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۹۰/۹۶/۲۹1۱                               ډاکټر عبدالرحمن زماني

 په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې   
 (برخه مه او)

 انگریزانو هلې ځلې پاره د سیمې د ادارې د د

 

پاره په  دې کار د باندني سیاست ستر بنسټیز اصل جوړولو. د انگریزانو د آزادو قبایلي سیمو کنټرول په آسیا کې د د
او د سړکونو، پلونو او اورگاډو د پټلیو دغځولو له الرې ددوې قبایلي سیمو کې د تهاڼو او عسکري څوکیو جوړول 

 .  (1)دپاره د ښه نظامي  طاقت موجودیت ضروري وو جگړو د مخنیوي  نښلول،  او د محلي اخ اوډب او

 ه.  پونورو وسیلو نه هم استفاده کړیدهد مختلف او خلکو د مقاومت دماتولو دپاره د کنټرولسرحد د سیمې  انگریزانو د
 شمال مغربي سرحد د ادارې د مامورینو لوباوه چې درکزي رول دانگریزانو هغو څو تنو او مدې کې تر ټولو مهم 

 کې لیکې چې  (۲)په نامه خپل مشهور کتاب  «تان د حکومتانگلس» د  A. L. Lowellپاره غوره شوي وو. "لوویل" 
( شاوخواکې انگریزانو په الس کې دئ چې څو تنه یې فوځې 11۹۹دهند حکومت په حقیقت کې د یوولس سوه ) »

تو له امله په خپله خوښه تللي دې ډلې گڼ شمیر کسان د کورنیو ارتباطا .  د«)نظامي( او پاتې یې ُملکي مامورین دي 
دپالر الر ه نیوله او په هماغه "کنډک" کې به یې د خپل تره )کاکا( او د تره د ځوې سره څنگ تر څنگ ځوې به  .دي

ته  رسیده  ر بیړۍ به په میاشتو کې هندوستانسف دوې د .  ددمت دوره اوږده  او تنخواه ښه وهدوې د خ خدمت کاوه.  د
کار گټه داوه چې دوې به زیاته تجربه پیدا کوله، او د خلکو، د  ددې .ږدې مودې دپاره اوسیدلاو هلته داو دوې به 

یم او آب و هوا سره دوې به د سیمې سره ښه بلد او د اقل. چارو او کلتور سره به آشنا کیدل هغوې دژبې او ژوند دالرو
هغه شاگردان وو  مامورین به د "آکسفورد" یا "کامبریج"ل مغربي سرحدي سیمه کې غوره شوي په شماهم آشنا وو. 

 India Civil)چې په هندوستان کې د خدمت دپاره به یې د خپلې زده کړې په وروستي کال کې د "هند د ُملکي خدمت" 
Service)  او که به بریالي شول نو یو بل کال به یې په هغه پوهنتون کې د هندوستان قانون او  آزموینه تیروله

دوې به هند ته درسیدو نه وروسته هم  خپلې سختې زده کړې . الت ژبه زده کولهمربوطه ای مقررات، د هند تاریخ او د
 .     (۱)ته دوام ورکاوه او د کمشنر د مرستیال تر الس الندې به وو

دغې  بریتانوي مامورینو او وسله والو قواوو په څنگ کې د تشویق او چل ول نه هم د انگریزانو کوښښ کړې چې د
پښتنو قبایلو په  لیکوال عبدالقیوم خان دکتاب  " د پښتون په پوله زر او زور د " واخلي.  د سیمې په کنټرول کې کار

بندې پولې پالیسي  د –تاسو که یې په هر نوم یادوئ  چې "(5) ،(٤)سیمه کې د انگریزانو د پالیسۍ په هکله لیکي
سي، یا دامن سره دورننوتو پالیسي،  شاهانه آرام طلبۍ پالی گذار کولو او تښتیدو پالیسي، د )دتړلو سرحدونو سیاست(، د

هغه مقصدچې په مؤثره توگه د قبایلو مغلوبول او خنثى کول . بره مشترکه وه او هغه ددې مقصد وپدې ټولو کې  یوه خ
 سیاسي څانگې د د. و دپاره هره طریقه استعمال شویدهدغه مقصد د حاصلول .  دو او د نورو نورو سیمو الندې کولو

لیت ورکړې وه چې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټانو، وؤیوې ډلې ته یې دقبایلو د چارو مسرینو )افسرانو(  مخصوصو مامو
دې افسرانو ترشابه خاصه دار، سکاوټان او  د. یلدارانو به ورسره مرسته کولهحصسیاسي تحصیلدارانو او نائیب ت

فوځ  پیل کیدو نه مخکې  د رخه هم وه. دجگړې دنورې قبایلي ملیشې وې او ورسره به دبریتانوي هندد فوځ یوه لویه ب
به یې ورته ویلې او   (Cantonment)نظامي لښکرکوټونو په  ښارگوټو کې چې چهاوڼۍ  صوبه سرحد  د لویه برخه د

افغانستان سرحد سره له گلگټه رانیولې په جنوب کې  د پنډۍ نه تر لنډي کوتله خورې وې، او په حقیقت کې د
 ځاې پر ځاې شوي وو". رې، دبلوچستان تر کوئټې پو

ت او سیاسي مامورینو )پولیټیکل ایجنټانو( په واک کې زیاته اندازه پیسې اچول شوې وې تر څو قبایلو ته د بډو، رشو د
پاره په پراخه اندازه د  پردغه جنگیالیو قبایلو دبري موندلو او ددوې د کمزوري کولو د. بى ایمانیو تهذیب ورزده کړي

 .(٦)کار اخیستل شویدېزر او زور نه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_ar_pa_azad_sarhadke_07.pdf
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  یا هم د ایالتي استخدام شوو مخبرانو له الرې خپلې چارې پرمخ  سیاسي نمایندگانو به یا خپله د قبایلو له منځه  او
 .  ښو او حاالتو نه چارواکي خبر کړيدې مخبرانو کار داوو چې د قبایلي سیمو د پی .  دبوتلې

کې د خانانو او په قبایلي سیمو کې د ملکانو نه استفاده وه.  دوې به په  د انگریزانو د ادارې یوه ښه آله هم په  سیمه
 Political) او په ایجنسیو کې د سیاسي نمایندگانو (Deputy Commissioner)ولسوالیو کې د کمیشنر د مرستیال 

Agents)  ر، نواب  او زړورتوب د انگریزانو، خانانو ته د خان بهاد. ارتباط په ټینگولو کې زیار ویستهسره د خلکو د
دوې  رتبو او ځمکو او جایدادونو په ورکولو او حتى ددوې اوالدونو او خپلوانو ته د مهمو دندو په ورکولو سره د

 .  حمایت ترالسه کاوه

آزادۍ په مبارزې کې د شمال مغربي  یا د The Role of N.W.F.P. in the Fredom Struggle دډاکټر محمد انور خان 
( خانانو او اربابانو یو لست 5٤خپل کتاب په لومړۍ ضمیمې کې د څلور پنځوسو ) رحد د رول په نامه دصوبه س

 .د نشت په بیه جایدادونه ورکړیدي لیکلې چې انگریزانو ورته

 امتیازاتو په ورکولو سره هڅه کوله تر څو دوې خپل خلک د ، منظوریو )االونسونو( اوتنخواهته د دوې ملکانو
اقتصادي محاصرې او  قبیلو د د مواجبو او االونسونو ورکول به ډیر ځله د. جگړې څخه منع کړي و سره دانگریزان

ملگرو ملکانو د نفوذ د ساحې  فشار سره یو ځاې د یوې وسلې په ډول استعمالیده او د هغي په وسیله به د انگریزانو د
 سړکونو ساتنه، د سرحد ساتنه، د ه خپله سیمه کې دلیتونو کې پؤوسته کیده. د دا ډول ملکانو په مسزیاتیدو سره مر

 حملو مخنیوې، د خپلو سرحدونو نه د فراریانو )مفرورانو( ویستل شامل وو.     الرو او کوتلونو خالص ساتل، د

سیستم په شان د مغلو پاچاهانو سیستم  ته ورته وو، او انگریزانو  له پیله  د انگریزانو دا کار  لکه د دوې د جاسوسۍ د
 دې درې ډولونه وو:  .  دهغې نه کار آخیستد

کال کې یو یا دوه ځله به افرادو او عموما ملکانو ته په منظمه توگه په میاشت کې یو ځل، او یا هم په  : لونگۍلومړې
پیسو  لونگۍ اهمیت د د لونگۍ د پیسو اندازه به په میاشت کې څو سوه روپیو ته رسیده  خو .  که څه هم  دورکول کیده

پیژندل گڼل کیده ا د مشرانو په حیث د افرادو په رسمیت واکدارانو له خو هغه داندازې کې نه بلکه پدې کې وو چې په  
 .او دعزت نښه وه 

 دابه عموما دیوې جرگې په مخ کې  د .یلې یا خیل ته په گډه ورکول کیدهبه یوې قب: مواجب، منظورۍ یا االونس دوهم
 . ا خیل نماینده ملک ته ورکول کیدههغې قبیلې ی

 به سیاسي نمایندگانو ته  د یوه خاص کار د سرته رسولو په بدل کې وو، دل پیسو ورکو مصارفو د : خرچه یا ددریم
 انگریزانو په خالف د افغانستان د خاورې نه د راغلو جنگیالیو د مخنیوي د مثال په ډول  که به په یوې سیمې کې د

،  Spain, James W. (1963). ارف یا خرچه به انگریزانو ورکولهپاره کوم ملک لښکر راټول کړ، نو د هغې مص
دوې په چارو  بریتانوي هندمامورینو ته د دښمنیو نه استفاده هم  د -قبایلو د خپل منځي اختالفاتو او گوندیو دمخ   15١

 (٧)ډاډمنه یا باوري  مثال په توگه د لـَرو )کوزو( مومندو یوه برخه د .  دلې او السوهنې ښه زمینه برابرولهکې د مداخ
وې په ، او کله چې به د برو او لرو مومندو ترمنځ شخړه پیښیده نو انگریزانو به دد(١)شوې قبیلو په نامه اعالم

ندي ویزیو او م د ترکزیو، حلیمزیو، اتمانزیو کوزو مومندو د قبیلې د assured. ډاډمنې یا پلویتوب نظامي مداخله کوله
ومنله او انگریزانو ورته ډاد ورکړ انگریزي حکومت اداره  کال کې یې د 1١۰٤چې په خیلو هغو څانگو ته ویل کیږي 

 .امیر نه ترالسه کول افغانستان د چې دوې به ورته هماغه مرسته او حمایت ورکوي، کوم چې به یې د

 سیسې او جاسوسان انگریزانو د هند په نیمه وچه کې د په افغانستان او د

هیوادونو د ملي ننیو معاصرو  د. که څه هم مسلک گڼل کیږيروسته دوهم پخوانې جاسوسي په نړۍ کې تر فحشا و
( 1۱)مې پنځلسانگریزانو استخباراتي فعالیتونه د  . خو دزیات اهمیت لري پاره استخباراتي خدمات منیت د تامین دا

     اتم ِهنری  په وخت کې ادامه درلوده.  دوې جاسوسي فعالیتونه د اتم هنري . په اروپا کې دپیړۍ راهیسي روان دي
پالر دمرگ نه وروسته  م کال کې د 1۱۹۰د انگلستان د پاچا اووم هنري دوهم زوې وو چې په ( 1۱۹٧  - 1۹۰1)

اوم پاپ او  طالق او یوې داسې ښځې د موندلو په سر چې یو ولیعهد ورته وزیږوي د دکاترین آراگن  . هغه دپاچا شو
پاپ مذهبي واکمنې  ان کې ددې مخالفت په نتیجه کې هنري په انگلست کاتولیکې کلیسا سره مخالف شو. د روم د د

. هنری یوپوه، ادیب، ژبپوه، او په موسیقۍ هغې دمشر په توگه معرفي کړ انگلستان کلیسا مستقله او ځان یې د ختمه، د
 خپلو دوو ښځواعدامول  وو.  شهرت علت په پرلپسې توگه شپږ  ودونه او د هغه د هم پوهیده. خو د
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         اتم ِهنری اسوسانو یوې شبکې فعالیت درلود. زي جیانگر( 5۹پنځوسو )په وخت کې د  د لومړۍ ملکې الیزابت
مرگ نه وروسته  پالر د م کال کې د 1۱۹۰د انگلستان د پاچا اووم هنري دوهم زوې وو چې په ( 1۱۹٧  - 1۹۰1)

اوم پاپ او  طالق او یوې داسې ښځې د موندلو په سر چې یو ولیعهد ورته وزیږوي د کاترین آراگن  د . هغه دپاچا شو
پاپ مذهبي واکمنې  دې مخالفت په نتیجه کې هنري په انگلستان کې د کاتولیکې کلیسا سره مخالف شو. د روم د د

. هنری یوپوه، ادیب، ژبپوه، او په موسیقۍ مشر په توگه معرفي کړ انگلستان کلیسا مستقله او ځان یې دهغې د ختمه، د
المعارف  یا  او دخپلو دوو ښځواعدامول  وو. ) دایره   ودونهشهرت علت په پرلپسې توگه شپږ  هغه د هم پوهیده. خو د

 المعارف( پدیا; او  انگلیسي بریتانیکا دایره   آزاده ویکی

هغه دریم اوالد ملکه  . دل پسې سلطنت ته ورسیدلچې یو پرب اووم هنری زوې، اتم هنری درې اوالدونه درلودل د
مذهبي النجو  سلطنت پر تخت کښیباسته نو د لکه الیزابت د.  کله چې مم کال کې زیږیدلې وه 1۱۱۱چې په  الیزابت وه

مذهب ځینو  کاتولیک د کاتولیک مذهب پر تشریفاتو کیښود، خو د مذهب بنسټ د انگلستان د پاره یې د د مخنیوي د
ملکې الیزابت سره کورنۍ  ، ماری استوارت، ته یې پناه وروړه کومې چې دهغه ونه منله او د سکاتلند ملکې پیروانو
ماری  دواړو َملِکُو ترمنځ دښمنې پیداشوه تر څو چې ملکې الیزابت، دې  پیښې په نتیجه کې د . دهم درلوده خپلولي

. لومړۍ ملکه لندن په  زندان کې سر ترې غوڅ کړم کال د  15١٧کاله وروسته یې په  1۰استوارت  بندي کړه او 
  .م کال کې مړه شوه 1۶۹۲لیزابت په ا

دښمنانو په هکله  درباره  نیولې تر اوسه انگریزانو کوښښ کړې چې هم د دوستانو او هم د لومړۍ ملکې الیزابت  له د
دامریکې نه نیولې تر هسپانیې، جرمني،  واستخباراتدوې  د  .په گټه مؤثق معلومات ترالسه کړي د بریتانوي دیپلوماسۍ

د خپلې ونو کې ډون تقریبا ټولو هیوادسیا او افریقائي هیوادونو په گآروسیې، چین، منځني ختیځ، مرکزي  فرانسې،
 ..(۰) ديجاسوسۍ جالونه خپاره کړی

 استخباراتې ادارې انکشاف د

 د یېمه پیړۍ کې  1١په . د مشکوکو خطونو لټول پیل کړل لخوایوې پټې ادارې د مه پیړۍ کې  1٧په انگریزانو 
 دکله چې . طاقتونو  مخابرات کشف کړيه تر څو د خارجي کړرمزونو )شفرونو( د کشف او ترجمې څانگه تاسیس 

راج  یا په هندوستان کې د انگریزانو واکمني  د سخت گواښ سره مخامخ کلونو تر منځ بریتانوي  1۰1٧او  1۰۹٧
په رسمي توگه د  . استخباراتي عملیات ډیر پراخه شولشوه، نو په نتیجه کې یې هم په سیمه او هم په نړیواله کچه  

 Secrete Services  Bureauم کال کې دپټو خدماتو د ادارې  1۰۹۰باراتو رسمي او دایمي اداره په انگلستان د استخ
لومړۍ نړیوالې جگړې په دوران کې یې د بریتانوي امپراتورۍ په ساتلو کې مهم  په جوړیدو سره منځ ته راغله او د

ترورستانو" یا  دوې په اصطالح د" دطر کلونو په موده کې انگریزانو ته عمده خ 1۰1٦او   1۰1٤رول ولوباوو. د 
آزادي غوښتونکو او ملت پالو یا نشنلستو جنگیالیو څخه متوجه وو، چې د هند په نیمه وچه، افغانستان  او نورو هیوادو 

 کې یې فعالیت درلود. 

 داستخباراتي ادارو مختلفې څانگي او فعالیتونه

چې د    Security Serviceي . داخلي برخه یا کورني استخبارات یا دانگریزانو د استخباراتو اداره مختلفې  څانگې  لر
(Section 5 of the Directorate of Military)  یاIM5  خارجي برخه یت د پنځمې برخې  په نامه یادیږينظامي امر د  .

 Section 6 of the Directorate of)  یا  IM6د یې   Secrete Intelligence Serviceیا بین المللي استخبارات  
Military) یت د شپږمې برخې  په نامه یادیږينظامي امر  یا د . 

دخاصو عملیاتو سرته رسول ، سیاسي استخبارات، او بحري استخباراتنظامي ي فعالیتونو کې استخباراتپه د انگریزانو
خارجي  . دوې  دشامل دي صنعتي استخباراتاو  ساینسي استخبارات، )لکه کودتاوي او سیاسي ترورونه او وژنې(

گاونډیانو په وړاندې د  دو، ټکولدد ملي غورځنگونو ، استحکام داکماالتي الرو د، هیوادونو د امکاناتو او مقاصدو
و السته راوړلدد دقیقو او په وخت معلوماتو و په هکله خنثی کول دد خارجي جاسوسي فعالیتونو و، اوټینگولدسرحداتو 

 .کوښښ کوي

 انگریزانوجاسوسي فعالیتونه چه او افغانستان کې دهند په نیمه و د

افغانانو او انگریزانو  کمپنۍ په راتگ سره پیل او د شرقي هند د انگریزانو جاسوسي فعالیتونه د په دې سیمه کې د
پاره ددوه ډوله ستونزو سره  ساتلو د خپلې واکمنۍ د لومړۍ جگړې سره شدت پیدا کړ.  هندوستان کې انگریزان د

ه.  په داخلي ناکرارۍ داخلي ناکرارۍ او هم د خارجي مداخلې او حملې څخه ډار او ویره درلود ې  هم دمخامخ وو. دو
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و او مذهبي غورځنگونو او د سیمې د مسلمانانو د یووالي څخه  ویره او په سرحدي سیمو کې د پښتن کې د سیاسي
شاه زمان په شان هیوادپالو  په لورې هم د.  په خارجي برخه کې دوې دهندوستان قبایلي جنگیالیو حملې شاملې وې

.  په خاصه توگه الي حملو څخه ډار درلوداحتم فرانسوي ناپلیون او تزاري روسي امپراتورۍ د افغانى واکمنانو او هم د
افغانانو  د چې، ې موضوع  وهاندیښندمخنیوي  تصور او یا رښتیني تیري  د تیرې د روسانو د په بریتانوي هند باندې د

هند په هکله د انگریزانو  پاره د ( کلونو د1۱۹یې د یوسلودیرشو ) لومړۍ جگړې څخه وروسته، انو داو انگریز
 .  درلود سلطتپرسیاسي او نظامي ستراتیژۍ 

 سرحد نه آخوا یا په افغانستان کې استخباراتو ته اړتیا درلوده، او پاره انگریزانو د مقابلې د دې دواړو اندیښنوسره د د
پالیسیو  د. دوې پراختیا هم له همدې ځایه پیل شوهریزانو د سیاسي، پوځي او استخباراتي هلوځلو انگ په افغانستان کې د

جوړښت،  سیمې د دافغانستان  . دوې ته دپه اهمیت ښه پوهیدلمعلوماتو  پاره د و دجوړول داو ستراتیژیکو پالنونو 
شخصیتونو په هکله استخباراتي معلومات   ، منابعو، داخلي سیاست، قومي ډلو ټپلو، دښمنیو او متنفذوالرو دتگ راتگ د

   .لهپاره زمینه برابرو ترسره کولو د سیاسي مناسباتو دټینگولو،  او هم د احتمالي عملیاتو د هم د

هندوستان بریتانوي گورنر جنرال وو،  واکمنۍ په وخت کې د شاه زمان د چه په افغانستان کې د  (1۹)"الردولسلي"
 افغانستان د ختیځې او جنوب ختیځې سیمې  په واقعي ارزښت پوهیده )دا سیمه وروسته د هغه لومړنې کس وو چې د

افغان او میشتو  افغان پاچا دده په فکر تر څو چې یو مقتدره  . دبي سرحدي سیمې په نامه یاده شوه(شمال غر هند د
.  نو ځکه الرد فغانانو ته دیوې  لوبې مثال ولريهند نیول به ا دې سیمه کې حاکمیت او نفوذ ولري، ده افغانانو پ
هند او  افغانانو الس نه یواځې د جوړه کړه چې په هر قیمت چې وي، د هکال کې یوه داسې تگ الر 1٧۰٧ولسلي په 

لویدیزو خاورو نه پورې غاړه ختیځي او جنوب ختیځي سیمې له خپل  د او بلوچستان دسن پنجاب نه  لنډ کړي، بلکې د
 .  (11)هیواده جال کاندي

 تړلي سرحد )تدافعي(، وړاندې تگ )تعرضي( او په کوچنیو برخو د انگریزانو پالن د پاره د هدف ته درسیدو د
واحد او قوي  رامنځته کیدو سره مرکزيمحلي قوتونو په  ، تر څو ددتجزیې او ویشلو پړاوونه درلودل هیوادونو 

دغه پالن د پلي کولو دپاره دنظامي، تبلیغاتي، ورانکارۍ او نورو ډیرو الروچارو  . دوې دحکومت له منځه یوسي
 څخه استفاده وکړه . 

 )نوربیا(
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1۹  .Lord Richard Wellessly  م کاله پورې دهندوستان بریتانوي گورنر جنرال وو.  1١۹5م کال څخه تر 1٧۰١د
هغه دهند په نیمې وچې کې دانگریزانو دعدم مداخلې )تړلو سرحدونو یا دفاعي( پالیسې،  په اصطالح دملگرتوب او 

ه اصلي مقصد په هندوستان کې دانگریزانو دنفوذ پراختیااو دشرقي هند دکمپنۍ مرستې په پالیسي بدله کړه. دهغ
دتجارتي اړیکو زیاتول وو.  دهغه په نظر دفرانسویانو سره دنړیوالې جگړې او دناپلیون د مخکې تگ په صورت کې 

نگریزانو تر حمایت هندوستان ته ستر خطرمتوجه وو . دهغه دپالیسۍ په اساس دهندوستان محلي واکمنان په  زور دا
الندې راوستل شول .  دایالتونو دکورنیو  آزادیو په ضمانت سره دهغوې دخارجي چارو واک انگریزانو ته وسپارل شو 
او دهغوې په ایالتونو کې انگریزي عسکري قواوو د ځاې په ځاې کیدو امکانات برابر شول .  دانگریزانو سره 

چې د میسورواکمن سلطان فتح على خان )سلطان ټیپو( دانگریزانو سره  دمیسور څلورمه جگړه  هم ځکه پیل شوه ،
 ملگرتوب څخه غاړه وغړوله .

 . کهزاد، احمد على .  رجال و رویداد هاى تاریخي، دپیښور چاپ .11

 


