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 ۱۳کال د اپریل  ۲۰۱۹د                             نیزما عبدالرحمنتراکډ
 

  سپرغۍڅخه  ايرو له 
 يوه خاطرهدافغانستان د سفر  پر اماني دورې د مشهور کتاب  د ليکونکې 

 

د غازي امان هللا خان  «یوارتټس تالي   ریا »د مشهور کتاب لیکونکې  «اور په افغانستان کې»یا  «فایر این افغانستان»د 

 کال د خپل سفر یوه خاطره په الندې ډول لیکي : ۱۹۶۷د په ترڅ کې افغانستان ته  د تاریخ د څیړنې

دومره لږه پیژندل شوې څیره وه، چې د هغه په هکله  د یوې ډراماتیکې دسیسې د خان د امریکې په کتابخانو کې امان هللا 

د کیسې د پاتې خان کیدو سره سم پوه شوم چې د امان هللا وهیدم . زه  له الوتکې ښکته ه بل څه نه پپکو نه پرته ټغټو غټو 

سان نو په ځیر به یې راته کتل کله چې افغانانو واوریدل چې زه څه لیکل غواړم،   کار نه دئ .  هبرخې تر السه کول څه آ

په  -  و وویل چې زه پوهیږم چې وايتیتونهډیرو کسههان  .« او ویل چې "ښههه، نو خداد دې وکړي چې وايتیتونه بیان کړې

په الره کې یوه ځوان سههههههړي، چې زه یې له یوه کورجن پولی  ویل شههههههوي نه دي.  هیڅ کله  –هر حال، ددوې وايتیتونه 

په هکله څه ولیکي، ته به تصههههههور خان کله چې مې واوریدل چې بالخره یو ک  غواړي د امان هللا »وژغورلم، وویل، 

 «.چې زما زړه څومره ټوپونه ووهل ونکړې

. سره له دې ما د امان  د افغانستان د پاره گټلې وهخان  دا د جشن وخت ؤ، د هغې خپلواکۍ د لمانځلو ورځې چې امان هللا 

نوم نه اوریدلو. ما د آتشهههههوازۍ ننداره وکړه، او ددې نندارې په وروسهههههتۍ چاودنه کې یو کوچنې بیرې په هوا کې خان هللا 

ینو بیرغونو کې د ظاهرشههاه پاچا سکسههونه ځدل شههو چې د پراشههوت په هریته له هوا څخه کرار کرار ښههکته کیدو. په ولی

لیدل کیدل او په ځینو کې د هغه د پالر نادرشاه، چې ښکلې مقوره یې له ورایه ځلیدله، او هغه پاراشوتونه چې خلکو ورته 

د راختلو په حال کې لیدل کیده، متلومیدل . لمر ې سالمه، چې چکو سههره احسههاسههات ښههودل، د پښههتونسههتان د بیر په چک

او افغانانو به تل ویل چې د دوې سیمه ده. خو په یوه بیرې   ښتونستان هغه سیمه ده چې بریتانویانو ورته آزاده سیمه ویلهپ

شو . خان کې هم د امان هللا  د سک  لرونکې بیرې ناڅاپه په هوا کې خان د امان هللا ه کما سوچ وکړ چې سک  ونه لیدل 

 څرگند شوې واد، د خلکو سک  التمل به څه واد .

نوم تقریواْ  په بشپړه توگه د افغانستان د تاریخ د کتابونو څخه له منځه وړل شوې ؤ، خو په یوه خاوره کې خان د امان هللا 

نه کاوه ، په بازارونو کې د خلکو پر ژبو، د هغو چې هلته په لسههو تنو کې یوازې یو تن سههواد ولري، دې کار دومره فر  

هغومره ژوندې ؤ، لکه څومره چې نورې افغاني خان يوایلي خلکو پر ژبو ، چې د جشههههههن سههههههیل ته راغلي وو، امان هللا  

که څه هم د «. زمونږ بهترین پاچا ؤخان امان هللا »وې. یوې بیسههههههوادې ښههههههځې ماته وویل  چې  ۍ تاریخي څیرې ژوند

رسههههههم شههههههوي وړوکي  خان ډیرو غرفو کې به د ظاهرشههههههاه خورا لوې سک  ځوړند ؤ، خو ډیرو به د امان هللاپه بازار 

 . هم  ځړول سکسونه

زه په جالل آباد کې څو وارې دده يور ته الړم، هغه د خپل پالر تر څنگ ښههههههخ دئ  ... هر ځلې چې ما له يور څخه لیدنه  

به مې د امان هللا خان او بل به مې د امیر حویب هللا خان پر يور باندې لیدل، سنایت هللا خان به ال د پامه  کوله، یو تازه گل

زه یو ځلې په سپیده چاو کې الړم، خلک په هغه ځاې کې په  دسا کولو بوخت وو، او ماته یې اشاره وکړه چې غورځیده . 

  خان یې له تخته غورځولې ؤ.بوټان وباسم . دا د هغو يوایلو خلک وو چې امان هللا

د امان هللا خان د پیښو په هکله ټولو افغانانو یوه نظریه درلوده، هغه دا چې انگریزانو په لوې الس دسیسه جوړه کړه چې 

 شره څخه ځان خالص کړي .   لهد هغه 

 به لیک هغه چېم، ما تمه درلوده کړ مطالته اسههناد وتونخو هدهغ چې مالړ ته کتابخانی دفتر هندد د ته لندن هز چی کله

  .«کړو خالص ځان څخه شره لهخان  هللا امان د چې اځیر»   :چې ووینم
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 شی هغه هر ۍاودجاسوس »چې راکړ دارد خور هترا نفر آرشیف د  .کړلن السه تر شی هیڅپه داسې آسانۍ سره  ماخو 

 د ما کی حقیقت په هیڅ سند هم د محرمیت څخه آزاد شوې نه دئ .، «دوس ور تاوان ته هیواد یا صشخ چی کی باره په

 کړل پیدا هم سههنادا داسههې ډیر  اوهکله مې ډیرې پټې کتنې   په وطریق ۍ دسههوسههاجد  ،کړل پیدا ټونه رپو ډیرانو جاسههوسهه

رسوونکو اسنادو  .  تر کوم ځایه چې د زیانوو يشو پیل زړه پورې جملې په «مخی له متلوماتو ورارسیدل د » چیکوم 

 په نورو ملتونو پورې .په مخنیوي پورې اړه لري، نو دا یوازې په انگریزانو پورې مربوط وو، نه 

 ما .  درلوده  يعوتیې  ما چې وه، ماهرانه او غولوونکې   ته یاز څخه کیسی هغی له ،هشو څرگنده ماته چې یسه ک کومه

 په چې کله وروسهههته، او شهههي، له منخه وړالې شهههو.  ه ې چې پود له پرته ،څرنگه امان هللا خان ریتانویانوب چې ولیدل

سههره « دیم دن انگو »ول، د ویتنام د جمهور رئی  شهه مال بر اسههناد  نوپنتاگې د الس وهنې په هکله د امریک د کې نامتوی

 . ولیدل ونه مشابهت موضوع د مې 

وو چې ما د موضهههههوع ټول اړخونه هغه فکر نه ک  بحث وکړ ،ې څیړنې په هکله  له یوه پوه افغان سهههههره کله چې ما د خپل

زما د   اوچته نکړي .  دومره زیاته راخیسههتي وي . هغه مسههلمه گڼله چې هیڅ یو ملت به د خپلې ډیرې بې استوارۍ  لمنه 

امان هللا خان د موادو د اساسي شیانو د لټون نه وروسته هغه د پیښو مختلفه ترجمه لیدله . د انگریزانو په پیشگویي کې د 

خان د دغه  د امان هللا انگریزانو  شهههههواهد لیدل چې تلواره ډک اصهههههالحات د هغه د سهههههقوط متنی ورکوله ، هغه داسهههههې 

دسیسې جوړولی . او دا هغه نتیجه گیري وه چې  د روسانو د استخواراتو ادارې  هم  ال پخوا د هغو اسنادو له  نسکورولو 

کال کې په کابل کې د روسهههانو د جاسهههوسهههۍ د اسهههتاد  ۱۹۳۰په کړې وه، کوم چې  دوې  په پټه تر السهههه کړي وو.   مځې

، سهههره لدې چې دا اسهههناد تر کوم چې ما وپیژندل  يجورج آيابکوف چاپ شهههوي خاطرات  هغه مشهههخص اسهههناد هکر کړ

  کال پورې لوستلو ته تیار نه وو. ۱۹۶۸

وویل، د کومو افغانانو نومونه چې ما په دسههیسههه کې یاد کړي دي، یو تن یې هم  پرته سههتانو پر دې برسههیره زما افغاني دو

 له دې چې په بهر کې طرحه شوي وي، د داسې پروژې د الرښوونې يابلیت نه درلود .
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