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  تشریفاتي او معاشرتی برخه کې ، پنځم: په
 ـ آیا امیرحبیب هللا خان په دغه سفرکی شراب وڅښل ؟

  

 
   

کړه یاده  ما مخکې  بده مرغه ،لکه چې  لوستی چې   چې له  ټکی  همدایو  یوازې  لیکنوکې  دخپلولیکوالوپه  تل  موږ 
څښل ... زما لپاره دغه     یې زیاته ناسته والړه درلوده اوپه عین وخت کی یې شراب هم له ښځوسره،امیرعیاش و

داسې څه ونه     کله هم مې انګریز میلمه پال، په دغه راپورکېد وړدی چې دده اوپوښتنې ټکی له دی امله دپاملرنې
ده په دغه باره کې نه څه لیکلي اونه یې یوه عادي اوضمني اشاره  ،د شرابو په څښلو لیدلی ويهغه به امیر موندل چې

ړواو ونه موندل چې دهغوله مخې حکم وک سره ترپایه په دغه اړه داسي څه ورته کړې ده . ما په دغه راپورکې له 
ووایوامیرحبیب هللا خان په دعه اویا هغه ځای کې له دغه اویاهغه کس سره شراب وڅښل ، دده لپاره ترټولو ښه  

ان په دغه  ،نه پرې خبریدل اویا که خبریدل نونن به ددغه راپورله مخي خبریدل موقعه همداوه چی لږ ترلږ څوک
ډاګه شوي ، دده ښیګړې اوبدګړې یې دواړې په ګوته کړی خو  په   چی دده ټولې ځانګړنې او رازونه  لیکنه کې هم

ددغه ټکی یادونه چې دیوه انګریزلپاره کله هم دپوښتنې وړټکی نه دی ، نه ده شوې او نه هم داسې عالیم په دغه  
 یې هم له یاده ونه ایستل او پردغه عمل   برخه کې ترسترګو کیږي چې ووایو امیرشرابي و او ددغه سفر په ترڅ کې

  .الس پورې کړی دی دلته هم ګواکي  باندې یې
وه ، میک ماهن لیکي چې  جوړه کړېچی انګریزی چارواکو دده په ویاړ،دامیرلومړنۍ میلمستیا په پیښور کې وه 

امیر له ما په دغه اړه هرڅه وپوښتیدل اودا حال یی له ما واخیست چی هلته څوک ګډون کوي ؟ څه خوړل کیږي او  
   : دغه اړه د میک ماهن لیکنه داده څنګه حالت دی په

موږ بیا یوبحث رامنځ ته کړ چې ماغوښتل دهغه په ترڅ کې پر یوشمیرټکوخبرې وکړوڅوپه هغه اړه دده په  »
نظراونیت باندې هم پوه شم چې کوم سرداران باید نن شپه دګورنرجنرال دمرستیال په میلمستیا کې له ده سره  

 ،څوک دغه میلمستیا جوړوي .ی باید ترهرڅه دمخه په څلوروشیانو باندې پوه شيملتیاوکړي ، ده ځواب راکړ چې د
آیاهلته به داسې خوراک هم وی چې هغه به شکمن وي؟ ؟په دغه کې به یوازې انګریزې مامورین برخه اخلي

سرداران به آیاهلته به داسې حالت هم وي چې دده او دده دسردارانوپه وړاندې به هم شراب ایښودل کیږي؟ دده  
توګه پرمیزباندې ډوډۍ ته کیني ؟ما ځواب ورکړ چې په میلمستیا کې به برخه وال یوازې  چې په سمه   وکوالی شي

،داسې څه مامورین وي  طبع انګریزي  دمسلمانانوله  به  هغه  نه وي چې  هلته  لپاره  دخوراک  مخالف   ېبه  سره 
زور وتپل شي  ه پرده اویادده پرسردارانو باندې پههلته به نه شراب او نه هم نورداسې څښاک وي چې هغه ب،وي

   .. دده سرداران به ټول ددوی دمقامونو اودرجو سره سم درناوی کیږي
 ،ما له ده څخه پوښتنه وکړه چې دی به په دغه کارسره وځوریږي چې که څوک دده ترڅنګ په شراب څښلوسروي

اودریځونه باید معلوم وي، ده ما ته داراپه ګوته کړه    ده وویل چې دې به دهغو په کارکې مداخله ونه کړي. درجی
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تنه   او دوه  ، یوسف خان  به آصف خان  بیایي چې هغه  هلته  یوازې څلورتنه سردران  له ځان سره  به  چې دی 
  « ... ایشک ِآغاسیان وي

  
   : هلته له انګریزانو پرته بل څوک نه وو خو ده بیاهم شراب ونه څښل ځکه نو بیا لیکي

داچې ده په  عنام ،هغه ماته هغه مینو چې دده مخې ته ایښودل شوې وه په خورا ډاډه زړه په فارسی کې وژباړله »
هرڅه کې په خورا آرام خاطرسره برخه اخیسته، سرهارولډدینی دپاچا د سرسالمتې په خاطرشعارورکړ، خو پاچا 

  «اوپه سریې واړولېهمدغه سالمتی له هغه سره یوځای په والړې ) پراوبو ( بدرګه کړه 
شوای   دګوالیار راجا هم زړه ونه،ځای ته د درانه میلمه په توګه وروبلل شو کله چې امیر دګوالیارد راجا له خوا هغه

کړای چې ده ته دشرابو څښلوست وکړي ، امیر په ګوالیار کې ډیرې ښې شپې ورځې تیرې کړې خو په دغو ټولو  
ان هلته یې هم په شاندارو  و،بیا یې هم دخپلومقدساتو درنښت په پام کې ونیهرراز نعمتونو ډکې وې  ورځوکې چي له

داخبره هم     ډډه وکړه لکه چې میک ماهن مسلمان واکمن په توګه یې له هغو میلمستیاوو کې شراب ونه څښل اودیوه
  : کړې ده

سمبالیږي » توګه  ښکلي  په  ماښامنۍ  دګوالیار  توګه  اټکلي  اورګ ،په  بریښنایی  دماښامنۍ  یوکوچنی  چې  اډی 
د دندې له مخې ددغه .ماښامني وروسته راچورلیده هغه هم دامیرلپاره دځانګړې لیواتیا وړشوی وی له   پرمیزباندې

خو داچې نن د مسلمانانو احساسات په پام کې نیول ،ګاډي دنده داده چې څښاکي څیزونه ترمیلمنو پوري رسوي
   «.وسیګار لیږدول نوځکه یی یوازې شربت ، سګریت ا ،شوي وو

ټکي څرګند دی اوهغه داچي امیرپه مذهبی ارشاداتو باندې په تشریفاتي   یو دامیر په اړه دمیک ماهن په اعترافاتوکې
توګه نه بلکې په ارادتی توګه باورمن څوک و. دهغه لپاره په هندوستان کې هرڅه مساعد وو،خو ده په دغه برخه کې  

یې دخپل هیواد څرګند اسالمي هویت ته په سرسري او سپکاوي سره وکتل ،دغه له انحراف څخه کار وانخست اونه 
    : دمیک ماهن له خولې اورو  ټکی هم

  
ان   » ،هغه  باره کې  په  دلمانځه  تیره  په  کړنو والړ څوک وموند،  په مذهبي  افغانانو غوندې  نورو  ما هغه لکه 

پریښود، هلته سره له دې چې دده لپاره دیوه وړځای موندل هم دلوبواوسرګرمۍ بهیردمازدیګر دلمانځه په خاطر  
ګران وو، خو ده بیاهم هڅه وکړه چې دعصریې دمیزپه شاوخواکې دخپل لمانځه لپاره ځای ومومي،هغه له ماهیله  

وي شونې  که  چې  وکړم وکړه  خوري  غم  یوڅه  لپاره  وي ،دده  مناسب  لپاره  دلمانځه  دده  چې  ځای  اویوکوچنی 
   . پاره جای نماز په کې واچول شي پیداکړواودلمانځه ل

  « لور راوخوځیدوردده داستوګنځي پ  هغه ترلمرلویدو پورې هلته و، بیا زه ورسره بدرګه شوم اوبیرته
   : په همدغه اړه په یوه بل ځای کې لیکې

باندې بوخت ول. امیرد له دغې کتنې وروسته زموږ پاملرنه هغه ډګرورواړوله هلته چې سرتیري دفوتبال په لوبه  »
له مایې پوښتنه وکړه چې غواړي  ، ترهغو چې پام یې شودلمانځه وخت دی هغه څارله زړه له کومي په خورا لوالتیا

  «دمیدان په څنګ کې لمونځ وکړي
  

ماهن میک ،پیاله پورته کړې وای کومه له چا سره زه فکرکوم چې که امیر کله په دغه برخه کې په ناخبرۍ سره هم
میک    به کله هم په خپله دغه لیکنه کې نه له موږ او نه هم له خپلو آمرانو چې دغه راپوریې ورته لیکه پټه کړې وای.

دیوه روڼ اندي اویوه   نه ده پټه کړې ، دده لیوالتیا یې په دغه برخه کې  دده داړیکو خبره  هم له میرمنو سره  ماهن
ه ، لیکن دمخدراتو په برخه کې یو کوچني ټکی نه میک ماهن لیکلی او نه ما  انسان په توګه په ډاګه کړې د   متمدن

اداچي هغه لیکوال او مورخین چې دغه ټکی یې په ډیر ټیټ ذهنیت سره دیوې توطیي  عنپه دغه ټول متن کې وموند. م
میرحبیب هللا خان پرا   اصالح کړي اوهم باید زموږ دتاریخ ددغه څپرکې لوستونکي خپله لیکنه په توګه لیکلی باید

   . باندې په دغه سفرکې دغه ناانصافه تور ته په انتقادي نظرسره وګوري
  

  دامیر ادبي ستاینې ،  شپږم :
  

کله چې امیر دخپل دغه سفر په ترڅ کې هندوستان ته ورسید په دغه هیواد کې نه یوازې داچې د انګریزي مقاماتو له 
بلکه   شو،  مخامخ  سره  هرکلي  په  تاوده  پاچا  د  اسالم  د  پړاوکې  دویم  اوپه  افغان  دیوه  سرکې  لومړي  په  دی  دلته 

ددغه هیواد دخلکو په څنګ کې ددغه هیواد د لیکوالواوشاعرانو له تاود هرکلي سره هم مخامخ شوی دی ،     توګه
نواو واکمنانو بیلګې دنورو پاچا،شوې ویل  دومره شعرونه او یادونې چې دده دهرکلي اولوړشخصیت په اړه په هندکې

په اړه دیرې لږ لیدای شو، په تیربیا په دغه عصرکې چې داردو اوتریوه حده فارسي ژبو انګازې لکه داوس په شان  
حضرت دستاینو خبره په ډیراوچت پرتم سره شوې ده ، دغو لیکوالو که  ینه وې خاموشې شوې ، په دغو ژبوکې داعل

همداسې یې دی دیوه پیاوړې مسلمان واکمن په توګه د شعرپه ،ې کړېله یوې خوا دده دکرکتراو شخصیت په اړه لیکن
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ستایلی او خپل ارادت یې له هرډول چاپلوسۍ او مداحي     ژبه په لوړارادت سره دهندوستان په هرښارکې په ډاګه
   :ده ته وړاندې کړی دی چې دوې بیلګې یې دلته په ګډه سره لولو  پرته

  ۱۹۱۱   په  کې زیږیدلی او زده کړې یی هلته کړې ۱۸۵۷په     بلند شهرکې  هاپوړي چې په   دالورعلی خان طرزی
د امیرحبیب هللا خان په اړه یوه   ،کال مړشوی ، دغالب له دوستانو څخه و او له هغه سره یې ښه ادبي اړیکي درلودل

   . لویه قصیده لري چي یوڅوبیتونه یې دلته دبیلګې په توګه را اخلو 
   

 دهرظل سبحاني   خسرو            ملت ودینشمس دولت ضیایی 
 روس ازو به حیراني  که بود               خوبی  بدان  فوجی آراستي

 روحاني    از اذل اتحاد                  داری الحق به انګلس خدایی
 ماني    ایمني  بی تکلف به                      درمیان دوپادشاه عظیم

 ... ساختی هم بملک افغانی            فرهنگآالت حرب صنع   همه
 هندی وسندی وخراسانی                  بهرتحسین تو کشاده زبان

 خوش خوانی  تاکند مرغ صبح                      تا نسیم سحروزد به چمن
 .... صبح تا شام کامران ماني                   شام تاصبح شادمان باشي

 
 (  قید است 93قصیده در دیوان قصاید طرزی درص باقی این )
 
هندوستان ته په سفروالړ،لکه چې مامخکې هم یادونه کړې د هندوستان    کله چې امیرحبیب هللا خان   پردی برسیره 

     : دیوه عربي شعر اودهغه ژباړه دلته په ګډه سره لولو   د روڼ اندو شاعرانو له درانه هرکلي سره مخامخ شو چې
   انا نری فی شانک العجبا  وهللا            جمعت فیک التقی والملک واالدبا

   هم عجیب ښکارې  ذات کې پرهیزګار او د سلطنت او ادب ټولونکي ، په خدای چې ته  پلته په خ
   علی الهدی واتبع منها جهم رغبا                   ذکر تنا الخلفآ الراشدین فدم

   ته باید پرهغه قایم پاتي شی او دهغوپیروي وکړه ،  دراشدینو خلفاوو الر رایاده کړه ،تا موږ ته  
   ال بحسنون اکتساب العلم والطلبا                    انا لقی زمن فی اهله خیل

  .موږ په داسې زمانه کې یو چې هلته عقل فساد دی نه علم ، ځکه نودهغه په زده کړې پسې دي
   یرجون اجرآ وال یقضون ما وحیا              مون الغافلون فهمال سیما المسل

   کار پرځان الزم نه ګڼي  په خاصه توګه مسلمان غافل دی ، دکار کولواو مزدورۍ
    یجزی سوآ بماالغی وما کسبا             والمرآ مرتهن  الدهر ذوحول 

   ابر بدل باید ورکړه شي هغه چې ضایع کیږي اوکماییزمانه حیله بازه ده او انسان په هغو کې ګیر دی ، دهغه بر
    لکل واقعه اوحادث سبیا                  هللا قدر فی الدنیا بحکمته

   .دهرې حادثي اوپیښې لپاره یو المل پیداکړی دی  هللا تعالی په دنیاکې په خپل حکمت سره 
   بین الخالیق والدنیا لمن غلبا                        ولة االمر والحکم ایام مدآ 

   حکومت او سلطنت کې دخلک هرڅه کوي ، پردنیا باندی باید هغو برالسی پاتې شي
   وان للناس فی نسلیطهم توبا             الحرب ترفع اقوا اقوامآ وتخفضهم

   .کولو احسان من دي خلک دهغو دبرالسی  جګړه یوشمیر لوړوي اویوشمیرنورټیټوي ،
   السیف اومن تحمل الخشبا  کن حامل                        اما احدید فقد زالت مها بة

  داوسپنې هیبت تل وي ، خو دتورې وړونکي او لکړې هغو دواړو اهمیت برابر
   وان تطبقت بحت الجوشن الیلیا            البنا دق ال  ال یعصمنک من ضرب

   که څه هم د زروترطبقوالندې وی  نه شي ژغوالی  تا اوسپنه  ټکه  دټوپک له
  وعن ان لنا فی جمعه ادبا             فا لعلم فی عصرنا الشتد ت سواعد

  . اوس زموږ په زمانه کې د پوهې مټ پیاوړی دی ، اوس موږ ته څرګنده ده چې موږ پوهې ته اړیو 
   والعلم اکبر ما اعطی وما وهبا                      مواهبهو ربنا هللا ال تحصی 

   درکړي دا ټول د هغه لوی نعمتونه دي  دپاک هللا د بښې کچه زیاته ده ، هغه څه چې خدای  
    لوال هما للقینا الکدو والنصبا                        بالعلم کرمنا وبالفعل فضلنا

   .که چیرې دغه دواړه شیان نه وي، په لویوستونزو کې به کیوزو   مرسته لوړتیا راکړې دهخدای د عقل اوپوهي په  
   فان فی العلم سرآ کان محتجبا                           کل یرید علوا ال یلیق به

   .هرڅوک چې لوړتیا غواړي او دهغو الیق نه وي ، خو په علم کې د لوړتیا راز پروت دي
   یبذرون تالوالمال والنشیا                     لفساف اکثرهمالمتر فون هم ا 

   خوشاله خلک ترډیره حده بدکارخلک دي، دپخوانیو په زیرمه باندې اصراف کوي
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 8تر 5 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

 

   للعجز والضعف ال خوفآ وال دهبا                  ان ینتهو اینتهو احسن سو فعلهم
  او عجز له سببه مه ډاریږه بیا د کمزوری  که په خپلو بدکاریو کې څرګند یي ،

  وآمنو ابنبی شرف العربا               اخالف قوم علوافی االرض مرتبه
دوی دهغوی پاتي شونې دي چې د ځمکې پرمخ یی لوړه مرتبه ترالسه کړې وه ،اوپرهغه پیغمبریې ایمان راوړی 

   .چې دهغه له امله عرب شریف شوي دي
    ورا هم فاستحقو المقت والغضیا             آضلوا طریق الهدی والدین قد بند و

   . بی الرې شوي او دین ته یې شا شوې هغه دالهي غضب مستحق دی  هغوی چې له سمې الرې
   داً با  اال کفا فآ اذ الم ناله                  تصعلک القوم حتی ال معاش لنا

واک کې نشته ، یوازې دقدر اورمق په اندازه چې هغه اوس زموږ لپاره دمعاش څه په   دومره مفلس شوی چې  قوم
  .هم که موږ تالش ورپسې وکړو 

   وال نهایة اال الموت والعطبا                       الجهُد فقُر وداُ ً ال شفاُله
  . تهاوداسې ناروغی ده چې درملنه نه لري او له مړینې او بربادۍ یي پرته یې بله پایله هم نش  جهالت احتیاج دی

   والدین فیتا ینادی الویل والحربا                     بالقل والذل دنیا نا مکدرة
   زه برباد شوم   له امله زموږ دنیا مکدره ده او دین موږ ته په لوړ آواز سره وایی   د مفلسی او ذلت

   مسجدآ رحبا  نبغی مکانآ رباطآ                    حاتتا فی طالب العلم اولها
   .موږ دیوه مکان اویواستوګنځي او یوه جومات هیله کوو  د زده کړې پرمهال زموږ له شرطو یو دادی چې

   للمسلمین اخآ للطالبین ابا                    ویرحم هللا عبدآ با دآ اسمحا
   . نو پالردینیک او سخی وي ، دمسلمانانو ورور او دطالب علما  چې هغه  خدای د پرهغه بنده باندې رحم وکړي

دانجمن     نذیراحمد صاحب دعربی نظمو مجموعه ،   مولوی ډاکتر حافظ   د شمس العلما    مجموعه نظم بی نظیر) 
  ( ۹۸- ۹۷- ۱۹۶ص     الهور   هجری ۱۳۳۶   م  ۱۹۱۸  ، له خوا   حمایت اسالم

د امیرحبیب     اونظمونو ویلي دي ، خو څومره چېدهندوستان زیاتو شاعرانو دافغانستان د امیرانو په ستاینوکې شعرونه  
هللا خان په باره کې ویل شوي او لیکل شوي ، دومره دنورو په باره کې نه دي ویل شوي ، زه باورلرم چې که دده  
په باره کې یوازې د غه برخه راټوله شي ، نو له دغو شعرونو څخه به دامیر د اندو ژوند په باره کې یو لوی کتاب 

  . دلته یې دم ګړۍ پرهمدغو یو څو بیلګو باندې بسنه کوو  چې  جوړشي
 

   : اووم
  غونډې ،  دامیرمرګ اوپه دغه اړه دهند وستان دعامو خلکو

 

 
خان     هللا  امیرحبیب  چې  شوي  ویل  داحقایق  کې  هغو  په  لولو  مطبوعات  دپیل  پیړۍ  روانې  د  دهند  چې  کله 

   . یوځانګړی محبوبیت درلوددبیالبیلوالملونو له مخې په هند کې 
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 8تر 6 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 په هم هغه اندازه چې په افغانستان کې دننه د زیاتروسمونواواصالحاتوبنسټوال اولیوال و،همدومره   
دی، ترډیرې اندازې   یاد شوی په هندوستان کې هم دده محبوبیت دعصرد سمونو په اړه په ځانګړې توګه د یادونې وړ

  : دامیردمحبوبیت په الملونوکې دوه ټکي زما په نظرډیرمهم دي
کله چې ده هند ته  ،میراثونوسره ځانګړې لیوالتیا وښوده افغاني  امیرپه هندوستان کې له مسلمانانواواسالمي،یوداچې 

له پیله بیا ترپایه په ټول هند کې ده ددغوڅومیاشتو په اوږدو کې په دغه برخه   کې ځانګړې خپل سفرپیل کړ،ان 
کارروایئ ترسره کړې ، په الهو رکې یې د اسالمیه کالج له غړو سره وکتل اودهغه کالج د بنسټ ایښودوپه ترڅ کې  

په  ،چې باید دخپلې ټولنې په باسواد کولو کې له اسالمي اصولوسره سمه برخه واخلي ړهیې له مسلمانانو هیله وک
ترڅ کې بیاهم ددغې سیمې له خلکوسره وکتل اوهلته یې هم پرنویوزده  سرهند کې یې د مجدد الف ثانی دمزار دکتنې په  

بختیارکاکۍ ، الل  ،کړوباندې پرمسلمانانو ټینګاروکړ، له اجمیرشریف څخه کتنه، په ډیلي کې یې له نظام الدین اولیا
یا     ) په زړهدجوماتوپه ترمیم اوجوړولو باندې الس پورې کړ،   یې ان کال، زړې کال اود ډیلې په نورو برخو کې

پورانه کال کې دشیرشاهي جومات مخې ته یې دیوې څاه د کندلوامروکړ چې باید نمونځ کونکې له هغې څخه کار  
هغه یې په پخه توګه وکیندله او په هغې کې یې یوه لوحه کیښوده چې تراوسه پورې ددغې څاه په برنې برخه  ،واخلي

چې لیدونکي لږ خپل سرڅاه ته وردننه کړې ( دتاج محل په اړه  کې شته ،او له ورایه لیدل کیږي ، خوپه دی شرط  
دده نظر، وړاندیزونه اودهند په نورو سیموکې له مسلمانانواواسالمی تاریخ اومیراثو سره ځانګړې لیوالتیا په خپل 

اونیمه نوابانو له هندي آرو    برسیره پردې   وخت کې په هند کې دده دمحبوبیت لوی اودپاملرنې وړالمل کیدای شي. 
پرهغه مهال چې ده دخپل سفرپه ترڅ کې له نوموړو نوابانواو راجاګانو  ،هم دده اړیکی یوبل المل و رهخپلواکوټولنوس

 د بهوپال له بیګمي نوابې ،له هغوی سره یې ځانګړې اړیکي کلک کړل، دګوالیارله راجا،سره په ډله ییزه توګه وکتل
دده په محبوبیت باندې   توګه  و نوابانو سره دده پراخ اړیکي په هراړخیزهدملیرکوټله له نواب او له نورو راجاګانوا،

درلودل  .ي ورکويشاهد ېې  انګریزانوسره  له  اړیکي دي چې  دامیرحبیب هللا خان هغه  اړه  دغه  په   ،دویم المل 
و، او له بلي  و   انګریزان په هند کې په داسې یوه حالت کې وو،چې له یوې خوا نړیوال فشارونه ورباندې زیات شوي

ددې المل     پاڅونونه اوپه بیلو بیلو قشرونو کې عامه انګریزي ضد کرکه او نفرت،خوا په هند کې هم کورنۍ پاریدنې
له هنده دباندې دانګریزي واکمني په مقابل یوه بله .شوي وو چې دمقاومت یو پراخ بهیر په ټول هند کې رامنځ ته شي

کې په خورا   څه هم دفرانسې او جرمني له خوا بل المل وچې دهند په شاوخواڅپه څه د روسیې او     فشاري   پراخه
ځواک سره روانه اودچټکې پیاوړتیا په حال کې وه، په دغه ترڅ کې روښانه وه چې افغانستان اوهلته ټولواکمن ډیره 

البیلو انګریزي ضد امیرحبیب هللا خان پردغه مهال په همداسې یوه دریځ کې و چې دنړۍ بی،مهمه دنده ترسره کوله
دجرمني اوانګریزانوتوپیرونوحاالت داسې ترینګلي ،ځواکونوپه سیمه کې دیوه برالسې ځواک په توګه اهمیت ورکاوه

که دي له انګریزي ضد روحیې او مبارزې     کړې وو چې غیرانګریزي ځواکونوخوله ده څخه ان دا هیله کړې وه چې
ځکه نو انګریزانو په ،غانستان دلوی واکمن ځواک او واک ورکړشيافاو سره مرسته وکړي کیدای شي ده ته دهند

دده هرکلي یې   .دغه وخت کې له امیرسره له ډیراحتیاط څخه کاراخیست اودهرډول مرستې لپاره یې ټټرورته ټپاوه
، په هغو مراسمو سره ېې وکړ یپه دغه سفرکې نه یوازې د یوه کمزوري اوالس کتوی واکمن په توګه وکړ، بلک    هم

   .لکه چې دیوه سترمسلمان امپراتورلپاره وړ وو
له سفرسره په هراړخیزه توګه نه شو پرتله کوالی     امیرعبدالرحمان خانرموږ دامیر حبیب هللا خان دغه سفردده دپال 

افغان امیرته په هراړخیزه توګه دیوه الس پوڅي واکمن په توګه کتل او په   ،انګریزانو په عبدالرحمانخاني پیرکې 
همدغه ټکی  ،په هکله بیا خبره داسې نه وه خان خو دامیر حبیب هللا،هرکلي هم سوړوشو په هندکې همداسې توګه یې

خو څه چې په دغه اړه دیوې علمي پایلې په توګه  ،موږ دمکماهن په دغه لیکنه کې هم له هره پلوه محسوسوالی شو
دده درښتنې انساني چلند بریا وه چې دخپل دغه   کوالی شو ووایو، هغه دادي چې په هند کې د امیربشپړمحبوبیت

د نورو مذاهبو په وړاندې زغم او  .هسفرپه ترڅ کې یې دهند بیالبیلو قشرونواودبیالبیلو عقایدو پلویانوته وروښود
کې دیوې خاطرې په توګه له ځانه پریښودل او دی یې     په هندي ټولنه   درناوی هغه څه وو چې امیر حبیب هللا خان

  .سفر په ترڅ کې په رښتیا هم په هندي ټولنه کې د یوه مصلح په توګه د درناوي وړکړددغه 
وړو او ترقي غوښتونکو هلوځلو او پروګرامونو په   ترڅو چې دغه مصلح او ترقي غوښتونکي امیردخپلو ټولوکړو 

  مړینېدده   (*). نیمه الرکې د لغمان په کله ګوش کې دیوې توطیي په پای کې ووژل شو
-----------------------------------------  

امیرته دده د آزادفکراوپرمختګ غوښتنې     دامیرمرګ ځکه زه توطیه بولم ، چې دغه نا ځوانمردانه مړینه  ( *)    
کال د شمالي دقره باغ   ۱۳۵۸ددغو کرښو لیکوال په    سراج الحرام شوه ، دده وروستۍ میرمن په بهیرکې وردغاړې

ګودرکلي کې ولیده ، دا په دغه کال دنژدې اته اتیا کالونوپه عمروه ، ما د خپلې رسمي دندې له مخې دځمکې په په  
کله کله به یې لیدو ته ورتلم ، په یوه لوړه باالخانه     برخه کې مرسته ورسره وکړه ، چې ترډیرو پورې زه هلته وم 

 پښتون   قاو دظلم له السه یې ددې په وینا له یوه نومیاليکې اوسیده ، دهقانانو اومزدورانو یې خدمت کاوه ، د س
دویم واده شوی و. دې ویل چې هغه سقاویانو په دغه ګناه چې له دې سره یې ولي واده   عبدالقدیرخان تره کې سره 

په وکړ تیل داغ کړ، همداوه چې بیا له هم هغې سزا مړهم شواو قبر یې تریاده شوې باالخانه الندې د انګورو دباغ  
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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

 

منځ کې و. خوڅه چې دې ویل اوڅه چې ما بیا په دغه اړه له عالمه رشاد اوعالمه حبیبی څخه واوریدل یوډول نه  
   .قدیرخان دسقاوي اوباشانو له ډلې باله  هوو ځکه هغوی خپل

د په دغه توطیه کې     د امیرد مرګ ټوله کیسه داسې کوله چې اصلی ټکی یې داو چې »   میمونې یا سراج الحرم 
والی علی احمدخان ، د امان هللا خان دمور، نادرخان او یوشمیرهغو دویمه درجه درباریانو چې هغوی د امیرله 

اوسردارنصرهللا خان اویوشمیر غالم بچه     مستوفی ، عبدالقدوس خان   ترقیاتي پروګرامونو سره لیواتیا نه درلوده لکه
د امان هللا خان دمور په امرچې په کابل کې وه له خپلو نوکرانو  ګانو،برخه درلوده ، ځکه کله چې امیرشهید شو ، زه  

سره کابل ته راوستل شوم ، کابل ته له راتلو سره سمه یې له خپلې څلورکلنې لورسره نظربنده کړم ، اتلس امیلونه 
همدغه    لورمې په مې درلودل ، هغه یې ټول راڅخه واخیستل ، دومره یې له تنګسیا سره مخامخ کړم چې څلورکلنه

ترسره شو ، ما د امیر له     نظارت خانه کې راته مړه شوه . او داهغه ظلم و چې پرما باندې دعلیاحضرتی په اشاره
خارجي یې  ته  ما  وو،  نه  ښه  روابط  امیر  او  دعلیاحضرتی   ، ولیدې  ورځې  ډیربدې  وروسته  له     مرګه  ښوونکي 

وایه ، زما کالي به هغوی ماته دغربی ملکې ګانو په    هندوستانه راغوښتې وې ، هغوی به د دربارې چارو درس راته
شان جوړول ) داعکسونه مې دهغه وخت دي ، چې سخت حالت راباندې راغی یوه عمه مې وه خدای دهغه وبښې 
هغې ته مې ورکړل چې راته ویې ساتي ( له امان هللا څخه وروسته سقاویان راغلل هغوغوښتل چې له ماسره واده 

  «  .... وښتل اوله دغه قدیرخان تره کې سره مې چې قبریې دلته الندې دي واده وکړوکړي خو ما ونه غ
  
ترعادی وګړو پورې ټولو دده   بیا له انګریزانورانیولي ،په ټول هندوستان کې دخواشني یوه پراخه څپه رامنځ ته کړه 

هند  ،غیردولتي څانګو پورته شوپه مرګ غمرازي وکړه او ددغه هیواد په ګوټ ګوټ کې دخلکو انعکاس له دولتی او
پردغه مهال ښه مطبوعات درلودل ،چې هغوهم په خپل وارسره دامیراوافغان ملت دتسلیت په نامه پیغامونه اودغونډو 
خبرونو خپاره کړل . داځکه چې دي دهمدغه سفر په ترڅ کې په ټول هندکې وګرزید او له عادي خلکو سره یې له 

قیقه توګه وپیژاند او دهندوستان خلکو بیا دی دیوه سترافغان واکمن په توګه چې دزغم  نژدې وکتل. ده هندوستان په د
دده په مړینه دهند په بیالبیلو برخوکې  ،لوریې انساني روحیه الرښونه کوله په درناوي سره وستایهراو پرمختګ پ

ي دځانګړې لیوالتیا وړدي دبیالبیلو ډلو احساسات چې دده دمرګ په ترڅ کې ددغه عصرپه مطبوعاتوکې خپاره شو
    :ددغه عصر له خپرونواو اخبارونو څخه را اخلو  چې دلته یې یوڅو بیلګې

    : بیلګه  (۱)
اس شاکرالدین احمد دامیرپه   . ایم   دسید پوربنګال له ریلوی سټشن څخه د هغه ځای دمسلمانانو په استازیتوب  »

په میاشت کې استولی او په هغه کې یې   کال د فبروري ۱۹۱۹د   مرګ دهغې غونډې تسلیت دهند دویسرای په نامه
    : لیکلي دي

   . امیر کورنۍ ته د ده دمړینې له امله جمیل صبر ورپه برخه کړيد موږ دعا کوو چې لوی خدای دی  : ۱     
  .اوپه جنت کې وي  کوو چې دامیر روح دی آرامهموږ دعا     : ۲    
موږ دعا کوو چې پاک هللا دې نوي امیر ته هم دا توان ورکړی چې دارواښاد امیر پرقدمو باندې قدم کیږدي   :۳    

   . او دیوه رښتینې مسلمان په توګه یو مثال واوسي
  «. پیاوړې او تل پاتې شي  امیراوانګریزسرکاراړیکی دملګرو په شانموږ دعا کوو چې دنوي  : ۴    

   : بیلګه (۲)
دافغانستان دامیر جبیب هللا خان په مړینې دتسلیت یوه (  ۲۸)    دمراد آباد مسلمانانو د جمعي په ورځ د فبروري په »

دمرګ له امله خپله ژوره    والدینغونډه جوړه کړې وه ، ددغې غونډې په ترڅ کې ټول حاضرین د سراج الملته  
   «. خواشینی په ډاګه کوي اوله لوی خدای ورته دتلپاتې آرامتیا اوبښنې هیله کوي

  : بیلګه (۳)
ته یولیک لیکلي چې په هغه کې یې داکوال دمسلمانانو    ای . وي . خیرې ویسرای  د اکوال مسلمانانو په استازیتوب»

من امیر حبیب هللا خان د وژنې په اړه په ډاګه کړې ده او له لوی خدایه څخه یی  ژوره خواشیني دافغانستان دټولواک
دده روح ته دفردوس جنت غوښتنه کړې اوپرهغه برسیره ېی ددغې غمګینې پیښې له امله خپل تسلیت څرګند کړی  

ددغه    کړې وه دی او دایې کښلې چې اکوال مسلمانان دخپلې غوندې په ترڅ کې چې دمارچ په لومړۍ نیټه یې جوړه
دزړه له کومي خواشیني څرګندوي اوهیله کوي چې د اکوال مسلمانو اونورو خلکو تسلیت     ویاړلي امیر په مرګ باندې

    «. ته ورسیږي  دامیرکورنۍ   ستا سې له الرې
   : بیلګه (۴)

امله تاسې دهند ویسرای اود  په دریمه نیټه دافغانستان دامیردمړینې له     دمارچ   د ډاکې د مسلمانانودانجمن غونډه »
ته دخپلې ژورې خواشینې مراتب وړاندې کوي اوله پاک خدایه ورته د تلپاتې سوکالۍ او ارامۍ    ارواښاد امیرکورنۍ

امیر په مړینه د زړه له کومي خواشیني  هیله کوي . همدا رازدخواشینۍ په دغه پیغام کې راغلي چې د ډاکې مسلمانان د
نانو لپاره یونه جبیره کیدونکي مرګ بولي . له پاک خدایه ورته د تلپاتي سوکالۍ او جنت  شوي اودا مرګ د مسلما

   «. هیله او دعاکوو
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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

 

   :  بیلګه (۵)
ددعا او تسلیت یوه لویه غونډه جوړه کړې وه ، په دغه غونډه کې هم پاک خدای   ۲۷دبهاولپورخلکود فبروری  »
په دغه لیک چې دهندوستان دویسرای په  ،دآرامتیا هیله شوې ده   ددعا په ترڅ کې دامیرلپاره دجنت اودده د روح   ته

ي امله دده په مرګ خپله نامه استول شوي راغلي دي چې امیرداسالم له لویو واکمنانوڅخه و، دبهاولپور خلک له د
کال دده ځانګړی اورګاډی له بهاولپوره تیریده ، ده دلته ودراوه او دلته ددغه ځای    ۱۹۰۷   خواشینۍ څرګندوي کله په

له  اودانګریزحکومت  واکمن  لوی  داسالم  .اعلیحضرت  وکړه  پرې  دعا  یې  هلته  ته والړاو  مزار  نواب  ارواښاد  د 
ته دعا کوو اوله پاک خدایه ورته دبښنې هیله من یو،زموږ دخواشینې دغه  ډیرونژدې دوستانوڅخه و چې موږ ور

   «.څرګندونې به د ارواښاد امیر کورنۍ او دافغانستان خلکو ته هم ورسول شي
  
   : بیلګه (۶)
 دمرګ له امله دخواشیني پیغام استولی اوپه هغه کې یې دامیرپه   دامیر حبیب هللا خان   دپنجاب هندو سبها غړوهم»

مرګ دټولوغړواو خلکوخواشینی په ډاګه کړې ده . او لیکلي دي چې :» موږ د افغانستان دامیر په مرګ ډیرخواشینی  
امیرزموږ ټولوله ښو دوستانوڅخه  ،شو،هیله من یوچې زموږ تسلیت به دامیر پاتې کسانو او کورنۍ ته ورسول شي

   « .یو و
   : بیلګه( ۷)
د ایم ایم آچ جې ایم چوتاني شرکت دمشر له خوا دتسلیت یوپیغام خپورشوی چې په    دبمبی دمسلمانانو په استازیتوب»

زموږ مسلمانان له خوا په بمبی کې جوړه شوه، موږ د   ۱۹په     هغه غونډه چې د مارچ   هغه کې یې لیکلي دی :»
ومي هیله کوو چې افغانستان دامیر په مړینه ژوره خواشیې څرګنده وو اود هندوستان له ویسرای څخه د زړه له ک

  «. څرګندونې دافغانستان خلکواودامیربازمانده ګانو ته ورسوي ېدخپل چینل له الرې زموږ د ژورې خواشن
دهمدغې غونډې همدغه مراتب دیوه ځانګړي لیک په ترڅ کې چې دافغانستان دنوي امیرامان هللا خان په نامه لیکل  

راغلي : » غواړوپه ډیردرناوی سره     استولي دي په دغه پیغام کېشوي ،هغه ته یی هم دهند دحکومت له الرې  
دخپلې ژورې خواشینې مراتب ستاسوداراوښاد پالرسراج الملت والدین دخواشینونکې مرګ له امله دهغې غونډې په  

غه  دخواشینې د.وړاندې کړوچې د بمبي مسلمانانودخپلې لویي اوپراخې غونډې په ترڅ کې وښودل   استازیتوب تاسوته
تنو په ګډون جوړه شوې وه ، ټولو په یوه خوله دغه دعا اوپریکړه وکړه چې:دبمبي مسلمانان (    ۲۵۰۰)   غونډه چې د

)     دافغانستان خلکواو تاسوته څرګندوي . «   دامیرحبیب هللا خان سراج الملته والدین دمړینې له امله خپل ژور خفګان
    کال ( ۱۹۱۹،   ۱۹دمارچ 

 
  

 .توطیي په ترڅ کې شهید شو داخلي امیر دیوې پراخې(  ۲۰په )    د فبرورۍ  کال ۱۹۱۹وش ، هلته چې د دلغمان کله ګ

 
 ... پاتې لري
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