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 ۰۸/۱۱/۲۰۱۹           عبدالباري جهاني
 

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

 

هم ځکه د مقاومت د دوام قدرت نه  ُمالیان که د خپل سیاسي او اجتماعي دریځ لپاره هر څونه قوي منطق ولري بیا
لري چي مادي وسایل یې په الس کي نه وي. هغوی لښکرو ته ډوډۍ او تنخوا نه سي ورکوالی بلکه له نورو څخه 
ډوډۍ غواړي. د ُمال مشک عالم زوی مالعبدالکریم یو ځل پنځه سوه ُمالیان د امیرعبدالرحمن خان پر ضد د ُکفر د 

میر ډېر زیات ُمالیان او هغه کسان اعدام کړل چي د انګلیسیانو پر ضد یې جهاد کړی فتوا صادرولو ته وهڅول. ا
ښورښ کرار سو؛ مالیان په خپله مخه والړل او د امیر د ُکفر فتوا هم کراره  ۱۲۸او غازیان بلل کېدل. کاکړ ص 

 چنداني ممکن نه وه.سوه. که د دې فتوا او ښورښ رهبري د پیرانو په الس کي وای نو دومره ژر یې کرارېدل 
خانان هم، چي زیاتره د خپلو مادي امتیازاتو د کمېدلو او تهدیدېدلو په مقابل کي حساس وي، مرکزي حکومت او 
سسټمونو ته ځکه چنداني خطر نه سي پېښوالی چي هغوی زیاتره د خپلو وروڼو، تربرونو، نورو قومونو د خانانو د 

ه د مهم او تهدیدونکي عکس العمل د ښکاره کولو فرصت او جرأت نه لري. دښمنیو، مخالفتونو او رقابتونو له امل
خانان زیاتره د دولتونو د عمومي کمزوری په وخت کي، چي د ُمالیانو فتواوي یې ترالسه کړي او د عمومي 
انارشی او لوټ او تاالن زمینه برابره سوې وي، خطرناک وي. مګر کله چي د یوه او بل جنرال او سردار له 

 الس اخلي.لښکرو او یا مرکزي دولت سره مخامخ کیږي نو معموالً له خپلو ادعاوو څخه تیریږي او له مقاومته 
د نولسمي پېړۍ له نیمایي څخه بیا د شلمي پېړۍ تر لومړیو لسیزو پوري، چي د ډیورنډ د کرښي پر پوري غاړه 

ي په لس هاوو زره انسانان قتل سول او په زرګونو باندي د انګرېزي استعمار په مقابل کي په قومي مقاومتونو ک
کورونه وسوځول سول، په لس هاوو او سل هاوو خانان او قومي مشران انګرېزانو ته تسلیم سول، مستمري، 
مواجب او امتیازات یې واخیستل او د انګرېزانو لپاره یې د قومي او مذهبي مقاومتونو په کرارولو کي مرسته 

 وکړه.
هم د سیاسي قدرت او د پاچاهانو په مقابل کي او هم د استعمار په مقابل کي، تر ټولولوی خطر د پیرانو او 
روحانیونو له خوا وي چي زیاتره ځانونه قریش او سیدان بولي او یا د داسي کراماتو او خارق العاده کارونو او 

ه نه وي. خلک یې له ښرا څخه ویریږي او د دعا قوتونو ادعا کوي چي د هیڅ ُمال او پرهېز ګار سړي په وس پور
د اخیستلو او حاجت د ترالسه کولو لپاره یې کورونو او لنګرونو ته سوغاتونه او نغدي پیسې وروړي. بېسواده او 
ناخبره خلک، چي عموماً ُخرافاتو ته ډېره زیاته عقیده لري، تر ژوندیو پیرانو د هغوی له قبرونو او زیارتونو څخه 

 ویریږي. زیات 
فریدریک بارت، په سوات کي د خپلو تحقیقاتو په لړ کي، د پیرانو او زیارتونو باب ډېر ښه مثالونه ورکوي دی 

د بیها د کلي لوېدیځ کي، د یوه ولي زیارت د هغه له وفات څخه ډېر کلونه وروسته کشف سو. هغه داسي »... لیکي
یې له قبر سره ولګېدی. د هغې تی سمدستي میکروبي سو، و  چي یوه ورځ یوه لنګه وزه پر یوه قبر وختله او تی

پړسېدی او څو ورځي وروسته وزه مړه سوه. کلیوال پوه سول چي دا د هغه قبر زور وو چي وزه ورباندي ختلې 
او باید چي د هغه قبر احترام وسي. نن سبا هغه ډېر مهم زیارت دی او خاص و عام ورته راځي او د خپلو  وه

زیاتېدلو او د ښځو د حامله کېدلو لپاره دعاوي او خواستونه ورته کوي. دغه راز د تهانه په کلي کي یو څارویو د 
زیارت دی چي وایی د یوه غوث قبر دی او دا زیارت هم د هغه سړي له وفات څخه، چي هیچا نه پیژاند، ډېر 

ه کېدله او له هغه وخته تر اوسه کلونه وروسته کشف سو. یوه مشهور پیر وویل چي له هغه قبر څخه رڼا پورت
 ۵۸بارت ص  «پوري دا یو مهم زیارت دی

پیران هم پیسې او جایدادونه لري، هم په یوه خاصه سیمه کي د اوسېدلو له امله، چي کله کله یې پلرونه او نیکونه 
وستی کړي وي چي هم هلته اوسېدلي وي، قومي نفوذ لري، د قدرت له څښتنو خانانو او د شته منو خلکو سره یې د

دا نفوذ یې کله کله تر خاصو عالقو پراخ سوی وي ) البته دا د پیر او پیرخانې په خپل خاص کمال پوري اړه لري 
چي د خپل نفوذ د پراخولو او په ساده خلکو د خپل جاللیت او کراماتو د منلو په کار کي څومره مهارت لري( له 

یو دبل رقیبان وي، د خطر په وخت کي سره یو ځای کیږي او د څو  بلي خوا پیران، که څه هم چي اکثر وختونه
پیرانو مریدان او مخلصان کله کله سل هاوو زرو ته رسیږي. پیران لنګر لري او پر لنګر باندي یې په سل ګونو او 
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کله کله په زرګونو کسان ډوډۍ خوري او په یوه ورځ کي یې ږغ تر ډیرو لیري ځایونو پوري رسیږي او دغه 
 علت دی چي مخالفت یې تر عادي ُمالیانو ډېر خطرناک دی.

اکثر پیران خپلي مځکي لري او ځیني یې د ډیرو زیاتو جایدادونو څښتنان وي. د دوی د مځکو د  »بارت لیکي: 
ملکیت طرز د مځکو د نورو عادي مالکانو له ملکیت سره توپیر لري؛ دوی په خپلو مځکو کي د واک چلولو حق 

سیاسي لحاظ یو ډول خودمختار حالت لري. پیران د دغه سسټم له برکته د نورو له احتیاجه خالص وي.  لري او په
هغه د اجاره داری له تکلیف څخه معاف وي او څوک چي د هغوی پر مځکو باندي کار کوي هغه د ده مزدوران او 

ترالسه کوي چي د سیاسي  تر واک الندي کسان شمېرل کیږی. پیران له دغو مځکو څخه دونه ګټي او پیسې
مقاصدو لپاره کار ورڅخه اخیستالی سي. باالخره پیرانو ته د خپلو مځکو څخه داسي څه په السی ورځي چي د 

 ۹۲هغه کتاب ص « ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي
ه د کراماتو او د سوات د اخوند صاحب په باره کي فوکلوري سندري، چي ځیني یې ښایی تراوسه ژوندۍ وي، د هغ

 لنګر په باره کي ښه ساده بیان کوي:
 

 په ښي الی یې مسواک په کیڼ منګز) ږمونځ ( ده لکه ډال
 ګولۍ یې دي تسپې غوڅول کاندي په اقبال

 امسا یې ده نیزه پیشقوز تڼۍ پوري خالل
 کوزه یې تمانچه ده خوله به ماته د تربور که
 غزا پسي راغلی دی په ګور یې هللا نور که

 تر بورشه د انګرېز، د صاحب څومره خزانه ده
 خوراک یې شکرانه جامه یې واړه زرغونه ده

 قلعه یې چارچوبۍ په جماعت کښي یې ستانه ده
 منګل به د انګریز په وینو سور لکه باتور که 

 غزا پسي راغلی دی په ګور یې هللا نورکه
  ۱۵-۱۴ډارمسټټر ص ص 

 

 اخوند صاحب د لنګر په باب لولو: بل ځای په یوه بله چاربیته کي د
 

 ټکر له ورله راغی سوات صاحب په ډېر شتاب
 دېره په انبېله وو پکښی نه وایم کذاب

 لنګر یې جاري کړی ښې نرۍ وریجي کباب
 خوراک وو د غازیانو دروغ نه وایم باورکه

 ۲۴-۲۳غه کتاب ص ص ه  له هنده دی راغلی په غزا پسي سفر که
 

صاحب لمسی او د سوات والي میاګل عبدالودود  امات منسوب دي او په یوه ځای کي د اخنداخند صاحب ته ډېر کر
 ادعا کوي چي سردارمحمداعظم خان په کابل کي د امیر شېرعلي خان له السه تر ماتي خوړلو وروسته د اخند

دعا او خپلو  صاحب لنګر ته ورغی او هلته څو شپې دېره سو. د رخصتېدلو په وخت کي یې له اخند صاحب څخه د
صاحب دعا ورته وکړه او یو شال یې ورکړ. د اخند صاحب د دعا له برکته  کارونو د سمېدلو غوښتنه وکړه. اخند

په کابل کي پاچا سو. مګر څرنګه چي له اخندصاحب سره پر خپله کړې وعده، چي ویل یې پر حقه الر به 
الی سو او دی په اېران کي په ډېر بد حالت کی مړ روانیږي، ونه درېدی نو بیرته امیرشېرعلي خان ورباندي بری

 ۶۱-۶۰سو. خان ص ص 
د اخندصاحب زوی او ځای ناستي میاګل عبدالخالق د اخندصاحب لنګر، د پخوا په څېر، جاري وساتی. په لنګر کي 

ی. د ټولو به هره ورځ د پنځو سوو تنو لپاره ډوډۍ پخېدله او کله کله به د مېلمنو شمېر تر دوو زرو پوري ورسېد
هغه کسانو لپاره چي له لیري ځایونو څخه راتلل، پرته د هغوی له مقام او اجتماعي دریځ څخه، د شپې د پاته کېدلو 
ترتیبات نیول سوي وه. میاګل عبدالخالق، د لومړۍ ورځي بیا تر وفات پوري، لنګر په دغه ترتیب وچالوه. پر 

د اخوندصاحب لنګر( ټولو غریبانو ته هره ورځ له لنګر څخه مېلمنو برسېره، د سیدوشریف ) د سوات مرکز او 
  ۶۹ډوډۍ ورکول کېدله. هغه کتاب ص 

اخوندصاحب د خپلو مریدانو، چي ډېره پراخه سیمه یې نیولې وه، د رهنمایي کولو لپاره په هند ، پنجاب، د تیرا په 
یارلس خلبفه ګان وټاکل. اخوندصاحب، د خپل قبایلي عالقو، پېښور، افغانستان، دیر، وزیریستان او نورو سیمو کي د
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روحاني ژوند سره سره، د خپل ملکیت او جایداد په زیاتولو لګیا وو. ډیري زیاتي مځکي یې درلودلې. په سوات، 
 ۵۹لنډخور او مردان کي یې په سل ګونو غواوي او غوایي درلودل. هغه کتاب ص 

ی پاچا وو چي د پیرانو او روحانیونو هیڅ خیال یې ونه ساتی؛ امیر عبدالرحمن خان د افغانستان لومړنی اووروستن
یا یې تابع، یا یې مړه او یا یې فرار کړل. هغه د ُمالمشک عالم او د هغه له زوی ُمال عبدالکریم سره تر پایه جوړه 

څخه محروم  ونه کړه. د هډې مالصاحب یې له وطنه فرار کړ. د کنړ سیدمحمود یې د خپلو نیکونو له هغو امتیازاتو
کړ چي د سل ګونو کلونو راهیسي یې خوړل او هندوستان ته یې پسي واخیست او د مشهور حبو اخوندزاده له زوی 

 ُمالعبدالرحیم څخه یې د کندهار د خرقې شریفي په بست کي دننه سر پخپله توره پرې کړ. 
میر یې له وجود څخه ګټه هم د هډې مالصاحب د امیر عبدالرحمن خان لپاره ډېرخطرناک نه وو، او حتی ا

اخیستالی سوای، ځکه چي هغه د خپل عمر زیاتره برخه د برټانیې تر واک الندي سیمو کي د جهاد جنډه اوچته 
ساتلې وه او د امیر پر ضد یې، په افغانستان کي دننه، ښورښونو کي ډېره برخه نه درلوده. کله چي انګلیسیانو 

کلی یې ، چي د ده د فعالیتونو مرکز وو، ټول تباه کړ نو دی د هډې کلي ته  مځکه ورباندي تنګه کړه او د جروبي
 ستون سو او له دې وروسته یې چنداني د فعالیتونو درک نه معلومیږي.

مګر ُمالمشک عالم او د هغه زوی مالعبدالکریم، د برټانوي استعمار پر ضد د جنګېدلو څخه وروسته، پر امیر 
رفتوا ولګوله او داسي ښکاري چي دواړو د پاچهی دعوه هم درلوده. ُمالمشک عالم د عبدالرحمن خان باندي د ُکف

 انګلیسیانو سیاسي استازي لیپیل ګریفین ته په یوه لیک کي ویلي دي: 
د افغانستان ټولو مسلمانانو زه د امام المجاهدین والمسلمین په حیث انتخب کړی یم او هیڅوک نه سي کوالی د » 

زه یې وایم عمل وکړي. د برټانیې د حکومت او د افغانستان د خلکو ترمنځ دوستي باید د  هغه څه پر ضد چي
افغانستان امنیت ټینګ کړي. ځکه نو باید چي د دې هیواد واکمنان د برټانیې د حکومت د دوستانو دوستان او د 

 دښمنانو دښمنان وي...
څخحه پرته بل څوک تضمین کړم ځکه چي دا  زه نه سم کوالی چي د یعقوب خان له زوی سردارمحمدموسی خان

سردار ډېر ځوان دی او زما له مشورې او سال پرته هیڅ کار نه کوي. د دولتي امورو د پرمخ بېولو لپاره به صادق 
 ۹۰اولسن ص « او د ښو نیتونو لرونکي وزیران وټاکل سي او زه به هم په دغه برخه کي توجه وکړم

ریم، چي د شینوارو او وروسته د غلجیو په ښورښونو کي یې لوی الس درلود، د ُمالمشک عالم زوی مالعبدالک
امیرعبدالرحمن کافر او د اسالم تباه کونکی او د پردیو کفارو د حکومت ملګری باله. یو رپوټ وایي چي عبدالکریم 

ه خپل نامه یې د خپل ځان پاچا باله او بل رپوټ وایي چي د خلیفه لقب یې غوره کړی وو او یو رپوټ وایي چي پ
 ۱۲۸خطبې ویلو امر کړی او په خپل نامه یې سکه جاري کړې وه. کاکړ ص 

کله چي د کندهار علماوو امیر ته په ګډه یوه عریضه ولیکله او له امیر څخه یې پر کورونو باندي د مالیاتو، چي له 
نه مانه او ورته وې ویل چي دوی څخه هیڅ وخت نه وه اخیستل سوي، د معافېدلو اوښتنه وکړه امیر یې عرض و

تاسي د هغو کسانو له ډلي یاست چي کله زه له ایوب خان سره جنګېدلم زه مو کافر بللم. کندهار نیوز دریم جلد د 
 ۵۶کال د ډسمبر د پنځمی رپوټ نمبر  ۱۸۸۶

 ټولي د کندهار علماوو، سیدانواو شیخانو ته چي څه پیسې او تنخواوي ورکولي کېدلې امیر عبدالرحمن خان
ورباندي بندي کړې او یوازي څو محدودو کسانو ته یې لږي پیسې حواله کړې. دغه معاشونه او تنخواوي چي په 

 ۱۸۸۷کال کي تقریبا یو لک او څلوېښت زره روپۍ کېدلې، څلېرویشت زرو روپیو ته را کمي سوې. هغه کتاب د 
 نمبررپوټ  ۱۲ کال د فبروري یوولسمه
یې د ُمالیانو څخه د سویې د امتحان اخیستلو لپاره کسان او قاضیان مقرر کړل. اعالن یې  په کابل او والیاتو کي

وکړ چي یوازي هغو ُمالیانوته به چي په آزموینه کي بریالي سي تنخوا ورکوله کیږي او په محاکمو کي به 
و ُمالیانو چي په یقین سره مقرریږي او هغه کسان به چي په آزمیینه کي بریالي نه سي تنخوا نه سي اخیستالی. ډېر

په آزمیېنه کي بریالي کېدالی سوای کابل ته له تللو څخه ډده کوله ځکه دا وېره ورسره وه چي بیرته به رانه سي. 
 هغه کتاب د فبروري دوه ویشتمه رپوټ نمبر پنځه لس.

تبعید کړ. د کابل قزلباشو په یوه پټه د کابل د قزلباشو یو لوی پیر او مرشد ُمال آغابابا یې له کابل څخه کندهار ته 
غونډه کي فیصله وکړه چي که امیر د دوی پیر له کابل تبعید کړي نو دوی به ټول له ښاره ورسره ووزي. 
ُمالآغابابا، چي امیر عبدالرحمن یې ښه پېژندی، خپلو خلکو ته وویل چي دا کار ونه کړي ځکه چي امیر ورته په 

 ۳۱کال د آګسټ شپږمه رپوټ نمبر ۱۸۸۴له السه ووزي. کندهار نیوز دوهم جلد د غوسه سي او د دوی به هر څه 
رپوټ کي وایی چي ُمالآغابابا یې په کابل کي دونه وهلی  ۳۲د انګلیسیانو خبلایر د اګسټ پر شپاړسمه په خپل نمبر 

په پرهېز، تقوا او  وو چي تر اوسه پوري یې ټپونه جوړ سوي نه دي او د ُمالیوسف په نوم یو بل ُمال یې، چي
  علمیت ډېر مشهور وو، په وهلو او شکنجو کي وواژه.

په مقابل کي امیر پخپله د کرامت او والیت دعوه کوله او ویل یې چي لیک لوست یې په خوب کي د الهام له الري 
 ۵۶زده کړی دی. عبدالرحمن ص 
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ه افغانستان ته له روانېدلو څخه یوه شپه د خپلي پاچهی له لومړیو ورځو څخه یې تبلیغ کاوه چي له روسیې څخ
مخکي یې خوب ولیدی چي دوو فرشتو تر اوږو نیولی د حضرت رسول صلعم حضور ته، چي څلور یاران یې 
راسته او چپه الس ته ناست ول، حاضر کړ او څرنګه چي د پاچهی او له خلکو سره د سلوک په برخه کي یې 

مهرباني ورته وکتل او دی پوه سو چي پاچهي یې ده ته ورکړه. هغه  سوال ته سم جواب ورکړ نو اصحابو یې په
 ۲۲۸کتاب ص 

دغه راز وایي چي د خواجه احرار زیارت ته والړم او د هغه په زیارت کي مي د خپل وطن د حاالتو او د خپلي 
رار را ته دربدری له امله دونه وژړل چي په هغه زیارت کي پر مځکه باندي ویده سوم. په خوب کي خواجه اح

 وویل چي ځه د افغانستان پاچهي مي درکړه. هغه ځای
ویل کیږي چي داسي آوازه یې ګډه کړې وه چي هر سهار چي له خوبه را پاڅېږم تر بالښت الندي مي د ټولو هغو 
 کسانو لیستونه پراته وي چي یا په اعدام او یا په سختو سزاوو محکومیږي او یا باید عفو ورته وسي. دا ټولی د

 قسمت فیصلې دي.
 

 سیدمحمود کنړی:
امیر عبدالرحمن خان د خپلي پاچهی په لومړي کال د کنړ د سیدمحمود له مقاومت سره مخامخ سو او په ډېر لږ 
وخت کي یې له منځه یووړ او هندوستان ته په فرار کېدلو یې مجبور کړ. که څه هم چي سیدمحمود کنړي د پیری، 

وده خو د هغه پلرونو او نیکونو د سیادت او روحانیت د مقام له برکته، له سل ګونو مرشدی او کراماتو دعوه نه درل
کلونو راهیسي د کنړ واکمني کړې وه او پخپله سیدمحمودکنړی د کنړ پاچا بلل کېدی. هغه د وزیر محمداکبرخان 

عبدالرحمن خان په زوم وو او له دې امله د محمدزیو د یوې غښتلي کورنۍ په مالتړ مغرور وو. کله چي امیر 
کندهار کي د سردارایوب خان مقاومت مات کړ او کابل ته بریالی راستون سو نو سپه ساالر غالم حیدرخان ته یې د 
سید محمودکنړي د له منځه وړلو وظیفه ورکړه او هغه هم په ډېر لږ وخت کي د سید طرفدارانو ته ماته ورکړه او 

 ۲۳۰-۲۲۹ه کتاب ص ص هندوستان ته په تېښته یې مجبور کړ. هغ
سید محمود د سیدبهاءالدین زوی وو، چي په بابوجان مشهور وو، او د کنړ د سیمي یو روحاني مشر وو. څرنګه 

کال کي، د خپل پالر له  ۱۸۶۸چي پالر یې خپل مشر زوی حسام پاچا له حقه محروم کړی وو نو سیدمحمود، په 
کال یې د امیرمحمداعظم خان په مقابل  وفات څخه وروسته، د پالر پر ټول جایداد غېږ را ورګرځوله. په همدغه

کي ښورښ وکړ او قدرت ته د امیرشېرعلي خان د بیرته رسېدلو سره یې مقاومت او ښورښ پای ته ورسېدی. د 
امیر په امر یې، زړه نازړه او له وچه مجبوریته، له خپل ورور سره جوړه وکړه او یو څه مځکه یې په جاګیر کي 

رعلي خان د درباري شورا غړی وو او شپږ میاشتي به په کنړ او شپږ میاشتي به په ورکړه. سیدمحمود د امیر شې
کابل کي اوسېدی. د سوات او باجوړ په خلکو کي یې زیات نفوذ درلودی او له همدغه روحاني او مادي نفوذ څخه 

نازول او هغوی هم په استفادې سره یې ، د باجوړ خانان او ملکان امیرشېرعلي خان ته راوستل. امیر هغوی ښه و
 ژمنه وکړه چي د باجوړ په عالقه کي به د امیر شېرعلی خان د قدرت او سلطې د ټینګولو لپاره کار کوي. 

کال د اکټوبر په میاشت کي، د امیر عبدالرحمن خان د لیدلو لپاره کابل ته راغی. امیر نه ۱۸۸۰سیدمحمود، د 
قام الزم درناوی ونه کړ بلکه په کنړ کي یې د هغه قدرت دونه یوازي د سید د انتظار په خالف د هغه د روحاني م

  کم کړ چي د یوه عادي خان او ملک درجې ته یې ورساوه.
سیدمحمود وروسته، کابل ته د ورتللو په برخه کي، د امیر غوښتنه ونه منله او د برټانیې له حکومت څخه یې د 

چي له سیدمحمود سره باید د هغوی د دوست په توګه سلوک  ساتني غوښتنه وکړه. د برټانیې حکومت امیر ته وویل
ته وویل چي د امیر د امر د نه منلو مسوولیت به یې پخپله غاړه وي. دی له  وسي او په عین حال کي یې سیدمحمود

دې څخه وېرېدی چي که کابل ته ورسي نو امیر به څلورلکه روپی باقیات ورباندي حواله کړي او ضمنا امیر له 
څخه د کوز کنړ مځکي واخیستلې او ده به تل ویل چي د انګرېزانو دوستی ډېر تاوان ورته ورساوه. د امیر او  هغه

کال په ډسمبر کي، د برټانیې د ۱۸۷۹سیدمحمود ترمنځ اړېکي کرار کرار نور هم خراب سول او جنرال برایټ د 
فادار پاته سي او په افغانستان کي د حاالتو حکومت په اجازه، سید محمود ته وویل چي که د برټانیې حکومت ته و

په بهترېدلو کي همکاري وکړي نو د برټانیې حکومت به د ده د مرستو او خدمتونو په بدل کي دا ذمه ووهي چي د 
ده ملکیتونه به تر ابده د ده د کورنۍ په واک کي پاته وي او موږ به ستا د حفاظت لپاره الزم اقدامات وکړو. مګر د 

ډسمبر په میاشت کي الرډ ریپن ولیکل چي زه فکر کوم موږ د سیدمحمود لپاره هغه څه چي الزم وه هغه د  ۱۸۸۲
وکړل او امیر ته د هغه په باره کي تر دغه زیاته توصیه به بې ضرورته او ترحد تېری وي. ده وویل زه فکر کوم 

هغه وخت سم او پرځای وای چي کال کي چي سیدمحمود ته کوم اطمینان ورکړه سوی دی هغه به  ۱۸۷۹چي په
 ۱۸۴-۱۸۳موږ په هند پوري د افغانستان د نښلولو خیال درلودالی. آدمک ص ص 

د سیدمحمود نیکونو، چي ځانونه یې سیدان بلل او ویل یې چي له عربستان څخه یې د ترمذ له الري کنړ ته  
هغوی ته بخښلې وه د پېړیو په اوږدو مهاجرت کړی دی، د مغول همایون له وخته، چي ویل کبږي د کنړ سیمه یې 

کي هغه سیمه خوړلې او له خلکو څخه یې د حاصالتو دریمه برخه د مالیاتو په ډول اخیستله. که څه هم چي امیر 
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دوست محمدخان د هغوی قدرت یو څه کنټرول کړی وو خو د انګرېزانو له خوا د افغانسنتان د دوهم ځل اشغال په 
ډېري پخوا له انګرېزانو سره د نیژدې اړېکو په دردلو مشهور وو، د ټول کنړ کنټرول وخت کي سیدمحمود، چي له 

واخیست. سیدمحمود، چي د برټانیې په دوستي مغرور وو، د هغوی په مقابل کي د هر ډول مقاومت د مخنیوي 
ه سره د خپل کوښښونه وکړل او له هغوی سره یې دوستانه اړېکي ټینګ کړل. د برټانیې حکومت په عوض کي له د

 میراثي جایداد په ساتلو کي د هر ډول مرستي ژمنه وکړه.
کله چي د انګرېزانو سیاسي استازی لیپیل ګریفین کابل ته روان وو، سید محمود له هغه سره په جال آباد کي وکتل 

نو تابع وي، او هغه ته یې مشوره ورکړه چي افغانستان باید پر څو ټوټو، چي یو له بله مستقلي، خو د انګلیسیا
ووېشل سي. ده ګریفین ته مشوره ورکړه چي تر څو پوري محمدجان خان او د هغه طرفداران مات سوي نه وي، 
او د برټانیې د حکومت واک ټینګ سوی نه وي، هیڅ وروستۍ فیصله باید ونه سي. ګریفین له هغه څخه دونه 

مت به خپلي ټولي هغه وعدې چي له ده سره یې خوشاله سو چي اطمینان یې ورکړ چي بېغمه اوسه د برټانیې حکو
کړي وې عملي کړي. ګریفین سیدمحمود ته اطمینان ورکړ چي په هر صورت کي به یې غم وخوري او د برټانیې 
له حکومت سره د دوستی کولو له امله له هیڅ شي څخه ونه ډاریږي. ګریفین هغه ته شل زره روپۍ نغدي او دوه 

 ۸۸-۸۷ص ص  غرني توپونه ورکړل. کاکړ
ګریفین امیر ته په ډیرو ټینګو الفاظو وویل چي د برټانیې حکومت به ډېر زیات خوشاله سي که امیر په کنړ کي د 

 ۸۹سید محمود له شته منیو او جایدادونو سره غرض ونه کړي او هغه ته خپل پلرنی جایداد ورپریږدي. هغه کتاب 
ي دوه پاچاهان نه ځاییږي. هغه د مرکزي قدرت د ټینګېدلو په مخ البته امیر عبدالرحمن خان پوهېدی چي په وطن ک

کي هر احتمالي خطر په قهر او زور له منځه ووړ او له بلي خوا یې له انګلیسیانو سره موافقه کړې وه چي له نورو 
لري او  هیوادونو سره به د برټانیې له سالمشورې پرته اړیکي نه ټینګوي خو په داخلي چارو کي به مطلقه آزادي

برټانیه به د هغه په داخلي چارو او کارونو کي الس وهنه نه کوي. امیر د برټانیې د حکومت په توصیو کي ری 
تلې بلکه له وطنه یې هم فرار ونه واهه او په لږ وخت کي یې نه یوازي د سیدمحمود ټولي مځکي ورڅخه واخیس

 کړ. 
 

 له عبدالرحمن خان څخه وروسته:
 بیانور 
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