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   ٢٠٠٨ / ١٢/ ١  تاريخ                                                                                      کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

   ساله درجنگ دوم افغان وانگليس۶٠کارنامۀ يک مادر
  )١٨٧٩ دسمبر٢(

  :مقدمه
ه يک    ١٨۴١برنوم٢درتاريخ  .  تصادف عجيبی است، گوئی تاريخ تکرارميشود       مردم کابل برضد قشون انگليس، دست ب

د              وری از کشور نمودن . قيام عمومی زدند و در تمام ميدانهای نبرد انگليسها رابا شکست مواجه ساخته مجبور به خروج ف
شون متجاوز                     ١٨٧٩دسمبر٢ سال بعد از آن،در      ٣۵واينک   ومی برضد ق ام عم ه قي ستان  دست ب ردم افغان يک بار ديگرم
  .زدند واين بار نيز موفق شدند تاغول استعمار رابا تحميل تلفات سنگين براو  از کشور اخراج نمايندانگليس 

ل            : "بقول مرحوم غبار   شون دشمن درکاب ردم دور ونزديک      .  روزميگذشت ۵۵اينک از آغازورود ق ن مدت م درطی اي
د          يس برآمدن يده ب         . کابل در صدد آمادگی برای دفع انگل ستان رس ه زم ار خود           خصوصًا ک شوراز کشت وک ان ک ود ودهقان

ی شد                 .فارغ شده بودند   د عمل ه هن ديعقوب خان ب د اميرمحم ه تبعي اری        )اول دسمبر  (پس همين ک رده تظاهر ورياک آخرين پ
د    ا برآمدن ردم از ج د وم م دري يس از ه سرنظامی،غالم    . انگل ان اف دکريم خ ری محم ستان برهب دمن وکوه ل وکوه درکاب

ان  ه خ ابلی، ميربچ درخان ک انی  حي ان پغم اه خ انی برادرپرويزش ان اوپي دامنی،ميرغالم قادرخ راب  - کوه او ونج  در تگ
اه خان          رادرش محمدش در خان چرخی           -برهبری محمدعثمان خان صافی وب ری غالم حي وگر برهب ساالر   ( درل د سپه ، )بع

وگری  ان ل سن خ مندرخان ومحمدح ان وردک -س دجان خ رال محم ری جن دان ووردک برهب ه وزا- در مي ستان  در عزن بل
دالغفورخان لنگری                             وی، مال عب دالقادرخان غزن الم، عب ه مال مشک ع دری معروف ب دخان ان گل  .برهبری مالدين محم

ری عصمت    - در هرات برهبری نايب ساالر حفيظ اهللا خان وسردارمحمدايوب خان        -محمدخان اندری  ار برهب  در ننگره
  . ردم شروع شد اجتماعات م-اهللا خان جبار خيل وهمچنين ده ها رهبر ديگر

ستان        ی درافغان دالرحمن خان در                      -پيشروان اين انقالب مل اکم اميرعب ه سردار محمدحسن خان ح الم ب  طوريکه مشک ع
واه شد            .تقريبًا سه هزار نفر می شد     : غزنه گفت  ديعقوب خان اف د اميرمحم ودر دوم دسمبر مال مشک    . دراول دسمبر تبعي

ل فرنگی را اعال           رد  عالم درغزنه جهاد در مقاب شکيل وبالفاصله بطرف در حرکت                  .م ک ا ت ته جات داوطلب در هرج دس
ی در دست و                 . افتادند ا سيالوه ي اين سپاه فداکار که فاقد توپخانه وجباحانه ومخاذن آذوقه سياربود، فقط تفنگی در شانه و ي

  .پيش قبضی در کمر داشتند وبس
ه را          طرح رهبران سپاه اين بود که مبارزين کوهدامن وکوهستان درش          ل خيرخان ر وکوت اريز مي ل، موضع ک مال شهر کاب

د             ا ارتفاعات همجوار آن اشغال نماين ده    . معسکر قراردهندو کوه آسمائی را درغرب شهرکابل ب انی وارغن ارزين پغم ومب
د       ل وبت خاکی      .شيردروازه وتخت شاه در جنوب غربی شهر کابل وهمه نقاط حاکمه را در دست گيرن ره خي اوران ت جنگ

ازند                  وبگرامی ستحکم س ل م ياه سنگ را درشرق شهر کاب ه از تنگه     .  تپه های يک لنگه وس دان ووردک وغزن ردم مي م
  .گذرگاه سر راست در داخل شهرکابل برقشله دشمن در شيرپور هجوم نمايند

رتس  رال راب اری (جن ه برکيون ران حمل ن ازس ه ت رد وس ران ک ل را وي صار کاب اری، باالح واهی کيون ه بخونخ آنک
ون ه     جن:چ دزمانخان را، ب سرنواب محم ان پ لطان عزيزخ وال وسردارس ان کوت لم خ سروخان نورستانی،محمداس رال خ
پاه                 ) ۶٢۴/غبار-دارزد شه س ی وسردار محمدحسن خان از نق دخان الت ی محم با دستياری جواسيس خود منجله سردار ول

ن وسردارم      د ميکفرس سرکردگی بريگي پاه را ب ه از س ک قطع ه ي ا عجل د وب ی خبرش ه   مل ل جبه ه مقاب سن ب حمدح
ستون ديگررا بقوماندانی برگيد بيکر وسردار عبداهللا خان پسرسردار سلطان احمدخان غازی             .سوق نمود )کاريزمير(شمال

ه غرب  ده(در جبه دان   ) ارغن وای مي ا ق ده ب ان وارغن وای پغم ستان وق وای کوه ا ق ی ب وای غزن صال ق ا ازات سوق داد ت
  . الظهر درقشله شيرپورباقی ماندووردک جلوگيری کند وخود بشکل قوت

سرعت                  همينکه دسته جات مجاهدين پغمان برهبری برادرپرويز شاه خان آماده حرکت جانب کاريز ميرشدند، ميکفرسن ب
ه دار رزم داد و در    ٩ميربچه خان تا تاريکی شب  . باالی کاريز مير حمله کرد     مبربا دشمن توپخان ه   ١٠ دس  دسمبردر قلع

اريز مي   احول ک ای م سکرگرفت  ه ود مع وای خ ا ق ی    ١١در. ر ب ه قاض ان وارد قلع دجان خ رال محم مبرقوای جن  دس
اح چپ        )کاريزمير(رابرتس امرکرد که ميکفرسن از جناح راست     .شد سی  از جن رال مي وای جن د وق ه کن ی حمل ( برسپاه مل

ا     . با ميکفرسن متصل گردد،ولی چنين نشد   ) قشله افشار  رق آس ه ب ه حمل . برسرميکفرسن پرداخت  ميربچه خان با قوايش ب
رارداده      .جنرال مجال حرکت وعقب نشينی نيافت      اهکنی ق سی را زيرضربات تب ات مي درحالی که قوای محمدجانخان قطع

  )۶٢۵،۶٢۶غبار، ص."( در تمام اين ميدانهای جنگ سپاه دشمن بسختی کوفته شد وتلفات سنگينی برداشت. بود
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االخره       .  وقشون جنرال رابرتس رخداد    در نزديکی قلعه قاضی جنگ شديدی بين سپاه ملی         ه ب ود ک ديد ب اين جنگ بحدی ش
ه                 .به جنگ تن به تن منجر گرديد       د و ب شينی نماين يرپور عقب ن ه ش ی درنگ ب ه ب تاد ک اذات امرفرس ام مح رتس در تم راب

سته ودرعقب                       د، دروزاه های شهر راب اه ببرن ارو   انگليس های کابل امرنمود که شهر را تخليه کره به شيرپور پن رج وب  ب
د      ار نماين ذرگاه  و دهمزنگ                          . وضع دفاعی اختي سی درتنگه گ ته جات سواره انگلي ه دس تور داد ک وای شيرپوردس ه ق او ب

ق              .موقع گرفته، خط عقب نشينی سپاه انگليسی را محافظت کنند          تونهای اعزامی او موف ل از آنکه س اما جنرال رابرتس قب
ارزار داد وبراسپ         به فرارشوند، خودش که برای باراول محوشد   ه ک شت ب د، پ ن اردوی انگليسی را به چشم خود می دي

اين جنرال مشهوراز روی نعش کشته شدگان سپاه خود اسپ می تاخت وروبه جانب شيرپور مثل                . ممتازخود قمچين کشيد  
يد  .سوارموفق بفراردرعقب اوشدند۴٠درحالی که از تمام قشون او فقط .مرغ پرواز می کرد    ان ترس ا    جنرال چن ه ت ود ک ه ب

ه محافظت از او                       ده ب ا برآم ر روی بامه پاهيان او ب رد وس اه ب شيرپور نرفت و در دهمزنگ به خانه يکی از روستائيان پن
   )۶٢٧غبار، ص . (پرداختند وهمينکه شب فرارسيد راه شيرپوردرپيش  و در آنجا تحصن گرفت

ا ان             ه قاضی ب رد قلع دان های خونين، نب ر      دراين قيام، يکی از مي ادر دلي ه درآن يک م سها بودک ز شرکت    ۶٠گلي اله ني  س
اد     . بود" غازی ادی"اين مادرغيورمشهور به    . داشت سين رش شمندنامدار کشورمرحوم اکادمي سرگذشت او را از قول  دان

  .به بازشناسی می گيرييم
  

  :ېغازی اد ياالماسه
شورزيرعنوان     ان نامدارک ورد زن ابی در م ارش کت ر پرب ان عم اد، درپاي ه رش وم عالم امو ميرمن "مرح ان "(ېدکارن زن

ه        . به چاپ رسيده است   ٢٠٠۵نوشته که بعد از مرگش درسال       ) صاحب کارنامه  ان ب ر افغ ان دلي دراين کتاب تعدادی از زن
  .باشديکی از اين زنان همين غازی ادی می . شناسائی گرفته شده اند

ه                ی ومعروف ب ود الماسه بنابر نوشته مرحوم رشاد، غازی ادی اصًال از کتواز واليت غزن رايش     .  ب ام از آنجهت ب ن ن اي
ا شهرت               .  بوده است  یداده شده بود که زنی خوش صورت       شوهرش حبيب ناميده ميشد که در ميان مردم محل به حبيب کاک

ز      اين زن وشوهر فرزندی داشتند بنام شايسته خ       .داشت سته خان ني ان وبنابرين غازی ادی در ميان اهل قريه بنام مادر شاي
وقتی انگليسها بر پيوار حمله کردند، غازی ادی درآن جنگ   ) م١٨٧٧( هجری١٢٩٤گفته ميشود که درسال   . ناميده ميشد 

ان آب                    .شرکت داشت  رای غازي ا مشک آب در سنگر جنگ ب ذا   او دوگوشه پائين چادرش را بدورکمر تاب داده وب ا غ  وي
  . وگاهی باروت و کارتوس ميرسانيد

پسر جوانش را  » کتاروزمه«پس از آنکه درجنگ پيوار، غازی ادی، شوهر و پسر جوان خود را از دست داد، اوتفنگ و 
ارزين قرارگرفت             ه را                .بر شانه انداخت و مانند يک مرد در صف مب ام داشت وهرک ارتی ت شانه زدن مه غازی ادی در ن

ا نمی رفت     هدف ميگرفت، تي   ته شرکت داشت          . رش خط وگر، و چهارآسياب وسنگ نوش غازی ادی در جنگ خوشی ل
در جنگ سنگ نوشته که نيروهای ننگرهار . وشرکت او سبب غليان روحيه جنگ آوری جوانان در برابر دشمن ميگشت       

د ن                            د شد و دو دست بطرف آسمان بلن ا بلن ده بود،غازی ادی از ج ا ش ود     با قوای کتوازوپکتيا يکج ود و مناجات نم ای :"م
ن                     ! خداوند   ا دشمنان دي ی کن ت من برای رضا و حفظ دين تو به اين جنگ آمده ام، خداوندا تو بمن اين توانائی را ارزان

  ." را نابود و شرف وننگ غازيان را نگهدارم
ود     بعد از   . دعای غازی ادی برغازيان تاثير عجيبی نموده آنها را برای جنگ با دشمن تحريص نمود               جنگ سنگ نوشته ب

يدند      دان رس ه مي ه          . که قوای جنرال محمدجانخان وردک ب ار آسياب ب زاز سنگ نوشته وچه واز ني ا وکت ان پکتي وجنگجوي
يده             " غازی ادی "که تا اين وقت به      " الماس ادی . "چوک ارعنده  وارد شدند     ه شصت سال رس ود، وسنش ب شهرت يافته ب

ان          ان            . يدبود، خود را به لشکر محمدجان خان رس ان افغ شجيع غازي ن زن در جنگ و ت ه قاضی، شهامت اي در جنگ قلع
د                         ه شکست دشمن انجامي ه ب ا ک ا آنج ود، ت ا نم ام غازی ادی      . جوش و ولوله عجيبی در ميان مجاهدان برپ ن جنگ ن در اي

ه  قبل از اين تنها مبارزان کتواز وپکتيا غازی ادی را می ش         . درميان تمام مبارزان برسرزبانها افتاد     ناختند، ولی اکنون هم
  .غازيان از دليری وشهامت غازی ادی ميگفتند و او راحرمت ميگذاشتند

  
زد خود خواست و يک رأس                        د، او را ن دجان خان وردگ شجاعت ودالوری غازی ادی را دي ميگويند وقتی جنرال محم

رده          تو باپای پياده جهاد ميکنی واز پيوار ت       ! ادی:اسپ به او بخشش نمود و برايش گفت        ا اينجا تمام منزل ها را پياده طی ک
د   ! ای  د ش ن داده خواه د م و اسپ از کمن اه وج وی، ک وده ش دری آس ا ق د ت ن اسپ از توباش دام . اي ن اق ازی ادی از اي غ

د خود خواهم      « :محمدجان خان اظهار خوشنودی نمود، ولی اسپ را نگرفت وگفت      سوی شوهر وفرزن من با کدام روی ب
رده                      رفت؟ آنها خواهند گ    ول ک ا را قب ه و پيغور آنه ده ای؟ من طعن ر اسپ آم ه ب ستی ک ده نميتوان اده آم ا پي زد م فت تو تا ن

  ».نميتوانم
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روغ                       وه ق سوی ک دجان خان ب رال محم وای جن ا ق ه غازی ادی ب بعد از شکست انگليسها در جنگ قلعه قاضی، هنگامی ک
  :حرکت کردند، او اين لنديها را با آواز بلند ميخواند

  
  یړـوره کــوی بــری به خــپل کـــتـــ

  وانان تل په تورو مرينهځکه بری نه و 
  

  شمشير بزنيد وپيروزی  را از آن خود کنيد:ترجمه
  اگر پيروزی نباشد، جوانان همواره با شمشير ميمرند

  يا
  !وانانــوځـــتـــوری په خـــرچ وهـــئ 

  وطن موخپل دی په سرو وينويی ساتونه
  

  ، شمشير را محکمتربزنيدای جوانان: ترجمه
  وطن ازماست با خون خود آنراحفظ  ميکنيم

  يا
  ـــيـژیګنړچهــــاونی په توپــو  نه 

  وينهګنړغازی زلميانويی په توپکو 
  

  قشله با انداخت توپ ويران نميشود:ترجمه
  غازيمردان با تفنگ خود آنرا ويران ميکنند

  يا
  جنــگ د کابل جـــوس  ته راغی

  ينهټلگوی کابل گلی ګنڅوانان ځ
  

  جنگ کابل بجوش آمده است:ترجمه
  .جوانان با کاکل زدن کابل را فتح ميکنند

  
ه                               ابی  ب دعثمان خان صافی تگ يد نيروهای محم اد رس مرحوم رشاد می افزايد که وقتی قوای محمدجان خان به واصل آب

د              ر آتش بگيرن دجان خ     . کوه آسمايی باال شدند تا قلعه شيرپور را زي سيم              غازی محم دو بخش تق روی های خود را ب ان ني
ه داد                          : کرد وه آسمايی وظيف رای اشغال ک سمت ديگر راب غازی  .قسمتی را برای تسخير کوه تخت شاه موظف ساخت و ق
وبا صدای اهللا اکبر غازيان افغان را تشجيع و در دل دشمن لرزه             .  هم در جمله همين سپاه دوم برکوه آسمايی باالخزيد         ېاد

ر              پتاک. برپا ميکرد  ن قيام الدين خان تره کی روايت ميکرد که گروه ما بسوی قلعه آسمائی يورش بردند، غازی ادی پيش ت
ين                   . ازما در صفوف مقدم قرار داشت      رار گرفت ونقش زم ر دشمن ق سيصد قدم به قلعه مانده بود که غازی ادی هدف في

ود   وقتی ما نزديک غازی ادی رسيديم ديديم که او افتاده و از سي            . شد ز اهللا    . نه ودهن او خون جاری ب ام ني ين هنگ و درهم
نامبرده عالوه ميکند که وقتی ما بر قلعه فرازآمديم سعی کرديم بسوی قلعه             . اکبر گفت و با همين صدا جان به جانان سپرد         

دام جای بخاک سپردند                        : رک.(نظامی شيرپور پيش روی کنيم وديگر ندانستيم که نعش غازی ادی را کی برداشت و درک
  )١١، ص١٣٨٤دکارنامو ميرمنی، چاپ 

د               قبر غازی ادی فعالً : مرحوم رشاد ميگويد   د ش ده باشد فراموش نخواه ان زن ه يک افغ ا ک ام او ت وم است مگر ن ا معل  .ن
ه           بايد يادآو درخاتمه   ود،           رشوم که در دهۀ چهل خورشيدی ک م ب ه معل سه نادري ده در لي وبی آن        د  نگارن وار جن  رخارج دي

روان دوم،   -ت راست جاده کابل      در دس  ليسه ری    پ د و         قب سبت ميدادن ه غازی ادی ن ردم آن را ب ه م   اغلب وجود داشت ک
  . تندداشمي گرامى راو ياد اوميکردند  شمع روشن آن بر هاشب

  ٢٠٠٨/ ١١/ ٣٠ پايان
  
 
  


