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 : مقدمه د ژباړونکي
  

  نظیرصاحب االمر ماله من            بارک هللا فی السراج المنیر
  فالدهرصارخیرالدهوو            انت احییت دین احمد المله

چراغ روشن صاحب حکومت مین خدا برکت دی جس کی کویی نظیرنهی ، تم نې دین احمداورشریعت کو زنده   »
    ( ۱۹۷کردیا پس یه زمانه بهترین زمانه هین « ) شمس العلما ډاکتر مولوی حافظ نذیراحمد ، نظم بی نظیر ص 

 
دغه سفرنامه یونادر ،دامیرحبیب هللا دغه سفرنامه دمعاصرافغانستان دتاریخ اودیپلوماسۍ یوډیرمهم څپرکی جوړوي 

اوناچاپ اثردی چې تراوسه پورې یې څرک زموږ لیکوالو ته نه و څرګند اوما دلومړي ځل لپاره د انګریزي آرشیفی  
رمهم وایسیده چې په ترڅ کې یې یوزیات شمیرخبرې چې نه زما لپاره دغه اثرله دې امله ډی ،موادو له منځه راویسته

اودیپلوماسې لپاره چې دسیاست  دادنوروهغوی  بلکه  دیوه واکمن دکړووړواستازیتوب کوي  په  یوازې پرهغه مهال 
  . او نیوالی شي کوالی هراړخیزه توګه دیوې اړینې الرښودنې ځای غوره په  برخه کې په کاربوخت دي هم

خاطرات دیوه داسې انګریزچارواکي له خواچې هغه کله هم ترخپل دولت اوخپلې پالیسۍ نورڅوک دغه سفرنامه او
دی شوی  لیکل  بلالی  شي  واکمن ،لوړنه  نومیالی  ددغه  دافغانستان  هغه  چې  وموندل  کې  په  هم  مې  څه  ډیرداسې 

 .له ښه مرغه یا بد،زموږ)امیرشهید ( د زمان او کړو وړوپه باره کې زموږ لیکوالونه ویلي اونه یې لیکلي دي  
 ددغه امیرپه اړه ویلي هغوی یوازې هماغه یوه د )ښځلیواتیا( خبره کلکه نیولې   مورخینواولیکوالوچې هرڅهیوشمیر

یا  چې زموږاوزموږ دټولنې په وړاندې یې یوشمیرله ښه نیته اویاپه غیرشعوري ډول په غرضي بڼه په غیرموجه
خبرې پرته نورڅه په دغه برخه کې نه وایي او نه یی په ډیرو وختوکې د  له دغې یوې   توګه طرحه کوي ، موجه؟

سترګې پټې  په هرملحوظ چې ول اویا داچې دحقایقو پرویلویې ل اسناد نه لر یې ویلو جرآت کړی دی.ځکه چې یا
زې پرهمدغه یوه ټکي باندې راچورلي چې فکرکوي زموږ دغه ټولواکمن یوا   کړې دي . د دوی ټولو لیکنې یوازې

پرته نورنه څه کمال درلود اونه هم جمال . په داسې حال کې چې دایوه طبعي خبره اوانساني میراث  له )ښځلیوالتیا (
ځان غلی  اویایې هم دڅرګندو عواملو له مخې په ویلواوپه ډاګه کولو باندې دی چې څوک یې اظهاروي اوڅوک نه

    :  نا نیمګړتیا نه له چا پټوي اونه له چا په دغه برخه کې ډاریږي اوکه نه امیرخپله دا وړتیا اویا د دوی په وی  نیسي،
  . په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه

دنوي   دایوه وړه یادونه وه ، امیرحبیب هللا خان زموږ په معاصرتاریخ کې له شکه پرته یو داسې واکمن دی چې 
یوازې په هیواد کې دننه بلکه دهند په نیمه وچه کې هم دده په  اوعصري افغانستان دتمدن اوپرمختګ دبنسټ ډبره نه 

الس ایښودل شوي ده .عصري ښونځي ، برښنا ، موټر، سړک ، کمره ، اخبار، کانونه ، باغونه ، بندونه اوماڼۍ ،  
نر پالنه ،  ه،د لویدیز تمدني ځانګړنو منل اودودل  ،تاریخی ابداتو ته پاملرنه ، دعلیګړپوهنتون وده ، دتاج محل ترمیم

مذهب ته درناوی ، سیاست پوهنه او په سلګونو نورداسې ټکي دي چې دهغو له امله موږکوالی شوخپل دغه ټوالواکمن  
په نوموړو برخوکې نامتو، مخکښ اوموسس وبولو. زما ددغې ژباړې لوی اومهم موخي هم د امیرحبیب هللا خان 

انګریزمامور چې دی یې شپه   ي، یوهرخي هغه چې یوه پرداړیکو ، سیاست او علمیت باندې راڅ ،پرځانګړې پوهه
په پام کې نیولو سره دویلو    دهمدغه ټکي   اوورځ څارلي او لیدلی اوبیایې قضاو ت ورباندې کړې او لیکلی یې دی .

 په فوق العاده انسان وړده چې نوموړي انګریزدغه اثردخپلو مشاهداتواو کتنوپه پایله کې لکه چې خپله وایي ددغه 
  . ورکړی دی دیوه محرم سند په توګه اړه لیکلی اوبیایې دده له را تګه وروسته د خپل حکومت اوادارو په واک کې

دیوه واکمن په یوه نیمګړتیا   ،خو دا به هم بې انصافي وي چې د یوچا،زه دا نه وایم چې امیربه له نیمګړتیاووخالي وي 
سراج الملته والدین امیرحبیب هللا خان د پوالدي  ،دې سترګې پټې شيباندې دی دهغه پرډیرونوروښکالوواو وړتیاووبان

په اتیایمه لسیزه   امیرعبدالرحمان خان زوی دی چې په کوچني عمرله خپل پالرسره له سمرقند څخه د نولسمي پیړۍ
هم دباندې  واکمنان نه وشړل شواونه  ر لکه یوزیات شمیرنو کې را ستون شواود ژوند ترپایله بیا له افغانستان څخه

  . ووت
پرده باندې یې دخپل وخت دود علوم ټول په تیره بیا   و، داچي پالر یې له دودیزوزده کړو بی برخې پاتې شوي 

او موالنا اوهمداسې پښتو ژبه اودهغې کالسیک  ادبی علوم ، لکه خواجه حافظ ، بیدل ،اسالمی علوم ، قران کریم
رباندې مال کړ.همداوه چې په اکثروبحثونواوخپلواستداللونوکي یې ددغو  ادبیات ولوستل اوځان یې په رښتینی توګه و

ورته شوې  ژبو دکالسیکوشاعرانوله شعرونو او آثارو څخه یادونې کړي چې په دغه اثرکې ځای پرځای اشارې هم
   .دي
ې دخپل هیواد په  سفرنامه کې ترهرڅه دمخه موږامیرحبیب هللا خان په یوه بشپړه بله څیره کې چورځلیک یا په دغه   

تاریخ ، سیاست اوپرتم باندې د زړه له کومي باوري دی او مینه ورسره لرې وینو، سره له دې چې دی له انګریزانوسره  
په   ټکر پرپوله باندې ګام نه ږدي اونه یې پخوا په دغه برخه کې دا جرآت کړی دی، دی دانګریزانو له خوا  کله هم د 

بیاهم په ډیرو برخو کې ځان په معنوي اوتمدنی لحاظ ترهغوی    خو له دي سره سره،سیاسي اومالی لحاظ مالتړکیږي
ټیټ نه بولی او نه غواړي دوی ته وښیي چې ګواکي دی هم لکه هندي نوابان ددوی د الرښونې اواړیکو په برکت  
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نګریزانوته وروپیژاند  ده له شکه پرته ځان دیوه داسې واکمن په توګه ا .دتش په نامه واکمن په توګه ځان ښودنه کوي
بیا هم معترف شول اوله     چي دوی خپله دده په افغانی وړتیا باندې سره له دې چې انګریزان داکارپه سختۍ سره مني

معاملوکې ترډیره حده دیوه خپلواک اوبرالسي واکمن په توګه معامله اوچلند  ده سره یې په خپلوسیاسي او ټولنیزو
انګریزانو لپاره هم الرښود شوی اوتردوی یې زیات ځان با فرهنګه او با سواده   وکړ. په ډیرو برخو کې خو ان د

   .ښودلی دی
دغه اثر سره اړوندغواړم   ددي لپاره چې په دغو رازونو اورمزونو موځان ښه پوه کړي وي دلته په لنډه توګه له

  :  واچومیوشمیرجالبو سیاسي،فرهنګي اوملي کارواییوباندې لنډه رڼا  ردامیر پ
  : لومړي: په سیاسي برخه کې

 کاله وروسته هند ته دغه تاریخی اواوږد(  ۲۱هللا خان د خپل پالرامیرعبدالرحمان خان له سفره نژدی )   امیرحبیب
کړ په  ،سفرپیل  خان  وخت    ۱۸۸۵عبدالرحمان  ښه  لحاظ  سیاسي  په  لپاره  دده  دا  خو  سفروکړ،  ته  هند  کې  کال 

بریا درلوده اونه   همداوه چې دغه سفردده لپاره نه کومه،ده باید پرهغه لوري سفرکړی وای شرایط نه ول چې    اوښه
ترڅ کې روسانو بده ال دا چې دده دسفرپه   ترټولو،یې له انګریزانوڅخه پرته له خواشیني او ناهیلۍ بل څه ترالسه کړل

الپه سیمه کې ووپه یرغل الس پورې کړاوله افغاني ځواکونوڅخه   پرافغاني پوله باندې په داسې حال چې انګریزان هم
ص  درمسیر دزیاتومعلوماتو لپاره غبار افغانستان   پنجده ونیوه ،هغه سیمه چې ترننه پورې بیا دافغانستان نه شوه.)

۶۷۵) .  
رو په ترڅ کې انګریزانوعمآلپر روسي یرغل ځان ناګار واچاوه او امیریې هم له یوه ساړه دعبدالرحمان دپینډۍ دخب  

خپله هم ښه پرې پوهیده له نیمي وچې )هندوستان ( څخه بیرته کابل ته را رخصت کړ. په   هرکلي وروسته چې دي 
اوږدي مودې لپاره  عبدالرحمان باید ددي الهم باوري نه ول چی   رعین حال کې داهم باید ووایو چې انګریزان پ

دافغانستان پرواک باندې ډډه ولګوي ، کورنۍ ستونزې اومقاومتونه ، په هندکی دغازي ایوب خان او امیرمحمدیعقوب  
 تهخان ساتل داټول هغه حقایق وو چې انګریزانو دده په ژوند پرهغو باندې په دقیقه توګه کارکاوه. یوه خبره چې ما

دیورند کرښې لپاره په همدغه وخت   دهغه داده چی انګریزانوشوه، په دغه اړه راپه ډاګه   له مخې دودانګریزي اسنا
دا الره چاره برابره کړې وه اوپه وړشونتیاوو سره یۍ دافغانستان پرزړه باندې ددغې کرښې د را     کې(  ۱۸۸۵)

دیورند دامیرعبدالرحمان ددغه   یریزچارواکانګ  ،(ناچا پ اثر  دیورند په اړه زما د )ایستوپالن ترالس الندې نیولی و 
واکمن ښه   بلسفرترمهاله په دي سوچ اوفکرکې وچې د دیورند دکرښې دعملي کیدواوالسلیک کولو لپاره هم ترهر

اومساعد سړی امیرمحمد یعقوب خان دی، ځکه دهغه په زمانه اوواکمنۍ کې دوی پرهغه باندې د ګندمک ټرون هم 
و کړی  هم  ،السلیک  اوس  خو او  و.  ناست  شوی  ساتل  کارته  دغه  بیاهم  کې  هند  په  سره  دوی  له  تیار  هغه 

سفر) دغه  خان  (     (۱۸۸۵دامیرعبدالرحمان  )دیورند  سیاستوال  کړاومکارانګریزي  بدل  سره  ګرد  پالن  دغه 
ی  اویوشمیرنورو چې فکریې کاوه عبدالرحمان خان د ژوند ډیره برخه له روسانو سره په تبعید کې تیره کړې ،کیدا

،ځکه یې دبلتانه د دغه پالن لپاره وړڅوک نه باله خوکله یې چې له نژدي ولید     شي دهغوی له خوا ګمارل شوی وي
په ایستولپاره    او  را  د  ددغې کرښې  باندې  پرزړه  افغانستان  د  بیایی درک کړه چې  دغه سفرکې ورسره مل شو 

والي سره پردغه مهم باندې لکه څنګه چې غواړي    امیرعبدالرحمان هم برابرسړی دی او دوی کوالی شي دده په شته
  .بري ومومي  هغسې

دغه سفره وروسته پیل شوه ، هغه دوستي چې دهغې په ترڅ هم دامیرعبدالرحمان او مارتمر دیورند دوستي هم له  
دده په خپله    کاله وروسته(  ۸)   شاتو کې زهر ورکړل اود دیورند دکرښې تړون یې له دغه سفره امیر ته په کې یې

پالزمینه کابل کې ورباندې السلیک کړاو دافغانستان یوه خورا مهمه برخه یې ددغه لرغوني هیواد له پیکره پرته له 
معاملې په ترڅ کې     کال دنوامبر په میاشت کې دیوې ۱۸۹۳دې چې پردغه لیکه باندې دپرتوخلکواراده ورسره وي د  

   .بیله کړه
له دغه سفره وروسته څوځلې هڅې وکړې چې باید ځان لندن ته ورسوي اوخپل اړیکي دویسرایی   عبدالرحمان خان

لندن ته دتګ   ډیره موده وروسته یې دیوه ناڅرګند مصلحت له مخې،ملکه یې لندن سره ټینګ کړي له هند پرځای
ونه غوښتل    ضایتی روښانه وهخوامیرد یوشمیرالملونو چې په هغوکې دلندن زړه نازړه توب اونارړ،بلنلیک ترالسه ک

دپینډۍ دساړه سفردساړه هرکلی المل هم بلالی شو، ځکه یې خپل     داکار په خپل ذات کې چې لندن ته والړشي چی 
که څه    واستاوه. له ډیروسپارښتنوسره کشر زوی شهزاده نصرهللا خان دځان پرځای له ډیروخبرو اترو وروسته هلته

ورته وکړې، اودشهزاده هم په درناوي سره په لندن کې هرکلي وشو، خو ګټه یې   هم ده ډیرې ښې اومهمې الرښونې
د هند وستان د ویسرای ترقومانده او حکم الندې پاتې شو. اودپوالدي امیرهغې     ونه کړه اوامیرهمداسې په سیاسې لحاظ

عملي بڼه ونه   ه وتړل شيځیرکي لکه چې یوشمیر وایی چې ده غوښتل خپل سیاسي اړیکي یې له لندن سره نیغ په نیغ
مونده اوافغانستان په باندني سیاست کې ان دده ترلمسي )غازي امان هللا خان ( پورې دانګریزي سیا ست ترسیوري 

   . خپله سیاسي تګالره چلوله  الندې
کال   ۱۹۰۶یاده موده وروسته سراج الملت والدین امیرحبیب هللا خان د     دعبدالرحمان خا ن له همدغه تاریخی سفره

دادهرچا خپله رایه اوخپل نظردی چې هرڅه   و،د دسامبرپه میاشت کې خپل سفرهندوستان ته پیل کړ،دایوجالب سفر
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خو زه په دغه اړه دومره ویالی شم چې امیر حبیب هللا خان دخپل دغه   ،دهغه په باره کې غواړي ولیکي او ووایي
دی دهمدغه   ،پالریی په خپل وخت کې ښکاریده ښکاری لکه چېتاریخی سفرپه ترڅ کې پرهغه دریځ اوهغه روحیه نه  

سفرپه ترڅ کې له خیبره ترزرو زیاتووسله والو سرتیرو سره دانګریزي واکمنۍ زړه ته پرته له دې چې دی دبیلتون 
پام په  ان که یونمایش هم    کرښه  دامیردغه سفرپه هراړخیزه توګه  کې ونیسی په یوه ځانګړي پرتم سره ننووت، 

وده ددغه سفرپه ترڅ کې ځان دیوه بشپړاوخپلواک واکمن زبرځواک په وړاندې په خورامهارت سره دسیال په  و،خ
اثرلیکوال )سرهنري مک ماهن ( چي ددغه سفر په اوږده موده کې دامیرمیلمه     توګه هغوی ته ور وښود ، ددغه

     : الرښود اوترجمان دی دخپل اثرپه پیل کې لیکيل،پا
ی راغی څو له ماسره وګوري اودخپلې هغې کتنې بشپړراپورراکړي هغه چې پرون یې له امیرسره  افغان استاز »

نیژدې شپږساعته ترسره کړې وه ،هغه کتنه چې دهغې په ترڅ کې دامیردسفردتیاري په اړه وروستۍ پریکړه هم 
ې دده په درناوي اوهرکلي  هغه ما ته هغه لیک هم راوښود چې امیر ورکړی واو په هغه کې یې لیکلي وو چ ،شوې وه

ځکه چې له دود سره سم په افغانستان کې دده لپاره په   ،ډزې ترسره کیږي(  ۳۱حکومت له خوا دتوپ ) يبه دانګریز
   : دغه شمیرد درناوي ډزې دود دي ،په دغه لیک کې داالندې ټکي په خپله دامیرپه السلیک ورزیات شوي وو

به باید خپل میلمه ته ترهغې کچې لږ څه ونه کړي لکه چې په خپل کورکې ددغه ټکی لپاره المل دادی چې یوکور "
  " . یې لري

وښتنه وکړه ، زما  غ مې په دغه اړه دامراوالرښونې   مادغه ټکی په بیړه دهندحکومت ته ورتلګرام کړاوله هغوی
کیدای شو دغه ټکي ته ډزو سره کړی وای ،  (  ۲۱لپاره داډیره ګرانه شیبه په دې وه چې که ما دده هرکلي په ) 

امیرګوته نیولې وای او دایې غوښتي وای چې باید دغه شمیرزیات شي . په دغه حال کې به بیا زه په داسې یوه دریځ  
  «  ... کې وم چې نه به مې زیاتولی شواو نه هم لږولی 

م هغه دریځ درلود لکه  زیاتره لیکوال اومورخین دا خبره کوي چې امیرحبیب هللا خان هم دانګریزانو په وړاندې ه 
دعبدالرحمان سیاسي دریځ اوحاالتو له حبیب هللا   ،چې پالر یې امیرعبدالرحمان خان درلود، خو زه بیا وایم چې نه

خان سره توپیردرلود، دده په وخت کې انګریزانوته هم هغه واک اوځواک اوس نه و پاتې لکه چې دعبدالرحمان په  
بیب هللا خان دخپل پالربرعکس په دغه سفرکې ددغه اثرله مخې له پیله ترپایه  عصرکې یې درلود ،همداده چې امیرح

خپله رایه اوخپله خبره درلوده ، داسې چې هغه )امیر( هرڅه انګریزانو ته په ډاګه ویالی شول اودهغې دیپلوماسۍ  
ړه وه آیا په اوسنی  تګالره یې ورسره شړله هغه چې د دوه اړخیز درناوي او دوه اړخیزوګټو پربنسټونو باندې وال

عصرکې یوواکمن داجرآت لري چې دده لپاره باید داسې اویاهغسې تشریفاتي مراسم لکه چې امیرحبیب هللا په خپله 
یوکوربه باید خپل میلمه ته ترهغې کچې لږ څه ونه کړي لکه   » : ، لیکالی اویا غوښتالی شي چې يجمله کې لیکل

  چې په خپل کورکې یې لري« ؟
  .نا لري او دامیر پوره برالسی په ګوته کويعچی داخبره په سیاسي لحاظ خپله مفکرکوم  

ځکه نوزه په دغه اړه زموږ د ګرانوپه اصطالح مورخینوله نظریاتو سره دمعتبرو اسنادو له مخې یوه خوله نه یم لکه  
سفرالدمخه وکوالی شول چې   تردغهاراده نه درلوده ، په دې چې امیرحبیب اله خان   چې وایي حبیب هللا خان خپله

له انګریزی سرچینو پرته له بیالبیلو ملکو څخه ترالسه کړي . داځکه چې    په تیربیا په علمي او فکري لحاظ ډیرڅه
ځواک لپاره  له یوې خوا نړیوالو شرایطو بدلون موندلی واو له بلې خوایې په هیواد کې دننه هم دیوه فعال روڼ اندي 

حبیبیه ښوونځی  ،دنویو اوعصري ښوونځیوجوړولوفکرده په عملي توګه په افغانستان کې پلی کړ .ستهد ودې الره پرانی
ناداچی دده ع اونور دده له سترو بریاووڅخه ول لکه چی خپلې دغې بریا ته دلته په دغه اثرکې هم اشاره کوي ، م

ترعبدالرحمان خانۍ په هراړخیزه    نړیوال اړیکي هم اوس ، حرکت په ترڅ کې دپاملرنې وړ وو هرڅه دیوه دموکرات
داچې هغه دهنددوستان   ،معناشوي وو اوبدلون یې کړی و. انګریزانو دهند هرڅه ویسرای ته سپارلي وو توګه بدل

سیاسي لحاظ یې هم ځان   مستقیم انګریزواکمن و، خوامیرجبیب هللا له هغه سره دمتقابل چلند تګالره دځان کړه اوپه
دریخ کې نه دی درولی لکه چې د دوی ترواکمنیوالندې واکمنانواو نوابانو په سیمه کې درلود. دهغه په وړاندې په هغه  

      : په دغه اړه راځۍ دامیردریځ له میک ماهن څخه واورو
زه یوڅه نورهم په جزیاتو کې ورننوتم اوده ته مې په هندکې دویسرای اوله هغه سره یوځای زموږ ددرباري   »

کالونوکې دهغو درباري مراسمو په اړه چې دانګلستان دپاچا اونورولپاره    ۱۹۰۲او    ۱۸۷۵دډهلي ددربار اوپه   ،غړو
ځکه هغه باید پرهغه ځای چې دویسرای   و،نیول شوی وو رڼا واچوله.خوداسې ښکاریده چې داهرڅه بې فایدې و

هوډهم نه وچې له   غهد رهغه پ ،ټه کچهوای ، نه چې ترهغه په ټی لپاره په نښه شوی و له هغه سره یوځای ناست
خودایې ویل چې دی باید له هغه سره په یوه لین کې ناست وي.هغه په رښتینې توګه  ،نژدې کینی سره باید ویسرای

پرټولو شیانو پوهیده او د ویسرای اوچت اومهم دریځ هم ورمعلوم و. ماهرڅه په خپلواوږو واخیستل ، دامې هم  
دی     دی په دغه ترڅ کومه ناشونې پوښتنه رامنځ ته نه کړي. لکه چې داآوازه وه ، نه چېوویل چې زه ډاریږم چې  

په مراسموکې له برخې اخیستنې څخه انکارو کړي؟ نه چې یوځل دخپل پرتم برعکس دخلکو منځ ته داخبره ورشي 
  « !چې ده له دې امله انکاروکړ،چې هغه څه چې ده ته ویل کیدل هغه یې ونه منل ؟
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په سیاسي لحاظ دپاملرنې وړ ده هغه داده چې امیرحبیب هللا خان ، په واحدهندکې دیوه     خبره چې په دغه اړه   بله 
چې په دغه اثرکې اشاره     مسلمان پاچا په توګه له یوه درانه هرکلي سره مخامخ شوی ، دا به ډیره نادره خبره وي

پورې چې له هندوستان څخه بیرته ستنیزي په ټولو   چې کله امیر هندوستان ته را داخلیږي بیا ترهغو ،ورته شوې
نا او اهمیت به په عښارونواو جامع جوماتونو کې دده په نامه خطبه ویله کیږي . زه نه پوهیږم چې ددغه ټکی م

په داسې یوه حالت کې چې د ټول هندوستان واک اوبرخلیک    آیا داخبره اسالمی اوشرعی لحاظ څه اوڅومره وي ؟
افغانستان دامیرلپاره د پوښتنې وړ نهد انګریزپه ال طبعآ چې ده ، خوله بده مرغه چې موږ     ؟ وي س کې دی د 

اوزموږ غرض لرونکو لیکوالو دغه حقایق زموږ له سترګوپریوه خوا ساتلي دي او یاداچي دوی هم نه ووپرې خبر،  
   : میک ماهن لیکي چې

ه چې باید ځان جامع جومات ته دجمعې دلمانځه لپاره  زموږ خبرې زرځکه پای ته ورسیدې چې امیربیړه درلود »
ورسوي.ما هم ورته وویل چې دې باید لمانځه ته والړشي ځکه چې هلته به دلوي جامع جومات مال دده په نامه  

دپاچاپه  څنګه چې زه پوهیږم یوازې دهیواد خطبه وایی اودده نوم به داسالم دسترپاچاپه توګه یادوي. خطبه لکه
و سره  به نامه  هغه   ، شوې  راکړې  ماته  چې  خبرې  دغه  چې  یم  نه  باوری  زیات  دې  په  زه  ،خو  کیږي  یله 

اندازې رښتیا وي . دامیرپوځیان دهغوکوڅوپه اوږدو اولنډوکې والړ وو هغه چې ترجامع جومات پورې    ترکومې
نه شم ویالی چې که موږ زه داهم   ،ږ له نظره هم نامنظم و اوهم له انتظاره لرېدغه تیاری چی زمو غزیدلې وې،

خو زه فکرکوم چې دهرڅه په اړه به   ،پوهیدای چې داسې ګډوډي به وي، کیدای شوه چې اجازه مو نه وای ورکړې
  «دځوریدو وړخبره نه رامنځ ته کیده

 
ده ددغه سفرپه  و، ی سفرلنډه داچې دامیردغه سفردافغانستان په تاریخ کې په سیاسي لحاظ دځانګړي اهمیت لرونک 

هراړخیزه توګه خبرکړاو په هند کې یې دانګریز سیاسي  څ کې دهندوستان له ټولو سیاسی جریانوڅخه ځان په تر
داباید ووایو چې امیرپه ټولیزه توګه په هندوستان کې دداسې چا   یوازې ړه،پالیسۍ هم په هراړخیزه توګه ترنظرتیره ک

سفرپه ترڅ کې راونه ځلید بلکه باید ووایو چې ده ته هندوستان  ددغه   ، په توګه چې ګواکي دی دافغانستان واکمن دی
په دغه ځانګړې پړاوکې ، چې له دغه اثره هم څرګنده ده دداسې هیواد په توګه ښکاره شو لکه چې دی په رښتیاهم  

او  هم ددغه هیواد په اوږدو   تاریخي او فرهنګې لحاظ تړلي اړیکي لري او ځان اوس ،له دغه هیواد سره په سیاسي
   . مسلمان واکمن په توګه ویني افغان لنډوکې دیولوی

   دویم : په پوځي برخه کې 
پریوه کې  برخه  دغه  زیات  په  دومره  له  هدف  خان  هللا  دامیرحبیب  داچي  اوهغه  ټینګاروکړم  باید  باندې  پوښتنه 

موږ بیاهم له خپلو مورخینو  شمیرپوځیانو څخه چې له ځان سره یی تراګرې اوډیلی پورې بوتلل څه و؟ په دغه اړه  
یا داچې ولې مو په دغه   هیڅ هم ونه لوستل اونه مو په دغه باره کې دیوه جامع ځواب په لټه پسي ځان ستړی کړاو

برعکس امیرحبیب هللا خان داسې یوڅوک معرفی  ،ځان داسې آرام نیولي چي ګواکي هیڅ هم نه دي شوي برخه کې
په دغه اړه مو یوټکي   ،پاملرنه وه یلوپورې اړوند نه فکرکاوه اونه یې دغې خواتهکووچي ګواکي ده کله هم په ملي مسا

چا چي دافغانستان په اړه دتاریخ په نامه څه لیکلي اویایي په دغه اړه هڅه کړې ،   ډیری باید په یاد وي اوهغه داچي
یی ده اوهرڅه  کتلي  ته  واکمن سترګو  د  دخپل مهال  په خپل وخت کې  بده مرغه  له  ترنظرالندې څیړلی دوی  غه 

هغه هم دنادرخان او دده دکورنۍ په اشارو لیکل ،اوتوضیح کړي دي ، زیاتره لیکنې چې اوس زموږ په الس کې دي
داچي ښه کارشوی اوکه بد زه په دغه اړه څه ځکه نه وایم چې که داهم نه وای شوي بیا به مو څه کول اوڅه  ،شوې

ه ترسره شوي چې په هغوکې دلیکوالواوڅیړونکو برخه هم له پامه نه  د دوی په عصرکې یوشمیرکارون،به مو ویل
په اړه دحقایقو  شي لویدای ، همداده چې په دغه دوره کې یوشمیرلیکوالو په تیره بیاد امان هللا خان او دهغه دکورنۍ

یې کله په شعوري  دخپلو ولي نعمتانو سترګو ته کتلي اوهغه څه چې دهغو په ویاړونوکې راتلل هغه  ویلو په ترڅ کې
اوکله هم په غیرشعوري توګه له پامه غورځولي دي ، دامان هللا خان اوترهغه دمخه چې کومې کاروایی دافغانستان 

دهغویادولواولیکلوته ترډیرو پورې جدي پاملرنه ونه شوه ځکه ،په بیا جوړونه او تمدني وړتیا کې ترسره شوې وې
حقایق له موږ څخه پریوه خوا پاتې شوې دي ، یوازې یوشمیر خارجی نوزموږ دتاریخ هغه هم دمعاصرتاریخ یولړ

مورخین اولیکوال لکه ) دوپرې ( او نور تریوه حده په دي توانیدلي چې په دغه برخه کې یوڅه ولیکي چې هغه هم  
وکړو اوهغه  په دغه اړه زموږ تنده نه شي راماتوالی همداده چې باید په دغه برخه کې په خپله ناخبرۍ باندې اعتراف  

وګورئ کاکړصاحب خوله دې  )،په دغه اړه هم په پام کې ونیسو،معروفه خبره چې لږه پوهه له ډیرخطرسره مله وي
نا داده چې موږ باید داستعما رد سترګو له اشارو  عم ددې ، څخه هم انکارکوي چې انګریزان دامان هللا خان ضد نه وو

خی یرغل کړی او کاکړصاحب خوله پټه پرې نیولې نوموږ هم سره سمې خبرې وکړو اوس چې امریکا پروطن تاری
 ( او امنیت برقرار ؟؟ يافغانان خوندي د ،باید ووایو چې په وطن کې خیرخیرت دی

کې   دوره  دغه  په  خبرې  ډیرې  چې  ځکه  ده  دوره  ګونګه  یوه  حده  ترډیره  دوره  خان  دامیرحبیب هللا  لپاره  زموږ 
د اوږد   کال  ۱۹۰۶دمعتبرواسنادو له مخې الهم ناویلې اوناسپړلې پاتې دي. چې یوه هم په کې دامیرحبیب هللا خان د  

درلود چې یویی هم     یې بیالبیل اړخونه اواهمیت  په تاریخي ، سیاسي او فرهنګي لحاظ مدتي مهم سفرخبره وه چې
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 8تر 7 له : د پاڼو شمیره

 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

 

چې ګواکي ده ولي له ځانګړو پوځي تیاریو  ،پوځي اهمیت و. دیوه افغان لپاره داخبره اودهغې تفسیرډیرپیچلي نه دی 
   ؟ واړاوه  سره ځان ترتش په نامه انګریزي هند پوله ) دیورند کرښه (

وسنیو افغان واکمنانو امیرحبیب هللا خان ښه پوهیده چې هغه د دیورند په یوه خبره ترموږاوان ترا  په دغه برخه کې 
و. که امیرحبیب هللا خان له ناچارې په سمبولیکه توګه دخپل پالرتګالره  ټکی د کرښې غیرانساني اوغیرافغاني بیلتون

موږ بیاهم دهغې  له انګریزسره پرمخ بوتله وګورئ نن چې دټولې نړۍ په سرکې د امریکا پوځونه دلته پراته دی  
یوه (  ۲۰۱۴څومره په ځان ساتۍ سره چلند کوو، ددغوځواکونو په شته والي سره تراوسه )   په وړاندۍ   )امریکا(

ددغې کرغیړنې کرښې په اړه داخبره نه ده کړې اونه یې دامنلې چې ګواکي دایوغیر     واکمن هم په جراآت سره
ې موږپه کټ مټ ډول سره ولیدل چې یوشمیراستعماراو زورزیاتي  په داسې حال کې چ .انساني عمل واوموږ یې نه منو

بیلې کړې سیمې لکه المان اونوروغوندې پاشلي اوبیل شوې خلک بیرته سره یواو دیوه ملي هویت اوهیواد خاوندان 
   . شول خو زموږغږ تراوسه هم نه چا واورید اونه هم تراوسه داتوان لرو چی چا ته یې ور واوروو

امان هللا خان افغانستان   ،ی څپاودمخه هرچا په خپل وس په دغه برخه کې یوڅه کړي اویوڅه یې ویلي دیترامریکای 
آزاد کړ، هدف یې داهم و چې کیدای شوهغه غورځنګ هم په دغه حرکت سره راوپنځوي چې ترکرښه ورآخوا روان  

ه هند اوپښتونخواکې الرښونه کاوه . و او نن هم روان دی او لوی الرښود پاچاخان اودهند دنیمې وچې الرښونکو پ
ظاهرشاه په خپل وخت کې په دغه برخه کې دپاملرنې وړ تالش وکړ، داود خان خو ځان همدغې داعیې ته وقف کړ  

توان و اوچته وساتله، او دغه غورخنګ یي تر دوولسیزو زیاته موده ژوندی     اودپښتونستان جنډه ترکومه یې چې
سړې جګړې لمني ته ورولویده هم دغه غورځنګ لکه د   د   اتیک دوران کې چې نړۍوساته. په انقالبی او دموکر

ګلدیپ نیر د وینا پر بنسټ حفیظ هللا امین     دهند دنامتو ژورنالستو،داود خان دعصرپه شان تود او ژوندی وساتل ش
کابل کې د     یې په په دغه برخه کې لومړنی انقالبی مشر و چې دهند دوخت خارجه وزیر اتل بیهاري واچپایی ته  

خو زموږ دوستي ،تاریخی دوستان یو   موږ او هندوستان » : کال درسمي سفر په ترڅ کې په ډاګه وویل  ۱۹۷۹
اوس وخت دی چې تاسو باید زموږ پیام هندي مشرانواومیرمن ګاندي ته ورسوئ  ،تراوسه زیاته پرخبرو والړه وه 

دمشکل جرړي له بیخه وایستل شي، راځي یو ژمنه سره وکړو چې او ورته ووایاست چې که غواړۍ په سیمه کې 
له منځه     باید دپاکستان پرضد له هغې خوا تاسو اوله دغې خواموږ یوه ګډه مبارزه پیل کړو څو دغه ګډ مشکل

  « ... یوسو
شعوري توګه پاکستان ته په  و،ډاکترنجیب هللا بیا په خپل وار له هغه مهاله چې دخاد مشروبیا ترهغو چې ولس مشرش 

دپښتونخوا غورځنګ په ، دسرپه کاسه کې اوبه ورکړې،په یوه افغاني ضد مرکزباندې بدل کړل شوی و   چې نړۍ
دپښتنو د یې  داودی عمومي حرکت  اوهم هغه  یی زیاتې هلې ځلې وکړې  نامه  پیاوړتیا کې  په  آزادۍ دغورځنګ 

چې په پای یې دیوه  ،څرګند اغیزاوقهرد جالل آباد په جګړه کې راڅرګند کړ مقابل کې یی دپاکستان   چي په  ،راوهڅاوه
دمقاومت   له شکه پرته زموږ دمعاصرتاریخ د یې سراسري افغاني مقاومت په ترڅ کې سرکوب اودجالل آباد حماسه

    .په بهیرکې یو نه هیرودونکی ملي څپرکي شو
بې عزته ،پښتانه تکه تکه او له سختو ستونزو سره مخامخ شول  ترامریکایی غوبل الندې په افغانستان اوپښتونخواکې  

په اقتصادی   ،تاریخي برم اوعزت یې ورپاتې نه شو ،په خپلوکې سره ولویدل ،شول ، په امریکایانو بمباردمان شول
ولیت  مسو  دیورند پرسردمعاملې   خو له دي ټولو سره سره یې بیاهم د ،له هیواده مهاجرشول،لحاظ دنورو احتیاج شول

کړې ورنه  اوږې  له،ته  کړ،  بدل  دریځ  خپل  وړاندې  په  دامریکې  کرزي  راپدیخواچې  کاله  یوه  سره    له  امریکې 
کیدای شي که پرخپل دغه  ،ستراتیژیک تړون چې په هغه کې د نظامي اډو خبره مطرح ده تراوسه نه السلیک کوي

ددې م باندې والړپاتې شي  داوي چې کرزی هم  عدریځ  بیاهم  به  ته  نا  پراخې معاملې منځ  دهغې  نه غواړي ځان 
کرزي ته دنژدي سرچینی نقل قول دی چې ،ورواچوي چې دهغې له مخې باید دیورند کرښه په رسمیت وپیژندل شي

پردیورند بیله شوې خاوره بیرته دځان     وایی : » په یوسفرکې بوش په ناڅاپی توګه ورته وویل چې آیا حاضریی
غواړم  ،خو له یوڅه سوچه وروسته یي ورته وویل چې :هو،پی سوال سره مخامخ کړکرزی یی له سخت ناڅا ؟کړې

داخبره     ته   خو امریکایانو بیا له هغې ورځې وروسته کرزي   ثانیه هم غفلت ونه کړم ....   یي ، په دغه باره کې به یوه
   ۲۴ور دث ۱۳۹۳د ش . ا . شخصي څرګندونې   وریاده هم نه کړه اونه یي نورڅه وویل ... « )

   . زه هیله من چې دغه خبره رښتیاوي او کرزی یې خپله یوه ورځ ددغه ملت په وړاندې ووایي
هغه دخپل دغه  ،یوشعوري افغان واکمن و ،دهمدغې یادونې په پام کې نیولو سره امیرحبیب هللا خان هم یوافغان و 

وو له ځان سره ملګري اوترتش په نامه   په هرډول پوځي شونتیاوو سمبال   په سلګونوپوځیان چې   سفرپه ترڅ کې
دغوپوځیانو پرته له دي چې کوم ،سرحد یي هغې خوا ته دخپل پرتم اوخپل تیرتاریخ په پام کې نیولو سره ور واړول
په بیالبیلومراسمو کې برخه واخیسته له ځان سره ولري هلته  او ویزه  نه  ،پاسپورت  داسې چې دزیاتروننداره یی 

خلک ګوته په غاښ کړل ، بلکی دهندوستان نوابي سستم ته یی په ځانګړي توګه دیوه     موکېیوازې په قبایلي سی
خپلواک عمل ننداره لکه چې امیرحبیب هللا خان اوس هم د اسالم لوی ټولواکمن وي ور وښوده ،چې دده دغه حرکت  

   .توګه تاریخی مرسته وکړهله شکه پرته په راوروسته کې دهندستان دننه دسرکښۍ له غورځنګ سره په غیرمستقیمه  
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 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

 

امیرحبیب هللا خان له یوه پوځي مانورسره یوځای دبریتانوي هند زړه ته ورننوت او دغه پوځیان یي تراګرې پورې  
له ځان سره درلودل اوداګرې دلوی دربار د مراسمو په رسمي مراسموکې یې هم برخه واخیسته ، له یوې لنډې مودې  

یرته افغانستان ته راستنه کړه ، میک ماهن دغې موضوع ته په خپل دغه راپورکې  وروسته یې دهغوی لویه برخه ب
   : اشاره کړې اودافغان پوځیانو د تیاري په اړه لیکي

موږ دلته ترخپل وخت دمخه رارسیدلي وو،موږ دانتظارپه شیبوکې ولیدل چې دافغاني پوځیانو ډله اودسامانو)مال(   »
تیرشول مخې  له  زموږ  وړو  زه   ، ګاډی  اوکړو  نندارو  دیوشمیرجالبواواوچتو  پرته  شکه  له  کې  وخت  دغه  په 

،   یوتراغیزالندې راغلی وم لکه دپلیو سرتیرو تیریدنګ )رسم ګذشت( اوپه ځانګړې توګه ددوی دپاملرنې وړتیار
رشول.  وړتیا چې په خورا اوچته روحیه او وړتیا سره سمبال اوبرابرشوي وو اوپه ځانګړي پرتم زموږ په مخکې تی

  «...هغه چې ما تردغو مراسموپخوالیدلي وو ،دوی په دغومراسمو کې له هغوافغاني سرتیرو سره بشپړ توپیردرلود
له  دفابریکو  دیوشمیرپوځي مهماتو  ، اوالهورکې  ډیلي   ، بمبی   ، کلکته  کانپور،  په  دغه سفرپه ترڅ کې  امیردخپل 

مهمات لکه وسلي ، باروت، آسونه اونور وپیرودل اودهغو  خاوندانوسره لیدنې کتنې درلودې له هغوی یی یولړپوځي
زیاته برخه کې یې دخپل سفرپه اوږدو کې له نوموړو سیموڅخه دپیښوراو لنډي کوتل له الرې افغانستان ته واستول. 
په دغو وسایلو کې دکابل ماشینخانې ټولې هغه اړتیاوې هم شاملې وي ، هغه چې دهندوستان په بیالبیلو ښارو کې  

کارپوهان اود وسلوجوړولو ماهرین هم پرهمدغه مهال افغانستان ته  ځيامیربرسیره پردي یوشمیرپو ،موندل کیدې
ده غوښتل چې یولوی او په هرڅه   .خپل پوځ په عصري وسلواومهماتوسمبال کړي   راوستل څودهغوی په مرسته

     : وایيسمبال پوځ ولري ، میک ماهن په دغه اړه هم خپله خبره لري چې 
ما واوریده چې کله امیرنن له خپلوسردارانوسره خبرې کولې، هغوی ته یې خپل هغه اغیزچې پرونی پوځی مارش  »

اومحمدیوسف خان ته دمخ په اړولوسره وویل : » تاسې   ده محمدآصف خان   پرې کړی و په ستاینې سره یاداوه.
خو ماته اوس دا په ډاګه شوه چې ،باندې لوړاواوچت دیبه اوس بیا ماته وایاست چې افغانی پوځ پرانګریزي پوځ  

کړ مخامخ  حیرانتیاسره  له  زه  وړتیا  اودتوپچی  مارش  پوځیانودغه  پیړۍ   م،دبریتانوي  یوه  دابه  چې  فکرکوم  زه 
  «.وغواړي چې افغانان دې دداسې یوښه سمبال شوی پوځ اونظم خاوندان شي

پرتم ښودل، د امیرله هغه فطری   یدومره زیاتوپوځیانو بیول اودهغوزما لپاره او کیدای شي دهرلوستونکي لپاره د  
یوه خپلواک او پرماضي مین واکمن سره دفرصتونو په پام کې   له اوشعوري درک سره په ارتباط کې خبره ده چې

  نیولو سره مطرح وي . خکه دتاریخ په اوږدو کې هرواکمن تل خپل واکونه اومجبوریتونه درلودل ، چې په اوسني 
زموږ الچاري واکمنان ترهغه مهال په بدرنګو ډولونو کې پرځان   ،عصرکې هم دغه لړۍ په څرګنده توګه زموږ ملت

   !!! . کوالی ویالی شي اونه څه نه  وړاندې راوملت باندې وینې اودهغوی په کچه یې هم پ
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