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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۰۲/۰۶/۲۰۲۰                    لدودیا 

         

 ؟خده که تاری کیسه ،لوه پاچا راستنیدی  د
 

په نوم   (RETURN of a KING  ( یو کتاب د)William Dalrymple ریمپل ) لد ویلیام دا  هخ یوه میاشت دم
 Bloomsbury د یریتانیا کب م. کال کې په۲۰۱۳، لومړی ځل په یپه هندوستان کې لیکل شو  چې

Publishing Plc-London)هپ د هندوستان  ا بی او ( نشراتو له خوا( ReplicKa Press)   مطبعه کی چاپ او
یلیام ډال ریمپل په اصل کې د   و  یل وکړ.پو لتپه الس راغی. ډیر ژر مې د هغه په لوس ،ی پور شوی دخ 

ان کې تیر کړی او له خپلې میرمنې او دری اوالدونو تسخو ډیر عمر یی په هندو لندن کې هم اوسیدلی، دی، ډسکاټلن
میرمن یې دډیلی پوهنتون کې انګلیسی  یږی.بڼه لری اوس  لوی کورکې چې د یوه ښایسته بڼ  ه ډیلی ته نږدی یورس

نوموړی په دې کور کی ځانګړی نسل  ژبه تدریسوي، یو زوی یې لندن کې او بل یې همدلته ډیلی کی محصالن دي.
ول او کمیافته نسلونو څخه ډډول  هم کوتری لري. کوتری یې زیاتې بیالبیل ډولونه چرګان، یو سپی، پیشو او  وزې،

له لیکنی او لیکدود څخه یې ښکاری    .( لیکیKabooterbazز)کبوتربا هیونو کې له خپل نوم سرډیرو ځا  هدی، نوځک
 East ) ۍ، د بریتانیا دهند دشرقی کمپنود زیمد هندوستان د تاریخ، د مغلو، د سدوزیو او مح  ې؛ په تیرهمدسی ېچ 

India Company )  له هرکلی،  ی او هرات پورېملکنډ، اټک، غزنوسوات ا ندهاره تر بولدک، خیبر،کاو آن له
اسناد یی لیدلی او په  یپه هکله ښه پوړره معلومات لری او ډیر تاریخ  کال، کنډو، غره او کمر سره آشنا او د ټولو

اړه هم بژانګلیسی  د ځینو یې کلک تاثیر الندی دی،واو پارسی شعرون لنډیو پښتو د .یی السبری شته ډیرو سرچینو
اصطالحات لکه خان، ملک، دربار،  او دهغو وختونو متداول ه پای کې یې د سیمیاو د خپل کتاب پ هراوړی د

د    اوتشریح کړی دی.  او ډیر نور چې د کتاب په متن کې یې راغلی، معنا  ر، ملنګ، قلندلجرګه،خی پکیر)فقیر(،
انګریز په   ( اصطالح کاروی او د افغانانو پاڅون یی دAnglo- Afghan War انګلیس جنګونو ته د )– افغان

  .( جهاد بللی دیjihad وړاندې )
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تو مونکی دی. زیاتره دغه انځورونه پیغلی بوتلر کښلي چې لندن کې نا رل وکتاب د زیات شمیر رنګه تاریخی انځورون

ګړه کې د ج په یوه  انګریز – سره یوځای په افغانستان کې ګرځیده. هغې د افغان رانځورګره او د انګریزانو لښک
تراژید   پاتی کیدل هم انځور کړی او انکریزانو ته دغه یانو د لښکر تباهی او صرف دیوه تن )برایډن( ژوندزیرانګ

مخ کې یې د  ۱۷۹په  ،هراغلی د  مخ کې په خوندور ډول ۳۴۱په  د کتاب (هګبیل ماتې د انګریزانو د ) یې انځور
او ویاړلی   پرتمین  ولخی انځورونه دی، تر ټویاو ورسره ډیر نور تار چې مړ څټ زمکې ته ګوري اټن انځورنمک

   یې خول او زغری له ورایه سترګې بریښوي.  چې په افغانی ابهت سره ،یاکبرخان غازی د دانځور د وزیر محم
هم خپاره شوی دي، په تیره بیا په هند کې یې د افغانی  هنور کتابون وله دغه کتاب پرته د ویلیام ډال ریمپل څ 

د افغانستتان تاریخ  .ډیرې لیکنې کړی دی یې پله د پنجاب دهندی راجاګانو په هکلهخ غلی شاهانو او په م    شاهانو،
دغی  دیا تګ او بار  شرقی کمپنۍ دبرتیانیا  هند ته د  سپ دی. د اتلسمې پیړۍ په پیل کې یېچ ورته ډیر دل

د نړۍ په کچه یې غټې جایزی او ایوراډونه ګټلي دي.  ښه بربنډ کړی دی.   تعماری او سیاسی ټول فعالیتونهسا   کمپنۍ
او له انګریزانو سره د افغانانو  کلونو پورې اخ وډب۱۸۴۲-۱۸۳۹ سدوزیو د  دغه کتاب یې زیاتره د

د لندڼ د آسیایی برخې موزیمونو څخه   کسونه یېرااخلي. دکتاب ډیرې نقشې او ع تجریانا  وګاناغزوا  جهادد
ډال ریمپل  کتلی دی.  ځونه او له دې پرته په سلګونو نور یاداشتونهخ ا ۱۵۳ رااخیتسی او د کتاب د بشپړلو لپاره یې

نو ضعفونه، د دوی  ارشکتاب کې د افغانانو په شهامت جانانه اعتراف کړی، خو ډیرو ځایونو کې یې د دوی دم  لپه ټو
ډیرو حقایقو باندی  بیان کړی دی، ممکن ده   په ګونډو کیدل هم او   معصومیت و په وړاندی د دویسد دسی اتفاقی،بی  

د سنی او شیعه تضاد یې په مصنوعی ډول ډیر ژور ښودلی او قومی مسایل یې هم صرف د  وي. اغماز هم کړی
، دغه ډول يستل خوندور دوې لیله ده، نوځکه  دناول او تاریخ یوه ګډو کتاب یې دغه  اوریدو له مخې بیان کړی دي.

د ده نور   .یاړخ د جذابیت په پار هم ډیر پیری، نو دا هم ډیر پلورل شوی کتاب د يود داستانغکتابونه خلک ده
   .يد (City of Djins) وا(In Xanadu)   (Nine Lives ), (THE LAST MUGHAL مشهور کتابونه؛ )

د تاریخ په  یې موږ ته ځکه دپاملرنې وړ دی، چې د افغانستان د حاالتو په اړه دی،کتاب  د یو پاچا را ګرځیدل دغه
توګه د دغه کتاب کره کول به یو لوی ، خو ډیر ضروری کار وي، دا ځکه چې ممکن ځوانان ناوړه پوهاوی سره 

دا هم   الندې یې یکلرد کتاب تر لوی س.او ناول په توګه یی لوستل جالخبره ده  مخامخ کړي، مګر د یوه داستان
او ټولې   هکله له هند په د نوموړی د دغه کتاب (.THE BATTLE FOR AFGHANISTAN لیکلی دي: )
خوشوانت   دي؛ یخپل نظرونه ورکړ ې پورې ډیرو نامتو پوهانوکیرولې تر اروپا او امینآسیا څخه 

لیکوال امارتیا  شوی او پیژندل  د معاصر اقتصاد نامتو پروفیسور وا(Khushwant Singh )  سنګه
امارتیا سین ته   .(ی .. نوموړی موږ د مغلو د تاریخ په هکله ډیر ښه پوهو).  ( لیکلی دی:Amartya Sen سین)

مقالو کې د نوی استعمار    اقتصاد پوهان د پرمختیایی هیوادو د یوه رپښتنی دوست په توګه ګوری، ده په خپلو اقتصادی
له  په شان د بیوزلو هیوادوواو نور د یونیکالا یب په تیره څو ملیتی کمپنۍ، چېڅیره بربنډه کړی او دا یې ښودلی 

د دغو بیوزلو، خو دبډایو    لوی پانګوال پالیسی جوړوونکی په څه دول سره شرکتونه، دطبییعی سرچینوسره عالقمن
فرانسس  ترڅنګ. د دوی يپه شوق سره ګور  طبیعی سرچینو لرونکو هیوادو قیمتی کانونو او نورو منابعو ته

مایاجاسنوف نیویارک   یړلی.څ دغه تاریخی ټکي په دې ډول ندی  ډال ریمپل مخکې بل چا  روبرسون لیکلی چې تر
وپولوجیست په  ریې د یوه انټ  یوه مورخ په توګه لیکلی او فکر ل رمپل دغه کتاب داډویلیام   دي: لیکلی ټایمز کې

   توګه او لیکنه یې د یوه ناولیست په توګه ده.
ستونکی  وندی فلمونو په شان غواړی لهدپېښې جوړې شوي او لکه  کې بده نده، خو ډیرو ځایونو لد دغه کتاب لوست
  .خو باید هیره نه کړو چې تر دې هم معتبر تاریخونه شته ،يښه بوخت کړ

افغانان باید ترهرڅه دمخه خپل ځان د خپل تاریخ په هکله ښه پوه کړي، تر څو دوی له تاریخي حقایقو خبر نشی، 
، ا روفیسور داکتر کالدیپ فیدیپهندوستان معاصر لیکوال او نامتو   هیڅ بیځایه نده چی د ی وتالی.شاوسنیوستونزو ن هل

  :وایی ېک  په خپل یوه کتاب
  (یتر څویی د خپل هیواد تاریخ نه وی لوست ،یوند ونه کړژپه اوسنی وخت کې به ترهغه وخته  کهیڅو)

  .لی دهتشینو په حقیقیت کی مو خپله راتلونکی په توپ و  که موږ خپل تیر تاریخ په تفنګچه ولو،  :یوبل عالم وایی
پند واخلی. په تیره بیا د  د دې معنا داده چی هر ځوان باید له خپل تاریخ خبر وی، هغه مطالعه کړی او له هغه څخه

وړ  متل د نړۍ د قدرتونود پا   اغلی چېری ساتیژیک موقعیت دارپولیتیک ست -و اکونومیک او جی-افغانستان جیو
ه دلته ډیرې پېښې تکرار کمحور یې بولي، نوځ  ګرځیدلی . د دنیا بام هغه نقطه ده چی پر نړۍ د حکومت کولو

د دې کتاب درېیم څپرکی  لوبی. وړې او لویې  نوری ېراذب سیاستونه او ډیه کلکراغلی، کله واقعی پېښې   یکیدونک
( The Great Game Beginsدی چې د ا )تر اوسه هم دوام   وا  ګریزانو استعماری سیاست بیانوین

 یاتره وخت صادق ، ریښتنیز ل یې که ېیل یې که ! خو انګریزانو دا وموندله چېېعار دا و: بشلویې لوبې یو   د .لري
ریک شی، ح خوا کله چی دوی د خپلو مشرانو په وړاندی ت مسلمان او احساساتی افغانان ډیر ژر دوکه کیږی، له بلې

نو مشران یی دخپل قوم او ملت د ناغیړۍ له امله مجبوریږی، پردیو ته پنا یوسی. په دی توګه ورو ورو لویه لوبه 
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یې د جنګ او یرغل  سو، اویره دافغانستان ښکیل کول د آسیایی ملتونو او په ت او یرغلونو په زور  د جنګ چې
شعار کرځولی  ته کوه!(  ته یواځې قرآن او قِران ورته مخې مخې سره ووهی،  پرځای )پریږده چې په خپل منځ کې

لوستل  یخرا اووسو، نو چاره یې ت  هوښیار او کلک که غواړو چې د خپل هیواد ارزښت درک او راتلونکی کې .دی
د اخیستو به موږ نله هغو څخه په پ  برت ټکی شته چېعزموږ په تاریخ کې ډیر د  .يخ څخه زده کول داو له تاری

لو( موږ بار بار په مصیبتونو وکیخ نه لوستلو) له هغه نه زده  را اخته، خو د ت وو هیڅکله په دغو موجودو ستونرو نه
ه ضرور ده چې تور دا هم ،یلول  بوزمه کتا  خد ویلیام دال ریمپل تاری کهیره دې نه وي چې که څو .اړولی یاستو

 : لکه يهم ولول (هوزم لنه ناو) او واقعی تاریخونه  لیکوالو ښه کتابونه او مقالې ویول دورسره 
  
  ، د عالمه عبدالحی حبیبی  افغانستان لنډ تاریخ، د •
  ،یمحمد ابراهیم عطای ، د استاده یوه لنډه کتن ختاری  رپر معاص د افغانستان •
  ،، میر غالم محمد غبار ) افغانستان د تاریخ په تګلوري کې( افغانستان در مسیر تاریخ •
  ،افغانستان، عالمه عبدالحی حبیبی جنبش مشروطیت در •
  ،در پنج قرن اخیر، میر محمد صدیق فرهنګ  افغانستان •
  ،د افغان ملی تاریخ، قدرت هللا حداد •
 

لوی استاد عالمه رشاد، محمد  اکاډمسین سیستانی، سیدقاسم رښتیا،  چې د درانه استاد کاندید ځان د عفو وړ نه بولم
یع، سیما رسولی، عتیق هللا فاستاد حبیب هللا ر پاچا خان فخر افغان، ولی ځلمی، داکتر زمانی، داکتر نوراحمد خالدی،

کاتب  ،افضل خان خټک جهانی صیب، دروند کاکاخیل، علی احمد جاللی، محمود حبیبی، پریشان خټک، پژواک،
استاد لیپیدوف، استاد میرحسن  عزیزالدین وکیلی پوپلزی، احمد علی کهزاد، پوهاند زیار، استاد س. هاشمی، هزاره،

، خو زموږ ځوان ینشم لست کوال دلته  لې او کتابونه ټولا قاو ډیرو نورو د آثارو نومونه، م ی، شیرمحمد کریمهشا 
بیهقی(،  خدابوالفضل بیهقی )تاری ځینی ډیر پخوانی آثار هم یاد کړم، لکه: تر دې هم الزیات؛ باید  .يولول کول یې باید

د ابن بطوطه ،المغرب)مشهورتایخ( حدودالعالم من المشرق الی طبقات ناصری، – دجوزجانی منهاج السراج
هانری  ټ مونت ) د کابل سلطنت(،د الفنستن ستوار واویلوف، ،رابادی تاریختداس د برتولد اشپولر اثر، ،سفرنامه

عباس سرواڼي،  ویل دورانت، مظهرانصاری دهلوی، د داود هوتک، خوند امیر، جیمز دارمستتر،ممح  والتر بیلیو،
وارتان  ګانګوفسکی، ف.ګ.ګیرس، مارکوپولو، چینایی زایرین، ،سراولف کارو کمال الدین سمرقندی،

او نورو لیکوالو آثار چې ټولو افغانانو  کډبلیو ادم خ ته یوه کتنه(،ریا د نړۍ ت) محمد حیات خان، نهرو ګریګوریان،
یادې   یې   ، غمونه، دردونه او خوښۍهویاړون واقعیتونه، پرتم، په درنښت کتلی او زموږ د هیواد  او افغانستان ته

  .يساتلي د
، سره له يونه کتل ش ه علمی تاریخ په توګهوید نممک دغه کتاب ته لنډیز سره ویل کیدای شی چې د ډال ریمپل  په

اوس یې تجربه هم پخه ده، خو کتاب  دی چې لیکوال یې په تاریخ پوهیږی، مطالعه او کافی اخځ په واک کې لري،
شی     هغو ټکو ته پاملرنه کړی چې څنګه وکوالی   ري. دهلفظی کشش او جذابیت ل په پرتله، تر ډیره واقعی تحلیل د یی

هسې   و ښکیالکګرو دسیسی او لنډ پارۍند ځواکم  تراژیدی او دملتونو په لیکنه کی یې لوستونکی راجلب کړی،
   راغلی دی. ضمنی

کی یې یو څو   ددغه سفر په پای  کابل اوهرات ته تللی،  ؛یهم سفر کړی، له نن څخه لس کاله وړاند ته ده افغانستان
  :د کار خبرې هم کړي دي؛ د ده په نظر

 
  ،کالوې نړولی او له السه یې ورکړي افغانانو خپل ډیر تارییخی قیمتی اسناد، دفرهنګ میراث، ارشیف او •
  ،ډیر نور تاریخی آبدات د له منځه په حال کې دي ،ې دهت تیار الدین کال په ښه حالت کې پاخا د هرات د •
ناد نشته، لیکوالو پوره څیړنی ندی کړی چی یو څوک مراجعه  سا  مرکزونو کې قویغانستان علمی فد ا •

  .ورته وکړی
 

دی او هم یو  روزمه اث تاریخوی  دا کتاب هم  ېي چ یسته ووا و ې هر لوستونکی به ددغه کتاب تر لوستلو ورچ لنډه دا 
چې ځوانان یواځې هغه   وه   دا   خهمو .)سرلیک( ځواب ويېپوښتن همدا به د پورته !خو له دردونو ډک ناول     ،ږخو

د  دی یا  ېد جنګونو کیس دی، یا صرف هلواو شافی ونه بولی چی یا داستان ډ کافی  ډیر پلورل کیدونکی کتابوونه
پوښ لرنکی، بلکې موږ د خپل لرغونی تاریخ لپاره ال زیات اسناد، شواهد، څیړنی او لیکل شوی کتابونه لرو    ښکلی

  .لونه ووچې پورته یې یو څو مثا 
زده کړی کوی، له دې    هلل الحمد ، دغو کلونو کې زموږ ډیر ځوانان د هند بیالبیلو ښارونو او پوهنتونو کی  یادونه:

هند کی د تجارت او مارکیټ په موخه  ممکن او آن ګډ تایخ لرو،  کلتوری تعلقات  لرغونی  پرته موږ له هند سره
ډی ننداری جوړی  یمرامونه او کوډابونه نشر شی، ممکن تشمیر ک جوړشی، ممکن یو  ځینی وخت یو شمیر فلمونه
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 4تر  4 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

 

دا په دې معنا نده چې  ممکن دوی یو شمیر کتابونه )خصوصاً تاریخونه او سیاسی کتابونه( ځان سره راوړی، شی،
 ادنبه ډیر اس نه کړی چې برتانویان هرهغه ماخذ وګڼي، په تیره بیا دوی باید دا هی  زموږ ځوانان او محصالن

زموږ د خپل هیواد په  شواهد په واک کې ولری، د دوی موزیمونه زموږ د موزیم په پرتله بډای دی، خو  او
  .حقایق موږ سره دی، نه دوی سره هکله

  
  .او قلمی استعداد ته درناوی  ده لوړ فکری او د  د ویلیام دال ریمپل ښکلی کتاب، افغان دوستی

 
 . ولوستل شي هپه لسګونو ځل باید کتابونه کتاب یو ځل په لوستلو ارزي، خو ښه هر
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