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  انتشارات باميان - انجمن فرھنگ افغانستان - گذرگاهعزيز عارف 

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۴

  يک سند تاريخی

  به مناسبت نود وپنجمين سالگرد استرداد استقالل کشور
  

و ھنر به سرپرستی مجله علم 

  ابوالقاسم وثوق مھندس

  ١٣٠۶جدی و دلو  

  ١٩٢٨ جنوری و فبروری 

   ليبزيک–برلين 

اين مجله از طرف دوستان ايرانی در 

 ۀآن زمان به نشر می رسيد در شمار

 اول دوم و سوم آن عنوان ۀ صفح٣

  بلند باالی 

  مژدگانی بزرگ

تشريف فرمائی اعليحضرت امان هللا 

  خان به آلمان

با قلم درشت نوشته شده، و با چاپ  

ی از شاه امان هللا پادشاه ئعکس ھا

افغانستان و ملکه ثريا، مقاله را ادامه 

  .داده است
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  مژدگانی بزرگ

تشريف فرمائی اعليحضرت امان هللا خان به 

  آلمان

  

  ر سلطان گل پيدا شد از طرف چمنـــافس

  مقدمش يارب مبارک باد بر سرو و سمن

  

 روزگاران نوروز و ايام درين

فيروز جوان بخت و جوان تخت مملکت 

افغانستان خسرو ارجمند و شھريار خردمند 

اعليحضرت امان هللا خان چون مھر تابان و 

آفتاب درخشان در آسمان اروپا جلوه گر 

گشته و دل و جان ھواداران آن مرز و بوم 

قديمی را که ھمواره سرزمين شجاعت و 

ل نشاط و شعف سرشار اصالت بوده از زال

  . اميدواری پربار نموده استۀو به غنچ

افغانستان که . اينک پس از طی مراحل دور و دراز موکب ھمايونی به شھر برلن نزول اجالس فرموده است

اعليحضرت امان هللا خان به خاکی قدم . را از لحاظ چند، پروس آسيا ناميد به ديدن پروس اروپا آمده است توان آن می

 دانا يعنی فردريک بزرگ در مدت اندک و با فقدان وسايل و ۀی نھد که به ھمت و فداکاری خستگی ناپذير يک شاھزادم

منه ھنوز وجود نداشت از فقر و ذلت ملل و ممالک موجود است و درآن ازاسبابی که امروزه برای پيشرفت و ترقی 

لمان گرديد ان أری نھاد و به مرور ايام مملکت عظيم الش عظمت و سيادت و رستگاۀخالصی يافته و قدم به مدارج اولي

  . که امروزه در ناف اروپا پرچمدار توانای علم و فن و دانش و بينش گرديده است

جای آوريم که مارا ھم پس از قرنھا ه  شکر بۀما مشرق زمينان را نيز سزد که به درگاه خالق بيچون سجد

ه و  از يک طرف فرصت ترقی و رستگاری آزاد و از طرف ديگر مردان زبدبيچارگی و نااميدی يکباره بدون انتظار

ھی مخصوصاً برای انجام اين مقصود عالی ومنظور بلند تدارک نموده تفضل فرموده قوی پنجه ای که گوئی مشيت ال

  .است

شدکه اگر ازيک طرف وضع طبيعی و اجتماعی مملکت و ملت افغانستان را که در ناف آسيا و در جائی واقع 

باد صبا نسيم جان بخش ترقيات فرنگستان را بدانجا نمی تواند برساند و از طرف ديگر اقدامات بزرگ اساسی و تجليات 

روشن و درخشانی  را که در مدت اندک از طرف شخيص اعليحضرت امان هللا خان به ظھور پيوسته در نظر بگيريم 

موھبات مخصوص عالم باال و فيوضات خداوند توانا شامل افراد طور عيان و به نحو آشکار مسلم خواھد گرديد که ه ب

چه بديھی و غير قابل انکار است که امروزه اگر يکی . آن مملکت، خصوصاً و تمام ممالک مشرق زمين گرديده است
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از ممالک مزبوره را از نعمات 

پيشرفت و ترقی و تعالی نصيبی 

حاصل گردد، ديگران ھم از آن بھره 

  .ار خواھند بوددار و برخورد

اعليحضرت امان هللا خان 

به فکر صائب و رأی زرين، نه فقط 

عزم ھمايونی خودرا به ترويج و 

تعميم ترقيات مادی و ظاھری جزم 

فرموده اند، بلکه ھمای فکر بلند و 

خرد مستطاب ايشان شھبال به کشور 

 عوالم تمدن حقيقی نيز کشوده و نمی

 بگذارد ادنی قدمی آزادانه به جان

رستگاری و بزرگواری برداريم 

 خود ۀھدف آرزو و جھه ھمت شاھان

قرار داده اند و اقداماتی که درين 

زمينه فرموده اند،  با کوتاھی مدت 

الجرم در چمن اقبال اين دولت به 

زودی برومند گرديده از شاخھا 

کشيده و شکی نيست که بِر شيرين 

  .خواھد داد

اعليحضرت امان هللا خان 

ملک و ملت خود جان و روان تازه دميده و اينک نيز مانند پطر کبير فقط و فقط به قصد درک و اخذ وسايل به کالبد 

که متأسفانه عادت سالطين و بزرگان مشرق زمين بوده  سعادتمندی ملت خود نه برای تعيش و خوشگذرانی چنان

که در تمام نشريات و جرايد و مجالت ديده  اناين پادشاه جوان کاردان و کارفرما چن. تشريف فرمای اروپا گرديده اند

 آثار ۀه و مالحظه و مشاھدن که قدم از مملکت خود بيرون نھاده، تا امروز پيوسته مشغول معايه ایمی شود از دقيق

راستی يک ثبات و استقامت خستگی ناپذير فوق العاده مشھود داشته اند که کمتر ه علمی و فنی اروپا بوده و در اينراه ب

  .ظير آن ديده شده استن

: ويسد ميالدی می ن١٧١٧ ۀرخ مشھور فرانسوی سن سيمون راجع به سياحت پطر کبير به پاريش در سنؤم

اين پادشاه . اين پادشاه از فرط ميل و شوقی که به کسب اطالعات و معلومات داشت طرف تحسين مردم پاريس گرديده«

که موقعی برای کسب معلومات پيش می آمد چه بسا برای  در طريق طلب معرفت از ھيچکاری روگردان نبود و ھمين

ن می ادستش می افتاد سوار شده و روه  کرايه را که بۀکه کسی مزاحم حواس و مخل فکرش نباشد اولين درشک اين

و تجمالت بی ثمر ننمود و فقط به » مد«پطر کبير اعتنائی به «:گويد رخ ديگر فرانسوی رامبو نام میؤم. »گرديد

مالقات شاھزادگان را به مسامحه گذراند . مطالعات مربوطه به امور حکومتی و تجارتی و علمی و صنعتی مشغول بود

به ديدن سربازھای عاجز رفته از . برد سر میه  چه بسا وارد دکان چرخ سازھا و زرگرھا شده و مدتھا در آنجا بولی

 معروف است وقتی. »تانه با آنھا رفتار نمودس آنھا زد و دوۀآبگوشت آنھا چشيد و به سالمتی آنھا جام گرفته دست به شان
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را در  ر مشھور و کاردان لوئی سيزدھم پادشاه فرانسه را ديد آنوزي) ريشليو (ۀمجسم) سوربون( مشھور ۀکه در مدرس

توانستم نصف عمرم را بدھم تا نصف ديگر را با دانش وکاردانی اين شخص سلطنت  ايکاش می«: آغوش کشيد و گفت

  .»نمايم

در اخذ و ما و تمام کسانی که اعليحضرت امان هللا خان را می شناسند يقين قطعی داريم که ميل و رغبت ايشان 

تعميم و ترويج ترقيات اروپا در مملکت خود کمتر از پطر کبير نيست و اميدواريم که ھمانطور که زحمات و خدمات 

 مساعی پادشاه ملت دوست خود و در  پرتو ۀپطر کبير اساس عظمت و شکوه روسيه گرديد، افغانستان نيز در نتيج

  .ختی و رفا نايل گردد ترقی و خوشبۀھمت و شھامت او به زودی درجات عالي

 صفای باطن برادرانه تبريکات و از صميم دل و جان و با يک خلوص نيت و» علم وھنر «ۀکارکنان مجل

يات بيريای خودرا تقديم ملت محترم و محبوب افغانستان به داشتن چنين پادشاه رعيت پرور و خسرو بزرگ و سرور نھت

 معظم به زودی به مراتب عاليه نه در کنف حمايت و مساعی اين شھريابزرگواری داشته و يقين و ايمان کامل دارند ک

کام و شاخ و شوکت و کاخ دولتشان امين ه سيادت نايل گرديده و ھمای سعادت ايشان به دام و ايام بھروزی و فيروزی ب

   .ومصون خواھد بود

  چه غم ديوار امت را که دارد چون تو پشتيبان

  شد نوح کشتيبانچه باک از موج بحر آنرا که با

خداوند اين ذات شريف را برای آنھا ساليان دراز در کمال قدرت و کاميابی محفوظ و مصون دارد که ھم به 

عسی االيان اين « زمين صدق اين کالم بلند را ثابت فرمايند که قملک خود و ھم به عالميان و مخصوصاً به ملل مشر

  !»يرجعن قوماً کالذی کانوا

اطمينان کامل حاصل بود که اين پادشاه فرخنده قبل از ھمه » علم و ھنر «ۀی کارکنان مجلکه برا از آنجائی

دانند جسارةً اول تبريکات و ادعيه خودرا تقديم ملت افغانستان که نزديکترين  چيز ملت محبوب خودرا اصل و اساس می

طلبيم که  ازت میان نارسا و بنان ناتوان اج با بيومحبوب ترين برادران نژادی و کيشی ما ايرانيان ھستند داشته و اينک

لمان را ان کم اروپا را عموماً و ايرانيان سا خود و ملت ايران و ايرانيان مقيۀمراتب تقديرات و تمجيدات صادقان

اور خصوصاً تقديم پايگاه ذات ھمايونی داشته و از خداوند توانا و ايزد واال مسئلت نمائيم که در ھر نيت و اقدامی يار و ي

  .و در ھمه جا و در ھمه وقت معين و حافظ وجود ھمايون اعليحضرت شھرياری باشد

 قلبی خود و ۀاز شجاعت و شھامت اخالقی و اقدامات بزرگ و مؤثر اعليحضرت ھمايونی و از مسئلتھا و ادعي

ق البته گنجايش نخواھد  کوتاه اين اوراۀملت ايران اگر بخواھيم از بسيار اندکی و از ھزار يکی به زبان آوريم دامن

داشت و آنگھی چه جای ادعا ومسئلت است که شاه جھان را به حمدهللا و المنه شادی و کامگاری ھمرخ وپيروزی و 

 خيلی نزديک وعده داده و ندۀ مطلب را راجع به افغانستان و پادشاه محبوب آن به آيۀپس دنبال. رستگاری ھمرکاب است

رجمان احساسات ايران و ايرانيان، لسان الغيب، خواجه شيرين سخن، حافظ شيراز ک ختم سخن را به بھترين ت اين

  :واگذار نموده و با او ھم آواز شده به فال نيکو و شکوه ميمون می سرائيم

  

  يدــصور پادشاه رســت منـــا که رايــبي

  تـجمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخ

  سپھر دور خوش اکنون زند که ماه آمد

  ن زمان شوند ايمنــطريق ايز قاطعان 

  م برادران حسودــغره برــز مصــزيـع

  يدــد فتح و بشارت به مھر و ماه رســـينو  

  يدـــواه رســاد دادخـريــدل به فـال عــمـک

  جھان به کام دل اکنون رسد که شاه رسيد

  دــــرد راه رسيـه مـش کـدل و دانل ـوافـق

  دـاه رسيــر اوج مـد بــاه برآمــر چــعـز ق
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  ت صوفی دجال شکل ملحد کيشــکجاس

  ملکو ت وملت امين کشورـان دولـام«

  

  

  دـن پناه رسيــدی ديــسوز که مھـــو بـگـب

  »يدـاه رسـھی به بارگــود الـض و جـز في

  

  

  »علم و ھنر«کار کنان مجله 

.  

 

  ٢٠١٤اول سپتامبر 


