
   » 1 »صفحه :   

 
 ! راغالست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، سعید افغاني : د موالنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 م 1076  اگست  71  :تاریخ نشر

  

 
 

 

با افکار مترقی  وطنی  بود   عادل  ومردم دوست ،  وطن دوست ،  ی پادشاه امان هللا خان  شاه 

منحث فرزند    افغانستان«   و تعالی و ترقی   استقالل ، آزادی ،اتحاد و اتفاق » در  و با نیت پاک 

. صالح وطن ، جد و جهد  صادقانه  کرد  

و اغتشاش  یکتعداد   واکنش  به«  ۳۲۹۱»  در سال  خیرخواه این شاه  مترقی  اصالحات ولی ؛ 

کنار مجبورآ   از سلطنت «  ۳۲۹۲»  در سال  باالخره ، تا گرفت فرزندان  ناصالح و اجنبی  قرار  

  . تحمیلی  پرداخت  اجرتتالیا به مهیبه کشور ا، با مقداری از خاک وطن و رفت 



   » 2 »صفحه :   

از  زبان  ن هللا خان  شاه  اما آخرین  آرزوی مورد   در  « مستمندی» شاهی   داکترمرحوم  

چنین  نوشته است : «   ملکه ثریا»  خانمش  

 

  .  بودیم  مهمان ملکه ثریا در یکی از شب ها، 

 ملکه ثریا و نورالسراج   در چشمان اشک  سرودم.   من اشعاری را به یاد قصر داراالمان

  فرو رفتند.  در خاموشی  سرازیر شد و دیگران 

:  برایم گفت  شده  بلند بعد از چند ثانیه، ملکه ثریا از چوکی   

. نشان میدهم با من بیایید، چیزی به شما     

.را باز کرد  یک اتاق درب  ملکه ثریا  ،  فوقانی  در منزل    

بسیار ساده در   یک تخت خواب چوبی   یک کنج اتاق رنگ سبز خیره، در   بود به  اتاق کوچکی 

دیده میشد.  یک چوکی  کار با  میز کوچک  یک  شده بود و در سمت دیگر  زیر کلکین گذاشته   

 ،  تسبیح  و در باالی بود  نصواری رنگ آویزان   تسبیح  ، میخ یک  تخت خواب در   در باالی

بود.  بند   کلمه مبارکه به دیوار  

 نشان   برایم  کشیده،  را بیرون کنار زد و از زیر بالشت کوچک  ملکه ثریا روکش تخت را کمی 

   :   داد و گفت

!!! خاک افغانستان است؛  بالشت  میان این   

با خود  این خاک را  برامد،    می  از خاک افغانستان «شاه امان هللا خان »  زمانیکه اعلیحضرت

: بود که   کرده و وصیت  میگذاشت   را در زیر سر خود  آن میکرد،  آورد و همیش که خواب   

شدم،  نباشد، هر جا که دفن  در خاک افغانستان   و امکان دفنم بمیرم  اگر روزی دور از وطن » 

...  « بریزید  این خاک را باالی قبرم  

! باالی تابوتش ریختند ش ، بعد از مرگ همان خاک را  

 

   بلي !!!

و درد  وطن   بیاد  ؛ در دیار مهاجرت  که حتی «   وطن دوست و مردمی   »این است  پادشاهی  

خیانت «  خاک وطن » و با مثل  فرزند  صالح  و دلسوز  وطن  با   تپید اخالصانهمردم  افغانستان ، 

. نکرد  

 وطن هرشب  باالی خاک ، ت حقیقی و محب  عشق بااین است  فرزند صالح  و مترقی  وطن ؛  که 

من  را در دیار مهاجرت  دفن  کنید . « وطن  خاک »وصیت  کرد  که  با   حتی و سرنهاد و خوابید    

 

و وطن   خیراندیش این  شاه   ،  امان هللا خان شاه   اعلیحضرت «  ۳۱۱۲» سرانجام  در سال 

به  ارزویش  رسید !!   و  بست  دنیای باقی از  چشم سویس در کشور   ، دوست  

 شرایط  مساعد الهی  و فضل  با رحم   بلکه، ریختند ،  را باالی تابوتش  وطن خاکهمان نه تنها 

به   افغانستانـ رهار گننو در شهر قال جنازه  شان  به وطن  انت ، با احترام  و قدردانی  تا  آن  شد 

 خاک سپرده  شد .

 

تا اعمال و  ؛  کارنامه هایش  جاودانی  بادمغفرت نماید  و را مترقی این  شاه  خداوند  تعالی 

 کردارش ایشان  درسی  برای سایر رهبران وطن  باشد . 
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