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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(لومړۍ برخه)

يادونه
د مومندو دگوشتې دسیمې د اوسنیو پیښو په تړاو او دگڼ شمیر دوستانو د غوښتنې په اساس دادﺉ د گرانو هیوادوالو د
معلوماتو دپاره ددغې سیمې د لنډې تاریخچې ،په سیمه کې د پردیو د مداخلې ،د مومندو دتاریخى جگړو او غزاگانو ،ډیورنډ
کرښې او نورو موضوعاتو په هکله د مقالو یوه سلسله پیل کوم .د یادونې وړ ده چې ددغو معلوماتو زیاته برخه زما هغه
« په آزاد سرحد کې د خپلواکۍ غوښتونکو
کتاب ته د بیا کتنې څخه برابره شویده کوم چې په  ٠٢٠٢میالدې کال کې
مبارزو او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازي میرزمان خان د ونډې » تر عنوان الندې خپور شویدﺉ.

سريزه
پر افغانستان سربیره دپښتنو داوسیدو سیمه هم دخپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت له امله ددوې په ژوند او تاریخ
باندې ژوره اغیزه درلودلې او لري .که افغانستان دتیري کوونکوگورستان ،او افغانان په نړۍ کې د خارجي حاکمیت او
پوځي تیري په وړاندې د مقاومت اتالن گڼل کیږي ،نو بیا دپردي ښکیالک په وړاندې د پښتنو قبایلو د مبارزو تاریخ
هم ډیر اوږد دئ .دوې چې اکثره یې د ډېورنډ د تپل شوې کرښې دواړو خواوو ته پراته دي ،د خپلو رواجونو ،ژبې،
تاریخ  ،کلتور ،قامولۍ او مذهب په مزو سره ټینگ تړل شویدي ـ ددوې افکار او احساسات ،درد او رنځ ،او خوشالي
اوخپگان سره شریک او پریوبل اغېزه لري.
که پرون افغانستان دنړیوالو قدرتونو دسترې لوبې او سړې جگړې ډگر وو ،او نن پکې په اصطالح دترورستانو سره
دجگړې ،دالقاعدې او طالبانو دبنسټ پالنې سره د مبارزې ،ددیموکراسۍ داعادې ،دبشري حقوقو دحمایې ،او ترهگرۍ
په وړاندې دلویدیزو هیوادونو دامنیت په نامه جگړې روانې دي ،نودپښتنو قبایلو داوسیدو سیمې هم که پرون دمغلو ،بیا
سکهانو او وروسته انگریزانو دلښکرو سره په جگړو ورگډې وې ،نونن سبا دا سیمې او په خاصه توگه دآزاد سرحد
قبایلي سیمې یو ځل بیا دنړیوالو طاقتونو دنوو وسلودآزموینې په البراتوار ،د ذینفعو هیوادونو د جیوپولیتیکو گټو
دټکر ،او د مختلفو سیمه ایزو شخړو دحساب د تصفیي په ډگر بدلې شویدي .دغو شخړو اوجگړو نه یواځې په سیمه
کې ژوند په ټپه ودروالى دئ ،بلکې په درندې مرگ ژوبلې سربیره یې ددې سیمې په ملیونونو اوسیدونکي د بېکورى
او نورو انساني ناوړینونو سره هم مخامخ کړیدي.
دآزاد سرحد قبایلې سیمې ته دهند د نیمې وچې څخه د انگریزانو د وتلو او پاکستان دجوړیدو نه سمدالسه وروسته
نړیواله توجه هغه وخت یو ځل بیا جلب شوې وه ،کله چې په زرهاوو پښتنو قبایلو په کشمیر حمله وکړه ،هغه سیمه
چې هندوستان ته په برخه رسیدلې وه( .)١تر هغې وروسته دا سیمه د پښتونستان دداعیې له امله د توجه مرکز وه ،او
بیا یې په افغانستان باندې د شوروي قواوو د تیرې نه وروسته د یوې لسیزې دپاره دافغاني مجاهدینو د وسله وال
مقاومت ،او امریکې په مرسته د پاکستان د نظامي ستراتیژیستانو دکمپاین د هډو په ډول ډیر اهمیت ترالسه کړ .د
افغانستان څخه دروسي لښکرو د وتلو نه وروسته د طالبانو د رژیم مالتړ هم د آزاد سرحد دقبایلي سیمو له الرې
سرته رسیده .د  ۳۵۵1م کال دسپتمبر په یولسمې نیټې د القاعدې لخوا دامریکې په متحده ایاالتو د ځانمرگو بریدونو،
او په افغانستان باندې د امریکې د  ۳۵۵۳کال د حملې نه وروسته هم دپښتنو قبایلو سیمې یو ځل بیا د القاعدې دغړو
او پلویانو د پټنځاى په نامه او دسخت دریزه اسالمي اورپکو د هډو په ډول ،او په اصطالح د تروریزم سره دجگړې د
ثقل د مرکز په توگه خپل مهم ستراتیژیک ارزښت ساتالې دئ.
که څه هم دغه سرحدي سیمې دنړیوالو چارو په صحنه یا په بله ژبه دروسیې او انگریزانو ،انگریزانو او افغانانو،
پاکستان او افغانستان ،او روسیې ،امریکې او افغانانوپه جگړو کې ستر رول لوبالې دئ خو له بده مرغه ددې سیمې
دخپلواکۍ غوښتونکو مبارزو دتاریخچې په هکله لیکل شوي کتابونه او آثار ،هغه هم دپښتنو له خوا او په پښتو ژبه ډیر
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

لږ او په نشت حساب دي .زما ددې کوچنۍ څیړنې هدف هم په عامه توگه پدې هکله د معلوماتو وړاندې کول دي ،په
خاصه توگه دمومندو په مشهورو غزاگانو په هکله .د پښتنو د مومندو (مهمندو) قوم هغه ستر ،پیاوړې او مهم قوم دئ
چې په آزاد سرحد کې یې ،د افریدو او وزیرو نه وروسته ،بریتانوي هند ته تر ټولو زیاته سرخوږي پیښه کړېده.
مومند د آزاد سرحد دنورو ټولو قبایلو په نسبت زیات تجرید شوي او پر خپله خاوره یې د پردو د تیري په وړاندې ډیر
مقاومت ښودلې دئ .دانگریزانو په وړاندې د مومندو دبریالي مقاومت په سترو السته راوړنو کې ،په خپله سیمه کې
دډیورنډ دکرښې د نښه کیدو مخنیوې او همدا راز دسړکونو دجوړولو مخنیوې شامل دي ،کوم چې په سرحد کې د
استعمارې نفوذ نښه گڼل کیده.
محترم لوستونکې به پدې لیکنه کې دپرونیو او اوسنیو حاالتو تر منځ گڼ شباهتونه هم ومومي ،لکه دمذهب په نامه پیل
شوي تحریک کې د پښتنو برخه اخیستل ،په خپلو سیموکې سیاسي مجرمانو او فعالینوته پناه ورکول ،او د حکومت
دمطالبې د نه منلو له کبله دپښتونولۍ داصولو په اساس ددوې مرستې ته دنگل،او دافغانستان ددوامدارې کورنۍ جگړې
او بې ثباتي له امله گاونډیانو ته د الس وهنې دموقع په الس ورتلل.
د آزاد سرحد لنډه تاریخچه
د بریتانوي هندوستان او اوسني پاکستان شمال مغربي سرحدي سیمې د خپل جغرافیوي موقعیت له امله هم دهند د نیمې
وچې ،افغانستان او مرکزي اسیا په تاریخ کې او هم د انگریزانو د حکومت په دوره کې ډیر مهم رول لوبولې دئ.
دغه سیمه د تقریبا  ۲٠،۵۵۵مربع میله په مساحت شمال او لویدیز ته د افغانستان ،جنوب ته د بلوچستان او دیره
غازي خان او ختیځ ته دکشمیر او پنجاب سره پولې لري .دې سیمې دشمالي او جنوبي اسىا ترمنځ دمدخل او دروازې
حیثیت درلودلې دئ .که ددې سیمې تاریخ ته وکتل شي نو دا حقیقت به څرگند شي چې دې سیمې تل د سیاسي پلوه د
هندوستان او اوسني پاکستان په نسبت د پخوانۍ اریانا ،پارس او معاصر افغانستان سره نږدې ارتباط لرلې دئ(.)٢
پیښور د اوسني افغانستان د ژمي پایتخت هم ؤ.
ددې سیمې هغه برخه چې د آزاد سرحد یا قبایلي سیمې په نامه یادیږي ،او نن سبا ورته د وفاقي حکومت تر ادارې
الندې قبایلي سیمه ) )۲( ) FATAویل کیږي ،نن هم هغه نیمه خودمختاره سیمه ده چې دافغانستان سره تقریبا درې
سوه ( )۲۵۵میله گډسرحد لري .ددې سیمې پراخوالې لس زره پنځه سوه مربع میله دئ .د دې سیمې شمال لویدیز ته
افغانستان ،ختیځ ته د شمال مغربي سرحدي ایالت (پښتونخوا) او جنوب ته داوسني پاکستان د بلوچستان ایالتونه پراته
دي.

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

احمدشاهي امپراتوري
د آزاد سرحد د سیمي اوسیدونکي پښتانه قبایل که څه هم په بیالبیلو ځانگړو قبیلو لکه یوسفزو ،مومندو ،باجوړو
(ساالرزو ،اُتمان خیلو او ماموندو) ،خټکو ،افریدو ،شینوارو ،وزیرو ،مسودو ،صافو ،بنگښوُ ،توروَ ،مروتو او نورو
ویشل شوي ،خو دتاریخ په اوږدو کې په خاصه توگه د خارجي تیري کوونکو په وړاندې سره یو شوي او د جنگیالیو
آزاد و پښتنو په توگه یې له افتخاره ډک شهرت ترالسه کړیدئ .دغه قبایل په اصل کې افغانان دي او په عنعنوي توگه
دافغاني واکمنانو تر سیاسي ادارې الندې پاتې شویدي ( .)٤د احمد شاه بابا د واکمنۍ په دوران کې () 1١١۳ -1١٤١
کشمیر ،پنجاب ،سند او د خراسان ځینې برخې هم د افغانستان په امپراتورۍ کې شاملې وې .د هغه وخت افغانستان د
عثماني امپراتورۍ نه وروسته په منځني ختیځ کې هغه ستر دولت وو چې دهندوستان سره دایران او منځني ختیځ،
مرکزي آسیا او شرقي ترکستان په غزیدلو تجارتي الرو یې نظارت درلود(.)٥
په تدریجي توگه دافغانستان د خاورې دمهمو برخوجالکیدل
د نولسمې پیړۍ په لومړیو دوو لسیزو کې سکهانو د افغانانو د کورنیو جگړو نه د گټې په اخیستوسره د ملتان ،کشمیر
او پنجاب په گډون د افغانستان د خاورې یوه لویه برخه السته راوړه .رنجیت سنگهـ د اباسین (سند ددریاب ) نه تیر
شو او د پیښور وادي او ددیره جاتو سیمې یې ونیولې .رنجیت سنگهـ هغه څوک و چې شاه زمان ورته په هند باندې د
 1١٠١م کال د حملې په وخت کې د الهور او پنجاب ایالتونه ورکړي وو .په پنجاب کې درنجیت سنگهـ د واکمنۍ په
پیل کیدو سره په سیمه کې د افغانانو حاکمیت کمزورې شو او کار خو ال تر هغه ځایه ورسید چې د ابدالي
امپراتورۍ وروستني وارث  ،شاه شجاع ،هم په  1١۵٠م کال کې د شاه محمود نه د ماتې د خوړلو وروسته د رنجیت
سنگهـ دربار ته پناه وروړه.
د 1١1١او  1١٤٠م کلونو ترمنځ سکهانو د اباسین نه پورې غاړه د پیښور او دیره جاتو په گډون سیمو واکمني
چلوله ،چې د پښتنو ځینې قبایل یې هم تر اغیزې الندې وو ،خو دسکهانو واکمني یوازې هوارو سیمو ته او هغه هم د
نظامى قال وو (قلعه گانو) شاوخوا ته محدوده وه  .دوې نه یواځې په سیمه کې د یوې ملکي ادارې په جوړولو الس
پورې نکړ ،بلکه د امنیت په راوستلو کې هم ناکامه وو او د مالیې د راټولو په سر به تل د وسله وال مقاومت سره
مخامخ وو(.)٦
په هندوستان کې د انگریزانو د مداخلې نه وروسته دسکهانو حکومت کمزورې او د هغوې د مخکې تگ په مخنیوي
کې ناکامه شو  .انگریزانو په  1١٤۲م کال کې لومړې د سیند ایالت په خپل قلمرو کې شامل کړ او بیا یې په  1١٤٠م
کال کې سکهانو ته د ماتې ورکولو نه وروسته ټول پنجاب او د اباسین شمال لورې ته د پیښور او دیره جاتو سیمې هم
ونیولې  .انگریزانو تر دې دمخه هم په  1١۲١م کال کې د الهور د مثلث د تړون ( )٧په وسیله د فراري پاچا شاه
شجاع نه د ځینو سیمو دنیولواعتراف اخیستې وو .خو د افغانستان خلکو دشاه شجاع په وژلو او د انگریزانو د لښکر
په ماتولو سره دغه تړون باطله کړ.
دانگریزانو په وخت کې څوځل د افغانستان د خاورې مهمې برخې جال کړاى شوې:
لومړې ځل د  1١۰۰م کال د مارچ دمیاشتې په  ۲۵نیټه د جمرود د معاهدې په اساس چې د انگریزانو د استازي' سر
جان الرنس' او امیر دوست محمد خان د زوې او ولیعهد سردار غالم حیدر خان ترمنځ السلیک شوه ،ددې تړون
په اساس امیردوست محمد خان د ځان او خپلې ورثې لخوا ژمنه کړیوه چې د شرقي هند د کمپنۍ (ختیځ هند
شرکت) سیمو ته به په درنه سترگه گوري ،په هغو کې به د الس وهنې نه ځان ژغوري او د شرقي هند د کمپنۍ
سره به دوست او ددښمنانو سره به یې دښمن وي.
د 1١5٤کال راهیسې په بلوچستان کې هم په کرار کرار دانگریزانو نفوذ زیات شو .دقالت ،مکران ،خاران او الس
بیلې نوابۍ د انگریزانو تر حمایت الندې راغلې .
بل ځل په  1١١٠م کال کې د امیر یعقوب خان سره د گندمگ د تړون په اساس چې په هغې کې د کرمې ،سیبي او
پشین په گډون دخیبر او میچنۍ سیمې انگریزانو ته په الس ورغلى .انگریزي بلوچستان هم جوړ شو او د ژوب د
ورشو نه د ژوب پولیټیکل ایجنسي جوړه شوه .د بلوچستان د نیولو نه وروسته د هند دبحر سره دافغانستان سرحد
ختم او په بشپړه توگه په وچه کې راگیر شو.
او بل ځل په  1١٠۲م کال کې د امیر عبدالرحمن خان سره د ډیورنډ د موافقت نامې په اساس د آزاد سرحد ټولې
قبایلي سیمې دافغانستان دخاورې نه جال کړې شوې.
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په سیمه کې دانگریزانو مداخله
انگریزان دشرقي هند دکمپنۍ تر نامه الندې دنورو اروپایایي کمپنیو لکه پرتگالي ،هالندي ،دنمارکي ،جرمني او
فرانسوي کمپنیوپه شان هندوستان ته د تجارت او سوداگرۍ په پلمه راغلل ،اودخپلوخاصواستعماري تاکتیکونو په
کارولو سره یې کرار کرارخپل اروپایي رقیبان له میدانه ویستلي او دمحلي واکمنانو او مغلو پاچاهانو دکمزورۍ نه په
گټې اخیستلو سره یې د پاچا هانو په غوره کولو او بیا پاچاهیو په بخښلو پیل وکړ .د دوې سیاسي او نظامي طاقت
کرار کرار دومره زیات شو چې نه یواځې د هند د نیمې وچې په واکمنانو بدل شول ،بلکه وروسته یې په افغانستان هم
بریدونه وکړل)٨(.
په هندوستان کې د انگریزانو دخالت د 1٠۵۵م کال ددسمبر دمیاشتې د  ۲1نیټې نه پیل کیږي کله چې لومړنۍ ملکې
الیزابتى د شرقي هند کمپنۍ ) (East India Companyته د تجارت د خاصو حقوقود امتیاز په ورکولو سره دهغې
کمپنۍ منشور تصویب کړ .دزیاتو گټو دالسته راوړلو او مغلي امپراتورۍ دکمزوري کولو نه وروسته په  1١5١م کال
کې دشرقي هند کمپنۍ هغه وخت په یوې حاکمې دستگاه بدله شوه ،کله چې د رابرت کلیو ) (Robert Cliveپه نامه یوه
عسکري منصبدار د “ َپلسې” په جگړه کې د بنگال د نواب شجاع الدوله قواوو ته ماتې ورکړه ( .)٩په 1١۲٤م کال
کې د لندن چارواکو د شرقي هند دکمپنۍ د تجارتې نقاب په لرې کولو سره هغه په هندوستان باندې د بریتانیا د
حکومت د چلولو په ادارې بدله کړه.
کله چې انگریزانو د  1١٤٠کال دفبروري په میاشت کې دگجرات په جگړه کې سکهانو ته ماتې ورکړه نو شمال
مغربي سیمې یې هم ،چې د پنجاب دادارې الندې وې السته راوړې او ورسره یې د سکهانو نه د افغانانو ددښمنۍ ،د
قبایلو دناسازگارۍ او غازیانو دجگړه مارۍ درې ستونزې هم په میراث واخیستې ( .)١١(،)١خو په سرحد کې
دانگریزانو دمداخلې مقدمات تردې ډیر دمخه پیل شوې وو.ایلفینستون  Elphinstoneاو برنس  Burnesد انگریزى
امپراتورۍ د لویو مسایلو په خاطر په دې الره تللې وو .ویلیام مورکرافت  William Moorcroftپه 1١۳٤م کال کې
دوزیرو سیمې ته په ننوتلو بریالې شوې ،او چارلس میسن  ،Charles Massonکوم چې په  1١۳۵او  1١۲۵کلونو کې
په دې ټوله سیمه کې چکرې وهلي ،داوږدې مودې دپاره دپښتنو په دغو سیمو او داسې هم دافغانستان په ډیرو سیمو کې
گرځیدلې او ددوې تاریخ او ژوند یې څیړلې وو(.)١٢
انگریزانو له  1١٤٠م کال نه تر  1٠٤١م کاله پورې پوره یوه پیړۍ په شمال مغربي سیمه کې پاتې شول ،خو دسرحد
په پښتنو قبایلو حکومت کول ورته دستونزو ډک ثابت شول .دانگریزي ثبت شوو اسنادو له مخې دوې پدې موده کې د
پښتنو قبایلو د سلو ( )1۵۵نه زیاتوپاڅونونو سره مخامخ شول ( .)1۲له همدې امله دشمال مغربي سرحدي سیمو په
هکله د انگریزانو سیاست مختلف پړاونه درلودل.
د"تړلي سرحد" یا ” “Closed Boarderپالیسي
د پنجاب د نیولو نه وروسته سرحد په هکله دانگریزانو تر ټولو محافظه کارانه سیاست د"تړلي سرحد" یا “closed
” boarderدپالیسۍ په نامه یادیده  .ددى سیاست ستره خاصه نښه داوه چې د قبایلو د حملو په وړاندې خپلې پولې ټینگې
وساتي ،دقبایلو په سیمو تیرې ونکړي او د هغوې په چارو کې گوتې ونه وهي ،ددفاع د پاره د پنجاب دسرحدي قوې
) (Punjab Frontier Forceپه نامه یوه عسکري قوه منځ ته راوړي .دوې موجودې قالوې ترمیم ،او نوې عسکري
قالوې او امنیتي څوکۍ جوړې کړې او ددوې تر منځ د ارتباط دټینگولو دپاره یې عسکري سړکونه هم جوړ کړل.
د یوه انگریز څیړونکي او دیپلومات ،فریزر – تیتلر په وینا ،چې ډیر کلونه یې دبریتانوي هند په شمال غربى ایالت او
وروسته په کابل کې د انگریزانو په سفارت کې کارکړى ،د افغانانو او انگریزانو د مناسباتو تر منځ د راتلونکو
متعددو النجو او تاوتریخوالي تخم له همدې ځایه کرل کیږي  .هغه لیکي چې "دغره د قبایلو دریځ څه و؟ دتابعیت
له مخې دوې افغانان دي او د احمد شاه دراني د امپراتورۍ د پاتې شوې قلمرو دننه ژوند کوي .که چیرې امیر دوست
محمد خان په دغو جنگیالیوخلکو د حکمرانۍ طاقت درلودالى ،نو بیا به پدې سیمه او خلکو د هغه د حاکمیت د حق
نه سترگې پټول گران واى  .د امیردوست محمد خان کمزورتیا سبب شوه چې دا قامونه په هغه وخت او تر هغې
وروسته د ډیرو کلونو دپاره د آزاد و قبایلو په توگه وپیژندل شي ".د آزاد و قبایلو ،آزاد سرحد ،عالقۀ غیر،
یاغیستان او نورو اصطالحاتو استعمال له همدې ځایه رواج وموند(.)١١
(نوربیا)
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