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 1۱/۸۱/۳۸1۲                                                                                       سیستانی    کاندیداکادمیسین

 کشور قاللتبخاطرحفظ اسوحدت ملى 

 !بود هللا رگ شاه امان اآرمان ست  
 

وح پرفتوح شهیدان راه تبریک میگویم وبه ر به هم میهنان عزیز راکشور قاللمین سالروز استرداد است49

 استقالل وآزادی درود میفرستم.

همه کشورهای جهان درحیات سیاسی خود روزها های ماندگاروفراموش ناشدنی دارند که از آن روزها با 

نیزچنین روزهای تاریخی وماندگار دارد  تدویرمحافل خوشی  وکنفرانس های علمی تجلیل بعمل می آورند. افغانستان

وگرامی داشت از ، روز اعالم استرداد استقالل کشورماست.  8484اگست 82اسد مطابق   82،وزهاکه یکی ازاین ر

 .کمتر از خیانت ملی نیست از سوی رژیم های برسراقتدار افغانستان چنین روزی وجیبۀ ملی ماست وتجلیل نکردن آن

غازى هللا امان ا یوند ناگسستنی دارد، نام شاهدر روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل پ       

فهم، آزادى خواه و وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل کشور یاد نماید و همزمان با آن، به یاد  است. هیچ افغان با

خان ، محصل استقالل و رهبر وطنخواه و سر بکف افغان نیفتد و یاد آن مرحوم هللا غازیمرد نامدار اعلیحضرت امان ا

 ا گرامى نشمارد. ر

مردم حق شناس افغانستان، تا هنوز هم به مناسبت هاى مختلف و بخصوص بمناسبت بزرگداشت از سالروز 

استرداد استقالل کشور، نام این شخصیت بزرگ ملى و فداکار را با تکریم و احترام عمیق بر زبان مى آورند. مقام 

سال از دوره زمامدارى او، 28همین اکنون پس از گذشت  واالى این شخصیت سیاسى و رهبر وطنپرست افغان را،

میتوان هنگام شنیدن خاطرات بزرگان و ریش سفیدان هموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبیت معنوى او در 

 میان ملت پى برد. 

خان غازى، مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى صمیمى و مردم هللا اعلیحضرت شاه امان ا

و به استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق بود. رفتارو پیش آمد او با مردم و روشنفکران و تحول  دوست

طلبان حتى قبل از رسیدن به پادشاهى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب همه ساخته بود. همین کرکتر و سجاى 

غالم بچه »نخبه والیات کشور که به عنوان عالى اوست که عناصر آگاه و چیز فهم کشورو بخصوص اشراف زادگان 

در دربار حضور داشتند و با رموز دربار آشنا و از روش امیر منزجر و خواهان تحوالت سیاسى و فراهم آمدن « گان

خان که با آنها عالیق دوستانه و روابط رفیقانه داشت ، حلقه زدند و هللا فضاى باز سیاسى بودند ، بدور شاهزاده امان ا

 یاد شدند، برداشتند. « مشروطه خواهان دوم »یا « جوانان افغان »ه رهبرى جمعیتى که بعدها بنام او را ب

نیز پیوند عمیق دارد « مشروطه خواهان دوم »یا « جوانان افغان »غازى با نام هللا بدین مناسبت نام شاه امان ا

ن بیستم مورد پژوهش و بر رسى قرار و هرکسى که بخواهد تاریخ مبارزات مردم افغانستان را در سه دهه اول قر

، هللا از شاه امان ا« جوانان افغان »بدهد ، ناگزیر است تا از جنبش مشروطه خواهان اول و دوم و در رأس جمعیت 

 . شخصیت ترقیخواه ، مهین دوست و محصل استقالل کشور یاد آورى نماید

به منظور رفع عقب ماندگى قرون ،ور، پس از تحصیل استقالل کشاو مشروطه خواهیاران وهللا  شاه امان ا

که در رأس تمام آنها تحکیم بنیان  زد اصالحاتوسطائى جامعه و ایجاد تحوالت اجتماعى در کشور، دست بیک سلسله 

گردید و عاقالنه این وحدت ملى را بر  هاوحدت ملى افغانمسالۀ ل متوجه ئقبل از همه مساامان هللا شاه  وحدت ملی بود.

 .وى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آوردمحور حقوق مسا

یکى از مهمترین تحوالت مرحله اول اصالحات اجتماعى دولت ، طرح و تصویب قانون اساسى یا نظامنامه 

نفرى در جالل آباد تحت ریاست شخص شاه  2٧8شمسى در لویه جرگه  8٠٣8اساسى دولت افغانستان بود که در سال 

ر گرفت و براى نخستین بار افغانستان در تاریخ چند هزارساله خود صاحب یک قانون مورد بحث و تصویب قرا

فصل ماده تنظیم و تصویب شده بود، در  ٧٠این قانون اساسى که در اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گردید.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_wadatmili_bakhatere-hefze_isteqla.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_wadatmili_bakhatere-hefze_isteqla.pdf
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و پيشه و تدريس و  اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل حقوق عمومى:

حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره 

( افزون برين مزايا، در ماده شانزدهم درج ٢٢، ٢٢، ٠١و  ٩) مواد:  .نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود

ماده « .عت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى برخوردارندتمام اتباع افغانستان برطبق شري» شده بودکه: 

بنابر حکم اين ماده، « .در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است» قانون اساسى حکم ميکرد:  ٠٠

یش از این است که مردم هزاره ب .درحدود هفتصد تن غالم و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند

بر خاستند و بیش از دیگران مورد غضب و ضرب وشتم رژیم هللا از هر قوم و قبیله دیگر به دفاع از شاه امان ا

و از لوث کذب و ریا  روح این موادقانونى آن بود که در عمل تطبیق میشدغبار شهادت میدهد که،.سقاوى قرار گرفتند

در مجالس مشوره  .ى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شدچنانکه مراسم مذهبى و تکیه گاه ها .وفریبکارى مبرا بود

والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و 

ش 8844ن حمل و قید رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقیات پول جزیه )طبق فرما در امور اداره سهیم گردیدند

( مرفوع گردید. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى )لیسه هاى حبیبه و حربیه ( و افسرى هللاشاه امان ا 848٣=

اردو قبول شد و دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى 

،ص 8غبار، ج ) .ردید و ملت در حقوق با هم مساوى شدعشیره محمد زائى و خوانین و امتیازات روحانیون لغو گ

٧4٠ ) 

اولسن: در قانون اساسى براى مردم افغانستان همان حقوقى پیش بینى گردیده بود که استامحقق دانمارکی بقول 

ازطریق حفظ حقوق برابر براى همه رعایاى کشور « افغان»هویت ملى بحیث  .در قوانین لیبرال غربى وجود داشت

این قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اینکه حقوق مدنى شهروندان را اعتراف  .میشد تأمین

، عملیه دستگاه دولت را تنظیم و اصل مسئولیت کابینه را معین میکرد، بلکه همچنان به این دلیل که اقتدار پادشاه را 

  .رادیکال از حاکمیت شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود( مقاطعه ٧محدود و تابع قانون مى ساخت )ماده 

با تطبیق موازین غربى در باره درستکارى و صداقت در اجراى وظایف پرداخت، هللا هنگامى که شاه امان ا

ت ، سیستم دشمنى ها و مخالفت ها برضد او بیش از آنچه که بود، وسعت گرفت. اما آنچه را که شاه نمى پذیرف

و مکلفیتها در قبال خویشاوندان و سایر افراد متنفذ بود. از این است که وقتى شاه مستمرى افراد خاندان محمد  جانبدارى

معنایش این بود که میخواست بمردم نشان بدهد که همه مردم در  یون متنفذ را لغو نمود،زائى و دیگر خوانین و روحان

ومتنفذین قومی  درمیان خاندان سلطنتی، اما این عمل شاه  برابر قانون یکسانند و هیچیک از دیگرى برترى ندارد

به عزت شخص با نفوذ قوم لطمه شدید وارد یلوی تحسینى برنیانگیخت زیرا که این عمل در جامعه قب وروحانی 

 (  889 ،114دنمارک ، ص 8444زمر ،هللا ترجمه خلیل ا استا اولسن ، اسالم و سیاست درافغانستان،) میکرد.

هرگز نمى توانست بدون هیجان در  ،اق ملت پى برده بود به اهمیت وحدت ملى و اتفبخوبی که   هللاشاه امان ا

خورشیدى پس از خطبه نماز روزجمعه هفتم عقرب، که به امامت  8٠٣9باره آن سخن بگوید. در سفر قندهار درسال 

تفاق ملت به تفصیل سخن زد و در حین ایراد خطبه نماز، در باره ا هخودش بر گزار شده بود، در مسجد خرقه مبارک

هرکسى که در افغانستان زندگى ميکند، بدون استثنا افغان گفته مى شود. پس درانى و غلجائى و »یکجاگفت: 

را براى اقوام و قبایلى که گویا بى نام و نشان اند و « اوپره»بکار بردن کلمه شاه «  اچکزائى و اوپره چه معنى دارد؟

این اختالفات را بهترین سالح بدست دشمنان وطن  کرد و ارند، تحقیر ناجایز دانست و جداً منعافراد سر بر آورده ند

آه که ما را بدست خود ما از ما جدا  .و دشمنان ما از این خصومت در میان ما چقدرعظمت یافته اند» شمردو گفت: 

در اینجا اشکهاى امیر  .ود ما به تحلیل رساندندکردند! تکه تکه نمودند ، پارچه پارچه ساختند و تمام قواى ما را میان خ

 «. جارى مى شود

گفتن غلجائى و درانى يک تبعيض نژادى است، ما خان درنطق دیگرى به مردم قندهار گفت که : هللا امان ا

همه انسان و مسلمان هستيم بايد وحدت ملى داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى يک مشت باشيم. نزد من 

را که هندوها به نام جزیه مى پرداختند، منع  مالیاتیى تأمین وحدت ملى، خان براهللا امان ا انها برادر اند.همه افغ

کردو پوشیدن لنگى زرد را نیز ممنوع قرار داد، تنها قشقه هندوها به همان حال سابق خود باقى ماند، زیرا محض 

  (٠8تش در افغانستان ، ص آریه تالی ستوارت،  )بود که ضررى نبینند.براى شناخت آنان 
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 حمايت ازحقوق  هندوان :
وق مساوی برای هندوهای در ترویج حقو به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه مبذول کردشاه  امان هللا 

جزیه یی  را  پولد. چنانچه سعی بلیغ نموجتماعی، و تحقق بخشیدن به سیاست ملت سازی و آوردن مساوات ا افغانستان

مکاتب عسکری شامل شوند ودر اردوی ه و به اهل هنود اجازه داد که ب. ،منع کردوان تحمیل میشد که باالی هند

نظامی افغانستان خدمت نمایند. همچنان به اهل هنود حق خرید ملکیت بخشید و فرمان داد که معابد هنود، که قبال 

به پیمانه مساوی با آنچه که مسلمانها می  ویران شده بودند،دوباره اعمار گردند. حتی پرداخت مالیه توسط اهل هنود

پرداختند تقلیل یافت و اعالن شد که هندو ها میتوانند در شورای دولت شامل شوند. یکی ازاعضای مهم اهل هنود کابل 

)دیوان نرنجنداس( عضو هیئت افغانی در مذاکرات با انگلیسها در کنفرانس میسوری تعیین شد. این کار بعنوان عالمت 

عالمات » یت تأثیر زیادی بر هندوهای هند وارد ساخت. همچنان بعضی از مقررات موضوعه, از قبیل پوشیدنحسن ن

و هندوان را بپوشیدن دستار بود که به اساس احکام شرعی برای تمیز دادن اهل هنود از مسلمانان وضع شده «  ممیزه 

ستقبال از اتحاد هندوان و مسلمانان هند حتی زرد رنگ مجبور میساخت، ملغی قرار گرفت. امان هللا خان جهت ا

فرمانی صادر کرد که به اساس آن کشتن گاو در افغانستان منع شد. دلیل ممنوعیت در این فرمان این بود که اهل هنود 

با تدابیر اتخاذ  وعده کرده بودند که داعیه مسلمانهای هند را حمایت کنند. برای همین بود که از طرف علما مخالفتی

شده فوق دیده نشد و حتی به سبب طرفداری هندوان هند از مسئلهء خالفت با هندوان همدردی نشان 

  (28داکترسنزل،واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی افغانستان، ص )دادند.

مان کشور در ظ اجتماعى نسبت به سایر مرداخان از لحهللا ا هندوها تا زمان امانبروایت رسالۀ "دوره امانی" 

شاه ، نه تنها خواسته هاى شان از قبیل اجازه بزیارت ه وضع حقیرترى قرارداشتند، بنابر درخواستى از جانب هندوها ب

رفتن زنان هندو، پوشیدن لباس مطابق رسم شان ومسافرت هندوها بخارج ویا از خارج بداخل وخریدارى زمین، و 

تهاى دفترى برابر با مسلمانان ، و وارسى شکایات هندوها از طرف شعبات دوباره اعمار کردن دهرمسال و تادیه مالیا

 ،عدلى وممانعت از مسلمان کردن جبرى زن یا شوهرى که یکى از آنان برضاى خود مسلمان شده و غیره، پذیرفته شد

ر، یک یک نفراز بلکه با بخشیدن جزیه و باقیات شان از این رهگذر، دستور داده شد تادر جالل آباد، غزنین، قندها

هجرى  8844حمل سنه  88فرمان .اهالى هندو در شوراى حکومتى داخل شوند، چنانچه در کابل انتخاب شده بودند

  (8٧- 88اسدهللا حبیب،دوره امانى، صص  ).شمسى

رمسال همیرفت و در دیشان تکیه خانه هابه  اهل تشیع افغانستان نیز احترام عمیق میگذاشت و خان بههللا امان ا 

خان پول مستمرى مال ها را قطع کرد و از مفت خورى آنها هللا هندوها در مراسم مذهبى شان شرکت مى نمود.امان ا

 را باز داشت و مجبور ساخت که کار کنند، پول اوقاف را منع کرد و دستور داد که به دولت پرداخته شود.

ک جامعه و ناقض وحدت ملى است و در واقعا ًدرک میکرد که بى اتفاقى بد ترین مرض تباهى یهللا شاه امان ا 

هنگام اغتشاش پسر سقاو او نتایج این بى اتفاقى را در میان اقوام باهم برابر افغانستان بچشم دید و یک بار دیگر و 

 براى آخرین بار برمسئله اتفاق و اتحاد افغانها تاکید ورزید و خود از کشور برون رفت. 

 ن هللا:در مورد شاه امايک دانشمند چشمديد 
از جمله نامدارترین و سرشناس ترین دانشمندان ،عالمه حبیبی،در میان دانشمندان تاریخ و جامعه شناسى کشور 

افغانى است که نوشته هاى او همواره مبنى بر اسناد و مدارک کتبى و شواهد عینى استوار اند. او عادت نداشت قلمش 

صدر خدمتى براى جامعه و کشور خود نشده اند. پدر بزرگ حبیبى را در وصف شاهان و حکمرانانى بکار اندازد که م

امیر عبدالرحمن خان بود و بنابرین مرحوم حبیبى با  دست که مولوى عبدالرحیم آخند زاده نام داشت ، از کشته گان

آزار و  حکومت محمد زائى در افغانستان میانه خوبى نداشت و با نیش قلمش تا آنجاکه برایش ممکن بود، به اذیت و

افشاگرى اعمال سرداران محمد زائى و بارکزائى پرداخته است، معهذا چون دانشمند با صالحیت وحق گویى بود، 

هللا هاى خود را از شاه امان ا او به میان آمده، چشمدیدو کارنامه هاى دوران هللا آنجایى که پاى صحبت از شاه امان ا

 :یان میکندبدینگونه ب

برحال آن دوره ورۀ امانی را از اوایل تا اواخر آن درک کرده ودیده ام چون نویسنده این سطور دو »

باید در پایان این مبحث به حیث یک مشاهد بی طرف بنویسم که: اعضای مهم  نها بوده ام،آ معاصرناظر احوال واقوال

ساعی آنها م در صف اول ودیگر صفوف پائین مشروطیت دوم، تا وقتی که اقتدار سیاسی را بدست نگرفته بودند
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زیرا منجر به تبدیل رژیم  .(است )جای شکرگزاریاستدرخور قدردانی بوده وقربانی های ایشان مشکور مخلصانه و

همرفته ایام میمون ونیک تاریخ این مملکت  ویرده سال دورۀ امانی . ندشدکهن فرسوده وبنیان گذاری افغانستان نوین 

اما شخص شاه مرحوم آزادی بخشای  غرض خارجی وداخلی است.شمرده میشود که مسئول سوء عاقبت آن عوامل م

که عشقی به وطن یه الرحمه( هم یک جوان مخلص ونیکدل وخیرخواه افغانستان بودلاین مملکت امان هللا خان غازی )ع

وبنابرین تاریخ  ،توجه وتالش او دخیل بودجدید،حیات آوردن وبنیانگذاری ده مبداء ومردم خود داشت ودر بدست 

فغانستان او را به نیکی یاد خواهد کرد ونسل جدید باید قدر عمل او را بدانند وهمواره نامش را به نیکی یاد دارند.زیرا ا

 (828- 82٣ص جنبش مشروطیت ، چاپ دوم ، حبیبی،) «اعمال نیکش برسهوها میچربید.

مکاتب هر شهر را خودش در بین بازارتنها میگشت وبا مردم می آمیخت،وکه شاه جوان »حبیبی می افزاید:

میدید وعرایض اهالی را می شنید ووارسی میکرد، در آغاز کار از طرف مردم با مهر ومحبت تلقی شد.همکاری 

مردم را جلب کرد وحتی مردم در بسط معارف اعانه دادند ومصارف مکاتب را برمالیات گمرکی خود افزودند، ولی 

شاه، معاش مستمری  خوانین وسران اقوام و روحانیون متنفذ وسرداران  این روش نیکوازطرفین ]دیر[دوام نکرد،)زیرا

محمدزائی را قطع کرده بودوهمه مخالف این اقدامات شاه بودند.سیستانی( تاچشم بهم زدیم، امواج بد بینی بین حاکم 

وخود آن شاه ش انجامید که مملکت را پنجاه سال به عقب انداخت  8٠٣٧و 8٠٣٠ومحکوم حایل شد ومسالۀ به شورش 

همان  )حبیبی، «ش بود،از مملکتی که بدان عشق میورزید فراری گردید.شکه اخالص او به وطن بیش از تدبیر وسنج

 (8٧٠ص  اثر،

صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او  وطن دوست خواه و روشنفکر  ترقي  جیبى در مورد آن شاه مرحوم 

درقندهارده  8٠٣2در بهار  .شاهى را بدو باز گرداننددادن قربانی سروجان خود  باو میخواستند  ارادت و باور داشتند

در قره باغ اما شاه  حرکت افتادند،ه گرفتن تاج وتخت پادشاهی بسوی کابل ببازبرای و هزارلشکر قومی جمع شدند 

را درانى   شاف فراهىداران ک  تن از طالیه  بیست» :سخت او را متاثر ساخت که ی روبروشددلخراش صحنۀبا غزنی 

هاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر  گان را بر پایه کشت ۀشد  هاى پاره در منطقه سکونت غلجائیان کشته و نعش

 «هللا است. امان  ى درانیان و شاهاین مهمانى از جانب اقوام غلجائى برا»کاغذى با خط بد مالیى نوشته بودند: 

 برای انتقام گیری ازمردم محلی قومی سبب غلیان عساکر یق شاه گردید، بلکهنه تنها سبب تأثر عم این صحنه 

،لهذا عساکر زندریبتوسط افغان  را خون افغانبا چنین دسیسه ها ند میخواهکه دشمنان افغانستان ریافت دشاه  .شدنیز

خواهند در بین قبایل ما اکنون ثابت شد که دشمنان می»  وگفت: نمود نطقی غرائی ایراده انش را مخاطب ساختمراهوه

فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که براى باز گرفتن 

شکن جنگ  تخت و تاج، کشت و خونریزى روى خواهد داد. پس اى مردم عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دل

خواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید.  نمیتوانم. و نمىداخلى و قبیلوى را تحمل کرده 

 پس باید من از میان شما بروم تا موجب چنین کشتار و خونریزى نباشم. 

شما ملت عزيزم، زنده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى روسياهى ابدى و مسئوليت اين هنگامه ناشايست 

ر حاليکه من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ استقالل و تماميت بنام من ثبت ميشود. د

 . مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم

هاى سابق تاریخ این بود که شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با  ببینید! علت بدبختى مردم ما در دوره

اند.  هاى قبیلوى برانگیخته ها و عداوت این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنىاند و در  ها داشته همدیگر جنگ

من میخواستم دوره شاهى من چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق دهم، باید منادى دوستى و 

آئید،  داخلى قبیلوى گرفتار مىبینم که شما بجنگ  وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. چون اکنون مى

اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور بیایید. 

 من مسئولیت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى بدوش خود گرفته نمیتوانم. 

اره چناررسیده و دیگر برادر روحانى من در همین جا نشسته و یک او درزاده من )منظورنادرخان است( درپ

جنگ خانگى را در میدهند. )منظور نورالمشایخ است( ولى من مرد این کار نیستم و توصیه من بشما این است که با 

دى از شما همدیگر کنار بیایید، اتفاق کنید، استقالل خود را نگهدارید، و وطن خود را بدشمنان خارجى مسپارید! من فر

مندید، عین سعادت و مسرت منست. ولى اگر اینچنین بخاک و خون بغلتید، موجب بدبختى و  هستم، اگر شما سعادت
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دوست این دو بیت واقف الهورى را اشک  خواه و مردم مالل دایمى من خواهد بود. سپس شاه نیکدل و حساس و خیر

 ریزان خواند : وطن ! 

 چه نيرنگ است من بقربانت اين      جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 ر از نام من تـرا ننگ است ؟ــاگ      وى نـا مـم ـــــــو نـشنـــروم تـا تـــميـ

  جنبش مشروطیت( 829-828)صفحات .« هللا امان فى و بعد گفت :

  ا نبیند.راهى دیار غربت شد تا مرگ هموطنان خود ر واپس به قندهار برگشت و بعد ازاین نطق شاه نیک دل

که تاج و تخت قدرت را بر مرگ دوستى یک رهبر دلسوز خواهى و مردم  چنین است نمونه یى از وطن

طلب، خودخواه و  هموطنان خود ترجیح نداد و مردانه از آن در گذشت تا تاریخ از او به عنوان یک رهبر قدرت

 یکند.ریز نام نبرد. حقاکه تاریخ وطن از او امروز به نیکویى یاد م خون 

 روانش شاد و يادش گرامى باد.

 پايان

 

 

 


