
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  3از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   ٢٠٠٨ / ١٢/ ٣  تاريخ                                                                                     کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

   غازی سردارهماللى وجنگ ميوند، 
  

  
  سردار محمدايوب خان فاتح ميوند

ر                  اتح نب ان، ف وب خ امی سردار اي د گسست                جنگ دوم افغان وانگليس با نام ن ان پيون ر افغ ی دوشيزه دلي د  ومالل د ميون
رد دشمن               . ناپذير دارد  همانگونه که مردم کابل وحومه آن قيام عمومی برضد انگليسها راآغاز کردند ودر تمام جبهات نب

ه                       اريخی آن ب صله کن و نقطه عطف ت د وفي د نيزيک جنگ ظفرمن ام جنگ ميون ن قي د،در ادامه اي را به زانو در آوردن
  . می رودحساب

،هشت ماه بعد از قيام کابل وحومه،در غرب کشور، در دشت ميوند سي جنگ دوم افغان و انگلبخش مهم وسرنوشت ساز
شهرت » جنگ ميوند«بسر آورده شد که به ميالدى ١٨٨٠جوالى ٢٧روزدرتحت قيادت سردار ايوب خان غازی  در

يک « يک دوشيزه افغان بنام ماللى با سرودن ی ميکرد ،دراين جنگ در لحظاتی که پله جنگ به نفع دشمن سنگين. يافت
 ودرتن افغانهای شکست خورده روح وروان تازه دميد وشکست آنان را به  افتخار برانگيز آفريدۀکارنام» لندى پشتو

 جوالی که دشت ميوند از تف گرما به ٢٧ بعد از ظهر  نبردۀ در بحبوح.پيروزی برنيروی دشمن اشغالگر مبدل کرد
 ی تحت رهبری سردار ايوب خان افغانقشون تلفات سنگينى بر  نيروهاى بريتانيائىه حداد ميمانست، وهنگامی که  کور

وارد کرده بود، ماللى دوشيزه ايکه با مشک آب در ميدان جنگ به مبارزين آب ميداد، نا گاه چشمش به پرچم دارافغانى 
دوشيزه ماللى مشک آب را بر زمين گذاشت و . غلتيد بر زمين افتاد که هدف گلوله دشمن قرار گرفت و پرچم از دستش

  : خواند را با آواز بلند) سرود فولکلوريک(دويده پرچم افغانى را بلند کرد وآنرا به اهتزاز درآورد و اين لندى 
  که په ميــــــونــد کې شهــيـد نه شوې         خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ســاتينه

  )!وند شهيد نشدى ، خدا ترا ، براى بى ننگى حفظ کند اگر درجنگ مي(
  چي شينکي باغ کي ګلګالب و شرموينه  خال به د يار له ويـــنـــو کښــــېږدم          

  .ازخون يار بررخ خالی خواهم گذاشت که از ديدن آن گل گالب بشرمد:ترجمه
  

        
  ١٨٨٠کست سپاه انگليس درجنگ ميوندماللی ميوند غازيان را به مقاومت فراميخواند     ش
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 جوان که فرياد مقاومت در برابر دشمن را با تکان دادن پرچم ملى سرداده بود، حميت افغانها ۀ از شنيدن اين بيت دوشيز
تحريک شد وخون غيرت در رگ و شرائين مبارزين چنان بجوش آمد که بدون ترس از مرگ ، همه از سنگرهاى 

قشون دشمن يورش بردند و درحالى که با شليک توپ هاى دشمن جنگجويان افغان مثل برگ خويش بيرون جستند و بر 
پا های خود درخت روى هم در دشت ميوند ميريختند، اما تا گرفتن سنگر دشمن به پيش تاختند تا آنکه دشمن از سنگر

  . وفتح نصيب افغانها شد بفرار نهاد
دينسان دوشيزه ماللى محرک ب.  دم شمشير مبارزين افغان درگذشتند هزار از افراد دشمن از١٢دراين جنگ در حدود 

پيروزى در جنگ معروف ميوند واقع درپنجاه کيلومترى شمال غرب قندهار نام خود را در دل تاريخ مبارزات مردم 
ان پدر خود که داستان ماللى راسيد محمودکريم يکى از افغانان مقيم امريکا از زب!( يادش گرامى باد.افغانستان حک نمود

 مجله درد دل ٣٦در شماره واو شرح آن را  تعريف کرده سيد محمودعموى او در جنگ ميوند شرکت داشته وبراى پدر
  .)افغان چاپ امريکا به تفصيل نوشته شده، عالقمندان ميتوانند به آن مجله رجوع کنند

خانوادۀ ماللی : خود انجام داده ، گفته بودکهمرحوم استاد رشاد در مصاحبه ايکه با مسئول مجله ميوند قبل از مرگ 
ماللی خود از قوم خوگيانی بود وخانواده اش باشنده  !ميوند زندگی ميکنند» دخوگيانو کاريز«ميوند تاهنوز درروستای 

را قبر اين ميرمن قهرمان تا هنوز در ميوند وجود دارد ومردم به زيارت او ميروند و ياد وخاطر او . همين کاريز بودند
 . قبرماللی درقسمت شمالی شيلۀ مانده واقع است: مرحوم رشاد ميگويند که.با زيارت کردن مقبره او زنده نگهميدارند

قابل يادآورى است که به ميمنت نام ماللى بسيارى از خانواده هاى افغان نام دختران نوزاد خود را به اسم او نامگذارى 
است تا مثل ماللى شجاع بار بيايد و در جوانى براى خانواده خود مثل او افتخار ميکنند و توقع والدين از اين نوزاد آن 

و اين خود گراميداشت و تکريمى است که از جانب مردم ما نسبت به اين دوشيزه دلير و نامدار افغان به جاى . کمايى کند
  . آورده ميشود

قانون اساسى جديد تصويب اليت فراه در لويه جرگه نماينده مردم و» ماللى جويا«يکى از اينگونه دالور زنان افغان 
جنايتکاران جنگی  شهامت و دليرى بى نظيرى با) ٢٠٠٣دسمبر ١٦(افغانستان است که در روز چهارم جلسه لويه جرگه

للى  قرار داد و خواستار محاکمه آنان در دادگاه هاى بين الم شديد که در آن لويه جرگه نفوذ کرده بودند ، مورد انتقادرا
همان روز کشته شود، مگر حضور نيروهای دراز جانب متهمين به جنايت  نزديک بودبا اين انتقاد خود ماللی جويا  .شد

 بعدها اين دوشيزه دلير و نترس از جانب مردم .بين المللی ايساف در صحن لويه جرگه مانع عمل جنايتکاران گرديد
انستان تعيين گرديد،مگر چون در پارلمان خواب خوش را بر چشم جنايت واليت فراه به حيث نماينده شان در پارلمان افغ

  .کاران حرام کرده بود با دسايس وتوطئه هايی مواجه و به تعليق از وظيفه درپارلمان محکوم شد
  

  :غازی سرداره
ومبارزين ميالدی شخصًا حضورداشته ١٨٨٠در مورد اين زن شجاع وفدارکار افغان که در جنگ دوم افغان وانگليس در

، نوشته )زنان صاحب کارنامه(» دکارنامو ميرمنی«را در دفاع از وطن تشجيع مينموده ،مرحوم رشاد در اثری زيرنام 
 ١٢٩٨وفات (وزيراميرشيرعلی خان ) هق١٢٨٣وفات (سرداره غازی، خواهر سردار محمدرفيق خان لودين« :است
خانواده پدری اين زن درکوچه . پدر او مالعبيداهللا نام داشت ودر شهر احمدشاهی قندهار ميزيست. بود) ١٨٧٩=هق

وسردار مقصودخان ابن سردار رحمت خان و نواسه سردار شوهر ا.  شهرقندهارزندگی دارندبره دروازًهلوديان واقع در
خانوادۀ خسر خيل اين زن در منطقه ميوند بودوباش داشتند که تا هنوز قلعه . جمعه خان برادر اميردوست محمدخان بود
مو دکارنا(اوالدۀ سردار جمعه خان تا يازده سال قبل از نگارش اين رساله . وکاريزی بنام آنها درآنجا موجود است

  . شهرت  دارد، در اختيار داشتند» کاريزک«درميوند، کاريز سردار جمعه خان راکه بنام ) ميرمنی
هجری قمری، پانزده تن از پشتونهای غازی در دشت ميوند شب را به نيت جنگ با انگليس به سحر می ١٢٩٧درسال
ز آنها مهر وامضا ميشود، بنابرين در ذهن در شب پانزدهم برات روزی تمام سال هريک ا: آنها عقيده داشتند که. آورند

هريک از غازيان اين سوال خطور ميکرد که روزی چند ساعته برای من حواله شده باشد؟ و بنابرين آنها به آرمان 
  :پيروزی ويا شهادت آنجا جمع شده بودند وهمه اين شعار را زمزمه ميکردند که 
  يا به پـــــرنگ له ُملکه با ســو

   پرخپل وطن باندی سرونهدوږيا به اي
  .)يا انگريزهارا از وطن بيرون می اندازيم ياکه سرخود را برای وطن فدا خواهيم کرد: ترجمه (

  
روزهفدهم هنوزآفتاب طلوع نکرده بود که غازيان به اميد پيروزی بردشمن ، صفوف خود را برای جنگ منظم 

) انگريزها( بسته بودند و اين حق آنها بود، مگر دشمنغازيان با توکل به خدا کمر همت برای آزادی وطن .کردند
آنها برتوپها، وتفنگ های عصری ومهارتهای جنگی . تسخيرسرزمينهای ديگران وکشتار مدافعين را حق خود ميدانستند
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انگريزهای مغرورکه آذان غازيان افغان را شنيدند، بسرعت صفوف جنگی خود را بسوی ميدان جنگ . خود تکيه داشتند
  .رکت آوردندبح

دشت ميوند در ميان دود وآتش باروت . روز هفدهم برات در دشت ميوند، روز امتحان صبر وثبات جوانان وطن بود
يکسواگر توپها وتفنگها جان از . جوانان هرطرف سرمی باختند وخونشان بهرسو جريان داشت. جنگ تيره وتار می نمود

در ساعت .رسای روزپنجم ماه  اسد صبروطاقت جوانان را می آزمودبدن جوانها ميگرفت، از سوی ديگر گرمی طاقت ف
هرقدر آفتاب باالتر می آمد، گرمی .ده صبح گرمی دشت ميوند به چهل درجه سانتی گراد باالرفت وچون تابه داغ گرديد

 خشکی ميکرد و بکام زبانها. بيشتر ميشد و طاقت جنگجويان طاقتر ميگرديد تا جايی که ديگر توان فرياد اهللا اکبر نداشتند
  .مبارزان در عرق خود غرق و از اسپان شان نيز عرق جاری شده بود. می چسپيد وتف ازدهان شان نيز بخار کرده بود

برخی به جنگجويان تشنه آب ميدادند و برخی . در اين ميدان آتش وخون، بعضی از زنان افغان نيز ديده می شدند
  . وترانه های حماسی ميخواندند» یډلن«رای تشجيع جوانان کارتوس وباروت ميرساندند وبعضی هم ب

در قلعه خود بود و به ده نفراز زنان قلعه وظيفه داده بود که برای جنگجويان دشت ميوند نان پخته " غازی سردارخانم"
وجه شد که ناگاه مت. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که بر برج قلعۀ خود باال رفت تا ميدان جنگ را نظاره کند. کنند

غازی سردارخانم که اين منظره . غازيان از شدت توپ وتفنگ دشمن مجبور شده اند به عقب سنگرهای خود پناه بگيرند
دلخراش را مشاهده نمود طاقتش طاق شد و به داخل قلعه رفت و اسلحه ای راکه داشت بر داشت وچادر را بر دور سر 

وقتی آفتاب غروب . نيد و جنگجويان را در مقابله با دشمن تشجيع نمودپيچاند و به سرعت خود را به ميدان نبرد رسا
  .ميکرد، کاسه بخت دشمن نگون شد و پا به فراربسوی قندهارنهادند

 شام هنگام که اين زن شجاع دوباره به قلعه برميگشت يک تفنگ ويک اسپ انگيسها را بطور غنيمت گرفته بود وبا 
ت که تا مدتها در نزد اوالدۀ سردار جمعه خان به عنوان يک يادگار مقدس نگهداشته اين تفنگ غنيم. خود به قلعه آورد

  .ميشد، ياداور کارنامه آن خانم شجاع افغانی بود
 مرحوم اکادميسين رشاد اين خاطره حماسی را از قول حاجی محمدابراهيم خان لودين ،روايت کرده که نامبرده بيست 

بگفته مرحوم رشاد،حاجی محمدابراهيم خان يکی ازرجال معزز ونامدار . ه استدربغالن وفات نمود) ١٩٨٠(سال قبل
وی برای مرحوم استاد رشاد حکايت کرده بود که اين خاطره حماسی توسط مال . خاندان سردار محمدرفيق خان بود

ده تا ابيات اين مرحوم رشادعالقمند بو. ميريحيی باشندۀ قريه مالشکور واقع در خاکريز قندهاربه نظم درآمده است
منظومه را از قول حاجی محمد ابراهيم خان ضبط کند ولی نامبرده بيش ازسه بند از آن نظم را بخاطر نداشته  وآن ابيات 

  :چنين است
  راووته سرداره له کال په نيت دجنگ

 !نازيژه په ميونده
*   *    *  

  ماوليدی گولی دپرنگيانو:  وويلد ې -١
  مرگی دی دغازيانو

   دی چی رژيژی دوطن پر نام وننگوانانځ
  !ی له ژوندهځودا 

*   *   *  
  وانان دی قتل کيژی ځ -٢

  لشکر دپرنگ رازی  ميدان ته په غورزنگ
  !بيليژی هار له قنده

*  *  *  
  ماوليده غازيان دکندهار: وويلدې -٣

  تيريژی وار په وار
  ی په وينوکی له السه د پرنگړوانان لغځ

 !پرنگ تپ کی خاونده
  ٢٠٠٨دسمبر٢ن پايا

  


