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 د ودانولو د پروژې مشر   ۍڼا داراالمان م د
 

 یسیاور محمود خان شاغا
 

 
 ی شاه غازي امان هللا خان او یاور محمود خان شاغاس 

  
سی او د شاغاسي  مسردار امیر محمد خان شاغاسي ل د ،ید محمدشاه خان شاغاسي زو يیاور محمود خان شاغاس

رئیس )د شاغاسي   ند غازي امان هللا خا ېی يکښ ژوند په پیل يسد خپل سیا يچوسی و  ړک يزمیرداد خان بارک
که نو د ځ معاون( مقرر سو؛/مرستیال)د امیر د حضور یاور   ېسپه توگه کار کاوه او ورپ (ردربا روزی/تشریفات
کله چي شاه غازي امان هللا خان د اوروپا په رسمي   .مل پاته سوه هشید نوم سره هم يس مه د محمود خان شاغالیاور ک
کله چي امیر بیرته خپل  او .واکلی  ټ ( په توگهيلل د کفیل )وابد کا ېی محمود خان یاور  اغاسي ن سو نو شاسفر رو
د چهار   -۲۴- هپ میاشتي لمریز کال د میزان د  -۱۳۰۲- د ېی يښک بار په جنوښ ا ستون سو نو د کابل رهیواد ته  

م ځرو  په ېبشن داراالمان  موسیو  اې وانیونسافر ېی نقشه يچ ؛دوښښېک  ټسبن ۍڼاد  او  د رداوگُ  ُگودارد 
(A. Godard    &M. Godard) ن  ت  هار روالټ جرمنی ېی سر انجنیر ،هو ېلښک(Walter Harten) سوی   لاکټ
  .هو ېوخان یاور ته ور سپارل س دشاغاسي محمو يرمش ېژاو د قصر د ودانولو د پرو و

خه  څ د یوه کاغذ ېی يښک یپه پا خبرو و د خپلون دوو ښښېک ټسبن امان هللا خان د داراالمان د قصر يزغا  يچکله  
له بده مرغه دا کار ونه  يچ ،يس لدوښښېک ای اوځ ای پرځ باید بنیاد رپ تښړود ج  ۍنودا ېد د يچه  ړکیادونه و

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

سر انجینر   د ېژد داراالمان د قصر د پرو ،امان هللا خان له قوله  يزد شاه غا يښک په متن يقور ېد، خو د  ()؟! وس
ده. دا متن  ېوتوگه س هکارښ اغاسي یادونه پهشمشر په توگه د یاور محمود خان   د ېژپرو ېدد   ،لپه شمو نت  هار

و عزیزالدین  لیکوال  اثر  يزپوپل يلیکدروند  تاریخی  خپل  باست فرهنگ– په  چا ،لکا۱۳۸۷ ،ناکابل   ۲ ،پکابل 
  .دئ یړک ه نقل ه توگړپپه بش يکښ -جلد

داسي  يښکتونو  ښاپه خپلو یاد هم ه خپله یاور محمود خان شاغاسيړا هد داراالمان د قصر د ودانولو او د ده د مشرۍ پ
مو  چاري ولوړود ج نو مو هسپارلوچي امیر امان هللا خان د داراالمان د قصر د ودانولو مشري ماته را کله” وایي:
م هکارون – کړې پیل نژدې   ځرهره و يبه  کاڅه  خ څله  د  او  ميرارل  معاش  و هم گرانو  غیرانځرد  یو  )نیمه  ي 

کارونو ځرو یوه .و یلاکټافغانۍ(   په  والیت  او يښک د  سوم  نژ بوخت  ته  څ کار د هخڅ ې دله  غلر  وارلو  په   ،منه 
کارگرانو راته  ،ولي کار نه کوئ  ه چيړکمي و تنهښوپ ؛يکارگران کار نه کو  سم گورم چي  هد ورتگ سر یې  سبا
رو دا  چي  ته   ۍپوویل  له ،ي د ږل ېوراک ې یچي  مېد که  وروسته  د ږونه  راک  ېرته  که  ېوغیرانه  او  کوو  کار 
خو سبا   - لړ کپه دوه غیرانه راضي   يځرو ران د گ رو توضیحاتو مي کارېډ کار نه کوو. وروسته له  ېوراک ېی هن
نه کوب کار  کارگران  دآلب ؛يیا گورم چي  په  رېډ غیرانه ورسره ومنل. ېر د يځرو خره مي  زه  وختونه وروسته 
چي  وس خخبره مي نور هم یقین پو ېد په  او وخبر سوم چي د کارگرانو تحریکوونکی خپله امیر امان هللا خان   ېد

نوالو ته د خدمت او طخپلو و ،ئد لیواله  لپاره ۍدباآ د خپل وطن د هم لکه څومره چي اپه رښتی امیر امان هللا خان
  “.ئژمن د همغومره هم هلپار کمک

 
 لپر مها  ولدې ړود ج رد داراالمان د قص
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 :لمنلیکونه )پورتني ټول معلومات په الندني ماخذونو کښي درج دي(
 

 . کندهاري وروڼه، محمد معصوم هوتک: ۱
  .یعزیزالدین وکیلي پوپلز ،نکابل باستا فرهنگ :۲
 . هتونښایاد د یاور محمود خان شاغاسي: ۳
  

 ی سُحسن مبارک شاغا
 ( میالدي ۱۹/۸/۲۰۲۱) ه ش ۲۸-۵-۱۴۰۰
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