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 ( ۲۲ ) کال دجنوري ۱۹۰۷سه شنبه ، د  
بجوپورې موږ له خپل اورګاډي ونه وتو،په پلت فارم کې زموږهرکلی    ۸:۳۰موږ کرنال ته سهاروختي ورسیدو،خوتر

وکړموږخپل څلورموټرله ځان سره په اور ګاډي   (Powney Thompson)دکمشنرمرستیال میجر پونې تامپسن
مایله لري اویوکوچنی کمپ هم نژدي ورسره   ۲۴کې راوړي وو. په هغوکې دښکارځاي پرلورچې له تم ځای څخه  

دښکارځای دسمبالتیا مسوول و،هغه موږ دهاتي په سپرلۍ هغه ځای  (Bruere)وځیدو. مستربرویردرول شوی ووخ
ته ورسولوچي له تاالب سره نژدي پروت و.دلته امیرپه یوه جاله کې چې پرشنلیو پوښل شوې وه له تاالب څخه پریوه 

ای کې کیناستله،کله چې هرڅه  خوا ځای پرځای شو.دښکارنوره ډله له تاالب سره په څنګ کې په یوه سرپوښلي ځ
د  نورمرغان زموږ  او  لوري کې وهیلۍ  مقابل  په  اوبوچي  نریو  له  ډنډ  د  تیارشول،ترم وغږول شواو شړونکوهم 

 . څوپرلور را وکټولې،ترم الغړمبیده چې ډزې پیل شوې
ښکارچانس رانه هیلی او نورالوتونکي پر مخامخ وریځي ورپورته شول او نیغ په هغې کې ورننوتل اوموږ ته یې د

پرسرراغلې،   اودښکاردسیمې  شوې  راغبرګې  سره  بیرته  یې  یوڅه  خو  شوې  خورې  سره  لپاره  کړ،دڅوشیبو 
اودارښتیاهم هغه شیبه وه چې ټولې سیمې اوکلیوالو دامیرننداره کوله اودهغه دنندارې لپاره ډلې ډلې دلته سره راټول  

ضا نیولې وه،سیمه ییزاوځایی مامورین اومسوولین په رسمي  شوي وو. دخوشاله اوښکلول شویوهاتیانو شوراو زوږ ف
جاموکې په دې هڅه کې وو چې شاوخوا سیمه اودهغې دیکورشن په ښه توګه سمبال کړي.په ځان مینوهیلیوځانونه 
پریوه خوا کړل او په یوځل له سترګو الونیا شوې . یوازې په یوڅو ازل نیولو باندې ډزې وشوې اوښکارشوې.له  

او وړتیا سره    نیکمرغه ډیرمهارت  ډیرګران وو،خوامیرپه  یې  ترالسه کړې، که څه هم ښکارکول  امیریوڅو  چي 
 .وکوالی شول چی یوڅو قازان او دری هیلۍ ښکارکړي

موږله هغه ځایه بیرته دهاتي په سپرلۍ بل ډنډ ته چی هغه هم نژدي یومایل اوڅه زیات لري و وخوځیدو،هغه هم په  
ډک و، ما ټول دکلیو خلک پریوه خوا کړل او هیله مي ترې وکړه چي د ښه ښکارله امله یوڅه    هیلیو او قازانو باندی

له دغه ځایه لرې شي،سره له دې چې دلته تیاري سم نه ونیول شوي ،همداوه چې مستربرویرهغه چا چې موږ ته یې  
مره ښکلی ځای او سیمه ده دغه ځای راښودلی وهم دلته نه ښکاریده. ما له امیرسره داخبره کوله چي وګوري څو

اوڅومره ښکلې ښکاري چی یوناڅاپه یی وویل چې دی باید الرد کیچنرته یو تلګرام ولیکي .ده وویل چي ده په هغه  
امله خپله خواخوږي   له دې  ته  لویدلی ځکه نوباید هغه  آسه  سهارپه ورځپانه کې ولوستل چې دپوځ لوی دستیزله 

یولوی پیغام په فارسۍ کې ولیکه چي ما هغه ترې الندي انګریزي کړ او ژمنه څرګنده کړي. ده له دې وینا سره سم  
مې ورسره وکړه چي هغه ته به یې ورواستوم .همدغه خبره روانه وه چې مستربریروویل چې باید تګ ته ځان په  

 . خپلوټاکلووسیلوکې دتاالب پرلورتیارکړو
ه دهیلیو یو ډله ییز کاروان را لیږدیدلی دی. زمو ږ ټوپک  دهغه په لومړنۍ کتنه کې موږ ته دا په ډاګه شوه چی دلت

نه ووډک اوالموهم تیاری نه ونیولی . امیرخپل ټوپک ته الس کړاویوقازیې په ډیرمهارت سره وویشت. موږ ټولو 
دلته   هلته  ډزې  وړې  یوڅو  پریښودل.  نورمو  دوه  او  ویوڅاروال  ډیرناوخته  مهال  خودا  کړل  تربوټوالندې  ځانونه 

 . هغه هم دامیرله خوا په ډیره ښه توګه اوښه ډول سره وشوې،
ټول ټال دوه قازان، شپږ هیلۍ اودوی وړې هیلي چې له دغو وړو پرته نورې ټولې امیرراواخستي چې په رښتیاهم  

 . خوشاله ورسره ښکاریده
،هیله مووکړه چي بیرته دهاتیانو پرسپرلي دکمپ پرلورراوخوڅیدو، پرالره موخبرې کولې ، پریوه ځنګل ورګډشوو

 . که مو یوتاووس دامیرلپاره وموند،څوک چي د زړه له کومي یې لیوال وچي ورته ښکارشي
داچې بخت یاري کوله ،موږ یوازې یو وموند چي هغه هم یوښکلي نرو،هغه مو دامیردلیوالتیا په خاطرپه بریالي ډول  

چې داټول دومره څه نه وو خومهمه داوه چي  سره ښکارکړ. امیردلته یو زرک او یو سوی هم ونیول، سره له دې  
 .موږ ډک الس کمپ ته راستانه شوو

دوو نواب زاده ګانو رستم علی خان اوعمر درازخان چې دکرنال نامتو مشران اوبډایان ول، دامیراودهغه دډلې د  
ه مزل وکړ چې  مایل  ۲۴درناوي په خاطر یوه ډیره په زړه پورې سهارني برابره کړې وه .موږ له هغه ځایه پوره  

بیرته کرنال ته را ستانه شوو. دبیزو ګانو یوه کوچنۍ ډله مومخې ته راغله چې د واټ دیوې خوا پرونوباندې ختلې 
اوموټرو ته به غریدی، داهم دامیرلپاره په زړه پورې وې چې لیدواو کړو وړو یې ډیرخوشاله کړي و،هغه تردغه  

 .دمه وحشي بیزوګانې کله هم نه وې لیدلې
رې په اوږدوکې ما دهغو نیمګړتیاووله امله چې د ښکارپرمهال نن هلته وې بښنه وغوښته،خو هغه په دغه اړه  دال

وویل،چې هغه ډیره ښکلې ورځ تیره کړه ، هغه په خپله دا قضاوت وکړ چي دده دسفراوښکارورځ دکڅوړې په کچه 
ښتیا هم داسې ولکه یو سپورتمن،هغه وویل،  یوه خوشالونکې اوله خوشالیو ډکه ورځ وه،هغه په ر  نه وه ، بلکی دا

زموږ د سپورت ورځ زموږ دښکارد غوښو په کمیت پورې نه وه تړلې،هغه داسې نه ښکاریده چي ګواکي وژل د 
وژلوپه بیه خوشالي رامنځ ته کوي. ما له دې امله چی دی دیوه سپورتمن کرکتراو نبوغ لري مبارکي ورته وویله او 

 . رخلک اول قصابان وي بیا ښکاریان او سپورتمینانورته ومي ویل چي یوشمی
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هرڅه ښه ول ،ځکه چې پای یې ښه و،دعالي جناب امیر ننۍ ورځ هم له خوشالیو ډکه ورځ وه او دی ډیرخوشاله 
 .و.هغه په رښتیاهم چې ښه ښکاروکړاوکوالی شو هغه زموږ له نظره دیوه ښه ښکاري په سترګوهم وګورو

بجوحرکت وکړاو څه باندې اته بجې وې چې ډیلي ته را ورسیدو.په ډیرنازک (    ۵:۳۰پوره په )موږ له کرنال څخه  
 .وخت کې موږ وکوالی شول چي ځانونه دهغه ګاډي لپاره تیارکړوهغه چي دامیرلپاره تیاروالړ و

ردډلې  بجو موداجمیرپرلورحرکت وکړ،له موږسره یوبل ځانګړي ګاډي هم مل وچې په هغه کې دامی(  ۹دشپې په )
یوزیات شمیرکسان هم له موږ سره اجمیرته روان وو. خوعالیجناب امیر بیا امروکړچې یوازې هغوی به له موږ سره 
اجمیرته ځي چې له موږ سره کرنال ته ملګري وو. دی بیا په خپلو کسانو باندې ډیرپه قهرو،ځکه چی دوی نه یوازې  

بلکه دده هغه بکس یی هم له هلته پریښي و چې په هغه کې    داچي له کرنال څخه یې دامیردښکارشیان نه وو راوړي
 .دده ځانګړي کاغذونه اویوڅه طالوې هم وې

کله چې موږ له ډیلي څخه حرکت وکړ، زه امیرپه آرامه توګه په خپله ډبه کې یوې خواته کړم او له ما یی په ډیررمزاو  
ځکه ده وویل چې دادده د ژوند له هیلو څخه  راز کې پوښتنه وکړه چې که زه وکوالی شم چې دی فریمسن کړم .  

 . ده،اوله مایې هیله وکړه چې وګوره چې که دا کار په محرم ډول په کلکته او یا بمبي کې شونی شي
ما ورته وویل چې زه به زیاروباسم اوکه زه په دي وتوانیږم چي مسن ترسره کړم دا کاربه زما لپاره هم یوه خوشالي  

 . ه وکړهوي،هغه له ما توده منن
هغه یوځل پخوا هم زه د فری مسنري په اړه هغه مهال چي له لندي کوتله مو دپیښورپرلورحرکت راوکړ حیران کړی 
وم، خو ما هغه خبره ډیره جدي ونه نیوله، ما فکرکاوه چې دی ما هسې په درواغو په دغه باره کې له سره نیسي، ده  

ه ډیره پاملرنه کوله، او زه یې په رښتیاهم حیران کړي وم چي دی  په زیاترومغلي ماڼیوکې هم د فرمسن نښو نښانوت
په دغوټکو باندې څنګه پوهیږي.ډیرلږخلک ، ان فریمسنزډیرلږ دا کارکوي ،داچې ده له کومې سرچینی دغه پوهه  

لوړه  ترالسه کړې وه او اوس یی غوښتل ځان په دغه ډله کې وشمیري دا زما لپاره تراوسه هم ګونګه اوزما له پوهې  
 . خبره وه ،ماورته وویل چې زه باید له ده سره په دغه اړه یوڅه نورې خبرې هم وکړم

 ( ۲۳ ) کال دجنوري ۱۹۰۷چارشنبه ، د 
اجمیرته دسهار په ) داستازي هارنریبل مستر (    ۸:۳۰موږ  بجو ورسیدو،هلته موهرکلي دراجستان دګورنرجنرال 

کمشن،دناصرآباد دغونډ دعمومي قوماندانۍ داستازي اونورو ملکي او ، د اجمیرد  (Hon’ble Mr.Colvin)کولوین
 .پوځي مامورینواودسیمه یزې ښاروالۍ د سرپرستواستازوله خواوشو

دامیراودهغه دډلې دسپرلي ګاډی د یوې ډلې سپرو په بدرګه د اجمیرد نومیالی مزارد لیدوپه موخه پرهغه لورحرکت 
له ځان سره ریزدنسي ته بوتلو. دامیرلپاره ښکلي اودمینې وړسپین مرمرین   وکړاوموږانګریزي مامورین مسترکولوین

پربند تر ریزډنسي الندې ووغوره Ana Sagar ) کواترونه هغه چې دامپراتور شاه جهان له خو ا د لوی )انه ساګر
 وبڼونو خپلهکړل شوي وو. پریوه خوا کې یې بند دیوه جهیل پرسرډیرښکلي ښکاریده او پربله خوایی عاموباغونوا

ځا نګړې ښکال درلوده .شاوخوا ته داجمیرهسکې او ټیتې چې ټولې سپینوظریفو کورونو چي په پخوانیواواوسنیو 
لپاره غوره کړل شوی   ډولوسره رغول شوې وو نیولي وې. ترټولومهمه الدا چی،کوم ځای چې دامیرداستوګنځي 

رلوده،دربارهم په خورا ښه توګه دماڼیو له جوړښت سره  و،هغه په بشپړه توګه ځانګړې اود پاملرنې وړخیالي بڼه د
 .سم سمبال شوی و

 . بجو پورې را ښکاره نه شو،ماته وویل شول چي هغه نن سخته سهارنۍ بوختیا درلوده ۱۲امیر تر 
شوي  هغه لومړی درګاه ته، یانی داجمیر درانه مزارته والړ، دلته له پخواني دود سره سم دلمانځنې درانه مراسم نیول  

وو. دمزاردکومیټې، پاسوالو، متولیانو اوخادمانو سره دامیرکتنه همدلته وشوه،تبرکات لکه تورې ، غشي او لیندۍ  
همدلته امیرته ډالۍ شول، دلته ډیرونوروخلکو هم له ده سره ولیدل،تبرکات او نور ورته وړاندې شول اوترهغه مهاله 

ه هغه وروسته یې له دی امله چې په لمانځه کې برخه اخیستې داحالت روان و ترڅوچي دی اصلي مزارته ورننوت،ل
 .وي ، هغه تحفې اوتبرکات یې ټول دمزاردووروحاني ساتونکو ته کیښودل

خو دریغه چې امیرددغو ټولومراسمو په ترڅ کې له خوشالۍ سره مل نه و، ماته وویل شول چې دامیرپه نا څاپي  
له منځه راویستل شول او ښایسته شیبه دي خپله په مزارکې دننه یوازې توګه راګرزیدنګ سره چوکیداران ټول دمزار  

پاتې شو. په داسې حال کې چې دتاریخ په اوږدو کې مزاردیوې شیبی لپاره هم پرته له څارونکو اوساتونکو نه وپاتې 
 شوی، زه په سوچ

توګه له خدای سره دهغه وصل او دخل  کې شوم ، چی داجمیرد لرغونی زیارت دغه نا پریکړونی دوام به په ټولیزه  
وي، زه په دې هم د اعلیحضرت په باره کې اندیښمن شوم چی کیدای شي دی به دخپل راتلونکي په باره کې د زیارت  

 . د متولیانو د وینواواحساساتو پراساس ترډیره دهغوتراغیزالندې راشي
لیکوال ( دوه    –شوې هغه هم دګټې په موخه    په دواړو مزارونو) مزار په اصل کې یودی خو په دوو برخو ویشل

دیګونه ایښودل شوي چي یو یې خورا لوی اوبل یې یوڅه کوچني دی. ټول درانه میلمانه چې دلته دعا ته راځي هغوی  
باید یویا دواړه له وریجو،غوښواوممیزو ډک اوپاخه کړي ،خو دلته داسې نه کیږي ځکه چې ددغه خیرات زیاتره  

ځانونه د مزاروارثان او مسوولین بولی مخکې تردې چي پاخه شي غالکیږي،یوښکلي لیک مخکې  دهغوی له خوا چي  
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له مخکې دامیرپه نامه هم لیکل شوی واوپه هغه کې یې دده پاملرنه هم د دیګونو پرخوا را اړولې وه چې یودیګ  
ړي،ځکه نوخبره  هریوچي دی غواړي باید ډک کړي،خوهغه اعلحضرت ځواب ورکړ چې دی به هغه دواړه ډک ک

له شکه وتلې وه او دوی هم هیله من وو،خو وروسته موږ ترغوږه ور ورسوله چې په دودیزه توګه کومه بیه چې د 
روپۍ ( او دوو وړو دیګو    ۲۱۰۰مزارددوو لویودیګو دډکولوپه خاطر ټاکل شوې ، ددوو لویو دیګونوهریوه لپاره )

روپۍ کیدې . خوامیرپه دغه اړه ولیکل چي دده سخاوت به  (  ۷۲۰۰روپۍ ( وې چې ټولې )  ۱۵۰۰لپاره هردیګ ته )
 . روپۍ ( وي چی ددواړوو دیګونو لپاره کفایت کوي ۱۵۰۰ددواړو دیګونو لپاره )

دبیرته راتګ پرمهال دامیرله سهارنیو حیرانتیاووڅخه داوه چې له زیارت کولو وروسته پرته له دې چې څوک ېې  
له کنډوالو کتنه وکړي ، چیرې چې ده هلته  (Arhai-din-Jhompra) جومپرا  ملتیا وکړي،وپتیله چې د ارهی دین

هم زیات وخت تیرکړ،هلته یی دهغه ځای په زاړه کوفي لیک لیکنې په غورسره وکتلې اوله هغه وروسته خپل کمپ 
ب اوخپل  ته راورسید. سره له دې چې ډیرخوشاله وخو ورسره ورسره یوڅه ستړی هم و. د انه ساګر دبند دښکلي تاال

استوګنځي دانځورپه لیدو سره یې خپله ډیره خوښي په ډاګه کړه،دغونډیو او وچې هوا له احساسه وروسته یې وویل  
چې ګواکي دی اوس په افغانستان کې دی.دده په اند یوازې که په دغه بند کې بیړۍ هم وای نو په دې کې شک نه و  

ورته وویل چې که موږ داوږدې مودې لپاره پاتیدونکي یونوسبا    چې دی به له ډیرې خوشالۍ بی سده شوی نه وای. ما
به بیړۍ هم دلته وي. ماداهم ورته په ګوته کړه چي که دی وغواړي کیدای شي چې اخترد ډیلی پرځای همدلته تیرکړو.زه هیله  

 . ی غوندې وم من وم چي دي به همداسې وکړي،ځکه په ډیلي کې داختردتیریدو په اړه زه یوڅه اندیښمن اوزړه نیول
امیربه دا کارکړی وای، ځکه یی وویل زه به وګورم ، زړه یې هم وچې دلته پاتې شي، خو ده په ډیلي کې ډیرې  

 . ژمني کړي وې چې دی به په اخترکې هلته وي ، خکه یی اوس هغه نه شوای پریښودای
مایو  ) ورته شو اودموټرپه سپرلۍله یوې لنډې دمې وروسته هغه بیا ډیرلیوال و چې باید اجمیرنورهم وګوري ، پ

دپرتمین  (.Mayo Chiets College چیټس کالج اوږدو کې ما ورپام کړ چي دجین  ته روا ن شو، دالرې په 
پورې اړه لري. دغه سړي اوترده   ( Nemi Chandنیمي چند ) مندرننداره وکړي هغه چي په یو ه شتمن بانک واال

ونو روپۍ یې خرڅې کړې څو خپل هغه ایدیالی جنت دلته ودان کړي،دا  کاله زیارویوست په لک (  ۴۲دمخه یی پالر)
ډولو حیواناتو   نورو  او  هاتیانو  دګاډیو،  ده چې  یوه مجموعه  ودانیو  دغیرمعمولي طالیی  ماڼۍ کې  دایروي  یوه  په 

پروینا   بهیرونه په کې روان دي . طالیی لوړبرج ددې استازیتوب کوي چې دادهمالیا لوړه څوکه ده ، هغه چې ددوی
کله چې دیوتا لومړی ځل دغې نړۍ ته راغی دلته یی غسل وکړ. دا بیالبیل بهیرونه له غسله دده دراستنیدو استازي دي ،  

 . همداسې پرچت باندې یې هوایی بیړۍ کې لږ المبو زن خدایان دي چې هغوی نړۍ د ګالنود را شنیدلولپاره ځوړند شوي دي 

اول وکتل  غورسره  خورا  په  پرشاوخوا امیرهرڅه  یې  موږ  چي  مهال  پرهغه  ادب  خورا  په  یی  سره  چند  نیمی  ه 
راوګرزولواوهرڅه یې راته تشریح کول چلند وکړ. مایو کالج ته دتلو په ترڅ کې امیردهغو ټولو شیانوتراغیزالندې  

ت ننداره راغلی و، هغه چي ده هلته ولیدل، اوماته یې په موسکا سره څرګنده کړه چې ده په رښتیاهم دیوه ډول جن
 . دباندې له خوا وکړه

اوهلته یې دهغو ټولو ښکلو ماڼیو پرشاوخوایی  اړوندانو هرکلی ووایه  په مایوکالج کې موږ ته دهغه کالج مدیراو 
راوګرزولو. موږهلته دراجپوتاني دمهاراجاګانو نوی نسل اودهغو دزده کړو بهیرولید ،موږ هلته په بیالبیلوعمرونو  

هلکان ولیدل. امیرپه دقیقه توګه دهغوی تراغیزالندې راغلی و ،خوده یی دنمرو او دپوهې دکچې او  ښایسته ښکلي  
بیالبیلو آزموینو په اړه ډیره پوښتنې ونه کړې اونه دومره جدي و لکه څومره چي دعلیګړکالج د زده کړې او میتودونو  

 .په اړه و
هغه چې د اجمیرویاړ بلل کیږي. دلته امیرله هرڅه سره   له هغه ځایه موږ د اورګاډي لوی ورکشاپ ته ورمخه کړه،

بلد و،هرڅه به یی په غورسره ترهغو چي ستړی نه و کتل او بیا به مخ په وړاندې ته . په پای کې مادی بیرته 
اورګاډي ته راووست او موږ په داسې حال کې چې دمازدیګرزیړیو وړانګوټول ښارپه خپلو غیږو کې نیولی و ،  

کت وکړ اوله هغې ښکلي سیمې سره مو چي دټول هندوستان په ښکلو سیمو کې یوه وه خداي پاما نی ورو ورو حر
 .وکړ

 (۲۴ ) کال دجنوري ۱۹۰۷پنجشنبه ، د 
ډیلي ته راورسیدو، په اورګاډي کې له څلورورځني بریالي سفروروسته ما امیردسهارپه (    ۸:۳۰موږ دسهار په )

اکراو زما په وړاندې ددرناوي په فضا کې وموند،هغه شپه خوشاله تیره کړې  لومړنۍ کتنه کې خوشاله،په اغیزناک  
وه اودخپل بسترپه اړه یی دخوښۍ اوښه رضایت څرګندونه کوله، په دې چې دده دآرام ډبه په ښه توګه سمبال او  

ګادي کې برابره شوې وه،ما دی ددغې خبرې په ویلو سره خوشاله کړچي داکارزما په امرشوی وچی باید په لوی  
 .دغه آرام ځای ستا لپاره جوړاوغوره شي

موږ ته په تم ځای کې د کمشنرمستر میرک اونورومامورینو له خوا لکه دپخواپه شان هرکلی وویل شو. امیراوس 
مسترمیرک ته په خورا لیوالتیا اودرناوي سره کتل ،په دې چې هغه په فارسي ښې خبرې او له ده سره په اساني تفاهم 

. موږغوښتل چي دموټرپه سپرلۍ مخامخ د فابریکواو کارخانو دلیدو په موخه پرهغې خوا وخوځیږوخو  کوالی شو
امیربیا وویل چي دی غواړي دیوڅوشیبولپاره خپل کمپ ته والړشي. رښتیا خبره داوه چي دده نوکران ډیربی غوره 
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ي بې ځایه کول،همداوه چي دامهال ډیلی ته  وو،دده زیاتره کمیسونه ، زیرپراهنۍ اواړین کالي یې له یاده ایستل اویای
له رارسیدو سره سم ده بیاغوښتل خپل کالي بدل کړي اوله هغه وروسته حرکت وکړي. ده پرون ماته وویل چی دده  
ددغو نوکرانو دا ډیربد عادت دي. دی به یوهم له ځان سره افغانستان ته بونه زي. ما ورته وویل چې موږ څه بد  

ږ غاړې ته رااچوئ . دیوحقیقت له مخې دغه خدمتګاران چې غالم بچګان یی بلل ، په رښتیا  کړي دي چې دوی زمو
 وو A.D.C) هم ټول )ای . ډی . سي 

او مخورو زامن دي. همداسې په دوی کې یوشمیردبیالبیلو   دلویو سردارانو  او زلمي دي ، زیاتره  دوی پي مخي 
زیاتو شیانوله مخي هغوی داسې شوي چي خپلې دندې په  ملحوظاتواوچانسونو له مخي امیرته وردغاړې شوي ، د

سمه توګه نه ترسره کوي اوکله کله داسې هم کیږي چي یوفکرکوي دادهغه بل دنده ده، هغه به ترسره کړي وي،همداده  
چي تل هرڅه پریوه ځای او یوه حال نه وي ، امیرچي څه وغواړي هغه په خپل وخت دهمدغې بي پروایی له امله  

 . شوي وي اوهروخت له ستونزو سره مخامخ ويبی ځایه 
په لسو بجو موږ دموټرپه سپرلۍ د ګنش داوړو فابریکي ته ور روان شو چي یوه هندي کمپنۍ ده. ددغې کمپني 
الرښود مشریوړوند هندوښاغلی دی، خو چلوونکی اوالرښود سرپرست یي یوانګریزدی، هغه چي موږ یې شاوخوا 

اوښودل.امیردلته هرڅه په غورسره وکتل او هغه بهیریی سرترپایه له نظره تیرکړ وګرزولو اوهرڅه یی موږ ته ر
چي غنم څنګه او په څه ډول له بیالبیلو پړاووتیریږي ، غنم پرته له دې چی دسړي السونه پرې ولګیږي په اوړو 

 . بدلیږي
د  او  او ښه چلند څخه کارواخیست  له خورا مهربانۍ  له هندو خاوند سره  راوتلو پرمهال یی دعکس   هغه دکمپنۍ 

 .اخیستلو امرهم وکړ. اودی یی د ددغې کمپنې داتل په نامه او درناوي سرلوړی کړ
له هغه وروسته دی دهندوکلچو فابریکې ته والړاوپه هغې کې یې دکلچواو ډوډۍ پخولو ټول بهیرونه په غورسره 

دلته دکمپني پرهندودایرکترانو باندې مهرباني  وکتل هغه چي موږ ته دیوه انګریزمنجرله خوا راوښودل شول. ده بیا  
په پاڼوکې په پردوی وشیندل اوپه دغه ډول یی خپله مهرباني  وښوده ، دګالبوعطریې واخیستل اوهغه یی دګالبو 
اوخواخوږي په هندي ادب اوعادت سره د دوی په وړاندې په ډاګه کړه. ددغې کمپني له نورو ښیګړوڅخه بله داوه  

د  ته  دوی موږ  د    چي  په خپله  دا  تولیدکیدل وړاندیزهم وکړچي  دلته  اونوروهغو شیانو چې  ډوډۍ  کلچو، کیکونو، 
 . امیراوموږ ټولو لپاره د درناوي یوه بله بیلګه وه

موږ وروسته دکتان هغې فابریکي ته ورغلو چې خاوندیی یوهندوو، هلته یی موږ ته هغه ټول بهیرراوښود چې دهغه 
 . څنګه تیکې او تارونه جوړیږيپه ترڅ کې له مالوچو څخه 

دیوې بجې په شاوخوا کې بیرته کمپ ته را ستانه شوو اوامیرنن نوره ورځ په آرام کولواو دسبانې اخترلپاره په تیاري  
 .باندې بوخت شو

مویرمیل د(  دکانپور  جانستن)Muir Mills ده  له  کارخانې(  ګلیدیونیوکامن Mr. Johnstone ) ) کتان   او 
Gleadow Newcomen ))  سره کتنه هم درلوده چې په پایله یې زه خبرنه شوم ، امیر دوی ته ویلي وو چې دوی

باید په ډیلي کې په دې اند ورسره وګوري،څو په کابل کې دکتان یوه فابریکه جوړه کړي،امیرنن ما ته وویل چي  
ابل کې د وړیودیوې فابریکي  د وړیو فابریکي خاوند راوبولي څوپه ک ( Mr.McRobert) دکانپور مستر میک رابرت

 .دما شینونو اونوراړینو څیزونو په اړه مشوره ورسره وکړي
زه سباني اختر ته اندیښمن وم ، ډیلی دایوه بدګړه لري چې دغه ښاردبیالبیلو احساساتو له مخې په بیالبیلو وختوکې  

 . اومسلمان باندې ویشل شوی دی دحساسیتونوپه مرکز باندې اوړي .دا په دې چې دغه ښارپه مساوي توګه په هندو
یوڅو ورځې دمخه حاالت غیرمنظم ښکاریدل ، ماهم هڅه وکړه چي امیرپه دې قانع کړم چي په دغه ښارکې دخپل  
اخترهرڅه هیرکړي، ددغه ټکي دڅرګندولو په خاطرزه باید یوڅه هغه وخت ته ورشم، هغه مهال چي امیردلومړي 

غوایان (    ۱۰۱پردغه مهال له ډیلي څخه یو تلګرام راورسید چې دلوی اخترپه ورځ به )ځل لپاره هند ته راورسید،  
 دامیرپه حضورکې

او   هندوانو  دډیلی  رااستول شوی و،  له خوا  دچا  تلګرام  پوهیږي چې دغه  نه  دې  په  ، خو هیڅوک  قرباني کیږي 
 .مسلمانانو دواړو له دغه تلګرام څخه انکاروکړ

دهندوانویوپالوی راورسید او له امیرسره یې ولیدل،زموږ په یاد دي چې دهغه پالوي په په سرهند کې هغه مهال چې  
وړاندې امیراعالن وکړچي داخترپه ورځوکې دغوایانو قرباني بنده ده او ټول به دهغو پرځای وزې او پسونه قرباني  

نو او لیکونو باران جوړشوڅو کوي،دغه خبره په ټول هند کې لکه وحشي اورداسې خپره شوه ، پرما باندې دتلګرامو
 . له امیرڅخه ددغه اعالن له امله دټول هند د هندوانو مننې او ستاینې څرګند ی کړم

څرګنده ده چي په ډیلي کې افراطي هندوانو دغه خبره داسې راپورته کړه چې ګواکي دامیردوینا له مخې نه یوازې  
افغانان به پردغه مهال دغویی دقربانۍ څخه ډډه ک وي، بلکي دډیلی ټول مسلمانان هم بایددغه وینه دقربانۍ  داچې 

پرمهال په پام کې ونیسي. دغه بندیز په خپله ددې المل کیده چې دمسلمانانو داحساساتو دپاریدو سبب شي،هغوی چې 
دغه دود یې له اوږدې مودې راپه دیخوا دلته ترسره کړي او پاللی دی .څو ورځې دمخه دلته ولیدل شوه چې دغه  

وړه تفاهم به یوناشونی چلند وي،په دې چې کیدای شي دغه خبرپه خپله په ډیلي کې دیوه بل لوی پاڅون او اړدوړالمل نا
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شي چې سټه به یې بیا خپله په امیراو موږ پورې اړه لري او پایله به یی هم ترژغورنې زیاته اندیښمنه او دپاملرنې 
و لوریو د مشرانو دښه نیت په منځګړیتوب سره په سوله باندې وړوي. خوله ښه نیته، مننه چې دغه ستونزه د دواړ

پای ته ورسیده . د ډیلی دهندوانو اومسلمانانو دمشرانو ګډه غونډه دوې ورځې مخکې جوړه شوه او په هغې کې 
پریکړه وشوه چې دواړې خواوې باید دامیردرناوي په پام کې ونیسي او دواړې خواوې به د اخترپه ماښام دښارپه 

ښانولوکې برخه اخلي او امیرته به دډیلي دپیداوارو نندارتون کتنې ته بلنه ورکوي. او لکه چې همداسې وشي.  رو
امیرهم خوشاله شو او ویی ویل چې دی لیوال دي چې دښارپه اوږدوکې دښاررڼاوې او مشالونه وګوري ،خو نندارتون 

 .ته په ژړا و
یوه بدمرغي وي چې که موږ دانیمګړتیا امیرته په ګوته کړوچې زه په دې باوري وم چې اختربه آرام وي ، دابه  

ګواکي موږ ددې توان نه لرو چي دهندوستان پریوه مهم ښار خپل کنترول ولرو. خو موږ به کله هم داڅه ونه وایو  
 .اونه هم زموږ له خوا دداسې کومې اندیښنې خبرخورشوی و

څرګندونې کوم، په بشپړه توګه ځان ددې لپاره څرګنداوه چي باید بلنه  افغان استازی ، دچا په باره کې چې زه دلته  
ورکړه شي، خو ترکومه چي زه پوهیږم ، ټولو افغان مهاجرو،هغوی چې په هند کې اوسیدل ، دا هیله درلوده چي باید  

ویلي وو چی   له امیر سره په ډیلي کې وګوري،د دوی آوازې دلته راورسیدې ، افغان استازی څه موده پخوا موږ ته
په شاوخوا کې کسان  ( ۱۰۰۰موږ باید تیاری ونیسو،په احتمالي توګه موږ په افغان کمپ کې یو مناسب ځای چی د )

په کې ځایدل برابرکړ چی کومه ستونزه نه وه . خو له دی سره هم تراوسه دا خبره دامیر له خوا معلومه نه وه چی  
 . ه یې د دوی یوه ته هم څه نه وو ویليآیا امیر له دوی سره ګوري که نه ، خو تراوس

 (۲۵) کال دجنوری ۱۹۰۷جمعه د 
ګاډۍ پرې ډکې وې داختردلمانځه پرالمل (  ۹۰بجوله خپلې ډلې سره چې څه ناڅه )  ۸نن داخترورځ ده، امیر پوره په  

تیارسئ په حال کې  د یدګاه پرلوروخوځید. ما دده عادي سپاره چې دده بدرګه وي له ده سره ولیږل او پاتې سپاره بیاد
 .په کمپ کې دډیلی د ټیل ماټیل دراپورله امله پریښودل شول

ځکه ما واوریدل چې هلته خورا دروند ټیل ماټیل او بیروباروي همداوه چې دعیدګاه پرشاوخوا باندې هرڅه په نظم 
 .او برابرتیا سره سمبال شوي وو 

ه هغومراسمو کې برخه واخیسته هغه چې دډیلي په جامع  بجو بیرته راوګرزید او په پوره یوه بجه یې پ  ۱۰امیرپه  
جومات کې نیول شوي وو. ما بیا هم هغه امنیتی ځواک الرښونه کاوه ، ټیل ما ټیل بیاهماغسې دخدای قارو امیرما ته 
وویل چې دده تګ به جومات ته ترهغو چې دده ځواکونه یو لین ورته جوړنه کړي نا شوني وي، سره له دې چې په  

بیروبارکې د ډیلي مسلمانانو برخه اخستي وه ، نن د جیپور، اجمیراونورو سیمو خلک هم دلته راغلي وو. لکه  دغه  
چې ما واوریدل امیرغوښتل چې هم په عیدګاه او هم جامع جومات دواړو کې لمونځ وکړی خو ونه شوه،هیڅ ډول 

 .ته راستون شوپیښه رامنځ ته نه شوه او امیرپه دوو نیموبجو بیرته خپل استوګنځي 
هاوس  ۳په   په سرکوت  یې  امیرسره  له  او مسوولینو چې  افسرانو  انګریزي  ټولو  کې   ( Circuit House)بجو 

داخترمبارکي وعده کړې وه ،هلته ورسیدل . هغه زموږ تود هرکلی وکړاو موږ ټولو ده ته داخترله امله ښې هیلې  
وڅیښ، له خوشاله کتنې وروسته موږ خداپامانی ورسره  اومبارکۍ په دودیز ډول وویلې ، موږ کیناستو اوچای مو

وکړ،له موږ سره وغږید او له دود سره سم یي موږ ته شیرنې )عیدی ( راکړه .کله چې موږ مخه ښه کوله په همدغه  
 . مهال یی هرسړي ته په یوه وریښمینه ټوټه کې عیدي ایښې وه او هریوه ته به یې ورکوله . اوداهم وشوه

( ۱۱میرنه له هغوافغان مهاجرو اونه دهندوستان له نامتو مشرانو سره چې دده په کمپ کې دسهارله )تردغه وخته ا
 . بجویی دده دلیدو په بې صبره انتظار ناست وو ولیدل

امیرته دډیلي دهندو او مسلمانو اوسیدونکو له خوا بلنه ورکړه شوه چې دښارد څراغونواورڼا ووڅخه لیدنه وکړي. 
و ما او مسترمیرک او زیات شمیرنورو له عالیجناب سره په سپرلۍ پرهغه خوا حرکت وکړ، موږدښار بج  ۷دماښام په  

په  دواټونو  هلته  شوو.  راستانه  اوږدوکې  دښارپه  بیرته  او  راوګرزیدو  پرشاوخوا  مسجد  برخواودجامع  بیالبیلو  په 
امنځ ته نه شوه. ما داخبره دامیرترغوږ اوږدوکې ښایسته بیروبارو. هرڅه په خورا نظم سره وو اوهیڅ یوه پیښه هم ر

ورتیره کړه چې ددغوڅراغونو لګول نه یوازې له دې امله چې ښاریی رڼاکړی و مهم وو بلکې دغه ټکي ددې المل 
هم شو چې هندوانو اومسلمانانو له اوږدې موده خپلې هغه دښمنۍ چې ددوی ترمنځ وې نن له یاده ایستلي او ټول اوس  

 .ي سره دده ددغه درناوي ډګرته راوتلي دي په یوالس او یووال
 . زه له دې امله چې دغه ورځ په ښه توګه تیره شوه ډیرخوشاله وم

ما تردغې شیبې پورې هم دافکرکاوه چې امیربه دتوپونو خبره بیا راپورته کړي ، هغه مهال چې په اګره کې وو، ده 
ازه وکړي که نه چې داخترپرمهال هغوی باید لکه ما ته ویلی وو چې آیا حکومت به هغې توپ والې بطریی ته اج

په    ۳۱دکابل په شان ددده د درناوي له امله توپونه وولي ، ما پوښتنه ترې وکړه چې څو ډزې به کیږي، ده وویل چې  
زه دومره حیران شوم چې خپله خندا مې ټینګه نه شوای    ۱۰۱په ماښام کې . کله چې ده وویل    ۱۰۱سهار کې او  
داخبره وکړم چې دهند  کړای، ما ور باید  اړه زه  په  دده ددغه وړاندیز  اړه فکروکړم،  به په دغه  ته وویل چې زه 

حکومت ال پخوا داخبره کړې وه چې دوی به کله هم د مذهبی ورځو داکه دعیسویانو وي،که دهندوانواو که دمسلمانانو 
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هغي ورځې وروسته بیا رایاده هم نه کړه.   په ترڅ توپونه او ډزونو نه اوروي،له نیکمرغه چې دغه غوښتنه امیرله
ډزونه د درناوي په نامه  (  ۱۰۱خو زه باید داخبره یاده کړم چې امیرته په رښتیاهم په کابل کې داخترپرمهال دتوپ )

 .ترسره کیدل
فتح   چې  یو  څخه  نوکرانواوساتونکو  منلو  ډیرو  خپلو  امیرله  د  چې  داوه  شوه،هغه  ته  رامنځ  پیښه  بدمرغه  یوه  نن 
محمدنومیده ورک شو، زه فکرکوم چې دا کارد هغې ګډوډۍ له امله وشو چې د امیر ځینې مهم شیان په اجمیراو  
ګوالیار کې پاتې شول ډیرپه قهرشوی و. امیرله همدغه امله خورا راوپارید خوده په دغه اړه هیڅ هم نه ما ته اونه  

اوماپه دغه اړه معلومات دخپل یوه پولیس په واسطه   هم زموږ ډلې ته وویل . خوزه ډیرزر په حقیقت باندې خبرشوم
ترالسه کړل. فتح محمد بیا په ډیلی کې ځان پټ کړی و، بیا پیدا شو چې ږیره اوبریتونه یې خریلي وو. ما بیا امر  

 . وکړ چې یوازې دده ډله باید ترنظرالندې ونیول شي او بل کوم عکس العمل باید ورونه ښودل شي
 (۲۶) جنوریکال د ۱۹۰۷شنبه د 

دپرون ورځې له ټولو بوختیاوو سره سره امیرله یوې وړې ډلې سره له ما اومسترمیرک سره دیوشمیر سیمو دکتوپه  
نیت د سهار په اوونیموبجو ووت . موږ لومړی دموټرپه واسطه دجامع جومات په لورحرکت وکړ، هلته چې امیروویل 

شو لیدای. امیراوموږ ټولو پرخپلو موزو باندې هغه چپړې راکش کړې  پرون ډیربیروبارو اوده په سمه توګه هغه ونه  
هغه چې دجومات دمسوول له خوا موږ ته برابرې شوې وې ،موږ پلی پرشاوخوا راوګرزیدو،دغه ماڼۍ موشاوخواټوله 

او  وکتله اوعکسونه مو په کې واخیستل. وروسته موږ بیا دجومات لوړې منارې ته ورپورته شوو ، هلته کیناستو  
ښایسته شیبه مو له هغه څوکې څخه د ډیلی دښار دپنځوخواووښه اوخوږه ننداره وکړه،دراوتلو پرمهال موږ خپلې  
چپړې هلته پریښودې ، خو امیرټینګارکاوه چې باید هغه له ځان سره واخلي اوهغه دخپلې کتنې دیوه ښه یادګارپه توګه 

ه روپۍ ورکړې او ژمنه یی وکړه چې دی به په جومات کې له ځان سره ولري.هغه دجومات خادمانو ته دوه دوه سو
په   دفیروزشاه دپالزمینې پرلور چې همدلته په شاوخواکې وه مخ  له هغه وروسته مو  سلورڅراغونه هم وځړوي. 
اباندې راوګرزیدو، امیرکوالی شول په ډیره ښه توګه دزاړه ډیلی تاریخ ووایي   وړاندې والړو هلته هم پرشاوخو 

ل چې زموږ ډیرڅه چې په دغه اړه مو اوریدلي وو راسم کړي ، ده دهرې زړې ودانۍ په اړه هغوپوښتنوته اوکوالی شو
چې په معاصروخت کې راپورته شوې وې په زړه پورې ځوابونه ورکول. په عین حال کې هلته یوشمیرواړه شیان 

 .ردغه وخت پرې نه پوهیدهداسې هم وو چې موږ په درناوي سره ده ته ورپه ګوته کول،هغه څه چې دي هم ت
زموږ موټرله هغه ځایه د پرانې کال پرلوروخوځید ، دهغې کال پرلورچې هغه دشیرشاهي دورې پالزمینه اودربارو  

روپۍ ورکړې چې پردغه  (  ۵۰۰. دلته دامیرپاملرنه ترهرڅه دمخه ددغې کال جومات ورواړوله، مسترمیرک ته یی )
 .ه دباندې یوه څاه باید وباسي چې هغه باید دلمونځ کوونکودآسانتیا لپاره ويجومات باندې انګړراتاوکړي اوله انګړ

په   ته  کمپ  بیرته  یوهم  ۱۲موږ  ډلي  هغه  له  چې  درلودې  کتنې  سره  خلکو  بیالبیلو  له  امیربیا  او  ورسیدو  بجورا 
وه چې څنګه  دکانپوردوړیودفابریکې مشرمستر میک رابرت و چې له هغه سره یې هم خبرې وکړې،لومړۍ پوښتنه دا

کیدای شي په کابل کې د وړیو یوه فابریکه جوړه شي ،امیرله مستررابرت څخه هیله وکړه چې له ده سره کابل ته  
 ۲۲والړشي اوهلته دیوې فابریکې په جوړولو باندې پیل وکړي. خو مسترمیک ژمنه وکړه چې دی به د فبروري په )

 په الهورکې ځواب ( 
ي ګاډۍ چې د پوځي چارو په خاطر کاریده وکتله او هغه ته یې د سلونورو فرمایش  ورکړي. ده بیا د کچرې لیږدونک 

 . هم ورکړ چي باید په کانپورکې یې جوړې کړي
دمازدیګر په څلوربجوما امیردګاډۍ په سپرلۍ په داسې حال کې چې دسپرو له خوا بدرګه کیده داورګاډي تم ځای ته  

غیزمن خداي پاماني وروسته زموږ ګاډی په څلورنیموبجو له ډیلي څخه  ورټیټ کړ، له مسترمیرک سره له تاوده او ا 
 .دکلکتي پرلوروخوځید

امیرله خپل اورګاډي اودهغه له سالون سره ځانګړې مینه لري،دي چې تل دلته راځي دډیرې خوشالۍ احساس کوي،  
 .په هرصورت زموږ له خوا ده ته یومجلل ځای دلته هم برابرشوی و

 . ټولو لپاره د اورګاډي سفریوهرکلی و اودا یوازنۍ الره وه چې موږ ته یې آرام راباښه زه فکرکوم چې زموږ
نیټه له یاده وایسته چې کله امیردکلچو له فابریکې راووت پرهغه مهال دماشومانو   ۲۴ما په خپله یادښت پاڼه کې په  

په دروازه کې دهرکلي په المل والړ وو   هغه هم زیاتره نجونو یولین چې ټول د فابریکې دمامورینوبچیان وو د ننوتو
. امیرودرید اوله هغوی سره یې خبرې اترې وکړې اوهریوه ته یې یو طالیی 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 

ه وویل : » دابه څومره ښه وي،زه له ماشومانو سره مینه لرم ، زه چي په افغانستان کې هم  پرشاوخوا راټول وي. هغ
 « یم ، دوی ته سوغاتونه او ډالۍ ورکوم

 : دده سردارانوهم په دغه اړه ماته وویل چې
 ! هو، اعلحضرت تل په دغه برخه کې یوه زیاته اندازه پیسي خرڅوي )

 پاتې لري
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