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 ۲۰۱۶فبروری  ۲۰                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 

 اعليحضرت غازی امان اهلل خان ۀپيرامون جناز

 و ملکه ثريا در غربت  و دوری از وطنغازی امان اهلل خان 

دانشمندان ه های تبصرجناب استاد سيستانی و  کشوره و پرکارمؤرخ ورزيداز مضمون ا قدردانی ب

، ميخواهم مطلبی را در همين داکتر صاحب هاشميانمحترم داکتر صاحب کاظم و محترم  افغان ۀگرانماي

که شامل دوعکس مراسم خاک سپاری شاه  «انگليس های توطئه و امانی ۀبازنگری دور»رابطه از کتاب 

شمسی در جالل  ۱۳۹۱اين کتاب که در زمستان سال   . مرحوم ميباشد، اقتباس و مجدداَ به نشر بسپارم

و مجانی به عالقمندان تاريخ  PDF بشکل دور چندان نه ۀآباد افغانستان به نشر رسيده است، در آيند

ميخواهند با نشر اکاذيبی چون شرکت سردار محمد داؤد خان در به آنهائيکه  افغانستان تقديم خواهد شد.

ی برای رهبران شان کريدت بگيرند، بايد خاطرنشان ساخت که همانگونه که ديروز غاز شاه آن ۀمراسم جناز

توطئه های تاريخ های فرمايشی و ، تحريف نگاری با مسخ حقايق تاريخی،بزرگان و رهبران شان 

ادعای  پوچ  و خان نتوانستند واقعيت ها را مخفی نگهدارند، امروز نيز با  شخصيت غازی امان اهلل ترور

  ادامه دهند. و قهرمان سازی مسخ حقايق و جعل کاری منابع و اسناد نميتوانند به  بی اساس
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 وفات شاه امان الله خان

درعالم هجرت و غربت درکشاااور ساااويس  ۱۳۳۹ثور  ٥مطابق با   ۱۹٦٠اپريل  ٢٥غازی روز خان شاااااه امان اهلل 

آرزو های انسانی راجع به وطن و مردمش را در سينه داشت ، چشم درحاليکه هنوز هم  به ياد وطن بود و موجی از 

 .  از جهان فرو بست

پدرش غازى امان الله خان چند روز قبل از فوت شان خواهش نمودند که يک بار ديگر ساز وطن »به روايت بى بى هنديه  
شنود، به خاطر اينکه خيال کند که در وطن خود سم )افغان( را ب ستاد قا صداى ا ميميرد، همان وطنى که از همه جاى  به 

طرفدارى از شاه امان الله نکردند و حاال متأسف هستند که  ،دنيا آنرا زيادتر دوست داشتند. وطنى که باشندگان آن زمان
 .   «مدت سلطنت شان زياد طول نکشيد

 

  جنازه شاه امان اهلل خان غازی قبل از خاک سپاری در جالل آباد
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  جنازه شاه امان اهلل خان غازی قبل از خاک سپاری در جالل آباد

شود و بس شهزاده رحمت اهلل ( اجازه داد تا همراه جنازۀ  پدر وارد وطن  . همچنان،  دولت وقت  تنها به فرزندش ) 

رژيم حاکم خاندان  محمد نادرشاااااه  اجازه نداد طيارۀ حامل جنازۀ غازی امان اهلل خان در ميدان هوائی کابل 

زه در کنار آرامگاه پدرش  اميرحبيب اهلل خان در بزمين بنشااايند و يا   در آنجابخاک ساااپرده شاااود.  همينکه جنا

جالل آباد دفن شده و مراسم فاتحه گيری تحت نظارت خاص و شديد دولت  در مسجد جامع " پُل خشتی"  کابل 

 از افغانستان صادر نمودند. را انجام شد، مقامات دولتی دستور خروج فوری شهزاده  رحمت اهلل 

 تمندی پيرامون مرگ غازى امان الله خانمرحوم داکترشاهى بای مس ۀخاطر

مرحوم داکترشاهی بای مستمندی، باستان شناس مشهورکشور، در گوشۀ از خاطرات سالهای تحصيلی خود  

سد:    شاه امان اهلل » . . . پيرامون مرگ غازی امان اهلل خان مينوي شديم. جنازۀ مرحوم  شاه امان اهلل خان  روانۀ منزل 

سته بود و  صندوق ب شده بود و ميت دريک  سويس آورده  ستيم ]روی[ ميت را ببينيم. ملکه ثريا قبالً از  ما نتوان

خانم مرحوم شااااه امان اهلل وديگران ازما محصااالين خواساااتند تا به دورجنازه نشاااساااته وتالوت قرآن پاک کنيم . 

ساعت  ده ونيم .. شاه امان اهلل  –.باالخره  سرک منزل  يازده قبل از ظهر ميت را از خانه بيرون آورديم  و در دو طرف 
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د رياسااات جمهوری ايتاليا مراسااام احترام را بجا آورده و موتر جنازه با ديگرموترها روانۀ ميدان هوايی خان گار

شااااد. بمجرد رسااايدن به ميدان، ميت را در يک اتاق که بدين منظور اختصاااااص داده بودند، گهاشاااته و بازهم 

شت و ما از جريان کامالً بی خبر ... مهاکرۀ خصوصی بين سفير و پسرامان اهلل خان  وتلفونهای اسرار آميز دوام دا

باالخره بعد از تقريباً دو يا ساااه سااااعت انتظار، جنازه را به طياره گهاشاااته و رحمت اهلل جان پسااار امان اهلل خان 

نيزسوار طياره شد. ازتمام مراسم مرگ شاه امان اهلل خان خودم وديگرمحصلين به تعداد بيست يا زياده تر قطعه 

سی نموده بودي شده  بعد ازهجرت از وطن، همانجا عکا شر نا سهای تاريخی ن م که بدبختانه همه آن با ديگر عک

ماند. بعد از مدتی، توسط اعضای سفارت خبرشديم که همه مشکالت و تأخير در پرواز طيارۀ حامل ميت شاه 

افغانساااتان بود. امان اهلل اين بود که صااادراعظم وقت ] ساااردار محمد داوود[ مانع سااافر رحمت اهلل جان بداخل 

 «اينکه چطور و چرا بعداً اجازۀ سفر رحمت اهلل جان داده شد، معلوم نيست...

بعداً دريکی ازشاابها مهمان ملکه ثريا بوديم ومن اشااعاری را بياد قصاار  ]» داکترمسااتمندی عالوه ميکند که : 

داراالمان قرائت کردم[، با شانيدن اين شاعر، اشاک ازچشامان ملکه ثريا و نورالساراج سارازير شاد و ديگران در 

شد شی فرو رفتند، بعد از چند ثانيه  ملکه ثريا  ازچوکی بلند  شان خامو شما ن ه برايم گفت با من بياييد چيزی به 

ميدهم و به طرف زينۀ  که به طرف منزل فوقانی ميرفت، حرکت کرديم. درمنزل فوقانی، ملکه ثريا درب يک اتاق 

را باز کرد، اتاق کوچکی بود به رنگ سااابزخيره . در يک کنت اتاق يک تخت خواب چوبی بسااايار ساااااده در زير 

از ميشااد، گهاشااته شااده و در ساامت ديگر، يک ميز کوچک کار با يک چوکی ديده کلکين که به طرف ساارک ب

ميشااد. در باالی تخت خواب در يک ميخ ، تساابيو نصااواری رنگ آويزان بود و در باالی تساابيو کلمه مبارکه به 

ی و ديوار بند بود. ملکه ثريا روکش تخت را کمی کنار زده و از زير بالشااات کوچک را، که بعضااای آنرا زيرگوشااا

ست، زمانيکه  ستان ا شت خاک افغان شان داد و گفت: ميان اين بال شيده برايم ن ضی تکيه ميگويند، بيرون ک بع

 اعليحضاارت از خاک افغانسااتان می برآمد اين خاک را با خود آورده و هميش که خواب ميکرد آنرا زير ساار خود

دفنم در خاک افغانستان نباشد، هرجا که ميگهاشت و وصيت کرده بود که اگر روزی دور از وطن بميرم و امکان 

.«دفن شدم اين خاک را باالی قبرم بريزيد. . 
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