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 ۱۴/۱۰/۲۰۱۹             عبدالباري جهاني

 

 راجا مهیندرا پراتاپ او د هغه خاطرات
 مه برخهرید

 

 د هیوادونو د بنسټ ډبره:
افغانستان، هند، چین او روسیې تر منځ د اساس ډبره. دا پامیر دی. دلته څلور هیوادونه سره مخامخ کیږي. دا لکه د 

زما لپاره پامیر یو وخت معمی وه. یو وخت ورڅخه وبېرېدلم او په زړه کي یې لړزه را پیدا کړه. مګر اوس ماته 
کي او اوس دا دی په  ۱۹۲۰کال کي نه وم راغلی؟ بیا په  ۱۹۱۷لکه آشنا ملګری داسي ښکاري. زه دلته یو ځل په 

ي بیا پکښي ګرځېدلم. زه اوس د پامیر د هر کونج او ګوښې سره بلد سوی وم. موږ یو ځل بیا د چین د ک ۱۹۲۱
تللو څخه بېخي الس واخیست. د چین سرحدي  خاوري پرلور مارش وکړ. مګر دا ځل مي په سینکیانګ کي د مخته

نو بهتره ده چي د پیکینګ د مقاماتو هیڅ جواب نه وو ترالسه کړی او ماته یې وویل چي که دې سیمي ته ځې 
الري ورته راسې. زه د نړۍ بام پامیر ته بیرته ستون سوم. زه بیرته افغانستان ته ستون نه سوم بلکه د نویو الرو د 

 پیدا کولو په تالښ کي سوم.
 

 د روسي پامیر پایتخت:
اجازه او د  ت په خاصهیو ځل د ژمي په موسم کي زه د خرکوک واړه ښارته راغلی وم. هغه د افغانستان د دول

شوروي روسیې د اولسوال په بلنه. د سیمي ګورنر ښاغلی سیمیکین پر ما ډېر مهربان وو. هغه زما ښه عزت وکړ. 
ما فیصله وکړه چي هغه ته ورسم او د هغه په مرسته تاشکند ته والړ سم. زه او زما ملګري د روسي پامیر مرکز 

 انی والړي دي او شاوخوا سیمه یې شغنان بلل کیږي.ته والړو. د خروک په ښارګوټي کي ښې ود
 

 سرآغاخان او آمو:
زموږ ډېرو لوستونکو ښایي د سر اغا خان نوم اورېدلی وي. ډېر هندیان یې د مسلمانانو د یوه مشر په حیث پېژني. 

ت په مسابقه کي یان یې د آسونو ځغلولو د قهرمان په نوم پېژني. دی د آسونو ډېر ډولونه لري او هر وخډېر اروپا
ګټونکی وي. مګر دا حقیقت به ډیرو ته نه وي معلوم چي هغه دلته د آمو د سیند په شاوخوا کي ډېر زیات پیروان 
لري. د واخان،شغنان، اشکاشم، روشان او درواز خلک، چي د آمو د سیند پر غاړو باندي پراته دي اکثر د هغه 

ګالب سینګهه( خپله مېرمن دلته د خرکوک په خلکو کي پیدا کړه  پیروان دي. زما ملګري ښاغلي عبدالهادي خان )
او د خپل خسر سره اوسېدل یې غوره کړه. نو کله چي زه د روسي پامیر مرکز ته راغلم دلته مي دی او د ده 

 خپلوان یو ځل بیا ولیدل.
 

 توپان د چایو په پیاله کي:
ي او د سیمي ګورنر یا اولسوال ښاغلی سیمکین به، په ما هیله درلوده چي ښاغلی عبدالهادي به مرسته راسره وکړ

پوره مهربانی، زما لپاره ټول ترتیبات ونیسي. مګر زه ځکه ناامیده سوم چي ښاغلي عبدالهادي خان کافي نفود نه 
درلود او پخپله ښاغلی سیمیکین یوه بل تن ښاغلي ګالدسوف بندي کړی وو. په دې برخه کي یو محلي انقالب روان 

ښاغلي سیمیکین مرستیال د محلي عسکرو په مالتړ ورته راپورته سوی وو. سیمکین د هغي سیمي په افغاني  وو. د
برخه کي یوه ښځه هم کړې وه. د پیسو په خرڅولو او شیندلو کي یې ډېر الس خالص وو. ما کوښښ وکړ چي د 

لله. ما یوه وینا وکړه. ښاغلي هغوی په منځ کي سوله وکړم. د محلي عسکرو او ملکیانو یوه غونډه مي را وب
ګالدسوف خپلي خبري وکړې او ترجمان راته ترجمه کولې. زه پوه سوم چي ښاغلي سیمیکین محبوبیت له السه 

 ورکړی دی. دوی پر هغه باندي د پیسو د ټولولو تور لګاوه. ما هم دا موضوع پرېښوله.
 باالخره موږ روان سولو:
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تان درلودل. او د سیند پر دې بله غاړه د افغانستان د پاچا مالتړ راسره ملګری ما د روسانو په پوسته کي ځیني دوس
وو. ډګروال عبدالکریم او له افغانستان څخه پنځه شپږ نور سړي ال اوس هم راسره ملګري ول. له ډېرو خبرو څخه 

تاشکند ته روان  وروسته، جوړه پر دې وسوه چي موږ کوالی سو له هغو تقریبا څلوېښتو روسانو سره چي بیرته
دي ملګري سو.ښاغلي ګالدسوف پخوانی ګورنر سیمیکین د بندي په توګه روان کړ. هغه ته یې فقط یو خر ورکړ 
چي یوازي د سختي ستړیا په وخت کي باندي سپور سي. عسکر د خپل خدمت د دورې له بشپړولو څخه وروسته 

ي روزني لپاره تلل. په دې ډله کي یو تن ډاکټر ویچیچ خپلو کورونو ته روان ول. ځیني محلي شغناني عسکر د بهتر
نومېدی چي یو وخت په جنګي بندیانو کي وو او وروسته د دې اولسوالی بشپړ واک ورسپارل سوی وو. له دوی 

 سره دوه ماشین ګن ورسره وه او عسکر هم بشپړ وسله بند وه. دا یو لوی ښکلی رسم ګذشت وو.
 

 یوه پېښه چي په یادولو ارزي:
یو پخوانی خزانه دار ښاغلی ایوانوف ماته راغی او له ما څخه یې وغوښتل چي د افغانستان په سرحدي دفتر کي پر 

ملګری باید افغانستان ته وتښتي. ما ورته وویل   یوه چا باندي سپارښتنه ورته وکړم. ده وویل چي دی او د ده
زه ستاسي د حکومت مېلمه یم . زه د خپل کوربه  ستاسي مطلب څه دی؟ زه ستاسي سره په تېښته کي مرسته وکړم؟

پر ضد څرنګه عمل کوالی سم. ده ډیري زارۍ راته وکړې. او وې ویل چي دا د ده لپاره د مرګ او ژوند مسله ده 
او که زه مرسته ورسره وکړم نو دی به د شوروي حکومت پرضد هیڅ عمل ونه کړي. دی فقط غواړي چي د ځان 

ځای او وسیله پیدا کړي. ده وویل چي په هر صورت تښتي خو که زما یوه سپارښتنه ورسره  لپاره د ژوند کولو یو
وي نو دا به یوه مرسته وي. باالخره زه هم ورسره راضي سوم. ده ته مي یو لیک ورکړ او چي په چا اړه لري 

هغه سړی او د هغه  کال کي بیرته افغانستان ته سون سوم نو ۱۹۲۳هغه ته مي سپارښتنه وکړه. کله چي زه په 
 ۶۷-۴۲ملګری مي ولیدی چي په افغانستان کي یې په یوه ښوونځي کي درس ورکاوه. ص ص 

 

 ماموریت ختم سو:
موږ تاشکند ته ورسېدلو او د افغانستان د قونسل جنرال مېلمانه سولو. په دغه وخت کي مي د افغانستان د خارجه 

لیکلي یې وه چي اینګلینډ او افغانستان سوله سره وکړه او زموږ وزیر سردارمحمودبېګ طرزي لیک ترالسه کړ او 
ماموریت نور ختم دی. هغه لیکلي وه چي هغه شاهي مکتوبونه بیرته ورته وسپاري چي زه یې تبت، جاپان، تایلینډ، 

ا د یس لپاره یې راکړی وو هغه مئمتحده ایاالتو، ترکیې او جرمني ته معرفي کولم.هغه لیک چي د چین د جمهورر
زما سره بدرګه ملګری، کرنیل عبدالکریم خان یې هم غوښتی وو. ماته یې  س ته لېږلی وو.ئوخته د چین جمهورر

اختیار راکړی وو چي کابل ته ورځم او که په روسیه کي پاتیږم... ما خپل آسونه خرڅ کړل او یو څه پیسې مي 
ره وساتی. په تاشکند کي ډېر سخت ناروغ سوم. نغدي کړې. دغه راز مي ځیني طالیي سکې او یو افغان نوکر راس

کله چي ماسکو ته ورسېدلم نو د افغانستان په سفارت کي دېره سوم. سفیر میرزا محمدخان پر ما باندي ډېر مهربانه 
 وو. هغه له کریملین څخه یو ډاکتر راته را وغوښت او هغه زما ناروغي محرقه تشخیص کړه.

 

 له ایم این روی سره کتنه:
ماسکو کي مي له افغاني منابعو څخه اورېدل چي د روی په نوم یو سړی ) دا هغه مشهور کمونیسټ ایم این  په

جهاني ( د  روی دی چي د کمینټرن ډېر فعال غړی وو. په اروپا، التین امریکا او اسیا کي یې فعالیتونه کول
ترمنځ یو دېوال دی او دا دېوال باید ونړول افغانستان ډېر سخت مخالف دی. ده ویل چي افغانستان د روسیې او هند 

سي. په دغه وخت کي موالنا برکت هللا هم راسره یو ځای سو. خبر سوم چي ښاغلی روی غواړي زما سره وویني 
خو هغه نه غواړي چي د افغانستان سفارت ته والړ سي. یوه غلط فهمي موجوده وه او ما هغه ته پیغام واستاوه چي 

مي  روی ان له سفیر سره ګورې او زه به کوښښ وکړم چي فضا بهتره کړم. زه ناروغ وم اوحتما به د افغانست
پوښتني ته راغلی وو. د افغانستان سفیرهم راغی او ما له هغه سره روی معرفي کړ. کله چي دوی سره ولیدل او 

وې وای. روی په یوه خبري یې سره وکړې نو دواړو ویل چي کاشکي یې پخوا سره لیدلي او دا غلط فهمي لیري س
کتنه کي ماته مشوره راکړه چي زه باید هند ته والړ سم. پرېږده چي یو دوه درې کاله بندي سم باالخره به خوشي 
سم او په خپله خاوره کي به فعالیتونه کوم. موالنا برکت هللا ویل چي په هیڅ توګه د هند بندیخانه قبوله نه کړې. 

زه چي اوس ورته ګورم نو دواړو هغه الر واخیستله چي ما ته یې مشوره  بهتره ده چي په خارج کي مړ سې.
راکړې وه. ښاغلی ایم این روی په هند کي شپږ کاله بندی سو او اوس آزاد ګرځي او موالنا برکت هللا په کلیفورنیا 

 ۷۲-۷۰ص ص   کي ښخ دی...
 

 جاللتمآب جنرال محمدولي خان:
و دی مي ولیدی چي د ماسکو له الري اروپا ته روان وو. ما دی په کال کي چي زه کابل ته تللم ن ۱۹۱۹په 

شوروي روسیه کي ولیدی، او له هغه وخته یې یو څه پېژنم. اوس چي زه په برلین کي وم نو لیدلو ته یې ورغلم. ده 
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ان یو سمدستي بلنه راکړه چي د افغانستان په سفارت کي شپې تیري کړم. زه ډېر خوشاله سوم ځکه چي د افغانست
لوی مقام مي شاته والړ وي نو کارونه مي به مي اسانه وي. ده وروسته راڅخه وغوښتل چي سویس زرلینډ او 
ایټالیې ته هم ورسره والړ سم او زه هم ورسره والړم. له ده سره سردارغالم صدیق خان د سکرټر په حیث ملګری 

افغانستان تر ټولو جګ مقام صدارت ترالسه  وو. دغه سړی وروسته خارجه وزیر سو او جنرال محمدولي خان د
مطلب یې ښایي د اعلیحضرت امان هللا خان د اروپا د اوږده سفر په وخت کي د نایب السلطنه مقام وي کړ)

 (...جهاني
سردارغالم صدیق خان، د فرانسوي ژبي د زده کولو لپاره، په جینوا کي پاته سو او زه او جنرال محمدولي خان 

ړو. د افغانستان په سفارت کي مو شپې ورځي تېرولې. د افغانستان سفیر سردارشیراحمد خان وو چي د روم ته وال
 ً مهربان وو... جنرال محمدولي خان راته وویل چي  انګلیسیانو ډېر سخت طرفدار وو، خو پر ما باندي شخصا

ي د برټانیې سفیر د هغه شیراحمدخان فکر کوي چي په سفارت کي زما وجود د هغه د کارونو مخه نیسي ځکه چ
بلنه هم نه وه منلې. جنرال راته وویل چي زه بیا هم کوالی سم چي په سفارت کي پاته سم مګر ما ځکه الزمه ونه 

 ۷۵-۷۴بلله چي زما وجود د سفیر د ډیپلوماټیکو کارونو خنډ کېدی. نو زه بیرته جرمني ته والړم....ص ص 
پان نیپون نومي ورځپاڼي زما عکس او نظریات چاپ کړل او د اپرېل کال د فبروري په میاشت کي د جا ۱۹۲۸د 

 پر دیارلسمه اوساکا مانیچي نومي ورځپاڼي پر خپله لومړی صفحه دغه رپوټ خپور کړ: 
ښاغلی مهیندرا پراتاپ، چي یو افغان وطنپال دی، له کوبي څخه له روانېدلو مخکي یې د اوساکا مانیچي ورځپاڼي 

 چین او جاپان د ملګرتوب د ضرورت په باب یې خپل نظریات بیان کړل....سره مرکه وکړه او د 
 

 زه ماسکو ته روان سوم:
ما هیله درلوده چي اعلیحضرت امیر امان هللا خان به ګوندي څوک د جاپان لیدلو ته وهڅوي. هغه وخت چي امان 

زما په پېشنهاد، یو ټلګرام واستاوه هللا خان په اروپا کي وو ډاکټر شومیج اوکاوا او دوستانو یې اعلیحضرت ته، 
مګر جواب مو ترالسه نه کړ. اوس نو زما لپاره یوازنی الره افغانستان ته بیرته ستنېدل وه څو هلته وګورم چي څه 

 کوالی سم. ما په لیري ختیځ کي د خپل سفر له اوږدولو سره عالقه نه درلوده...
 ه اروپا کي د اعلیحضرت امان هللا خان له سفر سره ډېرهماته په اورګاډي کي چا وویل چي شوروي ورځپاڼي پ

عالقه ښیي. دا سفر مي ډېر ښه وو، خواړه هم ښه او هم پرېمانه وه. په لسو ورځو کي ماسکو ته ورسېدم. دا، په 
اورګاډي کي، زما د ژوند تر ټولو اوږد سفر وو. ما په ماسکو کي شوروي او هندي دوستان ولیدل. په ماسکو کي 

اجکستان ته د سفر کولو له هغه ځایه افغانستان ته د تللو لپاره الزم کاغذات ترالسه کړل. په تاشکند کي مي ت
وځنډېدلو او د افغانستان پخواني جنرال قونسل حفیظ هللا خان راته وویل چي په افغانستان کي ستونزي منځته راغلي 

تکه کي له کابل څخه راورسېده. له کابل څخه روسۍ دي. زه ال په تاشکند کي وم چي یوه روسی حامله ښځه په الو
ښځي او ماشومان را ایستل کېدل! ما په دې خبرو چنداني باور نه کاوه. د افغانستان جنرال قونسل دغه خراب 

 لپاره مي پیسو ته ضرورت درلود.... رپوټونه تایید کړل. ما خپل ځیني زاړه شیان خرڅ کړل؛ ځکه د خرڅ
سېدم. د یوه شته من افغان تاجر کورته ورغلم، چي یو چا ورته معرفي کړی وم. هغه تاجر ماښام چي مشهد ته ور

 په ورین تندي ځای راکړ خو د کابل په خبرونو سخت خواشینی وو....
تهران ته له رسېدلو سره، په هغه ماښام خبر سوم چي امیرامان هللا خان له کابله تښتېدلی دی. دا یو ربړوونکی خبر 

افغانستان سفارت هغه ډېر ژر تایید کړ. سردارسلطان احمدخان د افغانستان سفیر وو او ما له کابله  وو؛ مګر د
ورسره پېژندل. هغه زما د نظریاتو له اورېدلو سره عالقه درلوده. زما لپاره د ده میندل پخپله یو ډول ډاډ ګېرنه 

 وه....
ې وکړ او ماته یې وویل چي ختیځ ته ځې او که لوېدیځ په تهران کي مي د اېران د دربار وزیر ولیدی. زما عزت ی

ته. ما ورته وویل چي زه غواړم ماسکو ته ستون سم او بیا به وګورم چي کومي خواته ځم. سمدستي مي پر 
جاللتمآب سلطان احمدخان باندي ږغ وکړ او هغه پاسپورټ راته نوی کړ. ما له شوروي سفیر سره ولیدل. هغه ډېر 

شوروی قونسلګری ته یې ولیکل چي ماته ټرانزیټ وېزه راکړي خو اطمینان یې راکړ چي یو ځل مهربانه وو او 
 شوروي اتحاد ته ورسېږم هلته خپله وېزه تمدیدوالی سم....

یوه شپه وروسته ماسکو ته ورسېدم. زه خوشاله وم چي ماسکو ته را ورسېدم خو دا چي وروسته به څه کیږي زه 
غانستان څخه ډېر بد خبرونه را رسېدل. په ماسکو کي مي د افغانستان سفیر جنرال غالم هم ورته حیران وم. له اف

نبي خان ولیدی. ډېر مهربان دوست وو. ډېره عجیبه خو دا ده چي دلته مي بیا هم سیف آزاد ولیدی. هغه وطن پال 
باکو کي ولیدی او اوس مي دلته  اېرانی چي د ایران د شاه په دربار کي مي لیدلی وو، بیا مي په کښتۍ کي او بیا په

ولیدی. اوس یې زما د دوست او مالتړ کوونکي رول درلودی. ده د سفیر په غوږ کي یو څه وویل او سفیر هم زما 
سره صمیمیت وښود. ماته یې یو څه پیسې راکړې چي په هغه وخت کي مي سخت ضرورت ورته درلود او ډېره 

ړه چي د پولینډیانو سره په کور کي واوسېږم. ډېره ښه ځای وو، نسبتا پر ځای مرسته وه. سفارت ماته توصیه وک
 ارزانه هم وو او څو میاشتي مي پکښي تیري کړې....
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زه به هره ورځ د افغانستان سفارت ته ورتللم او غرمنۍ به مي له سفیر سره وخوړه. بیا به نو هلته پاته وم. سطرنج 
 ه ماپښین کي مي قدم واهه. ماښام کورته تلم، مطالعه او نوشته مي کوله...به مي کاوه، د بیلیارډ لوبي مي کتلې او پ

د اروپایي هیوادونو څخه د اروپا سفیران راتلل او سالمشورې یې سره کولې. ماته به یې هم په مجلسونو کي د 
او پر ضد یو ګډون کولو بلنه راکړه. ما پېشنهاد ورته وکړ چي زه غواړم بدخشان ته والړ سم او هلته د بچه سق

لښکر ترتیب کړم. زما پر خبره باندي به دوستانو اعتراض وکړ او ویل به یې چي افغانانو که یو ځل د انقالب مزه 
وڅکله بیا یې نو هیڅ حکومت کراروالی نه سي. جاللتمآب سفیر ماته یو قېمتي پوستین راکړ او ځینو نورو کسانو 

ن د مزار شریف پر لور حرکت وکړ او شورویانو هغه ته وسلې، ته یې هم دغه راز سوغات ورکړ. غالم نبي خا
مهمات، ډېر زیات عسکر او پیسې ورکړې... دا ډېره خواشینونکې صحنه وه چي یوه ورځ مي دا شکست خوړلی 
جنرال د ماسکو د یوې اورګاډې په تم ځای کي ولیدی. د افغانستان مسلمانانو له جنرال سره د شوروي له مرستي 

 ښی ښکاره کړه او له ده سره وجنګېدل. ده هم الزمه وبلله چي بیرته پر شا سي....څخه ناخو
کال د ډسمبر په میاشت کي مي له برلین څخه ماسکو ته او له ماسکو څخه تاشکند ته په اورګاډي کي سفر  ۱۹۲۹د 

سوم. زه پوره درې وکړ او له تاشکند څخه په الوتکه کي کابل ته والړم. د ډسمبر پر شلمه په کابل کي کښته 
میاشتي د افغانستان د حکومت مېلمه وم. د حیرانتیا او د خوښۍ خبره وه چي د وروستیو ګډوډیو او بې نظمیو څخه 
وروسته هر څه منظم وه. په حقیقت کي د کابل په الرو کوڅو او بازارونو کي د غال، داړه ماریو او وینو تویېدلو 

ما د خارجه وزیر  یان وه چي د بچه سقاو د رژیم په وخت کي پېښ سوي وه.چنداني نښي نه لیده کېدلې. دا هغه ش
له مرستیال، خارجه وزیر، او صدراعظم سره ولیدل. وروسته اعلیحضرت محمدنادرخان ومنلم. دوی ټولو ویل چي 

 د حکومت د سره تنظیمولو او په هیواد کي د سولي او کراری راوستلو ته یې مال تړلې ده.
دې خبري خصوصا ډېره اغېزه کوله چي د پایتخت په هر کونج کي له خلکو سره دا احساس موجود وو پر ما باندي 

چي د اعلیحضرت امان هللا خان نوم یې په ښو یاداوه او هر یوه به ویل چي هغه غوښتل خپل هیواد ته خدمت 
تعقیب کړي چي امان هللا خان وکړي. د وخت په تېرېدو سره به د افغانستان خلک هغه اصالحات په ډېرو احساساتو 

 راوستل.
د افغانستان اوسني حکومت ماته په دېره مهرباني زما د سفر خرڅ راکړ او زما څخه یې وغوښتل چي متحده 

 ایاالتوته سفر وکړم. حکومت غواړي چي د امریکا سرمایه د مرکزي اسیا دې هیواد ته راوړي.
د پانګه اچوني لپاره مساعد او مطمین نه وي. په هغه هیواد کي  په نړۍ کي به بل هیڅ هیواد د افغانستان په څېر

چي غلو او داړه مارانو نهه میاشتي حکومت ورباندي وکړ او په زرهاوو انسانان یې قتل کړل مګر یو خارجي ونه 
وژل سو. د جرمني هغه ډاکټر چي د دې ټولو ناکراریو په وخت کي په کابل کي وو د حکومت طرفداران او 

ین تداوي کول. او د جرمني د یوه شرکت آمر اوس بیرته خپل دفتر خالص کړی دی او داسي ښکاري لکه په مخالف
 دې ښار کي چي هیڅ نه وي پېښه سوې. افغانستان دغسي هیواد دی.

 

 زما ماموریت د امریکا پر لور:
غوی دې ته تشویق کړم چي زه امریکا ته روان سوم. زما وظیفه دا وه چي د ځبینوسرمایه دارانو سره وګورم او ه

په افغانستان کي د پانګه اچوني امکانات وپلټي. د افغانستان پاچا ماته پخپله ویلي وه چي که زه د خپل سفر په ترڅ 
کي فقط دوه تنه امریکایی سرمایه داران په افغانستان کي پانګه اچوني ته تشویق کړم زما ماموریت بریالی دی. تر 

 ن لپاره په اقتصادي تبلیغ پوري اړه لري نو دا کار ساده دی.هغه ځایه چي د افغانستا
خو زما وظیفه، په هند کي، د هغو دریو سوو میلیونو انسانانو خدمت دی چي د خپلي آزادی لپاره جنګیږي او دا 

ده چي دغه  اسانه کار نه دی. دلته به د برټانیې د امپراطوری ټوله دستګاه زما د فعالیتونو مخه نیسي. او ډېره بده دا
ځیرک دښمن مخامخ حمله نه کوي او سړی نه پوهیږي چي له کومه ځایه به واری راباندي وکړي او له داسي ځایه 
به درباندي راسي چي ستا به په خیال کي هم نه راګرځي. زموږ امریکایی وروڼه به یا زما غوندي یوه سړي، چي 

اني ری ونه وهي او یا به یې هغه ځیرک دښمن تېرباسي او په یوازي سر ورته را روان سوی وي، په تبلیغ کي چند
غلط ذهنیت به ورکړي. خو موږ د امریکا د خلکو پر هوښیاري او ښه والي باندي بشپړ باور لرو او ګوندي د 

  مرستي داسي الس را اوږد کړي چي په نتیجه کي به زما موریت بریالی سي.
سي څو زه د ډېرو زیاتو خلکو په مخ کي د خپلو اصولو او اهدافو  ما غوښتل چي زما لپاره د غونډو ترتیب ونیول

په باره کي وږغېږم. په دې اوسنۍ مرحله کي زه ښایی د هند او افغانستان په باره کي خبري وکړم خو زما د ژوند 
ده. زه  ماموریت تر دې ډېر پراخ دی. زه دې نړۍ ته د یوه واحد په سترګه ګورم او دا واحد د کایناتو یوه برخه

غواړم چي د خلکو ذهنیتونه دې ته تیار کړم چي د پراخ افق په باره کي فکر وکړي. کله چي په پراخ نیت او 
 ذهنیت فکر وکړو نو د اوسنیو ټولو بدیو عالج پیدا کوالی سو.

اعلیحضرت محمدنادرخان ماته د یوه مالقات وخت راکړ. هغه د خبرو په ترڅ کي ماته وویل لکه ته چي د 
افغانستان او هند د خیر ښېګڼي لپاره کار کوي دغه راز زه هم د افغانستان او هند د خیر غوښتونکی یم. 
اعلیحضرت د هند او افغانستان پر پولو باندي د وینو تویېدلو مسلې ته د اشارې په ترڅ کي وویل چي دا به د 
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رتسر د اکالي په ورځپاڼه کي خپور سوی برټانیې په خیر وي چي د هند خلک خوشاله وساتي د دې مرکې متن د ام
 دی.

 

 جاللتمآب محمدعزیز خان:
په ماسکو کي د افغانستان سفیر جاللتمآب محمدعزیز خان په ډېر تاءکید وویل چي افغانستان د هیچا طرفداري نه 

راز هیله سي کوالی. د ده هیواد باید د ضرورت له مخي له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کي ژوند وکړي. ده دغه 
څرګنده کړه چي هند به ډېر ژر ستري آزادی ته ورسیږي. ده وویل چي فکر کوي شوروي اتحاد هر وخت غواړي 

 چي افغانستان، ایران او ترکیه مستقل او مخ پر ترقي وي.
سکو زه د افغانستان له سفیر څخه د هغه د مېلمه پالني او هغو خوندرو خوراکونو له امله خاصه مننه کوم چي په ما

 ۱۶۱-۱۵۱کي یې زما د اوسېدلو په وخت کي راته برابر کړي دي. ص ص 
روم ته د رسېدلو سره سم، په هغه ماښام، مي اعلیحضرت امان هللا خان د هغه په ساده کورکي ولیدی. اعلیحضرت 

ره انسان د انتظار کوټې ته راغی او زه یې صالون ته بوتلم. یوه دردوونکې صحنه وه. زما په مخ کي هغه شاندا
ناست وو چي لس کاله یې خپل هیواد افغانستان د خلکو د مشر په حیث رهبري کړ او اوس یې په یوه خارجي هیواد 
کي په تبعید کي ژوند کاوه. د ده له هر حرکت څخه څرګنده وه چي د مظلومو خلکو دښمنان دلته هم هغه پر کراره 

 موږ د ټولني د دېوانو امر ته یې غاړه نه ایښودله. نه پرېږدي. ځکه چي د ده یوازینی ګناه دا وه چي ز
ده په ډېر ټینګار ماته وویل چي لوړ کښېنم. هغه وخت چي دی پاچا وو که یې ماته د لوړ کښېنستلو ست کړی وای 

 نو ما به مننه ورڅخه کړې وای؛ مګر اوس ناممکنه وه.
د ایټالوی ډوډی یوه ښه مېلمستیا راکړه. په خپل یوه بله ورځ په روم کی د افغانستان سفیر سردارعبدالحسین خان 

 ۱۶۴موټر کي یې سپور کړم او له روم سره نیژدې یې د سمندر پر غاړه خپل ښکلي کورته بوتلم. ص 
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