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Leaves From Lord Curzon’s Notebook         د یاداښتونو له کتابچې څخه یو څو پاڼي د الرډ کرزن  
 

 د افغانستان امیر
 برخه مهېدو

 

خپل ځان یې پخپله جریمه کړ او د وژل . سړی د ناحقه شاهدی له امله په غیر منصفانه توګه وواژه بله ورځ یې یو
هغه ښځه ځکه ډیره خوشاله سوه چي هم له میړه څخه چي د دې . سوي سړي کونډي ته یې شپږ زره روپۍ ورکړې

 .خوښ نه وو مفته خالصه سوې وه او هم یې شپږ زره روپۍ تر السه کړي وې
له درباریانو څخه یوه امیر ته وویل چي هغه پالنی سړی یې بیګناه . ل د ده طبیعت ډیر ظالمانه څرخ وخوړیو بل ځ

که نن بیګناه وو کوم بل بد کار به یې بل وخت کړی وو، ! امیر چیغه ورباندي وکړه او وې ویل بیګناه. غرغړه کړ
 .ښه سو چي مړ سو

ب قضاوت او حالت کی ویني، کله یو سیاستمدار او کله وحشي کله چي سړی دی په ټوکو کي او کله په دغه خرا
امیر هر وخت دا تور رداوه چي . ده د شخصیت هغه اصلي برخه ده وي نو سړی ویالی سي چي ظلم او قساوت د

دی ظالم بلل کیږي او ویل به یې چي د دغه راز غولونکي او جنایت خوښونکي اولس سره پرته له دغه بله الره 
ل په توګه کله چي زه کابل ته روان وم نو د لته بند په کوتل کی مي ولیدل چي په یوه جګه خاده د د مثا. نسته

اوسپني یو قفس ځړیدی و په هغه کي د یوه ډاکو هډوکي ول چي ده نیولی وو او په دغه قفس کي یې ژوندی اچولی 
څوک د شاهي سړک او الرو امنیت اره کړی وو چي که هرپامیر دا کار خپلو خلکو ته د خبرداري ورکولو ل. وو

سړی چي ثبت . تو څخه خوند اخیستأده د حکومت له دغو ویرونکو اجر. خراب کړي سزا به یې تر دغه بدتره وي
سوي کیسې اوري او هغه کیسې ور په زړه کړي چي زه یې پخپله شاهد وم نو ویالی سي چي ظلم د ده په خټه کي 

د یوه ښورښ له ځپلو .زره انسانان یې وژلي دي 1۴۳ګریز ته وویل چي خپل ده په کابل کي یوه ان. اخښل سوی وو
او کله چي یې ماته د .څخه وروسته یې د زرهاوو قبیلوي خلکو په سترګو کي آهک ور واچول او ړانده یې کړل

و کسانو ته الرو نیونکو او هغ. دغو سزاګانو په باره کي خبري کولې هیڅ ډول پښیماني یې په قیافه کي نه ښکاریدله
نارینه په توپونو کي الوزول کیدل، یا . چی ښځي به یې په زور بې عزته کړي وې سختي سزاګاني ورکولي کیدلې

په سیاه چالونو کي اچول کیدل، یا ترمرګه وهل کیدل، یا ژوندي پوستیدلو یا یې د وجود هغه غړی چي جنایت به یې 
ه وړه غال کړې وه نو الس به یې په بند کي ورڅخه پرې کیدی د مثال په توګه چا چي ب. په کړی وو شکنجه کیدی

یوه مامور یوې ښځي ته سپکاوی کړی وو؛ . او سمدستي به یې پرې کړی الس په ایشیدونکو تیلو کي غوټه کیدی
دا نو د ژمي مابین وو؛ تر . باندي پر یوه غونډۍ باندي تر غاړي پوري په مځکه کي ښخ کړ هغه یې د کابل څخه د

ټوکو وویل چي بیا به هیځکله امیر په . وري یې سړې اوبه ورباندي توی کړې چي هغه په ژوندوني یخی سوهغو پ
د ده د حرم یوې ښځي له کوم چا سره غیر مشروع اړیکي . تود نه سي چي ښځو ته په بده سترګه وګوري دونه

او خپله توره یې په جوال ننه ایسته او د درلودلي وه، هغه یې په یوه جوال کي دننه وتړله، دربار ته یې را کش کړه 
امیر امر وکړ چي . دوو تنو د یوه ممنوع مضمون په باب خبري کړي وې. دربار په مخ کي یې په دغه توګه ووژله

کي، امیر په تباهی او  بار یوه سړي، په عام در. د هغوی شونډي دي وګنډلي سي چي بیا داسي ګناه ونه کړای سي
د هغه ژبه په یوه شیبه کي په بیخ کي غوڅه سوه او . ر وویل چي ژبه یې ورڅخه پرې کړیجنایاتو تورن کړ؛ امی

یوه ورځ امیر د کابل په الرو کوڅو کي د آس سورلی کوله؛ یوه بوډا یې ځان . هغه بدبخته ځای پر ځای مړ سو
ته څرنګه ژوند  نو. امیر ورڅخه وپوښتل چي ته څوک یې هغه ورته وویل چي درویزه ګر یم. مخي ته واچاوه

تا په ژوند کي بل هیڅ . څشي؟ ستا مطلب دا دی چي ته هیڅ کار نه کوې؟ نه زه هیڅ کار نه کوم. کوې؟ په خیراتونو
نو هغه وخت را رسیدلی دی چي موږ ستا څخه ځانونه بیغمه  .ی؟ نه ما هیڅ وخت کار نه دی کړیکار نه دی کړ

 . کړو او سر جالد ته یې اشاره وکړه
سړی به بې ګناه وو او د ده پر امتیاز او قدرت باندي به یې هیڅ تیری هم . جزا ورکولو کي دیر بیرحمه وو امیر په

که څه هم چي زه د ده میلمه وم او ده په ریښتونې توګه غوښتل چي زما قدر . نه وو کړی خو جزا به یې ولیدله
ده رعیت دي کوم خارجي ته درناوی  وکړي او دغسي یې هم وکړه خو هیڅکله یې دا نه سوای زغمالی چي د
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کله . زه چي کابل ته په الره کي وم یوه سړي زما سره خبري وکړې او په دغه ګناه په زندان کي واچول سو. وښیي
چي زه کندهار ته والړم یوه سړي ماته انار راکړ، سرکار ډیر سخت وډباوه، بندي یې کړ او د هغه شته مني یې 

 .ضبط کړه
اچا چي په یوه وخت کي هم یو وطن پالونکی او هم یوه توره بالوه، په یوه وخت کي یو ستر په هرصورت دغه پ
ده کوښښ وکړ چي خپل . یو یا شیطان وو، د خپل وطن د ښېګڼي لپاره ډیر سخت کار کاوهد   انسان او هم تقریبا  

د یوه بل ویني تویول یې د  خلک چي د چټلۍ او ناپاکۍ پروا یې نه ساتله او د هیڅ شي سره یې عالقه نه ښودله او
ده د افغان قبایل داسی یو موټی کړل چي مخکی یې داسي یووالی . ژوند عادي برخه وه په یوه ملت تبدیل کړي

دی او . هیڅکله نه وو لیدلی او ده د بشپړي خپلواکی لپاره داسي الره هواره کړه چي د ده اوالدونو ترالسه کړه
د پوځ له قوماندانی څخه نیولې، د والیت تر حکومتي چارو، عسکرو تر . یوازي دی د افغانستان حکومت وو

یې  یونیفورم او د دفترونو تر فرنیچر او لوازمو پوري داسي څـه نه وه چي ده مداخله نه پکښي کوله او شخصا  
ند په مګر سوال دا دی چي د ده د ژو. دی د افغانستان ماغزه، سترګي او غوږونه وو. نظارت او کنټرول نه کاوه

ده د قتلیدلو له ویري بهر ته له وتلو څخه الس واخیست؛ او شپږ . وروستیو کلونو کي دی منفور او که محبوب وو
 .آسونه چي په سیکو او پیسو به بارول د ده د ناڅاپي تیښتي لپاره تیار والړ ول

په عمومي صورت ویالی سم سره له هغه چي هیڅ یې په باور نه وه او کله کله به یې سپکي سپوري هم ویلې، زه 
که څه هم چي د برټانوي هند له حکومت سره یې اختالفات . چي د برټانیې سره په ملګرتوب کي ټینګ والړ وو

درلودل او د هغوی د ازارولو لپاره به یې ځیني کلمات استعمالول، سره له هغه چي کله کله به د دواړو خواوو 
وم همدغه اختالفات یې راسره څرګندول او کله کله به جنګ ته شیسرا ترمنځ اړیکي ډیر خراب سول، کله چي زه و

سره ورسیدلو خو ما په دې خبره کي هیڅ شک نه درلود او اوس هم شک نه لرم چي د امپراطوری په لویو او 
دی په دې . مګر ده په هره موضوع کي د مصلحت له مخي اقدام کاوه. پراخو مسایلو کي د هغه وفاداري یقیني وه

دی د . وهیدی چي برتانیې نه د ده د خاوري نیولو ته سترګي خړي دي او نه د هغه د هیواد د غصبولو آرزو لريپ
یوه مستقل پاچا په حیث مجبور وو چي د خپلو خلکو د قناعت لپاره کله کله داسي سخت دریځ غوره کړي چي بیخي 

مشورو غوږ نیوی او د برټانیې پر وسلو یې تکیه  مګر د بحران په وخت کی یې د برټانیې پر سال. به د منلو نه وو
 .ریخ په پاڼو او د برټانوي هند د امپراطوری په تاریخ کي ځالنده پاته ويد ده نوم به د خپل هیواد د تأ . کوله

ده د خپلو خلکو د وطن پالني د احساس د تحریکولو او د پوځي خدمت لپاره د خلکو د حاضرولو په منظور یوه نقشه 
کړه او له هغې سره یې یوه اعالمیه چاپ کړه چي په بازارونو کي خلکو ته ولوستله سوه او په ټولو لویو خپره 

 :په دې نقشه کي یې لیکلي وه. ښارونو او کلیو کي وځړوله سوه
 ما اوس ستاسي لپاره یو ډول نقشه ترتیب کړې ده، چي د افغانستان د شوخوا هیوادونو په مقایسه د افغانستان حاالت

دا کار مي د دې لپاره کړی دی چي تاسي موضوع ته ښه متوجه سی او ځانونو ته الره داسي روښانه کړی . بیانوي
زه یقین لرم چي که تاسي دغه نقشه په غور سره وګوری نو . چی په دنیا او اخرت کي ستاسي په درد وخوري

 .ستاسي د دنیا او اخرت په ګټه به وي
ته معلومه سي چي هر څه قسمتي دي او څه چي خدای تعالی ستاسي په قسمت کړي د نقشې د تفصیل څخه به تاسي 

ستاسي څخه . دي هغه ستاسی د امیر په زړه کي اچوي او هغه ستاسي لپاره مناسب کارونه او مقامونه پیدا کوي
ت راضي نو تاسي ته ښایي چي په قسم. ځیني د سپه ساالری مقام ته رسیدلي او ځیني ال اوس هم ساده عسکردي

اسي لوړ تاسي باید له هغو کسانو سره چي تر ت. سی او د خپل خدای شکر وباسی او د خپل امیر منندوی اوسی
په دې توګه به تاسي ته . بلکه هغو کسانو ته وګوری چي تر تاسي کښته مقامونه لري مقامونه لري حسد ونه کړی

چي خدای تعالي ویلي دي چي که تاسي پر هغه  لومړی به د خپل خدای رضا حاصله کړی ځکه. درې ګټي ورسیږي
دوهم به د خپل پاچا رضاییت تر السه کړی . څه چي درته رسیدلي دي شکر وباسی نو هغه به یې درته زیات کړي

مګر که تاسي په خپل اوسني مقام راضي نه سی . او دریم به خپل اوسنی موقف وساتی او د پرمختګ انتظار به لری
چي تر تاسي لوړ دي حسد وکړی او تر خپلو ځانونو کښتو کسانو ته ونه ګوری نو تاسي په  او د هغو کسانو سره

 .خپلو زړونو کي حسد او نفرت پیدا کوی او هغه تاسي ته آفت راولي
. زه، ستاسي د پاچا په حیث، له سپه ساالر څخه تر سپاهي پوري ټولو ته وایم چي د یوه بل سره خواخوږي ولری

و سره خواخوږي ولري او دې ته متوجه سي چي ده دا مقام د خپل پاچا د مهربانی له امله ترالسه سپاهي باید د خلک
ځکه چي هغوی له سهاره . کړی او باید چي د خپلو خلکو سره چي د ده د قبیلې غړي دي خواخوږي ولري

ه کوي ځکه چي د زیار ترماښامه لګیا دي خواري کاږي، په کرنه بوخت دي او د کال په پای کي ډیر لږ څه تر الس
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تاسي باید له سپه ساالره تر . او زحمت د محصول ډیره برخه یې په مالیاتو کي ځي او زه مالیات په پوځ لګوم
. ستاسي څخه اخیستي مالیات ستاسي په زامنو او کورنیو لګوي ټول په دې خوشاله سی چي حکومت ريرعیته پو

 . یتاسي باید د خپل خدای او پاچا څخه مننه وکړ
. زما د ښوونواصلی مطلب دا دی چي د خلکو په مقابل کي د پاچا مهرباني د زامنو سره د پالر د مهربانی په څیر ده

خدای تعالی پاچاهانو ته هم . نو لکه پالر چي پر زامنو مهربان وي پاچا باید پر خپل رعیت همدغسي مهرباني ولري
پالر هغه ته نصیحت کوي او جزا ورکوي؛ مګر دا جزا هم د  اوس نو که یو اوالد بد کوي نو. دغه راز امر کوي

. دغه راز پاچا هم خپل رعیت ته دغه راز نیت لري. خه ورکوي ځکه چي دی په زړه کی بد نیت نه لريڅمیني 
کله چي څوک ځوان وي نو د پالر . پاچا هیله لري چي رعیت یې آرام او په استراحت وي او دی ښه نوم ولري

ده د ښیګڼي لپاره وایی او  رباندي لګیږي مګر کله چي لوی سي نو پوه سی چي پالر یې هر څه دنصیخت ښه نه و
د یوه پالر په څیر  ه، ستاسي د باچا په حیث، پر تاسينو افغانانو ز. دی باید د هغه خبري او نصیحتونه ومني

لرم چي دین به مو روښانه وي او که تاسي هوښیاران سی او زما پر نصیحتونو غوږ ونیسی نو زه یقین . مهربان یم
 .هیواد به سمسوروي، او خدای تعالی به درڅخه راضي وي

که سړی له خپلو خلکو سره د امیر عبدالرحمن خان سلوک ته وګوري او هغه له پلرنی میني سره مقایسه کړي نو 
 . او په زړه کي خندلي ويبه یې یو تبسم کړی  که د ده رعیتو د ده د ټوکمار طبیعت زرمه برخه درلودلې وي حتما  

یوه له هغو موضوعاتو څخه چي امیر ډیره زیاته عالقه ورسره درلوده هغه دا وه چی ویل یې افغانان د اسراییلو له 
ما د دغی نظریې په باب تیوري اوریدلې وه او د افغانانو او یهودانو د قیافو تر منځ شباهتونه مي مقایسه . نسله دي
ده وویل . له ده څخه پوښتنه وکړه نو ده بیله ځنډه وویل چي دا افسانه بالکل درسته ده مګر کله چي مي. کړي ول

طالوت ) او نور یې د ساول. چي افغانانو خپل نوم له افغانا څخه، چي د سلیمان پیغمبر سپه ساالر وو، اخیستی دی
رلودی، که څه هم چي معلومات د امیر مشر زوی حبیب هللا هم دغه ته ورته نظر د. د زوی جرمیا له نسله دي( ج

فتح کړل او ځیني یې ( نیبو خدنزر) هغه ویل چي یهودان د یزد ګرد په وخت کي ببونصر. یې یو ډول بې خونده وه
وروسته دا خلک افغانستان ته وکوچیدل او د سلیمان د غره په لمنو . ایران ته فرار سول او ډیر کلونه هلته وهستیدل

دا موضوع د ډیره وخته شاربل کیږي او ډیرو لویو . ي نوم یې هم له دغه ځایه اخیستی دیکي یې واړول او د سلیمان
د دې نظریې طرفداران زیاتره د یهودانو او . لیکواالنو د دې نظر په طرفداری او مخالفت نظریات وړاندي کړي دي

د، اسحق، یعقوب، سلیمان او نورو افغانانو د قیافو مشابهت او د هغوی یهودي نومونو ته، لکه یوسف، ابراهیم، داوو
ته اشاره کوي او وایي چي یوسفزي پښتانه اوس هم د یهودو په څیر عید فصح یا د پتیرو اختر لمانځي؛ او وایی چي 

دوی وایی چي سلیمان پیغمبر پاچا هیرم ته د ګالیله شل . په تورات یا زړه عهد نامه کي د کابل نوم راغلی دی
کله چي هیرم دغه . لرګیو په بدل کي چي د معبد د جوړولو لپاره یې ورکړي وه، و بخښل ښارونه، د هغو طالوو او

ښارونه وکتل نو ډیر بد یې ورڅخه راغلل او هغه ته یې د کابل یا چټلو ځایونو نوم ورکړ او دا نوم یې تر اوسه 
م څخه وروسته افغانستان او یهودي نومونه د اسال. زه په دې عقیده یم چي دا نظریه ډیره غولونکې ده. ساتلی دی

نامه کي راغلی دی هغه د اوسني کابل سره پرته له لفظي مشابهته بل  افغانانو ته راغلي دي او کابل چي په زړه عهد
مګر سړی د هیڅ شي احتمال نه . باره سوې دهد افغانانو د یهودیت نظریه اوس بیخي بې اعت. هیڅ ارتباط نه لري

یل د ایران له الري افغانستان ته داخل سوي وي، چي دوی یې یو څه عامیانه ژبه هم ښایی ځیني قبا. سي ردوالی
ما دا کیسه ځکه یاده کړه چي غوښتل مي په دې باره . ښایي د سوریې له الري ځیني خلک دلته راغلي وي. وایي

 .کي د امیر خپل نظر درته بیان کړم
ه وکړ نو زه به له هغه سره د یو څو په زړه پوري اوس چي مي د امیر د قیافې او شخصیت په باب بیان درت

ده د خپل ترجمان له الري په فارسي خبري . مجلسونو، چي چنداني یې په سیاست اړه نه درلوده، کیسه درته وکړم
 . کله کله به یې خبري کرار کرار او شمیرلي کولې او کله به یې شپږ اووه دقیقی پرله پسې بیان کاوه. کولې

ا، ساده ګي او ناپوهي یوه ورځ په عام دربار کي هغه وخت بیخي ښه ښکاره سوه چي اینګلینډ ته د خپل د ده ځیرکتی
ته  ملکې بلنه ورکړې وه چي هغه هیوادده ته د انګلستان . یوه په نظر کي نیولي سفر په باب یې خبري پیل کړې

امیر د دې بلني جواب څو میاشتي ځنډولی . هسفر وکړي او دا بلنه یې د وایسرا الرډ ایلجین په وسیله ورسپارلې و
. زه په دې عقیده یم چي ده دا جواب کابل ته زما تر راتګ پوري قصدا  ځنډولی وو. وو او وروسته یې بلنه منلې وه

موږ په دې باره کي څو ځلي ډیري . ده غوښتل زما څخه یې واوري چي په لندن کي د ده څرنګه هرکلی کیږي
سوم چي لومړی خوده ته دا خبره مهمه وه چي په انګلستان کي یې باید د افغانستان د یوه  زه پوه. خبري کړي وې

مستقل پاچا په حیث داسي هرکلی وسي چي د ده له شان سره مناسب وي، او دوهم دا چي که دی د څو میاشتو لپاره 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په دې باب ډیري خبري  ده به زما سره.له وطن څخه لیري وي په هیواد کي به یې اوضاع او حاالت څرنګه وي
زما د سفر په پای کي ده . کولې خو ده ته په لندن کي د هرکلي تر کیدلو په هیواد کي دننه وضع ډیره مهمه وه

په دې اړه یې د بلني د منلو یو لیک د ملکې ویکټوریا په عنوان ولیکی او . فیصله وکړه چي لندن ته به سفر کوي
امیر به لندن ته تللی وای خو ده ته اطالع . ه د رسیدلو سره سم ملکې ته وسپارهماته یې را وسپاره او ما هم لندن ت

خه لیري والړ سي نو هغه کسان به چي د ده د ظلم او استبداد مزه یې څکلې ده، د څورسیده چي که دی د هیواد 
قدرت ته دی به له تخته وغورځوي او په غیاب کی به یې داسي یو سړی : حکومت په مقابل کي ښورښ وکړي

 .ورسول سي چي د ده په څیر ظالم نه وي
په دربار کي یې په یوه عمومي مجلس کي د جنرال رابرټس په باب، چي ده ډیر زیات نفرت ورڅخه کاوه، خبري 

کال کي، د برټانیې د فقید  1۷۸۱ده وویل چي جنرال رابرټس باید ځکه غرغړه سي چي په کابل کي یې، په . وکړې
دغه پاچا چي ماته یې پخپله الپي کولې چي د . وژ کیدلو وروسته، ډیر زیات افغانان وژلي دي استازي کیوناري تر

هزاره ګانو د ښورښ د ځپلو څخه وروسته یې د زرګونو کسانو سترګي ایستلي دي او د بشر ژوند هیڅ اهمیت نه 
ده به هر وخت . ه جوړیدلورته درلود؛ جنرال رابرټس یې په داسي سختو الفاظو غانده چي تر دې سخت کلمات ن

سوال . ویل چي رابرټس د افغانستان په زرهاوو بې ګناه انسانان وژلي دي، او دا به د افغانانو هیڅ وخت هیر نه سي
 .او جواب داسي پیل سو

 که زه انګلینډ او لندن ته درسم او د ملکې سره مخامخ سم نو ته پوهیږې چي زه به څه وکړم؟: امیر
 .به زه به خوشاله سم چي خبر سمبلې عالیجنا: کرزن
 زه پوهیږم چي په لندن کی یو لوی صالون دی او هغه ویسټ مینسټر هال نومیږي؛ دغسي نه ده؟: امیر

 .بلې همداسي ده: کرزن
 .دغه راز په لندن کي دوه مجلسه دي چی یو یې د الرډانو مجلس دی او بل یې د عوامو مجلس دی: امیر

 .همداسي ده: کرزن
ملکه به د صالون په پاي کي پر خپل تخت ناسته . ه چي زه لندن ته والړ سم، زه به د ویسټمینسټر هال ته ځمکل: امیر

. وي، او شاهي کورنۍ به شاوخوا ورباندي را ګرځیدلې وي؛ د صالون پر دواړو خواوو باندي دواړه مجلسونه دي
 دغسي نه ده؟

 .دامه ورکړیدا زموږ عادي پالن نه دی خو تاسي عالیجناب ا: کرزن
زه به صالون ته داخل سم او الرډان به پر کیڼ او عوام به پر ښي اړخ باندي ودریږي او زما هرکلی به : امیر

ملکه به . زه به د هغوی په منځ کي تیر سم او د صالون په پای کي به د ملکې د تخت خواته ور روان سم. وکړي
یحضرت چي له کابله راغلي یاست موږ ته د ویلو څه لری؟ والړه سي او زما څخه به پوښتنه وکړی چي تاسي اعل

 ته پوهیږې زه به څه جواب ورکوم؟
 .زه یقین لرم چي نه پوهیږم: کرزن
ملکه به زما څخه پوښتنه وکړي چي زه نو ولي د ویلو لپاره . زه به ورته ووایم چي د ویلو لپاره هیڅ نه لرم: امیر

رابرټس را وغواړی او تر څو چي هغه مو را غوښتی نه وي زه خبري نه زه به ورته ووایم چي ما ته . څه نه لرم
کله چي رابرټس راسي او د ملکې او . دلته به تر هغه وخته پوري چي رابرټس را رسیږي یوه وقفه راځي. کوم

 .مجلسونو په مخ کي ودریږي نو زه به خبري پیل کړم
 او تاسي عالیجناب به څه وایاست؟: کرزن
ی ته وایم چي رابرټس څرنګه د دروغو د شاهدانو د پیداکولو لپاره په زرهاوو روپۍ ولګولې او زه به دو: امیر

او زه به وغواړم چي رابرټس دي په سزا ورسیږي او کله چي . څرنګه یې زما په زرهاوو بیګناه خلک قتل کړل
 . هغه په سزا ورسیدی نو زه به خبري پیل کړم

وایم چي په اینګلینډ او لندن کي کارونه، لکه دی چي فکر کوي، هغسي نه دي  دې هیڅ ګټه نه کوله چي زه امیر ته
که ده اجراآت . ده ته هیڅ شي قناعت نه سو ورکوالی. او د ده هرکلی، لکه دی چي فکر کوي،په هغه ترتیب نه دی

و څه لوی او صحنه کوالی نو همداسي به یې کوالی او ده ته لندن د کابل په شان ښکاریدی؛ د ده په نظر به ستیج ی
 .به بدله وه

 نور بیا


