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 ۰۷/۰۱/۲۰۱۷          هللا مومنداحسان 
 

( ېک ریپه به خید تار ګ)ورد ېک ارښدانیپه کابل او م ېک وځور ۲۹ –۲۸په  ېاشتی( مزانی)م ېد روان کال د تل
 ې. د دېولوست ېپک ېمقال ېخپل ونکوڅېړاو  کوالویدرنو پوهانو، ل رېشم وی وادېد ه ېو چ یشو ړجو ناریمیعلمي س

 ېچ کوویله تاسو سره شر کنهیمحمد فاضل شریفي ل قمحق عام شي، دلته د ضیف کنوید ل ناریمیس ېد د ېله پاره چ
 غازى محمد جان خان وردگ

 ()اداره يېږبا عزم و بى ادعا نوم قهرمان
 

 غازى محمد جان خان وردگ
 با عزم و بى ادعا قهرمان

  

 به شمشیر نتوان گــــــذشت ازاینجا
 اینجا توان نیست آسان گذشت از
 این خطه كوه و كمر سر كش است در
 و دره زین خاكدان آرش است ده

 سـوى احوال ویران آن مبین
 بـیكس بیـــــــابان آن مپندار

 از كابلــستان سالمت نبرد سر
 كه با این قوم كــین كرد مرد كسى

 مـــرد آفرین انڼســم تخارو
 به افـــسانه هـا هم قرین ندارد

 غزنه و بامــیانش مگیر سر
 آن خـطه ها مهد گرد است و شیر كه
 لـوگر و بازوى پكـتیا بر
 ایــــمان نمودست نشو و نما از

 اتـــحاد است در كارشان چــنان
 عـــــــالم بود محو كردار شان كه
 نشست اهتڼدر وردك از كج  كه
 (1)از پنجشیرش بیارى به دست... سر

 

از آن صورت گرفته است، اما از این  ىڼارڼعلم تاریخ، تعاریف و تعابیر متنوع و ر ۀآنكه بنا بر وسعت و دامن با
جهان اسالم، ابن خلدون ارایه داشته و تاریخ را)علم  ریف را پدر و پیر تاریخ نویسى درمیان یكى از برترین تعا

 . العبر( خوانده است
 .حاصل شود رانېدر لغـــــت جمع عبرت و به معـــناى پندى اســـت كه از نــظركردن در احوال د عــبر

در جهان جوامعى موفق و پیشرو اند كه تاریخ خویش را از یاد نبرده و درسهاى عبرت آموز آنرا با گوش  امروزه
 . هوش دریافته اند

ظمت سرزمین خویش از زمان حمله اسكندر تا تجاوز شتابنده و گذرا به تاریخ كهن سال و پر از ع اهىڼ با
در روزگار ما  رىگڼو ویرا گڼو تاخت و تاز هاى سایر قدرتها و اقمار آنها تا ج لیسڼتیمور، یورش ا یز،هجومگڼچ

در مى یابیم كه تاریخ زادگاه مان تنها تاریخ  راسوختند و رفتند، این نكته  كه هر كدام آمدند، از كشته پشته ساختند،
براى تنفر و انزجار از آنها و –عبرت از اعمال شوم خاینین به وطن  ت، بلكه مكتب بزرگى است از عبرت،نیس

عبرت از كارنامه هاي حماسه آفرین فرزندان صدیق و راستین این سر زمین، براى به كار بستن و افتخار نمودن به 
 .آنها
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تاریخ معاصر ما از حضور نامش در خود چهره هاى ملى وغرور آفرین این كشور كه صفحات  ۀاز زمر یكى
اعتالى وطن نمى اندیشید،  میبالد، غازى محمد جان خان وردك، دالور مردى كه هیچگاهى به چیزى جز آزادى و

دشمن سفاك پى گرفته و در كنار آن بى  ارا در نبرد ب وى ۀكوتاه گوشه هایى از عزم و اراد ۀ. در این نوشتمیباشد
 .«ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید»را مرور مینماییم، تا شاهد خوبى باشد بر این گفته كه  وادعایى و استغناى ا

  

در پى  لیسگڼا -اول افغان جنگكه براى جبران روسیاهى و شكست شرمبار خویش در  لیسگڼر اگاشغال دولت
شمارى مینمود، سرانجام فرصت مناسب براى انتقام گرفتن از مردمان این آب و خاك و اشغال كشور ما لحظه 

با عنوان نمودن این اتهام  وهند  یویسرا 1878نوامبر سال21 ۀطى اعالمی واهى یى به دستش رسید، ۀهمینكه بهان
باكانه دالیل  یكرده و از اینرو ب یتلق یحكومت بریتانیا را ضعیف یطوالن یامیر شیر علیخان تحمل و بردبار»كه: 

به صوب  یفرونشاندن عصبانیت خود نسبت به امیر شیر علیخان لشكر كش یا(. در ظاهر بر2)«اقامه میدارد..
بلعیدن این سرزمین عزم را جزم نموده و این نكته را از یاد برده  یافغانستان را آغاز نمود، اما در حقیقت امر برا

 .خواهد دادكه قصد بلعیدن این سرزمین را نماید ؛عاقبت دندانهایش را از دست  یبود كه هر دشمن متجاوز
نایب امین  ،یعبدهللا خان اچكز وزیر محمد اكبر خان، خان، یاز میر مسجد یاثر رگیبه این تصور بودند كه د آنها

نمایند و این نكته را نمیدانستند  یو سایر قهرمانان و غازیان به جا نمانده تا با آنها مقابله و صف آرای یهللا خان لوگر
 . قهرمانان و حماسه آفرینان بوده است اهشگزادگاه و پرور خویش یصار تاریخاز اع یكه این كشور در هر دوره ی

  

جنرال سامویل و  یها در اواخر نوامبر به سرگرده گ لیسنگكه لشكر ا یامگنه یاز منابع تاریخ یروایت برخ به
 ۀنمایند، محمد جان خان وردك كه در آن زمان رتب یجنرال ماد، خواستند از راه خیبر به سمت افغانستان پیشرو

با  یهیچ گونه تناسب و همانند یكه از نظر تعداد لشكر و تجهیزات نظام یداشت، با شهامت زیاد و در حال یكرنیل
 یكه برا یامنگبه آنها داد . پس از آن ه یمسجد با آنها به مقابله پرداخته و شكست فاحش یدشمن نداشت، در عل

را برایش اعطا نموده و در  یجنرال ۀاو رتب یخان به پاس رشادتها یا به كابل مراجعت نمود، امیر شیر علتجهیز قو
 یخوب خبر دارم تا وس داشت»گفت:  یسفر بسته و به طرف مزار شریف در حركت بود خطاب به و اركه ب یحال

 .(3)«آورم یتو را به جا م یدوباره آمدم حق مردانه گ اگر ،یخیست ینم رنگاز س
گندمك تن در داد،  ینگن ۀمعاهد یكه امیر به امضا یاز آن رویداد و با رویكار شدن امیر محمد یعقوب خان، وقت بعد

محمد جان خان وردك به مانند سایر آزاده مردان دیار خویش این عهد نامه را شرم آور و غیرقابل قبول  یغاز
ها مشاهده نمود، خود را  لیسنگخان را به دست ا عقوبمیر یكه بعد از بازگشت از گندمك اسارت ا یخوانده و زمان

 .نبرد با دشمن گستاخ آماده ساخت یبرا
  

در باالحصار و تجاوز  یقتل كیونار ۀبعد از واقع»كهزاد:  یمورخ شهیر كشور، احمد عل یاساس یادداشتها به
حكومت در كابل، محمد جان خان خود را به منطقه  ۀبار دوم به افغانستان و گسیخته شدن شیراز یبرا یهانگفر

از صد نفر به اطراف او جمع نشد، با این  بیشجهاد را علیه متجاوزین بلند كرد. ابتدا  یكاریز میر رسانید و صدا
كه مال فیض محمد  ونهنگآ (. و4)«را در پیش گرفت یداشتند راه غزن یصد نفر كه دوازده تن از آنها اسپ سوار

و نیروهایش  یبه تعقیب و لیسنگاز قشون ا یتعداد زیاد امنگدر این ه»اج التواریخ اشاره نموده است: كاتب در سر
ها در فرجام  انگلیسكوه قرغ با هم رو در رو شده و تا غروب آفتاب پیكار نمودند تا آنكه  ۀدامن دربه راه افتاده و 

 .(5)«شكست خورده و راه فرار در پیش گرفتند
و وردك به جانب كابل  یدوباره از غزن یمردم ید جان خان پس از بسیج سایر نیروهامحم یكه غاز یاهنگآ

از متنفذین، علما و محاسن سپیدان را تشكیل داده و خطاب به  یجرگه ی یقاض ۀقلع ۀدر منطق رهسپار گردید،
. یكنمتشكر م تعیین نموده اید اغز ۀجبه یاز اینكه شما مرا به حیث قومندان عموم»حاضرین مجلس چنین گفت: 

ها دشمنان سوگند خورده دین، ناموس، ملت و وطن ما اند، آنها خواهران، برادران، اطفال و  انگلیسعزیزانم ؛ 
پس ما باید از آنها انتقام گرفته و به كمك خداوند  محاسن سپیدان ما را شهید ساخته و این جریان را ادامه میدهند،

و سخنان مرا با گوش دل و  ز هم سخنان خود را تكرار مینمایم. بامبزرگ كشور خویش را از شر آنها نجات دهی
 یدقت بشنوید و این را فراموش ننمایید كه خداوند بزرگ همراه ما و شما است و باید با ایمان و عقیده راسخ و عشق

 (6)«آهنین خویش به پیش برویم... ۀاراد یكه به وطن خویش داریم در روشنای
جان از  یكفر شكن تكبیر را سر داده و برایش اطمینان دادند كه تا پا یجرگه با شنیدن سخنان او نعره ها حاضرین

 .مبارزه دست نخواهند كشید
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نوشته است، در پیكار بر ضد «افغانستان در پنج قرن اخیر»در  ڼكه میر محمد صدیق فره یاین ترتیب قسم به
چون: میر بچه خان  یبزرگان و غازیان ی(، به همراه7نموده) یشقدمها از همه زود تر محمد جان خان پی انگلیس
محمد  یغاز ،یابټمحمد عثمانخان  ،یاوپیانمیر غالم قادر خان  ،یرنگمال مشك عالم، مال عبدالغفور ل ،یكوهدامن

و سایر غازیان سر به كف افغان موفق گردیدند تا سخت ترین ضربات را به  یایوب خان، غالم حیدر خان چرخ
 .گذارند یروزگار باق ۀخویش را در صحیف یدشمن خونریز و زبون وارد آورده و نام نام

به عنوان مشت نمونه خروار اشاره  یاز رشادت ها و عزم این قهرمان مل یباال صرف به ذكر شمه ی یسطر ها در
 یخواندیم با عزم و ب یمحمد جان خان وردك را قهرمان یشد، غاز یانكه در آغاز این مقاله یاد آورگردید، اما چن

 . او را مرور مینماییم یادعای یاز ب یهای نمونهاختصار،  ۀاین نوشته و آنهم به گون یادعا كه در بخش پایان
ها بوده و در میان مردم از قدرت و  انگلیسمحمد جان خان با آنكه از اصلى ترین چهره هاى جهاد بر ضد  غازى

كه پیرامون این كارزار قهرمانانه به وجود آمده  یعامیانه ی ۀنفوذ زیادى برخوردار بود،  تا آنجا كه مردم در تران
 :بود از او به عنوان مرد میدان یاد نموده و چنین سروده بودند

 جانخان مرد میدان است محمد
 خان شیر غران است ایوب

 ن رس رسان استخا میربچه
 فخر افغان است یآزاد

 كل الت كالن است راپت
 (8بخو...) ورنگبیادر ا بیا

 در هیچكدام از روایت هاى تاریخى و معلوماتى كه در رابطه به جریان زنده گى وى در دست میباشد، لیكن
 . شاهده نماییمكوچكترین نشانه یى از امتیاز طلبى، برترى جویى و قدرت خواهى را درشخصیت وي نمیتوانیم م

د ده  ېسمبول دى چ ېمحمد جانخان د تاریخي او اسطوره یي كارنامو یو داس»پروفیسور عبدالخالق رشید: ۀگفت به
مطالعه او خوندي كیداى شي.  هګپه دقیقه تو تونهښملي او تاریخي ارز ولټافغان  تینيښد یوه ر ېپه شخصیت ك

لرونكى دى چي هغه د هیواد  تیاووړنگاځ تاریخي ېدغه نامتو جنرال د شخصیت په لحاظ داس ېجالبه خبره دا ده چ
 ېد ده په شخصیت ك ېدا ده چ خهڅتیاووڼړاځیوه له دغو  ي،ږلیدل كی ېد سترو او تاریخي مشرانو په شخصیتونو ك

یو  ولډ هڅپه  ېاو ملت یقوم  ېدي چ ېك هڅتل په دغه ه ي،ږگرد سره نه لیدل كی ركڅاو امتیاز  ېتنښغو انځد 
 .(9)«شي... كیداياو یو الس  ىټمو
مسجد به مصاف دشمن رفت مي بینیم كه از طرف  یكه در عل یاین وارسته مرد، از همان آوان یمرور زنده گ با

 .در تاریخ افغانستان میباشد یعساكرش به حیث جنرال انتخاب گردیده و نخستین جنرال انتخاب
بنا به ابتكار  یكه رهبران مل یتبعید امیر محمد یعقوب خان و آغاز قیام ملي در كابل، زمانهمین ترتیب،پس از  به

 ۀمحمد جان خان به گفت یرا در كابل تشكیل نماید، با آنكه غاز یمحمد جان خان وردك میخواستند حكومت یخود غاز
تابعیت و حمایت مینمودند،  یاز مردم و غازیان از و یكثریت( رزمنده گان افغان بود و ایجنرال رابرتس )زعیم عمل
جان پسر امیر یعقوب خان  یدسمبر در كابل موس15 ۀدرجرگ ردید،نگدر حكومت  یخواهان كوچكترین موقف

 (10باالحصار تعیین گردید.) یوال یسردار محمد طاهر خان وزیر و غالم حیدر خان چرخ پادشاه،
از  ییرعبدالرحمن خان نیز، محمد جان خان وردك بدون خواستن كدام امتیازبه امارت رسیدن ام ۀدر آستان همچنان

 ۀناجوانمردان ۀصلح و ثبات در كشور از حكومت او حمایت نمود، تا آنكه بر اثر دسیس یبرقرار یصرف برا ،یو
 .رفیع شهادت نایل گردید ۀامیر موصوف به درج

را بیشتر و بیشتر مورد كاوش و  یاین قهرمان مل یلف زنده گمخت ییقین كامل میتوان گفت كه اگر ابعاد و زوایا با
را درخواهیم  یو یادعای یاز خود گذریها، رشادتها و در ضمن استغنا و ب  یجستجو قرار دهیم نشانه هاى بیشمار

امروز و  ۀاستفاد یرا انجام داده و آن را  برا یگسترده تر تیافت كه امیدوارم پژوهندگان رشته در این زمینه تحقیقا
 .فرزندان صادق و عاشق این وطن تقدیم نمایند یفردا

  

 !شاد و یادش جاودان باد روحش
  

 :منابع
 .181،ص1385انتشارات خیام، كابل: ،ینیالب رحیم ۍكلیات اشعار، با تدوین و مقدم ،یعبدالقهار عاصـ ۱
 .354،ص1361علوم،كابل: یاكادم ،یفنایعبدالوهاب  ،مترجمیافغانستان و هند برتانو  ،یاصغرحسن بلرامـ ۲
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 .40، ص1387بهیر، كابل: ۀمحمد جان خان وردك، مطبع یحیات هللا حلیم، غازـ ۳
او مدني  یرفیع كلتور ایه،ځمحمد جان خان د وینوپرالره د شهادت تر دمه  یپروفیسور عبدالخالق رشید،غاز ـ۴
 .197،ص1390احمد، كابل،  ۀمطبع ولنه،ټ

 ،1372تهران: تحقیقات و انتشارات بلخ، ۀموسس مال فیض محمد كاتب هزاره، سراج التواریخ، جلد اول و دوم،ـ ۵
 .227ص

 .85حیات هللا حلیم، همانجا،ص -۶
 .368-367افغانستان در پنج قرن اخیر،ج اول،ص  ،ڼمیر محمد صدیق فره -۷
 .623،ص1374تهران: ،یمیرغالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، انتشارات جمهور -۸
 .19پروفیسور خالق رشید،همانجا،ص -۹

افغانستان، به اهتمام سید مسعود مجروح،  یاسالم یمحاذ مل ،نشرانگلیسدوم افغان و  جنگ ،ړمحمد حسن كاك -۱۰
 .120،ص1367پشاور،
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