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 ۲۴1۰۰۴۱۰۲۰          عبدالباري جهاني
 

 سید احمد بریلوي او هندوستاني مجاهدین
  برخه یمهرد

هم چي انګریزانو په دغه وخت کي د جنګ په جبهه کي تقریبا نهه زره په درنو وسلو سمبال عسکر  که څه 
تر څو . ګومارلي او پښتنو ته هم ډیر زیات تلفات رسیدلي وه خو د جهاد او مقاومت روحیه کمزورې سوې نه وه

مشرانو سره پټ تماسونه پیل  ایچ آر جیمز د خانانو اوMajor H.R.       Jamesچي باالخره د پیښور کمیشنر 
احمد خان د . کړل او د پیسو او رشوت په زور یې ځینی مهم خانان او مشران له عمومي تحریک څخه بیل کړل

د سوات رانیزي، چي شمیر یې دوه زرو ته . بونیر د اشیزیو او ساالرزیو له قبیلو سره د جنګ څخه پر شا سو
دې ملګري د جنګ له میدان څخه وایستل او ځینو وړو ږخان خپل نی رسیدی، خپلو کورونو ته ستانه سول، صحبت

د نومبر پر پنځه ویشتمه د مقاومت د قواوو د جرګې او انګریزانو تر منځ . خانانو هم د هغوی الره تعقیب کړه
. خبري پیل سوې او داسي ښکاریدله چي، د زیدهللا خان په شمول، ځینی لوی مشران به د روغي جوړي الره ونیسی

په دغه وخت کي د مجاهدینو پوځي مشر مولوی عبدهللا، زیدهللا خان ته اطالع ورکړه چي، د هغه رقیب، احمد خان 
په دې توګه مذاکرات ناکام سول او احمد خان له ډیرو زیاتو قبایلی کسانو سره له . ډیري زیاتي پیسې اخیستي دي

بیرته پوره کړ او په دغه ترڅ کي د فیض طلب خان تر  البته د مقاومت قواوو خپل دغه کمبود.جنګ څخه پر شا سو
د کونړ حاجي صاحب له پنځو . درې زره جنګیالي له مجاهدنیو سره یو ځای سول مشرۍ الندي د باجوړ څخه تقریبا  

خو د جیمز رشوتونو او . سوو ملګرو سره د مجاهدینو سره یو ځای سو او د مقاومت د قواوو روحیه ډیره لوړه سوه
انو او مشرانو سره د هغه پټو تماسونو د پښتنو قواوي دونه سره ویشلي وې او د هغوی تر منځ یې بې باوري له خان

-Expeditions pp 273)دونه زیاته کړې وه چي هغوی د حملو د بیرته پیل کولو توان له السه ورکړی وو
274)  

څو چاربیتو کي چي جیمز  د دې جنګونو په اړه ښایی ډیري زیاتي چاربیتي ویل سوي وي؛ په هغو 
رخطایی او تلفات او هم د پښتنو ډارمسټټر ساتلي دي هم د هندوستاني مجاهدینو محبوبیت، هم د انګریزي پوځیانو وا

خانانو عظیم خان، زیدهللا خان او غزن خان نومونه راغلي دي چي په لومړي سر کي د مجاهدینو سره ملګري او  د
 .موږ به د څو چاربیتو څخه یو څو نمونې دلته راوړو. جهاد څخه بیل سوي ديپه وروسته یې خیانت کړی او له 

 

 راغلي دي غازیان د فیرنګي په دغه ګړ باندي
 اوړي قتل ګړ باندي

 تور یې نه وه د اولیاوو کرامت ورسره
 ډیر یې وو قوت ورسره

 موال به حوري ورله ورکړي هم جنت ورسره
 مرګ د شهادت ورسره
 یې خور شو په کنړ بانديمولیان مړه شو غګ 
 (1۱هارو بهار ص )اوړي قتل ګړ باندي 

 .ین خانان غندل سوي ديئد حمید ګل شاعر په چاربیته کي د مجاهدینو ستاینه سوې او خا
 معامله جوړه شوه د کفر د اسالم

 ته صاحب له بری ورکړې پروردګاره
 مجاهدین وایی زموږ مرګ د شهادت

 میدانه په شهادت کښي تیښته نه کړو له
 که راسره وي د مردانو کرامت
 په غزا پسي راتلو له هندوستانه

 باج ګټه کښی عظیم خان شه په لعنت
 بدي وشوه د ډګر له زیدهللا نه
 مقام  په انبیله کي صاحب وښوه
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 (18هاروبهار ص )چي لښکري وله راغلې بیشماره 
 .او انګریزي پوځ د وارخطایی یادونه سوې ده دغه راز د نواب جان په چاربیته کي د قتل ګړ د جنګونو، تلفاتو

 

 په سر د قتل ګړ فرنګي ډیر وکه ارمان
 شوه چیغه د خطر پسي

 په سترګو یې تیاره شوه چي لیدل به یې غازیان
 غم راغی سراسر پسي

 په سر د قتل ګړ فرنګي جمعه کړل فوځونه
 دی الم تړي په پورته

 له ورایه به راتلله بنیروال لکه بازونه
 ان یې شومه زور تهحیر

 چاپیره له زلمو سره پیټۍ چغر ډالونه
 جلۍ به شوې هر لورته

 ګولۍ به د رایفلو اوریدې لکه باران
 راتلل به برابر پسي

 په جهر ووې جرنیل چي ساه مي نشته په وجود کښي
 دا څه وشو پسات

 لښکر مي شه کسکر نور به یې نه ګرزم په سود کښي
 رعیت مي نه که سوات

 پکښی خاونده د الهور هغه مردود کښيمردار 
 په بیرته به شي مات

 مالتړ وکه په خوړ د برکلي ناصر خان
 (۲۴ص  هاروبهار). ور ګډ شه مازدیګر پسي

د انګریزانو د بې شمیره منظمو پوځونو او وسلو سره د پښتنو د غیر منظمو قبایلي لښکرو مقاومت، په داسي حال 
نو او مشرانو خیانت ال هم وکړ او د مجاهدینو له صف څخه بیل سول، تقریبا غیر کي چي د پښتنو قبایلو لویو خانا

د ډسمبر پر لسمه د بونیر د قبایلو جرګې له انګریزانو سره ومنله چي د انګریزانو قواوي به د ملکه تر .ممکن وو
او دغه راز به . کلي پوري بدرګه کوي او د ملکه کلی به، چي د هندوستاني مجاهدینو مرکز دی، تباه کوي

 .هندوستاني مجاهدنیو ته په خپل وطن کي ځای نه ورکوي
غازان خان، چي شپږ زره . د پښتنو ځینو مشرانو، د سوات اخوند صاحب  او هندوستاني مجاهدینو دا جوړه ونه منله

ګریزي قواوو البته د ان. جنګیالي یې درلودل، د جرګې فیصله رد کړه او پښتنو بیرته د جنګ لپاره تیاری پیل کړ
سره، چي دا وخت یې د جنګ د جبهې هري برخي ته دوه درې زره په عصري وسلو سمبال عسکر لیږلي وه، 

که څه هم چي هندوستاني مجاهدینو او قبایلي جنګیالیو یو ځل د . مقاومت ډیر ګران او حتی غیر ممکن کار وو
څو تنه انګریز صاحب منصبان یې قتل او . کړهدښمن په توپکو او توپونو سمبالو عسکرو باندي په تورو حمله و

 .ټپیان کړل او پخپله ټول دوه سوه تنه قتل سول، خو دغه راز حملو یوازي د ځانونو د وژلو معنی درلوده
(Expeditions p 283) 

د ډسمبر پر پنځه لسمه او شپاړسمه د مجاهدینو، اخوندصاحب او قبایلو د لښکرو شمیر پنځه لسو زرو تنو ته 
قومي مقاومت کمزوری سو او کله چي د ډسمبر پر اوه لسمه د بونیروالو  خو د بونیروالو د تسلیمیدلو سره .رسیدی

جرګې د میجر جیمز سره د ملکه د سیمي، چي د هندوستاني مجاهدینو تر ټولو غښتلی سنګر وو، د ورانولو په باب 
 :بونیروالو د انګریزي قوواوو سره ومنله چي. ته نه سوخبري وکړې نو په قبایلو او مجاهدینو کي د مقاومت توان پا

 .د بونیر پر لوړو څوکو به هر ډول لښکري منحلوي او رخصتوي: 1
یوې ډلي ته به وظیفه ورکوي چي ملکه په بشپړه توګه تباه کړي او له دې ډلي سره به انګریزي افسران هم : ۲

 .ملګري وي څو د ملکه د تباه کیدلو څارنه وکړي
 .ل هندوستاني مجاهدین به له بونیر، چملې او د آمازو له سیمو څخه باسيټو: ۳
 (Ibid p 285).خپل ټول مشران به، د دغو وعدو تر بشپړولو پوري، انګریزانو ته د یرغمل په توګه پریږدي: ۰
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کوچیدل او د ملکه د ورانیدلو څخه وروسته هندوستاني مجاهدین، د مولوي عبدهللا په مشری، د چغرزیو سیمي ته و
چغرزیو د دې مرستي په بدل کي له مجاهدینو څخه . چغرزیو د تانګورا او باتورا کلي، د اوسیدلو لپاره، ورکړل

څلور کاله ډیري زیاتي پیسې ترالسه کړې او د مولوي عبدهللا هندوستاني مالتړ کونکو ایله وکړای سوای چي دوی 
صاحب هم له هغوی سره څرګند مخالفت پیل کړ او د دا وخت د سوات اخوند . ته مرستي او وسایل ورسوي

هغوی یې وهابیان او حتی کافران . پر ضد یې تبلیغاتو ته زور ورکړ( سید امیر)هندوستاني مجاهدینو او کوټه مال
سید جمال الدین افغاني په خپل کتاب کي د اخوند صاحب دریځ ته ډیره ښه اشاره کوي او وایی اخوند صاحب . وبلل

یخ چي د افغانانو په ښارونو او شاوخوا کي مشهور سي او دی پوه سي چي د هغه شهرت دده قدرت ته هر هغه ش
. بیزاره کړي او په ډیر بد شکل یې بدناموي نوم ورباندي ایږدي او خلک ورڅخه تاوان رسوي نو سمدستي د وهابي

 (1۷۲تتمت البیان ص )
په سیمه کي مرکز جوړ کړ اخوند صاحب یو ځل بیا هغوی  کال کي یو ځل بیا د بونیر 18۱8کله چي مجاهدینو په 

که څه هم چي اخوند له مجاهدینو سره ژمنه کړې وه چي د باجکټه له سیمي . له بونیر څخه وتلو ته مجبور کړل
څخه د پر شا کیدلو او وتلو په وخت کي به غرض نه ورسره کوي خو هغوی ایله یوه ورځ مزل کړی وو چي د 

 Expeditions p .او طرفدارانو حمله ورباندي وکړه او پنځه شپږ سوه تنه یې پکښی ووژل اخوندصاحب لښکرو
د مجاهدینو تحریک د انګریزانو د منظمو پوځونو او درنو عصري وسلو د حملو، د اخوندصاحب د منفي  28

تبلیغاتو او یرغلونو او د پښتني قبایلو د خانانو او مشرانو د پرله پسې خیانتونو او ناځوانیو سره سره د نولسمي پیړۍ 
حتی انګریز مورخ ډاکټر . مبارزو ته دوام ورکړ تر پایه او د شلمي پیړۍ تر لومړیو کلونو پوري خپل ژوند او

هنټر، چي د هندوستاني مجاهدینو سره سخته دښمني ښیی، هم د هغوی ارادې او سرښندني ته درناوی کوي او دا 
مني چي له پټنې څخه تر صوبه سرحد پوري، چي تقریبا دوه زره میله فاصله ده، په غرونو، دښتونو او ځنګلونو 

 The Indian Musalmans p 63 b. ن خپلو ملګرو ته رسول  د ټوکو خبره نه دهکي مزل کول او ځا
هغه هم په صوبه سرحد کي د مجاهدیونو . یحیی علي په بنګال کي د سیداحمد بریلوي د تحریک خلیفه او مشر وو

وړوکی ګودام له پټنې څخه، چي . لپاره د زکوات او سرسایې پیسې ټولولې او هم یې له بنګال څخه زلمیان ورلیږل
یې باله، تر صوبه سرحد پوري، چي لوی ګودام بلل کیدی، دوه زره میله فاصله وه؛ او یو بنګالی په دغه الره کي له 
سلو، رنګ په رنګ، سوالونو سره مخامخ کیدی؛ ځکه چي په هر کلي کي هم د هغه رنګ او قیافې او هم د هغه 

یحیی علي له پټنې څخه تر صوبه سرحد پوري داسي . یدا کولژبي، چي څوک نه په پوهیدل، د خلکو سره شکونه پ
سسټم جوړ کړی وو چي په هره منطقه او کلي کي یې خپل باوري کسان درولي وه او خپل پیروان یې تر لوی ګودام 

 8۰هغه کتاب ص . پوري رسول
  Ibid p92وا کولهر څوک به چي هر ځای ونیول سو، ځان یې مرګ ته ورکاوه خو خپل مشر یا مشران یې نه رس

هري کورنۍ د هر کلي څخه تقریبا . د لیري لویدلي ایالت څخه ډلي ډلي کسان د سرحد لوري ته لیږل کیدل د بنګال
ډلي ډلي کسان په بندیخانو ننوتل او د انګریزانو محکمو په سل هاوو کسان د هند د . کولې له مجاهدینو سره مرستي

د محکوم کړل؛ خو بیا هم ټول بنګال له هغوی سره مالي مرستي کولې او سمندر په وړو تاپو ګانو کي په عمر قی
 Ibid.ضد اسالمي جګړې ته دوام ورکاوه زلمیان یې ورلیږل او په صوبه سرحد کي یې د مسیحیانو د حکومت پر

p 116  
وو بلکه  پنجاب، صوبه سرحد او مدراس پوري محدود نه د هندوستاني مجاهدینو تحریک یوازي په بنګال، بیهار،

تر دکن پوري یې لمن غځیدلې وه؛ او خلک دونه پر خروښ راغلي وه چي ویل کیږي ښځو خپلي ګاڼې خرڅي کړې 
 (History and Culture of Indian People p 901).ینو له تحریک سره یې مرستي وکړېاو د مجاهد

و یحیی علي په اعدام محکوم سول کال د مې په میاشت کي د مجاهدینو مشران شفیع محمد، محمد جعفر ا 18۱۰د 
 .او با قي اته تنه نور مشران یې د انډیمان په تاپو ګانو کي په عمري بند محکوم سول او د ټولو شته منی ضبط سوې

(Ibid p 898) 
کال د مې په میاشت کي د شیرعلي په نوم یوه پښتانه، د هند ګورجنرال الرډ مایو، د انډیمان د  18۷۲کله چي د 

ټاپوګانو په مرکز کي په چاړه وواهه او مړ یې کړ؛ سره له هغه چي د انګریزانو حکومت د شیرعلي او هندوستاني 
د دې اقداماتو په نتیجه . مجاهدینو ترمنځ ارتباط ثابت نه کړ خو د هغوی تعقیب، محاکمو او آزار ته یې زور ورکړ

خوند صاحب د انګریزانو سره داسي تفاهم ته ورسیدی د سوات ا کي د مجاهدینو تحریک ډیر کمزوری سو او ضمنا  
چي هندوستاني مجاهدین به، په بونیر کي، د خپلو مرکزونو څخه شړي، نو دوی مجبور سول چي د پالوی او میدان 

کلونو کي د پښتنو پر ضد د  18۸8او  188۱، 18۱۱که څه هم چي په . په سیمو کي واړه مرکزونه جوړ کړي
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کي د هندوستاني مجاهدینو اغیزه لږ وه خو هغوی بیا هم د قبایلو سره د انګریزانو پر ضد جګړو انګریزانو په حملو 
  (Ibid p 896) .کي برخه واخیستله او ډیر زیات یې د جنګونو په میدانونو کي ووژل سول

به اخوند عبدهللا او د هغه هندوستاني مجاهدینو د سوات د اخوند او د پښتنو قبایلو له السه، چي زیاتره  
عبدهللا او د هغوی نور مشران د تسلیمیدلو خلک نه وه او خپل ټول ژوند یې . تحریکول، ډیري بدي ورځي ولیدلې

هغوی خپلو کورونو ته ستانه کیدالی . یمجاهدینو ته پرته له جګړې بله الره نه وه پات. یوه ارمان ته وقف کړی وو
د ښې ډیری مودې  مجاهدین. روغي جوړي ته تیار نه وو نه سوای او حکومت هم نور له هغوی سره هیڅ ډول

د پالوسي په سیمه کي پاته سول او تر یوې اندازې یې خپلي قواوي تنظیم کړې خو په هغه سیمه  لپاره د حسن زیو
کي پر تور غره باندي د انګریزي قواوو د  18۸1باالخره په . کي هم د اخوند له آزار او مخالفت څخه بیغمه نه وه

رم ځل عملیاتو په نتیجه کي مجاهدین ډیر کمزوري سول او حسن زي هم مجبور سول چي مجاهدین له خپلي څلو
عبدهللا ډیرو زیاتو قبایلي مشرانو ته د ځای او مځکو ورکولو لپاره خواستونه وکړل خو هیڅ . سیمي څخه وباسي

باالخره عبدهللا د سید اکبر . ی ورنه کړقومي مشر او قبیلې، د انګریزانو د انتقامي حملو له ویري، هغوی ته ځا
مجاهدینو د هغه په سیمه کي یو څه وخت، په ډیرو بدو . لمسي او د مبارک شاه زوی فیروز شاه ته پناه یوړه

کي وفات سو او د مجاهدینو د تنظیم او فعالیتونو چاري د هغه ورور  1۸۴1عبدهللا په . شرایطو کي، تیر کړ
که څه هم چي د مولوی عبدهللا له وفات څخه وروسته تحریک دوام وکړ، او د شلمي  .عبدالکریم ته وسپارل سوې
ژوندی پاته سو، خو له زوره ولویدی او زیاتره د  ي، د بیلو بیلو مشرانو په رهبري،پیړۍ تر دریمي لسیزي پور
مړنی د سید احمد بریلوي د تحریک لو (Wahabi Movement pp 316- 318).محلي سیاست یوه برخه سوه

هدف د هند له خاوري څخه د انګریزانو شړل او تر څنګ یې د هغو غلطو رواجونو پر ضد مبارزه وه چي د اسالم 
که د سید احمد بریلوي تحریک د . دین ته یې الره پیدا کړې او د بیلو بیلو انحرافاتو او خرافاتو سبب سوي وه

د . ه پیروانو د هغه د اصالحاتو تحریک ته دوام ورکړانګریزانو د زور او وسلو په مقابل کي ناکام سو نو د هغ
. پنجاب او په وروسته کي د پښتونخوا په سیمو کي یې د اهل حدیث او اهل قرآن په نوم ډلي او تنظیمونه جوړ کړل

دې دواړو ډلو، چي سړی یې چنداني په توپیر نه پوهیږي، نبوي حدیثونه او قرآني ایتونه د وروستي قضاوت لپاره 
دوی که څه هم چنداني ډیر نفوذ نه درلود او . ګڼل؛ او د نورو څلورو سني مذهبونو څخه یې ځانونه مستقل بلل اساس

د یوه عادي مسلمان لپاره دا ګرانه خبره هم ده چي د حنفي مذهب، چي سید احمد بریلوي او د هغه پیروانو له لومړي 
د سید احمد بریلوي پیروانو، په پوره ایمانداری، . یر پوه سيسره اړه په درلوده، او د اهل حدیث یا اهل قرآن په توپ

که څه هم چي اسالم هري کونډي ته د بیا میړه کولو اجازه ورکړې وه . د هغه د اجتماعي اصالحاتو الره تعقیب کړه
د سید  .خو د پښتونخوا او هند د مسلمانانو په منځنی طبقه کي چا د کونډي د بیا میړه کولو خبره کوالی نه سوای

احمد بریلوي پیروانو د دغه ناوړه دود پر ضد ډیري سختی مبارزې وکړې او عمال یې کونډو ته د میړه کولو 
خلک یې په دالیلو او زور مجبور کړل چي ښځو ته د میړه په انتخاب کي حق ورکړي او . فرصتونه برابر کړل

ته پوري یې اکثرو خلکو تصور نه سو کوالی، دغه راز یې په میراث کي د ښځو د شریکولو لپاره، چي تر دغه وخ
د ښځو په ښوونه او روزنه کي یې ډیره ښه . ډیري زیاتي هلي ځلی وکړې، او ښځي یې خپلو حقوقو ته متوجه کړې

 History and Culture).وڼده واخیستله او د هند په خاوره کی یې د هغوی د بشپړي ازادی لپاره اساس کښیښود
of Indian p 149)  

ه پښتونخوا کي د سید احمد بریلوي د تحریک د کراریدلو سره سم د حاجي فضل واحد په نوم یوه بل مذهبي پ 
د ترنګزیو حاجی . مشر، چي د ترنګزیو په حاجی صاحب مشهور سو، د اجتماعي اصالحاتو پروګرام پیل کړ

ت یې د مهمندو قبایل، چي د صاحب هم د سید احمد بریلوي په څیر د انګریزي استعمار دښمن وو او وخت په وخ
هغه د نفوذ سیمه وه، وسله وال جهاد ته وهڅول، خو څرنګه چي د هیڅ لوري مرسته ورسره نه وه نو وسله وال 

د ترنګزیو حاجي صاحب هغه کسان چي د لوڼو او خویندو پر سر . مقاومت یې پرله پسې له ماتي سره مخامخ سو
د . چي خپلي لوڼي او خویندي په شرعي مهر خپلو میړونو ته وسپاريیې ډیر درانه ولورونه غوښتل مجبور کړل 

ودونو، سنتیو، فاتحو او جنازو په مراسمو کی یې د بیځایه او غیر شرعي خرڅونو پر ضد مبارزه وکړه او د پښتنو 
احب د د ترنګزیو حاجي ص. په لیري پرتو کلیو او بانډو کي یې د پښتنو د باسواده کولو لپاره مدرسې جوړي کړې

د برټانوي هند حکومت پر هغه باندي څو . عمر تر پایه پوري د انګریزي استعمار سره خپل مخالفت ته دوام ورکړ
 .ځله ډیري سختي حملې وکړې خو په خپل هدف کي، چي د حاجی صاحب له منځه وړل وو، بریالی نه سو

(Lords of the Khybar p 195)  
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څخه بیا تر ختمیدلو او کراریدلو پوري انګریزان یوازي د هندوستاني مجاهدینو د سید احمد بریلوي د تحریک د پیل 
له ستونزي او مقاومت سره مخامخ نه وه بلکه د پښتونخوا په توله سیمه کي یې له تقریبا هري قبیلې سره جنګونه 

و ترمنځ اتفاق او خو له بده مرغه چي نه د قبایل. وکړل او د هري قبیلې مقاومت یې په خپل ټول زور کرار کړ
مذهبي ته را ورسیدلې او نه د مقاومت د هماهنګي موجوده وه، نه د کابل د سردارانو له خوا، لږترلږه مرستي ور
کنه نو د انګریزانو لیکواالن او مورخین . مشرانو ترمنځ اتفاق او یووالی موجود وو؛ او ال یې د یوه بل ریښې وهلې

. قربانیو باندي اعتراف کوي؛ او دا مني چي په جنګ کي یې کمی نه دی کړید پښتنو جنګیالو پر زړه ورتیا او 
لیکي چي افغانان څه اعلی عسکر دي؛ داسي ملت چنداني نسته چي  Major H.G Ravertyمیجر هینري راورټي 

ه کتاب لیکونکو ته دا حقیقت نه معلومیږي بلکه هغ. یو په یو دي له دوی څخه په جسماني زور کي میدان وګټي
کسان چي د دوی په منځ کي یې ژوند کړی وي په دې حقیقت پوهیږي چي دوی نه په زړه ورتیا او نه هوښیاري 

 (Notes on Afghanistan p 163).کي تر چا پاته دي
او تر . رخ لیکي چي افغان هیڅ وخت په جنګ کي زاری نه کوي بلکه لکه پړانګ داسي جنګ کويبل مو   

ګوتو کي د توپک د ماشې د کشولو توان پاته نه وي او نور یې الس د توري د پورته  هغو پوري چي نور یې نو په
پر خاورو له پراته افغان څخه باید سړی . کولو زور نه لري او دښمن ټپي کوالی او وژالی نه سي دی به خوځیږي

. سخت ګوزار وکړيهر وخت ډار ولري؛ کیدالی سي چي یو ناڅاپه را پورته سي او پر دښمن باندي خپل وروستی 
په هغه زړه ورتیا چي دوی زموږ سره جنګیدلي دي، مړانه یې د . دوی د کافر له وژلو څخه ډیر سخت خوند اخلي

 ( India and the Frontier pp 777-778 ).ستایلو وړ ده
 چي د وزیرو سره په جګړو کی یې ،Captain H.L Nevill یو بل انګریز صاحب منصب، کپټن ایچ ایل نیویل

چي دوی د هغوی له یوې ډلي سره مخامخ سول، چي له مورچلونو څخه یې ډزي کولې؛ »برخه اخیستې ده لیکي 
دښمن  کله چی پوه سول چي د. چي ګولۍ یې ختمي سوې نو له غره څخه یې ډبري وارولې او څو تنه یې ټپیان کړل

د هغوی د کلیو ټوله شته مني ... ټول قتل سولایستلو تورو سره یې په حمله پیل وکړ او  قوه ورته نیژدې کیږي نو له
ډیر زیات  د کلي، ګنداب او زکه د کلیو څخه مو یا تباه کړه او یا مو راسره واخیسته؛ په سبا مو د وزیرو د میداني

  (Campaigns on the North-West pp 44-45).«شمیر پسونه، غوایی او اوښان راوستل
عملیات نه په یوه سیمه او نه په یوه قام پوري محدود پاته سول، کلونه او په لس د انګریزانو دغه ظالمانه جنګي 

هاوو کلونه یې دوام وکړ او باالخره حتی د برټانیې د پارلمان غړو، سیاستمدارانو او مطبوعاتو دا عملیات وحشیانه 
ناه انسانانو قتلول وبلل سي بل وبلل او وې ویل چي دا عملیات پرته له دې چي د کلیو او شته منیو تباهي او د بیګ

البته د انګریزانو د مرکزي حکومت . (History and Culture of Indian pp 1002-1003) مفهوم نه لري
او د برټانوي هند د حکومت په عمومي پالیسي کي، چي هدف یې د پښتني قبایلو د سیمو الندي کول او ایلول وه، 

 . هیڅ تغیر رانه غی
 :اخوند صاحب

ات د اخوند صاحب نوم په نولسمه پیړۍ کي، د پښتني قبایلو له ښورښونو او تحریکونو سره په عمومي د سو
صورت او د هندوستاني مجاهدینو له تحریک سره په خاص ډول تړلی دی؛ ځکه نو د هغه په باب یو څه ږغیدل 

 . الزم دي
ی کي د سوات د جبرۍ په کلي کي زیږیدلی اخوند صاحب، چي اصلي نوم یې عبدالغفور دی، د اته لسمي پیړۍ په پا

د هغه د وړوکوالي او د ځوانۍ د لومړیو کلونوپه باره کي نور معلومات نسته خو دونه پوهیږو چي هغه په . دی
د وړوکوالي څخه په . وړوکوالي کي غواوي او غوایی څرول او ډیر لیکواالن یې د ګوجرو قبیلې ته منسوبوي

غواوي او میښي به یې د خلکو په مځکو کي څریدلو ته نه پریښودلې او د هغو غواوو  پرهیز او پاکۍ مشهور وو او
د اته لس کلنۍ . او میښو د شیدو له چښلو څخه به یې پرهیز کاوه چی د ده په اند په پردیو مځکو کي څریدلي وې

د تصوف په . په لټه کی سو څخه یې د دنیا کارونو ته شا کړه او د دیني درسونو د تعقیبولو ترڅنګ د یوه کامل پیر
طریقو کي یې نقشبندیه انتخاب کړه او د اټک د قال څخه پورته یې د بیکا په وادي کي په ذکر او د خلکو څخه په 

. دوولس کاله یې له خلکو څخه جال ژوند وکړ او زیاتره به یې په وښو او ایږدنو ګوزاره کوله. ګوښه کیدلو پیل وکړ
ر ځای شیدې چښلې او د عمر تر پایه، یعني دري اتیا یا څلور اتیا کلنۍ ، پوري یې ساده په وروسته کي یې د اوبو پ

د خلکو څخه د جال ژوند کولو او له سهاره ترماښامه عبادت کولو په ترڅ کي یې شهرت په . خوړل او ساده اغوستل
دیني عالمانو او پښتنو تر . ټولو پښتني سیمو کي خپور سو او له هري خوا خلک ورباندي را مات سول
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ګارانو، ملنګانو، درویشانو او پیرانو ته زیاته عقیده درلوده او په ډیر لږ وخت کي یې د اخوند صاحب په باره پرهیز
 . کي د کرامتونو کیسې خپرې کړې

ملک بابا، چي د یوه رقیب خان سره په جګړه کي یې د کورنۍ ډیر زیات غړي او تقریبا ټوله شته له السه ورکړي 
د اخوند صاحب په لنګر کي یې یو غویی حالل کړ او په لږه موده کی یې هم . د اخوند صاحب دربارته ورغیوه 

دې پیښي د اخوند صاحب اعتبار او نفوذ . رقیب خان له منځه یووړ او هم یې خپله خاني او شته مني ترالسه کړه
او مشران د خپلي خوښي تر بیرغ الندي  ډیر زیات کړ او هغه ته یې نور هم دا توان ورکړ چي نور واړه خانان

 (Political Leadership p 60). سره راټول او متحد کړي
 (Ibid p 100) اخوند صاحب له یوه ساده ګوجر څخه په ډیر لږ وخت کي  پیر جوړ کړ

یوه سړي، چي له سوریې څخه یې تر سوات پوري یوولس کاله سفر کړی وو، او په سیدو کی یې ځان د اخوند 
صاحب دربار ته رسولی وو، له اخوند صاحب څخه وغوښتل چي په هغه ورځ یې بیرته سوریې ته ورسوي؛ اخوند 

 (Ibid p101). صاحب د سترګو په رپ کي بیرته سوریې ته ورساوه
په باره کي دا خبره ډیره مشهوره وه چي هر سهار یې د لمانځه تر مصلی الندي یوه ټاکلې اندازه  د اخوند صاحب

پیسې پرتې وي او اخوند صاحب په هغو پیسو د خپل لنګر خرڅ خوراک برابروي او سبا ته نوري پیسې ورته 
 (The Borderland and the Country p 114 ).راځي

سو چي په سیمه کي په غوث، چي په والیت کي تر ټولو لوړ مقام دی، مشهور د هغه شهرت باالخره دونه زیات 
 .سو

 

 زه بنده ډیر ګنه کار یم په ګناه مختورن خوار یم
 د نظر ستا امیدواریم د سوات غوث صمداني
 د واحد د باغ بلبله د حضرت د شرعي ګله
 مرتبه دي شه ترتله په هر چا شې فوقاني

 پرې فضل د رحمان دی په سیدو کښي یې مکان دی ډیر
 (8۱هاروبهار ص )   شور یې ګډ په درست جهان دی دین اسالم پرې روښاني

اخوند صاحب د خپل دې شهرت څخه هم د خپل معنوي او مادي قدرت د زیاتولو او هم د خپلو رقیبو پیرانو او 
احب په باره کي وایی چي سید جمال الدین افغاني د سوات د اخوند ص. مذهبي مشرانو د ځپلو لپاره کار اخیست

اخوند صاحب ته له لیري او نیژدو څخه مسافرین او زایرین راځي او د هر چا له حال او احوال سره سم یې عزت 
خانانو او مشرانو ته د هغوی له حیثیت او اعتبار سره سم ډوډۍ ورکوله کیږي او غریبانو ته وچه ډوډۍ، . کیږي

ر سي چي د پښتنو په کوم ښار کي د کوم شیخ اعتبار زیات سوی او د کله چي دی خب. پیاز او شلومبې ورکوي
پر هغه باندي د وهابي حکم کوي او د خلکو په زړونو کي نفرت  یې خپره سوې ده نو اخوند سمدستي شهرت اوازه

اخوند صاحب د خپل دغه نفوذ څخه د سید احمد او د هغه د هندوستاني ( 1۷1تتمت البیان ص . )ورته پیدا کوي
اخوند صاحب . مجاهدینو پر ضد ډیر کار واخیست او د هندوستاني مجاهدینو د تحریک د ناکامی یو مهم عامل سو

کي د سید اکبرشاه د وفات څخه وروسته، چي د انګریزي استعمار ډیر کلک دښمن او د  18۱۷په تیره بیا په 
ځیني انګریزي . ر سخت اقدامات وکړلهندوستاني مجاهدینو ټینګ ملګری وو، د هندوستاني مجاهدینو پر ضد ډی

جنراالن او لیکواالن خو په دې عقیده دي چي اخوند صاحب په سوات کي د روم د پوپ او د ساکسوني د مارتین 
لوتر په څیر نفوذ درلود، او په سیمه کي چي به پښتانه خانان او مشران له هر ډول مشکل سره مخامخ کیدل نو 

خو د انګریزانو له لیکنو څخه په څرګنده ښکاري چي اخوند صاحب نه د سید . کولهاخوند صاحب ته به یې مراجعه 
اکبرشاه او نه د هندوستاني مجاهدینو په څیر له انګریزانو یا سیکهانو سره دښمني درلوده، بلکه تر ډیره ځایه پوري 

. او پر ځای مرستي کولېیې خپل روحاني مشرتوب ساته او، د سولي په نوم یې، کله کله له انګریزانو سره ښې 
کال کي اخوند د خپل نفوذ څخه ښه کار واخیست او د  18۰۷لیکي چي په Edward E. Oliver ایډورډ الیور

سوات خلک یې پرې نه ښودل چي د بایی زیو له هغو یاغیانو سره مرسته وکړي چي زموږ پوځیان هغوی ته د سزا 
کي یې د پالي خلک دې ته تشویق او وهڅول چي خپلي هغه ډلي منحلي کړي  18۰۸په . ورکولو لپاره ورغلي وه

کال کي د پنځه پنځوسمي پیاده قوې  18۱۷کله چي په . ي الري به یې نیولې او زموږ پر قواوو به یې حملې کولېچ
یاغي سوي عسکر د نیکلسن له قوې څخه بیل سول او سوات ته ننوتل نو اخوند هغوی د سوات څخه وشړل او 

دوستانه سلوک درلود او سړی ویالی اولیور لیکي چي اخوند زموږ سره ټول وخت . زموږ قواوو هغوی ټول ووژل
یو یا دوه ځلي خو یې هندوستاني توندروان ډیر سخت وځپل او . سي چي هغه یو هوښیار او دوراندیش سړی وو
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دا چي اخوند ولي کله کله زموږ په مقابل کي جنګیدلی دی علت یې تر ډیره ځایه د . هغوی یې حتی کافران وبلل
دا داسي شرایط وه چي پښتنو خپلي . د د هغوی د غوښتنو منلو ته مجبور سوی دیقبایلو او خلکو فشار دی چی اخون

ټولي قبایلي دښمنی او اختالفات شاته پرې ایښي او حتي ښځي هم زموږ په مقابل کي د جګړې میدان ته را وتلي وې 
ل نفوذ یې له او په داسي شرایطو کي که چیري اخوند زموږ سره له جنګ کولو څخه انکار کړی وای نو خپل ټو

 (Across the Border p 283). السه ورکاوه
اخوند صاحب په سیدو کي د هستوګني د غوره کولو څخه وروسته ډیر زیات کلونه له دنیایی کاروبار څخه ځان 
ګوښه کړ او زیاتره به یې د سولي تبلیغ کاوه، او د قبایلو مشرانو او خلکو ته به یې ویل چي د برټانیې له حکومت 

 (The Borderland p 115) .دوستانه اړیکي وساتي سره
کال کي، چي د بونیر خلکو او قبایلي مشرانو هندوستاني توندروانو ته پناه ورکړه نو اخوند هغوی منع  18۱8په 

 (Report on the Tribes p 75) .کړل او مجبور یې کړل چي هندوستاني توندروان له خپلو سیمو څخه وشړي
امبالې د عملیاتو څخه وروسته، چي هم انګریزانو او هم پښتنو ته درانه تلفات پکښی ورسیدل، کال کي د  18۱۳په 

او د هغو عملیاتو په پای کي د پښتنو قواوي سره وپاشل سوې او ماته یې وخوړه، اخوند په سیدو کي کښیناست او 
ته یې د انګریزانو ډیر خدمت وکړ د هغو عملیاتو څخه وروس. نور یې چنداني په دنیایی کارونو کي الس ونه واهه

او قبایلو ته به یې تل ویل چي پر انګریزانو باندي له حملو کولو څخه ځانونه وژغوري او که چیري هغوی د کوم 
البته اخوند ته د جنګونو په ترڅ کي د انګریزانو قدرت معلوم . خدمت غوښتنه ورڅخه وکړي نو ورته حاضر سي

بایل د هغوی د پوځي زور سره مقاومت نه سي کوالی بلکه خپل ځانونه او کلي تباه سوی وو او په دې پوهیدی چي ق
 (ibid p 77). کوي

، میاګل ګل شهزاده ادعا کوي چي اخوندصاحب په ژوند کي څو وندصاحب لمسی، د سوات لومړی واليالبته د اخ
و د برټانیې له واکمنی څخه د ارمانونه درلودل چي په هغو کي په سوات او بونیر کي د اسالمي دولت جوړول ا

میاګل ګل شهزاده وایی چي اخوند صاحب د (Story    of the Swat p 57) .زادول شامل وهآسرحدي سیمو 
هغه له انګریزي قواوو سره د جنګ د پیل کولو . عمر ترپایه پوري د انګریزانو سره د غزا کولو نیت پرې نه ښود

کال  18۷۱میاګل شهزاده وایی چي د کابل امیر شیرعلي خان په . سیدیلپاره تیاری کاوه چي عمر یې پای ته ور
کي هغه ته د جالل اباد والي احمد خان اسحق زی له څلویښتو سپرو سره واستاه او له اخوند صاحب څخه یې 
 وغوښتل چي امیر ته پر انګریزي قواوو باندي د بري لپاره دعا وکړي؛ او په ضمن کي یې د برټانیې سره د خپلي

اخوند صاحب دغه هیات ته په جواب کي وویل چي اخوند . پخوانی دوستی له امله پښیماني هم څرګنده کړې وه
که امیر په خپل قول کي صادق وي نو د خیبر له الري دي پر پیښور . یوازي د دعا سړی نه بلکه د عمل سړی دی

 (Ibid p 57) .یرغل وکړيباندي حمله وکړي او دی به د مله کنډ له لوري پر انګریزانو باندي 
د دې خبري احتمال ډیر لیري ښکاري چي د امیر شیرعللي خان او برټانیې د اختالفاتو په وخت کي دي د جالل اباد 
والي له څلویښتو سپرو سره د سوات سیمي ته ، چي شاوخوا ټوله د برټانیې د قواوو تر نظارت او کنټرول الندي 

له بلي خوا، اخوند په دغه وخت . انګریزانو په خالف جنګیدلو په باب پیغام ورسويوه، ورسیږي او اخوند ته دي د 
د هغه . کي ډیر سپین ږیری او کمزوری وو او ایله یو کال نور یې ژوند وکړ او د څلوراتیا کالو په عمر وفات سو

بلکه . ته مال تړلې وایلپاره به دا چنداني ممکنه نه وه چي د عمر په دغه وخت او ناروغي کي یې له سره جهاد 
اخوند د عمر تر پایه پوري د هغوی دوست پاته سوی دی او هیڅ وخت یې د هغوی پر ضد په تبلیغ او عمل الس نه 

 .دی پوري کړی
کي وفات سو او د عمر په پای کي یې د هند د اتار پردیش د ایالت څخه نیولې، تر  18۷۷د سوات اخوند صاحب په 
هغه په اتارپردیش، . تان پوري په هره سیمه او عالقه کي مریدان او روحاني نفوذ درلودپنجاب، پیښور او افغانس

پنجاب، پیښور، کوهستان، وزیریستان، دیر، افغانستان او تیراه کي دیارلس خلیفه ګان وټاکل او د خپلي طریقې د 
و او مسلمانو لیکواالنو او د انګریزي څیړونکو، فوکلوري سندر (Ibid p 59 ) .تبلیغولو وظیفې یې ور وسپارلې

څیړونکو له لیکنو څخه سړی په جرأت سره ویالی سي چي د پښتونخوا په عالقه کي ښایی له اخوند صاحب څخه 
مخکي او تر هغه وروسته د هغه په څیر محبوب مذهبي مشر نه وي پیدا سوی او نه یې ښایی پر عادي خلکو او 

د هغه دغه نفوذ د هندوستاني مجاهدینو په ځپلو، په پښتني . ودلی ويقومي مشرانو باندي د هغه په څیر نفوذ درل
قبایلو کي په تجریدولو او له پښتني سیمو څخه په شړلو، د وهابي او حتی کافر په نوم بدنامولو کي ډیر زیات اثر 

سیمو کي، د  هندوستاني مجاهدین د اخوند صاحب له وفات څخه وروسته، په بیلو بیلو پښتني او غیر پښتني. درلود
پر بیسوادو او بیخبره پښتنو . هغه د خلیفه ګانو له مخالفت سره مخامخ وه او مځکه یې ورته سره تبۍ کړې وه
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د هغوی . باندي، چي اخوند صاحب ته یې د غوث صمداني په نوم عقیده درلوده، د هغه د خلیفه ګانو اثر پروت وو
م په مفهوم نه پوهیږي، د مجاهدینو څخه د نفرت کولو لپاره لپاره تش د وهابي نوم، چي تر اوسه پوري یې ال س

کافي وو، او د هغوی لپاره یې د هر ډول مذهبي اصالحاتو اود انګریزي استعمار پر ضد، د سید احمد بریلوي او د 
 .هغه د ملګرو د ارمان د پوره کولو لپاره، د فعالیت ساحه تنګوله

 د دریمی برخی پای


