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 : دمقدمې په پای کې
برالسي خبره ده چې کله  ما خو مخکې هم وویل چې پریوچا باندې قضاوت دهرچا دخپل وس اوپرموضوع باندې د  

یې هم باید له پامه ونه غورځوو، ذوقی مسایل اونظریات باید له علمي قضاوت سره په یوه توله کې وانه چول شي،  
باید چې له دغې دایرې څخه دباندې وي . دا به ډیره ګرانه وي چې دیوې تاریخي موضوع په اړه، د یوه تاریخي 

ا پرقضاوت باندې باوروکړو چي هغه پرنوموړې موضوع نه خبروي اونه پرې  واقعیت په اړه بیا موږ دداسې یوه چ
پوهیږي . بله داچی دټاکلوعلومواوحقایقو په اړه قضاوت هم دهغو موضوعاتو داړوندو پوهانواوکارپوهانو کاردی، 

م ) ځانی او  خکه نود تاریخي حقایقو په اړه له اسنادواوالملونو څخه دمخه څه ویل فکرکوم یوشخصي برداشت هغه ه
 ! اخالقی ( وي ، ځکه نودا باید ومنو چي علمي اوتاریخي فکتونه یوڅه دي اواخالقی قضاوتونه بل څه

دامیرحبیب هللا خان د سفرمیلمه پال دخپل دغه اثرپه ترڅ کې موږ ته نه یوازې د افغانستان یو واکمن را ترسیموي 
و رمزو باندې برالسي واکمن څیره هم په الس راکوي ، هغه بلکې ترهرڅه دمخه دیوه با نظمه،دراک، د ژوند په ټول

موږ ته را ښیی چې ددغه افغان امیر په کړو وړو کې څومره ارزښتونه، مهارتو نه اوانساني وړتیا وې ترسترګوکیږي 
،موږ ته راښیي چې په یوه داسې ټولنه لکه افغانستان کې چې لومړني ښوونځي یي هم ده جوړکړي وي ، په دومره  

الي صفاتو برابرافغان روزل له یوې حیرانونکې معما پرته بل څه نه شي کیدای، موږ ته راښیي چی ددغه واکمن ع
په وجود کې دیوه رښتینې واکمن او شهزاده څومره ځانګړنې چې په یوه متمدنو ټولنه کې یې هم ډیره لږ پته لګیږي  

نومیالیو په آثاروکې د شخصیت هغه هم دیوه واکمن او شته دي ، لیکوال هغه ټولې ځانګړنې چې د اروپایی ټولنې د 
پاچا د ځانګړنو په اړه لیکل شوې ټولې دده په کړو وړو او را شه درشه کې په هراړخیزه توګه وینې او په خپل دغه 

 .اثرکې یې په حیرانۍ او باورنه کیدونکو ځانګړنوسره اشاره ورته کړې ده
ه ، په دغه اثرکې یوشمیرټکي داسې هم راغلي چې دهغو له مخې موږ ته  په هرډول، دیوې هراړخیزې پایلې په توګ

دا په ګوته کیږي چې امیرحبیب هللا خان دمعاصرافغانستان د ادارې، سیاست او جوړونې په برخه کې لومړنۍ واکمن  
کمنانانو  دي چې ددغه هیواد زیاتره معاصرپرمختګونه دده په وخت کې طرحه اویوڅه یې په را وروسته کې نورو وا

تریوه حده عملي کړل خو زیاته برخه پالنونه چې امیردنوي افغانستان لپاره په نظرکې درلودل دهغو دعملي کیدوپه  
برخه کې ډیرلږ څه چې هغه دې علمي اوعملي وی دغازی امان هللا خان اونادرخان له خوا ترسره شول . تاسې په 

د افغانستان لپاره مهم وبلکي هغه دسیمې لپاره هم په ډیرو تمدني دغه اثرکې ډیرجالب بحثونه چي دهغواغیزنه یوازې  
برخو کې په ځانګړې توګه د یادونې وړ دي راغلي دي، امیرپه هندوستان کې ددغه هیواد له تاریخي ځایونو،هغه چې  

دویم پایتخت  دسیمې اودافغاني برم او پرتم ښکارندویی کوله لیدنه وکړه، ده پیښور هغه ښار چې د افغاني واکمنانو  
یادیده په دقیقه توګه ولید اوددغه ښارپرتم یې د خپل تاریخ دپرتم په توګه له نظره تیرکړ، ده الهور هغه ښار چي د  
هندوستان دروازه بلل کیده او دغزنوي او دراني امپراتوریو نامتو سیاسي اوفرهنګي مرکز یادشوي وپه دقیقه توګه  

یې دیوه تاریخي او لوی اسالمي مرکزچې تراوسه هم فعال دی دبنسټ ډبره   ولید او ددغه ښارپه اوږدو او لنډوکې
کیښوده او له هغه څخه یې خپل مادي او معنوي مالتړدیوې وینا په ترڅ کې چي په دغه اثرکې ثبت ده په ډاګه کړ.امیر 

خاطریې هم خپلې  ډیلی ولید ، د اګرې تاریخي ښاریې ولید،تاج محل یې ولید اودهغه د سمې ساتنې اوجوړونې په  
الرښوونې او خپله مادي مرسته ونه سپموله ، ده له تاج محله پرهغه مهال داسې ستاینه او ننګه وکړه ،چې نورنوله 
نظره لویدلی و، هغه تاج محل چې بیا دنړیوالوپام ورواوښت اودنړۍ په حیرانونکو جوړښتونوکې ثبت اووستایل شو، 

هغې کال په دننه کې یې تاریخي جومات چي اوس هم د افغاني او هندي معمارۍ په ډیلی کې یې شیرشاهي کال ولیده اود
له شهکارونو څخه دی په دقیفه توگه ترنظر تیرکړ، دهغه نقاشۍ اومیناتورۍ یې په دقیقه توګه له نظره تیرې کړې ،  

د تاریخي او تمدني  ده ددغې تاریخي کال دترمیم په برخه کې هم سپارښتنې وکړې اوهغه یې په هند کې د افغانانو
ویاړونو ترټولو اوچت یادګاروباله. ددغو ټولو ځانګړنو په پام کې نیولو سره بیاهم دیوه لنډیزپه توګه د امیرشهید په  
اړه دا الندې نوښتونه اودترقۍ پر لور ګامونه چې دی یې بنسټوال بلل کیدای دمک ماهن دنظرپه توګه دلته په لنډه 

 :تن ته ورننوزو را لیکوتوګه مخکې تردې چې دکتاب م 
------------------------------------------------------------- 

 ۲۵کال د اپریل  ۱۹۰۷د ( ۷دهند ملي آرشیف بهرنۍ څانګه ، شمیره ) (*)
 یادونه: )دا وینا ما مخکې له مخکې په فارسي ژباړلې وه، ځکه مې په فارسي ژبه کې دلته خپره کړه (

 : دیوه هیواد پال افغان په توګهـ امیر 
 : دده د کرکتردرسمي اړخ لوی اهمیت خپل هیواد ته دده قرباني وه ،ځکه ده څوڅوځلې ماته داخبره کړې چې »

ما لوړه کړې چې دخدای په مرسته خپل ژوند دخپل هیواد لپاره ونډه کړم .« زه پوهیدم چې دده مطلب له دغې   »
غه ژمنه دده ډټول سفرپه ترڅ کې دده له کړو وړوهم څرګنده وه.ده به چې هرڅه  خبرې څخه څه و، له بلې خوا همد

لیدل او اخیستل دهغو المل همداوچې ده به ویل: هرڅه اوهرڅوک باید په افغانستان کې دافغانستان لپاره وکارول 
 «شي

 : ـ امیرپه افغانستان د روښانتیایی افکارو پیل کونکی او مالتړی
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م پیشرفتی نداشته است ؛ این گفته من به این معنی نبوده طوریکه بعضی ها آنرا به زمامداری  افغانستان گاهی ه »
های اسالف من ارتباط می دهند. واقعیت مساله این است که ترقی وپیشرفت تنها از یک بعد وازیک جهت امکان 

من همکاری مینمایید من میتوانم    پذیرنبوده است، حکومت به تنهایی خود در رابطه چیزی کرده نمی تواند. اگرشما با
درین راستا گامهای را بردارم که نه تنها برای حال ، بل برای نسل های آینده نیز درابعاد گوناگون آن مفیدت خود را  

 «  .داشته باشد
 : ـ امیردیوه ماهر پوځي په توګه

 « عسکرپه شان چلند وشياو ویی ویل چې هغه یوعسکردی اوپه دې خوشالیږي چې له هغه سره لکه دیوه  ...»
 :امیر دنوې نسل دښوونې اوروزنې بنسټوال -
درحال حاضر برای کودکان ما تعلیم وتربیه درحالت نامرغوب ونامطلوب قراردارد، بخاطر که لگام تدریس ما  »

وکسی  وقت  ضیاع  به  عالقمند   ، دیگر  علوم  از  ومنکر  تنبل  طبعیت  با  مرد  ؟  کیست  مال  است.  مالها  دست  در 
تحرک . یا دآوری نام مال بیانگر تنها زندگی خودش بوده است. واژه مال اهمیت خود را ازدست داده ازینرو غیرم

ست که حتی زنان کشور نیز واژه مال را برای کسی مفت خوار و تنبل مثل گونه بکار می برند .» یارو ی بیچاره  
 . در زمینه بی تفاوت نباشیدمال شد بخاطرکه برای کاری دیگر مساعد نبود « امیدوارم که شما 

توانمندی واستعداد مالهای ما تا چه حد بوده که اطفال مرا تدریس می کند ؟ با این کیفیت شما می توانید تخمین نمایید  
که آنها برای دیگر چه خواهند آموخت . من نه درگذشته گفته ام ونه اکنون می گویم که فراگیری تعلیمات مذهبی  

 .من جبرآ روا میدارم که بچه ها باید آموزش مذهبی را درقدم اول روی دست گیرند صورت نگیرد ، برعکس
آسیا یک زمان مرکز علوم بود که مردمان کشورهای دیگرجهت فراگیری علوم به اینجا می آمدند، مردمان از هسپانیه 

شاگرداز دور ونزدیک درآنجا آموزش  به بغداد جهت آموز می رسیدند ، بغداد مملوازمکاتب و مدارس بود که ملیونها  
میدیدند ، لیک کنو ن عقب گرایی را بیبینید که این همه نتیجه بیسوادی و سهل انگاری بوده است.من دریک کتاب  

( لک تن میرسید ، و مکاتب بی شمار درآنجا فعال  17معتبرعربی خواندم که یک زمان تعداد باشندگان هرات به )
 « س و آن مدارس کجا استند ؟ این قابل افسوس نیست ؟بودند، لیکن اکنون آن نفو

 : ـ امیر دیوه ښه سیاست وال په توګه
 : میک ماهن وایي

ما دده د کرکتر دپیاوړتیا په برخه کې زیات څه ویلي دي، خو دده د درک او بیړني تصمیم نیولو په برخه کې باید   »
برخه کې ډیرځانګړي څوک دی ، د وړو مسایلو په برخه کې  ووایم چې دی د وړو موضوعاتو اودهغو دجزیاتو په  

ډیرجدی نه دی ځکه یی پریکړه هم په دغه برخه کې بیړنۍ نه ده مانا داچي زر تصمیم نه نیسي. خود مهمواوغټو 
مسالوپه برخه کې ډیرزر د موضوع زړه ته ځان رسوي اویوځلي پرتصمیم باندې الس پورې کوي. دغه موضوع 

نواو دمامورینودمعاملوپه برخه کې دده له خوا په پام کې نیول کیږي، زه په دغه اړه دا په ډاګه ویالی دلویو قراردادو
 « شم چې ، امیر ددې توان لري چې دکړکیچ پرمهال خپل تصمیم په خپل فکرسره ونیسي

 : ـ امیردیوه ښه ادیب په توګه
ی له هرکلي سره مخامخ شوو. امیرته هریو دنواب  هلته چې بیا موږ له دعلی ګړ کالج د مشر، استادانو او ترست »

محسن الملک له خوا وروپیژندل شول اوهریوه مینه وال ) نومیالی اسالمی کسان ، نامتوادبي څیرې چې دهند له  
بیالبیلو برخو دمدراس په ګډون (داپرخان فرض بلله چې په ځانګړې شاعرانه ژبه دامیرهرکلي وکړي همداوه چې  

 وڅه دروغبړدغه لړۍ ی
نه   یاداچې  او  نه دی  )ادبیاتو( کې کمزوری  امیرپه دې خاطرچې وښیی دی هم په کالسیکو   . اوږده غوندي شوه 
پوهیږي ، نوبیا یې دشاعرانو پوښتنو ته وخت ورکړاودهغوی پوښتنو ته یې خپله ځوابونه ویل له یوه شیعه ښاغلي 

یالبیلو ډلواومذهبونودتوپیرونوپه ترڅ کې دزغم  سره دمعرفۍ په ترڅ کې ده وخت غنیمت وګاڼه اوخپل نظریې د ب
له هغه پوښتنه وکړه چې ته یو سني   ده دنوموړي ښاغلي دال سرپیچۍ پرالمل  پراصل څرګندکړ.  اوتحمل دښکال 

 ډیرغندې که یوهندو .امیرپه ګوټ څنډي سره له خپل لوري داورزیاته کړه چې زغم اوتحمل دده دکرکترځانګړتیاده
. 

افغان دادبي پټاکیوتراغیزالندې راولي،  زه فکرکوم چې دغ ادبي غونډه وه ، چا چې غوښتل یوغرنی  ه غونډه یوه 
 «.خوامیرترهغه څه چې دوی یې په اړه فکرکاوه دغوڼدې ترپایه ډیرډاډه، مرستندوی اوبرالسی و

 :امیر دیوه فعال او حساس دیپلومات په جامه کې -
زرو  ( ۷۰ځای ولید چي ټوپک په کي دلۍ دلۍ په یوه کوټه کي تر )  موږ زیرمتون ته بوتلل شوواوهلته مو یولوی »

زیات ځای پرځای شوي وو، دهرافغان خوله ددغې ښکلې منظرې په لیدو سره اوبه اوبه کیده امیر په مینه د ټوپکو  
پک  له دغې ډیرۍ سره لیوالتیاوښوده.هغه وویل: » دریغه ،چې زما زیرمتون اوس خالي دی،ځکه چې ما خپل ټول ټو

خپلې شمالي پولې ته استولي دي. ښاعلیه دغه خبره یادښت کړه چې شمال ته، نه جنوب ته اودا زما پرملګرو باندې  
 «  زما د نه باورۍ څرګندونه نه کوي ؟

 : امیر د یوه مذهبي الرښود په بڼه -
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 10تر 4 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

محمدي دین سره مینه    داهم ستاسې دنده ده چې خپل ماشومان له محمدی اصولو سره آشنا او وروزئ . دوی باید له»
په داسې توګه خپلو زړونو ته ولیږدوي چی دنورومذهبونو مینه یې کله هم زړو ته الره ونه مومي . یوځل چي دوی  
د زړه له کومي پرمحمدي قانون باندې باوروموند له هغه وروسته بیا اړینه نه ده چي دوی دڅه پرلور پاملرنه کوي. 

یوه پښه لکه پرخپل ایمان کلک پرخپل ځای باندې والړیو اوپه بله پښه باندې بیا   موږ لکه د پرکارپه شان یو، چی په
پردوه اویا مذهبو باندې دایره را چورلوو. کله چې د رښتینی مذهب وړانګه یوځل د دوی زړونو ته ورننوته بیا به 

و پښې دایمان پر دایره ترابده پورې هلته پاتې وي اوهغه به یې ځای وي. هڅه وکړئ چې یوځل مود خپلو ماشومان
باندې کیږدئ، له هغه وروسته یې پریږدئ چي د نړۍ په دوه اویاوو مذهبو باندې ځان را وچورلوي . ځکه نو زه بیا  
دا وایم لکه څنګه چې زه غواړم په ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي پرانیزم په ډیرافسوس سره با ید ووایم چې زه نه  

 « مرسته چې وړده وکړم شم کوالی له تاسې سره دومره
 : ـ امیر دیوه ښه کان پوه اودهغو دکاشف په توګه

په دې نژدې وختوکې په افغانستان کې یوسړی ما ته راغی او ما ته یې یوتورڅیزچې په غوربندکې یې موندلی  »
میلو په واټن پروت دی، ما چې کله تورشی ولید ومې پیژاند چې    ۶۴وراکړ، دغه ځای چې دکابل په شمال لویدیز د  

هغه د ډبرې سکور دی ،ما هغه ته وویل چې دی باید هغه ځای چې هغه یې په کې موند لی ما ته راوښیی،زه یې له  
وروو.  ځان سره هلته بوتلم،هلته د شلو مایلو په واټن لرې لرې نهه ځایه وو چې په هغوکې سکاره، اوسپنه ، مس اون

زه دویم سړی وم چې دکانولرونکې دغي سیمې ته والړم اوهلته مې دغه سکاره اونورکاني شیان کشف کړل. په 
افغانستان کې نه جیولوژست شته اونه هم کوم انجنیر، زه لیوال وم چي یوڅوک په دغه اړه وګمارم ، په کلکته کې 

ړل اودهغه لپاره مې دا الره برابره کړه چې باید په دغو  زما د استوګنې پرمهال ما له ډاکتر سایس سره اړیکي کلک ک
 «.کانو باندې کاروکړي

 : ـ امیر دیوه ښه اسپ پوه په توګه
آسونو څخه یوازې دوه ځلې په خپل قضاوت کې تیرووت،دغه اوچت (  ۵۰لکه څنګه چې موږ دی وآزمایه له ) »

 . رکو او ماهروعربي سودا ګرو هم ښه پوهیدهاغیز او حالت ښوده چې دی د حیواناتو په ځانګړنو باندې ترځی 
امیرادعا کوله چې دده دآسونو دعمرمعلومولو تګالره زموږ ترهغې ښه ده ، په کومه طریقه چې هغه دآسونو دعمرخبره 
کوله دهغې له مخې دغاښوکتلو اونورډولونه تګالره ګردسره بی باوره شوه. له اوږده ځنډ اوپه زغم یې د یوزیات 

آسونه یوې خواته کړل اوهغه یې د وترنري چک اوازموینی په موخه ودرول چې له هغو  (    ۱۱له منځه )شمیرآسونه  
پنځوکالو ترمنځ وو.    ۵  -۳څخه یې بیا )اته ( وپیرودل. ټول پیاوړي ، باروړونکي او ځوان آسونه وو چې عمر یی د  

 « . ې په منلو سره یې چنې ورسره ووهلېعربو دی دیوه خورا جدی او حسا س مشتري په توګه ومانه اود مناسبې بی
 ـ امیردیوه ښه خطاط په توګه

هرڅه چې ده ترسره کول ، هڅه یې کوله چې باید ښه او پاک وي. په دغه اړه دده خپله لیکنه یوه ښه بیلګه وه،چي  »
وو اوپرده به  ډیره ښکلې اوهنري بڼه یې درلوده، او ده خپله هم پرې ویاړل . ټول شیان که څه هم چې ډیرواړه به  

یې اړه درلوده ، ټول به پاک اومنظم وو،که ډیره وړه ناولتیا اوګرد به هم و دی به یې ځوراوه ، هرځای به چی  
 « . کیناسته ، دځای پاکي اونظافت به یي په پام کې و

 : امیردیوه ښه انجنیراومعمارپه توګه
مبال کړې وای لکه چې هغه یې الیق اووړو. )ما  که ددغه میلمستون معماري دده په واک کې وای،نوده به داسې س »

فکرکاوه چې زه دیوې لړزونکې اوتوپانې کتنې په درشل کې یم ، لکه څنګه چې آوازې بیا ماته راورسیدې داسې  
 ښکاریده چې امیرپه دغه استوګنځی کې نه وخوشاله( ما پوښتنه وکړه چې ولې ؟ 

داټوله ماڼۍ په دې نیمګړې بلله اوګوت نیونه یې هم ورته کوله چې په  څه ته چې ده ګوته ونیوله هغه داوه چې ده  
هغې کې دتشنابونوداوبو دلیږد نلونه نه ووغزیدلي، همداسې دزینو شډل والی اونورې نورې نیمګړتیاوې هم وې .  

لیدونو وروسته ماداورسره ومنله اودامې ورته څرګنده کړه چې موږ ولې دانیمګړتیاوې لرو. دټولونوروځایونو له کتنو  
آره خبره داوه چې میلمستون یوازنې ځای و چې په ټول پیښورکې دده دپاملرنې وړشو، ده په بیړه دا ډاډهم راکړچې  
دده موخه دانه وه چې ګواکي چیرې چې ښه ماڼۍ وه هغه باید دده داستوګنې لپاره غوره کړه شوې وای اودی دې په  

اراوجوړونکی دکار پراصل وآرباندې پوه شی ،هغه چې دغه ماڼې یې  کې اوسیدلی وای. ده یوازې غوښتل چې دمعم
جوړه کړې ده. هغه خپله سره له دې چې دودانیوانجنیرنه و خو ماته یې ډیرې داسې نښې راکړې چې دهغو له مخې 
اوکه شونې وي ،   دده وړاندیزونه ترالسه کوم  باید دغه ماڼې سمه شي. ما ورته وویل چې زه خوشاله شوم چې 

 « .ترهغو چې دی بیرته پیښورته راستنږي هغه به هم سمبال شي نو
 : امیر دخپل هیواد په خپلواکۍ باورمن -
دابې ګټی خبره ده چې که هرخارجی ځواک وغواړي افغانستان ونیسي،ځکه چې دوی به دغه خاوره په هیڅ قیمت   »

دافغانستان خلک په هیڅ ډول دپردي سره دځان نه کړي اونه به دوی پر دې وتوانیږي چې ځان دهغوی کړي ، ځکه  
 «. ځواک برالسی نه مني

 : امیر په افغانستان د اورګاډي دغزولو په هیله -
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 10تر 5 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

امیر خپله ورځ په لوستنه اومطالعه تیره کړه،هغه څو ورځې مخکې ما ته وویل چې زه باید هڅه وکړم څو ده ته   »
لیکه له کابل څخه د سکرو ترسیمې )غوربند( اویوه   یوانجینیرورپیداکړم،ځکه دی ډیرلیوال دی چې د اورګاډي یوه

څانګه یې ترخپلې نوې جوړې کړې کال )جبل السراج( پورې هم وغزوي. ده په پرله پسې توګه داخبره تل ماته  
رایادوله ، خو ما ورته ویل چې زه په دغه اړه دحکومت ځواب ته سترګې په الره یم ، دی نن دلته له دې امله هم  

ریدلي یې ووچې کیدای شي دلته ددغه کارلپاره هم یو وړڅوک ومومي . ما ده ته د ښاغلي )جانس( چې  خوشاله و،او
په دغه برخه کې یې وړتیا دیادونې وړوه ورپیژندلی و. زماهم یوازنۍ هیله داوه چې )جانس( باید افغانستان ته والړشي 

 « .ټکی دیځکه چې دده د اورګاډي دغه نظریه دافغانستان په تاریخ کې دعطف 
 : ـ امیر دیوه ښه سندرغاړي اوموسیقی پوه په بڼه

وروسته به خبره پای ته رسوي او بیا به ددې (  ۱۰:۴۵د ما ښامني په ترڅ کې ما له ده ژمنه ترالسه کړه چي له) »
د   توګه  په  ډالۍ  د  ځان  د  ده  چې  هغه  وکړي  السلیکونه  ټولوعکسونوباندې  پرهغو  څو  مورکیږي  ما  میرمن  لپاره 

منټواودهغې د لورانو لپاره راوړي وو. له هغه وروسته اغلې له امیرڅخه هیله وکړه چې دیوڅو شیبو لپاره پیانو  
 «  .وغږوي،هغې ته کیناست اودهغې په ترڅ کې یې بیالبیلې خوندورې افغاني سندرې زمزمه کړې

 : ـامیردیوه اوچت مصلح او سوله خوښونکي واکمن په توګه
ایم چې امیر یوپراخ نظری ، زغمونکی، متمدن، یوڅه لوړتیا غوښتونکي ، صمیمي ، پاک نیتی کوالی شم وو »

اوپاک زړی ، باورمن اوپه رښتیا مین څوک دی. مذهبي ژمنو ته ژمن اولیوال مسلمان دی چې دنورو مذهبونواو  
 «  لی انسان دیباورنو ته هم د زغم اوتحمل اوچته لوړتیا لري اوله هرډول لوړتیاغوښتنې اوتعصبه خا

 : ـ امیر د یوه اقتصادي پالن لرونکي په توګه
په یو څه چې زه باوري یم هغه دادی چی دی غواړي د ملي عاید کچه لوړه اودخلکو برخه اوګټه په کې زیاته او  »

لوړه کړي. ده داوویل چي دی دا کارکوالی شي، اوخلک هم په دغه خبره پوهیږي.دوی په دې هم پوهیږي چي دی 
 « ید خپل عاید زیات کړي اوهغه باید دخپل هیواد دساتنې په برخه کې وکارويبا

 : ـ امیر دنوي نسل او ځوانانو دهڅونکي په توګه
کله امیردکلچو له فابریکې راووت پرهغه مهال دماشومانو هغه هم زیاتره نجونو یولین چې دوی ټول د فابریکې  »

لي په المل والړ وو،امیرودرید اوله هغوی سره یې خبرې اترې دمامورین بچیان وود ننوتو په دروازه کې دهرک
وکړې اوهریوه ته یې یوطالیی مهر )سکه ( ورکړه، ماښاغلي امیرته وویل چې که رښتیا هغه داسې کارونه کوي نو  
په دې کې شک نشته چې په هند کې به ټول انګریزي ماشومان دده پرشاوخوا راټول وي. هغه وویل : دابه څومره 

 « وي، زه له ماشومانو سره مینه لرم،زه چي په افغانستان کې هم یم ، دوی ته سوغاتونه او ډالۍ ورکوم ښه
 : ـ په خپلوژبو باندې دیوه ویاړن واکمن په توګه

 «  اوله هریوه سره یې دهغه له خوښې سره سم په فارسي ، پښتو اوانګریزي کې خبرې وکړې ...»
ددغه افغاني واکمن په صورت اوسیرت کې اشاره ورته وکړه ، انسان له خطاوو  داټولې هغه ځانګړنې وې چې موږ 

خالي نه دی، انسان تیروتنه کوي او انسان که په هره بڼه وي ، بیاهم له انساني چاپیلایر اواړیکو پریوه خوا نه شي  
په دغه برخه کې دانساني  پاتې کیدای چې امیرحبیب هللا خان له دغو ځانګړنو ځان نه بیلوالی شي اونه نورهغه ته  

قضاوت په عامه دایره کې برآت ورکوالی شي.خودنسبیت ټکي شته،چې سړی یې باید ښیګړې له بدګړو سره په یوه 
پرتلیز فصل کې راغونډې اوپرتله کړي، امیرحبیب هللا خان یوشهزاده وچې دخپل وخت له ډیروپرمختګونوسره نا  

ده یوه پیړۍ وروسته هم پرصفروالړه ده، کوم اساسات چې ده دهغې  آشنا څوک و، په داسې یوه ټولنه کې چې تر
دپرمختګ لپاره پیل کړل،هغوته لکه چې ده غوښتل ترده راوروسته له امان هللا خان پرته نور چازیاته پاملرنه ونه 

کې له موږ  کړه ،اوکه تریوه حده ظاهرشاه وکړه هغه هم چا ورته پرینښود ،خو سراج الملت ودین باید په دغه برخه  
سره داکریدت ولري چې په اړه یې ووایو: ده یوګام اوچت کړخوداچې ترده وروسته نورو ځانونه په عذاب نه کړل 
اونه ددغه وطن په فکرکې شول ، دابیابله خبره اوبل بهیردی چې باید جرړې یې په یوه پراخ تحقیق کې را برسیره 

 . اووڅیړل شي
ی ته ورسوو چې : په دغه ورځلیک یاروزنامچه کې ډیرې داسې خبرې شته  راځې نوره دغه مقدمه پردغه ټکي پا

چې زموږ په کاردي ، موږ نه دي لوستې او موږ هغوته دخپل تاریخ د یومهم څپرکې په توګه په تیره بیا نن سبا ډیره 
دیوه واکمن او یوه  جدي اړتیالرو چې باید له یوې خوایې ولولو اوله بلې خوا یې باید دیوه لوستونکي،دیوه ښوونکي ،

 .سیاست پوه په توګه د خپلې ټولنې اوخلکوپه ګټه په عمل کې وکاروو
 توکل پرخدای

 دمقدمې پای
 پروفیسور عبدالخالق رشید

 نوی ډیلی –نهرو پوهنتون 
۲۰۱۷ 
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 دامیرحبیب هللا خان د دری ماشتنی سفر
 ورځــــلیــــک 

 (  روزنامچه)
 (پورې ۷کال دمارچ تر  ۱۹۰۷څخه د   ۳۱کال د دسامبر له  ۱۹۰۶د  )
 

 
 

 : ۳۱د ډسامبر 
شوم،هلته   روان  سره  استازو  ځایي  له  دډلې  اوزما  مامورینو  انګریزي  پرلورله  کوتل  دلنډی  پیښورڅخه  له  زه 
دیویدسن،هوستون  اوبشپړوو.کیپتان  سم  ګردسره  څه  نورټول  او  تیاری،داوسیدوځای  دامیردهرکلي 

 .اودخیبرټوپکوالونورمامورین ټول پر سختوهلوځلوباندې بوخت وو
 .افغاني استازی چې نن یې په ډکه کې له امیرسره کتلي ووهم مازدیګرناوخته دلنډي کوتل پرلور راستون شو

 : کال دجنوري لومړي ، لنډي کوتل ۱۹۰۷د 
کړي هغه چې پرون یې له امیرسره نژدې افغان استازی راغی څو له ماسره وګوري اودخپلې هغې کتنې بشپړراپوررا

شپږساعته تیرکړې ول ،هغه کتنه چې دهغې په ترڅ کې دامیردسفردتیاري په اړه وروستۍ پریکړه هم شوې وه،استازي  
به   اوهرکلي  درناوي  په  دده  چې  وو  لیکلي  یې  کې  هغه  په  واو  امیرورکړی  چې  راوښود  هم  لیک  هغه  ته  ما 

ډزې ترسره کیږي،ځکه چې له دود سره سم په افغانستان کې دده لپاره په دغه    (۳۱دانګریزحکومت له خوا دتوپ )
 :شمیرد درناوي ډزې دود دي ،په دغه لیک کې داالندې جمله په خپله دامیرپه السلیک ورزیاته شوي وه

ورکې ددغه ټکی لپاره المل دادی چې یوکوربه باید خپل میلمه ته ترهغې کچې لږ څه ونه کړي لکه چې په خپل ک "
 " . یې لري

 
Landi kotal 
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مادغه ټکی په بیړه دهندحکومت ته ورتلګرام کړاوله هغوی مې په دغه اړه دامراوالرښونې غوښتنه وکړه ، زما لپاره  

ډزو سره کړی وای ، کیدای شوه دغه ټکي ته امیرګوته (  ۲۱داډیره ګرانه شیبه په دې وه چې که ما دده هرکلي په )
دایې غوښتي وای چې باید دغه شمیرزیات شي،په دغه حال کې به بیا زه په داسې یوه دریځ کې وم چې نیولې وای او  

 . نه به مې زیاتولی شوې او نه هم لږولی
استازي داهم راته وویل چې امیردخپلوکسانوپه لیست کې کمی راوستی او کیدای شی له اګرې وروسته دغه شمیرنورهم 

 . کم شي
ځ ځانګړې پیچلې اوسرګردانه ورځ وه ،ځکه چې سبا په خپله دامیردرارسیدو له ورځې سره  ددغه خبرداري دغه ور

برابره وه،په همدغه ورځ موږ یوه ګړۍ)ساعت( ډکې ته له دې امله واستوله چې دامیردراتګ وخت باید زموږ له 
 . وخت سره برابرتیاولري څوپه دغه برخه کې هم کومه تیروتنه رامنځ ته نه شي

وخته افغان استازي ماته هغه طرحه اوتګالره راوړه ، هغه چې دامیرله خوا منل شوې وه اوپه هغې کې یې ماښام نا
له لنډی خانې ترلنډي کوتل پورې خپل تشریفاتي مراسم په ډاګه کړي وو، او داپه کې په ګوته شوې وه چې : لومړي  

انګریزي مامورین، ورپسې به بیا نورافغان سپاره،بیا باید زموږ نیمایی سپاره تیرشي ، ورپسې یوڅه دده، بیا به امیراو
 . به استازي اوافغان سرداران،له هغو وروسته بیا زموږ سپاره ، ورپسې به بیا ددوی دسپرو پاتې برخه تیریږي

ما ددغه پروګرام لپاره کوم المل نه درلود اونه مې په دغه اړه داسې څه په ذهن کې راتیریدل چې پرهغه باندې  
ی وکړم. سره له دې چې دې ډول مراسمو زموږ لپاره کومه وړتیا اواهمیت نه درلوده اونه هم په بل ځای کې  ګوتنیو

 .دود ول
 : کال دجنوري دویمه ۱۹۰۷د 

بجوپورې   ۱۱:۳۰بجو له ډکې څخه حرکت کوي او تر    ۹:۳۰موږ ته دامعلومات را رسیدلي وو چې امیربه دسهار په  
به لنډیخانې ته رارسیږي ،ځکه نوما ځان وختي له خپلو انګریزي اوځایې چارواکو سره لنډی خانې ته ورساوه . له  

کنډک پورې اړوند کسان وو، په لنډیخانه  (    ۲۱ماسره بدرګه انګریزي مامورین اودخیبرټوپکوالواوهندي سپروپه )
 کې یوه افغاني 

و درولو لپاره په نښه شوی و نه وه درول شوې،هو، هغه ځای چې دهغه رپوټ  خیمه هم په هغه ډګرباندې چې دخیم
ددغو   خپله  امیر  چې  کیدل  ویل  داسې  خووروسته  و،  والړ  خالي  ګړۍ  دم  ځای  وهغه  راکړی  روزکیپل(  میجر) 

 . خیمودرول رد کړي وو ځکه یې دلته خپله سهارنې هم ځنډولې وه
چې دی دزړه له کومي لیوال نه و چې دلته زموږ دشخړه ییزې )*(  زه فکرکوم چې له دغه کاره دامیرموخه داوه  

 . پولې پوښتنه راپورته کړي
---------------------------------------------------- 

دشخړه ییزې پولې خبره په دغه وخت دیوه انګریزله خولې په خپله دپاملرنې وړخبره ده ، مانا داچې دغه پوله   (*)
  خان ددغه سفرترمهاله هم یوه نامنلې او دکاغذ پرمخ یوه شخړیزه پوله اوموضوع وه . )رشید( ان دامیرحبیب هللا

 

 
 د ډکې کال

 
موږ دلته ترخپل وخت دمخه رارسیدلي وو، دانتظارپه شیبوکې موولیدل چې دافغاني پوځیانو ډله اودسامانوګاډی زموږ  
له مخې تیرشول ، زه په دغه وخت کې له شکه پرته دیوشمیرجالبواواوچتو نندارواوکړو وړوتراغیزالندې راغلی وم  

ه ددوی دپاملرنې وړتیاری او وړتیا چې په خورا اوچته  لکه دپلیو سرتیرو تیریدنګ )رسم ګذشت( ، په ځانګړې توګ
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اولوړې روحیې سره سمبال اوبرابرشوي اوپه ځانګړي پرتم زموږ په مخکې تیرشول. دوی په دغومراسمو کې له  
 .هغوافغاني سرتیروسره بشپړ توپیردرلود،هغه چې ما تردغو مراسموپخوا لیدلي وو

ا پخوا اوریدلي ووچې دی پلی کیدوته ډیرلیوال نه دی،خو موږ ټولوهغه  بجو په شاوخواکې راورسید،م  ۱۱:۳۰امیر د  
د لندیخانې په کوزه برخه کې د سیند له تل سره نژدې ولید اوهلته مو ورسره وکتل . امیرخاکی دریشي اغوستې وه 

ندې یې ډیره اوکوریوس ډوله خولۍ یې پرسروه . له ما سره یې پرالسودزړه له کومي روغبړوکړاوزما په بیالیدو با
 . خوښي وښوده

ماهم په شفاهی توګه هرکلی ورته ووایه ، چې ده یې ځواب په رسمی توګه راکړاو ویل یې چې له هغه مهاله چې دی  
په اته کلنۍ افغانستان ته ننوتی ، بیایی ترننه له هیوادڅخه پښه دباندې نه وه ایښې. خواوس خوشاله وچې له خپل  

نه راوځي، دادملګرومهرباني اوهڅونه ده چې دیو څه وخت لپاره به له دوی سره یوځای  هیواده دملګرو په خوښه اوبل
وم . مابیاهغه تلګرام ده ته ورکړچې زموږدعالیجناب ټولواکمن )پاچا ( له خوا دده په نامه همداڅوشیبې دمخه ما  

دژباړې اولوستو لپاره ترالسه کړی و. خپل ژباړونکی یې راوغوښت چې دغه تلګرام ولولي ،ترهغوچې ژباړونکي  
ځان جوړاوه ما هلته حاضرانګریزي مامورین اوافسران ده ته یویووروپیژندل. امیرهرانګریزي افسرته الس ورکړاوله 
هره یوه سره یې په مینه اوملګرتوب لږلږ جوړ تازه ووایه اوله هریوه سره یې دهغه له خوښې سره سم په فارسي ،  

زه دغه ټکي ته خوشاله شوم چې دی په انګریزي باندې هم برالسی دی ، ده په  پښتو اوانګریزي کې خبرې وکړې . 
کال کې په دغه ژبه باندې په عادی اوعامیانه توګه ماتې ګوډې خبرې کولې ، خو اوس یې دهغه مهال برعکس    ۸۹۳۱

 .په وینګ کې ډیرجرات ترالسه کړی و
هغه به پرهغو ټولوتوکونواوجزیاتو چې په لیک کې وو  ژباړنکي دجاللتماب تلګرام ورته وژباړه، زه فکرنه کوم چې  

پوه شوی وي ، ځکه یې په دغه اړه دیوې لنډې څرګندونې په ترڅ کې دومره ماته وویل چې زه باید ددغه تلګرام له  
 . امله دده مننې هغه جاللتماب ته ورسوم

ه امیرسره له خوښۍ ډکې خبرې  موږ له هغه ځایه دلندي کوتل پر لورحرکت وکړ، ددغې سپرلۍ په ترڅ کې ما ل
کال پالوی ،دهغه یاد اوخاطرې یادې کړې، په   ۱۸۹۳وکړې ، دې ډیرهوښیار اوملګری غوندې و. موږ د دیورند د  

دغه اړه هم دی ماته خوشبین اوملګری ښکاره شو. دخپل دغه سفرپه خاطرهم له ویسرای څخه منندوی واوهم یې له  
 . ابس ، میجر برد ،اوبروک څخه هم د زړه له کومي مننه وکړهیوشمیرانګریزې افسرانو لکه ما ، د

ده دخپلې ) سوله ټوپۍ( یا خولۍ په اړه چې دده په وینا داپه تما مه مانا دده خپله اختراع ده ، په زړه پورې ټکي موږ  
 .ته وویل

لې والړې وې چې نژدې یوه بجه وه چې موږ لنډي کوتل ته ورسیدو، دلنډي کوتل د واټ پرسردخلکو بیالبیلې ډ
 . امیرته یې په لوړ آوازهرکلی وایه، هلکان په دغو خلکوکې په اکثریت کې ښکاریدل

موږ لنډي کوتل ته په داسې حال کې ورسیدو چې هلته ځایی اوسیدونکواوهغوی چې زموږ دکمپ او ترانسپورتي 
 .وسیلو اړوندان ووهم سالمي اوشور اوزوږ پورته کړی و

 

 
 یوعکس دلندی کوتل 

 

منظمه کرښه  په  هم  پوځیان  اوپلي  دامیرډله  پرکرښووالړوو،  دخیبرټوپکوال  ورننوتو  ته  کوتل  لندي  موږ  کله چې 
ټوپکوال غرنی    ۵۷اوتشریفاتوله خپلې موزیک ډلې سره تیارسۍ شوي وو،امیرته یې سالمي وغږوله ، دتشریفاتو  
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پرځای وو امیرخپلې خیمې ته ننوت اوزه هم پردغه مهال ټولی دامیرخیمې ته مخامخ والړو، هم هلته چې موږ ځای 
 .ترې رخصت شوم

ماته تراوسه هم دهنددحکومت له خوا دهرکلي د ډزو په اړه کوم ځواب نه و رارسیدلی ، خو دامیرله رارسیدو سره  
راغی    توپ ډزوسره و شو، له هغه وروسته چې دامراسم ترسره شول، ماته ځواب  ۲۱سم دهغه هرکلی اودرناوي په  

توپ ډزې ترسره شي، ما امیرته داخبره اوداپیغام ورساوه او دی مې په دغه  ۳۱چې دامیرد درناوي په خاطردې  
بهیرباندې خبرکړ، خان بهادر مالبخش چې زما دغه پیغام یې امیرته ورساوه وویل چې امیرددغه پیغام په اوریدوسره 

 . خورا خوشاله شواومننه یې څرګنده کړه
روسته له امیرسره یوه بله غیررسمي کتنه هم وکړه ، په دغه کتنه کې له ماسره ښاغلی دابس، اوکپتان ما له غرمې و

یوڅرګند   ګړۍ  دم  یې  کې  څیره  په  و،  ناست  کې  منځ  په  والو  امیردخپلوسردارانواوګډون  وو،  هم  رمزي 
ت چې تابه ویل داهم له خپل  توپیرترسترګوکیده، داسې چې له سهارنی حالت سره یې ګردسره توپیردرلود،داسې یوحال

پالرڅخه ده ته ورمیراث شوی دی ، زه په دې نه پوهیدم چې دده په اکرکې داشان ناڅاپې بدلون کله کله رامنځ ته  
اودده  دده  وویل  هغه  و.  اکراوحالت  یوعادي  ژوندکې  په  دده  لپاره  دده  حالت  دغه  چې  کې  حال  داسې  په  کیږي، 

اکي مني ترمنځ زیاتو تعارفاتواوتشریفاتوته اړتیا نشته .ده اوس موږ هم په  دچارواکواوهغوی چې دی یې خپل چارو
خپلوکې شمیرلو، دده هیله وه چې دورځې په هروخت کې دلته اوهلته دتشریفاتواو تعارف خبره دم ګړۍ په پام کې  

 .ونه نیسو
دتوپیرپه ترڅ کې زما لپاره له یوه اوږده ځنډ اودده له پلرنې عادت څخه وروسته اوهمداسې دهندي اوافغاني وخت  

ده ته  لیکونه ورته وړاندې کړم ،هغه مې  اودباندنیوچارودسکرتردهرکلي  داالره چاره برابره شوه، چې دویسرای 
وسپارل ،دواړه یې په پټه خوله وکتل اوویې ویل چې دی به یې ځوابونه ولیکي، په عین حال کې مې د) سرهرالد  

رته وړاندې کړل چې دی یې ماښامنۍ اوباغچې میلمستا ته وربللی و، په پخواني  دینی( له خوا هغه بلن لیکونه هم و
بلن لیک کې یې دی دجمعی دشپې ماښامنۍ ته بللی و، په دغه ترڅ کې زموږ اودده ترمنځ یوناوړه تفاهم رامنځ ته 

ام و، که مراد  شوهغه داچې امیرداپه ډاګه کړه، کوم وخت چې سرهرالد دینی دجمعی ماښام بللی هغه دشنبې ماښ
دجمعی ماښام و، دا بیازموږ لپاره دپنجشنبې ماښام دی ، چې دا وخت دده لپاره د نه منلوو په دې چې امیرد پنجشنبې 
په ماښام پیښورته رسیدونکی و، خوکه دشنبې ماښام وای، په دغه حالت کې به دده لپاره کومه ستونزه نه وه ،هغه بلن 

مستیا دده لپاره یوڅه ګرانه وه په دې چې دی دهغو کسانو په بندوبست باندې اخته لیک یې هم مانه ، یوازې دبڼ میل
و،هغه چې له پیښورڅخه بیرته دافغانستان په لورستنیدل . ما په دغه ترڅ کې یوځل بیا وخت غنیمت وباله،ده ته مې  

یل، په دغه یادونه او لورینه  ډزې وشي یادونه وکړه ، خو ده وو۳۱دپاچا دلیک اودهغه ځواب چې دده په درناوي باید  
له حده زیات خوشاله دی، چې دملګرو په کورکې یې داسې هرکلی وشو. ده ددغه ټکي یادونه هم وکړه چې زه اوزما 
ډله هم دده په دغه هرکلی کې دستاینې وړاوشریک یو،ده په دغه ترڅ کې په ډیره طبعي توګه داهم یاده کړه چې،  

یواد څخه دباندې سفرکوي . دده موخه له دغې یادونې څخه داوه چې ده دنړۍ  دالومړي ځل دی چې دی له خپل ه
ډیرڅه نه دي لیدلي اوغواړي پرهغوڅیزونوځان باورمن کړي چې یوازې ده اوریدلي اولوستلي دي. خوزه ویالی شم  

داوه لویه هیله  دده  ، ددغه سفرپه ترڅ کې هم  باندې ښه پوهیده  اوپه هرڅه  ده هرڅه زده کړي وو  چې دی    چې 
 ... سمندروګوري ، ما ورته وویل:هو ، وبه یې ګورې اوسفربه هم ورباندې وکړې

 ده ځواب راکړ: چې بې شکه ، 
 . او دا دده لومړنۍ غوښتنه وه چې ده دخپل سفر په ترڅ کې وکړه

یې ویل :  یوځل دیوې ناڅاپي خبرې په ترڅ کې دده د آرام کولو دځای اوځایګي اوپالنګ خبره رامنځ ته شوه ، چې و
کوم تخت او پالنګ چې دده لپاره جوړشوی خورا ښکلي اود ستاینې وړدی. سره له دې چې ده داستاینه وکړه ، خو  
برعکس ده بیا پر خورا ساده کټ باندې په تاوده موسم کې آرام کاوه . ده ماته دا راپه ګوته کړه چې دده لپاره دښه  

ته هم دامعلومه شوه چې باید په دغه برخه کې ډیرځان په عذاب نه    پالنګ اوځای برابرول ډیراهمیت نه لري، اوموږ
کړو، ځکه ده دخپل خوب لپاره له خورا ساده کټ څخه کاراخیست. ما دده دخبرې او وینې پوره تایید وکړ،کوم پالنګ 

ټولې  چې موږ دده لپاره جوړکړی و، هغه خورا ګران اوارزښتناک و، ځکه بالښتونه یې کیمخواب او روجایۍ یې  
خورا لوکسې وې ، دداسې ځای جوړول موږ ته دافغان استازي سپارښتنه وه،هغه ویلي وو چې داشان ځای اوپالنګ 

 .به دده لپاره په ټول هند کې په نظرکې وي
په همدغه شیبه کې ما امیرته داوړاندیزوکړ چې باید زموږ بې سیم مخابراتي مرکز وګوري هغه چې دده استوګنځي 

اوورسره تړلی و. زما هیله داوه چې که دتګ خبره ومني نو باید مخکې تردې چې تیاره راخوره شي  ته خورا نژدې  
هلته وو، همداوه چې زما له وړاندیزسره سم یې وویل : هو، ډیره ښه سمه ده ... اوموږ پرهغه لور وخوځیدو، له  

اید ورته تکرارکړم ، هغه چې دده لپاره خیمې څخه دوتو په ترڅ کې ده له ماداپوښتنه وکړه چې د کیپتان رمزي نوم ب
یې وینګ یوڅه ګران ایسیده ، ما هغه ورته تکرارکړ،په عین حال کې مې داهم ورته وویل چې کیپتان رمزي به ماته  
په سیستان کې سترګې په الره وي . په دغه باره کې امیریوازې دومره وویل چې اوس داسې وخت نه دی چې په  

کړای شو. ده زما دهغوهلوځلوپه اړه چې ما هلته پیل کړې وې مننه څرګنده کړه . په دغه  دغه برخه کې د ډیرڅه و
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 10تر  10 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

برخه کې دیادونې وړخبره داوه چې پارسیانو هلته زما د هڅوله درناوي سره موافقه ونه کړه خو ددې مانا دانه وه  
 .چې هغوکوم ارزښت نه درلود

ي )شیلدز( باندې چې ددغه مرکز مسوول وټینګارکاوه چې  موږ بې سیم مخابراتي مرکز ته ورسیدو، امیر پرښاغل
هرڅه باید دده لپاره یویوپه دقیقه توګه تشریح کړي ، داسې ښکاریده چې دی ددغه مرکزلیدلوته ډیرلیوال دی ، ځکه  
ده دلته زیاتې داسې پوښتنې چې له ده څخه یې انتظارنه کیده وکړې ، دی په ځانګړې توګه دې ته لیوال و څو پوه  
شي چې پیغام په څه ډول ترالسه کیدای اونیول کیدای شي. موږ خپله دنده لکه څنګه چې وړوه ، ترسره کړه اوهرڅه 

 . موپه سمه توګه ورته تشریح کړل ،خو په تشریح کې دبندښت خبرې او پوښتنې بیاهم ډیرې وې
بیولی وای، څو یې هلته زموږ دکچري  ما باید امیرزموږ د غرنۍ بطریې دلیدو لپاره هم چې په همدغه چم ګاونډکې وه  

توپونودکاربهیرلیدلی وای،خو ماښام تیاره شواودامیرهم بیړه وه چې ځان باید لمانځه ته ورسوي. امیرپه وخت ډیرپابند 
 .اووالړواوله ماڅخه په داسې حال کې چې یوازې څودقیقې لمانځه ته پاتې وې بیل شو

رامیراودهغه پرکمپ باندې یې اړه درلوده دحیرانتیا وړشوي وو،امیرپه ما ته یوشمیرڅیزونه چې هغه له شکه پرته پ
خپله دیوه پرتم خاوند وداسې چې ځانګړی کرکتراوطبعیت یې درلود او ترعادي افغانانو ډیرلوړذوقی اوفوق العاده  

 .څوک و
دډل   ، ډیره عالي وه  له مامورینوسره یې راشه درشه  او  پاملرنه  ،ناسته والړه ،ځانته  اوپوځیانودسپلین یې  ،کالي  ې 

،دده   وبلله شي  دکمزورۍ نښه  دده  راوتل چې هغه دې  نه  داسې څه  دامیرله خولې  اوپه زړه پورې و،  ډیراوچت 
دغوځانګړنو په رښتیاهم داغوښتنه کوله چې امیرهیله من و پرهغه څه باندې پوه شي چې ده غوښتل اویاداچې ترالسه  

 .یې کړي
 پاتې لري
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