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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
تي  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : اد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   ٢٠١١/ ١/ ٢٨                                                          کانديد اکادميسين سيستانی                                     
  

   »...په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او «  
   )تاليف داکتر عبدالرحمن زمانی( 

  
په  مومندو کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او د سرحد  په آزاد« تحقيقی زيرعنوان –اخيرًا يک اثر تاريخی

ه  تاليف دانشمند ومحقق عاليمقام افغان جناب داکتر عبدالرحمن زمانی  » مشهوروغزاگانوکی دميرزمان خان کنری ون
   .مبدسترسم قرارگرفت که از لطف ايشان سپاسگزارم  وچاپ اين اثر گرانبها را به مولف ارجمند  تبريک ميگوي 

  
از سوی موسکا خپرندويه ) صفحه٢٦٤( کتاب  در کاغذ درجه اول با قطع وصحافت مرغوب با پشتی کپره ئی در

   .به نشر رسيده است٢٠١٠درکابل درسال  موسسه 
  

 
اين اثر دارای چهاربخش  با يک مقدمه بقلم مؤلف ودو تقريظ از سوی 

 صفحه فهرست  ٢٤با شاغلو داکتر حسن کاکر وآقای محمدد اوود مومند 
منابع بزبانهای دری، پشتو، اردو، انگليسی همراه با فهرست اعالم 

ازموقعيت قبايل  آزاد در شرق  جغرافيائی و نقشه های تاريخی  
افغانستان وشمالغرب هندوستان وده ها تصوير از ميدانهای جنگ قبايل 

مبارزات با انگليسها و نيزعکسهای انواع اسلحه  ورجال مشهور اين 
   .وآالت نبرد افغانها با انگليسها به چاپ رسيده است

  
مؤلف در تهيه وتأليف    مطالعه اين کتاب ، يکبار ديگر ثابت ميسازد که

ومجالت ونشرات  اين اثر زحمات  زيادی کشيده وآثار واسناد وجرايد 
بسياری را مورد مطالعه دقيق قرارداده است واز ميان  منابع معتبر 

وشخصيت های مبارز وآزادی  کارنامه های رجال داخلی وخارجی ، 
دوست مومند را چنان مستند برجسته ساخته وارائه کرده است که از 

باور خواننده قرارميگيرند وحس احترام  دلچسپی و    هرجهت مورد
   .وقدرشناسی انسان  را نسبت به آنان تحريک ميکند

  
ريف وآزادی ازمطالعه اين اثر اين يقين حاصل ميگردد که مردم ش

دوسوی خط  دوست مومند وتمام اقوام وقبايل سلحشور  مسکون در 
ديورند فطرتًا مردمان آزادی دوست، وطن دوست ودين دوست اند 

ومذهبی ، درطول تاريخ خود همواره در مقابل آنهايی که به قصد صدمه  وبرای حفظ اين سه موهبت گرانبهای ملی 
آورده اند با مقاومت سرسخت ساکنان کوهساران  قبايل مقابل شده اند  شان هجوم زدن به  اين مواهب   به سرزمين   

آنها تحميل کند، مگراينکه از راه توليد نفاق وشقاق    خود را بر ودشمن هرگز نتوانسته از راه زور وقدرت اميال ونيات 
توانسته اند به    نفوذ     وروحانيون  پربرخی سران وخوانين ديگر امتيازات مادی  به     با پيشکش نمودن رشوه وتحفه و

ونيات خود را با تفرقه افگنی های قومی وقبيلوی تحقق  صف مقاومت مردم را ضعيف کرده    و    مقاصد شوم خودبرسند
   .ببخشند

در اين کتاب ضمن شرح حوادث  ومبارزات  قومی مردم مومند که در آنها روحانيون پرنفوذ جايگاه خاصی دارند، 
   .مولف نکات مهمی  بصورت پاورقی چکيده است که برای فهم ودرک موضوع مهم وضروری بوده  است  يرقلم ازز

،  يکی از شخصيت های مبارزوتاريخی  قوم مومند ، ايمل خان مومند است که سالها درمقابل لشکرهای اورنگ زيب 
ه کرده و مدت چندين سال سلطۀ مغول را امپراتوری مغول، با همراهی خوشخالحال ختک ودريا خان افريدی  مبارز

برجالل اباد ولغمان وکنر به صفرضرب کرده بود و به اسم خود به ضرب سکه پرداخته بود ، از نظراين  قلم اگر نام  
شخص در زمره  شخصيت های مشهور وتاريخی مومند در بخش اول نيز ذکر ميگرديد وسپس در بخش دوم ،  اين 

ی اوغزاگانیدمومندو(  در زيرعنوان  دريک عنوان مستقل ميگرديد وشرح مبسوطی در پای نام وی )  تاريخی ج
   . بود می آمدبسيار بهترمی 

  
 زير نام  است که واجنتان انگليسی بحثی که برای من وهرخواننده دراين کتاب بسيار دلچسپ  است ، معرفی  جواسيس



 
 

  
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ه کشورهای افغانستان وايران وآسيای ميانه وقتًا فوقتاشخصيت های نظامی و سياسی و تجارتی وحتی مال وملنگ ب 
درعين زمان رجال نوکرمنش افغانی وهندی در جامۀ مسلمان  ولی . آوری اطالعات فرستاده می شده اند ًبرای جمع 

   . زدسيا آگاه ميساآ گوشه انسان را به توطئه های استعمار دراين شده اند که دراين کتاب شناسائی جاسوس انگليس نيز 
نکته ديگری که ذکرش الزمی مينمايد اينست که مولف ارجمند اگرتنها به مبارزات قوم مومند اکتفا نميکرد، واز 

آزادی خواهانۀ اقوام  ديگرساکن در دوسوی خط ديورند نيز در اين اثر ياد مينمود ، بدون شبهه کتاب جنبۀ  مبارزات  
ی درميان اقوام پشتون  برخوردار ميگرديد، و احيانًا کسی نميگفت بخود ميگرفت و از محبوبيت وسيع تر تر عمومی 

برجسته نمودن يک قوم پرداخته است و ازذکرنقش ديگر اقوام  همجوار وهمسرنوشت صرف نظر  که مولف تنها به 
   .گرفته است  کرده و آنرا دست کم 

  
 -٦٣صفحات (ل آزاد با دقت صحبت شده دراين کتاب از نقش روحانيون درتبليغ جهاد برضد انگيسها درميان قباي

وتعدادی از روحانيون پرنفوذ کنر که از سوی شاه امان اهللا در هنگام جنگ استقالل اجازۀ تبليغ برای جهاد  ، )٧٠
   ).١٨٦ -١٧٥صفحات (شده اند داشته اند،معرفی 

  
قالل کامل افغانستان را تعين غازى امان اهللا خان وقتى قوماندانان جبهات جنگ حصول است:" آقای زمانی مينويسد

تعداد از علماى اسالمى را نيز براى تبليغ ارشادات اسالمى و نوشتن و خواندن خطبۀ جهاد تعيين  و  نمود، يک 
حضرت صاحب شوربازار و بعدًا شمس (حضرت فضل محمد مجددى  . همراهى نمايند مشخص کردند تا آنها را 

، مولوى عبدالواسع قندهارى، مولوى فضل الحق، آخندزادۀ ) نورالمشايخبعدًا(مجددى  ، حضرت فضل عمر )المشايخ
خان، مال عبدالرحمن بيکتوتى، و مال عبدالحميد الکوزى متولى خرقۀ شريف  موسهى، مالى اتمانزى، مال محمد جان 

  )١.( در جبهات جنگ جنوبى و قندهار شرکت نمودند قندهار از جملۀ روحانيون سرشناسى بودند که 
 گفتۀ داکتر سنزل نويد اعالن جهاد عليه انگليس ها در حقيقت جواب به خواستۀ طوالنى مدت علما، مخصوصًا  به

در مدت کوتاهى  بعد از اعالن . قومى واليت مشرقى و همقطاران   شان در سمت انگليسى خط ديورند بود علماى 
ه، حاجى صاحب ترنگزى، مال مرد جنگى تحت رهبرى  رهبرى مال ) ٤٠٠٠٠(چهل هزار  جهاد بيش از  صاحب باب

  )٢( . صاحب سرکانى و پاچا صاحب اسالمپور براى جهاد گرد هم آمدند  صاحب چکنور، ميا 
جنگ استرداد استقالل (  داکتر زمانی اين چهارتن روحانی  را  به شيوۀ مناسبی هم دراين کتاب وهم در اثر ديگرشان  

   :ائی گرفته که در ذيل با کارنامه های آنان آشنا ميشويم به شناس )جبهه جبهه چهارم(افغانستان 
  
   حاجى صاحب ترنگزى-١ 

شيخ المشايخ سيد فضل واحد که بعدًا به نام  حاجى صاحب ترنگزئى 
سياسى و مبارزين  مشهور شد يکى از علماى معروف، شخصيت هاى 

نوى " ميالدى در ١٨٥٨وى در سال .  نامى ضد استعمار انگليس بود
تورنگزى مربوط به چارسدۀ پشاور  منطقۀ معروف ) قريۀ جديد" (کلى

او بعد از . پدرش فضل احد از سادات منطقه بود. ديده به دنيا گشود
دينى شامل يکى از مدارس اسالمى تهکال پشاور شد  حصول علوم ابتدائى 

چون . و براى مدت شش سال در آنجا مصروف تحصيل علوم دينى بود
راه بين کابل و دهلى واقع بود و بسيارى از علما و اين مدرسه در شه 

توقف ميکردند، لذا با  مشايخ افغانى و هندى در دوران سفر شان در آنجا 
عدۀ زيادى از ين علما و فضال و مشايخ آشنائى پيدا کرد که يک تعداد آنها 

وى بعد از . مبارزات ضد انگليسى نيز بودند مصروف جدو جهد آزادى و 
قريۀ خودبرگشته در پهلوى رياضت به  کشت و زراعت فراغت به 
در  مبارزات ضد انگليسى سرحد آزاد که عالوه بر مناطق  پرداخت و 

  ديگر غازيان کنر، مهمند و باجور نيز در 
   حاجى صاحب ترنگزى         

ه  مالقات نمود و از في آن شرکت ميورزيدند با  .                              ض شان فيضياب شدآخندزاده نجم الدين معروف به مال صاحب ه
در .  سالگى در دوران بازديد از مدرسۀ جديدالتأسيس ديوبند با شيخ الهند موالنا محمودالحسن مالقات نمود٣٢در سن 

حاجى صاحب ترنگزى در . تان عازم حج بيت اهللا شدسال يکجا با موالنا محمودالحسن و عدۀ از علماى هندوس همين 
ميالدى بعد از بازگشت از حج دوم  در  منطقۀ مردان براى اصالح جامعه و جلوگيرى از رسم و رواج   ١٩٠٨سال 

او بعد از تحليل  و تجزيۀ اوضاع   مردم علت .  امر بالمعروف را آغاز نموده به شهرت رسيد هاى افراطى جنبش 
   .بى علمى دانسته به تأسيس مدارس متعدد پرداخت آنها را جهالت و بدبختى هاى 

  
 از حاجى صاحب ترنگزى  دعوت ١٩١١به گفتۀ نويسندۀ کتاب مشاهير سرحد، صاحب زاده عبدالقيوم خان در سال 

ما بعد از او دعوت را پذيرفته به پشاور آمد، ا. در مراسم سنگ گذارى تهداب اسالميه کالج پشاور شرکت کند نمود تا 



 
 

  
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

با . درين کالج زبان تدريس انگليسى خواهد بود، مراسم را ترک گفته با پيروانش به چهارسده برگشت آن که فهميد 
و شامل شدن انگليس ها در جنگ، وقتى  تحريک خالفت و مبارزات آزادى خواهى باشندگان  آغاز جنگ اول جهانى 

که از نفوذ حاجى صاحب ترنگزى داشتند امر بازداشت او را گرفت، انگليس ها با ترسى  ايالت شمال غربى شدت 
پالن آنها اطالع يافته با سه پسر و يک عدۀ از دوستانش به منطقۀ مهمند هجرت  حاجى صاحب ازين . صادر نمودند

" سور کمر"مسکن حاجى صاحب ترنگزى در نزديکى . را ضبط نمودند کرد و انگليس ها هم برسم انتقام داراى اش 
   . شهرت يافت" غازى آباد"شد و به نام  د بزودى به مرکز مجاهدين ضد انگليس تبديل مهمن

. عليه انگليس ها جنگيد" ډکه"و  "  شبقدر"حاجى صاحب ترنگزى در دوران جنگ سوم افغان و انگليس در مناطق 
   .سپرده شد فوت نموده در مسجد غازى آباد به خاک ١٩٣٧ دسمبر سال ١٤صاحب ترنگزى به تاريخ  حاجى 

  
     مال صاحب چکنور-٢ 

آخند زاده امير محمد معروف به مال صاحب چکنور  يک شخصيت معروف 
باموعظه ها و اندرز هايش  به  روحانى ايست که  نه تنها از طريق منبر  

اصالحات اجتماعى ميپرداخت، بلکه هميشه عمًال در صف اول سنگر هاى نبرد 
مال صاحب چکنور فرزند اختر محمد از قوم مهمند .  نيز قرار داشت آزادى کشور 

فقير "هميشه به جاى امضايش  بود که در قريۀ چکنور مهمند دره سکونت داشت و 
 هجرى شمسى  ١٢٢٣ يا ١٢٢٢سال تولد مال صاحب چکنور  . مينوشت" چکنور

در کودکى پدرش را  چون مال صاحب چکنور .  تخمين شده است)  ميالدى١٨٤٤(
ه بود، لذا مادر گرامى اش او را به عالمان و فاضالن دانشمندوطن از دست داد

مال صاحب بعد از آن براى کسب تحصيل علم به . بياموزد سپرد تا علوم متداوله را 
                                   )                                                                           ٣(   .بخش هاى مختلف نيم قارۀ هند مسافرت نمود

   
   مال صاحب چکنور             

مال صاحب چکنور با عالقه و عشقى که به اسالم و وطن داشت، حتى در دورانى که طالب العلم بود همراه با غازيان 
  يکى ازين         . در نبرد هاى ضد انگليس شرکت نمود ديگر 

روحانى مال نجم الدين آخندزاده معروف به  گوارش غازى و شخصيت سترگ غزوات تحت رهبرى پيرو مرشد بزر
ه  ې صاحب(مال صاحب ه درين جنگ . بود)  ميالدى١٨٩٤   شمسى يا ١٢٧٣( هجرى قمرى ١٣١٢در سال )  ه

انگليس ها را شکست داده قلعۀ  لشکر بزرگ اقوام ننگرهار و اطراف آن  به همکارى جنگجويان مهمندقواى نظامى 
 ١٩٠٦ شمسى يا ١٢٨٥  (  هجرى قمرى ١٣٢٤در سال .  امى شبقدر در نزديکى هاى پشاور را تصرف نمودندنظ

پيروان ديگر مال  ، وقتى لشکر مهمند به رهبرى حضرت صاحب بتخاک جناب عبدالشکور مجددى يکى از )ميالدى
ه در برابر انگليس ها به پا خاست و در منطقۀ  سنگينى وارد  نينى بر آنها تلفات طى جنگ خو" اقرب ډاگ"صاحب ه

  )٤ ( .آورد، مال صاحب چکنور نيز درين غزا شرکت نمود
  

مال صاحب چکنور با يک )  شمسى١٢٩٤(  قمرى  ١٣٣٣ مطابق با سوم جمادى الثانى ١٩١٥ اپريل ١٨به تاريخ 
ند مهمند را در جنگ بزرگ به مناطق تحت اشغال انگليس ها رفت وشخصًا فرماندهى غازيان و لشکر نيروم لشکر 

درين جنگ غازيان از انگليس ها يک مقدار زياد اسلحه را بدست . به عهده داشت" اقرب ډاگ"منطقۀ  روياروى 
 Lord)  در ماه مى همان سال الرد هاردينگ . جنگهاى پى درپى بعدى لشکر هاى مهمنداز آن استفاده شد آوردند که  در 

Hardinge)   عمومى هند بريتانوى به امير حبيب اهللا خان از فعاليت هاى خصمانه  در منطقۀ السلطنه و والى   نائب
مال صاحب چکنور تحريک ميشد، و از او خواست تا اشخاصى را که به اين خصومت ها  مهمند اطالع داد که توسط 
ى بيکتوت و مالى نازيان، که صاحب چکنور تا آخر تابستان به همکارى صوف اما مال    )٥.(دامن ميزنند مجازات کند

ه بودند،  در عين وقت حاجى . فعاالنه کوشيدند تا قبايل افريدى را به جهاد تشويق کنند آنها هم از پيروان مال صاحب ه
ه  اکې مال و مال صاحب باب   )٦ ( .ميکوشيدند قبايل مهمند را به جهاد تحريک کنند صاحب ترنگزى سن

  
 هئيت سياسى آلمان،  اطريش و ترکيه وارد افغانستان گرديد و اتحاد نظامى باهمى ١٩١٥وقتى در اکتوبر همان سال 

انگليس پيشنهاد نمود، امير حبيب اهللا خان بيطرفى افغانستان را اعالم کرد، و براى آنکه  از هيجان عمومى  راعليه 
ا جلوگيرى نموده باشد، جرگۀ سرحد آزاد و پشتيبانى آنها از نهضت خالفت و جنگ عليه انگليس ه مردم و قبايل 

درين . کابل داير کرد تا تمام رهبران احتمالى جهاد را مشغول و تحت نظارت داشته باشد  نفر را در ٥٤٠مرکب از 
  )٧ ( .علماى مهم ديگر شرکت داشت جرگه مال صاحب چکنور نيز با 

 غازى امان اهللا خان لبيک گفته با  ميالدى به اعالن جهاد و جنگ استقالل توسط١٩١٩مال صاحب چکنور در سال  
به مبارزۀ مسلحانه " ډکه"کردن يک لشکر بزرگ غازيان مهمند، بعد از شکست سپه ساالر صالح محمد خان در  جمع 
غازى امان اهللا خان به تقدير از .  انگليس ها در مهمند دره ادامه داد و از پيشرفت نيرو هاى آنها جلوگيرى نمود عليه 
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احب چکنور در جنگ آزادى، در خزان همان سال در مراسم تجليل از پيروزى جنگ استقالل به ص خدمات مال 
   .شهر کابل به استقبال وى بر آمد فاصلۀ دو ميل خارج از 

علماى شامل اين لويه جرگه فتواى به رژيم امانى .  نيز شرکت داشت١٣٠٣مال صاحب چکنور در لويه جرگۀ سال 
ما علما و سادات و مشايخ و وکال و رؤسا و عموم : "شورشى بوده و قسمتى از آن چنين بودبه ضد مال هاى  دادند که 

اسالمى خودمان را اخبار مينمائيم که هر فردى که برخالف حکومت و دولت معظمه ويا نظامات  برادران دين و 
 اقدام نمايد، اولى االمر، در به تشبثات خاينانه و يا غرضات شخصيانه بالذات و يا تحريکًا موضوعۀ دولت عليۀ مان 

ضرب و نفى الى اعدام در باره اش شرعًا ماذون و مختار است و ما عموم علماو  اجراى هرگونه مجازات از حبس و 
و دفع آن گونه خائنان که لکۀ در تاريخ حيات با شان و شرف ما افغانيان  سادات و مشايخ و رؤسا و وکال براى رفع 

بعد از لويه جرگه رهبران دينى به )  ٨(   !"و هستيم و ميباشيم فداکارى حاضر و آماده بوديم ميگذارند، به هرگونه 
استخبارات انگليس مال صاحب چکنور در خطبۀ  بنا به گزارش . حمايت علنى شان از غازى امان اهللا خان ادامه دادند

بود، توصيف کرد و اعالن نمود که   نماز جمعۀ اول اگست از شاه به خاطرى که با سفارشات علما موافقت کرده
 نفرى ٣٠سپتمبر در هئيت    مال صاحب چکنور به تاريخ ششم  )٩ ( .نظامنامه ها ديگر کامًال با شريعت مطابقت دارند

  )١٠ ( .علما براى مذاکره با شورشيان و مالى لنگ به لوگر رفتنداما اين مذاکرات به نتيجۀ نرسيد
  

ايمز لندن در شمارۀ  .  شينوار بيطرف ماند١٩٢٨تشاش سال مال صاحب چکنور در دوران اغ  دسمبر ١٠روزنامۀ 
به استناد . خود راپور داد که مالى چکنور کليد وضعيت را در دست دارد، اما تا حال بيانيۀ صادر نکرده است  ١٩٢٨

 يگانه حامى باقيماندۀ امان بنا به داليلى که تاحال شناخته نشده اند، مال صاحب چکنور،"محرمانۀ انگليس  گذارشات 
  )١١ ( .دسمبر موضعش را تغير داد و به مخالفين پيوست اهللا خان، در اواخر 

 سالگى داعىۀ ٩٠ شمسى به سن ١٣١٠ جوزاى سال ١٥ هجرى قمرى  مطابق با ١٣٥٠مال صاحب چکنور در سال 
خلوت خانۀ موصوف بود به خاک را لبيک گفت وبا احترام فراوان در ناحيۀ جنوب مسجد جامع چکنور که  اجل 

جناب محترم سناتور غالم نبى چکنورى . صاحب چکنور يک پسر و سه دختر باقى مانده است از مال . سپرده شد
   .    چکنور ميباشند يگانه فرزند مال صاحب 

  
     مال صاحب بابړه-٣ 

ه يا  ې مال صاحب(سيد اميرجان مشهور به مال صاحب باب ى معروف طريقۀ قادريه و مريد مال يکى از علما) د باب
ه(الدين آخندزاده  نجم  بود که در تمام مبارزات ملى با وى اشتراک نموده و از مخالفين سرسخت )  مال صاحب ه

ه .  بشمار ميرفت انگليس ها  ى ١٨٤٥ هجرى شمسى برابر با ١٢٢٤سال تولد مال صاحب باب  ميالدى در قريۀ  لي
ى بعد حصول تعليمات ابتدائى از يکى از علماى محل به نام ماما صاحب از علماى دينى و )  ١٢.(   ذکر شده  است

ه"قريۀ  اسمار و مناطق ديگر آموخت و به   منطقۀ باجور رفت واز آن به بعد بنام مال صاحب "  چارمنگ"درۀ " باب
ه شهرت يافت    .باب

  
ه به پيروى از  ې صاحب"مال صاحب باب  عليه انگليس ها ادامه داده و بعد از وفات ايشان به مبارزات مسلحانه" ه

ه به همکارى حاجى .  ميالدى زمام امور رهبرى آزاديخواهان باجوړ را بدست گرفت١٩٠٢  در سال  مال صاحب باب
و"ترنگزى و مال صاحب چکنور در جبهات مختلف مانند  صاحب  و شبقدر عليه انگليس ها " اقرب ډاگ"، "لک
که به اشتراک اقوام " شبقدر" ميالدى بر مواضع انگليس ها در ١٩١٥ شمسى برابر با ١٢٩٤  حملۀ سال . جنگيد

ى و اتمانخيل    )١٣( . صورت گرفت تا هنوز در مناطق مختلف سرحد آزاد ورد زبانهاست  مهمند، ترکا
ه در ماه رمضان سال   قريۀ گل  سالگى ازين دنيا چشم بست و در٨٠ هجرى شمسى به عمر ١٢٠٤مال صاحب باب

ه سه پسر باقيمانده است که عبارتند از محمد يوسف معروف به .  چارمنگ به خاک سپرده شد آباد  از مال صاحب باب
ه، پسر کالن شان  گل . محمد شعيب معروف به جان صاحب و مياگل جان گل صاحب،  بعد از وفات مال صاحب باب

  .را از قريۀ گل آباد به نشر مى سپرد" اتفاق" و جريدۀ آزاديخواهى قبايل آزاد ادامه داد صاحب به مبارزات 
  
   ميا صاحب سرکانى-٤ 

اگر چه خانم سنزل نويد در کتاب واکنش هاى دينى و . ميا صاحب سرکانى يکى از شيوخ و روحانيون متنفذ کنر بودند
تنفذ مال نجم الدين  ، اسم ميا صاحب را در جملۀ مريدان مشهور و م١٩٢٩-١٩١٩تحوالت اجتماعى در افغانستان  

ه،  جان   ١٤٧محمد عبدالودود ذکر کرده است، نويسنده و محقق  معاصر محترم حبيب اهللا رفيع در پاورقى صفحۀ  ه
وى از مريدان مال . اسم ميا صاحب سرکانى محمد اکبر شاه ميباشد"مينويسد که " لورمه جبهه داستقالل "کتاب 

ه بوده در کامۀ  ه صاحب و . د شده استننگرهار تول صاحب ه وى در دوران سلطنت امير حبيب اهللا خان  همرا با ه
حين بازگشت . توقيف شان توسط مقامات انگليسى، به چمرکند در سرحد آزاد رفتند مريدانش، براى نجات از امر 

ه صاحب  تقاضا  ه اين تقاضاى نمودند يکى از مريدان شان را با آنها بفرستند، مال صاحب مردم سرکانى کنر از ه  ه
   .    به سرکانى فرستادند مردم سرکانى را قبول نمود و محمد اکبر شاه را 
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ميا صاحب سرکانى عالوه بر شرکت در غزاى استقالل، خواهان ترقى و معارف نيز بودند، وقتى غازى امان اهللا 
و معارف را پياده کند و  هجرى شمسى تصميم گرفت پروگرام هاى ترقياتى ١٣٠٢ برابر با ١٩٢٣سال  خان در 

 اعالميۀ تائيدى ميا ١٩٢٣ جنورى ١٣نسوان نيز بخشى از آن بود، جريدۀ اتحاد مشرقى در شمارۀ  تأسيس مکاتب 
  )١٤( .  نشر سپرد که توسط بزرگان کنر نيز امضا شده بود  صاحب سرکانى را به 

  
ه آقای داکتر زمانی مينويسد که رهبران مذهبى فوق واکثريت روحانيا ن دوطرف خط ديورند پيروان مالصاحب ه

  پس اين مال نجم الدين کی بود؟ .بودند) نجم الدين مال (
  
   :مال نجم الدین آخندزاده  

ه، عالم، عارف و مبارز ملى بزرگ، اصًال از شلگر غزنى بود که   مال نجم الدين آخندزاده مشهور به مال صاحب ه
ۀ " براى کسب علوم بيشتر به لوگر، کابل و ننگرهار سفر نموده بعدًا در فراگرفتن عقايد و فقه در شلگر بعد از  ه
ه از پيروان مال عبدالغفور معروف به بابا صاحب سوات بود. گزيده است مسکن " ننگرهار جنگ .  مال صاحب ه

ه بين سال هاى  هاى تاريخى ضد انگليسى  ، چک١٩٠٠ تا ١٨٦٣مال صاحب ه دره، در مناطق آزاد بونير، ملکن
جنگ هاى چمرکند و . عبدالرحمن خان را سخت مضطرب و پريشان ساخته بود باجور و مهمند، انگليس ها و امير 

وبى مال نجم الدين آخندزاده شهرت زياد   به کمک قبايل مهمند انگليس ها را در ١٨٩٢وى در سال . دارند  ج
انگليس ها بر امير عبدالرحمن خان فشار آوردند تا  ١٨٩٣  بعد از امضاى قرارداد سال .  شکست داد" سيکهو ډيرۍ"

ه در بين  قبايل، امير عبدالرحمن خان از روياروئى مستقيم و  او را گرفتار کند، اما به نسبت نفوذ زياد مال صاحب ه
ر پي برد، الدين آخندزاده بعد ازين که به نيت امي مال نجم . کشتنش خود دارى نمود و خواست او را با حيلۀ از بين ببرد

سردار اما  [.انگليسى اش در آن جا ادامه داد از ساحۀ نفوذ امير خارج شده درميان قبايل آزاد رفت و به مبارزات ضد 
: آن اثرمينويسد که ٢٦در صفحه ) صفحاتی از تاريخ معاصر افغانستان( محمدرحيم شيون درکتاب خود

ا جنرال ديورند طوری سازماندهی نمود که گويا مالنجم اميرعبدالرحمن خان بعد از امضای موافقت نامۀ مشهورب"
از نزد اميرعبدالرحمن خان از هدۀ جالل آباد فرارکرده وميان قبايل پشتون سرحدی ) مالی هده(الدين آخوندزاده
 به فرار مالنجم اليدن آخوند زاده  که قيام قبايل را عليه انگليس انگليسها به راه انداخنته بود و.پناهنده شده است

    ].نوارسرحدی نزد انگليسها پناه برده بود، درعين زمان از امير عبدالرحمن خان کمک مالی وپولی دريافت ميکرد
ه، مير  صاحب جان معروف به  مريدان معروف و مجاهد مال نجم ا لدين آخندزاده عبارت بودند از مال صاحب باب

ترنگزى، آخندزاده امير  احب بتخاک، حاجى صاحب پاچاصاحب اسالمپور، جناب عبدالشکور معروف به حضرت ص
  ) ١٥.( محمد معروف به مال صاحب چکنور، ميا صاحب سرکانى و موالنا محمد اسرائيل باجور

  
خالصه اين کتاب برای افغانها وبخصوص فرزندان  ننگرهار وکنر واقوام مومند بسيار دلچسپ است و داشتن ان 

   .انشمند را در ارائه اين گونه آثار مهم تاريخی  وتحقيقی ارزومنديمتوفيق مزيد مولف د. مينمايد ضروری 
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