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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                         
  ٢٠٠٨ آگست ١٤برلين، 

  
  

  

  اعليحضرت غازی امان اهللا خاناعزاز و تبجيل
  

  )مجموعۀ چار مقاله ( 
 
  

  و پيشنهاد
  

 اعمار آرامگاهی معظم برای آن شاه غازی



 ٢

  
با جمعی از م  که سلوواکيا ، برگشته بود چکواز بود و تازه از تحصيل نظامی ١٩٦٤سال ماه جوالی 

سراج " و از جمله از را از نظر گذشتانديمنی شهر  اماکن ديد.دوستان سفـری به جالل آباد دست داد
را قـبر امير حبيب اهللا سراج الملة و الدين آنطرف ترک، .   استآن شهرکه از بناء های تاريخی " العمارت

 ساده  و بس کنارش آرميده ؛ در قـبریدر غازی امان اهللا خان،  نامدارش، اعـليحضرت ديدم که  پسر
انگشت حيرت به دندان گزيده و دم  در همان".  سفـيدِ لِگ"تی متر و رنگ شده با محقـر به بلندای چند سان

، چرا  ن اعـليحضرت غازی امان اهللا خان افـسوسها خوردم که شخصيتی به بزرگی سيف الملة و الدي
ا قلبم ر صحنه ياد آنميگذرد و  سالِ  تخت ٤٤ شايسته  ندارد؟؟؟ اينک که از آن خاطرۀ رقت آور یآرامگاه

  :ميخواهم با هموطنان ارجمند خود درد دلی بنمايم  ميگدازد، 
افغانستان از " محصل استقالل" شخصيت اعـليحضرت غازی و ِعـظمتدر زمانی که تمام آحاد ملت ما به 

يوغ استعمار انگريز پی برده اند، چقدر شرم آور است که آن شهريار نامدار آرامگاهی در خور شأن خود 
ر دوران رژيم خاندان نادری که بر هرچه نشان انگشت امان اهللا خان غازی خورده بود، خط د. نداشته باشد

بطالن ميکشيد، هموطنان ما جرأت نداشتند ، که حتی نام اعليحضرت امان اهللا خان را بر زبان آرند، اما 
دای خود را بلند ، ص" آن سبو بشکسته و آن ساقی نمانده"حاال چرا؟؟؟؟ چرا وطنداران حقشناس ما حاال که 

  نمی کنند؟؟؟؟؟
اثری ، بايد صدای خود را هـرچه رساتر بيرون " نادری"خبری مانده و نه از " نادر"بلی؛ حاال که نه از 

 استعمار را بدانند و باآلخره ِ"ِدرة الزمان"کشند و به يک آواز از زمامداران کشور بخواهند ، تا قدر آن 
اگر مردم ما قـدر اين ُدِر ثمين تاريخ ُمعاصر .  شهريار نامدار بناء نمايندمقبره ای مجلل و شايسته،  برای آن

افغانستان را ندانند، هر آيينه بدانند، که تاريخ جايگاِه واالی او را در سينۀ بی کينۀ خود نگهداشته و نام 
  !!!!!!ماندگارش  را به خط زرين ثبت کرده است

  

غان اينست، که اين آرامگاه در ترين فـرِد اف بحيث کماين مسکينپيشنهاد 
 شاِه  و جائيست کهگره خورده" امان اهللا غازی"می  که با نام نا،"داراالمان"

کی قـصر ي، بنياد گردد؛ شايد در نزدبناء ميکرد را در آن "کابل جديد"نامور 
  !!!!!ۀ تاج بيگ و در دور و نواح آن دوداراالمان و يا تپ

  
 ، زير عنوان "دعوت"صميمانه و در عين زمان گزنده و کوبنده ای در سايت مطالعۀ مقالۀ جامع، عالمانه ، 

» !های ريخته در راه حصول آن استخون توهين به اعليحضرت شاه امان اهللا غازی، توهين به استقالل و «
ـل و از قلم استاد تاريخ ــ  جناب کانديد اکادميسين محمد اعظم سيستانی ــ بر آنم داشت، تا اين مقالۀ مستق

  :مبسوط را به پيشگاِه اشرِف افغانان وطن پرست، تقديم مينمايم 
  

  :در صدر مقالۀ جناب اعظم سيستانی ميخوانيم 
يا رؤسای  در تاريخ معاصر افغانستان، بعد از احمدشاه بابا ، در ميان شاهان و شهزادگان و اميران و« 

هيچ يکی از لحاظ وطنپرستی )  اخيرۀه های چپ و راست افراطی، در سه درهبران گروه(کشور  جمهور
و مردم دوستی و عشق به آزادی و سربلندی کشورش و نيز از لحاظ ضديت با نفوذ بيگانگان در امور 

  .شاه امان اهللا غازی برابری کرده نمی تواند داخلی وطن، با
گ ملی و مردم حق شناس افغانستان، تا هنوز نام اعليحضرت غازی امان اهللا خان، اين شخصيت بزر

 با غازی امان اهللا خاننام . قلبًا  او را تکريم مينمايند فداکار را با احترام عميق بر زبان می آورند، و
 واقع بی حرمتی به استقالل و بی حرمتی به شخصيت او، در استقالل کشور پيوند گسست ناپذير دارد و

زيرا مردم .  حصول استقالل استبی احترامی به خون های پاک ريختانده شده در راِه و آزادی کشور
برای استرداد استقالل را درايت آن غازيمرد وطن پرست خونهای پاک خود  افغانستان در تحت زعامت و
اين شخصيت سياسی   مقام واالی اين رهبر وطنپرست وبه دست آورد ند؟  ريختند تا آنرا از کام استعمار

هنگام شنيدن خاطرات   دهه بعد از حصول استقالل،٩ افغان را، ميتوان همين اکنون پس از گذشت قريب
بزرگان و ريش سفيدان هموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت معنوی او در ميان ملت پی 

  )ختم نقل قول(».برد
کنم و باور ندارم، که کسی ديگر بدين   را بالتمام و بالکمال تأئيد میگفته های باال  من در حالی که تمام 

و رسائی بتواند حق مطلب را اداء نمايد، برای تأئيد دو سطر آخر اين فرموده، قصه ای را از مقالۀ  نکوئی
 بخش جناب روستائی . تائی ــ می آورمعبدالحنان روسداکتر ــ جناب عالم برازنده و محقق دلسوز افغان 

ماندگار و قاالت ممتع  که از م خود را  »زراعت و آبياری نيمروزژۀ  پروسرنوشت زاِر«  مقالۀ سوم 
حکايت چشم ديد اين دانشمند دلسوز وطن آن . می بخشد" حسن ختام"سرگذشتی جالب   ــ  باروزگار ماست
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. قدر جالب است که آن را درينجا بالتمام نقل ميکنم، چون حيف ميدانم که حتی جمله ای از آن هم بريده شود
فراموشِ  خاطرِ  ايام گشته،  نستان و از پيرمردی که جناب داکتر روستائی  از يک منطقۀ دورافتادۀ افغا

  :قصۀ جالبی را چنين نقل ميکنند 
  

  :سرگذشت در دشت « 
 م در ريگستان های نيمروز بيداد می کرد و از هر جنبنده ای يارای حرکت را ٢٠٠٢گرمای شديد تابستان 

پرنده ای را که به سايه ای نمی تو گويی از زمين و از آسمان آتش می باريد و بال و پر هر . می گرفت
 سانتی گراد را نشان می داد و ۀ درج٥٧ روز بود و گرما سنج ۀساعت يازده و نيم بج. د، می سوخترسي

باد آتشزايی به آهستگی می وزيد چنانکه وسايل الکترونيکی را از کار انداخته و تاب و طاقت را از ما 
ی از کارگران که در ساحه مصروف کار بودند برخاست که در خالل اين احوال غريوی از جمع. ربوده بود

در حاليکه از اين بابت . ی در اثر گرمی از خود رفته و حالش زار گريده استالمانيکی از مهمانان 
ی ام از حال المانی بر نگارنده مستولی شده بود دوان دوان خود را بدانجا رسانيده ديدم که همکار نگراني

 کيلو متر از ٥٠و اين در حالی بود که کمپ بود و باش ما . جان کارگران انداخته استرفته و دلهره ای در 
اين محل فاصله داشت که طی اين مسافه در آن دشت های ريگی با آنهمه بلندی و پستی و َچقری و ُچقری 

و دهکده از کارگران پرسيدم که آيا در اين نزديکی ها کدام قريه . دو نيم ساعت وقت را در بر می گرفت
تنها يک نفر از اهالی منطقه گفت که درين نزديکی ها دو خانواده ! همه جواب دادند که نه. ای وجود دارد

بنا بر آن همه راهی آن جايگاه گرديديم که نيم ساعت به موتر از . زندگی دارند که بهتر است آنجا برويم
ی که بيشتر از نيم آنها در زير زمين قرار  محقر گلۀکی دو کلبچون بدانجا رسيديم ي. محل حادثه دور بود

ای جنوب غرب حويلی اين کلبه که احاطه ای نداشت در واقع شامل همه دشت ه. گرفته بودند، وجود داشت
 چند قدمی کلبه چند رأس بز و بزغاله و يکی دو رأس گاو و خر از شدت گرمی ۀدر فاصل. کشور می شد

زمانی در کلبه و کاشانه سر تا و سر باال  ش دانه گاه در النه والعطش می زدند و چندين رأس مرغ در تال
زن سرسپيدی با کاالی ژنده و سر و موی ژوليده از کاه و بته به ديگدانی آتش . جست و جوی دانه بودند در

افروخته و در آفتاب مطراق در حاليکه دو طفل کوچکی با سر و پای برهنه و لباس های چرکين به آن زن 
مرد کهن سالی که به ،  در چند قدمی کلبه رسيديم همينکه. سپيده بودند، مصروف پختن غذا بودسرسپيد چ

 سال بود با لباس های سفيد ولی چرکين و محاسن پهن ولی سيمين از زير ٩٠قول خودش سن او باالتر از 
. دثه گرديدزمينی برون آمده در حاليکه خود را به عصای کج و معوجش تکيه می داد؛ از ما جويای حا

همينکه موضوع برايش روشن شد، ما را به کلبه رهنمايی کرده و گفت که هر چه زودتر داخل زير زمينی 
 درجه سانتی گريد بود، در ٤٥ گرمی فقط ۀبه راستی هم در زيرزمينی درج. شويم که آنجا سرد تر است

ليگاه به جای کلکينچه وجود داشت در زير زمينی دو خا. رسيدمي درجه ٦٠ تا ٥٨حاليکه بيرون از کلبه به 
که موجب جريان هوا و باد خفيفی می گرديد و اين باد خفيف سختی گرمی شديد را بر ما تا حدودی قابل 

 المانی را در زير همين روزنه جا به جا کرده و به سر و رويش آب ۀهمکار از خود رفت. تحمل می ساخت
ر آن مرد کهنسال بزغاله ای را حالل کرده و به آن زن سر در اين گير و دا. می زديم که حالش بهتر شود

گارنده آنگاه پير مرد وارد زير زمينی شده از ن. سفيد هدايت داده بود تا هر چه زود تر شوربايی بپزد
وقتی او واقف گرديد که ما به خاطر احيای مجدد نهر لشکری و .  دور افتاده شدۀجويای آمدن ما به آن منطق

! بچيم « : هالی آنجا از المان آمده ايم از خوشحالی زياد آب از چشمانش جاری شده گفت که حل مشکل آب ا
 من که متوجه شدم که پير مرد از حوادث و اتفاقات »شما را امان اهللا خان روان کرده که با ما کمک کنيد؟

  فرمودۀن وهله يادم ازدر اي. سازم، گفتم بلی پدر جانببيشتر از نيم قرن دور مانده، نخواستم نا اميدش 
  :شاعری آمد که 

  
  و اختيار کردــــعادل برفت و نام نک          از او بماندۀ زشتدـ و قاعبمردظالم 

  
 امانی صحبت فراوان کرده، اشک می ۀآنگاه پير مرد سر صحبت را باز کرده و از ديدگيها و شنيدگيهای دور

قطره های اولی از . لی تفاوت بسيار داشتاين اشک با اشکهای او. ريخت و در حسرت می سوخت
خوشحالی آن بود که در نهری که آب رفته بار ديگر آب جاری می گردد و انسان و حيوان و نبات از برکت 

 درد جانگدازی بر می  دوم ازۀولی قطرات اشک جوپ.  من جمله پير مرد و خانواده اش، آن فيض می بينند
شاه امان اهللا خان و دوران پر فيض او چون خنجر تيزی زخم کاری مرد را در هجران  پيرۀخاست که سين

پير مرد که از سوز دل اشک نقره فام ميريخت، آن مرواريد های گهر بار را در گوشه ای از شف . زده بود
 پير مرد . شکسته به بيرون می کشيدۀدستارش جا به جا می ساخت و آه پر سوزی در حسرت گذشته از سين

 و تأنی گرم صحبت بود که در همين احوال سفره دراز در صحن زير زمينی پهن شد و نان های در مقام تأمل
 مرغان آن کلبه که از گرسنگی چون ۀسته بوديم که رمهنوز ما از جا نَج. گرم به روی سفره تقسيم گرديد

آنگاه به يکی . يمپير مرد ما را متوجه ساخت که مواظب باش. انسانها عذاب می کشيدند بر سفره حمله بردند
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شد، زيرا مرغان از ن کند، کاری که به مشکل انجام مياز نواسه هايش وظيفه داد تا مرغان را از کلبه بيرو
متعاقب آن شوربای لذيذی آورده شد . هر زمان و مکان ممکن استفاده کرده دستبردی به دسترخوان می زدند

. بعد از صرف نان همه برای ساعتی به خواب رفتند. که لذت آن عذاب گرمای تابستان را تسکين می بخشيد
چون خاطر ما جمع گرديد همه راهی محل شديم تا به کار خود . ی اندکی به حال آمده بودالمانتا اين دم دوست 

.  پير مرد گذاشتيم تا پير مرد از او مواظبت نمايدۀالمانی را تا عصر همان روز در کلباما دوست . ادامه دهيم
وقتی او را از نزد پير مرد می گرفتم، به رسم . ی به کلی سر حال شده بودالمانايان روز همکار در ساعات پ
 تير زهر ۀولی اين به مثاب .يک مشت پول را در ازای خدمات آن پير مرد به او پيشکش نمودم متداول اروپا،

چون متوجه اين خطا شدم . ستآلودی بود که ناآگاهانه و غير ارادی از اين کمينه به قلب آن پير مرد می نش
 همين«: که در شأنش بود مرا در دم ببخشيد و گفت  پير مرد به بزرگواريی. بال درنگ از او معذرت خواستم

کنيد و باالی ما حق خدمت  ه وطن می آييد، مردانگی بزرگی میکه شما از آن جا های دور جهت کار ب
برای   «:توانم، پير مرد در جوابم گفت رای او چه کرده ميل کردم که من باؤ در پايان وقتی از او س».داريد

 نگارنده که ».امان اهللا خان سالمهايم را برسان و از من به او بگو که به وطن بيايد که همه در انتظار اويند
يد در بين واقعيتی کشنده و حسرتی فريبنده افتيده بودم بار ديگر با تاييد خواهش او در دل پير مرد تخمی از ام

درين ميانه يادم از گفتۀ عارفی آمد .  آبياری نيمروز هيچگاهی به ثمر نميرسيدۀکه مانند پروژ کاشتم، تخمی
 امانی ۀ ده سالۀاين سخن واقعيت دارد چنانکه پير مرد به ياد دور. که نوشته بود که تاريخ جعل نمی شود

  : شاعرۀبه گفت. ان نياورداشک فراوان ريخت و از زمانه های طوالنی بعد از وی حرفی به مي
  

  ر خير زنده کند نام راـــــــــکز عقبش ذک        که نکو نام زيست هرگشت زنده جاويد 
  

 ۀمشت نمون «ۀ افغانی را به مثابۀ بار دگر نمودی از فرهنگ گهربار جامعرفتاين سرگذشت که در دشت 
 فرهنگی پيوسته بکوشيم و از گزند بر ماست که در صيانت از اين ارزش های. تداعی می کند» خروار

  )ختم نقل قول(» .روزگار در امانش نگهداريم
 

و خدماتی که اين رادمرد به وطن و " اعليحضرت غازی امان اهللا خان"شخصيت استثنائی تاريخ معاصر ما 
"  مکررقنِد"مردم  خويش عرضه کرد، آنقدر روشن و اظهر من الشمس است ، که تکرارش ولو به شکل 

ذيل را که در مقاطع مختلف در مورد اعليحضرت غازی نوشته " ار مقالۀچ"با آن هم  . الزم نمی افتدهم 
  :يکدم و يکجا تقـديم ميکنم  شخصيت بزرگ را می نماياند،  آن شمه ای از کارنامۀ و شده
  ..." اگر اعـليحضرت امان اهللا خان را می گذاشتند ، " ــ ١
  " غازی  امان اهللا خان در برليندو يادگار از اعـليحضرت " ــ ٢
  "  اسد روز ماندگار در تاريخ وطن ــ جاويد باد ياد سيف الملة و الدين امان اهللا خان غازی٢٨" ــ  ٣
به نام نامی قهرمان و محصل استقالل ــ اعـليحضرت غازی امان اهللا خان ــ پيشنهاد اعمار "  ــ  ٤

  "ان اهللا خانآرامگاهی باشکوه  برای اعـليحضرت غازی ام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مقالۀ اول

  
  ٢٠٠٧ سپتمبر ٣                            برلين ، دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                        

  
  

  
  

  ...امان اهللا خان را ميگذاشتند ، اعـليحضرت اگر 
  

  دو يادگار اعـليحضرت غازی  امان اهللا خان در برلين
  

آن عـزيز که فکر کنم همان روز افکاری مشوش خاطر . با دوستی از طريق تلفـون مصروف صحبت بودم
روی . هم نگذاشت" بردی گفـتن"، از هـر در سخن گفـت و مرا اصًال به اصطالح به عاطرش را ميرنجاند

سخن را بسوی  گذشتگان ارجمند ما دور داده ،  بر فـالن وطنپرست بتاخت و روح بهمان فـرزند راستين 
د و حتی گپ را بدانجا کشانيد که از اعـليحضرت امان اهللا خان غازی نيز شديدًا انتقاد کر. وطن را بنواخت

خالصه از هـر در سخن . ليل و نهار امروزين را پيامد سياست های نادرست آن شاه ترقـيخواه دانست
من که تشوش فکری وی را در هـمان لحظات درک کرده . گفـت، ولی گپ حسابی را از زبانش نشنيدم



 ٥

 موقع را اکنون ميسر می اين. بودم، بحث را با ايشان بی فايده دانسته و آن را محول به موقعی ديگر کردم
  :بينم و جواب آن عـزيز را از طريق اين سطور ميدهم 

  
من ميگويم که اگر اعـليحضرت امان اهللا خان غازی ال اقـل ده سال ديگر زمام امور کشور را در دست 
ای ميداشت و بدون دغـدغه و تشويش به کار خود ادامه ميداد، وطن ما در موقعيتی قـرار ميگرفـت که بر پ

بلی اگر اين شهريار ترقـيخواه  و اين . خود بايستد، متکی بخود بگردد و از دستنگری به اين و آن نجات يابد
فـرزند بی نظير اين آب و خاک را مجال ميدادند، افغانستان را از حالت قـرون وسطائی برون ميکشيد و در 

ن در عـين زمان رو به تجدد و نوگرائی نهادند، گويند کشور جاپان و افغانستا. قـطار ملل راقـيه اش جا ميداد
جاپانِ  امروزه  . جاپان و افغانستان را از زمين تا به فـلک می بينيم) ١"(پلۀ توفـير"مگر سوگمندانه امروز 

نه تنها در ذروۀ ترقی خود رسيده ، بلکه در صدر کشورهای صنعتی و پيشرفـتۀ گيتی هم قـرار گرفـته؛ 
ديده ) ٢" (های تک"و اگر از چند رشتۀ اختصاصی .  انگلستان و فـرانسه و حتی المانجلوتر از ايتاليا و

  .بپوشيم، اتازونی نيز در عـقـب  جاپان قـرار ميگيرد
اگر اندک نمک واقعيت بينی در خمير ما وجود ميداشت و از نيات آن شاه خبر ميبوديم، هـرگز سخنانی کم 

يگويم، که اگر امان اهللا خان امان می يافـت ، کشور ما را به سطح من نم. و بسيار در بارۀ وی نميگفـتيم
جاپان ميرسانيد، مگر به تحقـيق ميتوانم بگويم، که اگر امان اهللا غازی الاقـل ده سال ديگر زمام کشور را 

بلی اگر . در دست می داشت، امروز افغانستان از تمام کشور های همسايه و حتی منطقه جلوتر می افـتيد
زاده ميشدند و نه " خلق ــ پرچم"ين ميشد، نه وطن ما در دامن روس می افـتيد ، نه وطنفـروشان چن

  . بلی؛ رخ نميداد، تا جهان غـرب برخيزد و کشور ما را ببلعـد.ماجراهای بعد از ايشان رخ ميداد
می بينيم .  رخ دادپس  اين همه ليل و نهار امروزی  نه بخاطر آن وجود ذيجود، بلکه از نبودن و فقدان او

  .که حديث آن دوست درست به عـکس قـضيه منتج ميگردد
از شرح وقايع و کارنامۀ دورۀ زمامداری امان اهللا خان نميخواهـم درينجا چيزی بر زبان آرم، که کتب 

" چرا امان اهللا خان"فـقـط  ميخواهـم به يک اعـتراض آن دوست که گفـت . تاريخ پر است ازين موضوع
  .اندک قـلم رنجه نمايم" را در اروپا گذشتاند؟ماهها 

وی از يک طرف پالن سفـر مفـصلی را . طوالنی بودن سفـر امان اهللا خان در اروپا داليل مختلفی داشته
برای بازديد از ممالک پيشرفـتۀ اروپائی و بالوسيله جلب کمکهای وسيع از آنها را کشيده بود، که البد بايد 

از طرف ديگر وسائل حمل و نقـل آن زمان مانند امروز . بدين منظور تخصيص ميدادوقـت خيلی زياد را  
. وی با کشتی و قـطار سفـر ميکرد، و اين دو در هـشتاد سال پيش سرعـتی بسيار بطی داشتند. سريع نبود

زی و چه نقـص دارد اگر از سفـر اروپائی اعـليحضرت غا. از طيارات مسافـربری در آن وقـت خبری نبود
  شمه ای درينجا گفـته آيد؟

خويش در مورد " افغانستان در مسير تاريخ"مرحوم مير غـالم محمد غـبار در  جلد اول کتاب مستطاب 
  :سفـر امان اهللا خان غازی به خارج چنين نويسد 

  )١٩٢٨ ــ جون ١٩٢٧دسمبر ( مسافـرت شاه به خارج « 
 ١٩٢٧دعـوت به مسافـرت به ايتاليا نمود ، و او در دسمبر  دولت ايتاليا پادشاه افغانستان را ١٩٢٧در سال 

خط  حرکت او از قـندهار . به قـصد تحکيم روابط اقـتصادی و کلتوری با ممالک خارجی عازم اروپا گرديد
  به کراچی و بمبئی 

د و شاه در مجامع هـندی آزادانه حرف ز. بود، در حالی که دولت انگليس انتظار وی را در دهـلی ميکشيد
حکومت انگليس را آزرده تر ساخت، در حالی که لندن قـبًال دهـلی را در مراقـبت و احتياط  از قـول و فعـل 

  شاه متوجه ساخته 
در هـر حال شاه از هـند به کشور مصر و باز به ايتاليا رفـت ، و از آنجا به فـرانسه و بلجيم و جرمنی . بود
از مسافـرت در کشور شوروی خودداری کند، انگلستان برای در انگلستان شاه دانست که اگر . کشيد

آنگاه به کشور . هـرگونه امدادی به افغانستان حاضر است، ولی او نپذيرفـت و به مملکت شوروی سفـر کرد
پادشاه افغانستان در شرق قـريب به صفـت يک پهلوان . ترکيه و باز ايران رفـت و به افغانستان عودت نمود

تنها . مار غـربی و در اروپا به حيث يک فاتح جنگ در مقابل امپراتوری برتانيا استقـبال شدشرقی ضد استع
حکومت ايران از ابراز گرمی و حرارت خودداری نمود، زيرا ملکۀ افغانستان و زنان همراهـش همه بدون 

در قـيد حجاب بسر بودند، در حالی که زنان ايران آن روز ] ِمعـُـَجر يعنی چادر و روپوش [نقاب و معجر 
  .می بردند و شاه ايران ورود ملکۀ افغانستان را بدون نقاب، مخالف عـنعنۀ کشور خويش می شمرد

شاه امان اهللا در اروپا فابريکه هائی بخريد و در استحکام روابط با دول خارجی بکوشيد و در ترکيه دوستی 
  .يدو همکاری فـرهـنگی و نظامی بين دولتين صادقانه تحکيم گرد

اما پيش آمد رجال بزرگ و مقـتدر عصر در طبع شاه جوان تاثيری از ُعجب و خودبينی بجا گذاشت و 
تماشای عظمت تخنيک و فـرهـنگ غـرب او را در تطبيق اين تمدن و کلتور در افغانستان شتابزده ساخت، 



 ٦

شاه در لندن بعضی جرائد در ايام توقـف  . در حالی که او از درک قـوت محرکه و تطبيق دور افـتاده بود
انگليسی او را پتر کبير افغانستان خواندند و خواستند در تعجيل طبيعی او تسريع نمايد، در صورتی که در 
داخل افغانستان دستهای مخالف مشغول تهيۀ زمينۀ اختالل و جلوگيری از هـرگونه ريفـورم و اصالحات 

، چاپ دو جلدی ، چاپخانۀ "فغانستان در مسير تاريخا" جلد دوم ١٢٧٦ و ١٢٧٥صفحات  ( ». اجتماعی بود
  ) ، قـم ــ ايران ١٣٧٥نهضت ، چاپ اول 

  
 دسمبر ٢٢مطابق  ( ١٣٠٦ قـوس ٣٠جريدۀ انيس که در آن وقـت ماهانه دوبار نشر ميگرديد، در شمارۀ 

  :خود در مورد استقـبال اعـليحضرت در خارج چنين نوشت  ) ١٩٢٧
  د از طرف اعـليحضرت جورج پادشاه انگلستانپيغام تحيت و خوش آمدي« 

فـرمانفـرمای بلوچستان پيغام ) نيت جون(پس از فـرامدن اعـليحضرت شهرياری از موتر خود ، کلنل 
  :تحيت و خوش آمديد را که از طرف شاه انگلستان و لورد آپرون گرفـته بود باين مضمون قـرائت کرد 

را صميمانه خوش آمديد ميگويم و موفـقـيات بی نهايات را من از طرف خود و ملتم ورود اعـليحضرت 
و به مسرت تمام تشريف آوری اعـليحضرت را در پايتخت خودم . نسبت به سفـر  اعـليحضرت آرزومندم

و يقـين واثق من است که اين ديدن نتايج خوشگوار را نسبت باستحکام روابط آتيه بين دولتين . انتظار دارم
  ».بوجود خواهـد آورد

  
  :چنين نوشت  ) ١٩٢٨ جنوری ٥مطابق  (١٣٠٦ جدی ١٥انيس در شمارۀ 

  استقـبال اعـليحضرت غازی و ملکۀ معظمه در کراچی از جريدۀ پايونير« 
ريل شاهانه که دو انجن آنرا ميکشيد ، از کويته بعد از انجام مراسم سالم و تفخيم که خيلی با جالل و شوکت 

استيشن کراچی به تقـريب ورود .  دسمبر وارد کراچی شدند١١  ٢٥ ــ ٢بود عازم کراچی شد و ساعـت 
داخل استيشن با گلهای داودی سرخ و زرد و سفـيد . ذات شاهانه بيک طور شايسته و شايانی آراسته شده بود

مزين به هـردو جانب عمود های دروازۀ بزرگ  نشان تاج افغان و باالی آن لوای دولت افغانستان نصب 
  »....ه بودکرده شد

  
  :نوشت ) ١٩٢٨ جنوری ١٢(  جدی ٢١انيس مؤرخ 

قـرار اطالعات تلگرافی و مطالعات عمومی که به اداره رسيده است ، ظاهـر شد که سفـر بری و بحری « 
  .اعـليحضرت همايونی و رفـقای سفـر شان از قاهـره الی ناپولی به کمال صحتمندی گذشت

رف ملل و حکوماتی که در راه خط حرکت شان بود، بطور گرمجوشی و حرمت و تقـديری که از ط
استقالل خود آنرا حايز شده "] نيل"يعنی " نوال["محسوس موقعيت و منزله ای که افغانستان بعد از نوال 

  »....است، داللت ميکند
  

  :چنين آورد  ) ١٩٢٨ جنوری ١٩ ( ١٣٠٦ جدی ٢٨انيس 
  روما« 

اه  و ملکۀ ايطاليا و شهزاده وليعهد و موسولينی و اعضای کابينه و برای استقـبال اعـليحضرت غازی ، پادش
  ....سفـير کبير فـرانسه استقـبال و پذيرائی نموده اند

   جنوری١٥روما  
نائب المسيح که با کمال احتشام ) پاپ(اعـليحضرت غازی و رفـقای سفـرشان بسواری موترهای مخصوص 

  »....دند، مالقات فـرمودندو مراسم عهد عـتيقه استقـبالشان را نمو
  

  :چنين ميخوانيم  ) ١٩٢٨ فـبروری ٣ ( ١٣٠٦ دلو ١٤در انيس مؤرخ 
  اعـليحضرت غازی « 

  
تلگرافات خارجی مشعر است که استقـبال اعـليحضرت غازی در پاريس با تمام مراسم اجالل و تفخيم انجام 

را مشاهـده فـرمودند و چمنهای ] ورسای[) ورسيلز (شاه محبوب نقاط مهم پاريس را از آن جمله . يافـت
محل التفاتشان گرديده ، تطبيق دادن بعض نقـشه های آنرا در شهر جديدی در وطن خود ) اولسوليل( دلکش 

  .اظهار فـرمودند
اثنائی که اعـليحضرت همايونی اوالد وطن خود طلبۀ عـلوم را در پاريس ميديدند، خطابۀ مؤثر ايراد 

ه محنت کشی و اتحاد عمل در کار، و اينکه در افغانستان آتيه عامل خواهـند  بود، فـرموند، آنها را ب
  .نصيحت و تشويق فـرمودند

برای غـربا و مساکين ) پوند استرلنگ ــ شرح از معروفی ( اعـليحضرت غازی مبلغ يک هـزار استرلنگ 
  ».پاريس امداد فـرموده اند
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  :در زمينۀ سفـر امان اهللا خان نويسد  ) ١٩٢٨ فـبروری ١٧ ( ١٣٠٦ دلو ٢٨انيس مؤرخ 
  خبرهای اعـليحضرت غازی                 تلگرافات مخصوص«  

مراسم پذيرائی .  روز سفـر توقـف پاريس به خيريت گذشت١٤قـرار خبرهای اخير که باداره رسيده است، 
  .از طرف حکومت خيلی احترامکارانه و خوب اجرا شد

(  شدند ،  عـندالورود به سرحد وليعهد با چند نفـر اشخاص معزز حکومت  به  فـروری رهـسپار بلژيک٨
حکومت خيلی . انجام پذيرائی انتها درجه مجلل و مرغـوب بود. آمده بودند] ستيشن ريل) [استاسيون

مهمانی از طرف شاه در قـصر شاهی سه روز معين . صميميت و اهالی مملکت گرمجوشی زياد نشان دادند
  ». شاهانه با رفـقای همسفـر شان هللا الحمد صحت دارندذات. بود

  
  :خود مينويسد  ) ١٩٢٨ فـبروری ٢٤ ( ١٣٠٦ حوت ٤انيس در شمارۀ مؤرخ 

   فـروری ٢٣برلن « 
در ايستگاه  . اعـليحضرت غازی و ملکۀ معظمۀ افغانستان در ريل مخصوص از سويس به برلن آمدند

شاه ممدوح و ملکۀ معظمه از . اراکين دولت پذيرائی نمودندرئيس جمهور و ] هـيندنبورگ[هـندنبـرگ 
سرکهای عمومی که برای عـبورشان به بيرقها مزين بود و دو راسته تراکم اهالی و رعايا بودند، عـبور 

  .رسميشان تهيه شده بود، ورود فـرمودند] اقامت[ فـرموده ، بقـصر شاهـزاده البرت که برای قـيام 
مطبوعات المان .  خان با رئيس جمهور هـندنبرگ و اعضای کابينه مالقات فـرمودنداعـليحضرت امان اهللا

ورود پادشاه معظم افغانستان را بسرور تلقی نموده مخصوصًا استخدام متخصصين تخنيکی المان را در 
 نشريات خود اشاره نموده ، راجع به استحکام روابط تجارتی افغانستان و  المان اميدواری زياد نشان

از طرف هـندنبرگ رئيس جمهور المان پادشاه و ملکۀ افغانستان در يک دعـوت که در آن يک صد . ميدادند
در اين دعـوت از طرف جانبين تقاريری بمناسبات دوستانۀ . و بيست نفـر شامل بودند ، مدعـو شدند

  .افغانستان و المان اظهار شد
  

  :ريگا 
و احتمال دارد که اعـليحضرت امان اهللا خان . ن و ليتويا امضا گرديدمعاهـدۀ مودت فـيمابين دولتين افغانستا
  ».در ماه اپريل ريگا را سياحت بفـرمايند

      
قـسمی که در باال به گوشه ای از مسافـرت امان اهللا خان اشارت مستند شد، شاه غازی ضمن  سفـرش ، از 

وی در مدت اقامت خود در اروپا از . دکشورهای مختلف ديدن کرد و در هـر کشوری هـفـته ها بسر بر
تاسيسات عـلمی و صنعتی اين کشورها ديدن کرد و قـراردادهای فـراوانی را با اين ممالک بست و کمکهای 

وی شخصًا به مکاتب رفـت ، از . عاجل عـلمی و صنعتی کشورهای پيشرفـتۀ اروپائی را دريافـت کرد
قـسمی که از شاهـدان عـينی المانی آن . و تکنالوژی سخن گفـتفابريکه ها بازديد کرد و با ارباب صنايع 

زمان شنيدم، شاگردان مکاتب برای شاه و ملکۀ افغانستان ترانه ها درست کرده و حين بازديدشان از مکاتب 
و اعـليحضرت غازی حين بازديد از فابريکه های المان به هـر يک از . ، بصورت کوَرس ميخواندند

  .بخشيدندکارگران سکۀ طال 
. بود، مفـصًال ديدن کرد) ٣" (مارشال پاول فـون هـيندنبورگ"در برلين که پايتخت باعظمت آلمان دوران 

سوار گشت و با فابريکه داران  ناميده ميشود، U-Bahn" او بان"ريل شهری يا مترو را که در زبان المانی 
"  تله فـونکن "Telefunkenان موسوم به به فاريکۀ مشهور آالت برقی آن زمان آلم. بزرگ  در تماس آمد

درين فابريکه که اينک در . تشريف برد و با رئيس آن مؤسسۀ عالی صنعتی نشست و قـرارداد ها بست
همين اکنون هم سالونی قـرار گرفـته است، " سمسونگ "Samsungدرسترس فاريکۀ مشهور ديگری بنام 

    يعنی Amanullah - Saalوجود دارد، بنام 
  

. من شخصًا با رهـنمائی دوست مشفـقی اين سالون را ديده و از آن عـکسها برداشته ام". لون امان اهللاسا"
نوشته شده  و اثاثيۀ سالون دقـيقًا به شکل " سالون امان اهللا "Amanullah - Saalدر پشت دروازۀ سالون 

  و در موقعـيتی حفـظ 
اين سالون را کشور المان . اب فابريکه، سالون را ترک کردگرديده، که امان اهللا خان بعد از مذاکرات با ارب
  . نگهداری نمايد"مکان تاريخی"شايد تا قاف قـيامت به همين شکل و بحيث يک 

 يعنی König Amanullahآن قـطار شهری را که اعـليحضرت غازی با آن به سير پرداخته بود، بنام  
" ريل تاريخی"بحيث يک  " زيم وسايل نقـليۀ برلينمو"مسمی ساختتد، که اکنون در " شاه امان اهللا"

  .نگهداری ميشود
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در آينده ان شاء اهللا هم . همين لحظه که اين سطور را مينويسم، متأسفانه امکان سکن در دسترس نيست
را سکن کرده و ضمن نوشتۀ ديگری در دسترس عـالقه مندان " ريل شاه امان ا هللا"و نيز " سالون امان اهللا"

  .خـواهـم دادقـرار 
دو يادگار از اعـليحضرت غازی  امان اهللا « به تاريخ اول فبروی امسال مقالۀ ديگری زير عنوان : تذکر ( 

 اين مقال تقديم ، و آن مقاله بالفاصله پس ازعکسهای تاريخ را در بر دارد آن نوشتم که  » در برلين خان
  ) گرددمی

 
، باز ميپردازيم  به نکته ای که مورد انتقاد شديد آن بعد از گزارش مختصر سفـر اعـليحضرت غازی 

  :دوست قـرار داشت 
به صراحت کامل ميگويم، که اگر توطئه های استعمار انگريز در هـيئت بلواها و اغـشاشات  در نقاط 

از طريق دزد و رهـزن مشهوری بنام مختلف کشور جامۀ عمل نميپوشيد و در نهايت کار  ضربۀ کاری 
شهرت دارد ــ بر پيکر دولت امانی وارد آورده " بچۀ سقـو"ــ که در زبان مردم به " حبيب اهللا کلکانی"

نميشد و اعـليحضرت غازی امان اهللا خان الاقـل ده سال ديگر امان مييافـت ، وضع وطن ما به کلی 
 خصوصًا کارستان سه دهۀ اخير اصًال  به وقـوع نمی دگرگون ميگشت و اين همه ليل و نهار بعدی و

افـراد " آلۀ دست قـرار گرفـتن" پس عـلت اصلی ماجراهای بعدی در سياست استعماری انگليس و .رسيد
بود، که بارز ترين جنبش و جهـش تاريخی و بهترين زمينۀ " بچۀ سقـو"ناآگاه و فـرزندان ناخلفی از قـبيل 

ـم زد  و برترين زمامدار تاريخ ُمعاصر افغانستان  را از منصۀ خدمت به وطن دور اعـتالی وطن ما را بره
  .نگهداشت

مرحوم غـبار ضمن برشمردن ايراداتی بر حکومت امانی، عـلت اصلی بربادی رژيم امان اهللا خان را در 
امان اهللا خان اجراآت نادرست و شتابزده  و خودکامگی خود امان اهللا غازی ميداند و خصوصًا ميگويد که 

 که از طرف دول پيشرفـتۀ آن سامان نصيبش گرديد،  استقـبال پرحرارتیپس از بازگشت از سفـر اروپا و
ديگر آن امان اهللا سابق نبود و  کارهائی را براه انداخت که زمينۀ فـروپاشی اقـتدار دولتی و روبيده شدنش 

  . را از سرير قـدرت فـراهم گردانيد
آب را "تاب آلود و ذوق زدۀ اعـليحضرت غازی، که مثل و اصطالح معروف کابلی بيشک که کارهای ش

 را تداعی ميکند، زمينۀ انهدام رژيم امان اهللا خان را فـراهم آورد، ولی "ناديده و موزه را از پا کشيدن
 خان که استعمار انگليس که از امان اهللا خان دل پرخون داشت و گفـتار و نطق های استعمارشکن امان اهللا

چون خنجری در قـلب اين پير فـرتوت فـرو می رفـت، مترصد اوضاع بود و از کوچکترين روزنه هم 
خاصتًا که عمال سرسپرده اش در . برای برهم زدن اوضاع افغانستان و ايجاد انفـالق استفاده می برد

نی ها ميگرديدند و زمينۀ دستگاه دولت امانی، خود باعـث بسا کارهای ناکارآمد ، اجراآت غـلط  و کارشک
  .      بسا بدبختی ها را ميچيدند

با شرح باال بدين نتيجه ميرسيم، که بدبختی های بعد از دورۀ امانی تا به امروز محصول کارروائی استعمار 
بچۀ "انگريز  و آلۀ دست قـرار گرفـتن فـرزندان نااهـل وطن، و بدرجۀ اول حبيب اهللا کلکانی ــ مشهور به 

که به گفـتۀ مرحوم غـبار با سه صد نفـر مسلح بر کابل يورش برد و بساط حکومت امانی را . ــ  بود" سقـو
  .برچيد

 اعـالن کرد، از همه "خادم دين رسول اهللا"در مورد حبيب اهللا کلکانی ، که بعد خود را امير افغانستان و 
رنج برده بودند، " رژيم سقـوی"ر از دست مردم کابل آنقـد. بيشتر مردم کابل آن زمان تصوير روشن داشتند

" شقاوت"ميشمردند و وی  را  به "  ممثل و نمونۀ شرارت و چور و چپاول و تاراج"را " بچۀ سقـو"که 
  .مثال ميزدند

با اعـليحضرت امان اهللا " خصومت و عـناد شخصی"متأسفانه کسی در روزگار ما پيدا شد، که برخاسته از 
عـيار "نوشت و از حبيب اهللا کلکانی " رومان تاريخی"مانتيک  و شاعـرانه ، خان غازی و با مايۀ رو

در حدی در مغـز و کلۀ بعض هموطنان ما " عـياری از خراسان"تبليغات نويسندۀ  .  ساخت"خراسان
باال بردند و بيخبران و واقعيت گريزان تاريخ ستيز  او  را " سدرة المنتهی"را تا " بچۀ سقاء"نشست، که 

  .گاهی دادند، که در تصور سليم نگنجدجاي
  

کسی که آلۀ دست استعمار انگريز قـرار گرفـت و به کمک اين کمپير ُمحتال، آن 
شهريار بی نظير  را از مسند زمامداری کشور پائين افـگند، نه تنها منفـور 
.  تاريخ است ، بلکه مسبب همه بدبختی های پس از سقـوط دورۀ امانی نيز هـست

و " بت"ند ،  از وی بخوان" قـهرمان"ياوه گويانی که چنين فـردی را وای بر 
  !!!! بتراشند و بر آستانش جبين بخراشند" ربة النوع "و" رب النوع"
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************  

  

  :توضيحات 
  
به عاريت گرفـتم، که " ولی طواف"را از بيت معروف شاعـر چيره دست افغان، مرحوم " پلۀ توفـير" ــ ١

  :گفـته بود 
  

  دماه را با تو به ميزان نظر سنجيدم        از زمينش به فـلک پلۀ توفـير کشي
  

 تمام غـزل مربوط اين بيت را »"ولی طواف"غـزلی از مرحوم « من ضمن مقالۀ مختصری زير عـنوان 
گرفـته " افغان جرمن آنالين"خـواهـندگان آنرا از آرشيف مقاالت بنده در پورتال باعظمت . آورده ام

  .يتوانندم
من اين ترکيب را .   استHigh Technology انگريزی  و مخفـف High Techهمانا " های تک" ــ ٢

 ترجمه "تخنيک عالی" ، در هيئت "تحفۀ انگليس به امير يعقـوب خان"قـبًال در يکی از مقاالتم زير عـنوان 
  .کرده ام

" فاتح تننبرگ"ر المان، که به ، مارشال مشهو- Marschall Paul von Hindenburg Feld ــ  ٣
 و سه هـفـته پس از شروع جنگ عمومی اول ، قـوماندانی اعالی ١٩١٤ آگست ٢١مشهور است ،  بتاريخ 

 لوی درستيز وی Ludendorf"  لودندورف"اردوی هـشتم المان را به عهده گرفـت و در حالی که جنرال 
در ناحيۀ )  آگست همان سال٣٠ تا ٢٦(  دوم روسيۀ تزاری را در ظرف پنج روز بود، اردوی

Tannenbergنابودکنان درهم شکست .  
 رئيس جمهور المان، بود که در آن برهۀ تاريخ ، ١٩٣٤ تا ١٩٢٥مارشال پاول ُفـن هـيندنورگ  از سال 

 يعنی چند ماه ١٩٣٣هـيندنبورگ در سال .  ناميده ميشدWeimarer Republik" جمهوريت وايمار"المان  
گ خود، آدولف هـيتلر را به حيث صدراعظم المان مقـرر کرد و نمی دانست که با اين انتخاب ، پيش از مر

  . ميشود و چه بالئی را بر سر المان و جهان می آورد   زادهDrittes Reich   المان يعنی " رايش سوم"
  .مبنی بر شرح و يا تصحيح ، از قـلم نويسندۀ اين مضمون است[  ]   ــ مطالب داخل ٤
  

  :ابراز سپاس 
از دوست فاضلم ، آقای فـضل الرحمان جان فاضل ، خيلی سپاسمندم که کلکسيون انيس حاوی شماره های 

را در اختيارم گذاشتند و  ) ١٩٢٨ فـبروری ٢٤ ــ  ١٩٢٧ اکتوبر ٢٤ ( ١٣٠٦ حوت   ٧ عـقـرب  تا ١٥
  . يکنماين دومين بار است که ازين مجموعۀ گرانبها در مقاالتم استفاده م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقالۀ دوم
  ٢٠٠٨  اول فـبروری ،کرلسروهه                           وفی                          رـعم خليل اهللا ردپلوم انجني

  
  

  

  اعـليحضرت غازی  امان اهللا خاناز دو يادگار 
  در برلين

  

  و پيشنهاد به هموطنان گرانقـدر
  

دو يادگار از اعـليحضرت " را به ..."اگر اعـليحضرت امان اهللا خان را ميگذاشتند ، " مقالۀ آخر جزء 
  :بودم معنون ساخته و ضمن آن چنين نوشته  "غازی در برلين

قـسمی که در باال به گوشه ای از مسافـرت امان اهللا خان اشارت مستند شد، شاه غازی ضمن  سفـرش ، « 
وی در مدت اقامت خود در اروپا از . از کشورهای مختلف ديدن کرد و در هـر کشوری هـفـته ها بسر برد

ی را با اين ممالک بست و تأسيسات عـلمی و صنعـتی اين کشورها ديدن کرد و قـراردادهای فـراوان
وی شخصًا به مکاتب رفـت . کمکهای عاجل عـلمی و صنعـتی کشورهای پيشرفـتۀ اروپائی را دريافـت کرد
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قـسمی که از شاهـدان عـينی المانی . ، از فابريکه ها بازديد کرد و با ارباب صنايع و تکنالوژی سخن گفـت
ۀ افغانستان ترانه ها درست کرده و حين بازديدشان از آن زمان شنيدم، شاگردان مکاتب برای شاه و ملک

و اعـليحضرت غازی حين بازديد از فابريکه های المان به هـر يک . مکاتب ، بصورت کوَرس ميخواندند
  .از کارگران سکۀ طال بخشيدند

  
ريل .  کردبود، مفـصًال ديدن "  مارشال پاول فـون هـيندنبورگ"از برلين که پايتخت باعظمت آلمان دوران 

سير کرد، با فابريکه داران  ناميده ميشود، U-Bahn" او بان" که در زبان المانی را " مترو"شهری يا 
"  تله فـونکن "Telefunkenبزرگ  در تماس آمد، به فاريکۀ مشهور آالت برقی آن زمان آلمان موسوم به 
درين فابريکه که اينک در . تتشريف برد و با رئيس آن مؤسسۀ عالی صنعتی نشست و قـراردادها بس

همين اکنون هم قـرار گرفـته است، " سمسونگ "Samsungدسترس فاريکۀ مشهور کوريای جنوبی بنام 
من شخصًا با رهـنمائی دوست ". سالون امان اهللا"  يعنی Amanullah - Saalسالونی وجود دارد، به  نام 

 Amanullah - Saalدر پشت دروازۀ سالون . ممشفـقی اين سالون را ديده و از آن عـکسها برداشته ا
نوشته شده  و اثاثيۀ سالون دقـيقًا به شکل و در موقعـيتی حفـظ گرديده، که امان اهللا خان " سالون امان اهللا"

اين سالون را کشور المان شايد تا قاف قـيامت . بعد از مذاکرات با ارباب فابريکه، سالون را ترک کرده بود
  .نگهداری نمايد" رويداد تاريخی"بحيث بيانگر يک به همين شکل و 

  
 يعنی König Amanullahآن قـطار شهری را که اعـليحضرت غازی با آن به سير پرداخته بود، بنام  

" ريل تاريخی"بحيث يک  " موزيم وسايل نقـليۀ برلين"مسمی ساختند، که اکنون در " شاه امان اهللا"
  .نگهداری می شود
در آينده ان شاء اهللا هم . ن سطور را مينويسم، متأسفانه امکان سکن در دسترس نيستهمين لحظه که اي

را سکن کرده و ضمن نوشتۀ ديگری در دسترس عـالقه مندان " ريل شاه امان ا هللا"و نيز " سالون امان اهللا"
  )ختم نقل قول(» .قـرار خـواهـم داد

 
ده ،  آن اسناد را با شروح الزم به تصوير  است و امکان سکن ميسر گردي٢٠٠٨ جنوری ٣١اينک که 

  :کشيده و خدمت عـالقه مندان و محقـقان ، تقـديم ميکنم 
  
 

  
  
 

نيز ياد ميگردند، " امان اهللا"بنام " *  ال" ريل های سلسلۀ :ما افغانها  ترجمۀ قـسمت آخر و دلچسپ برای
 سوار يکی از همين ريل ها ١٩٢٨ن در سال چون امان اهللا پادشاه افغانستان در هـنگام بازديد خود از برلي

  .گرديده بود
  



 ١١

  
  

 "ريل ــ امان اهللا"نمای کلی 
  

  

         
 

      
                                 Konferenzzentrum   
                                  Aman Ullah Saal  

 
                                       سالون امان اهللا  ها  ــ   کانفـرانسمرکز 
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به مذاکره " تله فونکن"نمای داخلی اتاقی که در آن اعـليحضرت امان اهللا خان غازی با اداره چيان فابريکۀ 
  .ريخی ، حفظ گرديده استنشسته بود و رونق اثاثيه اش به شکل همان رويداد تا

   

            
  ياد ميگردد" سونگ سم"ا مدخل بزرگش ، که اينک بنام ب" تله فـونکن"نمای بيرونی فابريکۀ 

  

  :ان گرانقـدر پيشنهاد به هموطن
اعـليحضرت غازی حين سفـر شش ماهۀ خود از ممالک مختلف آسيائی ،  اروپائی و افـريقائی در هـر 

من دو يادگار آن . ـرموده  و بدون شک در هـر جا از ايشان يادگاری بجا مانده استشهری مدتی توقـف ف
خـواهـشم از . کردم" اتمام حجت"پادشاه ترقی خواه را در شهر برلين، منتشر ساخته و به اصطالح ماليان 

، تهيه هموطنان ارجمندم اينست که ايشان نيز تشبث فـرموده و چنين چيزی را در شهری که اقامت دارند
يقـين دارم، که با چنين کاری . بفـرستند"  افغان جرمن آنالين"کرده و جهت نشر به پورتال ملی و پيشتاز 

  و من اهللا التوفـيق . مجموعه ای بدست خواهـد آمد، که بدرد تاريخ آن دوره بخورد
   

**********  
  

  :توضيح 
  

 ٨٤٨ ، ٤٠٤ًا چهار عدد با شماره های  جمع١٩٢٩ و ١٩٢٨سلسله ريل هائی که از آن بين سالهای  * 
  .ياد گرديدند" فـضاء" يعـنی All   در المان آن روزه  توليد و بنام ٣٧٧ و ٨٣٦،

چون يکی از همين ريل ها افتخار حمل اعـليحضرت غازی امان اهللا خان را در برلين داشت، المانهای 
 . ندمسمی ساخت" امان اهللا"بافـرهـنگ ، تمام اين سلسله را بنام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقالۀ سوم
  ٢٠٠٧ آگست ١٢       برلين ، دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                        

  
  
  

   اسد روز ماندگار در تاريخ وطن٢٨
  

  "امان اهللا خان غازیاعيخضرت "جاويد باد ياد سيف الملة و الدين 
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مينويسم، که خود را با نام شاندار و فخيمی "  ــ  اسد٢٨"اين مقالۀ مختصر را خاص برای سايت باوقار 
  .ان است در ذهـن تاريخ ما جلوه خـواهـد فـرمودمفـتخر ساخته است، نامی که تا جهان جه

ملل و ُنحل جهان همه روزهای با افـتخار دارند، روزهائی که از رشادتها و قهرمانی های اجداد و نياکانشان 
ملت با شهامت و قـهرمان . حکايت ميکند و روزهائی که بمانند تاج عـزت بر تارک تاريخشان ميدرخشد

 اسد است؛ ٢٨ون شک واجد چنين روزهاست و يکی از همين روزهای پرميمنت  پرور  افغانستان نيز بد
  .روزی که افغانان شجاع پشت استعمار انگليس را به زمين زدند و لرزه در تن اين کمپير ُمحتال انداختند

افغانها استقالل خود را درست در آوانی بدست آوردند، که بيشتر از نصف جهان کهن در تسلط  دول  
افغانستان استقالل خود را در هـنگامی کسب کرد که استعمار انگليس از . اليستی اروپائی قـرار داشتامپري

گو اينکه ملت افغان . جنگ عمومی اول فاتحانه بدر گرديده  و در ذروۀ قـدرت خـويش قـرار داشت
به ملل تحت ستم  پيشقـراول و قافـله ساالر مستعمرات  جهان در حصول استقالل و خود اراديت گرديد و 

 می سزد که به چنين روزی بباليم و سزاوار .را آموخت" آزاد زيستن"و "  سرافـرازی"استعمار رسم 
  .است، که اين روز استثنائی و غـرورآفـرين را در سينه های خود به خط زرين بنگاريم

ردی می افـتيم که درفـش  وقـتی از چنين روز باعـظمت و پرهـيمنت ياد می کنيم،  بی اختيار  به ياد ابرم
اين مرد، که . استقالل را برافـراشت و تا نسيم آزادی در کشورش وزيدن نگرفـت، شمشير در نيام نکرد

اعـليحضرت غازی امان اهللا ) ٢(است، سيف الملة و الدين ) ١" (قهرمان ملی افغانستان"بدون شک و شبهه 
  .و وطن ما به وجودش ميتواند افـتخار نمايدخان بود؛ زمامداری که مايۀ سربلندی تاريخ ماست  

کشور مردآفـرين افغانستان در عـرصۀ کمتر از يک قـرن و در ابتداء و انتهای قـرن بيستم، دو ابر قـدرت  
اين دو رشادت بزرگی که مردم دلير و . تاريخ  را به زانو درآورد  و جبروت هـردو را به خاک سياه نشاند

يکی از روزهائی که با چنين . ادگار گذاشتند،  سرمشـق جهان تحت ستم گرديدباشهامت ما از خود به ي
 سال پيش از امروز ٨٨ــ   ) ١٩١٩ آگست ١٩ ( ١٢٩٨ اسد ٢٨رشادت ها گره خورده، همانا روز باشکوه 

ــ است که روز استرداد استقالل ماست،  روزی که ممالک مستعمره را راه و رسم استرداد آزادی  آموخت 
 ١٥و ديگر روز . ری نپائيد که ممالک مختلف گيتی يکی پی ديگر از طلسم استعمار رها گرديدندو دي

اين روز هم .  ، روزی که آخرين سپاهی اردوی اشغالگر سرخ خاک پاک ما را ترک گفـت١٩٨٩فـبروی 
ست فاحش اين روز شک. َعـلــَم خود را بر فـراز تاريخ کوفـت و  در صدر روزهای باشکوه قـرار گرفـت

 است، يعنی روز تسليم ١٩٤٥ می ٨قـوای اهـريمنی شوروی را به ياد می دهـد و عـظمتش باالتر از روز 
اگر آن روز تحفه آور صلح به جهان از قـيد جنگ عمومی دوم . شدن بالشرط آلمان نازی در برابر متحدين

م ـَـل روزی بود، که َع١٩٨٩بروری  فـ١٥بود و نويد دهـندۀ  آزادی از بند بزرگترين جنگ تاريخ ؛  روز 
استقالل را بر بام فـلک کوفـت و به ممالک تحت سلطۀ سوسيال امپرياليزم فهماند و درس داد، که يک ملت 
به ظاهـر کوچک آسيائی هـم ميتواند چانۀ بزرگترين قـوۀ قهار نظامی تاريخ را بشکند و پوزه اش را بخاک 

م ممالک در بند اتحاد شوروی گرديد، تا طلسم بندگی را بکسلند و راه آری همين روز الهام بخش تما. بمالد
 تمام ممالک اروپای شرقی جامۀ اسارت را ١٩٨٩بی موجب نيست، که در همان سال . آزادگان را برگزينند

و سال بعد نوبت به پاره پاره شدن خود . دريدند و تا آخر همان سال از قـيد اسارت شوروی وارهـيدند
نبرد .  ی شيطانی شوروی رسيد ، که از بطن آن پانزده کشور آزاد آسيائی و اروپائی زاده شدندامپراتور

مظفـرانۀ ملت افغان اين همه ارمغان را به جهان داد و نه تنها اروپای شرقی را از يوغ استعمار روس فارغ 
و اوکراين و بيلوروس و ساخت بلکه از ممالک آسيای مرکزی گرفـته تا ارمنستان و آذربايجان و گرجستان 

می بينيم، که شکست روس در وطن ما پيامدی داشت ، بس باشکوهـتر . غـيره را نيز از قـفـس روس رهانيد
  .عمومی دوماز پيامدهای جنگ 

جا دارد که اين دو روز بزرگ تاريخ خود را ارج بگزاريم و تا دروازۀ تاريخ بسته نشده  آنها را بزرگ 
  .بداريم

  

مند را درج دفـتر تاريخ ما  که اين دو روز ارجبزرگمردانید ياد  جاودانه با
  .ساخته و پرچم استقالل  را بر بامِ  سماوات افراختند

صدها و هـزاران قهرمان گمنامی که خون های پاک خود مبارک  بر روان درود
  !!!!!نمی برد هم ريختند و امروز از ايشان کسی نام وطن را در راه استقالل 

  

  اد استقاللــــــ بپاينده
  افغانستانتل دی وی 
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************  
  

   :اتتوضيح
 را بار اول برای قـهرمان استقالل "قهرمان ملی افغانستان"ــ افـتخار دارم که لقـب  مطنطن و شکوهـمند ١

م شايد کسان ديگر اين لقـب را پيشتر از من پيشوند نا. وطن، اعـليحضرت غازی امان اهللا خان، بکار ميبرم
اين لقـب که بحق سزاوار همچو ابرمرد . نامی اين ابرمرد تاريخ ما ساخته باشند، که من از آن بی خبرم

شورای " قـرار دارد، که بزور سالحساالران ی"قهرمان دروغـين"است، در تضاد آشکارا با آن 
" قهرمانی"د، القاب گرفـته شده و همين که زورگويان کنونی از مسند قـدرت افـتيدن" زمردفـروشان پنچشير

  .ايشان نيز می پژمرد و از آستان افغانستان زدوده ميگردد" مارشالی"و 
لقـبی است برای امان اهللا خان غازی  که بار اول در مقالۀ دانشمند فاضل ، جناب " سيف الملة و الدين"ــ ٢

کاخ " مجلۀ ٢٠/٢١در شمارۀ "  هجری خورشيدی١٢٩٨ اسد ٢٨"فـضل الرحمان فاضل ، زير عـنوان 
قهرمان "اينکه اين لقـب  قـبًال برای اين شخصيت بزرگ  و . به نظرم رسيد) ١٣٨٥خزان / تابستان" (سخن

سيف الملة "اينقـدر ميدانم که . بکار رفـته و يا که ابتکاريست از جناب فاضل، نميدانم" واقعی ملی افغانستان
  . ضرت غازی امان اهللا خانلقـبی است بس زيبنده  و در خور شأن اعـليح" و الدين

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مقالۀ چارم

 
  ٢٠٠٧ آگست ١٨                            برلين ، دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                          

  
                                                                

  
  

  به نام نامی قهرمان و محصل استقالل
  

  اعـليحضرت غازی امان اهللا خان
 

"  جيغه دار که بود؟بوبو جان"جناب کانديدای اکادميسين محمد اعـظم سيستانی ضمن مقالۀ خويش معنون به 
 بوبوجان يا بی بی حليمه اولين زن شاعـر  است «: چنين نوشتند " افغان جرمن آنالين"در پورتال بی همال 

اين سه بيت " پرده نشينان سخنگوی"بروايت . د امير عـبدالرحمان خان دم از استقالل زده استـکه در عه
  : از اوست

  
  ـوای استـقاللخـــود ل   بر سر  از برای خــــدا بـلــند کــنـيد  

  ای استقاللـرب از ميوه ه ـان ملــت ما       ياـباد شيــرين دهـ
  اک پای استقاللـکشم بعد از اين بديدۀ خود      سرمه از خ می

  )ختم نقل قول(» 
ور شاه  از اين قـطعۀ جانانه و نشانه های ديگر به وضاحت ميتوان دريافـت، که داعـيۀ استقالل در حلقات د

  .و حتی در خود خاندان عـبدالرحمان خان نيز سر داده ميشد
گويند که امير حبيب اهللا خان هـم از شرايط  سياسی وطن رنج می برد و آرزو داشت که از طرق صلح 

اما امور در حلقات مخفی دربار و بدون آگاهی و . آميز زمينۀ دريافـت  استقالل افغانستان را آماده سازد
در واقع زمينۀ کسب استقالل در زمان امير . واست امير، در مسير حصول استقالل پيش ميرفـتبرخالف خ

مأمول مگر فـقـط  با قـتل امير و اعالن پادشاهی امان .  حبيب اهللا خان چيده و بند و بست های الزم ديده  شد
  . اهللا خان جامۀ عـمل پوشيد

 بر سرير و مسند  شاهی افغانستان نشست، ١٩١٩بروری  فـ٢٣وقـتی اعـليحضرت امان اهللا خان به تاريخ 
، فـرزند اعـليحضرت امان اهللا خان )١(شهزاده احسان اهللا د افغانستان. بود" ندای استقالل"اولين ندای او 
  :چنين فـرمايد 

من ميخواهـم يک پادشاه  آزاد در يک کشور بکلی : "وقـتی اعـليحضرت غازی بر تخت نشست، گفـت « 
تا افغانستان کامًال آزاد نشود، من اين : "و شمشير خود را از غـالف بيرون کشيده  و گفـت ."  باشممستقـل

افغانستان برای : "و گفـتارش را با اين کلمات هم جان داد ." شمشير را دوباره در غـالف نخواهم کرد



 ١٥

عـليحضرت امان اهللا خان غازی ــ  در گفـتار آديوئی شهزاده احسان اهللا  د افغانستان ــ  فـرزند ا ( »."افغانها
  )٢٠٠٧ آگست ١٨، " افغان جرمن آنالين"پورتال مبارز و ملی " تحليالت"صدر صفحۀ اول 

آری ؛ هـمين طور هـم شد و اعـليحضرت غازی ،  شمشير دوباره در نيام نکرد ، تا نسيم استقـالل  در 
  .کشورش وزيدن نگرفـت

  
پدر . و پرمعنای امير حبيب اهللا کلکانی در مورد استقالل هـم آورده شودشايسته است  سخنان شمالی وارو  

مرحومم، عـبدالواحد معروفی  که در جمع تماشاچيان ، سخنرانی خادم دين رسول اهللا را به گوش خود 
استقالل از مومۀ امان اهللا نيس، استقالل از شما ولس « : شنيده بود، يک جملۀ مهمش را چنين نقـل ميکرد 

  . را نياورده اند"مومه" در تواريخ اين جمله  به اشکال مختلف پرداز گرديده، ولی در هـيچ جای کلمۀ ».اس
  

درينجا الزم ميدانم ، که بر خالف ميالن و مود روز ،  از رول برجستۀ سپهساالر محمد نادر خان در جنگ 
  :استقالل  تذکراتی بدهـم 

يعنی که فـرد محبوب و . ود يک نفـر می يابيم و يا همه بديها راما مردم متأسفانه يا همه خوبيها را در وج
در . مورد نظر خود را مجموعۀ همه خوبی ها ميدانيم و آن کسی را که خوشش نداريم،  واجد همه زشتی ها

مگر اگر اشتباهات نادرشاه را که مبتنی بر روش . مورد سپاهـساالر نادرخان هم قـصه از همين قـرار است
 و اريستوکراتيکش از وی سر زد و ظلم و ستم ناروا را در حد بسا کسان بار آورد، کنار بگذاريم استبدادی

رول برجستۀ وی و . ، از نقـش مؤثر و قاطع  وی در جنگ استقالل کشور هـرگز نميتوان چشم پوشيد
سر گردانيد، ضربۀ مهلکی که وی به قـوای انگليسی زد و در واقع زمينۀ حصول استقالل افغانستان را مي

. افـواهات حاکی از آنست که گويا نادرخان با انگريزها سر سازش  و تبانی داشته. هـرگز قابل کتمان نيست
به نظر قاصر من، کسی که چنين ضربۀ کاری و کشنده بر قـوای انگريز وارد کرد ــ ضربه ای که منجر به 

ريز را بکند؟؟؟ متأسفانه در دورۀ سلطنت کسب استقالل افغانستان گرديد ــ  چطور ميتواند نوکری انگ
اعـليحضرت مرحوم ظاهـر شاه در مورد پدرش ، نادرشاه ،  آنقـدر مبالغه صورت گرفـت و آنقـدر رول 

 محصل اصلی استقالل افغانستان ــ اعـليحضرت غازی امان اهللا خان ــ ناديده گرفـته شد، که مردم در 
 

اين حساسيت در حدی بود، که حتی خدمات  . ريبی پيدا کردندحساسيتی عجيب و غـ" نادر خان"برابر 
  .نادرخان را هـم تحت الشعاع  خود قـرار داد

در ذيل محاذ تل چنين آرد " افغان ــ انگليس"مرحوم مير غالم محمد غـبار ضمن شرح محاذات جنگ سوم 
:  

ر ملی از مردم خوستی و  بطور ناگهانی با ده هـزار لشک١٩١٩ می ٢٦سپهساالر محمد نادر خان در « 
و هـفـت توپ ) هاوان ــ  شرح از معروفی (وزيری و غـيره و سه هـزار عـسکر منظم و دو توپ هاويتزر 

 می در زير باران ٢٨اين قـواء بالدرنگ نقاط حاکمه و قـصبۀ تل را اشغال و در . ديگر در محاذ تل رسيد
، )گليسی بود که احمد جان خان کميدان شهيد شددر طی همين بمباران طيارات ان(گلولۀ طيارات دشمن 

و ) بنزين ــ شرح از معروفی(قـلعۀ جنگی تل را زير آتش هاويتزرهـا قـرار داد و به سرعـت ذخاير تيل 
دشمن از موضع " فـرانتير کانستبلری"قـطعات . چوب و آذوقه را با ستيشن های بی سيم و ريل آتش زد

آتشباری توپخانۀ افغانی ديگر گل شدنی نبود، تا فـصيل . د خطر واقع شدخود فـرار کرده و ذخيرۀ آب مور
مليشيايی ها انگليس ها را ترک گفـتـند . قـلعۀ تل و قـشله های قـلعه منهدم گرديد) ديوار ــ شرح از معروفی(

. اشتباالخره  قـوای انگليس تاب نياورده دست از جنگ کشيد و بيرق تسليم برافـر. و از تل خارج شدند
مهاجمين افغانی متوجه بيرق تسليم نشدند و يا نخواستند بشوند، پس هجوم دوام کرد و سپاه  و افـسران 

قـشون فاتح افغانی داخل تل شده بيرق افغانستان را بر فـراز آن . انگليسی از دروازۀ دگر قـلعه فـرار کردند
قـوماندان مدافع و ناکام تل را معـزول و در افـراشتند، در عـوض قـوماندانی اعالی انگليس جنرال اوستاس 

  .هـند احضار کردند و بعدها جنرال داير در عـوض او منصوب گرديد
در حالی که قـوای فاتح افغانی قـلعۀ مهم تل را در دست داشته و کوهات و پيشاور را تحت تهديد قـرار داده 

ر بيفـتد و سپاه خيبر انگليسی را معدوم و بود ، و قـوای افغانی ميتوانست به يک حرکت جناحی در پيشاو
هـر دو کنارۀ دريای سند را زير پای استعمار امپراتوری به تودۀ آتش تبديل نمايد ، ولی اين چنين نشد زيرا 
پايتخت کابل بدون مشوره با قـوماندانان محاذات جنگ ، بدون مشوره با مردم افغانستان ، خـواهـش متارکۀ 

و به قـواماندانان خود در تمام محاذات جنگ امر تخليۀ مناطق مفـتوحه و عـقـب کشی از انگليس را پذيرفـته 
لهذا سپاه فاتح افغانی خواهی نخواهی رجعت کردند و نقاط مهمی که با خون مردم . سرحدات را صادر کرد

زيرا پشت به دست دشمن افـتاد ، ) به شمول قـلعۀ جنگی تل( و عـسکر افغانی فـتح شده بود ، دوباره 
 جلد اول  ١٢٠٧ ــ ١٢٠٦صفحات  ( ».جبهات افغانی يعنی دولت مرکزی و دربار معنًا متزلزل بود

  )، قـم ١٣٧٥، چاپخانۀ نهضت ، تابستان )چاپ دو جلدی " ( افغانستان در مسير تاريخ"
  :از شرح مرحوم غـبار چند نتيجه ميگيريم 
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اين جنگ بسيار برجسته ميگردد و در حالی که در ــ  از اين شرح رول شخص  سپهساالر نادرخان در 
محاذات متعدد ديگر کدام گشايشی نصيب قـوای افغانی نگرديده بود، در جبهۀ تل بر اثر کاردانی و 

من ازين نکته نتيجه ای ميگيرم، که . قـوماندانی درست نادرخان فـتحی درخشان نصيب قـوای افغانی گرديد
  .بنی بر تبانی نادر خان با انگليس ها، نقـش بر آب ميگرددمطايق با آن سخنان بسا کسان م

اگر مرکز افغانستان امکانات مخابراتی .  درين جنگ به کلی آشکار ميگردد"مخابره"ــ  رول تعيين کنندۀ 
درست را در اختيار ميداشت و ازين طريق با جبهات ارتباط مستقـيم و الزم ميگرفـت، متارکۀ قـبل از 

ت نميگرفـت و چه بسا که بر اثر جانفـشانی های قـوای افغانی تحت قـوماندۀ سپهساالر وقـت هـرگز صور
نادرخان ، مناطق از دست رفـتۀ افغانستان دوباره به سرزمين مادر ملحق گرديده و نواحی پشتون نشين در 

درست در همين بسا تحليلگران تاريخ هـم بدين باور اند، که . قـلمرو پاکستان امروزی قـرار نميگرفـتند
هـنگام بهترين زمينۀ الحاق مناطق از دست رفـتۀ آن سوی سرحد ديورند به بدنۀ سرزمين اصلی، به هـدر 

اگر قـوای افغانی فعاليت های محاربوی  خود را پيش از وقـت متوقـف نميساختند، شايد هـند . داده شد
  .بريتانيائی به سرنوشت ديگری مواجه ميگرديد

  
  

   آرامگاهی باشکوه  برایپيشنهاد اعمار
  اعـليحضرت غازی امان اهللا خان

  
سفـری با جمعی از دوستان م  که سلوواکيا ، برگشته بود بود و تازه از تحصيل نظامی در چکو١٩٦٤سال 

که از بناء های " سراج العمارت"از اماکن ديدنی شهر ديدن کرديم و از جمله از . به جالل آباد دست داد
 نامدارش، را ديدم که  پسرقـبر امير حبيب اهللا سراج الملة و الدين در مقابل آن .   استتاريخی جالل آباد

 در قـبری  ساده  و بس محقـر به بلندای چند سانتی کنارش آرميده ؛در غازی امان اهللا خان، اعـليحضرت 
 سيف الملة و ها خوردم که شخصيتی به بزرگی همان دم  افـسوسدر ".  سفـيدِ لِگ"متر و رنگ شده با 

  شايسته  ندارد؟؟؟ ی، چرا  آرامگاهن اعـليحضرت غازی امان اهللا خان الدي
ميگذرد و همان صحنه آئينه وار جلو چشمم قـرار دارد، می خواهـم  سالِ  تخت ٤٤اينک که از آن خاطره 

و به زی شخصيت بی نظير اعـليحضرت غاعـظمت در زمانی که تمام آحاد ملت ما به : نم که ـپيشنهاد ک
 ء و در خور شأن ايشان در پايتخت بنامعظم  آرامگاهی پی برده اند،  بايد" استقالل افغانستان"عظمت 

و با اعزاز در خور، بخاک سپرده  از جالل آباد بدانجا انتقال داده اعليحضرت غازیگرديده و عـظام رميم 
  .شود

  
امان "، که با نام نامی "داراالمان"امگاه در پيشنهاد من به حيث کمترين فـرد افغان اينست، که  اين آر

را در آن بناء ميکرد، بنياد گردد؛ " کابل جديد"گره خورده و جائيست که اعـليحضرت " اهللا خان غازی
  !!!!!شايد در نزديکی قـصر داراالمان و يا تپۀ تاج بيگ و در دور و نواح آن دو

*********  
  

  :توضيحات 
  
 اهللا خان غازی مجبور به ترک وطن شده و پناهـندۀ ايتاليا گرديدند، به رسم  ــ وقـتی اعـليحضرت امان١

د "امان اهللا خان  نام . قـوانين اروپائی بايد نام خانوادگی خود را ثبت دفـتر مقامات مربوطۀ ايتاليا ميکردند
نام "م هـم   است، برگزيدند و همين نا"از افغانستان" را که به زبان فـرانسوی در معنای "افغانستان
  .  تمام فاميل امان اهللا خان غازی گرديد" خانوادگی

لقـبی است برای امان اهللا خان غازی  که بار اول در مقالۀ دانشمند فاضل ، جناب " سيف الملة و الدين" ــ ٢
کاخ " مجلۀ ٢٠/٢١در شمارۀ "  هجری خورشيدی١٢٩٨ اسد ٢٨"فـضل الرحمان فاضل ، زير عـنوان 

قهرمان "اينکه اين لقـب  قـبًال برای اين شخصيت بزرگ  و . به نظرم رسيد) ١٣٨٥خزان / نتابستا" (سخن
سيف "اينقـدر ميدانم که .  به کار رفـته و يا که ابتکاريست از جناب فاضل، نميدانم"واقعی ملی افغانستان

  . لقـبی است بس زيبنده و در خور شأن اعـليحضرت غازی امان اهللا خان" الملة و الدين
   

 )ختم چار مقاله ( 


