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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 18/88/0814 خالق رشید

 

 (08د زمري د )
 د هغې ورځي په ویاړ چې په آزادۍ  پیل شوه او په غالمۍ ودریده ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غازي امان هللا خان دیوې تاریخي خاطرې په لمن كې )كیسه( د    

 

 سالم مې وایه!
 

سالون  هم سهار وختي پورته شو. دهغه عادت و چې سهار به كله وختي له خوبه پورته شو، د پخوا په شان نن لكه د
دوې ورځې كیدې چې دچا خبره چرت یې برابرنه و، ځكه  .ډیرو په سپورت باندې ځان بوختاوهپه برنډه كې به یې تر

میرمنو دغه  انو ددوو وزیر ده یې ـتـلـه تللى و، هـت ښار په مركزي برخه كې هغې میلمستیا هغه بله ورځ چې دروم د
 : خبرې اوریدلې وې

 _ دغه ښاغلى چې زموږ په خوا كې والړدى پیژنې ؟ 
 ، داښاغلى څوك دى ؟ میرمن یې هم خورا ښكلي مالومیږي ..._ نه

 ، دهغې نوم  شریا )ثریا( دى ...مان هللا دى ... هغه یې میرمن ده_ دا افغان واكمن ا
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 4تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هوهمدغه لوى انسان ...ى انسان له انګریزانو خپلواك كړ،افغانستان همدغه لو ،سان دىلوى ان خورا پیژاند دا_ ومې 
 خوافسوس چې اوس یې هلته په هغه خپلواك وطن كې ځاى نشته ...اوس دلته مساپردى اوپردیس ...

 دې خوا ته ده داګردې خبرې یوه یوه واوریدې ... ملكې ثریاهم واوریدې ...
 ې چې : خودده په ذهن كې دغې خبر
، له ل شان اوچت خوځورونكى انځورویوست، یوبه په هغه خپلواك وطن كې ځاى نشته_ افسو س چې اوس یې هلت

 ډیره درده ده هم  دوه ځلې هم دغه خبره له ځان سره په درد اوسوز تكراركړه : 
 ... افسوس ... ، نشته ... هو، افسوسه په هغه خپلواك وطن كې ځاى نشته، چې اوس یې هلت_ هو، افسوس

 نه كتى شو او رنګهارنازك ش نازونونرم او د نڅاوو د ښكلو هغې ښكلې شپې ښكال، سازونه او ښار د روم د د نوریې
ملكه  ،یوه اوبل ته حیران حیران وكتلې ، په خپلوخپلو كتوكې یور واړولېځكه یې ملكې ته سترګې  ،نه هم اوریداى

 ترده په زړه  زړوره وه سمدالسه یي ورته وویل : 
 ؟ شنویم ...خې چاره چیس زیاد مي گپا بگردیم ازي گبا _ اگه پشت اي

هرڅه پاره آرام ونیو،  له شیبو څو ځان یې د ،واچاوه ورزغم پراوږو  او صبر دغو خبرو ټول دروندوالى د ده بیاهم د
 نازكونڅاګرو سره اوسپین ... ، دښكالوې ، سازونه،یې لیدل
 هغې انګازه :  د یې هم هغه یوه خبره وه او سر زړه پر د ،بس سترګو لیده او یوازې په رڼوننداره  خوده دا

 _ افسوس چې اوس یې هلته په هغه خپلواك وطن كې ځاى ...
په دغه ورځ هم چې كله له سپورت كولورابې غمه شو،  خراب كړى و.  هم چرت ور رې یې په رښتیاهمدغې خب

 ،ځكه ده په دغه خونه كې وطني شیان، انځورونه! ې هغه به ده )وطن( بلله، هو، وطنمخامخ هغې كوټې ته ورننووت چ
ساعتونه ساعتونه به  ته ورننووت نوترخه یادګارونه ایښي وو. كله به چې دى دغې كوټې  وطن خواږه او ، دكتابونه

په هغه كې به داسې چې تا به وې نوې یې  منظرې كتې او خاطرې او ورځو شپو تیرو خپلو یې په هغې كې یې د
ه پ او ښكلي كندهار اورو پټ غرونه، كابل او وطن په سپینوو ، دكې به یې وطن په هغو لیدلې او موندلې دي ډوب و.

 ننګ په سترګوكې هره شیبه برمونه او ۍ وروستۍ خاطرې یې دهغې د( چې دپاههغه كې به یې )كندهارۍ اروا
 سترګوكیده ... سترګو پرتمونه وې تر

نډ زیات ځ نورو ورځو نن یې هلته تر ډیرو پورې په خپله خونه یاني وطن كې ناست و. حضرت په دغه ورځ تریاعل
شرنګا یې په نري نري  هغو د خبرې اترې او میرمنو د وزیرانو هم  د روم د هلته هم چرت وړى و، هلته  بیا وكړ،

 ښځینه غږ كې ترغوږو شوې وه ...
 _ افسوس چې اوس یې هلته په هغه خپلواك وطن كې ځاى ...

 همدغه ځایه بدرګه كړى و چې خدمتګار ور ورپرانیست :  ده همدغه سوچ تر
 ایرانى لیكوال غواړي تاسې وګوري ... په خونه كې یو انتطار ضرته ! دی_ اعلح

یایې ورته بته وكتل،  كې خدمتګار ستومانه سترګو شیبې یې په مړاوو او څو ي كې پاتې شو.سوچ یې همداسې په نمای
 : وویل

 _ بي بي ته دې غږ وكه ...
 هغه ورته موسكۍ شوه :  خوهغې ته یې هم ستړي ستړې وكتل  ،به النه وه تیره چې ملكه راننوتهشی
 ...، غواړي له تاسره وګوري راځه چې كوم ایرانى لیكوال راغلى_ 
 : خبره یې هم ترخوله راووته ، داتګ تلوسې راوهڅاوه حضرت په داسې حال كې چې دیاعل

 ؟ هیږم چې دوى په ماكې څه لیدلي دي، نه پوڅووم ایرانى دى چې دلته راځي ، دا_ ایرانیان عجب خلك دي
 ن اوسالو ریده، دواړه دكتنې له پاره تیارى ونیو، خړه دریشي یې ظاهرآ په بدن كې بده نه ښكا حضرت دیملكي داعل

 . میلمستون په لویه خونه ورننوتل دوى د خدمتګار ور پرانیست او .ان شولخونې په لور ور رو انتظار
لیكوال  ینایرا ، خوكې په عادي توګه كیناستل ځایونو ملكې له لیكوال سره په الس روغبړوكړ، په خپلو حضرت اویاعل

 حضرت هیله وكړه :  یو، اعلوپیژند الپه خپل ځاى والړ چې ځان یې )نامدار( ور
 . كړئ كینۍ خوشاله یم چې تاسې وینم_ مهرباني و

 دوى له پاره په هغه رنګین روم كې داهم  یو ، دو احمد نامدار خپلې خبرې پیل كړې، هغه په فارسي خبرې كوليا
... هوښې پرې دري  او د دوى په ژبو په ښكلي پښتو .دوى سره د دوى په ژبو خبرې كولي ښه تسل و چې چا به له

 . وهم زیات وخت مخامخ لوري ته وركاخبرو په وخت كې ه ځكه یې دلګیدې، خوږې پرې لګیدې 
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هماغه پرتم ته مخامخ  ناست و او اواوس هماغه چا  كال كې په ایران كې لیدلى و، خو 138۱ حضرت پهیاحمد اعل
امه خپلواكۍ هنګ ، دله پرتمه ډكه افغاني څیره ، هماغهكې یې دده هماغه دبدبه ، په سترګوكتل ځیر هغه ته یې په ځیر

، باوریې نه كیده چې ګواكي اوس نه سره اوښتل او را اوښتل ظالم ځواك په مقابل كې دده پارید او نړۍ دیوه ستر د او
 هغه لوى پرتم په وړاندې ناست دى ... هغې لویي څیرې او د

ا كتونكي پاملرنه په خور ښكاریده چې یوه زیړګل یې د ګلدان ، هلته په مخامخ كنج كې یوپه سالون كې آرامه آرامي وه
، په دې چې په دغه مصنوعي ګل دى له لرې داسې ښكاریده چې ګواكي هغه یو .بې پروایئ سره په خپله خوا وكښله

كې ډوبې شوې وې  په دنیا همدغه مخامخ ګل لیكوال سترګې د د خو راښكون نه درلود. پاملرنې وړ شیبه كې دومره د
 یې پیل كړې: خپلې خبرې ې چ

، ستاهم هغې لویي او زموږ ایران ته راغلى وېتاسو ورځ كله هم له یاده نه وځي چې حضرته ! زما هغه ی_ اعل
م كې ځان ستا په درګاه درپیښ دخلكو هغې مینې چې له تاسره یې تراوسه پورې لرې زه وهڅولم چې په دغه ښكلي رو

ورځي په شان ته اوس هم ماته یولوى انسان اودآزادۍ یولوى  ، هو، ماته هماغه ورځ رایادیږي اولكه دهماغېكړم
 پرتم ښكاریږئ ...

، داسې ښكاریده چې ددغو خبرو امان هللا خان آرام ناست و، دده خبرې یې اوریدې، سریې كراركرار ورته خوځاوه
تل اودده پرځاى به یې په ترڅ كې هم دى اوس دلته نه و. همداوجه وه چې كله كله خوبه ملكې دده پرځاى لیكوال ك

 هغه ته ځواب وركاوه .
، الیې یویوغړپ ، پیاله دهرچا مخې ته كیښودل شوهچې خدمتګار چاى راوړدوى الغږیدل، الیې هم خبرې روانې وې 

 حضرته دژوند په ځانګړو پوښتنو پیل وكړ: یهم نه وترې كړې چې لیكوال له اعل
 ؟ _اعلحضرته !  میلمستون موهم ډیرښكلى نه دى 

 حضرت )په موسكا( ی_ اعل
 ماته نه دى جوړكړى نه دې دي اوریدلي چې :  خو زما خلكو یا _ څه ما او

 () دربیابان كفش كهنه نعمت است
زریې بله  .څه دویلونه درلودل خبرې په وړاندې یې نور حضرت دینامدار ورته موسكى شو، داسې چې ګواكي داعل

 پوښتنه ترې وكړه : 
 ژوند په دغه راز باندې پوه شم ؟  كیداى ستا د ،معلومیږې _ ولې ستړى

 مدتې استوګنې خورا ستړى كړى یم ... كې اوږد ، په اروپا_ ولې نه، هو، ستړى یم
 ؟ غئ پیل بولي تاسې ولې ناخوښ یاستنیكمر آرامئ او كې ژوند د زیاتره لویان په لویدیز ختیز _ د
زه  ،ځان په باره كې فكرنه شي كوالى چې د دا یا ناپوه دي او ، هغوى یاكوي هغوى چې داسې فكر ،زړګي سره _ د

 چې دلته خوښ نه یم ،بلكه همدا ژوند مې دلته خورا زیات ځوروي هم ،هو روحآ ... درته وایم  زه نه یوازې دا رښتیا
كې فكركوي ، خوداسې نه وه ،  احمددرنګ شیبه آرام و. داسې ښكاریده چې تابه ویل داعلحضرت دخبرې په باره

 زریې بیا پوښتنه ترې وكړه : 
_ ستاسې په نظر ددې المل څه دى چې تاسې دومره نارام شوي یاست ، اوس خوكارتركارتیردى او اوبه هم ترورخ 

 تیرې ...
 امان هللا خان سوړ اوسیلى وكیښ ، په نرمه ژبه یې خپله خبره ورته راغبرګه كړه : 

، اوكوم ځواك دى چې دوطن خاوره كه څه چې ه پوهیږم چې كوم سحرپه منځ كې دى، زه ن_ وطن ډیرګران وي
ي روح په زه فكركوم چې چیرې انسان ...اهم خپل لوري ته وركاږيانسان بیته خواره وي اویاډیره لرې هم وي زیا

كالبد سره هم غاړه  هغه سیمه چې دا له ، دغه روح په خپله نه غواړي چې هغه ځاى اوانساني بدن كې ځاى نیسې
 كیږي له یاده وباسي 

یبوكې څوڅوځلې ده اوملكي ثریاته حضرت دغې خبرې له ورایه خپل ژوراغیزوښانده ځكه یې په څوشیاعل په لیكوال د
 ، یوازې  به یې اعلحضرت ته په بېواكه توګه ترخوله راووتل :  سترګې ور واړولي اوراواړولې

 هم اوچت انساني صفات لرې ..._ ته ډیرلوى انسان یې اوپه رښتیا
خولې  ،پیاله یې په آرامئ سره پورته كړه، دچاى وښكوغوټۍ الهم پورته اوكښته كیدېحضرت په سترګوكې د ایاعل د

 ته یې نژدې كړه چې یوځل یې ناببره بیرته پرمیزكیښوده اوخبروته یې ځان جوړكړ: 
، هغه مې دزړه دتسل په خاطر په ه یوه پښتو لنډۍ راغله، زمافكرت، زه چې كله له وطنه راووتم، وطن دى_ وطن

 هماغه مهال دزړه  له كومي ټولوته وویله چې : 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 كه زیړى ګل شوم مخ به نه دراړومه ...دخداى پامان دې وې وطنه 
فكركوم چې هغه مې دزړه له كومي ویلي وه ، اوس دادى دهرې ورځې په تیریدو سره په دغه ښكلي روم كې زه 

زه اوس هم كله كله دوستانوته  .ږدومیاشتواوكالوله پاره دیره كړم، قسمت دښكلي روم په زړه كې داوړى ګل كیږمزی
 وایم چې : 

 ، هو، په دغه ښكلي ایتالیاكې ترپاچاهي اوچت بولم ...افغانستان كې پنډیتوب په ایتالیازه په  
دې رداني سرګردانې كیسترګوكې الهمداسې سرګ حضرت خپله پیاله خپلې خولې ته داسې چې اوښكې یې پهیاعل او

ل یې هم دومره خواشینى یكواالیې هم زړه ډك و، الیې دپردیسي ژوند پردیس دردونه په خوله وو، چې ل ،ورپورته كړه
، څه چاره وكړي ؟ اوڅه ورته ووایي ، چې نه پوهیده ددعه سترانسان د دردمن  زړه اولوى پرتم په وړاندېكړى و

 ! ؟  هیڅ یې تسل وكړي  په څه شان
دروم  په ښكلي ښاركې ورځ په نیمایې ور اوښتې وه ، چې داعلحضرت اوملكې خوږې خودردمنې خبرې هم پاى ته 

، هغه یې تردروازې پورې د خداى پامانى په خاطر بدرګه كړ : بدرګه دې .لیكوال وغوښتل چې ترې والړشيورسی
 لحضرت وروستۍ خبره لیكوال ته داوه : ...كله یې چې خداى پامانى سره كاوه داع

 _  سالم مې وایه ! 
 لیكوال سره له دې چې ورته موسكى شو ژړا ورغله : 

 ، پرچا ؟ حضرتهی_اعل
 حضرت په غیږ كې كلك ونیو په نیولي آوازكې یې ورته وویل : یاعل او

خپلواكي یې دغالمى په _ پرهغوى چې ژوند لري ،پرهغوى چې هیوادلري ،پرهغوى چې مینه لري اوپرهغوى چې 
 وړاندي وینه اومینه وي  ...

اعلحضرت لیكوال په ډكو سترګو په خداى وسپاره ، درنګ شیبې یې په هغه پسې كتل اودهغه لنډقدمونه یې له هغه 
 سره دمینې په نامه یویوڅاره اوپه هغه پسې یې كتل...

 هغه یې سترګوته ونیو ... ! ؟ الیې له سترګوپناه شوى نه و چې له جیبه یې دسمال راویوست او
 
 

 پای
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