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  ی!استقالل طلبشاه امان هللا نمادی از خود گذری و
 (یکصدویکمین سالگرداستقالل کشوربمناسبت )

 
دوستی و روحيه استقالل طلبی   و شاهان افغانستان از لحاظ مردم در ميان رهبران   هللا  امان شاه   

وضدیت با انگليسهادارای  ویژه گيهای منحصر بفرد بود. بخاطرهمين روحيه بود که  بيش از تمام 

   رهبران ساسی مورد سوء قصد قرارگرفته است.

های زندگی  قله و تمام او که شاه و شاهزاده بود و در ناز و نعمت پادشاهی بزرگ شده بود

آمد، ممکن بود تا آخر عمر  ها کنار می برای عيش و آرامی و تنعم او فتح شده بود، هرگاه با انگليس

به عنوان پادشاه افغانستان بر تخت کابل باقی بماند. ولی او که آزادی و سربلندی وطنش را بر زندگی 

ادشاهی خود، پای جهاد بر ضد داد و در نخستين روز اعالن پ در ناز و نعمت سلطنت ترجيح می

انگليس بخاطر استرداد استقالل وطن را بجلو گذاشت و از ملت افغان خواست تا در این راه نيروی 

 افغانی و اسالمی خود را بکار گيرند.

های  ملت با شهامت افغان هم این ندای بر حق امير جوان افغان را لبيک گفت و با ریختن خون 

 الل را برای وطن خود از کام استعمار انگليس بدست آوردند.پاک خویش آزادی و استق

خان با وجود آنکه همراهی و همياری کشورهای بزرگ جهان را با  هللا  امان اعليحضرت غازی 

های  خود نداشت و رجال کار فهم و مجرب در کشور نيز اندک بودند، پس از حصول استقالل برنامه

در محل اجرا گذاشت. در عين حال آشکارا قبایل سرحدی را در  اصالحی فراوانی طرح کرد و برخی را

ها را واداشت تا بر ضد اميرافغان  ها تشویق و حمایت ميکرد. همين مساله انگليس مبارزه با انگليس

ها که بخوبی با روحيات و خصوصيات مذهبی و ملی افغانها  دست به تحریکات و تفتين بزنند. انگليس

خان، بزودی ذهنيت مردم را عليه  هللا  امان ربرد سالح تبليغ و توطئه بر ضد شاه آشنایی داشتند، با کا

او تغيير دادند و با سازمان دادن شورشهایی در شينوار ننگرهار و در منطقه شمالی برهبری دزد 

الطریقی بود، چنان عرصه را بر او تنگ  مشهوری معروف به بچه سقا  که مصروف رهزنی و قطاع

های مترقی اصالحی خود چشم پوشد و راهی دیار غربت شود.  مجبور شد از آن همه پالنساختند که 

دل افغان آشکار   این حادثه قبل از همه، قوت تفتين استعمار انگليس و اثر بخشی آن را بر مردم ساده

 ميسازد.

مایت خود هللا به قندهار مواصلت کرد، مردم قندهار بدور او جمع شدند و ح امان هنگامی که شاه 

را با جان و مال از رهبری و پادشاهی او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوی کابل برای 

  استرداد تاج و تخت حرکت کند. 

هزار لشکر  ده ش1٣08در بهار » پوهاند حبیبى از چشم دید خود در این مورد مى نویسد: 

بسوی کابل حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را خان  هللا قومی قندهاری و هزاره تحت قيادت شاه امان

عبور کرد و بسوی غزنی پيش آمد. در مسير راه بنا بر دسایس انگليس بوسيله برخی عناصر 

تن از  انگيزش و آویزش قبایل درانی و غلجائی بيست مشکوک و روحانی نمایان داخلی به غرض

گان  شده کشته های پاره شته شده و نعشدرانی در منطقه سکونت غلجائيان ک داران کشاف فراهی طالیه
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این مهمانی »های کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذی با خط بد مالیی نوشته بودند:  را بر پایه

شاه با مشاهده این وضع اسفناک و فجيع، « هللا است. امان از جانب اقوام غلجائی برای درانيان و شاه

 لشکریان را بدور خود خواند و گفت. 

خواهند در بين قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود  اکنون ثابت شد که دشمنان می» 

یکدیگر را بکشيم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که برای باز گرفتن تخت و تاج، کشت و 

داخلی شکن جنگ  خونریزی روی خواهد داد. پس ای مردم عزیز من! یقين بدانيد که من این مناظر دل

خواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنين کارها دست  و قبيلوی را تحمل کرده نميتوانم. و نمی

 یازید. پس باید من از ميان شما بروم تا موجب چنين کشتار و خونریزی نباشم.

شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقی خواهد ماند، ولی روسياهی ابدی و مسئوليت این  

ناشایست بنام من ثبت ميشود. در حاليکه من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم، که هنگامه 

 برای حفظ استقالل و تماميت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم.

های سابق تاریخ این بود که شهزادگان برای بدست آوردن  ببينيد! علت بدبختی مردم ما در دوره 

ها و  اند و در این بين شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنی ها داشته همدیگر جنگمقام شاهی با 

اند. من ميخواستم دوره شاهی من چنين نباشد و بجای اینکه مردم را به  های قبيلوی برانگيخته عداوت

جنگ یک دیگر سوق دهم، باید منادی دوستی و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. 

آئيد، اینک من ميخواهم ميدان را به مردم  بينم که شما بجنگ داخلی قبيلوی گرفتار می ون اکنون میچ

خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور بيایيد. من مسئوليت 

ده من جنگ خانگی شما را برای باز ستانی تخت شاهی بدوش خود گرفته نميتوانم. یک او درزا

درپاره چنار رسيده و دیگر برادر روحانی من در همين جا نشسته و جنگ خانگی را در ميدهند. ولی 

من مرد این کار نيستم و توصيه من بشما این است که با همدیگر کنار بيایيد، اتفاق کنيد، استقالل خود 

م، اگر شما را نگهدارید، و وطن خود را بدشمنان خارجی مسپارید! من فردی از شما هست

مندید، عين سعادت و مسرت منست. ولی اگر اینچنين بخاک و خون بغلتيد، موجب بدبختی و  سعادت

دوست این دو بيت واقف  خواه و مردم مالل دایمی من خواهد بود.سپس شاه نيکدل و حساس و خير

 ریزان خواند: الهوری را اشک

 وطن! 

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نيــرنگ است اینمن بقـربــانت 

 ميـــــروم تا تـو نشنــوی نــــامـــم  

 اگــــر از نام من  تـــرا ننـــگ است!

«هللا. امان و بعد گفت : فی  
 (

 (1٧0، ص1٣٦٣پوهاند حبیبى ، جنبش مشروطیت ، کابل 

 روشنفکر و وطن دوست  حبيبی از چشم دید خود در مورد آن شاه این  واقعه را مرحوم عالمه 

در کتاب جنبش مشروطيت در افغانستان  نوشته است و صادقانه شهادت ميدهد که مردم بسيار به او 

ارادت و باور داشتند و ميخواستند شاهی را بدو باز گردانند،اما شاه با روبرو شدن آن حادثه 

غربت  دلخراش، با لشکر آماده پيکار از حوالی غزنی واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهی دیار

 شد تا مرگ هموطنان خود را نبيند.
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داودمومند در مقاله یی از قول بابا عبدالعزیز یکی از مشروطه خواهان دوم ومدیر          

جریدۀ طلوع قندهاردربارۀ شاه امان هللا سخنانی را نقل میکند که برای بسیاری از ما تا کنون تازه 

 است.نویسنده آن سخنان را چنین نقل میکند:

جناب محمد رسول خان پشتون و عالمه حبيبی، از زبان بابا عبدالعزیزخان الکوزی کندهاری  »

شمسی کابل را ترک و به صوب کندهار حرکت  1038شنيده اند: غازی امان هللا در زمستان سال 

نمود. در فرصتيکه که ایشان در کندهار تشریف داشتند، در ميدان هوایی کندهار متصل ) منزل باغ ( 

طياره نشست و از آن یک آدم قد بلند که لباس جنرالی در تن داشت فرود آمده و برای مالقات  یک

غازی امان هللا شتافت، موصوف مدتی آنجا بود و بعدأ عزیمت نمود. ما نفهميدیم که او که بود و برای 

ما و مشایخ کدام هدف آمده بود. از طرف شام روز مذکور، غازی امان هللا، مشران قومی، معززین،عل

 کندهار را دعوت نمود، که من هم در آنجا حضور داشتم. 

پادشاه فرمود که امروز پيغامی را از طرف رضا شاه پهلوی، پادشاه دولت ایران توسط یکی از 

جنراالنش دریافت داشتم، درین پيغام ذکر شده بود که دولت ایران و شخص پادشاه ایران برای 

 د من، برای هرگونه مساعدت آماده ميباشد. استرداد تاج و تخت شاهی مجد

 اما من شما هم وطنان عزیز را مطلع ميسازم که جواب من به شاه و دولت ایران چه بود؟ 

غازی امان هللا ادامه دادند که من از پيغام همدردی و هرگونه آمادگی شاه ایران، برای اعاده 

این مشکل، مشکل ذات البينی خود  قدرت خود تشکر نمودم و برای شان خاطر نشان ساختم که

ماست، لذا من هرگونه مساعدت کشور بيگانه را در زمينه رد ميکنم. توقع من از شاه و دولت ایران 

 هم همين است که از مداخله در امور داخلی ماجداً اجتناب ورزند. 

له دست غازی امان هللا فرمود: دليل پذیرفتن مقام سلطنت از طرف من هم همين بود که مداخ

های کشور های خارجی را کوتاه سازم. نه فرنگی را گذاشتم و نه دیگران را. همچو چيزی را من در 

 حيات خود متقبل شده نميتوانم. 

خداوند همچو روزی را در حياتم نشان ندهد که شاهد دیدار دست اندازی بيگانگان در کشورم 

 باشم، اگر چنين ميشود مرگ خود را از خداند طالبم. 

من چطور پذیرفته ميتوانم که برای سلطنت خود، معاونت بيگانگان را تقاضا نمایم و دست های 

  ایشان بدامن ملت آزادی خواه و غازی مشرب شما، دراز گردد.

که در دوره امانی تحصيالت خود را در « مارشال » شخصی بنام احمد شاه خان مشهور به 

ف والیت کندهار بود روایت ميکند که : من یک روز با سرعت خارج انجام داده بود و بعداً مدیر تلگرا

تيلگرام غالم نبی خان چرخی را به اعليحضرت امان هللا خان رساندم، غالم نبی خان در آن تيلگرام 

عنوانی پادشاه نوشته بود که از کندهار خارج نشوید، ما مزار را اشغال و سيد حسين کلکانی فرار 

 لت شوروی با ما وعده مساعدت دو کندک عسکر خود را نموده است. ( دو 1308ثور  18نمود)  

این اطالع باالی امان هللا خان یک تأثير بسيار ناگوار نمود و با درد و تألم گفت که: به غالم نبی 

خان پيغام بفرست و برایش بگو که اگر درین معضله خون یک نفر افغان ریخته شود آن را قبول 

 «خود ميگذرم. نداشته و از پادشاهی 

فکر نميکنم که در تاریخ جهان، هيچ رهبری و هيچ زعيم و قایدی، برای :»داودمومند می افزاید      

اکتساب اقتدار مجدد، از همچو علو نفس، عالی جنابی و بی پروایی و بزرگی روح و بزرگ منشی 
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متناع وطنپرستانه غازی امان هللا )رک:ا« مثال مماثلی از امتناع غازی امان هللا، از خود به یادگار گذاشته باشد.

 (03.08.2020از مساعدت نظامی دولت ایران و دولت بلشویک شوروی، افغان جرمن آنالین،

    

  دوچیز برای مردم افغانستان بسیار ضروری وپر اهمیت بود:از نظرشاه امان هللا غازی   

 

 استقالل کشور، -اول 

 کسب علم ودانشدوم  

این نیات نیک شاه غازی را از نطق تاریخی شان 

 28هنگام اعالم رسمی روز استقالل افغانستان در

(  در قصر زرافشان 1۹1۹اگست  18)12۹8اسد 

حضار گفته  کابل میتوان بخوبی دریافت که خطاب به

 بود:

شما شاید بخاطر داشته باشید "اى ملت مصمم من!

که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را 

بدلیل استقالل و آزادى خارجى وداخلى افغانستان 

 بسر گذاشتم...

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف 

خود رسیدم، و امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، 

، روسیه، اتریش و بخارا استقالل کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت برتانیه

 ( تحسین و شادى حاضرین : زنده باد شاهرا به شما تبریک میگویم.)

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که استقالل افغانستان را به رسمیت 

ازین ما با کشورهاى روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى  شناخته اند تشکرمیکنم. بعد

و سیاسى با ما کمک کنند. در واقع کشورهاى همسایه باید به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان 

 یک کشور شجاع و نیرومند است. 

خواهان زنده در وقت تصمیم تأمین استقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر 

ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا میکردم. 

اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور 

شجاعت کار خود را به دیگرى را قبول نمي کردم. اگر شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید، و با 

پیش نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین زندگى را بر خود حرام مي دانستم. لذا 

شما به من زندگى نوى را داده اید و من به شما برادران اطمینان مي دهم که من باز هم به خاطر 

 شما زندگى خود را فدا خواهم کرد.

از شماست، اما به شما یک مشورۀ پدرانه مي دهم که براى خدا  شاه افزود:اگرچه عمر من کمتر

باید براى آموزش علم تالش کنید. شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید از آنها جدا 

شده، آنان را براى آموزش تعلیم به کشور هاى خارجى بفرستید، تا با کسب علم شاید بتوانند قابلیت 

اى ملت! به شما را پیدا نموده و نام شما را در تأریخ جهان زنده نگهدارند. خدمت به کشور عزیز
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خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا تنها از طریق علم است که مي توان به 

اسد  28مقاله)"  .کامیابى هاى دینى و دنیوى دست یافت." یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد

 (201٧/ اګست 1٧استرداد استقالل کشور،درآرشیف مقاالتم درافغان جرمن آنالین،روز 
 

 غازی امان هللا ازجهالت مردمش اشک ریخت:

 

شاه امان هللا هنگام سفر به ایتاليا درمصاحبه  با  یک ژورناليست فرانسه ای از نادانی و جهالت مردم 

 .ژورناليست از قول شاه امان هللا  مينویسد:وطن خود سخن زد و درآخر ازعمق دل اشک ریخت 

به كشورم تيلفون  وارد كردم ، مردم مرا كافر خطاب كردند؛ كه صحبت هاى آنها را نظاره و ضبط »

 ميكند و این كار در اسالم ناجایز است. 

 ریم. مكتب آباد كردم ، گفتند این كارهاى بى دین هاست و ما فقط باید درس هاى عقيده وى را فرا بگي»

براى شان خط ریل را در حالى ساختم ، كه در كشورهاى جهان بسيار كم ساخته شده بود، ولى مردم آن را خانه ى »

مال ها در بلند گوها  اعالن ميكردند كه غازى امان كافر »شيطان خطاب كردند و با آن مخالفت شان را اعالن كردند،

، افراد در جنگل ها وظيفه دار شدند كه در بلند گو ها فریاد بزنند  است ، و به مردم ميگفتند كه این صداى الهى است

كه امان هللا كافر است ، امان هللا كافر است؛و بعدآ مال ها و ملك ها براى مردم ميگفتند كه آنها مالیك اند و راست 

پيشرفت كرد، ولى آنها در  ميگویند كه غازى امان كافر است. با این حال من در غم آینده ى آنها بودم كه چطور ميتوان

 «پى تخریب من بودند؛

خبرنگار مينویسد بعد از اینكه امان هللا خان چندین موارد مشابه دیگر را نام گرفت ، روى خود را به طرف دریا كرد و 

)رک: فيسبوک  «سخت از ژرفا و عمق دل گریست ! وگفت :وطن مرا ببخش! چون نتوانستم نگاهت كنم.

Zarghona Obaidi-Teebken    ) 

درصفات وخوبی مکتب وپوهنتون از بس سخن میزدم، دهنم خشک میشد، ولی در آخر بمن میگفتند : دختران ما را »

به کفر وفحشا سوق ندهید! از فواید شفاخانه وداکتر میگفتم ، میگفتند دلت عیاشی میخواهد ، ما چطور سیاه سر 

مادران وکودکان مبتال به سوی تغذی دوا ودارو میفرستادم، مردم  خود  را اجازه بیرون رفتن بدهیم ؟ برای تقویت

دوا ها را در آتش می انداختند ومیگفتند که پادشاه مخالف ازدیاد نسل اسالم است و این دوا ها زنان ما را خشک 

ار و ونازا میکند یعنی از بچه دارشدن عقب میمانیم. من از پیشرفت وترقی وطن سخن میگفتم ، اما آنها هر ک

 (1960اپریل  26ازیاد داشتهای پيرشامی،«)پیشرفتی را با عیاشی ربط میدادند....

 

آشامی  ایستد و هر چه باشد،ميگذرد، اگر قدرت با ظلم و سفاکی و خون خوشبختانه زمان نمی

همراه باشد و اگر با عدالت و مردم دوستی ،وخدمت به انسان جامعه توام باشد باز هم ميگذرد و 

 نوبت بدیگر ميرسد و از دیگری به دیگری. فقط آنچه از مردان بزرگ و رهبران جامعه بجا ميماند،

های تاریخ ميگردند و آیندگان بر عاملين آن کارکردها یا آفرین ميگویند و  کارکردهای آنانست که درس

 یا نفرین ميفرستند.    

 روان شاه امان هللا رهبرمردم دوست ووطن پرست شاد باد!

 پایان
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