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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 1۱/1۱/۱۱1۲         محقق محمد فاضل شریفي
 

ورځو کې په کابل او میدانښار کې )وردګ د تاریخ په بهیر کې( علمي  ۱۲ -۱۱د روان کال د تلې )میزان( میاشتې په 
 هسیمینار جوړ شوی و چې د هېواد یو شمېر درنو پوهانو، لیکوالو او څېړونکو خپلې مقالې پکې ولوستې. د دې له پار

چې د دې سیمینار د لیکنو فیض عام شي، دلته د محقق محمد فاضل شریفي لیکنه له تاسو سره شریکوو چې غازى 
 محمد جان خان وردگ قهرمان با عزم و بى ادعا نومېږي )اداره(

 

 غازى محمد جان خان وردگ
 قهرمان با عزم و بى ادعا

  

 ازاینجا به شمشیر نتوان گــــــذشت
 ست آسان گذشتاز اینجا توان نی

 در این خطه كوه و كمر سر كش است
 ده و دره زین خاكدان آرش است

 مبین سـوى احوال ویران آن
 مپندار بـیكس بیـــــــابان آن

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

  تخارو ســمڼان مـــرد آفرین
 ندارد به افـــسانه هـا هم قرین

 امــیانش مگیرسر غزنه و ب
 كه آن خـطه ها مهد گرد است و شیر

 بر لـوگر و بازوى پكـتیا
 از ایــــمان نمودست نشو و نما
 چــنان اتـــحاد است در كارشان

 محقق محمد فاضل شریفي     كه عـــــــالم بود محو كردار شان
 كه در وردك از كج ڼاهت نشست
 (1) ...سر از پنجشیرش بیارى به دست

 

ى از آن صورت گرفته است، اما از این نگرنگاتاریخ، تعاریف و تعابیر متنوع و ر با آنكه بنا بر وسعت و دامنۀ علم
جهان اسالم، ابن خلدون ارایه داشته و تاریخ را)علم العبر(  ریف را پدر و پیر تاریخ نویسى درمیان یكى از برترین تعا

 . خوانده است
 .نــظركردن در احوال دېران حاصل شودعــبر در لغـــــت جمع عبرت و به معـــناى پندى اســـت كه از 

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

 ،یزنگهى شتابنده و گذرا به تاریخ كهن سال و پر از عظمت سرزمین خویش از زمان حمله اسكندر تا تجاوز چنگابا 
و ویراڼرى در روزگار ما كه هر  نگلیس و تاخت و تاز هاى سایر قدرتها و اقمار آنها تا جنگجوم تیمور، یورش اه

یست، بلكه تنها تاریخ ن در مى یابیم كه تاریخ زادگاه ما سوختند و رفتند، این نكته را كدام آمدند، از كشته پشته ساختند،
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 4تر ۱ 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، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

براى تنفر و انزجار از آنها و عبرت از كارنامه –ینین به وطن ئخا عبرت از اعمال شوم مكتب بزرگى است از عبرت،
 .هاي حماسه آفرین فرزندان صدیق و راستین این سر زمین، براى به كار بستن و افتخار نمودن به آنها

یكى از زمرۀ چهره هاى ملى وغرور آفرین این كشور كه صفحات تاریخ معاصر ما از حضور نامش در خود میبالد، 
. اعتالى وطن نمى اندیشید، میباشد محمد جان خان وردك، دالور مردى كه هیچگاهى به چیزى جز آزادى و غازى

را در نبرد با دشمن سفاك پى گرفته و در كنار آن بى ادعایى و  وى در این نوشتۀ كوتاه گوشه هایى از عزم و ارادۀ
 .ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید(»كه  یم، تا شاهد خوبى باشد بر این گفتهئرا مرور مینما استغناى او

  

رصت در پى ف انگلیس -اول افغان جنگكه براى جبران روسیاهى و شكست شرمبار خویش در  انگلیسر گدولت اشغال
مناسب براى انتقام گرفتن از مردمان این آب و خاك و اشغال كشور ما لحظه شمارى مینمود، سرانجام همینكه بهانۀ 

امیر شیر »ویسرای هند و با عنوان نمودن این اتهام كه:  1۱۸۱نوامبر سال۱1طى اعالمیۀ  ه دستش رسید،واهى یى ب
(. ۱)«علیخان تحمل و بردباری طوالنی حكومت بریتانیا را ضعیفی تلقی كرده و از اینرو بی باكانه دالیل اقامه میدارد..

لیخان لشكر كشی به صوب افغانستان را آغاز نمود، در ظاهر برای فرونشاندن عصبانیت خود نسبت به امیر شیر ع
اما در حقیقت امر برای بلعیدن این سرزمین عزم را جزم نموده و این نكته را از یاد برده بود كه هر دشمن متجاوزی 

 .كه قصد بلعیدن این سرزمین را نماید ؛عاقبت دندانهایش را از دست خواهد داد
عبدالله خان اچكزی، نایب امین  وزیر محمد اكبر خان، ری از میر مسجدی خان،آنها به این تصور بودند كه دېر اث

الله خان لوگری و سایر قهرمانان و غازیان به جا نمانده تا با آنها مقابله و صف آرایی نمایند و این نكته را نمیدانستند 
 . ن و حماسه آفرینان بوده استاه قهرماناشگكه این كشور در هر دوره یی از اعصار تاریخی خویش زادگاه و پرور

  

ها در اواخر نوامبر به سرگرده گی جنرال سامویل و  انگلیسامی كه لشكر نگبه روایت برخی از منابع تاریخی ه
جنرال ماد، خواستند از راه خیبر به سمت افغانستان پیشروی نمایند، محمد جان خان وردك كه در آن زمان رتبۀ 

و در حالی كه از نظر تعداد لشكر و تجهیزات نظامی هیچ گونه تناسب و همانندی با  كرنیلی داشت، با شهامت زیاد
ز امی كه برای تجهینگ. پس از آن هبه آنها داد دشمن نداشت، در علی مسجد با آنها به مقابله پرداخته و شكست فاحشی

ا برایش اعطا نموده و در حالی قوا به كابل مراجعت نمود، امیر شیر علی خان به پاس رشادتهای او رتبۀ جنرالی ر
خوب خبر دارم تا وس داشتی از »كه بار سفر بسته و به طرف مزار شریف در حركت بود خطاب به وی گفت: 

 .(۳« )اگر دوباره آمدم حق مردانه گی تو را به جا می آورم ر نمی خیستی،نگس
ین گندمك تن در داد، نگیر به امضای معاهدۀ نبعد از آن رویداد و با رویكار شدن امیر محمد یعقوب خان، وقتی كه ام

غازی محمد جان خان وردك به مانند سایر آزاده مردان دیار خویش این عهد نامه را شرم آور و غیرقابل قبول خوانده 
ها مشاهده نمود، خود را برای  انگلیسو زمانی كه بعد از بازگشت از گندمك اسارت امیر یعقوب خان را به دست 

 .شمن گستاخ آماده ساختنبرد با د
  

یها گنبعد از واقعۀ قتل كیوناری در باالحصار و تجاوز فر»به اساس یادداشتهای مورخ شهیر كشور، احمد علی كهزاد: 
برای بار دوم به افغانستان و گسیخته شدن شیرازۀ حكومت در كابل، محمد جان خان خود را به منطقه كاریز میر 

متجاوزین بلند كرد. ابتدا بیش از صد نفر به اطراف او جمع نشد، با این صد نفر كه رسانید و صدای جهاد را علیه 
ونه كه مال فیض محمد كاتب در سراج نگ(. وآ4)«دوازده تن از آنها اسپ سواری داشتند راه غزنی را در پیش گرفت

و نیروهایش به راه افتاده و  به تعقیب وی انگلیستعداد زیادی از قشون  هنگامدر این »التواریخ اشاره نموده است: 
ها در فرجام شكست خورده و  انگلیسدر دامنۀ كوه قرغ با هم رو در رو شده و تا غروب آفتاب پیكار نمودند تا آنكه 

 (۵.(«راه فرار در پیش گرفتند
سپار اهی كه غازی محمد جان خان پس از بسیج سایر نیروهای مردمی دوباره از غزنی و وردك به جانب كابل رهنګآ

در منطقۀ قلعۀ قاضی جرگه یی از متنفذین، علما و محاسن سپیدان را تشكیل داده و خطاب به حاضرین مجلس  گردید،
ها  یسانگل؛ اید تشكر میكنم . عزیزانم از اینكه شما مرا به حیث قومندان عمومی جبهۀ غزا تعیین نموده»چنین گفت: 

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

و سخنان مرا با گوش دل و دقت بشنوید و این را فراموش  ر مینمایمز هم سخنان خود را تكراآنها نجات دهیم . با
ننمایید كه خداوند بزرگ همراه ما و شما است و باید با ایمان و عقیده راسخ و عشقی كه به وطن خویش داریم در 

 (۲.(«روشنایی ارادۀ آهنین خویش به پیش برویم...
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 4تر ۳ 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، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

تكبیر را سر داده و برایش اطمینان دادند كه تا پای جان از حاضرین جرگه با شنیدن سخنان او نعره های كفر شكن 
 .مبارزه دست نخواهند كشید

نوشته است، در پیكار بر ضد «افغانستان در پنج قرن اخیر»در  نگبه این ترتیب قسمی كه میر محمد صدیق فره
انی چون: میر بچه خان ، به همراهی بزرگان و غازی(۸ها از همه زود تر محمد جان خان پیشقدمی نموده) انگلیس

بی، غازی محمد تگاری، میر غالم قادر خان اوپیانی، محمد عثمانخان نگكوهدامنی، مال مشك عالم، مال عبدالغفور ل
ایوب خان، غالم حیدر خان چرخی و سایر غازیان سر به كف افغان موفق گردیدند تا سخت ترین ضربات را به 

 .امی خویش را در صحیفۀ روزگار باقی گذارنددشمن خونریز و زبون وارد آورده و نام ن
در سطر های باال صرف به ذكر شمه یی از رشادت ها و عزم این قهرمان ملی به عنوان مشت نمونه خروار اشاره 
گردید، اما چنانكه در آغاز این مقاله یاد آوری شد، غازی محمد جان خان وردك را قهرمانی خواندیم با عزم و بی 

 . پایانی این نوشته و آنهم به گونۀ اختصار، نمونه هایی از بی ادعایی او را مرور مینماییم ادعا كه در بخش
ها بوده و در میان مردم از قدرت و  انگلیسغازى محمد جان خان با آنكه از اصلى ترین چهره هاى جهاد بر ضد 

ون این كارزار قهرمانانه به وجود آمده بود نفوذ زیادى برخوردار بود،  تا آنجا كه مردم در ترانۀ عامیانه یی كه پیرام
 :از او به عنوان مرد میدان یاد نموده و چنین سروده بودند

 

 محمد جانخان مرد میدان است
 ایوب خان شیر غران است

 میربچه خان رس رسان است
 آزادی فخر افغان است

 راپت كل الت كالن است
 (۱( )...ور بخونگبیا بیادر ا

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

ه سمبول دى چې د ده پمحمد جانخان د تاریخي او اسطوره یي كارنامو یو داسې »به گفتۀ پروفیسور عبدالخالق رشید:
شخصیت كې د یوه رښتیني افغان ټول ملي او تاریخي ارزښتونه په دقیقه توګه مطالعه او خوندي كیداى شي. جالبه 
خبره دا ده چې دغه نامتو جنرال د شخصیت په لحاظ داسې تاریخي ځاڼړتیاوو لرونكى دى چي هغه د هیواد د سترو 

ل كیږي، یوه له دغو ځاڼړتیاووڅخه دا ده چې د ده په شخصیت كې د ځان او تاریخي مشرانو په شخصیتونو كې لید
غوښتنې او امتیاز څرك گرد سره نه لیدل كیږي، تل په دغه هڅه كې دي چې قوم او ملت یې په څه ډول یو موټى او 

 .(۲« )یو الس كیداي شي...
اف دشمن رفت مي بینیم كه از طرف با مرور زنده گی این وارسته مرد، از همان آوانی كه در علی مسجد به مص

 .عساكرش به حیث جنرال انتخاب گردیده و نخستین جنرال انتخابی در تاریخ افغانستان میباشد
پس از تبعید امیر محمد یعقوب خان و آغاز قیام ملي در كابل، زمانی كه رهبران ملی بنا به ابتكار  به همین ترتیب،

د حكومتی را در كابل تشكیل نماید، با آنكه غازی محمد جان خان به گفتۀ خود غازی محمد جان خان وردك میخواستن
زعیم عملی رزمنده گان افغان بود و اكثریتی از مردم و غازیان از وی تابعیت و حمایت مینمودند، »جنرال رابرتس 

 خان پادشاه،دسمبر در كابل موسی جان پسر امیر یعقوب 1۵ردید، درجرگۀ نگخواهان كوچكترین موقفی در حكومت 
 (1۱(«.سردار محمد طاهر خان وزیر و غالم حیدر خان چرخی والی باالحصار تعیین گردید

همچنان در آستانۀ به امارت رسیدن امیرعبدالرحمن خان نیز، محمد جان خان وردك بدون خواستن كدام امتیازی از 
ا آنكه بر اثر دسیسۀ ناجوانمردانۀ وی، صرف برای برقراری صلح و ثبات در كشور از حكومت او حمایت نمود، ت

 .امیر موصوف به درجۀ رفیع شهادت نایل گردید
با یقین كامل میتوان گفت كه اگر ابعاد و زوایای مختلف زنده گی این قهرمان ملی را بیشتر و بیشتر مورد كاوش و 

ادعایی وی را درخواهیم  از خود گذریها، رشادتها و در ضمن استغنا و بی تجو قرار دهیم نشانه هاى بیشماریجس
یافت كه امیدوارم پژوهندگان رشته در این زمینه تحقیقات گسترده تری را انجام داده و آن را  برای استفادۀ امروز و 

 .فردای فرزندان صادق و عاشق این وطن تقدیم نمایند
  

 !روحش شاد و یادش جاودان باد
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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، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه
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