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 ۰/11/۲۰1۹           عبدالباري جهاني
 

 مال نجم الدین )د هډې مالصاحب( او روحانیت په افغانستان کي
 مه برخهرید

 

 له عبدالرحمن خان څخه وروسته:
کال د اکټوبر پر لومړۍ نېټه وفات سو. د هغه له وفات څخه دوې ورځي وروسته  1۹۰1امیر عبدالرحمن خان د   

د هغه مشر زوی امیر حبیب هللا خان پاچا سو، چي د داخلي پالیسی او ادارې له مخي یې له خپل پالر سره ډېر 
ت بندیان خوشي کړل؛ په عمومي صورت یې تر توپیر درلود. حبیب هللا خان د خلکو د خوشاله کولو لپاره ډېر زیا

پالر نرمه پالیسي غوره کړه او د پیرانو او شیخانو په برخه کي یې د خپل پالر د وخت پالیسي، چي د میاګل 
عبدالودود پر فورمول والړه وه، پرېښودله. د افغانستان د تاریخ یوه استاده وایی حبیب هللا خان، د خپل پالر په 

او مشایخو درناوی کاوه او یو شمېر روحانیونو ته یې مځکي او مسمتري معاشونه مقرر کړل.  خالف، د علماوو
روحانیونو کرار کرار خپل پخوانی قدرت ترالسه کړ او امیر او د سلطنتي کورنۍ غړي د یوه یا څو پیرانو په 

  ۳۸اخالصمندانو کي وه. نوید ص 
او مالیان، لکه څرنګه چي مخکي مو اشاره ورته وکړه، د  دلته باید یوه خبره هېره نه کړو چي دیني عالمان

نظامونو او د هغوی د اصالحي پروګرامونو په مقابل کي، که یې هر څومره له نظر سره مخالف هم وي، د عکس 
العمل ښکاره کولو او نظام ته د خطر متوجه کولو ځکه ډېر زیات توان نه لري چي هدف ته د رسېدلو لپاره مالي 

د هدف د تعقیبولو لپاره منظم تشکیل نه لري. ُمالیان او دیني عالمان په جوړ سوي اړودوړ کي خطرناک  وسایل او
رول لوبوالی سي خو پخپله د مقاومت د منځته راوړلو او رهبري کولو تشکیل او توان نه لري. پیران ځکه 

وروسته بل پروګرام نه لري او په خطرناک دي چي هغوی د پردیو له شړلو، او یا حاکم نظام له چپه کولو، څخه 
خپلو ورسره مادي وسایلو او د مریدانو او خلیفه ګانو د پراخو شبکو له الري بیرته پر مرکزي حکومت، او یا نوي 
منځته راغلي حکومت، مخ را اړوي. که د قدرت د نیولو پالن ونه لري؛ د قدرت په چپه کولو او مرکزي حکومت 

 مهم او کله کله قاطع رول لوبوالی سي.ته د ستونزو په جوړولو کي 
پیران، که چیري قدرت ونیوالی سي، نو د قدرت او پاچهی کافي اشتها او حرص ورسره وي. د نولسمي پېړۍ په 

پوري او له هغه څخه وروسته اخوندصاحب او د هغه  1۸۵۷څخه تر  1۸۵۰نیمایي کي د سوات سیداکبرشاه، له 
کال کي، په سوات کي د ښورښونو  1۸۹۷قدرت پر ګدۍ ناست ول. په  سوات دزامن، لمسیان او کړوسیان ټول د 

په وخت کي، لېوني مال، یا سرتور فقیر ) سعدهللا( خو د ښورښ له لومړي سره د ډهلي د نیولو اعالن وکړ او یو 
نولسمي  د قفقاز په سیمه کي، د کمکی هلک یې ورسره روان کړی وو چي ویل یې د مغولو پر تخت به یې کښېنوم.

پېړي په نیمایي کلونو کي، امام شامل، چي کله کله به یې د لښکرو شمېر تر څلوېښتو زرو پوري ورسېدی، او څه 
او اداري تشکیالت  باندي پنځه لس کاله له تزاري روسیې سره وجنګېدی، بشپړه کابینه، پوځ ،مالیاتي سسټم

، د روحاني قوت او مریدانو په زور قدرت ته ورسېدی. درلودل. د نولسمي پېړۍ په نیمایي کي د سوډان امام مهدي
دا ټول په لومړي سر کي ساده او بې آزاره پیران ول او هیچا فکر نه کاوه چي هغوی به د قدرت نیولو خیال هم 
ولري. په افغانستان کي پیرانو، په تېره بیا د حضراتو کورنۍ، د مرکزي حکومت او قدرت په تهدیدولو، چپه کولو، 

ه کولو او د سیسو په جوړولو کي څرګند رول درلودی. د اعلیحضرت امان هللا خان د رژیم له نسکورېدلو څخه حمای
وروسته، د شور بازار حضرت خپل ځان د پاچهی الیق باله. او صبغت هللا مجددي خو تر مرګه د پاچا کېدلو له 

 خیال پلو څخه الس وانه خیست.
مي جمهوریتونو کي، د اسالمي مرکزونو، دیني علماوو او روحانیونو په له د شوروي نظام، د مرکزي اسیا په اسال

منځه وړلو کي خپل ټول وس تمام کړ مګر د نقشبندیه او قادریه طریقو پیرانو او پیروانو تر پایه پوري هم له 
وی د تزاري روسیې او هم له کمونیسټي شوروي سره خپل مقاومت ته دوام ورکړ. د اسالمي روسیې خلک د هغ

قربانیو قدر کوي خو کله چي سړی، د ټولني او اجتماعي سسټم په برخه کي، د هغوی د مرشدینو خبري اوري او د 
ټولني د راتلونکي لپاره د هغوی پالنونه ګوري نو په زړه کي وېره ورته پیدا سي. د شمالي قفقاز د نقشبندیانو یو پیر 

شریعت والړ خالفت د جوړولو اعالن کړی دی او وایي چي زه  اوزون حاجي په خپله یوه اعالمیه کي پر اسالمي
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رسۍ ) تناو( تاووم او ټول انجنیران، محصلین او په عمومي ډول ټول هغه کسان به غرغړه کوم چي له چپ څخه 
 ۲۴ښی خواته لیکل کوي. بینینګسن ص 

ې ټول په روسي الفبا اړولی وو. شوروي اتحاد په ټوله اسالمي روسیه کي عربي الفبا له منځه وړې او لیک لوست ی
په دې حساب نو په میلیونونو بېګناه انسانان، چي له وچه مجبوریته یې له چپ څخه ښی خواته لیکل کول، د اوزون 

 حاجي غرغړې ته منتظر ول.
ر فرار امیر حبیب هللا خان نه یوازي د پیرانو او روحانیونو درناوی کاوه بلکه هغه پیران او شیخان یې چي د ده پال

ته را وبلل، ویې نازول او د خپلو  کړي او یا یې خپلي خاوري ته د داخلېدلو اجازه نه ورکوله په لوی الس افغانستان
 اصالحاتو او د اعلیحضرت امان هللا خان د راتلونکو اصالحاتو لپاره یې دښمنان تقویه کړل.

چي د ده قدرت ته یې خطر پېښاوه او یا یې د ده له  امیر عبدالرحمن خان د ټولو هغو ُمالیانو او پیرانو سرونه وهل
پروګرامونو سره مخالفت کاوه؛ مګر ټول هغه ُمالیان او علما یې نازول چي له ده سره یې همکاري کوله او د هیواد 
قضایي چاري یې ورسپارلې، په حکومتي دفترونو کي یې په کارونو ګومارل او په حقیقت کي یې د حکومت 

 ۴۴۲پاچا نوکران ورڅخه جوړول. همیلټن ص مامورین او د 
امیر عبدالرحمن خان هیڅ وخت هیڅ پیر او روحاني ته دومره امتیاز نه دی ورکړی چي له امیر څخه بې نیازه  

سي او دونه جایداد او شته مني دي پیدا کړي چي یو وخت د سرکښي کولو فکر ورته پیدا سي. د هغه د ادارې 
ټوله شته مني یې خپله بلله . هر وخت چي به یې هرچاته خوا بده سوه ټوله شته مني به سسټم داسي وو چي د هیواد 

یې ورڅخه غصب کړه او هغه به یې د بندیخانې شومه کړ. امیر عبدالرحمن خان د هیچا مرید نه وو حتي پخپله یې 
کي هیڅ پیر او روحاني لنګر نه د خوبونو د لیدلو او الهام اخیستلو دعوه درلوده. د امیر عبدالرحمن خان په زمانه 

درلود او که یې چیري درلود نو د امیر د جاسوسانو له خوا داسي څارل کېدل چي د امیر پر ضد د یوې خبري په 
 ګناه یې سرونه ورڅخه وهل. 

خو امیر حبیب هللا خان، ښایي له یوې خوا د خپل ورور سردارنصرهللا خان او نورو سردارانو په خاطر چي د 
و مریدان ول، او دغه راز په خلکو کي د نفوذ او محبوبیت د ترالسه کولو او ضمنا په سرحدي سیمو کي پیران

برټانیې ته د ستونزو د پیدا کولو او په دې وسیله د برټانوي هند له حکومت څخه د امتیازاتو د ترالسه کولو لپاره 
شان قدرت نه وو او یو وخت داسي شرایط راغلل روحانیون تقویه کول. مګر له ده سره د امیر عبدالرحمن خان په 

 چي ده خپل تقویه کړي او نازولي روحانیون کنټرولوالی نه سوای. 
د هډې مال صاحب یې افغانستان ته وباله او تخت روان یې ورپسي واستاوه. د هغه مریدانو ته یې وسلې ورکړې او 

توګه د هغه مذهبي او روحاني اعتبار نور هم زیات  د ده په رهمنایي یې د کافرستان جهاد ته ولېږل، څو په دې
سي. د هډې د مال د قدرت سیمه یې ورته پراخه کړه. هغه ته یې یو نوی لوی جومات ورجوړ کړ چي وروسته یوه 
لویه دیني مدرسه ورڅخه جوړه سوه. د نوروز د مراسمو لپاره یې کابل ته وباله او یو پیل او کجاوه یې ورولېږله. 

ه یو ځای یې د برټانیې تر کنټرول الندي سیمو کي د انګلیسیانو سخت مخالفین مالپوونده، مالسید اکبر او د له ده سر
 ساپیو مال را وبلل. هغه کتاب هغه مخ

امیر حبیب هللا خان او سردار نصرهللا خان دواړو د بغداد نقیب سیدعبدالرحمن ته ارادت درلود او له دغه امله یې د 
افندي، چي په افغانستان کي په نقیب صاحب مشهورسو، کابل ته راوباله. په چارباغ کي یې  هغه ورور سیدحسن

مځکي ورکړې، د میاشتي یې زر روپۍ معاش ورته حواله کړ او خپله یوه خور یې ورته په نکاح کړه. اولسن ص 
۹۸ 

دغه شیخ، چي په نقیب » احسان لمر د محمدصادق مجددي د کتاب په حواله، د نقیب صاحب په باره کي لیکي: 
صاحب مشهور دی، د استقالل د جګړې په وخت کي یو ساعت هم د اسالم د خدمت لپاره وقف نه کړ او د جهاد په 
الره کي یې یو ګام هم پورته نه کړ. بلکه له جالل آباد څخه، چي د جنګ میدان وو، کابل ته والړ. او د وروستي 

 خان د سقوط سبب سو، د افغانستان پر ضد هلي ځلي وکړې. په جالل انقالب په ترڅ کي یې، چي د امیر امان هللا
آباد کي د ده باغ د انګرېزانو د الوتکو میدان وو او د ده خانقاه د جواسیسو د پټېدلو ځای. جناب پیر صاحب له 

ویه کولو په سردار هاشم خان سره، د کجه په کلي کي د سقاوي قواوو په مقابل کي د خلکو یا عسکرو د روحیې د تق
 منظور یوه کلمه هم ونه ویل. د احسان لمر مضمون.

په همدغه مضمون کي لولو چي نقیب صاحب هم ږیره خریله او هم د جماعت په لمانځه کي نه حاضرېدی. مالیانو 
د هغه د مریدانو له وېري څه ورته ویالی نه سوای او امیر ته یې شکایت وکړ. امیر له نقیب صاحب څخه وغوښتل 

ي د مالیانو شکایت په نظر کي ونیسي. نقیب صاحب ږیره پرېښودله مګر د جماعت په لمانځه کي چا تر مرګه چ
 ونه لید. او هیڅ مرید یې پر لمانځه باندي د لیدلو شاهدي نه سي ورکوالی. 

مزاره  قادریه طریقه، چي مخکي یې هم کافي نفوذ درلود، د نقیب صاحب له راتګ سره ښه په جوش کي سوه او له
تر کندهاره یې په لکونو مریدان پیدا کړل، چي د نقیب صاحب او د هغه د اوالدونو لپاره یې د سل ګونو کلونو ژوند 

 او مادیات تضمین کړل. 
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د پښتو ژبي د مشهور شاعر بهایي جان صاحبزاده ورور عمرجان صاحبزاده، چي په کندهار کي په صاحب اغا 
ندهار تر ټولو مشهور او منلی پیر وو، یوه ورځ خپلو مقتدیانو ته، چي شمېر یې مشهور وو او په خپل وخت کي د ک
 څو سوو تنو ته رسېدی، کیسه کوله:

پرون مي په زړه کي راتېره سوه چي زه به زورور یم که نقیب صاحب؟ دا خبره مي په زړه کي څو څو ځله را » 
د عرصات پر میدان په خوب کي لیدی چي پر  وګرځېدله. کله چي د شپې ویده سوم نو یو وخت مي نقیب صاحب

پُل صراط باندي والړ دی او سترګي یې له قهره لکه د وینو پیالې داسي سرې دي او خپل مریدان د پُل صراط له 
یوې غاړي بلي ته اړوي. په دغه وخت کي یې ماته په ډېر قهر وکتل ویل یې که ریشتیا صاحب یې مریدان دي 

دم. ټول وجود مي له سره تر نوکه په خولو کي لوند خیشت وو. د تهجد د لمانځه وخت وو واړوه. له خوبه را پاڅې
صاحب اغا به حتما دا  «او له ځایه را والړ سوم. ما ویل بیا به په ټول ژوند کي له نقیب صاحب سره زور نه وهم

 سترګو ورته ژړل. کیسه په ډېر کمال کړې وي ځکه چي وایي د مقتدیانو تر نیمایي زیاتو کسانو په سرو
امیر حبیب هللا خان د حضرتانو کورنۍ ته ، چي د وخته یې ال په هند، مرکزي اسیا او افغانستان کي ډېر زیات نفوذ 
درلودی، د افغانستان په بېلو بېلو سیمو کي مځکي او امتیازات ورکړل. ده ښایي غوښتل چي د خپل قدرت د ټینګولو 

استفاده وکړي مګر په دې خبر نه وو چي د روحانیونو ملګرتوب تر یوه ټاکلي لپاره د روحانیونو له قدرت څخه 
وخته پوري وي. او چي خپل هدف ته ورسیږي پر خپل ولینعمت باندي مخ را اړوي. همدغه حضرتان وه چي د 

ي اعلیحضرت امان هللا خان د قدرت او اصالحاتو د سقوط یو عمده عامل سو. حضرتانو د سقاو د زوی په بریال
کولو او د اعلیحضرت نادرشاه په طرفداری د هغه د بیرته پرزولو په فعالیتونو کي ونډه درلوده او که امیر حبیب 

 هللا ژوندی پاته سوی او وژل سوی نه وای حتما به یې د حضرتانو د مالتړ ثمره لیدلې وای.
ضرت صاحب له ډېره وخته، جالل آباد په کابل کي د برټانوي هند د حکومت استازی فقیر سید افتخارالدین لیکي: ح

ته نیژدې، په چارباغ کي اوسیږي. دی دوه کاله مخکي مکې شریفي ته د دې لپاره والړی چي دوه نور حجونه 
وکړي او د خپلو حجونو شمېر یوولسو ته ورسوي. د حضرت صاحب نوم ضیاءالمعصوم دی او د امیر، 

دی په افغانستان او پنجاب کي په زرګونو مریدان لري. اعلیحضرت سردارنصرهللا خان او عنایت هللا خان پیر دی. 
د هغه مشورو ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او د هغه په مشوره یې خپلي نوري ښځي طالقي کړې او اوس یوازي 

 څلور ښځي لري. 
پر ضد سردارنصرهللا خان غوښتل چي د حج په پلمه په مکه شریفه کي له حضرت صاحب سره وویني او د امیر 

دسیسه ورسره وکړي او هغه په دې قانع کړي چي د امیر خوراک او پوښاک د فرنګیانو پر ډول دی او باید چي 
 کال د جنوري اتمه 1۹۰۸لیري کړه سي. کابل ډایري د 

کال کي د برټانیې تر کنټرول الندي قبایلي سیمو کي ډېر زیات ښورښونه روان ول او د ټولو قبایلي  1۹۰۸په  
رګي امیر ته وې. دوی کابل ته راتلل، دلته یې له سردارنصرهللا خان او نورو سردارانو څخه وسلې او خلکو ست

پیسې ترالسه کولې او دا معلومه نه وه چي دوی غزا کوي او کنه. له بلي خوا کابل د وسلو یو لوی بازار وو. له 
 ې او په څو چنده ګرانه بیه خرڅېدلې. همدغه ځایه د پښتنو قبایلي سیمو او مرکزي آسیا ته وسلې وړلي کېدل

د وسلو پراخ بازار او د قبایلو الس ته د عصري وسلو لوېدلو د برټانوي هند له حکومت سره هم سخته اندېښنه پیدا 
کړې وه. دوی وایي چي د افغان او انګلیس د دوهم جنګ په وخت کي چي یې د وسلو په برخه کي کوم برالسی 

ي تر ډېره ځایه ختم سوی وو او قبایلو، چي پخوا به یې یوازي د برټانیې د حکومت له درلود هغه په دغه وخت ک
پوځي پوستو او مرکزونو څخه وسلې تښتولې او بیا به یې په هغو وسلو زموږ سره جنګونه کول، دا وخت یې هم له 

ې درلودلې او ځیني نورو منابعو څخه وسلې او توپکونه ترالسه کول او هم یې تر دوی ښې وسلې او عصري وسل
دغه توپکونه یې د قبایلو تر کنټرول الندي سیمو کي جوړول او د برټانیې مارکونه یې ورباندي وهل. ویلي ص 

۴۷۶ 
ویلي وایي په دې کي هیڅ شک نسته چي د بوشایر او مسقط په بندرونو کي، په لومړي سر کي، د وسلو تجارت د 

په جنوب، افغانستان او شمال لویځه صوبه کي د عصري توپکونو لپاره  برټانیې اتباعو کاوه؛ مګر وروسته د اېران
کال کي څلورو اروپایي  1۹۰۶تقاضا دومره زیاته سوه چي دې تجارت ته نور هیوادونه هم داخل سول او په 

زرو پوڼدو په ارزښت وسلې صادري کړي وې... دغه وسلې له  ۲۷۸هیوادونو یوازي د مسقط بازارونو ته د 
ه تر مکران پوري، په محلي کښتیو کي، وړل کېدلې. هلته به افغاني تاجرانو اخیستلې او بیا یې نو د اېران مسقط څخ

په جنوب او قبایلي سیمو کي توزېع کولې. دې تجارت بشپړ لس کاله دوام وکړ او چا څه ورته ونه ویل. هغه کتاب 
 ۴۷۷ص 

 1۳۷شپاړس زره پنځه سوه توپک،  الري، څه باندي کال کي، دغي سیمي ته، د فارس د خلیج له 1۹1۰یوازي په 
 ۴۷۹صندوقه مهمات او څه باندي یو میلیون مرمۍ راوړلي سوي وې. هغه کتاب ص 

په کابل کي د برټانوي هند د حکوکت استازی په خپل یوه رپوټ کي وایی چي د کابل ښار نن سبا د مختلفو قبایلو  
را روان دی. په سرایونو کي ځای نسته. مهمند، افرېدي، سلیمان  له خلکو ډک دی. دې ښار ته له هري خوا خلک

خېل، کاکاخېل،تیراهیان،شینواري،کټوازیان، وزیر، اللپوریان، یوسفزي او نور ټول را روان دي. دوی د خپلو 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

توپکو او مهماتو په رانیولو سخت لګیا دی.  سیاسي کارونو او لیدنو کتنو تر څنګ د وسلو له قاچبرانو څخه د
 ۲۸۶یوسفزي تر توپکو د توپنچو له رانیولو سره عالقه لري. یوه موزیر توپنچه په پنځه سوه کابلی روپیو، چي 

 کال د سپټمبر د نهمي رپوټ. 1۹۰۸کلداري کیږي، خرڅیږي. کابل ډایري د 
ته تیاره  د افغانستان سیاسي وضع او فضا، د امیر عبدالرحمن خان تر زمانې، له هره پلوه یوې عمومي بې ثباتی

وه. د امیر د قدرت کورنیو رقیبانو او له کور څخه بهر مخالفینو هر یوه له دغه حالت څخه ګټه پورته کوله. امیر 
حبیب هللا خان، چي تر یوه ځایه پوري پخپله د دغي وضع د منځته راوړلو مسوول وو، په دغه وخت کي عجیب 

و او په دې پوهېدی چي له هغوی سره یې په هیڅ توګه زور حالت درلودی. هغه ته هم د انګرېزیانو زور معلوم و
برابر نه دی او په حقیقت کي د هغوی په کلنی مستمري تنخوا ګوزاره کوي؛ خو بلي خواته یې د دربار تر ټولو مهم 
کسان لکه سردارنصرهللا خان، د ده زوی سردارعنایت هللا خان، سردارعبدالقدوس خان، مستوفی الممالک 

خان او نور مهم کسان د بت خاک او چارباغ د حضرتانو مریدان ول او هغوی په خلکو کي داسي تبلیغ محمدحسین 
کاوه چي له انګرېزانو سره غزا فرض ده او څوک چي د انګرېزانو مزدوري او یا طرفداري کوي مرګ یې روا 

 دی.
خان په کورکي، چا د امیر بې اجازې په داسي حال کي چي د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کي، حتی د حبیب هللا  

غونډه او مجلس نه سو کوالی خو د امیر حبیب هللا خان په خپل پایتخت کي زیاتره شپې د هغه د ورور 
سردارنصرهللا خان، اعتمادالدوله سردارعبدالقدوس خان، سردارعنایت هللا خان او حتی د ده مستوفی الممالک میرزا 

کښېنستل. پیسې، توپکونه او مځکي یې ترالسه کولې او په ښکاره به یې د امیر  محمدحسین خان په کور کي پیران
 د پالیسیو سره مخالفتونه کول.

امیر حبیب هللا خان یو وخت، یا له زړه او یا له مجبوریته، د جهاد ناره پورته کړه او خلک یې له انګرېزانو سره 
سره لېږل. مګر په وروسته کي یې جهاد، چي ده د  جهاد ته تشویقول او سرحدي سیمو ته یې له پیسو اووسلو

سیاسي لوبي په سترګه ورته کتل، داسي له کنټروله ووت چي په مقابل کي درېدلو یې د ده خپل قدرت او سلطنت ته 
 خطر پېښاوه. 

کله  د تګاو د قوماندان ورور محمدیار له امیرسره وکتل او د خپلو څلور سوه سړیو سره د جهاد پر لور روان سو.
چي خلک امیر ته وایي چي پخپله په جهاد کي برخه واخله دی ورته وایی چي نه برخه درسره اخلم او نه تاسي 
راګرځوم. په ډکه کي یې خپل یوه کنډک مشر ته ویلي دي چي ته باید داسي آوازه واچوې چي امیر امر کړی دی 

ر بیا یې پت ورته ویلي دي چي ته باید خلک له چي د هغه له اجازې پرته به څوک په جهاد کي برخه نه اخلي؛ مګ
 کال د مې اته لسمه 1۹۰۸جهاد څخه منع نه کړې. ډایري د 

امیر ال یو څه وخت د غزا او جهاد په جوش کي پاته سو. د مې د میاشتي پر شلمه یې، په شپه کي، په ارګ کي، د 
درلود. په دې غونډه کي پر امیر حبیب هللا خان جهاد په باب، یوه پټه غونډه وکړه او غونډي تر سهاره پوري دوام 

برسېره، سردارنصرهللا خان، اعتمادالدوله سردارعبدالقدوس خان، مستوفی الممالک میرزامحمدحسین خان، 
سردارمحمدآصف خان، سردارمحمدیوسف خان، ایشک آغاسي ملکي، ایشک آغاسي نظامي، د جالل آباد د پیرزاده 

 وو.  لمسی او د بت خاک ُمالحاضر
امیر دې پټي غونډی ته ویلي وه چي دی به ځینو غازیانو ته سپکي او درنې سزاوي وټاکي او په بند به یې محکوم 
کړي. په دې توګه به د هند حکومت خوشاله کړي او احسان به ورباندي بار کړي؛ مګر د غزا په نوم نیول سوي او 

     کال د مې اووه ویشتمه 1۹۰۸خوشي کړي. ډایري د بندي سوي کسان به، کرار کرار په پټه خوله، بیرته 
کال د سپټمر په میاشت کي میرصاحب جان، حضرت صاحب بت خاک، د موسل صاحبزاده او نورو  1۹۰۸د 

مالیانو تقریبا هره ورځ د سردارنصرهللا خان سره کتل او هغه به یې ډېر عزت کاوه. دا خبري او لیدني د امیر له 
یر ته به طبعا رپوټونه ورتلل او امیر، د سردارنصرهللا خان په خالف، له انګرېزانو سره د جهاد سال پرته کېدلې. ام

 اعالنولو او د قبایلو وسله وال کولو ته تیار نه وو او له روحانیونو سره یې بشپړ مالتړ اعالنوالی نه سو.
، چي امیر، سردارنصرهللا خان، باالخره خبره دې ځای ته ورسېدله چي سردار نصرهللا خان په شورای خاص کي

اعتمادالدولته، سردارآصف خان، سردار یوسف خان او میرزامحمدحسین خان برخه پکښي درلوده، وویل چي د 
اسالم د قانون په اساس، پاچا دا صالحیت نه لري چي ، د خپلي شخصي عقیدې په اساس، له خلکو څخه په جهاد 

دا کار وکړي رعیت کوالی سي د خپل حق ساتنه وکړي او د پاچا په کي د برخي اخیستلو واک واخلي. که پاچا 
 مقابل کي له زور څخه کار واخلي.

یوه ورځ وروسته امیر د میرصاحب جان، حضرت صاحب بتخاک، د حضرت صاحب تګاو موءذن، د حضرت 
 صاحب چارباغ زوی او د سرحد له څه باندي لسو مشرانو سره غونډه وکړه. 

ازو د مشر په حیث وویل چي د برټانیې حکومت د سرحد پر خلکو باندي تېری کوي او دوی میرصاحب جان د است
حق لري چي د برټانیې د حکومت په مقابل کي غزا اعالن کړي. مګر دوی د جهاد له پیل کولو څخه مخکي له 

یوه مسلمان اعلیحضرت څخه غواړي چي یا دي د سرحد د خلکو مشرتوب په خپل کنټرول کي واخلي او یا دي، د 
پاچا په حیث، له غازیانو سره د وسلو او مهماتو په برابرولو کي مرسته وکړي. امیر په جواب کي ورته وویل چي 
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په اوسنیو شرایطو کي په دې دواړو غوښتنو کي یوه هم نه سي منالی. ده ورته وویل چي زه په عین وخت کي دا 
کرار کښېنی بلکه ورته وایم چي له خپلو حقوقو څخه دفاع مسوولیت هم نه سم اخیستالی چي هغوی ته ووایم چي 

وکړی مګر له بېځایه او بې احتیاطه اقدام کولو څخه ځانونه وساتی. هسي نه چي بیا پښېمانه نه سی. کابل ډایري د 
 د سپټمر شپاړسمه  1۹۰۸

د امیر حبیب هللا خان پر سردار نصرهللا خان، چي په دغه وخت کي یې د روحانیونو رهبري پر غاړه اخیستې وه،   
ضد ښه وسیله پیدا کړه او د روحانیونو او قومي خانانو سره یې تماسونو ته دوام ورکړ. روحانیونو هم 
سردارنصرهللا خان له قدرت څخه استفاده کوله او په خالصه خوله یې د جهاد لپاره، چي امیر حبیب هللا خان دا 

اوه. سید اکبر اخندازاده، مالعبدهللا اخندزاده، ملک بلند خان، ملنګ وخت مخالفت ورسره اعالن کړی وو، تبلیغ ک
غازي او نورو غازیانو او د جهاد مالتړ کوونکو له سردارنصرهللا خان او قاضي مال ګل محمدخان سره، چي هغه 

کړې هم د سردارنصرهللا خان سړی وو، په پرله پسې توګه کتني کولې. یو ځل سردار هغوی ته شپږزره روپۍ ور
 کال د ډسمبر د شپاړسمي ډایري 1۹۰۸او رخصت یې کړل. د 

ُمالپوونده، عبدهللا اخندزاده، سیداکبر اخندزاده، مالمجید اخندزاده او سیدحبیب اخند زاده له سردارنصرهللا خان سره 
او  وکتل او هغه مالپوونده ته شپږزره روپی، دوه توپک او څلور زره کارتوس ورکړل. هغه ډایري پنځه لسم

 شپاړسم رپوټ
د هند ویسرا چي د سردارنصرهللا خان له دغو فعالیتونو څخه خبر وو، باالخره امیر حبیب هللا خان ته په یوه 

په ډېره خواشیني باید تاسي ته خبر درکړم چي په درو وروستیو میاشتو کي د برټانیې د » مکتوب کي ولیکل: 
هغه ځایه چي زه اطالع لرم دا حملې د مالپوونده په نوم یوه  قلمرو په داخل کي ډېری زیاتي حملې سوي دي. تر

سړي د فعالیتونو نتیجه ده. هغه نه یوازي د خوست یاغیان ښورښ ته تحریک کړي دي بلکه د وزیریستان قبایل یې 
هم زموږ پر ضد حرکت کولو ته هڅولي دي. ویل کیږي چي مالپوونده په دې وروستیو کي په کابل کي مالقاتونه 

ي دي او د قبایلو په تحریکولو کي ستاسي اعلیحضرت له نامه څخه استفاده کوي او له خلکو څخه یې غوښتي کړ
 ۴۲نوید ص  «دي چي ښورښونه وکړي

امیر حبیب هللا خان ښایي فکر کړی وو چي د اخوندانو، میاګانو او پیرانو په تقویه کولو او عزت کولو سره به په 
سه کړي او پر دې حقیقت یې حساب نه وو کړی چي د هغوی ملګرتوب او انډیوالي ټولنه کي محبوبیت او قوت ترال

هم د بل هر سیاسي ملګري په څېر تر ټاکلي ځایه او تر ټاکلي مقصده پوري وي. کله چي هغوی پوه سول چي امیر 
قدرت نیولو  د هغوی له مالتړ څخه الس اخیستی دی نو یې د سردارنصرهللا خان څخه یې، چي له لویه سره یې د

پالنونه جوړول، مرستي واخیستلې او د هغه په کور کي به یې غونډي کولې. د حبیب هللا خان لپاره د پیرانو د تقویه 
کولونتیجه دا سوه چي باالخره په لغمان کي مالیانو پر هغه باندي د دین د بدلولو تور ولګاوه او ځینو یې حکم وکړ 

  ۴۳ی الیق نه دی او باید چي نور نو ددوي پاچا نه وي. هغه کتاب ص چي هغه نور د اسالمي هیواد د پاچه
هغه پیران او روحانیون چي د امیر حبیب هللا خان د پاچهی په ټوله دوره کي یې د سردارنصرهللا خان په کورکي  

هللا د وژل پټي غونډي کولې او له هغه څخه یې پیسې، وسلې او انعامونه ترالسه کول او زیاتره یې د امیر حبیب 
کېدلو په وخت کي په جالل آباد کي حاضر ول، کله چي په کابل کي اعلیحضرت امان هللا خان پاچهي اعالن کړه، 
او دوی ولیدل چي د ترازو پله د امان هللا خان خواته کږه سوه، یو په یو کابل ته راغلل او د اعلیحضرت امان هللا 

 خان سره یې بیعت وکړ.
چي د سردارنصرهللا خان ټینګ طرفدار وو، سمدستي له امان هللا خان سره یو ځای سو. دغه پاچاصاحب اسالمپور، 

راز د چکهنور مالصاحب، مالپوونده او استاد هډه، چي ټول د نصرهللا خان طرفداران ول له خپلو ټولو طرفدارانو 
مالالالپیر، د ترنګزیو حاجي او مریدانو سره په ډکه کي له نظامي قواوو سره یو ځای سول. مولوي عبدالرزاق، 

صاحب او د بتخاک حضرت صاحب د نصرهللا خان له یو شمېر نورو طرفدارو او مالتړو سره ، د انګرېزانو پر 
 ۶۷ضد، د امان هللا خان شاته ودرېدل.نوید ص 

ې چي امیر حبیب هللا خان د خپل پالر هوښیاري نه درلوده، ځکه یې ځانته په لوی الس داسي ستونزي جوړي کړ
تر مرګه یې کرارول په وس پوره نه وه. امیر عبدالرحمن خان په ټوله کورنۍ کي یو داسي قوي سړی پرې نه ښود 
چي د ده قدرت ته دي خطر متوجه کړي. هغه شورا درلوده مګر په شورا کي هیچا د ده د رایي او خوښي مخالف 

هللا خان سره خپل ورور سردارنصرهللا خان،  عمل څه چي مخالفه رایه یې نه سوای ورکوالی. خو د امیر حبیب
خپل زامن، اعتمادالدوله سردارعبدالقدوس خان او نور غښتلي سرداران، چي له ده سره یې په شورای عام او 

 شورای خاص کي برخه درلوده مخالف ول او هر کله به یې د امیر پر ضد دسیسې کولې. 
اتو ښه پوهېدی او په دې خبر وو چي د ده هیواد وال له امیرعبدالرحمن خان د خپل وطن د خلکو په احساس

انګرېزانو څخه، چي په څلوېښت کاله کي دوه ځله ورسره جنګېدلي او دواړه ځله یې په زور له افغانستان څځه 
پیرانو او میاګانو ته د خپل وطن د خلکو په عقیده او اخالص  ایستلو ته مجبور کړي دي، څومره کرکه لري. هغه

وو ؛ خو په دې هم پوهېدی چي هغوی د ده قدرت ته څومره خطرناک دي. امیر هغه پیران چي مقاومت ښه خبر 
یې کاوه مړه کړل او نور یې د انګرېزانو خاوري ته وشړل او هلته یې په جهاد لګیا کړل. د برټانوي هند مقاماتو 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دل سوي او د امیر عسکر په بدلو ملکي څو څو ځله هغه ته شکایت وکړ چي له قبایلي یاغیانو سره د امیر وسلې لی
جامو کي جنګیږي. امیر پر له پسې د جهاد تبلیغ کاوه خو څوک نه پوهېدل چي د ده مطلب څوک دی او که یې 
مطلب انګرېزان یا کوم بل څوک وي نو ولي جهاد نه ورسره کوي. خو امیر د پیرانو او ُمالیانو ستونزه تر ډېره 

او سرحدي قبایلو ته یې وړې وه. د سرحدي قبایلو مذهبي مشرانو او پیرانو د کابل د  ځایه له خپلي خاوري ایستلې
حکومت مرستو ته کتل او د هډې ُمال د جنرال غالم حیدرخان په مرسته په شبقدر کي د انګرېزانو پر مرکزونو 

ن، جالل آباد او باسول باندي یرغلونه کول. په دې حملو کي د زرهاوو مومندو ترڅنګ د کنړ، د خوګیاڼیو، د لغما
خلکو برخه درلوده او د کابل د پوځي قشلې عسکرو په ملکي لباس کي برخه پکښي اخیستې وه. د پاڅون سره د 
افغانانو همکاري دونه څرګنده وه چي د پټېدلو نه وه او امیرعبدالرحمن خان سپه ساالر ته ولیکل چي دې کار له ده 

 سره اندېښنه پیدا کړې ده. 
ري تر دې تیري وې او امیر نه سو کوالی چي یوازي په مکتوبونو وضع عادي حالت ته وګرځوي. د خبري نو

کال د آګسټ پر دیارلسمه سرریچارډ اوډني د افغانستان امیر ته ولیکل چي هغه جاللتمآب ته دي معلومه وي  1۸۹۷
وغواړي او په آینده کي د دغه  چي د برټانیې حکومت ته رپوټونه رسېدلي دي او امیر باید سمدستي خپل خلک ور

کال د مې د میاشتي هغه لیک ور په زړه  1۸۹۶راز څرګندو تېریو مخه ونیسي. ښاغلي اوډني امیر ته د وایسرا د 
کړی وو چي په هغه کي یې د سپه ساالر غالم حیدرخان غیردوستانه سلوک ته اشاره کړې وه. ښاغلي اوډني خپل 

رسولی وو او امیر ته یې د وایسرا له قوله لیکلي وه چي موږ مجبور یو تاسي د لیک په ډېرو جدي کلماتو پای ته 
 هډې د ُمال د اعمالو مسوول وبولو.

امیر عبدالرحمن خان د وایسرا دا ټولي ادعاوي رد کړې، هغه ته یې جوابیه لیک واستاوه او د وایسرا مکتوب او 
لووست چي د ضیاءالملته والدین د لقب د غوره کولو لپاره خپل جوابیه لیک یې په کابل کي په هغه عام دربار کي و

 1۸-۴1۷یې را بللی وو. همیلټن ص ص 
امیر حبیب هللا خان نه د خپل پالر د شخصیت قوت، نه د هغه هوښیاري او نه یې له رقیبانو خالي او بېغمه کورنې 

د وژل کېدلو سره یې ټولي داخلي کال د فبروري پر پنځه ویشتمه د لغمان په کله ګوش کي  1۹1۹درلوده او د 
 ستونزي خپل زوی اعلیحضرت امان هللا خان ته په میراث پرېښودلې. 

اعلیحضرت امان هللا خان قدرت ته د رسېدلو په لومړیو شپو کي د برټانوي هند د حکومت پر ضد جهاد اعالن کړ 
د د اعالن د مالتړ لپاره د روحانیونو هغه د جها او مشرقي، جنوبي او د کندهار محاذونو ته یې قواوي واستولې.

مالتړ ته ضرورت درلود. روحانیونو، چي مخکی یې ال د انګرېزانو سره د جهاد ږغ پورته کړی وو، له خدایه 
غوښتل چي د جهاد دپیل کولو ورځ را ورسیږي. فضل عمرمجددي )شیرآغا( او محمدصادق مجددي ) ګل آغا( له 

تیا محاذ ته واستول سول. اعلیحضرت امان هللا خان، د استقالل د جنګ له سپه ساالر محمدنادرخان سره د پک
لمبر فرمان په وسیله، دواړه مجددي  ۲۲۲۶1کال د حمل د میاشتي پر دوولسمه د  1۲۹۹ختمېدلو څخه وروسته، د 

ودلې. وروڼه دونه ونازول او دونه انعامونه یې ورکړل چي تر دغه وخته پوري یې ښایی هیڅ سابقه نه وي درل
اعلیحضرت امان هللا خان دواړو وروڼو ته د لمر عالي نښانونه، د شمس المشایخ او نورالمشایخ لقبونه ورکړل او د 
دې ترڅنګ یې د کوهدامن په سیمه کي دواړو وروڼو ته پنځه زره درې سوه جریبه، درې فصله، مځکه او د 

   ت اړه درلوده، وبخښل.انګورو باغونه، چي د فرمان په اساس یې د کوهدامن په حکوم

 د فرمان دري متن:
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