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 ۰۴/۰۸/۰۰1۳                                                                                    ډاکټر عبدالرحمن زماني

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

 مومندو مشهورځایونه او شخصیتونه د
 

باندې ژوره اغیزه له کبله ددوې په تاریخ او ژوند  او جغرافیوي موقعیت نو داوسیدو سیمه دخپل ستراتیژیکدپښت
څیړونکي،  .  مومند هم  لکه د نورو پښتنو په شان خپل ویاړلې تاریخ، ادبیات، شاعران او لیکواالن،درلودلې او لري

 . اتالن او زیارتونه لري

 هتاريخي او مشهور ځايون
دمومندو ایجنسي مشهورې قالگاني او تاریخي ځایونه ځکه نلري چې دلته هیڅ طاقت هم داوږدې مودې دپاره پاتې 

. خو له بلې خوا دتاریخ په اوږدو کې دوې دبیالبیلو طاقتونو سره ډیرې ې ندې تر څو داسې ځایونه جوړ کړيشو
 :  (1)دې جگړو له امله دیادونې وړ ديجگړې کړیدي، او په نتیجه کې گڼ شمیر داسې ځایونه شته چې د

.  ایمل جرگې  کړیديیري کونکو په وړاندې هغه مهم تاریخي ځاې دئ چې مومندو پکې د بیالبیلو ت  :زيارت غاښې
 کې راټول کړې و. خان مومند هم د مغلو سره دمقابلې دپاره خپل لښکر په همدې ځاې

 د خوگاخیلو د سیمې مرکز او دجرگو او مرکو ځاى وو.  :سالله

 .او مورچل په توگه استفاده کړیده چې ایمل خان او دریا خان ترې د مرکز :خاپښ

د کوچنیو غونډیو هغه سلسله چې ایمل خان پکې مغلو ته ماتې ورکړې او بیا وروسته د مومندو لښکرو پکې   :کړپه
 زانو ته ماتې ورکړیده انگری

نو ډلو او ددوې د غازیادکنړغزاگانو ډگر وو. ریخي جنگونو اودبیالبیلو تیري کوونکو سره د مومندو دتا :اقرب ډاگ
 .انگریزي قواوو سره جگړې کړیدي خان هم داقرب په ډاگ کې د مشر غازي میرزمان

 چې د مغلو لښکرو پکې دایمل خان مومند سره څو څو ځل جگړې کړیدي . :تاتره

ه  پدې . دهډې مال صاحب د مومندو دلښکر سرجگړې کړیديایه دمومندو سره ډیرې انگریزانو لدې ځ  :دشبقدر قال
 کال کې یې دشبقدر ښارگوټې سوځولې هم وو.  1۸٨١قال حمله کړې او په 

 ښيپه غا ړپېدانگريزانو سره دک

ځوران ړېجگ ېدمومندو ديو ېک  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_ar_pa_azad_sarhadke_13.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_ar_pa_azad_sarhadke_13.pdf


 

 

 5تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 حملې الندېدشبقدر قال د غازیانو تر 

 مشهور شخصيتونه
دنورو پښتنو قبیلو په شان د مومندو قبیله هم  د تورې او قلم داسې گڼ شمیر میړني شخصیتونه لرې چې نه یوازې په 
خپل مسلک کې د ویاړ او اعتبار خاوندان دي، بلکه د پښتنو د تاریخ او کلتور په غني کولو کښې یې خاصه ونډه 

 .  په شان ځلیږياخیستې او د ځالندو ستورو 

دانگریزى استعمار په وړاندې د مومندو د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په ډگر کې د برخه اخیستونکو ځینو وتلو 
 : و مشرانو نومونه په الندې ډول ديشخصیتونو ا

 1٨۰١د میټۍ موسى خیل وو چې د انگریزانو دیو پلوي غیرت خان ملک سخت مخالف وو. په  احمد نور خان  ملک
 .کال کې وفات شویدئ

 چې هغه هم د کامې په مال مشهوره وو. اسمعيل مولوي
کال په  1٨۰۸، د هډې د مال صاحب مرید او دانگریزانو سره د چې په گوډ مال هم مشهوره وو انځرې مال )سيد غوث(

غ په سیمه کې د .  انگریزانودده کور د باکال په شاوخوا کې  وفات شویدئ 1٨1۰جگړه کې  برخه اخیستونکې د 
 یوې حملې په ترڅ کې وران کړي وو.

 . و دارواښاد میراجان سیال پالر ووچې د ملک محمد عمرخان کوډاخیل ورور ا حاجي مياجان خان
 د خیرجان ملک پالر عیسى خیل وو. حليم ملک

 چې په خویزو کې یې ډیر نفوذ درلود.  د "پلوسۍ" محمد قديم
 .کال کې وفات شویدئ 1٨1۰ه وو. په شاگرد او د کامې په مال مشهور چې د هډې د مال صاحب عبدلباقي

 .کال کې وفات شویدئ 1٨1۰چې په  د خاورينې اعظم خان ملک
 چې د افغانستان د حکومت ټینگ پلوي وو.  د دويزيو د حاجي خيلو حاجي صاحب

 چې دملک شیرداد خان پالر وو. د عيسى خيلو بادام ملک
 .د کوډاخيلو خالو ملک

چې د بازوان خان زوي او د ارواښاد میراجان سیال تره وو. دانگریزانو سخت دښمن او  د کوډاخيلو ملک عمر خان
 م کال په جگړه کې شهید شویدئ . 1٨۳۳دهغوې سره د 

 چې په بئیزو کې یې نفوذ درلود. د"جړوبي"  خير دين
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ټپې شوې او وروسته یې د انگریزانو لخوا کور  کال په جگړه کې  1٨۰۸چې د داتمان خيلو دگمبټۍ ملک ميرباز خان
 وران شوې وو.

 چې دشبقدر په قال د حمله کوونکي شکر ملک ورور وو.  دهزارناو علم دين ملک
چې د کامي په حاجي صاحب او پاچا صاحب مشهوره وو، د باجوړ په "مرخڼۍ" کې اوسیده، د  صاحب زاده هاشم

ي ملکانو په ځپلو کې ونډه کال کې د انگریزانو د پلو 1٨1۰کال په جگړه کې یې برخه اخیستې  او په  1٨۰۸
 .رلودهد

کال په غزاگانو کې  1٨15او  1٨۰۸چې په جان صاحب مشهور وو. د  عبدالغفور د"باجوړ" د "دودار" اوسيدونکې
 . ملکانو سره یې سخته مبارزه کوله یې برخه اخیستې او دانگریزانو پلوي

 .کال کې وفات شویدئ 1٨۰١یل چې په موسى خ عبدالواحد ملک
 .ویلو  (Mad Mullah)چې د سوات په فقیر او سرتور فقیر هم مشهوره وو او انگریزانو به ورته  مستان مال )سعدهللا(

 چې د غازي ماسل خان )محصل خان( د تره زوي او مخالف وو. لک محمد روز کوډاخيلم

 داللپورې سعادت خان مورچه خيل
داللپورې  مشهور خان، سعادت خان مورچه خیل، د سعدهللا خان زوې  او د انگریزانو سخت دښمن وو.  سعادت خان 

اگ کې دانگریزانو سره جگړې یچنۍ، شبقدر او اقرب  ډد افغانانو او انگریزانو د لومړنۍ جگړې په دوران کې په م
م کال کې په افغانستان باندې دانگریزانو د حملې په وخت کې سعادت خان د مومندو د لښکر په  1۸١1. په کړیدي

.  کله چې انگریزانو کابل ونیوو، نو سعادت خان هم داللپورې پریښودو تیري کوونکو قواوو سره جگړه وکړهمشرۍ د
کال کې دانگریزانو دماتې نه  1۸١١.  په ندې یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړجبوره شو، خو دانگریزانو په وړاته م

وو د حملې نه کال کې په میچنۍ کې د انگریزانو په قوا 1۸٨١. په خان بیرته اللپورې ته راستون شو وروسته سعادت
خان لخوا کابل ته استول شوې او هلته په کور کې تر مرگه دانگریزانو په غوښتنه دامیر شیرعلیوروسته سعادت خان 

پورې نظر بند وساتل شو. امیر شیر على خان دسعادت خان دلور قمرجانې سره واده هم کړې وو چې دمیوند مشهور 
     فاتح غازي ایوب خان او د گندمک د کرغیړن قرارداد امضا کوونکې امیر یعقوب خان دهمدې مومندې ښځې 

  .    ځامن وو

 :د ترنگزو حاجي صاحب  سيد فضل واحد

م کال کې د پیښور د چارسدې د 1۸5۸په  اصالا حاجي صاحب مشهوره شوپه سید فضل واحد چې وروسته د ترنگزئیو 
ختمیدو وروسته خپل کلي ته ستون  شو او د  تر زده کړوددیني ترنگزئیو د سیمې په "نوي کلي" کې زیږیدلې وو.  

ریاضت په څنگ کې یې په کر کیلې پیل وکړ او دآزاد سرحد په سیمه کې دانگریزانو په وړاندې جنگیدونکو غازیانو د 
مشرانو سره  آشنا او په دې ترڅ کې یې د کنړ، مومندو، او باجوړ د غازیانو د ډلو د مشرانو سره لیدنې کتنې وکړى 

 . دهغوې د فیض نه یې برخه واخیسته ې صاحب د مال نجم الدین آخندزاده سره یې هم  له نژدې وکتل او اواود دهډ

، او دخالفت تحریک او انگریزان هم په جگړه کې شامل شول، کله چې ړیوالې جگړې دپیل کیدو نه وروستهدلومړۍ ن
یو د حاجي صاحب  د ند، نو انگریزانو د ترنگزئشمال مغربي ایالت د اوسیدونکو آزادۍ غوښتونکو مبارزو شدت ومو

. حاجي صاحب ته د انگریزانو دپالن او دده د نیولو خبر ورسید، نو ځکه یې دخپلو دریو ځامنو او یو نیولو امر وکړ
. د مومندو "سور کمر" سره نژدې د حاجي صاحب د اوسیدو گډون د مومندو سیمې ته هجرت وکړ شمیر ملگرو په

 یزانو په خالف د مجاهدینو په یوه مرکز بدله  او د"غازي آباد" په نامه   مشهوره شوه.سیمه د انگر

او ډکې په سیمو کې برخه  دترنگزو حاجي صاحب دانگریزانو سره د افغانانو په دریمې جگړې کې هم د شبقدر
ازي آباد د جومات په انگړ نیټه له دې فاني نړۍ څخه سترگې پټې او د غ 1١م کال ددسمبر په 1٨۳١.  هغه د واخیسته

 کې خاورو ته وسپارل شو.   

 :دبابړې مال صاحب سيد امير جان

دبابړې په مال صاحب مشهور، سید امیر جان، دقادریه دطریقې یو وتلې عالم او دهډې د مال نجم الدین آخندزاده 
نگریزانود ښکیالک دغه سرسخته .  دامبارزو کې یې ورسره برخه آخیستلهصاحب یو داسې مرید وو چې په ټولو ملي 

م کال کې د لیټۍ په کلې کې زیږیدلې، لومړنې دیني زده کړې یې په خپل کلي کور کې دماما صاحب 1۸١5مخالف  په 
دزده کړو د ختمیدو نه وروسته . دپاره اسمار او نورو سیمو ته الړپه نامه یوه عالم نه ترالسه او دزیاتو زده کړو 

 . ړې دمال صاحب  په نامه مشهوره شوچارمنگ" ددرې د "بابړې"  په کلې کې میشت او دبابد"باجوړ" دسیمې د "
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م کال کې د هډې د مال نجم الدین آخندزاده صاحب تر وفات کیدو وروسته  دانگریزانو په 1٨۰۰دبابړې مال صاحب  په 
.  تونکو قواوو مشرې ورپه غاړه شوهوړاندې خپلو وسله والو مبارزو ته دوام ورکړ او دباجوړ دسیمې د خپلواکۍ غوښ

.  پدې ترڅ کې د مومندو، و کې دانگریزانو سره جنگیدلې دئ د "لکړو"، "اقرب ډاگ" او "شبقدر" په بیالبیلو جبههغه 
م کال د مشهورې حملې دخاطرو 1٨15، د "شبقدر"  په سیمه کې په انگریزانو د یو، او اوتمانزو دقامونو په گډونترکاڼ

 .  د په مختلفو سیمو کې اوریدل کیږيانگازې  ال تر اوسه هم د آزاد سرح او کیسو

کلنۍ په عمر وفات او د"چارمنگ" د  ۸۰لمریز هجري کال د روژې په میاشت  کې د 1۳۰١دبابړې مال صاحب د  
 "گل آباد" په کلې کې خاورو ته وسپارل شو. 

  دکوډاخيلو ماسل خان )محصل خان( ملک

خان( مومند د حاجى محمد امین کوډاخیل پالر او دفضل المنان کوډاخیل نیکه، په قام مومند، په خان )محصل ماسل 
 مومندو کې اتمر، بیا کوډاخیل او په کوډاخیلو کې مستي خیل وو.  

غازي محصل خان مومند د انگریزانو سخت مخالف او د هغو سره په پرلپسې جگړو کې د مومندو د غازیانو یو وتلې 
هغه د استقالل په جگړه کې هم د ډکې په محاذ کې درنه برخه درلودلې ده.  انگریزانو په خپلو استخباراتي مشر وو. 

.  ه ور او بې باکه مشر خطاب کړې دئاسنادو کې غازي محصل خان مومند ته د مومندو د برید کوونکو ډلو د زړ
اولس کې بشپړ محبوبیت ترالسه کړې او په اولسي محصل خان مومند د انگریزانو سره د دښمنۍ او مبارزو له امله په 

 . ږيسندرو او غزلو کې به یې ستاینه کی

 کاکا جي صنوبر حسين مهمند

کاکاجى صنوبر حسین دهند د نیمې وچې د خپلواكۍ د بهیر مخکښ غړي، د پښتونخوا نومیالې سیاستمدار، هغه منوره 
، بلکې په عمل کې یې هم  دازادۍ په جګړه کښې عملي برخه ادیب، شاعراو ژورنالست ؤ چې یوازېپه ژبه او قلم نه

 .تعمار سره په مبارزه کې تیره کړهاخیستې وه، او د ژوند زیاته برخه یې دانگریزي اس

ومې کلى کښې زیږیدلې وو.  م کال کښې پیښور سره نژدې په  "کږه وله" ن 1۸٨١کاکاجى صنوبر حسین مومند په 
خپلو انقالبى  تعلیم د حاصلولو نه وروسته په ښونځي کې د استاد په توگه مقرر شو،  خو دابتدائى  او متوسطه هغه د 

او په سیمه کې یې د دهقانانو او ه یې ډیر ژر سرکاري کار پریښود، افکارو اوانګریزانو سره ددښمنۍ له امل
ائى خدمتګار او بیا دکانګرس مزدورانوپه تنظیمولو سره دهیواد  دازادۍ په عملى سیاست  بوخت شو. هغه لومړې دخد

 دسیاسي تگ الرو پیروي کوله،  خو دخپل تیز او انقالبى خوې  او خاصیت له امله هلته پاتې نۀ شو. 

کاکاجى دعدم تشدد د سیاست  سره موافقه نه درلوده او هغه یې دوخت او حاالتو مطابق نۀ ګڼلو.  هغه دانګریزي 
ه انو د ملگرو او د تالى څټو خانانو، اربابانو او جاګیردارانو خالف  مبارزاستعمار نه سخت نفرت درلود  او دانګریز

.  له زندانه د کاکاجى  د څه مودې دپاره بندي کړ.  دهند انګریزى حکومت  یې  دخپل سیاست اصلي مقصد ګاڼه
دیوه ټینگ سیاسي خالصیدو وروسته  دوطن او خلکو سره دهغې مینه او دانگریزانو نه نفرت نور هم زیات شو. هغه 

تنظیم د جوړولو ضرورت درک کړ او د "سیالب"  په نامه د یوې اونیزې په خپرولو یې الس پورې کړ.  انگریزانو نه 
یواځې د "سیالب" په خپریدو بندیز ولگولو، بلکې د کاکاجي دبیا نیولو هڅې یې هم پیل کړې، نو هغه  د بندي کیدو نه د 

)زیرزمیني( مبارزې الر غوره  مار په وړاندې د مبارزي د جارى ساتلو دپاره د پټېځان د ژغورلو او انگریزي استع
. هغه دآزادو قبایلو سیمې ته الړ مشوره.  کله چې په کاکا جي دکار کولو ساحه نوره هم تنگه شوه، نو د ملگرو په کړه

بل سترغازي حاجى صاحب ترنګزېي لومړې په باجوړ کښې دیره شو اوبیا په غازي اباد نومې کلى کښې دازادۍ دیوه 
 سره ملګرې شو، او دازادۍ جدو جهد ئې په بله بڼه جاري وساتو.

، پوه او ژورنالست ؤ او د هغه وخت د اصل کې  یوریښتونې انقالبي ادیب څرنگه چې کاکاجى صنوبر حسین مهمند په
شعور د پیدا کولو او دازادۍ په قیمت  مطبوعاتو په ارزښت او اهمیت ښه پوهیده، نو ځکه یې  په خلکو کښې دسیاسى

او اهمیت د هغوې د پوهولو دپاره  د "شعله"  نومې  یوې مجلې  د خپرولو کار پیل کړ.  دا مجله به د "المجاهد" د 
.  درسالې لیکونه به دکاکاجى خپل ؤ.  خبرونه، تبصرې او په الس جوړې شوې مطبعې کې چاپیدهخپرونې په شان 

 .هم لیکلمضمونونه به ئې  

م کال کې دپاکستان  دجوړیدو نه وروسته بیرته پیښور ته راغئ او دخپل انقالبى ملګرى صاحبزاده 1٨١١کاکاجى  په 
اسلم خان شهید په نوم ئې د "اسلم" په نامه  مجله خپره کړه، خو بیا وروسته دا مجله هم د "سیالب" په سرنوشت اخته 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کاکاجى په پښتونخوا کښې دترقى پسند ادبى تحریک په بنسټ  ایښودونکو کې . د حکومت د بندیز سره مخامخ  شوه او
شامل ؤ او دانجمن ترقى پسند مصنفینو )ترقي غوښتونکو لیکوالو د ټولنې( په جوړولو کښې ئې برخه واخسته. هغه په 

هم مهم رول  م کال کې دټولنې د مشر په توگه بندي کړاې شو.  هغه د اولسى ادبى جرګې په جوړولو کښې 1٨5١
 . ولوباوه

او سیاسي کاکاجي صنوبر حسین د ژوند تر پایه په پښتونخوا او پاکستان کې د نوي استعماري نظام په خالف قلمى 
. هغه د چارواکو د سترگو اغزې گڼل کیده او له همدې امله د ناروغۍ او بوډاتوب سره سره مبارزې  ته ادامه ورکړه

شو او دجیل نه دالهور دشاهى قلعه اذیت خانې )دشکنجې ځاى(  ته واستول شو چرته  م کال کې بیا ونیول 1٨5٨په  
چې دزړه او ساه لنډۍ په رنځ اخته شو. خو حکومت ترې بیا هم ویره کوله، او تر هغه وخته یې بندي وساتو تر څو 

 .ندي پاتې کیدو هیله له منخه الړهچې یې د ژو

( نیټه ددې فانى نړۍ نه سترگې پټې کړې او په خپل ۳نورۍ په دریمه )م کال د ج 1٨٨۳کاکاجي صنوبر حسین، د 
 پلرني کلي "کږه وله" کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاده اوسي.

 ميراجان سيال مومند

میاشت کې دمومندو په م کال دمارچ په 1٨1۰ارواښاد میراجان د حاجي میا جان زوې  او دملک بازوان لمسې د 
، او دلیکوالۍ او شاعرۍ په مهال یې ځانته د "سیال" تخلص ټاکلې ؤ. نوموړي دودیزه او لومړنۍ یدلېزیږ کې کوډاخیلو

زده کړې په خپل کور او کلي کې له گڼو استادانو څخه ترالسه کړي، په پښتو، فارسي او اردو ژبو کې یې لیک لوست 
 کوالې شو او یو څه په عربي او انگریزي ژبو هم پوهیده.

ل او دده کورنۍ تل دانگریزانو داستعماري سیاست مخالفت کړې  او دهغو په مقابل کې یې په غزاگانو کې ښاغلي سیا
ه همدې غزاگانو کې درنه برخه اخیستې ده.  د ده دوه مشهور ترونه  ملک محمد عمر خان او ملک خان جان هم پ

 .وبر خان مومند مرهون گڼي.  ارواښاد سیال خپله سیاسي روزنه د ښاغلي کاکاجي صنشهیدان شوي دي

سیال مومند د انگریزانو په مقابل کې په ملي آزادۍ بخښونکو غزاگانو کې سربیره پر فکري، نظریاتي، تنظیمي او 
م کال کې د فقیرصاحب په 1٨۰١قلمي خدمتونو د جگړو ډگرونو ته هم ورغلې او عملي برخه یي اخیستې ده. مثال په 

م کال کې 1٨۳5م کال کې دگنداو په لومړنۍ غزا کې او په 1٨۳۳ونو په غزا کې، په کال کې دډنډ 1٨۳۰غزا کې، په 
 دگنداو په دویمه غزا کې عمال شامل و".

ارواښاد سیال د"ویښ زلمیانو" د ډلې غړیتوب درلود، د هند دنیمې وچې تر ویش دمخه یې د "مومند" او "الغازي" په 
. دا مجله لومړې په ې پښتون" مجله تاسیس او چلولې دهروسته یې د"لونامه خپرونې کړي او د پاکستان دجوړیدو نه و

جالل آباد کې د اتحاد مشرقي په مطبعه او بیا وروسته په کوډاخیلو کې دجوړې شوې مطبعې په ذریعه چاپیدله او 
 .   شاعرانو به هم ورسره مرسته کوله دویښ زلمیانو لیکوالو او

کال کې په پیښور کې دورپیښې ناروغۍ له امله  دژوند پور ورلنډ کړ.  دده نه تر م  1٨٨۰ارواښاد میراجان سیال په 
دمینې شهیدان، دمومندو . دده په چاپ شوو آثارو کې  دوه خلیقي پښتو آثارپه میراث پاتې ديشلو زیات څیړنیز او ت

، زما اندیښنې، دریا خان دپښتنو قبیلو شجرې، ایمل خان مومند، په افغانستان کې مهمې تاریخي پیښېغزاگانې، 
اپریدې، په نولسمه پیړۍ کې دافغاني تاریخ یوه برخه، دپښتونخوا شتمني، پښتني غږونه، دسیال کلیات او په پښتنو پردو 

 . څه کړي کتابونه او رسالې شامل دې
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