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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters  یی ملاشخصيت ھ   

  
 
  :تصحيح شود نوشته درآن  ذيل  خواھشمندم تا نکات"نايب امين هللا خان لوگری"با طلب پوزش از ازخوانندگان مقاله  :تصحيح [
فحه -١ ه٣ در ص ده " : مقال انزدھم ذيقع ری ١٣۵٨ش وری (قم ه)" ١٨۴٢اول جن ده  "ب انزدھم ذيقع ری ١٢۵٨ش وری (قم اول جن

  .اصالح شود" )١٨۴٢
 ٧٧ به عمرم١٨۵٨/   قمری١٢٧۴در سال  " به"  سالگی٨٧عمرم  به ١٨۵٨/   قمری١٢٧۴در سال " مقاله  ۶ درصفحه -٢

  ] .اصالح شود" سالگی
  
  

  کانديدای اکادميسين سيستانی
  )م١٨۴١(خان درقيام کابلنقش سردارشمس الدين

  
ان  دين خ مس ال يس، سردارش ان وانگل گ اول افغ ان در دوران جن جاع افغ ارز وش ای مب صيت ھ ی از شخ ن يک ب

ه . زاده اميردوست محمدخان وداماد نايب امين هللا خان لوگری استسرداراميرمحمدخان،برادر رود ب او که در جنگ جم
 ميالدی ھمراه با نواب جبار خان وسردار افضل خان وسردار اکبرخان از ١٨٣٧مقابل سيکھا وشکست دشمن درسال 

نچنانکه الزم است از او کمترياد ،متاسفانه درتاريخ مبارزات کشور آ)١(خود پايمردی ودليری بی مانندی نشان داده است
  . شده است

زه مشکالت  ود ويکسان م ًسردارشمس الدين خان ، مانند سردار سلطان احمدخان تقريبا ھم سن وسال سردار اکبرخان ب
ده است١٨۴٢ -١٨٣٩وتبعيد و دوری از کشور را درھنگام تھاجم انگليس طی سالھای  دين .  ميالدی دي شردار شمس ال

رده است١٨۴٢امبر خان درقيام نو ا ک او يک .  بابرادرش، سردار تاج محمدخان نقش شايسته ووطن پرستانه خود را ايف
ه  الی ک روز قبل از زخمی شدن عبدهللا خان اچکزائی وخارج شدنش از صف مبارزه، با دونفر از مجاھدين جانباز، درح

شون دشمن در م ه برق ه منتظرحمل شيرھای آخت ا شم ابلی ب د ک زار مجاھ د، برصف دشمن تاخت ده ھ يرپور بودن دان ش ي
ودووبد دخان، ھدف . ن اعتنا به آتش دشمن محشری برسپاه دشمن برپا نم اج محم رادرش سردار ت دا ب رد ابت ين نب در ھم

ه برصفی از .توپ دشمن قرارگرفت ونقش زمين شد وجان باخت ی باکان دين خان ب ه، سردارشمس ال ن حادث ال اي ه دنب ب
ام رد و انتق ه ب تدشمن حمل ا گرف يس ھ رادرش را از انگل ز در .  ب ران ني شميری وديگ ر او چون عارف ک ان دلي ھمراھ

ه :  پيشتازی وکشتار دشمن کمتر از او شمشيرنزدند وچنانکه حميد کشميری ميگويد د شير ب سردار شمس الدين خان مانن
ر شير وتب ا شم رد وب ه می ب و حمل ی ريخھرس ين م ه زم رگ  ب منان را چون ب ردی . تزين سرھای دش ر م تان دلي داس

شه وران  اجران وپي شکل از صنعتکاران وت ه مت ابلی ک ان ک شاپيش جنگجوي ان را در پي دين خ ردار شمس ال وشھامت س
ه آن  اظم اکبرنام ان ن بودند، حميد کشميری در اکبرنامه به بھترين شکل ممکن آن به بيان گرفته است که بھتر است از زب

  :را بخوانيم
  

  ن گھـر           عـــــمــو زادۀ  اکـــــبــــر نـامــــــورچـوشيرژيان شمس روش
  بيامــد زيک گـوشـه تيغ آخـــــتـه            به ده کس به ميدان فــــرس تاخــتـه
  که بودش در آن ره يکی تاج نام             بـــرادر به مــردی وگــردی تـــمام

  رآن سرزمين بود واز شيخ وشابدوم نام عارف که خانش خطاب             د
  ولی بـود کشمـيـری آن تـند شــير            به سربازی از فيض صحبت دلــيـر
  جــھانـدند اســپان چو دريـای آب            به مـھــميــزکــردنــد گـــرد وشتاب

  ـدارســپـرھا گــرفـته به دست يـسار            به دست يــمــيــن تــيــغ زھــر آب
  ســـپــاه فــرنگی بـدانـسـان دوان            چــو ديـــدنــد آن چــنــد شــيـرژيـان
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  روان تـوپـھــــا را نـمـودنـد داغ             بلــــرزيد کـوه و در و دشت و راغ
  در آن تاخـتـن تـاج خـان جــوان             به ســرگـوله خــورد و بـسپرد جان

  مـس دالور نـديـد             به ديــگـر جـــوانـان بــرابــر دويــدپس و پـيـش ش
  به فـوج فـرنگی خود اندر ميـان             در آمــــــد درگــــلـه، شــــيـرژيــان
  زدشمن قصاص برادر گـرفــت             ســـران را ســر انداخـتن سرگرفت

        سمــنــدان دشــمـن شــده، گـرد گـرددر آن دايـــره زيـر مـردان مـرد      
  جـــھـانـيـد شمـس دالور ســمـنـد             زھـــر آالت رزم، مــــردی فـگــنـد
  دمی تـيـز دستی به شمشير کـرد             بـيـفـگـنـد دستی دو صد شـيـر مـرد

  ز ســرزيـن فکـنـددمی بــرمخـالف تـبرزيـن فـکـند             ســـرو پـای او ا
               زپس آن چنان زد که سر زد به پيشگھی پيش قبضی به بدخواه خـويش

  به مـيـدان دوران چــنان کـارزار            نکـردسـت رســتم، نه اســفــنـد يـار
  بدين سان بسی مـرد شمشير زن            بـيـفــگــنـد کــشمـيـری پـــــيـلـــتــن

   بخست و بسا سرشکست            بـسا سـرکـشان کـرد بی پـا و دستبسـا تن
  به ھـر تن که زد تيغ جانـش بکند            به ھــرسر که زد زير پايـش فکـنـد
  دگر ھـفـت کس نيـز مانـنـد شـيـر            به دشمن کشی چست ومست ودلير

  ـد سـرد بازار توپ وتـفـنگد بازارجنگ            کــه شـچــنـان گــرم کــردن
  ردی فـشردند پای            که بــردنــد فــوج فـــرنگی زجـایـبه رنگی، به م

  دلــيـران کابــل ھــم انــدر زمــان            رســيـدنـد جــوشــان چو پـيل دمان
  تـنددو دريای جـــوشــنــده آمــيخـتـنـد            زسـرشـور مـحــشر بــرانگـيخ

  سپــاه فــرنگ انـدران گــيـر ودار            بـرآشـفـت چـون پـيـل، درکـارزار
           نه چـنـدان ستـيز و نه چنـدان گـريز ونه کند ونه تيز  سستنه چـست ونه 

  ولــيکن شــدنـدی زبـون ھـر نفس            زدنـــدی قـــدم دم  به دم  بــاز پس
   آزمای            ھـــژبــران کابــل فــشـردنـــد پایچو پيالن سرمست وجنگ

  نمــودنـد جـــنگی کـه در روزگـار            نــــدارد کـسی آن چـنــان يــادگـار
  چــو اين فــتح کـردم بـه تـيـغ زبان            

  )٢(رساندم به سرقصه شمس خان
  

ديبدين سالن ری سردار شمس ال ان  در تحت رھب يرپورکابل  کابلي دان ش ن خان وعارف خان کشميری وديگران در مي
د ه دليری وشجاعت  خود را ب ان جورج سنت ) ١٨٧۴(طور حيرت برانگيزی  به دشمن نشان دادند که  سال ھا بع کاپيت

ان ب ه ج ماری ک شت ش ی ازافرادانگ اتن ويک تان مکن ی از زيردس س، يک ک الرن ورد ه پاتري د در م رده بودن المت ب س
ين )١٨۴١ نومبر١٢روز (روشن ساختن خصلت اردويی که يک روز پيش از آن« : ور نوشتنبردھای شيرپ ،با ما با چن

راوان . موفقيتی نبرد می کرد،برای ما جالب بود وما در پيوند با اين نکته آن را با دقت مطالعه کرديم با احساس حقارت ف
ال ر ه دنب ه ب ل ک د ومتعصب قباي رچم دريافتيم که به جای اعضای نيرومن ه پ شکری ک د، ل رد می رفتن ه نب ؤسای خود ب

ود شکل ب ابلی مت اجران وصنعتگران ک دتا از ت ی احساس . ًانگليس را از صحنه نبرد خارج ساخت، عم ا حت دين سان م ب
   )٣(»....رضايت غم انگيزی از درک اين نکته را نيز نکرديم که با قبايل جنگجوکشور می جنگيديم

  
ی ودرپيکار با انگليسھا سردار  ه مل د خان وظيف ه نحووطن شمس الدين خان وبرادرش سردارتاج محم ی  خود را ب ميھن

ادر وطن ادا ۀ پرستان انجام دادند، تاج محمد در نبرد شيرپور سرش را فدای ناموس وطن نمود، ودين خود را در برابر م
ه سردار نمودولی سردارشمس الدين خان که از آن معرکه زنده وپيروز برآمده بود،  وظيف ه اش خاتمه نيافت وھنگامی ک
اد ا جالل اب يس را ت ه سردار شمس الاکبرخان وسردار سلطان احمدخان وظيفه بدرقه قشون انگل د، ب ه دوش گرفتن ن يد ب

د ودر  د، کمک نماي ته بودن ات خواس ه ومھم ه خان اروت وجب ل ب ه از کاب ی را ک ارزين غزن ا مب ه سپرده شد ت خان وظيف
  . خروج از کشورباشند، آنھا را از تباھی از دست مجاھدين نجات بدھدصورتی که دشمن آماده

ی  ه غزن ل ب يس از کاب شون انگل ل از خروج ق ه قب دين خان البت وری سردار شمس ال اه جن دين ١٨۴٢رفت و درم ،مجاھ
هغ از ورودسردار شمس الدين خان به پس. زنی را در قلع وقمع دشمن رھبری می کردغ ا خزان المر ب ه زنی کلنل پ  وجب

ود در  شون خ ه وق ارچ١۶خان رد١٨۴٢ م ل حرکت ک ه طرف کاب د وب ارج ش ھر خ ا .  از ش ان ب دين خ ردار شمس ال س
ی را  ھمراھان خود با دشمن در آويخت وبه زودی انگليسھا را شکست داده نابود وعده ای را ھم اسير ساخت وشھر غزن

  .متصرف شد
سد ارک مينوي وای مع ف ن ذکور«: مول وج م ر از ف د نف يس( چن ار ) انگل ه از آن ک د ک تگيرنموده آوردن ير ودس ده واس زن

ه از ) خوردضابط(مزدوری می گرفتند وآنچه که رساله دار وجمادار د ک رده بودن درفوج انگليس بود، اين چنين ھواپيدا ک
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د ی دادن واب نم ه ج دند، بلک ی ش الم نم م ک سی ھ ا ک ر ب رور وتکب س غ ان. ب ان خراس پان غازي ا اس ستان(آنھ را ) افغان
  )۴.(برسرافتخار خودمی کشيدند وجاروب اصطبل می نمودند

يس از  وای انگل ی قرارداشت ومنتظر ورود ق دين مل ری مجاھ ی در رھب اه در غزن سردار شمس الدين خان مدت ھفت م
دھاربود اه اگست . کن ه درم ا آنک ی ١٨۴٢ت ه غزن دخان را ب لطان احم سرعموی خود سردارس يالدی، وزيراکبرخان پ  م
دات فرستاد ت دخان وتعھ ر دوست محم د امي رارداد جدي ورد ق ی در م دين غزن ا با سردارشمس الدين خان ورؤسای مجاھ

ل  ل منتق يس را کاب ه واسرای انگل ه شھر را تخلي سازد ک د ب ا را متقاع ستان سخن زده، آنھ ه افغان ی برتخلي سھا، مبن انگلي
رای اين قرار عملی شد وسردار شمس الدين خان رؤسای مجاھدين . سازد وافراد آنان رابه تخليه شھر وباز گذاشتن راه ب

د وسردار سلطان . عبورقشون از کندھار قانع ساخت ًمتعاقبا شھر غزنی تخليه شد واسرای انگليس به کابل اعزام گرديدن
شتند ل برگ ه کاب م ب ان ھ دين خ ردار شمس ال دخان وس ود. احم ده ب ه ش ی تخلي شون مل م از ق ل ھ ھر کاب ت ش ن وق ا اي . ت

ان اعزام وزي ه بامي ی ب دايت مخف يدند،با ھ راکبرخان اسرای انگليس لغمان وغزنی را که تعداد شان به سيصدنفر می رس
  )۵.( در باميان جابجا نمود١٨۴٢ سپتامبر٣کرد وصالح محمد خان آنھا رادر 

ی خود را در طرد وسرکوبی دشمن مرد ی وميھن رده بدينوگونه اين شخصيت شجاع ومبارز جانباز، وظيفه مل ا ک ه ايف ان
  .يادش گرامی باد. است

  
  :رويکردھا

  ۶٨ ببعد تا ص۴٠ حميد کشميری،اکبرنامه، ص -١
  ١۵٩ - ١۵٨، ١٠۶ ھمان اثر، ص -٢
شور، مسکو-٣ م دان دمن ٣٩١ -٣٨٩،ص١٩٨۶ نفتوالخالفين،انتقام در جگدلگ،ترجمه عل ا خاطرات بري سه شود ب ،مقاي
  ٩٢-٨٨ اير، ترجمه نسيم سليمی، صصنوشته بريدمن) خاطراتکی ديوه زندانیپه افغانستان (تحت عنوان اير
  ١۶۴ نوای معارک،ص -۴
  ۵٧٠ -۵۶٩ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ص -۵
  
 


