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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(دولسمه برخه)

دآزاد سرحد د قبایلود غزاگانو په هکله د امیرحبیب هللا خان پالیسي
د1٠۰5م کال د مارچ د یویشتمې ( )۰1نیټې په تړون سره ،کله چې انگریزانو په کال کې د  1١لکه روپیو (1٠۰۰۰۰
پونډه) تخصیصیې او هندوستان له الرې د وسلو د راوړلو داجازې په بدل کې دافغانستان دخارجي مناسباتو بشپړ
کنټرول تر السه کړ( ،)1امیر حبیب هللا خان دبریتانوي هند تر سرپرستۍ الندې راغې .بیا کله چې الرډ مینټو ،هند ته
د نائب السلطنه په توگه راغې نو کوښښ یې وکړ چې هند ته دامیر د بللو له الرې ،هغې سره دوستانه مناسبات نور هم
ټینگ کړي.
څرنگه چې دهغه دپاره د هند نه دامیر لیدنې زیات سیاسي اهمیت درلوده ،نو په دې هکله یې د لندن سره زیاتې
مشورې وکړې اوټینگار یې کاوه چې "دا سفر به هم دآزاد سرحد پر قبایلو ډیره ستره اغیزه ولري ،او هم د هند د
مسلمانانو پر احساساتو( .")۰هغه زیاته کړې وه چې دسرحد په قبایلو او پر مسلمانانو دنفوذ دپاره ددغه گاونډي
ملگرتوب مونږ ته تقریبا ضروري دئ.
امیر که څه هم د انگریزانو او روسانو دنوي تړون نه خوښ نه وو ،د  1٠۰۷کال په سر کې هند ته سفر وکړ او
دشاهانه هرکلي سره مخامخ شو .امیر حبیب هللا خان د  1٠۰۷م کال دجنورۍ په لومړۍ نیټه لنډي کوتل ته ورسید .په
هماغه ورځ دانگریزانو حکومت هغه ته د اعلیحضرت لقب منظور او سالمي یې د  ۰1نه  ۳1توپونو ته لوړه کړه .
هغه دمارچ دمیاشتې تراومې ( )۷نیټې پورې د ددوو میاشتو او شپږ ورځني سفر په موده کې دپیښور ،آگرې ،علی گړه
 ،ډیلي ،اجمیر ،کلکتې ،بمبئي ،کراچۍ ،الهور ،امرتسر او راولپنډۍ په گډون دگڼ شمیر سیمو څخه کتنه وکړه .
هغه د حرکت نه مخکې د انگریزانو د بلنې په ځواب کې د درې ژبې دغه شعر ولوست:
کفر است در طریقت ما کینه داشتن
ائین ماست سینه چون آئینه داشتن ()۳
په دې سفر کې چې له یوې میاشتې زیات وو ،د بین المللي سیاست په هکله د هر راز خبرو نه ډډه وشوه ،خو امیر
دسرحدي قبایلو په هکله خپل نظریات په ساده ډول انگریزي چارواکو ته څرگند کړل .دهغه په عقیده ،ترڅو چې دا
قبایل خپلواکه پاتې شي  ،او انگریزان پرې دبري موندلو هڅه ونکړي ،نو په سرحد کې به کومه ستونزه رامنځ ته
نشي .دانگریزي چارواکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې امیر ژمنه وکړه چې د روسیې سره به ،د انگریزانو د
منځگړیتوب نه پرته ،هیڅ ډول مخامخ معامله نه کوي(.)۱
دهندوستان نه دامیر کتنه د انگریزانو دپاره ډیره گټوره وه .امیر افغانستان ته په راستنیدو ټینگ عزم درلود چې
دانگریزانو د حکومت سره اعالن شوې دوستې په خپل ټول طاقت سره عملي کړي( ،)۵خو امیر دننه په افغانستان کې
د سخت مخالفت سره مخ شو .دا مخالفت دومره شدیده وو چه د بیرته ستنیدو په وخت کې یې لغمان سره نږدې د کابل
او جالل آباد ترمنځه الر کې دوژلو هڅه وشوه ،خو امیر ددې برید نه ژوندې خالص شو .امیر تر دې وروسته
دځان په وړاندې دخلکو د سختو احساساتو او غبرگونونو د کنټرول دپاره د سختگیرۍ نه کار واخیست او شدیده
مقررات یې وضع کړل .دانگریزانو سره د امیر حبیب هللا خان د وفادارۍ رویه د هغه شهرت او حیثیت ته سخت
تاوان ورساوه او د خلکو کرکه او نفرت ترې هغه وخت نور هم زیات شو کله چې دروسانو او انگریزانو تر منځ د
 1٠۰۷کال پټ تړون نه خبر شول.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دا تړون دایران ،افغانستان او تبت په هکله د روسیې او بریتانوي امپراتوریو د نفوذ د ساحې د ټاکلو په هکله د 1٠۰۷م
کال د اگست دمیاشتې په ۳1نیټه په پیتزبرگ کې د تزاري روسیې د باندنیو چارو د وزیر او د انگریزانو د سفیر تر
منځ السلیک شو .ددئ تړون برخې د ایران اوافغانستان په هکله په الندې ډول وې:
ایران :په دریو برخو ویشل شوې وو .په شمال کې د روسانو د نفوذ ساحه ،په جنوب کې د انگریزانو د نفوذ ساحه او
په منځ کې نرۍ بیطرفه ساحه یا بفر سټیټ.
افغانستان  :روسانو ومنله چې دا هیواد به د انگریزانو تر نیمه حمایت الندې وي ،او دخپلو پخوانیو هڅو نه ،چې
مستقیم روابط ورسره وساتي ،تیر شول.
په  1٠۰١م کال کې دمومندو د سرې غزا په وخت کې نائب السلطنه الرد مینټو د مومندو په سیمه کې د ناڅاپي پاڅون
په هکله دحاالتو نه امیرحبیب هللا خان خبر کړ او دهغې نه یې غوښتنه وکړه چې سمدالسه دافغانستان د خاورې نه
هغه راغلي وسلوال جنگیالي بیرته ستانه کړي ،کوم چې په جگړه کې برخه لري ،او په راتلونکې کې هم دانگریزانو
په خاوره د تیریو مخه ونیسي.
امیر حبیب هللا خان د بریتانوي هند دنائب السلطنه داپریل دمیاشتې د څلرویشتمې ( )۰٢نیټې د پیغام په اخیستو سره د
مې دمیاشتې په پنځمه ( )5نیټه هغه ته ډاډ ورکړ چې خپلو مامورینو ته یې داسې سخت احکام صادر کړي چې خلک
د سرحد د تیریدو نه په ټینگه منع کړي ،که څه هم د گڼ شمیر ناپیژندل شوو الرو د موجودیت له امله به په ځینو سیمو
کې د دوې د تیریدو قطعي بندیز امکان ونلري(.)۶
دلیک استولو سره سم امیر دمومندو او افریدو دسیمې نه افغان مالیان بیرته ووغوښتل او دوې ته یې په عام محضر
کې په ډاگه کړه چې د مومندو سره د هغوې دملگرتوب سره مخالف دئ .امیر همدا شان هغه کسان چې په جگړه کې
یې گډون کړې وو ،کابل ته واستول او ددوې مهم کسان یې تر څارنې الندې ونیول( .)۷د ډیورنډ د لیکې نه دافغاني

د پاڼو شمیره :له  ۰تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غازیان و دتیریدو د ټینگ ممانعت او په جگړه کې د گډون کوونکو غازیانو د بیرته ستنیدو په وخت کې دهغوى د
مشرانو په وړاندې سخت اقدامات د کومو په نتیجه کې چې د کونړ غازي میرزمان خان هم د انگریزانو د خوشالولو
دپاره بندې کړاى شو ،سبب شول چې انگریزي چارواکي د امیر حبیب هللا خان ددې کار نه خوشاله او هغه ته د مننې
یو لیک هم ولیږي .
دسردار نصرهللا خان رول او برخه
امیر عبدالرحمن خان په ژوند کې خپل ولیعهد ټاکلې نه وو .هغه په 1٠۰1م کال کې مړ او پنځه زامن او دوه لوڼې
ترې پاتې شول .د هغه دوه زامن سردار نصرهللا خان اوحبیب هللا خان له یوې موره وو .دامیر درې نور زامن
امین هللا جان ،محمد عمر او غالم علي له نورو میاندو وو.
امیر حبیب هللا خان د 1٠۰1م کال د اکتوبر په پنځمه ( )5نیټه د سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله په مرسته د واك
پرګدۍ كیناست او یو کال وروسته یې د خپ ل ورور سردار نصرهللا خان په وسیله د "سراج الملت والدین " یا "دملت
او دین د څراغ" لقب ترالسه کړ.
سردار نصرهللا خان په ظاهره یوصوفي مشربه او مذهبي سړې وو ،د
مالیانو او روحانیونو سره یې ټینگې اړیکې درلودې او ددوې مالتړ هم
ورسره وو .په کابل کې دانگریزانو د وخت مسلمان ایجنټ (عامل) سید
افتخارالدین د افغانستان په اړوند خپل ورستني رپوټ کې د سردار نصرهللا
خان په هکله لیکلي چې "سردار نصرهللا خان اوږده ږیره لري او ټولو ته
مال ښکاري ،خو هغه په حقیقت کې ډیر چاالکه او دسیسه سازه سړې دئ .
هغه په ظاهره داسې څرگندوي چې گواکې په ټولو چارو کې د امیر اطاعت
کوي ،خو د هغې د صداقت په هکله د شک دپاره ډیر کافي دالیل موجود
دي .هغه تل هیله لري چې یوه ورځ د امیر لقب او امتیاز ترالسه کړي.
هغه د نائب السلطنه (وایسراى) رتبه او ددولت په چارو کې بې حده
اختیارات لري  .هغه په نظامي چارو کې هم الس لري .دهغه د کرکټر
اصلیت هغه وخت څرگندیږي کله چې څوک دهغه په حرمسراى کې دننه
دفرانسوي فیشن دپام وړ تقلید ته ځیر شي .هغه عیاشۍ ته سخت لیواله
دئ ،خو په ډیر مهارت سره دا د خلکو څخه پټساتي او پدې بریالې کیږي
چې خلکو ته ځان مال ورپیږني.")١( .
سردار نصرهللا خان دمختلفو دالیلو له امله دانگریزانو نه کرکه ښودله ،چې
تر ټولو لومړې دلیل یې دپالر دژوند په وخت کې د لندن دسفر ناکامي وه.
د  1١٠۳کال د نومبر دمیاشتې د ډیورنډ د توافق نامې نه وروسته
دهندوستان وایسراى الرد ایلگین امیر عبدالرحمن خان ته بلنه ورکړه چې د
بریتانوي هند او انگلستان څخه لیدنه وکړي  .دامیر زړه غوښتل چې الړ شي خو دنقرص دناروغۍ له امله یې سفر
کوالې نشو ،نو خپل دوهم زوې سردار نصرهللا خان یې واستاوه .دسفر لویه موخه په انگلستان کې دافغانستان دسفارت
په پرانیستو کې د ملکې و یکتوریا دموافقې السته راوړل وو .خو نصرهللا خان بریالې نشو او امیر په سختۍ سره نا
امیده شو .هغه شکایت وکړ چې "دا یواځې داشرافي ډلو رواج نه بلکه زمونږ د خوارو خلکو رواج هم دې چې دمیلمه
د غوښتنې په نه منلو سره هغه نه مایوسه کوي(.")٠
سردار نصرهللا خان د انگریزانو او روسیې دتړون څخه خپه وو ،او دهغه گوند مشر هم وو چې د ترکیې په پلویتوب
یې په نړیواله جگړه کې دافغانستان ورگډیدل او د اسالمي وحدت او افغانستان د طاقت څرگندول غوښتل.
دافغانستان دخاورې څخه په انگریزانو د حملو او دمومندو په جگړو کې د افغاني غازیانو دگډون په هکله د امیرحبیب
هللا خان د پالیسۍ او دهغه د ورور سردار نصرهللا خان د رول په برخه کې انگریزي چارواکي ،د خپلو ایجنټانو د
رپوټونو په بنسټ ،بیالبیل نظریات څرگندکړیدي:
ځینې ادعا کوي چې امیر دحکومت د چارو ټول واک خپل ورور سردار نصرهللا خان ته پریښې او خپله په مزو
چړچو کې ډوب وو.

د پاڼو شمیره :له  ۳تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مینټو بیا په دې نظر وو چې امیر د سردار نصرهللا خان د سیاسي طاقت او مذهبي متعصیبینو په کړۍ کې راگیر ،او
دسرحدي جگړو مخنیوې ورته ممکن نه وو.
ځینې بیا وایي چې امیر په لوې الس د حاالتو نه بې خبره ساتل شوې وو.
بله ډله وایي چې هغه د حاالتو نه ښه خبر او په بشپړه توگه پوهیده چې څه روان دي  .که څه هم هغه خپل خلک په
دې الوگولو کې گډون ته نه تشویقول ،خو له بلې لورې یې د هغوې مخه هم نه نیوله .
دافغانى مؤرخ پوهاند عبدالحى حبیبي نظر ددغه وروستۍ ډلې نظر ته ورته دئ  .هغه لیکي چې امیر عبدالرحمن خان
بریالې شوې وو چې خپل سیاسي لیاقت سره دافغانستان په امارت ځان ټینگ کړي .هغه که د کورنیو سرغړونکو سره
د قهر او غوڅوونکي تیغ په ژبه خبرې کولې ،نو په خارجي سیاست کې یې په پوره خوشالتیا سره یوازې په ډیلي اتکا
درلوده  .له بله پلوه هغه د سازش او نرمش او د هند د وایسراى نه په کال کې د اتلس لکه کلدارو د مرستې داخیستلو
سره سره د ختیزو سرحداتو او قبایلو چارې یوازې د هغوې رحم او کرم ته ونه سپارلې .هغه که له یوې خوا
وایسراې لدې لورې ډاډمن او مطمئنه ساته ،نو له بلې خوا یې دافغانستان دسیاسي او سوق الجیشي موقعیت څخه دپوره
گټې د اخیستو دپاره د هډې د مال نجم الدین آخندزاده په شان مالیان قبایلي سیمو ته فرارول تر څو هلته د جهاد
هنگامه توده وساتي او وایسراى ته وښایي چې که افغانستان هم داسې قبایلې غورځنگونه تحریک کړي نو د
بریتانوي هند دپاره به ډیر خطرناکه نتایج ولري.
پوهاند حبیبي زیاتوي چې د امیر عبدالرحمن خان د مرگ نه وروسته دهغه زوې حبیب هللا خان په ځانگړي توگه دغه
حالت ته دوام ورکوالې نشو ،نو ځکه یې خپل ورور سردار نصرهللا خان ته چې مال مشربه وو ،او پټکې به یې
آغوسته ،ددې سیاست د بل اړخ دپرمخ بیولو وظیفه ورکړه .هغه یې دارگ له منځه وویست او د ارگ لویدیزې لورې
ته یې دزین العماره په نوم یو بل قصر ورته جوړ کړ تر څو هر خان او ملک او مال ورسره رابطه ولري او پرته له
کوم قیدوشرطه په آزاده ډول ورسره تگ راتگ ولري ،او د سرحداتو او قبایلو ټولې چارې هغه پرمخ بوځي ،او د
ضرورت په وخت کې په ختیزو پولو کې حرکت منځ ته راولي ،او که وغواړي جهاد اعالن او هغه دافغانستان د خلکو
دارادې مظهر وگڼي  .او دا هغه سیاست وو چې امیر حبیب هللا خان او دهغه ورور د خپل پالر څخه زده کړې
وو(.)1۰
موالنا عبیدهللا سندهي چې په کابل کې د هندوستان د جالوطن حکومت فعاله عالیرتبه غړې او دسردار نصرهللا خان
او حاجي عبدالرزاق خان( )11سره نژدې اړیکي درلودې ،وایي چې دنړیوالې جگړې په وخت هغه ته دوه خبرې
معلومې شوې ،یوه داچې امیر حبیب هللا خان دافغانستان د علماوو او سترو شخصیتونو ،او سرحدي سیمو د علماوو او
مشرانو څخه دا وعده او بیعت اخیستې وو چې ترڅو هغه حمله پیل نکړي ،تر هغې به دغه مشران او علما یواځې د
جگړې دپاره تیاري او کوښښ ته دوام ورکوي .داځکه چې په اسالم کې دپاچا داجازې او دستور نه پرته د جگړې
اجازه نشته  .او پدې توگه خلکو ته ډاډگیرنه ورکول کیده چې دافغانستان پاچا به هرومرو جگړه پیل کوي ،خو یوه
موده وروسته څرگنده شوه چې امیر انگریزانو ته یقین ورکړې وو چې په جگړه کې به ناپیلې او بې طرفه پاتې کیږي;
او دوهمه خبره داوه چې دجرمني څخه راغلي گډ هندي (الماني او ترکي) هئیت هم تر ډیره وخته غولول شوې
وو( .)1۰موالنا سندهي زیاتوي چې نائب السلطنه سردار نصرهللا خان ددې حقیقت څخه خبر وو ،خو ماته یې هیڅکله
ویلي نه وو.
دامیر حبیب هللا خان د امارت ددورې په هکله بیالبیلو نورو اسنادو او شواهدو څخه هم څرگندیږي چې دخلکو د
عمومي نارضایتۍ په وړاندې دغبرگون ،دتخت او تاج څخه دحمایت ،او دسرحدي پښتنو قبایلود پاڅونونو او
احساساتو د مخنیوي پدې سیاسي لوبه کې سردار نصرهللا خان خپل رول په بریالیتوب سره لوبوالى دئ .
(نوربیا)
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