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کاندید اکادمیسین سیستانی

غازی سرداره
یک زن شجاع دیگرمیوند درجنگ میوند
در مورد این زن شجاع وفدارکار افغان که در جنگ دوم افغان وانگلیس
در۱۸۸۰میالدی شرکت داشته و مبارزین را در دفاع از وطن تشجیع
میکرده ،اشعاری حماسی بنام او در قندهار برسرزبانها است .خاطره حماسی
این زن توسط مال میریحیی باشندۀ قریه مالشکور واقع در خاکریز قندهاربه
نظم درآمده است.
مرحوم عالمه رشاد ازاین زن شجاع در کتابی زیرنام «دکارنامو میرمنی»
(زنان صاحب کارنامه) ،به زبان پشتومطلبی آورده است که من آنرا به دری
تقدیم میکنم .عالمه رشاد او راچنین معرفی میکند «:سرداره غازی ،خواهر
سردار محمدرفیق خان لودین(وفات ۱٢۸٣هق) وزیرامیرشیرعلی خان
(وفات  ۱٢٩۸هق= )۱۸٧٩بود .پدر او مالعبیدهللا نام داشت ودر شهر
احمدشاهی قندهار میزیست .خانواده پدری این زن درکوچه لودیان واقع دربره دروازهً شهرقندهارزندگی دارند.
شوهر اوسردار مقصودخان ابن سردار رحمت خان و نواسه سردار جمعه خان برادر امیردوست محمدخان بود.
خانوادۀ خسر خیل این زن در منطقه میوند بودوباش داشتند که تا هنوز قلعه وکاریزی بنام آنها درآنجا موجود است.
اوالدۀ سردار جمعه خان تا یازده سال قبل از نگارش این رساله (دکارنامو میرمنی) درمیوند ،کاریز سردار جمعه
خان راکه بنام «کاریزک» شهرت دارد ،در اختیار داشتند.
درسال ۱٢٩٧هجری قمری ،پانزده تن از پشتونهای غازی در دشت میوند شب را به نیت جنگ با انگلیس به سحر
می آورند .آنها عقیده داشتند که :در شب پانزدهم برات روزی تمام سال هریک از آنها مهر وامضا میشود ،بنابرین
در ذهن هریک از غازیان این سوال خطور میکرد که روزی چند ساعته برای من حواله شده باشد؟ و بنابرین آنها
به آرمان پیروزی ویا شهادت آنجا جمع شده بودند وهمه این شعار را زمزمه میکردند که:
یا به پـــــرنگ له ُملکه با ســو!
یا به ایږدو پرخپل وطن باندی سرونه!
(یا انگریزهارا از وطن بیرون می اندازیم یاکه سرهای خود را برای وطن فدا می کنیم!)
روزهفدهم هنوزآفتاب طلوع نکرده بود که غازیان به امید پیروزی بردشمن  ،صفوف خود را برای جنگ منظم
کردند.غازیان با توکل به خدا کمر همت برای آزادی وطن بسته بودند و این حق آنها بود ،مگر دشمن( انگریزها)
تسخیر سرزمینهای دیگران وکشتار مدافعین را حق خود میدانستند .آنها برتوپها ،وتفنگ های عصری ومهارتهای
جنگی خود تکیه داشتند .انگریزهای مغرورکه آذان غازیان افغان را شنیدند ،بسرعت صفوف جنگی خود را بسوی
میدان جنگ بحرکت آوردند.
روز هفدهم برات در دشت میوند ،روز امتحان صبر وثبات جوانان وطن بود .دشت میوند در میان دود وآتش
باروت جنگ تیره وتار می نمود .جوانان هرطرف سرمی باختند وخونشان بهرسو جریان داشت .یکسواگر توپها
وتفنگها جان از بدن جوانها میگرفت ،از سوی دیگر گرمی طاقت فرسای روزپنجم ماه اسد صبروطاقت جوانان را
می آزمود.در ساعت ده صبح گرمی دشت میوند به چهل درجه سانتی گراد باالرفت وچون تابه داغ گردید.هرقدر
آفتاب باالتر می آمد ،گرمی بیشتر میشد و طاقت جنگجویان طاقتر میگردید تا جایی که دیگر توان فریاد هللا اکبر
نداشتند .زبانها خشکی میکرد و بکام می چسپید وتف ازدهان شان نیز بخار کرده بود .مبارزان در عرق خود غرق
و از اسپان شان نیز عرق جاری شده بود.
د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در این میدان آتش وخون ،بعضی از زنان افغان نیز دیده می شدند .برخی به جنگجویان تشنه آب میدادند و برخی
کارتوس وباروت میرساندند وبعضی هم برای تشجیع جوانان «لنډی» وترانه های حماسی میخواندند.
" غازی سردارخانم" در قلعه خود بود و به ده نفراز زنان قلعه وظیفه داده بود که برای جنگجویان دشت میوند نان
پخته کنند .هنوز آفتاب غروب نکرده بود که بر برج قلعۀ خود باال رفت تا میدان جنگ را نظاره کند .ناگاه متوجه
شد که غازیان از شدت توپ وتفنگ دشمن مجبور شده اند به عقب سنگرهای خود پناه بگیرند .غازی سردارخانم
که این منظره دلخراش را مشاهده نمود طاقتش طاق شد و به داخل قلعه رفت و اسلحه ای راکه داشت بر داشت
وچادر را بر دور سر پیچاند و به سرعت خود را به میدان نبرد رسانید و جنگجویان را در مقابله با دشمن تشجیع
نمود .وقتی آفتاب غروب میکرد ،کاسه بخت دشمن نگون شد و پا به فراربسوی قندهارنهادند.
شام هنگام که این زن شجاع دوباره به قلعه برمیگشت یک تفنگ ویک اسپ انگیسها را بطور غنیمت گرفته بود
وبا خود به قلعه آورد .این تفنگ غنیمت که تا مدتها در نزد اوالدۀ سردار جمعه خان به عنوان یک یادگار مقدس
نگهداشته میشد ،یاداور کارنامه آن خانم شجاع افغانی بود.

مرحوم اکادمیسین رشاد این خاطره حماسی را از قول حاجی محمدابراهیم خان لودین ،روایت کرده که نامبرده
بیست سال قبل( )۱٩۸۰دربغالن وفات نموده است .بگفته مرحوم رشاد،حاجی محمدابراهیم خان یکی ازرجال
معزز ونامدار خاندان سردار محمدرفیق خان بود .وی برای مرحوم استاد رشاد حکایت کرده بود که این خاطره
حماسی توسط مال میریحیی باشندۀ قریه مالشکور واقع در خاکریز قندهاربه نظم درآمده است .مرحوم رشادعالقمند
بوده تا ابیات این منظومه را از قول حاجی محمد ابراهیم خان ضبط کند ولی نامبرده بیش ازسه بند از آن نظم را
بخاطر نداشته وآن ابیات چنین است:
راووته سرداره له کال په نیت دجنگ
نازیږه په میونده!
 -١د ې وویل :ماولیدی گولی دپرنگیانو
مرگی دی دغازیانو
ځوانان دی چی رژیږی دوطن پر نام وننگ
ودا ځی له ژونده!
 -٢ځوانان دی قتل کیږی
لشکر دپرنگ رازی میدان ته په غورزنگ

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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بیلیږی هار له قنده!
 -٣دې وویل:ماولیده غازیان دکندهار
تیریږی وار په وار
ځوانان لغړی په وینوکی له السه د پرنگ
پرنګ تپ کی خاونده!
(رک"سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ"تالیف(سیستانی)

استدراک:
سخنان ذیل از قلم یکی از سردارزادگان میوند بنام انجنیر فرید میوندی است که پدر کالن پدری او با دیگر
عموزادگان خویش در جنگ میوند شرکت داشته اند ولی درتاریخ های کشور از آنها نام برده نشده است.آقای
انجنیرفرید میوندی اکنون مقیم امریکاست ونوشته ذیل را در کامنتی به مناسبت غازی سرداره درتاریخ  20ماه
اپریل در ذیل مقاله من (غازی سرداره) نوشته اند وچون نویسنده یکی ازشخصیت های تحصیل کرده واز
اشراف نامدار میوند می باشد ،من این یاد داشت او را بدست نشر می سپارم ،باشد که ثبت تاریخ گردد.
Farid Maiwandi
ښاغلی او قدرمن سیستاني صاحب!
ستاسي د مؤثرو کوښښونو او ګټورو معلوماتو څخه چه همېشه زموږ د ځالنده تاریخ پر نامعلومو برخو رڼا اچوي،
یوه دنیا تشکر کوم .خدای تعالی دي تاسی ته ښه صحت او اوږد ژوند در په برخه کړی.
ستاسي د معلوماتو په ادامه:
څرنګه چه زموږ د ګران هیواد نوموړی تاریخي جنګ د میوند په دښت کي د انګرېزانو په مقابل کي په  ۱۸۸۰م
کال کي واقع سوی دی ،باید ووایم چه په دې وخت کي د میوند د کلي په شمول نور نژدې شااوخوا کلي هم د
مشهورو محمدزیو ملکیتونه وه .او کله چه د میوند جنګ پېښ سو ،نو دهمدې شااوخوا کلو نورو محمدزیو مشرانو
هم په دې جنګ کي فعاالنه برخه واخیستله.
د میوند د تاریخي کلی په شااوخوا کي د فاصیلې په ترتیب د لوی کارېز ،خیګ ،کارېزک ،ګلوجان ،او د موشک
کلي پراته دي ،نو معلومه خبره وه چه د جنګ د وقوع په وخت کي د دې کلو د مشرانو څخه د مادي او معنوي
کومک تر څنګ په جنګ کی د فعاالنه اشتراک توقع هم کېدله .نو همدا علت ؤ چه د دې کلیو اکثره قومي مشرانو د
سردارمحمدایوب خان سره د قومي قرابت پر بنا او د انګرېزانو په خالف د میوند په جنګ کی فعاالنه برخه
واخیستله .خو د بده مرغه ،زموږ تاریخونه د اشخاصو نومونه په تفصیل سره نه دي ثبت کړي .د یو څو نفرو
نومونه چه و ماته معلوم دي ،په الندي ډول دي:
 - ۱سردار مقصود خان د سردار رحمت هللا خان زوی ،د سردار جمعه خان لمسﺊ او د سردار پاینده محمدخان
کړوسﺊ ،د میوند د ولسوالۍ د خیګ او کاریزک مالکان وه.
 - ٢سردار احمدجان خان د سردارغالم محی الدین خان زوی ،د سردار کهندل خان لمسﺊ او د سردار پاینده
محمدخان کړوسﺊ ،د میوند د ولسوالۍ د لوی کارېز مالک ؤ .او په جنګ کي د سردارمحمد ایوب خان ملګرﺉ او
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طرفداراه ؤ چه د میوند تر جنګ وروسته امیرعبدالرحمن خان په کابل کي تر ډېره وخته پوري نظربند کړ( .زما د
مرحوم پالر محمدزمان میوندي نیکه ؤ).
 -۴ ،٣سردار محمدرسول خان او سلطان احمد علیخان د سردار سلطان علیخان زامن ،د سردار کهندل خان
لمسیان ،او د سردار پاینده محمدخان کړوسیان ،د میوند په ولسوالۍ کي د موشک مالکان وه .او د سردار ایوب خان
ملګري وه .چه د میوند ترجنګ وروسته تبعید سوه ،او د (پادشاهان متاخرافغانستان) د مؤلف میرزا یعقوب علي
خافي سره په بخارا کي ؤ .او همدې مؤلف په خپل کتاب کي د میوند جنګ د سردار احمدعلیخان په توصیه ذکر
کړی دی .او ډاکتر آمان هللا رسول د سردار محمدرسول خان لمسﺊ ؤ.
په عین حال کي:
 - ۵سردار شیرعلي خان د سردار مهردل خان مشرقي زوی چه د میوند او د زبارکي مالک ؤ ،د امیرعبدالرحمن
خان او انګرېزانو د ملګرو څخه ؤ چه د جنګ په وخت کي د کندهار والي هم ؤ.
 -۶سردار ګل محمدخان د سردار محمدصدیق خان زوی ،د سردار کهندل خان لمسﺊ د ګلوجان کارېز مالک ؤ .د
میوند په جنګ کي د ده اشتراک و ،ما ته نه دی معلوم ،خو نوموړی هم وروسته د امیرعبدالرحمن خان د لویو
ملګرو او د اعتماد وړ شخص ؤ چه بیا د چمن-بولدک د سرحد ټاکلو د هیئت عمده غړی
ؤ.
باالخره ،ستاسي د مضمون د قهرماني (غازي سرداري) یو زوﺉ (سکه یا ناسکه ؟)
سردارمحمدصدیق خان ؤ چه په کندهار کي ئې په سردار آغابادار شهرت درلود .د ده اوله
مېرمن زما د پالر عمه (د سردار احمدجان خان لور) وه .د سردار آغابادار ځیني اوالدونه
اوس هم د خیګ او کاریزک په کلیو کی جایدادونه لري .او اکثره ورثه ئې په آلمان ،هالینډ
او امریکا کي مهاجر دي او د (میوند) تخلص کاروي.
خدای تعالی دي د افغانستان د ازادۍ  ،استقالل ،او د حق د الري غازیان او توریالي ټوله وبخښي!
نوټ :په مقابل عکس کي سردارمحمدصدیق خان (سردار آغابادار) د سرداري غازي زوﺉ لیدل کېږي.

یایان
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