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 ۱۴کال دجنوري   ۱۹۰۷دوشنبې د 

وروسته موږ پرټاکلي وخت پتیل شوې وه چې موږ باید نن په لسو بجو دپوځي ځواکونومشروګورو، له دریو مایلوتګه  
اردکیچنیراومامورینویې دامیردمنلو انتظارکاوه، موږپرآسونو سپاره شوواود  هلته په موټرکې ) لیول کراسنګ( ته ورسیدو،

 .معاینی دمیدان پر لورپه خوځیدوشوو،هلته چې الردکیچنیرد توپچي او سپروځواکونو په ګډ جوړښت سره تیاری نیولی و

کیڼې خوا را وړاندې شو، بل څارکاوه اودښمن یې لټاوه چې یوځل له ښئ خواپرې راوختل،د  لومړی یوځواک له  
ورکړه  مخه  توپونوته  ساحوي  مخکښوسپرو،آسونواو  پرشاکړل،بیا  مالتړي  څارګراودهغو  خپل  بیرته  سپرو  دښمن 

و،مخامخ شول، اوسره ونښتل، د دواړو خواوو سپاره ځواکونه له یوبل سره په هغه ډګرکې چې زموږ په مخکې  
ډیرې توپچي ډلې اوڅه ناڅه اته سپاره غونډونه له یوه بل سره ښکیل شول چې دغه صحنه په خپله خورا په زړه  
پورې وه، ټولو سپروشاته مارش وکړ، اوموږ هم دهغه شمیرځواکونودکتنې په خاطرچې نوي په اګره کې راغونډشوي  

و، اوالردکیچنیرټول هغه څه چې دده فکر ور رسیده موږ ته  وو روان شو.موږ دیوه اوږده کمپ په زړه کې روان و
 .په ګوته کول،هغه چې ټول دامیرلپاره ډیرپه زړه پورې وو

هرغونډ دخپل کمپ په مخ کې سمبال شوی و،امیر په مایلو سپرلۍ سره ځواکونه وکتل، دموزیک ډلې دهرغونډ په  
غږاوه،هغه چې پرامیرباندې یې ژوراغیزکړی و. موږ مخ کې دافغانستان ملی سرود )سالمي یا لویه سالمي ـ رش(  

دغه الره چاره په پیښورکې دموزیک په مرسته اواره کړې وه اوهلته مودغه سرود جوړکړی و چي هغه بیا په هند 
 .کې دپوځونو ستردرستیز پرټولو پوځي ځواکونوباندې ویشلی و
غه تیڼګاروکړ چي ورننوزي ،ورننوت او بیایی اجازه دنورو شیانو په ډله کې امیرته پوځي بالون هم وروښودل شو، ه 

ترالسه کړه چي په یوه لنډ واټن کې الوتنه هم په کې وکړي.دی خوشاله و چي نورهم پورته په کې والوزي،خود  
 .الردکیچنیر خوښه نه وه ځکه یې هیله وکړه چی بایدراکښته شي

امیردهرټولي  و محاصره وي ،غرني اونور نورهم ولیدل.  موږ بیا دتوپچي ټولې بطریې اونورټولګي لکه آسی ، ساحوي ا
 .توپونه په خورا دقت اوځیرکې سره وکتل اوبیا یې دڅوشیبو لپاره دفیوزونواونورو برخوجزیات هم واوریدل

له دې وروسته موږدکتنې یامعاینی میدان ته ورستانه شوو.هلته په خپل موټرکې سپاره ،اوپه کمپ کې دننه دنوروډلو 
ه موخه یوڅومایله ورهغه خوامخکې والړو ، چیرې چې دانګریزي پلي پوځ بیالبیلو ډلوخپل فزیکي تمرینونه دلیدو پ

لکه جمناستیک او نور نورپه عملی توګه دنندارو لپاره تیارکړي وو. په یوه ځای کې موږ ټول هغه جنراالن،مامورین 
یا خیمه کې سره   ډلې سره عکس هم  اونوروموندل،هغوی چې دالرد کیچنیرپه بنکویت  له هغې  راغونډشوي وو، 

واخیستل شو،خوامیرالهم ټینګارکاوه چې له دغو کسانو سره باید دری نوریعکسونه واخیستل شي. په دې چې کیدای  
باید خپل   واخیستل شول  کله چې عکسونه  امیرپرټولوغږ وکړ  یاله منځه والړشي.  او  یادوه پکی وسوزي  یو  شي 

.له دغو مراسمو وروسته موږ استوګنځي ته راستانه شوو.امیر په دغه سهار دزړه له  السلیکونه هم ورباندې وکړي
 .کومی ددغو مراسمو له لیدو خوند واخیست او له پوځي مشره یې ددغو ننداروله امله د زړه له کومي مننه وکړه

چې د اګرې دپولودلوبو دانژدی دری بجې وې چې موږ بیرته استوګنځي ته راستانه شوو، په دې چې امیرژمنه کړې وه  
ننداره به ګوري، ما یوڅه ستونزه درلوده چی نه مې شوای کوالی دی په خپل وخت راواخلم اوپه خپل وخت له هغه  
په   پای  دخپل  لوبه  هلته ورسیدو چې  داسې وخت کي  په  یوازې  موږ  .همداوه چې  وکړم  لور حرکت  پرهغه  سره 

 . وروستیو شیبو کې وه
موږ ډیرلږ وخت درلود،هلته له رارسیدو سره سم بیا په دې هڅه کې شوو چي په کال کې   کمپ ته دراستندو پرمهال

 باید دپټاکیو په لویه ننداره کې هغه چې دماښام په شپږو بجو پیلیدونکې وه هم برخه واخلو. ددغې
چې زړه و،هماغسې   لوبې دلیدولپاره امیرټینګار کاوه چې باید هلته دشپې په جامو کې والړشي.راوګرزیدواوهغه څه یې

 .یې وکړل
موږ هلته په کال کې له درنوجاللتمابانو ښاغلو الرد او میرمن منټو سره چې له لویی ډلې سره راټول شوي وو، مخامخ  
شوواوهلته مود پټاکیوهغه پرتمینه ننداره دکالپه هغه برخه کې وکړه،هغه چې تاج محل ته ورمخامخ وه او یوه ښکلي 

 . کړې وهننداره یې جوړه 
له هغه ځایه بیا موږ دمتحده ایالتونو دلفټننټ ګورنر کمپ ته چې هغه دامیر ددرناوي په خاطر رسمی میلمستیا کړې  
وه په سپرلۍ وخوځیدو، هغه دخپلې مهربانۍ له مخې دامیراوموږ ټولو لپا ره یوه خیمه داسې هم درولې وه څوموږ  

اړتیا رامنځ ته نه شي چې یوازې دکالیو بدلولو په خاطرباید یوه اوږده    هلته خپلې جامي په پوره توګه بدلې کړو اوددې
لویو   داسې  له ځان سره  امیرتل  دانګریزي مامورینو اوسردارانو)  دډلې،  بیاووهو. زموږ  الره ترخپل کمپ پورې 

خپل   ته  خود  ۱۴میلمستیاوو  وو،  رارسیدلي  ټول  خادمان  او  مي  جا   ) بیایی  سره  ځان  له  هم  سرداران  امیرد  مهم 
کالیواوخدمتګارانوپته تراوسه هم النه لګیده. داسې ښکاریده چې دده خادمانویا کومه غلطي کړي او یاداچي نه دي  
امیراو دهغه سرداران په ساده شپنیوتورو   ، ما  د بوږنتیا وړخبره نه وه  ډیره  راغلي .خوله دې سره سره داکومه 

ور میلمانه پخوا رسیدلي وواوخپل کوربه ته ورپیژندل شوی هم کالیوکې دمیلمستیا دخیمې پرلور وخوځول،هلته چې ن
وو، موږ خپله دکالیو بدلولو په موخه لږ وځنډیدو،کله چې راستانه شو، ټول خلک مخکې له مخکې د ما ښامنۍ خوړلو 
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پرځای   پرمیزباندې ځای پرځای شوي وو، ما امیرولید چې هغه په لیوالتیا سره پرهغه میزباندې دماښامني لپاره ځای
شوی و چیرې چې پرهغې باندې زما نوم لیکل شوی و،دکالیو یوڅه توپیرهغه یوازنۍ نیمګړتیاوه چې په دغه ماښامني 

 . کې ترسترګو کیده،خو له دې سره سره هم له امیرسره په دغه ما ښامنۍ کې یوه څرګنده او دپاملرنې وړخوشالي مل شوې وه 

هیوات اوبه دلومړي   (Sir John Hewett) سرجان  ني  معد  امیرته  لپاره   (Perrier Water) ځل 
 . وروپیژندلی،سرجان په مهربانۍ سره وویل چې دی به هغه ته هم نیم درجن بوتل ور واستوي

دامیردروغتیا په هیله، بیا لفټننټ ګورنر لنډه وینا وکړه اوپه هغه کې یې هیله څرګنده کړه چې دوی هیله من دي، په 
دامیرسفراوشپې ورڅې له خوشالۍ سره مل وي. امیرهم په ځواب کې ورته وویل چې دی به کله  اګره اوهند کې به  

هم داګرې دغه دخوشالۍ وختونه له یاده ونه باسي،ده همداسې له هغو ټولو ملګرو مننه وکړه چا چې دده لپاره دغه  
 .هرڅه دلته ترسره کړي وو

وهلو پیل وکړ، له هرچاسره یې په خوشالۍ اوموسکنه څیره له ماښامنۍ وروسته امیرله خپل عادت سره سم په قدم  
 خبرې کولې،یوچا پیانوته اشاره وکړه اوله هغه یې پوښتنه وکړه چې داسې څه یې تردې مخکې کله لیدلي وو؟ 

امیر ورته موسکی شو، ورته کیناست او په ښکلې افغاني خیال یې موږ ته ښکلې پیانو وغږوله اوهغه فکراوخیال  
 .امیریوبی فرهنګه اوغیرمتمدن افغان دی په موږ کې رامړ کړچې ګواکي 

 : سرجان هیواټ دماښامنی پرمهال په پنسل باندې یوه لنډه جمله وکښله اوهغه یې دخپل کمیس پرجیب ځوړنده وه
 چې لیکلي ول " داعلیحضرت معدني اوبه ،

 «  خو لطفآ ولیکئ چې نیم درجن  "
څه وختي ،دغه اوږده الره له کالڅخه بیا دګورنرترماڼۍ پورې اوله هغه ځایه  موږ را روان شو،خوپه پرتلیزه توګه یو

 . بیا زموږ ترکمپ پورې ټوله په ښکلې توګه په بې شمیره وړو رنګه څراغونو سره روښانه شوې وه
 ۱۵کال دجنوري  ۱۹۰۷سه شنبې د 

اید له الرد اومیرمن منټوسره  عالیجناب ویسرای غوښتل نن له اګرې څخه الړشي،امیرپرون ماته وویل چې موږ ب
سره نن سها ردیوې غیر رسمي کتنې په ترڅ کې وګورو. په دې چې ده پرون میرمن منټو ته په شفاهي اومرموزه 

 . توګه وویل چې ده ټول کابل له ځان سره راوړې اونن به یې وروښیي
نټوده ته هرکلی ووایه اودمیلمستون  بجوما امیراویوسردار په موټرکې دویسرای دکمپ پرلوروخوخول، الردم  ۹:۳۰په  

پرلوریې بدرګه کړ، امیرله لږځنډه وروسته، دوې وړې غوټې چې ډیرې نه وې سره نغښتل شوي په احتیاط سره 
راوړاندې کړې، په یوه کې یوبنډل ستریوسکوپ ډوله عکسونه ووچې دده دماڼیو اواستوګنځیواوهمداسې دکابل دپه  

شوې وه ، په دغه اړه ده وویل چې دغه عکسونه ده په خپله اخستي ،خپله یې په زړه پورې شیانوانځورونه په کې  
چې   رښتیاهم  واوپه  ویاړمن  خورا  باندې  پردغوعکسو  دي.هغه  اوبرابرکړي  پ  چا  لپاره  منټو  دمیرمن  الس  خپل 

ه وویل ،دا ډیرښکلي وو.په دې بله غوټه کې یوڅه ګیڼه وه اویوه جوړه زرینې اپیرا سترګۍ )عینکې ( وې،هغه چې د
دهغې مننې په خاطرمیرمین منټوته ورډالۍ کوي چې هغې اغلې دپوځونودکتنې پرمهال ابله ورځ دبیرته راتګ پرمهال 
دکارسترګۍ پرسترګوکړې وې. دیوڅوخوشاله ټکو له ویلو وروسته، په دې هیله چې له هغوی درنوسره به بیا زرپه  

 .کلکته کې وګوري روان شو
دراتګ په ترڅ کې وویل چې دغه عکسونه دده په ټولو ډالیوکې په دې داهمیت وړدي چې ده  هغه خپل استوګنځي ته 

په خپل الس اوخپله هڅه ایستلي اوبرابر کړي دي. دنورولویواودرنو سوغاتوخبره الځکه پاتې وه چې هغه خوبه په 
منټولپاره په شخصی او   کلکته کې الردمنټوته وړاندې کیږي. دغه ډالۍ خو ډیروړه اوناڅیزه څه وه چې دمیرمن

 .یادګاري توګه ورکړه شوه
له سهارنۍ وروسته په څلوروموټرونو کې چې په هغو کې امیر، څه سرداران اوڅه هم انګریزي مامورین وو د  

په ملتیا چې زموږ الرښود و دسکندرې اوفتح پورسکري پرلوروخوځیدو. موږ لومړي سکندرې  (Mr.Oertel)ښاغلي
د موچې  ورغلوچیرې  هیښتیا ته  خورا  په  پرشاوخوا  مقبرې  ټولې  ددغې  ولیده،امیر  مقبره  پرتمینه  اکبر  ټولواکمن 

اوحیراني سره راوګرزید،اوهغې ته یې دزړه له کومي درناوي څرګندکړ.ماهغه ته داهم په هماغه شان ور وښوده لکه 
زړو ودانیو اوکنډوالو    چې مې نوره اګره ورښودلې وه ، ټولې هغه هڅې چې الرد کرزن د هغو په ترڅ کې ددغو

بیارغاونه کړې وه هم ورته بیان کړې. زه فکرکوم چې امیرپه هندکې یوشمیرشیانو چې په هغوکې تیرو تاریخي  
ځایوته زموږ پاملرنه وه په زیاتي اندازې ترخپل اغیزالندې راووست.چې زموږ دغه تګالره یی په درناوي سره  

ړې لیوالتیا اومینه ښوده، دی ادعاکوي اوماته وایی چې ده په یوه وړه  ستایله،ځکه چې ده خپله هم له هغوسره ځانګ 
دایره کې ډیرڅه په هغه له نظره لویدلي دولت کې په افغانستان کې د زړو مغلي اونورو تاریخي قبرونواوماڼیو دموندلو  

 . او جوړولو په برخه کې ترسره کړي دي
و په واټن هغه ښکلی په سیوري پټ واټ ونیوکوم چې فتح ما یل  ۲۴له سکندریی څخه بیا دموټرپه سپرلۍ موږ د  

پورسیکري ته غزیدلی و،هغه دپرتمینو اوښکلیوځایونو ښارته چې اکبرجوړکړخو د اوبودستونزو له امله داستوګني 
وړ نه شو. دلته موږ پرشاوخوا راوګرزیدو اوهرڅه موترنظرتیرکړل ،امیردلته بی شمیره عکسونه واخستل ،هغه دلته  
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 7تر 4 له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ي صوفی له مزاره هم لیدنه وکړه ،هغه چې اکبرله ده څخه دزوی لرلو په خاطردعا غوښتې وه . اودهغې دعا  دچشت
 .پایله اوځواب د جهانګیر زیږون شو اواکبرامروکړ چې فتح پورسیکري باید ودان شي

کۍ میرمنې ما په دقت سره هرڅه ده ته داسې لکه چي د اګرې په کال کې مې ورښودلي وو وروښودل، داکبردهند
هندومندراودهندایزم نورې نښې چې اکبرایجاد کړې وې،داکبردتش په نامه عیسوي میرمنې ماڼۍ ،ماهمداسې دهغه  
زغم او منښت خبره هم وریاده کړه چې زړو مغلي واکمنانو دنوروادیانو په وړاندې ښودلی وه. په داسې شیبوکې 

 .اوڅومره متحمل دی کیدای شي امیرهمیشه دا وایي چې دي خپله څومره متعصب
په دغه ځای کې بیاامیر زموږ دحکومت ستاینه او درناوی یادکړچې موږ ددغو پاتي شونوپه ساتنه کې څومره هڅه 

 . کړې ده
دده لوی ارمان دا وچې ویل یې دی نه شي کوالی چې پوره اوونۍ دلته پاتې شي اوله دغو زړو ماڼیوسره د زړه  

دومره وخت یې درلودای چې دلته یوازې ناست وای،هغه تیرخلک، دهغوی ژوند او  خبرې وکړي ، اودریغه چې  
 . کالي یې دهغو خلکو او اوسیدونکو له تیرپرتم سره یوځای په خپل خیال کې انځورکړي وای

وخت تیرشو، ما په ستختۍ سره وکوالی شول، چې اعلحضرت داستوګنځي پر لور راوخوځوم . موږ باید په بیړه 
څکه چې یوخوڅلویښت مایله الره په مخ کې وه او بله داچې امیرالرد کیچنیرته ویلی وو چې نن مازدیګربه تللي وای  

چا ی له ده سره څښي .اوس خبره د قدم وهلو او پلي تګ مطرح نه وه ، هغه هم په داسې حال کې چې سروکارییې 
 .له موټړهغه هم له پرمختللی ډول سره و

الره خورا خوشاله و،الره ټوله اوبپاشي شوې وه ، سرجان هیویت امیرته وویل چې  عالیجناب دفتحپوری سیکري پر 
 .داحکم پرون ده کړی و

الردکیچنیر ډیرزر زموږ له رسیدو وروسته له یوڅو مامورینو سره راورسید ،هغوی ته امیر اودهغه یوازې څلورو  
وه هرکلی ووایه ، دلته پرمیزونو باندې ټولې سردارانوپه هغې ښایسته شامیانۍ کې چې دده د لویو خیمو په څنګ کې  

هغه میوې چې په افغانستان کې کیدې لکه مڼې،شفتالو، انګور، اوډول ډول اناراونورې غوړیدلې ایښې وې،دهغو 
له هغه وروسته   اترو وروسته چا ي راوړل شو،  له یوڅه خبرو  بیلګیزډول ښکاریدې،  اوپه  یوشمیرخورا ښایسته 

ې موږ ته مخامخ په ښودنو پیل وکړ،موږ دوی ته یوشمیرفزیکي تمرینونه لکه وزن پورته کول دافغان سرتیرو یوې ډل
  . وستایل  دوی  اوموږهم  وو  یوشمیرډیرښه  ددوی   ، وې  ښودلې  ښودنې  جمناستیک  او  تمرینونه  کلوپ  دهندی   ،

په توګه ووایي ،خو    الردکیچنیرهم خپلې څرګندونې وکړې، ما فکرکاوه چې هغه به ډیرلږ څه په دغه برخه دستاینې
هغه ترهغه څه چې فکرکیده تریوځل زیات په دغه برخه کې وویل: » هو، که زه پوهیدای چې ستاسی ځوانان به  
داسې څه ترسره کوي ،ما به هم خپل کسان درښودلي ووچې دوی داکارپه څه شان کوي « امیرهم ددغوڅرګندونو په 

د داهم په پام کې ولرئ چې ستاسې پوځ په سلګونوکاله زوړ پوځ  ځواب کې په آرامۍ سره وویل:» هو، خو تاسې بای
دی،خو زما بیا په دغه برخه یوازې اته میاشتې پخوانۍ دي ،ما دغه تمرینونه یوازې له دریو میاشتوراپه دیخوا پیل 

لته  تنه دي دغه تمرینونه لکه چې د(    ۲۱۰۰کړي دي، اوس په رښتیانۍ توګه زماټول ساتونکي ګارد چې شمیریې )
ترسره شول ترسره کوالی شي ، ما یوهم له هغې ډلې له ځان سره راونه ووست په دې چې موږ په دغه برخه کې  
هیڅ فکرنه کاوه.) زه باورلرم چې موږ خپله نن ددغو تمرینواړین مواد اوکالي دغې ډلي ته برابرکړي وو( موږ چې 

پلوملګرو باندې خندل، ان تردې چې ما خپله پردوی  کله دغه تمرینونه پیل کړل زما کسان ډیرشرمیدل،دوی به پرخ
 . باندې ددغوکړو له امله فشارواچاوه اوترهرڅه دمخه مې په دغه برخه کې دچا دخندا پروا هم ونه کړه

داډیرښکلي بانډارواوموږټولوخوند ترې واخیست، سم دلمانځه وخت شوچې موږ له امیرسره خدای پامانی وکړ.نن 
 . کومه ځانکړې بلنه نه درلوده ځکه مونن شپه آرامۍ ته هرکلي ووایهیوازنۍ شپه وه چې موږ

افغان ځواکونه سبایې وختي پورته کیدل، په دې چې یوه برخه یې بیرته افغانستان ته روانه وه او بله ډیلي ته چې هلته  
لیارته والړه شي. موږهڅه  باید تیارسۍ پاتې شي،په پرتلیزه توګه به یې یوه وړه برخه له موږ سره کانپور،علیګړ اوګوا

کوله امیرپردې قانع کړو څوموږ ته ووایي چې دغه برخه څنګه باید جوړه شي.ځکه چې ددوی دلیږد او ترانسپورتشن  
 .خبرې هم په مخ کې وې.موږ ایله ددغو ځواکونو په برخه کې همدومره معلومات ترالسه کړي وو

 ۱۶کال دجنوري  ۱۹۰۷چهارشنبه ، د 
ته ورسیده،دا په هرلحاظ دا یورښتینی بری و، چې ترې زیات نورښه کیدای هم نه شو، پوره په   داګرې اوونۍ پای

اتو بجوما امیرد اورګاډی تم ځای ته ورساوه ، چیرې یې چې د راتګ پرمهال له ټولولوړرتبه ملکي او پوځي مامورینو  
وه، له هریوه سره یې دزړه له کومي دالس  سره کتنه شوې وه. امیراوس له دوی سره لکه دآشنا ملګرو په شان چلند کا

په ورکولو سره پلیت فام ته څرمه خدای پامانی کاوه، امیرښاغلی ) براملی ( ته چې داګرې دکتنې پرمهال دپولیسو  
لنسر له اړوندانو څخه چې  (  ۱۸مسوول او دلته دټولو اسانتیاوو برابرونکی و کلک الس ورکړله هغه او د بنګال د )

ده بدرګه وال وو دټولو خدمتواو آسانتیاووله امله چې ده ته یې برابراو ترسره کړي وودزړه له کومي په اګره کې د
 . مننه وکړه

 .اورګاډي په حرکت پیل وکړ او په اګره کې رسمي مراسم پای ته ورسیدل
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 7تر 5 له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

داګواښ وکړ چې  امیرماته وایی چې سرله دغې شیبې دی غواړي خپل سفرته په غیررسمي توګه دوام ورکړي،ده  
غواړی خپلې رسمي جامي هم بیرته کابل ته ولیږي، خوما هغه ته اجازه ورنه کړه، ما ویل چې داکارباید ترګوالیار، 
بمبی او ځینونورځایو پورې ونه شي .هغه نورنه غوښتل چې د درناوي مراسم او بدرګه وال وویني ، بس یوازې 

 . موټرونه اوغیر رسمیات
په خپل سفرپیل وکړ، له هغه سره سم د کیچنیرله خوا یوپیغام راورسید اوویلی وو چې امیرته   کله چې موږ له اګرې

دده موټروسپارۍ او کیپتان )جنکین( به دهند په ټول سفرکې له ده سره دموټرچلونکي په توګه یوځای وي. نوره نو  
وکړه چې دواړه باید د راتلونکي ګاډي په  دنور څه ویلو اړتیا نه وه، موږ له دغه پیغام سره نوروتړل شوواوامیرهیله 

 .انتظارشوو
نن سهار زموږ دډلی له یوه غړي سره یوه بده پیښه رامنځ ته شوه،زموږ د یوه آتشه نوکردنن سها رپه تیاره کې د  
اګرې د کالد اوبودنالۍ ترڅنګ داورګاډي له تم ځای لږ دباندې مړشوی او جسدیې ټوټې هلته پروت و، یوه افغان  

 . ي دهغه جسد درڼا له لګیدو سره سم لیدلی واوخبریې ټولو ته راورساوهسرتیر
داورګاډی نني سفراوږد نه و،په لسونیمو بجو موږ له اورګاډي څخه دعلي ګړ پر تم ځای باندې کښته شوو. موږدلته  

له سپرلي دهغه  ددغه ځای دملکي اوپوځي اوهمدارنګه دعلی ګردکالج داړوندانوچارواکوله خوا هرکلي شوو. بیا موخپ
سړک په او ږدو کې پیل کړه هغه چې دعلیګړکالج ته ورغزیدلی و، هلته چې بیا موږ دعلی ګړ کالج د مشر،استادانو 
او ترستی له هرکلي سره مخامخ شوو.امیرته هریو دنواب محسن الملک له خوا وروپیژندل شول اوهریوه مینه وال ) 

دهند له بیالبیلو برخو دمدراس په ګډون راغلي وو (داپرخان فرض بلله    نومیالی اسالمی کسان ، نامتوادبي څیرې چې
چې په ځانګړې شاعرانه ژبه دامیرهرکلي وکړي همداوه چې دروغبړدغه لړۍ یوڅه اوږده غوندي شوه . امیرپه دې  

پوښتنو  خاطرچې وښیی دی هم په کالسیکو )ادبیاتو( کې کمزوری نه دی اویاداچې نه پوهیږي، نوبیا یې دشاعرانو  
ته وخت ورکړاو دهغوی پوښتنوته یې خپله ځوابونه ویل له یوه شیعه ښاغلي سره دمعرفۍ په ترڅ کې ده وخت غنیمت  
وګاڼه اوخپل نظریې د بیالبیلو ډلواومذهبونودتوپیرونو په ترڅ کې دزغم اوتحمل دښکال پراصل څرګندکړ. ده دنوموړي 

ې ته یو سني ډیرغندې که یوهندو .امیرپه ګوټ څنډي سره له خپل  ښاغلي دحیرانتیا پرالمل له هغه پوښتنه وکړه چ
 . لوري داورزیاته کړه چې زغم اوتحمل دده دکرکترځانګړتیاده

پټاکیوتراغیزالندې راولي،   دادبي  افغان  ،چا چې غوښتل یوغرنی  ادبي غونډه وه  یوه  دغه غونډه  فکرکوم چې  زه 
 .ډې ترپایه پرځآن ډیرډاډه مرستندوی اوبرالسی وخوامیرترهغه څه چې دوی یې په اړه فکرکاوه دغون

امیربیا خپله وینا دوی ته واوروله اوویې ویل چې ،هغه یوازې دعلی ګړکالج بدۍ اوریدلې وې ،هغه زیاته کړه،چې  
دده خپلو یوشمیرخلکو ده ته داخبره کړه وه چې دی باید له دغه کالج څخه لیدنه ونه کړي،خوده ژمنه کړې وه چې  

ه په خپله وویني، د رښتیا وو او درواغو ترمنځ واټن زیاتره وخت دومره نه وي لکه دسترګواوغوږ ترمنځ  باید هرڅ
 ،ده خپله وغوښتل چې دلته دهرڅه مزه په خپله وڅکي، ترهغوچي ده هرڅه 

او    په خپله نه وو لیدلي، ده هم په دغه باره کې فکرنه شوکوالی ،دهغه نظرکیدای شي له لیدو وروسته ښه اومثبت
یاهم نا ښه اومنفي وي ، غالبآ چې ډیربه منفي و.آیا دعلیګړ مالتړي اوهواخواهان دده نظرته لیوال اوعالقه مند وو؟ 
کیدای شي که هغه منفي وي ددوی لپاره به ستونزه اوخطرشي ؟ دا به ددوی پریکړې ته پریږدو.که دوی دده نظرنه  

راغلی وای او یوازې به یې له یوې اوبلې خوا لیدنه کتنه کړی   غوښتی ،نودی به هم لکه دیوه عادی کتونکي په شان
وای اوخپل نظربه یې له ځان سره و، له بلې خوا که دوی دده دنظرلیوال وي ، نوده باید هرڅه په خپله په ډیراحتیاط 

دریځ او پریکړې سره لیدلی او تجربه کړي وای اوخپلی نظریی باید په لیکنی او یا وینی ډول له خپل منفي او یا مثبت  
 سره سم په ګوته کړې وای.آیا دوی ته دا کوم خطرکیدای شو؟ 

خبرې ورو ورو را پړکیدې،دکالج بنسټوالو وویل چې دوی دده ناپییلي نظر ته اړتیالري،هغه څه ته، لکه چې ده وویل،  
ږ سره دراتلونکي په اړه  که هغه دکالج په اړه منفی اویا هرڅه وي ، په دې چې موږ هغه ته اړتیالرواوهغه به له مو

 .یوالرښود وي
عالجناب په ځواب کې وویل : " سمه ده، زه به مې خپل نظر ښه او یابد درته ووایم ، خوزه باید ترهرڅه دمخه ټول  

 " څه دلته په سترګووګورم
ا په  اوس موږ دهغو ښکلو سینګارشویولیکو دښودنو په برخه کې وو هغه چې په ښکلوکالیوسمبال زده کونکوله خو

 خورا لیوالتیاامیرته دغوره کړل شوی استوګنځي په وړاندې دریدلې وې ددغه استوګنځی لپاره دکالج د مدیر ښاغلي
(Mr.Archbold) په وینا چې ما ته یې وویل دوی یوشمیرټولګي په همدې موخه خالي کړي دي. 

 .اری نیول شوی وانګریزي مامورین په هغه ځای کې ګمارل شوي وو هلته چې د سهارنۍ خوړلو تی
ناراضو   له  یوځای  سره  سردارانو  خپلو  له  سهارنۍ  پرتمینه  یوه  به  امیر  چې  کیده  هیله  داسې  دمخه  ورځې  یوڅو 
اوناخوښوغړو سره ولری . زه پوهیدم چې په دغه اړه زیات ټینګاراړین نه دی، چی امیرهم دا کار دیوې ستونزې په  

 . وکړه چې دغه ستونزه به وروسته حل شيتوګه درک کړي. او ما ان هغه مهال هیله 
یوخواته کړ اوورته ومي ویل، په څه چې زه پوهیږم هغه دادی چې امیربه نن   ( Archbold )ما ښاغلی ارچابولد

 . یوازې دکالج هسک او ټیټ وګوري اودکالج د سالمې زده کړې په اړه به نن څه ونه وایي
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اندې پیل وکړ،هغه د زده کونکو داستوګنوپرخونو باندې راوګرزید اوله  له سهارنۍ وروسته امیردکالج دماڼیوپرکتنه ب
پرلورشوه،هلته چې پنځوس داسې ټولګي وو چې هغه  ( English House) هغه وروسته یې مخه ) دانګلش هاوس

ترالرښونه الندې وو. امیر   (Matron)دانګریزی پبلیک سکول پرسستم باندې د هاوس دمشراویوې میرمني ماترون
.داخو  په   وکتل  څیزونه  اړوند  اونورټول  تشنابونه،پخلنځي   ، کوټې  دخوب  دهغوی  سره  اوځیرکۍ  احتیاط  خورا 

وشول،هغه بیادبدشګومه غړوچې بیایې په لوړآوازرجزخوانی کوله مخامخ همدا ویل څه چې ده ولیدل هغه ټول ښه  
ه توګه په نښه کړې وای ، هغه باید اوس وو، ډیرښه وو. هلته داسې څه اوستونزه نه وه چې هغه ده دیوې نیمګړتیا پ

په دغه اړه یو لیکلی تصدیق ولیکي : خونې ، خواړه ، احساس ، پاملرنه اودسپلین ټول ښه وو خو چیرې وه زده کړه،  
هغوی باید دیوه مسلمان په توګه دیوې سالمې مذهبی زده کړې په فکرکې شي،له یوې ښې زده کړې سره په کنډواله  

له زده کړې په بې پروایی سره په بنګلو کې خوسره برابرنه دي. اوکه داسې وي نوبیا به ددوی  کې اوسیدل اوبې  
دمذهبي اونوروالرښونو خبره څنګه وي ، پریږدئ چې هغه ټول په سمه توګه وګوري، پرته له دي خویو ټکي هم د 

 . کالج په باره کې دلیکلووړنه دی 
راتګ اوکتنې له امله رخصتي وه ، زده کوونکي هرې خواته سره  ښاغي ارچبولد ماته داهم وویل چې نن دامیرد  

خواره واره شوي وو، ټولګي ټول زموږ په خوړنځي اونوروباندې اوښتي وو. ماهغه ته وویل چې ما هغه ته مخکې  
خبرداری ورکړی و چې ټول زده کوونکي چې الس رسي ورته کیږي باید راغونډ کړل شي اوامیرته اجازه ورکړه  

 دوی دټولګي کړه وړه پرته له هرډول ځنډه وګوري. اودده شکمن شي چې د
ذهنیت به په خپله په یوه حقیقت واوړي . په دې کې به په هیڅ ډول دا ستونزه هم نه وي چې دی بیا کوم ټولګي 

 .ددغوموخوپه خاطرټاکي
باید دلمانځه لپاره    په دې خاطرچې ده ته مو وخت ورکړی وي ،ما امیرته وړاندیزوکړ چې اوس دلمانځه وخت دی

 .دکالج جومات ته والړشو. اوامیرداکاروکړ
له لمانځه وروسته موږ امیردښوونځي دکتابتون سالون ته بوت ،هلته یوټولګی د سیاسی اقتصاد د تدریس لپاره راټول 

هغه شوی و. یواوږد لکچر دنوموړي مضمون داستاد له خوا په انګریزي کې په نوموړې برخه کې ورکړشو،چې امیر
ټول دژباړونکي په واسطه چې خپل سریې ښه پرې وخوږاوه اوپه درناوی اودقت سره یې واورید. سیاسي اقتصاد په  
افغاني ښوونیز سستم کې ډیرمهم ټکي اومضمون نه دی، خوامیرهم دلومړي ځل لپاره نن دغه مضمون ته پرڅوکۍ  

 .باندې ډډه ورکړه اوهغه یې واورید
ګریزي الرښونه کیده هغه د)ډایرکت میتود ( په نامه سره یادیده، انګریزي استاد چې په بل ټولګی چې هغه هم په ان

دغه برخه کې یې الرښونه کوله هغه په خپل تدریس کې خورا برالسی او بریالی واوخپله درسي تګالره یي په خورا 
خپله زیاته خوښي یې دهغه په اړه  پیاوړتیا اووړتیا سره پرمخ بیوه ،امیردغه لکچرپه خورا لیوالتیا سره واورید او  

 . څرګنده کړه
بیا د تیولوژي یا مذهبي زده کړو ټولګي ته ورغي ، دا دامیرلپاره هغه شیبه وه چې انتظاریې ورته کاوه، د پاخه  
عمرمولوي دغه ټولګي ته ګمارل شوی وچې باید دغه لکچردی په خپله پرمخ بوزي.دلومړۍ پوښتنې په کولو سره  

راوبوټوله، ښکاریده چې هغه زده داسۍ ښکاریده   په ترڅ کې  دپوښتنې  زلمي  یوه  د  یوه شکمنه ستونزه  چې هغه 
کوونکي شیعه دی،ځکه نودغه پوښتنه دهغه لپاره جالبه اوپه زړه پورې نه وه .برسیره پردې بله خبره داوه چې دغه  

ن وو! دوی ولي داډول جوړښت ځانګړي ټولګی په ټولیزه توګه دهغو زده کوونکو ټولګی وچې هغوی ټول شیعه ګا
رامنځ ته کړی دی ،خدای شاهد دی چې ما له ځان سره داسوچ وکړاو ومی ویل چې داهرڅه ستونزې علی ګړکالج  

 . په خپله دخپل ځان په باره کې رابوټولې دي
کوټه یی  یوسني ټولګی هم په بیړني توګه جوړشو اوالرښود یی یومال و، له نیکمرغۍ دایولوی ټولګی وداسې چې ان  

هم ښه ډکه وه ، امیرپه خورا لیوالتیا سره هلته هم په خپل کارباندې پیل وکړاو تریوه ساعت یې زیات له دغو لږ  
نصیبو ځوانانو سره په ورځنیو، موسمی او نورو لحاظوپه ځانګړو مذهبو اساساتو اواصولو باندې خبرې اترې وکړې  

لو اونوروباندې . دامیروروستی پوښتنه دسهاردلمانځه دآهنګ او  لکه د روژې نیولو، اونه نیولوپه مقرراتو اواصو
وینګ په ډول باندې وه ، خبره په دې هم دپاملرنې وړشوه چې یوځوانکي راوړاندې شو اودسهار په لمانځه کې یې 

له    اوږدآیت په رښتنې اوعملي بڼه داسې ووایه چې امیریې هم د زړه له کومي خوشاله کړ، دومره چي له خوشالۍ یې
ټول ټولګي سره په ګډه دغه ښودنه)لمونځ ( ترسره کړاودخپلو پوښتنوله کولویی په رښتیاهم په خپله خوند واخیست  

 . اودپیاوړو ځوابونو په اوریدو سره یی وویاړل
دغه رواني شیبه په پراخه اندازه دهغه تړلي هال د نندارچیانوله خوا په لوړتیا سره بدرګه شوه،چیرې چې هغوی  

دوینا د اوریدو په انتظارراټول شوي وو، دغه یوه اوږده ویناوه، پیل کیدو اوننداري یی دقیامت دعالمو څرګندونه  دامیر
کوله ، کله چې امیروویل ده هرڅه په پوره توګه واوریدل ، اود وینا اوریدو ته یې ټوله غونډه ودریده .هغه ښی اوپه  

وې ځکه چې ما دهغوژباړه له هغو سره سمه اومله کوله، دابه  زړه پورې خبرې کولې ، دده څرګندونې دپاملرنې وړ
له امله به دکالج په اعتبارباندې هم ښه اغیزه وکړي اوهغه ناوړه   اوس له دې امله هم ګټوره وینا وي چې دهغې 
  تبلیغات چې تراوسه دهغه پرضد کیدل دهغو په وړاندې به هم یولوی السوند شی اوداالره چاره به نوره هم په ښه 
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توګه برابره شي چې ځوانان د لویدیزي ښوونې اوروزنې پر لورورمخه کړي. دده وینا په خورا لیوالتیا او درناوي  
سره بدرګه شوه ، زه په جدی توګه وایم چې دده خپلواکه ډالۍ دغه کالج ته په اوچته توګه دزیاتي ستاینی او درناوي 

 وړشوه. زه په دې 
ه دکالج په ښې راتلونکی باندې دومره باوري نه وو لکه څومره چې دغه  کې شکمن یم چې دعلی ګړذمه وارخپل

 . روزنیز انستیتوشن ته امیروروباښه
ما داټکی ده ته په ګوته کړ چې دی باید په رښتنی توګه یوڅه وکړي چې دهغه په واسطه هغه خواشینی تالفی کړي 

ره زه په دغه ټکي هم خوشاله شوم چې کله ده  هغه چې نن سهار دسهارنۍ پرمهال رامنځ ته شوې وه. له دې سره س
له ستیج څخه دخپلې وینا په پای کې اعالن کړه چې د دوی له پنّځه ویشتو تردیرشو تنوپورې نن له دغې غونډۍ  

 . وروسته مازدیګرنۍ ته دده له خوا میلمانه دي
ورکړ، ما هم ددغو مهمو اسنادوځنې   وروسته ده مسوولینو ته لیکلی ستاینلیک چي په هغه کي یې کالج تایید اومنلی و

 . کاپۍ له دغې لیکنې سره مل کړې
له مازدیګرنۍ وروسته امیردخپل ګاډي پرلوروخوځید هغه چې دشپی یي حرکت کاوه اوپه هغه شپه دی دننیو ورځنیو  

 .تیاریواومراسمو له امله خورا خوشاله و
نیټه   ۱۶کال دجنوري په  ۱۹۰۷دامیردهغه ځواب ژباړه چې دعلیګړ دمسوولینود ویناپه وړاندې یې هغه کالج ته د  

 : دخپل سفرپه بهیرکې د خپلې وینا په ترڅ کې ووایه
ډیرخلک ددغه کالج په اړه بیالبیل شیان وایی زه دلته راغلم څوخپله هغه رښتیاوې چې دلته شته په خپله وموم، زه   »
د له حکومت څخه منندوی یم چې ما ته یې اجازه راکړه چې له دغه کالجه کتنه وکړم،دلته چې ډیرکي زده کونکي  دهن

 . یې مسلمان دي،هغه مسلمانان چې راغلل څو له ماسره وګوري
زه اوس دغه ټکي ته راځم چې، زه نن دلته راغلم، په خورا دقت سره مې ددغه کالیج له زده کوونکوسره ډیرڅه 

سالم پرهغو اصولو باندې خبرې وکړي هغه چې زه پرې پوهیدم اوماته معلوم وو. زه منندوی یم، ډیرمنندوی یم اودا
چې ددغه کالج زده کونکی دخپلې عقیدې په بنسټیزواصولوباندې په رښتني توګه پوهیږي. زه داسې یوڅوک یم چې  

 . دهغوي چې په دغه کالج پسې بدې ردې وایی ژبې اوخولې به ور وتړم
زه به کله هم ونه وایم چې څوک باید له یورپي پوهنو ډډه وکړي، برعکس زه به ووایم چې زده یی کړئ ، زده یې 
کړئ خو داسالمي اساساتو له پورې زده کړې وروسته، ما خپله هم دحبیبیه کالج بنسټ په افغانستان کې په داسې ډول  

کړي ، له هغه وروسته مې دیورپی علومو د زده کړې    چې کله یوځوان دخپلې عقیدې اساسات په تمامه مانا زده
 .امرکړی دی. کوم زده کوونکي چې ما دلته ولیدل، دوی ټول په اسالمی نظم باندې په ښه توګه سمبال دي

زه افسوس کوم چې زه نه شم کوالی له دغه کالج سره په سخاوتمندانه ډول مادي مرسته وکړم ځکه چي ما خپله په  
افغانستان کې ډیرې زیاتي پیسې په ښوونه او روزنه باندې لګولې دي.خو له دې سره سره به زه بیاهم ) علی ګړکالج  
( ته دمیاشتې پنڅه سوه روپۍ دتل لپاره ورکوم . مسلمانانو ته زما مشوره داده چې دوی باید خپلې اسالمی زده کړې  

ولید باید په ځان تیریدنې اوپاملرنې سره لکه څنګه چې غواړي  په سمه توګه ترالسه کړي اودغه معیارچې مادلته نن 
 . وڅاري. .پرپورتنۍ میاشتنۍ ونډه برسیره شل زره روپۍ نوري هم ورکوم

برسیره پردي اوس تاسو ټولوښاغلو ته چې دلته ناست یاست وایم چې دخدای پامان، زه به نن شپه خپله ماښامني ددغه  
 . یی له پنڅوویشتو تر دیرشو تنو پورې وي ولرم کالج له مسوولینو سره چې شمیربه

کال    ۱۹۰۷دافغانستان دامیردهغه تصدیق ژباړه چې دعلی ګړکالج په اړه یې ددغه کالج الرښوونکوته په علی ګړکي د
 : سپارلې ۱۶دجنوري په 

په دې موخه    مې نیټې سره برابروه ، زه دلته  ۱۶کال دجنوري له    ۱۹۰۷دچارشنبی په ورځ چې د ذالحجی لومړۍ د  
.ما اوریدلي وو چې یوشمیرخلکو به ویل چې ددغه کالج زده کوونکی داسالمي  چې دعلی ګړکالج وګورم راغلم 
عقیدې له لومړنیو اساساتو سره بلدتیا نه لري، خو ما خپله په خپله ژبه او خپل مخکې داخبره معلومه کړه چې ددغه  

 همو اساساتو کالج زده کوونکی داسالمی عقیدې له یوشمیرخورام
اومهموتوکونو اوله لمونځونو سره په اړوندو پوښتنو اواصولو باندې چې داسالمي وګړو لپاره دپاملرنې وړدي په  
تمامه معنا هم آشنا اوهم لیوال دي اوپرې پوهیږي ، ما همداسې دنوموړي کالج ټولې هغه ماڼي چې زده کونکي په  

زده کوونکودژوند کولو لپاره مناسبي وې .کله چې مسلمان زده  کې اوسیږي ولیدې چې ټولې په هراړخیزه توګه د
کونکی داسالمي عقیدې په لومړیو اساساتو باندې سمبال اوپیاوړي شي له هغه وروسته دې هغه څه چې نن سبا په  

 . یورپ کې روان دي زده کړي
 الس لیک 

 سراج الملت والدین 
 پاتې لري
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