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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(شپږمه برخه)

په قبایلي سیمو اومومندو کې د هندوستان دوسلوالو مسلمانانوحرکت او مرکزونه
په آزاد سرحد کې د انگریزانو په مقابل کې دهندوستان د مسلمانانو دوو وسلوالو ډلو فعالیت درلود چې یوه ډله یې
د" ُبنِیر" په سمڅه ) (Smatsaیا اسموس ) (Asmasکې دجماعت مجاهدین په مرکز او بله یې دمومندوڅنگ ته د
چمرکنډ په مرکز کې راټول شوې وو .
دسمڅې د مجاهدينو مرکز
دسمڅې د مرکز بنسټ ایښودونکي دموالنا والیت علي او موالنا عنایت علي په نامه دوه ورونه وو( .)1د  1١15کال
د فبروري دمیاشتې په یوولسمه (  )11نیټه ددې ډلې د رئیس مولوي عبدالکریم د مرگ نه وروسته دهغه ځوان وراره
مولوي نعمت هللا ددې ډلې مشرې ترالسه کړه .که څه هم دا مرکز دڅو تنو لخوا دهندوستان دآزادۍ دپاره دیوه نظامي
تشکیل په توگه جوړ شوې وو ،خو دا ډله د نړۍ د پرمختگونو او زمانې د چلند څخه په بشپړه توگه نا خبره پاتې او په
یوه داسې طفیلي او بیکاره ډلې بدله شوې وه چې د هندوستان د مسلمانانو بسپنو او دافغانستان دحکومت تنخوا ته یې
اړولي او شپې سبا کولې.
دانگریزانو سره دسمڅې د مرکز د رئیس مولوي نعمت هللا ارتباطات او دخیبر د ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ صاحب
زاده عبدالقیوم خان سره د هغې معامله د انگریزي استخباراتو د پټو اسنادو څخه ثابته شویده ( .)۰نعمت هللا دیوه بل
هن دوستانې مسلمان عبدالرشیدلخوا هغه وخت ووژل شو کله چې دده د منافقت څخه په تنگ شو او دانگریزانو سره د
هغه په اړیکو شکمن شو .خو بیا د نعمت هللا ساتونکو عبدالرشید په داسې حال کې چې زخمي وو ،ژوندې تنور ته
غورځولې او وسوځاوه.
ددې مرکز څخه پنځوس تنه چې ډیر کسان یې د پنجاب وو ،دافغانستان د خپلواکۍ دجگړې په درشل کې هغه وخت د
مولوي نعمت هللا د سپکاوي نه وروسته چمرکنډ ته تللې وو ،کله چې هغه د مرکز مجاهدین دانگریزانو سره دجگړې
څخه منع کړي وو.
دچمرکنډ د مجاهدينو مرکز
دچمرکنډ دمجاهدینو مرکز د مومندو سیمې سره نژدې دچمرکڼډ په نامه یوه کوچني سرحدي کلې کې دمولوي بشیر
لخوا جوړ شوې وو .دمولوي بشیر اصلي نوم عبدالرحیم وو .هغه په 1٨٨5م کال کې د پنجاب په فیروزپور کې
زیږیدلې او په 1١15م کال کې د قبایلې سیمو د مجاهدینو مرکز ته الړ او په ځان یې د محمد بشیر نوم کیښود.
مولوي بشیر په چمرکنډ کې د مجاهدینو مرکز ته نوې روحیه ورکړه او د خپل شهرت په وجه د امیرحبیب هللا خان په
دربار کې داعتبار خاوند شو او وخت په وخت به یې د کابل څخه لیدنه کوله .مولوي بشیر د چمرکنډ د مرکز
دجنگیالیو د نظامي تربیت د پاره د بریتاتوي هند د حکومت دوه پخواني عسکر هم قبایلي سیمې ته بوتلل  .هغه
وروسته په کابل کې د هند د جالوطنه حکومت د دفاع د وزیر په توگه هم وټاکل شو .مولوي بشیر هم د 1١۲١م کال
د اکتوبر په میاشت کې دشپې لخوا دهمدې مرکز دیوه پلورل شوي مجاهد په الس ووژل شو.
دالمجاهد اخبار خپرول
"المجاهد" یو معروفه اخبار وو چې د چمرکنډ د مجاهدینود مرکز لخوا خپریده ،او د بریتانیې په خالف مواد او
خبرونه به په کښې چاپیدل( .)۲دې اخبار په لومړي ځل د  1١۰۰کال د اکتوبر په میاشت کښې په دري (فارسي) او
اردو ژبو د محمد یاسین په مدیریت د مولوي محمد بشیر( )١تر الرښونې الندې په نشراتو پیل وکړ ،او وروسته یې 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

پښتو ژبه هم نشرات کول .محمد یاسین وروسته د چمرکنډ د مرکز د نشراتو د جرگې مشر شو .دالمجاهد خپرونه به
په قبایلي سیمو سربیره په بریتانوي هند کې هم خپریده.
لکه څنگه چې په بریتانوي هند کې د خپل وخت دانگریزي استعمار مخالفه مشهورو خپرونو لکه د الهور
"زمیندار( ،)5کامرید( ،)٦الهالل( ،)٧همدرد،ترجمان او ځینو نورو دسراج االخبار د مطالبو څخه استفاده کوله  ،همدا
شان به په چمرکنډ کې خپریدونکي المجاهد هم د افغانستان د "امان افغان" دجریدې مقالې او مطالب نقلول او په ختیځو
هیوادونو کې به یې د انگریزانو په سیاست باندې سختې نیوکې کولې .پدې خپرونه کې به دهندوستان د مسلمانانو څخه
غوښتنه کیده چې دنگریزانو سره په وسلواله مبارزه کې برخه واخلي .انگریزي چارواکي په المجاهد کې خپریدونکو
علمي مقالو او تازه معلوماتو ته حیران وو او غوښتل یې پوه شي چې مولوي بشیر دبین المللي اهمیت لرونکې دغه
مطالب له کومه ځایه الس ته راوړي .دهغه وخت د انگریزي استخباراتي رپوټونو څخه څرگندیږي چې انگریزانو
دالمجاهد د خپریدو په مخنیوي کې زیار ویسته او په وزیرستان او نورو سیمو کې یې د هغې گڼ شمیر گڼې الس ته
راوړي او له منځه وړي دي .
دالمجاهد خپرونه د رونیو  Roneoدکاپي کولو په هغه یوه ماشین برابریده چې مولوي بشیر د کابل څخه راوړې ؤ(.)٨
دې ماشین سره به په یوه وخت  ۰٦پاکې کاپیانې جوړیدې .
دالمجاهد د خپرونې په هکله د"سرگذشت مجاهدعبدالکریم چمرکنډي" ( )١په کتاب کې ادعا شوې چې موالنا بشیر د
کابل څخه د اخبار د چاپولو دپاره چې د سیکلو سټائیل په ماشین به چاپیده ،دکاغذونو دراوړلو سره سم د هغې د
خپرولو تیارې پیل کړ او د اخبار د کتابت ،چاپولو ،لیږدولو او نورو چارو مسئولیت یې عبدلکریم ته وسپاره ،خو د
اخبار په تندي یې د مدیر په حیث د تبلیغاتو د شعبې د ناظم مولوي یاسین نوم ولیکه .هغه زیاتوي چې دا اخبار به
غازي امان هللا خان او د افغانستان ټولو وزیرانو ،اعلى حاکمانو ،د اردو عالیرتبه منصبدارانو او د تعلیم او روغتیا د
ادارو دچارواکو په گډون ټولو مشهورو شخصیتونو ،خانانو ،ملکانو اومُالیانو ته استول کیده.
دالمجاهد اخبار به دبهرنۍ نړۍ مشرانو لکه د ایران رضا شاه ،د ترکیې مصطفى کمال اتاترک او د شوروي اتحاد لنین
او په افغانستان کې د میشتو سفارتونو او افغاني سفارتونو په معرفت بهرنیو هیوادو ته هم استول کیده  .په بریتانوي
هند کې به دا اخبار پرته له کوم مذهبي توپیره ټولو سیاسي مشرانو په خاصه توگه د کانگرس ،خالفت او مسلم لیگ
مشرانو ته استول کیده .په افغانستان کې دننه ددې اخبار پُسته آزاده او په وړیا توگه به استول کیده .دهندوستان دپاره
به د پُستې (ډاگ) ټکټونه راغوښت ل کیدل او بیا به په اخبار د لگولو څخه وروسته د پیښور ،راولپنډۍ او نورو ښارونو
د خطونو (لیکنو) په بکسونو کې اچول کیدل.
دالمجاهد د خپرونې سرمقاله به د مولوي بشیر په قلم لیکل کیده  .خبرونه به دخبرونو د منبع په ښودلو سره هرومرو
یوې لنډې تبصرې سره چاپیدل .داخبار په نور ومطالبو کې دسیاسیات فرنگ ،سیاسیات اروپا ،مکتوب مکین ،اخبار
افغانستان ،اخبار هند ،سیاسیات عالم او سیاسیات عالم اسالم عنوانونه شامل وو.
په مومندو کې په همدې وخت په اردو ،فارسي او پښتو ژبو د "شعلې" په نامه یوه بله خپرونه هم وه چې چلووونکې یې
ارواښاد صنوبر حسین کاکا جي وو(.)1۲
دغازيانو دمشرانو ارتباطات او چال چلند
دانگریزي استعمار په وړاندې د پښتنو قبایلو او په خاصه توگه دمومندو دغزاگانو مشري د هغو ولسي هیوادپالو
مشرانو په الس کې وه چې دسیاسي پلوه په بشپړه توگه مستقله وو او په هیڅ ډول سیاسي او تشکیالتي ډلو ټپلو پورې
تړلي نه وو .که څه هم دوې په سنتي او غیر سیاسي اسالم عقیده درلوده ،او ځینو وتلو روحانیونو غزاگانو ته دخلکو
په رابللو کې ستره ونډه درلوده ،دوې تل دپښتونولۍ په اصولو چلند کاوه.
که څه هم د 1١1١م کال نه وروسته په مومندو کې دغازیانو ځینو مشرانو لکه دترنگزئیو حاجي صاحب په سیمه کې
دانگریزانو دنورو مخالفینو او ځینو سیاسي او مذهبي ډلو سره اړیکى درلودې او ددوې مرستې به یې هم ترالسه کولې،
خو دوې دهیڅ ډول خاصې وارد شوې ایډیالوژۍ پیروې نه کوله .دبیلگې په توگه به دغازیانو دمشرانو دچال چلند په
هکله دترنگزئیو دحاجي صاحب دهغې وینا ځینې برخې ذکر کړو چې په 1١15م کال کې یې دباغ په سیمه کې دجمعې
دلمانځه نه وروسته دمومندو یوې سترې جرگې ته کړیوه:

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

" اوس چې قبایلي غازیان دآزادۍ په جدوجهد بوخت دي ،انگریزانو ددې کوښښونو د ناکامۍ دپاره په توطئو پیل کړې
تر څو دنیول شوي هندوستان په سیمو کې دهندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې او خپل منځي جگړې پیل کړي  .پدې
شخړوکې دانگریزانو سیاسي چل دئ .زمونږ مقصد دانگریزانو په خالف جهاد دئ  ،ځکه چې انگریزانو مونږ
غالمان کړي یو او په قبایلي سیمو هم دخپل استبداد دپنجو غزول غواړي  .دلته په قبایلو کې هندوان هم اوسیږي او
سکهان هم  .خو دوې زمونږ د خپلواکۍ په الرکې خنډ نه پیښوي  .ددوې سره باید هغه سلوک وشي دکوم چې مونږ ته
اسالم اجازه راکړیده  ...زه قبایلي خلکو ته وایم چې کوم کسان چې په غزاگانو کې برخه اخلي ،نو بیا دې داسالم په
اصولو چال چلند کوي .اسالم هیڅکله هم دډاکې داچولو ،دلوټ کولو ،ښځو اوماشومانو دتښتولو ،او یا مسافرو
دیرغمل نیولو اجازه نه ورکوي  .که اسالم مونږ ته دجهاد حکم کوي نو دهغې په څنگ کې داحکم هم کوي چې په
ښځو ،ماشومانو ،ناروغانو او کمزورو کسانو توره مه اوچتوۍ .له همدې کبله ،کوم کسان چې د اسالمي احکامو خالف
کارونه کوي ،هغوي داسالم ترټولو سخت دښمنان دي(")11
ددیوبند مدرسه ،په چمرکنډ کې میشت هندوستاني مجاهدین ،په کابل کې اوسیدونکي هندوستاني مبارزین
اوسردارنصرهللا خان په هغوډلو او کسانو کې شامل وو ،چې دترنگزئیو حاجي صاحب ورسره روابط او همکاري
درلوده)1۰( .
دافغانستان داستقالل د گټلو نه وروسته دآزاد سرحد دغازیانو دتحریک سره مرسته زیاته شوه  .پدې مرستو کې وسلې،
کارتوس او پیسې شاملې وې  .دموالنا عبیدهللا سندهي په وینا( ،)1۲غازي امان هللا خان به لکه د خپل خاندان یا قام د
مشرانو په شان ددوې دمشرانودرناوې کاوه ،ددوې ټولې وړاندې شوې مشورې به منل کیدې او هیڅ وړاندیز به یې نه
رد کیده  .غازي امان هللا خان د شیخ الهند دمړینې نه وروسته د هغې درنه فاتحه واخیسته او دخپلې وینا په ترڅ کې
یې وویل چې "کوم کار چې موالنا محمودالحسن پیل کړې ؤي ،زه به یې سرته ورسوم".
په آزاد سرحد او خصوصا ً مومندو کې دانگريزانو په مقابل کې د پاڅونونو علتونه
دانگریزانو مشهور صدراعظم او په دوهمه نړیواله جگړه کې ددوې مشر "وینستن چرچل" (  )Winston Churchillچې
دپښتنو قبایلو سره یې دبریتانوي قواوو په جگړو کې خپله برخه آخیستې ده ،دانگریزانو په مقابل کې د مومندو دپاڅون
علت په سرحدي سیمو کې د مذهبي تعصب توفاني څپې او په مومندو او نورو سرحدي قبایلو دهغوې اغیزه گڼي(.)1١
وینستن چرچل په  1٨١٧م کال کې دبریتانوي پوځ غړې وو .کله چې هغه واوریدل چې دبریتانوي پوځ درې غونډه
دپښتنوقبایلو سره دجگړې دپاره روانیږي ،نو په دې جگړه کې یې د گډون غوښتنه وکړه .هغه د ملکنډ په عملیاتو کې
دجنرال جیفري تر قوماندې الندې په دوهم غونډ کې وجنگیده .هغه د مومندو په سیمه کې ناڅاپه د پښتنو جنگیالیو
سره مخامخ شوي او په وخت دسکهانو د ۲5مې قوې دمرستې په رسیدو سره ژوندې پاتې شوې وو.
هغه لیکي چې دمومندو حالت دسوات او نورو سیمو نه مهم او زیات توپیرونه درلودل  .مومند نه خو زورول شوي
وو او نه هم ددوې په چارو کې څه مداخله شوې وه .نه خو ددوې په سیمه کې کوم عسکري سړک غزیدلې وو ،نه هم
پیاوړو پوستو ددوې دښمني راپارولې او ددوې خپلواکي تهدید کړې وه.
لویس دین چې دیوه هئیت په مشرۍ دافغانستان او بریتانوي هند ترمنځ دغلط فهمیو دلرې کولو او جوړجاړي دپاره
کابل ته تللې وو ،عقیده درلوده چې دمومندو دپاڅون علت ددوې په سیمه باندې دانگریزانو د حملو داوازو او افواهاتو
دخپریدو نتیجه وه .خو الرد مینتو ته بیا د قبایلو د ناکرارۍ اصلي علت یوه معما ښکاریده)15( .
دانگریزانو په مقابل کې په عامه توگه د آزاد سرحد د قبایلو او په خاصه توگه د مومندو د پاڅونونو ځینې علتونه په
الندې ډول ذکر کوالى شو:
په سیمه کې د انگریزانو مداخله او په بیالبیلو پلمو قبایلي سیمه کي دورننوتو او یرغلونو بهانه.
دانگریزانو د وړاندې تگ د سیاست په وړاندې پاڅون او مقاومت.
کابل ته د انگریزانو د هیئت تگ اود ډیورنډ دکرښې د نښه کولو خبرې او د هغې په تعقیب قبایلې سیمې ته د انگریزي
مامورینو دتگ له امله دقبایلو شکمن کیدل او راپاریدل.
په کافرستان (وروسته نورستان) کې د سپه ساالر غالم حیدرخان چرخي په مشرۍ دافغاني لښکر دبریالیو عملیاتو نه
وروسته د خلکو داسالمي احساساتو راپاریدل او دانگریزانو د محوه کولو په تکل دجهاد دپاره دقبایلو دلمسون په
برخه کې د مالیانو د تبلیغاتو او خبرو مؤثریت.
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د امیر عبدالرحمن خان لخوا د جهاد د کتاب خپرول او دقبایلو دا گمان چې گوندې امیر په رښتیا جهاد غواړي او د
غازیانو مرسته به وکړي ( ددى کتاب په نوم کې د تاریخ پوهانو اختالف دئ ،ځینو تقویم الدین ،چا تواقیم الدین او
ځینو بیا ترغیب الجهاد ذکر کړیدئ .خو دا کتاب "كلمات امیر البالد فى الترغیب الى الجهاد" نومیږي چې د میر
محمد عظیم خان په اهتمام چاپ او یوه کاپي یې د نیویارک د پوهنتون " دافغانستان دیجیتال کتابتون" کې موجوده
ده).
په ملکنډ او چکدره کې د انگریزي قواوو دیره کیدل او آزادو قبایلو ته د نورو قبایلي سیمو د نیولو د اندیښنې پیدا
کیدل.
په افغانستان کې د دوهمې مشروطه غوښتنې دنهضت بیا راژوندي کیدل ،دسراج االخبار دوهم ځل تاسیس ،دترکانو
مالتړ او دخپلواکۍ غوښتنې د نهضت پیاوړتیا.
په افغانستان کې دننه دخلکو دخپلواکۍ غوښتنې د حس پیاوړتیا او دخلکو په نظر دانگریزانو دیوه پلوي او محافظه کاره
گوډاگي په توگه دامیر حبیب هللا خان د حیثیت ټیټوالې ،کوم چې وروسته بې له شکه د هغې دمرگ سبب شو.
لومړۍ نړیواله جگړه او کابل ته دترکانو او جرمنانو دگډ هئیت راتگ.
دافغانستان او بریتانوي هند په مسلمانانو باندې دلومړۍ نړیوالې جگړې ژوره اغیزه ،او ددئ جگړې په موده کې د
انگریزانو دکمزورتیا نه دامیر حبیب هللا خان گټه نه اخیستل ،د خلکو سخت خپگان او په خاصه توگه د ترکیې د
ماتې او توهین له امله دخلکو د احساساتوراپاریدل  ،او دمذهبى مشرانولخوا د ُترکیې او یونان د جگړې د نتیجې
نه دمسیحي قواوو په مقابل کې د مذهبي احساساتو دراپارولودپاره گټه اخیستل .
دلوې شلمان یا کابل د سیند په غاړه د اورگاډي (ریل) د پټلۍ د غزولو د کار پیل  ،کوم چې مومندو د خپلې خاورې
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