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 ویم.گتبریک و تهنیت میعزیز هموطنان  فرد فرداسترداد استقالل کشور را به  صدمین سالروز

ن گوناگو شګالنهایت با ارزش است که در سرتاسر کشور به انواع و ا روز وما روز ملی  باشکوه ترین آزادیروز  

با نام شاه امان هللا خان گره خورده چون آزادی کشور بوسیلهٔ مردم و ارگانهای دولتی از آن بزرگداشت می شود. 

و  هموطنان عزیز ما با ایراد بیانیه ها  هدیزینت بخش محافل و مراسم گرد ویدرین روز تصویر های است ازینرو 

 یادبود می نمایند.از دلیری و قهرمانی آن شهزادهٔ مترقی و خطابه ها و سرودن اشعار حماسی 

نه دارند و بر اساس همان طرز تفکر شان، امان هللا خان را به نیکویی یاد گرچه هستند عده ای که طرز تفکر دگرگو

 .پندارند مینمی نمایند و نقش او را در اعالن استقالل افغانستان کوچک و حتی بی تاثیر 

ه سر ک قرن را حادثهٔ  نیبزرگتر به این ترتیب می خواهندرا بهانه گرفته  کایامر حضور ها وضع موجود کشور وآن

 نیپندارند. اما ا بیهودهنرا آاز  لیتجل ودنیا بود، نادیده و کم اهمیت جلوه دهند  گوشهٔ  نیاستعمار در یزیفرو ر آغاز

 بودن هیافغانستان از تحت الحما ییرها از یک طرف زیرا این حادثه در حقیقتداشت  یگرام دیبارا  یخیرأافتخار ت

 :که مهمترین آنها عبارت بود ازبود  ی ضروریها فورمیر یک سلسله  آغاز از طرف دیگر و ریکب هیبرتان

 توجه به انکشاف معارف 

  ت زنانضنهتوجه به 

 نآ یشگیمنع هم ها و زیکن غالمان و یزاد سازآ اقدام بی مانند 

  ریصغدختران منع نکاح 

 بود. انونق ینابر مب یامور دولت دار مردم و یزندگ میتنظ و برای کشور یداشتن قانون اساس  

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter//Soraya_rahyaab_esteqlal_symbol_sarbelandi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Soraya_rahyaab_esteqlal_symbol_sarbelandi.pdf


  
 

 

 3از ۲

تجلیل از آن کشور بوده در  و تأریخی اقدامات بی سابقه ها فورمیهم استقالل وهم آغاز ر خاطر داشت کهه ب باید

 امریست قابل افتخار برای نسل های امروز و بزرگداشت از اندیشهٔ نوین و مترقی شاه امان هللا خان.

این یکی از خصلت های جامعهٔ افغانیست که در یک امر واحد باهم اتفاق نکنند  سفبا کمال تأهمه شاهد هستیم که  اما

کم بچسپند و نگذارند ملت واحد افغان، یکدست و متفق بسوی حو به نحوی از انحا دامن نفاق و شقاق و دورنگی را م

 ترقی و پیشرفت رهسپار گردد.

خود را قدر نماید، از یک روز واقعی یک قهرمان  اما چه خوب است که افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان

باشد، بزرگداشت نمایند و همه یک آواز و یک می ملی که نمادی از اتحاد، غرور ملی، شهامت افغانی و میهنی ما 

 صدا در کنار هم برای آبادی و پیشرفت کشور گام بردارند.

طرز تفکر و اندیشه اش یک شهزاده در میان ناز و نعمت دربار بزرگ شده بود ولی منحیث امان هللا خان گرچه 

ای قلبش بر محبت و همنوایی نشان می داد وبیشتر با مردم و توده ها  اوبود یر درباریان ااز سکامالً جدا و دگرگونه 

اتش کمتر از علی جناح پید. او به هیچوجه و در هیچ یکی از صفتمی  از دیگران ترقی و تعالی کشور سریعتر

یشتر بپاکستانی و یا محمد رضا ایرانی نبود. بلکه طرز تفکر و تپ و تالشش برای آبادی، اصالح و پیشرفت میهنش 

یاد  نام بنیانگذار ترکیهٔ نوینه خاطر خدمات قابل ارجش، به که ب بودبه مصطفی کمال اتاترک  و بهتر از آندو و شبیه

ی های بزرگ که همیشه مانع پیشرفت و ترقی در کشور ما و سبب ایجاد نفاق و جنگها . اما یکی از بدبختمی گردد

ً  درین سرزمین گردیده موجودیت همسایه های بد نیت و موذی چون ایران و پاکستان است که یبت ترکیه ازین مص اتفاقا

 فت و ثمر داد.مبرا بود و کوشش های مصطفی کمال بدون سنگ اندازی های همسایه های موذی، تحقق پذیر

تا در مورد خوبی ها و  و بیشتر مورد قبول شان واقع می شود منحیث یک عرف ناپسند مردم ما خوش شان می آید

از زبان بیگانه ها بشنوند. به این نسبت  خوب و یا بد را ،شانو داشته های فرهنگی و اجتماعی  زشتی های زمامداران

 در اینجا چند نقل قولی داریم از دیدگاه پژوهشگران خارجی در مورد شخصیت و کرکتر امان هللا خان:

را از  حضرتیکه اعل را یعبد الغننام ه شخصی بنظر   1۹۲۹ یکتاب اصالحات وانقالب م سندهٔ یپالدا نو ونیل  

ر حاکم ب جالب و محبوب و تیساله ... صاحب شخص یس ستیامان هللا جوان " : سدینو یم نیشناخته چنمی  کینزد

شب مصروف کار مملکت  میزحمتکش از هشت صبح تا ن کار کن و یلیاست خ یشخص ش،یاعصاب و حرکات خو

 یخال داده است، ذهن روشن و صیتخص یمراسم مذهب و یموتر سوار صرف غذا و یصرف سه ساعت برا است و

 ". معلومات قابل مالحظه دارد یاسیوس یاز تعصب داشته در امور اجتماع

اس لب دنیهللا خان با پوش انام ": سدینو یتش در افغانستان مآکتاب  سندهٔ ینو ییکایامر لیاستوارت م هیخانم ر

 یزیشناختند بازهم چ یمردم اگر اورا م ،دی گرد یوبا مردم مخلوط م رفتیخانه ها م یچاو ...به سموارها یعاد

 اختس یزاد مآرا  انی، زندانکرد یم بیروش را تعق و هیرو نی. در زمان سلطنت خود ع کردند یگفتند وافشا نم ینم

 ." نمود یفاتحه ها شرکت م ، درکرد یها کمک م یبه بند داندر زن ی. حتداد یم شان یبرا هیسفر و
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 رونیهللا پسرش از دل مردم ب بین توسط حبآدوام  عبدالرحمن خان ور یاستبداد ام ترس از ن زمان که هنوزآ در

 وگرامپر مقابل دشمنان شاه و اما در کرد، یحاصل م تیمحبوب ممرد انیکرکتر طبعآ م نیبا چن یتینشده بود شخص

 .بودند یو از ییبد گو و بیتخر یدر پ وستهیپ یو یها

 یا وب ها سیعامل مخالفت انگل نیگترربز ،به شمول مسلمانان هند نیتوجه امان هللا خان به پالن بزرگ اتحاد مسلم 

را به مقام  ریام نیاز شتریب میتوانیما نمبه لندن اطالع داد : "  1۹۲۹در نوامبر سال   ی. حکومت هند برتانودیگرد

کند  قبول فهیخل ثیرا به ح ریمتعصب وطرفدار خالفت ام تیکه  مسلمانان نها میما معتقد هست م،یریبگ دهی... ناد

د به ظهور خواه نیها وحادثات نو دهیکه چه پد فهیخل ثیبه ح ریتا بوضع ناگوار هند انتخاب ام ستیما ضرور یبرا

کنون والبته از ا میبه موضوع جلب نمائ نراتوجه تا می. بهتر است از حاال اشاره کن میباش شناکیاند وستهیپ دیرس

 الزم برداشت و اقدامات مناسب کرد.. ".  یودفع ان قدم ها یخنث یبرا

شاه وحدت خواه جهان اسالم بود واقدامات ان تا سقوط سلطنتش ادامه  ریبنا بر نفوذش در افغانستان تکف سیانگل ریتداب

و  باشد یمغرض در کشور م یمحافل روحان ورد زبان  مالها و نچنان موثر بود که تا کنو سیانگل غاتیتبل. افتی

 . هنوز هم به شکلی از اشکال آن ادامه دارد

و با درک این حقایق الزمیست تا از شخصیت عالی و مترقی شاه جوان کشور با نیکی و افتخار یادبود نمود و او را 

 . و روز استقالل را با شکوه و افتخار تجلیل نمود منحیث بدست آرندهٔ استقالل کشور گرامی داشت

 انستانـغـده بـــاد افـنـایـپ

 .صلح، دیموکراسی و آزادی زنده باد

 جاویدان باد نام و تأریخ افغانستان

 «ل کاپی گردیدهروشند مانیداکتر سل سبوکیفنظریات پژوهشگران در مورد شخصیت امان هللا خان از »
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