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کاندید اکادمیسین سیستانی

کارنامۀ غازی ادی مادر ۶۰ساله
درجنگ دوم افغان وانگلیس

بروایت اکادمیسین عالمه رشاد
مقدمه:
تصادف عجیبی است ،گوئی تاریخ تکرارمیشود .درتاریخ ۲نومبر ۱۸۴۱مردم کابل برضد قشون انگلیس،
دست به یک قیام عمومی زدند و در تماام میادانیان نبارد انگلیسایا راباا شکسات مواجاه ساارته مجباور باه رارو
فورن از کشور نمودند .واینک  ۳۵سال بعد از آن،در ۲دسمبر۱۸۷۹یک بار دیگرمردم افغانستان دسات باه قیاام
عمومی برضد قشون متجاوز انگلیس زدند واین بار نیز موفق شدند تاغول استعمار رابا تحمیل تلفات سنگین براو
از کشور اررا نمایند.
غبارمی گوید  " :در نزدیکی قلعه قاضی جنا شادیدن باین ساپاه ملای وقشاون جنارال رابارتس رراداد .ایان
جن بحدن شدید بود کاه بااررره باه جنا تان باه تان منجار گردیاد.رابرتس در تماام محاا ات امرفرساتاد کاه بای
درن به شیرپور عقب نشینی نمایند و به انگلیس هان کابل امرنمود که شیر را ترلیه کره به شیرپور پناه ببرند،
دروزاه هان شیر رابسته ودرعقب بر وبارو وضع دفاعی ارتیار نمایند .او به قوان شیرپوردستور داد که دسته
جات سواره انگلیسی درتنگه گ رگاه و دهمزن موقع گرفته ،رط عقب نشینی سپاه انگلیسی را محافظت کنند.اما
جنرال رابرتس قبل از آنکه ستونیان اعزامی او موفاق باه فرارشاوند ،راودش کاه باران بااراول محوشادن اردون
انگلیسی را به چشم رود می دید ،پشت به کارزار داد وبراسپ ممتازرود قمچین کشید .این جنرال مشیوراز رون
نعش کشته شدگان سپاه رود اسپ می تارت وروبه جانب شیرپور مثال مارپ پارواز مای کرد.درحاالی کاه از تماام
قشون او فقط  ۴۰سوارموفق بفراردرعقب اوشدند.جنرال چنان ترسیده بود که تا شیرپور نرفت و در دهمزنا باه
رانه یکی از روساتائیان پنااه بارد وساپاهیان او بار رون بامیاا برآماده باه محافظات از او پردارتناد وهمینکاه شاب
فرارسید راه شیرپوردرپیش و در آنجا تحصن گرفت( ».غبار ،ص ) ۶۲۷
درنبرد قلعه قاضی با انگلیسیا در۲دسمبر۱۸۷۹بودکه درآن یک مادر دلیر ۶۰ساله نیز شرکت داشت .این
مادرغیورمشیور به "غازی ادی" بود .سرگ شت او را از قاول دانشامندنامدار کشاورمرحوم اکادمیساین رشااد باه
بازشناسی می گیرییم.
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الماسه یا غازی ادې:
مرحوم عالمه رشاد ،در رساله ان زیرعنوان"دکارنامو میرمنې"(زنان صاحب کارنامه) تعدادن از زنان
دلیر افغان را به لسان پښتو معرفی نموده ویکی از این زنان دلیرهمین غازن ادن می باشد.
بنابر نوشته مرحوم رشاد ،غازن ادن اصالً از کتواز وریت غزنی ومعروف به الماسه بود .این نام از آن
جیت برایش داده شده بود که زنی روش صورت و پاک سیرتی بوده است .شوهرش حبیب نامیده میشد که در
میان مردم محل به حبیب کاکا شیرت داشت.این زن وشوهر فرزندن داشتند بنام شایسته ران وبنابرین غازن ادن
در میان اهل قریه بنام مادر شایسته ران نیز معروف بود .گفته میشود که درسال  ۱۲۹٤هجرن(۱۸۷۷م) وقتی
انگلیسیا بر پیوار حمله کردند ،غازن ادن درآن جن شرکت داشت.او دوگوشه پائین چادرش را بدورکمر تاب
داده وبا مشک آب در سنگر جن بران غازیان آب و غ ا وگاهی باروت و کارتوس میرسانید.
پس از آنکه درجن پیوار ،غازن ادن ،شوهر و پسر جوان رود را از دست داد ،اوتفن و«کتاروزمه»
پسر جوانش را بر شانه اندارت و مانند یک مرد در صف مبارزین قرارگرفت.غازن ادن در نشانه زدن میارتی
تام داشت وهرکه را هدف میگرفت ،تیرش رطا نمی رفت .غازن ادن در جن روشی لوگر ،و چیارآسیاب
وسن نوشته شرکت داشت وشرکت او سبب غلیان روحیه جن آورن جوانان در برابر دشمن میگشت.
در جن سن نوشته که نیروهان ننگرهارن با قوان کتوازوپکتیا یکجا شده بود،غازن ادن از جا بلند شد
و دو دست بطرف آسمان بلند نمود و مناجات نمود":ای خداوند ! من برای رضا و حفظ دین تو به این جنگ آمده
ام ،خداوندا تو بمن این توانائی را ارزانی کن تا دشمنان دین را نابود و شرف وننگ غازیان را نگهدارم".
دعان غازن ادن برغازیان تاثیر عجیبی نموده آنیا را بران جن با دشمن تحریص نمود .بعد از جن
سن نوشته بو د که قوان جنرال محمدجانران وردک به میدان رسیدند .وجنگجویان پکتیا وکتواز نیزاز سن
نوشته وچیار آسیاب به چوک ارعنده وارد شدند" .الماسه ادن" که تا این وقت به "غازن ادن" شیرت یافته بود،
سنش به ۶۰سال میرسید  ،رود را به لشکر محمدجان ران رسانید.
هنگامی که غازن ادن با قوان جنرال محمدجان ران یکجا شد  ،او این لندییا را با آواز بلند میرواند:
تـوره کوی بری به خپل کړی !
که بری نه وی ځوانان تل په تورو مرینه
ترجمه:شمشیر بزنید وپیروزی را از آن خود کنید
اگر پیروزی نباشد ،جوانان همواره با شمشیر میمرند

تـوری په خرچ وهئ ځـوانانو!
وطن موخپل دی په سرو وینویی ساتونه
ترجمه :ای جوانان ،شمشیر را محکمتربزنید
وطن ازماست با خون خود آنراحفظ میکنیم !

چهـاونی په توپـو نه ړنګـیږی !
غازی زلمیانویی په توپکو ړنګوینه
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ترجمه:قشله با انداخت توپ ویران نمیشود
غازیمردان با تفنگ خود آنرا ویران میکنند!

جنــگ د کابل جـــوس ته راغی !
ځوانان څنګلی لگوی کابل گټینه
ترجمه:جنگ کابل بجوش آمده است
جوانان با کاکل زدن کابل را فتح میکنند!

در جن قلعه قاضی ،شیامت این زن در جن و تشجیع غازیان افغان جوش و ولوله عجیبی در میان
مجاهدان برپا نمود ،تا آنجا ک ه به شکست دشمن انجامید .در این جن نام غازن ادن درمیان تمام مبارزان
برسرزبانیا افتاد .قبل از این تنیا مبارزان کتواز وپکتیا غازن ادن را می شنارتند ،ولی اکنون همه غازیان از
دلیرن وشیامت غازن ادن میگفتند و او را حرمت میگ اشتند.
میگویند وقتی جنرال محمدجان ران وردگ شجاعت ودرورن غازن ادن را دید ،او را نزد رود رواست و
یک رأس اسپ به او برشش نمود و برایش گفت:ادی! تو باپان پیاده جیاد میکنی واز پیوار تا اینجا تمام منزل ها
را پیاده طی کرده ان ! این اسپ از توباشد تا قدرن آسوده شون ،کاه وجو اسپ از کمند من داده رواهد شد.
غازن ادن از این اقدام محمدجان ران اظیار روشنودن نمود ،ولی اسپ را نگرفت وگفت «:من با کدام روی
بسوی شوهر وفرزند خود خواهم رفت؟ آنها خواهند گفت تو تا نزد ما پیاده آمده نمیتوانستی که بر اسپ آمده
ای؟ من طعنه و پیغور آنها را قبول کرده نمیتوانم».
مرحوم رشاد می افزاید که وقتی قوان محمدجان ران به واصل آباد رسید نیروهان محمدعثمان ران صافی
تگابی به کوه آسمایی بار شدند تا قلعه شیرپور را زیر آتش بگیرند .غاازن محمادجان راان نیارون هاان راود را
بدو برش تقسیم کرد :قسامتی را باران تساریر کاوه ترات شااه موظاف ساارت و قسامت دیگار راباران اشاغال کاوه
آسمایی وظیفه داد.غازن ادې هم در جملاه هماین ساپاه دوم برکاوه آسامایی باررزیاد .وباا صادان ا اکبار غازیاان
افغان را تشجیع میکرد.
کپتان قیام الدین ران تره کی روایت میکرد که گروه ما بسون قلعه آسمائی یاورش بردناد ،غاازن ادن پایش
تر ازما در صفوف مقدم قرار داشت .سیصد قدم به قلعه[شیرپور] مانده بود که غازن ادن هادف فیار دشامن قارار
گرفت ونقش زمین شد .وقتی ما نزدیک غازن ادن رسیدیم دیدیم که او افتاده و از سینه ودهن او رون جارن بود.
و درهمین هنگام نیز ا اکبر گفت و با همین صدا جان به جانان سپرد .نامبرده عالوه میکند که وقتی ما بار قلعاه
فرازآمدیم سعی کاردیم بساون قلعاه نظاامی شایرپور پایش رون کنایم ودیگار ندانساتیم کاه نعاش غاازن ادن را کای
برداشت و درکدام جان براک سپردند(.رک :دکارنامو میرمنی ،چاپ  ،۱۳۸٤ص)۱۱
مرحوم رشاد میگوید :قبر غازن ادن فعالً نا معلوم است مگر ناام او تاا کاه یاک افغاان زناده باشاد فراماوش
نرواهد شد.
باید یادآورشوم که در ۴۷-۱۳۴۶رورشیدن که نگارنده در لیسه نادریاه کابال معلام باودم ،درراار دیاوار
جنوبی آن لیسه درگوشۀ جنوب شرقی،کنارسرک کابل  -پروان دوم ،قبرن وجود داشت که مردم آن را به غازن
ادن نسبت میدادند و در شبیان جمعه بر آن شمع روشان میکردناد و یااد اورا گراما میداشاتند ( .سیستانی،سایمان زن
پایان
افغان درحماسه وتاریخ،۲۰۱۵،کابل ،ص۱۴۴ببعد)
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