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 ۰۹/۰۵/۲۰1۳         ډاکټر عبدالرحمن زماني

 په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
 (برخه دوهمه )

 دانگریزانو دوړاندې تگ سیاست

بیا وروسته  د"تړلي سرحد"  خپل دفاعي سیاست  پریښوده او دخپلو صنایعو د خاوندانو د غوښتنو سره سم،  انگریزانو
چې د مستعمرو او جوړوشوو کالو )صنعتي تولیداتو( د پاره د بازار د پراختیا غوښتونکي وو، د "وړاندې تگ سیاست" 

 خپله کړه .    ”forward policy“یا 

زادو سرحدي سیمو په الندې کولو سره  افغانستان هم د هندوستان په شان په خپله مستعمره انگریزانو غوښتل چې د آ
م  کلونو تر منځ  د سرحدي ایالت د نیولو نه وروسته ددیرشو کلونو په موده کې   1٤٨۹او  1٤4۹بدل کړي .  دوې د 

 . (1)ه مخامخ شولځله پدې سیمو نظامې تیري وکړ او د آزاد سرحد د قبایلو د سخت مقاومت سر ۳٨

ددې سیمو د آزادي غوښتونکو قومونو په هکله  Lord Lyttonدبریتانوي هند نائب السلطنه )وایسراى(  "الرد لیټن" 
غربي پولې د یوې  بې سارې  نندارې  -اعتراف کوي او وایي چې  :"زه پدې عقیده یم چې داوخت زمونږ شمال 

کلونو آرامه اشغال نه وروسته دې هم  یوه ستره  ۲٢ښودونکې دي;  ماته لږ تر لږه داسې هیڅ ځاې معلوم ندې چې د 
خپلو نیمه ... گاونډیانو دومره کم نفوذ ولري، او دومره دې بیخبره اوسي چې زمونږ  د تر ټولو مهم متمدنه قوه  پر 

 عسکري  لښکرکوټ  ]پیښور[ نه  دآس په سورلۍ یوه ورځ لرې سیمه  یوه نا آشنا سیمه اوسي ، تر دې  حده چې د 

 .  (۲)تې کیدو کوم ضمانت  موجود نه وي" سرحد نه یو یا دوه میله اخوا دې په مطلق ډول د انگریزانو د ژوندي پا
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دبریتانوي هند )اوسني پاکستان( د شمال مغربي ایالت سرحدي یا قبایلي سیمو د انگریزانو دپاره دیوې ستراتیژیکې 
ره گاونډۍ سیمې دبریتانوي هند م کال نه مخکې د افغانستان سرحد س 1۹۰1سیمې په توگه ډیر زیات اهمیت درلود.  د

د سرحدي   (Lord Curzon)کال کې وایسراې الرد کرزن  1۹۰1د پنجاب د ایالت  )صوبې( تر ادارې الندې وې . په 
قبایلو د حملو د مخنیوي دپاره دپراخو نظامي عملیاتواو دغه سیمې ته د زیاتې پاملرنې دپاره دشمال غربي سرحد 

ه صوبه په دوو میشت او قبایلي سیمو وویشل شوه ، او دوه ډوله اداري او سیاسي پولي ځانگړې صوبه جوړه کړه . دغ
یې درلودې چې اداري پولو یې  د انگریزانو د ادارې الندې  د پیښور، هزاره، کوهاټ، بڼو او دیره اسمعیل خان پنځه 

کرښې په نامه یادیږي،  افغانستان   ولسوالۍ  )ضلعې( د قبایلي سیمو څخه جال کولې او سیاسي پولې یې چې دډیورند د
 .  (۳) د بریتانوي هند څخه جال کوه

 

قبایلي سیمې دانگریزانو په وخت کې هم داوسني پاکستان په شان په مرکزي حکومت  پورې تړلې  وې او د ارتباط 
کورنى نفاق  منځ ته  چارې یې د ایجنسیو له خوا سرته رسیدې .  ددې ایجنسیو سیاست او دنده داوه چې د قبیلو ترمنځ

راوړي، د مدني، فرهنگي، اقتصادي او نورو چارو په گډون د هر ډول ټولنیز پرمختگ مخنیوې وکړي،  پوځي قال 
گانې او سړکونه جوړ کړي، پر لویو او مهمو الروحاکمې او لوړې څوکې والسته راوړي او د خلکو دمقاومت او 

ي الوتکو په گډون  د مختلفو او وژونکو وسلو په مرسته په ټول زور ټینگار په صورت کې هغوې دتوپونو او حتى جنگ
    (4) سره وټکوي، او تر سختې اقتصادي محاصرې الندې یې راولي .

انگریزي واکدارانو ډیر کوښښ وکړ چې له یوې خوا د ډیرو غښتلو بریتانوى مامورینو او وسلوالو قواوو په  استعمال  
زر )بډو(  او  تشویق له الرې  قبایلي یا سرحدي سیمې  تر کنترول الندې راولي )دطاقت )زور( سره  او له بلې خوا د 

.  خو لکه څنگه چې انگریزان د افغانستان دخاورې په الندې کولو بریالې نشو او مجبوره شو چې  او رشوت پالیسي(
ل ومني، همدا شان یې د قبایلې په ډو  (buffer state)هغه د بریتانوي او روسې امپراتوریو ترمنځ د حایل دولت 
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سیموپه نیولو کې د ناکامۍ نه وروسته ومنله چې داسیمه د افغانستان د پولې او هغو ولسوالیو ترمنځ چې دانگریزانو تر 
په ډول دډال یا تصادم د شدت دکمولو یا حایلې سیمې په توگه پاتې شي .    buffer zoneټینگ کنترول الندې دي ، د 

ران مجبوره شو چې ددې سیمود اوسیدونکو پښتنو قبایلود مړانې په وجه روغې جوړې ته غاړه کیږدي انگریزي واکدا
او دا خلک پریږدي چې د خپل  دود او دستور  سره سم  خپل ژوند ترسره کړې .  دې قبایلو خپل دا امتیاز تر ننه هم 

 Federally Administered Tribal) قبایلي سیمو نن د دفدرالي حکومت تر ادارې الندې د ”  بفر زون“ ساتلې دې او دا 

Area)  یاFATA   . فاتا( په نامه  یادیږې( 

قبایلي سرحدي سیمې که څه هم  د بریتانوي هند او افغانستان د سیاسي تنظیمونو د مرکزونو څخه لرې پرتې وې، خو 
و پورې هم د هندوستان د آزادۍ م کاله د هند د نیمې وچې څخه دبریتانوي استعمار د ټغر تر ټولید 1۹4٨تر 

غوښتونکو جنگیالیو او هم د افغانستان دپاره دمهمو وسله والو تنظیمونو د مهم ډگر په توگه خپل اهمیت ثابت  او وساته 
م کال کې دهندوستان د تقسیم او پاکستان د جوړیدو نه وروسته هم قبایلي سیمې خودمختاره پاتې شوې او  1۹4٨.   په 

 (٢) ال کې د باجوړ او اورکزیو دوه نورې ایجنسۍ هم ورزیاتې شوې .م ک 1۹٨۳په 

م کلونو ترمنځه پښتنو قبایلو په انگریزي  1۹۲۹او  1۹1۹دانگریزانو سره دافغانانو ددریمې جگړې نه وروسته د 
څلورسوه ( تنه مړه، ۳۰۰( بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې دانگریزي قواوو نژدې درې سوه )٠۰۰قواوو شپږ سوه )

 .(٠)( تنه تښتول شویدي4۳٠( ټپیان او څلورسوه شپږدیرش )4۰۰)

کال په وروستیو میاشتو کې  1۹۲٤د آزاد سرحد د آزادۍ غوښتونکو مبارزینو د یوه مشر عبدالرحیم پوپلزي په وینا د
سیمو کې کوم سازش او  چې د افغانستان د پاچا غازي امان هللا خان  د حکومت په وړاندې دننه په افغانستان او قبایلي

منظم تحریک پیل شوې وو، دهغه مقصد داوچې په افغانستان کې  اقتدار د یوه  داسې کس  الس ته ورشي چې 
دبریتانیې د حکومت حامي او مرستیال وي، تر څو چې  د هندوستان په سرحدي ولسوالیو )اضالعو( او قبایلي سیمو 

ست او  پالیسى عملي کړاى شي.  دآزاد سرحد علماوو د انگریزانو ددې کې انگریزان پرته له کوم  مخالفته خپل سیا
سازش د ناکامولو دپاره فیصله وکړه چې د آزادو قبایلو د سیمې له الرې یو هیئت  افغانستان ته واستوي  تر څو ددغه 

یښور د خالفت د سازش نه د خلکو دخبرولو له الرې د غازي امان هللا خان د حکومت د ټینگولو کوښښ وکړي .  د پ
نیټې  ۲٢نیټه دشبقدر له الرې  دمومندو سیمې ته الړ .  د اپریل د  ۲1تحریک او سرحد د علماوو دا هیئت د  اپریل په 

په جرگه کې دمومندو او باجوړ دسیمې مشرانو او علماوو دا الندنۍ اعالمیه صادره او امضا کړه ترڅو د آزاد قبایلو د 
سته هیئت آزاد قبایلو او افغانستان ته الړ شي او  د غازي امان هللا خان په وړاندې د نورو علماوو د امضا نه ورو

 :(٨)تبلیغاتو او دسیسې د شنډولو کوښښ وکړي

"  ما مردم خدام دین مبین باشندگان سرحد آزاد مهمند و غیره هم دین مبین اسالم و وفد علماى سرحد خصوصاً اقرار 
 خان بادشاه افغانستان  قبل از شورش افغانستان صحی  و صادق مسلمان بود و میکنیم  که شهریار غازي امان هللا

 اکنون نیز صحی  و صادق مسلمان است، چرا که نزد مایان هیچ وجه شرعى بر کفر او موجود نیست."

ه توجه هغه دهند د نیمې وچې نه د انگریزانو د وتلو او پاکستان دجوړیدو نه سمدالسه وروسته قبایلې سیمو ته نړیوال
وخت یو ځل بیا جلب شوه کله چې په زرهاوو پښتنو قبایلو په کشمیر حمله وکړه ، هغه سیمه چې هندوستان ته په برخه 

تر هغې وروسته دا سیمه د پښتونستان دداعیې  له امله د توجه مرکز و، او بیا په افغانستان باندې د   .(٤)رسیدلې وه
وې لسیزې دپاره دافغاني مجاهدینو د وسله وال مقاومت، او امریکې په مرسته  د شوروي قواوو د تیرې نه وروسته د ی

پاکستان د نظامي ستراتیژیستانو دکمپاین دهډو په ډول ډیر اهمیت درلود .  دافغانستان څخه دروسي لښکرو د وتلو نه 
 ه.وروسته د طالبانو د رژیم  مالتړ هم د آزاد  سرحد دقبایلي سیمو له الرې سرته رسید

م کال  دسپتمبر په یولسمې نیټې د القاعدې لخوا دامریکې په متحده ایاالتو د ځانمرگو بریدونو، او په افغانستان  ۲۰۰1د 
کال د حملې نه وروسته هم  قبایلي سیمې د القاعدې دغړو او پلویانو د پټنځاى په نامه او  ۲۰۰۲باندې د امریکې د 

او  په اصطالح د تروریزم سره دجگړې د ثقل د مرکز په توگه خپل مهم دسخت دریزه اسالمي اورپکو د هډو په ډول، 
 ستراتیژیک ارزښت ساتالې دئ . 

 )نوربیا(
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