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  11/81/4812                               کاظم بیمار ننګرهارى
 د کابل پوهنتون استاد

                               

 کلیزه! 59د افغانستان د خپلواکۍ 
 

 از نشرات گذشته:
 

کال  د جمعي په ورځ د ماښام په شپږ نیمو بجو  4811د میاشتي په نهمه   سپټمبرکلیزه د 54ۍ آزادد ګران هیواد د خپلواکۍ او 
کالیفورنیا د نیوارک په ښار د چاندني په رستورانت کي چه تقریبا څلور نیم سوه افغانانو په کي برخه اخیستي وه په  د شمالي

د پاچا امان ا هلل  او مزیت درلود او هغه دا چي پدي غونډه کي  دخونشاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. دغي غونډي یو خاص 
هم برخه اخیستي وه. په همدي لحاظ د غونډي برخه لرونکي زیاتره میرمني او نجوني  لور، شاه دخت هندیه د افغانستان ،پکي

دغوندي نطاقان ، دکلتوري ټولني مشر محترم   .ترتیب شوي وه په وسیله کمیټو 11دا غونډه د سانفرانسسکو د بى اریا  د  وي.
چي د  و، محترم ډاکتر سید عبدا هلل  کاظم مشر لوينصیر یاسیني او محترمه سهیال هاشیمي وو. د غونډى عمومي کنترولر او 

  .و شاه دخت تر څنګ تر اخیره پوري ناست
 

ه پالشان د څو  ایاتونو  په تالوت د قاري سجادي  قران عظیم د  پر ځاي په شپږ نیمو بجو د مازدیګر  بجو   غونډه د شپږو
هللا کاظم نه وغوښتل چي  عمومي مشر ډاکتر سید عبدددي نه وروسته محترمي سهیال  هاشیمي د غونډي د  .شروع شوهت ائقر

 ا کي، شاه دخت هندیه دسمه وانه وریدل شوه. ده پخپله وینمګر د تخنیکي خنډونو له امله دده وینا  خپله بیانیه وړاندي کړي. 
ۍ او خپلواکۍ کي زادآد وطن په  یي رولخان غازی د اعلیحضرت امان هللا  ته ډى غونډي ته ښه راغالست ووایه او ،افغانستان

 وستایه او د هغه خدمتونه یي د قدر وړ وبلل.
 

ۍ اهمیت ته د هیوادونو په پرمختګ  آزادد غونډي بل خبري کوونکى محترم ډاکتر قیومي د سان هوزى د پوهنتون رییس و. ده  د 
ه وسیله پخان غازی  د اعلیحضرت امان هللا ۍ لپاره د خلکو پاڅونآزادګوته ونیوله او هغه یي مهم وباله، او بیا یي د افغانستان د 

 اخیستله کیږي لکه چه زمونږ خلکو واخیستله. آزادیارزښتناکه وانمود کړ، ده وویل چه 
 

د کلتوري ټولني مشر ښاغلي یاسیني بل ګډون کوونکى، پوهاند ډاکتر حسن کاکړ، چي ډیر تاریخي اثاریي لیکلي او جامعي ته 
د پاچا  زادیآبیانیه کي حاضرینو ته وویل چي د افغانستان  شوي پوهاند کاکړ، پخپله پښتو لیکل یي وړاندي کړیدي، معرفي کړ.

 دوري مهمو کارونو ته ګوته ونیوله او دخان غازی د ه د پاچا امان هللا  ، د قوي ارادي او کلک عزم محصول دىخان امان هللا 
ل او وګڼ انکشاف لپاره مهم  وه پالنونه یي د هیواد د پرمختګ ا، د هغهیوادوالو سره په زړه پوري وبللهد پاچا رویه یي د خپلو 

او ملکه ثریا د خان ده پاچا امان هللا   با ارزښته وبلل. هم  ده د پاچا د لور خدمتونه  چي تر اوسه یي کړیدي هغه یي وستایل. 
 .وشمیرل مخکښانښځو د نهضت  

 

 په دري ژبه  د توجه څخه یي ا د مکروفون مخي ته راغي او د حاضرینودده څخه وروسته د غونډي لوي مشر ډاکتر کاظم بی
هندیه غواړي چي ستاسي  او ویي ویل چي دسپلین باید مراعات شي. او داسي یي ادامه ورکړه چه شاه دخت مننه او تشکر وکړ

کسان  298 تقریبا دلته ، ځکه چيبه لږ مشکل وي راو عکسونه درسره واخلي، چي دا کاي ړټولو سره یو په یو خبري وک د
 خو بیا هم به د هر میز د نفرو سره یو عکس واخلي. کلنه شاهزاد ګۍ ده.  14دا یوه  تشریف لري ا و

 
وردک خپلي لیکلي خبري په دري ژبه حاضرینو ته  انجنیر ورسید. ته له دى نه وروسته د خبرو نوبت انجنیر فرید ورډک

د او یڅپاظم ور پرله پسي استعمال کړه، ډاکتر کا الحضرت کلیمهاته  د وخان  هللا  واورولي. کله چه انجنیر وردک پاچا امان
 ۍ او دآزاد انجینیر وردک هم د پاچا او ملکي خدمتونه د وطن د چي پس له دي د اعلیحضرت کلیمه  استعمالوه.ورته یي وویل 

 هکله وستایل. ښځو د نهضت په 
، بینش، البرټ، د مایکروفون مخي ته راغله او د شاه دخت هندیه د رشید  د انجنیر وردگ د خبرو څخه وروسته ، مهریه

واري ودونه کړیدي. لمړى واده یي د یوه مهریه رشید البرټ وویل چي شهزادګۍ دوه  افغانستان، لنډي سوانح یي ولوستلي. 
سره وو چه ددي واده ثمره یو زوي دى د یوه افغان  یي واده دویم او   دوه لورګاني دي،  ایراني سره وو چه د هغه واده ثمره

میرمن البرټ د شهزادګۍ خدمتونه د افغانانو د جهاد نه تر اوسه چي د جنګ ځپلو ماشومانو طبي  . چه سکندر خان نومیږي
 پاملرنه یي کړي او کوي یي وستایله.

 

ني په وسیله په دري ژبه ترتیب او د پروګرام پدي برخه کي نوبت سالید شو ته ورسید ، چي د محترم ډاکتر عبد الرحمان زما
 د لور ډیر خوښ شو. اعلیحضرت امان هللا خان تنظیم شوي و، حاضرینو ته وښودل  شو، چه د
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. دلته د یادولو وړ ده چي وویل شي چه ټول مجلس د ددي پروګرام په پاي کي نوبت د پاچا لور، هندیه د افغانستان، ته ورسید
 د پاچا لور په دري ژبه خپلي خبري شروع کړي.  . پاچا د لور د خبرو انتظار درلود

در مورد کار خود  من به شما چیزهاي را مي گویم که گفته نشده باشد. از کجا شروع کنم!   :شاه دخت در سخنان خود فرمود که
زده براي تداوي  ن اطفال  زخمي و جنگآورددولت ایتالیه به که من به اجازه  و تداوي اطفال جنگ زده أي افغان شاه دخت گفت

در مورد عملیات  نفر رسید.  ٠8و پسانتر تعداد شان به  38از اطراف و اکناف وطنم بودند بعدا  طفل 19در اول  شروع نمودم 
اما بعد از عملیات شفاخانه  ها انها را نگهداري نمي کردند، من انهارا به و تداوي شان شفاخانه هاي ایتالیه مساعدت مي کردند. 

 نگهداري و حفاظت مي کردم. خانه خود
نام هاي جنرال صالح محمد خان، جنرال عبدالقدوس خان و وطن  آزادیدر جنگ  و گفت که ور شدآ دیا در مورد استقالل وطن

 تند.هس آورید نادر خان قابل یامحمد جنرال 
 تصمیم مردم خودرا براي اخذ ه مي شود، بدین ملحوظ شاه امان هللاگرفت آزادیشاه دخت از قول پدر مرحوم خود گفت که، 

 آزادیزور مردم غیور افغانستان به نفع مردم ما به انجام رسید، شهامت و  به  آزادیعالن نمود، و جنگ اانگلیس ها   هب آزادی
 ست.ضرورت ا اشد و رشد ذهني  تعلیم و تربیه به  قول پدرم به نآ نگهداري براي اما ، آوردیمرا به دست 

ار ک او مود. ن  سیسأرا ت او مکاتب ذکور و اناث،  آرزوبه همین  نیست. آزادعقیده داشت که، ملت بیسواد  ،شاه امان هللا ،پدرم 
که حقوق همه مساوي است. براي بندي ها  و گفت و بردگي را لغوه اعالم کرد انجام داد این بود که غالمي  که مهم دیگري را

 ،وانانجافتتاح نمود.  ۀ جهان هاي پیشرفت ت را در بسیاري مملک ی افغانستان سفارتخانه ها در مقابل کار اجوره را تجویز نمود. 
 یگر ممالک جهان فرستادند.اعم از زنها و مردها را براي تحصیالت عالي به کشور هاي ترکیه، المان و د

و اولین قانون ا و خرید پارچه هاي داخلي را تشویق نمود. ممنوع قرار داد، را ورود پارچه هاي خارجي براي کاالهاو  ،واردات
 و  پالنهاي ارزنده داشتند، براي پیشرفت اقتصادي میهن خود و همیشه در فکر پیشرفت میهن خود بود.   آورداساسي را بوجود 

 .را دوست داشت ن به ممالک اروپایي سفر ها نمودند. شاه امان هللا ثقافت و هنر مردم خودآي تطبیق برا
 زا و خواندن حماسي استاد قاسم را همیشه گوش مي کرد. ن لذت مي برد. خصوصا  آ او همیشه موسیقي افغاني را مي شنید و از

 ن لذت مي برد.آ
ي  دیگر پدرم ردم اورا فراموش نکنند. خاطره هاداشت که م آرزومي خواهم و   آبادو   آزادپدرم همیشه مي گفت که وطنم  را 

و راجع به   نجا بفکر باغ هاي وطن خود مي رفتآ مارا همیش به پارک ها و باغ ها مي بردند  در در ایتالیه، اینست که، پدرم
و نه پشتون است، نه تاجک، نه اوزبک، نه وطن و مردم خود به ما سخن ها مي گفت. پدرم همیشه مي گفت که ا  یباغ ها

ي تاریخ مارا درس ها وست داشت. د تمام اقوام افغانستان را ترکمن، بلکه یک افغان است که به همه افغان ها ارتباط دارد.
ي تعلیم  ب او مي گفت که زننها  حرفها مي گفتند. آع به حقوق زنان و تعلیم و تربیه افغانستان و تاریخ اسالم مي دادند و راج

ادري در مورد روسري و چ  او بسیار زیاد طرفدار تعلیم و تربیه نسوان بود.به جامعه تسلیم کرده نمي تواند  و فهیم اوالد سلیم 
 نرا باالي زنها تحمیل نه کنیم.آچادري مي پوشد یا خیر، ما باید  مي گفت که این حق زن است که

فغان تشویق مي کرد، و مي گفت که هیچ وقت مردم میهن خودرا فراموش نکنید.  مارا همیشه به عشق به وطن و مردم اپدرم  
 ما وطن دوستي را از پدر و مادر مهربان یادگرفته  ایم.

نرا گوش کرد و جان را به آاز موسیقي استاد قاسم را بشنود، وآخر مي خواهد آخر زندگي گفتند که براي بار آپدرم در لحظات 
 .آوردبان ز خیرین رمق حیات خود نام کابل را بهآ در و  حق سپرد.به  15٠8سال 

به لسان هاي عربي، فارسي،  که  زن زیبا و مقبول بود حرف بزنم. او ،حاال مي خواهم راجع به خاطره هاي مادرم ملکه ثریا
نرا آبه اوالد ها رنج مي برد اما  وطن  از غربت بود ا و  هامتش با واو زن با غیرت  فرانسوي، و ایتالوي حرف مي زد. 

 پز بلد بود. اظهار نمي کرد. همیشه خودش غذا  تهیه مي کرد، پخت و
ست داري، جواب اش همین مي پرسیدیم که کي را زیاد دو ه، مارا زیاد بوسه نمي کرد وقتي کدوست داشت را  همه اوالد ها
 داشټ. مي وستي فوت شده بودند. مادرم همه رادکشمارا، ما سه خواهر و چهار برادر بودیم، دو برادر ما در کود ۀبود که هم

مادرم به پیران و کهن ساالن احترام فراوان داشت، تمام مردم افغان خصوصا زنهاي رنج کشیده وطن خودرا بسیار دوست 
 داشت.

ادرم صحبت ها مبه سرج الملت و الدین ساله بود، امیر حبیب هللا  19ند، آمدگفت، وقتیکه او  از شام به کابل تشریف مادرم  می
درم هم تشریف تو با کي ازدواج مي کني؟ یک روز که پ مادرم مي گفت که  به کرد و همیشه به مادرم مزاق مي کرد و می

ر امی جوان مقبول ازدواج مي کنید، مادرم فورا جواب داد که نه! یا شما با این آاز مادرم پرسید که خان   داشت ، امیر حبیب هللا
مادرم سه خواهر  ساله بودند. 19ساله و مادرم  43ن وقت پدرم آ اورا خوش ندارم. در ، مادرم جواب داد که منپرسید چرا
 خورد همه مادرم بود.  کوچک وداشت که 

مادرم به تمام افغانستان سفر کرده است، هیچ وقت از موتر استفاده  دو برادر دارم. من هم دو  خواهر، به اسم  امینه و عابده  و
 به والیات سفر مي کرد.  پسر مردم موتر نداشت، به اراکه دیگنه کرده است، زی

اساس نهاد و در مورد چادري گفتند که چادري  در افغانستان پیشرو نهضت نسوان در افغانستان بود او روي لوچي را ممادر
 غان تحمیل کند.نرا به زنان افآي پوشد یا خیر. هیچ کس حق ندارد غان است که ممربوط به هر زن اف است و آزادیک انتخاب 
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   کرد. يي وظیفه مصفت معلمه ایفابب نسوان خودش در مکاتهمین سبب ه وان افغانستان بود، ببیه نسمادرم طرفدار تعلیم و تر
را زیبا نمي گفت. او عادت داشت که هیچ کسي را مسخره  اما خود را از دست ندا د مادرم زن زیبا بود، هیچ وقت زیبایي خود

 ي هیچکس مزاق نمي کرد.النکند و با
و خواب کرده نمي توانستم، زیرا که مادرم را بسیار دوست داشتم.  بودم  ن شب بیدار ميآمادرم مریض مي شد من  ههر وقت ک

 او همیشه در حالت مریضي به ما اطمینان مي داد که خوب است اما باز هم دل من نارام مي بود.
ما گفت که شما باید بدانید که اول روز در پهلوي بستر او بودم او بت من شب و مادرم  مریض شد، درین وق 15٠9در سال 

 .درمسال بعد از مرگ پ 1پرد، یعني اوالد ها. مادرم در همین سال جان را به حق س والدین )پدر و مادر( مي میرند بعدا  
 .این بود یاد داشت هاي من، در اخیر از تمام شما تشکر مي کنم

 

 رام پیل شو.ــد موسیقي پروګ وروسته ، او د ډوډۍ نهخبرو وروسته حاضرینو ډوډۍ وخوړله د ،د افغانستان |هندیه"د 
پدي وخت کي د غونډى لوي مشر ډاکټر کاظم  ،شولشروع هم  مراسم ددي تر څنګه افغانانو د پاچا د لور سره د عکس اخیستو

په ره سړه سینه د خپلو افغانو بچو سیي په هدایت ورکولو پیل وکړ. د پاچا لور په  تر څنګ پیدا شو او خلکو ته لور پاچا د بیا د 
 ځکه چه د هغي ، هغه په دي کار ډیره خوشاله وه.يخوښۍ عکسونه اخیستل. د هغي په مزاج کي هیڅ د تاثر عالیم نه لیدل کیدل

 ه پاي ته ورسوله او خپل استوګن ځاي ته والړه .بجو دغه غونډ14د پاچا لور د شپي په تقریبا   خوښیږي.همیشه  خپل وطنوال
 .ډالره قیمت درلود 38ددي غونډي د ګډون ټکټ  دا هم د یادولو وړ ده چي،
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