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  محمد اياز نوری: فرستنده

  )سراج(سردار کبيرهللا : نويسنده

٢۵/٠۴/٢٠١  

  پنجاھمين سالگرد وفاتبه مناسبت 

   اعليحضرت امان هللا خان غازی
لگرد وفات کاکای گرامی ام اعليحضرت غازی امان هللا خان، ميخواھم خاطرات خود راکه به تقريب از پنجاھمين سا

شان را ١٩۵۴ – ١٩۵٣ -١٩۵٢در زمان حيات ايشان در سالھای  ا اي ات و گفتگو ب ه افتخار مالق د مرتب يالدی چن  م

  :داشتم، برای آگاھی و معلومات افغانھای محترم ياد آوری نمايم
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ؤال اول ستان ! رتااعليحض: س اريخ افغان ه درج ت تيد، ک ان ننوش ت ت قوط دول د از س اطرات خويش رابع را خ ما چ ش

  ميگرديد؟

ان ) منشی(من ياداشت ھا و خاطرات خود را نوشته و به نوتر : جواب ن زم د ازي ا صد سال بع پاريده ام، ت خويش س

ام می شد و آن به خاطريکه شخصيت ھای زيرا اگر حاال به نشر ميرسيد، برای فاميلم مشکل تم. آنرا به نشر بسپارد

  .خاين به من و وطن حاال ھم حيات دارند و در کرسی ھا و مقام ھای بزرگ دولتی و حکومتی کشور قرار دارند

ی ) دروازی(سؤالم راجع به محمد ولی خان : سؤال دوم ميباشدکه حکومت نادری ايشان را خاين به شخص شما معرف

  ًيشان تعيين کردند، که بعدا او را کشتند، شما درين باره چه ميفرمائيد؟نموده و سزای اعدام را به ا

ه : جواب ن موضوع را ب محمد ولی خان که وکيل مقام پادشاھی من بود، ھيچگاه به من خيانت نکرده، چنانچه من اي

د حکومت نادر شاه اطالع دادم و اظھار کردم، اگر قرار باشد محاکمه خاينان به من، صورت بگيرد، ش ين بلن ما اراک

د . ؟...!ًحکومت خاينين به من ميباشيد، که مقام پادشاھی افغانستان را به نام من به دست آورديد و بعدا با من چه کردي

ه نکاح  سر آن مرحوم ب ه پ ر خود را ب ا رضايت خود دخت ه من خيانت ميکرد، من ب ی خان ب ًعالوتا اگر محمد ول

ز . دارم" محمد اکليل خان"ی به نام ًنميکردم، که فعال ازان وصال نواسه ا ل عزي ی خان و فامي د ول بدين ترتيب محم

  .ھيچگاه به من خاين نبودند) چرخی(غالم نبی خان 

ما : سؤال سوم رام ھای ش ق پروگ افغانستان در زمانيکه شما پادشاه بوديد، پيشرفت خوب در عرصه ھای مختلف طب

  کجا به دست می آورديد؟داشت، شما پول و مصارف اين پروگرام ھا را از 

ود: جواب اء ب ی خود، خود کف دات داخل را پوليکه . اين در تاريخ افغانستان برای بار اول بود که افغانستان از عاي زي

اير ممالک  د و س ه دولت من قطع گردي قبل از زمامداری من از طرف انگليسھا به حکومات افغان پرداخته ميشد، ب

  .داشتند، که کمک پولی بنمايندجھان با ما چنان رابطه نزديک ن

  آيا قرار تبصره ھای مردم شما در زمان قدرت تان به تجھيز اردو و عسکر افغانستان توجه نداشتيد؟: سؤال چھارم

در شروع پادشاھی ام من برای تربيه . من به عسکر توجه داشتم...! برخالففرمودند، ...بعد از خنديدن کوتاه: جواب

ستان بھتر عسکر استادان خوب  از کشور ترکيه و جرمنی استخدام کردم، ھر دو کشور تا الحال به تربيه اردوی افغان

من قوه ضربتی و قطعات نمونه را با معاش . که کمک اين دو مملکت درين قسمت قابل تحسين است. مشغول ميباشند

واء من به اين عقيده بودم که برای بروز مش. خوب برای اغتشاشات داخلی به ميان آوردم ين ق کالت داخل کشور ھم

وده و در  د ب ستان عسکر و مجاھ ردم افغان ام م کفايت ميکند، و در وقت تھاجم ھای خارجی به دنيا معلوم است که تم

د، . من اين خصلت ملتم را ميفھميدم.طرد متجاوز اشتراک ميکنند ی، پولن د از جرمن در سفر خود به اروپا اسلحه جدي

م دادمايتاليا و فرانسه خريداری ک م افگن را ھ ارات جنگی ب ايش ساخت و ارسال طي من . ردم و در ضمن حتی فرم

شير ود...! ھميش ميگفتم، افغانستان منبعد بايد به قوه علم پيشرفت نمايد، نه به زور شم ن شعار من ب اد  .اي وانين زي ق

ردم ا وضع ک دگی افغانھ ه . برای منظم ساختن زن ه ب وق حق رد دادن حق ان و ت رهزن ھای افغ ا  .چادری و غي بھا ت ش

ه تصويب  ا خود راجع ب زدم و ب دم مي ناوقت، سواد يک نظام نامه را با خود ميبرداشتم و در داخل ارگ شاھی تنھا ق

  .يک قانون به شکل احسن برای خير مردم افغانستان فکر ميکردم

  برای اصالح مملکت چه نوع پالن و پروگرام در دست داشتيد؟! اعليحضرت: سؤال پنجم

ه ميکردمًاوال: جواب ه جانب ه ھم ان معارف را تقوي ستم جري ساختم و سي ا سواد مي خودم در کورس .  بايد مردم را ب

دثخانم من . اکابر درس سواد آموزی ميدادم ان ميکردن دد  .ريا جان و خشويم ھمين کار را با زن ھای افغ مکاتب متع

ا خارجی از فرانسه، جرمنی و ھنبه کابل معلمين . سيس نمودمأدر پايتخت و واليات کشور ت رده، ت دوستان دعودت ک
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يک تعداد متعلمين افغان . امانيه و امانی و حبيبيه تطبيق ميشدھای که اين پالن در ليسه . ب را پيش ببرنددروس مکات

داد ردم و تع زام ک ه اع ا و ترکي ی، ايتالي سه، جرمن ای فران شور ھ ه ک هیرا ب ه مملکت ترکي ان را ب ران افغ   از دخت

  .و ھمين کسان ھستند که امروز در افغانستان موجب خدمات خوب برای کشور شان شده اند. فرستادم

  دست آورديد؟ه از سفر اروپا چه چيز ب:  سؤال ششم

ين اًاوال: جواب ار ب ا يک اعتب ردم و مملکت م ی ک رد افغانستان را به دنيا اضافه تر و خوبتر معرف ی حاصل ک . لملل

سمت ھای مختلف شدندی حممالک قوی اروپائ اط در.اضر به دادن قرضه ھای مناسب برای ترقی کشور در ق  ،ارتب

ری ه برای ب. من فابريکات متعدد از قبيل، قند سازی، نساجی، توليد کاغذ و غيره خريداری نمودم کار انداختن و رھب

دند، تابعيت اف سه حاضر ش ی و فران شور جرمن ی از ک ان فن داد از جوان ن صنعت يک تع ه اي د، ب ستان را بپذيرن غان

شی موجود . افغانستان آمده و کارگر فنی افغان را تربيه نمايند ده جای رھاي چون اين برای اين کارگران از خارج آم

شان ًءنبود، بنا رای اي ازل سکونت عصری ب ا من شان تخصيص دادم، ت  منطقه کارته سوم شھر داراالمان را برای اي

  .اعمار شود

ا  پالن داشتم، که فابريکات را در قسمت ھای مختلف کشور جابًبناء. م مرکزيت باور داشتممن از مرکزيت به عد ه ج

  .م در ھر واليت افغانستان کارياب شوندسازم، تا ھموطنان

يدند   ه کشور رس از فابريکات متذکره يک حصه از آنھا از قبيل قند سازی، کاغذ سازی و پشمينه بافی در زمان من ب

ه اما با افسوس که د، ک اقی ماندن  قسمت زياد اين فابريکات در بندر کراچی ھند برتانوی يا پاکستان موجوده متروک ب

يا رده ءدولت وقت و محمد ھاشم خان ظالم ھمه اين لوازم را از بين بردند، به خاطر اينکه اين اش داری ک  را من خري

د ده ميمان ردم زن از در ذھن م ان هللا ب ام ام شان ن اتا. ام و به فکر اي ن فابريک ا اي ود، و از م ال شخصی من نب ه م  ک

  .ی ملت افغانستان محسوب ميشددارائ

گفتنی ھا و خاطرات از دوره امانی و از آن زمامدار نھايت شريف و خدمتگار حقيقی ! به ھر حال، ھموطنان عزيز

اد استافغانستان اعليحضرت مرحوم امان هللا خان غازی که من افتخار برادرزادگی آن شھريار را  ن . دارم، زي و اي

ان . يک مختصر از گزارش صحبت روياروی اين جانب د رسالھای متذکره با ايشان ميباشد دان افغ که خدمت عالقمن

ال معلومات خويش راجع درين پايان اين عرايض.داشتمخويش تقديم  م به ساير ھموطنان توصيه ميکنم، که برای اکم

دين ئبه دوره درخشان دولت امانی به کتاب ھا ز ال ته مرحوم عزي ا، نوش ه اروپ ی از قبيل، سفر اعليحضرت غازی ب

ی مجددی، سنده  وکيلی پوپلزايی، افغانستان در عھد اعليحضرت امان هللا خان، نوشته فضل غن اب ديگری از نوي کت

تمه  که بیبه زبان انگليسی و ترجمه خوب آن توسط محمد نعيم مجددی و اثر اخير) نويد(افغان سنځله  يده از دس  رس

ا ستان، سفر اروپ اريخ معاصر افغان ام، برگ سبز از ت ی اعليحضرت ئنويسنده افغان به نام عزيز هللا مرموز تحت ن

  .امان هللا خان غازی ميباشد، مطالعه فرمايند

  :در خاتمه کالم

  

 درود ميفرستم به روح قھرمان آزادی افغانستان، پادشاه محبوب افغانستان اعليحضرت اما ن هللا

  خان غازی
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  نابود باد دشمنان خود فروخته به انگليس و روسيه

  

  با احترام

  )سراج(کبير هللا 

  ٢٠١٠ اپريل ٢۵

  اياالت متحده امريکا

 


