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  بابا دردونکې خاطره] امان هللا خان[د غازي

 

  ملکه ثريا وغازی امان � خان درايتاليا درحال تبعيد

 خاطره دلويد غازي امان � خان سره د ل  جونز      يويدډ       ی کارکوونکې ادارېرګارڅ د يې برطاند
 :کييداسي ل

26 .april.1960  

 دله؟ښي کومه لوبه خوې دېپه ماشومتوب ک-

 : خندلې را وکتل، وييړس 

  .ۍد اس سورل-

  .دځړٻ سر وې يرتهٻب

 : وويلې متوښپه پ.  واخيستې يامګ.  شوړبيا ور و8.  ناست وبهٻ شيوه

 ؟ېدٻږ پرځې يوالمهٻم -

 : وويلېپه خوند ي. ېدٻلځ وې يګېستر. را وکتل ې يغٻن 
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 ؟ېافغان ي-

  .ودمٻښ پرېنه ي.  ومی نيولې کٻږ په غې يروډٻ تر دم،ٻ ودرم،ړ کش کې تر 8س ي،یراغ 

  : ويلې مو

  . يمګیپرن! نه-

 : ويلېوي -

  . ديېرٻ سره لرډٻ! توښ صافه پې او داسيانګپرن!  مه کوهېوکټ

 : ويلېوم -

. ړد چانسلر ليک مو در و.  کسه وېدر.  ومی ته درغلګ ارې کال ک١٩١٩په .  جونز يمٻډوډٻ
  .تهښ فتوا غوانوګ نماينده وڅ مو د خپلو ېپه کابل ک

 :اوهځ خوا ته وخوې بل،ې يولهځ وڅ ېسر ي. ناستٻ کې مګنڅتر .  شوهړ 8سونه ميړ سد

 ! دلته ھم نه يم درنه خHصيانوګپرن! اه-

 : ويلېوم -

 مور جنازه ې د خپلې ته مالياټاي. له سياست سره کار نلرم. یاعد اخيست تقېخو اوس م-
  . راغلمېليدو ته د. ېدځٻرګ را وې مېپه ذھن ک. هړراو

 : وويلېپه موسکا ي.  ونيولمېتر 8س ي. دٻ � خان ودرامان

 رهٻھ پالنه لمهٻ خپله مې په پردي وطن کاډ يوه افغان بوې چېبيا و نه واي. وځ کور ته هځرا -
  . وهړېک

. پورته وختو. دوٻ اوسې کور کهړامان � خان په يوه زا.  راغلههڅ کوهګتن.  پارک ووتوتر
. ېدٻکارښ.... ۍوکڅ ې دوز،ٻ می کوچين،ټ يو کۍ غالې شوېلړ خوګ رن،ړېپر ز.  وههټ کوهړو
 کليمه نيول ېک ټ په چوکايګپورته د لر.  وهکهډ له کتابونو ۍ المارهړو.  وکتلېشاوخوا م. ناستمٻک

  . وښی قران شريف ايی جاينماز پر سر کوچنې په تاقچه کېدږ ته نهټک.  وهېشو

 : وويلې راته، يو چا ته يې يږغ. ې درلودې وره چولهړزا.  ووتې � خان دباندامان

 ي؟ړ مو پاخه کهڅ -

  .ی راغږ غينهښځ 

 !لوبيا-

  .ئړقابلي پلو پوخ ک.  لرملمهٻم -

 : ويلېوي. ی راغرتهٻ امان � خان ب خHصه شوه،دروازه

  . سره دههټ کونه،ٻ ته کۍکړک

و . ناستٻ کټامان � خان په ک. ې شوې ته سيخوږ اوې مګېانړد لمر و. ولهښ وکې مۍوکڅ-
 : خندلېي

  . وی مو بيا ھم سره ليدللځفکر کوم يو . ې جونز يدٻوډٻ ې چدهٻ ولوهړ نو سم زې ماوس

 : خندلې مو
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 د افغانستان په زانٻرګ انې چېويل د. توښ در وغوې په نيمه شپه کېسفير دھو، زه او -
ورته . ړ سند ورکړی د ھغه لخوا امضا کېسفير ته د. يړ مسلح کېخلک ي.  مداخله کويېشمال ک

 ږ زمونې وروسته دۍيوه اون. ځې به له افغانستانه وې په دوه اوياوو ساعتونو کې ويل چېود
  .ړ اعدام کس جاسوزٻرګان

 :ستهٻ ساه و اهړ � خان سامان

  .ړ وطن مو را غرق کيانو،ګ پرنېا-

  : خندلې مو

  .ې تلزي ترډٻ ،ې ورمګته ھم  -

  . ونه ويلې يهڅ کتل، ې ويراته

دوه .  له پتنوس سره راستون شورتهٻب.  شوړامان � خان و8. دهٻکټ دروازه وټې کود
  .لړ ککډ له شنو چايو ې ييHسهګ

 : ويلې ويد،ٻودر ته ۍکړک

 

 !؟ېھاغه ماشومان وين-

 د ې يې په مHوو پس،ېخندل ي.  پاک، سوتره او صحتمند ماشومان روان وې8ند. دمٻودر
 .ې وېلړ تېمکتب بکس

  : � خان وويلامان

 نه هږ نه دي روان، لوځ ورولهټ ھم ې نه جارو کوي، په دوو اوزو پسېدا ماشومان پچ - 
 ی نه دې يکټ وپکټ غم نه ويني، د وري،ګندي، تفريح لري، تلويزون ته  خاي،ځ مکتب ته ژني،ٻپ

 .... روغ دي، له ژونده خوند اخلي،یدلٻاور

 : ويلې شو، ويیغل

 ې په يوه فابريکه کې کاله يتٻښلوڅ هځپن. ی دډیاونګ ږ زموناډد ھاغه دکان مخ ته ناست بو-
 نه لمسو ته، تر ،ی ته احتيآج دینه زو. يځ ورته راېد تقاعد پيس. یاوس کرار ناست د. ړکار وک

  . ويټ او په تن پړ موهګٻډ به په هګمر

.  ساعته ھوسا ژوند لريوارلسڅاته ساعته کار کوي، خو .  دهرهټاکډ هښځ وانهځ بله ھاغه
ته ....  د خپلو او8دونو، درس، روغتيا، خوراک، تفريحې شي چی پيدا کولېسي ده خو دومره پهډکون

  .يٻږورس

.  او اوبه لريازګ ساعته برق، لورويشتڅ ېخو کورونه ي.  غريبه سيمه دهولوټروم تر  د دا
 ھم ونه رګ به يو سوالې غريبه سيمه کولهټ ېپه د. ی دېدږمکتب او روغتون ن.  پخيې يڅېکو
 .ېوين

 : ويلېوي. هړ ور پورته کې پياله يناست،ي کیاځ په خپل رتهيب.  شویغل

 افغانستان ی يو پرمختللې په خپل ژوند کېما ويل چ.  وخت کم وکهځ.  تلمزيزه ت. ېسم واي -
تعليم . ژنيٻ ونه پهږلو.  ارام ژوند ولريرڅٻ خلکو په ې د دې يدونکيٻ اوسې وطن چېداس. ووينم
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 د مورچو ېپه کورونو ک.  او بد ور مالوم شيهښ.  او نورو په حقونو پوه شيانځد . يړوک
  .......... یړ په يوه او بل نوم غلط نه کې او نور ييړ کړ جویاځ د کتابونو یاځ په ولوړجو

 

 : و ايستې يیلٻ اسوړسو. ړ وکپړ غې يېله پيال.  شویغل

 پوه او ېخو خلک ي.  شوهې خاورالياټ ايولهټ.  را ووتلګړې جېوالړٻ نې له دوھمانئيالياټاي-
خو . ويړ جوې او طيارېرټاوس مو. هړ کالياټ اياليا،ټ ايرتهٻ بې يېپه لسو کلونو ک. تعليم يافته و
 یلغ.  قناعت نه کاوهېپه عادي خبرو به ي. لړ ور سره خوېماغزه به م.  سواده وېزما خلک ب
 : وخندلېشو، ترخه ي

 نه ېغوسه ي.  وی ليدللٻ روان رې په کابل کیدو.  راغلليريږ سپين وڅيو وخت يو -
  . چلويې شيطان ي،ی اور دې خوراک ي،ی راوستامارښ ې د اوسپنې ته دارښ ېويل چ. دهيرولټکن

 د مسافرو او لٻ رې چلړ کېپوه م. هړ ورکېدوره م. نولي کې مې کلٻپه ر.  سره ووتمور
 او ې د اوسپنلٻ دا رې ويل چېورته و م.  او ارزانه 8ره دهورهګټ ولوټتجارتي اجناسو لپاره تر 

 وليدل، خو وګ په خپلو سترې يهڅھر .. . چلويېبنيادم ي.  په سکرو کار کويبروډد . ی دړ جويوګلر
 امارښ ېتور شيطان او د اوسپن.  خبره را واخيستهۍ ھماغه پخوانې به يرتهي بد،ٻ ودرلي رسې چکله

  .تښ نه غوېي

خلک له دينه ...  ناست ديطاناني شهړ واهړ واې کي يځ په منې چېويل ي.  نه منلهې يراديو
  .ږٻږې سره غطاني ش،ې يیتښ له دينه اوې چې يويل. دهٻکارښتيلفون کوپر ورته ...باسي

 ې بې علت ي؟ې ولې چٻږېپوھ...  ليدهطاني ھم شې کوالٻ او پوخ دتهښ خلکو ان په پخه خېد
  .سوادي وه

 را ې دا خلک له تيآرې چې متلښغو. لړ کړ جوېمکتبونه م. ی واړې بايد دا ستونزه حل کما
 ....ې بللې يېالځد کفر . تلښنه ھم نه غو مکتبویخو دو. مړ پوه کې يهڅپه ھر . وباسم

 

 : ويلې مو

  نه و؟هښ ليږ ته د نجونو لې ترکيې کولنهټ سواده ې يوه ساده او بې په داسې چېنو فکر نه کو

 : و ايستهې ساه يهړس. هړ ککهډامان � خان پياله ور  

 ېفکر م. ېدلي کړې عادي ناروغيو مروډٻ به په ښځې.  نه وهرهټاکډ ينهښځ ې وطن کولټپه  -
ما بايد په خپل .  وهېتر عربو مخک. دهيسٻ را ته واهښ ترکيه ې کوادونوي اسHمي ھولوټپه . ړوک

 ېخو م.... ېسHمت پوھنتون، استادان، 8براتوارونه، کتابخان. ی درلوداېرانټاکډ ينهښځ ېوطن ک
 ېد شرع. لږي ته ولېي ترکې او ھلکان مېنجون. چاره نه وه. یلړ راویغريب افغانستان ته نشوا

  . وللي بهڅ ھر اک،څښد نجونو ليليه، خوراک، . ی دوادٻترکيه اسHمي ھ. هڼاګ نه ېخHف کار م

 : ويلې مو

  .هړ چادري منع کې تا په کابل ک؟ې وايهڅ هړ چادري په اد

 :اوهځ � خان سر وخوامان
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 ې کړۍ ما په يوه اسHمي ن.مطالعه لرم.  دهی ليدلې مړۍخو اسHمي ن.  عالم نه يمېزه دين -
 دين او رواجونه ې چی مشکل دا دی د خلکو لوږزمون... ې و نه ليدلېاني چادرهګ رنې شنولډھم دا 

  . دييړ کګډ سره ېي

 ورته هړ په ادوړٻد جو...  پل، پلچک، مکتب، پوھنتونک،ړ برق، س،ې به د بند، فابريکزه
خو ... تهښ د خلکو ھمکاري غوې به مې کولوړ جو شيانو پهېد د. ې ورته بيانولې به مګټې. دمږٻغ

ويل به .  پام نه وې ته يګ ھوسا تې کرټپوخ سرک او په مو. ېولګډ را ښځې ې کهڅ به په ھر یدو
  .کاريښ ښځې ې کځ کورونه او د کورونو په منږ زمورهټ نه، بيا له روان موېچ ېي

 ې را ته ويل چې به يېخير کخو په ا.  شوهړې خوله ستې به موګټ مکتب او پوھنتون په د
 ... مو کوپر او فحشا ته مه باسهېنجون

 به مو ې تور سر،ړې ته عياشي غواې چېويل به ي. ړې کې ور يادې به مې روغتون فايدد
 ي؟ځ وې له کوره دباندهګنڅ

 خو خلکو اور ور اچاوه، ويل ،ېليږ ور لې دواوې د تقويې ته موښځ ماشومان او واکهځخوا 
او8د نشي پيدا .  را وچويښځې ږدا دوا زمون. ی مخالف ددوٻرډٻد اسHمي امت د  پاچا ې چېي

  .یکول

 پوخ وال،ٻ به خامخا پل، پلچک، دیخو دو. ې ورته کولې خبرګ به د وطن د پرمختما
.  مخ ووينيېخلک به ي. يځ راښځې ږ خو زمونې کې په دیو.... هړ له نوم سره تاوښځد .... یتښل
 د مخونو له وښځ د وښځ خامخا د ې يګھر پرمخت.  ته بدبينه وهڅ ھر یدو.... ي بندوباره به شېب

  ....هړ سره تااشيي عو اواليڅلو

  ".....ېدي وبھې يېکښ اوټې غټېغ. ې شوې لندې يګېستر. ړې وکې خبرېدږ � خان اوامان

   لندن-  مه٢۶ لٻ کال، د اپر١٩۶٠. خاطرات) بغدادي پير( جونزٻډوډٻ د

  ) حبيب � غمخوردرمحمدآشنا و:کبو فيسمنبع (

 

  


