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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

  تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٠٠٨ /١٦/٠٧، سسوي             ديپلوم انجنير سيد امان الدين امين
 

  خاطرات
  

 در تهران و پشاور به چاپ رسيده و منتشر گرديده ٢٠٠۶در سال " ١٣٧١-١٣١٨" خاطرات"کتاب من تحت عنوان 
  .است که برخی از هموطنان گرامی آنرا مطالعه نموده خواهند بود 

ش تاريخی دارد فراموشم شده بود اکنون به شرح ذيل آنرا بازگو می حين نگارش خاطراتم يک خاطره مهم که ارز
 ! مطالعه آن برای عالقه مندان گرامی ميسر گردد آنالين جرمن –کنم و اميدوارم از طريق پورتال افغان 

طوريکه در کتاب خاطرات خويش تذکر داده ام من افتخار همکاری با مرحوم عبدالمجيد زابلی را در احداث پروژه 
نشن و هامبورگ در طول بزرگ نساجی گلبهار و برخی مؤسسات صنعتی مربوط بانکملی و نساجی افغان در مو

 داشتم در اکثر مالقات ها و سفر ها به معيت آن مرحومی بوده ، بعضًا وظيفه ترجمانی را ١٩۵٨―١٩۵٣سالهای 
  .ايفأ ميکردم 

احب در سويس داشتم و يکروز عصر در کنار  به معيت شادروان زابلی ص١٩۵۵در يک سفر که در تابستان 
 مصروف قدم زدن بوده و در اخير روی يک دراز چوکی کنار درياچه نشسته از مناظر  le lac geneveدرياچة

قشنگ آن که طبيعت برای کشور سويس ارزانی نموده و مردم آنديار نيز برای زيبائی مزيد آن کار های قابل قدر را 
 سياسی و رهبران آنوقت کشور –مرحوم زابلی صاحب در باره جريانات اقتصادی .  برديم انجام داده اند لذت می

خوب شد به يادم آمد که از جريان يک صحبت تاريخی با : برايم معلومات ميدادند دفعتًا مکث نموده فرمودند 
ن دراز چوکی ها اعليحضرت امان اهللا خان در جريان جنگ عمومی دوم در کنار همين درياچه روی يکی از همي

  :داشتم ترا مطلع سازم و چنين ادامه دادند 
من در جريان جنگ عمومی دوم برای اجرای پارة امور رسمی به سويس سفر نموده بودم و ضمنًا از جريان تحصيلی 

  .محصلين افغانی که در مؤسسات تعليمات عالی سويس مصروف تحصيل بودند وارسی ميکردم 
  . پسر محترم زمريالی بود يکی از محصلين امان اهللا

من به تصور اينکه . يک شب در اطاق هوتل زنگ تليفون به صدا آمد و طرف مقابل خود را امان اهللا معرفی کرد 
من امان اهللا از : "اما طرف مقابل گفت . محصل فوق الذکر ميباشد بعد از احوال پرسی جويای جريان تحصيل او شدم 

اهی از اينکه اعليحضرت را نشناختم به عرض رسانيدم که يک محصل افغانی در بنًاء با معذرت خو" روم استم 
: اعليحضرت با بزرگواری اشتباه مرا قابل فهم پنداشته فرمودند . سويس هم نام شما ميباشد و سبب اشتباه من گرديد

 اعليحضرت به حضور" می خواهم با شما مالقات و صحبت نموده در يک موضوع مهم خواهان مشوره شما شوم"
اما در شرايط فعلی در شهر ژنو جاسوسان و . عرض کردم هر وقتيکه هدايت دهند من خدمت حاظر می شوم 

اگر من به هوتل اعليحضرت بخدمت برسم يا حضور . خبرنگاران بيشمار مخاصمين جنگ جهانی حضور دارند
 طرف پوشيده نمانده پيرامون مالقات اعليحضرت به هوتل من تشريف آورند از نظر جاسوسان و ژورناليسان هر دو

  .ما در جرايد تبصره های گوناگون صورت خواهد گرفت
اچه ژنو به ساعت موعود طور تصادفی با هم بنًاء احترامًا پيشنهاد می نمايم که عصر فردا حين قدم زدن در کنار دري

  .بر خورده روی يکی از دراز چوکی ها نشسته صحبت نمائيم که طرف قبول اعليحضرت قرار گرفت 
من نمی دانستم که اعليحضرت در بارة چه موضوع با من مشوره خواهند کرد ولی بنابر افواهات که به گوشم رسيده 

  .ستم بود تا يک اندازه حدس زده می توان
آلمان هيتلری در نظر داشت تا رضائيت و قناعت اعليحضرت را برای بدست آوردن مجدد تاج و تخت افغانستان به 
کمک آلمان نازی و متحدين آن جلب نمايند و با استفاده از محبوبيت اعليحضرت نزد مردم هند برتانوی تبليغات دامنه 

ه زمينه قيام سرتاسری و خود داری عساکر هندی را از خدمت دار بر ضد انگليس در مناطق سرحدی به راه انداخت
  .در قشون انگليس فراهم سازد 

فردای همانروز به ساعت موعود بعد عرض سالم و ارادت بحضور اعليحضرت در کنار درياچه ژنو روی يک 
 طرف مفاهمه و من از حضور اعليحضرت اجازه خواستم تا قبل از طرح موضوع. دراز چوکی کنار هم قرار گرفتيم 

مشوره يک مطلب را بحضور ايشان به عرض برسانم و اعليحضرت با بزرگواری منظور کرده و اجازه دادند 
بحضور اعليحضرت بعرض رسانيدم که من عضو کابينه سردار محمد هاشم خان هستم و هر موضوع که اکنون از 

فه و مسؤوليت وجدانی بعد مراجعت به بنابر وظي. طرف اعليحضرت مطرح و تبادل نظر روی آن صورت گيرد 
  .وطن جريان مذاکره فعلی را به حضور صدراعظم صاحب سردار محمد هاشم خان بعرض خواهم رسانيد

  .بنًاء با در نظر داشت اين مطلب من بخدمت شما قرار داشته منتظر ارشادات اعليحضرت می باشم 
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

  تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ن روز صحبت و تبصره را آغاز نموده اصل مطلب اعليحضرت بعد استماع عرض من پيرامون مطالب عادی جريا
مورد نظر خويش را با من مطرح ننموده و خواهان مشوره با من نگرديدند ولی با آن هم مدتی با هم روی جريانات 

  .سياسی روز در فضای صميميت صحبت و تبادل نظر نموديم 
ا يک مطلب را بنابر احترام و ارادت خاص در اخير صحبت قبل از آنکه با اعليحضرت وداع نمايم اجازه خواستم ت

  .که بحضور اعليحضرت داشته و دارم بعرض برسانم که قبول فرموده اجازه باز گو نموده را دادند 
شما ناجی استقالل کشور بوده ، کارنامه های شما با خط زرين در اوراق تاريخ درج بوده و ! اعليحضرتا : گفتم 

جای داشته همه از صميم قلب شما را دوست داشته و ) جوان و سالخورده(ر فرد افغان شما در قلب ه. جاودانه ميباشد 
به ابتکارات و فداکاری های شما در طول سلطنت ارج می گذارند اين افتخارات منحصر به فرد که نصيب شما شده 

  .است با کسب هيچ مقامی قابل تعويض نمی باشد 
  ختم !!   خالصانه مرا هميشه در نظر داشته باشند آرزومندم حضور مبارک اين تذکر عاجزانه و

منافع . جريانات بعدی نشان داد که شادروان امان اهللا غازی فريب بيگانه گان را نخورده در خدمت آنها قرار نگرفت
ملی را فدای حشمت و جالل تاج و تخت ننموده بحيث قهرمان واقعی کشور استقالل و آزاده گی خود و ميهن را حفظ 

  .ده روحش شاد و نامش جاودان باد نمو
  

  پايان
  
  
   
 


