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 راجا مهیندرا پراتاپ او د هغه خاطرات
 دوهمه برخه

 

 نوري څو لیدني کتني:
کله کله به پاچا هم حاضر وو او موږ، یو ځل دوه نه بلکه، څو ځله د جاللتمآب صدراعظم په کورکي خبري وکړې. 

په رسمي فضا کي به مو خبري کولې. پر ټولو تفصیالتو باندي په دقیقه توګه کار او بحثونه کېدل. که زه اوس درته 
ووایم چي موږ څرنګه چنې وهلې، نه نه دونه لیري به نه ځو، دا خو نه سي کېدالی، مګر تاریخي کرښه هلته تېره 

ن مسله، او د مرکزي اسیا فارسي ژبي سیمي، او پر دغه راز موضوعاتو به مو ساعتونه سوې ده، بلې د بلوچستا
خبري کولې. او عسکر به ټول تیارسی والړ ول. د حاجي عبدالرازق ) ښایي حاجي عبدالرزاق وي جهاني ( په نوم 

دي یو څه غیر رسمي یوه تن ته، چي د صدراعظم یو باوري سړی وو، وظیفه ورکړه سوې وه چي د هند پر مسله بان
 بحثونه وکړي او هغو ستونزو ته جال توجه وکړي. د ده په کور کي مېلمستیاوي کېدلې او ډیري غونډي مو وکړې.

 

 د هند موقتي حکومت:
کال د ډسمبر پر لومړۍ نېټه کښېښودل سو. دا زما د زېږېدني کلیزه هم وه. په هغه  1۹1۵د موقتي حکومت تاداو د 

ملګري زما په کوټه کي را غونډ سولو او په رسمي توګه مو د هند لپاره د موقتي حکومت تاداو شپه یوازي څو تنه 
س ئر کښېښود. زه د ټول ژوند لپاره یا تر هغه وخته پوري چي موږ په هند کي یو منظم حکومت جوړوو د جمهور

نا برکت هللا د صدراعظم او موالنا په حیث وټاکل سوم.دا حکومت به البته زموږ د هند ملي کانګریس جوړوي. موال
تعین سول. وروسته زموږ له هغو هندي وروڼو څخه چي د هغوی په خوشي کولو کي  توګهعبیدهللا د داخله وزیر په 

مو مرسته کړې وه د وزیرانو په توګه وټاکل سول. دوه تنه یې اوس حاضر مهمي وظیفې لري. ښاغلی محمدعلي 
نېشنل کي )د شوروي اتحاد په رهبری، د کمونیسټانو یوه بین المللي موسسه وه زموږ سره وو او اوس په دریم انټر

جهاني( مهمه وظیفه لري او زه فکر کوم چي اوس هم په ماسکو کي دی. زموږ بل وزیر هللا نواز وو چي اوس په 
والی ول، موږ کبرلین کي د افغانستان سفیر دی. د دغه راز دوستانو په وسیله، چي ځانونه یې خدمت ته وقف کړي 

سوای چي هند ته یو څه کار وکړو. کله چي د هند تاریخ لیکل کیږي نو زموږ موقتي حکومت به یې یو فصل وي او 
خاصه توجه به ورته کیږي. نن ورځ زه باید ووایم چي زموږ موقتي حکومت په هغو شپو ورځو کي رسما د افغانستان 

خو حتی زموږ او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو تړون هم  له حکومت سره همکاري او سروکار درلود. یو ځل
 السلیک سو. 

 له شهزاده ګانو سره شخصي تماسونه:
زه ډېر بختور وم چي له شهزاده عنایت هللا خان سره مي، چي ولیعهد ګڼل کېدی او شهزاده امان هللا خان سره، چي 

به له دوی سره ساعتونه خبري کولې او کله کله به  وروسته یو مشهور پاچا سو، شخصي انډیوالي ټینګه کړې وه. ما
مو غرمنۍ هم سره وخوړه. یو دوه ځله یې مهرباني وکړه او د باغ بابر په قصر کي زما لیدلو ته راغلل. له مبالغې 
او بېځایه صفت کولو پرته ویالی سم چي دواړه د شریفو اوعالي شخصیتونو څښتنان ول. پاچا امان هللا خان ته 

د خپل شخصیت او ارزښت د ثابتولو لپاره یو فرصت هم په الس ورغی. دا امان هللا خان وو چي افغانستان  وروسته
یې له وروسته پاته حالت څخه په یوه عصري هیواد تبدیل کړ. دی په دې مشهور وو چي د خپلو خلکو د حال احوال 

ه چي د خلکو سره سم سلوک کیږي او کنه. په ښار معلومولو لپاره به پخپله له درباره څخه ووت او دا به یې معلومول
کي کیسې کېدلې چي هغه په بدلو جامو کي د ښار په الرو کوڅو کي ګرځي او ګوري چي دوکانداران خپل مالونه په 

نادرخان د شهزاده امان هللا  محمد سمو بیو او سمو وزنونو خرڅوي کنه. په هغو شپو ورځو کي سپه ساالر سردار
سره اړه درلوده. ما د ده او د ده د کورنۍ له نورو غړو سره لیده کاته کول. دی او د ده وروڼه په دې خان له ګوند 
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نا برکت هللا او کاظم بې به موال مشهور ول چي هیڅ وخت رشوت نه اخلي. کله چي به ما له چا سره کتل نو معموالً 
 هم راسره ملګري ول. 

 

 یو ځل به بیرته شاته والړسو:
د احساساتو ورځي شپې تیري سوې. له دریو هفتو اوږده او ناکراره انتظار څخه وروسته، اعلیحضرت امیر حبیب 
هللا خان موږ په پغمان کي په خپل قصر کي ومنلو. موږ د شاهي دربارونو له مراسمو او تشریفاتو څخه، چي د هغو 

سوي وو. رسمي روغبړونه، ډیپلوماټیکي خبري کسانو لپاره چي غواړي آرام ژوند ولري، ربړونکي دي، را تېر 
 اتري او رسمي مېلمستیاوي پخوانۍ او زړې خبري وي. 

موږ لږ و ډیر ځای پر ځای سوي وو. د باغ بابر ښایسته او آرام قصر او د افغانستان د پاچا سخاوتمندانه مېلمه پالني 
 کال کیسه ده.  1۹1۵. دا د موږ دومره خوشاله ساتلي وو چي ځانونه مو په خپل کور کي احساسول

کله کله به د جنګ خبرونه رارسېدل او موږ به عالقه ورسره اخیسته. کله کله به مو زړونه دربېدل. کله کله به د 
جنګونو د جبهو په باره کي، چي زموږ څخه ډیري لیري وې، تاوده بحثونه کول. خو هغي آرامي وضعي، چي پر 

ژر په دماغي خوب اخته کړو. د لمر ځالنده وړانګو، تازه نسیم او د چاردهي موږ باندی تحمیل سوې وه، موږ ډېر 
د عالقې ښایستو منظرو زموږ فکرونه مصروف کړي وه. موږ په ویښه ویده وو او یوازي مو د ښکلي کابل منظرې 

 او د پغمان د شانداره غرونو تماشې ته پام وو.
وې وه.... ډسمبر را ورسېدی او موږ باالخره د موقتي حکومت د اکټوبر میاشت تېره سوې او د نومبر میاشت نوې س

تاداو کښېښود. تورن نیدرمایر او وان هینټیګ مبارکي راکړه او تورن کاظم بې او ډاکټر منیربېګ د مبارکی په توګه 
 لنډي ویناوي وکړې.

رناکه قوه بدل سي. موږ موږ هیڅ فکر نه کاوه چي زموږ دا عاجزانه اقدام به د وخت په تېرېدلو سره په یوه خط
چنداني دا تصور نه سو کوالی چي د برټانیې طرفدار امیر حبیب هللا به زموږ پر دې سري اقدام باندي عکس العمل 
ښکاره نه کړي او داسي به یې وګڼي چي ګواکي هیڅ نه ده پېښه سوې. خو دونه ویالی سم چي هر څه چي موږ په 

ږ افغانستان ته د برټانوي هند پر ضد د فعالیت کولو لپاره تللي وو. د ترکیې پټه کول هغه کوم جنایي عمل نه وو. مو
او جرمني حکومتونو ځکه مرسته راسره کړې وه چي له برټانیې سره په جنګ کي وه. موږ کومه دسیسه نه کوله. 

 ي د تزارزموږ موقتي حکومت وروسته شاوخوا ته هیاتونه ولېږل. موږ د روسیې د کیرینسکي له حکومت سره، چ
طرفدار وو او د روسیې د بلشویک حکومت سره تماسونه ټینګ کړل. اوس به دا کیسه پرېږدو او خپله خبره به 

 راواخلو.
 کال یوه صحنه: 1۹1۶په کابل کي د 

له لویي خوني څخه دباندي ډېره درنه واوره پرته وه او خونه ښه ګرمه وه. اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان، شهزاده 
رباریان او زموږ د ترکي، جرمني او هندی هیات ملګري د یوه لوی مېز پر شاوخوا باندي ناست وو. ما امیر ګان، د

وویل چي دا به ښه مفکوره نه وي که روسیه  حبیب هللا خان ته، چي زه یې پر کیڼ اړخ ناست وم، په ډېر کرار ږغ
ځکه چي امیر زما خبره سمدستي جدي ونیوله راسره ملګرې کړو. زما خبري په غونده کي یو نوی جوش پیدا کړ 

 او ماته یې وویل چي خپل پالن له صدراعظم سره مطرح کړم.
په حیث، د روسیې د اعلیحضرت امپراطور په عنوان، د خالصي  رئیس ره دا وه چي زه، د موقتي حکومت دیوه مفکو

رمتهوراسینګه( زما له مکتوب سره د طال پر یوه قاب باندي، یو مکتوب ولیکم. محمدعلي او شمشیرسینګه) ډاکټ
 والنامنا برکت هللا او داخله وزیر روسي ترکستان پر لور حرکت وکړ. دغه مکتوب د موقتي حکومت صدراعظم موال

 عبیدهللا ترتیب کړی وو.
نګه سیزه باید مزار شریف ته تللی وای. زه د هغه والیت د ګورنر سردارسلیمان خان مېلمه وم. ما او زما ملګری ګوجر

) ښاغلي کاالسینګه ( د ګورنر په خوښه، د روسیې خاوري ته تر سرحد ور تېر سولو. د تورن جنرال اکو او د هغه 
 د انګلیسی مېرمني سره مو ولیدل. او هغوی راته وویل چي روسیې ته زما ننوتل خطرناک دي.

، چي د افغانستان حکومت راکړي زما سره خپل ملګري، څوارلس سپاره عسکر، یو صاحب منصب او څو تنه نوکران
وه، ملګري ول او د دنیا بام پامیر ته والړو. په لوړو غرونوکي ډېره سخته یخني وه، اوبه یخی وې او په لوړو درو 

 کي واوري پرتې وې.
په اوړي کي، کله چي زه د پامیر څخه راستون سوم او د خان آباد د ګورنر مېلمه وم نو ما او ده سره جوړه  1۹1۷د 

کړه چي د نیپال پاچا ته به یو هیات ولېږو. دا وخت په عراق کي د ترکیې قواوو ماته خوړلې وه او د افغانستان پاچا 
او ولیعهد شهزاده د برتانیې سخت طرفداران سوي ول او له خپل قوي ګاونډي سره یې مقابل کېدل د خپل هیواد په 

اسالم لپاره هر ډول قربانی ته تیار ول. ښاغلی ګوجرسینګه له ګټه نه بلل. مګر د خان آباد د ګورنر په څېر خلک د 
خپل یوه رهمنا ملګري سره د سرحد پر لور روان سو. هغه باید له هند څخه په بدلو جامو او په پټه نیپال ته تللی 

 وای....
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ړم.... س ټینګ کپه روسیه کي د رژیم تغییر زه دې ته تشویق کړم چي د هغه هیواد له حکومت سره په ترمیز کي تما
باالخره د شوروي حکومت بلنه راکړه چي هغه هیواد ته ورسم. دوی غوښتل چي د افغانستان څخه د تېلو په بدل کي 

 غنم وپېري....
 کال په مارچ کي پتروګراډ ته ورسېدلم او هلته مي د جنګ وزیر ښاغلی ټروټسکي ولیدی. 1۹1۸زه د 

 

 کیزر ویلهلم:
ته ( Potsdam)زه له یوې موضوع څخه بلي ته غورځم، څو کیسه لنډه کړم. په یوه خاصه ګاډۍ کي پوټسډام 

ورسېدم. په وریښمینه بخارایي چپنه کي، د دوهم ځل لپاره، د اعلیحضرت کیزر دوهم ویلهلم مخي ته ودرېدم. کیزر، 
یو څه رېږدېدی. آواز یې صاف وو. موږ  کال کي لیدلی وو، ډېر زوړ ښکارېدی. سر یې 1۹1۵تر هغه چي ما په 

 افغانستان ته زما د سفر او بیرته راتللو په باب خبري وکړې. کیزر خپل عکس په خپل السلیک راتسلیم کړ.
 

 سلطان ریشاد:
ما خلیفه ته د افغانستان د امیر شاهي جواب ووایه. اوس نو موږ په فارسي ژبه خبري کوالی سوای... خلیفه په فارسي 

رواني خبري کولې. دی د فارسي ژبي شاعر وو. ما په افغانستان کي دونه فارسي ژبه زده کړې وه چي د اسالم ژبه 
 د روحاني مشر سره د خبرو کولو جرأت وکړم.

کال کي، زما هغه پالن ونه مانه چي ما ویل زه غواړم د بین المللي سوشلیسټانو یو  1۹1۸د جرمني امپراطور، په 
ه هغه کي به د جرمني، اسټریا، بلغاریې، ترکیې او روسیې سوشلیستان برخه لري. ما فکر لښکر جوړ کړم چي پ

کاوه چي دغه ډول یو لښکر په ډېره اسانی د روسیې له خاوري څخه تېرېدالی سي او له هندیانو سره د خپلواکی لپاره 
یڅ ضرورت نه لري خو هغوی مرسته کوالی سي. زما استدالل دا وو چي د جرمني امپراطوري سوشلیسڼټانو ته ه

ته په روسیه او اسیا کي ډېره اړتیا سته. وروسته یوه جرمني منصبدار، چي په وروسته کي ډېر عالي رتبه ډیپلوماټ 
سو، ماته په یوه مېلمستیا کي وویل چي موږ باید جنوبي روسیې ته والړ سو او موږ د وخته خارکوف ته رسېدلي یو. 

الري حرکت وکړو او د هند په خپلواکی کي به ستاسي سره مرسته وکړو.... کله چي ما موږ به د اېران د شمال له 
کونستانتینوپل )استانبول( کي له انور پاشا سره خبري کولې او هغه ته مي د خپل  زیات وکم یوه میاشت وروسته په

دی او وبه ګوري چي پالن کي معلومات ورکړل هغه راته وویل چي بلشویکي روسیې ته یې خپل یو هیات لېږلی 
 د ترکیه له دې نوي رژیم سره تر کومه ځایه همکاري کوالی سي. ما بوډاپسټ ته تلل خوښ کړل او هلته مي خپل

 میني د مذهب لپاره تبلیغ پیل کړ.
 

 هغه شپه په مونشن کي:
او ما هم چنداني جدي په ماپښین کي ما یوه لویه مظاهره لیدلې وه او چا راته وویل چي دا د سولي لپاره مظاهره ده 

ونه نیوله. د نومبر لومړۍ شپې ورځي وې، چي ښایی شپږمه به یې وه، هوا یو څه سړه وه او زه وختي بسترې ته 
شي وو؟ د هوټل د کړکۍ درنې پردې مي کش کړې، د برنډې ه والړم. یو ګړی وروسته مي یو ډز واورېدی. دا څ

لیدل چي په لوی میدان کي خلک راغونډ سوي ول او یو سور بیرغ ور مي پرانیست او برنډې ته ووتلم. هلته مي و
یې رپاوه. انقالب؟ ژر الندي را کښته سوم او پوښتنه مي وکړه چي څه خبره ده؟ چا راته وویل چي بیرته خپلي کوټې 
ته والړ سم؛ خیر خیریت دی؛ هلکان هسي خپل سات تېری کوي. مګر په هغه شپه په جرمني کي یو بشپړ تغییر 
راغلی وو. د باویریا) د جرمني جنوبي سیمه، چي اوس هم د باویریا ایالت دی، او خلک یې اوس هم په خپلو ځانګړو 

پاچا او د هغه کورنۍ ټول تښتېدلي دي او یوه سور رژیم یې ځای نیولی دی. په سبا مي  افتخاراتو ویاړي جهاني(
کي دلته هلته وړې نښتي هم وسوې. یو ځل خو زه د  ولیدل چي د کړکیو هینداري ماتي سوي دي او په الرو کوڅو

دې نښتو په منځ کي راګیر سوم.مګر دا وضع فقط لکه له تالندي او برېښنا سره ملګری باران په یوه شېبه کي تېر 
 سو او زه لوند هم نه سوم.

 

 په سویس زرلینډ کي:
سم تېر سوم چي خپلي پیسې مي له کالیو سره له پولي څخه تېرېدل ډېره ګرانه خبره وه. مګر زه له سرحد څخه ځکه 

ګنډلي وې. زه د مزداسنان په ښار کي، چي له زوریخ څخه ډېر لیري نه دی، دوې میاشتي، له یوې مذهبي ټولني 
سره، و اوسېدلم. په برن کي مي د امریکا سفیر ته د هند د ستونزو او د خپلواکۍ د مسلې په باب خبري کولې خو 

ً  هغه بېخي زما خبرو د لندن ټایمز د اخبار له الري خبر سوم چي د افغانستان پاچا حبیب  ته توجه قدر ونه کړه. ضمنا
 هللا خان وژل سوی دی. جرمني ته د بیرته تللو فیصله مي وکړه.
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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

 

 زه روسیې ته والړم:
. ه جنګ اعالن کړی ووزه باید افغانستان ته تللی وای. امان هللا خان پاچا سوی او په هند کي یې له برټانویانو سر

سرحدونه تړلي ول. په روسیه کي د سرو او سپینو لښکرو ترمنځ جنګ روان وو. د جرمني زړې لښکري اوس هم 
د بالټیک په سیمه کي پرتې وي. زه باید تللی وای او ځیني داسي ملګري مي درلودل چي زما سره ملګري سوي 

دا نو اوږده کیسه ده. دوی راته وویل چي د مځکي له الري  وای. د جرمني ملګرو مي د مرستي وعده راسره وکړه.
په تېرېدلو کي مرسته نه سي کوالی نو په دوه زره مارکه مو یوه پوځي الوتکه کرایه کړه چي زه یې د سرو لښکرو 
 له سیمي سره نیژدې، چي په هیچا یې اړه نه درلوه، کښته کړم. هغه شېبه به مي هیڅ هېره نه سي چي یوازي روان
وم او یو بکس مي په څنګ کي نیولی وو او د شوروي پوځ دوو عسکرو ودرولم. ډېر ژر په هغه ځای کي د سرو 

 او سپینو لښکرو ترمنځ جګړه ونښته؛ مګر زه له یوه ملګري سره روغ رمټ ماسکو ته ورسېدلم.
 

 د روسیې په هیات کي:
خان راته نیولی وو. پروفیسر وونیسینسکي زموږ موږ له ښاغلي لینین سره وکتل.د دې مالقات ترتیب ښاغلي کارا

لپاره ټول شیان پر الر کړي وه. د روسیې د سفیر سوریتز سره کابل ته روان سوم... په یوه خاص اورګاډي کي د 
کال کي چي زه دې ښارته راغلی وم زه د خپل هیات  1۹1۵افغانستان سرحد ته ورسېدو. موږ هرات ته راغلو. په 

د روسیې په هیات کي دوهمه درجه ډیپلوماټ وم. عجیب تصادف وو چي هغه مخکنی ګورنر اوس  مشر وم او دا ځل
هم په هرات کي پر خپله هغه پخوانی وظیفه باندي وو. ما په کابل کي د روسیې سفیر اعلیحضرت امان هللا خان ته 

سوم. ماته یې د سردارنصرهللا  معرفي کړ. وروسته مي د پاچا په غوښتنه هغه هیات پرېښود او د پاچا شخصي مېلمه
 دا سړی د پاچا کاکا وو چي د تخت د نیولو لپاره یې ناکام تالښ کړی وو. خان قصر راکړ.

 

 کال پسرلی: 1۹۲۰د 
پاچا د خارجه چارو دفتر ته وغوښتلم. اووه لیکونه یې راکړل چي د تبت، چین، جاپان، تایلینډ، د امریکا د متحده 

 1۹1۵مشرانو ته لیکل سوي وه. زه یوه شي حیران کړم او هغه دا چي هغه لیکونه چي په  ایاالتو، جرمني او ترکیې
کال کي د جرمني صدراعظم د هند د شهزاده ګانو لپاره راکړل په عین ورېښمو او څرمنو کي تاوسوي وه لکه امیر 

چي جرمني کوالی سي چي ماته را وسپارل. ما له پاچا څخه د علت پوښتنه وکړه. ده ومسل او وې ویل چي څه 
افغانستان یې هم کوالی سي. بیا یې نو زه په ډېره مهربانی په غېږ کي ونیولم او په مخه ښې یې راسره وکړه. زه باید 

 د پامیر د غرونو د څوکو له الري تبت، چین او جاپان ته تللی او پر دنیا را ګرځېدلی وای.
 

 یوه په زړه پوري او له پنده ډکه کیسه:
مي په یادیږي چي دوستان مي را باندي را ګرځېدلي ول. په هغوشپو ورځو کي دوه پوځونه سره مخامخ  هغه شېبې

ول. متارکه سوې وه مګر سوله نه وه ټینګه سوې. زه په افغانستان کي وم. افغانانو په تل کي یو لوی بری ترالسه 
یژدې خپل هدف ته رسېدلي دي. مګر بیا هم کړی وو. برټانیې د خپل بري الپي کولې او ویل یې چي جالل آباد ته ن
کال وو او ما له پاچا څخه رخصت  1۹۲۰برټانیه مجبوره وه چي د پاچا امان هللا خان شرایط ورسره ومني. دا 

اخیستی وو. زه په حقیقت کي د افغانستان لپاره په ماموریت وتلی وم. یو افغان صاحب منصب، چي په هغه وخت 
ده او اوس ډګروال دی، راسره ملګری وو. یو شمېر هندي ملګري هم راسره وه او د دغه کي یې د جګړن رتبه درلو

راز یوه ماموریت لپاره الزمه بدرګه راسره ملګرې وه. دا خاطره د بدخشان ده. یوه ورځ زه د بلبالنو په دې سیمه 
لي ښکلي فضا او موسم کي ناست وم چي زما ملګری ګالب سینګهه دوګرا ) بل نوم یې عبدالهادي خان ( د پسر

ورسره اخیستی او په خپلو خیالونو کي ډوب وو او یو ناڅاپه یې ماته مخ راواړاوه او وې ویل چي جنګ به کیږي؛ 
د افغانستان پوځونه به د هند پر لور روان وي. او ته به بیا د هند امپراطور سې. زما سره ژمنه وکړه چي یو والیت 

ټیات وایې؟ ده ویل که نه وي نو اولسوالي او که هغه نه وي نو یوه عالقه داري خو به ماته راکوې. ما ویل دا څه چ
به راکوې. ما ویل ته نه پوهېږې چي څه وایې او له چا سره خبري کوې.ما ته چي له پالره څه راپاته وه هغه مي 

ورکړم.زه وایم چي هیڅوک ټول پرېښودل او خلکو ته مي ورکړه. که زه دا ټوله نړۍ ولرم زه به یې بیرته خلکو ته 
باید د دې نړۍ هیڅ برخه په الس کي ونه لري. ما چي هر څونه خبري کولې په هغه اندازه دی راڅخه خوابدی کېدی. 
له هغې ورځي یې زما څخه زړه سوړ سو او باالخره مي له السه ورکړ. او ما له خپل ځانه سره وویل چي زه ناکامه 

ي ناکامه یم. ځکه چي زه د نړۍ د نورو انسانانو په څېر، چي خلکو ته رشوت کېږم، ځکه چي د نړۍ په سترګو ک
 ورکوي، زه چاته رشوت نه سم ورکوالی. نو ما هغه څه چي دوی یې ناکامي بولي ولیده، همدغه زما بری دی. 
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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

 

 د روسیې له الري بیرته جرمني ته:
وو. مګر دا ځل یې له هغه پخواني وار سره توپیر درلود. په موږ یو ځل بیا د پامیر په غرونو کي پر آسونو سپاره 

کال کي چي زه دلته راغلی وم د نړی وال خطرناک جنګ وخت وو. د برټانیې او د روسیې د امپراطوری  1۹1۷
کال وو زه د افغان  1۹۲۰دواړو هیوادونوقواوو تعقیبولم. دوی فقط غوښتل چي ما ونیسي او مړ مي کړي. اوس چي 

ه روان وم. زما سره اوس هم د یوه مېلمه په حیث سلوک کېدی مګر زما سره یو افغان جګړن ملګری وو هیات سر
او شاهي مکتوبونه راسره وه چي د نړۍ د اوو مشرانو په نامه لیکل سوي ول. په پامیر کي انقالبي لښکرو د روسیې 

زه اوس له دې ګاونډیانو څخه نه بېرېدلم. البته پوځونه له منځه وړي وه. برټانیې له افغانستان سره متارکه کړې وه. 
یو بل خطر موجود وو او هغه دا چي غلو الره بنده کړې او اشغال کړې وه. لږ مخکي د افغانستان تاجران دلته لوټ 
سوي ول. دوی ماته رپوټ راکړ چي مالونه، نغدي پیسې او وسلې یې غلو ورڅخه اخیستي او لوټ کړي دي. دې 

وسلو کولو په نوم خلک شکول. دا غله د روسیې په خاوره کي وه، البته اوس دا داسي سیمه وه چي  لوټمارانو د بې
هیڅ حکومت او اداره پکښي نه وه. په بله ورځ موږ مارش پیل کړ. موږ په دوربینونو کي غله، آسونه او د هغوی 

ر ته یې اطالع ورکړه چي موږ راځو پرشاوخوا څو تنه عسکر ولیدل. ما یو زړه ور سپور ور واستاوه او د غلو مش
او که ضرورت سي نو جنګ ته بالکل تیار یو. زموږ چل کار ورکړ. د غلو مشر یوازي راغی او زموږ سره یې 
ولیدل. کله چي دی له آسه کښته سو نو؛ زه هم کښته سوم او د الس روغبړ مو سره وکړ. دا نو اوږده کیسه ده خو ما 

ونه بیرته ورکړي. د خلکو مالونه یې ورکړل او موږ ته یې د شپې ست ال هم وکړ هغه مجبور کړ چي د خلکو مال
په سبا موږ د چین خاوري ته ورسېدلو. دوی موږ ته د پرمخ تللو اجازه رانه کړه  خو موږ یې مېلمستیا قبوله نه کړه.

لسوال ته زموږ د رسېدلو او موږ مجبور نه وو چي د چینایانو سره جګړه وکړو. عسکرو خپل د چینایي تاشقرغان او
 اطالع ورکړه. ده په خپل نوبت کاشغر ته خبر ورکړ. په دې اطالعاتو او یوه بل ته په خبر ورکولو شپې ورځي 

 

 کښېوتلې او موږ سخت ستړي سولو. 
څو ورځی وروسته موږ ته اجازه راکړه سوه چي تاشقرغان ته ور تېرسو او له اولسوال سره وګورو. جګړن 

ن او یو څو تنه نور زما سره ملګري ول او ما خپل هندي ملګري را سره وانه خیستل. کله چي موږ عبدالکریم خا
دغه واړه غرني ښارته داخل سوو نو خلک مو لیدلو ته راغلل. د برټانیې محلي مامور یو هندی کونسل هم په دې 

حت لپاره دېره سولو. په سبا سهار یې کسانو کي والړ وو. موږ په هغه ځای کي چي چینایانو راته په نښه کړ د استرا
یو ډېر شانداره سبا ناری راکړ او څلوېښت ډوله خواړه یې راته کښېښودل. وروسته مو د مسلمان قاضي سره تُرکی 

 ډوډي وخوړه.
 

 یو کال په بدخشان کي:
وو چي بیرته د  موږ نور مخته نه سوای تلالی. د چین مقاماتو موږ ته د پر مخ تللو اجازه رانه کړه. موږ مجبور

افغانستان خاوري ته ننوزو. البته دا یوه سخته او ربړونکې عقب نشیني وه. موږ مجبور وو چي خپلي ځیني خېمې 
پرېږدو ځکه چي آسونه مو دونه کمزوري سوي ول چي د خېمو د وړلو توان یې نه درلود. یو شمېر آسونه مو مړه 

ت نه سو کوالی. سړې هوا، لوړي ارتفاع او د خوراکي سول ځکه دونه کمزوري سوي ول چي نور یې نو حرک
موادو نېستۍ له کاره اچولي وه. زما ځینو ملګرو هم رخصت واخیست. یو پنډټ یا برهمن ُمال ، چي ما له انګلیسیانو 
څخه ژغورلی او خوشي کړی مي وو، د چین په خاوره کي راڅخه پاته سو. یو بل ګورکه عسکر چي افغانستان ته 

وو هغه هم خپل کورته راڅخه والړ. هندو خزانه دار مو کابل ته راڅخه روان سو. او کله چي موږ بدخشان  تښتېدلی
ته ستانه سولو نو زما له سپینو زرو یو ډک صندوق یې هم راڅخه وړی وو. کرار کرار بخت بیرته یاري راسره 

ري مڼې مو هره ورځ خوړلې. بلبالنو وکړه. ښکلي بدخشان په سندرو ویلو بنا وکړه او موږ کرار سولو. خوندو
سندري ویلې، او ګلونو هم د بدخشان دې ښکلي هواته نڅا کوله. د بدخشان پوځي قوماندان به معموال ماته بلنه راکوله. 
زموږ ملګري ګالب سینګهه، زموږ په ګاونډ کي، په روسي خاوره کي واده وکړ. ما د چین او روسیې دواړو له 

ماسونه ټینګ کړل. پاچاامان هللا زما پر الس د چین د ترکستان ګورنر جنرال ته آسونه واستول. سرحدي مقاماتو سره ت
په نوم د اعلیحضرت مکتوب مي هم ور واستاوه. پاچا زموږ تشه خزانه بیرته را ډکه کړه. په  رئیس د چین د جمهو
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