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 ۲۶/۱۱/۲۰۲۲       لیکوال: کلنل سرهنري میکماهن

 ژباړه، څیړنه اومقدمه: دوکتورعبدالخالق رشید
 

 ورځلیک
 ) روزنامچه (
 شپاړسمه برخه

 ) محرم (
 

 ټواکمن لپاره دځانګړې ډلې اوځانګړې پالوي مشر د دافغانستان
 کلنل سرهنري میک ماهن،

 
 پورې(  ۷کال دمارچ تر  ۱۹۰۷ه د څخ ۳۱کال د دسامبر له  ۱۹۰۶) د 

 

 
۱۳۹۲ 

 
 ( ۱۰) فبروری کال د ۱۹۰۷د  یکشنبه

 اورګاډی
  

نن شپه دڅوساعتو لپاره خوب نه ورته په دې  هغه راته وویل چې ده ته،کله چې نن سهار زه دامیرلیدو ته ورغلم
دې باورمن یم هغه رزه پ ،دی خورا نرم زړی اورښتنی څوک دیو.چې دی د کلکتې د ملګرویاد ډیرخواشینی کړی 

 په اړه ویل په هغو کې د دوه رنګۍ خبره اوچال ګردسره نه وو.  څه چې ده د ملګریتوب
دوه  ور وښود هغه لیکلي ووچې ده په خپل لومړي ځل یو پړانګماهغه تلګرام چې دښاغلي داب له خوا راغلی و 

 :شل تاووسان په سیګپورکې ښکارکړي دي. ما ورته وویل  سمبوردری سرکوږي او
  ګوره موږ سیګپورته په نه تلو سره څومره تاوان وکړ. - 
 : خو ده وویل  
ځکه نوما مې په کلکته کې له  ،کیداییوښکارهم له ملګریتوب سره نه شي پرتله ، مه کوهرپه دې باره کې فک -

زه لکه څنګه چې ته پوهیږې غواړم چې خپل ښکارپه ،هم غوره بللیه تیرول د دنیا له ښکار ملګروسره وخت
 . که زه هیله من یم چې په بمبۍ کې به هم په ملګروکې پټ یمځبهاولپورکې هم ونه کړم 
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ډیره تازه او دغه ټوله سیمه ځکه و،پرکومه سیمه چې تراوسه موږ راغلو دادری ورځې دروند باران پرې شوی 
 ښکاریده اوامیریې هم ښایسته ترخپل اغیزالندې راوستی و.  شنه

زموږ ټولو لپاره د اورګاډی دغه سفرددې المل شوچې یوڅه آرام وکړوهمداوه چې نن ورځ اودکلکتې ناوخته شپه 
 آرامۍ او خوب سره تیره کړه .  موپه

 
   (۱۱) کال دفبروری ۱۹۰۷د  دوشنبه 
 

  اورګاډی
ترڅ  دشپې په دوه نیم ساعت نورهمبرسیره پردې مو  دوه نیم ساعته ناوخته وو شپې تراوسه یوازې موږ له تیرې

باید دحکومتی ساعته له ټاکلي وخته وروسته وو. موږ  ۵ نا داچې ټول ټال اوس موږع، م لکې له السه ورکړ
خو دا رسیدنګ اوس ممکن نه و، ما هوډ وکړ ،( بجو په بمبي کې وای ۷:۳۰مراسمو اورسمي هرکلی لپاره سبا په )

)دری نیمې چې په دغه اړه بمبي ته تلګرام وکړم څو هغوی دغه مراسم زموږ تر رسیدو پورې چې هغه ما سپښین 
  ،کیدې وځنډوي بجې(

زما انګریزي سخت کارې ډلې دامنلې وه چې زموږ پروګرام ځنډیدلی اوهره شیبه یې په دغه برخه کې خپل حساب 
 وق العاده توګه ګډکړی و. فکتاب له یاده نه یوست او په هرڅه کې یې ځان په 

سبا له غرمې  بمبي ته په ناوخته رسیدو سره په نورو ستونزو برسیره هغه پلې او سمندري ننداره چې دامیرلپاره
 وځنډیدله.  وروسته په پام کې نیول شوې وه

شمیرداورګاډي د مامورینو میرمنې چې زیاتره یې یورپي وې  امیریوزیاتو،موږنن سهار پرجبل پورورتیرش
ده دهغو یوزیات ،ترکټارو هغې خواته والړې وې ولیدې چې هڅه یې کوله په پالتفرم باندې دخلکو مخه ونیسي او

د افغاني روپیو یوه یوه طالیی ته له هغو سره یې خبرې کولې او په ټینګارسره یې هغوی ،ر وغوښتېشمیرځان ته و
ده هغوی ته ویل چې په راتلونکې کې باید یوه میرمن هم له پالتفرم څخه ونه ایستل ، سکه د یادګار په توګه ورکړه

 شي . 
ده باندې په رښتیا هم نا پایه رکړه ، پما د ورځې زیاته برخه له عالیجناب سره دهغه په ډبه کې تیره 

سمندراودجوارو شنوکروندو چې داوږدو ورځو په ترڅ کې موږ لیدې ژوراغیزکړی و. هغه په دوامداره توګه دخپل 
هغه نن بیا ماته داخبره وکړه چې دده ، سفرهغه ګټورڅه چې ده په خپلو سترګو ولیدل په ژوره توګه دپاملرنې وړبلل

مخه ونیسي . ان چې یو شمیر خو یی تردې حده تراوسه هم والړدي دتګ  وله چې هند ته ددهکسانو څومره هڅه ک
هغوی چې امیردهند لیدو ته هڅوي هغو په خپله کافردي. امیروویل هغوی چې دا شان خبرې دخپلې ،او وایی

ه خپل وارښایسته نا دهغوی زیاتره که له یوې خوا ساده اودښه نیت خاوندان دي له بلې خوا پ ناخبرې له مخې کوي
هغوی ده ته دهند په ،خو هڅه کوي چې هند ته دده مخه ونیسي ،پوه هم دي. بله ډله بیا دهند په اړه نا خبره نه دي

په خپله ورته غلط اوکافرښکاري  دغه خنډ اچونکيچې  خوهغه اوس هرڅه په خپله وینی اوان،باره کې درواغ وایي
. 

  دلیدو لپاره دهغه سرته بوت چې ډیرخوشاله و.دشپې ماامیرداورګاډي دانجن دحرکت 
اوهسکې ټیټې هلته اودلته ولیدې ،موږ نن ما سپښین په  موږ نن دخپل سفرپه ترڅ کې ښایسته ځنګلي منظرې

ما یوځل بیاهغه ته هلته دبیالبیلو لوبواوچکروله السه ورکولوخبره وکړه خو هغه وویل کوم ،سوهاګپور راتیرشو
  دی به هغه وڅاري.،دده لپاره په پام کې نیولي(Mr. Miller)تیاري چې دمرکزی ایاالتو لوی کمشنرښاغلي میلر 

په دغه اړه به دی نورهم  میلرته بلنه ورکړه شي چې تم ځای ته راشي،چې باید  ده ما ته پرون داخبره وکړه
هغه چې  په واسطهځکه نوامیرهم خپلې ښې هیلې دیوه بل افسر،فکروکړي ما داکاروکړخو میلرهلته راتګ ونه مانه

هغه وروسته یې خپلومنظرولیدوته ددغې خبرې په  اوله،لیدل هغه ته واستولېله امیرسره و دسوهاګپورپرتم ځای یې
  ویلوسره دوام ورکړچي :

 ،تیرې ورځې دښکار ځای خالي ودا دوی ـ 
دی دهرښکاراوسپورت په اړه تل غیرعادي نه و. په هرډول کیدای شو په دغه اړه په زړه پورې تیاري نیول شوي 
واي. ښه ښکاریا بد ، ده داهرڅه یوازې په دې خیال چې کاشکي یې یوڅو ورځې نوري هم له خپلو ملګروسره په 

 تلي وو. کلکته یې تیرې کړې وای له یاده ایس
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کس العمل په توګه وښیي،دشپې ده ع د دوو ورځو پرله پسې آرامۍ دامیرلپاره دا زمینه پرانیسته چې یوڅه دخپل
 چې هغه یې باید ولیکي. (1)ته وسپارلې  خپلې یوشمیراخیستنی خان بهادرمالبخش ) په کابل کې انګریز استازي(

که یې څوک په داسې روحیه چې د امرانه چې په زړه پورې اوګټوردي ،په تیره ې دادلته مل کړاخستنی  ما هغه 
بلکی د داسې پراګراف په توګه چې زما له خوا په حاشیه کې  دیکتی شوې څه نه ديچې ګواکي ایدیا په توګه 

 . ولولي وړاندیز شوي دي
 

 رسمی یادښت
نیت رپ ،دهغه اعلیحضرت ځانګړي ګاډي هلته دما ښامنۍپه )بیر( کې د امیرله سالونه تیریدم  نن دشپې چې کله زه

 ودرید، ما ته یې بلنه راکړه او ښایسته شیبه له ما سره وغږید دغه دهغه عالیجناب دڅرګندونو مهم ټکي دي :
زه خوشاله یم چې زما هغه ټولې پوښتنې چې زما ذهن یې تل  ،نن په ګاډي کې بیالبیلې خبرې زما ذهن ته راغلې »

په دې نژدې وختوکې په افغانستان کې یوسړی ما ته راغی او ما ته یې یوتورڅیزچې په ، واب شوې ځوراوه ځ
واټن پروت دی، ما چې کله رمیلو پ ۶۴د کې چې دکابل په شمال لویدیز دغه ځای،کې یې موندلی وراکړ غوربند

هغه ځای چې هغه یې په کې ما هغه ته وویل چې دی باید ،تورشی ولید ومې پیژاند چې هغه د ډبرې سکوردیدا
هلته د شلو مایلو په واټن لرې لرې نهه ځایه وو چې په  ،موند لی ما ته راوښیی ، زه یې له ځان سره هلته بوتلم

 اوسپنه ، مس اونوروو. زه دویم سړی وم چې دکانولرونکې دغي سیمې ته والړم اوهلته مې دغه  ره،هغوکې سکا
 

ه افغانستان کې نه جیولوژست شته اونه هم کوم انجنیر، زه لیوال وم چي پ سکاره اونورکاني شیان کشف کړل.
په کلکته کې زما د استوګنې پرمهال ما له ډاکتر سایس سره اړیکي کلک ، یوخوپه دغه برخه کې یوڅوک وګمارم

د سکرو دغو کانو باندې کاروکړي. خوزه په شک کې وم چې رکړل اودهغه لپاره مې دا الره برابره کړه چې باید پ
و ،خیوځل ما فکروکړچې دهغو لپاره باید دکابل کارخانې غوربند ته ولیږدوم  ،دکارولو الره چاره به څنګه وي

وروسته ما ولیدل چې دهغو لیږد هلته په خپل ذات کې په ترانسپورتي لحاظ یوه ګرانه چاره ده ،خو زه خوشاله یم 
ما دا فکرکړی چې زه به له کابله  ،اوس خاطرجمع دی الره هم ومونده ځکه مې بله چې مادهغولپاره دحل یوه

کومه چې دهغې په مرسته کیدای شي سکاره او نورکاني ،ترجبل السراج اوغوربند پورې داورګاډي کرښه باسم
 توکي دکابل کارخانو ته راولیږدوو.

ل په شمال لویدیزکې د دغه ځای دکاب،پروان یا جبل السراج چې ما دخپل لقب په اړوند نومولی یوخورا مهم ځای دی
مایلو پرواټن په داسې ځای کې چې دلته پنځه سړکونه له بیالبیلو )هرات ، ترکستان اونورو( خواوو سره  ۴۳

 ۳۸لورغزیدلی دی ، له رمایلو په واټن دجبل السراج پ ۳۸د  لوریوسړکرله کابله دشمال پ،یوځای کیږي پروت دی
لورغوربند ته تللی دی چي له رلورتللی دی ، بل سړک د لویدیزپرل پمایلو د دریوما یلوپه واټن بل سړک د شما 

دې پوره پوهیږم چې ووایم که چیرې دلته دجبل رخو زه پ،مایله کیږي. زه انجنیرنه یم ۲۶دغه ځایه یې واټن 
السراج یوسمه کال جوړه شي اویوکوچنی پوځي ځواک په کې دیره شي دابه دشمال لویدیزله لوري دهرډول 

په وړاندې یو خوندي اونه ما تیدونکی ځنځیروي. که یوانګریزي انجنیرهم دغه ځای وګوري زه باورلرم پرمختګ 
چې هغه به هم دغه څه چې زه وایم ومني. ځکه نو زه اوس هلته دهمداسې یوې کال په جوړولو باندې بوخت یم . 

 به هم پوره خوندي وي. کله چې دا بشپړیږي زه به د انګریزحکومت مالتړدځان ترشا لرم او زما مخه
هرڅه ته په ډیراحتیاط سره ګورم ، ځکه زه اوس دغې پایلې ته رسیدلی یم چې ،زه چې دهند له هرې خوا تیریږم
انګریزحکومت باید له خپل خدایه ډیرمنندوی وي چې دوی ته یې دغه خاوره ،هندوستان یوارزښتناک هیواد دی

ځواک له نیواک څخه وساتي چې هغه روسیه ده ،کومه چې  ورکړې ده .خو دوی باید اوس هغه دیوه یرغلګر
که چیرې روسیه افغانستان ته را ننوزي افغانستان به وران کړي اوهند به هم له  ،دافغانستان په څنګ کې پرته ده

ن حکومت لپاره په مطلقه توګه اړینه ده چې بریتانیا باید تل له افغانستاي هغه سره سم له السه وځي. دا د انګریز
 سره ملګری واوسي اوله هره پلوه باید له افغانانو سره په مشوره کې وي.

دي باورشوم چې زه باید هندوستان ته سفروکړم اوهغه باید ردایوه خورا نیکمرغه شیبه وه چې زه پ
انګریزاوافغان دواړه حکومتونه یوپربل باندې شکمن وو، زه باورلرم چې زما دغه سفرهغه شکونه ټول له ،وګورم

یوشمیرکسانو په افغانستان کې هڅه کوله چې هند ته زما دراتګ مخه په دې پلمه ونیسي چې ګواکي  منځه یووړل.
زه خوشاله یم چې په دغه اړه مې څه ونه  و،زما ژوند په خطرکې دی، خوما دهغوی خبرې ته غوږ ونه نی

                                                           
1
هغه یې منلي او تاییدکړي هم وو، ده په دغه اړه ماته هیڅ هم نه وو ویلي ،خو زه پوه شوم او  وچې دالیدلی او لوستلي وکله چي امیر -  

 زما لپاره دا په ډاګه شوه چې ده غوښتل چې داهرڅه ترحکومت پورې ور رسوي. )مکماهن ( 
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رنوربیا درواغجن. رښتیا باید ووایم او یوشمی ناخبره او ناپوه وودې پوه شوم چې دهغوی یوشمیررکړل.ځکه زه پ
چې زه په داسې چا پسې ګورم چې هغه د زړه له کومي غواړي دانګریزاوافغان حکومت ترمنځ د دوستي په برخه 

 کې که کافرهم وي ګام اوچتوي.
ځکه چې دوی به دغه خاوره په هیڅ قیمت ،دابې ګټی خبره ده چې که هرخارجی ځواک وغواړي افغانستان ونیسي

 افغانستان خلک په هیڅ ډول د ځکهدې وتوانیږي چې ځان دهغوی کړي ، ردځان نه کړي اونه به دوی پ سره
    دپردي ځواک برالسی نه مني .

ارزښت په دې کې دی چې باید دیوه ملګري اوحایل په توګه وساتل شي په تیره بیا د بریتانیا  لوی دافغانستان
په خپلو خبروکې وویل )زما نه یادیږي چې کومې ځانګړې څرګندونې څه چې ما لوی قوماندان ته ه،دحکومت لپار

که زما ،مکماهن ( ، او کوم څه چې زه اوس په ټینګاراوهیلي سره وایم هغه باید دخواشینۍ وړنه شي - دی یادوي
باید دې باورلرم چې زه رښتیا وایم او څه چې زه وایم هغه رڅرګندونې دشک وړوي ، دابیا بله مساله ده ،خوزه پ

دې باورمن کړم چي زه ارادتمند یم اوهیله رواوریدل شي. زه باورلرم چې زه کوالی شم د هند لوړپوړي چارواکي پ
زه فکرکوم چې هندي  .من چې بریتانوي کابینه به هم دغه حالت اودغه اکرچې هندي مشرتابه منلی دوی هم ومني

بیا له دې خبرې سره یوه خوله نه وي او یایې  مشرۍ دامنلې چې زه د دوی رښتني ملګري یم اوکه چیرې دوی
 دابه دافغانستان او هندوستان لپاره یوه غمیزه وي . ونه مني

ما هغه د دوی د یوه ،څه چې ما تراوسه دوی ته ویلي زه باید رښتیا ووایم . دا چې زه یورښتنی ملګري یم 
 .ارادتمند اونیکۍ غوښتونکي په توګه ویلی دي

پلې خبرې دسعدي په الندې بیت سره چې زه یې د بریتانوي حکومت په پته وایم پای ته په پای کې غواړم خ 
 ورسوم : 

 " وید فالن خار در راه تستگکه    به نزد من آنکس نیکخواه تست
“ I look upon that person as your well-wisher - who says that thron is lying in your 
way” 

 
 مال بخش )السلیک (

اوعالیجناب ته وویل شول چې دغه هغه  ښت ژباړه امیرته لکه څنګه چې هیله یې وه ورکړهما ددغه یاد اس : پی
هغه عالیجناب وویل چې په دغه کې ما یوڅو واړه ټکي په ګوته کړي )هغه چې په متن ،څه دي چې تاسې ویلي دي

ماته په ګوته  کړي ټکي چې عالیجناب کي برجسته شوي ( چې هغه محترم امیرما ته په ګوته کړل.ما دغه برجسته
 کړل ځانته په نښه کړل.

 
   (۱۲) کال دفبروری ۱۹۰۷سه شنه د 

  
( ته وځنډید خوبیاهم ۳:۳۰( څخه د ماسپښین )۷:۳۰سره له دې چې بمبي ته زموږ دسفراصلی وخت دسهارله )

 پورې ننداره وکړو. موږوکوالی شول چې دخپل سفرپه ترڅ کې دورځې له لمرڅرک سره سم دګهاتس په زړه
( بجو وروبللم اوټول سهار له ده سره وم ،دګاټسو د نندارې پرمهال دی د بیالبیلو منظروپه لیدو د زړه ۸امیرزه په )

له کومي خوشاله شو،هغه چې په هراړخیزه توګه له خیالونواو رویاووډکې وې. هغه له ما سره له کابله 
داورګاډي دجوړولو په اړه ډیرې خبرې وکړې. ما دهند دجیولوژۍ دکانو ترلوړو پورې ودسکرواومسه،ترغوربند

ته داخبرورکړی وچې هغه باید له ده سره په بمبی کې وګوري  ( Mr. Hayden)هایدین دسروې غړي ښاغلي
 دده لپاره په رښتیاهم د افغانستان دکانود څیړنې او سروې لپاره د وړکس سپارښتنه کړې وه .  اوهم مې

له امله را ډکیدلې، ده فکرکاوه چې دی به هغسې  ترګې تراوسه هم دکلکتې دیارانودیاد اولرې والیس دهغه عالیجناب
ده له ما غوښتنه وکړه چې دی هرماښام دماښامني په موخه دده له استوګنځي څخه ،په بمبي کې ونه موميهم یویار

ان دده  اونوروحاالتو کې سرګرم وساتم اوهرڅهفضا  زه به خپله هڅه وکړم چې دی دبمبی په توده ،دباندې بوځم
 ورته ګل ګلزاروښیم . زه به هڅه وکړم چې داهرڅه همداسې ښه روان وي . به دکورپه ګډون

زیاته هڅه وکړه چې هغه وخت چې موږ ناوخته کړی و په  ،داورګادي خلکو اوس چې موږ ښه آزاد وخت درلود
وه چې دوی ونه شوای کوالی په خپل ټاکلي وخت بمبي ته ځان م پایله داشهخو له دي سره ،یوډول تالفي کړي

  .خو له دې سره سره بیاهم ورځ سړه وه اومنظرې هم ښکلې،ورسوي
دبمبي ګورنرعالیجناب الرد  موږ په ویکتوریا تم ځای کې راکوزشواوهلته زموږ هرکليبجو(  ۳:۳۰) په

دري اوملکي چارواکوچې په رسمی جامو سمن،ټولو پوځي، ( His excellency Lord Lamington)لیمنګتن
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ماعالیجناب ګورنرامیرته وروپیژاند هغه بیا په و،مراسم په ښکلي توګه دیکورشوي وو، سمبال ووله خوا ترسره ش
وروپیژندل اوهغوی بیا خپلې خپلې اړوندې برخې اومامورین امیرته ده ته خپل وارسره مهم چارواکي یویو 
دبمبي دګاډي په سپرلۍ د بمبي دکتنې بهیرپیل شو، ټیل ماټیل ،له کتنې وروستهورمعرفي کړل. دتشریفاتي ګارد 

 زیات و خو دامیرهرکلی په خورا پرتم سره وشو. 
استوګنځي ته هغه چې دامیرلپاره داوسیدنګ په خاطر ټاکل شوی و له رسیدو سره سم ) الرد لیمنګتن( بیرته خدای 

 همداسې نورو مامورینوهم په خپل وارداکاروکړچې نیم ساعت یې دوام وکړ. ړ،پامانی وک
کله چې دغه نیم ساعت پای ته ورسید ، نو بیا زما ګاډۍ سپرلي پیل شوه اوامیرباید دغه دولتي الرښونه پرما پسې 

 مهوس یې لیدوچې دده په مخکې به روان وو ډیرنارامیده اراپ ( پټڅارلې وای. دی تل دخپلومل چارواکو )س
لور را رما دګاډیو اوږد لین ورته په ګوته کړچې د دروازې پ؟ چیرې ده ۍپوښتنه کوله چې دده رسمي سپرلۍ ګاډ

هغه ،امیرلین ته ورکوزشو، مخکې له دې چې زه هغه ودروم اوخپل سپرلۍ ګادي ته یې الرښونه کړم. روانې وې
رلوده ورننوت، ماوخندل اوزه هم پسې ورننوتم په بله نژدې ګادۍ کې چې هغه په رسمی کوچ پورې اړه نه د

  ترڅو زموږ وار را ورسید او دګورنرګارد زموږ بدرګه شو .،اوحرکت ته تیارشو
کله چې څواوونۍ مخکې دبمبي پروګرام ده ته ،دبمبی له ګورنرسره دامیرکتنه له ډیرپخوا څخه یوه پوښتنه وه

په رسمي او شاهانه جامو کې له ګورنرسره څه چې له ټولو  ده په مطلقه توګه له دې انکاروکړچی دی،وړاندې شو
ده ان په  ،خواوس دا پوښتنه ګرد سره له منځه والړه،هغوی سره چې دده هرکلي ته به تم ځای ته ورځي نه ګوري

کلکته کې په دغه اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړاوویې ویل چې دي به پرتم ځای باندې له ګورنرسره په رسمي 
 اموکې رسمي کتنه کوي. ځکه نو دا اوسني کتنه اوزما خوښه او هیله دواړې سمې وختې. شاهانه ج

د دربارتاالرته چې ددهلیز په ،موږ چې کله ګورنرهاوس ته ورسیدوهلته مودعالیجناب ګورنرله خوا هرکلي وشو
ټولوله رسمي مراسمو سره موږ ، اپ ګورنرته وروپیژندلټانګریزي اوافغاني س پای کې وبدرګه شوواوهلته یې خپل

چاي .سم خپل ځایونه د هرچا له مقام اودریځ سره سم لکه څنګه چې د رسمیاتو له مخې ټاکل شوي ووغوره کړل
خپل استوګنځی خوښ شوی وي ، ده بښنه پردی هیله من دی چې امیربه  ،الرد لیمنګتن وویل.پرټولوراتاوشو

ه دی ،کور چې مخه یې دسمندرپه لورخالصه ده( امیروویل وغوښته چې بڼ یې ډیرکوچنی دی ) هغه په یوه لوړ
 سره له دې چې بڼ یې کوچنی دی کورډیرخوښ شوځکه چې هغه په خپله مخه کې داوبو لویه زیرمه لري .  چې دده

دامیر استوګنځی ته زموږ دبیرته راتګ پرمهال )داځل دی دولتی کوچ ته ورغی ( ده له خپل استوګنځي څخه پوره  
له هغه ځایه .نا په ډیره ښه توګه فرنیش شوی هم وعود، هغه په رښتیا ډیرښکلی ځای و چې په تما مه مرضایت وښ

 ( 2) دهغه منظره ډیره ښکلې ده. لوردبمبی ترپایهرد سمندرپ
افغاني سرداران او نورهم دامیراستوګنځي ته ورڅیرمه په ښکلوکورونو کې ځای پرځای شول ، ځایی استازي بیا 

 په خیموکې چې دسمندر پرغاړه درول شوې وې ځای پرځای شول. 
 

موږ انګریزی مامورین ټول په ګورمنټ هاوس کې د ګورنرمیلمانه وو. له دی سره سره دا زما دنده وه چې زه باید 
د لمرلویدوپرمهال ډک ځواکی )انرژیتیک( امیردموټرپه سپرلۍ لکه چې دده هیله وه چې هره شپه یې باید دما 

( نیټې پورې اته ۲۰نلی وه چې دلته باید تر). ځکه موږ اوس دا سره مبدرګه کړم ښامني لپاره یوځای ته بوځم 
خو سبا ته ما بیا په خورا زړورتیا ،ورځې پاتې وو.خو نن زموږ ماښامني دګورنرهاوس په دولتي بنکویت کې وه

 سره دغه پیټی پرقاضی القضات
لنه ( باندې ور واچاوه چې هغه هم په خوشالۍ سره دغه ب     Sir Lawrence Jenkine) سرلورنس جینکین  

 اوزموږ ورتګ ته هرکلی ووایه. 
ورسول اوالرد لیمنګتن هغه  بجو(۴۵: ۸ټاکلي وخت )رما امیردهغه له سردارانوسره یوځای ګورمنټ هاوس ته پ

تاالرته هلته چې تر سلو زیات نورمیلمانه هم راغلي وو بدرګه کړ، له هغوی سره له  يدهرکلي په ترڅ کې دربار
 پیژندګلوي وروسته بیا د ماښامنۍ کوټي ته والړوو. 

توده ویناوکړه ، امیریې په ځواب کې وویل چې دی هند  کله چې ګورنردامیرد روغتیا له هیلې سره یوځای دهرکلي
مخکې زموږ ملګرتوب یوازې دخولې خبره وه خو اوس هغه ي، له کې وینته په راتګ سره ځان د ملګرو په ډ

                                                           
2
پورې هغه شته او اوس د هغه یې واخیست چې تراوسه ،وپیرېیې دغه هغه کوردی چې بیا امیر هیله وکړه چې د ځان لپاره  - 

ددغه کور د پیرودو ټول ځکه چې دهغه موقعیت سمندرته مخا مخ و، دامیر دغه کورډیرخوښ شوې و ،افغانستان دقونسلګرئ مقردی
، په وخت کې و پلورل شوه اونظارشورا د رباني، له بده مرغه چې یوه برخه یې شته ديهم په قونسلګري کې اړوند اسناد تراوسه 

دمسعود خلیلی د سفارت په دوره کې ه یې هم بدله شوه،دغه نوې لوړپوړې ودانۍ چې اوس پریوه برخه باندې والړه پاتې ده،داپخوانۍ بڼ
 رشید ( ه.) وی ده کړل شجوړدهغې معاملې پراساس چې ده ترسره کړه 
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پخوا دغه ملګرتوب دیوه واړه نیالګي په شان وخو اوس یې دهغې ونې بڼه دځان لپاره غوره  ،دژوند یوه برخه شوه
 کړې چې دهغې ترسیوري الندې موږ ټول کیناستی شو اوله میوې څخه یې خوند اخلو.هغه هند ته په راتګ سره

هغوبه دی خپل هیواد ته زیاته ګټه ورسوي. افغانستان به ، اوپرډیرې هغه تجربی ترالسه کړې هغه چې دده هیله وه
 کله هم له هندسره ملګرتیا ترهغو چې هند نه وي بنده کړې بنده نه کړي.هغه بیا دالرد لیمنګتن دروغتیا اوسالمتۍ

 وڅښل. سره هیله وکړه او موږ ټولو 
ته لویه غونډه جوړه شوې وه چې په هغې کې دبمبي ډیرومخورینوهم ګډون کړی و.امیرله دوی له ما ښامني وروس

ما فکرکاوه چی . ټولواوانګریزانو سره چې ده پیژندل اویا نوي ورپیژندل شوي وو په آزاده توګه خبرې اترې کولې
وی وو اوله ده سره یې رابلل ش کچه دی ترزیاتی اندازې له دغوځایی هغوی سره چې نن شپه په خورا پراخه

پیژندګلوي کوله یوڅه نارام اوخواپیټی ښکاریده.ځایی وال ترډیرې اندازې له هغې راشې درشې څخه برخه من نه 
دوی دامیرپرشاوخوا دروند ټیل ما ټیل جوړکړی و. ځکه نو دهغه دغه حالت نه ،وو لکه چی اروپایان هغوی وو

  .خوښ واو نه ښه پرې لګیده
نن شپه دایوازنۍ ډیره ښکلې میرمن وه ،ه ډله کې یوهم د روسیي جنرال قونسل اودهغه میرمن وهد رابلل شویو پ

چې دامیرکاته یې ترې یووړل. هغه پوښتنه وکړه چې دا څوک وه ، وروسته یې دماښام په اوږدوکې پرماغږ 
دی په خپله وینا ،تلخوهغه او خاوند یې له ماښامني وروسته زرله هغه ځای وو،وکړچې زما باید ورته پام وي

 خو امیربیا ونه شوای کوالی چې هغه دوی وویني .  ،زما هم هیڅ پام نه شوچې هغوی بلې کوټې ته والړل،و
ښکاریده چې له ننۍ ما ښامنۍ څخه ، له خوړلو وروسته ماپه ځانګړې پاملرنې سره امیردهغه استوګنځي ته ورساوه

د ما ښامني په . ي دبرابرتیا له امله خپل رضایت اومننه څرګنده کړهیوځل بیا یي دلته د ښه استوګنځ،خوشاله وراخو
خو ما ولیده ، زموږ داستوګنې په اوږدوکې دیوشمیربلنوسمبالتیا وکړم ترڅ کې زه والړم چې دامیرد ماښامني لپاره

ځای ته د په  چې زموږ ټوله اوونۍ پرته د پنجشنې له شپې ډکه وه.ځکه نو ما ځان آرام ونیواوموږ په هغه شپه خپل
 شوي وو.  ناوخته ګرزیدنګ کې ډیر

 
   (۱۳) فبروری کال د ۱۹۰۷د  بمبي چهارشنبه

واني  بیړۍدبمبي په کالوو کې د لویو توپونو ښودنه زموږ په نني پرګرام کې وه ، د سمندرګي په یوه برخه کې    
دې باوري کړم روو چې زه باید امیرپهمداوه چې ما ته ویل شوی ،او ډزي کول هم په نني پرګرام کې ترسره کیدل

 Sir Archibald)) لسوبجو( ورسوم .هلته ده ته لفټننټ جنرال سرارچیبلد هنټر چې بایدهغه کوالبا ته په خپل وخت
Hunter)لفټننټ جنرال ریچاردسن ،( Richardson)  اودبمبي لوړرتبه پوځي مامورینوهرکلی ووایه اود دویم

 وکتل رهتوپونویوې بطریی ته بوتلل شو.داټول ده په خورا پاملرنې اوټولوجزیاتوس( انچ ورانونکو  ۱۰کانټین )
ډزې کولې ولیدې.له هغه  واټنریاردو پ ۵۰۰۰ آزموینې چې په ګرزنده نښو یې د اوبیایی دهمدغو توپونویوشمیر

ات اوننداره یې ( انچوتوپونوآزمویښتي ډزې وکړې او ښایسته تطبیق۶( او ) ۱۰وروسته دچم ګاونډ کالوو هم د )
اوپه سختۍ سره یې مخه ونیول شوه ځکه ده غوښتل چې ې ( انچه توپ وویشت۱۰جوړه کړې وه. امیرپه خپله یو )
 یو لوی توپ هم په خپله وولي . 

( انچه توپونوبطریې ته ورغلواوهغه مووکتله . موږ واوریدل چې دغه توپونه به ډیرزرپه نویو ۶موږ وروسته بیاد )
بدل شي ، هغه ما ته مخ را واړاوه او له ما یې هیله وکړه چې جنرال سر ارچیبلد هنټر ته ووایم چې  توپونه باندې

دده وړاندیزو چې دهغودغورځولو لپاره ترټولو ښه ځای  ،حکومت غواړی دغه توپونه په نویو هغو بدل کړي
کړچې هند ته د سمندرله خوا افغانستان دی. جنرال سرارچیبلد هنټر دخپلې ویناپه ترڅ کې دغه ټکی په ډاګه 

چې اصلي دښمن هم روسیه ده دی. افغانستان  له خوا دډیرزیات خطرشونتیا نشته. هند ته لوی خطردوچې
دهندوستان دروازه دی، دهند ژغورنه په دې کې ده چې دغه دروازه پیاوړې اوتړلې وساتي.افغانان کیدای شي دا 

خو دا په هغه حال کې کیدای شي چې دوی وسله  ،وي دوی ایدچې ددغې دروازې پاسوال ب،دزړه له کومي ومني
 هیله ده چې خپله ملګرتیا به نوره هم په ډاګه کړي. ،ي. هغوی زموږملګري ديلرترمال و

امیرهلته ،وروسته موږ هغه برج ته ورپورته شو،چې له هغه ځایه د سمندردغاړې دټولو بطریو اداره ترسره کیده
خپلې څرګندونې په ترڅ کې یې ددغه مهم برج اهمیت د پاملرنې وړوباله اودایې په دټولو شیانو کتنه وکړه اود

وبلله چې د دښمن هراړخیزه ښودنه کوي ، ده په دغه اړه د خپل شک څرګندونه هم  نښه کورکې د څراغ په شان
 دې یوهروکړه او ویې ویل چې داسې نوربرجونه هم باید جوړ شي . ترڅودښمن داسې فکرونه کړي چې یوازې پ

هغه  له و،شته دی . دده دغه وړاندیزد جنرال هنټرله خوا یادښت او ولیکل ش داسې ځای ځانګړتیاسره ځای اویوه
چې دلته نژدې واودتوپچیانوله خوا په کې یوه ناپالن شوې سهارنۍ خوړنځای یا میس ته وروسته موږ دتوپچي هغه 

   هم جوړه وه وځنډیدو .
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

رتبه مامورینوخدای پامانی وکړاو موږ یې له هغو وړو توپچیانو سره پریښودو هغوی چې جنرال هنټراو نورو لوړ 
دغه کارامیرخوشاله شواو ویی ویل چې هغه یو عسکردی اوپه دې خوشالیږي ردغه میس پردوی پورې اړوند و. پ

وروسته  اکهله خور سهارنۍچې له هغه سره لکه دیوه عسکرپه شان چلند وشي. دخوندورې او له خوشالۍ ډکې 
امیرپه رښتیا هم خوند واخیست اوهیله یی وکړه چې دی دپیرودنې او شاپینګ لپاره د پوځي اوسمندري ځواکونو 

 مغازو ته بوځو. ما هغه هلته بوت اوخوشي مې کړ. 
هغه له مغازو څخه ما سپښین ناوخته را ستون شواو ما یوځلي بیا دلوبود سیالوډګرته روان کړ. موږته 

له هغه ځایه موږیوه بل تړل شوي ،اپ له خوا هرکلي وویل شو اوپه ټاکلي ځای کې یې ځای پرځای کړودګورنردسټ
په یې  ځای ته ورننوتو، دلته با یټنک یو خورا پیچلی سستم دامیرله خوا پرانیستل شوچې دده اومیرمن جنکینزله خوا

دي غوره کړي ، خوپایله به داوي چې  پیل وشو.هریو باید دری آسونه له هغو چې پرپیډ دک باندېسره سیالي 
( روپۍ دی. د امیرایده دقماروهلوپه اړه ۲۰۰هرڅوک ډیرآسونه یوسی هغه به دشرط وړونکی وي. شرط یی هم )

دې اندیښمن وم چې دی به دغه کارڅنګه ترسره کوي. دلومړۍ لوبې په پای کې امیر ددووهغو رزه پ ،روښانه وه
پاره غوره کړل شوي وو. ددې اړتیا نشته چې ووایوخودا بیاهم څه نه وو.دمیرمن آسونه ادعا وکړه هغه چې دوړلو ل

خوده له وړلو سره سم دپیسوترالسه کولوغوښتنه  ،جنکینز له خوا څو څو شرطونه له اصولو سره وړل شوي وو
هیرپای ته له اوږدوخبرو اترو وروسته چې ټولې دچای څښلو په ترڅ کې روانې وي، بیاهم دلته دلوبوننی بړه،وک

 ورسید.
دده  ،خو امیربیا په دې ټنګاروکړ چې دی یوازې ټوکې کوي ،میرمن جنکینزغوښتل چې وړې پیسې پرې کړي 

له هغه ،موخه له دغې ټولې لوبي څخه داوه چې دی په دغه ترڅ کې دمیرمن جنکینرانځورواخلي. داکاروشو
بیا حرکت وکړ. الرډ لیمینګټون ماته داخبره وکړه وروسته چې امیرله لمانځه چې په برپوړکې و را کښته شو موږ 

چې دده په ګورنرشیف کې دا لومړي ځل و چې دی دداسې سیالې په ترڅ کې دټیل ماټیل له امله ترټولووروسته پاتې 
 کیږي. 

عالی روحیه و، له دود سره رلویه میلمستیاوه اوامیرهم پ ،اومیرمن جنکینزسره وکړه موږنن ماښامنۍ له سرالرنس
خو نن په استثنایی توګه دهغه ټینګارو چې هرې خواته یې باید یوه  ،م زه دهغه ښۍ خواته پرمیزباندې کیناستمس

میرمن وي. همداوه چې زه یې بی سواله ځوابه واستولم چې خپل ځای له یوې میرمنې سره چې دوې څوکۍ هغې 
غه د میزپه سردا ویلي ووچې دی کله هم خواته ناسته وه بدل کړم. خو وروسته په همدغه شپه ما واوریدل چې ه

خونن یې هلته دیوازیتوب احساس وکاوه هسې لکه چې ما هغه په ،دشپږو اوونیوپه اوږدوکې له ما لری شوی نه و
ترې راستون شوم او یا کله چې هغه ډاکي ته ورسید اوزه ترې بیلیدم او نه پوهیده  لندي کوتل کې پریښوداو پیښورته

  رې په ټوله الرژاړي.چې دی به ترډکې پو
دی وتوانیدم چې پریو پرمختګ و،ځکه چې زه  هلته زما په نظرپرمیزباندې ددغو څوکیو له ځای پرځای کیدوسره

له ډوډۍ وروسته هلته له امیرسره نژدي خوزما وخت تل په ژباړې کې تیریده. یو څه دما ښام ډوډۍ وخورم. ځکه
دې ورځوکې له دود سره سمه هم موسقي غږوله او هم یې  ډیره ښه موسیقي او سندرې وې ، اوامیرهم په

 .سندرې ویلی
دسفرونواونښه ویشتو  ( Jenkins)کشمیراو تبت کې د میرمن )جنکینز( ،هندا،په افریق هغه په پراخه توګه

زه تراغیزالندې راغلی و. نن شپه بیا ما له ده سره په بیرته ستنولو کې ستونزه درلوده ، خو له دې سره سره هم 
 دې وتوانیدم چې تریوې بجې دمخه یې وخوځوم. رپ

نن یې ماته څو ،یې هم اوس یوه ومونده له یاده ونه ایستیکې امیربیاهم د کلکتې ملګرې سره له دې چې په بمبي 
 . تلګرامونه راکړل چې باید هغو پخوانیو ته یې کلکتې ته ورواستوم

 
 پاتې لري 
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