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  ۱۲  کال دجنوري ۱۹۰۷شنبه ، د 
په شک او پرتلې  لکه څنګه چې ترسره کیږياو څیړنه  نن ، یوه داسې ورځ ده چې زه باید په هغې کې دهرڅه کتنه

توګه شکمن  حالت په بشپړه،سم ترسره شي چې دواړه باید له هندي اصولو سره وکړم. دوه ګوني رسمي مراسم سره
بارانونو ځورونکې ډوړې او خاورې راتورولې وې،   وروستیو ،او زړه نازړه و. آسمان هم صاف اوهوا هم یخه وه

   .ننداره په سمه اوخوشاله کیدونکې توګه نه کیده خړه پړه کړې وه چې دمراسموداګرې هوا یې داسې سره 
په لسوبجوما امیرله ځان سره ) لیول کراسنګ ( هغه ځای ته چې دده له کمپ څخه دری میله لرې ودویسرای اوالرد  

راووست لسوبجوهلته ورسیدو،کیچنردلیدولپاره  په  پوره  موږته   ،موږ  رسم  پرخپلواسونو چې  د  وو  رااستول شوي 
دډګرپرلورچې زیات وکم یومایل لرې و، روان شو. امیرپه جنرالي یونیفورم کې و، اوپه خپل خاکی ډوله   ګذشت

ښکلي قطغني آس باندې سپورو چې ټوله ورځ یې ځان ښه ځلولی و. ویسرای هم دکتنې ډګرته په داسې حال کې چې  
ویسرای دځواکونو سالمی  اکې وو ورروان و. ډګرته له رسیدو سره امیریې په ښي خوااوالردکیچنیریې په کیڼه خو

یوځل یې دخپلې خولۍ دنیولو  ومنله خوامیرددرناوی دمراسمو ترپایه پورې خپل الس پورته نه کړ، پرته له دې چې
   .کټ مټ حالت د درناوي دمراسموترپایه پورې دامیرله خوا په پام کې ونیول شو.پاس یووړ الس لپاره

سره له دې چې په   .دغه مراسم دځانګړې پاملرنې وړووځکه نوامیرهم هغه ټول په خورا لیوالتیاسره وڅارل دکتنې
کومه افغاني نیمګړتیانه وه. زه پوهیدم چې   کې مراسمو په چې  یې په څرګنده څه احساسات ونه ښودل ځکه دغه اړه

پرتمین   دوی واوهغه داچې دیرش زره کسیزپرهغه یې ژوراغیزکړی دی. په دې چې دابهیرپه خپله دیوحقیقت څرګن
   .دده په درناوي پررسم ګذشت تیریدل  پوځیان دده په مخکې

له   شاندار تیاري  درسم ګذشت په پای کې چې ویسرای له الرد کیچنیر،جنرال سرالفرید ګسیلي څخه دپوځیانوددغه
لنډه وینا په دغو ټکوکې وویله : » جنرال سرالفرید  امله خپله مننه اوستاینه څرګنده کړه، پرهمدغه مهال امیرهم خپله 

اوپرما یې ژوره اغیزه وکړه له تاسې څخه دزړه   ستاسې ترقومانده الندې ترسره شوې دننیو ښودنوله امله چې،ګسیلی
یودپراخوپوځونودښې نندارې اوسمبالونې له امله اوبل  ،دوه المله وه له کومي مننه کوم. زما خوشالي په دغه اړه پر

    «.زما په وړاندې دي  له دې امله چې زما دملګروپوځونه په دومره لویه وړتیا اوسمبالونه چې هیڅ کمی نه لري
لپاره چې  پردې وتوانیدم چې امیرباید اوس آرام وکړي اودعامومراسمو اوزهموږ ماسپښین مهال کمپ ته راستانه شو،

هم داچانس برابرشو چې دنن شپې دمراسمو اونندارودکتنې په دغه ترڅ کې زما لپاره  .تیاری ونیسېباید نن شپه دي
  :دمراسمو ستیج په الندې ډول سره و .لپاره چې په کالکې به نن شپه ترسره کیږي هلته ورشم اوویې ګورم

دامیرتخت  ،په لوړسرکې یې دناستي دوه تخته وو، دویسرای اودعالیجناب امیر تخت ستیج له دریوپوړیوڅخه جوړو، 
یوڅه په کوچنۍ کچه   ترتخت چې پرسریې یوتاج هم ځای پرځای شوی و ۍ خواته وخودویسرای دناستيدویسرای ښ

، اوپه دریمه اوټیټه برخه  وې و. دستیج په یوڅه راټیټ پوړکې دویسرای کیڼې خواته، میرمن مینټواودوې لورانې یې
   .وو سرداران لوی افغان  کې دامیرښی خواته زه اودوه تنه

دهغه   ټاکلي وخت سره سم ما امیرد دیوان عام دروازې ته راورساوه، هلته چې دده هرکلی د فارن سکرتري اوله  
  .او دهغوی له خوادخاصو مراسموپه بدرګه دستیج پرسرټاکلي ځای ته الرښونه شو دمامورین له خوا ترسره

ښکال ټوله په هغه سپینه  .اومراسم وو داره نن اوعالي شانه ښکلې هپه خپل واریو چې بې له شکه  اومراسم دغه ننداره 
، برسیره پرهغو دیونیفورمودبیالبیلو روښانه رنګونو ځالوې له بلې خواوې   لرلۍ ماڼۍ کې وه چې زیاتې ستنې یې

اغوستي وو اودتاالرښکالیې   مشرانو برسره ترټولو جالب او دپاملرنې وړهغه ځانګړي کالي وو چې ځایي .پردې
  .ې اوښکلې کړې وهڅوڅوځلې په زړه پور

 .، ویسرای راورسید،دهغه دخبرتیا سرڼې وغږید واسطه پیل شوې له دې وروسته دهندي مراسمو نندارې دپوځیانو په
چې   په خواشیني واوښته   خوزما دغه خوښې هغه مهال بل شان خوښي رابښلې وه ،  دامیرناستي اونندارې ما ته یوه

کار زما خوښي هم په خواشینۍ باندې بدله کړه  دعه برابراو سمبال کړي،امیرغوښتل ځان په خپل ځای کې سره  
غوښتل یې په خپل ځای کې ځان سره برابر کړي، دناستی څوکۍ یې سره وښوریده  ،شو   امیر رامخکۍ ،،داسې چې

سرپه خوده ځان تکیه کړ، ویسرای په درناوي سره څوکۍ ونیوه او بیرته دستیج پر  ،مخ پرځوړ شوه   ، له خپل ځایه
مقصد داچې داسې څه ترسره نه شول چې دخواشینۍ وړشوي وي ، خو زه پوه  ،شو پرځای  ځای  خپل ځای باندې

.بي جنرال سرچارلس   لپاره پای ته رسیدلی وې ، الرد کیچنیراوجی .سي  شوم چې زما ټولې ستونزې دنن شپې 
  .ه په نښه شوی وځای پرځای کړایجرتون راغلل او دی یې پرستیج باندې له ویسرای سره نژدې لکه چې دمخ

ترسره شول ، امیرپه دغه شیبه کې دهرکلي ځای ته   په مرسته    ارکانو اوویسرای دمراسموپه پای کې چې دهندي  
انتظارشو الرښونه ته شیبه  راتګ  دویسرای   امیرله ځان سره هغه ځای ته چې ښکلی مرمرین ، ویسرایاوهلته 

چې دنن شپې رسمي مراسم هم   یادیده،له ځان سره روان کړ، چیرې راچاپیرواودانګوري باغ په نامه سره  ترې  انګړ
مشران بیا پرامیرباندې  ځایي  هلته پای ته ورسیدل. زه باید دغه ټکي ته هم اشاره وکړم چې دمراسموپه پای کې هندي

   .په خاطرهیله وکړهمعرفۍ  راټول شول دهغو له ډلې څخه دمیسورمهاراجا له امیرسره د
داسې څه چې هغه دې د زورزیاتي نښه وبلله شي نه وو، د مرمرین انګړ په  ترډیره حده دنن شپې په دغومراسموکې

هغه څه وو چې هغه دامیرلپاره په   او دیوان خاص دواړه راتلل، ټول منځ تاالرونو کې چې په هغوکې دیوان عام
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دده احساساتو په عملي توګه دهغو کړنو په وړاندې چې په دیوان خاص    رښتیا هم نه هیردونکی اودپاملرنې وړوو.
ځان روانې وې  ویسرای نه شو کې  او  دی  بیا  پ ټینګوالی. وروسته  عام  ددیوان  لورروان شول،کله چې  ریوځای 

دننیومراسمو  لور روان شوم ، په الره کې یې  رزه هم له اعلیحضرت سره د کمپ پ،ورسره خدای پامانې وکړ ویسرای
نه وولیدلي. موږ یوه اوبل  په اړه دخوښی په څرګندولو سره وویل چې ده کله هم داسې څه په خپلوخیالي خوبونو کې

   .ورسیدل  مراسم هم په خوندي توګه پای ته ته ددغومراسموله امله مبارکۍ ورکړې اوزموږ دغه
لکه چې یوشمیرفکرکاوه ډیرڅه ترالسه   هم ه څهزه په ډاګه داخبره کوالی شم چې دنن شپې په ترڅ کې موږ ترهغ

 دغه ترڅ کې ترهر څه دمخه داوه چې،موږ په دغه واړه هرکلي سره دابری دځان لویه اودپاملرنې وړبرپا په کړل ،
نا ان یو زړه  افغان هم په دغه بهیرکې کړ چې یوخومو  اوشکمن  قانع کړ چې هغه زموږددغو ټولو   زړه  پر دې 

وموند چې  څوک داسې یونوي چې دمخه ولیدل شوه موږاوس لکه  ددریدو توان نه لري او بله دارښتیاوو په وړاندې 
      .دی څوک معاملولپاره وړاو مناسب  زموږد

اوهیله یې وکړه چې که زه وکوالی   نه غواړي  فورمالتۍ  نورزیاتې  وویل چې دی  په سرکې  دنن شپې  ماته  هغه 
ځاني   شم په  لپاره بایدنورډیرڅه  دده  توګه  سباداګرې اوانفرادي  چې  غواړي  دې  برابرکړم.  او  کال  ترسره 

سبابه هغه له خپل موټرسره راځي ، له ما او  ،الردکیچنرهم وویل چې هغه هم تراوسه داګرې کال نه ده لیدلې،وګوري
    .یوځای داګري دکالدلیدو لپاره ملګري وي امیرسره به

خوداسې  ،نه ګرزي لنډی کوتل کې ژمنه کړې وه چې دی به کله هم په موټرکېلکه څنګه چې امیرله ماسره په  
سفرکوي او خپله کړې ژمنه   ، ځکه چې سبا به دې نا چار په موټرکې   ښکاري چې دده هغه خبره اوس بدله شوې وه

ه ځلې هیله  وه هغه به بدلوي. ده په اګره کې خورا زیات موټرولیدل ، پرون یې له ما دو چې په دغه اړه یې کړې
 ډیرککړاوناولي دي کیدای شي ناروغه   دا ټول وویل چې ورته  وکړه چې دی یې باید یوځل تجربه کړي. خو ما

مې داهم ورته وویل چې که ما ته اجازه راکړې زه به کله هم ده ته په هغوکې دسپریدو اجازه  موکړي. پردې برسیره
چې   ورنه وغوښته  اجازه  مادا  له  هغه  خونن  دسپرلۍکړم.  دهغو  یوځل  باید  داوه چې هغه  ښه  وګوري.خو   مزه 

    .دتلولپاره موټرپه پالن کې نیولی و دده کالته دالردکیچنرامراو وعده وه چې هغه
په   بدرګه والو اونورو ، که چیرې دی دخپل سفرلپاره موټروکاروي، په دې کې شک نشته چې دی به دترانسپورت

   .ې حل کړيوروسته ډیرې ستونز  کې له دې برخه
توګه   ځوان په  اونن ما دکلونود ، په خوراخوشالۍ سره بدرګه را ورساوه استوګنځي ته بیرته دهغه  ما اعلیحضرت 

     .دځوانۍ احساس وکړ او دامې حس کړه چې ستونزې مې نورې پریوه خوا شوې دي
 

  ۱۳ کال دجنوري ۱۹۰۷یکشنبه ، د 
 

دلیدوپرالمل پرهغه لوروخوځید، ماهم نن له دې امله چې ډیربوخت وم اوڅه کارونه مې امیرنن سهاربیاد تاج محل  
رمسي(Major Duke)    میجردوکی  درلودل  په     (Captain Ramsay)اوکیپتان  واستول.دوی  سره  هغه  له 

اتوبجوهلته والړل اوپوره پنځه ساعته یې تیرکړل،په دغه ټوله موده کې عالیجناب امیردغې ماڼۍ ته حیران و اودهغې 
همداسې تاج ته دننوتون اوترهغه   ده پرشاوخوا باندې راګرزیده. په ځیرسره یې وکتله اوعکسونه په کې واخیستل.  

زولو اجازه هم وغوښته. دایوه ډیره ارزښتمنه اواړینه غوښتنه او ډالۍ وه ، په دې چې  الندې دمرمرین دیوال راګر
تاج ته ننوتون اوس په ډیربداوحطرناک حالت کې و. الردکرزن هم زه باوري یم چې په دې هیله و چې هلته باید یوه 

   زینه لرونکې چوتره جوړه شي .
الردکیچنیر چې  وه  شوې  امیرله ب   (Lord Kitchener) پتیل  بجه  نیمه  یوه  په  خوعالیجناب   ه  اخلي،  سره  ن  ځا 

حرکت     امیرتردغه هغه  وروسته  خوړلو  ډوډۍ  یوڅه  )دقیقو(  پنځلسوشیبو  ،خوله  شوی  وراغبرګ  نه  هم  وخته 
آر. ایې چالوه .زه    R.A  تیارشو،موږ حرکت راوکړ، امیردالردکیچنیرپه موټرکې و، هغه چې لیفټننټ جینکین   ته

په نوروموټروکې ترشاه وو.زه پوهیدم چې په کالکې هلته چې موږ ور روان ووموږ ته دپاملرنې    اویوڅونور   خپله
وړ واکمنومامورانو انتظارکاوه ، امیرله هرڅه سره ځانګړې لیوالتیاښوده ، دهرڅه په باره کې یې په جزیاتو باندې 

   ( Large full plate stand)دپوهیدو هیله کوله،هرڅه به چې ورته جالب وو،دهغوعکسونه به یې په خپله
   . ملکې ده ته رالیږلې وه اخستل خدای بښلې  چې  کامره کې

  ۶:۳۰   ګړۍ مخ په تیریدو وې ،داسې ښکاریده چې نورنوپرموږهم دستړتیاڅپې راغبرګې شوې اوخبره چې  لکه څنګه 
په دې نژدې کې ماته     روانې خبرې اترې اونورهرڅه په ده اړوند وواو پښه یې هم   ه. الردکیچنیرچېو ته رسیدلی

هرجومات کې لمونځ کاوه ،اوان   شوې وه ،هغه هم اوس دزړه له کومي په دې کې و چې باید والړشو. خوده به په
ترهغو چې تیاره نه وه راخوره شوې ، ده به بیاهم له هرې څنډې عکسونه اخیستل، او ترهغه وخته الهم ګرزیده 
په الس  جینکین  لفټننټ  د  لورینې سره  موټرپه خورا  خپل  بیا  پوځي مشر  درد شوې.  په  پښې  خپلې  ترڅویې چې 

یرته را ستانه شو. داچې جینکین موټرپه خوراچټکۍ سره ځغالوه اوامیر یې هم راواستاوه چې زه او امیرپه هغه کې ب
ښه عصبي کړی و، خو له دې سره سره یې هم ځان آرام نیولی واوهیڅ یې نه ویل ، په داسې حال کې چې دپښو په 
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ه څیره کې  کړی وه . په همدغه حال کې یې دخوښئ او موسکا نښې هم پ هزوریې دشاتخته پرخپل سیټ باندې ورکلک 
له ورایه ښکاریدې ، مخ یې ماته راواړاوه اوویې ویل :» دویاړخبره ده ، دلته موږ څوک یو، یوازې زه اوته ، نه  
ګارد، نه نورڅه ، هیڅوک نه پوهیږي چې موږ څوک یو،موږ چیرې ځو ، یاڅه کوو، لوی ویاړدی،زه اوته باید 

   « داکارهره ورڅ ترسره کړو
   . « ړه » ، هو، موږ باید همدا موټر ولرواو جینکین یې هم باید وچلويوروسته یې بیا زیاته ک

په لړکې زموږ دواړې غوښتنې ومنلې اوهمداسې یې وکړل ،  لورینو په خوښیۍ سره باید ووایم چې دالردکیچنیرد
ډیرښکلی  په رښتیاهم هغه موټرچې زموږ په واک کې یې راکړی و، هغه    .چې موږ یې د زړه له کومي منندوی یو

ددې    داهغه موټردی چې دهندحکومت » :موټرو . په کالکې ما امیرته یوښکلې نوی موټروروښود اوورته ومې ویل
 ماداخبره پخوا درته ونه کړه دا،لپاره اخیستی چې تاته یې درکړي، خوداچې تاوویل چې له موټرسره دې جوړه نه ده

دی په دغه خبره خوشاله شوخو له دې سره سره یې دپوځي  یاړدځان کوي«  وجود دلمس و دابه ستادمبارکستادی او
   . جینکین چالوه سریښ وهغه چې باندې ځانموټررمشرپ

دمشرکمپ ته ورساوه ،کمپ په    کوربه و، ما هم دی په خپل وخت ماښام دپوځونو لوی مشرامیرته دماښامنۍ نن
میرته دمننبولې خیمې په خوله کې هرکلی  باندې ښکلول شوی او رڼا شوی و،الردکیچنیرعالیجناب ا ښکلوڅراغونه

وواوهغوی  ووایه، اوهلته یې ده ته زیات شمیروالړجنراالن اونورپوځی مامورین،هغوی چې یونیفورمونه یې اغوستي
ته ځانګړې اودپاملرنې وړښکال وربښلې  چې په ډول ډول کالیو کې راغلي وو وروپیژندل .دغوټولو تیاریوغونډې

یوازې سرلویس دینې او ښاعلي دابس، کیپتان رمسي او زه   ) غونډه وه داپه بشپړه توګه یوه پوځيآره خو   وه. له 
وو   خپله کې  غونډه  دغه  په  چارواکي  ،  .( ملکي  وه  شوې  پسولل  توګه  ځانګړې  په  هم  خیمه  خوړلو  دډوډۍ 

قابونواولوښوخای دسپینواوسرو  نوره   پرمیزونوباندې  ته  کولوهغې  پور هم پرځای  زړه  وربښلې  په  ښکال  ې 
 سره ستایله.هغه عالیجناب هم پر ښه قضاوت ځانګړې وه ،امیرهم هغه دخپل ښه والي پرالمل په هم ماښامنۍ   وه.

درنښت او لیوالتیا  ،ځانګړې مینې دې ویاړل چې دې په خپله هم یوعسکردی. ځکه خو یې زموږ پوځیانوته هم په
 یې درلوده کله هم نه ولیدلی ،هغه د ډوډې پر یاسره لکه چې نن شپهتراوسه پورې امیرپه دومره لیوالت   کتل . ما سره

ده ته یې ښه خوند ورکړی دی. دپاچا دسرسالمتې له ویلو   ، ښکاریده له ورایه او ښې خبرې کولې داسې چې سرجدي
کړه اوویی  جامونه هم په سرواړول شول. الردکیچنیر دښکلې اوجذابې وینا په ترڅ کې د امیرد روغتیا هیله و وروسته

دخپل یوه ملګري په توګه  اوموږ عسکران هم ده ته. پاچا دی  دعسکرودیوه ملت،ویل چې عالیجناب امیر یوعسکردی
 وایو. دابه زموږ لپاره د سترویاړځای وي چې له افغانانو سره داړتیا په وخت کې اوږه پر دزړه له کومي هرکلی

  .اوږه مل اوملګري واوسو

 
 دامیردسفر پرمهال په هند کې د انګریزي پوځونو مشر  (  ۱۸۵۰ -۱۹۱۶)الرد کیچنیر

 

خو دده دی، ددغې خبرې په ځواب کې امیروویل چې دیوه واکمن په توګه دده واک اوځواک نیم پوځي اونیم ملکي
اوږه  اوږه په   پرخوادی ،دده لپاره هم داد ویاړخبره ده چې له پوځیانو سره ځاني ونډې درنښت هم دعسکرو دخپلې

هرکلی کوي چې ده ته یې د   اوملګری وي. اودایې ومنله چې دی دځان او خپلوپوځیانوله خواد دغو احساساتو   مل
او ورانۍ په برخه کې   به کله هم زموږ دخرابۍ ورورپه سترګه درنښت ورکړی دی. هرڅه چې رامنځ ته کیږی دی

رسولی وي  نه  زیان  ته  ده  کړي  ترڅوموږ  نه  اوچت  دا. ګام  کړچې احساس اوراوب هغه  دافغانانو  څرګند 
په پرتم   هغه له ټولو بریتانوي مامورینوڅخه چې دده هرکلی یې.اوبریتانویانویووالي به دهردښمن په وړاندې کلک وي
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هرکلي چې    داباوریې څرګند کړچې دی به کله هم دغه تاوده ، درنښت ،ملګریتوب او درناوي سره وکړمننه وکړه او
   .هره خوا اودغه میلمستیاکې وشول دعمرترپایه له یاده ونه باسيله ده څخه دهندپه 

کیچنیرله وینایوڅو شیبې وروسته چې زه فکرکوم د بی دوده باروتو په اړه وه ، امیریوه توده وینا ټول میز ته  الرد
   : په داسې لوړآوازچې ټولو اوریده راپیل کړه او ویې ویل

دې ویاړم اوپه دې فکریم چې افغان پوځ  رپ  هم  زه ، عالیجناب دویناپه ځواب کې وویل چې ترڅ کې ستا سې   ما دخپلې وینا په  »
    به څه وي چې که زما دپوځ اوږه له کاغذڅخه جوړه شوې وي ؟  عناددې م، اوږه والړوي به له بریتانوي پوځ سره اوږه پر 

په   هم له کاغذڅخه نه دی جوړشوی،خوهغه کله   ستاسې عالي جناب اوږه لکه ستاسې پوځ داسې ده ، »:الردکیچنر
هغوی ترزیاتې اندازې په پوځې پوهه نه دي سمبال اوباید   دې کې شک نشته چې هغه بایدال پیاوړې شي.ځکه چې

   «  چې په دغه برخه کې نورهم پاخه شي
    اواز دومره لوړو چې په ټوله کوټه کې اوریدل کیده ،  هم تراوسه یې  امیر : 

هیږم چې زما پوځ ډیرې الرښونې او زده کړې ته اړتیا لري ، زما افسران هم ښه نه دي روزل  دې ښه پورزه پ »
موندلو په لټه اوفکرکې یم .خو تاسې ټول پوهیږئ چې که زه ستاسې پنځوپوځیانو  چارې زه په دغه اړه دالرې،شوي

خپل هیواد لپاره یوالسپوڅی او په د ته هم دخپلو پوځیانو دروزنې په خاطراجازه درکړم، نوزما خلک به وایی چې زه
بې الرې شوی یم، ځکه نو   اوهرڅه مې دخارجیانوپه خوښه اوالس کې دي.او وایی به چې زه الس جوړشوی اتل یم

کې زه په یوازې توګه څه کوالی شم . زه   دوی به زما پرضد شي. په داسې حال که زه له دوی څخه ځان بیل کړم ،
داتاسې ته وایم چې که تاسې کله هم خپل السونه دافغانستان په لوررااوږده کړل،نودوی به پرتاسې باندې مخ راواړوي اوداسې  

   .سره به هم ستاسې په وړاندې یوموټی شي  دښمنانو له نورو  وړاندې د دښمن په توګه وجنګیږی چې ان به ستاسې په

په داسې توګه چې زما   و زه په دې نظریم چې زه مې خپل پوځ داسې وروزم لکه چې ستاسې هغه دی. هغه همخ »
پرماباندې شکمن نه شي. له همدې امله زه په دې لټه کې یم چې خپل اوزما دمامورینوزامن چې شمیربه یې  خلک هم

 په پوځي برخه کې کومت فکرکوي چېپه شاوخواکې وي له افغانستان څخه دباندې چیرې چې ستاسې ح(  ۲۰۰د )
زه په دې برخه کې فکرنه کوم چې دوی چیرې ځي.زه داهم نه وایم چې دوی به   به په ښه توګه وروزل شي واستوم،

دپوځي زده کړویوداسې ښوونځي چې  په هنداو یاهم په انګلیندکې وي. زه داوایم چې تاسې باید ماته په رښتنې توګه
جاپان اویاپه بل کوم یوه هیوادکې ،ښوونځی وي راپه ګوته کړئ .ان که داپه جرمني و ښه هغه دپوځي زده کړو ترټول

   .هم وې ، زه دځان له خوا دا ژمنه کوم چې زه به خپل افسران هلته د زده کړو لپاره واستوم
پرانیزم چې په زړه کې زه هند ته په خپله شخصي کتنه راغلی یم،داوړ نه ده چې زه پرهغو خبرو باندې خوله   »
     : دي. خو زه اوس دا اړتیا محسوم چې هغه باید ووایم  مې

به مسلمان نه یم .خوزه باید دومره     زه ،پریښودل   که ما کله هم خپل ملګري مخکې تر دې چې دوی ما پریږدي
ما سره مرسته وکړئ ،تاسې  اوتاسې باید زما دپیاوړتیا په برخه کې له  . ای شم پیاوړی وم چې له دوی سره مرسته وکړ

   وکړئ ؟  دې ته تیاري لرئ چې په دغه برخه کې باید څه
تل ددې لپاره تیاروم چې له تاسره دوسلو مرسته وکړم،  الرد کیچنیر: زموږ هیله داده چې تاسې پیاوړي ووینو،زه

کسان  خوتاسې خپل  وکاروالی شئ باید  هغه  لپاره چې  زیرمې   ځکه چې وسلې. وروزئ ددې  ناروزلواو  او   د 
  . غیرمسلکی کسانو له خوا ډیرلږې د کاریدنې وړ کیدای شي

    تاسې زما د وړاندیز مالتړکوئ ؟ :امیر
   زه له خپلې خوا هو ، :الرد کیجنیر

   تاسې هغه څه چې ما وویل منئ ؟ ،فارن سکرتري صاحب (امیر: ) مخاطب یې سر لویس دینی
   هو ،  سرلویس دیني :

   . نوراځئ پردې به السونه سره ورکړوامیر: 
  .ورکړل  اعلحضرت بیا له سرلویس دینی او الرد کیچنیرسره السونه

، آزادۍ   خورا وړتیا په خبرې په اړه زما له خوا څرګندونو ته اړتیا نه وه ، په دې چې هغه ټولې دپورتنیو څرګندونو
   . ېاوبریا سره وویل

وکړې اوهیله وکړه چې   هلته امیرله هریوه سره په خوشالۍ خبرې روخوځیدل ،لو رله دې وروسته دانتظاردکوټي پ 
  . ته ورکړ شي عکس واخستل شي او ده له دې ټولو ګډون کونکوسره یوځای دنن شپې

  . الرد کیچنیرژمنه وکړه او ویی منله چې دا کار به ترسره شي
خوښئ احساس کړه .ده دخپلې دغې خوښئ   هلته لویهده   توګه امیرترنیمې شپې پورې هلته پاتې شواوپه رښتیانۍ

  . ته هغه مهال چې موږ داستوګنځي پر لور راتلو وکړه څرګندونه ما
 

 پاتې لري
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