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 او روحانیت په افغانستان کي د هډې مالصاحب(مال نجم الدین )
 لومړۍ برخه

 
په هغه اندازه چي د مالنجم الدین یا د هډې مالصاحب، نوم د نولسمي پېړۍ په وروستیو لسیزو کي، د افغانستان او 

یو ځای یادیږي په هغه اندازه یې د د ډیورنډ د پولي پر پوري غاړه د پښتنو په تاریخ کي له مهمو تاریخي پېښو سره 
دونه په یقین سره پوهیږو چي د  ځوانی او له دغو مهمو پېښو څخه مخکي د ژوند حاالت په تیاره کي پراته دي.

صاحب تر ټولو مهم خلیفه او مرید وو؛ او ویل کیږي  ې مالصاحب د مشهور مال عبدالغفور یا د سوات د اخوندهډ
ې هم د اخوندصاحب څخه کړي دي. پخپله د اخوند صاحب د ژوند او کارنامو په چي لومړنۍ مذهبي زده کړي ی

صاحب پخپله د نولسمي  باب زیات تفصیالت موږ له موضوع څخه لیري کوي، خو دونه باید ووایو چي اخوند
ړي او مي لسیزي څخه د شپېتو د لسیزي تر نیمایي پوري د انګلیسیانو په مقابل کي سخت مقاومتونه کرپېړۍ له څلو

باالخره یې په سوات کي خپل مذهبي او تبلیغي مرکز جوړ کړ او د ژوند ترپایه هلته پاته سو. د نولسمي پېړۍ له 
وروستیو کلونو څخه د شلمي پېړۍ تر دېرشمي لسیزي پوري د انګلیسیانو په مقابل کي اکثریت جهادي مشران او 

 د مالصاحب مخلصان او پیروان ول. پیران د اخوند صاحب مریدان او یا د هغه د خلیفه هډې 
د هډې د مالصاحب جهادي فعالیتونه د امیر عبدالرحمن خان د قدرت له زمانې سره تړلي دي او کله چي یې د 

ځیني ږیری وو. په هغه وخت کي سپین برټانوي هند د حکومت پر ضد په عملي جهاد او عملیاتو الس پوري کړ نو 
دوه ځله کابل ته راوغوښت او دواړه ځله یې، د  د هډې مالصاحب  من خانرحچي امیر عبدال مورخین ادعاکوي

لنډي مودې لپاره، په کابل کي نظر بند کړ. البته مالنجم الدین په مهمندو، شینوارو او نورو پښتني قبایلو کي تر سل 
نو سره په جګړو زره زیات پیروان درلودل او امیر، په داسي وخت کي چي هم د غلجي قبایلو او هم د هزاره ګا

لګیا وو، د داسي لوی قوت سره ځان نه مخامخ کاوه ځکه یې نو د هغه درناوی پرځای کړ او خپلي سیمي ته د 
بیرته تللو اجازه یې ورکړه. د ُمالمشک عالم زوی مالعبدالکریم، چي د خپل پالر په څېر، له امیر عبدالرحمن سره 

ي د شینوارو په ښورښ کي د برخي اخیستلو او همکاری بلنه کال ک ۱۸۸۷مخالف وو، د هډې مالصاحب ته، په 
ورکړه. د هډې مالصاحب په لومړي سر کي ورسره ومنله خو وروسته یې په هغو قبایلي ښورښونو کي برخه 

  ۲۰۷اخیستل الزم ونه بلل. آدمک ص 
هډې په کلي زېږېدلی کال په شاوخوا کي د جالل آباد د  ۱۸۱۷ځیني انګلیسي منابع وایي چي د هډې مالصاحب د 

بدالرحمن خان له افغانستانه وایست او هغه د پولي پر پوري غاړه د مهمندو د باییزو په عکي، امیر  ۱۸۸۳دی. په 
سیمه کي د جروبی په کلي کي، چي یوه غرنۍ عالقه وه، دېره سو. د مهمندو په قبایلو، په تېره بیا په باییزو کي یې، 

نفوذ ترالسه کړ او د ناوګی خان یې ډېر زیات تر اثر الندي وو او دغه راز یې د  چي دی هلته اوسېدی، ډېر زیات
وړ په خلکو کي هم ښه نفوذ درلود. د هډې مالصاحب د سپه ساالر غالم حیدرخان ټینګ دوست وو او هغه د باج

 ۴۷۱پیسو او وسلو مرستي ورسره کولې. ایکسپیډیشن ص 
ریه، چشتیه صاحب څخه د نقشبندیه، قاد سوات ته والړ او هلته یې د اخوندد هډې ُمالصاحب د لومړۍ ځوانۍ څخه 

طریقو کي د مریدانو د روزلو اجازه ترالسه کړه او د هغه د خلیفه په حیث بیرته وطن ته ستون سو.  او سهروردیه
کلونو کي، د که څه هم چي اخوندصاحب، د شلمي میالدي پېړۍ د پنځوس په لسیزه او د شپېتو د لسیزي په لومړیو 

انګلیسیانو پر ضد په تاوده سنګر کي برخه درلوده او په هغو جنګونو کي د یوه لوی مذهبي او روحاني الرښود په 
عمر څښتن زلمی وو خو په هغو جنګونو کي ت باید د هډې مالصاحب هم د پاخه او دا وخ کېدل سترګه ورته کتل

د هډې مالصاحب به په هغو جنګونو کي برخه نه وي درلودلې یې نوم نه یادیږي. البته د دې معنی دا نه ده چي 
څرنګه چي د اخوندصاحب تر څنګ یوازي د سوات د سید اکبرشاه او هندوستاني مجاهدینو نوم یادیږي او د بلکه 

  د تعجب خبره نه ده. هم اخوند صاحب نورو مریدانو ته اشاره نه کیږي نو د هډې د مالصاحب د نامه نه یادېدل
مالصاحب، په سوات کي د مذهبي زده کړو له بشپړولو او له اخندصاحب څخه د خالفت د ترالسه کولو  د هډې

څخه، ډېر ژر وروسته، د هډې سیمي ته ستون سو. یوه لویه مدرسه یې تاءسیس کړه، مریدان یې پیدا کړل او د 
 انګرېزانو پر ضد یې تبلیغ پیل کړ. 
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د هډې په مالصاحب باور نه کاوه خو وروسته یې د هغه د مذهبي او امیر عبدالرحمن خان، په لومړي سر کي، 
روحاني نفود څخه د کار اخیستلو په منظور کابل ته د ورتللو بلنه ورکړه. امیر د هډې له مالصاحب څخه وغوښتل 
چي شینواري او نور غلجي قبابل د هغه پر ضد له ښورښونو څخه منع کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چي د 

امیر امر ته غاړه کښېږدي. خو مالصاحب امیر ته وویل چي لومړی باید قبایلو ته تضمین ورکړه سي او د  خپل
هغوی غوښتني ورسره ومنلي سي یا لږترلږه ځیني غوښتني یې ومنلي سي نو دی به هم د هغوی په کرارولو کي له 

مالصاحب د وژلو فیصله یې وکړه.  خپل نفوذ څخه کار واخلي. امیر د هغه دا غوښتنه ونه منله او د هډې د
مالصاحب د هغه په نیت خبرسو او په خپله سیمه کي یې د امیر عبدالرحمن خان پر ضد په تبلیغ الس پوري کړ او 
ډېر ژر د ډیورنډ د پولي پر پوري غاړه، چي د انګرېزانو پر ضد په څو ځایونو کي قبایلي ښورښونه روان ول، له 

 ۸۹ص  اولسند په نوم تبلیغ او عمل کي، یو ځای سو. نورو ښورښیانو سره، د جها
 

تاریخی متون او اسناد د هډې د مالصاحب او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د اړېکو او حتی لیدلو په باب ضد او 
نقیض معلومات راکوي. د آدمک له متن څخه څرګندیږي چي امیر عبدالرحمن خان یو ځل د هډې مالصاحب نظر 

ندي کړ. خو کله چي یې دریم ځل هغه ته بیا کابل ته د ورتللو او د علماو په غونډه کي د برخي بند او بل ځل ب
اخیستلو بلنه ورکړه نو هغه ونه منله او د شینوارو عالقو ته والړ او هلته یې د امیر پر ضد په تبلیغ الس پوري کړ 

د امیر پر ضد تبلیغات وکړي. آدمک ص عبدالکریم ته یې هم وویل چي په غزني کي  مشک عالم زوی مال او د مال
۲۶۰ 

تبلیغولو په تور یې د  د صاحب بندي کړ او د وهابي عقایدوبله منبع وایی چي امیر عبدالرحمن خان د هډې مال
 ۳۶علماوو محکمې ته وباله. نوید ص 

وایي  »په خالفخو یو انګلیس لیکوال، چي وایی په دغو وختونو کي په سیمه کي حاضر وو، د دې دواړو رپوټونو 
موږ په یقین سره ویالی سو چي داسي فکر کیږي چي د مې په میاشت کي د وزیرو مال پوونده په کابل کي وو مګر 

او اتیا کلونو په ژمي کي د  ۱۸۷۹د هډې مال په هیڅ توګه کابل ته د تللو جرأت نه کاوه. دغه زاړه او عابد سړي د 
ژوند کاوه. دا وخت زه له جنرال سرآر برایټ په قواوو کي وم او د هډې  جالل آباد په پنځه میلي کي د هډې په کلي

کال کي چي امیر د ژمي له تېرولو لپاره  ۱۸۸۳مال د برټانیې د حکومت پر ضد هیڅ عمل نه وو کړی. مګر په 
د دغه روحاني، پر خپل ژوند باندي وبېرېدی او د جروبي کلي ته وتښتېدی. ده به حتما جالل آباد ته راغی 

افغانستان د واکمن پر ضد کوم داسي کار کړی وو چي عام خلک په خبر نه وه او واکمن ته به یې رپوټ ورکړه 
سوی وو. ځکه چي د هډې مال پنځه لس کاله پرله پسې د امیر د دوستی پېشنهادونه او بلني ونه منلې او د افغانستان 

 ۲۹۵ -۲۹۴واربرټن ص ص  «خاوري ته داخل نه سو.
کال کي امیر ځانته په غوسه کړی وو او ځکه یې له هغه سره د لیدلو  ۱۸۸۳د هډې مال په » هم وایی چي بله منبع 

ټولي غوښتني رد کړې او د پولي پر پوري غاړه باندي د مومندو د باییزو له قبیلې سره، د جروبي په کلي کي، دېره 
کال  ۱۸۸۹۵ر سخت دښمن سو. هغه په کومت ډېهیڅ دلیله، د برټانیې د ح سو. له دغه څخه وروسته هغه، پرته له

کي په چترال کي د برټانیې د قواوو سره د جنګېدلو لپاره د مومندو یو لښکر جوړ کړ او تر ټولو مهمه خبره دا ده 
 ۱۶۶ ایلیټ«چي هغه د سپه ساالر غالم حیدرخان ډېر نیژدې ملګری وو.
د وهابي عقایدو م د هډې د مالصاحب د بندي کېدلو او مالفیض محمدکاتب، چي پخپله د حوادثو دقیق شاهدی دی، ه

په تور د محاکمه کېدلو خبري ته هیڅ اشاره نه کوي. هغه لیکي چي یوه ورځ مالنجم الدین آخوندزاده، چي سپین 
ږیرو او ځوانانو یې د پرهېزګار شخصیت درناوی کاوه، د امیر په دربار کي ناست وو او امیر ښه ونازاوه او پر 

رحبیب د کښېنستلو اجازه ورکړه. مالنجم الدین له امیر څخه وغوښتل چي د چهلستون په قصر کي د سردا څنګ یې
ازه ورکړه او مالنجم الدین له شهزاده ګانو سردارنصرهللا خان سره د لیدلو اجازه ورکړي. امیر هم اج هللا خان او

د ستله. ځینو حاسدانو ښایي ورته ویلي وه چي امیر د کوهدامن قره باغ ته د تللو اجازه واخی سره تر لیدلو وروسته 
د بندي کولو خیال لري نو مالنجم الدین هم د غرونو له الري د شینوارو د میدانک سیمي ته والړ... کاتب ص هغه 
 ۲۸۳-۲۸۲ص 

دا چي د امیرعبدالرحمن خان او د هډې د مالصاحب تر منځ د اړېکو او حتی د لیدلو په باره کي ولي دومره 
د کاتب لیکنه ځکه د یو څه تأمل وړده چي هغه خپل کتاب د امیر اختالف موجود دی سړی څه نه سي ویالی خو 

 خان دواړه د هډې د مالصاحب په حبیب هللا خان په زمانه کي لیکلی او امیر او د هغه ورور سردارنصرهللا
 پهمخلصانو او مریدانو کي وه. د هډې له مالصاحب سره د امیر حبیب هللا خان اخالص له دې څخه معلومیږي چي 

کي یې د سراج الملته و الدین د لقب د اختیارولو په مراسمو کي د هډې مالصاحب ته د برخي اخیستلو کال  ۱۹۰۲
د  ډسمبر په وروستیو شپو ورځو کي  د یو فیل ورواستاوه او دغه راز یې روان او ه ورکړه؛ هغه ته یې تختلنب

 ۴۴۸ه روپۍ ورکړې. همیلټن ص د جنازې د مراسمو لپاره دیرش زرهډې د مال 
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په هغه زمانه کي چي د یوه متوسط مامور کلنۍ تنخوا پنځوسوو روپیو ته نه رسېدله نو د جنازې د مراسمو لپاره 
دغه علت دی چي کاتب، د امیر عبدالرحمن خان د ټولو مخالفینو په خالف، د  ډېر لوی رقم دی. دېرش زره روپي

 هډې د مالصحب نوم تر پایه پوري په ډېر احترام او له ښو القابو سره یادوي. 
د هډې مالصاحب د سوات د اخوندصاحب تر الس الندي روزل سوی وو او د زده کړو له لومړیو شپو ورځو څخه 

په عمل کي برخه د اخوندصاحب سره یې انګلیسیانو سره د جهاد له تبلیغاتو سره غوږونه اشنا سوي او یې د 
ورسره اخیستې وه. د هغه لپاره په داسي یوه امیر باور کول ګران وو چي خلکو د انګرېزیانو استازی او یا لږترلږه 

، چي د خپل اقتدار د ټینګولو او لپاره رحمن خانامیرعبدالد د هغوی په مرسته قدرت ته رسېدلی باله. په مقابل کي 
له مخه لیري کاوه، د هډې د مالصاحب په څېر یوه مرکزي دولت د جوړولو په الره کي یې هر خنډ او خطر 

بانفوذه پیر، چي سل زره مریدان یې درلودل، زغمل او په هغه باور کول ګرانه خبره وه. امیر ، لکه مخکي چي مو 
صاحب د نیولو کوښښ وکړ خو په خپل کوښښ کي یا ناکام سو او یا یې د هغه نیول او وژل وویل، د هډې د مال

پخپله خپل قدرت ته خطرناک بلل، او مالصاحب هم د انګرېزانو تر کنټرول الندي قبایلي سیمه کي د جروبي په 
یې د جهاد تبلیغ او کلي کي، چي په یوه تنګه دره کي پروت وو، له مهمندو سره واړول او له هغه ځایه څخه 

 عملیات پیل کړل. 
مرحوم حبیبي په دې عقیده دی چي د آزادو قبایلو سیمو ته د مالنجم الدین د کوچېدلو او په هغه سیمه کي د جهادي 
فعالیتونو په پیل کولو کي پخپله د امیر عبدالرحمن خان نیت هم شامل دی؛ او امیر غوښتل چي د هډې د ُمالصاحب 

د جهاد هنګامه توده کړي او په دې توګه د هند ویسرا ته وښیي شران قبایلي سیمو ته وشړي او هلته په څېر مذهبي م
چي که د هند په شمال لوېدیځه پوله کي قبایل د کابل له خوا تحریک سي نو د برټانوي هند حکومت ته ستونزي پیدا 

 ۷۶کوالی سي. حبیبي ص 
او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ تبادله سویو لیکونو ته، چي که د هډې د مالصاحب د تحریک په باب د ویسرا 

وروسته به وکتل سي، توجه وکړو نو داسي ښکاري چي که امیر د صوبه سرحد په تحریکونو کي مستقیمه برخه نه 
 درلوده نو ډېر بې غرضه هم نه وو.

انګلیسي منابع زیاتره په دې عقیده دي چي د هډې مالصاحب د امیرعبدالرحمن خان ملګری وو او د هغه له مالتړ 
او مرستي څخه برخمن وو. که څه هم چي په وروسته کي امیر د هغه په وسیله، په سرحدي قبایلو کي، د راپورته 

چي قبایل په عمومي صورت د برټانیې د  سویو ښورښونو د کرارولو لپاره خپلي هلي ځلی وکړې، مګر څرنګه
حکومت پر ضد را والړ سوي وه نو د هغوی کرارول د امیر په وس نه وه. د امیر خپلو خلکو په عمومي صورت 
او د هغه سپه ساالر غالم حیدرخان په خاصه توګه د قبایلو له ښورښونو او مقاومتونو سره خواخوږي درلوده او 

 ۳۱۳ص   ویليوو.  امیر تر یوې اندازې بې وسه
کال کي په سوات، باجوړ، تیرا، وزیریستان او د مهمندو په په سیمه کي، د برټانوي هند د  ۱۸۹۷که څه چي په 

حکومت پر ضد، پراخ ښورښونه روان وه مګر امیر عبدالرحمن خان له ښورښیانو سره مرستي ونه کړې او د 
نا امیده کړې او ُمالپوونده  تو لپاره ورته راغلي وې،سمر وزیرو او اپرېدیو قومي جرګې یې، چي د پوځي او مالي

ته یې، چي له خپلو دوو زرو ملګرو سره ورته راغلی وو، نه یوازي د لیدلو اجازه ورنه کړه، بلکه په ډېره تونده 
 لهجه یې جواب کړ.

لو افتخارات یې ټول امیر له یوې خوا نه غوښتل چي په داسي جنګونو کي برخه واخلي چي د رهبری او بریالي کېد
پبرانو او روحانیونو ته ورسیږي. او دا هغه روحاینون او ُمالیان ول چي پخوا یې هم د امیر د کفر فتواوي صادري 

میر په دغه وخت کي، د دې لپاره اکړي او په دغه وخت کي یې هم امیر د انګلیسیانو ملګری او الس پوڅی باله. 
خپور کړ. ، د جهاد په نوم اعالمیې خپرولې او حتی یو بشپړ کتاب یې چي ځان د کفر له فتواوو څخه وژغوري

 البته دا معلومه نه سوه چي امیر که جهاد کاوه له چا سره به یې کوي.
امیر عبدالرحمن خان د جهاد او د هغه د ښېګڼو په باره کي داسي توندي اعالمیې خپرې کړې چي په ریشتیا یې هم 

دي ږغ وکړ چي له کفارو سره جهاد یر هر مسلمان باندي فرض دی او څوک چي خلک وپارول. هغه پر خلکو بان
له کفارو سره جنګ نه کوي او یا په جنګ کي تېښته کوي پر هغه به د خدای غضب اوري او ځای به یې دوږخ 

 وي. 
و هغه یې د امیر دې اعالمیو باالخره د برټانیې حکومت دې ته مجبور کړ چي پر هغه باندي جدي اعتراض وکړي ا

. امیر په ؛ او نور یې د جهاد په باب د اعالمیو له صادرولو څخه الس واخیستد خپل سلوک نرمولو ته مجبور کړ
کال کي د پښتنو پر مختلفو قومونو او بېلو بېلو سیمو باندي د برټانوي قواوو د پراخو عملیاتو په وخت کي  ۱۸۹۷

د مرستي لپاره ورته راغلي ول، جواب کړل او هغوی ته یې  خپل ټینګه بېطرفي وساتله او هغه پښتانه یې، چي
 ۳۱۲وویل چي د دوی په خاطر د برټانیې دښمني نه سي اخیستالی. نیویل ص 

له امیر عبدالرحمن خان سره دومره پیسې او وسلې نه وې چي د انګلیسیانو په مقابل کي یې د هغوی دښمنان تر 
ټانوي هند د حکومت د پوځونو په مقابل کي د ځان او له هیواد څخه دفاع ډېره وخته تقویه کړي وای او بیا یې د بر

 کړې وای.
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که څه هم چي امیر په دغه وخت کي قبایلي او قومي ښورښونه ځپلي وه مګر بیا یې هم په داخل کي دومره 
 ستونزي او دښمنان درلودل چي له برټانوي هند سره یې د مخامخ جنګېدلو فرصت نه درلود.

هډې مال  ال د جنوري په میاشت کي د دیر په عالقه کي د انګلیسیانو سیاسي استازي رپوټ ورکړ چي دک ۱۸۹۷د 
د مهمندو په پارولو کي ډېر فعال دی او د ناوګی خان ته یې بلنه ورکړې ده چي د برټانوي هند له حکومت سره 

کنډ په لي. په همدغو شپو ورځو کي د ملخخپله موافقه لغو کړي او د انګلیسیانو په مقابل کي په جهاد کي برخه وا
د پولي پر دواړو غاړو باندي عالقه کي ښورښ پیل سو او د هډې مالصاحب ته د جهاد لپاره ښه فرصت برابر سو. 

یې د شینوارو او هود خېلو قبایلو ته ولیکل چي له هندوستان څخه د کافرانو د ایستلو لپاره یو موټی سي او په جهاد 
کنډ کي د انګلیسیانو پوځي مرکزونه له منځه تللي او چور ه اطمینان ورکړ چي په ملده هغوی ت کي برخه واخلي.

سوي دي او مهمند پر شبقدر باندي حملې ته تیاری کوي. ده له پښتني قبایلو څخه وغوښتل چي که ناست یاست والړ 
درسره راواخلی او جنګ ته سی او که والړ یاست را روان سی؛ او هر څونه ژر چي کیږي خپل ضروري شیان 

 ۱۶۶ایلیټ ص  تیاری وکړی.
هغه  د ګندمک د تړون څخه ډېره موده نه وه تېره سوې چي انګرېزي لښکرو پر افغانستان باندي یرغل وکړ. او د

تړون له السلیک کېدلو څخه څه باندي یو کال وروسته امیرعبدالرحمن خان قدرت ته ورسېدی. د امیرعبدالرحمن 
کي د ډیورنډ تړون السلیک سو او پښتانه قومونه یې په وچ کلک جبر پر  ۱۹۹۳په دیارلسم کال په  خان د پاچهی

کال د جون په میاشت کي، چي د خیبر په سیمه کي د ډیورنډ کرښه په نښه کېدله نو  ۱۸۹۷دوو برخو ووېشله. د 
رکزونو او کاروانونو باندي یې حملې ډیرو زیاتو پښتني قبایلو یې عمال مخالفت وکړ او د انګرېزانو د قواوو پر م

. د دغه عمومي قبایلي پاڅون مشري د هډې د مالصاحب، مانکي ُمال او د پالم ُمال، چي دوړاه د پیل کړي
ول، په الس کي وه. انګرېزانو د دغه عام قبیلوي پاڅون، چي له توریو پرته   اخوندصاحب مریدان او خلیفه ګان

د ځپلو لپاره څه باندي  اویازره پوځیان د جنګونو جبهو ته واستول او ایله دغه  ټولو پښتنو برخه پکښی درلوده،
 ۱۱۳عمومي پاڅون یې کرار کړ. کاکړ ص 
 زیاتره وختونه، خانان او قومي مشران خیانت کوي او د مقاومت مال ماتوي ،لکه څرنګه چي په قبایلي جنګونو کي

یو خانانو او ملکانو خیانت وکړ او دېرش تنه استازي یې د د ترکزیو او حلیمزد هډې د مالصاحب سره دلته هم 
پېښور کمیشنر سرریچارډ اوډني ته ورغلل او د وفاداری لوړه یې ورسره وکړه. کمیشنر له هغو څخه وغوښتل چي 

 کي به کار ورڅخه واخلي. هغه ځای خپله دغه وفاداري او لوړه پټه وساتي او په الزم وخت
نو د پېښور ډیپټي کمیشنر ته عریضه وکړه او هغه ته یې وویل چي د هډې مالصاحب د د مومندو د حلیمزیو خانا

قواوو په غونډولو لګیا دی. که موږ د هغه مالتړ ونه کړو نو هغه مو په خلکو کي د کافرانو په نوم محکوموي او 
. موږ تاسي ته که یې مالتړ کوو نو د برټانیې قواوي حمله راباندي کوي، سړي مو وژني او کلي مو سوځي

خبرداری درکوو چي د هډې د مال لښکري ګنداب ته را رسېدونکي دي. موږ د برټانیې د حکومت نوکران یو. او دا 
 ۱۰۹ص  حمدا  .اطالعات د دې لپاره درکوو چي که څه پېښه سي نو موږ به ګرم نه یو

حمله وکړه خو د جنرال ایلیس د د هډې مال د مهمندو د قبایلو په زور د آګسټ پر نهمه پر شبقدر باندي  
مقاومت ونه سو کړای او عملیات یې ناکام سول.  اری ورته نیولی وو،، چي مخکي له مخکي یې تیپوځونو سره یې

د هډې مال صاحب له دې عملیاتو څخه وروسته یو ځل بیا تازه دمه قوه راغونډه کړه او د همدې میاشتي پر دېرشمه 
د هغه ځای نواب ته له انګلیسیانو سره د دوستی له امله سزا ورکړي. مګر د  یې د دیر پر لور حرکت وکړ څو

تورن جنرال ووډهاوس قواوو یې مخه بنده کړه او د هډې مالصاحب مجبور سو چي پر دیر باندي د حملې له پالن 
 ۵۶۸څخه الس واخلي او بیرته غرونو ته پرشاسي. ایکسپیډیشن ص 

سوي، هم په عصري وسلو سمبال ول، هم یې بشپړ اکماالت درلودل او په مقابل د انګلیسیانو پوځونه هم ښه روزل 
کي د پښتنو قبایلي لښکرو نه یوازي پوځي روزنه او ښې وسلې نه لرلې بلکه ال خانانو او نوابانو له انګلیسیانو سره 

تورن ایچ این کولې. پټ او ښکاره تماسونه درلودل او د ښورښونو او حملو په ځپلو کي یې له دښمن سره مرستي 
وایي چي د آګسټ پر دوهمه یې پر چکدره باندي په پوځي  نیویل ، چي په دغو عملیاتو کي یې برخه درلوده،

عملیاتو کي دوه زره تنه قتل کړل؛ او په مقابل کي د انګرېزي قواوو یوازي پنځه تنه وژل سوي او لس یې ټپیان 
ښکاري مګر چي پخپله مو د قبایلي مشرانو څخه پوښتني وکړې هغوی وایي چي دا ارقام سړي ته مبالغه  نیویلول. 

 ۲۳۰نیویل ص  وویل چي د مړو شمېر یې درې زره اووه سوه تنه وو او د ټپیانو شمېر ورته معلوم نه وو.
انګلیسیانو د هډې د مالصاحب په مقابل کي د آګسټ د اوومي د عملیاتو څخه وروسته د هغه د مرکز د بشپړ 

پاره په عملیاتو الس پوري کړ او د سپټمبر پر دیرویشتمه او څلېرویشتمه یې د جروبي د کلي پر لور ورانولو ل
حرکت وکړ او تر هغه ځایه پوري له چنداني مقاومت سره مخامخ نه سول. د سپټمبر پر پنځه ویشتمه یې د جروبي 

 ۲۶۰. هغه کتاب ص کلی ټول وسوځاوه او د درې په خوله کي یې یوه عسکري اډه ورته جوړه کړه
 روحانیون او امیر عبدالرحمن خان:    

 د سوات خودمختار والي، میاګل جهانزېب، چي پالر او نیکه یې د اخوندصاحب د روحاني قوت او نفوذ له برکته
، د خپل ژوند په باب مرکې مستشرق او بشر پېژندونکي فریدریک بارت ته قدرت ته رسېدلي ول، مشهورنارویژي
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پیر او واکمن یو ځای ژوند نه سي سره کوالی. » وویل چي ماته مي پالر د نصیحت په ډول ویل چي  کي،په ترڅ 
په دوی کي یوازي یو تن واک درلودالی سي. که ته غواړې چي واکمن و اوسېږې نو باید چي د پیر قدرت کنټرول 

پخپله د سوات د  میاګل عبدالودود ي کله چ« کړې. او که یې نفوذ او قدرت کنټروالی نه سې نو له منځه یې یوسه
 ل.والیت قدرت په الس کي واخیست نو ټول هغه پیران یې چي په خلکو کي یې سیاسي نفوذ درلود پسي واخیست

 ۴۸-۴۷بارت ص ص 
امیر عبدالرحمن خان، چي د افغانستان د معاصر تاریخ یو له ترټولو هوښیارو واکمنانو څخه وو، په دې حقیقت تر 

او له یو پیر او مرشد پرې نه ښود چي د ده سیاسي قدرت ته صدمه ورسوي. یې چا ښه پوهېدی او په هیواد کي هر 
چا څخه چي یې د خطر احساس کاوه یو په یو یې له منځه یووړل. ُمالیانو، چي ده یې امتیازات کم کړي او یا بېخي 

وو، په خپل وار د امیر د ُکفر فتواوي صادري  له منځه وړي ول او پیرانو، چي ده یې قدرت ته خطر متوجه کړی
 ۲۱۴تاج التواریخ ص  کړې او امیر یې د انګلیسیانو استازی او د مجاهد ایوب خان دښمن وباله.

احسان لمر، د محمدصادق مجددي د خاطرات سیاسي د کتاب په حواله، لیکي چي سیدحسن آغا، چي وروسته په 
د پولیسو په څانګه کي له تحصیل کولو څخه وروسته، د هند د بمبیي د  نقیب صاحب مشهور سو، په انګلستان کي

والړ اووروسته ابراهیم ژوند کاوه، سید چي هلته یې دوو وروڼو پیرعبدالسالم او پیر هندوستان ته، وبندر له الري، 
څخه یې  هغه ځایهاو له . یې ډېر زیات مریدان پیدا کړل په کوټه کي روان سوی او هلته دېره سو.د کوټي ښار ته 

امیر عبدالرحمن خان ته ولیکل چي غواړي باقي عمر په افغانستان کي، د اسالم تربیرغ الندي، تېر کړي. مګر 
څرنګه چي امیر عبدالرحمن خان د هغه له نفوذ څخه بېرېدی نو هغه ته یې ولیکل چي د افغانستان حاالت ناکراره 

 کال د جون لسمه ۲۰۱۷لی ووایو. افغان جرمن د دي. هر وخت چي یو څه کراري سوه تاته به هرک
لیکي چي په کابل کي د امیرشېرعلي خان د کورنۍ مالتړو او بې علمو ُمالیانو او هغو په خپل کتاب کي امیر 

غازیانو چي فقط نوم یې غازي وو او خلکو به تازي بلل خلک زما پر ضد وپارول او ویل به یې چي زه د 
ص  تاج التواریخرنګه چي انګلیسیان کافران دي نو زما په مقابل کي هم باید جهاد وسي. انګلیسیانو دوست یم او څ

۲۲۳ 
امیر د ټولو سردارانو، خانانو، د قومي نفوذ او ثروت د خاوندانو، چي ده واقعي او یا احتمالي خطر ورڅخه  

ت او د خپلو استخباراتو د پراخو احساساوه، په له منځه وړلو او خنثی کولو کي له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیس
شبکو په زور یې، چي له رسمي مامورینو څخه نیولې، د ښار تر عادي خلکو او د کورونو تر مېرمنو او حتی 

  ماشومانو پوري هرڅوک پکښي شامل ول، خپل ټول مخالفین تر کنټرول الندي راوستل. 
څلېرویشت ښځینه مخبراني وګوماري چي د تاجرانو،  ل میرسلطان، د کندهار سرښته دار ته ولیکل چياد کابل کوټو

کسبګرو او دربار د مامورینو له کورونو څخه د هغوی د اعمالو او نیتونو په باره کي کوټوالی ته رپوټونه ورکړي. 
 ۵۸کندهارنیوز دریم ټوک ص 

به یې د هغه د ُکفر که څه هم چي ُمالیانو له لومړي سره د امیرعبدالرحمن خان سره مخالفت کاوه او کله کله 
فتواوي صادرولې مګر امیر د هغوی پروا نه کوله او پر له پسې یې د هغوی امتیازات کمول او د دولت تر کنټرول 

 الندي یې راوستل. 
په حقیقت کي ُمالیان، په یوازي سر، نظام ته چنداني خطر متوجه کوالی هم نه سي. ځکه چي یو خو مالیان معموال 

الی نه سي. له بلي خوا مالیان، د یوه منظم او لومن خلک وي او د یوې ورځي لپاره ښورښ تمویډېر غریب او نېست
) البته دا خبره یوازي د ُسني مالیانو په نه لري  تنظیمدوامداره حرکت د رهبري کولو لپاره، هیڅ ډول تشکیل او 

برخه کي، چي زموږ له بحث سره اړه لري، صدق کوي. شیعه ُمالیان، په تېره بیا په اېران کي، له سوونوکلونو 
راهیسي منظم تشکیالت او د رهبری سسټم لري او د اېران په وروستي اسالمي انقالب کي یې وښودله چي د 

او تر ټولو مهمه خبره دا ده چي ُمالیان چنداني قومي نفوذ نه لري. ت ورسره دی( رهبری بشپړ توان او صالحی
ځکه چي هغوی له لومړی ځوانی او هلکتوب څخه له کور او کلي څخه جال ژوند کړی  او له خپل قوم او ټبر څخه 

 اوسېدلی وي.  ، له یوه او بل ُمال سره،لیري
لي مستقیما د قومي جرګو تابع وي او د دوی ژوند او ښېګڼه په اکبرسید احمد لیکي چي ټول مذهبي افراد او ډ

همدغو جرګو او په حقیقت کي په خانانو پوري اړه لري. دی وایي دا ډېره مهمه ده چي ُمالیانو ته په جرګو کي د 
 ۵۴وینا کولو او رایي درلودلو حق نه ورکول کیږي. احمد ص 
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