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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      تهيه وارسالی عزيز کهگدای  ٠٦-٠٤-٢٠١١  ني
                                                                                          

  »کهگدای « يادداشتهای مرحوم حافظ نور محمد : از

  نائب امين اهللا مجاهد شهير افغانستان
  در جنگ اول افغان و انگليس

   
، پسر ميرزا خان نائب الحکومۀ کشمير در عصر اعليحضرت ق در برکی راجان لوگر١١٩٧نائب امين اهللا متولد 

کشمير انتقال و    ص از خاو به امر تيمور شاه مّيت او با احترام و عزت  تيمور شاه درانی که در کشمير وفات نموده 
  .در لوگر بخاک سپرده شد

 پاينده خان، اعظم خان، سرفراز خان و نائب امين اهللا خان را، ن او را غالم رسول خان، حيات خان تيمورشاه پسرا
بحضور خواسته مورد تفقد شاهانه قرار داده و نائب امين اهللا خان خوردترين پسر ميرزا خان را که شجاعت و دليری 

 ، معاش مقررۀ همان زمان نائبعلومات زيادميرسيد بعد از ممحمد جان خان غازی به  ازطرف مادر خاصی داشت و
    . همين پسر هوشيار جای پدر را اشغال کرده ميتواند:الحکومگی کشمير را برايش مقرر نموده فرمود
بسيار شفقت و مهربانی داشت و هميشه دعا های مستجاب برويش   ميگويند ملنگی از اهل طريقت با نايب مذکور

می که صاحبان آن مدعی هستند که بوسيلۀ عل(علم جفر هکذا يکنفر از اهل هنود عالقۀ برکی راجان که در . ميخواند
اين « : را ميدانست بصورت فخری ناظری نائب را کرده ميگفت)  تايپست -آن به حوادث آينده آگاهی پيدا ميکنند

                                                      .»شخص روزی يکی از رجال نامور و معروف افغانستان ميشود 
 قمری از طرف ١٢١۶بذريعۀ فرمان تاريخی ، عربی وغيره مشغول بود که ين اهللا به تعليم کتب فارسی هنوز نائب ام

با اضافۀ چهار هزار روپيۀ پخته  اعليحضرت شاه محمود بسرکردگی تمام خوانين لوگر بمعاش نائب الحکومگی پدر
                                   .ومگی لوگر وبتخاک ترفيع داده شدنائب امين اهللا متعاقبًا به نائب الحک. کابلی باسم شخص خودش مقرر گرديد

حفيظ اهللا نام نهاده بود مقرر و » نائب شاهی «  درعصر اعليحضرت شاه شجاع نائب بحيث نائب السلطنه که اورا 
خان پسر نائب امين اهللا خان را به نائب الحکومگی لوگر و بتخاک عوض خودش ونصراهللا خان پسرديگر او نائب 

 مهم واليت بدين طريق نائب موصوف اجرای امور نيابت را بدست خود گرفته و اجراآت. الحکومۀ کابل مقرر شد
 پسران نائب صاحب شش و هريک اشخاص برجستۀ وقت تعداد. ه ميکردرهای افغانستان را ذريعۀ پسران خود ادا

 ق در صفحات تاريخ داخل و خارج ١٢۵۶بود و خدمات وطن پرستانۀ نائب امين اهللا در جهاد فی سبيل اهللا سال 
                                                                                                                           .ظاهرو باهراست

 برعالوۀ آن نظربدرخواست مجاهدين غزنی در وقتيکه يک قسمت عساکر انگليس در غزنی وقسمت ديگرش بسر 
، روح اهللا خان ، درمقابل همان اردوی فرنگیکردگی شهزاده صفدر جنگ بن شاه شجاع بطرف کابل حرکت کرده بود

 نه بطرف غزنی حرکت داده که بسرکردگی همين دونفرمشرانوعظيم اهللا خان پسران خود را باتوپ وجبهه خا
  مجاهدين غزنی عساکرفرنگی را نابود ساخته چنانچه پای عظيم اهللا خان دراثر فيرانگليسها مجروح شد و اين حالت 

  . شعرای آنوقت به نظم درآورده اندداستانيست که
، پشاور، جالل آباد و قندهار غانستان مانند کشمير نائب امين اهللا خان در وقت نيابت خود بواليت های مربوط اف

سميع اهللا يکی از پسران شان که حاکم . سياحت کرده و در هرجا از روی وطن دوستی کوششهای فراوان نمودند
 نرا سردارشمس الدينايک دختر ش.بود درآنجا فوت شده بجوار جناب حضرت جی صاحب مدفون گرديد» دهراود «

وست محمد خان بحباله نکاح محمد خان ودختر ديگر شانرا وزير محمد اکبر خان پسر امير دخان پسرسردار امير 
                                                                                                                                 .داشتند

  

 هللا خان لوگری ارتباط محمد جانخان غازی با نائب امين ا 
 بامادر نائب امين اهللا خان دختر کمال خان نکه کالن محمد جان خان غازی ميشد وسيدال خان پدر محمد جان خان نيز 

نائب  برادر  بدين صورت محمد جانخان غازی نواسۀدختر پاينده خان برادر زادۀ نائب امين اهللا خان ازدواج کرده بود
 وهمشيرۀ محمد جانخان را نوراهللا خان پسر روح اهللا خان گواسۀ نائب امين اهللا خان. صاحب يعنی پاينده خان ميشود

صب داران عصر نجرنيل فيض محمد خان پسر سرفراز خان و کرنيل بهادرخان پسر پاينده خان که از . گرفته بود 
      . همرای محمد جانخان يکجا از طرف اميرعبدالرحمن خان شهيد شدندامير شير عليخان بود

، صادرات لوگرو بتخاک بوده کليه ماليات، مواشی وغيره نيز تعلق ب امين اهللا خان در عصر شاه شجاعمعاش نائ 
  .که از همين درک معاش خوانين، سوار ها ومالزمين را تاديه ميکردبود نائب صاحب 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

رت وغيره وشاغاسی او علی ، کاريز، امالک، کاروان تجا ناظر داشت ازقبيل ناظرکار خانه٨ نائب امين اهللا خان 
قلعۀ  قلعۀ برايش آباد کرده بود که درقريۀ برکی راجان تا حال بنام  امين اهللا خان،  نام داشت که خود نائبمحمد خان
                                                                                       .نائب امين اهللا خان شهرت داردشاغاسی 

، امير محمد خان ونواب عبدالصمد خان برادران امير مذکور  در اوايل حکومت محمد زايی، اميردوست محمد خان
  ونيزسردارمحمد اکرم خان وسردارحبيب اهللا خان پسران امير دوست محمد خان به مهر قاضی القضات محمد سعيد

ۀ شرعی داده اند که کليه صادرات لوگر و ، عهد نامق١٢۴۴اهللا خان بوسيقۀ شرعی مورخ  خان برای نائب امين 
 همراه با زمين سرخ آباد وتنگی داغجان عوض معاش نائب امين  قديمهبتخاک مطابق عمل ماضيۀ دفتر خانه سالطين

اهللا خان مقرر وقرارداد کرده شد که دست مالزمان سرکار تا مدام البقا قطع و کوتاه بوده ، صرف مصارف شخصی 
        .يۀ اهل هنود دارالسلطنۀ کابل، سمت شمالی ولوگر نيز ضم معاش نائب صاحب بودعالوتًا جز. بنمايد

   يک حويلی کالن درباغ نواب درزمان نيابت خود داشته که در وقت جهاد ازهمانجا صبح وقت بطرف سرای وزير
 .بين سرای مذکور بقتل رسانيده بود درار»  برنس  «سر الکساندرالزمان خود حرکت وم با 

    

  :ايندۀ سياسی انگليس در افغانستانقتل برنس نم 
  مسکونۀ کلنگار که اردلی نائب امين اهللا خان بود سيد احمد نمايندۀ سياسی انگليس را   برنس سر الکساندرۀ قتلع واق
ر برنس در سرای ماد:  استچنين بيان کرده واقعۀ جهاد را تا عصر سلطنت امير حبيب اهللا خان شهيد حيات داشتو

، پيره دار سرای او را معطل ساخت تا ، با ورود نائبن اهللا خان را برای مالقات خواستميبود روزی نائب اميوزير
نائب صاحب تعجب کرد که هميشه برای مالقات با وی ممانعتی نبود، بعد از مدتی . از آمدن او به برنس اطالع دهد

 آمده عرض کرد که برنس چند زن را نزد خود خواسته است ،و علت ياد ميشد نزد نائبمال اميد مال عبداهللا که باسم 
شما :  نائب صاحب را پذيرفت وگفت،معطلی شما همين است بعد ازآنکه زنها توسط دولی ازسرای خارج شد برنس

 در مدت سه روز سه هزار مرکب از لوگر جهت تهيۀ که نائب شاه شجاع وپسر تان نائب الحکومۀ لوگر است
                                                                                       .افواج ما آماده سازيدگدامهای 

يۀ سه هزار ازابتدای بتخاک تا آخرلوگر چهل کروه راه است در ظرف سه روز امکان ته: نائب امين اهللا خان گفت
پانسی عبارت .(داده خواهد شد» پانسی « شما حکم  به نگردداگر تا سه يوم مرکب ها تهي: برنس گفت. مرکب نيست 

سانتی پهلوی هم قرار داشته و توسط دستۀ بهم وصل بود  ۵٠سانتی وطول ۶از چهارعدد سيخ گول هريک به قطر 
 مجرم را به زمين خوابانيده ًاه تاآنکه رنگ سيخ ها سرخ ميگشت بعدانگليس ها سبخ هارا باالی کورۀ آتش گذاست

 قوی هيکل شان به پشت مذکور اننش را از تنش بيرون و توسط سيخ های داغ از کوره کشيده يکی از محافظوپيراه
                                                                                                .) تايپست -.ميزد تا بميرد 

 بنابر ملحوظاتی با نائب اچکزايیسردار عبداهللا خان غازی  .ازگشت ب خودبخانۀباغ نواب  نائب امين اهللا خان در
بجوش آمده نزد نائب درباغ نواب رفت ، مخالفت داشت ولی با شنيدن زنانيکه نزد برنس بودند غيرت اسالمی اش 

 فردا براه دين بخداوند کريم قسم  است که:  امين اهللا خان  گفت.  استقبال و روبوسی کرده باهم مذاکره کردنداونائب از
شما با صد مالزم خود  بمقابل فرنگی ها چيزی کرده نميتوانيد، : سردار عبداهللا خان گفت.   ميکنم رسول  خدا جهاد

عبدالوهاب  پدرکالن«   و عبدالکريممن،گر رفته نفر جمع آوری کنيد وبهتراست که شما به بهانۀ سه هزار مرکب به ل
ی افواج فرنگی در کابل حمله  من از آنجا و شما از لوگر باال و تهيۀ نفر رفتهبه شمالی جهت»  خان ريزه کوهستانی

                                    .ولی نائب از عزم خود نگشت و سردار عبداهللا خان رخصت شد. ميکنيم
خان را درست دانسته  پالن سردار عبداهللا  پسران نائب امين اهللا خان نصراهللا خان، روح اهللا خان و عظيم اهللا خان

رف طعام آنها موضوع را صشب بعد از . گفتند که اگر نائب صاحب  دفعتًا غزا ميکند باعث قتل تمام عايلۀ ما ميگردد
با نائب صاحب درميان گذاشتند ولی نائب صاحب قبول نکرده بخواب رفت بعد از نماز تهجد پسران خود را 

ا هراس نداشته باشيد خالق بزرگ بمعاونت من مالئکه را مقرر کرده شم! ای نورچشمانم : بيدارکرده اظهار داشت
 که نشانۀ يک پنجۀ دست را پسران شان که پشت پدر را مالحظه کردند.واحتمال دارد که در پشت من آثاری باشد

                                                                                      .ديدند وعزم پدر را تائيد وهمت شان قوی گشت
همراه با عمله و مالزمان  شمشير غزا بکمر بسته  صبح وقت قيام عمومی را عليه دشمن آغازو نائب امين اهللا خان

. اهالی تازه از نماز صبح فارغ شده بودند  .نيدنداخود را بمسجد سرپل رسچوب فروشی مسلح بسواری اسپ ازراه 
در پل خشتی و ير حاجی  مال م مسجد خواهش کرد تا از باالی مسجد جهاد را اعالم کند امين اهللا خان از مال امام

     . مسلمانان ساعت بساعت با آنها پيوسته يک شور و هلهله برپا گرديدمالها در مساجد اعالن جهاد کردند وديگر 
 و ائب امين اهللا خان فرستادکه مقرش بود دونفر رانزد نسرای مادر وزير  اين صداها بگوش برنس رسيد و او از 

شما مردم افغان چه مسلک داريد که هرساعت اين آواز ها را ميکشيد ، اگر کم خرچ ميباشيد دولت : برای شان بگويد
                       .نائب دوعسکر مذکور را بجواب آن بقتل رسانيد. برتانيه پول کافی دارد برای شما ميپردارد

خيم ديد خودرا در سرای مادر وزير قلعه بند ساخت دروازه را بسته و از باالی آن خريطه  چون برنس اوضاع را و
 اما. های کلدار را بطرف بازار می انداختند تا مجاهدين را مصروف جمع آوری پول ساخته هدف آتش قرار دهند



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ها نبرد همينکه غازيان در تازمانيکه برنس را به قتل نرسانيم کسی دست به کلدار : زيان دستور داد ا به غنائب
کشيده و بته ها  گلبرنس که خود را پنهان کرده بود ، اورا اززير ،  به آتش کشيدند وجنگ شروع شد راورودی سراي

 آنوقت غازيان کلدارها. آويزان کنيد چهار چتۀ کابل را در ش بقتل رسانيده امر کرد که جسد  وی راامين اهللا خان نائب
                                                                                                  . جمع کردندرا

ر حرکت يبسوی سرای مادر وزتخته پل شوربازار  انگليس ها که ازقتل برنس واقف شدند عساکر مسلح را از طريق 
هنگاميکه عساکر انگليس به . ته بودندساخمسدود عساکر انگليس با سنگ وچوب را بريان راه زدادند مگر قبًال غا

وساکنين محل رسيدند راه کوچه بند بود، ميخواستند بازگشت کنند غازيان باالی شان حمله کردند کوچۀ عليرضاخان 
جنگ شديد در . ی منازل خود باالی آنها ميريختند، خاکستر، سنگ و چوب را از بامها، آتشاکثر بيره های بامها
                                                                                . بقتل رسيدندی گرفت وعساکر زياد

 » مکناتن«ازطرفی . ازتاشقرغان بکابل آمده و باغازيان پيوستند وزير محمد اکبرخانازشمالی وسردار عبداهللا خان  
 مقابل شرق باالحصار تعيين کردند واو درتجويز خود به نائب امين اهللا خان پيشنهاد مذاکره شد ومحل آنرا در چمن

پالنی طرح کرده بود که دروقت مالقات ومذاکره به سرکردۀ غازيان حمله کرده آنها را در  باالحصارميبريم 
ازطرفی نائب امين اهللا خان، وزير محمد اکبرخان، سردار عبداهللا خان اچکزايی و نواب محمد زمان خان دربين ،

  .                                                                           د که هنگام مذاکره مکناتن را دتگير نمايندفيصله کردن
 باالخره مذاکره در محل معينۀ مذکور انعقاد يافت ومکناتن درحدود صد عسکر خود را بدروازۀ شرقی باالحصار 

در جريان مذاکره وزير محمد اکبر خان باالی مکناتن حمله ومکناتن را . مستقرساخته وهدايت المه برای شان داده بود
توسط تفنگچه خودش بقتل رانيدند وعساکرانگليس بنای حمله را باالی چهار نفر غازيان نمودن ولی در اثر تهديد 

                  .                           بطرف باالحصار فرار کردند سردار سلطان احمد خاناسلحۀ دست داشتۀ
 بعد از چندی  رهبران وغازيان از جانب  افغانستان  نائب امين اهللا خان ، نواب محمد زمانخان و دوازده نفر ديگر 

اصل  . ا به امضاء رسانيده  و مهر کردند ر فقرۀ١٢ معاهدۀ  نفر صاحب منصبان  انگليس١٢سرکردگان افغان  با 
                                                                                                     . استمعاهده در موزيم کابل موجودبعدًا 

 ».حيدر علی ولد عبدالعزيز ولد روح اهللا خان ولد نائب امين اهللا خان مرحوم «
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