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 1۰/11/۲۰1۹           عبدالباري جهاني
 

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

 

 د فرمان دري متن:
 1۲۹۹ حمل 1۲فرمان پادشاهي 

۲۲۲۶1 
اهان المرعالي نشان حضرت شمس المشایخ و حضرت نورالمشایخ صاحب. حضور ما گفضیلت پناهان حقایق آ»

محاربه استقالل افغانستان عزیز میداند و این سربازی و جان فشانی که  گچون جنابان تان را از راد مردان بزر
اعطای نشان های المرعالي و القاب  حضرات کرام شما در راه حصول استقالل فرموده اید حضور ما شمایان را به

فوق الذکر تقدیر و تمجید مینماییم و هم امالک خالصه که از امالک قدیم دولت بوده و مشتمل بر پنجهزار و سه صد 
وری آن که مربوط حکومت کوهدامن است بطور بخشش و مکافات گجریب زمین سه فصل می باشد با باغات ان

انه بنام نظارت مالیه امر فرمودم تا امالک خالصه و باغات را به شما تسلیم گجدا منظور فرمودم. چنانچه به فرمان
نماید. خدمات قابل قدر شمایان در حصول استقالل را فراموش ننموده از خدای متعال سعادت و بقای افغانستان را در 

ی تان را برای ملت نجیب تحت لوای اسالم طالبم و برای حضرتین شما که ازمجاهدین بزرګ وطن میباشید رهمنای
 «افغان از قادر توانا در ساحه های ارتقای معنوی و مادی وطن عزیز خواهانم. 

سړی نه پوهیږي چي حضرتانو به د پکتیا په محاذ کي، د جهاد له تبلیغ څخه پرته نوره، څه توره کړې وه چي د 
خان په  نادر انداني خو د سپه سالرمحمدڼل سول. ځکه چي د پکتیا د محاذ عمومي قومگدومره لوی انعام مستحق و

الس کي وه، چي د تل او وانه د فتح کولو افتخار لري. خو کله چي سړی ګوري چي امیر د پکتیا د ښورښ په وخت 
 ۳۹۳هللا، ته د حج د سفر لپاره لس زره روپۍ او یو موټر ورکړ مجددي ص  حمید کي د تګاب اخندزاده صاحب، مال
امان هللا خان هم، د خپل پالر په څېر، د روحانیونو د نازولو پالیسي تعقیبول. البته نو معلومیږي چي اعلیحضرت 

امان هللا خان له روحانیونو سره نابلده نه وو. هغه تقریبا ټول هغه پیران او روحانیون لیدلي ول چي د امیرحبیب هللا 
د په باب لیدني کتني کولې او وخت په وخت خان په زمانه کي یې له سردارنصرهللا خان او عنایت هللا خان سره د جها

 به یې نغدي پیسې، انعامونه او وسلې ترالسه کولې.
لکه مخکي چي مو اشاره ورته وکړه، د روحانیونو او پیرانو ملګرتوب تر مقصده پوري وي او چي مقصد یې ترالسه 

رکولو او دومره لوی احسان څخه ال کړ بیا نو ډېر ژر پر خپل ولینعمت باندي مخ را اړوي. حضرتانو ته د انعام و
څلور میاشتي نه وې تیري سوي چي هغوی له صدراعظم عبدالقدوس خان سره، چي له انګرېزانو سره د جنګ له 
طرفدارانو څخه وو، او د امیر حبیب هللا خان له زمانې څخه یې ملګری وو او په داخلي پالیسیو کي ډېر تاریک فکره 

دوس خان له محمودطرزي سره، چي په افغانستان کي د ژورنالیزم، د قلم او بیان د سړی وو، الس یو کړ. عبدالق
آزادی او عصریت او منوریت د بنسټ ایښودونکو څخه وو، له لومړي سره ډېر سخت مخالفت درلود او په حکومت 

عریضې متن، چي کي د بې اتفاقی یو عامل د لویو مقاماتو ترمنځ همدغه اختالف وو. عبدالقدوس خان د خپلي هغي 
زه  »امیر امان هللا خان ته یې وړاندي کوله، حضرتانو ته ولېږی او په عریضه کي یې په یوه ځای کي لیکلي وه چي

پوهېږم چي د انګلیس د دولت لپاره پر افغانستان باندي د حملې کول ګران دي او هغوی ته پخوانی زور ورپاته نه 
ه سوي دي چي هغه د مشروطیت رواجول دي. د دې عالج دا دی چي دی نو اوس د چم او فریب له الري را مخت

مشروطه طلبان باید د شرع انور په حکم واجب القتل وبولو او وروسته نو د عصري علومو تعلیم ته مال وتړو. هغه 
 ۳۸۶کتاب ص 

متن چي دوولس ) د کتاب لیکوال ادعا کوي چي د دې عریضې او په دغه باب د کندهار له مالیانو څخه د استفتاء 
 مخه معمول کاغذ دی د صبغت هللا مجددي د پالر معصوم مجددي په کور کي دی(

لکه څرنګه چي انتظار یې ایستل کېدی، مجددیان او د تګاب اخندزاده صاحب لومړني کسان ول چي د امیرامان هللا 
انونه او انعامونه یې هېر کړل. خان او د هغه د اصالحاتو په مقابل کي یې د ښورښونو مالتړ وکړ. د هغه ټول احس
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په ښورښونو کي یې مستقیمه برخه واخیسته او دا د امیر امان هللا خان د سلطنت او اصالحاتو د سقوط یو له عمده 
 عواملو څخه سو.

د برټانوي هند په قلمرو کي د هډې د مالصاحب د حملو په اړه د برټانوي مقاماتو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د 
 له سویو لیکونو ترجمه:تباد

د برټانوي هند په قلمرو کي د هډې د مالصاحب په اړه د برټانیې د حکومت له اندېښنې او د امیر سره د پرله پسې 
لیکونو له تبادلې څخه ښکاري چي د هډې مالصاحب د سرحد په قبایلي سیمو کي د برټانیې حکومت ته ډېری لویي 

 ستونزي پیدا کړي وې.
 د اګسټ اوومه 1۸۹۷ن خان ته د پېښور د کمیشنر سرریچارډ اوډني لیک: د امیر عبدالرحم

 له القابو وروسته.
ماته جاللتمآب ویسرا په ټلګرام کي هدایت کړی دی چي تاسي جاللتمآب ته ووایم چي د هند حکومت له څو منابعو 

و عملیاتو کي ملګري سوي دي څخه معلومات ترالسه کړي دي چي ډېر زیات شمېر افغانان د هډې له مالسره په هغ
چي د برټانیې په قلمرو کي یې د شبقدر پرسرحدي پوسته باندي حمله کړې او د شنکرګړهه په نوم کلی یې سوځولی 
دی. رپوټونه وایي چي سره له هغه چي د شیقدر پر پوسته باندي د حملې په وخت کي د هډې د مال طرفدارانو ته 

ه هغه سره د جالل آباد له ټولو برخو څخه راغلي کسان ملګري دي.او چارده، درانه عملیات اوښتي مګر اوس هم ل
امبارخانه، باسول، ګیردي، سرکاني او اللپوري کلیوالو د هډې د مال د طرفدارانو د را اړولو لپاره جالې تیاري درولي 

سړي له مال سره ملګري  دي. رپوټونه دا هم وایي چي افغاني عسکر په ملکي جامو کي او د لغمان د هودخېلو څخه
سوي دي. د ویسرا لپاره دا الزمه نه ده چي د دغو اطالعاتو د جدیت په باب وږغېږي. وایسرا غواړي چي تاسي 
سمدستي خپل خلک در وغواړی، نور کسان پرې نه ږدی چي تر سرحد راواوړي او ورانکاری وکړي او د دوی 

وکړي او په لوی الس د برټانوي هند په خاوره کي عملیات وکړي.  لپاره دا نا ممکنه کړی چي بیا هم دغه راز اعمال
کال د مي د میاشتي پر دوهمه تاسي جاللتمآب ته د سپه ساالر غالم حیدرخان د غیر دوستانه اعمالو  1۸۹۶وایسرا د 

ي په االر دپه باره کي لیکلي وه. دا غیر مکنه ده چي د افغانستان عسکر دي په دې حملو کي برخه واخلي او سپاه س
خبر نه وي. او وایسرا مجبور دی چي تاسي ته خبرداری درکړي چي که تاسي سپه ساالر کنټرولوالی نه سی او د 
سرحدي سیمو له قومندانی څخه یې لیري کوالی نه سی نو تاسي جاللتمآب به، د هغه د عمل، مسوول وګڼل سی. نور 

 نو زه څه نه لرم او ستاسي د روغتیا هیله لرم.
 کال 1۸۹۷ګسټ دیارلسمه د آ

 

 کال د آګسټ اته لسمه. 1۸۹۷د افغانستان د امیر له خوا د پېښور کمیشنر او د هغه ښار د پوځي قوې مشر ته. د 
 له القابو وروسته.

ما ستاسي د آګسټ د میاشتي د دیارلسمي لیک، چي د سپه ساالر غالم حیدرخان او د جالل آباد د شاوخوا اوسېدونکو 
مو لیکلی وو، واخیست او ومي لووست. د سپه سالر غالم حیدرخان او د افغاني عسکرو په باره کي باید په باره کي 

درته ولیکم چي یو سړی هم نه در اوښتی او نه به په آینده کي د مالنجم الدین له پیروانو سره په عملیاتو کي برخه 
ړي. پاته سوه د قبیلوي خلکو خبره، زه باید دا واخلي او له دې وروسته به هم هیڅوک له هغه سره ملګرتوب ونه ک

درته ووایم چي یو سړی به هم زما له وېري دا زړه ونه کړي چي ستاسي قلمرو ته در واوړي او که چیري در اوښتي 
وي نو هغه به په پټه اوپه غال دراوښتي وي. تاسي پوهېږی چي مالنجم الدین څو کاله مخکي له کابل څخه وتښتېدی 

ته نیژدې د جروبي په کلي اوسیږي او د برټانیې افسرانو هغه څو ځله ورغوښتی دی. که څه هم دی ورغلی او پېښور 
نه دی مګر له هغوی سره یې مکاتبې کړي دي. څرنګه چي په افغانستان کي یې ډېر بد کارونه کړي دي او خلکو ته 

اخیستې ده.د مهمندو او جالل اباد او د جالل آباد یې ډېر تاوانونه رسولي دي له دغه امله یې د پېښور سره نیژدې پناه 
د غرنیو سیمو خلک هغه ته د خپل پیغمبر په سترګه ګوري او په زرګونو خلک د ده او د مانکي مال مریدان دي. لکه 
پخوا چي به په اروپا کي پاپانو خلکو ته ویل چي جنتونه او دوږخونه د هغوی په اختیار کي دي او خلکو به هم د هغو 
بې ارزښته مالیانو خبري منلې دغه راز دغه مالیان هم ادعا کوي چي د هر څه واک یې په الس کي دی او په دې 
وروستیو کلونو کي یې زما خپل خلک ماته پارولي دي نو په هره قضیه کي چي ورته وګورې که د کندهار د مالیانو 

ه راواخلې چي په بلخ کي د محمداسحق خان سره خبره سي که مالمشک عالم خبره سي که د اوزبکو د مالیانو قضی
ودرېدل ټول دغه مالیان دي چي هر وخت یې ستونزي پیدا کړي دي. یو کلی دی چي په هغه کي چمیاران یا د څرمنو 
کارکوونکي اوسیږي او هغه کلی هډه نومیږي. دغه ورانکاری مال د هغه کلي دی او اوس خلک هغه کلی هډه شریف 

دان او پیروان هغه ته د خپل پیغمبر په سترګه ګوري. د هغي سیمي پر خلکو یې څه خواری راوستلي بولي او د ده مری
دي او د هغي سیمي خلکو د ده له السه څونه مړي ورکړي دي. اوس یې په داسي یوه سیمه کي ځای نیولی دی چي 

رهبر کړی دی. نو زه وایم د برټانیې د کابل تر واک بهر ده؛ د پېښور په ګاونډ کي اوسیږي او هلته یې ځان د خلکو 
مامورین دي په بې طرفانه توګه دا مسله سمه وڅېړي او ماته دي ووایي چي زه اوس څه کوالی سم. زه به خلک 
څرنګه له داسي چا څخه را وګرځوم چي د خپل پیغمبر په سترګه ورته ګوري او په پټه تر هغه پوري ځانونه ور 
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ر ما باندي د ُکفر راز راز حکمونه کړي دي او د دوی په حکم یې مریدان زما سره رسوي. هر مال په هر وخت کي پ
جنګېدلي دي. د هغوی کورونه تباه سوي او دوی پخپله وژل سوي دي. څوارلس کاله یې د افغانستان د هري برخي 

ګېدلي دي او له دواړو خلک زما په مقابل کي را پارولي دي. هم په هوارو سیمو او هم په غرنیو عالقو کي را سره جن
خواوو په زرهاوو کسان وژل سوي دي. او له دغو ښورښي مالیانو په بغاوتونو کي دوی او د دوی په زرګونو 
مریدان قتل سوي دي. د هر مال چي تر هره ځایه وس رسېدلی دی زما په مقابل کي یې خلک پارولي دي او چي 

و ته اوښتی دی او د برټانیې حکومت دونه لویي لري چي دوی ته ناکام سوی دی نو د برټانیې تر کنټرول الندي سیم
یوه ګوله ډوډۍ هم ورکوي، او مالیان په هغه خپله ګوزاره کوي. دا هماغه مالیان دي چي زما څخه تښدېدلي او 
پېښور ته نیژدې یې په داسي عالقه کي ځای نیولی دی چي زما زور نه په رسیږي. نو زه به هغوی څرنګه کنټرول 

ړم؟ تر کومه ځایه چي د سپه ساالر او د منظمو پوځیانو خبره ده زه تاسي ته اطمینان درکوم چي یو به هم ستاسي ک
په مقابل کي خصمانه عمل ونه کړي. که تاسي ته چا رپوټ درکړی وي چي یا زما عسکرو او یا سپه ساالر ستاسي 

ځانه جوړي کړي دي. او زه سوګند یادوم چي نه  پر ضد په عملیاتو کي برخه اخیستې ده نو دا ټولی خبري یې له
عسکر او نه د افغانستان صاحب منصبان داسي کار کوالی سي. تاسي ته چي په دې برخه کي هر ډول معلومات 
درکړه سوي دي هغه بې اساسه دي. نو څرنګه چي ستاسي د خپلو رپوټونو په اساس دا کسان د وروستیو تقسیماتو له 

لمرو کي اوسیږي نو زه به د هغوی په باره کي نور څه ووایم؟ نور نو د خدای په فضل خیر مخي ستاسي په خپل ق
 خیرت دی. تاسي ته ښې شپې او ورځي غواړم.

 

کال د آګسټ پر  1۸۹۷د هند د وایسرا جاللتمآب الرډ ډوفرین ته د امیر عبدالرحمن خان د هغه لیک متن چي د 
 نولسمه یې لېږلی دی.

 له القابو وروسته.
زه په ډېر درناوي تاسي جاللتمآب ته اطالع درکوم چي ستاسي هغه دوستانه لیک مي ولووست چي، د پېښور د 

 کمیشنر ښاغلي اوډني له الري مي ترالسه کړ.
 کله چي ماته د ښاغلي اوډني لیک را ورسېدی نو ما هغه ته ټول واقعیتونه په ډېر دوستانه شکل ولیکل. 

ه جوړ کړي او جعلي رپوټونه په دوستانه شکل وڅېړل سي نو که خدای کول د دواړو که د خودغرضو کسانو له ځان
 هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکي به د تل لپاره همداسي غښتلي پاته سي. 

تر دې چي را تېر سو، ما د مالنجم الدین یو لیک ترالسه کړی دی چي د ننګرهار د خلکو په عنوان یې لیکلی دی او 
لیکونو ته ورته دی چي د نورو ځایونو خلکو ته لیکلي او استولي دي.ما د دغه لیک اصلي نسخه په یوه دا هغو نورو 

جال پاکټ کي درلېږلې ده. زما مهربانه دوسته په دې کي شک نسته چي هغه دغه ډول په سل ګونو لیکونه خپلو هغو 
 مریدانو ته لېږلي دي چي ده ته د پیغمبر په سترګه ګوري.

 

 کال د آګسټ دېرشمه سیمله. 1۸۹۷ایسرا او ګورنرجنرال له خوا د افغانستان جاللتمآب امیر ته. د د هند د و
 له القابو وروسته.

خوښ یم چي ستاسي د آګسټ د اته لسمي هغه لیک مي ولووست چي د پېښور د کمیشنر په عنوان مو لیکلی وو. په 
او خپلو افسرانو هر ډول الی لرل رد کړي وه او بیا مو هغه لیک کي مو د هډې د مال په ورانکاریو کي د خپل ځان 

همدغه خبري په عام دربار کي هم په ال زیات قوت تکرار کړي وې. تاسي جاللتمآب ته اطمینان درکوم چي زه به 
هیڅ وخت ستاسي په شان یوه دوست باندي د ونه لوی تور ونه لګوم. خو ماته داسي رپوټونه را رسېدلي دي چي هغه 

ثابتوي او تشي آوازې نه دي. دا چي تاسي په عام دربار کي په دونه ټینګار ویلي دي چي تاسي، ستاسي  هر څه
افسران او ستا رعیت د مالیانو په هغو ورانکاریو کي چي زموږ په فلمرو کي کیږي الس نه لري دا ستاسي د ښه 

 نیت او دوستی ثبوت دی. 
پوري مربوطو قبایلو د برټانیې د حکومت پر تاسیساتو او قلمرو باندي دا چي ما درته لیکلي وه چي ستاسي په قلمرو 

په حملو کي برخه درلوده، په دې باب موږ کره شواهد لرو. د جالل آباد د سیمي په ډلو ډلو خلک د کابل تر سیند را 
یان ورسره اوښتي او بیرغونه ورسره وه او ډولونه یې وهل. د شبقدر له جنګ څخه وروسته دوی خپل مړي او ټپ

اخیستي وه او په عین شکل بیرته د کابل تر سیند واوښتل. د خوست په برخه کي درته ویالی سم چي زموږ له پوځیانو 
څخه غال کړي اوښان تر سرحد اړول سوي او زموږ اطالعات وایی چي سردارشیریندل خان د دغو اوښانو د غال 

په دې حقیقت پوهیږی چي زموږ حکومت حق لري چي د کولو امر کړی دی. زه شک نه لرم چي تاسي جاللتمآب 
 خپلي هغي غال سوي شته منی د بیرته ترالسه کولو دعوه وکړي چي د افغانستان خاوري ته انتقال سوې وي.

تاسي جاللتمآب لیکلي دي چي ستاسي د قلمرو قبایلي خلک ستاسي له ویري په دغه راز ښورښونو کي برخه نه سي 
څوک زموږ قلمرو ته را اوښتي وي نو هغه به په پټه او غال را تېر سوی وي. زه ستاسي اخیستالی او که کوم 

جاللتمآب څخه غواړم چي تاسي د خپلو افسرانو له خوا دغه راز یو اعالن خپور کړی چي که تر دې وروسته هر 
 سي. اوس خلکڅوک ترسرحد واوښتل او په ښورښونو کي یې برخه واخیستله نو ستاسي له غضب سره به مخامخ 
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په دې عقیده دي چي که د برټانیې د قلمرو په ناکراریو کي څوک برخه اخلي نو هغوی ته تاسي څه نه وایاست. که 
تاسي خپلو افسرانو ته وظیفه ورکړی چي چاته له سرحد څخه د اوښتلو او په ناکراریو کي د برخي اخیستلو اجازه 

یا هم نه غواړی چي ستاسي د قلمرو خلک زموږ د خاوري په ورنه کړي نو خلک به دا ومني چي تاسي په ریشت
ناکراریو کي په پټه او یا په ښکاره ګډون وکړي. زه ستاسي جاللتمآب څخه غوښتنه کوم چي په دغه اړه فرمانونه 

 صادرکړی.
. ه کړي ديزه ستاسي جاللمتآب د معلوماتو لپاره هغه حقایق درته وړاندي کوم چي موږ د دغو ناکرایو په اړه ترالس

دغه ناکراری پرته له هیڅ سببه څخه منځته راغلي دي او په هیڅ توګه د زغملو نه دي. ما پوځیانو ته وظیفه ورکړې 
ده چي هغو کسانو ته سزا ورکړي چي پر چکدره او ملکنډ باندي په حملو کي یې برخه اخیستې ده. دغه قواوي د 

 و ته مجبور کړي دي.برسوات درې ته تللي او هلته یې قبایل تسلیمېدل
د اپرېدیو وضع داسي ده چي د کلونو راهیسي د برټانیې له حکومت سره مخالفت ته دوام ورکوي. د دې ښورښونو 
اصلي محرکین مالسید اکبر اکاخېل او میربشیر ملک دین خېل دی. د اپرېدیو د قبایلو ځیني کسان خپل حکومت ته 

و د نورو کسانو د حملو تاب نه لري. پوستې سوځول سوي دي، سړکونه وفادار پاته سوي دي مګر بیا د خپلو قبایل
خراب دي او قافلې تګ راتګ نه سي ورباندي کوالی. د سرحد دغه حالت، چي د تجارتي مالونو، په تېره پوځي 

 وسایلو، د تېرېدلو لپاره ستونزي منځته راړوي باید چي ختم سي.
سي سلوک وکړم چي هغوی ته د برټانیې د حکومت زور وښیم. زه په دې زه باید له اپرېدیو او نورو قبایلو سره دا

خوشاله یم چي تاسي په خپل عام دربار کي ویلي دي چي دا آوازې دروغ دي چي په پېښور کي تیارسی سوي پوځیان 
دو عپر کابل باندي د حملې خیال لري. تاسي جاللتمآب ته ښه معلومه ده چي تر څو پوري تاسي د دوستی پر هغو و

باندي ودرېږی چي د برټانیې له حکومت سره موکړي دي د برټانیې حکومت به په خپل ټول عزت ستاسي له حکومت 
 څخه د مالتړ کولو پر وعدو باندي ټینګ والړ وي.

 

د امیر عبدالرحمن خان د هغه لیک متن چي د برټانیې دوایسرا د آګسټ د دېرشمي د لیک په جواب کي یې لیکلی 
 دی.

 بو وروسته.له القا
 وه سوم.پماته ستاسي جاللتمآپ د آګسټ د دېرشمي لیک را ورسېدی او په متن یې 

تاسي لیکلي وه چي زماد خاوري قبایلي خلک له ډولونو او بیرغونو سره د کابل تر سیند در اوړي او ستاسي په قلمرو 
ه وروسته بیرته په همدغه شکل خپل کي د هډې له مال سره په ورانکاریو کي برخه اخلي او د جنګ له ختمېدلو څخ

مړي او ټپیان د کابل تر سیند اړوي او... تاسي جاللتمآب ته دي معلومه وي چي ستاسي له هغه لیک څخه وروسته 
بیا دغه راز پېښه نه ده سوې... د لغمان خلک، چي شمېر یې دېرشوزرو ته رسېدی، له ډولونو او بیرغونو سره را 

چي د هډې له مال سره یو ځای سي مګر زما افسرانو یې مخه ونیوله او هغوی بیرته  غونډ سوي ول او غوښتل یې
خپلو کورونو ته ستانه سول. زه یقین لرم چي ستاسي د سرحد خبرنګارانو به تاسي ته دغه معلومات درکړي وي. 

کسان چي هغه ته ډېره زما د قلمرو هیڅ قبایلي خلکو د هدې د مال سره په ناکراریو کي برخه نه ده اخیستې. ځیني 
ټینګه عقیده لري هغوی لکه غله د شپې په تیاره کي پر داسي الرو باندي چي چنداني تګ راتګ نه ورباندي کیږي 
هغه ته ځانونه وررسوي. دا نو څرنګه ممکنه ده چي پر دغه راز الرو باندي په شپه کي د غلو د تګ راتګ مخه 

 ونیوله سي؟
ه باید د سرحد په اوږدو کي او د کابل د سیند په اږدو کي پیره داران او محافظین تاسي جاللتمآب لیکلي وه چي ز

ودروم چي له سرحد څخه د قبایلو د تېرېدلو مخه ونیسي. زما مهربانه دوسته دا کار یوازي هغه وخت ممکن دی چي 
ممکنه  یا به نو د دوی لپارهتقریبا لس زره عسکر د ټولو غرونو پر سرونو او د سیند پر ګودرونو باندي ودرول سي؛ ب

سي چي د قبایلي خلکو د دغه راز تګ راتګ مخه ونیسي. څوک چي د سرحدي سیمو سره بلد دي هغه پوهیږي چي 
د قبایلي سرحدونو بندول ممکن کار نه دی. که سرحدونه ورته بند سي هغوی نوري الري پیدا کوي. البته محلي 

 د هر ښکاره حرکت په باره کي رپوټ ورکوي. مامورین الري ګودرونه څاري او د قبایلو
که یې مړي راوړي وي نو هغه به یې ښخ کړي وي او که د ټپیانو پوښتنه ورڅخه وسي نو دوی وایي چي په خپل 
منځي جنګونو کي ویشتل سوي او ټپیان سوي دي. او که د پیښو د شاهدانو خبره سي نو قبایلي خلک به خپل شاهدان 

 ضاوت کوي؟راولي، بیا به څوک ق
....تاسي جاللتمآب لیکلي وه چي قبایلو پرته له هیڅ دلیله په ښورښونو الس پوري کړی دی. ما چي له هغو کسانو 
څخه چي ستاسي پر ضد یې په ښورښونو کي برخه اخیستې وه پوښتنه وکړه نو هغوی راته وویل چي د برټانیې 

کومت د قوانینو له محدودیتونو څخه معاف وي او په حکومت زموږ سره ژمنه کړې وه چي دوی به د برټانیې د ح
خپلو سیمو کي به خپلواک وي. نو کله چي دوی د برټانیې له حکومت څخه دا تضمینونه واورېدل نو دوی په بېغمه 
زړه خپل ژوند ته دوام ورکړ او د مالیاتو او نورو مکلفیتونو څخه یې خپل ځانونه آزاد وګڼل. مګر وروسته د برټانیې 

حکومت سرحدي مقاماتو، د خپل حکومت د ژمنو په خالف، د دوی په سیمو کي د سړکونو د جوړولو کارونه پیل د 
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کړل او بیا یې نو له دوی څخه د مالیاتو او باقیاتو غوښتني پیل کړې او دغه راز نور. سرحدي مقاماتو د قبایلو له 
 خلکو سره د هند د زړو اوسېدونکو په څېر سلوک کړی دی.

نیو سیمو قبایلي خلک ډېر نېستمن دي او ملکیتونه نه لري؛ ځکه یې نو ځانونه تباهی ته ورکړي دي او وایي د غر
 چي د برټانیې حکومت باید پر خپلو کړو ژمنو ودریږي.

ما له هغوی څخه پوښتنه وکړه چي د خپلو ادعاوو د ثبوت لپاره اسناد راکړي او هغوی څو چاپې اعالمیې را وښودلې 
 ټانیې حکومت ورته لیکلي وه چي قبایل به په خپلو چارو کي خپلواک وي.چي د بر

کله چي ما له قبایلو څخه دا اسناد ولیدل نو ماتاسي جاللتمآب ته د هغوی د دغو شکایتونو په باره کي اطالع درکړه. 
ته اطالعات رسېدلي د دې خلکو شکایتونه ظاهراً د سرحدي مقاماتو څخه دي. ممکن تاسي جاللتمآب ته هم دغه ته ور

 وي.
تاسي د خیبر د الري د بندېدلو او امنیت د خرابېدلو په باره کي ماته لیکلي وه. زه په دې خبر یم چي دغه آزاد قبایل 
لوټ او تاالن کوي. څه موده مخکي جنرال محمدحسین خان د کشمشو او د اوزګړو د پوستکو له قافلې سره ملګری 

او مالونه یې ورڅخه وړي وه. دغه راز یوه بله قافله هم چي شپږلکه روپۍ ورسره  وو مګر غلو په الره کي شکولی
 وې په ډکه کي غلو وشکوله او د ډکې پر خلکو مي پیسې حواله کړې.

 زه وایم تر څو چي د خیبر الره بیرته امن کیږي نو دغه راز مالونه دي د کراچي او کندهار له الري ولېږل سي. 
وه چي په پېښور کي د پوځیانو په باره کي موږ ته داسي رپوټونه راغلي دي هغوی پر کابل  زما دوسته تاسي لیکلي

باندي د حملې خیال لري. زه باید درته ووایم چي ډېر خلک به هر ډول آوازې خپرې کړي خو موږ به د هر چا په 
 خبرو کي ری نه وهو.

ړي هغه کوالی سي. زموږ دواړو حکومتونه په پېښور د برټانوي هند په قلمرو کي دی او حکومت چي هر څه غوا
خپلو خاورو کي د هر ډول عمل کولو واک او اختیار لري. تر اوسه پوري داسي څه نه دي پېښ سوي چي دغه راز 
بې ضرورته اندېښنو او فکرونو ته اساس پیدا کړي. که فرضا داسي څه پېښیږي نو په دې باره کي خو د یوې او بلي 

 بل څخه پوښتنه کوي. خوا مقامات له یوه
تاسي لیکلي وه چي تر څو پوري د افغانستان حکومت له برټانیې سره خصمانه عمل نه وي کړی د برټانیې حکومت 
به پر خپلو ژمنو باندي ټینګ والړ وي. زه د خدای په فضل ویالی سم چي زه به پر خپلو وعدو باندي ټینګ والړ یم 

 ت به هم پر خپلو ژمنو ټینګ ودریږي.او په دې باوري یم چي د برټانیې حکوم
او د اوښانو په باره کي مو لیکلي وه چي د وزیري قبیلې غلو د داوړ له سیمي څخه خوست ته اړولي دي. زه باید 
درته ووایم چي دا اوښان د خوست خلکو په پیسو اخیستي دي او غله په خپله مخه تللي دي. که چیري د خوست له 

 ه اخیستل کیږي نو هغوی ته باید خپلي پیسې ورکړه سي او باید چي تاوان ورته ونه رسیږي.خلکو څخه دا اوښان بیرت
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