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 ۱۳/۹۰/۴۹۱۲                                                                                               یمسعود فاران

اعالم افغانستان را مستقل  ی، شاه امان هللا، روابط خارج۱۴۰۲اسد  ۴۲

 کرد

 دشمنان قرار گرفته است.  ریها  محصور است که از هر جهت هدف اماج ت یرونیشده ب ریحلقه مزدوران اج در افغانستان
 ،شانخود یند تا بخاطر منافع شخصشده افعال سال اخیر  ۱۳در طی   گرانید و یمثل زمان ستانزخود فروخته گماشتگان 
ضروری  ، سیاه وغیرکه با خود مردم آزادی دوست افغانستان بدست آمده وحفظ شدهکشور را  یاسیس و تاریخی رتمام مفاخ

 جلوه دهند.  ؟قهرمانرا « بابا و چهل دزد  یعل»جلوه دهند ولی 
 دنیکوب یتا امروز برا یاز روز سقوط دوره امان گانگانیشده ب ریدست نشانده و نوکران اج یها میواضح است که رژپر

 یانسان یتمام کارکرد ها اند و برزده نیآست باشند، دست و یمفاخر جامعه ما م ۀکه از جمل یامان هللا غاز ،شاه بزرگ افغان
 حاکم تا جو نیبرده اند. ا رسؤالیز ناجوانمردانه واغراض شوم خودشان، دشمنانه  یبرا یو به نوع یرا به نحو یو یو مل
سؤ قرار  غاتیتبل ریثأتحت ت زیشاه امان هللا ن ۀخانواد وابستگان و کانینزد یو حت یمل و فیرفته که خبرگان شر شیپ یجا

 لیکه تعج تا آنجاشده است.  او عجله کرد وعجله او باعث  سقوط دهیشاه امان هللا ناسنجتا با نوعی اظهارکنند که: گرفته اند 
 میمستق ریغبطورنشود و  نهیدر زم سیانگل اتیناتا جامعه متوجه جمیگذارند  یو یخام به حساب شاه را دربست یآرمان

و  فانهیظر ،سیگماشته شده انگل خیمشاخاینانۀ  برعکس اقدامات واعتبار گردد.  یب یو نهضت روشنفکر تینهضت مشروط
اگر شاه امان هللا بزرگ  که پرسدهای اجنبی نمی  از این گماشته  یکس  متاسفانه. گرفته استقرار  دیمورد تائ میمستق ریغ

 خیمشا سیانگل ایآ ،ماندب یباق ییجامعه در همان دوران قرون وسطا میگذاشت تا و زدینمسترگ ملی  اقدام نیدست به چن
 ،استعمار وغی ریز گرید یکرد؟ اگر امان هللا مثل حاکمان کشور ها یم کیتحر یدولت و شاه و هیشده اش را بر عل هیترب
باز هم  می یازید، یباده نوش وفسق وفساد   برای حرمسرادست به توسعه ،  حلقۀ درباری خود وآرامش شخص خود  یبرا
 شدند؟ واضح است که هرگز نه. یم رشیوقت پاچه گ خیمشا

 یول ،کردند میرا تنظ بهانه سقوط او ،ادانهیترفند ش نینکرد با ا ایامان هللا بزرگ عجله کرد  ریام مبرهن است که اگر نیا
)که منافع  سیانگل ۀختیاستعمار لجام گس یعنی تیدشمن بشر نیوطنخواهان همراه اورا در برابر بزرگتر ریاو و سا یمل امیق

که هنوز هم اخالف  سیکرام ! دست آموز انگل خیزدند. مشا ریدر خطر واقع شد(، ز اش درتمام منطقه با تهور شاه امان هللا
 شان هستند، و یو فکر یادامه دهندگان راه پدران َنَسب دهند و یم تکان مکاب دشمنان وطن د  شان در ر یو فکر یَنَسب

حمله بودند  ۀآماد ،کنندیمسخ م هداش قاتل به روز دیناشه کیاستقالل را بخاطر  یخیتار دشمن وطن، روز گانگان  یبقدرت ب
آنها  انتیادامه دهندگان خ و خیمشا یدکانها یتا دکه ها شدیجامعه سبب م یداریب نکهیا وهم اکنون هستند، چرا؟ بخاطر

 کند. پس عجله شاه نبوده که مالمت بارش کردند ادهیآنها پ ۀلیشومش را بوس ینتواند پالنها گریاستعمار، د و گشته   بسته
و  تیمشروط یملخواست نهضت طبق  بر شاه بود که در راه استرداد استقالل کشور یو از خود گذر تهوربلکه  میکنند، و

 شد.  زین روزیکرد و پ امیدرنگ ق یمردم ب ۀاستوار بر اراد
جامعه تحت زعامت مدبرانه شاه  عیو روشنفکران آن زمان و خواست جم تینهضت مشروط یروزیدر اصل پ یروزیپ نیا

 بار نشست.ه که ب ودب یامان هللا غاز
را  تینهضت مشروط و یروزیپ نیا دیکه بود با یمتیهر قبه  توانست و یرا آشکارا دشمن تحمل کرده نم یروزیپ نیچن

گرفته  یبرحق مردم را درمنطقه تا جا یها امیصورت جلو ق نینشوند و بد یدر منطقه بفکر آزاد گرانیکه د ساختیبدنام م
 پروژه بقوتش ادامه دارد. و ندرو نیباشد. بدبختانه هنوز هم ا

 و یغاز شاه امان هللا یکارکرد ها ها و شهیاند یدر نگهدار یمل یروهایخواست مردم ون کهییدر افغانستان از آنجا اما
قهار وجباردست  یها رویها و ن میرژ یقدرت ها ۀلیبوس رویدارد، دشمن با تمام ن یستادگیدم ا نیتا ا تیمشروط نهضت
مردم افغانستان را به  یسمبول نهضت روشنفکر نیشاه امان هللا، ا تیتواند، شخص ینتوانست و نم زیاش ن نشانده
 دایپ شتریغش، روز تا روز درخشش ب یناب و ب یچون طال شاه یواال تیبسپارد و کم بها سازد. برعکس شخص یفراموش

 سازد. یتر م اهیدشمنان را س یکرده و رو
و  یعال اریبس یتان داکترستانزوپاکس سینظرات نادرست اجنت انگل یرو یستانیخاطر نشان ساخت که نقد جناب س دیبا

 ریانکار ناپذ قیبر حقا هیو همچنان تک یانتقاد باصالبت و استوارکه بر اساس منطق وبرهان قو نیروشنگرانه بود. ا
و دور از  یلغزش فکر کیدر  یزیکه مثل ستان یمتوجه آنعده کسان هبلک یزیمتوجه ستان ، نه تنهااست افتهی ریتحر یخیرأت

توجه  دیرزش. باا با فوق العاده مهم و ستیخواهند شد، هوشدار و اخطار همزبان دشمنان افغانستان شده بودند و تیواقع
 کنند. یخود مثل مردمک چشم شان حراست م یمل یدارد که از ارزشها یهنوز فرزندان نیسرزم نیداشت که ا
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 خیرأکه ت رساندینکته را م نیا کنند،یم یسینو خیتار و ییگو  خیتازه مشق تار کهیبه آنان یستانیجناب استاد س نوشته
بر  هیتک یسینو خیرأبلکه برعکس اساس ت شودینم نیمرض نوشته و تدو ها و غرض و قهیبراساس سل یقیحق یسینو

 خیرأثبت ت نا  یع یخیرأت نیبا توجه بر قوان دیبا حال اتفاق افتاده و گذشته و از ذهن ما است که در رونیب قیو حقا اتیواقع
 بازگو گردد. ایشود و 

امانت  یخیرأت قیحقا رایکند ز انیبواقع شده که  طوررا آن قیتام دارد تا حقا عام و تیجامعه مسؤل مورخ آگاه دربرابر کی
 پشت به مردم کرده است.  کندیم انتیبه امانت مردم خ کهیکس کرد. مالیپا مردم را امانت دیمردم است که نبا

 در یسمبول نهضت روشنفکر توانیمتبارزش( م تیرا )درکنارشخص یامان هللا غاز حضرتیاعل ،یمل و یمردم شاه
 یو اراده مل تینام شاه بزرگ تمام نهضت مشروط ریز خواهندیاست که مای افغانستان شناخت. مذمت شاه امان هللا توطئه 

 تا روز انددر تالش  شیچوکره ها ۀلیوطن بوس نانکه چگونه دشم مینیبی واضح م نیبر دیکنند. مز مردم را خدشه دار
تحت  باشدیبزرگ( م تهور تحول و و رییآن تغ جامعه )از مردم و یآرمان و یعظمت استقالل را که روز تداع با و یخیتار

 خواهند از ذهن مردم پاک کنند. یمسخره م لیو دال نیعناو
 
است که  یسلطنت نیاول و ندینشیم ببار تیاست که نهضت مشروط بار نیاول ،یشاه امان هللا غاز افغان، دیهمت فرزند رش به

است شاه آنرا  در جامعه خواستار بود و یمردم دارد. آنچه که نهضت روشنفکر یبرمردم وآرا هیهمراه روشنفکران، تک
 مرد نیات ااست. اگرخدم تیمذمت نهضت مشروط و  مذمت مردم ،برابرشاه امان هللا کرد. پس هرمذمت در ادهیدرعمل پ
 درتمندق را که استعمار تیمشروط یمردم ونهضت روشنفکر ۀمعناست که اراد نیاه ب ،شودیافغانستان قدرم خیبزرگ تار

استعمار با  ضد توانا و شاعر یاقبال الهورروست که  نیاحترام گذاشتن است. ازهم اعتبار ساخت، یزمانه را درمنطقه ب
 تیشخص که سزاوار کشدیم ریبه تصو ییرا با توانا او گاهیشاه امان هللا، جا یواال تیدرست از اوضاع و شخص صیتشخ

 باشد.  یما شاه امان هللا خان م معاصر خیتار آن بزرگ مرد
 

 ارتیاستقالل را ز استرداد انیغاز مبارزان و کینزد زمان سلطنت شاه امان هللا خان به افغانستان سفرکرد، تا از در اقبال
 قنیمت او است. دهیکرده اند چگونه به ثمر رس که افغان ها آغاز داده بود که جنبش استقالل طلبانه را صی. اقبال تشخدینما
طلسم  نیا از گرید یها کشور برکت استقالل افغانستان، از یبزود و استشکسته  سیانگل استعمار طلسم ریګکه د بود
 .افتیخواهند  ییرها
 افغانستان، صلح در داد که آرامش و صیتشخ شناخت و یاستعمار هسته انقالبات ضد و مرکز را یامان ۀافغانستان  دور اقبال

 کشاند. خواهد یبه ناآرام تمام منطقه را کشور نیا عدم آرامش در خواهد بود و ایآرامش تمام آس
 در منطقه شده بود. سیمستعمرات انگل تیاکثر یبرا یداریبراه انداخته بود ناقوس ب ارانشیرا که شاه امان هللا با  یجنبش

 دارد: یمناسبت راجع به افغانستان شعر نیاقبال به هم

 
 است کردلیملت افغان درآن پ         گل است   و آب کریپ کی ایآس

 اــیشاد  آســـشاد او گــــــــــگ زا         ایســاد  آســــف او  ازفســـــاد
 

 که : دیسرا یم زیوصف شاه امان هللا خان ن در اقبال
 

 پخته کار رانیمثل پ وجوان وـن            اریرـــــشه یا رکامگاریام یا
 ات جام جم است نهیس انیدل م           است  محرم هایاز پردگ تو چشم
 وــت آسان کند دشوار وــزم تــح           تو چون کوهسار ندهیپا تو عزم

 بند رازهیش د پاره راـلت صـــم          بلند  نــم الیو چون خــت همت
           یسـب یدار یشاهنشه از هیهد

 یبس یران دارـگ وتـاقی لعل و

 
 یهمکار در( سیاستعمار وقت )انگل جز ی،امان حکومتکه عامل سقوط  گرددیشد واضح م میمطالب باال که خدمت تقد نیبا

 ریتاث بود وگرفته  قرارخطر  همه جا در سیمنافع انگل نکهیا یباشد، برا تواندینم یعامل چیه گری، دداخلی مزدور عناصر
کن استعمار در منطقه در حال گسترش بود. پس هر  رامان هللا، به مثابه گو ریتحت زعامت شاه افغان ام تیجنبش مشروط

رخ ؤه مک نستیا انگریب ،را کم رنگ جلوه دهد و شاه امان هللا را مالمت کند سیانگلخصمانۀ  نقش کهینظر هر ایمؤرخ 
کاران است که منافع  انتیاز جمله خ ای بود خارج نشده است وپاشیده  سیکه انگل یفکر تیمسموم بار ریهنوز از ز

 بماند  یدر بدل پول  مستمر باق شانیکار انتیتا خ دهدیم حیترج یرا بر منافع مل گانگانیب
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کابل، روابط  یمرادخان دانیدر م جانیشور و ه انیافغان در م یگرای، شاه امان هللا، شاه مل۱۴۰۲اسد  ۴۲ روز
 مستقل اعالم کرد ایتانیبر یافغانستان را از امپراطور یخارج
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