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 (۲۷) کال دجنوری ۱۹۰۷شنبه د   ۲۷یکشنبه 
 . ړهټوله ورځ مو په اورګاډي کې تیره ک

له اګرې څخه  (    ۵۰۰افغانانوڅخه چې تراګرې پورې له موږ سره وو،)  ۱۱۰۰زموږ شمیراوس خورا کم شوی و، له  
تنه (  ۲۰۰بیا پرون موږله ډیلي څخه افغانستان ته واستول، یوازې )(  ۴۰۰بیرته افغانستان ته ستانه شول، نژدې )

تنه (  ۰۲داران،ځانګړي سټاپ ، مامورین او نوروو)واړه سر(  ۱۷لوی سرداران )(  ۱۵اوس پاتې وو چې په هغوکې )
 .تنه هم نوکران او اړوندان وو ۱۰۰سپاره ساتونکي،دهغه خپل اوخپلوان او 

آسونوسمبالتیا هم وکړه هغه چې امیرله ځان سره راوستلي وو. هغه موهم اوس بیرته استولي وو. ( ۳۰۰موږ دهغو) 
طرداخترپرمهال څلوراسونه او دوه هم دپړانګ بچیان ورډالۍ کړل  افغان استازي امیرته دځان ورنږدې کولو په خا

هغه )افغان استازی ( هیله وکړه چې موږ باید دهغوسمبالتیا پرغاړه واخلواو ورته ویی ساتو خو موږ داکاررد کړ، 
 . زه فکرکوم چې هغه هم له ستنوشویو ډلو سره یوځای افغانستان ته واستول شول

ړوندان اوس په دوو ګاډو کې ځای پرځای کیدل،په لومړي هغه کې زیاتره پیټی اوسامانونه، زموږ اوافغان لوري ټول ا
 .زموږ څلور موټرونه اونورشیان ځای پرځآی شوي وو او یوساعت مخکې دامیرله ګاډي څخه روان وو

په پراخه کچه    په نني سفرکې په نظرکې وه چې افغان لوری به خپله ډوډۍ په اله آبادکې خوري خو داچې هلته کولرا
ان ترمغل سرای پورې خوره شوې وه نو ځکه ګاډی هلته تم نه شو، دامیرخو ګردسره رضانه وه چي په دغه ټوله  
اغیزمنه سیمه کې دې اورګادي ودریږي ،اوماهم خپل ګاډي داسې الرښونه کړل چې له سیمې ځان وباسي، خبره داوه 

رماښامه پورې هیڅ هم ونه خوړل.خو امیرپه خپله په ګاډي کې  چې افغان لوري په دغه اوږده موده کې له سهاره ت
خپل پخلنځي درلود نوځکه یی دالرې په اوږدوکې هیڅ ستونزه ونه لیده. زموږ ډاکتر میجر )برد( داسې ښکاریده چې 

وره  ګواکي وایی ترټولو به ښه داوي چې روژې ته ځان تیارکړو ځکه چي د افغانانو دروعتیا اووړتیا لپاره ډیره ګټ 
 .ده
امیرورځ په ګاډي کې په ډیره خوشالۍ سره تیره کړه، دهغه اورګاډي ډیرخوښیږي، ما د ورځې په اوږدو کې یو یا  .

دوه ځله دهغه پوښتنه وکړه او هغه مې په ماښام کې هغه مهال چې ګاډی په تم ځای کې دیوې لنډې مودې لپاره 
ی ماشوم په پلیت فارم کې ولید،څوک چې اوس یی یوازې په ودرید،دلنډې دمې لپاره پلي کړ،هغه یو کوچنی اروپای

خپله ګام اخیستی شو،مخکې له دې چې هغه ته ډالۍ ورکړي،هغه یې په خوړلو پیل وکړ،هغه ډالۍ چې ارزښتمنه وه،  
او اهمیت همدومره وچې خولې ته یې کړي، زرټول په دې چاره کې شول چې هغه   لپاره یي ارزښت  خو دهغه 

 .نه کړيترستوني تیره 
 : کلکته( ۲۸کال دجنوری ) ۱۹۰۷دوشنبه د 

دسهارپه   مستر    ۳۰-۸موږ  سکرتري  مرستیال  افس  فارن  د  ته  موږ  کې  ځای  تم  و،په  ورسید  ته  بجوکلکتې 
،دویسرای ددفتراستازو ، دپولیسو کمشنر اونورو مامورینو هرکلي ووایه، د درناوي دګارد له  ( Mr.Clarke)کالک

ګاډي ته ورننووت او په عادي تګ یی خپل حرکت په داسې حال کې چې دیوشمیرسپروله معاینې وروسته امیرخپل  
خوا بدرګه کیده پیل کړ،کوڅې د نندارچیانو پر کرښو ډکې وې اوامیرته یې چې دسپرلۍ موټریی ددوی په منځ کې  

رته یی په دغه  روان و دالس په کړپلوسره تودهرکلی وایه ، دغه سړک د سیند پرغاړه باندې غزیدلی و چې امی
 بیروباراو شورماشورکې بل ډول خوښي ورپه برخه کړې وه . هغه

ماته وویل: » دالومړی ځل دی چې زه مې په خپل ژوند کې کښتۍ په اوبوکې ګورم « داچې دغه حالت پرده اغیزمن  
دده سترګې په دغه  وکه نه زه په دغه اړه څه نه شم ویالی ، خو زیاته پاملرنه یې ددغه روان شورماشور پرلوروه . 

شورماشورکې په ډیرو زیاتو افغانانو باندې ولګیدې ،زیات شمیر غلجي او نور د ژمي په موسم کې له خپل هیواده  
 . راځی اودلته دسوداګرۍ په کاربارباندې ځانونه بوختوي

یلمنو زوړ استوګنځي ته چې اوس د واکمنو دولتي م ( Warren Hastings)هستنګس هاوس،یا د وارن هستنګس
په میلمستون باندې اوښتی دی له رسیدو سره سم موږ ولیدل چې شاوخوایی یوښکلي کمپ دریدلی دی چې دابه په  

، دویسرای   ( Sir Louise Dane)کلکته کې دامیراودهغه دډلی استوګنځي وي. دلته فارن سکرتري سرلویس دنې
له امله  عالیج ( Colonel Dunlop Smith)ځانګړي سکرتري کلنل ډنلوپ سمیت ناب امیرته دکلکتې د راتګ 

هرکلي ووایه. سرلویس دنی بیا امیردرباري تاالرته چې دده عالیجناب په نامه و،الرښوونه کړ، هلته چې عالیجناب 
ویسرای ټول هغه سوغاتونه او ډالۍ چې دده لپاره د حکومت له خوا برابرشوي وو ده ته ورسپارل، دغه سوغاتونه  

خوشاله وم چي هغه مې ولیدل اودهغواغیزناک توب ،امیر پرهغو ټولو باندې یوازې یو   ټولوته وښودل شول، زه
څرکنده نظروکړ، داداسې څه نه وو چې هغه باید دشرقي انتیکو متاعوپه شان د بیالبیلو وختو اوتاریخوڅرګندونه 

 .وکړي
ندان الهم په خپل حال اوځای  فارن او پرایوټ سکرترانواجازه وغوښته چې والړشي،خود ویسرای او پوځي مشر اړو

پاتې وو. دوی له رسیدو سره سم په رسمي او تشریفاتی توګه داعلیحضرت د روغتیا هیله وکړه، دامیرله خوا دمنني 
 .ویلو په ځواب سره ووتل
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زه امیربیرته درباري تاالرته راغبرګ شوواوجوړه ساعته یې د سوغاتونو په لیدو او کتو باندې تیرکړل، هغه ټولې  
غه وسلې اوټوپک په ډیرغوراودقت سره یویو وکتل او ډیرورته خوشاله و، دهرټوپک سره لس لس ګنټې ) سل دانې  ه

( کارتوس هم ورکړه شوي وو،ده همداسې څه شیبې دکارتوسو پرډولونو باندې خبرې وکړې اودایی وویل چې ده 
 . دڅه ډول هغو فرمایش ورکړی دی

قاب ونو نندارې ته ورغلو هغه چې پریوه ښکلي شنه بخمل پوښل شوي میزباندې بیا موږ دهغو طالیی او نقره یی 
ایښودل شوي وو، اعلیحضرت دغو دواړو ته ډیرخوشاله شو، بیاهغې خپله لوبیدونکې پیانو،ارګون اونورو توکونوته 

ونه جوړوي  ورمخه شوه او دهغو ننداره یي وکړه. بیایې د بیوان کمپنې استازي ته چې په کلکته کې موزیکال څیز
 .امروکړچې ما ښام راشي اودغه نوی ګرامافون او اګزیتوفون ده ته وغږوي

ددغو ناویلوستاینوپه اړوند یې زه دومره قضاوت کوالی او ویالی شم چې امیرددغو سوغاتونواوډالیو له امله چې  
 .حکومت ده ته ورکړې وې خورا خوشاله شوی و
ه دولس بجې وې،خوداسې تیرشو لکه یوه دقیقه، امیروویل چې دی  دغوټولو شیانو یوڅه وخت ونیو،اوس وخت پور
زه له خپلو موټرو سره دلته تیاروم څو امیرپه کلکتې کې (    ۱۲:۳۰باید په کلکته کې وګرزي ، همداوه چې باید په )

 . یوې او بلې خواته وګرزوم
اکارخانه اودهغې چارې په زیاته په تاوده لمرکې موږ حرکت وکړ،په پیل کې موږ مینت )ضرابخانې ( ته ورغلو،د

لکه سکې جوړیدې ، دی هم په کابل همداسې ماشین  (  ۱۶کچه دامیرلپاره دپاملرنې وړوې، دلته په هرډیم کې دورځې )
خانه لري ځکه خویې هرڅه ته په ځیرسره پام و، په دې چې څو دی وکوالی شي خپله هغه هم په داسې نوې بڼه  

ډه وروسته امیریوځل بیا خپلو کتنو ته دوام ورکړاوموږ دی دهند یانو موزیم ته الرښونه سمبال کړي. دلمانځه له لنډ ځن
 .کړ

زه نه پوهیدم چې امیر به دلته څومره پاتې شي ،خو له دی سره یې هم وکوالی شول چې هرڅه دلته هم په جزیاتو 
له دې چې دهغې توکونه تشریح  سره وګوري ، ما دموزیم مامورین ددې لپاره وګومارل چې په هره ګالري کې پرته

کړي، والړوي، دهغه خپل ملګري له ستړیا مرګ ته رسیدلي وو،یوازې سردارمحمد آصف خان به کله کله ددې لپاره  
یوڅه وخت موند چې په یوه چل باید یوځای اوبل ځای په یوه خالیګاه کې یوڅه آرام وکړي. د ماموت )هاتي( داسکلیت  

 .ه وړاندې دریدو دهرچا پاملرنه دهغو په وړاندې راپارولهاو دهندویزم دلویو مجسمو پ
یوځل ما فکرکاوه چي موږ امیرپه خوندي توګه راویوست اوکتنه پای ته ورسیده ، خو ټیل ماټیل دی بیا دارکیالوژي  

الړ  د ګالرۍ پرلورهڅولی او هلته یی ځان رسولی و، موږ هلته دیوه بودایی پاتې شوني په شاوخوا کې ترهغه وخته و
 .وو څوچی دامیرپښې له اخ توخه او زغمه ولویدې او زموږ په حال یې رحم وشو

موټرونه لکه څنګه چې دی وایي تل ده ته خواک وربښي،ځکه نو زموږمخه هم د زولوژۍ دبڼ) ژوبڼ ( پرلورشوه 
یا له پښوولویږو  ،هلته چې موږغوښتل دهغه له جالبوبرخو اودهغه داستوګنوژوو لیدنه کتنه وکړو. مخکې تردې چې ب

افغانانو یوځل بیا دیوه بل لمانځه پرلورورمخه کړه. اوس تیاره هم راخوره شوې وه ځکه نواوس موږ باید داستوګنځي  
پرلور روان شوي وای، امیراو س هم سره له دې چې ښه ستړی شوی و له خپلې ننۍ ورځنۍ بوختیا دخوشالۍ احساس  

 .کاوه
دلیدنو  دمهموځایو  مخکې  مهال  څه  ته  ده  ،موږ  جوړکړم  پرګرام  زموږدکلکتې  سره  ده  له  چې  وکړه  هڅه  نن  ما 
اوکتنویواوږد لست ورکړ،هلته چې زموږ له خوا وړتیاري هم نیول شوي وواویاهم هغه څه چې ما په ګوته کړي وو،  

ه دراتګ موخه ترزیاتې اندازې داوه چې له  امیرغوښتل چي هغه او ان ترهغه الزیات داټول وګوري، خوکلکتې ته دد
اوښاغلي الرد منټو  نه  (Lord Minto)میرمن  اترې ولري ځکه یی  سره دملګرتوب ځاني ناستې والړې اوخبرې 

 ! شوای کوالی چي له یوه ټاکلی پروګرام سره سم ځان برابرکړي 
لپاره وباله،خوزه دا په دقیقه نه شم  عالجناب ویسرای، دپوځونومشراو دبنګال لفتننټ ګورنر هریوه دی دما ښامني  

ویالی چې دی به له ځان سره څو سرداران بیایی،ما نن نیت وکړ چي دویسرای او لفټنت ګورنرپه میلمستیاووکې باید 
دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړم ،خود لفټننت ګورنرپه هغې کې ما بیا هم ونه شوای کوالی چې پردغه ستونزه  

ددې  په دې چې هغوی    باندې بري وموم.  وم،  بمباریوالندې  اړوندترخورا زیاتو  په دغه  نشته چې ووایم زه  اړتیا 
ټولوغوښتل چي په دغه اړه په هرڅه باندې په دقیقه توګه پوه شي . همداوه چي دوی بې له دې چې په دغه اړه زما  

 .پرستونزه باندې پوه شي، داکارزما ټمبلي بولي
 (۲۹) کال دجنوری ۱۹۰۷سه شنبه د 

بجوخپل سفرپیل کړاوغوښتل یی چې د کلکتې طبی کالج او روغتون وګوري، ده له دغه ځای  (  ۸امیرنن دسهارپه )
 . هم دلته دجراحۍ استاد دی (Major Bird) سره ځانګړې لیوالتیادرلوده، پردې چې زموږ روغتیایی افسر

لتیاسره وګوري،په کالج کې هغه مخامخ  امیرغوښتل چې هرڅه دلته د درملنې په ټولوبرخو کې په پوره غوراو لیوا
دزده کوونکوعملي ټولګیوته ورغي څوهلته دهلکانو اونجونو کارونه وګوري.ده هلته په هغو دووعملیاتوکې برخه 
واخیسته هغه چې دعملیاتو په خونه کې د زده کوونکوله خوا ترسره کیدل. ده له زده کوونکوسره په دریدو باندې 

 .یې دې په خپله هم یو زده کونکي دی ټینګارځکه کاوه چي ویل
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 6تر 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

 

کمیاوي  بیالبیلو  د  هلته  دی  و،  ډک  غیرنورمالوډارونکوشیانوڅخه  له  چې  شو،هلته  بوتلل  ته  موزیم  دکالج  بیا 
بیالبیلو   په  ازمایښتونولپاره  او  اودتجزیی  غوړشوي  باندې  تیلو  ځانګړو  په  دبهیرشاهد وچې  عملیاتو  اوالبراتواري 

 .وډولوعیاراو برابرشوي و
هغه له دغوټولوڅیزونوسره ځانګړې لیوالتیا وښوده اوترهغه چي دوولس بجې نه وې شوې ده استوګنځي ته دتلوخبره 

 .هم له یاده ایستلي وه
یوڅه تریوې بجې دمخه موږ بیا پردې نیت چې دکلکتې دکانونه وپلټو وخوځیدو، داهم زما دورځو ورځومعلوماتوپایله 

ه توګه دکان ته د ورننوتلو پرمهال دهرکلي ښه وړتیا ولري هلته ځای پرځای  وه،څوداسې کسان چې هغوی په ښ
 .شي،په دغه برخه کې زما ارزونه اوکړنه دځانګړو اسنادو له مخې هم تایید شوه

موږ ترهرڅه دمخه دپوځ اوسمندري ځواکونومغازو ته ورمخه کړه، هغو چې لویی ماڼې یې څوڅوځلې دامیرنظرخپل 
رماته وایی چې دشیانو دپیرودلوپه ترڅ کې دده نظراو فرمایش تل په پوځ اوسمندروالواودهغوی  ځانته وروکاږه، امی

 . پرمغازو وي
موږ په رښتیاهم دغه زیرمې اودکانونه وکتل، زه له یوه څه ډاریدم چې هغه په امپریم کې دورځې د دود او کاردوخت  

پاره دلته بل چاته اجازه نه وه چې ورننوزي، امیردلته  خبره وه ، ځکه موږ دومره وخت دلته تیرکړ چې ددومره وخت ل
 .یوزیات شمیرڅیزونه وپیرودل چي زیاتره یې فرنیچراوزینتي توکي وو

بجو ما وړاندیزوکړ چې موږ باید دنورو پیرودنو لړۍ بلې ورځې ته پریږدواواوس  ( ۴:۳۰ورځ خورا توده وه ، په )
وو،ما تیاري ونیو، اوموږ د بوتانیک بڼوپرلورخپل خوشاله سفرپیل  به دسیند دغاړې سړې اوښکلې فضاته ځانونه ورس

کړ. موږ یوازې دومره وخت درلود چې باید ددغو ښکلو ځایونو یوه برخه وګورو. هغه هم هغه برخه چې امیرهغوته  
 .ډیرلیوال و

ې پوهیږي هم، ده له  امیر له کر او کروندې سره د زړه له کومي مینه لري او په دغه برخه کې په ډیرو شیانو باند 
 .دغه ځایه دځان لپاره د ډیروکرنیزوتوکو اوبوټو داستولو امرپیښورته ورکړ

نن ماښام زموږ ما ښامنۍ له ویسرای سره وه، زما بیړه وه چې باید دغې بلنې ته په خپل وخت اوځانګړوکالیو کې 
هرډول دغه ماښامني دامیرلومړني   ځان ورسوو . موږ ګورمنټ هاوس ته له ټاکلي وخته یوڅه ناوخته ورسیدو، په

برخه   هم  میرمنو  هغې کې  په  او  وه  ویاړجوړه  په  دهرکلي  راتګه وروسته  له  دده  تراوسه  ته  ده  ده چې  ماښامني 
درلوده.دایوه غیررسمي بلنه وه، دماښامني پرمهال امیرمیرمن منټو ته نژدې ناست و،خوشاله اومنندوی ښکاریده اوپه 

 . ه ښه خوند ورکړی او ورته په زړه پورې ديرښتیاهم معلومیده چې هرڅ
له ماښامنۍ وروسته موږ ټول دمیرمن منټو فیتی یانندارې ته وځنډول شو، په دغه ماښامني پرګرام کې یوشمیر په 
زړه پورې پوځي نندارې چې دسپرو په جګړه اودتوپچي په کړنو پیل کیدې،له موسیقی او نورو شیانو سره مل وې. 

یوپوځي برید وچې دهغه په ترڅ کې یوه عربي کال ونیول شوه. امیر ښکاریده چي په دغو ټولو    ددغې نندارې پای
شیانوخورا خوشاله دی، ده ددغې ټولې ماښامنۍ په اوږدو کې له دواړو ښاغلو الرد او میرمن منټوسره په زړه پورې  

 . خبرې او اوریدنې درلودې 
غې نندارې برخه و،امیرهلته شاوخواوګرزید اوددغه بازارټولې  وروسته بیا موږ هغه بازارته هم ورغلوهغه چې دد 

غرفې یي په غورسره ولیدې،دده په لومړۍ لیدنه کې هغه غرفه وه چې دمیرمن منټو اودهغې دلور له خوا برابره 
شوې وه ، دغه ځای ته له ننوتو سره سم په رښتیاهم سړي هغه رښتینې فضا او روحیه درک کوالی شوه،هغه چې 

ګرۍ له عالي ډولونو،راکړې ورکړې، پلورنې او پیرودنې، چني وهلو سره ترسره کیده. داچې نورنووخت هم دسودا
ښه ناوخته شوی و، ځکه خوموږهم هوډ وکړ چې د استوګنځي پرلور وخوځیږو. خو موږ له دي سره سره بیاهم  

خه دحرکت تیاری ولروځکه چې امیرپه بجو دم(  ۸استوګنځي ته ترنیمې شپې دمخه ونه رسیدو.او سهارهم باید بیا تر )
 .خپله دغه خبره ماته کړې وه

نیټه جوړه کړم، امیرعالیجناب  (  ۱زه نن پردې وتوانیدم چې دده لپاره دلفټننت ګورنرما ښامني میلمستیا د فبروري په )
 .وایي چې دی به یوازې څلورسرداران له ځان سره هلته بوځي

 (۳۰) کال دجنوری ۱۹۰۷چهارشنبه د 
بجې شوې وې. موږ په  (  ۸:۳۰بجو پیل کړي خوترڅودی زما الس ته راته )(  ۸یرغوښتل چې خپل سفرباید په )ام

کې و پرلورحرکت وکړ، سیند ته  (Hoeghly)چې په اوګلي (Prinsep’s Ghat)موټرونو کې د پرنسیپس ګالت 
دکونسل  (General Scott)،  ورسیدو اوبیاغازي پورته ورداخل شوو. هلته په هغه سیمه کې موږ ته جنرال سکات

 داردنینس دایرکترجنرال اودغازي پور دحکومتی فابریکې مشرمیجربیل (General Mahon)غړي جنرال ماهون
(Major Bell)   توکو پوښونو،چاودیدونکي  دټوپکو،  وګرځاوه،  خواته  اوبلې  یوې  امیریی  چې  چا  خوا  له 

اړینه ده او باید وویل شي چې امیردلته له هرڅه سره    اونوروجوړولو بیالبیل بهیرونه ورښودل هرکلي وویل شو.
 .ژوره لیوالتیا درلوده او هرڅه یې په دقیقه اودزړه له کومي کتل

له غازي پوره بیا موږ ) دم دم( ته په موټرکې والړو اوهلته موهم دولتي فابریکې ولیدلې، امیرپه خورا پاملرنې سره  
 ، هلته یې د کارتوسو جوړولوبهیراوفابریکه زموږ دکارتوسوشپیلیوجوړولو برخې ته ورغی
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 6تر 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

 

په خورا دقت او پاملرنې سره وکتل. ده ډیرې پوښتنې درلودي چې باید پوښتیدلې یې وای، په دغه برخه کې دده  
دځاني تجربو اوکتنو پایله داشوه چې ده دهغې تګالري اومیتودستاینه وکړه هغه چې جنرال ماهون اونورو پرمخ بیوله 

 .هغه ټول څه چي اړین ووهم وویل اوهم یي وروښودلاو ده ته یې 
ده په ځانګړي اورښتنې توګه پردغه ټکي باندې ټینګارکاوه، څو پرهغه ترکیب باندې پوه شي چې له زیړو سره ترسره  

 . کیږي ځکه چی دی په کابل کې په دغه برخه کې په خپله فابریکه کې له ستونزې سره مخامخ دی
ماهون څخه  جنرال  له  رونق    هغه  شپیلیوکارته  دکارتوسودزیړو  کابل  د  توانیږي چې  دی  څنګه  وکړه چې  پوښتنه 

ورکړي دهغود ښه کیدو لپاره کوم توکي اومواد اړین دی ا ودغه نیمګړتیا چې دی یې لري څنګه لرې کیدای شي؟  
ال تاسوغواړئ جنرال وویل چې دوی په خوشالۍ سره په دغه برخه کې مرستې ته تیاردي .ما وړاندیزوکړ چې هرمه

او وړیې بولۍ موږ مرستې ته تیاریو. همداوه چې زه امیریوې خواته کړم او راته ویی ویل:» دماشین خاني اود زیړو 
د فابریکي په دغه وړه برخه کې دمرستې ژمنه باید له ما سره ومنل شی،لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه کوالی شم  

ه په آسانۍ سره هوکړه ترالسه کړم .خو غواړم په دغه برخه کې ددغې  په دغه برخه کې له جرمني، جاپان اونوروڅخ
وړې برخې پرځای دیوې پراخې او لویی معاملې په ترڅ کې زیاتې مرستې له تاسو ترالسه کړم .هو ، زه ستاسې له  

ه پوهیږئ حکومت څخه ډیرڅه غواړم، زه به هغه ټول څه چې کله بیرته افغانستان ته و رسیږم ولیکم . تاسې په دې ښ
او باید پرما باندې باور وکړئ ،که ماپرتاسو باورنه درلودای زه به کله هم هندوستان ته نه وای راغلی،تاسې به هم  
له ما سره که پرما مو باورنه درلودای دملګرۍ داسې چلندنه وای کړی.څه شی چې زه وایم، دهغومعنا داده لکه چې  

اغ نه وایم، زه رښتیا ته ترهرڅه زیات درناوی کوم، زه تیاریم چې  ما تاسې ته څوڅوځلې ویلي هم دي چې زه درو
 .«مړشم خودې ته نه چې درواغ ووایم

ما وویل چې زه هغه ته دهغه دهغو احساساتو له امله چې دی یې د زړه له کومي اوباورسره وایی دقدرپه سترګو 
 .وام ورکړګورم، هغه له ما مننه وکړه او خپلې ګرزیدنې ته مو پرشاوخواباندې د

دکلکتي هواد پلي ګرزیدو پرالمل پښوته ډیرستړې کیدونکې ده، دلته ډیرنورشیان هم په دغه برخه کې وو چی یویې 
هم د اوږدې مودي لپاره دریدل وو،هغه چې موږ ترسره کول، خو نن په دغه ځانګړی روانه شیبه کې، کله چی  

پکوڅوکیو تا بیا وکړه،هغه چې له لرګی څخه جوړی شوې  دامیرپښو په سوي اودرد باندې پیل وکړ،نو ما زردهغو س
وې، هغه مو راخالصې کړې، امیر سره له دې چې دهغوپه لیدو سره موسکی شو،خو وروسته یې چې د آرامۍ 

 . احساس وکړ زما ددغه کارستاینه هم وکړه
لیده.ما ولیده چې دامیر دکارتوسوخولونوجوړولو فابریکې ته مخامخ دکارتوسو ډکولو فابریکه وه چې هغه موهم و

سترګې څومره زموږ بې دوده باروتو خپلې خواته وراړولې وي،همداوه چې زه یې بیا یوې خواته کړم او راته ویې 
 : ویل
تاسې پوهیږئ مکماهن صاحبه، دابه څومره اوږده موده وغواړي چې زه خپله بی دوده باروت جوړکړم، اوس  »

غه اړه که ما ته الرښونه وکړې چې څه کوالی شو؟ ماوخندل اوورته ومې تاسې نه شئ کوالی ما درک کړئ ،په د
 ویل هیڅ، هغه وویل: هو، ته خاندې خو زه دغه اصل ته تربل هرڅه زیات جدي یم ، 

 ما بیا وخندل ،
ده وویل : ته پردې پوهیږې چې ددغه سټاپ په بریالي کیدو باندې زموږ څومره وخت تیرشوی دی ؟ آیا په دي هم  

ئ چې په دغه الره کې له څومره ناکامیو وروسته په څه خواریو سره موږ ته په دې نژدی کې داچانس ترالسه  پوهیږ
 شوڅو په دغه راز باندې بریالی شو؟

هغه وویل چې په دې کې دحیراني وړڅه دي چې زه هم ورته وخاندم ؟ هغه وویل : زه پوهیږم، پوهیږم، خوزه هیله  
ه دغه مرسته را وبښي . زه دا ژمنه کوم چې ددغې فابریکې دجوړولو خبره پټه کوم چې ستا سې حکومت به ما ت

 «وساتم او زما په هیواد کې به هم له لسو یولسو کسانوزیات نورڅوک پردغه اړه فکرهم ونه شي کړي
 :ما دیادښت په کتابچه کې ولیکل )باروت ( او مخې ته مې یې لوی ستوري وکیښ او ورته ومې ویل

ـ ورته وګوره ما څه ولیکل ؟ ما ته باید دغه ستوری رایادکړي چې تاسې په دغه ټکي باندې زیات ټینګارکړی دی، 
 زه نورڅه کوالی شم ؟

 . م نه وه اوموږ خپل تګ ته دوام ورکړامیرهغه ولید او تردې یې له ما دنوروزیاتوکړوهیله ه
بجو موږ ټول دیوڅوشیبو دمې نیولو لپاره خوشاله شوو،ځکه چې موږ ته په ) اترام انستیتوت ( کې  (    ۱۲:۳۰په )

 . دسهارنۍ بندوبست شوی و
ه مایله لرې وحرکت وکړ. ل(  ۱۷بجوموږ بیا په موټروکې د ایشاپور)عیسی پور( پرلورچې څه ناڅه )(    ۱:۱۵په )

دفابریکې   اوتولیدولو  فلزتاوولو  د  الره  خپله  اوموږ  وشوه  کتنه  زموږ  بیا  سره  اوماهون  او  سکاټ  جنراالنو 
 .دلیدوپرلوراوږده کړه، ددغې ځای کتنه دامیرلپاره خورا په زړه پورې وه او پرامیریي خورا زیاته اغیزه کړې وه

غورسره وکتله، له هغه وروسته مو زیات وخت په   ورسته بیا موږ دوسلو یوې وړې فابریکه ته ورغلواوهغه مو په
ګالري کې تیرشوهلته چي د ټوپک ویشتلو تمرین کیده او نښې یې ورباندې ویشتې، وخت ناوخته و او استوګنځي هم 
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 6تر 6 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

 

(  ۱۸بجوزه پر دې وتوانیدم چې امیرپه ډیره سختۍ سره په خپل موټرکې کینوم، موږڅه ناڅه )(    ۴:۳۰لرې ، ایله په )
 .ره بیرته را ووهله او دغرمې پرډوډۍ باندې چې زموږ لپاره تیاره وه راورسیدومایله ال

 .اوموږ دهغه سیند پرغاړه چي دکلکتې په کوزنۍ برخه کې دي خوشاله سفردرلود
هستنګ هاوس ته په رارسیدو سره موږ یوازې پردې وتوانیدو چې خپل کالي بدل کړو،دهغوله بدلولو سره سم موږ 

تنه سرداران  (  ۱۱وګنځي ته دماښامني لپاره پر ټاکلي وخت و رسیدو. امیرټینګار وکړ چي باید خپل )دالرد کیچنیراست
له ځان سره بوځي ځکه نو زموږ ډله لویه شوې وه، امیرد الردکچنرددغې پرتمینې ماښامنۍ ستاینه د خپلوخبرو په  

الرښونه کړو. دهغې بلې ورځې پرګرام  ته   (Fate)ترڅ کې وکړه چا چي موږ یې له هغې وروسته دمیرمن منټو فیتی 
په جمناستکي نندارو، رڼاوو اچولو،خال وهلواو نورو فعلیتورنګین شوی و. کله چی پوځي ننداره پای ته ورسیده  
امیرلیوال و چی یوځل بیا هغه فنسی یا لوکس بازارته والړشي،خو کله یي چې له میرمن منټوڅخه واوریدل چي هغه  

 .شو،ما ولیده چې هغه له همدې امله دطالوو کڅوړه له ځان سره راوړې وه نن شپه بند دي خواشینی
 . او اوس ښایسته شیبې له نیمې شپې هم تیرې وې چې ما عالیجناب دهغه داستوګنځي پرلوروخوځاوه

بجو بیادلته حاضریم ځکه هغه وویل چې که خیرو ، سبا به ټوله ورځ دکلکتی د ساحل (  ۷:۴۵زه باید سبا سهار په )
 . ساعته درلودای( ۱۶او دنوروځایو پرکتنه باندې تیروو. اوموږ باید دنن ورځي لپاره )

 
 پاتې لري
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