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کاندید اکادمیسین سیستانی

شاه امان هللا از چشم چند صاحب نظر
شاه امان هللا ،در شیفتگی به استقالل و آزادی این میهن ،سررآمد ممره سررداران و سرا ران آزادی
کشور ماست .این سرزمین یاد و نام شاه امان هللا را ممچنان با افتخار و سربلندی ،تا سرمدی ،ترا
جاویدانه ،بلند نگه خوامد داشت .او فرزنرد راسرتین ایرن آب و خرا برود ،شاشرقی سرینه چرا بره
میهن و مردم (".داکترسپنتا،سابق وزیرامورخارجه افغانستان)
درکودکی از ریش سفیدان محل خود در نیمروز راجع به شااه اماان
وعزم راسخ اوبرای کسب استقالل کشاور ترریاف هاای شانیده باودم ولای در
دوران مکتب تا فاکولته درهیچ کتاب درسی وغیردرسی و در هیچ کنفرانس
وسخنرانی من چیزی در مورد کارنامه های اماان خاان نخوانادم ونشانیدم.
در دوره جمهوریت نام امان خان بمناسبت استقالل افغانستان در روزنامه
ها برزبان قلمها جاری شد .پاس ازکودتاای ثاور در  ۱۳۵۷ناام شااه اماان
در سخنرانیها بیشتریاد میشد و رهبران جناح پرچم خود را ادامه دهندگان راه
مشروطیت دوم وانمود میکردند ،شاید میخواستند از محبوبیت آن شااه بحیا
بنیان گذار دوساتی افغاان و شاوروی در۱۹۲۱بارای حضاور قشاون سار در
کشور استفاده کنند.
با چاپ مجدد تاریخ غبار(افغانستان درمسیرتاریخ) در خارج از کشور
و ورود آن به کابل مردم با خواندن آن به کارنامه ها وبرنامه هاای اصاالحی
شاه امان آشنائی پیدا کردند وکم کم در دل تحول طلبان وترقی پسندان مهرومحبت آن شاه متجادد وآزادی خاواه
جا گرفته رفت .در دهه هشتاد قرن بیستم بود کاه مان باا کارناماه هاای شااه اماان وعشات آتشاین او باه اساتقالل
وترالی مردم افغانستان آشنا شدم ونفرت شدید او نسبت باه اساترمار ان لایس را درک ومحبات واحتارام او را در
دلم جادادم وسری نمودم بیشتر او را ارج ب زارم .
نادرشاه و برادرانش درمدت ۴۰سلطنت خود ،تالش کردند تا نام ونشان شاه امان غاازی را از صافحات
تاریخ محو و نابود کنند ،ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسای عهاد اماانی کاه در آنهاا ناام وکارناماه هاای آن
زعیم ملی وجود داشت،یکجا با قصر زرن ار که در آن اعالمیه برسامیت شاناختن اساتقالل افغانساتان قرائات شاده
بود در آتش سوختند ،اما نتوانستند که نام آن شاه میهن پرست را از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک کنند .زیرا نام
با نام استقالل کشورعجین شده است و تا استقالل پا برجا باشد ،نام او نیز پابر جا خواهد بود .وهیچکسی
امان
نمیتواند ذره یی از محبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب و ذهن مردم حت شناس افغان کم کند.
میرغالم محمدغبار باا نوشاتن کتااب «افغانسرتان درمسریرتاریخ» ،عالماه حبیبای باا نوشاتن کتااب «جنابش
مشروطیت درافغانستان» ،فایض محمادکاتب باا نوشاتن کتااب «ترککرا نقالب» ،داکتار ساید عباد کاا م باا تاالیف
«زنان افغان در زیرفشارشنعنه وتجدد»  ،داکترعبدالرحمن زمانی با نوشتن کتاب «بازنگری دورۀ امانی وتوطئه
مای انگلیس برضد حکومت امانی» و آقای پیکار پاامیر باا نوشاتن کتااب «ظهرور وسرقوط اشلیحضررت امران هللا
خان» ،داکتر حشمت با ن اشتن کتاب«ازجنبشمشروطهتادولتمشروطه» ،وجنارال یارمحمادخان وزیاری باا
نوشتن کتاب« د افغانستان د خپلرواکۍ تراریخ »،ریاه تاالی اساتوارت باا ن اشاتن کتااب "آترش درافغانسرتان"،فضال
غنی مجددی با نوشتن کتاب"افغانستان در شصراشلیحضرت امان هللا خان"واینجانب کاندید اکادمیسین محماداع ام
سیستانی با نوشتن کتابهای:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

« -۱شالمه محمود طرزی ،شاه امان هللا وروحانیت متنفک» ،
« -۲دفاع از شاه امان هللا و استقالل  ،وجیبۀ ملی ماست»،
« -۳دفاع از ارزشهای ملی  ،وظیفۀ شناصرملی است»،
«-۴حبیب هللا کی بود ،شیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟»
 «-۵زشمای بزرگ وکارمای سترگ در تاریخ افغانستان معاصر»،یادش راجاویدان ساخته ایم.
این درحالی است که اکثریت نویسندگان ومحققان افغانستان درچهاردهاه اخیار در داخال وخاارج کشاور باه
پیشواز جشن استقالل سیاسی افغانستان با ن اشتن مقاالت و تدویرمحافلی ازاستقالل ومحصل آن شاه اماان باه
نیکوئی یاد کرده اند .وهمه رسانه های جمری اعم ازنوشتاری وشنیداری ودیداری تا رسانه های مجازی(انترنتی)
در مورد کارنامه های سیاسی واجتماعی واقتصادی شاه امان نشرات قابل توجهی کرده اند کاه هماه نمایاان ر
می باشد.
احساس عمیت مردم ما نسبت به استقالل وجای اه سیاسی و اجتماعی واستقالل طلبی شاه امان
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
شاه امان را درانتخاب راه حل سیاسی نسبت به راه ن امی در برابر مخالفاان مای ساتاید و مینویساد «:برا ککرر
فرامین فوق و شرحی کره درمقرال قه لبلری و لسرمت مرای اول ،دوم و سروم ایرن مقالره بره شررض رسرید ،موضروع
جنجال برانگیز لبول متارکه و تولف جنگ در جبهات سه گانه استقالل کشور را که از طرف انگلیسرها پیشرنهاد
شده و شاه امان هللا آن پیشنهاد را به شرط تصدیق استقالل افغانسرتان بوسریل قه انگلریس مرا لبرول کررده برود ،در
اینجا به پایان برده و از ورای این تحقیق مختصرمیتوان به این نتیجه رسید که :با وجرود مخالفرت جردی بعضری
از سران ملکی و نظامی دولت در مورد لبولی متارکه (از جملره حضررات مجرددی ،سرپه سرا ر محمردنادرخان و
سررردار شبدالقرردوس خرران اشتمادالدولرره وبخصرروا تعررداد زیرراد سررران لررومی مسررعود و وزیررر کرره در جهرراد محرراک
جنوبی خدمات شایان کردند (شاه امان هللا غازی باشزم متین و شهامت بینظیر جهت نیل به مدف شرالی اسرتقالل
و با استفاده از موفقیت مختصر جنگ در جبهه جنوبی کوشید ترا راه سیاسری را برگزینرد و نخواسرت ایرن یگانره
مدف خود را با شوالب ناکامی در ادام قه جنگ مواجه به خطر سازد و درنهایت توانست به حیث اولین شخصریت
سیاسی در آنولت راه سیاسی را از راه نظامی رجحان دمد و درلبال آن به حیث یک زشیم شالی مقام نه تنها در
کشور ،بلکه در جهان شناخته شود (».شرحی دربارەق پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان انگلیس )لسمت چهارم واخیر  ۲۹،آگست (۲۰۱۹
داکتاار سااپنتا ،سااابت وزیرامورخارجااه افغانسااتان،به مناساابت پنجاااهمین سااال درگذشاات شاااه امااان در
سخنرانی خود با بهترین الفا وکلماات از شااه اماان  ،یاادکرده گفات ":او پیشا ام ایجااد ن اام حقاوقی مادرن در
سرزمین ماست...اگر چه شاه ،به دلیل مقاومت هاای نخب اان سانتی و ماداخالت گساترده اساترمار هماواره نااگزیر
می شد ،تا از برد و ژرفای اصاالحات خاود بکاهاد ،اماا باا ایان هام ،آنچاه را کاه او وارد ن اام حقاوقی و فرهناس
اصالحات در افغانستان نمود ،آغاز همه آغاز ها به سوی تجدد و روشن ری بود ....شراه برا فرزانگری و شرهامت
بری نظیرری در دیباچره ممرره لرروانین برر ایرن امررر ت کیرد مری کرررد ،کره چگونرره رون زمانرره او برا رون زمانرره پریش
کسوتانش متفاوت است و باید رون زمان را دریافت .بدون شک این بدین معنا بود کره او پیرام و ایجابرات زمران
خود را و نیاز مردم افغانستان را برای رسیدن بره یرک زنردگی بهترر ،در کررده برود واز ممرین رو برود کره برا
التهاب بی مانند و شیفتگی بی نظیری خوامان تغییر و دگرگونی در این سرزمین بود".
اقای اسپنتا می افزاید …":مردم افغانستان در تاالش آزادی قرباانی هاای بیشاماری داده اناد .شااه اماان
بزرگترین فرزند برومناد ،آزادیخاواه شاوریده و اصاالح طلاب پای گیار کشاور ماا مای باشاد .بررسای برناماه هاای
اصالحی شاه باید در همان متن تاریخی و اجتماعی آغاز قرن بیستم صورت ب یرد و در حیرتم که حتا با در ن ر
داشت همان متن تاریخی هم ،اصاالحات وی و شاخ وی در بااور و تفکارش ،دهاه هاا از جانیشانانش جلاو اناد.

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مضمون گسترده و پیام فراگیر اصالحات شاه برای غلبه بر خلسه و بی حرکتی قرون و ترقی ستیزی را نمیتاوان
با تقلیل گفتمان اصالحات وی به ترطیل اعالن کردن روز پنجشنبه و یا تغییرکاله و لباس کارمندان دولات ،ماورد
سااوال قاارار داد بااا اینکااه در هماین حرکاات هااای نمااادین و اااهرا ب بای مفهااوم نیاز رویکااردی مبتنای باار عقالنیات
اقتصادی نهفته بود (".افغان -جرمن آنالین،سخنرانی داکتراسپنتا به مناسبت پنجاه سالگی درگکشت شاه امان هللا)
شاده باود کاه بارای
محقت امریکائی (ریه تالی ستوارت ) چنان دلبسته شخصیت و کرکترشاهانه اماان
تحقیت در احوال وافکاراو از امریکا تا لندن واز لندن تا ایتالیا وتا کابل و سپس از کابل تا جالل آباد رنج سافر را
برخود قبول کرد ودر مراسم بخاک سپاری آن شاه درسال ۱۹۶۰حضور یافت و از میادان هاوائی تاا محال بخااک
سپاری جنازه احساسات مردم را از نزدیک مشاهده نمود واخال مردم را نسبت به آن شاه مرحوم به چشم خود
دید و باربار به زیارت قبر او قدم رنجه کارد تاا مقاام ارجمناد او را درمیاان هموطناانش بهتار درک کناد .همچناان
اودرمراسم تدفین ملکه آن شاه مترقی تاجالل آباد سفرنمود و برقبر آن خانم هوشیار و فداکار گال گذاشات ،وچشام
دیدهای خودرا ثبت کتابی بنام «آتش در افغانستان» نمود.
او درکتاب خود(آتش در افغانستان) درمورد امان خان مى نویسد « :امیران سرابقه افغانسرتان متکبررو
مغروربودند و تماس با ایشان دشواربود ،اما امان اهللا خان برشکس شخصیت دمروکرات داشرت و ماننرد مرارون
الرشید اکثراًبدون [گارد] محافظ دربازارماى شهرگردش میکرد و بامردم مخلوط و محشورمیگردید .از تشریفات
بدش مى آمد و خود را مانند افغانهاى دیگرحساب میکرد و احساس برترى نمى نمرود .امران اهللا خران یرک ملرى
گراى وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق بود و خیلى ما شهرت یافت و محافظه کاران را به وحشت انرداخت.
او صادق بود و در شصرى ساختن کشورش خیلى ما جدى گردیرد .درخرتم سرلطنت خرود گفرت :چرون تمررد شلیره
شخا وى است ،لهکا نمی خوامد خون بریزد وبنابرین ازسلطنت دست کشید وآنرا به برادرش شنایت اهللا خران
واگکاشت .درباریان بى کف ایت به دورش حلقه زده بودند .ممچنران حربره کفرر راشلیره وى بره کرار بردنرد و او را
ضد اسالم دانستند ،در حالى که وى یک مسلمان صادق بود (».ریه تالی استوارت ،آتش در افغانستان  ،ا )۲۰٥
آقای پیکار پامیر درکتاب( ظهور وسقوط اشلیحضرت امران هللا خران) خاود بحوالاۀ لیاون پاالداد از قاول "
مااویس پرنااو" مین ااارد  " :آنچرره مررن در سررال  ۱۹۲۵درظرررف سرره سرراشت از امرران هللا خرران راج ر برره سیاسررت
افغانستان آموختم ،بیشتراز مطالعات حیاتی من در باره افغانستان بود .امان هللا خان مرا با حقایق آن سررزمین
آشنا ساخت .امان هللا خان پادشامی جوان و ترلیخواه افغانستان بود  . . .بخاطر دارم ولتی ازکابل دیدن کردم و
جویا شدم که بانی آنهمه بنا مای جالب و گیرنده مانند مکاتب ،فابریکه ما  ،موزیم ،مطبعه و بنای شهر شصری
و بزرگ دارا مان کی بود؟ جواب ممیشه یکنواخت بود ( :امان هللا خان ) !"
نویسنده می افزاید":جوزف کستنی" نوشاته میکناد " :امران هللا خران شخصری اسرت وطنپرسرت ،فعرال ،تشرنۀ
آزادی مرردم خررویش .ایرن پسررردوم حبیرب هللا خرران کرره اکنررون سری سررال دارد از نعمررت لرروای معنرروی بزرگری بررر
خوردار است .شخصی است شجاع و دوربین  .اکنون مشغولیتی خیلی بزرگ که شبارت از اتحراد مسرلمین اسرت
روی دست دارد(" .همان اثر ،فصل سوم)
موریس فوشه ،سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی ،در باره شااه اماان مای نویساد ":کلمرات نمیتوانرد
بزرگی وشظمت شخصیت او را بیان کند.این جوان درمقایسه با شمر خود در امور سیاسی شعور شجیب وحیرت
آوری دارد.با شجاشت امداف مشخا خود را به پیش می برد .منگامی که من او را ماللات کردم،لباس جنرالی
بتن داشت .جلد سفید ،چشمان سیاه ودرشت دارد .درچشمان او التدار و حزم واشتدال معلوم می درخشرید .امران
هللا خان از اثر ککاوت سرشار ،شهامت وفهم مسایل سیاسی ،مرکس را تحت تاثیرخود لرار میرداد.امان هللا خران
این کفایت را دارد که مسایل پیچیده به ارتباط ممسایگان (روس وانگلیس) را با اطمینان کامل مطرن کند ونظر
وفیصررله خررود رانسرربت برره آنهررا صررادرنماید .او صرراحب شررزم وارادۀ لرروی اسررت .تررامنوز ص ریقل زمانرره را ندی رده
وکامیابی مای زیادی را نصیب شده است .بطرور مثرال در مردت انرد افغانسرتان را بره تمرام جهران معرفری کررده
است (" .سایت بینوا ،تیمورشاه یوسفزی،مقالۀ ملی تاریخ)
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همه محققان باراین نکتاه متفات اناد کاه علیاحضارت (ماادر اماان خاان) درتربیات فرزنادش نقاش برازناده
داشت .عالوتا ب شخصیت هاى چاون محماود طارزى ،مفکار و نویسانده و سیاساتمدار مادبر کاه نخسار اماان خاان
میشد و محمود سامى مرلم و قوماندان ن امى او نیز در تکوین شخصیت امان خان نقش مهم بازى کردند .امان
خان در دوران جنس جهانى اول با دیپلوماتان آلمانى و ترکى و اطریشى و هندى نشسات وبرخاسات میکارد و
از ن ریات شان بهره مند میشد .همچنان او با دیپلوماتان مقایم کابال نیاز رواباط دوساتانه داشات و در محافال آناان
شخص اا ب اشااتراک میکاارد .امااان خااان در دعوتهاااى رجااال سیاسااى ازطاارز زناادگى وفرهنااس خااارجى هااا و از
مراشرت زنان با مردان در دعوتها و از پوشیدن لباس آنها تاثیرپذیرفت و در تکوین شخصیتش اثر گذاشت .اماان
خان تربیت ن امى دیده بود و به شکار و تینس عالقه فروان داشت .امان به حرف هاى طرف بادقت گوش
میداد و با مالها در اماور دیناى و ماذهبى مباحثاات طاوالنى انجاام میاداد و درسرن پرانزده سرالگى گفتره بودکره :از
شقب ماندن کشورش والعا ً خجالت میکشد و از نادانى و نا فهمى مردمش رنج مرى بررد( ".فضرل غنری مجددی،افغانسرتان
درشهداشلیحضرت امان هللا شاه،ا)۳۲۷

با این گفتۀ اقای سپنتا مقاله را پایان می بیخشم کاه«:شراه امران هللا ،در شریفتگی بره اسرتقالل و آزادی ایرن
میهن ،سرآمد ممه سرداران و سا ران آزادی کشور ماست .این سرزمین یاد و نام شراه امران هللا را ممچنران برا
افتخار و سربلندی ،تا سررمدی ،ترا جاویدانره ،بلنرد نگره خوامرد داشرت .او فرزنرد راسرتین ایرن آب و خرا برود،
شاشقی سینه چا به میهن و مردم (".افغان -جرمن آنالین،سخنرانی داکتراسپنتا بمناسبت پنجاه سالگی درگکشت شاه امان هللا)
بدینسرران دیررده میش رودکه شرراه امرران هللا از جانررب بیشررتر صرراحب نظررران ترراریخ فهررم داخررل وخررار برره چشررم لرردر
نگریسته شده است وشخصیت او را ستوده اند .یادش گرامی باد!
پایان
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