
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او غوښتونکې  مبارزېخپلواکۍ په آزاد سرحد کې 

 دمومندو په مشهورو غزاگانو کې

 ميرزمان خان ونډه  غازيد

 

 ډاکټر عبدالرحمن زماني

 ميالدي ۲۰۱۰لمريز هجري/۱۳۸۸

  



  

 

 

 

 

 

 

 دکتاب پيژندنه       

 

او  مبههههارزې   ېپههههه آزاد سههههرحد کههههې خپلههههواکۍ غوښههههتونک : دکتاب نوم 

 دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازي ميرزمان خان ونډه

 ياکتر عبدالرحمن زمانډ   مؤلف  :

 ه ؤسسدمسکا خپرندويه م : ىدکمپيوتر چار

 دمسکا خپرندويه مؤسسه    : خپرونکې

 زمان زمانىحاجي  دچاپ زيار :

 ميالدى( ۲۰۱۰) لمريز هجري  ۱۳۸۸  : دچاپ کال

 ټوکه ۱۰۰۰  : دچاپ شمير

 کابل، افغانستان  : دچاپ ځاى

 Info@ZamaniFamily.com  معلومات :

 www.ZamaniFamily.com  پاڼه : بوي

  

 

mailto:Info@ZamaniFamily.com
mailto:Info@ZamaniFamily.com
http://www.zamanifamily.com/
http://www.zamanifamily.com/


~ iii ~ 

 

 تړون
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ټولو سرښيندونکو اتالنو او دگران هيواد د خپلواکۍ د الرې د تورياليو  

 شهيدانو په درنو نومونو .

 "عبدالرحمن زماني"

 

 

 ډالۍ

 

، ومک ډالۍدا اثر د خپل  دروند مشر خداى بخلى محمد هاشم زماني پاک روح ته 

خپل دمصطفى جان زماني په شان او د خپلې کورنۍ ځوانانو ته يې تقديموم  چي 

 . وپيژني  او د نورو په مفاخرو پسې ناکامې منډى ونه وهيافتخارات 

"عبدالرحمن زماني"
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 هسريز

پهههر افغانسهههتان سهههربيره دپښهههتنو داوسهههيدو سهههيمه ههههم دخپهههل سهههتراتيژيک  او 

جغرافيوي موقعيت  له امله ددوې پهه ژونهد او تهاريخ بانهدې ژوره اغيهزه درلهودلې 

که افغانستان دتيري کوونکوگورستان، او افغانان په نړۍ کې د خارجي او لري .  

کيهږي،  نهو بيها دپهردي حاکميت او پوځي تيري پهه وړانهدې د مقاومهت اتهالن گ هل 

ښکيالک په  وړاندې  د پښتنو قبايلو د مبارزو تهاريخ ههم ډيهر اودد د  .  دوې چهې 

د خپلهههو و خهههواوو تهههه پراتهههه دي، کرښهههې دواړتپهههل شهههوې د ډېورنهههډ د اکثهههره يهههې 

تههړل  ټينههگ مههزو سههره مههذهب پههه  و، قههامولۍ اتههور، ژبههې ، تههاريخ ، کلرواجونههو

ې افکههار او احساسههات، درد او رنههخ، او خوشههالي اوخپگههان سههره شههويدي ه ددو

 ه لري .بل اغېزريوپ شريک او 

که پرون افغانستان دنړيوالو قدرتونو دسترې لوبې او سړې جگړې ډگر وو، او نن 

پکې په اصطالح دترورستانو سره دجگړې، دالقاعدې او طالبهانو دبنسهپ پهالنې 

بشري حقوقهو دحمهايې، او ترهگهرۍ پهه سره د مبارزې، دديموکراسۍ داعادې، د

وړاندې دلويديزو هيوادونو دامنيت په نامه جگړې روانې دي ، نودپښتنو قبايلو 

داوسيدو سيمې هم که پرون دمغلو، بيا سکهانو او وروسهته انگريزانهو دلښهکرو 

سههره پههه جگههړو ورگههډې وې، نههونن سههبا دا سههيمې او پههه خاصههه توگههه دآزاد سههرحد 

ل بيا دنړيوالو طاقتونو دنوو وسهلودآزموينې پهه البراتهوار، د قبايلي سيمې  يو ځ

ذينفعههو هيوادونههو د جيوپوليتيکههو گټههو دټکههر، او د مختلفههو سههيمه ايههزو شههخړو 

دحساب د تصفيي په ډگر بدلې شويدي .  دغو شخړو اوجگړو نه يهواځې پهه سهيمه 

سيمې  کې ژوند په ټپه ودروالى د ، بلکې په درندې مرگ ژوبلې سربيره يې ددې

په مليونونو اوسيدونکي د بېکورى او نهورو انسهاني نهاوړينونو سهره ههم مخهامخ 

 کړيدي .
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هنههد د نيمههې وچههې څخههه د انگريزانههو د وتلههو او ددآزاد سههرحد قبههايلې سههيمې تههه 

جلهب يو ځهل بيها پاکستان دجوړيدو نه سمدالسه وروسته نړيواله توجه هغه وخت 

لو په کشمير حمله وکهړه، هغهه سهيمه چهې چې په زرهاوو پښتنو قبايکله  ې وه،شو

.  تههر هغههې وروسههته دا سههيمه د پښتونسههتان 1هندوسههتان تههه پههه برخههه رسههيدلې وه

په افغانستان بانهدې د شهوروي قهواوو يې ، او بيا هدداعيې  له امله د توجه مرکز و

د تيرې نه وروسته د يوې لسيزې دپاره دافغاني مجاهدينو د وسهله وال مقاومهت، 

ې په مرسته  د پاکستان د نظامي ستراتيژيستانو دکمپاين دهډو په ډول او امريک

ه دروسهي لښهکرو د وتلهو نهه وروسهته د څخه.  دافغانسهتان  ترالسهه کهړډير اهميهت 

 ۲۰۰۱.  د سرحد دقبايلي سيمو له الرې سرته رسيده آزاد  طالبانو د رژيم  مالتړ هم د

د  دامريکهې پهه متحهده ايهاالتو م کال  دسپتمبر په يولسمې نيټې د القاعدې لخهوا

کههال د حملههې نههه  ۲۰۰۲او پههه افغانسههتان بانههدې د امريکههې د ځههانمرگو بريههدونو، 

د القاعههدې دغههړو او پلويههانو د يههو ځههل بيهها  دپښههتنو قبههايلو سههيمې هههم  وروسههته

پهه اصهطالح دسخت دريزه اسالمي اورپکو د هډو پهه ډول، او  او  نامهپټنځاى په 

ارزښههت د ثقههل د مرکههز پههه توگههه خپههل مهههم سههتراتيژيک د تروريههزم سههره دجگههړې 

 .  ساتالې د 

که څه هم دغه سرحدي سيمې دنړيوالو چهارو پهه صهحنه يها پهه بلهه ژبهه دروسهيې او 

انگريزانو، انگريزانو او افغانانو، پاکستان  او افغانستان، او روسيې ، امريکې 

ه ددې سهههيمې او افغانانوپهههه جگهههړو کهههې سهههتر رول لهههوبالې د  خهههو لهههه بهههده مرغههه

دخپلواکۍ غوښتونکو مبارزو دتاريخچې په هکله ليکل شهوي کتابونهه او آثهار، 

هغه هم دپښتنو لهه خهوا او پهه پښهتو ژبهه ډيهر لهږ او پهه نشهت حسهاب دي . زمها ددې 

کوچنۍ څيړنې هدف هم  په عامه توگه پدې هکله دمعلوماتو وړاندې کول دي، په 

د پښهههتنو د مومنهههدو پهههه هکلهههه . خاصهههه توگهههه دمومنهههدو پهههه مشههههورو غزاگهههانو 

د يهې، پهه آزاد سهرحد کهې چهې د   او مههم قهوم ، پيهاوړېهغهه سهتر )مهمندو( قوم

زياتههه سههرخودي پيښههه تههر ټولههو بريتههانوي هنههد تههه   ،ريههدو او وزيههرو نههه وروسههتهفا

                                                      

1  .Haroon, Sana (2007)  ۳مخ ٦ 
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مومند د آزاد سرحد دنورو ټولو قبايلو په نسبت  زيات تجريد شهوي او پهر .   هدکړې

خپله خاوره يې د پردو د تيري په وړاندې ډير مقاومت ښودلې د  .  دانگريزانو په 

وړاندې د مومندو دبريالي مقاومت په سهترو السهته راوړنهو کهې ، پهه خپلهه سهيمه 

ز دسههړکونو دجوړولههو کههې دډيورنههډ دکرښههې د نښههه کيههدو مخنيههوې او همههدا را

 مخنيوې شامل دي، کوم چې په سرحد کې د استعمارې نفوذ نښه گ ل کيده.  

محتههرم لوسههتونکې بههه پههدې ليکنههه کههې دپرونيههو او اوسههنيو حههاالتو تههر مههنخ گهه  

شباهتونه هم ومومي، لکه  دمذهب په نامه پيل شوي تحريک کهې د پښهتنو برخهه 

او فعالينوتهه پنهاه ورکهول،  او د اخيستل، پهه خپلهو سهيموکې  سياسهي مجرمهانو 

حکومت دمطالبې د نه منلو له کبله دپښتونولۍ داصولو په اساس ددوې مرسهتې 

تهههه دنگهههل،او دافغانسهههتان ددوامهههدارې کهههورنۍ جگهههړې او بهههې ثبهههاتي لهههه املهههه 

 گاونډيانو ته د الس وهنې دموقع په الس ورتلل . 

دزړه لهه کهومي مننهه وکهړم، په پاې کې  الزمه گ م دټولو هغو محترمو ذواتهو څخهه 

چې ددې تحقيههه  د سهههرته رسهههولو پهههه الره کهههې تشهههوي  کهههړې يهههم، دمهههوادو کومهههو

دبرابرولههو پههه برخههه کههې يههې راسههره مرسههته کههړې او دمسههودې پههه لوسههتلو او خپلههو 

 قيمتي مشوروسره يې پرما پيرزوينه کړيده . 

 په پښتني مينه او درنښت،

 عبدالرحمن زماني

 مه نيټه۲٤م کال دجنوري دمياشتې ۲۰۱۰دهيوارد، کليفورنيا، 
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 تقريظ پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړدوتلي تاريخ پوه ښاغلي 

 پښتونخوا کې دبرتانوي هند دوړاندې تگ کوښښونه

 او د پښتنو مقاومت

کتابونه دي چې په زيات شمير  دوروستيو وختو يوه غټه نښه په کلتوري برخه کې

افغانهانو دتهاريخ، روانهو پيښهو او ادب پهه اړه خپاره شويدي . په دغې دورې کې د

ا شهته، ضډير اثرونه په پښتو کې راوتلي دي .  له ښه مرغه دغسې اثرونو ته هم تقا

او هم يې خپريدل تر پخوا نه ډير اسان شويدي . داټولې ښې نښې دي چې په پښتو 

.  څههوک چههې غههواړي لوسههتونکو تههه کههوم اثههر  کههې د لوسههت د کلتههور تمثيههل کههوي

حتمي نه ده چې هغهه دې جهامع، عمهومي او په  وي .  داختصها  پهه  ندې کړيوړا

دغهه عصههر کههې خاصههې موضههوم گههانې مهمهې شههوې دي چههې څيړونکههي يههې تههل تههه 

 ننوځي او له هغه ځايه بصيرتونه او رمزونه وباسي او تنويرول وکړي .

دغه اثر دهمدغه مقصد لپاره دښاغلي عبدالرحمن زماني په الس چې په اصل کې 

برخهې لهري :  پهه آزاد سهرحد يها دطب متخصص د ، ليکل شوې دى .  دغهه اثهر دوه 

پښتونخواکې دآزادۍ لپاره جگړې او دمومندو په غزاگانو کهې دغهازي ميرزمهان 

شوې چې پيښور  هته خاصنه وروسته هغو پيښو  ۱۸٤۹خان ونډه .  لومړۍ برخه له 

په دغه کهال دهنهد بريتهانوي حکومهت تهه پهه الس ورغهې، او دغهه حکومهت د خپهل 

وړاندې تگ يها دملکونهو د نيولهو دسياسهت لهه مخهې ددغهو سهيمو دالنهدې کولهو 

پاره هلې ځلې وکړې .  خو دغه حکومت چې چلهوونکي يهې يهواځې انگريهزان وو، ل

تنو تر پايه پورې يانې تر هغه وختهه هغسې چې غوښتل په مقصد ونه رسيدل . پښ

کې له هندوستان نه په وتلو مجبور شهول، ورسهره مقاومهت  ۱۹٤٧چې دوې په کال 

وکړ .  انگريزان د خپلې پراخې امپراتورۍ په هيڅ برخې کې له دغسې پرلپسهې او 

 ټينگ مقاومت سره مخ شوي نه وو، لکه چې له پښتنو سره مخ شوي وو.

متونه او جگړې په تيره د مومندو له خوا په زياته اندازه د ښاغلي زماني دغه مقاو

پهر هغهو   ليکلهي دي . هغو آثارولهه مخهې کښهلي چهې انگلهيپ او پښهتنو ليکوالهو 
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برسيره هغه له رسمي ياحکومتي خپرونو نه هم استفاده کهړې ده .  لهه بهده مرغهه تهر 

نو له ليکنو نهه اوسه هم ددغو موضوعگانو په اړه دباندنيو ليکوالو ليکنې  دپښت

 ډيرې دي .  که څه هم دغه پيښې په اصل کې ددوې دتاريخ يوه برخه ده .

ددغه اثر دوهمه برخه دانگريزانو په برابر کې دمومندو مقاومت ته خاصه شويده . 

دموقعيههت لههه نظههره کههوز مومنههد تههر پيښههور او بههر مومنههد تههر کههامې پههورې غزيههدلې 

پيښور پهه اصهل کهې دمومنهدو سهيمه وه، او  پراخه او زياتره غرنۍ وچه سيمه ده . 

ډکه چې د خيبر په خوله کې حصار و، دمورچه خيل مومند دمؤسپ، مورچهه خهان 

 ۱۸٤۹د وخت نه راهيسې دالل پورې د خان په قبضه کې و.  انگريزانو چهې پهه کهال 

او دهغهو دوړانهدې تهگ پهه  کې پيښور تر السه کهړ مومنهدان ورسهره مخهالف شهول

سهره ډيهر ووههل .  پهه دوې کهې تهر ټولهو پښهتني قومونهو نهه زيهات مقابل کې يهې ور

خاني هم ډير انکشاف کړې او خانانو يهې دافغانسهتان دواکمنهو سهره دههر بهل قهوم 

دخانههانو نههه ډيههر ټينههگ اړيکههي لههرل . ددغههو ټولههو واقعيتونههو لههه املههه چههې اميههر 

يسهراى عبدالرحمن دديورند دکرښې د په نښه کيدو په وخت کې دبرتانوي هنهد وا

ته په ټينگه وويل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده، او کهوز مومنهد بيها داميهر 

له مړينې نه وروسته دبرتانوي هند د نفوذ سيمه په نښهه شهوه.  پهه ههر حهال پهه دغهې 

انگريزانههو دټههولې مههودې کههې مومنههدو دخپلههو لويههانو او روحههانيونو پههه مشههري 

وکهړ .  دغهه غزاگهانې پهه دغهه اثهر دپرمختگ سياست په برابر کې سهخت مقاومهت 

کې بيان شوي دي. مهمه داده چې هغه اول ځاې شاعرانو په خپلو شعرونو کې ذکر 

، او دغازي ميرزمان خان ونډه يې پکې ځاى کړيده.  دښاغلي زماني غپ کهار ىکړ

ي، او دلوسههتونکو دپههاره يههې دلتههه خپههاره دادى چههې دغههه شههعرونه يههې راټههول کههړ

هههم اثههر د ، پههه تيههره دهغههو لپههاره چههې دبرتههانوي هنههد دپههوځي کړيههدي .  نههو دا يههو م

يرغلونو په برابر کې د پښهتني قومونهو او پهه خها  ډول دمومنهدو لهه مقهاومتونو 

  سره عالقه لري . 
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او سياسي  شخصيت ښاغلي محمد داؤد مومند فرهنگي ټولنيز،  پياوړيد
 تقريظ

 ! ډاکتر صاحب زمانيمنلى او قدردان ورور 

سهههايلو او خهههدمتونو کښهههې درتهههه دليههها پيهههاوړتوب، غښهههتلتوب او پهههه ملهههي م

 سورمختيا هيله کوم .

ستاسې ژوره تاريخي ليکنه "په سهرحد کښهې خپلهواکۍ غوښهتونکې مبهارزي او 

دميرزمههان خهان ونهډه" تهر عنهوان النهدې راتههه دمومنهدو پهه مشههورو غزاگهانو کهې 

و شههکران دامتنههان انههه زمهها راورسههيده . ستاسههې دثقههافتي مرسههتې او پيرزوينههې 

 مراتب ومنۍ .

محترم زماني صاحب! ستاسهې ليکنهې او ويناگهانې ستاسهې دذوفنهون اهليهت او 

لياقت ښکارندوې دي . مخصوصا چې تاسې په مسلکي لحاظ او علمي مهدارجو 

په معيار يو طبيب ياست، خو په همدې موازاتوکې ستاسې ليکنې په تهاريخي او 

 مسلکي ليکوال کفايت او درايت تمثيلوي .ټولنيزو مسائلو کښې ديوه 

ستاسې ددې رسالې محتويات زما دپاره کامال نوي وه او فکر کوم چې دا په خپل 

ذات کښې داسې لومړې يهو اثهر د  چهې دلوسهتونکو دپهاره ديهوه بهاوري موخذپهه 

حيث مستند معلومات ارائه کوي .  دلته ددې خبرې وضاحت او څرگندونهه ضهرور 

دمرحهوم نيکهه جنهرال صهاحب ميرزمهان خهان دلهوې شخصهيت پهه  بولم چې ستاسې

اوآزادۍ غوښهتونکى  مورد کښې همدا کفايت کهوي چهې پهه شهر  کهې داسهتقالل 

لوې قافله ساالر غازي امان اهلل خان ورتهه دلهوې خهان خطهاب ورکهړې وه  او دخپهل 

 سکه ورور په سترگه يې ورته کتل .

هم داد  چې دسلطنت دمقهام گټلهو  دلوې خان ميرزمان خان دعظمت بل لوې دليل

لوې مدعي والي علي احمد خان شاغاسي چې په جاه طلبهۍ کښهې زمهونږ دهيهواد 

په تاريخ کې کم څارې شخصيت وه دجنرال صاحب ميرزمان خهان دملهي شخصهيت 

او ولسي وجاهت په ارتبها  دکهوچني والهي او حسهادت احسهاس کهوي چهې همهدا 
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ان کههاذبو او نههامطلوبو تصههاميمو تههه دکمتههرۍ او کهتههرۍ احسههاس والههي احمههد خهه

هڅوي او اغوا کوي چې نتايج يې دملي مصالحو له نظره جبهران ناپهذيره تهاريخي 

 عواقب دځان سره لرل .

زه ددې مختصر پهه تهذکار سهره تاسهې تهه مبهارکي وايهم او پهه فکهر، ژبهه او قلهم مهو 

 الهى فيوض او برکات غواړم .

 ستاسې ورور او دټولو کشر

 

 

  





 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې
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 برخه لومړۍ

 آزاد سرحد د استعمارى ضد فعاليتونو ټينگ مورچل

 

 

 يوډير نژدې حقيقت

 )دانگريزې منصبدار بادين پاول په الس جوړ شوې انځور(



 آزاد سرحد داستعماري ضد فعاليتونو ټينگ مورچل
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 د   آزاد  سرحد لنډه تاريخچه

د خپهل  ېهندوستان او اوسهني پاکسهتان شهمال مغربهي سهرحدي سهيمبريتانوي د 

پهه هم دهند د نيمې وچې، افغانستان او مرکزي اسهيا  جغرافيوي موقعيت له امله 

د  .  دغهه  لېکې ډير مهم رول لوبو هتاريخ کې او هم د انگريزانو د حکومت په دور

مربع ميلهه پهه مسهاحت  شهمال او لويهديز تهه د افغانسهتان،  ۳۹،۰۰۰سيمه د تقريبا 

تههه دکشههمير او پنجههاب  سههره  ختههيخخههان او  يغههاز ديههرهجنههوب تههه د بلوچسههتان او 

دې سيمې دشمالي او جنوبي اسهيا تهرمنخ دمهدخل او دروازې حيثيهت   پولې لري .

که ددې سيمې تاريخ ته وکتل شي نو دا حقيقت به څرگند شهي چهې درلودلې د  .   

تهههل د سياسهههي پلهههوه د هندوسهههتان او اوسهههني پاکسهههتان پهههه نسهههبت د  دې سهههيمې 

او معاصر افغانستان سره نږدې ارتبا  لرلې د   پارسپخوانۍ اريانا، 
2
پيښور   . 

 د اوسني افغانستان د ژمي پايتخت  هم ؤ.

ددې سيمې هغه برخه چې د آزاد سرحد يا قبايلي سيمې په نامه ياديږي، او نن سبا 

) (FATAورته د وفاقي حکومت تر ادارې الندې  قبهايلي سهيمه 
3
نهن ويهل کيهږي،   

( ۳۰۰دافغانسهتان سهره تقريبها درې سهوه )هم هغهه نيمهه خودمختهاره سهيمه ده چهې 

  .   ميلههه د مربههع ددې سههيمې پراخههوالې  لههپ زره پنځههه سههوه ميلههه گډسههرحد لههري . 

 ته د شهمال مغربهي سهرحدي ايالهت ختيخددې سيمې شمال لويديز ته افغانستان، 

 ان ايالتونه پراته دي . او جنوب ته داوسني پاکستان د بلوچست )پښتونخوا(

کهه څهه ههم پهه بيالبيلهو ځهانگړو  اوسيدونکي پښتانه قبايل  د آزاد سرحد د سيمي

، (مامونههدوتمههان خيلههو او بههاجوړو )سههاالرزو، اُ مومنههدو، ،يوسههفزولکههه  قبيلههو

او  ، بنگښههو، تُههورو، موروتههوصههافووزيههرو، مسههودو،  افريههدو، شههينوارو،خټکههو، 

شههوي، خههو دتههاريخ پههه اوددو کههې پههه خاصههه توگههه د خههارجي تيههري   ويشههل نههورو

                                                      

2  .Rose, H. A. (2002) ،۱۲ مخ 

3  .Federally Administered Tribal Area 



 خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزېپه آزاد سرحد کې 
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و پښههتنو پههه توگههه يههې لههه آزاد  کوونکهو پههه وړانههدې  سههره يههو شههوي او د جنگيهاليو 

افغانههان دي  او پههه پههه اصههل کههې  دغههه قبايههلافتخههاره ډک شهههرت ترالسههه کړيههد  . 

عنعنوي توگه دافغاني واکمنانو تر سياسي ادارې الندې پهاتې شهويدي
4
احمهد  د  .

( کشههمير، پنجههاب، سههند او د  ۱٧٧۲ -۱٧٤٧د واکمنههۍ پههه دوران کههې )  بابههاشههاه 

راتهورۍ کهې شهاملې وې . د هغهه وخهت پخراسان ځينې برخې هم د افغانستان په ام

هغههه سههتر کههې    ختههيخافغانسههتان  د عثمههاني امپراتههورۍ نههه وروسههته  پههه منځنههي 

، مرکههزي آسهيا او شههرقي ختهيخاو منځنهي  چهې دهندوسههتان سهره دايههرانوو دولهت 

تجارتي الرو يې نظارت درلودغزيدلو ترکستان په 
5
. 

 جالکيدل دمهمو برخودافغانستان د خاورې په تدريجي توگه 

د افغانانو د کورنيو جگړو نه سکهانو د نولسمې پيړۍ په لومړيو دوو لسيزو کې  

نسههتان د د ملتههان، کشههمير او پنجههاب پههه گههډون د افغاد گټههې پههه اخيستوسههره  

نهه ( د اباسهين )سهند ددريهاب   هرنجيت سنگههخاورې يوه لويه برخه  السته راوړه .  

هغهه  سنگهههونيهولې. رنجيهت  يهې  ديره جاتو سهيمېداو وادي  او د پيښور  شو تير

پهه وخهت کهې د  حملهېم کهال د  ۱٧۹۸څوک و چې شهاه زمهان ورتهه پهه هنهد بانهدې د 

منۍ پهه د واک سنگههپه پنجاب کې درنجيت الهور او پنجاب ايالتونه ورکړي وو.  

هغهه سيمه کې د افغانانو حاکميت کمزورې شو او کار خهو ال تهر  هپ  پيل کيدو سره

 ۱۸۰۹د ابدالي امپراتورۍ وروستني وارث ، شاه شجام، هم په  ورسيد چې  ځايه 

دربار تهه پنهاه  سنگههاتې د خوړلو وروسته د رنجيت م کال کې د شاه محمود نه د م

 وروړه. 

پيښههور او  سههکهانو د اباسههين نههه پههورې غههاړه د  خم کلونههو تههرمن ۱۸٤۹او    ۱۸۱۸د

ديره جاتو پهه گهډون سهيمو واکمنهي چلولهه، چهې د پښهتنو ځينهې قبايهل يهې ههم تهر 

د  م تههه او هغههه هههيههوازې هههوارو سههيمو واکمنههي سههکهانو داغيههزې النههدې وو، خههو 

                                                      

4  .Haroon, Sana (2007) ۳مخ ٦ 

5  .Noelle Christine (1997) ،۲ مخ 
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دوې نه يواځې په سيمه کهې د   و )قلعه گانو(  شاوخوا ته محدوده وه .وقال نظامى 

ههم و کهې لد امنيهت پهه راوسهتيوې ملکي ادارې په جوړولو الس پورې نکړ، بلکهه 

د ماليې د راټولو په سر به تل د وسله وال مقاومت سره مخامخ ووناکامه وو او 
6
.   

کمهزورې په هندوستان کې د انگريزانو د مداخلې نه وروسته دسکهانو حکومهت  

م کهال  ۱۸٤۳د هغوې د مخکې تگ په مخنيوي کهې ناکامهه شهو . انگريزانهو پهه او 

م کال کې  ۱۸٤۹کې لومړې د سيند ايالت په خپل قلمرو کې شامل کړ او بيا يې په 

د شهمال لهورې تهه د اباسهين  ټهول پنجهاب اوسکهانو ته د ماتې ورکولو نه وروسته 

م کال  ۱۸۳۸انگريزانو تر دې دمخه هم  په  ونيولې .  سيمې همپيښور او ديره جاتو 

کې د الهور د مثلث د تړون
7
 په وسيله  د فهراري پاچها شهاه شهجام نهه د ځينهو سهيمو  

دنيولههواعتراف  اخيسههتې وو.  خههو د افغانسههتان خلکههو دشههاه شههجام پههه وژلههو او د 

 لښکر په ماتولو سره دغه تړون  باطله کړ.  انگريزانو د 

کههړاى برخهې جههال  مهمههېځهل د افغانسههتان د خهاورې څودانگريزانهو پههه وخهت کههې  

 :شوې 

  نيټهه د جمهرود د معاههدې  ۳۰م کال د مارچ دمياشهتې پهه  ۱۸۵۵لومړې ځل  د

په اساس  چې د انگريزانو د استازي' سر جان الرنپ' او امير دوست محمهد 

السهليک شهوه، ددې  خان  د زوې او وليعههد سهردار غهالم حيهدر خهان تهرمنخ 

کړيوه  تړون په اساس اميردوست محمد خان د ځان او خپلې ورثې لخوا  ژمنه

سهيمو تهه بهه پهه درنهه سهترگه شهرکت(  هنهد تهيخخ)هند د کمپنهۍ شرقي چې د 

                                                      

6  .Fraser-Tytler, W. K. (1967) ،۱۸۱  .مخ 

. اميههر دوسههت محمههد خههان د خپههل پنڅههه کلههن حاکميههت پههه دوره کههې کوښههښ وکههړ چههې  د 7

مهه نيټهه د هغهې د  ۲٦م کهال د جهون پهه  ۱۸۳۸پيښور سهيمه د رنجيهت سهنگه نهه ونيسهي .   د 

مخنيوي او شاه شجام د واک ته رسولو دپاره په الهور کې دانگريزانو د استازي مکناټن، 

 يو تړون السليک شوې وو.  رنجيت سنگه او شاه شجام ترمنخ 
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د کمپنهۍ  شهرقي هنهدگوري، په هغو کې به د الس وهنې نهه ځهان ژغهوري او د 

 .  سره به دوست او ددښمنانو سره به يې دښمن وي

 کههال راهيسههې پههه بلوچسههتان کههې هههم پههه کههرار کههرار دانگريزانههو نفههوذ  ۱۸۵٤د

الت، مکران، خاران او الس بيلې نوابۍ د انگريزانو تر حمايت زيات شو.  دق

 الندې راغلې .  

  تړون په اساس   دم کال کې د امير يعقوب خان سره د گندمگ  ۱۸٧۹په ځل بل

   د کرمې، سيبي او پشين پهه گهډون دخيبهر او ميچنهۍ سهيمېچې په هغې کې 

. انگريهزي بلوچسهتان ههم جهوړ شهو او د ژوب د  پهه الس ورغلهى انگريزانو تهه 

د بلوچسههتان د نيولههو نههه   .ورشههو نههه د ژوب پوليټيکههل ايجنسههي جههوړه شههوه 

هند دبحر سره دافغانستان سهرحد خهتم او پهه بشهپړه توگهه پهه وچهه د وروسته 

  کې راگير شو . 

  م کههال کههې د اميههر عبههدالرحمن خههان سههره د ډيورنههډ د   ۱۸۹۳پههه ځههل  بههلاو

دافغانسههتان  د آزاد سههرحد ټههولې قبههايلي سههيمې نههامې پههه اسههاسموافقههت 

   . دخاورې نه جال کړې شوې

  هدانگريزانو مداخلپه سيمه کې 

يي کمپنيههو لکههه تههر نامههه النههدې دنههورو اروپايهها کمپنههۍ ددشههرقي هنههد   انگريههزان

 تهه  په شهان هندوسهتانپرتگالي، هالندي، دنمارکي، جرمني او فرانسوي کمپنيو

خاصواسهتعماري تهاکتيکونو پهه دخپلواو، لاو سوداگرۍ په پلمه راغلد تجارت 

خپههل اروپههايي رقيبههان لههه ميدانههه ويسههتلي او دمحلههي کههرار کرارکههارولو سههره يههې 

انو   په هد پاچا واکمنانو او مغلو پاچاهانو دکمزورۍ نه په گټې اخيستلو سره يې 

ي او نظهامي طاقهت . د دوې سياسهښهلو پيهل وکهړخلو او بيا پاچاهيو پهه بغوره کو

د هنهد د نيمهې وچهې پهه واکمنهانو بهدل کرار کرار دومهره زيهات شهو چهې نهه يهواځې 

. ، بلکه وروسته يې په افغانستان هم بريدونه وکړلشول
8
 

                                                      

 مخ . ۲( ، ۲۰۰۹. پامير، پيکار ) 8
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نيټې نه  ۳۱ددسمبر دمياشتې د م کال  ۱٦۰۰ريزانو دخالت دگپه هندوستان کې د ان

 East India)کمپنهۍ   نهدشهرقي هپيل کيږي کله چهې لهومړنۍ ملکهې اليزابتهى  د 

Company)  په ورکولو سهره  دهغهې کمپنهۍ امتياز  دته د تجارت د خاصو حقوقو

دکمهزوري  امپراتهورۍ  يمغلهاو و لهالسهته راوړددزياتو گټهو   . تصويب کړمنشور 

م کال کې  دشرقي هند کمپنۍ هغه وخت په يوې حاکمې  ۱٧۵٧کولو نه وروسته په 

په نامهه يهوه عسهکري   (Robert Clive)رابرت کليو دستگاه بدله شوه، کله چې د 

په جگهړه کهې د بنگهال د نهواب شهجام الدولهه قهواوو تهه مهاتې   ”لسېپو“منصبدار د 

ورکړه
9
م کال کې د لندن چارواکو د شرقي هند دکمپنۍ د تجارتې نقاب ۱۸۳٤په    .

ا د حکومههت د چلولههو پههه هغههه  پههه هندوسههتان بانههدې د بريتانيهه پههه لههرې کولههو سههره  

    ادارې بدله کړه . 

کهال دفبهروري پهه مياشهت کهې دگجهرات پهه جگهړه کهې  ۱۸٤۹د کله چې انگريزانهو 

چهې  د پنجههاب دادارې  ،شههمال مغربهي سهيمې يههې ههمسهکهانو تهه مههاتې ورکهړه نهو 

قبهايلو د منۍ، ښهالسته راوړې او ورسره يې د سکهانو نه د افغانانو ددالندې وې 

واخيسهتې ميهراث پهه و دجگړه مارۍ درې ستونزې ههم غازيانۍ او دناسازگار
10
،

11
 .

خو په سرحد کې دانگريزانو دمهداخلې مقهدمات  تهردې ډيهر دمخهه پيهل شهوې وو. 

د لويهههو د انگريهههزى امپراتهههورۍ  Burnesاو بهههرنپ   Elphinstoneايلفينسهههتون 

په  William Moorcroft. ويليام مورکرافت وو  مسايلو په خاطر په دې الره تللې

م کههال کههې دوزيههرو سههيمې تههه پههه ننوتلههو بريههالې شههوې، او چههارلپ ميسههن ۱۸۲٤

Charles Masson پهه دې ټولهه سهيمه کهې  کلونهو کهې  ۱۸۳۰او  ۱۸۲۰، کوم چې پهه

                                                      

9 .Roe, Andrew (2005) ،مخ. ٤ 

10 .Fraser-Tytler, W. K. (1967)  ۱۸۱  مخونه ۱۸۳او 

۱۰ .Khan, Muhammad Anwar (2000) .مخونه ۱۰او  ٧ 
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دغهههو سهههيمو او داسهههې ههههم ، داوددې مهههودې دپهههاره دپښهههتنو پهههه يچکهههرې وهلههه

ژوند يې څيړلې ووخ او يدلې او ددوې تاردافغانستان په ډيرو سيمو کې گرځي
12
.      

م کاله پورې پوره يوه پيړۍ پهه شهمال مغربهي  ۱۹٤٧م کال نه تر  ۱۸٤۹انگريزانو له 

دسرحد په پښتنو قبهايلو حکومهت کهول ورتهه دسهتونزو  ، خوپاتې شول سيمه کې 

پدې موده کې د پښهتنو دوې  ېخاسنادو له مثبت شوو دانگريزي ډک ثابت شول .  

پاڅونونو سهره مخهامخ شهولنه زياتو( ۱۰۰قبايلو د سلو )
13
 دشهماللهه همهدې املهه .   

 مغربي سرحدي  سيمو په هکله د انگريزانو سياست مختلف پړاونه درلودل .  

 پاليسي   ”Closed Boarder“د"تړلي سرحد" يا 

تهر ټولهو محافظهه کارانهه دانگريزانهو سرحد په هکلهه د پنجاب د نيولو نه وروسته 

. ددى  پهه نامهه ياديهدهپاليسهۍ د  ”closed boarder“ا "تړلي سهرحد" يهسياست د

نښه داوه چې د قبايلو د حملو په وړاندې  خپلې پولې ټينگې  خاصهستره سياست 

  ،وساتي،  دقبايلو په سيمو تيرې ونکړي او د هغوې په چارو کې گهوتې ونهه وههي

پهه نامهه يهوه   (Punjab Frontier Force)ددفهام دپهاره د پنجهاب  دسهرحدي قهوې 

.  دوې موجههودې قههالوې تههرميم، او نههوې عسههکري  يړورا عسههکري قههوه مههنخ تههه 

پهاره ټينگولهو دارتبها  دد کهړې او ددوې تهر مهنخ  امنيتي څوکۍ جوړېقالوې او 

    . لهم جوړ کړ هعسکري سړکونيې 

تيتلهر پهه وينها، چهې ډيهر کلونهه يهې  –د يوه انگريز څيړونکي او ديپلومات، فريزر 

دبريتههانوي هنههد پههه شههمال غربههى ايالههت او وروسههته پههه کابههل کههې د انگريزانههو پههه 

سهفارت کهې  کهارکړى،    د افغانهانو او انگريزانهو د مناسهباتو تهر مهنخ د راتلونکهو 

هغهه ليکهي چهې  .  کهرل کيهږيمتعددو النجو او تاوتريخوالي  تخم  له همدې ځايهه  

بهايلو دريهخ  څهه ود  دتابعيهت لهه مخهې دوې افغانهان دي او د احمهد شهاه دغره د ق"

                                                      

12   .Spain, James W. (1963) ،۱۰۱ مخ 

 . هماغه ځاې13
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کهه چيهرې اميهر دوسهت دراني د امپراتورۍ  د پاتې شوې قلمهرو دننهه ژونهد کهوي . 

محمد خان  په دغو جنگياليوخلکو د حکمرانۍ  طاقت درلودالى، نو بيا بهه پهدې 

اى . د اميردوسهت سيمه او خلکو د هغه د حاکميت د حه  نهه سهترگې پټهول گهران و

محمد خان کمزورتيا سبب شوه چې دا قامونه په هغه وخهت او تهر هغهې وروسهته د 

 آزاد  ،  و قبهايلوآزاد  د   "و قبايلو پهه توگهه وپيژنهدل شهي.آزاد  دپاره د  کلونو ډيرو

اصههطالحاتو اسههتعمال لههه همههدې ځايههه  او نههورو ، ياغيسههتان  ۀ غيههر، عالقههسههرحد

رواج  وموند
14
.     

 سياست  وړاندې تگدانگريزانو د

دخپلهو پريښهوده او  سهت اسيدفاعي خپل د"تړلي سرحد"   وروسته بيا انگريزانو 

صههنايعو د خاونههدانو د غوښههتنو سههره سههم، چههې د مسههتعمرو او جوړوشههوو کههالو 

 وړانههدې تههگ)صههنعتي توليههداتو( د پههاره د بههازار د پراختيهها غوښههتونکي وو، د "

   خپله کړه .  ”forward policy“سياست" يا 

افغانستان هم د  غوښتل چې د آزادو سرحدي سيمو په الندې کولو سره انگريزانو 

م  کلونو تر  ۱۸٧۹او  ۱۸٤۹دوې د  هندوستان په شان په خپله مستعمره بدل کړي . 

ځله پدې  ۳٧منخ  د سرحدي ايالت د نيولو نه وروسته دديرشو کلونو په موده کې  

وکهړ او د آزاد سهرحد د قبهايلو د سهخت مقاومهت سهره مخهامخ  سيمو نظامې تيهري

شول
15
 .  

ددې سهيمو  Lord Lytton" ليټن"الرد   )وايسراى( دبريتانوي هند نائب السلطنه

"زه پهدې عقيهده :  او وايي چهې د آزادي غوښتونکو قومونو په هکله اعتراف کوي

غربي پولې د يوې  بې سارې  نندارې ښودونکې دي;   -يم چې داوخت زمونږ شمال 

                                                      

 .مخ ٦۳(. ۲۰۰٧)زماني، عبدالرحمن .  14

15  .Fraser-Tytler, W. K. (1967)   ۱۸مخ ٤ 
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کلونو آرامه اشغال نهه وروسهته  ۲۵ماته لږ تر لږه داسې هيڅ ځاې معلوم ندې چې د 

گاونډيانو دومره کهم نفهوذ ولهري، او  ...دې هم  يوه ستره متمدنه قوه  پر خپلو نيمه 

 ]پيښهور   ټلښهکرکو تر ټولو مهم عسکري د دومره دې بيخبره اوسي چې زمونږ  

چهې د حده  نه  دآس په سورلۍ يوه ورځ لرې سيمه  يوه نا آشنا سيمه اوسي ، تر دې 

سرحد نه يو يا دوه ميله اخوا دې پهه مطله  ډول د انگريزانهو د ژونهدي پهاتې کيهدو 

 "ويه کوم ضمانت  موجود ن
16
   . 

 دشمال غربي سرحد د ځانگړې ايالت جوړيدل

د شمال مغربي ايالت سرحدي يا قبايلي سهيمو  دبريتانوي هند )اوسني پاکستان(

اهميهت درلهود.  زيهات د انگريزانو دپاره ديهوې سهتراتيژيکې سهيمې پهه توگهه ډيهر 

م کال نه مخکې د افغانستان سرحد سره گاونډۍ سهيمې دبريتهانوي هنهد د  ۱۹۰۱د

کههال کههې وايسههراې الرد  ۱۹۰۱. پههه  ې وېد)صههوبې( تههر ادارې النهه  پنجههاب د ايالههت

د سرحدي قبايلو د حملو د مخنيوي دپاره دپراخو نظامي   (Lord Curzon)کرزن 

عملياتواو دغهه سهيمې تهه د زيهاتې پهاملرنې دپهاره دشهمال غربهي سهرحد ځهانگړې 

، او دوه ميشت او قبايلي سهيمو وويشهل شهوه . دغه صوبه په دوو  صوبه جوړه کړه

د انگريزانهو د ادارې ډوله اداري او سياسي پولي يې درلودې چې اداري پولو يې  

پنځههه ولسههوالۍ  اسههمعيل خههان  ديههرهو او  ههد پيښههور، هههزاره، کوهههاټ، بالنههدې  

يههې چههې دډيورنههد د  ېد قبههايلي سههيمو څخههه جههال کههولې او سياسههي پههول)ضههلعې( 

هکرښې په نامه ياديږي،  افغانستان  د بريتانوي هند څخه جال کو
17
 ، 

18
.   

مرکهزي پهه داوسهني پاکسهتان پهه شهان ايلي سيمې دانگريزانو پهه وخهت کهې ههم قب

 .  سهرته رسهيدېاو د ارتبا  چارې يې د ايجنسيو له خهوا  پورې تړلې  وې حکومت 

                                                      

مههې نيټههې ياداشههت . پارلمههاني ورقههې، ۲۲کههال د اپريههل د  ۱۸٧٧. د نائههب السههلطنه د  16

 ټوک. ۵۸کال  ۱۸٧۸د

17  .Baha, Lal  (1978) ،۱ مخ 

 مخ نقشې وگور  . XIII. دزياتو معلوماتو دپاره د  18
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مههنخ تههه   نفهها ى ددې ايجنسههيو سياسههت او دنههده داوه چههې د قبيلههو تههرمنخ کههورن

راوړي، د مههدني، فرهنگههي، اقتصههادي او نههورو چههارو پههه گههډون د هههر ډول ټههولنيز 

پههر لويههو او جههوړ کههړي،  هاو سههړکون ې،  پههوځي قههال گههانپرمختههگ مخنيههوې وکههړي

ټينگهار مقاومهت او او د خلکهو د السته راوړيحاکمې او لوړې څوکې ومهمو الرو

مختلفههو او  د پههه گههډون  جنگههي الوتکههوپههه صههورت کههې هغههوې دتوپونههو او حتههى 

اقتصههادي  ېپههه مرسههته پههه ټههول زور سههره وټکههوي، او تههر سههختلو وسهه وژونکههو

 . محاصرې الندې يې راولي
19
    

بريتهانوى ډيهرو غښهتلو  دلهه يهوې خهوا انگريزي واکهدارانو ډيهر کوښهښ وکهړ چهې 

 او  )بډو(  زر دله بلې خوا  او ( سره زوراستعمال  )  مامورينو او وسلوالو قواوو په

)دطاقههت او  النهدې راولهيتشهوي  لهه الرې  قبهايلي يهها سهرحدي سهيمې  تهر کنتههرول 

خو لکهه څنگهه چهې انگريهزان د افغانسهتان دخهاورې پهه النهدې   .  وت پاليسي(رش

کولو بريالې نشو او مجبوره شو چې هغه د بريتانوي او روسې امپراتوريهو تهرمنخ 

پههه ډول ومنههي، همههدا شههان يههې د قبههايلې سههيموپه   (buffer state)دولههت  حايههلد 

غانسهتان د پهولې او هغهو نيولو کې د ناکامۍ نهه وروسهته ومنلهه چهې داسهيمه د اف

پهه  buffer zoneولسواليو ترمنخ چې دانگريزانو تر ټينگ کنترول النهدې دي ، د 

انگريزي  سيمې په توگه پاتې شي .  يا حايلې  ډول دډال يا تصادم د شدت دکمولو

واکداران مجبوره شو چې ددې سيمود اوسيدونکو پښتنو قبايلود مړانې په وجه 

ږدي او دا خلک پريهږدي چهې د خپهل  دود او دسهتور  سهره روغې جوړې ته غاړه کي

 “سم  خپل ژوند ترسره کړې .  دې قبايلو خپل دا امتيهاز تهر ننهه ههم سهاتلې دې او دا 

 Federally) نهن د دفهدرالي حکومهت تهر ادارې النهدې د قبهايلي سهيمو   ”بفهر زون

Administered Tribal Area)  ياFATA فاتا( په نامه  ياديږې( .   

د بريتهههانوي هنهههد او افغانسهههتان د سياسهههي  کهههه څهههه ههههم  ېقبهههايلي سهههرحدي سهههيم

م کالهه د هنهد د نيمهې وچهې  ۱۹٤٧، خو تر ېو ېتنظيمونو د مرکزونو څخه لرې پرت

                                                      

 مخ .  ۵٧۹ ،(۲۰۰۰ر، مير غالم محمد )غبا.  19
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ه دبريتهههانوي اسهههتعمار د ټغهههر تهههر ټوليهههدو پهههورې ههههم د هندوسهههتان د آزادۍ څخههه

يمونهو د ظلهو تنغوښتونکو جنگيهاليو او ههم د افغانسهتان دپهاره دمهمهو وسهله وا

م کهال کهې دهندوسهتان د  ۱۹٤٧په .    او وساته مهم ډگر په توگه خپل اهميت ثابت 

تقسههيم او پاکسههتان د جوړيههدو نههه وروسههته هههم قبههايلي سههيمې خودمختههاره پههاتې 

م کال کې د باجوړ او اورکزيهو دوه نهورې ايجنسهۍ ههم ورزيهاتې  ۱۹٧۳په شوې او 

شوې .
20

 

م کلونهو  ۱۹۲۹او  ۱۹۱۹ددريمهې جگهړې نهه وروسهته د دانگريزانو سهره دافغانهانو 

( بريدونههه کههړي چههې پههه ٦۰۰ترمنځههه پښههتنو قبههايلو پههه انگريههزي قههواوو شههپږ سههوه )

( ٤۰۰( تنهه مهړه، څلورسهوه )۳۰۰درې سهوه ) نهژدېنتيجه کې يهې دانگريهزي قهواوو 

( تنه تښتول شويدي٤۳٦ټپيان او څلورسوه شپږديرش )
21
. 

عبدالرحيم پوپلزي پهه وينها ينو د يوه مشر مبارز وونکد آزاد سرحد د آزادۍ غوښت

کال په وروستيو مياشتو کې چې د افغانستان د پاچا غازي امان اهلل خهان   ۱۹۲۸د

مهنظم سازش او د حکومت په وړاندې دننه په افغانستان او قبايلي سيمو کې کوم 

ه  مقصههد داوچههې پههه افغانسههتان کههې  اقتههدار د يههو ه، دهغههتحريههک پيههل شههوې وو

                                                      

يها  په آزادو قبايلي سيمو کې د خيبر، کرمهې، شهمالي او جنهوبي وزيرسهتان، مهمنهدو.  20

ايجنسهههۍ شهههاملې دي . دا ايجنسهههۍ دپاکسهههتان ( ٧)  بهههاجوړ او اورکزيهههو اوه مومنهههدو، 

ترو په وخت کې د خا  نيمه خودمختاره حيثيت د حاصلولو او ترهغې ادجوړيدو د خبرو 

قوانيونههو دتائيهههد لهههه مخهههې دشههمال مغربهههي سهههرحدي ايالهههت  وروسههته دپاکسهههتان دملهههي

)پښههتونخوا( د گههورنر او د ټاکههل شههوو پوليټيکههل ايجينټههانو لههه الرې مسههتقيما د جمهههور 

م کهال نهه راوروسهته دا سهيمه دپاکسهتان ملهي  ۱۹۹۰ه ههم د څهرئيپ لخوا اداره کيهږي .  کهه 

ن پههه کههې نههه چليههږي، شههورا تههه ټاکههل شههوي اسههتازي ليههږدي، خههو د پاکسههتان ملههي قههواني

دپاکستان سياسهي گوندونهه پکهې فعاليهت کهوالى نشهي، دملهى او ايهالتي محکمهو حکهم 

پکههې چليههدالى نشههي او تههر اوسههه ال هههم دانگريزانههو لخههوا د جههوړ شههوي سههرحدي جرايمههو د 

  الندې دي. Frontier Crimes Regulations (FCR)مقرراتو يا 

21  .Roe, Andrew (2005) ،مخ ٦ 
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يې د حکومت حامي او مرستيال وي، تر څو ناتداسې کپ  الس ته ورشي چې دبري

( او قبايلي سيمو کهې انگريهزان وچې  د هندوستان په سرحدي ولسواليو )اضالع

دآزاد سههرحد عملههي کههړاى شههي.   ىپرتههه لههه کههوم  مخالفتههه خپههل سياسههت او  پاليسهه

له وکړه چې د آزادو قبايلو علماوو د انگريزانو ددې سازش د ناکامولو دپاره فيص

تر څو ددغهه سهازش نهه د خلکهو  د سيمې له الرې يو هيئت  افغانستان ته واستوي 

دخبرولههو لههه الرې د غههازي امههان اهلل خههان د حکومههت د ټينگولههو کوښههښ وکههړي .  د 

 نيټههه ۲۱پيښههور د خالفههت د تحريههک او سههرحد د علمههاوو دا هيئههت د  اپريههل پههه 

نيټهههې پهههه جرگهههه کهههې  ۲۵و سهههيمې تهههه الړ .  د اپريهههل د دشهههبقدر لهههه الرې  دمومنهههد

النههدنۍ اعالميههه صههادره او ا دمومنههدو او بههاجوړ دسههيمې مشههرانو او علمههاوو د

امضا کړه ترڅو د آزاد قبايلو د نورو علماوو د امضا نه وروسته هيئت آزاد قبهايلو 

و او تاو افغانسهههتان تهههه الړ شهههي او  د غهههازي امهههان اهلل خهههان پهههه وړانهههدې د تبليغههها

دسيسې د شنډولو کوښښ وکړي
22
 : 

ما مردم خدام دين مبين باشندگان سرحد آزاد مهمند و غيره هم دين مبين اسالم   "

امههان اهلل خههان  غههازياقههرار ميکنههيم  کههه شهههريار  خصوصههاًو وفههد علمههاى سههرحد 

قبههل از شههورش افغانسههتان صههحي  و صههاد  مسههلمان بههود و  بادشههاه افغانسههتان 

صاد  مسلمان اسهت، چهرا کهه نهزد مايهان ههيش وجهه شهرعى بهر  اکنون نيز صحي  و

 کفر او موجود نيست."

پاکسههتان دجوړيههدو نههه سمدالسههه هنههد د نيمههې وچههې نههه د انگريزانههو د وتلههو او د

چهې پهه کلهه جلهب شهوه يو ځل بيا هغه وخت توجه نړيواله قبايلې سيمو ته وروسته 

سيمه چې هندوستان ته په برخه زرهاوو پښتنو قبايلو په کشمير حمله وکړه ، هغه 

رسيدلې وه
23

.  تهر هغهې وروسهته دا سهيمه د پښتونسهتان دداعيهې  لهه املهه د توجهه 

                                                      

 مخ ۳٤۳(، ۱۹۸۱) جاويد.  عزيز، 22

23  .Haroon, Sana (2007)  ۳مخ ٦ 
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او بيا پهه افغانسهتان بانهدې د شهوروي قهواوو د تيهرې نهه وروسهته د يهوې و، مرکز 

او امريکهې پهه مرسهته  د لسيزې دپاره دافغاني مجاههدينو د وسهله وال مقاومهت، 

پههه ډول ډيههر اهميههت درلههود .   دهههډوکمپههاين تراتيژيسههتانو دپاکسههتان د نظههامي س

 ه دروسي لښکرو د وتلو نه وروسته د طالبانو د رژيهم  مالتهړ ههم دڅخدافغانستان 

 .هسرحد دقبايلي سيمو له الرې سرته رسيد آزاد 

دامريکههې پههه متحههده م کههال  دسههپتمبر پههه يولسههمې نيټههې د القاعههدې لخههوا  ۲۰۰۱د 

کال د حملې  ۲۰۰۲او په افغانستان باندې د امريکې د بريدونو، د ځانمرگو  اياالتو

او  نامههد پټنځهاى پهه د القاعهدې دغهړو او پلويهانو  قبهايلي سهيمې ههم  نه وروسهته

پههه اصههطالح د تروريههزم سههره مي اورپکههو د هههډو پههه ډول، او  الدسههخت دريههزه اسهه

 .  د ارزښت ساتالې په توگه خپل مهم ستراتيژيک ثقل د مرکز دجگړې د 

 او خيلونه قومد مومندو 

پهه آزاد چهې د   قهوماو مههم  پيهاوړې، هغه ستر قوم)مهمندو( مومندو پښتنو د د 

 هزياتهتهر ټولهو بريتهانوي هنهد تهه   ،د اپريهدو او وزيهرو نهه وروسهته ،يهېسرحد کې 

مومنهد د آزاد سهرحد دنهورو ټولهو قبهايلو پهه نسهبت  زيهات  .  هدېکړ هپيښ يسرخود

تجريد شوي او پر خپله خاوره يې د پردو د تيري په وړانهدې ډيهر مقاومهت ښهودلې 

 د  .  

دانگريزانو په وړاندې د مومندو دبريالي مقاومت په سترو السته راوړنو کې ، په 

از دسههړکونو مخنيههوې او همههدا ر کيههدوورنههډ دکرښههې د نښههه يخپلههه سههيمه کههې دډ

دجوړولو مخنيوې شامل دي، کوم چې په سرحد کې د اسهتعمارې نفهوذ نښهه گ هل 

کله چې انگريزانو د پنجاب د سرحدي قواوو د منظمهو عسهکري قهواوو پهه   کيده.

څنههگ کههې دسههرحدي مليشههې پههه جوړولههو الس پههورې کههړ  او دمختلفههو ايجنسههيو 

و د مليشو د ورکولو نه ډډه تنه يې پکې شامل کړل نو مومند(  ۱٤۰۰۰څوارلپ زره )

   وکړه .
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ډيورنډ دکرښې دواړو خواوو ته اوسيږي . دمومند 
24
د مومندو سيمه په ختهيخ او   

ر د سيندونو، په لويهديز کهې د افغانسهتان د کنهړ، او پهه امباشمال کې د سوات او 

 جنوب کې د کابل د سيند تر منخ پرته ده.   

 ي :ل شومومند په دوو برخو ويش خواته )کوزې( کرښې نه لرې ډيورنډ دد

  ضهلعې( مومند يا د سهمې )ههوارې( مومنهد چهې د پيښهور د ولسهوالۍ کوز( 

يديز ته، د خټکو لويديزى او د افريدو ختيځې  سيمې کې د کوټلې ول جنوب

پههه هههوارو او آبههادو کلههو کههې  ئيمحسههن خههان، بهههادر کلههي، کههږې ولههې او لنههډ

که څه هم دا مومند د "دوآبه" يها دوو سهيندونو تهرمنخ حاصهلخيزو  .  دلاوسي

ي پهههه گرمهههو اوړمکهههو کهههې ميشهههت دي، خهههو دوې اکثهههره دوه کهههوره دي او دځ

 مياشتو کې دلته نه پاتې کيږي . 

 چهې  د کابهل او سهوات دسهيندونو تهرمنخ   د غهره  مومنهديها منهد  مو)پاس(  ر ب

 پهههه ختهههيخ کهههې د  و سهههيمه ددې آزادو مومنهههد  غرنيهههو سهههيمو کهههې اوسهههيږي .

   ”اتمههان خيلههو “او بيهها    ”ابههازيو قههال  ”سههيمې نههه نيههولې تههر نههژدېتههه    ”جمههرود“

او په جنوب کې د   ”کنړ “کې د   ”لويديز “او په   ”باجوړ “پورې ، په شمال کې د 

  .  هنښتې دسيمې سره   ”افريدو “او   ”شينوارو “

کې    ”يکه غونډ “چې دډيورنډ دکرښې لرې خواته په مومند د مومند بابا اوالده ده 

قهههيپ د ځينهههو نههورو پښهههتنو قبيلههو پهههه شههان د نسهههب سلسههله  ښههخ د  . ددې قههوم 

سهړبن، غورغښهت او بيټنهې )بيهپ دقهيپ درې ځهامن وو . عبدالرشيد ته رسيږي

ځهوې کنهد د . د کنهد ځهوې دسړبن ځوې شيربن يها شهيرخبون د  او دهغهه .   نيکه(

ري څلهور  ځهامن وو چهې رى يها ابهراهيم د  .  دغُهخهوکي او د هغهه ځهوې غُهخشهى يها 

                                                      

 A political and. پههدې هکلههه دزيههاتو معلومههاتو دپههاره دډاکټههر حسههن کههاکړ د 24

1901-diplomatic history of Afghanistan, 1863  دافغانسههتان سياسههي او(

 ديپلوماتيک تاريخ وگورى(
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رياخيل  په نامهه زيړانى، څمکنى، دولت يار او خليل نوميدل چې اوالدونه يې د غُ

 . مومند او دهغه ورور داوود  ددولت يار ځامن دي . ياديږي 

يسهوي ع ۱٤د غُرياخيلو څلهور کهورنۍ )زيړانهى، څمکنهى، دولهت يهار او خليهل( د 

 ي برخې دختيځد غرونو د جنوب  "مرانخواجه عِ"د  " قندهار"پيړۍ په منخ کې د 

له سيمې نه لومړې دغزنى شاوخوا د ترنگ رود غهاړې تهه کهډه کهړې   ”مرغاخوره  “

سيمه کې يې  او وروسته بيا ننگرهار ته راغلى او د جالل آباد او اللپورې تر منځه 

يوسههفزو پههه دکههې د پيښههور شههاوخوا سههيمې  پيههړۍ پنځلسههمهاړولههي او بيهها يههې پههه 

نه نيولي او هلته ميشته شويدي .  " دالزاکومرسته د "
25
  

م  ۱۹۰۰د لومړې ځل د مومندو په نامه خپل مشهور کتاب کې چې   (Merk)  يرکمِ

کې خپور شوې ليکې چې دمومندو قوم د ترکهزو، حليمهزو، بهايزو او شاوخوا کال 

خههويزو دڅلههورو اصههلي قبيلههو او دويزيههو، اتمههانزيو او ککوزيههو اړونههده قبيلههو نههه 

گهوري او دبهاجوړ لهورې تهه  ددوې څنگ ته دتاترې په لمنو کې مُهال جوړشوې د  . 

، دمومند بابها پهه پخپله هم مومند ؤ ېارواښاد ميراجان سيال چ صافي پراته دي . 

سيمه د ترکزو، حليمزو، اوتمهانزو، دويهزو،  دوېدخپل کتاب کې ليکې چې نامه 

بايزو او خويزو په شپږو برخو يا  زو ويشل شويده.  
26 
مومندو په نورو قبيلهو کهې د 

کوډاخيل، خوګاخيل، موسى خيل، عيسى خيل، قاسم خيهل او اتمهر خيهل شهامل 

  دي .

 شخصيتونهدمومندو مشهورځايونه او 

دپښههتنو داوسههيدو سههيمه دخپههل سههتراتيژيک  او جغرافيههوي موقعيههت  لههه کبلههه 

ددوې په تاريخ او ژوند باندې ژوره اغيزه درلودلې او لري .  مومند هم  لکه د نورو 

                                                      

 ، مخ ۱۳(. ۱۳۲۹. سيال مومند، ميراجان ) 25

 مخ، ۱۱۸(. ۱۳۲۹. سيال مومند، ميراجان ) 26
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پښتنو په شهان خپهل ويهاړلې تهاريخ، ادبيهات، شهاعران او ليکهواالن، څيړونکهي، 

 اتالن او زيارتونه لري . 

 هور ځايونهتاريخي او مش

دمومندو ايجنسي مشهورې قالگاني او تاريخي ځايونه ځکه نلري چې دلته ههيڅ 

طاقت هم داوددې مودې دپاره پاتې شوې ندې تر څو داسې ځايونه جوړ کړي . خهو 

لههه بلههې خههوا دتههاريخ پههه اوددو کههې دوې دبيالبيلههو طههاقتونو سههره ډيههرې جگههړې 

شههته چههې ددې جگههړو لههه املههه  کړيههدي، او پههه نتيجههه کههې گهه  شههمير داسههې ځايونههه

ديادونې وړ دي
27
   : 

   پکې د بيالبيلو تيهري  ومومندچې زيارت غاښې :  هغه مهم تاريخي ځاې د

کونکو په وړاندې جرگې  کړيدي .  ايمل خان مومند هم د مغلو سهره دمقهابلې 

 دپاره خپل لښکر په همدې ځاې کې راټول کړې و.

  وو. دجرگو او مرکو ځاىسالله :  د خوگاخيلو د سيمې مرکز او 

  خاپښ : چې ايمل خان او دريا خهان تهرې د مرکهز او مورچهل پهه توگهه اسهتفاده

 کړيده .

  کړپههه :  د کوچنيههو غونههډيو هغههه سلسههله چههې ايمههل خههان پکههې مغلههو تههه مههاتې

 انگريزانو ته ماتې ورکړيده . ورکړې او بيا وروسته د مومندو لښکرو پکې

 نکههو سههره د مومنههدو دتههاريخي جنگونههو او ډاگ : دبيالبيلههو تيههري کوو اقههرب

غزاگانو ډگر وو.  دکنړ د غازيانو ډلهو او ددوې مشهر غهازي ميرزمهان خهان ههم 

 داقرب په ډاگ کې دانگريزي قواوو سره جگړې کړيدي .

  تاتره :  چې د مغلو لښهکرو پکهې دايمهل خهان مومنهد سهره څهو څهو ځهل جگهړې

 کړيدي .

                                                      

27  .Hussain S. Iftikhar (2000) ،۹۵ .مخ 
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 مومندو سره ډيرې جگړې کړيدي . دهډې دشبقدر قال :  انگريزانو لدې ځايه د

کهال کهې   ۱۸۹٧مال صاحب د مومندو دلښکر سره  پدې قال حمله کهړې او پهه 

 . وويې دشبقدر ښارگوټې سوځولې هم 

 مشهور شخصيتونه

گه  شهمير قبيلهه ههم  د تهورې او قلهم داسهې  مومنهدوقبيلو پهه شهان د دنورو پښتنو 

ميړنههي شخصههيتونه لههرې چههې نههه يههوازې پههه خپههل مسههلک کههې د ويههاړ او اعتبههار 

خاوندان دي، بلکه د پښتنو د تاريخ او کلتور په غني کولو کښې يهې خاصهه ونهډه 

 .  او د ځالندو ستورو په شان ځليږي اخيستې 

ډگهر د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو پهه د مومندو ى استعمار په وړاندې دانگريز

ې ډول دنومونهه پهه النهوتلو شخصيتونو او مشهرانو خيستونکو ځينو کې د برخه ا

 ي : د

  احمههد نههور خههان  ملههک د ميټههۍ موسههى خيههل وو چههې د انگريزانههو ديههو پلههوي

 کال کې وفات شويد  . ۱۹۲٤غيرت خان ملک سخت مخالف وو. په 

 .اسمعيل مولوي چې هغه هم د کامې په مال مشهوره وو 

  چکنور په مال صاحب مشهور وو.امير محمد آخندزاده چې د 

  انځههرې مههال )سههيد غههوث( چههې پههه گههوډ مههال هههم مشهههوره وو ، د هههډې د مههال

کال په جگړه کې  برخه اخيسهتونکې  ۱۹۰۸صاحب مريد او دانگريزانو سره د 

دده کور د باغ پهه سهيمه انگريزانو کال په شاوخوا کې  وفات شويد  .  ۱۹۱۰د 

 ي وو.کې د يوې حملې په ترڅ کې وران کړ

  حاجي مياجان خان چې د ملک محمد عمرخهان کوډاخيهل ورور او دارواښهاد

 ميراجان سيال پالر وو . 

 وو. حليم ملک د خيرجان ملک پالر عيسى خيل 

  .د "پلوسۍ" محمد قديم چې په خويزو کې يې ډير نفوذ درلود 

 .د ترنگزو حاجي صاحب  سيد فضل واحد 
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  او د کامې په مهال مشههوره وو. پهه عبدلباقي چې د هډې د مال صاحب شاگرد

 کال کې وفات شويد  . ۱۹۱۲

  د تگاو مال حميداهلل آخنهدزاده ، چهې د افغانسهتان پهه تگهاو )تگهاب( کهې بهه

اوسيدو. د سولې په وخت کې به يې دمومندو سره ډير سروکار نه درلود، خهو 

 د جگړې په وخت کې به يې برخه درلوده. 

  کال کې وفات شويد  . ۱۹۱۲د خاورينې اعظم خان ملک چې په 

  د دويزيو د حهاجي خيلهو حهاجي صهاحب  چهې د افغانسهتان د حکومهت ټينهگ

 پلوي وو.

  ملک شيرداد خان پالر وو.دد عيسى خيلو بادام ملک چې 

   د کهههامې مولهههوي صهههاحب ابهههراهيم چهههې دافغانسهههتان د پخهههواني صهههدراعظم

 ارواښاد موسى شفي  پالر وو.

  جان پاچها چهې د ههډې د مهال صهاحب مهاذون او د کنړ د اسالم پور مير صاحب

 وو. دلنگر منتظم 

 د کوډاخيلو خالو ملک . 

  د کوډاخيلههو ملههک عمههر خههان چههې د بههازوان خههان زوي او د ارواښههاد ميراجههان

م کال په جگړه  ۱۹۳۳سيال تره وو. دانگريزانو سخت دښمن او دهغوې سره د 

 کې شهيد شويد  .

  "يې نفوذ درلود. خير دين چې په بئيزو کې د"جړوبي 

  کهال پهه جگهړه کهې ټپهې  ۱۹۰۸چهې دخهان داتمان خيلو دگمبټۍ ملهک ميربهاز

 وران شوې وو. ر شوې او وروسته يې د انگريزانو لخوا کو

 دبابړې مال صاحب سيد امير جان . 

 و او ملگههرو سههره يههې د ړدکنههړ غههازي ميرزمههان خههان چههې د خپلههې کههورنۍ د غهه

 کنړ د غازيانو مشري په غاړه درلوده .کلونو په جگړو کې د  ۱۹۱٤او  ۱۹۰۸

  محصل خان( ملک چې د ملک امين جهان کوډاخيهل  ماسل خاندکوډاخيلو(

 پالر او د انگريزانو سرسخته دښمن  او دغازيانو مشروو.
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  دسهرکاڼو ميهها صههاحب سههيد اکبههر شههاه چهې پههه اصههل کههې د کههامې او بيههايې پههه

 خاوند وو.سرکاڼو کې هستوگنه درلوده او دپوره فضل او فيض 

  دهزارنهاو علههم ديهن ملههک چهې دشههبقدر پههه قهال د حملههه کهوونکي شههکر ملههک

 ورور وو. 

 کهال د سهتر پهاڅون غښهتلې مشهر  ۱۸۹٧دهډې مال صاحب، نجم الهدين چهې د

 وو.

  ،صاحب زاده هاشم چې د کامي په حاجي صاحب او پاچا صاحب مشهوره وو

ې يههې برخههه کههال پههه جگههړه کهه ۱۹۰۸د بههاجوړ پههه "مرخ ههۍ" کههې اوسههيده، د 

کال کې د انگريزانهو د پلهوي ملکهانو پهه ځپلهو کهې ونهډه  ۱۹۱۰اخيستې  او په 

 درلوده .

  دزيهاتې تقهوا خاونهد او  عهالم  سههړېعبدالشهکور دبتخهاک حضهرت صهاحب ،

 کال کې وفات شويدې  ۱۹۱۰کال په جگړه کې د غازيانو مشر وو او په  ۱۹۰۸د

 پهه جهان صهاحب مشههور  عبدالغفور د"بهاجوړ" د "دودار" اوسهيدونکې چهې

کههال پههه غزاگههانو کههې يههې برخههه اخيسههتې او دانگريزانههو  ۱۹۱۵او  ۱۹۰۸وو. د 

 پلوي ملکانو سره يې سخته مبارزه کوله . 

  کال کې وفات شويد  . ۱۹۲٤عبدالواحد ملک موسى خيل چې په 

  صاحب  چې د هډې مال صاحب ورته د پهلهوان لقهب لم گل اعدبتخاک صوفي

کهال کهې وفهات شهوې .  دبتخهاک د صهوفي صهاحب زوې  ۱۹۱۳. پهه  ورکړې وو

 محمد يوسف "حافظ جي" هم د خپل پالر په شان دانگريزانو مخالف وو.

  مستان مال )سعداهلل( چې د سوات په فقير او سرتور فقير ههم مشههوره وو او

 ويلو .  (Mad Mullah)انگريزانو به ورته 

  د تهره زوي  (خهان حصهل)م ماسل خانملک محمد روز کوډاخيل چې د غازي

 او مخالف وو.

 وو  وتلي ليکوال،شاعراوسياستوالچې يو  ميراجان سيال مومند    . 

 مشهور زيارتونه
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لکه د نورو افغانانو او پښتنو په شان مومند هم خپهل لرغهوني نيکونهه،  باتهدبيره 

مشران ، اتالن او پيران ستايي .  د مومندو پهه مهمهو زيهارتونو کهې د مرسهل بابها، 

آخندظفر بابا، بي بي ادې، گنگا بابا، شيخ فوالد بابا، مال غنى بابا، ميا سلطان، 

 28گل زيارت، شيخ بابا، زيړي بابا، مومند بابا، حاجي صاحب ترنگهزي، کهونړ بابها

 او  مال فرمان بابا زيارتونه شامل دي .  

 

                                                      

. کنړ بابا د مُزدادي ولي ځوې او زيارت يې د دمومندو د صهافو د سهيمې د قنهدهارو پهه  28

ډاگ کههې موقعيههت لههري .  مُههزدادې ولههي  پههه دانشههکول بابهها هههم مشهههوره دې او زيههارت يههې  

 .Hussain Sکيلهومتره لهرې د "جرنهدو" پهه سهيمه کهې موقعيهت لهري . ) ۸۸دگنداب څخهه 

Iftikhar (2000) ،۱۰۲ )مخ 
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 دوهمه برخه

 آزادۍ غوښتونکې جگړېد مومندو 

 

 

 

 

 

 

 

 المبوزن آسونه

 انځور()دانگريزې منصبدار بادين پاول په الس جوړ شوې 
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 دمومندو تاريخي جگړې او غزاگانې

 منانو سهره د جنهگ ښهپيړيهو تهاريخ ددوې دمړانهې ، او ددمومندو دتيرو پنځهو 

پيرروښان  په نامهه  دمومندو مشرانو او کشرانو  دد کارنامو نه ډک د  .  جگړو 

بايزيهد انصهاري او د هغهې داوالدې کلهک مشهور د روښاني غورځنهگ د مشهر 

و د مُغلههو  او هغههوي د محلههي  مخههالفينو پههه وړانههدې يههې د روښههاني مالتهړ کههړې ا

ننگرهار ته الړ ځل کله چې  بايزيد انصاري لومړې .  ده پلوي کړې  هنهضت  ټينگ

ساتنه وشوه  ،بيا وروسته پيښور ته الړتر هغې چې  ،نو د مومندو له خوا يې
29
.  

قبيلو سره  رياخيلودنورو غُمومندو د پيښور په شاوخوا کې م کال کې  ۱۵۸٦په 

دمُغلهو  ه اوټاکه ود بايزيد انصاري کشر ځوې، جالل الدين،  خپل مشهر   يوځاې 

سهيد پاڅون وکړ.   دوې د پيښهور دبگهرام  پهه قهال يرغهل وکهړ او ديې په وړاندې  

وواژه هم  "فوجدار"  يا دلښکرکوټ قوماندان مُغلو  ديې حميد په نامه 
30
. 

سهي  اورنگزيهب د کړواکبر" او دهغه د  جالل الدين  مُغلو د "شاهنشاهمومندو د

د هغهو پهه وړانهدې يهې د افريهدو، شهينوارو او صهافو کړې او هم قواوو مخالفت 

 اومشههر ايمههل خههان مومنههدپههدې جگههړو کههې  دمومنههدو ټينههگ مالتههړ کړيههد  .  

دمغل شهنشاه اکبر يو اعتبهاري او وتلهې  .  ې وودافريدو  مشر "دريا خان افريد

هم په همهدې جگهړو کهې ووژل شهو.   " بيربل"راجادرباري او وزير اعظم ملگرې، 

داخلهي نههه کسهيزې مشهورتي ډلهې هغهې راجا بيربهل سنگههه  د شاهنشهاه اکبهر  د

په نامه ياديده ،  دسانسهکريپ دا لغهت د نههو  navaratnaغړې وو چې د نوارتنا 

بههل د "ديههن نههه وروسههته بيرشاهنشههاه  اکبههر د غمههو معنههى لههري .  ويههل کيههږي چههې 

                                                      

29  .Hussain, Iftikhar S. (2000) ،٧۸ ،٧۹ .مخونه 

 . هماغه ځاې 30
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الهى
31

ملندرۍ د کوتل په يوسف زو په سيمه کې د منونکې وو.  د " يواځينې بل 

اکبهر ديهوې اوددې  ،جگړه کې د بيربل د وژل کيهدو د خبهر د اوريهدو نهه وروسهته

 مودې دپاره ماتم ونيو.  

د ايمل خهان مېړانهه او تهوره پخپلهو  شاعر خوشال خان خټک  نامتوپښتو ژبې  د

سهيد رسهول رسها دارمغهان خوشهال پهه سهريزه ارواښهاد  .  لې دهشعرونو کې ستاي

  جرنيهل پخپلهه خوشهال خهان و، کې وايي، چې د خيبر په جنگ کې د پښهتنو پهپ

بانهدې حملهه  وروسته له دې خوشال خهان او ايمهل خهان دواړو د نوښهار پهه کهوټ

 جگهړه وکړه او دغه کال يې ونيوله او هم د نوښار د جگړې نه دمخه د صوابۍ پهه

  :کې مغلو ماتې خوړلې وه، چې خوشال خان يې په دې ډول يادونه کوي

  دويههههههههههههم جنههههههههههههگ دميههههههههههههر حسههههههههههههين پههههههههههههه دوابههههههههههههه کههههههههههههې

  ې يههههههههههههې وټکېههههههههههههده سههههههههههههر لکههههههههههههه د مههههههههههههارهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههچ

  جنههههههههههههگ وو وښار د کههههههههههههوټههههههههههههههههههههههههههبيهههههههههههها لههههههههههههه پسههههههههههههه د ن

  چهههههههههههههې مهههههههههههههې وکهههههههههههههېښ تهههههههههههههر مغلهههههههههههههو خپهههههههههههههل خمهههههههههههههار

 (مخ۱۸ارمغان، )                                                                                                                       

کههال کهې د پښههتنو او مغلههو تههر مههنخ  ۱٦٧۳د مومنههدو پههه گنهداب کههې پههه  کلهه چههې

کې د پښتنو د لښهکرو مشهر ايمهل خهان مومنهد اود مغلهو د  غېه،   جگړه ونښته

پهه دې جگهړه کهې د مغلهو د  . او جسهونت سنگههه وو خهان لښکر مشران شهجاعت

   .سنگهه په تېښته ځان خال  کهړ لښکر مشر شجاعت خان ووژل شو او جسونت

                                                      

م کال کې د مغل شاهنشاه اکبر لخوا جوړ او پيروان يې د نولسهو ۱۸۵۱په دين الهى .  31

ل ددې ديهن يهواځينې هنهدو غهړې وو. اکبهر کوښهښ ( کسانو څخه زيهات نهه وو .  بيربه۱۹)

کاوه يو داسې ديهن مهنخ تهه راولهي چهې د مسهلمانانو او هنهدوانو دواړو دپهاره د منلهو وړ 

وي .  په دې کې د اسالم، عيسويت، بودايت، او زردشتي اديانو په شان مختلفو اديهانو 

ر، او ابهول فضهل، غوره اساسات راټول شوي وو.  شاهنشاه اکبر ددين الهى روحاني مش

 د هغه نږدې ملگرې او د دربار مؤرخ يې  ستر مال وو .     
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کې ايمل خان لويه فتحه وکهړه. خوشهال خهان دغهه جنهگ پهه دې ډول  ړهپه دې جگ

  :يادوي

 وو بيا له پسه جسونت سنگهه شجاعت خان

 ارههههههههت د مههه گنداب ويوسهههې پههچې ايمل ي

 ( مخ۱۸ارمغان،)

کال کې د مومنهدو دغهره پهه عالقهه کهې د خهاپښ پهه دره کهې د مغلهو او  ۱٦٧۳په 

د پښتنو د لښکر مشران ايمل شوې . پدې جگړه کې هم   جگړهبله  پښتنو تر منخ 

خهان او  وو او د مغلهو د لښهکر مشهران مکهرم افريهدي  او دريها خهان مومنهد  خهان

مغلو ماتې وخوړه، مکرم خان وويشتل شو. په داسې حهال کهې شمشېر خان وو، 

 (۱٧ ارمغان،)پرهاره يې خوړلي وو، باجوړ ته روان شو.  چې دوه

 دواړه شپږم جنگ مکرم خان شمشېر خان

ارههههههار په تهههههههچې ايمل کړل په خاپښ کې ت
32
 

 انگريزانو سره د مومندو تاريخي غزاگانې

ځل دافغانهانو او انگريزانهو د لهومړۍ جگهړې  پهه  مومند دانگريزانو سره لومړې

(، مخههامخ شههول۱۸٤۲-۱۸۳۸وخههت کههې،)
33
پههدې وخههت کههې سههعادت خههان.   

34
پههه  

.   دانگريههزي لښههکرو د نههژدې کيههدو د خبههر پههه وواللپههوره کههې د مومنههدو مشههر 

                                                      

 انټرنټههههههههههههههي پتههههههههههههههه : ( . www.baheer.comافغههههههههههههههان ادبههههههههههههههي بهيههههههههههههههر )  .32

www.baheer.com/baher/modules.php?name=News&file=print&sid=3290  

د مشهههور   (Alexander Burnes)  م کههال کههې بههرنپ ۱۸۳۲پههه انفههرادي توگههه  پههه   .33

جاسوس موهن الل کشميري  په ملگرتيا لومړنې انگريهز وو چهې دافغانسسهتان لهه الرې 

 مومندو سره مخامخ شو .  يې بخارا او پارس ته سفر وکړ او دلومړې ځل دپاره

مورچهه خيهل پهه هکلهه زيهات معلومهات پهه دوهمهه نښهلونه سعادت خان داللپورې  د  .34

 کې کتالې شئ .     

http://www.baheer.com/
http://www.baheer.com/baher/modules.php?name=News&file=print&sid=3290
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اوريدو سره،  دسعادت خان تربور او دښمن، طره باز خان، په جهلم کې دهغهوې 

مالتهړ وکهړ او طهره واکهدارانو  خان په نتيجه کې د بهارکزو  مخې ته الړ.  سعادت

بههاز خههان د انگريزانههو لخههوا د اللپههورې  دخههان پههه توگههه وټاکههل شههو.   کلههه چههې 

ماتې وخوړه نو طره باز خان هم پهه ځهان وويريهده او   ناوړهانگريزانو په کابل کې 

د لښههکر کههوټ قههواوې د تههاترې پههه سههر  "پيشههبولک"پداسههې حههال کههې چههې د 

 ( پهه نامهه  Ferrisپهه اغلهب گمهان د "فيهريپ" )وتختيدې، هغه د لښکر کوټ نه 

او هغههې د ماشههوم پههه ژغورلههو سههره هغههوې پههه سههيند کههې   ديههوې انگريههزې ښههځې

پيښور ته ورسول او خپله يې هم انگريزانهو تهه پنهاه وروړه.  طهره بهاز خهان يهو ځهل 

خهو دانگريهزې  وروسته هم د جنرال پالهک پهه ملگرتيها دسهتنيدو کوشه، وکهړ،

 .     قواوو په وتلو سره يې د سعادت خان نه ماتې وخوړه

انگريههزان پخپلههه اعتههراف کههوي چههې پههه پيښههور کههې ددوې دلومړنيههو کلونههو 

دواکمنۍ په دوران کې مومندو د بل هر قوم نه  دوې  د زيات بحران سره مخامخ 

کړيدي
35
  . 

36لنډيزانگريزانو سره د مومندو دغزاگانو
،

37
،

38
،

39  

  م کههال ددسههمبر پههه ۱۸۵۰د  حملههه ۍدمومنههدو لههومړن بانههدېانگريزانههو پههه

مياشت کې هغه وخت وشوه چې داللپورې دسعادت خهان ځهوې فهت  خهان د 

 شبقدر په کلي باندې حمله وکړه .

  د دوآبې پهه سهيمه کال  د مارچ په مياشت کې مومندو د پنډيالۍ نه  ۱۸۵۱د

عيسهى خيهل او  ه مياشهتو کهې حمله وکړه .   دهمدې کال د مارچ او اپريهل په

                                                      

35 . Paget, William Henry & Mason, A. H. (1980)  ،۲۳۲ . مخ 

 مخونه ۱۲۱۸کال(،  ۱۳۵٤سيال مومند  )  36

37  Nevill, H. L. (1977) .404 مخ 

38 . Paget, William Henry & Mason, A. H. (1980) ،۲۳۲  مخونه. ۲۳۳او 

39  .Merk, W.R.H. (19840) ،۲٦۲۸ .مخونه  
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پهدې جگهړه کهې دانگريهزي   .  مټهه دوه حملهې وکهړېبرهان خيل مومندو پهه 

الس  پهه Lieutenant H. N. Millerميلهر  لومړې مرستيالقواوو مشري د 

په همدې کال کې انگريزانو د مومنهدو د حملهو پهه وجهه د ميچنهۍ  وه.کې 
40
 

او شبقدر
41
 .  قالگانې جوړې کړېپوځي  

  کهولين کمپهل ډگهروالکلونو غزا د  م۱۸۵۲ ۱۸۵۱دBrigadier Sir Colin 

Campbell   دا پههه مشههرۍ د انگريزانههو د تيههري کههونکي فههوځ سههره وشههوه  .

تنهو عسهکرو او منصهبدارانو پهه ( ۱۵۹۳)تيرې د يوزر پنځه سوه درې نهوي 

کههال د  ۱۸۵۲نيټههه پيههل او د  ۲۵کههال د اکتههوبر دمياشههتې پههه  ۱۸۵۱گههډون  د

 تر دولسمې پورې روان ؤ. فبروري

  کهال غهزا چهې د کرنيهل کهاټن  ۱۸۵٤دColonel Sydney J. Cotton”“ پهه

 . وه سره ځمشرۍ د انگريزي فو

                                                      

ميلهه د شهمال لهورې تهه د کابهل د سهيند  ۱۵د ميچنهۍ پهوځي قهال د پيښهور د ښهار نهه  . 40

چپې غاړې تهه پرتهه ده.  دا قهال د کابهل پهه سهيند د پهورې وتلهو پهه مهمهې جهالې حاکميهت 

او د سهرحد نهه پهورې غهاړه مومنهدو د پرلپسههې   وس پهرې پهل جهوړ شهويد  .درلهود چهې ا

ديهادونې وړ ده چهې د ميچنهۍ د قهال د جهوړونکې ډلهې .   حملو پهه نتيجهه کهې جهوړه شهوه

کهال کهې د  ۱۸۵۲همدلتهه پهه  (Lieutenant Boulnois) قومانهدان مرسهتيال بولنهويپ 

دان تهههورن مکدونالهههد مومنهههدو لخهههوا ووژل شهههو، او ددې عسهههکري پوسهههتې يهههو قومانههه

(Major MacDonald)  م کال کې وژل شويد  .۱۸٧۳هم په 

ميله لرې شهمال لويهديز تهه د چارسهدې پهه تحصهيل  ۱٧دشبقدر قال د پيښورد ښار نه  .41

.  دا قال لومړې ځل د سکهانو له خهوا جهوړه او د د شهنکرگړ پهه  )اداري واحد( کې پرته ده

شبقدر د کلې نه دوه ميله لرې جهوړه شهوې وه خهو اوس يهې .  دا قال د  نامه نومول شوې وه

شاوخواته آبادي جوړه شوې او په گاونډ کې د غهره د مومنهدو سهره د مههم تجهارتي مرکهز 

.  دا يهههوه ټينگهههه پهههوځي قهههال وه چهههې د انگريزانهههو د  پهههه توگهههه يهههې پراختيههها مونهههدلې ده

    يسو ته وسپارل شوه.لښکرکوټ په توگه ترې استفاده کيده او وروسته بيا عسکري پول
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 م پههورې پنځههو کلونههو تههر منځههه مومنههدو پههر انگريزانههو  ۱۸٦۰نههه تههر   ۱۸۵۵د

 .  ( يهې مهمهې حملهې وي۸۳پرلپسې حملې وکهړې چهې لهږ تهر لهږه دري اتيها )

پسرلي کهې د مومنهدو پهه مشهر سهعادت خهان بانهدې د اميهر م کال په  ۱۸٦۰د

 .   شير على خان  دفشار له امله  تر دوو کلونو پورې حملې کمې شوې

  دمومنهدو د حملهو يهوه بلهه لهړۍ پيهل  مبر په مياشهت کهې سم کال دد ۱۸٦۳د

کهال د جنهوري پهه دوهمهه نيټهه وه ، پهه  ۱۸٦٤شوه چې وروستۍ جگړه يې  د 

( تنهو ۵۵۰۰ندو دلښکرو شهمير پنځهه زره  پنځهه سهوه )کومې کې چې  د موم

" ميکدونالهدد انگريهزي فهوځ مشهري د "کرنيهل ته رسيده .  پدې جگړه کې 

  پدې جگړه کې انگريزى چارواکې  دې نتيجې ته ورسيدل چهې .  په غاړه وه

د انگريزانو دگټو د خوندي ساتلو دپاره په اللپوره کې ديوه داسهې خهان ( ۱

د مومنهدو د حملهو پهه ( ۲، او د انگريزانو ملگهرې وي  چې شتوالې مهم د 

وړاندې  د ميچنۍ او شهبقدر د تهاڼو او پهوځي قالگهانو  دفهاعي ارزښهت پهه 

 نشت حساب د  .  

  لههه همههدې املههه انگريزانههو پههه اميرشههير علههى  خههان بانههدې فشههار راوړ چههې 

ان د داللپورې خان  )خپل خسر(  په کابل کې نظربنهد وسهاتي.  داللپهورې خه

 همدې کال په ژمي کې په کابل کې مړ شو . 

  کهههال  ۱۸٧۳قهههواوو قومانهههدان د  نظهههامي، د ميچنهههۍ د ميکدونالهههدهنهههري

 مه نيټه د مومندو لخوا ووژل شو .۲۲دمارچ په 

  د افغانههانو او  ،م کههال کههې ۱۸٧۹د انگريزانههو سههره د مومنههدو بلههه غههزا پههه

چههې د  وو.   دا هغههه وخههت  وهجگههړې ، پههه وخههت کههې  انگريزانههو ددويمههې 

بريتههانوي هنههد او افغانسههتان د سههرحد دواړو خههواوو کههې د انگريزانههو پههه 

ماليههانو او روحههانيونو هههم  سههيمې وړانههدې د جهههاد او غههزا اعههالن وشههو او 

د "جنرال ټيلر"  په پدې جگړه کې د انگريزي فوځ مشري  پکې گډون وکړ.   

 غاړه وه

 چههېکههې پيښههه شههوه کههال  ۱۸۸۰زا پههه د انگريزانههو سههره د مومنههدو بلههه غهه 

مهمو قبيلو پکې برخه درلوده.  د انگريزي مؤرخينو په وينها دمومندو ټولو 
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پدې جگړه کهې مومنهدو ډيهره سهخته دفهام وکهړه خهو د انځهري کنهډو يهې لهه 

د انگريزي فوځ مشري د "جنرال ډورن" په غهاړه السه ورکړ . پدې جگړه کې 

 . وه

  مشهور مهال نجهم الهدين آخنهدزاده پهه مشهرۍ  کال مشهوره غزا  دم  ۱۸۹٧د 

 مومنهدو لښهکر پهه  دوشوه چهې پهه ههډې صهيب مشههور د  . پهدې غهزا کهې 

پدې غزا کې د   .يې وسو او بازارحمله وکړه کال ( شبقدرشنکرگړ )ډيرۍ او 

افغانستان له لورې  هم گ  شمير غازيهانو د مهال نجهم الهدين آخنهدزاده سهره 

ديوه رسمي عبدالرحمن خان   امير ه نتيجه کې د ملگرتيا کړيوه،  دکومې پ

فرمان په ترڅ کې په جالل آباد کې د خپهل نائيهب الحکومهه نهه غوښهتلي وو 

 چې  په راتلونکې کې د افغانانو دداسې گډون مخنيوې وکړي . 

  م کلونو ترمنځه هم  د انگريزانو او مومندو ترمنخ څو وړې   ۱۹۰۳او  ۱۹۰۲د

نتيجه کې د انگريزانو او اميهر عبهدالرحمن خهان نښتې شويدي  دکومې په 

ترمنخه د مومندو پهه سهيمه کهې د سهرحد )پهولې( د نښهه کولهو خبهرې اتهرې 

 پيل شوې .

  غهازييهاديږى او د کنهړ  همهاکال مشهوره غزا چهې دسهرې غهزا پهه نم ۱۹۰۸د 

ميرزمهان خهان
42
د بريهالي او اتههل مشهر پههه توگهه وځليههد  کنهړ دغازيههانوپکههې  

پههه ډاگ کههې  د بتخههاک د حضههرت  يد. دا غههزا ، داقههرب شهههرت تههه ورسههاو

 . صاحب )عبدالشکور( په مشرۍ سرته ورسيده

  پههه ډاگ کههې  واړه د اقههرب  چههې دريغزاگههانې درې کههال مشهههورى م ۱۹۱۵د

انگريزانو پدې جگهړه کهې د لهومړي ځهل دپهاره د ههوايي قهواوو نهه   ،وشوې

کههې  سههتره ونههډه  . دکنههړ غههازي ميرزمههان خههان هههم پههه دې غههزا کههار واخيسههت

                                                      

کهال دمشههورې غهزا تفصهيل پهه راتلهونکې برخهه کهې کهتالى  ۱۹۱۵سرې  غزا او د. د  42

 شئ . 
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او د ترنگزو حاجي صاحب )حاجي سيد فضل واحد( هم  په همهدې  درلوده،

 کال کې د مومندو د لښکر مشرې ترالسه کړه .  

 ۱۹۱۹  کال داستقالل غزام 

  کههې د مومنههدو لښههکر  د الينگههار د فقيههر صههاحب د مشههرۍ کههال م  ۱۹۲٧پههه

وکههړه. پههدې غههزا کههې د انگريزانههو د هههوائي  غههزاالنههدې د انگريزانههو سههره 

 بمبارۍ له امله د مومندو گ  شير جنگيالي شهيدان شول . 

  م کال کې مومندو د سمڅې په سيمه کهې  د انگريزانهو سهره سهخته  ۱۹۳۰په

 جگړه وکړه .

  م کال کې د مومندو لښکرو د گنداب پهه سهيمه کهې انگريزانهو تهه  ۱۹۳۳په

 ې د گنداب د سيمې نه وتلو ته مجبوره کړل . سخته ماتې ورکړه او هغوې ي

  م کههال کههې  مومنههدو يههو ځههل بيها انگريههزي قههواوو تههه سههخته مههاتې  ۱۹۳۵پهه

ورکههړه،  زيههاتې وسههلې او مهمههات يههې تههرې واخيسههتل او د تههل دپههاره يههې د 

    گنداب د سيمې پريښودو ته مجبوره کړل . 

 دډيورنډ کرښهمومند او 

نيې  عبههدالرحمن خههان، زړه نههازړه او سههختې کههال کههې بريتهها ۱۸۸۰کلههه چههې پههه 

بهههدگمانۍ سهههره د کابهههل د اميهههر پهههه توگهههه وپيژانهههده، هغهههه وخهههت د افغانهههانو او 

انگريزانو روابط د دو جگړو، ځاني او مالي تاوان، بدخواهۍ او بهې اعتمهادۍ 

له امله ډير خراب وو.  روسيې په منځنۍ ايشيا کې  د خپل نفوذ سهاحه  پراخولهه  

افغانسهتان تهه ورسهوي او دروسهيې او بريتهانوي امپراتوريهو تهرمنخ تر څو ځهان 

وټاکي   scientific border"علمي سرحدوروستنې "
43
 . 

وو، او د  نهدهغهو دوو رقيبهو امپراتوريهو زيږدتهر يهوې انهدازې پهورې دنوې امير 

د قدرت پر گدۍ ناسهت وو .   روسهيې ورتهه خوښه بريتانيې او روسيې دواړو په 

يهتن چې دافغانستان په شمال کې خپل نفهوذ تهامين کهړي  او الرد ال اجازه ورکړه
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(Lord Lytton) " خپلې  چې" د پاليسۍ په خالف وغوښتل وړاندې تگدخپل

حالهت کهې   بهې ثباتهه قواوې دافغانستان د جنوب ختهيخ نهه ، چهې پهه متزلزلهه او 

رتهه پهه او دههرات او قنهدهار نهه پرتهه ټهول افغانسهتان و ، ، بيرته سهتنې کهړيېو

واک کې پريږدي
44
خو دروسيې او بريتانيې په ضمانت يو آزاده افغانسهتان د   .    

نسهتان کهې د ، پهه افغا(Lepel Griffin)ليپهل گهريفين انگريزانو په گټه نهه وو.  

انگريزانو لوړ پوړي سياسې مامور  د امير عبدالرحمن خان سره په خبرو بوخهت 

. پهه ون راغهى بهدلکهې سياسهت پهه ريزانهو وو ، او دهمدې خبرو په ترڅ کهې د انگ

لههومړي سههر کههې انگريزانههو پههالن  درلههود چههې افغانسههتان ورتههه د بههې قيدوشههرطه 

دبانهدنيو قهواوو سهره دې قلمرو په توگه  تسليم شي، او بيا يې وړانديز وکړ چې 

پههه خپههل د افغانسههتان روابههط انگريههزان اداره او کنتههرول کههړي .   ليپههل گههريفين 

بههدالرحمن خههان تههه اطمينههان ورکههړ چههې بريتانيهها نههه غههواړي ليههک کههې اميههر ع

دبريتانيها د  دافغانستان په کورنيهو چهارو کهې مداخلهه وکهړي خهو پهه کابهل کهې 

غوره وگ ي حکومت ديوه مسلمان استازي اوسيدل به 
45
. 

کال کې دډيورنډ کرښه دبريتهانوي هنهد پهه مسهتقيم او تهزاري  ۱۸۹۳په کله چې 

،  فشههار پهه اميهر عبههدالرحمن خهان بانههدې تحميهل شههوهروسهيې پهه غيههر مسهتقيم 

  .  تطبي  د مومنهدو، باشهگل او خيبهر پهه برخهه کهې ونهه مانهه  لوزنامېامير ددغه 

امير د مومندو په برخه کې وويل چې ټول مومند دافغانستان برخه ده. دپوهانهد 

حسن کاکړ په وينا
46
ه يهې دبريتانوي هند حکومت د امير ادعا رد نکړه، خو په اړ 

څه ونه کړل او اميهر تهه يهې ځهواب ههم ورنهه کهړ. د اميهر پهه فکهر د هنهد د حکومهت 

چوپ پاتې کيدل د هغو لخوا دده د ادعا منل و، خو د امير لهه مړينهې وروسهته د 

                                                      

 هماغه ځاى.  44
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مومندو سيمه دوه برخې وگ ل شوه، هغه برخه چې د کوز مومند په نامه يهاديږي 

فوذ ساحه وگ ل شوه او بر مومنهد ندهند بريتانوي او تر پيښور پورې رسيږي، د

  دپخوا په شان د افغانستان شو.

عبدالرحمن خان ټينگار کاوه چې  د مومندو ټوله سيمه د افغانسهتان برخهه  امير

ډيورنډ ته پهه هنري ماتمر د امضا کولو نه وروسته  لوزنامېدډيورنډ د هغه ده .   

خهو د مومنهدو ټولهه  زه په باجوړ کې مداخلهه نهه کهوم،"يوې مرکې کې وويل چې 

اميهر يها  چهې ړکهوپه هغه وخت کې د بريتانوي هند حکومهت فکهر  ."سيمه زما ده

خو په رښهتيا تهړون پهورې پهه ضهميمه شهوې نقشهې نهه پهوهيږي، او يها ههم داسهې 

څرگندوي چې گواکې نه پرې پوهيږي
47
م کهال کهې د  ۱۸۹۵پهه کله چې .  وروسته  

تههه ورسههيد، نههو د يهها پيچههومي ليکههې د نښههه کولههو کميسههيون د"نههاوې کوتههل" 

ټهول مومنهد افغاني هيئت مشر ورته وويل چې ليکه به داسې ويستل کيږي چهه  

به د افغانانو په سيمه کې راځي.  څرنگه چهې انگريزانهو تهه دا خبهره د منلهو وړ نهه 

وه، نو د کميسيون کار هم د بنديز سره مخامخ شو
48
   "   

ومند د خپلې قبضې الندې وسهاتي ، دپاره چې ټول م ېددامير عبدالرحمن خان 

ددوې په ملک کې يې ان تر پيښوره پهورې دسهړک دجوړولهو امهر وکهړ. ده شهايد 

غوښتل چې د خيبر په مقابل کهې چهې د گنهدمک پهه تهړون سهره د بريتهانوي هنهد 

 هک پهسهړحکومت ته په الس ورغلې ؤ، لهه دغهه سهړک نهه کهار واخيسهتل شهي . د 

کهې دهغهه پهه مړينهې سهره  ۱۹۰۱شهو، خهو پهه کهال  جوړولو باندې په بيړه کار پيهل

ترېنه الس واخيستل شو 
49
  . 

توافه  ليهک پهه اصهل کهې ددې لپهاره و، چهې  ډيورنهډ"دپهه وينها پوهاند کاکړ د 

يکي ځايونو قبضه ولري ، چې د افغانستان لهه الرې ژيتتانويان په هغو سترايبر

                                                      

47  .Baha, Lal  (1978) ،٦۸ مخ 
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 .  وکهههولې شهههيپهههه هندوسهههتان بانهههدې دتهههزاري روسهههيې د احتمهههالي يرغهههل دفهههع 

تيهرې کهې پهه افغانسهتان بانهدې  ۱۸٧۸انگريزانو د همدغه مقصد دپاره په کهال 

افغانانو دوې په کابل او ميوند کې په جنگونوکې مهات  چېوو، خو څنگه  کړې

ورنههډ تجههويز يکههړل، لههه افغانسههتان نههه پههه وتلههو مجبههور شههول. وروسههته يههې د ډ

پهه دې   حد" يهوه برخهه وه. وويست.  دغه تجويز ددوې په اصهطالح د "علمهي سهر

يکي سههيمو کههې ژډول چههې دهغههه لههه مخههې دوې بههه د پښههتنو پههه سههرحدي سههتراتي

يستيکي وسيلې او حربي مهمات زيرمه کوي او د ضرورت پهه ژوسلې او نور لو

وخههت کههې بههه لههه دغههو ځههايونو نههه جههالل آبههاد، کابههل، غزنههي او کنههدهار نيسههي او 

اوړي.  انگريزانههو ال دمخههه دغههو روسههان بههه نههه پريههږدي چههې لههه هنههدوک، نههه و

دلويهو ټک رسيدلو په نيت له هندوستان نهه د افغانسهتان پهه لهور چښارونوته د 

لکههه خيبههر، کرمههه، پشههين، او سههبي نيههولي وو، دغههه ځايونههه يههې د  الرو سههرونه

گندمک په تړون سره تر السه کړي وو او د جنوبي وزيرستان گومل يې د ډيورنډ 

 ."سه کړلپه تواف  ليک سره تر ال

لکهه  افريهدو او شهينوارو پهه  بيلهود ځينهو نهورو ق  دډيورنډ کرښهې د آزاد سهرحد 

شان  مومنهد ههم پهه دوو برخهو وويشهل ، چهې تقريبهانيم يهې دکرښهې ههرې خواتهه 

چهې خپلهه پهه (  Fraser-Tytler  William) تهايتلر رفريهز ويليهام واقع شهويدي . 

چههارواکې او ديپلومههات پههاتې صههوبه سههرحد او کابههل کههې يههو لوړپههوړې انگريههز 

شويدې، دډيورنډ د کرښې په هکله ليکې چې "که څه هم دډيورنهډ کرښهه ښهايي 

او يهې لهږ يوه ډيره ښهه کرښهه وي، خهو ښهه والهې  تر ممکنې اندازې په خپل وخت 

ي .  دا د نژاد پيژندنې، ستراتيژۍ او جغرافيهې لهه نظهره يې ډيرې د نيمگړتياوي

داوبهو د تقسهيمولولو عمهومي  کومهه چهې  داباسهين يوه غير منطقهي کرښهه ده ، 

حوزه، په منخ شلوي، يو ملت په دوو برخو بيلوي، حتى قومونه ويشې
50
  . 

                                                      

50  .Fraser-Tytler, William K. (1967) ،۱۸۸ مخ 
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م ۱۹۰٧په (Louis Dane)م او لويپ دين  ۱۹۰۳په (Lord Curzon)الرد کرزن 

د کرښهې د  دډيورنهډکلونو کې سخت زيار وويست چې د مومندو پهه سهيمه کهې 

مومندو کې د اورگاډي د پټلۍ د تيرولو په هکله د افغانستان ، او په نښه کولو

کهار د افغهان انگلهيپ د  ،  خهو بريهالي نشهول . دا د حکومت موافقه تر السه کړي

گډو کميسيونونو ددرې کلن کار پهه مهوده کهې  ههم د خيبهر او مومنهدو پهه سهيمه 

فزيکهي کې سرته ونه رسيد او تهر ننهه دغهه ليکهه د مومنهدو پهه ايجنسهۍ کهې پهه 

 توگه د ځمکې په سر نښه شوې نده.

 او دروحانيونو رول مدانگريزانو په مقابل کې د جهاد اعال

د اسالم دين په اتمې ميالدې پيړۍ کې، پرته له سنده،  د هند پهه نيمهه وچهه کهې 

تههر نههورو ځههايونو لههومړې سههرحدي سههيمو تههه ورپيژنههدل شههويد  .  د دې سههيمې 

ني مسهلمانان او د حنفهي کثريهت پهه شهان سهُ اوسيدونکي د نورو پښتنو د سهتر ا

شهيان جهدي گ هي، نهو ځکهه مههم .  له کومه ځايه چې پښهتانه  ي کويمذهب پيرو

پيروان  احساساتيدحيرانتيا وړ نده چې دوې  ددين  سرسپارلي، له ځانه تير او 

دي .  له بله پلوه،  په عامو چارو کې د ژورو غير مذهبي رواجونهو موجوديهت، د 

د سههطحې ټيټههوالې، او د اسههالمى اساسههي جريانههاتو نههه پههه پيړيههو ليههک لوسههت 

ددوې گوښهه والههې، دديهن پههه هکلههه دډيهرو کسههانو معلومهات محههدوده  کههړي او 

دخرافاتو ودې ته يې الره اواره کړيده 
51
. 

او د هغههې پههه سههرحدي پههه افغانسههتان غونههدې دنههورو اسههالمي هيوادونههو لکههه 

او دوې ههم   ،درنښت په سترگه گهوريکې خلک روحانيونو ته داحترام او سيمو

د مذهبي، ملي او استعماري ضد غورځنگونو په لورې د خلکهو پهه راغونهډولو 

کې مهم رول لوبولې د 
52
دآزادو قبايلو د نورو سيمو په شان، په مومنهدو کهې .   

                                                      

51 .Spain, James W. (1963)  ،۸۵ .مخ 

. سيسههتانى، نقهه، روحانيههت متنفههذ در ضههديت بهها تجههددگرايى رژيههم امههانى . افغههان 52

 ۲۰۰۸دسمبر  german.com-www.afghan ،۱۳ جرمن آنالين، 

http://www.afghan-german.com/
http://www.afghan-german.com/
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هم گ  شمير ماليان اوسيدل چې دکلو دجوماتونو او دماشهومانو د مهذهبي زده 

 په غاړه وو .  کړو مسئوليتونه ور 

پههر ماليههانو سههربيره ځينههې سههتانه  لکههه پيههران، مياگههان، آخنههدزادگان، صههاحب 

زادگان، او پهه ځينهو ځهايونو کهې فقيهران او درويشهان  ههم وو. خهو د ماليهانو پهه 

شان، په ټولنه کې ددوې درنښت، مقام  او منزلت  تر ډيرې انهدازې پهورې ددوې 

يدې پورې مربو  وو . يانې تهر څهو چهې  بهه په هکله د قبايلې اولپ په نظر او عق

يې د ټينگ او ريښهتينې مهذهبي  اخهال  او نيکچهارۍ نښهې  نښهانې او ثبهوت 

تهر او نفهوذ ، تر هغې به يې په ټولنه کې کوم لوړ مقام ې نه ووخلکو ته څرگند شو

 السه کوالې نشو .  

پهه وړانهدې و د يرغل يدپردکې  آزاد سرحد او د مومندو په گډون  افغانستانپه 

د خلکو په وسله وال مقاومهت او پهاڅونونو کهې ټولهو قومونهو او قشهرونو ، زړو 

پدې کې ځينې  روحانيون او   اواو ځوانانو، ښځو او نارينوو برخه آخيستې ده، 

پښههتانه پههه هغههو ، تههاريخي تجربههو ښههودلې ده.  لکههه چههې  ماليههان  هههم  شههامل وو

خلهي، کهوم چهې د ديهن او مهذهب پهه غورځنگونو او پاڅونونو کې ډيهر زر برخهه ا

د خلکهو  ، دديني مشرانو لخوا جههاد تهه  بلنهه ، له همدې املهنامه پيل شوې وي

شوېاو غوره وسيله گ ل دراټولولو يوه مؤثره 
53   . 

د سههوات  لههومړې  جهههاد تههه دخلکههو پههه رابللههو کههې  انگريزانههو سههره جگههړې او 

او هډې د مال صاحب نجم الدين آخنهدزاده او بيا دعبدالغفور صاحب  آخندزاده 

او د سهنزل نويهد پهه خليفه گانو او د طريقهې پيروانهو سهتره برخهه درلهوده .  د هغه 

وينهها
54

، قبههايلي سياسههت چههې نههور د انگريزانههو سههره د مخههالفو فعههاليتونو سههره  

                                                      

 مخ ٤۱(. ۱۳۸۸نعيم )ترجمه مجددي، /سنزل نويد، .  53

 مخ ۲٦، (۱۳۸۸ترجمه مجددي، نعيم )/سنزل . نويد،  54
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، دسرحد ددواړو غاړو پښتنو قبايلو په سيمه کې پهه يهوه وويوځاى او گډشوې 

 بدل شو.   مسلطه طاقت

په مومندو کې هم د ترنگزو د حاجي صاحب
55

، دبابړې د مهال صهاحب او  چکنهور 

مال صاحب په شان ديني علماوو او ماليانودانگريزانو سره د سرحدي قبايلو په 

مناسباتو کې د راتلونکو څو لسيزو دپاره  سهتر او څرگنهد رول لوبهولې او ديهن، 

 ي . جنگ او جهاد )غزا(  يې سره کوشير کړيد

و نه پهه اسهتفادې او له بله  پلوه انگريزي استعمار هم د اسالمي هيوادو د تجارب

پښهتانه د ټولنې د جوړښت  د مطالعې نه وروسته دې نتيجې ته رسيدلي ؤ چهې  

 :دوه انگيزې ښه تحريکوالې شي 

 مذهب )چې د روحانيونو او ماليانو په انحصار کې وو(،   .1

 شخصي انگيزې او مادې گټې . .2

انگريزانهههو د همهههدې دواړو شهههيانو څخهههه د وسهههلې پهههه ډول  د پښهههتنو قبهههايلو د   

مقاومت د ماتولو او مخنيوي دپاره استفاده وکړه .  يعنې  د مهذهب د وسهلې  نهه 

پههه اسههتفادې سههره يههې  د ماليههانو او پيرانههو پههه جامههه کههې خپههل جاسوسههان او 

او منصهبونو پهه  ايجنټان دې سهيمو تهه واسهتول، او د مهادي امتيهازاتو، ځمکهو

ورکولو سره يې دځينو  ملکانو، اربابانو، خانانو او نوابانو نه استفاده وکړه 
56
.   

  گړې دپښتنو قبايلو په سيمه کې  داسالم په نامه ج

جههاد د د اسالم په نامه ننگ او دپښتنوقبايلو داحساساتو نه په استفادې سره  

دخلکو رابلل په سيمه کې پخوانۍ سابقه لري .   ددې وسلې نه لومړې  د  په نامه 

                                                      

. د سههوات د آخنههد صههاحب عبههدالغفور، د هههډې د مههال صههاحب، د ترنگههزو دحههاجي  55

صههاحب، دبههاړې دمههال صههاحب او دچکنههور دمههال صههاحب پههه هکلههه زيههات معلومههات پههه 

 دوهمه نښلونه کې لوستالى شئ .

 مخ ۲۳۹، (۱۹۸۱(جاويد، عزيز )۱۹۸۱جاويد، عزيز ).  56
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مغلو، بيا د سهکهانو او وروسهته ههم د  انگريزانهو پهه وړانهدې د خلکهو د پهاڅون 

يدپاره استفادې شويد
57
 . 

 د مغلو په مقابل کې د پيرروښان نهضت

تههر ( پيههر روښههاندشپاړسهمې مههيالدي پيههړۍ پهه نيمههايي کههې د بايزيههد انصهاري )

يو سياسي، ادبي او مذهبي الرښوونې الندې دا په بشپړه توگه پښتني نهضت، 

وو. دا غورځنههگ پههه لههومړي سههر کههې يوخههالص مههذهبي او اصههالحي غورځنهه  

پهه  د بايزيد پهه الرښهوونهغورځنگ وو چې وروسته يې سياسي رنگ غوره کړ.  

امپراتورۍد هندي مغلو د بشپړه توگه
58
د پخهواني  لهه منځهه وړلهو او د پښهتنود 

                                                      

. دا سلسهله دوام لههري، لکهه د روسههانو دتيهرې پههه وړانهدې دافغانههانو پههاڅون اواوس ، 57

اوس د امريکايانو او ناتو د قواوو په وړاندې وسله والې مبارزې   چې زمهونږ د اوسهنۍ 

  موضوم دساحې نه بهر دي . 

پاچاهانو چې د شپاړسمې پيړۍ لهه نيمهايي څخهه يهې د اتلسهمې پيهړۍ تهر پيلهه  مغل. 58

.   وائهي Gurkaniد هند پهه لهويې وچهې حکومهت کهړې، خپلهه ځهانونو تهه گورکهاني  پورې

يها ځهوم فارسهي شهوي ب هه ده. دا لقهب د کهورنۍ Kurgan گورکهان د مغلهي لغهت کورگهان 

مشر ته هغه وخت ورکړ شو چې د چنگيز خان د کورنۍ د يوې انجلۍ سهره يهې واده وکهړ.   

دين محمد بابر په اصل کې مغل نه بلکهه د مغلي امپراتورۍ بنسپ ايښودونکې ظهيرال

د پالر له خوا د تيموري سلسلې د مشر تيمورشاه )گوډ تيمور( کړوسې او د مور لهه خهوا 

)ننهي ازبکسهتان( تيموري شهزاده بابر چهې د فرغهانې  دبدنامه چنگيز خان کړوسې د  . 

ني پاچها م کهال کهې يهې دډيلهې سهلطنت وروسهت ۱۵۲٦پاچها ؤ، پهه هنهد حملهه وکهړه، او پهه 

ابههراهيم لههودي تههه د مههاتې ورکولههو نههه وروسههته پههه هندوسههتان کههې د مغلههو د اسههالمي 

م کهال کهې  د خپهل ۱۵۳۰امپراتورۍ بنسپ کيښود. که څه هم د بابر ځوې همهايون چهې پهه 

م کال کې د پښتون شيرشاه سوري لخوا سهخته مهاتې ۱۵٤۰پالر نه وروسته پاچا شو، په 

وروړه، خو پنځلپ کاله وروسته د هغوې په مرسهته بيرتهه  وخوړه او صفويانو ته يې پناه

قدرت ته ورسيد. دى سلسلې وروسهتې پاچها دوههم بههادر ظفرشهاه ؤ، چهې حکومهت يهې 
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روښهانيانو داتحريهک د پښهتنو پهه تهاريخ او د برم د بيا تهر السهه کولهو پهه خهاطر 

لهه کهه . دغهه غورځنه  ې د  په نامه نومول شو 'روښاني غورځن 'ادب کې د 

لهه بلهې خهوا يهې دوى د نو يوې خوا په افغانانو کې سياسي شعور را ژوندى کړ، 

   . چمتو کړلهم رزې ته هېواد د اّزادولو لپاره د مغولو پر ضد مبا

د"پښهتانه د تهاريخ پهه رڼها کهې" د کتهاب د مؤلهف پهه وينها "دشهلمې صهد  اکثههر 

ښان  پهه حقيقهت کهې يهو لهوې رهنمها، مهذهبي مبله ، ومحققين او ليکوال ]پيرر

پوه سياستدان او د خپلې زمانې يو ښه اديب گ ي، او د پښتنو اکثر ليکوال يې 

لههوې سياسههي قائههد، سههتر اديههب، د مغلههو د د يههو مههذهبي رهنمهها نههه عههالوه يههو 

استبداد او اسهتعمار لهوې مخهالف او د پښهتنو د آزادۍ لهوې مرسهتيال او بهاني 

گ ي...چونکههه پښههتون اولههپ پههه هغههه تحريههک کههې چههې د مههذهب پههه نامههه شههروم 

شهوې وي، ډيهر زر حصههه اخلهي، نههو د بايزيهد د تحريههک مخالفهت هههم پهه مههذهبي 

تۍ کې په باقاعده ډول شروم شو. دغه شان رنگ کې د مغل حکومت په سرپرس

پښتانه هم په دوو ډلو تقسيم شول . د بايزيد په مرسته د عوامو طاقهت وو،  او د 

هغه د مخهالفينو )اخنهد درويهزه( پهه کمهک د مغهل حکومهت اخالقهي حمايهت او 

شايد چې مالي مدت هم وو. دغه وخت هرې ډلې د ژبهې او قلهم پهه ځهاې تهورې تهه 

د بايزيههد او د هغههه د مخههالفينو تهر منځههه د جنگونههو يههو]ه  سلسههله  اسهره وکههړه او

شروم شوه
59
  " 

 دسکهانو په مقابل کې د سيد احمد بريلوي  مذهبي خوځښت

                                                                                                            

دډيلې ښار ته محدوده ؤو. ظفر شاه دانگريزانو لخهوا بنهدي، تبعيهد او ځهامن او کهورنۍ 

  شول .     کال د پاڅون نه وروسته د انگريزانو له خوا ووژل  ۱۸۵٧د هم يې 

 مخونه ۵۳۳۵۳٦(، ۱۹٦۵بهادر شاه ظفر )کاکا خيل، سيد . 59
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دمغلي امپراتورۍ دختميدو نهه وروسهته د جههاد دپهاره يهو بهل خوځښهت دسهيد 

احمد بريلوي تهر مشهرۍ النهدې پيهل شهو
60

م( ۱۸۳۱ -۱٧۸٦احمهد بريلهوي ).  سهيد 

د هند په نيمه وچه کې دسيد احمد شهيد پهه نامهه ههم يهاديږي، د هغهه وسهله چې 

وال اسالمي تحريک بنسهپ ايښهودونکې ؤ، چهې د سهکهانو پهه مقابهل کهې يهې 

جهاد اعالن او د اسالمي حکومت دجوړولو دپاره يهې د سهرحد د پښهتنو سهيمه 

ز د افکهارو انتخاب کړه .  سيد احمدبريلوي د شاه ولي اهلل د ځوې شاه عبدالعزي

د نفوذ الندې وو.  د رنجيت سنگهه حکومت يې تهديد او د پيښهور او مهردان پهه 

سيمو کې يې د هغه لښکرو ته ماتې ورکهړه . سهيد احمهد بريلهوي پهه پهاې کهې پهه  

م  کهال کههې د مانسههرې د بههاالکوټ پهه سههيمه کهې د سههکهانو لهه خههوا مههاتې ۱۸۳۱

 وخوړه او شهيد شو. 

وانههو تههه دانگريزانههو پههه اسههنادو کههې  د هندوسههتاني د سههيد احمههد بريلههوي پير

متعصبينو او يا هندي وهابيانوپه نامه اشارې شويدي . سهيد احمهد بريلهوي پهه 

نهو دوهابيهانو  ووکال کې حج ته تللې  او کله چې په سعودي عربستان کهې  ۱۸۲۰

                                                      

ډيههر څيړونکههې دا تحريههک دولههي اللهههي تحريههک عملههي ب ههه گ ههي .  شههاه ولههي اهلل   .60

( په هنهد کهې د مغلهو د امپراتهورۍ مشهروعيت تهر پوښهتنې ۱٧٦۲ -۱٧۰۳لوي )همحدث ډ

داسهالمي خالفهت نظريهه کهې الندې نيولې او د لومړي ځل دپاره يې د هنهد پهه نيمهه وچهه 

تر هغه دمخه ددې تحريک لومړنې مشر "شيخ احمهد سهرهندي فهاروقى"  طرحه کړې وه .

پهه نامهه ههم  مجهدّد الهف ثهانيد  د مجدديه نقشبنديه سلسلې بنسپ ايښودونکې ؤو چهې

ياديههده او د افغانسههتان د مجههددي کههورنۍ مشههر نيکههه ؤو.  شههيخ احمههد سههرهندي دمغههل 

پاچا اکبهر حکومهت د اصهلي اسهالم نهه بهې الري گاڼهه ، او دهنهدوانو د مهذهب  دتهاثير نهه 

پاک، يوه سوچه اسهالم، غوښهتونکې ؤو.  کهه څهه ههم شهاه ولهي اهلل پخپلهه دهنهد پهه نيمهه 

کې دانگريزانو موجوديت ته اشهاره نهه کهوي او ټولهه توجهه يهې افراطهي هنهدوانو تهه  وچه

اړولې وه، خو د هغه ځوې شاه عبدالعزيز ډهلوي او لمسي شاه اسمعيل، دغهه اصهالحى 

غورځنگ د انگريزانو او استعمار په ضد يوه غورځنگ باندې بدل کړ.  او د لهومړي ځهل 

     د فقهي اصطالح نه کار واخيست . دپاره يې دهند دپاره د "دارالحرب" 
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تههر نفههوذ النههدې راغلههې او هندوسههتان تههه راسههتنيدو سههره سههم يههې دسههکهانو پههه 

دجهاد تبليغات پيل کړي او دپيروانو د راغونډولو نهه وروسهته سهرحد وړاندې 

 ووته تللې 
61
  . 

د سيد احمد بريلوي دجهاد پهه تحريهک کهې دوه ډولهه مجاههدينو برخهه درلهوده.  

يوه يې د سرحدي سيمو د مجاهدينو ډله او بله يې هغهه ډلهه وه چهې د سهيداحمد 

د هندوسهتان دنهورو سهيمولکه بريلوي تر مشرۍ الندې جهاد کې د گډون دپاره 

.  د سيد احمهد بريلهوي د مهاتې او ووبنگال، بهار، مدراس او ډهلي څخه راغلي 

وژل کيدو نه وروسته  د هغه ملگرى په غرونو کې خپاره شول او بيا وروسته يې  

دسوات په جنوبي سيمه "بونير"  کې يو وړوکې مرکهز جهوړ کهړ، چهې د سهوات د 

 لخوا يې حمايت کيده .  عبدالغفورزاده آخندمعروفه 

  لهند  تحريک ا دانگريزانو په مقابل کې د شيخ

دنولسهمې پيهړۍ پهه اوددو او دشهلمې پيهړۍ پهه لهومړي سهر کهې  دخهارجي تيهري 

کونکو په وړانهدې د خلکهو عمهومي قههر او راپاريهدل دوې يهووالي  تهه مجبهوره 

نونو پهه سهيمه کهې داورپکهو خوا دې  راپاريدنو او وسله والو پاڅوله بلې   . کړل

ماليانو او صوفي طريقو د وسله والو پيرانو او شهيخانو پيهدا کيهدو تهه ههم الره 

 اواره کړه .  

دسنزل نويهد پهه وينها د انگريزانهو سهره د افغانهانو جگهړو،  پهه افغانسهتان کهې د 

جگړو او اسالم نه ددفام روحيې ته قوت ورکړ او په ترڅ کې يهې  دانگريزانهو پهه 

بههل کههې د جهههاد دمشههرانو او تحريههک کوونکههو پههه توگههه  ددينههي علمههاوو مقا

سياسههي او ټههولنيز نفههوذ هههم زيههات کههړ .   هغههه زيههاتوي چههې  پههه جهههاد کههې ددينههي 

علماوو مشهري دقبهايلي ډلهو سهره ددوې يهووالې  زيهات کهړ، او پهه نتيجهه کهې د 

                                                      

61  .Spain, James W. (1963) ،۸مخ ٧ 
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 پښههتنو قبههايلو پههه سههيمو کههې دمحلههي دينههي مشههرانو پههه الرښههوونه د مقاومههت

کوچنۍ ډلې منخ ته راغلې
62
   . 

م کال کې د هند د خپلواکۍ غوښتونکو د پاڅون دټکولو ۱۸۵٧په ترڅ کې  پدې

نهوم ورکهړې،    (Mutiny)نه وروسته، چې انگريزي استعمارچيانو  ورته د غدر 

دهند يو شمير مسلمانو مشرانو د شيخ الهند موالنا محمودالحسهن 
63
پهه اشهاره  

                                                      

62  .Nawid, S. K. (1999) . 

( يو وتلې اسالمي عهالم ۱۹۲۰نومبر  ۳۰-۱۸۵۱"شيخ الهند موالنا محمودالحسن" ).  63

ؤچههې پههه بريتههانوي هنههد کههې يههې د انگريههزى اسههتعمار پههه وړانههدې نههه سههتړي کيههدونکې 

والنا محمودالحسن  د موالنا ذولفقار علي زوي او د ديوبنهد د مدرسهې مبارزه کړيده.  م

کههال کههې د فراغههت نههه وروسههته  پههه همههدې  ۱۸٧۳د لومړنيههو شههاگردانو څخههه ؤ چههې پههه 

م کهال کهې ددې مدرسهې  ۱۸۹۰مدرسې کې د ښوونکي په توگه په کار پيل وکړ او بيا پهه 

ښوونې   پهه څنهگ کهې د نهړۍ  دسرښوونکي په توگه وټاکل شو.  موالنا محمودالحسن د

او بريتانوي هند د سياسى چاپيريال سره مينه پيدا کړه. کلهه چهې عثمهاني امپراتهوري  د 

کې شامله شوه، او مسلمانانو ته  د سهلطان  هجگړ هانگريزانو په مقابل کې لومړۍ نړيوال

و، يا خليفه د سرنوشت په هکله انديښنه پيدا  او د خالفت تحريک )غورځنگ ( پيل شه

او ددې تحريک مشرانو موالنا محمد علي او موالنا شوکت علي پهه بريتهانوي هنهد کهې  

د مظاهرو په تظيمولو پيل وکړ، نو موالنا محمودالحسن  به شهاگردان دې تحريهک کهې 

گډون ته هڅول . موالنا محمودالحسن  د بريتانوي استعمار په مقابل کې د هنهد دننهه او 

نظيمولو هلې ځلې پيل کړې او د خپلو رضهاکارو شهاگردانو دباندې د وسلوال پاڅون د ت

د وسلوالې روزنې پروگرام يې پيل کړ. دده په وتلو شاگردانو کې چې پهدې تحريهک کهې 

شامل ؤو، "موالنا عبيداهلل سندي"  او "موالنا محمد ميا منصور انصاري" شهامل وو، 

لههه موالنهها دترکههانو د چههې لههومړنى کابههل او دويههم يههې  صههوبه سههرحد تههه واسههتول شههول. خپ

مرسههتى د ترالسههه کولههو دپههاره "حجههاز" تههه سههفر وکههړ او غوښههتل يههې چههې د بغههداد او 

بلوچسهههتان لهههه الرى هنهههد تهههه راسهههتون او پهههاڅون پيهههل کهههړي. خهههود دغهههه پهههالن  نهههه چهههې 

"دوريښمين دستمال" د مشهورې توطئې په نامه ياديږي ،انگريهزان خبهر او پهه "مکهه " 

 .   مالتا" کې يې تر درې کلونو پورې بندي وساتهکې يې هغه بندى او په "
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دهندوستان دننه او بهر خپلو آزادۍ غوښهتونکو حرکهاتو تهه ادامهه ورکهړه 
64

، او 

په اوددو کې يې دپښتنو قبايلو په سيمو کې د انگريزانهو سرحد دواړو خواوو د

 په مقابل کې دراپيدا شوى غورځنگ سره ملگرتيا وکړه .  

 وسههههلوالوهندوسههههتان دمنههههدو کههههې د ومپههههه آزادو قبههههايلي سههههيمو او  
 حرکت او مرکزونهنونامسلما

آزاد سههرحد کههې د انگريزانههو پههه مقابههل کههې دهندوسههتان د مسههلمانانو دوو پههه 

يها    (Smatsa)پهه سهمڅه د"بُنِيهر" وسلوالو ډلو فعاليت درلهود چهې يهوه ډلهه يهې 

څنگ ته مومندوداو بله يې په مرکز کې دجماعت مجاهدين   (Asmas)اسموس 

 وو . کې راټول شوې مرکزد چمرکنډ په 

 دسمڅې د مجاهدينو مرکز

دسمڅې د مرکز بنسپ ايښودونکي دموالنا واليت علهي او موالنها عنايهت علهي 

په نامه دوه ورونه وو
65
( نيټهه ۱۱ لسهمه )وه يوپهکال د فبروري دمياشتې  ۱۹۱۵د . 

ددې ډلههې د رئههيپ مولههوي عبههدالکريم د مههرگ نههه وروسههته دهغههه ځههوان وراره 

.  که څه هم دا مرکز دڅو تنهو لخهوا  مشرې ترالسه کړهمولوي نعمت اهلل ددې ډلې 

ا دهندوستان دآزادۍ دپاره ديوه نظامي تشهکيل پهه توگهه جهوړ شهوې وو، خهو د

او  نړۍ د پرمختگونو او زمانې د چلند څخه په بشهپړه توگهه نها خبهره پهاتې  ډله د

نو بدله شوې وه چې د هندوستان د مسلمانا په يوه داسې طفيلي او بيکاره ډلې 

 بسپنو او دافغانستان دحکومت  تنخوا ته يې اړولي او شپې سبا کولې .  

دانگريزانو سره دسمڅې د مرکز د رئيپ مولوي نعمهت اهلل ارتباطهات او دخيبهر 

د ايجنسۍ د پوليټيکل ايجنپ صاحب زاده عبدالقيوم خان سره د هغې معاملهه 

                                                      

 مخونه ۱۲۱-۱۲۰، (۱۳٧۲حبيبى،  عبدالحى ).  64

مهې نيټهې ۲۳م کال د مې دمياشتې د۱۹۱۹. دانگريزي استخباراتو پپ اسناد، دمې د 65

 L/P$S/10/816; File P.1853/1919شميره تلگرام  ٧۲۰
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د انگريزي استخباراتو د پټهو اسهنادو څخهه ثابتهه شهويده 
66
نعمهت اهلل ديهوه بهل  .

هندوسهههتانې مسهههلمان  عبدالرشهههيدلخوا هغهههه وخهههت ووژل شهههو کلهههه چهههې دده د 

منافقت څخه په تنگ شو او دانگريزانو سره د هغه په اړيکو شکمن شو. خهو بيها 

عبدالرشيد په داسې حال کې چې زخمي وو، ژوندې تنهور  د نعمت اهلل ساتونکو

 ه .وځاوته  غورځولې او وس

پنځههوس تنههه چههې ډيههر کسههان يههې د پنجههاب وو، دافغانسههتان د  ددې مرکههز څخههه

د مولهوي نعمهت اهلل د سهپکاوي نهه  ې هغهه وخهتدرشهل کهخپلواکۍ دجگړې پهه 

وروسته چمرکنډ ته تللهې وو، کلهه چهې هغهه د مرکهز مجاههدين دانگريزانهو سهره 

   دجگړې څخه منع کړي وو. 

 ډ د مجاهدينو مرکزندچمرک

پهه نامهه يهوه نهژدې دچمرک هډ مرکز د مومندو سيمې سهره  چمرکنډ دمجاهدينو د

 دمولهوي بشههيرکهوچني سهرحدي کلهې کهې  دمولهوي بشهير لخهوا جهوړ شهوې وو.  

م کهال کهې د پنجهاب پهه فيروزپهور کهې ۱۸۸۵اصلي نهوم عبهدالرحيم وو. هغهه پهه 

م کهال کهې د قبهايلې سهيمو د مجاههدينو مرکهز تهه  الړ او پهه ۱۹۱۵زيږيدلې او پهه 

 محمد بشير نوم کيښود.  ځان يې د

په چمرکنډ کې د مجاهدينو مرکز ته نهوې روحيهه ورکهړه  او د خپهل  مولوي بشير

شهرت په وجه د اميرحبيب اهلل خان  په دربار کې  داعتبار خاوند شو او وخت په 

وخت به يې د کابل څخه ليدنه کوله .  مولوي بشير د چمرکنډ د مرکز دجنگياليو 

ه  د بريتههاتوي هنههد د حکومههت دوه پخههواني عسههکر هههم د نظههامي تربيههت د پههار

                                                      

په هندوسهتان کهې دانگريزانهو د . په شيمله کې د بريتانوي هند دحکومت د سکرتر،  66

نائب السلطنه او نظامي قواوو د قوماندان په نامه دشمال غربي سرحد د عالي کمشنر د 

 گ ه پپ تلگرام . ۱٦۸٤( نيټې ۱٧کال د جون دمياشتې د اولسمې ) ۱۹۱۹



 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

 

~ 43 ~ 

قبايلي سيمې ته بوتلل .  هغه  وروسته په کابل کې د هند د جالوطنهه حکومهت د 

 وټاکل شو. هم دفام د وزير په توگه 

دهمههدې م کهال د اکتههوبر پهه مياشههت کهې دشههپې لخهوا ۱۹۳٤د  مولهوي بشهير هههم 

       . ووژل شومرکز ديوه پلورل شوي مجاهد په الس  

 دالمجاهد اخبار خپرول

يههههو معروفههههه اخبههههار وو چههههې د چمرکنههههډ د مجاهههههدينود مرکههههز  " المجاهههههد"

پههههه کښههههې بههههه لخههههوا خپريههههده، او د بريتههههانيې پههههه خههههالف مههههواد او خبرونههههه 

چاپيههدل
67
کههال د اکتههوبر پههه مياشههت کښههې  ۱۹۲۲اخبههار پههه لههومړي ځههل د  ې. د

 مولههههوياو اردو ژبههههو د محمههههد ياسههههين پههههه مههههديريت  د  دري )فارسههههي( پههههه 

محمههد بشههير
68
، او وروسههته يههې پههه پههه نشههراتو پيههل وکههړتههر الرښههونې النههدې  

پښهههتو ژبهههه ههههم نشهههرات کهههول .   محمهههد ياسهههين وروسهههته د چمرکنهههډ د مرکهههز د 

نشههههراتو د جرگههههې  مشههههر شههههو .  دالمجاهههههد خپرونههههه بههههه  پههههه قبههههايلي سههههيمو 

 هم خپريده.   سربيره په بريتانوي هند کې 

لکهههه څنگهههه چهههې پهههه بريتهههانوي هنهههد کهههې د خپهههل وخهههت دانگريهههزي اسهههتعمار 

مخالفههههههه مشهههههههورو خپرونههههههو لکههههههه د الهههههههور "زمينههههههدار
69
کامريههههههد"، 

70
 ،

                                                      

 مخ ۲۱٤(، ۱۹۹٦. رضا، محمد افضل ) 67

68 . Afza, Ali K (2004) ،۲۸مخ( ٤   

م کههال د جههون پههه مياشههت کههې د موالنهها  ۱۹۰۳خپريههدونکې زمينههدار د .  دالهههور څخههه  69

م کال کې د هغه د مرگ نه وروسهته تهر ۱۹۰۹سراج الدين احمد لخوا په نشراتو پيل او په 

 کاله پورې د هغه ځوې موالنا ظفرعلى خان خپروله . ۱۹۲۲

چههې د د موالنهها محمههد علههي اونيههزه وه   (The Comrade). دانگريههزې ژبههي کامريههډ  70

م کال کې هغه وخت بنده ۱۹۱٤م کال کې خپره شوه . دا اونيزه په ۱۹۱۲لومړي ځل دپاره په 

شوه کله چې موالنها محمهد علهي او د هغهه ورور موالنها شهوکت علهي دانگريزانهو لهه خهوا 

 م کاله پورې په بند کې وساتل شول .۱۹۱۹بنديان او تر 
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الههههالل
71

دسهههراج االخبهههار د مطهههالبو څخهههه او ځينهههو نهههورو   ،ترجمان، همهههدرد

د کي المجاهههد هههم ونيههدخپراسههتفاده کولههه ، همههدا شههان بههه پههه چمرکنههډ کههې 

مقهههههالې او مطالهههههب  نقلهههههول او پهههههه دجريهههههدې نسهههههتان د "امهههههان افغهههههان" افغا

کههههې بههههه يههههې د انگريزانههههو پههههه سياسههههت بانههههدې سههههختې و هيوادونههههو ختيځهههه

نيههههوکې کههههولې .  پههههدې خپرونههههه کههههې بههههه دهندوسههههتان د مسههههلمانانو څخههههه 

غوښهههتنه کيهههده چهههې دنگريزانهههو سهههره پهههه وسهههلواله مبهههارزه کهههې برخهههه واخلهههي .  

اههههد کهههې  خپريهههدونکو علمهههي مقهههالو او تهههازه انگريهههزي چهههارواکي پهههه المج

بشهههير دبهههين  مولهههويمعلومهههاتو تهههه حيهههران وو او غوښهههتل يهههې پهههوه شهههي چهههې 

المللههي اهميههت لرونکههې دغههه مطالهههب لههه کومههه ځايههه الس تههه راوړي .  دهغهههه 

وخهههت د انگريهههزي اسهههتخباراتي رپوټونهههو څخهههه څرگنهههديږي چهههې انگريزانهههو 

ويسهههته او پهههه وزيرسهههتان او دالمجاههههد د خپريهههدو پهههه مخنيهههوي کهههې  زيهههار 

او لههه منځههه وړي   نههورو سههيمو کههې يههې د هغههې گهه  شههمير گ ههې الس تههه راوړي

 دي .  

دکههههاپي کولههههو پههههه هغههههه يههههوه ماشههههين  Roneoدالمجاهههههد خپرونههههه د رونيههههو 

برابريههده چههې مولههوي بشهههير د کابههل څخههه راوړې ؤ
72
.  دې ماشهههين سههره بههه پهههه  

 پاکې کاپيانې جوړيدې .  ۲٦يوه وخت 

دالمجاههههههههد د خپرونهههههههې پهههههههه هکلهههههههه  د"سرگذشهههههههت مجاهدعبهههههههدالکريم 

چمرکنهههډي" 
73
پهههه کتهههاب کهههې ادعههها شهههوې چهههې موالنههها بشهههير د کابهههل څخهههه د  

                                                      

م کههال کههې دموالنهها ابههولکالم آزاد ۱۹۱۲. پههه اردو ژبههه خپريههدونکې الهههالل اونيههزه پههه  71

مهه نيټهه د انگريهزى چهارواکو لخهوا ۱٦کال د نهوومبر پهه  ۱۹۱٤لخوا پيل شوه. دا اونيزه د 

کههال کههې د الههبالغ  پههه نامههه يههوه بلههه اونيههزه  ۱۹۱٦بنههده شههوه . موالنهها ابههولکالم آزاد پههه 

 کبله بنده شوه .  راوويستله کومه چې د څلورو کلونو دپاره د موالنا د بندې کيدو له 

72  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۱۵۲ مخ 
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اخبههههار د چههههاپولو دپههههاره چههههې د سههههيکلو سههههټائيل پههههه ماشههههين بههههه چاپيههههده، 

پيههل کههړ او د اخبههار د تيههارې دکاغههذونو دراوړلههو سههره سههم د هغههې د خپرولههو 

تهههه   او نهههورو چهههارو مسهههئوليت يهههې  عبهههدلکريم کتابهههت، چهههاپولو، ليږدولهههو

، خهههو د اخبهههار پهههه تنهههدي يهههې د مهههدير پهههه حيهههث د تبليغهههاتو د شهههعبې د هوسهههپار

نههاظم مولههوي ياسههين نههوم  وليکههه .  هغههه زيههاتوي چههې دا اخبههار بههه غههازي امههان 

اهلل خهههان او د افغانسهههتان ټولهههو وزيرانهههو، اعلهههى حاکمهههانو، د اردو عاليرتبهههه 

لههههيم او روغتيهههها د ادارو  دچههههارواکو پههههه گههههډون  ټولههههو منصههههبدارانو او د تع

 انو ته استول کيده.يالمشهورو شخصيتونو، خانانو، ملکانو اومُ

دالمجاهههههد اخبههههار بههههه دبهرنههههۍ نههههړۍ مشههههرانو لکههههه د ايههههران رضهههها شههههاه، د 

ترکيهههې مصهههطفى کمهههال اتهههاترک او د شهههوروي اتحهههاد لنهههين او پهههه افغانسهههتان 

فارتونو پهههه معرفهههت بهرنيهههو هيهههوادو کهههې د ميشهههتو سهههفارتونو او افغهههاني سههه

.  پههه بريتههانوي هنههد کههې بههه دا اخبههار پرتههه لههه کههوم مههذهبي  هتههه هههم اسههتول کيههد

تههههوپيره ټولههههو سياسههههي مشههههرانو پههههه خاصههههه توگههههه د کههههانگرس، خالفههههت او 

مسههلم ليههگ مشههرانو تههه اسههتول کيههده .  پههه افغانسههتان کههې دننههه ددې اخبههار 

ل کيهههده .  دهندوسهههتان دپهههاره بهههه د پُسهههته آزاده او پهههه وړيههها توگهههه بهههه اسهههتو

د لگولهههو څخهههه  اخبهههارپهههه  پُسهههتې )ډاگ( ټکټونهههه راغوښهههتل کيهههدل او بيههها بهههه 

د پيښههههور، راولپنههههډۍ او نههههورو ښههههارونو د خطونههههو )ليکنههههو( پههههه وروسههههته 

 بکسونو کې اچول کيدل .  

دالمجاههههد د خپرونهههې سهههرمقاله بهههه د مولهههوي بشهههير پهههه قلهههم ليکهههل کيههههده . 

د منبهههع پهههه ښهههودلو سهههره هرومهههرو يهههوې لنهههډې تبصهههرې  خبرونهههه بهههه دخبرونهههو

سهههههره  چاپيهههههدل .   داخبهههههار پهههههه نهههههور ومطهههههالبو کهههههې دسياسهههههيات فرنهههههگ، 

سياسهههههيات اروپههههها، مکتهههههوب مکهههههين، اخبهههههار افغانسهههههتان، اخبهههههار هنهههههد، 

 سياسيات عالم او سياسيات عالم اسالم  عنوانونه شامل وو.

                                                                                                            

 مخونه ٦۹-٦۸(، ۱۹۸۱. محمد حامد ) 73
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ژبههو د "شههعلې" پههه مومنههدو کههې پههه همههدې وخههت پههه اردو، فارسههي او پښههتو 

صههنوبر حسههين ارواښههاد پههه نامههه يههوه بلههه خپرونههه هههم وه چههې چلههووونکې يههې 

کاکا جي وو
74
 . 

 غازيانو دمشرانو ارتباطات او چال چلندد

دانگريههزي اسههتعمار پههه وړانههدې د پښههتنو قبههايلو او پههه خاصههه توگههه دمومنههدو 

سهي دغزاگانو مشري د هغو ولسي هيوادپالو مشرانو پهه الس کهې وه چهې دسيا

 وټپله واو په هيڅ  ډول سياسي او تشهکيالتي ډله ووپلوه په بشپړه توگه مستقله 

.  کههه څههه هههم دوې پههه سههنتي او غيههر سياسههي اسههالم  عقيههده ووپههورې تړلههي نههه 

ځينو وتلو روحانيونو غزاگانو  ته دخلکهو پهه رابللهو کهې سهتره ونهډه درلوده، او 

 .   دوې تل دپښتونولۍ په اصولو چلند کاوه درلوده،  

پهه مومنهدو کهې دغازيهانو ځينهو مشهرانو لکهه م کال نه وروسته  ۱۹۱٤ه هم دڅکه 

دترنگزئيهو حههاجي صههاحب پهه سههيمه کههې دانگريزانهو دنههورو مخههالفينو او ځينههو 

سياسي او مذهبي ډلو سره اړيکهى درلهودې او ددوې مرسهتې بهه يهې ههم ترالسهه 

 خههو دوې دهههيڅ ډول خاصههې وارد شههوې ايههډيالوژۍ پيههروې نههه کولههه . ، کههولې

دترنگزئيهو دحهاجي دغازيانو دمشرانو دچال چلنهد پهه هکلهه دبيلگې په توگه به 

م کال کې يې دباغ په سيمه ۱۹۱۵صاحب دهغې وينا ځينې برخې ذکر کړو چې په 

 ترې جرگې ته کړيوه :سکې دجمعې دلمانځه نه وروسته دمومندو يوې 

اوس چههې قبههايلي غازيههان دآزادۍ پههه جدوجهههد بوخههت دي، انگريزانههو ددې " 

کوښښونو د ناکامۍ دپاره  په توطئو پيل کړې تر څو دنيول شوي هندوستان په 

پيل کړي او خپل منځي جگړې سيمو کې دهندوانو او مسلمانانو ترمنخ شخړې 

پههه  . پههدې شههخړوکې دانگريزانههو سياسههي چههل د  .  زمههونږ مقصههد دانگريزانههو

مو خالف جهاد د  ، ځکه چې انگريزانو مونږ غالمان کړي يو او پهه قبهايلي سهي

                                                      

74  .Khalil, Jehanzeb (2000)،۱۵۳ مخ 
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هم دخپل استبداد دپنجو غزول غواړي . دلته په قبايلو کې هندوان ههم اوسهيږي 

زمونږ د خپلواکۍ په الرکې خنډ نه پيښوي . ددوې سره  وې او سکهان هم . خو د

ازه راکړيده ... زه قبايلي خلکو بايد هغه سلوک وشي دکوم چې مونږ ته اسالم اج

کوم کسهان چهې پهه غزاگهانو کهې برخهه اخلهي، نهو بيها دې داسهالم پهه ته وايم چې  

ښهځو  ، اصولو چال چلند کوي .  اسالم هيڅکله هم دډاکې داچولو، دلوټ کولهو

کههه   اجههازه نههه ورکههوي . ولههو ني، او يهها مسههافرو ديرغمههل اوماشههومانو دتښههتولو

حکم کوي  نو دهغې په څنگ کې داحکهم ههم کهوي چهې پهه اسالم مونږ ته دجهاد 

دې ه همههښههځو، ماشههومانو، ناروغههانو او کمههزورو کسههانو تههوره مههه اوچتههوۍ . لهه

کبله، کوم کسهان چهې د اسهالمي احکهامو خهالف کارونهه کهوي، هغهوي داسهالم 

ترټولو سخت دښمنان دي"
75
     

کابهل کهې دديوبند مدرسه، په چمرکنډ کې ميشهت هندوسهتاني مجاههدين، پهه 

 ډلهو او کسهانواوسيدونکي هندوستاني مبارزين اوسردارنصهراهلل خهان پهه هغو

او همکهههاري روابهههط  ورسهههره  ترنگزئيهههو حهههاجي صهههاحب ، چهههې دووکهههې شهههامل 

.هدرلود
76 

دافغانستان داستقالل د گټلو نه وروسته دآزاد سرحد دغازيانو دتحريهک سهره 

او پيسههې شههاملې وې .  مرسههته زياتههه شههوه .  پههدې مرسههتو کههې وسههلې، کههارتوس 

دموالنا عبيداهلل سندهي په وينا
77
به لکه د خپل  خاندان يها غازي امان اهلل خان  ،

شهوې وړانهدې درناوې کهاوه،  ددوې ټهولې دمشرانوقام د مشرانو په شان ددوې 

غهازي امهان اهلل خهان د  کيهده .رد به يهې نهه او هيڅ وړانديز کيدې منل به مشورې 

وروسته د هغې درنه فاتحهه واخيسهته  او دخپلهې وينها پهه شيخ الهند دمړينې نه 

ترڅ کې يې وويل چې "کوم کار چې موالنها محمودالحسهن پيهل کهړې ؤي، زه بهه 

    .  "يې سرته ورسوم
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پهه  آزاد سههرحد او خصو ههان مومنههدو کههې  دانگريزانههو پههه مقابههل کههې د 
 پاڅونونو علتونه

ه جگههړه کههې ددوې مشههر دانگريزانههو مشهههور صههدراعظم او پههه دوهمههه نړيوالهه

چهههې دپښهههتنو قبهههايلو سهههره يهههې ( Winston Churchill " )وينسهههتن چرچهههل"

دبريتانوي قواوو په جگړو کې خپله برخهه آخيسهتې  ده
78

، دانگريزانهو پهه مقابهل 

مهذهبي تعصهب توفههاني  کههې د وسهيمسهرحدي کهې د مومنهدو دپهاڅون علههت  پهه 

څپې او په مومندو او نورو سرحدي قبايلو دهغوې اغيزه گ ي
79
 هغه ليکي چې  . 

 دسههوات او نههورو سههيمو نههه مهههم او زيههات توپيرونههه درلههودل .  حالههت مومنههدو د

مومند نه  خو زورول شوي وو او نه هم ددوې په چهارو کهې څهه مداخلهه شهوې وه .  

ې وو، نه هم پيهاوړو پوسهتو لري سړک غزيدنه خو ددوې په سيمه کې کوم عسک

  ددوې دښمني راپارولې  او ددوې خپلواکي تهديد کړې وه. 

چې ديوه هئيت په مشرۍ دافغانستان او بريتانوي هند ترمنخ دغلط دين  لويپ

فهميههو دلههرې کولههو او جوړجههاړي دپههاره کابههل تههه تللههې وو، عقيههده درلههوده چههې 

بانههدې دانگريزانههو د حملههو داوازو او دمومنههدو دپههاڅون علههت ددوې پههه سههيمه 

                                                      

م کال کې دبريتانوي پوځ غهړې وو. کلهه چهې هغهه واوريهدل ۱۸۹٧.  وينستن چرچل په  78

چې  دبريتانوي پوځ درې غونډه دپښتنوقبايلو سهره دجگهړې دپهاره روانيهږي، نهو پهه دې 

جگړه کې يې د گډون غوښتنه وکهړه .  هغهه د ملکنهډ پهه عمليهاتو کهې  دجنهرال جيفهري تهر 

گيهده .  هغهه د مومنهدو پهه سهيمه کهې  ناڅاپهه د قوماندې الندې پهه دوههم غونهډ کهې وجن

مهې قهوې دمرسهتې پهه ۳۵پښتنو جنگياليو سهره مخهامخ شهوي او پهه وخهت دسهکهانو د 

 رسيدو سره ژوندې پاتې شوې وو.  

79  .Churchill, Winston S. (1892) ،۸۸ مخ 
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افواهاتو دخپريدو نتيجه وه.  خهو الرد مينتهو تهه بيها د قبهايلو د نهاکرارۍ اصهلي 

علت يوه معما ښکاريده . 
80
   

دانگريزانو په مقابل کې  په عامه توگه د آزاد سرحد د قبايلو او پهه خاصهه توگهه 

 کوالى شو :  د مومندو د پاڅونونو ځينې علتونه په الندې ډول ذکر

  پهه سههيمه کههې د انگريزانههو مداخلههه او پههه بيالبيلههو پلمههو قبههايلي سههيمه کههي

 . دورننوتو او يرغلونو بهانه

  د سياست په وړاندې پاڅون او مقاومت . وړاندې تگدانگريزانو د 

  کابل ته د انگريزانو د هيئت تگ اود ډيورنډ دکرښې د نښه کولهو خبهرې او

سههيمې تههه د انگريههزي مههامورينو دتههگ لههه املههه د هغههې پههه تعقيههب قبههايلې 

 دقبايلو شکمن کيدل او راپاريدل  .

  په کافرستان )وروسته نورستان( کې د سپه سهاالر غهالم حيهدرخان چرخهي

په مشرۍ دافغاني لښکر دبرياليو عملياتو نه وروسهته  د خلکهو داسهالمي 

پههاره احساسههاتو راپاريههدل او دانگريزانههو د محههوه کولههو پههه تکههل دجهههاد د

 دقبايلو دلمسون  په برخه کې د ماليانو د تبليغاتو او خبرو مؤثريت . 

  د امير عبدالرحمن خهان لخهوا د جههاد د کتهاب خپهرول  او دقبهايلو دا گمهان

وکړيچې گوندې امير په رښتيا جهاد غواړي او د غازيانو مرسته به 
81
. 

 قبهايلو تهه د  په ملکنډ او چکدره کې  د انگريزي قواوو ديره کيهدل او آزادو

 نورو قبايلي سيمو د نيولو د انديښنې پيدا کيدل .

                                                      

80   .Baha, Lal  (1978)٧۱-٧۲ مخونه 

اخهتالف د ، ځينهو تقهويم الهدين، چها تهواقيم ددى کتاب په نوم کې د تاريخ پوهانو . 81

کلمهات اميهر الهبالد فهى خهو دا کتهاب " الدين او ځينو بيا ترغيهب الجههاد ذکهر کړيهد  .

نوميږي چې د مير محمد عظيم خان په اهتمام چاپ او يهوه کهاپي " الترغيب الى الجهاد

 ده. يې د نيويارک د پوهنتون " دافغانستان ديجيتال کتابتون" کې موجوده 
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  بيهها راژونههدي  نهضههتدمشههروطه غوښههتنې دوهمههې پههه افغانسههتان کههې د

او دخپلهواکۍ  ، دترکهانو مالتهړ تاسهيپ ههم ځهلوکيدل، دسهراج االخبهار د

 غوښتنې د نهضت پياوړتيا.

 يهها او پههه افغانسههتان کههې دننههه دخلکههو دخپلههواکۍ غوښههتنې د حههپ پياوړت

دخلکو په نظهر دانگريزانهو ديهوه پلهوي او محافظهه کهاره گهوډاگي پهه توگهه 

دامير حبيب اهلل خهان د حيثيهت ټيټهوالې، کهوم چهې وروسهته بهې لهه شهکه د 

 هغې دمرگ سبب شو.

 .لومړۍ نړيواله جگړه او کابل ته دترکانو او جرمنانو دگډ هئيت راتگ 

  دافغانستان او بريتانوي هند په مسلمانانو باندې دلومړۍ نړيوالې جگړې

ژوره اغيزه، او دد  جگړې په مهوده کهې د انگريزانهو دکمزورتيها نهه داميهر 

خپگان او په خاصهه توگهه د  سختحبيب اهلل خان  گټه نه اخيستل، د خلکو 

 ترکيهههې د مهههاتې او تهههوهين لهههه املهههه دخلکهههو د احساسهههاتوراپاريدل ، او

دمذهبى مشهرانولخوا د  تُرکيهې او يونهان د جگهړې د نتيجهې نهه دمسهيحي 

 دپاره گټه اخيستل .احساساتو دراپارولوقواوو په مقابل کې د مذهبي 

  دلوې شلمان يا کابل د سيند په غاړه د اورگهاډي )ريهل( د پټلهۍ د غزولهو د

کار پيل ، کوم چې  مومندو د خپلې خاورې  نيول گ ل
82
 . 

 ادارې دپاره دانگريزانو هلې ځلېدسيمې د 

دآزادو قبههايلي سههيمو کنټههرول پههه آسههيا کههې دانگريزانههو دبانههدني سياسههت سههتر 

د تههاڼو او عسهکري . ددې کار دپاره په قبايلي سهيمو کهې ولوبنسټيز اصل جوړ

و لهه الرې ددوې غځولدڅوکيو جوړول او د سړکونو، پلونو او اورگاډو د پټليو 

                                                      

82  .Keppel, Arnold (1911)، ۲۲ .مخ  
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نظههامي  طاقههت  ښهههاوډب اوجگههړو د مخنيههوي دپههاره د او د محلههي اخ  نښههلول، 

موجوديت ضروري وو
83
.   

د   انگريزانههو د سههرحد د سههيمې  د کنټههرول او خلکههو د مقاومههت دمههاتولو دپههاره

رول او مرکهزي   پدې کې تر ټولو مهم استفاده کړيده .  همنه وسيلو نورو مختلفو

دشههمال مغربههي سههرحد د ادارې  و لوبههاوه چهېمههامورين  وڅههو تنه ودانگريزانهو هغهه

د"انگلسهتان د حکومهت" پههه   A. L. Lowellدپهاره غهوره شهوي وو. "لوويهل" 

نامههه خپههل مشهههور کتههاب 
84

دهنههد حکومههت پههه حقيقههت کههې د   کههې ليکههې چههې " 

( شاوخواکې انگريزانو په الس کې د  چې څو تنهه يهې فهوځې ۱۱۰۰يوولپ سوه )

ددې ډلې گ  شمير کسان د کورنيو   لکي مامورين دي ".)نظامي( او پاتې يې مُ

. ځوې به  دپالر الر ه نيوله او په هماغه ي دي ارتباطاتو له امله په خپله خوښه تلل

"کنډک" کې به يې د خپل تره )کاکا( او د تره د ځوې سره څنگ تر څنگ خهدمت 

کههاوه.  ددوې د خههدمت دوره اودده  او تنخههواه ښههه وه .  ددوې دسههفر بيههړۍ بههه پههه 

داوددې مهههودې دپهههاره هلتهههه  رسهههيده او دوې بهههه   تهههه کهههې هندوسهههتان  مياشهههتو

او د خلکهو، د ددې کار گټه داوه چې دوې به زياته تجربه پيدا کولهه،   .  اوسيدل

هغوې دژبې او ژوند دالرو چارو او کلتور سره بهه آشهنا کيهدل .  دوې بهه د سهيمې 

مغربهي سهرحدي  شهمال هسره ښه بلد او د اقلهيم او آب و ههوا سهره ههم آشهنا وو.  په

سيمه کې غوره شوي  مامورين به د "آکسفورد" يا "کامبريج" هغه شاگردان وو 

ي کهال چې په هندوستان کې د خدمت دپهاره بهه يهې د خپلهې زده کهړې پهه وروسهت

آزموينه تيروله  او که به   (Indian Civil Service)لکي خدمت" کې د "هند د مُ

بريهالي شهول نههو يهو بههل کهال بههه يهې پهه هغههه پوهنتهون کههې د هندوسهتان قههانون او 

دوې به هند تهه درسهيدو  مقررات، د هند تاريخ او دمربوطه ايالت ژبه زده کوله . 

                                                      

83  .Khan, Anwar M. (2000) ،۸ مخ 

84. Lowell, A. Lawrence. (1908)  ،مخ. ٤۲۲، لومړې ټوک 
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نه وروسته هم  خپلې سختې زده کړې ته دوام ورکاوه او د کمشنر د مرسهتيال تهر 

الس الندې به وو
85
 .     

چې دبريتانوي مامورينو او وسله والو قهواوو پهه څنهگ  ېانگريزانو کوښښ کړ

د"زر او هم ددغې سيمې پهه کنټهرول کهې کهار واخلهي.   نهکې د تشوي  او چل ول 

په سهيمه زور دپښتون په پوله" دکتاب   ليکوال عبدالقيوم خان دپښتنو قبايلو 

کههې د انگريزانههو د پاليسههۍ پههه هکلههه ليکههي
86
 ،

87
"تاسههو کههه يههې پههه هههر نههوم چههې  

، دگههذار کولههو او (دتړلههو سههرحدونو سياسههت)دبنههدې پههولې پاليسههي  – يههادو 

تښهههتيدو پاليسهههي، دشهههاهانه آرام طلبهههۍ پاليسهههي، يههها دامهههن سهههره دورننوتهههو 

هغههه  .   ووه او هغههه ددې مقصههد مشههترکه يههوه خبههره  پاليسههي،  پههدې ټولههو کههې 

خنثههى کههول وو او د نههورو نههورو مغلوبههول او د قبههايلو پههه مههؤثره توگههه  چېمقصههد

 مقصد د حاصلولو دپاره هره طريقه اسهتعمال شهويده .  غهسيمو الندې کول .  دد

ه يهې دقبهايلو د تهيهوې ډلهې  ( افسرانومامورينو )دمخصوصو  څانگېدسياسي 

چهههې اسسهههټنپ پوليټيکهههل ايجنټهههانو، سياسهههي  ورکهههړې وه مسهههئوليت چهههارو

.  ددې افسهرانو  ورسهره مرسهته کولهه بهه تحصيلدارانو او نائيهب تحصهيلدارانو 

شههههابه خاصههههه دار، سههههکاوټان او نههههورې قبههههايلي مليشههههې وې او ورسههههره بههههه تر

وځ فهدجگړې دپيل کيدو نه مخکهې  د برخه هم وه.لويه فوځ يوه  دبريتانوي هندد

لښکرکوټونو په  ښهارگوټو کهې چهې چههاوڼۍ  نظاميدصوبه سرحد  دلويه برخه 

(Cantonment)  په ، او لې او د پنډۍ نه تر لنډي کوتله خورې وېبه يې ورته وي

بلوچستان رانيولې په جنوب کې دسره له گلگټه  حدافغانستان سرحقيقت کې د

  ".ځاې پر ځاې شوي وو  ،تر کوئټې پورې

                                                      

85. Roe, Andrew (2005) ،۲۳۲مخونه ٤ 

 مخ ٧۰(، ۲۰۰۸. عبدالقيوم خان  ) 86

87 . Khan, Abdul Qaiyum (1945)  ،۵۱ مخ 
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اچول  پيسېدسياسي مامورينو )پوليټيکل ايجنټانو( په واک کې زياته اندازه 

تههر څههو قبههايلو تههه د بههډو، رشههوت او بههى ايمههانيو تهههذيب ورزده کههړي .  ې شههوې و

موندلو او ددوې د کمزوري کولو دپهاره پهه پراخهه  جنگياليو قبايلو دبري غهدپر

اندازه د زر او زور نه کار اخيستل شويدې
88
 . 

د ايالتي استخدام شوو  يا هماو له منځه د قبايلو خپله يا و به نمايندگانسياسي 

ددې مخبرانو کار داوو چې د قبايلي  له الرې خپلې چارې پرمخ بوتلې .  مخبرانو

 سيمو د پيښو او حاالتو نه چارواکي خبر کړي .  

کې د خانانو او په قبايلي سيمو کهې  هادارې يوه ښه آله هم په  سيمانگريزانو د  د

دوې بهههه پهههه ولسهههواليو کهههې د کميشهههنر د مرسهههتيال  د ملکهههانو نهههه اسهههتفاده وه. 

(Deputy Commissioner) او پهههه ايجنسهههيو کهههې د سياسهههي نماينهههدگانو 

(Political Agents) سههره د خلکههو د ارتبهها  پههه ټينگولههو کههې زيههار ويسههته  . 

او ځمکههو او  انگريزانههو، خانههانو تههه د خههان بهههادر، نههواب  او زړورتههوب د رتبههو

دنهدو پهه ې اوالدونهو او خپلوانهو تهه د مهمهو وپه ورکولو او حتهى دد جايدادونو

ورکولو سره ددوې حمايت ترالسه کاوه
89
.  دوې ملکانو تهه د تنخهواه ، منظوريهو  

)االونسههونو( او امتيههازاتو پههه ورکولههو سههره هڅههه کولههه تههر څههو دوې خپههل خلههک 

دانگريزانو سره دجگړې څخه منع کړي
90
د مواجبو او االونسونو ورکول به ډيهر   . 

                                                      

88 .Khan, Abdul Qaiyum (1945)  ،۵۲ مخ  

يها  The Role of N.W.F.P. in the Fredom Struggleډاکټر محمد انور خهان  د   . 89

دآزادۍ په مبارزې کې د شمال مغربي صوبه سرحد د رول په نامه دخپل کتاب په لهومړۍ 

( خانهانو او اربابهانو يهو لسهت ليکلهې چهې انگريزانهو ۵٤ضميمې کې د څلهور پنځوسهو )

 ورته د نشت په بيه جايدادونه ورکړيدي .

اچاهههانو . د انگريزانههو دا کههار  لکههه د دوې د جاسوسههۍ دسيسههتم پههه شههان د مغلههو پ 90

سيستم  ته ورته وو، او انگريزانو  له پيله دهغهې نهه کهار آخيسهت .  ددې درې ډولونهه وو: 

لومړې : لونگۍ به افرادو او عموما ملکانو ته په منظمه توگه په مياشت کهې يهو ځهل، او 

يا هم په کال کې يو يا دوه ځلهه ورکهول کيهده .  کهه څهه ههم  دلهونگۍ د پيسهو انهدازه بهه پهه 
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يهو ځهاې د يهوې وسهلې پهه ډول قبيلهو داقتصهادي محاصهرې او فشهار سهره دځله 

ملگرو ملکانو د نفوذ د سهاحې انگريزانو داستعماليده او د هغي په وسيله به د 

ملکانو په مسئوليتونو کهې پهه خپلهه سهيمه زياتيدو سره مرسته کيده. د دا ډول 

کې دسړکونو ساتنه، د سرحد سهاتنه، دالرو او کوتلونهو خهال  سهاتل، دحملهو 

    رورانو( ويستل شامل وو. فنه د فراريانو )ممخنيوې، د خپلو سرحدونو 

دښمنيو نه استفاده هم  دبريتهانوي  -دقبايلو د خپل منځي اختالفاتو او گونديو

هندمامورينو ته ددوې په چارو کې د مداخلې او السهوهنې ښهه زمينهه برابرولهه .  

 ډاډمنه يا باوري دبرخه يوه لهورو )کوزو( مومندو دمثال په توگه د 
91

په نامه قبيلو 

ېاعههالم   شههو
92

شههخړه پيښههيده نههو  ، او کلههه چههې بههه د بههرو او لههرو مومنههدو تههرمنخ

 assuredډاډمنههې يهها مداخلههه کولههه .  ددوې پههه پلويتههوب نظههاميانگريزانههو بههه 

قبيلې دکوزو مومندو دترکزيو، حليمزيو، اتمانزيودويزيو او مندي خيلهو هغهو 

                                                                                                            

ې څو سوه روپيو ته رسيده  خودلونگۍ اهميت دپيسو په  اندازې کې نه بلکهه مياشت ک

پدې کې وو چې  هغه دواکدارانو له خوا د مشرانو په حيث د افرادو پهه رسهميت پيژنهدل 

 گ ل کيده او دعزت نښه وه  .

دوهم : مواجب، منظورۍ يا االونپ به يوې قبيلې يا خيل ته پهه گهډه ورکهول کيهده .  دابهه 

 ا ديوې جرگې په مخ کې  دهغې قبيلې يا خيل نماينده ملک ته ورکول کيده . عموم

دريم : خرچه يا دمصهارفو دپيسهو ورکهول بهه سياسهي نماينهدگانو تهه  د يهوه خها  کهار د 

سرته رسولو په بدل کې وو، دمثال په ډول  که به په يوې سيمې کې دانگريزانو په خهالف 

گيهاليو د مخنيهوي دپهاره کهوم ملهک لښهکر راټهول د افغانستان د خاورې نه د راغلهو جن

 ، Spain, James W. (1963)کهړ، نهو د هغهې مصهارف يها خرچهه بهه انگريزانهو ورکولهه . 

 مخ   ۱۵۸

91  .Spain, James W. (1963) ،٤۵ مخ 

. داحمههد اکبههر پههه وينهها د پښههتنو ټههولنيز جوړښههت دننههگ او قلنههگ پههه دوو جههال جههال  92

. گواکې لهورمومند د قلنهگ او بهر مومنهد د ننهگ پهه ډلهه اصطالحاتو کې پيژندل شويد  

 کې راځي . 
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ې دانگريهزي حکومهت اداره ومنلهه کال کې يه ۱۸۹٤څانگو ته ويل کيږي  چې په 

او انگريزانو ورته ډاد ورکړ چې دوې به ورته هماغه مرسته او حمايهت ورکهوي، 

 کوم چې به يې دافغانستان دامير نه ترالسه کول .

 په افغانستان او دهند په نيمه وچه کې دانگريزانو دسيسې او جاسوسان

گ هل کيهږي . کهه  کې مسهلدوههم پخهوانتر فحشا وروسته جاسوسي په نړۍ کې 

منيههت د تههامين دپههاره اسههتخباراتي اهيوادونههو د ملههي ننيههو معاصههرو دڅههه هههم 

زيههههات اهميههههت لههههري . خههههو دانگريزانههههو اسههههتخباراتي فعاليتونههههه د    خههههدمات

پيهههړۍ راهيسهههي روان دي . پهههه اروپههها کهههې ددوې جاسوسهههي ( ۱۵) مې پنځلسههه

فعاليتونه د اتم هنري
پهه  94ملکهې اليزابهت په وخت کهې ادامهه درلهوده. د لهومړۍ 93

                                                      

پاچهها اووم هنههري دوهههم زوې وو چههې پههه  د انگلسههتان د (۱۵٤٧  - ۱٤۹۱هِنههرى ) اتههم    . 93

دطهال  او يهوې   کهاترين آراگهنکال کې دپالر دمرگ نه وروسته پاچا شهو . هغهه د م ۱۵۰۹

ورتهههه وزيهههږوي داوم پهههاپ او دروم ليعههههد داسهههې ښهههځې د مونهههدلو پهههه سهههر چهههې يهههو و

دکاتوليکې کليسا سره مخالف شو. ددې مخالفت په نتيجه کې هنري په انگلسهتان کهې 

دپاپ مهذهبي واکمنهې ختمهه، دانگلسهتان کليسها مسهتقله او ځهان يهې دهغهې دمشهر پهه 

پههوه، اديههب، ژبپههوه، او پههه موسههيقۍ هههم پوهيههده. خههو دهغههه ويهنههرى توگههه معرفههي کههړ . 

دايههره  )ه پرلپسههې توگههه شههپږ  ودونههه او دخپلههو دوو ښههځواعدامول  وو. دشهههرت علههت پهه

 (انگليسي بريتانيکا دايره المعارف  او; پدياويکىآزاده يا المعارف  

. داووم هنههرى زوې، اتههم هنههرى درې اوالدونههه درلههودل چههې يههو پربههل پسههې سههلطنت تههه  94

ال کهې زيږيهدلې وه .  کلهه م که ۱۵۳۳ورسيدل . دهغه دريم اوالد ملکهه اليزابهت وه چهې پهه 

چې ملکه اليزابت دسلطنت پر تخت کښيباسته نو دمهذهبي النجهو د مخنيهوي دپهاره يهې 

مههذهب بنسهپ دکاتوليههک مههذهب پهر تشههريفاتو کيښهود، خههو دکاتوليههک ددانگلسهتان 

دمذهب ځينو پيروانو هغه ونه منله او د سکاتلند ملکې ، مهارى اسهتوارت، تهه يهې پنهاه 

لکې اليزابت سره کورنۍ خپلولي هم درلوده . ددې  پيښې په نتيجه وروړه کومې چې دم

کې ددواړو مولِکُو تهرمنخ دښهمنې پيداشهوه تهر څهو چهې ملکهې اليزابت،مهارى اسهتوارت  

م کال د لندن په  زندان کهې سهر تهرې غهوڅ کهړ .  ۱۵۸٧کاله وروسته يې په  ۱۹بندي کړه او 

 ه .م کال کې مړه شو ۱٦۰۲لومړۍ ملکه اليزابت په 
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زي جاسوسههانو يههوې شههبکې فعاليههت درلههود.  يههانگر(  ۵۰پنځوسههو )وخههت کههې د 

دلومړۍ ملکې اليزابت  له درباره  نيولې تر اوسه انگريزانو کوښښ کړې چې هم 

د دوسههتانو او هههم ددښههمنانو پههه هکلههه د بريتههانوي ديپلوماسههۍ پههه گټههه مؤثهه  

دامريکهې نهه نيهولې تهر هسهپانيې،  واسهتخباراتددوې   معلومات ترالسه کهړي .

جرمنههي، فرانسههې، روسههيې، چههين، منځنههي ختههيخ، مرکههزي اسههيا او افريقههائي 

هيوادونو په گډون تقريبا ټولو هيوادونو کې  د خپلې جاسوسهۍ جالونهه خپهاره 

. ديکړي
.95 

 داستخباراتې ادارې انکشاف

نهو لټهول د مشهکوکو خطو لخهوايوې پټهې ادارې د مه پيړۍ کې  ۱٧په انگريزانو 

درمزونهو )شهفرونو( د کشهف او ترجمهې څانگهه  يېمه پيړۍ کې  ۱۸په .  پيل کړل

او  ۱۹۰٧دکلهه چهې .  ه تر څو د خارجي طاقتونو  مخابرات کشف کهړيکړتاسيپ 

کلونو تر منخ بريتانوي  راج  يا پهه هندوسهتان کهې د انگريزانهو واکمنهي  د  ۱۹۱٧

ې هم په سيمه او هم په نړيوالهه سخت گواښ سره مخامخ شوه، نو په نتيجه کې ي

پههه رسههمي توگههه د انگلسههتان د  .  کچههه  اسههتخباراتي عمليههات ډيههر پراخههه شههول

م کههال کههې دپټههو خههدماتو د ادارې  ۱۹۰۹اسههتخباراتو رسههمي او دايمههي اداره پههه 

Secrete Services  Bureau  په جوړيدو سره منخ ته راغله او دلومړۍ نړيهوالې

بريتانوي امپراتورۍ په ساتلو کې مههم رول ولوبهاوو. جگړې په دوران کې يې د 

کلونو په موده کې انگريزانو ته عمده خطهر  ددوې پهه اصهطالح  ۱۹۱٦او   ۱۹۱٤د 

د"ترورستانو" يا آزادي غوښتونکو او ملت پهالو يها نشنلسهتو جنگيهاليو څخهه 

 متوجه وو، چې د هند په نيمه وچه، افغانستان  او نورو هيوادو کې يې فعاليهت

 درلود. 

                                                      

95  .Twigge, Hampshire and Macklin (2008). British Intelligence: Secrets, 

Spies and Sources. The National Archives, Kew, UK. 
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 داستخباراتي ادارو مختلفې څانگي او فعاليتونه

دانگريزانو د استخباراتو اداره مختلفې  څهانگې  لهري . داخلهي برخهه يها کهورني 

 Section 5 of the Directorate of)ې د  چ  Security Serviceاستخبارات يا 

Military)  يهاIM5  دنظهامي امريهت د پنځمهې برخهې  پهه نامهه يهاديږي .  خهارجي

  يا  IM6د يې   Secrete Intelligence Serviceبرخه يا بين المللي استخبارات  

(Section 6 of the Directorate of Military)   يها دنظهامي امريهت د شهپږمې

 برخې  په نامه ياديږي . 

، نظههامي  او بحههري اسههتخباراتي فعههاليتونو کههې اسههتخبارات پههه د انگريزانو

دخاصو عملياتو سرته رسهول )لکهه کودتهاوي او سياسهي ، سياسي استخبارات

شهامل دي .  صهنعتي اسهتخباراتاو  ساينسهي اسهتخبارات،  ترورونه او وژنې(

، اسهتحکام دداکماالتي الرو، خارجي هيوادونو د امکاناتو او مقاصدودوې  د

و، ټينگولههدپههه وړانههدې د سههرحداتو  دگاونههډيانوو، ټکولههدد ملههي غورځنگونههو 

د دقيقههو او پههه وخههت و پههه هکلههه خنثههى کولهه دد خههارجي جاسوسههي فعههاليتونواو

 و کوښښ کوي .السته راوړلدمعلوماتو 

 دهند په نيمه وچه او افغانستان کې دانگريزانوجاسوسي فعاليتونه

 پهههدکمپنههۍ  شههرقي هنههدپههه دې سههيمه کههې دانگريزانههو جاسوسههي فعاليتونههه د

 سره پيهل او دافغانهانو او انگريزانهو لهومړۍ جگهړې سهره شهدت پيهدا کهړ. راتگ 

هندوستان کې انگريزان دخپلې واکمنۍ دساتلو دپاره ددوه ډوله سهتونزو سهره 

مخامخ وو. دوې  هم دداخلهي نهاکرارۍ او ههم د خهارجي مهداخلې او حملهې څخهه 

غورځنگونو او ډار او ويره درلوده.  په داخلي ناکرارۍ کې د سياسي  او مذهبي 

د سيمې د مسهلمانانو د يهووالي څخهه  ويهره او پهه سهرحدي سهيمو کهې د پښهتنو 

قبايلي جنگياليو حملې شاملې وې .  په خهارجي برخهه کهې دوې دهندوسهتان پهه 

لههورې هههم دشههاه زمههان پههه شههان هيوادپههالو افغههانى واکمنههانو او هههم دفرانسههوي 

و څخه ډار درلود .  په خاصهه ناپليون او تزاري روسي امپراتورۍ داحتمالي حمل

پههه بريتههانوي هنههد بانههدې دروسههانو دتيههرې دتصههور او يهها رښههتيني تيههري  توگههه 
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دافغانانو او انگريزانهو دلهومړۍ جگهړې  چې، ې موضوم  وهانديښنددمخنيوي 

پاره دهند په هکله د انگريزانو ( کلونو د ۱۳۰يې د يوسلوديرشو )څخه وروسته،

 .   درلود سلطتپرسياسي او نظامي ستراتيژۍ 

ددې دواړو انديښنوسهههره دمقهههابلې دپهههاره انگريزانهههو دسهههرحد نهههه آخهههوا يههها پهههه 

افغانستان کې استخباراتو ته اړتيا درلوده، اوپه افغانستان کهې دانگريزانهو د 

سياسي، پوځي او استخباراتي هلوځلو پراختيها ههم لهه همهدې ځايهه پيهل شهوه . 

پهه اهميهت معلومهاتو و دپهاره دوړولجددپاليسيو او ستراتيژيکو پالنونو دوې 

، دتههگ راتههگ دالرودسههيمې دجوړښههت، ښههه پوهيههدل . دوې تههه دافغانسههتان 

منابعو، داخلي سياست، قومي ډلو ټپلهو، دښهمنيو او متنفهذو شخصهيتونو پهه 

هکلهههه اسهههتخباراتي معلومهههات  ههههم دسياسهههي مناسهههباتو دټينگولهههو،  او ههههم د 

   . له نه برابرواحتمالي عملياتو دترسره کولو دپاره زمي

چههه پههه افغانسههتان کههې دشههاه زمههان دواکمنههۍ پههه وخههت کههې  96  "الردولسههلي"

دهندوستان بريتانوي گورنر جنرال وو، هغه لومړنې کپ وو چې دافغانسهتان د 

                                                      

96  .Lord Richard Wellessly م کالهه پهورې دهندوسهتان ۱۸۰۵م کهال څخهه تهر ۱٧۹۸د

انو دعدم مداخلې )تړلهو بريتانوي گورنر جنرال وو.  هغه دهند په نيمې وچې کې دانگريز

سرحدونو يا دفاعي( پاليسې،  په اصطالح دملگرتوب او مرستې په پاليسي بدله کهړه. 

دهغههه اصههلي مقصههد پههه هندوسههتان کههې دانگريزانههو دنفههوذ پراختيههااو دشههرقي هنههد 

دکمپنۍ دتجارتي اړيکو زياتول وو.  دهغهه پهه نظهر دفرانسهويانو سهره دنړيهوالې جگهړې 

ې تههگ پههه صههورت کههې هندوسههتان تههه سههتر خطرمتوجههه وو . دهغههه او دنههاپليون د مخکهه

دپاليسۍ په اساس دهندوسهتان محلهي واکمنهان پهه  زور دانگريزانهو تهر حمايهت النهدې 

راوستل شول .  دايالتونو دکورنيو  آزاديو په ضمانت سهره دهغهوې دخهارجي چهارو واک 

کري قهواوو د ځهاې پهه انگريزانو ته وسپارل شو او دهغوې په ايالتونو کې انگريزي عس

ځاې کيدو امکانات برابر شول .  دانگريزانو سره دميسهور څلورمهه جگهړه  ههم ځکهه پيهل 

شههوه ، چههې د ميسههورواکمن سههلطان فههت  علههى خههان )سههلطان ټيپههو( دانگريزانههو سههره 

 ملگرتوب څخه غاړه وغړوله .



 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

 

~ 59 ~ 

ختيځې او جنوب ختيځې سيمې  په واقعي ارزښت پوهيهده )دا سهيمه وروسهته 

. دده په فکر تر څهو چهې يهو سيمې په نامه ياده شوه(  سرحدي دهند دشمال غربي

مقتدره افغان پاچا دافغان او ميشتو افغانانو پدې سيمه کې حاکميت او نفهوذ 

.  نو ځکه الرد ولسلي په  مثال ولريولري، دهند نيول به افغانانو ته ديوې  لوبې 

جوړه کړه چې په هر قيمت چې وي، دافغانهانو  هکال کې يوه داسې تگ الر ۱٧۹٧

د او پنجهههاب نهههه  لنهههډ کهههړي، بلکهههې دسهههند او بلوچسهههتان الس نهههه يهههواځې دهنههه

دلويديزو خاورو نه پورې غاړه ختيځي او جنوب ختيځي سيمې له خپل هيواده 

 .   97جال کاندي

 وړانهدې تهگهدف ته درسيدو دپاره دانگريزانو پالن دتړلي سرحد )تدافعي(، 

رلهودل ، )تعرضي( او په کوچنيو برخو دهيوادونو دتجزيې او ويشلو پړاوونهه د

تر څو دمحلي قوتونو په رامنځته کيدو سهره مرکهزي واحهد او قهوي حکومهت لهه 

منځه يوسي . دوې ددغه پالن د پلي کولو دپاره دنظامي، تبليغاتي، ورانکارۍ 

 او نورو ډيرو الروچارو څخه استفاده وکړه . 

 يا بازي بزرگ( The Great Gameلوبه ) ستره 

کلونو په موده کې په افغانستان او منځنۍ اسيا کهې دانگريهزي  ۱۹۰٧او  ۱۸۱۰د

او روسي امپراتوريو پلټونو، جاسوسيو او دسيسو يا چل ول ته د سهترې لهوبې 

نوم ورکړ شويدې . 
98
 :په لوبغاړو کې درې ډلې شاملې وى دسترې لوبې  

                                                      

 . کهزاد، احمد على .  رجال و رويداد هاى تاريخي، دپيښور چاپ .  97

.  دسترې لوبې اصطالح  دلومړي ځل دپاره د نولسمې پيړۍ په سر کې د دغهې جنهگ  98

.  اختهرام کهړه Arthur Connolly" ارتهر کونهولي"جگړې يوه بريتانوي گهډون کهوونکي 

دانگريزانو دغهه  مهامور داسهتخباراتي معلومهاتو دراټولولهو دپهاره پهه سهيمه کهې اودده 

  Charles Stoddart  چهارلز سهتودارتل ملگهري سفرونه وکړل .  دغه انگريز دخپل يوه به

کال کې په بخارا کې خپل ژوند هغه وخت  له السه ورکهړ، کلهه چهې  ۱۸٤۲سره يو ځاې  په 
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 ومت سياسي بريتانوي فوځ او د هغې  منصبداران او د بريتانوي هند د حک

 اداره

 ويا خو سيالنيان او يا هم عسکري مامورين وچې جاسوسان  بريتانوي 

  هغه محلي کسان چې دمعلوماتو د راټولولو دپاره انگريزانو استخدام

کړي وو او هغو خطرناکو ځايونو ته به يې استول، کومو ته چې به د 

انيونو او يا هم  آروپايانو ورتلل گران وو. دوې به اکثره  يا دپيرانو او روح

دبودايي زيارت کوونکو په جامه کې استول کيدل .  انگريزانو دا ډله 

ددوې د غير عادي مهارت او چاالکۍ په وجه استخدام او تر ليږلو دمخه 

به يې دپټو معلوماتو د راټولولو او پټې سروې په چاروکې تربيه کول .  

ځکه نشته، چې دوې  ددې ډلې د شمير او نومونو په هکله زيات معلومات 

 د خپل کار ليکلې رپوټونه پريښودلي ندي .   

ديههادولو وړ ده چههې دسههترې لههوبې د بريتههانوي لوبغههاړو تههر ټولههو مهمههه ډلههه د 

بريتههانوي فههوځ منصههبداران او د سياسههي شههعبي مههامورين  وو.  دسههترې لههوبې 

 و کې  الندني کسان شامل وو:معروفه څيرپه دبريتانوي لوبغاړو 

 پ  جيمز ايبJames Abbott  چې په خيوا کې يې دروسانو په ضد فعاليت ،

درلود، دبريتانوي هند د هزاره دسيمې د چارو مسئوليت وروسپارل شو، 

 او دايبپ آباد ښار يې په نوم ياديږي .

 الرد اوکلندLord Auckland   دبريتانوي هند گورنر جنرال چې په ،

 .کال دتيري امر صادر کړ ۱۸۳۹افغانستان يې د

 ډاکټر ويليام برايډنDr. William Brydon   چې دافغانانو او  ،

انگريزانودلومړۍ جگړې ديواځيني ژوندې پاتې شوي کپ په توگه 

 مشهوره شو.

                                                                                                            

پهه   Kimکال کې د"کيم"  ۱۹۰۱اصطالح په سترې لوبې خو دددواړو سرونه پريکړ شول . 

 ه عامه شوه .کيپلنگ د يوه داستان د خپريدو نه وروست Kipling Rudyard  نامه د
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   الکساندر برنيپAlexander Burnes  هغه سيالنې چې مرکزي اسيا ته ،

دسفر کتاب يې ډير مشهوره شو، دکابل په تخت دشاه شجام د کښينولو 

کال په پاڅون کې ووژل  ۱۸٤۱ه ددانگريزانو دهيئت مرستيال  او دوروست

 شو.

 کيوناريCavagnari   دافغانانو او انگريزانوددوهمې جگړې په وخت ،

کې په کابل کې دانگريزانو دنمايندگۍ مشر چې دوه مياشتې وروسته  

 ديوه پاڅون په نتيجه کې ووژل شو.

 ارتر کونوليArthur Connolly داصطالح اخترام  ، دسترې لوبې

 کوونکې چې په بخارا کې ترې سر پريکړ شو.

 الرد کرزنLord Curzon  دبريتانوي هند وايسراى )نائب السلطنه( چې ،

شمال مغربي سرحدي ايالت يې تاسيپ او سيمه يې مستقيما دمرکز تر 

 ادارې الندې راوسته .

 ميجر هرالډ دينHarold Deane دستر کال دازاد سرحد دقبايلو ۱۸۹٧، د

کال کې  ۱۹۰۱پاڅون په وخت کې دملکنډ بريتانوي سياسي مامور،  او په 

 دشمال مغربي سرحدي ايالت  جوړيدوسره سم لومړنې کميشنر.

 مورتمر ديورندMortimer Durand  دهندوستان  هغه خارجه سکرتر ،

کال کې يې د بريتانوي هند او افغانستان تر منخ دسرحد ۱۸۹۳چې په 

 سرته ورسولې او دغه سرحدې کرښه يې په نوم ياديږي .دټاکلو خبرې 

 ويليام ايلفينسټنWilliam Elphinstone  هغه انگريزي جنرال چې ،

دافغانانو او انگريزانو په لومړۍ جگړه کې يې دانگريزي قواوو قومانده 

 کال کې دافغانانو په الس ووژل شو.۱۸٤۲پر غاړه وه او په 

 ليپيل گريفينLepel Griffin  ، کال کې  ۱۸۸۰هغه سياسي مامو ر چې په

يې امير عبدالرحمن خان سره  دقدرت درسيدو دپاره دانگريزانو په 

 شرايطو خبرې وکړى .

 حوزيه هارلنJosiah Harlan  په افغانستان کې لومړنې امريکايې ،

 جاسوس  .
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 موهن اللMohan Lal  ،اصالً مسلمان او نوم يې آغا حسن خان و  ،

ه منى رام کشميري له کورنۍ  او د اسالم په دين مشرف نيکونه يې د راج

شوي وو. پالر يې ميرزا محمد شکوه نومېده.  موهن الل د سدوزيو د 

کورنۍ د سقو  او د وزير فت  خان د وروڼو د عروج په وخت کي په 

او د انګرېز انو سره دافغانانو په جګړه کي د استعمار د  ، افغانستان کي

ملو او جاسوسانو څخه وو. هغه دانګرېزانوپه پرمخت  له مهمو عوا

فعاليت کي مهمه ونډه درلوده . هغه نه يواځې د الکساند برنيپ سره د 

منشي، او ترجمان په توگه خدمت وکړ او هغه ته يې فارسي ژبه زده کړه، 

ولول، مخورو افغانانو ته به يې ټبلکې انگريزانو ته يې مهم معلومات  را

نگريزانو پلويان شي، او دانگريزانو ددښمنانو رشوتونه ورکول چې دا

د امير دوست محمد خان دژوند په نامه  دوژلو دسيسې به يې هم جوړولې. 

دهغه  يو کتاب
99
د سترګو ليدلي ډير حاالت راغونډ شوي چي د کې دهغه   

 محمدزيو د دورې د تاريخ له مهمو منابعو څخه ګ ل کيږي  .

 الرد ليتنLord Lytton ان هغه وايسراى وو چه دتيري ، دهندوست

کوونکي فارورد پاليسۍ له امله يې دافغانانو او انگريزانو دوهمه جگړه 

 پيښه شوه . 

 مکناټنWilliam Macnaghten په افغانستان کې دانگريزانو دتيري ،

کونکي پوځ مشر اودهغه هيئت مشر هم وو چې شاه شجام يې دقدرت په 

مبر په مياشت کې دوزير اکبر خان په کال ددس۱۸٤۱گدۍ کښيناوه .  هغه د 

 الس ووژل شو.

                                                      

تهر نامهه النهدې پهه دوه ټوکهه  "زندگى امير دوست محمد خان اميهر کابهل". داکتاب د 99

کې دکابل دپوهنتهون دپخهواني اسهتاد پروفيسهر ډاکټهر سهيد خليهل اهلل هاشهميان لخهوا 

 ژباړل شوې او په امريکا کې دائينۀ افغانستان دمجلې لخوا خپور شوې د  .
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 جان مکارتنيJohn Macartney  بريتانوي سروې کوونکې اود ،

مونستوارت ايلفنسټن دماموريت د ټيم هغه غړې وو چې دافغانستان يوه 

 ډيره په زړه پورې نقشه يې جوړه کړه .

 چارليپ ميسنCharles Masson ،چې اصلي نوم يې جيمز ليويپ وو ، 

کال کې يې ۱۸۳۹په ظاهره دبريتانوي پوځ څخه کابل ته وتښتيد، په 

دانگريزانو دپاره جاسوسي کوله، دسوالگر په ب ه يې ډير ځايونه وليدل . 

هغه يو ښه لرغون پيژندونکې هم وو، او دکابل شمال ته پروت هغه ښار 

گوټې يې هم آروپايانو ته وروپيژانده ، کوم چې مقدوني اسکندر جوړ 

 وو. کړې

 ويليام مورکرافتWilliam Moorcroft  چې دآسونو دسوداگر په ب ه يې ،

 انگريزانو ته جاسوسي کوله . 

 ايلدريد پاتينجر Eldred Pottinger چې دهرات دښار په جامع جومات ،

 کې يې دخطيب او مال امام دنده تر سره  کوله . 

 روزکيپل Roos-Keppel  ال کلونو ترمنخ دشم ۱۹۱۹او  ۱۹۰۸، چې

مغربي سرحدي ايالت کميشنر وو او دانگريزي /پښتو ژبې قاموس يې 

 وليکو .

 په کابل کې دانگريزانو ميشته وکيالن يا مسلمان ايجنټان

انگريزانوپه لومړي سر کې دافغانستان په هکله ډيهر لهږ معلومهات درلهودل . کهه 

څه هم دافغانستان په هکله دځينو مسافرو او سيالنيالو کيسهې موجهودې وي، 

خو دالفينستن  تر استولوانگريزانو دبريتانوي هند دسهرحد )اټهک( څخهه آخهوا 

لومهاتو راټولهول  نهه دوې تهه بهه داسهتخباراتي مع  .100زيات معلومهات نهه درلهودل 

يواځې داچې ستونزمن او خطرناکه وو، بلکه دامعلومات  نيمگړي او پهه نشهت 

حساب وو.  دمعلومهاتو څرنگهوالې بهه دهغهو افهرادو پهه قابليهت او وړتيها پهورې 

                                                      

100  .  Loyn, David (2009)  .  ۱۲ مخ 



 دمومندو آزادۍ غوښتونکې جگړې

   

~ 64 ~ 

 

مربو  وو،   کومو چې به په بدلو څيرو او جامو کې سفر کاوه . انگريزانو به کله 

 نکي هم گمارل .  ناکله وطني او ځايي خبر ليکو

انگريزانو ددې ستونزې دله منځه وړلو دپاره هڅه وکړه چهې پهه افغانسهتان کهې 

(  ۱۸۸۰  - ۱۸٧۸(  او  )۱۸٤۲ - ۱۸۳۸)د خپل ميشت نمايندگان وگماري . خوکهه 

کلونو يا دافغانانو او انگريزانو دلومړۍ او دوهمې جگړې نه تير شو، په کومهو 

خپلهو  نماينهدگانو دميشهته کولهو ناکامهه او لهه  کې چه انگريزانو په کابهل کهې د

م کالهه پهه افغانسهتان کهې  ۱۹۲۲مصيبته ډکې هڅې وکړې،  نوبيا انگريزانهو تهر 

پدې بريالي شوي دوې کومه ديپلوماتيکه او سياسي نمايندگي نه درلوده .  خو 

وو چې په کابل کې اوسيدونکي وکهيالن يها دبريتهانوي هنهد مسهلمانه ايجنټهان 

 ..101(  ولري او د هغوې په ذريعه خپل رپوټونه او معلومات السته راوړي )عاملين

ترمنځه دبريتهانوي هنهد د حکومهت دمسهلمانو وکيالنهو نوکلو ۱۹۱۹او  ۱۸۸۲د 

پهه ډلهه کهې پهه ترتيهب سهره خههان بهادرمحمهد افضهل خهان، سهردار ميهرزا عطههاهلل 

اکهرم  خان،  سردار محمد افضل خان گنداپور، محمد عزت خان منشى، محمهد

خان، مولوي غفور خان، حافظ محمد نواز خان، ملک خدابخ، توانها، ، فقيهر 

 سيد افتخارالدين، ملک طالب مهدي خان، او حافظ سيف اهلل خان شامل وو. 

کهههال دتهههړون پهههه اسهههاس  ۱۹۲۱دافغانسهههتان داسهههتقالل دگټلهههو نهههه وروسهههته  د 

و او نماينهدگيو دافغانستان او بريتانيا تر منخ  دسياسهي اوديپلومهاتيکواړيک

                                                      

کهههال دهغهههې  ۱۸۵٦.  داسهههې ښهههکارې چهههې دانگريزانهههو لهههومړنې  مسهههلمان وکيهههل د  101

لوظنامې په نتيجه کې  مقرر شوې، کومه چې دانگريزانو او امير دوست محمهد خهان تهر 

منخ دهغه دزوې سردار غالم حيدر خان اوبريتانوي گورنر جنرال داسهتاځي جهان الرنهپ 

John Lawrence   تر منخ  ترسره شوه .  دپيښور ددغې لوظنامې په پنځمه مهاده کهې، پهه

کابل کې  دانگريزانو دحکومت وکيل ته خاصهه اجهازه ورکهړ شهوي وه .  داوکهيالن بهه تهل 

څخههه د  ۱۸۵٦هنههدي مسههلمانان وو او لههومړې وکيههل نههواب فوجههدار خههان نوميههده چههې د 

 له.کال داپريل تر مياشتې پورې يې دنده سرته رسو۱۸۵۹
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جوړيدو ته الر پرانيستل شوه.  او دهند دخپلواکۍ تر وخته چې بيا انگريزان په 

ظههاهره لههه سههيمې ووتههل، دانگريزانههو سههفيران پههه کابههل کههې ميشههته وو. دا ټههول 

سفيران  دهندوستان دسياسي خدماتو مامورين وو او دباندنيو چهارو دوزارت 

پهه ترتيهب سهره فرانسهپ هنهري همفهري، لخوا به ټاکل کيدل . پدې سفيرانو کهې 

تايتلر،   فرانسيپ ويلي، او گيلهز فريهدريک -ريچارد مکوناچي، ويليام فريزر

 سکواير شامل وو. 

دافغانانو سره ددوهمې جگړې دپيل کيدو نه وروسهته داسهتخباراتو انگريزانو 

  .او استخباراتي څانگې يې تاسيپ کړې  موضوم ته خاصه توجه ورکړه 

 وسايلو او چلونو نه استفاده دمختلفو

که په افغانستان، عربهي هيوادونهو او هندوسهتان کهې د انگريزانهو عملهي شهوو 

پالنونو ته وگورو نو څرگنده به شي چهې ددوې دفعهاليتونو ههدف پهه سهيمه کهې 

دتوطئو او دسيسو، سبوتاژ، په حاکمه محافلو کې د نفوذ، دلويو رشوتونو پهه 

پوڅههو اميرانههو او پاچاهانوپههه کښههينولو،او  ورکولههو، دقههدرت پههه گههدۍ  دالس

دهيوادونو دطبيعي جغرافيې په بدلولو متمرکزه وو. دوې به پهه ډيهر مههارت او 

خاصههې هوښههيارتيا سههره دهيوادونههو پههه دربههار، او مخههورو قههومي او روحههاني 

کړيوکې اثر رسوخ  پيدا کاوه.  پدې الره کې  ددوې  غوره وسيله د پيسو نهه کهار 

دکومې په ذريعه چې يې اشخا  پهه بيهه اخيسهتل، اسهتخدامول اخيستل وو، 

او دهغوې له الرې به يې اغتشاش ته لمنه وهله، منفي تبليغهات بهه يهې کهول، او 

پهههه سهههلطنتي محهههافلو، سياسهههي ډلهههو او عهههامو خلکهههو کهههې بهههه يهههې نابهههاوري او 

.خپلمنځي اختالفات منخ ته راوړل
102
  . 

 فعاليتونو ځينې نمونېپه افغانستان کې دبريتانوي جاسوسي 
 دنفاق واچوه او حکومت وکړه د فورمول طرح : 

                                                      

 (، توطئه انگليپ در سقو  دولت اعليحضرت امان اهلل خان۱۳۸٧. محمد ولي ) 102
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انگريزان پدې باور وو چې يوسړي يو پوره اوښ هم خوړالې شهي کهه چيهرې هغهه 

ددراني امپراتورۍ دکمزوري کولو، بې ثباتۍ لومړې ټوټې، ټوټې کړي . هغوې 

دوران کهې  او افغانستان دټوټې کولودپاره نهه يهواځې دشهاه زمهان دواکمنهۍ پهه

دايران قاجهاري پاچها دافغانسهتان پهه لويهديزو سهيمو تيهري تهه وهڅهاوه، بلکهې 

د استفادې پالن جوړ کړ او يې اختالفاتو څخه  خپلمنځيدتيمورشاه داوالدې د

دسدوزايي ورونو څخه يې شاه شجام دراني دخپلو اهدافو دپاره غوره اودالس 

وې د سدوزيو او بارکزيو)سهردار پوڅي په توگه استعمال کړ .  پر دې سربيره هغ

پاينده محمهد خهان داوالدې( داختالفهاتو څخهه ههم گټهه واخيسهته، او ددوې لهه 

محمهد نهادر خهان دحکومهت تهر  سهپه سهاالرمنځه يې څو تنه استخدام کړل چهې د

 وو.     ددوې په خدمت کې بوخت جوړيدو او حتى هغې نه وروسته هم 

 اشخا و استعمال :  دخپلو مقا دو دپاره د مرورو او مهمو

انگريزانو به دافغانستان په حکومت بانهدې دفشهار او دهغهوې دسهر غړونهې پهه 

صورت کې دخپلو گوډاگيهو دنصهبولو پهه غهرض دافغانسهتان دچهارواکو مهرور 

کهال کهې کلهه چهې غهازي ۱۹۱۹ورونه او دکورنۍ غړي دځان سره ساتل . دوې پهه 

، سهردار نصهراهلل خهان تهه ههم بلهه دپاچاهۍ اعهالن وکهړامان اهلل خان په کابل کې 

 ورکړه چې بريتانوي هند ته الړ شي .

دهيوادونو دطبيعي جغرافيې بدلول  اودراتلونکي دپاره د جگړو او النجو د 
 تخم کرل :

دکرښههې پههه تحميلولههو سههره دافغانسههتان دپښههتنو  ډيورنههډانگريزانويههواځې د

قبههايلو، کورنيههو، او ورونههو دبيلولههو هڅههه نههده کههړې، بلکههې کههه پههه سههيمه کههې 

دمعاصرو هيوادونو تر منخ تاريخي اختالفاتو، النجهو او جنهگ جگهړو تهه ځيهر 

شههو نههو څرگنههديږي چههې دافغانسههتان او پاکسههتان تههر مههنخ دسههرحدي کرښههې ،د 

ر مههنخ دکشههمير، او شههرقي پاکسههتان )بنگلههه ديهه،(، هندوسههتان او پاکسههتان تهه
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تخهم ههم دوې د  واو جگهړ ودسهرحدي النجه شهط العهرب دايران او عرا  ترمنخ  د 

 خپلو استعماري پاليسيو په ترڅ کې کرالې د  .

 درشوتونو او تحفو ورکول : 

انگريههزي چههارواکو حههاکمو کړيههو کههې دنفههوذ دپههاره د لويههو رشههوتونو او تحفههو 

ديوې ښې وسلې په توگهه اسهتفاده کولهه .  کلهه چهې مونسهتوارت  دورکولو څخه

م کهههال د اکتهههوبر پهههه ديارلسهههمه نيټهههه دافغانسهههتان دحهههاالتو ۱۸۰۸ايلفنسهههټن د

دمعلومولو دپاره، يا دانگريزانو په اصطالح ددوې دلومړني استاځي پهه توگهه 

کلهن بريتهانوي سياسهي مهامور دافغهان  ۲۹خپل ستر ماموريت پيل کړ، نو دغهه 

شهپږ سهوه درباريانو سره د مناسباتو دټينگولهو دپهاره دځهان سهره پهه تحفهو بهار د

انگريزانهو وروسهته  . 103روان کړي وو  و کاروان ( پيالن۱۲او دولپ )و( اوښان٦۰۰)

هههم دمههادي امتيههازاتو، ځمکههو او منصههبونو پههه ورکولههو سههره دځينههو  ملکههانو، 

آزاد سرحد کې ههم دوې ملکهانو اربابانو، خانانو او نوابانو نه استفاده کوله . په 

ته د تنخواه ، منظوريو )االونسونو( او امتيازاتو پهه ورکولهو سهره کوښهښ وکهړ  

 تر څو دوې خپل خلک دانگريزانو سره دجگړې څخه منع کړي .

 دمختلفو ديني او مذهبي ډلو ټپلو ترمنځ  نفاق اچول  : 

دانگريزي استعمار دپخوانيهو طريقهو څخهه يهوه ههم دمهذهبي اختالفهاتو اور تهه 

پههوکې وهههل وو. دانگريههزي جاسوسههانو دغههه  طرحههې او پالنونههه پههه سههيمه کههې 

دهندوانو او مسلمانانو، شهيعه او سهني او نهورو نومونهو النهدې درې سهوه کالهه 

اسهالمي هيهوادو وروسته  هم پلي کيږي .  دهمفر په نامه يو انگريز جاسوس، په 

کې دخپلو خاطراتو په کتهاب کهې ليکهي چهې دانگلسهتان دمسهتعمراتو وزارت 

دخپلهههو تخريبهههي فعهههاليتونو پهههه تهههرڅ کهههې پهههه اسهههالمي هيوادونهههو کهههې خپلهههو 

جاسوسانو ته دنورو دندو په ترڅ کې دنده سپارلې وه تر څهو مهذهبي اختالفهاتو 

                                                      

103  .Loyn, David (2009)   په افغانستان کې: دانگريزانو، روسانو او ( .

 مخ ۱۱امريکائيانو دوه سوه کلن اشغال(  
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سههاتي، گههډوډيو، ووهههي، مسههلمانان پههه جهههل او بههې خبههرۍ کههې و پههوکېتههه اور 

فسهههاد او اړودوړ تهههه لمهههن ووههههي، مسهههلمانه 

چههارواکي او حاکمههان  فسههاد تههه راکههادي، او 

ددين دعالمانو په جامه کهې دمسهتعمراتو پهه 

وزارت پههههههورې تړلههههههي عههههههالم نمهههههها کسههههههان 

ورننباسي
104
   . 

دپيرانو،  ملنگانو، تاجرانو او سيالنيانو په 
 جامه کې د انگريزي جاسوسانو ليږل :  

 دانگريزانهههههههههو د پهههههههههه افغانسهههههههههتان کهههههههههې

ميجهر وجاسوسانوله ډلهې څخهه يهو ههم لومړنې

.  دغهههه و و   (1843-1811) ايلهههدرد پهههاتنجر 

حهاجي  م کال کهې ديهوه سهوداگر  ۱۸۳٦کوم چې په   ،انگريز عسکر او ديپلومات

او ډيهر يهې غوښهتل چهې دخپلهو مقاصهدو  په ب ه افغانستان تهه سهفر وکهړپاتنجر 

پهه ههرات کهې ديهوه دعملي کولو دپاره ديوه محلهي خهان دلهور سهره واده وکهړي، 

، او دهرات دښار په جامع جومات کې  دخطيب هندوستاني مال په نامه فعاليت

                                                      

104  .Memoirs Of Mr. Hempher, The British Spy To The Middle East يها 

، هغه سند د  چې په اتلسهمه پيهړۍ کهې دهمفهر پهه نامهه جاسوس اعترافات ديوه انگريز

يوه انگريز جاسوس ته منسوب شوې، چا چې دمسهلمان پهه جامهه کهې دعثمهاني خالفهت  

دمرکز دکمزوري کولو دپاره د مصر، عرا ، ايران، حجاز او استانبول په هيوادونهو کهې 

مهه کهې چهې پهه بمبئهي کهې چهاپ ماموريت درلود.  ددې کتاب دانگليسي نسخې پهه مقد

شوې راغلي چې ددوهمې نړيوالې جگړې پهه تهرڅ کهې، جرمنيهانو ددى انگريهز جاسهوس 

خههاطرات ديههوه پرلپسههې داسههتان پههه توگههه د شههپيگل پههه مجلههه کههې خپههاره کههړي ترڅههو 

دانگيسي امپرياليزم اصلي څيره خلکو ته څرگنده کړي .  داکتاب دوهابي مسلمانانو له 

د محمد ابن عبهدالوهاب او هغهه دپيروانهو دبهې اعتبهاره کولهو دپهاره  خوا غندل شوې او

  دانگريزانو هڅه گ ل شوې ده .     

 (پاتنجر)حاجي  ايلدرد يجرم

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eldred-pottinger-c1840.jpg
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. کلههه چهې ههرات دځينههو روسهي منصهبدارانو پههه ولهه ک او مهال امهام دنهده تههر سهره 

اصلي څيره ههم  هغه د، نواو حملې الندې راغې تر گواښ گډون دايران دلښکرو 

خلکو ته په ډاگه شوه او له هراته وتښتيد
105
   . 

کرنيل الرنپ بل مشهور انگريز جاسوس وو چې دپيرکرم شاه تر نامه الندې يهې 

دغازي امان اهلل خهان دواکمنهۍ دنسهکورولو دپهاره فعاليهت کهاوه ، او زيهار يهې 

ه دهيهههواد دخپلههواکۍ دغهههه گټههونکي مترقهههي ويسههت تهههر څههو دانگريزانهههو څخهه

 پاچاخلکو ته دکافر او درسم او رواج ددښمن په توگه وروپيژني .

دافغانستان دکنټرول دپهاره  دانگريزانهو دهلوځلهو پهه تهرڅ کهې گه  شهمير نهورو 

 Williamانگريههزي جاسوسههانو هههم فعاليتونههه درلههودل . ويليههام مورکروفههت 

Moorcroft  په نامه په افغانستان کې فعاليت درلهود.  دترکمن آسونو دسوداگر

کلونو ترمنخ   هماليا، پنجهاب،  ۱۸۲۵او  ۱۸۱۹ده دسيالني او سوداگر په نامه د

کشمير، پيښور، کابل، کندز او بخارا کې فعاليت درلود. هغه په يوه روايت پهه 

( پهه نامهه يهوه Abbé Hucابهي حهک )  کال کې بلخ سره نژدې مړ شو. خهو د ۱۸۲۵

م کال کې دتبت مرکز السا ته ورسيد ۱۸۲٦ي عيسوي مبل  په وينا هغه پهوفرانس

 او دولپ کاله وروسته، کله چې بريتانوي هند ته ستنيده، په الره کې ووژل شو.   

                                                      

دههرات پهه محاصهره کهې لهه هغهه ځايهه پهه  Eldred Pottinger ايلدرد پاتينجر.  105

تيښته بريالې شو. هغهه پهه افغانسهتان بانهدې دانگريزانهو دلهومړۍ حملهې دقهواوو غهړې 

وو، دمکنههاټن دمههرگ نههه وروسههته پههه کابههل کههې دانگريزانههو مشههر سياسههي نماينههده شههو، 

دافغانستان څخه دانگريزي قواوو دويستلو پهه خبهرو کهې د انگليسهي هيئهت مشهر وو، 

کههال کههې  ۱۸٤۱نو او انگريزانههو دلههومړۍ جگههړې دمههاتې مسههئول وگ ههل شههو، پههه دافغهها

دکاپيسا په کوهستان کې هغه وخت دافغانانو لخوا بندي او وزير اکبر خان تهه وسهپارل 

شو، کله چې يې په سيمه کې تبليغهات کهول . هغهه څهو مياشهتې وروسهته د جنهرال پالهک 

دره کې دانگريزي قواوو دقتل عام څخهه  دقواوو په مرسته له زندانه خال  او دخيبر په

م کال کې په هانگ کانگ کهې د محرقهې پهه ۱۸٤۲ژوندې پاتې شو او يو کال وروسته په 

  تبه مړ شو .      



 دمومندو آزادۍ غوښتونکې جگړې

   

~ 70 ~ 

 

دانگريزانهههو دنظهههامي  Charles Stoddart ډگهههروال ريچهههارد سهههتودارت  

ههرات او استخباراتو يهو بهل مهامور وو چهې دسهترې لهوبې پهه دوران کهې يهې پهه 

کال کې دبخارا دامير نصراهلل خان ۱۸٤۲مرکزي آسيا کې فعاليت درلود. هغه په 

 Arthurلخههوا ونيههول شههو.  هغههه دخپههل يههو بههل انگريههز ملگههري  ارتههر کونههولي 

Connolly   کال دجهون پهه مياشهت کهې دجاسوسهۍ پهه تهور  ۱۸٤۲سره يوځاې  د

ه تهرڅ کهې سهيمې تهه ووژل شو. دغه وروستي کپ هم داستخباراتي فعاليتونو پ

اودده سهههفرونه کهههړي وو.   دا دواړه جاسوسهههان پهههه انگلسهههتان کهههې هغهههه وخهههت 

 Joseph Wolff (1795کال کې د جوسف ولف ۱۸٤۵مشهوره شول، کله چې په 

دهغهوې د سرنوشهت  ،په نامه يوه تن مسيحي مبل  چې پخوا يهود وو   (1862 -

دسهفر خهاطرات نشهر تهه  دمعلومولو دپهاره سهيمې تهه سهفر کهړې  او وروسهته يهې

وسپارل . جوسف ولف خپله دمرگ نه هغه وخت ژوندې پاتې شو، کلهه چهې اميهر 

ډاکټهر ته دهغه په جامو ډيره سخته خندا ورغله او ځان يې کنټهرول نکهړاې شهو . 

پيرسههيول بههارتون  
106

Lord Percival Barton (۱۸۰۸-۱۸٤۰ يههو بههل انگريههز )

ډاکټر او جراح وو چې دالکساندر برنيپ دسفر ملگهرې  او دافغانسهتان دچهارو 

کهال ۱۸۳۸کارپوه گ ل کيده .  هغه وروسهته دمکنهاټن سياسهي مرسهتيال شهو، د

خهان دتختيهدو نهه  محمهددخيبر په جگړه کې يهې برخهه واخيسهته، داميردوسهت 

غهه پهه هکلهه دمعلومهاتو دپيهداکولو کهال کهې ورتهه ده ۱۸٤۰-۱۸۳۹وروسته په 

کهال  ۱۸٤۰ماموريت وسپارل شو، ژمې يې د باميانو په سمڅو کې تير کهړ او پهه 

کههههې هغههههه وخههههت ووژل شههههو،کله چههههې انگريههههزي قههههواوو دپههههروان پههههه دره کههههې 

 داميردوست محمد خان دقواوو څخه ماتې وخوړه . 

                                                      

 مخ ۲۵۳. دهندي بيوگرافۍ ډکشنري،  106
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چهې  Captain Sir Alexander Burnes (1805 –1841)الکسهاندر بهرنيپ  

دبخارا په برنيپ مشهور وو، د سترې لوبې يو بل لوبغاړې وو چهه دسهيالني پهه 

جامه کې يې فعاليت کاوه. هغه په شپاړس کلنۍ کې دشرقي هند دکمپنۍ دپوځ 

غړيتههوب ترالسههه کههړ. لههومړې ماموريههت يههې داباسههين د سههيند او درې پههه هکلههه 

يې د موهن الل په ملگرتيها دافغانسهتان او  دمعلوماتو ترالسه کول وو. وروسته

کهال کهې  ۱۸۳۹هندوک، له الرې بخارا او پارس ته سفرونه وکهړل .  کلهه چهې پهه 

شاه شجام دکابل په تخت کښينول شو، نو بهرنيپ ههم پهه کابهل کهې دانگريزانهو 

کهال کهې ووژل شهو،  ۱۸٤۱دسياسي ايجنپ په توگه وټاکل شو او تهر څهو چهې پهه 

کههال کههې څرگنههده شههوه  ۱۸٦۱ه هلتههه اوسههيدو. پهه

کههال کههې لههه کابلههه دهغههه پههه ځينههو  ۱۸۳۹چههې پههه 

استول شوو رپوټونو کې گوتې وهل شوې وي تر 

 څو دهغه نظريات په بل ډول منعکپ کړاى شي . 

ديهههادونې وړ ده 

چههې انگريزانههو 

دخپلههههههههههههههههههههههو 

اسهههههههتخباراتي 

کې داروپاېي  او امريکهاېي  فعاليتونو په لړ 

څخه ههم کهار اخيسهتلې د  .   جاسوسهههههههههههانو

Josiah Harlan (۱٧۹۹-       حوزيههههه هههههارلن

وروسهههته دغهههور پهههه شههههزاده  ( چهههههههههههههې  ۱۸٧۱۰

شههههايد پههههه افغاسههههتان کههههې  مشههههههههوره شهههههههو 

لههومړنې امريکههايي جاسههوس اوسههي .  هغههه پرتههه لههدې چههې کومههه رسههمي زده کههړه 

ولههري، دشههرقي هنههد پههه کمپنههۍ کههې د هنههد دکلکتههې پههه عمههومي روغتههون کههې 

پههه توگههه مقههرر شههو. لههومړې د څههه مههودې دپههاره دپنجههاب د مهاراجهها )پههه دجههراح 

سانسههکريت کههې سههتر پاچهها( رنجيههت سنگهههه پههه دربههار کههې او بيهها دافغانسههتان 

دفههراري پاچهها شههاه شههجام پههه خههدمت کههې وو.  هغههه دشههاه شههجام دبيهها قههدرت تههه 

 اندر برنپسالک

 حوزيه هارلن

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sir_Alexander_Burnes.jpg
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د رسولو په لړ کې پيښور او کابهل تهه ماموريتونهه درلهودل . هغهه پهه پيښهور کهې 

امير دوست محمد خان دورور نواب جبار خهان سهره ځکهه وکتهل چهې انگريزانهو 

شههاه شههجام پههه ملگرتههوب داميردوسههت محمههد خههان  کوښههښ کههاوه جبههار خههان د

درقيب په توگه  استعمال کانهدي . حوزيهه ههارلن  وروسهته داميردوسهت محمهد 

ا خان په پلويتوب دهغهه د کشهر ځهوې سهره يوځهاى ديهوه سهتر لښهکر پهه ملگرتيه

دازبيک مراد بيگ دټکولو دپاره دهندوک، څخهه تيهر شهو او ځهان ورتهه دنهوي 

عصر مقدوني سکندر ښکاره شو. هغه په سهيغان کهې ديهوې کهوچنۍ جگهړې نهه 

وروسته د محلهي واکمنهانو سهره ملگرتهوب پيهدا کهړ او بيها دڅهه مهودې دپهاره د 

بيهگ  غور د محلي واکمن محمد رفيع بيگ ميلمه وو. او ويهل کيهږي چهې رفيهع

هغه سره ژمنه  وکړه چې که غور ته راستون شي نو هغهه او دهغهه اوالده بهه دغهور 

شهههزادگان وگ ههل شههي . حوزيههه هههارلن     پههه امريکههې کههې هغههه وخههت شهههرت تههه 

"هغهه له هغې څخهه د   Rudyard Kiplingورسيد، کله چې  روديارد کيپلينگ  

 په نامه خپل داستان  د اتل په نامه يادونه وکړه .  سړې چې  پاچا کيدو" 

 : جاسوسانو ليږلهندوستاني  په جامه کې د ملنگانو او  دپيرانو

له کومه ځايهه چهې انگريزانهو تهه ددينهي عقايهدو پهه هکلهه د افغانانواحساسهات 

څرگند وو، نو ددوې ددغهو احساسهاتو څخهه دنهاوړې اسهتفادې دپهاره يهې زيهار 

دروحهههانيونو پهههه جامهههه کهههې افغانسهههتان تهههه خپهههل جاسوسهههان وويسهههت تهههر څهههو 

راواستوي . ارواښاد غبار پدې هکله ليکي چې "کله چهې دانگريزانهو مسهلمانه 

نوکران داباسين څخه تيريدل، نو هريوه به ځانته د مهال، مولهوي، موالنها، پاچها 

او سهههيد لقهههب غهههوره کهههاوه ، او دخلکهههو دغولهههونې دپهههاره بهههه يهههې د"انگريزانهههو 

فت" بيهرغ پهه اوده کهړې ، او داسهالم ديهووالي او هندوسهتان دخپلهواکۍ  دمخال

ډبره په سينه وهله .  نو دوې به دافغانستان د خلکو او افغاني دولتونهو لخهوا پهه 
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مينههه او اعتمههاد سههره قبليههدل، او ځينههې بههه دافغانسههتان دلههوړ پههوړو نظههامي او 

ملکي مامورينو په ډله کې شاميليدل
107
 ."     

چهې پهه نقهاب پهوش مشههور ووعبدالستار شاه  مياو په ډله کې يو هم ددې پيران

د شاه زمان دوژلو ناکامه دسيسه جوړه کهړه، خهو خپلهه يې په قندهار کې  ، اووو

د  وو چهې ميها غهالم محمهد هنهديبهل کهپ  دنيول کيدو څخه وروسته ووژل شو.

زمهان  چهې د شهاه ه ې کولهه يهپه جامه کې په کنهدهار کهې اوسهېده او هڅهروحاني 

پاينهده بهارکزي ، دده پهه کهور کهې د پرضد د يوې بلې دسيسې کار ترسهره کهړي . 

عظههيم الکههوزي ، نههوراهلل بههابري ، اسههالم پههوپلزي ، حکمههت سههرکاني ، سههلطان 

او نورزي ، خضر عليزي ، زمان پوپلزي ، جوانشير ارسهالن ، جعفهر جوانشهير ، 

 ه .شوزولو دسيسه جوړه رد شاه زمان د راپ په گډونشريف قزلباش 

 دغازيانو او انگريزانو دمخالفينو په جامه کي دهندوستاني ايجنټانو استول :

کلههه چههې دآزاد سههرحد پههه قبههايلي سههيمو کههې دانگريزانههو پههه خههالف غزاگههاني او 

فعاليتونههه پيههل شههول نههو انگريزانههو هههم دد  غورځنههگ دناکههامولو دپههاره خپههل 

آزادي غوښههتونکو مبههارزينو پههه جامههه کههې ايجنټههان دانگريزانههو دمخههالفينو او 

م کهال کهې پهه ۱۹۱٦دوې داکهار وروسهته دخالفهت دتحريهک، پهه  هلته واستول . 

کابهههل کهههې دهندوسهههتاني آزادي غوښهههتونکو دجهههال وطهههن يههها موقهههت حکومهههت 

دجوړيدو، اوبيا وروسته د هجرت دتحريهک پهه وخهت کهې ههم وکهړ او خپهل گه  

ف  دهنهدي مسهلمانانو او مههاجرينو شمير جاسوسان يې دبريتانوي هند په خهال

 په جامه کې کابل او دافغانستان نورو سيموته وليږل .

 دهيواد پاله مشرانو ترور او وژنه : 

دانگريزانههو مخههالفين او هغههه کسههان بههه چههې ددوې دپالنونههو دعملههي کولههو پههه 

وړانههدې خنههډ واقههع کيههدل، نههه يههواځي داچههې د دوې دجاسوسههانو او الس پوڅههو 

راز بههدناموونکو تبليغههاتو تههورن کيههدل ، بلکههې ددوې دکرکټههر د   -ازلخههوا  پههه ر

                                                      

 مخ ٤۵۵،  . افغانستان در مسير تاريخ (۱۳٦٦) . غبار، مير غالم محمد  107
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وژلههو د کوښښههونو پههه څنههگ کههې  بههه  پههه فزيکههي توگههه هههم لههه منځههه تللههي  او پههه 

مرموزه او يا څرگنده توگه  وژل کيهدل . دمثهال پهه ډول  مهوهن الل  دهغهو ملهي او 

گريزانهو قومي مشرانو دوژلو دپاره زياتې پيسهې مصهرف کهړي، کومهو چهې دان

سره مخالفهت کهاوه.  پهه دې تهرڅ کهې دعبهداهلل خهان اچکهزي وژل، دميرمسهجدي 

خان  او امين اهلل خان لوگري دوژلو هڅه ، په جالل آباد کې  په سردارمحمد اکبر 

خان  حمله او دهغه ټپي کيدل ، او لسهاوو نورو کسانو ته دزهرو ورکول يواځې 

دوژلههو او لههه منځههه وړلههو دا سلسههله څههو نمههومي دي .   دانگريزانههو دمخههالفينو 

وروسهههته حتهههى دسهههيمې څخهههه دانگريهههزي مسهههتقيم اسهههتعمار دټغهههر ترټوليهههدو  

وروسته هم روانه وه چې ژوندي مثالونه يې  دغازي امان اهلل خهان دحکومهت پهه 

محمد نادر وروستيو شيبو کې دکنړ دغازي ميرزمان خان شهادت او وروسته د

 قربانيانو اودد لست د  .  د خان او دهغې دکورنۍ داستبداد

 دانگريزانو پلوي چارواکي او افغاني گوډاگيان :

داعليحضههههههرت  غههههههازي امههههههان اهلل خههههههان ددولههههههت پههههههه نسههههههکورولو کههههههې  

دتوطئهو دکتههاب  دليکههونکې محمههد ولهي پههه وينا"انگليسههي ختههيخ ريزانودانگ

او پوهيدل چهې  پيژندونکو دختيځې نړۍ دخلکو خوا  او عادتونه درک کړي

نگريز لخوا د هغوې دپالنونو عملې کول ناشهوني دي، دمثهال پهه ډول کهه ديوه ا

دافغانستان خلکو ته شاه شجام دمنلو وړ نه وو، نو بيا مکناټن او يا ايلفنسهټن 

يم ډول دا دنده تر سره کوالى شوه .  له همهدې املهه يهې کوښهښ وکهړ قکله په مست

ار لپهاره يهې لهه چهارواکو داپالنونه خپله دافغانانو په الس عملي کړي او ددى که

   نيولې تر روحانيونو، سياسيونو او غلو او داړه مارانو پورې سره راټول کړل".

انگريزانو په خاصه توگه هغو کسانو ته ډيره اړتيا درلوده، کومو چې سياسهي، 

دخپلهو مقاصهدو دالسهته راوړلهو  روحاني او نظهامي  مهارتونهه درلهودل، تهر څهو

ت خرابهوالې او دخلکهو تهرمنخ د جگهړو اونفهرت اور تهه دپاره په سيمه کې دامني

ي . څرنگهه چهې دانگريزانهو دافغهاني جاسوسهانو او همکهارانو لسهت هوپوکې و
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ډير اودد او ددې ليکنې دحوصلې نه بهر د ، نو دلته يې دليکلو څخه  ډډه  کوو  

108
.  

 : دديوبندي ماليانو په جامه کې د جاسوسانو او تخريب کارانو فعاليتونه
لهههي" شهههمال لهههورې تهههه سهههل ميلهههه لهههرې د يهندوسهههتان د " ډ ددديوبنهههد مدرسهههه 

. د اتلسهمې پيهړۍ پهه موقعيهت لهري "اوترپردي،" د ښار دديوبند په سهيمه کهې 

وروستۍ او د نونسمې پيړۍ په لومړي سر کې ددى مدرسهى نهه  د "شهيخ الهنهد 

.  موالنهها محمودالحسههن"  پههه گههډون گهه  شههمير اسههالمى عالمههان فههارغ  شههويدي

دديوبنههد فارغههانو پههه مختلفههو سههيمو کههې  مدرسههې جههوړې کههړي او پههه اوسههني 

.  دوې عقيده لري چې د مسهلمانانو لهومړنۍ  پاکستان کې گ  شمير پيروان لري

وفههاداري د خپههل ديههن سههره  او بيهها وروسههته د خپههل هيههواد سههره ده;  دويههم داچههې 

لهي سهرحدات ; مسلمانان يواځې د خپل امت ديني سرحدات )پولې( پيژني نهه م

او دريههم داچههې دوې د مسههلمانانو د حمايههت دپههاره هههر هيههواد تههه د تههگ او جهههاد 

مدرسهه کهه څهه ههم ددينهي علومهو يهوه مدرسهه وبند يکولو ح  او وظيفه لري . دد

وه، خو گ  شمير داسې مجاهدين يې وروزل چې دمذهبي احکامو په اساس يې 

مدرسههې ښههتله . ددې دانگريزانههو دښههکيالک څخههه دهندوسههتان خپلههواکي غو

دانگريزانو د ښکيالک نه دهندوستان دخالصون دپاره پهه مبهارزو او شاگردانو 

سياسي فعاليتونو کې د فعاله برخې اخيسهتلوله کبلهه داعتمهاد وړ مبلغينهو پهه 

توگه دهندوستان دخلکو په زړونو کې ځاې نيولې وو.  دارواښاد غبار په وينها، 

نهه کههې ددې مدرسهې اغيههزه پههه خپلهه گټههه نههه څرنگهه چههې انگريزانهو دهنههد پههه ټول

                                                      

 Ladyې هکله دزيهاتو معلومهاتو دپهاره د ليهډې سهيل  . لوستونکي کوالى شي په د 108

Florentia Sale (1790-1853)  کتهههاب )چهههې د "شهههبيخون افغهههان"  پهههه نامهههه ميهههر

کههال کههې پههه کابههل کههې چههاپ شههوې(، دمههوهن الل   ۱۳٧۰عبدالرشههيد بههيغم ژبههاړلې او پههه 

د"اميهههر داسهههت محمهههد خهههان دژونهههد" کتهههاب ، دارواښهههاد ميهههر غهههالم محمهههد غبهههار د 

تان در مسير تاريخ" کتاب، دښاغلى عبهدالرحيم شهيون د "بهرگ ههاى از تهاريخ "افغانس

 معاصر وطن ما" او نور کتابونه ولولي .
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ليدلههه، نههو ځکههه يههې دهغههې دشههنډولو دپههاره گهه  شههمير کسههان دغههه مدرسههې تههه 

ورننويسههتل، تههر څههو دفراغههت نههه وروسههته دديوبنههد تههر نقههاب النههدې دانگريههزي 

استعمار په خدمت بوخت شي .  دا دديوبند دمدرسې ښه نوم ته يوه سخته ضربه 

بيب اهلل خان اوغازي امان اهلل خان دواکمنۍ په وخت کې وه .  انگريزانو دامير ح

دديوبند دمدرسې يو شهمير ماليهان افغانسهتان تهه واسهتول .  دامهاني دولهت پهه 

وړاندې پرسختو تبليغاتو برسيره، دمال عمادالهدين  هندوسهتاني پهه نامهه يهوه 

امان  تن دخپلو ملگرو په مرسته د پغمان په الره دقرغې دپله په برخه کې دغازي

 اهلل خان دوژلو ناکامه هڅه هم وکړه .   

دانگريزانهو جاسوسهي او تخريبهي دافغانستان د خپلواکۍ د گټلهو نهه وروسهته  

دافغانانو سهره دانگريزانهو ددوو لومړنيهو جگهړو فعاليتونو شدت وموند. دوې 

و په نتيجه کې دافغانستان په هکلهه تهر ټولهو ويجهاړونکي پاليسهۍ تهه درسوند

. داپاليسي خپله دافغانانو په واسطه دهيواد کنټهرول وو. ځکهه چهې الس واچوو

دمستقيم اشغال په صورت کې خلک خپل خارجې دښمن پيژندالي او دهغو پهه 

وړاندې خپله الر تعينهوالې شهي، پهه داسهې حهال کهې چهې دکهورني نقهاب النهدې 

  ددښمن نفوذ دخلکو څخه دغه الره ورکوي . 

دارواښاد غبار په وينها
109

نسهتان پهه هکلهه دانگريزانهو ددولهت پاليسهي پهه دافغا

مختلفو پړاوونو کې يو واحد هدف او ستراتيژي تعقيب کهړې او هغهه داوو چهې 

پهه اصهطالح ملگرتهوب او  څه دجگړې او پهوځي اشهغال لهه الرې، څهه دولسهلي د

مرستې د پاليسۍ له الري، څه دټوټې کولو او تجزيې لهه الرې ، او څهه دافغهاني 

ونو لهه الرې دهيهواد سياسهي اسهتقالل او دنهړۍ دهيهوادو سهره گوډاگي حکومت

دهغې اړيکهي لهه منځهه يوسهي، ملهت پهه نفها  او کهورنۍ جگهړه کهې وسهاتي ، د 

دولت څخه دخلکو تنفر ځکه زيات کهړي تهر څهو دوې تهه اړتيها ولهري، او ددې پهه 

څنههگ کههې خپلههو پراخههو تبليغههاتو سههره هيههوادنړۍ تههه  دجهههل، وحشههت، غههال او 

                                                      

 مخ .    ٤٤٤،  . افغانستان در مسير تاريخ (۱۳٦٦) . غبار، مير غالم محمد  109
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ه صهفتونو وروپيژنهي، او ههيڅ ډول تهاريخي افتخهار او فضهيلت ورتهه درواغو پ

 پرې نږدي .  

کهههه چيهههرې دافغانسهههتان اوسهههني حالهههت  او پهههه افغانسهههتان کهههې دنهههاتو دسهههوله 

   –سههاتونکو قههواوو پههه ډلههه کههې دانگريههزي لښههکرو او قههواوو موجوديههت او کههړو 

وړو ته ځير شهو نهو څرگنهده بهه شهي چهې  کهه څهه ههم  د زاړه اسهتعمار  ب هه پهه نهوي 

پههه هکلههه اسههتعمار، او بيهها دنههړۍ پههه نههوي نظههم بدلههه شههوه، خههو دافغانسههتان 

 دانگريزانو په پاليسۍ کې کوم بدلون راغلې ند  .  

  دآزاد سرحد د قبايلو غزاگانې اواميرحبيب اهلل خان 

،  کله چهې انگريزانهو پهه تړون سره( نيټې په ۲۱دمارچ د يويشتمې )م کال ۱۹۰۵د

پونههډه( تخصيصههيې او هندوسههتان لههه الرې د  ۱٦۰۰۰۰)روپيههو لکههه  ۱۸کههال کههې د 

و داجههازې پههه بههدل کههې دافغانسههتان دخههارجي مناسههباتو بشههپړ وسههلو د راوړلهه

کنټرول تر السه کړ
110

، امير حبيب اهلل خان دبريتانوي هنهد  تهر سرپرسهتۍ النهدې 

په توگه راغې نو کوښښ يې  نائب السلطنهراغې .  کله چې الرډ مينټو، هند ته د 

                                                      

110  .Fraser-Tytler, W. K. (1967) ،۱٧۹ مخ 

په دې عکپ کې يو بل مال او دهغې دوه تنه ملگري ليدل کيږي چې په غازي 

 امان اهلل خان باندې دناکامه حملې څخه وروسته نيول شويدي .
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نههور هههم  وکههړ چههې  هنههد تههه داميههر د بللههو لههه الرې ، هغههې سههره دوسههتانه مناسههبات

 ټينگ کړي .  

د هند نه دامير ليدنې زيات سياسي اهميت درلهوده،  نهو دپاره هغه دڅرنگه چې 

په دې هکله يې د لندن سره زياتې مشورې وکړې اوټينگار يې کاوه چې "دا سفر 

به هم دآزاد سرحد پر قبايلو ډيره ستره اغيزه ولري، او هم د هند د مسلمانانو پهر 

احساساتو
111

اته کړې وه  چې دسرحد په قبايلو او پر مسهلمانانو دنفهوذ " . هغه زي

 دپاره ددغه گاونډي ملگرتوب مونږ ته تقريبا ضروري د  .   

کال په  ۱۹۰٧د  ،تړون نه خوښ نه وو نويد انگريزانو او روسانو د که څه هم  امير

سر کې هند ته سفر وکړ او دشاهانه هرکلي سهره مخهامخ شهو
112
.  هغهه د حرکهت نهه  

 د انگريزانو د بلنې په ځواب کې د درې ژبې دغه شعر ولوست : مخکې

 کفر است در طريقت ما کينه داشتن

ائين ماست سينه چون آئينه داشتن 
113
 

په دې سفر کې چې له يوې مياشتې زيات وو، د بين المللهي سياسهت پهه هکلهه د 

ه هر راز خبرو نه ډډه وشوه، خو اميهر دسهرحدي قبهايلو پهه هکلهه خپهل نظريهات په

سههاده ډول  انگريههزي چههارواکو تههه څرگنههد کههړل .   دهغههه پههه عقيههده، ترڅههو چههې دا 

                                                      

د دريمې نيټهې ليهک،  د ايهدينبرا پهه ښهار  کال د سپتمبر ۱۹۰٦مورلي ته د مينټو د .  111

  کې د سکاټلنډ په ملي کتابخانې کې د مينټو اورا 

م کال دجنورۍ په لومړۍ نيټهه لنهډي کوتهل تهه ورسهيد.  ۱۹۰٧امير حبيب اهلل خان د  . 112

په هماغه ورځ دانگريزانو حکومت هغه تهه د اعليحضهرت  لقهب منظهور او سهالمي يهې د 

( نيټههې پههورې د ددوو ٧ړه کههړه .  هغههه دمههارچ دمياشههتې تراومههې )توپونههو تههه لههو ۳۱نههه  ۲۱

، ډيلهي، اجميهر،  ھړعلهى گهمياشتو او شپږ ورځنهي سهفر پهه مهوده کهې دپيښهور، آگهرې، 

کلکتې، بمبئي، کراچۍ، الهور، امرتسر او راولپنډۍ په گډون دگ  شمير سهيمو څخهه 

 کتنه وکړه  .

 مخ ٧۲۹، (۱۳٦٦، مير غالم محمد )غبار.  113



 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

 

~ 79 ~ 

قبايل خپلواکه پاتې شي ، او انگريزان پرې دبهري مونهدلو هڅهه ونکهړي، نهو پهه 

سرحد کې به کومه ستونزه رامنخ ته نشي .   دانگريزي چارواکو سره د خبرو اترو 

د انگريزانو د منځگړيتهوب نهه  په ترڅ کې امير ژمنه وکړه چې د روسيې سره به،

پرته،  هيڅ  ډول مخامخ  معامله نه کوي
114
 . 

دهندوستان نه دامير کتنه د انگريزانو دپاره ډيره گټوره وه .  امير افغانستان ته 

پههه راسههتنيدو ټينههگ عههزم درلههود چههې دانگريزانههو د حکومههت سههره اعههالن شههوې 

دوستې په خپل ټول طاقت سره عملي کړي
115
نه په افغانستان کهې د خو امير دن ، 

سخت مخالفت سره مخ شو. دا مخالفت دومره شديده وو چه د بيرته ستنيدو پهه 

وخت کې يې لغمان سره نږدې د کابهل او جهالل آبهاد ترمنځهه الر کهې دوژلهو هڅهه 

امير تر دې وروسهته  دځهان پهه    امير ددې بريد نه ژوندې خال  شو . خو، هوشو

و او غبرگونونههههو د کنټههههرول دپههههاره د وړانههههدې دخلکههههو د سههههختو احساسههههات

سختگيرۍ نه کار واخيست او شديده مقررات يې وضع کهړل .  دانگريزانهو سهره 

د امير حبيب اهلل خان د وفادارۍ رويه د هغهه شههرت او حيثيهت تهه سهخت تهاوان 

ورسههاوه او د خلکههو کرکههه او نفههرت تههرې هغههه وخههت نههور هههم زيههات شههو کلههه چههې 

کال پپ تړون نه خبر شول ۱۹۰٧منخ د دروسانو او انگريزانو تر 
116
   . 

                                                      

114 . Haroon, Sana (2007) ،۲۰ .مخ 

115  .Fraser-Tytler, W. K. (1967) ،۱٧۹ مخ 

دايران، افغانستان او تبت پهه هکلهه د روسهيې او بريتهانوي امپراتوريهو د  دا تړون.  116

نيټهه پهه پيتزبهرگ ۳۱م کال د اگسهت دمياشهتې پهه ۱۹۰٧نفوذ د ساحې د ټاکلو په هکله د 

کې د تزاري روسيې د باندنيو چارو د وزير او د انگريزانو د سفير تر مهنخ السهليک شهو .  

 ن په هکله په الندې ډول وې :دد  تړون برخې د ايران اوافغانستا

ايران : په دريو برخو ويشل شوې وو. په شمال کې د روسانو د نفوذ ساحه، په جنهوب کهې 

 د انگريزانو د نفوذ ساحه او په منخ کې نرۍ بيطرفه ساحه يا بفر سټيپ .

افغانستان :  روسانو ومنله چې دا هيواد بهه د انگريزانهو تهر نيمهه حمايهت النهدې وي، او 

 لو پخوانيو هڅو نه، چې مستقيم روابط ورسره وساتي، تير شول . دخپ
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الرد مينټهو د  نائب السلطنهم کال کې دمومندو د سرې غزا په وخت کې ۱۹۰۸په 

 حبيهب اهلل خهانمومندو په سيمه کې د ناڅاپي پهاڅون پهه هکلهه دحهاالتو نهه امير

خبر کړ او دهغې نهه يهې غوښهتنه وکهړه چهې سمدالسهه  دافغانسهتان د خهاورې نهه 

وسهلوال جنگيهالي بيرتهه سهتانه کهړي ، کهوم چهې پهه جگهړه کهې برخهه هغه راغلي 

 دانگريزانو په خاوره د  تيريو مخه ونيسي .  په راتلونکې کې هم لري، او  

داپريهههل دمياشهههتې د  نائهههب السهههلطنهبريتهههانوي هنهههد داميهههر حبيهههب اهلل خهههان د 

( ۵( نيټې د پيغام په اخيستو سره  د مې دمياشتې په پنځمهه )۲٤څلرويشتمې )

ي سخت  احکام صادر کړنيټه هغه ته ډاډ ورکړ چې خپلو مامورينو ته يې داسې 

چههې خلههک د سههرحد د تيريههدو نههه پههه ټينگههه منههع کههړي، کههه څههه هههم د گهه  شههمير 

ه پهه ځينهو سهيمو کهې د دوې د تيريهدو ناپيژندل شوو الرو د موجوديت له املهه به

قطعي بنديز امکان ونلري
117
   . 

دليک استولو سره سم  امير دمومندو او افريدو دسيمې نه افغان ماليان بيرتهه 

ووغوښتل او دوې ته يې په عهام محضهر کهې پهه ډاگهه کهړه چهې د مومنهدو سهره د 

پهه جگهړه هغوې دملگرتوب   سره مخالف د  .  امير همهدا شهان هغهه کسهان چهې 

الندې کې يې گډون کړې وو، کابل ته واستول او ددوې مهم کسان يې تر څارنې 

ونيول
118
په  او و د ټينگ ممانعت تيريدازيانو د.  د ډيورنډ د ليکې نه دافغاني غ 

د  جگههړه کههې د گههډون کوونکههو غازيههانو د بيرتههه سههتنيدو پههه وخههت کههې دهغههوى 

تيجهه کهې چهې د کهونړ غههازي د کومهو پهه ن  مشهرانو پهه وړانهدې سهخت اقهدامات

 ، سبب شول  چې د انگريزانو د خوشالولو دپاره بندې کړاى شو ميرزمان خان هم 

انگريزي چارواکي د امير حبيب اهلل خان ددې کار نهه خوشهاله او هغهه تهه د مننهې 

 هم وليږي .  يو ليک 

                                                      

117  .Summary of the Administration of Lord Minto, No. 16, P.14 

 هماغه ځاى.  118
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 دسردار نصراهلل خان رول او برخه

يعهد ټاکلې امير عبدالرحمن خان په  ژوند کې خپل ول

م کهال کهې مهړ او پنځهه زامهن او دوه ۱۹۰۱هغه په   نه وو. 

سهردار نصهراهلل دوه زامهن  لوڼې ترې پاتې شول . د هغهه 

وو. داميهر درې نهور   له يوې مهورهخان اوحبيب اهلل خان 

لهه نهورو امين اهلل جان ، محمد عمر  او غالم علي زامن 

  وو.  مياندو

سهههردار د ( نيټهههه  ۵م کهههال د اکتهههوبر پهههه پنځمهههه )۱۹۰۱اميهههر حبيهههب اهلل خهههان د 

او يهو کهال   واک پرګهدۍ کيناسهت پهه مرسهته داعتمادالدوله عبدالقدوس خان  

وروسته يې د خپل ورور سردار نصراهلل خان په وسيله د "سراج الملت والدين " 

 يا "دملت او دين د څراغ" لقب  ترالسه کړ. 

صوفي مشربه او مذهبي سړې وو، د ماليهانو او يوپه ظاهره هلل خان سردار نصرا

پههه   روحهانيونو سهره يههې ټينگهې اړيکههې درلهودې او ددوې مالتهړ هههم ورسهره وو .

سههيد افتخارالههدين د  )عامههل(ايجنههپ کابههل کههې دانگريزانههو د وخههت مسههلمان 

 افغانستان پهه اړونهد خپهل ورسهتني رپهوټ کهې د سهردار نصهراهلل خهان پهه هکلهه

، خهو ده ديهره لهري  او ټولهو تهه مهال ښهکاريدليکلي چې "سردار نصهراهلل خهان  او

ه پهه ظهاهره داسهې هغههغه په حقيقت کې ډير چاالکه او دسيسه سازه سړې د   .  

خههو د هغههې د  چههې گههواکې پههه ټولههو چههارو کههې د اميههر اطاعههت کههوي، څرگنههدوي 

هغهه تهل هيلهه لهري صداقت په هکله د شک دپاره ډير کهافي داليهل موجهود دي .  

)وايسراى(  هچې يوه ورځ د امير لقب او امتياز ترالسه کړي . هغه د نائب السلطن

رتبه او ددولت په چارو کې بې حده اختيارات لري . هغه په نظامي چهارو کهې ههم 

څهوک دهغهه پهه چهې کله د کرکټر  اصليت هغه وخت څرگنديږي   .  دهغه الس لري

هغهه عياشهۍ  ځيهر شهي .  يشن دپام وړ تقليد ته حرمسراى کې دننه  دفرانسوي ف
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پهپ سهاتي او پهدې  څخههته سخت ليواله د ، خو په ډير مهارت سهره دا د خلکهو 

بريالې کيږي چې خلکو ته ځان مال ورپيږني .
119
."     

دانگريزانو نه کرکه ښهودله، چهې  تهر سردار نصراهلل خان دمختلفو داليلو له امله 

ي وه .  د دژونههد پههه وخههت کههې د لنههدن دسههفر ناکههامدپههالر ټولههو لههومړې دليههل يههې 

کال د نومبر دمياشتې د ډيورنډ د توافه  نهامې  نهه وروسهته دهندوسهتان  ۱۸۹۳

خان ته بلنهه ورکهړه چهې د بريتهانوي هنهد  عبدالرحمنوايسراى الرد ايلگين امير 

او انگلسههتان څخههه ليدنههه وکههړي .  داميههر زړه غوښههتل چههې الړ شههي  خههو دنقههر  

له امله يې سفر کوالې نشو، نهو خپهل دوههم زوې سهردار نصهراهلل خهان دناروغۍ 

يههې واسههتاوه . دسههفر لويههه موخههه پههه انگلسههتان کههې دافغانسههتان دسههفارت پههه 

دمهوافقې السهته راوړل وو. خهو  نصهراهلل خهان پرانيستو کې د ملکهې ويکتوريها 

ا بريههالې نشههو او اميههر پههه سههختۍ سههره نهها اميههده شههو.  هغههه شههکايت وکههړ چههې "د

يههواځې داشههرافي ډلههو رواج نههه بلکههه زمههونږ د خههوارو خلکههو رواج هههم دې چههې 

دميلمه د غوښتنې په نه منلو سره هغه نه مايوسه کوي
120
 " . 

ه گونهد دهغه اووو، خپه څخه د انگريزانو او روسيې دتړون   سردار نصراهلل خان 

نړيوالههه جگههړه کههې  دافغانسههتان مشههر هههم وو چههې د ترکيههې پههه پلويتههوب يههې پههه 

  غوښتل . او د اسالمي وحدت  او افغانستان د طاقت څرگندولورگډيدل 

دمومنههدو پههه جگههړو کههې د پههه انگريزانههو د حملهو او ه څخههدافغانسهتان دخههاورې 

افغههاني غازيههانو دگههډون پههه هکلههه د اميرحبيههب اهلل خههان د پاليسههۍ او دهغههه د 

پههه برخههه کهههې انگريههزي چههارواکي، د خپلهههو ورور سههردار نصههراهلل خهههان د  رول  

 : کړيديايجنټانو د رپوټونو په بنسپ، بيالبيل نظريات څرگند

                                                      

 مخ  L/MIL/17/14/15/1 ،۱. دانگريزانو پپ استخباراتي اسناد،  119

120  .Adamec, Ludwig.W. (1994) 
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 واک خپهل ورور سهردار ټهول  چهارو حکومهت د ځينې  ادعا کوي چهې اميهر د

 نصراهلل خان ته پريښې او خپله په مزو چړچو کې ډوب وو.  

 د سياسهي طاقهت او  مينټو بيا په دې نظر وو چې امير د سردار نصراهلل خان

مذهبي  متعصيبينو په کړۍ کې راگير ،  او دسرحدي جگړو مخنيوې ورته 

 ممکن نه وو. 

  وايي چې امير په لوې الس د حاالتو نه بې خبره ساتل شوې وو. بيا ځينې 

  وايي چې  هغه د حاالتو نه ښه خبر او په بشپړه توگه پوهيده چهې څهه  بله ډله

خپههل خلههک پههه دې الوگولههو کههې گههډون تههه نههه روان دي .  کههه څههه هههم هغههه  

 تشويقول، خو له بلې لورې يې د هغوې مخه هم نه نيوله . 

دافغانى مؤرخ پوهاند عبدالحى حبيبي نظر ددغهه وروسهتۍ ډلهې نظهر تهه ورتهه 

خپهل سياسهي . هغه ليکهي چهې اميهر عبهدالرحمن خهان بريهالې شهوې وو چهې   د 

. هغهههه کهههه د کورنيهههو  گ کهههړيدافغانسهههتان پهههه امهههارت ځهههان ټينهههلياقهههت سهههره 

سرغړونکو سره  د قههر او غوڅهوونکي تيه  پهه ژبهه خبهرې کهولې، نهو پهه خهارجي 

له بلهه پلهوه .  لي اتکا درلودهيسره يوازې په ډخوشالتيا پوره په سياست کې يې  

هغه د سازش او نرم، او د هند د وايسراى نه په کال کې د اتلهپ لکهه کلهدارو د 

ه  د ختيزو سرحداتو او قبايلو چارې  يوازې د هغهوې مرستې داخيستلو سره سر

رحم او کرم ته ونه سپارلې . هغه که لهه يهوې خهوا وايسهراې لهدې لهورې ډاډمهن او 

سههو  الجيشههي مطمئنههه سههاته، نههو لههه بلههې خههوا يههې دافغانسههتان دسياسههي او 

موقعيت څخه دپوره گټې د اخيستو دپاره  د هډې د مال نجم الدين آخندزاده په 

ماليان  قبايلي سيمو ته فرارول  تر څو هلته د جهاد هنگامه توده وساتي  او شان 

وايسراى ته وښايي چې که افغانستان هم داسهې  قبهايلې غورځنگونهه  تحريهک 

 نوي هند دپاره به ډير خطرناکه نتايج ولري . تاکړي  نو دبري

دهغه زوې چې د امير عبدالرحمن خان د مرگ نه وروسته زياتوي حبيبي پوهاند 

ې نشهو، نهو ځکهه يهې حبيب اهلل خان په ځانگړي توگه دغه حالت تهه دوام ورکهوال

خپل ورور سردار نصراهلل خان ته چې مال مشربه وو، او پټکهې بهه يهې آغوسهته، 

هغههه يههې دارگ لههه منځههه  دپههرمخ بيولههو وظيفههه ورکههړه.  ددې سياسههت د بههل اړخ 
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اره پهه نهوم  يهو بهل قصهر ورتهه وويست او د ارگ لويديزې لورې ته يې دزين العمه

جههوړ کههړ تههر څههو هههر خههان او ملههک او مههال ورسههره رابطههه ولههري او پرتههه لههه کههوم 

قيدوشرطه په آزاده ډول ورسره تگ راتگ ولري، او دسرحداتو او قبايلو ټولې 

چارې  هغه پرمخ بوځي، او د ضرورت پهه وخهت کهې پهه ختيهزو پولهو کهې حرکهت 

اد اعالن او هغه دافغانسهتان د خلکهو دارادې منخ ته راولي ، او که وغواړي جه

مظهههر وگ ههي .  او دا هغههه سياسههت وو چههې اميههر حبيههب اهلل خههان او دهغههه ورور د 

خپل پالر څخه زده کړې وو
121
.   

  چههې پههه کابههل کههې د هندوسههتان د جالوطههن حکومههت موالنهها عبيههداهلل سههندهي 

رزا  خههاننصههراهلل خههان او حههاجي عبههدالغههړې او دسههردار عاليرتبههه فعالههه 
122
  سههره 

دنړيهوالې جگهړې پهه وخهت هغهه تهه دوه خبهرې اړيکي درلودې، وايهي چهې   نژدې

معلومې شوې، يوه داچې امير حبيهب اهلل خهان دافغانسهتان د علمهاوو او سهترو 

شخصههيتونو، او سههرحدي سههيمو د علمههاوو او مشههرانو څخههه دا وعههده او بيعههت 

پيهل نکهړي، تهر هغهې بهه دغهه مشهران او علمها حملهه اخيستې وو چې ترڅهو هغهه 

پهه اسهالم  .  داځکهه چهې  د جگړې دپاره تياري او کوښښ ته دوام ورکوييواځې 

کې دپاچا داجازې او دستور نه پرته د جگړې اجهازه نشهته . او پهدې توگهه خلکهو 

ته ډاډگيرنه ورکول کيده چې دافغانستان پاچا به هرومرو جگړه پيل کوي ، خهو 

وروسته څرگنده شوه چهې اميهر انگريزانهو تهه يقهين ورکهړې وو چهې پهه يوه موده 

جگړه کې به ناپيلې او بې طرفهه پهاتې کيهږي; او دوهمهه خبهره داوه چهې دجرمنهي 

او ترکهي( هئيهت ههم تهر ډيهره وختهه غولهول شهوې  المهانيهندي )څخه راغلي گډ 

                                                      

 مخونه. ۱۱٧-۱۱۵(، ۱۳٧۲حبيبى،  عبدالحى ).  121

ميههزان التحقيقههات مشههر يهها دافغانسههتان دشههرعي محکمههي رئههيپ . مههال باشههي ، د  122

 حاجي عبدالرزا  خان
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وو
123
ددې نائههب السههلطنه سههردار نصههراهلل خههان  موالنهها سههندهي زيههاتوي چههې    .

   ، خو ماته يې هيڅکله ويلي نه وو. حقيقت څخه خبر وو

نهههورو اسهههنادو او بيالبيلهههو پهههه هکلهههه  داميهههر حبيهههب اهلل خهههان د امهههارت ددورې

چههې دخلکههو د عمههومي نارضههايتۍ پههه وړانههدې  څرگنههديږي  شههواهدو څخههه هههم 

تخهههت او تهههاج  څخهههه دحمايهههت،  او دسهههرحدي پښهههتنو قبهههايلود ددغبرگهههون،  

ساساتو د مخنيوي  پدې سياسي لوبهه کهې سهردار نصهراهلل خهان پاڅونونو او اح

 خپل رول په برياليتوب سره لوبوالى د  .

                                                      

 مخونه ٦۰-۵۹، (۱۹۹۸لغاړي، موالنا عبداهلل ).  123
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 مه برخهريد

دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د کنړ د غازي ميرزمان خان 

 ونډه

 

 له لرې څخه يوه پرتمينه ننداره

  )دانگريزې منصبدار بادين پاول په الس جوړ شوې انځور(
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 لنډه پيژندنهميرزمان خان  غازيدکنړ د

خان نوم په افغانستان کې د انگريزانو سره د افغانانو  دلوې خان غازي ميرزمان

دريمې جگړې پورې نه شليدونکې مهم تړاو لري . په هيواد او خپلواکۍ مين  په

چهههې د هيهههواد د بشهههپړ  وودودو کسهههانوپه ډلهههه کهههې عهههدغهههه شخصهههيت د هغهههو م

استقالل د گټلو او ژورو بدلونونو په پړاو کې يې مههم او تهاريخ جهوړونکې رول 

د کنهړ د هجهرى شمسهى( کهال کهې  ۱۲٤۸مهيالدى ) ۱۸٦۹درلود. ميرزمان خان په 

لمټک په کلي کې د حاجي گلروز خان په کور کې سهترگې وغړولهې. د هغهه غهور 

چې د قبيلهوي شهخړو  وومشر  خان د سپين غره د تيرا دسيمې  اکرمنيکه محمد 

او اختالفاتو په وجه يې خپل کلې "کوټ" پريښهود او د کنهړ د لمټهک پهه سهيمه 

 کې ميشته شو. 

منۍ پههه وجهه  د ځههوانۍ لههه ښهه د فطههري دميرزمهان خههان د انگريهزي اسههتعمار سهر

وختههه د آزاد سههرحد پههه سههيمه کههې د آزادي غوښههتونکو جنگيههاليو سههره نههژدى 

اړيکي درلودې، د هغوې د پاڅون او جهاد مالتړ يهې کهاوه، او خپلهو جنگيهاليو 

د کرغيړنې ليکې نه په تيريدو د هغوې پهه  وسهلوالو  ډيورنډملگرو سره به يې د 

 ه اخيسته .مبارزو کې عملي ونډ

په صوبه سرحد او افغانستان کې د غازي ميرزمان خان د نوم او شهرت انگهازې 

م کهال کهې د انگريزانهو پهه وړانهدې د  ۱۹۰۸هغه وخت خپرې شوې کله چې يې په 

و په مشهورې او تهاريخې غهزا کهې، چهې پهه تهاريخ کهې د "سهرې غهزا" پهه مومند

توگههه برخههه واخيسههته .   د  نامههه ثبههت شههويده، د غازيههانو د يههوه وتلههي مشههر پههه

مني او شههرت د ځهوان شههزاده "عهين ښهانگريزانو سهره د ميرزمهان خهان همهدا د

الدوله" امان اهلل خان سره د پيژندگلوۍ سبب شو،ِ  هغهه پيژنهدگلوي او آشهنايي 

چهې د وخهت پهه تيريههدو او بيالبيلهو تهاريخي ازميښهتونو نههه وروسهته پهه کلکههې 

او د ژوند تر پايهه يهي دوام وکهړ. لهه بلهه پلهوه د  ه شوه،لدوستۍ او ورورگلوۍ بد
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ډيورند له ليکي اوښتل او په انگريزي قواوو وسهله وال بريدونهه سهبب شهو چهې 

غهازي ميرزمهان خههان د اميهر حبيهب اهلل خههان د رژيهم تهر څههارنې النهدې راشههي او د 

يوې دسيسهې پهه تهرڅ کهې زنهدان تهه واسهتول شهي .  شههزاده امهان اهلل خهان بهه پهه 

ان کې د غازي ميرزمان خان پوښتنه کوله .  په زندان کې د يوه کهال د تيرولهو زند

او نههورو سياسههي بنههديانو او مشههروطه غوښههتونکو سههره د معرفههت نههه وروسههته  

ميرزمانخان په ضمانت خوشې او کنړ ته ستون شو، خو ډير ژر بيا ونيول شهو او 

تر فبرورۍ پهورې، کلهه م کال  ۱۹۱۹د شيرپور زندان ته واستول شو. هغه داځل د 

چې اميرحبيب اهلل خان په لغمان کهې ووژل شهو، د څهه کهم پنځهو کلونهو دپهاره پهه 

 زندان کې پاته شو. 

کابل ته د امير حبيب اهلل خان د مرگ د خبهر پهه رسهيدو سهره  سهم غهازي ميرزمهان 

خان د خپلو ملگرو سره د زندان نه خال  شو، او د سردار نصراهلل خهان پهه ځهاى 

ان اهلل خان ته د مشرقي د خلکو او قومونو د بيعت په اخيستلو او د هغه د يې ام

ونه وکهړل، او ډيهر ژر ورتهه بيها د ښښحکومت د ټينگښت په الره کې تاريخي کو

انگريزانو سره د افغانانو په دريمې جگړې يا د هيواد د خپلواکۍ په جگړې کې  

نهداني وسهپارل شهوه. د د کنړ د اولسي لښهکرو مشهري او د چتهرال د جبههې قوما

چتههرال )ارنههوۍ، دوکههالم، لمبربههپ او اسههمار( دغههه بريههالۍ جبهههه د اسههتقالل د 

څلورمې جبهې په نوم ياده او ثبت شويده
124
هجري  ۱۳۰۳غازي ميرزمان خان په   .

مههيالدي کههال کههې د گههوډ مههال پههه مشههرۍ د منگلههو د شههورش پههه  ۱۹۲٤شمسههي/

کال د شينوارو د بغاوت په  ۱۳۰٧ ختمولو کې ستره تاريخي برخه واخيسته او د

 .   غلي کولو کې يې هم ارزښتناکه خدمتونه وکړل

                                                      

د "جنهگ اسهترداد اسهتقالل افغانسهتان : جبههۀ فرامهوش دزياتو معلومهاتو دپهاره . 124

شههدچ چتههرال و کنههر، حقههاي  نهفتههه و حههرف هههاى ناگفتههۀ جبهههۀ چهههارم" کتههاب وگههورى . 

داکتهههاب پهههه بشهههپړه توگهههه دانترنيهههپ پهههه پاڼهههه کهههې ههههم پهههه النهههدې پتهههه کهههتالې شهههئ 
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غازي ميرزمانخان د اماني دورې د دولتهي شهورا غهړې وو. دا قهانون جهوړونکي 

شورا د اسهتقالل د گټلهو نهه وروسهته  ځهوان پاچها غهازي امهان اهلل خهان تهه د سهال 

جوړولههو، تعههديل او تصههويب مشههورې ورکولههو او نههوو قوانينههو او نظامنههامو د 

تنو غړو  ۱۵۰کال د لويې جرگې نه وروسته خپلو  ۱۳۰٧دپاره جوړه شوې وه، او د 

 سره د افغانستان په لومړنۍ ملي شورا بدله شوه.

غازي ميرزمانخان د خپل وخت په الندنيو دريو مهمو تاريخي جرگو کې گهډون 

 درلود:

د اتحاد مشهرقي د تهاريخي په جالل اباد کې د هډې لويه تاريخي جرگه چې  .1

جرگې په نامه هم ياده شويده. دا ستره تاريخې غونډه د استقالل د گټلهو نهه 

کههال د حههوت پههه مياشههت کههې د هههډې پههه تههاريخي  ۱۲۹۸/۱۹۲۰وروسههته د    

محمهد سهپه سهاالر سيمه کې د غازي ميرزمان خان په اهتمهام او کوشه،  د 

د ننگرهههار، لغمههان،  نهادر خههان پهه مشههرۍ جهوړه شههوې وه، پهدې جرگههې کهې

کنړونههو او سههرحد ددواړو غههاړو مشههرانو، سههپين ديههرو، علمههاوو، سههاداتو 

کسانو گډون کړې و، او د سرحد ( ۵۰۰۰پنځه زره ) مشايخو او اوسيدونکو

د دواړو خواوو د قبايلو د يووالي، د هيواد د خپلواکۍ او ارضي تماميهت 

او انگريزانهو تهه يهې د ساتلو او وطن د آبادۍ په هکلهه يهې فيصهلې وکهړې، 

اخطار ورکړ چې د افغانستان په کورنيو چارو کې د گوتو وهلو او د هيواد 

په سرحداتو کې د ورانکارۍ او تحريکاتو نه الس په سر شي او کهه نهه نهو د 

 زړورو افغاني اقوامو او قبايلو د قهر او مقاومت سره به مخامخ شي. 

چههې د افغانسههتان د بشههپړې  کههال د جههالل آبههاد لههومړنۍ لويههه جرگههه ۱۳۰۱د  .2

خپلههواکۍ د گټلههو نههه وروسههته لههومړنۍ لويههه جرگههه وه.  پههدې جرگههې کههې  د 

دولتي شورا پر غړو برسيره  د کابل او شاوخوا سيمو، ننگرهار، لغمهان او 

کونړونهههو اسهههتازو برخهههه اخيسهههتې وه. ددې جرگهههې اصهههلي مقصهههد ټهههولنيز 

)نظامنامه اساسهي(   اصالحات وو، او د افغانستان لومړنې اساسي قانون 

يې هم تصويب کړه. پدې نظامنامې کې د مرئيتوب لغو کول، ملي وحدت، 
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شخصي آزادۍ، د حقوقو مساوات او پر عايهداتو د مهاليې لگهول پهه گوتهه 

 . ووشوي 

مههيالدي کههال کههې د پغمههان دريمههه لويههه جرگههه . د  ۱۹۲۸شمسههي /  ۱۳۰٧پههه  .3

دوهمهې لهويې جرگهې کهې  يادولو وړ ده چې غازي ميرزمانخهان د پغمهان پهه

چههې د جههالل آبههاد د لههويې جرگههې ادامههه وه، د منگلههو د بغههاوت د ټکولههو د 

مصروفيت له املهه گهډون نهه درلهود. پهدې جرگهې کهې د غهازي ميرزمانخهان 

 ځوې عصمت اهلل خان برخه اخيستې وه.

غازي ميرزمان خان ته د بي ساروخدمتونو او سرښندنو په وياړ الندني مډالونه 

 :ووي دي چې هر يو سره نقدي او د ځمکو امتيازات هم ملگري ورکړ شو

 د وفا مډال 

 د لوې خان مډال 

 د خدمت مډال 

 د صداقت مډال 

په هيواد او خپلواکۍ مين دغه ستر شخصيت د هغو لږو کسهانو پهه ډلهه کهې وو 

چهې د ژونههد تهر پايههه غههازي امهان اهلل خههان او د هيههواد د پرمختهگ د پههاره د هغههې 

وفهاداره پهاتې شهو، او د هغهې د نوښهت او پرمختهگ د پروگرامونهو آرمانونو ته 

سهتر غهازي  اوزړ ور  قومانههدان، لهوې خهان ميرزمانخههان  د   پلويتهوب يهې  کههاوه.

غهازي امهان اهلل خهان د سهلطنت پهه وروسهتيو مياشهتو کهې د هغهه د اعليحضرت 

کهال د حهوت  ۱۳۰٧د بوخهت ؤ چهې تاريخي هلوځلهو په سلطنت د ټينگښت دپاره 

په مياشت کې د افغانستان د خارجي دښمنانو او هغوې د کورنيو گوډاگيهانو د 

يوې دسيسې په ترڅ کې د کنړ د شينکوړک د کلي پهه جومهات کهې د ماخسهتن د 
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کلنۍ په عمر  ۵۸او د  ه وشوه ناځوانمردانه حملپرې لمانځه د ادا کولو په وخت 

روح دې ښاد وي. په شهادت ورسيد
125
 . 

                                                      

 : اخځليکونه.  125

  ،۱۹۸۲۰۲زمههونږ غازيههان:  د نوميهههاليو ملههي مبهههارزينو د ژوندانههه حهههاالت 

 مد ولي ځلمى.  مخونه، مح

  ،مخونهه، "داوطلبههان  ٤او ۳گ ههه،  ۱۰او  ۹د امهان افغهان جريههده، پهنځم کهال

 نيټه . ۱٤کال د ودي د مياشتې   ۱۳۰۳سرکوبى باغيها"،  د 

  مههخ، "جن ههگ لههوگر و   ۹گ ههه،  ۱٤او  ۱۳امههان افغههان جريههده، پههنځم کههال، د

 نيټه . ۲۲کال د ودي د مياشتې  ۱۳۰۳هزيمت کلي اشرار"،  د 

  ،مههخ، "ورود دالوران سههمت  ٤گ ههه،  ۲۲د امههان افغههان جريههده، پههنځم کههال

 نيټه . ٧کال د جدي د مياشتې   ۱۳۰۳مشرقي"،  د 

   ،شمسههى  ۱۳۰۳نيټههه،   ۱۱ه، د  سههنبلې گ هه ۱۰د حقيقههت جريههده، لههومړې کههال

 کال.

  داستقالل څلورمه جبهه، د عبهدالخال  اخهال  تهاليف، د حبيهب اهلل رفيهع

 کال. ۲۰۰۵سريزه، سمون، لمنې او نښلونې، دويم چاپ، 

  هفته نامهه کليهد، بهه مناسهبت هشتادوسهومين سهالگرد اسهترداد اسهتقالل

 ۱۳۸۱ول سههههنبله ، سههههال اول، هفتههههه ا۲۳،  شههههماره ۱٤افغانستان،صههههفحه 

 .    رشيدىوخ

 د غازي ميرزمانخان کنړي د ځوې  الحاج محمد ارسالن زمانى سره مرکه . 

  ،عبهههداهلل غمخهههور، د افغانسهههتان د آزادۍ شهسهههوار، د افغانهههان جريهههده

 مخ. ۳مه، ۲٤کال د سنبلې ۱۳٧۹د

  nd1929, Rhea Talley Stewart, 2-Fire in Afghanistan, 1914

Edition, 2000, USA 

 Adamec, W Ludwig (1975).Historical and Political Who’s 

Who of Afghanistan. Craz, Austria 

 . ، مطبعه سنگى وزارت حربيه۱۳۰۳رويداد لويه جرگه دارلسلطنه، 
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 گډوندغازي مير زمان خان مندو په مشهورى سرى غزا کې ود م

د افغانستان د ختيخ سرحد په قبايلي سيمو کې چې د انگريزانو په ضد د جهاد 

پيههل شهوې وو، دافغانسههتان  پهه پولههوکې دننههه  خوځښههتاو جهوړ کهوم چاپيريههال 

نهد د انگريزانو د گوډاگې اميرانو تهر پنجهې النهدې يهې ژو ېچ، ميشتو خلکو ته

دې مبههارزو او  ،پههه پټههه او يهها څرگنههده ،هههم دا زمينههه برابههره کههړه چههې ، تيههراوه

ههم د غازي ميرزمان خان  ټهولې کهورنۍ  پاڅونونو کې برخه واخلي .  پدې لړ کې 

د انگريههزي ښههکيالک  سههره د فطههري دښههمنۍ  لههه املههه  د آزاد سههرحد پههه قبههايلي 

کې  د آزادۍ غوښتونکو جنگياليو سهره  ،کنړ  سره نږدې سيمه خصوصا ،سيمو

  د هغوې د پاڅونونو او مبارزو ټينگ مالتړ يې کاوه .  او درلودې ېاړيک کلکې

کهورنۍ نهورو غهړو بهه  د جنگيهاليو غهازي ميرزمهان خهان د پداسې حال کې چې د

غازيانو  دخوراک او آذوقې دپاره خپله شتمني په خاصهه توگهه د سهرکاڼو د ميها 

صاحب 
126
پهه  ه ددوې په واک کې اچولهه، خپلهه  غهازي ميرزمهان خهان بهه وسيل هپ

د  ه ، او د کرغيړنې ليکې  تيريد ډيورنډد  خپلو جنگياليو ملگرو سره  دڅرگنده 

   عملي ونډه اخيسته .به يې په  وسلوالو مبارزو کې مومندو 

په صوبه سرحد او افغانستان کې د غازي ميرزمان خان د نوم دلومړي ځل دپاره 

م کال کهې د  ۱۹۰۸ ده په هغه وخت خپرې شوې کله چې يې  هم  شهرت انگازې او

د کههې و پههه مشهههورې او تههاريخې "سههرې غههزا" مومنههدانگريزانههو پههه وړانههدې د 

غازيانو د يوه وتلي مشر په توگه برخه واخيسته
127
   . 

                                                      

دسههرکاڼو د ميهها صههاحب او دانگريزانههو سههره  پههه جگههړو کههې د برخههه اخيسههتونکو .  126

يهات معلومهات د څلهورمې برخهې پهه دوهمهه  مشهورو غازيهانو او روحهانيونو پهه هکلهه ز

 کې ولولى . نښلونه

 مخ ۹۳م(،  ۲۰۰۵. اخال ، عبدالخال  ) 127
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 دجريان تفصيلسرې غزا کال دلمريز هجري(١٢٨٧م  ) ١٩٠٨د

دانگريزانهو .   هو د پاڅون په اصلي علت نه پوهيهدد انگريزانو حکومت د مومند

(Harold Arthur Deane"دين" مشههر کميشههنر
128

دې بههاور وو چههې دا  پههه )

پاڅون د مومندو په خاوره د انگريزانو د حملې د گونگسي نتيجهه وه
129
وټهمين 

130
 

پهه هکلهه د انگريزانهو پهه د پيهل او جريهان دسهرې غهزا ته دا پاڅون يهوه معمها وه.  

معلومات په الندې ډول دي خپاره شوي اسنادوکېرسمې 
131
 : 

" په تيرو څو اونيو کې دپيښور په شمال لويديز کهې د  مومنهدو پهه سهيمه کهې د 

خورا زياتو ناکراريو نښې ليدل شويدي .  داسې څرگنديږي چهې  د 'زخهه خيلهو' 

په سهيمه کهې د وروسهتنيو جنگهي سهفربريو پهه مهوده کهې  ماليهانو دمومنهدو پهه 

اچولې  تر څو د حکومت په مقابل کې د زخه خيلهو سهره يوځهاې شهي .  و زور قبايل

سيمې ته ديوه کهوچني لښهکر پهه ليږدولهو کهې  بريهالۍ شهوې،  ،ځلې ددوې هلې

پهوځي  زمهونږ خو دوې د عملياتو سيمې ته ډير ناوخته راورسهيدل، ځکهه چهې  

اپاريهدلو عمليات  په ډيرې چټکۍ سهره پهاې تهه رسهيدلي وو.  څرگنهده  ده چهې ر

و سمالسې نتيجه ن، لنه ښه کو ونهته  ستنيدو ته زړبير قبايليانو په آسانۍ سره 

د بريهدونو د مارچ د مياشتې تر پايه د مومندو او پيښهور پهه سهرحدي سهيمه يې 

لکههې چههارواکو پههه غوښههتنه  پههه  يههوه لههړۍ وه...   ددې بريههدونو پههه نتيجههه کههې  د مُ

                                                      

128  .Harold Arthur Deane  کهال کهې  ۱۸۹۵دبريتانوي هند د ادارې مامور وو. ده پهه

م کههال کههې د ۱۹۰۱د ملکنههډ د لههومړني پوليټيکههل ايجينههپ پههه توگههه دنههده درلههوده، او پههه 

م کهال د جهوالى تهر اومهې نيټهې پهورې ددعهه ۱۹۰۸سرحد د ايالت د جوړيدونه وروسته د 

 ايالت لومړې چيف کميشنر وو.

 کال د اپريل د اولسمې نيټې تلگرام.  ۱۹۰۸د خارجه سکرتر ته د وايسراى .  129

د اسهتعفى نهه   Lord Curzonم کال کې د کهرزن ۱۹۰۵په  Lord Mintoالرد مينتو .  130

د بريتانوي هنهد وايسهراى او عمهومي  ،چې تقاعد يې وکړ ،م کال پورې ۱۹۱۰وروسته تر 

 گورنر وو.

131 .Nevill, H. L. (1977) ،۳۳مخ.  ٦  
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ابههازيو او شههبقدر کههې پرتههو پههوځي ټولگيههو تههه مرسههته ورسههول شههوه او د څههارنې 

پهه مقصهد د 'مټهې مغهل خيلهو'  پهه وزگارولو)گزمې( دپاره د پهوځي پوليسهو د 

 سيمه  کې يو پوځې لښکر کوټ جوړ شو." 

تهه خبهر انگريزانهو شهپه ( پهه ۳۰/۳۱کال دحمل دمياشهتې  ۱۲۸٧)د ۱۹/۲۰داپريل 

دواړو خهواوو د ورسيد چې مومند په سهرحدي پوسهتو د حملهې تيهارې نيسهي،  

او پههه مټههه کههې انگريههزي قههواوو تههه د سههرزيان ي شههويدال پخههوا پيههل ډزې تههرمنخ 

 Sir) 'سههرجيمز ويلکههوکپ'اوختههې د  .  د اپريههل دشههلمې نيټههې پههه سهههار   د 

James Willcocks)    د گهډون شهبقدر تهه په ملتيا دټولهو وسهله والهو قهواوو پهه

، او د نوښار نهه پيښهور تهه د هغهو قهواوو د  مرستې دپاره لښکرې واستول شوې

د اوس يههې د مومنههدو د سههرحد  چههېځههاې د ډکولههو دپههاره عسههکر واسههتول شههو، 

اټکل شوې وو چې دراټول شوو قبهايلو شهمير لهپ زره  .  دنده ترسره کولهڅارنې 

دافغانستان د خاورې په گډون هر لورې نه د ( تنو ته رسيده ، خو دا شمير ۱۰۰۰۰)

 دپه زياتيدو  مخ په چټکۍ  جنگياليو په رارسيدو سره 
132
. 

د   ډزېمومنههدو سههرتيرو د نيټههه(۳ثههور   -۳۱ پههه  )دحمههلمههه  ۲۰۲۳ پههه  داپريههل

انگريزانو دشاهي صحرايي توپخانې د اتلسمې او اتياومې بطريهې د توپونهو د 

پونهډه چټهک  ۱۸د دپهاره  لهومړې ځهلانگريزانهو د، له لرې روانې وې ډزو له امله

.  په مختلفو پوستو د شهپې لخهوا حملهې او  ويشتونکو توپونو نه استفاده کوله

 ډزې روانې وې . 

حاصههالتو د لههو د غوانگريههزان لدينههه چههې مومنههدو د کههال پههدې وخههت کههې، چههې د 

د   داسههې ښههکاره دښههمني پيههل کههړې وه هههک پههک شههوي وو.  ټولولههو موسههم وو، 

ډيهره غټهه سهتونزه وه،  او هغهې تهه لو د حاصالتو تلف کيدل غوسرحد قبايلو ته د 

  و د ټينگ عزم  يوه څرگنده نښه وه. يغاړه ايښودل پخپله د جنگيال

                                                      

132  .Nevill, H. L. (1977) ،۳۳۸ .مخ   
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دانگريزانو سره په دې غزا کې د مومندو د مالتړ دپهاره د ننگرههار او کنهړ نهه ههم 

يو لوې لښکر تيار شو
133

مهان خهان پهه مشهرۍ يهوه . پدې لښهکرو کهې د کنهړ دميرز

خپهه وو چهې ولهې د افغانسهتان د خبهر اوانگريهزان پهدې ډلهه ههم شهامله وه.  ستره 

د سرحد نه په تيريدو کې د غازيانو مخه نه نيسهې، کهوم  امير سرحدې مامورين 

چې ددوې دښمنانو ته د مادې او معنوي مرستې  معنى درلوده
134
دزخه خيلهو د   .

حبيههب اهلل خهان ديهوه فرمهان پهه تهرڅ کهې خپلههو  عمليهاتو پهه لهومړي سهر کهې اميهر

خلکو ته ويلي وو چې  د سرحد نه تير نشي او د انگريزانو سره د سرحدي قبهايلو 

سههره، او دجگههړې  -خههود هغههه د ممانعههت سههرهپههه دښههمنۍ کههې گههډون ونکههړي .   

، گه  بها وجهوديعنى په جالل آباد کهې د موجوديهت سيمې ته د هغه د نږديوالې ، 

ن  د سرحد نه تير شول او په جگړه کې يې گډون وکړشمير غازيا
135
. 

ټههه' کههې يههوه عجيبههه پيښههه وشههوه. د پههه 'مو شههپه(۳ -۲)ثههور   ۲۲/۲۳ پههه  داپريههل

دخپرونې د خبريال په وينا  )Pioneer  (پايونير
136
پهه هغهه شهپه د غازيهانو د ډزو  

آسهونو دناڅهاپي ويهرې لهه املهه  ( رو قواووپسرسالې )له امله د عسکري کمپ د 

. پهه دغهه پيښهه  ټيل ناټيل جوړکړې او دکمپ نه په چاپيرشوي اغزن سيم ورغلل

پهه ويشهتلو دوې يهې  چې( آسونه مړه او نور داسې سخت ټپيان شول ۱۰کې لپ )

 مجبوره شول .  

ابهازۍ کرښهه دتهوپچي او پيهاده  –انگريزانهو د ميچنهۍمهه نيټهه د  ۲۳داپريل پهه 

خههوا نهوره هههم تقويههه شهوه، او د غازيههانو د ډاروونکههې طاقهت لههه ويههرې قهوواوو ل

د  ته انگريزانو دپيښور دوو مکملو غونډونو، دفرقې قواوو، او احتيا   غونډ

ډگر جنرال اندرسن، تورن جنرال باريت او تورن جنرال رامهزي کړ .   رحرکت امر و

                                                      

133 .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲۳۹ مخ  

 هماغه ځاى.  134

135 . Keppel, Arnold (1911) ،۲۹ .مخ 

 مې نيټې خپرونه ۲۵کال د اپريل د مياشتې د  ۱۹۰۸د.  136
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د غونههډونو قومانههداني پههه غههاړه درلههوده
137
دگرځنههده پلټنههو دخيبههر او ملکنههډ .  

دقطارونو د بشپړه تياري حکم هم وشو تر څهو د ضهرورت پهه صهورت کهې چمتهو 

اوسي .   د ملکنهډ د صهحرايي قهواوو جوړښهت پهه راتلهونکي جهدول کهې کهتالې 

شئ
138
 . 

ټهې او سهردار گړههۍ غازيهانو د مو شهپه( ٤ -۳)ثور   ۲۳/۲٤په داپريل د مياشتې 

په پوستو باندې سخته حمله وکړه خو د اغزن سيم له کبله يهې ونشهوکړاې چهې د 

ماتې ورکړي، ډزې د نيم سهاعت دپهاره روانهې جنرال اندرسن د غونډ لښکرو ته 

ددرلودو لهه املهه د انگريهزي قهواوو تلفهات )خوندي پوښښ( وې، خو دښې پناه 

ټې' شمال لويديزې تهه خپلهې مهورچلې مو. تردې وروسته غازيانو د 'زيات نه وو

او د سهار په شپږنيمو بجو يې د جيمز ويلکاکپ قواوو سره سهخته  جوړې کړې

جگړه وکړه. د انگريزي رسهمې منهابعو پهه حوالهه پهه دغهه جگهره کهې د انگريزانهو 

تنه اټکل شويد   ۵۰۰تنه او دپښتنو شهيدانو شمير  ٦۲تلفات 
139
  . 

چههې ددې جگههړې لههه املههه دبريتههانوي هنههد  انگريههزي چههارواکي اعتههراف کههوي

ټههول هغههه منصههبداران چههې پههه هندوسههتان کههې دننههه يههې خپلههې  ځدشههمالي پههو

رخصتۍ تيرولې بيرته راوغوښتل شول او په لنډه موده کې د يوې سترې قوې د 

راټولولو ټولې تيارۍ نيول شوې وې .  دوې زيهاتوي چهې کهه چيهرې زمهونږ دفهام 

، و په رسولو کې ځنډ پيښ شوې واې قواو و رستيالمد کمزورې واى، يا لږه هم 

گاونډيانو په وړاندې زمونږ حيثيت او آبهرو تهه سهخت  ]ماتې له امله  نو بيا به د

زيههان رسههيدالې واې 
140
تههردې وروسههته دڅههو ورځههو دپههاره جگههړه سههړه شههوه او     .

                                                      

137  .Keppel, Arnold (1911) ،۳۱  مخ 

138  .Nevill, H. L. (1977)، ۳۳۸ مخ    

139 .Nevill, H. L. (1977) ، ۳٤۰ مخ   

 مخ  ۳٤۱. هماغه ځاى،  140
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داسې ښکاريده چې دافغانستان يو شمير غازيان دخپلو شهيدانو د وړلو دپاره 

 تللې دي . 

نه دافغانستان اميهر خبهر کهړ او دهغهې نهه يهې غوښهتنه وکهړه  وتو دحاالټالرد مين

کهړي ،  چې  دافغانستان د خاورې نه هغه راغلي وسلوال جنگيهالي بيرتهه سهتانه

دانگريزانو په خاوره د راتلونکو تيريو مخهه   کوم چې په جگړه کې برخه لري، او

احکام صادر کړل چې څوک تهردى   ونيسي .  امير د انگريزانو په غوښتنه  سخت

وروسته د انگريزانو خاورې ته تيريدې نشي او هغه کسهان يهې بيرتهه سهتنديدو 

گهډون کههړې وو دمومنههدو سههره پهه غههزا کههې چهې  وتهه وبلههل، کومهه
141
ده د افغههانې   .

لښکرو د مشرانو په وړاندې سخت اقدامات ههم وکهړل 
142
، 

143
، د کومهو پهه نتيجهه 

کههې چههې د کههونړ غههازي ميرزمههان خههان هههم د انگريزانههو د خوشههالولو دپههاره بنههدې 

کړاى شو.  انگريزي چارواکي د امير حبيب اهلل خان ددې کار نهه خوشهاله او هغهه 

 ستاوه. ته يې د مننې يو ليک وا

انگريزانو اوس غوښتل چې د قبايلو سره د روغې جوړې کوښښ وکهړي . دوې د 

مومندو ديوې جرگې د راغوښتلو هڅه وکړه، خو د مومندو ملکانو د راتهگ نهه 

تههه هههدايت دانگريههزي لښههکرو مشههر سههر جيمههز ويلکههاکپ ډډه وکهړه .  مينټههو بيهها 

چهې دمومنهدو خهاورې  يددې موقع نه پهه اسهتفادې سهره کوښهښ وکهړورکړ چې 

م کهال ۱۸۹٧وې تهه د خهو د  او دوې نهه خپلهه بدلهه واخلهي وکهړي،   کې پرمختگ

د هههډې د مههال صههاحب پههه مشههرۍ غازيههانو د ورپههه يههاد وو، کههوم چههې  سههب  هغههه 

. دوې پهه تهه ورکهړې وو   (General Elles)اتمهې فرقهې جنهرال ايلهيپ انگريهزي 

ښههه کههاوه چههې پههه لههومړۍ ورځ  د  نههه يههې  زړهاو  ويههرې او احتيهها  مههخ تههه تلههل،

   پې" په سخت پيچومې ورشي . کړو"

                                                      

141  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲٤۰ مخ 

142  .Baha, Lal  (1978) ،٧۵ مخ 
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ديهوه لههوې  يلکهاکپو، نيټههمهه ( ۲۱)دثهور دمياشهتې پههه   ۱۱ پهه  مهې د مياشهتېد

لښکر سره په دې نيت روان شو چې د مومندو سره ددوې په درو او غونهډيو کهې 

جگړه وکړي.  په دې جگړه کې د الوتکو نه هم استفاده وشوه 
144
.  

پههه غونههډ  لههومړي انگريزانههو د د شههپه(  ۲٧-۲٦)ثههور پههه  ۱٦/۱٧ پههه  دمياشههتې مههى

ههوا سهخته توفهاني او په داسې حال کې يوه سخته حمله وشوه چې  باندېوقواو

ام کنهډک تهه زيهات تهاوان  ۲۲شديده بهاران وريهده .  پهدې حملهه کهې د پنجابيهانو 

بجهو تهرمنخ ورتهه  ورسيد او انگريزان مجبوره شول چې د شپې د لسو او يولسهو

تههر يههوه بههل سههاعته هههم  روانههه وه .  سههخته جگههړه  ورورسههوي .  تونههه قو مرسههتيال

 زخميههان ( تنههه ۲٤( تنههه مههړه او څلرويشههت )۹دانگريزانههو تلفههات پههدې شههپه نهههه )

 ښودل شويدي .

گړه ونه شوه، خو انگريزانو د جکومه  نيټهمه (  ۲۸)ثور مه ۱۸ په  دمې دمياشتې

سهيځلو تهه حاصهالتو لهه منځهه وړلهو او داوبهو د ذخيهرو دو، سيمې دکلو ورانوله

جنرال باريت د مومندو په سهيمه کهې خپهل پرمختهگ تهه دوام ورکهړ   دوام ورکړ .

او د خويزو د حاصلخيزې سيمې 'بهايي ډاگ'  ته ورسيد .   غازيان ټولهه ورځ د 

جنهرال باريههت سههره پههه جگههړه بوخههت وو، د کههومې پههه نتيجههه کههې چههې د انگريههزي 

انگريزانههو د پنجابيههانو داتههه ( تنههو تههه ورسههيد.   ۳۳قههواوو تلفههات دري ديههرش  )

ويشههتم او وسههله وال پنځههه پنځوسههم کنههډک پههه مرسههته د خپههل عسههکري کمههپ  

دغازيانو نهه ونيهولې .   انگريهزي قهواوو دمومنهدو دوه کلهي او  شاوخوا غونډۍ 

ې ډلهې تهر سهختې غازيهانو ديهوتنودوه برجونه ويجاړ کړل ، خو ناڅاپه د دولسو 

تهرڅ کهې دانگريهزي الس جگهړې پهه پهه او الس  حملې الندې راغلل .  ددې حملې 

، او پهه پهاې کهې دولهپ واړو زخميهان شهولدرې تنهه مهړه او دوه تنهه څخهه قهواوو 

  .غازيانو د شهادت جامونه وڅکل 

                                                      

144  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲٤۰ مخ 
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يههوې ډلههې د'نهقههي' پههه دصههافو  شههپه( ۳۰ -۲۹)دثههور  ۱۹/۲۰پههه  دمههې دمياشههتې

  کمپ حمله وکړه. پدې مهال جنرال اندرسن د کمپ قومانداني په غاره درلوده . 

د دوهههم غونههډ پههه نهقههي کمههپ تههه  نيټههه مههه (۳۰)ثههور  مههه ۲۰ پههه  دمههې دماشههتې 

راستنيدو سره جنرال اندرسن د شمال پهه لهورې وخوځيهداو غونهډ يهې د'عمهرا'  

نخيلو د يههوې ډلههې د سههختې مقههابلې سههره پههه کلههي  کههې د دويههزو، صههافو او اتمهها

مخامخ شو، کومو چې د يوې غونډۍ په سر مورچهه نيهولې او مخهې تهه يهې  يهوه 

ښي لورې د اوه پنځوسهم وسهله وال کنهډک، د چهپ دژوره نالۍ  وه .   غازيان چې 

پنځوسم کنډک او په مهنخ کهې د اتهم نمبهر غرنهي تهوپچي  هانو د دريکلورې د س

د خپهل سهنگر نهه پهه شها شهوو، خهو کلهه چهې  راغلهې وو،   قواوو تهر حملهې النهدې

انگريههزي لښههکرې بيرتههه کلههي تههه سههتنې شههوې، نههو دوې هههم ورپسههې راسههتانه او 

سههخته جگههره يههې وکههړه .  انگريههزان اعتههراف کههوي چههې کههه څههه هههم د دښههمنانو 

پههه الس  ي)غازيهانو( نههه دوه سهوه تنههه مهړه شههول، خههو دوې پهه ډيههرې مړانهې، تههور

کله به زمونږ قواوو ته سهل گهزه نهږدې راننوتهل .  دشهپې لخهوا څهه  جگړه کوله، او

نوره جگړه هم وشوه ، خو کومه خاصه نتيجه يې ورنکړه
145
    . 

  نيټههمهه( ۲)جهوزا مهه ۲۳ پهه دمهې دمياشهتېپه وينا دانگريزانو درسمې اسنادو 

دآزاد سرحد دقبهايلو يهوې دوه زره کسهيزې قهوې دامبهار دسهيند ښهي لهورې تهه د 

انگريهههزي قهههواوو پهههه مقابهههل کهههې ټينگهههې مهههورچلې نيهههولې وې  او د دوې د اوه 

پنځوسههم وسههله وال کنډک،يوويشههتم سههواره کنههډک او اتههم نمبههر غرنههۍ تههوپچي 

 يې جگړه وکړه. ه قواوو سر

هغههه وخههت پههاې تههه سههره غههزا  نيټههه مههه(۱۰)جههوزا پههه  مههه ۳۱ پههه  دمههې د مياشههتې

و سهتنيدو ې په شها تهگ اي لښکرد سر جيمز والکاکپ انگريزورسيده کله چې 

د انگريهزي قهواوو د وروسهتنيو شهلو ورځهو تلفهات پهه النهدې  .   ته مجبوره شوې

 : ښودل شويدي ډول

                                                      

145  .Nevill, H. L. (1977)، ۳٤۵  .مخ   
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 زخميان  ٤۲ مړه ۵۲ انگريزي قواوې

 زخميان ۱٧٦ مړه ٤۵ هندي قواوې

اټکل کوي چې پهه همهدې مهوده مونږ سره کوم باوري اسناد نشته، خو انگريزان  

        زيان وژل شوي او گ  شمير زخميان شويدي . تنه غا ٤۰۰کې 

 کال په سرې غزا کې گډون کوونکې انگريزي قواوې ١٩٠٨د

دقواوو قوماندان تورن جنرال سر جيمز ويلکاکپ
146
 

   Sir James Willcocks)ًً( Major-General 

 .Brigadier-General C) اندرسهن ډگهر جنهراليهې قومانهدان چې  لومړى غونډ

A. Anderson)  :وو 

  د نارتمبرلين فيوزيلير لومړې کنډک  )وروسته يې د پنجابيانو دوه ويشهتم

 کنډک ځاې ونيو(

 دسکهانو دري پنځوسم کنډک 

 د وحشي سپرو اوه پنځوسم کنډک 

 ډکنک د سايند سپرو نهه پنځوسم 

 (Major-General Barrett) تهورن جنهرال باريهت يې قوماندان چې دوهم غونډ

 وو:

 د سي فورت هايليندر  لومړې کنډک 

 د پنجابيانو اته ويشتم کنډک 

 وسله وال کنډک رد کوکپ پنځه پنځوسم نمب 

 مخکښه سپاره چې وروسته يې ځاې د سکهانو څلورپنځوسم کنډک ونيو 

                                                      

146  .Nevill, H. L. (1977)، ۳۳۹  .مخ   
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 .Brigadier-General Jډگهههر جنهههرال رمهههزييهههې قومانهههدان چې دريهههم غونهههډ

Ramsay)  ( :وو 

  د شهههاهي منسهههتر فيوسهههيلر لهههومړې کنهههډک )وروسهههته يهههې ځهههاې د ويسهههت

 يوکشيئر لومړي کنډک ونيو(

 د پنجابيانو يوويشتم کنډک 

 د پنجابيانو نولسم کنډک  يې ځاې  دپنجابيانو دوه ويشتم کنډک )وروسته

 (ونيو

 دپښتنو څلويښتم کنډک 

 : دفرقې قواوې

 د سپرو يوويشتمه قوا 

 اتم نمبر غرنۍ بطريه دشاهي لښکر کوټ د توپچي 

 دپيښور درويشتم نمبر غرنۍ بطريه 

 اته ويشتم نمبر غرنۍ بطريه 

 کنډر وهلو او ماين ښخولو لومړۍ او شپږم نمبر قواد 

 مخکښانو څلورديرشمه قوا هدسکه 

 يو محلي صحرائي روغتون 

ديادونې وړ ده چې د هر غونډ سره د انگريزي صحرايي روغتونونهو دوه برخهې، 

  گري وو.ايي روغتون او دغونډ د لوژستيک قطار مليو محلي صحر

دغازي کال د شبقدر په مشهورې غزا کې لمريز(١٢٩٤م ) ١٩١٥د
 گډونميرزمان خان 

کال د سرې غزا نه وروسته  د لومړي نړيهوال جنهگ لمريز هجري(۱۲۸٧)م ۱۹۰۸د

خهو پهه مومنهدو او تر پيله، کهه څهه ههم کهوچنۍ پيښهې او خهال خهال ډزي کيهدې، 

پهه دې وايهي چهې انگريهزي چهارواکي رامهه وه .  آوضهعه نورو قبهايلې سهيمو کهې 
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 مههههم  درېدمخنيوي مهههوده کهههې د آزاد سهههرحد دقبهههايلو د پهههاڅونونو د خپريهههدو

 ه وو:ونعلت

داميههر حبيههب اهلل خههان رويههې تههر زيههاتې انههدازې پههورې دغازيههانو دحملههو پههه  .1

ه له کومې، که څه هم تل بريالې نه وو، د زړ امير مخنيوي کې مرسته وکړه .  

زيههار وويسههت چههې د خپههل قلمههرو نههه د غازيههانو دتيريههدو او انگريزانههو تههه د 

و مخهههه ونيسهههيولهههسهههتونزو د جوړ
147
Keppel)-Roosروز کيپهههل .      

148
(  

د بريتهانوي هنهد دچههارو د کهال د اپريهل د مياشهتې پهه ديرشهمه نيټهه  ۱۹۱۵د

 پاره  سکرتر ته وليکل چې : 

اور د ، نهو د جههادېچيرې امير په وخت اقدامات ترسره کړى نه و که" 

لمبې خپريدې، او د ټول ننگرههار، مومنهد او بهاجوړ  سهيمو بهه پهاڅون 

کړې واى .  اعليحضرت  د ماليهانو او جههاد دپهارټۍ پهه وړانهدې غيهر 

يهې زيهان ورسهاوه، خهو دې  تهه  ، خپل محبوبيهتهعادي زړورتيا وښود

   ."ډير لوې خدمت وکړکار سره يې مونږ ته 

عامهههل چهههې دانگريزانهههو پهههه گټهههه وو، د خيبهههر ايجنسهههۍ د مرسهههتيال بهههل  .2

نظيهره پوليټيکل ايجينپ ،  صاحب زاده عبدالقيوم خان، په مرسته  او بهې 

لنهد وو، چهې چدگهډون مخنيهوې او هغهه د افريهدو په جگړو کې کوښښونو  

نائهب دبريتهانوي هنهد  روزکيپهل   .ي گ لهه وفهادارانگريزانو ځانته د هغوې 

 ته اطالم ورکړه چې (Lord Charles Hardinge)الرد هاردينگ   السلطنه

                                                      

147  .Baha, Lal  (1978) ،87 .مخ 

148  .Sir George Olaf Roos-Keppel  لومړې د کرمې او خيبر ايجنسيو د پوليټيکل

کلونهوو پهه مهوده کهې درې ځهل د  ۱۹۱۹او  ۱۹۰۸ايجينپ په توگه کار کهړې او وروسهته د 

انگيپ په دريمه جگهړه کهې  –شمال مغربي سرحدي ايالت چيف کميشنر وو، او دافغان 

 ډير شهرت ته ورسيد.. 
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که مونږ ددې ډير مهم کال نه په خير سره تير شو، نو دا به، زما په گهډون ، د 

د عبدالقيوم خان له برکته وينه، بلکه  بل هر چا 
149
 .  

او  ، اربابههانونوعامههل پههه اوارو سههيمو کههې د خانهها بههلدانگريزانههو پههه گټههه  .3

همکاري او مرسته وه .  دوې د قبايلو د جههادي عمليهاتو پهه مقابهل نوابانو 

م کههال د ۱۹۱۵کههې پههه خپلههه خوښههه د انگريزانههو مرسههته کولههه .  روزکيپههل  د 

الرد هاردينهگ تهه   نائب السهلطنه( نيټه دبريتانوي هند ۵اپريل په پنځمه )

 : وليکل چې

ونهو او رخانهانو، لکهه څنگهه چهې ددوې پل"دپيښور د ولسوالۍ ډيرو وتلهو 

و لُهمونږ ته د خدمت دپهاره دپونيکونو د تيرو اله گولو په وخت کې کړي وو، 

کال راهيسې بهدل  ۱۸۵٧او سپرو د برابرولو وړانديز وکړ. حاالت د )پياده( 

شويدي .  پهه هغهه وخهت کهې بهه دوې خپلهې وسهلې درلهودې، خهو اوس بايهد 

 "..حکومت دوې ته وسلې ورکړي.

جگړه پيل شوه نهو د مشهوره  ېنيټ( ۱۸کال د اپريل د اتلسمې ) ۱۹۱۵کله چې  د 

پهه خپلهه  واو خانهان و، اربابهانو اسمعيل خهان د ولسهوالۍ نوابهان ديرهپيښور او 

 د مومنههدو پههه مقابههل کههې د جگههړې او  راودنگههلخوښههه د انگريزانههو مرسههتې تههه 

 دپاره  شبقدر ته حاضر شول .   

ې په پيل کيدو سره دبريتهانوي هنهد سياسهي اوضهام بدلهه شهوه .  د نړيوالې جگړ

سياسهههي مشهههرانو د خپلهههو سياسهههي دريځونهههو پهههه اسهههاس  تحريکونهههه پيهههل، او 

غازيانو دجگړې دپاره ځانونه چمتوکهول .  دترنگهزو حهاجي صهاحب ههم د اوارې 

سيمې نه لومړى ملکنډ ايجنسۍ او بيها د مومنهدو سهيمې تهه هجهرت وکهړ او پهه 

   مرکز جوړ کړ .و غازيانکې يې د "لکړو" 

 تفصيل غزا ېمشهورد کال د شبقدر لمريز(١٢٩٤م ) ١٩١٥د

                                                      

149  .Baha, Lal  (1978) ،8۸ مهخ(Roos-Kepple to Hardinge, 19 July 1915, 

R. P.  
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دغازيههانو وتلههي مشههران لکههه د چکنههور مههال صههاحب، کههې  مياشههتپههه  دمههارچ 

او د بابړې مال صاحب د مومندو او  ( مير صاحب جانصاحب )داسالمپور پاچا 

باجوړ په ټوله سيمه وگرځيدل او  خلک يې د انگريزانو په مقابل کهې جگهړې تهه 

وهڅول .  دانگريزانو د استخباراتې رپوټونو په اساس
150
د اميهر په هماغه وخت   

گهواکې اميهر د  چهې پهه خلکهو کهې خپهور شهو حبيب اهلل خان يو داسهې پيغهام ههم 

 کړې او په دې کمپاين کې بايد د هغه نوم استعمال نشي . جهاد اعالن ندې 

دچکنور مال صاحب د جهاد د تيارۍ دپاره خپل اسهتازي کې  مياشتپه داپريل 

واب منفهي وو، ځکهه چهې دا ځد بيزيو او خويزيو قبيلو ته واستول، خو د هغوې 

يدو وخت وو، او په دې وخهت کهې پهه غهزا ټولد فصلونو دپخيدو او حاصالتو د 

د   کهن نهه وو .  دوې دا ههم وويهل چهې  غهزا تههخيسهتل ددوې دپهاره مما  کې برخهه

د اسهالم پهور د پاچها صهاحب او شهينکيارۍ د مهال دپهاڅون دپهاره ټولو مومنهدو 

 همکاري ضروري ده .

د چکنههور مههال صههاحب خپلههه سههتراتيږي بدلههه کههړه او تصههميم يههې ونيههو چههې د 

زانو د ملگرتوب له امله سهزا ورکهړي .  لوي 'ملک انمير'  ته د انگريانگريزانو پو

ملک انمير حليمزې او د مهمندو د ايجنسۍ دگنهداب اوسهيدونکې وو چهې پهه 

مختلفو حساسو شيبو کې يي د انگريزانو هر راز مرسته کړيده .   پدې وخت کې 

د  انگريزانو د يوه بل پلوي ملک عنايت اهلل سره هم  دملک انمير اختالف  پيدا 

يههزي چههارواکو ددواړو ملکههانو نههه وغوښههتل چههې خپههل منځههي شههوې وو. انگر

اختالفات لرې او د غازيانو د فعاليتونو په وړاندې عملي گامونه واخلهي
151
پهه   .

                                                      

150  .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department, 

N.W.F.P., pp.1-8. 

151  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲٤۵ مخ 
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وخت کې دافغانستان د پولې دننه هم گه  شهمير خلهک جههاد تهه تيهار او يهو  دې 

 شمير يې د چکنور د مال صاحب دلښکر سره  ملگري شول . 

فغانانو د تياريو خبر انگريزانو ته ورسيد، نو دبريتهانوي هنهد کله چې غزا ته د ا

 د خارجي چارو دفتر امير حبيب اهلل خان ته الندې  تلگرام واستوو:

دصميميت د څرگندولو نهه وروسهته، مهونږ تهه خبهر رارسهيدلې چهې د "

پارونه او لمسون ستاسې اعليحضرت  چکنور مال او نورو ماليانو په

په سيمه کې مومندو دهزارناو، اللپورې، چارده، گوشتې، چکنور او 

باسول گ  شمير سړې په کوډاخيلو کې راټول شوي او د انگريزانهو پهه 

خاوره د حملې هڅه کوي .   زه اطمينان لرم چې کهه دا خبهره رښهتيا وي، 

او  ،اوو د خپريههدوقههو يتاسههې اعليحضههرت بههه سمدالسههه  ددې قبههايل

کهه چيهرې دا قبهايلي  قهواوې د  لمسوونکو ته د جزا اوامر صادر کړى . 

نگريزانههو پههه خههاوره تيههرې وکههړي، نههو سههخته سههزا بههه ورکههړ شههي .  او زه 

د بههې ځايههه وينههو د پههوهيږم چههې تاسههې اعليحضههرت هههم زمهها پههه شههان 

توئيدو د مخنيوې دپاره پريشانه ياست
152
 . "   

دمومندو لښکر  نيټهمه( ۲٧)حمل دمياشتې  ( اولسمه ۱٧) داپريل د مياشتې په

د شهاکوتل او ښههاپښ تههر مههنخ راټههول شههوې او پههه شههبقدر بانههدې د حملههې دپههاره د 

ماسههل خههان دملههک پههې او گنههداب پههه لههوري روان شههو.  پههه  الره کههې ورسههره  کړو

کوډاخيل لښکرې هم  ملگرې شوې (محصل خان)
153
. 

د مومنهدو لښههکر  پهر انگريههزي  نيټهههمهه( ۲۸)حمهل پههه مههه  ۱۸داپريهل د مياشهتې 

قواوو بريد وکړ .  پدې جگره کې د انگريزانو سره د ټول صوبه سهرحد نوابهانو او 

                                                      

152  .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department, 

N.W.F.P., pp..8-10. 

 مخونه ۲۹-۲۸-۱۹. هماغه ځاى 153
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خانانو هم مرسته کوله .  د يهوه تلگهرام پهه تهرڅ کهې چيهف کميشهنر تهه د حهاالتو د 

 :وليکل چې ه ترڅ کې پوليټيکل ايجينت تشري  کولو پ

( اتلسههمه نيټههه، دبههابړې مههال تههر مشههرۍ النههدې ۱۸شههتې پههه )"نههن، د اپريههل د ميا

قبايلي قواوو دانگريزانو په خاوره د بريد کولهو کوښهښ وکهړ، او ددوې حملهه د 

دښمن بې  ،.  زمونږ د توقع په خالف پيښور  د کتارونو له خوا په شا وتمبول شوه

برالسهې  کهه څهه ههم دوې د موقعيهت لهه پلهوهنظيره زړورتيا او تکړه توپ وښود.  

   لري ، خو زمونږ په عقيده ددوې تلفات زمونږ په نسبت ډير زيات دي."

دواړو خههواوو تلفههات  پههه   دانگريههزي  رپوټونههو لههه مخههې ، د  پههه دې جگههړه کههې ،

 الندې ډول ذکر شويدي : 

 ( عسهکر مهړه ۲۵( منصبداران او پنځهه ويشهت )۵دانگريزانو له خوا پنځه )

 ( عسکر ټپيان۵۰پنځوس )( منصبداران او ۱۰شوي او لپ  )

 ( تنه شهيدان۱۵۰د غازيانو لخوا يوسلو پنځوس )
154
 

چهې د جگهړې اور پهه اروپها کهې پيهل  وکېمياشهت)ثور او جوزا( پهه  دمى او جون 

شوې وو، او سراج االخبار هم په خپلو خپرونهو کهې  بريتانيها او روسهيه د اسهالم 

انگريزانو ځانونه نيکمرغه گ ل چې امير حبيب اهلل خان نه يواځې ان بلل،  دښمن

بې طرفهي  سهاتله، بلکهه افريهدو ههم ځانونهه نهه په لومړۍ نړيواله جگړه کې خپله 

 ښورول .  

روان کهال د بريتهانوي هنهد دپهاره يهو ځهوروونکې او ربړوونکهې  ،له نظامي پلوه

د بريتانوي هند حکومت د بريتانيها دمرکهزي حکومهت د هغهه پرلپسهې  کال وو.  

غوښتنو په وړاندې مقاومت ښوده چې بهرته د هندوستان نه لښکرې وروليږي .  

ريزي دريو ميشتو فرقهو دانگ حد کې رپه س د هندوستان نه د ځينو لښکرو ليږل 

                                                      

154  .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department, 

N.W.F.P., pp..38-39, 41-42, 51. 
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، کلههه چههې ددوې د ره کههړې ووثمتههاهغههه وخههت کفايههت تههر زيههاتې انههدازې پههورې 

 ځهههايونو د ډکولهههو دپهههاره  ټيټهههې او ادنههها هنهههدې لښهههکرې اسهههتول شههههوې وې . 

ينهههگ پهههه عقيهههده  غازيهههانو محلهههي هندوسهههتانې لښهههکرو تهههه اهميهههت نهههه ددهار

ورکاوه
155
.  

الرد هاردينهگ    نائهب السهلطنه بريتهانوي هنهد د)اسد( پهه مياشهت کهې دجوالى 

(Lord Charles Hardinge)  او دبريتانوي لښکرو عمومي قوماندان  بيوچمپ

دواړو د سهرحد د وضهعې پهه هکلهه سهخته نگرانهي    (Beauchamp Duff)ډف 

وښوده او لدې ځايه يې د هر ډول عسکرو د ويستلو سره کلک مخالفهت وښهود.   

( لښهکرې ۸اته )د عسکري قواوو پدې وخت کې  په هندوستان کې دانگريزانو 

د هاردينهگ پهه  موجودې وې چې ټولې پهه سهرحد کهې ځهاې پهه ځهاې شهوې وې .  

لې جگړې په هکله سوله منخ ته رانشهي، نهو دسهرحد د حهاالتو عقيده، که دنړيوا

سره مقابله امکان نلري
156
   . 

داسههالم پههور پاچهها، کههال د قههوس( پههه مياشههت کههې  ۱۲۹٤)کههال د سههپتمبر  ۱۹۱۵د

ميرصههاحب جههان )شههيخ پاچهها( او د کنههړ غههازي ميرزمههان خههان  د افغانسههتان نههه د 

 غازيانو  يو لښکر برابر کړ. 

گزو د حاجي صاحب په نامه دخپل اردو ژبې کتابعزيز جاويد د ترن
157
او ډاکټهر  

جهانزيب خليل
158
په ملکنډ او مهمندو ايجنسيو کې د مجاهدينو د تحريهک تهر  

نامه الندې هغه تحقيقي انگريزي کتاب کې چې د خپلهې ډکتهورا )پهى ايهش ډي( 

د پيښور په آرشيف کې دچيف )مشر( کمشهنر د اسهتخباراتو  يې ليکلي،  دپاره

                                                      

155  .Baha, Lal  (1978) ،۸۸ مخ(Harding to Chamberlain, 2 Juky, 1915, H. 

P. 

 هماغه ځاى.  156

 مخونه ۲٤٧-۲٤٦(، ۱۹۸۱عزيز ) . جاويد، 157

158  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲۵۱-۲۵۲  مخونه 
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مخ، او د مرستيال کميشهنر  ۲۰۵گ ې د  ۳٦د  )ورځنيو ياداشتونو(  زنامچېدرو

  مخ په حواله ليکې چې : ۲۵۲گ ې د  ۳٧بنډل د  ۱۵د د استخباراتو دروزنامچې 

"دترنگههزو حههاجي صههاحب داسههالم پههور دميرصههاحب جههان پاچهها او دکنههړد ملههک 

ر سهره ددوې غازيهانو دلښهکميرزمان خان نه غوښتنه وکړه چې دافغانستان نه د 

رشي .  ددوې د درخواست په ځواب کې د غازيانو يو لښهکر تيهار او ومرستې ته 

د سهپتمبر   .  ل د سپتمبر دمياشتې په دوهمه هفته کې دلکړو سهيمې تهه ورسهيد

( نيټه په لکړو کې  يوه لويه جرگه جوړه شوه چې پهه هغهې کهې د ۱۵په پنځلسمه )

صافو، ميټۍ، موسى خيلو، کوډاخيلهو، بئيهزو او خهويزو مشهرانو گهډون کهړې 

يهو په دې جرگه کې د انگريزانو په قواوو دحملې فيصهله وشهوه او د جگهړې وو.  

انگريزانهو پهه پوسهتو متعهددې  تهر دې وروسهته  غازيهانو دپالن جوړ شو.  جامع 

حملې وکړې او انگريزي قواوو ته يې د سر او مال زيات زيهان ورورسهاوه .   ددې 

کلي دبمبهارۍ او سمالسهي ورانولهو برهان خيلو دتلفاتو په بدل کې انگريزانو د 

حکم صادر کهړ.  ددې کلهي دبمبهارۍ پهه نتيجهه کهې  کهه څهه ههم غازيهانو تهه زياتهه 

ه ورسيده،  خو دوې خپهل روحيهات لهه السهه ورنکهړل او بلهه ځاني او مالي خسار

شپه يې د "کانگړې" په سيمه کهې دانگريزانهو پهه قهواوو سهخته حملهه وکهړه، او 

پههه دې حملههه کههې د برهههان خيلههو، منههډي  دسههر او مههال زيههات زيههان يههې ورواړاوه . 

اتې خيلو، کمالي او حليمزو قبيلو فعاله برخه واخيسهته .  دانگريزانهو قهواوو مه

پهه وخهت کهې يهې د مومنهدو گ ته مجبوره شهول، خهو د تيښهتې وخوړه ،  او شات

 ". لاچونه هم وکلو ته اور و

دشاوخوا غرونو نهه داهلل اکبهر د نهارو .  وخوځيدلغازيان اوس د شبقدر په لورې 

انگازې اوريدل کيهدې .  انگريزانهو چهې دغازيهانو د طاقهت انهدازه وليهده، او دا 

نه ډير زيات وو، نو پيښور سره نږدې د ابازيو په سهړک يهې طاقت ددوې د اټکل 

په عهين حهال کهې  غازيهانو د پيښهور، ب هو،  خپلې دفاعي مورچلې ټينگې کړى . 
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اسمعيل خان او هندوستان په نورو سيمو کې هم  دانگريزانو پهه وړانهدې د  ديره

پاڅون اعالنونه خپاره کړل
159
  .  

ډاکټهههر جهانزيهههب خليهههل
160
يف کهههې د مرسهههتيال کميشهههنر د د پيښهههور پهههه آرشههه 

مهخ پهه حوالهه ۲۵۲گ ې د  ۳٧بنډل د  ۱۵استخباراتو دروزنامچې د 
161
ليکهې چهې  

دغازيانو د وسلو د ضهرورياتو د پهوره کولهو دپهاره، پاچها گهل، ميرصهاحب جهان 

پاچا او د الينگار فقير دکنړ دغازي ميرزمان نه وغوښتل چې پهه پيسهو د وسهلو 

دمومنههدو او دپههاره کابههل تههه الړ شههي .  او ترالسههه کولههو او کارتوسههو د اخيسههتو 

 ( روپۍ هم  برابرې کړې وې .۱۲۰۰۰مسحودو قبيلو ددې کار دپاره دولپ زره )

دانگريزانهههو سهههره دغهههازي ميرزمهههان خهههان دښهههمني او دآزاد سهههرحد پهههه آزادۍ 

غوښتونکو مبارزو کې دهغه درنده ونډه دانگريزانو څخه پټه نه وه.  پدې جگړو 

نگريزانههو خپههل مخبههران او جاسوسههان هههم د معلومههاتو دراټولولههو دپههاره کههې ا

مامور کړي وو. دغو مخبرانو به دغهازي ميرزمهان خهان دنقهل او  ب ه دغازيانو په 

رپوټونهه اسهتول چهې اسهناد يهې اوس ههم حرکهت او جههادي فعهاليتونو پهه هکلهه 

هندوسهتان پهه  دانگريزي استخباراتو په آرشيفونو، او دپيښور، اسالم آباد  او

  آرشيفونو موجود دي . 

انگريزانو لومړې دغازي ميرزمهان خهان او دهغهه دزامنهو او کهورنۍ دوتلهو غهړو 

دتطميع کولو او جال کې دراگيرولو متعددې ناکامې هڅې وکهړې، او کلهه چهې 

                                                      

 ۱۵د پيښههور پههه آرشههيف کههې د مرسههتيال کميشههنر د اسههتخباراتو دروزنههامچې د   .  159

 مخ ۲۵۱گ ې د  ۳٧بنډل د 

160  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،۲۵۱-۲۵۲  مخونه 

161  .Deputy Commissioner diry No. 37, bundle No. 15, p. 252 
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يې دغه آزادۍ غوښتونکي دځان سره ملگري نکړاې شول ، نهو بيها يهې د هغهوې 

توطئو الس پورې کړ. په وړاندې  په راز راز
162
     

 دانگريزانو د فشار له امله دامير حبيب اهلل خان په بند کې

ميرزمان خان دانگريزانو سره ددښمنۍ او دسهرحد پهورې غهاړه دمومنهدو  غازي

پهه خپلهواکۍ غوښههتونکو جگهړو کههې د فعالهه برخههې اخيسهتنې لههه املهه دوه ځههل 

 کړاې شو.   ۍ په دوران کې بندېمندامير حبيب اهلل خان د واک

ميهر حبيهب اهلل داد سرې غزا نه وروسهته  دانگريزانهو دفشهار لهه املهه لومړې ځل 

او د يههوې دسيسههې پههه تههرڅ کههې زنههدان تههه غههې خههان د رژيههم تههر څههارنې النههدې را

م کههال کههې دبريتههانوي هنههد نائههب ۱۹۰۸پههه چههې  ووداهغههه وخههت  و. واسههتول شهه

  الرد مينټهههو د مومنهههدو پهههه سهههيمه کهههې د ناڅهههاپي پهههاڅون پهههه هکلهههه  السهههلطنه

چهې ل غوښتويې ه څخه  او دهغته خپل تشوي، څرگند کړې  حبيب اهلل خانامير

پهه سمدالسه  دافغانستان د خاورې نه راغلي وسلوال جنگيالي بيرته ستانه  او  

اميهر .  و مخهه ونيسهي دتيريه سهيمې تهه د هغهوې ددانگريزانهو راتلونکې کې هم 

حبيب اهلل خان د بريتهانوي هنهد دنائهب السهلطنه پهه غوښهتنه دسهرحدي پهولي نهه 

ل  او هغهه تهه يهې احکهام صهادر کهړدغازيانو د تيريدو د مخنيوي په هکله سخت 

د گهه  شههمير چههې ه کههړنههگ کههې څرگنههده څپههه پههدې هکلههه د ډاډگيرنههې د ورکولههو 

مو کهې د دوې د تيريهدو ناپيژندل شوو الرو د موجوديت له املهه بهه پهه ځينهو سهي

قطعي بنديز امکان ونلري
163
ن بيرته اامير دمومندو او افريدو دسيمې نه افغان .   

الندې ونيولوغوښتل او ددوې مهم کسان يې تر څارنې رو
164
.  د ډيورنډ د ليکې  

                                                      

. دانگريزانو ددغو دسيسو په هکله مفصل معلومات دزماني دکورنۍ په ويب پاڼهه 162

  په پته ترالسه کوالې شئ .   www.ZamaniFamily.comکې د 

163  .Summary of the Administration of Lord Minto, No. 16, P.14 

 ځاى هماغه.  164

http://www.zamanifamily.com/
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و د ټينگ ممانعت  او په جگړه کې د گډون کوونکهو تيريدازيانو دنه دافغاني غ

د مشههرانو پههه وړانههدې سههخت  غازيههانو د بيرتههه سههتنيدو پههه وخههت کههې دهغههوى 

بنهدې کهړاى  د کومو په نتيجه کې چې د کونړ غازي ميرزمهان خهان ههم   اقدامات

تهه امير حبيب اهلل خهان   انگريزي چارواکي خوشاله کړل ، او نائب السلطنه ، شو

   استاوه .هم ويو ليک  د مننې

ميرزمههان خههان دکابههل پههه نغههاره خانههه کههې سههخت بنههد تيههراوه، نههو  غههازيکلههه چههې 

شهزاده امان اهلل خهان )عهين الدولهه( دانگريزانهو پهه ضهد غزاگهانو کهې دهغهه پهه 

گډون ، مړانې او درنې برخې خبر وو، په زندان کې به يې دهغه پوښهتنه کولهه او 

لهه املهه  ورتهه دورورۍ الس ورکهړې او دهغهه مهور دبههادرۍ يهې په سره غزا کهې 

غهازي ميرزمهان خهان  . ووويلي سراج الخواتين )عليا حضرت ( هم ورته  "زوي" 

تر يوه کال بند وروسته  دلپ زره روپيو په نقدي ضمانت خوشهې کهړاې شهو او د 

 خپلو ملگرو سره بيرته کنړ ته الړ.

 دشيرپور په زندان کې

م کال د جگړې نه وروسته يوځل  ۱۹۱۵د دمومندو غازي ميرزمان خان دوهم ځل 

 غههازيپههدې جگههړه کههې د  بيهها ونيههول شههو او دشههيرپور زنههدان تههه واسههتول شههو. 

د مومنههدو دلښههکرو سههره  ېميرزمههان خههان تههر مشههرۍ النههدې د کنههړ دغازيههانو ډلهه

  ې وه .ړيوځاې د"اقرب" په ډاگ کې  دانگريزي پوځونو سره  مخامخ جگړه ک

، دبريتانوي  (Lord Hardinge) الرد هاردينگ ددې کال د مئ په مياشت کې 

هند نائب السلطنه او عمومي والى،  امير حبيب اهلل خان  دمومندو په سيمه کې 

د انگريزانو د دښمنانو د فعاليتونو څخه خبر کړ او دهغه نه يې غوښتنه وکړه 

.چې ددې کار محرکينو ته سخته سزا ورکړي
165  
 

                                                      

دبريتههانوي هنههد ددفتههر ثبههت شههوي اسههناد، پټههه او سياسههي  . دبريتانيهها کتههابتون،  165

مههه نيټههه، اعليحضههرت اميههر  ۱۰کههال دمههى  ۱۹۱۵مههه کڅههوړه، شههيمله، د ۱۰، ۱٤/٦څانگههه، 

 عالى جناب نائب السلطنه له لورې حبيب اهلل. ته د
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 ميرزمان خان په سر د شهزاده امان اهلل خان جريمهغازي د

کلونهو زياتهه مهوده  ودشهيرپور پهه زنهدان کهې ترڅلهوردا ځهل ميرزمان خان  غازي

تيره کهړې وه ، چهې اميهر حبيهب اهلل خهان پهه ژمهي کهې جهالل آبهاد او لغمهان تهه الړ 

چارې پهر مهخ امان اهلل خان په کابل کې دهغه په وکالت د حکومت عين الدوله او

.  ددې پيښې خبر اميرحبيهب اهلل ميرزمان خان له بنده خوشې کړ غازيده بيولې.  

خان ته ورسول شو،  او وويل شول  چې ميرزمان خان دده په کورنۍ کهې درزونهه 

اچوي او امان اهلل خان بيا له بنده خال  کړيهد  .  ددې اطهالم  پهه اوريهدو اميهر 

تهه فرمهان صهادر کهړ چهې ميرزمهان خهان دې زمها تهر حبيب اهلل خان، امان اهلل خهان 

درتلههو پههورې دشههيرپور د جرثقيههل پههه سههياه چههاه کههې )چههې پههه اعههدام د محکومههو 

کسههانو ځههاې وو( واچههول شههي او عههين الدولههه دې د ميرزمههان خههان د بنههد نههه د 

امهان غهازي خالصولو په وجه ددولت خزاني ته پنځلپ زره روپۍ تحويل کهړي . 

قبوله نکړه او سياه چها  هغهخو  ،د تښتيدو سال ورکړهخان ته  ، ميرزماناهلل خان

 ته واچول شو.

دغازي ميرزمان خان شهپږ ورځهې وتلهې وي چهې اميهر حبيهب اهلل په سياه چاه کې 

خهال  او يهو ځهل بيها لهه زندانهه  دىخان د لغمان په کلهه گهوش کهې ووژل شهو او 

سههره د کتلههو نههه  امههان اهلل خههان  ميرزمههان خههان، ځنځيرونههه تههرې لههرې کههړاى شههو. 

انۍ ته  وويل چې د زندان د ملگرو د خبهر د اخيسهتو او خهداې پامه وروسته هغه 

ل هلته ځي .  امان اهلل خان ورته وويل چې کوالى شي د خپلو دوستانو ځدپاره يو

زنهدان تهه الړ او د  هغه   ښنې فرمان يې صادر شي .خچې د ببنديانو لست راوړي 

يوسلو پنځوس تنو هغو مبهارزينو او قهومې مشهرانو لسهت يهې جهوړ کهړ چهې تيهر 

ددوې د عفهوې فرمهان    لي وو.حکومت ترې ويره احساسوله او زندان ته يې اچهو

پههه دوې کههې هغههه کههپ هههم ؤ چههې يههو کههال   صههادر شههو او ټههول لههه زندانههه راووتههل . 

مهان خهان دپهاره زمخکې يهې پهه زنهدان کهې پهه خنجکهې )کروشهنيل( دغهازي مير

او   دجهاد يو بيرغ اوبدلې وو. له دې تاريخي وريښمين بيرغه چې قرآني آيتونهه
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داسهتقالل د څهو مياشهتې وروسهته د ميرزمان خهان نهوم پکهې  اوبهدل شهوي وو، 

تاسههې يههې عکههپ پههه اسههتفاده وشههوه او  گټلههو د جگههړې پههه څلههورمې جبهههې  کههې 

 .  دريمهههههههههههههههههه نښهههههههههههههههههلونه کهههههههههههههههههې کهههههههههههههههههتالې شهههههههههههههههههئ
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 ه برخهڅلورم

 نښلونې

 

دډيورنډ دکرښې په تحميلولوسره بريتانوي هند د دوو سرحدي کرښو خاونده 

سرحدي افغانستان تحميل شوې پرشوه، يوه د بندو سرحدونو کرښه او بله 

دپنځه ويشت زره مربع ميله په شاوخوا کې  وترمنخکرښدواړه  دې.  دکرښه 

 . ه پرته ده سيم وقبايل وآزادد
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  غزاگانې د ولسي شاعرانو په اشعارو کې دمومندو :   نښلونهلومړۍ 

 کال دډيرۍ شبقدرغزا ١٨٩٧دهډې  احب د

 ()ولسي شاعر موخّى

 

 زا پسې روان شو دا دڅيرمې صاحبانهههههههه غهههههههههههههههپ

 رههههههههيبهههاذونان راپههههههههههههورته د خههههههههههههټههههههول واړه م

 رو شو پښتانه ودي  بازانههههههوې له تورو غههههههههههههههههرات

 ريان، مدد ورکړې اکبرههههههههههرو زمههههههههههههدتهههههههههورو غ

 ړ گلونه د توحيدههههو زيههههههههه غهههههزا پسې روان شهههههههههپ

 المِينههههههههههلُه العٰ  زيد،ِ اهههههههههههههقهههههههههههههوت ورکهههههههههړې م

 و او مريدههههههو د شيخانهههههههوړ شهههههر ورپسې جهههههههلښک

 ربان به شي له دينهههههريد، قههههههو پخپل بهههههههههههههروان ش

 ې تورې مومندان دي که اپريدههههوڅههههههههې لههههههرادروم

 نههههههههههيهههههلي شهههههههيد، آرزو لهههههري متهههههههنشههههههان اخ

*** 

 يز د چمهههرکنډ په تههههورو غهههرونوغههههوبل شو د انگههههههر

 ته د گهههههههريهههههههههههههههزههد غهههرونهههههو پهههههههه سرو کې الر نش

 و سروکېهههشوې رنگينې نرۍ تورې، د انگريز په وين

 ليت پيت شههههههههو پههههه ايههههههرو کې،  شو واړه ريز مريز

 پير په سردرو کېغههههههههههازيهههههان لکههه بازان گرځي چا

 غهههليم يې پهههههه پنجهرو کې ، پرې جوړ به کړي خونريز

 راکههوز شههههههههههه کميشنره څهههههه لههههه تښتې لهههه ميدانه

 ه کميشنرهههههههههههږ ټينگ شهههههههههههازيان، لههههههوالړ درته غ

 ړيههههمخهوى ددين له جوشه قلقلې لکه طوطي ک
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 تومتي کړي، که ودريږي جاهلهدښمن بهههههههههههه 

 صاحب له خهههههداى قوت د غيبو نه زياتي کړې

 ملگري دې راستي کړي ، غليم به کههههړي قائله

 يوې گړۍ نه پسته به دښمن په اور ستي کهههړې

 کلى بههههههههههه يې بياتې کړى، غليم به کړى زائله

 قاتل يې شهههو په توره په لندن کښې پيرنگيان

 جنگيان، صاحبهههههههه! ډير زړه ورهدجنگ واړه 

 

 غزا 166داقرب ډاگ

 (شريفولسي شاعر)

 

 هههاک اهلل شههههههگرې پههههههههههههههملدده  ال شهههههه دې مههههداې رحمت پهههههدخ

 ړو په کفار باندېهههههوک او يېههچپ اندېههههههزا يې وکړه په اختيار بههههغ

 لوار وکړوهههې په تههههزا نيت يهههههههدغ ړوههههههههال اختيار وکههههههکنور مههههدچ

 راځئ غزا وکړ  په خوند باندې کور په کور وگرځيد مومندباندې

 ړوهر سړي دارنگه طال  وکهههههههههههه ړوهههههههههههفا  وکهههدو واړو اتهههههومنههههم

 ال شههههههههههه دې مهدخداى رحمت پ هههههههې بسم اهلل شههههههونږ په دغهههههههههزم

 ال صاحب ځانله په څنگ الړهههههم و څنگ الړههه يهههههههاذونان واړه پهههم

 ريز باندېهړ په انگههپاو يې وکههچ ه برا  سور شو الړ په خيز باندېهپ

ه مټېههوز يې لههههک
167
 ړوههههه يې ورته پنډ کهههد ميچنۍ ن ه راغونډ کړهههن 

ډيرې
168
 وغاشوه گډه په خنځير باندېهههههههههههههههههههغ له راغې ځان په وير باندې 

                                                      

دانگريزانههو سههره دمختلفههو . شههبقدر ډيههرۍ سههره نههژدې هغههه معهههههههههههههروفه ډاگ چههې  166

 غزاگانو ډگر وو

 . دځاې نوم 167
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افرانوگلېههههههههههههههههههدک وري پکښې پڅې کړېههههځوانانو ت
169
 يې غوڅې کړې 

 ار باندېههههههههههههههههههههړ په کفهههههههچپاؤ يې وک انگريزان شوخال  باالحصار باندې

 ړههههههههههههې راحصار کههههههههههک انگريز يې منخ دوکار کړههههههههههې د ټوپکو يې دنههههههچ

وهم
170
 ړو په کفار باندېهههههههههههههههههههههپاؤ يې وکههههچ ډ کړو په سرکار باندېههههيې گ 

 ادر راغئهههههههههبه  ړله ههههههههههههزا يې وکههههههههههغ سر راغئهههههاحب پکې  افهههال صهههههم

 جنگ باندېه هههههههههههههويلې رحمت دېشه پ  ې شوه پرنگ باندېههامه يې پاتههههههن

 ربلندو تههههههههههههههه داسې سههههههههههههههههههههههالمهع ندو تهههههههومهههههها به ونه گورم مهههههههبي

 دا کړوهههههههول رانه جههههې ټهههههههههههههههههههههعقل ي  وکهههههههههههړطا ههها يې داسې وار خهههههههزم

 ازيان راکښې غوبل کانديههههههههههههې غهچ  ې داسې دول کانديهههههره پيره مههههههههه

 

 دخاپښ او ناوگۍ غزا

 (عبدالمستعان)

 

 شههههههههيدان مونههههږه له ظلمهههههههههههه د فهرنگ يُو

 په سهههههههرو وينو د خپل دين ټول الله رنگ يُو

 کاند په آرمان سهههره ژړا پههههههههههههههههه مونږ مه 

 ښائسته حهههههورو  د جنت سههههههره هم څنگ يو

 (  تنو خپلهههههههو شفاعت کههههههههههههههههړو٧۰داويا )

 دا عهههزت مونهههههږ لره بپ د  خوش آهنگ يو

 دوطهههههههن گټل پهههههههههههه ننگ او په غيرت شي

 که خپل ځان مو قربان نه کړو بيو بې ننگ يو

                                                                                                            

 . دځاې نوم 168

 . مرۍ 169

 . ويره 170
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 هو پښتنو ځههههان قربان کړ پاڅۍ ورونهههههههههههه

 په شنو ستهههرگو د فهههههرنگ تير د خدنگ يو

 حورو تاج درته نيولې پههاس پههه سههههههههههر دي

 انتظار د حههههههههههههورو تههههه بپ څه دلتنگ يو

 مونږ به هله پههههههههههههههههههههههه غزا کې بريالي شو

 دغيرت شمشير په الس په چنگ تفنگ يو

 زار ځههههههههله اقبههههههههال مند بختيار ظفر يوهههه

 پهههه رضهههههههههههها درب فرنگ سره په جنگ يو

 چې سر خيل مو باباجي صاحهب غازي د 

 ههههروز رنگ يوهههههميشه غهههههزا کهههههههههوي فيهههه

 و نصيب کړېهههههيههههها اهلل  نصهههههههههههههرت فت  م

 وههههههههفات  جنگ يپه حرمت د پاک رسول بيا 

 نه 171ازي شهيد عمههههههههههههر خان کوډاخيلههههدغ

 اني بيان قهههههههههاري کړي ظفر چنگ يوهههههههروح

 

 دغازيانو د شهامت خبرې

 )سيال مومند(

 

 ړه دغزا او شهادت خبرېههههصاحبه وک

 دپښتنو غازيانو تورې او همت خبرې

 نحقۍ  دجگړواپښ او ههې جنگ او دخهههههړپههههههدک

 رت خبرېهههه  نصهههر فتهههههههههههههاور چينې دسههههدځن

 ونه د غليم په وينوههههړه کاسههههازيانو سره چې کههغ

                                                      

 . شهيد عمر خان کوډاخيل د ارواښاد ميراجان سيال تره وو. 171
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 برېهههې دغازيانو شهامت خههههههههههدگنداو جنگ ک

 وپک وسلې چې پښتنو ورنه ولجه کړې ټولېهټ

 ه د شکست خبرېههههههههه هغهههړه راتههههريز وکههههدانگ

 ړيدهههههههه وځههههههههههاسهههههې ددار دپهههههام دپاره چههههدق

وه دحبيب نورههههه کهههرات
172
 رېههههههههاعت خبهههههدشج 

 چې تږي الړه او ددښمن په وينو يې ځان خړوب که

 ري غورځنگ صفت خبرېهههههههان او اکبهههههههد دواج

 رانو په شانهههههريز په لښکر گډ شو دنهههههههدانگ چې

وشهيدان عمر، خان جانههههش
173
 ورونوعبرت خبرې 

 از په څيرېههههيرنگ په فوځ ورغې دبههههههههې دپهههههچ

يا جانهههههي  مهههاجههراته کوه ح
174
 غازي جرات خبرې 

 خاوند دې وساتي په نهههههوم پښتههههههون د توره ځنې

 دپههههههردو بههههههههههډو او بههدنهههامههههۍ درشهههوت خبرې

 هههول پښتانههههههه به يې دزړه په غودو واوري مدامټهه

 سهههههههههههههياله کههههههههههوه راته مهههههدام دا دعهههزت خبرې

 

  

                                                      

. حبيب نور د مومندو داتمانزو دقبيلې هغه غازي چې انگريز افسر يې په دفتهر کهې  172

 وژلې و او بيا په دار وځړول شو.

م کهال داقهرب ډاک پهه ۱۹۱٤او خان جان د ارواښاد سهيال مومنهد ترونهه د  .  عمر خان 173

 غزا کې شهيدان شوى دي.

 . حاجي ميا جان د سيال صيب پالر د  . 174
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 کال غزا ١٩٣٣دمومندو د

 )ولسي شاعر وزير(

 

 انهههدمههههههههههومندو دغهههههههههزا کهههههههههههههوم بي

 هههههميشه به يههههههههههههې کول پرې چهههپاوون

 پيښور کهههههههې دي تنگ کړي پيرنگيان

 ذارونهههههههههرې کههول به يې د ټوپکو گههههپ

 

 پههههههيرنگې شهههههههههههو ناعالجه زما وروره

 دوې تهههړلې المراروان شههههههههههههههههههو پسې 

 الهههههههههههههو سهههههههههره وگورهههههدپلټهههههههههنو رس

 تلومهههههههههههههه خا  و عامويلې ځههههمه قههههه

 خههههههبر نهههه وو دا کافههههههههر دديهههههن له زوره

 شهههههههههو راجمههههههههههع ورته ټول مومند تمام

 ترې مههردار يې کړل بې شماره گوره گان

 ورنه پاتهههههههههې شول بيشماره ډير مالونه

 

 مهههههومندانو وکههههړ عههههههرض په صاحبانو

 ههههمني شههوه راپه غههههههههههههههاړه زورآورهدښه

 غههههههزا فهههههههرض ده په تمامهههههههههو مسلمانو

 ميههههههههههههههراثه ده پاتې شوې لههه سهههههههروره

 هههههههههر طرف نهارې سورې شوې د غازيانو

 ههههر سههههړې ورباندې تير وو لهههه خپل سره

 ههته ورپسې الړه صاحبانومههههههال بسههههههههههههه

 په دعههههههها يې پسې پورته کړل السهههههههههونه
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 که شاهينههههههرنگزو حاجي صاحب لهههههههههههت

 ه وارهههههوټې به يې کولې وار پههههههههههرې غههههپ

 پيرنگې يې ورتنگ کړې په خپل ژوند

 ردارههههههډير يې گرو ترينه په هغه ځاې م

 د  خلقه داسې عجب خوندزا ههههههههههههههدغ

 يد ته به رب ورکړي خپل ديدارشههههههر 

 خداې به  ورکړي د جنت حوري غلمان

 ه جنت کې رنگارنگ دي نعمتونههههههپ

 

 کنور مال صاحب غازي بهادر د ههههچ

 ې په څنگ يې اچولې د ننگ تورههههچ

 مال بسته روان په سر کې د لښکر د 

 ړه مور بورههههههارو باندې ده کههههه کفهههههپ

 هم مال د  هم غازي د  هم زړه ور د 

 ره واړه اللپورهههههههههههوو ورس  وکوزيهههک

 اندي له ده سره احسانههههههههههههرب د  وک

 ې ډير کوم سوالونهههه  کههاوس دده په ح

 

کندهاري
175
 دي مړني په ح  د جنگ کې 

 ه وارهههههههه مخې پسې وواته لهههههههول لههههههټ

 وره په څنگ کېهههر سړي تهههههههولې ههههههههاچ

 ارهههههههو خداې دپهههههن شازا پسې روهههههههههوغ

 ډير کفار يې کړو برهمه په يوه درنگ کې

 غونډه غونډه  کمپني به يې کړه برباده

                                                      

 . قوم 175
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 جنگ يې وکړ پکښې ډير شو شهيدان

 رو نه سرونههههههر يې غوڅ کړل د کافهههههډي

 ه حليم زي ديهههههويزي که بابازي کهههههخ

 ن باندې غيرتهههههههههواړو کړې د  په دي

 ازي ديهههههههههههکوکوزي که مامازي که اب

 ه جنتهههههههههههاندي واړه  تهههههههرب دې ورک

 انزي که بارکزي ديهههههزي که اتمههههرکههههت

 ومند صفتههام مهههههمههههه د تههههههومهههههزه ک

 ول افغانستانهد ټوده ههههوزه يې کيښهههههپ

 رنگي کوي ويرونههههې پيهههور کههههښههههيههپ

 احب معلوم شو ورته زورههههها صهههههاچهههدب

ې کمپنىههههې يههههدن کهههههه لنههههههپ
176
 ههههوژړول 

 ه اورههههولو پههههونږه وسههههههو مهههههيرانههههههفق

ه ماسلهههههاره رانه الس واخلهههداې دپهههههخ
177 

 ب ته شورهههړو امير صاحهههههگي وکهههههپيرن

 ې پورته الړې تر کابلهههههههههههههضې ييرههههع

 ور مسلمانانههههړه دانهههههع کههههههههه مننههههههههرا

 ريز باندې يې وکړل څه کارونهههههه انگههههپ

 ې شو په بل پيرهههههههههردش دزمانههههههاوس گ

 غشي تاوگير لهههههرې د اجههههههههو گذار پههههش

 ې د غزا ارمان وو ډيرههههه زړه کهههههههستا پ

                                                      

. دختيزهند هغې کمپنۍ ته اشهاره دو چهې پهه هندوسهتان کهې يهې دتجهارت پهه نامهه  176

 دانگريزانو مداخلې ته الره پرانيستله .

 دکوډاخيلو ماسل خان )محصل خان ( غازي  . 177
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 ادت دې په نصيب کړې رب وزيرهههههههشه

 دې زيرهههئ د ځمکې النهههههههاقبت به شههههع

 داد کامله پيرههههههههههې د بغههههههدد شههههههههرام

 واړم دايمانهههه مدام غهههدايهههههر دخههههههههخي

 ږي کارونههههههههههههوره کيهههههههه پهههها نهههينهههدد

 178غزاکال  ١٩١٩د دارنوۍ 

 تور طالب

 

 غزا د ارنوي وه

 د شنو توپو دلۍ وه

 ساپي پرې رژېدل لکه گلونه د نمېر

 ټول وو له سره تېر

 

 غزا وه په کفارو

 غود ښه کېږد  هوښيارو

 د ټول ساپي ساالر و د کونړ مير زمان خان

 جبين يې و روښان

 

 نرگپ وهجبين يې د 

 بدن يې د طاوس وه

 ورپسې تمام اولپ و هر غازي لکه پتنگ و

 اسالم د کفر جنگ و

 

                                                      

. که څه هم دا غزا په چتهرال او ارنهوۍ کهې وه، خهو پهدې کهې  دغهازي محصهل خهان د  178

ځوې حاجي محمد امين کوډاخيل  په گډون د مومندو  يوه لوې لښکر هم برخه اخيستې 

 وه . 
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 اوه کسه باداران شوو

 جنت له ځي روان شوو

 جنت له ځي روان شوو حورې تلې ترېنه چاپېر

 ټول وو له سره تېر

 

 جنت کې يې دېرې شوې

 د گلو منجرې شوې

 چېرتهله قار يې سترگې سرې شوې "حيدر" وويل والړ  

 ساپور ورځئ پرې بېرته

 

 وباسئ پسې تورې

 پيالې گرځوي حورې

 ځان مړ کړه که تربور يې چې الړ نه شې له ميدانه

 ښکاره دې کړه مېړانه

 

 ښکاره زلمي د جنگ شو

 ستانه بېرته په ننگ شو

 په سرو وينو کې رنگ شو ارناوۍ د دوى سولۍ وه

 د شنو توپودلۍ وه

 

 "حيدر" چاړه په الس

 شو په اخال ورستون 

 وهل بې کوز او پاس په کفر گډ و لکه شېر

 ټول وو له سره تېر
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 دې شېر يې وکړه توره

 مور مه شه په ده بوره

 بدن يې ډک له نوره آفرين شه په قتالن

 مردار يې کړل سگان

 

 مرچل کې "شهسوار" و

 جنت ته اميدوار و

 ملگرى يې سردار و له گولوډکه ځولۍ وه

 د شنو توپو دلۍ وه

 

 خزان راغى په گلو

 شور گډ شو په بلبلو

 جنت د هغو خپل و

 چې تمام يې کړه پرې سېر

 ټول وو له سره تېر

 

 جنت شه ترې قربان

 ورځي "مير اعظم خان"

 ورځي مير اعظم خان "الي  د حورو دى "گل مست"

 د خداى په مينه مست

 

 د خداى په مينه سېر شو

 په مځکه باندې زېر شو

 شو په کفارو يې حمله کړه"جمروز" د خلکو هېر 

 ترې غوڅه يې کله کړه

 



 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

   

~ 126 ~ 

 

 ترې غوڅې يې مرۍ کړې

 کفارو به زارۍ کړې

 "بختيار" پسې خوارۍ کړې د بيرغ مخکې لولۍ وه

 د شنو توپو دلۍ وه

 

 ونو کې ايسار شوځپو

 چا ويل پاتې "شهسوار" شو

 ادرۍ دىهنظر پرې د سرکار شو ويل الي  د ب

 خو زوى د زمرۍ دى

 

 کړ،ډولۍ کېاوچت يې 

 وروړ  يې په تادۍ کې

 تېزابو په گولۍ کې چې پټۍ ورکړي درازه

 شي طبع يې پرې سازه

 

 چاپېر ترې حکيمان وو

 خدمت ته په ښه شان وو

 والړ په هر زمان وو ترې پرته الندې نالۍ وه

 د شنو توپو دلۍ وه

 

 د "تور طالب" بيان

 ښکاره په درست جهان          

 زمان خان" لره به ورکړي عزت ډېر بادر "مير          

 ټول وو له سره تېر          
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کال غزا١٩٣٣د  )گنداب(دگنداو  

 (حضرت ولي)

 

 ې مومندو ته انگريزو تاړه المههههههههههچ

 په گنداو کې په خاپښ باندې غزا وه

 المونو کې ښکاره لکه مهتاب شوهع

 کوډاخيلو کې شهيد عمر نواب شو

 

 ت د زوال ووهغه ورځ د پنجشنبې وخ

 ور او د اقبال ووهههههههههههدا ظاهره ډک د ن

 المهههههههههههههههههههههدجنت هورې وې ده ته س

 ومندو ته انگريز وتاړه المهههههههههههههچې م

 

 وپ گوله باري وه  دجازونوهههههههههههههههدادت

 ونوههههههههههههوځههههههغه ورځ دندوکار وو د پ

 ا وهههههد رب په ده قضوې وو هههههر شهههههههام

 اپښ باندې غزا وههههههپه گنداو کې  په خ

 

 ادت دې بختور شه بخت بلندهههههههههههشه

 ت کې شه څرگندهههههههههههنهستاره دې په ج

 دى جوړه د انوربيگ زيات يې ثواب شو

 کوډاخيلو کښې شهيد عمر نواب شو

 

 پيرنگې يې کړو گنداؤ باندې بې پته

 چوړيانو ښکتهزغلولې به يې ډولۍ 

 ه  او گوره راجپوت هر قامههپکښې وو سک

 چې مومندو ته انگريز تاړه الم
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 چې ساالر يې کړو خبر الټ شو مردار

 واليته پورې شو خفه کفار

 بادشاهانو کې شو سپک دايې سزا وه

 په گنداو کښې پاه خاپښ باندې غزا وه

 

 کندې ډکې کړې مومندو په کفارو

 روووايې اتلپ سوه پوځ مردا

 څوک وايي دوه ويشت سوه زيات و کم حساب شو

 کوډاخيلو کې شهيد عمر نواب شو

 

 باجوړ او انځري نه يي کړه راغونډ

 په گنداو کخې په اوبو يې کړلو پنډ

 يو المير د پيرنگي وه خا  و عام

 چې مومندو ته انگريز وتاړه الم

 

 درمعلوم شو د خوئيزي ، بئيزي قوت

 غيرتبل صافو ورباندې کړې وو 

 جوړه شوې حليم زو له دا نزام وه

 په گنداو کښې په خاپښ باندې غزا وه

 ښه زلمى ښايسته ټوپک وليده زور

 پيرنگي کړه په گوليو باندې تور

 په لعلونو چې ارزان هريو القاب شو

 کوډاخيلو کې شهيد عمر نواب شو

 

 مقابل دې د جنت حورې دې څنگ ته

 شه وړاندې وروستو دې ښکاره توره د ننگ
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 تاغيرت کړې په خداې او په کالم

 چې مومندو ته انگريز وتاړه الم

 

 داصفت د خانزاده عمر مومند د 

 چې دښمن د پيرنگيانو د لندن د 

 سپين جبين يې په سرو وينو کې گالن شو

 کوډاخيلو کې شهيد عمر نواب شو

 

 دانگريز نه چې روپۍ اخلي کلدارې

 په قيامت کې جهنم کښې به ايسار يې

 له طمع کړې ددين او د اسالم څه

 چې مومندو ته انگريز وتاړه الم

 

 بل يې ورور خان جان غزا کې شو وفات

 په جگړه  کښې د ډيرۍ سم مې ابيات

 چې خبر حضرت ولي په دې حساب شو

 کوډاخيلو کې شهيد عمر نواب شو
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کې برخه  ودانگريزانو سره  په جگړپه مومندو کې :   نښلونهدوهمه 
مشهور غازيان او روحانيونکي ناخيستو  

 يلخداللپورې سعادت خان مورچه .   ١

مورچهه خيهل، د سهعداهلل خهان زوې  او د سهعادت خهان داللپهورې  مشههور خهان، 

.  سههعادت خههان د افغانههانو او انگريزانههو د لههومړنۍ ووانگريزانههو سههخت دښههمن 

جگههړې پههه دوران کههې پههه ميچنههۍ، شههبقدر او اقههرب  ډاگ کههې دانگريزانههو سههره 

م کال کې په افغانسهتان بانهدې دانگريزانهو د حملهې پهه  ۱۸٤۱جگړې کړيدي . په 

وخت کې سعادت خان د مومندو د لښکر په مشرۍ دتيري کوونکهو قهواوو سهره 

کلههه چههې انگريزانههو کابههل ونيههوو، نههو سههعادت خههان هههم داللپههورې  جگههړه وکههړه . 

پريښودو ته مجبوره شو، خو دانگريزانو په وړانهدې يهې خپلهې مبهارزې تهه دوام 

کههال کههې دانگريزانههو دمههاتې نههه وروسههته سههعادت خههان بيرتههه  ۱۸٤٤ورکههړ .  پههه 

واوو کال کې په ميچنۍ کې د انگريزانهو پهه قه ۱۸٦٤اللپورې ته راستون شو . په 

دانگريزانهو پهه غوښهتنه داميهر شههيرعليخان    سهعادت خههاند حملهې نهه وروسهته 

لخوا کابل ته استول شوې او هلته په کور کې تر مرگه پورې نظر بند وساتل شو. 

اميههر شههير علههى خههان دسههعادت خههان دلههور قمرجههانې سههره واده هههم کههړې وو چههې 

ن قهرارداد امضها دميوند مشهور فات  غهازي ايهوب خهان او د گنهدمک د کرغيهړ

 .      ووکوونکې امير يعقوب خان دهمدې مومندې ښځې ځامن 

 دهډې مال  احب نجم الدين آخندزاده  .٢

دهډې په مال صاحب مشهور مال نجم الهدين آخنهدزاده يهو عهالم، عهارف او سهتر 

چههې هلتههه يههې  ملهي مبههارز شخصههيت وو. دهغههه اصههلي ټهاتوبې د غزنههي شههلگر وو

ومو دزده کهړې څخهه وروسهته د نهورو علومهو د زده کهړې دعقايدو او فقهې د عل
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دپههاره لههوگر، کابههل او ننگرهههار تههه سههفر وکههړ او وروسههته د ننگرهههار پههه هههډه کههې 

ميشت شو
179
.   

دهډې مال صاحب د سوات په بابا صهاحب مشههور دمالعبهدالغفور مريهد وو. د 

بهاجوړ او کلونو تر منخ د آزاد سرحد د بونير، ملکنډ، چکهدرې،   ۱۹۰۰او   ۱۸٦۳

دانګريزانهو پهه مقابهل کهې د ههډې دمهال صهاحب تهاريخي  مهمندو په سيمو کهې 

جگړو هم انگريزان او هم امير عبدالرحمن خان سهخت پريشهانه او وارخطها کهړي 

وو، دانگريزانو په مقابل کهې د ههډې دمهال صهاحب پهه جگهړو کهې د چمرکنهډ او 

م کههال کههې د  ۱۸۹٧پههه پههردې سههربيره يههې جړوبههي جگههړې ډيههرې مشهههوري دي  او 

مومندو په مرسته انگريزانو تهه د شهبقدر او سهکهو ډيهرۍ پهه سهيمه کهې سهخته 

څخهه وروسهته ويهل کيهږي چهې د ډيورنهډ د کرغيړنهې توافه  نهامې  ماتې ورکهړه.

انگريزانو په امير عبدالرحمن خان باندې زور واچاوه چهې هغهه بنهدې کهړي، خهو 

ه د سهتر نفهوذ لهه املهه د هغهې سهره په قبهايلي سهيمو کهې د هغهامير په يوه روايت 

دمخامخ مقهابلې او وژلهو څخهه ډډه وکهړه او ويهې غوښهل چهې پهه يهوه چهل يهې لهه 

منځه يوسي. مال نجم الدين آخندزاده د امير په بد نيت پهوه او ځهان يهې د اميهر د 

دآزادو قبايلو سيمې ته ورساوه او هلتهه يهې دانگريزانهو پهه نفوذ دساحې نه لرې 

خههو پههه يههوه بههل روايههت، اميههر هغههوې تههه د   بههارزو تههه دوام ورکههړ.وړانههدې خپلههو م

تيښههتې زمينههه خپلههه برابههره کههړه تههر څههو آزاد سههرحد تههه تللههې او دانگريزانههو پههه 

 وړاندې د سرحد د قبايلو مبارزې تودې وساتي .

د هډې صاحب مريدان که څه هم ډير وو خو دهغو کسانو شمير  چې دده لخوا پهه 

وو او نورو خلکو ته دطريقې دورکولهو اجهازه يهې ورتهه  ماذونيت سره منل شوي

دولسهههو کسهههو تهههه رسهههيږي کهههړې وه، 
180
چهههې پهههه دوې کهههې د پيښهههور د چينهههى    

مياقمرالدين، دبتخهاک حضهرت ضهاحب عبدالشهکور، صهوفي عهالم گهل چهې د 

                                                      

  مخ ۱٦۰(، ۲۰۰٧زمانى، عبدالرحمن ). 179

 مخونه ٤۵-٤٤(، ۲۰۰٧/۱۳۸٦)خدمتگار، عبداهلل بختانى .  180
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، او  ترنگهههزو د حهههاجي صهههاحب پيهههر وو،د سهههرکاڼو مياصهههاحب سهههيد اکبهههر شهههاه

 داسالمپور مير صاحب جان پاچا دزيات شهرت خاوندان وو.  

 دترنگزو حاجي  احب.  ٣

المشههايخ سههيد فضههل واحههد  شههيخ 

چههې وروسههته د ترنگزئيههو د حههاجي 

صهههاحب پهههه نامهههه مشههههوره شهههود 

انگريهزي اسههتعمار پههه وړانههدې يههو 

 او پههههوه  سههههيانههههامتو مبههههارز، سي

م کههال ۱۸۵۸ و .  هغههه پههه شخصههيت

کهههههههې د پيښهههههههور د چارسهههههههدې د 

ترنگزئيو د سيمې پهه "نهوي کلهي" 

کههې زيږيههدلې وو.  هغههه د لومړنيههو 

دينهههههههههههي علومهههههههههههو دترالسهههههههههههه 

کولووروسته  دپيښور د تهکال په 

يههوې اسههالمي مدرسههې کههې شههامل  او 

دشپږو کلونو دپاره يهې خپلهوزده کهړو تهه ادامهه ورکهړه. څرنگهه چهې دا مدرسهه د 

الره پرته وه  او د افغانستان او هند ډيرو علماوو او مشايخو  کابل ډيلي په لويه

دسهفر تمځهاې وو، نهو هغهه ههم د گه  شهمير علمهاوو، فضهالوو او مشهايخو سهره 

پيژندگلوي پيدا کړه چې په دوې کې يو شهمير د انگريزانهو سهره د خپلهواکۍ پهه 

 مبارزو او هلو ځلو مصروفه وو.

وروسهته خپهل کلهي تهه سهتون  شهو او د د ختميدو نهه سيد فضل واحد د زده کړو 

رياضههت پههه څنههگ کههې يههې پههه کههر کيلههې پيههل وکههړ او دآزاد سههرحد پههه سههيمه کههې 

غازيانو د مشرانو سهره  آشهنا او پهه دې تهرڅ دانگريزانو په وړاندې جنگيدونکو 

د غازيهانو د ډلهو د مشهرانو سهره ليهدنې کتنهې کې يې د کنړ، مومندو، او بهاجوړ 

 دترنگزئيو حاجي صاحب 
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وکړى اود دهډې صاحب د مال نجم الدين آخندزاده سره يې هم  له نژدې وکتل او 

 او دهغوې د فيض نه يې برخه واخيسته . 

کلنۍ کهې دديوبنهد د مدرسهې ۳۲سيد فضل واحد په 
181
څخهه د ليهدنې پهه وخهت  

وکتل او دهغوې د ډلې سهره يهې سره  هم  کي  د شيخ الهند موالنا محمودالحسن

اړيکههې پيههداکړې. هغههه پههه همدغههه کههال د  موالنهها محمودالحسههن او ځينههو نههورو 

هندوستاني علماوو پهه ملگرتهوب  حهج تهه الړ  او تهر راسهتنيدو نهه وروسهته يهې  

                                                      

دديوبند مدرسه يا اسالميه دارالعلوم  د هندوستان د " ډهلي" شمال لورې ته سهل .  181

کهال کهې د  ۱۸٦٦ميله لرې د "اوترپردي،" د ښار دديوبند پهه سهيمه کهې واقهع ده چهې پهه 

ځينو مشهورو علماوو لخوا جوړه شويده.  ددى مدرسې په درسي نصاب کې د اسهالمي 

فقهې، تصوف  او نورو اسهالمي  مطالعهاتو زده کهړې برخهه درلهوده. د اتلسهمې  شريعت،

پيړۍ په وروستۍ او د نونسمې پيړۍ په لومړي سر کې ددى مدرسى نهه  د "شهيخ الهنهد 

موالنها محمودالحسهن"  پهه گهډون گه  شههمير اسهالمى عالمهان فهارغ  شهويدي . دديوبنههد 

او په اوسني پاکستان کې گه  شهمير فارغانو په مختلفو سيمو کې  مدرسې جوړې کړي 

پيروان لري.  دوې عقيده لري چې د مسلمانانو لومړنۍ وفاداري د خپل دين سهره  او بيها 

وروسته د خپل هيواد سره ده;  دويم داچې مسلمانان يواځې د خپل امت ديني سهرحدات 

ههر  )پولې( پيژني نهه ملهي سهرحدات ; او دريهم داچهې دوې د مسهلمانانو د حمايهت دپهاره

مدرسههه کههه څههه هههم ددينههي وبنههد يهيهواد تههه د تههگ او جهههاد کولههو حهه  او وظيفههه لههري . دد

علومو يوه مدرسه وه، خو گ  شمير داسهې مجاههدين يهې وروزل چهې دمهذهبي احکهامو 

مدرسهې په اساس يې دانکريزانو دښکيالک څخه دهندوستان خپلواکي غوښهتله . ددې 

دانگريزانو د ښکيالک نه دهندوستان دخالصون دپاره په مبهارزو او سياسهي شاگردانو 

فعاليتونو کې د فعاله برخې اخيستلوله کبله داعتماد وړ مبلغينو په توگهه دهندوسهتان 

دخلکهو پهه زړونهو کهې ځهاې نيهولې وو.  دارواښهاد غبهار پهه وينها، څرنگهه چهې انگريزانهو 

پله گټه نه ليدله، نو ځکه يې دهغې دشهنډولو دهند په ټولنه کې ددې مدرسې اغيزه په خ

دپاره گ  شمير کسان دغه مدرسې ته ورننويستل، تر څو دفراغهت نهه وروسهته دديوبنهد 

تر نقاب الندې دانگريزي استعمار په خدمت بوخت شي .  دا دديوبنهد دمدرسهې ښهه نهوم 

 ته يوه سخته ضربه وه .    
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دمردان په سيمه کې په ټولنيزو اصالحاتو او گ  شمير مدرسو پهه جوړولهو پيهل 

  وکړ.

 

 مقبره صاحب دحاجي ترنگزئيو د او جومات آباد غازيد

دلومړۍ نړيوالې جگړې دپيل کيدو نه وروسته ، کله چې انگريزان هم پهه جگهړه 

کههې شههامل شههول ، او دخالفههت تحريههک او شههمال مغربههي ايالههت د اوسههيدونکو 

شههدت ومونههد، نههو انگريزانههو د ترنگزئيههو د حههاجي آزادۍ غوښههتونکو مبههارزو 

احب ته د انگريزانو دپالن او دده د نيولو خبر د نيولو امر وکړ . حاجي ص صاحب 

که يې دخپلو دريو ځامنو او يو شمير ملگهرو پهه گهډون د مومنهدو ځورسيد، نو 

تههه هجههرت وکههړ . د مومنههدو "سههور کمههر" سههره نههژدې د حههاجي صههاحب د  ېسههيم

اوسيدو سيمه د انگريزانو په خالف د مجاهدينو په يوه مرکهز بدلهه  او د"غهازي 

 مشهوره شوه . آباد" په نامه  
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دترنگزو حاجي صاحب دانگريزانو سهره د افغانهانو پهه دريمهې جگهړې کهې ههم د 

 ۱٤م کهال ددسهمبر پهه ۱۹۳٧.  هغهه د  سهتهشبقدر او ډکې په سيمو کې برخه واخي

نيټه له دې فاني نړۍ څخهه سهترگې پټهې او د غهازي آبهاد د جومهات پهه انگهړ کهې 

   خاورو ته وسپارل شو. 

 دچکنور مال  احب. ٤

دچکنور مال صاحب هغه نوميالې روحاني شخصهيت و چهې نهه يهواځې دمنبهر او 

کهههې تهههل بهههه دهيهههواد موعظهههو لهههه الرې پهههه ټهههولنيزو اصهههالحاتو بوخهههت وو، بل

دخپلههواکۍ دجگړوپههه لههومړي کتههار 

 کې والړ وو.

اصهههلي نهههوم دمال صهههاحب چکنهههورد

اميههههر محمههههد او د پههههالر نههههوم يههههې 

پههههه خټههههه مومنههههد او د اخترمحمههههد 

ننگرهارد مومند درې د "چکنهور" د 

د خپههههههل  کلههههههي اوسههههههيدونکې وو. 

فقيههر )السههليک پههر ځههاى بههه يههې تههل 

 . چکنور( ليکه 

داټکههل لههه  دچکنههور مههال صههاحب 

م کهال کهې زيږيهدلې ۱۸٤٤مخې په 

دنورو  اسالمي علومو د زده يې او د وخت د رواجي علومو تر زده کړې وروسته 

دلنههډې کهړې دپهاره د هنهد د نيمهې وچهې بيالبيلههو سهيمو تهه سهفرونه وکهړل . هغهه 

نجهههم الهههدين صهههاحب ، مهههودې دپهههاره دقادريهههه طريقهههې زده کهههړې د ههههډې دمهههال 

د   د مههرگ نههه وروسههته ددوېکههال کههې د  ۱۹۰۳څخههه ترالسههه او پههه  ، آخنههدزاده

بتخههاک د حضههرت صههاحب عبدالشههکور مجههددي څخههه د طريقههې او تجديههد زده 

 کړو ته ادامه ورکړه. 

 ندزاده امير محمددچکنور مال صاحب آخ
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د اسهالم او وطهن سهره د مينهې لهه مخهې ال د خپلهې طالهب به دچکنور مال صاحب 

انو سره د انگريزانو په مقابهل کهې جگهړو کهې برخهه العلمې له وخته د نورو غازي

. پههدې جگههړو کههې يههوه هههم دده د پيههر او مرشههد، سههتر روحههاني او غههازي  آخيسههته

لمريهههز هجهههري  ۱۲٧۳شخصهههيت د ههههډې د مهههال صهههاحب تهههر الرښهههونې النهههدې د 

م( کال هغه جگهړه وه پهه کومهه کهې چهې د مومنهدو جنگيهاليو پهه گهډون د ۱۸۹٤)

لښهکر د شهبقدر پهه پهوځي قهال بريهد وکهړ ، او انگريهزي ننگرهار يوه ستر قهومي 

 پوځي قواوو ته د سختې ماتې د ورکولو نه ورسته يې دغه قال ونيوله . 

د هډې د مهال صهاحب ديهوه بهل پيهرو، د بتخهاک د حضهرت  د چکنور  مال صاحب

کال د مومنهدو دلښهکرو پهه هغهه  ۱۹۰٦صاحب عبدالشکور مجددي په مشرۍ د 

 چهې د"اقهرب" پهه ډاگ کهې  درلهوده، دکهومې پهه نتيجهه کهېپاڅون کې ههم برخهه 

سههخت تلفههات   خههونړۍ جگههړې پههه تههرڅ کههېيههوې سههختې تههه د  ي قههواووانگريههز

   ورواوختل .

ديههوه لههوې لښههکر سههره  نيټههه ۱۸م کههال داپريههل پههه ۱۹۱۵د دچکنههور مههال صههاحب 

دانگريزانو لخوا نيول شوې سيمې ته الړ او داقرب په ډاگ کې يهې د انگريزانهو 

مشهرې پهه غهاړه درلهوده . پهه سره په يوې مخامخ جگړې کې د مومنهدو دلښهکرو 

دې جگړې کهې غازيهانو لهه انگريزانهو څخهه زياتهه انهدازه وسهله ترالسهه کهړه چهې 

 وروسته ترې دانگريزانو په نورو جگړو کې کار واخيستل شو. 

امهان اهلل  غهازيم کال کې دانگريزانو پهه وړانهدې د۱۹۱۹دچکنور مال صاحب په 

خان داستقالل دجگړې او جهاد داعالن هرکلې وکړ او دمومندو دغازيانو ديوه 

محمهد خهان  ستر لښکر په راغونډولو سره يې په "ډکه" کې دسهپه سهاالر صهال  

دمههاتې څخههه وروسههته پههه مومنههد دره کههې دنگريزانههو پههه وړانههدې وسههله والههې 

 مخنيوې يې وکړ. مبارزې ته ادامه ورکړه او دهغوې دقواوو د پرمختگ

هجري لمريز کال په لويه جرگه کې هم برخه درلوده .  ۱۳۰۳دچکنور مال صاحب د 

پدې لويه جرگهه کهې گهډون کوونکهو علمهاوو د شورشهي ماليهانو پهه مقابهل کهې 
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مهونږ اماني رژيم ته يوه فتوى ورکړه چه په يوې برخې کې يې داسې راغلي وو: " 

مسلمانو ورونهو تهه مشرانو او خپلو ټولوعلما و، ساداتو، مشايخو، وکيالنو، 

خبر ورکوو چې که هر څوک زمونږ دحکومت او دولت او يا ددولت د جوړو شوو 

نظامنامو په وړاندې خاينانه هلې ځلې وکهړي، او د شخصهي مقاصهدو دپهاره يها 

بههه هغههوې تههه  اولههى االمههرپخپلههه اقههدام او يهها پههه تحريههک الس پههورې کههړي، نههو 

دزندانه نيولې تر اعدامهه دههرډول سهزا دورکولهو شهرعي اختيهار ولهري او مهونږ 

و ې ارفعهوکيالن به ددې ډول خاينانو د او ، مشران  مشايخ، سادات ، علماټول 

ې دپههاره، چههې زمههونږ افغانههانو دشههان او شههرفه ډک ژوندانههه پههه تههاريخ داغ دفعهه

 182، ياستو او واوسو!"لگوي، هر راز قربانۍ ته چمتو او حاضر وو

دلويې جرگې د ختميدو نه وروسته هم دچکنور د مالصاحب په گډون ديني 

علماوو د غازي امان اهلل خان څخه خپل څرگند حمايت جاري وساتو. دانگريزي 

استخباراتو د رپوټونو په اساس د چکنور مال صاحب داگست دلومړۍ نيټې د 

ښتنو د منلو له امله، دپاچا جمعې دلمانځه په خطبه کې، دعلماوو دسپار

د شريعت سره ستاينه وکړه او اعالن يې وکړ چې نظامنامې نورې په بشپړه توگه 

دچکنور مال صاحب دسپتمبر په شپږمه نيټه دعلماوو د   183مطابقت لري . 

سره د خبرو دپاره ( کسيز هيئت په ډله کې دگوډ مال او شورشيانو ۳۰ديرش )

      184.رسيدلې ه ې نتيجې ته ونلوگر ته الړ، خو داخبرې کوم

کهال دشهينوارو د اغتشهاش پهه دوران کهې بيطرفهه  ۱۹۲۸دچکنور مال صهاحب د 

( گ هه کهې ۱۰کهال ددسهمبر پهه لسهمه ) ۱۹۲۸ پاتې شهو. دلنهدن دټهايمز ورځپهاڼې د

د چکنور دمال په الس )کونجي(دحاالتو کلي ديوه رپوټ په ترڅ کې وليکل چې 

اعالميه خپهره کهړې نهده . دانگريهزى اسهتخباراتو  کې ده خو هغه التراوسه کومه

                                                      

  مخونه. ۳٤۸او  ۳٤٧، ۱۳۰۳لويه جرگۀ دارالسلطنۀ  رويداد.  182

 .. ددد مخ(۱۹۹۹سنزل نويد ).  183

 . هماغه ځاى 184
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پهه اسههتناد "دناپيژنهدل شههوو داليلههو لهه مخههې، دامههان اهلل خهان يههواځيني پلههوي، 

دچکنههور مههال صههاحب، ددسههمبر دمياشههتې پههه پههاې کههې خپههل دريههز بههدل کههړ او 

پهدې هکلهه د  "اور پهه افغانسهتان کهې" د کتهاب   185مخالفينو سره ملگرې شو. 

دليکههوالې دڅرگنههدولو څخههه معلههوميږي چههې دا کههار بههه د چکنههور دمههال صههاحب 

دملگرى عبدالواحد شهينواري پهه کوښښهونو شهوې وي .  پهه آسهتراليايي مسهتر 

ويد مشهور عبدالواحد شينوارې دانگريزانو جاسوس او دغازي امهان اهلل خهان 

.  ووپخوانې دښمن 
186
   

( ۹۰نيټهه دنهوي ) ۱۵لمريز کال دجهوزا دمياشهتې پهه  ۱۳۱۰دچکنور مال صاحب د 

کلنۍ په عمهر وفهات او د خپهل جومهات پهه انگهړ کهې پهه درنښهت سهره خهاورو تهه 

وسههپارل شههو.  دچکنههور مههال صههاحب  يههو زوې او درې لههوڼې درلههودې . ارواښههاد 

 سناتور غالم نبي چکنوري د چکنوردمال صاحب يواځنې زوي وو.

 دبابړې مال  احب.  ٥ 

دبابړې په مال صاحب مشهور، سيد امير جان، دقادريه دطريقې يهو وتلهې عهالم 

او دهډې د مال نجم الدين آخندزاده صاحب يو داسې مريد وو چې پهه ټولهو ملهي 

ښههکيالک دغهه سرسههخته  ددانگريزانهو  . مبهارزو کههې يهې ورسههره برخهه آخيسههتله

لومړنې ديني زده کړې  ،کلې کې زيږيدلېم کال کې د ليټۍ په ۱۸٤۵مخالف  په 

يې په خپل کلي کور کې دماما صاحب په نامه يوه عالم نه ترالسهه او دزيهاتو زده 

کههړو دپههاره اسهههمار او نههورو سهههيمو تههه الړ .   دزده کههړو د ختميهههدو نههه وروسهههته 

په کلې کې ميشت او دبابړې  " بابړې"د"باجوړ" دسيمې د "چارمنگ" ددرې د 

 ه نامه مشهوره شو . دمال صاحب  پ

                                                      

ثبت شوي اسناد، سياسي او پټهه اسناد دبريتانوي هند ددفتر  تون، کتابدبريتانيا  .185

 مخ .  ٦۹۱۱د لسمې برخې   ۱۲۸٧کال د ۱۹۲۸څانگه ، د 

186  .Stewart, Rhea Talley (1973)  ،۵۳۹ .مخ 
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م کال کې د هډې د مال نجم الدين آخنهدزاده صهاحب ۱۹۰۲دبابړې مال صاحب  په 

تر وفات کيدو وروسته  دانگريزانو په وړاندې خپلو وسله والو مبهارزو تهه دوام 

قواوو مشرې ورپه غاړه شهوه .  ورکړ او دباجوړ دسيمې د خپلواکۍ غوښتونکو 

نگههزو دحههاجي صههاحب پههه مرسههته د "لکههړو"، هغههه د چکنههور د مالصههاحب او تر

"اقرب ډاگ" او "شبقدر" په بيالبيلو جبهو کې دانگريزانو سره جنگيدلې د   .  

پدې ترڅ کې د مومندو، ترکاڼيو، او اوتمانزو دقامونو پهه گهډون ، د "شهبقدر"  

م کههال د مشهههورې حملههې دخههاطرو او کيسههو ۱۹۱۵پهه سههيمه کههې پههه انگريزانههو د 

اوسه هم د آزاد سرحد په مختلفو سيمو کې اوريدل کيږي . انگازې  ال تر
 187

 

کلنهۍ  ۸۰کهې د   لمريز هجري کال د روژې په مياشت۱۳۰٤دبابړې مال صاحب د  

په عمر وفات او د"چارمنگ" د "گل آباد" پهه کلهې کهې خهاورو تهه وسهپارل شهو. 

دبابړې د مال صاحب تر وفات وروسته د هغه مشر زوې ، په گل صاحب مشههور 

محمهد يوسهف،  آزادۍ غوښههتونکو مبهارزو تههه ادامهه ورکهړه او د "گههل آبهاد" پههه 

      روله . هم خپکلې کې يې د "اتفا " په نامه يوه جريده 

 دسرکاڼو ميا  احب.  ٦

دکنړ دسرکاڼو په ميا صاحب مشهور ، ميا محمد اکبر شاه دهډې دمهال صهاحب 

نجم الدين آخندزاده هغه نوميالې او وتلې مريهد، شهيخ او روحهاني  و، چهې  دده 

 .سره يې يو ځاې دانگريزانو په مقابل کې په غزاگانو کې برخه اخيستې ده 

  او دههډې دمهال صهاحب دننگرههار پهه کامهه کهې زيږيهدلې دسرکاڼو ميها صهاحب 

سره يې يوځاې دچمرکنډ پهه سهيمه کهې دانگريزانهو سهره مبهارزه کولهه .  کلهه چهې 

دامير حبيب اهلل خان په وخت کې دهډې مالصاحب بيرتهه ننگرههار تهه سهتنيده، 

نو دکنړ دسرکاڼو خلکو ترې ووغوښتل چې خپل يو خليفهه هغهوې تهه واسهتوې .  

                                                      

 سرفروشان سرحد. صابر، محمد شفيع. تذکرچ  187
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ې غوښتنه ومنل شوه او محمد اکبر شاه ورته واسهتول شهو، چهې وروسهته دهغو

.يې د سرکاڼو دميا صاحب په نامه شهرت وموند
188
 

دسههرکاڼو ميهها صههاحب داسههتقالل پههه جگههړه کههې هههم برخههه درلههوده او دپههوهنې او 

لمريزهجهرې  ۱۳۰۲هيواد دترقهۍ پلهوي ههم وو.  کلهه چهې غهازي امهان اهلل خهان پهه 

واد دترقۍ او پرمختگ دپاره خپل اصالحي پروگرامونه (م کال کې دهي۱۹۲۳)

پيل کول، او دپوهنې په برخهه کهې دانجونهو د ښهونځيو جهوړول ههم پکهې شهامل 

مالتړ وکهړ. پهدې هکلهه داتحهاد مشهرقي د کلک وو، نو دسرکاڼو مياصاحب يې 

مې نيټې گ ې دسرکاڼو دميا صهاحب  دمالتهړ ۱۳کال د جنوري د ۱۹۲۳جريدې د 

نشر ته وسپارله، چې دکنړ مشرانو او مخورو هم امضا کړيوه. يوه  اعالميه
189
   

دکنهړ دغازيهانو دمهه ځهاى وو، او دميا صهاحب  لنگهر دانگريزانهو پهه مقابهل کهې 

         کوله .  دغازيانو د خوراک څښاک دپاره په خال  مپ مرستهيې دکنړ خلکو به 

  احب داسالم پور مير احب جان پاچا.  ٧

مشهور دکنړ داسالم پور دپاچا صاحب اصلې نوم ميرصاحب جهان په شيخ پاچا 

لهه )پيربابها( مشههور محهدث سهيد علهي ترمهزي دچې د نسب شجره يهي پاچا وو 

حسين بن علي بن ابي طالب ته رسيږي الرې
190
  . 

او  داسالم پهور پاچها صهاحب، دههډې د مالنجهم الهدين آخنهدزاده صهاحب خليفهه

نورسهتان دپخهواني حهاکم  سهيد قهادر هغه د . بلل کيدهدښمن دانگريزانو سخت 

جههان پاچهها تههره او داسههالم پههور ددوو متنفههذو سههيدانو، سههيدعباس پاچهها او بابهها 

                                                      

 مخ لمنه  ۱٤٧رفيع، حبيب اهلل . داستقالل څلورمه جبهه، د  . 188

کههال ۱۹۲٤. دانگريزانههو داسههتخباراتو پههپ رپوټونههه، دسياسههي او پټههې څههانگې د 189

 مخ. ۱۰۵٤گ ې  ۱۰۸۱/۱۰مه گنه، د٦دفبروري دمياشتې د اومې نيټې 

چا په الس ليکل شوې .  داسالم پور دپاچا صاحب د لمسې ارواښاد سيد عبداهلل پا 190

 قلمې يادداشت .
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پههه دربههار کههې منلههې داميههر حبيههب اهلل خههان  ؤ.  ويههل کيههږي چههې هغههه پاچها،  پههالر  

 .  ، د سردار نصراهلل خان  سره ډير نژدې، او دډير نفوذ خاوند ؤشخصيت

لنگر يا خيراتي پخلنځهي داچا د هډې صاحب متولي او دهغه پ حب جان امير ص

، دکهوم دپهاره چهې اميهر حبيهب اهلل خهان پهه کهال کهې په غاړه درلودمسئوليت هم 

. روپۍ ورکولې  (  ۱۲۰۰۰دولپ زره )
191
م کال کهې  ۱۹۰٧مير صاحب جان پاچا په    

درلهود، د بريتانوي هند څخه د امير حبيب اهلل خان د ليدنې سره سخت مخالفهت 

 خو بيا هم  امير حبيب اهلل خان ورته په درنه سترگه او احترام کتل .  

م کال پهه غزاگهانو کهې دکنهړ ۱۹۱۵او  ۱۹۰۸د مومندو د  داسالم پور پاچا صاحب

کال په فبروري کې  ۱۹۱۹د هغه ديوې برخې د مجاهدينو مشري په غاړه درلوده . 

ه حيهث دسهردار نصهراهلل خهان پهه دامير حبيب اهلل خان دمرگ نه وروسته دپاچا په

دمقاومهت دپهاره يهې وتړلهه، اودشههزاده امهان اهلل خهان پهه مقابهل کهې سر پگهړۍ 

 .   هکړولو وعده وربرابر د کسيز لښکر( ۵۰۰۰)پنځه زره دورته 

 مهمند کاکا جي  نوبر حسين.  ٨

د ، غهړيکښ د خپلهواکۍ د بهيهر مخهحسين دهند د نيمې وچې کاکاجى صنوبر 

ؤ چهې او ژورنالسهت شهاعر، اديهبهغه منوره  ،مدارسياستلې نومياپښتونخوا 

عملهي دازادۍ پهه جګهړه کښهې  نه، بلکې په عمهل کهې يهې ههم  يوازېپه ژبه او قلم

، او د ژوند زياته برخه يې دانگريهزي اسهتعمار سهره پهه مبهارزه يستې وهاخبرخه 

 کې تيره کړه .

                                                      

191  .Who’s Who in Afghanistan (1914) ،٦۰  مخونه. ٦۱او 
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کهږه " دې پهه ژپيښهور سهره نهکښې م کال  ۱۸۹٧په  کاکاجى صنوبر حسين مومند

چې د پيښور دښار جنوبي لورې ته په اته کيلومترۍ کې ، نومې کلى کښې  "وله

او  ابتهدائى  بډه بيرې سره نژدې په کوهاټ روډ  پروت د ، زيږيدلې وو.  هغهه د 

توگهه مقهرر اسهتاد پهه ولو نهه وروسهته پهه ښهونځي کهې د حاصلد  تعليممتوسطه 

يهې ډيهر ژر  لهه املههمنۍ ښهدانهو سهره داوانګريز وراکفاانقالبى  وخپلدخو  ، شو

پهه تنظيمولهو و مزدورانوسيمه کې يې د دهقانانو ااو په  ، پريښودسرکاري کار 

عملههههى پههههه  دازادۍ سههههره دهيههههواد 

بوخهههت شهههو. هغهههه لهههومړې  سياسهههت 

دخدائى خدمتګار او بيا دکانګرس 

 دسياسههي تههگ الرو پيههروي کولههه، 

او  خههوې خههو دخپههل تيههز او انقالبههى 

 . پاتې نۀ شوخاصيت له امله هلته 

 سياسهههت د کاکهههاجى دعهههدم تشهههدد 

سههره موافقههه نههه درلههوده او هغههه يههې 

.  دوخههت او حههاالتو مطههاب  نههۀ ګ لههو

نههه سههخت ي اسههتعمار دانګريههزهغههه 

انههههههو د انګريزداو  درلههههههود نفههههههرت 

د تالى څټو خانهانو، اربابهانو ملگرو او 

 مبههههارزه يههههې  او جههههاګيردارانو خههههالف 

  . اڼه مقصد ګ يدخپل سياست اصل

د څههه مههودې دپههاره بنههدي کههړ .  لههه زندانههه د  کاکههاجى  انګريههزى حکومههت دهنههد 

خالصيدو وروسته  دوطن او خلکو سره دهغې مينه او دانگريزانو نه نفهرت نهور 

سياسهي تنظهيم د جوړولهو ضهرورت درک کهړ او د  ټينهگديهوه  هم زيات شو. هغه

"سيالب"  په نامهه د يهوې اونيهزې پهه خپرولهو يهې الس پهورې کهړ.  انگريزانهو نهه 

ولههو يدبيهها ن کاکههاجييههواځې د "سههيالب" پههه خپريههدو بنههديز ولگولههو، بلکههې د 

ځکه   شو نه پيټ ووته خزان ېچير سر ېي ېچ

 د  ې صنوبهههرنوم پرې ادې اېښ

 

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87:Sanobarkaka.jpg
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د بنهدي کيهدو نهه د ځهان د ژغورلهو او انگريهزي   هغههکهړې، نهو يې ههم پيهل هڅې 

د پټهې )زيرزمينهي( مبهارزې  جارى ساتلو دپارهاستعمار په وړاندې د مبارزي د 

و سهاحه نهوره ههم تنگهه شهوه، نهو د کهار کولهپه کاکها جهي دچې کله  الر غوره کړه . 

بهاجوړ کښهې ديهره ملگرو په مشوره دآزادو قبايلو سيمې ته الړ . هغهه لهومړې پهه 

حههاجى  غازيسههتر ه بههليههودابههاد نههومې کلههى کښههې دازادۍ  غههازيبيهها پههه اوو شهه

پههه بلههه ب ههه جههاري او دازادۍ جههدو جهههد ئههې ، شههو ېسههره ملګههر ېههيصههاحب ترنګز

 وساتو.

 ريښهتونې انقالبهييو صهنوبر حسهين مهمنهد پهه اصهل کهې کاکهاجى څرنگهه چهې 

اهميت ښهه هغه وخت د مطبوعاتو په ارزښت او  او د ، پوه او ژورنالست ؤاديب 

پيهدا کولهو او دازادۍ پهه  د سياسى شعوردو کښې کپه خلپوهيده، نو ځکه يې  

د هغههوې د پوهولههو دپههاره  د "شههعله"  نههومې  يههوې مجلههې  د قيمههت او اهميههت 

 ېپهه الس جهوړخپرولو کار پيل کړ.  دا مجله به د "المجاهد" د خپرونې پهه شهان 

خبرونههه،  . کههاجى خپههل ؤدرسههالې ليکونههه بههه دکاشههوې مطبعههې کههې چاپيههده .  

 .ليکل هم  تبصرې او مضمونونه به ئې 

د انګريهزى ادب مطالعهه ئهې ههم  ژبوپوهيده.  يپښتو، اردو او فارسپه کاکاجى 

، او هههم وکههړه ژبههاړه وتدعمههر خيههام درباعيايههې تخليقههى ادب سههره سههره  د . لرلههه

انقالبى نظمونه ئهې ههم پښهتو تهه راواړول،  ،انقالبى شاعر الهوتى ه دايران ديو

مصههرى اديههب ډاکټههر طههه حسههين او شههاه ولههى اهلل  د خاونههدشهههرت  نړيههوالاو د

 دژونههددکتههابونو دترجمههو نههه عههالوه ئههې دمشهههور صههحابى ابههو ذر غفههارى رض 

دهغهه پهه نهورو چهاپ شهوو آثهارو کهې  دآزادۍ پهه غورځنهگ  .  حاالت هم وليکهل

هههم  کتههاب  صههاحبزاده اسهلم او حههافظ عبدالسهتار شهههيدانو ملګهرو  ودخپلهو دو

 شامل د  . 

وروسهته بيرتهه پيښهور تهه جوړيهدو نهه د  دپاکسهتانم کال کهې ۱۹٤٧په  کاکاجى 

" اسهلمد " دخپل انقالبى ملګرى صاحبزاده اسلم خان شهيد پهه نهوم ئهېراغئ او 

ت دا مجلهه ههم د "سهيالب" پهه سرنوشه هبيها وروسهته خپره کړه، خو مجل په نامه 
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کاکههاجى پههه پښههتونخوا کښههې اختههه او د حکومههت د بنههديز سههره مخههامخ  شههوه . 

ؤ او دانجمن ترقهى شامل بنسپ  ايښودونکو کې ادبى تحريک په  پسنددترقى 

په جوړولو کښې ئې برخهه )ترقي غوښتونکو ليکوالو د ټولنې( پسند مصنفينو 

اې شهو.  هغهه د ټولنې د مشر په توگه بندي کهړدم کال کې  ۱۹۵٤په . هغه واخسته

 مهم رول ولوباوه . اولسى ادبى جرګې په جوړولو کښې هم 

کاکههاجي صههنوبر حسههين د ژونههد تههر پايههه پههه پښههتونخوا او پاکسههتان کههې د نههوي 

تههه ادامههه ورکههړه . هغههه د  مبههارزې سياسههي  خههالف قلمههى او اسههتعماري نظههام پههه

بوډاتوب سره و ناروغۍ ا دچارواکو د سترگو اغزې گ ل کيده او له همدې امله 

شهاهى قلعهه اذيهت ددالههور  جيهل نههاو د ونيهول شهوم کال کهې بيها  ۱۹۵٦ سره په 

اختهه او ساه لنډۍ په رنهخ  هو چرته چې دزړش ولتساته و )دشکنجې ځاى(  خانې

تر هغه وخته يهې بنهدي وسهاتو تهر څهو او ، خو حکومت ترې بيا هم ويره کولهشو. 

 يې د ژوندي پاتې کيدو هيله له منخه الړه . چې

ادبي شخصيت، ليکهونکې، شهاعر، روښهان فکهره  -ستر انقالبي مشر، سياسى

( نيټه ددې ۳م کال د جنورۍ په دريمه ) ۱۹٦۳ انسان، کاکاجي صنوبر حسين، د

فانى نړۍ نه سترگې پټې کړې او پهه خپهل پلرنهي کلهي "کهږه ولهه" کهې خهاورو تهه 

 دې ښاده اوسي.وسپارل شو. روح 

  (محصل خانماسل خان )غازي .  ٩

پالر او دفضل  ډاخيلخان )محصل خان( مومند د حاجى محمد امين کو ماسل 

المنان کوډاخيل نيکه، په قام مومند، په مومندو کې اتمر، بيا کوډاخيهل او پهه 

 .  ووکوډاخيلو کې مستي خيل 

غو سهره پهه پرلپسهې د انگريزانو سخت مخالف او د هغازي محصل خان مومند 

. هغه د استقالل په جگړه کې هم ووجگړو کې د مومندو د غازيانو يو وتلې مشر 

.  انگريزانهو پههه خپلههو اسههتخباراتي درنههه برخههه درلههودلې دهد ډکهې پههه محههاذ کهې 
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اسنادو کې غازي محصل خان مومند ته د مومندو د بريد کوونکو ډلهو د زړه ور 

 طاب کړې د  .  او بې باکه مشر خ

محصل خان مومند د انگريزانو سره د دښمنۍ او مبهارزو لهه املهه پهه اولهپ کهې 

او پههه اولسهي سهندرو او غزلههو کهې بههه يهې سههتاينه  بشهپړ محبوبيهت ترالسههه کهړې

کيدله .  ښاغلې حبيب اهلل رفيهع  د اسهتقالل د څلهورمې جبههې  پهه يهوې نښهلونې 

ووژل او منظومې ولپ امحصل په هکله ليکي چې دده په مرگ ټول  غازيکې د 

 : ويرنې يې پسې جوړې کړى چې څو نيمگړې نمونې يې په الندې ډول دي

 ه چا شو غم په چا اختر راغىهههپ رگ خبر راغىهههدماسل خان د م

 چې ماسل خان بندي د گور شنه دمرگ خبر يې د لندنه خور شنه

 وابهههههههلکه ديدن يې دى ثهههههههههخ ل و د گالبهههان گههههههههاسل خهههم

 يهههههههههرگې ځهههههه جهههههومندو لههههههههم ماسل خان پسې مسينې نغارې ځي

 

 ميراجان سيال مومند.  ١٠

م کهال ۱۹۱۲د ارواښاد ميراجان د حاجي ميها جهان زوې  او دملهک بهازوان لمسهې 

دمهههارچ پهههه مياشهههت کهههې دمومنهههدو پهههه 

کوډاخيلو کې  زيږيدلې ، او دليکوالۍ 

يې ځانتهه د "سهيال" او شاعرۍ په مهال 

نومهههوړي دوديهههزه او  تخلهههص ټهههاکلې ؤ.

لههومړنۍ زده کههړې پههه خپههل کههور او کلههي 

انو څخه ترالسهه کهړي، دکې له گ و استا

پههه پښههتو، فارسههي او اردو ژبههو کههې يههې 

ليههک لوسههت کههوالې شههو او يههو څههه پههه 

 عربي او انگريزي ژبو هم پوهيده.

ښههههههاغلي سههههههيال او دده کههههههورنۍ تههههههل 

ري سياسهت مخالفهت کهړې  او دهغهو پهه مقابهل کهې يهې پهه دانگريزانو داستعما
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ملهک محمهد عمهر ده دوه مشههور ترونهه   د غزاگانو کې درنه برخهه اخيسهتې ده. 

   هم په همدې غزاگانو کې شهيدان شوي دي . خان او ملک خان جان

خپله سياسي روزنه د ښاغلي کاکاجي صنوبر خان مومند مرهون ارواښاد سيال 

م کهال کهې ۱۹۱۹اسي افکهارو پهه هکلهه پخپلهه ليکهي چهې "پهه دخپلو سيگ ي او 

تحريههک پسههې د لههرو پښههتنو او پښتونسههتان دآزادۍ دبههرو پښههتنو دآزادۍ پههه 

م خواوشها ۱۹۳۰حرکت هم سم راروان و او ورو ورو گړندې کيهده، ترڅهو چهې پهه 

کې کې يې ښه زور پيدا کړو او دغهه وخهت پهه پښهتنو کهې د قوميهت او مليهت او 

ې راولټيدلې او په مها کهې ههم د "پښهتون" اخبهاروطنيت جذب
192
لهه برکتهه قهومي  

جذبه رابيداره شوه او دقومي بيدارۍ خواته مې پام شو او د قومي خدمت ارزو 

ددې الرې محتهههرم ملگهههرې او پهههوه مشهههر او ښهههه   او مينهههه راسهههره ملگهههرې شهههوه.

الرښوونکى خان صنوبر حسين خان مومند، چې اوس په کاکهاجي مشههور د ، 

يڅکله نه شم هيرولى او دى د خپلې لنډې گنډې سياسي دنيا او ماحول رهنمها ه

 او استاد بولم".

ښههاغلې بختههانې خههدمتگار  دسههيال مومنههد دکليههاتو پههه مقدمههه کههې پههدې هکلههه 

ليکي چې  "دغه )دخدايي خدمتگار (تحريهک او حهزب پهه "عهدم تشهدد"پابند 

پابندي يې نه منله، نو کهه او کاکاجي دهغه وخت د مترقي نظريې خاوند او دغه 

څهه ههم ښههاغلې سهيال خپلهه قههومي جذبهه د دقهومي بيههدارۍ خواتهه پهام او قههومي 

خدمت آرزو او مينه د پښتون مجلې له برکته بولي، مگر دآزادو قبهايلو د عينهي 

موقعيههت او ښههايي ، چههې تههر څههه حههده پههورې د کاکههاجي د نظههر تههر اغيههز النههدې 

په ملي آزادۍ بخښونکو غزاگانو کې سربيره نوموړي د انگريزانو په مقابل کې 

پر فکري، نظرياتي، تنظيمي او قلمي خدمتونو د جگړو ډگرونهو تهه ههم ورغلهې 

صاحب په غزا کې، م کال کې د فقير۱۹۲٧ال په ثاو عملي برخه يي اخيستې ده. م

                                                      

 . دپښتون په نامه مجله دپاچا خان د"خدايي خدمتگار" د گوند نشراتي ارگان ؤو. 192
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م کهال کهې دگنهداو پهه لهومړنۍ ۱۹۳۳کال کې دډنډونو په غهزا کهې، پهه  ۱۹۳۰په 

 م کال کې دگنداو په دويمه غزا کې عمال شامل و".۱۹۳۵غزا کې او په 

سيال صيب د مومندو پهه سهيمه کهې دآزادو ولسهي مدرسهو دجوړولهود هڅهو پهه 

تههرڅ کههې دکوډاخيلههو مدرسههه جههوړه کههړې او پخپلههه يههې هههم پکههې دافتخههاري 

 ښوونکې په توگه خدمت کړيد  .

نيمهې وچهې تهر د ډلې غړيتوب درلود، د هنهد د "ويښ زلميانو"ارواښاد سيال د

، دمخههه يهې د "مومنههد" او "الغههازي" پهه نامههه خپرونهې کههړي او د پاکسههتان يهو

د"لوې پښهتون" مجلهه تاسهيپ او چلهولې ده . دا مجلهه دجوړيدو نه وروسته يې 

لومړې په جالل آباد کې د اتحاد مشرقي په مطبعه او بيا وروسهته پهه کوډاخيلهو 

کههې دجههوړې شههوې مطبعههې پههه ذريعههه چاپيدلههه او دويښ زلميههانو ليکوالههو او 

   شاعرانو به هم ورسره مرسته کوله . 

پيښور کې دورپيښې نهاروغۍ لهه  م کال کې په ۱۹۹۰ارواښاد ميراجان سيال په 

پهه رامله  دژوند پور ورلنډ کړ.  دده نه تر شلو زيات څيړنيهز او تخليقهي پښهتو آثا

دوه دمينهې شههيدان، دمومنهدو ه پهه چهاپ شهوو آثهارو کهې  د. د ميراث پاتې دي

دپښههتنو قبيلههو شههجرې، ايمههل خههان مومنههد، دچکنههور مههال صههيب،  غزاگههانې، 

نستان کې مهمې تهاريخي پيښهې، سهفرنامه، زمها دپښتونخوا افسانې، په افغا

انديښنې، دريا خان اپريدې، پهه نولسهمه پيهړۍ کهې دافغهاني تهاريخ يهوه برخهه، 

دپښتونخوا شتمني، پښتني غږونه، دسيال کليات او په پښتنو پهردو څهه کهړي 

 کتابونه او رسالې شامل دې . 

 

 

 

 د بتخاک حضرت  احب )عبدالشکور(.  ١١
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عبدالشکور المجهددي د ههډې د مهال صهاحب مريهد او  دبتخاک حضرت صاحب

کال د سرې غهزا د لښهکرو مشهر او د انگريزانهو سهره پهه  ۱۹۰۸هغه د   خليفه  وو. 

 مړانه وجنگيد. 

کال د مومنهدو دلښهکرو  ۱۹۰٦صاحب عبدالشکور مجددي د د بتخاک حضرت 

چههې د"اقههرب" پههه ډاگ کههې   ، دکههومې پههه نتيجههه کههېووهههم مشههر هغههه پههاڅون د

گريهههزي قهههواوو تهههه د يهههوې سهههختې خهههونړۍ جگهههړې پهههه تهههرڅ کهههې ډيرتلفهههات  ان

 م  کال کې وفات شويد  .۱۹۱۰ورواوختل .  دبتخاک حضرت صاحب په 
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دوسلو دوسلو سره د پښتني قبايلو مينه او د هغوې دريمه نښلونه :  
 ډولونه

ددوې لومړنۍ وسلې به ساده او  خپله گاڼه گ ي . )اسلحه( وسله ځوانان  پښتانه 

، بغل پُر )لپ واال يهوډزي(، پيتهي ردنباله پُپه دوې کې په الس جوړې شوې وې . 

)ليندۍ واال چې کارتوس يې په سر کې سُرپ درلودل(، دههن پُهر يها سهه رخ )چهې 

او  فتيلهه اى ټوپهک شهامل  باروت يا دارو او داوسهپنې گهولۍ يهې پهه کهارولې(

 . وو

ايلو لهه پخهوا راهيسهې پهه خپلهو سهيمو کهې د ټوپکهو او وسهلو د دآزاد سرحد قبه

اوس ههم دره  ودافريهديو د آدم خيلهپه دې کې جوړولو کارخانې جوړې کړې وې . 

په ټوله نړۍ کې دوسلو د جوړلوله امله شهرت لري .  دوې به په ډيهر مههارت سهره 

ههم  بې لهدې چهې  عصهري ماشهينونه ولهري، دانگريهزي وسهلو نقلونهه )کاپيهانې(

   جوړولې .

، وغوگين و، فرانسوي، سرپوښ، جاغور لرونکوپنځه ډزدپه قبايلي سيمو کې 

په شان په لويهديز کهې جهوړ شهوي ټوپهک لهږه  وټوپک  ولپ ډز واو جاغور لرونک

  . موده وروسته رواج شول

دپښتنو قبايلو دوسهلو دالسهته راوړلهو تهر ټولهو مهمهه وسهيله خپلهه دانگريزانهو 

لښکر وو. دوې ته پهه انگريهزي قهواوو حملهه او ددوې نهه دوسهلو نيهول ويهاړ وو .  

دوې به د وژل شوو انگريزي عسکرو او منصهبدارانو څخهه وسهله راخيسهته، پهه 

دبريتانوي ونه کول، او بريتانوي هند کې به يې ددوې د وسلو په ډيپوگانو بريد

څخه تښتيدلي کسان به هم ددوې سيمې ته خپلو وسلو سره يو ځاې هند دلښکر 

   پناه وروړه .

کهال نهه وروسهته  ۱۸۹۰قبايلي سيمو تهه بهه  اکثهره دکابهل نهه ههم وسهلې ورتلهې . د

دپښتنو قبايلي سيمو ته د پارس د خليج او مکران د سهواحلو لهه الرې پهه پراخهه 

م  ۱۹۱۰لو راوړل او سوداگري پيل شهوي وه.  کهه څهه ههم انگريزانهوتر پيمانه د وس
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کاله ددې وسهلو د وړو  راوړو دکاروبهار پهه وړانهدې تهر يهوې انهدازې خنډونهه او 

 موانع ايجاد کړل، خو هيڅکله هم دهغې په پوره مخنيوي بريالي نشول .   

دخونړيو جگړو  ۱۸۹۸ – ۱۸۹٧دپه آزاد سرحداو په خاصه توگه په مومندو کې  

نههه وروسههته انگريزانههو دسههرحدي چههارو پههه هکلههه پههه خپلههې پاليسههۍ کههې بههدلون 

دوههم ; دقهواوو تمرکهزلهومړې  پهه دريهو ټکهو والړه وه : پاليسهيراوست . دا نهوې 

دوسهلو د  دريهم ; او دقبايلو په چارو کې د غير ضهروري مهداخلې څخهه مخنيهوې

 .نيوېخم وړو راوړو او سوداگرۍ
193 

په قبايلي سيمو کهې موجهوده نفهوذ او له يوې خواپاليسۍ هدف داوو چې ددې  

دراپهههارولو د هغههوې  دتلفههاتو د کمولهههو او دمههداخلې تههه دوام ورکهههړ شههي، خهههو 

کوښښهونو څخهه الس واخيسهتل دو لهد حکومت کومخنيوي دپاره دې پر هغوې 

ه الرې له بله پلوه بايد تر ممکنه حده دوې ته د وسلو درسيدو د مخنيوي له شي . 

ددوې د يرغل قابليت او امکانات محدوده شي .
194
وسلو  د ته قبايلو يپښتن وخ 

درسههيدو د مخنيههوي خبههره کومههه نههوې خبههره نههه، بلکههه دانگريزانههو دا کوښههښ د 

 . ل وشپنځوسو کلونو راهيسي روان ، او هيڅکله هم بريالې نه 

انگريزانو چې د پښتنو قبايلو په وړاندې د کومو پرمختللو وسلو نه استفاده 

ماشينگ ې، زغره وال گاډي، ماشيني  Vickers او Lewis  کوله په هغو کې 

وپونه او السي بمونه، زهري بمونه، سپک او درانده ت Mills،  رانسپورتت

جنگي الوتکې شاملې وې . 

                                                      

193  .Great Britain, Parliamentary Papers, 1898, LXIII, N-WF, Cmd. 

8714, pp. 11-17. 

194  .Spain, James W. (1963) ،۱۲۰ مخ 
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 څو مهم تاريخى عکسونهڅلورمه  نښلونه :  

 

 
 افغانانو پخوانۍ وسلېد
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   افغان جنگيالي                                                      
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 و ډزو  ټوپکوسمبال جنگيالييپه  
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 ټوپک Martini-Henrys  يوډزې 

                                                                                                                                

                        

 

                  

 په نسبي توگه عصري جاغور لرونکې  ټوپک

                                                                                     

                                                                                        

 

 يوډزې ټوپک Sinders د
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 (۱۹۵۰د آزاد سرحد دافريدو په سيمه کې دوسلو جوړول )
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 کاکاجي صنوبر حسين مومند او ملگريارواښاد 
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 انگريزانو حملې ته روان ديمومند غازيان په 
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 دانگريزانو دبريتانوي هند هندوستاني قواووې
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 ارواښاد صنوبر حسين مومند د خپلو ملگرو سره

ارواښاد سيال مومند ديوه افغاني هيئت په ملگرتوب هندوستان ته دسفر په 

 ا گاندې د سونې پرځاې دگلونو دگيډۍ دايښيدو  په حالترڅ کې د مهاتم
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 انگريزي قواوې دتيښتې په حال کې
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 دمومندو دجړوبي په سيمه د انگريزي قواوو تيرې
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 دانگريزانو سره دآزاد سرحد دقبايلو ديوې جگړې انځور

 

 دانگريزانو سره دآزاد سرحد دقبايلو ديوې جگړې انځور
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دمومندو ديوې جگړې انځوردانگريزانو سره   

   دانگريزانو سره دکړپې په غاښي کې دمومندو ديوې جگړې انځور
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 دانگريزانو سره دآزاد سرحد دقبايلو ديوې جگړې انځور
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انځور تاو شوي اغزن سيم دمحاصرېدپاره لخوا دمومندو دسيمې دانگريزانو    

 

http://www.king-emperor.com/nwf-h.jpg
http://www.king-emperor.com/nwf-g.jpg
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 ناري په گندمک کې دکنړ دسيدمحمود پاچا سرهوکي

 دشبقدر قال د غازيانو تر حملې الندې
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 په پيښور کې دبرنپ دکاروان تم کيدل
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 کال کې دجمرود قال ۱۸۸۰په 

 

 کال کې دپيښور باال حصار۱۸٧۱په 
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ميالدي کال کې په زندان  ۱۹۱۸خان  د جهاد هغه بيرغ چې په  د غازى ميرزمان

 واوبدلى وکې يوه سړي  په خنجکي )کروشنيل( له ورېښمو نه 

 

 

 

 غازي امان اهلل خان، ملکه ثريا او د کنړ غازي ميرزمان خان 

  دى کال د استقالل د جشن د مراسمميال ۱۹۲۵په پغمان کې د 
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 پښتو ژباړه لوزنامېدډيورنډ د کرښې د :  ښلونهنمه پنځ

په داسي حال کي چي دهندوستان په خوا کي دافغانسهتان دسهرحدي سهيمي پهه 

رامنخ ته شوې،او په داسي حال کي دواړه واالحضرت اميهر  هکله ځيني مسأ لي

او دهندوسههتان حکومههت هيلههه مههن دي چههي دغههه مسههألي ددوسههتۍ پههه فهههم او 

ددواړو دنفوذ دساحو دحد په ټهاکلو سهره حهل کهړي ،تهر څهو پهه آينهده کهي ددغهو 

متحدو حکومتونو تر منخ ددغي موضوم پر سهر دنظهر اخهتالف نهه وي ، پهه دې 

 دې ډول سره موافقه وشوه.وسيله په الن

دواالحضرت دتوابعو ختيځه او سهيلي سيمه دي له واخان نهه دپهارس تهر پهولې 

چهې لهه  ېپورې دي هغه ليکه تعقيب کړي چې پهه هغهې نقشهي بانهدي ښهودل شهو

 دغه تواف  ليک سره مله ده . 

دهندوستان حکومت به هيڅ وخت په هغو سيمو کې چې له دغي ليکهي نهه آخهوا 

ن په لور پرتې دې مداخله ونه کړې ،او واالحضرت امير به هيڅ وخت دافغانستا

په هغو سيمو کې چې له ليکې نه آخوادهندوستان په لور پرتهي دې مداخلهه ونهه 

 کړي . 

دبرتانيې حکومت په دې ډول موافقه کوې چې واالحضرت امير دي اسمار او تر 

حضهرت موافقهه پهوري پورتهه سهاحه وسهاتي . لهه بلهي خهوا واال]څونهک  چاناک 

کههوې چههې دۍ پههه هههيڅ وخههت پههه سههوات، بههاجوړ يهها پههه چتههرال کههې دباشههگل يهها 

ارنهوايي درې پههه شهمول مداخلههه نهه کههوې .دبرتهانيې حکومههت داسهي هههم موافقههه 

کوې چې واالحضرت دي دبر مل سيمه ولهرې کومهه چهي پهه هغهه مفصهلې نقشهې 

ضههرت کههې ښههودل شههوي چههې واالحضههرت تههه الدمخههه سههپارل شههوې ده،او واالح

دپههاتې وزيرسههتان او د داورپههه هکلههه لههه خپلههي ادعانههه تيريههږي ،پههه همههدې ډول 

 واالحضرت دچاغي په باب له خپلي ادعانه اوړې . 



 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

 

~ 171 ~ 

دسههرحدې سههيمي ليکههه بههه دافغههان او برتههانوي گههډو کمشههنرانو لههه خوالههه دې 

وروسته په تفصيل سره وکادلهه شهي او حهد بنهدي بهه شهي پهه کهوم ځهاي کهې چهې 

مطلههوب وي . ددغههو کمشههنرانو مقصههد بههه داوي چههې دسههرحد پههه دتطبيهه  وړ او 

ټاکلو کې متقابل فهم ته سره ورسېږي داسي چې دغه ليکه دې تر نهايي امکهان 

پوري دهغي نقشې له مخه وي چي له دغه تواف  ليک سره مله ده،په داسهي حهل 

کې چې ددغي سهرحدي سهيمي دگانهډيوکليو دموجهودو محلهي حقوقهو رعايهت 

 پوره وشي . 

دچمن دموضوم په ارتبا  واالحضهرت دبرتهانوي نهوي قشهلې پهه هکلهه لهه خپهل 

اعتراض نهه تېريهږي او برتهانوي حکومهت تهه دهغهه حقهو  پرېهږدې چهې دسهرکې 

تايلري په اوبوکې يې په خپله په بيه اخيستې و. دسرحدي سيمي له دغه ټکي نه 

 به ليکه په الندي ډول وکادل شي . 

نژدې دخوجه امهران غرولهه لهوړي نهه چهي دبرتهانيې پهه دغه ليکه به پشا کوتل ته 

سيمه کې به پاته کيږي ،په هغه لور کښله کيږي چې مرغهه چمهن او دشهربو چينهه 

به افغانستان ته پاته کيږي اود نوي چمن چاوڼۍ او دافغهان پوسهتي چهې خلهگ 

يې لشکر ډنډ بهولي تهر مهنخ نيمهايي پهوري رسهيږي . دغهه ليکهه بهه بيها دريهل وي 

اودهغي پوښتۍ تر منخ چې دميهان بهالک پهه نامهه يهاديږي ،تهر نيمهايي ستيشن 

پوري رسهيږي او پهه داسهي حهال کهي چهي دجنهوب پهه لهور بهه روانهه وي لهه خوجهه 

امران غروسره بهه بيها يهو ځهاي کيهږي .پهه دې ډول غوښهه پوسهته بهه دبرتهانيې پهه 

ان عالقه کې او دغوښي په جنوب او لويديخ کي دشهوراواک سهرک بهه افغانسهت

 ته پرېږدي . دبرتانيې حکومت به ددغه سړک تر نيم ميلي پورې مداخله نه کوې . 

ددغههه توافهه  ليههک دغههه پورتههه فقههرې دهندوسههتان دحکومههت اودافغانسههتان 

دواالحضرت له خهوا دنظهر ټهول عمهده اختالفهات چهې دسهرحدي سهيمي پهه بهاب 

ل گ ههل ددوي تهر مهنخ پيههدا شهوي وو ،دپههوره او قناعهت ښهوونکې فيصههلې پهه ډو

کيږي او دواړه دهندوستان حکومت اوواالحضرت په ذمه اخلې چې جز چ ياتوپه 

باب ټول اختالف لکه هغه چې له دي وروسته به دهغو منصبدارانو لهه خهوا پهري 
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غههور کيههږي چههې دسههرحدي خههط دحههد بنههدۍ دپههاره ټاکههل کيههږي ،ددوسههتۍ پههه 

ددواړو  روحيههې سههره بههه فيصههله کيههږي .ددي دپههار چههي تههر هغههو چههې ممکنههه وي

 حکومتونو تر منخ دشکونواو غلط فهميو سببو نه له منځه والړ شي . 

دهندوسههتان حکومههت چههې دبرتههانيې حکومههت پههه نسههبت دواالحضههرت لههه روغ 

نيتۍ نه په پهوره ډول ډاډ مهن شهوۍ او غهواړي افغانسهتان پيهاوړۍ او خپلهواک 

 ووينهههي دواالحضهههرت لخهههوادجنگي لوازموپهههه رانيولهههواو واردولوبانهههدي بهههه

 اعتراض ونه کړې ،او دوي به په خپله دغهه پهه هکلهه خهه مرسهته ورسهره وکهړې .

برسېره پردي ددې دپاره چې دواالحضرت دهغي دوستانه روحيهې نښهه وسهاتله 

شي چې په دغو مذاکراتو کې يې ښودلې دهندوسهتان حکومهت ژمنهه کهوي چهي 

تهه  په هغه دولسو لکو کي شپږ لکه روپۍ زياتۍ راوستل شهي چهې واالحضهرت

 . هر کال دمالېي مرستي په ډول ورکول کيږي

 هنري ماتمر ډيورنډ

 ر دهندوستان دحکومت دباندنيو چارو وزي

 

 مير عبدالرحمن خان ا

 دافغانستان او دهغه دتوابعوامير

 نيټه ۱۲کال د نومبر  ۱۸۹۳کابل د

 

: ډاکټر محمد حسن کاکړ ژباړه)
195
) 

                                                      

195
. ډيورنډ دواحهد ملهت د بيلتهون کرښهه. دمقهالو ټولگهه. دافغانسهتان د کلتهوري ودې 

  مخونه ۲۱٤-۲۱۱م کال،  ۲۰۰٧جرمني.  –ټولنه 
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پورې مبارزو  پهدانگريزي استعمار سره د پښنتو قبايلو :  نښلونه شپږمه
 نکلونهدوه ريښتوني تړلي 

 کيسهدسترگو ليدلې د يوه قبايلي غازي د ميړانې 

يهههههههو ( Baden-Powell) بهههههههادن پهههههههاول

منصههههههبدار چههههههې دسههههههپرو نگريههههههزي ا

قومانهههدان وو  قهههوا پنځمهههېسهههاتونکود 

د"ژوندانهههه د پوهنتهههون  ددرسهههونو"  تهههر 

چهې  عنوان الندې خپل خاطرات ليکلهي 

په هغو کې دشمال مغربي سهرحد يهوه پهه 

چې . هغه ليکي  زړه پورې خاطره هم شته

هندوسههتان کههې د  پههههغههه څههه چههې 

عسههکرۍ خونههد زيههاتوي داحقيقههت 

که څه ه روانه وي .  جگړد  چې دشمال مغربي سرحد په يوه نه، يوه برخه کې تل  

يهوه کالهه زياتهه تجربهه درلهوده، خهو مها لهه هم ما په افغانستان او بلوچستان کهې 

احساسوله چې که امکان ولري دد  ډول جگړو پهه هکلهه بايهد زيهات معلومهات 

لههه همههدې املههه مهها پههه اټههک کههې دسههرحد پههه تطبيقههاتو کههې برخههه ترالسههه کههړم .  

له ميهروټواخيسته . 
196
دو لهږه مهوده وروسهته مهې دجنهوري پهه تهر راسهتني څخهه 

پهه اومهه نيټهه د "يهو تلگهرام واخيسهت چهې د "سر بيندن بلډ" څخهه څلورمه نيټه 

   ".سارايي چرگانو ښکار کوو، هيله ده چې ملگرتوب راسره وکړې

زه پههه مطلههب پههوه شههوم او "مههردان"  او "درگههۍ" تههه نههژدې سټيشههن ، دنوښههار پههه 

 ژدې جنرال او دهغه لښکرو ته ځان ورساوه. ما سنگاو سره نلورې روان شوم . 

                                                      

196
 . دنوي ډيلي شمال شر  ته نژدې د اتراپردي، ايالت کې يوښارگوټې 

 بادن پاول 
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پهه  " سهنگاو"د  سهار تهه راتلونکي 

ديهههوې پرتمينهههې حملهههې  پيچهههومي  

 . مههونږ دپههاره ډيههر دمخههه راپاڅيههدو 

يههوه  دوه زره فوټههه اوچههت تړنههگ تههه 

مخامخ پهه يهوې تنگهې درې کهې وو. 

پهههه جگهههه څوکهههه دشهههلو پهههه دتړنهههگ 

قبايليان د خپلهو جنهډو شاوخوا کې 

سره زمهونږ د حملهې پهه انتظارليهدل 

کيهههههدل . دوې د څهههههوکي پهههههه اوددو 

دکوچنيو ډبرو نهه ځهان تهه سهنگرونه 

ږ جههههوړ کههههړې وو، کههههوم چههههې زمههههون

دتوپونهههو دپهههاره ښهههکلې نښهههې 

وړولې .  پداسې حال کهې چهې ج

دغههههو توپونههههو درنههههې گهههههولۍ 

ورولههې، زمههونږ دقههواوو حملههې 

دوام درلهههود او بيالبيلهههو جگهههو 

 ځايو ته ورختل .   

زمههونږ داړخ څههوکي تههه، چههې ددرې لنههډه برخههه يههې جوړولههه ، دلههرو ويشههتونکو 

 سههرهاو زمهونږ د لښهکر پرمختهگ ، ددښهمن دډزو مخنيهوې توپونهو ډزو او پړقها

مرسته کوله .  خو دښمن دسنگر شاته دځان پټونه شرم گاڼه ، دوې به لويې ډبرې 

 په حمله کونکو به يې مخ  ښکته رارغړولې . کولې اوبې ځايه 

ترټولهو زړه وره کارنامهه وليهده .  زمهونږ د ددې جگړې په ترڅ کې ما دخپهل ژونهد 

، او دډبرو او دوړو له منځه دسهپيره رنگهه توپونو يوې گولۍ يو سنگر والوزاوه

قهريههدلي ښههکاريدل . جههامو درې څيههرې راڅرگنههدې شههوې .  دوې پههه ظههاهره ډيههر 

 دوې شايد ويل چې "اوس به مو خوښ شو".

 يوه پرتمينه نندارهڅخه له لرې 

 دانگريز قوماندان بادن پاول 

 په خپل الس جوړ شوې انځور
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پيهل  ودوې دغره په لمنه ، پرټولو انگريزي قواوو دحملې دپاره په راښکته کيهد

دريدل او فکر يهې وکهړ چهې وکړ.  په دوې سختې ډزې پيل شوې. ددوې دوه تنه و

ښه به داوي چې په چټکۍ سره بيرته سهتانه او ځانونهه د څهوکې شهاته پهپ کهړې، 

 الهوتلې جامې ورپسې شهاته رنگه  خړپراخه خو دريم سړې په داسې حال کې چې 

، په يوې پرتمينې ننهدارې سهره ، او يوه لويه پړقيدونکې توره يې په الس کې وه

 راروان وو. 

يوه پها  چټکۍ سره تر هغه په ټوپونو راښکته کيدو، تر څو چې  هغه  په عجيبې

ته راورسيد. هلته دالرې د پيداکيدو دپاره يوشيبه تم شهو، خوبيها پهه راتيريهدو 

. دهغههې ووبريههالې  او بههې لههه ډاره بيهها لههه يههوې ډبههرې بلههې تههه پههه ټوپونههو   راروان 

، تهر څهو چهې شاوخوا تهه دوړې کهاڼي باديهدل، خهو دهغهه مخهه يهې نشهوه نيهوالى

;  هغههه پههه ښههکاره وووزنگيههد او ولويههد. خههو دا ديههوې دوو شههيبو دپههاره  ناڅاپههه 

لگيدلې وو خو دخپلې پښې ټپ يې تړلو. هغه بيا خپله توره راپورته او په داسې 

گهوډ خهو پهه پهوره تکهل سهره راروان  –حال کې چې مونږ ته يې خوځوله، بيا گهوډ 

يهوه سر، ديهوه زړه ور سهړي پرمختهگ،  دټول لښکر په مقابل کې په يواځېشو.  

دهغهه مخهې تهه  زمهونږ سهړو پهه هغهه بانهدې او داحساساتو ډکه ننداره وه .  ستره 

امهر  داسهې  ډزې بندې کړې . دا دحيران پاتې کيدو او شاباسۍ له املهه و، او کهه

 ،  شوې وو، زه نه پوهيږم، خو يو يا دوه دقيقې وروسته هغه ناڅاپه پهړمخ ولويهد

 راغونډ او مړ شو.، ورغښت

کله چې زه وروسته هغهه ځهاى تهه وروخهتم ، او دهغهه لهه څنگهه تيريهدم، نهو پهدې 

زمههونږ نههه مخکههې  هلتههه ځينههو رسههيدلو هندوسههتاني خبههره خوشههاله شههوم چههې 

 دشاباسۍ په توگه د هغه مړې سم او پوښلې وو.عسکرو 

 

 ې کيسهسلطان مال او دهغه د زومومندو دد

سههلطان مههال پههه خټههه عيسههى خيههل مومنههد دمههال حلههيم سههيد مومنههد دتههره زوې او 

دخا  کنړ اوسيدونکې و.  خا  کنړ دجالل آباد او سرکاڼو تهر منځهه موقعيهت 
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لههري  او دمومنههدو سههيمې سههره نههژدې دچمرکنههډ د مجاهههدينو تههگ راتههگ بههه پههه 

دمشهرانو  همدې الره کيده . دسلطان مال کور به کله ناکله دچمرکنډ دمجاهدينو

 او استازو ددمې ځاى هم و. 

وايي چې دچمرکنډ د مجاهدينو يو استازې چې له جالل آباد څخه  يې هغه مرکز 

سههره شههپه شههوه . سهههار چههې ميلمههه تههه اخبارونههه او پوسههته وړلههه، د سههلطان مههال 

تهر سهره دبهل کلهې  هرخصتيده نو سلطان مال خپل ځوې ته وظيفه ورکهړه چهې هغه

. دمال زوې گمان کاوه چې دميلمه سره پيسهې دي ، نهو نيهت بدرگه الړ شېبريده 

يې ورته بدشو، او دپيسو دالسته راوړلو پاره يې  ميلمه مړ او ديوه پانډ النهدې 

 ښخ کړ . 

، نو هغه يې راوغوښت او دهغه څخه ار خبر شود خپل زوې  په کچې سلطان مال 

وکړه. دمال زوې په يې د ورسپارل شوې وظيفې د سرته رسولو په هکله پو ښتنه 

" .  ددې خبهرې پهه !ځواب کې وويل چې "هغه ميلمهه مهې  خپهل ځهاى تهه ورسهاوه

بې پښتو کار پهه دغه د زوې د په خالف او د ميلمه پالنې او پښتني دود اوريدو 

خپههل زوې تههه وويههل چههې "زه بههه تهها هههم خپههل ځههاې تههه سههلطان مههال بههدل کههې،  

انچې سره په زوې څو ډزې وکهړې ورسوم!"، او دې سره سم يې خپلې جرمنۍ تم

        وواژه.کې  ځاې خپل الس په هماغه او هغه يې په 
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Book Foundation, Islamabad. )دانگريزانو او افغانانو زور  وهنې(   

 Keppel, Arnold (1911). Gun Running and the Indian North-

West Frontier. London. دهندوستان په شمال مغربي سرحد کې د( 

 وسلو چلول(

 Khalil, Jehanzeb (2000). Mujahiden Movement in Malakand 

& Mohmand Agencies. Area Study Center, Peshawar. )دملکنډ  

 او مهمند په ايجنسيو کې د مجاهدينو غورځنگ( 

 Khan, Abdul Qaiyum (1945). Gold & Guns on the Pathan 

Frontier. Hind Kitabs, Bombay ه پوله زر او زور( .)دپښتون پ  

 Khan, Anwar M. (2000). The Role of N.W.F.P. in the 

Freedom Struggle. Research Society of Pakistan, Panjab 

University, Lahore. )دآزادۍ په مبارزو کې دشمال مغربى سرحدي  

 ايالت برخه( 

 Khan, Azmat Hayat (2000). The Durand Line: its geo-strategic 

importance. Peshawar: Area Study Centre, University of 

Peshawar. Pakistan. )دډيورنډ د کرښې جغرافيوي سو  الجيشې  

 ارزښت(

 Khalfin, N. A. (1981). British plots against Afghanistan: pages 

javascript:open_window(%22http://melvyl.cdlib.org:80/F/RJ88TFXAXSPPB7F68493IMKBAQIGE3SNTXC4Q6CCSDU46J2T7P-15081?func=service&doc_number=004013504&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې  مبارزې

   

~ 182 ~ 

 

from history. Moscow, Novosti Press Agency Pub. House. 

وړاندې دانگريزانو دسيسې :  دتاريخ پاڼې()دافغانستان په   

 Kohlmann Evan (1999(. An Afghan Ghazi: The 

Modernization and Reforms of Amir Amanullah Khan.   يو(

 افغان غازي :  دامير امان اهلل خان عصري کول او اصالحات( 

 Lowell, A. Lawrence. (1908). The Government of England. 

Macmillan, New York. )دانگلستان حکومت( 

 Loyn, David (2009). In Afghanistan: Two Hundred Years of 

British, Russian and American Occupation. Palgrave 

Macmillan, USA. په افغانستان کې: دانگريزانو، روسانو او (

 امريکائيانو دوه سوه کلن اشغال( 

 Mac Munn, G. F. (1977). Afghanistan, from Darius to 

Amanullah. Quetta, Pakistan, Gosha-e-Adab. افغانستان له( 

 داريوشه تر امان اهلل (

 Marwat, Fazal-ul-Rahman (1997). The Evolution and Growth 

of Communism in Afghanistan (1917-70): An Appraisal. 

Royal Book Company, Karachi, Pakistan.  په افغانستان کې(

 دکمونيزم تکامل او وده(

 Mason, William Henry Paget (19800. Tribes of the North-

West Frontier. Gian Publications, Delhi, India. )دشمال مغربي  

 سرحد قبايل( 

 Merk, W.R.H. (19840). The Mohmands. Vanguard Books 

Ltd., Lahore. )مومندان(    

 Mills, Woosnam (1979). The Pathan Revolts in North West 

India. Sang-e-Meel Publications, Lahore (Pakistan). )په شمال  

 مغربي هندوستان کې د پښتنو بلواگانې( 

 Molesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account of 

operations in the Third Afghan War. London, Asia Pub. 

House. ، دانگريزانو او افغانانو ددريمې جگړې ۱۹۱۹)افغانستان  
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 جريان( 

 More, Andrew (2005). British Governance of the North-West 

Frontier (1919 to 1947): A Blueprint for Contemporary 

Afghanistan? Fort Leavenworth, Kensas )دانگريزانو لخوا د شمال   

ره( . مغربي سرحد ادا  

 Nawid, S. K. (1999). Religious response to social change in 

Afghanistan, 1919-29: King Aman-Allah and the Afghan 

Ulama. Costa Mesa, Calif., U.S.A., Mazda Publishers. په( 

 افغانستان کې دټولنيزو بدلونونو په وړانکې مذهبي غبرگون( .

 Nevill, H. L. (1977). Campaign on the North-West Frontier. 

Sang-E-Meel Publications, Lahore, Pakistan. په شمال مغربي( 

 سرحد کې عسکري عمليات ( 

 Noelle Christine (1997). State and Tribe in Ninteenth-Century 

Afghanistan; The Reign of Amir Dost Muhammad Khan. 

)دنولسمې پيړۍ په افغانستان کې حکومت او قبايل :  دامير دوست 

 محمد خان پاچاهي( 

 Olesen, Asta (1995). Islam and Politics in Afghanistan. 

Curzon Press, London. )په افغانستان کې اسالم او سياست(    

 Popplewell, Richard (1995). Intelligence and Imperial 

Defence: British Intelligence and the Defence  of the Indian 

Empire 1904-1924. Frank Cass, London. )استخبارات او  دفام(

 دامپراتورۍ 

 Poullada, L. B. (1973). Reform and rebellion in Afghanistan, 

1919-1929; King Amanullah's failure to modernize a tribal 

society. Ithaca [N.Y.], Cornell University Press. په افغانستان (

(  ۱۹۲۹-۱۹۱۹کې اصالحات او الې گولې   

 Qaiyum, Abdul (1945). Gold and Guns on the Pathan Frontier. 

Hind Kitabs, Bombay, India )دپښتون په پوله زر او زور( .   

 Reshtia, Sayed Qasim. How did Nadir Accede the Thron? 

Translated by Maleha Fazel Zafar. )نادر څرنگه قدرت ته ورسيد(     
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 Robson, Brian (2004). Crisis on the Frontier: the third Afghan 

war and the campaign in Waziristan, 1919-1920. Great 

Brithin, Spellmount.  )په سرحد کې بحران( 

 Roe, Andrew (2005). British Governance of the North-West 

Frontier (1919 to 11947): A Blueprint for Contemporary 

Afghanistan? Fort Leavenworth, Kansas. )دانگريزانو لخوا د شمال  

 مغربي سرحد اداره(

 Rose, H. A. (2002). Imperial Gazetter of India: North-West 

Frontier Province. Sang-e-Meel Publications, Lahore. . 

)دهندوستان شاهنشاهى جغرافيوى ډکشنرۍ : شمال مغربي سرحدي 

 ايالت(

 Spain, James W. (1963). The Pathan borderland. The Hague 

 )دپښتنو سرحدي سيمه( .

 Stephens, Henry Mores (1898). The Risings on the North-west 

frontier (1897-1898). The Pioneer press, Allahabad, India. په(

 شمال مغربي سرحد کې پاڅونونه( 

 Stewart, Rhea Talley (1973). Fire in Afghanistan, 1914-1929; 

faith, hope, and the British Empire. Garden City, N.Y., 

Doubleday. )اور په افغانستان کې(    

 Tanner, S. (2003). Afghanistan: a military history from 

Alexander the Great to the fall of the Taliban. Karachi, Oxford 

University Press. دلوې سکندر څخه دطالبانو تر سقوطه  پورې د  

 افغانستان نظامي تاريخ(  

 Thomas, Gordon (2009). Secret wars: one hundred years of 

British intelligence inside MI5 and MI6. Dunne Books, New 

York. پټې جگړې : دانگريزانو د کورنيو او باندنيو استخباراتي ادارو په(

 منخ کې دانگريزي استخباراتو سل کلونه(  

 Twigge, Stephen and Hampshire Edward (2008). British 

Intelligence Secrets, Spies and Sources. The National Archive, 
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UK. سان او منابع( )دانگريزي استخباراتو رازونه، جاسو   

 Newcastle Foreign Affairs Association (1860). Falsification of 

Diplomatic Documents: The Afghan Papers. Effingham 

Wilson, Royal Exchange, London. )دديپلوماتيکو اسنادوتحريف :   

 دافغانستان اورا  ( 

 Yunas, Fida. S (2003). The Durand Line Border Agreement, 

1893. Peshawar: Area Study Centre, Russia, China & Central 

Asia, University of Peshawar. کال د ډيورنډ دسرحدي  ۱۸۹۳)د 

 کرښې لوظنامه( 

 و اردو ژبې کتابونه  د پشتو، درى

 (  م(. داستقالل څلورمه جبهه )د حبيب اهلل رفيع ۲۰۰۵اخال ، عبدالخال

او نښلونې( دويم چاپ.. دان، کتاب خپرنځى.  سريزه، سمون، لمنې

 پيښور.

 (  استقالل امانيه . لکشمي آرت ۱۹۲۵/۱۳۰٤اخال ، عبدالخال .)

 راولپندي.   ، پريپ

 ( بحران و نجات. چاپ دوم، مرکز نشراتى ۱۳٧۸انيپ، محى الدين.)

 ميوند، سبا کتابخانه، پشاور.  

 (  تاريخ  روابط سي۱۳٤۹آدمک، لودويک، دبليو .) اسى افغانستان از

زمان امير عبدالرحمن تا استقالل. ترجمۀ پوهاند على محمد زهما. 

 کابل،مؤسسۀ نشراتى افغان کتاب، پوهنى مطبعه.

 ( روابط خارجى افغانستان در نيمۀ اول ۱۳٧۰آدمک، لودويک، دبليو .)

قرن بيست. ترجمۀ پوهاند محمد فاضل صاحبزاده. پشاور، کتاب فروشى 

 فضل.

 ژوندۍ خاطرې :  په تيرو نهو لسيزو کې د  (.۱۹۹٧، عبدالعلى )ارغنداوى

 پيښور. د بې بي سي د پښتو څانگه...  ۱۹۹۲ -۱۹۰۰افغانستان تاريخ 
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 ( . ۲۰۰۳ترجمۀ عزيز آرانفر)بازيلينکو، گريگوريف و خاراتيشويلى

روسيه و خاور )گوشه هايى از تاريخ مناسبات روسيه با ايران و 

 افغانستان . بنگاه انتشارات ميوند . 

 ( نگاهى به تاريخ استرداد استقالل . ۱۳٦۸پوپلزايى، عزيزالدين وکيلى  )

 کابل، افغانستان.

  ،فغانستان )جلد (. نق، پاکستان در تراژيدى خونين  ا۲۰۰۹) پيکارپامير

 www.afgazad.com اول( .  سايت انترنيتى افغانستان آزاد 

  ،(. ظهور و سقو  اعليحضرت امان اهلل خان. ادارچ ۲۰۰۳پيکار )پامير

 ماهنامۀ پگاه، شهر تورنتو، کانادا.

  ،ببرک "کارمل".  ( . افغانستان از شاه شجام الملک تا۲۰۰۰)پيکار پامير

 تورنتو، کانادا.

 ( د خپلواکۍ جگړه. دافغانستان د علومو د ۱۳٦۸پکتيار، عليخان .)

 اکاډمۍ د ټولنيزو علومو دمرکز د تاريخ انستيتوت، کابل.

 ( برصغير کې تحريک آزادى کا ايک عظيم مجاهد:  ۱۹۸۱جاويد، عزيز .)

مطبع نفيپ   حاجى صاحب ترنگزئى .  ادارچ تحقي  و تصنيف پاکستان .

 پرنترز، الهور.

 ( د استبداد او مطلقيت په مقابل کې د ځينو ۱۳۸۲ځلمى، محمد ولى .)

 افغانانو ملي مبارزې.  دميوند خپرونکې ټولنه، کابل.ش 

 ( زمونږ غازيان :  د نومياليو ملي مبارزينو د ۱۹۹۰ځلمى، محمد ولى  .)

 ژوندانه حاالت. دافغانستان د علومو اکادمى، کابل. 

 ( سرگذشت مجاهد عبدالکريم چمرکنډى . ادارچ ۱۹۸۱حامد، محمد  . )

 مطبوعات سليمانى ، الهور . 

 ( دورچ امانى. اکادمى علوم کمهورى افغانستان، ۱۳٦۸حبيب، اسداهلل . )

 کابل . 

http://www.afgazad.com/
http://www.afgazad.com/
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 (. دافغانستان تاريخى پيښليک، لومړې ټول. ۱۳۵۳، عبدالحى )حبيبى

 مؤسسه.. کابل، افغانستان، د بيهقى کتاب خپرولو

 ( تاريخ افغانستان بعد از اسالم، چاپ سوم، ۱۳٦٧حبيبى، عبدالحى .)

 چاپخانۀ آشنا، تهران، ايران.

 (. جنب، مشروطيت در افغانستان. چاپ جديد، ۱۳٧۲، عبدالحى )حبيبى

 با نظارت و تصحي   کميسيون فرهنگى حزب وحدت، قم، ايران.

 ( "د افغان ملى۱۳۸۳حداد، قدرت اهلل "فرهاد .)  تاريخ. د ساپي د پښتو

 څيړنو او پراختيا مرکز، پيښور.

  ح  شناس )( . دسايپ و جنايات روس در افغانستان از امير دوست محمد

 تا ببرک . چاپ دوم .

 ( از عيارى تا امارت...امير حبيب اهلل کلکانى . ۲۰۰۲حکم، عبدالشکور  . )

 مرکز نشراتى فضل، پشاور .

 ( افغان بادشاه اعليحضرت هه قمر ۱۳٤٦خان، محمد حسين .)امان  غازيى

 اهلل خان کى عظيم الشان چشم ديد داستان.فيروز پرنټنگ، الهور. 

 ( افغانستان از سلطنت امير حبيب اهلل ۲۰۰۳خاطرات ظفر حسن آيبک .)

خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان. ترجمۀ فضل  الرحمن فاضل. چاپ 

 سبا. کابلکتابخانۀ  -دوم، بنگاه انتشارات ميوند

 ( دهډې آخوندزاده موالنا نجم ۲۰۰٧/۱۳۸٦خدمتگار، عبداهلل بختانى .)

 جرمني. الدين رحمت اهلل عليه. دافغانستان د کلتوري ودې ټولنه 

 ( ۲۰۰۵دافغانستان د کلتورى ودې ټولنه .)امان اهلل خان، د  غازي

. افغانستان د خپلواکۍ ستورې )د مقالو ټولگه(. دان، خپرندويه ټولنه

 پيښور.

)دمقهالو  يورنډ د واحد ملت د بيلتون کرښههډ ( :۲۰۰٧دافغانستان د کلتورى ودې ټولنه )

 ټولگه( .

  

 ( لرغونى او اوسنى کنړ. کابل، اردو مطبعه.۱۳۸٤رازقى، نريوال .)ش 
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 ( )(. نادر چگونه ۱۳٧۸رشتيا، سيد قاسم )با اسم مستعار سيدال يوسفزى

 ند، سبا کتابخانه/ به پادشاهى رسيدد مرکز نشراتى ميو

 ( خاطرات سياسى سيد قاسم رشتيا . مطبعه 1997رشتيا، سيد قاسم . )

 امريکن سپيدى، ويرجينيا، اياالت متحدچ امريکا.

 ( کاروان د آزادۍ : دآزادۍ د تحريک نوموړي ۱۹۹٦رضا، محمد افضل  . )

 سرحدي غړي . يونيورسټى بک ايجنسي، پيښور.

 ،مطبعه سنگى وزارت حربيه.۱۳۰۳ رويداد لويه جرگه دارلسلطنه ، 

 ( جنگ استرداد استقالل افغانستان: جبهۀ ۲۰۰٧زمانى، عبدالرحمن .)

فراموش شدچ چترال و کنر. مؤسسۀ نشراتى مسکا. 

www.zamanifamily.com 

 ( زمونږ سرحدونه، زمونږ وياړونه .  ۱۳۸٧سانين حقيقت، محمد نواز . )

 عه، جالل آباد ښار .دملي آرمانونو فرهنگي ټولنه، مشر  مطب

 ( د مومندو غزاگانې. يونيورسټى بک  ۱۳۵٤سيال مومند، ميراجان .)کال

 ايجنسي، پيښور.

 (  د پشتنو  ۱۹۸٦هجري شمسي / ۱۳٦۵سيال مومند، ميراجان .)م  کال

 قبيلو شجرې. يونيورسټى بک ايجنسي، پيښور.

 (  نوميالى  ۱۳٧٧سيال مومند، ميراجان .)غازيهجري شمسي   کال، 

 دچکنور مال صاحب(. پيښور، پښتونخوا.

 ( مومند بابا. غنى سنز پرينترز، پيښور.۱۳۲۹سيال مومند، ميراجان .) 

 ( حقاي  ناگفته دربارچ حبيب اهلل کلکانى . کتاب ۱۳٧۸سيد رسول . )

 فروشى فضل، پشاور.

 ( عالمه محمود طرزى، شاه امان اهلل و ۲۰۰٤سيستانى، محمد اعظم .)

 کتابخانۀ دان،، پشاور.روحانيت متنفذ. 

 شاه ولى خان، مارشال )دد( . يادداشت هاى من . کابل 
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 ( برگ هاى از تاريخ ۲۰۰۸شيون کابلى، سردار محمد رحيم ضيائى . )

-WWW.AFGHANمعاصر وطن ما . افغان جرمن آنالين 

GERMAN.COM 

  صابر، محمد شفيع )دد( . تذکرچ سرفروشان سرحد.  يونيورسټى بک

 بازار، پشاور ايجنسى، خيبر

 ( افغانستان در قرن بيستم ۱۳۸۳طنين، ظاهر  . )کتابخانۀ ۱۹۹٦-۱۹۰۰ .

 ملى ايران .

 ( سرحدات و تقسيمات ادارى افغانستان ۲۰۰۳عارض، غالم جيالنى ،)

 در طول تاريخ. ختيخ بيا رغونې اداره )کور(.

 ( افغانستان او سرحد، يوه تاريخي جائزه . تاج محل ۱۹۸۸عبدالحى  . )

 مپنى ډهکى منورشاه، قصه خوانى پشاور . ک

 (  زر او زور د پښتون په پوله . يونيورسټي بک ۲۰۰۸عبدالقيوم خان ،)

 ايجنسي، خيبر بازار، پيښور.

  عثمان، محمد اکرم. نهضت مشروطه خواهى مطلع و مبناى دوران جديد

 (www.farda.org)در تاريخ افغانستان. محل انترنيتى فردا 

 چاپ سوم ،  .  (. افغانستان در مسير تاريخ۱۳٦٦م محمد )، مير غالغبار

 مرکز نشر انقالب، ايران .

 در مسير تاريخ. پيشاور، مرکز  (. افغانستان۲۰۰۱ر، مير غالم محمد )غبا

 نشراتى ميوند.

 ( کرسى نشينان کابل : احوال دولتمردان ۱۳٧۰فرخ، سيد مهدى .)

ايران ، مؤسسۀ پژوه، و افغانستان در روزگار امير امان اهلل خان. 

 مطالعات فرهنگى، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

 (  افغانستان در پنج قرن اخير. قم، ۱۳٧۱فرهنگ، مير محمد صدي .)

 مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعليان.

 ( ( . جرگه هاى بزرگ ملى افغانستان )لويه ۱۸۸۹فيض زاده، محمد علم

 حت تسلط کمونست ها و روس ها .  جرگه( و جرگه هاى نام نهاد ت
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 ( کتان مسطتاب سراج التواريخ.  ۱۳۳۳۰-۱۳۳۱کاتب، فيض محمد .)

 مطبعۀ حروفى دارالسلطنه، کابل .

 ( پښتانه د تاريخ په رڼا کې. ۱۹٦۵کاکا خيل، سيد بهادر شاه ظفر .)

 يونيورسټى بک ايجنسى، پيښور.

 ( د پاچا امان اهلل واکمنۍ۲۰۰۵کاکړ، محمد حسن . )  ته يوه نوى کتنه. د

 افغانستان د کلتورى ودې ټولنه. جرمنى/پيښور.

 ( زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد.  ۲۰۰۵کاظم، سيد عبداهلل .)

 کاليفورنيا، امريکا.

 ( افغانستان سرزمين آريا. کتابخانۀ دان،، ۱۳٧٧کمال، محمد ناصر .)

 پيشاور.

 ( افغانستان د ۲۰۰۱/۱۳٧۹کهزاد، احمد على .) ،تاريخ په رڼا کې. دان

 خپرندويه ټولنه، پيښور.

 ( از سروبي تا اسمار : صفحۀ از تهذيب ۱۳۳٤کهزاد، احمد على  . )

 هندوک، . بنياد فرهنگى کهزاد.

 ( موالنا عبيدهلل هندي کې سرگذشت کابل. ۱۹۹۸لغاړي، موالنا عبداهلل .)

 دارالکتاب، الهور، پاکستان.

  ( . شاهنامۀ چترال. . ۱۹٦٦احمد خان )ميرزا محمد غفران و ميرزا شير

 انجمن چترار، رياست چترال، الهور.

 تا  ۱۹۱۹(. تحليل واقعات سياسى افغانستان : ۱۹۹٦، عبدالحميد )مبارز

 عبدالحميد مبارز.ميالدى. پيشاور،  ۱۹۹٦

 ( افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل ۱۹۹٧مجددى، فضل غنى .)

 دچ امريکا.خان. کاليفورنيا، اياالت متح

 ( از امير کبير تا رهبر کبير  : ۱۹۹۹مجددى، عبدالح  و فضل اهلل .)

 هجرى شمسى   پشاور، انجمن معارف. ۱۲۱۲ -۱۳۵٧واقعات تاريخى  
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 ( شرکت ۱۹۸۱محمد حامد  . )( .  سرگذشت مجاهد )عبدالکريم چمرکنډى

 پرنټنگ پرس ، اسالم آباد.

 ( توطئۀ انگليپ در سقو  د۱۳۸٧محمد ولى ) ولت اعليحضرت امان اهلل

 خان .  ادارچ نشراتى ترجمه و تحقيقات القلم، پشاور، پاکستان .

 ( ۱۳٦٦ننگيال،الف  .).پيشاور، پاکستان،  اسناد تاريخى افغانستان

 فرهنگ جهاد.

  ،واکن، هاى مذهبي و .(۱۳۸۸ترجمه مجددي، نعيم )/سنزل نويد

امان اهلل وعلماى شاه  ۱۹۲۹-۱۹۱۹ تحوالت  اجتماعى در افغانستان

 افغان . انتشارات احرارى، هرات، افغانستان .

  ( . شوروى ها و همسايه ۲۰۰۱)ترجمۀ عزيز آريانفر ولودارسکى، ميخاييل

 هاى جنوبى شان . مرکز نشراتى ميوند، پشاور.

 ( داؤود خان در چنگال ک. ج. ب . مرکز نشراتى ۱۳٧٤هارون، الف  . )

 يوند.م

 ( ۱۹۳٤هندي، عزيز .)  امان اهلل خان  يا انقالب افغانستان .  غازيزوال

 پهال ايډيشن، هندوستان . 

 ( د غازي امان اهلل خان زوال. د ساپي د پښتو ۱۳۸۱هندى، عزيز .)يړنو او څ

 پراختيا مرکز، پيښور.

 ( نگاهى به تاريخ استرداد استقالل. ۱۳٦۸وکيلى پوپلزائى، عزيزالدين .)

 مطبعۀ دولتى کابل.

 (. د افغانستان د خپلواکۍ او نجات ۱۳٧۹نيل يار محمد خان )وزيرى، جر

 . تاريخ په خاطراتو کې. الهور، ملت پريپ

 

 دانگريزانو د استخباراتو محرمانه اسناد

1. Burdett, A. L. P. (2002). Afghanistan strategic intelligence: 

British records, 1919-1970. Limited Archive Editions. 

(. دافغانستان سو  الجيشي استخبارات  : بريتانوي ثبت شوي ۲۰۰۲)برديت )

 کلونه . د آرشيف محدوده کاپي . ۱۹٧۰-۱۹۱۹اسناد،  
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 دغه اسناد په څلورو برخو کې  تر الندې سرليکونو الندې تنظيم شوي دي :

 . له خپلواکۍ تر کورنۍ جگړې۱۹۲۸-۱۹۱۹لومړۍ برخه :  .أ

گړې له پايه تر دويمې نړيوالې . دکورنۍ ج۱۹۳۹-۱۹۲۸دويمه برخه :  .ب

 جگړې کې د ناپيلتوب تر اعالنه پورې

. ددويمې نړيوالې جگړې له پيله د هندوستان ۱۹٤٧-۱۹۳۹دريمه برخه :  .ج

 تر تقسيميدو پورې

 (. دجگړې نه وروسته کلونه۱۹٧۰-۱۹٤٧څلورمه برخه :  .د

2. Farrington, A. and British Library. Oriental and India Office 

Collections. (2004). British intelligence on Afghanistan secret 

and confidential print from the British government of India. 

Leiden, The Netherlands, IDC Publishers. فرينگتون و او ) 

دبريتانيا کتابتون . د هندوستان او ختيځو هيوادونو ددفتر راټول شوي 

دافغانستان په هکله سو  الجيشي استخبارات، (.۲۰۰٤اسناد )

.( دبريتانوي هند د حکومت پپ او محرمانه اسناد  

3. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-

2 : Internal and external affairs, 1907-1941 دبريتانيا کتابتون ، )

ان په هکله سو  دبريتانوي هند ددفتر ثبت شوي اسناد . دافغانست

. (  ۱۹٤۱ -۱۹۰٧: کورنۍ او باندنۍ چارې، ۳ الجيشي استخبارات   

4. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-

3 : Who's who, 1914-1940 ( دبريتانيا کتابتون ، دبريتانوي هند

ت ددفتر ثبت شوي اسناد . دافغانستان په هکله سو  الجيشي استخبارا

. (  ۱۹٤۰-۱۹۱٤: څوک څوک د  ، ٤   

5. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-

4 : Military reports, 1906-1940 ( دبريتانيا کتابتون ، دبريتانوي

هند ددفتر ثبت شوي اسناد . دافغانستان په هکله سو  الجيشي 

.(  ۱۹٤۰۱۹۰٦: پوځي رپوټونه، ۵ استخبارات   

6. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-
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7. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-

6: Frontiers: general, and northern section, 1910-1946 

دبريتانيا کتابتون ، دبريتانوي هند ددفتر ثبت شوي اسناد . دافغانستان )

: عمومي سرحدات او شمالي ٧ په هکله سو  الجيشي استخبارات 

.(  ۱۹٤٦-۱۹۱۰برخې،   

  دمومندو د سيمې په هکله نظامي رپوټ

L/P&S/230/B197/1 

  دمومندو د سيمې په هکله نظامي رپوټL/P&S/20/B197/2 

  دمومندو د سيمې په هکله نظامي رپوټL/P&S/20/B197/3

   
8. BL, India Office Record. British Intelligence on Afghanistan-

7: Frontiers: central section, 1908-1941. ( ، دبريتانيا کتابتون

دبريتانوي هند ددفتر ثبت شوي اسناد . دافغانستان په هکله سو  

.(  ۱۹٤۱-۱۹۰۸: دمرکزي سيمو سرحدات، ۸ الجيشي استخبارات   

 

 File No. 8-A (1915-1916)(دبريتانوي استخباراتو محرمانه اسناد )

Tribal Research Cell Home Department, N.W.F.P. 

 

British intelligence on the North-West Frontier, 1901-1949 

 )دشامل مغربي سرحد په هکله د انگريزانواستخباراتي  رپوټونه(

1. Memoranda of information on North-West Frontier affairs, 

 معلوماتو  د هکله په چارو سرحدي مغربي دشمال)  .1901-1911

(۱۹۱۱-۱۹۰۱ يادداشتونه،   

2. Intelligence diaries, 1911-1930. (يادداشتونه ورځني استخباراتي )  

3. Annual reports and arrangements for intelligence gathering, 

-۱۹۲۲)کلني رپوټونه او داستخباراتو دراټولولو ترتيبونه،  .1922-1942
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 شهسوار.عبداهلل غمخور، د افغانستان د آزادۍ 

  ،مخونه، "داوطلبان  ٤او  ۳گ ه،  ۱۰او  ۹د امان افغان جريده، پنځم کال

 . مه نيټه ۱٤کال د ودي  ۱۳۰۳سرکوبى باغيها"،  د 

  ،مخ، "ورود دالوران سمت   ٤مه  گ ه، ۲۲د امان افغان جريده، پنځم کال

 . مه نيټه ٧کال د سلواغې   ۱۳۰۳مشرقى از محاربه سمت جنوبى" د 

  لمريز کال د ودي د  ۱۳۰۳جريده، لومړې ټوک، لسمه گ ه، د   د حقيقت

 مه نيټه .۱۱مياشتې  

  سيستانى، اعظم .  نق، روحانيت متنفذ در ضديت با تجددگرايى رژيم

دسمبر  german.com-www.afghan ،۱۳ امانى . افغان جرمن آنالين، 

۲۰۰۸ 

http://www.afghan-german.com/
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 ,xviii, xix, 2, 3, 4, 9, ورښهپي

12, 14, 15, 22, 25, 26, 31, 

38, 45, 70, 72, 93, 94, 103, 

106, 108, 109, 120, 122, 

131, 132, 142, 143, 147, 

167, 185, 187, 188, 189, 

190, 191, 206, 207 

 ,xviii, 2, 11, 141, تونخواښهپ

144, 188 

 62, 44, ترجمان

 پاليسهي سرحد ليړدت. سرحد ليړت

 وگورى

 24, 23, سنگهه جسونت

, 80, 74, 32, 28, 15, آبهههههاد جهههههالل

89 ,90 ,95 ,112 ,147 ,176 ,

188 

 22, الدين جالل

 22, اکبر  الدين جالل

 14, 4, جمرود

 69, 25, پالک جنرال

 28, ورنډ جنرال

 70, ولف جوسف

 60, پايب جيمز

, 190, 188, 170, 123, 88, چتهههرال

206 

 48, چرچل

, 47, 44, 43, 42, 41, ډچمرکنههههههههههههه

115 ,131 

 85, خان عبدالرزا  حاجي

 87, خان گلروز حاجي

 65, خان اهلل سيف حافظ

 وگورى زون بفر. دولت حايل

 18, ملک حليم

 72, هارلن حوزيه

 128, 127, 24, 16, ښخاپ

 3, خراسان

 109, 108, 62, 15, خليل

 15, عِمران خواجه

 15, مرغا خوره

 23, کټخ خان خوشال

 15, اخيلګخو
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 ,xix, 11, 23, 30, 31, 32, خيبهر

33, 102, 103, 189 

 18, ملک خيرجان

 145, 88, جبهه لورمهڅ استقالل د

, پاچا جان صاحب مير پور اسالم د

18 

 29, صاحب فقير الينگار د

, 19, ،  104, صهههاحب مهههال ړېبهههاب د

138 ,139 

 29, 18, صاحب حاجي ترنگزو د

 18, آخندزاده حميداهلل مال تگاو د

, 104, 17, صهههاحب مهههال چکنهههور د

137 

 5, ۍکمپن د هند شرقي د

 18, صاحب مولوي ېکام د

, پاچا جان دميرصاحب پور داسالم

108 

 28, اگډ  داقرب

 صهههههههههاحب حضهههههههههرت دبتخهههههههههاک

 148, 19, عبدالشکور

, صهاحب گهل عهالم صوفي دبتخاک

19 

 70, شاه دپيرکرم

 ,ix, 104, صهاحب حاجي دترنگزو

108, 132, 135 

 ,ix, 104, صههاحب مههال دچکنههور

135, 136, 137, 138, 188 

 147, 24, 22, 16, خان دريا

 92, صاحب ميا د وڼدسرکا

 ,ix, 19, صههاحب ميهها وڼدسههرکا

139, 140 

 27, خان ېداللپور

 ,ix, 17, 19, صهاحب مهال ډېدهه

130, 131 

 2, خان غازي ديره

 23, الهى دين

 40, ديوبند

 6, کليو رابرت

 72, 38, 3, سنگهه رنجيت

 103, 63, روزکيپل

 15, انىړزي

 5, ژوب

 89, خان نادر محمد ساالر سپه

 106, االخبار سراج

 19, فقير سرتور

 66, خان محمد پاينده سردار

 64, 4, خان حيدر غالم سردار

 ,viii, 80, 87, 92, 100, غهزا سره

102, 110, 148 

 ix, 24, 27, 130, خان سعادت

 176, مال سلطان

 205, 68, 3, سند

 137, 35, نويد سنزل

, 131, 39, 35, 34, 19, 14, سهههوات

170 
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 ,vii, 37, 38, بريلهوي احمهد سهيد

39 

 38, احمدبريلوي سيد

 23, رسا رسول سيد

 حهاجي دترنگهزو. واحهد فضهل سيد

 وگورى صاحب

 198, 188, 34, سيستانى

 73, 3, زمان شاه

, 72, 71, 66, 63, 4, 3, شههجام شههاه

75 ,186 

 3, محمود شاه

 ,viii, 25, 26, 27, 28, 94, شبقدر

102, 103, 104, 105, 109, 

116, 130, 131, 135, 136, 

139 

 24, 23, نخا شجاعت

 143, شعله

 133, 75, 48, 40, الهند شيخ

 20, بابا شيخ

 15, شيربن

 15, صافي

 46, جي کاکا حسين صنوبر

 25, خان باز طره

 12, پوپلزي عبدالرحيم

 75, 42, عبدالرشيد

 189, 103, 52, 42, خان عبدالقيوم

 197, 91, غمخور عبداهلل

 8, غير ۀعالق

 32, 29, سرحد علمي

 176, 25, 18 ,15, خيل عيسى

 ,xx, 12, 45, خهان اهلل امهان غهازي

47, 66, 74, 89, 90, 112, 

137, 140, 169, 187, 191 

 130, خان ايوب غازي

 ,ii, iii, viii, خهان ميرزمهان غهازي

17, 19, 28, 81, 86, 87, 88, 

89, 90, 92, 97, 107, 110, 

111, 112, 169, 205, 208 

, 79, 77, 76, 75, 73, 10, غبهههههههههههار

133 ,189 

 49, چرخي حيدرخان غالم

 17, خان غيرت

 32 ، ،  7، , تيتلر – فريزر

 25, فيريپ

 15, خيل قاسم

 73, 30, 15, قندهار

 15, عبدالرشيد قيپ

 ,ii, vii, 7, 14, 25, 26, 27, کابل

29, 30, 32, 40, 43, 44, 45, 

47, 49, 50, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 

75, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 

109, 112, 130, 131, 132, 

172, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 191, 205 
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, 142, 141, حسين صنوبر کاکاجى

143 

 ,vi, xviii, 14, 30, 32, ړکههاک

172, 190 

 51, کامبريج

 43, کامريد

 xvi, 3, 13, 70, کشمير

 70, کندز

 ,iv, viii, 14, 18, 19, 20, ړکنه

28, 86, 87, 88, 90, 92, 95, 

107, 111, 132, 169, 176, 

187, 206, 208 

 142, 9, ټکوها

, 106, 20, 19, 18, 15, اخيههههههلډکو

118 ,123 ,144 

 ,ix, 23, 24, 29, 106, گنهداب

127 

 166, 130, 32, 31, گندمک

 5, گندمگ

 33, 9, کرزن الرد

 9, نټلي الرد

 58, الردولسلي

 70, 64, 4, الرنپ

 130, 105, 25, 15, اللپوره

, 187, 186, 79, 43, 4, 3, الهههههههههور

190 ,191 

 87, کټلم

 51, لوويل

 49, 33, دين لويپ

 ,ix, 19, 20, 106, خههان ماسههل

122, 144, 145 

 ,ix, 19, 20, 106, خهان محصهل

122, 123, 144, 145 

 133, 75, 48, 40, محمودالحسن

 39, مدراس

 70, 61, 56, 3, 2, اسيا مرکزي

 19, مال مستان

 63, اسکندر مقدوني

 75, 4, نټمکنا

 15, گوري مُال

, 84, 28, آخنههدزاده الهدين نجهم مهال

130 ,131 ,133 ,138 ,139 ,

 وگورى صاحب مال ډېده

 19, جان امين ملک

 65, خان مهدي طالب ملک

 18, خان عمر ملک

 56, 3, خختي نيځمن

 وگورى مومند. مهمند

 70, مورکروفت

 19, 17, 15, خيل موسى

 18, شفي  موسى

 45, 44, 43, 42, بشير مولوي

 42, 41, اهلل نعمت مولوي

 ,vi, vii, ix, xvii, xix, مومنهد

xx, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
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23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 

48, 54, 94, 102, 118, 119, 

120, 122, 129, 135, 136, 

142, 144, 145, 146, 147, 

156, 157, 159, 176, 188 

 188, 20, 15, بابا مومند

 74, 71, 62, 24, الل موهن

 130, 116, 96, 27, 26, 5, ۍميچن

 ,ix, 15, 18, 20, سهيال ميراجهان

118, 145, 147 

 15, مِيرک

 7, ميسن

 27, ميکدونالد

 26, ميلر

 110, 97, 93, 83, 80, 78, وټمين

, 80, 78, 61, 42, 9, السههلطنه نائههب

82 ,85 ,103 ,107 ,110 ,112 

 viii, 117, ۍناوگ

 ,viii, 66, 70, 81, خهان نصهراهلل

82, 83, 84, 85, 88, 141 

, 102, 95, 89, 22, 15, ننگرههههههههههار

131 ,136 ,139 

 49, نورستان

 205, 191, 70, 69, هرات

 60, 9, هزاره

 44, همدرد

 وگورى السلطنه نائب. وايسراى

 94, ويلکوکپ

 6, مورکرافت ويليام

 8, ياغيستان

 15, مکنىڅ

, 49, 32, 31, 30, 14, 5, ډيورنههههههههډ

81 ,82 ,87 ,92 ,111 ,131 ,

172 ,185 ,187 
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 ډاکتر عبدالرحمن زماني لنډه پيژندنهد

لمريز کال د حمل د مياشتې په دولسمه  ۱۳۳۳ م يا۱۹۵٤دعبدالرحمن "زماني" 

نيټههه د کههونړ د غههازي ميرزمههان خههان د 

ځوې الحاج محمهد ارسهالن "زمهاني"  

. لهومړنۍ زده  په کهورکې زيږيهدلې د 

کړې يې په هرات کهې، چيرتهه چهې يهې 

کاله سياسي بند نه  ۱۳ټولې کورنۍ د 

وروسههته پههه داخلههي تبعيههد کههې  ژونههد 

وسهههطه او تيهههراوه، ترالسهههه کهههړي، مت

کهال کهې  ۱۹٦٤ثانوي تعليمات يې پهه 

د نهههوي اساسهههي قهههانون د جوړيهههدو او 

سياسههي بنههديانو د خوشههې کيههدو نههه 

وروسههته پههه کابههل او کههونړ کههې سههرته 

رسههولي، بيهها يههې د کابههل پوهنتههون د 

طههب پههوهنځې  لوسههتلې او سمدالسههه 

څههو م کهال پهه پهاى کهې، پههه افغانسهتان بانهدى د روسهانو د يرغهل نهه  ۱۹٧۹بيها د 

 اونۍ مخکې، د هيواد پريښودو ته مجبوره او پاکستان ته مهاجر شويدى .

ډاکتر عبدالرحمن "زماني"  د کوچنيانو، مهاجرينو او تودو سيمو دروغتيها او 

روغتيههايي چههارو د  ادارى پههه برخههه کههې  عههالي تحصههيالت داروپهها پههه اطههري،، 

يهاالتو څخهه يهې د انگلستان او هالنډ کې سرته رسهولي او د امريکهې د متحهده ا

 عامې روغتيا د ماسټرۍ سند ترالسه کړيد  .

)يهوولپ(   ۱۱کالهه پهورې   ۱۹۹۱څخهه تهر    ۱۹۸۰ډاکتر عبدالرحمن "زمهاني"  لهه  

سهره د ډاکتهر او    UNHCRکاله په پاکستان کې افغاني کډوالو لپاره  لومړى د

جرو يها دافغهاني مههها   Austrian Relief Committee (ARC)بيها وروسهته 

دپههاره د اطههري، د مرسههتو د مؤسسههې سههره د ډاکتههر، روغتيههايي پروگرامونههو د 
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پهه توگهه  خهدمت کهړى او  رئهيپ او په پاى کهې د  روغتيايي  منتظم ،  څارونکي

يههو کههال هههم د اطههري، د پرمختههگ او تعههاون د ادارى سههره د اسههيا او افريقههې د 

مياشهتې يهې پهه  ٦ انکشافي او روغتيايي چارو دمشاور   په توگهه پهاتى شهوې،

جيبههوتى او سههوماليا کههې ، او درى کالههه يههې پههه بنگلههه ديهه، کههې د بههين المللههى 

چارې  (کواردينيشنانتظام )مؤسساتو د روغتيايي پروگرامونو د الرښونې او  

 پر مخ بوولى دي .

 Sanکههال راهيسههې دکاليفورنيهها دايههالتي پوهنتههون د  ۱۹۸٧ډاکتههر زمههاني د 

Diego   عهههالى پهههوهنځي او د کاليفورنيههها د پوهنتهههون د  د عهههامى روغتيههها د

سانفراسيسکو د پوهنځي سره په کار بوخت او اوس په همدغهه پوهنتهون کهې د 

کاليفورنيا د وړکتونونهو د روغتيهايي چهارو د پروگرامونهو د ډايرکټهر پهه توگهه  

  .دند ه تر سره کوي

يره پهه ډاکتر عبهدالرحمن "زمهاني"  د مختلفهو مسهلکي ټولنهو پهه غړيتهوب سهرب

مختلفههو ملههي او بههين المللههي کنفرانسههونو کههې گههډون کههړى او تههر اوسههه يههې پههه 

)شپاړسو( زيات لوى واړه کتابونه  ليکلي او   ۱٦پښتو، دري او انگريزي ژبو تر 

 يا ژباړلي دي . 

 دډاکتر عبدالرحمن زماني چاپ شوي آثار

 کنههر،  و چتههرال شههدچ فرامههوش افغانسههتان : جبهههۀ اسههتقالل اسههترداد جنههگ

،  ټولنههه خپرنههدوې چهههارم .  دانه، جبههۀ ناگفتههۀ هههاى حهرف و نهفتههه حقهاي 

 کال ۲۰۰۸پيښور. 

  اوسنۍ روغتيائي  ستونزې د اسالمي فقهې پهه رڼها کهې.  داسهالمې فقههې

 کال ۲۰۰۸اداره، کاليفورنيا. 

  په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې   مبهارزې : دمومنهدو پهه مشههورو

 ازي ميرزمان خان ونډه )همدا اثر(غزاگانو کې د کنړ دغ
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 د ارواښاد محمد هاشهم زمهاني پهه هکلهه د خپهرو شهوو مطهالبو دزماني ياد :

 کال ۲۰۰۵دان، خپرندوې ټولنه ، پيښور.  .  ټولگه

 Serving children from Biracial/Bi-Ethnic Families: A 

Supplementary Curriculum for the Training of Child Care 

Providers, 2000. 

 Health and Safety in the Child Care Setting Prevention of 

Infectious Disease – A Curriculum for Training of Child Care 

Providers, Second Edition 2001.  پههه وړوکتونونههو کههې د مکروبههي(

 ناروغيو مخنيوې( .

 Health and Safety in the Child Care Setting Prevention of 

Injuries – A Curriculum for Training of Child Care Providers, 

 )په وړوکتونونو کې د ژوبليدو مخنيوې( .  .2001

 Modules for Training of Trainers in Primary Health Care in 

Bangladesh, 1994 . 

 Modules for Training of Field Workers in Primary Health 

Care in Bangladesh, 1994. 

 Prevention is Better than Cure, Curriculum for Health 

Education in Schools, 1987. 

  وقايههه  لههه معههالجې نههه ښههه ده : د ښههوونځيو دپههاره د روغتيههايي تعليمههاتو

 ۱۹۸٧درسي نصاب . 

  کال  ۱۹۸٧ډاکتر نشته )پښتو ژباړه( ، پيښور .  چېهلته 

  ى اى آر سههههى . )رهنمههههاى البراتههههوار هههههاGuidelines for ARC 

Laboratories, 1985) 

 ()د ماشوم ښه پالنه )ژبهاړهBetter Child Care, Pashtu translation of 

a booklet for health education, 1984  ) 

 ( دخيټې چينجي د ماشهومانو دښهمن )پښهتو ژبهاړهIntestinal Parasites, 

Pashtu translation of a booklet for health education, Second 

Edition 1982.) 

 Operations Procedures, Manual for ARC Medical Officers, 

 )د اې آر سي د ډاکټرانو الرښود(. .1986
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 ( )مههونږ څههه وخههورو )پښههتو ژبههاړهWhat should we eat?  Pashtu 

translation of a booklet for health education, 1982). 

 آثار ه عبدالرحمن زماني ناچاپدډاکتر 

  داماني نهضت  پلويتوب او  د کنړ  غازي ميرزمان خان 

  دافغانسههتان د خپلههواکۍ د گټلههو جگههړه :  دچتههرال او کنههړ هيههره شههوې جبهههه

 )پښتو ژباړه(

 دکنړ د نوميالي غازي ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه 

 ټولگه  راډيويي مجلې دغوره مطالبو  دروغتيايي 

 

 

 

 

 

 


