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  محمد اياز نوری: فرستنده
  "د افغانستان"شهزاده داکتر احسان اهللا : نويسنده

  ٢٠١٠ اپريل ٢۵
  

  
  حضرت امان اهللا خان غازی در روم ياعل

  ع١٩٥١سال 
  

  "د افغانستان"م واالحضرت شهزاده داکتر احسان اهللا خان پيغا
   محصل استقالل افغانستانبه مناسبت پنجاهمين سالگرد درگذشت

  اعليحضرت امان اهللا خان غازی
  

  !هموطنان، برادران و خواهران کشور ما افغانستان عزيز

  !بعد از عرض سالم و آرزوهای نيک به هر يک شما
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 برابر است با پنجاهمين سال وفات پدرم، شاه بزرگ افغانستان، اعليحضرت مرحوم م که٢٠١٠ اپريل ٢۵ امروز
امان اهللا خان غازی، خواستم اين ياد بود بزرگ را با هر افغان وطن دوست آزاد و ترقی خواه افغانستان شريک 

 افغانستان و يک  اپريل يک مرد افغان، پادشاه سابق٢۵پنجاه سال قبل از امروز، البته در همين روز . بسازم
  .شخصيت نهايت طرفدار استقالل و آبادی کشور ما در يک مملکت بيگانه وفات نمود

او عقيده داشت، تا . م  رسما پادشاهی افغانستان را قبول کرد١٩١٩ فبروی سال ٢٠شاه امان اهللا خان به تاريخ 
ن ه همان تاريخ مستقليت افغانستان را اعالکشورش استقالل و آزادی نداشته باشد، امکان ترقيش ناممکن است، بناًء ب

ميخواهم يک پادشاه آزاد در يک مملکت بالکل مستقل باشم و شمشير خود را « : شاه در يک خطابۀ خود گفت. کرد
تا افغانستان کامال از استعمار انگليس آزاد نشود، من اين شمشير را در غالف : از غالفش کشيده اظهار کرد

  : خويش را به اين گفتار ختم کردنخواهم کرد و بيانيۀ

  »...!افغانستان برای افغانها
م ١٩١٩ ماه می سال ٧اما دولت امپراتوری انگلستان اين حرکت شاه جديد افغانستان را قبول نکرد، که بعدا بتاريخ 

گ مقاومت سپاهيان افغان با وجود نداشتن اسلحۀ کافی دليرانه جنگيدند و تا پايان جن. جنگ بين طرف ها شروع شد
م يک ١٩١٩ آگست سال ٨بعد از مذاکرات طوالنی بتاريخ . خويش را حفظ کردند و شهامت خويش را نشان دادند

تمام طبقات . قرار داد صلح امضاء شد و دولت امپراتوری انگلستان آزادی کامل افغانستان را به رسميت شناخت
غازی . وزی پادشاه افغانستان استقبال و خوشی زيادی کردندجامعه افغانی و اقوام مختلف افغانستان ازين اقدام و پير

، اما ما يک ملت هستيم، همۀ ما افغان ...ما از اقوام مخلتف بوده، پشتون، تاجک، هزاره، : امان اهللا خان گفت
اردوی دلير ما با ياری ملت قهرمان ما اين حق : بعدًا گفت. استيم و يک وطن مشترک داريم، که افغانستان است

. ما ازين ببعد تابع يک نظام قانونی هستيم. آزادی ما را بدست آورد، فعًال ما دارای حاکميت مطلق خودی ميباشيم
ما همه . کسانيکه در جنگ استقالل شهيد شده اند، ايشان حق بزرگ باالی ما دارند و ما نبايد آنها را فراموش کنيم

  .ما در حصول آزادی کشور ما مديون ايشان هستيم
 ازين فتح سياسی اعليحضرت امان اهللا خان غازی توانست تمام انرژی خويش را به وظايف مهم ترقی و پيشرفت بعد

  :پروگرام اعليحضرت چهار هدف داشت. اوضاع کشور تمرکز بدهد

   حصول استقالل سياسی افغانستان و شناسائی کشور به تمام ممالک جهان-١

   عصری ساختن و ساختمان مجدد افغانستان-٢

   ريفورم های اساسی مثل تصويب قانون اساسی برای اولين بار در کشور-٣

   در دراز مدت توسعۀ مناسبات با ديگر کشورهای اسالمی-۴

ما از ده الې پانزده سال به همکاری خارجی ضرورت داريم، بعد از آن افغانستان بايد کال : شاه امان اهللا خان ميگفت
  .ام احتياجات خود را خود تهيه بداردخود کفا و به خود متکی باشد و تم

  : هدف اول
حصول استقالل سياسی از برتانيه، که صورت گرفت و شناسائی بين المللی افغانستان در ظرف چند سال هم به شکل 

و ممالک معتبر آن زمان در همان مدت چند سال دولت امانی، نمايندگيهای سياسی خويش را در . احسن آن پيش رفت
  . دندکشور باز کر

  : هدف دوم
چونکه اجرای اين مرام در موجوديت رسوم  قبائلی و قبيلوی و . برای پادشاه بسر رساندن هدف دوم مشکل بود

اما با وجود اين موانع از نظر سياسی و اداری، قانونی ساختن زندگی يک ملت و ازان جمله توشيح . قديمی آسان نبود
يک حکومت اساسی و مجلس وزراء و دعوت . قانون کوچک ديگر بودقانون اساسی افغانستان و در حدود هشتاد 

ه مثل يک پارلمان موقت تصويب شدند شاه غازی مخصوصًا عميقا آرزوی پيشرفت علم و معارف را . لويه جر
  .داشت و عمًال هم برای معارف مملکت کار جدی را آغاز کرد

  : هدف سوم
 و بنيادی به کمک و همکاری کشورهای پيشرفته، زود تر و نسبت به هدف دوم ساختمان کشور از نظر افتصادی

حکومت افغانستان اشخاص فنی مثل، انجنيران، مهندسان ساختمان، طبيبان، متخصصان زراعت را از . آسانتر بود
در تأسيس . ممالک  خارجی، خصوصا اروپائی، دعوت کرد، که کشور افغانستان را در راه پيشرفت کمک کنند

قوی و پيشرفته و به خود متکی، درين زمان جديد شخص خود پادشاه تمام پروگرام را مستقيما کردن يک کشور 
و همراه مثًال با مهندسان راهسازی در واليات مختلف کشور شخصًا تشريف برده و صورت . تعقيب و نظارت ميکرد
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ل بايد شروع و سرآغاز در نظر اعليحضرت غازی شهر مدرن داراالمان در کاب. پيشرفت کار را مشاهده ميکرد
  .و کابل شهر مقبول و تاريخی، پايتخت مملکت بايد باقی ميماند. ترقي و آبادی آينده افغانستان ميبود

  : هدف چهارم
امان اهللا خان غازی تصميم گرفت، که به مرور زمان ممکن، کشور را از نفوذ کشورهای غربی خارج ساخته و به 

چونکه دران زمان در . که اين پروگرام در اجندای آيندۀ شاه جا داده شده بود. کشورهای اسالمی آسيائی نزديک شود
ترکيه بعد از جنگ عمومی اول : مثال. م افغانستان يگانه کشور مستقل و دارای استقالل در منطقه بود١٩٢٠سال 

. انسه تقسيم شده بودممالک عربی بين استعمارچيان انگلستان و فر. هنوز زير دست استعمار فرانسه و ايتاليا بود
و کشور ايران هم زير نفوذ انگليس و . ممالک اسالمی در شمال افغانستان زير استعمار شوروی روسيه اشغال بودند

فقط درين ميان کشور عزيز ما افغانستان بود که به زعامت شاه امان اهللا خان غازی آزادی کامل خود را . روسيه بود
  .حاصل کرده بود

  :م ، وقتی که مجبور به ترک ممکلت عزيزش شده بود١٩٢٩عليحضرت امان اهللا خان غازی در آخرين کلمات  ا

. البته من نميتوانم تاريخ را فراموش کنم. اين آخرين روز است که شما دست پادشاه خود را فشار ميدهيد« 
تصادی، کلتوری و من کوشش کردم وطنم را از لحاظ سياسی، اق...! مخصوصا تاريخ دورۀ ده ساله پادشاهی من

آزرو داشتم در يک افغانستان قوی و مستقل که دران همه با هم حقوق مساوی و سازش . اجتماعی ترقی بدهم
. درين دورۀ ده ساله خوشحال بودم که در سرنوشت مملکت خويش شرکت بکنم. داشته باشند، با هم زندگی کنيم

خواستند، افغانستان ما يک کشور مستقل، آزاد و قوی مگر بدبختانه از داخل و خارج دشمن هائی داشتم که نمي
  : بعدا اضافه کرد» . باشد

از تمام کسانی که در دور و پيش من بوديد، تشکر ميکنم،  که درين موضوع پيشبرد وظايف ملی با من شريک « 
 من کشور عزيز ما فراموش نکنيم که زير ادارۀ. بوديد و برای آينده مملکت محبوب ما با هم بوديم و کار ميکرديم

فقط تاريخ آيندۀ افغانستان . و پيشرفت خوبی در قسمت سياسی و اقتصادی کرد. استقالل سياسی خويش  را پيدا کرد
اميد دارم که نام من در افغانستان فراموش . ميتواند يک داوری منصفانه به ارتباط ده سال دوران رهبری من بکند

  ».نشود
  

  : افغانان گرامی

 م است، در داخل کشور، در اروپا و امريکا، مردم آزادانه  از اعليحضرت امان اهللا خان غازی ٢٠١٠ل اينک که سا
چنانچه خاطر نشان ساخته ام، با . و تقدير ميکنند و نام آن شاه وطنخواه و دلسوز را به نکوئی و افتخار ياد مينمايند

خان غازی را در داخل افغانستان از بين ببرند و اسم وجودی که حکومت های گذشته ميخواستند، نام پدرم امان اهللا 
  .شهر داراالمان ، مکتب امانی وغيره را تغيير بدهند، اما آن نام پادشاه غازی هر وقت در قلب افغانها زنده بود

 هجری در ١٣٣٩ ماه ثور سال ۵ م برابر با ١٩۶٠ اپريل سال ٢۵اعليحضرت امان اهللا خان غازی باالخره به تاريخ 
روح ايشان شاد و جنتها .  شفاخانۀ شهر زوريخ مملکت سويس، اين دنيا را وداع کرد و برحمت حق تعالی پيوستيک

  .مکان شان باشد

من  به ياد دارم که پدرم اعليحضرت غازی در روز آخر وفات ايشان فقط از افغانستان صحبت و ياد آوری ميکردند، 
  : و پيهم ميگفتند

  ...ی خدای منا

  ...ان منای افغانست

  ...ای کابل

  ای پغمان و ای کوهسار داراالمان

 ...ای افغانستان، که وطن من بود
برادر بزرگ من شهزاده رحمت اهللا جان در اول تصميم گرفته بود که جنازۀ اعليحضرت مرحوم را در قبرستان 

 مدت سه روز به شکل رسمی که در عين زمان دولت ايتاليا جسد را به. اسالمی در شهر روم ايتاليا به خاک بسپارد
درين مدت ضمنًا از طرف دولت پاکستان پيشنهادی رسيد، مبنی بر اينکه ايشان حاضرند تا جنازۀ . نگهداشتند

  .اعليحضرت را به پاکستان انتقال داده و مقبره ای برايشان اعمار نمايد

دار افغانستان در يک کشور ديگری با انکشاف چنين اوضاع، ملت افغانستان اعتراض کرد که چطور يک پادشاه نام
درين زمان پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه شرميد، و يک پيشنهاد ديگر را به شهزاده رحمت اهللا خان . دفن شود
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کرد، تا شاه امان اهللا خان غازی را به وطن ايشان افغانستان جهت دفن کردن انتقال بدهند و در شهر جالل آباد در 
همان بود که بعد از موافقۀ . حبيب اهللا خان و برادرش شهزاده عنايت اهللا خان مدفون گرددزيارتگاه پدرش امير

شهزاده رحمت اهللا خان، دولت افغانستان يک طيارۀ مخصوص را به کشور ايتاليا فرستاد، و جنازۀ اعليحضرت 
  .غازی به شهر جالل آباد رسانده شد

. در شهر روم ، حکومت ايتاليا نهايت احترام خويش را بجا کرددر مدت سه روز اقامت جنازۀ شاه امان اهللا خان 
جا دادند که توسط دو تولی عسکر مخصوص گارد دولتی ايتاليا به رسم   ٢O -.AR تابوت شاه افغان را در سالون 

و زمانيکه تابوت را بيرون قصر بردند، يک دسته عسکر صد نفری به . تيار سی و مسلح مراقبت و بدرقه ميشدند
  .ادشاه سابق متوفای افغانستان سالم مخصوص اداء کردندپ

در پايان اين تجليل از پنجاهمين سالگرد وفات اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان غازی، منحيث فرزند آن شاه مرحوم 
ميخواهم به زمامداران دولتی و حکومتی فعلی و آينده افغانستان برسانم، که شخصيت آزادی دوست، وطن دوستی و 

ساس خدمت به ملت افغانستان و نيت حقيقی اعليحضرت امان اهللا خان غازی را برای ترقی و آبادی افغانستان اح
  .هميشه نمونه مثال خويش قرار داده و به پيش بروند

                                                        با احترامات افغانی

  
  )د افغانستان ( احسان اهللا 
   سويس–شهر جينوا 

٢۵/٠۴/٢٠١٠  
  

Prince Ehsan Ullah d, Afghanistan 
Geneve Suiss 
٢٠١٠-٠٤-٢٥  

    

 

  

 
  تابوت اعليحضرت غازی امان اهللا خان در روم 

  در سالون مخصوص و مکلل
  بدرقۀ گارد احترام با و 

   ع١٩٦٠سال 
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  حضرت غازی امان اهللا خان در روميجنازۀ اعل تشييع

  ا اسکورت گارد احترامبا مراسم خاص عسکری و ب
   ع١٩٦٠اپريل 

  


