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 4تر 1 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 

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

 ۲۰۱۹/   ۹/ ۲                                                                       یستانیس نیسیاکادم دیکاند

 صاحب نظرچند امان هللا از چشم  شاه

 یسررآمد ممره سررداران و سرا ران آزاد هن،یم نیا یبه استقالل و آزاد یفتگیامان هللا، در ش شاه

ترا  ،یتا سرمد ،یو نام شاه امان هللا را ممچنان با افتخار و سربلند ادی نیسرزم نیکشور ماست. ا

بره  ا چر نهیسر یآب و خرا  برود، شاشرق نیرا نیبلند نگه خوامد داشت. او فرزنرد راسرت  دانه،یجاو

 (داکترسپنتا،سابق وزیرامورخارجه افغانستان) "و مردم. هنیم

اماان     راجع به شااه مروزیمحل خود در ن دانیفس شیاز ر یدرکودک

 در یباودم ولا دهیشان یهاا فیااستقالل کشاور ترر برای کسب اوعزم راسخ و

کنفرانس  چیو در ه  یردرسیوغ یکتاب درس چیفاکولته درهتا دوران مکتب 

 .دمیونشان نخوانادماماان   خاان  یدر مورد کارنامه ها یزیمن چ سخنرانیو

ل افغانستان در روزنامه بمناسبت استقالنام امان   خان  تجمهوری هدر دور

شااه اماان    ناام  ۱۳۵۷ثاور در  یکودتاااز پاس زبان قلمها جاری شد.برها 

خود را ادامه دهندگان راه   پرچمجناح  انرهبرو یاد میشد بیشتر هایدر سخنران

از محبوبیت آن شااه  بحیا   خواستندیمشاید  ،ندکردیدوم وانمود م تیمشروط

 درسار  حضاور قشاون بارای ۱۹۲۱دروروی بنیان گذار دوساتی افغاان و شا

 .استفاده کنند کشور

کشور از ( در خارج خیرتاریغبار)افغانستان درمس خیتاربا چاپ مجدد 

 یاصاالح یبرنامه هااکارنامه ها ومردم با خواندن آن به و ورود آن به کابل 

خاواه  یآن شاه متجادد وآزاد محبتوپسندان مهر یکردند وکم کم در دل تحول طلبان وترق دایپ یشاه امان   آشنائ

باه اساتقالل او  نیشااه اماان   وعشات آتشاباا کارناماه هاای  کاه مان بود ستمیهشتاد قرن ب دهه. در رفته گرفتجا 

واحتارام او را در محبات درک ورا   سیاو نسبت باه اساترمار ان لا دیونفرت شد آشنا شدم مردم افغانستان ترالی و

 او را ارج ب زارم .  شترینمودم ب یسرودلم جادادم  

را از صافحات  یسلطنت خود، تالش کردند تا نام ونشان شاه امان   غااز۴۰نادرشاه و برادرانش درمدت 

آن کارناماه هاای کاه در آنهاا ناام و  یعهاد اماان یبا وجود سوختاندن تمام کتب درسا یمحو و نابود کنند، ول خیتار

شاناختن اساتقالل افغانساتان قرائات شاده  تیبرسام هیالمکه در آن اعبا قصر زرن ار  کجایوجود داشت، زعیم ملی

نام  رایپرست را از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک کنند. ز هنیبود در آتش سوختند، اما نتوانستند که نام آن شاه م

 یچکسیاهد بود. وهپابر جا خو زین شده است و تا استقالل پا برجا باشد، نام او نیامان    با نام استقالل کشورعج

 را از قلب و ذهن  مردم حت شناس افغان کم کند. یمل تیآن شخص تیاز محبوب ییذره  تواندینم

جنابش »باا نوشاتن کتااب  یبایعالماه  حب ،«خیرتاریافغانسرتان درمسر»محمدغبار باا نوشاتن کتااب  رغالمیم

تاالیف عباد  کاا م باا  دیاکتار ساد ،«ترککرا نقالب»محمادکاتب باا نوشاتن کتااب  ضی، فا«درافغانستان تیمشروط

 وتوطئه یامان ۀدور یبازنگر»با نوشتن کتاب  یزمانعبدالرحمن داکتر ،« وتجدد رفشارشنعنهیزنان افغان در ز»

 امران هللا حضررتیاشل ظهرور وسرقوط »نوشاتن کتااب  ابا ریپاام کاریپ یو آقا «یبرضد حکومت امان سیانگل یما

باا  یریاوز ارمحمادخانی، وجنارال «مشروطه دولت تا مشروطه جنبش از»،داکتر حشمت با ن اشتن کتاب« خان

"،فضال آترش درافغانسرتانریاه تاالی اساتوارت باا ن اشاتن کتااب "،« خیترار ۍد افغانستان د خپلرواک »کتاب نوشتن 

اع ام  حمادم نیسیاکادم دیکانداینجانب و"افغانستان در شصراشلیحضرت امان هللا خانغنی مجددی با نوشتن کتاب"

  :یبا نوشتن  کتابها یستانیس
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 ،« متنفک تیشاه امان هللا وروحان ،یشالمه محمود طرز» -۱ 

 ،«ماست یمل ۀبیدفاع از شاه امان هللا و استقالل ، وج» -۲   

 ،«است یشناصرمل ۀفی، وظ یمل یاز ارزشها دفاع » -۳ 

 «از کلکان؟ یدزد ایاز خراسان  یاریش بود،  یهللا ک بیحب»-۴ 

 یادش راجاویدان ساخته ایم.،«افغانستان معاصرتاریخ  در گکارمای سترو گبزرزشمای  »-۵

باه  اخیار در داخال وخاارج کشاور چهاردهاه اکثریت نویسندگان ومحققان افغانستان دراین درحالی است که 

شاه اماان   باه  استقالل ومحصل آناز یمحافلتدویر افغانستان با ن اشتن مقاالت  وسیاسی استقالل پیشواز جشن 

 (انترنتیمجازی)شنیداری ودیداری تا رسانه های ونوشتاری اعم ازوهمه رسانه های جمری  یاد کرده اند. نیکوئی

ان ر هماه نمایاکاه  ده اندات قابل توجهی کرشاه امان   نشرواقتصادی واجتماعی سیاسی مورد کارنامه های   در

 ستقالل طلبی شاه امان    می باشد.سیاسی و اجتماعی واوجای اه  ما نسبت به استقاللمردم عمیت احساس 

آقای داکتر سید عبد  کا م،درآخرین مقاله محققانه خویش پیراماون متارکاه جناس اساتقالل ،وموافقات شااه 

امان   برای قبول آن )باوجود مخالفت های رجال ن امی وملکای وروحاانی جبهاه جناوبی( شاهامت وعازم متاین 

برا ککرر  »حل سیاسی نسبت به راه ن امی در برابر مخالفاان مای ساتاید و مینویساد: شاه  امان   را درانتخاب راه

فرامین فوق و شرحی کره درمقرالهق لبلری و لسرمت مرای اول، دوم و سروم ایرن مقالره بره شررض رسرید، موضروع 

هاد ل کشور را که از طرف انگلیسرها پیشرنجنجال برانگیز لبول متارکه و تولف جنگ در جبهات سه گانه استقال

ل افغانسرتان بوسریلهق انگلریس مرا لبرول کررده برود، در آن پیشنهاد را به شرط تصدیق استقال هللاشده و شاه امان 

اینجا به پایان برده و از ورای این تحقیق مختصرمیتوان به این نتیجه رسید که: با وجرود مخالفرت جردی بعضری 

ر محمردنادرخان و لره حضررات مجرددی، سرپه سرا از جم)از سران ملکی و نظامی دولت در مورد لبولی متارکه 

سررردار شبدالقرردوس خرران اشتمادالدولرره وبخصرروا تعررداد زیرراد سررران لررومی مسررعود و وزیررر کرره در جهرراد محرراک 

ل غازی باشزم متین و شهامت بینظیر جهت نیل به مدف شرالی اسرتقالهللا شاه امان  )جنوبی خدمات شایان کردند

جنگ در جبهه جنوبی کوشید ترا راه سیاسری را برگزینرد و نخواسرت ایرن یگانره  و با استفاده از موفقیت مختصر

مدف خود را با شوالب ناکامی در ادامهق جنگ مواجه به خطر سازد و درنهایت توانست به حیث اولین شخصریت 

ها در سیاسی در آنولت راه سیاسی را از راه نظامی رجحان دمد و درلبال آن به حیث یک زشیم شالی مقام نه تن

 )۲۰۱۹آگست  ۲۹، واخیر لسمت چهارم(شرحی دربارەق پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان انگلیس  )«.کشور، بلکه در جهان شناخته شود

سااال درگذشاات شاااه امااان   در  نیافغانسااتان،به  مناساابت پنجاااهم رامورخارجااهیداکتاار سااپنتا، سااابت وز

مادرن در  ین اام حقاوق جاادیا شا امیپ گفات:" او ادکردهیااماان  ، الفا  وکلماات از شااه  نیخود با بهتر یسخنران

 ریو ماداخالت گساترده اساترمار هماواره نااگز یسانتنخب اان  یمقاومت هاا لیماست...اگر چه شاه، به دل نیسرزم

و فرهناس  یهام، آنچاه را کاه او وارد ن اام حقاوق نیااصاالحات خاود بکاهاد، اماا باا ا یشد، تا از برد و ژرفا یم

و شرهامت  یشراه برا فرزانگر.... بود یتجدد و روشن ر یحات در افغانستان نمود، آغاز همه آغاز ها به سواصال

 شیکرررد، کره چگونرره رون زمانرره او برا رون زمانرره پرر یمرر دیرامررر ت ک نیرربرر ا نیممرره لرروان باچرهیدر د یریررنظ یبر

زمران  جابراتیو ا امیربود کره او پمعنا  نیبد نی. بدون شک اافتیرون زمان را در دیکسوتانش متفاوت است و با

ن رو برود کره برا یبهترر، در  کررده برود  واز ممر یزنردگ کیربره  دنیرس یمردم افغانستان را برا ازیخود را و ن

 ".دبو نیسرزم نیدر ا یو دگرگون رییخوامان تغ یرینظ یب یفتگیمانند و ش یالتهاب ب

داده اناد. شااه اماان    یشاماریب یهاا یقرباان یادمردم افغانستان در تاالش آز:"… دیافزا  یاسپنتا م یاقا 

 یبرناماه هاا یرساباشاد. بر یماکشاور ماا  ریاگ یو اصاالح طلاب پا دهیشاور خاواهیفرزند برومناد، آزاد نیبزرگتر

که حتا با در ن ر  رتمیو در ح ردیصورت ب  ستمیآغاز قرن ب یو اجتماع یخیدر همان متن تار دیشاه با یاصالح

جلاو اناد.  شانانشیدر بااور و تفکارش، دهاه هاا از جان یو شاخ  و یهم، اصاالحات و یخیداشت همان متن تار
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 تاوانیرا نم یزیست یقرون و ترق یحرکت یغلبه بر خلسه و ب یبرااصالحات شاه  ریفراگ امیمضمون گسترده و پ

ندان دولات، ماورد و لباس کارم رکالهییتغ ایاعالن کردن روز پنجشنبه و  لیبه ترط یگفتمان اصالحات و لیبا تقل

 تیااباار عقالن یمبتناا یکااردیرو زیاامفهااوم ن یو  اااهراب باا نینماااد یحرکاات هااا نیدر هماا نکااهیسااوال قاارار داد  بااا ا

 درگکشت شاه امان هللا(  یمناسبت پنجاه سالگه ب داکتراسپنتا ین،سخنرانیجرمن آنال -) افغاننهفته بود." یتصاداق

بارای  شاده باود کاه   اماان   انه شاهبسته شخصیت و کرکترچنان دل (ستوارت  یتال هیر) یکائیامرمحقت 

تحقیت در احوال وافکاراو از امریکا تا لندن واز لندن تا ایتالیا وتا کابل و سپس از کابل تا جالل آباد رنج سافر را 

تاا محال بخااک  یهاوائ دانیاو از م افتیحضور  ۱۹۶۰آن شاه درسال یدر مراسم بخاک سپاربرخود قبول کرد و

را نسبت به آن شاه مرحوم به چشم خود  ممشاهده نمود واخال  مرداز نزدیک جنازه احساسات مردم را  یپارس

هموطناانش بهتار درک کناد. همچناان  انیاقبر او قدم رنجه کارد تاا مقاام ارجمناد او را درم ارتیو باربار به ز دید

و فداکار گال گذاشات، وچشام  اریآن خانم هوش تاجالل آباد سفرنمود و برقبر یملکه آن شاه مترق نیاودرمراسم تدف

 نمود.« آتش در افغانستان»ی بنام ثبت کتاب ودراخ یدهاید

امیران سرابقه افغانسرتان متکبررو » درمورد امان   خان  مى نویسد:  (آتش در افغانستاناو درکتاب خود)

وکرات داشرت و ماننرد مرارون خان برشکس شخصیت دمر هللامغروربودند و تماس با ایشان دشواربود، اما امان ا

میکرد و بامردم مخلوط و محشورمیگردید. از تشریفات  دشالرشید اکثراًبدون ]گارد[ محافظ دربازارماى شهرگر

خران یرک ملرى  هللابدش مى آمد و خود را مانند افغانهاى دیگرحساب میکرد و احساس برترى نمى نمرود. امران ا

خیلى ما شهرت یافت و محافظه کاران را به وحشت انرداخت.  گراى وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق بود و

ساختن کشورش خیلى ما جدى گردیرد. درخرتم سرلطنت خرود گفرت: چرون تمررد شلیره  رىاو صادق بود و در شص

خران  هللاازسلطنت دست کشید وآنرا به برادرش شنایت ا نیخوامد خون بریزد وبنابر یشخا وى است، لهکا نم

 راایت به دورش حلقه زده بودند. ممچنران حربره کفرر راشلیره وى بره کرار بردنرد و او واگکاشت. درباریان بى کف

  ( ۲۰٥استوارت، آتش در افغانستان ، ا  یتال هیر«) .ضد اسالم دانستند، در حالى که وى یک مسلمان صادق بود

داد از قاول " پاال ونیال ۀبحوالا( خاود امران هللا خران حضرتیظهور وسقوط اشل درکتاب) ریپام کاریپ یآقا  

 اسررتیدرظرررف سرره سرراشت از امرران هللا خرران راجرر  برره س ۱۹۲۵" آنچرره مررن در سررال :  ن اااردیپرنااو" م سیمااو

 نیآن سررزم قیمن در باره  افغانستان بود. امان هللا خان مرا با حقا یاتیمطالعات ح شترازیافغانستان آموختم، ب

کردم و  دنیازکابل د یغانستان بود . . . بخاطر دارم ولتاف خواهیجوان و ترل یآشنا ساخت. امان هللا خان پادشام

 یشهر شصر یمطبعه و بنا م،یما ، موز کهیمانند مکاتب، فابر رندهیجالب و گ یآنهمه بنا ما یشدم که بان ایجو

  "!بود: ) امان هللا خان (  کنواختی شهیبود؟ جواب مم یک انو بزرگ دارا م

 ۀاسرت وطنپرسرت، فعرال، تشرن یامران هللا خران شخصر : "کنادیوشاته م" نی"جوزف کستننویسنده می افزاید:

بررر  یبزرگرر یمعنررو یسررال دارد از نعمررت لرروا یهللا خرران کرره اکنررون سرر بیررپسررردوم  حب نیرر. اشیمرردم خررو یآزاد

اسرت  نیمسرلمبزرگ که شبارت از اتحراد  یلیخ یتی. اکنون مشغول نیاست شجاع و دورب یخوردار است. شخص

 (اثر، فصل سوم همان")دست دارد.  یرو

 توانردیکلمرات نم:" سادینو یدر باره  شااه اماان   ما ،یدرافغانستان درعهد امان رفرانسهیفوشه، سف سیمور

 رتیوح بیشعور شج یاسیبا شمر خود در امور س سهیجوان درمقا نیکند.ا انیاو را ب تیوشظمت شخص یبزرگ

 یکه من او را ماللات کردم،لباس جنرال یرد. منگامب یم شیدارد.با شجاشت امداف مشخا خود را به پ یآور

. امران دیدرخشر یودرشت دارد. درچشمان او التدار و حزم واشتدال معلوم م اهیچشمان س د،یبتن داشت .جلد سف

.امان هللا خران دادیرلرار م رخودی،مرکس را تحت تاث یاسیس لیهللا خان از اثر ککاوت سرشار، شهامت وفهم مسا

کامل مطرن کند ونظر  نانی( را با اطمسی)روس وانگل گانیبه ارتباط ممسا  دهیچیپ لیدارد که مسارا  تیکفا نیا

 دهیررزمانرره را ند قلیاسررت. تررامنوز صرر یلررو ۀ. او صرراحب شررزم واراددیخررود رانسرربت برره آنهررا صررادرنما صررلهیوف

کررده  یام جهران معرفرشده است. بطرور مثرال در مردت انرد  افغانسرتان را بره تمر بیرا نص یادیز یما یابیوکام

 (خیتار یمل  ۀ،مقالیوسفزی مورشاهی،ت نوایب تی) سا" .است
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 4تر 4 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 

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

 

خاان( درتربیات فرزنادش نقاش برازناده   علیاحضارت )ماادر اماان همه محققان باراین نکتاه متفات اناد کاه 

ب شخصیت هاى  سار اماان چاون داشت. عالوتا خاان   محماود طارزى، مفکار و نویسانده و سیاساتمدار مادبر کاه خن

بازى کردند. امان  همخان نقش م  و محمود سامى مرلم و قوماندان ن امى او نیز در تکوین شخصیت امان  میشد

خان در دوران جنس جهانى اول با دیپلوماتان آلمانى و ترکى و اطریشى و هندى نشسات وبرخاسات میکارد و   

واباط دوساتانه داشات و در محافال آناان از ن ریات شان بهره مند میشد. همچنان او با دیپلوماتان مقایم کابال نیاز ر

ب اشااتراک میکاارد. امااان  رجااال سیاسااى ازطاارز زناادگى وفرهنااس خااارجى هااا و از  ىخااان در دعوتهااا  شخصااا

مراشرت زنان با مردان در دعوتها و از پوشیدن لباس آنها تاثیرپذیرفت و در تکوین شخصیتش اثر گذاشت. اماان 

به حرف هاى طرف بادقت گوش   و تینس عالقه فروان داشت. امان خان تربیت ن امى دیده بود و به شکار   

درسرن پرانزده سرالگى گفتره بودکره: از  اماور دیناى و ماذهبى مباحثاات طاوالنى انجاام میاداد و درمیداد و با مالها 

 ن،افغانسرتایمجدد ی)فضرل غنر." شقب ماندن کشورش والعاً خجالت میکشد و از نادانى و نا فهمى مردمش رنج مرى بررد

 (۳۲۷امان هللا شاه،ا حضرتیدرشهداشل

 نیرا یبره اسرتقالل و آزاد یفتگیامران هللا، در شر شراه»:می بیخشم کاهپایان اقای سپنتا مقاله را   گفتۀبا این 

و نام شراه امران هللا را ممچنران برا  ادی نیسرزم نیکشور ماست. ا یسرآمد ممه سرداران و سا ران آزاد هن،یم

آب و خرا  برود،  نیرا نیبلنرد نگره خوامرد داشرت. او فرزنرد راسرت  دانره،یترا جاو ،یسررمدتا  ،یافتخار و سربلند

  درگکشت شاه امان هللا(  یبمناسبت پنجاه سالگ داکتراسپنتا ین،سخنرانیجرمن آنال -) افغان"و مردم. هنیبه م ا چ نهیس یشاشق

لرردر داخررل وخررار  برره چشررم خ فهررم ترراریصرراحب نظررران  دکه شرراه امرران هللا از جانررب بیشررتروبدینسرران دیررده میشرر

    رامی باد!گیادش .  ستوده اندرا  او شخصیت نگریسته شده است و

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

