Afghan Dictionary Online
http://www.afghan-dic.com
http://www.afghan-german.com

۲۰۲۰/۰۷/۱۸

اکادمیسن اعظم سیستانی

معرفی شاه امان هللا غاری افغانستان در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان ،در کنار شرح وتسجیل لغات ،مجمع اللغات،
تاریخ ،جغرافیه ،اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان  ،رجال
سیاسی و شخصیت های تاریخی افغانستان را تحت کتگوری «رجال
سیاسی» ،تسجیل وآنالین می سازد .پورتال افغان جرمن آنالین و
قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که کلیه شخصیت
های ملی را برای مردم معرفی کند .دراین اینجا به معرفی یکی از
چهرهای ممتاز وبرازنده ملی وتاریخی کشوریعنی اعلیحضرت امان هللا
غازی پرداخته میشود:

استقالل و شاه امان هللا ،دو نام جدائی ناپذیر تاریخ کشورما

بقول پوپلزائی،عین الدوله شهزاده امان هللا دومین فرزند امیر حبیب هللا خان در۱۲۷۱در طاق
ظفر پغمان متولد شد ومکتب حربیه را زیرنظر محمود سامی در  ۱۲۸۹خورشیدی تمام کرد و
عسکر نیرومندی بار آمد .چون روح بزرگ منشی وتجدد خواهی و عدالت پسندی در او نمایان بود،
ازهمان آغاز شباب با کنجکاوی شدید به مطالعه تاریخ وادبیات حماسی عالقه گرفت و براثر مطالعات
وسیع خود در ادبیات فارسی ،سخنورتوانا وادیب ماهرى بار آمد.
شهزاده امان هللا همانگونه که یک جوان دراک وتیز هوش بود ،یک عنصرآزادیخواه وضد استعمار
نیزبود ،و تمام ویژه گیها ومختصات یک شخصیت تاریخ ساز را داشت .او در لحظات بسیار حساس
،درمیان غم و سوگ قتل پدرش امیرحبیب هللا خان( که درشب ۲۰فبروری ۱۹۱۹درشکارگاه کله
گوش لغمان کشته شده بود) بر اعالم امارت عمویش نصرهللا خان ،شجاعانه تصمیم می گیرد وامارت
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

عمویش را رد واعالم میکند که تا انتقام خون پدر خود را نگیرد و استقالل از دست رفته کشور را
اعاده نکند ،شمشیر در نیام نخواهد گذاشت.
مردم افغانستان درسال  ۱۹۱۹در تحت رهبری زعامت جوان ودلیرخود شاه امان هللا،نخستین
مردمی بودند که باقوی ترین قدرت استعماری وقت ،یعنی انگلیسها قهرمانانه رزمیدند و سرانجام
انگلیس را وادار به قبول متارکه جنگ و مذاکره برای استرداد استقالل کشور خود ساختند .نتیجۀ
منطقی این مذاکرات پیمان صلحی بود که در  ۱۸اگست ۱۹۱۹م مطابق ( ۲۸اسد ۱۲۹۸ش) به توشیح
شاه جوان وبیدار افغان رسید و افغانها از آن پس همین روز  ۲۸اسد را بحیث روز استرداد استقالل
خود شناختند و آن را هرساله گرامی میدارند.
روز  ۲۸اسد ۱۲۹۸ش ،مصادف با روزاعالم استراداد استقالل کشوراست .این روز،برای
افغانهای آزادیخواه  ،وطنپرست وحریت پسند  ،یک روز میمون و بس عزیز است .و گرامی داشت
از این روز ،یک وظیفه ویک فریضۀ ملی بشمارمیرود .اعالم استرداد استقالل کشور،در ۹۹سال قبل
از امروز ،نه تنها برای ما افغانها بسیار با ارزش است ،بلکه برای برخی از کشورهای آسیائی نیز
الهام بخش بود و جنبش های آزادی طلبی را در مستعمرات آسیائی انگلیس مهمیز زد.
در روند گراميداشت از استرداد استقالل کشور ،نامى که با استقالل پيوند ناگسستنی دارد ،نام
شاه امان اﷲ غازى است .هيچ افغان با وقوف  ،آزادى خواه و وطنپرستى پيدا نخواهد شد که از
استقالل کشور ياد نمايد و همزمان با آن ،به ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت امان ﷲ خان  ،رهبر
وطندوست و سر بکف افغان که استقالل کشور را به ملت شريف ودلير خود تقديم کرد ،نيفتد و ياد آن
قهرمان واقعی ملت را در بدست آوردن استقالل سياسی کشورگرامى نشمارد.
غبارميگويد «:روز  ۲۴فبروری مردم کابل وقشون پايتخت درميدان مرادخانی اجتماع بزرگی
نمودند .اميرامان ﷲ خان سواره وتنها در بين جمعيت داخل شد ودرحالی که شمشير برهنه در کمر
آويخته بود ،درهمين جا بود که او نطق مشهور وتاريخی خود را نمود .او استقالل خارجی افغانستان
وآزادی فردی را در داخل کشور اعالن کرد  .و از مساوات وبرابری ،آزادی ملت وتأمين عدالت و
۱
صداقت دولت جديد حرف زد .غريو شادی وتهنيت از جمعيت برخاست» .
اقدامات جسورانه امان ﷲ خان باعث شد تا عمويش نصرﷲ خان از امارت استعفا بدهد و
سلطنت رابه او واگذارد .امان ﷲ خان در روز (۹حوت۱۲۹۷ش ۲۸/فبروری۱۹۱۹م) ،در حالى که
لباس سربازی به تن داشت  ،درمسجد عيدګاه کابل خطاب به عساکر و شهريان کابل گفت:
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 -غبار ،افغانستان در مسیرتاریخ ،ج ،1ص ۷۵۳-۷۵۲

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
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

« اول برهمه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اعالن و بشارت ميدهم که من تاج
سلطنت افغانيه را بنام استقالل وحاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر نهاده ام ».وعالوه نموده
گفت  « :ملت عزيز من ! من اين لباس سربازى را از تن بيرون نمى کنم تا که لباس استقالل را براى
مادر وطن تهيه نسازم ! » « من اين شمشير را در غالف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به
جاى خود ننشانم !» « اى ملت عزيز و اى سربازان فداکار من ! بياوريد آخرين هستى خود را براى
۲
نجات وطن  ،بيائيد تا که سرهاى پر غيرت خود را براى خالصى وطن فدا سازيم !»
شاه امان ﷲ به تاريخ  ۱٣اپريل  ۱۹۱۹طى نطقى در دربار کابل در حالى که سفير انگليس در
آن محفل حاضر بود گفت  « :من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و
مستقل اعالن نمودم  .بعد از این کشورما ،مانند سایر دول و قدرتهاى جهان  ،آزاد است و به هیچ
نیروى  ،به اندازه یک سر موى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله
نماید و اگر کسى به چنین امرى اقدام نماید ،گردنش را با این شمشیر خواهم زد ».و سپس رو
بجانب سفیر انگلیس نموده پرسید « :آنچه گفتم فهمیدى ! » سفیر انگلیس با حترام و تعظیم جواب
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داد «:بلی فهمیدم!»
آدمک افغانستان شناس معروف امریکائی درربع سوم قرن بیستم،یعنی  ۶۰سال قبل درکتاب
خود(افغانستان در نیمه اول قرن بیستم) ،از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملی یاد کرده نوشته
است« :امان هللا ( )1۹۲۹-1۹1۹بحیث قهرمان ملی افغانستان شناخته شد .خاصتا ً هنگامیکه
موفقانه امپراطوری بریتانیا را شکست داد .و آزادی مطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان
4
برسمیت شناخته شد».
شاه امان ﷲ در خطابۀ اعالم استقالل افغانستان ،در قصر زرافشان کابل در روز  ۲۸اسد
گفت«: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 دیگرى را
قبول نمي کردم .اگر شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید ،و با شجاعت کار خود را به 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».شاه به حضار گفت « :براى خدا باید براى آموزش علم تالش کنید.
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 -فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد۴بخش سوم،ص  ، ۶۶۹اعالمیه اشتهار امیرامان هللا خان
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 -دبلیو ادمک ،تاریخ روابط سیاسى افغانستان ،ترجه علیمحمد زهما  ،چاپ پشاور  ،ص1۳٥
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 -لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمه پوهاند محمدفاضل صاحب زاده ،چاپ دوم ،پشاور، 1۳۷۷،ص1۹6

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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

شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید ،شما بايد از آنها جدا شده ،آنان را براى آموزش تعليم به
کشورهاى خارجى بفرستيد ،تا با کسب علم شايد بتوانند قابليت خدمت به کشور عزيز شما را پيدا
نموده و نام شما را در تأريخ جهان زنده نگهدارند.اى ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب
علم تالش کنيد ،زيرا تنها از طريق علم است که مي توان به کاميابى هاى دينى و دنيوى دست يافت".
5
يک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد" .
پس از حصول استقالل سياسی افغانستان  ،بزرگترين دغدغه شاه امان ﷲ  ،رفع جهالت و
بيسوادی اکثريت مردم کشور بود.پس اولين کاری که بدان توجه نمود ،تاسيس مکاتب وتعميم معارف
در سرتاسر افغانستان بود .او با تاسيس مکاتب وتدريس علوم عصری از مرکز تا واليات  ،چراغ علم
ومعرفت را درکشور روشن ساخت ،و زمينه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش را برای
همه اوالد وطن ميسرساخت .بمنظور تأمين حقوق زنان به تعليم وتحصيل آنها توجه نمود ومکاتب
زنانه وشفاخان زنانه[مستورات] را تاسيس کرد و مردان وزنان را برای فراگيری علم ودانش تشويق
نمود.
شاه امان ﷲ عشق بيکرانى به تعليم و تعميم سواد در مملکت داشت ،در يکى از بيانيه هاى خودگفت :
« من هرقدر در باب ترقى و بهب ودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم ديگر راهى نيافته ام و پايه
اول علم  ،مکتب است  ...چون چنين است نيک بدانيدکه ميخواهم با کمال سويه از عالم باخبر شويد و
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ترقى کنيد ،تاکى از عالم بىخبر وازعلم محروم باشيد».
شاه امان ﷲ هنگام وداع (به عزم اروپا) درقصرستور وزارت خارجه در محضرکارمندان
دولت و شاگردان و منسوبين معارف افغانستان گفت « :سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و
بس ،اگرنيامدم به ياد داشته باشيد که از وطن تان دفاع کنيد و يک ملت واحد باشيد .زير سلطه
حکمران يا پادشاه مستبدى بسر نبريد ،به هدايات من گوش دهيد و به خرافات عقيده نداشته باشيد،
زيرابعضى مالهاى بى خرد ،دين رايک زنجير براى تان ساخته و چيزهاى غلط براى تان مى گويند
و شمارا فريب ميدهند ،مطابق اوامرخدا وپيغمبر(ص)رفتارنمائيد .به چيز هايى که مالها ميگويند
باورنکنيد ،درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگيريد ،شما همه از يک کشور هستيد و با هم
برادرمى باشيد ،زنان مانند شما حق دارند و انسانند ،بيشتر از يک زن نگيريد و اطفال تان رابه مکتب
7
بفرستيد و ثروت تان را در راه تعليم و تربيه اوالد تان به مصرف برسانيد».
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 -مقاله  ۲8اسد روز استرداد استقالل کشور ،آرشیف مقاالت نویسنده
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 -امان افغان،شماره  ،1۷ص۳
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 -ریا تالى ستیوارت ،آتش در افغانستان ،چاپ پشاور،۲۰۰۰،ص ٥۲،٥1

د پاڼو شمیره :له  4تر5
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

قاموس کبیر افغانستان

پایان

د پاڼو شمیره :له  5تر5
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

