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 (۳۱) کال دجنوری ۱۹۰۷پنجشنبه د 
دلنګرځای دڅنډې دروازوته په موټرکې والړو.  پیل کړه ،  (  ۸:۳۰موږ خپله ورځ دکیدرپوردسواحلوپه لیدوسره په )

دلته زموږهرکلي د پورت ترست دمهمو غړوله خوا هغوی چي زموږ لپاره یې د اورګاډي دتیاري انتظام کړی و 
وشو. موږ په اورګاډي کې د اوبو پرغاړه چکرواهه او امیرله هرڅه سره دلته هم خپله لیوالتیا ښوده . دکلکتي دساحلي 

وعایداتوارقاموپه رښتیاهم پرده باندې کلکه اغیزه کړې وه،هغه چې دترست مشرده ته له نوروارقامو سوداګرۍ کالنی
 .سره یوځای په خپلو معلوماتو کې وړاندې کړل

له ساحلي کتنې وروسته امیرد بوتانیکي بڼونوپرخوایوځل بیا ورکوږ شو اوویي غوښتل چي هغه یوځل بیا وګوري.هغه 
اندې راوګرزید اوله هغه وروسته دکلکتي پرلور راستون شو ، هلته چي ده غوښتل یوڅه نوره دیوڅوشیبو لپاره پربڼوب

دریوبجوتیرو، چې  له  اووخت  وپیرودله.  انداره  فرنیچریوه زیاته  ده دکورني  دغه ترڅ کې  په  پیرودنه هم وکړي. 
له   به  بیاټاکل شوې وه چې دی  استوګنځي ته راغبرګ شو،په څلوروبجو  عالیجنا ب ویسرای سره امیربیرته خپل 

 . ګوري
په دری نیموبجو زه به بیړه واستول شوم چې دویسرای دمنلولپاره دعالیجناب امیردمنلو تیاري وګورم ،ځکه امیر ماته 
وویل چی الرډ منټو ته دسوغاتونوهغه چې ده له کابله راوړي دي دورکړې دا مراسم باید پرتمین اودپاملرنې وړوي  

استوګنځي سمبالونکو په شور اوزوږ سره غالۍ او میزونه او ډالۍ ټول دکورمخې چمن ته  .ما وویل چې سمه ده د
راویستل،امیرهغه تحفی او ډالۍ ټولې ماته په خورا لوالتیاسره راوښودې اوڅوڅو ځلې یې ما ته په خورا ټیڼګارسره 

هغې دلورانو لپاره ځانګړۍ تحفې  دا ترغوږ راتیره کړه چې داټولې یوازې دالرد منټولپاره دي. ده د میرمن منټواود
راوړې وې چې هغه به دی په یوه مناسب وخت کې دوی ته سپاري، موږ دځای پرځای کولو اوکتنو په سخت حالت  
کې وو چې الردمنټود جنرال سمت دورین اویوه )ای .ډي. سي ( په ملتیا راورسید، ددوی دواړو دغه کتنه په پوره 

 .کتنه اندازه داسې وه لکه یوه غیررسمي
امیرویسرای ته له زینوکوزهرکلی ووایه او هغه یی استوګنځي ته رابدرګه کړ،چیرې چي موږ نا ست وو دلته یوازې  
ټولې   اوډالۍ  تحفې  یې هغه  پرلورله ځان سره روان کړاوهلته  دبڼ  امیر ویسرای  عالیجناب  بیا  چا ی وڅښل شو. 

هغه څه وو چې ټول افغاني جوړشوي څیزونه وو. په   وروښودې. یوازې یوکه دوه توکه دسلورو وودانورټول توکي
فیته  (  ۹۰دغو ټولو توکوکې چې امیرپرهغو باندې ډیرویاړمن و،هغه دوې خورا لویې غالۍ وې چې هره یوه یې )

دغوغالیولپاره   د  ترهغوالندې ستمیدل.  پیالن  افغاني  ولیدې چي  په خیبرکې  لومړی ځل  دواړې  دغه  ما  اوږده وه، 
نو ته اړتیاوه چي له یوه ځایه یې بل ځای ته لیږدولي وای. نوردکالیو بیالبیل ډولونه ووهغه چې په  یوزیات شمیرکسا 

افغانستان کې جوړشوي وو. لکه پوستین، له پروجوړشوي توکونه او د استرخان رنګارنګ پوټکي او نور، داټول 
کول الرد منټو ته ورډالۍ کړل. چې  توکي امیرپه خپله یویو په داسې حال کې چې دهریوه په اړه یې تشریحات ور

 . الرد منټو هم په خورا خوشالۍ او ستاینې سره ومنل
سره له دې چې زموږ له نظره دغو ټولو ډالیواوسوغاتونو دومره زیات قیمت نه درلود،خو دیوه افغان له نظره دایوه 

ل افغانستان کې په پیسو نه شوای خورا لویه معامله اوډیرڅه وو. ددغو توکوزیاته برخه هغه څه وو چې هغه په ټو
اخیستل کیدای. ځکه نود هغو دسپارلو مراسم یوڅه ځانګړي وو. په ختیزدودکې یوچا ته دتحفې او ډالۍ سپارل دهرچا  
له دریځ او مقام سره تړلي او بیالبیل وي.هغه چا ته چې باید ډالۍ ورکړه شي دهغه دتوپیراونه رضایت اغیزهم له  

کال کې دهند دحکومت سوغاتونه ارواښاد  ۱۸۹۳له چې ما ته دا ویاړ راپه برخه شو چې په  پامه نه شي لویدای،ک
امیرته په کابل کې وسپارم ،هغه زه نژدې دری ساعته دلږواو ډیرو ډالیواودهغو د ورکولو له امله ترپوښتنې اوانتقاد 

 .الندې راوستم
ورته مراسموکې هغه پیښه را یاده کړه، خو په هغه    حبیب هللا خان هم هلته حاضرواوڅو څو ځلې یې په بیالبیلو او

ډول چې نن امیرخپل سوغاتو نه الرد منټو ته ور ډالۍ کړل له هغه پخواني ډول سره یوشان نه و، په دې چې اوس  
 .زموږ په دوه اړخیزواړیکو کې یوڅرګند توپیر رامنځ ته شوی دی

ي ګنجي ( کلب ته چې هلته په خاوریني کوترو باندې دنښې  داپتیلې شوې وه چې الرمنټو به امیرپه خپل موټرکې )تول
ویشتلولوبه ترسره کیده له ځان سره اخلي،ځکه نو موږ تولي ګنجي ته روان شوو،هلته په تګ کې یورمزاویوه موخه 

 .هم موږ په دغه شیبه کې په پام کې درلوده او هغه داچې دغه کلب باید زموږ په واک کې پاتې شي
ره سم امیروویل چې دی به دم ګړۍ له الرد منټوسره په سیالۍ کولو ونه توانیږي ،ځکه دی نه  هلته له رسیدو س

 . غواړي چې دغه ویشتل بیا دمسابقې بڼه او احساس رامنځ ته کړي
هریوکیدای شي ډزوکړي خو نمرې به ترالسه نه کړي، ډزې پیل شوې ،سره له دې چې امیرکله هم پخوا خاورینې 

، خوزریې ځان داسې ورسره عیارکړاو یوڅوپه زړه پورې وارونه یي وکړل. همداسې الرد کوترې نه وې لیدلې
منټوهم. سردار محمد آصف خان ، سردارمحمد سلیمان خان جنرال سمیت دورین او ما خپله هم برخه په کې واخیسته  

لپاره په رښتیاهم داټول او باالخره موږ ټولوپه همدغو خاورینو کوتروباندې تصادفی ډزې هلته دلته وکړې. دامیر
استوګنځي پرلور  د  لوبه یي پرپای ودروله. اوموږ په موټرکې  باران ددې المل شو چې دغه  دخوشالۍ وړوو.تند 

 .راروان شو ، امیرویسرای په خپل موټر له ځان سره کیناوه
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خت ولرو خو زر نن شپه یوازنې شپه وه ،چې له اوږدې مودې وروسته موږفکرکاوه نن به یوڅه دتفریح لپاره و
زموږ دغه هیله په ناهیلۍ باندې هغه وخت پای ته ورسیده چې امیراعالن کړه چې دی بیرته غواړي د میرمن منټو  

 .بجو باندې پرهغه لورخوځیدوته تیاروو(  ۸:۳۰فیتی ته والړشي اوموږباید په ) 
ست. موږ دلته بیالبیل څه ترسره موږ دیوڅه وخت لپاره الړو راغلو، امیرپه بیروبارورګډ شو اوخوندیی ترې اخی

کړل، په شنان سیند کې دکښتۍ سپرلي، په جادویی سوینګ کې ناسته ترهغو چي نژدې ناروغه شو، د نښې ویشتلو 
په ګالري کې په نښو باندې ډزې او په پای کې مو ځانونه په ) پتیل چیوکس( یا جوار)قمار( خونې په تل کې وموندل، 

ذهبي پلوه د جوارګرۍ کلکه غندنه وکړه،خوله دې سره یې هم وویل چې دی باید دلته ددغه  امیر په ټولیزه توګه له م
سستم کتنه وکړي ان که هلته دپیسوورکولو اړتیا هم وي. ده هلته نژدې پنځوس روپۍ خرڅې کړې، دآس د بیرته را  

کړ ، دی د )یو دڅلور په   پرزیدو په ترڅ کې ده ځان یوې خواته کړ،خو ده په عقیدوي لحاظ داډول وړل اوبري رد
 . ساحه ( چم باندې پوهیده خو بیایی ناروا کارباله له دغه وروسته موږ هم د پوځي ښودنې پرلور والړو

دلته موږښاغلي الرد منټواومیرمن منټو په خپل ځای کې وموندل او امیردا نورماښام له دوی سره په خبرو خبرو 
واورید، چې د میرمن منټو دبازار مغازه نن هم بنده وه. خو وروسته په ډاګه  تیرکړ. ده دلته بیا هغه خواشینونکي خبر  

شوه ،داچي میرمن منټو خپل شیان هلته په ارزانه بیه پلورل، هغه ټول خرڅ شوې وو، ځکه نود هغې دبندیدو رښتیا  
ړکۍ ، دوې غوږ والۍ خبره همداوه . بیایې په ناڅاپي توګه هغه دوه زرګري بکسونه راوایستل چې په هغو کې یوه غا

او یو ساعت وو هغه یې میرمن منټو ته له دغې خبرې سره ډالې کړل،په دې هیله چې دهغې دتړلې مغازي بیرته  
 . پرانیستل به زر ترزره وشی

ما اعلیحضرت په یوه بجه دهغه په استوګنځي کې ځای پرځای کړ، خو پرمایي پرله پسې ټینګار داو چې زه باید سبا  
 . بجوناوخته نه شم(  ۷:۴۵سهار تر )

لیوالتیا سره لوسته،هغه تراوسه هم خپل نظرله خپلوچاغو   امیرپه دې څو وروستیو ورځوکې بنګالي ژبه په خورا 
اومزیو میږو پربله خوا نه اړوي ،او نه شي کوالی چې دخلکو سرلوڅي او خواري بیاهم دی په خپلوهڅوله خنډسره  

کلنه واکمنۍ کې پردي    ۲۵۰ی )خلک یی( ډیرناهیلي دي، که موږ په خپله  مخامخ کړي،هغه تل ماته وایی ،چې هغو
برالسی نه شوچې هغوی ته ښې اوسمې جامې ور واغوندو، هغه له دغه ټکي ډاریږي او وایی چې طبعآ هغوی دښه 

هغوی ژوندکولو لپاره په پام کې نه دي نیول شوي، هغه تراوسه له اوږدې مودې وروسته دغې پایلې ته رسیدلی چې  
 . لکه دمچانو او نورو حشروپه شان ژوند کوي چې دده لپاره د ځانګړې اندیښنې وړدي

 (۱) کال دجنوری ۱۹۰۷جمعه د 
سره   ( Major Maynard, I.M.S)بجودسترګو له ډاګتر ) ای . ایم. اس میجر مینارد ((  ۷:۳۰امیر دسهارپه )  

موټرکې خوځولی وای،خو اوس تراتو تیرې وې چې دی له خپلې خونې  بجوپه  (  ۷:۴۵کتنه درلوده ، ما باید دی په )
بجو تیرې وې چي دده کارله مینارد سره پای ته و رسید. دهغه خبره داوه چې دی دخپل استګماتیزم  ( ۹را ووت، تر )

لکه   لپاره سترګیو ته اړتیا لری،ترهغو چي په دغه اړه وروستۍ پریکړه کیږي دی باید خامخا سترګۍ پرسترګوکړي.
څنګه چې په دغه کارسره به دده سترګي دیوڅو ورځولپاره له څه لیدوپاتې وي،خو امیروویل چې دی داکارپه دغه  

 .وخت کې نه شي کوالی،کیدای شي که مینارد دی په الهورکې وګوري بیا به په دغه برخه کې یوڅه وکړي
لسوبجو پورې هلته وو کله چې ما هغه ته وویل  موږ خپل سفرته د زولوژیکو بڼو پرلور دوام ورکړ اوترڅه باندې یوو

هم په ) مارګوریته بخارتفت ( کې دی .   ( Duke Duchess Of Manchester) چې د مانچستردوک او دوچی 
ده هیله وکړه چې له هغو سره باید وګوري ما یوه خبرتیا هلته واستوله اوبیا مې امیرهلته له ځان سره روان کړ.ما  

رکسل چې یو امریکایي و( اړه درلوده، دا په نړۍ کې یو بی ساری یاچت یا بخارځای دی چې رګوریته ) په مستر د
په خورا فیشني ډول سره فرنیش شوی و. موږ داوږده وخت لپاره هلته پاتې شوو بیړۍ هم راوښودل شوه،امیرله خپل 

وک ته یی د سګریټو یوزرکاری جیبه دوه واړه بکسونه را وایستل له هغه یي دوچیس )شهزاګۍ ( ته ښکلي قیدک او د
بکس له اورلګیت سره ډالۍ کړل. هغه له دوک او دوچسس سره ښایسته ناسته پاسته درلوده او پردې ډیر خوشاله شو 

 .چې څو شپې نورې به هم دوی په کلکته پاتې وي
له مارګریتې څخه  امیردا پالن کړې وه چې نن سهار په لسوبجو بورنې ،او شیفرد چې دواړه عکاسان وو ورشي ،  

دتیریدو پرمهال ما هغه اودهغه ملګري دمیجر برد په ملتیا هلته واستول . ما واوریدل چې امیر په دغه ټکي ټینګارکاوه 
 . چې دی باید دوولس نورعکسونه هم واخلي

عادی    نن دجمعې ورځ ده اوداپوښتنه په مخ کې ده چې نن به بیا دامیر دجمعی لمونځ موږ یوڅه نارامه کړي. په
حاالتو کې خو دی دښارترټولو لوی جومات ته ځي، خو هغه ځای ته اوس تګ یوڅه ستونزمن په دې چې یوخو  
بیروبارو اوبل داچې یوڅه دډارخطرهم و. ما هغه عالیجناب ته وویل چې موږ باید هلته دپولیسو یوپیاوړی ځواک  

هغه پریکړه وکړه چې هلته والړنه شي لکه چې   ولروڅوهلته دټیل ماټیل مخه ونیسي. زما ددغې وړاند وینې برعکس
هغه هم وویل، دی له ټیل ماټیله کرکه کوي، په تیربیا دبنګالیانوله ټیل ماټیل څخه،هغه ما ته وویل چې یوڅو خیمې  

 .باید را وغواړم،دلته یي د هستنګ هاوس په بڼ کې باید و دروو اود جمعې لمونځ به په کې وکړو
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

ې امیرزمخکې تردې چې دجمعې لمونځ ورپه یادشي، دخپلوعکسونوپه مینه پرهغې خوا  هرڅه تیارشول،خودریغه چ
بجو پورې کورته را غبرګ نه شو،یوازې یې دومره وخت درلود چې یوه ګوله یې ترستوني  (    ۳:۳۰وخوځید او تر )

 .تیره کړه اوله هغې سره سم مې بیا دمنټو فیتې پرلوروخوځاوه
غرفې ته ورغلو، چیرې چې هلته دامیردخوښې اولیوالتیا وړڅیزونه تراوسه نه وو  موږ ترهرڅه دمخه دمیرمن منټو 

پلورل شوي. په بله ورځ چې کوم شکایت ما له ده څخه واورید هغه داوچې دلته دشیانو بیې دهغه څه په انډول چې  
روپۍ وه. دغه    (۵۰۰۰پخوا وې خورا لوړې ایښودل شوې وې ، په کوم لومړي څیزچې ده ګوته کیښوده دهغه بیه )

حالت داسې ښکاریده چې ګواکي دی یې له یوه شرط او ګواښ سره مخامخ کړی دی، ده په پراخوچنو وهلو باندې  
پیل وکړاو زیات څیزونه یې له دغه ځایه واخستل، میرمن منټو بیا دی نورو غرفو ته بوت،هلته یې په هغو ټولو کې  

زه هم ولیدم چې ځانته مې دیوې وړې متاع داخیستو لپاره چنې    هم خپله اخیستنه ترسره کړه. په یوه وخت کې یې 
وهلې، بیا یې زموږ په لور را پام شو چې موږ هیڅ هم نه کول، معامله په پای ولګیده اویوه ښه اندازه څه )پیسې ( 
چې ورسره وې هغه یې زما پرجیب کې را کیښودې،هغه په رښتیا هم له دغه حالته خونداخیست، یوڅو ک ښایی 

 فکروکړي چې
ګردسره لیونی دی چې په دغه خیراتي بازارکې هره ورځ سودا کوي او دلته دهرڅه دپلورنې په روحیې سره راځي،  
که به ده یوه تڼۍ هم اخیسته )لکه چې ده دشپې ترپای دمخه دهغو دوې په خپله کورتۍ باندې درلودې ( دده ټینګاربه 

،همداوه چې دهغه دټکوهلو اجره او دهغو بیه یی هم ورکوله. ددغې  داو چې هغه باید دپلورونکې له خوا ټکوهل شي
له دوو   دفتې  ارامه توګه میرمن منټو، میرمن درومونډ، میرمن فریسراو یوه هم  معاملې په ترڅ کې یې په خورا 
 .الرښودومیرمنو څخه په یولړ خورا ښکلو زرینوتوکو ونازولې او له هرې یوې سره یې خوشالونکې خبرې درلودې

سره له دې چې دایوڅه ګرانه وه خو میرمن منټوباالخره دغرمې په وروستیوکې پردې وتوانیده چې امیرله غرفو څخه  
د )چنټنټ کفی( پرلور دچاي لپاره بوزي. امیرله میجرفریسرڅخه پوښتنه وکړه چې چا هغه کوچنی جوړښت،هغه  

لپاره ونډه شوی وچالوه ، په  دې چې دی ډیرلیوال وچې دهغه ځای کرایه    کوچنی آرام ځای چې ددعا او عبادت 
ورکړي. ماوویل چې هغه به ترسلو روپیو لږه نه وي، چې باید ورکړه شي. موږ دی بیا روان کړاویادشوی ځای ته  

 .مو چې دستیج په شاه کې و ور ووست
م چې دي په خپل  هغه ټینګارکاوه چي د چا ي لپاره یوڅه غیرمعمولی رقم ورکړي ، خو زه باالخره پردې بریالی شو

وخت استوګنځي ته ورسوم څو وکوالی شي دما ښامنې لپاره جامې بدلې کړي، په دې چې دی نن ما ښام دبنګال 
 .میلمه و(Fraser)اومیرمن فریسر (Sir Andrew)دلفټننټ ګورنرسراندریو 

روپۍ ده له ځان سره  دالرې په اوږدوکې ده ما ته داخبره وکړه چي دی نن په دغه ټکي ډیرخواشینی وچې کومې  
(  ۱۰۰۰۰درلودې هغه یې ټولې خرڅې نه شوی کړای.ما پوښتنه ترې وکړه چې څومره وې . ده راته وویل چې )

دسرو زرو پوندونه، دی پر دې بریالی شو چې دسرو زرخو خرڅې کړي خو دنوټونویوازې یوڅه (    ۱۵۰نوټونه او )
نه دولتي . داخبره باید وکړم چې ده به تل ماته دخپلې اودولتي  والړل. ده ماته وویل چې داټولې دده ځاني پیسې وې  

شتمنۍ ترمنځ دتوپیرخبره ډیره ډیره را یادوله، لکه چې ده ویل ده کله هم یوپیسه له خپلې شتمنۍ پرته دبل چا نه ده 
 .خرڅه کړې

دموټرپرځای دګاډۍ   بیلویډردلفټنڼټ ګورنراستوګنځی یوازې یوڅو یارد ه له هستنګ هاوس څخه هغې خوا ته و،ما
امرورکړ چې امیرباید په دولتی ګاډۍ کې هلته ورسول شي. دسپرلۍ ددغې ګاډۍ په اړه باید ووایم چې د هغې سپرلۍ  
ډیرځورولو دهغې سپرلي له یوې ځیګرخونۍ پرته بل څه نه وه ، کیدای شي په دغه اړه ترهرڅه دمخه المل دسړک  

لو) لکه چې په اګره ( اویوشمیرنورو ځایونوکې هم دغه ستونزه رامنځ ته  کپرک او یاهم دپولیسو ناسمه الرښونه وبو
شوه. یوبریتانوي، یوغیرمنظم بریتانوي افسر،یو سیمه ییزڅوک اوس ددغه نا آشنا وسیلې مسوول و چې په دغه حال  

د لکه دیوې ټوکې  کې یې دغې ستونزې ته ډیره پاملرنه نه کوله، ترډیره حده ، له ما سره دا وخت وچي دغه څه ته بای
په توګه وګورم ،ما تل امیرته داخبره کوله چې دابګۍ څه جادوګري لري . مو ږ ځکه تل دهغې دګرزیدو په ترڅ کې  

 .دیونوي څه الره څارواوچي کله یوڅه رامنځ ته کیږي موږ له هغه سره ټوکمارچلند کوو
روکړاو پولیسو ته مې هم الرښونه وکړه چې د نن شپه یوه بیلګه ییزه شپه وه. پوهیږۍ ما دبګۍ په اړه ځانګړی ام

الرې په برخه کې یي باید پاملرنه وي.هغه پولیس افسرچې له موږ سره یي دنده درلوده په خپله یې یوه چا ته ټوله 
الره وروښوده. موږ له خپل وخته یوازې یوڅو شیبې مخکې د ) بیلویدر (پرلورحرکت وکړ،موږ له دود سره سم په  

د ورځې شپږ ځله تیریدو. ځکه چي داکلکتې ته زمو ږ پرالرباندې پروت و. خونن موږ دغه ځای ته په    بیلویدرباندې
یوه نوې الره باندې حرکت وکړ. امیرهم په دغه ټکي پوهیده، خو موږ په دغه ترڅ کې پرخپل الرښود تړلي وو،دغه  

کورت یارد( کې په هغه ځای کی چې یوڅه  واټن ترمعمول هغه یوڅه اوږد ښکاریده، خو په پای کې موږ ځانونه په )  
تیاره ځای و،هلته چې زموږ دبګۍ د ګرزیدو لپاره ځای نه وموندلی. موږ د داخلیدو په دروازه کې وکوالی شول چي 
دخپلې الرې پرموندلو باندې بریالي شو، خو له دې سره هم موږ) بیلویدر(ته شل دقیقې وروسته ورسیدو هلته چې  

یدو په دروازه کې دآسونو څه ټکرهم رامنځ ته شوی و. دغه پیښه زموږ لپاره دیوې ټوکي بڼه غوره  )بیلویدر( ته دداخل
 .کړه چي ټول ما ښام کې یوجالب او دخنداوړ سرلیک و
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

له   امیرمیرمن فریسرپه ماښامنۍ کې له ځان سره درلوده اوزموږ هغه ماښام ډیرخوشالونکی او په زړه پورې و. 
ندرو وارشوامیرچي تردغه ما ښام یې دمخه یوځل پخوا هم پیانو لوبولې وه ، په خپله  ماښامنۍ وروسته دښکلو س

 . خوښه یوه سندره په خپل ډول سره وویله
امیرله خپل کوربه او راغلو میرمنو سره خورا خوشاله و، خو زما ستونزه اوس هم په خپل حال سره پاتې وه چي 

 . خبره تردوولسو بجو اوښتې وههغه هماغه دکورپر لورخوځیدل وو چې نن یی هم 
ساده سیده اجازه راکړئ چي ددولتي بګۍ واګي یوځل بیا ترالسه کړم ، ځکه ما دامحسوله چي زما الرښود به موږ  
موږ   نه،  یوزره هم وروسته  هم والړشي.  ډیرپڅ  هغه  چیرې  که  ان  توګه وررسوي  په خوندي  پورې  منزل  تربل 

وروسته په یوه تنګ اولري لین باندې وموندل،موږ نه شوای کوالی چي خپل  ځانونوپه یوه نا آشنا واټ او له هغه  
الرښود هغه چي زموږ په مخ کی وړاندې روان و، اوموږهم په چټکۍ سره ور پسې تلو،پرموږ پسې بیا یوه بله بګۍ 

ې را تویی  چې موږ یې څارلو را ځمبیده، امیرپه دغه حالت له خندا داسې شین شوی و چې اوښکې یي پراننګو باند
شوې. زه هم په خندا وم ،خو ځان مې په حیرانتیا کې نه لیده، په دې چې زه پوهیدم چې دغه لینونه یوناڅاپه پای ته  
رسیږي او موږنه شوکوالی چی خپله بګۍ بیا راوګرزوو، ځکه نو یا باید همداسې روان وای او یامو باید شپه همدلته 

ه لرې تللي وو او چیرې تللي وو،باالخره خبره داشوه چې یوټکسي می  پاتې وای. زه نه شم ویالی چې موږ څومر
وموند دهغې خاوند مې له ځان سره دګاډۍ شاه کیناوه اوامرمي ورته وکړچی موږ کورته الرښونه کړي. موږ نژدي  

سره  پنځه څلویښت دقیقی سپرلي وکړه چي ترڅومنزل ته ورسیدو. امیرنژدې ځان په خندا وژلی وای خو له دي سره  
هم هرڅه په زړه پورې پای ته ورسیدل. هغه زه وهڅولم چي الرښود پولیس ته باید څه ونه ویل شي اونه باید څه  
سزا ورته وړاندیزشي. هغه وویل چی ما کلونه کلونه دومره او په دغه شان کله خندلي نه ول اونه به یې کله له یاده  

 .هم و باسم
تې څخه سوهاګپورته چي د دغه ایالت مرکزي برخه وه د پړانګانو دښکارپه له کلک   ۳زموږ پالن و چې د فبروري په  

نیټې پورې دلته پاتې شو، له هغه وروسته به دپرانګانو   ۵موخه والړشو. امیرماته وویل چې که شونې وي موږ به تر  
پالن شي دښکارپه موخه هلته والړشو،خو ما ورته وویل چي کاشکي داخبره مو مخکې تردې چې زموږ سفرهلته  

کړی وای، اوس خوهرڅه ټول تیاري اونورڅه په رسمي توګه ترسره شوي دي.هغه وویل :»هو، رښتیا داخبره باید 
مخکې شوې وای زه پوه شوم، زه فکرکوم چې ښکارترهرڅه ښه او ښکلې خبره ده اوس زه ګورم او خلک هم کیدای  

 « شي همداسې فکروکړي چي زه نو نوردښکارپه فکرکې نه یم
 (۲) کال دفبروری ۱۹۰۷ه د شنب

امیر هیله وکړه چې خپ وچپ نن بازارته دڅه پیرودنې په موخه والړشو،ما هغه سهاروختي له میجربرد سره،هغه  
څوک چې ددغه ځای اوسیدونکی دی او په کلکته کې ښه بلد هم و روان کړ. دوی تر پوره پنځوبجو پورې دباندې 

ته والړ اوهلته یی خورا زیات   (Whiteaway&Laidlaw)او الید ال  وو،میجربرد ما ته وویل چي امیر ویت وې
 .شیان چې په هغوکې دکورسامان،فرنیچر، نیکرونو اونورو وو دځان او کورنۍ لپاره واخیستل

په سهارمهال هغه دکلکتې دپولیسو له کمشنیرسره ولیدل له هغه سره یې دپیژندګلوۍ په ترڅ کې هیله وکړه چي هغه  
یګایې دوی بدرګه او الرښونه کړي وو سزا ورنه کړي. ده وویل چي دده تشی دهغه دکشف له امله  پولیس ته چې ب

 .تراوسه له ډیرې خندا په درد دی
سره پرهغه قرارداد باندې خرڅه کړه،هغه چي په افغانستان کې داوسپنې د   ((Burn&Co ده دهغه سهاریوه برخه له

 و. داهغه پل و چې لغمان به دهغه په واسطه له لومړي پله چي یونادرکارو دجوړولو له امله 
آباد سره تړل کیږي. امیرما ته وویل چې ده په دغه پله باندې ) زره روپۍ خرڅې کړي اوداپل دهغو  (  ۴۴جالل 

کوچیانو لپاره دآسانتیا په موخه جوړوي هغوی چې له جالل آباد څخه لغمان ته دتګ پرمهال له سختوستونزوسره  
دي،دوی له دغه سینده دخپلورمو دتیرولو پرمهال یوزیات شمیرله السه ورکوي،زیات شمیرسیند له ځان سره  مخامخ 

 . وړی او دوی ته له دغه امله درانه تاوانونه رسیږي
دامیرنني نشته والي زما لپاره داالره پرانیسته چې ددفتریوشمیرکارونه په بی غمه زړه ترسره کړم،ځکه می دا دعاکوله  

 .څه نورهم بوخت شي او یوڅه نوره سودا هم وکړيچې یو
لیوالتیا سره  یوې  له  شیبې  یوڅه  زه   ، درلوده  ځان سره  له  نښه  مهمه  یوه  کې  تاریخ  سفرپه  دټول  زموږ  نن شپې 

 . انتظارشوم، داهغه شپه وه چې دامیرلپاره د لومړي ځل فري میسونري په خاطرپه نښه شوې وه
له ځان سره واخلم،ښکاریده چې ده نه غوښتل له خپلو سردارانو څخه یوهم دماښامني زه په اوونیموبجو ورغلم چې امیر

 .لپاره له ځان سره بوځي، ما دی یوازي د مشرقوماندان کورته له ځان سره بوت
له یوه سپک او خوشالونکي ماښامني وروسته امیر،الرد کیچنیر، یوفری مسن ای . ډي . سي. او زه چوپ چاپ )*(  

سونیک هال ته هلته چي هرڅه تیاروو وخوځیدو. مراسم چې په هغوکې دمسنري کریفټ دری پړاوه  په موټرکې م
 .اړین وو پیل شول

الرد کیچنیر، سراندریوفریستر، جنرال سر جی. آر. ال . مکدونالد اونورو په دغو پرتمینو مراسموکې چې په ډیره  
دځاني دریځ په اړه په دغو ټولومراسموکې دیوه کمي اغیزناکه توګه ترسره شول برخه درلوده. څه شي چې ما دامیر
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

په توګه احساس کړهغه داوچی ده په دغو ټولومراسموکې ځان داسي له یاده ایستلی وچې هرڅه یی په خورا لیوالتیا 
اوځانګړې مینې سره په بریالۍ توګه ترسره کول.دهغوی لپاره چې دفري مسنري او دافغانانو دعادي کرکترپه اړه په  

توګه  عموم په هراړخیزه  اهمیت  اودهغو  ټول مراسم  دغه  پوهیږي  توګه  په ځانګړې  اړه  په  اتوکراتو  دافغان  او  ي 
 .دستاینې وړو

په شاوخوا کې و. له هغه (    ۳۰له مراسمو وروسته امیر هغومامورینواودلوژغړو ته ور وپیژندل شو چې شمیریی د )
ه شو هلته چي ډیره ښه اوعالي شانه نا شتا تیاره وه. اوموږ له  وروسته دموټر په سپرلۍ د الرد کیچنیرکورته را ستان

شکه پرته دا قضاوت پرې کوالی شو چې ډیره عالي وه . پتیل شوې وه چې باید په یوه بجه زه امیربیرته داستوګنځي 
والتیا  پرلور روان کړم خو الرد کیچنیرد بلیارد موضوع رایاده کړه هغه چي امیرد هغې له زده کړې سره ژوره لی

بجو ته ورسیده اوموږ الهم ده ته دلوبو دجزیاتوپه ښودلو باندې بوخت وو. له هغه وروسته  (  ۲وښوده، ځکه نوخبره )
 .ماامیردکورپرلور رواخیست، د زړه له کومي خوشاله او مسونیک مراسمو خورا اغیزپرې کړی و

------------------------------------------------------ 
لوی   (*) امیرله  هلته چې  کې،  کفی  منتو  په  هم  هغه   ، دي  څارو  پسې  پرموږ  تل  متوجه شوم چې مطبوعات  زه 

 . درستیزسره په تودو خبرو باندې بوخت دي
 پاتې لري
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