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 ۲۰۱٤/ ۱۱/ ۱۱                ھاشمیان                                                                     رداکت

 قھرمان ملی کیست ؟
 

 مورا ھمھ در افغان گرایان ملی و خبرگان نخبھ، قلمبدستان بینیم می کھ است مباھات و فرازی سر طمانیت، خود مایۀ
 .میگیرند سھم بکر و مفید ھای نظر با بلکھ  داده نشان عالقمندی خود یآبائ وطن

در وبسایت ھا نشر شده بود. دانشمندان محترم افغان » تعریف و امتیازات قھرمان ملی«قبالً مقالۀ من تحت عنوان 
و آقای عارف عباسی در کلکین نظریابی،  محترمھ میرمن ماللی موسی نظام در مقالھ ای  ھر یک استاد سیستانی

 «و محترم آقای جلیل غنی در مقالھ ای تحت عنوان  » اندر انتخاب قھرمان ملی برای مردم افغانستان«تحت عنوان 
 ی ارائھ فرموده اند.جرمن آنالین) سؤاالتی طرح و نظریات و معلومات–در وبسایت (افغان » قھرمان کیست؟

از جناب استاد سیستانی امتنان دارم این مژده را دادند کھ لقب اعطاء شده بھ احمد شاه مسعود توسط لویھ جرگھ 
تصویب و اعطاء نشده، بلکھ بھ فرمان حامد کرزی اعطاء شده است کھ محترمھ ماللی موسی نظام و محترم انجنیر 

دیق کرده اند. من قبالً در اظھارات اعضای شورای نظار و ھم در نشرات احسان هللا مایار نیز عین مطلب را تص
بنیاد مسعود و جراید وابستھ بھ آن خوانده بودم کھ لقب مذکور توسط لویھ جرگھ تصویب و اعطاء شده است. حاال کھ 

ا اختیار کرده، بفرامین حامد کرزی از اعطای لقب (قھرمان ملی) گرفتھ تا(مارشال) و غیره حیثیت کاغذ تشناب را 
آمد. اما تقاضای ما در مقالۀ قبلی کھ دولت باید  ولی مسعود سھلتر میتوان کنار گلھ گذاری و تقاضاھای آقای احمد
ن کند، پا برجاست. القاب دولتی را تعیی رئرجع اعطای لقب (قھرمان ملی) و ساقانون (القاب دولتی) را تدوین و م

 موضوع را تعقیب فرمایند.بدستان افغان این امیدواریم قلم
جناب آقای عباسی پرسیده اند کھ نامھای مرحومین احمدشاه بابا، سردار محمد ایوب خان فاتح میوند و اعلحضرت 
امان هللا خان در کدام اسناد و تواریخ بھ حیث (قھرمان ملی) ذکر شده است؟ من نام سھ شخصیت موصوف را بطور 

حی کھ اکنون قرار دارم، نمی توام از آرشیف خود جواب مستند ارائھ کنم، اما مثال ذکر کرده بودم، و در شرایط ص
در بسی موارد، خصوصاً در نشرات ھفتاد سال اخیر افغانھا کھ با آن سر و کار داشتھ ام، نام مبارک ھر یک ازین 

اً ھای موصوف، خصوص سھ نفر را با لقب "قھرمان ملی" خوانده ام. در وبسایت ھای افغانھا اکثر نویسندگان شخصیت
اعلیحضرت امان هللا خان را (قھرمان ملی) مخاطب قرار داده اند. البتھ این درست است کھ تصویب لقب (قھرمان 
ملی) برای ذوات مذکور توسط پادشاھان یا جرگھ ھای ملی صورت نگرفتھ است. نکتۀ دیگر جناب عباسی صاحب 

ان، میر مسجدی خان، نایب امین هللا خان، غازی محمد زمان خان کھ چرا مرحومین (وزیر محمد اکبرخان، میربچھ خ
کنری و مال مشک عالم" قھرمان ملی خوانده نشده اند؟) من و ھر افغان باسواد دیگری کھ از تاریخ کشور خود اندک 

، مستحق معلومات داشتھ باشد، ھر کدام از ذوات فوق الذکر و ده ھای دیگر را کھ من در اخیر این مقال ذکر میکنم
این لقب میداند، و اکنون کھ موضوع اعطای لقب (قھرمان ملی) و تعریف و امتیازات آن از جانب آقای احمد ولی 
مسعود بلند شده، ملت افغان خصوصاً نویسندگان و خبرگان، باید این موضوع را دنبال کنند تا بھ ھمھ مستحقین افغان 

 لقب مذکور اعطاء گردد.
موسی نظام بجاست کھ بایست  در مقالۀ خود از دیگر اعمال ناشایستھ و تباه کن قومندان احمد انتقاد محترمھ ماللی 
ارتباطات نامبرده با اتحاد شوروی سابق، آتش بس ھائیکھ با معاھدات (جبل السراج و خنجان) «شاه مسعود، از قبیل 

 یپ لینی کھ از شمال تا بگرام کشیده شدهاستقالل افغانستان را با حفظ و مراقبت شاھراه صعب المرور "سالنگ" و پا
ھکذا از حادثۀ استثنایی و خونبار مظلومین "قتل عام افشار" کھ بدون اغراق در نوع خود در تاریخ جھان سابقھ  -بود
چندین شھر منجملھ افشار و سکنۀ آنرا زیر آتش توپخانھ نابود  ۱۹۹۳روری فبنداشتھ است و در زمستان سرد ماه ای 

میکردم، اما بھ منظور جلوگیری از طوالت کالم  بھ ھمان مقدار مطالبی کھ در آن مقالھ درج است،  ذکر» نمود
کھ با تصاویر احمد شاه مسعود با لقب (قھرمان) در اتحاد شوروی و روسیھ طبع  کتابی ۱۷خصوصاً یاد آوری از 

 شده، اکتفاء ورزیده بودم .
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ان ملی شدن در افغانستان و جھان شرایطی دارد کھ عده ای از است کھ "قھرم محترمھ ماللی موسی نظام معتقد
خبَرگان ملی بھ آن اشاره نموده اند و ھمھ را شواھد مستند تاریخی ھم "باید" تأیید و تصدیق نماید. یک قھرمان ملی 

سند و عوام پ باید یا در ساحۀ مملکتی و یا انفرادی مصدر کارھا و یا عمل پسندیده ای بشری و ملی بھ سویۀ "شھکار"
تریسا) و(نلسن ماندیال) مثال  گاندی)، (مادر میرمن ماللی موسی نظام از شخصیتھای جھانی مانند (مھاتما” شده باشد

"در وطن  آورده کھ ھر یک را جامعۀ جھانی بھ خاطر خدمات خارق العادۀ شان (قھرمان) خوانده است، و میگوید:
ار" کھ روی صفحات تاریخ را سیاه و خونین گردانید، بھ یادگار مانده حکمت ی-ما راکت پرانی  ھای آتشین "مسعود

 است..."
غرق امتیاز گیری و قدرت "سیاستمداران و فرصت طلبان امروزی چنان  دانشمند محترم آقای جلیل غنی می فرمایند:

استقالل و شرافت ند کھ قھرمانان امروزی را کھ ھر روز در راه دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، طلبی است
ماه  ۱۱"تنھا در کمتر از افغانی بھ شھادت میرسند، کامالً فراموش کرده اند..." آقای غنی خاطرنشان میسازد کھ:

فرزند رشید خود شامل در نیرو ھای امنیتی افغانستان را در راه دفاع از وطن از دست  ٤٦۳٤گذشتھ ملت افغانستان 
نفر بود، آیا اینھا قھرمان و مستحق  ٤۳٥۰جموع تلفات نیرو ھای امنیتی افغان داده، در حالیکھ در طول سال گذشتھ م

 لقب (قھرمانی) نیستند؟" 
ماین را کشف  ٦۰۰۰محترم جلیل غنی از فداکاری و جان نثاری عسکر دلیر(عبدالغفور افغان یار) کھ تاکنون بیش از 

نفر، مستحق لقب قھرمانی نیست؟ و قھرمان  ۲۰۰۰۰"آیا او با نجات دادن  و خنثی کرده، یاد آور شده و می پرسد:
 اثر خدمات شایان تقدیر از طرف اکثریت ملت بھ او اعطاء گردد..."       ملی بھ کسی خطاب میشود کھ در

وت تفا» حق را نمی توان برای ھمیشھ مکتوم کرد«دانشمند محترم انجنیر احسان هللا مایار در مقالھ ای تحت عنوان 
اروپا را مرور  نموده، وضع فعلی افغانستان  ۱۸و قرن  ۱۷ز تفکر و تفلسف در رویداد ھای قرن سیر زمان و طر

مشابھ می بینند و میفرمایند: "..در دورۀ جمھوریت وقتی از تونل سالنگ  می گذشتیم، چند نفر  ۱۸را با شرایط قرن 
رین ادخال تونل می باشند. نظری انداختیم، را دیدیم کھ مشغول تراشیدن اسم اعلیحضرت محمد ظاھر شاه از کتیبۀ مرم

ز آنروز تا ا –بتراشند  از ترس چیزی نگفتھ تیر شدیم و بین ھم گفتیم عجب است، اینھا می خواھند صفحۀ تاریخ را
یدان م –امروز ھمان تراشیدن و اضافھ کردن در تاریخ کشور دوام دارد و احتمال دارد تا مدتی بیشتر از این دوام کند 

ایکھ در زمان پادشاھی اعلیحضرت محمد ظاھر شاه و زحمات شباروزی سردار شھید محمد داؤد اعمار گردید،  ھوایی
شاه مسعود احمد –قسیم فھیم، یار استخبارات امریکایی، باید لقب مارشالی بگیرد  –باید بنام حامد کرزی مسمی گردد 

ی قھرمان ملی نامیده شود و برادرش باید بھ حکومت بین ھزاران قوماندانان مردم افغان باید بھ فرمان حامد کرز
 ھدایات صادر کند تا امتیازاتش در پھلوی خزائن زمرد پرداختھ شود..." 

، عطف توجھ نموده »"لقب قھرمان مل«با عرض مسرت و امتنان از دانشمندان فوق الذکر کھ بیک موضوع مھم، 
موھن الل) اقتباس شود تا نسل معاصر ملتفت شود کھ صدھا اند، می سزد کھ درینجا روایاتی از جلد دوم تاریخ (

قھرمان افغان در راه دفاع از خاک و ناموس وطن جان خود و دار و ندار خود را قربان ساختھ اند. موھن الل کھ بھ 
 حیث ترجمان و سکرتر (برنس) بھ کابل آمده بود، مشاھدات خود را از جان نثاری ھای رادمردان افغان در جنگ با

سپاه متجاوز انگلیس در دو جلد (تاریخ موھن الل) درج نموده و من درینجا چند روایت از جنگھای افغانھا با انگلیس 
 را در دو والیت افغانستان (کوھستان و کنر) از جلد دوم تاریخ موھن الل اقتباس میکنم: 

  
 :اغتشاشات کوھستان

 
اداره انگلیس بود. درین ھنگام ادارۀ انگلیس تقریباً باالی ھر اغتشاشات کوھستان مورد توجھ فوری و جدی اولیاِء 

کس شک داشت کھ گویا با امیر دوست محمد خان می پیوندند و ھمراه با مردم کوھستان باالی شھر کابل حملھ میکند... 
کور م (سر رابرت سیل) قلعھ و استحکامات علی خان را محاصره کرد، زیرا شخص مذ۱۸٤۰سپتامبر  ۲۹بھ تاریخ 

تماس و مناسبات نزدیک با امیر دوست محمد خان داشت و ھم در تحریک مردم بھ قیام بھ مقابل انگلیس رول مھم 
بازی میکرد. علی خان سنگرھای بسیار مستحکم، خصوصاً در ُبرجھای بلند قلعۀ خود، و ھم در اطراف قلعھ ساختھ 

و شدت مقاومت کرد. اما باالخره علیخان مجبور شد قلعۀ بود و بھ مقابل قوای انگلیس برای یک مدت کوتاه بھ جدیت 
خود را ترک بدھد کھ متعاقباً سپاه انگلیس آنرا با ضربات توپ تخریب کرد. درین جنگ کھ در( تـتـمـدره) صورت 

و   ۲٦۹صفحات  ان (ادوارد کانولی) متحمل گردید... (ازتنگلیس ضایعات بزرگی را با مرگ کپگرفت سپاه ا
   تاریخ موھن الل)         جلددوم ۲۷۲
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگھ کړلھ موږ سره اړیکھ  ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 
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 (مترجم) -) ۲۷۲. صفحھ اورقی پ( .تواریخ افغانستان بھ ندرت یادآوری شده است
اینک مالحظھ می کنید کھ نام علیخان تتمدره ای، این قھرمان ملی، حتی در تواریخ افغانستان درج نشده است. آیا او 

انگلیس قیام و جنگ کرده و خانھ و جایداد خود را از دست داده بود، قھرمان ملی  کھ در مقابل لشکر معظم  و منظم
 نبود؟

 
 :مقاومت مردانۀ میرمسجدی خان در جلگاه

 
باالی سنگر مستحکم (جلگاه) کھ منزل میر مسجدی خان بود، برای حملھ و  ۱۸٤۰سپاه انگلیس بھ تاریخ سوم اکتوبر

پیاده و چند واحد پیاده از  ۱۳این لشکر متشکل بود از پنج تولی از فرقۀ تسخیر قلعۀ میر مسجدی خان حرکت کرد. 
فرقۀ ھندی کھ ھر کدام تحت اثر منصبدار ھندی قرار داشت، و ھمھ اینھا تحت قوماندۀ دگروال  (توزنسن) قرار داشت 

جلگاه رسانید. برخورد و کھ در اثر قومانده و رھبری مدبرانھ و دلیرانۀ او سپاه انگلیس خود را بھ دیوار ھای قلعھ 
مقاومت سپاه انگلیس با وجودیکھ تحت آتش مستقیم دشمن قرار داشت، شجاعانھ و تحمل پذیر بود. اما شکستن دیوار 
قلعھ و ایجاد رخنھ در آن توسط توپخانۀ انگلیس  ناممکن مینمود، لھذا سپاه انگلیس مجبور بھ عقب نشینی شد. در 

یداً زخمی شده بود، دروازۀ قلعھ را باز کرد و بھ طرف درۀ نجراب فرار نمود کھ اثنای شب میر مسجدی خان کھ شد
فرار او موجب  مأیوسی فوق العادۀ سپاه انگلیس گردید...بعد از فرار میر مسجدی خان  قلعۀ جلگاه را سپاه انگلیس  

 ، جلد دوم تاریخ موھن الل).۲۷٤تخریب کرد. (صفحھ  
اعظم سیستانی، موضعی  :  بھ قرار معلومات کاندید اکادمیسسین آقای محمد۲۷٤ یادداشت مترجم در پاورقی صفحھ

بنام (جلگۀ خواجھ ِخدری) ھنوز ھم در کوھستان وجود دارد. این موضع تاریخی باید از طرف حکومت ملی بھ قسم 
 گردد.(مترجم).یک آبدۀ تاریخی  تجلیل و ھم نام نامی میر مسجدی خان  در لوحھ ای  حک و باالی آن نصب 

تقدیر نشده، در حالیکھ جھاد و  چافغانستان ھی اما از مرحوم میر مسجدی خان، جز اینکھ نام او در تواریخ آمده، در
مقاومت او در مقابل اردوی متجاوز انگلیس در تاریخ ھای انگلیس ثبت است. او در حنک زخمی شد و قلعھ و جایداد 

 میر مسجدی خان مستحق لقب (قھرمان ملی) نمی باشد؟خود را از دست داد. آیا مرحوم غازی 
 

 :درویش در بابھ قشقار مقاومت میر
 

طرف چاریکار حرکت کرد تا با امیر دوست محمد خان کھ از راه درۀ ھ سپاه انگلیس ب ۱۸٤۰اکتوبر  ۸بھ تاریخ 
تھ د کھ امیر بھ طرف نجراب رفغوربند بھ نزدیک تنتمدره رسیده بود، مقابلھ کند. در چاریکار بھ ما استخبارات رسی

است، و شایعات ازین قرار بود کھ امیر ھمراھان زیاد دارد و در دامنھ ھای کوه ھا سنگر میگیرد و قصد دارد کھ 
ان وقت سپاھیان افغ خود را نزد باغیان (کاه دره) و (بابھ قشقار) برساند و ھمراه آنھا باالی شھر کابل حملھ کند. درین

ماه جاری تمام سپاھیان کوھستانی از تولی بریدمن (مول)  ۱٤انگلیس رو بھ فرار نھادند و بھ تاریخ  از قرارگاه لشکر
 طرف قره باغ حرکت کردهھ فرار نموده با میر دوست محمد خان  پیوستند. معھذا سپاه انگلیس با قبول ھمھ خطرات  ب

م بابھ قشقار) قرار دارد کھ یگانھ قلعۀ بسیار مستحکاکتوبر در آنجا سنگر گرفتند. در نزدیکی اینجا قلعۀ ( ۱٥بتاریخ 
و در تصرف میر دوریش خان میباشد. میر مذکور نیز یک تن از سران باغیان بوده و دشمن سرسخت انگلیس است. 
عالوتاً یکی از خواھران امیر دوست محمد خان مشھور (بھ مادر مدد خان) نزد میر دوریش خان چادر انداختھ و او 

ایت امیر تشویق کرده است. این خانم مانند برادرش امیر دوست محمد خان حیلھ انگیز و ماجراجو است. از را بھ حم
زبان کسان نزدیک او شنیده ام کھ بعد از حملۀ امیر بھ بامیان و شکست او در آنجا، این زن شب و روز بھ خانھ ھای 

ھا گره میزند و حمایت و ھمکاری آنھا را برای برادرش سران کوھستان میرود، قران را در میان میگذارد و بھ لباس آن
دامن مردان  وسیلۀ مؤثر است برای جلب ترحم و حمایت آنھا کھ بھ اساس ھ کمائی میکند. در بین افغانھا گره انداختن ب

عنعنۀ ملی رد شده نمیتواند، خصوصاً کھ توسط زنی سرشناس صورت بگیرد. وقتی من ازین موضوع خبر شدم، بھ 
اس شناخت سابقی کھ با میر دوریش خان داشتم بھ او نامھ نوشتم و سفارش کردم کھ از بغاوت دست بکشد و بھ اس

شاه شجاع بیعت نماید. جواب او رسید کھ میگفت باغی نیستم اما از دیدار با شما یا شاه شجاع می ترسم، چونکھ 
یش عالوه کرده بود کھ اگر انگلیس بھ مقابل او از دشمنان من مرا در نزد شما سیاه و نامطلوب ساختھ اند. میر درو

قوه کار بگیرد، او خود را در قلعھ اش کھ مستحکم تر از قلعۀ جلگاه است، محصور خواھد ساخت و اگر سپاه شما 
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تمام روز قلعھ را بھ توپ بزند، آنرا تسخیر نمی تواند و او تا آخرین رمق حیات خواھد جنگید و آنقدر بی جرأت 
بود کھ خود را بھ کافران و دشمنان دین تسلیم نماید. بعد از وصول  این جواب تصمیم گرفتھ شد کھ سپاه نخواھد 

انگلیس بھ قلعۀ او حملھ کند و حرکت سپاه شروع شد. اما استخبارات اطالع داد کھ میر درویش فرار کرده است. بدین 
جلد دوم تاریخ  ۲۷٥اً آنرا تخریب کرد. (صفحھ  نھج قلعۀ بابھ قشقار بدون جنگ بھ تصرف انگلیس درآمد کھ فور

 موھن الل).
از دینداری، وطندوستی و مردانگی میر درویش خان بھ مقابل سپاه انگلیس کھ قلعھ و دار و ندار خود را فدای دین و 

یم ی شنووطن کرده و بھ انگلیس تسلیم نشده، تنھا موھن الل در تاریخ خود ذکر کرده و در جای دیگر نامی از او نم
موضع قلعۀ (بابھ قشقار) آبده ای  آیا میر دوریش خان مستحق لقب (قھرمان ملی) نمیباشد ؟ حکومت ملی باید در –

 درویش خان اعمار و از نام  او تجلیل نماید. بنام میر
 مقاومت مردانۀ میر سیف الدین خان در کاه دره

یکنفر باغی دیگر در کاه دره کھ در بیانات خود بھ مردم، انگلیس ھا و شاه شجاع را بسیار دو و دشنام میگفت و حتی 
نامھ ھا می فرستاد کھ در عطش جام شیرین شھادت میباشد تا ھمھ کفار را قتل عام کند یا اینکھ در جنگ بدست یک 

صالحھ با این شخص بی نتیجھ ماند و جنگ با او یگانھ راه حل کافر شھید شود، تمام مساعی انگلیس برای مفاھمھ و م
از نفر باالی قرارگاه انگلیس  ٥۰۰دانستھ شد. اما در یک شب بسیار تاریک، ملک سیف الدین خان زعیم کاه دره با 

قلعۀ او  ماه جاری سپاه انگلیس از سھ جناح باالی ۲۱نتوانست. بتاریخ  ن تلفات واردجلو و عقب حملھ کرد، ولی چندا
آن قلعھ را کھ او غیر قابل تسخیر وانمود کرده بود، اشغال نمود. سیف الدین خان با فامیل و اقارب خود  حملھ کرد و

، ۲۷۷بھ کوه ھا فرار نموده بود. سپاه انگلیس قلعۀ او و شھر کاه دره را حریق و بھ خاکستر مبدل ساخت. (صفحھ 
 دوم موھن الل). جلد

کھ سپاه انگلیس مردم قلعھ را کھ جنگ ناکرده بھ انگلیس تسلیم شدند، خالف  انھا ملتفت میشوندیادداشت مترجم : افغ
ھر ش شھر شانرا حریق کردند. حکومت ملی باید موضع این قلعھ را در بین المللی، قلعھ و مقررات اخالقی، بشری و

 را در خود ندار و خانھ و دار یس نشد وکادره بحیث یک آبدۀ ملی تجلیل نماید. ملک سیف الدین خان کھ تسلیم انگل
 راه دفاع از وطن قربان ساخت، آیا او مستحق لقب (قھرمان ملی) نمیباشد ؟

 :پشت مقابل سیدھاشم درھ عملیات نظامی ب
 

اکنون در بین ھمھ انگلیس ھای مقیم کابل  نظر و تصور عمومی ازین قرار بود کھ کشور افغانستان کامال خاموش و 
کھ خزانۀ انگلیس را از قندھار بھ کابل انتقال میداد، در  )ھیرنگ(آرام است، اما این نظر بزودی زائل گردید. کرنیل 

ۀ ا در منطقاوت کرد و صالحیت و سلطۀ شاه شجاع الملک رنزدیکی غزنی بھ قتل رسید. سیدھاشم نیز در کنر بغ
، کھ قریحھ و درایت سیاسی نیھت برتاداردندۀ نشان اعلی شجاعت از دول )گریگور مک( جگړنحساس کنر برھم زد. 

و مھارت نظامی او در مسایل مربوط بھ فرقۀ نظامی ظفر آفرین انگلیس مقیم در جالل آباد قابل یاد آوری و ستایش 
جالل آباد مقرر شد و درعین حال مأمور گردید بھ معیت فرقۀ عسکری بھ طرف شھر سیاسی جنت احیث اشد، بھ میب

پشت حرکت کند. سپاه مذکور بھ عنوان سپاه شاه شجاع بھ طرف قلعۀ پشت کھ اقامتگاه سیدھاشم رئیس باغیان منطقھ 
دن دگرمن مذکور از سپاه کھ بھ حد کافی مسخره میباشد، بھ حرکت افتاد. بھ استثنی یکنفر دگرمن انگلیس و جدا ش

آمیز بود، چونکھ بھ قرار یک راپور دگرمن مذکور بھ خاطری از سپاه انگلیس جدا شد کھ در حضور او یکنفر 
صاحب منصب دیگر از سفیر و نمایندۀ اعلی انگلیس در کابل (مکناتن) بھ حقارت، اھانت و سبکی سخن میراند. وقتی 

صاحب منصب تقاضا کرد تا از گفتار خود معذرت بخواھد، ولی صاحب منصب مذکور قبول نکرد دگرمن مذکور از 
آنگاه کرنیل (آرچرد) بھ حیث قوماندان عملیات نظامی مقرر گردید، ولی قلعۀ دشمن در  -و حاضر بھ اینکار نشد 

لیام ات و راپور (سر ویپشت آنطور کھ توقع میرفت بھ سھولت بدست اردوی انگلیس سقوط نکرد. اینست عین کلم
 مکناتن) درین باره  کھ بھ حکومت ھند برتانوی ارسال کرده است: 

گور) اطالع دریافت نمودم. قلعھ ھای پشت بسیار قوی تر و مستحکم تر از آنچھ یمک گر میجر"ھمین اکنون از ( 
میباشد کھ قبالً بھ ما راپور داده شده بود. جریان عملیات نظامی اردوی ما آنطور خوش آیند و دلپسند کھ من توقع 

م اسلحۀ ما بھ مصرف رسیده داشتم، نمی باشد. دروازۀ قلعۀ پشت بھ مقابل بوجیھای  باروت ما مقاومت کرد و چون تما
بود، با تلفات سنگین چھل تا پنجاه کشتھ و زخمی، مجبور بھ عقب نشینی  شدیم. (کولنسن) شدیدآ و (ھیکس) آمر 
ریجیمنت اروپایی خفیفآ مجروح شده اند. با تأثر و اندوه باید بگویم کھ سید ھاشم فرار کرد و با خود ھشتاد ھزار روپیھ 

ثنای ا مانع موفقیت عملیات اردوی ما شد. سپاه سیدھاشم در مقابل ما قرار گرفت وھ ب باران شدیدرا ھم برد. متاسفانھ 
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 -جلد دوم متن ترجمھ دری در ۲٥۰و ۲٤۹شب قلعھ را تخلیھ  و بھ طرفی رفتند کھ خداوند خودش میداند. ( صفحات 
 متن انگلیسی) ۳۲۹-۳۲۸مطابق صفحات 

جد (سومین پدر) سید خلیل هللا است کھ بھ افتخار شان تخلص (ھاشمیان) را مرحوم  مجاھد و غازی سید ھاشم پاچا 
انتخاب کرده است. در جنگ قلعۀ پشت مرحوم سید صفدر پاچا پدر سید جمال الدین افغانی و خود سید جمال الدین 

. از دھاشم بودسید صفدر برادرزادۀ سی -سالھ) حاضر و پدر و پسر ھر دو باالی سپاه انگلیس فیر میکردند ۹(طفل 
راپور مکناتن ملتفت میشوند کھ  سیدھاشم تا زمانیکھ سپاه انگلیس را بھ شکست و عقب نشینی کامل مجبور ساخت، 

نفر مجاھدین افغان بھ درون قلعھ در اثر  ۱۰۰از جنگ و قلعۀ خود شور نخورد. بھ اساس روایات فامیلی  در حدود 
 اینکھ مکناتن میگوید -حدود پنجاه نفر زن و مرد مجروح شده بودند  اصابت توپ ھای انگلیس جان شھادت نوشیده و

جلد دوم  ۲٥۸تا  ۲٥۲""سید ھاشم بھ طرفی رفت کھ خداوند خودش میداند"" داستان عجیبی دارد کھ در صفحات 
ھزار روپیھ سکۀ ھندی  ۸۰توضیح شده است. از آن جملھ بعد از شکست و عقب نشینی سپاه انگلیس،  نجات دادن 

روپیھ را حمل می توانست) و یک سپاه دو ھزار نفری با عایلھ و اوالد  ٦۰۰۰در شب تاریک و بارانی (کھ یک شتر 
اسپ و رمھ ھای اشتر و گاو، از لحاظ نظامی یک فرار محیرالعقول بوده است. روایات فامیلی  ۳ ۰۰ھای شان، شامل 

تاسر والیات مشرقی بھ حیثیت انگلیس و شاه شجاع ازین قرار است کھ شاه شجاع و انگلیس ازین شکست کھ در سر
صدمھ وارد کرده بود، در صدد اعزام دو فرقھ تازه دم بھ پشت بودند، در حالیکھ سید ھاشم بھ قلت باروت و اسلحھ و 

شدند و چنان فرار کردند کھ انگلیس  ړآذوقھ مواجھ بوده، در اثر مشورۀ اھل قلعھ ھمگی راضی بھ مھاجرت بھ باجو
 پای شانرا یافتھ نتوانست.. رد

لیس او شاه شجاع را نوکر انگ -سید ھاشم پاچا زعیم مذھبی و ھم زعیم سیاسی منطقۀ وسیعی از کنر گرفتھ تا بنیر بود
این  –و مرتد میخواند و مالیات منطقۀ خود را بھ او نمیداد.  شاه شجاع او را بھ جالل آباد احضار کرد، اما او نرفت 

 سراج التواریخ بھ قلم فیض محمد کاتب درج شده است.  ۲۲۱ -۲۲۰ت رویداد در صفحا
مجروح قلعۀ پشت در کنر، مستحق لقب (قھرمان ملی) نمی باشند؟ در حالیکھ بھ جز در تاریخ  ٥۰آیا صد نفر شھید و 

 (موھن الل) در ھیچ جای دیگر نامی از ایشان برده نشده است !   
 
  

 ذیل تھیھ شده است : (صفحھ آینده)  سی راپور مکناتن باشند، درخواندن متن انگلیھ کسانیکھ مایل ب
 ۲۰۱٤نوامبر  ۱۰  -خلیل هللا ھاشمیان  سید –خدمتگار افغانستان 
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