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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(دریمه برخه)

دمومندو تاریخي جگړې او غزاگانې
دمومندو دتیرو پنځو پیړیو تاریخ ددوې دمړانې  ،او دښمنانو سره د جنگ  جگړو د کارنامو نه ډک دئ  .دمومندو
مشرانو او کشرانو د پیرروښان په نامه مشهور د روښاني غورځنگ د مشر بایزید انصاري او د هغې داوالدې کلک
مالتړ کړې او د مُغلو او هغوي د محلي مخالفینو په وړاندې یې د روښاني نهضت ټینگه پلوي کړې ده  .کله چې
بایزید انصاري لومړې ځل ننگرهار ته الړ نو د مومندو له خوا یې ،تر هغې چې بیا وروسته پیښور ته الړ ،ساتنه
وشوه (.)1
په  15٥١م کال کې مومندو د پیښور په شاوخوا کې دنورو ُغریاخیلو قبیلو سره یوځاې د بایزید انصاري کشر ځوې،
جالل الدین ،خپل مشر و ټاکه او دمُغلو په وړاندې یې پاڅون وکړ .دوې د پیښور دبگرام په قال یرغل وکړ او دسید
حمید په نامه یې د مُغلو "فوجدار" یا دلښکرکوټ قوماندان هم وواژه(.)۰
مومندو دمُغلو د "شاهنشاه جالل الدین اکبر" او دهغه د کړوسي اورنگزیب د قواوو مخالفت هم کړې او د هغو په
وړاندې یې د افریدو ،شینوارو او صافو ټینگ مالتړ کړیدئ .پدې جگړو کې دمومندو مشر ایمل خان مومنداو دافریدو
مشر "دریا خان افریدې وو .دمغل شهنشاه اکبر یو اعتباري او وتلې ملگرې ،درباري او وزیر اعظم "راجابیربل" هم
په همدې جگړو کې ووژل شو .راجا بیربل سنگهـ د شاهنشاه اکبر دهغې داخلي نهه کسیزې مشورتي ډلې غړې وو
چې د نوارتنا  navaratnaپه نامه یادیده  ،دسانسکریټ دا لغت د نهو غمو معنى لري .ویل کیږي چې د شاهنشاه اکبر
نه وروسته بیربل د "دین الهى" یواځینې بل منونکې وو .دین الهى په 1٥51م کال کې د مغل شاهنشاه اکبر لخوا جوړ
او پیروان یې د نولسو ( )1١کسانو څخه زیات نه وو .بیربل ددې دین یواځینې هندو غړې وو .اکبر کوښښ کاوه یو
داسې دین منځ ته راولي چې د مسلمانانو او هندوانو دواړو دپاره د منلو وړ وي .په دې کې د اسالم ،عیسویت،
بودایت ،او زردشتي ادیانو په شان مختلفو ادیانو غوره اساسات راټول شوي وو .شاهنشاه اکبر ددین الهى روحاني
مشر ،او ابول فضل ،د هغه نږدې ملگرې او د دربار مؤرخ یې ستر مال وو.
د یوسف زو په سیمه کې دملندرۍ د کوتل په جگړه کې د بیربل د وژل کیدو د خبر د اوریدو نه وروسته ،اکبر دیوې
اوږدې مودې دپاره ماتم ونیو.
دپښتو ژبې نامتو شاعر خوشال خان خټک د ایمل خان مېړانه او توره پخپلو شعرونو کې ستایلې ده .ارواښاد سید
رسول رسا دارمغان خوشال په سریزه کې وایي ،چې د خیبر په جنگ کې د پښتنو پټ جرنیل پخپله خوشال خان و،
وروسته له دې خوشال خان او ایمل خان دواړو د نوښار په کوټ باندې حمله وکړه او دغه کال یې ونیوله او هم د
نوښار د جگړې نه دمخه د صوابۍ په جگړه کې مغلو ماتې خوړلې وه ،چې خوشال خان یې په دې ډول یادونه کوي:
دویم جنــگ دمیر حسین په دوابه کې
چـــې یې وټــکېده ســـر لــکه د مــار
بیا له پسه د نـوښار د کوټ جنگ وو
چــــې مې وکېښ تر مغلو خپل خمار
(ارمغان1٥ ،مخ)
کله چې د مومندو په گنداب کې په  1١٦۳کال کې د پښتنو او مغلو تر منځ جگړه ونښته ،هغې کې د پښتنو د لښکرو
مشر ایمل خان مومند اود مغلو د لښکر مشران شجاعت خان او جسونت سنگهـ وو .په دې جگړه کې د مغلو د لښکر
مشر شجاعت خان ووژل شو او جسونت سنگهـ په تېښته ځان خالص کړ .په دې جگړه کې ایمل خان لویه فتحه وکړه.
خوشال خان دغه جنگ په دې ډول یادوي :

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

بیا له پسه جسونت سنگهـ شجاعت خان وو
چې ایمل یې پـه گنداب ویوســت د مــــــــار
(ارمغان1٥،مخ )
په  1١٦۳کال کې د مومندو دغره په عالقه کې د خاپښ په دره کې د مغلو او پښتنو تر منځ بله جگړه شوې  .پدې
جگړه کې هم د پښتنو د لښکر مشران ایمل خان مومند او دریا خان افریدي وو او د مغلو د لښکر مشران مکرم خان
او شمشېر خان وو ،مغلو ماتې وخوړه ،مکرم خان وویشتل شو .په داسې حال کې چې دوه پرهاره یې خوړلي وو،

باجوړ ته روان شو( .ارمغان) 1٦ ،
شپږم جنگ مکرم خان شمشېر خان دواړه
چې ایمل کړل په خاپښ کې تــار په تـــــار()۳
انگريزانو سره د مومندو تاريخي غزاگانې
مومند دانگریزانو سره لومړې ځل دافغانانو او انگریزانو د لومړۍ جگړې په وخت کې ،)1٥٨۰1٥۳٥(،مخامخ شول
(په انفرادي توگه په  1٥۳۰م کال کې برنس ( )Alexander Burnesد مشهور جاسوس موهن الل کشمیري په
ملگرتیا لومړنې انگریز وو چې دافغانسستان له الرې یې بخارا او پارس ته سفر وکړ او دلومړې ځل دپاره مومندو
سره مخامخ شو) .پدې وخت کې سعادت خان په اللپوره کې د مومندو مشر وو (د سعادت خان په هکله به وروسته
زیات معلومات وړاندې شي) .دانگریزي لښکرو د نژدې کیدو د خبر په اوریدو سره ،دسعادت خان تربور او دښمن،
طره باز خان ،په جهلم کې دهغوې مخې ته الړ .سعادت خان په نتیجه کې د بارکزو واکدارانو مالتړ وکړ او طره باز
خان د انگریزانو لخوا د اللپورې دخان په توگه وټاکل شو .کله چې انگریزانو په کابل کې ناوړه ماتې وخوړه نو طره
باز خان هم په ځان وویریده او پداسې حال کې چې د "پیشبولک" د لښکر کوټ قواوې د تاترې په سر وتختیدې ،هغه د
لښکر کوټ نه (په اغلب گمان د "فیریس"  Ferrisپه نامه) دیوې انگریزې ښځې او هغې د ماشوم په ژغورلو سره
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

هغوې په سیند کې پیښور ته ورسول او خپله یې هم انگریزانو ته پناه وروړه .طره باز خان یو ځل وروسته هم د
جنرال پالک په ملگرتیا دستنیدو کوشش وکړ ،خو دانگریزې قواوو په وتلو سره یې د سعادت خان نه ماتې وخوړه.
انگریزان پخپله اعتراف کوي چې په پیښور کې ددوې دلومړنیو کلونو دواکمنۍ په دوران کې مومندو د بل هر قوم نه
دوې د زیات بحران سره مخامخ کړیدي(.)٨
انگريزانو سره د مومندو دغزاگانولنډيز()٨(،)٧(،)٦(،)٥
په انگریزانو باندې دمومندو لومړنۍ حمله د 1٥5۵م کال ددسمبر په میاشت کې هغه وخت وشوه چې داللپورې
دسعادت خان ځوې فتح خان د شبقدر په کلي باندې حمله وکړه.
د  1٥51کال د مارچ په میاشت کې مومندو د پنډیالۍ نه د دوآبې په سیمه حمله وکړه .دهمدې کال د مارچ او اپریل په
میاشتو کې عیسى خیل او برهان خیل مومندو په مټه دوه حملې وکړې .پدې جگړه کې دانگریزي قواوو مشري د
لومړې مرستیال میلر  Lieutenant H. N. Millerپه الس کې وه .په همدې کال کې انگریزانو د مومندو د حملو په وجه
د میچنۍ او شبقدر پوځي قالگانې جوړې کړې.
د میچنۍ پوځي قال د پیښور د ښار نه  15میله د شمال لورې ته د کابل د سیند چپې غاړې ته پرته ده .دا قال د کابل په
سیند د پورې وتلو په مهمې جالې حاکمیت درلود چې اوس پرې پل جوړ شویدئ .او د سرحد نه پورې غاړه مومندو د
پرلپسې حملو په نتیجه کې جوړه شوه .دیادونې وړ ده چې د میچنۍ د قال د جوړونکې ډلې قوماندان مرستیال بولنویس
( )Lieutenant Boulnoisهمدلته په  1٥5۰کال کې د مومندو لخوا ووژل شو ،او ددې عسکري پوستې یو قوماندان
تورن مکدونالد ( )Major MacDonaldهم په 1٥٦۳م کال کې وژل شویدئ .
دشبقدر قال د پیښورد ښار نه  1٦میله لرې شمال لویدیز ته د چارسدې په تحصیل (اداري واحد) کې پرته ده  .دا قال
لومړې ځل د سکهانو له خوا جوړه او د د شنکرگړ په نامه نومول شوې وه .دا قال د شبقدر د کلې نه دوه میله لرې
جوړه شوې وه خو اوس یې شاوخواته آبادي جوړه شوې او په گاونډ کې د غره د مومندو سره د مهم تجارتي مرکز په
توگه یې پراختیا موندلې ده .دا یوه ټینگه پوځي قال وه چې د انگریزانو د لښکرکوټ په توگه ترې استفاده کیده او
وروسته بیا عسکري پولیسو ته وسپارل شوه.
د 1٥5۰ 1٥51م کلونو غزا د ډگروال کولین کمپل  Brigadier Sir Colin Campbellپه مشرۍ د انگریزانو د تیري
کونکي فوځ سره وشوه .دا تیرې د یوزر پنځه سوه درې نوي ( )15١۳تنو عسکرو او منصبدارانو په گډون د1٥51
کال د اکتوبر دمیاشتې په  ۰5نیټه پیل او د  1٥5۰کال د فبروري تر دولسمې پورې روان ؤ.
د  1٥5٨کال غزا چې د کرنیل کاټن ”“Colonel Sydney J. Cottonپه مشرۍ د انگریزي فوځ سره وه .
د 1٥55نه تر  1٥١۵م پورې پنځو کلونو تر منځه مومندو پر انگریزانو پرلپسې حملې وکړې چې لږ تر لږه دري اتیا
( )٥۳یې مهمې حملې وي .د 1٥١۵م کال په پسرلي کې د مومندو په مشر سعادت خان باندې د امیر شیر على خان
دفشار له امله تر دوو کلونو پورې حملې کمې شوې.
د  1٥١۳م کال ددسمبر په میاشت کې دمومندو د حملو یوه بله لړۍ پیل شوه چې وروستۍ جگړه یې د  1٥١٨کال د
جنوري په دوهمه نیټه وه ،په کومې کې چې د مومندو دلښکرو شمیر پنځه زره پنځه سوه ( )55۵۵تنو ته رسیده .
پدې جگړه کې د انگریزي فوځ مشري د "کرنیل میکدونالد" په غاړه وه .پدې جگړه کې انگریزى چارواکې دې نتیجې
ته ورسیدل چې )1د انگریزانو دگټو د خوندي ساتلو دپاره په اللپوره کې دیوه داسې خان شتوالې مهم دئ چې د
انگریزانو ملگرې وي ،او  )۰د مومندو د حملو په وړاندې د میچنۍ او شبقدر د تاڼو او پوځي قالگانو دفاعي ارزښت
په نشت حساب دئ.
له همدې امله انگریزانو په امیرشیر على خان باندې فشار راوړ چې داللپورې خان (خپل خسر) په کابل کې نظربند
وساتي .داللپورې خان د همدې کال په ژمي کې په کابل کې مړ شو.
هنري میکدونالد ،د میچنۍ د نظامي قواوو قوماندان د  1٥٦۳کال دمارچ په ۰۰مه نیټه د مومندو لخوا ووژل شو.
د انگریزانو سره د مومندو بله غزا په  1٥٦١م کال کې ،د افغانانو او انگریزانو ددویمې جگړې  ،په وخت کې وه.
دا هغه وخت وو چې د بریتانوي هند او افغانستان د سرحد دواړو خواوو کې د انگریزانو په وړاندې د جهاد او غزا

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

اعالن وشو او سیمې مالیانو او روحانیونو هم پکې گډون وکړ .د انگریزي فوځ مشري پدې جگړه کې د "جنرال
ټیلر" په غاړه وه.
د انگریزانو سره د مومندو بله غزا په  1٥٥۵کال کې پیښه شوه چې دمومندو ټولو مهمو قبیلو پکې برخه درلوده .د
انگریزي مؤرخینو په وینا پدې جگړه کې مومندو ډیره سخته دفاع وکړه خو د انځري کنډو یې له السه ورکړ  .پدې
جگړه کې د انگریزي فوځ مشري د "جنرال ډورن" په غاړه وه .
د  1٥١٦م کال مشهوره غزا د مشهور مال نجم الدین آخندزاده په مشرۍ وشوه چې په هډې صیب مشهور دئ .پدې
غزا کې د مومندو لښکر په ډیرۍ او شنکرگړ (شبقدر) کال حمله وکړه او بازار یې وسو .پدې غزا کې د افغانستان له
لورې هم گ ڼ شمیر غازیانو د مال نجم الدین آخندزاده سره ملگرتیا کړیوه ،دکومې په نتیجه کې د امیر عبدالرحمن
خان دیوه رسمي فرمان په ترڅ کې په جالل آباد کې د خپل نائیب الحکومه نه غوښتلي وو چې په راتلونکې کې د
افغانانو دداسې گډون مخنیوې وکړي.
د  1١۵۰او  1١۵۳م کلونو ترمنځه هم د انگریزانو او مومندو ترمنځ څو وړې نښتې شویدي دکومې په نتیجه کې د
انگریزانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنخه د مومندو په سیمه کې د سرحد (پولې) د نښه کولو خبرې اترې پیل شوې.
د 1١۵٥م کال مشهوره غزا چې دسرې غزا په نامه یادیږى او د کنړ غازي میرزمان خان پکې دکنړ دغازیانو د
بریالي او اتل مشر په توگه وځلید اوشهرت ته ورسید .دا غزا ،داقرب په ډاگ کې د بتخاک د حضرت صاحب
(عبدالشکور) په مشرۍ سرته ورسیده.
د 1١15م کال مشهورى درې غزاگانې چې دري واړه د اقرب په ډاگ کې وشوې ،انگریزانو پدې جگړه کې د
لومړي ځل دپاره د هوایي قواوو نه کار واخیست .دکنړ غازي میرزمان خان هم په دې غزا کې ستره ونډه درلوده ،او
د ترنگزو حاجي صاحب (حاجي سید فضل واحد) هم په همدې کال کې د مومندو د لښکر مشرې ترالسه کړه.
 1١1١م کال داستقالل غزا
په  1١۰٦م کال کې د مومندو لښکر د الینگار د فقیر صاحب د مشرۍ الندې د انگریزانو سره غزا وکړه .پدې غزا
کې د انگریزانو د هوائي بمبارۍ له امله د مومندو گڼ شیر جنگیالي شهیدان شول.
په  1١۳۵م کال کې مومندو د سمڅې په سیمه کې د انگریزانو سره سخته جگړه وکړه.
په  1١۳۳م کال کې د مومندو لښکرو د گنداب په سیمه کې انگریزانو ته سخته ماتې ورکړه او هغوې یې د گنداب د
سیمې نه وتلو ته مجبوره کړل.
په  1١۳5م کال کې مومندو یو ځل بیا انگریزي قواوو ته سخته ماتې ورکړه ،زیاتې وسلې او مهمات یې ترې
واخیستل او د تل دپاره یې د گنداب د سیمې پریښودو ته مجبوره کړل .
(نوربیا)
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