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  م٢٦/٠٤/٢٠٠٨                            کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  يادی ازمبارزات ميرمسجديخان وهمرزمانش 
  م١٨۴٠در

)٢(  
 

از شاه شجاع خواست تا براى دلجوئى سران و ملکان برنس ، سلیمی امیروتبعید او به هندوستانپس از ت
شاه شجاع برای استمالت .  اده بودند، فرامينى صادر کندکوهستان و نجراب که تاهنوز در دام تطميع انگليس ها نيفت

مير مسجدى خان و سلطان محمدخان و محمدشاه خان و ساير سران کوهستان فرامينى تملق آميزى صادر نمود و به 
 : اينک متن نامه شاه شجاع عنوانى مير مسجديخان و ديگر همرزمان او . برنس از اقدامات خويش اطمينان داد

عاليجاهان ميرمسجديخان و محمدشاه خان و نايب سلطان محمدخان و مير سيد خان و نواب خان و مير معلوم « 
خواجه خان و رجب خان ولدان گل محمد خان و کرم خان بوده باشد که در ين وال عاليجاه رفيع جايگاه و شجاعت و 

ن آنها عرضه داشت حضور ساطع تهوربنيان مقرب الخاقان کرنيل سکندر برنس صاحب بهادر از احواالت پريشا
از آنجا که خاطر فيض مظاهر اشرف پيوسته برفاه حال مالزمان و خدمتگاران مى باشد و اباعنجدّا .النور انور نموده 

البته . نمک خوار و خدمتگار سرکار مى باشد در صورت اخالص کيشى و جانفشانى ، عفو تقصيرات آنها خواهد شد
 در حين ورود موکب جاه و جالل .خدمات آ باء و اجداد خود آنها هم منظور اقدس استانسان جايز الخطاست بازهم 

 ١٢٥٧ محرم .سلطان همگى بشرف آستان بوسى سرفراز گرديده در خور خدمت سر فراز خواهند شد، تأکيد دانند
 ) ٢۴(» م ١٨۴١فبروری/ق

چکترين وقعى نگذاشتند و همچنان به مير مسجدى خان غازى و باقى سران مجاهدين به اين فرمان شاه شجاع کو
  .مخالفت ومبارزات خود برضدانگليسها وشاه پوشالی تا سال بعد ادامه دادند

خالصه قيام مليون کوهستانى و نجرابى که در رأس آن مير مسجديخان و محمدشاه خان وميردرويش خان وميرسيف 
 به حد اعلى شور و ١٨٤٠ نومبر ٢ ماه اکتوبر تا الديخان وعليخان وسلطان محمدخان نجرابی قرار داشتند، در طى

 م ١٨٤١  مير مسجدى خان غازى که زخم منکرى بر داشته بود تا قيام کابل در نومبر .هيجان و موفقيت رسيد
همچنان بيمار بود، ولى با آنهم دست از مبارزه  با بيگانگان متجاوز برنداشت و مبارزين کوهستان را برای اشتراک 

  . ل تشويق کرددرقيام کاب
غبار به ارتباط ميرمسجديخان متذکر مى شود که ،متاسفانه که اين مرد مجاهد و غازيمرد مشهور کوهستان از اثر 

 توسط يکى از خاينين ملى ١٨٤١زخمى که بر تن داشت ، جان بسالمت نبرد و بروايتى در جريان جنگ ماه نوامبر 
 ١٨٤١ نوامبر ٢٦وهن الل جاسوس انگليس مسموم شد و بتاريخ در بدل ده هزار روپيه از جانب مهللا بنام محمدا

و متاسفانه که شکست قطعی وخروج فضيحت بار انگليسها را از ) ٢۵. (چشم از جهان فروبست )  ه١٢٥٨شوال (
به چشم خود نديد ودل پرآرمان درگذشت و نامش را در دل تاريخ مبارزات مردم ١٨۴٢افغانستان  در جنوری 

 . دانه رقم زدافغانستان جاو
مير مسجدى « : مير محمدحسن ثاقب نوادۀ مير مسجدى خان ،شجره نسبت مير مسجدى خان را اينطور ذکر نموده 

پسر خواجه خسرو که مزارش در سر راه خانقاهش در جلگه واقع در هللا خان پسر خواجه اسحق ، فرزند خواجه عبدا
وجه و از جانب مادر اوالد حضرت هللا د حضرت على کرم اولسوالى بگرام زيارتگاه خاص و عام است ، از پدر اوال

چون انگليس ها نتوانستند اين « : و از قول مرحوم کهزاد مى آورد که ) ٢۶(»عنه مى باشدهللا ابابکر صديق رضى ا
ناظر او را تطميع هللا لذا محمدا. پهلوان جنگ مجاهدين کوهستان را در جنگ از پا در آورند به دسيسه متوصل شدند

تربوز خواست هللا  نومبر مريض شد، از محمدا٢٦وقتى مير مسجديخان بتاريخ ... تا او را با زهر به قتل برساندکردند 
مير مسجديخان که مرد دراکى بود و مزه تربوز . و او زهرى را که از انگليسها گرفته بود با تر بوز مخلوط ساخت

زهر به اندازه اى قوى بود که هردو . ش نيز بخوردرا وادار ساخت تا از آن تربوز خودهللا بدهانش عجيب آمد، محمدا
 ) ٢٧. (نتوانستند تربوز را تمام کنند و در يک وقت هردو هالک شدند

در پايان بيجا نخواهد بود اگر خاطره جانبازيها و فداکارى هاى دلير مردان ديگر پروان وکوهستان را در جنگ دوم 
محمدعثمانخان صافی وبرادرش محمدشاه چه خان کوهدامنى و بخصوص  مير ب: افغان وانگليس را گرامى بداريم

و هرگز .  و مير عبدالقادر خان اوپيانى را که در جنگ دوم افغان و انگليس چه مردانه رزميدند و افتخار آفريدندخان
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ر عبدالقادر روانهاى همه جانبازان راه آزادى ، شاد و ياد مي. فريب پول و تبليغ و وعده جاه و مقام دشمن را نخوردند
اوپيانى گرامى باد که زر و زيورات وابستگان خود و زنان دهکده خود و اطراف را که بنام جهاد بر ضد انگليس ها 
به او پيشکش ميکردند، مى گداخت و سکه ميزد و چون پادشاهى که نامش بر آن سکه ها حک ميشد در کشور وجود 

 : نداشت ، او اين بيت را بر سکه ها نقرميکرد
 

 )٢٨(سکه بر زرميزنم تا صاحبش پيدا شود مي کنم ديوانگى تا بر سرم غــوغـا شود
 

  :اصالح يک غلط فهمی درتاريخ غبار
مبارزين پروان وکاپيسا همينکه درعين فتح وغلبه « : غبار در پيوند به ادامه قيام مردم پروان وکوهستان مينويسد

 از تسليم شدن داوطلبانه او به انگليس شنيدند، مثل تمام مردم بردشمن، اول ازناپديدشدن اميردوست محمدخان وبعد
دو روز بعد از . افغانستان درحيرت فرو رفتند، ولی دل ودست خويش نشکستند وبه جاروب کردن دشمن دوام دادند

ملی سپاه . فرار اميرقوای ملی درمحل لغمانی چاريکار فروريختند وپاتينجر مثل مرغی به قشله چاريکارپرواز کرد
 نومبر قشله دشمن را در چاريکار در حلقه محاصره کشيدند و يک روز ٦بدون درنگ به چاريکار سرازيرشد و در 

 نوامبر فوج پنجابى در قشله ١٣در. از نظاميان انگليس گرفته شد» قلعه خواجه مير« بعد قلعه جنگى موسوم به 
پاتينجر با يک قسمت عسکر و . را زخم زدند) هافتن:ظ (چاريکار برضد افسران انگليسى قيام کرده ، قوماندان هارتن

عساکر خود را گذاشته و خود با لباس ) يا هافتن(افسر رو به کابل فرار نمود، اما بعد از سنجد دره ، پاتينجرو هارتن
 .رسيدندافغانى از بيراهه ها به جانب کابل فرار نمودند و با زحمت فراوان به قشله عمومى انگليس در بى بى مهرو، 

با هفت مرد و ده زن » زمه «در عوض قشون و صاحب منصبان عقب مانده انگليسى که به کابل ميکشيدند ، در حد 
بزودى باشندگان قلعه افضل آباد، زاخيل و کته خيل به مدد اينها . افغان بر خورده و مورد حمالت آنان قرار گرفتند

دشمن يکصد و ده مرده برجاى گذاشت و چهار نفر انگليس .  جنگيدندمير مراد پادشاه و عباس قره قهرمانانه. رسيدند
  )٢٩(» .از ترس جان کلمه بر زبان راندند و از مرگ خالص شدند، بقيه عساکر روبه کابل ميدويدند

 مرحوم غبار منبع اين روابت را نشان نداده است، ولی موهن الل  که خود در جنگ های پروان حاضر بوده وبعد 
 پروان را درکتاب خود ثبت کرده ، بعد از تسليمی امير ١٨۴٠دث کوهستان بشمول نبرد روز دوم نوامبر جريان حوا

زيرا با کنار . به انگليسها ، ازکدام جنگ ديگری ازسوی مبارزين کوهستان وپروان با قشون انگليس سخن نزده است 
 به قول حميد . ى رهبر موفق شده بودندرفتن امير از رهبرى ، ديگر انگليس ها در پراکندن لشکر بى سر و ب

  : کشميرى 
 چو سر رفت  تن به دشمن دهد سـپاهى بدنبال سر ، سر دهد

 
ياد آور ميشود که دو روز پس ازعقب ) نماينده سياسی انگليس در کوهستان(غباردرهمين روايت خود از پاتينجر

مانی چاريکار يورش بردند وپاتينجراز آنجا چون ، مليون کوهستان برقشله انگليسی در لغ)١٨۴٠نومبر٣(نشينی امير 
–، يکی از بقية السيف قشون انگليس در راه کابل "(*)Eyre اير"مگربراساس ياد داشتهای . مرغی به چاريکارپريد

 درپروان يا ١٨۴٠، ميجر پاتينجراصًال درسال "اير"برمبنای ياد داشتهای . جالل آباد واقعيت چيزديگری است
افغانستان حضور نداشته است،درآن سال داکترالرد به حيث پوليتکل ايجنت انگليس در کوهستان کوهستان وحتی 

 نومبر همان سال در مقابله با اميردوست محمد خان ٢وباميان در ماه های سپتمبرو اکتوبر اجرای وظيفه ميکرد ودر 
تينجر که در کلکته هندوستان بودبه بعد بجای اوجگرن پا. درجمله پنج افسر ديگرانگليسی از طرف مليون کشته شد

 از کلکته ، وارد افغانستان شد ١٨۴١و او درماه می . حيث نماينده سياسی قوت های انگليس در کوهستان مقرر گرديد
( به وزيرمختارانگليس١٨۴١او از اولين کسانی بود که دراخيرماه سپتمبر" اير"بقول . ووظيفه اش را اشغال نمود

مات  يک طوفان درکوهستان خبرداد وتقويت قوت های انگليسی را در آن نواحی از وی  تقاضا ازمقد) آقای مکناتن
وبالمقابل مکناتن به وی دستور داد که پسران آن عده از خوانين کوهستان را که به وفاداری شان شک داشته  . نمود

  ) ٣٠." (باشد بطور يرغمل نزد خود نگهدارد
به سلسله شرح روزشمار رخدادهای جنگ اول افغان وانگليس،درفصل چهارم خاطرات خودبارديگر ازمير " اير"

 از ١٨۴١ نومبر١٣  تا ٣مسجدی خان و دشمنی او با انگليسها وشاه شجاع يادآورشده  و حوادث پروان را از روز
در :"ل رسانده بود چنين گزارش ميدهدقول ميجرپاتينجر که  زخمی بود وبا مشکالت فراوان خود را از پروان بکاب

عاليم يک طوفان چنان واضح بود که پوتينجر رابرای ابراز تشويش محق ثابت )١٨۴١(روزهای اخير اکتوبر
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پوتينجر معتقد بود که وضع در کوهستان دوباره به حال عادی برنخواهد گشت، مگر اينکه حکومت سياست خود .کرد
  .بگی اعمال ميکند، ترک بگويددر قبال سران نجراب راکه با سرتم

 در ١٨۴٠دراين وقت ميرمسجديخان در مقابل قدرت شاه يک شورشی تسليم ناپذيربود که درسال:"می افزايداير،
با ]همه[دوران حمالت جنرال سيل از کوهستان بيرون ساخته شده  وبا  اشخاص مثل خود درنجراب پيوسته بود که 

قرار داشت که با ] نيروهای ملی[اودر رهبری يک گروه بسيار منظم . ميکردندقاطعيت از اطاعت به شاه شجاع انکار
به بسيار زودی بخش بزرگی ازبزرگان . وضاحت تمام اخراج انگليسها از کشور وسرنگونی شاه را ميخواستند

مستقر ) رنزديک چاريکا"(لغمانی"از جمله اينها عده يی نزد ميجرپوتينجر که در . وسران نجراب با وی متفق شدند
و در آنجا برای آوردن امنيت عمومی به وی وعده کمک دادند، مگر بعد معلوم گرديد که آنها پالن يک .بود رفتند

  )٣١(."خيانت بزرگ را درسر داشتند
سپس ميگويد که من دراينجا داستان ميجر پاتينجررا تقريبًا همانگونه بيان ميکنم که اوبرای من تعريف کرده " اير"

 نومبر با تفصيل شرح ١٣نومبر تا تاريخ ٣ داستان حمالت مبارزين پروان با قوتهای انگليسی را از تاريخ وبعد. است
از روايت بريدمن .ميدهد که با روايت غبارقسمًاهمخوانی دارد وچون مفصل است من آنرا به وقت ديگری ميگذارم

  . م١٨۴٠خ داده، نه درنومبر ر١٨۴١معلوم ميشود که اين حوادث در پروان بعد ازسوم نومبر" اير"
نفتوال خالفين ،افغانستان شناس معروف روسى ،نيز شرحى را که مرحوم غبار در رابطه با تلفات و عقب نشينى 

 ، اورده ، مربوط به ١٨٤٠نوامبر ٣انگليس ها از پروان ، بعد از ترک مبارزه امير دوست محمد خان با انگليسها در 
او .و حمايت آن از جانب مردم کوهستان ميداند که به صحت وحقيقت نزديکتر است ١٨٤١قيام مردم کابل در نوامبر 

خاطرنشان ميکند که مردم پروان و کاپيسا هنگامى که از قيام کابل مطلع شدند به دور مير مسجديخان و ساير خوانين 
که دشمن مجبور شد به کابل محل گرد آمدند و ضربات خورد کننده يى بر نيروهاى انگليس وارد آوردند، تا آنجايى 

  ) ٣٢ (.عقب نشينى کند
:   ميشمارد ومينويسد١٨۴١   موهن الل نيزتذکرات غباردر موردحوادث چاريکاروپاتينجر را مربوط به قيام کابل در

کابل درتمام روزتا شب دوام ) مبارزين(جنگ شديدی بين سپاه انگليس واشرار١٨۴١بتاريخ سيزدهم نومبر" 
ت سپاه انگليس دراين روز آخرين موفقيت آن بود، وبعد از اين روز بود که بدبختيها وفاجعه های اما موفقي.داشت

يگانه دوصاحب ) Haughton(جگرن پاتينجربا بريد من هافتن . گوناگون سپاه  و افتخارانگليس را درهم پيچيد
خطرات وخستگی ودرماندگی، منصبی بودند که از غند بدبخت گورکه درچاريکارجان به سالمت بردند و باقبول 

رويداد از اين قراربود که به تاريخ سوم نوامبر . درحالی که جراحت ها برداشته بودند، خود را به قشله کابل رساندند
هنگامی که جگرن پاتينجربا سران نامدار قومی در باغ چاريکارمصروف مفاهمه ومصالحه بود ومعاون او بريدمن 

 با موسفيدان متوسط الحال قوم صحبت ميکرد، بريدمن راتری دفعتًا مورد حمله  درفاصله دورترRattaryراتری
بدين نهج همه مساعی . جگرن پاتينجرمجبور گرديد خود را درپايگاه عسکری محصور نمايد.قرارگرفته کشته شد 

شده بود، دراثر قشله وپايگاه عسکری انگليس که بطورغيرعادالنه از آب انتخاب . ومذاکرات برای صلح ناکام گرديد
تشنگی وگرسنگی وحمالت متواتر دشمن مقاومت نمی توانست، لهذا سپاه پايگاه را ترک دادند ودر بيرون پايگاه 
سراسيمه ومغشوش شده و دراثرحمالت اشرار سپاه انگليس به چندجناح پراکنده شدند ، زنهای شان وتعداد 

سرويليام مکناتن بعد از رسيدن جگرن پاتينجر . م فروخته شدندزيادسپاهيان گورکه نيز به هرجناح تقسيم شده بقسم غال
غندچاريکار اشتباه کرد ومقاومت کرده نتوانست وتقريبًا تمام آن از بين رفته است، اما ":بکابل پيام ذيل را بمن فرستاد

  )٣٣."(پاتينجرسالم به قشله رسيده است
 ازچاريکار درحالی  Haughton وبريدمن هافتنPottinger ميجرپاتينجر ١٨۴١نومبر١۵، درتاريخ "اير"وبقول

واردکابل شدند که اولی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی دست راستش قطع شده  وچندين زخم ديگر در 
  )٣۴.(گردن ودست چپ خود برداشته بود

 براثر تشويق و ترغيب  است که زمين پروان درزير پاى انگليس ها آتش ميگيرد و١٨۴١با آغازقيام کابل درنومبر
مير مسجديخان کوهستانى و برادرش مير درويشخان و سلطان محمدخان نجرابى وعلی خان تتمدره يی و ساير 
سرکرده گان پروان و کوهستان و کوهدامن و ريزه کوهستان ، پنجشير و غيره قيام مردم پروان و کاپيسا دوباره 

 . بحرکت می افتد
نقش بسيار موثر وبرازنده داشته ١٨۴١ات مردم کوهستان وپروان در قوام قيام کابل دربدينسان ديده ميشودکه مبارز

است  واين مردم يک روز بعد از آغاز قيام در کابل،با رهبری وزعامت ميرمسجديخان کوهستانی وساير سران  
ی دشمن ومشران پروان برسر پايگاه های نظامی انگليس درچاريکارفروريختند وضربات مرگباری برقوتها
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واردساختند تا آنجا که ظرف ده روز مبارزه پيگير از يک لوای مجهز با توپخانه بجز چند تن زخمی وکوفته 
 . کابل از اثرحمالت مردم تباه شدند-شده،بکابل نرسيدند وهمه در طول راه چاريکار

  
 پايان

  
***************  

  
  : مآخذ  ورويکردها

، ص ٢امريکا،ج٢٠٠۶ترجمه داکتر سيدخليل اهللا هاشميان،چاپ حمدخان،زندگی اميردوست مموهن الل کشميری،-١
٢۶٢٧٠ -٩  
  ٢٧٠،ص ٢ همان اثر،ج-٢
  ٢٧٢، ص٢همان،ج-٣
  ٢٧٣ -٢٧٢،ص٢همان،ج-۴ 
 ش در کابل بچاپ رسيده و ١٣٣٦ جنگنامۀ ميرمسجديخان کوهستانی اثرمنظوم محمد غالم غالمى، در سال -۵

  .ى  ارزش تاريخى آن خيلى زياد است هرچند از لحاظ شعرى کم مايه است ، ول
  ٢٧۴ موهن الل، همان اثر، ص  -۶
  ۵۴١، ص١غبار، افغانستان درمسير تاريخ،ج-٧
  ٢٧۴،ص ٢ موهن الل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-٨
  ١٥٩- ١٥٧، ص ١٣٣٦ جنگ نامه محمد غالم غالمى ، طبع انجمن تاريخ افغانستان ، -٩
  ١٦٠- ١٥٩ همانجا ، صص -١٠
   ٥٤٢ - ٥٤١بار ، همان اثر ، ص  غ-١١
  ٢٧۵،ص ٢ موهن الل، همان،ج-١٢
  ٢،ج٢٧۵موهن الل، همان اثر، ص-١٣
  ١، ج١٨۶ -١٨۵ موهن الل، همان،ص-١۴
  ٢٧۵، ص٢ موهن الل، همان اثر، ج-١۵
  ٢/٢٧٧موهن الل،همان،ص -١۶
  ٢،ج٢٨۴ موهن الل، همان اثر،ص -١٧
  ٢/٢٧٢ موهن الل،ج-١٨
  ١۴٢، تازه نوای معارک، ص ميرزا عطامحمدشکارپوری-١٩
  ٢ ،ج٢٧٨ موهن الل، همان، ص -٢٠
  ١۵٨پاتريک مکروری، شيپورتباهی، ترجمه پاينده محمدکوشانی، ص -٢١
  ٢ج٢٧٨ موهن الل، همان اثر، ص-٢٢
   ١٩٢-١٨٤جنگنامه غالمى ، صص -٢٣
   ٢٦١، ٢٦٢، ص ٢  کهزاد ، باالحصار کابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج -٢۴
   ٥٤٣مان اثر ، ص  غبار ، ه-٢۵
  ١٣٧٠ ، ميزان ٣٨شماره ) کابل (  اخبار هفته -٢۶
  ٥٤٥ ، غبار ، ص ٢٦١ ، ص ٢ کهزاد ، باالحصارکابل وپيش آمدهای تاريخی ،ج-٢٧
  ۶٢۵ ،۶٣١،ص١ غبار ، ج- ٢٨
  ۵۴٣، ص ١ غبار، ج-٢٩

رجمله اسيران انگليس  زخمی شد ود١٨۴٢ جالل اباد درجنوری - افسر انگليسی که درمسير راه کابل "اير"-*
 سپتمبر ٢٢ تا ١٨۴١نومبر٢ را از ١٨۴١درظل حمايت سرداراکبرخان قرارگرفته بود، حوادث قيام ملی سال 

بطور روز مره ياد داشت کرده واين ياد داشتها در همان سال در انگلستان به نشر رسيده و آن خاطرات درسال ١٨۴٢
، به "په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات "تو ترجمه وزيرنام از طرف آقای محمدنسيم سليمی به زبان پش٢٠٠٧

  .چاپ رسيده است
   ٢٢ -٢١، بقلم وينسينت اير،ترجمه محمدنسيم سليمی، ص په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات  -٣٠
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  ۶۴-۶۵ همان اثر،فصل چهارم، ص-٣١
   ٣٨٥ - ٣٨٤، ص ١٩٩٦ ، ترجمه عالم دانشور، مسکوانتقام در جگده لگ نفتوال خالفين ، -٣٢
 ٣٢٣ موهن الل، همان اثر، ص -٣٣
  ۶۴ په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ليکونکی وينسينت اير، ص -٣۴

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


