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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(پنځمه برخه)

دپښتنو قبایلو په سیمه کې داسالم په نامه جگړې
د اسالم دین په اتمې میالدې پیړۍ کې ،پرته له سنده ،د هند په نیمه وچه کې تر نورو ځایونو لومړې سرحدي سیمو تهه
ورپیژنههدش شههوید  .د دې سههیمې اوسههیدون ي د نههورو پښههتنو د سههتر اکنریههي پههه شههان دسههني مسههلمانان او د حن ههي م ه ه
پیروي کوي  .له کومه ځایه چې پښتانه مهم شیان جدي گڼي ،نو ځ ه دحیرانتیا وړ نده چې دوې ددین سرسپارلي ،لهه
ځانه تیر او احساساتي پیروان دي  .له بله پلوه ،په عامو چارو کهې د ژورو يیهر مه هبي رواجونهو موجودیهي ،د لیه
لوسهي د سهېحې ټیټهوالې ،او د اسههالمس اساسهي جریانهاتو نهه پههه پیړیهو ددوې گوښهه والهې ،ددیههن پهه ه لهه دډیهرو کسههانو
معلوماي محدوده کړي او دخرافاتو ودې ته یې الره اواره کړیده (.)1
د اسالم په نامه ننگ او دپښتنوقبایلو داحساساتو نه په است ادې سره دجهاد په نامه دخل و رابلش په سیمه کې پخوانۍ
سابقه لري .ددې وسلې نه لومړې د مغلو ،بیا د س هانو او وروسته هم د انگریزانو په وړاندې د خل و د پاڅون دپاره
است ادې شویدي ،او دا سلسله دوام لري ،ل ه د روسانو دتیرې په وړاندې دافغانانو پاڅون اواوس ،اوس د امری ایانو او
ناتو د قواوو په وړاندې وسله والې مبارزې.
ل ه دنورو اسالمي هیوادونو يوندې په افغانستان او د هغې په سرحدي سیموکې خل روحانیونو ته داحترام او
درنښي په سترگه گوري ،او دوې هم د م هبي ،ملي او استعماري ضد يورځنگونو په لورې د خل و په رايونډولو
کې مهم روش لوبولې د ( . )۲دآزادو قبایلو د نورو سیمو په شان ،په مومندو کې هم گڼ شمیر مالیان اوسیدش چې دکلو
دجوماتونو او دماشومانو د م هبي زده کړو مسئولیتونه ور په ياړه وو.
پر مالیانو سربیره ځینې ستانه ل ه پیران ،میاگان ،آخندزادگان ،صاح زادگان ،او په ځینو ځایونو کې فقیران او
درویشان هم وو .خو د مالیانو په شان ،په ټولنه کې ددوې درنښي ،مقام او منزلي تر ډیرې اندازې پورې ددوې په
ه له د قبایلې اولس په نظر او عقیدې پورې مربوې وو  .یانې تر څو چې به یې د ټینگ او ریښتینې م هبي اخالص
او نی چارۍ نښې نښانې او نبوي خل و ته څرگند شوې نه وو ،تر هغې به یې په ټولنه کې کوم لوړ مقام او ن و تر
السه کوالې نشو.
په افغانستان او د مومندو په گډون آزاد سرحد کې دپردیو د یريش په وړاندې د خل و په وسله واش مقاومي او
پاڅونونو کې ټولو قومونو او قشرونو ،زړو او ځوانانو ،ښځو او نارینوو برخه آخیستې ده ،او پدې کې ځینې
روحانیون او مالیان هم شامش وو  .ل ه چې تاریخي تجربو ښودلې ده ،پښتانه په هغو يورځنگونو او پاڅونونو کې
ډیر زر برخه اخلي ،کوم چې د دین او م ه په نامه پیش شوې وي ،له همدې امله ددیني مشرانو لخوا جهاد ته بلنه ،د
خل و دراټولولو یوه مؤنره او يوره وسیله گڼش شوې(.)۳

د مغلو په مقابش کې د پیرروښان نهضي
دشپاړسمې میالدي پیړۍ په نیمایي کې د بایزید انصاري (پیر روښان) تر الرښوونې الندې دا په بشپړه توگه پښتني
نهضي ،یو سیاسي ،ادبي او م هبي يورځنګ وو .دا يورځنگ په لومړي سر کې یوخالص م هبي او اصالحي
يورځنگ وو چې وروسته یې سیاسي رنگ يوره کړ .د بایزید په الرښوونه په بشپړه توگه د هندي مغلو
دامپراتورۍ( )٤دله منځه وړلو او د پښتنو د پخواني برم د بیا تر السه كولو په خاېر د روښانیانو داتحریك د پښتنو په

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

تاریخ او اد كې د 'روښاني يورځنګ' په نامه نوموش شوې د  .ديه يورځنګ که له یوې خوا په افغانانو كې
سیاسي شعور را ژوندى كړ ،نو له بلې خوا یې دوى د هېواد د اّزادولو لپاره د مغولو پر ضد مبارزې ته هم چمتو كړش.
د"پښتانه د تاریخ په رڼا کې" د کتا د مؤلف په وینا "دشلمې صد اکنر محققین او لی واش [پیرروښان] په حقیقي کې
یو لوې رهنما ،م هبي مبلغ ،پوه سیاستدان او د خپلې زمانې یو ښه ادی گڼي ،او د پښتنو اکنر لی واش یې د یو م هبي
رهنما نه عالوه یو لوې سیاسي قائد ،ستر ادی  ،د مغلو د استبداد او استعمار لوې مخالف او د پښتنو د آزادۍ لوې
مرستیاش او باني گڼي...چون ه پښتون اولس په هغه تحری کې چې د م ه په نامه شروع شوې وي ،ډیر زر حصه
اخلي ،نو د بایزید د تحری مخال ي هم په م هبي رنگ کې د مغش ح ومي په سرپرستۍ کې په باقاعده ډوش شروع
شو .ديه شان پښتانه هم په دوو ډلو تقسیم شوش  .د بایزید په مرسته د عوامو ېاقي وو ،او د هغه د مخال ینو (اخند
درویزه) په کم د مغش ح ومي اخالقي حمایي او شاید چې مالي مدي هم وو .ديه وخي هرې ډلې د ژبې او قلم په
ځاې تورې ته اسره وکړه او د بایزید او د هغه د مخال ینو تر منځه د جنگونو یو[ه] سلسله شروع شوه(")5

دس هانو په مقابش کې د سید احمد بریلوي م هبي خوځښي
دمغلي امپراتورۍ دختمیدو نه وروسته د جهاد دپاره یو بش خوځښي دسید احمد بریلوي تر مشرۍ الندې پیش شو(.)٦
سید احمد بریلوي (1٧۳1 -1٨٧٦م) چې د هند په نیمه وچه کې دسید احمد شهید په نامه هم یادیږي ،د هغه وسله واش
اسالمي تحری بنسټ ایښودون ې ؤ ،چې د س هانو په مقابش کې یې جهاد اعالن او د اسالمي ح ومي دجوړولو دپاره
یې د سرحد د پښتنو سیمه انتخا کړه .سید احمدبریلوي د شاه ولي هللا د ځوې شاه عبدالعزیز د اف ارو د ن و الندې
وو .د رنجیي سنگهـ ح ومي یې تهدید او د پیښور او مردان په سیمو کې یې د هغه لښ رو ته ماتې ورکړه .سید احمد
بریلوي په پاې کې په 1٧۳1م کاش کې د مانسهرې د باالکوټ په سیمه کې د س هانو له خوا ماتې وخوړه او شهید
شو.
د سید احمد بریلوي پیروانو ته دانگریزانو په اسنادو کې د هندوستاني متعصبینو او یا هندي وهابیانوپه نامه اشارې
شویدي .سید احمد بریلوي په  1٧۲۰کاش کې حج ته تللې او کله چې په سعودي عربستان کې وو نو دوهابیانو تر ن و
الندې رايلې او هندوستان ته راستنیدو سره سم یې دس هانو په وړاندې دجهاد تبلیغاي پیش کړي او دپیروانو د
رايونډولو نه وروسته سرحد ته تللې وو (ډیر څیړون ې دا تحری دولي اللهي تحری عملي بڼه گڼي .شاه ولي هللا
محدث ډهلوي ( )1٨٦۲ -1٨۰۳په هند کې د مغلو د امپراتورۍ مشروعیي تر پوښتنې الندې نیولې او د لومړي ځش
دپاره یې د هند په نیمه وچه کې داسالمي خالفي نظریه ېرحه کړې وه .تر هغه دمخه ددې تحری لومړنې مشر "شیخ
احمد سرهندي فاروقس" د مجددیه نقشبندیه سلسلې بنسټ ایښودون ې ؤو چې د مجدّد الف ناني په نامه هم یادیده او د
افغانستان د مجددي کورنۍ مشر نی ه ؤو .شیخ احمد سرهندي دمغش پاچا اکبر ح ومي د اصلي اسالم نه بې الري
گاڼه  ،او دهندوانو د م ه دتانیر نه پاک ،یوه سوچه اسالم ،يوښتون ې ؤو .که څه هم شاه ولي هللا پخپله دهند په نیمه
وچه کې دانگریزانو موجودیي ته اشاره نه کوي او ټوله توجه یې افراېي هندوانو ته اړولې وه ،خو د هغه ځوې شاه
عبدالعزیز ډهلوي او لمسي شاه اسمعیش ،ديه اصالحس يورځنگ د انگریزانو او استعمار په ضد یوه يورځنگ باندې
بدش کړ .او د لومړي ځش دپاره یې دهند دپاره د "دارالحر " د فقهي اصېالح نه کار واخیسي ).
د سید احمد بریلوي دجهاد په تحری کې دوه ډوله مجاهدینو برخه درلوده .یوه یې د سرحدي سیمو د مجاهدینو ډله او
بله یې هغه ډله وه چې د سیداحمد بریلوي تر مشرۍ الندې جهاد کې د گډون دپاره د هندوستان دنورو سیمول ه بنگاش،
بهار ،مدراس او ډهلي څخه رايلي وو .د سید احمد بریلوي د ماتې او وژش کیدو نه وروسته د هغه ملگرى په يرونو
کې خپاره شوش او بیا وروسته یې دسواي په جنوبي سیمه "بونیر" کې یو وړوکې مرکز جوړ کړ ،چې د سواي د
معروفه آخندزاده عبدالغ ور لخوا یې حمایي کیده .

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
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

دانگریزانو په مقابش کې د جهاد اعالم او دروحانیونو روش
انگریزانو سره جگړې او جهاد ته دخل و په رابللو کې لومړې د سواي آخندزاده صاح عبدالغ ور او بیا دهډې د
مال صاح نجم الدین آخندزاده او د هغه خلی ه گانو او د ېریقې پیروانو ستره برخه درلوده  .او د سنزش نوید په
وینا( ، )٨قبایلي سیاسي چې نور د انگریزانو سره د مخال و فعالیتونو سره یوځاى او گډشوې وو ،دسرحد ددواړو ياړو
پښتنو قبایلو په سیمه کې په یوه مسلېه ېاقي بدش شو.
په مومندو کې هم د ترنگزو د حاجي صاح  ،دبابړې د مال صاح  ،د اسالمپور میرصاح جان پاچا صاح ،
چ نور مال صاح په شان دیني علماوو او ریحانیونودانگریزانو سره د سرحدي قبایلو په مناسباتو کې د راتلون و څو
لسیزو دپاره ستر او څرگند روش لوبولې او دین ،جنگ او جهاد (يزا) یې سره کوشیر کړیدي ( د سواي د آخند
صاح عبدالغ ور ،د هډې د مال صاح  ،د ترنگزو دحاجي صاح  ،میرصاح جان پاچا صاح  ،دبابړې دمال
صاح او نورو روحانیونو په ه له به زیاي معلوماي وروسته وړاندې شي).
له بله پلوه انگریزي استعمار هم د اسالمي هیوادو د تجاربو نه په است ادې او د ټولنې د جوړښي د مېالعې نه
وروسته دې نتیجې ته رسیدلي ؤ چې پښتانه دوه انگیزې ښه تحری والې شي:
م ه (چې د روحانیونو او مالیانو په انحصار کې وو)،
شخصي انگیزې او مادې گټې.

انگریزانو د همدې دواړو شیانو څخه د وسلې په ډوش د پښتنو قبایلو د مقاومي د ماتولو او مخنیوي دپاره است اده
وکړه  .یعنې د م ه د وسلې نه په است ادې سره یې د مالیانو او پیرانو په جامه کې خپش جاسوسان او ایجنټان دې
سیمو ته واستوش ،او د مادي امتیازاتو ،ځم و او منصبونو په ورکولو سره یې دځینو مل انو ،اربابانو ،خانانو او
نوابانو نه است اده وکړه(.)٧

دانگریزانو په مقابش کې د شیخ ا لهند تحری
دنولسمې پیړۍ په اوږدو او دشلمې پیړۍ په لومړي سر کې دخارجي تیري کون و په وړاندې د خل و عمومي قهر او
راپاریدش دوې یووالي ته مجبوره کړش  .له بلې خوا دې راپاریدنو او وسله والو پاڅونونو په سیمه کې داورپ و
مالیانو او صوفي ېریقو د وسله والو پیرانو او شیخانو پیدا کیدو ته هم الره اواره کړه.
دسنزش نوید په وینا د انگریزانو سره د افغانانو جگړو ،په افغانستان کې د جگړو او اسالم نه ددفاع روحیې ته قوي
ورکړ او په ترڅ کې یې دانگریزانو په مقابش کې د جهاد دمشرانو او تحری کوون و په توگه ددیني علماوو سیاسي
او ټولنیز ن و هم زیاي کړ .هغه زیاتوي چې په جهاد کې ددیني علماوو مشري دقبایلي ډلو سره ددوې یووالې زیاي
کړ ،او په نتیجه کې د پښتنو قبایلو په سیمو کې دمحلي دیني مشرانو په الرښوونه د مقاومي کوچنۍ ډلې منځ ته
رايلې(.)٩
پدې ترڅ کې په  1٧5٨م کاش کې د هند د خپلواکۍ يوښتون و د پاڅون دټ ولو نه وروسته ،چې انگریزي استعمارچیانو
ورته د يدر ) (Mutinyنوم ورکړې ،دهند یو شمیر مسلمانو مشرانو د شیخ الهند موالنا محمودالحسن( )1۰په اشاره
دهندوستان دننه او بهر خپلو آزادۍ يوښتون و حرکاتو ته ادامه ورکړه ( ،)11او دسرحد دواړو خواوو په اوږدو کې
یې دپښتنو قبایلو په سیمو کې د انگریزانو په مقابش کې دراپیدا شوى يورځنگ سره ملگرتیا وکړه.

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

دانگریزانو لخوا دمومندو دسیمې دمحاصرې دپاره
تاو شوي ايزن سیم انځور

دانگریزانو سره دآزاد سرحد د
قبایلو دیوې جگړې انځور
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 . ٤مغش پاچاهانو چې د شپاړسمې پیړۍ له نیمایي څخه یې د اتلسمې پیړۍ تر پیله پورې د هند په لویې وچې ح ومي
کړې ،خپله ځانونو ته گورکاني  Gurkaniوائي .گورکان د مغلي لغي کورگان  Kurganیا ځوم فارسي شوي بڼه ده .دا
لق د کورنۍ مشر ته هغه وخي ورکړ شو چې د چنگیز خان د کورنۍ د یوې انجلۍ سره یې واده وکړ .د مغلي
امپراتورۍ بنسټ ایښودون ې ظهیرالدین محمد بابر په اصش کې مغش نه بل ه د پالر له خوا د تیموري سلسلې د مشر
تیمورشاه (گوډ تیمور) کړوسې او د مور له خوا دبدنامه چنگیز خان کړوسې د  .تیموري شهزاده بابر چې د فريانې
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ماتې ورکولو نه وروسته په هندوستان کې د مغلو د اسالمي امپراتورۍ بنسټ کیښود .که څه هم د بابر ځوې همایون
چې په 15۳۰م کاش کې د خپش پالر نه وروسته پاچا شو ،په 15٤۰م کاش کې د پښتون شیرشاه سوري لخوا سخته ماتې
وخوړه او ص ویانو ته یې پناه وروړه ،خو پنځلس کاله وروسته د هغوې په مرسته بیرته قدري ته ورسید .دى سلسلې
وروستې پاچا دوهم بهادر ظ رشاه ؤ ،چې ح ومي یې دډیلې ښار ته محدوده ؤو .ظ ر شاه دانگریزانو لخوا بندي ،تبعید
او ځامن او کورنۍ یې هم د  1٧5٨کاش د پاڅون نه وروسته د انگریزانو له خوا ووژش شوش .
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" . ٩شیخ الهند موالنا محمودالحسن" ( ۳۰-1٧51نومبر  )1٩۲۰یو وتلې اسالمي عالم ؤچې په بریتانوي هند کې یې د
انگریزى استعمار په وړاندې نه ستړي کیدون ې مبارزه کړیده .موالنا محمودالحسن د موالنا ول قار علي زوي او د
دیوبند د مدرسې د لومړنیو شاگردانو څخه ؤ چې په  1٧٨۳کاش کې د فرايي نه وروسته په همدې مدرسې کې د
ښوون ي په توگه په کار پیش وکړ او بیا په  1٧٩۰م کاش کې ددې مدرسې دسرښوون ي په توگه وټاکش شو .موالنا
محمودالحسن د ښوونې په څنگ کې د نړۍ او بریتانوي هند د سیاسس چاپیلاير سره مینه پیدا کړه .کله چې عنماني
امپراتوري د انگریزانو په مقابش کې لومړۍ نړیواله جگړه کې شامله شوه ،او مسلمانانو ته د سلېان یا خلی ه د
سرنوشي په ه له اندیښنه پیدا او د خالفي تحری (يورځنگ ) پیش شو ،او ددې تحری مشرانو موالنا محمد علي
او موالنا شوکي علي په بریتانوي هند کې د مظاهرو په تظیمولو پیش وکړ ،نو موالنا محمودالحسن به شاگردان دې
تحری کې گډون ته هڅوش  .موالنا محمودالحسن د بریتانوي استعمار په مقابش کې د هند دننه او دباندې د وسلواش
پاڅون د تنظیمولو هلې ځلې پیش کړې او د خپلو رضاکارو شاگردانو د وسلوالې روزنې پروگرام یې پیش کړ .دده په
وتلو شاگردانو کې چې پدې تحری کې شامش ؤو" ،موالنا عبیدهللا سندي" او "موالنا محمد میا منصور انصاري"
شامش وو ،چې لومړنس کابش او دویم یې صوبه سرحد ته واستوش شوش .خپله موالنا دترکانو د مرستس د ترالسه کولو
دپاره "حجاز" ته س ر وکړ او يوښتش یې چې د بغداد او بلوچستان له الرى هند ته راستون او پاڅون پیش کړي .خود
ديه پالن نه چې "دوریښمین دستماش" د مشهورې توېئې په نامه یادیږي ،انگریزان خبر او په "م ه " کې یې هغه
بندى او په "مالتا" کې یې تر درې کلونو پورې بندي وساته .
 .1۰حبیبس ،عبدالحس ( .)1۳٨۲جنبش مشروېیي در افغانستان  .چاپ کمیسیون فرهنگس حز
 1۲1-1۲۰مخونه
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