالتی های قضائی وحقوقی به انواع بدبختیها وب

چنین  رسیدنیک دولت ملی وقانونی  ایجاد نماید. برای  برای تحقق این امروبدبختی نجات بدهد و

هدفی او پس از  کسب استقالل کامل سیاسی از استعمار انگلیس دست به ابتکار تدوین یک سلسله   

اقتصادی و حقوقی زد که نخستین آن  ئون اجتماعی وقوانین و نظامنامه ها  در عرصه های مختلف ش

دراین با عالی ترین مبادی حقوقی بود.« نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان»تصویب قانون اساسی 

قانون اساسی بردگی منع قرارگرفته وتمام اتباع افغانستان اعم از مسلمان وغیر مسلمان وزن ومرد از 

خوردار شدند وتعلیم وتحصیل برای زن ومرد مجانی واجباری حقوق مساوی در برابر قانون بر

کارهای مامورین و  سفرمیکردوشاه برای نظارت از چگونگی تطبیق قانون به والیات  گردید.

شخصاً دفاتر را میدید و بعد از علم آوری کامل مجلس عام دائر  و کارکنان دولت را تفتیش میکردند

        کافات و مامورین متخلف و استفاده جو را مجازات میکرد.می نمود و درآن مامورین صادق را م

جمالت  نیاز امان هللا خان با بهتر« ناتمام فصل»رعنوانیپوالدا ز یب ونیل ،یکائیامر سندهینو

 فاجعه دانسته است. کیافغانستان  یکرده وسقوط او را برا فیتوص

که منجر  سیهللا خان از جنگ سوم افغان و انگل امان روزمندانهیآمدن پ رونیب:»کندینوشته م پوالدا

افغانستان؛ بل به عنوان  ونیطبقه روحان نیبه استقالل افغانستان شد او را به چهره مجاهد نه تنها ب

مبدل ساخت.  دندیجنگ یم سیانگل هیعل یاسالم یکشورها هیکه در بق ییها ستیونالیناس انیالگو م

 تواند یهللا خان م امان را به وجود آورد که  یدواریام نیا یمسلمانان خارج از افغانستان حت انیم

 از دست رفته شود. یخالفت عثمان نیجانش

به  او .ندارد یگریفرد د چیبا ه یتفاوت چیها را دوست داشت و معتقد بود که او ه خان افغان هللا امان

گرم  ییرایست آورده بود مورد پذ بد یقدرت بزرگ استعمار کیکه استقالل خود را از  یعنوان کس

قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال اتاترک و رضا  ییتمام سران مهم دول اروپا بایتقر

تجدد کامال عقب مانده  وانافغانستان را که از کار توان یهللا خان متقاعد شد که م امان ران،یشاه، شاه ا
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خشونت  یریاو، تا حد ممکن عدم به کارگ یاسیفلسفه ستوسعه قرار داد. ریدر مس شتریبود با سرعت ب

عبدالرحمن  ریجدش، ام استیوجه با س چیکه به ه یاستیدر مقابل شهروندان کشور خودش بود، س

 نداشت. یخان همخوان

افغانستان دانست.  خیدر تار یبدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواه توان یخان را م هللا امان

افغانستان را  یو اجتماع یاسیس یساختارها شد، یم یکه عمل یرا که او برداشت، در صورت یها گام

 ونیل«) .داد یبا افتخار و متمدن منطقه قرار م یها دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

  ( ۱۳۹۸سد ا ت،یاتل، راه مدن الرحمن بیپوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مج یب

در زمان سفرشاه امان هللا به آلمان ،یکی از نویسندگان ایرانی مقیم آلمان بنام ابوالقاسم وثوق مهندس، 

مقالۀ بس ارزشمندی، «مژدگانی بزرگ تشریف فرمائی اعلیحضرت شاه امان هللا به آلمان»زیرعنوان 

اعلیحضرت امان هللا خان  در مجلۀ علم وهنر ایرانیان مقیم برلین ،در بارۀ شخصیت ونیات نیک

نوشته وخبر ورودش را به کشورآلمان به هموطنان خود مژدگانی داده و شخصیت دینامیک وپویای 

 .شاه امان هللا را با پطرکبیر روسیه از قول سن سیمون مورخ مشهور فرانسوی به مقایسه گرفته است

ما مشرق زمینان را نیز »نوشته است:نویسنده ایرانی در بارۀ شخصیت ونیات نیک شاه امان هللا چنین 

سزد که به درگاه خالق بیچون سجدهء شکر بجای آوریم که ما را هم پس از قرنها بیچارگی و نا امیدی 

یکباره بدون انتظار از یک طرف فرصت ترقی و رستگاری آزاد و از طرف دیگر مردان زبده و 

ً برای انجام ا ین مقصود عالی ومنظور بلند تدارک قوی پنجه ای که گوئی مشیت اللهی مخصوصا

 ....نموده تفضل فرموده است

اعلیحضرت امان هللا خان به کالبد ملک و ملت خود جان و روان تازه دمیده و اینک نیز مانند پطر 

کبیر فقط و فقط به قصد درک و اخذ وسایل سعادتمندی ملت خود نه برای تعیش و خوشگذرانی 

و بزرگان مشرق زمین بوده تشریف فرمای اروپا گردیده اند. این چنانکه متأسفانه عادت سالطین 

پادشاه جوان کاردان و کارفرما چنانکه در تمام نشریات و جراید و مجالت دیده می شود از دقیقة که 

قدم از مملکت خود بیرون نهاده، تا امروز پیوسته مشغول معاینه و مالحظه و مشاهده آثار علمی و 

ر این راه براستی یک ثبات و استقامت خستگی ناپذیر فوق العاده مشهود داشته اند فنی اروپا بوده و د

 .که کمتر نظیر آن دیده شده است

ما و تمام کسانی که اعلیحضرت امان هللا خان را می شناسند یقین قطعی داریم که میل و رغبت ایشان 

کبیر نیست و امیدواریم که  در اخذ و تعمیم و ترویج ترقیات اروپا در مملکت خود کمتر از پطر

همانطور که زحمات و خدمات پطر کبیر اساس عظمت و شکوه روسیه گردید، افغانستان نیز در 

نتیجه مساعی پادشاه ملت دوست خود و در پرتو همت و شهامت او به زودی درجات عالیه ترقی و 

و با یک خلوص نیت و  از صمیم دل و جان« علم وهنر»کارکنان مجله .خوشبختی و رفا نایل گردد

صفای باطن برادرانه تبریکات و تنهیات بی ریای خود را تقدیم ملت محترم و محبوب افغانستان به 

داشتن چنین پادشاه رعیت پرور و خسرو بزرگ و سرور بزرگواری داشته و یقین و ایمان کامل دارند 
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یه سیادت نایل گردیده و همای که در کنف حمایت و مساعی این شهریار معظم به زودی به مراتب عال

سعادت ایشان به دام و ایام بهروزی و فیروزی بکام و شأن و شوکت و کاخ دولتشان امین ومصئون 

 (2014رک:مقاله عزیزگذرگاه،درافغان جرمن آنالین«)خواهد بود.

دیده  اما متاسفانه که استعمارتحمل یک افغانستان آزاد ومرفه ومترقی را در کنار هند تحت استعمار

نمیتوانست وبنابرین با توطئه ودسیسه توسط روحانیون وابسته بخود با ایجاد شورش در شینوار وبعد 

 تر درکوهدامن کابل ،شاه امان هللا را وادار به استعفی از سلطنت نمود.

وقتی امان هللا خان از سلطنت استعفا داد و ارگ کابل را بقصد قندهار ترک  نمود، مردم شریف ودلیر 

هزاره مثل مردم شجاع وردک ومیدان وغوربند وتگاب ووزیرستان وقندهار وغیره ، مدت هفت ماه 

ن سر ومال خود، در تمام به حمایت وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژیم امانی ،از قربانی داد

 خواستینکردند. اما آن شاه مردم دوست، که نم غیتاج وتخت سلطنت به شاه امان هللا در ۀراه اعاد

افغانها کشور را ترک  انیاز جنگ م یریجلوگ یبدست آورد، برا یزیسلطنت را با خونر

 هک( 1308زانیم 23=1۹2۹اکتوبر1۵مردم قدر شناس افغانستان تا روز ) نیشتریکه ب یگفت،درحال

 یهمه جنگها وجانباز نیبودند که ا دواریسپهساالر نادرخان، خود را نادرشاه اعالن کرد، همچنان ام

 به اقتدار رساندن نادرخان.  یصورت گرفته است، نه برا  یبازگشت شاه امان هللا غاز یها برا

است که هنوز در  تیواقع نیا انگریقدرت به شاه امان هللا، ب ۀمردم بخاطر اعاد یازجان گذشتگ نیا

غر، مردمان وجود داشته اند که قدر  نیوسپ مانیسل یکابل وقندهار واطراف کوه ها یهایدره ها و واد

نفرت داشتند  یوچپاول وتاراج وتجاوز سق میو از رژ دانستندیو معارف دوست را م خواهیآن شاه  ترق

 . کردندیپنهان نم یچگاهینفرت را ه نیو ا

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

و  زندیمردم به دفاع از او برخ یدشمن، از قدرت کنار زده شود، ول سیبراثر توطئه ودسا یوقت

سنگر  یماه تمام سر بدهند ول7،یناریحبه ود کیسلطنتش،  بدون چشمداشت  ایقدرت  ۀاعاد یبرا

 بود. یشاه امان هللا غاز د،یگرد بیرا از جانب ملتش نص یافتخار نیکه چن یندهند. وکس

 :»مینویسدکه تحوالت واصالحات گسترده عصر امانیان، داکتر سید عبدهللا کاظم، در بارۀ دانشمند افغ

با وجود شورش خوست و مصروفیت دولت در رفع آن که موجب ضیاع بزرگ مالی و نظامی دولت 

گردید، در مدت هشت سال اول سلطنت آنقدر چشمگیر بود که مخالفان به قبول آن تن دادند و موافقت 

شاه امان هللا غازی بعد از حصول استقالل کوشید تا برخرابه های نظام کهنه قبایلی]فیودالی[، کردند.

شالوده یک دولت عصری را برمبنای قانون ونظم به وجود آورد، اصالحات اداری درداخل اورگان 

تلف حکومت، انفاذ قانون اساسی واحترام به آزادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات مخ

نظامنامه(، رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی،  70)بیش از 

اصالحات امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب نسوان وتساوی حقوق زن 
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ه نوآ ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان، همه از جمل

وریهای مهم وبسیار عمیق بودند. مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات صاحب 

امتیاز ازجمله خوانین، زمین دارها، خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده روحانیون محافظه 

شاه  کار و متعصب صدمه رسانید وبه تحریک انگلیس ها که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی

امان هللا واثرات آن در سرزمین هند درصدد انتقام از او بودند، قیام خوست را براه انداختند وآنرا به 

یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت تبدیل کردند تا بدانوسیله افغانستان را از مسیر تحول مزید باز 

ک جامعه عنعنوی و دارند وبار دیگرآتش جنگ داخلی را درکشور شعله ورسازند. واضح است دری

شدیداً محافظه کار که ذهنیت عامه تحت الشعاع ارزش های قبیلوی قرار دارد و برای مشروعیت و 

پایداری این ارزشها، رنگ و خصلت دینی و مذهبی داده میشود و اعتبار آن تا سرحد تقدس باال 

درنهایت توهین به  میرود ، هرنوع نوآوری و اصالحات تجددگرایانه به مثابه نفی این ارزشها و

ذهنیت عامه و عنعنات مربوطه تلقی میگردد. درقبال این وضع وقوع برخوردها و جدال عمیق بین 

عنعنه گرایان و تجددخواهان که بعضا منتج به جنگ و خونریزی ً میشود ، یک پدیده غیرقابل 

ت تطبیق نوآوریها انکاراست ، مگرآنکه جناح تجدد گرا چنان قوی و مجهز با وسائل و امکانات جه

باشد که توان قیام و مقاومت را بوسیلهٔ فشار، ترس و ارعاب و حتی قتل و کشتار از مخالفان سلب 

نماید ، چنانچه امیرعبدالرحمن خان در دورۀ سلطنت خود در جهت تأمین نظم و ثبات و تطبیق 

سه کشور مسلمان  اصالحات از این شیوه کار گرفت. همچنان در دهه دوم قرن بیستم هنگامیکه

هریک ترکیه، ایران و افغانستان تقریباً همزمان راه تحول و تجدد را پیش گرفتند، دو کشور اول الذکر 

با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب گر دولت، اصالحات را به منصهٔ اجرا گذاشتند و عنعنه گراها 

خواست برنامه های اصالحی خود را فقط به  قیام کنند. در افغانستان شاه امان هللا هانتوانستند برضد آن

استدالل و منطق از طریق صحبت و ارشاد عملی سازد و حتی بسیار کوشید تا مشکالت ناشی از 

شورش"خوست" را از همین طریق حل کند که متأسفانه نتیجه نداد . )دیده شود بیانیهٔ مبسوط شاه امان 

  (" 1303ت، کتاب: رویداد لویه جرگه دارالسلطنه هللا غازی درپایان لویه جرگه درمورد قیام خوس

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_comment_bari_jahani_article.pdf  

از » دیگر افغان آقای میرعدالواحد سادات در رابطه به جایگاه تاریخی شاه امان هللا مینویسد: نویسنده 

امیر شیر علیخان و شمس النهار که جدل تاریخی سنت و تجدد مطرح میگردد و با جنبش مشروطیت 

اول و دوم و با انفاذ نخستین قانون اساسی و تاسیس اولین دولت دولت ملی که جدل تاریخی علم و 

 با جهل در مفاهیم مشروعه و مشروطه مطرح میگردد ، جایگاه تاریخی و پر افتخار شاه امان هللا

… مفاهیم استقالل ، بانی قانون اساسی و بنیاد گذار دولت ملی ، معمار قانون ساالری ، ازادی و 

. که در جانب مقابل دشمنان ترقی و تمدن به مدنیت ، حیات مدنی و مدرنیزیم مشخص میگردد 

 اله کلکانیتحریک استعمار انگلیس و زیر نام مدافعان شریعت قرار دارد که مالی لنگ و بعدا حبیب 

 کنون همین دو خط اصلی تاریخی به سمبول های آن آست و از همان زمان و طی صد سال اخیر و تا

 اشکال متفاوت تداوم دارد . 
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 انچه در احوال کنونی مبرمیت دارد این واقعیت است که : بدون درک دقیق از مفاهیم دولت ملی ، 

واهان و شاه امان اله ما هیچگاهی نخواهیم حاکمیت قانون و ازادی و مبارزه تاریخی مشروطه خ

توانست بر منجالب کنونی فایق آییم و در برابر اخالف مالی لنگ و دشمنان ترقی افغانستان موفق 

 («ارواح خبیثه»کامنتی درپای مقاله «)گردیم . 

 یخواهیآزاد یوطن پرست که الگو تیشخص نیچن کی کارنامه های خوب وماندگاراز  یادآوری ایآ

، به بودکشور درزنان نهضت بزرگ  یاستعمار وارتجاع وحامبرده داری وضد  ضداستقالل طلبی وو

 کشور؟  یخیوتار یمل یها تیاز شخص یقدردان ایاست  «یپرست تیشخص»و «یبت ساز» یمعنا

نسل  یبرا اندکشور خیاز تار یمهمهای  سسرگذشت مردان بزرگ وطن، در ۀومطالع یقدرشناس

وطن پرستی وصداقت و شجاعت و یتا از فداکار  مرز وبوم نیوبالنده وحق شناس ا ندهیا یها

نام  کین یتهایشخص نیاز چن شیخو تیودرتکامل شخص اموزندیب شخصیت های بزرگ وطن خود

 .ندیبجو یکشور تاس خیتار

ان هللا؟ چرا ده ها هزار خانواده های افغان فرزندان خود را اگردختر بوده ماللی گذاشته اند یا ام

کمک  یمل نیمبارزه ده بود وبورزیشرکت  وندیبودکه در جنگ م یدختر شجاع یمالل نکهیبخاطرا

کسی بودکه استقالل کشور را از زیامان هللا خان نوبود.  دهیآنها درجنگ گرد یروزیرسانده وسبب پ

چنگ بزرگترین قدرت استعماری وقت یعنی انگلیس بدست آورده بودبنابرین آرزوی خانواده ها 

از راه  خدمت و دنیبار آ یونامدار رگبز شخصیت  ، روزی امان هللاشاه مثل پسران شان تا اینست 

 .کمائی کنند کینام نگزاری به میهن خود 

او کسی »"کابل شهر رویا های ویران" دربارۀ شاه امان هللا نوشته شده  در برگۀ فیسبوک     

نیست که مهره های برخاسته از گیر و دار تشنج ها و خانه جنگی ها او را لقب و مقام  قهرمانی 

بدهد و یا از او این القاب را بگیرد، او بانی استقالل است. او غازی نبرد استعمار است. او اغاز گر 

ماعی است. ایجاد گر پیشرفت و مدنیت است . پشت پا زننده تاج و تخت است. آغاز گر عدالت اجت

مبارزه از فامیل خود است. مرد منوریست که تابو شکن است. هنجار شکن است. عیاری است از 

رگ شاهانه که انتخاب زندگی درویشانه را کرد ،مرد فرزانه کشور امان افغان افتخار افغانستان جای 

«)  است. لب انسان های روشنفکر وطن دوست و عدالتخواه همیشه جاودانتو در ق

december2- 2016)             پایان 
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