
 
 

 

 6تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 6تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 (۳) کال دفبروری ۱۹۰۷یک شنبه د 
موږ غوښتل چې ټوله ورځ له عالیجناب الرد منټواو میرمن منټوسره په برکپورکې تیره کړو،امیرهم ددغه ټکي لپاره  
ډیرلیوال اوهیله من و. ځکه یي نو خپله اوږده ورځ دسهار په اتو بجوباندې پیل کړه.خو هغوی عالیجنابان ددې لپاره 

ی اوهرکلي  باید دومره وختي ومني  آرام وکړي او  تیار نه وو چې دی  ي وکړي.ما هغه دي ته وهڅاوه چي یوڅه 
برکپورته  مهال  موږداسې  یی  سره  العمل  عکس  پیاوړي  په  ته  وینې  خوزموږ  انتظاروباسي.  پورې  ترلسوبجو 

 . ورسولوچې له یوې بجې هم څه شیبې تیرې وې
لیوالتیا درلوده اوډیرپرې  غرمنۍ په بڼ کې ترونو الندې وخوړل شوه،چیرې چې امیرترهرڅه زیاته له دغه کارسره  

سوغاتونه  بیالبیل  نوکرانو  دده  چې  هلته  کړه  روانه  سره  ځان  منټوله  امیرمیرمن  وروسته  غرمنۍ  له  و.  خوشاله 
ترونوالندې غوړولي ول.دغه هغه سوغاتونه او ډالۍ وې چې امیریوازې د میرمن منټو اودهغې د دریو لورانو لپاره 

ته دخوشالیوپه مراسموکې ورکړې. په هغو کې دسرو زرو ښایسته ګاڼۍ وې  راوړې وې او امیرهمدغه ډالۍ دوی  
چې هرې یوې ته ورکړې شوې،شالونه چي هریوې ته ور واغوستل شول او ټولې هغه ټوټې چې ده ډالۍ کړې او د  
 دوی لپاره یې راوړې وې هغه یې ټوټه پرټوټه دوی ته ورپورې کړې.دغه ټول څه د خورا خوږواوښایسته خبرو په
ترڅ کې چې یوڅه وخت یې ونیو ترسره شول. او ما ته دا په ډاګه شوه چې دابه ډیره ګرانه وي چې زه به پردې  
بریالی شم چې امیردې ترتیارې مخکې د استوګنځي پرلورروان کړای شم. ځکه مې دا دعقل خبره وبلله چې باید دیوه 

لټه کې شو م. عالیجناب ویسرای په خورا مهربانۍ سره خپل داسې موټرچې دهغه په چلولو باندې بندیزنه وي په 
موټرزموږ په واک کې راکړ، او زه له دې امله چې دا ریزرف خو له ځان سره لرو خوشاله شوم ځکه مې یوڅوشیبې  
وروسته وویل چې موږ په ژمنه شوي موټرکې حرکت کوو،خوهغه زما داخبره وا نه وریده ،دهغه زړه نه وچې  

 ر روان شي. ځکه یې وویل چې ولې زموږ موټر؟زرباید داستوګنځي پرلو
له یوڅو عکسونواخیستو وروسته امیرخپله لومړۍ لوبه کروکویت اونورپیل کړه، میرمن منټو له ده هیله وکړه چي په  
بڼ کې چکرووهي هغي په خورا لورینې اومهربانۍ له هغه هیله وکړه چې له هغې سره دهغې په اسی بګۍ کې چې  

ورشي،خو د امیرټینګار په دي و چې دا ورسره کیني او دی به ګاډۍ چلوي ، او دوی دواړه والړل.  دابه یې چلوي، سپ
دی د بڼ اوباغ په لیدو باندې ډیرخوشاله شوی و، اوویی ویل چې ده داسې ځایونه او باغونه یوازې په هغو عکسونو  

 .کې لیدلي چې هغه په انګلستان کې اخیستل شوي دي
چې چای هم ترونوالندې وڅښل شو. ما امیردکورپرلور را روان کړ،هغه له الرد او میرمن   بجې وې،(    ۶:۳۰نژدي )

منټوڅخه د زړه له کومي منندوی و چې ننۍ ورځ یې په خوشالۍ سره تیره شوه،زه فکرکوم چې دی نن دومره خوشاله  
نګ هاوس څخه څه باندې  وچې دایی دهندوستان دسفرپه ترڅ کې لومړنۍ او ترټولو خوشاله ورځ وه . موږ له هست

شل میله لري تللي وو،له هغه ځایه موږ د میرمن منټو په نوي موټرکې راسپاره شوو، ټوله الره امیردستاینې ډکې 
 . خبرې کولې او له شکه پرته یې دننۍ خوشاله ورځې یادونه د زړه له کومي وه

کړ چې هغه دامیردیوه نوکر فتح محمد خان استوګنځي ته له رارسیدو سره سم ،ما له ډیلي څخه یوتلګرام ترالسه  
دمرګ په اړه و) امیرکله هم موږ ته په دغه اړه څه ونه ویل ( هغه چې ده خپله په ډیلي کې په ګولۍ ویشتلی و. موږ  
داخبره ځانته معلوموله چې چوپ چاپ ددغه سړی په باره کې چې په کوم پړاوکې دی په یوه څه باندې پوه شو، په  

کومت غوښتل چې که امیرهیله من وي نودهغه لپاره به د ښخولوځانګړي مراسم ونیسي، ما په دغه  دې چې دډیلی ح
اړه یو پیغام امیرته ولیږه اوپه هغه کې مې دا خبره وکړه چې ستاسې یو نوکرچي فتح محمد نومیږي هغه مړشوی دي  

کړ،چې هغه دده نوکرو او پرته له کوم  ، کیدای شي دهغه لپاره ځانګړي مراسم ونیسو،ما په دغه اړه داځواب ترالسه  
 المله هغه تس نس شوي، ځکه نو دده

کسانو دامشوره ورکړې وه چې ما ته ووایي چې هغه سړی باید بیرته واستوي ، خونور زیات څه یې به دغه برخه  
د خانګړو کې ونه ویل. او زیاته هڅه یې داوه چې ددغه سړي په اړه هرڅه له یاده وباسي.اوده ددغه سړي لپاره  

 . مراسمو دنیولوخبره هم ونه کړه 
موږ دآرام کولو لپاره لکه چې هیله مو وه په دغه ارام ما ښام کې ځاي پرځای شو.خو امیربیا هیله من و د بلیارد زده  

بجو په شاوخوا کې احوال راولیږه چې زما یو ما مورباید له ده سره دده  ( ۹کړې ته دوام ورکړي، ځکه یې ما ته د )
ه کړې په برخه کې مرسته وکړي.ما خپل دری تنه چې په دغه برخه کې یې پوره مهارت درلود په ګوته او له  د زد

ده سره مې وګمارل، له هغو سره یي د شپې ترناوخته پورې په خوند خوند لوبي ترسره کړې. په هستنګ هاوس کې  
نه موندلي، دی په کابل کې همداسې یومیزلري  دبلیارد یومیزو، دوی ما ته وویل چې امیرله دغې لوبي سره ځانګړې می

 .خو تردغه وخته دي پردې نه پوهیده چې پرهغه باندې دغه لوبه په څه ډول ترسره کیږي
زما له یاده ووته چې زه باید نن دامیردځاني عاید په برخه کې یوڅه ولیکم،دی وایی چې دده ارواښاد پالربه ده ته په  

پونده کیدې ورکولې،ده دغه شمیرله هغه وخته چې پرواک شوی هم دی  (    ۱۳۰۰۰زره روپۍ چې )(    ۱۸۰کال کې )
نه دي زیاتي کړې، دی وایې چې ده تل دغه مبلغ دده دځاني سمبالتیا لپاره کارولې دي،خو زه شکمن یم چې داسې به  

 وي په تیره چې که دی دیوې اوږدې مودې لپاره په کلکته پاتې شي ؟ 
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 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

 

 (۴) کال دفبروری  ۱۹۰۷دو شنبه د 
له نني بوخت سهاره وروسته چې امیرله سوداګرواو نوروخلکو سره کتنې درلودې او په زیات شمیرسره راغلي وو 

بجو ددې لپاره تیارشو چې له هستګ هاوس څخه دیوڅه نورشاپینګ  (۲چې هغوی عالیجناب وویني ، امیرپه پوره )
 .بجوپورې ورسیده( ۲خوپه انتظارانتظارخبره تر )  بجو قومانده ورکړې وه( ۸لپاره وخوځیږو. ده موټرونو ته په )

ما میجربرد له هغه سره واستاوه اوهغه راته وویل چې امیرپوره دری ساعته د پوځ او سمندري ځواکونوپه مغازوکې 
تیرکړل.هغه غوښتل چې نور دکانونه هم وګوري خویوځل یې هلته په یوه مغازه کې خورا زیاته سوداوکړه چې په  

لیارد دوه میزونه هم ول. په کلکته کې سوداګرپه دغه خبره چې دي ټول څه دپوځی اوسمندري ځواکونو  هغې کې د ب
له مغازوڅخه پیري یوڅه ځوریدلي وو، خوامیرویل چې ده باید دا کارکړی وای ځکه چی هرڅه دلته موندل کیږي  

رسره نه وم خو شاپینګ بشپړشواو په  اودې ته اړتیا نه لري چې هلته والړشي. زه ترمازدیګره په دغه شاپینګ کې و
 .بري سره استوګنځي ته را ستون شول

نن ما ښام موږ کومه ځانګړې وعده نه درلوده،خودماښامنی له خوړو وروسته امیرهیله وکړه چې منټو فتی ته یوڅل 
هلت لوبولړۍ  ینل  پا  دسیمي  دپوځ  ته والړو،هغه چې  نندارې  لومړی دسوک وهلودلوبې  ه روانه  بیا والړشي. موږ 

کې   سیالۍ  په وروستۍ  دلوبی  یي خوښه شوه،  ډیره  او  لیوالتیا وښوده  کومي  له  زړه  د  لوبی سره  دغې  وه،امیرله 
یولوبغاړی داسې راولوید چې ددوو شیبو لپاره نه شو پورته کیدای.دامیردغه فضا خوښه نه شوه او ماته یې وویل چې  

 .ده. خو ده نه غوښتل چې هغه بیا وګوريدی فکر کوي سوک وهل یوه سخته خوخوشالوونکې لوبه 
موږ دپوځي ورزشي لوبوسیالیو ته ورغلو اوترهغو چې ننداره پای ته ورسیده هلته پاتې شوو. د ما نچستردک او 
دوچي هم هلته ووامیرپه ټینګارسره له دوچي غوښتنه وکړه چې په څنګ کې یې کیني،هغه یې په خپل موټرکې له 

نې په خاطریی ما ته وویل چې ده ته دک دخپل هوټل په کوټه کې دچاي ست کړی دی. ځان سره کړه، زما داندیښ
 .خوارکي دک نوره چاره نه درلوده ځکه نو دګرند هوټل پرلور روان شو

کلچې ، کیک او نورټول یی په هندي ډول سره تیارکړل ځکه نو موږ هم ورته کیناستو، دک او دوچي دامیر زړه ته 
 ه هغه په تما مه معنا په شاعرۍ ډک و، او موږ ته یی هم په کاپیورنژدې څوک وو، نن شپ

شوي بڼه د فارسي یوشمیر کالسیک شعرونه راکړل، داسې چې هغو په افغاني موسیقی سره په پیانو کې هم دیوې 
 . افغاني سندرې بڼه غوره کړې وه

دا ټینګارکاوه چې دی غواړي  په دوو بجو زه پردې بریالی شوم چې دی دکورپرلوروخوځوم ،سره له دې دک هم
دفرانسوي معما وو یوڅه چې هم لیکل شوي وو او هم رسم شوي هم پرموږ باندې وګوري . سره له دې چې د ویلو 
اړتیا یې نه وه خوامیر بیرته کیناست او د د یک جوړکړي شیان یې په بیالبیلوعربي معما وو کې چې هراړخیز ورته 

کړل. عربی یې د زمان په ترڅ کې موږ ته دفرانسوي په انډول دحیرانتیا وړڅه    والی یی سره درلود ورته په ګوته
وو، خوامیرته یې زیاتره سمبولونه او معماوې ترفرانسوي هغوجالب نه وو. او وخت له دریو ورهغه خوا و چې ما  

وه چې له دیک  امیرپرخپل استوګنځي باندې په داسې حال کې وسپاره چې دننۍ ورځې خوښۍ یې یادولې.هغه پتیلې  
سره به د غرمنۍ لپاره ما رګیریتا ته ځي. دبیګانیو سرګرمیو له جوړښت او اډانې څخه ما ته په ډاګه شوه لکه چې  
امیردوچیس ته وویلی چې دی له حده زیات دهغو مهربانیومنندوی دی چې دده دکتنې پرمهال دهند دحکومت په تیره  

 .رابرې شوې ديبیا د عالیجناب ویسرای له خوا دده لپاره ب
نیټې پورې په کلکته کې پاتې  (  ۸نیټې پرځای تر)(  ۵نن سهار امیر هوډ وکړ چې موږ باید ددریونوروشپولپاره د )

 .شو، ده پردې هم بندیزولګاوه چې سهاګپورته د پړانګانو دښکارلپاره والړشي
 (۵) کال دفبروری  ۱۹۰۷سه شنبه د 

بجو پورې دباندې  (  ۸جو پورې را وګرزو،امیرهیله درلوده چې تر )ب(  ۴موږ نن پردې ونه توانیدوچې کورته تر )
پاتې شي. ځکه هغه غوښتل چې بیا د شاپینګ لپاره بازارته والړشي. ما هغه له میجربرد سره واستاوه، برد ددې  
لپاره ښه واو د ورځې ښه تیریدو هیله من و، امیرهم زرحرکت وکړ، کله یې چې موټرحرکت کاوه ، ده وویل چې 
دی غواړي د ما نچستر دک اودوچیس )شهزاده او شهزادګۍ ( له ځان سره واخلی ،خو ده بیا داهم وویل چې دده لپاره 
به په لږ وخت کې دهغو رابلل ګران وي نو ځکه یې برد ته دنده ورکړه او هغه یې ګرنډ هوټل ته دمعلوماتو په  

 .خاطرواستاوه
(   ۱۱:۳۰کره داسې ښکاریده چې د دوی لپاره به ګرانه وي چې تر )دا کاربې ګټې و، پردې چې دهغوی له بیګاني ا

بجو امیرګرونډ هوټل ته ورسید،اوږده کتنه یې درلوده  (    ۱۱:۳۰بجودمخه دې له عالیجناب امیرسره میالو شي. په )
مخامخ   پورې هلته وځنډید، له هغه وروسته بیا میجر برد دی را واخیست او(  ۳:۳۰غرمنۍ یې هم هلته شوه او تر ) 

 .یې پوځي او سمندري مغازو ته دپیرودوپه خاطر ورساوه
ماسپښین ناوخته ما له امیره پیغام ترالسه کړ چې په هغه کې یې له ما هیله کړې وه چې دی باید صنعتي نندارتون ته  

یې خپله بوځم. داد هندي تولیداتو اوفابریکو یونندارتون و چې په سیاسي موخه دهغوی ټولو لپاره چې حکومت ته  
وفاداري څرګنده کړې وه اوهغوی چی دلفټننټ ګورنرترالرښوونې الندې په خورا بې غرضه چا رو باندې بوخت 
وو جوړشوی و.ما کله هم داغوره نه بلله چې داسې ځایونوته امیربوځم . خوسراندریو له څو ورځوراپه دیخوا پردغه  
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

 

یرې امیرله دغه ځایه کتنه نه وای کړی نودتیرو زیاتوجوړونکو  ټکي ټینګارکاوه چې یوڅه باید وکړم ،په رښتیا هم که چ
به ویل چې ددغه کارد مخنیوي المل موږ شو. همداوه چې ماعالیجناب امیرسره له دې چې هلته ستونزې وې هغه  

 .ځای ته بوت او خپلې ښې هیلې یې څرګندې کړې
پوځ او سمندري ځواکونو مغازو ته والړشي  ما پرسراندریوفریسرباندې غږ وکړ چې له موږ سره دموټرپه سپرلۍ د

چیرې چې موږ وکوالی شول امیراوس هم په سودا باندې په خورا تاوده حال کې ومومو. له هغه ځایه موږ د نندارتون  
پرلورحرکت وکړاوهلته په داسې حال کې ورسیدو چې د افغان ملي سرود )سندرې ( غږ نری نري په بیل ډول سره  

وا غږول کیده .سیمه ټوله په بنګالیانوډکه وه او هڅه یې کوله چې را نږدې شي،خو سختي وه ، د سودیشي ډلې له خ
 نندارتو ن له هرپلوه په ښکلې توګه خپله رڼایی په دغه شپه کې

درلوده. موږ هلته یوساعت پاتې شوو، له هغه وروسته موږ په بیړه استوګنځي ته والړواوهلته مودماښامني لپاره زر 
 .غوستلزرکالي وا

موږ نن شپه خپله ما ښامنې په ځاني توګه په ګورمنټ هاوس کې کوله ، خکه نو زه په خپل وخت دامیرروانولوته ور  
ورسیدم.موږ لکه دنورو وختو په شان دخپل حرکت تا بیا وکړه اوماهم غوښتل چي په خپل وخت باید هلته یم، دده یوه  

په خپله دده هغه عکسونه وو چې ده ته د عکاس له خوا راوړل    ماموریوڅه ده ته ونیول چې هغه باید وګوري، دا 
افغان   یوه  پارسل کی،  یوه  په  باید  هم  اوغوراوی   . وای  په کې شوی  اوغوراوی  وای  داباید کتل شوی  شوي وو، 
چارواکي به دا کاغذ نیوه،عکس به دوی په ډیراحتیاط سره داسې لکه چې یوڅه ټایپ کوي ، هغه به امیرپه خپله په  

واري کاغذ باندې ایښود. چې دغو ټولو وخت غوښت، ددې اړتیا نشته چې خبره سره اوږده کړو خو موږ یو ځل نص
 .بیا ګورمنت هاوس ته ناوخته ورسیدو

عالیجناب ویسرای امیرته دانګړدمنځ په زینوکې هرکلی ووایه او دننه یې بدرګه کړ،الرد اومیرمن منټو هغه مرمرین 
اڼۍ یوه برخه دبال روم په ګډون یې ور وښوده. داغیزنا کو او ځورونکو پوښتنو په لړکې  تاالرته الرښونه کړ، د م

چې امیرله میرمن منټوڅخه وکړې یوه داوه ،چې دې ولې ده ته اجازه ورنه کړه چي له بال څخه کتنه وکړي. هغه 
ومتی بال څخه د جمعی په شپه هغه چې دلیدو لپاره یې زیاته لیوالتیا وه، له بله پلوه داهم روښانه وه چې څنګه له حک 

 . هم دده د بیرته تګ په ورځ کتنه کیږي
اغلې منټو یوځل دمخه هم امیرته بلنه ورکړې وه چې د جمعی په شپه به دا ده ته بال ورښیی چې امیرهم په خوشالۍ  

 .سره دابلنه منلې وه
ې اترې درلودې،کله چې ما ښامني پای ته عالیجناب امیرله میرمن منټو سره د ما ښامنۍ په اوږدوکې ښه چټ او خبر

ورسیده،نو بیا له الرد مڼټو سره یوځای د سوک وهلو وروستۍ سیالې ته چې په منټوفیتی کې وه والړ. وایم چې 
داخوروښانه اوڅرګنده خبره اودده دنده وه چې دهغه عالیجناب په غیاب کې دی له میرمنو سره پاتې کیده اوله هغوی  

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

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

 (۶)کال دفبروری ۱۹۰۷چهارشنبه د 
امیرباید په اتوبجوحرکت کړی وای ، میجربرد اوموټرونه په ټاکلي ساعت تیاروو، خو هغه په لسوبجوحرکت وکړ،  
زه والړم چې دهغه پوښتنه وکړم اوهم دځنډ پرالمل ځان پوه کړم ،هغه له سوداګرو سره په خبرو اتروباندې بوخت  

ه سامانو او دکور فرش کولو پرشیانوباندې ډک و ،  و،استوګنځی دکوټو په فرنیچر، دتودو اوبو پرقوطیو،دتشنابو پ 
دباندې چمن هم دسامانو ایښودوپه پیټیواوکارتنوباندې ډک شوی و، زما زړه ته ورسیده، ددې لپاره چې دا سامانونه 

 .پیښورته ورسیږي دهغو لپاره دکالیو یوځانګړی اورګاډی په کاردی
،موټري سترګۍ ،داوبوبوتلونه اوزموږ ټول هغه اړین څیزونه    دیوولسو په شاوخواکې امیرخپلې خولۍ ،الس ماغوګان

سره راغونډ کړل اوهم یی وویل مخکې تردې چې موږ په خپل حرکت پیل وکړو باید یوڅه خواړه خو وخورو، ځکه 
نو موږ ټول په خوړنځي کې وځنډول شوو. موږد حرکت پردغه مهال یوه اوږده اورنګارنګ سهارنې کوله چې دنویو 

 . یوه بسته چې د ) بورني ایند شیپرد( دیوه کس له خوا اخیستل شوي وو راورسیدهعکسونو 
له یوڅو وړو الرښونو وروسته امیر وغوښتل چې له دغو څخه یوپورتریت میرمن ایلین الیوت او بل میرمن منټواو 

 .بجې وې چې موږ ایله خپل هدف ته ورسیدو( ۲نورو ته باید ورسول شي او دا وخت پوره )
رمهال افغان استازی راغی، او په عاجزۍ سره یې دا پخوله چې عالیجناب امیرغواړي دهغه استوګنځي ته نن  سها

شپه له خپلو ملګروسره د ماښامنۍ په جوړولو سره درنښت وبښي . )امیراوونۍ مخکې داژمنه کړې وه چې یوڅه به  
ي. دواړه پوښتنه او ځواب په نیغه او کوي ( امیرله هغه سره ډیرښه چلند وکړ او ویی ویل چې کیدای شي ورش

روښانه توګه دده له خوا ځواب نه شول خو کوم ځوا ب چې ده ترالسه کړهغه هم دامیرد یوه مامورله الرې و. که  
 .څه هم استازی ده ته مخامخ نژدي والړو. دالومړی ځل و چې له ډیرو شپووروسته ما دده استازي ولید
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

 

یا فابریکې ته والړو چې دوی زیاتره داوسپنی کارونه کول او امیرهم له  (Burn&Co) موږ لومړی د برن شرکت
هغو سره ترټولو زیاته معامله کړې وه. موږ دکارځای سرته بوتلل شوو، امیربیالبیلو شیانو ته په ژوره توګه ځیرو، 

بل ته دنورو کارو  ددغه جوړښت اړوند ښاغلی هالیدی څوک چې له پخوا هم په کابل کې واوس هم بیا په مارچ کې کا
دخپلو  چې  و  من  هیله  لپاره  ددې  توګه  ځانګړې  امیرپه  شول.  ورکړل  معلومات  و  روان  موخه  په  کولو  ترسره 

 خښتوجوړولو سستم نوی او سمونې په کې رامنځ ته کړي. ده تل له ما غوښتنه کوله چې دده لپاره یوه درنه بټۍ
(Bull’Kiln)  شی چې په څه ډول کارول کیږيواخلي اوهغه دده کسا نو ته ور وښودل . 

ما له معلوماتو وروسته هغه ته وویل چې زه هم تربرن شرکت زیات څه نه شم کوالی،هغوی ده ته وویل چې کوالی  
روپۍ (  ۵۰۰روپې او یواروپایي کس چې هغه وکاروي دیوې دورې لپاره د میاشتي په )(  ۱۰۰۰شي ده ته بټۍ په )

نه غواړم چې دداسې څیزلپاره میاشتنی تنخوا ورکړم. زه نه غواړم چې یوکس په ونیسي خو امیر وویل چې )نه ، زه  
دایمی توګه په داسې دنده وګمارم ، زه غواړم چې زماکسان و روزي،هغوی باید خښتې جوړې کړي،ځکه زه ددغه  

ه اووني کې روپۍ وړاندیزکوم. ما ته یوڅوک راکړئ چې دغه کارترسره کړي داچې دا په یو(  ۴۰۰۰کارلپاره ټولې )
ترسره کوي او که په یوه کال کې ( په دغه خبره جوړجاړی وشواو امیرڅلور زره روپۍ هغوی ته ورکړې او امریی  

 . وکړچې نورڅه یی په ګرنتي دقرارداد له مخې پرمخ بوځي
ه  بجو په شاوخواکې وچې موږ له اوږدې مودې وعدې وروسته د فارن افیس )وزارت خارجه( لیدو ت ۳۰:  ۴وخت د 

ورغلو. امیردغه جوړښت په هراړخیزه توګه په پوره لیوالتیا سره نه ولیدلی،دی ترډیره حده دزیاتی سرګرمي په  
فکرکې نه و،خو ما ورته وویل چې دا به ډیره ښه وي چې ته یوازې دا ماڼۍ وګورې او دغه میزونه وګورئ چې 

ه خوندي دي، داخبره دده لپاره یوه په زړه پورې  ټولې ښې او بدې پیښې او توطیی چې له یوې بلې سره تړلې دي دلت
 . ایدیا شوه اوزموږ کتنه هم روانه وه

هغه ته هرکلی ووایه ، او بیا یې له ژمنې  (Sir Louis Dane) د اعلیحضرت له رسیدو سره سم سر لیوس دانی
دغې ماڼۍ اوجوړښت   سره سم خپله او دیوشمیرنوروسکرترانواوکاتبانو کوټي ور وښودې. سرلویس اوامیر دواړو د 

د کړو اوګناوو په اړه ټوکي ټکالې سره وکړې .موږ یو ه دوې هغه کوټې هم ولیدې هغه چې په پوځي دفترپورې  
 . اړوندې وې اوهم موهلته د الرد کیچنیر دفترولید

ما وویل  ماسپښین یوتږی ما سپښین وله فارن افس څخه له راوتو سره سم امیرزما وړاندیز ته هرکلی ووایه هغه چې 
ته چې په منټوفتې کې وه والړشو،موږهلته لومړی  ( Café Chantant)چې دچا ي څښلو په المل باید چنټنټ کفې

هغه مغازه ولیده هغه چې دمیرمن کولین له خوا الرښونه کیده اودنانځکو کاریې کاوه، امیر له هغو څخه یوزیات 
و. وسله وال اوموږ دنانځکوله یوزیات شمیربکسونوسره  شمیروپیرودې اوموږ ته یې هم وویل چې باید یوشمیروپیر

په فتی کې روان وو ، هرچیرې به چې امیرکوم ما شوم لیده هغه ته به یې ورډالۍ کولې. په هغې کپې )کفې( کې چې  
 .هغه د میرمن )الین ( اونورو میرمنو کارکونکوله خوایې چارې ترسره کیدې

اوت باندې ټینګارکاوه او په دې نظروچې هرڅه دده لپاره اړین دي اوباید امیردهرڅه دپیرودو په کارکې په زیات سخ
  ۴وپیرودل شي دا که چای وي، بوره وي اوکه نورڅه،خوهرتوکی به په یوځانګړي بسته کې وي،مارین سترګۍ په  

 .کې ولپونده وي ، ده بیا د یو لړسپکو خوړو فرمایش هم دهغو لمونځ کونکو لپاره ورکړهغوی چې د ستیج په شا 
امیر خورا سره هیجاني اوخوشاله و کله چې ما هغه ته وویل چې میرمن )الین( دده له پیرودنی څخه خورا اغیزمنه 
شوې،هغې په دغه اړه یوه په زړه پورې وینا هم ورکړې اوپه هغې کې یي دا یاده کړې چې دده )امیر( په ملتیا دوی 

یستې وه په زړه پورې مرسته ترالسه کړه. هغه وویل چې دده معامله دهغې خیریه ټولنې لپاره چې په فیتی کې یې پران
وه خودهغې بیا خدمت و، هغه هم دخدای په الره کې.ددې لپاره چې دهغې ذهنی تسل شوی وي ، نو یی په دغه ټکي 
  باندې ټینګارکاوه چې دچا یواو ایسکرمو یوبل پړاوخوراک هم په کټ مټ شرایطو سره راوغواړي. دی ددغه ټکی 
تراغیزالندې راغلی و چې څنګه انګریزي میرمنو دکارکونکو په توګه دهرې ورځې په ترڅ کې هغه هم د خیریه  
ټولنې لپاره په دومره لیوالتیا سره کارکوي. میرمن الین دامیراوما په خاطرد چا یود یوه میزجوړولود ژمنې لپاره سبا  

اوموږ له هغه ځایه حرکت راوکړ، زه ګرد سره هیله من  ماښام ته تیاری وښود. په هرډول دا هرڅه دقناعت وړ وو
وم چې نور به امیرکورته رسوم او نیغ به کورته ځو، خو له دې نه وم خبر چې امیربه دګالنو دنندارتون خیمې ته هم  
ځي.دلته له ما سره بخت یاري ونه کړه هماغه وه چې په ښاغلی ) چترجي( چې یوښه ګلپال او نبات پوه و ورمخه 

کې  شوو برخه  په  ودې  د  دکرلواودځانګړونباتاتو  دنباتاتو  توګه  په عمومي  لپاره  دښایسته وخت  هغه سره  له  ،امیر 
 .ځانګړې پوښتنې اوخبرې وکړې

دا وخت له اتو بجوڅخه هم تیروچې ما وکوالی شول امیرنور دکورپرلورروان کړم. ما به دی هلته پریښې وای خو 
ته والړشي ،هغه وویل چې: » په دې باره کې فکرمه کوه ځکه چې دا   هغه غوښتل چې دخپل استازي ما ښامني

 «ډیرمهم ټکی نه دي اوزه دا ډیره مهمه بوختیا نه بولم
دالرې په اوږدوکې ما وغوښتل چې له کلکتې دبیرته تګ په اړه هم دیوې چا رې خبره وکړم .ده ما ته پخوا داخبره 

خبره وکړي. ما فکرکاوه چې له دغې خبرې څخه به دده موخه داوه  کړې وه چې دي به په دغه اړه سبا ما ته خپله  
( ۹نیټې ته کړي. خو ما نن له فارن افیس څخه دا جدي پیغام ترالسه کړي و چې امیرباید په )(  ۱۰چې دی خپل تګ )
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

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

 

م .  ځ( ۱۰نیټه له کلکتې څخه حرکت وکړي.زه پوهیدم چې دا به زما لپاره مرګوني خبره وې که دی ووایی چې په )
نیټه باندې حرکت  (  ۹ځکه نو زما لپاره دا اړینه وه چې پرته له اصلي دلیل ویلو دی پردې قانع کړم چې باید پر)

 ۱۲نیټې څخه )(  ۱۱وکړو. ما وویل چې موږ باید دبمبی د ګورنرلپاره نورسرخوږی نه شوچې خپل پروګرام یی له ) 
نندارې او پریت خوباید په هیڅ ډول ونه ځنډول شي.    ته واړاوه. ددې په څنګ کې لویه خبره داوه چې سمندری(  

همدارنګه د سکرودکان په اړه چې موږغوښتل هغه باید دخپل سفرپه اوږدوکې وګوري څه وشول ؟ داسې ښکاریده  
چې هغوی د یکشنبې په ورځ کارنه کوي. ده وویل چې ده په رښتیاهم غوښتل چې ترلسمې نیټې پورې پاتې شی 

سهارکې خپل سفرلکه چې زما هیله وه پیل کړي. دسکرو په باره کې، ما فکروکړچې دابه ښه  اوکیدای شي هغه په  
وي چې په دغه برخه کې یوڅوکارپوهان ورته راوغواړم څوپه دغه اړه خبرې ورسره وکړي ، دا هم سمه وه خو 

چې ولي موږ خپل سفر  موږ بمبي ته دخپل رسیدنګ په نیټه کې هیڅ ډول بدلون نه غوښت.ځکه نو زما ذهن ته راغله  
 .دشنبې په شپه د شنبی د سهار پرځای نه پیل کوو. ځکه چې دابه دیک شنبي ترسهاره هم په زړه پورې وخت وي

ما فکرنه کاوه چې امیربه زما پردغو دالیلو باندې باوراوقناعت وکړي. خو هغه ولیده چې ما د زړه له کومي له ده  
که خوهغه هم وویل :» ښه ، ستا په خاطرزه سالیم چې د شنبی په شپه  بجوباید حرکت وکړو. ځ(  ۹غوښتل چې په )

 «حرکت وکړو، دشنبي په شپه له لمانځه وروسته
زه هیله من شوم چې نوره به ستونزه پای ته رسیدلې وي. خو دې ته اندیښمن وم اوپه فکرکې راتله چې دده لپاره  

 . ددې اړتیاڅه وه چې له دغه ټکي سره یي ضدیت ښود
مدغه وخت کې موږاستوګنځي ته ورسیدو،امیروالړچې خپل کالي بدل کړي، له ما یی هیله وکړه چې له ده سره په ه

دده د استازي ما ښامنۍ ته والړشم. خو زمایی له دغې میلمستیا سره څه؟ زه له هغې میلمستیا څخه وتښتیدم. هغه 
به منټو فتی ته راورسوي. بیا به له ماسره  وویل چې دی خپله هم غواړي چې له ماښامني څخه زر را ووځي اوځان

 . هلته وګوري
ده د لسو بجو په شاوخوا کې دخپل استازي کورته حرکت وکړ، داځای دکلکتی په یوه کوڅه کې و. استازي لکه چي 
ما واوریدل امیرته یوزیات شمیرسوغاتونه نن شپه ورکړل اوهمداسې یې دخپل مشرپه ویاړدغې غونډې ته یوزیات 

 (*) .روپایي اوځایي نراوښځې سندرغاړي هم رابللي ووشمیرا

زه په داسې حال کې چې خبره ترنیمه شپه اوښتې وه ده ته په منټوفتی کې انتظاروم خو څوک را معلوم نه شول. ما  
واوریدل چې امیردخپل استازي په کورکې دهغه ستاینه وکړه ،خودهغه د دسوغاتوله کتلویې ډډه وکړه، یوازې یې ما  

ني هغه چې په یوولسو بجو تیاره شوې وه وخوړه. له دوولسو بجو یوڅه تیرې وې چې له هغه ځایه راووت ،  ښام
هغه نندارې او سرګرمئ چې دده دهرکلي او درناوي په ویاړجوړې شوې وې هغه یې هم ونه لیدې . دنورو بیالبیلو  

ې د مسلمانانوسره که څه هم چې دغه کارته یې  پیښو په ډله کې نن زه پردې بریالی شوم چې په امیرداومنم څو دکلکت
ډیره لیوالتیا نه وه ایل اوغیل شي او دهغوی احساسات هغه چې امیرډیرپه پام کې نه وونیولي،دهغوی جومات ته په 
تللو سره درک کړي. ددې لپاره چې په دغه برخه کې یې خپله نه لیوالتیا لرې کړې وي ، ما امیرته وړاندیزوکړچې 

و لوښه خبره وي چې که ته دکلکتې دمسلمانانو دټولنې مشران ) هغوی چې زه یې د کلکتې دنفوسو یوه وړه  دا به ترټ
او بې اهمیته برخه بولم ( راوغواړي اوله هغوی سره دلته د راتلونکې جمعي لمونځ په ګډه وکړي. امیر داخبره په  

سره دګډ لمانځه په کولو کې برخه واخلي او له    خوشالۍ سره ومنله او اجازه یې وکړه چې دې به دهغوی له سلو تنو
هغه وروسته به له دوی سره خبرې هم ولري. دا ډیره ښه خبره وه ، او دا زما دنده وه چې باید دهغوی دبلنې الرې  

 .چا رې برابرې کړم
--------------------------------------------------------------- 

هللا خان استازي ، محمد اسماعیل خان )غالبآ هراتی سردار ( و ، که څه هم په دغه    په کلکته کې د امیر حبیب (*)

کال کې وراستولی هلته یي    ۱۹۰۷اثرکې یې نوم نه دی راغلی خو، دهغه لیک له مخې چې سردارنصرهللا خان په  
ته د میدیکل کالج د    نوم شته ، په دغه لیک نصرهللا ورته لیکلي چې هللا جویا نومي طبیب باید زر تر زره کابل

جوړولو په خاطر را ولیږي. هللا جویا چې په کوم مطلب راغلی و، هغه میدیکل کالج جوړ نه کړ، دهغه پرځای په  
 دربارکې په نورو طبي بوختتاوو باندې بوخت شو ؟ 

 
 پاتې لري
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