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  د لیکوال په اړه ،  ( ورځلیک) ددغې لیکنې  اتم :
  

 
  

د واکمنۍ په     دانګریزي هندوستان  اودغه  پرمهال  بابایی وکړه  باندې خپله  زرګونواولکونوانګریزانو پردغه هیواد 
 اودخپل پرتم په کاله دخپل واک ترشپول الندې وساته . انګریزانوخپل واک وچالوه ۲۱۵  ملت یې نژدي مظلوم

پراختیا  له همدغې خاورې یې دخپل واک  .ګام پورته کړ غوڅ دنوروسیالوځواکونوپه وړاندې   خاطریې له دغه ځایه
ته دوام ورکړاوله همدغه ځایه یې دخپلو تجارتي بازارونو پراختیا اوانحصارپه خپل ټول مادي اوپوځي ځواک سره  

 فارس، مرکزي آسیا، اوتریوه حده یی ترچین پورې هم الس وغزاوه اوددغو هیوادوله جنوبي آسیا ،افغانستان، ره،وڅا
یزدیوه نړیوال ځواک په توګه دهندوستان له خاورې په پرله پسې  داچي انګر،معناخلکوسره یې هم خپل زور وآزمایه

توګه دخپلو استعماري ګټواوپولوپه لټه کې شو، داچې استعماري موخوته رسیدل د زړو وسایلو په واسطه شوني نه  
 نوي صنعت اونوي ښوونې او روزنې بنسټونه هم له خپلې خاورې دلته دخپلې استعماري و،وو، ځکه یې دنویوپرمختګ 

فابریکې داټول یې ترهندوستان پورې را ورسول چې دهغوله دغه لیږد   بقا په خاطرراولیږدول ،اورګادي ، ښوونځي،
نه ش پاتې  پریوه خوا  په ترڅ کې  هندوستان هم دڅونسلو  فرهنګ،و،اواغیزڅخه  او روزنه،نوي  نوی  نوی ښوونه 

راوتلې وای چې په   وه چې باید عامه ډګرته ه وسیله تکنالوژي اوس دلته داستعماري ګټو دساتلو اوپراختیا لپاره اړین 
اوپه داکاروشو  کې  لمنه پایله  خپله  یې  ورو  ورو  شواو  برخمن  ترې  حده  تریوه  هم  هندوستان  هم  عمل کې  نوره 

   .دلته وغوړوله ددغوعصري وسیلوپه مرسته
بهیرس له  پرمختګ  دنړیوال  ځان  برکته  له  بنسټونه  هغو  دهم  هندوستان  نن  چې  کړی  همداده  اوملګری  مل  ره 

دی،داستعمارددغې لویې مستعمرې په اوږده تاریخ کې نامتو انګریزان دلته راغلي اودلته یې دژوند اوسیاست تجربی  
او کارنامې هم زده کړې اوهم یې عملي کړې دي،له چرچله رانیولې بیا ترمیکماهن پورې دوی ټولودخپل کاري ژوند  

المل بي راوخوندي ساتنې پ ه یي د خپلې زور واکې امپراتورې د پیاوړتیاډیرې تجربې له ختیزه زده کړې او دلت
ښه یا بد دواړه هم پریښې دي ،یوشمیر نومونه چې دانګریزي واکمنۍ دبهیرپه ترڅ کې   ونهشمیره کارنامې اوخدمت

ست ډیراوږد  یدال پړکیدلي دي،ددوی لپاره ویاړاودختیزوهیوادو لپاره دستونزوعاملین اوسیاستوال بلل شوي دي دلته را  
ادب   تاریخ لیکونکي، پانګوال،انجینران ،پروفیسورا ن، سیاستمداران، په دغه برخه کې په زرګونو جنراالن، دی،

دنومیالیو  او  نومیالی  نظره  له  دانګریزانو  کې  وخت  خپل  په  دوی  چې  راځي  نور  او  پوهان،جاسوسان 
   .شوي هم دي  کارناموسرالري

نامتو ماجراغوښتونکی چرچل    ډیرنامتوشوي لکهترنورو یوشمیر بیا دځانګړو پروژواوکارونو له امله  په دغو کې هم  
سرمارتمردیورند او زموږ ددغه راپورلیکونکی چې زه یې د امیرسفرنامه بولم لیکوال سرهنري میکماهن  ، الرنس،

یولړداسې کارنامي هم پاتې شوې چې  وو،بلکې له دوی څخه  نه دي . دوی نه یوازې داچې عادی انګریزي مامورین
،الرنس دعثماني واکمنۍ اوعربوترمنځ د ستونزو  هم لرلې دي اغیزې اوږدې بدمرغې په ډیروختو کې یې ناوړې

 کې دخپلې هغې ناوړې طرحی اوکرښې له امله چي په هند  دیورنددایجاد ګرپه بدنامه تراوسه نامتودی ، سرمارتمر
ې ساتنې پرالمل پرامیرعبدالرحمان خان وتپله اوتراوسه پورې د بدنامې )دیورند انګریزي امپراتورۍ د خوندیې د
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کرښې ( په نامه یادیږي له امله نامتوشو. سرهنري میکماهن د میکماهن لین ویاړله ځان سره لري،هغه لین او کرښه  
ورته   دده له خوا نځ هڅهچې دچین اوهند ترمنځ دسرحدي پولې په توګه په نښه شوه اویاهم د افغانستان اوفارس ترم

شو. د دوی لوی کمال په دی کې و چې پرخپلو سیاسي   چارواکینامتو دی هم  وشوه ددغودواړو تاریخي هڅوله امله
فارسي ، پښتو، عربي او هندي هم زده کړې وې چې دهغو    درسونو اوغرضونو برسیره یې یوشمیرشرقي ژبې لکه

اوهم یې د بریتانوي حکومت له خوا دهغو له امله تاریخي قدرداني  پرالمل یې سیاسې کارنامې هم اوچتې ځلیدلې  
   . شوی دی

 (۲۸) کال دنوامبر په  ۱۸۶۲ سرهنري میکماهن د اریرلندي لفټننټ جنرال چارلس الکساندر میکماهن زوی دی ، د 
چارواکي په توګه دنده  لوی  هند د پرهغه مهال چې پالر یې دلته د بریتانوي .دهندوستان په شمله کې زیږیدلی دی

پوځ کې پرماموریت باندې په هند     ترسره کوله ، لومړني زده کړې یې په بریتانیا کې سرته رسولې ، بیا په انګریزي
دخپل ځانګړي استعداد له مخې دهندوستان په بیالبیلو  په ټیټو اولوړوڅوکیو یې کارکړی دی،  کې ټاکل شوی دی، 

یتانوي هند دحکومت په جوړښت کې یې په بیالبیلووختوکې مهمې دندې سرته برخوکې پرماموریت وګمارل شو، دبر
دي،دیو دغو   هرسولې  په  چې  دی  رسیدلی  پورې  ترکمیشنري  بلوچستان  بیاد  نیولې  چارې  له  دیپلومات  فعال 

    . ټولوچارواومنصبوکې ښه ځلیدلی دی

 
 مکماهن دسیستان بلوچستان له پالوي سره 

  
نامه سره لکه د دیورند په شان دوه مهم تړونونه پتلیز یادیږي چې یویې له چین سره د انګریزي هند  ددغه انګریز له 

پوله ده چې تراوسه د) میکماهن د لین ( په نامه نامتو ده ، بله ډیره مهمه خبره د فلسطین اوپه منځني ختیزکې دیوشمیر 
 -کال دمیکماهن   (۱۹۱۵) هغویې یوهم د له مهمونورو خپلواکو ملکو د رامنځ ته کیدو اوتمامیت مسالې دي چي  

   .السلیک کړ حسین تړون دی چي په مصرکې یې د انګریزسفیرپه توګه
ځکه نو ددغو څو کسانو په اړه دا ویالی شوچې دوی د بریتانوي هند په حکومت کې له ډیرونامتو کسانوڅخه وواو 

څخه نورواستعماري نسلونوهم ښه ګټه پورته کړې ده .    ددغې واکمنۍ د اړوند انو په توګه یې ان له سیاسي تجربو 
میکماهن  ړ،همدغه میلمه پالپربنسټ کله چي امیرحبیب هللا خان هند ته دانګریزانو په بلنه سفروک ه ورځلیکددغ

ه ته وسپارل  هم د پردغه مهال دبلوچستان کمشنرو، له دغې لویې دندې سره سره هند ته دامیردسفرټول مسوولیت
نژدې دری میاشتې یې له امیرسره د میلمه پال په توګه دامیرډیره ښه   .هه میلمه پالنه یې ده ته وردغاړې شوشواو ټول

په دغه اړه ترټولومهمه خبره داده چې دغه انګریزچارواکي دخپلودریومیاشتوهغه ټولې لیدنې کتنې  .ړهمیلمه پالنه وک
ثبت کړي دی. داچی دغه راپورتراوسه چانه ولوستی    دخپل مسوولیت اوامانتدارۍ له مخې دهرې ورځې په ترڅ کې

و،  خپورشوی  هم  الچیرې  چې خو ځکه اونه  ده  یوه  لیکنوڅخه  مهمو  له  میکماهن  داد  شوچې  ویالی  اړه  دغه  په 
دامیرحبیب هللا خان د سفرپه اړه موږ ته موثق اومعتبر معلومات په الس راکوي اوهغه څه زموږ په وړاندې رښتیا  

یوشمیرلیکوالواوتاریخ لیکونکي د دویمو اودریموسرچینو په حواله په غیرمستنده توګه ترموږ پورې  کوي چې زموږ 
موږ ته دلومړي الس سرچینې  په نیمګړي اوسرچپه توګه په نښه کړي وو.دغه اثردهغویوشمیرلیکوالود لیکنوبرعکس،
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ې په هراړخیزه ، نا پیلې اومستنده توګه را په توګه امیرحبیب هللا خان ، دهغه هیوادپالنه اودهغه ترقي غوښتونکې هڅ
    .په ګوته کوي

  

 
 ۱۹۰۷ دهند سفر

  
    نهم :له دغه سفره وروسته په کابل کې د امیر وینا

  
هغه امیراوهغه شهزاده چې  په ترڅ کې امیرډیرڅه ترالسه کړل،د لیدنوکتنوترکومه ځایه چې څرګنده ده ددغه سفر

دباندې نه و وتلی،هغه شهزاده چې هرڅه یې د درباردڅلورو دیوالو په تنګ چاپیلایر کې زده کړي کله هم له کابله  
ووهغه اوس په هندوستان کې د انګریزي حکومت اوخلکوهغه بریاوې اوپرمختګونه ټول ولیدل چې تردغه هیواد  

پرتم ستنې پرې والړې وې د  انګریزي ښکیالک  دلوی  اوس  دانګریزي د .پورې رارسیدلی وواودلته  په هندکې  ه 
سیاست،اقتصاد، د  کوالی  واکمنۍ  شوای  نه  نوریې  چې  ولیدل  څه  دومره  کې  برخه  اوکلتورپه  تعلیم 

سترګې پټې کړي اوخپل هیواد نورله هغوټولو ناخبره اودهغوله عصري بریاوواوګټو لرې  پرهغوټولوپرمختګوباندې
د روښانتیایی افکاروخبره له  کې موږ تل په افغانستانوساتي . پریوه ټکي باندې باید اعتراف وکړو اوهغه داچې  

موږهرڅه   .یوه یواړخیزه سیاسي ماجرا جوړه کړې ده څخه موله هغې وله هره پلوهمارکسستی اوطبقاتي پلوه څیړلې ا
اوتړلي دي چې دهغې ډلې یوغړي هم د روښانتیایي ځانګړنو پرمحتوا باندې نه پوهیده اونه یې   یوه ډله وراچوليرپ

   .دغه شان لکه چي امیرحبیب هللا خان روښانتیایی افکار درک کړي وو ایمان درلود په
بله داچې موږ پردغه ټکي هم سترګې پټوو چې ګواکي امیرددغه حرکت هڅوونکي اومشوق نه و بلکه دا حرکت     

ددغه حرکت پیالمه په داسې حال کې چي موږ ټول وایو حبیبیه ښوونځي   دهغه پرضد رامنځ ته شوی حرکت و،
 اړه په جوړوي اوداهغه حبیبیه ښوونځي وچې دهمدغه امیرپه امراوپاملرنه پیل شواودټول هند په سفرکې یې دهغه

خلکو اوهندوستاني روڼ اندوته ددغه لوی ویاړد جوړیدو راپورونه ورکول . موږ باید په دغه برخه په خپلو   ټولو
اندې یونوي نظروکړوچې بنسټ یی هم باید پردغه اصل باندې والړوي  وینو اوویل شویوغیردقیقواوغیرعلمي طرحوب

اقتصاد او پرمختګ لپاره  و،چې امیرحبیب هللا خان د افغانستان هغه مترقي پاچا وچې د نوی تعلیم ، آزادۍ،مطبوعات
رغوښتنه  یې وروسته پاتې کړل شوی افغانستان د لومړي ځل لپاره را ویښ اوپرهغه لوریې الرښونه کړچې هغه دعص 

 اوسیمي دترقۍ او آبادي لپاره له بدمرغیو، وروسته پاتې والي اوغالمي څخه د خالصون یوازنۍ وه اوهغه دافغانستان
خو کوم استعداد او کومه   عملی اومنطقي الره وه . دا سمه ده چې له ده سره یوشمیرروڼ اندې ملګري شول، علمي،

یوهم دومره نه واونه یې دده    دو په برخه کې په نظر کې درلوده هغویلیوالتیا چي خپله امیر دافغانستان د عصري کی
ي( و درانه بارونه وړي خوراک یې ځوځ چې): ره خبره دهپه کچه څه له واکه پوره وو، زموږ په خلکو کې مشهو

   . او دا کار یوازې دیوداسې چا له وسه پوره و لکه امیراوبس
ده په سلګونوخارجیان په خپل   فغانستان په عصری کولوکې مرسته وکړي،امیرله هرچا څخه هیله وکړه چې د ا     

افغانستان ته راوبلل اودهغوی له استعدادونوڅخه یې له خپلې خوښې سره سم کارواخیست، له لویو  عصرکې  دده 
ان پرهغورمزوباندې ځ د زده کړېځانګړنو څخه یوه داوه چې که دي پاچا هم و،هڅه یې کوله چي یوڅه زده کړي او

دپرمختګ لوړو پوړیوته رسیدلي و،ده په رښتیااو صادقانه توګه   پوه کړي، دهغو له امله چې اروپا او دهغې استعمار
د افغانستان لپاره دپرمختللې اروپا په شان د جوړیدو نه یوازې خوبونه لیدل بلکي عمآل ورته الس په کارشوی و. 
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کې مک ماهن   ( روزنامچه  ورځلیک ) اوه چې په دغه کتابنا داچې ده ځان ټول عمر زده کړې ته وقف کړ،همدعم
   .دعلومو اوفنونو په بیالبیلو برخوکې دده استعداد اووړتیا ته ګوته په غاښ شوي دی 

دافغانستان ددغه ترقي غوښتونکي واکمن  موږترډیره حده ځکه خوموږهم باید پردغه ټکي باندې اعتراف وکړوچې
په رښتیا هم په خپل وخت کې   پروګرامونه که هغه خان ناګاراچولی دی، غوښتونکو پروګراموباندېپرهغوټولو ترقی  

عملي شوي وای ، دتخریب پرځای مو دترمیم الره ورسره نیولې وای افغانستان به نن دپرمختګ اوترقۍ ضد ږیره  
نام په  تسلیمۍ  او  درناوي  د  ته  جهالت  دهغوی  بنسټپالواو  ګرو  ترهه  ، سرونه  وروځواکونو،  اوخراجونه  باجونه  ه 

نا په افغانستا ن کې رامنځ ته کړ، دی و چې هغه  عاوقربانۍ نه ورکولې . دی و چې مشروطه شعور یې په رښتیني م
   . یې وهڅاوه او دهغه د پیاوړتیا او شعوري ودې په خاطریې ښوونځي اوتعلیم ته ورمخه کړه

نظروکړو، هغوی چې د امیراودهغه دپروګرامونو په وړاندې یې   باید په ډیردقت سره دغه ټکي ته په عین حال کې 
مشروطه پلوي بلل شوي ، په داسې حال کې چې دهغوی یوزیات شمیرد مشروطه یوشمیر هغويد عکس العمل ښودلی 

پلو افکار ضد کسان وو چې ځینویې دمشروطیت ترپرده الندې دخپل قدرت اوواک په خاطرد امیر له نرم سیاست 
ګټه پورته کړه . موږ باید دمشروطیت حرکت یوازې پردغه ټکي خالصه نه کړو چې هرڅوک انګریزضد څخه ناوړه  

شونوهغه به مشروطه غوښتونکي وي،نه مشروطیت یو پراخ روڼ اندي ټولنیزاو مترقي خوځون و چې خبره یې 
سیمه ییزلحاظ یو پراخ ټولنیزحرکت    یوازې په افغانستان پورې اړونده نه وه ، بلکه دا په تیوریکي لحاظ یو نړیوال او په

وچي په هرځای کې یې خپل ځانګړی محرکه شعوراومحرکه ځواک درلود. چې په افغانستان کې یې بڼه له نورو  
    .هیوادو سره له دې امله یورنګه نه وه چې دلته دغه حرکت له درباره پیل شوی و، نه داچی ددربارپرضد و

تون شو، خپل هغه کارونه او هغه تشریفات اوهرکلي چې ده هلته د انګریزي امیر چې کله له هندوستان څخه راس
حکومت له خوا ولیدل،دهغو دڅرګندولو اوتشریح لپاره یې یوه پراخه غونډه را وبلله ، په دغه غونډه کې دده نیغ 

وه اود کفرتور  ګوزارپرهغو ارتجاعي اوبنسټپالو ځواکونو و،هغوی چې دی یې دهندوستان پرهسې لیدو باندې محکوما
یاد کړل،هغه چې ده په   مهم یې ورباندې لګاوه ، په دغه غونډه کې ده انګریزي پرمختګونه اوله هغوی سره اړیکي

وطن   چې  کړي  باوري  پردې  دوی  بلي  له  او  خبرکړي  خوا  یوې  له  باندې  پرهغو  خلک  خپل  وغوښتل  ډاګه 
 رددې وطن دآبادۍ په باره کې ځان دخرافاتو پرځای پدغوپرمختیاووته اړتیا لري،باید السونه سره ورکړواوپه ګډه  

ده همدغه ټکي ته اشاره وکړه چې نورموږ باید پرعلم او پوهه باندې باور ولرو اونورباید  و،رښتیاوو باندې باورمن کړ
 له هرچې تراوسه یې ال پوهه اووړتیا دغه و،ځانونه له خرافاتو څخه د حقایقو ډګرته دپوهې اوعلم په زور را وباس

  .ړه شوې دهوروسته پاتې والي او بدمرغیو سره مخامخ ک
په نظردغه وینا سره له دې چې تراوسه چا پاملرنه نه ده ورته   امیر دغې غونډې ته په وینا کې ډیرڅه ویلي دي، زما 

چې اوس  کړې خودخپل اهمیت په لحاظ داوینا دافغانستان دعصري ودانۍ اوجوړونې له پاره لومړني علمي تیسس دی  
یی هم ډیرې برخې الکاراوبشپړتیا ته اړتیا لري، په دې هیله چې زموږځوان نسل دغه وینا چې دیوه تیسس بڼه لري  

   .په غورسره ولولي اوبیا یې دعملي کیدوله پاره داوسنیوپرمختیاووپه پام کې نیولوسره علمي ګامونه اوچت کړي
ري فارسي ژبه ژباړلې وه ، دلته یې هم په هم هغه دري بڼه له  داچی دغه وینا ما پخوا له انګریزي متن څخه په د

         : ګرانو لوستونکي سره شریکوم
  
  د دربارملت په نامه د امیروینا )په انګریزي ژبه (  
  

درقصرسالم خانه ) تاالر دولتی دربار (     اپریل  ۲۱جشن ملت به روز یکشنبه     »اعلحضرت امیر درباری را بنام
کننده ها با یونیفورم وشماری دیگربا لباس های مفشن درآن  ک  این یک درباررسمی بود. شماری ازاشترا  دایرنمود.

بودند.امیرخود رسانیده  باهم  خود    را  حضور  برسینه  را  انگلیسی  های  مدال  که  اش  نظامی  مفشن  خاص  لباس  با 
بود اعلساختدربارظاهر  درمحضر  جابجاساخته  به ی.  ت   حضرت  داخل  وچهل  ده  چند    شد،االرساعت  بعدازارایه 

   جملهءخوش آمدید بجای معین شان تشریف فرماگردید وبه حاضرین درخطاب گفت:
من شماری زیادی ازمردم را درکالج طبی کلکته دیدم که از درد زانو رنج میبردند وشماری دیگراز امراض گوناگون 

بیبینم ؛ داکتر ) برد ( کسی که جهت معالجه دست من شاکی بودند. قصدآ تصمیم گرفتم که تمام آنها را به چشم خود  
ه افغانستان آمد، ایشان اکنون عضواین کالج بود. تصمیم گرفتم که از چنان  برداشته بودب  که باالثرانفالق تفنگ زخم

، ازطرف هشت تن ازمسوولین مربوط کالج آنجاکالج که کمک اش به من نیز رسیده بود دیدن نمایم . با رسیدنم به  
دیدن بعمل آوردم . برای من جالبترازهمه این بود که نظربه     ستقبال گردیدم، ویکجا با ایشان از تمام بخش های کالجا

نیزمستقیمآ بیبینم. اطاق عملیات به دو بخش     خواست من عملیات را درحضورمن زیر دست گرفتند تا آن جریان رامن
گردان نشسته بودند تابه گونه عملی ازجریان عملیات بیاموزند. تقسیم شده بود ، دریکطرف گالری ای بود که درآن شا

بخاطرانجام موفقانه عملیات میزمخصوصی شیشه یی را گذاشته بودند ، قبآل بجای آن، میزچوبی بکارگرفته می شد  
،    یک مرد الغراندام اجرا شد وجود    بعدآ آنرا به سنگی تغیردادند تا ازمیکروبی شدن جلوگیری شود. عملیات روی

   دوپوند غده ای را بیرون آوردند.  از ران ایشان به انداره
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هم   میدانید من گاهی  ، طوریکه شما  نکردم  احساس  را  من درجریان مشاهده عملیات هیچگونه حساسیت وترسی 
ازنزدیک شدن به مریض نه ترسی داشتم ونه هم ازدیدن اش آباورزیده ام. افغانها بصورت عموم ازمریضان که به  

Typoid fever  لیکن من چندین تن را که با چنین مریضی مصاب بودند ( ) مصاب باشند از آنها دوری می جویند ،
درکلکته یک نوع دیگری از بیماری وجود وچیزی درزمینه احساس نه کردم .    دیدم لیکن کدام اثری برمن نداشت

   گردید.ت یاب می  مریض صح water work  با استعمال وداشت که درآن شکم مریض دم میگرفت 
من ازنام داکتر )برد ( یاد آوری کردم ایشان همان داکتر بود که من دستم را باایشان تداوی کردم واکنون سرطبیب  

گروهی بود که با ریاست جناب مکماهن بخاطر پذیرایی من درجریان سفرم موظف گردیده بود.گویاکه )مهماندار( 
ی است، ازهرلحاظ دارای شخصیت قابل احترام وستایش می باشد. قبل  من بودند. سرهنری میکماهن مردی محترم

ازآن که کالج را ترک گویم ، بنا برخواهش من عکس های یادگاری را نیزگرفتیم . وگفتم که من باید کاپی آنرا که  
ستفیدشده  تعمیرومسوولین کالج را نشان بدهد باخود داشته باشم. ازکالجی که من نیز درحالت سخت از مداوای آن م

    بودم. من تا کنون منتظیر آن کاپی از داکتر برد می باشم.
مسوول کالج بخاطرارجگذاری ازبازدید من درآنجا اعالم کردند که ایشان آن بخش ازگالری را که من درآنجا ایستاده 

   بودم به گونه مخصوص که درآنجا عبور ومرورکسی نباشد به گونه یادگاری نگهداری خواهند کرد.
بنام حبیبیه مسمی شده تاکنون درحالت طفلیت قراردارد. شعبه طبی آن جهت فراگیری     کالجی که درین جا درکابل

علوم طبی گشایش میابد ، من قبآل احکام تهیه وسایل طبی وضروری صادرکرده ام ، قبل از آن که من عازم هند  
ردارنصرهللا خان درزمینه عالقمندی خاصی  گردم مبلغ معین را بخاطراصالح پروگرامهای آن اختصاص دادم. س

نشان داده است. گواه دیگری زمینه ترقی این کالج جریان رجوع بچه ها به آن می باشد که تعداد شان ظرف چند ماه  
( افزایش یافته است. اصالح هرچیزی دردنیا ازطریق دگری ممکن است. به گونه مثال  3500( تن به )  300)   از

انسان را از نباشیم که گویا دیگران مارا عقب    رشد یک  این گفته  تابع  باید  آن درنظرمی گیریم، ما  دوره کودکی 
نگهداشته اند. درعوض ما باید درجهت کسب تعلیم وتربیه وایجاد معارف تالش بخرچ دهیم. بدون کسب علم انسان  

بخاطریکه این یک موضوع   درالهوردرمحضر هزاران مسلمان صحبتی داشتم   ازحیوان برتری ندارد. من درین باره
نهایت مهم ودرخورتوجه بود. شما نباید فراموش کنید که تاکید برای کسب علم از ارشادات پیامبر بوده است که من 
نیزبه تکرار روی آن تاکید دارم، هرملت میتواند با کسب دانش وعلم خود رادرقطارملت های دیگرپیشرفته قراردهد.  

حیرت آوری را از آن خود کرد.     اکنون به کجا رسید ؟ و چه سان ترقی وپیشرفتجاّپان را بنگرید، کجا بود و
طوریکه بعضی ها آنرا به زمامداری های    گاهی هم پیشرفتی نداشته است؛این گفته من به این معنی نبوده   افغانستان

ک جهت امکان پذیرنبوده  اسالف من ارتباط می دهند. واقعیت مساله این است که ترقی وپیشرفت تنها ازیک بعد وازی
است، حکومت به تنهایی خود دررابطه چیزی کرده نمی تواند. اگرشما با من همکاری مینمایید من میتوانم درین راستا  
گامهای رابردارم که نه تنها برای حال ، بل برای نسل های آینده نیزدرابعاد گوناگون آن مفیدت خود را داشته باشد.  

بخاطر که لگام تدریس ما در دست     قراردارد،   تعلیم وتربیه درحالت نامرغوب ونامطلوبدرحاضر برای کودکان ما  
مالها است. مال کیست ؟ مرد با طبعیت تنبل ومنکرازعلوم دیگر،عالقمند به ضیاع وقت وکسی غیرمتحرک، یا دآوری  

نروست که حتی زنان کشورنیز  واژه مال اهمیت خود را ازدست داده ازی  نام مال تنهابیانگرزندگی خودش بوده است.
کاری     مال شد بخاطرکه برای   یاروی بیچاره  »واژه مال را برای کسی مفت خواروتنبل مثل گونه بکارمی برند .

   « امیدوارم که شما درزمینه بی تفاوت نباشید . دیگر مساعد نبود 
کند ؟ با این کیفیت شما می توانید تخمین    توانمندی واستعداد مالهای ما تا چه حد است که اکنون اطفال ما راتدریس می

نه درگذشته گفته ام ونه اکنون می گویم که فراگیری تعلیمات    نمایید که آنها برای دیگران چه راخواهند آموخت. من
   مذهبی صورت نگیرد ، برعکس من جبرآ روا میدارم که بچه ها باید آموزش مذهبی را درقدم اول روی دست گیرند.

زمان مرکزعلوم بود که مردمان کشورهای دیگرجهت فراگیری علوم به اینجا می آمدند، مردمان ازهسپانیه یک     آسیا
به بغداد جهت آموختن می رسیدند،بغداد مملوازمکاتب و مدارس بود که ملیونها شاگردازدور ونزدیک درآنجا آموزش 

من دریک کتاب وادی وسهل انگاری بوده است.میدیدند ، لیک کنو ن عقب گرایی را بیبینید که این همه نتیجه بیس
( لک تن میرسید،ومکاتب بی شمار درآنجا فعال  17)    گان هرات بهتعداد باشند   معتبرعربی خواندم که یک زمان

اگریک ملت ویا کشورتالش نماید      لیکن اکنون آن نفوس و آن مدارس کجا استند ؟این قابل افسوس نیست ؟   بودند،
یشان بدون شک درراه     آغاز بوجه احسن آن پیگری نمایند،از مواد ومهارتهای خود کارگیرند  وهمه چیزرا ازهمان

یک کس اوآل به جمع آوری     این مثال را نیز نباید فراموش کرد، که   پیشرفت ازضیاع وقت جلوگیری کرده می تواند.
است که این روند یک مدت زمان مواد میپردازد بعدآ آتش را روشن می نماید وازآن چراغ را روشن میکند،اشکار

زیاد رانظربه این رویش ساده که یک چراغ را ازچراغ دیگرکه قبآل روشن بود روشن شود دربرخواهد گرفت. شما  
درک کردید که مطلب من ازین کنایه چه بود ؟ چراغ ترقی واصالحات ملت انگلیس درجهان کنونی مثال یک شمع 

شما اینجا یک فابریکه ویک ورکشاف دارید که د و وقت تانرا به هدرندهید.  را دارد، چراغ خود را ازآن روشن کنی
، فرض کنید که تمام چوب های اطراف کابل نیزبه اتمام  ندارید   کافی  سوخت  برای چرخش ماشین آالت آن چوبی

م بگویید رسید، شمامجبوراستید که درمورد روی چاره ای دیگری فکرکنید ، شما درغوربند معدن ذغال دارید، برای
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که این ذغال را از آنواال چه سان انتقال میدهید ؟درپهلوی ماشینری کنونی من تصمیم دارم فابریکه پشم بافی را نیز  
بنیاد گذارم، بدون شک که اندازه مواد سوخت باالمی رود، شما مشوره می دهید که این فابریکه باید درغوربند آباد  

ماشینری سنگین درآنجا چقدر گران تمام می شود ؟ ازطرف دیگر آیا شما  گردد ،شما میدانید که جابجاسازی این  
میتوانید ذغال را توسط شترها به اینجا انتقال دهید ویا میتوانید سرک آهني را برای عراده جات اعمارنمایید ؟ به نظر 

راه حل به این نتیجه    من عملی کردن هردو راه بعید بوده است. لیکن من بعداز فکرکردن درباره بخاطررسیدن به یک
را   انگلیسي  کار،شخصی  این  کردن  بخاطرعملی  شودکه  کشیده  آهن  خط  وکابل  غوربند  میان  باید  که  ام  رسیده 

)مسترجانس ( جستجو کرده و با توظیف ایشان برهمچو عهده موافقه نموده ام. وی درباره تحقیقات اش را انجام     بنام
ار مامورخواهد بود.اکنون همه تان به من بگویید این اقدام من درست است  خواهد داد وازطرف افغانستان برای این ک

اگرمن غلط کرده ام شما مختارید که ما را با دالیل تان قانع سازید، اگر دالیل شما در زمینه موجه وقناعت بخش    ؟
یایند. درین باره بود ومن غلط بودم من حاضرم که ازاین اقدام خود منصرف گردم وبه آقای جانس نیزبگویم که ن

   مکالمه میان من و سید افتخارالدین جریان دارد. )امیر لحظه خاموش ماند(
" عمل شما به تمام معنی  تقریبآ حدود یک درجن ازحاضرین به شمول مالها یکی پی دیگر صحبت کردند وگفتند :  

باین کارتان خوش هستیم    برای بهبودی ماست واز هیچ نگاه این عمل خالف مذهب نمی باشد، ما   درست است.
   وبرای اعلحضرت دعا می کنیم"

درباره خریداری ماشینری برای رسندگی و بافندگی من به این نتیجه رسیدم که ما نسبت به بافندگی به رسندگی اشد  
روپیه را  (    ۱،۹۵۰۰۰)   ضرورت داریم . شما میتوانید ببافید لیکن نمی توانید رسندگی نمایید به همین منظور من

   به مصرف رسا نیده ام .   گیروپیه را بخاطر بافند  (۵۰۰۰تنها )ی وگبخاطررسند
افتخارمی کند. و ) درصد مفاد خود را از آن بدست    (20امریکا دایم برذخایرمعادن مس خود غره بوده و برآن 

مفاد خود را ازین طریق بدست بیاورد.  ( درصد  75میاورد. افغانستان مملو ازمعادن است ومس این کشور میتواند )
مس در کشورخود     لیکن در زمینه هیچ کاری صورت نگرفته است، این برای ما شرم نیست که ما باداشتن مقدارکافی

نتوانستیم یک میخ ساده ای از مس خود را باخود داشته باشیم ، برعکس ما آنرا از کشورهای دیگربا صرف چقدر  
بخاطر حل این معضله من کان شناس اروپایی را آوردم که ایشان کارتحقیقاتی خود را     ؟  پول گذاف وارد می کنیم

شما    نی نی   ) درجواب صداهای شنیده شد که   درزمینه آغازکرده است. آیا من در زمینه کار غلط انجام داده ام.
   برای خوبی ما این کار انجام میدهید وما دعاگوی شما می باشیم(

ظار این داشته باشید که ثروت به پای خود خواهند آمد ، شما باید تالش نمایید تا آنرا به کشورتان بیاورید، شما نباید انت
   به کشور که سخت نیا زمند آنست .

   به من گفت که من میتوانم در تطبیقاتی بحری که بنام  وقتی من در آگره بودم قوماندان قوای بحری
Men-of-war  ( )  من جواب مثبت دادم وگفتم خوب است که ازجریان عملی این تطبیقات     نمایمیاد می شد اشتراک ،

زمانی که به بمبی رسیدم آن     دیدن نمایم. ایشان بامن موافقه کرد وگفت که این تطبیقات را برای ما نشان خواهند داد.
فت ، بعد چندین مایل از  گر  صورت( فیر31تطبیقات را برایم نشان دادند. بخاطر احترام من ازهر کشتی صدای )

  ۷۰۰۰الی    ۵۰۰۰بین )   را که فاصلهسنگین  حرکت کردیم ، آنجا تطبیقات توپهای    جنگی بمبی دورتر توسط کشتي  
( هدف را تخریب 50الی    30لیکن با آنهم از )   گرفتیم، هدف زیاد عریض نبود( راهدف قرار میداد به تماشا  یارد

جنگی   یک   کردند. آن  کشتی  قیمت   ، نیست  شهرعادی  یک  با     کوچکتراز  من  که  باشد.  می  روپیه  کرور(  )دو 
عجیب وغریب    دیدن کردم ، وبدون شک که این یک اختراع  جنگییا همین کشتی  (  Torpedoعالقمندی خاص از )
اندازهیبوده است . ساختار میت راانتقال  پوند دینا(  ۲۵۰)   )تورپیدو( مانند سیګار بوده که میتواند دریک وقت به 

قوماندان قوای بحری برای ما ضیافتي تهیه کرده بود که زبان از تعریف آن عاجز است. طوریکه من قبآل یاد     دهد.
  گردیدم .آورشدم من درهندوستان با احترام خاصی استقبال 

نیستیم. من قبآل دریکی  ازهم جدا  زچیزی را که من انجام میدهم ، این را برای خود انجام نمی دهم. من وملت من دوچی
آنرا تکرارمی نمایم که. حقیقت این است که من نظرخود را با دوستان قابل   نیزاین را گفته ام و امروز   دو مناسبت

که این برای من ممکن نیست که ملت خود را با انگلیس دوست     احترام اروپایی خود ضمن گفتگو هایم ابراز داشته ام
منحیث یک فرد درجهت وطرف آنها باشم ، من به آنها چه نفع رسانده میتوانم ؟ من بارها کرده بتوانم ، اگرمن تنها  

با   افغانستان چرا  دارند که حکومت  این نکته بحث کردم ، طوریکه بعضیها می گویند وپا فشاری  ایشان روی  با 
ند وبه خطا رفته اند ، زیرا  حکومت انگلیس ازدر تمایل دوستی و خودمانی داخل رابطه نمی شود، ایشان اشتباه می کن

با آنها درآمیزد، باور است که ملت به یکبارگی علیه حکومت شان به پا    راآنها نمی دانند که اگرحکومت افغان خود
خواهند ایستاد. شماری ازدوستان اروپایی من مانند الرکیچنیر نیزبه همین نظر بود و اظهار داشت که من درباره  

   ی دیگر.برحقم . بلی برحق نه چیز
ازایشان خواهش کردم تا آنرا پرواز دهند    روزی که من از بالون دیدن می کردم ،مرا دعوت دادند ، من درآن نشستم

، الردکیچینر با لون را توقف داد وگفت " بعداز آن که من شما را ازتی دل شناختم وفهمیدم که شما یک مرد خوش 
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ما درمعرض خطر قرارگیرد " بعدازآن من از گفته ای خود منصرف  قلب هستید ، ازینرو اجازه نمی دهم زندگی ش
   شدم . درین اثنا ازیک طرف صدا به گوش رسید ) یک دوست ، یک دوست صمیمی (

شمارا گاهی هم در راهی رهنمایی   شما همه ای تان مرا بحیث پدرتان میشمارید ، من به شما اطمینان میدهم که من 
من حدود مسوولیت های خود را میدانم    وادرس پدرشما جمله )برپدرتان لعنت ( بفرستد. نخواهم کرد که کسی به نام

شمامیدانید که نظر رفتن به ترکستان ودیگرجاها   و به کمک خداوند برای رسیدن به آرزوهای خود نایل خواهم آمد.
از پادشاهی خود دیدن بعمل آرم    به ذهنم آمد که من باید ازهرگوشه   چه مهال درذهنم خطور کرد ؟ این درجالل آباد 

. بخصوص درمناطق سرحدی ، زیراکه من خود درتالش این استم که سه یا چهار موقعیت مناسب را بخاطر قرارگاه 
را   ها  پوسته  اگرمن موضوع  کنید.  بخوبی درک می  را  این ضرورت  تان  نمایم. شما همه  انتخاب  های عسکری 

شمافکرمی کنید که به چه تعداد در زمینه ضرورت خواهد بود ؟ یگانه راه  درحدود معین ازیک دیگر جابجا نمایم ،  
تا دشمن نتواند به آسانی داخل خاک     نظامی بپردازیم  گبزردرعوض به ایجاد مراکز  هدرین راستا این خواهد بود ک

ه دوازده تن از معتمدین  بامردم انجام خواهم داد . نوشیروان پادشاه عادل ب   با مشوره  ما گردد. من تمام آنچه را گفتم
تا درتمام اموربه شاه مشوره های خود بدهند وصالحیت دارند که از شاه نیز بخاطر     خود این صالحیت داده بود

انجام آن بپرسند و پادشاه نیز میتوانیست با وی دراموردولتی آزادانه مشوره نمایند. بعداز برگشت ازسفرم تصمیم  
  (*دست بکارشوم ." )  ورا اگرشما بامن موافق باشیدگرفتم که برای ایجاد همچو یک ش

  
   دربار بعداز نماز به اختتام رسید

   نماینده انگلیس در کابل  فقیر سید افتخارالدین
-------------------------------------------------------------  

      ۲۵ اپریلکال د  ۱۹۰۷ د   (۷)  ، شمیره   بهرنۍ څانګه  دهند ملي آرشیف  (*)
   )دا وینا ما مخکې له مخکې په فارسي ژباړلې وه، ځکه مې په فارسي ژبه کې دلته خپره کړه (    یادونه:  
  

 پاتې لري
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