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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 ۲۰۱۹/ ۸/ ۱۶                                      کاندید اکادمیسین سیستانی                                         

 :بمناسبت صدمین سال تجلیل از استرداد استقالل کشور

 پرستی شاه امان هللاآخرین نمونه  وطن 

 (پاسخ به هتلر )

 انیعلم وجهل، م انینبرد م گریبارد کیسال استرداد استقالل کشور  نیاز صدم لیروزها در موازات تجل نیدرا

 افتهی یوشر موج تازه ا ریخ انیوم یکیوتار یروشن

نظار تالش  یقلم بدستان وابسته به شورا یایاست. ماف

به آدرس شاه امان  زیآم نیتوه اتیتا با نشرجعل ورزندیم

جلوه  تیاستقالل کشور را سبک وکم اهم نهاهللا ، نه ت

سرگردنه  قانیازدزدان وقطاع الطر خواهندیدهند، بلکه م

قهرمانان  یمزدور؛ قهرمان بتراشند و بجا سیوجواس

 کنند . ستادهیکشور ا یواقع

گفت که ازامان هللا خان  توانمیواضح تر صحبت کنم م اگر

 یواقتصاد یوفرهنگ یاجتماع یادهایافغاتستان بن به ملت

پسا  یمانده است که دولت ها راثیمدرن به م یوحقوق

 یراثهای. در شمارمندیجویم یتا امروز از آن تاس یسقو

،  یوآموزش یمیتعل یاز نهادها توانیم یدولت امان

 یچون قصر داراالمان وشهر تابستان شکوهعمرانات پر

و ده  یصنعت کاتیو فابر نمایوس اتریچون احداث پارکها و ت یحیو کتابخانه ها ومراکز تفر یمل میپغمان و موز

حقوق زنان با  یودر پرتو آن اعالم تساو ،یقانون اساس نینخست نیو مهمتراز همه تدو یوانکشاف یدیها نهاد تول

 یاجتماع یامور زندگ میتنظ یبرا گریاز هفتاد نظامنامه د شیزنان، وضع ب یاز رو بمردان وپس کردن نقا

 شتریاطالع ب ی. )برا .کارنامه هایش دراینجا نمیگنجدبجا ماند که ذکر نام همه  یاستقالل خواه هیروح تیوتقو

 ( ۸:۵۴ ساعت  ، هیژوئ ۸ ( Luqman Pashtunzada همراه  Kor Afghanistan)/ سبوکیبه فرجوع شود 

 یرانیبجا ماند بجز و یزیودزد ودشمن علم ومعرفت( چه چ سوادیبچه سقو) ب یعنی یآن شاه مترق نیاز جانش اما

زنان وفراخواندن  لیوتحص میو غارت وچپاول وغصب دار وندار مردم کابل ومسدود کردن مکاتب و منع تعل

 روانشیپ یتابرا یوترق تمدنصد سال از کاروان  یمحصالت از خارج وکشت وکشتار وعقب بردن جامعه برا

 مباهات باشد؟ هیما

امان هللا اولین شاهی بود که لباس یخن بسته از پارچه هاى وطن مى پوشید . به تجمل و :شهادت میدهد که غبار 

 عیاشى نمى پرداخت و روزها تا نیمه شب کار میکرد ومردم اورا "غازى " خطاب میکردند.

 :  نگاردیپرنو" م سیپالداد از قول " مو ونیل ۀبحوال ریپام کاریپ

 شترازیافغانستان آموختم، ب استیجع به سدرظرف سه ساعت از امان هللا خان را 1925" آنچه من در سال 

آشنا ساخت. امان هللا خان  نیآن سرزم قیمن در باره افغانستان بود. امان هللا خان مرا با حقا یاتیمطالعات ح

آنهمه بنا  یشدم که بان ایکردم و جو دنید زکابلا یافغانستان بود . . . بخاطر دارم وقت خواهیجوان و ترق یپادشاه

بود؟  یو بزرگ داراالمان ک یشهر عصر یمطبعه و بنا م،یها ، موز کهیمانند مکاتب، فابر رندهیجالب و گ یها

 امان هللا خان، فصل  حضرتی: ظهور وسقوط اعلریپام کاریبود: ) امان هللا خان ( " )پ کنواختی شهیجواب هم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 سوم(

 :تلریامان هللا خان به ه پاسخ

و  سیانگل شیخود بر رقبا یشرویکه در اوج پ یدوم، هنگام یجنگ جهان انیدر جر یناز تلر،رهبرمقتدرآلمانیه

ساعت  48درظرف  تواندیکرد که م شنهادیبه امان هللا خان در روم فرستاد و در آن به شاه پ یبود، نامه ا یشورو

کند وآلمان  حمله یخود براتحاد شورو یروهایکه با ن یاو رادوباره به سلطنت افغانستان نصب کند، بشرط

در  گانیبا رمحمدیرا رد کرد.خ تلریه شنهادیپ نی. اما شاه امان هللا ادینخواهد ورز غیهرنوع کمک را از او در

 نقل کرده است : نیهتلر و شاه امان هللا را چن ی" خود نامه هایاسیس خیچند ازتار ییکتاب " داستانها

 شاه امان هللا: یآدولف هتلر عنوان ۀنام-1

 یباشند، برو یم نیکه ملت آلمان و ملت افغان هردو از نژاد آر میدان یمعموله، ما م فاتیالقاب وتشر"بعد 

 48شما را در ظرف  حضرتیاعل ،یدولت آلمان مصمم است که آن برادر گرام یو برادر یاساسات همنژاد

 باشدیم یدولت آلمان از شما متقاض ،. با احراز مقام سلطنتدینما میسلطنت دوباره قا ۀکیساعت درافغانستان برار

 یمرام، دولت آلمان از اجرا نیکه در برآوردن ا دیبپرداز یشمال کشور افغانستان به تعرض نظام یکه به مرزها

. با احترام . امضاء رندیما را بپذ شنهادیپ نیا یاست که آن برادر گرام دینخواهد کرد. ام غیهرنوع کمک در

 (تلریادولف ه

 امان هللا خان به آدولف هتلر: حضرتیجواب اعل-2

 چیخاطرنشان سازم که من به ه یآن برادرگرام یبرا یستیشما مطلع شدم.با شنهادیآدولف هتلر!از پ زمیبرادرعز

 ریکشورغ کی ۀعیباشم. خاصتاً تاج و تخت افغانستان بذر یاسم ورسم خواهان تاج وتخت سلطنت درافغانستان نم

حاضر  چگاهیه ر،منیآن کشورغ یاسیس یتهاو لو هم نژاد و برادر بمن آماده گردد. آنهم مشروطه باشد بخواس

. با دیریاست معذرت مرا بپذ دیکنم. ام مالیملت افغانستان را پا تیثیگرفتن تاج وتخت سلطنت، ح یاز برا شومینم

 (93، ص 120افغانستان، شماره  نهیآئ ۀامان هللا ") مجل -احترام

و  کردیم یزندگ ایتالیپناهنده در ا ثیبه ح یاز امان هللا خان نموده بود که شاه غاز یتقاضا را در زمان نیا هتلر

صورت گرفته باشد. امان هللا خان با قبول همه  ایتالیصدراعظم ا ینیتقاضا ممکن است به مشورت موسول نیا

امان هللا خان را  یو وطن پرست یحد از خود گذر نیآخر توانیم تیروا نی. از ارفتیرا نپذ شنهادیخطرات آن پ

از آنها جرئت رد  یکس شد،یم یجهاد یمهایپاکستان از رهبران تنظ یازسو ییتقاضا نیچن کیاگر  ایحدس زد. آ

 را داشتند ؟ هرگزنه. یشنهادیپ نیچن

از  ایتر از پاسخ شاه امان هللا به هتلر و نیغرور آفر یتیو"شروفساد" روا یکی"جهل" وتار روانیاگرپ حال

 هم از آن آگاه شوند!! گرانیتا د سندیوبنو ندیسقو داشته باشند بگو ۀدر مورد بچ ،کوتریپرنو" ن سی"موئ تیروا

 پایان
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