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 ۱۱/۰۲/۲۰۲۲                             فرستنده مریم عشرت

!!!....امان هللا خان در غربت یغاز زیغم انگ داستان        

در  سی انگل ندهیجونز نما دیویزبان د از
 :افغانستان

 :گفتم شیبرا یسیانگل به
 ؟ یرا دوست داشت یکدام باز یکودک در

 را  ی: اسپ سواردیو خند دیبه طرفم د مرد
 فرورفت نیسرش دوباره به پائ و
قدم برداشت ،به زبان   کی ستاد،یلحظه نشسته بود و دوباره ا کی

 :گفتم  شیپشتو برا
 ؟یگذاریرا تنها م  مهمان

 :گفت میچشمانش روشن شد او ذوق زده برا د،یتعجب به طرفم د با
 ؟ یهست افغان

مرا در آغوش   یقیدقا یشدم، برا ستادیو از دستم گرفت، ا آمد
 .کردیگرفت او مرا رها نم

 هستم سیگفتم: نه من انگل شیبرا
 :گفت میبرا

فصاحت!  نقدریو تکلم به زبان پشتو با ا سهاینکن! انگل یشوخ
 .دور هستند یلیخ

  :گفتم
.  میآورد تانینامه چانسلر را برا م،یفر بودنزد شما به ارگ آمده بودم، سه ن 1919جونز هستم، در سال  دیوید

 میخود در کابل بود ندهیچند نما یخواستار فتوا
 :و آنطرف شور داد نطرفینشست، سر خود را چند بار تکان و ا مینفر سست شد، در پهلو دستان

 !دیکنینم میهم رها نجایدر ا سهای! انگلآه
 :گفتم

 .آمدم  دارتیبه د ،یآمد ادم یبه  م،یآورد ایتالیندارم. جسد مادر خود را به ا یکار استیمتقاعد هستم، با س اکنون
 :از دستم گرفت و با تبسم گفت ستاد،یهللا خان ا امان

 .خود را فراموش کرده بود یمهمانواز گانه،یملک ب کیافغان در  رمردیپ کی که  ییباز نگو م،یخانه بر ایب
 یخانه کهنه زنده گ کیکوچه تنگ قرار داشت. امان هللا خان در  کیما  یرو شیدر پ م،یشد رونیپارک ب از
اتاق وجود   نیدر ا ی کوچک و دو چوک زیتخت، م ک یکهنه، نچهیقال کیاتاق کوچک بود.  کی. می. باال رفت کردیم

قسمت از  کیاز کتاب بود. در  لوکوچک مم یالمار کی دم،ینبود. نشستم. هر طرف د یزیچ چیه گریداشت و د
  .مانده بود زینماز ن یجا کی یجلد قران باال کیتخت و در تاقچه  کیاتاق کلمه نصب شده بود. در نزد

 :گفت یکس ی. برادمیشن یرا م شیبود. صدا یسوراخ ها  یرفت. دروازه کهنه اتاق دارا رونیهللا خان ب امان
 د؟ یپخته کرده ا یچ

 :که گفت دیخانم به گوشم رس یصدا
 !ایلوب
 .دیپلو پخته کن یدارم قابل مانمه

 :باز شد و امان هللا خان دوباره به اتاق آمد و گفت دروازه
 .نیبنش نیکلک  کیسرد است نزد اتاق
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تخت  یقرار گرفت. امان هللا خان باال میشانه ها یآفتاب باال یکش  کردم. روشن  نیخود را به طرف کلک  یچوک
 :دینشست و خند

 .میبود دهی. فکر کنم قبالً هم دیجونز هست دیشدم که دو نیمطم  اکنون
 :دمیخند

. مردم را مسلح ساخته.  کندیها در شمال افغانستان مداخله م سیانگل دی. گفتدیشب خواست مهیرا در ن ریمن و سف ،یبل
هفته  کی. شود رونیساعت از افغانستان ب 72که در ظرف  دیگفت  شی. برادیسپرد شی را برا ریسف یسند امضا شده 

 .یما را اعدام ساخت یسیبعد جاسوس انگل
 .دیهللا خان آه سرد کش امان

 .دیوطنم را غرق ساخت سها،یانگل یا
 :دمیخند

 .یرفت یم شیبه سرعت پ اریبس ،یهم مقصر بود خودت
 .نگفت یزیو چ دیطرفم د به

  .سبز پر کرد یرا از چا السی. پتنوس در دستش آمد. دو گستادیاتاق تق تق شد. امان هللا خان ا دروازه
 :و گفت ستادیا نیکلک شیپ

 !؟ینیب یرا م رونیاطفال ب آن
 .مکتب را در پشت داشتند یو بکس ها دنیخند ی. مزدندیاطفال پاک و صحتمند قدم م نی. در پائستادمیا

 :هللا خان گفت امان
دارند،   حیخندند، تفر یم روند،یمکتب م  شناسند،ی را نم ی. گرسنگ کنندینم  ی. چوپانکنندیجم نم نیاطفال سرگ نیا

 ...برند یلذت م یاند، صحتمند هستند و از زنده گ دهیتفنگ را نشن یغم ندارند، صدا نند،یب  یم ونیزیتلو
 :و گفت ستادیا خاموش

اکنون نشسته و پول تقاعد کار کرد.  کهیفابر کیسال در  45من است.  هیمرد نشسته در مقابل دوکان همسا ریپ آن
 .لباس یماند و نه هم ب ی. نه محتاج پسر و نه هم نواسه است. تا دم مرگ نه گرسنه مردیگ یخود را م

 ییاست اما آنقدر پول کما وهیآرام دارد. ب یساعت زنده گ 14اما  کند،یساعت کار م 8زن جوان داکتر است.  آن
 .دینما یگ دهیرس رهیوغ حیپسران خود مانند مکتب، صحت، لباس، تفر یها یازمندیکه به تمام ن کندیم
پخته است، به  شیساعت آب، برق و گاز دارد. کوچه ها 24اش   یمنطقه شهر روم است. اما خانه ها نیفقر تر نیا

 .دید یشهر گدا را نخواه نیاز ا ی گوشه  چیدارند. در ه یمکتب و شفاخانه دسترس
 :خود را گرفت و گفت یچا السیخود نشست وگ یشد. دوباره به جا خاموش
را  یافغانستان مترق کیخود  یدر زنده گ خواستمیچون زمان کم بود. م رفتم،یم شی . من به سرعت پیگ یم درست

.  ندیکسب نما میآسوده و آرام داشته باشند. فقر را نشناسند. تعل یمردم زنده گ نیکه مردم آن به مثل ا ی. کشورنمیب یب
سنگر کتابخانه بسازند  یشان به جا یکنند. در خانه ها کیبفهمند. خوب و بد را از هم تفک  گرانیبه حقوق خود و د

 .ندهند بیو آن فر نیآنان را به نام ا گرانیو د
...... 

 :ستادیو دوباره ا دیو آه سرد کش دینوش یشوپ چا کیشد،  خاموش
بودند.   میو با تعل ده یشد. اما مردم اش فهم کسانیبه خاک  ایتالیمام اشدند. ت رونیدوم ب یها از جنگ جهان یتالویا

بودند. با  سوادیسازند. اما مردم کشورم ب یم ارهیساخت. اکنون موتر و ط ایتالیرا ا ایتالیسال دوباره ا 10در ظرف 
 :. خاموش شد، تبسم تلخ کردکردندینم ناعتق میهمرا یخون دل خوردم. در هر گپ عاد شانیا
بودند. خشم خود را کنترول کرده  دهیرا هنگام عبور در کابل د  لینزدم آمدند. آنان ر دیسف  شیچند ر یزمان کی

 .هم راننده اش است طانیخوراک اش آتش است و ش ، یآورد یآهن ی. گفتند به شهر آژدها توانستندی نم
ها   یلیخ یو اموال تجارت نیمسافر یبرا لیگفتم که ر شانی. برامیدور زد کی. مینشست لیرفتم. در ر رونیب شانیا با
.  کندی از چوب و آهن ساخته شده است. توسط ذغال سنگ کار م لیگفتم که ر شانیاست. برا دیآسان و مف د،یمف

خود را تکرار   یهمان سخنان قبل ستاد،یا لیر کهیزمان اام دند،یرا با چشم خود د زی راننده آن انسان است.... همه چ
  .خواستند یرا نم یآهن یو اژدها اهیس طانی. شگفتندیم

  یم نید یکوچک کوچک نشسته اند... مردم را ب یها طانیش ویراد نیگفتند در ب ی. مخواستندیرا نم ویراد
 .یها گپ بزن طانیبا ش یخواهیم ،یشده ا نید  یگفتند که تو ب یکفر مطلق بود... م شانیبرا لفونیسازد.... ت

 .بود یسوادیاش ب  لیچرا؟ دل یدانی... مدندید یرا م طانیپخته هم ش  واریمردم حتا در خشت و د نیا
را   زیکنم، تا همه چ رونیب یک یمردم را از تار خواستمیساختم. مکاتب را ساختم. م یمشکل را حل م نیا دیبا من

  .بدانند
 ....گفتندیم طانیچون آن را النه ش  خواستند،یآنان مکاتب را نم اما

 :گفتم
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 درست نبود؟ یکار هیفرستادن دختران به ترک سوادیدر همچو کشور و جامعه ب یکنیفکر نم اما
 :دیپر کرد و آه سرد کش  یخود را چا  الهیهللا خان پ امان
. فکر دادندیدست م خود را از یزنده گ ی عاد یها یضیمر اریتمام کشور داکتر زن وجود نداشت. زنان با بس در

در کشور  دیبودند. من با شرفتهیپ یعرب یبه نظرم خوب بود. از کشورها هیترک یاسالم یکردم. در تمام کشورها
مانند افغانستان  ریکشور فق نیها را خود به ا تابخانه. پوهنتون ها، استادان، البراتوارها، کداشتمیخود داکتران زن م

 ... .توانستمیانتقال داده نم
 یاسالم یکشور هی. ترکدانستمینم تیخالف شرع یفرستادم. کار  هینبود. دختران و پسران را به ترک یچاره  گرید

 .آنها جدا بود زیدخترانه، خوراک همه چ لهیلیبود. ل
 :گفتم

 .یداد را منع قرار یخودت در کابل چادر  ؟ی چه نظر دار یچادر درباره
 :هللا خان سر خود را تکان داد امان
 یهمچو چادر یاسالم یاز کشورها کی چیام. مطالعه دارم. من در ه دهی. اما جهان اسالم را دستمین نیعالم د من
 .ساخته اند کجای را با رسوم و عنعنات  ن یاست که د نیمردم ما ا  ی ... مشکل اساسدم یرا نه د یآب

. مفادات  گفتمیسرک، پل، پلچک، مکتب و پوهنتون سخن م که،یدر رابطه به ساخت و احداث بند، فابر شانیبرا من
 شیدر همه موضوعات مساله زن را پ نهای... اما اخواستمیم ی. در اعمار آن از مردم همکارگفتمیم شانیاش را برا

  شهیباز مردم از ش د یایکه اگر موتر ب  تنگفی. اما مکردندیرفتن در موتر توجه نم شی . به سرک پخته و آساکردندیم
 .نندیب یموتر داخل خانه و زنان ما را م

گفتند که دختران ما را به کفر  یم میبرا ریشدم، اما در اخ یپوهنتون و مکتب مانده م تیو اهم دیکردن فا حیتشر از
 .و فحشا سوق نده

ما زنان خود را   ،یخواهیم  یاشیکه تو ع گفتندیم میگفتند، در جواب برا یم شانیمفادات شفاخانه و داکتر برا از
 م؟یرفتن از خانه بده رونیچطور اجازه ب

گفتند که پاچا مخالف   یزدند م یفرستادم، اما آنان او را آتش م یم هیادو فیو زنان ضع یتغذ یاطفال سو یبرا
 .اورندیاوالد ن گریا دکه زنان م شودیباعث م هیادو  نیاست. ا یامت اسالم ادیازد
 و،یراد ون،یزیکردم، اما آنان همواره نام زنان را با پل، پلچک، بند، تلو یکشور صحبت م یو ترق  یاز آباد من

آنان را   یمردم رو ند،یآ یجا ها زنان ما م نیگفتند که در همه ا ی....   مدادندیپوهنتون، مکتب، شفاخانه ربط م
  یرا به رو زیبودند. و همه چ نیبدب زیبه همه چ رابطهبند وبار خواهد شد. آنان در  یو زنان ما ب د،یخواهد د

 ....داندیزنان ربط م یاشیو ع یحجاب یب ،یلوچ
 .....ختیاز اشک پر شد و قطره قطره اشک ر شیگفت، چشم ها  ادیهللا خان ز امان

 لندن ،لیاپر 26م،   1960( سال یبغداد ریجونز )پ ودید خاطرات
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