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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، دوم نومبر 
  
  

  

  "د قصد خوده ميگيرهاوغان چل سال با"
  

   ١٨٤١سالگرد قيام باشکوه دوم نومبر يادی از 
   

  :  المثل هندی گويديک ضرب
  ».و از انتقام اوغانکپچه مار پلنگ، از زهر ) ٢(از سه چيز بترسيد؛ از يشک « 

  :  دارند که از قديم و نديم ورد زبانهاستو مردم ما هم مثلی
  ».غان چل سال باد قصد خوده ميگيرهاو« 

عموًال وقتی از اعداد بزرگ ياد تصادفی انتخاب گرديده است؟؟؟ در فرهنگ ما م) چهل" (چل"مگر درين مثل کلمۀ 
چهل ("جلغوزه"و " چل مرغک" و "چهل ستون"ترکيبات . را بر زبان ميرانند" چهل"و " صد"و " هزار"نمايند، 
پس . را در فرهنگ ما، نشان ميدهد" چل"عدد  تداول از مثالهای عملی) ٣"(بابه چل گزی"و  "چل زينه" ، )غوزه

  :است و اگر مثل را در معنای واقعی آن بکار بريم، اينطور خوهد شد" بزرگعدد "در مثل باال در مفهوم " چل"
،  " افغان انتقام را فراموش نميکند"، " افغان هر وقت باشد انتقام ميگيرد"، " افغان سر انجام انتقام خود را ميگيرد"
  ...!!!و " ام ميگيردافغان حتمًا انتق"، " اگر سالهای سال هم بگذرد، افغان انتقام خود را خواهد گرفت"

متأسفانه که جهانکشايان قديم فراموش کرده بودند، که . د خود را وارهاني ترسيد و از  انتقامش بايداز قهر افغان: پس
اما جهانگيران امروزی؟؟؟ با تأسف که حتی امروزيان نيز با وجود آگاهی های  .اين مثل را آويزۀ گوش خود  کنند

ا در دام قهر و  افغانی، خود رامل از فرهنگ دشمن شکن و خصم افگننحل و با اطالع کعام و تام از تاريخ ملل و 
ديروز و در قرن نزدهم ، انگريز، در قرن بيستم روس و امروز در قرن بيست و يکم، .  اندازندانتقام افغانان می

بحيث يک مجتمع استعمارجو و ن باخترزمي. ان انداختندگردن خود را در حلقۀ دام افغانو پايدوان، آگاهانه اتازونی 
درين مقال مگر حديث از قرن نزدهم و قيام .  خود را در گير اين زنجير انداخته است٢٠٠١استعمار گر، از سال 

 روز خيزش عظيم مردم افغانستان ١٨٤١تاريخ شهادت ميدهد، که دوم نومبر . اول افغانان در برابر انگريز ميرود
   .کابل بوده استبه مقابل مهاجمان انگريز در 

   
ورت گرفته  در برابر استعمار انگريز ص١٩١٩ و ١٨٨١ و ١٨٤١اگر قيامهای شکوهمند آزاديخواهانه ای را که در 

! !!را در بر ميگيرد" چهل سال" مرتبه با تقاريب، ی ديده ميشود، که فاصلۀ زمانی دواست، مد نظر بگيرم، به نکوئ
ۀ پيهم، کامًال تصادفی بوده است، يا که مصداقی بوده ميتواند بر ضرب المثل  مرتبو آن هم دو" چهل سال"آيا تکرار 

سخن ميگويد؟؟؟ خواه تصادف و صدفه و يا عدم آن، نتيجه اش در " چهل سال"و " انتقام"و " افغان"مشهور ما که از 
  !!!!!!!عمل  يک چيز است و آن هم مصداق و تصديق فحوای  آن مثل

بود، برای بار اول شاهد بوديم، که يک " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال مبارز سال گذشته که سال تأسيس 
پيش از پورتال، هيچ صفحۀ .  از چنين روزی تجليل کرده و به بزرگداشت و تبجيلش ميپردازد انترنتیصفحۀ جهانی

 استعمار را به لرزه درآورده و مطبوع و يا الکترونيک از اين روز باعظمت تاريخ ما، که تير پشت و ستون فقرات
برای بار اول شکسِت يک قدرت معظم اروپائی را از دست يک کشور آسيائی نشان ميداد، نه يادآوری کرده بود و نه 

بر " استقالل" و "آزادی"که مقوله های پرافتخار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال . تجليل و تبجيلاز آن 
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 است، هر قيام و خيزش آزاديخواهانه را در تاريخ ما ، عزيز و بزرگ ميدارد و از گرديدهقر و نطاق جبينش حک 
  .ميدهدو ياددهانی عظمت چنين روزها آگاهی 

 و مؤسسان پورتال نشر گرديده و مصاحبۀ بی نظيری روزی مقاالت متعددی از قلم متصديانآری؛ پارسال در چنين 
و من از خوانندگان گرانقدر پورتال با   جناب سيد حسين موسوی، انجام دادبا دانشمند کبير و مبارز آگاه وطن،

" تصويریــ صوتی " را در آرشيف مطالب فغانی، دعوت ميکنم، که اين مصاحبۀ منحصر به فردصميميت و الحاح ا
عدد نيرنگی  قابل تذکر ميدانم، که .پورتال، به گوش هوش بشنوند و از عظمت اين روز بزرگ تاريخ ما آگاه گردند

، وارد ترمينولوژی  دانشمند کبير افغاندر قيامهای سه گانه به مقابل انگريز، بار اول از زبان همين" چهل سال"
  ! سياسی ما گرديد

  
سنت خجسته را در رسمِ َحَسن و  پورتال  با تجليل اين سالروز باشکوه، آن طوری که شايستۀ نام و مقام اوست، يک 

از روزهای تاريخی و پرافتخار ما، در بين وسائل " تجليل"ی پايه گذاری کرد، با اين اميد که ی افغان"مس مديا"بين 
  .ارتباط جمعی افغانی، راه  باز نمايد

  . پارسال در چنين روزی مقالتی مبسوط تقديم کرد، که مطالعه اش را خالی از دلچسپی نميدانمنيز ) ٤(اين قلم شکسته
 . گرانقدر پورتال ميگذرانمدۀ، از نظر خواننتم بيرون آورده و در ختم اين نوشتهيف مقاالرشعجالتًا همان مقاله را از آ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
بکار " انتقام"و در مفهوم " دری افغانستان"در معنای اصطالحی " قصد" ــ در عنوان که مثل مشهور ماست، کلمۀ ١

  آن و غير حقيقیجازیکلمۀ ديگری که نيز عربی بوده و در معنای َم". انتقام گرفتن"يعنی " قصد گرفتن"رفته است؛ 
  :است؛ چنانکه گوئيم" قصوری"و " قصور" کلمۀ را از آن ميگيريم،" انتقام"، مفهوم 

  .آخر قصور خوده گرفت؛ سر فالنی قصوری خواند
  :ضرب المثل در هيئت گفتاری آن نوشته شده است و صورت ادبی آن اينست

  

  ."افغان چل سال بعد قصد خود را ميگيرد"
  
ندان نوک تيز و نيش مانند دو طرف د"مراد از ...) بر وزن اشک و َرشک و َمـشک و تشت و لشم و " ( يشک" ــ ٢

است، که در حيوانات درنده و گوشتخوار هيئت  دراز را بخود گرفته و پاره کردن گوشت را به عهده " يک حيوان
گويند، که " ناب"را در عربی " يشک"کلمۀ . تلفظ ميگردد" اشک"در زبان گفتاری افغانستان به شکل اين لغت . دارد

که " خالص و سره"در زبان دری در دو معنی استعمال ميگردد، يکی در معنای " ناب "کلمۀ. است" انياب"جمعش 
را از دوران مکتب همه " انياب"را ميدهد و جمعش " يشک"دوم که عربيست، معنای " ناب"کلمۀ دريست  و 

  .ميشناسيم
 گردنۀ باالحصار کابل ــ به ــهمينکه از گردنۀ ُج. قبری مشهور در شهدای صالحين کابل است" بابه چل گزی" ــ ٣

ی قبری بسيار مطول به درازای شايد ده قبر عادی، وجود دارد، که به مبگذری، در طرف راست باالی سرک عمو
. زرگترين قبرستان کابل بود، که بقعه ای بود بسيار متبرکب" شهدای صالحين ".شهرت دارد" بابه چل گزی"نام قبر 

 بار تکرار گرديده است ــ  از سير و گذر در سرزمين خاموشان، هاصدر به يقين م ــ و اين کاهر وقتی بدانجا ميرفت
  . ی دست ميدادب و آرامبخشحالت روحی عجي

ترکيب فاعليست و به کسی اطالق گردد، که قلمش شکسته باشد و يا قلمِ  )  اضافتبدون کسرۀ" ( قلم شکسته" ــ ٤
  . راقم ، حکايت ميکندو خامۀ ناتوان زجات ُماين ترکيب تلويحًا از بضاعت . شکسته داشته باشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :و اينک مقالۀ موعود
 

  ليل اهللا معروفیدپلوم انجنير خ
   ٢٠٠٨برلين، دوم نومبر 

  
  
   کابل٤٢١٨٤١/قيامِ  زمستان سال 
  

  آتش به خرمن استعمار انگليس افگند
  

  به ُهما از سر سران فــــرنگ        قـرن در قـرن استخوان بخشی
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" د ــ آزاد افغانستانان آزاافغانست " مبارزبا آن هم به ندای پورتالواجد اطالعات جامع تاريخی، م و نه من نه مؤرخ

قضيه ای که نام انندگان ارجمند اين پورتال ميکنم؛ تقديم خو در مورد يک قضيۀ تاريخی گفته و سطری چندلبيک 
 .قرار داد" تاريخ مبارزات آزاديخوهانۀ جهان"را در تاَرِک صفحات زرين " ملت افغان"

  :  در يکی از مقاالتم مذکور است 
ين آب و خاک است، و شايد کمتر  خصلت خانه زاد همه باشندگان ا"آزاديدوستی"و " یوطنپرست"به برداشت من، « 

جنگهای افغانان به مقابل دشمنان و متجاوزان و . خاصيت باشددو يابيم که عاری ازين کسی از هموطنان خود را ب
شايد کسانی بيايند . گيرد افغانان سرچشمه مي"آزادی پرستی" و "ميهندوستی"اشغالگران ، همه و همه بدرجۀ اول از 

 ملت ما را به مقابل اردوی خون آشام "جنگ آزاديبخش"که   را محرک اصلی جنگها بدانند، چنان"دين"و موضوع 
بدون شک رول دين مقـدس اسالم درين جنگ انکارنپذير . گذاشتند" جهاد"  و نامش راداده" اسالمی"سرخ، صبغۀ 

برای به کرسی نشاندن اين واقعيت، که رول . ننده همانا فکتور اولين استعمده و تعيين کاصلی، ، ولی رول ميباشد
، ميتوان داليلی بسيار آورد، ولی دو دليل "دين"تشکيل ميدهـد و نه "  پديدۀ  اولين "در اين جنگ،عمده و اساسی را 

  .عمده را درينجا برميکشم
يز ما نشده بود، نيز جنگهای وطنخواهانه و ــ در زمانی که دين مقـدس اسالم هـنوز تشريف فـرمای کشور عـز

چنين جنگ ها را قـطار " طومار وار"کافـيست کتب تاريخ را ورق بزنيم و لست . های  ضد بيگانه داشته ايمنبرد
بودند ــ ، بذات " دين اسالم"ــ که حامل و پيام آور " اعراب متجاوز"مقاومت در برابر " دوصد و پنجاه سال. "کنيم

  . حکم ِ  اين مدعا تواند بودخود شاهد ُم
، يک مملکت اسالمی بر خاک ما "روسيۀ شوری"ميبود، يعنی اگر در عـوض " کشور اسالمی"ــ اگر متجاوز يک 

پرداخت، هـرآينه و به يقـين که به همان صورت و نه کمتر از آن پيمانه، به مقابله  تاخت و به اشغال وطن ما می می
  .يم، آرام هم نميگرفـتيماختاند را از خاک وطن  بيرون نمی تجاوزاش می شتافـتيم و تا م

که صفات خانه زاِد تمام آحاد و احفاد اين سرزمين " وطنپرستی"هی و اآزاديخو: "به تأکيد هرچه تمامتر ميگويم که 
" سالمت ارضی"و " وحدت ملی"باشندگان اين خاک پاک بوده ، ضامن " مخرج مشترک"است، بزرگترين 

و " شجاعت"و " سالحشوری"صفات واالی . َعلـَم گرديده" افغانستان"ه در قلب تپندۀ آسيا، به نام فاخر کشوريست ک
  » .... ، همه بر پشتوانۀ همين دو صفت ذاتی و جبلی افغانان، استوار ميباشند ...و " شهامت"

که ميروم به اصل مطلب تمهيد که بر خميرمايه و شاخص سالحشوری و شهامت افغانان انگشت می گذارد، با اين 
ترسيم گوشۀ کوچکی از يک رويداد بزرگ تاريخی کشور عزيز ما افغانستان است، رويدادی که بر گفته های باال 

  :مد نظر است ١٨٤١ /٤٢ و بالخاصه زمستان ١٨٤٢ ــ ١٨٣٩سالهای . قويًا ُمهر صحه می گذارد
سيطره پيدا کرده و استقالل ما را عمًال پامال ساخته دو سال آزگار است که قوای متجاوز انگليس بر اين خاک پاک 

 ممالک بسيار را در چنبرۀ خود ، "سيادت بر جهان"استعمار انگليس ــ اين کمپيرِ  ُمحتال ــ  بنا بر سياست . اند
زير ــ " شيرطالئی"سالهاست که نيم قارۀ هند ــ اين گاوِ  . درآورده و خلقهای اين ممالک را بردۀ خود ساخته است

استعمار روس که تا سرحد جيحون پيش آمده و . ُسلطۀ انگليس درآمده و جهانکشايان ديگر هم بدان چشم دوخته اند
يگانه مانع کشوريست پر ابهت بنام . ممالک آسيای ميانه را بلعـيده است، نيز خواب  گاو شيری هندوستان را می بيند

 حفظ  سيطره بر هندوستان و روس آن تسلط بيابند؛ انگليس بخاطرکه هردو قوۀ استعماری ميخواهند بر " افغانستان"
 در چنين شرايطی کشور همسايۀ غربی ما که آلۀ دست استعمارگران قرار گرفته. بخاطر يافتن سيطره  بر هندوستان

انی کرده و به تقويۀ آن عناصر افغها  ما مداخلت وطن، به اشارۀ باداران استعمارگر، پيهم در امور داخلی است
دربار به قصه های شاه محمود سدوزائی و پناه بردن هايش . ميپردازد، که ثبات داخل کشور را ميخواهند برهم زنند

افغانستان در " مرحوم مير غالم محمد غبار در اثر ماندگار .ثات عنودانه استبارزترين نمونۀ اين تشبقاجاری ايران، 
  :ند خود اين نکته را چنين تصريح ميک" مسير تاريخ

دولت ايران در ساحۀ سياست بين المللی ِملعبه و بازيچه ای بيش نبود ، روس و انگليس و فرانس هر يک به ميل « 
 ١٨٠٠در سال  : اختيار ميکردرا سياست ايران، آبی شده بود که شکل هر ظرفی خود با قاجاری ها بازی ميکردند و 

دربار ايران برای خوش آمدی انگليس به فرانسوی ها که . شدوارد تهران ) سر جان ملکم(يک نفر نمايندۀ انگليس 
قبلۀ "اين ( داده نخواهد شد" حضور قبلۀ عالم"اگر ناپليون هم وارد تهران شود، اجازۀ ورود به : "مفيد تر بودند گفت

 دارای معاهدۀ سياسی آن. در عوض با انگليس ها معاهدات سياسی و تجارتی عقد نمودند). فتح علی شاه بود" عالم
  :پنج ماده بود که در آن راجع به افغانستان چنين گفته شده بود 

تصميم حمله به هندوستان بگيرد، ) است ــ شرح از معروفی" شاه زمان"مراد (هرگاه پادشاه افغانستان  : ممادۀ دو
نمايد، و سخت " انخراب و وير"در افغانستان سوق خواهد نمود، تا اين کشور را " کوهپيکر"پادشاه ايران يک سپاه 

  .گردد" به کلی مضمحل"جديت خواهد ورزيد که آن مملکت 
در صورت تمايل افغانستان به صلح، ايران اين شرط را جزِء شرايط صلح خواهد ساخت، که پادشاه : مادۀ سوم 
  .خيال حمله به هندوستان را برای هميشه از کلۀ خود بيرون نمايد) زمانشاه(افغانستان 

 اگر پادشاه افغانستان با دولت ايران داخل جنگ شود، دولت انگليس هر مقداری الزم شود، توپ و :مادۀ چهارم 
  )١ (»....مهمات جنگی و اشخاص الزم به ايران خواهد داد
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در پرتو چنين شرايط خصمانۀ خارجی، اوضاع داخلی افغانستان هم از رونق افتاده بود، بالخاصه که با استقرار قوای 
ابل و جالل آباد و قندهار ، و ملعبه ساختن شاه شجاع الملک، مردم ما زير شکنجه و اذيت های انگليس در ک

ميزند، اوضاع داخلی کشور را  نبی و ناروای هائی که از ايشان سرحضور قوای اج. ی قرار گرفته بودندتوانفرسا
که خود رهبرهای خويش را آزاديخواهان . بشدت به طرف وخامت سوق داده و آمادۀ رويداد عظيمی ميگرداند

برگزيده بودند، جوقه جوقه به کابل می رسيدند و سررشتۀ رويدادی را ميگرفتند، که تا ابد مايۀ افتخار افغانان و 
  .  شرمساری استعمارگران و نوکران استعمار گرديد

  : خود چنين آرد " افغانستان در قرن نزدهم" کتاب ٩٥ ــ ٩٤مرحوم سيد قاسم رشتيا در صفحات 
يکردند که طوفان از هوا و فضاء حس م)  ع١٨٤١( هـ ق ١٢٥٨اشخاص صاحب فکر در اواخر خزان « 

، چه بعد از عهد و پيمان ماه سنبله، مجالس خفيه و ن ملت با انفجار شديدی ظهور خواهد کردآمدنی است و هيجا

نفرت مردم روز بروز از حکومت بيشتر و نمايان تر ميشد، ظلم و فشار و خفه کردن . علنی زياد شده ميرفت

احساسات ملی و بالخاصه حبس و نفی بزرگان قوم به تحريک  انگليس و بذريعۀ محمد عثمان خان نظام الدوله 

روزهای اخير عبد اهللا خان اچکزائی و محمد عطاء خان بن سمندر خان باميزائی و عبد در . روزافزون بود

و غالم احمد خان بن شير محمد خان ) وزير عصر شاه محمود(المنان خان بن محمد اکرم خان امين الملک 

از طرف  .دندمختارالدوله، امر فرار را حاصل کردند، ولی به آن تن نداده و کار را به شمشير حواله کرده بو

ديگر محمد شاه خان بابکر خيل نيز با برادر و ديگر بزرگان قوم خود به مجاهدين ملحق شده و بر قوۀ آنها 

در يکی از مجالس اخير فيصله شد که سران خاندان بارکزائی را که مخالف شاه شجاع و در تحت . افزوده بود

ساخته و از بين ايشان سری را برای اقدامات خويش حمايت انگليس در کابل بسر ميبردند، نيز با خود همراه 

که درين وقت ( چنانچه به ميانجيگری امين اهللا خان لوگری . انتخاب کنند، که طرف احترام و تمکين همه باشد

) نواسۀ پاينده خان مرحوم(،  نواب زمان خان بن نواب اسد خان ) مستقيمًا از طرف نظام الدوله تهديد هم شده بود

عثمان خان بن نواب عبد الصمد خان و شجاع الدوله خان پسر نواب زمان خان نيز همراهی خود را با و محمد 

مجاهدين اعالم داشتند و مجلس ملی به اتفاق آراء نواب زمان خان را به قيادت خود انتخاب کرد و فيصله شد که 

ميست، برای آغاز عمليات که يک روز متبرک اسال)  هـ ق ــ شرح از معروفی١٢٥٨سال (  رمضان ١٧روز 

چنانچه يک روز پيش از اين تاريخ، ذريعۀ شب نامه ها از آغاز عمليات به اهالی کابل خبر داده . انتخاب شود

  ....شده  بود

 رمضان طوری که مقرر شده بود، علی الصباح طبقات ملت از هر طرف به محل موعود که در حوالی ١٧روز 

 منصان انگليس بود، مثل سيل ريخته ، طبق هدايت قائد ملی ــ اول تر به باالحصار مقر نمايندگان و صاحب

موهن الل که . که در پايان باالحصار در حصۀ خرابات حاليه واقع بود، هجوم بردند" سر الکسندر برنس"منزل 

 که شما من خواب بودم که مالزم دروازه را بشدت کوفته فرياد کرد،: "ناظر اين وقايع بود ، چنين  مينويسد 

  » ."هنوز خواب هستيد و شهر چپه شده است

سرنوشت قوای . شرح رويداد قيام کابل به تفصيل در کتب تاريخ درج گرديده و من نقل آنها را درينجا الزم نمی بينم
درينجا ميخواهم بقيۀ اين داستان را بشکل . متجاوز انگليس را نيز همه از مکتب و مضمون تاريخ،  به ياد داريم

  .  انتيک  و از طريق تابلوهای نقاشی شده، نمايش بدهمروم
، صفحات بی شمار از هر رويداد درج گرديده که توأم است  با ) Anglo-Afghan wars( در انترنت زير عنوان 

سپاه انگليس کامل من از جمله،  سه تابلوی ذيل را که تباه شدن . نقاشی های فراوان از قلم موی خود هنرمندان فرنگی
افغانستان آزاد ــ آزاد "تمثيل ميکند، برگزيده و تقديم حضور اشرف خوانندگان پورتال " کابل ــ جالل آباد"ا در مسير ر

  .ميکنم" افغانستان
  

 Anglo-Afghan wars، ترجمۀ غلط  "افغان ــ انگليس"ه صراحت تمام بايد گفت، که ترکيب جنگ های بدرينجا 
از هزاران فرسنگ دورتر، بر کشور پليد بودند که " انگليسان"چون اين نين بوده، ماهيت اين جنگها نيز چ .می باشند

ها را  ازينرو بايد اين جنگ. تحميل کرده بودند و نه عکس آن" افغانان"بر را جنگ ها عزيز ما هجوم آورده و اين 
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ی که حق مطلب و رساتر  و ترکيبات ديگر"انگليس و افغان"های   و يا جنگ"انگليس ــ افغان"های  شکل جنگه ب
   . و نه معکوس آنبگوئيم و بنويسيم ء بکند، را درست ادا

  

 
 

Afghans attacking the retreating British and Indian army  
  افغانها  بر اردوی انگليسی و هندیِ  در حال هزيمت  حملۀ 

  

  
 

The last stand of the survivors of Her Majesty's ٤٤th Foot at Gandomak 
  قيماندۀ اردوی شاهی انگلستان در گندمکآخرين افراد با
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زشتی ، نام يدردس بر امير محمد يعقوب خان تحميل گی که از طرف انگليننگين معاهدۀ ه نسبت ب"گندمک" حلۀاگر م
  در آنجا، شکست مرگبار اردوی انگليسبه مناسبت ين واقعه، در تاريخ کمائی کرده، حدودًا نيم قرن پيشتر ازرا

  .يز داشته استگردنِ  افراشته ن
 

  
 

Dr Brydon arrives at Jellalabad, the last survivor of an 
 army of ١٦،٥٠٠ soldiers and civilians  

  
   نفری عساکر و افراد ملکی، ١٦٥٠٠جالل آباد ميرسد، که از يک اردوی  در حالی  به تر برايدنکدا

 فقط او نيمه جان باقی مانده است
 

  :الملک  شاه شجاع پايان کار
 اين کتاب داستان قتل شاه ١١٢ الی ١١٠، در صفحات " افغانستان در قرن نزدهم"مرحوم سيد قاسم رشتيا، مؤلف 

  :شجاع را بدين صورت ترسيم ميکند 
در ) مراد از شاه شجاع ــ شرح از معروفی) ( اپريل٥(چنانچه روی همين نظريه روز اول که از کابل حرکت کرد « 

درين وقت تمام بزرگان ملی از هر قوم و . دو ملی شهر در سياهسنگ توقف ورزيد و به نام سان ديد قوا معطلی کرد
مع شده بود که درين جمعيت ها سرداران بارکزائی هر طبقه بيرقی ساخته و در تحت آن به قيادت يک جوان جنگی ج

نيز وجود داشتند و شاه به نظر بی اعتمادی به ) بن نواب محمد زمان خان(چون محمد عثمان و شجاع الدوله خان 
مکتوب سردار سلطان احمد خان از الهور برای برادرزاده اش نواب ) دو (٢ميگويند در همين روز  . ايشان ميديد

که پسر دوست محمد خان مکناتن را ان رسيده بود که در آن به قسم طعنه برای او نوشته شده بود محمد زمان خ
 اين .کشت، اکنون شما اگر دستار غيرت بر سر داريد، مکناتن بزرگ را که خود شاه شجاع است، زنده نگذاريد

 محمد عثمان خان و شجاع مکتوب که در محضر تمام افراد خاندان بارکزائی قرائت شد، خون پسران جوان شان
الدوله خان را به جوش آورده، غيرت ملی و رقابت اودرزادگی چنان تحريک  شان کرد که اين دو نفر خفيه باهم عهد 
کردند تا اين طعنه را از دامن خاندان خود رفع کنند و با چند نفر از دوستان خود چون شاغاسی دالور و نور محمد 

موهن الل عقيده دارد که . ه شاه شجاع را قبل از حرکت بطرف جالل آباد به قتل برسانندرکا، نقشه ای ترتيب دادند ک
قرار بيان سراج التواريخ گويا پالن آنها بايست در موقعی که . درين اقدام نواب عبدالجبار خان نيز محرک ايشان بود

 وقتی که نوبت شجاع الدوله و محمد شاه صف به صف مجاهدان را معاينه ميکرد، اجراء ميشد، اما اتفاقًا در همان
عثمان رسيد، شاه شجاع که از سرداران بارکزائی منزجر و بر آنها بی اعتماد بود، دامن خيمۀ خويش را پائين 
انداخت و از پذيرفتن احترام سرداران بارکزائی خودداری نمود و آنها موقع نيافتند و در اثر اين پی آمد نقشۀ ابتدائی 

پس از . محمد عثمان خان تصور کرد که شاه از فکر ايشان آگاه شده است و موقع هم از دست رفته. ايشان بهم خورد
ح از ــ اصال" منتظر"(اما شجاع الدوله به عزم خود راسخ ماند و تا شام انتظار . اجرای عزم خويش منصرف شد

مان فکر خود را يکطرفه نکرده و درين موقع شاه شجاع که تا اين ز. بسر برد تا مگر فرصتی بدست آيد) معروفی
هنوز تردد داشت، از جوش و خروش مردم درک کرد که کار جدی است و نميتواند ديگر ملت را امروز به فردا 

پس مخفيانه برای برداشتن جواهرات خويش از سياهسنگ به باالحصار . فريب بدهد، بلکه بايست از کابل حرکت کند
 شب را در عرض راه بين باالحصار و ،ت بود، او را تعقيب کرد و تا شامشجاع الدوله که منتظر فرص. برگشت

  ».سياهسنگ در انتظار گذرانيد
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  : مرحوم رشتيا واقعۀ قتل شاه شجاع را متعاقبًا چنين تمثيل ميکند 
  

  قتل شاه شجاع« 
. خسته شده، پراگنده شدند نفری که به معيت شاغاسی دالور و نور محمد رکا، با او همراه بودند، از بسيار انتظار ٦٠

، حمل ميشد،  داربر نفر کار٤ۀ اما شجاع الدوله هنوز هم انتظار کشيد تا اينکه دم صبح شاه شجاع در جپانی که بواسط
کاربرداران ترسيده جپان را انداختند و . شجاع الدوله از کمينگاه خارج شده، بر او گله ای پرتاب کرد. ظاهر گشت

 از جپان خارج و رو به فرار گذاشت و در تاريکی خود را در يک جرِ  خشک انداخته شاه که مجروح شده بود،
شجاع الدوله که هر قدر جست و جو کرد، او را نيافت و باآلخره در حال مايوسی ميخواست اسپ را که . پنهان شد

توصيه کرد که کار را زيرا هوا روشن شده ميرفت اما شاغاسی به او . نزد شاغاسی دالور بود، گرفته حرکت نمايد
باآلخره شجاع الدوله،  شاه را در پناهگاهی يافته بر او . نبايد نيم کله گذاشت و هر دو نفر به جست و جو برآمدند 

شجاع الدوله در جواب گفت ". ، سرکار چه گناه کرده است؟سردار"درين وقت شاه شجاع تضرع نمود که . حمله کرد
اين را گفته گلۀ ديگر جانب او پرتاب نمود، که شاه از ".  و طرفداری از کفار استمگناه شاه خيانت به قوم و اسال"

 و شجاع الدولۀ غيور که قصدش رفع يک لکۀ بدنامی از نام ملت و از بين بردن يک عايق مهم از .اثر آن از پا درآمد
  »....گر سران ملی، حرکت کردراه مقاصد ملی بود، بدون اينکه اعتنائی به جواهرات شاه بکند، برای خبر کردن دي

  
 اپريل قيد می نمايد، و قتل او را در صبحدم فردای آن تذکر ٥مرحوم رشتيا در حالی که حرکت شا شجاع را به روز 

اتفاق افتاد و نعش آن را )  هـ ق١٢٥٨ صفر ٣( اپريل ٣قتل شاه شجاع به روز  « : مينويسد ١١٢ميدهد، در صفحۀ 
در چار باغ کابل دفن ) تيمورشاه درانی ــ شرح از معروفی(پدرش  جوار قبر برداشته ، دردر همان روز 

  )٢(»....کردند
  

  از شجاع الدوله تا شجاع الدوله
را حمل کرده اند، که دو نفر نامور ايشان به " شجاع الدوله"در تاريخ دو قرن اخير افغانستان کسان بسياری نام 
ای که شاه شجاع نوکر انگليس را به " شجاع الدوله"يکی . ردندخاطر دست آوردهای انقالبی خود ، مشخص ميگ

بود، حدودًا هشتاد سال بعد، " غوربند"دومی که از غالم بچگان دربار و منسوب به " شجاع الدولۀ"جهنم فرستاد و 
وله خان آيا شجاع الد. نوکر ديگر انگليس ، امير حبيب اهللا سراج الملة و الدين، را رهسپار اسفل السافلين ساخت

را به قتل رسانيد، از شهکار شجاع الدوله خان " نوکر انگريز"غوربندی که به شهادت کتب تاريخ، امير  حبيب اِهللا 
در ظرف " شجاع الدوله"دو : اطالع داشت، يا اينکه همينطور بپذيريم که " شاه شجاع الملک سدوزائی"اول و قاتل 

  )٣(.نه پرست افغانستان را رهسپار ديار عدم مسازندکمتر از يک قرن برميخيزند و دو زمادار بيگا
  

  :خواندم  Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين" روزنامۀ مشهور ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٦در شمارۀ مؤرخ 
ار بی خود شکست شرم آور و خجالت"قصر بادها" ضمن کتاب ١٩٧٩ در سال M. M. Kayeکی . م. وقتی م... « 

" اردوی سرخ" ای ترسيم ميکرد، جستهبشکل بر) ٤٢/١٨٣٨  (نگ اول افغان ــ انگليس ها را در جائیبريتاني
  )٤(»....ور را با سرافگندگی ترک کردشاردوی سرخ نيز بمانند انگليس ها اين ک. افغانستان را تسخير کرد

ر سالی که م م کی  ددقيقًانويسندۀ المانی طعنه زنان ميخواهد بگويد، که قوای روس بدون درس گرفتن از تاريخ و 
  . ترسيم ميکرد، بر افغانستان حمله ور گرديد" و افغانانگليس "شکست اردوی برتانيه را در جنگ اول 

عين طعنه به اشغالگران کنونی زير قوماندۀ قوای اتازونی نيز راجع ميگردد، که بدون مطالعۀ تاريخ و بدون در نظر 
 زير سيطرۀ خود آورده اند و هر آئينه که ايشان هم سرنوشتی گرفتن شکست ذلتبار انگريز و روس، کشور ما را

  .ديگر غير از آنچه دامن انگريز و روس را گرفت، نخوهند داشت
  

  :ی شايد و چه حسن ختامی برتر است از بيتی که در ذيل رؤيت داده ميشود "حسن ختام"اين نوشته را 
وزير محمد اکبر خان ــ و در است، در وصف " هاماکبرن"سرايندۀ ، " حميد کشميری"شاعری که به گمان اغلب 

و خصوصًا غازيان کابل ــ  "  انگليسافغان به مقابل" قيام اول رزم آورانواقع در وصف تمام غازيان و مجاهدان و 
  :چنين فرمايد 

  

  به ُهــما از سر سران فرنگ          قـرن در قـرن استخوان بخشی
 

اک غازيان، شهداء ، جان نثاران، مبارزان و مجاهدان راستين راِه آزادی وطن و درود و تحيات بی پايان بر روان پ
ضرب شست فراموش نشدنی به " افغان در برابر انگليس"ان و جانبازان و شهدائی که در قيام اول خصوصًا غازي

  !!!!!!ساختند" دفتر مبارزات آزاديخواهی جهان"استعمار دادند و نام گرامی خود را جاودانه ثبت 
  

 !!!!! کابل١٨٤١جاويدان باد خاطره و روحيۀ قهارِ  قيام ملی دوم نومبر 
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  :حات توضي
، چاپخانۀ نهضت، چاپ اول با )  جلد اولِ"دوجلدی"طبع (، "افغانستان در مسير تاريخ"  جلد دوم ٨١٣ صفحۀ  ــ ١

  ١٣٧٥حروف چينی جديد، تابستان 
 هـ ش، مطبعۀ ١٣٢٩، اثر مرحوم سيد قاسم رشتيا، چاپ " تاريخ افغانستان در قرن نزدهم" ــ صفحات ياد شدۀ ٢

  .عمومی کابل
  
اع الدوله خان غوربندی که از طرفداران جدی و سرسپردۀ  اعليحضرت امان اهللا خان غازی بود، بعدها در  ــ شج٣

 و در جوشش جنگ عمومی دوم، در برلين ديده از جهان فرو بست و در قبرستان ترکها واقع جادۀ ١٩٤٤سال 
Columbiadamm ) در ناحيۀ ) ١٢٢ۀ شمارNeukölln لوح مزار آن مرحوم که در بر. برلين به خاک سپرده شد 

  :کنده شده،  چنين مرقوم است " بيرق افغانستان"طرف چپش  
  

  هو الباقی
  

  هذا ضريح المرحوم شجاع الدوله خان ــ افغان
  

              ١٩٤٤ تشرين ثانی ١٥
  

  )  نومبر١٥يعنی "  تشرين ثانی١٥"و " ماه نومبر"مراد از " تشرين ثانی ("
   

رين بقعۀ شريفه ، چندين افغان نامدار به خاک سپرده شد اند؛ به شمول دو نفر از خاندان مرحوم بايد تذکر بدهم که د
  . سپهساالر چرخی

اين مقاله ديروز، .  ــ اين قلم حدودًا ده سال پيش مقاله ای نوشته بود، که بر قسمتی از اين داستان انگشت ميگذاشت٤
از نظر خوانندگان " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، در پورتال   ، ضمن نشر سلسله مقاالت سابق٢٠٠٨اول نومبر 

  .ارجمند گذشت
  

      
 

 
 
 


