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 راجا مهیندرا پراتاپ او د هغه خاطرات
 برخه ړۍلوم

 

او حوادثو مځکه ده، خو  ، جنراالنوسترو شاعرانو، سیاسي مبارزینوحماسو، هند خو هسي هم د نوابغو، فیلسوفانو، 
ځیني کسان یې د افغانستان د ډیرو حساسو تاریخي شرایطو او انقالبونو سره داسي اړه لري چي د ژوند او خاطراتو 
په باب معلومات یې د افغانستان د تاریخ، په تېره بیا ځوانو، څېړونکو لپاره بې ګټي نه دي. یو له دې کسانو څخه 

کال کي د اُتار پردېش په ایالت کي زېږېدلی او له تنکۍ ځوانی څخه  1۸۸۶دی چي په راجا مهیندراپراتاب سینګه 
نه په مقابل کي، چي د ده په عقیده، د انسانانو ظالما سیسټمپه حکم، د هند د منفور طبقاتي  یې، د خپل ذاتي انقالبي روح

تنو خپلي کورنۍ او محیط د ټولو غوښ او حتی توهینونکی وېش وو، مبارزه پیل کړه. په نهه کلنی یا لس کلنۍ کي، د
ښوونځي ته شامل سو؛ هلته یې د مسلمانو ښوونکو څخه درسونه  نو په خالف، د مسلمانانو د علیګړههاو معیارو

 ولوستل او له همدغه ښوونځي څخه فارغ سو. 
ه و ناکراره روح یې پله مهاتماګاندهي سره، د برټانوي استعمار پر ضد مبارزې په لړ کي، جنوبي افریقا ته والړ ا

کي، د اته ویشتو کالو په عمر، اروپا ته والړ، څو هلته له هندي  1۹1۴هیڅ ځای کي ارام نه ورکاوه. باالخره په 
محصلینو او منورینو سره، چي د برټانیې د استعمار پر ضد یې مبارزه روانه کړې وه، یو ځای سي. د هند مشهور 

ډېرو لوړو مقاماتو سره یې دا وخت په جرمني کي اوسېدی، او د جرمني له ځوان مبارز وریندرا چاټوپاړیا، چي 
یزر ک امپراطورد چاټو پاړیا په مرسته د یې جرمني ته د ورتللو بلنه ورکړه. په جرمني کي پېژندل، له سویس څخه، 

ولو او د ترکیې او دوهم ویلهلم سره مالقات وکړ. د جرمني امپراطور پر هند باندي د افغانستان له الري د حملې ک
کال د اپرېل په میاشت کي  1۹1۵جرمني په ګټه، په لومړي نړی وال جنګ کي د افغانستان د شاملولو پالن درلود. د 

یې د جرمني ډیپلوماټ وان هینټیګ، مولوي برکت هللا او نورو سره یو ځای له برلین څخه د افغانستان پر لور حرکت 
 وکړ. 

په ډیرو بحراني حاالتو کي د دې هیواد له پیښو او اشخاصو سره په تماس کي وو او د  مهیندراپراتاپ د افغانستان
لومړي نړی وال جنګ له پیل څخه د دوهم نړی وال جنګ د پیل تر کلونو پوري یې د افغانستان په پاسپورټ سفرونه 

افغانستان نوم یاد کړ. دې هیواد وکړل. له جاپان څخه تر اروپا او امریکا پوري په هر هیواد او هر کنفرانس کي یې د 
توجه و هیوادونو د مته یې د سیاسي او اقتصادي مرستو د جلبولو او په افغانستان کي د پانګي اچولو ګټو ته د نور

هلي ځلي وکړې او په دې یې افتخار کاوه چي په ځینو ورځپاڼو کي د یوه وطن پالونکي افغان په نامه بلل  کولو لپاره
کالو په عمر په هند کي وفات سو. په خپل اللهانده، هدفمند او  ۹۳کال کي د  1۹۷۹یندراپراتاپ په راجا مه سوی وو.

له ثمره ډک ژوند کي یې دومره افتخارات ګټلي وه چي تر څو هند ژوندی وي د ده نوم به یې د تاریخ د ځالندو 
 ستورو سره یو ځای ځلیږي. 

کتاب ولیکی او په هغه کي یې  په نوم یو مفصل« کلن ژوند کیسه زما د پنځوس»کال کي  1۹۴1مهبندراپراتاب په 
یس کانګرامریکا د وادثو څخه د خپل ډک ژوند بیان کړی دی. دا کتاب، زیات وکم پنځه ویشت کاله مخکي، ما د له ح

یله ا .ه اړه لري ورڅخه فوټو کاپي کړي وېله کتابخانې څخه اخیستی او ځیني هغه برخي مي چي له افغانستان سر
اوس مي ورپام سو چي له خپلو لوستونکو سره یې د ترجمې خالصه، یعني هغه برخه چي زموږ له تاریخ سره اړخ 
لګوي، شریکه کړم. که څه هم چي په دې خاطراتو کي به چنداني نوي خبري نه وي خو د تاریخ د شاګردانو لپاره 

 بې ګټي هم نه دي.
 د مذهب، حکومت او ټولني په باب، خپل عقاید داسي بیانوي: مهیندرا پراتاپ، د خپل کتاب په مقدمه کي،

...ټول مذهبونه هر یو د داسي افکارو او نظریاتو څخه جوړ دي چي بشریت ته د انسانانو د ښېګڼي په ګټه الرښودني »
ې دکي منځته راغلي دي. دوی په  محیطونوکوي. مذهبونه ځکه توپیر سره لري چي په مختلفو وختونو او مختلفو 

 زه وایم راسی هغه بهترینه مذهبيخاطر توپیر سره لري چي د بېلو بېلو قومونو د روحي قناعت لپاره ایجاد سوي دي. 
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طلب او هدف م کړو او کار ورڅخه واخلو. د مذهب نسخه چي د اکثریت انسانانو له عقیدې سره جوړه وي انتخاب
ره اختالف نه لرم. زما مذهب د ټولو مذهبونو وحدت و صحت ساتل دي. زه له هیڅ مذهب سزموږ د روحي روغتیا ا

 «دی. زما مذهب د میني مذهب دی
زما سیاسي عقیده: حکومتونه، که واړه دي که لوی دي، باید کوښښ وکړي چي په خپل پراخ او اوړه قلمرو کي »

لو او لویو داړه سوله وساتي. خو د نني ورځي ډېر زیات حکومتونه د سولي ډېر سخت دښمنان دي. دوی د لویو غ
مارانو په څېر عمل کوي؛ او تل یې دا هڅه وي چي د ګاونډیانو پر خاورو باندي حملې وکړي. زما په عقیده د دې 
علت دا دی چي بې تربیې خلکو او د ټولني تر ټولو بدو خلکو د حکومتونو واک په الس کي اخیستی دی او د خپل 

ورسیږي نو له غلو او داړه مارانو څخه کار اخلي او د هغوی پر بازو دوی چي قدرت ته واک څخه بده استفاده کوي. 
باندي تکیه کوي. زه په دې عقیده یم چي موږ باید پر دې ټکي باندي تاءکید وکړو چي حکومت د خپلو هیوادونو تر 

نه  يټولو بهترو کسانو ته وسپارو چي زموږ بهتر خدمت وکړای سي. دوی باید د خلکو شته منیو ته سترګي خړ
کړي. دوی باید د ځانونو د شته من کېدلو په غم کي نه وي. د دوی هدف باید د خپلو خلکو ښېګڼه او هوسایي وي. 
دوی باید خپل ځانونه د بشریت چوپړ ته وقف کړي. دوی باید کوښښ وکړي چي بشریت خوشاله وساتي. ما د خوښۍ 

 «ګوند په پروګرام کي دا مسله په بشپړ تفصیل څېړلې ده
م چي ټول نارینه او ښځي د زه په دې عقیده یزما درک له ټولني څخه: زه د بشریت پر وحدت باندي عقیده لرم. » 

ښه ژوند کولو مساوي حق لري. هغه کسان چي عقل او تعلیم یې تر نورو زیات دی او یا طبیعت یا بشري ټولني نور 
کار ورڅخه واخلي. تول هغه کسان چي خپل خدای امتیازات ورباندي پېرزو کړي دي باید چي د نور بشریت لپاره 

استعمالوي هغوی ګناهکار  و شخصي ګټو لپارهورکړي استعدادونه او یا د ټولني له خوا ورکړل سوي مقامونه د خپل
چي دغه حقیقت اوږد مختلسین دي. زه هیله لرم چي موږ ټول دا حقیقت درک کړو او داسي شرایط منځته راوړو 

ان غوښتني د حرص له حملو څخه یې وساتو. زه فکر کوم چي که کار رادو او ډلو د شیطاني او ځژوند ولري او د اف
اهل کار ته وسپارل سي او د هغوی له استعدادونو څخه د ټولو خلکو په ګټه کار واخیستل سي نو د ټولو شخصي 

 ونړی وال تنظیم کي را غونډي کړاختالفاتو او جګړو مخه به مو نیولې وې. او که دا ټولي موجودي ډلي په یوه لوی 
 «ه منځه وړی وي...د جګړو علت لمو نو د ډلو ترمنځ به 

 زما د پنځوس کلن ژوند کیسه: ترجمه او تلخیص
خپلي خبري په داسي پېش بیني پیل کړې چي ویل یې په دې څو کلونو کي  ویلهلمدوهم کیزر د جرمني امپراطور...»

زه د خبرو دغه راز پیل ته تیار نه وم او په جواب کي مي ورته وویل  باید په هند کي د برټانیې واکمني ختمه سي.
ای ته باید پبلې اعلیحضرته! په هند کي خلک معموال وایي چي پر هند باندي د انګلیسیانو سل کلنه سلطه » چي 

زه باید ووایم چي دا ادعا نه سم کوالی « ورسیږي؛ نو هغه وخت را رسېدلی دی چي دوی باید دا خاوره خوشي کړي
چي کټ مټ دغه کلمات به مي استعمال کړي وي ځکه چي د دغه راز کلماتو ادا کولو ته تیار نه وم خو چي څه مي 

 ویلي دي مطلب یې همدغه وو.
چي د یوه واکمن او د پوځ د اعلی قوماندان په حیث هغه لپاره ښه تیاری نیولی وو او سره له  امپراطور د دغه مجلس

یې ډېر زیات کارونه درلودل دغه مجلس ته یې پوره وخت ځانګړی کړی وو او زما سره یې د پنجاب د ځینو سیمو 
ن اره وکړه او وې ویل چي د افغانستاته یې اش جینډ، یټیاله او نبا په باب خبري وکړې او د هغوی ستراتیژیک اهمیت

 له الري د پوځي حرکاتو لپاره دا سیمي څومره اهمیت لري.
په پای کي، چي زه کله روانېدلم او څو ګامه مي واخیستل نو امپراطور یو ځل بیا را ږغ کړل چي د افغانستان امیر 

 رسمي او خوندور سلوک ښکاره سو.ته دي زما سالمونه هېر نه سي. دا ماته د امپراطور ډېر دوستانه، غیر 
ماته یې د سره عقاب دوهمه درجه نښان راکړ. صدراعظم ب هاولیګ په ډېره مهرباني په خپل السلیک یو مکتوب 

 راکړ او ژمنه یې راسره وکړه چي په هند کي به زما له فعالیتونو سره د امپراطور ټینګ مالتړ ملګری وي.
 

 له جرمني تر هراته:
افغانستان ته زما د سفر په باب دوه ټوکه لوی کتابونه لیکل کېدالی سي ځکه چي د نړی وال جنګ  کال کي، 1۹1۵په

 په هغه توپاني شرایطو کي زما د دې اوږده سفر هره ورځ یو داستان لري. خو زه به خپله کیسه لنډه کړم.
ه روان سوم. زما سره جرمنی او د اپرېل پر لسمه ورڅخکال د فبروري پر لسمه را ورسېدم  1۹1۵زه برلین ته د 

چي د هیات د منشي وظیفه یې درلوده، ملګری وو. د ده وظیفه زموږ د سفر ترتیبول  ډیپلوماټ ډاکټر وان هینټیګ،
تر کابله ورسوي. زموږ په هیات کي مولنا برکت هللا هم  ،روغ رمټ ،ماره کول وه. د ده وظیفه دا وه چي او ادا

کي ډاکټر بېکر او د ډاکټر هینټیګ منشي ښاغلی روهر هم راسره ملګری وو. زموږ راسره وو. زموږ په دغه هیات 
سره یو شمېر افریدي عسکر راسره ول. دوی جنګي بندیان ول او په داوطلبانه توګه زموږ له ډلي سره ملګري سوي 

نیروال افغانان هم وه تر څو موږ تر ځایه ورسوي او دوی خپلو کورونو ته والړ سي. د متحده ایاالتو څخه دوه بُ 
 راسره ملګري سول چي زموږ په مبارزه کي مرسته راسره وکړي....

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر ۳ 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 

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

 

په هغه هوټل کي چي موږ اوسېدلو د مصر خدیو) والي( هم اوسېدی. موږ او هغه په دې هوټل کي دېرش په ویانا کي 
اغی او بل ځل یې یوه ولیدل.یو ځل زما اتاق ته رپه دغه موده کي مو څلور ځله سره ساعته سره یو ځای وو او 

 زوروره شاهي غرمنۍ ډوډۍ راکړه. په خبرو کي یې د برټانیې له واکداری څخه ډېر سخت سر ټکاوه....
 

 له سلطان سره لیدنه:
سره وکتل، چي د ټولي اسالمي جهاني(  مطلب یې سلطان عبدالحمید دی)په استانبول کي مو د اعلیحضرت ریشاد 

اسفورس د آبنا پر سر په یوه ښکلي قصر کي اوسېدی او دلته موږ یوې خوني ته نړۍ روحاني مشر دی. هغه د ب
رهنمایي سوو. په هغه کي زوړ سلطان ناست وو. زموږ سره یې د الس روغبړ وکړ. وروسته کښېنستی او موږ ته 

 لې، دیې هم، ده ته مخامخ، د کښېنستلو ست وکړ. دا خبري په څو مرحلو کي وې. سلطان به په ترکي خبري کو
هغه په فرانسوي ترجمه کولې او ښاغلي هینټیګ به ماته په انګلیسي ترجمه کولې. سلطان زموږ د  رئیس تشریفاتو

له خطرونو څخه اندېښمن وو. مګر هیله یې څرګنده کړه چي موږ په خیر او اوږده او خطرناک سفر په الره کي 
راسره والړ او  الړ سو، تر دروازې پوري څو ګامهن ورخصتېدلو نو سلطا عافیت تر ځایه ورسیږو. کله چي موږ

 خدای په اماني یې راسره وکړه.
او د سلطان له زوم جاللتمآب انور پاشا سره مو هم وکتل. له هغه څخه مي وغوښتل چي له خلیفه  د جنګ له وزیر

او حکمرانانو لپاره د  څخه د افغانستان داعلیحضرت امیر لپاره یو لیک راته واخلي. وروسته مي د هند د نوابانو
 ً یو ترکی  صدراعظم په امضاء یو څو لیکونه ورڅخه وغوښتل. وروسته مي له انور پاشا څخه وغوښتل چي لطفا

صاحب منصب زموږ له هیات سره ملګری کړي. ده په ډېره مهربانی زما ټولي غوښتني راسره ومنلې. ډاکټر هینټیګ 
ترکیې په  دږ په الره کي ټولو ترکي افسرانو ته لیکونه ولیکي چي له انورپاشا څخه وغوښتل چي په ترکیه کي زمو

وروسته خبر سولو چي په دغه وخت  موږ زموږ د سفر لپاره اسانتیاوي برابري کړي.خاوره کي، نه په اېران کي، 
کي چي موږ له انورپاشا سره خبري کولې برټانیې پر ګالي پولي باندي ډېره سخته حمله روانه کړې وه. دا داسي 
وخت وو چي د ترکیې د امپراطوری سرنوشت په خطر کي وو ځکه چي که د برټانیې پوځي قواوي د دردانل آبنا ته 

ماپښین استانبول نیوالی سوای. څو ساعته وروسته د ترکیې حکومت د برټانیې جنګي  ننوتلي وای نو دوی په هغه
بندیان په بازارونو کي تېر کړل او په دې توګه یې خلکو ته ښودل چي د ترکیې پوځونو په جنګ کي بری ترالسه 

 کړی دی. ما د خپل هوټل له کړکۍ څخه د هغوی ننداره وکړه.
زموږ لیدنه فقط تشریفاتي مالقات وو. دی ډېر مهربان او موءدب سړی وو. ما طلعت له صدراعظم حلمي پاشا سره 

پاشا او ولیعهد شهزاده هم ولیدل او له شیخ االسالم سره مو هم لیدنه وسوه. مولنا برکت هللا له هغه سره په عربي 
ف له زامنو څخه وو، شهزاده په کور کي مو د مکې شریف، چي د هغه ښار د واکمن شری خبري کولې. د ولیعهد

 ولیدی. کله چي مي د سوریې د الیپو ښارته په الره کي د ټارسوس په غرونو کي ولیدی نو حیران سوم.
 

 موږ بغداد ته ورسېدلو:
زه به هیڅ وخت د مارمارا د بحیرې هغه ښکلې منظره هېره نه کړم، چي د خپل اورګاډي له کړکۍ څخه مي، چي 

ما د اورګاډي په سټېشن کي تازه د الال هردایال په څېر دوستانو سره په مخه ښې  ډېر ورو حرکت یې کاوه، ولیده.
کړې وه. موږ روان وو چي خپل هیواد هندوستان د برټانیې له منګولو څخه آزاد کړو او سرنوشت یې خپلو خلکو ته 

و هر څه یې وسپارو. مګر د طبیعت دې ښکلي تصویر داسي ورسره واخیستم لکه یو خوږ خوب چي مي لیدی ا
 راڅخه هېر کړي وه.

په قونیه کي زیارتونو ته والړو. موږ د ټاروس په ښکلیو غرونو کي په موټرونو کي سفر وکړ ځکه چي دا وخت یې 
ال زړه د اورګاډو خطونو سوری کړی نه وو. الیپو ډېر ښکلی ښار وو. هغه یو وړوکی ښار وو چي ډېر زیات عربي 

کو څخه به ډک ول، حتی په هغه وخت او په هغه لیري لوېدلي حالت کي یې پارک رستورانونه یې درلودل او د خل
 درلود. او د لوېدیځ په ډول هوټل

دا یوه بېخي نوې تجربه وه. موږ الیپو ته نیژدې، د فرات په سیند کي، بغداد ته نیژدې یوې سیمي ته روان سولو. 
رونو لپاره جوړي سوي وې. کښتیو په شپه کي حرکت زموږ کښتۍ سرپوښلي وې او په دغه سیند کي د دغه راز سف

نه کاوه. د ورځي په رڼا کي یې د سیند په موجونو کي حرکت کاوه. په هغو زورورو موجونو او څپو کي سفر کول 
عربو له تورو خېمو څخه پرېمانه شیدې  دخطرناک وو. موږ څو ورځي لوی ښارونه ونه لیدل. د سیند پر غاړه مو 

ستل. موږ په الره کي یو لوی مرمرین قصر ولیدی چي تول وران سوی وو. موږ څوارلس ورځي او کوچي واخی
وروسته خپل د سیند سفر ختم کړ. له کښتیو څخه کښته سولو او د آسونو په ګاډیو کي سپاره سوو، او په یوه سړه شپه 

ب چي جرمني دوستانو یې ترتی کي بغداد ته ورسېدو. موږ په یوه ښکلي باغ کي په یوه ښکلي کورکي ځای ونیوی،
نیولی وو. په ورځ کي ډېره سخته ګرمي وه او کله چي سرپوښلي کوڅې او جادې ولیدې نو پوه سوم چي دا د فیشن 

 لپاره بلکه د ضرورت لپاره دي. په ښار کي مي له ګرځېدلو څخه ډېر خوند واخیست.
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 5تر 4 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 

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

 

 اصفهان ته ورسېدو:
ډاکټر هینټیګ په یوه ګاډۍ کي سپاره وو. موږ د اېران د عرونو سلسلې ته موږ په ګاډیو کي خپله الره وهله. زه او 

ورسېدو. دلته هوا یو څه سړه سوه. وروسته نو موږ مجبور وو چي پر آسونو باندي سفر وکړو. دلته مو مشهور 
ان ترووف بېګ ولیدی. دلته یې له زیات وکمن دوو زرو عسکرو سره کمپ جوړ کړی وو. ده هم غوښتل چي افغانس

د ده په کمپ کي مي د پېښور عبدالرحمن او مولوي عبدالرب ته والړ سي مګر د اېران عسکرو یې مخه بنده کړې وه. 
ولیدل. رووف بېګ پر ما باندي ډېر مهربان وو. ډېر ژر کرمانشاه ته ورسېدلو، چي یو لوی ښار وو او د جرمني په 

او زه اسهال سوم او ډیري سختي تبې ونیولم. زموږ ملګري  قونسلګري مو ځای ونیو. ډاکټر هینټیګ تهران ته والړ
ډاکټر بېکر مي تداوي کوله. په یوه هفته کي جوړ سوم او بیا په ګاډیو کي سپاره سولو.... اصفهان ته له رسېدلو سره 

څخه سم بیا هم د جرمني په قونسلګري کي دېره سولو. هم مو ځای ډېر آرام وو او هم ښار ډېر ښکلی وو. له بام 
 داسي ښکارېدی لکه ټول ښار چي یو شین بڼ وي.

 

 په دښتونو کي:
ستړې کونکې او له ستونزو ډکه وه او ماته یې په جسمي او روحي لحاظ تکلیف راکړ. نګر  د سفر دغه برخه یوڅه

ه سولو. سپارزه ټوله کیسه نه درته کوم او ژر مخته ځم. لومړي څو میله د آسونو په ګاډیو کي والړو. بیا نو پر آسونو 
موږ ځکه د شپې سفر کاوه چي هم د لمر له تاوه او هم د دښمن له جاسوسانو څخه ځانونه ګوښه کړو. کله چي مو یو 
ځل الره ورکه کړه نو دا ډېر خطرناک حالت وو. او کله چي یوې شنې سیمي ته ورسېدلو نو په هماغه اندازه مو 

و چي د ماپښین له څلورو بجو څخه کرۍ شپه الره ووهو، په زړونه پر کراره سول. یو ځةل خو موږ مجبور سول
سهار کي مو ډېر لږ استراحت وکړ او په غرمه کي مو بیا سفر پیل کړاو د بلي شپې تر ناوخته مو سفر کاوه. د 
انګلیسیانو او روسانو عسکرو له دوو خواوو څخه تعقیبولو. مګر د خدای ساتنه او د تورن نیدرمایر کمال وو چي 

یې د دښمن په منځ کي تېر کړو. د تورن نیډرمایر ډوله زموږ له هیات سره په اصفهان کي یو ځای سوه او بیا  موږ
و ا مو نو ګډ سفر پیل کړ. په پای کي، که څه هم چي یو څه مالونه مو ورک کړل او په ډېر زیات اسناد ضایع سول

 سېدلو.یو څه سړي مو هم له السه ورکړل خو روغ رمټ افغانستان ته ور
ګورنر ته یې مولنا برکت هللا او یو افریدی صاحب منصب له موږ څخه مخکي هرات ته والړل او  په هرات کي:

. حکومتي مقاماتو زموږ شاهانه هرکلی وکړ. موږ دولتي مېلمانه سولو. د افغانستان په ورکړهزموږ د رسېدلو اطالع 
او چي څه ناز ممکن وو هغه مو ولیدی او د یو څه وخت ښکلي باغ کي مو خوږې مېوي او افغاني پلوونه وخوړل 

لپاره مو ټولي هغه خوارۍ هیري کړلې چي په الره کي راباندي راغلي وې. ګورنر مو لیدلو ته راغی او موږ یې هم 
د خپلو اردلیانو په بدرګه لیدلو ته ورغلو. د زاړه عمر څښتن، ګورنر ډېر خوشاله سړی وو او هر وخت به یې یوه 

 ه ټوکه کوله.نیم
 

 له هراته تر کابله: 
چا چي په دښتونو کي سفر نه وي کړی نو شنو مځکو ته د رسېدلو په قدر نه پوهیږي. دا ښایي د لوږي احساس وي 
چي سړي ته پرېماني تر خوږو ال خوږه ښکاري. موږ چي په اېران کي د دښمنانو په منځ او مالګینو دښتونو کي 

ورسېدلو نو ایله شکر مو وایستی. زموږ په ریشتیا هم شاهانه هرکلی وسو او د پاچاهانو الري ووهلې او بیا هرات ته 
ه نوي لباسونه هم راکړه سول. هغه څیري اور نه سو کوالی چي د ښو خوړو سرپه څېر سلوک راسره وسو. موږ ب

ویو جامو بدل سول. له دې او خیرن کالي مو چي پر آسونو باندي د سفرونو له السه نور له اغوستلو لوېدلي وه په ن
 سره یې صابون، تېل او عطرونه هم راکړل. د هرات د ګورنر مېلمه پالنه د هېرېدلو نه ده.

موږ په جومات کي له بوټونو سره ګرځېدلو. یوه بله خبره هم ډېره مهمه ده. موږ یې د هرات تاریخي جومات ته بوتلو. 
زموږ پر ځای کوم افغان له بوټونو سره جومات ته ننوتلی وای زه د خلکو دې زغم او حوصلې ته حیران سوم . که 

 یو ډول عجیب زغم وو چي سړي بیخي باور نه سو کوالی.نو شل ښکنځل به یې اورېدلي وای. 
ه دا نو له هرات غرنیو سیمو کي بل سخت سفر پیل کړهزاره جات په سړو او له دې وروسته مو د، د کابل پر لور، د 

پر مزل، د یوې میاشتي سفر دی خو موږ یو څه چټک ورسېدلو. ډېري ورځي مو لنډ مزلونه  تر کابل پوري، مزل
ګرانه وه مګر موږ ځکه ری نه پکښي واهه چي ترتیبات ستومانه کونکې او سپرلي  د آسدوه په یوه ورځ ووهل.

د شپې غم خوړ او هم  راته نیول سوي وه. اوس زموږ مېلمه پالنه د ګورنر د استازي په الس کي وه. هغه هم زموږ
یې د ورځي زموږ د خوراک سرښته کوله. زموږ سره د اشپزانو، نوکرانو او عسکرو یوه لویه بدرګه راسره وه. دا 
د سپټمبر میاشت وه مګر موږ به په غرونو کي په ځینو ځایونو کي لیدل چي اوبه به کنګل سوي وې او موږ به د 

 شپې اور ته کښېنستلو.
یوه محلي ترکي اکټوبر پر دوهمه کابل ته ورسېدلو. مخي ته مو ډېر زیات خلک راوتلي وه. د  کال د 1۹1۵موږ د 

پوځي سالمي راته وکړه. موږ په مشهور باغ بابر کي افغاني عسکرو یوې قطعې په مشری، د منصب صاحب 
ه لکه ټول باغ چي مېلمستون ته رهنمایي سوو. هري خواته ګلونه غوړېدلي ول، فوارې چاالنه وې. داسي ښکارېدل
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 5تر 5 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 

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

 

 څه په رنګیني جامې په تن کړي وي. موږ هر یوه ته په باغ بابر کي یوه خونه ورسېده. چي څه مو غوښتل او چي
 موږ دولتي مېلمانه وو. کار وه هغه ټول حاضر وه؛

 

 له پاچا سره لیدنه:
و منظرې مو کتلې. الندي مو کوو. ډوډۍ پرېمانه وه ایو څو ورځي مو په داسي توګه تیري کړې چي نه پوهېدلو څه 

لمن  یېشنه وادي او په لیري کي ښکلي غرونه لیدل. زموږ د خونو مخي ته یوه ښکلې طبیعي منظره وه چي شاوخوا 
هلو او منډو لپاره وه. مګر موږ ته د باغ له څلورو دېوالونو څخه د وتلو اجازه نه وه. په باغ کي د قدم و غوړولې

ه د حکومت لمو موږ لکه دولتي بندیان داسي وو او دغه فکرونو غلبه راباندي وکړه. کله کله به  پوره ځای وو؛ خو
ثونه پیل کړل. ځینو فکر وکړ چي ناروغ ني وظیفه یې درلوده خورا تاوده بحهغه استازي سره چي زموږ د مېلمه پال

ارو درمل او زېری یې راته راووړ. په سوي دي او سمدستي ډاکټر منیربې، چي یو ترکی ډاکټر وو، راته راغی او د
تقریبا دریو هفتو کي، باالخره یوه ورځ وټاکله سوه او له یوه عالي رتبه مقام سره د موټرونو کاروان را ورسېدی او 

 موږ یې په پغمان کي د افغانستان د پاچا قصر ته بوتلو او هلته امیر حبیب هللا خان موږ خپل حضور ته ومنلو. 
ه کتنه وه. له سهار وختي څخه یې تر ناوخته ماپښین پوري دوام وکړ. موږ له باغ بابر څخه تر پغمان دا ډېره اوږد

پوري سردار محمدعزیز خان بوتلو. کله چي موږ قصر ته ورسېدلو نو د امیر ورور نایب السلطنته سردارنصرهللا 
. زموږ د ماموریت په ټول دوران کي خان مو هرکلی وکړ. څو دقیقې وروسته یې موږ د پاچا هستوګنځي ته بوتلو

ماته لومړی ځای راکول کېدی او وروسته به، په ترتیب سره، ډاکټروان هینټیګ، تورن نیدرمایر، د ترکیې تورن 
کي  کۍ کښېنستی. د ده په مقاماتوکاظم بې او بیا به نو مولنا برکت هللا کښېنستی. پاچا به هر وخت پر مرکزي چو

شهزاده عنایت وو، ورپسې  چي ولي یې صدراعظم بولي جهاني ( نه پوهېږمصرهللا خان) صدراعظم ند ومړی ځای ل
 پالر او کاکا وه، کښېنستل. ورپسې دوه سرداران، چي د نادرخان هللا خان، شهزاده امان هللا خان او

طان علیحضرت سلاو د ترکیې د ا دوهم ویلهلمچي خبري را لنډي کړم، ما امیر حبیب هللا خان ته د اعلیحضرت کیزر
بیا نو ډاکټر وان هینټیګ د جرمني د صدراعظم لیک ور تسلیم کړ او ورپسې نو اوږدې خبري مکتوبونه ورکړل. 

پیل سوې. پاچا وویل چي تاسي وښیاست چي څشي درسره دي او موږ به وګورو چي هغه زموږ الیق دي کنه. ده په 
ورڅخه څرګندېدی. دی د فارسي په ادبیاتو کي  نظرد ده ادا کړل چي زموږ په برخه کي  سي ژبه داسي کلماتارف

ډېر تکړه او وارد وو. په خپلو خبرو کي به یې ځای پر ځای د پخوانیو شاعرانو شعرونه د مثال په ډول راوړل. 
غرمه سوه او پاچا او کسان یې د ماپښین لمانځه ته والړ سول. وروسته ټول شاهي غرمنۍ ته کښېنستلو. په دې وخت 

 په . مولنا برکت هللاور حکومتي مقامات هم راغلل او د ډوډۍ مېز ته کښېنستل. زه د پاچا ښي الس ته کښېنستلمکي ن
ډېره مهرباني د پاچا خبري ما او ډاکټر وان هینټیګ ته ترجمه کولې. تورن نیډرمایر او تورن کاظم بې په فارسي 

 لږلږ پوهېدل.
وډۍ ترتیب کړې وه؛ په هندو اشپز یې پخه کړې او له کابل څخه یې راته افغان مقاماتو زما لپاره د هندوانو خاصه ډ

راوړه. ما له دوی څخه مننه وکړه او ورته ومي ویل چي زه بېله ډوډۍ نه خورم او پر شاهي مېز مي ډوډۍ وخوړه 
 څو بیا هم خپل نظریات بیان کړم.

 

 جال خبري اتري:
. د هغه له غوښتني سره سم، درې هم ولیدلتوګه جال ه په جال ه وروسته، زموږ سرپاچا، له دغي لومړنۍ غونډي څخ

ورځي وټاکلي سوې. په لومړۍ ورځ زه له مولنا برکت هللا سره یو ځای ورغلم. په بله ورځ جرمني ملګري ورغلل 
او یوه ورځ کاظم بې یوازي ورغی. په هغه ورځ چي زموږ هندی هیات ورغی نو خبري طبعا د هند په باره کي 

له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستلو سره د هغو هندیانو خبره ورته یاده کړه چي په کابل کي بندیان ول او په  وې. ما
ه ، له هند څخڅخه د دفاع په خاطرځنځیرونو کي پراته ول. یوه ډله هندي محصلین، د ترکیې او د مسلمانانو د داعیې 

عبیدهللا سیندهی، چي یو مشهور او د نفوذ خاوند مسلمان مشر وو، ولنا . دا ټول په کابل کي بندیان ول. متښدېدلي ول
او کابل ته زموږ له رسېدلو څخه څو ورځي مخکي، افغانستان ته راغلی وو، هم له دغو محصلینو سره بندي وو. دوه 

. ان وهیتنه سیکهان، چي په هند کي د بمب ایښودلو په قضیه کي تورن سوي او له هند څخه تښتېدلي ول هغه هم بند
له امیر څخه د دغو کسانو په باب زما غوښتني سمدستي اغېزه وکړه. د هغوی په باره کي د محکمې فیصلې ته اړتیا 

) مطلب یې سردارنصزهللا خان دی جهاني ( امر وکړ او په څو ورځو کي له هندي بندیانو ته نه وه. پاچا صدراعظم 
او هغه دوه تنه سیکهان، چي ما پخپله په ځنځیرونو کي لیدلي ول، سره د افغانستان د مېملنو په حیث سلوک پیل سو 

 هم له نورو سره یو ځای خوشي سول.
 

 نوري څو لیدني کتني:
 

 بیا نور
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