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

 

 شپږمه.کال د سپټمبر  1۸۹۷د امیرعبدالرحمن خان په جواب کي د وایسرا د لیک متن: د 
 

 له القابو وروسته.
ما ستاسي جاللتمآب هغه لیک چي د آګسټ پر اته لسمه مو د پېښور کمیشنر ته لېږلی او په هغه کي مو د هند په 
سرحد ي ناکراریو کي هر ډول الس درلودل رد کړي وه لوستی دی. د آګسټ پر نولسمه مي ستاسي جاللتمآب بل 

ي دي رالېږلی وو. په دغه لیک کي دي د هډې د مال هغه اعالمیه را لېږلې لیک هم اخیستی دی، چي د کویټې له الر
وه چي د ننګرهار خلکو ته یې لیکلې وه. ما دغه اعالمیه د وخته لیدلې وه. او ماته ویل سوي دي چي هغه سړي چي 

 دغه اعالمیه یې موږ ته را ورسوله په ډکه کي یې ستاسي جاللتمآب له سرتیپ څخه اخیستې وه. 
په درناوي سره ستاسي له دې خبري سره موافق یم چي له ځانه جوړو سویو او د خودغرضو خلکو د رپوټونو  زه

باید تحقیق او پلټنه وسي او د دغه راز رپوټونو د خپرېدلو د مخنیوي په خاطر زه تاسي جاللتمآب ته اطالع درکوم 
مال او د هغه لښکر پیدا کړي او هغه تیت و پرک چي زما پوځیان د مومندو عالقې ته د دې لپاره ننوزي چي د هډې 

او تباه کړي. په هغه لیک چي تاسي د آګسټ پر اته لسمه د پېښور کمیشنر ته لېږلی دی راغلي دي چي د هډې مال 
 ستاسي له قلمرو څخه دباندي د پېښور په ګاونډ کي اوسیږي.

شي زیات کړی. ځکه چي د هډې مال د برټانیې ه څتاسي په خپل هغه لیک کي ویلي دي نور به نو د دې بحث په دوام 
 په قلمرو کي د برټانیې د حکومت تر واک الندي حدودو کي پروت دی. 

قت دی چي د هډې مال په هغه سیمه کي زموږ پر ضد خصمانه عملیات کوي چي د سیمو د وېش له امله زموږ دا حقی
کي پیدا کړي نو هغه به سمدستي په خپله سزا ورسوي. په قلمرو کي راغلې ده او که یې زما پوځونه په هغه سیمه 

مګر هغه د جروبي په کلي کي اوسیږي او داسي ښکاري چي هغه سیمه زموږ په قلمرو کي ده مګر څرنګه چي په 
کال د نومبر پر دوولسمه  1۸۹۶تاسي ته د  هغه سیمه کي سرحدونه په نښه سوي نه دي او په هغه لیک کي چي ما

کلی د افغانستان په خاوره کي دی. تاسي جاللتمآب به زما سره دا ومنی چي دغه سړی چي هم یې در استولی دی دا 
ستاسي حکومت او هم یې موږ ته ډېري زیاتي ستونزي پیدا کړي دي، د خپلو اعمالو له کبله به، له سزا څخه خالص 

لي او یا دغه ته ورته کوم کلي نه سي او که چیري د هډې مال زما د پوځونو له وررسېدلو څخه مخکي د جروبي ک
ته تښتي زما پوځونو ته واک ورکړه سوی دی چي هغه تعقیب کړي او له منځه یې یوسي. زه هیله لرم چي تاسي 
جاللتمآب به زما د پوځو دغه راز عمل د هغو موافقو څخه سرغړونه ونه بولی چي موږ د مومندو د سیمو په برخه 

لرم چي زما پوځونه دي په هغه عالقه کي پاته سي او په هغه عالقه کي به تر کي کړي دي. زه دا په خیال کي نه 
الزمي اندازې زیات مخته والړ نه سي. دغه راز که د هډې مال د غرونو له الري د کنړ سیمي ته داخلیږي نو زما 

ه چي په خپله پوځونو ته امر سوی دی چي هغه تعقیب نه کړي. مګر اوس نو زما ستاسي جاللتمآب څخه هیله دا د
خاوره کي له هغه سره داسي کار وکړي چي له هغه سره ښایي او نور یې پرې نه ږدي چي د قبایلو بې عقل خلک 

 حملو ته وهڅوي.
ما هر وخت کوښښ کړی دی چي تاسي جاللتمآب ته په څرګندو او سپینو الفاظو لیک ولیکم څو د غلط فهمی مخه 

 به په دغه وخت کي زما په هدف ښه پوهېږی. ونیسم. زه هیله لرم چي تاسي جاللتمآب
 

 د ویسرا د لیک په جواب کي د امیرعبدالرحمن خان د سپټمبر د دوولسمي د لیک متن:
 له القابو وروسته.

زه غواړم تاسي جاللتمآب ته اطالع درکړم چي ستاسي د رواني میاشتي د شپږمي لیک مي ترالسه کړ. د هډې مال 
که چي دلته یې ډېر بد کارونه کړي دي؛ او که چیري راسي نو زه به یې له ملکه وشړم به دې هیواد ته رانه سي ځ

باید ستاسي جاللتمآب پوځونه ډېر زیات مخته  چي عربستان ته والړ سي. ځکه چي هغه ډېر شریر سړی دی. ضمناً 
 یدا نه سي. د هډې مالوالړ نه سي څو د کنړ په حدودو کي او یا په کنړ کي د پرتو پوځونو په منځ کي غلط فهمي پ
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ډېر چاالک سړی دی؛ هغه ته باید دا مجال ورنه کړه سي چي د ننګرهار په خلکو کي ناکراري جوړه کړي. ستاسي 
د پوځیانو د عملیاتو په برخه کي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل سي څو د کونړ په شاوخوا کي په خلکو کي 

اری را پیدا نه سي او د هډې مال خلک ونه پاروي او نوري ناکراری جوړي ستاسي د پوځونو د حضور له امله ناکر
 نه کړي.

د جروبي په برخه کي مو لیکلي وه چي په هغه سیمه کي سرحدونه سم په نښه سوي نه دي او تاسي جاللتمآب وایاست 
 سوې نو بیا ستاسيچي هغه کلی د افغانستان په قلمرو کي دی. نو څرنګه چي په دې باره کي سمه فیصله نه ده 

 جاللتمآب خبره بالکل پر ځای ده.
 

کال د  1۸۹۷د جاللتمآب ویسرا او د هند د ګورنرجنرال له خوا د هغه لیک متن چي امیر عبدالرحمن خان ته یې د 
 اکټوبر پر اوومه لېږلی دی.

 له القابو وروسته.
، چي تاسي ته مي اطالع درکړې و د هغو عملیاتوتاسي جاللتمآب به د وخته ، د هډې د مال په مقابل کي، زما د پوځون

زما پوځیانو هغه تر جروبي پوري تعقیب  وه، په نتیجه خبریاست. د مال سره ملګري کسان سره پاشل سوي دي؛
کړمګر هغه له وخته ستاسي جاللتمآب قلمرو ته تښتېدلی وو او لکه څرنګه چي ما ستاسي سره ژمنه کړې وه زما 

یب نه کړ. اوس نو ستاسي وار دی چي پر خپله هغه ژمنه ودرېږی چي د سپټمبر د دوولسمي په پوځیانو هغه نور تعق
لیک کي مو کړې وه او ویلي مو وه چي افغانستان ته به د هډې د مال د داخلېدلو په صورت کي اقدام کوی. زه ستاسي 

 څخه عملیات وکړي. جاللتمآب څخه هیله کوم چي هغه ته اجازه ورنه کړی چي د افغانستان له خاوري
کال د سپټمبر پر دوهمه یې د سوات میاګل ته  1۸۹۷د هډې د مال مضرو کارونو یو مثال به درکړم او هغه دا چي د 

یو لیک لېږلی وو او لیکلي یې دي: ما ضیاءالملته والدین ته د جهاد د مضمون په باب لیک استولی دی. هغه جاللتمآب 
ږ باید انتظار وباسو څو دی په افغانستان کي له خپلو ټولو عالي رتبه صاحب په جواب کي راته لیکلي دي چي مو

منصبانو، خانانو او ملکانو سره سالمشوره وکړي او وروسته به د جهاد د ترتیب او هغه ته د تیاري په باره کي 
 رخه کي خپلهوږغیږو. وروسته لیکي: خدای دي وکړي چي امیر د جهاد په برخه کي ترتیبات ونیسي او په دغه ب

 فیصله راته اعالن کړي.
 1۸۹۷نجم الدین په دې توګه غوښتي دي چي ستاسي جاللتمآب او زموږ د حکومت ترمنځ بد بیني پیدا کړي. ما د 

کال د اګسټ پر دېرشمه تاسي ته د اپریدیو د حملو په باره کي لیکلي وه او خپل نیت مي درته څرګند کړی وو چي 
 کار وکړم چي هغوی ته د برټانیې د حکومت زور وښیم. زه به له هغوی سره داسي 

زه اوس تاسي ته اطالع درکوم چي د جنرال سر ویلیم الکهارټ تر قوماندانی الندي پوځ به ډېر ژر د اورکزیو او 
اپرېدیو سیمي ته روان سي او هغوی ته به سزا ورکړي او زه غواړم هغوی د هغو شرایطو منلو ته مجبور کړم چي 

 طرح کړي دي.  ما ورته
ما په کابل کي د خپل استازي څخه یو لیک ترالسه کړ چي له هغه سره هغه لیک هم ملګری وو چي تاسي جاللتمآب 
هغه ته د سپټمبر پر دیرویشتمه سپارلی وو. له هغه لیک څخه زه پوه سوم چي تاسي جاللتمآب هغه اپرېدي خپل 

درغلي ول. زه ستاسي څخه د دې دوستانه عمل له امله مننه  حضور ته نه دي منلي چي کابل ته د دغه هدف لپاره
 کوم او دا هغه کار دی چي ما به یې ستاسي جاللتمآب څخه غوښتنه کوالی.

احتمال لري چي کله د برټانیې پوځیان پر اپرېدیو باندي حملې پیل کړي نو هغوی به هم د هډې د مال په څېر ستاسي 
 ې ده چي دوی خپل ماشومان او ښځي د وخته ال ننګرهار ته لېږلي دي.قلمرو ته ننوزي. ماته اطالع رسېدل

کال د ډسمبر په میاشت کي او دغه راز د تېري مې په میاشت کي د  1۸۹۵تاسي جاللتمآب ته معلومه ده چي ما د 
یدا پکافرستان له مهاجرینو څخه وسلې واخیستلې او داسي اقدامات مي وکړل چي هغوی تاسي جاللتمآب ته ستونزي 

 نه کړي.
زه اوس له تاسي جاللتمآب څخه غوښتنه لرم چي د اورکزیو او اپرېدیو سره همدغه راز عمل وکړی او خپلو محلي 
صاحب منصبانو ته امر وکړی چي له هغوی څخه وسلې واخلي او پرې نه ږدې چي د افغانستان له خاوري څخه پر 

 موږ باندي حملې وکړي.
 

 کال د اکتوبر پر شلمه لېږلی دی. 1۸۹۷لیک متن چي وایسرا ته یې د  د امیر عبدالرحمن خان د هغه
 له القابو وروسته.

ماته ستاسي جاللتمآب د اکټوبر د اوومي هغه لیک را ورسېدی چي د سوات میاګل ته د هډې د فقیر نجم الدین لیک 
 ورسره ملګری وو. زه دغه راز ستاسي جاللتمآب د مضمون په متن پوه سوم. 

هډې مال مخکي له هغه چي د برټانیې پوځیان د ده ځای ورسیږي، هغه تښتېدلی دی او دا چي ماستاسي سره داچي د 
ژمنه کړې وه چي که هغه چیري زما قلمرو ته داخل سو نو له خپلي خاوري به یې باسم؛ زه اوس تاسي جاللتمآب ته 

رځي د هډې په مال پسي وګرځی او هغه اطالع درکوم چي ما خپلو افسرانو ته خبر ورکړی دی چي د شپې او د و
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ونیسی. خبرنګاران رپوټ راکوي چي د هډې مال ځان پټ کړی دی او پټ ګرځي. ما دغه راز امر کړی دی چي دا 
معلومه کړی چي هغه چیري پټ دی. که چیري هغه زما په قلمرو کي وو نو خدای مهربانه دی چي د ورانکاریو 

ریر سړی اوس هم په هغو سرحدي سیمو کي وي چي ال یې، د افغانستان د مخه به یې ونیوله سي. خو که دغه ش
حکومت او برټانیې ترمنځ، وېش سم معلوم نه دی او په نښه سوي نه دي نو د برټانیې مقامات باید د هغو سیمو ملکانو 

ې ي دوې شپته هدایت ورکړي چي د دغه شریر سړي د پیدا کولو او نیولو ترتیب ونیسي. دغه سړی په یوه ځای ک
نه تېروي. هغه لکه سیماب په حرکت کي وي. د شپې په یوه ځای کي وي او د ورځي بل ځای ته ځي. دغه هغه څه 
دي چي زموږ مخبران د هغه په باره کي رپوټ راکوي. زه سره له هغه هم د هغه د نیولو په تالښ کي یم. تاسي 

ه په نیولو بریالی سم نو له خپلي خاوري به یې پسي جاللتمآب له دې ناحیې څخه بېغمه اوسی که زه چیري د هغ
 واخلم. 

ما هغه لیک ولووست چي مالنجم الدین د سوات میاګل ته لیکلی دی او تاسي جاللتمآب ماته رالېږلی وو. زه وایم څه 
ي. وچي مالنجم الدین لیکلي دي مطلب یې د ساده قبایلي خلکو غولول دي. د ده مطلب دا دی چي خلک ښورښ ته وهڅ

څو کاله مخکي ده زما سره دښمني را واخیسته او خپل مریدان یې زما په مقابل کي تحریک کړل او هغوی ته یې 
وویل چي له عسکرو سره وجنګیږي. اوس په دې وسیله غواړي چي د لیري پرتو عالقو خلک د برټانیې له عسکرو 

د ده په خپله ګټه وي. که ما ده ته دغه وعده  سره جنګېدلو ته تشویق کړي. دی غولوونکی دی او هغه څه وایی چي
ورکړې وای نو دی خو زما له قلمرو څخه لیري نه وو او په جالل آباد کي زما د پوځیانو مرکز د ده د اوسېدلو له 
ځای څخه یوازي دوه منزله لیري وو. تاسي جاللتمآب د ده له لیک څخه اټکل کوالی سی چي ده څومره لوی دروغ 

غجن دي دروغ وایي او عاقل دي قیاس کوي. زه دا مالیان له کلونو راهیسي پیژنم. دوی لکه د پطرکبیر ویلي دي. درو
د وخت پادریان، چي په روسیه کي یې ډیري لویی ناکراری منځته راوړې. مالیان خلکو ته داسي ښیي چي جنت او 

 دوږخ د دوی په اختیار کي دی.
ې وه او ماته مو اطالع راکړې وه چي تاسي غواړی د اورکزیو او زه پوه سوم چي تاسي جاللتمآب مهرباني کړ

اپرېدیو د تعقیبولو او پسي اخیستلو لپاره د برټانیې د حکومت پوځیان ولېږی. زه دغه راز خبر سوم چي د برتانیې د 
جبور م حکومت عالي رتبه مقامات دې نتیجې ته رسېدلي دي چي قبایلي خلکو ته سزا ورکړي او اطاعت کولو ته یې

 کړي.
زه په دې هم پوه سوی یم چي تاسي جاللتمآب د هغه رپوټ په باره کي راته لیکلي وه چي په هغه کي مولوي غفور 
خان تاسي جاللتمآب ته ویلي وه چي د اپرېدیو یوه جرګه جال اباد ته راتلونکې ده او ما له هغه ځایه دوی بیرته خپل 

په دغه سبب له ما څخه مننه هم کړې وه. څرنګه چي هر څوک په خپلو  وطن ته ستانه کړي دي. او تاسي جاللتمآب
 ګټو پسي ګرځي نو د هرچا په رپوټونو باید ډېر باور هم ونه سي.

تاسي جاللتمآب لیکلي دي چي که پر اورکزیو او اپرېدیو باندي د برټانیې د پوځیانو د حملو په وخت کي دغه خلک 
ه هغوی څخه وسلې واخلم او هغوی د برټانیې پر قلمرو باندي له حملو څخه را زما قلمرو ته را واوړي نوزه باید ل

وګرځوم. زما ګرانه دوسته که خدای کول زه به هیڅکله خپلو خلکو ته اجازه ورنه کړم چي د قبایلي خلکو سره الس 
 مګر که دوی خپلیو کړي او د برټانیې پر قلمرو باندي حملې وکړي او د یاغیانو سره په جنګ کي برخه واخلي. 

ماشومان او کورنۍ د خپلو خپلوانو کورونو ته راولي نو زه به په هغه صورت کي وضع ته ګورم؛ ځکه چي دا خلک 
ټول سره خپلوان دی. دوی په زرهاوو ښځي یوه بل ته سره واده کړي دي. که زه د دوستانو ترمنځ خنډ کېږم او خلک 

اباد کي د خپلوانو کورونو ته راولي نو قبایلیان به زما دښمنان سي  له دې څخه منع کوم چي خپل ماشومان په جالل
او بیا به لکه ستاسي سره چي دښمني کوي زما سره به هم دښمني پیل کړي. د برتانیې حکومت به د دوی په دښمني 

اره کي ډېر ری نه وهي ځکه چي د برټانیې حکومت خو ډېر زورور دی. دوی د قبایلو خلکو ته د سزاورکولو لپ
پوځونه روان کړي دي چي انګلیسي عسکر، سیکهان او هندوان برخه پکښي لري. مګر زما ټول پوځیان پخپله د 
همدغو قبایلو خلک دي. دوی به هیڅ وخت د خپلو خپلوانو او قومیانو تباه کولو ته زړونه ښه نه کړي؛ او دوی به بیا 

 ل کړي.د شریرو مالیانو په لمسون زما پر ضد نامناسب تبلیغ پی
دا به بهتره وي چي که د تیرا د خلکو، اپرېدیو، اورکزیو او د برټانیې د حکومت ترمنځ سوله وسي. مګر که جنګ 
کیږي او دا خلک د ننګرهار والیت ته راځي نو تاسي جاللتمآب ته اطمینان درکوم چي زما له خاوري څخه به په 

پیدا نه کړي. او چي تر څو پوري ټولو د برتانیې د حکومت هیڅ توګه ستاسي پر قلمرو باندي د حملې کولو فرصت 
اطاعت منلی نه وي زه به هغوی ته اجازه ورنه کړم چي د برټانیې قلمرو ته ننوزي. مګر که دوی په خپلو غرونو 
کي ژوند ته دوام ورکوي بیا نو د هغوی اېلول زما تر توان او طاقت وتلی کار دی. که دوی لکه عمرا خان زما 

ي ته راسي دوی به هیڅ نامناسب کار ونه کړي او زه به هیڅکله د نامناسب عمل کولو اجازه ورنه کړم.     خاور
 ۴۹۲-۴۷۹همیلټن ص ص 
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