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 بابا] امان هللا خان[ غازيخاطره درد آور

  درمحمدآشنا: مترجم پشتواز انگليسی

 

 

  ملکه ثريا وغازی امان " خان درايتاليا درحال تبعيد

  

  : مقدمه 

او در يک . پرست ترين شاھان افغانستان بود ، يکی از روشنفکرترين و وطنشاه امان هللا
پدر خود امير حبيب هللا خان را بر وھتاکی  ظلم وبی عدالتیخانواده شاھی مطلق العنان بدنيا آمده بود، 

دربار بشمول مادرخود عليا حضرت سراج الخواتين ملکه رسمی درباريان وحتی اھل حرم  رعايا  و
 نزديک ديده بود و آزروداشت که اگر روزی به قدرت برسد، برعکس اعمال پدرخود عمل کند از،کشور

وبا مردم و رعايا محشور باشد و به درد دل مردم گوش دھد وحتی المقدور مردم را به حقوق  ووجايب 
ظيری امان هللا خان آرزو داشت کارھای بکر وبی سابقه وبی ن. شان در قبال وطن واستقMل آگاه سازد

به نفع ترقی کشور وتعالی مردم انجام بدھد که تا آن روز در وطن سابقه نداشت، منجمله استرداد 
  .استقMل وتأمين حقوق زنان وتعميم معارف عصری در سرتاسر کشور
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با جنگ سوم افغان . پس از بقدرت رسيدن، او به ھريک ازاين کارھای بزرگ دست يازيد 
 استعمار انگليس بدست آورد و افغانستان را در صف ملل آزاد جھان وانگليس، استقMل کشور را از

قرارداد وروابط سياسی وفرھنگی وتجارتی با ممالک خارج برقرار نمود وبا تاسيس مکاتب وتدريس 
علوم عصری از مرکز تا و[يات ، چراغ علم ومعرفت را در سرتاسرکشور روشن ساخت، و زمينه رفتن 

بمنظور تأمين حقوق زنان به . ميسرگرديداو[د کشورزعلم ودانش برای ھمه به مکتب و بھره ورشدن ا
تاسيس کرد و مردان وزنان را ]مستورات[وشفاخان زنانهتعليم وتحصيل آنھا توجه نمود ومکاتب زنانه 

  . را برای فراگيری علم ودانش تشويق نمود

 وروش خاص سواد برای باسواد ساختن کMن سا[ن کورس ھاس سواد آموزی ايجاد واصول
آموزی را در کشور تعميم داد که حتی در ظرف ده روز يک نفر بيسواد خواندن ونوشتن را ياد 

امان هللا خان برنامه و ريفورم ھای اجتماعی وفرھنگی زيادی را برای بيرون کشيدن جامعه از .ميگرفت
با مخالفت روحانيت متنفذ عقب ماندگی قرون وسطايی طرح وبه تطبيق آن شروع کرد، اما متاسفانه که 

اقدام ترقی خواھانه شاه را با بن بست روبرو ميکرد وسبب شورشھا وبغاوت ھا  روبرو گرديد، که ھر
 مشھور یفضل عمرمجدد(شوربازار  متنفذ، حضرت تي روحاننيدر رأس ا. ديگردي مفورمھايردرمقابل 

 اي پشتون پکتلي قبااني درمسوادي به ء سر سپردديتن مرن ھزارا ، قرارداشت که ]خيبه نورالمشا
 سھايمطابق خواست انگل  حضرات نيا. داشتورندي خط دیدر دوسومسکون  ھا ليمانخيبخصوص سل 

 ليقبا باريک  نھايا. کردندي شاه امان هللا را سبوتاژ میوفرھنگ  یاجتماعو ی اصMحیتمام برنامه ھا
 بوجه  ویوانرژنيرو ش واداشتند که بشوردرمقابل دولت امانی  1924 در سالخوست پشتون را در

در  1928با ردوم درسال  و . بردلي به تحل شورشنيدر راه خاموش کردن ا را  حکومت اديزمالی 
 .با سقوط مواجه ساخت را ی امانميرژ يی را دامن زدند کهشمالی شورشھادرکوھدامن  ورشينوارننگرھا

 پناھندگی  کشوررا ترک گفت و درايتاليا، که نميخواست با جنگ خون ريزی برمردم سلنطت کندشاه 
  .بست درغربت چشم از جھان فرو1960اختيارکرد تا با[خره در

خوانيد که سی  شاه امان هللا حان را از زبان يک جاسوس انگليس مينيک شما آرزوھای در زير
ن پرست نموده وجواب ًسال بعد از تبعيدش در ايتاليا اتفاقا با او ديدار کرده وسوا[تی را از آن شاه ميھ

اين بخش خاطرات را کاربران شبکه ھای اجتماعی . ھايش را درکتاب خاطرات خود  بچاپ رسانده است
 غازيد«به دو زبان پشتو دری به نشر رسانده اند که  من متن پشتوی يکی از اين کابران رازيرنام

اثربخشيد، آنرا به دری نيز در خواندم وچون سخت دلچسپ وبرمن  »دردونکی خاطره]امان هللا خان[بابا
منظور اينست تا با خواندن اين خاطره جوانان ما دوست ودشمن خود ووطن خود را بھتر  .آوردم

 تفتين داعشيان وطالبان ورنه تا صد سال ديگر از دست. بشناسند و فريب دکانداران دينی را نخورند
زد وبجلو قدمی نخواھی گذاشت و روی ، جابرجای خواھيد ه غرډ ولنويران گر وغنيمت بر وجھاديان

  . خوشبختی ورفاه وآسايش را نخواھيد ديد

  سيستانی      

 

 :کارمند اداره جاسوسی انگليس خاطرۀ ديدارش رابا امان " خان چنين مينويسد،ديويدجونز

1960.april.26   

  

  : گفتم برايشبه انگليسی

 در کودکی  ازکدام بازی خوشت می آمد؟
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  :گريست وخنديدمرد،بسوی من ن
  .اسپ سواری

  .دوباره سرش بزيرآويزان گرديد

 :به زبان پشتو گفتم.گامی برداشت.مرد بعد از لحظه ای نشست، دوباره از جا بلند شد

  مان را تنھا ميگذاری ؟ھم -

  :با خوشحالی از من پرسيد، مستقيما بطرف من ديد، چشمانش درخشيد
 افغا استی؟-

چندين   ودباگرمی مرا در آغوش کشي .سوی خود کشيد ، بلند شدم از دستم گرفت وب جلو آمد و
  .برايش گفتم.رھايم نميکرددقيقه 

   .ممن انگليسی ا! نه-

  !بسيار از ھم فاصله دارد اينطور پشتوی صاف؟ انگليس و !مزاق نکن  -:گفت

 :گفتم

 چانسلرتوب مک. سه کس بوديم.در ارگ کابل به ديدنت آمده بودم ١٩١٩ در.ديويد جونز ھستم
  .درکابل برای چند نماينده خود اجازه ميخواستيم. رابه شما آورده بوديم

 :دور داد  سرخود را اينسو وآنسوبارچند .کنارم نشستولی  شددستان مرد سست

 .ھم از دست شما ارام نيستم) روم(ای انگليس دراينجا! هآ-

 :برايش گفتم-

به .ازه مادرم را آوردم به ايتاليا جن.وکاری ندارممگر اکنون من تقاعد گرفته ام وبا سياست سر-
  . به ديدنت آمدميادم آمدی

 :ايستاده شد واز دستم گرفت وبا تبسم برايم گفت A خان  امان

ه خصلت مھمان نوازی خود در ملک بيگانريش سفيد تا نگوئی که يک افغان .  بيا خانه برويم -
 .  فراموش نموده استرا

در يک خانه کھنه زندگی  امان A خان.ديم وبه يک کوچه تنگ داخل گرديخارج شديماز پارک 
  يک ميز خورد يک تخت و،رنگ رفتهکھنه قالين بر يک .بوداتاق کوچک يک  باG رفتيم ،  .ميکرد

در باG . د پراز کتاب بودريک الماری خو. به اطراف نگاه کردم . نشستمو دوتا چوکی مانده بود،
 نزديک تخت در طاقچه يک جای نماز ديده ميشد که . شده بودوکات چوبی نصبدرچ»کليمه«ديوار 

 .باGی آن يک قرآن شريف خورد مانده شده بود 

 :صدايش آمد که به کسی گفت. درز زياد داشت کھنه واتاق دروازه  . بيرون رفت A خانامان

 ؟ه ای چه پخته کرد -

  :صدای زنانه شنيده شد که
 !لوبيا- 

  !ته کنيد پخقابلي . ارمد ھمانم -

  .اق سرد استت کلکين بنشين ، انزديک:گفتوشد وامان A خان دوباره برگشت دروازه باز 

 ټکبرچپرامان A خان .  تابيدن گرفتماشعه افتاب مستقيم برشانه ھاي.چوکی را پيش کشيدم-
 : خنديد وگفت.ستنش

  . بوديم ھم ديدهر ميکنم يک بارديگر نيز باکف.د که تو داويد جونز ھستیاکنون براستی باورم  آم
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بلی يک بار من وسفيررا درنيمه ھای شب خواسته بودی وگفتی که انگليس ھا در : باخنده گفتم
وبرايش . سندی ھم به اين رابطه به سفيردادی. شمال افغانستان مداخله ميکنند و مردم را مسلح مينمايند

يک ھفته بعد جاسوس انگليسی  ما را اعدام !ن خارج شويد ساعت بايد از افغانستا72گفتی در ظرف 
  .نمودی

  .دساختيطن ما را غرق ، وای انگليس :امان A خان ، آه سردی کشيد وگفت

  .خيلی به تندی وسرعت به پيش ميتاختی ،دېوب رمگ ھم وت -:يدمدخن

 رخاست وبا پتنوس زده شد ، امان A خان ب تققروازه تد .به من نگاه کرد، اما چيزی نگفت
  .چای برگشت  ودو پياله را از چای سبز پرکرد

 !؟نیآن اطفال را می بي- :ايستاد وگفت)کلکين(در پشت پنجره 

می خنديدند وبر .  ، چند طفل پاک وستره وصحتمند روان بودندپائيندرمن ھم ايستاده شدم، 
 . مکتبی بسته بودپشت ھريکی بکس

 از پشت دوتا بز روان تمام روز . کنند جاورب نمیال پشقلاين اطف -  : گفت " خانامان
غم  ،می بينند، تلويزون دارند، تفريح ميخندند ،ميروند مکتب  ،گرسنه گی را نمی شناسند نيستند،
 .....از زندگی لذت می برند ،صدای تفنگ را نشينده اند، سالم استند، ندارند 

 :خاموش شد وبعد گفت

اکنون قرار .  سال دريک فابريکه کارکرد45. کان ، ھمسايه ماستآن پيرمرد نشسته در دم د
م تا د. نه محتاج پسرخود است  ونه محتاج نواسه ھای خود.نشسته وپول تقاعد خود را ميگيرد

  .پوشيده استمرگ به شکم خود سير وبه تن 

است بيوه .  ساعت زندگی ارام دارد14 ساعت کار ميکند، 8.آن خانم جوان ديگر داکتر است
  ....مگر اينقدر پول پيدا ميکند که مصارف درس وصحت  وخوراک وتفريح او=دھا را کفايت کند

.  ساعته برق وگاز وآب دارند24مگرتمام خانه ھای .  ترين منطقه روم استاين منطقه فقير
  يک گدا را شما،درتمام اين منطقه فقيرنشين.، مکتب وشفاخانه نزديک شان استگوچه ھا پخته اند
 .نيداپيدا کرده نميتو

 :خاموش گرديد ودوباره برجای خود نشست، پياله چای را بلندکرد وگفت

من ميگفتم در زندگی خود يک .برای اينکه وقت کم داشتم. درست ميگوئی من تيز ميرفتم -
رام داشته شندگان آن مثل مردم اينجا زندگی آافغانستانی که با. افغانستان پيشرفته را ببينم

به حقوق خود وديگران آگاه شوند، خوب .  بياموزند وتحصيل کنندتعليم. گرسنه گی را نشناسند.باشند
ند  و به اين ديگر، کتابخانه درست کنبرای جنگ با يکسنگردرست کردن بجای  .را بدانند شان بد و

 . واشتباه نشونديا آن نام دچار غلط فھمی

 :شيد وگفت خود نوشيد، آه سردی کد، جرعه يی از چایشخاموش 

مگر مردمش . تمام ايتاليا با خاک برابر شده بود.ھا از جنگ جھانی دوم بيرون آمدند ویالتاي-
اکنون موتر وطياره . در ظرف ده سال ايتاليا را دوباره ايتاليا ساختند.مردم فھميده وتعليم يافته بودند

  با  عادیسخن ھر  به. ميخوردممغز خود را با آنھا . اما مردمان کشورم بيسواد بودند. توليد ميکند

  .قناعت نميکردندمن 

 :خنده تلخی کرد وگفت ، خاموش شد

  از . را ديده بودند) قطار(آنھا در کابل ريل. آمده بودند نزدميک وخت چند ريش سفيد  به کابل-

   آژدھایميگفتند در شھر . زياد اعصاب شان خراب شده بود وکنترول خود را از دست داده بودندخشم
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  !)ميراند(می چHندشيطان آنرا  راکش آتش  است و که خوآورده اینی آھ

بعد برای شان گفتم که ريل . گردش کرديم دوره با آنھا بيرون رفتم و در ريل نشستيم ويک
برای . ی وسيله ارازان تر ومفيد تراستس تجارتی  از تمام وسايل انتقالبرای مسافرت و انتقال اجنا

آنرا دم  آ بنيو.ميکندحرکت با زغال سنگ . شده استساخته ز آھن وچوب شان گفتم که اين ريل ا
اره  مگر ھمينکه ريل ايستاده شد، دوب،ھمه چيز را با چشمان خود ديدند... )رانندگی ميکند(ميچHند 

 قبول ]حرف مرا[راو آن! آھنی و شيطان سياه اژدھای  :ھمان سخن اولی خود را تکرارکردند 
  .نداشتند

مردم را از ... انھای کوچک نشسته اندميگفتند در درون راديو شيط. قبول نميکردندرا راديو
من ميگفتند تو از دين برگشته ای ، با  برای. کفرتلقی ميشد  برای شانتيلفون...دين خارج ميکنند

  !شيطان حرف ميزنی؟

علتش  را؟ی که چميدان...ميديدندرا چھرۀ شيطان پخته ديوار  اين مردم حتی در خشت پخته و
  راميخواستم اين مردم.  ھا را تاسيس کردممکتب. من بايد اين مشکل را حل ميکردم .بيسوادی بود

آنرا و مگر آنھا مکتب را ھم نميخواستند. سازموآنھا را به ھرچيز آکاه .از تاريکی بيرون بکشم
  ....عHمت کفر می پنداشتند

 :به امان " خان گفتم

 ؟خوب نبودترکيه به ه ساده وبيسواد، فرستادن دختران  چنين جامعکه در يکايا فکر نميکنی 

 :گفتوازچای پرکرد وآه سردی کشيد را  خودامان " خان پياله  

. زنھا با يک مريضی عادی می مردند .وجود نداشت زن] طبيب[داکتر  در تمام مملکت -
بايد ما . ھای عربی جلوتر بودبه نظرم خوب می آمد واز کشورترکيه درميان تمام کشورھای اسHمی 

.... پوھنتون ھای سالم، استادان و=براتوارھا وکتابخانه ھا. زنانه می داشتيمدرکشور خود داکتران 
دختران وپسران را به ، چاره نبود. فقير افغانستان آورده نميتوانستممگر من اينھا را به کشور 

خوابگاه دختران،  .ه يک کشوراسHمی بودمن آنرا خHف شرعيت نميدانستم، ترکي.ترکيه فرستادم
  .خوراکه ونوشيدنی ھای شان ھمه جدا  از پسران بود

  .وپرسيدم در مورد چادری چه ميگويئ ، شما چادری را درکابل منع کرديد

 :شورداد وگفتش را سر خانامان "

يکی از مطالعه دارم و من در ھيچ . را ديده ام ولی دنيای اسHم،عالم دينی نيستممن  -
 مشکل بزرگ مردم ما اينست که دين و...  نديده ام راکشورھای اسHمی اين گونه چادری ھای رنگه

  . را از ھم تميز کرده نميتوانندرواج

من از اعمار بند،  فابريکه، ، برق ،  سرک، پل ، پلچک ، مکتب و پوھنتون برای شان سخن 
 آنھا ھمکاری شان را يح ميکردم ودر ساختن شان تشرميزدم و وفايده اين چيز ھا را در زندگی

به سرک پخته ومسافرت آرام . زن را داخل ميکردندم  مگر آنھا در ھريکی ازاينھا مسئلهميخواست
  خانه ھای ما و دربين خانه ھا زنان ما را  از بين موتر ھا.نه توجه نميکردند وميگفتند دراين سرک

 .می بيننند) نامحرم( مردم

در آخر بمن ولی ، خشک ميشددھنم از بس سخن ميزدم، تب وپوھنتون رصفات وخوبی مکد
 !فحشا سوق ندھيدان ما را به کفر ودختر: ميگفتند 

 را سياه سر خود ما چطور  ، دلت عياشی ميخواھدم ، ميگفتند  وداکتر ميگفتاز فوايد شفاخانه
   ؟اجازه بيرون رفتن بدھيم 



  
 

 

  6تر 6  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئ راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 ودارو ميفرستادم، مردم دوا ھا را در آتش می دوامبتH به سوی تغذی تقويت کودکان برای 
 انداختند وميگفتند که پادشاه مخالف ازدياد نسل اسHم است و اين دوا ھا زنان ما را خشک وناز

  .ميکنديعنی از بچه دارشدن عقب ميمانيم

وجوی  ،رواٻدوپل، پلچک، نام زنان را با ما آنھا وطن سخن ميگفتم ، اوترقی من از پيشرفت 
 ې ببينند،می را  ھامردمی ايند،زنان جا ھا اين ھمه ميگفتند که در.... ربط ميدادند  .... کاری وپخته
با  روی لچی  و پيشرفتی را با و  کارھر. آنھا به ھرچيز بد بين بودند....ميشوندبندوباربی  حيا و

  .... ميدادندعياشی ربط

قطره  ش بزرگتر شدند وواشک ھايتر چشمانش کوچک .صحبت مفصلی کرد " خان امان
 - اپريل ٢۶ -١٩۶٠سال )  بغداديپير( جونزٻډوډٻخاطرات ....»!ندريخت از چشمانش فرومیقطره 
  )2017 -7-20. حبيب A غمخوردرمحمدآشنا و:بوک فيسمنبع ( لندن

  : منتبصره

خواندن اين خاطرات، دل انسانھای با درک وبا درايت را خون ميسازد وحيف وافسوس انسان 
  .متاسفانه تا ھنوز قدر انسانھای وطندوست ودلسوز ترقی پسند را نميدانندما  ايد که مردم می

بخاطر بجای آن شاه ترقيخواه کسی قرارگرفت که ھم از نعمت سوادبی بھره  بود وھم متاسفانه 
 بچۀ  به اولين نطق.او حبيب A مشھور به بچۀ سقو بود.آدمکشی خود شھرت بدی داشت ویرھزن
 حکومت سابقه ره ديده، و برای ]کفر[ کفر و بی دينی و =تيگری]اوضاع[ اوضای]من[مه « :توجه کنيد سقو

. ]بدھم[ از کفر و =تی گری نجات بتم]برادرھا را[تا شما بيادرا ره]کردم[خدمت دين رسول " کمر جھاده بسته کدم 
 خرج نخات کدم، ھمه ره به عسکر خود ] مکتب[پيسه بيت الماله به تعمير و متب ]بعد ازاين[مه باد ازی 

 ]محصول[ که چای و قند و پلو بخورن، و به مH ھا ميتم که عبادت کنن، مه ماليه صفايی و ماسول]ميدھم[ميتم
 می باشين، ]من[ مه]رعيت [ شماستم و شما ريت]پادشاه[گمرک نميگيرم و ھمه ره بخشيدم و ديگه مه پاچای

 ، مرغ بازی ، بودنه بازی ]وقت خود را خوش بگذرانيد[ ھميشه سات خوده تير کنين]نبعد ازاي[ باد ازی]برويد[برين
 ،حمزه ياسر، 87 ص  کتاب بحران ونجات ، محی الدين انيس ( ». خوش بگذرانين]وقت تان را[کنين، و ترنگ تانه

  )٨/٢٠١۶ /۴درافغان جرمن آنQين، 

مه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اول برھ «  :واولين نطق شاه امان A را ھم ببينيد
داخلى و خارجى  بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقHل وحاکميت  اعHن و 

دريشى عساکر ومامورين و شھريان کابل در حالى که  خطاب به  و سپس ».افغانستان بسر نھاده ام
بيرون نمى کنم تا که   سربازى را از تن من اين لباس!  ملت عزيز من «:داشت ،گفت سفر برى بتن 

من اين شمشير را در غHف نمى کنم تا که » «   ! را براى مادر وطن تھيه نسازم تقHللباس اس
 ، اعHميه اشتھار اميرامان " 669بخش سوم،ص 4سراج التواريخ،جلد (»!را به جاى خود ننشانم  غاصبان حقوق ملتم 

  )خان

 A ش نميخواستند، کسی را  اجتماعی وفرھنگی ا را بخاطر ريفورم ھایکاش اگر شاه امان
با وجود حبيب A اما . بجايش برميگزديدند که G اقل سواد ميداشت ودشمن مکتب ومعارف نمی بود

 ما حکومت خود بجز تجاوز به مال 9درمدت بيسوادی خود را خادم دين رسوA لقب داد،درحالی که 
را ومردم .شتار وزدن وکندن وضبط ومصادره اموال مردم کارديگری نکردوکشت وکمردم وناموس 
Gرنادرخان با نيروھای قبايل جنوبی به داد مردم کابل رسيد ا تا آنکه سپھس.ب دادسرشان آبه کاسه 

  .ومردم از شردزدان و اوباشان سقوی نجات داد
  پايان


