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   کې برخه  اوفرهنګی تمدني په :مدری
   

  
   

 په حبیبې د کې هیواد ټول په   عصرکې په هللا خان حبیب والدین الملت دسراج »: لیکي خاطراتوکې په فرحسنظ 
 به وروسته تفصیالت اړه ښونځیوپه ددغو وچې ښوونځی یوپوځي نامه په اودحربیي ښوونځی یوملکی یوازې نامه

 نهزما   په  هللا خان  دامیرحبیب  بنسټ روزنې او ښوونې دنوې  کې افغانستان په چې ولیکم دومره باید خودلته،ووایم
 هیواد دغه شوی پاچا وروسته نه واي څخه عبدالرحمان امیر والدین  الملت ءضیا له هغه  چیرې که شو، کیښودل کې

 ۀ فاضلترجم  خاطرات ایبک ) . « شوی آشنا وای هم نه  سره له نامه روزنې او ښوونې نوې به دنوي تمدن اود
  ( مخ ۶۷
 انګریزي هندي او اړه په اوهنر ، ادب فرهنګ دخپل ډیرڅه یې اوهم ولیدل  ډیرڅه هم کې ترڅ په سفر دغه  دخپل امیر

 څیره هندوستان اوفرهنګي یخيتار عصرد ددغه امیر چې ،جالبه داده ورولیږدول ته موسسو ټولنواوعلمي فرهنګي
 اسالمي  -هندي   دپیړیواوږد ،وې پرشلیدو مخ جرړې فرهنګ پیاوړي داسالمي نورې دلته چې  داسې ولیده ډول بل

 مغلي کفایته نورنودبي و، رسیدلی پړاوته دپیاوړتیا کې اوشرایطو وختو بیالبیلو په  خاوره  دغه په  چې فرهنګ
 سلګۍ وروستۍ پرتم دخپل له زوال سره سم واک دسیاسي مسلمانانو د کې هندوستان اوپه له امله کفایتۍ واکمنانودبې

 دلته د حقایقونوره ځواک او واک د دهغوی ،ول تیرشوي باندې هیواد  پردغه چې پرتمونه هغه اوافغاني مغلي،وهلې
 انګریزي نوي اود وو کې حال په دوتلو یاده نسلونوله دنویو چې داسې  ،وه کړې غوره لپاره دځان بڼه افسانو خیالي

 اوس هندوستان چې ځکه ورکاوه  له السه پرهغوباندې سره تیریدو په ورځې باوردهرې خپل یې کې ترڅ په اوبل ځل
 کې ایشیا ټوله په چې داسې و، شوی بدل باندې مرکز پوځې اقتصادي او،سیاسي پیاوړي یوه په ښکیالک دانګریزي

 ځواک ښکیالکې یوه په یوازې نه  انګریزان دلته .و  خورکړیاغیز پیاوړی او کلک باندې ژوند پراندو دخلکو یې
 دعصري ،وې نیولې الندې ترالس هم یي شونتیاوې پراخې پراختیا او دعامولو دلویدیزفرهنګ بلکې وو اوښتی باندې

 دمطبعور،اونش چاپ اخبارونو  دمطبوعاتواو ،پراخول کړو د زده علومو ،دنویواوعصري جوړول ښوونځیواوکالجونو
 ، ژباړه  معرفي او هستیو اوادبي فرهنګی دځایي کې برخه  په علومو داجتماعی ،کول پرځای ماشینونوځای اوچاپی
 ،ادبیاتو،دطب بیا تیره په کول اودهغومعرفي کول زده څخه تجربو شونتیاوواو له ارزښتونو فرهنګي لرغونو دهندي

  دپټلۍ داورګاډۍ  سره ښکیالک انګریزي له داټولې اوهڅې زیرمې علمي،برخوکې په اوسیاست نجوم ، ، موسیقي
 دختیزپر یوځای سره عامولو له ژبې  دانګریزي دلویدیزفرهنګ ،ورسیدې خواپورې ترهرې کې ترڅ په دغزیدو
 له دهغې هندوستان پورې تراوسه کړچې غوره ځای ژبې د رسمي  کې هندوستان په ژبې انګریزي ، وغزید لوررا
 ورټوله لمنه ژبي دانګریزي چې وکړې هڅې ډیرې پالو ملی هم هندي څه که ، ووت ونه دباندې  اوتسلطه شپول
 دغه  چې کوالی شوای ونه دوی سم بهیرسره چټک پرمختګوله اودنړیوالو غوښتنو اواستعمارد دزمان خو کړي

 کندی ب دهیرتو الندې ترسیوري ژبو اوبډایو لرغونو د دهندوستان ان( فرهنګ او ژبه  انګریزي) میراث ښکیالکي
 په مرکې دیوې کې کال ۱۹۲۶ په ته خلکو خپلو ډاډ کوم چې ګاندي مهاتما الرښود دآزادۍ  ستان دهندو ،واچوي ته

 ځکه،کیږي پلي الرې له اوانتخاباتو دټاکنو واکمني به کې ملک په داچې  لومړی »:وو یې ویلي واو ورکړی کې ترڅ
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 انګریزي به څخه ادارو مقاماتواو اورسمي له دولتي ،داچې اودویم ده اړینه ډیره وړاندې په دملت رایه دملت چې
   ( ګڼه ( ۲۱) دستمبر کال ۱۹۹۷ د   ، آواز قومي )« لګوو پرې به کوواوبندیز لرې ژبه

 دیوه  ( انګریزان) دوی  چې   ځکه دا عملي نه شوه کې څنګ پیاوړیونظریاتوپه دنورو  دهغه هم  ژمنه دا  خودګاندي
د  هندوستان داچې  و،والړو کې څنګ په  فرهنګ نړیوال  اړخي پراخ  دانګریزي کوالی شوای ونه  ژبو دوی او 

 منګولو فرهنګ نړیوال اړخی پراخ دیوه نړۍ کې پیل په پیړۍ دشلمې داوچي یې المل ونیسي ځای ژبي او فرهنګ
 وه ستونزه  یوه هم لپاره  ملتونو هندیانواونورو د بیا تیره  دټولوپه وتلوستونزه د اولکې له دهغې چې وه ورلویدلی ته

 ته لوړتیا دریځ نړیوال د کې برخو فرهنګي او فنی ي،علم په کې ترڅ په پیړۍ دشلمې ژبه انګریزي چې ځکه
 ترټولوهم کې برخه دغه  په هندوستان کړچې برخه اړینه ، ښوونیزکریکولم د ځان یې کې هره خوا په اودنړۍ ورسیده
     .چارو نا او مخکښ

 په توګه په واکمن واقعبین دیوه کې دړدنګ چټک دغه په هللا خان هم امیرحبیب پاچا غوښتونکي ترقی دافغانستان 
 وکړ، ده عمل  توګه په واکمن اندي  روڼ دیوه کې سیمه په  کې ترڅ سفرپه دغه دخپل توګه ځانګړي اوپه افغانستان

 له  روزنې او تعلیم يدعصر  هم بیا ته خلکو لرونکو ویاړونو تیرو دتاریخي وچې دنیمې دهند سفرکې دغه خپل په
 دی ګواکي چې وروښود بڼه په  واکمن افغان دداسې ته  هغوی یې ځان او ورغی نیت په دپراختیا اودهغې ډالۍ

 واکمنانو افغان پالو فرهنګ دنومیالیو او اوس هم دلته راغلی  توګه په دوارث فرهنګ آسیایی  پیاوړی دیوه ته هندوستان
 دغه خپل  په دی، ده  استازی ویاړونوواکمن  فرهنګي مثاله بی  شان د په  او نورو سوری شیرشاه ي،سکندرلود لکه

 دښکال دی چې کله، درلودي سره ځان له ډالې فرهنګی ځانګړي بنسټونوته  فرهنګي او خلکو دهندوستان سفرکې
 اوانساني دشان هندوستان د دمخه ترهرڅه یی بیا نو وشو، هرکلي شاهانه تود یې اوهلته ورسید ته ښاراګرې سمبول

 هندوستان هرڅوک چې کیږي ویل اوس هم چې هغه ، تاج محل وکړه لیدنه تاج محل سمبول اوهنري دتاریخی مینې
 کې اګره سفراوپه دخپل هللا خان امیرحبیب،لیدلی نه دي یې هندوستان داچې اعنم ویني او تاج محل ونه سفرکوي ته

 اود ورکړې پیسې جیبه خپله له یې اړه په ترمیم د دشاوخوا دهغه او وکړه کتنه هغه له ځلې څوڅو پرمهال کیدو دتم
 )  وکړې الرښونې الزمې جوړونې دبیا ، درلود نه پرتم اوسني دا  یې مهال پردغه چې اړه په چاپیلایر شاوخوا
     . ( برخه دلیدو محل اودتاج داګرې وګورۍ

دعلی ګړمسلم یونیورستي  لومړنی پوهنتون و چې په ، لور روان شورله اګرې څخه د علیګړ پ  ۱۶امیرد جنوري په  
سرسیداحمدخان ،په لومړي قدم کې دعصري زده کړو پالن او پراګرام ترالس الندې ونیود مسلمانانو لپاره  هند کې یې  

ددغه کالج بنسټوال په دغه برخه کې دمسلمانانو دتعلیمافته کولو اوپه عصري علومو سمبالولوباندې لومړني هلې ځلې  
دعلیګړپوهنتون یې  پردغه سیمه چې دآبادۍ درک نه پرې لګیده له خورا سختو مالي ستونزوسره پیل ،اپیل کړېر

ده ایدیا وه چې ویل به یې پوهه باید هندوستان له غالمۍ څخه وژغوري ، دده همدغه شعارددې المل هم  دکړ، دا
اختالف رامنځ ته شي ، عالمه افغاني  په کلکته کې  شوچې له عالمه سیدجمال الدین سره یې پرهمدغه ټکي باندې  

بیا ښوونه او روزنه ،خو سرسید بیا ددغه شعار لپاره تراوسه ي  دغه ټکی رڼاواچوله چې لومړي آزاد ردسرسید خالف پ
دښکیالک دلوی اوسراسري برالسي په دغو شیبو کې دبري چانس نه لیده همداوه چې له افغانی سید سره یی موافقه  

ه او پرهمدغه ټکي دهند مسلمانان په دوو ډلو وویشل شول چې یوه ډله پرافغاني سید پسې شوه او دویمه ونه شو
افغاني سید په دغه برخه کې دانګریزانو دښمني ته مالوتړله خوسرسید بیا   په خپل ځان ساتی اوپرسرسید پسې ، 

 ي جوړولو باندې متمرکزکړ. افغانرپ  تونپوهن  شعارباندې والړپاتې شوچې په نتیجه کې یې خپل ټول ځواک  دعیلګړ
پوهان   دهندوستان  شو.  وشړل  هم  ځایه  هغه  له  کې  پای  په  څوچې  اوراغی  والړ  ته  هندوستان  څوڅوځلې  سید 

امیرحبیب هللا خان له همدغه  ،سید د توپیرونو په ترڅ کې ترافغانی سید دسرسیداحمدخان نظریه برحقه بوليسردسیداو
ټولګي ، کریکولم ، زده کوونکي ، استادان اونورموسسین په دقیقه   ،لج ټولې شونیتاوېدغه کادکتنه وکړه او  هکالج

اویوشمیرجاهلویې پرتعلیمی سستم دکفرد هغو ټکو باندې چې دده لپاره داندیښنې وړوورتوګه ولیدل اوله هغوسره پ
اومالتړشواو دغه سفر یې   امیردعلیګړپوهانو ته په  دغه حساس پړاوکې یولوی ډاډ  خبرې وکړې ،  خپرولو تورلګاوه

اړه ټول جریان ددغه اثر په ترڅ   ددغه پوهنتون په وده او هڅونه کې بې سارې برخه اخیستنه درلوده . دامیردکتنې په
کې لوستالی شئ ، امیرددغه سفرپه ترڅ کې شل زره روپي نقدې اودمیاشتې پنځه پنځه سوه روپي دمرستې په توګه 

   پای کې یوه تصدیق نامه هم ورکړه چې په هغې کې یې ولیکل :   ده دخپل سفر په  .ورته ومنلي
 ګړکي علی  په نامه په  ترستی د  کالج  ددغه  یې اړه په ګړکالج دعلی  چې ژباړه تصدیق دامیردهغه دافغانستان »
    : سپارلی  ۱۶ په دجنوري کال ۱۹۰۷د
 چې  موخه دې  په دلته زه ،  برابروه سره ۱۶ له دجنوري کال ۱۹۰۷ د   لومړۍ ذالحجی د چې ورځ په دچارشنبی 

 عقیدې داسالمي کوونکی زده کالج ددغه چې ویل به یوشمیرخلکو چې وو اوریدلي ما ،راغلم  وګورم ګړکالج دعلی
 زده کالج ددغه چې کړه معلومه داخبره مخکې خپل او ژبه خپله په خپله خو ما،نه لري بلدتیا اساساتوسره لومړنیو له

 باندې پوښتنو  اړوندو په سره لمونځونو له چې مهموتوکونو  اساساتواو مهمو یوشمیرخورا په عقیدې داسالمی کوونکی
 ماڼي هغه ټولې کالج دنوموړي همداسې دي. ما اولیوال آشنا اعنتمامه م په وړدي دپاملرنې لپاره وګړو داسالمي چې
 وې مناسبي لپاره کولو کوونکودژوند دزده توګه هراړخیزه په ټولې هغه چې ولیدې اوسیږي کې په کونکی زده چې
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 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

 

 هغه دې وروسته هغه شي له اوپیاوړي سمبال باندې اساساتو  پرلومړیو عقیدې داسالمي کونکی مسلمان زده چې کله.
  «. کړي روان دي زده کې یورپ په سبا نن چې څه

  

  
   دروازه پوهنتون علیګړ

   ډرامه کیدو میسونري هللا خان او د امیرحبیبم: څلور
 خپره بریښنا لکه کې سرحد  افغانستان او ټول په کې پایله سفرپه ددغه هللا خان دامیرحبیب چې خبرو ډیرو  هغو له یوه

 کومې له داخبره داچې ،موضوع وه درواغجنه داوښتو ته عیسویت وینا بله په یا کیدواو  دامیردعیسوی هغه شوه،
 دتوراوتومت داچې اوهغه ده دقیقه خبره  یوه یوازې نشته ،خو معلومات ډیردقیق اړه دغه په شوه ، لیک څخه سرچینې

 اسالمي مذهبي یوشمیرځانګړو یوشمیرنوابانواو لکه لوړپوړومقاماتو دهندوستان ځکه شو، پیل له هنده حرکت دغه 
 درلوده اوتمه هیله کړنو اوزیاتووینو دزیاتو پلوي مسلمانانوپه د دهند وړاندې په دهندوانو امیرڅخه له دوی چې کړیو

مصلح  دیوه  اولنډوکې اوږدو په دهندوستان ځان کې ترڅ  سفرپه دغه دخپل چې غوښتل نه شوه ،امیر  ترسره هغه ،
 کې ترڅ سفرپه دخپل ده چې وه ، همداوجه،وښیي توګه په پاچا اوسکیولرډوله دموکرات دیوه  نومونه اوسنۍ په او
 په خپله  اونه به  کړي ورنه   مشوره امراو دقربانۍ غواوو د کې  ورځو اخترپه دلوی به دی  چې  کړه اعالن ډاګه  په

 ونه ښه  هم  داخبره اولویوارکانوباندې نوابانو پریوشمیرمسلمانو ، کړي پورې الس پرمهال اختر دلوی  کارباندې دغه 
 کې حال عین په ، کړه  تیره سره اومیلو خوشالیو په دربارکې په  راجا ګوالیارد د موده  سفریوه دخپل ده چې لګیده

 هم کړۍ یوشمیرنورې همداسې  ، هم نه و پلوی  لیدو د  امیرسره نواب خو له شیعه رامپورپښتون د لکه یوشمیرنورو
 وړو، بله خبره داوه دپوښتنې ښود،  یي وړاندې په مذهبو دنورو چې  اوزغم چلند  آزاد امیردغه  د  دهغولپاره چې وې
 دوی،تمامیدل نه ښه ښواړیکوساتل  او نژدې دومره د  انګریز دامیراو هم باندې کړیو پالو ملي پریوشمیرهندي چې
ته  غوښتونکو آزادۍ  دهند شان  په افغانانو ضد ښکیالک او نورو الدین  دسیدجمال هندکې په  امیربه چې  درلوده هیله

 خورا پریوه  مبارزې ضد  انګریزي مهال د پردغه  هند  ولري ، پیام غیرمستقیم یا او مستقیم مبارزې ژغورندویې د
 څخه ایدیالونو دیوبندي له زیاترو مسلمانویې چې مشران سیاسي ملي او سلګونو په و، اوښتی مرکزباندې پیاوړي

 دپلویانو دهغه الهند او شیخ لکه مبارزینو دنامتو کې برخه  دغه په ،کوله الرښونه ضد مبارزه انګریزي اخیست الهام
دم  په کړیوهم دغو چې وو روان باندې کرښه ضد پرانګریزي سره پیاوړتیا ټوله خپله په  توګه ځانګړې په حرکتونه

  و.و څارو ورپسې او نیول الندې ترڅیړنې کې هره برخه په دهند جزیات دسفرټول هللا خان امیرحبیب د  کې او قدم
 ده چې داوه کړه ډاګه په توګه غیرشعوري یا شعوري او په کې ترڅ سفرپه دغه دخپل ده چې  مهمه خبره ډیره بله
 پام په تګالره جوړجاړي او دتفاهم سره مذهبونو له نورو باید دوی چې  کوله خبره دا ته مسلمانانو کې هرځای په

 له خوا بنسټپالومسلمانانو د چې وکړه وینا سړه یوه همداسې کې غونډه په کالج اسالمیه د الهورکې په دهي ،ونیس کې
خبره یوه .ونه شو هرکلی تود یي نورو هغه تعبیرشوې غلطه یاداچې او شوې سبب تیروتنې دیوې چې بله   له 

 خبرې دغې مهال له پرهمدغه خو ځکه ده خبرتیا اونه لیوالتیا نه ځانګړې شخصتونو دیوشمیرافغاني مذهبونوڅخه
 دود ته  دغه،کړ الرې بې  ځان یې دینه خپل له شواو امیرعیسوي ګواکي چې شوه پورته ګته تبلیغاتي وړه نا څخه
 په درناوي د وړاندې په کسانو او مهمو دیوشمیرلوړرتبه څخه هغه له عیسویانو چې وایي اومراسم دود مشنري فری

 کې شرایطو دغو مهال او دغه پر خو دی بحث بیل دایو وه ،  څه خبره اړه دغه په آره له  داچې  ، کاراخیست مه نا
هللا   دامیرحبیب  خبره دفرمشنري  کې تاریخ زموږپه،و موندلی بدلون سره ګرد مراسمو دغو ،شو تورن پرې امیر چې
 سترمخالف ښکیالک مبارزاودانګریزي دختیرلوی حواله  په سرچینو دانګریزي وه ، خبره نه نوې څه  لپاره خان

 کړي ترسره بهیرکې په اړیکو سره د انګریزانو له کې  وخت خپل په  مراحل دفرمیشنری هم  الدین جمال سید افغان
 یې به یا وي اخیستی کار څخه احتیاط دومره له امیر لکه به هغه چې سند نه لرو داسی موږ اړه په دسید ،وو

وي   ایښې الس لپاره دسوګند باندې  قرآن کتاب اسالمی پرخپل پرته انجیله  امیرله  لکه کې  ترڅ په مراسمو دفرمشنري
 نه هیچاهم پسې پرسید ،کیښود الس پرقران یې وروسته کولو اوله غسل کړی داشهامت چې هللا خان امیرحبیب خو ،
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 ان چې توده شوه دومره خبره پسې هللا خان پرامیرحبیب ، خو وکړه داخبره کې افغانستان په اونه هم هندکې په

   (*)  .دي  ناګاراچولي ځانونه ټولو بیا اړه په سید دافغان .ورساوه یي ته دکفرسرحد

----------------------------------------------   

(*) In  the 1870’s, in Egypt while  out wardly professing to be a pious Muslim- Afghani 

frequented the loges of the Anglo- Egyptian and  Franco- Egyptian Freemasons 
societies. He delved into mysticism, including Sufism. On his  explusion from Egypt 
, the British consul – general, in an intellighence report, said that Afghani “ was 
recently expelled from the Freemasons’ Lodge at Cairo, of which he was a member, 
on account of his open disbelief in a Superme Being .” (Devil’s Game,  p 26)     

 

 ارتباطه نه وه، ده بې تمایالتوسره او خبرو یادوشویو له دمسلمانانو دهندوستان  کیدوډرامه يعیسوددامیر، هرډول په
 نیولو کې پام آرپه دهمدغه ، ونیوه جدي ډیره خبره کل دصلح  اوږدوکې سفرپه دخپل کې هند په کړه مو یاده چې لکه
 په دوخت الدین جمال سید دافغان  محافلوکې انګریزي په کې وخت دغه په چې  موضوع میشنری فری د یې سره

 په یوازې نه توګه په وسیلې تبلیغاتي دیوې اړونده سفرسره دامیردهمدغه  وه ، شوې موضوع تشریفاتی یوه انډول
 امریکایی  ادمیک لودیک . شوه خپره هنګامه  یې پورې ترافغانستان ان  بلکه شوې پورته انګازې کې هندوستان

  اشاره لنډه ته ټکی دغه هم  وړدي دیادونې توګه ځانګړې په اړه  په دورې  ددغې یې څیړنې او لیکنې چې پوه افغان
    : لیکی چې کړې

 

“ when  Habibllah was in India in 1907, many Afghans believed that he had sold out  
to the British. His initiation  into freemasonic fraternity led many to believe he had 
become Christian. Apart from such fears, people worried about the cast  of the 
project, believing that it would lead to increased taxation.  (Ludwig W. Adamec   
Afghanistan’s  foreign affairs to mid-20th Century… p 114)     
 

 ،پلوره و باندې انګریزانو په  ځان  هغه  چی  باوردرلود افغانانو زیاترو،و هندکې په  کې کال  ۱۹۰۷ په  امیر چی  کله  »
 کاوه فکریي او  وو وارخطا له امله پروژو دنویو دهغه خلک ډاره همدغه ، له  شوی عسیوي چی وو باورمن زیاتره

   « . شي المل زیاتوالي  د مالیو به د کار دا چی
او نورو اضافي  دمالیی یوازې وه ، مهمه نه دومره لحاظ عقیدوي په  داخبره چې معلومیږي هم لیکنې له دادمیک

 عملی پروګرامونه پرمختللی زیات امیردومره که چي فکرکاوه خلکو ځکه .و یودلیل فشارونودموضوع اقتصادي 
 په دوی چې و  ډار بنسټه بې یو داهسي چي  کې حال داسې  په  ، ووځي دوی له باید زور  یې کي ترڅ دغه  په ،کوي

 خبرې خپلې اړه دغه په ډیرو شي کیدای  هم لیکوالوکې افغانی په .و ورکړی ځای ته هغه کې وړو کړو خپلوذهنواو
 غبارخبره دمرحوم یوازې دلته زه خبرهم نه دي خو بدمرغه له باندې جزیاتو په ادمیک لکه یوشمیریې چې وي لیکلې

   : لیکې چې لکه  رااخلم  اثرڅخه تاریخی له  دده اړه دغه  په او تبصره
از »  انگلیس  استقبال گرم امیرحبیب حکومت  رسمی  کیچنربعدازمالقات والرد منتو الرد کرد، ومجللی هللا خان 

با درباراگره پادر ایستاده متعددی  ب امیردرطی  .امیرکردند مالقاتهای خصوصی  مالقات   من :گفت وایسرا  هیک 
بشمارید.  ومحترم معزز مرا وملت ت عمومی دولتئمنظورندارم، بایستی شما هی  شما احترام شخصی خودم را ازدولت

 ثمروضررنمی شخصی او برای شما هیچ ودشمنی ملت افغانستان است و دوستیپادشاه افغانستان فردی از افرادی  
راه صمیمیت  اگرشما بخشد، دولت من موفق شوید ومعاونت از  و   ازاتحاد میتوانید که آنگا به جلب محبت ملت 

 .ددنجذب کر واورا شدند  امیرمحشور که چنین دیدند سخت با انگلیسها  .باشید خاطرجمع دولت افغانستان ودوستی
انگلیسی نفرخانم معاشرین سه  جزاین  در  گفته شد وافغانستان درهند  موقع بود که  درهمین .داشت  نیزوجود های 

 شامل گردیده است. البته موسسات دراگره انگلیسی فرامیشن ازلوژهای کیچنربیکی الرد هللا خان به سعی امیرحبیب
دستگاه های سری و سیاسی استعماری تناسخ کرده  ودرقالب اصلی مذهبی خارج شده ازچوکات اینوقت تا فرامیشنی

 واوامرمحافل برمیداشتند سوگند اسرارجمعیت برای حفظ،خصوصی شناخته باعالیم همدیگررا بودند، اعضای آن
این اعضا که خود عسکراطاعت یک بحیث مربوطه خود را  آزادی حامی» و « جهان ابنای »شانرا میکردند. 

 ملل برادرجانی » را گلیسیان آقایان درواقع میشمردند «  ومذهبی ملی تعصبات ازتمام ومعرا وبرابری وبرادری
استثنای خوشبختانه  وافریقا آسیا درتمام 19 درقرن  گلیسیان فرامیشنی موسسات «پینداشتند می استثمارشده به   (

بحساب   وامریکا در اروپا فرامیشن وتعمیم بسطقرن   18قرن   درحالیکه .بود درلندن ومرکزهمه افغانستان ( موجود
    (۷۲۹ ص  مسیر غبار« )میرفت
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خبره نه   دغه توګه په عیسوي یوه د  خپله په  ادمیک لودیک خو  لومړی چې ووایو باید اړه  په لیکنو دواړو پورتنیو د
 دی رپ ید چې خبره داده و؟  بله   څه  دانګریزانومراد کې وخت دغه  په  څخه میشنرۍ فری له چې کړې روښانه ده

 دیوه اوکه ومانه پرځان لحاظ عقیدوی کارپه دغه هم رښتیا امیرپه چې راوړي هم دالیل څوهغه پټوي سترګې باندې
 یوازې داکارهم امیر چې نه دي خبرترې اویا نیولی غلي  ځان باندې حقایقو پرهغو  اړه دغه په ادمیک  ؟ توګه په فن
 بیالبیلو په یې  کې ترڅ په سفر  دخپل چې لکه وه ننداره یوه داسې لپاره دده داهم کړچې ترسره توګه په نمایش  یوه د

 ده چیرې که ه،وکړ هیله دنندارې فن ددغه  امیر چې باورلرم دي په زه .درلوده کې  تشریفاتو انګریزي او ښارو
 اجازه څخه اومرشدینو ارکانو اونورومذهبي پادري عیسوي اویاهم کلیسا له باید یي بیا نو کوالی مذهبي لحاظ داکارپه
 سیاسي په مهال پردغه چې کیچنر الرد اجازه له غوښتنې ددغې دامیر  ماهن میک  پال میلمه دده ولی واي ، اخیستی

 دا اړه په دادمیک کې  ذات خپل په ټکی دغه ؟ اخلي مقام دي انګریزي مسوول دویم کي هند په لحاظ پوځې او
 خپله په ده هم  . پوهیده وو، نه  شوي  نیول امیرته چې لکه  مراسمو مسنري فری  دغو په خپله  هغه  چې روښانوي

    . وي شوې خپرې  توګه منفي په مهاله  تردغه کې خلکو په چې هغه کړي بسنه باندې آوازو پرهماغو کې لیکنه
لحاظ   عقیدوی په  ته مسالې دغې  هغه ده ،  منصفانه اوهمده   دقیقه هم ترادمیک کې برخه دغه په  دارواښادغبارلیکنه

 ، راکړې کې واک په  زموږ توګه ښه په اړخ هغه مسالې ددغې یې یوازې ، کړې اشاره ورته یې  او نه ګوري نه
 وسیله یوه کې ترڅ په ساتلو د واک ګټواو د استعماري مهاله تردغه  تګالره میسنري فری دغه هم رښتیا په چې هغه

 نیولې الندې ترالس الملرپ اوهڅونې دستاینې چارواکو دخپلو کې  هند په  موخه همدغه  په  هم اوانګریزانو وه شوې
شول   ترسره کې اګره په مراسم دغه وایی غبار داچې هغه ونه باسو او یاده له باید خبره بله هم یوه اړه دغه په وه ،

 د دهندوستان  اوږدوکې سفرپه دغه دخپل  دی کله چې کړل عملی مهال امیرهغه دامراسم چې ځکه سمه نه ده دا ،
 کې کلکته په دا  ، رسید و یادیده مرکز سیاست کلچراو انګریزي نګه دیوه هم مهاله تردغه  چې ښارکې په ( کلکتې)

ما اشاره  چې لکه ، کاراخیست مرکزڅخه دغه له کسانو  لږو کسانوپرته له رسمي چې مرکزو عبادتي کوچنی یو
  د مغلي ځایوکې او نورو دهلي ، اګره په کله ده چې ښکاریده امله دی  له اوفیشن فن یونوی لپاره دادامیر وکړه ورته

 برخه دغه  په ن هم  اکبراوهمایو  ګواکي چې واوریده خبره دفرمسنری  کې لیکنو او قصرو او پرمزارو لویوپاچهانو
 باید چې ورکړه انګیزه دا امیرته هم لیوالتیا دغې وو، کړي ترسره هم دوی مراسم دغه او درلوده لیواتیا ځانګړې کې
 دغه  په امیر چې  کوي هم داخبره سرچینې انګریزي ، اوویني ترسره توګه تشریفاتی فني او  په مراسم دغه هم دی
 تشریفاتي دغو په ان چې وو ویلی یې ته کسانو مسوولو انګریزي چې  کاراخیستی هم احتیاطه دغه له کې کار

   . شي هم خبرنه اوخلک مشاورین نژدي دده باید باندې مراسمو
 اصلی په  چې باندې ډرامې  پردغې  زیاترو دوی دي ، لیکلې هم زیات له حده یوڅه مورخینو زیاتو زموږ اړه دغه په

 ورکړي معلوماتناسم   یې اړه دغه په او ېکړ لوبې پورې زړه په باندې دخلکوپراحساساتو ر،خب وو  نه یې جریان
 اوهرډول هرځای  په امیر چې کوم پوښتنه یوه دا اړه یارانودلیکنوپه ددغو یوازې پربنسټ اثر ددغه زه  . دي

 ،کړی نه ده قضا یې  لمونځ خو پریښې ، ده خورا مهم مراسم ایستلي نه دي یاده له فرایض اسالمي شرایطوکې
 څنګه سړی کې حالت یوه داسې  په  ، دی کړی کومي له  دزړه ځایودرناوي د مقدسو یې هلته  تللې  چې ته هرځای
 هم  هغه نامه په  دده کې موده ټوله  دسفرپه دده کې وچه نیمه په  دهند چې باندې پاچا یوه پرداسې شي د اسالم کوالی

    ؟ ولګوو ټاپه دعیسویتوب  کیږي ویله خطبه الندې تربیرغ واکمني دانګریزي
 پروینا ددوی  کله  امیر چې داده هغه  لیکې خپلوخپرونوکې په یې سرچینې میسنري  فری چې مهمه خبره ترټولو بله

  پرهغه باید یې اولوړه وای ایښې الس  باندې پرانجیل کوونکی غسل باید غسله  وروسته له چې وکړ، تعامل داو غسل
 په او الس  انکاروکړ څخه ایښودو له الس باندې پرانجیل ،داکاروکړي چې تردې مخکې ، خو ده وای کړې ترسره

 کیدل ویل انګریزي په چې ته ټکو وینواو هغو یې وروسته هغه  او له کیښود باندې ( شریف قرآن ) کتاب مقدس خپل
 ترڅ په مراسمو ددغو امیر چې  شریف قرآن پرکوم .و نیولی غوږ ژباړل فارسي ورته په ټول هغه ماهن میک او

 اړه دغه په چې لپاره ددې  .دی ایښې کې (لوژلیبراري ګرند)  په دانګلستان  پورې تراوسه هغه کیښود الس کې
 چې معلومات دلته را اخلو خپرونې دیوې مرکز د میسنري د فري دسکاتلند راواړوو رښتیا پر شک دګرانولوستونکو

     : شي کوالی سره مرسته موږ له اړه دغه  په
 
“ After an official state visit to India in 1907, Habibullah Khan expanded his reforms.  
What happened during this visit to India?      
In 1907, at the request of the British government, the Amir of Afghanistan was invited 
to visit the Indian frontier.  Lt. Col. A. Henry McMahon, Chief Commissioner of 
Baluchistan, accompanied the Amir and was in charge of the entire visit.   
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After a few days in India, the Amir expressed interest in becoming a Freemason. 
McMahon was surprised because he did not understand the Amir's motives and 
didn't think that the Amir wanted to bring Freemasonry to Afghanistan.    
McMahon finally realized that the Amir was very earnest about his request to be 
initiated into Freemasonry. Habibullah told McMahon that he had met good men who 
were Masons and that he knew Freemasonry to be a good thing.   
In the name of diplomacy, McMahon received permission for the Amir's initiation 
fromLord Kitchener, District Grand Master of the Punjab and Grand Master, the 
Duke of Connaught.  In the facsimile letter shown here (from a book published in 
1936), Lord Kitchener votes to accept the Amir into the lodge.    
His Majesty Habibullah Khan, Amir of Afghanistan, was initiated into Freemasonry 
in Calcutta, India.  This occurred at Lodge Concordia, No. 3102 which had a small 
exclusive membership, restricted to British civil and military officers of high standing.  
The first, second, and third degrees were all conferred upon the Amir. The ceremony 
was conducted in English, with Henry McMahon interpreting the entire Masonic 
ceremony into Persian for the Amir.  He took his Masonic oaths on a Koran that is 
now at the Library of the Grand Lodge of England.   
Because knowledge of his Masonic affiliation could be used against him by his 
enemies in Afghanistan, the Amir's membership had to be kept a secret from his 
staff, soldiers, entire en tourage, and the public. Although secrecy about his Masonic 
membership was kept in India, when the Amir returned to Afghanistan rumors about 
the Amir being a Freemason started to  surface.  The leading mullahs seized on this 
opportunity to make trouble for the Amir.  Finally, the Amir announced publicly that 
he was a Freemason, that he was proud of being a Freemason, and that he had 
become one to benefit Afghanistan.”  [ 
“http://nationalheritagemuseum.typepad.com/library_and_archives/2008/10/amir-
habibullah.html”   

    »   : ژباړه
 پراختیا باندې پیل وکړ، دخپلواصالحاتوپه یوه دولتي رسمي سفره وروسته حبیب هللا خانکال کې هند ته له   ۱۹۰۷ په

      ته شول ؟ رامنخ  ترڅ کې څه  سفرپه ددغه 
بلنه ورکړه شوه چې د هندوستان له پولې څخه   امیرته دافغانستان حکومت په غوښتنه دانګریزي کال کې ۱۹۰۷ په

   .پال و اومیلمه کوربه دده سفرکې ټول کمشنرپه چیف دبلوچستان ماهن، میک ای. هنري کلنل لفټنت  کتنه وکړي،
حیران شوی   ماهن میک ( ترسره کړي یادامراسم) شي  فرمشن وکړه چې امیرهیله له څو ورځو وروسته هندکې په

 امیرغواړي  ګواکيکاوه چې   فکرنه څه ده ؟ هغه اوموخه دامیرلیوالتیا کارکې چې په دغه پوهیده و، ځکه چې دی نه
 ددغه دی چې  امیرډیرلیوال پوه شو چې باالخره ماهن میک  .یوسي له ځان سره افغانستان ته مسنري فري  چې دغه

شوي  فرمشن انسانان ولیدل چې دوی شمیرښه ته وویل چې ده زیات ماهن مک کړي، حبیب هللا دځان کارابتکارهم
    . دیڅیز یوښه مشنري فری چې فکرکاوه وو، ځکه خو ده
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 شهزاده اودکاناټ ییزمسول دسیمه دپنجاب کیچنر، دالرد  په اړه هوډ  دامیرددغه ماهن میک له مخې  دیپلوماسۍ د
کال کې   ۱۹۳۶ لیک له مخې هم روښانه دی )هغه چې  په یوه کتاب کې چې په دهغه کړه، دغه مطلب ترالس اجازه

     .ومني لوژکې امیرپه چې الردکیچنردامنلی ( چاپ شوی
خان امیرجاللتمآب  دافغانستان دا ککته په دهند مراسم دغه  میسنری دفری حبیب هللا  کړل،  ترسره   په پیښه کې 

شوه،  شمیربرخه ۳۱۰۲  په لوژکانکوردیا ترسره  غړیتوب ددغه  کې   لوړرتبه اونظامي ملکي دبریتانوی ځای 
 مراسم ترسره شول، پرامیرباندې مراسم درجه دریمه لومړۍ، دویمه او کې اړوند دی، په دغه ځای افسرانوپورې

قسمونه  میسونیک تشریح کاوه، هغه خپل امیرته فارسی بهیرپه دغه ټول ماهن میک ژبه ول خو هنري  انګریزي په
    .کتابتون کې دی الج ګرانډ په  دانګلستان په قرآن کریم باندې ترسره کړل، هغه چی اوس هم 

امله چې دې  افغانستان کې دهغه کارڅخه دغه دامیرله له  په  دغه   خودهغه خکه کاروانخلي پرضد دهغه دښمنان 
 هندکې پټ  وساتل شي. که څه هم په عاموخلکو ترڅ کې له سفرپه سرتیرود اړوندوچارواکو، دهغه غړیتوب باید

 په اړه میسن فری  یرددام ته ستون شو، امیرافغانستان چې خوکله غړیتوب پټ ساتل شوی و، میسونیک دغه دهغه
 ترڅوچې پاره ستونزه کړه، دامیرله داخبره فرصت څخه په ګټې اخیستې سره مالیانوله پورته شوې، مخکښو آوازې
 دده ځکه چې پرویاړي (یی ترسره کړي مراسیم دی )دغه یوفرمیسن عامه توګه خبره په ډاګه کړه چې هغه امیرپه

    « یوکاردی په ګټه داکاردافغانستان
 ډرامه عیسوتوب د وړاندې په دامیر شوچې کوالی داقضاوت اړه دغه په  ،  سره اسانۍ دیره په  موږ اوس داچې  لنډه 

 اوڅه دننه کې هیواد په څه دامیردښمنانو  کې ترڅ په دمخنیويواصالحات دموکراتیکو د دده چې وه توطیه پراخه یوه
 د باندې اوپرمختګ پرترقۍ  دهیواد کې  برخه دغه  امیرپه خو  ،واخیسته ګټه ښه  څخه هغې له  دباندې هیواده هم له 
 تل دی   چې کړ خالصه کې يټک  دغه په ځواب توطیې لویي ددغې  یې سره ډیرجرآت اوپه  باوردرلود کومي له  زړه

 مراسمو دغو په لپاره دده .وي نغښتی ګټې دافغانستان کېوهغ په چې کوي ترسره اوهغه باورلري باندې څه پرهغه
 دغو په چي کې حال داسې په ، کیښود قرآن الس آسماني پرخپل له غسله وروسته دتعمید ده چې وه دامهمه  کې

 پرامیرباندې چې داښیی اسنا د ځکه،مهم و ( انجیل) کتاب  آسمانی بل ترهغه کتاب مقدس باوري خپل ده ته مراسموکې
 دغه یې خپلولیکنوکې په چې هغوی اوان وو نه څه بل پرته توطیي پراخې یوې وار له خپل په تورلګول دعیسویت

 ناخبرۍ خپلې په دوی ځکه کوالی نه شي حکم بل پرته خبرۍ نا له سړی هم  اړه په دهغوي،وهلی لمنه اوتورته تهمت
      .دي کړي تحریف حقایق شته اړه په واکمن غوښتونکی ترقی ددغه دافغانستان

  
 چي څه  هغه  ورکوي، مدال  ډی  جي سي   کې ماڼۍ ویندسور په ملکه  انګلستان چې کې  حال داسې په  کرزی حامد

   . ده شوې  بدله ویاړبڼه ددغه  خواوس. شو تورن تو ب عیسوی په باندې دغه پرهم هللا خان امیرحبیب
   (۶ دجون  کال ۲۰۰۳  لندن  د -   ماڼۍ ویندسور )
   

 ... پاتې لري
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