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  کابلی زنانِ  ضرب المثلھایِ   

  :که ھمين ديروز از سرم گذشت از باب فتح باب قصه ای را آرم

باز ھوس کباب بسرم زده بود، از ھمان . بايسيکل غراضه را گرفته و رھسپار دوردستھا گشتم

کبابھای فرمايشی و مزه دار ترکی که چند روز پيش در مرغزاری بھشت آسا تناول کردم و 

لۀ منثور و منظوم چند نتيجه آن بود که طی مقا. آنقدر در جانم فاريد، که دفعتاً شعر جاری گشت

اين بار وقتی در آن پارک مصفا و خلوت رسيدم، ديدم که برخEف . روز پيش تقديمش کردم

، و خصوصاً در "ُجمُجماِت اول و آخر"معمول ُجمُجماِت خEيق است؛ باصطEح زنان کابلی 

اند و داد و  اطراف ميدانی که آن درازچوکيھيای درباری تعبيه گرديده بودند، خيمه و خرگاه زده

گرفت است و خريد و فروش و خورد و نوش و بير است که جام جام و باديه باديه و کوزه کوزه 

معلوم شد که باز کدام جشن و مشن را برپا کرده اند؛ و عجب مردم خوشگذران و . باد ميشود

را به خوشھوائی که مردم المان اند، که از کوچکترين فرصت و روزنه ای استفاده کرده و خود 

  .مرکز سور و سرور ميرسانند و به خورد و نوش و شادی و پايکوبی ميپردازند

اين بار . خEصه باز خواستم در ھمان جايگاه پدری بنشينم و خوراکۀ لذيذ را نوش جان نمايم

يکی مجله ای را باز . ھم کسی ديگر مکسی نشسته بود و آن طرف ممگر من تنھا نبودم، اين طرف

ور آن ديده ميشد و ھمسايۀ طرف راست زنی بود که نيز کله ونگ خواندن کرده و مصروف مر

کبابی کباب . بستۀ کباب را که در زرورق پيچاندگی بود باز کرده و شروع کردم به خوردن. بود

را به فرمايش من خوب تند و تيز ساخته بود و ھمين که لقمۀ اول را در دھن کردم، مثل آنکه 

بزور ايمان و چند جرعه آب . يش زده باشد، عرق بر سرم شکستزنبوری کام و زبانم را ن
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قورتش کرده و با ترس و لرز لقمۀ ديگر را چک زدم، اين بار مگر آن تندی را حس نکردم، 

محيط روحنواز . شده باشند) کرخت(مثل اين بود که کران کراِن دھان و زبان بی حس و قرخت

طرف راستم . طرب و خيز و جست و تحّرک بود و ھوا گوارا و مردم دور و پيش ھمه اھل

افتم که به يک نگاه دري. اندک نظری انداختم و چشمم به منظرۀ دلکِش تصويری روشن گشت

کوه و دره و تونل و سرک و طبيعِت وحشِی دست نخورده و سخت  ؛بايد تصويری از وطن باشد

که باری مخاطبم ساخته،  به ياد حديث دوستی افتادم. دوست داشتنی، مشام روحم را تازه ساخت

  :گفته بود

  »!!!ايE کدين، اوغانستان شما ره ايE نميکنه هاگه شما اوغانستان"

در حالی که کباب را چک زده رفته و نرمک نرمک ولی تيزترک ميجويدم، در فکر آن بودم، 

 .که ھرچه زودتر از شِر خوردن فارغ گشته و با صاحب آن منظره وارد صحبت و اختEط گردم

ميزند و مرا  يکبار ديدم که زنکه جاکت خود را ميپوشد، ارواحم قبض شد که حاf دگر طبل کوچ

مگر ديدم . ی که ھميشه در سينه دارمشر و شور و رم؛ شر و شورور و شرد به دنيای شسپامي

که به فضل خدا در جای خود سنگين نشست، مطمئن گشته و مثل کابلی را زير زبان چرخاندم 

  :که شکر

  !!!"سنگين اس سنگ ده جايش"

. با خاطر آرام به خوردن ادامه داده و بقيۀ کباب را قرار قرار و به مزه ھايش نوش جان کردم

  :ھمين که از خوردن فارغ شدم، دِر صحبت را باز کرده پرسيدم

  !!!"مثلی که پشتی کتاب تان با منظرۀ زيبائی از افغانستان آراسته شده"

ا از اوراق دور کرده و با نھايت مھربانی و ادب آن کتاب خانم که غرق خواندن بود، چشم خود ر

  :را در دست گرفته باز نموده گفت

  !!!"اين فقط يک کتابچۀ يادداشت است"

و بعد . را در کابل بوده است 2006و بعد قصه کرد که تمام سال . گفت آن را در کابل خريده ام

  :شکسته گفت که  با دریِ 

  ."ممن در پوھنتون کابل استاد بود"

آن ھم رد؛ را بر زبان می آوُ  "پوھنتون"چقدر خوشنمای معلوم ميشد که يک المانی کلمۀ زيباِی 

  !!! مدعی آنند "ُمعاندان زبان ارجمند و ملی پشتو"ی که "بدون سوته و جبر و اکراه"
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پرسيدم که چه درس ميداديد؟ گفت لسان المانی درس ميدادم و بعد از خاطرات خوش خود در 

گفت نوروز را در مزار . ن حکايتھا کرد، ولی بھتر دانست که مطالب را به المانی بگويدافغانستا

معلوم ميشد که ازين دو شھر افغانستان . شريف گذشتاندم و بعد از سفر ھرات خود قصه کرد

برايش گفتم، متأسفانه بسا آبدات باشکوِه تأريخی ما طی قرون متمادی در . زياد خوشش آمده است

گفتم افغانھا بخاطر . اب گرديده و آنچه باقی مانده فقط به چند آبدۀ معدود، محدود ميشودجنگھا خر

حفظ استقEل خود ھميشه با دشمنان ُمھاجم درگير بوده اند، ازينرو از يکطرف وقت آباد ساختن 

  .وطن خود را نداشتند و از طرفی آنچه داشته اند، در جنگھا نابود گرديده است

مجدداً  )1("کريم آغای خان"قصه کرد و از زيبائيھايش، که به سرمايۀ انجمن  "هبابر شا"از باغ 

از ظھيرالدين بابر امپراتور ھند . اعمار گرديده و از نزھتکده ھای زيبای شھر محسوب ميگردد

برايش گفتم و اينکه شيفتۀ کابل بود و از ھمينرو عظام رميمش را شش ماه بعد از وفاتش در 

 "باغ بابر"تقال داده و در ھمين باغ دفن کردند و از ھمين زمان اين باغ به نام ھند، به کابل ان

  :بعد پرسيدم. شھرت پيدا کرد

  »چيزی شنيده ايد؟ Oskar von Niedermayer "اوسکار فُن نيدرَميَر"آيا از «

گفت نه خير؛ بعد برايش قصۀ ماجرامانند ھيئت المانی را کردم که در جوش جنگ عمومی اول  

و پادشاِه . سرکردگی ھمين صاحبمنصب جوان و مشھور رايش دوم المان، رھسپار کابل گشت به

ھيئت . را برای سکونت آن ھيئت برگزيد "بابرشاه"باغ  انستان، امير حبيب هللا خان،آن وقِت افغ

 شش ماه تمام در افغانستان بسر برد و ھدفش اين بود که افغانستان را به نفع دول محور وارد

  .معرکۀ ضد انگليسی نمايد، که به نتيجه نرسيد

  :گفتپوھنتون استاد 

خنده ام گرفت و . تشکيل ميدادند "ارمانی"بيشترين محصEن زبان المانی مرا شاگردان مکتب 

و بعد برايش قصه کردم که . "ارمانی"ياد ميگردد، نه  "امانی"برايش گفتم که آن مکتب بنام 

صدراعظم المان بود، ضمن   Gerhard Schröder"گيرھارد شرويدر"چندين سال پيش که 

 Franz Beckenbauer" روَ فرنتس بِِکن بَ "اولين سفر خود به افغانستان، قھرمان فوتبال المان 

در  "روَ بکن بَ "گفتم خوب به ياد دارم که وقتی در بازگشت ھمراِه . را نيز با خود برده بود

قصه کرد، چون فکر کرده بود که  "ارمانی"تلويزيون المان مصاحبه کردند، او نيز از مکتب 

وی بی خبر بود . ايتاليائی پيوند خورده است )Armani )2 "ارمانی"اين مکتب به نحوی با نام 

بعد در مورد امان هللا خان . ، ياد ميگردد)3(بنام اعليحضرت امان هللا خان "ليسۀ امانی"از اين که 

ھيندنبورگ، رنيس جھمور المان بود فُن مھمان مارشال  1928حکايت کرده گفتم که وی در سال 
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از دو يادگار امان هللا خان در برلين . و مدت سه ھفته را با اعزاز تمام در برلين گذرانيده بود

  :برايش قصه کرده گفتم

  :در برلين دو يادگار کوچک از اعليحضرت امان هللا خان باقی مانده است

المان ھمان  نراداترديده بود و بعد حکومــ يکی ريلی که امان هللا خان در ھمان سال سوار گ

کردند  "امان هللا"ياد ميشد، بنام  All "ال"سلسله ريلھا را که مربوط به متروی برلين بود و بنام 

و ھمان ريل تاريخی ھمين حاf در موزيم تخنيک المان در برلين ــ که در ھمين نزديکيھا قرار 

  )4(.دارد ــ نگھداری ميشود

بنام امان هللا خان مسّما گرديده  Telefunken "نونکِ ه فُ لِ تِ "ر فابريکۀ مشھور و ديگر سالونی د ـــ

درآمده  Samsungگفتم آن فابريکه حاf در بسِت کارخانۀ مشھور کوريای جنوبی بنام . است

گفتم امان هللا خان با فابريکه ھای مختلف المان قراردادھا بست، از جمله با کارخانۀ . است

گفتم که امان هللا خان در آن زمان با رئيس و ھيئت اداری . AEG-Telefunkenمشھور 

به در آن امان هللا خان با امرای فابريکه فابريکه قراردادی را امضاء کرد و ھمان سالونی که 

 "سالون امان هللا"يعنی  Amanullah Saal "امان هللا زال"مEقات پرداخته بود، بعداً بنام 

  .محافظت ميگردد "اثر تاريخی"ا امروز از آن به حيث يک نامگذاری گرديد، که ت

  :مثلی که قصه بی اندازه طوfنی گشت و ھمان مثل معروف کابلی را مصداق داد که

  !!!!"ش زياد اسـْـيش کده پنديدگِ از دردِ "

  :پس برويم سر اصل موضوع

به نوبۀ  کرده اند، که ھرکدامابی يو ارزاشکال مختلف تعريف ه ضرب المثل را بمثل يا متل يا 

نو ارزيابيھا و شايد از خاستگاه ناقص تعاريف . ی داردھائنارسائي خود و مؤلفان  انبوده، که مدوِّ

؛ و تعداد چنين ندفرق کرده نتوانسته ا "غيِر مثل"را از  "مثل"در گردآوری ضرب المثل، 

نان  مه دھخدای شمول عEّ ه ــ بنه تنھا کم نيست، که حتی اکثريت مطلق اين گروه و مؤلفان مدوِّ

موعۀ شست مج تا جائی که پنجاه. ل ميدھدتشکيرا شھرانی افغان ــ عنايت هللا ايرانی و داکتر 

فارسی چاپ افغانستان و ايران از نظرم گذشته است، از جمع تمام اينھا فقط /ضرب المثل دری

ھمان حديث باغبانی را به ياد ھمه متباقی . ميدانم امستثنيکی را در افغانستان و يکی را در ايران 

  :د که نمی آور

  »!!!استسالھا در باغ ببود و آخر ندانست که درخت انار شيرين کدام « 

و تشخيص تعريف طبقِ برداشت طويل المدت خود م که يَ من ضمن اين نوشتۀ کوتاه در پی آن نِ 

ينده ای که ه؛ آاين کار را موکول ميکنم به آيند. بدھمو مثل و متل جامع و مانعی از ضرب المثل 
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ضمن اين مختصر فقط يک نکته از دھھا را ميخواھم تبارز دھم، و آن !!! روزی بيايداميد است 

پھلوی مثلھای عامی که ساحۀ تطبيق عمومی دارند، ھر قشر جامعه ضرب المثل  اين که در

لی کاب ميانه درين مقاله مثالھائی از ضرب اfمثاِل زنانِ  از. اص و مخصوص خود را نيز داردخ

  .آوردند میزبان را می آرم، که از طريق آن وضع خود را شرح داده و درد دل خود را ب

  :مثEً  ؛بصورت عامدرد دل زن ــ 

  !!!)درد نباشه مویِ  کوِه کار باشه و( يا  !!!"موِی درد نی کوِه کار  باشه و"ــ 

؛ يعنی با وجودی که کوه "درد"گری يو د "کار"اين مثل دو مشخصۀ زنان را بيان ميکند، يکی 

ی درد و خانه به دوش زن است، زن بيچاره درد ھم ميخورد و جفا غاتِ جَ  تمامِ کوه کار و 

چارۀ کاِر بسيار ميشود، مگر زن در مقابل درد و ناجوری ھميشه بيچاره . ناجوری را ھم ميکشد

پس زن با !!! بوده است؛ چون کسی در غم دارو و درمان و تداوی و ُمداوای وی نبوده و نيست

  :زبان قال، حال خود را بيان ميکند و ميگويد که 

  !!!ک موی ھم درد نباشدکوه کوِه کار باشد، مگر به اندازۀ ي

ناگفته نماند که اين مثل را که مستقيماً از زبان زنان کھنسال کابلی ثبت کرده ام، تا حال در ھيچ 

  !!!!!!!مجموعۀ ضرب المثل نديده ام

  :مادران ی ازضرب المثل

  )چه خبر دارد، دختر چه ھنر دارد؟مادر "(چی خبر داره، دختر چی ھنر داره؟مادر "ــ 

اين شکايت . دلمثل درد دل مادرانی را نشان ميدھد، که از دختران خود شکايت ميکنناين ضرب ا

بعض دختران با غير و داشتن  "تار داشتن"يک نکته است، نکته ای که از  هِ مگر فقط متوج

در جامعۀ بسته و عنعنه زدۀ ما بچه ھا و دختران ھم، چنان که . رابطۀ عشقبازی حکايت ميکند

نبودند و در ھمان شرائط اختناق ھم روابط عاشقانه را  "موسيچۀ بی گناه"، ھمه وانمود ميشد

معلومدار که چنين روابط ــ خصوصاً تا جائی که متوجه دختران بود ــ مخفيانه و . برپا ميداشتند

اينجاست که مادر و يا دوستان . برقرار ميگشت و برقرار نگه داشته ميشد "تکائیپُ "باصطEح 

مادر و بدون اينکه  ل کنان از بعض دختران شکايت سر ميدادند، که در پس پشتِ مادر درد د

، با ھزار چال و ھنر روابط دوستانه با جنس و بوی ببرند شوند "شکبَر"مادران باصطEح 

اين کار از طرق مختلف صورت ميپذيرفت؛ توسط خبرکشھا و پيامبرھا . مخالف برپا ميداشتند

ه و گرفتخانواده اين وظيفه را به عھده  خادمه و خدمتگارکه در اکثر موارد آپه و fله و داده و 

رفيقھای دختران ھم از دور و از سر بامھا و با اشارۀ سر . نانه انجام ميدادندآن را صادقانه و امي

را وسيلۀ خوبی  "پرانگدي"در زمستانھا بچه ھا . به ارسال پيغام ميپرداختند ...و کEه و و دست 
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 "لب تير خوردهق"مينوشتند و يا " عيد مبارک"مثEً بر گديپران . برای خبررسانی قرار ميدادند

. يا ببيندو  را رسم ميکردند و بعد ھمان گدی پران را غوطه ميدادند، تا معشوقه پيام را بخواند

حتی درين  "وه ھر قدر بلند باشه، سر خود راه دارهک"و  "جوينده يابنده است"ھمان که گفته اند 

  .تاندندمورد ھم صادق می افتد، چون موانع و سد سکندر اختناق را با چاره ھای مختلف ميشکس

  :خشوھااز  دو ضرب المثل

  )عروس در عروسی، کوُچک در کوُچکی(سی، کوُچک ده کوُچکیــ آُرس ده آرُ 

درين مثل حکايت از دو مشخصۀ خاص نوعروسان است، و آن اينکه دختر را در سن بسيار 

در دو ) عروسی( "سیآرُ ". ميبودنپائين به شوھر ميدادند؛ يعنی در آوانی که طفل و کودکی بيش 

  :معنی استعمال ميگردد

ــ يکی ھمان محفل خاصی که بدين مناسبت برپا ميکردند و شب خينه يا شب حناء اوج آن را 

  .تشکيل ميداد

 "زمان عروس بودن"در معنای اصلی خود به کار رفته است و آن  "عروسی" ــ درين مثل مگر

را در ھمين زمان  به خشو عروس . است؛ يعنی زمانی که يک دختر ھنوز نوعروس گفته ميشود

 "کوچک".  ــ بEتشبيه ــ که بايد از ھمين آوان زير تربيه گرفته شود تشبيه ميکند "چوچه سگ"

تلفظ کرده ھم کلمۀ ترکی ست، که در زبان عاميانۀ کابلی آن را به ضم حرف سوم  )به فتح سوم(

ً . را از آن ميگيرند "چوچۀ سگ"و معنای  کل ساده و ميگفتند، مگر ش "کوُچک سگ"بعضا

  !!!"سگ"بود؛ بدون استعمال  "کوُچک"معمولتر ھمانا 

خشوھای باصطEح ُزfل بدين عقيده بودند که عروس را بايد از ھمان ابتداء زير تربيه گرفت، 

  !!!پيش از اينکه چشمش باز گردد و ھمه چيز را دريابد

ان کابلی يادداشت کرده ام، اين ورشن ثقه و متقن ازين ضرب المثل را که مستقيماً از زبان پيرزن

  .نيز در ھيچ مجموعۀ ضرب المثل پيدا کرده نتوانستم

  "خاک آرس از ديگدان خشو"يا " و از ديگدان خشونُ خاک سُ "ــ 

اين مثل . ھم بوفرت استعمال ميکنند "ونُ سُ "را در معنای  )عروس("آُرس"در زبان عوام 

 "سمقدّ "وظيفۀ  ُمدامچون عروسان . دميگويد، که خاک عروس را بايد از ديگدان خشو پيدا کر

پخت و پز را به عھده داشتند و آن ھم زير نظر و نظارت خشو؛ چون در قديم خسر و خشو و 

عروسان و دامادان ھمه در يک خانه زندگانی ميکردند و ھر جفت نوخاسته فقط يک اتاق را در 

  !!!اختيار خود ميداشت، که در واقع اتاق خواب زن و شوی ميبود

  :)آُرس(بان عروسز از
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  )زير بوريا ست مِ گژدننو "(زير بورياس گژدمِ ننو "ــ 

عروس از بس که نيش ننو را ميديد و خصوصاً که اين نيش مخفيانه زده ميشد، مثل باf را 

ی تشبيه گرديده است که در زير بوريا ــ يعنی در "گژدم"درين مثل به  "ننو". درست کرده است

  !است، که ھر موقع که دستش برسد، وار ميکند و زھر خود را ميچکاندزير فرش اتاق ــ پنھان 

ازين سبب که خطرش بيشتر از گژدمھای ديگر است، چون مخفی ست و  "گژدم زير بوريا"

  .کسی او را نمی بيند و ھمينکه وارش برابر شود، نيش خود را ميرساند

خشو "و آن را بصورت استعمال کرده  "ننو"را در عوض  "خشو"بعض کسان در اين مثل 

ارائه ميکنند، چنان که آقای داکتر عنايت هللا شھرانی در مجموعۀ خود اين  "يا ستورگژدم زير ب

ميگويم و  کابلی زنانِ  اول و بEفاصله از زبانِ  من مگر  اين مثل را از دستِ . کار را کرده است

م تقويه ميگردد، اين ورشن با جنبۀ منطقی ھ!!!!!! متقين استم که ھمين ورشن درست ھم ھست

  :بدين معنی که

ترس ندارد ــ چون پسرش معموfً گوش بفرمان و زير ُودۀ مادر  "سنو"يا  "عروس"از  "خشو"

مگر از ترس برادر خود، جرأت  "ننو". ميباشد ــ و گپ خود را بدون ترس و لرز بزبان می آرد

مخفيانه ميکند؛ عيناً به مانند  ندارد که بر زن برادر مستقيماً حمله کند، اينست که کارک خود را

  !!!!!و وقتاً فوقتاً نيشک خود را ميزند د را در زير بوريا پنھان کردهگژدمی که خو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

شھرت داشت، تا اينکه فارسی ايران " آغای خان" ۀ فرقۀ اسماعيليھا بهــ در افغانستان سردست 1

حاf افغانھا مثلی . ساخت "آغای خان"را جانشين  "آغاخان"وارد کارزار گشته و تلفظ ايرانی 

  !!!"آغا خان"ميگفتند، نه  "آغای خان"که فراموش کرده اند که زمانی 

لباس که از ايتالياست و از شھرت جھانی ديزاينر يا طّراح مشھور  Giorgio Armaniــ  2

  .در پھلوی لباس ُموَدکی، عطر مشھور خود را نيز عرضه ميکند "ارمانی"حاf . برخوردار

 "شاه امان هللا"را  "اعليحضرت امان هللا خان"ــ درين اواخر افغانان به پيروی از غربيان  3

 King Amanullahترجمۀ مستقيم  "شاه امان هللا"به پيروی از غربيان بدين معنی که . مينامند

 König Amanullahلھای ديگر اروپائی آن ميباشد؛ چنان که در المانی و معاد) انگريزی(

من که مخالف سرسخت ترجمۀ تحت اللفظ ميباشم ــ از ھر لسان و به ھر لسانی که باشد ــ . گويند

شاه امان "بناميم، نه  "مان هللا خاناعليحضرت ا"را  "امان هللا خان"بھتر ميدانم که ما افغانھا 

است که به کسی  "پادشاه"لقب مخصوص  "اعليحضرت"چون !!!! "شاه امان هللا خان"يا  "هللا
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است، در شکل و ھيئت  "پادشاه"مراد ما که  "اعليحضرت"ديگر اطEق نميگردد؛ پس با ذکر 

  :ر مثال ميتوانيم بگوئيمو اگر افادۀ مشخصتر بخواھيم، از بھ!!!! کاملش افاده گرديده است

  "اعليحضرت امان هللا خان، پادشاه افغانستان"

  :جنساً نقل ميکنم ۀ متضمن اين موضوع رالمقاقسمتھائی از ــ  4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             وفی                                    رـعمخليل هللا  ردپلوم انجني

  2008 اول فـبروری ــ کرلسروھه 

  

  

  

  

  اعـليحضرت غازی  امان هللا خاناز دو يادگار 

  در برلين
  

  

دو يادگار از اعـليحضرت غازی در "را به  ..."مان هللا خان را ميگذاشتند ، اگر اعـليحضرت ا" مقالۀ آخر جزء 
  :اخته و ضمن آن چنين نوشته بودم معنون س "برلين

، از سفـرش ت مستند شد، شاه غازی ضمنقـسمی که در باf به گوشه ای از مسافـرت امان هللا خان اشار« 
وی در مدت اقامت خود در اروپا از تأسيسات . ه ھا بسر بردکشورھای مختلف ديدن کرد و در ھـر کشوری ھـفـت

عـلمی و صنعـتی اين کشورھا ديدن کرد و قـراردادھای فـراوانی را با اين ممالک بست و کمکھای عاجل عـلمی و 
 ، از فابريکه ھا بازديد کرد و باوی شخصاً به مکاتب رفـت. فـت کردصنعـتی کشورھای پيشرفـتۀ اروپائی را دريا

قـسمی که از شاھـدان عـينی المانی آن زمان شنيدم، شاگردان مکاتب برای . ارباب صنايع و تکنالوژی سخن گفـت
و اعـليحضرت . شاه و ملکۀ افغانستان ترانه ھا درست کرده و حين بازديدشان از مکاتب ، بصورت کوَرس ميخواندند

  .گران سکۀ طE بخشيدندغازی حين بازديد از فابريکه ھای المان به ھـر يک از کار
  

ريل شھری يا با .  بود، مفـصEً ديدن کرد"  ن ھـيندنبورگمارشال پاول فُ "المان دوران از برلين که پايتخت باعظمت 
سير کرد، با فابريکه داران بزرگ  در تماس آمد، به ناميده ميشود،  U-Bahn" او بان"که در زبان المانی  "مترو"

تشريف برد و با رئيس آن مؤسسۀ "  تله فـونکن" Telefunkenلمان موسوم به ای آن زمان فاريکۀ مشھور آfت برق
درين فابريکه که اينک در دسترس فاريکۀ مشھور کوريای جنوبی بنام . عالی صنعتی نشست و قـراردادھا بست

Samsung "ھمين اکنون ھم سالونی وجود دارد، به  نام قـرار گرفـته است، " سمسونگAmanullah - Saal  

در . من شخصاً با رھـنمائی دوست مشفـقی اين سالون را ديده و از آن عـکسھا برداشته ام". سالون امان هللا"يعنی 
نوشته شده  و اثاثيۀ سالون دقـيقاً به شکل و در موقعـيتی " سالون امان هللا" Amanullah - Saalپشت دروازۀ سالون 

اين سالون را کشور . از مذاکرات با ارباب فابريکه، سالون را ترک کرده بود حفـظ گرديده، که امان هللا خان بعد
  .نگھداری نمايد" رويداد تاريخی"المان شايد تا قاف قـيامت به ھمين شکل و بحيث بيانگر يک 

  

شاه امان "يعنی  König Amanullahآن قـطار شھری را که اعـليحضرت غازی با آن به سير پرداخته بود، بنام  
  .شودنگھداری مي" ريل تاريخی"بحيث يک  " موزيم وسايل نقـليۀ برلين"مسمی ساختند، که اکنون در " هللا

سالون امان "در آينده ان شاء هللا ھم . ھمين لحظه که اين سطور را مينويسم، متأسفانه امکان سکن در دسترس نيست
 ».ديگری در دسترس عـEقه مندان قـرار خـواھـم دادرا سکن کرده و ضمن نوشتۀ " ريل شاه امان ا �"و نيز " هللا

  )ختم نقل قول(
 

ه و ،  آن اسناد را با شروح fزم به تصوير کشيدميسر گرديدهکردن است و امکان سکن  2008جنوری  31اينک که 
  :، تقـديم ميکنم خدمت عـEقه مندان و محقـقان
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نيز ياد ميگردند، چون امان هللا " امان هللا"بنام " *  ال"سلسلۀ ريل ھای  :ترجمۀ قـسمت آخر و دلچسپ برايما افغانھا 
  .ھا گرديده بودسوار يکی از ھمين ريل 1928ر سال پادشاه افغانستان در ھـنگام بازديد خود از برلين د

  

  
  

 "امان هللاــ ريل "نمای کلی 
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                                 Konferenzzentrum   

                                  Aman Ullah Saal  

 

                                      ھارانسکانف مرکز                           

        سالون امان هللا                                                                              

                        

به مذاکره نشسته  "تله فونکن"رت امان هللا خان غازی با اداره چيان فابريکۀ نمای داخلی اتاقی که در آن اعـليحض
  .، حفظ گرديده استيه اش به شکل ھمان رويداد تاريخیبود و رونق اثاث

   

         
   

  .ياد ميگردد" سموسونگ"، که اينک بنام با مدخل بزرگش" تله فـونکن"ريکۀ نمای بيرونی فاب
  

********  
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  :توضيح 

  

   377و   836 ، 848،  404جمعاً چھار عدد با شماره ھای  1929و  1928ھائی که از آن بين سالھای ريلسلسله * 

  .ندگرديدياد  "فـضاء"يعـنی  Allبنام و توليد در المان آن روزه  

  

، رھـنگبرلين داشت، المانھای باف ل اعـليحضرت غازی امان هللا خان را درھا افتخار حمچون يکی از ھمين ريل

  .مسمی ساختند" امان هللا"تمام اين سلسله را بنام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ) 2012آگست  29برلين ــ ( 

   

 


