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     ۱۷   کال دجنوري ۱۹۰۷د  ، پنجشنبه
   

له خوا    بجو کانپورته ورسیدو اوهلته مود مهموملکي او پوځي مامورینو اومخکښوسوداګرو داستازو  ۹   موږ دسهارپه
دوی ،دي و چې دامیرلپاره باید دوی یوه بدرګه برابره کړيرتودهرکلی وشو.دکانپوردآس سپرودبرخې له خوا ټینګارپ

یونیم ساعت کتنی لیدني وروسته بیا له هغې لویی  دا بدرګه تیاره کړه اوموږیی د وړیود فابریکو پرلوربدرګه کړو.له 
ته ورروان شو،هلته چی امیرپوره دوې ګړۍ پاتې شواو    (  Muir Mills)فابریکی څخه موږ په موټرکي مویرمیلز

   دکتان جوړولو ټول بهیریی په غور سره وکوت .
پریښود چې یوڅه  امیرهلته ږبرابرشوی و.مو لور وخوځیدو هغه چي زموږ لپارهردیوښکلي کمپ پ   له هغه ځایه 

   . خپله سهارنۍ دکانپورله سوداګري چمبرسره وکړه او سهارنۍ وخوري .موږانګریزي مامورینوهم آرام
 (Allen&Co)پخولواو موزو جوړولو او زیړو چاڼ کولو     په یوه بجه موږ بیا وخوځیدواواوږده موده مود څرمنی

یوزیات  ،  الین شرکت اوله هغه وروسته مو بیا دچاڼ دولتی فابریکه او له هغه وروسته مو دزین جوړولو فابریکه ولیده
فابریکې    نورې   کوله چي   شمیرنوري فابریکی موږ ونه شوای لیدای خوامیرترهغه چې یې په پښوکې دمه وه هڅه

   هم وګوري .
ګمارل شویو کسانوهم په خورا ځیرکۍ سره دده   ،و باندې خورا ښه پوهیږيکارځایونو په کړنواوکارون،امیردفابریکو 

امیرپه پراخه لیوالتیا ددغو فابریکوتراغیزالندې راغلی و،هغه ماته وویل چي ده کله هم   پوښتنوته ځوابونه ورکول،
په کانپورکې دغه  یوازي     ما ورته وویل چی .فابریکي به په هندوستان کي وي داسي فکرنه کاوه چي په دې کچه لویی

   . يپه شاوخواکې نورې هم شته د  ۳۰ – ۲۵شان لویی فابریکي د 
چې زیاتره یې د صندوقواو  ،دخپلو پوځیانو لپاره وپیرل یې په زرګونه جوړې پوځي بوټونه،هغه لویه پیرودنه وکړه

    .نورو خوندي کارتنو په بڼه وو
نندارتون ننداره وکړه هغه چي دکانپورد سوداګرۍ داطاقونو له خوا   امیردکانپوردتولیداتودهغه کوچنيپرماښام مهال  

   .زموږ په کمپ کي جوړشوی و
ناڅاپه  بجو(    ۷:  ۳۰امیر په اوونیمو ) خو،داورګاډي تم ځای ته والړشو په نظرکي وه چي نن شپه په لسو بجوباید

 اوږده شپه آرام کي ولري اوله هغه وروسته خپله ماښامني دسپرلئ په ګاډيپرماغږ وکړ چې غواړي زرترزره  
 لوی تم ځای کې دغه زه نه پوهیدم چې زموږ ګاډی چیرې و، په ،ما وویل چی تراوسه هیڅ هم معلوم نه دي. وکړي

    اویابل کوم ځای ، هغې او دغې خواته واو که لږ ترې
ځکه له  ،خپل ځای اومنزل مومو ترهغو پورې آرام چکروهو ترڅوچيبه هم   راته وویل،فکرمه کوه ،زه اوته  هغه

ددغې الرې چې موږ پري روان    هم کوچ مین ته هغه ځایه را وخوځیدواو په هغه لورمو حرکت وکړچې ان زموږ
موباالخره  هغه چې له موږ څخه نژدي دوه مایله لرې والړواوهلته  و، وو پته نه وه اونه هم زموږ ګاډي ورمعلوم

   . اوموږپه رښتیاهم یوه په زړه پورې اوږده الرپه دغه شان ووهله .وموند
 موږ کوالی شوپه آرامئ سره خلک دخپلو کالیواو په دې چې ،خوښیده والی دغه غیررسمي دهغه ،امیرخوشاله و

   . پل ټکتونه اخليخ شیانو په سمبالولو باندې بوخت وګورو، چې یوې او بلې خواته ځي اوراځی او په وار وار 
پ را   او رضایت په فضاکی ترخپل ګاډي پورې دخوشالۍ، دې بریالی شوم چی دی روغ رمټراوپه پای کې زه 

په خپله  اوزه  اواندیښنه اته ( ۸ :۳۰) ورسوم.  بیړه  پ نیموبجوپه  میلمستیا  بجود   (۷ :۳۰) په لورچیردهغې 
او نژدی نیم ساعت له دغه ځایه   زموږانګریزي مامورینوپه ویاړ جوړه شوېخوا   کانپوردسوداګرۍ خونې دمشرله

  . لري وه برخه واخلم
دالرې په اوږدو   .تم ځای ته دبیرته راغبرګیدو پرمهال ترهغه ځایه ټول واټ اوماڼي په ښکلې توګه روڼي شوې وې

ښکال او   ر ددرناوي په خاطر خپله ټوله خوندور روښانه وواو کانپورپه رښتیاهم دامی هم کی ټول دکانونه او کورونه
د هرځای دکتنې په   ، وو عادت اوخلوص له مخې،ښه کرکتر دده عالجناب دخپل  چې داټول،په ډاګه کړي و   خلوص

ولیدل،دغو ټولو کړو وړو چې ما له هرچا په هره خوا کې   یویو   پاتې نه شو اوټول یې ترې ترڅ کې یو ځای هم
یقینآ   ه، د امیردشخصیت په شهرت او نامتو والی کې مهمه برخه ترسره کول رښتیاوو اودغو ټولوولیدل ستاینه کیده ، 

ده ته دزړه له کومی اودپاملرنې وړ تاوده درناوي اوهرکلي   ټولوپه هرځای کې ولسونو خلکو، انګریزانو اوځایی
   . وښودل

  
    ۱۸   کال دجنوري ۱۹۰۷، د  جمعه

دګوالیاردولتي سرداران او چارواکي دسهار په اووبجو زموږ لپاره سترګی په الردي   مخېیوبلن لیک چې دهغه له  
دتم ځای څنګ ته پریوه  و،دګوالیارتم ځای ته ورسید بجو(  ۸زموږ دپروګرام پرتخته لګیدلی و. خوموږ په پوره )  

یې باله له اورګاډي پلي شوو،هلته چي زموږهرکلی د مها راجا او زیات شمیرمخکښوسردارانو او   ځای چې انتري
ټولورسمی یونیفورمونه اغوستي  نا یوه رسمي بلنه وه ، ځکه نوافغانانواوموږعشو.دابلنه په تما مه م مامورینو له خوا و

   .وو
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څوشپوراپه دي خوا   له ه ګوالیارڅخه دامیردلیدنې پرالملل ولیکم چي زه باید غنیمت وګڼم اوداخبره دغه شیبه زه باید
ټولو مهربانۍ  پروګرام چي د ګوالیار مهاراجا په خپلو له یوې ستونزې سره مخامخ وم ، درنګارنګو لوبواوننداروکوم

راخه  پرید اوپ لوی،سره دامیرد درناوی او پرتم په خاطر نیولی و، په هغه کې له غرمي وروسته پراخ پوځي سپورتونه
څه شي مهم او  لکه ګوالیارکې ځایی واکمنۍ په داسې یوه  ماښامنۍ میلمستیا شامل وو . خو امیردا نه درک کوله چې

، دشک وړټکي   مخ کې څه وي او یابه څه تیریږي له بله پلوه دی پردی هم شکمن وچې دلته به دده په،وړدي دپاملرنې
څه چې په دغه   پروګرام سره ګډوډ کړي اوټول هغه نندارو دغه  د کوله چې  یې هڅه نظرکې وواو په همداوو، دهغه

 د لږ لږ څخه فکرکوم چې ده غوښتل له هغو ټولو زه   نښې ویشتلونورلرې کړي.بله داچې   پرګرام کې وو پرته له
       . ترسره شي هم په وړه کچه هغه

کاوه ،همداوه چې هغه  توګه دهغو انتظارنه ما هرڅه په داسې کچه عیارکړي وواو داسې روان وو ،چې امیر په عملي
له یوه   ټول چي په پرګرام کي وړاندیزشوي وو، هغه هغه ټول څه. ته یوه بڼه ور کړي دغه شکمن حالت هڅه کوله 

ځکه چې پوځي سپورتونه  رسم ګذشت به نه وي .په سمه توګه روان وو، خو امیرالهم نارامه او ناراض ښکاریده ،پرته
امیرته  او نندارې خو دا څرګنده وه چې مهاراجا لیوال و چې هغه باید دخپلو پوځونو دغه سپورتونه،دي او ښودنې بس

خو دی تراوسه دانکاراو نه منلوپرپوله  لیدوته والړشي، چې په امیرداومنم چي باید دهغو وروښیی . مازیاته هڅه وکړه
   .والړو

په هغه کې یې لیکلي   ، ې په ګوالیارکې اوسیده ترالسه کړی وما یوناهیلی تلګرام همدا پرون له ښاغلی کوب څخه چ
په دې راضي کړم چې داډول چلناوبیان  ما ته داجدي اړتیا وه چې امیرباید،وو چې دانه تګ به دسندیا لپارکم نظري وي

سره وړنه دی . خوله دې سره   رابلل شوی اومهاراجا یې هم په درنښت سره هرکلي کوي دامیرلپاره چې ګوالیارته
امیرپه ګوالیارکې ورسره   کله  هم زه په دې باوري وم چې دغه حالت به له هغه لومړني تماس اواغیزسره سم چې 

له بدلون سره مخامخ شي. ښاغلي کوب څوک  دیوشمیرنورو ورته پیښو په شان په خپل وخت کې مخامخ کیږي لکه
بیا په ډاګه   دغه اړه یې دمهاراجا اندیښنه اوخواشینی  او په   چې مو ږ په تم ځای کې ولید یوځل بیا داخبره ما ته وکړه

    . ورکړاوهیله مي څرګنده کړه چې هرڅه به په سمه توګه ترسره شی کړه خو ما ډاډ
پرهغوی  يامیردمهاراجا په ملتیا دواړه په پرتمین درباري ګاډۍ کې سپاره شول ، هغه چې زموږ نورحکومتی ګاډ

داسې حال کې چې دګوالیارد نیزه لرونکوله خوا بدرګه کیدل پرهغه واټ باندې نیغ  دوي په  ل،بدرګه روان و   پسې
او ښکلول شوي  پراخ  .وړاندې  ته رسیده  پای  باندې  پوځونوپرلیکو  د ګوالیارد  دواړو خواووته  روان ووهغه چې 

چې په ښکلې توګه    میدانونه وو چې د مهاراجا ماڼی یې را کواړه )راچاپیره ( کړي وه ، موږ همدلته پر هغو کرښو
دلمر په زړه  و باندېی باندې پای ته رسیدې. پردغو سپینو ماڼ هغه چې په پای کې پرماڼۍ ،ښکلول شوې وې روان وو

چې ددې نړۍ پرمخ یوازې   او انځوردرلود. داسې اوځلیدونکو رڼا وو په دغه روښانه سهارکې بل ډول جذابیت ېپور
یوپربل پسې مخ په وړاندې د دربارانګړته دښکلو  له الرې دروازېد  يدیوڅو تنولپاره دسیالیو وړو. موږد هرکل

د دربار اصلی   پراصلي دروازه ورننوتو، مو ږ پورته په ښکلو مرمرینو زینوکې چې دماڼۍ باغونواوباغچوله الرې
غه ماڼۍ په د  لوربدرګه کړ چېرسویت خونو پ  تاالر ته ورختلې وې الرښونه شوو.مهاراجا په خپله امیردهغو شاهي

   .شوی وې غوره کړې دده د آرام ځای په توګه  کې
معلوم شوی وای خو داهرڅه ددغې   در ه څکه کیدای شو دیوه څه خوندمواخیستی وای ، پ په پیسوکیدای شو یوڅه

دامیرسترګې په   چې هلته ،مینه ناکې ماڼۍ له خوا کهیدلي وو. له مرمرین دهلیزه وروسته موږ هغه سویت ته ورسیدو
ده ته    په دغه حال او دغه ځای کې وه ،  سره الندې غوړیدلې  یوه ښکلې باغچه باندې ولګیدې چې دده له استوګنځي

ما کوالی شول چې دهرڅه ننداره  ،ته ګوري یوې خیالۍ دنیا دمځکې داسې ښکاریدل لکه چې هغه دپریانود هرڅه
ددغه حالت په  دامیر .ورته حیران و کچه اغیزمن شوی اوڅومره  په څومره پراخه دلته وکړم ، زه پوهیدم چې هغه

دغه   په رښتیا به هم تاسې وغواړئ چې زموږ ": ورته ومې ویل پام کې نیولو سره ما الس دهغه پراوږه کیښود او
  "   کړئ نهبه سبا و پوځونو ننداره د  مهربانه کوربه خواشینی کړئ اودده

   . پای ته ورسیده همدلته  او خبره " نه باور دی چي  ":امیرځواب راکړ
وروسته یې له ځان سره مل کړ، دهغه هرڅه یې پرځان    ېمهاراجا خپله سهارنۍ له امیرسره یوځای وکړه ، له هغ

ما ته هم په ماڼۍ کې یوه  ،  شوم چې آرام وکړم اوآِزاد پاتې شم   ستل . زه دیوې اوږدې مودې لپاره ددې جوګهیواخ
یولوی او پراخ کمپ د     ته هم . له ماڼۍ سره تړلي   (Dobbs)همداسې ډبس ،  راکړه شوې وهخونه    ښکلې سویت 

و لپاره  استازو  دانګریزانواوځایی  بل کمپ  و،  لپاره جوړشوی  کمپ ،افغانانو  پراخ  یو  لپاره  دمیلمنو  هلته  همداسې 
انګریزمیلما پنځوس  دمهاراجا  په هغه کې   ، درلوده  یي  بڼه  میلمستون  د  ډله کې  دریدلی و چې  په هغه  نه وو چې 

شهزادګۍدمانچستر او  اغلې  (  Duke and duchess)  شهزاده  او   .Colonnel and Mrs)درومند   کلنل 
Drummond)  .اونورو هم وو   

 ،ښکلی جومات تراوسه نه ولیدلی امیردجمعې دلمانځه لپاره جومات ته ورسول شو، هغه وویل چې ده په هندکې داسې 
   . ګوته کړه چې ددغه څارنه اومراقبت دیوه هندوشهزاده له خوا ترسره شوی دی ما داهم ورته په 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هلته موږ  ،په څلوروبجو ما امیرپه موټرکې دپوځي سپورتونوډګرته چې دپوځي معاینې له ډګره یوڅه لرې و وخوځاوه
باندې نور ننداره کوونکي  پربله خوا  دستیج.یوه لوړ او پراخ ستیج ته بدرګه کړو یې مهاراجا هرکلی ووایه او بیا ته

  :نشته والي ته متوجه شواوماته یې وویل ناست وو، امیرزموږ پرخوا ستیج باندې دښځو
لپاره هلته   ما ډاډ ورکړ چې هغو یوازې دچای " پورته راشی اوکه نه زه خپل کښته ورځم دلته یا باید میرمنې "
    . وهم شوللکه څنګه چې وروسته بیا همداسې  ،خواته راشي زربه دې،دي

نندارې لوبو  لکه سپرلیو  د سپورتي  پورو ښودنو  په زړه  په زړه پورې  دنورو  ډیرې  پرتله  په  اونورو  توپچي   ،
دګوالیاردپخوانیواو ننیو یونیفورمونواو لباسونو څرګندونه یې کوله   دموزیک یوه ډله چې دسپرو پوځیانو له خوا   وې.

 .یوشمیرخلک په زره یی ځنځیرواو ننیو نیزو سره سمبال شوي وو  په ځانګړې ښکالسره دحرکت په حال کې وه .
او پوره وړتیا سره داستوګنځی    مراسم په خورا ښه توګه  داسې حال کې چې موږ  دبجلیود رڼا په خاپونو کې په 

رڼاکوله  زموږ ټوله الر په رڼا سره   اوږدو کې دګوالیارد لویی کال پرلورچې څارونکي څراغ لوردروښانو کوڅو پهرپ
ورسیدل ته  یې  . پای  ګوالیارکې  په  چې  شیانو  اوټولو  ماڼیو   ، واټونو  دټولو  یې  ځکه  و،  شوی  اغیزمن  امیرخورا 

   . ستاینه کوله  ولیدل
 امیرتراوسه دخوار مهاراجا د امیر دغو شیبو سخت سره تلولی کړي وخو ،وخوړه یمهاراجا ماښامنۍ له امیره یوځا 
   . اسې ماښامنۍ نه په یادیدههم دشپې له لسوبجو وروسته د

  .انګریزي میلمنو خپله شاهي ماښامنۍ په میلمستون کې وکړه راجا د،موږ
  

  : ګوالیار    (۱۹)   کال دجنوري ۱۹۰۷، د   شنبه
   

 
 ماڼۍ کې دمراسمو یوه څنډه  په دمهاراجا  ګوالیار:

 
باندې وخوځولو پرهغه چې نامنظم ځواکونه اوګمارل شوي  امیر او زه په خپل موټرکې دهغه واټ پراوږدو   ،مهاراجا

چې   ترهغه ځایه .رسیده درول شوي وو کسان په ښکلو دودیزوجاموکې ترهغه ځایه چې دمراسموپرډګر باندې پای ته
یوشمیرپوځیانوچې پرلین والړوود  .وو دمعاینی اورسم ګذشت دټکي پرلور روان يسپاره شو  موږ پرآسونو باندې

غږاوه ترسره کړل. پردغه مهال  ود یا ملي سندرهموزیک ډلې افغاني ملی سر داسې حال کې چې سم پهدرناوي مرا
یوه پوښتنه رامنځ شوې وه چې مهاراجا نه غوښتل دخپلو پوځیانود درناوي مراسمو) درباري  ددغه درناوي په اړه

دا ځکه احترام ( ته دخپلې قوماندې جمله وکاروي ده  ی چې  دابه  دده دحکومتمنلې وه چې  درباري  اړوند وازې 
دا منل شوې وه   نو په دې خاطر چي دغه ستونزه حل شوې وي . اومراسم وي نه زموږ) درباری مراسم ( درناوي

(   ) و سلې تیارې پک – تند ي وکارول شي . قومانده چې امیرته د درناوي په خاطر باید دقوماندي لپاره پښتو کلمه
دا زما له خوا دوی ته تلګراف    د را رسیدو اوهم د ننیو مراسمو په پیل کې وکارول شوه هم پرون ،چې دلته دوه ځلې

    . وه چې دټولو لوریو له خوا منل شوې هم وه شوې
   .وځونوخپل مارش پیل کړپ امیر سالمي لکه څنګه چې جوړه شوې وه ومنله او

غونډونو د  نیزه والو دوو   ټولي ، دامپلایر سرویسیوه     توپچي دروندیو،توپچي دوو ټول  د آسي مراسمو کېپه دغو
په خورا پرتم سره   دوی خپل مارش .دامپلایر سرویس څلورو پلیو غونډونو نن ګډون کړی و ،)سپراوماینر( په ملتیا

سره راغونډولو  په  اوښوڅیرو  ځوانانو  ښو  د   د   . کړ  اوچارنعل ترسره  د  سپرو توپچي  سپرو  اود  مارش 
ترسره کړه ډیره عالي او په زړه  په ځانګړې توګه چې دیوې او بلې په وړاندې یې لۍ نندارهدووسیالګروډلودسیا

د  او مهاراجا درې ځلي د امیر ددرناوي دغه مراسم د پای پرټکی باندې ودرول   مخکني ډلې بیا دټول پوځ ،پورې وه
    . سالمتۍ هیله وکړه
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 او تشریفات   دګوالیارمانۍ

  
امیرد مهاراجا دپوځونود دغو     پای ته ورسیدل.   دخوشالۍ په خورا ښه فضاکی او ښو نندارو سرهاو دغه مراسم  

اجا د دغو پوځونوداعلی سرقوماندان  وړتیا وو ستاینه وکړه او ویی ویل چې ده هغه ټول زیارونه او قربانۍ چې مهار
په ځانګړې توګه    اودننیو پوځونواومسوولینوپه اړهدګوالیار په اړه په عمومي   ې،په خپلو سترګو ولید په توګه ګاللي 

   .منندوی اوستایوال و د زړه له کومي هغه څه چې ده نن ولیدل،دهغو ټولو له امله ټول
موږ بیرته په موټرکې قصر ته را ستانه شوو، زموږ له هرکلې سره سم موږ داخبرهم ترالسه کړ چې یوکس په هغه 

   .والړشو اود پرانګ ننداره وکړو موږ غوښتل  هلته چې،ځنګل کې وژل شوي حکومتي
برخه درلوده   خپله کیپتان رمزي، میجربرد اوما ،دابس مستر،کې دامیر دری سرداران   یوه کوچنۍ ډله چې په هغې

شوي     امیراو دهغه سرداران د ښکاراو ویشتلوپه خورا ښه دود سره سمبال ه،اودښکارپه المل مو جوړه کړې و
   . برابراو سمبال کړي ول یې او کارتوس ورسره واخیستل اوخپل هرڅه امیر خپل ټوپک،وو

مهاراجا له  لوروخوځید هغه چې له قصرڅخه یونیم مایل لرې پروت و. هلته موږ ته موږ پرموټرکې دهغه ځنګل پر
اسونو په سورلۍ  هغه ځایه ترټاکلي هدف پورې موږ د  ،په یوه ښایسته نښه ځای کې انتظارو یوڅونورو کسانو سره

    . وخوځیدو
چې ډیرتنګ او سخت ځای و چې پرسریې موږ  ،ته بوتلو یوکوچني برج مهاراجا امیر، یو افغان سرداراو زه دتیږو 

  . ستلییوځای شوهغه دلته زموږ ښکلي عکسونه واخ چې له موږ سره ملګري و څوک ،او دمانچسترشهزاده
یوپړانګ را   اریده چې ګواکي څه خبره نشته ، خو خبره داسې نه وهحمله پیل شوه ، دیوه وخت لپاره خوداسې ښک 

او حرکت ته  چې هغه په خورا ښه او وړموقعیت کي دي ، پړانګ سره وخوځید ،امیرته بلنه ورکړه شوه،څرګند شو
ا مهاراج .غوښتل چې ځان له دغه ځایه وباسي چې امیر بیا ډز پرې وکړ یې  په خورا چټکتیا سره ،یي ځان جوړاوه

زموږ په ډزونو هم موږ فکروکړ . پړانګ یې ونه ویشت، ځکه موږهم ډزونه پرې وکړل  او ما فکرکاوه چی کواکي
خو امیر  ،ډیرزر بل پړانګ راڅرګند شو  موږ په همدې کې وو چې .چې هغه پرځنګل ورننوت او له نظره لرې شو

اوهغه داوه چې دی وډارشو څو هغه حمله کوونکي یوې ستونزې سره مخامخ شو   پرهغه باندې د ډزکولو پرمهال له
په ځنګل کې الونیا شو کیدای شي چې پرهم هغه لور به   ، پړانګپه دغه وخت کي هلته را څرګند شول ونه ولي   چې

دې باندې موږ پرهغه مهال پوه نه  رپ،دښکاریانو له ډلي څخه و هم هغه،تښتیدلی وي. میجربروک زموږد ډلې غړی
روسته موږ ته دا معلومه شوه ، چې دواړه پرانګان لګیدلی اومړه شوي وو. امیردخپل عادت له  شو،خویوڅوشیبې و

پیښه دژوند ورځینی  دپړانګ ښکاردده  داسې ښکاریده چې ګواکي  اوخپل  مخي  و  نن دي خورا خوشاله  . خو  ده 
   .ښکارکړي پرانګ یی په خپل الس کې واخیست

خپلو   څ کې له خپلو پړانګانو سره هلته وو ، زیات شمیرعکسونه مولهنژدي دیوې ګړۍ په تر و،موږ ټول راکښته ش
   . ملګرو سره واخیستل

اورګاډی له بمبی څخه   پرهغه چې انګریزي اوونیزمیل دغه ځنګل د اورګاډي دپټلۍ داصلي کرښي په څنګ کې و،
   . دښکارشویو پړانګانو څخه سل یارده لرې نه و راځي او

خورا خوشاله  امیرله شکه پرته ،ستانه شوو، په باغچه کې ترونو الندې ناشته تیاره شوې وهموږ بیرته دښکارلوژته را
  .،اوموږ هلته په رښتیاهم یوخوشالونکی ما سپښین درلود خوند اخیست د زړه له کومي  یي و اوله دغې شیبې
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 امیرپه ګوالیارکې 

 
باغ او خپل لس افریقایی  شین موزیم ،خپل ښام یي موږ ته خپلما   ،مهاراجا ، زه اوامیر بیرته په موټرکې راستانه شو

هغه چې  ،زمریان را وښودل او ترهغو چې تیاره راخوریده موږ یي په خپلو باغو او شنو باغچو باندې وګرزولو
   . په زړه پورې وې خوشالونکې او  دامیرلپاره د زړه له کومي

اخلو برخه  بلنه کې  یوه رسمي  په  موږ  شپه  )  هلته،نن  د  به  کې  هغه  په  میز (  ۹۰چې  پریوه  کسان  شاوخواکې  په 
یوکوچنی بریښنایی اورګاډی چې دماښامنۍ   ،دګوالیار ماښامنۍ په ښکلي توګه سمبالیږي د دود له مخې ،راټولیږي

دندې له مخې دغه   د  .له ماښامني وروسته راچورلیده هغه هم دامیرلپاره دځانګړې لیواتیا وړشوی و   پرمیزباندې
خو داچې نن د مسلمانانو احساسات په پام کې نیول شوي وو ،نوځکه یی   ،څښاکي څیزونه لیږدوي نایې ګاډیبریښ

    .سګریت ا وسیګار لیږدول،یوازې شربت
دځان لپاره   چې په هغې کې یی دا ،مها راجا د امیرد روغتیا په هیله په زړه پورې وینا وکړه  دپاچا د روغتیا په هیله ـ

دهرکلي ویاړ   چې دی دهندوستان یوازنی شهزاده دی چې دامیر د درناوي او خوشالۍ په خاطر د هغهویاړ وباله   لوی
ګوالیار ته یي دامیر دراتګ هرکلی وکړ، اوهیله څرګنده کړه چي دی به دهند په اوږدو کي   ،ورپه برخه شوی دی

   . خوشاله سفرولري
ته یی اجازه ورکړه     له حکومت څخه منندوی دی چې دهامیرهم په خپل وار دخپل ځواب په ترڅ کې وویل چې دی 

دی به هغه ټولې مهربانۍ چې ده په   ،بیا دی له خپل ایالت سره آشنا کړي چي باید ګوالیارته راشي او مهاراجا دې
ه د  پالنې له امل  میلمه د او له مهاراجا څخه یی دهغه ګوالیارکي ولیدې او ورسره مخامخ شو کله هم له یاده ونه باسي 

   . زړه له کومي مننه څرګنده کړه
میرمنې هم له موږ   له ماښامنی وروسته موږ په برپوړکې له درباري تاالر سره تړلې تاالرته الرښونه شوو هلته چی

دده  ،کړې دامیردخوشالي په هیله یوځای شوې. هغه دماښام پاتې شیبې له هغو سره په خبرو اترو باندي تیرې سره
په اګره کې لیدلی وې او اوس یی   یې  اومیرمن درومانډ ته وه ، هغوی چې یوځل ا نچستر شهزادګۍزیاته پاملرنه د م

 دده د زر نه تګ له امله له ستونزې سره مخامخ شوی وم  په دغه شیبه کې زه ،هغوی دزړو یارانو په سترګه کتلې
حیران شوی او هڅول شوی وم لکه چی  دې خبره یوڅه  رزه نن پ ،ورسیده بجوپورې۱۲خبره تر   خو سره له دې هم،

  .دی چې امیرپه بشړه توګه یو بریالی مست ویل کیدل
  

      (۲۰)  کال دجنوري ۱۹۰۷، د   یک شنبه
مهاراجا نن د سهارپه لومړیوکې امیرد ګوالیارزړې کال ته په موټرکې وخوځاوه ،امیردهغې پرشاوخوا راوګرزید او   

   .بجو پورې را ونه خوځید ۱۱   له هغه ځایه تر نژدې چې همداوه ،حیرانتیا سره مخامخ کړی ودهغې کتو له پوره 
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 دګوالیارحیرانونکي کال چې امیریې له حیرانتیا سره مخامخ کړ

  
تیره شپه یو ښکلی پړانګ په هغه ځنګل کی     موږ باید بیا دپړانګ دښکار په موخه تللی وای ، خکه موږ خبرشو چې

 میله بیا د اس الره وه. هرڅه  ۹میله دموټر او    ۹   وژل شوي دی. ترهغه ځایه   میله لرې و(    ۱۸)   دغه ځایهچې له  
وروستۍ شیبه کې امیر وویل چې هغه به والړنه شي. دهغه ډار له لمره و ، په   دتګ په موخه تیارشوي وو چې په

وي . هغه وویل چې ده پرون یوه خورا خوشاله   دې چې اتلس ساعت په تاوده لمرکې تګ به دده لپاره ډیرځورونکی
کې له یاده وباسي ،هغه  دي راضی نه و چې هغه ستره خوشالۍ دنن پردغې وړې هغېردرلوده ، دی پ   جنتی ورځ

خبره خواشینی  په دغه  ،مهاراجا زه فکرکوم،دبل هیله نه درلوده دمخه دیوه پړانګ چانس ترالسه کړی وای ځکه یی
له دې ټو لو سره سره دامیر دالیل په خپل وار ښه او دپاملرنې وړوو .همداوه  ،اړه ونه ویل  شو،خو څه یی په دغه

نن دښکار تګ وځنډول شواو امیرنن ما سپښین له مهاراجا سره د قصر پرشاوخوا راوګرزید او   چې دهغو له مخې
   . وخوړېدوی دواړو نن سهارنۍ او غرمني یوځای سره ،دهغه حیرانتیاوي یې په غورسره ولیدې

دنني نه تګ په ترڅ ګټه وکړه ځکه زه پردی وتوانیدم چي خپله ټوله ورځ پرخپلو ټولو هغو کارونواو ،په ځاني ډول ما
نن هم ډیرکارونه او پروګرامونه  دپروګرام له مخې ،له دندې سره یې تړاو درلود چې زما حسابونو با ندې ولګوم هغه

زه به     لپاره ننۍ ورځ بیاهم خوشالونکې نه وه . خکه ما هیله درلوده چيست کې وو . زما  یپه ل   او پوره تیا ري
خو دریغه چې دغه کتنې یوه  ،بیایم ښوونځیو او نورو بیلګه ییزو جوړښتونوته،امیرنن دمهاراجا دپالزمینی روغتونو

   . هم ترسره نه شوه ځکه چې امیر نن له قصره دباندې ونه ووت
هیله     لیکونه سره راورسیدې او له مایی دکابل دمیوو دوي پراخي بستې له دووالس لیک شویوما ښام مهال دامیرله خوا  

 چې تیره دهغوی د مینې ډکې یادونې په ځواب کې او میرمن درومانډ ته شهزادګۍ دمانچستر  کړې وه چې هغه باید
   . کړې وه ورسوم اړه دغه په شپه یی د مهاراجا په میلمستیاکې

المل راړوندانو له موږ سره دخداپاماني پ مهاراجا او دهغه ټولو.ره لسوبجو له ګوالیاره حرکت وکړپه پو دشپې موږ
موږ له یوعالم نه   ،پرتم ځای باندې دامیراو مهاراجا خدای پاماني په بشپړه توګه اغیزناک اونه هیرودونکی و. ولیدل

   . مل شوې وې له ګوالیاره روان شو هیرودونکو خوشالیو او یادونو سره چې دګوالیارد لیدو پرمهال مو
زه هیله من یم  ،له مهاراجا سره داسې څه نه وو چي هغه به یی دخپلومیلمنو د درنښت په موخه نه وي ترسره کړي

حکومت به هم یوه ورځ دهغه ددغې بې سارې او په هرلحاظ د ستاینې وړ میلمه پالنې چې سندیا په هغې کې   چې
یڅ ډول له نظره د لرې کیدو وړنه وه له یاده ونه باسې ځکه چې له هره پلوه دمننې وړ میلمه لویه ونډه درلوده اوپه ه

      .اوکوربه توب و پالنه وه
له   ما په رښتیاهم داباوراحساس کړچې دهغه یادونه اوخاطرې به،دګوالیارکتنه له هرپلوه یو لوی اوپرتمین بري و

یادښتونو اوټولنو  ،تلپاتې وي. زه دلته موقع غنیمت ګڼم اوغواړم د هغوهندي اړیکوامیرسره په خپله ټوله اغیزناکي سره  
ډیلی اونورو نورو څخه را رسیدلي وو و په هغو کې یې  ،بنارس ،یادونه وکړم چې د هند له بیالبیلوسیمو لکه بنګال
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کي اختر دغواوو په قربانۍ  له امیره په دې خاطر چې خپلو پیروانو ته یې اجازه ورنه کړه چې په ډیلي کې راتلون
     . مننه کړې وه  سره ولمانځې

  
     (۲۱)  کال دجنوري ۱۹۰۷، د   دو شنبه

ډیلي ته دسهارپه ) او پوځي     (  Mr  .Merk)دډیلی دکمشنرښاغلي میرک،بجو راورسیدو(  ۹موږ  اونورو ملکي   ،
مامورینو له خوا هرکلی شوو. اصآل خو داجوړه شوې وه چې له تم ځایه به کمشنر ښاغلی میرک له امیرسره دهغه  

وي ملګری  کې  سپرلې  بدلون ،  په  باید  دا  چې  وغوښتل  امیر  سم  سره  لیدو  له  پرګرام  ددغه  دمخه  خوڅوورځې 
سره په دغه برخه کې     همداسې ستونزې سره ښکیل و، موږله هغه  هغه همیشه دسپرلۍ په دغه معامله کې له،ومومي

خواوس یې ویل چې  .  ځکه له ده سره باید دمتحده والیاتو لیفټنټ ګورنر پرملتیا وای  ،درلوده    داستونزه په اګره کې هم
کې ددې  یوازې زه باید له ده سره ناست وم نه نورڅوک. دکمشنیرلپاره دغه کم نظري هغه هم دهغه په خپل مرکز

المل شوه چې مسترمیرک باید پرهغه مهال چې امیرغواړي په ستشن کې داحترام ګارد ومني باید دهغه په مخکې په  
کې هلته چې دهغه داستوګنخي لپاره    (  Circuit House)سپرلۍ روان وي اوله امیرسره باید په سیرکوټ هاوس

   ټاکل شوی ووینی .
یم چې امیر دتشریفاتو په ترڅ کې په څومره واړه څیزباندې ستونزه را منځ اشاره وکړه څو وښ ما دغه ټکي ته ځکه

   .ته کوله
شاوخوا     پرې او دمسوولینوچارواکو کمپونه هلته چې دده دډلې زما ،کې اوسیده  (سیرکوت هاوس ) امیر په ډیلی کې په

درومانډ ددغو ټول مسوول و    کیپتانرا تاوشوي وو.دا ټول خورا ښکلي ښکاریدل او په ښه توګه سمبال شوي وو.  
   .اوټول یی په عالی ډول برابرکړي وو

له رارسیدو سره سم امیر زیات لیوال و چي باید شاوخواته دلیدو لپاره ووځي ، لکه چې ماغوښتل چې داکار به بله  
و چې دی یی  خو ما پرمستر میرک او مستر دابس باندې غږ وکړ چې دوی امیرپرکال اونورځایون،ورځ ترسره شي

لیوال دي راوګرزوي.سیرکوت هاوس ته له ورتګ سره سم دامیردمامورینو یوه ډله پربرنډه باندې په خورا ډاریدلې  
امیرهغوی ټول ښه ګواښلي وو ، دوه تنه یی دهاوس په منځ کې راڅرګند شول خو په خورا قهرسره  ، توګه والړه وه

ه به ددوی یوهم ځان ته نژدي ورپري نږدي. اوس حالت داسې  وردټول سټاپ پرمخ ور وواهه اوویی ویل چې هغیې  
چې دهغه پیغام یی دننه وړي وای    لو چې یوه هم نه شوای کوالی چې مستردابس ته ځواب ووایی اونه څوک و

هغه ولیده چي اعلیحضرت خورا خښمیدلی له ځانه سره ناست دی.  ،،مستردابس ورخالص کړاو په خپله دننه ورغی
یوازې به له بریتانوی  ،ی له خپل سټاپ سره خښمیدلی اوله دوی څخه به یوهم له ځان سره بونه ځيهغه وویل چې د

مستردابس او کیپتان جنکین د )چوپیر( په توګه دری ، له وعدې سره سم ،مسترمیرک   مامورینو سره دباندې وځي.
له     (Bird)او میجربرد   (Humphreys)واړه په یوه موټرکې په داسې حال کې چې د ډیلی دمرستیال کمشنر هیمفریز

   خوا په بل موټرکې بدرګه کیدل روان شول.
دې را والړه شوې وه چې دامیرخادمانو دامیرهغه کالي چي ده نن غوښتل هغه واغوندي په ګوالیارکې  رټوله خبره پ

دګرزیدو عینکې ، داوبو پتک  دده له کامرې سره یو ځای پریښي وو.له دې سره یی دده نور واړه خواړین شیان لکه 
یافلسک ، خولۍ او نور نور هم له یاده وتلي وو هغه چي امیر به تل له ځان سره درلودل. خوامیراوس داټول له  

امیرټوله ورځ له موږ سره پرته له    دالومړي ځل و چې،یادوشویو انګریزي مامورینوسره شریک کړل اوروان شول
   په وینا هغه په دغه ټوله کتنه کې ډیرخوشاله معلومیده. خپل سټاپ څخه تیره کړه ،دمستردابس

 ته په الره کې امیرډیرلیوال و چې څو په دغه برخه کې دقیق معلومات ولري چي د شورش پرمهال نیکولسن*  کال  
(Nicolson ).چیري ولوید   

 ،ه یوه مورالي حالت کې شوپه کال کې یی دیوان خاص او حمام په پوره دقت سره ولیدل او امیردیوڅوشیبو لپاره پ
پرهغه مهال چې ده پرتخت طاووس باندې دامپراتور دناستي اوراکوزیدوانځور له ځان سره انځوراوه پرهمدغه مهال 

) هرکمال درذات خود زوال دارد ( ده بیا دالرد کرزن دهغې پوهې قدردانی   :یی څوڅو ځلې داخبره تکرارکړه چي
په ساتنه باندې الس پورې کړ. ده خپله خواشیني په دې اړه څرګنده  دتیرودغو میراثووکړ دهغې له مخې چې هغه  

کې. کله چې له کال څخه ووت ده وویل چی دغه کال  محل په تاج کړه چي دلته دسپیومخه داسې نه ده نیول شوې لکه
هغه لمونځ په یوه ،وخوځیدهله کال وروسته ټوله ډله دقطب په لور په سپرلۍ  .شل ځلې د اګرې ترهغې ښه اوعالی ده

 هلته یی هغه روحاني کسان ولیدل چي ځانونه یی په څاه ګانوکي اچول ، ده دا چال وکړ ،مزارکې چې دالرې پرسرو
وویشلې اودوی هم   داکارډیرخطرناک دی ، پردوی یې طالوې کړ او ویی ویل چي  او د دوی دغه کار وغانده رد یې

  .ښکا ریده او انګریزي مامورین ورپسې روان وو زده کوونکی غوندېوپوښه چي لکه دښوونځي  دی په هرڅه
 په قطب منارکې دده ټیڼګارداو چي باید دهغه سرته وخیږی اوهلته یوڅه پرې تم شي . دلومړي ځل لپاره هغه له دغې

 وي دغه ټکي ته ځیرکړي دغې نندارې کیدای شي چي دی ، دهند پراخي دښتي په بشپړه توګه ولیدې   لوړتیا څخه
چې له دغه برجه ولي دهمالیا غرونه نه لیدل کیږي. ده پوښتنه وکړه چی دغه شنې کروندې له کومه ترکومه پورې 
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 له غوړیدلی دي ، په خواب کې ورته وویل شول چې دغه شنې کروند له امبالی تربنارسه پورې غوړیدلی دي او
  بنارسه وروسته بیا د شولو کمربند

  
----------------------------------------------------------------  

کې د اګرې د سرې کال په تقلید  (  ۱۷۴۸)     له کال څخه مراد دلته د ډیلی الل کال ده ، چې د شاه جهان له خوا په  *
ورکړشو او دغه کال دده ارګ یا دربارو . دا دنامتو     خو په یوڅه نوې بڼه جوړه شوه. ډیلی ته دشاه جهان آباد نوم

 . شوه  جوړه  کې  څنګ  په  ګړ  سلیم  مانۍ  کړې  دجوړې  سورې  شاه  سلیم  واکمن  انقالبه    ۱۸۵۷د     افغان  له  کال 
د     بیا یې پرځای پوځي بارکونه جوړ شول ، ،خوده او یوه برخه کې ورانه شوهدغې ماڼۍ ته زیان ورسی   وروسته

له دهندوستان  کال  دغه   ، کړه  ترمیم  بیا  هغه  کرزن  الرد  ویسرای  نامتو  کیږي   معماري هند  بلل  څخه  شهکارونه 
    (ید)رش  معمارۍ یوه ښکلې بیلګه بلل شوې ده .  دهندي او مغلي  چې

  
   . پیلیږي 

چا ي څیښ په دغه  ،له انګریزي مامورینو سره پر )دک بنګلو ( کې چې دادهم خان مزارته نژدي پرته دهکله چي ده 
ددغه وراني اوړنګ   دی ددغه قبر بدحالت یوڅه نیولی او خواشیني غوندې کړ، خو ورته وویل شول چی   شیبه کې

   . والي خبره دډیرو کالو پخواني خبره ده
اولیا دمزاردلیدوپه لورهلته وخوځیده، امیرلمونځ هم هلته وکړ، له هغه ځایه دوی دهمایون  ډله بیا دشیخ نظام الدین  

   هلته چی امیردمزارغبرګ مثلث ډوله ډیکورشن له دباندې په غورسره ولید او ویی ویل چی دا قبرته والړل
ی ماسن وي خو دی له  نښې دي .هغه وویل چي دایې د دزړه له کومه هیله وه چی دی باید فر  * ( Freemason)د

  ؟دې ډاریږي چی که دی فرماسن شي نو دده خلک به دده په اړه څه فکرکوي
بیرته ستانه شوو، ځکه دوی غوښتل چی باید  نو  چي دورځي په دغو وروستیو شیبوکې نور  مسترمیرک هیله وکړه

بیا تا  اړه  په  دښکار  وویل دسبا  ته  ما  مستردابس  .امیر،  ونیسې  تیاری  دهغو او  ماشومانچې  چی     خوشالېولغړو 
پرمسترمیرک باندې راټول شوي وو دوی ته داندیښې وړوه ځکه نو دوی استوګنځي ته د الرې په اوږدوکې د نور  

  . انیو کتل بندکړلدو
چیرې چې امیرهلته لوړیوعجیب شي ولید،خپل تمسخر یی دهغه په ،باالخره دوی هغه )امیر( استوګنځي ته راورساوه

په عین وخت کې ده د سبا دهیلیود ښکارلپاره دخپلو شیانو په برابرولو اوخپل پیټي باندې هم بوخت شو.  اړه پیل کړ. 
دي په ځانګړې توګه ددې لپاره اندیښمن وچې سبا هلته په څه شان د هاتي له کجاوې څخه هغه چې ده له ځان سره 

و.ده دخپلوملکي تشریفاتو مسوول ته مخ    له کابل راوړې وه ډزې کوي ، دی په دغه اړه له یوډول شک سره مخامخ
ور واړاوه او ورته ویې ویل:» ما ته دعا وکړه ، ما مې دغه کجاوه له ځان سره په دې خاطر راوړې چې داد پاریس  

تیره شوه . په عین حال     نندارتون ته ولیږم« مخاطب چارواکي له کوټې ووت .داچی د امیرورځ په خوشالۍ سره
زه ورغلم چي امیرد     وروسته   چې یوه بله ورځ هم دخپل دفترکارترسره کړم . له ماښامنۍ نیدمپه دې وتوا هم زه کې

یي   دسبانی ښکارلپاره    سره په داسې حال کې چې اورګاډی تم ځای ته ورسوم .ما هغه په خورا خوشاله روحیې
باید   یوسپورتمن وړوی اوهغه تل خپل پیټی په خپله ج څلورسوه کارتوس برابرکړي ووولید، هغه ما ته وویل چی

د   بجو دکرنال پرلورهلته چي سبا (۱۱) دشپې په دتم ځای پر لورحرکت وکړاو زموږ اورګاډي   همداسې وي. موږ
   .هیلیو دښکارلپاره ټاکل شوی و حرکت وکړ

--------------------------------------------------------------------------  
په مدرسه کې     دسیکیولریزم   اکبراوهمایون   هماغه دسیکیولریزم خبره ده ، په هندوستان کې   * دفری ماسون خبره

او منښت    و په وړاندې د زغمنومیالي اوپیژندل شوي واکمنان دي. دوی په خپلو دربارونو کې د هرډول مذهبی تمایالت
او نه     تګالره دځان کړه ، دنورو مذاهبو تعلیمات او پیروان یې وستایل او دهغوی دعقایدو درناوی یې وکړ، د زغم

زور زیاتی ، انسانی ورورولۍ ، تصو ف او روحانیت تر اغیز الندې وو. ځکه نو امیر هم دخپل طیعیت له مخې یو  
اوانساني صلح کل یې دانساني ژوند لپاره دنیکمرغې یوازني زارباله    . تفاهم ، سولهمسلمان صوفی مشربه واکمن و 

   (ید)رش  او په دي باوری وچې : وزیک چراغ کعبه وبتخانه روشن است
  

 پاتې لري
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