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 ۲1/۰۸/۲۰1۸              عارف عزیز
 ارسالی احسان لمر

 

 یک سند تاریخی
 استقالل کشور ناسبت نود ونهمین سالگرد استردادبه م

 

خواستم با همه  ،دیدم امروز گذاشتند این سطور زیبا را که جناب عارف عزیز در دسترس داشتند و در فیس بوک
مشکورم که با این سطور زیبا ما را آشنا خوانندگان سایت شریک نمایم از محترم عارف عزیز نهایت ممنون و 

 .ساختند
 

به مناسبت نود پنجمین سالگرد استقالل کشور در سایت آریانا افغانستان به نشر  ۲۰14این سند یک بار در سال 
 رسیده بود. و اینک دوباره آنرا تقدیم می دارم

 وثوق مهندس علم و هنر به سرپرستی ابوالقاسم مجله
 1928 فبروریو  جنوری 1306جدی و دلو 

 یبزیکالبرلین 
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سوم آن عنوان بلند  صفحه اول دوم و 3رسید در شماره  این مجله از طرف دوستان ایرانی در آن زمان به نشر می
  .تشریف فرمائی اعلیحضرت امان هللا خان به آلمان مژدگانی بزرگ باالی

 .های از شاه امان هللا پادشاه افغانستان و ملکه ثریا، مقاله را ادامه داده است با قلم درشت نوشته شده، و با چاپ عکس
 

     
 

  مژدگانی بزرگ
 تشریف فرمائی اعلیحضرت امان هللا خان به آلمان

 

 نـمـد از طرف چـافسر سلطان گل پیدا ش
 مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن

 

خردمند  اریجوان بخت و جوان تخت مملکت افغانستان خسرو ارجمند و شهر روزیف امیروزگاران نوروز و ا نیدر
امان هللا خان چون مهر تابان و آفتاب درخشان در آسمان اروپا جلوه گر گشته و دل و جان هواداران آن  حضرتیاعل

 یدواریام هٔ زالل نشاط و شعف سرشار و به غنچ زشجاعت و اصالت بوده ا نیزم را که همواره سر یمیمرز و بوم قد
 .ربار نموده استپ  
 توانیبه شهر برلن نزول اجالس فرموده است. افغانستان که م یونیمراحل دور و دراز موکب هما یپس از ط نکیا

د نه یقدم م یامان هللا خان به خاک حضرتیپروس اروپا آمده است. اعل دنیبه د دینام ایآنرا از لحاظ چند، پروس آس
 و لیبزرگ در مدت اندک و با فقدان وسا کیفردر یعنیدانا  شاهزادهٔ  کی ریناپذ یخستگ یکه به همت و فداکار

ملل و ممالک موجود است و درآن از منه هنوز وجود نداشت از فقر و ذلت  یو ترق شرفتیپ یکه امروزه برا یاسباب
الشان آلمان  میعظ مملکت امینهاد و به مرور ا یو رستگار ادتیعظمت و س هیو قدم به مدارج اول افتهی یخالص
  .است دهیگرد نشیعلم و فن و دانش و ب یدر ناف اروپا پرچمدار توانا مروزهکه ا دیگرد
و  یچارگیکه مارا هم پس از قرنها ب میآور یشکر بجا سجدهٔ  چونیسزد که به درگاه خالق ب زیرا ن نانیمشرق زم ما
نجه پ یمردان زبده و قو گریآزاد و از طرف د یو رستگار یطرف فرصت ترق کیبدون انتظار از  کبارهی یدیناام
 .ومنظور بلند تدارک نموده تفضل فرموده است یمقصود عال نیانجام ا یمخصوصاً برا یالله تیمش یکه گوئ یا

د که با واقع شد یو در جائ ایمملکت و ملت افغانستان را که در ناف آس یو اجتماع یعیطرف وضع طب کیاگر از
 اتیو تجل یاقدامات بزرگ اساس گریتواند برساند و از طرف د یفرنگستان را بدانجا نم اتیترقجان بخش  میصبا نس

 میریدر نظر بگ وستهیهللا خان به ظهور پ ناما حضرتیاعل صیرا که در مدت اندک از طرف شخ یروشن و درخشان
خداوند توانا شامل افراد  وضاتیکه موهبات مخصوص عالم باال و ف دیو به نحو آشکار مسلم خواهد گرد انیبطور ع

قابل انکار است که امروزه اگر  ریو غ یهیاست. چه بد دهیگرد نیآن مملکت، خصوصاً و تمام ممالک مشرق زم
هم از آن بهره دار و  گرانیحاصل گردد، د یبینص یو تعال یو ترق شرفتیاز ممالک مزبوره را از نعمات پ یکی

 .برخوردار خواهند بود
 یماد اتیترق میو تعم جیرا به ترو خود یونینه فقط عزم هما ن،یزر یامان هللا خان به فکر صائب و رأ حضرتیاعل

کشوده  زین یقیشهبال به کشور عوالم تمدن حق شانیفکر بلند و خرد مستطاب ا یجزم فرموده اند، بلکه هما یو ظاهر
هدف آرزو و جهه همت شاهانة خود قرار  میاربرد یوارو بزرگ یآزادانه به جانت رستگار یقدم یگذارد ادن یو نم

 دهیبرومند گرد یدولت به زود نیمدت الجرم در چمن اقبال ا یفرموده اند، با کوتاه نهیزم نیکه در یداده اند و اقدامات
 .خواهد داد نیریکه بِر ش ستین یو شک دهیاز شاخها کش
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به  فقط و فقط ریمانند پطر کب زین نکیو ا دهیخود جان و روان تازه دم امان هللا خان به کالبد ملک و ملت حضرتیاعل
گان و بزر نیچنانکه متأسفانه عادت سالط یو خوشگذران شیتع یملت خود نه برا یسعادتمند لیقصد درک و اخذ وسا

 دیراو ج اتیدر تمام نشر جوان کاردان و کارفرما چنانکه پادشاه نیاند. ا دهیاروپا گرد یفرما فیبوده تشر نیمشرق زم
و مالحظه و مشاهده  هیمشغول معا وستهینهاده، تا امروز پ رونیکه قدم از مملکت خود ب هٔ قیشود از دق یم دهیو مجالت د
اند که  داشته شهودفوق العاده م ریناپذ یثبات و استقامت خستگ کی یبراست نراهیاروپا بوده و در ا یو فن یآثار علم
 .شده است دهیآن د ریکمتر نظ

پادشاه  نیا: »سدینو یم یالدیم 1717در سنه  شیبه پار ریپطر کب احتیراجع به س مونیسن س یمشهور فرانسو مورخ
 قیپادشاه در طر نی. ادهیگرد سیمردم پار نیکه به کسب اطالعات و معلومات داشت طرف تحس یو شوق لیاز فرط م

 یسک نکهیا یآمد چه بسا برا یم شیمعلومات پ بکس یبرا یموقع نکهیروگردان نبود و هم یچکاریطلب معرفت از ه
. مورخ «دیگرد یافتاد سوار شده و رون م یرا که بدستش م هیکرا درشکهٔ  نیمزاحم حواس و مخل فکرش نباشد اول

ه ب ثمر ننمود و فقط به مطالعات مربوطه یو تجمالت ب« مد»به  یاعتنائ ریپطر کب:»دیگویرامبو نام م یفرانسو گرید
چه بسا وارد  یمشغول بود. مالقات شاهزادگان را به مسامحه گذراند ول یو صنعت یو علم یو تجارت یتامور حکوم

 و دیعاجز رفته از آبگوشت آنها چش یسربازها دنی. به دبردیدکان چرخ سازها و زرگرها شده و مدتها در آنجا بسر م
در مدرسه مشهور  کهیمعروف است وقت«. وتانه با آنها رفتار نمودآنها جام گرفته دست به شانه آنها زد و د یبه سالمت

: و گفت دیآنرا در آغوش کش دیپادشاه فرانسه را د زدهمیس یمشهور و کاردان لوئ ری( وزویشلی)سوربون( مجسمه )ر
 .«میشخص سلطنت نما نیا یرا با دانش وکاردان گرینصف عمرم را بدهم تا نصف د توانستمیم کاشیا»

و  میدر اخذ و تعم شانیو رغبت ا لیکه م میدار یقطع نیقیشناسند  یامان هللا خان را م حضرتیکه اعل یتمام کسانو  ما
 ریکه همانطور که زحمات و خدمات پطر کب میدواریو ام ستین ریاروپا در مملکت خود کمتر از پطر کب اتیترق جیترو

پادشاه ملت دوست خود و در پرتو همت و شهامت  یمساع جهینت رد زیافغانستان ن د،یگرد هیاساس عظمت و شکوه روس
 .گردد لیو رفا نا یو خوشبخت یترق هیدرجات عال یاو به زود

 یایریب اتیو تنه کاتیباطن برادرانه تبر یو صفا تیخلوص ن کیدل و جان و با  میاز صم« علم وهنر»مجله  کارکنان
 یپرور و خسرو بزرگ و سرور بزرگوار تیپادشاه رع نیداشتن چنملت محترم و محبوب افغانستان به  میخودرا تقد
 لیان ادتیس هیبه مراتب عال یمعظم به زود اتیشهر نیا یو مساع تیکامل دارند که در کنف حما مانیو ا نیقیداشته و 

ومصون  نیبکام و شاخ و شوکت و کاخ دولتشان ام یروزیو ف یبهروز امیبه دام و ا شانیسعادت ا یو هما دهیگرد
  .خواهد بود

 

 بانیامت را که دارد چون تو پشت وارـیم دـغ چه

 بانیباک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشت چه
 

محفوظ و مصون دارد که هم به ملک خود  یابیدراز در کمال قدرت و کام انیآنها سال یرا برا فیذات شر نیا خداوند
وماً ق رجعنی نیا انیاال یعس»که  ندیکالم بلند را ثابت فرما نیصدق ا نیو مخصوصاً به ملل مشر زم انیو هم به عالم

 !«کانوا یکالذ

 ملت زیپادشاه فرخنده قبل از همه چ نیکامل حاصل بود که ا نانیاطم« علم و هنر»کارکنان مجله  یبرا کهیآنجائ از
حبوب وم نیکتریملت افغانستان که نزد میخودرا تقد هیو ادع کاتیجسارةً اول تبر دانندیمحبوب خودرا اصل و اساس م

ه مراتب ک میطلبینارسا و بنان ناتوان اجدازت م انیبا ب نکیو ا ههستند داشت انیرانیما ا یشیو ک یبرادران نژاد نیتر
 میسالن آلمان را خصوصاً تقد انیرانیاروپا را عموماً و ا میمق انیرانیو ا رانیصادقانه خود و ملت ا داتیو تمج راتیتقدر
و در همه جا  اوریو  اری یو اقدام تیکه در هر ن میواال مسئلت نمائ زدیداشته و از خداوند توانا و ا یونیذات هما گاهیپا

 .باشد یاریشهر حضرتیاعل ونیو حافظ وجود هما نیو در همه وقت مع

خود و مهلت  یقلب هیو از مسئلتها و ادع یونیهما حضرتیو اقدامات بزرگ و مؤثر اعل یشجاعت و شهامت اخالق از
و  نخواهد داشت شیاوراق البته گنجا نیدامنه کوتاه ا میبه زبان آور یکیو از هزار  یاندک اریاز بس میاگر بخواه رانیا

 یو رستگار یروزیهمرخ وپ یو کامگار یادعا ومسئلت است که شاه جهان را به حمدهللا و المنه شاد یچه جا یآنگه
تم خ نکیوعده داده و ا کینزد یلیخ هیرا راجع به افغانستان و پادشاه محبوب آن به آهمرکاب است. پس دنباله مطلب 

ه و واگذار نمود رازیسخن، حافظ ش نیریخواجه ش ب،یلسان الغ ان،یرانیو ا رانیترجمان احساسات ا نیسخن را به بهتر
 :میسرائ یم مونیو شکوه م کویبا او هم آواز شده به فال ن
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 رسید و ماه مهر نوحید فتح و بشارت به  رسید   پادشاه  ورـنصـم   رایت که  بیا 
 رسید خواه    داد   فریاد به  عدل  کمال   انداخت  نقاب  ظفر  جمال بخت ز روی
 رسید جهان به کام دل اکنون رسد که شاه   آمد  ماهکه   اکنون زندسپهر دور خوش 

 راه رسید مرد  که   و دانش  دل   قوافل   ایمن  شوند  زمان این طریق قاطعان ز 
 اوج ماه رسید  بر  آمد بر  چاه   قعر  ز   حسود  برادران غم    بر   مصر  عزیز

 پناه رسید دین    مهدی که    بسوز  بگو  کیش  شکل ملحد دجال صوفی کجاست 
 ملک و   امان دولت و ملت امین کشور

 به بارگاه رسید جود اللهی  و  فیض ز 

 

 «علم و هنر»کار کنان مجله 
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