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 (۷) کال دفبروری  ۱۹۰۷پنجشنبه د 
 

بجود شاپینګ لپاره حرکت وکړي. خو نه شوه په دې چې ده په خپل استوګنځي کې  (  ۸په پام کې وه چې امیرباید په )
له یوشمیرسوداګرو او نورو کسانو سره کتنه درلوده. په یوه بجه زه پردې بریالی شوم چې امیر هغې غرمنې ته 

 .دوک اودوچیس سره یې هغه بله شپه په مارګریتا کې ټاکلې وهورسوم هغه چې دمانچسترله 
له مایي په ورین تندي توده بښنه دهغې وعدی له امله چې له ماسره یې کړې وه او ویی نه شوای کوالی چې هلته  
ځان را ورسوي وغوښته. ده وویل،چی استازي غوښتل چې له ماښامنۍ وروسته یوشمیر ښځینه ډمي اوسندرغاړې  

تیارکړي سخت  چې راو ته  اولمانځه  دعا  باید  پرځای چې ځان  ددې  کار  په دغه  ،هغه  هلته ونڅوي  ستلې یې وې 
شرمیدلی اوقهریدلی و،دومره چې په دغه کاریی خپل یوه سردارته کلکه څپیړه ورکړې وه اوهمداسې نیغ پرته له دې  

ه خپل یولوی سردارهم هلته پریښي چې څوک یې پرتګ باندې خبرشي په خپل موټرکې ځان استوګنځي ته رسولی و،د
  ( داستازي  په خپل حالت سره  به  نوهغه سرګرمي  هلته حاضروي،  لږترلږه دی  پوهیده چې که  و، ځکه چې دی 
دامیرامرونه خپلو پلویانوته په الندې ډول سره وو، زه پوهیږم که چیري هرڅوک دڅه شي په څښلواو بدسترګۍ سره  

مکماهن  – سزا به افغانستان ته له را رسیدو سره سمه په توپ کې الوزول وي په هند کې دچا کورته وګوري، دهغه 
( له خوا ترسره نه شي.بیا ده د پاک ژوند دارزښت په اړه ډیرې ګټورې خبرې وکړې او دایی په ګوته کړه چې ده  

کې دا آسانتیاوې   په څه ډول دهرډول غیراخالقي ناوړتیاوومخه نیولې ده. ده داهم پرګوته کړه چې ده په خپل هیواد
برابرې کړې دي چې یوه ښځه هم نه شی کوالی دده په مخکې بورقه یا پرده پرمخ باندې راوغوړوي. دده لپاره  
داخبره اهمیت لري اولوړه کوي چې ده ته ژوند له پاکۍ او اخالقی وړتیا سره مهم اود ارزښت وړدی اوهغه ته به 

 .دې خوښیږيدوام ورکوي ځکه چې خدای هم په داسې کړنوبان
دده لپاره انګریزي میرمني ډیرې ښې اودخوشالۍ وړبیلګې وې چې په هند کې یې لکه خپلې خویندې اولوڼې داسې  
ولیدې. که رښتیا هم دي ته فکروکړو،کله چې دی د میرمنو له خوا په دغه شان مرسته کیږي، نودی باید هغوی ته په  

ې استازي بیګاه شپه هغوی دهمدغې موخي لپاره راغوښتې وې.  بده سترګه وګوري؟ اودا اجازه باید ورکړي لکه چ
خودده شتون بیاهم هلته داسې و چې دا کاریې نه شو ترسره کوالی.دده خبرې په دغه اړه خورا تودې او ګټورې وې  

خپله  ، ما دده دهغوخبرو ډیرې برخې دهغودتوضیحاتو له امله دمبارکی او ستاینې په توګه یادولې .ټولو هغوی اوماته  
چې په تیرو پنځواو یا زیاتو اوونیوکې له امیرسره ایل اوغیل شوي وو،دا داسې څه نه وو لکه چې ده نن خبرې پرې  

 ! وکړي،داټول څه چې نن ده خبرې پرې وکړې یو دحیرانتیا وړالمل و او موضوع وه
هغه به هروخت په آرامو شیبوکې ده تل ما ته دهغه سړي ایدیا راکوله چې هغه په رښتیاني ډول سره پاک اوسیدلی وي،

، له ما سره دخبرو کولو پرمهال، په مذهبي برخه کې،د واکمن په شیطاني کړو اویا داچې هغه څومره خپل ژوند 
دخدای لپاره وقف کړی،د واک پرمهال د درواغو ویلواو همداسې دخپلو خلکو دمثالو په برخه کې خبرې کولې.په 

ویل چې نور ددې لپاره اړتیا نشته چې باید دتعصب اودوه مخۍ تګالره پرمخ   دغه برخه کې دی جدي وچې ماته یې
بوتله شي. کیدای شی دایادونه موږ ته یوانځورراکړي چې هغه به ځاني او انفرادي بڼه لري اودابه دیوې ځاني ایدیې  

لته دی په داسي  اوځاني کیفیت څرګندونه کوي داخو عامي خبرې وې خو کله چې امیرپه یوازې توګه خبرې کوي،ه
 .موډست اوحیاناک ډول سره ځان ښیی چې باورپرې کیدای شي 

موږ د موټرپه سپرلۍ د مارګریتا پرلور دهغې غرمنې په خاطر چې د یاچت له خوا په مارګریتا کې جوړه شوې وه 
(    ، چیرې چې امیرهلته سمتس ) هغه چې له درکسل څخه یې د ګردې نړۍ مزل کړی اود میرمن سمیت ورور دی

 . دما نچسترشهزاده او شهزادګۍ او دبهاردکوچ مهاراني هم هلته ول
موږ هلته ډیره لوکسه غرمني درلوده او امیرپه خپله ډیرخوشاله و. له میلمستیاڅخه یې بیالبیل عکسونه واخیستل  

ې پاتې بجوپور(  ۵،امیراو دمانچستردوک اودوچیس یوه بل ته وړې تحفې ورکړې. موږدسپرلۍ په تم ځای کې تر )
 شو،هلته موږ دبیلتانه له خورا اغیزناکوخدای پامانیوسره مخامخ شوو. امیرپه څنګځنی 

توګه دا په ګوته کړه چي دی هیله من دی چی یوه ورځ به د دوک بلنې ته ځواب ورکړي او په دې به بریالی شی چې  
 .ي دی یې وروهڅاوهانګلند وګوري. انګلند ته دتګ ایدیا هم زه فکرکوم له همدغه ځایه پیل شوه چ

له هغه وروسته موږ منټو فتې ته والړو، امیرهلته مخامخ چنټن کپې ته ورغی هلته چې میرمن)ایلن( له پرونۍ وعدې  
سره سمه دامیر ، زما اوڅلورتنو ویتروسانو لپاره چې له موږ سره به هلته برخه اخلي یوکوچنی میزتیارکړی و.دالکه  

نه و، بلکه دهغه قیمت شل پونده و، دسپینو چاینکې ورسره وې زموږ له پیالو سره    دپرون په شان وړیا اوارزانه چای
دسرو کاچوغې وې. دلمانځه لپاره له ځنډ او وقفی سره چې دستیج په شا کې جوړشوی و موږ د ښایسته شیبې په  

میلمستیا کې دومره لږڅه  انتظارسره کیناستو،میرمن ایلن په ډیره لیوالتیا سره داپوښتنه وکړه چي ولې امیرپه پرونۍ  
وخوړل ، هغه ځواب ورکړچې هغه تیره شپه د لفتننټ ګورنرکره ماښامني ته میلمه و او ځان یې ددې لپاره تیاراوه 
چي دمیرمن فریسر په زړه پورې ما ښامنې په لیوالتیا اولوږې وخوري. تیره شپه ده خپلې څرګندونې په انګریزي  

یوه )نادان چا ( سره ما ښامني ته تللی و، همداوه چي ده زیات فکرنه کاوه  کې وکړې، دی یوازنی څوک و چي له  
چي دی له خپلي مخې څه شی اخلي اویایی په مخ کې دي . هغه په رښتیا هم له ویترسانو سره له خبرو څخه خوند  
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ي په ورکولو اخیست څوک چی دهغو په منځ کې ناست واو له هغوی سره په چټ کې لویدلی و. هغه له ټولو سره دچا  
کې مرسته کوله. مخکې له دې چي سره بیل شو،یوپه یو یې خپل بکس چې تل به له ده سره و راویوست ، دهرویترس  
دچا یو له لسوپوندو ورکولو وروسته یې بیاپه ځانګړي ډول هغه راخالص کړ، له هغه څخه یي یوه وړه بسته راویسته 

ه کې دسروښکلې ښایسته ګیڼه، بنګړي، ځنځیرول ، همداسې یې ، هغه یې میرمن ایلن ته ورډالۍ کړه چي په هغ
ویترسانو ته هم غوږوالۍ او ګوتې ورډالۍ کړې. دغه ډالۍ د فتې لپاره نه وې بلکی هغه وویل چې دایوازې ددوی  

خوږو  دي او د دوی لپاره یوه یوه یادګاري ډالۍ . ده تل داشان تحفې اوډالۍ په خورا ښه او ښایسته ډول تشریفاتو او 
 .څرګندونو سره میلمنو ته ورکولې

استوګنځي ته دراتګ په ترڅ کې ده یوځل بیا دتیرې شپې پیښه داسې لکه چي تراوسه یې په مغزکی انګازې کولي  
یاده کړه، ده وویل چي ده ځانته اجازه ورکړه چي په داسې یوه خوشاله او دملګرتیا په ډکه فضاکې یې له انګریزي  

تنه درلوده ، که چیرې دی له ناوړو کسانو څخه وای او دوی ته یې په بدوسترګوکتلی نو دابه  پاک زړو میرمنوسره ک
 . یولوی شرم و چې ده به زموږ دمیرمنو په وړاندې ترسره کاوه

موږښایسته ناوخته د لفټننټ ګورنرهاوس ته ورسیدو، خو امیرله نیکمرغه میرمن فریسرته داترغوږ ورتیره کړه چې  
او له تورې سره نڅا ورښودل شول ،چې په  ( Highland reelهایلند ریل) ماښامني وروسته امیر ته  یواحتمال و. له

 . هغه کې یو شمیرسندرې هم وې ،چې امیرهم بیا یوه دوې افغاني سندرې له پیانوسره یوځای را واورولې
له مخې له هغوی سره دوه  بیا ده دوه عکسونه سراندریو او میرمن فریسرته دسوغات په توګه ورکړل ، دتیروتنې  

نورعکسونه هم یوځای سرښ شوي وو ، په دغه حالت کې ده نه شوای کوالی چي دهغو دبیرته اخیستو غږوکړي .  
میرمنو نومونه یې ولیکل او هغه یې په یوه کڅوړه کې (  ۱۵دی ناچا رشوچې باید د دوی لپاره پچه پرې واچوي.د )

نګړو مراسمو دامیرله خواد لفټننټ ګورنر په مرسته ترسره شوه او هغه دوه  واچول د نومونو دټاکلو دغه پروسه په ځا
عکسونه هم دووتنو ته راوختل. دخوشالیو ډکه فضاوه،هرچا دخوشالیو احساس کاوه ، په تیره بیا دعکسونو بختورو  

 .وړونکو ، هغه چې امیرپه خپلې خوښی سره السلیک او دوی ته ورډالۍ کړي وو
ل شوي وو منټو فتی ته تللی وای ، داد تیرې شپې خبره وه،خو فریسرډیره لیواله وه اوښکاریده  موږ باید لکه چې وی

(  ۱۲چې له امیرسره وي ، خواوس دی هم پردې خوشاله و چې باید نور نو والړشو، دخوشالیو دغه لړۍ دشپې تر )
 .اوښتې وه چې زه باید دی داستوګنځي پر لوروخوځوم

د دمسلمانانودټولنې له استازو سره اړیکي کلک کړم څوهغوی راشي اودجمعی لمونځ له  سبا دجعمې ورځ ده ، زه بای
امیرسره وکړي. خوهغه اوس ما ته وویل چې دابه سمه وي چي دی په خپله جومات ته والړشي او هلته دوی ټول 

 وګوري.ما یوځل بیا ده ته خپله اندیښنه پر دې اړه چي کیدای شي هلته له بد چلند سره 
شي او یاهم دهغه ټیل ماټیل له امله چي هلته دی خواشیني شي.خو هغه له ما وغوښتل چې په جومات کې دده   مخامخ

 .لپاره انتظام وکړم
 

 (۸)  کال دفبروری ۱۹۰۷جمعه د 
 

موخه   په  دادادکولو  دلمانځه  دجمعي  بجو(  دوو  په  امیر)نن  زه  به  ترزره  زر  چي  دپولسوکمشنرخبرکړ  دکلکتې  ما 
جومات ته رسوم . هغه هم په دغه لنډ تصمیم خپله ناخوښي څرګنده کړه او دایی وویل  ( Nkhoda Mosque)نخودا

چی دی هم دامیردامنیت ضمانت نه دالرې په اوږدو کې کوالی شي اونه هم په جومات کې،ځکه چي هلته بیروبارله  
کې دومره پولیس چې هلته حده زیات دی اوچلند هم ناوړه ، له بلې خوا دی نه شي کوالی چي په دومره تنګ وخت  

اړین دي را ټول اوځای پرځای کړي. خو ما ځواب ورکړ چی، ترکومه ځایه چې زه امیرپیژنم دا به ډیره ګرانه وي 
 .چې هغه دې خپله خبره بیرته واخلي

هغه زه وهڅولم چي عالیجناب ته داخبره ورسوم. ما همداسې وکړل اودهغه له وړاند ې ویلی شوې پایلې سره سره  
میروویل چې ده وعده کړې باید هلته والړشي،هغه زه له خپلې لیکنې سره چي په خپل الس یې لیکلې وه مخامخ کړم  ا

،لیکنه په دغه متن وه چې دپولیسو کمشنرپرته له دې چې ځان باید مسوول وبولي اومسوولیت واخلي بله الره نه  
 .کړي او دغې موضوع ته ځیرويلري.ما دپولیسوکمشنرښاغلي )هالیدي( ته وویل چې خپله هڅه و 

 Dr.Saise) امیرنن له ډیرو کسانو سره وکتل، چي په هغو کې ډیرسوداګروو، له دغې ډلې څخه یوهم ډاکترسایس
 .و چي د کانوکارپوه و او په دې وروستیو کې یی د اورګاډي په برخه کې د سکرو دکانو په څانګه کې کارکاوه(

ې را وښود چي هغه به دسکرو دکانو دبرخې کارپوهان دڅیړنو لپاره )زه فکرکوم هغه له امیرسره داتړون وکړاوماته ی
 .( دلسومیاشتو لپاره دمیاشتې په زر روپۍ تنخواافغانستان ته را استوي

دیوې بجې په شاوخوا کې امیردجومات پرلورحرکت وکړ. داخبر ما ته رارسیدلی وچې هلته زبردست بیروباردی 
ان په جومات کې   لپاره ځای نشته. خودپولیسونظم په هراړخیزه توګه په زړه پورې واو  دومره چي  د دریدو  هم 

 .بیروبارهم ترڅارنې الندې
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 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

 

له څلورو بجولږ وروسته، زه والړم چي امیرله ځان سره درجمنټونو دفتبال پاینل لوب نندارې ته بوځم،هغه عالیجناب 
له مننه وکړه او ویې ویل چې دی نن ټوله ورځ پرماپسې زما دهڅوډیره ستاینه اوزما داغیزمنو کړواو تیاریو له ام

ډیرخپه شوی و. ما ورته وویل چې )زه ( نن ډیربوخت وم، خوده بیا وویل چي زما په نشته والی سره هم ډیرتوپیرنه 
 . محسوسیږي

منټوهم را موږ دموټرپه سپرلۍ دفتبال دلوبي ډګرته ورسیدو، زموږ له رسیدو لږ وروسته جاللتماب الرد او میرمن  
ورسیدل. امیردا ومنله چي له دوی سره به سبا دخدای پاماني غرمنۍ تیروي، سبا به په پوره یولسو بجوهلته ځي او  
له دوی دواړوسره به اوږدې خبرې هم وکړي. دخبرو په ترڅ کې میرمن منټو هیله څرګنده کړه چې بیا زر سره  

 .ووینو
ه بل سفرپه ترڅ کې په هند کې سره وګورو،داچې دا به دهغه هرکلي  ده وویل چی دی هم هیله من دی چې زر به دیو

په حکومتي مراسمواوحکومتي هاوس کې کوي اوکه به دشخصی میلمه په توګه ؟ میرمن منټو وویل چی دوی به 
 .خوشاله شي

ده له  بجو ګورمنټ هاوس ته ورسیدو،له امیرسره پرته د(    ۱۰:۱۵نن شپه دولتی بال )محفل ( دی،موږ پوره په )
 .ژباړونکی دده دډلی هیڅوک نه وو، ځکه نو همداسې غلی یوازې راغی 

دالرې په اوږدو کې هغه ماته وویل چي دی په رښتیاهم اوس پوه شوی چي باید له ده سره یوازې یوڅو څارونکي 
لی  وي،هغه زموږ لوی لوی کسان ولیدل چي هغوی همداسې بې بدرګه کوونکو روان وي ، دی فکرکوي چي دایوعا

 اوښه کاردی ، که دی کله بیا هند ته راځي، لکه چې ده وویل هیله من دی چي هغه 
 .به دغه ټکي ته متوجه وي ،هغه به په پام کې نیسي او په سختي سره به داځل دومره کسان له ځان سره راولي 

ه هرکلي ، وړیا ده وویل ، چی که ده غوښتی وای نو ټول به له ده سره هند ته را غلي وای خو په درناوي سر
ترانسپورت ، میلمه پالنه، دبارونو وړیا لیږد او نورهرڅه هغه څه ووچې دده دخلکو لپاره په ځانګړې توګه په زړه 
پورې وو.ده ددغه شمیرکسانوپه ټاکلوکې چې له ځان سره یې هند ته راوستي وو، له زیاتوستونزوسره مخامخ شوی 

کسان رانه ولي. دی غواړي لکه چي ویی ویل باید ددوی لږترلږه دسلو  و.دی به نورکله هم له ځان سره دومره ډیر
 .په شاوخواکې سرله سبا افغانستان ته ولیږي

پردي برسیره فکرکوم چي دی له خپل سټا پ سره نا خوښي دی ، ځکه چي دی په نادره توګه ددوی کوم یو کله کله 
 .له ځان سره بیایي ، ما له ده هیله وکړه چی نن شپه باید خپل دوه سرداران له ځان سره راولی خوده داکارونه کړ

،امیر بال روم ته بدرګه کړ، میرمن منټو اوعالیجناب  ګورمنت هاوس ته له رسیدو سره سم ښاغلي الرد اواغلې منټو
امیردواړه خپله پرستیج باندې کیناستل. امیر له دې سره سره بیا په بیړه کې و او غوښتل چې زر له دغه ځایه حرکت  
وکړي لکه چي ده وویل چې دی غواړي یوې اوبلې خواته په غیررسمي توګه وګرزي ، ده همداسې وکړل ترهغو 

 . ټوله شپه یې له هغو ټولو سره چې ده پیژندل خبرې وکړې چي دلته و
هغه میرمن منټو له ځان سره د سپر)ناشتا( لپاره واخیسته له مراسمو وروسته دواړویوځای په قدم وهلو پیل وکړ، 
بیایې هم له هغوی سره چې ده پیژندل خبرې اترې وکړې.دی دغه ټکي هم ډیرترخپل اغیزالندې راوستی و چي 

پام د نڅا او هغو تودو مراسمواوسیالیو پرلورو او ټول سخت په هغو کې ډوب وو،هلته یوڅوک هم داسې نه  دهرچا  
 : و چي دځان پرخو ایی ډیره وړه پاملرنه وي ، ده وویل چي

که دوه ورځې دمخه ده ته پته وای ، کوم څه چې په دغه بال کې روان دي ما به هم،دهغو لپاره ان دنڅا تیاری نیولی 
 . اواوس به لکه دنوروپه شان زه هم دلته له هغوی سره یوځای په مزو مزو نڅیدم وای

ما دمراسمو په پای کې یوه دوې ناکامې هڅې وکړې څو دی قانع کړم چې باید نور یې بوځم،ما ورته وویل چي ټول 
ددغو اوهغوپه  لوی لوی کسان ان ال مخکې له مراسمو والړل ،خو ده وویل چي : » په هغوی پسې مه ګرځه زه  

 «.فکرکې نه یم ، وورستنی څوک چې نن شپه به له دغې نڅا سره خدای پامانی کوي هغه به زه وم 
اوپه پای کې هغه له ستړیا ډک خدای پامانی چي ده یې له خپلو کوربه وو سره وکړ،هغه دهماغې نڅا پای و اوموږ 

 .داستوګنځي پرلور را وخوځیدو
، زما خو داموضوع هیره وه خو هغه وویل چی داڅومره بی ارزښته خلک دي، دی  امیرننیو ورځپانوته ډیرپه قهرو

خو دهغو په لوستلو په تیره دهغو توطیه ډولوڅرګندونو په وړاندې چې زموږ د پخوانۍ ملکې په اړه یې کښلې وې  
لم تورونه دځان  ښایسته را وپارید، ده وویل چي داډول راپورونه څنګه په خپرونوکې خپریدای شي، ده همداسې یوعا

 . په اړه په هم په هغو کې ولوستل
 

 (۹) کال دفبروری ۱۹۰۷شنبه د 
 

نیټې څخه دخپل سفردځنډولو په اړه  (    ۱۰دا په کلکته کې زموږ وروستۍ ورځ وه،امیردې ته ژمن وچي نورماته له )
 .له دغه ځایه حرکت وکړي  نه څه ووایي اونه نورټینګاروکړي. زه پوهیږم چي دهغه لپاره دا څومره درنه ده چي باید 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره
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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

 

سره وګوري او یوڅه دهغه وروستي لیک   تیره شپه په بال کې هغه ماته وویل چې دی نن غواړي له سرلویس دانې
بجو راغی اوله عالیجناب امیرسره یې لنډه کتنه وشوه، په هغې (  ۹په اړه ورته ووایي. له ژمنې سره سم سرلویس په )

 .غووسلو دڅارنې په اړه وه چې امیر پیرودلې وېکې پریوازني څه چې خبرې وشوې ده
نن سهارهم په همدغه معاملوکې تیرشو، ما تیاری ونیو چې هغه باید میجرماینارد ته دسترګو دمعاینې په خاطریوځل 
بیا بوځم ،هغه باید الهورته راشي اوهلته باید خپله وروستی معاینه د اتروپینوپه کارولو سره ترسره کړي. امیرنن  

سهاردهغې شیبې د رسیدو له امله چې دی با ید دالرد او میرمن منټو دلیدو لپاره ورشي ډیره بې صبره و، دغه  ټول  
ته ورسیده.  (    ۱۲:۳۰اوپه پای کې کله چې موږ ګورمنټ هاوس ته ورسیدو خبره بیا ) (    ۱۲بجو څخه )(    ۱۱وعده له )

مړی وویني ،ځکه نودی مخامخ ددوی ډراونګ روم  دامیرډیر ټینګار پردغه ټکی و چی میرمن منټو اودهغې لور لو 
ته ورغی اوهلته یې دوی ته د فارسی ژورتدریس پیل کړ. دی دالفبی د ویلو په برخه کې په زړه پورې و او دهغو 
دوینګ په برخه کې ډیرجدي و. الردمنټو یوڅه وروسته په میلمستیا کې له دوی سره یوځای شواو موږ ټولوغرمنې  

له، له غرمنۍ وروسته یې یوشمیرعکسونه د دوی د کورنۍ غړو ته ورډالۍ کړل . او په پای کې  دده لپاره وځنډو
بجو ته ورسیده هغې شیبې ته چې هغه دخدای پاماني شیبه وه، ترخدای پامانې دمخه الرډ منټو یوه  (    ۳۰:  ۳خبره )

 .ړي ورډالۍ کړېجوړه ښکلې سترګۍ چي د ټوپک ویشتلو او لمروړانګو پرمهال یې باید په سترګو ک
امیرډیرافسوس کاوه چي له الرد منټو اودهغه له کورنۍ سره خدای پامانی کوي اوهیله یې څرګنده کړه چې دی هیله  

 . من دی چی زربه بیا سره وګوري
موږ بیا لوبو ته ورغلو،امیرهلته هم له هرڅه سره ځانګړې لیوالتیا ښوده،هغه په ډیراحتیاط سره دهغو آسونو کتنه 

  ۱۵او  ۱۳هغه چې په انګړکې وو،جکانو یا اس سپروچې ننداره ښوده ، وزن یی هم کاوه ، ځانونه یی وتلل اود )وکړه  
په بري سره چې یوانګریزی اس و غوره او پرسپورشو، ټینګاریی وکړاوخپلي خاني هغه چې له میرمن فریزر او  (  

ه حال کې په مقابل لوري کې ودرید، او په یوه  نورو ملګرو میرمنوسره یې هلته کتنه شوې وه ډکې کړې ، هغه په دغ
ښه اکرسره یی تکیه وکړه کیناست، خوڅه شي چې دی له ګواښ سره مخامخ کړ، هغه پراوس باندې د وزن ځای  
پرځای کول وو، له ټاکلي کس څخه یې هیله وکړه چې په دغه اړه د تورف کلپ اصول څه وایی،دی لیوال و اوماته  

 . غه لوبه اوسیالي زموږ په شان په افغانستان کې هم دودکړيیی وویل چې دی غواړي د
له وروستۍ سیالۍ وروسته هغه لیوال و چې دهغې ښکلې وړې ویترسې له موراوپالرسره معرفي شي هغې چې له 
موږ سره یې هغه بل ماښام په منټو فټی کپې چنټن کې لیدنه شوې وه، او اوس یې دلته بیا ولیده. دهغې پالرد کلکتې  

مشنردی،دوی اوس پرموږغږ وکړ چې له دوی سره په تورف کلب کې چې دلته نږدې دی دچا یو لپاره میلمانه  ک
 .شو.له چا یو وروسته امیردهغوی لورته یو ساعتی بنګری ددغو شپو دیادګارپه توګه ورکړ

فریسرته هم د    موږ داستوګنځي پرلوررا وخوځیدو،دالرې په اوږدو کې موهیله هوډ وکړ چي سراندریو او میرمن
درناوي په خاطرورشو. امیردواړو ته د زړه له کومي درناوی درلود.هغه سراندریو ته په ډیر درناوي یوښکلی دوه  
السی کپ له یوې ښکلې لیکنې سره دهغه د ډوډۍ دمیز لپاره چې پرهغه باندې دی هم میلمه شوی و ددغوشپو ورځو  

 .ده کړه چې یوه ورځ به بیا دی راشي اوپردغه میز به بیا میلمه شيدښکلې ډالۍ په توګه ورډالۍ کړاوهیله یې څرګن
موږ خپل استوګنځي ته را ستانه شو، داچې نن شپه الرد کیچنیر ماښامنۍ ته بللي ووځکه نوهغې ما ښامنۍ ته دجامو 

 .اغوستلو په تا بیا کې شو
سره موږ خپل حرکت د اورګاډي په سپرلۍ    بجورسیدلي وای، دهمدغه ټکي په پام کې نیولو(    ۷:۴۵موږ باید هلته په )

د   یې  یوناڅاپه  خو   ، وکړم  حرکت  وخت  خپل  په  امیرسره  له  شول  وکوالی  ما  چې  و  وخت  هغه  کړاودا  پیل 
یوشمیرسوغاتو اولیکونوچې ده لیکلي وواونورو په راغونډولو باندې پیل وکړ،همدا المل شوچې موږ دلوی درستیزیا 

بجو ورسیدو. په الره کې امیررا ته وویل چی دی څومره افسوس کوي چې له  (    ۸:۲۰لوی قوماندان هاوس ته په )
 . کلکتې څخه داسې لکه زده کونکي چې بیرته د ښوونځي پرلور روانیږي ځي

ته   اوهند  خوښي  خپله  یې  کې  ترڅ  په  اودهغو  وویل  الردکیچنیریوڅه  شوې  لرې  را  میزه  له  میرمنې  چې  کله 
 : وکړې، یا عالیجناب امیرپه ځواب کې وویلدامیردسفردبریاووپه اړه خبرې 

هو، ما په خپلوسترګوهرڅه اوخلک دزړه له کومي ولیدل، زه به نورکله هم په هغو کسانو پسې والړنه شم چې   »
هڅه کوي ما په نړیواله توګه د غفلت په منګولو کې وساتي، وایی چې یو مهال یو پاچا و چې په پټه توګه یې یوهاتي  

پل هیواد ته راووست اوهغه یې په یوه تیاره کوټه کې واچاوه،خپل خلک یې هغوی چې کله یې هم هاتی  له کوم ځایه خ
نه ولیدلی یویودهغه دلیدوپه خاطرهغې کوټې ته ورننه ایستل څو دهاتي په اړه ځان پردې پوه کړي چې هغه څه ډول  

اهه هغه چې دوی ته به نژدې وه، یو چې را یویو ورننوتل اوپه ډیره پاملرنه یې پرهغه برخه باندې الس وو و، دوی
ووت هغه بیا دفیل په اړه دا معلومات را وول چې هغه ګردسره لکه لینګی داسې و، بل راووت هغه بیا وویل چی 
هاتي ټول لکۍ دی،دریم راغی هغه وویل چې هاتي ټول خرطوم و او نور خو یوه هم هاتي په سمه توګه تعریف نه 

وماتو یوه برخه ده چې ما ستاسې او ستاسې دهیواد په اړه ترالسه کړي ده ،خو اوس زه پردې شو کړای ، دادهغو معل
 «. پوه شوی یم چې که یو څوک ماته وایی چې تا سې ټول لینګي یاست اویا خرطوم،زه به هغه په توپ کې والوزوم
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 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

 

بجو حرکت کوي  (    ۳۰:  ۱۰په )  په دراوینګ روم کې د ځنډ په ترڅ کې ما امیرته وریاده کړه چې زموږ اورګاډی به
 : ځکه مې خپل ساعت هم وروښود،خو هغه وویل چې

زه به تردوولسوبجو یوه دقیقه هم مخکې له دغه ځایه حرکت ونه کړم.« هغه زما ساعت له ما واخیست اوهغه یې  »
م ځای ته لوړ رتبه  هم په خپل جیب کې واچاوه. ما ولیده چې هغه په رښتیا هم په خپله خبره والړدی،ما داورګاډي ت

دخدای   ته  استوګنځي  دهغه  باید  هیله وکړه چې دوی  دامیرلپاره هغه وځنډوي،الردکیچنرهم  واستول څو  چارواکي 
پاماني په خاطرددې پرځای چې دی راشي ورشي . امیردسپینو څه ټوټې اودپروڅه کالي الرد کیچنرته او څه السلیک 

کاوه اویوشمیرهغو میرمنوته چې هلته والړې وی ورډالۍ کړل .  شوي عکسونه هغوی ته چې الردکیچنریي بدرګه  
هغه په خورا ښه حالت اواکرکې و داسې چې ټول یې پرته له ما چې دتګ دوخت اوپه دوو راتلونکو ورځوکې په 
بمبی کې سفرته اندیښمن وم ګوته په غاښ کړي وو. سره له دې چې ما خپل بی ساعته ځنځیرده ته هرشیبه ښوراوه  

 .بیاهم په خپله کې و،څو چې په پای کې نژدې یوه بجه وه چې موږ وکوالی شول چي حرکت وکړو خوهغه
تاو  اوبله خوا  بیا یوه  امیرمخکې تردي چي په هغه کې کینی  الردکیچنردی ترخپلې سپرلۍ پورې بدرګه کړ، خو 

ړه چې یوګیالس او به ومومی راتاوشو څه یې ونه ویل یوازې له ټولو سره یې خدای پاماني وکړ. ده زیاته هڅه وک
څو یي وڅښي او یوڅه ووایي خو وخت یې ونه موند او بریالی نه شو. په دې خاطر چې خپل احساسات یې ترکنترول 
الندې نیولی وي ما ته یې په نیولي غږ سره وویل چې زه الرد کیچنرته ووایم چې دکاردایت دستونزې په اړه چې  

مرسته وکړي. الردکیچنر وویل چې دی به په دغه برخه کې وګوري. امیرپه الس تیره ورځ هم یاده شوه له ده سره  
خدای پامانی کاوه خو بیایی هم په ځان کې دخبرو کولو توان نه درلود. او په پای کي خپل موترته ددغې جملې په  

 : ویلو سره چې
 .زه خبرې نه شم کوالی« ورننوت او حرکت مو وکړ »

پرمهال دومره غریومن شوی و چې په خپل دسمال یې دخپلو اوښکو لړۍ نه شوای  هغه د اورګاډي پرلوردحرکت  
بندوالی.دغه حالت ترهغه پورې چې داورګاډي تم ځای ته رسیدو روان و،ایله هلته پردې وتوانیده چي خبره یې  

یت سره د لته ترخوله راووځي ځکه یې ماته وویل ، چې دده لپار دغه خدای پاماني څومره ګران واوده په څومره جد
 .د ژورې ملګرتیا احساس وکړ

په   دافغاني عزت مدال  استازی ملک خدا بخش  دانګریزي دولت وروستی  امیرپه کابل کې  دپالتفرم په درشل کې 
 .ورکړې سره وستایه، دیوې لنډې وینا په ترڅ کې یې دهغه دکاراوخدمت ستاینه او درناوی وکړ

 .اډي له دریو ساعتو ځنډه وروسته خپل سفرپیل کړاودا دشپې یوه نیمه بجه وه چې زموږ اورګ
اورګاډي نن موږ ته دځورونې یو ښه ګوزار راکړ، په دې چې امیر تیره شپه امروکړچې دخپلې ډلې لږ ترلږه اویا  
تنه بیرته دپیښورپرلور ولیږي،ما امروکړ چې ددغو کسانو لپاره باید ځانګړی تیاری ونیول شي اوداکار په ډیره سختۍ  

شو، ځکه چې اورګاډۍ دومره لوی نه و اونه یې دومره ډبې درلودې ان چې د هندوستان په میترو پولس کې   ترسره
 .د زیرمو کمښت خو په ټول هند کې دپاملرنې وړدی ،خو په دغه ځای کې یې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړو

 
 پاتې لري
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