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 ۶/۱۰/۲۰۱۹کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                    

 اروپایی به کشورهای  سفر ازهدف شاه امان هللا 

تورید ،ترقی کشور جستجوی راه ،تحکیم روابط دوستی )معرفی بیشتر افغانستان ،
 (عیاشی بود، نه کابلو کوشکتا  چمنبستن قرارداد خط آهن از و جدید فابریکات

 قسمت اول

 

 : به مردم قندهار گفت از سفردربازگشت امان هللا شاه 

 من به اروپا جهت عیش و عشرت و خوش گذرانى نرفته بودم،  "

 همه بلکه رفتم تا راه ترقى و تعالى کشور را جسجو نمایم،من

 یبهبودچیز را قربان ترقى و تعالى کشور میکنم. بهتری و

 و بهترى و خوشى من و ملکه رجحان دارد کشورما بر

  قندهار شروع کنم." امید است که ترقى و پیشرفت را از

 ( ۵۷- ۵۶آتش درافغانستان ، صریه تالی ،)

 مقدمه: 

افغانستان مقامات عالی رتبه  سفرشرایط  شد که بایدیادآور 
اروپائی در یکصد سال قبل مثل شاه به کشورهای پادمثل 
شاه میکرد تا ایجاب قبل از همه  .نبود آسانسهل و زامرو
خود ومردم  از هرلحاظ مورد اعتمادمناسب وجانشین  یک

مجرب رجال خود را از میان سفر، پس از آن الزم بود شاه همراهان را برای مقام سلطنت برمی گزید
 و مندیهانیازاین ست تهیه لنیازهای وزارت خانه های مختلف ودرعین زمان  .دمیکرو مسلکی انتخاب 

 بودی ضرورنیز واعتباری  کشور امکانات مالیدرچوکات آن ها وتورید آنها  خریداریامکانات 
 موافقت میکرد.صحه می ګذاشت وبر چنین ضرورتهایی مجلس وزراء  وسپس باید

 را بحیث وکیل سلطنت یهوزیرحرب )بدخشی(محمدولی خان دروازی ،از سفرشقبل  امان هللا شاه 
مقام به حیث وکیل  از تقررش ءبه مجلس وزا و با تمام صالحیت های شاهانه  تعیین کرد تانافغانس

. آنرا تائیدکردمجلس وزراء،  سفرخود به کشورهای اروپائی پیشنهاد داد ودر ایام غیابت سلطنت 
به وآمادۀ سفر نمود انتخابومورد اعتماد را ردان نفر از رجال کا ۳۱هیئتی مرکب از سپس 

کشور مختلف اروپائی ۱۲فراموش نشود که این سفر بنابر دعوت رسمی شد.  اروپایی یکشورها
به دربار کابل مواصلت  ،که بعد از حصول استقالل افغانستان از بریتانیا گرفتمی صورت وآسیایی 
 اطمینان داده بود. در یک فرصت مناسب شاه از سفرخود به این کشور هاو ،کرده بود
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خانم با فهم وبادرایتش همراه ساختن  ،ومتمدنانه شاه امان هللا دراین سفر یکی از کارهای معقول
ملکه ثریا هم دراین سفر ودرمالقات های رسمی با زنان اول دولت های میزبان،  .بود ملکه ثریا

شایستگی ودرایت الزم یک ملکه افغان را از خود تبارز داد. او در مصاحبه با ژورنالیستان خارجی 
زنان در تاریخ ودرجامعه اسالمی اطالعات کافی  ارائه میکرد که توجه و تحسین  در بارۀ نقش

ملکه ثریا اولین ملکه افغانستان است که درکنارشوهرش خوانندگان مصاحبه خود را برمی انگیخت. 
سفرکرد واز حقوق وآزادی زن دفاع مینمود.او زنی آگاه از کشوربه خارج ۱۹۲۷شاه امان هللا در 

الی آداب از سطح عوعه و برزبانهای عربی وفرانسه  وترکی وفارسی مسلط بود وصاحب مطال
بنابرین خورده گیری از یک چنین ملکه یی با دانش  برخوردار بود. معاشرت سیاسی و اجتماعی

آنهم از سوی کسی که در غرب زندگی میکند ودارای حد اقل تحصیل  ۲۱وآگاه افغان درفضای  قرن 
  .خواهد بود ییوگهذیان  د،باشو دانش 

را دراین سفر با خود نمی بود وسفرش  طوالنی میشد، بدون تردید  ملکه ثریا ،بدون ترید هرگاه شاه
ً به اواتهام خوش گذرانی وعیاشی با خانمهای اروپائی را میزدند ومردم خوش باور  امروزحتما

 وبیدند.افغانستان هم به سادگی آنرا باور میکردند وبرطبل تکفیر اوسخت ترمی ک

ملکه ثریا یک زن روشنفکر وبادانش بودکه پدر و پدرکالنش شاعر، نویسنده، هنرمندوسیاستمدار و 
دانشمند بودند. او در رشد و انکشاف معارف مخصوصاً تعلیم و تربیت عصری زن افغان سعی بلیغ 

 نمود.

شادالنسوان" و "انجمن " را نوشته ودر تاسیس جریدۀ "اراسالم -زن ای زیرعنوان "  ملکه ثریا رساله
میالدی نخستین مکتب دخترانه را در ناحیهٔ  ۱۹۲۱حمایت از نسوان" نقش اساسی داشت. او در سال 

شهرآرا در کابل افتتاح کردکه پنجاه نفر شاگرد بشمول دختران خورد سال و زنان جوان بود. ومادر 
. در رفتگ عهدهبه ب زنانه را ملکه ثریا ، اسما رسمیه طرزی، مسولیت اداره و تدریس اولین مکت

 این مکتب تعدادی از معلمین ترک، آلمانی و هندی نیز تدریس می نمودند.

به کشور های  طوالنیهللا به یک سفر  به معیت شوهر خود شاه امان ۱۹۲۷ملکه ثریا،در سال 
رفت که این هندوستان، مصر، ایتالیا،انگلستان،آلمان، فرانسه، سویس، پولند،شوروی، ترکیه وایران  

 سفر عالقمندی شاه امان هللا و ملکه ثریا را برای عمران و پیشرفت افغانستان بیشتر ساخت.

در اخبار "امان افغان"  ۱۹۲۸جوالى  ۲٥ملکه ثریا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در تاریخ 
  آزاد مانع می منتشر ساخت که درآن در مورد چادرى گفته شده بود: چادرى زن را از تنفس هواى

گردد و به همین سبب اکثریت شان به مرض مبتال شده اند. عنعنهٔ پوشیدن چادری که معلوم نیست از 
شود،  کجا وارد اسالم شده، رفته رفته شکل مذهبى را بخود گرفته که در همه ادیان و کشورها دیده می

ته رفته جاى خود را در دین طوریکه برقع و دوالق امروز در وطن ما یک عمل عنعنوى بوده که رف
 و مذهب تاسیس نمود وبه آن صبغه مذهبى دادند. 

روزى که ملکه ثریا در یک اجتماع از پیشرفت زنان جهان و غبار ازچشمدید های خود مینویسد: "
عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد، زنان با درد بگریستند و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان 

رف و تاسیس اولین مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه چنان متأثرو منفعل گردید که را در خدمت معا
 ".خودش وظیفه مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت
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به هللا میالدی در کابل که زنان هم درآن شرکت داشتند، کبرا خواهر شاه امان  ۱۹۲۸در لویه جرگه 
ن روشنفکر قندهار را به حضور پذیرفته و با نمایندگى از زنان افغانستان سخنرانى کرد. ملکه ثریا زنا

 آنها صحبت نمود تا آنها در برگشت از تحوالت و زندگى نوین در کشور به دیگرزنان حکایت کنند. 

استعمارزخمی شده از سوی شاه آزادیخواه افغان که منتظر فرصت بود، در غیاب شاه زمینه را 
به تبلیغات زهرآگین پرداختند. آنها تصاویری دستکاری مساعد دید و علیهٔ شاه ترقی پسند و ملکه ثریا 

شده )مونتاژشده(  ملکه ثریا را در جامعه نشر کردند. وبا پخش اکاذیب و توزیع پول به یكتعداد 
عناصر ضدملى و ضدترقى، به کمک بعضی متنفذین به اصطالح روحانی، زمینهٔ تحریکات و 

 ن هللا را مساعد ساختند. شورش ها علیه پالن های ملى و مترقی شاه اما

در روز سفر، ابتدا  محمدولی خان دروازی وکیل مقام سلطنت،وسپس شاروال کابل سخنرانی نمود 
وبعد  شاه نطق مؤثری نمود  که اهالی را بگریه انداخت .شاه در سخنان خود مردم را از نفاق وشقاق 

،سنی، احمدزایی،پوپلزایی نداریم، هندو،هزاره، شیعه "بنام قوم وطایفه ومذهب برحذر داشت وگفت:
، پشاور۱۳۷۲چاپ دوم  -پوپلزایی، سفرهای شاه امان هللا" )بلکه همه یک ملت هستیم وآن افغان!

 (۲ ص

هنگام وداع درقصرستور وزارت خارجه به کارمندان دولت هللا شاه امان ریه تالی ستورات مینویسدکه:
ج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنیامدم سفرم بخار» و منسوبین معارف افغانستان چنین گفت:

به یاد داشته باشید که از وطن تان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید. زیر سلطۀ حکمران یا پادشاه 
مستبدى بسر نبرید. به هدایات من گوش دهید و به خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا بعضى مالهاى 

و چیزهاى غلط براى تان مى گویند و شما را فریب  بى خرد، دین را یک زنجیر براى تان ساخته
میدهند. مطابق اوامرخدا وپیغمبر)ص(رفتارنمائید. به چیز هایى که مالها میگویند باورنکنید. 
درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید. شما همه از یک کشور هستید و با هم برادرمى باشید، 

بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تان رابه مکتب بفرستید و زنان مانند شما حق دارند و انسانند، 
) ریا تالى ستیوارت، آتش در افغانستان، چاپ « ثروت تان را در راه تعلیم و تربیه اوالد تان به مصرف برسانید.

 ( ٥۲،٥۱،ص ۲۰۰۰پشاور

 :(۱۹۲۷دسمبر۱۱)کراچی در شاه امان هللا مهمسخنرانی 

از راه قندهار وچمن داخل خاک هند برتانوی ۱۹۲۷شاه امان هللا در سفر اروپائی خود درسال 
شمسی( به شهرکراچی  ۱۳۰۶قوس ۱۹)۱۹۲۷دسمبر۱۱دسمبر( وبسواری قطار به تاریخ  ۹گردید)

رسید و از طرف مردم وشهریان کراچی مورد استقبال گرم قرارگرفت. شاه در پاسخ به نطق خیرمقدم 
شاروال کراچی ونمایندگان پارسیان هندوستان بیانیه جذابی ایراد کرد که متن ومحتوایش برای 

را داکتر سید عبدهللا کاظم از روی ترجمه سید عزیز هللا  این بیانیه .هرافغان چیز فهم غرورآفرین است
مرموز با تبصره خود در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده اند که متفاوت تر از متنی است که در 

 :تالیف پوپلزائی آمده است. اینک آن سخنرانی...« سفرهای غازی امان هللا شاه »کتاب 

 :شاه امان هللا در کراچیسخنرانی         

ارم که آنها بسیار با خلوص و محبت تمام از من خیر مقدم بعمل زمه برادران هندوستانی نهایت شکرگن از هم»

آوردند. از وقتیکه به سرزمین هند قدم نهاده ام، تا همین لحظه ملت هند از حد زیاد اظهار لطف و محبت کرده اند، 
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پرشور و جذبات مفرط از من خیر مقدم انجام داده اند، بخصوص از تمام هندوها و سیکها و فارسی ها که با احساسات 

 از صمیم قلب اظهار تشکر و امتنان دارم.

حضرات! شما در متن سپاسنامه خویش متذکر شده اید که گویا من با رعایا پیش آمد و برخورد منصفانه و 

و تفهیم کنم که: من همواره وقتاً فوقتاً سلوک مربیانه انجام میدهم. من به ارتباط این مهم میخواهم اکیداً به شما گوشزد 

و بدون شک به آنها گوشزد و ذهن نشین کرده ام که بنده خدمتگذار رعایا هستم و این خدمتگذاری من کدام گفتۀ 

فریبنده  تشریفاتی نه، بلکه یک حقیقت منطقی است، فی الواقع من خویشتن را خدمگار ملت می پندارم. )نعره های 

 تحسین و مرحبا(

 عزیزان من!

این حقیقت باید به شما روشن شود: در زندگی من مهمترین و ارزشمندترین مقصد و هدف صرف این است تا  

بتوانم رعایا را تا سرحد فوز و فالح، اعتال و ترقی و سعادت برسانم. سعی و تالشم جریان دارد تا حتی الوسع منافع 

 ملی شانرا در پرتو آزادی و استقالل تأمین کنم.

هرگاه اطمینان و اعتماد ملت در زمینه حاصل گردد و به آن منزل و هدف نهائی که نهضت و ترقی کامل است، 

 قریب گردند، آنگاه من احساس آرامی روحی و مسرت قلبی خواهم کردو سپاس خداوندگار را بجا خواهم آورد.

ی و روانی مرا فراهم میدارد. این جزء واقعیت این است که تکلیف رعایا، تکلیف من  و آرامی آنها، آرامی درون

کرکتر و سجایای من گردیده  که آواز و صدا و احیاناً فریاد رعایا را با تعمق و توجه، باهوش و گوش سمع نموده با 

درنظر داشت توقعات و خواهشات مطلوب و منطقی ایشان میکوشم ترتیب اثر داده شود. هرگاه من کار و عمل مفید و 

یدهم که در آن رضا و رغبت رعایا نیز محسوس میشود، بدون شک برای من نیز خوشی و سرور مؤثری انجام م

زایدالوصف  دست میدهد. باهمه احساس قلبی که همچو موهبت وجودم را فرا گرفته است، از درگاه خدای بی نیاز با 

 فرماید. )نعره های تحسین(عجز التماس می نمایم و مساعدت می طلبم که در راه خدمت صادقانه ملت توفیق عطا 

 برادران من !

در حدود سلطنت من هر شخص، خواه مسلمان یا هندو و همچنان قوم و قبیله و تبار دیگر، همه رویهمرفته 

دارند و خودم شخصاً از لحاظ وابستگی های گوناگون قومی  و نژادی و لسانی اندک تفوق طلبی و « مساویانه»حقوق 

 معه نفی و جداً رد میکنم.ارجحیت و برتری را در جا

ناشی از تبعیض گرفتار بوده و فرمانروایان « استبداد»آن عصر و زمان سپری شده که کشورها در رنج و الم 

مملکت و امرا و خان  و خوانین و ملک و رؤسای قبائل صاحب عزت و راحت بودن و غربا و مساکین و مردمان بی 

و اطاعت به مثابه محکومین بسر می بردند. ما شاهد تغییر و تحول زمان پناه و بی بضاعت، صرف برای فرمان بردن 

خود هستیم، این تغییرات سریع و چشمگیر بنا به حکم زمان حق و حقوق و عدالت و مساوات جوامع بشری را 

ه زنجیر درساحات ملی و بین المللی نیز درقفا دارد، علی الرغم لجاجت ها و سرشخی ها، غالمی و بندگی و بردگی و ب

 کشیدن ها رنگ باخته و دارد تحویل انزوا و اضمحالل و به گونۀ رو بزوال میرود.

حق مساوی دارند، احدی حق و امتیاز آنرا ندارد  ،تمام اهل کشورما از نگاه مراتب اصولی و قانونی و حقوقی 

که هرنوع فضیلت و برتریت و اقتدار را بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و طوری بنمایاند که گوئی همه را به 

ارث آورده و درآن ملکیت و تصاحب دارند. این در جهان به تجربه رسیده که زورگوئی ها با قانون فطرت و طبیعت 

است، چه من باین امر باور و ایمان دارم که تمام انسانها دریک مقام مساوی قرار دارند و تنها فضیلت و تقوا  درتضاد

 ما را ازهم تفکیک میتواند. )نعره های تحسین(

 عزیزان!
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اگر احساسات بعضی ها جریحه دار نشود، یک سخن را باید وضاحت دهم: درعصر کنونی مالهای متعصب دین 

درید خود بطوری آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور بخشیده اند. مالهای تنگ نظر و پرطمع  و مذهب ما را

را در گمراهی « ج»و نفس پرست پیش چشمان همۀ ما مذاهب را بدنام و رسوا کرده، درضمن بندگان ساده دل خداوند

خاذ دین و مذهب میان جوامع بشری بندگی و آماده میسازند و جوامع اسالمی را به خطر روبرو میکنند. منظور از ات

خداپرستی است، بندگان خالق متعال باین امر نیز مکلفیت دارند تا میان خود حسن سلوک و زیست باهمی داشته، 

تجاوز را گناه بشمارند و یکی از اهداف اسالم در جامعه انسانی نیز همین شیوه است و هر مسلمان وظیفه دارد تا به 

ق خدا به خداپرستی و تقوا رهنمود باشندو با درنظر داشت مذاهب مختلف سلوک و برخورد انسانی را گونه ای مخلو

اتخاذ و ترویج بدارند. چون پروردگار خالق عالمیان است و این واقعیت درنظر باشد و تفهیم گردد که درقبال این عالم 

دا و خالق بی نیاز به نحوی از انحأ و رنگی از رنگها فانی یک عالم باقی وجود دارد و کسانیکه با بندگان و مخلوقات خ

 و نامی از نامها و عنوان ها جفا روا میدارند، گوئی با دین و آیین جفا روا میدارند.

 برادران!

دراینصورت انسانهای که باجرس قافله جهان و حیات بشری روان اند، در سفری که پیش رو دارند باید ذخیره 

« ج»داشته با خود حمل بدارند. باقبول این اصل مسلم به منظور تزکیه نفس، عبادت خداوندو توشه ای از حسنات 

بهترین راه رستگاری تأکید شده و به ارتباط مسائل دنیوی، جهت فوز و فالح معامالت درمیان آمده و دستورالعمل های 

بینی وسیع و روابط نیک با  مطرح و تدوین و ترویج و مرتب گردیده که یکی از مهمات آن اتخاذ شیوه جهان

 کشورهای و اقوام عالم بوده ایجاب دوستی ها و محبت ها دارد که مطابق با دستورالعمل ها و میثاق ها صورت پذیرد.

محبت با انسانها و هموطنان از تعلیمات بزرگ دینی و مذهبی است و نمیشود درچوکات آشیانه و النه خود 

برخی از مال های بی اطالع از اصل مزایای دین و مذهب، پیرو  سف و تأثر است کهمنجمد بمانیم. لیکن جای بسیار تأ

نفس و خواهشات نفسانی خود گردیده از راه صفا و هموار دین انحراف و انصراف نموده مورد استعمال اغیار قرار 

 میگیرند  و ناگزیر میشوند دین را تحریف کنند که این اعمال آنها انجام خطرناک دارد.

ون ماضیه که علمای حقیقی و حقیقت جو بسیار داشته حق پرستی و حق جوئی شعار شان بود، باذهن و قر

ضمیر روشن و قلوب پاک عمل میکردند که راه منصفانه شان همواره روشن و تابناک مینماید. بنا به شهادت اسناد 

ه در پرتوفهم و دانش و تعالیم اسالمی از تاریخی آنها آنقدر به احکام الهی و شرعیت غرای محمدی)ص( پابند بودند ک

جاه طلبی و نفس پرستی جداً احتراز داشتند، چون پرهیزگار واقعی بودند و پروردگار در پاداش به آنها حرمت و عزت 

و شهرت جاودان عطا فرموده است. درعصر موجود عده ای بنام و عنوان علمای دین، خصوصیات اصیل و ممتاز 

را رها کرده، ظاهرداری را به منظور نفس پرستی اختیار نموده اند و به همین لحاظ کسی به  فضیلت دینی و مذهبی

اعمال آنها به حیث رهنما ها وقعی نمی گذارند، درهرجا خوار و ذلیل شناخته میشوند، سخنان وسوسه کننده شان 

اآرام ساخته به آسیاب بیگانه آب درنهایت مضار جامعه را فراهم و دولت های صالح و غمخوار جامعه را پریشان و ن

 میریزند.

قماش دیگری که بجای مفاد درجامعه، مضار شان محسوس است، پیرهای نامقدس و صوفی نماهای کاذب و 

اکثر این گداهای متکبر ازخارج بخصوص از هند شیخ های نفس پرست سرباری های جامعه ای غرق در جهل اند که 

اند ولی ریشه و رشته به بیرون از سرحدات دارند و دروطن ما جال های از فریب  برتانوی بخاک افغانستان نازل شده

ده ، ریشه ها و رشته حساس وظریف اجتماعی ما را با دندان متأثر میسازند و مخلوق خدا را به ینو خدعه گسترا

ن به هندوستان داخل گمراهی و خرافات میبرند. به من واضح معلوم است که به همین منوال فقیرنماها از افغانستا

. من با عبارت میشوند و عاطل و باطل و کاهل در مسیر راه ها میخزند و بعضاً با مهارت مردم را به هیجان می آورند

چنین پیران کاذب تشنه مریدان جاهل و امثال آنها مایه بدنامی و صاف و پوست کنده و بدون حاشیه روی میگویم  که 

، چون از خدا دور اند و همچنان اینها اند که برپیکر پاک و پاکیزه دین ملک و مملکت اند احیاناً بربادی وطن و مردم و

و مذهب مقدس لطمه و آسیب میرسانند، به تعلیمات مذهبی صدمه میزنند و انواع بدنامی ها را مهیا میکنند و درنهایت 

افاتی جلوه میدهند. دراینصورت من به دین مقدس و عالیجاه و عالی مقام مسلمانان را درمحضر جهانیان منحط و خر

 صراحت میگویم که چنین مالها و صوفی نماها و پیران تجارت پیشه و طرزالعمل شان در جامعه منزجر هستم و حتی 
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 اظهار نفرت دارم )نعره های تحسین(

ا به اعمال برعلما و مشایخ و پیران که خویشتن را رهنمایان دین قلمداد میکنند، هنوز موقع در دست دارند ت

خود تجدید نظر اصالحی بعمل آورند و پیرامون آن خواسته های زشت خویش که در عصر امروز و فردا بازار گرم 

ندارد و چسپ و صدق آن در جامعه دشواریها بار می اورد، قهر و غضب خود را حفظ و سرکوب کنند و عکس آن اگر 

توانند، الاقل از سنگ اندازی های متواتر ونفس پرستی های  در راه سعادت جامعه سعی و تالش نمی ورزند و یا نمی

افراطی و سیرنشدنی و مبالغه آمیز بکاهند و در برابر مردم ساده دل و بی بضاعت از فشارهای غیر مرئی و روانی کم 

دن نزد خالق کنند تا مبادا مقام و احترام شان درجامعه از ریشه و کن وبن ویراننگردد. از دین و مذهب سؤ استفاده بر

 متعال گناه کبیره محسوب میشود.

درسپاسنامه برادران پارسی سندی چنین اجازه بفرمائیدچند سخن مختصر در موضوع دیگری بعرض برسانم:

من با این گپ وقوف و باور ندارم که افغانستان باستان و کهن که «افغانستان فرزند ایران است!»جمله تذکر رفت:

هزار ساله دارد، فرزند کشوری باشد، درحالیکه خودش از نگاه تاریخی در مقام پدر کهن قرار تاریخ درخشان چهار 

بهرحال میخواهم باین اصل تأکید کنم که زمان و عصر ما حاال زیاد سر مسائلی که کی پدر و کدام فرزند است، دارد.

ساوی حقوق برادری و برابری ها می فکر نمیکنند. بلی! ملت های روشن براصل محکم پیوندها و متحد شدن ها و ت

 . )نعره های تحسین(اندیشند و اصل اسالم بنا به امر خداوند متعال مشوق و رهنمود برادری ها و برابری ها است

من وقتی از کابل حرکت میکردم، متجاوز از سی هزار نفر برای وداع جمع شده و این ازدحام را مردمانی از 

از ف تشکیل داده بودند. من آنجا نیز به نحوی و گونه ای تفهیم و خاطرنشان کردم که مذاهب و اقشار و اقوام مختل

میخوانم. من برای سنی ها و شیعه ها این نکته را گوشزد میکنم  نگاه من همه مساوی المقام اند و همه را برادر خود

ا و سنی ها متأثر نبوده و نیستم، چون من که من پابند قانون اسالم هستم و گاهی از اندیشه های احیاناً جداگانه شیعه ه

و من به اصل این گفته باور و ایمان دارم و سخت معتقد باین گفته جاودانه  بال استثنا خدمتگار تمام رعایا میباشم

 بنی آدم اعضای یک دیگراند               که در آفرینش ز یک جوهر اند                        هستم:

 ـــر عضوها را نماند قــــرارچو عضوی بدرد آورد روزگار             دگ

باتوجه باین اصل وقتی برای شخصی تکلیف عاید میگردد، من نیز احساس تکلیف و بیقراری میکنم. التماس 

 دارم هرفرد باین حقیقت غور و تعمق کرده با بندگان خدا)ج( حسن سلوک را دریغ نکنند و در زمینه سخاوتمند باشید.

میرسانم که با همدیگر و هموطن تا منصفانه معامله داشته به حق و حقوق من به شما برداران نصیحت کنان 

مقابل تان احترام بگذارید و بیش ازین اختالفات بی مایه و بی پایه را دفن کرده بجای آن روابط بردارانه و دوستانه را 

سیدعبدهللا کاظم :یک بیانیه مهم داکتر  )«باخوشی و سرور زندگی بسررسانید. در روح و ذهن و ضمیر تان پرورش بدهید و

 (2012دسمبر  24تاریخی،افغان جرمن آنالین،

 یاجتماع یها فورمیوابسته به استعمار در راه ر اکاریر ونیروحان یشاه امان هللا از سنگ انداز
 کیخود به تحر یفورمهایخود دل پرخون داشت و تجربه شورش منگل را در مقابل ر یوفرهنگ
 چگونهیفشر مفتخوار در کشور حرف اول را بزند ه نیکه تا ا دانستیو م زیمتنفذ ن ونیروحان

تا مردم فرزندان خود را به مکتب  کردیخاطر شاه تالش م نیانتظار داشت. به هم دیرا نبا یشرفتیپ
. افتی نجات یدشمنان تمدن وترق نیاز دست مالها ا توانیتنها با کسب علم م کردیفکرم رایبفرستندز

 الشنجاتش ت یافتاده بود که هرقدر برا ریگ یروحان ریمال و پ غاتیاما جامعه چنان در جال تبل
 کند و با کاروان تمدن همگام شود. دایجال نجات پ نیاز ا تواندینم ردیگیصورت گرفت و م

 درقسمت دومقی اب
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