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  م٠۵/١١/٢٠٠٨                          محمداياز نوری: ليکوال
   
   
   

  يو تاريخی او ځانګړۍ ديدار
   

ر رحمت اهللا خاند «    »پاچا زوی وليعهد ډاک
   
په ژوند کی بعضی واقعی په رښتيا چی په انسان ډير تاثير کوي او هره صحنه د هغې واقعی يا ديدار د سړي په   

ثبتېږی چی زما په انګيرنه يو علت يی د هغه کس سخته او عميقه عالقه او پاملرنه هغو تيرو ذهن کی بدون د وقفی 
هسې هم د افغانستان خلکو ته نن او پرون د خپل وياړمن تاريخ په . شوو شيبو کی د مقابل طرف برم او عظمت ته وي

لی اعليحضرت غازی اما ن اهللا خان ځانګړۍ ملي شخصيت، بهير کی د هغوی د ملی اتالنو په کتار کی د خدای بخ
ت وړ دئ ه کلن .  کارنامی او افغانستان ته د خدمت لپاره د عملی قربانی  د ورکولو  مقام ډير اوچت او د درن زما پن

معرفت د غازی د کور د غړو سره ما ته يو لوی روهی او معنوي ارزښت راپه برخه کړئ او هيله لرم د نورو 
ه ساتل شوې مخلصو افغان ليکوالوانو ا خه پ و تحقيق کوونکو په کتار کی وکړائ شم دغه د افغان زوريدلی ملت  

  . اتله او مظلومه کورنۍ نوره هم معرفی کړو
  

    
  
  

  
  :پورته

د اعلحضرت امان اهللا )  کلن٨٧( شهزاده رحمت اهللا 
  خان غازی وليعهد 

  غلی محمد اياز نوری ليکوالښااو
  

  :کين خوا
   خان غازی شخصی کور د اعلحضرت امان اهللا

   د روم په ښارکی
  

  
ر ٢٠٠۵د   م کال په پيل کی زما اړيکی د غازی اعليحضرت امان اهللا خان د دوهم مشر زوی جناب وليعهد ډاک

ه چی د مرحوم غازي اعليحضرت امان اهللا خان د . رحمت اهللا خان سره پيل شولې د هم هغه کال د جون په لومړۍ ني
هغه ماته . ده ما يو د مبارکۍ  کارټ د هغه ملی اتل په ياد جناب رحمت اهللا خان ته ورواستاوهزوکړې سره برابره 
. ستا له خوا زما د پالر غازی اعليحضرت د زوکړې په مناسبت يو کارټ راورسيد! زما عزيزه: فون وکړاو وی ويل

ه هم احسان اهللا خان ستا په باب ما ته تل ويلی او دا يو کاغذ دۍ خو  نن سبا . زما لپاره ډير لوی ارزش لريکه 
ه پکار دۍ؟ نو زه ستا دغه . او دا کار چی تا کړۍ دا خورا لږ افغانان که وکړي! حاالت بدل دي، امان اهللا خان چا 
هغه دم زه د يوه خلقي کمونيست د توطعی له کبله د استعمار په زندان . لوړ احساس پالم او ته روم ته زما کورته راشه

باالخره د اهللا پاک خوښه داسی وه چی زه د روان کال د سپتمبر د مياشتی .  او د سفر لپاره می اسناد نه لرلکی پروت
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ه د پاچا زوی رحمت اهللا خان سره له نژدی ووينم٢٩په  خه .  ني دا سفر زما لپاره نه يوه تفريح او له ښکلی روم 
ه زينب نوری ترنګزۍ او زما دوه لورانې فايزه زه اوما.ليدنه، بلکه يوه ملي وجيبه او مکلفيت معلوميده  سره زما ښ

ه د ايتاليا هيواد پالزمينی روم ته ورسيدم او د پاچا لور محترمی هنديه جانی ٢٧جانه او عابده جانه د سپتمبر په  د ( ني
خته په سبا يی له هغه دم جناب رحمت اهللا خان د ناروغی له کبله په روغتون کی وه او له ښه ب.ميلمه وم) افغانستان

خه رخصت او خپل کورته يی تشريف راوړۍ وه ه سهارد پاچا لور هنديه جان له ٢٩ما د سپتمبر په . روغتون   ني
خه جناب ته فون وکړ اوعرض می وکړ چی زه اوس فعال په روم کی يم : هغه جناب په خوښۍ سره وويل! کور 

ه نيمو بجو په وخت کی زما دا خو نژدی راته راغلی يی ، زما حال ښه دۍ !! واه و تر پن او ته نن مازيګر د پن
پدی عين کی زما په خواهش او د پاچا لور هنديه جانې په لطف زه د روم . کورته راشه او زمونږ ديدار به سره وشي

 هلته په ښارکی د اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان هغه کور د ليدو لپاره ورغلم چی هغه ملی قهرمان د ژوند تر پايه
ۍ ډوله درې پوړيزه کور وه. په کی استوګن وه باغ او غولۍ يې هم الره او دم ګړۍ د نايجيريا هيواد . دا يوه شکلی ما

خه استفاده کوله ه بجو د مازيګر پوری ماته ډير سخت . سفارت ور ن او انتظار تر پن له بلې خواعجيبه ده دا وا
 خان د ژوندي يادګار د ليدو لپاره انتظار وم بيا په فکر کی والړم چی تماميدل، آخر زه د غازی اعليحضرت امان اهللا

ه په سوغات کی کورته وروړم     زه د غازي دې ژوندي استاذي  مګر زه ...! زما خانمی ويل، دا او هغه شئ!. ؟... ته 
     د زوی کورته خپل ورشه د غازی: په پای کی زما افغانی احساس او وجدان راته وويل. په خپله دنيا کی ورک وم

ورته ډالۍ کړه، دا ستر سوغات دۍ او شايد چی وليعهد رحمت اهللا  ) زړه له کومی اخالص او پاکه  افغاني مينه د(
ۍ تياره کړه او د خپل صداقت او اخالص سره کورته . خان يی قبول کړي پدی فيصله مو يوه د ګالنو ښکلی ګي

 ور کی يو ساتوونکۍ نوکريوال هم موجود وه زمونږ په ليدو يی سم د د مربوطی ودانۍ په عمومی. ورروان شولو
هغه کس ...!. بلی، مونږ د پاچا زوی رحمت اهللا خان : ما ژر ورغبرګه کړه...!! تاسو د رحمت اهللا خان: السه وپوښتل

 خانمی سره ور خالص شو او ما د رحمت اهللا خان. مونږ د غازی زوی د کور ورته بوتلو او د کور زن يی وواهه
خه چی ور يی خالص وه يو ج آواز راغۍ. روغبړ وکړ دا آواز !! اياز خانه: د دهليز شي اړخ ته د يوی خونی 

کان وخوړ او تصور می وکړ چی ګينی اهللا پاک غازی مرحوم امان اهللا  دومره ماته خوږ او له عظمته ډک وه چی ما 
کو قدومو می فاصله ووهلهبلی صاحب!. ؟...خان راژوندۍ کړۍ او پرما ږغ کوي خونی ته په .  می وويل او په چ

وکۍ راپورته او ٨٧ورننوتو می وليدل چی   کلن غازی زوی وليعهد رحمت اهللا خان زمونږ د پذيرايی لپاره له خپلی 
 د غېږی د. د يوه ميز تر شاه پداسې حال کی چی دوه غ او شکلی السونه يی د ميز پر ژۍ تکيه کړي ول ،والړ وه

وکۍ کشيناستم ن په  خه پس زه د وليعهد تر  هغه جناب په حاکمه دری ژبه روان ګړيده . روغبړ او الس مچی 
آخر مو سره وليدل او دا ښه ! ګوره : غازی زوی په موسکا سره ماته  وويل .او کالسيک دری کلمات يې هم پکارول

ما .م دا خو ايراني کيږي او مونږ تاسو خو افغانان يوزه تا آياز خان مخاطب کوم که آغای نوری درته وواي. قسمت دئ
بيا می خپله خانم چی د . وياړ پر تاسو چی پس له پوره اتياوو کلنو جال وطنۍ مو خپل افغانيت نه دۍ هير کړۍ: ويل

وه غازي امان اهللا خان د يوه تکړه او ډير اخالصمند قوماندان حاجی صاحب د ترنګزو رحمت اهللا عليه لمسۍ ده او د
ه وه، د . جناب ورباندی خپله مينه او شفقت وکړ.لورانی ورته معرفی کړل دا خونه د غازي زوی د مطالعی کو

وليعهد د ناستی د ځای تر شاه پاس په ديوال کی د هغه د پالر او زمونږ د ملت د حقيقی قهرمان اعليحضرت مرحوم 
ان اهللا خان يو ډير لوی تصوير په پوځی جامو کی نصب وه چی ډير شکلۍ او وياړمن معلوميده، هغه ته مخ کی يو ام

تلويزيون او مخامخ د المارۍ پر سر يو شمير فوتوګان لکه د رحمت اهللا خان د مشر ورور مرحوم  هدايت اهللا خان او 
د خونی په الماريو کی ګ شمير کتابونه . ودل شوي وهپخپله د رحمت اهللا خان پوځی او نور کورني تصويرونه اي

هغه آديله جان، . بيا يی خپله د ژوند ملګری مونږ ته معرفي کړه. موجود ول چی د وليعهد د شخصيت معرفت يی کاوه
اليا د سمندري قواوو د عمومي قوماندان لور کيده الوۍ او د هغه وخت د اي ه اي  کړۍ او وليعهد همدا يو وار واده. په خ

د خپل عمليات په باب يی معلومات راکړل چی د ښۍ وروځی . په تاسف يی ويل چی اوالد زمونږ په قسمت کی نه وه
د ځان په باب جناب فراماييل، چی زه . پر سر يی د عصبی رګونو عمليات کړي ول او اوس هم د درد احساس کوي

ن د يوی بلی افغاني ما. م کال د کابل په شاهی ارګ کی دنيا ته راغلم١٩٢١په   په شاهی ارګ کی د خپلی مور تر 
ۍ می هم په  ولګيه ښوون ې چی د هيواد د پنجشير د سيمی نه وه هم د تي شودې رودلي، دوه  قوی او صحتمندی ښ

ه ليک په افغاني ژبه کوالی شم ولګی يو عکس مونږ . کابل کی لوستۍ او اوس هم يو  بيا وليعهد خپل د هغه وخت د 
ولګی کی د نورو زده کوونکو سرهته  ومره خوږ او پۍ مخۍ ناست په  مخکی هغه جناب ويل، ...!!. ډالۍ کړ، دۍ 

اليا په هيواد کی ميشت شولو ما لومړۍ پوځی زده کړې وکړې . زه اوه کلن وم چی امانی دولت سقوط وکړ او بيا د اي
و کاله پوځي افسر هم وم ري پس له دوهمی نړيواله جګړې . او يو  يکل ساينس کی می د ډاک می مسلک بدل او پولي

ي کی د خپلی خانمی سره ښوونکۍ وم دا . تر علمي رتبی پوری تحصيل وکړ او د شلو کالو لپاره د روم په يوه ښوون
په دوام جناب رحمت اهللا خان خوښ او ويل يې چی له دې . زما شخصي کور دۍ او اوس البته زه د تقاعدۍ تنخوا اخلم
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ذهنو کی راژوندۍ  وستيو کلنو راپدی خوا زه وينم چې زما د پالر نوم بيرته البته په تدريجي ډول د افغانانو په لسو ور
و کۍ په بهر او  شوۍ او له بلې خوا زما کشر ورور احسان اهللا خان او زما خور هنديه جان هم د افغانانو په غون

ون وال دي او هغه راپورنه چی ماته ر اوړي اوس ډيرۍ افغانان زما د پالر نوم آزادانه په نيکۍ سره افغانستان کی ګ
دغه ستاسو اوسنۍ رات زما کورته ښيی چی زما هيواد وال زمونږ سره حقيقي مينه لري او مونږ ته درنشت . يادوي
  .چی دا ما ته کافی تسلي او اطمينان دۍ.کوي

! هوګرانه: وليعهد واست؟ جناب جدی شو او ويل يېبيا ما وپوښتل چی اوريدلي مو دي چی تاسو د امانی شاهی دولت 
ل کيده زما پالر غازي . زما په ياد دي زه اوه کلن وم او د امانی استقالل وروستۍ کليزه په پغمان کی لمان

اعليحضرت د خپل نطق په بهير کی . اعليحضرت زه هم له ځانه سره بوتلم او بيا يی هغه لوړ ستيژ ته ور پورته کړم
فغانانو ته اعالن وکړ چی د افغانستان د شاهی دولت وليعهد او زما ځای ناستۍ زما دغه زوی رحمت اهللا ګ شمير ا
  . خان دئ

ۍ کی ناست ياست: ما جناب ته وويل هغه په !! زما په نزد تاسو اوس هم د افغانستان پاچا ياست او د داراالمان په ما
  . افسانه دهدا اوس يوه ...! مه وايه نو: موسکا شو او ويل يې

رحمت اهللا خان ويل، ګوره ګرانه، زما مشر نيکه !! د هيواد اوسنۍ وضع ډيره بده ده! جناب صاحب:  بيا ما وويل
امير عبدالرحمن خان هم انګريزانو د افغانستان پادشاهی ته رسولۍ وه او زما کشر نيکه امير حبيب اهللا خان هم 

 اهللا خان وه چی ميدان ته راووت او د ملت په م يې د هيواد سياسی دا زما پالر اعليحضرت امان. سياسی محکوم وه
خه تر السه کړه او د هيواد ترقی ته يی مال وتړله ه هم په دی الره کی يی ځان، کور او . خپلواکي  د استعمار  که 

خه تير نه شو التو خبريږم او ډير زه د هيواد له اوسنيو حا!. ؟...کورنۍ قرباني او برباد کړل خو له خپل استقالل 
  .پرې خفه کيږم

  ه موده پخوا د امانی خپلواکۍ نهه اتيايمه کليزه وه، تاسو کوم پيغام لرۍ؟: مخکی بيا ما وليعهد ته وويل
ه همدې شيبه کی پاچا زوی پ ...زه خپل دوست او دښمن ته د اماني استقالل نهه اتيايمه کليزه ورمبارکوم: جناب وويل

ن ما د هغه جناب السونه ونيول، السونه يې !! درد راته کوي: دې ته ورپورته کړ او وې ويلخپل ښۍ الس خپلې 
خه مه کوه.  دا وضعيت يوه دقيقه دوام وکړ. خورا ساړه ول او ما هغه د !!زينب ويل، نوره سوالونه له جناب 

وسو سوالونو ورقه بيرته راواخيسته، کنه زما ارزو وه چې غازي پالوونکو افغانا نو ته يو ښه معلوماتي راپور تيار پن
لې اوحال يی بيرته ښه شو، مګر تر فشار الندی وه. کړم ه ګرمی اوبه و ه وخت مو وليعهد آرام .ورپسی يی يو 

ود او بيا می حضور ته عرض وکړ که مونږ ته د رخصت اجازه راکړي؟ رحمت اهللا خان وويل ه دقيقی نور : پري پن
هغه سياسی رهبران : ما حضور ته عرض وکړ. مونږ لږ زياد تم شولو. وښی احساس کومهم تم شۍ زه تاسو سره د خ

خه پس په افغانستان کی په قدرت راغلل، هغوی مونږ ته کوم خدمت ونکړ بلکی لوی  چی د غازی اعليحضرت 
غانستان ملت او خدای جنايتونه او خيانتونه يې وکړل، هغوی که ونتوانيدل او يا يې ونغوښتل، په دواړه حاالتو کی د اف

پاک ته مسوول او ځواب ورکوونکي دي، مګر تاسو د غازی اوالدونه د حقوق العبد پر اساس انشاء اهللا بري ياست، 
تاسو که غواړۍ ! چی بالخره جناب وويل، اياز خانه. پاچا زوی مننه وکړه. په آرام ضميرخپل ژوند ته دوام ورکړۍ

لو ارواحو او د پاچا مونږ د اعليحضرت مرحوم .نو تللۍ شۍ غازی امان اهللا خان او ورسره شهيدانو او غازيانو سپي
زوی وليعهد رحمت اهللا خان د بيرته بشپړه روغتيا په هيله د لوی اهللا درګاه ته دعا وکړله او د هغه عالي جناب له 

  .حضور نه رخصت شولو
  

  پايان
 
 


