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 (۱۴) کال دفبروری  ۱۹۰۷پنجشنبه د 
 

مغازو سره درلوده هغه دلته په بمبی کې هم روانه  کومه لیوالتیا چې امیرپه کلکته کې دپوځي او سمندري ځواکونو له  
یوازې  ننی سهار  نوما  ونډه کړ،ځکه  ته  یوه عکاس  او  بازار(  )لوی  څیزونوامپریم  نن خپل سهاردوو  . هغه  شوه 
دخپلوادارې کارونو لپاره ونډه کړ. ځکه زموږ ترمنځ داپخلی شوی وچې زه په داسې حاالتو کې له ده سره دشاپینګ  

ا نه شم کوالی. میجربرد یوازنی کس و چې په داسې وختوکې به یې زما دغه دنده ترسره کوله.امیر دخپلو  پرمهال ملتی
پیرودنوپرمهال ګردسره ځانګړی و، معنا داچې هرڅه ته به یې خورا پاملرنه وه.ددغه کارترټولو مهم دلیل ترکومه 

ي څوپه راتلونکې کې ده ته روښانه وي چې  غوښتل ځانته دهرڅه بیې معلومې کړ  ځایه چې زه پوه شوم داو چې ده
دبیالبیلو څیزونو داخیستو په برخه کې په هند کې دده استازي له ده سره له رښتیاینې کاراخلي که نه،همداوجه وه چې 
دده انتخاب هم دپوځ اوسمندري ځواکونومغازې وې.ډیرهغه شیان چې ده پیرودل هغه په رښتیاهم هغه څه وو چې 

لګې )سمپل ( بڼه هم درلوده او کوالتی یې په ځانګړې توګه دپاملرنې وړوه ،کله چې له دې وروسته زیاترو یې د بی
دده استازي دشیانو بیې ده ته وراستوي،ده به مخکې له مخکې هغه په نښه کړې وي. چې په دغه معامله کې هم دده  

شیانوپه اخیستوکې دخپلو استازوله خوا   یوه ځیرکي اوکمال و. زما اټکل دی چې دی په بیالبیلو وختوکې دبیالبیلو
 .ډیرغولول شوی و

نن د سمندري ځواکونو ښودنې وې،دغه کارپرماباندې یوځل بیا خپله ژوره اندیښنه ښندلې وه )زه نه پوهیږم خلک  
 ولې موږته زموږ پروعده د دریدلو له امله امتیازنه راکوي (ځکه چې ما باید نن هم امیرددغومراسمو دګډون پرموخه
په خپل وخت )دریو بجو( ټاکلي ځای ته رسولی وای. ورځ ناوخته وه خوامیرتراوسه هم له پوځی او سمندري مغازو  
څخه نه و راستون شوی.زما اندیښنه نوره هم زیاته شوه،خوهغه عالیجناب راښکاره شواوماهغه بیاهم په خپل وخت  

 .Sir E ) ته ورننوتو هلته چي د امیرالبحر (H.M.Hermes) موږ اپولو بوندر کې اچ. ایم. هارمیزهلته ورساوه.  
poes ) ډزو په ټیل ماټیل کې په تیزۍ سره را څرګنده    ۳۱بیرغ لرونکي بیړۍ دچټکو بیړیو په منځ کې دهرکلی د

امیرالبحرپه   د  مراسم  درناوي  د  بیړیو  ټولو  سم  له رسیدو سره  دامیر  هغه وروسته  شوه،  کړل،له  ترسره  وړاندې 
امیرکښتۍ ته ورپورته کړشو،هلته یې دانجن کوټه اوټول هغه څیزونه ولیدل چی د سړي اوجګړې په ترڅ کې ښودل  

لیدوسره امیر ډیرخوشاله اوورسره لیوال شوی و،لکه چې دده عادت وچې هرڅه به یې په خورا  کیدل،ددغوننداروپه
( په  ترنظرتیرول.  . (    ۳۰:  ۵غورسره  اس   . ایم  اچ.  موږ  څښلووروسته  چای  یوڅه  له  بجو 

وه  .(H.M.S.Diadem)ډیاډیم شوې  راوستل  لپاره  دامیردکتنې  او  وه  دوولویوکروزوڅخه  له  یوه  چې  ته 
لیجناب ګورنرهم له موږسره په ډیاډیم کې وکتل. موږ د ډیاډیم بره برخه ولیده خو وروسته بیاموږد)تورپیدو ورغلو،عا

کوټې( ته بوتلل شو اوهلته موهرڅه،ان هغه حالت چې تورپیدو په څه ډول د انداخت لپاره دتیاري په حال کې کیږي 
چې له تورپیدوپه ګرزنده موخه )نښه ( باندې ډزوکړي ولید. بیا موږکورینګ برج ته پورته شو،امیرددې لپاره تیارشو

اوګولۍ یې هم پرهدف باندې په ښه توګه ولګیده.له هغه وروسته بیا الندې اوبوته بوتلل شو،اوهلته یې بیا په یوه نښه  
ډزې  انچه ټوپک باندې ډزوکړاو همداسې یې بیا په بیړه په یوشمیرنورونښو باندې هم ډیرې ښې    ۶باندې په یوه واړه  

 .وکړې
موږ په بیړۍ کې ترمازدیګره پورې پاتې شوو،هرڅه مو ولیدل اوبیاد سمندري اورلوبې د رڼایی نندارې ته کیناستوچې  
له ټولو بیړیود رڼایی سیالب یوځلي راوڅرکیده، د ایوه له ښکال ډکه ننداره وه اوامیرهم د زړه له کومي ورته خوشاله 

دمشرله خوا د الرد لمینګټن په ملتیا ساحل ته راکوزشول، پرساحل باندې   شوی و. وروسته امیرد سمندري ځواکونو
له پلې کیدوسره سم یوخل بیا د درناوي ډزې پیل شوې،چې په رښتیایې هم په زړه پورې اواغیزښندونکې انځوریې  

سردارانو    جوړکړی و. افغانان په داسې وختوکې خپل احساسات ډیرنه څرګندوي،خوما ولیده چې په امیراو دهغه په
پلي   له  پرساحل  احساسات ښودل.  ډیرتاوده  نوهریوه  وه،ځکه  اغیزه کړې  پورې  زړه  اوپه  کلکه  حالت  دغه  باندې 
کیدوسره سم موږ په موټروکې کیناستواود استوګنځي پرلورپه لوی ټیل ما ټیل چې هلته ډراغونډ شوي و ور واوښتو.ما 

پرموخه خپل یوزیات شمیراړوندان له ځان سره بوځي، خو له    له امیرڅخه هیله وکړه چې نن دسمندري نندارودلیدو
څیرې یې ښکاریده چې دده ډیرټیل ماټیل نه خوښیږي ځکه نو خپله له پنځو لویو سردارانو سره روان شو. دالرې په  
ترڅ کې هغه راته وویل چې ما باید دده یوزیات شمیرکسان له ده سره په بیړۍ کې داورګاډي پرځای کراچۍ ته 

ولي وای، خو ما ډاډ ورکړچې هلته دهغو لپار زیاتې کوټي وې.زه وډارشوم چې دی دغه خبره دنورو په مخ کې است
 .بل ځای راپورته نه کړي

نن شپه آرامه وه، موږ لکه دتل په شان څه پروګرام نه درلود، او زه همداسې یوه وخت ته سترګې پرالره شوی وم ، 
 ه نن ماسپښین په )اچ . ایم .اس .هرمیز( کې وویل چېچې ونه شو،خوله دې سره هم ،امیر مات

نن شپه به دما ښامنۍ لپاره چیرې ځو؟ما ځواب ورکړ: په کورکې به وو،ځکه چې کله موږ له ساحله بیرته راګرځو 
هغه وخت به ډیرنا وخته وي،خو امیرځواب راکړ چې داسې نه شي کیدای، دما ښامنۍ بند بست به دباندې کوو.خو 

بیا ورته وویل چې زه یې نه شم کوالی،ده وویل چې سرالرنس اومیرمن جنکنزوعده کړې وه چې یوه   کله چې ما
شپه به له هغوی سره سرکس ته میلمانه کیږو. ولې دا کا رنن شپه نه کوو؟ ما ورته وویل چې: ناوخته به وي،کیدای  
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وه،هغه خپله یو لیک میرمن جنکنزته    شي میرمن جنکنز بل ځای په نوروکارو اخته وي.خو یوه زره هم بله ناشونې
 .ولیکه چې که کیدای شي دباندې تګ ته یوڅه وخت ولري اوهغه یې هلته ور واستاوه

دځواب په ترڅ کې موږ ته ډاډ راکړشو چې ما ښامنۍ سمبال شوې او له هغه وروسته دسرکس )بکسونه ( ټکتونه هم 
رز باید خپل جامي بدلې کړم او په خپل وخت یې باید    شوي دي. امیرپه غوره کې شو او زه یې په بیړه کړم چې

ترجنکنزپورې ورسوم.ما زر خپل کالي بدل کړل او ځان مې دامیرد بیولو په خاطر هغه ته را ورساوه،خو ومې لیده 
چې هغه په خپله کوټه کې دلیک په لیکولو باندې بوخت دی، پوره یوه ګړۍ ده زه دلیک لیکلو په خاطرانتظارکړم او 

ه دهغې بدقسمته جنکنزهغه احساس هم رامعلومیده چې پوره یوساعت زموږ لپاره د ماښامنۍ په خاطرپه بې صبرۍ  مات
 . سره سترګې پرالره نا سته وه

په موسکا اوله یوې عادي څرګندونې سره را څرګند شو، بیا پوه شوچې دی ناوخته شوی (    ۹:۳۰امیرچې کله په )
کړم ،ځکه نودده هره څرګندونه زما له خوا له ستا ینې سره مخامخ نه شوه، په دی،زه هم په قهروم چې څه ځواب ور

 : زینو کې کښته الرښونه وشوه،په دغه ترڅ کې یې یو پاکت له جیبه را ویوست او ویي ویل
خواره هنري ! څه سخت سردرد مو په برخه شوی و، په څه زه دومره ناوخته شوم،تاسې خو پوهیږئ ما دڅه لپاره  -

 لیکه ؟لیک 
دا هغه لیک دی چې دمیرمن منټو لپاره یی استوم اوله هغه سره مل یې هغه میوه هم وراستوم هغه چې نوې له کابله 
را رسیدلې ده .ځکه نو له تا هیله کوم چې هغه له لیک سره یو ځای دنن شپې په ډاک کې په دې باور چې باید تازه 

 . ور ورسیږي ولیږئ
ه چې ما نه شوای کوالی ځان قهرجن ونیسم، ما هغه میوه اوهم هغه مهم لیک واخیستل داخبره یې په داسې ژبه وکړ

دیوه استازي په الس مې دده له هیلې سره سم وروسته واستاوه. زه پوهیدم چې دی به له میرمن جنکنزسره هم په  
ي. کله چې موږ هلته  داسې حال کې چې هغه یې دما ښامنۍ له امله په اوږده انتظارستړې کړې وه ښه وخت ونه لر 

ورسیدوامیرټول سره موسکا و اوبښنه یې غوښته او نیغ میرمن جنکنز ته ورغی او ویې ویل چې دی پوهیږي چې  
هغه به دی پر ناوخته راتګ سره جریمه کړي ځکه خو یې جریمه هم مخکې له مخکې له ځان سره راوړې وه.هغې  

 : پوښتنه وکړه
 ـ عکس ؟ 

 : هغه ځواب ورکړ
یوا نه  یې  ـ  ته  هغې  او  راویوست  ګل  سینې  د  یو ښکلی  یې  هغه  کړاوله  یې الس  ته  نورهم،جیب  څه  زې عکس، 

 .وروټومبه
دا له هرپلوه یوه ځاني اوشخصی ماښامنۍ وه، یوازې شپږ تنه پرمیزباندې نا ست وو،له ما ښامنۍ وروسته دموټرپه 

،داپه بشپړه توګه یو ښه سرکس و،هلته مو څه خورا  سپرلۍ سرکس ته والړو،هلته چې د سرکس وروستۍ ننداره وه 
زیات کارپوه اوهوښیاراکروبات چې په رسې تړلي یې حرکت کاوه او دابله ننداره بیا دکړۍ کارول اوله هغې دوتلواو 
مخامخ  څخه  سرکس  له  ډیرخوشاله،هغه  باندې  کیدو  ترسره  اوامیردهغوټولوپرلوبیدواو  ولیدل  وو  تاویدومهارتونه 

ته والړ،اوجنکنزهم زما د خوښي په خاطرموږ ته نوردماښامني سات اوسال ونه کړه، ځکه نوموږ هغه    استوګنځي
 .ورځ په داسې حال کې چې څه شیبي له نیمې شپې اوښتې وې پای ته ورسوله

 بمبي( ۱۵کال دفبروری )  ۱۹۰۷جمعه د 
ستل،کله چې موږ په ) اچ. ایم. اس .هرمز( ماد خپلې پرونۍ یادښت پاڼې په ترڅ کې دوه په زړه پورې ټکي له یاده وای

کې دهغې دتلګرافي مخابرې له کوټې څخه کتنه کوله،امیردهغې په وسیله په خپله یوپیغام واستاوه او ده وکوالی شول  
چې د تلګراف عادي کیبورد په وړتیا سره وکاروي. تلګرافچي په معمایی توګه په ننداره و، ځکه چې هغه پیغام نه  

میرداخبره وکړه چې افغان تلګرافي نښې له دغوسره توپیرلري او کود یې هم زموږ له هغه سره یوشي  شولوستی، ا
 (Flag-Lieutenant) نه و،یوه ټوټه کاغذ یې را واخیست او ټولي نښې او کود یې پرهغه باندې په فارسي ولیکه او

تاته درکړم ځکه چې زه پرتا باندې دیوه  فلګ لفټننټ ته یې وویل : » دغه ټول افغان محرم کود دی ،کوالی شم دا  
 « ملګري په توګه باورلرم ؟

 . ډیره ساده او اسانه کود و، ما یې هم یوه کاپي له ځان سره واخیسته
وروسته مو په ما ښام کې د نوې میاشتې ننداره وکړه، هرچا له خپلې خوښې او اړتیا سره دخپلو هیلو دپوره کیدوغوښتنه 

دعاډول دهغه د السو داسې نیول دهغو عربي تورو په شان وو چې له هغو یونوم هللا )خدای( جوړیده وکړه،خود امیرد  
اوپه همدغه حالت کې یې دخپلو ګوتوله الرې د میاشتې ننداره کوله،موږڅوتنه پرهغه باندې راټول شو او دا موځانته 

توګه پربوکه )سطل( ورمنډه کړه اوهغه یې    په ډاګه کوله چې داکارڅنګه ترسره کیدای شي، فلګ لفټننټ په ناببره
زموږ په منځ کې کیښوده،افغانان په دغه چار ډیرحیران شول ، خو دنوې میاشتې په لیدو سره د اوبوتویو ل د ښه 

 .زیري نښه ده
امیردغه چا ل په ښه فال ومانه اوله ادمیرل څخه یې هیله وکړه چې خپل فلګ لفټننټ له موږ سره ترکراچۍ پورې 

 .ږي چې ادمیرل هم اجازه ورکړه، داټول دپرون په باره کې ووولی
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 7تر 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

 

نن سهارامیربیا په شاپینګ ووت، ما لکه دپخوا په شان میجر برد له هغه سره واستاوه، د پوځي اوسمندري مغازو له 
میجر لیدو وروسته امیر دسیمه ییزفرنیچرځای ته والړ،هلته چې دده یوشمیرخلکو هیله درلوده له ده سره وګوري.  

برد ما ته وویل چې کوم نرخ چې دفرنیچري څیزونو لپاره ټاکل شوی وخورا ټیټ اوارزانه و. داسې چې امیربه هریو 
اوریده نو وار په واربه یې قهرزیاتیده اوترخوله به یې راوتل چې دغه او دغه درواغجن ، خاین، غل اونوردی .. خو  

دقسمته افغان استازي له امله وې. رښتیا او ډانګی پیلی خبره  زر په ډا ګه شوه چې دغه سپکې سپورې یې ټولې دب
داوه چې امیردهغوڅیزونو د بیې په اړه پوښتنې ګرویږنې کولې هغه چې ده ته یې استازي په دې نژدې وختو کې  
  ویلې او یایې دغه څیزونه ورته پیرودلي وو.دشیانو ددغو ارزانه بیې په اړه د میجربرد خیال داوچې دغه ځای ته 
 .دامیرراتګ او د ټیتو بیو خبره دهغوی له خوا سمبال شوی وه ځکه چې هغوی دلته د امیرداستازي لرې کول غوښتل

دا چې د جمعې ورځ وه امیرغوښتل چې دلمانځه په خاطرجومات ته والړشي،هغه دجومات دټاکلوخبره پرون ماته  
 .په موخه وړوباله پریښي وه، ما هم جامع جومات دده په خاطراودپولیسو دآسانتیاوو

ته بوت، هلته یوشرط دادی چی آراستوګني )هندوستانیان  (Yacht Club) په ما زدیګر کې ما دی دبمبي یاچت کلب
( که په ډیرلوړ منصب باندې هم وي هلته دننوتو اجازه نه لري،په دغه اودبمبي په بایکوال کلب کې دغه خبره خورا 

بره څه موده پخوا دیوې پوښتنې په توګه استول شوې وه چې امیر غواړي مهمه اودتطبیق وړده،دکلب کمیټی ته داخ
هلته درشي هغوی په مهربانۍ سره ماته څو ورځې دمخه داخبرراکړی وچې امیرخود هند تبعه نه دی ځکه نودا قانون  

لب ته دچای  دده په اړه دتطبیق وړنه دی،زموږ لپاره به دخوشالۍ خبره وي چې که هغه هلته وګورو. نن دی همدغه ک
لپاره د سرالرنس اومیرمن جنکنزله خوابلل شوی و. دالومړنی کلب و چې دی ورننوت اودهغه په لیدو باندې د زړه  
له کومي خوشاله شو. دانګریزانود ډاک )پست ( د ورځې نمانځنه وه،کلب ډک و،امیرهلته یو زیات کسان چې ده  

وک چې سبا یې دانګلند پرلوردتلو نیت و. امیرله هغې سره د پیژندل ولیدل چې یوه هم میرمن ویکتوریا ډونې وه څ
 .زاړه آشنا په توګه روغبړوکړ،اوله دې څخه یې څوڅو ځلې ددې او ددې دخور میرمن منټود روغتیا پوښتنه وکړه

ته دڅودقیقو لپاره بوت،له هغه وروسته  (Skating Rink)استوګنځي ته د راتګ په حال کې موږهغه سکټنګ رینک
 .ړې کې دجامو بدلولوپه خاطر استوګنځي ته وخوځیدو چې دما ښامنۍ دبلنې په خاطرځان تیارکړوپه بی

زموږ ننۍ ما ښامنۍ دمحترم فولټن کره وه، فولټن د کونسل غړی واو کوریې د امیرله استوګنځي سره ډیرنژدي پروت  
او دی په آرامه توګه پلي د فولټن  وځکه نوهغه وویل چې هلته به پلي ورشو،کله چې ټاکلي وخت را ورسید بیا زه  

کورته ورغلو. امیردغیررسمیاتوپه برخه کې ډیرښه دی، زما د امیر اودهغه د چارواکو داشان څیره اوکرکتر خوښیږي 
 . ، ځکه نو ما ان په پیښورکې داخبره ویلی اویاده کړې وه

لوبی وړاندیزوکړ، نه پوهیږم چې ده  دغونډې مشري اومسوولیت دامیرو، له خوشالوونکې ما ښامنۍ وروسته یې د پر
چیرې اوکله دغه لوبه زده کړې وه،خو هغه زه دې ته حیران او لیوال کړی وم چې ده څنګه او په څه ډول دغه  
غیرمعمولي لوبه په دومره ښه ډول سره ترسره کوله،هغه ټینګارکاوه چې یوه میرمن یې باید دمرستې په موخه په  

وې مرستندویې په څنګ کې درلودې، لوبه په خپل وارسره یوڅه خبریزه اتریزه وه.  څنګ کې وي،نورو لوبغاړوهم د
دامیرله خوا له یوڅه ځنډوڅخه وروسته د فارسي ژبې په جوړښت کې،دافغانانو دتاریخ اودهند له الرې د سکندرد  

په دوو بجو پای    سفر په ویلو سره دلوبې نمرې تریوې بجې پورې ورسیدې،له ښو طالعو سره دغه لوبه کیدای شوه
ته   ) دیکشنرۍ  قاموس)  خبره  لپاره  دتشریح  دهغه  وکاراوه چې  لغت  آشنا  نا  یوچا  مرغه  بده  له  وای،  ته رسیدلې 
ورسیده.هغه چې امیرتل له ځان سره په هغه واړه بکس کې چې هرځای ته به یې له ځان سره ووړدرلوده، په همدغه  

 . تل میرمنو ته ورکولې په کې ساتلې اوپرلوبه له یاده ووته بکس کې چې ده به عکسونه اوهغه ډالۍ چې ده به
امیرپه ځانګړې توګه د پرتګال له جنرال کونسل ) ویسکومتې دې وریم( سره چې په هندکې یې څه ناڅه پنځه کاله  
پرته له دې چې انګریزي یې زده کړې وي تیرکړي وو. خو په کومه ژبه چې هغه خبرې کولې هغه فرانسوي وه، 

چې ویل یې ده ترټول ښه ویي (au revoir) یرخپله پوهه دهغې ژبې په اړه چې یوازې دوه ویي یې زده وو لکهاوام
په دغه ژبه کې زده کړي دي،همداسې ده هند ته دخپلې کتنې په اړه هم دومره فکرمن واو دومره څه یې زده کړي  

وې چې ما دی داستوګنځي پر لور روان وو چې ارزښت یې دعادي لغتونو د ډکشنري پراندازه و.نژدې دوې بجې  
 .کړ اودواړه پلي پرهغې خوا وخوځیدو

 
 بمبي ( ۱۶کال دفبروری ) ۱۹۰۷شنبه د 

 
نن سهار امیرهیله وکړه چې دعربوغوجل )عرب غوجل( ته ورشی ، ځکه موپرهغه لوري حرکت وکړ،هلته یې موږ 
ته یوزیات شمیرعرب راوښودل،امیرهلته په رښتیا هم یو ځانګړی ډول استعداد په زیات شمیرآسونو کې دښو آسونو 

، دعربي آسونوسوداګر ډیرزردهغه په آس  په ټاکلواوخوښولوکې وښود. هغه د آسونو په باره کې ډیرزیات پوهیږي
پیژندنه باندې پوه شول ځکه یې ده ته ناکاره آسونه، نه ورښودل. ما له ځان سره دوه دری تجربه لرونکي سپاره  
افسران لرل څو له موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي،خوهغه عا لیجناب بیا په خپله خوښه خپل آسونه ټاکل 

تیرووت. ده موږ ګرد سره دغه ټکي ته ګوته په غاښ کړوچي دی په خپلې پوهې او طریقې داسې چې لږ به په کې  
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 7تر 5 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

 

سره دآسونوعمرویالی شي. پرته له دې چې خوله یې پرې خالصه کړي، په آرامۍ سره خپلې ګوتې دهغه د زامې په  
 .وروستۍ برخه باندې تیروي

او راز نه زه اونه هم بل څو ک له موږ کوالی  په څه ډول چې دی په دغه اړه قضاوت کوي اوپوهیږي،په دغه چل  
آسونو څخه (  ۵۰شي پوه شي،دده دټاکلو ګرده پایله په هراړخیزه توګه رښتیا وه. لکه څنګه چې موږ دی وآزمایه له )

یوازې دوه ځلې په خپل انتخاب کې تیرووت، دغه اوچت اغیزاو حالت ښوده چې دی د حیواناتو په ځانګړنو باندې 
 . هروعربي سودا ګروهم ښه پوهیدهترځیرکواوما

امیرادعا کوله چې دده دآسونو دعمرمعلومولو تګالره زموږ ترهغې ښه ده، پرکومه طریقه چې هغه دآسونو دعمرخبره 
کوله دهغې له مخې د غاښوکتلو او نورډولونه تګالره ګردسره بی باوره شوه. له اوږده ځنډ او په زغم یې د یوزیات 

آسونه یوې خواته کړل اوهغه یې د وترنري چک اوازموینی په موخه ودرول چې له هغو  (    ۱۱شمیرآسونه له منځه )
پنځوکالو ترمنځ و.   ۵  -۳څخه یې بیا )اته ( وپیرودل. ټول پیاوړي، باروړونکي اوځوان آسونه ووچې عمر یی د  
 .یې چنې ورسره ووهلېعربو دی دیوه خورا جدی اوحسا س مشتري په توګه ومانه اود مناسبې بیې په منلو سره 

دورځې په وروستیو کې امیرماته وویل چې دی غواړي سبا پونې ته والړشي اوهغه ځای وګوري،ځکه نومستردابس  
ته دستي دنده ورکړه شوه چې په دې موخه د ځانګړۍ اورګاډي دبرابرولوغم وخوري او د ورځې نورجزیات همداسې 

 .دلنډې یادونې په توګه لنډ په ګوته شول
د ورځې تردووبجو پورې دعربو په نخاس کې پاتې شوو. له هغه وروسته امیردغرمنۍ لپاره په بیړه )راسیس (  موږ  

ته چیرې چې ده هلته بیا یوبوخت ما سپښین له خپلوښځینه ملګرو سره دشرط وهلوپه المل درلود. دده دشرط وهلو  
ده بیالبیل تصویرونه یووړل. اوپه عین حال    ځانګړي سستم دا ډیره ګرانه کړې وه چې دی به میدان بایلي،ځکه نو

کې له خپل هغه دحیرانۍ وړبکس څخه چې له ده سره به تل و،یو شمیرلمرینې)فیلد( سترګۍ را ویستې اوهغه یې  
 .ټولې بیالبیلو ښځینه ملګروته ورډالۍ کړې

ږما ښامني له جنرال  ګورنربیا دی له راسیس څخه ګورنرهاوس ته بوت ،چیرې چې مو هلته چاي وڅیښ.نن شپه زمو 
سره وه اوما امیرهلته په خپل وخت سره ورساوه. ماښامني ډیره ښه اوله خوشالیو ډکه  (Sir Archibald) سرارچیبلد

یوه وه. دمنیو کارت په انګریزي باندې لیکل شوی و،خو د افغانستان بیرغ ورباندې چاپ شوي و. دغه کارترهرڅه  
ښتیا دغه کار په خپله د میزپه اړه دمعلوماتوڅرګندوی و. له ماښامنۍ وروسته دمخه امیرهم خوشاله کړاوهم منندوی. ر

هلته دیوې غرني نڅا او رڼاخورونې په زړه پورې ننداره د جنرال ترکمپ دباندې هم وه. چې امیر ته یې ډیرخوند  
 . ورکړی و. وخت د شپې دوې بجې وې چې ما دی خپل استوګنځي ته ورساوه

 بمبي ( ۱۷بروری )کال دف ۱۹۰۷یکشنبه د 
بجوپه ځانګړي اورګاډی کې دپونې پرلورحرکت وکړ،له موږ سره په دغه سفرکې دامیردوه سرداران،  (  ۸:۳۰موږ په )

، دپوني اجوټنټ جنرال (General Bromfield) دده انګریزسټاپ ، یوه هم دګورنر)ای. ډي.سي ( اوجنرال برامفیلډ
 .ملګري وو

دهلیزلرونکی و،امیر له خپل سالون څخه مخامخ د سهارنۍ خوړلو ځای ته له ما او له نورانګریزي زموږ اورګادي  
سټا پ سره راغی . دی هلته د دریو ساعتولپاره تم شو،ترهغو چي ګاډی پونی ته ورسید. دګاټو پرلورسفرډیرپه زړه 

 .پورې و اوامیریې ډیرخوشاله کړی و
اوپه څه  دسفرخبره څنګه  ته  پوني  پوهیدم خو    داچی  نه  دغه راز  په  راغبرګه شوې وه زه  ذهن کي  دامیربه  ډول 

 .امیروویل چې ده دپونې په اړه په زړو تاریخونوکې ډیرڅه لوستي ووځکه نو دده لپاره دهغه ځای لیدل ضروری وو
دنده راکړې وه دغه سفرزما لپاره هم دیوې معاملي آسانتیا رامنځ ته کړه او هغه داوه چي څه موده مخکې ما ته امیردا

چې دده دکانواومعدني زیرمودپیژندلواو را ایستلو لپاره یوه ښه کارپوه مینرالوجست ته اړتیا لري چي باید له هغه سره  
په دغه برخه کې کاروکړي. ددغه کار لپاره دهنددجیولوژۍ د سروې غړی ښاغلی هیډن ترټولوښه او وړسړی و. ما  

 ه چې دی باید له موږ پههغه ته داخبره له کلکتې څخه ورسولې و
بمبي کې ووینې،خو اوس چې موږ دلته تیارراغلي وودا ترټولو ښه وخت وچي باید دی له امیرسره مخامخ کړم.دا 
کاروشوامیرورسره ولیدل او ده ته یې بلنه ورکړه چي افغانستان ته راشي اودده دټاکلو هرڅه ومنل شول،امیرورته 

 .ده سره ووینی اوله هغه ځایه به له ده سره یو ځای هیوا د ته والړشيوویل چی دی باید په پیښورکې له 
دا ډول کړه وړه اوسپارښتنې وې چې ده ماته دیوې دندې په توګه را سپارلې وې،هغه ټولې په دې خاطروې چې ده 

کې په  غوښتل خپل هیواد او خپل خلک د پرمختګ او تمدن پرلورالرښونه او وخوځو ي .خو دی باید په دغه برخه  
ډیراحتیاط سره حرکت وکړي، دی یوازني څوک دی او یوازنی څوک کیدای شی، کوم څه چې باید په دغه برخه کې  
دی خپله او یاهم موږ ترسره کووباید په ډیرغورسره وي ځکه که دی خپل خلک له ځان سره ونه لري،باید په څه  

دا اویا هغه وکړه ، ځکه په دغه کارسره به موږدده    کولو باندې الس پورې نه کړي ،موږهم باید پرده غږ ونه کړوچې
 .خپل خلک دده پرضد را وپاروو

ما وویل چې ددې اوسنۍ ستونزي اونورو په ترڅ کې دکاني شتمنۍ اومنرالونو وده اوراسپړنه به دده دخلکو لپاره دا  
او په زړه پورې خدمت په ډاګه کړي چې څه دی کوی اوڅه ددوی لپاره ښه دي. ددوی لپاره خوداکارترهرڅه ښه  
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دی، پریوڅه چې زه باوري یم هغه دادی چی دی غواړي د ملي عاید کچه لوړه او دخلکو برخه اوګټه په کې زیاته او  
مخکښه کړي.ده داوویل چي دی دا کارکوالی شي اوخلک هم په دغه خبره پوهیږي. دوی پردې هم پوهیږي چي دی  

هیواد دساتنې په برخه کې وکاروي. که چیرې امیر پیسې ولري کوالی باید خپل عاید زیات کړي اوهغه باید دخپل  
 . شي په زرګونو کالوې له روسیې سره پرپوله باندې جوړې کړي.داخبره ده ما ته وکړه

موږهم مخکې له مخکې ددغه ټکي ګټه هند ته دده له سفره په ګوته کوالی شو،چیرې چې زموږپه باب دده خپلو  
یستنو پخوا په ډاګه کړې وه.څومیاشتې دمخه چا دافکرکوالاو یا ویالی شوچې دی به دهند  پخوانیوشکونواوناسمو اخ

دحکومت له داسې مامورلکه ښاغلي هیدن سره دومره ښکیل شي چې دافغانستان په اړه دي هرڅه له یاده وباسي ؟  
په دغه برخه کې یې   دی به اوس هغه څه یې چې په ذهن کې وو ترسره کړي، آیاده په رښتیا هم خپل هغه شک چې

 درلود اوس له یاده نه دی ایستلي ؟ 
موږ د کیرکي په تم ځای کې چې ترپونې یوڅه مخکې وله اورګاډي را کښته شو،چیرې چې زموږ دسپرلۍ موټرونه 

 .زموږ په انتظار والړوو، موږ له هغه ځایه ګنیشکهنډ ته هلته چې د ګورنراستوګنځي ووالړو
رشاوخوا باندی راوګرزیدو ،بیا له هغه ځایه دموټرپه سپرلۍ دپونې بوټ کلوپ ته چې په  موږ د استوګنځي او پاکور پ

عامو خلکو کې په ) روشرویال ( باندې نامتو دی والړو. دلته موږ ته هغه غرمنۍ هم تیاره شوې وه چې له اورګاډي  
له موږ څخه څوک نه وو  څخه را استول شوې وه،هغه مو دسنید پرغاړه ترونو الندې وخوړه،داچې په پونی کې  

خبرهمداوه چی هیڅو ک هم زموږ په فکرکی نه شول، یوازې موږ ته دمیرمن او مس برمفلډ اومیرمن اوګوون هغوی 
چې موږ د غرمني لپاره مخکې له مخکې د تلګراف په وسیله بلن لیک ور استولی ملتیاوکړه او راسره مله شول.موږ  

درلوده،امیرپه خپله له میرمنو سره د زړه له کومي ډیره ډیره خوښي    هلته سره یوځای شو او خوشاله غرمنۍ مو
ښوده. وروسته ما او میرمن برمفلډ امیر په یوه ما شینی جاله کې کیناوه، زموږ له حرکت سره سم باران هم پیل  

اوما نه، ده  شو،خوامیرزموږ خبره زموږ د بیرته راګرزیدو په اړه وانه وریده .ده اومیرمن برمفلډ خوچترۍ درلودې  
د میرمن برمفلډ پرلور ډیره لوالتیا درلوده،خو النده نه شول. موږخوشاله ووخوما له لوند والی سره سفردرلود، له  
هغه وروسته موږ بیرته کلوپ ته راستانه شوواو بیرته د موټرپه سپرلۍ دپوني د اورګاډي تم ځای ته راستانه شوو.له  

 .رته دبمبي پرلور راوځوځیدوبجو بی(  ۴:۳۰کومه ځایه چې موږ په )
دبیرته راتګ پرمهال امیرزه ټوله الرپه خپله ډبه کې له ځان سره کینولم. داچې هلته له موږسره نورڅو ک نه ووځکه 
یې له ما سره ډیرې آزادې خبرې کولې. زموږ لومړني بحث د روسیي او جاپان د جګړې په اړه و،امیرپه ډیره مودبه  

ې جاپان باید دغې جګړې ته زموږ له خوا تیا رشوی وای.ځکه د روسیی تګالره په دغه  توګه خبرې کولې اوویی چ
 ترڅ کې ددې المل شوه چې هغې منچوریا په سوله ییزه توګه د درغلۍ 

له الرې ونیوله،امیرپه دي پوره باوري و چې که جاپان روسیې ته یوکال نورهم الس ترزنه شي منچوریا او کوریا  
 . دهغې خاوره شيبه نورد ابد لپاره 

دی دهغو خلکو په وړاندې هم سخت دریځی وچې په پوره نادانۍ سره فکرکوي چې روسیه پرافغانستان اوهند باندې  
شیطاني پالن نه لري ، ده په ډیره ترخه ژبه د فارسیانوحماقت، نادانۍ اوکمزورۍ ته ګوته ونیوه چې ځانونه یې خپله 

ه زړه وي هغه دې کوي. ده په خراسان او سیستان کې د روسانو نقشو دروسانو په کړۍ کې واچول اوس یې چي څ
ته اشاره وکړه او دهغو ګواښونه یې زموږ دواړو هیوادوپه وړاندې په ګوته کړل.هغه وویل چې دا به هم دافغانستان  

کیدای شي اوهم فارس لپاره یوه تیروتنه وي چې که دوی فکرکوي له روسیی سره ملګرتیا به دوی ته په ګټه وي.دا
انګلند وي نه روسیه،افغانستان او فارس باید یوازې دمرستې په تمه وي ځکه زموږ لیوالتیا په ډاګه ده ، خو د روسانو 

 .هغه نه ده، ځکه روسان د نورې خاورې د الندې کولو په تمه دي او موږ دا تمه نه لرو
دیزته یواوږد سفروکړي،هغې خواته چې له  هغه ما ته وویل چې دی په راتلونکي کال کې غواړې دافغانستان لوی

اوږدي مودې یوه امیرهم له هغې خوا څخه کتنه نه ده کړې.دده احسا س په دغه اړه دادی چې ګواکي دا دده دنده ده 
چي باید ترسره یې کړي. دی به بیا ماته په دغه اړه ولیکي چې زه هم کندهاریا چمن ته ورشم چې هلته سره ووینو،ماده  

 .رکړه چي ترکویټي پورې را شيته بلنه و
 .ما ډیروړاندیزونه اوخبرې درلودې چې په دغو ستونزو باید زموږ له نظراولیده خبرې وکړم خوومې نه کړې

بجو بمبی ته راورسیدواونیغ پرهغې ما ښامني ورغلوهغه چې د سرالرنس اومیرمن جنکینزله خوا ( ۸موږ پوره په )
 . جوړه شوې وه

ناس رسمي  له  باید امیراوس  یې  زه  چې  وه  نه  اړتیا  ددې  نوره  وچې  اوټولنیزشوی  بلدشوی  دومره  تواوغونډوسره 
دماښامنۍ پرمهال په څنګ کې کینم،لکه چې تردې نژدې وختو پورې به زه ورسره وم اوما به داکارترسره کاوه . نن 

کې چې دښکلو ګلونو ښکلې شپه هم زه له دې امله چې ډاډه وم ځان مې امیرته مخامخ ځای پرځای کړ، په هغه ځای  
منظره زموږ ترمنځ راغلې وه ، باید یاده کړواوهغه داچې ده دګلونو دغه غونچه له مخې پریوه خوا کړه ځکه چې  

 .دده لپاره داډیرګرانه وه چي خپل ډیرګران ملګری )سرهنري( یې په دغه ځای کې نه وای لیدلی
وبه له مستر فولټون سره دتیرې شپې دلوبې لړۍ وه، امیرلوبه په  له ماښامنۍ وروسته امیر دبرج لوبې لپاره وځنډید، ل

خورا ښه توګه ترسره کوله، خوخبره دمرستندویانوپه شمیرکې وه چې دوی باید له دواړوخواوو سره مرسته کړې 
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وای ،اویا داسې څوک له دوی سره وای چې له موضوع یې دباندې خبرې ورسره کړې وای، په هرډول سره له دې  
بجه دې میزسره ګډوډکړم، تردویجوخبره تیره وه  (    ۱:۳۰له پته بیاهم ونه لګیده زه پردې بریالی شوم چې په )چې دغ

چې موږ تګ ته تیارشواو لږتردریو بجو دمخه زه پردې وتوانیدم چې امیر دهغه استوګنځي ته ورسوم. زه په دغو 
امیرددې لپاره لیوال نه و چې یوځای هغه چې  شپو کې ددغو ناوختو رسیدو له امله سخت تر فشارالندې وم، ځکه  

دده دخپل خونداخیستواو میلو لپاره وړ وو ونه وینی ، په دې چې هغه پردې پوهیده چې دده وخت نورپه هندونستان  
کې مخ په خالصیدودی ځکه نودي ترزیاتې اندازې هڅه کوي چې ان په دغو ناوختوساعتونو کې هم باید ټول دغه  

 .ساعته له ده سره یوځای وو(  ۱۷دي ترخپل نظرتیرکړي.نن زما پوره )  ارزښتونه چې دلته
 

 پاتې لري
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