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  :تقريظ داکتر خالق رشيد

 

  

  ميسين سيستاني پريرخ کانديد اکادؤد  نوميالی افغان م

 باندې يوڅو کرښې   کتاب

 

دھند : دھندوستان تاريخ ليکونکي دخپل تاريخ په اړه تل دا وايي چې 

شعرونو او مجسمو پرمخ  تاريخ ددغه ھيواد دھنري وياړونو ، انځورونو ،    ټول

زموږ تاريخ  : زه دخپل تاريخ په اړه دومره ويmی شم چې     خو.  انځوردي 

مقاومتونودبرخليک پرجغرافيه باندې انځور تاريخ دی     زموږ دملت دقربانيو او

دپاملرنې  دشخړييز ژوند ترټولو توده او     چې يوه ډيره حساسه مرحله يې  زموږ

له ډيرو خواووپوھان او    ده چې) نولسمه پيړۍ(وړ برخليک جوړونکې پيړۍ  

څه چې    اړه ډيرڅه وليکي اوډيرداسې تاريخ ليکونکي کوfی شي دھغې په 

  ماته د افغانستان. تراوسه ھم چا نه دي ويلی اونه يې انځورکړي ووايی 

د يوه زده کونکي په توګه په ياده شوې توده اوترخه پيړۍ کې  دمعاصرتاريخ  

دحريصو  زموږ ) شمال ، جنوب او لويديز (له دريوخواو    چې افغانستان

کاره معاملو ډګر شو، دپټواوښ) او فارسيانو    انګريزانو ، روسانو(دښمنانانو  

وزيران په ځانګړې توګه ديادونې    اوباfخره دوه دوې څيرې ، دوه شھزاده ګان 

خان اودويم     او ستاينې وړ دي چې ھغه لومړی اشرف الوزرا  وزيرفتح

   چې لومړي ته يې له نيکه مرغه  دادی. فخرالوزرا غازي محمد اکبرخان دي  

سيستاني صاحب دخپل وياړلي  اديميسن درانه زموږ نوميالي مورخ  کانديد اک 
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يوه برخه وقف کړه او ددغه ملی اتل اورښتيني وزير کارنامې ،    اکاديميک ژوند

ژغورنکې مبارزه يې دخپل قلم په ژبه ددغه درانه او بې    ھيواد خدمتونه او 

 . ته راپه ګوته کړه  زموږ په fس کی دی موږ    جوړې اثرچې له نيکه مرغه اوس

انسان ، دھرھيواد پال او په آزادۍ     داستاد سيستاني دغه کار په رښتيا ھم دھر

درنو شيبوکې چې زموږ ھيواد    په اوسنيوسختو او مين افغان لپاره په تيره بيا 

معاملو  پټواوښکاره    يوځل بيا دپرديو دناپاکو ھيلو او غرضونو او بي سرو پايه

  . مسووليت دی   تاريخي يادونه او يو تاريخيډګر ګرزيدلی يوتاريخی درس ، يوه 

 

 :  دکتاب ملي اتل وزيرفتح خان

لکه چې مخکې ھم وويل شول ، زموږ دھيواد په معاصرتاريخ کې دوه 

خاوندان دي چې که سړی لږ  رښتينې مانا دداسې ځانګړنو    وزيران دکليمي په

تاريخ پرمخ ترډيرو کارنامو له امله زموږ د   ورته ځير شي ،دوی دخپلو تاريخي

پرتم خاوندان دي ، نومونه او کارنامې    واکمنانو ددرانه مقام اوملي پاچھانو او 

    يې

زموږ دخلکو لپاره دھيواد دسرنوشت په ننګه او دفاع کې ځانګړی 

درانه نامه يادکړي او د  خلکوپه .پرتم له ځان سره لري    دروندوالی او ځانګړی

په . دوی ترملي سرښندنو ځارکړې دي      يې دژوند تلپاتې حماسي سندرې

لويديز بنګال په    د) پوھنملي رحيمي (ميرمني   کال کی ما او زما ١٩٩٧

ويشوا  ټاګور    ھغه ځای چې دھند وتلي شاعراو ھنرمند رابيندرانات( شانتينکتان 

 دغه    کي په يوه نړيوال کنفرانس کې ګډون وکړ، له) بھارتي پوھنتون جوړ کړی 

نومې سيمه پرته ده ، په دغه سيمه کې ) پور محمد (  ښارڅخه په لږ واټن کې د 

کلن پښتون  ټبري نيازي سپين ږيري سره کتنه وشوه ، ډيرسپين   (   ١١۵  )   مې

سره يې خبرې اوريدې ، ده وويل چې دي  دری ځله  له    ږيری و ، په سختۍ 

وسروکی  يې دخپلو خبرو په ترح کې ي و ،     کلکتې ترکندھاره پلی تللی اوراغلی

پرې  پوھيده چې مانا يې څه ده     چی سم يې نه شوای اداکوfی وايه ، خو دی نه
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سفرراغلی و له     ويل يې چې دا سروکی يې  پرھغه مھال چې  دکندھارپه خو 

د    چې دده په وينا چې ان پښتنوڅخه په افغانستان اوپښتونخواکی اوريدلی و  

 ووبه بيا په خپلو کورنيوکې  وايه ، سروکی يې داسې راته زمزمه دوی ښځينه

   :کړ 

     دخدای رضا دا  ، چارا نشتا«

 »   امير دوسه مد  مه خبروای  چې وزير مر دای «  

  »    امير دوسه مد  مه خبروای  چې وزير مر دای«

 

   :  سمه بڼه

     دخدای رضاده چاره نشته«  

 » ...   ئ چې وزيرمړدیاميردوست محمد مه خبرو«

 »  ...   امير دوست محمد مه خبروئ  چې وزير مړدی«

  

زه داڅوکاله دغه سروکي له ځان سره وايم  ، فکرمي پرې کړی ، زيات 

اکبرخان پر مړينه خلکو ويلی  دغه سروکی به د غازي محمد     په دي اند وم چې

 محقق سيستاني چي په ھغو کي د درانه   وي ، خو اوس اوس له يولړڅيړنو

کيدای شي دغه وزير د    ھم راځي دا په ګوته کيږې چی صاحب دغه څيړنه 

ھم    صاحب اميردوست محمد خان نوميالی ورور وزيرفتح خان وي ،سيستاني 

دغه ټکی ته اشاره کړې چی اميردوست محمد خان دخپل دغه نوميالي ورور د 

نی کولو او بيا وروسته اوناځوانه زندا خاطردھغه د دردناک    ژغورنۍ په

خورا مھمو کارواييو څخه کارواخيست خو     دخواشينونکې وژنې پرمحال له

اوافغانانو د خپل تاريخ په خورا     څه غوښتي ول ، ھغه يې  بدل نه کړل تقدير چي 

او يو رښتنی وزير،     حساسه تاريخي شيبه کې دھيواد يوخورا نوميالی بچی

fسه    ن د درنې او تراژيکې وژنې په ترڅ کې لهاشرف الوزا سردار فتح خا

وزيرچې په خپل وخت کې يې د دراني امپراتورۍ د  ھغه څوک ، ھغه .  ورکړ
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ميړانې او  په ساتنه کې خپله لويه اوملي برخه اخيستنه په خورا    ختيزې پولې

ھغې څخه يې دھغې د زوال په شپو ورځو کې تر کشمير    پرتم سره ترسره او له

انګريزان اودھغو (امپراتورۍ ليوني دښمنان    پنجاب پورې دفاع وکړه اوددغېاو

  ځای کينول ، دھغوې مخه يې   يې تريوه وخته پورې پرخپل) fسپوڅي سيکان 

   ونيوله چې له بده مرغه دده له مړينې وروسته نورو بی کفايته سردارانو او 

دھغو په وړاندي سmمی شول  ، واليانودده په شان دمقاومت لړۍ پياوړې نه کړه  

ختيزه پلوه يې دھيواد يوه خورا مھمه اوحساه برخه دخپلې بې کفايتۍ او    اوله

 ديادوشويوپرديوپه واک کې ورکړه امله    بی اتفاقۍ له

  The murder of Wazir Fateh Khan of Kabul in A.D. ١٨١٨ 

provided Maharaja the desired opportunity to attempt the 

conquest of Peshawar as consequent to his murder the two 

major factions of the Afghans-The Sadazui's and Barqzai's-

came to be seen at dagger's drawn with each 

other.(htt/www searchsikhism.com)    

دمھاراجا لپاره  کال کې دکابل د وزير فتح خان  وژنې ١٨١٨په :  ژباړه (

fمل شو چې افغانی دوې لويی  دنيولو تلوسه راوپاروله ، دده مرګ ددې     دپيښور

  )  .   سدوزی  دی ديوه بل په مقابل کې تورې ته fس واچوي    ډلې  بارکزی او

وزيرفتح خان له شکه پرته  په محمد زيو وروڼوکې داسی څوک و چې 

ھويت لپاره  دپرديوپه وړاندې  لواکۍ او افغاني دافغانستان دملي خپ    ده  ترډيرويې

اومجادله  دخپل سر په بيه د خپل ژوند تروروستۍ سلګۍ پورې     خپله مبارزه

دافغانستان په شرق کی د انګريزانو او سکانو دپرمختګ په    توده وساتله ، ده

اله اوترھغه مھ وشوه پراخه ملي جبھه جوړه کړه      وړاندې لکه چې اشاره ورته

ښکيل شوی  سيکانواو دھغو مشر    چې دی په خپل منځي توطيوکې نه و را
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پرمختګ را وکړي ،     چي د پيښور په لور دې رنجيت سينګ دا جرات ونه کړ 

دانګريزانو    ھمداسې يې دھيواد په لويديزکې د فارسي يرغلګرو په وړاندې چې

   قاومت fره پرانيسته ،په لمسه يې پر سلګونو توطيو باندې fس پورې کړ  دم 

وعامmنه حکومت ميکرد ، ومردم را  فتح خان در ھرات عاقmنه « : ھمداده چې  

نگھميداشت وايرانيھا ھم که ضرب شصت اورا ديده بودند؛    ازخود راضی

شھزاده کامران بن شاه محمود که از سابق برکاميابی    اما. اقدامی نکردند بزودی 

تسخير ھرات ازدست حاجی  که از     ميبرد؛ وقتیھا وشھرت فتح خان رشک

بيقرار شد وآرزوی    فيروزالدين وشکست قوای ايران به دست فتح خان شنيد ،

   طوری دامنگير گر ديد که برای رسيدن به اين مقصد بنای حکومت ھرات 

آورده  شاه  شکايت را گذاشت وافواه بی حرمتی رانسبت به ھمشيره خود دليل  

مجبور ساخت تا از اقتدار فتح خان جلوگری کند وپشنھاد کرد که بايد     محمود را

افغانستان درقرن نزده ( » ... کف او خارج سازد  ھرات را از    به زودی حکومت

 )  ۴٠ص 

اشرف الوزرا فتح خان  په تمامه مانا د ايراني اغراضو په وړاندې 

واسطه په افغانستان کې  ود په دوی د کامران او دھغه دپmر محم    ودريد، ھغه چې

کار لپاره يې پرخپلو وروڼو باندې فشار واچاوه چي    ترسره کول ، ان ددغه

چې غواړی نه يوازې افغانستان  له بی    لويه توطيه دايرانيانو دمداخلی دغه 

دراني امپراتورۍ لمنه      ثباتۍ سره مخامخ کړي ، بلکه دھند پرلوري ھم د

سرکې ديوه     کيدو مخه ونيسي ، وزير ددغه ملی حرکت پهورټوله کړي دعملي 

  ملي مشرپه شان يې خپله دنده مخکښ fرښود په توګه ځان ودراوه  اوديوه 

ترسره کړه ، پرھغه مھال چی کامران وغوښتل د وزير د وروڼو په منځ کې د بي  

 ته خپل لمنه ووھي  وزير په  دغه برخه کې د دښمن دغې توطيی ته    اتفاقۍ اور

فتح خان آگاه شد به  کامران پس از اينکه از جمع آوری   »  :   وروڼه متوجه کړل

برای اين مقصد . بارکزايی جلوگيری کند   فکر افتاد تا از اتئmف برادران

با او مmقات کرد ووعده داد که    اسيربود درنظرگرفت اولترپردل خان راکه نزد او 
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او داده  ميربارکزايی ھا به    ت مانع شود ، لقباگر برادران خويش را ازمخالف

فرستاد که اين خواھش    اما فتح خان ازمحبس برای پردل خان پيغام. خواھد شد

     کند  ودر را نپذيرد وھرطور است ازحبس فرار 

نادعلی با ديگر برادران خويش به پيوندد  ومتحدآ برای انتقام وخارج 

 )  ۴٣اثريادشده ص (» ...کنند  وکامران اقدام ازکف شاه محمود    ساختن حکومت

يوه خبره چې ھغه دسيستانی صاحب ددغه  تحقيق په اړه بايد له ياده 

پيوستون ھم ھغه مھال مخ په  چی د وزيرفتح خان اودشاه محمود     ونه باسو داده

ځان ديوه بيواکه واکمن په څيره او ) شاه محمود  )   ورانيدو شو کله چي  پاچا

ترھرڅه دمخه  دفارسيانو له غرضه ډک    وړاندې وښود، ده ځ کې دخلکو په دري

قومانده ترسره کول  دھغو په     نفوذ ته  په افغانستان کې اھميت ورکړ ، ھرڅه يې

fره يې له ده او    ھمداوه چي وزيرفتح خان دغه حالت ونه شو زغمmی اوخپله

   .  ه بيله کړهژوند دقربانۍ په بي دده له اوfدې څخه دخپل 

     دکتاب اھميت او جوړښت

 

    :  اھميت   -  ١ 

نقش تاريخی وزيرفتح خان و ( دسيستانی صاحب ددغه درانه اثرنوم 

سردار وزيرفتح خان   دی چې دھيواد دننګيالي ) سدوزايی    خاندان او در دولت

گاه مادر به پيش« : په fندې ډول اھدا شوی دی    ته) لويي ادې ( نوميالۍ مور 

. » خان ومادرھمه بزرگمردان ھيلمندی   ،مادر وزيرفتح»ادی لويه «بزرگ ھيرمند

کرکتراوملي  مقدمه کې دملی     کتاب يوه  مقدمه او يومخکنۍ خبره لري  چې په

په دغه ترڅ کې    fرښود په ځانګړنو،رول او رسالت باندې رڼا اچول شوې ده ،

ونډه    و او دھيواد په ملي دفاع کی دھغه پهکارنام د وزيرفتح خان پر شخصيت ، 

لپاره  اوھغه يې د افغاني ځوانانو . او سرښندنه باندې بشپړې خبرې راغلې دي 

په . مبارزې او تmش  ترټولو ښه او ملي څيره اوبشپړملي ايديال بللی دی    د

 او تاريخی اوجغرافيايی  لرغونتيا په ھمدغه برخه کې دھيلمند په    عين حال کې
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دنامتو شخصيتونو په معرفۍ باندې رڼا اچول شوې ده     ھمداسې ددغې سيمې

دافغانستان د نولسمې پيړۍ په سياسي اډانه  او ملي    چې ھيلمند اوپه ډاګه شوې 

دغه ميړانپاله  ځای درلود ، دلته په     مقاومت کې دپاملرنې وړ او جوړونکي

لکه وزيرفتح خان ددغې     څيروتاريخي او افسانوي سيمه کې په لسګونو ملي

دھغودناوړه نفوذ او     نوميالی شول  چې د پرديو، سيمۍ په نومياليو کې داسې 

ييزملي    غرضونو په وړاندې دملي مبارزې او ملي مقاومت په برخه کې بيلګه

يوه خبره چي کانديد اکاديميسن سيستاني يې په دغه  ترڅ کې . کرکترونه شول

افغان په تيره بيا ھيلمندي ځوان په وړاندې   په ترڅ کې د اوسني مھم پيغام   ديوه

او حقيقت او ھيواد د آزادۍ په fره کې ددوی اوسني او يوپيړۍ    ږدي ھغه دحق

بايد دخپلي ودې له ملي اوانساني پياوړتيا څخه نه    مخکني مبارزه ده چی 

ه چې دغه مبارزه  ھم ځک ياده وايستل شي    ولويږي او نه بايد په آسانۍ سره له

پراخې ملي قربانۍ په توګه نه     ھغه مھال اوھم په اوسمھال کې ديوې تلپاتې او

  : خبره ھم لولو    چې په دغه اړه دسيستاني صاحب خپله لکه . ھيرودونکی ده 

ھيرمند،ھمانگونه که مھد تمدن ھای پرشکوه سيستان در ازمنۀ « 

که  ھميشه  فرزندان شجاع ودلير وميھن بوده است ، رودخانه ايست    باستان 

در تاريخ معاصر . کرده است سرکش خود، به جامعه تقديم     دوست مثل امواج

و فاتحان و کشورگشايان بزرگی  از سواحل    کشور ما شاھد ظھور دليرمردان

    ».فياض و زرخيزھستيم اين رودخانۀ  

ھغه واکمنۍ ، په مخکنۍ خبره کې سيستاني صاحب احمدشاه بابا ، د

اودھغه پراھميت باندې  اھليت او حاکميت ته کتنه کړې ،    دھغه پوھې او درايت

منظمه توګه يې دغه په علمی توګه تشريح او    په پراخه توګه غږيدلی او په

    . تحليل کړې ده

 

    :  جوړښت   -  ٢ 
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 د درانه مورخ سيستاني صاحب دغه علمی او تاريخي څيړنه په          

ماخذونو او منابعو په پام  بشپړه شوې چې ھرفصل يی دمعتبرو     پنځو فصلوکی

نقش  (شوی دی ، په لومړي څپرکې يې د    کې نيولوسره تحقيق او څيړل

پرموضوع باندې بشپړه   ( در دولت سدوزائی سردارپاينده خان وخاندانش 

کاروايی ، دشاه     هعالمانه رڼا اچولې ده چې په ھغه کې  سردارپاينده خان اودھغ

ونډه    دراک دريځ او) لويی ادې (زمان په ګټه دده او دھغه دنوميالۍ ميرمنې   

سيستماتيکه اومنظمه توګه ارزول  اوپه پای کې دھغه له منځه تګ په خورا 

چې دغه موضوع په دغه تحليل او بشپړې شرحې سره زموږ ډيرو     شوی  داسې

    .  کړې ده   مورخينو څيړلی او تحليل لږو 

په دويم څپرکي زموږ نوميالي اکاديميسن  د پاينده خان د نوميالي زوی    

د په لويديز ، مرکز ، دھيوا سردار فتح خان په ھلو ځلو ، شخصيت     اشرف الوزرا

 دولت سدوزائی در وخاندان اونقش تاريخی وزير فتح خان ( کې داو شرقی پولو

ليکنه د تاريخي تسلسل اومعتبرو منابعو    تحليليعلمی او ترسرليک fندې خپله ) 

دافغانستان د تاريخ   له شکه پرته    په پام کې نيولو سره ارزولی او څيړلی ده چې

  خپل لوستونکی په     ددغه څپرکې په ترڅ ډيرې نوې خبرې او نوې ګرويږنې د

    .  واک کې ورکوی

 تاريخي اثراو څيړنې دريم  څپرکې کې پريوه بله مھمه موضوع چې دغه   

قيام برادران بارکزائی (  اوتاريخي اھميت  ورکوي ھغه د     ته ځانګړې علمي

دی ،  په دغه برخه کې د اميردوست    سرليک) وفروپاشی دولت سدوزائی 

مھارت او کاروايۍ ،    سياسی استعداد ، ملی اوپوخي محمدخان  په بی ساري 

د  باندې     ريځونو،  دھيواد پرختيزه پولهدنورو بارکزيو وروڼو په  ځانګړو د

fھم    افغاني مقاومت په بيm بيلو اړخونو او دنومياليو سردارانو چی زياتره يې

لکه سردارمحمدعظيم خان ،  زموږ په تاريخ کې ناپيژندل شوي پاتې دي 

پرمختګ اودھغه سياسي دfيل او عوامل په خورا بې پلوي تحليل    دسيکانو

  .دي    شوي ره څيړل اوميتود س
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 دسيکانو په وړاندې دملي جھاد خبره په خپل ذات کې  يوه ملی داعيه وه 

جزياتو سره دخپل دغه تاريخي اثر  سيستاني صاحب په ټولو ملی اوتاريخی      چی

    .  کړې او څيړلې ده   په پاڼوکې تشريح

، په را سپړي ) سرداران قندھاری وقلمرو حاکميت شان(څلورم څپرکې  

نولسمې پيړې په ټولو حوادثو کې په  قندھاري سردارانو رول ، چې د    فصل کې د

په راوروسته کې په فرھنګی لحاظ  دځانګړې يادونې وړ    سياسي ، پوځي ، او

تحليل شوی دی ، دغه څپرکې موږ ته    مفصله توګه څيړل شوی او دی په 

ونډه او رول  داسې په  دارانو سر   دافغانستان په سياست او اداره کې دکندھاري

پوھانو لپاره دپاملرنې     ګوته شوی چې په خپل ذات کې زموږ او دسيمې دتاريخ

صاحب    سيستاني. اودپاملرنې وړ خبرې له ځان سره لري  وړجالب مواد 

  رول او ونډه دافغانستان په سياست، فرھنګ او اداره کې دکندھاري سردارانو 

    .  مھمه بللې دهټاکونکي ، مثبته او  

  اوپه  ورستي څپرکې کې  ليکوال  خپل بحث اوخپله څيړنه ديوه درانه    

ورقابت دوقبيلۀ بارکزائی  استنتاج کلی از رفاقت (توګه  د     علمي  تيسيس په

   .  اونتيجه باندې پای ته رسولی دی    پرپايله)  وسدوزائی 

 ښکلول شوی چې دھغه له مخې د کتاب پای د ليکوال په بيوګرافي باندې   

خدمتو پروياړلې لړۍ باندې  نوميالی د ژوند آثارو او ادکاديميکو    موږ د خپل دغه

   . پوھيدای شو   ھم په ښه توګه

   :   پايله

په ھرډول ،  ما دغه دروند ، علمي او دتاريخ دنوې ميتودلوژۍ 

ولوست ، دغه اثر  شوې تحقيق په پوره پاملرنې سره     پراساساتو برابرليکل

حساس پړاو ، ديوه حساس شخصيت د    برسيره پردې چې زموږ دتاريخ ديوه

داوسني نسل په وړاندې ديوه     باندې راڅرخي ، زموږ ژوند اوکارنامو پرجزياتو 

چې دھغه     شعوري درس رمز او راز ھم له ځان سره لري ، ھغه شعوري رمز

ديمسين  سيستاني صاحب دغه تحقيق پربنسټ زموږ درانه ليکوال کانديد اکا
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زموږ په واک کې راکړ، ھغه شعوري  تاريخی اوملی ضرورت په توګه     ديوه

« : پرھغه باندې په fندې ډول پای ته رسيدلی دي    ضرورت لکه چې دغه کتاب

و يک پارچگی خود را حفظ کرده اند، ھيچ    ھرحال افغانھا تا زمانی که اتحاد به 

بنگرد و دست تجاوز بسوی    ه است به قلمرو ايشان به چشم کجقدرتی نتوانست

اجانب واغراض    حاکميت ملی آنھا دراز نمايد، ولی ھمينکه بنابر دسيسه ھای

به    وخود خواه روابط برادرانه آنھا برھم خورده است ومنجر افراد کوته نظر 

 وتجاوز تخطی ًجنگ برادرکشی شده است، دشمنان در کمين نشسته فورا دست 

وبا استفاده از اختmفات درونی آنان، قسمت ھايی از پيکر کشور را    دراز نموده

مثال ھای زنده وغير قابل انکار اين ادعا، . آورده اند در    زيرنفوذ وسلطۀ خويش

  سدوزائی(درانی  چندين سالۀ دوخاندان بزرگ    اختmفات وخانه جنگی ھای

 ميmدی است که منجر به جدا شدن ١٨٣٢ و١٨١٨طی سالھای ) وبارکزائی 

   ... ازافغانستان گرديد وقص الھذا وملتان     کشمير وپشاور

    !  ګرانو لوستونکو

رخ او ملي شخصيت درانه ليکوال ؤراځۍ چې د ھيواد دنوميالی م

تحقيق په غور او  سيستاني صاحب دغه بی ساری علمي    کانديداکاديميسين

دغه ملی او تاريخي کارسره د درناوي سرټيټ    و ده ته پهھراړخيزه توګه ولولو ا

سيستانی صاحب عمر د ډير، نوم دې تلپاتې ، ستاد   :    کړو او ورته ووايو چی

     !ھيله وياړونودلوستلو په    نورو ملي او افغاني

    په درناوي

     پروفيسورعبدالخالق رشيد د کابل پوھنتون استاد

     ١٧ کال دمی ٢٠١٢د ،     ھند-نوی ډيلی 
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 :دپوھنمل نوزادی تقريظ

  

      خبری   زما د زړه يو څوپردی کتاب   

کله ناکله سړی د خپل يولړغوښتنو او يو شمير بيوسيو ترمنځ داسی 

ورځ چی می کله خپل  تيره . ھيڅ نه پوھيږی څه وکړی    راګير شی چی

سره زه د ھمداسی يوه ليک په لوستلو    بريښناليک پرانيست ، د يوه راغلی

دوست ، وتلی افغان     داليک زما ديوه ډير محترم . حالت سره مخامخ شوم 

لخوا    ليکوال ، تاريخپوه او ټولنپوه نوماند اکاډميسن محمد اعظم سيستانی

 راليږلی سره يوه کتاب ھم بريښناليک سيستانی صاحب دخپل .راليږل شوی وو 

  .رباندی يو تقريظ په پشتو ژبه وليکمو چی ی وهړک خه ھيله څوو او زما

 سيستانی صاحب خو ما تل نازوی ، تل ليکنی می لولی ، په ايميل يا  

ده ھروخت زه پخپلو دی  . دھغوی ستاينه کوی او خوندوری يی بولی    تليفون کی

 .  څخه منندوی يم  سره ھڅولی يم چی له کبله يی دزړه له کومی ور ی ډول ستاين

زه د کابل په پولی تخنيک انستيتوت کی چی . ه دغه نننی ليک ته را به شو دد 

دی ، د استادی له وخت راھيسی بيا تر اوسه پوری  تخنيک پوھنتون    اوس پولی

يم څو  ، ډير ځلی رانه غوښتنی شوی اودی ته اړوتلی    چی په اروپا کی اوسيږم

موخه څه نا څه يو باندی د ارزونی په    دکوم فرھنګی دوست پر ليکنی يا کتاب

دومره ناتوانه نه وو حس    پدی خاطر ما ھيڅکله ھم ځان . څو کرښی وليکم 

    .  مخامخ شوم   کړی لکه داځل چی دسيستانی صاحب دکتاب په وړاندی ور سره

ھلمند دبچيانو دکارنامو او  داکتاب يی د ھيواد ديوی ډيری تاريخی سيمی  

نقش تاريخی وزير فتح (  په اړه ليکلی او د دخدمتونو د درناوۍ   وطن ته دھغوی

  .نوم يی ورباندی ايښی دی ) سدوزايی    اودر دولت خان و خاندان 

ديوی خوا زه پدی باندی ډير خوښ يم چی سيستانی صاحب ددی کار وړ 

ډير غوښته چی په رښتيا ھم ددی  زړه می . وياړ يی راته سپارلی دی    ګڼلی او دا

دبلی . قلم به می راواخيست څو خپلی ګوتی پری وازمايم     باور وړتيا ولرم ،

ليکوال سيستانی صاحب دقلم د زورورو مټانو په    کله بيا د وتلی خوانه چی می 
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نو د يو ډول پريشانه  کمزوری وليدل ،    وړاندی دخپل قلم څوکه ډيره پڅه او مټان

دونکی جال کی يوه نه لي   کونکی بيوسۍ او زړه خوښونکی غوښتنی ترمنځ په

راواخيست خو ترکاغذه    قلم می بيا. چی څه وکړم  ھيح نپوھيدم . بند پاته شوم 

بيا  می يوځل    پدی ھيښتيا کی. پوری نارسيدلی بی اختياره رانه له fسه ولويد 

  ھلته می يوه ټکی ته پام. سترګی دسيستانی صاحب پر بريښنايی ليک ولګيدی 

د ګران سيستانی صاحب دی . وکيښ  امتيا ساه واوښت چی ورسره سم می دار 

ليکلو غوښتنه کړی وه » تقريظ «پخپل ليک کی زما څخه د    ده. کور ودان وی

) نقد ( چی زما دپاره د تقريظ ليکل د کره کتنی    ښکاره خبره ده. » نقد  « نه د 

ار دی تړاو ، ډير اسانه ک صاحب دليکنو په    په پرتله په ځانګړی توګه دسيستانی

دغوښتنو ھرکلۍ وکړی ، ځکه می نو    پدی توګه باور لرم چی قلم به می د زړه. 

البته . می مخ ته کښيښود    پيداشوه ، قلم می پmس او کاغذ وليکلو ته زړورتيا 

پروګرام می  ورډ    ددی خبری دقيق ويل به داسی وی چی کمپيوټرمی چاfنه او د

    :  پرانيست

 جرمن پورتال –د ھغو کتابونو په ډله کی چی د افغان دسيستانی صاحب    

کتاب دی چی ډير ژر به يی د   ٢۶شويدی ، دا کتاب دشمير له مخی    لخوا نشر

ديادولو وړ ده ددغه شمير کتابونو څخه چی   .  چاپ ستورۍ ھم وځلييږی

وروسته تر چاپه ھم رسيدلی    کړی ، يو شمير يی تر نشر نوموړی پورتال نشر 

چاپی توګه  ده چی په    البته دده  دکتابونو دالړۍ يی دھغو کتابونو څخه بيله. دی 

لوستونکو    په پوره باور ويmی شم چی ددی کتاب چاپ به دډيرو. راوتلی ده 

    .  تنده ور ماته کړی

سم ، کتاب په    دسيستانی صاحب پياوړی قلم دخپل دايمی عادت سره

  ر وسه وسه يی دپردی فرھنګی يرغل څخهخوږه دری ژبه ليکلی چی ت داسی 

دی چی يو ځل څوک  ددی کتاب لوستل داغزن سيم پشان . خوندی ساتلی ده  

تماس کی راشی ، بيا به نو څو پوری چی پای ته يی نه وی    ورسره دلوستلو په

. ګرانه وی چی په اسانۍ سره ځان تری خmص کړی    ډيره رسولی ، دا به ورته 

يو : وړاندی کړم  موخه يوه بيلګه    خپلی دی خبری د پخولو پهزه کوfی شم د

پاڼو کی می ددی کتاب    دوست می چی دلوستلو ھيڅ حوصله نلری ، په انترنيټی
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وواھه او    بله ورځ يی زنګ راته.  سپارښت ورته وکړ  د کتلو او پرله اړولو 

ده څو  ی خبره داسی وه چ. شکايت يی وکړ چی سړيه په جنجال دی واړولم 

دپاره وخت اخيستی ) معايناتو ( مخکی ديوه اختصاصی ډاکتر نه دکتنی    مياشتی

لوستلو د ورځی سره برابر شو او دی د  مخی دا وخت دکتاب    دتصادف له. وو 

ګير راغلی وو چی د ډاکتر سره يی ټاکل شوی    لوستنی په اغزن سيم کی دومره

بيچاره اړ وی چی بيا بل وخت    ھغهاوس به . بيخی له ياده وتلی وو  وخت 

دستونزی په ارويدو می په    دده. ونيسی او څو مياشتی نور انتظار ورته وباسی 

لوستل به دی اکسير    ټوکو سره ورته وويل چی چرت مه خرابوه ، د ھمدی کتاب

   .  به نوره اړتيا پيدا نکړی شی او طبيب ته 

ده ډير . ز ډول ډيره خوږه ده د سيستانی صاحب ليکنيزه ژبه په ټولي  

می دده دقلم نه ترسترګو  ھغه څه چی . او بی شميره مقالی ليکلی دی    کتابونه

نپوھيږم چی . لوستی او په پټو سترګو ورنه تير شوی نه يم    شوی ، خامخا می

ښايی دا به . ماته تر نورو زياته خوږه ښکاره شوه    ژبه يی ولی خو ددغه کتاب 

رايادوی او يوځل می  ماته د خاړپوڅو کلی    وی چی ھر پاراګراف يیددی fمله 

وطن نه ليری دمھاجرت او    دلته د. بيا د وړوکتوب په غيږه کی للو کوی 

کله چی دا    دھری تږی ياد د زړه تسل دی ، خو پرديسۍ په ژوند کی د وطن 

زکو يادونه دھغی خاوری سره تړاو نيسی چی دچا دماشومتوب دلومړنی نا

پلونه پری لويدلی وی ، دا په رښتيا سره ھم نه ھيريدونکی خوند او مزه    قدمونو 

   .  لری

( او لومړنيو خبرو ) مقدمی ( د سيستانی صاحب دا نوی کتاب د سريزی   

 مخونو کی د افغان ـ ٢۶٣ټولټال  او ) فصلونو ( پرته په پنځو څپرکو   ) پيشګفتار

د کتاب د منځ ټکۍ بيله شکه وزير فتح خان . ی دی لخوا نشر شو    جرمن انmين

پاڼو کی سيستانی صاحب ھم پخپل دی بيت سره زما    څنګه چی د پيل په دی لکه 

    :  دخبری پخلۍ کوی

     چون فتح خان وزيربازبزايد پسری           قرن ھا صبر ببايد که تا مام  وطن

دابيت يی دشعر د که څه ھم سيستانی صاحب ځان شاعر نه بولی مګر 

ورکوی چی بيا بيا يی دځانه سره  ښکارندوی دی او سړی ته خوند    لوړ پوخوالی
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که تير شو ، دکتاب منځپانګه برسيره پر دی د    ددی خبری نه. زمزمه کړی 

کورنی دسياسی ونډی او دلسيزو په    دولت کی د وزير فتح خان د سدوزيانو په 

. برجسته کوی    ، ه څنګه چی يی حق وو اوږدو کی ددی کورنی ھلی ځلی لک

پاينده    سيستانی صاحب لدی نه پرته د شاه زمان د ستری تيروتنی يانی د سردار

  په افغانستان کی حاfت ، د تيمورشاه د زامنو او محمد خان د وژلو وروسته 

پاڅون  دپاينده محمدخان د زامنو ترمنځ کړکيچمنه ترينګلتيا ، دبارکزيو وړونو  

سدوزی شھزاده ګانو نسکوريدل ، دکندھاری سردارانو خپلمنځی ستونزی    و دا

کی د سدوزی او محمدزی کورنيو تر منځ  سيمی او په پای    او دھغوی د واکمنی

ته پام اړوی ، دحاfتو په نظرکی نيولو سره    د ملګرتياوو او دښمنيو fملونو

ته کتاب د ليکوال د پيژندليک په وروس   تر دی ټولو. پايلی تر fسه کوی  منطقی 

   .  وړاندی کولو سره پای ته رسيږی

مخکی لدی نه چی اصلی خبرو ته راشم ، دلته دا يو ټکی چی ماته ډير  

صاحب دنامه سره خو دلسيزو  دسيستانی . دی ، ھم ديادولو وړ بولم    زړه پوری

. ير کلونه کيږی لرم ، مګر دمخامخ شناخت راھيسی مو ھم ډ   را پدی خوا اشنايی

دبشپړ پيژندليک په لوستلو سره خبر شوم چی    ځل دپاره دده نن د لومړی 

يی اصm  کړی ده او نيکه ګان    دسيستانی صاحب ريښو دھلمند په اوبو وده

پوری رسيدلی او ھلته    دګرشک دزنبولی له کلی نه راوتلی ، تر فراه او نيمروز

فرھنګی    دده دعلمی او. وړاندی کړيدی   يی د روڼ اندو ډيرنسلونه ټولنی ته

وياړونو ترڅنګ ، دده د کورنۍ خدمتونه ھم دستاينی وړ او دی حق لری چی 

پکار ده زه ھم پدی ووياړم چی زما او دده نيکه ګانو ديوی . وياړی    پری و

     .  نه اوبه څکلی دی)   ھلمند رود( ويالی 

خصيت وزير فتح خان دی، لکه څنګه چی می وويل ، دکتاب مرکزی ش  

ټولو حاfتو څرنګندونی نشی  يوازی توګه دده دکارنامو يادوونه د    خوداچی په

ده دمخه او وروسته اړوندی پيښی يو دبل سره په    کوfی ځکه نو دلته تر

دی چی ځوان نسل ته دھيواد دمعاصر    داھغه څه. شويدی  منطقی تړاو راسپړل 

پيښی يی يو په بل  اړينی    ډيز پmس ورکوی چی ټولیتاريخ يو داسی کښيکښلی لن

( يوازی اماتورو    له ھمدی کبله زما په اند نوموړی اثر نه. پسی رانغښتی دی 
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کی دزده    )پوھنتونونو( دلوړو زده کړو په بنسټونو  لوستونکو ته بلکه ) شوقی 

    .  شی ی کتاب ګڼل کيدf) ممد درسی ( کوونکو د پاره يو دپام وړ مرستندوی 

فکر کوم که ھر څوک وغواړی پر دغه کتاب باندی سريزی ، تقريظ ،  

شخصيت يانی وزيرفتح خان له ياده  يادوونی وليکی ، نو که مرکزی    نقد يا نوری

شخصيتونه د ټولنيز بھير په ھر . بيله شکه نيمګړی وی    وباسی ، ليکنه به يی

 تاريخ ديوه پيژندل شوی سياست پوه دمعاصر   د روسی. خپل رول لری  اړخ کی 

په اولسونوپوری اړه لری  مال او    په ليکنو کی می لوستی چی تاريخ د اولسونو

خوځندونکی ماشين   )  ، دی ھمدارنګه زياتوی چی انقmبونه دتاريخ لوکوموتيف

دی خو    ھيڅ شک نشته چی په تاريخ کی د اولس رول ټاکونکی پدی کی .  دی ) 

   -  غوره شخصيتونو په مټ تمثيل کيږی او ټولنيزدغه رول د

ھيڅ شک نشته چی په تاريخ کی د اولس رول ټاکونکی دی خو دغه رول 

( سياسی اوښتونونه   - په مټ تمثيل کيږی او ټولنيز   د غوره شخصيتونو

پدی . شی    بيا ھغه پيښی دی چی دشخصيت رول پکښی ډير ځليدfی) انقmبونه 

دشخصيت مثبت او منفی رول ھريو خپله خپله پايله لری او  توګه ويmی شو 

    . ارزونی ته اړتيا    خپلی

وزير فتح خان يو له ھغو شخصيتونو څخه دی چی دافغانستان دمعاصر    

ما ھم ددغه شخصيت . کړيده  ټولو ليکونکو يی په درنښت يادوونه    تاريخ نژدی

د . سه پوری ډير څه لوستی دی راھيسی تر دا او   په ھکله د ښوونځی دوخت

سيستانی صاحب يی په تفصيل    سره دده پرتله کول چی ابومسلم خراسانی 

ټول  ده چی    پدی اړه ديادوونی وړ. يادوونه کړيده ، ډير پر ځای ښکاری 

   پاينده محمد خان وژنه يوه ستره تيروتنهسردارتاريخپوھان د شاه زمان پmس د

رحمت هللا خان پوپلزی ملقب په وفادار (  صدراعظمخپل کم عقلهبولی چی د  

پmر د    شوه  او فتح خان يی و دی ته اړ ايست څو دخپل په ھڅونه ترسره ) خان

  افغانستان غوندی وژنی fمله غچ اخيستنی ته مm وتړی ، دا په ځانګړی توګه د 

مرغه حق له بده . په يوه وروسته پاته فيوډالی ټولنه کی يوه طبعی کړنه ده  

اوږدو خدمتونو وروسته ، دفتح خان په  محمود ته د بيساری    ناشناس شاه

ورته ناوړه ظالمانه عمل په ډير فجيع او وحشانه    وړاندی ھم د شاه محمود لخوا
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ژوند تراژيدی ھم دی ته ورته زړه    دابومسلم خراسانی د. تر سره شو  ډول 

   .  بوګنونکی داستان لری

وتلی او په لوړه کچه پيژندل شوی تاريخپوه احمدعلی کھزاد دافغانستان   

ليکنه    ترنامه fندی په خپله يوه» تاريخی افغانستان  رجال و رويداد ھای «  بيا د

   :  کی د وزيرفتح خان په ھکله داسی يادوونی کوی

 پسر سر دار پاينده خان که به ٢١ فرزند تيمورشاه و ٢٤در ميان  « 

بارکزائی معاصر ھم، زيست  شھزاده گان و سر داران سدوزائی و     حيث دو دسته

شاه دوست و اشرف الوزراء تنھا کسی بود که باھمه    داشتند، فتح خان ملقب به

 توانست با ١٩در آغاز قرن    شور غوغای خانواده گی دار و دسته و 

 رقبای   تحريک ھمکاريھای خود سلطنت شاه محمود را با ضعف شخص شاه و 

. داخل و دسايس خارج نيرومند و قوی نگه دارد و کار ھايی به نفع مملکت بکند

عياش و فرزند حسود و کم فکر او کسی را بدست  شاه سست عنصر و    ولی

جبران  بخشنده تاج و محافظت تخت آنھا بود و با يک خبط    خويش نا پديد کرد که

ه خساره آنرا تخمين نميتوان راه انداخت کبمملکت    ناپذير غوغای بزرگی را در

 نفر می رسد ٢١مرحوم که تعداد شان به    درميان پسران سردار پاينده خان. کرد

بارکزائی شھرت داده اند، فتح     و مؤرخين غربی بيشتر آنھا را به صفت برادران

َپختگی ، فتوت و مردم    خان از روی سن و سال و کياست و کارروائی، تدبير و 
جو و    بود فعال، متشبث، ھنگامه  سبقت ربوده ؛ دارای روحی نوازی، گوی

تمرکز اين ھمه مزايا با حس انتقام جوئی و تجسس منافع کشور و . انقmبی 

کينگ ميکر ( خارجی در او صفتی توليد کرد که انگليس ھا آنرا  دست    عقب زدن

افغانی به تمام معنا  و اين نيرو در وجود اين سردار ملی ). ساز   پادشاه. ( گويند) 

 » .. .. تبارز داشت

دا يوازی احمدعلی کھزاد ندی چی د وزيرفتح خان په اړوند داډول   

پښتانه د تاريخ په رڼا « ظفرکاکاخيل  ، نورو ډيرو تاريخوالو لکه    يادوونی لری

دکارنامو تر څنګ دده د ړندولو او بيا وژلو ناخوالی په ډير    دفتح خان» کی 

دده ھوښياری او زړورتيا يی ستايلی ، پر وژنه يی     شکل ليکلی دی ، تراژيک 

« ده ، سيدقاسم رشتيا  ضايعه يی بللی    افسوس کړی او يوه نه جبران کيدونکی
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او زړورتياوو کيسی کړی دی او    د فتح خان دتدبيرونو» افغانستان در قرن نزده 

    .   . . .  ډيروياد کړی دی ، ھمداسی نورو  دی يی يو مدبر وزير 

وزير فتح خان ډير غوښته د افغانستان احمدشاھی برم او دولتی عظمت   

ديوه عياش او بی کفايته  وځليږی ، خو له بده مرغه ده دا اميدونه    يواربيا

داھغه شاه وو چی نه . مشرتابه سره په سرکی درلودل    ټولواک شاه محمود په

دھيواد دپرمختيا دپاره کومه ځانګړی طرح    وو ، نه يی وملی عظمت ته پام 

منځه يوړ  ټينګيدfی شو ، له    درلوده ، ځکه يی ھغه ستن چی ددولت يی په مټ

ګاڼه او ھغوی    شاه محمود پخپل ھرڅه کی ځان دايرانی چارواکو منتبار. 

fرو شاه    ليدfی نشوه نو يی دبيmبيلو ھيڅکله ھم دافغانستان ځmنده راتلونکی 

  مود دفتح خان په وړاندی وھڅاوه ،اول يی ړوند او بيا يی دده په امرپهمح

پدی توګه بد بختيو را مخ کړ ، په ھيواد کی د دولت د . وواژه  وحشانه ډول  

    .  غوڅی او خپل منځی جنګونه پيل شوه   ټيکاو ريښی

ورسيدی چی يو شمير    دسيد قاسم رشتيا دکتاب په قول شاه زمان ته خبر

سره ټول شوی    ميان غmم محمد په کور کی قومونو مشران د ھندی سوداګر د 

  څو دشاه دنسکورولو ، پرځای يی دشھزاده شجاع دټاکلو ، دميراثی شاھی دلغو

کولو او پرځای يی دانتخابی شاھی سيسټم درامنځته کولو په ھکله يريکړی  

پدی ډله کی سردار . ی يی کړ امروکړ چی ټوله يی ونيسی او اعدام    شاه. وکړی 

دشاه زمان تاج دده په مرسته ترfسه شوی وو ، ھم اعدام    پاينده محمدخان چی

    .  شو

ده ته پکار وه . زما په اند دا دشاه زمان يوه نه بخښونکی تيروتنه وه   

واخلی او بيا که دا کار اړين  ددغه پوټنشيال څخه خپل د پmنونو په ګټه کار    چی

په تدريجی ډول يی يو يو په نوبت سره کمزوری او ځان تری خmص    وای ، نو

پاينده محمد خان تر وژنی وروسته دده زامن دفتح خان    توګه د پدی . کړی وای 

شھزاده محمود  مجبورا ديوه بی کفايته عياش    په مشری دغچ اخيستلو په موخه

ابل ترتخته ورسوی او ھغه يی د ک    دمmتړ په خاطر راټول او fس پکار شول ،

خيالونه دخاورو سره    احمدشاھی برم د را ژوندی کولو ورسره سم دشاه زمان د 

    .  خاوری شول
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که چيری شاه زمان پدی توانيدfی وای چی دسردار پاينده محمدخان او   

احمدشاھی دبدبه او عظمت به تر  دفتح خان مmتړ دځان سره ولری ،     وروسته

افغانانو په برخه پاته شوی وای چی له بده مرغه داسی و    پوری داوږدو کلونو 

، ورسره سم بارکزو وړونو ھم يو بل له    سدوزو واکمنی ړانګه نشوه ، د 

اخيستلو په پايله کی  الطوايفی د زور    ګريوانه ونيول ، په ټول ھيواد کی د ملک

يرغلونو ته ) ی انګريز  )  مرکزی دولت په بی ساری شان کمزوری او خارجی

ددی کورنی يو    نيکه مرغه د اوږدو ناخوالو په پای کی لکه . fره ھواره شوه 

  مرکزی مدبر مشر اميرعبدالرحمن خان را پيدا او پدی وتوانيدی څو يو موټی 

دولت جوړ کړی خو پدی وخت کی شرايطو دومره بدلون موندلی وو چی نه  

نشو ، بلکه دانګريزانو د زر ، زور او  ژوندی کيدfی    يوازی احمدشاھی برم

امپراتوری دټولو فتح شوو سيمو برسيره دھيواد    مکاريو په مټ د احمدشاھی

ډيورنډ پنامه د منحوسی کرښی زخم fتر    برخه ھم دfسه ووتل او د يوه لويه 

تجربی دی چی پر بنست  ترخی    داټولی داسی اوږدی. اوسه ھم ناسور پاته دی 

کيدو سره توانيدfی    ن بايد پدی پوه شی چی يوازی او يوازی په موټۍيی افغانا

. ورسوی    ډوبيدو کښتۍ وژغوری او ترساحله يی سmمته شی دغه نننی مخ په 

 :په قولبابا دخوشال   .دا کار بايد ھمدا نن وشی ، سبا به ډير ناوخته وی

   ھوښيار   ھه افغانان وای څهکه په پو         دی   وره ښهـــولو افغانان په تـمغ تر

   يارـپادشاھان ورته سجود کاندی اخت       ا  ــوک   ر بلــو پــيه يـه تکــاولسونه ک

زه د سيستانی صاحب ددغه کتاب لوستل نه يوازی دھيواد دځوان نسل 

بولم څو په ځير او غور يی  سياستوالو او چارواکو دپاره ھم اړين    بلکه د اوسنی

دسيستانی صاحب پر ګوتو دی برکت . درسونه واخلی    رڅخه دعبرتولولی او و

  . او قلم ته يی تيز نوک غواړم   انرژی نه ډک اوږد ژوند وی ، ده ته د 

  پوھنمل حاجی محمد نوزادی

       ٢٠١٢/ ٢٦/٤ 
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  ۀ مؤلفمقدم

  

  

   تاريخی- شخصيت ھای ملی شناختاھميت

  

ھستی ميگذارد، بزرگ ميشود، انسان موجودی است که در اجتماع په به 

شخصيت .تکامل می يابد، خود را ميسازد وبرمحيط ماحول خود اثر ميگذارد

انسان، درجريان فعاليتھای اجتماعی ودر روند تاثيرپذيری وتاثيرگذاری برجامعه 

  .وايجاد ارزش ھای اجتماعی حادث ومتبلور ميشود

قش شخصيت ھای ند تاريخ نشاندھندۀ اين حقيقت است که، نمرونيحرکت 

تاريخی، سياسی ورھبران نھضت ھای ملی ومذھبی در حرکت ضروری تاريخ، 

به ويژه در چگونگی گذار از مراحل محتلف تکامل، بسيارچشمگير وپر اھميت 

بوده است، زيرا آنھا با استعداد سازماندھی وتوانائی فرماندھی وقدرت رھبری 

ت يا نادرست ، قراربدھند و خويش ميتوانند سيرحوادث تاريخ را در مسيردرس

بدينوسيله سبب نجات جامعه در يک مرحله معين شوند ويا اينکه آن جامعه را 

  .به کج راھه رھنمونی کرده ، سبب زوال ونابودی آن گردند

خوشبختانه ما درتاريخ کشورخويش، شخصيتھای بزرگ تاريخی، 

از آنھا نقش  اجتماعی، فرھنگی، سياسی ومذھبی فراوان داشته ايم که ھريک 

خود را دريک مقطع معين زمانی بصورت بسيار شايسته انجام داده ورفته 

  ويادکردکارنامه ھای آنھا برای ما نه تنھا آموزنده وسودمند است، بلکه .اند
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  .افتخار برانگيزھم ھست

برمينای ھمين منطق، باز شناسی چھره ھای تابناک تاريخ ميھن ومطالعه 

صيتھای وطن پرست ودلير، بخاطر بيدار کردن سرگذشت رھبران ملی، وشخ

ن پرستی، حفظ حاکميت ملی، جلوگيری از مدخmت بيگانگان مغرض، ھحس مي

دراوضاع واحوال کنونی که امنيت وصلح وطنی وتماميت ارضی وحاکميت ملی 

  .کشور قابل توجه وغم خواری بيشتر است، کار بسيار مفيد وسودمند است

بايد تاريخ کشور خود را يکبارديگربا دقت جوانان ونسل بالنده کشور

بيشتر مطالعه کنند تا بھتر آگاھی حاصل کنند که وطن عزيز ما در دامان پرمھر 

خويش چه بزرگ مردانی پرورش داده است که تاريخ وطن به نام وکارنامه ھای 

  .شان می نازد

بازشناسی ومطالعۀ سرگذشت مردان بزرگ وطن، درس مھمی از تاريخ 

  .رای نسل ھای اينده وبالنده وحق شناس اين مرز وبوم خواھد بودکشور ب

بگذار نسل ھای حال وآينده ما ، مردان تاريخ وقھرمانان واقعی کشور 

زندگی خويش از وطن پرستی و صداقت  در شان را به درستی بشناسند و

 کارنامه ھای سترگ و وشجاعت  ويک دلی وپايمردی آنان الھام بگيرند و

با  بدھند و انگيز نياکان دلير وبا تدبيرخويش را سرمشق زندگی قرارافتخار بر

  .تکامل بخشيدن شخصيت خويش، بسوی مدارج عالی ترگام بردارند

وادی زرخيزھيلمند وشھرتاريخی بست، صفار و روستای بوfن ھمواره 

ست،در سيصد سال پس از ُب. مھد پرورش مردان سياست وکياست بوده است

کز جوش وخروش جوانمردان وعياران عدالت خواه وضد اسmم ھمواره مر

در ھيلمند اگر ازذکرنام جوانمردان وعياران آزادی دوست . استبداد بوده است

 ١٨قرون نخستين اسmمی  بگذريم، در تاريخ معاصرافغانستان، در طی قرون 

م ،ميتوان ده ھا شخصيت ملی، تاريخی،سياسی واجتماعی را نام برد واز ١٩و
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 خان، حاجی جمال خان ، رئيس قوم وزير فتحپدرکmن ن، يکی ھم آن ميا

بارکزی در ھلمند بود که از احمدشاه درانی بحيث پادشاه افغانستان حمايت نمود 

وتااخير عمرش دست از حمايت وی نکشيد واحمدشاه بابا نيز در تکريم واعزاز 

بھره می وی ھرگز غفلت ننمود واز مشوره ھای او به نفع استحکام دولتش 

دومين شخصيت سياسی ونظامی دراين خانواده ، سردار پاينده خان پدر . برد

وزير فتح خان بود که در استحکام دولت تيمورشاه درانی شمشيرزد ودشمنانش 

را نابود يا وادار به تمکين از وی نمود ودر باf کشيدن زمانشاه برسريرسلطنت 

 ونظامی اين خاندان -سومين شخصيت سياسی.نيز نقش مھمی بازی نمود

پسر سردارپاينده خان ھيلمندی است که مانند ) م١٨١٨-١٧٨١( خانوزيرفتح 

 سالگی پايش در مسايل سياسی کشيده شد وبراثر لياقت، ١٩پدرش در سن

 ٢١ افغانی، در-درايت،شجاعت ، زيرکی وفھم وھضم فعاfنۀ ارزش ھای ملی

رارداد وخود به حيث سالگی شھزاده محمودسدوزائی را بر تخت سلطنت ق

 ، ١٨٠٣ -١٨٠١(اشرف الوزراء در دستگاه سلطنت شاه محمود سدوزائی

ارتقا جست و تا حدی قدرت وشخصيت کمائی کرد که قتل او ) م١٨١٨ -١٨٠٩

به وسيلۀ شاه محمود، سلطنت را از خاندان سدوزائی در ربود و تاريخ کشور را 

  .درمسير تازه يی قرار داد

خاطر حفظ حاکميت ملی و تماميت ارضی و قطع وزير فتح خان، به 

مداخmت بيگانگان به حريم مقدس کشور، از ھمان آغاز مرحلۀ جوانی، يعنی 

قبل از بيست سالگی، چه در رکاب پدرش و چه بعد از قتل پدرخود ھر وقتی که 

مش مطرح بوده است، دمسالۀ دفاع از وطن، شرف و ناموس و عزت قوم و مر

اغيان گردنکش ومتمرد از قدرت مرکزی،مردانه به پيکار با دشمنان وطن وب

برخاسته و از کشمير تاسند و بلوچستان وازآنجا تا مرزھای ھرات، جوfنگاه 

  .مبارزات و پيکار او به خاطر صيانت ازتماميت اراضی وحاکميت ملی بوده است
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ولی دريغا وحسرتا که  اين دليرمرد وطن پرست، بنابر دسيسه ھای 

  وبدگوئی حاسدان ودرباريان جاه طلب و کينه توزی شھزادۀ جاھلبيگانگان

از جانب شاه محمود، که درعين حال پسرعمه اش نيز بود و ) کامران ميرزا(

دوبار درسايۀ شمشير و تدبيراو برتخت کابل جلوس نموده بود، به فجيع ترين و 

  .نامردانه ترين وضعی به قتل رسيد

و کارنامه ھای سترگ اين ابردمرد تاريخ دراين اثر ما از کار و پيکار 

کشور، از مردانگی ھا و دليريھا، کياست و تدبير و شجاعت و استقامت و 

نبردھا و پيروزيھا وشکست ھايی که روح او را ھرگز در راه رسيدن به 

مقصودش نشکست، سخن خواھيم گفت، تا او را به درستی وآن چنانکه حق 

  .بشناسانيماوست بشناسيم وبه ھموطنان نيز 

 تا ١٧٤٧(کسانی که درتاريخ معاصرافغانستان، از تاسيس دولت سدوزائی

مطالعه دارند، با نگارنده دراين نظر متفق خواھند بود که ) ١٩٧٨کودتای اپريل 

نمی توان تاريخ اين  دوره را بدون موجوديت وسھم فعال وچشمگير وزيرفتح 

وزائی و چه در سيرنزولی خان وخاندان او، چه در جھت سيرصعودی دولت سد

  .و فروپاشی آن دولت، مطالعه کرد

کتاب حاضر، درعين حالی که وقف کارنامه ھای  دليرمردان ھيرمند 

  ميmدی است، بازگو کنندۀ رقابتھا و چشم وھم چشمی ھای دو١٩درقرن 

  نيز ھست و درآن ديده ميشود که )سدوزائی وبارکزائی(خانوادۀ بزرگ درانی

 طلبی وخود خواھی وغرور بيجای شاھان وشاھزادگان، وطن چگونه حس جاه

را دچار ذلت وبدبختی  وفراز وفرودھای جانکاه نموده و بھترين وفداکار ترين 

فرزندان اين کشور، قربانی ھوی وھوسھای قدرت طلبی وانحصارگرائی وخود 

خواھی شده اند و دشمنان در کمين نشسته ازاين درگيريھای خودمانی وخانه 

گی ھا وبرادرکشی ھا به حد اعلی به نفع خود استفاده کرده اند وقسمت ھايی جن



 ٣١                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

از خاک ما را با خدعه يا زور به تصرف خود در آورده اند و ديگر مردی پيدا 

نشده تا دامن ھمت به کمر زند واحقاق حقوق نمايد و اگر کسی ھم پيدا شده 

 خورد وخمير باشد،با انواع دسايس وحيل خارجی، توسط نيروھای خودی

  .ونابود شده است

قرن بيستم ٩٠قابل يادآوری است که مطالب اين اثر در اوايل دھه 

 نظامی -نقش سياسی (با کتاب ديگرم يکجاگردآوری شده ودر پايان ھمان دھه 

 در  نظامی افغانستان- دونابغۀ سياسی«در يک مجلد زيرنام   ) وزيراکبرخان

 درايران وپاکستان به نشر رسيد، واينک  وبعدند سوي، ابتدا در»١٩نيمه قرن 

،جوان پرتحرک ھيلمندی که در "دوست ساروانی"به تقاضای آقای شريف هللا 

راه زنده ساختن مفاخر ملی وسياسی  وفرھنگی ھيلمند تmش ميکند ، اين بخش 

کتاب را که با وادی زرخيزھيرمند و رودخانه فياض وخروشان وغريوندۀ آن  

 دارد، با تجديد نظر کلی واضافات سودمند بصورت مستقل پيوند گسست ناپذير

ن آن سھم و برای نشر آماده کردم تا جوانان وفرھنگيان ھيلمندی نيز با خواند

مند را در سير تحوfت تاريخی کشور درک کنند و نقش شخصيت ھای مؤثرھيل

 مند پرورش يافته اندپرفيض ھيلبه نام وکارنامه ھای شيرمردانی که در آغوش 

واز ھمينجا در مقدرات سياسی ونظامی  کشور خود سھم بارز وارزنده گرفته 

اند، مباھات نمايند و از اين بزرگ مردان برای تکامل شخصيت خويش پيروی 

  . کنند

لمند گفته وامروز به آن ھيرمند وھ" نتھيتوم"که در اوستا، بنام ھيلمند 

 پر رودخانه مقدس و) بندھش واوستا(ميشود، درکتب سنت پھلوی و زرتشتی 

   :شکوھی است که

 ھای سپيد برانگيزد وسرکشی کند ، بسوی درياچه کيانسی خيزاب"

  . روان گردد وبدان فروريزد )درياچه ھامون(
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  . ھيرمند، رودی است که نيروی اسپی از آن اوست

  . که نيروی اشتری از آن اوست

  . که نيروی مرد دليری از آن اوست

  . ستاز آن او" فرکيانی"که 

 در ھيرمند است که ميتواند سرزمين ھای انيران" فرکيانی"چندان 

  کند،ميتواند دشمنان را سرگشته وپريشان . را برکند و در آب فرو برد) دشمن(

   ١."ودچار گرسنگی وتشنگی وسرما وگرما نمايد

  

ھيرمند،ھمانگونه که مھد تمدن ھای پرشکوه سيستان در ازمنۀ باستان 

 ھميشه  فرزندان شجاع مثل امواج سرکش خود،نه ايست که بوده است ، رودخا

ا شاھد در تاريخ معاصر کشور م. ودلير وميھن دوست به جامعه تقديم کرده است

 از سواحل اين رودخانۀ  فياض و زرخيزظھوردليرمردان و کشورگشايان بزرگی 

پتی «  حماسی- داستان عشقیقھرمان  نام ، يادگار»فتح خان«نام ًعmوتا  .ھستيم

  .ميباشدوادی ھلمند بسيار مشھور که دراست » رابيا«و» خان

انگليس در قرن افغان ودو قھرمان جنگ اول ودوم اين درحالی است که 

ھلمندی به ظھور رسيده اند، که درتاريخ نامدارنيز از دامن ھمين خانواده ١٩

ران پنج تن از براد. کشور بنامھای وزيراکبرخان وسردار ايوب خان مشھوراند

 سال بطور مستقل در ٣٣وزير فتح خان بنام سرداران قندھاری برای مدت 

  . حکمروائی داشته اند١٨٥٥ تا ١٨١٨قندھار وتوابع آن از 

اين شخصيت ھای سياسی وتاريخی ھمگی از سوی پدرمنسوب به ھيرمند 

ميباشند، زيرا آباء وجداد اين خاندان يعنی حاجی جمالخان وپسرش ) ھيلمند(

وغيره سرداران ) لويه ادی(اينده خان ووزيرفتح خان ومادرش سردار پ

                                                

  زامياديشت۶٩ – ۶۶قرات  اوستا، جليل دوستخواه، ف- ١
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بارکزائی در آغوش ھيرمند پرورش يافته اند و در جوانی ازکرانه ھای  ھيرمند 

براسپان خود سوار شده اند وتا کشميرو سند وبلوچستان واتک جوfنگاه اسپ 

وشمشيرشان بوده است ودراين ساحه وسيع، گردنکشان ومتمردين را به 

  .طاعت از دولت مرکزی افغانستان وادار می ساخته اندا

يکی ديگراز دليرمردان ھيرمند اخترمحمدخان عليزائی است که در دسمبر 

آورد و در علم قيام  را برضد انگليس ھا در سواحل ھيرمند به اھتزاز ١٨٤٠

قوای انگليسی را درگرشک زير ضربات پيھم مبارزين ھلمندی قرار داد تا آنجا 

را مدتھا درجنگ با شورشيان زمينداوری " راولينسن"و " نات"رال که جن

انگليس ھا از قندھار دوکندک عسکر و يک توپخانۀ انگليسی . مصروف ساخت

را برای سرکوبی قيام اخترمحمدخان عليزائی  به گرشک  سوق دادند، ولی 

موفق به خاموش کردن قيام نگرديدند،زيرا در ھمين ھنگام محمداکرم خان ، 

 خود به قيام ان ھيلمندی  با يکھزارافراد مبارزيکی ديگر ازسران و مشر

انگليسھا قوای تازه تری زيرپرچم شھزاده صفدر جنگ سوق نمودند . پيوست

م محمداکر. وسرانجام باقوت توپخانه مبارزين ھيلمندی را از گرشک عقب زدند

گليس ھا با کمک رفت، ولی ان) درھيلمند عليا(خان برای تجديد نيرو به دھراؤد

پول وجاسوسان خود او را تعقيب کرده باfخره دستگير نمودند ودر قندھار به 

،نيز بعد از مرگ شوھر خود ندای جھاد بلند کرد   نامدارخانم اين مرد. توپ بستند

. ومردم را عليه انگليسھا به شورش دعوت نمودگذاشت اسپ رکاب برپا و

نموده با عده يی از زنھای ديگر که او را جنرال نات، اين زن شجاع را دستگير 

ھمراھی کرده بودند به کابل فرستاد، اما مردم غزنی راه را بردشمن بستند 

١.آزاد نمودند وگارد انگليس وافسران را معدوم کردند وزنان را
  

  مؤلف اميدوار است با گرد آوری مطالب مندرج در کتاب وارائۀ آن به 

                                                

 ٥٤٦ -٥٤٥اريخ،صص غبار، درمسيرت- ١
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ملی و بازشناسی چھره ھای  حيای مفاخرھموطنان خويش، گامی در راه ا

  . تاريخی به ھم ميھنان برداشته باشد

  كانديداي اكادميسين سيستاني

  ٢٠١٢ ،اپريل ند سوي/
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  :پيشگفتار

  زمينه ھای سياسی، اقتصادی واجتماعی 

  ظھورافغانستان معاصر

  

ب¹¹¹¹ه دس¹¹¹¹ت دادن ي¹¹¹¹ک ت¹¹¹¹صويرروشن از وض¹¹¹¹عيت سياس¹¹¹¹ی واقت¹¹¹¹صادی 

اعی افغان¹¹ستان در ط¹¹ول ش¹¹ش ق¹¹رن اس¹¹تيmی بيگان¹¹ه گ¹¹ان بع¹¹د از غوري¹¹ان واجتم¹¹

براين مرز وبوم، که ھمراه بوده با ظلم واستبداد وويرانگری وقتل عامھا وگردن 

زدنھ¹¹¹ا وب¹¹¹رده س¹¹¹اختنھا وب¹¹¹ه کنب¹¹¹زی وغmم¹¹¹ی گرفتنھ¹¹¹ای زن وم¹¹¹رد وک¹¹¹ودک 

 وس¹پس ي¹ورش ١۴ و١٣سرزمينھای مفتوحه توسط مھاجمان مغولی در ق¹رون 

انمان برانداز تيمورلنگ وجانشينانش در قرن پانزدھم ميmدی که ھمراه بود با خ

برپ¹ا س¹¹اختن کل¹¹ه منارھ¹ا از جمجم¹¹ه ان¹¹سانھا در ھرش¹ھری وبع¹¹د ت¹¹سلط ص¹¹فويان 

که با اعمال فاشيزم مذھبی خود، ١٨تا ربع اول قرن ١٧ و١۶متعصب در قرون 

ُ ک¹ار آم¹دن ب¹ابر ب¹ا دمار از روزگار م¹ردم تح¹ت اش¹غال برآوردن¹د، وھمچن¹ان روی

 ١۶اعمال کشتارمردم وبرپاکردن کله منار در افغانستان وھن¹د ش¹مالی در ق¹رون 

 ، کاری نيست که بتوان آن را در يک مقاله چندصفحه يی ١٨ تا نيمه قرن ١٧و

  . گنجانيد

ش¹¹ايد بع¹¹ضيھا از سرس¹¹ھل انگ¹¹اری وي¹¹ا ازس¹¹رنا آگ¹¹اھی، ت¹¹صور کنن¹¹د ک¹¹ه 

بخ¹¹ود و ب¹¹دون جانف¹¹شانی و ازخ¹¹ود گ¹¹ذريھای ک¹¹شور م¹¹ا، افغان¹¹ستان عزي¹¹ز، خ¹¹ود 

ف¹¹راوان فرزن¹¹دانش ش¹¹کل گرفت¹¹ه، و در چ¹¹ار چوب¹¹ۀ مرزھ¹¹ای موج¹¹ود قرارگرفت¹¹ه 

است، اما دقت درتاريخ اين ک¹شور و ت¹اريخ ک¹شورھای ھمج¹وار ثاب¹ت ميکن¹د ک¹ه 

مردمان ساکن دراين محدودۀ جغرافيائی، ده ھا بار به علل و سبب ھای گوناگون 

 برضدستم واستبداد بيگانه گان به پا خاس¹ته ان¹د ، قرب¹انی دست از جان شسته و
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داده وقربانی گرفته اند تا سرانجام به اين پيروزی بزرگ نايل شده ان¹د ک¹ه ح¹اکم 

برسرنوشت خويش گردند و از خود کشوری داش¹ته باش¹ند ت¹ا ديگ¹ر ھ¹يچ بيگان¹ه 

روات و ای برآنھا ستم روا ندارد و محصول دس¹ترنج ش¹ان را ب¹ه ن¹ام حوال¹ه و ب¹

ديگر عوارض مالي¹اتی از جي¹ب ش¹ان خ¹الی نکنن¹د وبرع¹رض و ن¹اموس وھ¹ستی 

  .شان بی حرمتی وتوھين صورت نگيرد

برای درک بھتر اين مسئله نگاھی  می افگنيم به تاريخ منطق¹ه وح¹وادث 

  ميmدی بطور ف¹شرده ومخت¹صرازنظر م¹ی ١٨ تا ١٣خونبار کشور را در قرون 

  . گذرانيم

وری افغان¹¹¹ستان توس¹¹¹ط دول¹¹¹ت خوارزم¹¹¹شاھيان پ¹¹¹س ازس¹¹¹قوط دول¹¹¹ت غ¹¹¹

ميmدی،افغان¹¹ستان ديگرمرکزي¹¹ت اداری و سياس¹¹ی خ¹¹ود را ١٢١٤=ھ¹¹ق ٦١٠در

ازدست داد وشش ھفت سال بعد ب¹ا طوف¹ان ھ¹ستی بران¹دازچنگيزخان مغ¹ول ھم¹ه 

  .دار و ندارش برباد فنا رفت

ھستی سوز و ويرانگر چنگيز خان و ک¹شتار ب¹ی رحمان¹ه مغ¹وfن يورش 

زمين ھای آسيای ميانه، افغانستان و ايران، بين النھرين و بخش ش¹رقی در سر 

، آذربائيج¹¹ان ش¹¹مالی و جن¹¹وبی و ارمن¹¹ستان و گرج¹¹ستان و )روم(آس¹¹يای ص¹¹غير

 گرجی طرابزون و ارمنستان و متصرفات صليبيون در سوريه -پادشاھی يونانی 

ب¹دبختی و ) ترکيه( قبرس و باfخره سلطنت سلجوقيان در آسيای صغيرۀو جزير

 جوينی ١.مصايب فراوان برای توده ھای مردم کشور ھای فوق الذکر دربرداشت

آمدن¹د وکندن¹د وس¹¹وختند ":ھج¹وم چنگيزي¹ان را درچھ¹ار کلم¹ه خmص¹ه ميکن¹د

ب¹دون اس¹تثنا از دم تي¹غ  سرداران چنگي¹زی ھم¹ه س¹اکنان ش¹ھرھارا  ٢ ."وبردند

  . ندگذراندمي

  ھاى دسته جمعى مغوfن پطروشفسکى ، محقق شوروى در مورد قتل 

                                                

١
   ۵٧ ، ص٨۶ ، ص ١ پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عھد مغول ، ج - 

٢
  ،ج٧٢ جھانگشای جوينی،ص-  
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ًمغ¹وfن، س¹اکنان را ک¹ه ق¹بm خل¹ع سm¹ح « :در سرزمين ھاى مفتوحه م¹ى نوي¹سد

کرده و به صحرا رانده بودند و مرع¹وب و روحي¹ه باخت¹ه بودن¹د، مي¹ان س¹پاھيان 

 ھر سپاھى افرادى را که سھم وى شده بود، بزان¹و م¹ى ن¹شاند و .تقسيم ميکردند

اى ايشان را از تن ج¹دا ميک¹رد ، بع¹د من¹شيان   ساطور سرھياسپس با شمشير و

 بگفت¹ه ج¹وينى ، .اسير را وا دارميکردند ت¹ا تع¹داد س¹ر ھ¹اى بري¹ده را ش¹مار کنن¹د

ش¹¹مارش ک¹شته گ¹¹ان )  م١٢٢١= ق٦١٨ (پ¹س از ک¹¹شتار عم¹ومى م¹¹رو در س¹ال 

  ١ . روز به طول انجاميد١٣)شيان اسيرتوسط من(

=  ق ٦١٧(وfنطب¹¹¹ق رواي¹¹¹ت س¹¹¹يفى ب¹¹¹ه ھنگ¹¹¹ام ت¹¹¹صرف ني¹¹¹شاپور مغ¹¹¹

 و پ¹¹س از ت¹¹سخير م¹¹رو در  ٢ .نف¹¹ر م¹¹رد را س¹¹ر بريدن¹¹د) ٧٤٧ر ٠٠٠) ( م١٢٢٠

به گفته ابن اfثير در حدود ھفتصد ھزار نفر به قتل )  م١٢٢١=  ق ٦١٨( سال 

تعداد مقتوfن بغداد را به ھنگام تسخيرآن شھراز طرف نواسه چنگيز   ٣.رسيدند

وفى ب¹ه ھشت¹صد ھ¹زار نف¹رتخمين م¹ستهللا حمدا) م١٢٥٨=  ق ٦٥٧(ھmکو خان 

 ميmدى ، در شھربلخ دوصد ھزار نفر زن¹دگى ١٣بنابر روايتى در قرن  ٤ .ميزند

 آنان به امر چنگيز خان تا نفر آخر از دم تي¹غ ۀھم) م١٢٢٠(در سال . ميکردند 

بن¹¹¹ابر ت¹¹¹اريخ وص¹¹¹اف ، چنگي¹¹¹ز بج¹¹¹رم قت¹¹¹ل يک¹¹¹ى از پ¹¹¹سران چغت¹¹¹اى  ٥ .دش¹¹¹تنگذ

رم¹ان داد ھ¹يچ زن¹ده س¹رى را در ٓانج¹ا ب¹اقى نگذارن¹د ، در بامي¹ان ، ف) موت¹وچين(

   و سپس ٦ .حتى جنين در شکم مادران زنده نگذاشتند و چار پايان را ھم کشتند

   .نوبت به غزنه رسيد

                                                

١
 روز را دربرگفت ١٣ان گشمار کشته : جوينى ميگويد- ۵٨ ، ص١ ج ھمان، پطروشفسکى ،- 

  . نفر ميرسد ٦٥٠ر ٠٠٠ به و اگر در ھر روز پنجاه ھزار کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولين
٢
،تاريخنامه ھرات ، چاپ پروف¹سور محم¹د زبي¹ر )سيف بن محمديعقوب الھروى( سيفى ھروى - 

 سيفى عmوه ميکند که اضافه برک¹شتار ع¹ام م¹ردم ، ٠۶٣ قمرى ، کلکته ، ص ١٩٦٢صديقى ، 

  يکصد ھزار دختر ازھرات اسير بردند 
٣
  ٢٥٧، ص ١٢ ابن اثير ، الکامل ، ج -  

٤
   ،٥٨٠مستوفى، ص هللا  تاريخ گزيده از حمدا-  

٥
   ٣١٩ تحرير تاريخ وصاف ، ص - 

٦
  ٢١٣، ص ١، غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج ١٣٨ ، ص ١ جوينى ، ج -  
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ت¹ا باب¹ه ک¹ار ب¹ستن اي¹ن ش¹يوه ھ¹اى ک¹شتار، ن¹ه  فاتحان مغولى ميکوشيدند

د بردارند،بلک¹¹ه  مقاوم¹¹ت و اي¹¹ستادگى م¹¹ردم را از پ¹¹يش پ¹¹اى خ¹¹و امکان¹¹ات تنھ¹¹ا

 مقاوم¹ت در م¹ردم بکل¹ى ۀميخواستند وحشتى در عم¹وم م¹ردم ايج¹اد کنن¹د ت¹ا اراد

لذا نتيجه ھجوم لشکريان مغول بر سرزمين ھاى افغانستان  ،دنابود و معدوم گرد

، ايران و ماوراء النھر و غيره جاھا ، تقليل شديد نفوس و مردم زحمتکش بوده 

 اس¹ارت رف¹تن وي¹ا ف¹رار م¹ردم ، ن¹واحى پ¹ر جمعي¹ت که بر اثر قتل عام ھا و يا ب¹ه

ک¹¹شور ھ¹¹اى مفتوح¹¹ه از س¹¹کنه خ¹¹الی ش¹¹ده ب¹¹ود، بخ¹¹صوص دربخ¹¹ش ھ¹¹ای ش¹¹مال 

ک¹ه در دره ھ¹ا و ن¹واحى حاص¹لخيز آن ) بلخ، مرو وھ¹رات(وشمالغربی افغانستان

کوچکترين قطعه زمين غير مسکون وغيرمزروع وج¹ود نداش¹ت ، تقلي¹ل ني¹روی 

  .کارپديد آمده بود

خاطرات س¹الخوردگان ) تاريخنامه ھرات (  ھروى در کتاب خويش سيفى

را در باره ويرانى وحشت انگيزى که در سراسر خراسان پس از ھجوم مغول در 

. به بار آمده ب¹ود ، نق¹ل ميکن¹د)  م١٢٢٢- ١٢٢٠=  ق ٦١٩ - ٦١٧( سال ھاى

ه سالخوردگان به عنوان شھود عينى به مؤل¹ف اظھ¹ار داش¹ته بودن¹د ک¹ه در ناحي¹

مؤل¹ف ب¹از   ١ .ھرات نه مردم باقى مانده بود و نه گندم و نه آذوقه و نه پوش¹اک

از موfنا مرحوم خواجه ناصرالملته والدين چشتى چنين « :ھمانجا چنين ميگويد

شنودم که او گفت از حدود بلخ تا دامغان يک سال پيوس¹ته خل¹ق گوش¹ت آدم¹ى و 

  ٢» .انبار ھا را سوخته بودند سگ و گربه مى خوردند ، چه چنگيزخانيان جمله 

 =  ھجرى٦١٩سيفى باز خبر ميدھد که پس از کشتار عمومى سال 

ً فقط مشتى از مردم که اتفاقا جان بسmمت برده بودند ، چھل مرد از م١٢٢٢

 و در  ٣ .طبقات مختلف بودند که در ويرانه مسجدى سکنى گزيده بودند

                                                

١
در اين وfيت نه مردم اس¹ت و ن¹ه  : ( ٨٣ ص تاريخنامه ھرات، چاپ صديقی ، سيفى ھروى ،-

   ١٥٢ص ) .گندم ، نه خورش و نه پوشش
٢
   ٨٧ ، ص  سيفى- 

٣
  ٨٣ سيفى ، ص-  
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 مگر  ١ .ن بيش از صد نفرنبودندروستاھاى حومه ھرات ھم عده نجات يافته گا

که يکى از امراى مغول قريب ھزار نفر از اسيران را گرد آورده » حايطى« در 

  ٢ . او باشنديت شرط نھاده بود که رعبود ومورد عفو قرار داد

وادى ھريرود و جلگه ھرات ک¹ه يک¹ى از ن¹واحى پ¹ر جمعي¹ت و حاص¹لخيز 

ک عم¹¹ل اس¹¹تثنائى نب¹¹وده ، بلک¹¹ه افغان¹ستان ب¹¹ود ، تخري¹¹ب سراس¹¹رى آن وfي¹¹ت ي¹¹

.  ني¹¹ز ب¹¹ا چن¹ين م¹¹صيبتى از دس¹¹ت مغ¹وfن روب¹¹رو ب¹¹ود  وط¹وس  م¹¹رو ھ¹¹ایواح¹ه

بنابگفته جوينى، در شھر طوس حتى پنجاه خانه مسکون باقى نمانده و س¹اکنان 

  ٣ .آن خانه ھا ھم به بيغوله ھا پنا ھنده شده بودند

گر تا م¹دتھا بع¹د  م دي١٢٢٠=  ق ٦١٧ پس از کشتار سال  نيزبلخشھر 

نيمه اول قرن چھاردھم ميmدى ( و در نيمه اول قرن ھشتم ھجرى . جان نگرفت

 . نيز ويران بوده است ) 

از راه ترم¹ذ ب¹ه بل¹خ )  م١٣٢٥=  ق ٧٢٦( ابن بطوطه چند دھه بع¹د ت¹ر 

اب¹ن بطوط¹ه . سواره عبور کرد و آنجا را ھمچن¹ان وي¹ران و غي¹ر م¹سکون ياف¹ت 

او .  ھ¹¹اى مغ¹¹ول در بل¹¹خ رھ¹¹سپار دي¹¹ار ھ¹¹رات ميگ¹¹¹رددپ¹¹س از م¹¹شاھده خراب¹¹ى

ب¹¹ه ش¹¹ھر ھ¹¹رات » غرج¹¹ستان« پ¹¹س از ھف¹¹ت روز راه پيم¹¹ائى در جب¹¹ال : ميگوي¹¹د

شھر ھرات « . در بين راه قراى سرسبز و آب ھاى جارى وجود داشت. رسيديم 

 ھ¹رات ش¹ھرى ب¹زرگ و داراى .يکى از بزرگترين شھر ھ¹اى آب¹اد خراس¹ان اس¹ت

 م¹¹ردم اي¹ن ش¹¹ھر متق¹¹ى و مت¹دين و پ¹¹اک دام¹ن و حنف¹¹ى م¹¹ذھب .ابني¹ه ب¹¹سيار اس¹ت

   ٤ ».ميباشند و شھر ھرات از ھرگونه فسق و فساد مبراست

 ص¹¹ورت ی ئ¹وهي ب¹ه نح¹وه وش¹اني¹زي وخ¹راج توس¹ط عم¹ال چنگاتياخ¹ذمال

   ی با غارت آشکار وجمع آورًتاي ماھع،ي مطیاي که حصول آن از رعاگرفتيم

                                                

١
  ١٨٣سيفی، -  

٢
  ٢١٥، ١٨٢سيفی، -  

٣
  ١٣٢ - ١٢٥، ص ١ جوينى ، ج -  

٤
 ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ١٣٤٨ ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمه دکتر محمدعلى موحد طبع -  

    ٤٣١، ص ١، تھران،ج 



 ٤٠                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

   ١ .ت نداشی از کشور دشمن تفاوتميغنا

 ميتوان دريافت که ھجوم ھاى ادوارى اقوام و شدبا توجه به آنچه گفته 

 کهقبايل عقبمانده بر سير تکامل تاريخى جامعه ما چقدر تاثير مرگبارى داشته 

براى مدتھاى طوfنى رونق کشاورزى و شھر نشينى را با انحطاط و گسست 

ياسى پايدار، دست فقدان ثبات س «:بقول علی ميرفطروس. روبرو ساخته است

بدست گشتن حکومت ھا و ويرانى شبکه ھاى آبيارى و توليدى توسط مھاجمان 

، باعث نوعى دلسردى و بى تفاوتى روستائيان و پيشه وران جھت سرمايه 

اين حمmت و ويرانى ھا و فقدان يک . گذارى و ترميم شبکه ھاى توليدى گشت

ھيچگاه » سرمايه دارى تجارى«ا  سياسى پايدار، باعث گرديد ت-ثبات اجتماعى 

بخاطر ھجوم ھا و حمmت مختلف و . تکامل نيابد» سرمايه دارى صنعتى«به 

» صفر«اجتماعى ، ما مجبور شديم ، ھر بار از -گسست ھاى متعدد فرھنگى 

   ٢ »...آغاز کنيم، بدون آگاھى از گذشته ، بدون چشم اندازى از آينده 

به کشورما ومنطقه يرانگرانه بر شکى نيست که اگر چنين ھجومھاى و

و غزنه وکابل وقندھار وسيستان  ھرات و بلخ و شھرھایوقوع نمى پيوست ، 

از شکوه ورونق بيشتر تجارت وصھعت برخوردار می بود وآثار تاريخی غيره 

   .امروز چشم بينندگان را خير ميساختکشور ماندگارفراوان 

  

  انواع ستم مالياتی 

اخ¹¹ذ  ن¹¹هي در زمی قاع¹¹ده وق¹¹انونچگون¹¹هيمغ¹¹ول، ھ دوران غلب¹¹ه لي¹¹ اوادر

ان¹واع . گرفتندي مخواستند،ي وھرچه مخواستنديھرقدرکه م.  وجود نداشتاتيمال

مالي¹¹اتی ک¹¹ه م¹¹ردم م¹¹ی باي¹¹ستی درط¹¹ول ي¹¹ک س¹¹ال ب¹¹ه س¹¹ران وم¹¹اموران مغ¹¹ول 

بپردازند، آنطورکه درجامع التواريخ رشيدی ، ودستورالکاتب نخجوانی وت¹اريخ 

بدين حساب ، روستائيان ھ¹ر . بيش از پنجاه نوع ماليه ميرسيدوصاف آمده ، به

                                                

١
   ببعد٦٦٠ ص ٢ عھدمغول، ج راني در ای ومناسبات ارضی کشاورز،ی پطروشفسک-  

٢
  ٧٣ديدگاه ھا ، ص  علی ميرفطروس،-  
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ھفت¹¹¹¹ه مکل¹¹¹¹ف بودن¹¹¹¹د ي¹¹¹¹ک ن¹¹¹¹وع مالي¹¹¹¹ه بپردازن¹¹¹¹د ودرص¹¹¹¹ورتی ک¹¹¹¹ه مالي¹¹¹¹ات را 

نميپرداختند،اع¹¹ضای خ¹¹انواده اي¹¹شان ب¹¹ه بردگ¹¹ی فروخت¹¹ه مي¹¹شد ت¹¹ا ق¹¹روض ش¹¹ان 

   ١ .پرداخته شود

نخ¹ست ھرچ¹ه توان¹ست )یمامورم¹ال(یتکچ¹ي بني ال¹دشرف«،یني جوۀبگفت

م¹¹¹¹ری ق٦٤٢رم¹¹¹¹ضانم¹¹¹¹اه در وس¹¹¹¹پس  ٢ گرف¹¹¹¹تزي¹¹¹¹ از م¹¹¹¹ردم تبراتي¹¹¹¹س¹¹¹¹م مالبر

آه دود « که دي رسانیربحدي وصغري رابرکبی شد وظلم وشکنجه وتعدنيواردقزو

  ٣ ».ديرسيآحاد خلقان به اسمان م

 ني درغ¹ور چن¹یتکچي بني شرف الدی درباره کارنامه ھازي نی ھرویفيس

وق¹سمات )  ش¹اقهی وکارھاگاريب( وزوربرآورد وبه قmناتیدست تعد«:سدينويم

 رج¹ال جب¹ال غ¹ور را از من¹ازل اوط¹ان، جm¹ء یواني¹وعوارضات وتجبر وتحک¹م د

  ٤ »...وطن فرمود

نه تنھا حاکم مقاطعه کار وبيتکچيان به عناوين گونه گون مردم را 

ميدوشيدند، بلکه ايلچيان نيز به بھانه ھای رنگارنگ روستاھا واھل شھرھا 

بواسطۀ سوء تدبيرات « : گفتۀ رشيدالدين  فضل هللا ب. راغارت ميکردند

واتmفات، اکثر رعايای وfيت جmی وطن کردند ودر وfيت ھای غريب ، خان 

وشھرھا وديه ھا خالی ماند وبه ھرچندگاه ايلچی جھت جمع کردن . ومان ساختند

 غايبان برفتی ايشان را بسيار زحمات رسانيدی واضعاف قبچور به تعھداز ايشان

بستدی وھرگز ميل نکردندی که به وfيت خويش روند وازآن ملک عظيم متنفر 

گشته بودندی وبا وجود چندان ايلچی که در اوقات مختلف جھت جمع غايبان به 

اطراف رفتند، ھرگز رعيت را با مقام خود نتوانستند برد وآنچه درشھرھا مانده 

نگ باز کرده واز بام خانه ھا بودند، اکثردرخانه ھا  به سنگ برآورده بودند يا ت

                                                

١
 ص ٢ پطروشيفسکی،کشاورزی ومناسبات ارضی در عھد مغول،ترجمه کريم کشاورز،ج -  

  ٨٤ صات،ي سده مال٢۵ ان،ي هللا شاھپورتيعنا ببعد،۶۵٠
٢
   ٢٧٦-٢٧۵ ص ،٢جلد ، جوينی -  

٣
  ٢٧٦ ھمان، ص -  

٤
  ١٧٤ ھرات، صخنامهي ،تاریفي س-  
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آمدوشد کردندی وازبيم محصmن گريخته وچون محصmن به محmت رفتندی، 

اگرمردان را نتوانستندی دستگيرکرد، زنان ايشان بگرفتندی وھمچون گلۀ 

گوسفند در پيش انداخته از محله ای به محله يی پيش محصmن بردندی وايشان 

دی وفرياد وفغان زنان به آسمان رسيدی را بپای از ريسمان آويخته ميزدن

وبسيار اتفاق افتاد ومشاھده کرديم که محصل بربام رفته رعيتی رامی يافت و 

برعقب وی می دويد تا او رابگيرد، رعيت ازغايت عجز وبيچارگی چنان 

ميگريخت که خود را ازبام بزير می انداخت ومحصل بوی ميرسيد ودامنش 

اعت ميکرد وسوگند مينھاد که خود را از بام ميگرفت وبروی رحم آورده شف

مينداز که ھmک شوی وچون اختيار از دست داده بود درمی افتادوپايش می 

   ١ ».شکست

وضع کردند که نخست فقط » قبچور « فاتحان مغولی مالياتی بنام 

  درصد از تعداد مواشی ماخوذ ميشد و بعد ھا بشکل  ازصحرانشينان به مقداريک

   ٢ . وسرانه از روستائيان و شھريان گرفته ميشدماليات نقدی

پوربھاءشاعر خراسانی درقصيده ايکه درمدح عmء الدين جوينی،  

مورخ ووزير ھmکو سروده ، از فقروفاقۀ مردم خراسان که نتيجۀ سنگينی 

  :ماليات وسوء استفاده ھای مامورين مالی بود، اينطورميگويد

  

  د و آواره      ـرق شــدنھـمـــه جھـــان متــفـ

ُ ز بی شــــــمار قmن و زبی شمار قبچور ُِ  

  

ماليات سرانه يا جزيه که علی الرغم شريعت اسmمی نه تنھا از مسيحيان 

، برای پيروان اسmم گرفته ميشدوزرتشتيان و يھوديان بلکه از مسلمانان نيز 

 گوناگون  گذشته از ماليات ھای ياد شده ، عوارض.بی نھايت توھين آميز بود

                                                

١
  ١٠٢٩ ص،٢دی، جلد  جامع التواريخ  رشي-  

٢
 چاپ اکادمی علوم مالکيت ارضی و جنبش ھای دھقانی در خراسان قرون وسطی،سيستانی، -  

  .، زير نام جزيه و قبچور١۶ از من، فصل افغانستان،
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ًديگری جنسا و نقدا از روستائيان گرفته ميشد که در مجموع  » اخراجات « ً

ناميده ميشد و صرف نگھداری اميران و لشکريان و ماموران عاليمقام 

 روستائيان می بايست برای اسپان جو و علوفه و .وايلخانان و غيره ميگشت

ناميده ميشد و » ه علوف«و » علفه « که ندکردميبرای لشکريان آذوقه تھيه 

   ١ .پيشکش مينمودند) تغار(غله و شراب 

 

)  م١٢۶٠- ١٢۴٩=  ھجری ۶۵٩ -  ۶۴٨ای الھدر فاصله بين س

  کسانيکه مالياتھا را نه پرداخته بودند، اعضای خانواده ايشان به بردگی فروخته 

   ٢ .ميشد تاقروض ايشان به طلبکاران پرداخته شود

متعددی که به نفع دولت معمول بود و عوارض » بيگار« سنگينی بار 

تھيه (» پستی « ً مثm عوارض .نيزکمتر از ماليات و بروات و مانند آن نبود

که روستائيان مؤظف بودند برای توقفگاه ھای پستی، يا مھمانی يا ) مرکب

به معنی » بيگار «.چاپار خانه ھا و ايلچيان و سران لشکری اسپ وخر بدھند

از کار اجباری برای احياء و تنقيه قنوات و ساختمان اخص نيزکه عبارت بود 

قmع و کاخ ھا و احداث جاده ھا نيز بار سنگينی بود که بر روستائيان تحميل 

 در ضمن انجام اين کار ھا ھزاران نفر از روستائيان، جان خود را از .ميشد

ن دست ميدادند و چارپايان بيشماری نيز در زير پای ايلچيان و خدمات رايگا

  ٣ .ستی سقط ميشدندُپ

خmصه انواع مالياتی که مردم می بايستی درطول يک سال به سران 

وماموران مغول بپردازند، آن طورکه درجامع التواريخ رشيدی ، ودستورالکاتب 

يک بخش . نخجوانی وتاريخ وصاف آمده ، به بيش از پنجاه نوع ماليه ميرسيد

 خمس، جزيه و خراج، وبخش ديگر زکوة، عشر،: مالياتھای شرعی بود مانند

                                                

١
   ھمان اثر، زير عنوان علفه و علوفه-  

٢
  ٣۶٠ ترجمه کشاورز، ص نوشته گروھی از مورخين شوروی، تاريخ ايران،- 

٣
  ٣٨٢ص  ... ی دھقانی و جنبش ھای ارض مالکيت-  
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تغار، تمغا، تابغور، : ماليات ھای غير شرعی وعوارض محلی بود، ازقبيل

ترغو، نماری، بmرغو، آfم، قبچور، قmن، شورپا، شلتاق، شناقص، شوسون، 

شيmن بھا،ساوری، کرکيارق، آش، بھره، نزول، علفه وعلوفه، جريمه، خانه 

، پيشکش، سmمانه، توقعات، تفاوت وتوفير، شمار، باغ شمار، سرشمار، باج

زوايد، اخراجات، تکليفات، تخصيصات، توزيعات، قسمات، مرسوم، مال، مال 

وجھات، متوجھات ديوانی وسلطانی، حق اfنشاء، حق التعديل، حق التقرير، 

حق التحصيل، حق البيمانچه، حق التوليه، رسم الحرز، رسم الوزراء، رسم 

ه، رسوم شحنگی و داروغگی، تسعير يا ارزيابی، تقدمه، الصداره، رسم خزان

  ١ .چريک بيگار، وغيره بود که از رعايا با شکنجه وتعدی گرفته ميشد

با اصmحات )  م١۴برای ربع اول قرن ( ًسيستم مالياتی مغول که مؤقتا 

غازان خان اندکی دست تعدی وجورحکام و مامورين ماليات را از گريبان 

ايا سست کرده بود و بعد از ربع اول قرن چھاردھم دوباره کشاورزان و رع

چه تيمور خود . بزمان قبل از اصmحات بر گشت ، در دوره تيمور نيز ادامه يافت

را جانشين چنگيز ميدانست و به پيروی از سياست چنگيز و ياسای چنگيزی ، 

  .را بميدان کشيد و بر طبق آن عمل ميکرد» تزوک تيموری « 

جى که تيمور بر اھالى ھر شھرى پس از فتح آن تعيين ميکرد ميزان خرا

 زي¹را مقاوم¹ت ،، بستگى به ميزان مقاومت مردم در براب¹ر ھج¹وم تيم¹ور داش¹ت 

سر سختانه مردم دليل اقتصاد نيرومند مردم يک ناحيه بود و براى آنکه مردم را 

در  س¹¹اخته باش¹¹د ، خ¹¹راج کمرش¹¹کنى ب¹¹ر اھ¹¹الى ميگذاش¹¹ت و ذلي¹¹ل ومنق¹¹اد خ¹¹ود

 واض¹ح اس¹ت .صورتى که از پرداخت آن سر باز ميزدند ، امر قتل ش¹ان را مي¹داد

ک¹¹ه در س¹¹بزوار ھ¹¹رات و زرن¹¹ج مرک¹¹ز سي¹¹ستان و ح¹¹صار ط¹¹اق ، تيم¹¹ور ب¹¹ا چن¹¹ين 

مقاومت ھاى سر سختانه روبرو شد و ھمين مقاومت م¹ردم س¹بب غ¹ضب بي¹شتر 

منجمل¹¹ه بن¹¹د تيم¹¹ور ميگردي¹¹د ، چنانک¹¹ه در سي¹¹ستان ام¹¹ر ک¹¹رد ت¹¹ا بن¹¹د ھ¹¹اى آب و 

                                                

١
 از »ی درخراسان  درقرون وسطني از زمی بھره برداری ھاوهي وشی ارضتيکيمال«  کتاب- 

  زدھمي فصل س٢٠٠٢من،چاپ سوئد،



 ٤٥                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

معروف رس¹تم ب¹ر رودخان¹ه ھيرمن¹د را ک¹ه س¹بب آن ھم¹ه آب¹ادى و عم¹ران و س¹ر 

 .سپس دستور داد تا مردم زرنج قتل عام ش¹وند. سزى سيستان بود ، خراب کنند

 تيمور در زرنج از  ١ .لشکريان تيمور سه روز تمام مردم شھررا قتل عام کردند

زار ان¹سان  را زن¹ده در دي¹وارى جمجه ھزاران انسان کله من¹ارى س¹اخت و دو ھ¹

   ٢ .جاى داد

 زمان مغول از رعايا گرفته ھایدر دوره تيموری ، اکثريت ماليات

ماليات شکار ، ماليات مرغ ، عوارض : حتی برخی مالياتھای جديد مانند .ميشد

خبرخوش و ماليات ھای صد يک ، و صد دو ، صد چھار و غيره از مردم اخذ 

امتيازی که (»  تره خانی« و رسم »تيول«و»رغالسيو«  رواج وسيع .ميشد

، در دوره تيموريان دست و ) جرم از مجازات معاف ميکردبار٩دارنده را تا 

دماغ صاحب سيورغال را در گرفتن و وضع انواع مالياتھا بازميگذاشت، بدون 

به سخن ديگر رواج معافيت .  دولت وصول گرددۀخزينه آنکه چيز قابل تذکری ب

و » اقطاع « و » تيول« اتی و اداری و قضايی در زير نام سيور غال و ھای مالي

تيموريان درقرن پانزدھم موجب  دوره و غيره در) شاھی ( موقوفه و خالصه 

ضعف شديد حکومت مرکزی شد و حکومت را از وصول وجوه خراج و ماليات 

ودرمحاکمات قضائی وامور لشکری، مزيت و تفوق بارزی به .محروم کرد

  .يران و مmکان و خوانين محلی دادام

از اسنادی که از اين دوره باقی مانده است ميتوان تا حدی بکثرت و 

، چنانکه ن ھا و صاحبان آن تعلق داشته استتنوع مالياتی پی برد که بر زمي

 قاسم بن جھانگير از بيش ازچھل قلم »سيورغال«: مينورسکی نقل کرده است

از اسنادی که از اين دوره باقی مانده است . است معاف بوده  ماليات و عوارض

ميتوان تا حدی بکثرت و تنوع مالياتی پی برد که بر زمين ھا و صاحبان آن 

                                                

١
  . شرف الدين على يزدى ، ظفرنامه ،زير عنوان سيستان ديده شود-  

٢
   ١٩٥ ، ص ٢ ج تاريخ اجتماعی ايزان،راوندى ، مرتضی - 
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 قاسم بن »سيورغال«: تعلق داشته است ، چنانکه مينورسکی نقل کرده است

بنابرين .  معاف بوده است جھانگير از بيش ازچھل قلم ماليات وعوارض

 : ازماليات و عوارض ذيل معاف شده استسندصاحب سيورغال

، ) ماليات زايد(»اخراجات و خارجات«، )ماليات مستمر(» مال و جھات«

عوارضات حکمی و (عوارض که بموجب حکم يا جز آن وضع ميشود

ُقنغm«، )حق عليق برای مرکب ماموران حکومت(» علوفه«، )غيرحکمی ُ« 

 ،)کار اجباری (» گاربي«، )ماليات مخصوص پذيرائی سفرا و ديگران(

پيک ھای چاپارخانه يا ماليات مخصوص (« اfغ«،) ماليات شکار(»شکار«

راھنمايانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد (» ًاfم«، ) چھارپايان چاپارخانه

) بمامورين حکومت خدمت کنند و آنان را از دھی بدھی ديگر رھنمون شوند

، ) ھدايا(، پيشکش )ائیعوارض پذير(»ُساچق«،) ھدايا(»ساوری«،

» مشتلق«، ) ماليات چريک بمعنی امروزپياده و سواره(و پياده » زرچريک«

عوارضی که در موقع مخصوص مانند رساندن خبرخوش از مردم ميگرفته (

؟ ماليات خانوار ( » کدوشمار«، )به معنی ابداعات و اختراعات(» احداث«، )اند

» عيدی و نوروزی«، )؟دخل و انعام(» دست انداز«، » خانه شمار«، ) و سرانه

» عشر«، )مداخل محصmن ماليات(» حق السعی «،)ماليات مخصوص سال نو(

حق (»رسم الوزاره«، ) اعظمحق العمل صدر(» رسم الصداره«، )يک دھم(

خريدن وبه قيمت غله بزوراز رعيت به نرخ ارزان ( » غله طرح«، )العمل وزير

 حق برآورد(» ُحرز«،)؟ماليات خريد(»عیابتيا«، )بلند بر رعيت فروختن

حق التقويم (»رسم الحرزو مساحت«، )بمعنی معمول خود(» مساحت«، )ماليات

؟ مالياتی که بابت تعديل (» اضافه و تفاوت و تسعير«، )کردن و مساحت کردن

ھنگامی که مودی تقبل ميکردکه مالياتی را که » تقبل«، )نرخ تسعير ميگرفتند

ين شده بود در موعد معين بپردازد نوع مخصوص از ماليات از طرف محصل تعي

صد «و» صد دو« ، »صديک « ، ماليات معروف به )از او وصول ميکردند

صاحب « و» مميز«و » کmنتر«،)پليس امنيت شھر(» حقوق داروغه«، » چھار
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» سفره بھا«، )مالياتی که برای اجتماعات اعياد ميگرفتند(»شيmن بھا«، » جمع

« ، )تی که برای کسانی که وسايل ضيافت را آماده ميکردند، ميگرفتندماليا(

مالياتی که بابت مخارج نگھداری قmع و (» اخراجات قmع و طوابيل و جوقه گاه

مکلف کردن (» مرغ«، )اصطبل ھای سلطنتی و شکارگاه ھای سلطنتی ميگرفتند

 )وسفندمکلف کردن مردم بدادن گ(» گوسفند«، )مردم بدادن طيور اھلی

ماليات تحقيق در باره (»ِترغو«، )ماليات مواشی( »ُقبچور« ،)بيگاری(»قmن«

و سايرتکاليف ديوانی يا مطالبات ) شايد ترغو باشد( » سرغو« ، )جرايم

  ١ .سلطانی ياھرچه از راه ماليات بھر بھانه و عنوانی که ممکن بود، بگيرند

 در دوره شاه .گرديداين روش با ايزاداتی چند در دوره صفوی دنبال 

طھماسب اول صفوی ، بسياری قسمت ھای ايران بوسيله مقطعان و بطور غير 

حکام نيز از . و از حکام ھدايا و عوارض و خراج ميگرفت. مستقيم اداره ميشد

افرادی که در قلمرو تحت نفوذ آنھا زندگی داشتند ، ماليات و عوارض گوناگون 

م را در قبال نزول بmيای آسمانی يا جھات ديگر البته گاه گاھی مرد. اخذ ميکردند

 روی ھمرفته نرخ ماليات اراضی در اين دوره .از دادن ماليات معاف مينمودند

چندان سنگين نبود ولی به علت تحصيmت مامورين ستمکاره، گاھی به پنج 

   ٢ .برابر نرخ اصلی ميرسيد

حاکمي¹¹ت پ¹¹س از م¹¹رگ تيم¹¹ور افغان¹¹ستان وبخ¹¹ش عم¹¹ده اي¹¹ران در قلمرو

ًشاھرخ فرزند تيمور قرارگرفت واو ج¹دا کم¹ر ب¹ه مرم¹ت خرابيھ¹ای وارده  ب¹ست 

روى .وب¹¹ا تm¹¹ش پيگي¹¹ر موف¹¹ق ش¹¹ده تاح¹¹دزيادی خراب¹¹ی ھ¹¹ای پ¹¹در را جب¹¹ران کن¹¹د

 ۀ با وجود خرابى بند رستم و باير ماندن حوز،ھمرفته افغانستان در قرن پانزدھم

 وبجز سيستان دش ميانهآسياى مند، مرکزعمده تمدن و فرھنگ و اقتصاد در يرھ

   . چشمگير داشت زراعت و آبيارى و پيشه ورى انکشافدرساير حصص کشور

                                                

١
دراسناد موجود اين دوره ، سيورغال ، ٢٢٨-٢٠٧ص  خانم لمتون، مالک وزارع درايران ، -  

  .خوانده اند» عطای مخلد« را به صفت 
٢
  ٨٦ بيست و پنج سده ماليات ، ص -  
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 ٣٧شھرھرات ،در عھد فرم¹انروائى ن¹يم قرن¹ه ش¹اھرخ و س¹پس در م¹دت 

 در کم¹ال رون¹ق و ش¹گوفائى فرھن¹گ و تم¹دن ،سال سلطنت سلطان حسين ب¹ايقرا

و فرھنگ¹ى مب¹دل گ¹شت و به يک مرکز ب¹زرگ تج¹ارتى و پي¹شه ورى « و .زيست

  ١ ».گويا مرواريد شھر ھاى آسياى ميانه و مرجع علما و ھنر مندان گرديد

از آغاز قرن شانزدھم ميmدى ، وقايع و حوادثى که در داخل افغانستان و 

در خارج آن اتفاق افتاد ، ھمه بضرر کشور ما و ب¹ه نف¹ع ق¹درت ھ¹اى ن¹و خاس¹ته 

 دول¹ت ش¹يبانى در م¹اوراءالنھر و ١٥٠٠ل بکmم ديگ¹ر در س¹ا. ھمجوار تمام شد

 دول¹ت ب¹ابرى ١٥٢٥ دولت صفوى در ايران ظھ¹ور ک¹رده بودن¹د و در ١٥٠٢در 

اي¹ن دول¹ت ھ¹اى جدي¹د الظھ¹ور از ش¹مال و . در ھندوستان تاسيس شد) کورگانى(

غ¹¹رب و ش¹¹رق افغان¹¹ستان دس¹¹ت تج¹¹اوز دراز کردن¹¹د و ب¹¹اfخره ک¹¹شور را ب¹¹ه س¹¹ه 

وھري¹¹ک ب¹¹ربخش معين¹¹ی ت¹¹سلط .  تق¹¹سيم کردن¹¹دق¹¹سمت ش¹¹مالى و غرب¹¹ى و ش¹¹رقى

ّ  تقريب¹¹ا دون¹¹يم ١٧٤٧ت¹¹ا ١۵١٠ک¹¹شورھای ھم¹¹سايه از ت¹¹سلط  ح¹¹سابب¹¹دين.يافتن¹¹د

   . قرن بطول کشيد

اگر از دوران استيmی مغوfن وتيموريان برکشوربگذريم،وبه دوران 

دونيم قرنۀ تجزيۀ کشورنظر اندازيم ، ميتوان گفت که درتمام دورۀ تجزيه ميان 

ايه گان ترک تبار، مردم افغانستان مثل گندم درميان دوسنگ آسياب خورد ھمس

  ِوجان ومال وعرض وحرمت وآبروی شان پيوسته مورد تجاوز . وخميرشده اند

  .واجحاف زورمندان کوچ نشين قرارگرفته است

به حيث مذھب رسمى دول¹ت ب¹ا » تشيع« حاکميت صفوى، مذھب ۀدر دور

گ¹روه . م¹ذھبى وقت¹ل ع¹ام ھ¹اى گ¹سترده ھم¹راه ب¹ودشديد ترين استبداد سياسى و 

ھاى قومى و مذھبى غير شيعى مورد توھين و آزار و حت¹ى ک¹شتار دس¹ته جمع¹ى 

قرارميگرفتن¹¹د و ب¹¹ا اعم¹¹ال قت¹¹ل و ش¹¹کنجه و خ¹¹شونت و م¹¹صادره دارائ¹¹ى وادار 

  . ساخته ميشدند تا ازمذھب خود برگردند و به مذھب شيعه بگرايند

                                                

١
  ٤٣٥ -٤٣٣ تاريخ ايران ، نوشته گروھى از مورخين شوروى،ترجمه کريم کشاورز، ص -  
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ھمه عصر صفوى از «: مينگارد » دى ديگرتول«کتر شفا در کتاب اد

آغاز تا انجام بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد و تزويرو باخودکامگى 

زنده ... ّمطلق گذشت که عمm جايگزين ھمه موازين اخmقى و انسانى شده بود

لقب داشتند، fشه شيبک خان ازبک » قورچى«خوران شاه اسماعيل صفوى که 

اشت به دندان پاره پاره کردند و خوردند و مباشرانش کاسه را که مذھب تسنن د

نوه . سر ھمين شيبک خان را به زرگرفتند تا پياله باده نوشى شاه اسماعيل شود

اين پادشاه، شاه اسماعيل دوم، ھرشش برادرخويش منجمله آخرين آنھا را که 

. دھنوز شيرخواره بودکشت و در يک روز پانصد تن صوفى وارسته را سربري

شاه عباس اول پدرش را تا به ھنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد 

و جا نشين او، شاه صفى، خون . خود راسربريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد

خوار ترين شاه دودمان صفوى، مادرو زن و فرزند شيرخوار و عموى کورخود 

ھمه پادشاھان صفوى . ردراکشت و ده ھا نفر از نزديکان خاندانش را نا بينا ک

که چھار تن از آنھا از شراب  بجز آخرين آنان چنان در باده نوشى افراط کردند

   ١ ».خوارگى جان سپردند

  تعصبات مذھبى روحانيت شيعه چنان صفوی،  سلطان حسيندرعھد شاه

 دراکثريت اياfت تابع ايران اقليتھ¹اى م¹ذھبى ببعد١٨از آغاز قرن اوج گرفت که 

 بلوچ¹ان برکرم¹ان حمل¹ه ١٦٩٩چنانک¹ه درس¹ال. ورش وطغي¹ان بزنن¹ددست به ش¹

 و. کردن¹¹¹¹¹د  م¹¹¹¹¹ردم قن¹¹¹¹¹دھارقيام١٧٠٩و ١٧٠٣و١٧٠١ھای س¹¹¹¹¹ال نمودن¹¹¹¹¹د، در

 ١٧١۵درس¹¹¹ال .ارمني¹¹ان قفقازبغ¹¹اوت کردن¹¹د و زگي¹¹ان داغ¹¹ستان ل١٧١٢درس¹¹ال

در ھم¹ان و  ابداليان ھرات، ١٧١٦درسال. ُکردان سنى دست به قيام بزرگى زدند

ر د و ُلرھ¹¹ا١٧٢١ درس¹¹ال. گرج¹¹ستان ش¹¹رقى نيزدس¹¹ت ب¹¹شورش زدن¹¹دس¹¹ال م¹¹ردم 

 س¹ال درش¹يروان حمي¹ت دراي¹ن. عربھاى مسقط سر به بغ¹اوت برداش¹تندم ١٧٢٢

مذھبى اھل تسنن به غليان آمد و برھب¹رى ح¹اجى داؤد م¹درس برش¹ماخى کرس¹ى 

                                                

١
  ٤٣٢ ، ص ١٩٩٩ دکتر شفا، تولدى ديگر، چاپ -  
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ش¹¹يروان حمل¹¹ه کردن¹¹د و درآن حادث¹¹ه چھارت¹¹ا پ¹¹نج ھ¹¹زار اھ¹¹ل ت¹¹شيع را از دم تي¹¹غ 

درکرمان س¹يد در ھمين سالھا.ندند و به ھوادارى ترکيه عثمانى شعار دادندگذشتا

احمد خان نوه ميرزا داود عصيان داشت، و دربلوچ¹ستان و بن¹ادر س¹لطان محم¹د 

   ١.مشھور به خرسوار يکه تاز ميدان بود

 دول¹¹ت ۀ س¹لطري¹ ک¹¹شور، در زی ق¹¹رن، اگ¹ر بخ¹ش غرب¹مي م¹دت دون¹ني¹ درا

 آت¹¹ش ز،ي ک¹¹شورنی دربخ¹¹ش ش¹¹رقسوخت،ي¹¹م ی ،در آت¹¹ش تع¹¹صبات م¹¹ذھبیص¹¹فو

 ني¹موس¹س ا. ھن¹د ش¹عله ورب¹وده اس¹تاني¹جنگ وتجاوز درتمام م¹دت س¹لطه بابر

 ۀ از جمجم¹يی وبرپاکردن کل¹ه منارھ¹ادنھاي را با سربریروزي ، بابر ھر پۀسلسل

 کردي و درکتاب خاطرات خود ثبت مگرفتي وغارت اقوام مغلوب جشن منمخالفا

 ی روش را در لشکرکشني بازماندگانش باشد، چنانکه ایا برزيادگارافتخارآميتا 

 ج¹ات رهي¹ پ¹شتون ازکاب¹ل تاننگرھ¹ار وازآنجات¹ا س¹وات وب¹اجور ودلي¹ برقباشيھا

 ب¹ه زمان¹دگانش وکmت ومقر بدون اس¹تثنا بک¹ار گرف¹ت وآن س¹نت را ب¹ه بایوغزن

 )یُتوزک بابر:رش.(ارث گذاشت

 ١۵۵٧ ازیلي م¹¹ردم قب¹¹ارشاور،اگي¹¹ُ ب¹¹ابر،از کاب¹¹ل ت¹¹ا پناني جان¹¹شۀ دوردر

 ی ب¹رایعن¹ي س¹ال ٩٠ در ط¹ول م¹دت یmدي م١٦٧٢¹ت¹ا١٦٦٦ وبع¹دھا از١٦٣٧تا

 ک¹صدھزاري ني ان¹د وتخم¹رزدهي شم¹شاني¹ بابرۀ س¹لطهي¹ علوس¹تهيمدت سه نسل پ

 زکاب¹ل ایعن¹ي ی قلم¹رو ب¹ابرگري شده اند ، در بخش دی جنگھا قرباننيانسان درا

 یگ¹ري دهي علیکي ی شاھزادگان بابردm،خويتابدخشان وقندھار درتمام مدت است

 وب¹ا دنديک¹شي خ¹ود ل¹شکر مگريک¹دي وب¹ر ض¹د زدندي میدست به توطئه وکارشکن

   بدون زدند،يرمي آن شاھزاده شمشاي ني که به نفع ایاني لشکرھا،ي لشکرکشنيا

 .شدندي شھزادگان میائ ھوس جھانکشی خود را بشناسند، قربانگريآنکه ھمد

  ، مردم افغانستان چه درشرق وچه درغرب  قرنهدر طول اين دوره دونيم

                                                

١
 ١جى ، پى، تيت، سيستان ، ج،١٤٦ ص ،١٣٦٤تھران لکھارت، انقراض سلسله صفويه ،- 

   ١٥٢ص 
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وچه درشمال وچه درجنوب کشور بارھا برض¹د س¹لطۀ بيگان¹ه دس¹ت ب¹ه ش¹ورش 

زده اند وبا قوتھای سرکوبگردولتی که ب¹ه مرات¹ب مجھ¹ز ت¹راز م¹ردم غيرنظ¹امی 

ھا خود بخودی بود و ھيچ برنامه عمل و   چون اين شورش.بودند، درآويخته اند

ھ¹ای گون¹اگون   بدين جھ¹ت در زي¹ر ل¹وای م¹ذاھب و فرق¹ه،نداشتوری راھنمای ئت

 ازآنجمل¹ه ميت¹وان از جن¹بش م¹ردم درش¹رق افغان¹ستان ب¹ه .م¹ذھبی ق¹رار ميگرف¹ت

ًرھبری پيرروشان نام برد که تقريبا برای سه ن¹سل  ب¹ه درازا ک¹شيد و در دنبال¹ۀ 

ان اين جنبش ميتوان از نھضت خوشحال خان ختک و ايمل خان مومند ودريا خ¹

ن¹ام گرف¹ت تاآنج¹ا ک¹ه ١٦٧٢ت¹ا ١٦٦٧اپريدی برضد دولت مغولی ھند درسالھای 

ًاورنگزيب مجبور شد خود شخصا در جن¹گ برض¹د خوش¹حالخان خت¹ک اش¹تراک 

کن¹¹¹¹دوبا وزن¹¹¹¹ه شخ¹¹¹¹صيت خ¹¹¹¹ود روحي¹¹¹¹ه جنگ¹¹¹¹ی نيروھ¹¹¹¹ای دولت¹¹¹¹ی را درمقابل¹¹¹¹ه 

 پس از خاموشی شورش قبايل پ¹شتون وبع¹د از قت¹ل ح¹دود. باشورشيان باf ببرد

يکصد ھزار ازنيروھای شورشی ودولتی ، دولت مغ¹ولی ھن¹د وادار گردي¹د ب¹رای 

کنترل اوضاع نيروی ھای نظامی خود را درش¹ھرھای پي¹شاور وننگرھ¹ار وکاب¹ل 

  . برای سرکوب عاجل شورش ھای احتمالی طور آماده باش نگھدارد

در طول ھمين دوره دونيم قرنه ودر عھ¹د آخ¹رين ش¹اه ص¹فوی يعن¹ی ش¹اه 

 حسين صفوی بود که مردم قن¹دھار برھب¹ری مي¹رويس خ¹ان ھ¹وتکی قي¹ام سلطان

 ھ¹¹زار نف¹¹ری ص¹¹فوی را درقن¹¹دھار ت¹¹ا آخ¹¹رين ف¹¹رد از دم تي¹¹غ ٣٠کردن¹¹د وق¹¹شون 

  .گشتاندند وآزادی خود را از دولت صفوی ايران اعmم نمودند

درطول ھيمن دوره دونيم قرنه ودرعھد ھمين شاه سلطان حسين ص¹فوی 

ب¹ه برھب¹ری اب¹داليان قي¹ام کردن¹د واس¹تقmل محل¹ی خ¹ود را از بود که مردم ھ¹رات 

  ).١٧٣١-١٧١٦(دولت صفوی ايران گرفتند

درھمين دوره دونيم قرنه و درعھد ھمين شاه سلطان حسين ص¹فوی ب¹ود 

که ملک محمود سيستانی درتون خراسان برضد دولت صفوی ايران قيام کردونه 

مغل¹¹وب نم¹¹ود، بلک¹¹ه م¹¹شھد را تنھ¹¹ا ق¹¹شون س¹¹رکوبگردولتی را در ھم¹¹ه نبردھ¹¹ا 

   قرن قبل تاج ٢۵تسخير وپايتخت بعدی حاکميت خود تعيين کرد وبرسم کيانيان 
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  ). ١٧٢٧-١٧٢٢(برسرنھاد وخود را شاه خراسان ناميد

در درط¹¹ول ھم¹¹ين دوره دون¹¹يم قرن¹¹ه ودرعھ¹¹د ھم¹¹ين ش¹¹اه س¹¹لطان ح¹¹سين 

ھان پ¹يش صفوی بود که مردم قندھار بسرکردگی شاه محمودھ¹وتکی تاقل¹ب اص¹ف

  )١٧٢٩ -١٧٢٢.(نشستنده تاختند وتا آن دولت را سرنگون نکردند از پان

درطول ھمين دوره دونيم قرنه ودرعھد نادرشاه اف¹شاربود ک¹ه م¹ردم بل¹خ 

واندخوی وميمنه وغ¹ور وب¹ادغيس وسي¹ستان وقباي¹ل پ¹شتون درم¹صب رودکاب¹ل 

سرکوبگر برضد حاکميت استبدادی نادرافشار دست بشورش زدند واز قشونھای 

  )١٧٤٦ -١٧٤٠.(دولتی قربانی گرفتند وخود نيز قربانی دادند

وسرانجام  درپايان ھمين دورۀ دونيم قرن¹ه ب¹ود ک¹ه ب¹ازھم ازمي¹ان  م¹ردم 

 س¹¹ربرآورد، دران¹¹یاحم¹¹دخان قن¹¹دھار زعيم¹¹ی ج¹¹وان، دراک وھوش¹¹ياری بن¹¹ام 

وبرخراب¹¹ه زار خراس¹¹ان ک¹¹ه از ش¹¹ش ق¹¹رن قب¹¹ل ديگرن¹¹ام وح¹¹دود وثغورخ¹¹ود را 

بني¹¹اد گذاش¹¹ت ک¹¹ه م¹¹ردم م¹¹ا ح¹¹اکم افغان¹¹ستان س¹¹ت داده ب¹¹ود، ک¹¹شوری بن¹¹ام ازد

برسرنوشت خودشدند واز بی ھويتی نجات يافتند وصاحب نام ون¹شان وع¹زت از 

 س¹¹ال ميگ¹¹ذرد ک¹¹ه ٢٦٠واين¹¹ک از آن روز وآن س¹¹ال . دس¹¹ت داده خ¹¹ود گرديدن¹¹د

 افغانستان در صف ملل آزادجھان قراردارد وج¹ايش در نق¹شۀ جھ¹ان چ¹ون م¹شت

  .آھنينی مشخص است

  

  ) ١سدوزائی( درانی احمدشاه سيمای دولت

                                                

 اسmم، سلسله زتاريخی افغانستان پس ا  مورخين افغانی، در طبقه بندی وتصنيف مراحل- ١
دورۀ : ھای شاھی خاندانھا را اساس تمايز ومطالعۀ مراحل تاريخی قرار داده اند، مانند

بنابرين دوره  . دورۀ سامانيان، دورۀ غزنويان، دورۀ غوريان وغيره،ريان، دورۀ صفاريانطاھ
بنام دورۀ ی داشته اند، ئدرانی واوfد او درافغانستان حکمراو ايکه احمدشاه

جدبزرگ احمدشاه درانی بوده است که در )اسدهللا خان(سدو.معروف است"سدوزائيان"
ندھار رياست قوم ابدالی را بدوش داشته است   در جنوب ق قمریھجری١٠٠٠ سالحدود

ما ھم به پيروی از ھمين عنعنه، دولتی را که توسط  .وسدوزائی منسوب به ھمين سدو است 
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 ميmدى برابر است با دوران سلطنتھاى چھارم و پنجم قرن ھژدھم  دھه

کشى وحشيانه  دورانى که ھمراه بود با بھره . و فرمانفرمايى نادر شاه افشار

رگويى ھاى مردم، تشديد ستم مالياتى، زو فيودالى، غارت و چپاول مستقيم توده

ساختن کله منارھا و  آور و برپا  بار و اعمال کشتارھاى وحشت خشونت

 .  ھاى خانمانسوز ويرانگرى

 ميmدى تا سال ١٧٤٠از آغاز سال 

قبايل و عشاير مختلف )  م١٧٤٧(مرگ نادر 

ايماق، ازبک و  پشتون، تاجک، ھزاره، چار

ترکمن افغانستان در مصب رود کابل، در بلخ و 

وى و سرپل و شبرغان و ھرات و کندز و اند خ

بادغيس و سيستان بر ضد نادر علم طغيان 

برافراشتند و با آنکه سپاه کيفرى نادر تمام اين 

طلبى  مگر بازھم ھيچگاھى روح مقاومت و استقmل. ھا را غرق در خون کرد قيام

را در مردم ما خفه ساخته نتوانست وھر باريکه در يک گوشه قيامى با زور سر 

گرديد، شورش ديگرى از يک گوشه ديگر سر  ً و خمپاره موقتا خاموش مىنيزه

  کرد و براى مدتى حکام خودکامه  بلند مى

  ١.داد را به کاسه سر آب مى

ھاى مليونى مردم   ثبات، توده شوب و بحرانى و بىآدر چنين اوضاع پر

 افشار به ًقلبا خواستار تغييرحاکميت استبدادى فيودالى بودند وسرانجام نادرشاه

دست سرداران دربار خود به قتل رسيد وبا قتل او بmوقفه دولت اوھم ازھم فرو  

پاشيد ومردم افغانستان نخستين مردمی در منطقه بودند که طبل آزادى واستقmل 

به نوا درآوردند ودرتحت زعامت  احمدشاه ابدالی برخرابه زار خراسان که از 

                                                                                                    

 ميmدی درافغانستان بنيان گذاری شده است، به نام دولت سدوزائی ١٧٤٧احمدشاه درانی در 
 .دراينجا ياد کرده ايم

   ٧ص . ١٣۶٨انستان بر ضد نادرافشار، طبع ھای مردم افغ  سيستانی، قيام- ١
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ود را ازدست داده بود، کشوری بنام شش قرن قبل ديگرنام وحدود وثغورخ

افغانستان بنياد گذاشتند که از آن پس مردم ما حاکم برسرنوشت خودشدند واز 

 و. بی ھويتی نجات يافتند وصاحب نام ونشان وعزت از دست داده خود گرديدند

 سال ميگذرد که افغانستان در صف ملل ٢٦٠آن سال  اينک از آن روز و

  .يش در نقشۀ جھان چون مشت آھنينی مشخص استجا آزادجھان قراردارد و

احمدشاه فرزند زمانخان از قبيلۀ سدوزائی ابدالی، در سال  احمدشاه ابدالی

اھرعبدالغنی خان  ھرات  از زرغونه  خوشھردرھجری ١١٣٥/ميmدی ١٧٢٢

 که پدرش محمدزمانخان درگذشت و و ھنوز يکساله نشده بود الکوزی متولد شد

که با برادرش ذوالفقارخان از ھرات به قندھار آمد و بm فاصله  ساله بود ٩ يا ٨

 ١٧٣٨ تا١٧٣١او ازسال . با برادرش يکجا بزندان شاه حسين ھوتکى افتاد

 که قندھار توسط نادر افشارگشوده ١٧٣٨ودر .  زندانى بود در قندھارميmدى

 .عيد شدشد، او با برادرش ذوالفقار خان از زندان رھاگرديد وبه مازندران تب

بعد از آنکه نادر از ھند فاتحانه بر گشت   سال داشت و١٧ يا ١٦او  دراين وقت 

احمدشاه در ) م١٧٤٠=ق ١١٥٣(  و در مشھد اين فتوحات را جشن گرفت

ھا و فتوحات نادر در  قشون نادر شامل شد و بر اثر شرکت فعال خويش در جنگ

 و غيره توجه نادرشاه افشار اياfت ارمنستان، داغستان و ايروان و آذربائيجان

را چنان بخود جلب کرد که بحيث افسرگارد محافظ نادر و معاون قشون افغانى 

 . مقرر گرديد 

و پادشاھی  ميmدى راز ١٧٤٧از آن پس او تا ھنگام مرگ نادر در سال 

رموز کشورگشايى را آموخت و روز تا روز در ميان قشون افغانى کسب 

منجمله محمدخان (که نادر توسط سران دربار خويشبعد از آن. محبوبيت کرد

درخبوشان به قتل رسيد، احمدخان ابدالی و سران افغانى با ) قاجارو ھمدستانش

نيروى ھاى خويش ،حرم نادر را از تطاول و تجاوز لشکريان نادر نجات دادند و 

  را با يک دانه » الماس کوه نور«بانوى حرم نادر به پاس اين خدمت شريفانه 
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   ١.فخراج گرانبھا به احمدخان بخشيد و احمدخان بسوى قندھار رھسپار شد

حاجى جمالخان بارکزائى، محبت خان : در قندھار سران افغانى بشمول 

خان هللاپوپلزائى، موسى خان اسحاق زائى، نور محمدخان عليزائى ، نصرا

  انتخاب  براى )واقع در نادرآباد(يى را در مزار شير سرخ قندھار  جرگه نورزائى

 و چون ھريک از خوانين  ٢ھا تشکيل دادند يک رھبر ملى از ميان خود افغان

طالب قدرت بودند پس يک ديگرخود را رد ميکردند ، جرگه تا ھشت روز به 

در روز نھم، يک نفر روحانی . بحث و فحص پرداخت ولى به نتيجه يى نرسيد 

کم تعيين نمودند تا ھر بنام صابرشاه را که مجاور مزار شير سرخ بود بحيث ح

اين درويش صوفى مشرب . شخصى را که او انتخاب کند ھمه به وى بيعت نمايند

از جاى برخاست و خوشه گندمى را از مزرعه نزديک برکند وبسوى جرگه 

بازگشت، حاضران ھمه متوجه درويش بودند تا ببينند که او چه ميکند و به کى 

حرف نمى زند ر اين جرگه تنھا کسى که ود دصابرشاه که ديده ب. نزديک ميشود

، احمد خان است ، پس به او نزديک شد و خوشۀ گندم را بر دستار سر او 

ّاين جيغه تواست و تو پادشاه درانى «:خmنيد وگفت  ن انتخاب حاضرا» !ُ

 در اين ھنگام او .)م١٧٤٧اکتوبر =  ھـ ١١٦٠رجب  (احمدشاه را تبريک گفتند

   ٣ . سال داشت٢٥درست 

احمدشاه کار را با تشکيل يک شورای مشورتی متشکل از سران اقوام 

شاه، يک عده از سران و خوانين با   دولت احمداتدر رأس ادار .شروع نمود

 مختارالدوله، وکيل الدوله، نظام الدوله، معتمدالدوله، ،اشرف الوزراء: عناوين
                                                

 ١٨ ،ص١ ج ، افغاننامه ، يزدی افشار محمود  دکتر- ١
٢
  ١٢٢ تاريخ سلطانى ، ص -  
 ترجمه شاه، احمد درانی ، گنداسنگه ١٢ ص ،١ ج ، التواريخ سراج ، کاتب محمد  فيض- ٣
کی،ظفرکاکا خيل، مؤلف پشتانه دتاريخ په رنا  ،٣۵ ص ،١٣۶۶   سوبمن، نصرهللا از پشتو 

درانتخاب احمدشاه به اين نکته موافقه شد که پادشاھی از : "  ميگويد٨٥٧،ص١٩٦٥طبع
از بارکزائيھا باشد، با قبول اين فکتور، احمدشاه پادشاه شد ) صدارت(سدوزائی ھاباشد ووزارت

 را ولی روند دولت مداری احمدشاه درانی چنين فيصله يی» .وتمام سران او را تبريک گفتند
تائيد نميکند، ورنه احمدشاه نميتوانست برخmف فيصلۀ جرگه، ھم سلطنت وھم صدارت را در 

 .دست قبيلۀ خود متمرکز بسازد
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بيگى،   ولى، عرض بيگى، ضبط پسند، شاه الدوله، شاه دوست، شاه مخلص

 ايشيک آقاسى، قوللر آقاسى، خان خانان، خان علوم و قاضى القضات، امين

  ١. الملک و غيره و غيره وظايف مھم دولتى را به عھده داشتند 

  شان   ھا را در منطقه قبيلوى المقدور فيودال شاه درانى حتى ھمچنان احمد

از طبقه متوسطه بلکه حکام تنخواه خور دولت را که . به حکومت مقرر نميکرد

شاه درانى  قشر روحانى ھم از احمد. گماشت ھاى قبايلى مي بودند، در عmقه

سخت راضى بودند، زيرا شاه به آنھا احترام ميگذاشت و تمام محاکم قضايى و 

ًمساجد در دست آنان بود و عmوتا امmک بسيارى به عنوان تيول و وقف به آنھا 

   ٢ .کرد واگذار مى

گيس،الفنستون ھنگاميکه جامع ترين کتابش را درمورد محقق ناموران

افغانھا مى نوشت، ضمن بحث در باره افغانھاى جنوب غرب، از احمد شاه بابا 

احمدشاه خرد مندانه ، « :به عنوان مؤسس افغانسان معاصرياد کرده ميگويد 

ھنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب . اساس يک امپراتورى بزرگ را نھاد

 تا سر ھند و از آمو تا درياى ھند گسترش داشت و اين ھمه را يا با خراسان

m٣ ».تصرف کرده بود) بزور شمشير"( انعقاد پيمان بدست آورده بود ويا عم   

 افغانھا تا زمان سلطنت احمدشاه ھرگز مزۀ «:جنرال فريه،ميگويد

اين دوره استقmل را نچشيده بودند، لذا فکرميشود گرايش قومی آنھا احتماf در

وآزادی عملی که دراين دوران کمائی ميکنند قويا  آزادی گفتار. شکل ميگيرد

باعث انکشاف روحيۀ مستقmنه وغرور روستائی ميشود که ھنوزھم مشخصۀ 

 يک قوم که درامتداد نسلھای متوالی محکوم بوده است بيکبارگی –آنھاست 

ناگھانی درزمان درست است که اين انتقال . بيک قوم حاکم تبديل ميشود

پيوندد، اما درزمان احمدشاه سدوزی توسعه مييابد؛ اين  ميرمحمود بوقوع می

                                                

  ببعد،١٢٧، ١٣٣ ص ،١٣٤٦چاپ  پوپلزايی، عزيزالدين وکيلی، تيمورشاه درانی،- ١
  ٣۵٨-٣۵۴ ص تاريخ، مسير در افغانستان  غبار،- ٢
 ٤٩٦ ص رجمۀ آصف فکرت، چاپ مشھد ايران، ت الفنستون، افغانان،- ٣
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اوضاع باعث ايجاد روحيه اعتماد بخود ونوعی تفوق و برتريخواھی ميشود که 

١».قبل ازآن وجود نداشته است؛ دريک کmم، تفکر قومی شکل ميگيرد
  

  

 : اولويتھای دولت احمدشاه ابدالی

پس از انتخابش بحيث پادشاه افغانستان، براى استحکام ابدالی   احمد شاه

ن اشتد ه يکى تنظيم قبايل و راضى نگا: اشترو د دولتش دو مسئله مھم در پيش

آنھا و ديگرى تشکيل يک اردوى نيرومند و منظم براى تامين وحدت ملى و 

 . توسعه حاکميت افغانى

يک دولت استبدادى البته درست است که نزد احمد شاه درانى، مدل 

مگر شرايطى که ھنگام . شرقى، از تيپ دولت نادرشاه افشار موجود بود

تاجپوشى نادر در ايران فراھم بود، اينجا در افغانستان و در پايتخت آن يعنى 

 . يى وجود نداشت  قندھار چنين زمينه

ھاى متمادى مردم عادت کرده بودند که از  به کmم ديگر، در ايران از سده

بنابر آن، نادرافشار بدون کدام مشکل  ک نظام مستبد فيودالى اطاعت کنند وي

اين شرايط  ومخالفتى بر مسند قدرت يک دولت منظم ومستقرى تکيه زد و

ولى احمدشاه درانى . ھاى بعدى اوفراھم ساخت امکانات fزم رابراى موفقيت

نش با خصلت ھاى سلطنتش را درميان مردمى سلحشور و آزادم پايه مجبور بود

ً قبيلوى و تقريبا دسپلين ناپذير که به اطاعت از - ھاى قومى  ھا و خصوصيت

  . دولت نادرشاه داراى تجارب اندک بودند، استحکام ببخشد

 چنين مردمى به اطاعت از کردن کرد که وادار  احمدشاه درانى درک مى

ست سبب بجاى آنکه خوشبينى بھمراه داشته باشد، ممکن ابا زورقدرت مرکزى 

توزى سران قبايل و اقوام از دولت او گردد و اين چيزى  تنفر و انزجار و کينه

ھا از  ايرا که افغان دانست کينه  چه او مى. بود که احمدشاه سخت از آن بيزار بود

                                                

)، ترجمۀ سھيل سبزواری،سايت آريائی، آرشيف تاريخی٨فريه فرانسوی،تاريخ افغانھا،فصل - ١
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 جويى يک ھموطن خود ممکن است در دل بگيرند بمراتب  زورگويى و برترى

. گيرند يک حاکم مستبد بيگانه در دل مىتر از کينه و تنفرى است که از  خطرناک

 . شاه مجبور بود از ھمان آغاز راھش را انتخاب کند بنابرين احمد

شاه خود افغان بود، و خواست قومى و خصوصيات  از آنجايى که احمد

. بزودى به حل مشکل اول موفق شد. کرد قبيلوى جامعه افغانى را خوب درک مى

ل سخت از آنچه به آنھا تعلق گرفته دفاع بدين معنى که چون ميدانست قباي

کنند، لذا او ھم سران اقوام و قبايل را در تملک تمام حقوق ميراثى آنان از  مى

جمله مالکيت تيول و جاگيرھايشان مجاز شمرد، و باافزايش معاش مستمرى و 

ھاى  القاب اعزازى و مناصب ملکى و لشکرى بگونه موروثى در خانداندادن 

و براى راضى نگھداشتن بيشتر . و حمايت آنان را بخود جلب کرددوستی آنھا 

ُآنان، شوراى نه نفرى از سران اقوام را ايجاد کرد که بدون صmح و مشوره 

   ١ .يازيد آنھا به ھيچ اقدام مھم سياسى و نظامى دست نمى

 ارتش نادر  سرداری که با او در٩ احمد شاه ازتعداد بگفتۀ جنرال فريه ،

ودند، شورای ساخته بود که ھميشه درمسايل دولتی با آنھا مشوره خدمت مينم

اوھيچ مسئلۀ مھمی را بدون تصويب آنھا اجرا نمی نمود وھرگزوعده . ميکرد

حکومت او بطورخmصه بيشترمشابه . ھای داده شده به ايشان را نقض نميکرد

 ھميشه پيروزی، او پس ازھر. تا  اينکه سلطنت مطلقه باشد جمھوری فدرال بود

د؛ او ھرگز دارای صله را به سربازان خود توزيع ميکربخش اعظم غنايم حا

لحن متکبرانه و برتری طلبانه با رؤسای خود نبود تا باعث جريحه دار شدن 

احساسات کسانی شود که روزی با آنھا درعين شرايط قرارداشته واو را به 

٢ .قدرت شاھی ارتقا داده بودند
  

ز ايجاد شوراى مشورتى، به تشکيل يک اردوى شاه درانى پس ا احمد

قوى و منظم دست يازيد و چنين اردوى را به دو بخش يکى اردوى دايمى و 

                                                

  ۴۶-۴۵ ص ،١٣٦٦،درانی احمدشاه ،ترجمۀ نصرهللا سوبمن، سنگه  گندا- ١
  فريه، تاريخ افغانھا،فصل ھفتم،ترجمۀ سھيل سبزواری،سايت آريائی- ٢
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گرفت و ديگرى اردوى غيردايمى و غيرمنظم يعنى  منظم که از دولت معاش مى

مليشاى قومى بود که در عوض جاگير وتيولى که به سران اقوام و قبايل تعلق 

 . نمودند عين افراد براى دولت آماده خدمت مىگرفت تعداد م مى

شد که از  ياد مى» غmمخانه«شاه درانى بنام  بخش دايمى اردوى احمد  

اين عنصر . گرفت و ھميشه آماده خدمت نظامى بودند دولت سmح وتنخواه مى

شاه از روش نادرشاه افشار و تجربه شخصى خود در اردوى او  دومى را احمد

ھمچنانکه پادشاه افشار براى دستجات گارد محافظ خود از قبايل . اخذ کرده بود

شاه بابا نيز دسته  احمد. کرد ُغيرايرانى مثل افغان، بلوچ و ازبک استفاده مى

غmمخانه را از عناصر غيرپشتون تشکيل داد و سپاھيان تعليم يافته و جنگ 

 ١.در آن داخل نمودديده قزلباش را که نادر افشار در کابل و پنجاب گذاشته بود، 

آسانى به ه مقصد او از اين اقدام آن بود تا در برابر رؤساى سرکش قبايل که ب

اطاعت از دستگاه مرکزى دولت تن در نميدادند، ھميشه وسيله فشار آزاد و 

 . فارغ از نفوذ خانان در اختيار داشته باشد

از مرکز و الرغم قبول تبعيت  ًقبايل بدان سبب که دايما مسلح بودند على

به ھمين سبب . آمدند شاه، عامل مھم تجزيه قدرت سياسى مرکزى بشمار مى

شاه درانى سران و بزرگان قبايل و عشاير افغانى را در دربار و در پايتخت  احمد

القاب اعزازى و معاش مستمرى و بخشيدن جمع کرد و با دادن جاگير وتيول و 

نيان بسيج آنان در جنگھاى خرج دسترخوان و مناصب ديگر به آنھا و ھمچ

شان دور و بخود طورى   پرمنفعت ھندوستان، آنھا را از قوم و طايفه و قبيله

وابسته و دلگرم ساخت که بزودى امپراتورى وسيعى از نيشاپور و سيستان در 

غرب تا پنجاب و کشمير در شرق و از درياى آمو در شمال تا بحيره عمان در 

 . وردجنوب را تحت قلمرو خود درآ

  ھا و سران بزرگ قبايل که دررأس مقامات دولتى قرار گرفتند،  و اما خان

                                                

 ٣٨ص امريکا،    طبع ،١٣۶٧ اخير، قرن پنج در افغانستان صديق، محمد مير نگ،فرھ - ١
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قومى و قبيلوى خود سفيدانى نبودند که با اتکا به نفوذ   بتدريج ديگر، آن ريش

 بلکه بزودى با تصرف اراضى تيول و غضب اراضى مشاع ،حکمروايى کنند

ند و امتيازات دربارى و قبايل و دست بر دھاى ديگر، به مmکان بزرگ مبدل شد

سان در پھلوى  القاب اعزازى را به نحو ارثى در خاندان خود حفظ کردند و بدين

خانواده سلطنتى يک تعداد خانواده ھاى اشرافى ظھور کردند که پس از ختم 

دوره فتوحات بجان دولت مرکزى افتاده، شاھان و شھزادگان را بازيچه مطامع 

 ودالى و قبيلوى دولت را چنان تبارز دادند که سرخود قرار دادند و ماھيت في

: بقول غبار .ھاى قابل توجه امپراتورى سدوزايى از دست رفت انجام قسمت

ھا و سران قبايل را بواسطه اشتراک در امور ملکى و  شاه بابا فيودال احمد

 ھايى غيرمؤقت اعتناى فراوان مى نظامى ارضا کرد و به نظر آنان در جرگه

و بدينگونه پاى افراد متنفذ و خوانين و سران اقوام را در اقدامات مھم نمودند  

ساخت و بيشتر آنان را در سفرھاى جنگى مشغول   سياسى داخل مى- نظامى 

و با اعدام . اين است که بدون يکى دو مورد با تمرد آنان دچار نگرديد .کرد مى

 ١٧٤٩ در سال خان مامايش گر بشمول عبدالغنى چند تن از متنفذين توطئه

  . ھاى بزرگ روشن نمود ميmدى، حساب آينده دولت خود را با فيودال

  

  : احمدشاه بابا لياقت وشخصيت ،درايت سياسی

« : حبيبى در مورد سياست وشخصيت احمدشاه ، مينويسد پوھاند

. احمدشاه مردى متشرع وپابند احکام دينى و حنفى مذھب عالم وبا سوادى بود

حصارکى جmل آبادى ، مدفون هللا ى عصر خويش ، شاه فقيرااو بدو نفر عرفا

اما .ارادت داشت ) ق ١١٩٠متوفى ( درشکارپور و ميا محمدعمر پشاورى 

در . احمدشاه در سياست ھمواره طرفدار مmيمت و دوستى واخوت اسmمى بود

دھلى و بخارا و خراسان و بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با وجود 

ًرى و عظمت شاھنشاھى ، ھمهء آنانرا مکررا در اعمال سرکشى اقتدار عسک

عفو کرد و تاج بخشى ھا نمود، که حتى ديده وران اين وسعت نظرو تاج بخشى 
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دھلوى ، اين رويه شاه هللا وبقول شاه ولى ا. ھاى او رابه ديده تعجب ديده اند

نگيرى، احمدشاه با وجود جھا» .به حساب امور اين دنياى مادى نبود« ابدالى 

در امور جھاندارى با عدالت انصاف . از خون ريزى مسلمانان خود دارى ميکرد

رفتار مينمود ومردم را مانند فرزندان خويش مي شمرد و ازاين روست که 

گويند و اين لقبى است که جز او وميرويس و رحمان ، » بابا«افغانان او را

ح بود، ولى از تمام والبته احمدشاه جنگجو و فات. نصيب ديگرى نشده است

فتوحات و اعمال عسکرى او ظاھر است که جھانگير غارتگرمخرب ستم کيش و 

مظلوم کشى نبود و اگر کارى بصلح و مسالمت پيش ميرفت ، بامسلمانان دست 

او بقول عmمه اقبال . به جنگ نمى برد و شمشير بروى برادر نمي کشيد

  : fھورى 

  ازدل ودست گھر ريزى که داشت

  ت ھا برد و بى پروا گذاشتسلطن

و از ھمين ناحيت برخى نويسندگان بر او خرده ميگيرند که چرا سلطنت 

( دھلوى هللا دھلى را به زمام داران ناfيق گذاشت ؟ ولى اگر مکتوبات شاه ولى ا

و ديگر امراء و رجال مسلمان ھندى مmحظه شود، بوضوح مى ) امام الھند

ى جھان گيرى و غارت و چپاول به ھند نرفته پيوندد که احمدشاه در آن وقت برا

بود، بلکه يگانه ھدف او نجات مسلمانان آنجا بود که از او استرحام کرده بودند 

و ھم وى نمى خواست که مرکز قوت ملى خود يعنى افغانستان را گذاشته و مانند 

در ھند ) خلجيان، سوريان ، لوديان و غيره ( شاھان خاندانھاى ديگرافغان 

را به هللا و يا اين خدمت خالص دينى وجھاد فى سبيل ا. ھلک ونابود گرددمست

آfيش ھاى دنيوى و ضبط شاھى دھلى وآز جھانگيرى بياfيد، چنانچه عين 

ًمکررا با امراى ديگرھمسايه افغانستان، دربخارا وخراسان و  ھمين رويه را

 .سند و بلوچستان نيز تعقيب کرده بود

ًنستان را ھمواره در نظر داشت و اگر شرقا احمدشاه حدود طبيعى افغا

. اراضى پنجاب و کشمير را در تحت اداره ميگرفت، براى حفظ مملکت او بود



 ٦٢                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

وى ميدانست که منبع قدرت و سلطنت او، خود سرزمين افغانستان ومردم آنست 

و گرفتن دھلى مرکز قدرت وسلطنت خود را » پانى پت« بنابراين اگر براى فتح . 

 و قواى انسانى وفکرى و ادارى خود را در سرزمين وسيع ھند ترک ميکرد

مستھلک مينمود، ممکن بود که وطن او، افغانستان از نعمت مرکزيت سلطنت 

 محروم ميماند، وخانواده او ھم ھمان سرنوشت دودمانھاى افغانى ھندى شده را

ھمسايه بنابراين سياست او چنين بود که امراى . ميديد که بکلى نابود شده اند

خود را در تحت رايت شاھنشاھى با وضعى دوستانه و پدرانه نگھدارد وخود را 

   ١».غاصب مقام وجھانگيرى آزمند و قھارقرار ندھد

احمدشاه بابا به زادگاه وميھن خويش چنان عشق : بايد عmوه کرد که

ميورزيد که کوھسار خشک وبيابان ھای لم يزرع خود را با بھشت سرزمين 

شاھد اين ادعا غزلی از احمدشاه درانی است که .  برابر نميکردھای ديگر

  :ميگويد 

    زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه ياد کړم   د دھلى تخت ھيــرومه چى را

  که تمامه دنيا يــوخوا، ته بــل خوايى      زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه

  ــه وينــسى د تمــام جــھـان ملکــونهاحمدشاه به دغـه ستا قــدر ھيـرنه کا      ک

  تاج وتخت دھلى فراموشم مى شود، وقتى قله ھاى زيباى کوھسار (: ترجمه

اگــــر تمام دنيا يکسو شود وتو يکــسو، من ميدان ھاى خشک .افغان رابياد مى آورم

ى احمـــد شاه ھرگزاين قدرترا فراموش نميکند، ولو تمام کشورھا. وخالى ترامى پسندم

  .)جھان را فتح کند

احمدشاه بحيث يک قھرمان افسانوی «:عبدالحميد محتاط مينويسدکه 

وبنيادگذار افغانستان معاصربرای افغانھا باقی خواھد ماند،اما احمدشاه در جھت 

تاريخ دوران سلطنت . پيشبرد اھداف خود از ھرگونه ظلم وشکنجه استفاده کرد

سرزمينی که گام نھادکله وی در ھر.ست تاريخ دوران تھاجم وخون ريزی ھا-او

شھرھا را ويران ساخته تمدن .از اھالی بومی مناطق برپاکرد)کی،کجا ؟(منارھا 
                                                

 ٢٧١-٢٦٩ حبيبی،تاريخ مختصرافغانستان ، صص- ١
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محتاط عmوه » ١.سرزمين ھای ديگر را برباد نمود و ثروتھا را بغارت برد

ًاز آنجايی که احمدشاه محصول جامعه قبيلوی افغانی بود، مسلما نقش :"ميکند

از اينرو او را بحيث .ر تاريخ معاصرافغانستان معاصر بازی کردبرجسته ای را د

ھا  باشندگان غير افغان خيلیگرچه رفتارش در مورد  .ابا مينامنداحمدشاه ب

از نظرباشندگان غير افغان،او از اندازه بيشترمستبد وبيرحم  بيرحمانه بود و

  »٢ .بود

رای خصلت بدبختانه نظامھای فيودالی، چه در شرق و چه در غرب دا

فاتحان بزرگ چون پطرکبير وناپليون و استعمارگران انگليس در  .يکسان اند

امريکا وافريقا و آسيا، ھمگی در ھنگام توسعه طلبی  وفتوحات خود دست به 

بنابرين عنصر . جنايات ھولناکی زده اند تا ساحۀ قلمرو خود را وسعت بخشند

يای موجوده جھان نقش زور واعمال خشونت و کشتار در شکل بندی جغراف

ھيچ يک از کشورھای خورد وبزرگ جھان از روی . تعيين کننده داشته است

صندوقھای رأی عامه بوجود نيامده اند تا ماھم براحمدشاه بابا خورده بگيريم 

  . که چرا قلمرو سلطه اش  را با لشکرکشيھا و اعمال زورشکل داده  است

ا را در مقايسه با نادرشاه افشار شاه باب مرحوم غبار، لياقت سياسى احمد

احمدشاه در لياقت سياسى و نظامى مانند نادر افشار «:گويد ستايد و مى مى

با يک . خراسانى از امتحان در يک مرحله معين تاريخى کاميابانه عبور نمود

تفاوت بسيار برجسته و آن اينکه اساس دولت او محکمتر بود و ملت او 

تباع  دولت نادر شاه بعد از خودش فرو ريخت و ادر حاليکه اساس. رضامندتر

  » ٣.او از ظلمش بسيارتر رنجيد

کار بسيار سترگى که «: گويد شاه بابا مى داکتر گندا سنگھه در موردحمد

ھا را تا سطح يک ملت متشکل کرد و  احمد شاه انجام داد، آن بود که افغان
                                                

١
  ٥٢٥عبدالحميد محتاط، تاريخی تحليلی افغانستان،ص-  

٢
،محتاط ھيچ سندی مبنی برکله منار برپاکردن احمدشاه ٥٢٦،صھمانعبدالحميد محتاط، -  

  سيستانی.ً اصm چنين سندی در دست ندارد.بدست نداده است
  ٣۵٩ ص درمسيرتاريخ، افغانستان غبار، - ٣
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گويد  کرده مىاو عmوه » .برايشان يک کشور مستقل به ارمغان گذاشت

شاه پادشاھى بود که قدرت افغانى را توسعه داد و از آنھا ملتى واحد  احمد«

ساخت و رسوم و عنعنات افغانى را اشاعه داد و با ھمين احساس از حمله بر 

احمدشاه آدمى بودبا چھره ... .کرد  د و خود مختار خود دارى مىقبايل آزا

قار و ساده ،متمايل به مذھبى ، باعظمت، شخصيت جذاب ، سيماى بشاش، با و

ميکوشيد به عھد خود ... عاشق جمعيت آموزش و دانش و آدم ھاى روحانى 

  در خوراک خود نيز . وفاکند و روحيه وفادارى راحفظ کند، به شکار عmقمند بود

او بدون ضرورت ...اوثابت ساخت که مورد اعتماد مردم خود است. ساده بود

اغماض مذھبى داشت ، اھل ... ورشيان را عفو ميکردًشمشير نميکشيد و اکثراش

ارمنيھاى مسيحى را در ... ھنود و سکه ھا ،آزادى تمام مذھبى خود را داشتند 

با وجودى که چند صد سال از فوتش گذشته  ...زمره گارد خود شامل ساخت 

است ، در قلب افغانھاى پير و جوان خاطرات او بحيث فاتح بزرگ وليدر نجيب و 

  » ١ .ف مردم افغانستان متحد و آزاد موجود استشري

داران  مھمان سر١٨٤٦انسه ئی که در سال سياح معروف فر» فريه«

 احمدشاه ازاکثريت جرايم عام دربين افراد اقوام شرقی «:قندھاری بوده مينويسد

مانند شراب، ترياک، دوروئی، حرص، استبداد و يکی که نبايد ذکرشود مبرا 

اوبھنگام تاجگذاری، نام .  يکی ازپشتيبانان قوی مذھب ميباشدميباشد؛ اوھميشه

قبيلۀ خود را ازابدالی به درانی تبديل ميکند که معنی نجيب و قديمی ميدھد؛ 

ُاوعنوان دردرانی را انتخاب ميکند سلطنت اوبخاطر امتيازات، سخاوت، ... .ُ

که باو سادگی وسلوک معتدل اودرقلب پرجmل دربارباعث ميشود تمام کساني

تقرب ميکردند، دوست داشتنی وعالی باشد؛ او بآسانی قابل دسترس بوده 

وبربنياد مساوات حکومت ميکند، بدون اظھاريک کلمۀ درشت حتی به کسانيکه 

مستحق آن بودند؛ او يک شخص آرام و متقاعد کننده بوده و ھيچ کس ھرگز 

                                                

 ۴۶،٣۴۶،۴۶۴ ،٢۴ ص ، اثر ھمان ،  گنداسنگه- ١
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اطوری خويش امپراو بطوروسيعی محدودۀ . ازقضاوت ھای او شکايت نميکند

 اکسوس و - مرزھای شمال : يد که بھنگام مرگ او قرارذيل بودبخشرا وسعت 

 کوھھای تبت، ستليج - بحيرۀ عمان؛ درشرق -کوه ھای کافرستان؛ درجنوب 

  »١ . خراسان، پارس و کرمان-واندوس؛ ودرغرب 

نظريات داکتر گنداسنگه ھندوستانی وجنرال فريه فرانسوی وغباردر 

 .نی ، بھترين دليلی برای ترديد نظرات عبدالحميد محتاط تواند بودبارۀ شاه درا

احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلندی و استقmل مردم افغانستان  

نی و قبول خطرات گونه گون نداشت و با تحمل رنج سفرھای طوfآرزوئی 

حياتی و حيثيتی، به عنوان يک رھبر و پيشوای فدا کار و شجاع افغان و فاتح 

و ھرگز به وطن . ميدانھای نبرد ھای سرنوشت ساز، برای افغانھا افتخار آفريد

ھرگز خود را باfتر و .خود خيانت نکرد و ھموطنان خود را خوار و حقير نشمرد

به عيش و  ھرگز تن آسائی ننمود و. بيشتراز ھموطنان خود به حساب نگرفت

ت و بر فرق ملت خود ھرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگرف. نوش نپرداخت

احمدشاه با آنکه تاج می گرفت و تاج می بخشيد، ھر گز برسر خود تاج . نکوفت

بلکه مثل ساير ھموطنان خود دستار می بست و با آنان بر زمين مفروش . ننھاد

و مثل يک . می نشست و به درد دل آنھاگوش فرا می داد وبداد مظلومان ميرسيد

» بابا«ورد می کرد و ازھمين جھت مردم او را پدرمھربان باھموطنان خود برخ

  . ميگفتند

 برا ستى اگر شاھى «:بخاطر ھمين حرمت است که الفنستون مينويسد 

   ٢» .درآسيا سزاوار احترام ملت خويش باشد، جز احمدشاه کس ديگرى نيست

  ھيچ نويسنده ومؤرخ با انصافی نخواھد بود که افغانستان را ميراث 

 . بابا نشمارد و به استقmل و حاکميت ملی آن احترام ننمايدگرانبھای احمدشاه

پس بايد احمد شاه بابا را احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مھم سياسی اش 

                                                

  فريه، تاريخ افغانھا،فصل ھفتم،ترجمۀ سھيل سبزواری،سايت آريائی- ١
 ٣٨١ص  ھمان اثر، - ٢
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سپاس گزار بود و به فرزندان وطن بايد درس سپاسگزاری از مردان بزرگ و 

  . شخصيت ھای ملی را آموخت 

 :مرگ احمدشاه بابا

  ازانجام بر اثر وخامت دانه سرطان که بربينى او احمدشاه درانى، سر

 م به کوه ھاى توبه در منطقه ١٧٧٣ حادث شده بود، در بھار سال ١٧٦٤سال 

جراحتش روز بروز بدشده . اچکزائى، که تابستانى سردتر ازقندھار دارد، رفت

جسد . ى درگذشتگم به عمرپنجاه ويک سال١٧٧٣ون ج رفت تا آنکه در اوايل

  . قندھار آوردند و با احترام خاصى بخاک سپردنداو را به

 .آرامگاه احمدشاه درانى در ميان مردم قندھار از حرمت فراوان برخوردار است

  حتیبست بنشيند، تا آنجا که اگرکسی از ترس انتقام دشمن به آنجا پناه ببرد و

 

  مقبرۀ احمدشاه درانی درقندھار

 . حکومت ھم متعرض چنين مجرمی نميشود
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  اول فصل     

      

  تاريخی خاندان وزير فتح خاننقش 

  در دولت سدوزائی افغانستان

  

 

  

  : در دولت احمدشاه درانیخان نقش حاجی جمال
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در وادی ) اوايل قرن ھجدھم ميmدی(دراواخر قرن يازدھم ھجری قمری

رسبز وتاريخی ھيلمند، در قلعۀ نادعلی ، يکی ازشخصيتھای  بانفوذ و با س

رسوخ آنجا رياست عشيرۀ بارکزائی را بدوش داشت که بنام حاجی جمالخان 

" حاجی جمالخان نيکه"معروف بود وبعد ھا در ميان قوم و اولس خود به 

زمان رسوخ وشھرت حاجی . مشھور ومورد احترام عمومی قرار داشت

خان نيکه  برابر است با دوران قيادت وحکومت  قايد ملی مردم قندھار، جمال

توپچی "پدر حاجی جمالخان بارکزی، حاجی يوسف خان . ميرويس خان ھوتکی

 اعلی جدومحمدنيکه ، . بود که خودرا از اوfدۀ محمد نيکه می شمرد" باشی

دھار موجود در ارغسان قن" محمدنيکه"عشيرۀ  محمدزائی بود که مزار او بنام 

١ .است
  

محمدزايی طايفه ايست از : " مرحوم پوھاند حبيبی، مينويسدکه 

بارکزائی درانی قندھاری، که اين محمدنيکۀ مؤرث اعmی شان، معاصر بود با 

 ١٥٩١= ھجری١٠٠٠ملک سدوحکمران قبايل ابدالی قندھار در حدود سال 

خود زندگی ميmی در ارغسان جنوب شرقی قندھار در بين عشيرۀ کوچک 

ميکرد و محمد بن عمر از تباردارو وبارک بود، که شعبه ايست از قبايل ابدالی 

مزار محمدنيکه در ارغسان قندھار است و اوfدۀ  اين . سره بن پشتانه

محمدخان در بين قبايل بارکزائی قندھار سمت رياست داشتند و مرکز شان ناوۀ 

 " ادیقلعۀ"ا کنون در آنجا گرشک بود که تبارکزايی کنار ھيلمند، جنوب 

   ٢."موجود است ومسکن کھن اين دودمان است

مسکن ومحل بودوباش حاجی جمالخان بارکزی درنادعلی گرشک سراغ 

درناوۀ ھيلمند، . قلعۀ نادعلی در آغاز ناوۀ بارکزی واقع شده است.داده ميشود

 وازقلعۀ نادعی در زمان خودش، مرکز تصميمھای سرنوشت ساز سياسی بود

 . اينجا مقدرات کشور تعيين ميگرديد

                                                

 ٣ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص - ١
 ٢٧٩مختصر افغانستان،چاپ پشاور،ص حبيبی، تاريخ - ٢
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خان، يکی از رجال مقتدر وشخصيت ھای بارسوخ وبا حاجی جمال 

 -١٧٢٢(احمدشاه ابدالی و )م١٧۴٧ - ١٧٣۶(اعتبار وسرشناس عھد نادرافشار

بود که در تاسيس واستوار کردن دولت سدوزائی افغانستان نقش ) م١٧٧٢

  .سرنوشت ساز داشته است و بسيار مؤثر

 بقصد تسخير رشاه افشار آمده است که وقتی او نادتاريخ لشکرکشیدر 

 خود را برای فتح   قطعه ازقشونقندھار از راه سيستان به گرشک رسيد،يک

 را برای تسخير بست ومربوطات آن فرستاد، وخود  ديگر قطعه وزميندوار

را سپاھيان نادر سواحل ھيلمند . ھيلمند را عبورکرده بسوی قندھار پيش تاخت

نظرميرسد که در به . نادر پيوستندبه فتح وبا جمع آوری غنايم وآذوقۀ فراوان 

 نيز مثل ساير رؤسای قومی بعد از اظھارھمين زمان حاجی جمالخان بارکزی 

 برای خدمت گزاری در رکاب نادر حاضر شده است و اطاعت به قشون مھاجم  

  ھمراھی کردهوز مرگ ویرتاات بعدی اش حو نادر را در فت خودبا افراد قبيلۀ

  .است 

حاجی جمالخان، يکی از چھارده تن بقول مولف سراج التواريخ،

 پايه برتری ورتبه سرداری داشتند واول «سرداران درانی است که  نزدنادرشاه

حاجی (کرد، اواطاعت وبيعت  کسی که احمدشاه را به پادشاھی برداشته و

ر به اکثرت قوم ومکنت از ھمه بود، وديگران به پيروی او که نظ) جمالخان

برتری داشت، پذيرای سلطنت احمدشاه شدند واحمدشاه به  پاس اين احسان او 

چون به طواف بيت هللا مشرف گشت،معروف به  داد و" سرداری"را خطاب

١».ياد نشد" سرداری"حاجی جمال شده وبه اسم
  

                                                

،ھمين مورخ، شجره نسب حاجی ١٩۶، ص ٢ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،طبع کابل، ج- ١
حاجی جمالخان بن حاجی يوسف خان بن يارو خان، بن : جمال خان را بدين گونه برميشمرد

 ابن خضر ابن عمرخان،) شعبۀ محمدزائی سلسله نسب خود رااز ھمين محمدگرفته اند(محمد
سراج التواريخ، .(خان ابن اسماعيل خان ابن دارو خان ابن سيفل خان ابن نورالدين اين بارک

مؤسس (وبارک وپوپل والکو، پسران زيرک ابن ترين ابن ابدال) ١٩٦، طبع کابل،ص ٢ج
، ٣، ص ١٣٣٢عروج بارکزائی، ترجمۀ صدقی وپژواک، طبع :رک.(می باشد) سلسلۀ ابدالی

 )٦٤٥، ص١٣٤٦، طبع ٢، جتيمورشاه درانی
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حاجی جمالخان،ابن يوسف خان، ابن سرورخان،اين يعقوب خان، ابن 

، ابن خضرخان ابن )محمدزائی منسوب به اوست(اختيارخان، ابن محمدخان

جد بزرگ (اسماعيل، ابن نيک، ابن دارونيکه ابن سيفل ابن نورالدين ابن بارک

مشھور به سليمان، معاصر شاه ) پدرپوپل،بارک،الکو(ابن زيرک) بارکزائيان

 پشتون رئيس قبايل)١٧ وربع اول قرن١۶ربع اخير قرن (عباس اول صفوی 

١.مسکون در ارغستان قندھاربود
  

ساير مورخان ونويسندگان نيز از نقش تعيين کننده ومؤثر حاجی 

جمالخان بارکزائی در انتخاب وگزينش احمدشاه ابدالی به پادشاھی افغانستان در 

جرگه شيرسرخ قندھار ياد کرده،اظھار داشته اند که در حقيقت احمدشاه در 

  وپس از ٢.جمالخان بارکزائی به پادشاھی برداشته شدسايه اقتدار ونفوذ حاجی 

بيعت او بود که اعضای جرگه وخوانين مختلف قندھار او را به عنوان پادشاه 

افغانستان تبريک گفتند وصابر شاه مرد روحانی خوشه گندم سبزی بردستار 

٣ .احمدشاه به نشانه تاج پادشاھی خmنيد
  

ی جرگه شيرسرخ کندھار عبارت به قول آقای پوپلزائی خوانين واعضا

سردار عبدهللا خان وکيل الدوله،بگی خان باميزائی ملقب به شاه :بودند از

وليخان، سردار جھان خان، نور محمدخان عليزائی ملقب به ميرافغان،عبدالغنی 

خان الکوزائی، شاه پسندخان اسحاق زائی، سردارمرادخان پوپلزائی،قلندرخان 

 زائی، موسی خان اسحاق زائی، ميرھزارخان الکوزائیپوپلزائی،محبت خان پوپل

   ٤ .، وغيره بودند

   را نام حاجی جمالخان بارکزائیآقای پوپلزائی، که چرااست انگيزتعجب 

                                                

از اين قلم در سايت " ابداليان ازکجا وچگونه به ھرات آمدند" برای شناخت بيشتر به مقاله - ١
 . جرمن وسايت بينوا رجوع شود-افغان

-۴ش، ص ١٣٣١پيرس، عروج بارکزائی، ترجمه پژواک وصدقی،طبع انجمن تاريخ، - ٢

، داکترگنداسنگه، درانی ١٢٣ بمبئی، ص١٨٨١،تاريخ سلطانی،سلطان محمد بارکزائی،طبع ۵
  ببعد٣۴احمدشاه، ترجمه نصرهللا سوبمن،طبع اکادمی علوم افغانستان،ص 

 ٣ش،ص ١٣٣١ کھزاد،در زوايان تاريخ افغانستان، طبع انجمن تاريخ افغانستان،- ٣
 ١١٢ -١١١،ص ١٣٣٣ تيمورشاه درانی، طبع - ٤
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، ورنه تمام منابع تاريخی از حضور ونقش ده استنياورجملۀ اين سرداران  در

 .کرده اند د  او ازاحمدشاه درانی ياجی جمالخان در جرگۀ شيرسرخ وحمايتحا

تمام مشران وسرداران قبايل بشمول «:مينويسددراين باره تاريخ سلطانی مولف 

پلزائی،موسی خان اسحاقزائی، محمدجان خان پوبارکزائی،  حاجی جمالخان

آنھا . درمزار شيرسرخ گرد آمدندعليزائی ،نصرهللا خان غلجائی نورمحمدخان

د انتخاب انتخاب کنيم که لياقت اعmم داشتند که ما بايد شخصی را در جلسۀ خو

ما بايست .وشايستگی مقام عالی را داشته باشد و بتواند اداره امور را پيش ببرد

 »١.به او اطاعت کنيم وتحت رھبری او، حمmت دشمن راعقب بزنيم

،  از کندھای ديدن نموده١٨٤٦ر سال جنرال فريه فرانسوی که د

. اه خدمت مينمودند، ده نفربودند سرداران افغان که درسپاه نادرش:مينويسد

احمدخان سدوزی وحاجی جمال خان بارکزی ، يکی ازھمراھان سدو درترکيب 

پس ازقتل نادرافشار وبازگشت قطعه  . آن ھيئت وبا نفوذ ترين اشخاص بود

مصروف مسايل اجتماعی وخانوادگی ميشوند که  افغان به کندھار، آنھا چند روز

 بعلت ًشاشی آنھا آرام ميگيرد؛ اما فورا روحيۀ اغتمدت طوfنی ازآن دوربوده و

سلب ] عليزی[ناخشنودی بمقابل رئيس خود شورش نموده، از نورمحمد خان 

 پس از برکناری اين شخص، سرداران عمدۀ قبايل ابدالی. ٢صmحيت ميکنند

  ، برگذار»شيرسرخ«  يا)مزار شيخ سرخ(وغلزی مجلسی در مقبرۀ سورشيخ 

 ازبين خود انتخاب کنند که ھمه مطيع او بوده ودرتمام عمليات ميکنند تا رئيسی

کمک کنند، زيرا بدون آن چانسی برای نگھداری استقmل  نظامی واداری او را

خيرو بدون مشکmت بزرگ بدست اين توافق بدون تأ. د نخواھد داشتوجو

ادعای ھرقبيله  .  بسيارمشکل استی نيآمد؛ ايجاد تفاھم دربين رؤسای قبايل کار

احمد خان سدوزی که خانواده اش . خود را برای تصاحب تاج وتخت پيش ميکرد
                                                

١
  ١٢٢تاريخ سلطانی،ص -  

٢
زمانی که ارسطوکراتان «: مينويسد که ريسنر، محقق شوروی، قول از،عبدالحميد محتاط-  

 ابدالی به قندھارعودت کردند،نورمحمدخان عليزائی رابه علت ناfيقی وبی تحرکی، از مقام
  )٤١١ص(» .رھبری سبکدوش کردند
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بود و بدون اينکه چيزی  درھرات ميزيست، درھشت جلسۀ پرآشوب حاضر

 که ]بنام صابرشاه[درويشی. بگويد بتمام آنچه ادعا ميشد با دقت گوش ميداد

ذيرفته ميشد، مقبرۀ شيخ سرخ بود ونظراوھميشه با احترام پ) مواجر(متولی

شيوۀ محتاطانه احمد خان را مmحظه مينمود تا آنکه کاسۀ صبرش از بحث ھای 

شد و خطاب به سرداران  لبريز تکراری درجريان ھشت روز و پايان ناپذير

چرا اينھمه پرگوئی دور و دراز؟ خدا احمد خان را يک مرد بسياربزرگ : "گفت

جيب ترين خانواده ھای افغان جملۀ ن از نسبت به ھمۀ شما آفريده است؛ او

نگيريد ،دچار قھرخدا  لذا خدا را درنظرداشته باشيد، اگرشما او را درنظر. است

   "١ .خواھيد شد

عبدالحميد محتاط،بروايت از قاضی عطاءهللا خان سخنان صابرشاه 

ًبرای خدا اين جلسه را ختم کنيدکنار بگذاريد «:درويش را چنين ترجمه ميکند

ونعره ھا برای چيست؟خداوند برای شما مرد با   اين احساسات!مخالفت ھا را

اودرميان پشتونھا بنابرنسب .کرده است اراده وبا کفايتی را چون احمدخان اعطا

اگرشما نپذيريد، خداوند .به ارادۀ خداوندمخالفت نکنيد .واعتماد، فضيلت دارد

  »٢.ناراض و به شما قھرخود را نازل ميکند

 درويش اين جمmت را با يک لحن بسيارجدی بيان :هفريه عmوه ميکند ک

آنرا  باfی سراحمد خان  مزرعۀ آنجا کنده و کرد وسپس، يک خوشۀ جو را از

  "٣ .اين تاج شما است: "گذاشت و افزود

 حاجی جمال صابرشاه در جرگه شيرسرخ مورد پشتيبانی وتائيد  پيشنھاد

ھم سه بود و رأی زيادی که قدرتمند ترين سردار دراين جلقرارگرفت خان 

نظرکرد  ادعای خود بنفع احمدخان صرف  ازً فوراحاجی جمالخان .بطرف او بود

که برای  وانتخاب او را با فصاحت قانع کننده خويش پشتيبانی نمود ، برخوردی

                                                

) آرشيف تاريخی( فريه، تاريخ افغانھا، ترجمۀ سھيل سبزواری، فصل دوم، سايت آريائی- ١
  

٢
  ٤١٢لحميد محتاط، تاريخ تحليلی افغانستان،صعبدا-  

) آرشيف تاريخی( فريه، تاريخ افغانھا، ترجمۀ سھيل سبزواری، فصل دوم، سايت آريائی- ٣
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نمونۀ حاجی نيزسرداران ديگر . او احترام عمومی افغانان را حاصل نمود

 ميدانستند که احمد خان خاموش ترين آدم دربين جمالخان را تعقيب نمودند، زيرا

که برای خودش ادعای نداشت بودً عmوتا ھوشيار ترين شخصی .سرداران بود

لذا اورا معتدل ترين، . ومھمتر ازھمه توسط شخص سومی پيشنھاد گرديده بود

احمد فريه می افزايد که  .بيعmقه ترين ومناسب ترين شخص نسبت بھمه يافنتد

رجب  (١٧٤٧زکسب عنوان شاه دريک مسجد کندھار درپايان سال خان پس ا

د، محفل بزرگ شادمانی وسرور برپا تاجگذاری کر) م١٧٤٧اکتوبر = ١١٦٠

کmن ترين مm يک مقدارگندم را برسرشاه : ساده بود بسيار تاجگذاری او. گرديد

. ستجديد پاش داد وبه اھل جلسۀ اعmن کرد که احمدشاه برگزيدۀ خدا ومردم ا

 اقدامات او معنی ومفھوم اين مراسم آنست، کسيکه امانتدار قدرت ميشود از

١ .آيد کامگاری بوجود می فراوانی و
 

پس از انتخاب احمدشاه، حاجی جمال خان در دربار شاھی نقش يک 

درايت افغان را بازی ميکرد واحمدشاه  يک مصاحب با کفايت وبا و مشاور

 او ۀومشور  نظامی خود نظر- وسوقيات جنگیدرانی درتمام اقدامات وعمليات

ً تقريبا در تمام لشکرکشيھای احمدشاه با ١٧۶۵او نيز تا سال  و. را ميگرفت

اقوام خود که بزرگترين نيروی جنگی لشکر احمدشاھی را تشکيل ميدادند، در 

توسعه امپراتوری سدوزائی واستحکام سلطنت احمدشاھی سعی بليغ  فتوحات و

   .دومجدانه مينمو

بيان سلطنت ( الفنستون افغانستان شناس معروف انگليسی،دراثر خود

 ميmدی تاليف کرده، ضمن توضيح اقوام وقبايل مختلف ١٨١۵که آن را در) کابل

بارکزائی «:عمده ترين شاخه ھای قبايل درانی مينويسدافغانستان در مورد 

می باشند که به وپوپل زائی والکوزائی از عمده ترين شاخه ھای قبايل درانی 

تکيه گاه اصلی احمدشاه را قبيلۀ بارکزائی تشکيل نموده . زيرک ارتباط دارند

                                                

ھمانجا فريه، تاريخ افغانھا، - ١
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بود که از لحاظ کميت نسبت به تمام واحدھای قبيلۀ درانی بيشتر بوده ودر زمان 

برای تضعيف بارکزائی ھا .  ھزار خانواده تخمين ميگشت٣٠احمدشاه در حدود 

  . برگزيدی برآنھا ھا را بيرون کرد و زعيماحمدشاه از ميان شان ، اچکزائی

 اند و بسياری دهراګنپھار غربی قنددر جنوب وجنوب بيشترھا بارکزائی 

آنھايی که در ارغستان وکناره ھای  .آنھا  در ارغستان وناوه ھلمند زندگی دارند

از  ھيلمند سکنی دارند، به علت داشتن اراضی حاصلخيز به زراعت مشغولند و

برزيگران با احداث کاريزھا واستفاده از آب زيرزمينی، حتی دشت برکت زحمت 

پرکشتزار ديده می شوند، اما بيشتر اھالی اين قوم  و ھا وصحراھا، سرسبز

اينان در ميان قبايل پشتون از ھمه نام . ھنوز زندگی گله داری وکوچی دارند

زيرفتح آورترند ومردمان جنگجو، دfور وصاحب روحيات قوی اند که اکنون و

  . خان رياست آنھا را برعھده دارد

درحال حاضر وزير بزرگ کشور واکثريت کارمندان وماموران بزرگ 

 وفاداری واتحاد و ناحيه  آنان برتری خود را از. دولتی از ميان بارکزائيان است

تعداد قوم بارکزائی از سی ھزار خانوارکمتر نمی . شجاعت خود می دانند

   ١.باشند

فنستون، طايفه اچکزائی نيز شاخه يی از قوم بارکزائی است به عقيده ال

وان يک نکه احمدشاه درانی آنان را به خاطرکاھش نيروی قومی بارکزائی به ع

که  اين طايفه. شاخه جداگانه ناميد ودر لشکرکشی ھايش جای جداگانه داد

ب  درجنو-ياد ميکنند بنام پسرعمو درحال حاضر خود را با بارکزائيان يکی و

قندھار دراطراف کوه ھای خواجه عمران، درولسوالی سپين بولدک وکويته 

 خواجه عمران، درمقابل مرغه، ناحيه فراخ ۀدرجنوب سلسل .بيشتر تجمع دارند

                                                

 اکادمی علوم ١٣۶١،ترجمه پشتو از داکتر حسن کاکر،طبع ٢ن،دکابل سلطنت بيان،جو الفنست- ١
، f١ل، حيات اميردوست محمدخان، جھن مقايسه شود با مو ،٨٧ - ٨۶افغانستان، صص 

مورخين يکی از علل انتخاب احمدشاه را به پادشاھی، ،٢٩٩عبدالحميد محتاط،ص ، ۵٩ص
اقليت قبيله او ميدانند تا اگرخmف توقع ومصالح اقوام بزرگ رفتار کند، عزل او آسان 

 )١٢٣تاريخ سلطانی،ص .(باشد
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توبه قراردارد که غرب آن متعلق به اچکزائيان وشرق آن که تا ژوب امتداد دارد 

 را از رودی به ھمين در شمال مرغه، ارغستان که نامش. متعلق به کاکر است

ًارغستان دره ايست نسبتا : الفنستون، می افزايد که. نام گرفته، واقع شده  است

بخش ھايی از آن زراعتی . پراز درختان گز حاصلخيز، درميان کوه ھای بلند و

قلعه متعلق به خانان بارکزائی در آن واقع شده، ولی بيشتر اھالی  چند است و

اين دره، برجانب شرق سلسله ای از کوه ھای  ان اند ومالدار وشبان گله دار و

دراين ناحيه . پايان می پذيرد کم ارتفاع که آنرا از يک جلگه مرتفع جداکرده اند،

 که منطقه -جايگزين اند و رود ارغستان باf وصالح يسون)ابداليان(نيزدرانيان 

اه خوبی است، گاناحيه چر.  آن را آبياری ميکنند- نيز به ھمين نام ياد ميشود

     فيض محمد کاتب تعداد اچکزائيھا را ھفت ھزارو١ .ولی زراعت  آن اندک است

                   .پنجصد خانوارقلمداد کرده است

 ۀفرق« :مينوسد)نژادنامه افغان(ديگر خود  اثر فيض محمدکاتب، در

  خانوار در عmقه ارغستان)چھل وسه ھزار وھفتصد وپنجاه(٤٣٧٥٠بارکزائی 

از  مقيم اند و)  ميوند(خشک ميدان ، واقع در جنوب قندھار وکنار نھر ھيرمند و

جھت عمده بودن مزرعه، قريب کل به زراعت مشغولند وبعضی در بيابان به 

اميردوست . گله داری  دارند زحمت تحصيل مايحتاج می نمايند و رنج و

: ن از اوfده او، چونتا امان هللا خان،ھفت ت محمدخان از اين فرقه برون آمده و

امير شيرعليخان، اميرمحمدافضل خان، اميرمحمداعظم خان، اميرعبدالرحمن 

خان ،امير حبيب هللا خان ، اميرامان هللا خان، فرمان روايی کرده اند ودر 

از امان هللا خان زمام امارت به محمدنادرخان از احفاد " حبيب هللا دزد"انقmب

 از ٢ ». اميردوست محمدخان منتقل شده استسردار سلطان محمدخان برادر

  زمام امور سلطنت افغانستان در ) ش١٣۵٧ثور(١٩٧٨ تا ماه اپريل ١٩٣٣

                                                

 ٣۵٨ -٣۵۶، ترجمه فکرت، تحت عنوان افغانان، صص ٨٧، ص٢کر،جرجمه کات الفنستن، - ١
 ۵٧ فيض محمدکاتب،نژاد نامه افغان،ص- ٢
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   ١ .قرار داشت )شاخه يی از قوم  بارکزائی( دست خانواده محمدزائی

آنجا که معصوم ھوتک،دراثرجديد خودبحوالۀ تواريخ خورشيدجھان، 

رکزی  نام گرفته، شاخه ھای ديگر اززادگاه واجداد مmحضرت غيبی زی با

بائيزی،  بارکزی،قوم شاخه ھای اصلی :ده استبراسم چنين بارکزائی را 

غيبی .دوتاره استند، رکن الدين زی، نصرت زی، نورالدين زی،عبدهللا زی

محمدزائی ھم يک شاخه از  .  ميباشدنورالدين زیيان ئزی،يک شاخه از بارکز

  نورالدين زیاخه ھای ديگر بارکزیش .ھمين طايفۀ نوالدين زی است

، جنگيزی، ماکلزی ، )داروزی-يا(ملکزی،سيفلزی،تاروزی رنگيزی، :عبارتنداز

٢».بيانزی، خوسی زی،گرجی زی،آجکزی، سربازی
  

که در دوردوم سلطنت اميردوست محمدخان در "  فريه"پيرس از قول 

تعداد  :يگويد ميmدی از قندھار وھلمند وھرات ديدن کرده، م١٨۴۶-١٨۴۵سال 

 تخمين ر ھزارخانوا۵٠ تا ۴۵قوم بارکزائی که از قندھار تا ھرات پراکنده اند،از 

 ھمچنان تعداد خانوار محمدزائيان که شعبه يی از قوم بارکزائی می باشد،.ميشود

   ٣ .ندبيش حدودچھار الی پنج ھزارخانوار ھست کم و

درانی را چنين  کميت اقوام "حيات افغانی"عبدالحميد محتاط از قول 

 ھزارخانواده،نوروزائی ٢٥پوپلزائی  ھزارخانواده،٥٠بارکزائی :"بدست ميدھد

   ھزارخانواده، ١٥ ھزار خانواده،اسحاق زائی ٢٥علی زائی  خانواده،  ھزار٥٥

  .بودند"٤ ھزار خانوده ١٠ تا ٧ئی از اچکزا

  از  بيشترين جمعيت قوم بارکزائی چنانکه  مرحوم حبيبی اشاره کرده اند،

درعmقه ارغستان و ولسوالی معروف ودر ھلمند  قندھار قديم اfيام تا کنون در

   غرب لشکرگاه در ولسوالی ناوه بارکزائی در دھات وجنوب در در گرشک  و

                                                

 ۵٧ فيض محمدکاتب،نژادنامه افغان، طبع ايران ص- ١
٢
، ١١،ص ٢٠١٢معصوم ھوتک،دناوی دانشور، دکندھار منور،دزنگاوات مخور،چاپ کندھار-  

  ١٨٩٤،چاپ١٨٣بحوالۀ تواريخ خورشيدجھان، ص
 ۴ اfيس پيرس، عروج بارکزائی،ص - ٣

٤
  ٢٩٩،ص ٢٠٠٤عبدالحميد محتاط، تاريخ تحليلی افغانستان، چاپ-  
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  .قريه جات متعدد ونزديک به ھم زندگی دارند

" يکی از ولسواليھای پرنفوس وثروتمند وfيت ھلمند، امروز به نام 

قلعه بست در دست راست  ياد ميشود  که از حوالی لشکرگاه و" ئیناوه بارکزا

تا حدود گرمسير و ھزارجفت درويشان امتداد  رودخانه ھلمند شروع ميشود و

عmوه برآن در فراه، نيمروز، سيستان وبلوچستان،پشاور،جmل اباد، . می يابد

 قوم وھرات وغيره وfيات کشورتعدادی از اين) تيرين کوت(روزگان کابل،

پراکنده اند که شايد بتوان تعداد مجموعی آنان را در حدود دوصد ھزارخانوار 

  .تخمين زد

حاجی جمال خان، رئيس وسرکرده اين قوم شناخته ميشد وبا مردان کمر 

ھيچگاھی  دولت احمدشاه بابا ھرگز و استقرار بسته وشجاع خود در توسعه و

دق درکنار احمدشاه بابا وبه صفت يک مشاورخبيرو صا.کوتاھی نکرده است

از او تکريم  به پادشاھی، شاحمدشاه بابا نيزبعد از انتخاب شدن.قرار داشت

 نظامی -وضع سياسی  ثابت کرد که از اوضاع داخلی کشور وھمچنان ازميکرد و

کشورھای ھمجوار افغانستان مطلع است وھم قادراست که از اين اوضاع به نفع 

  .ستفاده کندًتوسعه قلمروش عمm ا دولت و

ًحاجی جمال خان از عمر نسبتا طوfنی برخوردارشده و بنابر سراج 

   سالگی بدرودجھان ٨۶به عمر)م١٧٧٠(ھجری قمری١١٨۴در سال «التواريخ 

   ٢ . ذاکر در جنوب شھرقندھار مدفون شدۀ ودر قري١ ».خاکی کرد

اگر يک محاسبه ) ق١١٨۴(با توجه به سال فوت حاجی جمالخان

 ھجری ميشود که  مطابق ١٠٩٨ورت گيرد، تاريخ تولد اوسال سرانگشتی ص

اما جناب صديق رھپوطرزی، در يک نوشته خود .   ميmدی ١۶٨٧است با 

 ميmدی ضبط کرده ١٧٧٠ و درگذشت وی را ١٧١٩،تولد حاجی جمالخان را 

                                                

 ١٩۶، ص ٢ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،طبع کابل، ج- ١
،چاپ ١٠٩ص،٢ج،١٣۴٩ حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،طبع انجمن تاريخ افغانستان،- ٢

 ٢٧٩پشاور، ص يکجلدی 
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 سال کمتر از عمری است که فيض محمدکاتب برای حاجی ٣٣که به اين حساب 

آقای رھپوطرزی ميگويد که مادرحاجی جمالخان به .کرده است جمال خان ثبت 

توپچی "وظيفه حاجی جمالخان در عھد احمدشاه  قبيله غلجائی  تعلق داشت و

اما ساير منابع بشمول تاريخ احمدشاھی از چنين وظيفه او نام نمی .بود" باشی

يبی وشايد آقای رھپو وظيفۀ پدر حاجی جمالخان را که بقول پوھاند حب.برند

فکر نميشود که . توپچی باشی بود، به خود حاجی جمال خان نسبت داده باشد

وظيفۀ مشاور شاه  حاضر به قبول چنين وظيفه يی نظامی   حاجی جمال عmوه بر

 ھمطرازشاه وحداقل ادعای در دولت احمدشاه شده باشد، زيرا او خود را

  .صدارات از وی را داشت

 در« : مدعی است که  »اکیڼر په اريخت د تانهښپ «مؤلف کاکاخيل  ظفر

 وزارت و ھا سدوزايی از پادشاھی که شد موافقت نکته اين به شاه احمد انتخاب 

 يی فيصله چنين شاه احمد مداری دولت روند ولی ١.باشد ھا بارکزايی از ) صدارت(

نميکند ورنه احمدشاه نميتوانست که ھم سلطنت وھم صدارات ھردو را  تائيد را

حاجی جمالخان دو خانم داشت، يکی غلجی بود  .دان خودمتمرکز کنددر خان

اين دختر .[وديگری  بارکزائی ،  ازاين دو زن، صاحب چھار پسر ويک دختر شد

پسران حاجی .] به عقد تيمورشاه درانی در آمد و شاه محمود از او متولد شد

  ٢. وبھادرخانھارون خان،رحيم داد خان، پاينده خان،:جمالخان عبارت بودند از 

  اما فيض محمدکاتب، مولف سراج التواريخ،از دوپسر نخستين حاجی جمال  و

  بجای آنھا از دونفر ديگر به نام ھای حاجی عبدالحبيب خان  خان نام نمی برد و

ميگويد که حاجی عبدالحبيب مشھور به  و وحاجی درويش خان اسم می برد

   اھل عرفان نيز بود وسالک مسلک  سخی ودرسخاوت يگانه عصر خويش و

                                                

 ٨۵٧ ص ،١٩۶۵ ، طبع رناکی په تاريخ د هظفرکاکاخيل،پشتان- ١
 درھنگام اقتدار پاينده خان، برادرش  ھارون خان ، حاکم گرشک ويکی از شاعران زبان - ٢

دری بود وچون به زودی فوت نمود، از او دوپسربه نام ھای شھنوازخان وامرالدين خان باقی 
ربی بود وبه اموردنيوی عmقه د درويش وصوفی مش مر)بھادرخان(برادر ديگرپاينده خان.ماندند

 )٣،ح ٢١پيرس، ص.(ای نداشت وھمواره به عبادت خدا مشغول بود
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   ١ .ديگرش حاجی درويش خان برادرعينی حاجی عبدالحبيب خان بود

  

  : سدوزائیدر دولت پدرفتح خاننقش سردارپاينده خان،       

پاينده خان ، پسرکوچک حاجی جمالخان بود وگويا ھفت ساله بود که 

ر پدرش  چشم از جھان فروبست و اودر سايه عطوفت برادربزرگ خود سردا

وچون به سن شانزده سالگی رسيد، تيمورشاه او را . رحيمدادخان بزرگ شد

بجای برادر بزرگش سردار رحيمدادخان بحيث سردارقوم بارکزائی برگزيد 

  .ودردربار خود جاه ومقام داد

رحيمداد خان، پسربزرگ حاجی جمالخان، درآغاز در دربارتيمورشاه 

 شناخته ميشد و جاه ومقام  بزرگی درانی، به حيث سردار ورئيس قوم بارکزائی

 اما از آنجايی که صفات بزرگی  دراو ديده نمی شد وگفته ميشود که ،داشت

ال بی حدر عين  و خود، شخص مغرور ومتکبرخوردتربرعکس برادران 

ًافغانھا عموما به دور اشخاص بی دسترخوان جمع  بود ودسترخوان 

 انزجار نمودند ويکی از شکاياتی که نميشوند،افراد قبيله او کم کم از او اظھار

به تيمورشاه از او رسيد،اين بود که شخص متکبر است ،به تنھائی غذا ميخورد 

ًابدا کسی برسفره او غذا نخورده است، وخود نيز به مھمانی ديگرخوانين  و

از  از اوامرش اطاعت نمی کردند و بنابرين اقوام او. ومشران قوم شرکت نميکند

   ٢ . به افراد او سر باز ميزدندپرداخت ماليه

از   درعين حال اين را نيز ميگويند که چون ھم سن وسال تيمورشاه  و

تشريفات  خوردی با وی محشور بود، درھنگام سلطنت تيمورشاه، رعايت نظم و

بنابرين . ًدربار را نمی کرد واکثرا اوامر تيمورشاه را به تمسخر می گرفت

                                                

 ١٩٧، ص ٢ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ج- ١
، ۶٠،ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،ص١ موھن fل، زندگی اميردوست محمدخان،ج- ٢

 ۶پيرس، ھمان اثر، ص 
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و درجmل آباد  ) م١٧٧۴( داری شاھی منفک نمودتيمورشاه او را از شغل دفتر

 بھسود را به تيول او داد و بدينگونه او را از مرکز ودربار به دور ۀمنطق

 ، ه بوداشتگذ سال ١٩ پا بسن   ولی بجای او سردار پاينده خان، راکه١ .ساخت

به خود نزديک  به عنوان سردارقوم بارکزائی به دربارخويش راه وجاه داد و

   .ساخت

سردارپاينده خان نيز براثر ھوش وذکاوت سرشارو لياقت وکياست  

ت اوسلوک نيک خود نه تنھا قوم را به خود گرويده ساخت، بلکه براثر خدم

شايسته وراستکاری وصداقت خود مورد توجه خاص تيمورشاه قرارگرفت و از 

  . شناخته شد" سرفرازخان"جانب  تيمورشاه  به لقب 

تيمورشاه را نسبت به پاينده خان خوش بين ساخت، نخستين مسئله ايکه 

دن شورش درانيھای قندھار برضد تيمورشاه بود که تحت رھبری شکست دا

 عبدالخالق کاکای احمدشاه درانی از قندھار به استقامت کابل راه افتاده بودند

را از صف ) ساکزی( وپاينده خان توانست محراب خان ودfورخان اسحاق زائی

ه طرف داری تيمورشاه بکشاند که براثر آن، شکست در بين شورشيان ب

  اثر امر تيمورشاه از  بعد بر نيروھای عبدالخالق رخ نمود وعبدالخالق دستگير و

   ٢ .بينائی محروم گشت بصارت و

تيمورشاه در برابر اين خدمت سرنوشت ساز، پاينده خان را به لقب 

به  مفتخر ساخت و" مددخان "ودfورخان اسحاقزائی را به لقب" سرفرازخان"

بعد از اين سردار پاينده خان، ھمراه با . قاضی فيض هللا خان رتبه وزارت بخشيد

 کشمير،آزادخان والی متمرد مدد خان اسحاق زائی برای سرکوبی والی متمرد

سردار پاينده خان  درجنگ با بغاوت کنندگان چنان شجاعانه  .کشميرمامورشد

 را مغلوب ومطيع ساخت وھنگامی که مددخان ازاين شمشيرزد که والی متمرد
                                                

رحيم داد خان بقول موھن fل، ، ۶۴۶، ص ٢رشاه درانی،ج عزيزالدين وکيلی پوپلزائی،تيمو- ١
عبدالخان،عبدالمجيدخان،عبدالکبيرخان، عبدالسmم : سر داشتپوقتی فوت نمود، ھشت 

 )۶٠، ص١موھن fل،ج. (،عبدالحميد خان، عبدهللا خان وعبدالواحد خان خان،عبدالحکيم خان
 ٢٧٢ -٢٧١، ص٢ الفنستون، بيان سلطنت کابل،ج- ٢
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ماموريت موفقانه بگابل برگشت ، از شجاعت سردارپاينده خان نزد تيمورشاه 

بسيار تعريف وتوصيف نمود وبنابرين تيمورشاه او را مامورجمع آوری ماليات 

پاينده خان در وصول ماليات طوری با مردم آن . شال وکويته در بلوچستان نمود

حی خوش رفتاری نمود که عmوه برحفظ منافع مملکت، باعث خرسندی نوا

  .وخوشنودی مردم آنجا نيز گرديد

شھرت، لياقت وکفايت پاينده خان به زودی دراکناف مملکت منتشر شد 

وخدمات صادقانه وموفقيت آميز پی در پی او باعث ترقی وقرب بيشترش در 

غلزائی نيز به اداره او سپرد واجازه تا آنجا که بيرق قبيله .نظر تيمورشاه گرديد

   ١ .يافت که نزديک تخت پادشاه مقام خود را انتخاب نمايد

بعد از اين سردارپاينده خان، به مقابل شھزاده عباس پسر تيمورشاه که 

به واسطه اغوای ارسmن خان مومند در پشاور علم بغاوت در مقابل پدر بلند 

س قشونی بدون تردد خود را به رودخانه پاينده خان در رأ. کرده بود، شتافت

خروشان کابل انداخت که بين او ودشمنش افتاده بود وسپاھيانش نيز ازشجاعت 

فوق العاده او پيروی کرده خود را به رودخانه زدند وبدون تلفات به ساحل بر 

در آنجا ارسmن خان درخود تاب . رسانيدند و بmدرنگ خود را به fلپور آمدند

ارسmن خان پس از توطئه قتل تيمورشاه درکوه ھای . ا نديده فرارکردمقابله ر

  . اطراف پشاورمتواری شد وپاينده خان به کابل مراجعت نمود

  اغتشاش ازبک ھا مورد  اثر اختmل و چندی نگذشت که امنيت کشور بر

ھنگامۀ اين شورش به حدی وحشتناک به حساب گرفته شد که .خطر واقع شد

ميخواست کابل را به عزم ھرات ترک  يات خود را باخت وتيمورشاه معنو

گويد،ولی پاينده خان مانع اين اقدام بزدfنه شاه گرديد و او را وادار ساخت تا 

وقتی وارد بلخ پاينده خان . س سپاھی عازم بلخ شدأدرکابل بماند وخود در ر

                                                

، ۶٢ ص ١ھن fل، زندگی اميردوست محمدخان،ترجمه دکتور سيدخليل هللا ھاشميان،ج مو- ١

 ٨عروج بارکزائی، ص پيرس،
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اکره  به مذ با سران وبزرگان ازبکبدون آنکه شمشير بروی دشمن برکشد، شد

با شاه  حل نموده به کابل باز گشت و قضايا را از راه مذاکره ومصالحهنشست و

به مجرد رسيدن تيمورشاه به پشاور،شھزاده عباس برجان . عازم پيشاور گرديد

خود ترسيد وبه حضور پدرشتافته به پای ھای پدر افتاد ومورد عفو قرارگرفت 

 پشاور برگشت، مگرفردای آنروز ارسmن خان مومند نيزبه اميد عفو نزدشاه به.

   ١ . وتيمورشاه پسررا با خود به کابل آوردسر بريده اش به مردم نشان داده شد

چندی بعد دوباره خبردست درازی ازبکان درشمال کشوربه تحريک 

شاه مرادپادشاه بخارا از مدتی به اينسو . پادشاه بخارا بگوش تيمورشاه رسيد

رد وھمزمان با لشکرکشی تيمورشاه به برقلمردرانيان دست درازی ميک

وfيات شمال  بھاولپور تجاوزاتش به حدی رسيد که شاه ناگزيرشد برای دفاع از

ًزيراشاه مراد قبm برمروحمله کرده بود ومردم شيعه را .تصميم قاطعی بگيرد

اکراه وادار نموده بود تا از مذھب شيعه برگردند وبه تسنن روی اورند  باجبر و

درست ھمان روشی که شاه اسماعيل صفوی در . گ درانتظار شان استاf مر و

ميmدی برمردم سنی ايران واز جمله برمردم ١۵٠٢سال ھای قدرت خو بعد از 

تيمورشاه با سپاھی که تعداد آنرا ١٧٨٩پس در بھار .  سنی مروبکارگرفته بود

کابل عازم از )  ھزارتجاوزنميکرد٣٠وبقول غبار از ( الفنستون يکصدھزار گفته

شاه مدتی را درکندز توقف کرد وسپس به سوی آقچه که ازبکان آنرا . بلخ شد

وی . شاه مراد ھم از آموگذشت وارد کلفت شد. اشغال کرده بودند حرکت نمود

و هللا وردی رابا .برادرش عمرقوش بيگی را باسپاھی کوچک به آقچه فرستاد

اما سپاه .ورشاه نمودگروھی مامورقطع خطوط آذوقه رسانی به قشون تيم

تيمورشاه که سردارپاينده خان قلب آن شمرده ميشد، درھرجا که با دشمن مقابل 

شاه مراد آنقدر دست پاچه ومتزلزل . می شدند، آنھا را به سختی شکست دادند

شد که عده ای از علما وروحانيون را قرآن بدست نزد تيمورشاه فرستاد و به 

                                                

، تيمورشاه ٢٧٧، ص ٢،الفنستون، ھمان اثر،ج۶۴ ص ١ موھن fل، ھمان اثر، ج- ١
 ۶٣٧، ص ٢درانی،ج
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در نتيجه . نان ريختانده شود، خواھان صلح گرديداين دليل که نبايد خون مسلما

مذاکرات رودخانه آمو مثل گذشته به حيث سرحد افغانستان وبخارا قبول شد 

   ١ .وشاه به کابل برگشت

تيمورشاه بقول موھن fل،سردارپاينده خان را مثل جان خود دوست 

ه بزودی  مگر تيمورشا .روزی نبود که او را به انعامی مفتخر نسازد ميداشت و

   ٢ . چشم از جھان بست ودر کابل مدفون شد١٨٩٣در بيستم می 

حقيقت اينست که سلطنت تيمورشاه، اقتدار بارکزائی ھا را برای نخستين 

 مرتبه در پايتخت کابل برجسته ساخت، وتخمی که بعد ثمرداد، بدست سردار

يد که ًپاينده خان افشانده شده بود که ابدا تصور نميکرد روزی خواھد رس

برتخت کابل جلوس نمايد وسفرايی ) دوست محمدخان(کوچکترين فرزندش 

  . ازبريتانيه وروسيه به دربار اوبيايند

 باfخره تخت و تاجی را که احمدشاه درانی به کمک پدر سردارپاينده 

به دست آورده بود، به دست اوfدۀ پاينده خان )حاجی جمالخان بارکزائی(خان

اله را نيزبايد در اثر فکر وفراست اين سرلشکر دلير وشجاع برافتاد، اما اين مس

افغان دانست که از راه خدمت وصداقت محبوب شاه وصاحب اقتدار وعزت گشته 

بود، واز رويه و سلوک نيکويی که داشت، تمام افغانستان را راضی وخوشنود 

 نھالی و درواقع عروج بارکزائی منحصر به شخصيت او بوده . گردانيده بود

  .شمرده ميشود که او غرس نموده و اوfدش ثمره آنرا چيدند

خmصه سردار پاينده خان در راه استحکام واستقراردولت تيمورشاه از 

او توطئه ھای ضد تيمورشاه را درپشاور . ھيچگونه سعی وتmش دريغ نورزيد

که به دسيسه ارسmن خان فئودال محلی و شھزاده عباس پسرش ترتيب يافته 

خنثی ساخت ومتمردين وشورشيان ضد دولت او را درکابل، پشاور،کشمير، بود، 
                                                

خ،ص ، مقايسه شود باغبار ، افغانستان درمسيرتاري٩ -٨ پيرس، عروج بارکزائی،ص - ١
 ببعد۵٠٠، الفنستون ،افغانان، ترجمه فکرت، ص ٣٧۶

، موھن fل ،زندگی اميردوست ٢٧٧ ،ص ٢ بيان سلطنت کابل، ترجمه داکترکاکر،ج- ٢
 ۶۴، ص ١محمدخان، ج
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بلخ وغيره وfيات به اطاعت از دولت مرکزی وادارنمود، ولی سرانجام 

   سالگی به قتل ٣٨سردارپاينده خان از دست زمانشاه، پسرتيمورشاه ، در سن 

  . رسيد

  :نقش سردارپاينده خان در بقدرت رساندن شاه زمان

   ميmدی، وقتی که تيمورشاه فوت نمود، وصيتی راجع به ١٧٩٣درسال 

خاندان بزرگ ووارثين زيادی از خود به جای .جانشين خويش نکرده بود

 فرزند او، شھزاده ھمايون درکندھار، شھزاده محمود در ٢۴از جمله .گذاشت

ھرات،و شھزاده زمان که پسر پنجم شاه بود و در حيات پدر، صوبه دار کابل 

ی که شاه از کابل بيرون ميرفت، وليعھد شناخته ميشد واخmق واطوار وگھگاھ

 تائيد درباريان بود، مادرش که زن دلخواه شاه متوفی بود او بيشتر مورد

ازموقع استفاده کرده به پاينده خان که دردربار تيمورشاه حيثيت وزير او را 

از او تقاضا داشت، مراجعه کرد ودست پسرش را در دست پاينده خان گذاشت و

پاينده خان که خود يک . ١کرد تا پسرش را به جانشينی پدر برتخت کابل بنشاند

پشتون بود ورسم پشتونولی  را ميدانست ، نميتوانست تقاضای يک زن ، آنھم 

زرگان وخوانين درانی بيرد ولھذا خود را مکلف ديد تا ازيک ملکه را ناديده بگ

   ٢ .وقزلباش کابل برای او بيعت بگيرد

  قاضی فيض هللا پاينده خان بنابرتعھدی که به مادر زمانشاه سپرده بود، 

   ومm عبدالغفار، وزراء معتمد تيمورشاه را مmقات کرد ٣خان دولتشاھی ھروی

                                                

اما بقول جناب آصف آھنگ، مادر .  قرار نظريه فريه،مادرشاه زمان ازقوم يوسف زائی بود- ١
  : وسجع مھر مادرزمانشاه چنين بودزمانشاه از قوم قزلباش چنداول بود

 شاھم   کنيز فاطمه ومادرزمان---فلک رشک بردبربزرگی جاھم 
 )٧٨ -٧٧به حواله شيرازی،تاريخ احمدشاھی،ص ( ١١ پيرس، ھمان اثر، ص- ٢
وده ودر علم فقه  قاضی فيض هللا خان دولت شاھی ، استاد وپيش نماز تيمورشاه درانی ب- ٣

بعد از مرگ احمدشاه وقتی . طايف طبع وشجاعت کم نظير بوده استودر ل وحديث دستی داشت
شاوليخان داماد خود شھزاده سليمان را به پادشاھی برگزديد، فيض هللا خان ازاين امر ناراضی 

 فراه شاه یبود وبه پيشواز تيمورشاه که از ھرات راھی قندھار بود تا فراه رفت ودر بکوا
ضور تيمورشاه روان بود ،توسط يکی از دشمنانش از ميان برد وليخان وزير را که با اويکجا بح
قاضی فيض هللا خان ازحسن نظر تيمورشاه برخوردار بود،و . وخود به خدمت تيمورشاه رسيد
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  وچنان باھم مصلحت کردند که پيش از انتشار خبرمرگ تيمورشاه ، تمام بزرگان 

وقتی . ار سلطنتی حاضر بسازندوسران قبايل را گويا به فرمان تيمورشاه به درب

ھمه خوانين وبزرگان اقوام جمع گرديدند، درب ھای صالون دربار بسته شد 

که احساس کرده (سپس سردارپاينده خان. وبعد خبرمرگ تيمورشاه اعmن گرديد

رشته کmم را به ) قاضی فيض هللا خان در دل طرفدارشھزاده عباس است بود

  :دست گرفته گفت 

 ميت بايد يک نفراز پسران شاه به حيث پادشاه انتخاب شود قبل از دفن«

وآن شخص بايست کسی باشد که شايسته مقام و اريکه شاھی ومايه زيب تاج و 

دوشيردريک مغاره . با يک دست نمی توان دوشمشيررا استعمال کرد.تخت باشد

ب يک تاج به دوسر نص. دو پادشاه دريک اقليم نمی گنجد.نميتوانند زيست کنند

نمی گردد، پس ما که بدون غرض ومقاصد شخصی طرفدار ابادی مملکت 

وبھيخواه خاندان سلطنت ھستيم، بايست يک نفر را انتخاب نمائيم وشما نيز که 

ما زمان ميرزا را که واجد . شھزادگان عالی تباری ھستيد بايد با ما اتفاق نمائيد

فعاليت و امور سلطنتی تمام صفات وشرايط قبل الذکر است ودرعلميت ودرايت و

ازديگر برادران برتر است، به شاھی انتخاب وبه شما توصيه می کنيم تا با او 

   ١ »!بيعت نمائيد

بعد از پاينده خان، وزراء ديگرھرکدام به نوبه خود دfيل وبراھين 

بيشتری به تائيد گفته ھای پاينده خان در باره انتخاب زمان ميرزا اقامه نمودند 

  حاضرين تائيد وشھزاده زمان را به پادشاھی انتخاب کردند،سپس که از طرف 

  .فاتحه خوانده شد وبه تدفين وتشيع جنازه تيمورشاه پرداختند

                                                                                                    

برخی . گذرقاضی وقلعه قاضی بنام او ياد ميشوند. در کابل وحومه آن امmک فراوان داشت
ند وحظيره اش درعاشقان وعارفان موجود اعقابش درگذرقاضی و چھاردھی کابل سکونت دار

برادرقاضی فيض هللا خان، مm ادريس نيز مردی عالم ومعروفی بود وقاضی لشکر . است
ولی خان باميزائی برای مدتی کمی مقام ديوان اعلی وزارت به ه احمدشاه بود وباری پس از شا

يخ احمدشاھی، از تار.( ھجری چشم ازجھان پوشيد١١٧٩اوسپرده شداما پس از يک سال در
 )۵٧۴،و۴۶۵محمودالحسينی، ص 

 ١٢ پيرس، ھمان اثر،ص - ١
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  بدينگونه  سردار پاينده خان، از تمام زمينه ھايی که می توانست به نفع 

نشاه را برتخت سلطنت افغانستان ازمانشاه تمام شود، استفاده کرد وزم

نيز  ت، ولی پاينده خان ھنوز ازطرف شھزاده عباس که در حيات پدربرقرارساخ

ھوای پادشاھی به سرداشت و باری علم بغاوت بلند کرده  و از دست او مغلوب 

ھنوز مراسم . پاينده خان بی مورد تشويش نداشت. شده بود،خاطر جمع نبود

که ( ستونفاتحه انجام نشده بود که شھزاده عباس تمام برادران را درقصر چھل

جمع نموده  و بيعت آنان را برای خود ) از ساخته ھای تيمورشاه درانی است

خوانين طرفدار زمانشاه از اين  وقتی پاينده خان و. گرفته اعmن پادشاھی نمود

رخداد مطلع شدند، عده يی سپاھی با مير اصmن خان جوانشيروجعفرخان 

 عباس را با تمام برادران جوانشير قصرچھل ستون را محاصره کردند وشھزاده

برادرعينی ( زمانشاه بجز شجاع الملک.دستگير وبه حضور شاه زمان آوردند

ديگربرادران خود را موردغضب وشکنجه ) خود، که سه روزاو را محبوس کرد

  انکسار پيش آمده مجبور به بيعت او شدند،  فاقه قرارداد تا ھمه از در عجز و و

   ١ .رد و در باfحصارجای دادشاه جديد نيز آنھا را عفو ک

  

  : شاهخدمات نظامی پاينده خان به زمان

وقتی شھزاده ھمايون درقندھار وشھزاده محمود در ھرات از جلوس 

 ھمايون درقندھار. زمانشاه درکابل مطلع شدند،ھرکدام علم طغيان برافراشتند

نگ را اعmم پادشاھی نمود و به نام خود سکه ضرب زد وتمام اسباب ولوازم ج

شاه زمان نيز سپاھی تحت .فراھم کرد و برای مقابله با شاه  زمان آمادگی گرفت

ھردو سپاه متخاصم در چار . فرماندھی سردارپاينده خان به قندھار سوق نمود

قوماندان لشکر ھمايون ، .روبرو شدند" باغ ببرو"ميلی قندھار در محلی به نام

قبل از آغاز جنگ پاينده خان . ودمھرعلی خان برادرزن مدد خان اسحق زائی ب

با استدfل ومنطق بران خويش با مھرعلی خان تماس حاصل کرد و وی را چنان 
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تحت تاثير استدfل خويش قرارداد که بدون استعمال اسلحه با عده ای از سپاه 

  ھمايون به زمانشاه پيوست وھمايون شکست خورده  به بلوچستان فرار نمود و 

  .ن بلوچ يکجا شده به انتظار حمله بعدی برقندھار نشستدر آنجا با نصيرخا

سردارپاينده خان باسپاه خود وارد قندھارشده خوانين وبزرگان آنجا را 

اين جديت فوق العاده . وادار نمود تا به شاه زمان بيعت واطاعت نمايند

وصادقانه پاينده خان، مقام وموقعيت او را نزدشاه زمان بلند تر ساخت وشاه 

 را واداشت تا معاش او را سmنه به ھشتاد ھزار روپيه باf ببرد وعmوه زمان

  برزعامت قوم بارکزائی وسپاه غلزائی، زمامداری قوای قزلباش را نيز به وی 

   ١ .تفويض نمايد

زمانشاه بعد از نظم ونسق امورقندھار، پسرخورد سال خود قيصررا که 

نورزائی به حکومت قندھار نامزد  ساله بود با نيابت عبدهللا خان ٧ھنوزطفل 

شھزاده محمود نيز تسليم گرديد وپس از . نمود وخود با سپاھش عازم ھرات شد

تنظيم امور آنجا به کابل مراجعت کرد وازاينجا به فکرفتوحات ھند عازم 

ًھمايون که مترصد فرصت بود، مجددا از بلوچستان برقندھار حمله . پشاورگرديد

قيصر خورد سال رازندانی نمود،ولی عبدهللا خان از آورد وشھر را متصرف و

شھر فرارکرده به اتفاق يحيی خان نسقچی باشی خود را نزد زمانشاه به پشاور 

ھمايون دوباره پرچم شاھی خود را درقندھار برافراشت و بارديگر به . رسانيد

دراين فرصت که شھر درتصرف او در آمده بود و . ضرب سکه پرداخت

 را اعmن نموده بود، احمدخان نورزائی برادرعبدهللا خان نورزائی پادشاھی خود

يا (به طرفداری شاه زمان با قوايی  برشھر حمله آورد، مگرعبدلکريم خان

پسررحيم دادخان برادرزاده پاينده خان که قوماندان ھمايون بود، ) عبدالکبيرخان

ان زخمی شده به مدافعه پرداخت وجنگی خونين به سرآورد، در نتيجه احمدخ

شکست خورد وبه عقب نشست ودر اثنای فرار وضايع کردن خون،ضعف 
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براوغالب شده از اسپ به زير افتاد، مmحسن درويش، مردی فقير او را دريافت 

ھمايون از اين قضيه آگاھی يافت . وبه خانه خود برده به مداوای او پرداخت

 را نابود کند،مگر براثر وکس فرستاد واو را نزد خود خواست وتصميم گرفت  او

وساطت بعضی از خوانين درانی از مرگ او درگذشت واو را به مقام سرلشکر 

  . خويش برداشت

خبر تسخير قندھار به دست ھمايون، زمانشاه را مجبور ساخت که از 

از آنجا رھسپار قندھار گردد وحسابش را با  پشاوربه کابل مراجعت کند و

ھردوسپاه درچھل کروھی قندھار با ھم روبرو  ربارديگ. ھمايون تصفيه نمايد

سرلشکرقوای زمانشاه بازھم سردارپاينده خان بود، ولی ). ١٧٩۴بھار(شدند

ھمان کسی که تا ديروزمخالف ھمايون (ھمايون اين بار احمدخان نورزائی را 

ًطبعا برادر احمدخان، يعنی عبدهللا خان . در رأس سپاه خويش قرارداده بود) بود

اين بار نيزپاينده . ی در رکاب شاه زمان ودر سپاه مقابلش قرارداشتنورزائ

احمدخان را با پيام وکmم وادار به  خان، جنگ را بدون استعمال شمشيربرد و

اين . فرارشد تسليمی به شاه زمان نمود وھمايون بارديگر مجبور به شکست و

فتح خان . نددبار ھمايون راه ھرات در پيش گرفت تا به شھزاده محمود بپيو

با عده ايی از افراد خود تا گرشک او را تعقيب ) ًظاھرا پسرپاينده خان( بارکزائی

شاه زمان به مجرد   ١.کرد، ولی به گرفتنش موفق نشد وبه قندھار باز گشت

ورود به قندھار مکتوبى به شھزاده محمود در ھرات فرستاد که ھمايون را 

يون از فراه برگشته بود و از راه دست بسته به کندھار بفرستد، اما ھما

ريگستان به طرف بلوچستان مراجعت کرده و از آنجا تا کنار سند خود را 

 رسانيد، ولى در آنجا از طرف دسته اى که مامور دستگيرى او بودند، شکست

  سند، دستگير و  واقع درکناره شرقی رود" Leiaليا" پس از گريزی در خورد و
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   ١ .بقيه عمر را در زندان سپری کرد ى محروم گرديد وبه امرشاه زمان از بينائ

 

  :شاه زماننفع  خان به مادرفتح فداکاری لويه ادی،

تدبير وشجاعت دست ،  فراست ،لويه ادی مادر وزيرفتح خان،که درعقل

ًاصm از گرشک وازسرکردگان پاينده خان نداشت،سردارخود،  کمی از شوھر

کيلومتری ٢٥قلعۀ نادعلی واقع در .  بودوزمينداران بارکزائی  مقيم نادعلی

قلعۀ " (ادی کm"وقلعۀ مخروبۀ آن بنام. لشکرگاه محل معروفی استشھرغرب 

 ١٥واقع در" مالگير"در روستای . د مردم جای شناخته شده استزن) مادر

معروف است که ديوارھای " د ادی باغ"کيلومتری غرب گرشک، محلی بنام 

   .اين روستا متعلق به طايفۀ بارکزی ميباشد.ستباغ تاھنوز ازميان نرفته ا

در حالى که ھنوزشھرو شھروندانش از سرنوشت جنگ به ھر صورت،

رخ افگند وشمشير حمايل نمود و بسواری  برادران اطmعى نداشتند، برقع بر

اسپ بر زندان شھر حمله برد و قيصر طفل ھشت ساله زمانشاه را از زندان 

اين زن دلير افغان ھمنوائى . سند حکومتش قراردادبيرون آورد و دوباره برم

ًخود را با سلطنت زمانشاه عمm به اثبات رسيانيد و توسط منادى استقرارمجدد 

   ٢ .پسرزمانشاه را به گوش مردم قندھار رسانيد قيصر

که تا معلوم شدن سرنوشت  کار ديگر اين زن ھوشيار وشجاع اين بود

 کسى بر مال و ناموس مردم دست درازى جنگ متوجه امنيت شھر گرديد، تا

بارى به او اطmع دادند که دامادش مرتضى خان قصد چپاول و غارت . نکند

تجارتخانه ھا و دکاکين را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام 

چنين اعمالى حذرکند و اf او را نابود خواھد کرد، مگر مرتضى خان به اين 

لويه ادى براو حمله برد و با . نکرد و دست غارت دراز نموداخطار اعتنايى 
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شمشير براو ضربتى حواله نمود که ديگر توان برخاستن و فرارنداشت و سپس 

به زندانش افگند، ولى بر اثر عذر خواھى و شفاعت عبدالستار فقير که مردى 

اين . روحانى و مورد احترام بود، از گناھش درگذشت و از زندان رھايش ساخت

  . بود در محل نادعلی قلعۀ پدری وی محل معروفی بودزن شجاع از گرشک 

خانم سردار پاينده خان ومادر وزيرمشھور وزيرفتح خان "ادیيه لو"

يچری قروت در روز اول قدراين قلعه تا دير زمانی پختن وتھيه  »١.بود

شادروان .عيدقربان يک رسم ديرينه دودمان محمدزائی ھا شمرده ميشد

در خانواده ھای محمدزائی ھرجا ودرھرکجا که :"الرؤوف بينوا مينويسد کهعبد

به فلسفۀ اين رسم .باشند در روز اول عيدقربان قيچری قروت خورده ميشود

بعد از «:برخی ھا چنين روايت ميکنند. بعضی ھا نميدانند ولی آنرا تقليد ميکنند

را در روز عيد بخانه ھمه  فرزندان پاينده خان »لويی ادی«مرگ وزيرفتح خان 

خود دعوت نمود و برای شان طبق معمول قيچری پخته کرد،وبعد از صرف 

قيچری از فرزندان خود خواست تا برای انتقام خون وزيرفتح خان کمر ببندند 

واز شاه محمودانتقام برادرخود را بگيرند، به اين اساس  لويه ادی مطابق سنن 

  ودولت  »سنگ تمام گذاشت «وزائی تنوالی برای سرنگونی شاه محمودسدښپ

  »٢....سلسلۀ دمحمدزائی را اساس نھاد

واقع در نزديکی گرشک، لويه ادی را ازقريه » مالگير«روستاى مردم 

 که تا کنون ديوار ھاى قلعه وباغ او نمودار و زبانزد مدعی اندوميدانند  خود

  .اھالى آنجاست

 ياد نبرده اند وبه او به ھرحال مردم محل اين زن فداکار وشجاع را از

 ليسه دخترانه گرشک بنام ھمين زن دلير مسمى شده و او .احترام خاص دارند

  مادر وزير فتح خان، شجاع ترين و با تدبير ترين صدراعظم افغانستان در قرن 
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  .  ميmدى بود١٩

يکى دو روز بعد شاه زمان با سپاھش وارد شھر شد و چون پسرش 

ى ازطرف ھمايون زخم برداشته بود، زنده ديد، قيصر را که ھنگام دستگير

اظھار قدرادانى نمود و دوباره قيصر را به » لويه ادى«خوشحال شد و از 

  . حکومت قندھار گذاشت 

 

 : نسبت به سردارپاينده خانشاهئی زمانعتنابی ا

  شاه زمان وقتی از قندھاربه کابل مراجعت کرد وسلطنتش را مستقريافت، 

قيافه مطلق العنانی  کم کم  گان وسران اقوام  بی اعتنا گرديد ودر برخورد با بزر

  . به خود گرفت

   مستبد الرأی  بود ونمی خواست کارحقيقت اينست که شاه زمان شخص 

او منت گذارند و يا از  در دست کسانی باشد که در برابر خدمات خويش  بر

بنابرين درسال  .نفوذ قومی خود را در مقدرات سلطنت شريک بدانند نظرمقام و

سرداررحمت هللا خان پسر سردارفتح خان پوپلزائی را ) ١٧٩۶( سوم سلطنتش

 کابل نفوذ و در مرکز افغانستان مثل کندھار و  ملتان بود و مقيمکه ازابداليان

ًاتفاقا وزير . به حيث صدراعظم مقررکرد" وفادارخان" اعتباری نداشت، با لقب

تند مزاجی بود که با امراء وسران  نی وھم مردی متملق، خود خواه، عصبا

اقوام به خشونت رفتار می کرد و در عين حال ذھنيت شاه را نسبت به سرداران 

   ١. بزرگان اقوام مسموم ساخته می رفت و

از جمله اين سرداران، يکی ھم سردار پاينده خان بود که رئيس قوم 

نده خان گرچه مامای پاي. بارکزائی و از جمله اعيان دربار به حساب می رفت

عينی شاه محمود بود اما در جنگ ھای داخلی در بين پسران تيمورشاه جانب 

ًوی طبعا توقع داشت که . زمانشاه را گرفت و او را در برابر رقبايش ياری نمود

ھمچنان سران .در برابر اين ھمه خدمات ، مقام وزارت اعظم به او داده شود
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نشير وجعفر خان جوانشير که در ھنگام صmن خان جوارقزلباش چون مير ا

منازعه جانشينی، برادران زمانشاه را زندانی واز ساحۀ فعاليت خارج ساخته 

  .بودند، توقعاتی داشتند که از طرف زمانشاه برآورده نشد

 نيرنگھای او وفادارخان وقتی مطمئن شد که شاه زمان شکارخدعه و

 پادشاه را نسبت به سردار پاينده تھمت ھای ناحق  سعی نمود  با دروغھا و شده

 ميخواھد او را به پادشاھی بردارد بد خان که گويا طرفدار شاه شجاع  است و

 تا آنجاکه شاه علنا مخالفت خود را با سرداران و. ختين ھم سا بزد وبدبين سا

دررأس پاينده خان که چه در  بارکزائيھا و. می کرد به خصوص بارکزائيھا ابراز

استحکام سلطه زمانشاه  سلطنت تيمورشاه و چه در باf کشيدن وقوام يابی 

فراموش ناشدنی بازی کرده بودند، از رفتار شاه زمان منزجر  نقش چشمگير و

رفتارشاه در برابر خود ناراضی  زرگان نيز ار بساير ناراض بودند، و

  .وعندالموقع آماده عکس العمل بودند

ر عدم بصيرت سياسی دو اشتباه صاحب نظران ميگويند که زمانشاه بناب

اول اين که بربنياد دسايس وفادار خان وزيرکم عقل خود :پی ھم مرتکب شد

فرمانی صادر نمود که تمام بارکزائی ھا از ھمه مقام و امتيازات خود محروم 

  ًشناخته شدند، ثانيا به جای سردار پاينده خان، ھمان مردی که او را به تخت 

  .وزارت اعظم را به مرد بی کفايتی چون وفادار خان سپردپادشاھی نشانده بود، 

   خويش ميخواست ۀبه قول پيرس، وفادار خان بنابر طبيعت بد وحريصان

او نسبت به زيردستان وھمکاران خيلی . تمام اقتدار شاه را به خود وابسته دارد

 ترسو بود و بنابرين او چاپلوس و مغرور ونسبت به باf دستان بسيار مطيع و

 به ھر رنگی و نيرنگی که ممکن بود متوسل شد تا زمانشاه را کامm به خود

بعد از آن ھرچه وزير می . تسليم و آلت دست اغراض شخصی خود ساخت

   ١ .خواست زمان شاه ھمانطور ميکرد
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بقول الفنستون،شاه زمان باسپردن اختيارات ووظايف به يکی از مقربان 

  باعث ايجاد عوامل - ت کند وتصميم بگيرد به جای آنکه خود حکوم- بی کفايت

   ١.ملتش گرديد تباھی خود و

  

  :سردارپاينده خان وتشکيل انجمن سری

پس از آنکه زمانشاه سردار پاينده خان وديگرسران بارکزائی را از 

 ادی وظايف شان سبکدوش نمود، سردار پاينده خان به گرشک و به قلعۀ 

 و متعلق به مادر وزيرفتح ٢" بارکزائیاين خاندان مسکن کھن "که ) نادعلی(

خان بود رفت تا از چشم شاه و بدخواھان به دور باشد، اما از آنجا که وی 

مرجع مشورت ومجالس بزرگان وسران ناوۀ بارکزائی ھلمند بود، خواھی 

نخواھی وفادار خان ، اين موضوع را که سردار پاينده خان مرکز تجمع سران 

 ناراضيان شده است، به زمانشاه اطmع می داد و ذھن وخوانين بارکزائی وديگر

  .شاه را نسبت به وی بيش از پيش مکدر ساخته ميرفت

و خود زمانشاه نسبت به  مطلوب وزير روش نا عدم رضائيتی که بنابر

 اين ضرب المثل را در اذھان مردم زنده امراء وسرداران قوم ايجاد شده بود،

اين سران وبزرگان که ھرکدام با اقوام . » مخدمت کرده، گناه fز«ميکرد که 

خويش در استحکام واستقرار سلطنت تيمورشاه و زمانشاه خدمات بزرگ و قابل 

تقديری انجام داده بودند و اينک مورد بی اعتنائی و بی توجھی شاه و تحقير 

آنھا مجبورشدند  تحمل ناپذير شد وشان برای وزير و کسان او قرار داشتند، 

ی تشکيل داده برای نجات خود از اين وضع، فيصله ھا وتصميماتی انجمن سر

  .بگيرند

 شاه با سپاه خود به قندھار بود، سران اقوام درصدد که)م١٧٩٩(درسال 

مرکز اجتماع اين  .انداختن او از اريکه قدرت واز ميان بردن وزير او برآمدندبر
                                                

 ١٩۵، ص ١، فرھنگ، ج۵٠۶ الفنستون،ھمان اثر، ترجمه اصف فکرت،ص- ١
 ٢٧٩ حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،ص - ٢
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 بود که در قندھار  يک نفر روحانی به نام مياغmم محمدھندیۀسران قوم، حجر

 پاينده خان موافقت اين .ارادت عامه قرار داشت مورد اعتماد و می زيست و

 بعد چند جلسه سری در حجره او انجام داد و مرد روحانی راحاصل کرد و

  :اعضای انجمن عبارت بودند از. تصميماتی گرفته شد

 محمدرحيم- ٣محمدعظيم خان الکوزائی، -٢  پاينده خان بارکزائی،-١

 سلطانخان -۶  حکمت خان سرکانی،-۵ اسmم خان پوپلزائی، - ۴  خان عليزائی،

زمانخان - ٩   جعفرخان جوانشير،– ٨  ميراصmن خان جوانشير،-٧ نورزائی، 

   ١ .خضرخان عليزائی- ١٠  رکاب باشی،

مولف تاريخ سلطانی ،به جای زمانخان رکاب باشی،از يوسف عليخان 

ی ملقب به امين الملک خسرشاه زمان در جمله خواجه سرا ونورمحمدخان بابر

   ٢ .اعضای انجمن سری نام می برد

از جمله فيصله ھای انجمن سری که تحت رياست سردارپاينده خان اتخاذ 

ديگر . شده بود،يکی اين بود که تاج وتخت به انتخاب سپرده شود نه به ميراث

اب شونده از لياقت اينکه انتخاب شاه فقط حق سرداران باشد تا اگرشخص انتخ

 ھمچنان اين .fزم برخوردارنباشد،عزلش به وسيله سردارھا دوباره ممکن باشد

ًپيشنھاد سردار پاينده خان از طرف اعضای انجمن تائيد شد، که اوf وفادار خان 

ًثالثا شجاع الملک برادر زمانشاه  ًوزيرمعدوم شود، ثانيا شاه زمان معزول گردد،

 وقت اجرای عمليات فردای آن يوم پنجشنبه ٣.ه شودبه تخت سلطنت برداشت

  بقيه کارھا  تعيين گرديده بود ومحمدعظيم خان الکوزی مامورقتل وفادار خان و

   ٤ .به دوش پاينده خان گذاشته شده بود

  

  :زمانشاهديگر سران اقوام بفرمان قتل پاينده خان و

                                                

 ١٩۶ فرھنگ، ھمان اثر، ص - ١
 ١۶٨ تاريخ سلطانی، ص - ٢
 ٢١ پيرس،ھمان اثر،ص- ٣
 ٩٠۴شاور، ص، پپشتانه دتاريخ په رناکی،طبع پ١۶٨ تاريخ سلطانی، ص- ٤
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نجمن به با ھمه احتياطی که از طرف انجمن گرفته شده بود، اسرارا

وسيله منشی باشی ميرزا محمدشريف خان قزلباش که خودش ھم در توطئه 

شاه .وعھد وپيمان دست داشت به وزيراعظم وتوسط او به شاه زمان فاش گرديد

زمان ابتدا گاردمحافظ  خود را تعويض کرد وافرادی ديگری استخدام نمود 

روز بعد . ايت کنندوسپس به ھريکی از آنھا مبلغی پول بخشش داد تا از او حم

شاه زمان بدون توجه به علل اين نارضائيتی، اعضای انجمن را منفردانه به 

بھانه مشورت به قصرشاھی  احضار کرد وسپس آنھا را به اين اتھام که عليه 

  وزيرسوء قصدی داشته اند، اعدام کرد وامر نمود تا اجساد مقتولين برای عبرت 

ر چھارراھی شھر به نمايش گذاشته ديگران وايجاد ترس در مردم، برس

مياغmم محمدھندی نيز توسط  افراد وزير دستگير  سردارانپس ازقتل .شود

   ١ .وسر بريده شد

اجساد مقتولين تا سه روز در معبرعام گذاشته شده بود وکسی را جرئت 

نبود تا به تدفين آنان بپردازد، باfخره قاضی محمدسعيد خان بارکزائی از 

ازه خواست وجسد پاينده خان را به قريۀ ذاکر انتقال داده در جوار زمانشاه اج

  .مقبرۀ پدرش حاجی جمالخان بارکزائی به خاک سپرد

مورخين مينويسند که پس ازدستگيری محمدعظيم خان الکوزی که 

مخوف ترين افراداين دسته بود، صاحب منصبی برای دستگيری پاينده خان 

 :ا آن صاحب منصب روبروشد ودرجواب گفتًاتفاقا فتح خان ب. فرستاده شد

سپس فتح خان داخل .خانه نيست با آنھم می رود تا او را صدا کنددرپدرش "

حويلی رفته وخطری را که متوجه پدرش بود به او گوشزد نموده پيشنھاد کرد 

  که برای نجات خود فرارکند، البته او صاحب منصب رابا افرادمعيتی اش معدوم 

   ٢ .خواھد کرد

  بھتراست شاه مرا بکشد نه « :پاينده خان اين پيشنھاد را رد نموده گفت

                                                

 ١۶٩،تاريخ سلطانی ص١٩۶ فرھنگ،ھمان اثر،ص - ١
 ،فرھنگ، ھمانجا٢١ پيرس، ھمان اثر،ص - ٢



 ٩٦                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

آنھا ازاين عمل من  اينکه مردم مرا بزدل خطاب کرده، اوfد مراطعنه زنند و

شام نزديک بود، نماز  و پاينده خان چون روزه داشت ، بعد»ًدايما خجالت بکشند

 ساله ٧مدخان که طفلی دوست مح. اب خواست تا افطار نمايد شام را اداکرد و

پاينده  .دستانش ميلرزيد واب از ظرف می ريخت .بود ظرف آب راحاضر کرد

قدری نوشيد ودر حق دوست محمدخان دعای خير  خان ظرف اب را گرفت و

بعد با صاحب منصب عازم دربارزمانشاه شد ودر آنجا توسط جmدان شاه  نمود و

   ١ .دگرديمعدوم 

  اينده خان وديگر رؤسای قبايل، واين دستورکه  با انتشار خبرقتل سردارپ

نعش مقتولين تا سه روزدر انظار عامه گذاشته شود، تشويش وھنگامه بزرگی 

  .برای بازماندگان ووابستگان سرداران مزبورايجاد شد

زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پايداری « پيرس مينويسد که 

اعدام به قدری اثرات وخيم وناگوار توليد اين . وزير خودمتفقين را اعدام نمود

کرد که نه تنھا تاج وتخت شاھی را ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام 

پسر بزرگ ( بدبختی ھا وآfمی شد که افغانستان در خmل مخالفت با فتح خان

   ٢ ».مشاھده کرد) پاينده خان

کردن علت اشتباه بزرگ ديگرزمانشاه آن بود که بدون تحقيق ومعلوم 

انزجار از خودش وبی توجه به عواقب کارھايش، از ترس انتقام گيری اقوام  

مقتولين حکمی صادر نمود که تمام سران وسرداران بارکزائی بايد دستگير 

  .ًھدف اين حکم عمدتا متوجه دستگيری فتح خان وبرادران او بود. گردند

مفکرانش کار به راستی زمانشاه، با قتل سردارپاينده خان و ديگرھ

چه سردار پاينده خان، شخصيت . ناشايسته وعاقبت نه انديشانه ای انجام داد

  عادی وبی کس وکوی نبود که مرگش بی انتقام گذاشته شود و زمانشاه و 

                                                

 ، حيات افغانی، وزارت امور٢١ ص ٣و٢،پيرس، پاورقی ۵٩، ص١ سراج التواريخ،ج- ١
 ١٢٨، ص١٣٧٠سرحدات،

 طبع ،٢۴٢، پوپلزائی، دره الزمان فی التاريخ شاه زمان، ص ٢١ پيرس،ھمان اثر، ص - ٢
 ش کابل١٣٣٧
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  .وزيرش به راحتی به کار سلطنت وصدرات خويش ادامه بدھند

له يی سردارپاينده خان، يکی از رجال نامدار ومقتدر، ورئيس قوم وقبي

شناخته می شد که از لحاظ کثرت نفوس وروحيات جنگی واتحاد وھمبستگی 

او که . خود به مراتب بيشترو قوی تر از قبيله زمانشاه به حساب می آمدند

سردار ورئيس قبيله بارکزائی شمرده ميشد، قتل بی باکانه او توسط زمانشاه، 

ارغستان تا دامنه ھای توھين وتحقيربزرگی بود به تمام بارکزائيانی  که از 

ھيرمندگسترده بودند،وقبل ازھمه  به پسران جوان ومتعدد او که تعداد شان به 

بيست تن می رسيدند و به درايت وکفايت واھليت درميان قوم خود وھواخواھان 

  . پدر از محبوبيت زيادی برخورداربودند

ن با انتشار خبر قتل سردار پاينده خان، پسران وعده يی از دوستا

قلعۀ مادری (ووابستگان نزديک او، از قندھار در رفتند ودر نادعلی گرشک

خود را رساندند وبرای انتقام کشی از زمانشاه قوم بارکزائی )وزيرفتح خان

اقوام مذکور قبل از ھمه فتح خان .مسکون در ناوۀ ھيلمند را به ياری طلبيدند

دند وسپس اختيار خود پسر بزرگ سردار پاينده خان را به رياست  خود برگزدي

فتح خان از عھدۀ رياست قوم بارکزائی . را به تصميم وفيصلۀ او منوط ساختند

به شايستگی بيرون آمد ونقشه يی را که برای انتقام کشی از شاه و وزير او 

جزئيات نقشه انتقام گيری پسران پاينده خان . طرح کرده بود، بخوبی نتيجه داد

  .وچند کلمه در مورد شخصيت پاينده خان ميگوييمرا به فصل بعدی می گذاريم 

سردار پاينده خان يکی از رجال بارسوخ وبا اعتبار خاندان حاجی 

 سالگی به رياست قوم خود برگزيده شد وبراثر ١٦جمالخان بارکزائی بود که در 

لياقت، درايت وکياست وشايستگی در دربار تيمور شاه درانی ، صاحب عزت 

سردار پاينده خان در راه استحکام واستقرار دولت . ومقام ارجمندی بود

او توطئه ھا .سدوزائی از ھيچگونه سعی وتmش صادقانه دريغ نکرد 

وشورشھای ضد تيمورشاه را در قندھار وپشاور وبلخ با سرانگشت تدبير خنثی 
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ساخت ومتمردين وشورشيان ضد دولت او را درکابل وپشاور، وکشمير وبلخ 

  .طاعت از دولت مرکزی نمودوغيره وادار به ا

پس ازمرگ تيمورشاه، اين سردار پاينده خان بود که از ميان پسران 

متعدد وجاه طلب تيمورشاه، زمانشاه را به پادشاھی باf کشيد و برای استحکام 

دولتش مردم را درکابل وقندھار وھرات با تدبير ويا شمشير به اطاعت ازاو 

ابر آن ھمه خدمات، خود را مستحق قدردانی ًوادارساخته بود، وطبيعتا در بر

سته تر از جانب شاه زمان می ديد ،مگرمتاسفانه که زمانشاه آن يوپاداش شا

ھمه خدمات صادقانه اش را به ھيچ گرفت، وبه دسايس صدراعظمش 

وفادارخان ابتدا او را از مقامات دولتی خلع صmحيت نمود، و سپس از اقدامات 

اين برخوردھا پاينده خان را . ھم دريغ نمی کردتوھين آميزنسبت به او 

 وادارکرده بود تا به اتفاق سران قوم، راھی برای اصmح سياست شاه جستجو

کند و درصورتی که شاه دست از آن سياست برندارد، بجای او کسی ديگرازميان 

برادرانش را بشاھی بردارند، مگر متاسفانه که وفادار خان گزارش اين مذاکرات 

بگونۀ غلط به زمانشاه رسانيد وبالمقابل شاه عجوfنه تصميم به قتل ھمگی را 

  .مذاکره کنندگان گرفت که عواقب وخيمی برای خودش ومملکت دربرداشت

به امر زمانشاه، آتش دشمنی وخانه جنگی  با قتل سردار پاينده خان

کم وزورآزمائی ميان دوخانواده ودو قبيلۀ نيرومند درانی آغاز يافت ودست 

بيست سال دوام کرد وسرانجام به سقوط سلطنت زمانشاه وشاه محمود وحتی 

  ).م١٨١٨(انتقال سلطنت از خاندان سدوزائی ابدالی به خاندان بارکزائی انجاميد

  

  :اشتباھات زمانشاه

مورخين اولين اشتباه زمانشاه را، تقررمرد بی کفايت و کم درايتی بنام 

يشارند، تقرر اين مرد در مقام صدارت سبب وفادار خان به حيث صدراعظم او م

وھمين امرباعث دومين .ايجاد فاصله ورنجش رؤسای قبايل از شاه زمان شد

اشتباه زمانشاه،يعنی  قتل سردار پاينده خان وديگر سران اقوام بدون تحقيق 
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ومعلوم کردن علت توطئۀ برضد خودش گرديد، سومين اشتباه زمانشاه از دست 

اين . ن دفاع در مقابل دست اندازی ھای فتح عليشاه قاجار بوددادن خراسان بدو

 نشأت ميکرد ونتيجه آن از دست دادن اهش ھمه اشتباھات از اشتباه اول زمان

  .سلطنت وبينائی چشمانش بود

 با وجود اشتباھاتی که در سياست مرتکب  شاه زمان،به نظرالفنستون

وآن کار، .  ميخواست برسدشد،اگر يک کار نميکرد، شايد ميتوانست به آنچه

او با . بود) وفادارخان(سپردن اختيارات ووظايف  به يکی ازمقربان بی کفايت

   . اين کارخود باعث ايجاد عوامل تباھی خود وملتش گرديد

  وفادار خان يک سدوزائی بود که با رفتار مmيم ومرموز، آھسته آھسته 

  پاينده (روی سرفرازخاناعتمادشاه را جلب کرد واز قدرت خويش درکاھش ني

ًظاھرا او مزاج اربابش را . ، سپاه وھمه افسران عالی رتبه کارگرفت)خان

ناپذيری اش می توان او را با  دريافته بود ومی دانست که با ھمه غرور ونفوذ

چاپلوسی فريفت ومی دانست که شيفته فعاليت وتشبث ھست، ولی  مداھنه و

وفادارخان جاه طلب . يات امور را نداردحوصله کافی برای تنظيم پيشبرد جزئ

بود وبا ھرکس که درقدرت با او برابری وھمچشمی می کرد، در می افتاد، اما 

درمجالس وقتی با خطرشخصی مواجه می شد، غرور واعتماد او با ترس 

 به اين -  که به ھرحال با آن مواجه بود- حقارت ونفرت ھم.وبزدلی برابر بود

   .شد خصوصيات افزوده می

رسيدن او به مقام عالی واعمالی که پس از آن انجام داد، درانيان را از 

واو ھم ، چون درانيان را خوش نميداشت از ھرفرصتی . او بيزار ساخته بود

آزمنمدی او . mف وحسادت ميان شاه و آن قبيله استفاده ميکردتبرای تشديد اخ

دش چرخھای حکومت گر. نيز کمتر از جاه طلبی، برای  دولت زيان آورنبود

کمی در آمدھا که نتيجۀ اختmس . وادارات وfيتھا آشکارا به نفع او بود

گماشتگان او بود در دوران زمانشاه، که برنامه ھای پرخرج داشت، بشدت 

   ھيچ سھمی -  که پدرش در آنھا شھرت يافته بود-احساس ميشد ودر نظم اقتصاد
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١ .نداشت
  

. ًآن چيزی بود که مختصرا ياد شدًبرنامه زمانشاه تقريبا به عکس 

برای حفاظت خراسان . زمانشاه فاصلۀ ميان دربار ودرانيان را بيشتر ساخت

اقدام جدی نکرد وکوشش ھای  نادرست ونا به ھنگام برای فتح ھند، تنھا به 

اصل ھمۀ اين اشتباھات  انتخاب . ناکامی او در رسيدن به اين آرمان انجاميد

  . واعتماد بی چون وچرای شاه به او بودوفادار خان  به وزارت

شاه زمان پيش از ھرکاری  بايست به جلب حمايت سران قبايل می 

پرداخت که اين کاربا برنامه اصلی او خيلی ارتباط داشت واگر به اين کارتوفيق 

در سياست خارجی می  .می يافت، آرامش داخلی کشور را يکباره تأمين ميکرد

 از خراسان می بود، زيرا درايران قدرت دردست بايست نخستين ھدفش دفاع

پيدا بود که از جانب شاه  شاه فعالی بود که کمر به فتح آن ايالت بسته بود و

درواقع اين کار . زمان مقداری کوشش fزم بود تاجلو پيشروی او را ميگرفت

شاه زمان فاصله ....حتی در مورد لشکرکشيھای او به شرق ھم ضروری بود

برای حفاظت خراسان اقدامی جدی نکرد  .ر و درانيان را بيشترساختميان دربا

به ھنگام او برای فتح ھند، تنھا به ناکامی اودر رسيدن به   نادرست وناشوکوش

اصل اين ھمه اشتباھات انتخاب وفادارخان به وزارت . اين  آرمان انجاميد

   .دبوواعتماد بی چون وچرا شاه به او

در مقايسه با روزگار احمدشاه بسيار دگر گون ھم ھندوستان وھم ايران 

شده بودند واز ھندوستان جز با لشکرکشی ھای پی در پی و دراز مدت چيزی به 

رزد ادر دھلی ديگر گنجی نمانده بود که به  رنج لشکرکشی  بي. دست نمی آمد

 که با آمدن -مقابلۀ سيکان. وتسخير پنجاب با يک تاخت شتابزده ميسر نميشد

 با سپاھی که - وچون می رفت، برمی گشتندا پنجاب را ترک ميگفتند و احمدشاه

  برای نگھداری آنجا کافی می بود، امکان داشت واين کار درصورتی ميشد که 

                                                

 ۵٠٧ -۵٠۶ الفنستون، افغانان،ترجمه فکرت، ص - ١



 ١٠١                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

١ .مرز غربی آزاد می بود
  

مورخين می نگارند که زمانشاه مردی شجاع ومغرور وصاحب ارادۀ 

«  ميگرفت وبه انجام آدرعين حال قسی القلبی بود، به سرعت تصميم وقوی 

سزاھای دور از عاطفه وکرامت بشری را که در ايران وھند «.اقدام ميکرد

معمول بود وتا آن زمان در دولت سدوزائی راه نيافته بود تطبيق می کرد، از 

مؤلف درة . آنجمله برادرش ھمايون را به محروميت از بينائی محکوم ساخت

مدشاھی وحسين شاھی می نويسد که وی به حوالۀ تاريخ اح) پوپلزائی(الزمان

سزاھای شکم پاره کردن، بينی بريدن وچشم کشيدن را برمردم متمرد ومخل "

درمسايل مذھبی ھم زمانشاه متعصب وسختگير بود ." امنيت عامه مقرر داشت

درھرگذر محتسبان مقرر کرده بود :" تا به حدی به قول مولف درة الزمان

ه بود که ھرگز اھل ھندو را به سواری اسپ ونسقچيان را حکم اکيد فرمود

ًاگر احيانا سوار ميشوند اسپ ....نگذارند که در گرد ونواح شھر گردش کنند

   ٢ ."سواری آنھا زين نداشته باشد

  ميگرفتسياست ضد فيودالی زمانشاه که از غرور وشتابزدگی او منشاء          

   ٣ ." انجاميد، سرانجام به سقوط دولت او ومحروميت از بينائيش

  

   :سوگنامه يی برلوح مزارپاينده خان

  يکی از شعرای معاصر آن زمان مرگ پاينده خان را، ماتم جھانی  وخودش را

  :جھان مروت وعلت مرگ او را تھمت بغی گفته است

  جھان زماتم پاينده خان فغان برداشت        که آن جـھان مروت جھان نواز آمد

  آمد" سر فراز"قب او را        نــديم دولـت سردارچه خوانی آنکه زتيمورشه ل

  چه بود باب وزارت وزير شاه زمان         بـه او زحـب رياشد به کينه باز آمد

                                                

 ۵٠٧ -۵٠۶ الفنستون، افغانان،ترجمه فکرت، ص - ١
 ش کابل١٣٣٧، طبع ٢۴٢ پوپلزائی، دره الزمان فی التاريخ شاه زمان، ص - ٢
 ١٩٩ -١٩٦، ص١ فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير،ج- ٣



 ١٠٢                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

  غرض که از پی تمھيد قتل او در دل         به جمعی از امراءھم به کينه بازآمد

  از آمدشھيد ساخت ھمه را بجرم تھمت بغی        ولی چـوشمع خودش نيزدرگد

  بزرگوارخدايا به بی نيازی خــويش         به او ببخش که سويت بصد نياز آمد

١"شھيد اکبر وپاينده سرفراز آمـد"ز سال رحلــت او گفت ھاتـف غيبی        
  

ھجری ١٢١۴به حساب جمل "شھيد اکبر و پاينده سـرفرازآمد"از عبارت

ه حبيبی تاريخ اعدام عmم. ميmدی است١٧٩٩قمری بدست می آيد که مطابق 

٢.م مينوسد١٧٩٩ ھجری مطابق١٢١۴ رمضان، سال ١٣پاينده خان راروز 
  

 بھار زندگی را تجربه کرده بود ٤١سردار پاينده خان ھنگام مرگش 

سردار رحمدل خان پسرسردار پاينده . وھفت ساله بود که پدرش را ازدست داد

مرگ برادرش  ھجری قمری از سند برگشت و پس از ١٢٤١خان در سال 

سردار شيردلخان درقندھار، بحيث حاکم دھله مقرر شد، او به برادر خود سردار 

مھردلخان متخلص به مشرقی رجوع کرد تا ابياتی برای لوحه مقبرۀ پدرشان 

سردار مھردلخان مشرقی ده بيت در رثای پدرش سرود و دو بيت . انشاد نمايد

و سپرد تا در لوح قبرپدر حک ھم برای برادرش سردار رحمدلخان سرود وبه ا

  :آن ابيات اينست . سرداررحمدلخان ھمچنان کرد.نمايد

  از سعی وتmش سرور دين پرور          سردار زمانه رحمـدل کان ھنر

  شد ساخــته اين لوح مزار انــور         يارب تو نگھدارش از رنج خطر

* * *  

  ناله و افــغان شد از ھــمــه افغان بلند چـو بر خاک سرفراز جھــان      زپا فتاد 

   بدور و عصر وفـادارعھد شاه زمــاننجر بيداد ظلم گشت افسوس      شھيد خ

  نمانـد درھمه افـغان مـروت واحسان معدوم      سخاوت شدازجھانطف ونشان ل

  سياه پــوش شدنــد اھل ھند وترکستانين کان جود و بحـــر سخـا      زبھـرماتم ا

   ز شــور ماتم  او ديـده ھا بسی گريان    غم  رويش  جـگر کباب شـده   ز آتـش 

                                                

  ببعد٢،١٩٦ سراج التواريخ،ج- ١
 ٢٧٩حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٢
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در مسکوکات نقره ای امير دوست محمدخان پسر آخرين سردار پاينده 

  :خان اين بيت نقر شده است 

  سيم وطm به شمس وقمر ميدھد نويد        وقت رواج سکۀ پاينده خان رسيد

  

   به تيمورشاه داشت، سجع مھر پاينده خان به پاس احترامی که نسبت

ونام تيمورشاه واسم خودش " سرفراز"خود را بدين بيت که در آن لقب او

  :بصورت وثيقه مبرھن شده،آراسته است 

١ است"پاينده" خدمت تيمورشه"سرفراز"       تاکه مھرطالع از اوج شرف تابنده است
  

  

  شجره نسب زمانشاه وسردار پاينده خان

  __________________زيرک  _   _________________

  پوپل                                           الکو                                       بارک

  حبيب                                                                                   نورالدين

                                                          سيفلبامی                                

  گنجی                                                                                 دارو نيکه

  بھلول                                                                                        نيک

  وف                                                                                اسماعيلمعر

  عمرخان                                                                             خضرخان

  )سدوزائی منسوب به ھمين شخص است(اسدهللا

  )محمدزائی منسوب به اوست(   محمدخان خواجه خضرخان                         

  شيرينخان                                                                           اختيارخان

  سرمستخان                                                                        يعقوب خان

                                                 سرورخاندولتخان                              

                                                

 ٦٢٩، ص٢ش،ج١٣٤٦تيمورشاه درانی، چاپ عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، - ١
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  محمدزمانخان                                                                     يوسف خان

  احمدشاه بابا                                                                   حاجی جمالخان

                                                                  پاينده خانتيمورشاه            

  زمانشاه                                                                         وزيرفتح خان

  :پاينده خاناوfدۀ سردار

  

نام وی، فتح علی ،بنابرنوای ) م١٨١٨ - ١٧٨٠(  وزيرفتح خان-١

  پسری بنام سربلند از يک خانم پشاوری از قوم قاضی خيل بودکه  حبمعارک صا

مادرش . گويا به جوانی نرسيد ويک دخترداشت که خانم نواب زمان خان بود

  .ازطايفه  نصرت خيل بارکزائيان گرشک بود

بنابرتاريخ (، برادر سکه فتح خان )م١٨٨٢-١٧٨١(  تيمورقلی-٢

  ان سياه ، شاعر معروف زبان دری مختصرافغانستان، پسرش سردارمحمدسروخ

  .)ھجری بود١٣٠٠درحدود 

 ، برادر سکه وزيرفتح خان)م١٨٢٣ -١٧٨۵(  محمدعظيم خان-٣

حبيب هللا خان،سمندرخان، سلطان احمدخان سرکار،محمدعمر خان، :پسرانش(

و داکتر رسول .خانواده غmم فاروق عثمان ازاعقاب سردارعظيم خان اند 

 از طريق سردارعبدهللا پسرسلطان احمدخان سرکار مشاوررئيس جمھورکرزی،

  .اين سه برادر از يک مادربودند.) به سردارمحمدعظيم خان ميرسد

نواب محمدزمانخان، :پسرش( نواب اسد هللا خان، از مادر بارکزائی-۴

از نواب محمدزمان خان، .) رھبرمجاھدين درجنگ اول افغان وانگليس بود

شجاع الدوله ھمان .شجاع الدوله به ثمر رسيدند دوپسريکی شکرهللا  وديگری  

 خاتمه ١٨۴٢در می  بودکه به حيات ننگين شاه شجاع در جبه زار سياه سنگ

و شکرهللا خان،دوفرزند يکی جنرال غmم حسين خان  وديگری بنام غmم . داد

  .علی خان داشت



 ١٠٥                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

 برادرسکه نواب اسدخان)م١٨٢٧-١٧٨۵( نواب عبدالصمدخان-۵

  از عبدالقادرخان محمدنادرخان )مدغوث خان وعبدالقادرخان بودندمح :پسرانش(

  . عبدالرزاق خان حامد پدر داکتر صمدحامد به ظھور رسيد واز او

   نواب طره بازخان-۶  

  .)اين سه برادراز يک مادر بارکزائی ومنسوب به شاخه ملک دين زائی بودند( 

» جامی«گاه در ھرات مرده و در آرام) م١٨۵۵-١٧٩٧(کھندل خان -٧

محمدصديق خان وسلطان علی خان : پسرانش. ( سپرده شده خاکبه

 اين ۀاوfد) ومحمدعثمانخان، محی الدين خان ، عبدهللا خان ومحمدعمرخان

مادرکھندل خان  از طايفه ايدوخيل . خاندان درگرشک وميوند ھلمند زندگی دارند

  .قبيله غلزايی بود»  ھوتک«مربوط قوم 

: پسرانش(، برادرسکه کھندلخان)م١٨٣٠-١٧٨۵( پردل خان-٨

سردارعبدالوھاب خان وفرزندان ) ميرافضل خان،عبدالرسولخان وعبداfحدخان

او عبدالرحمن خان وسردارحبيب خان درعھد امانی از اعضای مشروطيت دوم 

  . خان اند بودند واحمدرحمانی ورحمت رحمانی از اوfده  سردار افضل

شاعرزبان » مشرقی«، متخلص  به)م١٨٣۴ -١٧٩٣(  مھر دل خان-٩

خوشدلخان،حاجی منورخان : پسرانش(فارسی وشارح بيتين مثنوی مولوی

  .برادرسکه پردلخان بود) وشيرعليخان

برادرسکه پردلخان در فارس مرده، ) م١٨۶٠-١٧٩۶(  رحمدل خان-١٠

 محمدعلم خان، محمدسرور: پسرانش(به خاک سپرده شده » نجف«و در

  ) ی پدر محمودطرزیخان،غmم محمدطرز

  . شيردلخان،برادرسکه پردلخان بود-١١

  .مادرش از قوم الکوزی بود) م١٨٢٩ -١٧٨۶(عطا محمد خان-١٢

  .برادر سکه عطامحمدخان بود) م١٨۴٨ -١٧٩٠( يارمحمد خان-١٣

  .برادر سکه عطامحمدخان بود ..... )- ١٧٩٧( سيد محمدخان-١۴

  . عطامحمدخان بودبرادر سکه) م١٨٧١ - ١٨٠٠( پير محمد خان-١۵
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برادر » طmيی«معروف به ) م١٨۴٨ - ١٧٩٠( سلطان محمدخان-١۶

سردار يحی )  فرزندديگر۴٩پسرانش يحيی خان، و. (سکه عطامحمدخان بود

پدر نادرخان، شاه ولی خان، محمدعزيزخان، ھاشم  پدرسردار يوسف خان خان

وپسرش  ١٩٣٣ -١٩٢٩بعد ھا نادرشاه از .خان، شاه محمودخان غازی بود

سردار محمدداودپسر سردار . سلطنت کردند١٩٧٣ تا ١٩٣٣محمدظاھر شاه از 

  .م بود١٩٧٨ تا -١٩٧٣محمدعزيزخان نخستين رئيس جمھور افغانستان از 

صورتی نيزکوی ازيک مادر)م١٨۵۴ -١٧٨٢( نواب جبار خان-١٧

پسرانی بنام ھای محمداکبرخان ومحمدافضلخان وعبدالغنی خان . کوھستانی بود

  . عبدالغياث خان وحبيب هللا خان داشتو

پسرش رحمت هللا خان وديگران و ازمادر تاجيک ( جمعه خان-١٨  

  .)وکنيز صورتی بود

  . اسلم خان، مادرش کنيزی صورتی از مردم نورستان بود-١٩

  مادرش  ). ١٨۶٣جون ٩ - ١٧٩٢ دسمبر٢٣(  دوست محمد خان -٢٠

وی .(ھرات به خاک سپرده شد» گاهگازر«از مردم سياه منصورفارسی بود و در 

  ) ٢٨٧تاريخ مختصرافغانستان،ص .( اوfد دختر وپسر داشت۵٢

: پسرش.(امير محمد خان، برادرسکه اميردوست محمدخان بود -٢١

سردارشمس الدين خان،از رجال نام آور جنگ جمرود با نيروھای رنجيت سنگ 

سرسردارشمس الدين سردار محمدعزيزپ) ونيزجنگ اول افغان با انگليسھا بود

تاريخ مختصر .( ھجری بود١٣١٠خان از شعرای زبان دری در سالھای 

  )٣١٣افغانستان، ص 

آنطورکه که موھن fل روايت ميکند، وزيرفتح خان نخستين فرزند 

وزيرفتح خان وتيمورقلی ومحمدعظيم خان ، ھرسه تن از .سردارپاينده خان بود

اينھا،نواب  بعد از .بودند) رکزائیبا(يک مادرمتعلق  به طايفه نصرت خيل 

اسدخان ، نواب صمدخان ونواب طره بازخان، از يک مادر بارکزائی بدنيا آمده 

پسرھفتم پاينده خان عطامحمدخان بود که برادرسکه يارمحمدخان  .بودند
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وسلطان محمدخان وسيدمحمدخان وپيرمحمدخان می شد ومادر اين پنج برادراز 

دلخان که دوازدھمين فرزند سردارپاينده خان بود، پر. قبيله الکوزائی بود

مادر اين پنج . برادرسکه شيردلخان،کھندلخان،مھردلخان ورحمدلخان ميشد

جبارخان .برادر متعلق به طايفه ايدوخيل  قوم ھوتک از قبيله غلزی بودند

ديگرپاينده خان از  جمعه خان پسر.ھفدھمين فرزندپاينده خان از مادر کنيز بود

کافرسياه (م خان نيز از يک کنيز صورتی اسm بدنيا آمده بود و ر کنيزيک ماد

دوست محمدخان بيستمين فرزند پاينده خان بود و .بدنيا آمده بود) پوش

اميرمحمدخان برادرسکه دوست محمدخان بيست ويکمين فرزند پاينده خان 

   ١.بودبشمار ميرفت ومادرشان از خانواده سياه منصور،شاخه يی از قوم فارسی 

سراج التواريخ،حيات افغانی،در زوايای تاريخ :مآخذ شجره نسب (

، زندگی اميردوست محمدخان،ياد داشت ھای ١٩افغانستان ،افغانستان درقرن 

 )     آقای صديق رھپوطرزی از اعقاب سردارپاينده خان بارکزی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ٧١،٧٣ -٧٠، ص١ موھن fل، زندگی اميردوست محمدخان، ج- ١
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 مفصل دو

  

   در دولت شاه محمودوزيرفتح خاننقش تاريخی 

 

  

  )م١٨١٨ -١٧٨٠( يرفتح خانوز

  

 قــرنھــا صبر ببايد که تا مام وطن

  چون فتح خان وزيرباز بزايد پسری

  "سيستانی"



 ١٠٩                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

 

:                                                             وزيرفتح خان، مردی از تبارابومسلم خراسانی

 وقار،وزير فتح خان،شخصيتی سخت فعال، متشبث، متين،استوار، با

پرطاقت، متعھد، وطن پرست ،سخاوتمند، ماجراجو وجنگاور سخت دلير وبی 

باک بود که دراکثريت جنگ ھای ميھنی عھد شاه محمودسدوزائی از ميدان ھای 

کارزار پيروز وسربلند بيرون آمده است، به ھمين سبب او را نابغه نظامی قوای 

ظ سرنوشت خود،  برخی وزير فتح خان، از لحا. شاه محمود لقب داده بودند

ھمسانی ھا با ابومسلم خراسانی وبابک خرم دين وديگرمردان بزرگ تاريخی 

  .منطقه دارد

ًمثm، ھمچنان که ابومسلم خراسانی، درصبحدم جوانی اش، کرسی 

خmفت را ازامويان بازورشمشيرگرفت وبه عباسيان بخشيد ودر فرجام به دست 

با خنجر تکه تکه شد،وزيرفتح خان ) یمنصوردوانيق( خليفه حق نشناس عباسی

نيز مردی پوfين اراده بود که دوبار سلطنت را ازشاه زمان وشاه شجاع با 

نيروی شمشيرگرفت وبه کف شاه محمود سدوزائی گذاشت و در فرجام به 

  .دستور شاه حق نشناس ابتدا کور وبعد بدنش بند از بند قطع گرديد

 سالگی پا به عرصه سياست ١٩ ھمانگونه که ابومسلم خراسانی درسن

 سال تمام برای استحکام وسلطه خmفت عباسی شمشير ١٨گذاشت ودرحالی که 

 سالگی در پاداش آن ھمه خدمات سرش را به باد فنا داد، وزيرفتح ٣٧زد ودر 

 سال ١٨ سالگی پا به عرصه سياست گذاشت ودرحالی که ١٩خان نيز درسن 

لطنت سدوزائی شمشيرزده بود ،از جانب تمام برای استحکام وتمرکز قدرت س

شھزادکامران،مردی حسود وکم عقل  ابتدا کورشد وسپس به امرشاه محمود 

و او بدون آنکه آھی بکشد ويا . پدرکامران ، مثل نيشکر بند از بندش جدا گردد

ناله ای سردھد و ازکسی استرحام نمايد، مرگ را بدون اظھار ناله ويا سخنی 

  .اشدوآھی مردانه پذير
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مرگ وزير فتح خان، با آنکه از جھت طاقت پوfدينش وثبات وپايداری 

مردانه اش با مرگ بابک خرمدين وخداش خراسانی در قرن سوم ھجری 

ھمسويی دارد، ولی از ھمه مرگھای مردان بزرگ تاريخ کشورما وسرزمين ھای 

 نظير درتاريخ جھان انسانی را نميتوان سراغ داد که . مجاور پرشکوه تراست

. وزير فتح خان تحمل شکنجه ھای باfتر از طاقت انسان را داشته بوده باشد

آنگاھی که او را می کشتند، به دستورشاه محمود :شاھدان عينی روايت کرده اند

تمام سران وسرکردکان لشکر برای قتل اوصف بستند و به نوبت ھريکی بندی 

ندانگشتان پا ھای او را تا ازبند انگشتان دستان او را تا شانه وسپس بند ب

زانوجدا کردند، و او اين ھمه شکنجه ھای توان سوز وطاقت شکن را، چنان 

تحمل کرد که آھی از دل نکسيد وناله يی ننمود وبا وجود اين چون ھنوز زنده 

درحالی که . بود، باfخره سرش را قطع کردند و به زندگی اش خاتمه دادند

ار در چشمان او خنجرزده  بود تا از کوری او چندماه قبل کامران ميرزا دوب

  !مطمئن شده باشد؟

گفتن وشرح دادن  چگونگی قتل وحشيانه با کلمات کار آسانی خواھد 

اگر . بود، ولی تصوير صحنه مثله زدن وقصابی کردن او کاربسيارمشکلی است

يک لحظه آن صحنه را در نظرمجسم کنيم  که چگونه است درد بريدن اندام ھای 

 جای توسط کارد قطع ميگردد وبعد ١٨نسان زنده، ھنگامی که يک دستش از ا

 جای بند از بند جداميشود ١٨نوبت به دست ديگرش ميرسد وآن دست نيز از 

وسپس نوبت به پا ھا ميرسد و ھرپايش به پانزده قسمت بند ازبند قطع 

 نيز با ميگردند، بعد نوبت به بريدن بينی وگوشھا و لبھا می رسد، وآنھا را

سنگ دلی مثله ميزنند،وسرانجام سرش را مثل مرغی از تن جدا ميکنند و به 

حياتش خاتمه ميدھند، آنگاه شايد بتوان به عمق اين فاجعه واوج درنده خوئی 

  !زھی قساوت وسنگدلی:شاه محمود وشھزاده کامران  پی برد وگفت

ھنگام وزيرفتح خان مثل يک مرد شجاع، سربلند و پرغرور زيست ودر 

اعدام خود بازھم مثل يک مرد با غيرت وبا وقار افغان، مرگ توأم باشکنجه 
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ھای وحشيانه توسط سران لشکری که تا چند ماه  قبل تحت فرمان او عمل 

ميکردند، بامتانت واستواری تصورنکردنی تحمل کرد و به آنانی که با کارد يا 

سربلندی وطاقت پوfدين خنجر اندام ھای اور قطع ميکردند، نشان داد که با 

خود ميتواند ھمه دردھا وسختيھا را بدون عذر وزاری و داد وفرياد متحمل 

ل شاه محمود شود، ولی تسليم خواھشات پدر وپسرنادان و خود خواھی مث

  :گفته استعmمه اقبال .وکامران نگردد

  در جھان نتوان اگر مردانه زيست

  ھمچومردان می توان مـردانه مرد

 دين، مازيار طبرستانی، خداش خراسانی، استاد سيس بابک خرم

بادغيسی وغيره اگر براثر مبارزات طوfنی برضد دستگاه خmفت عباسی، 

دستگير وتوسط اعراب بيگانه تکه تکه شده اند، اما وزيرفتح خان، برعکس 

اينھا تا آخرين روزگرفتاری وکورشدن وقطعه قطعه شدنش ھرگز، به فکر کسب 

ود وخانواده اش نيفتاد وصرف به نفع استحکام سلطنت شاه سلطنت برای خ

محمود وتماميت ارضی قلمرو سلطنت سدوزائی شمشيرزد، مگردر پاداش آن 

ھمه فداکاريھا وجانفشانی ھا، بدون اندک ترين جرم يا خيانتی، براثر کينه توزی 

ًوحسادت برخی درباريان جاه طلب، مخصوصا سردار عطامحمدخان باميزائی  

پسرعمه ( ھزاده کامران، ابتداکور و بعد به شکل فجيعی از جانب شاه محمودوش

  .محکوم به قطعه قطعه شدن اندامش گرديد) اش

  دشمن اگرميکشد به دوست توان گفت

  با که توان گفت که دوست مرا کشت؟

از ميان پسران سردار پاينده خان، که مؤرخين غربی بيشتر آنھا را به 

 می شناسند، وزيرفتح خان، از روی سن وسال،کياست صفت برادران بارکزائی

وکاردانی، تدبيرو زيرکی، فتوت ومردم نوازی، سخاوت وشجاعت و ثبات 

،استعداد )که يکی از خصيصه ھای افغانی است (وپايداری وحس انتقام کشی 

او دارای روحيات قوی وفعال، متشبث، . شگرفی داشت واز ھمه پيشقدم تربود
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mاين ھمه سجايا و مزايا ھمراه باحس وطن خواھی و . بی بودھنگامه جو وانق

دفاع ازتماميت ارضی کشور وعقب زدن دست خارجی از امور مملکت در او 

لقب داده اند و ميتوان "کينگ ميکر"صفتی ايجاد کرده بود که انگليسھا او را 

،يعنی کسی که به ھرکه ميخواست تاج می بخشيد معنی کرد" تاج بخش"آن را 

 واين نيرو وقدرت در وجود اين سردار ملی .ز ھرکه نميخواست تاج ميگرفت وا

  .افغان به تمام معنی برجسته بود

اين فرزند برومند ھيرمند، که خون آزادمنشی وسربلندی وغرورافغانی 

چون امواج خروشان ھيرمند در رگ رگ وجودش طغيان داشت و ايمان به 

اد و دھش ودوستی خصلت ذاتی مردانگی، شجاعت و پايمردی ھمراه با د

وخميره جان او بود، با وجود ھمه آوازه نام و نشانش ، کمتر او را به درستی 

باز شناسی اين مرد پوfدين اراده ، بدون شک درس مھمی از . شناخته ايم

سرگذشت بزرگ مردان تاريخ ورھبران ملی  برای نسل ھای آينده وحق شناس 

 سعی به عمل خواھد آمد تا اين شخصيت دراين بحث. کشور ما خواھد بود

  :برجسته تاريخ ميھن را ھمه جانبه به شناخت بگيريم

  

  : شاه وجلوس شاه محمودقيام فتح خان برضد زمان

ًقبm ديدم که عدم رضايتی که بنابر روش نامطلوب وزير وخود زمانشاه 

 ميmدی، برای١٧٩٩نسبت به امراء وسرداران قوم ايجاد شده بود، درسال 

سرداران تحمل ناپذيرشد و در صدد برانداختن او از اريکۀ قدرت و از ميان 

بردن وزير او برآمدند، مگر توطئه سران وسرداران کشف وبدون توجه به علل 

اين نارضايتی، ھمگی سر به نيست شدند که در آن جمله سردار پاينده خان، 

 ودر ميان طبقات مردی که زمانشاه را به تخت سلطنت وپادشاھی برداشته بود

مختلف مردم از جمله سرداران درانی وقوم خود محبوبيتی زياد داشت، نيز 

  .شامل بود

   فتح خان با ساير برادران خود پسرشبا انتشارخبرقتل سردار پاينده خان،
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عبدالسmم خان،عبدالواحد خان، : و عده يی ديگر ازخوانين بارکزائی چون 

از خواص به سواری اسپ در ظرف  فرديگرن دو محمدرحيم خان امين الملک و

واقع  در ) مادر وزيرفتح خانمتعلق به (نادعلی قلعۀ ھشت ساعت خود را به 

 غرب قندھار رسانيدند وساير بزرگان قوم  کيلومتری١٥٠درغرب گرشک،

  وخشم تنفر.بارکزائی رادر گرشک ونادعلی،از اقدام زمانشاه مطلع ساختند

وناوۀ ھيلمند از اين عمل وحشيانۀ زمانشاه بيحد بارکزائيان مسکون در گرشک 

 به پسران پاينده خان  کمکزمانشاه آمادۀبرای انتقام کشی از  ھمگی وزياد بود 

زمانشاه برای دستگيری فتح خان وبرادرانش عده يی عسکرفرستاد، . بودند

 نگرديده ، به کندھار مراجعت  موفق مگرآنھا به دستگيری ھيچ کدام شان

   .کردند

کار بدتر زمانشاه و وزيرش بعد از قتل سرداران، اين بود از ترس انتقام 

گيری اقوام بارکزائی وغيره، حکمی صادر نمود که تمام سران وسرکردگان 

ًھدف اين اين حکم عمدتا متوجه  فتح خان و . بارکزائی بايد دستگير شوند

  .ه ميشدبرادران وی بود که اينک بعد از پدر رئيس قوم بارکزائی شناخت

لمند قبل از ھمه فتح خان پسر بزرگ يسران بارکزائی مسکون در ھ 

سپس اختيار خود را به تصميم  سردار پاينده خان را به رياست خود برگزيدند و

فتح خان نيز از عھده رياست قبيله بارکزائی به . وفيصله او منوط ساختند

وزير او طرح   شاه وشايستگی بيرون آمد ونقشه يی را که برای انتقام کشی از

  .به اجراگذاشت که نتيجه مطلوب داد کرده بود،

تا دست در دست شھزاده محمود برادرشاه  فتح خان نقشه يی طرح کرد

 ميmدی برضد برادرش شاه زمان ١٧٩٧زمان بگذارد که قبل از اين درسال 

 ايران آواره شده بعد طغيان کرده بود ولی شکست خورده وبه بخارا وخوارزم و

شھزاده محمودکه به اقتضای زمان در آغازاز شاه : الفنستون مينويسد که .بود 

زمان اظھار اطاعت نموده بود، وقتی او را از کندھار دور ديد، سربشورش 

شاه زمان ھم در رأس  .لشکری آراسته بسوی کندھار مارش کرد برداشت و
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در درناحيه گرشک ھردو برا.نفری به مقابل او از کابل خارج شد  ھزار١۵سپاه  

لمند باھم روبرو شدند وپس از نبردی سخت که نزديک بود يدراين طرف رودھ

محمود از ميدان گريخت . فتح نصيب شاه زمان شد شاه زمان شکست بخورد،

شاه پس از فرستادن نيرويی برای تصرف فراه، . وسالم خود را به ھرات رسانيد

   ١. شداز آنجا عازم پشاور خود به قندھار برگشت و

طغيان برداشت وبعد ه  يک بار ديگر شھزاده محمود سرب١٧٩٧درسال 

از شکست به ايران فرارکرد و خود را به دربار تھران رسانيد ومورد پذيرائی 

 محمود به کاشان واز آنجابه  ١٧٩٨د ربھار. گرم فتح عليشاه قرارگرفت

شاه ايران را  دراصفھان ماند وبعد در ھمان سال ١٧٩٩ان رفت وتا بھار ھاصف

پس از بازگشت شاه ، او درخراسان . در لشکرکشی به خراسان ھمراھی کرد

در .ماند وکوشيد مساعدت برخی از بزرگان آنجا را برای حمله برھرات جلب کند

ترشيز وطبس ناکام شد، ولی توانست حمايت مھرعليخان حاکم قاين و بيرجند را 

در سبزواربا . بسوی ھرات مارش کردبه دست آورد وبا ده ھزار تن از افراد او 

سپاھی برخورد که شھزاده قيصر پسرزمانشاه از کندھار به مقابل او فرستاده 

بود ولی آن سپاه کاری از پيش نبرده شکست خورد ومحمود به پيشروی خود 

وفادارخان نيرنگی بکار برد که محمود را . ادامه داد وھرات را محاصره کرد

شھزاده شبانه از لشکرگاه گريخت وراه بخارا در . ختبرمھرعليخان بد بين سا

  . پيش گرفت ومھرعليخان ھم بناچار به قلمرو خودعقب نشست

در بخارا شھزاده محمود بگرمی پذيرفته شد و در يکی از کاخھای 

تا اينکه سفيرشاه زمان به دربارشاه بخارا شاه مراد . سلطنتی اقامت اختيارکرد

 مبنی براينکه چرا به محمود که بر ولی نعمتش رسيد واعتراض شاه زمان را

سربشورش برداشته، پناه داده است، به اورسانيد وخواست که محمود را 

سفيرصmحيت داشت تا در برابرتسليم نمودن محمود ھديه گزافی به . مستردکنند
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بسياری براين باورند که نزديک بود شاه مراد، محمود را تسليم . شاه بخارا بدھد

 دينی، حمايت علمای ۀی محمود گفت که عزم سفرحج دارد وبا اين بھانکند ول

مذھبی را جلب کرد، اما گزارشی که بيشتردرست مينمايد اين است که شاه مراد 

نمی خواست شاه زمان را برنجاند وھمچنان نميخواست که با خيانت به مھمان، 

او را تھديد پس نھانی به شھزاده محمود از خطری که . خود را بدنام سازد

رسانيد که با رفتن خويش ھمه مشکmت را از ميان  ميکرد، اطmع داد وبه او

رفت و از آنجا دوباره عازم  ) اورگنج(شاه محمود ازبخارا به خوارزم. بردارد

  .  واکنون در گرميھای طاقت سوز کرمان ايران آواره ميگشت١ .ايران شد

و .ه سوی ايران حرکت کردفتح خان به عزم اتحاد با شھزاده محمود، ب

ازطريق سيستان، ھشتاد فرسخ دشت بی آب وعلف واقع ميان سيستان کرمان 

را درنورديد و خود را به کرمان نزد شاه محمود رسانيد واو را به گرفتن 

ًبعدا ھردو در حضور قرآن عھد بستند که . سلطنت از دست زمانشاه ترغيب کرد

پس با پنجاه سوارمرد، به طرف س. جزھمکاری به ھمديگرخيانت نورزند

آنھا به زودی وارد جmل آباد مرکز آن روزی سيستان .سيستان به حرکت افتادند 

بعد  حکمران سيستان، ملک بھرام کيانی از افغانان به گرمی استقبال کرد و.شدند

عقد  برای ھمبستگی بيشتر دختر خود را به شھزاده کامران پسر شاه محمود

ًشاه محمود را در رساندن به تخت شاھی کابل عمm ياری بست وداوطلب شد تا

 ًمگر فتح خان مشورت داد که اين کار فعm به صواب آنھا نيست و، نمايد

ازھمراه کردن قشون او با محمود صرف نظرشد، ولی ملک بھرام کيانی با پول 

  .کمک کرد وسmح آنھا را

  

  :نقش فتح خان درفتح کندھار

 سوارقبل از خود به فراه ١٨رادرخود رابا فتح خان از سيستان دوب

فرستاد تا ھمياری وھمراھی سرداران درانی  بخصوص بارکزائيھای فراه  
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محمودو فتح . ًمتعاقبا خود با محمود وکامران ميرزا وارد فراه شد.راجلب کنند

خان از استبداد شاه زمان خان ووزيرش برای مردم فراه قصه ھا حکايت کردند 

ھی از مردم درانی فراه آمادگی خود را در رکاب محمود وفتح وسرانجام گرو

  .خان ابراز داشتند

ًمحمود با اين نيروھا به طرف قندھارمارش نمود وطبعا اين نيرو را 

وقتی محمود با سرداران . يز تقويت کردندناقوام بارکزائی گرشک وناوه ھلمند 

ی ملقب به شاه بارکزائی به کندھار نزديک شدند، مھرعليخان اسحاق زائ

پسندخان، والی کندھار با چھارھزارسواربه مدافعه شھر پرداخت، ولی فتح خان 

کاری کرد که قوای والی برضد والی برخاستند واو از ترس به داخل شھر 

 روز محاصره ۴٣ يا ۴٢فتح خان شھر را به محاصره کشيد و پس از. گريخت

تين مردی بود که برای به قول شيرازی، فتح خان، نخس. شھر را متصرف شد

کارگرفت و وقتی برفراز ) ريسمان چرمی(باfرفتن بر ديوارشھر از يک چرمينه

با کفش خود زده فرياد برآورد که دور  حصارشھربرآمد، نقاره خانه شاھی را

با اين فرياد او دروازه ھای شھر بازگشتند ومحمود با ! دور محمود است

   ١.حمودسmم کردعساکرش داخل شھر شد وساخلوشھر به م

 الفنستون برآنست که فتح خان به تنھائی داخل شھر شد واز يکی 

عبدهللا خان به طرفداری محمود . ازبزرگان شھربه نام عبدهللا خان کمک خواست

برخاست ودروازه ھای شھر را به روی محمود باز کرد ومھرعلی خان از در 

را به زمان شاه در سند ديگری راه فرار اختيار نمود و خبر تسخير قندھار 

   ٢ .رسانيد

ًظاھرا به (بنابر روايت ديگری،اين کار توسط يحيی خان بارکزائی

صورت گرفت که خود را از شھر به ) مشورت قاضی محمدسعيدخان بارکزائی
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نزد فتح خان رسانده بود وبه مشوره او فتح خان، زينه ھای زيادی تھيه ديد 

 ١٩  دراين وقت وزيرفتح خان١ .ور گرفتوبعد به شھر حمله برد و آنرا با ز

. خان و ديگرخوانين زمانشاه محبوس شدندمحمدشھزاده حيدر با يار. سال داشت

فتح خان از شاه محمود تقاضا نمود تا عبدالرحيم خان سدوزائی وپدرش را 

اعدام کند وسپس اعmم نمايد که براعمال درانی ھا به شرطی اعتماد ميشود که 

ًشاه دست گرفته وبه او عمm وفاداری خود رانشان بدھند، شاه ازطرفداری زمان

   ٢ .محمود نيز چنان کرد

و به " شاه دوست"دراينجا شاه محمود به فتح خان رتبه وزارت ولقب 

معادل رتبه "(خان علوم" قاضی محمدسعيد خان قاضی القضات قندھار لقب

  :يل   وسجع مھروزيرفتح خان با بيت ذ٣ .بخشيد) علمی پوھاندی

  طالع محمود را نازم کزوست           سرفرازملک ودولت شاھدوست

  طالع محمودرا نازم کزوست             سرفرازفتح ونصرت شاھدوست

  : رسميت دادومھر قاضی محمدسعيد بارکزائی را به اين سجع 

٤محمدسعيد از فضل حق مشھود شد         قاضی القضات شاه محمودشد
  

  

  :گشايش کابل

ز تصرف کندھارشاه محمود به پول ضرورت داشت تا لشکرش را پس ا

فتح خان پس از آنکه . چاره اين کار را برذمه وزيرفتح خان گذاشت. تقويت کند

خزانه شاھی راضبط کرد، مبلغی از بزرگان وتوانگران شھر جمع آوری نمود 

   ٥ .ردومايحتاج لشکرش را تھيه کرد وتعداد سپاھش را تا پنجاه ھزارنفر باf ب

                                                

 ٢٧، ص ١يردوست محمدخان،ج موھن fل ، حيات ام- ١
 ٢۴ پيرس،عروج بارکزائی،  ص - ٢
، تاريخ سلطانی، ٣٢٧ -٣٢۶، ص ٢ عزيزالدين وکيلی پوپلزائی،تيمورشاه درانی،ج- ٣

 ببعد٢٠١ص
 ۶۶٧ -۶۶۵ پوپلزائی، ھمان اثر، ص- ٤
 ٢۵ -٢۴ پيرس،عروج بارکزائی ، ص - ٥



 ١١٨                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

 دراين وقت نزديک سند بود وقصد داشت برھند حمله کند، شاهزمان

خبر تصرف کندھار را به دست ) ساکزی (مگراز زبان مھرعليخان اسحق زائی 

ًشاه زمان فورا شاه شجاع برادرخود را به پشاور گذاشت . شاه محمودشنيد

ت والی وخود به قصد کابل حرکت کرد، ولی قبل از حرکت به طرف کابل خواس

زمانشاه با دادن تلفات زياد . کشميرعبدهللا خان الکوزائی را گوشمالی بدھد

اين عمل شاه به نفع شاه محمود . عبدهللا خان را دستگير کرد وبزنجيرش کشيد

تمام شد، زيرا برادرش سيدال خان الکوزی  درکندھار بود وبا اطmع از اقدام 

   ١ . قرار گرفتشاه زمان، با اقوامش  در خدمت شاه محمود

شاه زمان وقتی به کابل رسيد، به حقيقت اشتباه خود پی برد واز اعمال 

او به .گذشته خويش درحق سرداران درانی ندامت کشيد، ولی سودی نداشت

مشکل دوسپاه تھيه کرد ويکی را تحت ھدايت احمدخان نورزائی و شھزاده 

زل عقب تر با ناصرپسرش به صوب کندھارحرکت داد ودسته دومی را دومن

احمدخان که نه از وفادارخان معامله . خودش گرفت وبه طرف غزنی به راه افتاد

شريفانه ديده بود و نه از شاه زمان دل خوش داشت، با تأنی و دل واپسی  به 

نابغه "انگليس او را " پيرس"واما فتح خان که . سوی قندھارراه می پيمود

را به خوبی درک کرده بود، زيرا او ميخواند، ضمير احمدخان " قوای محمودی

می دانست که اگر قبل ازوقوع جنگ او را با خود ھمراه سازد، کارشاه زمان را 

  :                  ساخته  است، زيرا او می دانست که 

  به شميريکی تا صد توان کشت         به رأی لشکری را بشکنی پشت

 خان نورزائی برادر احمدخان برای نيل به اين مقصود، او درباره عبدهللا

که اينک درقشون شاه محمودحاضر بود واحمدخان خيلی او را دوست ميداشت، 

ًفکری کرد وبعد او را با شاه محمود درميان گذاشت، شاه طبعا از فکر وانديشه 

ًفتح خان فورا عبدهللا خان را به بھانه يی حبس نمود . فتح خان استقبال نمود
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 اوقصد خيانت به شاه را داشته وشايد محکوم به اعدام وطوری وانمود کرد که

گردد و صرف درصورتی از مرگ نجات خواھد يافت که برادرش احمدخان از 

وقتی احمدخان نورزائی درمحل . صف زمانشاه بريده وبه شاه محمود بپيوندد

رسيد وبا قوای شاه محمود خود را روبرو )بين مقروقmت غلزائی" (سراسپ"

رنوشت برادرخود خود مطلع شد، بm درنگ با قوای خود که به ديد و از س

پانزده ھزارنفر ميرسيد، به قشون فتح خان پيوست وشھزاده ناصر خبر اين 

   ١ .حادثه را درعقب جبھه به پدرش زمانشاه رسانيد

اين تاکتيک فتح خان، تاثيرمرگباری برروحيات زمانشاه داشت وھمينکه 

  توسط پسرش به او رسيد، زمانشاه و وزيرش خبرتسليمی احمدخان نورزائی

به زودی .  نجات خودافتادند فرارووفادارخان ھردو برجان خود ترسيدند وبفکر

از  شاه و وزيرش ھردو  با عجله به غزنی و. سپاه نيزمتفرق شده فرارکردند

آنجا به کابل کشيدند تا قوای جديد تدارک ببينند، ولی نقشه آنھا شکل ديگری 

فت وعوض جمع آوری نيروی تازه نفس ومقابله با فتح خان، نيروھای بخود گر

از اھل دربارجز وفادارخان و زمانخان . معيتی خود را ھم از دست دادند

واز صفوف سپاه جزدوصد سوار وچھارصد پياده به دور ) باميزائی(پوپلزائی

  . شاه با اين عده راه جmل اباد در پيش گرفت.شاه باقی نمانده بود

  ه محمود، فتح خان را در رأس دوھزارسوار، قبل از خود بسوی کابل شا

دروازه ھای . فرستاد  واو با سرعت فاصله ميان مقروغزنی و وکابل را طی کرد

ميراصmن خان وجعفرخان جوانشير که از شاه : کابل از سوی دو نفرقزلباش

ًئيھا قبm زمان به سبب قتل دو سرکرده خود آزرده خاطر بودند، و با محمدزا

 (خويشاوندی کرده بودند، بازشد وشاه برتخت باfحصار کابل جلوس نمود

   ٢.)م١٨٠١جوfی 

  :انتقام کشی از زمانشاه
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وزيرفتح خان تا ھنگامی که شاه زمان و وزير بد انديش  وبدکاره او 

بعد ازجلوس شاه . وفادارخان را به جزای اعمالشان نرسانيد، از پا ننشست

بين .ابل،شاه عده ای سپاه برای تعقيب زمانشاه فرستادبرتخت ک محمود

 جگده لگ »ڼه وچه پا«قوای زمانشاه درمحل  پيشدارسپاه شاه محمود و

ًتصادمی مختصر رخداد که نتيجه آن طبعا به مفاد طرفداران شاه محمود تمام شد 

زمانشاه با تنی چنداز .ونيروی ھای طرفدار زمانشاه به ھر طرف فرارنمودند

مmعاشق شينواری که با وفادارخان . واھان سراسيمه پناگاھی می جستندھواخ

شاه بخت برگشته . سابقه آشنائی داشت درحوالی جگده لک، مالک قلعه يی بود

شد برای گذرانيدن شبی  پريشان مجبور اکنون کارش بجای کشيد که سراسيمه و

ال خوشروئی  مmعاشق شينواری در اول با کم. به قلعه مm عاشق پناه ببرد

ازمھمانش استقبال نمود،ولی وقتی شنيد که شاه محمود برتخت کابل جلوس 

نموده ودر صدد دستگيری شاه زمان برآمده است، ترسيد که مبادا فردا به جرم 

پناه دادن به شاه زمان مورد غضب شاه جديد قرارگيرد، لذا دروازه قلعه را از 

محمود پيغام داد که کس بفرستد عقب بست وشب ھنگام توسط پسرانش به شاه 

   ١ .ومحبوسش را تسليم شود

ديری نگشدت که زمانشاه وھمراھانش دريافتند که درچنگ مmعاشق 

ھرچندشاه زمان وھمراھانش کوشيدند تا وسيله يی برای . محبوسی بيش نيستند

آخرتن به تقدير داده وبرای قبول ھر پيش آمدی . نجات خود پيدا کنند، ميسرنشد

چون خبر اين واقعه غير مترقبه به کابل وبه پشاور رسيد، از . ه نشستندآماد

يکطرف شاه محمود برای دستگيری رقيب خود دست کارشد واز جانب ديگر 

از کابل نواب اسد خان برادر . شاه شجاع برای نجات برادرش درصدد برآمد

 نجات وزيرفتح خان با جراحی حرکت کرد واز جانب پشاورعبدالکريم خان برای

چون فاصله ميان کابل وجگدلک کمتربود،نواب .شاه محبوس روانه گرديد
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زمانشاه مجموعه ای از جواھرات سلطنتی را که . اسدخان پيشتر به قلعه رسيد

در آن الماس کوه نور نيزبود، ھمه را در سوراخ ديوار قلعه مخفی کرد وفخراج 

ھنوز سپيده صبح ندميده . را به نھرابی که از کنار قلعه ميگذشت پرتاب نمود

بود که نواب اسد خان به قلعه رسيد وشاه را دستگيرنمود و جراح به حکم شاه 

محمود چشمان زمانشاه را کور کرد وبعد او وھمراھانش را محبوس به کابل 

شاه زمان در کابل به زندان رفت و وزير او وبرادرش محمدخان حاکم . آورد

ن اعدام شدند وزمانخان پوپلزائی به جرم کابل در عوض خون سردار پاينده خا

قتل حاضرخان، برادراکرم خان که درھرات به امر او اعدام شده بود، قصاص 

١ .گرديد
  

) م١٨٠٣(  سه سال بعد٢ . قيد شده است١٨٠١اين واقعه درماه جوfی 

که دوره اول سلطنت شاه محمود به دست شاه شجاع برادرعينی زمانشاه خاتمه 

ار شاه شجاع دادن جزا به مmعاشق شينواری بود که احضارش يافت، اولين ک

کرد و به دارش آويخت والماس کوه نور بعد از اين که مدتی در سوراخ 

   ٣ .ديوارقلعه مmعاشق پنھان بود به دست شاه شجاع افتاد و قلعه منھدم شد

  

  :شکست دادن شاه شجاع

ندھار وفرياد پيش قدمی دليرانۀ فتح خان برای صعودبرکنگره حصار ق

وبانتيجه دروازه ھای ! دور دور محموداست: برآوردن  برساخلوی شھرکه 

شھريکی پی ديگر بروی شورشيان باز ميگردد؛ محبوبيت فتح خان را چندين 

اين نخستين نبرد پيروزمند فتح خان بود که وی را به .برابر بيشتر ساخت

   او زبانزد عام وخاص شجاعت ودfوری وکاردانی درميان افراد شورشی واقوام

                                                

 ١٣ ، کھزاد، رجال ورويدادھای تاريخی، ص١٧٣ -١٧٢ تاريخ سلطانی،صص - ١
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  .کرد وبه مقام وزارت شاه محمودارتقا داد

از رشادت او در گشودن شھر قندھار که بگذريم، تدبير فتح خان را 

درجنگ باقوای زمانشاه در حوالی مقربايد به ياد آورد که بدون استعمال شمشير 

. چگونه نيروی دشمن را به خود تسليم و به شکست محتوم روبه رو ساخت

ًمتعاقبا برق آسا فاصلۀ ميان مقر وغزنی وغزنی وکابل را در نورديد و دروازه و

ھای باfحصار کابل را به روی شاه محمود بازنمود واو را برتخت سلطنتی که 

 ھمين ھوشياری، تدبير، زيرکی وشجاعت .به او وعده داده بود جلوس داد

ميخواند " حمودینابغه قوای م"وزيرفتح خان است که مورخ انگليسی او را 

   ١ .واز متانت، شجاعت، پختگی ودليری او ھمه جا تعريف می کند

 درپشاور به تدارک لشکرپرداخت  شاه شجاه با اطmع از واقعات کابل،

شاه محمود . وبا دادن پول، ده ھزارنفرعسکر، آماده حرکت به سوی کابل نمود

 رأس سه ھزارنفر به با اطmع از اين خبر وزيرفتح خان وشھزاده کامران رادر

. ھردو سپاه در جmل آباد در نزديکی سرخرود باھم برخوردند. مقابله فرستاد

سپاه شاه شجاع که تعداد خود را به مراتب بيشتر از قوای شاه محمود می ديد، 

خود را فاتح تصور کرده، پيش از آغاز جنگ برخزانه شجاع که از پشاور با 

  . استند اول شاه خود را غارت نمايندخو حمله کردند و خود آورده بود

وزيرفتح خان از اين حرکت سپاه شاه شجاع به بی نظمی وبی دسپلينی 

وبی بند و باری قشون دشمن پی برده، با استفاده از فرصت به قوای خود امر 

به زودی شکست درصفوف سپاه . يورش برقطارھای بی نظم شاه شجاع را داد

ی نجات خود افتاده به کوه ھای اطراف دشمن رخ نمود وشاه شجاع در پ

. خزانه او به دست نيروھای فتح خان افتاد باروبنه و فرارکرد، ولی مھمات و

وزير فتح خان از پولی که  از خزانه شاه شجاع به دست آمده بود، قسمت بيشتر 

بعد به قصد تسخيرپشاور به پيشروی خود  آنرا ميان افراد خود تقسيم نمود و
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ديری نگذشت که دروازه ھای پشاورنيز به روی سپاه او باز شد و او . ادامه داد

  . به جمع آوری ماليه از آن نواحی پرداخت

  

  :  غلجائیشورش مردم

 از حدود قmت زابل تا ھاھنگامی که وزيرفتح خان در پشاوربود، غلزائي

ابتدا عبدالرحيم خان را که مردی آرام وگوشه  .نواحی لوگردست به شورش زدند

يربود به پادشاھی خود برگزيدند و بعد دسته يی به سرکردگی شھاب الدين خان گ

عبدالحنان خان بارکزائی پسرعم وزيرفتح خان .توخی برشھرکندھارحمله بردند

و سيدالخان الکوزائی باوجودی که شھر محافظان درستی نداشت برای دفاع از 

وصدتن از درانيھا شھر برآمدند ودرجنگی که درمحل پل سنگی کندھارخداد، د

   ١ .ويکھزارنفراز شورشيان به قتل رسيدند وشورشيان مجبور به عقب گرد شدند

دسته يی که تحت رھبری عبدالرحيم خان غلزائی قيام کرده بودند، بسوی 

آبادی ھا وقmع مسيرحرکت خود را تاراج نموده برشھرغزنی . غزنی پيش رفتند

نمود وشورشيان مجبورشدند از راه حمله بردند، ولی شھرغزنی از خود دفاع 

در راه تعداد زيادی از غلزائيان با آنھا . شلگر و زرمل به لوگر فرود آيند 

شاه محمود با . پيوست، که گفته ميشودعده آنھا به بيست ھزارنفربالغ ميشد

( مشکل سه ھزارنفر برای جنگ آماده کرد وسپس شيرمحمدخان مختارالدوله

  و ٢را از حبس رھاکرد) ، صدراعظم احمدشاه درانیپسرشاه وليخان باميزائی

اين مرد مجرب توانست شورسيان را .برای سرکوبی شورشيان گسيل نمود

سرکوب نموده درحدودسه ھزارنفر تلفات به آنھا وارد نمايد و به امرشاه محمود 

   ٣ . بلخ برپا کندۀکله مناری در نزديک تپ

  شورشی غلزائی از قmت تا  ميmدی، دوباره قبايل ١٨٠٢درمارچ سال 
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حوالی جmل آباد دست به شورش زدند وقرارشد از سه سمت يعنی از 

 تعداد شورشيان را  پنجاه ھزار.غرب،جنوب وجنوب شرق برکابل حمله کنند

  وزيرفتح خان وشھزاده کامران  به زودی از پشاور به کابل ١ .تخمين زده اند

ن با تمام نيرو و امکانات خود به دفع مراجعت کردند وعبدالواحد پسرعم فتح خا

ًوزيرفتح خان شخصا با دسته غلزائيان . شورشيان اطراف کابل پرداخت

جبارخيل واحمدزائی که تحت فرمان محمدخان بابکرخيل قرارداشت، و تعدادشان 

به ده ھزارنفر ميرسيد، مصاف داد وشکست سختی به آنھا وارد نمود و بعد از 

می تحت سرکردگی عبدالرحيم خان شد که قراربود از آن وزيرمتوجه دسته دو

عبدالرحيم خان در رأس ده ھزار مرد مسلح به مقابله . شرق برکابل حمله نمايد

دراين جنگ نيز وزير موصوف ). م١٨٠٢ می ١١(وزيرفتح خان شتافت

   ٢ .برمخالفان پيروزشد، عبدالرحيم خان با دوپسرش دستگير واعدام شدند

البته .  ساله بود٢٢پيروزمندانه وزيرفتح خان، جوان اين پنجمين نبرد 

برای سرکوبی دسته سومی شورشيان شيرمحمدخان واحمدخان نورزائی 

اين دوسرلشکر تمام . ماموريت يافته بودند تا امنيت نواحی کندھار را تأمين کنند

قلعه ھای دوطرفه مسيرحرکت خود را که متعلق  به غلزائيھا بود، ويران نمودند 

   ٣ .منيت را درغزنی وکmت  وکندھاربرقرارساخته به کابل مراجعت کردندوا

درھنگامی که تمام توجه شاه محمود متوجه خاموش ساختن شورش 

 ١٢ھای اطراف کابل بود، شاه شجاع خيبری ھا را با پول و تحفه بر انگيخت  و

يت ھزار نفر سپاه گرد آورده  برپشاور حمله کرد، مگر نگھبانان پشاوراکثر

درھمان سال . نيروھای او را از پا در آوردند و شاه شجاع دوباره فراری شد

 ميmدی ازبکھای آنطرف آمودريا بربلخ حمله ورشدند، ولی درنزديکی ١٨٠٢

  بلخ از دست قوای اعزامی  فتح خان بسختی  شکست خوردند و مجبور به عقب 
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   ١ .نشينی از رودخان آموشدند

  

  :ابل وسقوط شاه محموددورشدن وزيرفتح خان ازک

پيروزی ھای پی در پی وزيرفتح خان ، براکرم خان الکوزائی، يکی از 

درباريان پرنفوذ ومقرب شاه محمودگران تمام شد وبنای مخالفت باوزير فتح 

سرانجام چنين فيصله شد که که محمداکرم خان درکابل بماند . خان راگذاشت

ً مجددا به پشاور رفت و از اھالی وزيرفتح خان. ووزيرفتح خان به پشاوربرود

حکمران کشمير . آنجا برای مصارف لشکريانش مبلغی ماليه جمع آوری نمود

پنجاھزارروپيه برای او فرستاد وسپس فتح خان به سوی عmقه کوھات و بنو 

. ودامان رفت و ماليات آن را نيزجمع نموده  به عزم تسخيروزيرستان کمر بست

 ميmدی بود که به کندھار ١٨٠٣ تابستان سال وقتی وزيرستان فتح شد ،

   ٢ .برگشت

وزير در راه عزيمت به کندھار اطmع يافت  که شھزاده قيصربه کمک 

بنابران . ايرانيھا قصد حمله به کندھار را که در دست کامران ميرزا بود، دارد

 بسرعت خود را به کندھار رسانيد و يکجا با شھزادکامران به دفع شھزاده قيصر

نبرد خونين در محل کوکران بين طرفين واقع شد که نتيجه آن شکست . پرداخت

اکرم خان قوماندان قوای قيصردراين جنگ کشته شد وقيصر . قيصربود

مدتی بعد وزيرفتح خان با برادرخود دوست . دستگيروبه کابل فرستاده شد

 شمرده شاه شجاع رفتن فتح خان را از کندھار غنيمت. محمدخان عازم کابل شد

ًمجددا برکندھار حمله نمود، ولی وزيرفتح خان بابرادرانش بسرعت خود را به 

کمک کامران ميرزا به کندھار رسانيد و يکبار ديگر شاه شجاع را شکست داده 

ًدراينجا وزير فتح خان فورا غفورخان . مجبور به فرار بسوی پشاور نمود

  دوزائی را که در صداقت بارکزائی وسيدالخان الکوزائی وخواجه محمدخان س
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   ١ .شان مظنون شده بود به زندان انداخت

با در نظرداشت فتح وزيرستان وشکست قيصر در کوکران قندھار 

وھمچنان منھزم ساختن شاه شجاع در نزديکی ارغستان، اين ھشتمين نبرد ظفر 

نھمين نبرد او در . آفرين وزيرفتح خان با مخالفان حکومت شاه محمود بود

  .ی قلعۀ قاضی کابل با شاه شجاع برای نجات شاه محمود صورت گرفتنزديک

ھنگامی که وزير فتح خان در قندھار بود، اکرم خان الکوزائی در کابل 

فوت نموده بود، از طرفی شيرمحمدخان مختارالدوله نيز خواستار وزارت از 

ر را حق وزير فتح خان می دانست واز تقرانشاه محمودبود؛ ولی شاه محمود 

شاه محمود برقزلباشھا تکيه داشت وآنان . شيرمحمدخان به اين پست ابا ورزيد

  .نيز برسرنوشت مردم مسلط شده بودند وشاه  شکايات مردم سنی را نمی شنيد

  

  :عصيان کابل برضد شاه محمود 

دراين .نارضايتی روز تاروز از شاه واز اطرافيان قزلباش او بيشتر ميشد

له با روحانی بزرگ شھر سيد احمد معروف به مير موقع شيرمحمدمختارالدو

واعظ آغا که به علميت وقدسيت در سرتاسر مملکت شھرت داشت، تماس گرفت 

  .و او را برضد شاه تحريک نمود

ميرواعظ مکرر به سفر حج رفته بود وبه پرھيزگاری وزندگی پارسايانه 

ً علنا شاه را درکابل  شھرت داشت و مردی با نفوذ در ميان اھل تسنن بود و

او به مردم می گفت که شاه از قزلباشھا . انتقاد ميکرد و بيمی ازاو نداشت

بدينگونه تنفر و . حمايت ميکند ومردم سنی مذھب را توھين وتحقيرمينمايد

انزجارمردم از شاه روز به روز بيشتر شده رفت، تا آنجاکه به يک عصيان 

  .وتصادم ميان اھل تشيع وتسنن انجاميد

  پسرکی نوجوان سنی مذھب را يکی از :  تاريخ سلطانی مينوسد کهمؤلف
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درحق او عمل لواط انجام داده بود، پس از آنکه  قزلباشان به خانه خود برده و

. پسرک به خانه خود برگشت، جريان ماوقع را به خانواده خود بيان کرد

 خويشاوندان پسرک به شاه محمود شکايت کردند و او موضوع را به قاضی

اين کاربرای مدعی  قاضی برای اثبات جرم  شھود ميخواست و. شھر محول کرد

ناممکن بود، اوليای پسرک روز جمعه به مسجد پل خشتی نزد ميرواعظ رفته 

ميرواعظ حکم نمود که برخانه ھای قزلباشان . گريبان پاره کردند و داد خواستند

جد برچنداول که محل بود مردم ازمس. حمله کنند وھريک آنھا را به قتل برسانند

باش قزلباشھا بود، حمله بردند و در راه ومحل چنداول ھرکه را می يافتند با  و

   ١ .کشيدنددند وخانه ھای آنان را به آتش ميکارد و چوب وشمشيربه قتل ميرسان

قتل علنی يک جوان :چنين روايت ميکند که ١٨٠٩مگر الفنستون در

آنان جنازه . ارضايتی مردم را به اوج رسانيدکابلی توسط يکی از قزل باشان ، ن

مقتول را شھيدگونه تشيع ميکردند، که توسط دسته يی از قزلباشان بر روی 

جمعيت شليک شد اين بی حرمتی خشم مردم را به باfترين حد رسانيد وبا 

که در خدمت شاه بودند، به يکی ازمحmت ) قزلباش(استفاده از غيبت غmمان

جنگ فردای آنروز با . وآن را پس ازاندک مقاومتی غارت کردندشان حمله برده 

 شماری از مردم اطراف کابل به کمک سنيان آمدند و. شدت بيشتری ادامه يافت

بسياری از تفنگ داران کوھستان به رھبری يکی از پيران به ھمين منظوربه 

شدند که ديگر بزرگان درانی در ھمين ھنگام ديده  مختارالدوله و .کابل ريختند

ميرواعظ درحالی که به شھيدان . آشکارا مردم را تحريک ميکردند تا جنگ کنند

می پاشيد،اھل تسنن ) زمزم(وعدۀ بھشت می داد و بر روی بزرگان آب مقدس 

اما ھردوجانب از گرمای طاقت فرسای  تابستان . را برای جنگ تشويق ميکرد

ين درگيری خونين در ا. کابل خسته شده وخواھان يک آتش بس موقت بودند

شاه . برای دو روز دوام يافت)  ماه جوزا١٥و ١٤(١٨٠٣جون ۵ و۴روزھای 
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 منتظر رسيدن فتح خان بود که از قندھار با سپاھی به کابل می آمد و

مختارالدوله انتظار شاه شجاع را می کشيد که او را برای نشستن به تخت 

   ١. سلطنت دعوت کرده بود

سيدن وزيرفتح خان به کابل مصالحه ميان طرفين ر  جوزا با١۵شام روز 

آخراfمر "لف سراج التواريخ، برآنست کهؤم. فراھم گرديد و آشوب خاموش شد

که حال قزلباش قرين اضمحmل گرديد، وزيرفتح خان با برادرانش به خاطر حفظ 

ناموس سلطنت به رفع غايله فساد کمر بستند، تيغ مخالفت بروی مردم ھردو 

ًيدند وطوعا وکرھا آتش فتنه را فرونشانيد ومردم قزلباش را از جماعت کش ً

   ٢." مھلکه رھانيد

غرض جمع آوری ماليات  باميان از کابل اما ھمينکه وزير فتح خان 

شاه محمود مختارالدوله . بيرون رفت، دوباره آشوب در کابل از سر گرفته شد

ولی آنھا نيز اين آتش واحمدخان نورزائی را برای خاموش کردن غايله فرستاد،

 نيت شاه اورا دامن زدند، شاه محمودميخواست شيرمحمد رادستگير نمايد، ولی 

و به ميرواعظ دستور داد که ) ١٨٠٣ جوfی٨(را نسبت به خود درک کرد 

 جوfی ١٣(پنج  روز بعد آشوب را دامن بزند وميرواعظ ھم چنان کرد، 

   ٣ .کابل شد د يکجا با شاه شجاع وار شيرمحمدخان )م١٨٠٣

به گفتۀ الفنستون، مختارالدوله مردی که در سپاھی گری وسياست مقام 

حتی در وزارتش . واfيی داشت، از لحاظ شخصيتی ھم نزد مردم محترم بود

بسا .  می توانستند نزد او بروند- درخانه يا ديوان- پائين ترين افراد ھم آزادانه

پيوسته آمادۀ کمک به ديگران . دکه بدون نگھبان وگاھی پياده بيرون می آم

اگر با بردباری وخود داری نمی توانست طرف را خرسند سازد، با وعده . بود

بسا که وعده ميداد بی آنکه پروای وفا به آن را داشته . کار را تمام می کرد
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با دشمنان خوش طبعی  ومدارا ميکرد، چنانکه نه تنھا گناھان گذشته . باشد

که ھنگامی که در اختيارش بودند به آنان فرصت شان را می بخشود، بل

اين صفات، مردمی را که به آسانی . مزاحمت ميداد، بی آنکه مجازات شان کند

قدرت طلبی، بی انضباطی ، دسيسه گری و نيرنگبازی او را نمی توانستند درک 

 با استفاده از -او استعداد خاصی در رھبری شورشھا. کنند، جذب کرده بود

او با مرگ پدرش شاه ولی خان، ناگزير به بلوچستان پناه برده . شت دا- مذھب

بود وروزگارش را دور از خان ومان به آموزش گذرانيده بود، چندانکه درميان 

در مقايسه با درانيان در اشکال عبادات بی پروا بود، . افغانان عالمی نامور شد

نان احساس اما به مذھب اھل سنت ھميشه تعصب نشان ميداد وشايد ھمچ

  " ميرواعظ"علم وروحانيان را محترم ميداشت وبا سيد احمد معروف به . ميکرد

  .که ھم عالم  وھم روحانی بود، رفاقت داشت

ترس شاه محمود، وقايع را قبل از آنکه برای بحران آمادگی بگيرد، پيش 

او امنيت خويش را تنھا در دستگيری مختتارالدوله می پنداشت و آن . ميراند

در ھشتم جوfی از کابل گريخت، ولی پيش . يب زاده پی به اين موضوع بردنج

از فرار به ميرواعظ دستور داد که دوباره آشوب را دامن زند ومير واعظ چنان 

خشم مردم به صورت ماھرانه يی از شعيان به سوی شاه معطوف گرديد که . کرد

که وقتی در سيزدھم اين اقدامات چنان ماھران اتفاق افتاد . حامی آنان بود

جوfی، مختارلدوله با شجاع الملک به کابل بازگشت، شاه محمود رادر 

١اما نه او ونه شاه شجاع وارد کابل شدند. باfحصار در محاصرۀ مردم  ديد
  

او در باغ بابر اقامت اختيار کرد وسپس : چنانکه خود شاه شجاع گويد

مگر شاه . صار محصور ساخت وشاه محمود را درباfح٢وارد قلعۀ مدد خان شد

شجاع مجبور بودبا اول با وزيرفتح خان زور آزمائی کند وبعد برتخت کابل 

جلوس نمايد، چه وزير فتح خاندراين موقع برای جمع آوری ماليات به باميان 
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 با برادرش دوست  وزيرفتح خان.ودايکندی رفته بود ودر حال بازگشت بود

 باميان ودايکندی بسوی کابل برميگشت  از ھزار سپاھی ٨محمدخان در رأس 

رسيد، با قوای شاه شجاع مقابل ) چھارميلی شھر(،وقتی درموضع قلعه قاضی 

جنگ ھولناکی درگرفت که از صبح تا شام دوام کرد و چنان معلوم ميشد که . شد

در لحظات اخير او با شمشير آخته فتح نصيب فتح خان وسپاه اوست، زيرا 

دشمن تاب نياورده به او وھمراھانش کوچه دادند واو برصف دشن حمله برد و

 ، اما در ھمين ھنگام يکی از بزرگان به سوی شھربه پيشرفت خود ادامه داد

سپاه او درعقب جبھه به نفع شاه شجاع کناره جست وقشون عقبی او دچار 

وزيرھم وقتی از خيانت آن افسرمطلع شد، مجبورگرديد با . پراکندگی گرديد

عده يی از ھمراھان خود دوباره با زور شمشيرصف دشمن را بشگافد برادران و

   ١.در پيش گيرد و راه کندھار

  گرچه دراين نبرد وزير فتح خان شکست خورد ولی اين شکست کوچک 

ترين نا اميدی وتاثيرسوء برتصميم وعزم راسخ وروحيات قوی او وارد نکرد 

 او را از به دست آوردن چه او کسی بود که روحيات قوی داشت واين ناکامی

  .قدرت دوباره ھرگز مايوس نساخت

شاه محمود درسايه شمشيرو تدبير وزيرفتح خان مدت سه سال در 

باfحصار کابل سلطنت کرد، اما چون شخص راحت طلب وعياش وضعيف 

النفسی بود، مردم درغياب وزير فتح خان عليه او شوريدند وشاه شجاع را به 

  ).١٨٠٣جوfی(سلطنت برداشتند

در ھنگام غيابت وزيردر پشاور وکندھار، شاه آنقدرمنفور مردم شده  

فاسدش، ھيچکسی  از او دل  بود که جزتنی چند از اطرافيان استفاده جو و

لذا مردم شاه شجاع را باشور وولوله برتخت سلطنت جلوس . خوش نداشت

شاه محمود . دادند و شيرمحمدخان مختارالدوله به صفت وزير او تعيين گرديد
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زندانی شد و شاه شجاع تصميم گرفت  او  را به جرم کورکردن شاه زمان از 

. او قرآن را شفيع آورده از شاه شجاع طلب عفو نمود بينائی محروم سازد، مگر

شاه شجاع با وساطت شيرمحمد مختارالدوله از اين اقدام صرف نظرکرد وبه 

   ١ .دنموحبس او در باfحصارکابل اکتفا 

  

  : و علل وصل وفصل او با فتح خانشاه شجاعس جلو

  شاه شجاع بعد از آن ھمه نبردھا وشکست ھا سرانجام برای نخستين بار 

 مدت شش سال سلطنت کرد ١٨٠٩ تا ١٨٠٣برتخت کابل جلوس نمود واز 

شاه شجاع مm . اولين اقدام او، گرفتاری مm عاشق شينواری ونزديکان اوبود.

پس برای به دست آوردن الماس کوه نور، قلعه او عاشق را اعدام نمود وس

نواب اسد خان برادرفتح خان را که مامور . رامنھدم ساخت وآن را به دست آورد

 شيرمحمدخان -اما اولين کار وزيراو. دستگيری زمانشاه بود، محبوس کرد

 اين بود که از شاه خواھش نمود تا نواب اسد خان را از حبس - مختار الدوله

خواھش او پذيرفته شد ونواب اسدخان از جانب وزير با احترام . درھا ساز

وزيرميخواست تا تخم کينه و دشمنی را از ميان . والطاف فراوان روبروشد

دوخاندان بزرگ بارکزائی وسدوزائی گم کند، بدين منظورخواھر دوست 

اين خويشی صورت گرفت . را به عقد شاه شجاع در آورد) وفا بيگم(محمدخان

 خواھش کرد تا به  ،برادروزيرخود،  شاه از نواب اسدخان وگل محمدخانوسپس

قندھار نزد وزيرفتح خان رفته، او را با خود به کابل  بياورند وبه او بگويند که  

دراين . مانند پدرخود در دربارشاه شجاع از عزت واحترام برخوردار خواھد بود

ن بارکزائی نيز شامل بودند ھيئت شھزاده حيدر، احمدخان نورزائی، عطامحمدخا

وبرای ايقان وزيرفتح خان، شاه شجاع  عھد وميثاقی نيز نوشت وبه دست ھيئت 

  .برايش فرستاد
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وقتی ھيئت به کندھار نزد فتح خان رسيدند ومراتب شاه شجاع را به او 

گوشزد نمودند، او ھم به عزم کابل حرکت کرد، مگر کامران ميرزا اين اقدام را 

ع مناسبات با خود تلقی نموده  جانب ھرات فرارکرد وبه جای او به منزله قط

   ١ .قيصر، پسرزمانشاه، حکمران کندھارمقرر شد

از اين طرف شيرمحمدخان وزير چون شنيد که فتح خان به عزم کابل 

حرکت کرده، خود تا غزنی به استقبال او شتافت وبا پذيرائی گرم او را با خود به 

مگرشاه شجاع به زودی از تعھدی که کرده بود، . دکابل به دربار شاه آور

بخصوص وقتی او مشاھده کرد که فتح خان با وزير . پشيمان ومنکر شد

اکرم خان وزير ديگر شاه شجاع به . شيرمحمدخان دريک خانه زندگی ميکند

شاه پيشنھاد نمود که به پشاور برود وشيرمحمدخان وفتح خان را نيز با خود 

شاه شجاع اين .نھا را محبوس وخود را از شرآنھا نجات دھدببرد و در آنجا آ

مگر شيرمحمدخان . پيشنھاد راپذيرفت وبرای رفتن به پشاورھدايت داد

ھرطوری بود از قصد شاه آگاھی حاصل کرد وموضوع را با فتح خان درميان 

گذاشت وسپس مشوره شد تا فتح خان بھانه بياورد و درکابل بماند، ولی خودش 

  . وگيری از بدگمانی با شاه به پشاور برودبرای جل

شيرمحمدخان با فتح خان عھد بست که دوست ودشمن يکی ، دوست 

ودشمن ديگری پنداشته شود وھميشه با ھم به مشوره ھم برخmف دشمنان 

سپس ھفتادھزار روپيه به وزيرفتح خان داد تا آن را در راه . خواھند جنگيد

مگر ھمينکه شاه شجاع به تيزين . يدمقصود خويش عندالموقع مصرف نما

عملی  شود، بودرسيد، از توطئه وزير خويش، که به دست وزيرفتح خان ممکن 

  .مطلع گرديد

ًشاه فورا دسته يی از عساکرخود را به کابل فرستاد تا فتح خان راھمراه 

وقتی فتح خان از اين . ديگر سرداران محبوس از عقب شاه به پشاور بياورند
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ًطلع شد، فورا سرداران محبوس را از زندان رھاساخت وھمراه با عزم شاه م

   ١ .آنان ازراه لوگر به سوی کندھار رفت

  

  :دسيسه ھای قيصرو زمانشاه برای ازبين بردن فتح خان

درنيمه ھای شبی به کندھار رسيد وچون چندی بعد وزيرموصوف 

" ی ساخت وبادروزاه ھای شھر را بسته ديد، محافظين را با پول تطميع وراض

ًخواجه سرافورا نزد . خواجه سرای شھزاده قيصر مmقات نمود" آغا ادراک

قيصر شتافت و از مmقات خود با فتح خان برايش حکايت نمود وگفت او را در 

شھزاده ازاين خبر دلکش، به پيشواز . گرفتن تاج وتخت کابل مساعدت می کند

  .کردفتح خان به دروازه شھر رفت و او را مmقات 

  فتح خان با قيصر شرط گذاشت که اگراز احمدخان نورزائی درگذرد ، او 

ميکند که تا آخرين قطره خون به نفع شھزاده خواھد رزميد وھرگاه  تعھد

شھزاده قيصر، . شھزاده از امداد دست بکشد، به کامران ميرزا خواھد پيوست

ارشھزاده تحت سو سپس فتح خان امرکرد تا دوھزار. ازاين پيمان خوشنود شد

. دوست محمدخان آماده شوند و احمدخان را دستگير نمايندبرادرش قومانده 

احمدخان در بستر خواب غنوده بود که خانه اش محاصره شد و در غل وزنجير 

احمدخان چون . افتاد ودست وپا بسته، کشان کشان او را نزد قيصر آوردند

عھد با وزير، از او انتقام چشمش به فتح خان افتاد، دانست که به جرم نقض 

فردا صبح سرداران وخوانين  احمدخان به زندان  قيصرافتاد  و. گرفته ميشود

طرفدار قيصر وقتی فتح خان را نزديکتر از ھمه در پھلوی قيصر ديدند، برجان 

به ھروسيله ايکه ممکن بود قيصر را از اتحاد با وزير  موقف خود ترسيدند و و

قيصر ھم . و را به دستگيرکردن وزير تشويق کردندفتح خان ترساندند و ا

پيمانش را فراموش کرد وپmنی سنجيده به فتح خان ياد آورشد که خوانين 

را ميخواھند در باغی مھمان شما شوند و در ضمن ترتيباتی گرفت تا در آنجا او 
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فتح خان که از اين خواھش قيصر بدگمان شده بود، برای . دستگير نمايد

ھدفش از اين مھلت آن بود تا چاره يی  ھمانی دو روز مھلت خواست وترتيبات م

لذا به سردار دوست محمدخان وظيفه . برادرانش بسنجد برای نجات خود و

  .ًسپرد تا محافظين زبده يی آماده کند وضمنا ترتيبات مھمانی راسرشته نمايد

  دوست محمدخان ترتيبات مجللی گرفت وخود را سرتاپا مسلح کرده در

رأس پنجصد نفرمرد مسلح جاگرفت و در زيرنظر شھزاده قيصر از مھمانان 

اين ھوشياری و بيداری  وی کافی بود که به شھزاده بفھماند که . پذيرائی کرد

بنابرين شھزاده وھمراھان او به فتح خان .آنھا برای ھرپيش امدی آمادگی دارند

حاضرند يک صدھزار وانمود کردند که آنھا برای رھائی احمدخان نورزائی 

فتح خان اين پيشنھاد را پذيرفت  و سپس برطبق يک . روپيه به شھزاده بدھند

پيشنھا ديگر از جانب خوانين، دختر احمدخان محبوس را به عقد نکاح قيصردر 

ًآوردند و احمدخان از زندان رھايی يافت ومجددا به حفاظت شھرکندھار گماشته 

  .شد

خواجه محمدخان  دوست محمدخان و سپس شھزاده قيصر وفتح خان و

وعطا محمدخان نورزائی با قوای خود به طرف کابل حرکت کردند، ليکن وقتی 

به قmت غلزائی رسيدند،عطا محمدخان نورزائی باديگرخوانين واپس به کندھار 

تفرقه نترسيد وبه پيشروی خود به  برگشتند، اما فتح خان از اين عھد شکنی و

برگشته بود و در قلعه   دراين وقت شاه شجاع از پشاور.سوی کابل ادامه داد

وقتی فتح خان به قريه توپ رسيد، . ندھار را می کشيدققاضی کابل انتظار سپاه 

نيمه شبی فيوادال ديگری موسوم به فيض هللا خان پوپلزائی با پنج  در

اين حادثه در کمپ . ھزارقوای خود از فتح خان جدا شده و به شاه شجاع پيوست

به مشوره برادر خود دوست محمدخان تصميم  فتح خان تاثير ناگواری کرد و

مطلع شد که کامران کندھارمگر درنزديکی شھر  .گرفت دوباره به قندھار برگردد

کامران از . ميرزا برشھر دست يافته است، بنابرين فتح خان نزد کامران رفت

. برادرانش پرداخت روی حماقت و يا کينه ورزی به توھين وتحقير فتح خان و
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اين رويه فتح خان را آزرده ساخت   و او امکاناتش  را به نفع قيصر بکار برد 

و دوما بعد  فتح خان، کامران ميرزا را ازکندھار فراری وبجای او قيصر را 

  .برقرارساخت

چندی بعد شاه شجاع در رأس قوتی بطرف قندھار مارش نمود و وقتی 

 خان با برادرانش به سوی فراه رفتند وقيصر به به قريه چشمه شادی رسيد،فتح

شاه شجاع  وارد کندھار شد وھر .دھله و از آنجا به کوه ھای مرکزی پناه جست 

سرانجام شاه شجاع صلح با . قدرکوشيد تا قيصر را دستگير نمايد، ميسرنشد

برادران بارکزائی را مناسب تر ديده پيغامی لطف آميز  به فتح خان  وبرادرانش 

فتح خان و دوست محمدخان دوباره به . ه فراه فرستاد تا به او بپيوندندب

کندھاربرگشتند واز آنجا با شاه شجاع برای سرکوبی متمردين سند 

 ميmدی شاه به پشاور رسيد ودر ديره ١٨٠۵در اپريل . وپشاورحرکت کردند

 غازيخان، شاه ميرعلم خان را معزول وعطا محمدخان نورزائی را درعوض او

اين عمل . فتح خان شاه  را از اين اقدام ممانعت کرد، ولی او نپذيرفت. مقرر کرد

حاجی . شاه برادران بارکزائی را آزرده ساخت و آنھا به عزم ھرات حرکت کردند

فيرزوالدين ، والی ھرات مردی نبود که برای تاج وتخت کابل کمر ببندد، لھذا 

  ١ .گر به کندھار نزد قيصر رفتند بار ديتح خان با برادرش دوست محمدخان ف

زمانشاه مکفوف در صدد از ميان بردن آنان  اين بار قيصر به مشورت پدرش

  :داستان اين توطئه نيز جالب است، باھم ميخوانيم .برآمدند

  

  :زندانی شدن فتح خان به توطئه شاه زمان

گفتيم که فتح خان ودوست محمدخان ھردو از ازھرات به قندھار نزد 

اين بار فتح خان ودوست محمدخان دردربارقيصر مورد اھانت  رفتند، ولی قيصر

اين نزاع زبانی، يعنی جنگ . وتحقيرخواجه محمد وميرعالم خان واقع شدند

ھدف زمانشاه از .. سرد؛ در اثردسايس زمانشاه، پدر قيصر راه اندازی شده بود
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بھانه يی به دست اين کار فراھم کردن زمينه يی بود تا به دستگيری فتح خان 

بعد زمانشاه به ميرعلم خان وشھنوازخان اچکزائی دستور داد که بروند و . آورد

شوند، اما دوست ببه فتح خان بگويند که شاه وشھزاده ميخواھند مھمان آنھا 

ھردوبرادر . محمدخان چابکتر از آن بود که از اين ھدف شاه اطmع نيابد

مانی فرمايشی در مقابل فرستادگان پنھان توانستند بدگمانی خود را از اين مھ

  . دارند و اظھار داشتند که که ايشان از التفات شاه خيلی خوشنود خواھند شد

فتح خان ( يکی بھردو. سپس برادران به ترتيبات سه گانه پرداختند

دومی به نواب اسد خان، سومی به . تعلق ميگرفت) ودوست محمدخان

ن ترتيبات پذيرائی از مھمانان را درباغ فتح خا. محمدعظيم خان سپرده شد

دوست محمدخان وظيفه حفاظت خود وفتح خان . قشنگ مرجان به عھده گرفت

از اين روی به جمع آوری وتشکيل گارد محافظ قوی مبادرت ورزيد . را ذمه زد

دراثنای اين مھمانی دوست . ودرعين حال مراقب حرکات مھمانان ناخوانده شد

ًت واحتياط به خرج داد که شھزاده قيصر وزمانشاه کامm محمدخان طوری مواظب

از اين جھت ھرگونه کوشش وتmشی . باور کردند که راز ايشان افشا شده است

را که  برای دستگيری اين دو برادر درنظرداشتند صرف نظر شد وطوری 

وانمودکردند که در دوستی واحترام متقابل آنان کوچکترين خدشه ای وجود 

نابرين شاه مخلوع به ايشان خلعت شاھانه بخشيد وناکام وعصبانی به ب. ندارد

  .قيصردر صدد چاره ديگر برآمدند قصر خود برگشت، اما زمانشاه و

فردای آن روز امری صادر شد که در داخل قصرھيچ کس بيش از پنج 

نفر باخود آورده نمی تواند، معھذا فتح خان به اين اوامراعتنائی نکرد وتا مدت 

باfخره زمانشاه .ت روز ھمراه با يکصد نفر محافظ داخل قصر می شدبيس

حوصله اش سر رفت ودر صدد برآمد تاتوطئه ديگری را به کار گيرد وعده ای 

از افراد محافظ خود را درگوشه ای از قصر ميان درختان کمين داد وسپس 

. ات کنندامرکرد تا بزرگان وسران اقوام برای ادای احترام شاھانه او را مmق

ھمين که نوبت فتح خان رسيد وداخل قصر پا گذاشت ، ميرعالم خان ملقب به 
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مردانی که درميان . سيف الدوله، از عقب فتح خان رابغل گرفته به زمين زد

مگر فتح خان با شجاعت از . ًدرختان کمين گرفته بودند فورا به او ھجوم آوردند

 گير وداردو دندان  فتح خان دراين. خود دفاع نمود ومقاومت نشان ميداد

نواب اسد خان وميرزا محمدرضا وآقا مھدی، رفقای فتح خان که از . شکست

عقب او به قصر داخل شدند نيز با سرنوشت فتح خان دچار شدند وھمه به زندان 

  .افتادند

  

  :ت دوست محمدخان برای نجات فتح خانماھش

د، رفتن به دوست محمدخان که نوجوان زيرک وبيدار وھوشياری بو

حضورشاه را يکجا با برادربزرگش اندکی به تعويق انداخت واين عاقبت انديشی 

وقتی دوست محمدخان از . تن ھمراھان محافظ اوشد پنجصد او سببب نجات او و

اين توطئه ودستگيری برادرش اطmع يافت، ھمراھان را برای نجات برادرش 

 حالی که از کنگره ھای قصر ترغيب کرد وبا يک حمله متھورانه وخطرناک در

براو مسلسل آتش ميشد، توانست در دورازه اولی قصر رخنه کند، ولی چون 

محافظين اطاقی که فتح خان در آن زندانی بود خيلی زياد بودند ومسلسل براو 

ولی قصر را در محاصره . وھمراھان او فيرميکردند، لذا مجبوريه عقبگرد شد

واجه محمدخان وديگر افرادخود وظيفه داد تا کشيد و دراين موقع قيصر به خ

تمام دروازه ھای شھر را بسته کنند ونگھبانان به شدت از آنھا حراست نمايند و 

محمدعظيم خان توسط . بعد به دستگيری دوست محمدخان وھمراھانش بپردازند

. يکی از رفقای خود از اين اقدام قيصر به برادرش دوست محمدخان اطmع داد

mع در تصميم وروحيات متھورانه دوست محمدخان خللی وارد نکرد اين اط

برادران وھمراھان . ودريک چنين موقعيت خطرناک، جرئت خود را از دست نداد

اکنون که ما در محاصره قرارگرفته ايم، محاصره : را فراخواند و به آنان گفت

ن شھزاده چو. قصر نه به نفع ما ونه  برای نجات برادرما فتح خان مفيد است

قيصر قصد تباھی ما ويا اسارت ما را دارد، تنھا کاری که کرده ميتوانيم اينست 
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که برای نجات خود بايد دست به کارشويم وجزيک اقدام جسورانه ودليرانه 

برای آزادی ما راه ديگری وجود ندارد وآن اين اينست که بطور دسته جمعی به 

افظين را که مانع خروج ما سوی دروازه شھر حمله ببريم وھرقدر از مح

ھمراھان رأی  . ميگردند از دم تيغ بگذرانيم و پس از آن بسوی گرشک برويم

دوست محمدخان را پديرفتند و، سپس دوست محمدخان شمشير از نيام کشيد و 

با تمام نيرو و مردانگی خود در پيشاوپيش حمله آوران به سوی يکی از دروازه 

نيز او را پيروی کردند وبا محافظين به جنگ تن ھمراھان . ھای شھر حمله برد

 ساله بيش نبود،چند نفر از ١۶ -١۵دوست محمدخان که جوانی . به تن پرداختند

محافظين راکه مانع پيشرفت او ميشدند از تيغ گذراند و بالنتيجه موفق به 

   ١ .بازکردن دروازه ای شد و از ھمان دروازه به طرف گرشک فرارکردند

 پmن خود را در دستگيری برادران فتح خان تکميل ناشده زمانشاه که

يافت، به قيصر امر کرد تا فتح خان را که سبب سقوط او از سلطنت وکوری او 

شده است  بکشد، ولی وزيراو شيرمحمدخان مختارالدوله مانع انجام اين کارشد 

با چنين وقيصر را از فرجام ناگوار اين عمل که ممکن است در آينده خود او نيز 

  .مجازاتی از دست برادران فتح خان روبروشود، بر حذر ساخت

دوست محمدخان و برادران در گرشک در فکر نجات برادربزرگ خود 

روزی بخت با آنھا .بودند، اما پولی که با آن بتوانند سپاھی تھيه کنند نداشتند

بايد از ياری کردوکاروان بزرگی که از ايران به طرف کندھار درحرکت بود، می 

دوست محمدخان با برادرش محمدعظيم خان به مشورت . گرشک ميگذشت

پرداخت  که درچنين حالت تنگدستی اين خزانه غيبی را خدا به آنھا ارزانی 

داشته است بايد درتصاحب آن دست به کارشوند، بنابرين ھردو برادر درمحلی 

   ٢ .آن بدست آوردندکمين گرفتند وناگاه برقافله زدند ومبلغ چھارلک روپيه از 

  با اين پول دوست محمدخان قشونی ترتيب داده بسوی قندھارمارش نمود 
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محاصره سه ماه به طول انجاميد وتمام ذخاير . وشھر را درمحاصره کشيد

شھزاده  قيصر از اين وضع . خوراک شھريان وعساکر قيصر به آخر رسيد

اری بکند؟ وزير او سراسيمه شد ونمی دانست برای نجات خود وشھريان چه ک

ه داد که اگر فتح خان از حبس رھا شود، شھر از رشيرمحمدخان به قيصر مشو

محاصره نجات می يابد، درغير آن دوست محمدخان به زودی شھر را تباه 

ھمچنين شيرمحمد به شاه شجاع نيز اطmع داد تا به قيصر امر . خواھد ساخت

اين کار رادر بدل تضمين گرفتن شاه شجاع . نمايد که فتح خان را رھا نمايد

محمدعظيم خان وغmمخانه وفرستادن او به کابل مشروط ساخت وبعد فتح خان 

 مگر الفستون برآنست که فتح خان قيصر را درمجلسی مmقات ١ .را آزاد نمود

کرد و با تذکر و يادآوری از خدمات سابقه وتعھدات آينده قيصر را چنان تحت 

نه تنھا او را رھا ساخت، بلکه ھمان ارتباطات سابقه را تاثيرخويش قرارداد که 

با رھائی فتح خان، شھر قندھار از محاصره نجات .  نيز با او استوار ساخت

يافت وفتح خان بابرادران خود به گرشک رفت تا برای يک جنگ ديگر با شاه 

وقتی کارھا روبراه شد،فتح خان بسوی . شجاع وحمله برکابل آمادگی بگيرد

سيف ( ھارمارش نمود،ولی درکندھار به زودی دريافت که ميرعلم خانکند

فتح خان از اين وعده . فکر قيصر را از حمله برکابل تغيير داده است) الدوله

خmفی قيصر رنجيد وتصميم گرفت تا کامران را از فراه به قندھار خواسته به 

  . جای قيصر نصب نمايد

او بسوی کندھار  د ونموھاردعوت فتح خان ، کامران را برای تسخير کند

دراين ميان يک شب يک تصادف جالبی رخداد که به حوادث رنگ .حرکت کرد

قيصر از حرکت کامران به قصد کندھار وھمدستی فتح خان با او . تازه ای بخشيد

در تاريکی شب قيصرھنگام فراراز پای .اطmع يافته بود وميخواست  فرارنمايد

. ًن لحظه فتح خان ھم اتفاقا از آنجا عبورميکردمشعلی می گذشت که درھما
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درابتدا وقتی ھمديگر را شناختند با دشنام از ھمديگر استقبال کردند، ولی 

ھمينکه آتش احساسات شان قدری خاموش شد،کmم شان نرم تر وبه گmيه 

  .کشيد

  قيصر به فتح خان يادآورشد که در پاداش نجات خود آيا شايسته است که 

ن حمايت کند و او را مجبور به فرار نمايد؟ فتح خان ازبدقولی و از کامرا

قيصر يک بار ديگرسوگند خورد که . بدعھدی و بزدلی قيصر ياد آوری نمود

ديگر از مشوره و نظرفتح خان در نخواھد گذشت و اکنون ھرچه او بگويد، 

ر بدينگونه دشمنی واختmف به آشتی مبدل شد و به قيص. کرد ھمانطور خواھد

ديری نگذشت که . اطمينان داد که او را به حکومت کندھار ابقا خواھد نمود

فتح خان به کامران پيغام . کامران ميرزا در پشت دروازه ھای شھر اردوگاه زد

داد که او از تصميم قبلی خودصرف نظرنموده وبايد دوباره به فراه برگردد، 

او حمله کند که از مگر کامران قبول نکرد وفتح خان مجبورشد چنان بر 

   ١ .سراسيمگی راه فرارخود راگم کرد وبا مشکmت فراوان خود را تا فراه رسانيد

  

   :روی کارآوردن مجدد شاه محمودفتح خان درتmش 

ًفتح خان چون قيصر را باز مردد ومذبذب ديد، مجددا به کارمران پيغام 

ن ميرزا که به قوت کامرا.فرستاد واو را برای جمله قندھار وکابل تشويق نمود

ودرايت فتح خان باورمند بود از کاکايش درھرات استمداد جست واو پسرش 

کامران وفتح خان . ملک قاسم را در رأس سه ھزار نفربه کمک کامران فرستاد

ازاين طرف قيصر با چھارھزارمرد . با قوای خويش به سوی قندارمارش نمودند

عۀ محمدعظيم خان باھم مmقی شدند ھردو سپاه در حوالی قل.از شھر بيرون شد

وجنگی خونين را بسرآوردند، درحالی که دوھزار کشته وزخمی از طرفين 

   برجای ماند، قيصر شکست خورده فرارکرد وقندھار در دست کامران اقرار
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  .گرفت

شاه شجاع که .خبراين واقعه به زودی به شاه شجاع در پيشاور رسيد

به ) پدر يارمحمدخان الکوزائی(ان الکوزائیتازه کشمير را از چنگ عبدهللا خ

وسيلۀ شيرمحمدخان مختارالدوله متصرف شده بود، برای حرکت به سوی 

ًقندھار به شيرمحمدخان ،وزيرخود پيغام داد که با قوای فورا به سوی کابل 

اما وزير به ھرنحوی بود از اين قشون کشی استنکاف ورزيد . حرکت نمايد

١. به تنھائی بسوی قندھار حرکت نمايدوشاه شجاع مجبورشد خود
  

دراين وقت فتح خان وسپاه قندھار به اتفاق آرا تجويز کردند تا دوست 

محمدخان را که در عمليات جنگی از خود لياقت وشايستگی فوق العاده  تبارز 

ھردو . داده بود بحيث قوماندان قشون خود تعيين وبعد بسوی کابل مارش نمايند

جنگ متھورانه يی شروع شد . ه باغ غزنی باھم مقابل شدندسپاه در نزديک قر

ًوعده ای  به خاک وخون غلتيدند، مگر دفعتا ھردو سپاه خود را در مقابل ھم در 

علت اين کار آن بود که ايرانی ھا برھرات حمله کرده بودند . حال خاموشی ديدند

می خود به وفيروزاليدن خان حکمران ھرات برای دفاع از ھرات به قشون اعزا

ًکمک قندھار شديدا احتياج داشت، لھذا پيکی نزد پسر خود ملک قاسم فرستاده 

پيک مزبوردر قره باغ غزنی . واو را به بازگشت فوری به ھرات امر کرده بود

پيام  را به پسرش رسانيد و ملک قاسم  ھم با نيروھای خود به جانب ھرات 

با قوای خود از صف جنگ کنار درعين حال احمدخان نورزائی نيز . حرکت کرد

معلوم دار فتح خان ودوست محمدخان با نيروی اندکی که در اختيارشان . رفت

مانده  بود،کاری از پيش برده نميتوانستند ومجبور شدند به جايگاه پدری 

بدينسان شاه شجاع . خويش ، گرشک برگردند ومنتظر يک فرصت ديگر باشند

 وپس از آنکه قندھار را در اختيار فرزند بدون ممانعتی وارد قندھار گرديد

  ديگرزمانشاه، محمديونس خان گذاشت، خود ھمراه با قيصر به کابل مراجعت 
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  .نمود

  :علل فصل و وصل مجدد شاه شجاع وفتح خان

وقتی شاه شجاع از قندھار به کابل رسيد، متوجه شد که وزير او 

 پشت پرده کار روحانی بزرگ شھر برضد او در شيرمحمدخان با ميرواعظ

پس شاه شجاع به فکر جلب ھمکاری فتح خان ودوست محمدخان افتاد . ميکند

واحمدخان نورزائی با بعضی ) ساکزی(وھيأتی مشتمل برمدد خان اسحق زائی

افراد خاندان شاھی نزد فتح خان به گرشک فرستاد تا اين ھيأت بعد از وصول به 

برای جلب اعتماد بيشتر آنھا .دگرشک برادران بارکزائی را با خود متحد ساز

خود با عده ای از متنفدين وخوانين به قندھار رفت وبرادران بارکزائی ودر 

رأس فتح خان را مmقات کرد وتعھد سپرد که ھمراھی وھمدلی را ازايشان دريغ 

سردار «نخواھد کرد وبرای ابراز  اين خلوص نيت فتح خان را خطاب به 

 محمدخان يک دست خلعت فاخره و يک اسپ نمود و برای دوست» سرداران

١.خاصه بايراق طmيی  ومبلغی يک لک روپيه برای خرچ ايشان بخشيد
  

وزير فتح خان که اينک يک بارديگربا شاه پيوند يافته بود، به شاه 

مشورت داد که اگر ميخواھد از جانب افغانھا احترام وحرمت ببيند،زندگی فعال 

به ھرحال شاه . يرمحمدخان مخالف اين نظر بودعسکری را انتخاب نمايد،وليش

سردار (مفکورۀ فتح خان را تائيد کرد وبا برادران بارکزائی ومحمداکرم خان

جانب پيشاور حرکت کرد تا به جمع آوری ) ديگری که مخالف شيرمحمدخان بود

  .ماليات از امرای سند وديگر نواحی آنجا بپردازند

تا قيصر را اميدوار به تخت کابل شيرمحمدخان درکابل در صدد برآمد 

شاه شجاع وقتی به .بسازد، ازاين روی عليه شاه شجاعبه کار شکنی شروع کرد

سند رسيد؛ سنديھا فقط حاضر به پرداخت پنج لک روپيه بودند وبه بيشتر ازآن 

  را رد کردند و به مقاومت عليه شاه شجاع پرداختند واز از تاديۀ مالياتی که شاه 
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  .ود سرباز زدندمقرر کرده ب

ھمان (اکرم خان به شاه مشوره داد که با گرفتن پنجصدھزار روپيه

از سنديھا بسنده کند وازجنگ بپرھيزد،ولی فتح خان ودوست ) ماليات سابق

محمد خان مخالف اين نظربودند واز شاه خواستند که اين مساله را به دليری 

 بدون کار برد اسلحه امرای وکاردانی آنھا واگذارد وحتی به شاه وعده دادند که

سند سی لک روييه تحصيل خواھند کرد ولی شاه به مشوره اکرم خان عمل کرد 

اکرم خان به کمپ سندی ھا .وبه او اجازه داد که با سندی ھا داخل مذاکره شود

  . رفت و دوباره با پن لک روپيه بازگشت

   نشد، از فتح خان از اينکه مشوره منفعت بخش او از جانب شاه پذيرفته

   برادران بارکزائی  درحيدر آباد. شاه آزرده شد وبه فکر بازگشت به قندھارافتاد

شاه شجاع از اشتباھی که مرتکب شده .راه خود را بطرف شکارپوردور دادند

ًبود پشيمان شد وبه شکار پور نزد آنان آمده پوزش خواست ومجددا عھد بست 

ست محمد خان از اين التماس قلب جوان دو. که از مشورۀ آنھا سرنپيچد

. ومعذرت خواھی شاه شجاع مھيج شد وقبول کرد تا در خدمت شاه باقی بمانند

دراينجا شنيد که پشاور توسط . شاه از شکارپور متوجه ديرۀ غازی خان شد

ًضمنا . افراد شيرمحمدخان وقيصر که برضد شاه شوريده اند افتاده است

ودر آن از رفاقت سابقۀ خود وبدعھدی شيرمحمدخان به فتح خان نامه نوشت 

شاه شجاع خاطرنشان نمود، لذا فتح خان وبرادران او راه قندھار در پيش 

شاه شجاع نيز باری بخت خود را آزمود و برپشاور حمله کرد و آن را .گرفتند

  ).١٨٠٨(ًمجددا متصرف شد

  

  :نجات دادن شاه محموداز زندان باfحصار کابل

شکی . ربا شاه شجاع پيوست و بعد  از او گسستوزيرفتح خان چندين با

نيست که مقصد وزير از اين پيوستنھا وبريدنھا، جستجوی مرد با کفايتی از 

خاندان سدوزائی بود که اھليت وشايستگی اداره کشوررا به نحوی داشته باشد 
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واين چيزی بود که نه دروجود شاه شجاع ونه در . که احمدشاه درانی داشت 

پس . وکامران ونه در وجود حاجی فيروزالدين خان سراغ می شدوجود قيصر 

چاره کار را درآن ديد که بکوشد تا شاه محمود را از زندان شاه شجاع نجات 

  .دھد و دوباره برتخت کابل بنشاند

وزيرفتح خان، مردی خستگی ناپذيربود و در راه رسيدن به مقصود از 

 پس از سقوط شاه محمود، ھيچ خطر ومشکلی ھراس نداشت وبه ھمين دليل

گاھی به کابل، زمانی به کندھار، وقتی به فراه . ھيچگاه در يکجا توقف نمی کرد

وھرات وروزگاری به پشاور وسند وشکارپور برپشت اسپ درجوfن بود و 

دراين جوfن گاھی با لشکر وزمانی با برادران وتنی چند از ھواخواھان بين 

کی بعد از ديگری از سر راه خود دور ميکرد تا کندھار وکابل وفراه موانع را ي

سرانجام به ھمياری برادران خود، شاه محمود را از زندان نجات داد وبرتخت 

فتح خان بدون آنکه اين نيرو وقوتش رابرای بدست آوردن . دجلوس داکابل 

سلطنت برای خودش به مصرف برساند، در راه استحکام سلطنت سدوزائی 

  . ھمين راه نيز سرش را به باد دادبکار می برد و در 

ھنگامی که وزيرشيرمحمدخان مختارالدوله معزول، وميرواعظ برای 

 وظيفه  برادرخودسقوط شاه شجاع فعاليت داشتند، فتح خان به شيردل خان

سپرده بود تا با ھمکاری قزلباشھای کابل در نجات شاه محمود از زندان 

ز زندان باfحصار کار آسانی نبود و البته نجات شاه ا. باfحصار تmش کند

  .زيرکی وچmکی زياد به کار داشت

شيردلخان بعد از وزيرفتح خان، در ميان برادران بارکزائی از درايت 

 ٨وزيرکی وشھرت کافی برخورداربود، او توانست توسط اشخاص ماھر ظرف 

ندی چ. ساعت نقبی به زيرباfحصار بزند وشاه محبوس را از آن راه نجات دھد

شاه محمود در جوار مقبره ای در شھدای صالحين پنھان بود تا اينکه گزمه 

درتاريکی شب شاه محمود براسپی . ھای شھر از يافتن او نا اميد شدند

در ھرات شاه محمود از طرف .قرارگرفت وبا تنی چند به سوی ھرات فرارکرد
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غيير رويه داده برادرش فيروز الدين به خوشی استقبال شد،ولی برادر  بزودی ت

  . و شايد ھم می ترسيد که ھرات را از چنگ او خارج نکند

شاه محمود با مشاھده تغيير پيش آمد برادر، ھرات رابه قصد فراه ترک 

ھمين که برادران . گفت ومنتظر اقدامات فتح خان و برادران او درکندھار نشست

م فرستادند و او را به بارکزائی در کندھار قوتی فراھم آوردند به شاه محمود پيغا

در قmت بين ھمراھان شاه . وبسوی کابل حرکت کردند. کندھاردعوت کردند

محمود دو دستگی ايجاد شد، نورمحمدخان وعطامحمدخان باميزائی از لشکر 

شاه محمود جدا شدند وصرف فتح خان ودوست محمدخان بابرادران خود  باقی 

به طرف گرشک ًمجدداه نمی توانند، ماندند، چون فھميدند که کاری از پيش برد

  .نشستندباز

شاه شجاع که تا قmت پيش آمده بود، از ھمانجا دوباره به طرف پشاور 

رفت تا از ھيئت انگليسی که تحت رياست الفنستون نزد او می آمدند پذيرائی 

 ميmدی به پشاورمواصلت ١٨٠٩ فبروری ٢۵ھيات انگليسی به تاريخ . نمايد

ی از طرف شاه شجاع  استقبال شد، زيرا ھيات به شاه  از کرد وبا گرمجوش

اتحاد فرانسه وروسيه خبرداد ومعاھده تدافعی برای نخستين بار بين شاه کابل 

وحکومت ھند برتانوی به امضاء رسيد که مھمترين مقصد آن نگذاشتن 

   ١ .فرانسوی ھا به کابل به قصد ھند بود

  

  :برقراری مجدد شاه محمود برتحت کابل

در ھنگامی شاه شجاع در پشاور بود، برادران بارکزائی از گرشک تا 

فراه وسبزوار پيش رفتند و با مراجعه به اقوام بارکزئی ودرانی مسکون  در آن 

نواحی نيروئی در حدود دو الی سه ھزارنفرگرد آوردند و سپس برسه کاروان 

دند وبعد بطرف درخاش رود دست يافتند و از پول آن افراد خويش را تجھيز کر

والی قندھار شھزاده يوسف فرارکرده قوماندان عسکری . قندھارمارش نمودند
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سپس پردلخان برادرفتح خان را بحيث والی . قندھار ميرعلم خان تسليم شد

در کابل نيز با مقاومتی روبرو . قندھار مقرر کرده  به سوی کابل پيش تاختند

اه محمود وارد باfحصارکابل شد و  ميmدی ش١٨٠٩ اپريل ١٧نشدند وبه تاريخ 

١.پادشاھی خود را برای مرتبۀ دوم اعmن نمود
  

 وفاداری و بر اثر ، يک بارديگرشاه محمود١٨٠٩درسال بدينسان 

دليری وکاردانی وزيرفتح خان ومھارت ولياقت برادران او دوست محمد خان 

اعزام کار اول فتح خان . موفق شدکابل وشيردلخان به گرفتن تاج وتخت 

به طرف کابل  برادرش سردار محمدعظيم خان به مقابل شاه شجاع  بود تا از او

اما محمدعظيم خان که قوای کمی دراختيارداشت دراولين .جلوگيری نمايد

تصادمی که در باfباغ جmل آباد بين او وقوای شاه شجاع صورت گرفت، 

  .مقاومت کرده نتوانست ومجبور به عقب نشينی شد

   محمود از سه ھزار نفر تجاوز نميکرد، مگر سپاه شاه شجاع سپاه شاه

   دوست محمدخان  درکابل. ھزار نفرميرسيد که مجھز  با يک توخانه بود٢۵به 

موھن fل ميگويد که فتح خان .قوماندان قوای نظامی شاه محمود تعيين گرديد

حمود ودوست محمدخان با چند تن ديگر از سران سپاه جلسه يی در خيمه شاه م

شجاعت توام با تدبير وسياست اوھميشه  " دوست محمدخان که .تشکيل دادند

ًتازمانيکه دشمن کامm : ، به سران سپاه پيشنھاد کرد٢"مورد اتکا قرارمی گرفت

به حرکت نيفتاده ونزديک نشده، آنھا بايد به گروه ھای کوچک تقسيم نشوند، 

 غارت وچپاولگری بر دشمن بلکه يکجا و دورھم حضور داشته باشند و نيز به

تشتت خلق ميکند و دشمن  چونکه اين کار بين سپاه خود ما تردد و آغاز نکنند،

وی افزود که اگر دشمن . از اين وضعيت به نفع خود بھره برداری خواھد کرد

ھيچکس از اين جھت نبايد به خودھراس راه دھد و به دشمن  برآنھا برتری دارد

دشمن ملحق شود نه تنھا خود وقوم خود را بدنام اگر کسی به  ملحق شود، و

                                                

 ٣٢٣، ص٢، الفنستون،ترجمه پشتو، ج٦١پيرس، ص - ١
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ما بايد  . خواھد ساخت، بلکه صدمه شديدی به روحيات لشکر ما واردخواھد کرد

بيانات  .مظفر خواھد گرديد ايمان  محکم داشته باشيم که لشکر ما برنده و

ومشورتھای دوست محمدخان از طرف شاه محمود، فتح خان وساير خوانين 

استقبال شد وھمه امور صلح وجنگ را بدست با خوشی  با حاضر در مجلس

در نزديکی گندمک چند حمله شبانه از طرف  ١".کفايت وتدبير او قراردادند

قوای پيشقراول شاه شجاع اجرا شدکه تلفات بسياری به  دوست محمدخان بر

  .وارد کردآنھا 

کسانی که در ميدان جنگ :" موھن fل می گويد 

 حکايت کردند که وصف مھارت ھای جنگی حاضربودند برای من

دوست محمدخان، از قبيل زرنگی وچابکی، شجاعت وتھور، 

مقاومت وايستادگی ورھبری ورھنمائی او دراين جنگ عظيم از 

سپاھيان دريک لحظه دوست . قدرت زبان ھيچکس ساخته نيست

محمدخان را می ديدند که با حمله در قطار بزرگ لشکردشمن 

 سپس به عقب برميگشت و  ونمودميرد شکست وا رخنه و

درلحظۀ ديگر، . پيروان خود را به حمله وجنگ تشويق ميکرد

اوبرای ايجاد نظم وانسجام عده ای از سپاھيان بی دسپلين خود 

مددخان واعظم خان که قيادت  . در موقف رھبری قرار مگرفت

سپاه ده ھزاری را به عھده داشتند، دراين وقت متوجه باريکی 

 خود شده واز اينکه دوست محمدخان تعداد زياد سپاھيان موقف

درنتيجه . آنھا را به قتل رسانده بود، به وحشت افتاده بودند

دوست محمدخان موفق گرديد سپاه پيشقراول دشمن را متشتت 

ساخته درحالی به عقب نشينی مجبورگرداند که از رھگذرتعداد 

   ٢ ."وتجھيزات خسارت شديدی برداشته بودند
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ًجنگ بعدی در محل  نمله صورت گرفت که فتح خان شحصا درآن چنان  

شھامت ودليری از خود نشان داد که شاه شجاع شکست خورده، فرارکرد واکرم 

خان وزيراو مقتول وتمام اسباب وبار وبنه جنگی او به دست قوای فتح خان 

ح خان افتاد، جواھرات قيمتی ای که دراين جنگ از شاه شجاع به دست قوای فت

   ١ .افتاد به دو ميليون پوند تخمين زده شده است

پس از آن فتح خان، به جmل آباد رفت ودراين جا اولين وظيفه ای که به 

عظيم خان سپرد اين بود که با شھزاده کامران به پشاور رفته آن  برادرش محمد

 به جمع آوری ماليه اقدام شھر را از چنگ طرفداران شاه شجاع متصرف شود و

آن شھر را به  محمدعظيم خان وشاھزاده کامران به سوی پشاور رفتند و. کند

محمدعظيم خان به عنوان حکمران پشاورباقی ماند وشھزاده . چنگ آوردند

وزيرفتح خان لحظه يی از در تمام اين احوال،.کامران به کابل مراجعت کرد

ه در مواظبت وغمخواری سپاھش بی خبر نبود وبا چنين مواظبتی است ک

  . اکثريت نبردھا با مخالفان ودشمنان بيرونی کشور پيروزی از آن اوست

شاه شجاع پس از آنکه درنمله شکست خورد به طرف خيبرگريخت 

او چنين کرد وبا . ومدتی بعد عزم کرد تاقشونی جمع کند وبر کندھارحمله ببرد

اه محمود خوانين نورزائی ، منجمله عبدهللا خان پدرميرعلم خان که به دست ش

که  با وجودی. زندانی و به قتل رسيده بود، يک جا شده برکندھارحمله برد

افتاد، به زودی  پردلخان بارشادت از شھر مدافعه نمود، معھذا شھر به دست او

وزيرفتح خان با ھمراھی شھزاده کامران بصوب کندھارحرکت  قشونی تحت امر

 شاه شجاع از فتح خان درجنگی که ميان طرفين به وقوع پيوست، کردند و

بعدھا شاه شجاع بنابروعده . شکست خورده به سوی راولپندی رفت

ووعيدعطامحمدخان حاکم کشمير که چشم طمع به الماس کوه نور او دوخته بود 

  چنگ سردارمحمدعظيم خان  باری توانست پشاور را از رفت و به پشاور
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  .کرد  مستردبدرکند، مگردوباره سردارمذکور پشاور را ازشاه شجاع

بدون شبھه اگر شاه شجاع که سخت عاشق تاج وتخت کابل بود وبرای 

تصرف آن چه دربدريھا وسرگردانيھا که نديد، بعد از حبس شاه محمود 

وپيوستن با فتح خان نمی گذاشت که فتح خان از وی  آزرده شود وبه دشمنان 

ا تا  مدتی دراز به ورقبای متعدد او يکجا گردد، می توانست که تخت وتاج کابل ر

مگر شاه شجاع خيال ميکرد که ميتواند  فتح خان رابه سادگی .دست داشته باشد

فريب بدھد ودرنتيجه عوض اينکه به او وقعی بگذارد، خوانين بارکزائی را 

ازخود نا راض ساخت که باfخره اين سياست او برای خودش خيلی گران تمام 

  .شد

 سلطنت خود تاج وتخت را در اثر واما شاه محمود که در دوره دوم

کوشش ومساعی فتح خان وبرادرانش  تصاحب کرده بود، تمام امور واداره 

مملکت را به وزيرفتح خان وبرادران او که خيلی طرف اعتماد او بودند، 

اشرف "چنانکه فتح خان را وزير اعظم خويش مقرر نمود ولقب . واگذاشت

اعتماد شاه، برادران بارکزائی نيز بدون آنکه در اثراين . را به او داد"  الوزراء

اقتداری که  فرصت را از دست بدھند، حتی المقدورمی کوشيدند تا سطوت و

وزيرفتح خان برای . افغانستان در زمان احمدشاه بابا داشت دوباره کسب کند

رسيدن به اين مقصود، حکمرانی اياfت مختلف را به برادران خويش که حيات 

 سلطنت شاه محمود صرف کرده بودند،سپرد و آنھا ۀا در راه اعادوممات خود ر

به جرئت  نيز با فعاليت جديانه زمام امور ومھام مملکت را به دست گرفته و

  .شروع کردند

پردلخان حکمران وfيت قندھار،سلطان محمدخان حکمران پشاور، 

 ررحمدلخان که اغلب د شيردلخان وکھندلخان حکمرانان باميان وغزنی و

برادران . می برد، به اداره امور وfيت بلوچستان تقرر يافتند بسر شکارپور

ديگريا تحت اراده سرداران فوق الذکر و يا اينکه برای مساعدت با برادران 

دوست محمدخان که صفات . بزرگ خويش فتح خان درکابل مشغول کار بودند
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اداره امور  دانی ودرجنگ جنرالی منحصر به فرد بود وبا کار ثبات و شجاعت و

بود، رتبه او  و پيش بينی حوادث و متانت وسياست از بسياری برادران ممتاز

 امور وزير وفاميل سردار محمدعظيم خان، نواب ۀدرکابل ادار بود و بعد از وزير

  .اسدخان ونواب جبار خان سپرده به او بود

 از ھرات تنھا ايالتی به شمارميرفت که به دست شھزاده فيروزالدين

آن ھم از اين سبب بود که قوای فتح خان  خاندان سدوزائی باقيمانده بود و

که بيشتر از زيرا ،تامين امنيت در وfيات شرقی بود بيشتر مصروف تنظيم و

  .جانب شاه شجاع ورنجيت سنگ اخmل ميگرديد

  

  :سوقيات وزيرفتح خان برای فتح پشاور وکشمير

 مدت شش سال سلطنت کرد و ١٨٠٩ تا ١٨٠٣شاه شجاع بار اول از 

شاه محمود باردوم در اثر ) م١٨٠٩/ ق١٢٢۴(بعد از شکست  در نبرد نمله

جلوس .جان فشانی وصرف مساعی وزيرفتح خان برتخت کابل جلوس نمود

پادشاه عياش که مراتب بی کفايتی او در دوره اول سلطنتش آشکار شده بود، 

حريفش شاه شجاع .  آورديک سلسله بغاوتھا ورنجش ھای ديگری را رويکار

ک متواری شده بود،از راه کندھار به ټکه پس از شکست نمله به کوھستان خ

، ولی بارديگر از دست وزير فتح خان )م١٨١٠ -ق١٢٢۵(عزم کابل پيش آمد

منھزم گشت وبه ھند رفت وبه پشاورحمله نمود و آن رابرای چند ماه متصرف 

 وزيرفتح خان، اين شھر را از او شد وبارديگر سردار محمدعظيم خان، برادر

شاه شجاع جانب ملتان و راولپندی وfھور رھسپار شد و شاه . مسترد نمود

ًمحمود مجددا به عياشی مشغول شد و فتح خان مجبور بود تا اداره مملکت را 

  .ھم درعرصه سياسی  وھم در عرصه نظامی به پيش ببرد

م امور افغانستان وزيرفتح خان نيزبا حسن تدبير وسياست به تنظي

کاميابی ھای . مشغول گرديد واز عھده امور مملکت داری به خوبی بدر می آمد

وزيرفتح خان بيشتر به عقل وسياست وندبير وتا حد زيادی به اعتماد واحترام 
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ًمتقابله او وبرادرانش بود که مخصوصا او را به حيث برادربزرگ اطاعت می 

  .نمودند

کت بدين نحو درجريان بود، عطامحمدخان درحالی که قضايا وامورممل

باميزائی دراثرچندين سال حکومت درکشمير، خود را به حدی مقتدر می ديد که 

به شاه محمود سرتمکين خم نمی کرد واز ارسال ماليه به کابل ابا می ورزيد 

وحتی به اين فکر افتاد تا پشاور را ھم از حيطه حکومت شاه محمود بدر آورد و 

بدين ملحوظ برادران خود سمندرخان وجھاندادخان را . قل اعmن کندخود را مست

درراس  سه ھزارنفرسپاه  ازکشمير روانه نمود تا پشاور را بگيرند،درطی 

جنگی که صورت گرفت، عطامحمدخان بارکزائی شکسته شد و پشاور به دست 

  .سمندرخان وجھاندادخان افتاد

زائی چند سال قبل حکومت قابل يادآوری است که که عطامحمدخان بامي

کشمير را دراثر فرمان شاه شجاع دريافته بود، ولی شاه شجاع سلطنت را از 

دست داده  وبی نام ونشان درfھور می زيست وعطامحمدخان حکمران خود 

اين دونفرمی شد باھم نزديک شوند، اما درعين حال مساله . مختار کشميربود

 وآن عبارت از کشته شدن پدرکشته گی ميان آن دو واقع شده بود

شيرمحمدمختارالدوله پدرعطامحمدخان  وعمش خواجه محمدخان به دست شاه 

  .شجاع  حين اغوای شھزاده قيصر درپشاوربود

به ھرحال با اين سوابق عطامحمدخان به شجاع الملک نامه نوشت و او 

ه شاه شجاع ب. را از fھور به رفتن به پشاور وگرفتن تخت وتاج تشويق نمود

اميد و آرزوی سلطنت به پشاور آمد، ولی عطامحمدخان به سمندرخان 

وجھاندادخان پنھانی ھدايت داد که قاتل پدرشان شاه شجاع را محبوس نموده 

بنابرين در ضيافتی شاه شجاع رامحبوس نمودند وبه .وبه کشمير بفرستند

   کشمير نزدعطامحمدخان فرستادند و او شاه شجاع را درباfحصار کشمير
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١).م١٨١٢( محبوس ساخت
  

چون از روز شکست شاه شجاع در نمله تا روز حبس او در باfحصار کشمير 

، )دولت مرکزی(وضعيت پشاور دربين سه منطقۀ اتکا و سه قوۀ شاه محمود

در راولپندی (وشاه شجاع متواری) حکمران کشمير(عطامحمدخان باميزائی

 بود، عين موضوع را از پيچيده وپيوسته دستخوش تغيير وتحول) وfھور

  :نظرمولف واقعات شاه شجاع با اختصار مmحضه می کنيم

بعد از شکست نمله شاه شجاعبه پشاور عقب نشست واز آنجا روانۀ 

قندھار شد وشھزاده ايوب واسدخان بارکزائی تاب مقاومت نياورده وشھر را 

شکست ًمتصرف شد، ولی متعاقبا در جنگ چکان نزديک قندھار از فتح خان 

دراين جا . خورده به ديره جات برگشت واز آنجا راه راولپندی را پيش گرفت

بعضی خوانين مانند بلوچ خان اچکزائی، يحيی خان باميزائی وغmم احمدخان 

گرفتن پشاور را از سردار محمدعظيم خان  که از طرف شاه محمود حاکم آنجا 

mم محمدخان مذکورھزار بود، درنظر  شجاع الملک آسان ترمعلوم شد،چنانکه غ

سوار از برادر خود عطا محمدخان از کشمير خواسته عازم پشاور گرديد وبعد 

شجاع وارد پشاور گرديد ومحمدعظيم .از مقابلۀ مختصر شھر را متصرف شد

ًخان از کابل باقوای آمده مجدداشاه شجاع را از پشاوربيرون راند وشجاع  

ر برادر ديگر عطامحمد، جھانداد خان اين با.مجبور گرديدبه راولپندی برود

وسمندرخان باميزائی با سه ھزار سوار وپياده شجاع را به گرفتن پشاور 

تشويق کردند ودر اثر تصادم ديگر با سردار محمدعطيم خان درحالی که 

عطامحمدخان بارکزائی برادرسردار عظيم خان دراين تصادم کشته شد ولی شاه 

عطامحمدخان .  ودوباره  به راولپندی فرارکردشجاع موفق به فتح پشاور نشد

باميزائی ناظم کشميربارديگر برادر خود غmم محمدخان را وانندرام سيک نوکر 

ًمعتمد خود را با تقريبا دونيم ھزار سوار وپياده نزد شاه شجاع فرستاد ودراين 

                                                

 ٨نوای معارک، ص- ١
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جنگ  سردار محمدعظيم خان شکست يافته از راه کوھات وبنگش به کابل آمد 

ًاور ظاھرا به دست شاه شجاع ودر باطن به تصرف غmم محمدخان وپش

باميزائی وسمندرخان ودرحقيقت در حيطۀ قدرت ونفوذ عطامحمدخان حاکم 

سپس درفرصتی که شھزاده حيدر بن شاه شجاع به امر پدر . کشمير در آمد

مصروف پيکار با نواب جبار خان در ديره جات بود، جھانداد خان وسمندرخان 

زائی به امر وھدايت عطامحمدخان حاکم کشمير، شاه شجاع را محبوس بامي

نموده اول به قلعۀ اتک وبعداز آنجا به کشمير فرستادند ودر قلعۀ کوه ماران 

١.محبوس گرديد
  

  بدين ترتيب عطامحمدخان درمقابل برادران بارکزائی وشاه محمود دست 

. اليات به کابل سرباز می زدًثالثی شمرده ميشد وبا اين موقعيت طبعا از ارسال م

ًوزيرفتح خان که درمسايل حکام وfيات مخصوصا نقاطی که مشرف برنفوذ 

بيگانه بود، خيلی حساس بود، موضوع حبس شاه شجاع را توسط عطامحمد به 

شاه گوشزدکرد ودر نتيجه شاه ھم حاضر شد تا به اتفاق وزير فتح خان با لشکر 

  .عظيمی به آن طرف حرکت کند

ندادخان وسمندرخان از شنيدن اين خبرفرارنمودند وشاه محمود وارد جھا

وقتی عطامحمدخان حاکم کشمير از تصميم شاه محمود و وزيرفتح . پشاورشد

خان اطmع يافت، پيغام فرستاد که ساfنه سه لک روپيه ماليه می پردازد 

اد او شاه ووزير به اين پيشنھ. بشرطی که او به حيث والی آنجا باقی بماند

افرادشاه . موافقت کردند و افراد خود را برای آوردن پول به کشمير فرستادند

بوع تبرای آوردن پول رفتند ودست خالی برگشتند و از رويه نامناسب ونام

دراين وقت شاه و وزير به . عطامحمد به وزيرفتح خان شکايت کردندومتمردانه 

 از زبان افرادخود شنيدند، ملتان بودند و چون گزارش برخوردعطامحمدخان را

   سخت متغير شدند وتصميم گرفته شد تا  به کشمير رفته عطامحمد خان را

                                                

 ٥٠ -  ٤٠، صص١٣٣٣واقعات شاه شجاع،طبع - ١



 ١٥٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

   ١ .گوشمالی بدھند

ًدر فرصتی که قشون به سوی اتک  درحرکت بود، دفعتا ھمه چيز برھم 

خورد، زيرا درھمين موقع خبر رسيد که  سيداشرف وسيدعطا با بعضی از مردم 

زاده عباس برادر شاه محمود درکابل گرد آمده  خواھان کوھستان به دور شاھ

. ًپادشاه شدن او ھستند، اين خبرطبعا نقشه حرکت به سوی کشمير را برھم زد

ًعmوتا درميان عساکر شاه محمود شايع شده بود که جنگ مذھبی ميان سنيان 

واھل تشيع درگرفته است، اردوی قزلباش از اين شايعه سخت متوحش شده  به 

ض شاه رساندند که بايست عازم کابل گردند تا فاميل ھای خود را کمک کرده عر

  .باشند

سرانجام فيصله شدکه شاه و وزير به پشاور برگردند  و دوست 

. محمدخان و محمدعظيم خان برای خاموش کردن غايله به پايتخت برگردند

را دوست محمدخان ومحمدعظيم خان با قوای معيتی شان با سرعت ممکن خود 

شھزاده عباس را زندانی ساختند و ده روز را در برگرفت . به کابل رساندند

سيداشرف وسيدعطا که محرک شورش شناخته .تاشورش کابل خاموش گرديد

  .شدند دستگير ودر زيرپای فيل معدوم گرديدند

اين دومين باری است که شاھی از کابل به قصد عزل حکمران کشمير 

پشاورمی رسد، ولی در اثر واقعات غيرمنتظره وتصفيه حساب آن عmقه تا 

بار اول شاه شجاع ومحمداکرم .درپايتخت مملکت، مجبور به مراجعت می شود

خان امين الملک در اثر سقوط کابل به دست فتح خان وجلوس شاه محمود 

اين بارشاه .برتخت کابل ،موضوع حمله به کشميررا معوق ماند وبرگشتند

ثر بروز مساله شھزاده عباس مجبور شدند محمود ووزيرفتح خان درا

   ٢ .عطامحمدخان را درکشمير به حال خود گذاشته وبه پايتخت مراجعت کنند
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 ١٥٥                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

باراول شاه شجاع  ومحمداکرم خان امين الملک در اثر سقوط کابل 

بدست فتح خان وجلوس شاه محمود برتخت کابل در گندمک موضوع حمله 

نک اين بار شاه محمود وفتح خان در اثر اي. کشمير را معوق مانده و برگشتند

بروز مسالۀ شھزاده عباس مجبور شدند عطامحمدخان را در کشمير به حال خود 

وزير فتح خان وقتی به کابل رسيد، ديد . گذاشته و به پايتخت مراجعت کنند

متمردين بسزای اعمال خود رسيده و اوضاع در کابل به حالت عادی برگشته 

وزيرفتح خان در رأس قشونی . کوھستان ھنوز نا آرام بوداست،ولی اوضاع در 

در ابتدا وزير از راه مmيمت ونرمش ودادن پول وانعام .متوجه کوھستان شد

والقاب خواست مردم را به آرامش بخواند، ولی چون ديد اين روش مؤثر ومفيد 

نمی افتد، دوست محمدخان را به حکمرائی کوھستان مقرر نمود وبرادر خود 

  .اب اسدخان را با او به وظيفۀ جديد فرستادنو

دوست محمدخان تمام سعی خود را در راه نيل به تأمين اميت در آن 

منطقه به خرج داد وبا لطف ومmيمت وپول وبخشش و سوگند و وصلت 

١.وخويشی و خشونت، سرانجام امنيت را در کوھستان قايم نمود
  

 ٨ن، در رأس وزير فتح خان ودوست محمدخا) ١٨١٢(سال ديگر

 ١٨١٢در آخرنوامبر. ھزارعسکر به قصد مساله کشمير از کابل حرکت کردند

وزيرقبل از ھرچيزبھبود روابط با .ميmدی قشون افغانی از اندوس عبورکرد

بنابرين وزير با برادران خود که تعداد . رنجيت سنگ را ضروری می دانست

يکی از برادران .اخت تن ميرسيد به مشوره پرد١٨شان دراين سوقيات  به 

وزير پيشنھاد کرد که در اولين فرصت مذاکرات رنجيت را از ميان بردارند، ولی 

وزيربا اين پيشنھاد مخالفت کرد و آنرا عمل نادرست و دور از صواب خواند 

وعواقب آن را برای تعقيب نقشه پيشروی به سوی کشمير پر مخاطره پيش بينی 

رنجيت سنگ .  برای مذاکره فرستادسپس قاصدی نزد رنجيت سينگ. کرد
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 ١٥٦                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

مطالب جانب افغانی را پذيرفت واظھارداشت دراين باب به مذاکره بنشيند وبه 

مذاکرات آغاز شد و رنجيت سنگ پذيرفت که سھولت سفر . نتيجه مطلوب برسند

را برای عبورقشون از مناطق متعلق به سيکھا فراھم خواھد کرد و عmوه برآن 

 نيز به کمک افغانھا ھمراه خواھد ساخت، به شرط آن که عده ای قشون خود را

  وزير زيرک وعاقبت . ثلث ماليات کشمير پس از فتح آن به سيکھا تعلق بگيرد

   ١ .ًانديش عجالتا اين شرط را پذيرفت و سپس به عزم تسخير کشمير حرکت کرد

 ١٨١٣وزيرفتح خان منتظر حرکت قشون سيک نماند و در فبروری 

چند جنگ خونين ميان طرفين به وقوع پيوست، . شمير رسيدميmدی به ک

بصواب ديد خوانين باميزائی مصحف مجيد وفرقان "سرانجام عطامحمدخان 

حميد را شفيع حال ساخته سربرھنه وطناب بگردن و شمشير به کف گرفته به 

حاضر گشته به عرض اقدس رسانيدند که به ) شاشجاع( حضور فيض دستور

 الھی قبله عالم وعالميان عذر خواھی اين خاطی را منظور تصديق ھمين کmم

   ٢ ."نظرفيض گستر فرموده عفو فرمايند

به ھرحال، عطامحمدخان تسليم شد ووزيرفتح خان او را به پاس کمک 

ھای پدرش شيرمحمدخان مختارلدوله که مانع کشتن او توسط قيصر درقندھار 

ز براثرشفاعت ورويداری شده بود، عفو کرد وبه  او ضرری نرسانيد وني

بزرگان قوم وشخص شاه شجاع او را آزادگذاشت  ھرکجا خواسته باشد، رفته 

عطا محمدخان از کشمير بيرون شد و از راه ديره جات به کندھار تزد . ميتواند

کامران رفت و آتش حسد او را نسبت به وزيرنامدار مضاعف ساخت وکارھای 

 وبغض شخصی افراد در امور مملکت آينده او نشان می دھد که دخالت حب

  .داری تا کدام اندازه به ضرر خود او ومملکت تمام شد

اشرف الوزراء فتح خان، بعد ازتنظيم امورکشميربرادرخود سردار 

محمدعظيم خان راکه در جنگھا پھلوی وزير قرارداشت، حاکم آنجا مقرر کرد 
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زمستان کاری از وعساکر سيک را که در کوه ھای برف پوش کشميردر سرمای 

البته رنجيت سنگ انتظار . پيش برده نتوانسه بودند، با ھدايائی رخصت داد

سھمی را که به او وعده داده شده بود، داشت و چون به آن دست نيافت، قلعه 

اتک را در بدل يک لک روپيه از جھانداد خان برادرعطامحمدخان باميزائی 

   ١ .گرفت وعساکر سيک را در آنجا مستقرساخت

وزير فتح خان به شاه شجاع پيشنھاد کرد که ازشاه محمود اطاعت نمايد 

و با او به کابل رفته اقامت گزيند، ولی شاه نگون بخت اين پيشنھاد وزيرافغان 

وقتی شاه شجاع به fھور رسيد، . را نپذيرفته با سپاه سيک به fھور رفت

ر را که تا اين وقت در رنجيت سنگ او را مورد فشار قرارداد تا الماس کوه نو

تصرف او يا خانمش بود به وی در برابر نجات او از زندان عطامحمد خان ھديه 

رنجيت سنگ عmوه برتھديد . ولی شاه از دادن الماس کوه نور ابا ورزيد. کند

شاه شجاع به مرگ ودادن شکنجه به شھزاده تيمور با وعده ھای  دادن جاگير 

اج وتخت کابل الماس کوه نور را ازشاه شجاع در پنجاب وکمک در استرداد ت

معھذا شاه شجاع درfھور به حالت نيمه اسيری بسر می برد ورنجيت . گرفت

سنگ سعی داشت ساير جواھرات واشياء قيمتی وگرانبھا وپول ھايی را که نزد 

سرانجام شاه شجاع  موفق شد خانمش را از . تاجران داشت، از وی بگيرد

بفرستد و سپس خودش در لباس يک جوگی ھندو از fھور fھور به لوديانه 

   ٢ ).م١٨١۶(خارج شده از طريق کشمير و تبت به لوديانه برود

  

  :کټسوقيات وزيرفتح خان برای استرداد قلعه ا

ھنگامی که سردار لشکر سيکھا ، ملکھم چند بعد از فتح کشمير ازوزير 

 عطامحمد پوپلزائی برادرفتح خان جدا می شد، خواھش کرد تا غmم محمد خان 

فتح خان خواھش سرلشکرسيکھا را . خان را اجازه بدھد تا با او به fھور برود
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پذيرفت و او را رھا ساخت تا به fھور برود،اما دوست محمدخان به رھائی 

. غmم محمدخان راضی نبود وعاقبت اين کار را برای خود خطرناک می پنداشت

د، زيرا ھمينکه غmم محمدخان به نزد برادر اين حدس دوست محمدخان بجا بو

خود جھان دادخان حاکم قلعه اتک رسيد، برادر را تشويق کرد تا قلعه اتک را در 

او ھمچنان کرد ورنجيت سنگ قلعه . به سيکھا بفروشد) تيول(عوض جاگيری 

سوقيات فتح خان برای استرداد قلعه .اتک را در بدل يک لک روپيه متصرف شد

عروج "پيرس، مولف کتاب. بع مختلف قدری از ھم تباين دارداتک درمنا

برآنست که فتح خان بعد از فتح کشميردر راه بازگشت جانب پشاور، " بارکزائی

وقتی از اين معامله رنجيت سنگ اطmع يافت اخطار نمود که سيک ھا بايد قبل 

ن فراوانی از استعمال اسلحه قلعه را به افغانھا مسترد نمايند، ولی سيکھا قشو

قشون افغانی در نزديک اتک . فراھم آورده خود را برای جنگ آماده کردند

رنجيت سنگ به قوماندان .ًاردوگاه زد و قلعه را شديدا تحت محاصره در آورد

 جوfی ١٢به تاريخ . قلعه اتک ھدايت داد تا قلعه را ترک گفته بيرون بروند

رودخانه اتک به حرکت خود سيکھا از قلعه اتک خارج شده از کنار مجرای 

  . ادامه دادند

وزيرفتح خان، برادرخود دوست محمدخان را در رأس دوھزار مليشه 

در حوالی حيدراباد . افغانی مامور حمله بردسته پيش قراول قشون سيک نمود

دوست محمدخان حمله شديدی برقشون سيک اجراکرد که دشمن را وادار به 

.  تعدادی سmح به دست دوست محمدخان افتاد.فرار ومتحمل تلفات سنگين نمود

افغانھا به خيال اينکه فتح کامل نصيب آنان شده، مصروف جمع آوری غنايم 

دراين ھنگام سردار سپاه سيک درحالی که دو تفنگ در دست داشت وبر . شدند

دراثر فير . فيلی سوار بود، روبرتافت و برافغانان شروع به فيرگلوله نمود

  . ست محمدخان پراکنده شدندتفنگ، قوای دو

دوست محمدخان به برادرش که در نزديک اتک بود، پيغام فرستاد 

از طرفی ھم به . قاصد راه گم کرد وھرگز به وزير نرسيد. وکمک خواست



 ١٥٩                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

وزيرھم در آن . وزيرخبر رسيد که سپاه افغانی ودوست محمدخان کشته شده اند

از . ناگھانی دشمن عقب نشستروز در زيرگرمای طاقت فرسای پشاور با حمله 

او نيز به . جانبی به دوست محمدخان اطmع رسيد که وزير کشته شده است

چون بار وبنه قشون افغانی درميان دود . زودی خود را به قرارگاه برادر رسانيد

در . وآتش نابود شده بود، او نيزبا گرفتن چند عدد اسلحه جانب کابل راھی شد

 از خدعه رنجيت سنگ اطmع حاصل کردند و از اينکه راه بازگشت ھردو برادر

ھردو آنھا زنده بودند، خوشحال شدند وانتقام اين خدعه رنجيت سنگ را به وقت 

ديگری موکول نمودند ووقتی به کابل رسيدند، شاه محمود از آنھا به گرمی 

   ١ .استقبال کرد

افت سال بعد رنجيت سنگ که چشم به کشمير دوخته بود، موضوع  دري

) ھق١٢٣٠( ميmدی١٨١۴يک قسمت ماليات آنجا را بھانه گرفت و در جوfی 

درحمله اول به تاريخ ماه مذکور شش .عليه سردارمحمدعظيم خان لشکرکشيد

ھزار سيک تلف شدند ويکی دوحمله ديگرآنھا ھمه رد گرديد وحکومت 

وسعه وزير فتح خان که از نقشه ھای ت. محمدعظيم خان در کشمير تقويت يافت

جويانه رنجيت سنگ آگاه بود، تصرف قلعه اتک را مداخله درخاک ھای 

  .افغانستان تلقی می کرد

فتح خان درمسايل تعرض خارجی ھميشه به حيث يک زعيم ورھبر ملی 

حاضر به اقدامات جدی وعملی بود وکوچکترين دخالت اجنبی را درخاک وطن 

برقلعه اتک واقعه يی بود موضوع  دست يافتن سيکھا . تحمل کرده نميتوانست

که آرامی او را سلب کرده بود ومترصد موقع مساعدی بود تا اينکه خبر حمله 

  .ھای ديگر رنجيت سنگ برکشمير به گوش او رسيد

 ميmدی، وزيرفتح خان يک بار ديگر به عزم جنگ با ١٨١۴درسال 

ا رنجيت سنگ لشکرکشی نمود وتا ملتان پيشرفت و پس از آنکه شاه شجاع ر
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در ديره غازيخان شکست داد و برادرش نواب جبارخان را دوباره به حکومت 

مگر چون رودخانه طغيان داشت . آنجا مستقر نمود، بسوی قلعه اتک شتافت

وامکان عبور عساکر افغانی از رودخانه ممکن نبود، بدون کدام برخوردی 

١.باقوای رنجيت سنگ به کابل عودت کرد
  

 فتح خان موضوع تخطی رنجيت سنگ را  ميmدی وزير١٨١۶درسال 

درخاک ھای افغانستان به اطmع بزرگان وسران با نفوذ قومی رسانيد واز 

چنانکه اين موضوع از روی . آنھايی که انتظار کمک داشت کمک خواست

مکتوبی که وزير فتح خان عنوانی نايب امين هللا خان لوگری فرستاده و او را به 

 مرکز وسھم گيری در جنگ ملی ودينی دعوت نموده اعزام دسته ھای قومی به

. ، از خmل کلمات آن  احساسات اين زعيم بزرگ ملی بخوبی آشکار ميشود

  :اينک متن مکتوب

عاليجاه رفيع جايگاه دوستی  آگاه امين هللا خان، قرين صحت وعافيت " 

اق بعد ھا مشھود ميدارد که چون رنجيت سنگ نقض عھد وميث.بوده به کام باشد

نموده مصدر فساد وتعدی مسلمانھا شده، محض حمايت ورعايت مسلمين کمر 

ھمت برتخت بتان کفر ضmل وانھدام اساس مخالفان شقاوت خصال بسته در 

از آنجا که آن عاليجاه .جمع آوری مردم ولشکر اطراف وجوانب ساعی می باشم

موازی مسلمان وننگ دين براو fزم است بايد کمر ھمت ومردانگی بسته 

سيصدسوار وچھارصد پياده از طايفه لھوگردی جوانان قچاق مکمل يراق اسپ 

واسلحه وتفنگچی کاری زبده سرانجام وموجود ومھيا نموده به زودی به اتفاق 

عاليجاھان رفيع پايگاه ھان اخوی ام طره بازخان وارجمندی محمدزمان خان که 

بدون مmلحظه گرما وسرما باديگر لشکر طلب حضورنموده ايم روانه نمايد که 

خود را برسانند که وقت  ھمت ومردانگی ودوستی وخدمت واخmص ھمين وقت 

است واز اين وقت بھتری به دست  آن عاليجاه نخواھد آمد که ھم نفع دنيا وھم 
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ثواب آخرت ھردو حاصل وعايد او خواھد شد ودر فرستادن اين مردم آنچه آن 

جری داده خواھد شد ودرعوض اين خدمت به  کند وبدھد به او مچعاليجاه خر

نوعی به او مھربانی وشفقت خواھيم نمود که بين اfمثال واfقران 

سرفرازخواھد شد ودراين باب  به ھيچ وجه اھمال ومسامحه وخود داری ننمايئد 

مھر شاه .وبه ھمه وجوه مطمئن وخاطرجمع باشيد،زياده چه قلمی گردد

   ١ ."دوست

فتح خان حمmت رنجيت سنگ واقدامات متخاصمانه دراين مکتوب وزير 

خوانده " عھد وميثاق"او را عليه سردار محمدعظيم خان حاکم کشمير نقض 

وصرف مساعی او در جمع آوری لشکر از اطراف واکناف مملکت ھويدا 

اين لشکر گران را وزير فتح خان وسردار دوست محمدخان با خود . ميگردد

  . گرفته وعازم پشاورشدند

وزير فتح خان پس از وصول به پشاوربرای تجھيز وآمادگی بيشتر 

سپاھش، نواب اسد خان را به کشمير فرستاد تا ماليات آنجا را که به بيست لک 

روپيه ميرسيد گرفته بزودی برگردد ولی سردار عظيم خان جنگ با رنجيت 

يک بود سنگ را بھانه آورد واز پرداخت مبلغ مذکور ابا ورزيد، اين مسئله نزد

ميانه وزير را بابرادر برھم زند، بنابرين وزير، دوست محمدخان را مامور 

 لک روپيه را از ١٣او به کشمير رفت و  . آوردن ماليات از کشمير نمود

.  برادرش سردار محمدعظيم خان تحويل گرفته دوباره به پشاور برگشت

را به ھرقيميت که وزيرفتح خان پس از تجھيز قشون خود ،امر داد تا قلعه اتک 

جنگ خونينی درگرفت وبه سيکھا تلفات . شده از چنگ سيکھا به در آورند

سنگين وارد آمد، سرانجام سيکھا مجبور شدند قلعه را به قشون افغانی خالی 

بعد از اين نبرد بود که رنجيت سنگ تا زمانی که وزير فتح خان زنده بود .کنند

لی ھمينکه اطmع يافت وزيرفتح خان جرئت نکرد براتک وکشمير حمله کند، و
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ً ميmدی به دست شاه محمود به قتل رسيده است، فورا به کشمير حمله ١٨١٨در

 برد وآن را از چنگ نواب جبار خان برادرسردار محمدعظيم خان متصرف شد

  ودست آخرين حکمران افغانی از اين دره زيبابرای دايم  ١ ).ق١٢٣۵/ م١٨١٩(

  .کوتاه ساخته شد

  

  : با ايرانيانھرات ونبردای دفاع از بروزيرفتح خانقيات سو

رااز ) دروازه شرقی  کشور(در موقعی که وزيرفتح خان قلعه اتک

حمله آوردند ) دروازه غربی کشور(تصرف سيکھا بيرون کشيد، ايرانيھا برھرات

وزيرفتح خان بی درنگ خود را ازسرحدات شرقی به . تا آن را متصرف شوند

سانيده، با عزل حاجی فيروزالدين حکمران ھرات، ھرات را به حواشی غربی ر

  .در غوريان گرفت  ايرانيھا را حملۀجلو کابل وصل نمود و

 ھجری يک بار١٢٣٣/م١٨١٨جزئيات امر از اين قرار بودکه، درسال 

حاجی فيروزالدين برادر شاه محمود . ايرانيھا ھرات را به محاصره کشيدند ديگر

ذاری قلعه غوريان وتاديه مبلغی غرامات وبرگردانيدن حکمران ھرات با واگ

ايشان را از دوام محاصره )فتح عليشاه قاجار(خطبه وسکه به نام شاه ايران

 چون حاجی فيروزالدين توان مقابله با قشون ايران را. برشھرمنصرف  نمود

نداشت، به شاه محمود برادرش رجوع کرد وبرای استرداد قلعه غوريان از او 

  .شاه محمود وزيرفتح خان را به کمک ھرات فرستاد. خواستکمک 

 ھزار نفری به جانب ھرات حرکت کرد ١٢وزيربmدرنگ در رأس قشون 

گرفتن تماس غير مستقيم با شھزاده کامران  وپس از توقف مختصر در قندھارو

به حرکتش جانب ھرات ادامه داد و وقتی به ھرات رسيد، در دوميلی شھر خيمه 

 فيروزالدين درحالی که از وزير درخوف بود، به استقبال او شتافت حاجی. زد

ده روز توقف وزيرفتح خان . واز وزير وھمراھانش پذيرائی گرمی به عمل آورد
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در بيرون شھر به مذاکره با بزرگان وخوانين ھرات پيرامون چگونگی جنگ با 

  .ايرانيھا صرف شد

 mتعيين کرده بود، يک شب ًوزير که ھدف اين قشون کشی را برھرات قب  

وقتی . تمام خوانين وطرفداران حاجی فيروزالدين را به خيمه خويش دعوت کرد

اين بزرگان به سراپرده مخصوص رھنمائی شدند، وزيربا دوست محمدخان 

وساير برادران وعده زيادی از سربازانش به طرف شھرشتافت وبه پھره داران 

کر از ميھمان نوازی والطاف حاجی وانمودکرد که برای مmقات واظھار تش

وقتی اجازه ورود به قصر پذيرائی برای وزير و . فيروزالدين به نزد او آمده اند

  .افراد ھمراه او داده شد، حاجی فيروزالدين اسير وارگ به تصرف وزيردر آمد

وارد " جايی سنگ"دوست محمدخان وتنی چند از خدمتگارانش ھمراه با

 وبعد ١.تاراج نمود زنان حرم سرا را دين گرديد وحرمسرای حاجی فيروز ال

بدون اينکه از اين عملياتش به وزير اطmع دھد، از ترس وزير فتح خان با چند 

نفر از خدمت گاران وآنچه که از حرامسرا به دست آورده بود، از ھرات فرار 

وزير وقتی از اين عمل نابخردانه برادرش . راه کشمير در پيش گرفت نمود و

طلع شد، سخت برآشفت وبه برادرش سردار محمدعظيم خان،والی کشميرنامه م

سردار محمدعظيم خان نيز .نوشت که دوست محمدخان را دستگير وحبس نمايد

   ٢ .چنان کرد و دوست محمدخان را در زندان ماران کشمير محبوس ساخت

با دستگيری حاجی فيروزالدين واعزام او به صوب کابل ، آرزوی اول 

سپس وزير به تدارک . رفتح خان که الحاق ھرات به کابل بود برآورده شدوزي

وسايل جنگ با ايرانيھا پرداخت وبm فاصله به جانب ايرانی با لحن جدی 

ومدافغانه اطmع داد که شاه محمو تنھا پادشاھی است که ميتواند در ھرات به 

                                                

، گفته شده دوست محمدخان تمام زيوراتی را که زنان ٨٨ پيرس، عروج بارکزائی،ص - ١
با خود ) خانم ملک قاسم(اھر شھزاده کامرانودختران وعروس حاجی فيروزاليدن رقيه بيگم خو

داشتند از ايشان گرفت وحتی کمر بند دانه نشان نشانی که پنجاه ھزار تومان ارزش داشتاز کمر 
 .رقيه بيگم جدا کرده گرفت ولباسش را کنده بود ونسبت به او بی احترامی رواداشته بود

 ١۴٩پ امريکا ص  ميرمحمدصديق فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير، چا- ٢



 ١٦٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

ا اسمش خوانده نام خودش سکه بزند وماليه آن را جمع آوری کند ودر خطبه ھ

  .!ی رھيچ کس ديگرنه  وفارسشود، نه شاه 

حکمران مشھد، شجاع السلطنه حسن علی ميرزا، اين اطmع را به مثابه 

 ھزار نفری اش به سوی غوريان ١۴اعmن جنگ پنداشته واز مشھد با قشون 

از اين طرف  وزيرفتح خان  با قوای سی ھزار نفری اش به .ھرات مارش کرد

  وقتی شاھزاده حسن علی به مرز ھرات نزديک ١ .ريان به راه افتاداستقامت غو

شد، قاصدی نزد وزير فتح خان که به غوريان رسيده بود فرستاد وتقاضا کرد 

ًشرايطی را که قبm حاجی فيروزالدين قبول کرده بود بپذيرد، ولی وزير شديدا آن  ً

قريه کھسان سنگر بنابرين ھردو قشون پيش آمدند ودر نزديکی  .را رد نمود

  .گرفتند

وزير فتح خان درحالی که لباس سياه برتن داشت وبراسپ قوی ھيکل 

وقشنگی سواربود، درقلب سپاه خويش جاگرفت و از آن طرف شھزاده حسن 

پيش از آنکه جنگ . علی با لباس شاھانه در وسط قشونش اخذ موقع کرد

زد حسن علی ميرزا وزير ابتکار عمل را در دست گرفت وقاصدی ن آغازگردد،

تمام . فرستاد که اگر قلعه غوريان را ترک گويد به جنگ مبادرت نخواھد ورزيد

يکی از آنھا به  پذيرفتند و سران ايرانی به استثنای ذوالفقارخان، اين پيشنھاد را

جواب طرف را به وزير آوردند، . نام ميرزاعبدالوھاب اظھارداشت که ما موافقيم

 فرستاد وخواھش کرد که ھايقاجارام ديگری به جانب سپس وزيرفتح خان پيغ

ی از موضع خويش عقب بروند، بازھم ميرزا عبدالوھاب قاجارسربازان 

مگر ذوالفقارخان از اين مساله به غضب . اظھارداشت که بايست چنين بشود

يھا را لطمه می زند و بعد با فارسوقار  آمده اظھار داشت که اين امر حيثيت و

ی امرکرد تا بسوی افغانھا قاجاربه توپخانه ) دشنام به افغانھا(حشگفتن چند ف
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. آمدند و قاصد بسرعت نزد افغانھا برگشت چھارتوپ به صدا در. شليک کنند

. ھا را دادند وبmدرنگ جنگ آغاز گرديدفارسالبته افغانھا نيز با توپ جواب 

اريار سردارشيردلخان،سردار کھندلخان وسردار پردلخان ھمراه با سرد

محمدخان الکوزائی ھرکدام در رأس عده يی قشون افغانی با سرعت وبرق آسا 

در جناح چپ که ذوالفقارخان آن قاجاری ھای آخته برصفوف لشکر  با شمشير

البته توپخانه . کشتار ھولناکی به سرآوردند را اداره می کرد، حمله بردند وقتل و

مگربه زودی . ا را از پا در آوردبه مدافعت پرداخت وعده ای از افغانھقاجاری 

به قول مولف نوای معارک  .گلوله ھای آنھا تمام شد ودشمن سراسيمه گرديد

چند عدد توپ آنان را متصرف  شيردلخان چون شيرغران برصف دشمن زد و

   ١ .شد

اثرحمله سواره نظام افغانی پراکنده  ی  نيز برقاجارجناح راست قشون 

شھزاده حسن علی که اسپش زخمی شده ونجاتش . اختيار نمودند فرار شدند و

مورد خطرجدی قرارگرفته بود ھر چند سعی ورزيد تا مانع فرار افراد خود شود 

ی به نجات او رسيد و اسپ قاجارسرانجام يکی از افراد . سودمند واقع نشد

  .او نيز فرارکرده خودش را به مشھد رسانيد خودش را دراختيارش قرارداد و

   افغانی  به تعقيب پرداختند، ولی دراينسوی جنگ حادثه بدی سواره نظام

از جانب دوست يا دشمن بردھن وزير اصابت کرد مرده رخ داده ناگاه گلوله يی 

جنگجويان افغانی به تصور . و از شدت آن بيھوش شده از زين اسپ يزير غلطيد

و تعقيب اينکه رھبر آنان کشته شده است، از جرئت آنان کاسته شد و از جنگ 

  .به طرف شھر ھرات فرار نمودند برتافتند و دشمن دست کشيده ، رو

 بدينگونه فضای روشن ونمايان فتح افغانھا با ابرھای شکست وفرار

وزيرفتح خان چند دقيقه بعد به ھوش آمد و با تکان دادن شمشير . شد مکدر

                                                

، ٩٧ -٩۶پيرس، صص،٢٠ ص١٣٣١چاپ نوای معارک، ميرزا عطامحمدشکارپوری، - ١
ھجری قمری قيد کرده است ١٢٣٣ ذی الحجه ٢٨آغاز جنگ را روز ) ١٩٩ص(طانیتاريخ سل

 . ميشود١٨١٨ اکتوبر ٢٩که مطابق 
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او   وافراد خود را به جنگ و مقاومت فراخواند، ولی ھيچکس متوجه او نشد

ھا وفتح افغانھا رابه ھراتيان قاجارينيز بناچار راھی شھر گشت وخبر شکست 

  .آورد

ی برجای مانده بود، بقيه السيف وقتی به قاجاردرحالی که ده ھزارکشته 

مشھد رسيدند،پيروزی خود راجشن گرفتند و در ھرات نيز به زودی ترس و 

 . وشھر چراغان گرديدوحشت جای حود را به شادمانی وخوشنودی پيروزی داد

  خبر اين پيروزی به زودی به گوش شاه محمود رسيد و او از کابل به عزم ١

يھا در باره حمله قاجاروزير فتح خان نيز دريافت که فکر . ھرات حرکت نمود

 تغيير خورده است، لذا به اصmح دولت فارسھرات و وابستگی آن وfيت به 

  .رداختاداری واستحکامات شھرپ امورمالی و

فرير، که :"باری جھانی ، محقق افغانی درکتابی به اين ارتباط مينويسد

چندسال بعد از جنگ با ايرانيان  به ھرات رفته بود ودر باره اين جنگ وشخص 

وزير فتح خان با شاھدان عينی صحبت کرده، در باره شخصيت وزيرچنين 

 دل مردم ھرات را او يک  حکمران عادل و منور بود، وبسياربزودی:  مينويسد

من با بسياری ھراتيان که وزير را از نزديک  می شناختند، گفت . بدست آورد

او ھمانقدر که . ًوگو کرده ام، آنھا تماما نام او را با احترام بسيار ياد ميکردند

وی تمام . پرھيز گار ھم بود دلير وشجاع بود، به ھمان اندازه پاک دامن و

آخرين پيروزی او . وقف کرده بود وعظمت کشورزندگی خود را برای منافع 

برای فتح خراسان آماده  برايرانيان شھرت او را به آسمانھا باf برد و خود را

ميکرد، مگر متاسفانه يک فاجعه خطرناک افغانستان را از وجود يک انسان 

اگر . fيق محروم کرد و نقشه عالی ای را  که او طرح کرده بود از ميان برد

  و عملی ميشد،  افغانستان دوباره به عظمت وشوکت عھد احمدشاه  می نقشه ا

                                                

 ١٩٩،تاريخ سلطانی،ص١٩٧پيرس،ص- ١
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   ١ ."رسيد

پيش آمد نيک وزيرفتح  با مردم  برخورد و: بقول محقق انگليسی، پيرس

ھرات وطرز اداره او طوری با متانت و وقار ھمراه بود که بزودی در دل مردم 

ند وطن وخدمتگار رترين فرزاقدرشناس ھرات جای گرفت وھراتيان او را فداک

وزير در ھرات به . از اوامرش با دل وجان اطاعت مينمودند مردم می دانستند و

ھا افتاد تا زور وبخت خود را برای استرداد قاجاريفکريک جنگ ديگر با 

 امتحان کند، بدين منظور لشکری فراھم آورد وتصميم دولت فارسخراسان  از

ند، ولی  متاسفانه که بخت  با داشت به زودی بسوی خراسان ومشھد مارش ک

افغانھا ياری نکرد و شاه محمود در قندھار از زبان حاجی فيروزالدين از واقعه 

خشنی که از طرف دوست محمدخان در برابر خانواده او صورت گرفته بود، 

معلوم گرديد که برادر فتح خان برای بدست آوردن نقدينه و  مطلع شد و

ين را که رقيه بيگم دختر شاه محمود ھم از جواھرات زنان، حرم فيروزالد

به  شاه از شنيدن اين اخبار، برآشفت و. آنجمله بود، خلع لباس کرده است

   ٢ .شاھزاده کامران ھدايت داد تا به ھرات رفته و وزير را مجازات کند

  

  :چگونگی کور کردن اشرف الوزراء فتح خان

 خان در دل کينه داشت، کامران ميرزا که از مدتھا قبل نسبت به وزيرفتح

ًووی را مانع پيشرفت وخودکامه گی خود می پنداشت، فورا جانب ھرات حرکت 

اقامت ) شاه لمار(کرد و وقتی به ھرات رسيد،در بيرون ارگ شاھی، درباغ شاه

اختيارکرد ووزيرفتح خان برای رسم احترام وگرفتن ھدايات ھر روز به ديدنش 

طرف ھواخواھان خود توصيه می شد که ًگرچه وزير مکررا  از . می رفت

بايست از شاھزاده کامران برحذر باشد، ولی وزير به نصايح دوستان گوش نمی 

                                                

 تاريخ افغانھا، از فريه، ترحمۀ ،٢٢٧ عبدالباری جھانی، ھرات، پشتانه او ستره لوبه ،ص -  ١
  سھيل سبزواری،سايت اريائی، آرشيف تاريخی
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داد وکماکان يوميه برای تقديم احترامات خويش ودريافت دستورات نزد کامران 

می رفت وبا صحبت ھا ومmقات ھای خويش ميخواست شاھزاده را متيقن سازد 

  انه برای عروج واستحکام خاندان سدوزائی ھدفی ندارد، که او جز خدمت صادق

   ١ .مگر برعکس از طرف کامران کمتر احترام می ديد

والی خراسان ) حسن علی ميرزا(درعين حال کامران با شجاع السلطنه

باب مکاتبه را بازنمود ويک نفر موسوم به منصورخان را نزد حسن علی ميرزا 

 اخير با دولت ايران به ابتکار وزير وبدون فرستاد تا  پيغام رساند که جنگ

اکنون شاه حاضر است آن را جبران . رضائيت شاه محمود صورت گرفته است

فتح عليشاه قاجار که دراين وقت به . نموده واز دولت ايران معذرت بخواھد

مشھد آمده بود، فرساده کامران را بار داد ودر جواب به او پيغام داد که برای 

بايد يا وزيرفتح خان را که مسئول جنگ در بين دوکشور بوده، رفع خصومت 

   ٢ .ًمحبوسا به دربار ايران بفرستد يا ھمانجا درافغانستان از بينائی محروم گردد

کامران اين تقاضا رابھانه ساخته، پس از سه ماه اقامت در ھرات روزی 

مان او را ًفتح خان را که برای ديدن او آمده بود، غفلتا گرفتار نموده چش

   ٣ .کور واز بينائی محروم ساخت) برطبق دستور شاه ايران(

وزيرفتح خان حسب : مينويسد" ھاعروج بارکزائي"پيرس مؤلف کتاب

( معمول برای ديدن وتقديم احترامات خويش نزد کامران آمده بود، عطامحمدخان

نيزدر آنجا  )سابق حکمران کشمير که به دست وزير فتح خان خلع شده بود

يکی از . مکالمات شروع شد ومساله جنگ ايرانيان به ميان آمد. حضور داشت

سردارھا به وضع تحقيرآميزی گريختن وزيرفتح خان را ازميدان جنگ به رخش 

کشيد و او را طعنه زد و سردار ديگری نيز آن را تائيد کرد وبرخی ديگر با 

  .تمسخر و ريشخند خوش خدمتی خود را به کامران نشان دادند

                                                

 ٩٨ تاريخ سلطانی، ھمانجا، ونيز عروج بارکزائی، ص - ١
 ٩٧، ص١ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ، ج- ٢
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  وزيرکه ھرلحظه غرور وحيثيت او تخريش ميشد با نگاه ھای تند وخشم 

دراين . آلودی به طرف ھريک می ديد وآن تحقير و توھين را تحمل مينمود

چگونه در : ضمن کامران مداخله نموده  وزير را مورد طعنه قرار داد وگفت

روی نژاد برابر يک دسته قشونی که خيلی از او ضعيف تر وکم جرئت تر بود، آب

افغان را ريخته است؟ وزير جواب شھزاده را با لحن درشت وعصبانی داده به 

او خاطرنشان نمود که به ھيچ صورت او حيثيت وآبروی افغانان را نريخته 

وزير به يادش داد که در زمان جنگ ھای . ومسئول فرارو تلفات افغانان نيست

بود و در مواقع بسيار ًداخلی با قيصر که بعضا برخmف کامران جنگيده 

اين اشارات . شمشيرخود را برای مدافعه او وپدرش استعمال نموده است

وکنايات کامران را بر افروخته ساخت و کامران امر داد تا او را دستگير 

سرداران او به يک بارگی از جا برخاسته براو حمله کردند و وی را .نمايند

امران پيش رفت وخنجرخود را به عطا محمدخان به اشاره ک. دستگير نمودند

يک سال بعد چشمان عطامحمدخان درکابل به امردوست (١.چشمان وزير فروبرد

  بعد کامران ٢ .)به انتقام چشمان فتح خان از حدقه بيرون آورده شد محمدخان و

وزير را به ارگ ھرات فرستاد تا درآنجا محبوس باشد ودوست قديمی او حسين 

 ١٢٣٣  تاريخ اين جنايت کامران را،سال ٣ .ماشتخان را به حفاظت او گ

    ٤ . ميmدی ثبت کرده است١٨١٧/قمری

در آخر عمربه صورت بسيار فجيعی به دست وزير خود  کامران ميرزا

يارمحمدخان شکنجه ديد ودرحالی که دختران وزنان جوان او درحياتش بين 

 از شکنجه ھای اعيان دولت او تقسيم  شد و مورد تجاوزقرارگرفت، خودش پس

  فراوان ونشان دادن خزينه وثروتش برای وزيريار محمدخان الکوزائی در زندان 

                                                

 ١١٠ -٩٩ پيرس،ھمان اثر، صص - ١
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   ١ .ارگ ھرات خفه  وگليم دودمان شاه محمود نيز برچيده شد

ھنگام واقعه کور کردن فتح خان، پردلخان وشيردلخان درقصرشاھی 

توسط ھرات درچارباغ مصروف شطرنج بازی بودند که از مصيبت برادرشان 

ھنوز باورشان از اين اطmع کامل نشده بود . يکی از نوکران خويش اطmع يافتند

که افراد کامران ميرزا اطراف چارباغ وقصرشاھی را برای دستگيری آنان 

برادران با دسترسی به يک قبضه شمشير ويک پيش قبض با . محاصره نمودند

اشتند حمله کردند وبدين شدت وحدت تمام بر افرادی که قصد دستگيری آنان را د

سپس با سرعت .سان راه فرارخود را تا يکی از منازل نزديک قصربازکردند

خود را مسلح ساخته براسپ ھای تيزتگی سوار و بسوی دروازه خروجی شھر 

تاختند، ولی در آنجا با يک دسته دوصد نفری از عساکر کامران ميرزا روبرو 

ھرسه سوار بدون آنکه . بودندشدند که برای دستگيری آنان صف کشيده 

ازجمله . تزلزلی در پيشتازی آنان رخ دھد برصف عساکر کامران حمله بردند

پردلخان که قدری مريض بود در گيرودار اين حمله اسپش مورد اصابت گلوله 

قرارگرفت وبرزمين افتاد و مرد وخودش اسير شد، ولی دوبرادر ديگر او با 

جات داده بسوی زادگاه خويش، قلعه نادعلی در رشادت وجmدت مردانه خود را ن

  .غرب گرشک، فرار نمودند

پردلخان به حضورکامران برده شد ومحبوس گشت وبعد رھا گرديد، 

پردلخان نيز براثر  البته تحت شرايط بخصوص که کامران گذاشته بود، مگر

سخنان وزيرفتح خان که غيرت وھمت او را تحريک ميکرد از ھرات فرارنمود 

  .ه برادران خويش در ھلمند پيوستوب

 شيردل خان وبرادرش پس ازفرارازھرات خود را به « «:فريه مينويسد

 ميلی گرشک که محل زندگی لويه ادی، ٢٣دھکده مستحکم نادعلی، واقع در 

 بتمام اقوام آنھا ازآنجا پيکھای سريع. يرسانندمادر وزيرفتح خان می باشد، م

                                                

 ،١٩٨، ص ١فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج - ١
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تعداد زيادی . محمود وکامران ميرزا به پا خيزندمنطقه ميفرستند تا برضد شاه 

از بارکزيھا به درخواست ايشان جواب مثبت  داده وھستۀ يک ارتش کوچک را 

ايجاد ميکنند که بزودی با پيوستن تعداد زياد فراريان از نيروھای شاھی افزايش 

  .مييابد

ده شھزاده کامران ازدرمکارگی داخل شده پردل خانرا ازاسارت بيرون آور

برايش ميگويد که اورا بمقام وزيرارتقا ميدھد، بشرطی که شيردل خان وکھندل 

پردل خان ازاين وعده قدردانی ميکند، اما شک . خان دوباره بخدمت حاضرشوند

دارد که به شھزاده اعتماد نمايد ؛معھذا اووفاداری کامل خود را به شھزاده 

يستاده است، اما دو روزبعد اظھار ميکند وطوری وانمود ميکند که برسرقولش ا

رسيدن او به ھلمند به قيام . فرارنموده، به برادرانش درنادعلی می پيوندد

کنندگان  روحيه ميدھد وآنھا به وی اعتماد زياد پيدا کرده او را بحيث يکی از با 

وھرگاه اختmفی بين اقوام پيدا اند، می شناساستعداد ترين پسران پاينده خان 

شدن   پردل خان پس از حادثۀ کور.حيث ميانجی عمل مينمودميشد، ھميشه ب

برادر بزرگش  فتح خان ، به نزد ميرافضل اسحاقزئی ،وزير حاجی فيروزالدين 

درحوالی ( و دربين قبيله خود در سواحل ھيلمند بودخان که تازه ازپارس برگشته

زندگی ميکرد، بدون تشويش از سابقۀ دشمنی بين ميرافضل خان ) خانشين

وبرادربزرگش، آمده، خواستارکمک اوشد؛ ميرافضل خان ھم اين مطالبه را 

  »١ .پذيرفت وبا محمد زائيھا پيوست

از طرف ديگرکامران وقتی از فرار پردلخان از ھرات اطmع يافت به غضب آمد 

 وبرای آنکه برآتش غضب خويش آبی  ريخته باشد، امرکرد که دوباره در

 التيام يافته بود خنجر فروبرده وگوشتی  که در چشمان وزير که اندکی زخمايش

قاسم نامی مامور اين جنايت شد و او . چشمانش باقی مانده بود بيرون آورند

  .ًخنجرش را درچشمان زخمی وزير مجددا فرو برد وگوشت آن را بيرون درآورد

                                                

فريه، تاريخ افغانھا، ترجمۀ سھيل سبزواری، فصل دوازدھم- ١
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  :پيرس می نويسد

ای فتح خان، آن وزيرغيرتمند وصابر بدون آنکه آھی بکشد ويا کلمه «

 ١».برزبان براند، خموشانه مقدرات خود را استقبال نمود
  

کامران بعد از اين جنايت وزيرفتح خان وبرادر زاده او امين الملک را 

وبقول تاريخ سلطانی، در قندھار، قاضی . آورد  باخود به قندھار نزد شاه محمود

ار از او بسي) مm محمد سعيدخان بارکزائی( القضات مشھور به خان علوم

  .مواظبت کرد

از طرفی وقتی شاه محمود دانست که برادران وزير درکابل برای از پا 

درآوردن حکومت او عزم جزم کرده اند، با سپاه بزرگ از قندھار راھی کابل 

ھمينکه شاه محمودبا قوايش از شھر خارج شد، برادران بارکزائی کندھاربا . شد

 کندھار گل محمدخان پوپلزائی به والی. قوای خويش برشھر کندھار حمله کردند

آنھا پيشنھاد نمود که تا معلوم شدن سرنوشت کابل به او مھلت بدھند ومنتظر 

بمانند درصورتی که شاه موفقيتی به دست نياورد او شھر را بدون جنگ به آنھا 

ًبرادران وزير نيز اين پيشنھاد را ظاھرا پذيرفتند ومدتی . تسليم خواھد کرد

  . ولی در جستجوی حمله برقلعه افتادندمنتظر ماندند،

برادران وزيرپس از آنکه تعدادی نردبان برای باf رفتن بر برج و 

 fباوری شھرتھيه کردند،شبی برقلعه يورش بردند وبا سرعت برحصار شھربا

نخستين کسی که برقلعه فراز آمد، ميردادخان بارکزائی پدر شيردلخان . رفتند

ج نورزائی صعود کرد وبه داخل قلعه فرود آمد وبعد شاغاسی بود که به شاه بر

گل محمدخان والی وقتی از قضيه آگاھی يافت . ديگران از وی پيروی کردند

بدون مقاومت فرار کرد وخود را نزد شاه محمود به غزنی رسانيد و او را از 

شيردلخان امور قندھار را به دست گرفت وميردادخان .قضيه قندھار مطلع ساخت

  اين ٢ . خاطر آن شجاعت واز خود گذری اش منصب ايشيک آقاسی بخشيدرا به

                                                

 ١٠٠ -٩٩ پيرس، ھمان، ص - ١
 ١٠٢، ص١ فيض محمد،سراج التواريخ،ج- ٢
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شخص که بعد ھا با اميردوست محمدخان به بخارا رفت وھنگام بازگشت به 

  جد بزرگ خاندان ١ وطن در برخوردی با سپاھيان شاه بخارا به قتل رسيد

  . شاغاسی کابل است

  

  :فتح خانوزيرتراژيدی قتل 

ام برادران وزير وموفقيت آنان درکابل وکندھار شاه محمود وقتی از قي

مطلع شد،در بين راه غزنی وکابل، سعی ورزيد تا وزيرفتح خان را وادار به 

پس شاه وشھزاده بر وزيرفشارواردکردند تا به برادران خود . آشتی نمايد

درکابل وقندھار ھدايت بدھد که از جنگ وشورش دست بکشند، ليکن وزيرکه 

غروری بود، در برابروعده ھا وفشار ايشان مقاومت نموده مرد با ھمت وم

جواب داد که ديگر به امور دنيوی وسياست عmقه ای ندارد واز مرگ خود 

  .وعقوبت نيز نمی ھراسد

وقتی شاه ولشکرش به مقام سعيد اباد وردک رسيدند، يک بار ديگر     

ن خود نامه بنويسد وزير فتح خان را تحت فشار وشکنجه قراردادند تا به برادرا

البته شاه به او وبرادرانش ھمان مقام . وآنھا را از جنگ ومخالفت منع نمايد

ومناصب قبلی را خواھد داد و به حکومت ھای سابقه خويش برگشتانده خواھد 

تو چيزی به آنھا تقديم ميکنی که در دست تو « :وزير در جواب شاه گفت  .شد

پيش .  تواند آن را از آن خود بسازدنيست ومال تو نيست ويک شخص کورمی

از آنکه فتح خان را ار نورچشم محروم ميساختی بايست عاقبت آنرا می 

اکنون آيا آنچه تو می کنی برای طوفانی که برانگيخته ای ميتواند  سنجيدی و

مفيد ثابت شود؟ ليکن من از ھمه چيز ونتيجه ھرچه که به ميدان بيايد دست 

   ٢ ».يم مقدر است استقبال ميکنم براراآنچه  شسته ام و

  ًسپس شاه امر کرد تا سران لشکر او تماما درقتل وزيرفتح خان سھم 

                                                

  ببعد١۶۵، ص١٣٣٠ حميد کشميری،اکبرنامه،- ١
 ١٠٩ئی، ص  پيرس،عروج بارکزا- ٢



 ١٧٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

شاه . بگيرند وھريک به نوبه خود عضوی از اعضای بدنش را قطع کنند

ميخواست با اين کار خود سرداران را از ھرگونه نزديکی ودوستی بابرادران 

منی را برای ابد بين آنان و بردران بارکزائی باز دارد و تخم خصومت و دش

بعضی از اين سرداران شايد اندک کدورتی از وزير در دل . بارکزائی بذر نمايد

  داشتند وعده يی ھم شايد ھيچگونه کدورت وکينه ای نسبت به وزير نداشتند و 

   ١ .صرف به سايقه حب ذات در اين جنايت عظيم وبی مانند تاريخی شرکت کردند

شاه محمود وقتی از تصرف کابل به دست :سلطانی ميگويدمولف تاريخ 

دوست محمدخان مطلع شد مايوس گرديده با خود انديشيد که مبادا ھنگام مقابله 

 را نجات داده به فتح خانبا دوست محمدخان، بعضی اکابر و سران لشکر، 

 بنابرين برای اينکه ،ليم نمايند ودر صف دشمن بپيوندنددوست محمدخان تس

 ودشمنی دايمی ميان سران لشکر با برادران بارکزائی ايجاد کرده باشد، کينه

ًھمه سران لشکر را طوعا وکرھا  وادار به قتل او نمود آن وزير بی نظير را . ً

مانند نيشکر بند از بند جدا کردند و آن شير بيشۀ شجاعت در آن حالت از وفور 

ن رانده ھم در آنجا به غيرت آھی نکشيد، بلکه کلمه شھادت وطيبه را برزبا

   ٢ .درجه شھادت رسيد

فتح خان با کمال شجاعت ودليری وتحمل « :پيرس انگليسی ميگويد

رد آھی نکشيد واز کسی طلب پوزش ُوثبات به اين جزاھا تن در داده وتا وقتی م

وعفو وتخفيف مجازات خود را ننمود وبه ھيچ صورت متانت ووقار خود را از 

   ٣ ».ا حرفی برزبان نراند تا آنکه به مرگ تسليم شددست نداد وبجزنام خد

ھيچ «: موھن fل مولف کتاب حيات اميردوست محمدخان مينويسد که

حادثه تراژيدی ديگری درعصرما با صحنه وحشتباری که منجر به قتل وزيرفتح 

 دست بسته، بزنجير نابينا  را وزيرمظلوم و. خان گرديد، مقايسه شده نميتواند

                                                

 ١٠٠، ص١ سراج التواريخ،ج- ١
 ٢٠٣م، بمبئی، ص١٨٨١=ھجری١٢٨٩ سلطان محمدخالص بارکزائی، تاريخ سلطانی،چاپ- ٢
 ١٠٩ پيرس،ھمان اثر، ص- ٣
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 که ھمين وزير او را به تخت -با غرب وغراب به دربار شاه محمود  پيچيده و

پادشاه به وزيرامر کرد به برادران باغی خود .  آوردند-سلطنت نشانده بود

وزير با جرئت جواب رد داد .بنويسد تا از پادشاه اطاعت نموده تسليم شوند

شاه محمود . رماکنون من اسيرو نابينا ام وباfی برادران خود کنترول ندا: وگفت

به اشاره قبلی شاه [ آنگاه درباريان شاه . خشمگين شده امر کرد او را بکشند

وزير فتح خان را بطور وحشيانه قصابی کردند بنحوی که اول ] وشھزاده

انگشتان ،بعد دستھا، وپاھای او را از حد مفاصل قطع کردند، سپس بينی، 

ير آنقدر فوق العاده بود که نه جرئت  وشھامت وز. گوشھا ولبھای او را بريدند

از زجر و درد ناليد و نه از قصابان استرحام نمود، تا آنکه سراو را از تن شقه 

   ١ ».شده  اش جدا کردند

 ٨که ازمدت (شاه محمود فرمان ميدھد فتح خان را وقتی ،»فريه«بقول 

مران کاقبل از ھمه  ،دنبرسان قتلبه )  بودماه پيش چشمھای اورا نابينا ساخته

 ديگران خنجرھای از فروبردن خنجرش بربدن وزير،  وبعدداو حمله بربرميرزا 

آنھا او را زنده . کنندميوارد او بيشترين شکنجه وعذاب را برخود را کشيده 

پوست نموده، اعضای بدن اورا يک بيک جدا کرده و در آخرسر او را ميبرند که 

اوکه متشکل ازاندامھای بريده جسد . ھای اوپايان ميدھدشکنجه به درد، رنج و

فتح  . زيرخاک نمايند ميشود تااست دريک جوال انداخته، به غزنی انتقال داده

خان درميان اينھمه شکنجه ھای وحشتناک، نه آه ميکشد ونه شکايت ميکند؛ او 

 وآرامش يک وجدان پاک تحمل تمام اين شکنجه ھا را با شجاعت يک قھرمان

  »٢.ميکند

از قول سرجان ويليامز چنين ترجمه محتاط بدالحميدع ھمين مطلب را

سپس دستھا را از بازوھا . قطع کردنداوراوانگشتان ولبان نخست بينی،«:ميکند

د ونه تا زمانی طوfنی نفس داشت، نه فرياد کشي.جدا ساختند  وبازھا  را از بدن

                                                

 ١٢۶، ص١ موھن fل،حيات اميردوست محمدخان،ج- ١
٢  فريه، تاريخ افغانھا، ترجمۀ سھيل سبزواری، فصل دوازدھم-
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  محتاط، از قول فرير ھمين مطالبدر ادامۀ» ١.درخواست شفاعت وترحم نمود

در تمام اين وقت ودر سراسرزمان درد وعذاب ھای ھولناک سردار «:می افزايد

بلکه  .ويm کردا بيرون نساخت ونه فرياد و اندازۀ اخ، زبان خود رابه فتح خان 

 »٢ .تسکين ضميرپاک او وجرئت بی مانندش ثابت قدمی او را ثابت ساخت

کردند، چون اينکار از بند جدا  بدينسان  وزيرمظلوم وبيچاره را زنده بند

 ه قطعهبه مرگ وزيرنه انجاميد، پس تمام اعضای بدنش را گوسفند وار قطع

جسد قطعه قطعه شده وزير توسط قاضی .نموده وقطعات آن را درجوالی انداختند

 به غزنی انتقال داده شد ودر جوار زيارت شيخ ٣)جد خاندان علومی( محمدسعيد

   ٤ .درضی الدين علی ff به خاک سپرده ش

                                                

١
  ٥٦٧لی افغانستان،ص محتاط،تاريخ تحلي -  

٢
  ٥٦٨محتاط،تاريخ تحليلی افغانستان،ص  -  
 جسد پدر وزير فتح خان را نيز ھمين قاضی محمدسعيد خان بارکزائی به اجازه زمانشاه به - ٣

 -)١٣٣فرھنگ، ص.(ذاکر قندھار انتقال داده دفن نمود
رفراز ونشيب اوست برکتيبه مزاروزير فتح خان ابياتی نقش است که بيانگر تاريخ زندگی پ- ٤

  :ابيات اينست.ودر آن وی را شھيد اکبرواfمقام ناميده است
   ساخت ســاقی اجـل آخـرزمرگش تلخ کام       خـان فــتـح  نــواب که فـــلک جــور از آه

  ُچــون پـدر بــد پادشاه و بود از نسل کرامدرانی وســـردار قــوم          بــود بـارکــزائی و 

  از ھــرات آواره و صبح  اميدش  شد تمامعدازپدرمحمودشه راشھزمان        ن بساخت چو

  در بـدر صحرا بصحرا در رکاب او مـدامــدرعـراق و فـارس بـود         آن وزيرنامـــوران

  ـقــامـ آمـــد و آورد شـــه را در مقـــام انــتحــق آن مصدر فتح و ظـفـر       ر ازتـــائيد ـآخ

  بستد از اعــدا به تيغ  و داد ازعـدل انتظام دھار و کابل و ســنـد وخراسان راھـمه       قــنـ

  کرد اياز خاص موسومش ز روی احـترام وزيراعظم وشھدوست خواند        محمودششاھ

  در حـــدود مشھـــد آمــد با کمـــال احتشامـر از بھــر تسخير عراق         بھـــر ده سال دگــ

  کـــز زبان ھا  نام حاتـم محـو شـد ماfکmم    ی در آن وfيت کــرد آن کـان عــطا     بخشش

  يـرند مادام الـقـيامگـام رســـــتم را نـمی ـنرد با قـاجاريان حـربی که اھــل آن ديــار        ـک

  وز خــيــره فامدشمنان بـــد درون تـيــره رـح آمـد چـو در ملک ھرات        با غنايم بـعـد فت

  الغــرض شھــزاده از گفـتار از اھل اھتمامـيان به بغـيـش متھم         ـت طغساختند از تھـم

  بخــت سـودای دوام سلطنـت زان فکر خامشيدازخدمتش پوشيده چشم         دو چشم اوکھر

  ھــادت يافت کامـيد آباد از مشھد شــابينايی انـدر چشم شاه         در سعمـره آوردش به نـھـ

  د با محمــددوسـت در کابــل مدام خان و از احوالـش خـبـر       آنکه باشـداشت نواب صمد

  ـرحمت درسايۀ خـيـر اfنامم او بگشای با ديدارخويش       جا دھــش  از مچشيارب آن جا
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  :شکوه شخصيت وزير فتح خان

 ساله بود که براثر قتل پدرش سردارپاينده خان، پايش ١٩وزير فتح خان 

بدين .  سال عمر داشت٣٨در سياست  کشيده شد وھنگامی که کشته ميشد

  سال تمام برای استحکام وشکوه کشور تmش ورزيد ومصدر١٩حساب او 

 دوباره تأمين نمود وحکمروايان او امنيت را در کشور. کارھای مھم گرديد

بلوچستان، سند وکشمير وھرات را وادار ساخت تا از : وfيات  دور دست  چون

  .مرکز اطاعت نمايند و از عوايد مالياتی سھمی به مرکز بفرستند

وزير فتح خان، به خاطر حفظ حاکميت ملی و تماميت ارضی وقطع 

که مساله دفاع از وطن، مداخmت بيگانگان به حريم مقدس کشور ھروقتی 

شرف وناموس وعزت مردمش مطرح بوده است با دشمنان وطن و باغيان و 

ياغيان مردانه به پيکار برخاسته و از کشمير وسند و بلوچستان تا مرزھای 

ھرات جوfنگاه مبارزات وپيکار او به خاطر تماميت ارضی وحاکميت ملی بوده 

  .است

م در خود جمع داشت، مردم به چون دوخصلت شجاعت وسخاوت را با ھ

او بزودی جلب  شدند تا حدی که شھرت ومقام او حيثيت ومنزلت شاه وخانواده 

نام فتح خان در آسيای ميانه " فريه"به قول .  اش را خيره وبی رونق ساخت

ًبرسرزبانھا بود وافغانھا ،مخصوصا به او عmقه داشتند، درحالی که شاه را به 

   ١ .تندديده حقارت می نگريس

وزيرفتح خان ھرگز ادعای سلطنت نکرد، اما چنان قدرت وقوتی کسب 

شکی نيست که يک قسمت از . نمود که پادشاه ھان را عزل ونصب ميکرد

                                                                                                    

  ١٢٣۴(اfمقامشد بسان آب شھيد اکبرآن وغيـبــی بـمــد آه گـفـت        سال فــوتـش ھاتــف 

  جھان خاص وعامـــادره تـــاريــخ او        کـس نديد وکس نگويددرآن اســـيــرنادر و اين نـ

  ) پ١١۵ نظامی افغانستان، -دونابغه سياسی(

 
 ، ۶۶ پيرس، ص - ١
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کاميابی او از موقعيت اجتماعی اش به عنوان سردار قوم بارکزائی نشأت ميکرد 

ت وخصايل که از نظرتعداد واھميت از مھمترين اقوام درانی بود، ولی صفا

  .شخصی وی نيزدر اين موفقيت ومحبوبيت او تاثير کافی وعمده داشت

وزير فتح خان که در رساندن شاه محمود به پادشاھی نقش عمده ودرجه 

. اول را ايفا کرده بود، مقام وزارت را حق مسلم خود وخانواده خود می دانست

ز عياشی وبی برعmوه چون مردی فعال، زيرک وبا نفوذی بود با استفاده ا

    وسعی داشت تا ١ .عرضه گی شاه، قدرت سلطنت را به وزارت انتقال داد

  سطوت واقتداری که مملکت در زمان احمدشاه بابا داشت دوباره آن را به مدارج 

   ٢ .اولی برساند

 «:دانشمند فقيدعmمه حبيبی، درباره شخصيت وزيرفتح خان مينويسد

نافذی بود که در قبايل درانی از فراه تا فتح خان مردی قوی،ھوشيار وشخصيت 

او دارای برادران . قندھار يگانه مرد ميدان ودارای نيروی ملی شمرده ميشد

   ٣ ».متعدد، فعال ودودمان او بعد از خانواده شاھی يگانه منبع نيروی افغانی بود

الفنستون انگليس که با وزير فتح خان معاصر بود، در باره اش 

ح خان دارای روح عالی وھمت بلند وغرورافغانی است واز وزيرفت: مينويسد

چون ناکامی در . تمام وزيران درانی تا آن زمان نام آورتر ومشھورتر است

امری او را مايوس نمی سازد وبه اطاعت وادار نمی کند، لذا ھميشه دارای 

به کفايت ، اھليت وجرأت او . معنويات قوی وحد اعلی تحرک وفعاليت می باشد

ه اعتراف دارند وطرفدارانش او را در جود وسخاوت حاتم طائی می نامند ھم

واز اينکه ھيچگونه قيد  وبندی را برگروه خويش تحميل نمی کند، آنھا را سخت 

ھيچ وقت منافع دار ودسته اش را اھمال نمی کند .به خود مرتبط ساخته است

.  می کوشيدواگر گاھی چنين اتفاق بيفتد، با سرعت وشتاب در جبران آن
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ًطوريکه گفته ميشود جسما آدم fغر اندام وبلند قامتی است و نھايت خوش 

قواره می باشد، پيشامد او مmيم  ومتواضعانه است وبا طبيعت اصلی او که از 

   ١ .شرم، ترس وحيا بيگانه است، تضاد دارد

  مولف تاريخ سلطانی که معاصر اميردوست محمدخان بود، در باره بذل 

وزيرفتح خان خجسته قرين، در « :ت وزير فتح خان اينطورنوشته استوسخاو

ال بود که رستم زال در مقابله مقاتله اش چون زال مثشيوه شجاعت چنان بی 

می نمود، ھنگامی که دست بذل ونوال کشودی، گوی سبقت از چوگان معن 

 وحاتم ربودی، چنانکه به تحقيق رسيده وبه تصديق پيوسته که حين سفرھرات

که عزيمت ومراجعتش نه ماه ھmل طول کشيد، اخراجات سخايش به غير از 

  تنخواه معروفه سپاه که محاسبان بعد از حبس وزيرفتح خان به فرمان شھزاده 

   ٢». لک روپيه دومثقال شد٩٩کامران در حيز تحرير در آوردند، مبلغ 

  ه وزير فتح خان شخص شايست« :، درمورد وزير فتح خان مينويسدهفري

ای بود که برعmوه نبوغ فوالعاده، لياقت حکومت نمودن وجنگيدن را نيز 

افغانان فتح خان را به نظر بسيار تحسين ... او در فعاليت بی نظيربود.... داشت

   ٣ ».می ديدند، درحالی که پادشاه خود را به ديده تحقير نظر ميکردند

تح خان باری جھانی،شاعر ومحقق افغانی در مورد شخصيت وزيرف

نرال جاويک . فتح خان درافغانستان ازھوشيارترين رھبران افغان بود:"مينويسد

شجاع بود و از روز يکه  درميدان عمل و در صفحه تاريخ قدم گذاشت،يک روز 

را به ارث برده بود ومثل )پاينده خان(او تمام صفات پدرخود. ھم آرام ننشست

فتح خان به حيث  . د کشته شدپدرخود به گناه ھوشياری، دfوری ولياقت خو

يک افغان وطن پرست،  اين را بخوبی  می دانست که دشمن اصلی وطن او 

وايران ھم در دربار بی کفايت شاه محمود، دشمن بزرگ خود را . ايران  است
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شناخته بود وبه ھمين علت بودکه در اولين فرصت مساعد از شھزاده کامران 

ت بينائی محروم کند، يا اينکه او را محبوس خواھش نمود تا فتح خان را از نعم

کامران يک چنين بھانه يی را از خدا ميخواست وبm . کرده به مشھد بفرستد

وقفه با کورنمودن فتح خان در واقع افغانستان را ازچنان دوچشمانی محروم 

از قول فريه . جھانی درخشيدباری کرد که درتعداد اندکی از افغانان می 

محمود  اين را می دانست که دوبار برتخت کابل به زور شمشير شاه :"مينويسد

فتح خان جلوس کرده است،بنابرين توأم با پادشاه شدن تمام امور نظامی 

ودولتی را به او واگذار شد وخود به آغوش عياشی وخوشگذرانی غلتيد و 

او در استفاده از عيش ونوش تا جای . خويشتن را از ديگر امور بی غم ساخت

با آنکه تمام امورجنگ وسياست در دست فتح .  قدرت داشت   صرفه نکردکه 

فتح . خان متمرکز بود، اما ھرگزاو از اين قدرت به نفع خود سوء استفاده نکرد

خان بزودی کشور را به عظمت واقتدار عصر احمدشاه بابا ، که  از عھد 

ت بسياراندک شھرت فتح خان در مد. تيمورشاه روبه قھقرا نھاده بود، رسانيد

درتمام  آسيای ميانه گسترده شد، وھر افغان نام او را با احترام برزبان می 

مگر در آن زمان  .آورد، ودر مقابل پادشاه را به چشم حقارت می نگريستند

ازسدوزائيان اينقدر احترام ميشد که ھيچکس  فکربرطرفی شاه وجانشيتی 

گويند که فتح خان يک شخص بعضی مي. سپھساfرfيق او فتح خان را نميکرد

جاه طلب بود، مگر ھنگامی که او به شاه اظھار اطاعت ميکرد، در اين 

اظھارخود صادق بود وبا ايمان راسخ  اظھار اطاعت مينمود و به ھمان مقامی 

ھرگاه پادشاه ميشد بجز يک عنوان . که شاه به او تفويض کرده بود، قانع بود

 خود را با سختی ھای بيشتری مواجه چيز ديگر بدست نمی آورد،و درعوض

ميساخت وھرقدر قدرت او زيادتر ميشد به ھمان اندازه دشمنان او ھم بيشتر 

   ١ ."ميگرديد
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اگر شاه محمودحق داشت "...جھانی، در ادامه اين بحث خود می افزايد

پادشاه افغانستان باشد،فتح خان که در مقايسه با شاه از لحاظ عقل وتدبير 

د fيق تر بود، چرا اين حق را نمی  داشت؟ در افغانستان نظام وشمشيرصد چن

درافغانستان . دموکراسی برقرار نبود تا فتح خان  انتظار انتخابات را می کشيد

قدرت توسط شمشيرگرفته ميشد، و شمشيرفتح خان از ھرکس ديگری تيزتر و 

ح خان کم در شمار برادران فت. در عقل وتدبير نيزاز ھرکس ديگر ھوشيارتربود

از کم شش تن آنان کسانی بودند که در ميدان جنگ و سخنوری لياقت و 

فتح خان دراستقرار امنيت وثبات،ودر . شايستگی خود را به اثبات رسانده بودند

سرکوب شورش ھای مخالفين در ھرجا لياقت ودرايت خود ظيم امورمالی، ودرتن

   ١ . شد لياقت وصداقت کشتهرا به اثبات رسانده بود وباfخره  به جرم آن ھمه

وزير فتح خان برای حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور از کشميرتا سند 

وبلوچستان واز آنجا مرزھای ھرات خود وبرادران خود وھواداران خود را سپر 

ساخته، تا کشور را ازتباھی وخطر تجزيه نجات بخشد ومتمردين وگردنکشان 

شت سربلند کند وحتی دشمن ديرينه وبدخواھان دولت سدوزائی را نمی گذا

افغانھا رنجيت سنگ تا زمانی که او حيات داشت، جرئت نمی کرد برقلمرو درانی 

  .چشم بد وطمع اندازد

 متاسفانه يک چنين شخصيت ملی وتاريخی وطن، عجوfنه از 

و بد خواھی و کينه توزی شاھزاده نادان، کور وبعد به دست پدرش  سرحسادت

دينگونه طورمار سلطنت ھشتادساله سدوزائی برکشور در ھم به قتل رسيد و ب

  .پيچيده شد

  

  :اعقاب واوfد وزيرفتح خان

  وزيرفتح خان سه خانم داشت دو تای آن از پشتونھای پشاوربودند 
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وی از اين سه خانم پنج .بود) قزلباش( وسومی آن ازفارسی بانھای کابل

  ب محمدزمان خان بود واما دختروزيرفتح خان، خانم نوا. پسرويک دختر داشت

  :پسرانش عبارت بودند از 

 صاحب سه پسربنامھای سردارمحمديوسف خان،( محمدقلی خان-١

  )سرورخان وسردارمحمدحسن خان سردارمحمد

  ، سربلندخان-٢

  ،)درجوانی درگذشت( شاه سرورخان-٣

  ،  انشاء باز خان-۴

  . احمدقليخان، صاحب يک پسربنام محمدحسن خان سياه بود-۵

محمدحسن خان سياه که قريحه شعروشاعری نيزداشت مدتی حاکم جmل اباد 

  محمدصديق  بنامھای محمدرضاخان وزيری و پسر محمدحسن صاحب دو. (بود

 دورۀ صدارت سردار محمدداودمحمدصديق خان وزيری در ) خان وزيری شد

  :  والی قندھاربود وسه پسروچھاردختر داشت١٩۵٩سال   درخان

  ن خان وزيری، محمدامي-١

   داکتر عتيق وزيری،-٢

   رفيق خان وزيری-٣

کی وفوزيه بودند که ھريکی از خود ښودخترانش بنام ھای مھريه، نوريه، بري

١ .صاحب فرزندانی ھستند
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  فصل سوم

  

  قيام برادران بارکزائی به انتقام خون وزيرفتح خان

  وفروپاشی دولت سدوزائی

  

  

  

  :مدخل 

اجی جمالخان وسردار پاينده خان بارکزائی ،وزيرفتح در ميان خاندان ح

خان ابن سردار پاينده با بيست تن برادران دليرش  از جمله آن شخصيتھای ملی 

وتاريخی کشوراند،  که نقش مؤثری در شکل گيری تاريخ وجغرافيای سياسی 

اينھا بودند که ازکرانه ھای .  داشته اند٢٠ و١٩افغانستان در طول قرون 

مير تا مرزھای ھرات جوfنگاه شد تا سواحل سند واز دره ھای سرسبز کھيرمن

دليری ھا وشتارتھای جنگاوران ھيلمندی وقندھاری وکابلی برای دفاع 

  .ازحاکميت ملی و تماميت ارضی کشوربودند

پيش آھنگ ونمونۀ قابل اقتدای تمام برادران بارکزائی واقوام شان، 

بير و کياست و شجاعت و جنگاوری سر آمد ھمانا وزيرفتح خان بود که  در تد

خاستگاه  وزادگاه مادری اين . ھمه برادران وھم سياfن روزگار خود بود

شخصيت پيشتاز و عده يی ازبرادران دلير او، دامنه ھای زرخيزپشت رود يعنی 
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 وسواحل شاداب ھيرمند بود که ھمواره گھوارۀ پرورش مردان علم  و ١گرشک

  .  نظامی بوده است- رازندۀ سياسی شمشير وشخصيت ھای ب

بقول نويسندۀ سراج التواريخ، نورمحمد خان عليزائی وحاجی جمالخان 

بارکزائی دو تن از چھارده  رجال سرشناس وصاحب قدرت قومی بودند که از 

 ميmدی  به  رتبۀ سرداری ١٧٣٨سوی نادرشاه افشار بعد از فتح قندھار در 

 احمدشاه درانی نيز در زير دست ھمين نورمحمدو.  وجنرالی سرفراز شده بودند

 خان عليزائی مشھور به مير افغان،  در رکاب نادرافشار رمز کشورگشاھی و

  .رموز مملکت داری آموخته بود

 نادرافشار بعد ازاضمحmل  وتبعيد خاندان سلطنتی ھوتکی به مازندران 

نظامی  لشکرافغانی وبلخ وبخارا، اراضی متعلق به اين خاندان را نيز به سران 

خود بطور تيول  اھدا نمود و به نظرميرسد که در ھمين وقت نورمحمدخان 

ميرافغان وحاجی جمالخان با تصاحب مقداری از اراضی سلطنتی ھوتکی در 

واقوام شان در سواحل ھيلمند از موسی . شھر قندھار اقامت اختيار کرده باشند

  .قلعه تا ناوۀ بارکزائی مسکن گزين بودند

،خاستگاه اصلی )٥٣ص (وم عmمه حبيبی، در بيست مقالۀ خويشمرح

خاندان حاجی جمالخان بارکزائی را ، سواحل ھيرمند وبطور مشخص ناوۀ 

تمام :  بنابرين ميتوان گفت٢.بارکزائی و قلعۀ تاريخی نادعلی نشانی ميدھد

رت سرداران باکزائی که بعدھا سلطنت محمدزائی را درکابل تشکيل دادند، وقد

ونفوذ خود را در غرب تاھرات ودر شرق  تا کشمير و درشمال تا بلخ و آمودريا 

  و در جنوب تا سند وبلوچشتان گسترش دادند، فرزندان دلير وبا شھامت 
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  .وسربلند ھيرمند بودند

در دوران سلطنت زمانشاه که سردار پاينده خان از نظر شاه افتاد وخانه 

ًکثرا در گرشک، ودر قلعۀ لويه ادی، زندگی نشين گرديد، سردار پاينده خان ا

ھمچنان در دوران پادشاه گردشی شاه زمان وشاه محمود وشاه شجاع . ميکرد

ھروقتی که برادران وزير فتح خان دچار مشکل ميشدند، ويا نميتوانستند رقبای 

سلطنتی را با شکست روبروکنند، خود را به گرشک رسانده  درآنجا تجديد 

خود را برای مجادله و مقابله با رقيب خود آماده ميساختند و بعد نيروميکردند و 

  .بر قندھار حمله ميکردند

 در جريان وقايعی که دراين کتاب از نظر ميگذرند ما به تکرار شاھد اين 

ادعا خواھيم بود، ولی حتی يک بار ھم نشده که اين برادران برای گرفتن کمک 

  .رجوع کرده باشنداز اقوام خود به ارغستان ويا معروف 

به ھرحال، پسران مرحوم سردارپاينده خان که در جريان وقايع تاريخی 

کشور، بيشتر به صفت برادران بارکزائی شھرت دارند، بعد از قتل پدر 

وبخصوص  پس از کشته شدن برادر بزرگ شان وزيرفتح خان، در طی دوره 

ر کابل وقندھار شاه محمود  وکامران و شاه شجاع د: يی که باسدوزائی ھا

وھرات مجادله داشتند، به تدريج رقبای خانوادگی خود را از ميان برداشتند، تا 

آنکه نفوذ سدوزائی ھا صرف در ھرات منحصر ماند و ساير وfيات ازفراه ، 

ھلمند، قندھار ، زابل ، کابل، پشاور تا کشمير تحت نفوذ  برادران بارکزائی در 

  ).م١٨١٩(آمد

 اقتدار به طور غير محسوسی از خانواده يی به خانواده   در دوره ای که

ًديگری انتقال می يافت، برادران بارکزائی عموما در اطراف سه نقطه حساس 

کشور، يعنی قندھار، کابل و پشاور تجمع کرده رفتند و ھر دسته يی در اطراف 

اين روش طوری مداومت پيدا کرد . شھری بنای فعاليت حکمروايی را گذاشتند

کھندلخان،پردلخان، شيردلخان،رحمدل (که جمعی به حيث سرداران قندھاری 

يار (ودسته يی به صفت سرداران پشاوری) خان، مھردل خان از مادر غلجايی
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محمدخان،سلطان محمدخان، پيرمحمدخان، محمدسعيدخان و عطامحمدخان از 

و ، وکابل نقطۀ وسطی ميان اين دومحل، به دست فتح خان )مادريوسفزائی

ومطمح  نظر سردار دوست محمدخان ) از مادر بارکزائی(سردار محمدعظيم خان

و نواب جبار خان و نواب صمدخان و نواب اسدخان بود، واما از ميان برادرانی 

مع داشتند، بعد از وزيرفتح خان، متشبث ترين وفعالترين آنھا جکه درکابل ت

 .سردار محمدعظيم خان و سردار دوست محمدخان بودند

کورساختن فرزند رشيد وطن وزيرفتح خان بعد از عقب زدن قشون 

فارس درھرات بوسيله شاھزاده بی عقل وحسود کامران وسپس قتل وحشيانه او 

در سيداباد وردک، نه تنھا برادران وزير ١٨١٨توسط شاه محمودسدوزائی در

تشی را برای انتقامگيری از شاه محمود وشاھزاده به طغيان آورد، بلکه چنان آ

 تا را دربخش ھای مھم کشور،از قندھار تا کابل واز کابل تا پشاور واز پشاور

  .کشميرمشتعل ساخت که امپراتوری  سدوزائی را نيزدر شعله ھای خود سوخت

 وزيرفتح خان، يکی از رجال مدبر وھوشياروشجاع وطن بود که 

يچگونه  دولت سدوزائی از ھ دادنپاينده خان در قوام ھمچون پدرخود سردار

باوجوديکه براثر اشتباه زمانشاه، . فدارکاری واز خود گذری دريغ نورزيد

سردارپاينده خان به قتل رسيد، ونزديک بود شيرازه سلطنت سدوزائی براثر قيام 

پاشد، ولی براثرکاردانی ودرايت وزيرفتح خان، يک فروبرادران بارکزائی از ھم 

ری درشاھراه مستقيم خويش بار ديگر زمينه ھمکاری ورفاقت ومملکت دا

سرتاسر قلمرو امپراتوری سدوزائی امنيت وثبات قدرت مرکزی  در قرارگرفت و

 برقرارشد، ولی افسوس که براثر اشتباه مکرردر مکرر، شاه وشاھزاده حسود

انه وزيرفتح خان منجرشد، وحشيکه به کورکردن وقتل ) شاه محمود وکامران(

 گرديد، بلکه امپراتوری سدوزائی نيز تکه نه تنھا سبب زوال سلطنت سدوزائی

، قسمت ھايی از )سيکھا وبعد انگليسھا(تکه گرديد ودشمنان در کمين نشسته 

  .آن را برای خود جدا کردند



 ١٨٧                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

حکمران کشمير با ) برادرعينی وزيرفتح خان(سردارمحمدعظيم خان

 ،سردار دوست  کورساختن وزيرفتح خان توسط کامراناطmع از فاجعه

ن را در رأس سپاھی بسوی کابل فرستاد وخود پس از تنظيم امور محمدخا

سرداردوست محمدخان چون تير خود را از . کشمير به تعقيب او حرکت کرد

کشمير به کابل رسانيد و اولين کارش ،انتقام کشی از عطامحمدخان باميزائی 

  اما چگونه؟.بود

  

  :درايت نظامی دوست محمدخان

دران بارکزائی بعد از وزير فتح خان،مردی دوست محمدخان  درميان برا

سخت جسور، فعال، پيکارجو، شجاع ، جنگ آور متھوربود و از مقابله با 

ھيچکس بيم نداشت و ھمين شجاعت او در برابر مخالفانش، سبب پيروزی او 

  .در ميدانھای جنگ ميشد

   آموزش ھای رزمی و فراگيری تاکتيک ھای جنگی به شھادت موھن fل،

 :وی ميگويد.  سالگی او شروع ميشود١۵ - ١۴از سنين محمد خان دوست 

ھنگامی که وزيرفتح خان، مصروف فرونشاندن بغاوتھا درکشور بود، دوست "

استعداد، اعمال قھرمانانه وخmقيت قدرت دماغی . محمدخان نيز ھمراه اومی بود

حبت وقربت وم. اميدواری  اومی بود وزير فتح خان مايه مسرت و او در نظر

سن دوست محمدخان دراين . وزيربا او موجب حسادت ساير برادران گرديده بود

ھمانطوريکه دليری وشجاعت او مورد تحسين سپاھيان . ساله بود١۴وقت 

وجنگوجويان قرارميگرفت، رشادت وخوش صورتی او نيز مورد پسند مردان 

   ١ ."آن زمان بود

 خود را سران نوجوانيکی از خصوصيات سرداران درانی ،اين بود که پ

نبردھا با خود می بردند تا روحيه رزمی   در لشکرکشيھا وگی  سال٨ بعد از
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ودليری شان تقويت شود و مردان شجاع و پرطاقتی  بارآيند که  ھمواره در 

. راه ندھند دماغ خود صدد پيروزی بردشمن باشند و شکست را ھرگزدر ذھن و

 ساله بود ھشتاه را که ھنوز کودکی  چنانکه احمدشاه درانی، پسرخود تيمورش

  .  کند درجنگ پانی پت با خود برده بود تا ميدان جنگ وشيوه کارزار را تماشا

 ١٨٠١ھمچنان وزير فتح خان، از آغاز سلطنت شاه محمود سدوزائی در

سال بيشتر نداشت ھمواره ٩ - ٨را که ھنوز دوست محمدخان برادرکوچک خود

. صحنه ھای جنگ را ببيند و رموزجنگ را بياموزد درجنگھا با خود می برد تا

  . واميردوست محمدخان نيز ھمين روش را در مورد پسران خود بکار می بست

   قوی ۀ سالگی از يک روحي١۵ - ١۴بدينسان، دوست محمدخان درسنين 

جنگی ودليری بھره مند شد که مايه اميدواری برادر بزرگ خود وزيرفتح خان 

رجای ديگری،اميردوست محمدخان را به عنوان موھن fل د. شده بود

ميدان حرب ومجرب ترين شخص درجنگ با شاه شجاع تعريف " فيلدمارشال"

فيلدمارشال دوست محمدخان باخوش طبعی، يک دندگی، :"کرده می افزايد 

در نزديک  با او تدبيرھميشگی سپاه خود را به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و

جنگ شديدی درگرفت وھردو طرف با تشويش می .يدقره باغ غزنی روبرو گرد

وساطت کرد ) سرکرده سپاه شاه شجاع(جنگيدند، اما سردار احمدخان نورزائی 

دوست محمدخان به قندھار برگشت وشاه .ًدفعتا صحنه جنگ به صلح تبديل شد و

اين حادثه بعد از آن رخ داد که دوست محمدخان . شجاع به کابل عودت نمود

 والی قندھاررا درجنگی ديگر نزديک قلعه محمدعظيم خان شھزاده قيصر

جنگی از دست شھزاده  شکست داده بود وقندھاررا با ريختن خون دوھزارمرد

   ١ .قيصر بدر کرده بود

 موھن fل،بازھم از پيروزی دوست محمدخان جوان دريک جنگ 

قندھار نابرابرديگر با شاه شجاع يادآوری کرده ميگويد که بعد از تسخيرمجدد 
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در دوره ( وکابل توسط  وزيرفتح خان وبرادرانش به نفع شاه محمودسدوزائی

 ھزارنفری از پشاور بسوی ٢۵، شاه شجاع با سپاه ]دوم سلطنت شاه محمود

وزيرفتح خان دسته يی از نيروھايش را تحت سرکردگی . کابل حرکت کرد

لی برادرخود محمدعظيم خان برای مقابله با شاه شجاع فرستاد، و

سردارمحمدعظيم خان تاب مقاومت در برابر لشکر انبوه شاه شجاع را درخود 

دراين وقت وزيرفتح خان .ھای اطراف پناه  برد و به کابل اطmع داده نديده به کو

رسيده " سرخاب"و دوست محمدخان با خوانين  وسران سپاه خود که اينک در 

فتح خان ودوست . د مشورتی تشکيل دادنۀبودند، بحضور شاه محمود جلس

اگر اين سپاه  محمدخان اظھار کردند که لشکر ما از سه ھزارنفر تجاوز نميکند،

 ھزارنفری شاه شجاع که مجھز بايک فرقه سواره نظام ٢۵اندک در برابرسپاه 

ويک فرقه مجھز با توپخانه است، قرارداده شود، از لحاظ نظامی کاردرستی 

زی که اکنون برای حفظ شھرت جنگی يگانه چي: آنھا عmوه کردند .نيست

وحيثيت ما به کاراست، اين است که از جنگ روياروئی با دشمن پرھيز گردد، 

  . دشمن اجرا شود اما با تدبير واحتياط حمmت غافلگيرانه بر

شجاعت توام با تدبير وسياست اوھميشه  مورد "دوست محمدخان که 

ًتازمانيکه دشمن کامm به : رد، به سران سپاه پيشنھاد ک١"اتکا قرارمی گرفت

حرکت نيفتاده ونزديک نشده، آنھا بايد به گروه ھای کوچک تقسيم نشوند، بلکه 

يکجا و دورھم حضور داشته باشند و نيز به غارت وچپاولگری بر دشمن آغاز 

تشتت خلق ميکند و دشمن از  چونکه اين کار بين سپاه خود ما تردد و نکنند،

وی افزود که اگر دشمن .  بھره برداری خواھد کرداين وضعيت به نفع خود

ھيچکس از اين جھت نبايد به خودھراس راه دھد و به دشمن  برآنھا برتری دارد

اگر کسی به دشمن ملحق شود نه تنھا خود وقوم خود را بدنام  ملحق شود، و

  ما بايد  . خواھد ساخت، بلکه صدمه شديدی به روحيات لشکر ما واردخواھد کرد
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  .مظفر خواھد گرديد ان  محکم داشته باشيم که لشکر ما برنده وايم

بيانات ومشورتھای دوست محمدخان از طرف :"موھن fل می افزايد که 

چک چک  خوشی وشاه محمود، فتح خان وساير خوانين حاضر در مجلس با 

. استقبال شد وھمه امور صلح وجنگ را بدست با کفايت وتدبير او قراردادند

ست محمدخان تمام روز را در پناه بته ھا ولوخ ھا مخفی ماند وھمينکه آنگاه دو

شب فرا رسيد لشکر خود را حرکت داد وبا استفاده از تاريکی شب راه طوfنی 

را پيمود و حدود ساعت پنج صبح باfی قرارگاه  سردار مدد خان و اعظم خان 

م  را زير وغفورخان که يک سپاه قوی ده ھزارنفری متشکل از سواره نظا

کسانی . فرمان خود داشتند و بحيث قطعه پيشقراول اعزام شده بودند، حمله کرد

حکايت کردند که وصف )موھن fل(که در ميدان جنگ حاضربودند برای من

مھارت ھای جنگی دوست محمدخان، از قبيل زرنگی وچابکی، شجاعت وتھور، 

م از قدرت زبان مقاومت وايستادگی ورھبری ورھنمائی او دراين جنگ عظي

سپاھيان دريک لحظه دوست محمدخان را می ديدند که . ھيچکس ساخته نيست

با حمله در قطار بزرگ لشکردشمن رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب 

درلحظۀ ديگر، . برميگشت و پيروان خود را به حمله وجنگ تشويق ميکرد

ين خود در موقف اوبرای ايجاد نظم وانسجام عده ای از سپاھيان بی دسپل

مددخان واعظم خان که قيادت  سپاه را به عھده داشتند، . رھبری قرارمگرفت

دراين وقت متوجه باريکی موقف خود شده واز اينکه دوست محمدخان تعداد 

درنتيجه دوست . زياد سپاھيان آنھا را به قتل رسانده بود، به وحشت افتاده بودند

دشمن را متشتت ساخته درحالی به عقب محمدخان موفق گرديد سپاه پيشقراول 

گرداند که از رھگذرتعداد وتجھيزات خسارت شديدی برداشته مجبور نشينی 

 شاه شجاع وقتی از شکست نيروھای خود توسط دوست محمدخان ١ ."بودند

از وزيرخود اکرم خان که پانزده ھزار لشکر  شد ومشوش مطلع گرديد ، سخت  
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اکرم خان به شاه شجاع اطمينان داد .  خواستھنوز زيرفرمان خود داشت چاره

که دوست محمدخان با سه ھزار سپاه خود نمی تواند در مقابل پانزده ھزار 

اما اکرم خان از روی حماقت .ًاو تاب آورد وحتما شکست ميخورد نيروی مجھز

ھيچ ميدان  "يا حسادت اين حرف را ميگفت، زيرا دوست محمدخان تا آنوقت 

ح وظفرترک نداده بود، مگر اينکه خودش بنابرمصلحت جنگ را بدون فت

   ١ ."وسياست عقب نشينی کرده باشد

شاه شجاع که در دل از دوست محمدخان بخاطرشجاعت ،طاقت وانرژی 

تازمانيکه :"فوق العاده اش ھم ترس و ھم نفرت داشت به اکرم خان گفت 

 تازمانی که دوست محمدخان گرفتارنشود، نميتوان توقع فتح وظفررا داشت و

 سرانجام ھردو ٢ ."دوست محمدزنده باشد، تاج شاھی برفرق شجاع قرارندارد

پس از يک نبردخونين وشديد، که به مرگ صدھا تن .دشمن مقابل ھم قرارگرفتند

افرادی تمام شد که قبل ازآنروز ھرگز ھمديگر را نديده بودند، اکرم خان مورد 

ش زمين شد و اين امر سبب ضربت شمشير دوست محمدخان قرارگرفت ونق

شاه با مشاھده اوضاع روبه فرارنھاد وسپاھيان . شکست سپاه شاه شجاع گرديد

دوست محمدخان آخرين ضربه را بردشمن خود . او به غارت خزينه او پرداختند

شاه محمود و وزير فتح خان . واردکرده سپاه او را تارومارومجبور به فرارنمود

   ٣.ز گشتند واين پيروزی را جشن گرفتندبا لشکر فاتح به کابل با

  

  :شکست شاه محمود درمقابله با دوست محمدخان 

دوست محمدخان با چنين سابقۀ درخشان پيروزی ودرايت نظامی برای 

. انتقام کشی از عاملين کورساختن برادرخود وزيرفتح خان، به کابل رسيد

  .واولين کارش کورساختن عطامحمد باميزائی بود

                                                

 ١٠٢ص ،١ج موھن fل، ھمان ،- ١
 ١٠٢ص ،١ج موھن fل، ھمان ،- ٢
 ١٠٢ص ،١ج موھن fل، ھمان ،- ٣
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نواسه شاه پسر کامران وان سرلشکر شھزاده جھانگير عطامحمدخ

محمود بود که بعد از کورکردن وزيربرای رفع خطر برادران بارکزائی در رأس 

 بزودی در دام دوست خودمگر. سپاھی به کابل آمده بود تا آنھا را تارومار کند

  . محمدخان افتاد واز نعمت بينائی محروم گشت

سپاه خود از پشاور بسوی جmل آباد دوست محمدخان ھنگامی که با 

حرکت ميکرد به عطامحمدخان پسرشيرمحمدخان مختارالدوله، پيغامی  پر از 

وعده و  وعيد فرستاد و در آن متذکر شد که ھدف او ازاين لشکرکشی، گرفتن 

انتقام برادرش  وزيرفتح خان است و اگر او از حمايت شھزاده دست بگيرد ، 

د گذاشت و بعد از آن به سوی قندھار به جنگ شاه کابل را در کف او خواھ

  .محمود خواھد رفت

دوست محمدخان وقتی به جmل آباد رسيد، جواب مساعد و موافقت 

عطامحمد خان را دريافت و بm درنگ به سوی کابل به حرکت خويش ادامه داد 

در اينجا دوباره باب مذاکره . و چون به کابل رسيد، بسوی خواجه رواش رفت

آخرين ديدارعطامحمدخان . تماس ھای مخفی را با عطامحمدخان مفتوح نمودو

عطامحمد .تعيين شد) واقع در چھارباغ کابل(با دوست محمدخان در برج وزير

خان در روز موعود به برج مذکور وارد شد، مذاکرات آغازگرديد، ولی ديری 

امر دوست نگذشت که برادران دوست محمدخان او را برزمين زدند و بعد به 

محمدخان چشمان او را کور کردند و خودش در زندان انداخته شد؛ تا در آينده 

اين ھمان عطامحمدخانی است که يک سال قبل (بازھم از وجودش استفاده شود

  .)در ھرات چشمان وزيرفتح خان را با خنجرش کورکرده بود

 سپس سردار دوست محمدخان باfحصار را درمحاصره کشيد تا جھانگير

  مجبور به فرار جانب غزنی شد وقلعه باfحصار درتصرف سردارپسرکامران

  . دوست محمدخان قرارگرفت

دوست محمدخان می دانست شاه محمود وکامران به سوی کابل در 

حرکت اند، و بايد به بيرون از شھر به استقبالش شتافت  ونه در پشت حصار 
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 که داشت از شھر خارج شد و ھای بلند عقب کوه شيردروازه، پس باسپاه اندکی

از آن طرف شاه محمود و پسرش چون از ترتيبات . در قلعۀ قاضی سنگر گرفت

نظامی دوست محمدخان اطmع يافتند، خط حرکت خود را تغيير داده از راه ازبک 

  .آباد به چھارآسياب رفته اردو زدند

عد آمد و روز ب)چھلستون(دوست محمدخان نيز از قلعۀ قاضی به ھندکی 

دراينجا دوست . جنگ مختصری در گرفت که ھيچکدام از طرفين بردی نداشت

محمدخان دست به حيلۀ جنگی  موفقانه ای زد، بدين معنی که مکتوبی از جانب 

عطامحمد خان کور به خط وکتابت غmم احمدخان برادرش نوشت و در آن 

ا ھستند متذکرشد که سران لشکر شاه با سردار دوست محمدخان، يکدل وھمنو

و با ارسال مکتوب به دوست محمدخان اطمينان داده اند که شاه و شاھزاده را 

پيش از شروع جنگ دستگير و به وی تسليم نمايند، پس بھتر است که شاه قبل 

. از دستگيرشدن فرار نمايد و انتقام را به وقت ديگر و زمان ديگر بگذارد

 محض از روی اخmص ومحبتی عطامحمدخان متذکر شده بود که او اين نامه را

دوست محمدخان نامه را در تاريکی شب  . که به خاندان شاھی دارد نوشته است

بدست يکی از خدمتگاران خود داد و برايش گوشزد کرد تا از راھی به کمپ شاه 

قاصد ھمانطورکرد و دستگيرشد . برود که از سوی قراوfن شاه دستگيرشود

قراوfن نامه را . دخان برای کامران بودوحامل نامه يی از سوی عطامحم

ھنگامی به کامران ميرزا رساندند که وی دستھا را شسته و آمادۀ صرف غذا 

ًوقتی کامران  نامه رامطالعه کرد،فورا از مضمون آن به پدرش خبر داد و . بود

١ .نون و بدگمان گرديدندظھردو سراسيمه شدند و برسران لشکر خود م
  

                                                

 بنابرورايت ديگری، دوست محمدخان چند نامه مبنی بردستگيری شاه وپسرش از جانب -  ١
يکی ازافراد معتمد خود آن نامه ھا را از راھی در سران لشکر شاه محمود جعل کرد وتوسط 

شاه محمود وپسرش وقتی از .دافتادوتاريکی شب فرستاد که به دست قراوfن سپاه شاه محم
مضمون نامه ھا آگاھی حاصل کردند، برسران لشکر خويش مظنون وبرجان خويش سخت 

، تاريخ سلطانی، ١٠١، ص١سراج التواريخ،ج.(ترسيدند وفرار را برقرار ترجيح  دادند
 )٢٠٦ص
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که به دوست محمدخان ) معروف به شاه پسندخان(از جانبی، صالوخان

اميدواری پيدا کرده بود، به شاه محمود اطmع داد که خوانين درانی در صدد 

پيوستن به دشمن ھستند، بنابرين بھتراست تا شاه قبل از آنکه به دست دشمن 

در ھمين ھنگام که روحيات شاه دچار بحران شديد بود، . بيفتد، فرار نمايد

از جمله نوروز خان واکير (  دfورخان با چند تن ديگر از خوانينشاغاسی 

با افراد خودکه  حدود سه ھزارنفر می شدند، از لشکرشاه جدا شده به ) خان

  اين حرکت تاثير حيلۀ جنگی دوست محمدخان را ١.دوست محمدخان پيوستند

اد تا اسپ بنابرين کامران امر د. چنانکه پيش بينی کرده بود، به اثبات رسانيد

بعد . ھای شاھی را برای سفرزين کرده، در نزديک خيمه آن آماده داشته باشند

در ظلمت شب بدون آنکه خوانين وسرداران را از تصميم خود مطلع سازند، پدر 

وپسر براسپ ھای خود نشستند وبا چند تن از نوکران خاص خود راه جنوب را 

ين وسران لشکر نيز از آنھا فردای آن شب خوان. در پيش گرفتند وگريختند

پيروی کردند و در غزنی به شاه وشاھزاده کم عقل پيوستند و در آنجا فھميدند 

بدينسان بار وبنه وتوپ خانۀ شاه . که دوست محمدخان آنھا را گول زده است

  .محمود به دست دوست محمدخان افتاد ودوست محمدخان موفقانه وارد کابل شد

اده سلطانعلی، گمنام ترين پسرتيمورشاه را دوست محمدخان درکابل شھز

از طرف . به پادشاھی برداشت وخود به صفت وزيراو قدرت را دردست گرفت

ديگر سردار محمدعظيم خان از کشمير در راه کابل پسرديگر تيمورشاه، 

شھزاده ايوب را به پادشاھی برگزيده وارد کابل شد و سرداردوست محمدخان را 

 وزارت صرف نظرنموده بحکومت غزنی قناعت کند وادار ساخت از ادعای

  .وخود به حيث وزيرايوب شاه قدرت را دردست گرفت

شاه محمود و پسرش وقتی به قmت غلزائی رسيدند دانستند که قندھار 

نيز پناه گاھی برای آنھا شده نميتواند، بنابرين از طريق ارزگان ودھراود به 

                                                

 ١٠٤ھمان اثر، ص - ١
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ھديد کرد و خود به حکومت آنجا نشست کامران در ھرات پدر را ت. ھرات رفتند

کامران مدتی به . و يار محمدخان الکوزايی را به حيث وزير خود مقررنمود

سپس توسط وزيرش يارمحمدخان ، پسر عبدهللا خان . حکمرانی مشغول بود

الکوزائی ، سابق والی کشمير از قدرت حلع واز بين برده شد و زمام امور 

 ميmدی که سال فوت اوست قرار ١٨٥٠ا سال ھرات به دست يار محمدخان ت

  .داشت

  

  :سردار محمدعظيم خان،جانشين وزير فتح خان

بعد از وزير فتح خان، برادر عينی اش سردار محمدعظيم خان،حاکم 

پشاور وحکمران کشمير در ميان برادران بارکزائی ، مردی پخته وبا تجربه به 

صاحب تاج وتخت گردد، ولی شمار ميرفت و امکان داشت که با گرفتن کابل 

سردار دوست محمدخان باfخره باموقع شناسی  و روح متشبثی که  داشت، 

  .زمينه را برای خود مساعد ساخت

  به ھرحال، تا وقتی که اشرف الوزراء، وزيرفتح خان، زنده بود، سردار 

محمدعظيم خان وسردار دوست محمدخان در پرتو رھنمائی ھای او حرکت 

 موقعی که فتح خان ميخواست بار دوم سلطنت را برای شاه ميکردند و در

محمود بگيرد و آھنگ کابل داشت، سردار محمدعظيم خان را بطرف پشاور 

فرستاد تا سد راه شاه شجاع شود، ولی در تصادمی که در حوالی باf باغ 

 ھزار نفری شاه شجاع که از ٢٥ننگرھار صورت گرفت، سرداردر مقابل لشکر 

عقب نشست ولی ) سفيدکوه(ه بودند تاب نياورده به طرف سپينغرپشاور آمد

بدنبال سردار دوست محمدخان، وزيرفتح خان با شاه محمود خود را رسانده، 

  .شاه شجاع را در جنگ نمله شکستند وسلطنت دوم شاه محمود مسلم گرديد

  چون شاه محمود اختيارات کلی امور سلطنت خويش را در کف وزير فتح 

شت، اشرف الوزراء از روی ھمکاری، کارھای عمده، بخصوص گذاخان 

سردار محمدعظيم خان  حکومت ھای وfيات کشور را به برادران خود سپرده و
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پشاور دراين وقت از شھرھای عمده دولت . گرديد به حکومت پشاور نامزد

 زيرا از يک طرف، سدوزائی محسوب ميشد وحساسيت مخصوص پيدا کرده بود

 باميزائی حکمران کشمير با اقتدار زيادی که يافته بود از راه  عطامحمد خان

تمرد، نه تنھا کشمير را برای خود ميخواست، بلکه آرزوی الحاق پشاور را ھم 

از جانب ديگر شاه بی تخت وتاج سدوزائی، يعنی شاه شجاع، که . درسر داشت

کرد و درحال غربت در fھور می زيست، پيوسته برای گرفتن آن اقدام می 

بدين ترتيب .دراين اقدامات از طرف عطا محمدخان باميزائی تشويق می شد

پشاور مطمح نظر دولت مرکزی سدوزائی و حکمران کشمير و شخص شاه 

  .شجاع بود

شاه شجاع باری با کمک با ميزائی ھا از قبيل غmم محمدخان، برادر 

خان خارج عطامحمدخان ويحيی خان، پشاور را از تصرف سردار محمدعظيم 

بارديگر . کردند وبرای مدت چھارماه پشاور در دست شاه شجاع قرار داشت

سردار محمدعظيم خان باقوای جديد از طرف دولت شاه محمود برای استرداد 

پشاور حرکت کرد و با اينکه عطامحمدخان بارکزائی برادر محمدعظيم خان 

ولی باميزائی ھا ًکشته شد،مگر پشاور وحکومت آنجا را مجددا بدست آورد، 

قوتی  به کمک شاه شجاع فرستادند وسردار محمدعظيم خان شکست  خورده از 

راه کوھات و بنگش به کابل آمد وپشاور در ظاھر به دست شاه شجاع ولی در 

حقيقت در حيطۀ تصرف غmم محمدخان وسمندرخان و جھانداد خان باميزائی 

دخان محبوس وبه کشيمير چنانکه شاه شجاع را به اشارۀ عطا محم. افتاد

١ .فرستادند و نفوذ عطا محمدخان از کشمير تا پشاور بسط يافت
  

چون وزير فتح خان ، بسط و نفوذ حکمران متمرد افغانی را در اياfت 

شرقی مخالف مصالح مملکت می دانست، با شخص شاه و برادرانش سردار 

پشاور . ر برآمدمحمدعظيم خان وسردار دوست محمدخان دو دفعه به عزم کشمي

                                                

 ٨ميرزاعطامحمدخان شکار پوری،نوای معارک، ص- ١
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در ھردومرتبه مقاومت کرده نتوانست وکشمير در دفعه ثانی در سال 

از دست عطامحمدخان باميزائی بيرون کشيده شد و ) ق١٢٢٩(ميmدی١٨١٣

در مقابل خدماتی که دراين جنگ سردار محمدعظيم خان نموده بود،بحيث حاکم 

ا اميدی به کار سبکی تن باميزائی ھا در اثر ناکامی ون. وناظم کشمير مقررگرديد

دادند و يکی از برادران عطامحمدخان،جھانداد خان قلعۀ اتک را در مقابل يک 

لک روپيه به رنجيت سنگ فروخت و سيکھا در خاک ھای شرقی دولت 

در سدوزائی يکی از نقاط حساس سوق الجيشی را به دست آوردند و در نتيجه 

ر در مقابل سردار برعليه کشميرنجيت سنگ ) ق١٢٣٠(١٨١٤جوfی 

١ .محمدعظيم خان در آن درۀ زيبا تقويت يافت
  

چون جسارت سيکھا  مداخلۀ سيکھا روز به روز توسعه می يافت، اين 

 ١٨١٦وضع برای وزير  قابل اغماض نبود،بنابرين وزير فتح خان در سال 

برای جمع آوری ماليات از کابل بر آمد و شانزده لک روپيه ماليات کشمير را از 

برادرش سردار محمدعظيم خان  مطالبه کرد و چون در ارسال پول تأخير به 

عمل آمد، نزديک بود که ميانۀ او وبرادرش ، حکمران کشمير، خراب شود،ولی 

قضايا با دخالت سردار دوست محمدخان برادرانه حل شد و سردار محمدعظيم 

و تازمانی در  لک روپيه کماکان در کشمير باقی ماند ١٣خان بعد از پرداخت 

  .آنجا حکمران بود که وزير فتح خان کور وکشته شد

از آنجايی که در اثر کور ساختن وقتل وزير فتح خان، ھمکاری دو 

قمری ١٢٣٤= م١٨١٨خاندان بزرگ سدوزائی وبارکزائی با رديگر در سال 

برھم خورد، در اثر قيام انتقام جويانۀ برادران وزير، شاه محمود و پسرش 

) چھلستون(ر مقابله با سردار دوست محمدخان در دھکدۀ ھندکی کامران د

. وقلعۀ قاضی  بدون اينکه جنگی واقع شود، شکست خورده شبانه فرار نمودند 

در ھمين فرصت پردلخان با  برادران عينی خود قندھار را از دست گل محمدخان 

                                                

 ٤٦ -٤٥، ص ١٣٣١کھزاد، در زوايان تاريخ افغانستان، - ١
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 قندھار پوپلزائی حاکم شاه محمود گرفته بودند، شاه محمود در فرار خود به

داخل شده نتوانست واز قmت غلزائی راه خود را دور داده از طريق دھراود راه 

اين موقعی است که شاھان فراری . فراه وباfخره ھرات را پيش گرفت

سدوزائی، شاه محمود در داخل مملکت در وfيت ھرات حاکميت دارد و شاه 

ت زياد خاک شجاع در خارج کشور در لوديانه آواره ومضطرب است وقسم

مملکت از نادعلی گرشک تا کشمير وسند به دست برادران بارکزائی افتاده 

  .است

  

  :دوشاه ودو وزير در يک شھر ودر يک زمان

سردار محمدعظيم خان که بعد از وزير فتح ، بزرگترين برادران 

بارکزائی شمرده ميشد، وزارت کابل را حق خود دانسته، نواب جبار خان را به 

در کشمير گذاشت وخود با عده يی سپاه به پشاور آمد و از آنجا به جای خود 

دوست محمدخان نامه نوشت که شاه سلطان علی را خلع کند و کابل را برای 

دوست . آمدن او و شھزاده ايوب که از پشاور با خود او را می آورد، آماده نمايد

اه ايوب قرار محمدخان نيز چنان کرد و سردار محمدعظيم خان به صفت وزير ش

  .گرفت  و دوست محمدخان به حکومت غزنی گماشته شد

سردار محمدعظيم خان قبل از ورود به پشاور سه مکتوب به عنوان 

نايب امين هللا خان لوگری از کشمير فرستاد و او را به ھمکاری  وھمراھی با 

نه خود و برادران بارکزائی برضد قاتلين وزير فتح خان دعوت کرد، که خوشبختا

  :ھر سه مکتوب موجود است که اينک يکی از آن نامه ھا را دراينجا نقل ميکنيم

عاليجاه رفيع جايگاه دوستی ومواfت آگاه خصوصيت نشان، امين هللا « 

بعد از شوق موفور واضح آنکه حقايق و روداد . خان قرين جمعيت فروان باشد

ی به قلم آمده از آن آن حدود به نحوی است که دراين نزديکی متواتر و متوال

حال اين صورت دارد که عاليجاه امير اfمراء . قرار حالی آن عاليجاه خواھد بود

العظام اخوی ارجمند دوست محمدخان با جمعيت بسياری روانۀ الکای پشاور  
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که وارد آنجا گرديده باشد و نيز مقرر است که ار جمندی نواب جبار خان را با 

 چند يوم مرخص و مامور آن حدود خواھيم نمود، سوار لشکر و پياده دراين

fزم که آن عاليجاه حق اشرف الوزرا را مرعی داشته در رفاقت عاليجاھان 

مذکور بدل وجان سعی موفور بکار برده  با بچۀ خود يا برادر با جمعيت شايان 

روانۀ پشاورنموده  وخود آن عاليجاه کمر ھمت و مردانگی وغيرت و فرزانگی 

ان جانان بسته منتظر ھرگونه نامه و پيام عاليجاه اخوی يار محمدخان و را برمي

دوست محمدخان بوده باشند، زيرا که اين وقت  وقت خدمت و اظھار حسن 

اخmص است و بندگان اشرف الوزراء برای چنين روزی دوستان وھواخواھان 

رادران خود را می خواست وبرخود شما معلوم است که اشرف الوزرا  از گروه ب

الحمدهللا، اگر يک وزير گرفتاراست صد وزير . خاطر داری شما را می فرمود

ديگر موجود و برای جان نثاری آماده وحاضر، به ھمه باب خاطر جمع داشته 

بنده  درگاه را با تمام برادران به جان ومال دراين مقدمه سرگرم وساعی دانسته 

دگی و ندامت حاصل وخاطر ان شاء هللا تعالی عنقريب مخالفان را شرمن

ھواخواھان اشرف الوزرا  از گرد و کلفت مصفی خواھد گرديد و آن عاليجاه 

خدمت ھای خود را ضايع و بيجا ندانسته ھرسعی و اھتمامی که دارند در خدمت 

و جانفشانی به ظھورمی رساند و احواfت با ھرگونه مرجوعات به قلم آريد 

ب جبار خان خود بنده درگاه عازم آن حدود و چون بعد  از روانه شدن اخوی نوا

دوستان و اخmص کيشان . به فضل خدا در اين نزديکی وارد آنجا خواھد گرديد

را فراخور خدمت و غمخواری ھا، مورد اشفاق وعنايت دانسته در خير و خوبی 

آنھا به وجھی کوتاھی نخواھد بود وبه ھمه باب خاطر جمع داشته سرگرم 

  ]مھر يا عظيم [١ ».ددوستی بوده باش

  

  ًدو مکتوب ديگرنيز تقريبا به يک مضمون و متحد الشکل می باشد، که 

  تاليف مرحوم کھزاد انعکاس يافته و " در زوايای تاريخ افغانستان" درکتاب 

                                                

 ١٤ -١٢کھزاد، در زوايای تاريخ معاصر افغانستان، صص - ١
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  . بدون شبھه از ارزش تاريخی برخوردار است

سردار دوست محمدخان موقعی که به اشارۀ سردار محمدعظيم خان از 

ير به غرض انتقام کشی از شاه محمود به طرف پشاور و کابل حرکت می کشم

کرد، شھزاده ايوب بن تيمور شاه را از طرف خود در پشاور به پادشاھی 

بعد از آن شاه شجاع نظر به دعوت سردار . برداشت و رھسپار کابل شد

ًمحمدعظيم خان به پشاور رسيد و طبعا جای ايوب شاه را گرفت، تا اينکه 

دار محمدعظيم خان از کشمير به پشاور توصل جست و شھزاده ايوب را در سر

  . حمايت خود برداشت

چون سردار دوست محمدخان کابل را از شھزاده جھانگير پسرکامران 

ًمتصرف شد، فورا شھزادۀ ديگر سدوزائی سلطانعلی بن تيمورشاه را از طرف 

 شاه و وزير، شاه محمود اين. خود پادشاه ساخت وخود را وزير او اعmن نمود

و کامران را طوری که ذکر شد، در چھارآسياب عقب زده مجبور به فرار نمودند 

و در کابل وغزنی موقعيت خويش را استوار ساخته بودند، که سردار محمدعظيم 

خان وارد کابل شد و به حساب خود شھزاده ايوب را که باری در پشاوراز طرف 

  .ود، شاه ساخت و خود را وزير او معرفی نموددوست محمدخان پادشاه شده ب

بدين ترتيب دو نفر از شھزادگان گمنام سدوزائی، سلطانعلی شاه و ايوب 

شاه و دو نفر از برادران بارکزائی يعنی سردار دوست محمدخان و سردار 

حکم می ) شھرکابل(محمدعظيم خان بحيث وزرای آنھا در يک وقت ودر يک جا

  .راندند

ن سلطنت دوگانه که خوشبختانه عمر زياد نداشت اين بود علت ظھور اي

که برادران بارکزائی راجع به تشکيل حکومت مرکزی وانتخاب يک نفر شاه از 

ميان خود کدام پيش بينی وطرحی نداشتند وحتی   درفکر چنين مقامی برای 

خودشان نبودند وصرف حس انتقام کشی از شاه محمود آنھا را به جای کشانيد 

از . به وزارت اکتفا کنند و از اين طريق اقتدار خود را تعميم و تثبيت نمايندکه 

  طرف ديگر چون ھردسته از برادران بارکزائی تحت تاثير عشره مادری شان 
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  .قرار داشتند نمی توانستند به زودی به چنين توافقی برسند

ز از آن ميان سردار محمدعظيم خان برادر عينی وزيرفتح خان، که بعد ا

او بزرگترين برادران وثروتمندترين آنھا شناخته ميشد، کابل و وزارت آن را 

حق خود ميدانست، در حالی که سردار دوست محمدخان  تربيت ديدۀ دست 

وزيرفتح خان بود و درسياست ومملکت داری ، از ساير برادران صاحب ھوش 

نرا تبارز دھد، وفراست بيشتر بود، در دل نياتی داشت که نميتوانست به زودی آ

ولی در پشت پرده برای بدست آوردن قدرت کار می کرد و برای دور ساختن 

سردار محمدعظيم خان از صحنۀ سياست فعاليت داشت، لذا ھردو برادر کوشش 

داشتند تا از وجود شھزادگان ضعيف سدوزائی  استفاده کرده آنھا را روی تخت 

  .درت را در دست داشته باشندکابل داشته باشند ودر سايۀ نام آنھا خود ق

ايوب شاه، شاه دست نشاندۀ سردار عظيم خان وسلطانعلی شاه، شاه 

دست نشاندۀ دوست محمدخان به پشتيبانی وزراء خود لحظه يی از تحرکات 

برضد يکديگر خود داری نمی کردند، تا اينکه باfخره سلطان علی شاه به دست 

 خوابش در باf حصارکابل خفه گرديد شھزاده اسماعيل، پسر ايوبشاه، در اطاق

سردار محمدعظيم خان، . و بساط سلطنت يکی از شھزادگان پوشالی برداشته شد

با شاه انتخابی خودش چندی ديگر حکمراوای داشت ودوست محمدخان را به 

حکومت غزنی گماشت و اعمال وحرکات او را زير نظر گرفت ودرعين حال 

در يک چنين موقع . شرق کشور به عمل آوردًاجبارا سوقيات جنگی در غرب و

حساس که سلطنت سدوزائی روبه اضمحmل می رفت واز ميان برادران 

بارکزائی ھنوز شخصيتی که دست به تاسيس سلطنت بزند، سر بر نياورده بود، 

رنجيت سنگ پس از آنکه کشمير را از چنگ نواب جبار خان، متصرف شده 

  ).م١٨٢٣(ھنگ تسخير پشاور را نمودبود، از فرصت استفاده نموده، آ

سردار يار محمدخان حاکم پشاور از کابل کمک خواست، ولی متاسفانه 

ثروت سرشاری که حفظ آن ھميشه اسباب درد سر سردار محمدعظيم خان را 

ًفراھم می کرد وھنگام جنگ معموf آنرا با خود حمل مينمود و اينک در اين 



 ٢٠٢                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

ته بود، نتوانست کمک به موقع وشايسته يی گذاش» مچينی«ھنگام آن را در قلعۀ

از طرفی ھم وعدۀ حکومت پشاور از طرف رنجيت سنگ به يار .به برادر بنمايد

  . محمدخان، ايمان آن سردار را متزلزل ساخت

 

  :وپشاور کشميرقتل وزير فتح خان، وتسلط رنجيت سنگ بر

می تا وقتيکه وزير فتح خان زنده بود،رنجيت سينگ زمامدارپنجاب ن

موفق متصرفات درسمت افغانستان  يعنی توسعۀ توانست به تطبيق نقشه ھايش 

قيام برادرانش برای انتقام گيری از شاه  ،  اما بعد از کورشدن وزير وشود

محمودسدوزائی وھرج ومرجی که در اوضاع داخلی رونما گرديد، رنجيت 

. له نمود برملتان حم١٨١٨سينگ از اين وضع استفاده نموده درھمان سال 

عاقبت  لی مظفرخان حاکم افغانی مدت دوماه در قلعه ملتان به مقاومت پرداخت و

بعد از فتح ملتان . خود  وپسرانش به قتل رسيدند وشھرملتان بدست سيکھا افتاد

ًبنابرين او که قبm قلعه خيراباد را  رنجيت سينگ چشم به پشاور داشت و

 سردار. ، بر پشاورلشکرکشيددرسمت غربی روخانه سند بدست آورده بود

يارمحمدخان ،حاکم پشاور در برابر لشکر انبوه رنجيت تاب نياورده به قبايل 

 پشاور را به ۀوی ادار.  افتادسنگپشاور بدست رنجيت  و يوسفزائی پناه برد

پس از مراجعت وی يارمحمدخان  .يکنفر افغان سپرد وخود به پنجاب بازگشت

  .دوباره پشاور را متصرف شد

رنجيت سينگ برکشمير لشکر کشيد و آن وfيت را از ) ١٨١٩(سال بعد 

ديره غازيخان را از ) ١٨٢١در(دوسال بعد. دست نواب جبارخان بيرون کرد

 به اين. دست نواب زمانخان وسپس ديره اسماعيل خان را نيز متصرف گرديد

  ئی صورت ظرف سه سال بعد از قتل وزيرفتح خان، تمام متصرفات دولت سدوزا

١.به دولت نو تاسيس سيکھا درپنجاب تعلق گرفت درماورای دريای سند
  

                                                

 ١٣٠، ص سياسی افغانستان در نيمه اول قرن نزدھم–سيستانی، دونابغۀ نظامی - ١
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انگليسھا در اين وقت يک دسته از قوای خود را به بھانۀ سرکوبی 

ميران سند ازاين حرکت انگليسھا به خوف . دزدان دريائی وارد سند نمودند

 شاه شجاع برای اين کار ھم از. افتادند وبه فکر استمداد از افغانستان برآمدند

سردار محمدعظيم خان در خواست . وھم سردار محمدعظيم خان استمداد جستند

در غزنی دوست . آنھا را پذيرفته و با قوايی از کابل بصوب قندھار حرکت کرد

محمدخان را نيز با خود گرفت و در قندھار برادران قندھاری با او ملحق شدند و 

 قوای انگليس سند را ترک گفته بودند تا اين وقت. به استقامت سند حرکت کردند

وديگر احتياجی به افغانھا ديده نمی شد، لھذا مبلغی به سران افغان پرداختند 

  .وشاه شجاع به ھند رفت و سرداران افغان نيز به افغانستان برگشتند

 سردارمحمدعظيم خان برای مقابله با سيکھا به پشاور ١٨٢٢درسال 

رنجيت .  کندتمجبور ساخت بسرعت بکابل مراجعرفت، اما حوادث داخلی او را 

و يارمحمدخان را تھديد نمود  سينگ با شنيدن اين خبر،بسوی پشاور حرکت کرد

يارمحمدخان چند رأس اسپ  سردار .که بايد ماليات آن شھر را به او بپردازد

رنجيت آن تحفه را قبول نموده از پيشرفت بسوی  پيشکش کرد و اعلی به او

اما سردار محمدعظيم خان از  .دوباره به پنجاب برگشت رکرد وپشاورصرف نظ

پيشکش دادن يارمحمدخان به رنجيت سينگ که، دشمن درجه يک افغانستان 

يارمحمدخان از  شناخته ميشد، به خشم آمده دوباره به پشاور لشکرکشيد و

  .ترس او به درۀ سوات نزد يوسفزائيھا پناه برد

  

  :سترداد پشاورجھاد سردار عظيم خان بخاطرا

برای مقابله با سيکھا ندای جھاد ١٨٢٣سردار محمدعظيم خان دربھار

رنجيت سنگ ھم با .  زير پرچم او جمع شدندھادر داد ومردم بسياری ازقبايلي

قوای منظم خود که توسط صاحب منصبان اروپائی تربيه شده بود از رودخانه 

. وحصه تقسيم شده بودقوای افغانی توسط رودخانه کابل بد. سند عبورنمود

ًقبايليان که تعدادشان تقريبا به بيست ھزار نفر ميرسيد به قيادت سيد اکبرپاچا از 
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درشمال رودخانه سنگر گرفته بودند وقوای ) سيدعلی ترمذی(احفاد پيربابا

دولتی بسرکردگی سردارمحمدعظيم خان وبرادرانش در جنوب رودخانه 

 سنگ قبايليان را موردحمله قرارداد رنجيت. درنزديک نوشھر، موضع داشتند

وجنگ شديدی بين طرفين درگرفت، اما سردار محمدعظيم خان ونيروھای 

نظامی اوبجای آنکه از رودخانه عبورکرده به کمک قبايليان بشتابند، بحيث 

قبايليان با وصف شجاعت بی . نظاره گرصحنه جنگ باقی ماندند وازجا نجنبيدند

ز آنھا به قتل رسيدند وسرانجام از لشکر رنجيت نظيردرجنگ تعداد زيادی ا

  آنگاه محمدعظيم خان واردوی  او بدون آنکه سھمی . سينگ شکست خوردند

١. درجنگ گرفته باشند، بطرف پشاورو از آنجا بسوی کابل عقب نشستند
  

علت اين حرکت عجيب سردارمحمدعظيم خان، اطmع غلطی بود که 

داد که قشون رنجيت باfی خزانه سردار در برادرش سردار يارمحمدخان به وی 

لذا سردار بخاطر حفظ خزينه که ھميشه آنرا باخود . قلعه مچينی ريخته است

سردارعظيم خان در راه بازگشت . انتقال ميداد، ازشرکت درجنگ خود داری کرد

 سالگی وفات نمود وپسرش ٣٨از پشاور به کابل در راه مريض شد وبه عمر 

به ھرحال اين جنگ . انی بی باک وعياشی بود جانشين اوشدحبيب هللا که جو

اشنغر را مسخر  سرنوشت پشاور را تعيين نمود ورنجيت با سرعت پشاور و

کرد وحکومت آنجا را به سرداران پشاوری يارمحمد خان وسلطان محمدخان 

   ٢.داد

سردار محمدعظيم خان در روز ھای اخير زندگی اش، پسرخود سردار 

ان را خواسته تمام دارائی خود را که بالغ به دو ميليون مسکوک حبيب هللا خ

، به او داد واز او وعده گرفت که ھمه را در راه گرفتن انتقام شکست او در ٣بود

ولی چون می دانست که فرزندش ظرفيت . مقابل رنجيت سنگ صرف کند
                                                

١
 ترجمه  از اوfف کارو،،)پتانز(، پشتانه، ٢٣٠،ص١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج-

 ۴۴٣، ۴۴٢، پشاور، ص ١٣٧٨جنرال شيرمحمدکريمی، چاپ 
 ۵١٢، ص ١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج- ٢
 ٤٠ -٣٧کھزاد،رجال ورويدادھای تاريخيف ص- ٣
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صيت مگر و. را ندارد، برادرخود نواب جبارخان را وصی او مقررکرد حکمرانی 

پشاور  ١.او از جانب پسر عياش و نيمه ديوانه اش ھرگز جامۀ عمل نپوشيد

 ميران ١٨٢٥در سال ). ١٨٢٤(ديگر برای ھميشه از سلطۀ کابل خارج شد

  . سندعليه سردار رحمدلخان شوريدند و او مجبور گرديد به قندھار برگردد

ط بدينگونه با قتل فجيع وزير فتح خان، امپراتوری درانی که توس

احمدشاه بابا تشکيل شده بود از ھم متmشی شد وھر کدام از وfيات توسط 

دراين وقت ھرات بدست شاه محمود وکامران . امرای محلی اداره می گرديد

سدوزائی بود ومنطقۀ بلخ وتوابع آن در شمال ھندوکش توسط اميران محلی 

ان و قندھار کابل وغزنی وجmل آباد به دست امير دوست محمدخ. اداره می شد

  .به دست برادران قندھاری اداره ميشد

  

  :جھاد سيداحمدبريلوی بخاطراستردادپشاور

اولين جنبش مذھبی  شبه نظامى وھابی در ميان ١٨٢٠در نيمه دھه 

سيداحمد «مسلمانان سرحد شمالغربی شبه قاره ھند برضد سيکھا توسط 

 از شروع جنگ با قصد او اين بود که قبل. آغاز شد) ١٨٣١ - ١٧٧۶(» بريلوى

بنابرين . انگليسھا، پايگاھی  درمرزھای شمال غربی در ميان پشتونھا ايجاد کند

 به قندھار و١٨٢۶بريلوی بعد از بازگشت از عربستان سعودی  سفری درسال 

کابل نمود وسرداران قندھار وکابل را به جھاد برضدسيکھا دعوت کرد، اما 

به تبليغ جھاد ميان قبايل سرحدی جواب مساعدی از ايشان درنيافت وخود 

. بنيادکرد که ھدف آن تبليغ درميان مردم بود" جماعت"اوحزبی بنام . پرداخت

دعوت به جھاد برای اولين . اين تبليغات مردم را به قيام مسلحانه دعوت ميکرد

قيام .  ًبار با کنار گذاشتن رؤسای قبايل مستقيما ازسوی ملت اعmم گرديد

                                                

ام پسر سردار عظيم خان جنونش بدانجا کشيد که که سرانج  ببعد،١٢٨عروج بارکزائی، ص-  ١
پيرس، عروج .(زن وفرزند وتمام وابستگان خود را به دريای سند انداخت ونابودشان ساخت

 ) بارکزائی
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 عليه رنجيت سنگ رھبر سيکھا صورت گرفت، ١٨٢٧ مسلحانه در سال

. مگرنبرد با سيکھا به دليل خيانت برخی ازخوانين محلی  شکست  خورد 

بريلوی پس از نبردھای متعدد باری موفق گرديد پشاور را از چنگ سيکھا 

توسط ١٨٣١خارج سازد، مگربراثر سوقيات مجدد رنجيت سينگ درسال 

   ١ .سيکھا کشته شد

   به سفر حج رفت وچھارسال بعد به دھلی ١٨٢٢ر، بريلوی در بقول غبا

 ١٨٢٧درسال . برگشت و سپس برای جلب مردم به ميان قبايل يوسفزائی رفت

بريلوی، توانست شورشی را درميان قبايل بنگش وسوات وتيرا، بر ضد حاکميت 

رنجيت سينگ براه اندازد، ولی اين شورش از جانب قوتھای رنجيت سينگ 

عقب نشست وسپاه سيک ميزان ماليات " پنجتار"بريلوی  به . گرديدسرکوب 

 بريلوی به اتفاق ١٨٢٩در سال . مردم پشاور را افزايش داده به fھور برگشتند

مردم يوسفزائی وخليل ومومند در اشنغرباfی سردارسعيدمحمدخان حمله کرد 

ًاقبا متع. که منجر به شکست سردار ومرگ برادرش سردار يارمحمدخان شد

بريلوی برپشاور حمله نمود و سردار سلطان محمدخان را منھزم  وپشاوررا از 

مگر . چنگ سيکھا خارج ساخت ودوباره به سردار سلطان محمدخان واگذار شد

زعيم پنجاب رنجيت سينگ با سوقيات مجدد بسرکردگی پسرش شيرسينگ، 

ود که تعداد بربريلوی  تحميل نم" ھزاره" تلفات عظيمی درجنگ ١٨٣٠درسال 

ً ھزارتن رسيد، درنتيجه اشنغر وپشاور مجددا بدست سيکھا ۶اين تلفات  به 

   ٢ .افتاد

  نبردھای بريلوی با دولت سيک برسرپشاورچند بارديگرتکرارشد تا آنکه 

در دست سيداحمد افتاد و مدت دوماه ١٨٣٠بارديگر پشاوردرپايان خزان 

 مستقل پشاور را ميکرد تا احمدشاه ادعای حکمرانی غازيان برھبری سيد

                                                

-٩٠ اوليورروی، اسmم ونوگرائی سياسی درافغانستان، ترجمه سرومقدم،چاپ مشھد، ص-  ١

٩١ 
 ۵١۵، ص١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج- ٢
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مگر حکمرانی او به  .جايکه  بنام سيداحمد شاه عادل به ضرب سکه پرداخت

عنوان يک ھندوستانی برپشتونھا سنگين تمام ميشد وقبايل با وجوديکه او را 

در جنگ حمايت ميکردند، تحمل حکومت او را برخود يک نوع توھين 

 قبايل،تبليغات او برای نجات مردم يک علت موفقيت سيداحمد درميان .ميشمردند

از زيرسلطه سيکان کافر بود، وعلت ديگر موفقيت او، دوستی واحترام زياد 

با وی بود که پيرخانه قبايل يوسفزی شمرده " پيربابا"سيداکبرپاچا، از خاندان 

سيداکبرپاچا به سيداحمدشاه ازخود ارادت واخmص فراوان نشان ميداد . ميشد

باھم ) پاچا(ھردو سيد.نجيت سينگ او را حمايت ميکردودر جنگ عليه ر

دوستان بسيار صميمی بودند وبه ھمديگر احترام مينمودند، شايد ھردو 

 انسانھای خوبی بودند ويا يکی کمبودی خود را توسط ديگری تکميل ميکرد،

  .مگر اين دوستی تا آخر نپائيد

 از آن در  ھنگامی که بريلوی از مردم تقاضای عشر وزکات نمود تا

امورتنظيم سپاه وجنگ استفاده کند، ملکان ورؤسای قبايل که از اين مدرک کدام 

سيداحمدمردم که وبازھنگامی . تی بلند کردندينفع نمی بردند،زمزمه ھای نارضا

را از گرفتن طويانه وپيشکش  در وقت شوھردادن دختران خود منع نمود وگفت 

 انسان در بدل پول است که که گرفتن پول در عوض دختر، فروختن يک

بارديگر صدای مخالفت ونارضائيتی قبايل عليه سيداحمدپاچا . کاردرستی نيست

شد، زيرا اين کار برخmف دود ودستور وسنن قبايل است ،واز نظرقبايل  بلند

گرفتن طويانه زياد در بدل دختر وخواھر، عmمه عزت دادن وقدرکردن به 

 بی عزتی دختر شمرده ۀ کم گرفتن طويانه عmماست ونگرفتن ويا دختريا خواھر

 به ھمين سبب درميان .شده برای اوليای دختر شرم وخجالت پنداشته ميشود

دراينجا .  يک رسم پسنديده تلقی ميشود تا ھنوزقبايل پشتون رسم گرفتن طويانه

برسيداحمد بريلوی اين تھمت زده شد که وی ميخواھد برای مريدان ھندوستانی 

.  درست کند تا دختران اپريدی يا يوسفزی رامفت عروس خودبگردانندخود راه

بريلوی اين بار پشاور را در بدل . بنابرين مردم ازوی روی گردان شدند
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امتيازاتی به سردارسلطان محمدخان سپرد، وخودتصميم گرفت از ميان قبايل به 

ھی منطقه ھزاره برود ودر آنجا چند جنگ ديگر را عليه سيکھا سازماند

 در جنگ باfکوت کشته شد و مريدان او ١٨٣١باfخره سيد درنومبرسال .کرد

 درقلعه سيتا در سوات جای داد واز حيات آنھا دربرابرحمله ھری پاچارا سيداکبر

در ١٨۵٧سرانجام خود سيداکبر شاه در سال  سينگ براين قلعه دفاع نمود و

   ١ .می درگذشت١١سوات روز

  اور را برای دايم از پيکر افغانستان جدا رنجيت سينگ پش١٨٣۴درسال 

وتمام سواحل دوطرف سند را به دولت پنجاب ملحق نمود وسردار سلطان 

 محمدخان به حيث مامور از دربار رنجيت سينگ بحکومت پشاور گماشته شد،

سردار دوست محمدخان که اکنون برکابل تسلط داشت، واز جنگ با شاه شجاع 

 بازگشته بود، در صدد جنگ با رنجيت سنگ برآمد وشکست او در قندھار مظفر

  که درفصل بعدی از نظر . وتmش ھايی دراين راستا به عمل آورد

  .ميگذرانيم

  :تقسيم وfيات کشورميان برادران بارکزائی 

بعد از وفات سردار محمدعظيم خان، پسرش حبيب هللا خان به جای او 

جلوس داشت وبا چشم رقابت به تکيه زد، ولی ايوب شاه که ھنوز برتخت شاھی 

اين موقعی است که جمعی از . او می نگريست در صدد امحای يکديگربودند

سردار يارمحمدخان وسلطان محمدخان به عنوان : برادران بارکزائی مثل

جاگيردار سيک در پشاور حکومت داشتند وسرداردوست محمدخان ھم در سايۀ 

ان قندھاری دولت کوچک سدوزائی ساير برادر. عطوفت شان در آنجا می زيست

  . ھرات را مورد حمله و تھديد قراردادند، ولی به امحای آن موفق نشدند

 دراين فرصت روابط حبيب هللا وايوبشاه  بدتر شده و اخير الذکر

ميخواست رقيب مقتدر وثروتمند خود را ھم ذريعۀ پسرش شھزاده اسماعيل از 

                                                

 ۴۵٧،۵۴٠ -۴۵۶ اولف کارو،پشتانه،ص- ١
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ه موقع رسيد وبا ورودش کار يکطرفه ميان بردارد، ولی پردلخان از قندھارب

شھزاده اسماعيل مقتول وشاه ايوب مخلوع وسردارحبيب هللا سرخوش به . شد

حکومت کابل گذاشته شد وبا از بين رفتن ايوب شاه سلسلۀ سدوزائی در مرکز 

  .مملکت به کلی خاتمه پذيرفت

اين موقعی است که برای ظھور سلطنت بارکزائی زمينه از ھر رھگذر 

اعد شده وکوچکترين مانعی باقی نمانده است، زيرا به استثنای وfيت ھرات، مس

ھمه خاک ھای افغانستان با اقتدار کامل در دست برادران بارکزائی قرار داشت، 

ولی متاسفانه که سردار پردلخان به جای اينکه بنای سلطنت متمرکزی را در 

بيب هللا خان اکتفا نموده، کابل بنياد گذارد، به گرفتن سھمی از ثروت سردار ح

حبيب هللا خان را به جای ايوبشاه به عنوان سردار کابل برقرارساخت و طريق 

سردار حبيب هللا خان با پول سرشار وشوق عياشی ای . قندھار در پيش گرفت

برعmوه بعضی اشخاص بارسوخ . که داشت درخور سرداری وحکمروايی نبود

ن هللا خان لوگری ،مرد با تدبير را از دستگاه نواب جبار خان کاکايش وامي: مثل

  تا اينکه سردار دوست محمدخان از پشاور به کابل . حکومتی خود به دور ساخت

  .بازگشت تا اقتدار وثروت ھردو را از حبيب هللا خان تصاحب کند

درحالی که در . روابط اين کاکا وبرادر زاده فراز ونشيب ھای زياد دارد

ام متقابله باھم برخورد می کردند، ولی در باطن ھريک در ظاھر به لطف واحتر

امحای ديگری ودر کور ساختن و قتل يک ديگر سعی داشتند و به دفعات در 

ميدان جنگ باھم مقابل شدند تا اينکه برطرفداران سردار دوست محمدخان 

افزوده شد ونواب جبارخان وامين هللا خان لوگری ھم با او ھمدست شدند و در 

عی که غلبۀ دوست محمدخان بر رقيبش حتمی مينمود، براثرالتجای سردار موق

اکرم خان،برادر حبيب هللا خان،بارديگرپردلخان از قندھار روی صحنۀ سياسی 

کابل ظاھر شد، ولی بدون اينکه قضايا رنگ حلی به خود بگيرد،به قندھار 

ارسرد برگشت وسردار دوست محمدخان وحبيب هللا خان کماکان مشغول پيک

شيردلخان نسبت به . وگرم بودند تا اينکه سردار شيردلخان به کابل رسيد
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پردلخان جدی تر ودر حل مسايل مصمم تر معلوم ميشد وبا اقدامات فوری 

ميخواست عمليات ونقشه ھای ھردو طرف را خنثی سازد وحکومت کابل را در 

از کابل وتبعيد در چنانکه گرفت وخواست حبيب هللا خان را با اخراج . دست گيرد

لوگر از صحنه دور سازد وسردار دوست محمدخان را با دادن حکومت غزنی 

وکوھستان وميدان واعطای پول آرام کند وآنگاه با تشکيل مجالس وآغاز 

مذاکرات مصلحت جويانه طرحی ريزد که سرداران بارکزائی با داشتن حوزه 

متحد باشند، ولی اين در مقابل حمmت خارجی ) تيول(ھای حکومتی وجاگير

نقشه ھا رنگ عملی به خود نگرفت وميان او وسردار دوست محمدخان مدتی 

در پيرامون باfحصارکابل وشاه شھيد و بينی نيزار و تپۀ مرنجان جنگ صورت 

گرفت ودر حالی که طرفداران طرفين در ميدان گرم نزاع بودند، برادران در 

از مذاکرات طوfنی فيصله کار به خيمه نواب محمدزمامخان جمع شده وبعد 

نواب صمدخان سپرده شد وبعد از مذاکرات زياد شيردلخان به رياست برادران 

  :بارکزائی پذيرفته شد وجاگير ساير برادران حسب ذيل تعيين گرديد

چون پشاور وسعت کافی برای پنج سردارپشاوری نداشت، يارمحمدخان 

ًا به حکومت کابل،عطامحمدخان وسلطان محمدخان از سرداران پشاوری متفق

وسعيد محمدخان به حکومت پشاور وتوابع آن، دوست محمدخان به حکومت 

کوھستان، امير محمدخان برادرعينی او به حکومت غزنی، نواب جبارخان به 

حکومت لغمان، نواب اسد خان به حکومت حصۀ باقيمانده ديره جات، شيردلخان 

ًقا به حکومت قندھار وتوابع آن، وپردلخان وکھندلخان ومھردلخان متف

رحمدلخان به حکومت سند ونواب محمدزمان خان پسرنواب اسدخان به 

١.حکومت جmل آباد وباfخره حبيب هللا خان به حکومت لوگر
  

          بعد ازاين فيصله سردار شيردل خان عازم قندھار گرديد وطوری که تعيين

  ًمتعاقبا در اثر فوت . بل گذاشتشده بود سرداريارمحمدخان را به حکومت کا
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سردار عطامحمدخان، حاکم پشاور،سردار يار محمدخان وسردار سلطان محمد 

دراين فرصت سنديھا باز بنای شورش را . حکومت کابل را در دست گرفتند

اول سردار رحمدلخان وعقب او سردار شيردلخان بدان صوب متوجه .گذاشتند

خان برسد، برادرش حکومت آنجا را به شد؛ ولی پيش ازاينکه سردار شيردل

  .نايب سلطان خان بن هللا داد خان افغان سپرده وضع را آرام ساخت

 قمری ١٢٤٢سردار شيردلخان ھنگام مراجعت به قندھار در ماه محرم

وفات سردار شيردلخان اوضاع سند وکابل . در راه فوت نمود)ميmدی١٨٢٦(

ی ھا حاکم افغانی را اخراج وخود را درعmقۀ اول الذکرسند. ھردو را برھم زد

و در کابل سردار دوست محمدخان حکومت سردار سلطان . مستقل اعmم کردند

محمدخان را، سبب محروميت خود از مرکز کشور ووسيلۀ بسط نفوذ برادران 

پشاوری وقندھاری در کابل تعبير نموده  برکابل حمله نمود و با تصرف 

سپس برای توليد .جبوربه تخليۀ کابل نمودباfحصار سلطان محمدخان را م

فضای دوستانه و رفع مزاحمت سايرين به تعقيب پيمان شيردلخان در عشر اول 

ھجری عھد وپيمان ديگری را روی کار آورد وجاگير ١٢٤٢ماه ربيع الثانی 

  برادران وبرادرزادگان خود را معين کرد که اصل اين پيمان در جملۀ اسناد خطی 

  .جود بود و نقل آن در زير بازتاب داده ميشودموزۀ کابل مو

  

   :قمری١٢٤٢تقسيمات مجدد براساس ميثاق 

  با تصرف کابل از طرف دوست محمدخان يک بارديگر مسأله ادارۀ کابل 

وسرداری آن مورد توجه عموم برادران بارکزائی قرراگرفت وبرای اينکه از 

 دوست شود،کشت وکشتار وخون ريزی ومخالفت ھای مزيد جلوگيری 

محمدخان برادران را فراخواند تا بار ديگر برای تقسيم حوزه ھای قدرت خود 

اين مجلس دايرشد وبرطبق  ميثاقی که . مجلس کنند وميثاقی به امضا رسانند

fم،تحرير ١٨٢۶=  ھجری قمری١٢۴٢ سنه ولبتاريخ عشر اول شھر ربيع ا

  شد و حوزه ھای حاکميت يافته، نواب صمدخان به حيث بزرگ برادران برگزيده 
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   :شان چنين تعيين گرديد

چون دراين وقت به تاريخ عشر اول شھر ربيع اfول سنۀ يکھزار « 

ودوصد وچھل ودو بود که بعد از منازعه ومناقشه که مابين ما بردران به ظھور 

رسيده بود، شھر و دارالسلطنۀ کابل را سردار دوست محمد خان تسخير نمود، 

 برادرزاده ھا به جھت اصmح و اتفاق و خير خاندان جمع شده به ھمه برادران و

جھت انتظام امور دولت واستحکام بنياد و سلسله خود ھا صmح برھمين منوال 

انکو وتوابع آن به نواب عبدالصمدخان،پشاور وھشنغر   کوھات وکرديم که ملک

 بل وکا برادرانش و وخالصجات و متعلقات آنجا به سردار يارمحمدخان و

برادرش سردار  توابع آن به سردار دوست محمدخان و خالصجات و کوھدامن و

به  نواب جبار خان ] اطراف کابل تالغمان[ماليات طايفه غلجائی اميرمحمدخان و

 ملک جmل آباد و تاجکۀ لغمان را نواب محمدزمانخان و برادران او متصرف و

دار حبيب هللا خان حکومت لوگر وچرخ و ميدان وغوربند به سرباشند و

قندھار به  برادران قندھاری تعلق داشته  وبرادرش سردار محمداکرم خان و

١.باشد
  

 از ابتدای سنۀ تنکوزی سال نو، دوست محمد« درميثاق آمده است که 

خان مبلغ يک لک روپيه از بابت ماليات کابل سال بسال به ضامنی نواب 

 قرار قسط ماه به ماه ميرساند و عبدالصمدخان در وجه سردار يار محمدخان از

چون نواب عبدالصمدخان ريش سفيد و بزرگ ھمه برادران می باشد و اصmح 

ھمه برادران به جھت خيرخاندان به اتفاق سردار دوست محمدخان در کابل 

اگر چنانچه سردار يار محمدخان يا سردار سلطان محمدخان يا . سکونت ميکند

ًمحمدخان  يا متعلقان آنھا ظاھرا يا باطنا خللی سردار سعيد خان يا سردار پير ً

درملک کوھات و انکو که متعلق به نواب عبدالصمدخان است نموده در ملک 

ومال او دخل وتصرف کنند، يا آنکه سردار دوست محمدخان منسوبان و 

ًمتعلقات سردار يارمحمدخان را ظاھرا يا باطنا از او روگردان نمايد يا به ملک  ً
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 وتصرف نمايد، عھدشکن و دشمن خدا و رسول خدا و ھمه برادران و آنھا دخل

برادرزاده خواھد بود و برادران و برادرزاده ھا ھمه باfتفاق با آنھا دشمنی و 

ھرگاه نکنند دشمن خدا و رسول باشند و در خصوص يک لک . مخالفت کنند

روپيه از ابتدای سال تنکوزی سردار دوست محمدخان به ضامنی نواب 

عبدالصمدخان متعھد شده و قبول کرده سال بسال از قراراقساط ماه بماه به 

سردار يار محمدخان برساند وھرگاه تفاوت کند ونرساند عھد شکن ودشمن خدا 

و رسول وھمه برادران خواھد بود و ھمه با او دشمنی کنند، ھرگاه نکنند دشمن 

ھمين تقسيم و قرار را خدا و رسول خواھند بود و چنانچه برادران سکه قندھار

قبول نکرده انحراف نمايند و اراده  وعزم اين ملک ھا را بکنند ھمه برادران با 

جمعيت خود باfتفاق کمر بسته، با برادران قندھاری دشمنی و مخالفت بکنند و 

نگذارند که از حد قندھار تجاوز وتفاوت نمايند و ھرگاه سردار يار محمدخان به 

ی خود که سکنای کابل باشند از بابت زمينداری آنھا چيزی عمله جات و نوکرھا

بدھد در ھمين تنخواه يک لک روپيه از قرار حواله او محسوب شود وھرکدام از 

برادران و برادرزاده ھا که ازاين سخن وعھد و ميثاق تفاوت کند و از ھمين 

ز دين قرارداد و تقسيم اختmف نمايد به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار و ا

جناب مصطفوی بيگانه و کافر مطلق و به چھار مذھب نا مسلمان باشيم و به 

ھمين عھد و ميثاق برداران و برادرزاده ھا ھمه با يک ديگر دوست و از نفاق و 

کدورت که قبل ازاين باھم داشتيم در گذشتيم و با ھمه دوست و مھربان شديم 

 ١٢٤٢ربيع اثانی سنۀ . شداين چند کلمه به طريق عھدنامه قلمی و تحرير.

١».ھجری قمری
  

قراری که ديده ميشود روح اين عھدنامه برتحکيم روابط ميان دوست 

اين عھدنامه به دوست محمدخان . محمدخان و سرداران پشاوری استوار است

  .آنقدر مجال داد که سرانجام امارت خود و سلطنت محمدزائی را اعmن کند

 ميmدی به ١٨٢۶تا ١٨١٨ان، از سال اميردوست محمدخبه کmم ديگر،

تدريج مقام وموقعيت خود را درکابل واطراف آن چنان تقويت کرد که زمينه را 
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، ولی برای آنکه اعmن سلطنت وپادشاھی او بر برای امارت خود آماده نمود

، جھاد عليه ١٨٣٦برادرانش در قندھار وپشاور گران تمام نشود، در سال 

اد پشاورکه به تجويز علمای دينی بدون احراز مقام امير سيکھا را بخاطر استرد

المؤمنی نافذ شده نميتوانست، به پيش کشيد وبرای عملی ساختن اين منظور با 

جمعی به سواری اسپ به مسجد عيدگاه شھر که در محل سياه سنگ قرار 

مير حاجی پسرمرحوم ميرواعظ، روحانی شھر،خوشه جوی را به . داشت، رفت

شاھی بر دستار سردار دوست محمد خmنيد وخطبۀ امارت را قرائت رسم جيغۀ 

حاضران مشتی پول برسراو نثار کردند ومراسم تاج پوشی بدون فير توپ . نمود

  . به کمال سادگی بجا آورده شد

 قلمرو) ١٨٣٩ - ١٨٢۶(در دورۀ اول امارت اميردوست محمدخان

وه ھای خيبروسعت سلطنت کابل ازھندوکش تاغزنی وزرمت وازباميان تا ک

سردار :بدين ترتيب .پسران اميرحکومت مينمودند دراين قلمروکوچک . داشت

محمدافضل خان در زرمت، سردار محمداکبرخان در جmل آباد، سردار محمداکرم 

خان در باميان وبھسود، سردار غmم حيدرخان در غزنی، سردار شمس اليدن 

 امير درکوھستان، عايدات اين خان پسر سردار امير محمدخان ، برادر عينی

در ساير نقاط . لک روپيه تجاوز نميکرد٢٥قلمرو کوچک ساfنه از 

در قندھار سردار کھندلخان وسردار :کشوراوضاع پراکنده ومتشتت بود

و، يارمحمدخان ا  ووزيرمقتدر درھرات شھزاده کامران سدوزائی مھردلخان،

ادبيک اوزبک از قندز درشمال ھندوکش ميرمر. الکوزائی حکومت داشتند

او توسط پسرخود شاه مرادخان بربدخشان . برساحه وسيعی حکمروائی ميکرد

غربی چون فارياب وتالقان وذريعه برادرش محمودبيک بربرخی نقاط شمال 

    ١ .حکومت ميکرد وجوزجان
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  فصل چھارم

  

  سرداران قندھاری و قلمرو حاکميت شان

  

  

  :          مدخل

  ان که از يک پشتـيـمما پنج بــرادر

  در دست زمانه ھمچو پنج انگشتيم

  ون فــرد شــويم در نظرھا علميمــچ

١چون جمع شويم بر دھن ھا مشتيم    
  

  

تن می ٢٠در ميان پسران سردار پاينده خان مرحوم که تعداد آنھا به 

 رسيد، پنج نفرايشان که از مادر غلجائی بودند وبه نامھای شيردلخان، پردلخان،

ردلخان، کھندلخان ورحمدلخان ياد می شدند، به علت تمرکز شان در قندھار مھ

ًوبسط نفوذ باfستقmل شان در حوزۀ ارغنداب و ترنک و ھيرمند، معموf به 

بيشتر معروف اند و اين تسميه  در برابر دستۀ ديگر » سرداران قندھاری« لقب 

  سرداران «ند وبه صفت برادران بارکزائی که در پشاور استقرار وحاکميت داشت

  .خوانده ميشدند بيشتر ايشان را متمايز ميسازد»پشاوری

                                                

ًببعد ظاھرا اين رباعی از طبع سردار مھردلخان ٢٠١چکابل،ص ، ٢ سراج التواريخ، ج- ١
 .است"مشرقی "متخلص به 
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 افغانستان، عروج برادران ١٩شبھه يی نيست که در جريان تاريخ قرن 

بارکزائی به صورت مجموعی و بدون تفريق موضوعی است دلچسپ و 

را در پرھنگامه که در حال انتقال تدريجی قدرت از خاندانی به خاندانی، کشور 

داخل و خارج به تشنجات عميق و دامنه داری گرفتار کرد و به ظھور ملوک 

  .الطوايفی و انفکاک وfيات شرقی و جنوبی وجنوب غربی مملکت منتج گرديد

يکی از آثار گرانبھايی که درسالھای اخيردر بارۀ سرداران قندھاری 

ش است که توسط محقق سخت کو" نهوړ وکندھاری"نوشته شده، بنام 

 صفحه تاليف و از طرف مرکز ٢٦٨قندھاری آقای محمدمعصوم ھوتک در 

دراين اثر شجره ھای نامه ھای . انتشاراتی عmمه رشاد بچاپ رسيده است

  .ھريکی ازاين پنج سردار در جداول متعدد ذکرشده است

ً کارنامه ھای دستۀ سرداران قندھاری را مختصرا از زير  در طی  سطور

  :نظرمی گذرانيم

  

  :حوزۀ نفوذ سرداران قندھاری

بعد از اينکه وزير فتح خان ، برادر بزرگ سرداران قندھاری، به امر 

، شيردلخان و )١٨١٨(شھزاده کامران در ھرات از نعمت بينائی محروم شد

پردلخان از شھرھرات فرار نموده خود را به گرشک،درميان اقوام بارکزائی 

روی انتقام جو از اقوام  خود وھوادار خود رساندند و با تھيه و تدارک يک ني

وزيرفتح خان ، بزودی شھر قندھار را از دست گل محمدخان نايب الحکومۀ شاه 

ازاين تاريخ  ببعد نفوذ سرداران قندھاری ، . محمود، خارج کرده متصرف شدند

در قندھار وتوابع آن بسط يافت وشيردلخان زمام  حاکميت آنجا را در دست 

   ١ .گرفت

   رصتی است که ساير برادران بارکزائی، به خصوص سردار محمداين ف

  عظيم خان وسرداردوست محمدخان، از شرق کشور ، از کشمير قيام کرده بودند 
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و شاه محمودسدوزائی را از تخت پادشاھی کابل محروم وبه طرف ھرات فراری 

  .ساختند و به صورت مجموعی بر کابل ووfيات شرقی دست يافته بودند

ار شيردلخان بعد از تصرف قندھار کسانی را  که در گرفتن سرد

شھرقندھار از خود رشادت ودfوری نشان داده بودند مورد نوازش وتشويق 

دراين جمله يکی ھم ميرداد . قرارداد وبا دادن انعام ومقام از آنھا قدردانی نمود

 وی خان بارکزی  بودکه به سبب جmدت وتھور خود در اشغال شھرقندھار به

ميرداد خان باکزائی پدر لويناب شيردلخان ١.مقام ايشيک آقاسی داده شد

اين خاندان در استحکام دولت اميردوست محمدخان وامير . بارکزائی است

شيرعليخان خدمات جانبازانه وفداکارانه کره اند که در گفتاری جداگانه در ھمين 

  .کتاب از آنھا ياد خواھد شد

سردار شيردلخان وسردارپردلخان سرداران قندھاری بخصوص 

وسردارکھندلخان که ھريک بنوبت زمام امور قندھار را در دست داشتند، تسلط 

ونفوذ خود را در شرق  تا مقر ودرشمال تا ارزگان وجانب غرب تا فراه 

وسيستان ودر جنوب ھم تا بلوچستان وکناره ھای سند بسط دادند و دراين ساحه 

سال حکمرانی کردند وحکومت ٣٣ مدت برای١٨٥٥ تا ١٨١٨وسيع از 

سردار (شکارپور تاسالھای زيادی تحت حکمرانی يکی از برادران مذکور

  .بود) رحمدلخان

شاھزاده کامران برفراه حمله کرد و آن ) ق١٢٣٨(=١٨٢٢در سال 

وقتی سرداران . رامتصرف شد وقصد داشت برای فتح قندھار داخل اقدامات گردد

ًمران سدوزائی مطلع شدند، فورا سپاھی تھيه نموده به قندھاری ازاين اقدام کا

عبدهللا خان اچکزائی، تاج محمدخان بارکزائی، : ھمراھی خوانين بزرگی چون

نايب مm مؤمن خان غلزائی، رمضان خان ھوتکی، ھوت خان غلزائی، يونس 

خان بارکزائی، ميرزا احمدخان عمله باشی وغيره با سه ھزار سوار زره پوش 
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اين . ار وپنجصد نفر پياده وھفت عراده توپ از قندھار راھی فراه شدندويک ھز

سپاه وقتی به محل خرمالق، واقع سه منزلی شھر فراه رسيد،  کامران به جانب 

شھزاده .ھرات فرار نمود و پسرخود شھزاده سلطانعلی را در فراه گذاشت

اه بجانب ھرات سلطانعلی نيز چون تاب مقابله در خود نمی ديد بدون جنگ از فر

فرار نمود وشھر فراه بدست سردارشيردلخان که در پيشاپيش سپاه خود قرار 

  .داشت، افتاد

بزرگان وخوانين فراه ھمگی برای اظھاراطاعت به خدمتش شتافتند 

دراينجا برادران قندھاری به مشوره . وماليه ومخارج سپاه را به او پرداختند

از جانب خود حاکمی در فراه تعيين کرده  پرداختند وعده ای اظھار نمودند که 

ه داشت که برای دوباره به قندھار مراجعت نمايند، ولی سردار شيردلخان، عقيد

از پا در آوردن کامران، آنکه اشرف الوزرا فتح خان را با قساوت کور کرد و به 

بنابرين بايست به عزم فتح . قتل رسانيد، بھترين فرصت ھمين فرصت است

سايرسرداران وخوانين نيز نظر شيردلخان را تائيد کردند و . ھرات کمر بست

  .سپاه به جانب اسفزار به حرکت افتاد

ز جانب ديگر خوانين و بزرگان ھرات که از بی باکی و ظلم و اجحاف ا

ه کامران و پسرش جھانگير به جان آمده بودند، جھانگير را از شھر داھزش

اخراج کردند و بجای او حاجی فيروز الدين خان را به حکومت ھرات 

ا ووقتی کامران از فراه به ھرات رسيد، به او اجازه ورود به شھر ر.برداشتند

کامران مدتی در باغ شاھی اقامت اختيار کرد وھنگامی که از آمدن سپاه  . ندادند

قندھار به جانب ھرات آگاھی حاصل کرد، سخت پريشان وسراسيمه شد وآخوند 

آخندزاده در منزل خاک . زاده شمان را به رسالت نزد سرداران قندھاری فرستاد

يشنھاد صلح نمود و اظھار سفيد فراه به پيشواز سرداران قندھار رسيد و پ

داشت که کامران حاضر است به خاطر اتحاد و يگانگی مجدد با سرداران سوگند 

خورده و قلعۀ فراه را که متعلق به اوست در اختيار سرداران بگذارد و مبلغ 

يکصد ھزارروپيه پول نقد را به بھای نعل اسپ سرداران بپردازد و نيز يک نفر 
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 يرغمل نزد سرداران بگذارد و با اين وسيله عھدنامه از فرزندان  خود را طور

اما سرداران . يی ميان جانبين عقد گردد و در آينده از دشمنی يک ديگر بگذرند

قندھاری اظھارکردند که برادران وزير با تمام خلوص نيت و صميميت در خدمت 

ای شاه محمود و کامران بودند، ولی با آن ھمه صداقت ووفاداری که ايشان بر

استحکام دولت شاه انجام دادند نتيجه و پاداش آن ھمه خدمات ؛ کوری وقتل 

وزير بود، لذا کس مباد که برپيمان و عھد کامران اعتماد کند، اf شمشير که 

شمان آخوند زاده به ھرات برگشت و کامران چون جواب . ميان آنھا فيصله نمايد

f سران . ش وجوين فرارکردپيغام خود را شنيد از ترس جان به سوی قلعۀ

وخوانين ھرات نيز پيشنھادی به سران قندھاری تقديم داشتند مبنی براينکه 

کھندلخان به شھر ھرات بماند و ماليات ھرات چھار قسمت گردد،دوحصه از شاه 

فيروزالدين، قسمت سومی از امرا و قسمت چھارم از کھندلخان، اما سرداران 

تند وتصميم گرفتند با جنگ شھر را متصرف قندھاری اين پيشنھاد را نپذيرف

١.شوند
  

وقتی سرداران قندھار وارد اسفزار شدند، از طرف بنياد بيگ ھزاره نامه 

يی برای خوش آمديد سرداران به ھرات به دست شيردلخان رسيد که در آن 

ًظاھرا ھمدلی وھمراھی خود را در گرفتن شھرھرات نشان داده بود، اما در عين 

او باری خواست با . ن او نياتی داشت که موفق به برآوردن آن نشدحال در باط

خوانين ھرات نيز روابط مخفی قايم نمايد؛ مگر سران شھر به اوگفتند که اول با 

سرداران قندھاری در آويز، در صورتی که برآنھا پيروزشدی، آنگاه جای تو 

بنياد بيگ . ردباfی چشمان ما،درغير آن نميتوان محض به سخنان تو اعتماد ک

ناچاربا سرداران قندھاری ھمداستان شد و در ميرداود به آنھا پيوست، لشکر او 

در محل پل ماfن اردوگاه زد و سرداران قندھاری در سمت شرق قلعۀ ھرات به 

ی ھدايت دادند تا از گرد ړکفاصلۀ نيم فرسنگ سنگرگرفتند و به حاجی خان کا
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بعد در تاريکی شب در برابر . ام کندونواح شھر مردم را برای جنگ استخد

ھريک از دروازه ھای شھر به فاصلۀ يک فيرتفنگ برج ديده بانی ترتيب دادند 

  .تا از آنجا مانع جدی رفت و آمد شھريان ھرات گردند

بدينگونه چھل تا پنجا روزشھر ھرات در محاصره اردوی قندھار قرار 

. تخاصم صورت ميگرفتداشت و جنگ ھای پراگنده و شبانه ميان طرفين م

دراين وقت يکی از خوانين موسوم به محمدخان کوھی به سرداران قندھاری 

پيغام فرستاد که ھرگاه آنھا بنياد بيگ ھزاره را دستگير و به او تسليم نمايند، او 

ًمحمدخان کوھی ضمنا دعوتی به . نيز کليد شھر را در اختيار آنان قرارخواھد داد

ر ترتيب داد تا بدين وسيله به دستگيری آنان موفق شود، افتخار سرداران قندھا

ولی راز او افشا شد وشيردلخان با پنچصد نفرسوارکار آزموده به اين دعوت 

کوھی به تطبيق . ًشرکت کرد و خود را کامm برای ھر پيش آمدی آماده ساخت

نقشه اش موفق نشد، ولی افراد خود را برای جمع آوری سپاه بسوی نقاط دور 

  .دست فرستاد

سرداران برای آنکه غافلگير نشوند، اردوی خود را از تخت صفر به مير 

دراين فرصت . داؤود عقب بردند و در فکر يک حملۀ عمومی به شھر شدند

قاصدی از قندھار از نزد سردار مھردلخان آمده اطmع داد که سمندرخان 

به محاصره کشيده باميزائی وگل محمدخان پوپلزائی با لشکر خود قندھار را 

١.وھرگاه به زودی کمک نرسد شايد قندھار در دست دشمن بيفتد
  

اين خبر بر تصميم سرداران قندھاری تاثير ناگوار نموده مجبور شدند 

 که )شنيدند(لشکر قندھارحين بازگشت به اسفزار.ًفورا به قندھار مراجعت کنند

م ھرات وارد اسفزار شھزاده سلطانعلی پسرکامران با بار و بنه فروان به عز

شده وقصد حمله برسپاه قندھار را داشته است، ولی چون توان مقابله را در 

خان با شنيدن سردار شيرعدلي.  بودی اطراف متواری شدهخود نديده به کوه ھا
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. علی شتافت ًاين خبر فورا راه بلدی را گرفته، شبانه به تعقيب شھزاده سلطان

راھانش که در دره يی به خواب رفته بودند ديری نگذشت که شھزاده رابا ھم

شھزاده سلطانعلی از وارخطائی با پای . دريافت و برآنھا حمله ھولناکی اجرا کرد

برھنه به سوی قله ھای کوه دويد و افتان وخيزان تا نقطه ای  رسيد که ديگر 

امکان باf رفتن برايش ممکن نبود، وی متوجه شد که شيردلخان وافرادش  در 

به ناچار فرياد برآورد و . ب او ھستند ونزديک است او را دستگيرنمايندتعقي

. امان خواست وقرآن را شفيع ساخت که از دستگيری او صرف نظرکنند

شيردلخان نيز به احترام قرآن کريم، از گرفتاری او صرف نظرکرد وغنايم 

افراد فراوان به دست آورده به شھر برگشت وفردای آن اين غنايم  را برساير 

در فراه ھنگام عبور از رودخان . خود تقسيم نمود و بعد جانب فراه حرکت کرد

 کيسه پولی که ھنگام عبور به جانب ١٢فراه  غواصان را موظف ساخت تا 

غواصان آن پول را از رودخانه .ھرات در رودخانه فراه افتاده بود، پيدا کنند

اه افتادند، با رسيدن قوای پيداکرده آوردند و سپس از فراه به عزم قندھاربر

سردارشيردلخان به قندھار لشکريان سمندرخان باميزائی از محاصره شھر 

١.دست کشيدند ورفتند وشھر نجات يافت
  

  

  :تشبثات  سرداران قندھاری  در امور کابل

قدرت وثروت سرشاری که سردار محمدعظيم خان برای پسرش، سردار 

ردو در چار ديواری باfحصار کابل تمرکز حبيب هللا خان، به جای مانده بود وھ

يافته بودند، ھم توجه سرداران قندھاری وھم نظر سرداران پشاوری وھم فکر 

د مشغول .سرداران کابل بخصوص سردار دوست محمدخان را سخت  به خو

  در عين حال ايوبشاه و پسرش شھزاده اسماعيل سدوزائی نيز بدين . ساخته بود

   تا آنرا در راه احراز قدرت ومقام سرداری کابل بکار ثروت چشم دوخته بودند
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  .گيرندب

در قندھار سردار پردلخان، شيردلخان ، مھردلخان وساير برادران 

قندھاری تمرکز داشتند وچنانکه ديديم ميخواستند مقاومت سدوزائی ھا را در 

ھرات در ھم شکنند وبساط آن را از ھرات برچينند، ولی حوادث طوری اتفاق 

  .تاد که به مقصود خود نايل نشدند و دوباره به قندھار بازگشتنداف

سرداران پشاوری ،يعنی سردار سلطان محمدخان وسردار يارمحمدخان 

به عنوان تيولداران پشاور به اجرای حکومت از طرف رنجيت سنگ در اين 

در کابل سردار حبيب هللا خان وشاه ايوب ھرکدام خود را . شھر ادامه می دادند

ر احراز مقام سرداری کابل ذيحق ميشمردند و دست به اقداماتی مخاصمت د

تا اينکه . ًطبعا سردران قندھاری و پشاوری مترصد اوضاع بودند. آميزمی زدند

براثر تقاضای سردار حبيب هللا خان پردلخان با برادر خود مھردلخان به عزم 

 بود و پسرش ايوبشاه در باfحصار کابل مترصد اوضاع. کابل حرکت کرد

شھزاده اسماعيل با حرص وولعی که داشت و قبل براين دستش به خون 

سلطانعلی شاه آغشته شده بود، پی ھم پدر را تحريک ميکرد تا قبل از ورود 

سردارپردل خان، سردار حبيب هللا خان را به قتل برساند و ثروتش را تصاحب 

١.کند، اماپدرش موافقت نميکرد
  

ًارد کابل شد وفورا خواھش نمود تا شاه را در تا اينکه پردلخان و

باfحصار مmقات کند، ايوب شاه موافقت کرد، ولی شرط گذاشت که 

دروازۀ . سردارپردلخان به تنھائی بيايد وحين مmقات کسی ديگر با  او نباشد

باfحصار باز شد وعده يی از افراد سردار پردلخان، داخل باfحصارشدند و 

در مقابل دروازۀ قلعه اندرونی حصار، که مقر شاه . شغال کردندمحلۀ عربھا را ا

بود، باز عين عمليات تکرارشد وعوض اينکه پردلخان تنھا وارد شود، باعدۀ 

ازھمراھان خود داخل تاfر دربارشدند و به جايی رسيدند که ايوبشاه وپسرش 
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صحبت ھای عادی ومختصری در يک فضای . اسماعيل منتظر نشسته بودند

رھيجان شروع شد و بعضی اشارات فی مابين سرداران و ھمراھان ايشان، شاه پ

وشھزاده مشکوک را مشکوکتر ساخت و چون برای حفظ جان خود ترتيبات 

ًگرفته مسلح نشسته بودند، دفعتا ميل ھای تفنگ خود را برسينۀ سرداران 

 تفنگ را قندھاری نشانه گرفتند، ولی افراد معيتی سرداران  به سرعت ميل ھای

عقب زدند و درنتيجه اتاق مmقات به ميدان قتل مبدل شد ودر اثر فير تفنگ 

اوضاع برھم خورد و سرداران . دونفر ديگريکی مقتول و يکی زخمی گرديد

شھزاده اسماعيل کشته شد و ايوبشاه  . قندھاری به جان شاه و شھزاده افتادند

ع شکنجه ھا روبرو گرديد، تا اسير و به محبس باfحصار افگنده شد و به انوا

بعد يک نفر بنام حاجی علی با تغيير . يک لک روپيه به سردارپردلخان پرداخت 

لباس او را از محبس باfحصار به قلعه وزير برد و سپس نواب محمد زمان خان 

   بدينسان آخرين چراغ دودمان ١.وسيلۀ خروج او را بطرف پنجاب فراھم ساخت

  .پردلخان خاموش گرديدشاھی سدوزائی به دست 

شبھه يی نيست که خاتمۀ سلطنت سدوزائی در کابل زمينه را برای 

عروج بارکزائی ھا برتخت کابل آماده ساخت، ولی اگراين کار ھرچه زودتر 

صورت ميگرفت به مفاد مملکت بود، مگر متاسفانه پردلخان عوض اينکه به 

ود دست به تشکيل يک فکرخير عمومی مملکت و يا به مفاد خود و دودمان خ

سلطنت متمرکز در کابل بزند، با گرفتن سھمی از دارائی سردار محمدعظيم خان 

اکتفا نموده، سردارحبيب هللا خان، را به جای ايوب شاه ،بحيث  سردار کابل 

شناخت  و بدون اينکه موضوع پادشاھی  کسی مشخص شود راه قندھار در 

  .طوايفی را بيشتر آماده ساختپيش گرفت و به دست خود زمينه ملوک ال

  حتی  بود، يافته خالی را ميدان که کوتاھی مدت در خان هللا حبيب سـردار

   منصوب آنھا جای به را خويش رفقای و معزول را شـاه ايوب مامورين المقدور
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 مرد که ھم را لوگری خان هللا امين نايب خان، جبار نواب بر عmوه. نمود

 آزرده خود از بود، نموده زيادی خدمات پدرش شـخص به و بود وکاری باتجربه

  .سـاخت

سردار حبيب هللا خان با پول سرشار پدر خود، داد عياشی داد، ولی 

روزگار او را آسوده نگذاشت و سردار دوست محمدخان، آنکه با پدرش برسر 

 محمد دوسـت سـردار. کابل جنگ ھا کرده بود؛ چون رقيب مقتدری قد برافراشت

 فضای از خواسـت داشـت، کوچکی جاگير و بود پشـاور در وقت درين که خان

 اسـتقبال او از عندالورود خان هللا حبيب سـردار. نمايد اسـتفاده کابل مسـاعد

 تشـريفات اين عقب که ميشـد احسـاس اول دقيقه ھمان از ولی نمود، خوبی

. سـازد می حتمی را ايشـان تصادم که خود دارند کله ھای در ھای نقشته ظاھری

 و شـدند جمع خان محمد دوسـت سـردار دور به ھواخواھانی که نگذشـت ديری

سردار دوست محمدخان را  خود کاکای گرفت، خان تصميم هللا حبيب سـردار

 دربار تاfر در خان محمد دوسـت سـرار دخول حين دستگير وکورنمايد ولی

 به خود چشـم روی انگشـت نھادن به را موضوع کاکری خان حاجی باfحصار،

   اول يافته رھايی حادثه اين از خان محمد دوسـت سـردار نتيجه در و فھماند او

١.پرداخت متواتر ھای حمله به ھا جا اين از و رفت غزنی به باز و کوھسـتان به
  

اين دو رقيب يعنی کاکا و برادر زاده بارھا در ميدان کار زار با ھم مقابل 

 يک ديگر بستند، تا اينکه در اثر طرفداری بعضی از بزرگان شدند و کمر به قتل

، چون نواب جبارخان و نايب امين هللا خان لوگری پلۀ سردار دوست محمدخان 

سنگينی کرد، ولی درست در موقعی که برندۀ قطعی معلوم ميشد، به درخواست 

ارد حبيب هللا خان وبرادرش اکرم خان، سردار ديگرقندھاری يعنی شيردلخان و

  .معرکه کابل شد

  شيردلخان با تصميمات جدی تری آمده بود واز وضع وحرکات و اقدامات 
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او چنين معلوم ميشد که نقشه ھايی پيش خود دارد و ميخواھد با تحميل آن 

خواھشات ھردو جانب متخاصم ورقيب  را خنثی سازد و حکومت کابل را به 

  .دست خود بگيرد

ل و کل مملکت آشفته بود، نظريات ًواقعا در وقتی که اوضاع کاب 

شيردلخان به نفع کشور و به سود سرداران تمام ميشد، زيرا او ميخواست دست 

وحوزه ھای ) تيول(ھردو رقيب از کابل کوتاه باشد و برای ھمه سرداران جاگير

حکومتی معين گردد و شيرازۀ امور ھم بسته شود وھم در مقابل تھديدات 

  .دخارجی کاری کرده بتوانن

 برادران ميان در خان عظيم محمد سـردار از بعد ھان شـيردل سـردار

 حبيب ميانۀ که نمود مmحظه چون و مدبر، و عاقل و شـجاع بود مردی بارکزايی

 زندانی باfحصار در را ھردو اول نيسـت پذير اصmح خان محمد دوسـت و هللا

 ضمانت به را خان هللا حبيب که ترتيب بدين. نمود رھا را دو ھر بعد و کرد

 را با بخشيدن خان محمد دوسـت و دفرسـتا لوگر به خان نظر خدای خود مامای

خان و تفويض حکومت کوھستان  عظيم محمد سـردار ازميراث روپيه لک يک

وغزنی و ميدان خوشنود ساخت، ولی با وصف اين  بازھم حل اموربوجه 

محمدخان مدتی در رضايت بخش صورت نگرفت و ميان او و سردار دوست 

پيرامون باfحصار کابل و شاه شھيد و بينی نيزار وتپۀ مرنجان جنگ واقع شد 

ودر حالی که طرفدران طرفين در ميدان مشغول زد و خورد بودند، برادران در 

خيمۀ نواب محمدزمانخان جمع شده و بعد از مذاکرات طوfنی  فيصله امور را 

 از يک سلسله گفت وشنيد سرداربه نواب صمدخان محول نمودند وبعد 

   ١.شيردلخان به رياست برادران بارکزائی پذيرفته شد

  :قرار زير تعيين گرديد) تيول(     برای برادران حوزه ھای نفوذ و جاگير

  شھرووfيت کابل به سرداريارمحمدخان وسردارسلطان محمدخان ازجمله 
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نی به سردار برادران پشاوری ،کوھستان به سردار دوست محمدخان، غز

اميرمحمدخان،لغمان به نواب جبارخان، ديره جات  به نواب اسدخان، جmل آباد 

به نواب زمانخان، قندھاربه برادران قندھاری وfيت سند به سرداررحمدلخان، 

برادرش اکرم خان پسران سردار  لوگر وتوابع آن به سردار حبيب هللا خان و

تقسيمات سردار شيردلخان دوباره عازم وبعد ازاين . محمدعظيم خان تعلق گرفت

  .قندھار گرديد

  

  :حملۀ شاه شجاع برقندھار واستمداد  سرداران ازکابل

ًسرداران قندھاری درموقع قدرت خويش، مخصوصا بعد از مرگ سردار 

محمدعظيم خان و جانشينی پسرش سردار حبيب هللا خان، در امورکابل چنانکه 

 پردلخان ومھردلخان و بارديگر شيردلخان خود اول. ًديديم عمm مداخله نمودند

را روی صحنۀ واقعات کابل رسانيدند و ميثاقی مبنی برتحديد حدود و ثغور 

حوزه ھای حکومت برادران بارکزائی روی کار آوردند، تا اينکه سردار دوست 

  ).١٨٢٦(محمدخان ادارۀ سلطنت کابل را برای خود مسلم ساخت

شه و ميثاق سردار شيردلخان را برھم چون امارت دوست محمدخان نق

ميزد، اول تربرادران قندھاری به مخالفت برخاستند و پردلخان با قوايی متوجه 

کابل شد و تا حوالی قره باغ غزنی پيش آمد و از اين طرف دوست محمدخان به 

مقابل او حرکت کرد، ولی چون مرض وبا در ميان دسته ھای طرفين شيوع پيدا 

  ر دست از جنگ کشيدند و پردلخان حکومت دوست محمدخان را کرد ھردو براد

١.درعmقه ھای غزنی و کابل وکوھستان به رسميت شناخت
  

آرزوی  نھايی دوست محمدخان دراين وقت اين بودکه برادران قندھاری 

و پشاوری قلمرو تحت نفوذ او را به رسميت بشناسند و برحدود حاکميت  او 

خان به تحکيم موقعيت و امارت خود آمادگی ھايی دوست محمد. تجاوز ننمايند

راگرفت وتا يکطرف عmقه ھای زرمت و بنگش وجانب ديگر تگاو وباfباغ 
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نقاط اول الذکر را به کمک وزيرخود حاجی خان . وجmل آباد را مطيع خود سازد

کاکری وعmقه ھای اخير را توسط نواب جبارخان تابع وحاکم باf باغ را 

١. ساختباجگذار خود
  

دراين ميان دو تن از برادران دوست محمدخان، يار محمدخان در پشاور 

 ١٢٤٤وپردلخان در قندھار به فاصلۀ يک سال بعد از يکديگر يعنی درسالھای 

وفات نمودند ودر نتيجه اقداماتی که تذکر ) م١٨٣٠ - ١٨٢٩( ھجری ١٢٤٥و

 زرمت انبساط رفت حوزۀ نفوذ دوست محمدخان به دو طرف، از جmل آباد تا

مران ايافت و برادران او در شرق وغرب مورد تھديد مستقيم رنجيت سنگ وک

ًواقع شدند وخودش سالھای نسبتا آرامی را سپری ميکرد، تا اينکه درسال 

 ميmدی شاه شجاع بنای لشکرکشی را به قندھار ١٨٣٢=ھجری ١٢٤٨

  .گذاشت

ل با رنجيت شاه شجاع به ھوای بدست آوردن سلطنت کاب١٨٣٢درسال 

 و قت نامه يی مبنی برواگذاری پشاورفسينگ داخل مذاکره شد وبا امضای موا

،حمايت رنجيت سينگ را بدست آورد ١٨٣٣محmت اطراف درماه اگست 

 و را از اميران سند حصول کرد ماليات سند با فتح سند وبرسند حمله نمود و

ق مارچ  ھجری مطاب١٢٥٠معصوم ھوتک در ماه محرم سال سپس بقول 

    غبار تعداد ٢بند نمود،ه ميmدی  برادران بارکزی را درشھرقندھار قلع١٨٣٤

 قلمداد ميکند، در حالی که مولف نوای ٣ھزارنفری ٢٢ سپاه شاه شجاع را

  ھزارنفری از طرف افسران انگليسی  ٧٠شاه شجاع با لشکر : معارک ميگويد

 .ر شھر کھنه مرکز گرفت و دبر قندھارحمله کردًسوق واداره ميشد مستقيما 

دوست محمدخان  از سردار سرداران قندھاری به جنگ حصاری متوسل شدند و

 سردار دوست محمدخان که خطرشاه شجاع را بعد از قندھار .استمداد جستند
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متوجه خود می ديد، بدون خواھش کھندلخان آماده دفع خطر بود، معھذا  برای 

رزادگان لويه جرگه يی در کابل تشکيل اطمينان خاطر از حرکات برادران وبراد

داد و از سردار سلطان محمدخان حاکم پشاور ونواب محمدزمان خان حکمران 

جmل آباد دعوت به عمل آ؛ورد تا دراين جرگه اشتراک کنند،سلطان محمدخان و 

نواب محمدزمان خان ھردو بھانه کردند و فرزندان خود را برای شرکت در 

يجه دوست محمدخان پيش ازاينکه به طرف قندھار حرکت در نت. جرگه فرستادند

کند، جانب جmل آباد امر مارش داد و درنتيجه نواب محمدزمانخان را توسط 

پسرخود سردار اکبرخان اسير کرد وبکابل آورد، وجmل آباد را به کابل ملحق 

ساخت، با تعيين سردار امير محمدخان بحکومت جmل آباد و يک جاگير برای 

دزمان خان به قيمت يکصد وپنجاه ھزار ساfنه، دوباره با سپاه خويش به محم

   ١.کابل برگشت وبرای دفع حملۀ شاه شجاع عازم قندھارگرديد

سردار کھندل خان و سردارمھردلخان وسردار رحمدلخان قريب دوماه در 

 صفر ٢٢سه شنبه ( محاصره٥٢شھر جديد در محاصره بودند، تا اينکه بروز 

شاه شجاع . ، قوای دوست محمدخان وارد قندھار شد)١٨٣٤وfی ج= ق١٢٥٠

از بيم اينکه آب را برلشکر او قطع نکنند، موقعيت خودرا از شھر کھنه تغيير 

دوست محمدخان از جانب غرب شھر .  داد وبه باغ ھای نزديک شھر انتقال داد

ن سردارا.برادران خود را ازمحاصره نجات داد وجنگ ميدان را شروع کرد

از جمله  سردار .قندھاری نيز از شھر بيرون آمدند وبرای جنگ کمين  گرفتند

رحمدلخان با نيروھای سواره وپيادۀ خود از راه کوتل بابا ولی واز طريق 

   ٢.جليران، مرغان، وگونديگان  در عقب دشمن سنگر گرفت

  باری سردار دوست محمدخان، براسپ خود سوارشده مھميز کرد و پس 

  ھدف او از اين مانور جنگی . صله يی متوقف شد وبه عقب نگاه کرداز طی فا
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چون سردار اکبرخان وسردار افضل خان پسران .مشاھده روحيه عساکرش بود

از پدر پيروی کردند وبmدرنگ برسرقوای شاه شجاع  امير، ھرکدام با قوای خود

. ر گرفتکه در باغ کھندلخان سنگر گرفته بودند، يورش بردندو جنگ خونينی د

درحالی که نيروھای شاه شجاع به  سردار افضلخان برشاه شجاع حمله برد و

سختی مقاومت ميکردند، سردار اکبرخان جنرال کمپبل انگليسی را با ضرب 

جنرال مذکور از ترس جان کلمه خواند . شمشيرزخمی ساخت واسيرش گرفت

جان امان داد ناميد وبه " شيرمحمد"ومسلمان شد وامير دوست محمدخان او را

 وقوای او شکست خورد و خود شاه شجاع به طرف وبه خدمت خود گماشت

وسردار دوست محمدخان نيز بدون . ھرات وfش وجوين وسيستان فرار نمود

اما  ١.آنکه منتظر پاداش برادران قندھاری خود بماند به کابل مراجعت کرد

 شاه شجاع در يکی اينکه بعد از شکستن: دوچيز او را سخت متاثر ساخت 

را يافت که " کلودويد"قندھار در ميان اموال وغنايم شاه شجاع نامه ای از 

حاکی از حمايت انگليس از شاه شجاع بود و اين امر برتنفر او از انگليسھا 

وخبر ديگر اين بود که  رنجيت سينگ از درگيری اميربا شاه شجاع  . افزود

اشغال کرده  برادرش سلطان محمددرقندھار استفاده کرده پشاور را از چنگ 

از دست دادن پشاور واقعه غم انگيزی بود که اميردوست محمد ھيچگاه . بود

  .آنرا فراموش نکرد

   :)١٨٣٧( ايران برھراتۀمقدمات حمل

  ، افسرجوان "Arthor Conolyآرتورکونولی" ميmدی١٨٣٠درسال 

استراتيژيکی خدمات مخفی حکومت ھند برتانوی،که برای جمع آوری اطmعات 

آسيای ميانه فرستاده شده بود، پس از ديداراز قفقاز خواست خود را به خيوا 

رسانده وضعيت آنجا را از نزديک مطالعه کند، اما در راه سفربا دزدانی برخورد 

                                                

 ١٥١ -١٥٠، مقايسه شود با عروج بارکزائی، ص ١٠٦ -١٠٢ نوای معارک، ص - ١



 ٢٣٠                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

که ميخواستند وی را کشته اموال او را غارت کنند،ولی او با نشان دادن بار 

فت و از رفتن به خيوا صرف نظر کرد وبنه خود به آنھا از مرگ نجات يا

او . وارد ھرات شد١٨٣٠وازطريق استراباد به مشھد رفت، و در ماه سپتمبر

. سه ھفته را در شھرھرات گذشتاند وبعد راھی قندھارو درآخرعازم ھند گرديد

] که به نظرآقای داکترزمانی، موجد اصطmح بازی بزرگ است[" کونولی"

ورد خط سيرحمله احتمالی روسھا برھند  به اطmعات سودمند وکافی در م

 . اوليای امور ھندوستان ارائه کرد

کنولی استدfل مينمود که تنھا دوخط السيرميتواند اردوی روسيه را به 

نخستين آن شامل اشغال خيوا، به تعقيب آن بلخ وسپس عبور . پيروزی برساند

وادی جmل اباد به ازھندوکش، مانند اسکندر کبير بسوی کابل، واز آنجا از 

گذرگاه خيبر وپشاورخواھد رسيد وباfخره رود سند را برای حمله برھند ميبايد 

کونولی اين راه را بسيار طوfنی  وپر ازمشکmت ومخاطرات جنگ .عبورکنند

اما راه دوم برای . توصيف ميکند، وميگويد دوسه سال وقت راضرورت دارد

ستفاده از آن به حيث تختۀ خيز بود که جنراfن روسی عبارت ازاشغال ھرات وا

  . ازآنجا از طريق قندھار، کويته وگذرگاه بوfن به ھند سرازيرميشدند

روسھا ميتوانند ايران را با خود يکجا ساخته از طريق : کونولی ميگفت

اگر يک بار .خشکه با گذشتن از کسپين به استراباد خود را به ھرات برسانند

ويا توسط فارس ھا ضميمه خاک آنکشور گردد ھرات بدست روسھا بيفتد 

درآنصورت يک قشون برای سالھا ميتواند در آنجا وضع سوق الجيش بگيرد 

ھرات، يعنی انبار غله آسيای ."وتمام ضروريات خود را ازھمانجا اکمال نمايد

، ظرفيت ھای تھيه موادغذائی وسايرتامينات لوژيستيکی دراين وfيت "ميانه

١.بحدکافی زياداست
  

  در .  کونولی تاکيد ميکند که نبايدھرات بدست فارسھا ويا روسھا بيفتد
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کونولی ميگويد که افغانھا . ھرصورت در مقابل حملۀ روسھا افغانستان قراردارد

از روسھا ھيچگونه اميد خيری ندارند، ولی ازمتحدين روسھا يعنی فارسھا 

افغانھا " زايد کهکونولی می اف. بخاطراختmف مذھبی تعصب وخصومت دارند

برای اينکه ازايشان منفعت ببريد بسيارکم اند، ولی برای ترساندن شما خيلی 

آنھا بيش از اندازه نسبت به کسانی که با روسھا رابطه دارند، يعنی . زياد ھستند

اگر افغانھا بمثابه يک ملت تصميم ." ايرانيھا، تعصب وخصومت ميورزند

 نمايند، درآنصورت مشکmت مھاجم غيرقابل بگيرند تا در برابرمھاجم مقاومت

برقطارھای دشمن .، آنھا تا آخرين قطره خون خود خواھند جنگيد.حل خواھد بود

بطور fينقطع حمله آورده وذخاير خوراکی شانرا تخريب وخطوط ارتباط عقبی 

١."شانرا قطع ميکنند
  

 ،) شدندًچنانکه بعدا(در صورتيکه افغانھا پراگنده ويا تقسيم کرده شوند 

روسھا قادر خواھند بود تا يک دسته را عليه دسته ديگر با وعده ھاو وعيدھاو 

کونولی سفارش ميکند قبل از اينکه ." تشويق ھای مادی وغيره استعمال نمايند

ھرات بدست دو قوت نيرومند ديگر سقوط نمايد، بايد به کامران نزديک شد، 

کنولی برای اينکه .ًمm بازخواھد بوددرغير آن راه بسوی ھند در برابر روسھا کا

اوليای انگليس را برای تصرف ھرات تشويق کره باشد، ميگويد درھرات به 

   ٢.ھمه معلوم است که کامران طرفدار برتانيه است

 ۀاز جنگ با سيک ھا از درپس از آنکه لشکراو امير دوست محمد خان 

کلند که تازه مقرر شده بود خيبر بر گشته بود ، نامه اى به ويسراى ھند، fرد او

مداخله او را در رفع  و او را به وظيفه جديدش تبريک گفت و) ١٨٣۶( فرستاد

 و. آورشد پشاور ياد مناقشه حکومت خود با رنجيت سينگ برسر استرداد

نيزنامه يی به شاه ايران فرستاد و در آن از گستاخى و زور گوئى سيک ھا 

توسط  ًھمچنان امير نامه ديگرى قبm. ور شدنسبت به مردم مسلمان پشاور ياد آ
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ميرزا محمدحسين عنوانى امپراتور روسيه به پطرزبورگ فرستاده بود و درآن 

  .نيز کمک آن دولت را براى استرداد پشاور از چنگ سيک ھا مطالبه نموده بود

 موھن fل جاسوس انگليس که صفت منشی الکساندر برنس، رئيس 

اميردوست « :محمدخان را داشت مينويسد اميردوستدربار ه ھيئت انگليسی ب

محمدخان تصور ميکرد، کليد دروازه ھندوستان را بدست دارد که اگر سروکله 

يک رقيب ديگر پيدا شود، دولت انگليس اين کليد را به قيمت گزاف خواھد 

تصوری امير تصميم گرفت خودش را به حکومات  با چنين ھدف و .خريد

که برادر مھترش  واين درحالی بود. وسيه معرفی نمايدر ھندوستان، فارس و

سلطان محمدخان حکمران پشاورحيات داشت ومناطق کوھات واشنغرمربوط 

ايالت پشاور به موافقت سالطان محمدخان به تصرف رنجيت سنگ درآمده 

در چنين وضعی که ھردو رقيب او،سلطان محمدخان ورنجيت سنگ از .بود

.  ھراس داشتند، او بفکرفتح وتصرف پشاورافتاداميردوست محمدخان نفرت و

روسيه  پيامھايی به بحکومات ھندبرتانوی، فارس و آنگاه امير نمايندگان و

فرستاد واز ھريک تقاضا نمود تا در استرداد خاک افغانی از حکمران پنجاب 

برابر  بھريک از سه حکومت مذکور وعده داد که در کمک نمايند و مداخله و

 ھرگاه درآينده بکمک وخدمات اوضرورت احساس شود، مضايقه اين ھمکاری

١».کرد نخواھد
  

  :یسرداران قندھاراقدامات شتابزدۀ 

سرداران قندھار که برادران امير ميشدند ، وقتى از ارسال  نامه ھای 

ذا ھبرجان خود ترسيدند، ل امير  اطmع حاصل کردند، دچار سوء تفاھم شدند و

يران و دولت روسيه نامه فرستادند و خود را تحت آنھا ھم به عنوان شاه ا

بزودى نماينده ايران قمبرعلی خان وارد . الحمايه دولت ايران قرار دادند
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قندھارشد و با سرداران موافقت نامه اى را امضاء کرد که در صورت حمله 

ايران بر ھرات ،و حمايت سرداران از ايران جانب ايران البته پس از فتح ھرات 

  . ا درکف سرداران قندھار خواھد گذاشت، آنر

جزئيات از اين قراربود که با وصول نامه ھای سرداران قندھاری وامير 

به دربار شاه قاجار، سفيردولت فارس قمبرعليخان ھمراه با محمدحسين خان 

سرداران قندھاری که با امير دوست . نماينده امير به قندھار مواصلت کردند

 اوخوف داشتند، مانع رفتن سفير ايران به دربار کابل محمدخان حسادت وھم از

گرديدند وتصميم گرفتند با عقد قراردادی با نماينده دولت ايران  امتيازات خيالی 

سفيرايران نيز باfخره چنين قراردادی با  .را تنھاخود ازآن دولت نصيب شوند

ضبط کرده سرداران بست که موھن fل مواد ومحتويات آن قرارداد را اينطور 

  : است

، دراينجا با سرداران محترم ]قمبرعلی خان[ قراردادی که من« 

] قاجار[کھندلخان، رحمدلخان ومھردلخان ، بوکالت از اعليحضرت محمدشاه 

  :انعقاد می نمايم، قرارذيل است

  درصورتی که سرداران صاحبان يکتن از پسران خود را بدربار

  : قرارذيل بسرداران وعده ميدھممن به مقابل آن]  بفرستند[اعليحضرت

سرزمين ھرات چه بوسيله قدرت سپاھيان دولت فارس اشغال شوديا _١

. توسط لشکر سرداران، در ھردو صورت به سرداران واگذاشته خواھدشد

وشاھنشاه در برابر آن ھيچ چيزی از آنھا تقاضا نخواھد کرد، مگرخدمت 

کشور وقوم آنھا در افغانستان واطاعت، وھکذا شاھنشاه ھيچنوع مداخله ای با 

  .نخواھد کرد

اعليحضرت شاھنشاه ھيچنوع ائتmفی با افغانھا از ھرقوم وقبيلی که _ ٢

باشند، بزرگ يا کوچک، تاسيس نخواھد کرد، واگرچنين چيزی صورت بگيرد، 

  .اعليحضرت به سرداران مراجعه ومشوره خواھد کرد



 ٢٣٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

 ويارمحمدخان روابط اعليحضرت شاھنشاه ھرگز با شھزاده کامران_ ٣

  .دوستانه قايم نخواھند کرد

بارسيدن پسر سردار کھندلخان بدربار فارس، اعليحضرت به سپاه -٤

 مشھد امر خواھد 

داد تا بجانب ھرات مارش کنند واگر کامران ويار محمدخان تصميمی به 

اشغال قندھار بگيرند، شاھنشاه باحضور خود به قندھار از حمله آنھا ممانعت 

ھد کرد واگر آنھا موافقت نکردند، آنگاه شخص شاھنشاه به ھرات خواھد خوا

  .رفت

شاھنشاه به سرداران قندھارمصارف تنظيم سپاه دوازده ھزار نفری _ ۵

 پايه توپ می پردازد، ھکذا مصارف اضافی ١٢سواره وپياده نظام را ھمراه با 

 بکشد، لشکرکشی برای تسخير ھرات را می پردازد، واگر جنگ به درازا

  .ًشاھنشاه تمام مصارف جنگ راحتما پرداختنی است

درصورتی زيان وخسارتی بقلمرو سرداران برسد، شاھنشاه _ ٦

  .درکشورخود ايشان زمين معادل قيمت خسارت وارده اعطا خواھد کرد

قراردادی که من اکنون با سرداران امضاء کردم بايد به منظوری _ ٧

سط حاجی ميرزا آقاسی، ميرزا اعليحضرت شاھنشاه برسد وھکذا تو

وسفيران روسيه وانگلستان امضاء شود تا مورد ) وزير امورخارجه(مسعود

   ١».قمبرعلی. اطمينان سرداران قرار بگيرد

  :  سفيردولت قجاری در قندھار و کابلرسيدن

راعبور کنيد، ) منظور سيستان است(سرحد کيان)قمبرعلی(وقتی شما« 

 معلومات ذيل را در کتاب يادداشت تان درج کنيد در ھرموضع ومحلی که ميرسيد

وضع شھرھا : وآنرا در مراجعت به تھران بحضور اعليحضرت تقديم نمائيد
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 نفوس - نفوس آنھا با مشاھدات خودتان از وضع شھرھا وقريه ھا- وقريه ھا

تخمينی وقدرت ھرقوم وقبيله، ار قبيل سيستانيھا، بلوچھا، افغانھاوقزلباشھا، 

 عايدات ومصارف آنھا، توليدات شھرھا ومواد عمده زراعتی آنھا گزارشی از

  و امتعه تجارتی که از خارج وارد ميکنند، آيا جاده .ومالياتی که مردم می پردازند

  .ھا آبگيرميباشند يا مسطح وھمواريا کوھستانی وصعب الورود

  وقتی شما از بلوچستان عبور ميکنيد بايد در مورد عطوفت، سخاوت 

ھای بزرگ اعليحضرت تبليغ کنيد وتوقعات خانھای بلوچستان وبخشش 

وسيستان را برانگيزيد و اگر خوانين مذکور طرفدارومتمايل به کامران باشند، 

بايدسعی نمائيد و انھا را تشويق کنيد تا خود را بخدمت حکومت فارس شامل 

 ومخفی ًسازند و به آنھا اطمينان بدھيد که تماس شان بادولت فارس کامm سری

مژده )سيستانی(ًخصوصا از سخاوت اعليحضرت به عليخان. نگھداشته ميشود

و ھمه . بدھيد وبرايش بگوئيد که اخبار خدمات او به اعليحضرت رسيده است 

خوانين بايد دور ھم جمع شده سپاه وتجھيزات خود را حاضر وآماده سازند تا به 

  .و مخلوط گردندھنگام رسيدن سپاه ظفرنمون شاھنشاه به او ھمراه 

شما درقندھار فرمان وجامه ھا ونشانھای افتخار را از جانب اعليحضرت 

شاھنشاه به کھندلخان وبرادرانش بدھيد وتوقعات او رابرای سخاوت 

شما خود را به کھندلخان نزديک سازيد واز او بپرسيد . اعليحضرت برانگيزيد

در يا پسر خود را چرا برا) نامه قبلی؟(که چرا بعد ازدريافت آن نامه 

بدربارنفرستاديد؟ کھندلخان بايد يک برادر خود را پيشتر بفرستد و درحالی که 

اوبايد . خودش درموقف فعلی خود ميماند، بايد به انتظار سپاه اعليحضرت باشد

سپاه خود راتنظيم وآماده سازد وھرقدر سواره نظام که ممکن باشدجمع آوری 

شما به کھندلخان بگوئيد که .  او اعتماد شده استکند، زيرا حمله بر ھرات باfی

اگردر اجرای اينکار به ھنگام خدمت برای دولت فارس خساراتی به او برسد، 

شما با تمام اشخاص . غرامات آن از طرف دولت باشوکت پرداخته خواھد شد

ًذينفوذ تماس و دوستی قايم  ميسازيد، خصوصا با خوانين افغان وقزلباش، با 
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ع بطورعموم، وھدف شما تحريک توقعات آنھا برای سخاوت اھل تشي

اگر آنھا درباره اختmف مذھبی بين  شيعه وسنی احساس . اعليحضرت خواھدبود

ناراحتی کنند، شما بايد ناراحتی آنھا رافع کنيد و به آنھا اطمينان بدھيد که 

عطوفت وعدالت اعليحضرت اجازه نخواھد داد در برابر شمابخاطر مذھب 

عيض صورت بگيرد وبصورت عمومی وظيفه شما اينست تا افغانھارا برای تب

  .شامل شدن در خدمت دولت اعليحضرت متمايل بسازيد

بعد از انکه شما اين اھداف را در قندھارتعقيب وتطبيق نموديد، بطرف 

کابل برويد وبرای دوست محمدخان پيش قبضی را که بشما داده شده منحيث 

را برای نواب وھمچنين نشانھای افتخار . ت تقديم کنيدنمونۀ عطوفت اعليحضر

ازعطوفت اعليحضرت در حق شان مطمئن سازيد وبه . ئيدجبار خان تقديم نما

آنھا قوی ترين را عرضه داريد که بعد از رسيدن سپاه اعليحضرت به آن 

اما رسما . سرزمين ھا، عنايات وعطايای بيشمار نصيب آنھا خواھد شد

ا ميگوئيد که ھدف ماموريت شما آوردن جوابيست که به ودرمmی عام شم

عريضه اميردوست محمدخان وتسليم دادن نشان وجامه ھای افتخار از جانب 

شاھنشاه فارس، اما در اختفا ومذاکرات خصوصی، شما با الحاق اميردوست 

محمدخان بدولت فارس اصرار وتاکيدکنيد وبه اوبگويئد که اگرخدا خواسته 

اعليحضرت آنچنان شامل حال دوست محمدخان خواھد شد که تمام باشد،عطوفت 

ًآن قلمروھا کامm در تحت اداره وتسلط اوقرارداده خواھد شد واوکنترل کامل 

  .باfی آنھا خواھد داشت

شما بايد به دوست محمدخان بگوئيد که اگر اومتعھد بقيام روابط    

 ر خود را به دربارمحرمانه بادولت فارس باشد، اگر اويک برادريا پس

باfخره اينکه . اعليحضرت بفرستد، برای اوبسيار سودمند ومفيد تمام خواھد شد

بايد  توقعات امير برای دريافت کمک از دولت فارس بايد نھايت تحريک شود و

باfی . که يگانه راه نجات او از طريق دولت فارس ميسر است او تشويق گردد

ود را تنظيم وحاضرداشته باشد و در انتظار ورود اميربايد اصرار شود تا سپاه خ
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اگر امير آرزوی دريافت سندی را از شما . اعليحضرت در موقع موسم بھارباشد

يب وآزار قبا دولت فارس تائيد وسيک ھا را بخاطرتع داشته باشد که الحاق او را

  » .او اخطار بدھد، شما ميتوانيد اين سند رابرايش بدھيد

يخان مصروف مذاکرات با سرداران قندھاری بود، ھنگامی که قمبرعل

وی با زرنگی با محمودخان بيات و ديگر فارسی بانھای شيعه که ھم با نفوذ 

افرادی  باز نمود و وھم طرف اعتماد اميردوست محمدخان بودند، باب مکاتبه را

بخصوص  را برای جاسوسی استخدام نمود تا در بارۀ منابع ودرآمد کشور و

ھمچنان قمبرعلی خان با . ذخاير نظامی معلومات جمع آوری کنند تجھيزات و

فارسيوانھای قندھارتماس گرفت و از  ثروتمندان اھل شيعه و تاجران و

آنھاخواست تا برای لشکرمحمدشاه عندالموقع آذوقه وعلوفه ولوازم کارآمد 

قمبرعلی ثروتمندان واشخاص صاحب نفوذ را با وعده ھای سخاوت . تھيه کنند

 الطاف شاھانه دولت فارس اميدوار ميکرد ويک کاپی ازدستورنامه ای که به و

امضای شاه وصدراعظم فارس رسيده بود به تاجران وکسانی که از شاه ايران 

حمايت ميکردند، داده بود تا با خود داشته باشند و پاداش ھمکاری خود را از 

تاجر )نصوح(م مmناسودر بين تجار قندھار يکی ھ. مقامات قاجاری تقاضا کنند

ًثروتمند ومشاورمورد اعتماد سرداران قندھار بود که يک نقل ازھدايت نامه 

اين شخص يک کاپی آن ھدايت نامه را به . دولت فارس بدورسيده  بود

  داده بود که وظايف وصmحيت ھای قمبرعلی ) جاسوس موھن fل( محمدطاھر

f١ . شرح يافت احتوا ميکردخان را طوريکه دربا    

محمدحسين خان نماينده امير وقتی فھميد که سرداران قندھار به 

نيزوقتی از عقد قرارداد با   ويايدقمبرعليخان اجازه نميدھند با او به کابل ب

بيرون رفت وخود را به کابل رسانيد  سرداران مطلع گرديد ، مخفيانه از قندھار

ه آميزی به برادران امير نامه ای گmي.  نمودمطلعامير را از موضوع  و

                                                

 ٢٤٦، ص١ ھمان اثر ، ج- ١
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قندھاری خود نوشت که چرا آنھا مانع آمدن نماينده ايران بدربار اوشده اند و 

مفاد چنين قراردادی کنار گذاشته اند؟ به ھرحال محمدحسين  چرا او را از نيز

  .شاه فارس را به اميردوست محمدخان تسليم کرد) پاسخ(خان فرمان

  :قندھاربه  نمايندۀ قيصر روسيه کوويچورود وي

نماينده روسيه پس از ورود به قندھار ، درمذاکرات خود به   ١ کوويچوي

پادشاه فارس ھيچ اھميتی به مشوره سفير برتانيه قايل نيست، : سرداران گفت

ًوروسيه علنا وھم . ًبلکه خود راکامm بدولت روسيه ملحق ساخته است

خود ضرورت داشته بطورخفيه ھرنوع کمکی که پادشاه فارس برای تامين ھدف 

درباره « :دراين باره ميجر ليچ قرارذيل گزارش داده است. باشد، برايش ميدھد

صاحب منصب روسی که اکنون درکابل می باشد، مھردلخان بمن گفت که پيام 

  :باو تقديم کرده است ھای ذيل رازجانب امپراطور

                                                

که بعدھامحقق نامداری شد، نام دقيق نماينده )افسر جوان انگليسی( ھنری راولينسن- ١
ازگارنيزيون اورنبورگ ضبط کرده " يان ويتکوويچ"پطرزبورگ به دربار امير را، تورن

راولينسن اين . مينويسد که او اھل ليتوانی وبزبانھای انگليسی وفرانسوی روان صحبت ميکرد
درراه رفتن به کمپ شاه  که برای حمله برھرات لشکر ١٨٣٧دراول نومبر مرد را نخستين بار 

کشيده بود، صدھا کليومتر دورتراز تھران درکنار جوئی با چند قزاق درحال صرف صبحانه ديده 
سفير انگليس در تھران حامل پيامی بود، وقتی به کمپ " مکنيل"راولينسن که از جانب . بود

 بود، سعی کردھمانشب شاه را مmقات کند، ووقتی به کمپ شاه شاه رسيد،ھوا تاريک وشب شده
مگر عmوه نمود که " برای من تحايفی آورده اند: " راھنمائی شد، شاه با ديدن راولينسن گفت

راولينسن دريافت که سفيرروسيه . تزار روسيه اين تحايف رابرای امير کابل فرستاده است
ور گروه ويتکوويچ که حامل پيامی برای اميرکابل است سيمونيچ موافقت شاه را برای تأمين عب

ھنگامی که از خيمه . بنابرين تصميم گرفت ھرچه زودتر به تھران برگردد. حاصل کرده است 
شاه بيرون می آمد با گروه ويتکوويچ روبروشد که ميخواستند به کمپ شاه  داخل 

فی واحوالپرسی نمود و از برخورد ويتکوويچ با زبان انگليسی خود را  به راولينسن معر.گردند
وپتکوويچ عmوه برزبان روسی،بزبانھای ترکی .سرد خود در بيابان با وی معذرت خواست

روبروشدن اين دواجنت ھوشمند . وزبان فارسی، فرانسوی وانگليسی نيزبروانی صحبت مينمود
بازی . (اشتو زيرک رقيب ، برای ھريکی از بازيگران سياسی مفھوم ومعنای خاص خود را د

 )١۴٠بزرگ، ص
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سيه  اينکه اگر سرداران با امير دوست محمدخان ملحق شوند، دولت رو-

به آنھا کمک خواھد کرد تا باسيکھا بجنگند وملتان وديره جات رادوباره 

 تسخيرنمايند، حتی برای تسخير دوباره سند نيزدولت روسيه بآنھا کمک خواھد

  .کرد

 اينکه محمدشاه پادشاه فارس يک ونيم کرورروپيه قرض دار روسيه -

دھد تا آن مبلغ ميباشد ودولت روسيه حاضراست بدولت فارس حواله پرداخت ب

  .مساويانه بين امير وسرداران تقسيم شود

 اينکه دولت روسيه سپاه ومردان جنگی داده نميتواند، اما اسلحه -

  .خواھد داد

فرمان ( اينکه دولت روسيه دربرابراين کمکھا از سرداران متوقع است تامطيع -

  .آن دولت گردند ونماينده روسيه را بدربارخود بپذيرند) برادر

  ھروقت خواسته باشند وfزم دانند ) سرداران واميرکابل( نکه آنھااي -

  جنگ را شروع ميتوانند، اما درباره صلح بايد با امپراتور مشوره کنند ونظر 

   ١» .اورا بپذيرند

  :خان زعيم قندھار فرمان محمدشاه قاجارعنوانی سردارکھندل

زارش داد هللا دادخان به کمپ مارسيد وخواھشات شما رابحضورما گ« 

ھر کسی که بمن اعتماد کند . که باfثر عطوفت شاه برای شما تزئيد يافته است

ونزدمن بيايد، باعطوفت ومرحمت ما مواجه ميگردد ومقاصد او برآورده 

يم وصادق باشيد، شما نيزعطوفت شاه را ااگر شما ھنوزھم بعھد خود ق. ميشود

وقعات خود راھميشه بمن مقاصد وخواھشات وت. برای خود قايم خواھيد يافت

   ٢ ».مطمئن باشيد که تمام مقاصد شما برآورده خواھد شد بنويسيد و

                                                

 ٢٦٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ١
 ٢٥٦، ص١ ھمان اثر ، ج- ٢
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  :خان نامه جنرال بروسکی عنوانی کھندل

عبدالواحد بيگ وهللا داد خان ھمراه قمبرعلی خان رسيدند و پيرامون «

ان ويکويچ بشما بيان تمطالبی راکه کپ. اقدامات وافکار شما بمن گزارش دادند

. اشته ومروبط برفاھيت ، سmمتی ، خير و آرامی شما بود بخاطر بياوريدد

شما کارمعقولی انجام  :عmوه برآنھا مطالب ديگری دارم تا با شما درميان گذارم

نماينده شما هللا داد خان ازمن . داديد که حمايت دولت فارس را تقاضا کرديد

آنرا  من دراينجا خبردارد وتقاضا کردتا برای شماجوابی بنويسم، او از نفوذ 

. بچشم خود ديده است وخودش نيزبگرمی وعطوفت از طرف شاه پذيرفته شد

 غير از خير. شاه از او پرسيد تا بداند که سرداران قندھارچه توقعاتی ازو دارند

چيز ديگری ازاين تماس والحاق شما باشاه متصورنيست،  صmح شما رفاه و و

مطمئن . ًاست که يقينا نميتوانم آنرا درکاغذ بگنجانمسودمند  آنقدر بشما مفيد و

باشيد که خدمتگزاری شما برای شاه ازھررھگذر برای شما مثمر و مفيد 

شاه ھرشخص را باساس مقام و ارزش اونوازش ميکند و مقام و ارزش .ميباشد

ًحتما پسرتان محمدعمرخان رابسرعت بفرستيد، ازو . شما از ھمه باfتراست

مھمان » گوت.ام «بانی استقبال خواھد شد و درين موضوع آقای بگرمی ومھر

سفير روسيه ھکذا حاجی آقاسی بشما نوشته وقرارداد قنبرعلی خان را 

  .درقندھارعقد کرده بود، تائيد کرده اند

 ً ميمنه، ھزاره جات و چارآدينگ کامm آنطوری،باساس طالع فرخنده شاه

ته آصف مشھد، فرزند محراب خان باساس نوش. که آرزوبود، تسخيرشده اند

والی، وبرادرشيرمحمدخان وگل زمان خان وعده ديگر بخدمت شاه خواھند 

آرزو دارم ودعا ميکنم . کشور فارس آن نيست که سابق بود). بقسم گروگان(آمد

اعليحضرت محمدشاه تا ايندم از . الحاق شما با دولت فارس بزودی تحقق يابد

fی نفوس مسلمانان آن شھر منصرف شده است، تسخير ھرات بخاطر ترحم با

اما بمرحمت پروردگار وطالع فرخنده شاه، ھرات مسخر خواھد شد، آنگاه ھمه 
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 را)محمدعمرخان(پسرخودپس بسياربھتر است . امور بھتر وخوبتر خواھد شد

من به حکومت فارس مينويسم تا کليه موانع را در ... ١ .به عجله اعزام داريد

او با اعزاز از طرف شاه پذيرفته خواھد .  پسرشما دور نمايدبرابر فرستادن

چيزی جز خوبی از اين ارتباط شما با شاه  بار نمی آيد، آنقدر خوبی که ....شد

ًيقينا خدمت شما به شاه کليد کليه راه ھا را به مفاد . وصفش درکاغذ نميگنجد

 ٢ »...شما به دست می دھد
  

دوستی در مورد  سيمونيچ، سفير روسيه ۀمين نامضت

  :شاه قاجارسرداران قندھار با 

  من، نماينده فوق العاده وسفير دولت روسيه بدربارشاه فارس، تطبيق « 

وتحقق شرايط ذيل قرارداد بين اعليحضرت محمدشاه وسردارقندھار را تضيمن 

  :ميکنم

  ايالت ھرات ازجانب شاه بحيث انعامی در برابرخدمات صادقانه ايکه _١

  دھار از روز جلوس شاه به تخت فارس تا ايندم انجام داده اند، به سرداران قن

  .فرمانروايان قندھار اعطا خواھد شد

ًقلمروھا واقواميکه فعm تابع ودرتصرف سرداران قندھارميباشند، _٢

کماکان وبدون تخطی ، صدمه وضرر وضبط وقبض وتصاحب چيزی ، درتحت 

  .تسلط سرداران مذکورقرارداده ميشوند

ولت فارس به ھيچوجه ھيچ يک از اقوام افغانان را، چه بزرگ يا د_٣

ه کوچک، با اتباع خود مخلوط نخواھد ساخت، وھم افغانھا رابرای خدمت ب

و تمام امور .اموری که بخود آنھا تعلق نداشته باشد، استخدام نخواھد کرد

ومعامmت مربوط بقلمرو ھای افغان از طرف دولت فارس بسرداران 

 .رجاع خواھد شدقندھارا

                                                

 ٢٥٨، ص١ ھمان اثر ، ج- ١
 ، ١٨،٢٦،ص١٩٨٩شوھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگی بلوچ،شماره اول،سال  - ٢
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شھزاده کامران ووزيراويارمحمدخان ازتمام مراسم رسمی در دولت _٤

  .فارس محروم ساخته خواھند شد

اگرکدام اقدام خصمانه بمقابل قندھارتوسط شاه شجاع الملک، انگليس _۵

  .ھا يا اميرکابل صورت بگيرد، از طرف شاه بسرداران قندھارکمک خواھد شد

ادران کھندلخان ھمراه بايک قوت فرعی درصورتيکه پسران يابر_٦

اموال ه بکمپ شاھی تھران بيايند، ھيچ تخطی وضرر يا صدمه ای بخود آنھا يا ب

و دارائی شان و به پيروان وھمراھان شان نخواھد رسيد وھيچکدام انھا بقسم 

گروگان توقيف نخواھد شد، باستثنای يک فرزند کھندلخان که بطور دايمی 

  . مانددرخدمت شاه خواھد

سپاھی مشتمل بردوازده ھزارسواره  نظام و دوازده توپ توسط _٧

سرداران قندھاربرای اشغال ھرات فرستاده ميشود ومعاشات ومصارفات اين قوا 

توسط سرداران پرداخته خواھد شد و درمواقع ضرورت خدمات شاه را نيزانجام 

  .خواھند داد

رقندھار، بمجرد رسيدن اين قراردادوتصويب وامضاء آن د_٨

  .محمدعمرخان بصورت فوری برای شرفيابی بحضورشاه اعزام خواھد شد

بعد ازشرفيابی اين شھزاده بحضورشاه، وجوه fزم برای تنظيم _ ٩

بعد از شرفيابی اين سرداربحضور . سواره نظام بکمپ شاھی فرستاده خواھد شد

تبارز خواھد شاه واعتماد متقابلی که باfثر بين دولت فارس وسرداران قندھار

کرد، ھيچ تقاضای ديگری از طرف دولت فارس از سرداران قندھار نخواھد شد، 

درصورتيکه شاه درتحقق وتطبيق ھريک ازشرايط اين . باستثنای خدمات نظامی

قرارداد ناکام بماند، يا ازمواد اين قرارداد سرباز زند، من بحيث نماينده فوق 

ارم وبھر شکل و طريقی که fزم باشد العاده دولت روسيه خود را مسئول ميشم

   ١ .ًاو رامجبور ميسازم تا شرايط اين قرارداد راکامm رعايت نمايد

                                                

 ٢٥٩ -٢٤٨، ص١ زندگی امير دوست محمدخان، ج موھن fل،- ١
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ت سيمونيچ سرداران قندھار زودتر از کابل در دام کون"بگفتۀ غبار

روسيه در ايران  ويچ درافتادند وبا قراردادی که از طرف سيمونيچ سفيروويک

 در حمله ايران  ، اتحاد با ايران را پذيرفته وبه نام دولت روس تضمين شده بود

 عمر  ومحمد١». ھرات به واسطۀ اعزام چھارھزار عسکر شرکت ورزيدندبر

  .خان پسرکھندلخان نيز به تھران اعزام گرديد

  

  :تجاوز انگليس برافغانستان وفرار سرداران به ايران

 درھنگامی که دولت فارس بقصد اشغال ھرات دستورمارش قشونش را

صادرکرد، افغانستان برپايه ھای يک مثلث قدرت قرار داشت که دوپايه آن يعنى 

کابل و قندھار در دست سرداران بارکزائى و پايه سومى در دست شاھزاده 

کامران سدوزائى بود و اين پايۀ سومى با آن دوپايه اولى سر مخالفت و دشمنى 

سياسى و نظامى در ّاين وضعيت طبعا براى آنانى که خواھان نفوذ . داشت

 . کشورما بودند، مساعد و مناسب مينمود

پيام قيصر روسيه را به امير دوست ) کوويچوي (يهوقتی که نماينده روس

محمدخان در کابل پيش کرد، اين سرخوردگی به انگليسھا دست داد که روس ھا 

در ديپلوماسى خود از آنھا پيشی گرفته و اينک بدنبالۀ نفوذ خود بردولت 

اری، ممکن است با فتح ھرات ، قندھار نيز در دست آنھا قرار گيرد و آنگاه قاج

متصرفات بريتانيا در ھندوستان از طريق کابل و قندھار مورد تھديد و حمله 

معھذا انگليسھا جھت جلوگيری از چنين خطری، مردى . قرار خواھد گرفت

آواره آن ديار منفور وضعيف النفسی  چون شاه شجاع را که از سی سال بدنسو 

بود، پيدا کردند و او رابه عنوان وارث تاج وتخت سلطنت درانی مورد حمايت 

اين پيمان، به . خود قرار دادند و در يک پيمان سه جانبه بخود وابسته ساختند

مكناتن نمايندهء وايسراي ھند، رنجتت سنگ :  ميان١٨٣٨ جو ن ٢۶تاريخ 

  .  رسيدزعيم پنجاب و شاه شجاع در fھوربه امضا
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شاه شجاع پس از واگذاري بخش ھايی از خاک افغانستان ويک سلسله 

نفری کشنده  ھزار ٨٠امتيازات ديگر براي رنجيت سنگ، به دنبالۀ اردوى 

 در بھار اين اردو.پنجابى و ھندى و انگليسى بحرکت افتادوخورنده وچرندۀ 

غال قندھار از اشپس ھجوم آورد وقندھار از طريق سند و بلوچستان بر ١٨٣٩

 و شاه شجاع را چون عروسک مضحک برتخت کابل حمله کردبرکابل 

درباfحصار جلوس دادند و اطراف او را با کار گزارى يساوfن و اردليان ھندى 

  ).  م١٨٣٩ اگست ٧(و انگليسى حصار کشيدند

در موقعی که شاه شجاع باقوای انگليسی بنای تھاجم را بر خاک 

سردار کھندلخان ) م١٨٣٩اپريل (ندھار نزديک می شدندافغانستان گذاشته به ق

که حکومت قندھار را برعھده داشت  به کمک برادران خود سردار مھردلخان 

وسردار رحمدلخان آمادگی ھايی برای دفاع گرفت تا اينکه قوای انگليسی در اثر 

بی اتفاقی و پارۀ خيانتھای ملی غلبه يافت و سرداران قندھاری به پشت 

متواری شدند وچون در آنجا نيز مورد تعقيب و پيگرد قوای ) رشکگ(رود

انگليسی قرارگرفتند، مجبور شدند به ايران پناه ببرند ومدت چھارسال در ايران 

  .بمانند

  

  :بازگشت سرداران به وطن واقتدار مجدد شان

 بعد از مراجعت امير دوست محمدخان از ھند به کابل وسلطنت مجدد او، 

برخان نامۀ مژدگانی ومفصل به سرداران قندھاری به ايران سردار محمداک

فرستاد وآنھا را ازپيروزی افغانھا برقوای انگليس واخراج ان از افغانستان 

مطلع ساخت و ازآنھادعوت به عمل آورد تا دوباره به وطن بازگردند وآنھا نيز 

لخان  و يک بار ديگر سردار کھندلخان ومھرد١.ًمجددا به قندھار بازگشتند

ميmدی برقندھار  ١٨٥٥ورحمدلخان  برقندھار ومضافات آن دست يافتند و تا

  .حکومت کردند
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سردار سلطان ) ١٨٤٣(در سال اول سلطنت دوم اميردوست محمدخان 

 پسر سردار محمدعظيم خان که در عين حال داماد امير ميشد، مخالفت احمدخان

کرد ومmقات ھای سردار خود را با  سلطنت مجدد اميردوست محمدخان ابراز 

ممکن است علت آن ازدواج جبری امير با .اکبر خان با او تاثير  مثبت نه بخشيد

با بيوۀ سردار محمدعظيم خان برای تصاحب ثروت او درسالھای تصاحب کابل 

به ھرصورت سردار سلطان احمدخان چند ماه بعد از . توسط امير بوده باشد

عزم قندھار کابل را ترک گفت و نزد سلطنت دوم اميردوست محمدخان به 

سرداران قندھاری که عموی او ميشدند از وی به . سرداران قندھاری رفت

 در قندھار آھسته آھسته او.  گرمی استقبال کردند و به اعزاز او پرداختند

ريک نمود وپنج ماه بعد از حبرادران قندھاری را برضد اميردوست محمدخان ت

 يک قشون پنج شش ھزار نفری ھمراه با سردار وصولش به قندھار در رأس

. مھردلخان وسرداررحمدلخان به عزم جنگ با اميردوست محمدخان حرکت کرد

اميردوست محمدخان با اطmع از اين واقعه دستورداد تا سردار غmم حيدرخان 

وزيراکبرخان از کابل با نيرويی بدان طرف  از غزنی به دفع او حرکت نمايد و

ی نگذشت که ھردو قشون در محل سرچشمه مقر باھم مقابل دير.سوق شد

تا چندروزھردو طرف برای يک برخورد خونين آمادگی کی گرفتند، ولی .شدند

وزيراکبرخان آن .ناگاه از طرف سران قندھار به وزيراکيرخان پيشنھاد صلح شد

سرانجام سپاه قندھار .جای را نگرفت را پذيرفت وسعی سردار سلطان احمدخان

 ھمانجا عودت نمود وسردار مھردلخان با وزيراکبرخان وسپاه کابل به حضور از

 اميردوست محمدخان آمد واز کاری که به تحريک سردار سلطان احمدخان انجام 

سرحد "ُمـقــر"يافته بود، از اميرمعذرت خواست وطرفين موافقه کردند که 

١.قلمروکابل وقندھار باشد
  

  در سال دھم سلطنت دوم امير دوست آقای معصوم ھوتک مينويسد که 

                                                

 ١٩٩، ص١ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ، ج- ١



 ٢٤٦                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

قبايل  توخی  وھوتک قندھار ) ١٨٥٣(ھق١٢٦٩محمدخان، يعنی در سال 

برضد سردار کھندلخان دست به قيام زدند وامير دوست محمدخان پسر خود 

سردار شيرعلی خان حاکم غزنی را برای سرکوبی شورش مذکور موظف ساخت 

فات زياد در حالی که خودش نيز از ودر نتيحه سردار شيرعلی خان با قبول تل

لت را از لعۀ قmت را تسخير کند و ماليات ثناحيه پا زخم برداشته بود، توانست ق

اين پيروزی سردار شيرعليخان . مردم شورشی جمع آوری وبه کابل بفرستد

برحکمران قندھار سردار کھندلخان گران آمد واين عمل را برقلمرو حاکميت 

اخله به حساب آورد وبنابرين به تعداد چھارھزارجنگجو سرداران قندھاری مد

قندھاری را با چند عراده توپ تحت سرکردگی برادر کوجک خود سردار 

وقتی اميردوست محمدخان از اين اقدام سردارن .مھردلخان به قmت فرستاد

قندھار مطلع گرديد، به سردارشيرعليخان پسر خود دستور داد تا از غزنی 

سردارمھردلخان . ند وسردار مھردلخان را از آن شھر خارج نمايدبرقmت حمله ک

با شليک توپ  بجواب شيرعليخان پرداخت  ونشان داد که سرداران قندھاری 

  . حاضرنيستند تا قmت را برای اميردوست خان واگذار کنند

وقتی اميردوست محمدخان از مقاومت شديد سردار مھردلخان باخبر شد، 

ن خود نواب جبارخان، سردار سلطان محمدخان وسردار با ھمراھی برادرا

ازاينسو سردارکھندل خان .پيرمحمدخان وسردار سعيد خان جانب قmت پيش آمد

بعد از وصول ھردو قوتھای . نيزبرای تقويت سردارمھردلخان حرکت نمود

کمکی به قmت يک بار ديگر موضوع براثر وساطت نواب جبارخان ميان 

ھردو قوا واپس .جاميد واز خون ريزی بيموجب جلوگيری شدبرادران به صلح ان

   و ديگر تا سال مرگ سردارکھندلخان نزاعی ١.به سوی کابل وقندھار بازگشتند

  .ميان برادران واقع نگرديد

   سال در دو نوبت برقندھار حکومت کرده ٢٢ًسردارکھندلخان مجموعا 
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) ١٨٣١جون (جری  ھ١٢٤٥باراول بعد از مرگ سردارپردلخان درذيحجه.است

ميmدی که انگليسھا برقندھار حمله ١٨٣٩نوبت اقتدار به او رسيد وتا اپريل 

 که از ايران ١٨٤٣ سال در آنجا جکومت کرد وبار دوم درسال ٩کردند اومدت 

 سال ١٣مدت ١٨٥٥بازگشت دوباره زمام قدرت را بدست گرفت وتا 

  .درقندھارحکومت کرد

ار کھندلخان را ميتوان از روی قطعه اوضاع اجتماعی عھد حاکميت سرد

شعری که توسط حاجی جمعه بارکزی شاعر معاصر وی سروده شده ، بخوبی 

  :درک کرد

  ت کــندھارښ نغېاوس نوبت دکندل خان دئ          ســره و

  ه  نــاتـارړـــــک ې         عالمـــونېی خـرابـړـــک ېودانی يــ

  واخيست چــار برار ې        سرکړی په حصه ٻدرست وطن 

   سرکارکړ        مـال و ملک يی ړــکدربـدره يی مخــلــــوق 

  وو        يـــــو درم و يــــــو ديـــنارښپه وطن کی يی پـری ن

   نـھـــــــارېی دږ     f دوی و   ړوـ سره وخېي ـرســرو بـ

  ده ملک و مزارږکه بانه يی سـوه در پـوری         نـور  پــري

  بلی درومه         گــــــــوره مـــه ليل و نھارٻسرپشی رتورس

  ه پـه بــار بـارږ        شـکــر کــاکړنی خmص ځکه دی خپل سر

         کـه په پــور وی که پـه دارـه ــان وکځيوخـيـرات ھم پر

  ارډــخه څ     نــه لـــه خــدايـه  و کـی  ړه زـــر لــری پـنه اث

  ه پـوری خــوارــه وی خــاونــده         f ترکــومــم بدا عالـ

  ردارـل کـه خپل دی         ورســـره  يی خـپړنيک وبد يی دوا

١کار ار د دوی په ـه دی کــڅه          ړخپل مقصود وغوا "جمعه"
  

 

  

                                                

 ٢٧ معصوم ھوتک،کندھاری ورونه،ص- ١



 ٢٤٨                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

  

  :زوال حاکميت سرداران قندھاربراثر بی اتفاقی         

با )م١٨٥٥(ھجری ١٢٧١در سال سردار مھردلخان وسردار کھندلخان 

وفات )  ذيحجه ھمان سال٨ جمادی الثانی ودومی در ٢٧اولی در(تفاوت چند ماه

کردند و با وفات سردار کھندلخان رخنه در دستگاه اقتدار وحاکميت سرداران 

بعد از مرگ اين دو برادر ارشد، نوبت به سردار رحمدلخان .قندھاری پديدار شد

 دوماه برقندھار حکومت نکرده بود که با مخالفت رسيد، ولی ھنوز بيش از

برادرزاده خود سردار محمد صديق خان پسر سردار کھندلخان روبرو شد که 

  .مدعی بود او وارث حکومت قندھار است

به روايت سراج التواريخ، بعد از وفات سردار کھندلخان، ميان سردار 

خان وسردار سلطان سردار محمدصديق : رحمدلخان وپسران سردار کھندلخان 

علی خان وسردار عبدهللا خان وسردار محمدعمرخان وسردار محمدعثمان خان 

سردار محمدصديق خان خود را وارث . برسرحکومت ايالت قندھار نزاع افتاد

. مسند پدر ميدانست و سردار رحمدلخان خود را مستحق اين مقام می پنداشت

 دھراود و تيرين نيز از مرگ دراين آوان سردار غmم محی اليدن خان حاکم

پدرمطلع شده به قندھار آمد و به برادرانش پيوست، پسران سردار کھندلخان در 

داخل ارگ به خانۀ پدری شان جای گرفتند و با سردارانی که ھواخواه سردار 

رحمدلخان و نيز در ارگ به خانۀ او مقام گزيده بودند به جنگ ومقاتله 

سردار محمدعلم : دار رحمدلخان با پسران خويشپرداختند، از جانب ديگر سر

خان وسردار غmم محمدخان طرزی ، اندرون ارگ و سردار مير افضل خان 

وسردار عبدالرسول خان وسردار عبداfحدخان پسران پردلخان و سردار 

خوشدلخان وحاجی منوردلخان وسردار شيرعليخان پسران سردار مھردلخان 

ر ميرافضل خان ھواخواھان سردار رحمدلخان وسردار غmمحمدخان ابن سردا

که خانه ھای شان در بين ارگ چارسوق واقع و از ديگر عمارات شھر به ارگ 

نزديکتر بودند، از خارج ارگ و از پشت بام خانه ھای خود به تير اندازی و 
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فيرتفنگ خانه ھای يکديگر را ھدف قرار می دادند و بدينگونه زد وخورد ميان 

خوردھا در حدود   براثر صف ارائيھا وزد و. [زادگان جاری بودعمو و برادر

برزگان سرداران . چھارصد نفراز طرفين دراين خود خواھی ھا کشته شدند

وعلما وسادات برطبق عنعنه افغانی اين مقام را شايسته سردار رحمدل خان 

درپای يک فيصله امضا گذاشتند، ولی سردار محمدصديق خان اين  ميدانستند و

ودراين ميان سردار غmم محمدخان بن ميرافضل خان .] فيصله را قبول نميکرد

١ .کشته شد
  

شھريان از اين عمل سرداران به جان آمدند وعده يی از علما ومشايخ، 

درودخوانان والمان گويان قرآن بر سرگرفته نزد طرفين رفتند و آنھا را مانع 

ع را به ميانجيگری اميردوست ازاين اعمال وحشايانه ساختند و سرانجام موضو

محمدخان موکول کردند وعريضه يی عنوانی اميردوست محمدخان به کابل 

بعد سردارمحمدصديق خان وسردار محمدعمرخان و سردار . فرستادند

ًمحمدعثمان خان، عجالتا از قندھار به پشت روديعنی گرشک رفتند، تا حين 

  .اجعت کنندآمدن امير دوست محمدخان دوباره به قندھار مر

  اميردوست محمدخان وقتی از اين اختmفات آگاه شد، سردار شيرعليخان، 

پسرخود را که حاکم غزنی بود، مامور رفتن به قندھار نمود و او ھم با قوای 

سردار . کافی عازم قندھار گرديد ومورد استقبال گرم سرداران قندھار واقع شد

ا در گوشۀ شمال غرب شيرعلی خان قوای خود را درچھاونی انگليسھ

قندھارجای داد و بعد با زيرکی وھوشياری خاص روز صد تا دوصد نفر از افراد 

خود با خود به داخل شھر می برد وشامگاھان قسمت زيادتر آنان را در شھر 

گذاشته خود با عدۀ  اندکی به قرارگاه خويش بازمی گشت، تا آنکه در حدود 

ل شھر جای داد وھمچنين شش عراده ھشتصد نفر مرد مسلح خود را در داخ

دراين آوان خبر ورود اميردوست . توپ قاطری نيز به داخل شھرانتقال داد

                                                

 ١٣٧ -١٣۵انح افغانستان،ص و ميرزا عليقلی، تاريخ واقعات وس- ١
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امير دوست محمدخان با قوای خود به قلعۀ اعظم . محمدخان به قندھار رسيد

سرداران واعيان شھر امير کبير را پذيرائی کردند و سپس امير . خان فرود آمد

 روز ديگراميردوست محمدخان، قاضی محمدسعيد خان .به ده خواجه نزول کرد

را که دراين وقت از امر قضا معزول  بود، به ) مشھور به خان علوم(بارکزائی 

تخت روان پيش خود خواست و به وی خلعت فاخره بخشيد و به منصب قضاوت 

به ) جارچی(قندھار برگزيد و او رابرتخت روان برنشانيد وامر کرد تا منادی

ًدر دھد که قاضی مmغmم عزل و قاضی محمدسعيد خان به جايش مجددا شھرندا 

سپس امير به سرداررحمدلخان پيغام . نصب شده است، مردم آگاه وبا خبر باشند

داد که از بابت مراسم فاتحه خوانی سردار کھندل خان وسردار مھردلخان 

ساير امير کبير از ميان تمام پسران خود و. مرحوم به شھرداخل ميگردد

سرداران و نوادگان صرف سردار محمديوسف خان را باخود گرفت و بشھر 

داخل شد و در شھرپسرش شيرعليخان نيز او را با سپاه خود استقبال نمود و 

بعد داخل منزل سردار رحمدلخان شد و پس از ادای فاتحه به اردوگاه برگشت و 

دروازه ھای شھر را سرداران قندھار کليدھای . شيرعلی خان را به شھر گذاشت

به کارداران امير تحويل دادند وسردار شيرعلی خان محافظت تمام دروازه ھای 

  .شھر را به افراد خود سپرد

روز بعد اميردوست محمدخان سرداران قندھار را به حضورطلبيد  

سرداران به خانه ھای خود . وسخنان ھريک را در مورد حق وحقوق شان شنيد

 منتظرماند و چون کدورت از ميان سرداران رفع نشد، بازگشتند وامير مدتی

امير به سرداران اطmع داد که ھوا سرد شده و تمام راه ھا را برف پوشانده 

است و امکان برگشت سپاه در چنين اوضاعی  ممکن نيست، پس بھتراست 

. ارگ را برای نشيمن من تخليه کنيد تا روزگار صلح شما را به چشم ببينم

گ را تخليه کردند و امير دوست محمدخان به ارگ داخل شد و بm سرداران ار

وقفه اعmم داشت که قندھار منبعد جزء سلطنت کابل است و معاش و تنخواه 

  سپاه از ماليات قندھار پرداخته می شود و آنچه از تنخواه سپاه افزود شود به 
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  .سرداران قندھار تعلق خواھد گرفت

قندھار ومضافات آن از حيطۀ  )م١٨٥٦( ھجری١٢٧٢بدينسان در سال 

حاکميت وتسلط سرداران قندھاری خارج شد و در چوکات سلطنت امير دوست 

محمدخان در آمد وقدم بزرگی در راه  توحيد مملکت و تمرکز سلطنت برداشته 

  .شد

سرداران قندھار که بنابر اختmفات و نفاق خود چيزی برای گفتن نداشتند 

ًبعدا امير دوست محمدخان امر کرد تا . م امير اطاعت کنندناچار بودند تا ازتصمي

ميزان ماليات محmت قندھار را از روی دفتر معلوم دارند و با معاش سپاه 

امير اين پول را ميان . معادله نمايند، درنتيجه شانزده لک روپيه اضافه ميماند

ر پنج لک روپيه برای سردا: سرداران عليقدرمراتبھم چنين تقسيم کرد

رحمدلخان،دولک روپيه برای سردار ميرافضل خان،يک لک وھفتاد ھزار برای 

سردارخوشدلخان، يک لک و دوازده ھزار برای سردارغmم محی الدين خان، 

ويک لک ودوازده ھزاربرای سردار شيرعليخان، ويک لک برای سردار 

ليانه سلطانعلی خان وھفتادھزار برای حاجی منوردلخان ثبت ديوان وتنخواه سا

ھريک از سرداران مشخص شد و دولک وسی وشش ھزار روپيه ديگر به ساير 

بعد از آن فرمانی صادر نمود و سردار . سرداران به ميزان معين مقرر نمود

محمدصديق خان وسردار محمدعثمان خان را از گرشک به حضور خواست، 

  .ولی آنھا حاضر نشدند و به سوی فراه رفتند

 توقع داشت، زمام قندھار به دست او داده خواھد  سردار رحمدلخان که

کmھی که : شد،ازاين تقسيم ناراضی بود و روزی گmيه آميز به امير گفت

به شما عرض کرديم که .برسرداشتيم به بازيچه طفmنه از سرما به زمين افتاد

شما از کابل آمده باز آن را برسرمابگذاريد وحال برخmف خيالی که دااشتيم آن 

mوه برآن باعث اقامت کmه پاره پاره گشته وھر پارۀ آن از کسی ديگری شد وع

  .شما در قندھار نيز گرديد

  اين کmه را شما به بازی طفmنه پاره : اميردوست محمدخان جواب داد
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کرديد واگر من در قندھار نمی ماندم شايد خود شماھم مثل اين کmه در دست 

١.ن برداشته ميشديدبرادرزادگان پاره پاره واز ميا
  

  پس از آن سردار رحمدلخان و سردارميرافضل خان وسردارغmم محی 

الدين خان جانب شورابک فرار کردند و بنای مخالفت را گذاشتند و امير دوست 

  محمدخان، به سردار غmم حيدر خان وليعھد و سردار محمداعظم خان و سردار 

دايت داد تا به دفع آنان سلطان احمدخان، پسر سردار محمدعظيم خان ھ

  .بپردازند

  .  سردار غmم حيدر خان با ھمراھان خود بسوی عmقۀ شورابک شتافت

  ًامير کبير فورا به پسر . مخالفين به سوی گرمسير وملخان در کنار ھيلمد رفتند

ديگرخود سردار شريف خان حاکم گرشک، ھدايت داد تا با ھمراھی سردار جmل 

جانب گرمسير ) گرشک(کبرخان باسپاه کافی از پشت رودالدين خان پسروزيرا

سرداران ياغی در قلعۀ ملخان . وملخان رفته سرداران ياغی را دستگير نمايد

سردارشريف خان به آنان پيغام . متحصن شدند وجنگ حصاری را شروع کردند

ًداد که در صورت تسليمی تمامی حقوقی که قبm از طرف امير به آنھا تعيين شده 

سرانجام ار قلعه بيرون آمدند، مگر سردار شيرعليخان و . حفوظ خواھد ماندم

سردار محمدعلم خان وسردار سلطانعلی خان ھرسه تن راه ايران در پيش 

گرفتند وبقيه با سردار محمدشريف خان به قندھار آمده به شفاعت اوعفو شدند 

٢.وبه معاش مقرره خويش نايل آمدند
  

 التواريخ، ولی مرحوم کھزاد از رفتن     اين بود روايت سراج

اميردوست محمدخان به قندھار تذکر نميدھد والحاق قندھار را به کابل صرف در 

در نتيجه کاميابی وموفقيت سردار « : اثرتدبير شيرعليخان دانسته مينويسد

سردار . شيرعليخان، سردار رحمدلخان خود را به محال معروف کشيد

سردار خوشدلخان، .کھندلخان، رھسپار فراه شدمحمدصديق خان، پسرسردار 

                                                

 ٢٢١ -٢١٨، ص ٢سراج التواريخ،ج- ١
 ٢٢١، ص ٢ سراج التواريخ،ج- ٢
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پسرسردارمھردلخان وسردارسلطانعلی پسرسردار کھندلخان به طرف پوشنج 

گريختند و بعضی ھم در گوشه و کنار در نقاط دور ونزديک پناھنده شدند، ولی 

از طرف سردارشيرعليخان ھمه آنھا تحت تعقيب قرارگرفتند، چنانکه سردار 

ن سردار محمداکبر خان، سردار محمدصديق خان را در فراه جmل الدين خان ب

ًدستگيرکرد، ولی در راه مجددا بطرف گلستان وغور فرارنمود واز آنجا به 

حضور امير کبيرمشرف شد و خود سردار رحمدلخان بعد ازتmش زياد در نقاط 

 آب ايستاده، عmقۀ سليمانخيل و کاکری در اثر عھد وپيمان: مختلف کشور مثل 

که سردار غmم حيدر خان پسر امير دوست محمدخان گرفت به حضور امير در 

کابل آمد و ديگر آرزوی حکمرائی قندھار حتی در خاطر اوfد سرداران قندھاری 

 پس از الحاق قندھاربه کابل، اوfدۀ سردار کھندلخان بيشتر به ١».ھم پيدا نشد

روز ھم درآنجا زندگی جابجا شدند  وتا ام) گرشک(منطقۀ ميوند وپشت رود

بقول مرحوم استاد رشاد اوfدۀ سردار کھندلخان درقندھار به سرداران .ميکنند

٢.ميوند مشھور استند
  

  

  :بازماندگان سرداران قندھاری 

باتوجه به شجره نامه ھای متعدد مربوط به سرداران قندھاری در کتاب 

 وبازماندگان معصوم ھوتک، فرزندانشاغلی اثر ذيقيمت " کندھاری ورونه"

من . سرداران مذکوربسيار زياد اند  که تعداد شان شايد به ھزاران تن برسد

توانائی تنظيم مجدد وحتی اقتباس اين شجره ھا را ھم ندارم وخواننده عmقمند 

را به آن کتاب حواله ميدھم ودراينجا صرف اسامی اوfدۀ پنج برادر يا پنج 

  .سردار را نام می برم

  ، حمدخان  ميرافضل خان، سلطان م:ردارپرل دلحان فرزندان س-١

  .خوشدلخان.مقصود خان، عبدالرسول خان، عبدالواحدخان

                                                

  ١٢٢ - ١٢٠رويداد ھای تاريخی،ص  کھزاد، رجال و- ١
 ٥٨کندھاری ورونه، ص - ٢
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پسری بنام محمدرسولخا واز اوقدسيه وداکترامان :ازسلطان محمدخان

  .هللا رسول به ظھرر رسيدند

عبدالغفار،عبدالرشيد،عبدالکريم، :پسرانی بنام: از عبدالرسولخان

پسری بنام شيريندلخان وازاودختری  :ازخوشدلخان . آمدند بوجود عبدالظاھر

  .بنام بلقيس بدينا آمد که خانم سردار امين فرزنداميرعبدالرحمن شد

  .پسری بنام عبدالسميع بوچود آمد:از عبدالواحدخان 

 دختربود ١١ پسر و١٥ خانم خود صاحب ١٣از : ميرافضل خان

لوھاب، عبدالواحد،عبداللطيف، محمدنعيم، عبدهللا،غmم محمد،عبدا: بنامھای

عبدالرحمن، عبدالحکيم، نوراحمد، فتح هللا، عبدالقادر، حبيب  محمداعظم،

بی بی نور، رابعه، : اسامی دخترانش. هللا،امين هللا،عبدالحميد،عبدالشکور

  نوشابه سلطان، رقيه سلطان، امينه، عايشه، فرخ سلطان، فاطمه سلطان، سارا، 

١.ازاين ميان عايشه،خانم دلخواه امير شيرعليخان بود.مبی بی ھمدم، بی بی مري
  

سردار ميرافضل خان درعھد اميرشيرعليخان  والی قندھار وفراه بود 

وی درعھد امير عبدالرحمن خان به ايران رفت و .ومعاش وحقوق زيادی داشت

ر آخر عمر دچار فقر وتنگدستی بود و مدت زيادی را در ايران سپری نمود و د

او پدر سردار عبدالوھاب خان ،از طرفدران سردارايوب .  زندگی کردتا١٨٨٨تا

بعد از شکست سردارايوب خان از . خان  وھنگام جنگ ميوند والی ھرات بود

دست سردار عبدالرحمن خان، وی ھمراه با پدر وديگرھواداران سردار ايوب 

ری بعد از مرگ پدرش دولت قاجا.خان به ايران رفت و درتھران اقامت گزيد

لطنتی عقدکند، ولی ت دخترسردار را به يکی از اعضای سفارس ميخواس

سردارقبول نکرد و بنابرين تحت فشاردولت قاجار قرارگرفت ومجبور شد به ھند 

درعھداميرحبيب هللا خان که به فراريان افغان اجازۀ ورود به . مھاجرت نمايد

ده پدری خود به کابل آمد افغانستان داده شد، سردار عبدالوھاب خان نيز با خانوا

                                                

 ٤٩ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
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بعد از آن . تعيين گرديد" امين المکاتب"واز طرف امير حبيب هللا خان بحيث 

بحيث نايب الحکومۀ ترکستان به مزار رفت وتا زمان مرگ امير درمزار باقی 

عبدالحبيب خان دوعضو   پسرانش سردار عبدالرحمن خان وسردار١.ماند

.  در دولت امانی مقامات برجسته داشتندبرجستۀ مشروطه خواھان دوم بودند که

سردار عبدالرحمن خان کسی که سند متارکۀ جنگ استقmل را از پشاور تا کابل 

بسواری اسپ به شاه امان هللا رسانيد وموافقت شاه را به انگليسھا ابmغ کرد، 

پسرش احمدرحمانی و پدر ماگه رحمانی ازامانيست .دارای قريحه شعری نيز بود

 سال را در زندان ھاشم خان گذشتاند وبعد از ١٧وری بود که مدت ھای پرش

  .)ش١٣٢٥(رھائی از زندان بزودی درگذشت 

  ازسردار شيردلخان دوپسر بوجود : فرزندان سردار شيردلخان-٢

آقای . يکی نورهللا که در کودکی درگذشت وديگری سردار ميراحمدخان:آمدند

  دۀ ميراحمدخان معلوماتی زيادی  متذکر ميشود که درمورد اوfمعصوم ھوتک

  .ندارد

   سلطانعلی خان،محمدصديق خان، عبدهللا :فرزندان سردارکھندلخان-٣

  .خان، محمدعثمان خان،غmم محی الدين خان، محمدعمرخان

پسرانی بنام ھای گل محمدخان : ازسردار محمدصديق خان

ای گل محمدخان صاحب فرزندانی بنامھ.(ونورمحمدخان به وجود آمدند

  . )محمدنسيم ، محمدکريم ،محمدامين ،خدايداد، محمدھاشم،محمديحيی شد

احمدخان و از او پسرانی بنامھای عبدالرحمن، : از غmم محی اليدن خان

حبيب هللا، عبدالقادر، محمدامين، عبدالعزيز، محمدعمر، عبدهللا، محمديوسف، 

٢ .محمدھاشم، معصوم خان بوجود آمدند
  

   سردارخوشدلخان، سردارمنوردل خان :ردلخانفرزندان سردار مھ-٤

  .وسردارشيرعليخان

                                                

 ٤٨ -٤٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
 . وبعد از آن ديده شود٦٢ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، شجره نامه ص- ٢
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 سردار شيريندلخان و سردار حسن خان، وسردار:ازسردار خوشدلخان

محمدانورخان ومعصوم خان بظھوررسيدند که ازسردار حسن خان فرزندانی 

اوfدۀ اين خانواده بنام .بنام ھای سيداحمدخان و نظرمحمدخان بوجود آمدند

واوfدۀ سردار شيريندلخان بنام سرداران  .قلعۀ ميرآخور ياد ميشوندسرداران 

سردارخرم دل خان وعبدالرحمن خان وعطا محمدخان  ١ .پنجوائی ناميده ميشوند

سردار خرم دل خان در نزد امير .وروشندلخان پسران سردار شيريندلخان بودند

 به قندھار آمد ١٩١٣حبيب هللا خان از اعتبارواحترام زيادی برخوردار بود ودر 

 اوfده اين سردار تا کنون در٢ .زندگی کرد) گرشک( در پشت رود١٩٢٩وتا 

  .گرشک زندگی دارند

از محمدانورخان فرزند ديگر سردار شيريندلخان، پسرانی بنام ھای 

واز حکمران محمدرفيق .عبدالباقی خان ومحمدرفيق خان حکمران بوجود آمدند

 خان رفيقی وعبدالقدوس خان رفيقی به خان دوپسربنام ھای عبدالخالق

حکمران محمدرفيق خان .ثمررسيدند که ھردو اشخاص تحصيل کرده بودند 

پسرش عبدالخاق . مدتی حاکم دند قندھار وحکمران گرشک ھلمند بوده است

خان رفيقی بعد از تحصيmت عالی درھند مدتی مامور وزارت ماليه بود وسپس  

وباميان وننگرھار خدمت نمود ودرشب اول کودتای بحيث والی دروfيات  کندوز 

٣ .ثوربا جنرال يونس خان از سوی کودتاچيان به قتل رسيد
  

،حاجی )مديرگل محمدمشرقی(فيض محمد، گل محمد: از حاجی منوردل

شاه محمد،عطا محمد،عبدالرؤوف،سيدمحمد، بوجود آمدند که اوfدۀ ايشان بنام 

٤ .دمحمدزائيان سرپوزه واشوغی مشھوران
  

شھنوازخان، محمدعليخان،حيدرعلی، مھرعلی، : از والی شيرعليخان 

فضل احمد، محمداياز، نيک محمد،نورعلی،غmن نبی، محمدعزيز، عبدهللا 
                                                

  ديده شود١٩٣،١٩٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه،ص- ١
  ديده شود١٩٣،١٩٤ ،کندھاری ورونه،ص معصوم ھوتک- ٢
 ٢٠٧ -٢٠٦ معصوم ھوتک ،کندھاری ورونه،ص- ٣
 ٢٠٦ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٤



 ٢٥٧                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

از  پسرانی بنامھای نيازمحمد، سکندر، محمدشاه و: ازشھنوازخان.بوجود آمدند

ف، پسرانی بنام فتح علی، محمدعلی، محمدموسی محمديوس :نورعلی خان

نويسندۀ کندھاری ورونه از اعقاب والی شرعليخان . وعبداfحد بوجود آمدنمد

والی شيرعليخان ھمان کسی است که از . در قندھار کسی را سراغ نداده است

جانب انگليسھا بحيث والی قندھار گماشته شد و با سردار ايوب خان به عزم 

ه سردار ايوب خان مقابله تا گرشک پيش تاخت، ولی جنگ ناکرده سپاه او ب

پيوستند واوبقندھاربرگشت وباخروج انگليسھا از افغانستان به ھند رفت و 

  .درھند درگذشت

غmم حيدرخان، محمدقلی خان، گل :  فرزندان سردار رحمدلخان-٥

، محمدسرورخان، غmم محمد خان طرزی،محمدعلم خان، "درانی"محمدخان 

بطن بی بی حوا دختر سردار  فرزند از ٨اين. تاج النساء،محمداعظم خان

  .رحيمدادخان ابن حاجی جمالخان بوجود آمده بودند

درصد سالگی در (گل محمد،تاج محمد، نظرمحمد:از سردارمحمدعلم خان

  .، دادمحمد، فتح محمد، سلطانعلی، محمدانوربوجود آمدند)قندھار فوت کرد

 واز اوحسين(غmم صديق خان وغmمعلی خان: ازسردارغmم حيدرخان

  .بدنيا آمدند) خان وحيدرخان وملک آراء و گوھر بيگم

محمدزمان، عبدهللا، گل محمد، : از سردار غmم محمدخان طرزی

 عبدالخالق، محمودبيگ، محمدامين عندليب،ساھره، منوره، ھمدم، عايشه،

سردار غmم محمدخان طرزی و خانواده  اش درميان . رسيدند خورشيد بظھور

 از لحاظ دانش دوستی وذوق ھنری واستعداد شعر گويی تمام سرداران قندھاری

  .ونويسندگی ممتاز است ودرسطور بعدی براين بعد اين خاندان مکث خواھد شد

  

   : درعھد اميرعبدالرحمن خاناسامی سرداران کابل       

مولف سراج التواريخ، اسامی سرداران کابل را در عھد اميرعبدالرحمن 

 :تند با تفريق خانواده ھای شان چنين برميشماردخان که معاش مستمری ميگرف
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ذوی اfرحام اوfد واحفاد سردار سلطان محمدخان مرحوم که حاضر کابل ...« 

صالح محمدخان، ومحمداعظم خان ومحمد ايوب خان، وعبدهللا : بودند، چون

خان وسکندرخان، ومحمديونس خان، ومحمدرحيم خان، وباز محمدخان 

خالق خان، ومحمدعمرخان وسربلندخان، ومحمد قلی وشيرمحمدخان، وعبدال

خانه، ومحمدسليمان خان، ومحمداسحاق خان، ومحمدعزيز خان، ومحمدعلم 

خان و اميرمحمدخان، وعبدالرحمن خان، وشيراحمدخان ومحمد رحيم خان 

مذکور، وشھنوازخان، وعباس خان ومحمدعيسی خان، وعبدالغياث خان با 

محمدعظيم خان بن سردار پاينده خان، وخان محمدحسين خان نبيرۀ سردار 

عليخان، وفيض محمدخان ونظرمحمدخان وشيرمحمدخان و ميراحمدخان 

ومحمداسماعيلخان، و ميرعلم خان، وميرعبدالرحيم خان، و محمديوسف خان 

نبيرۀ سردار سعيد محمدخان مرحوم، وسلطان عزيزخان، و سلطان عبدالعزيز 

ار پيرمحمدخان و محمداسحاق خان، خان، و اميرمحمدخان احفاد سرد

ومحمداکبرخان، ومحمد شريف خان، ومحمدعزيزخان، وغmم حسن خان، 

وعبدهللا خان، وعبدالرحيم خان، وغmم حيدرخان، وغmم علی خان، وعليمردان 

قل خان، وسمندرخان احفاد واوfد نواب اسدهللا خان، ومحمدانورخان، 

خان ، ومحمداسلم خان، وغmم وسکندرخان، وتاج محمدخان، محمدنادر

حيدرخان، ومحمد اسمعيل خان، وعبدهللا ومحمد ناصرخان، وغmم محمدخان، 

اوfدواحفاد نواب :ومحمدحسن خان، ومحمدايوب خان وخدای نظرخان

عبدالصمدخان، محمداکبرخان نبيرۀ سردار طره بازخان، عبدهللا خان، وعطاء هللا 

ن، ومحمدابراھيم خان، ومحمدقليخان خان، وتاج محمدخان ومحمداسمعيل خا

ومحمدايوب خان، وشيراحمدخان، ومحمدخان، ومحمديوسف خان، 

ومحمداکبرخان، ومحمديوسف خان غيرمذکور، ومحمدامين خان ومحمدشريف 

خان اوfد واحفاد سردار رحيم داد خان برادرسردار پاينده خان مرحوم، به 

وس خان ايشيک آقاسی بن تحريک وترغيب وتعليم وتلقين سردار عبدالقد
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، درعھدنامه نسبت به حضرت واf نگار داده ]طmئی[سردار سلطان محمدخان 

   ١ ...."وخاتم برآن نھاده ودست خط کرده، ارسال نمودند

شايد بتوان خانواده ھای فوق الذکر را نيز وابسته به خاندان سلطنتی 

ار نبودند، مگر از دانست، ھرچند از قدرت سياسی ونفوذ قومی چندانی برخورد

  .امتيازات سلطنتی برخوردار بودند و ازبقا و سلطنت امير  حمايت ميکردند

  

  

   :ُنگاھی  به بـعد فرھنگی سرداران قندھاری

در طول عمر پرفراز ونشيب خود   قندھاریاز آنجائی که سرداران

پيوسته در مسايل سياسی ونظامی کشور مصروف ومستغرق بودند، ممکن است 

ند ا  بدور ماندهاز مسايل فرھنگید که آنھا از بعد معنوی زندگی يعنی تصورکر

لی آثار باقی مانده از خامه آنھا نشان ميدھد که اکثر آنھا دارای قريحۀ شعر و

تقويت قريحۀ  به ارتقای سطح دانش ووذوق شاعری وخوشنويسی بوده اند و

 بايد به آنھا ت از اين جھطبع آزمائی می نموده اند، نيزخود در سرودن شعر 

  . احسنت گفت

ُدرخشش بعد فرھنگی  شخصيت شان ميتواند کاستيھا و کمبوديھای بعد  ُ

وھمين بخش از کارھای شان آنھا را برتر از . سياسی شان را تکميل کند

سرداران پشاوری وکابلی درتاريخ روشناس ساخته  ومی بايد بيشتر آنھا را به 

  .جامعه  شناساند ومعرفی کرد

  را مطالعه ميکند، اين سرگذشت  سياسی سرداران قندھاری انسان وقتی 

فکر به وی دست ميدھد که، اين سرداران که بيشتر اوقات درمسايل سياسی و 

رقابت ھای فيودالی مصروف بودند، چی وقت  زورآزمائی ھای قدرت طلبی و

 کردن وانجام کارھای فرھنگی فرصت پيدا ميکردند و آنھا برای مطالعه وفکر

اين فرصت راچگونه وقف  سرودن شعر ويا آموختن خط نستعليق و کتابت 

                                                

١
  ٥٥٣، ص ١، بخش٣سراج التواريخ،ج-  
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ديوانھای شعری ميکردند؟ آنطوريکه در ميان ھم اقران خود دراين عرصه نيز 

  .يک سروگردن بلند تربودند

مھردلخان  سردار: توانائی فکری وقريحه شاعری وھنری رجالی چون

طرزی وپسرانش ھريک مشرقی وسردار پردلخان وسردار غmم محمد خان 

محمودطرزی ومحمدامين طرزی ملقب به عندليب  و محمدزمان طرزی خطاط  

چيره دست خط  نستعليق  ونگارگر ديوان مرحوم غmم محمدطرزی ومھتمم ده 

ھا جلد کتاب ادبی وآموزشی نويسندگان افغان، انسان را واميدارد تا برآن 

  .مغزھای فرھنگ دوست آفرين بگويد

» کندھاری ورونه« ھوتک، دراين اواخر کتابی زيرعنوان آقای معصوم

 ارآن ھدف خود از تاليف  صفحه بزبان پشتوتاليف کرده است و٢٦٨در

سياسی رول چی ھر ) کندھاری ورونو(د:" درجمmتی کوتاه چنين بيان ميکند

ه او که بد، ھغه دتاريخ په کتابونوکی په تفصيل سره بيان سوی او ښراز و،

خو له دی واقعيت  . ه ھمدی ليکنه کی يوه اندازه جاج اخيستی دیمايی ھم پخپل

څخه ھيڅوک انکار نسی کوfی چی په دی کورنی کی دسردارمھردلخان مشرقی 

سردار غmم محمدخان طرزی غوندی کثيراfبعاد  غوندی عارف شاعر، د

شخصيت او دپارسی ژبی دوياړشاعر، دعmمحمودطرزی په شان پرافغانيت مين 

تيرسوی دی چی دافغانی تاريخ او ... مدار، ليکوال، شاعر، ژورناليست سياست

ماھڅه کړی ده چی د دغی کورنی فرھنگی او .فرھنگ وياړلی شخصيتونه دی 

  . "وطنوالو ته دخپلی مطالعی په حدود کی وروپيږنم سياسی شخصيتونه خپلو

درباره نقش سياسی برادران قندھاری،ھرطوری که بوده،خوب : ترجمه(

ا بد، درکتابھای تاريخ بطور مشرح گفته شده ومنھم دراين نوشته تا اندازه يی ي

معلومات داده ام، مگرازاين واقعيت ھيچکسی انکار کرده نميتواند که دراين 

خاندان مانند سردار مھردلخان مشرقی شاعر عارف، ومثل سردارغmم 

ل افتخار، محمدخان طرزی شخصيتی کثيراfبعاد ودرزبان فارسی شاعری قاب

وبسان عmمه محمودطرزی، نويسنده، شاعر، ژورناليست و سياستمدار افغان 



 ٢٦١                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

گذشته اند که مايه افتخار برای تاريخ وفرھنگ ... منش وعاشق افغانستان 

من سعی کرده ام که شخصيتھای سياسی وفرھنگی اين خاندان را . افغانھا ھستند

  .)نمبه ھموطنان خود درمحدوده مطالعات خود معرفی ک

لف کتاب را با معرفی حاجی جمالخان بارکزائی ،جد سرداران قندھاری ؤم

سردار ھارون خان، برادر سردار پاينده  معرفی مختصرپس از  آغاز ميکند و

 ٤٥٠٠خان به عنوان يک شاعرخوب  فارسی گوی که از خود ديوانی شامل 

 به شناسائی با دقت، سرداران قندھاری راھريکی از بيت برجای گذاشته است،  

ً وحقيقتا که مولف، در معرفی رجال وشخصيتھای فرھنگی سرداران .گرفته است

 قندھاری ومعرفی چھره ھای سياسی خاندان شاغاسی اطmعات جامعی در

ر نمونه ھايی ازاستعداد وطبع آزمايی اين در زي. اختيار خواننده قرارداده است

   .سرداران خوش ذوق وخوش قريحه انعکاس می يابد

  

  :سردارھارون خان

ی سرداران قندھار ون خان فرزند حاجی جمالخان،وعموسردار ھار

) م١٧٨٦(ھق١٢٠٠متولد شده وتا ) م١٧٣٧(قمری ١١٥٠وی در حدود .است

ھنگامی بعد از مرگ حاجی جمالخان ، سردار پاينده خان به . زندگی کرده است

حکمران گرشک رياست قوم بارکزائی بر گزيده شد،سردار ھارون خان بحيث 

سردار ھارون خان با آنکه درکابل وکشمير وسند وھرات ھم ماموريت .مقرر شد

وی ديوان . کرده است، ولی بيشتراوقات  عمروی  در گرشک سپری شده است

  موصوف در .  بيت ميرسد٤٥٠٠به « شعری بزبان فارسی دارد که تعداد ابيات آ

  :غزل پيرو شعر حافظ بود

  

   :نمونۀ غزل وی

  ـون رام در خيال خود شب آن لب ھـای ميگآرچـو 

  ـون راــوشــــم تــا سحرگه سـاغـر خـبجای بــاده ن
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  ھـانـند تا از شــــرم در ابـر ســيه پشود خــورشيـ

  ره يکره زلف شب گون رامـۀ من دورکـــن از چھـ

  ـسير بـوسـتــان روزیروی  ای ســرو قـامت  تا ب

  وخی ســرو مـوزون رابخاک تـــيــره بنشانی زشــ

  شبـی گـربگـــذرد در دل، خـيــال بــرق رخــسارت

  چـراغان از شـــرار آه  ســازم سـقـــف گــردون را

  بروز عـــــيــد قــربان ميکــنـم قــــربان ترا گفــتی

  سرت گردم مده از دست خويش اين روز ميمون را

  ــيـدیز احــوال رقــيــبان يک بـــيک  از ناز پرســ

  را" ھارون"نمی پـرسی چرا؟ ای سنگ دل احوال 

  

  

 

   :سردار مھردلخان مشرقی

سردارمھردلخان برادر کوچک 

مارچ  -١٧٩٧ جون (سرداران قندھاری

ولی پلۀ معنوی شخصيت او  بود،)١٨۵۵

وی يکی از . برپلۀ سياسی او سنگينی ميکرد

زبردست ترين شاعران زبان فارسی در سبک 

او .  بود١٩ در قرن ھندی افغانستان

درشعرپشتو نيز از سرآمدان عصر خويش 

وی  مشرقی تخلص ميکرد و درشعر . بود

فارسی دری تاحدی توانا بود که بيتين مثنوی مولوی را  با زبان شعر به بھترين 

تعبيرات او از شعرموfنا بحدی عميق و ھمه جانبه . وجھی شرح کرده است

زبان فارسی را تا روز گار خود از پشت وگستر ده است که دست ھمه شاعران 
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او درنظرداشت تا شرح بيتين مولوی را تا پايان در ھمان قالب وبحر . بسته است

وی  تا . مثنوی بسرايد ولی فرصت نکرد تا اين بحر بی پايان را بپيمايد

شرح بيتين "مثنوی را درھزار بيت شرح نموده و آنرا " شاه وکنيزک"قصۀ

نيز " جمع الجمع" مشرقی در تصوف رساله ای بنام .ناميده است" مولوی

نوشته است وھمچنان رسالۀ اشارات ورموزات ميا عبدالحکيم کاکر را شرح 

  .نموده است

مشرقی  در نثر و نظم ازسبک ھندی که در ادبيات فارسی سبک مشکلی 

مشرقی در حقيقت پيرو : عmمه مرحوم حبيبی ميگويد که.است استفاده ميکرد

  يدل وسبک ھندی است، مگر مثنويات وی مزه وکيفيت شعر مولوی را دبستان ب

١."دارد
  

آقای معصوم ھوتک دراثر ذيقيمت خويش اشاره ميکند که ، منزل 

   ھمان انسردارمھردلخان، ھميشه مرکز تبادل نظر وافکار عالمان ودانشمند

ان ميرزاحن: دراين مرکز شاعران وسخنوران  نامدار زبان پشتو،مثل .عصر بود

خان بارکزی، حاجی عبدهللا پوپلزی،حاجی جمعه بارکزی، مmميران، صديق 

آخندزاده ھوتک، سردارغmم محمدخان طرزی وساير ادبای آن شھر جمع 

سردار مھردلخان با دانشمندان شاذ وممتازعصر خودمثل عmمه حبيب  .ميشدند

 علمی وقاضی غmم محمدخان ھوتک نيز تعلقات) حبو آخندزاده( ړکهللا کا

نقد القات فی التزئيف "عmمه حبوآخندزاده يک اثر خود بنام .وعرفانی داشت

٢ ."را بنابر سفارش وتمنای  سردار مھردلخان نوشته است" الموضوعات
  

سردار مھردلخان صاحب ديوان شعری بود وآقای ھوتک از قول 

انه يک نسخه از ديوان شعر فارسی سردار مھردلخان در کتابخ:غبارميگويد که 

  دارالتحرير شاھی نگھداری ميشد که به گمان غالب اکنون بايد در آرشيف ملی 

  .افغانستان بايد باشد

                                                

 ١٧٥ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
 ١٧٥ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٢



 ٢٦٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

سردار مھردلخان مشرقی نظرمی افگنيم تا قدرت تخيل ازدوغزل ابتدا بر

  .وی را درپرداخت صورخيال درشعر درک کرده بتوانيم

  غزل

  بس که از شور دوعــالم درد سر داريم ما         

  اضطراب ھستی خـود کی خـبر داريم ما ز

  روزگاری شد که اندر وادی صحرا بشوق         

  رفته از خويشيم و سـودای دگــر داريم ما

  نفـس          آب چشم از ديدۀ خونبار ريزان ھــر

  ز انفعال ھستی خود چــون سحر داريم ما

  تا قيامت شب نگــيرد دامــن صبح  امـيــد         

  ـقـاب از ماه روی خويش برداريم ماگـرنـ

  مشرقی ازسيل چشم خون فشان ما مپرس         

  مــوج طــوفان دگـر از چشم تــر داريم ما

  غزلی ديگر

          وخت امشب سبـزۀ کشميـر را ـبرق آھم س

  آب چشمم کـرد ويــران  خــانه  تعمير را

         ماه من درمکتب چشم سياھت روز وشب  

  نخجير  را دۀ ـير ديــــزدرس تحنيست جـ

         ش   ـجا دست ک باغبان من بيا  از سعی بی

  ۀ  تصوير راـچـآب نتوان  داد ھـرگـز غن

        ظ نخواھم روسياه    ــواعۀ  معصيت گرکرد

  و نوشيدم می تقصيرراـسرخ رو گشتم چ

        م    ـلم رسته ايـيريم از رنج دوعـما که با پ

  ت مردم بی پـير راــ حکايای صبا برگـو

          ر روزی دربدر  ــمھردل،تاچند گـردی بـھ
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  دير راـگون کی تواند نسخۀ  تقس دگرـک

  :غزلی ديگر

  ما صرع  مـوزونـ م وياــست گ اآزاد سـرو

  ون ماـل شد منفـعل از نگھت  مضمـوی گـب

  زاده شد چون کھربا گوھرزخجلت درصدف

  وھـر مکنون ماـبيرون از بحـر دل شــد گ تا

  دل ان از داغ ـکس خاک بی توان دانست می

  ت مجنون ماــترب fله شمع  روشن است بر

  نی نشدـۀ مــعـشـبا خبــر از ن يک سـرمــــو

  mطون ماــون چون داد می بنشست افـگربخ

  کيست؟  مژگان  زخــم ھا بردل زنوک ناوک

  م ھامون ماـکين چنين گلگون شد از خون دل

  نبود بغير از جان سپاريھای خويشچاره ام 

١بگــرفته پــيرامون ما" مشرقی" ـملشکرغ
  

  

   :نمونه يی از نثر سردار مھردلخان

چنين گويد ذرۀ بيمقدار خاکسار بستۀ اغmل وسmسل تعلقات اين "... 

عالم آب وگل اعنی مھردل بسمع مmزمان کمال کامل که مھردل از تنعمات 

يل سعادات آجل شاغل و مايل شده اند، ميرساند، ذخارف عاجل برتافته، بتحص

مدتی ميشود که خوشه چينی خرمن اين طايفۀ عليه يعنی صوفيه را که فی 

من تشبه بقوم فھومنھم، اميد که :الحقيقت فرقۀ ناجيه ايشانند، مينمايد وبحکم 

دراين زمان باستصواب . بواسطۀ پيروی ايشان بايشان محسوب ومحشور شود

استدعای احباب صادق اتفاق افتاد که بر بيتين مثنوی مولوی رأی موافق و

                                                

 ١٨٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
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بعد از حصول .معنوی شرحی بقئر وسع برھمان بحر در سلک نظم آورده شود

اين مامول چون در معنی باز بود fجرم سلسلۀ سخن دراز شده تا اينکه تمامی 

ابيات آنجناب را تا ابتدای قصۀ شاه و کنيزک باتمام رسانيد مبعونه 

 درسوال از جناب ارباب قبول آنکه اگرسھوی وخطائی مطلع شوند .يقهوتوف

١ ."اصmح آن کوشند و پردۀ عفو پوشند
  

  

  :شرح بيتين با اين ابيات  شروع ميشود

  ــم         ـدانـــای  قــــدي ابــتـــــدای نــام 

  ــيمرح شــد زبسم هللا الــــرحمن و

      ـود     ـذات پاک او زبـس بی چــون ب

  شرح اوصافش زحـــد بـيرون بـود

  أن  او        ـقــل ھـــــوهللا آيـــتی در شــ

  زانکه وصف خويش گويدخود نکو

  ال         ـmل و بــــرجـمــبر بـــــزرگی ج

  جـmلـخود بخــود زيبـد ثــنای ذوال

  د fل         ــزان زبان نــــاطـــقه گــــردي

  mلـت پاک ذوالجدر ثــــــــــنای ذا

  تا نگـــــــويــد خود ثـنای خويشتن          

  مـی نـــيابد وصــف او از ما و من

  ريا          ـزان سبـب در وصــف ذات کـب

٢شـــد دلـــــيــل عجزf احصی ثــنا
  

  

                                                

 ١٨٠عصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص م- ١
" کندھاری ورونه"، برای اطmع بيشتر به کتاب ١٧٦ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٢

 .رجوع شود
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درکندھار ) ١٧٩٧جون(ھق١٢١٢   سردار مھردلخان در ماه محرم 

 سالگی وفات ٥٨به عمر ) ١٨٥٥مارچ ١٨(١٢٧١جمالدی الثانی٢٧متولد ودر 

  ..نمود ودرزيارت حضرتجی بابا بخاک سپرده شد

  

  :سردار خوشدلخان قندھاری

  سردار خوشدلخان پسر سردار مھردلخان بود واستعداد خوبی در سرودن 

  :اينست نمونۀ کmمش. شعرفارسی دری  داشت

  

  یُبسی تپــيـدم، الـم کــشيدم،رخت نـديـدم، در اين جـداي

  دم، اگــر نيايیـان رسـيـغمت خـريدم، بـدل گـزيـدم، بج

  قسم برويت، بتارمـويت، که من بکــويـت، بجستجويت

  اگربسويت، رسم بــبـويت، زبيم خـويــت، کــنم گــدايی 

  ـوس ابــروــدام گيسو، بــچشم آھـــو، بــقبخال ھندو، ب

  ايیـزدی بھرسو،خــدنگ جادو، بت پری رو،چـه دلـرب

  برم نشستی، بعــين مستی،زبـزم جستی، زجمله دسـتی

  ـف بستی، بغمزه خستی، چه جانگزايیدلم شکستی،بزل

  ـشان، به آه سوزان،بچشم گريانزجورھجران،شدم پري

  يايیــر نران،کنم صد افغان،اگبروی جـانان، زدرد ھـج

  بگوچه مشکل؟ربوده يی دل،ايل، نمودی مايل،باين شم

١مل، بــشوق کامل،نظر نمايیاگربه خوشدل، بلطف شا
  

  

 ميmدی در گذشت وسردار ١٨٧٨ اپريل ٢٧اين سردار خوش ذوق در

  :غmم محمدطرزی پسرعمويش درمرثيه يی براو چنين  گفته است

                                                

 ١٩١ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
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  ـرآمـدـکه مـوجش ز دامـان قــاتـل ب       چنان درغمــش خـونم از دل بر آمـد

  اين بحـــرســاحل بـر آمـدســراپای        زبس خاک غم ريخت غربال گردون

  ل بـرآمدـه از fی اين دھــر پـــرگــک       درو چه گل ھای رنگينچه نسرين 

  اصل بــر آمــدـح که نخــل امـيـدم ز       ـدلی از درخـتـممجو مــيــوۀ  خـوش

  اغ سردار خــوشدل بـرآمدـکــزين ب       چـسان غـنـچۀ خـوشــدلی گل برآرد

ِـرچــه گــل از گـل بـرآمدــبگلشن اگ       ــل رفـت  پــای گل مـنِفغان، زيرگ ُ  

  جــو زمــنـزل بـر آمـدـمھی مھـــردل       ـيـع دوم  روز شنـــبـــهبمــاه ربــــ

  ائــل بر آمدـميان  پـــردۀ مــرگ حـ       اگـهز مـه بود بيست وسوم آنکـه نـ

  چنين گــفت طـرزی بـناريـخ فوتـش

١آمد ه ازچــاه انــدوه خوشـدل بــرک
  

  

  :سردارغmم محمدطرزی 

سردار غmم محمدخان طرزی، پسرسردار 

رحمدلخان ونواسۀ سردار پاينده خان بود که در 

 ميmدی در ١٨٢٩ھق مطابق ١٢٤٥سال 

  . شھرقندھار متولد شده است

سردار غmم محمدخان طرزی، پدر عmمه 

 فارسی در محمودطرزی، شاعری توانای زبان

. سبک ھندی ودرھنرخط ،خطاطی خوشنويس بود

اين سردار خوش ذوق صوفی مشرب ھنردوست 

ار قندھاری، درزمان حاکميت عمويش سرد

خوشنويسی سپری ميکرد ھنر سرودن شعر وکھندلخان اوقات عمرش را در 

گر گاه گاھی مجبور ميشد در م. وعmقه يی به امور نظامی وسياسی نداشت
                                                

ق ١٢٩٥،آقای ھوتک مادۀ مرگ خوشدلخان رابحساب ابجد ١٩٢  کندھاری ورونه، ص- ١
 .حساب کرده است
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ينی با پسران عموی خود به دفاع از شرف وحيثيت خانوادگی خود مسايل ذات ب

بعد از الحاق قندھار به کابل،  ورفتن پدرش سردار .موضع گيری نمايد

رحمدلخان به ايران، وی وصی ووارث جايداد پدری خود در قندھار بود و در 

بسا مسايل امير دوست محمدخان را کمک مينمود وبنابرين وی مورد توجه 

ناميد " ارجمند دانشمند"ت  اميردوست محمدخان قرارگرفت و امير او راوحماي

 ھزار روپيه تعيين ١٢٠و با خود به کابل برد و برايش معاش مستمری  ساfنه 

گفته ميشود طرزی با اميردوست محمد درجنگی اشتراک نمود که برای . کرد

بعد از .  بود براه افتاده١٨٦٢الحاق ھرات از چنگ سردار سلطان احمدخان در 

مرگ اميردوست محمد خان در عھد امارت امير شيرعليخان وسردارمحمد افضل 

خان وسردار محمداعظم خان نيز قدروعزت سردار غmم محمدخان طرزی 

 از ھمچنان بجا اورده ميشد، مگر در دورۀ دوم امارت امير شيرعليخان، وی

رھا گرديد و به تقاعد  از حبس بعد و  شد زندانینظرامير افتاد و برای مدتی 

١.سوق داده شد
  

امارت  سر ھا برکشور، در  رقابتی که بر بعد از تجاوز دوم انگليس

افغانستان بين سردار محمدايوب خان و سردار عبدالرحمن خان وجود داشت، 

سردار غmم محمدخان ھوادار سردارمحمدايوب خان بود و امير عبدالرحمن خان 

 امرتبعيد او ١٨٨١در جنوری ) فاتح ميوند(ب خانپس از کاميابی برسردار ايو

گويند کسان امير عبدالرحمن خان . را به ھند  و مصادرۀ  جايداد او را صادرکرد

  .  تن اعضای خانواده اش به کويته و کراچی تبعيد کردند٣٦بازشتی طرزی را با 

گويند جاسوسان امير به امير خبرداده بودند که سردارطرزی در يک 

شما منتظر باشيد که  سردار ايوب خان "  يک ھراتی گفته بود کهمجلس به

بنابرين  امير ھم او را با خانواده اش  از ."بخيربزودی از ايران برخواھد گشت

کشور تبعيد نمود وآن ھراتی را در قفسی انداخته برسردرختان نوجود در مرز 

                                                

 ٧٥ -٧٤، کندھاری ورونه، ص معصوم ھوتک- ١
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وب خان با دراين جا منتظر بمان که چگونه سردار اي: غوريان اويخت وگفت

  "لشکرخود از ايران باز ميگردد؟

سردار غmم محمدطرزی بدستور امير عبدالرحمن خان با خانواده اش که 

 ساله با ذوق و با استعداد فراوان او نيز در آن جمله ١٦محمود پسر نوجوان 

 در کراچی به سربرد و سپس به وسيلۀ کشتی با پسرش ١٨٨٥ تا ١٨٨١بود از 

  .  به سوريه و دمشق رفت١٨٨٦ازم بغداد شد و در محمود ومنسوبانش ع

آقای معصوم ھوتک که سرگذشت سردار غmم محمدطرزی وخاندان او 

سردار غmم محمدخان طرزی در " را به تفصيل نگاشته است، مينويسد که 

خانواده سرداران قندھاری از لحاظ ذکاوت، مردانگی، اخmق، علم وادب از ھمه 

وعmوه بر  آن در عرصۀ شعر و ادبيات . پيشقدم تر بودگی شھزادگان عھد خود

. نيز دست توانايی داشت واين توانائی  از مطالعۀ ديوانش بخوبی معلوم ميشود

آوازۀ علم وفضل او در زندگی اش تا سرزمينھای ھندوستان،ايران وعراق 

م ١٨٩١(ق١٣٠٩ سالوترکستان رسيده بود وديوان ضخيم اشعارش در

   ١ ."رسيده است به طبع کراچیدر

سردار غmم محمدطرزى، در پيامى که براى سيد جمال الدين افغان بدست 

به استانبول فرستاده، قصيده يى نيز در وصف نسيم و پسرخود محمود طرزى 

  : انگيز و شيرينست، آن را ميخوانيم  مدح سيد گفته بود که سخت دل

 

 در وصف  سيد جمال الدين افغان 

  

  ــن وزيد از جانب صحرا نسيم صبح در گلشــ

 عبير آميزو عنبربيز و روح انگيز وجان افزا 

  طراوت بخش روى گل، پريشان سازبوى گل 

                                                

 توسط پسرش  طرزی، امور خطاطی ديوان٧٥ -٧٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١

 . محمدزمان خان وامور چاپ به ھمت برادرازاده اش سردار محمدانورخان به اتمام رسيده است
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 موافـــق ھمچـــو خـوى گل ، بطبع مردم دانا 

  ن تازه ، وزو بر روى گل غـازهـازو طبع چم

  چوبوی fله جان پرورچوعطرگل روان پرور

  پـيــرادمادم گلستان پــرور،ســراسر بوستان 

  حبيب وياور گلشن، رقـيـب و رھـبـــر گلشـن

  خطيب منبــر گلشن، حسيــب دفــتر صــحـرا

  ازهمن تازه، و زو بر روی گال غازو طبع چ

 ا ـوغـ ازو درگلشن آوازه، وزو در بوستان غ

  ايهـبطــــــفل غنچه او دايه، بچنگ fلـه او م

  fـاغ او کفــــرق زاغ او سايه، بــدوش بـــاب

  بسورى رنگ وآب ازوى بسنبل پيچ وتاب ازوى 

 m ـشده سرمست خواب ازوى دوچشم نرگس شھ

  بطرف باغ کوشيده،بگل چون رنگ جوشيده 

  باـبۀ ديـبقــــــــد شـــــــاخ پوشيده زغـنچه دي

  کردهطبق در ون گل عرق کرده جواھرـرخ چ

  قبای غنچه شـــق کرده چو جيب fلۀ صحرا

  ـری وبلبـلمل، نشسته قـبشاخ سرو وتخت گ

  آوا يکی در شيــون وغلـغــل، يکی درناله و

  رده کارستانـرخ گل دربھارستان بدانسان ک

  ش زيـباـکه مانی در نگارستان، زنـقش دلک

  ان ـشد جـف بخـ نعمان،چنان از لطۀبجسم fل

 نا ــز موليـغکه برطـبع خرد منـدان ، کـmم نـ

  رور ـن پـ سخجمال الدين نام او، سخن فھم و

 ما ـک سيـدر و ملـخردمند ھنر گستر، فلک ق

  کويشون ازغم رويش کند تب لرزه درـفmط
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  ـناای بــوعلی سيـاشارات دو ابرويش، شــف

  ويد،ھزاران مرحبا گويدترا طــرزی ثــنا گــ

 ّضرا ّگويد چه در سرا، چه در دق دل دعابص

  عارف توئى کامل  توئى عالم توئى عامل توئى

 ى فاضـل توئى باذل توئى عاقل توئى دانا توئ

  فصاحت را توسبحانى، بmغت را تو حسانى 

 ، عـجـم را ديـدۀ بينا  عـرب را شيــره جـانى

  دارى ـتوئى کشف نکوکارى توئى برھان دين

  نا ـتوئى فرھنگ ھشيارى توئى قاموس استغ

  تـرـتوئی برسالکان رھبر توئی برکامmن مھ

  وfـتوئی برخواجگان متوئی برسروران سرور 

  توشــــــــــــمع بـزم ايقانی، دليل راه ايمانی

fتو اندر بحــر عـرفانی درخشان گــوھر وا  

ِکدامين قطـره آبستی، که رشــک درنابستی ُ  

  وء f fـنکوتر زآفتابـــستی،چــه باشد لوء ل

   تمامسـتى  خورشيدشامستى کهنه ماه روم و

 ـسا ـلـقـا و جاب، بجا بلقبول خاص وعامستى

  تونورستی جھان اخگر،توعودستی جھان مجمر

  توجانستی جھان پيکرتوروح استی جھان اعضا

  ـار آيـدوبھــــــارآيــد درخت گل بــه باf تا ن

  ـبر سارازخاک مرغــــــزار آيد، شمـيـم عنـ

  مرا از خـزان غــاطــــرت خـــرم،مبـبھار خ

  ح افزاغنچه روچوبوی چوبوی نافۀ مشکين 

  

  ) ١٧ فحهکليات طرزى ، از قسم قصايد ص(
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چنانکه ديده ميشود، دراين قصيده صور خيال به حد اعلی به کار رفته 

  .است و اين بيانگر توانائی شاعر در قصيده سرائی است

دو نمونه از غزلھای شاعر که به پيروی از ابوالمعانی بيدل سروده 

اعر را درنازک خيالی ھای شاعرانه است، بازتاب می يابد تا بازھم قدرت ش

  .نشان داده باشيم

  

  بگلشن چون زشوخی آن چـــمن پرواز می آيد

  چو بــلبــل گـــل ببال غنچه در پــرواز می آيد

  زشرمش رنگ وبوی گل بپھلو ميخوردھردم

  که درگوش ازشکست رنگ وگل آواز می آيد

  ز رفـــت و آمـد ذوق تمـاشايم چه می پرسی؟

  دازخـــود رفــتن مـــن باز می آيــش باستقبالـ

  انـچو چشم او اشارت کرد سويم با سرمـــژگ

  بشارت ســوی دل بـردم که اينک باز می آيـد

  بروی رنگ گل نگھت چو شبـنم آب ميگـردد

  مگـــــرســـوی گلـستان آن بھــار نـاز می آيـد

  زمـــرغ دل نــيم واقـف ولی باز اينقـــدر دانم

  پـــرشـــــــاھـين بگوش آواز می آيدکه ازبال 

  بطرف گلشن از باغ عـــدم بــردامـن گلچــيـن

  ی آيـدن او ديـــده چــــشـم بــــاز مبذوق ديـــد

  چو بيدل ذوق گردپای او دارم" طرزی"مگر

  آيد مشت خاک من چون چشم در پرواز ميکه

  )٣٦٥ديوان، صفحه (        

  

  غزلی ديگر
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  ـتـنه جای فــــرياد استازين زمانۀ پـــرف

  راد استل ايــکه ھرکه ھرچه کند در مح

  ـوفی شده صـاگر نماز کنی گـــويـــدت ک

  راد استـوگرقـــمار کنی گــويـــدت که ن

  و روی گــويدت که کافر شدبه بتکده چــ

  به صومعه چو رويگويدت که شياد است

  بدست سبحه چــو گيری بيکــدگــر گويند

   بره دام ودانه بنھاد استکه سبحه نيست

  چو با سmم روی گـويــدت کـه طامع شد

  چو بی سmم روی گويدت که شداد است

  چـــو بخششی نکنی برکسی ھــمی گـويد

  که اين خسيس عجب دادممسکی داداست

  چــو خلعـــتـــش بدھی از منافـقت صدجا

  باد است سحر بخنده بگــويد که دست بر

  از قفا ھمی گويدچو کھــنه پـــوش شوی 

  که اين حريف نگرسخت تر زفوfد است

  خوش آنکسی که ز رد و قبول خلق جھان

١لی آزاد استبکـ" طــرزی افغان"بسان 
  

  

  ق ١٣١٨سردار غmم محمدخان طرزی در پانزدھم برات  روز پنجشنبه 

در دمشق در غربت وطن چشم از جھان فروبست )  ميmدی١٩٠٠ دسمبر ٢٨= 

 پسربنامھای محمدزمان، عبدهللا، گل محمد، ١١و.اک سپرده شدودر آنجا به خ

   :بنامھای عبدالخالق، محمودبيگ ،محمدامين عندليب، شيرمحمد وشش دختر

                                                

 ٩٥ -٩٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، صص - ١
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١.وخورشيد از او بجای ماندند ساحره، منوره، عايشه ھمدم،
  

اديب وشاعر  وی مردمان فرھنگیردارغmم محمدطرزسھمه فرزندان  

 وچاپ کتب قلمیآثارکتابت  ویسيرخوش نودرھنووعلمدوست ونونيسنده 

جناب معصوم ھوتک شجره . گذاشته اندی از خود برجایوآثار داشتندتوانائی 

خويش با جزئيات کندھاری ورونه وسوانح ھريکی ز او fدۀ او را در کتاب 

  .شرح داده است

  

   :عmمه محمود طرزی 

محمودطرزی ، که در وقت مرگ 

سيعی در  سال داشت ومطالعات و٣٥پدر

ادبيات وحقوق و سياست و اجتماعيات و 

مبادی علوم طبيعی داشت ومردی سياست 

مدار و شاعرتوانا و نويسنده چيره دست 

بود و برزبانھای ترکی، عربی،اردو، 

فرانسوی، پشتو و دری دسترسی داشت، 

پس از مرگ پدر در صدد بازگشت به وطن 

بل سپری کرد وبه  به کابل آمد ونه ماه را درکا١٩٠٢وی در . شد

چون امير حبيب هللا به بازگشت او به وطن از او . شھرت يافت"محمودبيگ"

   ٢).١٩٠٥(دعوت کرد به دمشق رفت و با خانوادۀ پدری به وطن بازگشت

نخست به عنوان رئيس دفتر ترجمۀ امير طرزی پس ازبازگشت به کابل 

ھا از زبان ترکی به  تعيـين شد و به ترجمۀ نظامنامه) م١٩١٩-١٩٠١(هللا  حبيب

در اين زمان بود که دو دختر محمود طرزی به عقد نکاح دو . فارسی پرداخت

) م١٩٤٦-١٨٨٨(هللا  هللا درآمدند و شھزاده عنايت پسر پادشاه وقت، امير حبيب
                                                

 ٩٧، ٨٧ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص - ١
 ١٠٢، ص ١٣٦٣ حبيبی، جبنش مشروطيتدر افغانستان،کابل- ٢
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ترتيب وی  بدين . دامادھای طرزی شدند) م١٩۶٠-١٨٩٢(هللا  و شھزاده امان

با استفاده از چنين امکانی وی نشريۀ جای پای محکمی در دربار يافت و 

  .اfخبار را در کابل منتشر کرد سراج

مھر /  ميزان ١۶اfخبار در تاريخ  م جريدۀ سراج١٩١١در طرزی 

م،  را انتشار داد که مضمون اصلی آن ١٩١١ برابر با ھشتم اکتبر ش١٢٩٠

زه با اسmميسم و مبار  پيروی از ترکان جوان و ناسيوناليسم آميخته با پان

اما عmوه بر آن ترويج معارف، مجادله با خرافات و تعليم زبان . استعمار بود

  .رفت پشتو ھم از اھداف عمدۀ آن به شمار می

 

 اfخبار ھای سراج ويژگی 

اfخبار با مديريت طرزی بسياری از مشخصات و اصول  نشريۀ سراج

  کل ھمـۀ شمـارهبه طور. است  نگاری را رعايت کرده شـدۀ روزنـامـه شناخته

خبر به عنوان يک . ھای نشريه دارای سرمقـالـه و فھرست مندرجات بـود 

اشعار فـارسی در .عنصر ضروری و fزم جايگاه مھمی در نشريه داشت 

، اما بـه طنز، لطيفه و کاريکاتور توجه اندک  يافته ھای روزنـامـه بازتاب  صفحه

 .است  شـده

. ھای بعدی خط چاپی بـود ق و در سالخط نشريه در سال اول نستعـلي

قشر خوانندۀ . روزنامه از شمـارۀ اول سال دوم شروع بـه چاپ عکس کرد

اfخبار  به دفـتر سراج. هللا بود روزنامه بيشتر کارمندان دولت امير حبيب

ھای زيادی به زبان فارسی، اردو، ترکی، عربی، انگليسی و  ھا و نشريه روزنامه

 .يافت ھای جريده بازتاب می مطالب آنھا در صفحهرسيد که  روسی می

  ای از فـارسی کھن و فـارسی متعارف در افغانستان،  نثر روزنامه آميزه

ھا  البته کاربرد واژه. ھای عربی بود  و متأثر از ھجوم واژهماوراء النھرايران و

  مدان،  چدان، ھي پرور، نکته گستر، معرفت آگاه، ترقی ھای زيبا از جمله دل و ترکيب

  .انگيز، رزمگاه، بودوباش و غيره، در خور يادآوری است فسون
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  :وطن و حب وطن از نظرعmمه محمودطرزى

ستين عmمه محمودطرزی،نويسنده، ژورنالست،سياستمدار مدبر و نخاز

دريک ھمايش بين ) ٢٠٠٨(سالدر داکتر سپنتاوزيرامورخارجه افغانستان،

جليل که مصادف با ھشتاد ونھمين اين ت. المللی تجليل به عمل آورد

سالگرداسترداد استقmل کشور و درعين حال  مصادف باھشتاد ونھمين  سال 

 افغانستان است، حقا که کارشايسته ودرخور پايه گذاری وزارت امورخارجه در

" سپنتا"آن يعنی جناب وزيرامورخارجه  تمجيد است و می بايستی به مبتکر

  .شادباش گفت تبريک و

  طرزی، از دوران   دراين ھمايش، برابعاد مختلف شخصيت محمودًطبعا

ايجاد  تبعيد تا بازگشت به وطن، ازکارھای مطبوعاتی تا فعاليتھای سياسی و

جنبش مشروطيت دوم که منتج به استقmل سياسی کشورگرديد، ديگران بحث 

ھای مفصل وگسترده خواھند داشت، ولی من، به يک بخش ملموس وبسيار 

زندگی عmمه طرزی تماس گرفته ام  وآن درسھای وطن پرستی   سازسرنوشت

  .او به روشنفکران ومشروطه طلبان است

محمود طرزى، در " صوراسرافيل" در سراج اfخبار افغانيه ، اين 

پھلوى مطالب متنوع اجتماعى و سياسى و اخmقى، آنچه که در fبmى صفحات 

کلمه وطن و حب وطن و مکث بر آن آن جريده، چون ستاره فروزان ميدرخشد، 

  . کلمات و توضيح جنبه ھاى مختلف معنى وطن و آزادى و حاکميت ملى است

از مطالعه سراج اfخبار واضح معلوم مى شود که طرزى تمام خرد و 

تجربه و دانش و اطmعات و آگاھى ھاى خود را براى تجلى قدسيت وطن و حب 

و حراست وطن و تحريک حس وطن وطن و دانستن قدر و قيمت وطن و حفظ 

پرستى و حصول استقmل در جوانان افغان بکار برده است و تا ميتوانست مى 

 : نوشت و ميگفت 

  چـو گشت حـب وطــن، جاى در دل ملت
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 عــدو به لـرزه فتد، ميشود ھـmک وطن

  وطن به حب وطن قايمست وھم محفوظ

 کــه ھست حب وطن تير سھمناک وطن

   مشو بيباک ۀطن  لحظحـب وبحـفـظ  و

 ن ز تــاک وطــنـ حـب وطۀبـنـوش بـاد

 ـن ّ محمود ّطـند عـاشق وزحق نيــــاز کـ

  نان وطــن باد زيرخاک وطـنکــــه دشمـ

 خود دين خود رادوست دارد، وطنکسى که :" طرزى عقيده داشت که

را دوست دارد و کسى که دين خود را دوست دارد وطن خود را دوست دارد و 

ناسيوناليزم، اصmحات اسmمى، « به نظر طرزى . وطن خود را گرامى ميدارد

  عصرى سازى، پان اسmميزم و پان آسيائيزم و ضد امپرياليزم بايد در اصmحات 

١».قرارگيرد
 

مرحوم پوھاند حبيبى سپاسمندانه خاطره وطن دوستى خود را اينطور ياد 

 شمسى که ١٣٠١ندھار در سال پس از تأسيس اولين مدرسه در ک: آورى ميکند

من در آن شامل و درس خواندم و باسواد شدم ، براى نخستين مرتبه مفھوم حب 

 ٧٥وطن  رامن از نوشته ھاى طرزى دريافتم و اين احساس شريف تا کنون که 

 : ساله ام از آن ھنگام در خاطرم باقى مانده که محمود گفته بود 

  اى خاک پاک و اى وطن خوش زمين من

 ن و دل نشين منــب مـيـعشـوق من حبم

  شبـھا به ياد وصل تو، بٮخواب مانده ام

 فـکر تــو در تـاب مانده امـــدر روزھـا ب

  پس عشـق تو چـسان زسـر من بدر شود

١درون شد و با جان بدر شودــان با شير
  

                                                

 ٢٠٣ رياتالى ستيوارت، آتش در افغانستان،ترجمه نورمحمدکوھسارکابلى، چاپ پشاور، ص - ١
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  محمود طرزى، افزون براينکه روشنفکری آزاده بود، شاعر شيوا بيان 

مثنوى عشق وطن او يکى از زيبا ترين . ان فارسى نيز بودو پراحساس زب

اشعار ميھنى اوست که خواندنش احساسات وطن دوستى را در آدمى بيدار و 

  : توجه کنيد به اين چند بيت آن . زنده ميکند

 

  ادۀ تـــوامـاى خـاک پـاک، عاشــق افـــتــ

 بـا جسم و جـان فــــدائى و دلـــدادۀ تـــوام

  ـب تــسـت حــواس و قواى منمـجبور ح

 عشـقـــت ز بھـرھـرمـرض مـن دواى مــن

  عشق وطن حواس و دل وجسم وجان من

 مـربـوط کـرده است بـخـود بـا ھــزار فــن

  مـوم و مــلتـچـون فـطــــرت و نســب و قـ

 چون جسم و جان ورنگ وزبان شکل وھيئتم

  چـون آب و جد وجـده ومادر زھفـت پشت

 ودرخاک تو بخفـتو در تو بوده ست از تـ

  ـدر شـودـمن ب پس عشق تو چسان ز سر

 با شيـر انــدرون شـد و با جان بــدر شـود

  تـتــھـا کــه داغ جــدائى و فــرقـ شد سال

 ـتـميسوخت ھمچو شمع دل و جان عاشق

  انـده امــخواب ميياد وصل تو بـشب ھـا ب

 ه امدر روز ھــا بـفـکر تو در تـاب مـانـــد

  ام ن که خوانده وتحصيل کردهــھرعلم وف

 نيـت براى خـــدمت  و نـفــع تــو بـوده ام

  اک پاک واى وطن خوش زمين منـاى خ

                                                                                                    

 ١١٦ کابل، ص ١٣۶٣ پوھاندحبيبى ،جنبش مشروطيت در افغانستان ،چاپ - ١
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 ب من و دل نشين مـنـوق مـن، حبـيـمعـش

  !مـانـاد بـزى تـا ابـد بــمسعـود باش و ش

  و مـعـمورى و امـان فـظ و در تـرقىـدرح

  ــدن نــشـان شـوىمــرشــک آور بــــmد ت

  درشرق ھمچوشمس درخشان عيان شوى

  طرزى در تمامى اشعارش، وطن را فراموش نمى کند، ولو در وصف 

در شعر زيبای که به اقتفا از قا آنى سروده ،در . بھار يا مدح شاه گفته باشد

 : اشاره به اميراز وطن اينگونه وصف ميکند 

  ھاگونه گشته کارـان چـھــبيا ببين که در ج

 ارھاــان تـان زمـد، زمــھان ريل شـجھان ج

  شکه ھا بحارھاــرشد، چه خـچه بحرھا که ب

  چه کوھھا شگاف شد،گذشت از آن قطارھا

  ن، زمان زمان کار ھاــم وفــجھان جھان عل

   زار ھـا ه، ميان کشتــبس است صيد بـودن

*** 

  ن سراغ دارداـطرف، به ف رـانه ھـدرين زم

 ، ھــواى بـاغ داردادوـخلک ــر راغ مـزبح

  ـراغ دارداــــف چـــودش، بکـرقى خــپى ت

  !ه در دمـاغ دارداــا چــبراى ضبط ملــکـھ

  مـا بmغ دارداــــرس را، بــخورند روم و ف

  تو وقت را عبث مکن، به ميله و شکار ھـا

*** 

  وطن حيات من تويى ه ميکنمـحيات را چ

 ـن تويىـبـراى ھـرسعادتـم وطـن ، بـرات م

  م وطن ممات من تويىــاگر تو رفتى از کف
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 براى دين وھم شـرف، وطن ھمات من تويى

   منى، وطن صلوات من تويىۀوطن تو کعب

   تـارھا  بجان مـن، چو پــود ھا بـه تــمحبت

*** 

وطن شجراست، ملت ثمر، وطن : " و درجاى ديگرى طرزى ميگويد 

 محصول، وطن خزينه است، ملت چشم است، ملت نظر، وطن مزرعه است، ملت

پس چنانجه شجربى ثمر، ديده بى نظر، کشتزار بى حاصل، خزينه بى . نقود آن

معامل از نفع مبراست، کذالک وطن بى ملت و ملت بى وطن نيز از ھمه چيز 

  ١ ."معراست

طرزى رساله يى نيز در مورد وطن و معنا و فلسفه وطن نگاشته و آنرا 

 نشر و ١٢٩٦ سرطان ٢٠م نشراتى سراج اfخبار در به عنوان ھديه سال شش

 . توزيع کرده است که بسيار آموزنده و سود مند است

ميزان وطن پرستى محمود طرزى را مى توان از روى نوشته ھاى او در 

مورد وطن و استقmل کشور بخوبى درک کرد، و به عظمت معنوى و شخصيت 

    تمام نماى و سراج اfخبار، آئينهملى و علمى آن فرزانه مرد فرھيخته پى برد

  ٢.وطن پرستى اوست

طرزى ازين ھم جلو تر مى رود و مردم را به بيدارى و حرکت به موقع 

حى « سراج اfخبار، تحت عنوان ١٢٩٤ جدى ١٦فرا مى خواند و در شماره 

مقالتى شديد تنبيھى و ضد استعمارى مى نويسد که بm وقفه از » على الفmح 

 : درقسمتی از آن مقاله ميخوانيم.  سانسور ميگرددطرف دولت

  !حى على الفmح "

  شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت ! اى ملت نجيبه افغانيه.... 

                                                

 ٣٣٤، ٢٨٢ار، ص  داکتر روان فرھادی،مقاfت محمود طرزى در سراج اfخب- ١
، ٢٠٠۴سيستانی، عmمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ،چاپ اعظم  - ٢

 پشاور،فصل اول
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افغان که به ديانت و ! استقmل وحاکميت دولتى خود راصيانت نمائيد! کنيد

 مشھور و ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس شعارى در تمام دنيا

معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود چسان 

گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غير دين و غير ملت 

  براو باشد ؟ 

ًکm کm! حاشا ! حاشا  ًُ افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را ! ُ

ً به ھچ صورت قطعا، قاطبا کلمات متعفنۀ معده قبول کرده ميتواند، ولى ھيچگاه، ً

بشور آورندۀ تابعيت و حمايت را ھضم کرده نمى تواند، معنى صاف و صريح 

بغير از من، : تابعيت و حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد 

بغير از من با ديگر ! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! ديگرى را نشناس

بغير از من، بديگر ! عاھدات يا رابطه مناسبات و معاھدات مکن دولتى عقد م

معنى صاف و صريح استقmل تامه ! دولتى نه سفير بفرست و نه سفير قبول کن 

و آزادى کلمه نيز اينست که، ھردولت در ھمه چيزھايى که در باf مذکور گرديد، 

  ليکن بعد !  شد، شدھرچه که! تا به حال ھرچه که بود، بود...مستقل و آزاد باشد 

 » ١....از اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند 

طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى ضد استعمارى خود، امير را 

تکانه زد و امير متوجه تحريک احساسات استقmل طلبى روشنفکران و مردم 

ًخبار را فورا سانسور و خود بنابرين ھمين شماره سراج اf. افغانستان گرديد

:  ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظھار داشت ٢٦طرزى را به پرداخت 

 البته طرزى توان ٢ ».مرغى که بى وقت آذان دھد، سرش از بريدن است"

آن پول را از دارائى هللا پرداخت اين جريمه را نداشت و دامادش شاھزاده امان ا

 . خود پرداخت

  خبار، محمود طرزی در زمرۀ نخستين کسانی بود که اf به روايت  سراج

                                                

 ٣٧٨ – ٣٧٧ مقاfت محمود طرزى در سراج اfخبار ، ص- ١
 ٨٢ حبيبى، جنبش مشروطيت ، ص - ٢
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 ھممھای ما  در مکتب: "مسئلـۀ زبان را در بستر سياست طرح کرد و نوشت

از آموختن زبان انگليزی، .  باشد)پشتو(ھا بايد تحصيل زبان افغانی ترين آموزش 

ر به فک. اردو، ترکی، حتا فارسی، تحصيل زبان افغانی را اھم و اقدم بايد شمرد

عاجزانۀ خود ما، يگانه وظيفۀ انجمن عالی معارف، بايد اصmح و ترقی و تعميم 

  ".زبان وطنی و ملتی افغانی باشد

وان در دربار برخوردار بود، در انظريات محمود طرزی که از نـفوذ فر

پيش از ھمه بازتاب آن را در نصاب درسی . کند ھای دولت راه باز می سياست

تجدد و ترقی، تعميم علم، اشاعـۀ معـارف، . ن ديدتوا معارف آن برھه می

اfخبار   سراجات پسندی در صفح  گـشايش مدارس، مجاھدت عليه جھل و خرافه

 . جايگاه برجسته داشت

طرزى، اين مرد فاضل و خرد  مساعى صادقانه و وطن پرستانه محمود

 مشروطيت مند پس ازانتشار سراج اfخبار افغانيه، بزودى منتج به احياء جنبش

 تمام اعضاى آن را بخون و زندان کشانيد ١٩٠٩جنبشى که در . در کشور گرديد

ھوشيارى و بيدارى محمود طرزى در احياء . و قربانيان فراوانى درقبال داشت

جنبش مشروطيت در اين برجسته ميگردد که او توانست ھسته اين جنبش را در 

 آنرا از درون خانواده سلطنتى به درون خانواده سلطنتى ايجاد کند و حلقه اتصال

تmش . درباريان تحول طلب و سپس دامنه آنرا به بيرون از دربار گسترش دھد

بر اثر . ھای ميھن پرستانه اين جنبش منتج به استقmل عام وتام کشورگرديد

وھمه مشروطه هللا  انديشه ھا و ايده ھاى محمود طرزى، افکار شاه امان ا

انگليس مى چرخيد و صداى استقmل و آزادى از تمام طلبان بر محور ضديت با 

. حنجره ھاى افغانان از روشنفکر شھرى تا کوچى و روستائى شنيده ميشد

محمود طرزى که حق استادى برگردن مشروطه خواھان دوم داشت، به حيث 

و . نخستين وزير امور خارجه در نخستين حکومت مشروطه خواھان مقرر شد

رادر کوه ميسورى ) ١٩٢٠اپريل (اد استقmل افغانستان رياست مذاکرات استرد

او سفارتھاى افغانى را در لندن و . درکابل بعھده داشت) ١٩٢١(ھند و در 
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پاريس بنيان گذاشت و سياست خارجى افغانستان را تدوين کرد و به شاگردان و 

جانشينان خود آموخت، ولی متاسفانه که اين مرد وطن پرست درفرجام آن ھمه 

دمات، از طرف شورشيان ھم ميھن خود محکوم به اخراج از کشور گرديد و خ

 عقرب ٣٠(١٩٣٣ نومبر ٢٢ سالگى در٦٨سر انجام در استانبول ترکيه بسن 

آن مرد وطن پرست تا دم مرگ وطن . درغربت چشم از جھان پوشيد)  ش١٣١٣

  : رافراموش ننمود وميگفت 

  مرغ دلم زکوى تو دور است و روز و شب

  !ـريــاد ميکند که خـــدايـا وطــن وطــن فـــ

  

  :آثار عmمه محمودطرزی

  عmمه محمود طرزى عmوه بر مقاfت فروان او در سراج از

اfخبار افغانيه، تاليفات و ترجمه ھاى فروانى بجا مانده است که داکتر روان 

 اثر مستقل چاپى و چاپ نشده آنرا در پايان مجموعه ٣١فرھادى، فھرست 

مھمترين آنھا را .fت طرزى در سراج اfخبار افغانيه بر شمرده استمقا

  :بدينگونه ميتوان برشمرد 

  ،) گزيده اشعار استادان سخن(مجموعه صنايع :  ا 

 کتابت نستعلق محمود همنتخبات اشعار سردار غmم محمد طرزى ب : ٢

  طرزى ،

     از ھردھن سخنى ، : ٤   مجموعه اخmق ، : ٣ 

      معلم حکمت ، : ٦  کم ، روضه ح : ٥

  مختصر جغرافياى عمومى ، : ٧

                بيست ھزار فرسخ در زير بحر، : ٨ 

      سياحت در جو ھوا ، : ١٠جزيرۀ پنھان ،  : ٩

        سياحتنامه استانبول : ١٢ ترجمه تاريخ حرب ، : ١١

         سياحتنامه منظوم ، : ١٤ ديدنى ھا و شنيدنى ھا ، : ١٣
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   ،)جغرافياى منظوم (افغانستان  : ١٥

                      تو حيد ، : ١٦

         ادب در فن ، : ١٧

                     پراکنده ، : ١٨

          ترجمه ناول ھاى ژول ورن ،  : ١٩

  ،)خاطرات(ژوليده و پژمرده  : ٢٠

                   ترجمه رومان علمى ، : ٢١ 

       ،سراج اfطفال : ٢٢

        فلسفه وطن ، : ٢٣

     علم و اسmميت ، : ٢٤

  آيا چه بايد کرد؟ ، : ٢٥

سراج اfخبار افغانيه و برخى آثار ديگرى که تا کنون بچاپ  : ٢٦ 

  ١.نرسيده اند

  خmصه محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرھنگى و بيدارى 

و زبانش کار ميکرد ، در جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که قلمش 

پرورش جوانان وطنخواه و فداکار و با عقيده و با ايمان و ضداستعمار تmش 

فراوان بکار برد و از ضديت با استعمار انگليس به عنوان دشمن ديرين مردم 

  . افغانستان در يغ نورزيد

بدون ترديد، انتشار پيگير و ھدفمند سراج اfخبار انقmبى در مطبوعات 

 در اذھان و افکار شور استقmل طلبی راو ايجاد لک روزنامه نگارى و مس

خت که نتيجه و ماحصلش ھمان زنده ساجوانان و تحول طلبان و وطن پرستان 

   . بش مشروطيت و استقmل کامل سياسى کشور است ناحياء ج

                                                

 ٨٣٠- ٨٢٠ داکتر روان فرھادى ،مجموعه مقاfت محمودطرزى،ص - ١
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بگذارعmمه محمودطرزی، به حيث علم بردار نھضت مشروطيت  و 

اطر ھموطنان حق شناس خود ھمواره زنده بماند و آزادی خواھی درذھن وخ

  . او را سرمشق زندگی خود قرار بدھند جوانان وطن کارنامه ھای

  !ياد اين شخصيت بزرگ برای ھميشه زنده وگرامی بادا

  

  :فرزندان محمودطرزی

 از محمود طرزى پنج پسر بنامھاى عبدالوھاب طرزى و عبدالقادر 

لتواب طرزى و عبدالفتاح طرزى و شش دختر طرزى و عبدالعزيز طرزى و عبدا

ثريا، خانم . خيريه، حوريه، ثريا، آمنه، روحيه، و عزيزه باقيماندند: بنامھاى 

هللا خان ، آمنه خانم سردار عبيدا هللاو خيريه خانم سردار عنايت اهللا شاه امان ا

مشھور (خان ،عزيزه خانم سيدقاسم خان و حوريه هللا خان برادرتنى شاه امان ا

طرزى بود و پس از هللا خانم عبدالروف خان طرزى پسرحبيب ا) ى خوردبه بى ب

جدا شدن از رووف طرزى، خانم غmم صديق خان چرخى کفيل وزارت خارجه 

  . شد

تاليف معصوم ھوتک "کندھاری ورونه "برای اطmع بيشتر به کتاب

 .رجوع شود
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  فصل پنجم

  

 استنتاج کلی از رفاقت ورقابت دو قبيلۀ درانی

  )سدوزائی وبارکزائی(قندھاری

  

  

  :فشردۀ مطلب ونتيجه

سدوزائی وبارکزائی دو قبيلۀ يا دو عشيرۀ بزرگ درانی اند که در تاريخ 

معاصر افغانستان رفاقت وھمکاری آنھا در مورد ادارۀ کشور در روزھای 

  .انتخاب احمدشاه درانی ثابت گرديد واز آزمون به در آمد

 بارکزائی، باتمام اقتدار واعتباری که حاجی جمالخان، رئيس عشيرۀ

داشت پادشاھی احمدشاه درانی را با خوشی پذيرفت وبا پشتيبانی قومی خود 

سلطنت او را تقويت بخشيد وتا آخر عمر روابط خود را با سدوزائی ھا صميمانه 

حفظ کرد واز روی مصلحت انديشی، احمدشاه بابا از حاجی جمالخان به بھترين 

 می کرد واخيرالذکر خود را از خير خواھان ومشاورين سلطنت وجھی قدردانی

  .دانسته وھيچ گاه از دادن مشورتھای مفيد خود داری نمی کرد

بعد از احمدشاه بابا وحاجی جمالخان، پسران آنھا، تيمورشاه وپاينده 

خان، عين افکار پدران خود را تعقيب نموده وسردار بارکزائی به پاس خدماتی 
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مفتخر " سرفرازخان" سلطنت تيمورشاه به عمل آورده بود به لقبکه در تقويت

  .گرديد وقيادت دسته ھای غلزائی ھم به او تفويض شد

به ھمان ) م١٧٩٣=ھق١٠٧(سردار پاينده خان بعد از وفات تيمورشاه

مفکوره دوام وتحکيم دولت سدوزائی افغانستان کوشش بليغ به خرج داد، تا از 

ً، باکفايت ترين آنھا را به شاھی برگزيند و واقعا با  فرزند تيمورشاه٢٤جمله 

پشتی بانی او شھزاده زمان به پادشاھی برداشته شد وتا پاينده خان زنده بود 

دست وپا زدن ساير شھزادگان به خصوص ھمايون ومحمود به جايی نرسيد 

وسلطنت زمانشاه روز تاروز نضج وقوام گرفت وبه پايه يی رسيد که بنابر 

وقت وزمان نقش عملی خود را درميان ھمسايگان وسياست مداخله ضرورت 

جوئی کشورھای اروپايی بازی کند، ولی دفعتا در زمانی که احتياج ھمکاری 

وھمبستگی سدوزائی وبارکزائی بيشتر از ھمه وقت احساس می شد ومملکت به 

  .داتفاق نظرسران قوم ودستگاه دولتی احتياج مزيد داشت، عکس آن رونما گردي

مت هللا خان تمايل پيدا کرد که برخmف حشاه زمان با برگزيدن سردار ر

رفتار پدر وپدر بزرگش حتی المقدور از نفوذ رؤسای قومی کاسته شود ودولت 

مرکزی تقويت گردد، ولی سرداران قومی به اساس يک عنعنه ملی به پشتيبانی 

ريق به اساس اين قوم خود اتکا داشتند وروش شاه را نمی پسنديدند وبدين ط

مفکوره، آھسته آھسته وبه صورت غير محسوسی ميان زمانشاه وسرداران 

  .قومی يک نوع آزردگی وکرختی روابط ايجاد شد

سردار پاينده خان در مقابل رقيبی چون رحمت هللا خان سدوزائی ملقب 

به وفادارخان که سمت وزيری شاه زمان را پيدا کرده بود، کم کم مقام وبزرگی 

شاه زمان اگرچه ملتفت اوضاع بود ومی ديد که سرداران .د را از دست دادخو

ملی از او سر شکوه دارند، معھذا به سخنان آنھا اھميتی نداد وبه رفتار خود 

نتيجه چنين شد که چند نفر از سرداران قوم به دور پاينده خان جمع . ادامه داد

 افتادندکه شاه زمان را عزل اينان به فکر. شدند و به فکر نقشه جديدی افتادند

وعوضش در مرحلۀ اول شھزاده شجاع را پادشاه سازند ودر آينده سلطنت 
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موروثی را از ميان برداشته ورژيم شاھی مشروطه وانتخابی را روی کار 

به ھرحال محفل خفيه وسری سران قومی در قندھار تشکيل شد، مگردر . آورند

قمری، يک عده بزرگان قوم که ھجری ١٢١٤اثرافشای راز انجمن در سال 

سردار پاينده خان ھم در آن جمله بود، به امر زمانشاه به قتل رسيدند وآتشی در 

  .قلب افغانستان در گرفت که زبانه ھای آن درطول چندين دھه مشتعل بود

 گانۀ او به ٢٠قتل سردار پاينده خان بارکزائی سبب شد که ھمه فرزندان 

اين قيام صورت گرفت و زمانشاه . اه قيام کنندخون خواھی پدر برضد زمانش

اسير واز بينائی محروم ودر باfحصار کابل محبوس گرديد و بار ديگر با پادشاه 

شدن محمود و وزارت وزير فتح خان، رفاقت وھمکاری سدوزائی وبارکزائی در 

امور سلطنت وادارۀ کشورآغاز شد، اما متاسفانه اين موقعی است که يکطرف 

ان سدوزائی، محمود، شجاع، فيروز الدين،کامران، قيصر در کابل و شھزادگ

پشاور و در قندھار وھرات به فکر پادشاھی ھستند واز جانب ديگر فتح خان با 

پشتيبانی برادران خود قدرت پادشاه سازی را طوری پيدا کرده که تمايل او به 

ھا در اثر مساعی چنانکه تن. ھريک از شھزادگان، پادشاھی او را مسلم می سازد

وجانبداری او محمود دوبار،قيصر يکبار پادشاه شد وسايرين مثل شاه شجاع 

وفيروز الدين، کامران از مخالفت ھای او چه محروميت ھا که نکشيدند واين 

موقعی است که روی صحنه سياسی افغانستان، شھزادگان سدوزائی قدم به قدم 

ارکزائی روز به روز جانب به بطرف ضعف وسراشيبی ميروند وبرادران ب

توانائی نزديک ميشوند، معھذا بارکزائی ھا ھنوز به فکر سلطنت خود نيفتاده 

  .اند

بعد ازاين که در اثر مساعی مشترک وزير فتح خان و شاه محمود، شاه 

 ميmدی در کابل ١٨٠١= ھق١٢١٦زمان اسيرو کور شد، شاه محمود در سال 

  .شد) صدراعظم(وزيراو"  دوستشاه"برتخت نشست وفتح خان به لقب 

مخالفت ھای شاه شجاع وقيصر، برادر و پسر زمانشاه، از پشاور 

وھرات، موضوع مخالفت وتعصبات اھالی کابل، نفوذ سياست استعمار 
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وتحريکات آن از راه ايران وھند وعدم لياقت شاه محمود وضعيت سلطنت را 

نش ھم جای را گرفته طوری بحرانی ساخت که تدابير وزير فتح خان وبرادرا

شاه شجاع از راه قندھار به کابل کشيد وکابل را متصرف شد ودر . نتوانست

شاه محمود ).م١٨٠٣ ھجری مطابق ١٢١٨(باfحصار برتخت نشست

  .اسيرومحبوس شد وفتح خان با دوست محمدخان به قندھار وفراه عقب نشستند

ميmدی  ١٨٠٩ تا ١٨٠٣شاه شجاع در دورۀ اول سلطنت خود که از 

طول کشيد، اھميت ھمکاری وزير فتح و برادران او را در تقويت سلطنت خود 

احساس کرد وتاثير آن را در پادشاه شدن شاه محمود وبرادرزاده اش شھزاده 

از اين روی از روز جلوس برتخت تا اواخر سال .قيصر چند مرتبه مشاھده نمود

 پادشاھی شد، چندين ميmدی که شاه محمود بارديگر موفق به احراز١٨٠٩

مرتبه درکابل وقندھار وديرۀ غازيخان وگرشک وسند، ميان شاه شجاع و وزير 

فتح خان ھمکاری ھا شروع و فسخ شد وساير برادران بارکزائی، به خصوص 

دوست محمدخان که ھمه جا با وزير فتح خان ھمراه بود، دراتصال وانفصال 

  .داشتندروابط وزير فتح خان با شاه شجاع ھماھنگی 

شھزادۀ ديگر سدوزائی که فتح خان پيش آھنگ برادران بارکزائی با او 

بيشتر دراين اوقات ھمکاری کرد، شھزاده قيصر پسر زمانشاه بود، ولی روح 

بی اعتمادی که بيشتر از ھمۀ علل ديگر، در اثر تحريکات وحب و بغض 

ان بارکزائی اشخاص پيدا می شد، موقع نداد که شھزادگان سدوزائی با برادر

يک جھت شوند واز ھمکاری طوfنی آنھا ھم خودشان وھم مملکت مستفيد 

  .گردد

 -١٢٢٤(ميmدی١٨١٨ تا١٨٠٩در دورۀ دوم سلطنت شاه محمود که از

مدت ده سال طول کشيد، زمينه ھمکاری ميان برادران بارکزائی )  ھجری١٢٣٤

 دشمن وبا برادر وزير فتح خان چون با شاه زمان. وشاه سدوزائی وسيع ترشد

عينی او شاه شجاع صميمی شده نتوانست، با شاه محمود که در مقابل آنھا واقع 

شده بود اظھار يک جھتی ميکرد و در دور دوم سلطنت اين شھزاده که در 
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حقيقت دراثر عرق ريزی ھای فتح خان صورت ھستی به خود گرفت، اميدرفاقت 

 آفت خانمان سوز اين دوره بی واتفاق وھمکاری مزيد ميرفت،زيرا بزرگترين

اعتمادی و بدگمانی اشخاص به يکديگر بود، وچون فتح خان بار دوم سلطنت را 

ً حاصل کرده بود و برادران قوی ومدبر او عموما با او بسته  محمودبرای شاه

بودند وشاه زمان و برادر عينی او شاه شجاع ھم يکی نابينا وديگری تبعيد شده 

راھم شده بود تا ھمکاری سدوزائی وبارکزائی به اساس زمينه خوبی ف. بود

اعتماد متقابله نتيجۀ مفيد بدھد وجلو جسارت ھای رنجيت سنگ در شرق 

  .وميرزا حسن علی در غرب گرفته شود

" شاه دوست" وزيرفتح خان که در دورۀ اول سلطنت شاه محمود به لقب

) يعنی صدراعظم"(اشرف الوزراء"خوانده می شد، در دور دوم سلطنت او لقب

حاصل کرد وتمام امور را درکف با کفايت خود گرفت وھمه برادران خود را روی 

به اين ترتيب که سرداريارمحمدخان در پشاور، . صحنه دولت مستقر کرد

کھندلخان درقندھار، شيردلخان در غزنی، نواب اسد خان در ديره جات،نواب 

ب محمدزمان خان، پسرنواب صمدخان در سند، رحمدلخان در بلوچستان ونوا

اسد خان در جmل آباد مستقر شده ودوست محمدخان با خود وزيرفتح خان 

سايربرادران ھم بدون کدام مخالفت ذات البينی در پيرامون . درکابل می بود

  .برادران که به صورت فعال در دستگاه دولت سھيم بودند، زندگی می کردند

 از عطامحمدخان باميزائی گرفت وزيرفتح خان در اين دوره کشمير را

وحکومت آن را به برادرخود، سردارمحمدعظيم خان،سپرد وبا رنجيت سنگ 

ھمان راجای سيک که از طرف شاه شجاع نايب الحکومه پنجاب مقرر شده بود 

وبعد بنای بغی وجسارت را گذاشته بود،درکنار اتک جنگيد وشورش ھا را در 

رای استرداد قلعۀ اتک از دست رنجيت سنگ داخل مملکت آرام نمود وبار دوم ب

وزير برای مصارف جنگ ماليات کشمير . به بسوی وfيات شرقی حرکت نمود

 لک روپيه ميشد از برادرش مطالبه نمود مگر سردار محمدعظيم خان ١٦را که 

به علت مخارج جنگ ھای مستقيم حاضر به پرداخت چنين رقمی نميشد، واين 
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برادران جنگ آغاز شود، ولی  با ميانجيگری دوست تعلل نزديک بود ميان  

  . لک روپيه قناعت طرفين حاصل گرديد١٣ سال در ھرمحمدخان 

قضايا در وfيات شرقی بدين منوال بود که در غرب در وfيات ھرات، 

 ھجری ١٢٣٣حسن علی ميرزا والی مشھد به امر فتح علی شاه قاجار، در 

ت وحاجی فيروزالدين برادر شاه محمود بنای حمله را برھرات گذاش) م١٨١٧(

که بر ھرات حکومت داشت، از شاه محمود کمک خواست وفتح خان با چند تن 

دوست محمدخان وسردار کھندلخان وشيردلخان وپردلخان به : از برادرانش مثل

عجله از کنار رود سند روانۀ کابل واز اينجا از طريق غزنی وقندھار عازم ھرات 

  .شدند

وتجاوز ايرانی ھا کاری بود که وزير فتح خان به آسانی از دفع حمله 

چنانکه به درستی ھم به در آمد وبه ھرات برگشت، ودر . عھدۀ آن برمی آمد

صدد برآمد تا برمشھد حمله کند ولی پيش ازاينکه به چنين حمله ای  مبادرت 

اران ورزد، بار ديگر واقعۀ در ھرات به ميان آمد که بعد از کاميابی ھای سرد

  .افغانی در مقابل ايرانی ھا قدرت دولت افغانی به دست خود افغانھا ضعيف شد

مخالفت برخی ازبرادران سدوزائی، شاه محمود وحاجی فيروزالدين که 

يکی درکابل وديگری در ھرات حکومت ميکرد، وحسادت شديدکامران 

ش، ميرزا،پسرشاه محمود به اقتدار روز افزون وزيرفتح خان در دربارپدر

تصاحب ثروت ودارايی حاجی فيروزالدين از نزد زنان حرم و خانواده او 

وپسرش به دست سردار دوست محمدخان وشکايت آنھا به کامران ميرزا وشاه 

محمود وچندين عواملی که ھمه جنبه ھای مخالفت شخصی وخانوادگی وذات 

 البينی داشت سبب شد که بار ديگر ميانۀ دو عشيره نيرومند سدوزائی

  .وبارکزائی برھم بخورد

جزئيات قضيه ازاين قرار بود که، وزيرفتح خان پيش ازاينکه متوجه دفع 

حمله ايرانی ھا شود،حاجی فيروزالدين را به حيث يک عنصر سست ومضر 

سلطنت مرکزی شاه محمود محبوس ساخت وبساط حکومت پوشالی او را در 
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وبا کمال . ات مراجعه نمودھرات جمع کرد،آنگاه ايرانی ھا را عقب زد وبه ھر

ًکفايت وکار دانی مشغول تنظيم امور شد وضمنا در اثر تشديد عملی که از 

سردار دوست محمدخان ظاھرشده بود رنجيده واو را که به کشمير نزد برادر 

. خود سردار محمدعظيم خان پناه برده بود، براثر دستور فتح خان نظربند گرديد

د خواھی وحسادت ميخواست زودتر دست فتح خان کامران ميرزا که از روی خو

از امور مملکت کوتاه شود، برای چاق کردن ھنگامه زمينه ھای مساعدی يافت 

واز شکايت ھای عمويش، حاجی فيروزالدين وزنان حرم او که در آن ميان 

خواھر او به حيث زن ملک قاسم پسرحاجی فيروزالدين خان وجود داشت،از 

ح خان درھرات وپيوند تعبيرات غلط چيز ھايی به ھم موضوع اقتدار وزيرفت

وم ساخت واو را بی جھت در مقابل مبافت که افکار پدرش شاه محمود را مس

کسی برانگيخت که دوبار سلطنت را برای او گرفته واز کشمير تا غوريان ھرات 

  . در تقويت اين سلطنت از ھيچگونه فداکاری خود داری نکرده بود و نمی کرد

محمود که در عياشی غرق بود وخير وشر خود ومملکت را تميز شاه 

کرده نمی توانست، متغير شده خود به قندھار رفت وحاجی فيروز الدين که از 

طرف وزير فتح خان محبوس وبه قندھار فرستاده شده بود با کامران ميرزا 

  .مشورت کرده و کامران قبل از رسيدن پدر به قندھارعازم ھرات شد

 آمدھای غير منتظره، عاقبت واقعۀ تراژيکی در ھرات به ميان اين پيش

آورد که در طی آن وزير فتح خان،مرد مدبر ونامدار به حکم شھزاه کامران از 

نعمت بينائی محروم گرديد وچندی يکی از برادرانش مثل پردل خان دستگير 

ينده  قمری در قندھار در روز قتل سردار پا١٢١٤واسير شد وآتشی که در سال 

خان وجمعی از سرداران اقوام به دست زمانشاه افروخته شده بود، ميرفت که 

خاموش شود، ولی بارديگرآن را دامن زد ودر نتيجه ھمکاری ھای که ميان 

سدوزائی ھا وبارکزائی ھا شروع شده بود ودر دورۀ سلطنت شاه محمود به 

ًصورت بھتر وعمm دوام داشت، دفعتا مبدل به دشمنی ومخا لفت شديدی گرديد ً

  .واول کسی که از آن متضرر شد، خود سدوزائی ھا بودند
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کورشدن وزير فتح خان وحبس او در ارگ ھرات، عداوتی راکه قتل 

 سال قبل توليد کرده بود، تجديد کرد وبرادران وزير به قصد ٢٠پاينده خان در 

مادر "لويه ادی"جمعی در نادعلی گرشک، در پيرامون. انتقام جوئی برآمدند

وزير فتح خان جمع شدند وسردار محمدعظيم خان در کشمير بنای آمادگی انتقام 

برای اينکه سلطنت از دست شاه محمود واوfدش بيرون  .گيری را گذاشت

شود،سردار محمدعظيم خان مکتوبی به شاه شجاع به لودھيانه فرستاد ويک 

د، از جانب ديگر طرف او را به آمدن به پشاور وگرفتن تحت وتاج تشويق نمو

دوست محمدخان را که بعد از قضيۀ شدت عمل در تصاحب ثروت حاجی فيروز 

الدين وپناه آوردن در کشمير نظربند بود، رھا نموده وبا يارمحمدخان 

  .پيشتر از خود به طرف پشاور وکابل سوق داد وچھارھزار نفر

 شاه  خبر نابينا شدن وزير فتح خان ورسيدن مکتوب سردار عظيم خان،

شجاع را به تک وپوی انداخت و فوری پسر خود تيمور را با پانصدسوار به 

قصد اشغال سند به شکار پور فرستاد وخود، سمندرخان باميزائی، حکمران شاه 

محمود را از ديره جات برداشته عوضش نواب محمدزمان خان پسر نواب اسد 

  .شاور حرکت کردخان را مقرر نمود ودر اثر دعوت محمدعظيم خان به طرف پ

دوست محمدخان ويارمحمدخان که پيش ازاو وارد پشاور شده بودند، 

شھزاده ايوب بن تيمورشاه را ازطرف خود پادشاه ساخته وخود راوانۀ کابل 

ًطبعا حين رسيدن شاه شجاع ميان او وايوبشاه جنگ شد واخير الذکر . شد

اين فرصت برادر چون سردارمحمدعظيم خان در. مجبور به تخليه شھر گرديد

خويش جبارخان را درکشمير گذاشته وخود در راه بود، شھزاده ايوب طور داد 

خواھی در چچ ھزاره خود را به او رسانيد وشکوه آغاز کرد که برادرانت مرا 

سردار محمدعظيم خان که شاه . به پادشاھی برگزيدند وشجاع مرا خلع می کند

طنت دعوت نموده بود، نميدانست چه شجاع را به آمدن پشاور واشغال مقام سل

راه مصلحت آميزی پيش گيرد، آخر به شاه شجاع نوشت که ميخواھد با وی 

  شاه شجاع از مmقات خصوصی سرباز زد وميان دسته ھای . خصوصی ديدن کند
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  .ساخلوی ھردو طرف بدون گفت وگو تصادم واقع شد

خيبربود و مدت دوماه سردار محمدعظيم خان در پشاور وشاه شجاع در

از بی اعتمادی متقابله سازش آنان صورت نگرفت وشجاع بطرف ديره اسماعيل 

دراين فرصت که سرداران وشھزادگان وشاه سدوزائی . خان وشکار پور رفت

شاه محمود به پيکار يکديگر مشغول بودند، رنجيت سنگ از اتک پيش آمده 

زائی ھا بعد از در فرصتی که سدوزائی ھا وبارک. وکشمير را تصاحب نمود

چندين سال ھمکاری در دورۀ سلطنت دوم شاه محمود با ھمدگير متقابل می 

شدند، از ھرات تا قندھار وکابل به دست شاه محمود وبرادر وپسر ونواسه اش 

بود وبارکزائی ھا در دو نقطه، نادعلی درغرب وپشاور درشرق، جمع شده 

 شرق از جانب سردار بودند وطوری که گفته آمديم، شروع حرکت از طرف

محمدعظيم خان در مسأ لۀ انتقام گيری برادرش فتح خان داخل اقدامات جدی شد 

وبه تمام وسايل fزمه متوسل گرديد تا به ھررنگی که ممکن باشد به سلطنت 

عmوه برمکاتبه با شاه شجاع که سازش شان صورت . شاه محمود خاتمه بدھد

ويار محمدخان به طرف پشاور، سه نگرفت؛ قبل از اعزام دوست محمدخان 

١. اسم امين هللا خان لوگری ھم نوشت بهمکتوب
  

به ھرحال واقعات آمدن سردار دوست محمدخان ويار محمدخان در 

پشاور وپادشاه ساختن ايوب شاه ابن تيمورشاه، رسيدن شاه شجاع، خلع 

mشرح ًواخراج ايوب خان وداد خواھی او نزد سردار محمدعظيم خان وغيره قب 

  .يافت

دوست محمدخان ويار محمدخان در کابل با جھانگير پسرکامران وعطا 

عطا محمدخان، حاکم سابق کشمير، به مناسبت . محمدخان باميزائی مقابل شدند

عزل خود از آنجا از جانب فتح خان وشاه محمود از ھر دو دل آزرده بود وبه 

دوست . ھيم شداين مناسبت در ھرات در فاجعه کور ساختن فتح خان س

                                                

 ١٤-١٢وايای تاريخ معاصر افغانستان،صص کھزاد،در ز- ١
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محمدخان که حريف را خوب تشخيص داده بود،از پشاور با او مکاتبه نمود وبه 

او حالی نمود که اگر ميخواھد اين جرم فراموش شو بايد در قضيۀ کابل با او 

عطا محمدخان که حکومت کشمير را در اثر فرمان شاه محمود از . ھمکاری کند

سليم شده بود، از جانبداری جھانگير دست داده بود ودرمقابله با شاه محمودت

عطا محمدخان به جرم اشتراک در کورساختن وزير فتح خان به . دست گرفت

روز محاصره از ٢٠امر دوست محمدخان کور ساخته شد و جھانگير بعد از 

  . باfحصار فرار کرد

دوست محمدخان بدون اينکه انتظار يک فيصله عمومی برادران بزرگ 

وقع خطير بکشد، شھزاده سلطانعلی بن تيمورشاه را پادشاه خود را در چنين م

   .ساخته خود را وزير او اعmم نمود

به مجرد رسيدن جھانگير به قندھار، شاه محمود وکامران ، نايب گل 

 ھمراهمحمد خان پوپلزائی را به حکومت آنجا گذاشته، خود با لشکرفراوان 

بين ( وردک در سعيد اباد. دنابينا به طرف کابل حرکت کردن  وزيرفتح خان

را تحت فشار گذاشتند تا برادران خود را بارديگر وزير فتح خان ) غزنين وکابل

دراثر جواب ھای منفی وسختی . از عصيان وشورش  عليه  شاه منصرف سازد

ًکه از نامبرده شنيدند، شاه وشھزاده سران قبايل مختلف را طوعا وکرھا در  ً

ًر و مرد بزرگ تاريخ که واقعا در کشمکش ھای قرن ريختن خون اين وزير نامدا

 درميان شھزادگان سدوزائی وسران بارکزائی شخص مدبر ومنحصر به ١٩

ميmدی ، تکه تکه کردند وبه ١٨١٨ ھجری قمری مطابق ١٢٣٤فردی  بود، در 

قتل رسانيدند که جسدش را قاضی محمدسعيد بارکزائی برای دفن به غرنی برده 

  .شيخ رضی الدين علی f f دفن نموددر پھلوی بقعۀ 

اين جنابت بزرگ وعفو ناپذير که افغانستان را ازداشتن فرزندfيق 

وناموری محروم ساخت،صدمه يی است که بيشتر از قتل پدرش،سردار پاينده 

خان، برای مملکت گران تمام شد، زيرا دراين وقت وچنين فرصتی باريک که 

ته وقدم به قدم پيش می آمدند، کشور به دشمنان در وfيات سرحدی چشم دوخ



 ٢٩٧                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

بير واقدامات عملی چنين مردی بزرگ بيشتر از ھروقت دبازوان توانا وحسن ت

  .ديگرضرورت واحتياج داشت

وزيرفتح خان تنھا از نظر سن وسال درميان برادران بارکازائی بزرگ 

نبود وتنھا با داشتن لقب اشرف الوزراء برھمه پسران پاينده خان مزيت 

وبرتری نداشت، بلکه بزرگی او دراين نھفته بود که باريکی وقت وزمان واميال 

بيگانگان طماع را در سرحدات شرقی وغربی درک ميکرد وبا ھمه بدبختی 

ھايی که بواسطۀ قتل پدر نامدارش به خانۀ او توليد شده بود، پيوسته سعی 

متمرکزی داشت که با شخصيت يکی از شھزادگان سدوزائی سلطنت مقتدر و

درافغانستان تشکيل کند وخود وبرادرانش با اشتراک مساعی عملی خود آن را 

. تقويت بخشند وبا اقتدار سلطنت مرکزی جواب متعرضين خارجی را داده باشند

چنانکه به ھمين منظور دو مرتبه شاه محمود را به پادشاھی رسانيد وبه منظور 

يل وحتی امحای تأثيربرادران تزئيد نفوذ شخص شاه ودولت مرکزی او در تقل

وپسر او صرف مساعی نمود، ولی افسوس که شاه سست عنصر وپسر حسود 

وخود خواه او،کامران حتی خدمات اين مرد بزرگ را که به مفاد خاندان آنھا وبه 

مفاد مملکت تمام شد ه ومی شد، نفھميده باکور ساختن او چشم اغيار 

  . دشمنان وطن را شاد نمودندوبيگانگان را روشن کردند وبا قتل او

از بين رفتن وزير فتح خان صدمه بزرگی بود که در حساس ترين موقع 

 ميmدی پيکر کشور را به لرزه در آورد ١٩تاريخ معاصر مملکت در قرن 

وھمکاری ھای سدوزائی وبارکزائی را که تا حدی از نو مستحکم شده بود، 

 بزرگ را از ھم جدا نمود که بارديگر متmشی ساخت وطوری اين دو خاندان

محمود ديگر به ھم نزديک شده نتوانستند ومقصر اين خبط جبران ناپذير شاه 

ًواقعا اگر اين جنايت واقع نمی شد امکان . سدوزائی بودندکامران وشھزاده 

داشت که برای مدت طوfنی تری سلطنت افغانستان در خاندان سدوزائی باقی 

  . بماند

  يا بارکزائی از نقطۀ نظر منفعت ملی فرقی نداشت، به ھرحال سدوزائی 



 ٢٩٨                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

به شرطی که ھمکاری ومعاضدت درميان آنھا موجود می بود، زيرا به ھراندازه 

يی که صميميت وحسن نظرطرفين دوام داشت ، کشور از ثمرۀ نيک اين 

  .ھمکاری ودوستی ورفاقت مستفيد می شد

 خان با لشکر بزرگ به ھرحال شاه محمود وکامران بعد از قتل وزيرفتح

خود راه کابل را در پيش گرفتند واز اين طرف سردار دوست محمدخان درحالی 

که شھزاده ايوب را در باfحصار به پادشاھی برداشته بود، به مقابل  شاه 

ھردو سپاه در حوالی ھندکی وچارآسياب با ھم مقابل شدند .محمود حرکت کرد

 برای بار آخر از وجود عطامحمد خان ودوست محمدخان چال نظامی به کار برده

باميزائی کور،استفاده نمود و او را مجبور ساخت مکاتيبی عنوانی سران لشکر 

ًشاه محمود ومخصوصا به نام يکی ازبرادرانش که در آنجمله بود، نوشته 

وقاصد را طوری شبانگاه به اردوگاه مقابل فرستاد که مکاتيب به دست شاه 

وغين جمعی سران لشکر را مبنی برتسليم نمودن خود محمود افتاد وسازش در

وکامران حقيقت تصور نموده، شباشب با پسر خود از ميدان جنگ گريخت وراه 

قندھار پيش گرفت وازدھراوود راه خود را منحرف نموده طرف فراه وھرات 

رھسپارشد، زيرا درھمين فرصت برادران قندھاری وزيرفتح خان، کھندلخان، 

لويه (ردلخان وغيره که درنادعلی به دور مادر وزير فتح خانپردلخان، وشي

جمع شده بودند برقندھار حمله کرده، شھر را از دست گل محمدخان ) ادی

  .پوپلزائی متصرف شده بودند

بدين تريب به استثنای وfيت ھرات که تا چندی ديگر منحصر به 

ئی حکمفرما شد، ولی سدوزائی ھا ماند، در بقيه افغانستان نفوذ برادران بارکزا

چون اين برادران با اقتدار، متعدد بودند واتفاق نظر راجع به انتخاب يک نفر از 

ميان شان به پادشاھی به آسانی ميسرنمی شد،آنھايی که در پيرامون احراز اين 

مقام در تmش بودند، برای پوشاندن ظاھر کارخود بعضی شھزادگان بی نام 

  .مدتی به نام شاه، اين طرف وآنطرف کشانيدندونشان کوچک سدوزائی را تا 
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در دستۀ برادران بارکزائی، پردلخان وجمعی که مالک قندھاربودند، در 

قندھار ويارمحمدخان وآنھايی که مالک پشاور بودند در پشاور تمرکز 

حکمروائی داشتند و در روی صحنۀ مرکزی سردار دوست محمدخان وسردار 

بعد از اينکه سردار دوست محمدخان در . ديدندمحمدعظيم خان باھم مقابل گر

مقابل شاه محمود کاميابی حاصل نمود، برادرش امير محمدخان را در غزنی 

. مستقرساخت تا اگرفشاری از طرف محمدعظيم خان وارد شود،مقاومت کند

دراين فرصت سردار محمدعظيم خان بعد از سپردن کشمير به نواب جبار خان و 

خان با شھزاده ايوب که پيشتر دوست محمدخان او را در پشاور به يار محمد

اولين کار سردار محمدعظيم خان خلع . پشاور شاه ساخته بود وارد کابل گرديد

سلطانعلی شاه ونصب شاه ايوب بودکه در خmل آن رقابت دو برادر بارکزائی، 

سردار دوست محمدخان وسردار محمدعظيم خان مبنی برتصرف کابل معلوم 

اگرچه دراين فرصت سردار دوست محمدخان علی العجاله خود را به .ميشود

غزنی کشيد ولی نقشۀ اصلی خود را که تصاحب کابل بود فراموش نکرد، 

باfخره ميان برادران بارکزائی  چنين فيصله به عمل آمد که سردار محمدعظيم 

 خان به خاطر بزرگی برديگران کابل را در دست داشته باشد وسردار

در پشاور و پردلخان در قندھار ودوست محمدخان در غزنی  حمدخانيارم

ًدراين فيصله ظاھرا ھمه خوش وخوشحال معلوم می شدند، ولی . حکومت کند

ًسردار دوست محمد باطنا ناراض بود وبه مجردی که سردار محمدعظيم خان در 

اثر دعوت ميران سند به غرض دفع شاه شجاع  حرکت کرد، دوست محمدخان 

ًرا از غزنی به کابل آمده وشھزاده سلطانعلی رامجددا برتخت نشانيدفو سردار .ً

محمدعظيم خان با استماع اين خبر از راه سند به کابل مراجعت کرد وعلی الرغم 

دوست محمدخان وشاه دست نشانده او، شھزاده ايوب شاه انتخابی خود را بار 

وزائی،يعنی  دوپسر اين فرصتی است که دوشھزادۀ سد. ديگر پادشاه ساخت

 به حيث پادشاه ودو برادر بارکزائی)ايوبشاه وسلطانعلی شاه(تيمورشاه درانی

به حيث وزرای آنھا در کابل زندگی دارند ) دوست محمدخان ومحمدعظيم خان(
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 يوببدين معنی که شھزاده اسماعيل پسر شاه ا.که چندان دير دوام نياوردند

fحصار خفه نمود ودر حالی که شاه ايوب رقيب پدرخود شاه سلطانعلی را در با

به نام پادشاھی ميکرد، مملکت به دست برادران بارکزائی بشکل ملوک 

  . الطوايفی اداره ميگرديد وسردار دوست محمدخان دوباره به غزنی برگشت

در ھمين فرصت که در اثر رقابت ھای شخصی وجاه طلبی ھا، کشور 

سنگ که درقلعۀ اتک چشم براه وگوش فاقد قدرت مرکزی شمرده ميشد، رنجيت 

ميmدی تصاحب نمود وسال بعد ١٨١٨به آوازنشسته بود، ملتان را در سال 

اول کشمير را از نواب جبار خان وبعد ديره جات را ) ھجری١٢٣٥=م ١٨١٩(

سردار محمدعظيم خان با . از نواب زمانخان گرفت ودر صدد اشغال پشاور گرديد

ًران را جلب کرد تا در مقابل خطر خارجی ھا متفقا ارسال مکاتب وھيئت ھابراد

  .مقابله نمايند

سردار محمدعظيم خان دراثر دعوت ميران سند، از راه غزنی وقندھار 

عازم سند شد ودوست محمدخان راکه با نقشه ھای او مخالف بود، با ساير 

 برادران در قندھار و پشاورمکاتبه نمود وخود عقب سردار محمدعظيم خان راه

اگرچه سردار محمدعظيم خان در مقابل شاه شجاع کاميابی . سند درپيش گرفت

ھای ھم حاصل کرد، ولی ميران سند با بازی دوجانبه، کم ساختن ماليات و 

  .تطميع برخی از برادران، ميان برادران بارکزائی جدائی بيشتر توليد کردند

م خان دوست محمدخان و پيرمحمدخان وشيردلخان از سردار محمدعظي

جدا شده، به قندھارمراجعت کردند، سردار محمدعظيم خان با قناعت به مبلغ 

دوست محمدخان پيش ومحمدعظيم . جزئی يک لک روپيه، عقب آنھا برگشت

خان ازعقب  او به کابل رسيدند، درحالی که ايوب شاه ھنوز برتخت کابل جلوس 

لف کوھستان ميان اين دو برادريک سلسله منازعات در نقاط مخت. داشت

رنجيت سنگ از مشغوليت سرداران .وکوھدامن، کابل وغزنی درجريان بود

 ١٢٣٨= م١٨٢٢(ودارشخصی استفاده کرده آھنگ پشاورنمودر دراين گي

  ).ھجری
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سردار يار محمدخان که از طرف سردار محمدعظيم خان درپشاور 

حکومت ميکرد، ازسردار اخيرالذکرکمک خواست، ولی متاسفانه ثروت 

اری که حفاظت آن، ھميشه مزاحم سردار محمدعظيم خان بود ووعدۀ سرش

حکومت پشاور از جانب رنجيت سنگ به يارمحمدخان ميانۀ دوبرادر را برھم 

سردار محمدعظيم خان به کابل برگشت ومرد ورنجيت سنگ پشاور را . زد

متصرف شد وحکومت آنجا را برای چندی ديگر به يارمحمدخان برادر دوست 

  .ن دادمحمدخا

بعد از وفات سردار محمدعظيم خان، پسرش حبيب هللا خان به جای او 

تکيه زد، ولی ايوب شاه که ھنوز برتخت شاھی جلوس داشت وبا چشم رقابت به 

اين موقعی است که جمعی از . او می نگريست در صدد امحای يکديگربودند

 عنوان سردار يارمحمدخان وسلطان محمدخان به: برادران بارکزائی مثل

جاگيردار سيک در پشاور حکومت داشتند وسرداردوست محمدخان ھم در سايۀ 

ساير برادران قندھاری دولت کوچک سدوزائی . عطوفت شان در آنجا می زيست

  . ھرات را مورد حمله و تھديد قراردادند، ولی به امحای آن موفق نشدند

  الذکردراين فرصت روابط حبيب هللا وايوبشاه  بدتر شده و اخير

ميخواست رقيب مقتدر وثروتمند خود را ھم ذريعۀ پسرش شھزاده اسماعيل از 

ميان بردارد، ولی پردلخان از قندھاربه موقع رسيد وبا ورودش کار يکطرفه 

شھزاده اسماعيل مقتول وشاه ايوب مخلوع وسردارحبيب هللا سرخوش به . شد

سلۀ سدوزائی در مرکز حکومت کابل گذاشته شد وبا از بين رفتن ايوب شاه سل

  .مملکت به کلی خاتمه پذيرفت

اين موقعی است که برای ظھور سلطنت بارکزائی زمينه از ھر رھگذر 

مساعد شده وکوچکترين مانعی باقی نمانده است، زيرا به استثنای وfيت ھرات، 

ھمه خاک ھای افغانستان با اقتدار کامل در دست برادران بارکزائی قرار داشت، 

اثر مداخلت سردار ان قندھاری ابتدا از سوی سردار پردلخان وبه تعقيب ولی بر

  :او سردار شيردلخان حوزه ھای حکومت حسب ذيل بين برادران تقسيم شد
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چون پشاور وسعت کافی برای پنج سردارپشاوری نداشت، يارمحمدخان 

ًوسلطان محمدخان از سرداران پشاوری متفقا به حکومت کابل،عطامحمدخان 

د محمدخان به حکومت پشاور وتوابع آن، دوست محمدخان به حکومت وسعي

کوھستان، امير محمدخان برادرعينی او به حکومت غزنی، نواب جبارخان به 

حکومت لغمان، نواب اسد خان به حکومت حصۀ باقيمانده ديره جات، شيردلخان 

ًوپردلخان وکھندلخان ومھردلخان متفقا به حکومت قندھار وتوابع آن، 

حمدلخان به حکومت سند ونواب محمدزمان خان پسرنواب اسدخان به ر

١.حکومت جmل آباد وباfخره حبيب هللا خان به حکومت لوگر
  

بعد ازاين فيصله سردار شيرعلی خان عازم قندھار گرديد وطوری که 

ًمتعاقبا در اثر . تعيين شده بود سرداريارمحمدخان را به حکومت کابل گذاشت

محمدخان، حاکم پشاور،سردار يار محمدخان وسردار سلطان فوت سردار عطا

دراين فرصت سنديھا باز بنای شورش . محمد حکومت کابل را در دست گرفتند

اول سردار حمدلخان وعقب او سردار شيردلخان بدان صوب متوجه .را گذاشتند

شد؛ ولی پيش ازاينکه سردار شيرعليخان برسد، برادرش حکومت آنجا را به 

  .لطان خان بن هللا داد خان افغان سپرده وضع را آرام ساختنايب س

 قمری ١٢٤٢سردار شيردلخان ھنگام مراجعت به قندھار در ماه محرم

وفات سردار شيردلخان اوضاع سند وکابل . در راه فوت نمود)ميmدی١٨٢٦(

درعmقۀ اول الذکرسندی ھا حاکم افغانی را طرد وخود را . ھردو را برھم زد

و در کابل سردار دوست محمدخان حکومت سردار سلطان . mم کردندمستقل اع

محمدخان را، سبب محروميت خود از مرکز کشور ووسيلۀ بسط نفوذ برادران 

پشاوری وقندھاری در کابل تعبير نموده سلطان محمدخان را وادار به تخليۀ کابل 

سايرين نمود وبا تصرف باfحصار برای توليد فضای دوستانه و رفع مزاحمت 

 عھد وپيمان ١٢٢٢به تعقيب پيمان شيردلخان در عشر اول ماه ربيع الثانی 

                                                

 ٢٥، ص ١٩رشتيا،افغانستان در قرن - ١
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ديگری را روی کار آورد وجاگير برادران وبرادرزادگان خود را معين کرد که 

 mًاصل اين پيمان در جملۀ اسناد خطی موزۀ کابل موجود بود وما نقل آن را قب  

  .اقتباس کرديم

 ميmدی ١٨٢٦از عھدتيمورشاه تا سال با شرح فشردۀ حوادث تاريخی 

که کابل در دست سردار دوست محمدخان مؤسس دولت محمدزائی قرارمی 

گيرد، نشان داده شدکه خانوادۀ وزير فتح خان بارکزائی چه نقش عظيم تاريخی 

در عروج سلطنت سدوزائی داشته اند وبا وجودی که براثر اشتباه زمانشاه، 

سيد، ونزديک بود شيرازۀ سلطنت سدوزائی براثر سردار پاينده خان به قتل ر

قيام برادران بارکزائی از ھم فرو ريزد، ولی براثر کاردانی ودرايت وزيرفتح 

خان يک بار ديگر زمنيۀ ھمکاری و رفاقت و مملکت داری در شاھراه مستقيم 

خويش قرارگرفت و در سرتاسر قلمرو امپراتوری سدوزائی امنيت وتمرکز 

رقرار شد، ولی افسوس که براثر اشتباه مکرر در مکرر، شاه قدرت دولتی ب

که به کور کردن وقتل فجيعانۀ ) شاه محمود وشھزاده کامران(وشھزادۀ حسود

وزير فتح خان منجر شد، چنان آتشی در سرتاسر قلمرو امپراتوری سدوزائی 

مشتعل گرديد که نه تنھا سبب زوال وفروپاشی سلطنت سدوزائی گرديد و مسير 

اريخ سدوزائی را تغيير داد، بلکه امپراتوری سدوزائی نيز تکه تکه شد و ت

دشمنان در کمين نشسته، سيکھا وبعد انگليسھا، قسمت ھايی از آنرا برای خود 

  .جدا کرده بردند

  

اميردوست محمدخان، متشبث ترين برادران بارکزائی بعد از وزير فتح 

 خويش سرانجام برای جلوگيری از خان با ابتکارات وفعاليت ھای خستگی ناپذير

) محمدزائی(تجاوز و دست درازی ھای سيک ھا به تشکيل امارت بارکزائی

اگرچه . دست زده وبه نام اعmن جھاد عليه سيکھا نام امير برخود گذاشت

آخرين شاه سدوزائی، شاه شجاع، خواست با کمک سيکھا وانگليسھا يک بار 

نوان وارث حقيقی تاج وتخت شاھی، ديگر برتخت کابل جلوس نمايد وبه ع
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افغانستان رونق پارينه را از سرگيرد، ولی او که در قيد وبند تعھدات خاينانه با 

انگليس ھا وسيکھا خود را چون عنکبوت در بند انداخته بود، ھيچ کاری 

نتوانست به نفع ملت و مملکت انجام بدھد ودر فرجام توسط شجاع الدوله پسر 

پسران او فتح جنگ وصفدر جنگ وتيمور . رکزائی نابود شدسردار زمانخان با

وشاھپور، صرف تا چند ماه ديگر در سايۀ سرنيزه ھای انگليس توانستند در 

کابل باشند، ولی آنھا ھم که ديگر در ميان مردم افغانستان به خاطرنام پدر جايی 

د پناه برای زندگی نداشتند، با خروج انگليس ازافغانستان خارج شدند وبه ھن

١.بردند وديگر کسی از آن خاندان حتی در فکر تاج و تخت سلطنت ھم نيفتاد
  

به ھرحال افغانھا تا زمانی که اتحاد و يک پارچگی خود را حفظ کرده 

اند، ھيچ قدرتی نتوانسته است به قلمرو ايشان به چشم کج بنگرد و دست تجاوز 

بر دسيسه ھای اجانب بسوی حاکميت ملی آنھا دراز نمايد، ولی ھمينکه بنا

واغراض افراد کوته نظر وخود خواه روابط برادرانه آنھا برھم خورده است 

ًومنجر به جنگ برادرکشی شده است، دشمنان در کمين نشسته فورا دست 

تخطی وتجاوز دراز نموده وبا استفاده از اختmفات درونی آنان، قسمت ھايی از 

مثال ھای زنده وغير قابل . ورده اندپيکر کشور را زيرنفوذ وسلطۀ خويش در آ

انکار اين ادعا، اختmفات وخانه جنگی ھای چندين سالۀ دوخاندان بزرگ 

 ميmدی است که منجر ١٨٣٢ و١٨١٨طی سالھای ) سدوزائی وبارکزائی(درانی

  ...به جدا شدن کشمير وپشاور وملتان ازافغانستان گرديد وقص الھذا

  

  

  

  

                                                

اوfدۀ شاه شجاع در لوديانه به کنار شرقی :کاتب مؤلف سراج التواريخ ياد آورميشود که - ١
، بکوشش عزيز هللا ٥٦، ايران، ص١٣٧٢نژاد نامۀ افغان،طبع .(ستلج از انھار پنجاب می زيند

 )کاظم يزدانیرحيمی، تحشيۀ حاج 
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  ضميمۀ اول

  

   داستان

  ُزادۀ بـسـتشھـ،»خانپتی «

  

درميان پشتو زبانان وادی ھلمند داستان عشقی پرجاذبه يی از ازمنه 

قديم روايت ميشود که شنيدن بخش ھای منظوم ومنثور آن حmوتی 

ھای از طرف افسانه گويان ) نعره( با نارهداستاناين . خاص دارد

داستان شھزاده  بست، يکی ازداستان ھای .مقامی سروده ميشود

 عشقی آميخته با رزم است که جنبه رزمی آن  به آن حmوت -اسی حم

  .شيرينی خاصی بخشيده استو

در زمانی که تشخيص آن ميسرنيست،درشھربست پادشاھی بنام 

 به دfوری »پتی خان«اسلم خان ،حکم ميراند که شھزاده جوانش بنام 

ند، چون درکودکی مردم ناز او را می برداشت. وشمشيرزنی نام آوربود 

شاه از اين وضع آگاه  شدو . درجوانی غرور او مايه آزارمردم گرديد

شھزاده را چنان سرزنش کرد که غرور شھزاده  آن را تحمل کرده 

 شھزاده ھمراه باچھل نفرازجوانان ھم سن وسال خود، شھر.نتوانست

درfبmی  داستان نکات .... بست را ترک کرد و رو بسوی ھند نھاد

 سال قبل اين ٥٢ .ار رفته که خيلی آموزنده استبسيار ظريفی بک

داستان توسط نويسندۀ نامور افغان عبدالرحمن پژواک از زبان پشتو به 

سانه ھای مردم درکابل به چاپ دری روان ترجمه شد و در زمرۀ اف

  ]سيستانی[.  متن حاضر از قلم آن مرد نامی تقديم ميگردد. رسيد
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باغھای .عمور وبه سرورآبادان بوددر روزگار قديم،شھر بست بشادی م

. کرانش چون کاشغرو ميانش چون فرخاربود. آراسته وکاخھای پيراسته داشت

مردم . اميری شادروان درآن پادشاھی می کرد که کھتر ومھتر بدو شاد بودند

جزھوای دل او را نمی جستند و او جز دل مردم کشوری نمی شناخت که شايسته 

باغبانان . لھا بيرون وکشور را به مھر افسون کرده بودکينه از د. پادشاھی باشد

شادی مردم وخرمی کشور از .بنام او گل می کاشتند ودھگانان بدونياش ميکردند

دشمنی . کاخی برافراشته و بھشتی برآورده بود که جای آرام وکام بود. او بود

ھرگز . نداشت که از ديدن آن حسد برد، ھيچ دلی آنرا برای ديگری نمی خواست

از دارندگان نمی . گنج مردم را نگرفته بود. فقيری را برآستان او نديده بودند

بدانسان که خدای پيروزگر بدو . خواست وبه درويشان فراوان بخشيده بود

زيردستان او به کوه و بيابان . او در پيروزی مردمان می کوشيد. فرھی داده بود

ن داد  وآئين بسربرد تا آنکه بھار بدي. و دريا وشھر بھرۀ خود را يافته بودند

دوستان دانا بر او گرد آمدند  . زندگانی او درگذشت و پيری برسرش سايه افگند

  :و بدو گفتند

اگر پادشاه را عمر بسرآيد، بmدگرمسير را سايه يی نباشد که در آن آرام "

اکنون که کارھای کشور بکام است ،دل مردم را آرزوی آنست که پادشاه . کنند

  ."زن بخواھد تا بفرزند او اطاعت کنند و در سايه او از ستم بياسايند

ھمه . پادشاه زن خواست، اما چندين سال ديگر مژدۀ فرزند به او نرسيد

امير وزيری داشت نيک انديش وفرزانه، که انديشه اش ياور . گان نوميد بودند

ری بدين حال روزگا. آن وزير نيز از فرزند محروم بود. ويارمند آن شاه بود

سرآمد تا آنکه روزی مردی ژنده پوش با کmه نمدی از سوی بيابان پديدار 

. گرديد و با عصای درازی که در دست داشت درب کاخ شاھی را سخت بکوفت

کنيزکان شتافتند تا ببينند کيست و چه ميخواھد؟ درويش با غرور درويشانه 

شنيده ام که شاه . استخواستن  درکاخ شاھان بيشتر از دل درويشان : گفت
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آمده ام تا آنچه را ميخواھد . مردی است دادگر، اما دلش به اندوه اندر است

رفتند و سخنان او را . کنيزکان را حرف او شگفت آمد. بازگويد و دريابد

در بستان . ملکه شادمانی کرد و آرزوی فرزند را با او در ميان گذاشت. بازگفتند

يش عصای خود را برآن افگند، دو سيب سرخ درو. شاه درختی برومند بود

تا . يکی را به ملکه و ديگری را فرستاد تا بانوی وزير بخورد. پائين افتاد

. ميخواستند براو درھم و دينار نثار کنند، بگامھای تند از ايشان دور شده بود

. پادشاه  و  وزير ظھور درويش رانيک گرفتند.ھيچکس نتوانست  او را بازدارد

درويش برسرزبانھا افتيد، . وز به پايان رسيد به طرب و شادی پرداختندچون ر

. اندرآن شب ھمدم شاه و بانوی وزير آبستن شدند.  مردم دست به دعا برداشتند

چون روزھا وشبھای مقدر سررفت، شھزاده يی به زيبائی پسر بامداد و 

راست، مردم به پادشاه جشن بيا. وزيرزاده يی به جمال دختر آسمان به دنيا آمد

آنگاه روشن دfن . چندان شادی کردند که دنيا جای سرور است. طرب پرداختند

و دختر "پتی"شھزاده را . را باز خواست تا برپری چھرگان نوزاد نام گذارند

روزھا وشبھا ميگذشت تا آن که اين دو کودک بزرگ . خواندند" رابيا"وزير را 

  . دندشدند و بسان خورشيد و ماه  می درخشي

محبتی که از کودکی ايشان را دريافته بود، به عشقی بدل شد که جوانی 

چندان به مھر ھمديگرسرگرم شدند که در شھر بست ھمه کس . آنھا را دريافت

جوانی چون خنگ سرکش است، گاھی قوی ترين دستھا نميتواند . از آن آگاه شد

نه ميزند و او را مستانه روزگارمخفيانه برپھلوی آن تازيا. لگام آنرا نگاه دارد

پتی را خون جوانی چندان گرم بود که با ھرکه روبروميشد زور . وار می جھاند

چون درکودکی مردم . می آزمود وھرکه را نيرومند می پنداشت برزمين می زد

دانايانی که . ناز او را می برداشتند، درجوانی غرور او مايه آزارايشان گرديد

وقتی ازکاخ ]پتی. [ او بودند، به ھراس اندر شدنداميدوار روزگار پادشاھی

گروھی از جوانان بی باک .شاھی برون می آمد، مردم بخانه ھای خود می رفتند

  .را گرد آورده بود، درکوی وبرزن چنان می تاخت که درشکارگاه مستی می کرد
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آن پادشاه  دادگر را چه افتاده بود که فرزندش برمردم ستم می کرد و او 

ی داشت؟ آيا او نيز مانند ھمه پادشاھان ديگر خاطر فرزندش را بر آرامش بازنم

مردم گرامی می داشت؟ ياعدالت روزگار او را در پايان عمربه پاداش آن ھمه 

  داد وآئين بدبخت می ساخت، چناکه نتواند آزار وستم را از سرمردمان بردارد؟ 

من در :"د وگفتروزی پيرزنی در کلبه خويش شکايت ستمديده يی را شني

من به مرگ خود وزندگانی پادشاه . سايه پادشاھی اين اين مرد دادگر پيرشده ام

  ."که درازتر باد سوگند ميخورم که او از جور شھزاده آگاه نيست

ھنوزشھزاده کودک بود . چگونه آگاه نيست: " آنکوشکايت ميگرد، گفت

شکست، به پادشاه که باھمبازی ھای خود کوزه ھای سفالين زنان دھکده را 

خبربردند پادشاه بزنان دھکده کوزه ھای نقره ئين داد وفرزند را به رنگی پند 

: گفت که او را مغرورساخت،چرا او را سرزنش نکرد؟ پيرزن پاسخ داد

پادشاه بداد خواھان داد کرده است و به .بکودکی بيشتر از اين نشايد گفت"

  . " فرزندش ستم ننموده است

  ."ھمينکه آگاه نيست ستم است: "درد کرده بود گفت آنکو که دلش 

پيرزن که دلش از محبت پادشاه پربود، برخاست وبسوی کاخ شاھی براه 

پادشاه را دريافت و از جور فرزندش بدو . پاسبانی نبود که او را بازدارد.افتاد

چون شھزاده از شکار باز گشت و به حضرت پدر شتافت، او را درھم . باز گفت

 چندان سرزنش شد که غرور او نتوانست آن ھمه نکوھش را يافت و

خدا ھمه : پادشاه جواب داد. آنگه به پدر گفت که از ديار او خواھد رفت.بردارد

  . ستمگران را از ديار من دور کند

قلعه بست دو . مسافرشوند: پتی ياران خودرا گرد آورد وبه ايشان گفت 

  .ديگری فريادھای مادرش بلند بوددروازه داشت، ازيکی پتی برون آمد واز 

ميگفتند واين نام در نزدشان " بلبل زرد"رابيای زيبارا مردمان بست 

دردی که .رابيا چون فرياد ھای ملکه را شنيد از ھوش برفت. محبوب بود

رابيا رفت . مادران را به فرياد می آورد، محبوبه گان را به مرگ می سپارد
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. پادشاه بسکوت قاھری از او روگردانيد.بازگرداندودرپای پادشاه افتيد که پتی را

رابيا زار گريست و به پای وزير افتاد، پدر بروبگريست ونزديک شاه 

پادشاه گفت من يک فرزند  را . شد،پوزش طلبيد تا اگر به فرزند رحمت آورد

ازخود دور کرده ام تا مردمان من که فرزندان من اند آرام باشند، اگرترا برفرزند 

من آرزو نداشتم  وزير .  دل ميسوزد به او بگو جائی که خواھد برودخودت

پيرمن ستمگری جوان مغرور را در ديار من بخواھد وحق پيروجوان کشور را 

  .فراموش کند

وزير شرمنده شد، آنگاه پادشاه بر روی  او دست کشيد و او را بنواخت 

  . ر از فرزند استچنانکه شاد شد و رفت تا دخترش را بياموزد که حق نزديکت

. رابيا ديوانه وار برخاست وپرستندگان خويش را گفت آماده سفر باشند

 پادشاه ووزير در بستان شاه در سايه آن درخت  سيب نشسته بودند که خبر

شب ھنگام پتی از بست برون رفته و بامدادان رابيا در پی او شتافته : دادند

  . است

آن درويش مستمند سيب ھای " : شاه گفت. ھردو بدرخت سيب نگريسند

  ."آری، اما سخت شيرين بودند: "وزيرگفت." خود را بازگرفت

پتی چون از بست برون آمد، به دھکده يی رسيد که ديد باغ خرمی در آن 

ھست، آنجا فرود آمد تا باھمراھان بسنجدکه کدام سو سفرکنند؟ کرم  و پردل از 

گفتند شب را .رديگران پيشی ميکردندپھلوانان بيباک او بودند، اما درحرف نيز ب

چون ھردو را آرزوی رفتن به . دراين منزل بگذاريم و پگاه  براه افتيم

شاخه يی سبزی را در زمين بخmنيم سحرگاه : ھندوستان بود به شھزاده گفتند

در دل شب،کرم شاخه . شھزاده پذيرفت. ميل آن شاخه را بنگريم و بدانسو برويم

نمازديگر در منزل . بامدادان آھنگ ھندوستان کردند.خترابسوی ھند مايل سا

چھل خيمه در . خيمه ھا را برافراشتند واسپ ھا رارھا کردند. ديگری فرود آمدند

چون دو پھره از شب . آن ريگ زار بلند شد که در ھريکی پھلوانی خفته بود

ن بگشت مردی که پاسبان ميکرد جوانان را بيدار کرد، ديدند خيلی از سوارا
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آماده پيکار شدند، چون سواران فرارسيدند، پتی دريافت . بسوی شان می شتابد

فراوان . بادوشيزه گان پرستنده خويش خود را به او رسانيده است" رابيا"که 

پگاه ھنوزبامداد رنگين بود که جانب ھندوستان .آتش افروختند وشادی کردند

  .شدند

می گريستند و دختران روز ديگر در شھر بست درچندين خانه مادران 

گرد آمدند و نزد . خود را ياد ميکردند، اين واقعه پدران را سخت ناگوار آمد

پادشاه رفتند و داد خواستند که پتی و يارانش دوشيزگان بست را ربوده وآب 

چون . پادشاه انديشناک شد و فرمان داد وزير را بياورند. مردم را ريخته اند

رابيای زيبا که او . من يکی ازشما ھستم! ای مردم: وزير بيامد، به ايشان گفت 

اما من به پادشاه نگفتم . را بلبل زرد ميخوانديد، پيشتر ازدختران شما رفته است

. دختر من دل داشت، دلی که ديوانه مجبت بود. که فرزندش دخترمرا ربوده است

. را بازدارممن از رفتن او آگاه شدم ولی نتوانستم او . اين ديوانه را رھبرگرفت

او يگانه فرزند من بود و شما . ھر آنکو درپی دل می رود نتوان او را باز داشت

اين دختران عاقبت با جوانی ميرفتند و از شما دور می . فراوان فرزندان داريد

بيشتر از اين کاری نکرده اند که اين ھمه مmمت را برايشان و يا ديگران . شدند

ای بخشون بما داده شده ،اما مانند ھربخششی بايد دختر گنجيست که بر. گذاريد

نکوترين جای آن ھمانست که خود ميخواھد، من آنچه ميدانستم گفتم . بجا باشد

  ."چنانکه فرمايند چنان کنيم. ديگر اختياردر کف نيرومند پادشاه دادگر است

من درميان شما ! ای مردم: پادشاه وزير را به آفرين بنواخت وآنگاه گفت

ده ام، آيا پيرترين شما ميتواند به من بگويد که داد نکرده  و راه ستم پيرش

پوئيده باشم؟ آرزوی فرزند نمی کردم برای آنکه مبادا دادگر نباشد و آنگاه بيداد 

او را، ستم من شمريد، زيرا ھرپدری را ازفرزندش اگرنيکوباشد يا زشت ميتوان 

ه ميوه آن پرورده نباشد ازعلت درختی ک. پرسيد واگر زشت بار آيد بايد پرسيد

برای من اگر اين آرزو را برای جستن دل مردم پروردم ھمين . عاری نيست

. شرمندگی بسنده است که نتوانستم پدر فرزندی باشم که مردم مرا به آن بستايند
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دختران . او را مانند ھرستمگر ديگری از ديار خود دور کردم و اندوھگين نيستم

ودل . اين آرزو ، سخن از دل است نه از کشور. ود شتافتندشما در پی آرزوی خ

من از فرزند گذشتم تا کشورم را . نيزکشوری است که بايد آن را نگھداشت

برويد و . دختران شما از پدر گذشتند تا کشور دل را نگھدارند. داشته باشم

من با شما گروه . پادشاه ديگری را پرسيد، آن پادشاه عشق  وجوانی است

می ترسم با اينکه . نميتوانم با اين پادشاه که نيروی آن جوانی است بجنگمپير

اگر بيش از اين از من بخواھيد برمن . داد شما را بدھم به ديگران ستم روا دارم

جفا ميکنيد وچنانکه شاھان نبايد برمردم خويش ستم کنند، مردم را نيز نشايد 

ستم بگفتم ديگر آنچه بخواھيد من آنچه می دان. برپادشاه خود ستم روا دارند

  . مردم ھمه خاموش شدند وباز گشتند." چنان کنيد

ھنوزنمی . پتی وھمراھانش تاختند تا آنکه درکشورھند پاگذازند وجا يابند

اسپھای خود را : دانستند به دھکده يی رسيدند، پتی به ھمراھانش گفت

ه ديدند مردمان ديری نگذشته بود ک. درکشتزارمردم رھا کنند، اطاعت کردند

چون فصل را ميخورند آنھا را : اسپھا را آوردند وبه ايشان سپردند وگفتند

  !ببنديد

مردمان اين دھکده باھم يکی ھستند، بيگانگان : "پتی، ياران را گفت

نميتوانند با چنين يگانگی دربين ايشان زندگی کنند برويد تا بجای برسيم که 

  ."مردم آنجا باھم دشمن باشند

ی آنروزبدھی ديگر رسيدند، آنرا چنان يافتند و روز ديگردر روستای فردا

فرود آمدند واسپ ھای شان را رھا کردند، ھرکسی اسپ را از کشت " گواريان"

کسی را . خود به کشت ديگری می فرستاد، مردم آن ديار سخت بی مھر بودند

وان در آن اينست سرزمينی که ميت:" پتی باکرم و پردل گفت .باکسی دوست نبود

  ."پائيد

. در قريه گواريان قلعه محکمی بود، قراردادند که در آن قلعه جای گيرند

گواريان نمی خواستند، اما چون شب روز شد، پتی با ايشان گفت که قلعه را 
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گواريان ناگزير برون آمدند وعذر آوردند که چون بيرون روند قبيله . ترک کنند

پتی نشان آن قبيله بازجست ونزد ايشان . شددشمن برايشان بتازد و ھمگان رابک

چون با گواريان از راه صلح نيامدند با ايشان جنگيد وچندين سر از تن جدا . شد

اين قبايل را پادشاھی بود داد خواه ،نزد او رفتند، پادشاه به پتی پيغام . کرد

ن پتی کيست و چه ميخواھد و قلعه مردما: دراين پيغام پرسيده بود که. فرستاد

ديار او  را چرا کشوده است؟ پتی ياران خويشتن را طلبيد و آن حرف را با 

  .ايشان درميان گذاشت، آنگاه پاسخ داد

. پدر برمن خشونت کرد،ديار او را ترک کردم. فرزند پادشاه بست ھستم"

آمدم تا . بخت مرا به اين سامان آورد. مايل ساخت نسيم شاخه مرا بجانب ھند

اشم، درب خود را بروی ما بستند، دربی که بروی دوستان مھمان مردم شما ب

دختران بست . ميخواھم اينجا زندگی کنم. بسته شود، بدشمنی کشوده خواھد شد

برای شھزاده ای که پدر او را از ديار . وفرزندان ھيرمند اين منزل را گزيده اند

ويم اما به اگرپادشاه بخواھد از قلعه بيرون می ش. خويش براند، دنيا تنگ است

من خواستم قبايل را آشتی بدھم . ميدانی خواھم رفت که در آن با پادشاه بجنگم

  ."ايشان بگوئيد بجنگند واگر جنگيدند مغلوب نشونده ب. اما جنگيدند

بپاس آنکه مھمان : چون اين پيام را به پادشاه بردند، انديشيد و باو نبشت 

تاديگری داد . ه را گذاشتيمنرنجد از آنچه گذشته است درگذشتيم وآن قلع

نخواسته است شاد زندگانی کنيد، ما را بجای پدر شماريد و تا خود باعث نشويد 

شھزاده بداند که، نميخواھيم با مھمان بجنگيم اما مھمان . شما را نخواھيم راند

  ."را نيز نشايد با ميزبان خشونت کند

جواب نيکو فرستاد، پتی، چون نامه پادشاه را دريافت ياران را بخواست و 

بھترآنست با پادشاه ومردم اين ديار به : " آنگاه به ھمراھان خويش گفت 

چنان مينمايد که . نامه او پيغام مردی دانا ودلير است. نيکوئی زندگانی کنيم

ھرچند بودن ما در ديار او برای وی بسيار گوارا نيست، اما ميتواند با آنچه 

  ."مردان دانا ودلير ميسرنيستنميخواھد بسازد واين جز برای 
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از ميان برخاست وچھره او افروخته بود، سيمايش چون fجورد " کرم"

نمی دانم چه آبی برآتش شھزاده : "ھمه راطغيان وطعنه زد وگفت. می نمود 

پادشاه ما . بست ريخته اند که خون گرم جوانی را در پيکر او سرد ساخته است

ا بترساند واگر پيغام او را بپذيريم بار خود را را برنگی جواب داده است که ما ر

بايد با او جنگيد تا بداند که .او ميخواھد دليری ما را بيازمايد. برما می گذارد

پندار او درست نيست واگر مردمش ھمه داد بخواھند او نميتواند ما را براند 

  ."وايشان را دريابد

قبضه شمشيربرد تا شھزاده بست را اين گفتار پسنديده نيامد، دست بر

بفھماند که نبايد درحضرت او گستاخی  کند،اما پردل، برخاست و آنچه  را کرم  

شھزاده چون ديد ھمگانرا . گفته بود، تصديق کرد، ديگران نيزبا او ھمنوا شدند

من دليری : "رأی  يکيست، از خشونت باز ماند و به نرمی لب گشوده گفت

ی درميان شما ھست که دليرتر وجنگجوتراز وشھامت شما را قدر ميکنم، اما کس

اين بار اول " شھزاده به آواز بلند ترگفت. من باشد؟ ھمه گان خاموش بودند

نمی دانم . است که ھمراھان من به من پاسخ نمی دھند وصدای مرا نمی شنوند

روزگار در حلق من سرمه فروريخته ويا درگوش ايشان پنبه گذارده است؟ 

ما از وطن خود رانده شده ايم، اما : شھزاده نعره زد. ھمگان خاموش بودند

آيا فراموش کرده ايد که صدا رسم . بھرزمينی که برسيم بايد خوب زندگانی  کنيم

ھمگان خاموش ." من سوال خود را بارسوم تکرار ميکنم. ديرين شما است

من از جانب خود وديگر ھمراھان پوزش : " پردل به پا ايستاد و گفت. بوند

  . آنگاه  به حرمت برخاستند وھريک به حجره خويش رفتند." طلبممي

از باره به بيرون نگاه کرد و " کرم"مدتی بدينگونه سرآمد تا آنکه روزی

ديد کاروان عظيمی ميگذرد، فرود آمد وبراسپ خويش نشست وتاخت  وچون به 

: يدکاروان رسيد، ديد شترھا آھسته گام می بردارند، از آن بارھای گران پرس

کرم ." خزانه پادشاھيست که برما وشما حکومت ميکند: " قافله سmربدوگفت

قافله ساfر مردی پھلوان و ." ميخواھم اين قافله به قلعه من برود: گفت
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کرم او را بکشت . با او در آويخت وخويشتن را مغلوب ساخت. نيرومندی بود

  . وقافله را برد

کرم . کار بيرون رفته بودنددر آن روز شھزاده بست وھمراھانش به ش

چون به پادشاه خبر رسيد، .خزانه را درجائی نھان کرد وشترھا را رھا نمود

شھزاده بست از . سخت برآشفت وفرمان داد تا جنگجويان او کمر ببندند

  . آنقدر خسته بود که اگرميگذاشتند با آفتاب يکجا بلند ميشد. شکاربازگشت

 فرونگريست وديد اطراف را خيمه سپاھيان بامداد روز ديگر، رابيا از باره

چون برخاست، پردل را فرمان داد که .پتی، را از خواب بيدار کرد. پرکرده است

پھلوانی از بيرون پاسخ داد که جنگجويان . بلند نعره کند و از عزم ايشان بپرسد

چون سبب را پرسيد معلوم شد که غصب خزينه، . شاه برای پيکار آمده اند

کرم حقيقت را با او . شھزاده ، کرم را خواست . ا برانگيخته استپادشاه ر

چون ما تشنه : ھمراھان وی گفتند.شھزاده  سخت اندوھگين شد.درميان گذاشت

مرگ نجات . جنگ مرگ می آورد: پيکاريم چرا اندوھگين استيد؟ شھزاده گفت

وھگين آنچه مرا اند. اما نقض قول مرگيست که مسئوليت دارد.از مسئوليت است

کاش کرم،طوری که برای جنگ آماده است ما را پيش از . ميسازد، جنگ نيست

آنگاه شھزاده بست نامه يی نوشت وحقيقت امر را به . جنگ مغلوب نمی ساخت

. پادشاه که بھانه می جست حاضرنشد خزينه را دريابد و بازگردد. پادشاه رسانيد

  .دپس مقرر داشتند تا بامداد ديگر به ميدان براين

سی روز باھم جنگيدند . در آن روزگارپھلوانان تن به تن می جنيگيدند

شمار کشته گان پادشاه به سيصد . وسی پھلوان از ھمراھان پتی، را کشتند

ده روز ديگر نبردکردند نه پھلوان بست از دنيا رفت و شصت مرد از . ميرسيد

سی روز . فتروزيازدھم شھزاده بست بميدان ر. جانب شاه بخون غلطيده بود

چون ماه نو شد وکمر بست، رابيا باو . نبرد جست، بيشمار پھلوانان را بکشت

: نميدانم چگونه مرا بازميداری؟ رابيا گفت: مرو، شھزاده بست گفت: گفت 

ديدم که پيرمردی نورانی چادرم را ميگيرد و .خوابی ديده ام سخت پريشان
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 بمن ميگويد من سيب خود .من زاری ميکنم، نمی شنود. برپشت اسپ ميگسترد

شھزاده او را بوسيد ." را از پادشاه بست ميخواھم، مبادا گزندی بتو رسد

در آن روزدوشيزگان، پھلوانان کشته را برتخت ھای خواب .وآھنگ ميدان کرد

گذاشته وشالھای رنيگين خود را برآنھا گسترده بودند و برباره قلعه برآمده 

  . ميدان را تماشا می کردند

ای اسپ پتی، اگر امروز او را فاتح باز آوردی از : يا فرياد کردراب

زيورخويش نعلھای ترا مزين خواھم کرد ومرواريد ھای خود را بگردن تو 

  ."خواھم آويخت

گمان کردند پتی می گريزد، .ناگھان ديدند که اسپ پتی بسوی قلعه می آيد 

ا بروی او بکشايند، دويدند تا درب ر. فرياد دوشيزگان از باره به آسمان شد

  ."درب را بروی پھلوانی که می گريزد نبايد گشود: "رابيا فرياد زد

رابيا، در را گشود، ديد پتی آمده . پتی،به درب قلعه رسيد  و از اسپ بيفتاد

. تيردشمن دلش را شگافته بود. است تا درميدان نيفتد ودر آغوش او جان سپارد

درويش سيب خود را از پادشاه باز . وستشھزاده بست جان داد وبه ھمراھان پي

       )  ش١٣٣۶افسانه ھای مردم،طبع : پژواک."(گرفته بود
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  ضميمۀ دوم

  

  خاندان شاغاسی خيل قندھارینقش 

  در دولت محمدزائی افغانستان

  
  

  :شيردل خان شاغاسی لويناب 

  

يکی از خاندان ھای 

نفوذ در  معروف وباروسوخ وپر

 ئی افغانستان، اززا دولت محمد

خان تا  دوست محمد زمان امير

 عھد اعليحضرت شاه امان هللا ،

خاندان لويناب شيردلخان ابن 

 مm بازار شاغاسی ميردادخان ابن

  . ياسين خان کندھاری استابن

ً اين خاندان اصm از 

خوانين بارکزائی معروف کندھار 

ھستند که در به قدرت رساندن 

 دوست سرداران قندھاری وامير

شيرعلی خان  محمدخان وامير
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پدرلويناب شاغاسی شيردلخان ،شاغاسی . نقش اساسی بازی کرده اند

ميردادخان بارکزائی بود که در دربار سرداران قندھاری وبخصوص  درحکومت 

  . سردار شيردلخان بارکزی، مقام ايشيک آقاسی داشت

اه ھنگامی که ش:"مينويسد که) ١۴١، ص١ج(سراج التواريخمولف 

محمود وشھزاده کامران وزير فتح خان را در سيدآباد وردک بطور وحشيانه به 

، وبعد بسوی کابل حرکت کردند و در قلعه )  م١٨١٨=ھق١٢٣۴(قتل رساندند

قاضی توقف نمودند، واز آنسوی سرداردوست محمدخان با يک خدعه نظامی 

ات شاه محمود وپسرش کامران را بدون جنگ مجبور به فرار بسوی ھر

ھريک شيردلخان وکھندلخان ومھردلخان ورحمدلخان (نمود،برادران قندھاری 

با اطmع از مرگ برادر بزرگ خود وزيرفتح خان با ھمراھی اقوام )وپردلخان

والی قندھار نايب گل محمدخان پوپل به . خود شھر قندھار را در محاصره گرفتند

رض تصرف کابل به برادران پيغام داد که شاه محمود وشھزاده کامران غ

آنصوب رفته اند، شما کمی انتظار بکشيد ، ھرگاه شاه محمود برسردار دوست 

محمدخان غلبه کند، زور شماھم به او نخواھدرسيد وبھتر است از خون ريزی 

صرف نظر کنيد واگر سردار دوست محمدخان شاه محمود را شکست داد، آنگاه 

ًبرادران بارکزی ظاھرا اين پيشنھاد . من ھم قندھار را در اختيار شما ميگذارم

نايب گل محمدخان را قبول کردند واز حمله برشھر صرف نظر نمودند، اما  

برای گشودن شھرآمادگی گرفتند وتمام وسايل باfرفتن برحصار قندھار را فراھم 

نمودند ودر يک شب تاريک زينه ھا را در کنار ديوارقلعه رساندند ونخستين 

نه برديوار قلعه صعود کرد وبعد دروازه شھر را بر روی کسی که بوسيله زي

وقتی .بارکزی بود ھمرزمان خود باز نمود، ميردادخان بارکزی پسرمm بازار

برادران بارکزائی وھمراھان باشمشيرھای آخته بشھر  داخل شدند، نايب گل 

محمدخان با اطmع از موضوع بدون مقابله از شھر فرارکرد وخبر سقوط قندھار 

  . به  شاه محمود که در راه فراربسوی قندھار بود رساند در قmت را
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سردار شيردلخان که اکنون  قدرت را : ميگويد که آقای معصوم ھوتک 

درقندھار دردست گرفته بود، تمام کسانی را که در فتح قندھار از خود شجاعت 

ميرداد وشھامت نشان داده بودند، مورد عطوفت وعنايت قرارداد وبنابرين به 

شاغاسی ميردادخان درمدت . داد) شاغاسی( خان بارکزی  مقام ايشيک آقاسی

، به صفت )ھق١٢۵۴-١٢٣۴( سالی که سردارشيردلخان حاکم قندھار بود٢١

١.ايشيک آقاسی در دربار برادران قندھاری خدمت نمود
  

 از ١٨٣٨ يا ١٨٣٧ به نظرميرسد که شاغاسی ميرداد خان درسالھای 

بنابر سراج  ل آمده وبه اميردوست محمدخان پيوشته است، زيراقندھار به کاب

التواريخ واکبرنامه ، شاغاسی ميردادخان  يکی از ھمراھان اميردوست محمد 

بخارا بعد از تجاوز اول انگليس برافغانستان و استقرارشاه شجاع  به  بقصد

   ٢ .تخت  کابل بود

 فات برسرجاواختm) م١٨۵۵(پس از آنکه سردارکھندلخان فوت کرد

نشينی آن ميان بنواعمام درقندھار درگرفت  واميردوست محمدخان برای رفع 

وقندھاررا به درايت وزيرکی  )١٨۵۶(اين اختmفات از کابل به قندھار رفت 

پسر شاغاسی (پسرخودسردارشيرعلی خان به کابل ملحق نمود، شيردلخان 

 واو را به حيث مورد توجه اميردوست محمدخان قرارگرفت) ميرداد خان

بی نظيرسلطان  را به عقد وی در (شاغاسی باخود به کابل برد وبعد دختر خود  

.)  آورد واز ھمين بی نظيرسلطان،سرورسلطان  مادر امان هللا خان به  دنيا آمد

تذکرميدھد " ببو"مگر آقايمعصوم ھوتکنام دختر امير را بی بی سايره ملقب به 

دختر امير دوست "ببو"ايره بيگم ، ملقب به  مادر خوشدلخان، س:ومينويسد

  .محمدخان بود

  پدرعلياحضرت ( شاغاسی ميرداد خان ،پدر لويناب شيردلخان ھرحال،به

                                                

، شکm مجله، شماره ٢١٠،ص ٢٠٠٩ محمدمعصوم ھوتک، کندھاری ورونه، چاپ - ١
 ١١ ، ص ٢٩مسلسل

 ١٠۴ -١٠٣، اکبرنامه ، ص ١۵٢، ص ١ سراج التواريخ،ج- ٢
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و ) سرورسلطان ، پدرلويناب خوشدل خان،مادراعليحضرت امان هللا خان

  .جدبزرگ خاندان شاغاسی ھای کابل وکندھار است 

متذکر شده  ) ١٨١، ص ٢ج" هدکندھار يادشتون" عmمه رشاد در کتاب

روز عيد خورد به ) م١٨۶٢(= ھجری١٢٧٨که اميردوست محمددرسال 

شاغاسی شيردلخان ھدايت داد تا به قندھار رفته به والی قندھار سردار 

محمدامين خان ھدايت ودستورامير را برساند که برای تصرف ھرات حرکت 

." د کندھارحرکت کرداميردوست محمدخان ازکابل بقص فطر  عيد١٨وروز .کند

 ١٢٧٩ ذيحجه ٢۴بعد ازآنکه اميردوست محمدخان درگذشت چھارروز بعد در 

و شاغاسی . اميرشيرعليخان به امارت برداشته شد )١٨۶٣  جون( =ھجری

شيردلخان را که در زمان حيات پدرش  ايشيک اقاسی بودھمچنان  به عنوان 

  .ايشيک آقاسی دربار خود برگزيد

) وزيردربار(يردلخان به عنوان ايشيک آقاسی لويناب شاغاسی ش

در عھد امير شيرعليخان  اميردوست محمدخان در فتح ھرات سھم داشت و

نيزدر قوام دولتش نقش موثر بازی ميکرد و برای استقرارحاکميت امير 

 ببعد در تمام کشمکش ھای سياسی و خانه جنگيھای ١٨۶٣شيرعلی خان از 

 تصاحب تاج و تخت کابل ، درکنار امير برادران امير شيرعليخان برای

  . شيرعليخان شمشير زد و تا دم مرگ او را تنھا نگذاشت

عليخان شيرشاغاسی شيردلخان، ھمواره در جھت استقرار حاکميت امير 

توان و تدبير خود را بکار می برد و ھنگامی که امير شيرعلی خان پسر خود 

تعيين نمود، لويناب شيردلخان سردار ابراھيم خان را به حيث حکمران کابل 

  .راباوی ھمراه نمود تا درکارھاوی را مشورت بدھد

ايشيک اقاسی شيردلخان :"... مولف پادشاھان متاخر افغانستان مينويسد

بازمانده،  چنان  کبير از معتبران حضور امير و که شخص کھنسال کارديده بود

سين  است وخصوص در ذکی وعاقل ورموز فھم ودربار ديده بود که سزاوار تح

شاغاسی شيردلخان ." غيرت وشجاعت ودfوری کمی وکوتاھی به اوشان نبود
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وحصرش  از سردار ابراھيم خان به سبب  ضعف تدبير ونيز به خاطراعتماد بيحد

به سردار محمدرفيق خان وجنرال ميردادخان وسردار شريفخان ،که ھمين رويه 

چنان  او وضعيت را. شت،راضی نبوداش کابل را درکف اميرعبدالرحمن خان گذا

در دل سرمای سوزان زمستان از کابل  به  که مجبورشد ابستن حوادثی  ميديد

  قندھار برود وجريان امور را به سمع اميرشيرعليخان برساند وخود را ازعواقب 

   ١ .شکست درمقابل سردارعبدالرحمن خان بری الذمه گرداند

دالرحمن خان که اميرشيرعليخان پس از تصرف کابل بدست سردار عب   

ی برای تصاحب مجدد کابل از قندھارسوق نمود وسردار عبدالرحمن خان ھم يقوا

به مقابله با سپاه امير از کابل بر غزنی حمله نمود،باری در جنگی که درحوالی 

م، ميان قوای سردار عبدالرحمن خان ١٨۶٨غزنی در محل سرروضه، در سال 

ن و قوای امير شيرعليخان بسرکردگی سردار فتح بسرکردکی جنرال نصيرخا

محمدخان پسر وزيراکبرخان رخداد و به شکست نيروھای سردار فتح محمدخان 

انجاميد، ونزديک بود سردار فتح محمد خان دستگير شود، شاغاسی شيردلخان 

برای نجات جان سردار فتح محمدخان با سی تن از نيروھای فداکارش بر دشمن 

د حمله برد و در صف دشمن رخنه نمود و سردار فتح محمدخان  قوی تر از خو

رانجات داد، مگرخودش در محاصره نيروھای دشمن قرارگرفت و ھنگامی که 

دشمن بدور او حلقه زدند تا دستگيرش کنند،ناگاه بر ھمراھان دلير خود فرياد 

ه با شمشيرھای آخته برصف دشمن زدند و را  تن از جنگجويان او١٨برآورد و 

   ٢ .باز نمودند و چون پرنده از دام دشمن پريدند وبدر رفتند

 غزنی از طرف نيروھای ،به نظرميرسد که بعد ازاين حادثه

شاغاسی شيردلخان .سردارعبدالرحمن خان تحت محاصره شديد قرارگرفت ولی

مقاومت کرد وحاضر نگرديد غزنی را به نيروھای سردارعبدالرحمن خان تسليم 

نيروھای اميرشيرعلی خان از قندھار به غزنی رسيد، سردار وقتی  که .کند

                                                

 ١٩٧ ميرزا يعقوب علی خان خافی، پادشاھان متأخر افغانستان، چاپ پشاور، ص - ١
  ٣٨٣-٣٨۴، ٢١٨ -٢١٠ پادشاھان متأخر افغانستان، صص - ٢
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نيروھای  ولی . عبدالرحمن خان دست از محاصره غزنی گرفت و عقب نشست

در جنگی که در " امير بسرکردگی شاغاسی شيردلخان او را تعقيب کردند و

  با سردار عبدالرحمن خان  صورت گرفت،  اميرجان، برادر وردکسيداباد

درکابل   دستگيرگرديد و شاغاسی زخمی و ل خان  کشته شد وخودشاغاسی شيرد

وبدستور سردار عبدالرحمن خان تداوی گرديد ووقتی از سردار زندانی 

عبدالرحمن خان اجازۀ بازگشت گرفت، سردار عبدالرحمن خان خطاب به او 

ھوشدارکه ديگر با من روبرو نشوی و اگر درجنگ مغلوب شدی، : گفت

   ١." تراخواھم کشت

شاغاسی شيردلخان، يک پشتون بی آfيش  وساده اطرافی بود وچندان 

راستگوئی بود   ودرعين حال مرد مذاقی ورعايت نميکرد را تنزاکتھای اشرافي

 داکتر ھاشميان خاطره  ای از سفر. ودرباريان ھم از سخنانش دلگير نمی شدند

ز حاضرجوابی رسمی  لويناب شيردلخان را خود متذکر شده  که مثال خوبی ا

« : ھاشميان می نويسدداکتر. شاغاسی ودردھن  زدن حريف ميتواند باشد

صدراعظم اميرشيرعليخان، (شاغاسی شيردلخان صدراعظم امير شيرعليخان 

برای مذاکرات رسمی به ھندوستان ) سيد نورمحمدشاه نام داشته، نه شيردلخان

رتيب داده بود که اراکين رفته بود، ويسرای انگليس به افتخار او دعوت مجللی ت

سردارحسب معمول يک توته گوشت . انگليس وزعمای ھند حضور يافته بودند

زعيم سکھه که مقابل او نشسته . استخواندار را گرفت ومصروف خوردن آن شد

شما که استخوان را خودتان : بود بقسم مزاح سردار را مخاطب قرارداده پرسيد

ان چه ميدھيد؟ سردار بدون آنکه مشتعل ميخوريد، درافغانستان به سگھای ت

. می دھيم" دال"ما در افغانستان به سگھای خود: شود،با تبسم پاسخ داد

از "سخن شناسی"ًرساله (  ».سرخ شد و ديگرھيچ نگفت) سيک(سردارجی 

ًظاھرا اين خاطره متعلق به ھمان سفری بايد باشد که )  داکتر ھاشميان

                                                

 ٢١٢کندھاری ورونه، ص:  معصوم  ھوتک - ١
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 به امباله نمود و شاغاسی ١٨۶٩ھا درسال اميرشيرعلی خان به دعوت انگليس

  .شيردلخان  وپسرش خوشدلخان نيز ھمراه امير  بودند 

امير شيرعلی خان باری  از وی پرسيده بود، خوب شاغاسی : گويند 

،گناه را يعقوب خان وبرادرش ايوبخان کرده بودند، چرا شما مادرشان را دشنام 

ان مادر خوبی می بود چرا چنين اگر مادرش:  می داديد؟ شاغاسی جواب داد 

پسرانی به دنيا می آورد که ھم شما و ھم مرا و ھم مردم رابه درد سر گرفتار 

بازھم دشنام ميدھم، امير از  کنند، پس منھم خوب کردم که او را دشنام دادم و

  .اين جواب شاغاسی بخنده  اندر ميشود

 جان را  ميmدی  پسرکوچک خودعبدهللا١٨٧٣درسال  اميرشيرعليخان،

به حيث وليعھد نامزد نمود وبه واليان وfيات ھدات داد تا اين نامزدی را جشن 

بگيرند، اما سردار يعقوب خان پسربزرگ امير که وليعھدی  را حق خود 

امير با اطmع از اين حرکت پسرش ، . ميدانست  از تجليل اين نامزدی سرباززد

مگرشاغاسی . را دلجوئی کندشاغاسی شيردلخان را به ھرات فرستادتا وی

شيردلخان دراين  ماموريت خود موفق نگرديد، زيرا سردار يعقوب خان از پدر 

ولی .خود تضمين ھايی ميخواست که تعھد آن از توان شاغاسی بيرون بود

به  دست بوسی پدر  سردار يعقوب خان بعد از مدتی  دوباره به امير تسليم شد و

ت نظربود مگر از کابل فرارکرد وخود را بھرات به کابل آمد ومدتی درکابل تح

رساند وباگرد آوری نيروی برھرات که در دست سردار فتح محمدخان 

ودر نتيجه  سردار فتح خان وھمچنان . پسروزيراکبرخان بود حمله برد

ًمتعاقبا .رنوجوانش  سردار عبدالعزيزخان  ھر دو دراين حمله کشته شدندسپ

امرزخان را که برای فتح ھرات وتسليمی يعقوب سردار يعقوب خان جنرال فر

خان  رفته بود، با توطئه در سبزوار به قتل آورد واين امر براميرشيرعليخان 

سردار يعقوب خان  مدتی بعد از اعمالی که بردست او انجام . سخت ناگوار آمد

شده بود به حضور پدر به کابل رفت واز سوی امير به سبب کشته شدن سردار 

مدخان و فرزند نوجوانش سردار عبدالعزيزخان و قتل ناجوانمردانه فتح مح
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جنرال فرامرزخان در سبزوار ، زندانی شد،و ايشيک آقاسی شيردلخان و سردار 

  .شاه پسندخان را غرض تنظيم امور به ھرات فرستاد

 )يعنی به سياوشان( وقتی شاغاسی شيردل خان به دروازه ھای ھرات     

سردار ايوب خان برادر کوچک سردار محمديعقوب خان را رسيد، از نيت خود 

آگاه نمود، سردار ايوب خان به افراد خود دستور داد تا ايشيک آقاسی 

شيردلخان را زنجيرپيچ به ھرات داخل کنند و به زندان بسپرند، ولی باسردار 

اين کار عملی شد وشاغاسی شيردل خان . شاه پسندخان رويۀ محترمانه نمايند

ری در رکاب امير شيرعليخان شمشير زده بود، مورد ھتک حرمت که عم

يکی از خوانين (قرارگرفت وبعد به کوھسان نزد خسر سردار يعقوب خان 

  . ،فرستاده شد تا  زندانی باشد)جمشيدی ھرات

وقتی امير شيرعلی خان از اين موضوع آگاه گرديد سخت ناراحت شد و 

يخان برای نجات شاغاسی شيردل خان کردگی جنرال حسين عل ًفورا قوايی بسر

به صوب ھرات فرستاد تا سردار محمدايوب خان را نيزبه کابل بياورد و 

ھمينکه قوای کابل به فراه رسيد ، والی فراه نامه ای به سردار . گوشمالی دھد

چون سردار .  ايوب خان نوشت و او را به خويشتن داری و دلجويی دعوت نمود

ون اميرمطلع گرديد ،به مشورت چند تن از ھواداران ايوب خان از  آمدن قش

  .استفاده جو وترسوی خود به مشھد فرارکرد

پس از فرارسردار، برخی از سران لشکر وی ميخواستند که شاغاسی 

شيردلخان را  به قتل آورند، زيرامی ترسيدند که چون شاغاسی کسانی را که با 

ًھيم بودند می شناسد وحتما سردار ايوب خان ھمدست ودربی حرمتی شاغاسی س

آنھا را به امير معرفی ميکند وسرنوشت نامطلوبی درانتظار شان خواھد 

مگر ھمين که  . بود،بنابرين  باخود به اين نتيجه رسيدند که او را به قتل برسانند

وبروايت خافی از (خان جمشيدی خسر سردار محمد يعقوب خان از اين تصميم 

رديد، شاغاسی شيردلخان را آزاد وخود بانيروھای مطلع گ) ورود لشکر کابل 

  . محلی در رکاب شاغاسی تا ھرات وی را اسکورت نمود
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وبعد . شاغاسی پس از تنظيم امورھرات به دستور امير عازم کابل گرديد

   ١ .از آنکه به کابل رسيد،جريان ماوقع را به امير شيرعلی خان حکايت نمود

رداريعقوب خان مدتی بحيث نايب  شاغاسی شيردلخان پس از حبس س 

نايب بحيث ميmدی ببعد ١٨٧۴الحکومه درھرات خدمت نمود و از سال 

نيزبرای و شاغاسی خوشدلخان  الحکومه مزارشريف و تمام ترکستان مقررشد

 ھجری ١٢٩١اقای ھوتک مينويسدکه درسال . د گردي پدرش ھمراهکمک با

ليخان بحيث نايب حکمران  شاغاسی شيردلخان از طرف اميرشرع١٨٧۴مطابق 

  پسرش  و" لوی نايب"تمام ترکستان مقررگرديد ودر ھمين سال وی به لقب

        ٢ .ملقب گرديدند" کمکی نايب"خوشدلخان به لقب 

 ھنگامی که ھيئت روسيه به سرکردگی ستوليتوف ميخواست از راه 

امير ترمذ وارد افغانستان شود، او آنھارا اجازه نداد و ضمن مکتوبی به 

شيرعلی خان مشورت داد که از پذيرش نماينده روس برای مذاکرات دوستی 

درگذرد، زيراکه روس دوست نميشود ولی اين امر سبب دشمنی انگليس خواھد 

به نظر شاغاسی شيرلخان، از دوستی روس کرده، دشمنی انگليس برای .شد

گرفت و به مگراميرشيرعلی خان مشورت او را نا ديده . دولت امير بھتر بود

وی دستور داد که زمان اکنون تغيير کرده واو به سياست کشورش بھتر ميداند 

و بنابرين منبعد از ارسال ھرگونه مکتوب و پيغامی به امير خود داری کند 

   ٣ .وھرچه پرشکوه تر ھيئت را پذيرائی وتا کابل آنھا را بدرقه نمايد

ود که شاغاسی شيردل روسھا،اطmعاتی ب علت  تصميم امير به دوستی با

خان آنرا توسط شخص قابل اطمينانی بنام ميرزا صmح الدين از تاشکند بدست 

شاغاسی به امير نوشته بود که روسھا . آورده وبه امير گزارش داده بود

ازسردار عبدالرحمن خان خواسته اند تاعريضه ای عنوانی دولت روسيه بنويسد 
                                                

 / ٢سراج،  (٢١۴، کندھاری ورونه، ص   ۴٨٣ -۴٨١، ۴۶۵، ۴۵٨ ص پادشاھان متاخر، ص- ١
١٩۵- ١٩۶( 

 ٢١۴ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه،ص - ٢
 ۴٩٧ ميرزا يعقوب عليخان، ھمان اثر،ص - ٣
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. ج وتخت موروثی خود کمک بخواھدودرآن از دولت تزاربرای پس گرفتن تا

شيردلخان به امير گوشزدکرده بود که روسھا برای حمله برھند آمادگی گرفته 

اندو ھدف آمدن ھيئت روس به دربار کابل اينست تا  موافقت  امير راحاصل کند 

که در صورت ضرورت قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برھند 

خواست روسھا موافقت ننمايد، آنھا سردار عبورکند وھرگاه اميربه اين 

عبدالرحمن خان را مورد حمايت و استفاده قرارخواھند داد تا برمزارشريف 

 ايجنت برتانوی به ادارۀ پنجاب ١٨٧٨می ١٣اين مطلب در راپور. حمله کند

ً  طبعا چنين گزارشی برای امير شيرعلی خان سخت ١ .درپشاورثبت گرديده  بود

ً تامل بود تا بداند که آيا واقعا روسھا چنين توقعی از وی دارنديا تکاندھنده وقابل

خير؟ زيراقبول چنين امری برای امير بسيار دشوار بود ومردم افغانستان را 

  .عليه قوای خارجی بشورش واميداشت

 جون از آمو عبور نمود واز طرف منشی ١٩جنرال ستوليتوف در 

اسی شيردلخان پذيرائی شد وبه محمدحسن خان وشاغاسی خوشدلخان پسر شاغ

ولی شاغاسی شيردلخان که دراين وقت مريض بود، نتوانست .مزارشريف رفتند

( يک ھفته نگذشت که شاغاسی شيردلخان وفات نمود. ھيئت را ببيند

اما .وھيئت مجبور شد تا تعيين والی جديد در مزار شريف بماند) ١٨٧٨جون٢۵

 شاغاسی خوشدلخان بجای پدر به  فرمان تقرر١٨٧٨جوfی۴بزودی درتاريخ 

حيث والی چھار وfيت ترکستان به مزارشريف موصلت کرد و او منشی 

محمدحسن خان را موظف ساخت تا ھيئت روسی رابا نيروھای افغانی بدرقه 

 وبعد از رسيدن ٢ جوfی از مزارشريف بعزم کابل بيرون شد۶ھيئت بتاريخ .کند

درھمين وقت ). ١٨٧٨جوfی (فتگو نمودبه کابل با اميرشيرعليخان ديدار وگ

انگليس ھا نيزموضوع اعزام ھيئت خود را به امير پيشنھاد نمودند و چون 

                                                

گارودنيکووا، ترجمه پشتو ازمحمدطاھرکانی، چاپ  په منحنی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زا- ١
 ١٠١، ص ٢٠٠۶

 ١۴۶ ھمان اثر، ص ١٠- ٢
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اميربه سوگ وليعھد شھزاده عبدهللا جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع به 

انگليس غافل ماند و اين امر باعث دومين تجاوز انگليس به افغانستان و 

امير از کابل به مزارشريف شد و در آنجا درظرف يکماه بالنتيجه سبب فرار 

  . ) ١٨٧٩فبروری ٢٢( ١٢٩۶ صفر ٢٩.(مريض و از جھان چشم پوشيد

 ھمانگونه که روزگار شاغاسی شيردلخان رادر زندگی درکنار امير 

شيرعليخان قرار داده بود، پس از مرگ نيز اين دو دولتمرد ھم راز و ھمتبار را 

 و شاغاسی شيردل خان قبل از مرگ شھزاده عبدهللا جان، پھلوی ھم قرار داد

در مزار شريف چشم ازجھان پوشيد و در سمت ١٨٧٨دربيست وپنجم جون 

غرب روضه مزارشريف دفن شد وھفت ماه بعد اميرشيرعليخان نيزدر 

مزارشريف درگذشت و درجوارمقبره شاغاسی شيردلخان در يک حجره دفن 

  .گرديد 

  نزد امير شيرعليخان از چنان حرمت و عزتی برخوردار  شاغاسی شيردل خان 

  : بود که نامش رابر سکه ھای عھد امير شيرعلی خان چنين نقر کرده اند

   امير شيرعلی شيرعلی است علی شيرخداست 

   ھرکه نايب شيران بود، شاغاسی شيردل است 

 تصوير اين مرد بزرگ ونامداررا داکتر ھاشميان از امريکا برايم ارسال

کرده  که از يک مجله عربی کاپی شده وھمراه است باعکس ھای ديگری 

امير محمد افضلخان وسيدجمال الدين افغانی واميرمحمد يعقوب خان که : منجمله

  .  ميmدی گرفته شده اند١٩ھمگی درقرن 

لويناب شيردلخان دراين تصوير،کmه سياه ازپوست قره قل شبيه کmه 

نافذ خود،  وانبوه، چشمان براق و با ريش بلند  و.امير شيرعليخان برسردارد

  . پرسطوت به نظرمی آيد مردی قوی ھيکل و جذاب و

چنانکه  پسرانش .شاغاسی شيردلخان صاحب ھشت پسروپنج دختر بود

: آقای ھوتک ديده ميشود، عبارت بودند ازمرتبۀ در شجره نامه 

، )علی فراهحاکم ا(عمرخان محمد اکرم خان، محمد) لوی ناب(خوشدلخان
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محمدعمر  ،)حاکم لوگر، پل علم محتمل ازساخته ھای او باشد(محمدعلم خان

والی ( سکندرخان )کرنيل و ياور حضور علياحضرت  مادر امان هللا خان(خان 

که بقول ( يوسف خان  سلطان عليخان ، محمدعلی خان ، و محمد ،) قندھار

نورزی قندھار   برج شاه   ھجری در١٢٩٧ شعبان٢٧معصوم ھوتک ،در 

  .) انگليسھا شھيد شد با درجنگ 

اول تاجور سلطان، که د رعقد  .شاغاسی شيردلخان پنج دختر داشت

پسران او محمديونس خان سابق . عليخان محمدزائی بود نکاح سردار محمد

دوم، سرورسلطان، خانم اميرحبيب . نايب الحکومه قندھار ومحمدوليخان بودند

 ی بی ھمدم ، نامزد شھزاده عبدهللا جان، وليعھد اميروسوم  ب) علياحضرت(هللا

يکی از اين دو . وچھارم بی بی خاورجان وپنجم بی بی زينب جان  .شيرعليخان 

اخری مادر ياورمحمودخان  بود که جناب ھوتک صاحب در کتاب خود 

  .روشن نساخته اند"  کندھاری ورونه"

  

  خوشدلخان شاغاسی

)١٨۴۴ -  ١٩١٩ (:  

رين پسران آورت ناماز

لويناب شيردل خان، لويناب 

خان،  مادر خوشدل .خوشدلخان بود

سايره،  بروايت معصوم ھوتک،

دختر امير دوست  "ببو"ملقب به 

  .خان نام داشت  محمد

 لوينابخوشدلخان، صداقت، 

شجاعت و استقامت را از پدر خود 

خوب آموخته بود و چنانکه تاريخ 
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 قلعۀ زنه خان وبا شھامتی بود که در جنگگواھی ميدھد او يکی از رجال شجاع 

بطرف داری اميرشيرعلی خان در برابر ) ميان وردک و غزنی( ششگاو واقع

 سردار عبدالرحمن خان از خود رشادت و مقاومت  وتھديدات زبانیتوپخانه

وکاردانی بی نظيری نشان داد و ھمين شجاعت و دfوری او در واقع تاج و تخت 

  ). ١٨۶٨( اميرشيرعلی خان گذاشتکابل را دوباره درکف

وقار  چنانکه ازتصويرلويناب خوشدلخان برمی ايد، سيمای يک مرد با

بنيه قوی  پيشانی فراخ وبينی بلند وچشمان نافذ و.  ،متين ومصمم متبلور است 

  .ميکند با  سبيلھای تابدار وی، حکايت ازدليری وشجاعت ودرايت او 

 خود که در جنگ با سردار لويناب خوشحدلخان، برعکس پدر    

عبدالرحمن خان در سيد آباد ، زخمی واسير سردار عبدالرحمن خان شد، ولی 

اودر مقابله با سردار عيدالرحمن خان  چنان از خود شجاعت وپايداری نشان 

داد، که اين بار سردار عبدالرحمن مواجه با شکست گرديد وتخت کابل بدست 

  . امير شيرعليخان قرارگرفت

» پادشاھان متأخر افغانستان«ا يعقوب عليخان خافی، مؤلف کتاب ميرز

که خود شاھد و ناظر کارنامه شجاعانه لويناب خوشدلخان درنبرد با 

سردارعبدالرحمن خان درجنگ ششگاو، در قلعه زنه خان بوده، نامه ھای تھديد 

آميز سردار عبدالرحمن خان عنوانی لويناب خوشدلخان را درکتاب خود نقل 

ده است که به وضاحت نشان ميدھد ، لويناب خوشدلخان مردی سخت نمک کر

شناس ونترسی بوده ودر جنگ با اميرعبدالرحمن خان،جان خود را برسر امير 

اين نامه ھا را برطبق ضبط مورخ مذکور از نظر . شيرعليخان گذاشته بود

  : ميگذرانيم 

  : مضمون رقعه بندگان عالى« 

بنيان ايشک آقاسى خوشدلخان بديدن رقعه عاليجاه عزت نشان صداقت 

خوشدل باشند و يقين بدانند که آمدن بندگان عالى به اين حدود بقصد تصرف 

کردن قلعه ميباشد، بايد و شايد که به توکل خداوند باز نگردم تازمانى که قلعه را 
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تصرف دارم، fکن سزاوار بزرگى اطmع دھى بود، به شما اطmع دادم که ھم 

دشاه و ھم خدمتگار صادق مى باشيد و امروز ايشک آقاسى کmن حضور قوم پا

ًسرکار امير شيرعلى خان مي باشيد، نميگويم که فورا به حضور بندگان عالى 

آمده سmم کنيد، امراست که جنگ با تدبير کنيد و مقدمه را پيش گيريد وخود را 

ان عالى را دست آويز از بدنامى برى ساخته ثانى قلعه را واگذاريد و رقعه بندگ

عزت خاندان خود نگھداريد که سراسر احسان و نوازش و مرحمت خواھد بود 

و ھرگاه چنين نکنيد به يارى خداوند به دو ساعت قلعه را باخاکدان دھر برابر 

   ١».والسmم. خواھم کرد، بعد از آن اسباب دوستى ثمر نخواھد بخشيد

يناب خوشدلخان رسيد، چون نامه سردار عبدالرحمن خان بدست لو

  :جوابى به قلم ميرزا يعقوب عليخان خافى بدين مضمون نوشت و فرستاد

فدايت گردم، فرمان عالى متعالى را ديدم و بوسيدم و برتارک گذاشتم، « 

امروزما خاندان نمک پروردۀ حضور سرکار اميرشيرعلى خان ميباشيم و 

دود ششگاو با لشکرھاى سرکار واfتبار به فضل خداوند قھار حاضر و در ح

فراوان قرين صحت ميباشند، سزاوار خدمتگارعريضه فرستاده بود قبل از اين 

روز گذشته عريضه فرستادم، ھرگاه تا فردا نماز پيشين جواب آمد، فھوالمراد و 

   ٢ ».اf فرمان عالى را فرمانبردارم، زياده حد ادب است

ه کرد، با خشم رقعه اى وقتى اين جواب را سردار عبدالرحمن خان مطالع

  :ديگر بدين مضمون به لويناب خوشدلخان فرستاد

عاليجاه ايشک آقاسى خوشدلخان را : مضمون رقعه ثانى بندگان عالى « 

عريضه شما که سراسر فريب بود از نظر گزارش يافت و از مکر و ! واضح باد

از در مھلت يک ساعت ممکن نيست يا . فريب شما دانسته بندگان عالى گرديد

                                                

١
  ٣٨٩ص ،  ميرزا يعقوب عليخان خافى، پادشاھان متأخر افغانستان-  

٢
  ٣٨٩ص ، پادشاھان متأخر افغانستان-  
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  و لويناب خوشدلخان ١ ».فقط. صلح سخن سازيد يا از در جنگ پيش آئيد

  : بجواب سردار عبدالرحمن خان اينطور نوشت 

سرشت ما خاندان راستى ميباشد، نه !  صاحب من:مضمون عريضه « 

غدر و فريب، اما غmم خوشدل نام دارم و پسر شيردل مينامند و پدرم شيردل نام 

د، نخواھد که از پسر شيردل روباه صفتى پيش آيد، ھرگاه دارد و شيردل ان

عريضه غmم فريب باشد و قبول خاطر خطير بندگان عالى نشود، مختارند، 

   ٢ ».والسmم. سرغmم و کنگره قلعه سزاوار است

خmصه چون امور قلعه به صلح انجام نيافت و نوبت به شمشير تيز و 

ن خان که شخص غيور و شجاعى بود، تفنگ خون ريز رسيد، سردار عبدالرحم

حکم نمود که دود از دمار قلعه گيان برآرند، حسب اfمر توپچيان چابک دست 

چنان گلوله ريزى کردند که گوئى تگرگ از آسمان فرو ميريخت، مدت دو ساعت 

دود از نھاد قلعه برآورده در و ديوار قلعه را باخاک يکسان کردند و دو پخسه از 

عه باقى ماند، fکن لشکر درون قلعه در مقابل خروش لشکر در و ديوار قل

بيرون، داد مردانگى دادند و با تفنگ جان سوز جواب ميگفتند و به غيرت مي 

کوشيدند تا آنکه دو ساعت از شب گذشت و در و ديوار يک طرف قلعه باقى 

 و بعد ازين کار نبرد به جنگ تن بتن کشيد و ھردو طرف مانند ببر بيان. نماند

شيرغران در ميدان نبرد پيش رفتند و با کارد و خنجر و شمشير بھم درآويختند 

ًو در جان فشانى سرموئى دريغ نکردند، تقريبا يک ساعت کامل باھم در زد و 

خورد بودند و از طرفين تعداد بيشمارى درخاک و خون غلطيدند و سر انجام 

يوار قلعه به عقب نيروھاى سردار عبدالرحمن خان شکست خوردند و از د

نشستند و در منزل جاه خود که تپه مامونى بود رفتند، سردار عبدالرحمن خان 

ًکه اصm شکست خود را تصور نمى کرد، سخت مکدر و خشمگين شد و يک بار 

ديگر نامه اى براى لويناب خوشدلخان فرستاد و ضمن تعريف از او با وعده و 

                                                

١
  ٣٩٠ص ،  پادشاھان متأخر افغانستان-  

٢
  ٣٩٠ص ،  پادشاھان متأخر افغانستان-  
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تسليم کند و بيشتر سبب مرگ لشکر دو وعيد بيشمار از او خواست تا قلعه را 

طرف نگردد، زيرا که نيت دارد تا بار ديگر بر قلعه يورش ببرد و در آنصورت 

  لويناب در جواب سردار عبدالرحمن ١ .او دچار محنت و پشيمانى خواھد شد

  :خان نوشت 

فدايت شوم، فرمان :  مضمون عريضه ايشک آقاسى خوشدلخان «

خوف و بيم و ترس بود، رسيد، معراج سپاه و رسم بندگان عالى که سراسر 

سپاھى گرى مرگ است و به رکاب بادار مرگ فخر خدمتگار است، زھى سعادت 

خدمتگارى که به حضور پادشاه جان خود را فدا سازد و يک قطره خونيکه دارد 

به رکاب ولينعمت خويش ريزد و نام نيک حاصل دارد و تا قيامت به نيکى ياد 

جريده ھا ثبت گردد، امروز که پدر و اجداد غmم که ھمه کوه نشين شود و در 

بودند و شھرستان نديده بودند به دولت سرکار امير کبير و بعد از آن به ميراث 

حضور سرکار عدالت پرور مجلس نشين شده، رگ و ريشه غmمان از نمک 

يافته ايم و از سرکار امير شيرعليخان پرگشته و نام بلند و مقام و مرتبه ارجمند 

حضور شھريار عزت تمام حاصل کرده ايم، تا جان در تن و رمق در بدن داريم 

به خدمت حضور بندگان اقدس اشرف ھمايون ميکوشيم و مى خروشيم و خود 

را فداى حضورش ميسازيم و آن چيزى که از روز ازل به سرنوشت غmم رفته 

، خواه شکست و ما النصر باشد از نصيبه ازلى ميدانيم خواه فتح حاصل شود

  :چنانچه فرموده هللا اfمن عندا

  چون رفته به تقدير دگرگون نشود        

  يک ذره از آنچه ھست افزون نشود

   ٢ ».باقى جناب قبله ام در ھر خصوص مختارند

اين کمينه بى بضاعت که «  ميرزا يعقوب على خان خافى مينويسد که 

) پادشاھان متاخر افغانستان( کتاب تحرير کننده اين گزارشات و محرر اين

                                                

١
  ٣٩١ص ، ان متأخر افغانستان پادشاھ-  

٢
  ٣٩٣ص ،  پادشاھان متأخر افغانستان-  
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ميباشم به درون قلعه به خدمت ايشک آقاسى خوشدل خان حاضر بودم و به 

رکاب جناب شان جان فشانى داشتم و ھمين سوال و جواب را که از طرفين مى 

شد از جانب ايشک آقاسى مذکور چقدر که عريضه فرستاده شد، بدست خط 

  ١ ».تحرير کننده کتاب بود

شريف  اخرعھدامير شيرعليخان، لويناب خوشدلخان والی مزاردراو

پس از مرگ )  م١٨٧٩فبروری ٢٢ -١٨٧٨جوfی ۴(وتمام ترکستان بود

اميرشيرعليخان و ھرج و مرج در مزارشريف خانه اش از سوی شورشگران 

مدتی  ) با برادرش کرنيل محمدعمرخان وشاغسی محمدشاه خان (غارت گرديد و

ندانی گرديد و بعد از نجات خود را به ھرات نزد از سوی شورشيان ز

سردارمحمد ايوبخان رسانيد وقوت وتدبيرخود را دراختيار سردار محمد ايوبخان 

   ٢.گذاشت

پس از مرگ اميرشيرعلی : پژوھشگر افغان،معصوم ھوتک ميگويد

خان، در صفحات شمال ،ھرج ومرج رخداد ودر اين ھرج ومرج لشکريان تخته 

ناب خوشدلخان غارت گرديد و خود لويناب  با شاغاسی محمدشاه پل، خانۀ لوي

) ١٨٧٩مارچ (اميرمحمديعقوب خان بعد از جلوس خود.خان يکجا بندی شد

و چند ماه بعد خوشدلخان به . لويناب خوشدلخان را بحيث والی کابل مقررکرد

سردار ايوبخان پيوست وھنگامی که سردارايوب خان از ھرات بقصد کندھار 

ھمين موضوع را .   کرد، لويناب خوشدل خان او را ھمراھی ميکردحرکت

لوديک ادمک ھم تائيد کرده ميگويد که ، خوشدلخان سرکردگی لشکردوم سردار 

   ٣ .ايوبخان را در جنگ ميوند  به عھده داشت

بدين سان لويناب خوشدلخان درجنگ ميوند به حيث قوماندان يک قطعه 

رين جنگجويان داوطلب ھراتی، در پھلوی سواره نظام  متشکل از زبده ت

                                                

١
  ٣٩٤ص ،  پادشاھان متأخر افغانستان-  

٢
  ۵٠٠، ۴٩٠،۴٩٢  ھمان ، ص -  

٣
  ٢١٧  معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص -  
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سردارايوب خان شمشيرزده وافتخار فتح ميوند را يکجا باسردار ايوب خان و 

اما جناب ھوتک صاحب اشتراک . ديگر رزمندگان افغان کمائی کرده است 

منابع افغانی ،از :خوشدلخان را در جنگ ميوند باشک وترديد می نگرد وميگويد

يرزا يعقوب عليخان خافی، نام خوشدل خان را در زمره جمله حبيبی وغبارو م

سران جنگ ميوند نمی برند ، مگر مھدی فرخ در تاريخ سياسی خود و ادمک 

  از اشتراک خوشدلخان در جنگ ميوند ياد ١ )ھواز ھو ان افغانستان(در کتاب 

وآدمک عmوه ميکند که خوشدلخان در جنگ ميوند  قوماندان . اوری کرده اند

مگر از آنجا که منابع افغانی روايت ادمک وفرخ را . دوم ايوب  بوده استلشکر

اشتراک خوشدلخان را درجنگ ميوند ) ھوتک(تائيد نکرده اند،بنابراين من

البته ھمراھی وھمدلی  خوشدلخان با سردار ايوب خان  در . مسکوت گذاشته ام

   ٢ .تحريک ضدانگليسی از مسلمات است

ت که شخصيتی نامدار ومجرب وپر حرارتی  چون از نظراين قلم بعيد اس

خوشدلخان در جھاد عليه انگليس در جنگ ميوند اشتراک نکرده باشد، زيراکه 

تصميم وعزم برای جنگ با انگليسھا واخراج دشمن از کشور ، کار ساده وکم 

اھميتی نبود که سردار ايوب خان وھمدfن وی،خود را ازتدبير وشمشير يک 

از جانبی خود لويناب .ده روزگار چون خوشدلخان محروم کنندمردگرم وسرد دي

خوشدلخان نيز کسی نبود که خود را ازجھاد عليه انگليسھا کنار بکشد واز 

  .افتخارفتح يا شھادت در راه ناموس وطن محروم سازد

دميوند دجګری پوځی (داکتر علی احمد جmلی، درمقاله ای زيرعنوان

سردار ايوب خان درآغاز ماه : مينويسد) د بررسی نظامی جنگ ميون= څېړنه

وی از . جون به قصد جھاد با انگليسھا از ھرات به سوی قندھار حرکت کرد

 سوار را انتخاب نمود ودر دھم جون تحت قيادت ١۴٠٠ميان داوطلبان ھراتی 

  پنج . لشکر بسوی فراه حرکت داد) پيشدار(لويناب خوشدلخان  به حيث مقدمه 

                                                

١
  ١٨٠، ادمک، ھوز ھو ان افغانستان ، ص٣١١ مھدی فرخ، تاريخ سياسی افغانستان، ص -  

٢
  ) ٢١٧ھوتک صاحب عنوانی من، نيز کتاب کندھاری ورونه،از ھوتک، ص ز ياد داشت ا -  
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   ١ ...."ر ايوب خان با بقيه سپاه از ھرات حرکت نمودروز بعد خودسردا

 "روزنامچه وقايع ھرات"محقق افغانی حبيب هللا رفيع برويت 

ابن [ مينويسدکه در ھنگام جنگ ميوند، سردارعبدالوھاب فرزند ميرافضل خان

درھمان وقت . بحيث والى ھرات اجرای وظيفه ميکرد] سردار پردلخان قندھاری

اشتند تاعبدالوھاب خان را توسط پدرش ميرافضل خان اغوا کنند ايرانيان تmش د

که درصورت شکست ايوب خان در جنگ ميوند، از ورود وی به شھر ھرات 

جلوگيری کند،البته پس ازآن ايرانيان خود او را به حيث والی ھرات 

   ٢ .خواھندگماشت

په منځني "درکتاب "زاگارودنيکووا.ن.ت"پژوھشگر روسی، خانم

که مجموعۀ  اسناد جاسوسی آرشيف ھای نظامی روسيه " ( لويه لوبهآسياکی

  . ٣مينويسد که خوشدلخان در جنگ ميوند اشتراک داشته است) است

بنابرين با دقت در کتاب تاج التواريخ وتحقيقات محققان افغانی،    

تاليف باری جھانی،ومقاfت محققانه داکتر )ھرات،پشتانه او ستره لوبه(منجمله 

ی ومحترم حبيب هللا رفيع، وتاريخ سياسی افغانستان، از مھدی فرخ، وکتاب جmل

وغيره ميتوان استنباط کرد که  لويناب "په منځنی آسياکی لويه لوبه"مستند 

خوشدلخان درجنگ ميوند به حيث قوماندان يک قطعه از جنگجويان داوطلب 

د را يکجا با ھراتی، در پھلوی سردارايوب خان شمشيرزده وافتخار فتح ميون

 ۴٠البته بعد از. ديگر رزمندگان افغان کمائی کرده است  سردار ايوب خان و

 در ١٨٨٠ روزمحاصره قندھارنيروھای سردار ايوب خان در اول سپتامبر۴۵تا

شکست خورد  برتس انگليس، اطراف رود ارغنداب از دست قشون جنرال را

  . ب به ھرات برگشتندوخوشدلخان باسايررؤسای افغانی در رکاب سردار ايو

  سردار ايوب خان برای جبران اين شکست دوباره در ھرات  به تدارک 

                                                

١
   ١۶١ ميوند دافغانستان دتاريخ حلی، ص -  

٢
  ١٢۵ - ١٢۴  ميوند دافغانستان دتاريخ حلی، ص -  

٣
   ٣٧٠ په منخنی آسياکی لويه لوبه،طاھر کانی ترجمه، ص-  
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 ھزار نفری جانب ١٢ در رأس يک سپاه ١٨٨١لشکر پرداخت ودر اپريل 

سردار ايوب خان ھنگام ترک ھرات ، سردار موسی خان .قندھار حرکت نمود

يث معاون وی برادرزاده خود را به صفت والی وشاغاسی خوشدلخان را بح

 ھزارسرباز تحت حکم ١٢به روايت تاج التواريخ ،سردار ايوب خان. مقرر کرد

حسين عليخان سپھساfر، نايب حفيظ هللا :"صاحب منصاب ذيل با خود داشت

خان، نايب ساfرجنرال محمدخان والد ارسmن خان غلجائی، سردار محمدحسن 

سۀ دختری امير دوست نوا(خان، سردارعبدهللا خان پسر سردارسلطان جان

سردار احمدعلی خان پسر سردارمحمدعليخان، نورخان، سردار ) محمدخان

 ،)علومی(قاضی عبدالسmم خان پسر قاضی محمدسعيد عبدالسmم خان قندھاری،

محمديعقوب خان را با ]امير[ايوب خان،موسی جان پسر  محمد ]سردار[

   ١ ."ه بودھزار سرباز درھرات گذاشت خوشدلخان لوی ناب و چند

 ھق١٢٩٨دراواخر رجب سال" تاج التواريخ عmوه ميکند که 

در جنگی که ميان طرفين در حوالی گرشک رخ داد، در اول نبرد ) م١٨٨١جون(

زيرا سواره نظام سردار ايوب خان شکست . به نفع اميرعبدالرحمن خان تمام شد

لشکر او با دسته  نفر از سران وسرداران ٨٠و فقط .ًخورده تماما پراکنده شدند

اين افراد با خود فيصله .قليلی از ھمراھان سردار درميدان جنگ مانده بودند

کردند که بجای فرار بھتراست در ميدان جنگ کشته شوند وبنابرين بطور دسته 

ًجمعی خود رابه قلب سپاه اميرعبدالرحمن خان زدند ومستقيما بطرف سپھساfر 

سپھساfروقاضی  از .ن خان حمله نمودندغmم حيدرخان توخی وقاضی سعدالدي

با فراراين دوسرلشکرشکست در لشکر .ترس جان پا به فرارجانب قندھار نھادند

بگفته امير عبدالرحمن . امير افتاد و جنگ به نفع سردار ايوب خان تمام شد

وچند تن ديگراز صاحب منصبان ]سرکار[خان، دراين حمله سردار عبدهللا جان 

  سردارايوب خان با بقيه قوتھای  خود بدون کدام .کشته شدندسردارايوب خان 

                                                

١
  ٢١٢  تارج التواريخ، ص -  
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   ١ ).م١٨٨١جوfی (مانعی برشھر قندھار دست يافت

مگروقتی امير عبدالرحمن خان از نتيجه اين جنگ باخبرشد، در 

اواخر (ھق١٢٩٨ ھزار سپاه عازم قندھارگرديد ودر اواخر ماه رمضان ١٢رأس

زه نزديک شھر کھنه قندھار صورت در جنگی که در محل سرپو) م١٨٨١اگست 

گرفت، سردار ايوب خان از اميرعبدالرحمن خان شکست خورد وبه ھرات عقب 

ً اما ھرات قبm توسط قوتھای سردار عبدالقدوس خان که از ميمنه بر  ٢ .نشست

ھرات حمله ورشده بود سقوط کرده بود ، زيراخوشدلخان  قوتھای را که برای  

ود بجای مقابله ومقاومت  به سردارعبدالقدوس خان دفاع از شھر فرستاده ب

بنابرين خوشدلخان نيزبه سردار ايوب خان پيوست و با بيش از . پيوسته بودند

  . تن ازخوانين ديگر افغانی به ايران پناه برد٨٠٠

معصوم ھوتک از قول پوھاندحبيبی، متذکر ميشود که سرداربا ھمراھان 

ی بعد سردار ايوب خان به درخواست مدت.  خود به تھران اقامت گزيدند

 ربيع اfول ١٠(دfورخان والی ميمنه طورپنھانی عازم مشھد شد

و دراين سفر جنرال پرويزشاه خان، لوی ناب خوشدل خان، )ھجری١٣٠١

سردار محمدھاشم خان، قاضی عبدالسmم، عبدهللا خان ناصر واحمدعليخان او را 

 انگليسھا دستگير گرديدند ودر مگراين گروه به دستور. ھمراھی ميکردند

 بعد ھا شاه قاجاری ايران ناصرالدين شاه، ٣ .قوچان تحت نظارت قرارگرفتند

برای خوش خدمتی به انگليسھا سردار ايوب خان و تمام رؤساي افغانی را 

وآنھا در ھند برتانوی به عنوان يک تھديد ونيروی . بدولت انگليس تسليم داد

ان نگھداشته ميشدند تا اينکه امير عبدالرحمن خان فشار برامير عبدالرحمن خ

درگذشت و برخی از اين رجال بشمول خاندان مصاحب ، درعھد امير حبيب هللا 

  .و شامل کارشدند) م١٩٠۴(خان بوطن بازگشتند 

                                                

١
  ٢١٣ ھمان منبع،ص -  

٢
   ٢١۵ -٢١۴واريخ ، صص تاج الت-  

٣
  )٢٠٧بحواله دافغانستان پيشليک، ص (٢١٨  معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص-  



 ٣٣٧                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

بکوشش علياحضرت سراج الخواتين، لويناب خوشدلخان ١٩٠۴در سال 

ی از وابستگانش به افغانستان با  برادران وپسرش علی احمد خان وتعداد زياد

واين وقت مصادف باسال سوم از پادشاھی اميرحبيب ). ١٩٠۴اگست (بازگشتند

اميردر  ماه عيد قربان ھمين سال فرمانی صادرکرد و برای تنظيم . هللا خان بود

دراين مقرريھا لويناب خوشدلخان بحيث . بھتر امور برخی مقرريھا را نمود

  پسرش علی احمد خان به ١ . معتمدالدوله ناميده شدوالی کابل مقرر وبه لقب

ملکی  و محمدعمرخان ) به اصطmح مردم شاغاسی(سمت ايشک آقاسی 

  . برادرش  نيز به صفت ياور علياحضرت تعيين شدند

درعين حال،  لويناب خوشدلخان عضوشورای خاص ومشاور امير حبيب 

لی قندھار مقررگرديد و تا  ميmدی به حيث وا١٩١۶بود وسپس در  هللا خان نيز

بعد از سقوط :"بنابه گفتۀ غبار.جنگ سوم افغان وانگليس درقندھار والی بود 

غند مشر غmم نبی خان امر سفربری ) درسپين بولدک(قلعه جديد سرحدی 

ًصادرکرد، ولی لويناب خوشدلخان در داخل اختياراتی که داشت رسما قوماندان 

که از ) سردار عدالقدوسخان( واما اعتماد الدوله.قندھار را از سوقيات منع کرد

طريق غزنه به قندھار حرکت ميکرد،وجھاد با انگليس را شعار ميداد، بمجرد 

ورود به قندھار خوشدل خان لوی ناب را از حکومت معزول واخراج کرد وخود 

بنام جھاد کفن پوشيد وھزاران نفراز مردم با اسلحه وآذوقه شخصی در  زير 

   ٢ ."جمع شدندبيرق  او

از اين تذکرمرحوم غبارچنين استنباط ميشود که لويناب خوشدلخان گويا 

مخالف جنگ  با انگليس بوده است، اما بنابراظھارات  پژوھشگر کندھاری  

محمدمعصوم ھوتک، لويناب خوشدل خان طرفدار انگليسھا نبود، ومرحوم 

ار عبدالقدوسخان  غبارھم ازسوابق اختmفات  ميان لويناب خوشدلخان وسرد

آقای ھوتک  به ارتباط  نوشته فوق الذکر غبار،می . اطmع دقيقی نداشته است

                                                

١
  ٣٧٠،په منخنی آسيا کی لويه لوبه، ص ٢١٨ معصوم ھوتک،کندھاری ورونه، ص -  

٢
  ٧۶١، ص١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  
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لويناب خوشدلخان، والی کندھار دارای تجارب کافی نظامی بود، وقتی که :"گويد

خبر سقوط سپين بولدک به کندھاررسيد وغند مشر غmم نبی خان ناصرامر 

 که قوای انگليسی تمام نقاط سفربری داد،خوشدلخان اين را ميدانست

استراتيژيکی اطراف سپين بولدک را اشغال کرده اند و قطعات موجود در کندھار  

بنابرين وی نميخواست به ھمان  توان  مقابله با قوای انگليسی  را ندارند،

سرنوشتی روبروشود که سپه ساfرصالح محمدخان با اقدام عجوfنه در جبھه 

خوشدلخان براساس  يک ضرورت نظامی .  دشرق با آن روبروشده بو

که تا (بھتردانست که تا رسيدن قوت ھای تحت فرمان سردار عبدالقدوسخان 

پس مخالفت خوشدل خان باامرسفربری . انتظار بکشد) عزنی رسيده بودند

واقدام عجوfنه عليه قوت ھای انگليسی بايد به دورانديشی  ودلسوزی  وی 

  . اداری او ازانگليسھاتعبير شود، نه به معنی ھو

در رابطه با سوابق اختmفات ميان سردارعبدالقدوسخان وخوشدلخان  

عبدالقدوس خان  مناسبات لويناب خوشدل خان با سردار:آقای ھوتک می گويد

از آن زمان خراب شده بود که وقتی غازي ايوب خان در کندھار از 

نب ھرات عقب وجا) ١٨٨١اواخر اگست (اميرعبدالرحمن خان شکست خورد

عبدالقدوس خان از ميمنه بر  نشست ، ھنوز به ھرات نرسيده بودکه  سردار

ھرات حمله کرد و خوشدلخان که  قوماندان نظامی ھرات و زيردست موسی خان 

زيرا عمده نيروھای رزمی [ برادرزاده ايوب خان بود،ار دفاع شھرعاجزآمد

ن رفته بودند ودر ھرات ھرات با سردار ايوب خان به جنگ با عبدالرحمن خا

بنابرين .[وھرات به تصرف سردار عبدالقدوسخان درآمد] سپاھی باقی نمانده بود

خوشدلخان از آن زمان مخالف سردار عبدالقدوس خان شده بود و ازوی در دل 

واکنون ھم اشتراک او در جنگ استقmل در تحت امريک رقيب ] نفرت داشت 

 خان خانی و خانوادگی برايش بسيارسخت سياسی ونظامی، از لحاظ رقابت ھای

ازطرفی خوشدلخان قيادت جبھه کندھار را حق خود ميدانست وچون  .تمام ميشد

ديد امان هللا خان  قيادت جبھه کندھار را به رقيب او داده است،برايش 
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قضاوتھا در مورد خوشدلخان بيشتر متاثر از تاريخ مھدی فرخ . بسيارناگوار بود

ر زمان جنگ استقmل، در مسئله شھيد کوچک، دستان مھدی فرخ د.است

  ًمولوی عبدالواسع آخندزاده وخوشدلخان را دخيل ميداند که يک اتھام کامm بی 

   ١".برداشت ازنوشته ھای مھدی فرخ بايد با احتياط صورت گيرد .اساس است

                                                

ھوتک فرستادم، يکروز بعد وی  من اين مقاله را غرض مطالعه و اصmح برای آقای معصوم - ١
  :ًاين نامه را عنوانی من ايميل کردند که حاوی نکات جالبی بود،اصل آن ذيmانعکاس داده ميشود

  . جناب محترم سيستاني صاحب ، سmمونه مي ومنئ 

خوشحاله سوم چي دشاغاسي شيردلخان دکورنۍ په باره کي مي ستاسي محققانه ليکنه 
به په دې برخه کي ځيني مطالب دھغه کتاب له پاره کښلي دي ، چي ماھم په پښتوژ. ولوستله 

ښايي په . نوميږي او اوس په ښکmمجله کي په پرله پسې توګه خپرٻږي ) کندھاري وروڼه(
  . نزدې راتلونکي کي داکتاب په مستقل ډول ھم چاپ کړم 

 . ستاسي ليکنه ډٻره مغتنمه ده اوزماله څېړني سره يې ډٻري برخي مشترکي دي
ولی لويناب ( داچي مرحوم غباروايي .دايوڅوټکي زما په نظردليکني په ګټه تماميږي 

زماپه ) ٌخوشدلخان درداخل اختياراتی که داشت رسما قواندان قندھار راازسوقيات منع کرد
. لويناب خوشدلخان په نظامي برخه کي د کافي تجربې څښتن و: نظربايدداسي توجيه سي چي 

دک دسقوط خبرکندھارته ورسېداوغونډ مشرغmم نبي خان ناصردسفربرۍ کله چي دسپين بول
امر ورکړ، خوشدلخان په دې پوھېدئ چي انګرٻزي قواوودسپين بولدک شاوخواټولي 

ده . ستراتژيکي سيمي نيولي دي اوپه کندھارکي موجودقطعات له ھغوسره دمقابلې توان نه لري 
. دارعبدالقدوس خان قوتونوته انتظاروباسي د نظامي ضرورت له مخي داغوره وبلله چي دسر

) . سردار عبدالقدوس خان غزني ته رارسېدلی و، چي دسپين بولدک دسقوط خبرورورسېد(
بله خبره داوه چي خوشدلخان نه غوښتل په ھغه سرنوشت اخته سي چي دشرق په جبھه کي 

 دده مخالفت بايدله .سپه ساfرصالح محمدخان دخپل عجوfنه اقدام له امله ورسره مخامخ سو
  . انګرٻزي قوتونوسره دخواخوږۍ په معنا تعبيرنه سي 

له سردارعبدالقدوس خان سره دخوشدلخان مناسبات ھغه وخت وران سول چي غازي 
اپريل (ايوب خان دکندھار زاړه ښارته نزدې داميرعبدالرحمن خان له fسه ماته وخوړه 

موږته معلومه ده چي غازي ايوب . سواوھرات ته پرشا) س.صحيح دی١٨١٨اگست )(ع١٨٨١
خان f ھرات ته رسيدلی نه و، چي سردارعبدالقدوس خان له ميمنې څخه پر ھرات بريدوکړ او 
خوشدلخان چي په دغه وخت کي دھرات والي و، دښارپه محافظت کي پاته راغی اوھرات يې له 

 په غزاکي ګډون ورته ددغسي يوه سياسي اونظامي رقيب ترامرfندي يې داستقmل. ګوتوووت 
په رواني لحاظ ھم سخت تماميدی اوطبيعي ده لکه دمخه چي ھم موږاوتاسي په المان کي په دې 

اوکله چي امان هللا خان . باب وږغېدو، ده دکندھاردجبھې له پاره دلښکروقيادت دځان حق باله 
پاره مشکmت داقيادت دده سياسي اونظامي حريف، سردارعبدالقدوس خان ته ورکړ، دده له 

  . توليدسول 

مھدی . دخوشدل خان په باب قضاوتونه زياتره دمھدی فرخ له تاريخ څخه متاثر دي 
  فرخ داستقmل د غزا په وخت کي په کندھارکي دکوچني 

ٌشھيد په مسئله کي ھم دمولوي عبدالواسع اوخوشدلخان fس دخيل ګڼي ، چي يوه کامm بې 
تاسي ته دافغاني . يکنوباندي بايدپه ډٻراحتياط استنادوسي دمھدی فرخ په ل. اساسه خبره ده 
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خوشدل خان، ھنگامی که " په منخنی آسياکی لويه لوبه" وايت کتابربنابر

والی ترکستان زمين در مزار شريف بود، به عنوان معاون او اجرای پدرش 

وظيفه ميکرد وزمانی که ھئيت روسی به سرکردگی جنرال استوليتوف از طريق 

رودخانه آمووارد افغانستان شد، او در غياب پدر که بربستر مريضی افتاده بود، 

لی مزارشريف وبعد از مرگ پدرش بحيث وا. ازھيئت در مزارشريف پذيرائی کرد

وی در آخر عمر ) م١٨٧٩ فبروری - ١٨٧٨جوfی ۶(وتمام ترکستان مقررشد

 ميmدی قيد ١٩١٩مدتی عضويت شورای ملی را داشت ومرگ او را اواخر 

   ١ .نموده است

داشت  ) والی(شاغاسی خوشدلخان، صاحب يک پسربنام علی احمدخان 

با سردار احمدشاه خان بود که ) ببوگل ( ملقب به »زرين جان«ويک دختربنام 

مادر خوشدلخان، . او مادر ملکه حميرا، خانم محمدظاھراشاه بود ازدواج کرد و

  لويناب ٢ .دختر امير دوست محمدخان بود"ببو"سايره بيگم ، ملقب به 

خوشدلخان در ھنگام ماموريتش در قندھار کارھای عمرانی بسياری انجام داد و 

اه بابا پرداخت و دروازۀ خرقه مبارکه را مرقد احمدش ازجمله به مرمت گنبد

        .طmکاری نمود

 

  علياحضرت سراج الخواتين مادر شاه امان هللا

سراج ( يکی از دختران شاغاسی شيردلخان، علياحضرت سرورسلطان

از نواده " (بی نظيرسلطان " از بطن شاه امان هللا خان بود کهمادر) الخواتين

 کاظم داکترسيد عبدهللا .  متولد شد١٨٧۴درسال ) ھای وزيرشاه وليخان

ھنگامی که لويناب شيردلخان به حکومت کل ترکستان از طرف :مينگارد که 

سن باf به طلبگاری بی نظيرسلطان شتافت  اميرشيرعليخان مقرر شد، باوجود
                                                                                                    

ھوتک ، .م.خدای موتل سرلوړی لره . مفاخروپه ژوندي کولوکي دزيات توفيق ھيله کوم 
 ع، اوکويل ـ کاناډا٢٠٠٧اکتوبر

١
  ٣٧٠  په منحنی آسيا کی لويه لوبه ،ص -  

٢
  )۶و١ح (٢۴٢ معصوم ھوتک،کندھاری ورونه، -  



 ٣٤١                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

: بنامھای  از بطن بيظيرسلطان دو دختر و .وعقد در حضور امير صورت گرفت

پس از مرگ لويناب در مزارشريف .لطان بظھور رسيدندسرورسلطان وتاجور س

ويا برادر زاده متوفی نی بيوه را جز به برادر ،چون در عنعنه افغا١٨٧٨در 

بکسی ديگرنميدادند،موافقه شد تا اين بيوه جوان را  به عقد برادرزادۀ لويناب 

يعنی شاغاسی محمدسرورخان در آورند ومحمدسرورخان به احترام خانوادۀ 

سرپرستی است نه کدام چيزی ای خود گفت که مقصد ازاين عقد ھمانا کاک

عليا حضرت .fدی بدينا نياورد بی نظيرسلطان از محمدسرورخان اوالذ.ديگر

اينجاست که  از ميگفتند و" بابا"وخواھرش به احترام، محمدسرورخان را 

  .شھرت يافت" بابای کرام"موصوف به 
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 ا ب پانزده سالگیسندر ١٨٨٨سلطان درسرور :داکتر کاظم می افزايد که

ازدواج کردکه حاصل اين ازدواج دو ) بعد ھا امير(٢١ سردارحبيب هللا خان

سراج "،ملقب به )بی بی گل(سايره:وسه دختربنامھای) امان هللا وعبيدهللا(پسر

وراضيه سلطان ملقب به " ثمرالسراج"ملقب به) بی بی شيرين(،صفيه"البنات

١ .بودند"نورالسراج"
  

به سبب اينکه وی .علياحضرت مدت زيادی ملکۀ رسمی وزن محبوب امير بود

 ملکه رسمی افغانستان و ھم مادرشاه امان هللا بود، بيش از ساير زنان اميرھم 

  .شھيد معروف و زبانزد است 

  موردشبگفته جمھور مورخان ونويسندگانی که علياحضرت را ديده ودر         

درتربيت شھزاده   وبودوآھنين اراده ع ،سرسخت وی  زنی شجا نوشته اند،

به اين آرزوی  امان هللا برای رسيدن بسلطنت از ھيچگونه تmش دريغ نورزيد تا

  .خود رسيد

 مادر امان هللا خان آخرين شخصيت مقتدر) سراج الخواتين(علياحضرت 

اين زن از چنان صmبت وشھرتی برخوردار بود که . بودخاندان شاغاسی 

ھا ھنگام مسافرت طوfنی  شاه به اروپا، طرح کودتائی را روی دست انگليس

را رويکار بياورند، مگر از ترس مخالفت عليا حضرت  از " نادرخان"گرفتند تا 

اجرای آن منصرف شدند، زيراگمان می کردند که علياحضرت حاضرنخواھد شد 

ه او بجای پسردوست داشتنی خود نادرخان را براريکه قدرت بپذيرد، بلک

سردارعنايت هللا خان و يا برادرزاده خود والی علی احمدخان را برنادرخان 

ترجيح خواھد داد، به اين دليل  پmن کودتا عليه شاه امان هللا بخاطر نفوذ فوق 

دراين  زمينه آقای داکتر زمانی  .العاده  علياحضرت  به منصۀ اجرگذاشته نشد

 ضمن مقالتی بدست ميدھدکه نشان سندی  از اداره جاسوسی ھندبريتانوی را

دھنده يک چنين تmشی برای ازميان بردن فزيکی شاه امان هللا  درجريان بوده 

                                                

١
  ١١٢، ص٢٠٠٥ کاظم، زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،چاپ يدعبدهللاداکترس -  
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 ٢، مؤرخ ٨١يکى ازين اسناد تلگرام شماره «: به اين سند نظرمی افگنيم. است

 از کابل است که در رابطه باعواقب چنين پيش آمد، شانس نادر ١٩٢٧جون 

مستر گولد . نفوذ غازى امان هللا خان  ابراز نظر ميکند خان  و موقف مادر پر 

من ھيچ دليلى  ندارم تصور کنم تا عليا )  اول "درين تلگرام مينويسد که 

سھم )  چه در مخالفت  يا توطئه به مقابلش(مقربش  عليه فرزندحضرت  

] مادرش [بگيرد، مگر اينکه امير راھى را انتخاب کند که به نظر وى 

ثابت شود و با تمام نفوذش نتواند وى را از آن منحرف ) ملکه:ظ)(؟همھلک(

اگر امان هللا قربانى يک کودتا شود،  وى شايد نسبت به عنايت هللا خان  .  سازد

و يا فرد ديگرى از خانوادۀ پاينده خان، برادر زاده و دامادش على احمد را 

 خانوادۀ سلطان قرار معلومات من، روابط على احمد با)  دوم .  ترجيح دھد

محمد خيلی خوب نيست  و وى ھم به ائتmف با اين خانواده  مايل نخواھد شد، 

   ١ ."مگر انکه يک تھديد پايدار به مقامش باشند

عليا " بقول عزيزالدين پوپلزائی، مورخ وخطاط معروف افغانستان،

 حضرت،والده امان هللا خان  و بينظير سلطان بيگم،جدۀ شاه، در جھت پرورش

روحی امان هللا بجانب بزرگ منشی،وشريعت شعاری وعدالت پسندی ودوستی 

) مادر ودختر(وجلب قلوب طبقات جامعه کوشش ھای مزيد نموده اند وھردو تن

٢."سلسله نسب بزرگ داشتند
  

عليا حضرت زنی آھنين اراده بود که توانست درمقابل تمام مشکmت 

را در تربيت فرزندش ھدفی بزرگ سياسی واجتماعی داخل دربارمقاومت کند، زي

. داشت وميخواست که او رابمدارج عالی برساندو او پله ھای ترقی رابپيمايد

بدين سبب ملکه برای رسيدن به ھدف خودامان هللا رابه شيوه ً افغانی تربيت 

  نمود وھرسال او را نزد اقوام خود به قندھار ميفرستاد تابا بزرگان قندھار 

                                                

١
مقاله داکترزمانی به ارتباط دسايس انگليس برای www.zamanifamily.com رک-  

  ازميان بردن شاه امان هللا وقتل ميرزمان خان کنری
 ٢٢٩ وکيلی پوپلزائی، سفرھای امان هللا خان، ص- ٢
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  . جاعت وکرم افغانی بياموزددرتماس باشد واز ش

درتربيت وطرزفکر امان هللا » اين عقاب پير« عليا حضرت يا به قولی 

شجاعت . تاثير ونفوذ موثر داشت وپسرش رابرای سلطنت تربيت وآماده ميکرد

 ُباری اخت السراج ، در باغ: عليا حضرت از اين حکايت برمm ميشودکه

آن زنان و دختران رجال معتبر و چھلستون دعوت مجللی برپا نموده و در 

وقتی ھمه زنان دعوت شده به قصرحاضر . معروف پايتخت را دعوت کرده بود

شدند، اميرحبيب هللا نيز در آن دعوت شرکت ورزيد تا مھمانان را از نزديک 

ًببيند و احتماf کسی را از آن ميان بپسندد و به حرم وسيع خود بيفزايد، در اين 

ُرت اطmع رسيد که اخت السراج در قصرچھل ستون محفل ھنگام به عليا حض

پس علياحضرت با سرعت . بزرگی برگزارکرده ، و اميرھم در آن شرکت دارد

ُخود را به قصر ميرساند و ناگاه داخل قصرميشود و بسوی اخت السراج که در 

پھلوی اميرايستاده بود، پيش ميرود وچون به او نزديک ميشود، سيلی محکمی 

ُ اخت السراج حواله ميکند، مگراخت السراج روی خود را بسرعت عقب برروی

صدای دست علياحضرت بر روی امير را . ميکشد و سيلی برروی امير ميخورد

: و از مشاھده اين صحنه مھمانان بخنده می افتند وميگويند.ھمه می شنوند

  » .عيش اميربه غيش تبديل شد«

ًه  ميشود ، فورا به کابل بازميگردد و اميراز اين برخورد علياحضرت برافروخت

وقتی سردار . در نيمه شب، قاضی را خواسته و عليا حضرت را طmق ميدھد

محمدآصف خان پدر سردار احمدشاه خان و سردار محمديوسف خان پدر 

نادرخان وبرادران که مصاحبين امير حبيب هللا خان بودند، از قضيه مطلع 

 از قضيه آگاه وبه اتفاق وی نزد امير ميروند و ميشوند، سردار نصرهللا خان را

امير با اين کار خود تمام قوم بارکزايی را عليه خود تحريک : مي گويند که

که طmق کردن ملکه رسمی ميکند و سلطنت خود را به آشوب ميکشد، زيرا 

اينست که . ، آبروی ھمه را مي ريزد و باعث انتقام گيری ميشودکشور

  کرده پشيمان ميگردد، وطmق نامه را پس گرفته پاره ميکند ،اميرحبيب هللا از
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تھديد .ولی ديگر عليا حضرت و پسرش شھزاده امان هللا از چشم امير می افتند 

امير،علياحضرت را از تصميمش مبنی برتربيت بزرگوارانه پسرش منصرف 

 از رصدد انتقام کشی و پس ازاين حادثه اوشجاعانه تصميم ميگيرد و دزدسامين

  .اميرمی  افتد

علياحضرت ھفت برادر داشت که ھمه وظايف بزرگ «بقول داکتر کاظم،

که عضو مقتدر " لويناب"بخصوص شاغاسی خوشدلخان . دولتی داشتند

ھمچنان پسران کاکای علياحضرت نيز درمقامات بلند دولتی . شورای دولت بود

صيت ھای بانفوذ بابا محمدسرورخان پدرناسکۀ ملکه نيز از شخ .رسيده بودند

از سوی ديگرعليا . دربار وصاحب عزت واکرام در بين مردم وخوانين بود

ًحضرت با آنکه ظاھرا نصرهللا خان نايب السلطنه را مانع رسيدن پسرخود به 

سلطنت می ديد؛ ولی با موصوف چنان رابطۀ نيک ونزديک داشت که او فکر 

  . يت ميکندميکرد گويا ملکه از او به حيث جانشين امير حما

البته سردار نصرهللا خان نايب السلطنه برادر امير وسردار عنايت هللا 

خان معين السلطنه پسرارشد امير ھريک خود را ذيحق جانشين امير می دانستند 

ودرحالت عادی شھزاده امان هللا خان چانس رسيدن به سلطنت را بجای پدر 

رش نيز با امير برھم خورده روابط او وماد نداشت، زيرا او پسر دوم امير و

در   بايد ميکوشيد تا موقف پسرش راراين شرايط فقط علياحضرت بودکهد .بود

  .دربار وبين مردم تقويت کند، چنانکه ھمين کار را ھم کرد

با خانواده ھای بزرگ  علياحضرت سعی کرد روابط خود وپسرش را

صلت عنايت هللا طوريکه اول خواست باو .وصاحب نفوذ دربار مستحکم گرداند

خان وھمچنان امان هللا خان با خانوادۀ طرزی از يک طرف روابط دو برادر را 

ھردو را زير تاثيرفکری يک شخصيت  نزديک ودوستانه سازد، واز طرف ديگر

بانفوذ ودانشمند قرار بدھد تا بدينوسيله عنايت هللا خان را از زيرتاثيرنصرهللا 

مودطرزی را برای  بزرگترمحدختر »هيرخي«ھمان بود که .خان بيرون آورد

   .د به پسرخود امان هللا تزويج نمودختر سوم او را» ثريا«عنايت هللا خان و
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عليا حضرت در عين زمان به دختران خود توصيه کرد تا روابط نيک با 

 ملقب صفيهابتدا دو دخترخود يعنی فاميل مصاحبان برقرار نمايندکه در نتيجه  

 گرچه "(قمرالبنات"صفورا ملقب بهو به شاه وليخان را" سمرالسراج" به

از دست داده بود،علياحضرت  دختر سکه او نبود ولی چون درکودکی مادرش را

ودختر به شاه محمودخان ) اورا مثل دختران خود پرورش  داده ودوست ميداشت

را به سردار ھاشم خان نامزد " نورالسراج"سوم خود رضيه سلطان ملقب به 

و بدينسان خانواده مصاحبان ، نادرخان وبرادرانش را در پشتي بانی . ١ميکند

سپس محمدوليخان رابا دادن دختر . ازفرزند خود شھزاده امان هللا قرار ميدھد

وشجاع الدوله خان ) عذراسلطان بنت فقيرمحمدخان شاغاسی(مامای خود 

ا حمايت ازبستگان ديگر بخود نزديک ميکند تفراش باشی ارگ را با دادن يکی 

  .خود را از امان هللا خان دريغ نورزند و او را به سلطنت برسانند 

 

  خانم والی علی احمدخان،) سراج البنات(سايره سلطان:از راست به چپ

   خان خانم سردارمحمدحسن)نورالسراج(رضيه سلطان

                                                

١
  ١١٤-١١٣، ص٢٠٠٥ان زيرفشار عنعنه وتجدد،چاپ يدعبدهللا کاظم، زنان افغداکترس -  
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  خانم شاه وليخان) سمرالسراج( خانم شاه محمودخان، صفيه سلطان  )قمرالبنات(صفورا

 

خmصه با موجوديت گروه ھای مختلف وتmش برای کسب قدرت ومسئلۀ 

ًجانشينی، روابط در داخل دربار بين شخصيت ھای کليدی عميقا برھم خورده 

دراين وضع تنھا خانوادۀ متحد ومتفق، خانوادۀ مصاحبان بود، بخصوص . بود

چون او از ھمان اول خواب .شخص نادرخان دراين اتحاد نقش مھمی داشت

لطنت را ميديد وعليا حضرت در مورد او دچاراشتباه شده بود ونميدانست که  س

١» .درپشت پرده بحيث رقيب قويتری در برابر پسرش عرض اندام خواھد کرد
  

  علياحضرت ، گروه مؤثری را در دربار بخود وابسته ميسازد و ينسان بد

  قصدعليه امير در حادثه سوء . سپس درانتظار انتقام از اميرحبيب هللا می نشيند

شوربازارکابل و پيگرد قضيه توسط مستوفی الممالک انگشت اتھام را بسوی 

شھزاده امان هللا نشانه رفت، وچون امير راھی سفرلغمان بود، مجازات متھمين 

پس گروه علياحضرت که امير را . را به بازگشت خويش از لغمان موکول کرد

اشتند، يک شب در بستر خواب به ھمراھی ميکردند، و مورد سوء ظن قرار د

زندگی امير پايان بخشيدند و ھفت روز بعد امان هللا خان به جای پدر برتخت 

  )منبع روايت، آقای آصف آھنگ.(کابل تکيه زد

 حادثه قتل امير را برخی انتقام علياحضرت ازاثر توھينی ترتيب بدين

بود،ولی فراموش نبايد دانسته اند که از جانب امير نسبت  به او روا داشته شده 

کرد که امان هللا خان عmوه برتشويق مادرش برای آماده شدن  به سلطنت، از 

سوی محمود طرزی، ژورناليست وسياستمدار مدبرنيزمورد تشويق وتلقين 

تلقينات طرزی بر ارزش آزادی واستقmل سياسی، . برای آزادی قرارميگرفت

. ن از زيرسلطه استعمار ساخته بودامان هللا خان راعاشق بيقراراستقmل وط

مشروطه خواھان ودرأس ھمه محمودطرزی  از ھمان نخستين روزتاسيس 

جنبش مشروطيت، استقmل کامل افغانستان را در سرلوحه مرامی خود قرارداده 

                                                

١
  ١١٤-١١٣، ص٢٠٠٥يدعبدهللا کاظم، زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،چاپ داکترس -  
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بودند واميرحبيب هللا خان را يگانه مانع حصول استقmل ميدانستند،و برای 

 مانع را از سرراه خود پس ميکردند ، چنانکه رسيدن به اين مقصود،بايد اين

دريک فرصت مناسب پسش کردند وزمينه برای فرازآمدن شاه امان هللا برتخت 

پس از ) دختر شاه امان هللا( بقول شاھدخت ھنديه جان. سلطنت  فراھم گرديد 

بقدرت رسيدن امان هللا خان،علياحضرت در نظر داشت تا وزرارت داخله را به 

رکنند، مگرشاه امان هللا به بسيار مشکل توانست مادررا او واگذا

را ) شوھر سراج البنات(ازاينکارمنصرف وبجای او شاغاسی علی احمدخان 

  .بدان سمت مقررکند

ًباری در ھنگام سفر شاه امان هللا به اروپا درمنطقه پروان وکاپيسا 

وضوع عليا حضرت ھمينکه از م. امنيت مختل شد ومردم بشکايت برخاستند

ًمطلع گرديد ، فورا به محمدوليخان وکيل مقام سلطنت توصيه کرد تا به رفع 

محمدوليخان والی پروان را تبديل وبجای اومحمدامان خان . شکايات بپردازد

سابق حکمران سمت شمالی راکه اکنون حاکم کmن دايزنگی بود، بحيث والی 

اعت نکرده خود برای اما علياحضرت به اين تغيير وتبدل قن.پروان مقررکرد

شمسی بسواری موتر ھمراه با ١٣٠٧شنيدن شکايت مردم در ماه ثور 

برادرخود کرنيل محمدعمرخان شاغاسی به پروان رفت واز والی خواست تا 

خوانين پروان . مردم وريش سفيدان منطقه را برای مذاکره با خود اوحاضر کند

ورود عليا حضرت، مبلغ ده وکاپيسا درمحل جبل السراج جمع شدند وبه احترام 

علياحضرت از مردم تشکر نمود وآن پول را واپس . ھزار افغانی تقديم نمودند

دولت از شما امنيت ميخواھد و شما از دولت عدالت : بخود مردم بخشيد وگفت 

او عmوه کرد که پسر من بخاطر بھبود حال شما مردم افغانستان اين . بخواھيد

 ھموار کرده تا از کشورھای غنی جھان کمک بگيرد ھمه سفر طوfنی را برخود

او برای خود ھيچ چيزی نميخواھد وفقط آرامی ملت . و وطن ما وشما را آباد کند

ھمانطور که اميرصاحب شھيد ما را در : بزرگان پروان گفتند. را ميخواھد

فرزند خطاب فرمودند، ما ھمه فرزندان شما مادر بزرگ ) جبل السراج(ھمينجا 
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مرجع شکايت : علياحضرت گفت . ھستيم و درانجام فرمايشات شماحاضريمخود 

وعرايض شما دفتر تنظيميه خود من است و اينک پيش از اينکه شما به بکابل  

سرگردان شويد، من خود به جبل السراج آمده ام وسوال ميکنم که شکايات شما 

 تا خودم از از چه قرار است؟ کدام حاکم ومامور حکومت درحق شما ظلم کرده

پس از . شما بايد اشخاص مضر و مخل امنيت را معرفی کنيد. او بازخواست کنم

اين گفتار و ديدار، اھالی شمالی خوشحال وديگر امنيت درآن منطقه بحال عادی 

   ١ .برگشت

) حضرت عليا( سرور سلطان«: ر اکرم عثمان در موردوی مينويسدکتاد

او اولين زنی است که . غانستان استاز چھره ھای  درخشان تاريخ معاصر اف

نخستين بار در نيم قرن اخيربرای احقاق حقوق وآزادی زنان افغانستان پيکار 

مادر شاه امان هللا، « :داکتراکرم عثمان می افزايد» .ومجاھدت کرده است

سرورسلطان که زنی دانشمند وکاردان بود وھميشه در تنظيم نقشه ھا وطرح 

ً داشت، مستقيما در تربيت و تعليم زنان مملکت ھای پسرش سھمی به سزا

دخالت داشت، چانکه در نخستين سالھای تاسيس مدارس دخترانه به ھمت 

 دانش آموزدختر مشغول تحصيل بودند واز آن ببعد اين ١۵٠وتوجه اين زن  

وبا احداث مکاتب دخترانه در وfيات وشھرھا تعداد قابل . رقم فزونی يافت

   ٢ ».ه فراگرفتن دانش مشغول شدندتوجھی دختر وزن ب

 باری به سيدعالم خان پادشاه بخارا درسال ،عليا حضرت مادر شاه

. دشمنان ما از اختmفات خانوادگي ما سود زيادی مي برند«: نوشته بود١٩١٩

آن ھا دولت ھاي اسmمي را يكي پس از ديگري سرنگون مي كنند و مسلمانان 

   ٣.»ه چنگ شان خشك مي شوندکشورھای مختلف ،پس از افتادن ب

  علياحضرت عmوه از شاه امان هللا يک پسر ديگر بنام شھزاده عبيدهللا 

                                                

 ٢٢١ - ٢١٩ سفرھای غازی امان هللا شاه، پوپلزايی، ص- ١
 ١١۴، ص١٣٨۴ غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،- ٢
 يای ميانه شوروی،ترجمه عزيز اريانفر، سايت اريائی مقاله اميرامان هللا وآس- ٣
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( ، صفيه سلطان ملقب به)ملقب به سراج البنات( وسه دختربنامھای ساراسلطان

داشت که درنکاح شخصيت ) نورالسراج(ورضيه سلطان ملقب به) سمرالسراج

يخان وسردارمحمدحسن خان مصاحب و سردار شاول: ھای بزرگ دولتی مانند

  .والی علی احمدخان درآمده بودند

عليا حضرت در تقرر وحمايت رجال منسوب به طايفه بارکزائی در دولت 

 بعد از سقوط دولت امانی ورفتن به قندھار. امانی نقش بسيار چشمگير داشت

ه خانه ًبازھم سعی کرد تا مردم را بدور پسرش گرد آورد وبه اين منظور شخصاب

ھای سران اقوام ومتنفذين وسادات قندھار ميرفت واز آنھا وعده کمک به 

علياحضرت  درقندھار"ريه تالی ستوارت گزارش ميدھد که .پسرش ميگرفت

مادرامان هللا خان مانند آب جو پول مصرف ميکرد وخطابه ھای آتشين ايراد 

ين را در   ولی نميگويد که علياحضرت، اين خطابه ھای آتش١ ."مينمود

محضرکدام  مردان يا زنان ايراد می کرد،زيرا در آنزمان امکان تجمع مردان 

البته  شکی نيست که . وزنان دريک محل برای سخنرانی معمول نبود

علياحضرت به خانه ھای خوانين وسران اقوام قندھار ميرفت و دfيل خود را با 

 بالشکرسقاوی برخيزند آنان درميان می گذاشت و به آنھاميگفت که در مقابله

ونگذارند که طعنه وپيغوربزرگ تاريخی به نام قندھاريان ثبت شود وروزی به 

چگونه شما قندھاريان باشمله ھای : فرزندان قندھاری کسی اين طعنه رابدھد که

بلند از غرور وشجاعت خود ازدست سقاويان کوھدامن شکست خورده تسليم 

 ٣پيش بينی کرده بود،سه ماه بعد روز آنھا شده بوديد؟ چنانکه علياحضرت 

شھرقندھار توسط لشکرسقاوی سقوط نمود ونه تنھا ھيچکس از ١٩٢٩جون 

مردم شھر مقاومتی از خود نشان ندادبلکه حتی يک پای لوچ مغرور وچاقوکش 

سپس لشکرسقاوی به غارت . ھم در کوچه ھای قندھار جرئت نکرد ظاھر شود

داخت وھرچه از دست شان پوره بود درحق خانه ھای خوانين سران اقوام پر
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مردم نامدار قندھار روا داشتند وتعدادی را ھم به جرم تائيد فتوای مmيان 

قندھاری برضد بچه سقاو دستگيرکردند و با زنجير و زوfنه يکجا با والی علی 

  .احمدخان،با خود به کابل بردند و درآنجا به توپ پراندند

به شورش شينواريھای "يکند که علياحضرت ريه تالی استوارت اشاره م

 اھميت زياد قايل نبود، زيرا در آن وقت تھديد بزرگ محسوب نميگرديد، مگر

ترخيص  عليا حضرت جلب عساکر. موضوع حبيب هللا  باعث انديشه شده بود

شده را خواست وھشت نفری را تقاضا کرد که چند سال قبل باعث شورش 

ظرميرسد که اين بخش نظريات علياحضرت مربوط   به ن١ ."درقندھار شده بود

به دوره  اغتشاش بچه سقاواست که وی به دولت امانی مشورت ميدھد تا به 

در ھرحال، بزودی قوای ده ھزارنفری  از . احضار احتياط دست يازيده شود

مردم قندھار وفراه وھلمند گرد آورده شد واين قوا به عزم فتح کابل بسوی 

تادند، مگر براثر دسايس انگليس اين قوا کاری از پيش برده غزنی به حرکت اف

نتوانستند و دوباره از غزنی برگشتند وشاه 

. امان هللا نيز عزم خروج از کشورگرفت

علياحضرت نيزبا پسران ويکی دو دخترش 

با شاه امان هللا ابتدا به ايتاليا رفت وبعد نزد 

پسر ديگرخود شھزاده عبيدهللا جان که 

زندگی ميکرد رفت وسرانجام درترکيه 

و بقول  .درترکيه چشم از جھان پوشيد

شھزاده احسان هللا د افغانستان، جسدش 

درگورستان شھدای ارشد نظامی موسوم 

در استانبول بخاک سپرده » رنی کبی داي«به

  سراج الخواتين درآخرعمر در ترکيه            . يادش گرامی باد روانش شاد و. شد
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 خيريه عليا حضرت مادر امان هللا خان، اعمارمجدد مسجد شاه يکی ازکار ھای

اين مسجد بعد ازآنکه کابل اسmم . ًدو شمشيره  بشکل موجوده آن درکابل است

اعمارشده و بار دوم درعھد ھمايون پسر ) نيمه قرن سوم ھجری(را پذيرفت 

ُبابر درنيمه قرن شانزدھم ميmدی وبارسوم به خواھش علياحضرت 

طان در آغاز ربع دوم قرن بيستم از دارايی شخصی اش بشکل امروزی سرورسل

  . آن اعمارگرديد وبه مسجدشاه دوشمشيره معروف گشت

علياحضرت سرورسلطان در ھنگامی که شاه امان هللا به سفر اروپا رفته بود، 

نامه ای برای پسرش فرستاد و درآن تمناو درد مھجوری را از فراق پسر ابراز 

شايق جمال افندی آن نامه را به نظم کشيده بود و در مجله آئينه کرده بود، 

درکتاب سفرھای غازی شاه امان هللا نيز باز تاب يافته و .عرفان به چاپ رسانيد 

  :آنرا اينجا باھم بخوانيم چند بيت جادارد 

  

  عمرت مـــزيد امان هللا ان هللا           بادـد امــيــنـورچشم رش

  خـود          ای عـزيـزدل بـرادر خـود ادرـای گل بـوستان م

  ادت منــرحت من          ای گل گلشـن سعـف ای بھارنشاط و

    ای وجـود تو آبروی وطن  قدت نخل آرزوی وطن        ای

   ای بيـاد تـو ديده ھـا پـرآب   ای زھجر تـوعالمی بيتاب       

  تـو ھسـتی مـادرتر         ای فــدای  ای بدل ازھـمه توشيرين 

  حيـف يادت بديده پنھانست   در فراق تومردن آسانست         

  شـرف وآبروی اين وطنی  نه توتنھا عـزيز پيـش منی          

             ملت از دوريت بجـان آمـد 

  عـالمی را بلب فـــغان آمـد
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  :شاغاسی علی احمدخان والی

  

 جذاب، قد بلند، صاحب جبين والی علی احمد خان مردی خوش سيما،[

کشاده و بروت ھای تابدار و بازوان سـتـبــر، روحيات  عالی  و دارای  

اين سيما و ھيکل با اطmعات وسيع از اوضاع منطقه . برخوردنجيبانه  بود

وجھان به او ابھت وشکوھی خاص می بخشيد وبيننده را بزودی  تحت تاثيرش 

  .]قرار ميداد

احمد خان  یشاغاسی عل         

لويناب خوشدلخان، نواسه  پسر

خان ابن  شاغاسی شيردل

خان بارکزی  شاغاسی ميرداد

  . بود

به اين حساب وی 

برادرزاده علياحضرت سراج 

الخواتين مادر شاه امان هللا 

وشوھر سراج البنات خواھر 

مادر والی علی احمد . شاه بود

 خان دختر امير دوست محمد

شخصيتی نامدار و از ھر دو سوی به خاندان سلطنت  خان بود و ازاين جھت نيز

  . وابستگی داشت

 ميmدی درمشھد متولد ١٨٨٣شاغاسی علی احمد خان در حدود سال 

پشتو  .ھند تحصيل کرده بود)Muree(شده وبقول لودويک آدمک، در موری 

mوتا برزبان ھای انگليسی و اردو وفارسی کامmّزبان مادری وی بود وع مسلط  ً

بگفته شاغاسی جيmنی خان، با زبانھای عربی و ترکی و جرمنی   و  بود

در عھد امارت امير حبيب هللا خان . وفرانسوی نيزآشنا و ازھريکی بھره داشت 
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 علی احمدخان سمت شاغاسی ملکی  را داشت وھمچنان بحيث ١٩٠۵،در سال 

 عنايت ھنگامی که سردار. وظيفه اجرا مينمود سرنگران جريده سراج اfخبار

به ١٩٠٧ به ھندسفر نمود وبعد  اميرحبيب هللا خان، در١٩٠۵هللا خان در

 وقتی ١٩٠٧گفته ميشود در سال . ھندسفر نمود، وی ھردو را ھمراھی کرد

امير به سفر دوره ای خود به ھرات رفت، شاغاسی علی احمدخان در رکاب امير 

ومند برضد  که درننگرھار شورشی در منطقه شبقدر م١٩١۵درسال . بود

انگليسھا برپا شده بود، امير وی را به ننگرھار فرستاد تا  در مورد اين حرکت 

تحقيق کند وسعی نمايد که ازاشتراک افغانھا با مومنديھا جلوگيری کند،  اما 

   ١.گرديد برکنار  مورد غضب اميرقرارگرفت واز کار١٩١٩درسال 

ن کسی بود که به بعد ازقتل امير حبيب هللا خان علی احمدخان اولي

سردارنصرهللا خان دست بيعت پيش کرد وسپس نطق غرائی به طرفداری 

سردارنصرهللا خان در محفلی ايراد کرد که بمناسبت گزينش سردارنصرهللا خان 

امان هللا خان از اين حرکت علی احمدخان خوشنود .در جmل اباد تدوير يافته بود

ان وبيعت کردن سردار نصرهللا خان به بعد از اعmن سلطنت امان هللا خ. نبود

امان هللا خان، قيامی توسط عساکر بسرکردگی غmم رسول ھراتی در جmل اباد  

به حمايت از شاه امان هللا صورت گرفت  ودر آن قيام نادرخان وبرادران وی را 

بجرم قتل اميرشھيد دستگير وھمراه با والی علی احمدخان  دست بسته با 

علی احمدخان بزودی توسط مادر . تحت الحفظ به کابل فرستادندزنجيرو ذوfنه

  .امان هللا خان از زندان آزاد ودرجمله کابينه دولت امانی بحساب گرفته شد

علی احمدخان  از توجه خاص عليا حضرت نسبت بخود مغرور بود و 

و افتخار مي نمود که نسبت به امان هللا . خود را پسر عليا حضرت مي شمرد

به .ارای تحصيmت بيشتر است، و لذا کمتر به امان هللا خان تمکين ميکردخان د

  ھرحال علی احمدخان در نخستين کابينه شاه امان هللا خان بحيث وزير امور 
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  . داخله تعيين شد

   والی علی احمدخان پس از نبرد استرداد استقmل، رياست ھيئت افغانی  

پروفيسرلودويک ادمک مينويسد که . را در مذاکرات صلح راولپندی بعھده داشت

ھيئت صلح افغانستان برياست علی احمدخان، واشخاصی که اکثرايشان پيش :

 ١٩١٩ جوfی ٢۵ھيئت افغانی بروز . ازاين درھندوستان بودند، تشکيل گرديد

 با ھيئت برتاينه مmقات کرد وسران ھردو ھيئت ٢۶به راولپندی رسيد و بروز 

نماينده سياسی (ھملتن گرانت.نفرانس را افتتاح کردندبا ايراد خطابه ھايی ک

از بيھودگی جنگ اظھارتاسف کرده گفت که تمام ھند مرگ ) حکومت برتانيه

اميرحبيب هللا را ماتم گرفتند وادعا کرد که نايب السلطنه از حمله افغانھا به 

 کرده ًتعجب افتاد وآنرا باورنميکرد، مخصوصا که چنين حمله را امان هللا تائيد

علی . حاf که اميرپشيمان شده وی آماده است صلح را تامين نمايد. باشد

از قيودی که برھيئت افغانی از جانب [احمدخان در خطابه افتتاحيه خويش 

راجع ] مقامات انگليسی مبنی برعدم حمل سmح وضع شده بود شکايت کرد وبعد

رافغانستان صحبت به بيداری احساس ملی در سراسرجھان  ورشد اين روحيه د

وی ياد آوری نمود که برتانيه وافغانستان بايد در برابر تھديد کمونيزم . کرد 

علی احمدخان گفت که حکومت ھند بدوستی افغانستان بيشتر .ھمدستان شوند 

علی . ضرورت دارد تا اينکه افغانستان به دوستی ھندوستان محتاج باشد

علی . نديده اند) خيری(وستی پاداشاحمدخان عmوه نمود که افغانھا از آن د

وی  ادعا کرد .احمدخان ھرگز کوشش نکرد تا از عملکرد افغانھا معذرت بخواھد

که افغانستان برای صلح در خواستی نداده، بلکه بارنخست اين سکرتر خارجه 

برتانيه بود که  پيامی به اميرتوسط عبدالرحمن ، نماينده افغانستان درھند، راجع 

   ١ .لح فرستاده استبه موضوع ص

  توضيح  سخن علی احمد خان به گرانت،چنين است که سردار 

                                                

 لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن خان تا استقmل، - ١
 ١۵۶ترجمه پوھاندزھما،  ص 
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عبدالرحمن خان سفير افغانستان دردھلی بود، ووقتی انگليسھا درجبھه جنوبی 

را " قلعه تل"مواجه باشکست شدند وقوتھای ملی  بسرکردگی جنرال نادرخان 

رخود قراردادند،  وخطوط عقبی جبھه دشمن را زيرضربات مرگبا١فتح کردند

در متارکه جنگ  انگليسھا از حمله برجmل اباد منصرف شدند و چاره را

را با خانواده اش )  سردارعبدالرحمن خان(پس سفير افغانستان . ومذاکره ديدند

که اردوى افغانى مى بايد (از دھلى به پيشاور آوردند و سپس شرايط متارکه را 

) قب بروند تا مذاکرات صلح آغاز شودبيست ميل از نقاط اشغالى خود به ع

سردارعبدالرحمن خان، در حالى که خانواده اش را . بوسيله او بکابل فرستادند

بوسيله اسپ  در   کابل را-انگليس ھا گروگان نگھداشته بودند، فاصله پيشاور

رفت و آمد پيمود و موضوع متارکه جنگ را آبرومندانه تأمين  ظرف ده روز

٢ .نمود
  

 دايرگرديد،علی احمدخان ١٩١٩ جوfی ٢٩دوم، که بتاريخ درجلسه 

درباره مشکmتی که برتانيه از رھگذرقبايل با آن روبروبود، صحبت کرد وعلت 

ه را مسؤول ينعلی احمدخان برتا. آنراخصومت برتاينه با افغانستان دانست

بالمقابل گرانت، کنترول روابط خارجی  .جنگ افغان وانگليس اعmن نمود

فرمانراويان ھوشمند "انستان را توسط برتانيه، مشارکتی می پنداشت که افغ

وظيفه يی را بدوش برتانيه گذاشته بودند وبرتانيه با تجربه بزرگتر " گذشته

دپلوماسی ونمايندگان مجرب دپلوماتيک ميتوانست بھتر از افغانھا از عھده آن 

نب بسيار سودمند می وترتيب را برای ھردو جا گرانت اين قرار.وظيفه برايند

علی احمدخان، .پنداشت واصرار ميورزيد ھمان ترتيب وقرارادامه داده شود

درھرصورت، با تمام معنی کلمه روشن ساخت که افغانستان ترتيب وقرارگذشته 

را نميتواند ادامه دھد و برای تامين استقmل داخلی وخارجی افغانستان خواھد 

ض شديد خود را از بمباردمان برتانيه علی احمدخان ھمچنان اعترا. رزميد

                                                

 ١۵١ ھمان اثر، ص - ١
   محمودطرزی،شاه امان  هللا وروحانيت متنفذ، از نگارنده، فصل اول- ٢
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امير  برکابل وجmل آباد ابراز کرد و ازاينکه دراثر آن  حمmت ھوائی مقبره دو

   ١ .تاسف نمود گذشته خساره ديده بود اظھار

ه ينfی، گرانت طرح تقاضای ھای برتا ماه جو٣١در جلسه سوم، بروز 

افغانی تسليم داد ولی علی که ساخته وبافته دست لندن وسيمله بود، به ھيئت 

  :احمدخان آنرايک دست رد کرد و شرايط  خود را برای عقد معاھده پيش نمود

  . افغانستان وحکومت برتانيه بايد دشمن واحد داشته باشند-١

  . حکومت برتانيه بايد افغانستان را ازنگاه نظامی تقويت کند-٢

تا افغانستان آنرابه  تمام قلمرو قبايل برای افغانستان واگذاشته شود -٣

ترتيبی اداره نمايد که حکومت برتانيه از مشکmتی که از ناحيه قبايل دارد، 

نجات يابد البته بايد نيم آن مصارفی را که برتانيه برای  کنترول قبايل تخصيص 

   ٢ .داده، به افغانستان بپردازد

ی گرانت اين  تقاضا ھای ھيئت افغانی را نپذيرفت، ليکن تعديل بعض

گرانت حاضر بود بعضی امتيازات  مھم را به . عبارات را درمعاھده اجازه داد

افغانستان  بدھد، ليکن بيم داشت که چنين کاری از صmحيت او باf ترخواھد 

  . بود

 اگست، ھيئت افغانی،معاھده را از نگاه پرنسيپ ۴درجلسه چھارم، روز

ال، پيشنھاد نمود تا عوض طورمث.پذيرفت وتعديل بعضی عبارات را پيشنھاد کرد

بدينصورت  حکومت افغانستان درمعاھده گنجانده شود و" اميرافغانستان"

ھمچنان ھيئت افغانی . معاھده بين دوحکومت صورت بگيرد نه باشخص امير

اصرارميورزيد تا فقره ھا وعبارات  توھين آميز و يا فقراتی  که مmمتی جنگ 

ھيئت افغانی تقاضا .  معاھده حذف گرددرا بردوش افغانستان می انداخت ، از

سابق داده  شده بود، به افغانستان  برتانيه  اعانه پولی را که به امير کرد تا

علی احمدخان تقاضا . بپردازد وھمچنان کمافی السابق بتاديه اعانه ادامه دھد
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کرد که برتانيه از ھرگونه اقدام عليه قبايل تا زمانيکه مذاکرات برای معاھده 

  .ح صورت ميگيرد، اباورزدصل

افغانھا برای بدست آوردن :باfخره نايب السلطنه، به لندن اطmع داد که 

استقmل شان با سرسختی تمام اصرارميورزند وتا زمانی که استقmل شان تائيد 

به ھمين دليل بودکه گرانت مسئله .نگردد، نميخواھند به افغانستان برگردند

ان را توسط برتانيه دنبال نکرد وآماده بود کردار کنترول امورخارجی افغانست

. ورفتار آينده اميرافغانستان را بحيث سنگ محک دوستی امير با برتانيه بپذيرد

 حکومت برتانيه بصورت مبھم معاھده حکومت ھند را ١٩١٩ اگست۵بتاريخ 

شناسائی رسمی کنترول روابط خارجی افغانستان توسط :"تصديق کرده گفت 

 .رای چھل سال گذشته، يک ماده اساسی سياست برتانيه بوده استبرتانيه ب

وشما بی ميلی حکومت اعليحضرت را که از چنين پرنسيپ درگذرد،درک 

 لندن از "١ .خواھيدکرد، زيراتا ھنوز آنھا بدان پرنسيپ اھميت زيادی ميدھند

  .تاديه اعانه بدون کنترول برساسيت خارجی افغانستان ابا  ورزيد

پنجم که بروز ششم اگست تدويريافت ، گرانت متن اصلی در جلسه 

علی )  ١٩١٩ھشتم اگست (معاھده صلح را به افغانھا ارائه نمود و دو روز بعد

در معاھده . آن را امضاء کرد] بعد از مشورت با اعضای ھيئت افغانی[ احمدخان

  :مواد زيرگنجانيده شده بود

  . تاسيس وبرقراری صلح -١

   اسلحه از طريق ھندوستان جلوگيری توريد-٢

  .ضبط اعانه باقيمانده وقطع تاديه مستمری به امير-٣

بعد از سپری شدن شش ماه برتانيه با ھيئت افغانی روی موضوعات -۴

منافع مشترک وتاسيس دوباره روابط دوستی ديرينه مذاکره ميکند مشروط 

                                                

 ١۶٠ ھمان اثر، ص - ١



 ٣٥٩                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

انه براينکه حکومت افغانستان باکردار واعمال خود نشان دھد که صميم

  .ميخواھد دوستی برتانيه را دوباره کمائی کند

ھند وافغان طوريکه سابق تعيين گرديده  وعmمه  پذيرفتن سرحد -۵

که تاحال عmمه گذاری نشده  توسط کميسيون  گذاری  آن بخشھای سرحد

   ١.برتانوی

باوجوديکه ماده پنجم اين معاھده، سراسر به ضرور افغانستان بود، 

اکثرمردم فکر ) انگلستان( ت ھند اعتراض داشت که دراينجامگر لندن برحکوم

عذريکه حکومت ھندبرتانوی برای عجله . ميکنند که حيثيت ما لطمه ديده است

در اين اقدام خود می آورد اين بود که خطرآن ميرفت که رشته مذاکرات ازھم 

ين حکومت ھند تنھا چيزی که توسط آن ميتوانست  خود را تسلی بدھد،ا. بگسلد

  . برای اميرافغان  انکارورزيده بود " اعليحضرت"بود که از قبول لقب 

  

  :سند استقmل افغانستان ضميمه معاھده راولپندی 

گرانت ،در جواب اين پرسش علی احمدخان که چرا دراين معاھده از 

استقmل داخلی وخارجی افغانستان تذکری نرفته است؟  سند جداگانه يی به علی 

بعد از تحيات وسmم، شما برای حصول «:   که دران گفته شده بوداحمدخان داد

يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح خواستيدکه پيمان صلحی که اکنون 

حکومت بريتانيا به شما تفويض کرده است حاوی مطالبی نيست که آزادی کامل 

فته داخلی و خارجی افغانستان را افاده کند و دراين باره ھيچگونه تذکری نر

، آن پيمان را مطالعه کنيدخواھيد ديد که دوست من ، اگرشما به دقت کامل : است

درآن ھيچگونه مطلبی ذکرنشده است که به آزادی داخلی وخارجی افغانستان 

شما به من، گفته ايد که حکومت افغانستان ميل . صدمه بزند و مداخله بشود

درآن تجديد نظری به عمل آيد، ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذ کرده است 

درحاليکه آخرين امير، به مشوره حکومت بريتانيا در باره روابط خارجي اش 
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البته من به اين مطلب اصرار نمی ورزم، ولی درآن پيمان در . موافقه کرده است

بنابرآن پيمان . باره روابط خارجی افغانستان بيش از آن تذکری نرفته است

ًسما آزادی و استقmل امور داخلی افغانستان را با جميع متذکره و اين مکتوب ر

مزيد برآن جنگ کنونی تمام معاھدات . امور آن ، به خودش واگذار می شود

   ١ ».سابق را باطل ساخته است

 اگست به عزم کابل از راولپندی حرکت کرد و روز ٩ھيئت افغانی روز

رد مذاکرات صلح   اگست علی احمدخان  در دربار،بشرح مطالبی در مو١۴

وی . پرداخت وگفت که برتانيه با  تمام تقاضای افغانستان  موافقت کرده است

عmوه نمود که در قرارداد يکه با برتانيه عقد گرديده، قبايل گنجانيده شده 

  اما انگليسھا ھيئت افغانی را با نامه حاوی استقmل سياسی اغفال کرده بودند    .٢است

ھمان است که شاه امان هللا .  افغانستان تذکری نداده بودندواز واگذاری قبايل به

ووزيرخارجه محمودطرزی از مطالعه متن قردارد، بخصوص ماده پنجم آن 

  . خشمگين گرديدند وعلی احمدخان را محکوم نمودند

ريه تالی ستوارت،  طرزی به " آتش درافغانستان"بقول مولف کتاب 

 رابدھيد که ناشتيد که خاک افغانستاشما حق اين را ند :علی احمدخان گفت

برتانويھا سرحدات را نشانی کنند وخود توسط يک کلمۀ آزادی ھمه چيز را از 

وامان هللا خان دستورداد که  علی احمدخان بعد ازاين ازخانه خود ! دست داديد

امان هللا خان حتی به خواھر .برآمده نميتواند و تحت نظارت قرارداده شود

نيز توصيه کردکه از ازدواج با علی احمدخان امتناع ورزد، ) اتسراج البن(خود

ميخواست که دخترخود را به علی احمدخان  ) علياحضرت (ولی چون مادرشاه 

کرد وسراج البنات را  که برادرزاده اش ميشد، بدھد، پيشنھاد امان هللا خان را رد

   ٣ .عروسی کرده به خانه علی احمدخان فرستاد
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 که شاه امان هللا از مطالعه ماده پنجم معاھده راولپندی که  غبار مينويسد 

دولت افغانستان سرحد « :به نفع انگليسھا تمام شده بود ودر ماده گفته ميشود

بين ھندوستان و افغانستان راکه امير مرحوم قبول نموده بودند، قبول 

ب و نيز متعھد ميشوندکه قسمت تحديد نشده خط سرحد طرف مغر(!) مينمايند

خيبر درجايی که حمله آوری از جانب افغانستان در اين زمان واقع شد، بواسطه 

و حدی را که کميشن دولت (!) کميشن دولت بھيه بريتانيه بزودی تحديد شود

عساکر دولت بھيه بريتانيا براين (!). بھيه بريتانيا تعيين نمايند قبول بکنند

، ».ديد حدود مذکور بعمل بيايدقسمت درمقامات خود خواھند ماند تا وقتی که تح

ِّبه غضب آمد و علی احمدخان راحضورا مورد عتاب قرار داده او را بجای 

 مورد عفو ١٩٢١محاکمه به حبس درمنزل شخصی اش محکوم کرد، مگر در 

  منابع ديگر تاريخ  عفو علی احمدخان را ١.قرار گرفت و بجاه و مقام رسيد

  به اين حساب مدت حبس علی احمدخان   ذکرکرده اند، که ١٩٢٣پايان سال 

   ٢. ًدرخانه اش تقريبا ازچھارسال ميگذشت

ًواضح است که در امضای معاھده صلح راولپندی، تنھا علی احمدخان  

مقصر نبود، بلکه ھيئت ھمراه وی نيز در اين قصور سياسی شريک بودند، 

خواستند، پس درحالی که ھيچيک از آنھا نفع انگليس و ضرر افغانستان را نمی 

به محاکمه سپردن علی احمد خان و ھيئت ھمراھان وی بجز اينکه عده يی از 

. عناصر وطنخواه را مکدر و از دولت جوان ميرنجانيد ديگر سودی نداشت

چنانکه دوسال کنار گذاشتن علی احمد خان درخانه اش باعث کدورت او شد و 

در ھر . نی گام بر ميدارددر سالھای بعد می بينيم که در جھت سقوط دولت اما

حال ھردو طرف افغانی و انگليسی با دادن برخی امتيازات بطرف مقابل خود 

و مخالفت و پافشاری محمودطرزی . معاھده راولپندی را قبول و اعتبار بخشيدند

اگر منظور .برای رد قبول خط ديورند درمذاکراتش با انگليس جايی را نگرفت 
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ه شاه امان هللا والی علی احمدخان را بجای محاکمه مرحوم غبار از اين اشاره ک

اين باشد که والی شايد از سوی انگليسھا تطميع " ًحضورا موردعتاب قرارداد"

شده بود، اين گمان بروالی علی احمدخان نادرست است ، زيرا اگر چنين معامله 

ای درميان ميبود، انگليسھا می بايستی پس از سقوط کابل و رفتن شاه به 

ندھار، ھنگامی که علی احمدخان خود را در ننگرھار پادشاه اعmن کرد، از ق

ًاوحمايت ميکردند که نکردند و حتی زمانی که والی مزبور شخصا به ھند داخل 

شد وسعی کرد کمک انگليسھا راجلب کند، مگر انگليسھا حاضر به ھيچگونه 

 ھرچه زود تر پشاور مذاکره و کمکی با او نشدند و او را تحت فشار گذاشتند تا

را ترک کند واوھم از پشاور به قندھار رفت ويکبار ديگر بخت خود را آزمود، 

  .مگر مفيد واقع نشد 

 ١٩١٩ اگست ٢٠ معھذا برمبنای اين عھد نامه،شاه امان هللا به تاريخ  

آزادی کامل کشوراز زيريوغ بيگانه « : در مسجد عيدگاه خطاب به مردم گفت 

يھن تان به کلی از نگاه سياسی آزاد است و آزادی عام و تام به دست آمد و م

خونريزی شما و فرزندان . دارد که با ھرکشوری که بخواھد داخل مذاکره شود

آزادی را ھيچ کشوری به ما نداده ، بلکه .تان اين بھروزی را نصيب ماساخت 

مل دراين روزمردم شعارھايی باخود ح» .آنرا به خون خود کمايی کرده ايم

زنده باد  پادشاه ما وزنده باد ملت غيور : ميکردند که در آنھا نوشته شده بود 

   ١"وحماسه آفرين ما

مھدی فرخ مينويسد که ، علی احمدخان اگرچه در اين ماموريت موفقيت  

کامل حاصل کرده بود، معھذا به واسطه کينه جويی بيعت با نصرهللا خان، مورد 

  مگر اين نظر ٢ .ع شد ومبلغ مھمی جريمه گرديدخشم وغضب امان هللا خان واق

فرخ چندان منطقی نيست، علی احمدخان با آنکه سند استقmل افغانستان را با 

امضای معاھده راولپندی بدست آورد، ولی با قبول خط ديورند، نيمی از قبايل 
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پشتون را که در آنسوی خط مذکور زندگی ميکنند، به انگليسھا واگذار شده بود 

 بنابرين مورد خشم شاه امان هللا و اعتراض شديد وزيرخارجه محمودطرزی و

  .قرار گرفت 

 

  :  تقرر مجدد علی احمدخان 

بگفته شاغاسی جيmنی خان، برادر زاده ياور محمودخان که مردی آگاه  

وگرم وسرد ديده روزگار است، شاه امان هللا براثربدگويی حاسدان و تحريکات 

ود که علی احمدخان ازخانه بيرون برآمده نميتواند وبه پھره مخالفين امرکرده ب

داران منزل شاغاسی علی احمدخان دستور داده بود که اگر او از خانه بيرون 

بنابرين شاغاسی علی احمدخان در مدت حبس خود . ُبرآمد با گله بر او فير شود

ًعmوتا شاه در منزلش از ديدن ومmقات تمام اقارب و دوستان خود محروم بود، 

به خواھر خود سراج البنات گوشزدنموده بود که ازھمسری والی علی احمدخان 

صرف نظر کند، مگر سراج البنات قبول نکرد و بنابرين سراج البنات را شاه 

درگادی نشانده با ياور محمودخان که در موتر سيکل او را مشايعت ميکرد، به 

عای شاغاسی جيmنی خان حبس بنابر اد. خانه والی علی احمدخان فرستاد

شاغاسی علی احمد خان تا ھنگامی دوام کرد که مmی لنگ در خوست شورش 

، شورشيان گرديز را متصرف و محمدولی خان )١٩٢۴يعنی سال (براه انداخت

وزير حربيه را با شش ھزار قوای او در گرديز تحت محاصره قرار داده کابل را 

 خان که وضع را تشويش آور تشخيص داد، به اعليحضرت امان هللا. تھديد کردند

خانه والی احمدخان رفته از گذشته معذرت خواست واز او خواھش نمود تا در 

ھمان بود که والی علی احمدخان خواھش . فرونشاندن شورش خوست کمر ببندد

اعليحضرت را قبول و به گرديز رفت و وزير حربيه را با شش ھزار عسکر 

  و مmی لنگ ر ا کشته شھر را فتح نمود و اسيران را محصور او نجات داد 
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 اين روايت با اندک اختmف با تاريخ، ميرساند که والی علی   ١ .بکابل آورد

  . احمدخان در خاموش کردن شورش خوست شخصيت مؤثری بوده است

 بھرحال بر اثر دورانديشی علياحضرت زمينه عقد سراج البنات خواھر

 مدخان فراھم گرديد، وشاغاسی مزبورمورد عفو قرارشاه با شاغاسی علی اح

گويا اين اقدام زمانی صورت گرفت که . گرفت و دوباره وارد مشاغل دولتی شد

جنرال نادرخان وزير حربيه از مقابله با مردم سمت جنوب استنکاف ورزيد و 

محمدوليخان را بجای او بحيث وزير حربيه شاه حاضر به استعفای خود شد، و

ود وبسمت جنوبی فرستاد ودرھمين ھنگام شاه امان االه والی علی مقررنم

مقررکرد و به وی  ) ننگرھار(احمدخان را بحيث رئيس تنظيميه سمت مشرقی

 پس والی علی .وش کردن غايله پکتيا دست بکارشوددستور داد که برای خام

احمد خان  به ننگرھار رفت وچون از سابق با مردم آن سمت شناخت ودوستی 

 نفری  از مردم شينوار، خوگيانی و مھمند تھيه ۶۵٠٠داشت، بزودی با قوای 

علی احمدخان شورشيان را چنان تحت فشار قرار . ديده  بر خوست حمله کرد

داد که سران شورش مجبور بفرار شدند و در فرجام خود مردم آنھا را دستگير 

   ٢.و به دولت تسليم دادند

ت به افتخار خاموش ساختن شورش بعد از اين پيروزی است که دول

خوست بوسيله فداکاری اردو و ھمکاری مردم و رجال موثر، رژه نظامی در 

کابل ترتيب داد و ضمن رسم گذشت نظامی ، اسرای قبايل شورشی نيز از مقابل 

پس ازاين پيروزی است که علی احمدخان بدريافت . مردم وشھريان کابل گذشتند

    ٣ ).م١٩٢۴=١٣٠٣(الی کابل تعيين ميگرددحيث ومفتخرو ب» تاج افغان«لقب 

  :مينويسدمھدی فرخ سفير ايران درافغانستان ،در کتاب کرسی نشينان کابل       

                                                

 ۴٣٧ ھفته نامه اميد، شماره - ١
، فرھنگ ١٣٣-١٣٢ لودويک آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم، ص - ٢

 ترجمه ونقل ١٠٠٧ -١٠٠۶نيزاين مکتوب را در جلد دوم افغانستان در پنج قرن اخير، صص  
 .کرده است

 ٢٢ آتش در افغانستان ، ص - ٣
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شخصی است فوق . استحکام سلطنت امان هللا خان ازعلی احمدخان است «

العاده خود خواه و مغرور، ولی فعال و جدی وبا شھامت و جسور وبسيار قابل 

اعليحضرت امان هللا خان از اين شخص خيلی بيم دارد و از . متمول وfيق و 

 خيلی مخوف مول وشجاعت و دوستی محکمی که با انگليس ھا داردنفوذ و ت

نسبت به مذھب تسنن متعصب نيست و به جماعت شيعه خيلی نزديک وبا . است

 قزلباش ھا کمک ھای برجسته نموده وبه ھمين جھت درايmت کرمی و بنگشی و

. در زندگی شخصی مايل است خيلی مجلل حرکت کند.غيره خيلی متنفذ است 

نسبت به ايران خيلی اظھار دوستی و موافقت کرده و می توان اين شخص را 

رجال افغانستان نسبت به علی . به ترکھاخوش بين نيست. دوست ايران دانست

يک از وزراء و حسادت می نگرند، ولی مشاراليه به ھيچ احمدخان با نظر اعتنا

علی احمدخان از دوستان حقيقی . اعتناء نکرده و خود را مافوق ھمه می داند

   ١ ».ايران است و ميتوان به دوستی او اطمينان نمود

  

  : درجmل آباد  علی احمدخان اعmن پادشاھی

  علی احمد خان در سفر شاه امان هللا يکی از ھمراھان او به اروپا بود،

کدام وظيفه يی ١٩٢٨وپا بيکارگرديد وتا دسمبر را سفر وبعد از بازگشت از

، دولت نيروھايی از مرکز ١٩٢٨پس ازباf گرفتن شورش شينوار در . نداشت

و سردار شيراحمد خان ) ازخاندان شاغاسی( به سرکردگی محمود خان ياور

سردار شيراحمدخان اختيارات رئيس تنظيميه را داشت تا تا .  بدانسو  فرستاد

ھمزمان به اعزام سردار . کنندگان را با قوت نظامی خاموش نمايدبغاوت 

شيراحمدخان، غmم صديق خان چرخی نيز پيشنھادھای بمنظور خاموش کردن 

غmم صديق خان به . شورش به شاه پيش کرد و اجازه يافت تا به ننگرھاربرود

ازديد جmل آباد واز آنجا نزد شورشيان شينوار رفت و بعد از دوھفته ديد وب

بامشران وبزرگان شينوار با ليستی از خواستھای شورشيان به کابل برگشت که 
                                                

 ١۵٢بل، ص مھدی فرخ ،کرسی نشينان کا- ١
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توسط مmيان نوشته شده بود و در آن تمام ريفورم ھای شاه را رد وھم تبعيد 

دولت  سردار شيراحمدخان . محمود طرزی را با تمام خانواده اش تقاضا ميکرد

مور فروکش نمودن شورش را بکابل خواست وبجای اوعلی احمد خان  را ما

والی علی احمدخان که با خصوصيات اقوام ننگرھار بلديت داشت . ننگرھار نمود

 توانست از راه دادن تحفه وسوغات به سران شورشی  غايله را خاموش کند و

آنھا را به اطاعت از شاه دعوت نمايد، مگر او زمانی به اينکارموفق شد که شاه 

  .١ نايت هللا خان واگذار و راھی کندھار شده بودقدرت را به برادرش سردار ع

سه روز بعد سردار عنايت االه خان ھم از کشورخارج گرديد وبچه سقاو برارگ 

  .تسلط يافت

 والی علی احمدخان ، ھمينکه اطmع يافت که حبيب هللا کله کانی بجای 

 روز بعد دو)  ١٩٢٩ جنوری ١٨(سردارعنايت هللا خان بر تخت کابل نشسته

 او ھم پادشاھی خود را اعmن کرد و از طرف ١٩٢٩ جنوری٢٠يعنی  در تاريخ 

روحانی متنفذ ننگرھار نقيب صاحب لنگی پادشاھی بر سراوبسته شد، وآمادگی 

عده يی از سران وfيت ننگرھار به . خود را برای مقابله با پسرسقاو آعmم کرد

عساکر دولتی . يک گفتندوی بيعت کرده و او را بحيث پادشاه افغانستان تبر

وغلزائی ھای ننگرھار او را به صفت پادشاه پذيرفتند، سmم شاھی نواخته شد و 

 وخود را برای مقابله با پسرسقاو  . دفترش به اھتزاز درآمد پرچم شاھی بر فراز

 روپيه تعيين کرد و يک ھفته بعد علی ٢٠او معاش عساکر را . آماده کرد

علی احمد خان دومين جرگه .  خان را ملغا اعmن نمود احمدخان قوانين امان هللا

قومی را در باfی آرامگاه مmصاحب ھده داير نمود و به روز جمعه خطبه 

از اين ببعد پول تجار ھندی که به دولت سابق . پادشاھی بنام او خوانده شد

  پراخته ميشد، توسط افراد علی احمد خان جمع آوری ميگرديد، علی احمدخان از 

  .دوستان وھواداران خود نيز تقاضا نمود تامبلغی به او کمک نمايند

                                                

، فيض محمد،کابل تحت ٩٩ ،ص١٣٨٤ کاکړ، دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه ، - ١
 ۵٢محاصره، ص 
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علی احمد خان والی کابل، که اصm از طرف امان " بقول داکترسنزل نويد

هللا خان برای جنگ عليه شنواری ھا به جmل آباد فرستاده شده بود، حمايت سيد 

) پير(ستاد، حضرت صاحب چھار باغ و ا)نقيب صاحب چھار باغ( حسن افندی 

. ھده را که ھر سه از رھبران متنفذ دينی در وfيت مشرقی بودند، حاصل کرد

علی احمد خان در منزل سيد حسن افندی به صفت پادشاه اعmن شد و متعاقبا 

گروھی از علمای وfيت مشرقی، بشمول استاد ھده حلف وفاداری خويش را به 

خادم دين و ملت امير "معه بنام در ھمان ھفته خطبهء نماز ج. وی تقديم داشتند

علی , مگر بنا بر ادعای بعدی نقيب صاحب چھار باغ. خوانده شد" علی احمد

احمد خان کانديد واقعی برای تاج و تخت افغانستان نبوده و صرف به صفت 

نماينده شخصی که سر انجام پادشاه افغانستان انتخاب می شد، در وfيت مشرقی 

   ١ " .قبول شده بود

که تحقيقات عميقی در بارۀ توطئه ھای انگليس تر عبدالرحمن زمانی داک

 شمسى ١٩٢٩ سال «:در بارۀ علی احمدخان مينويسدعليه حکومت امانی کرده 

 پنج افغانستان سال يک درين. بود گردشى پادشاه سابقۀ بى سال افغانستان در

 خان هللا حبيب خان، هللا سردارعنايت خان، هللا امان غازى (داشت پادشاه

 سردار استعفاى). محمدنادرشاه سال آخر در بmخره و احمدخان، على کلکانى،

 پmنھاى تحقق به ديگر قدم يک و خرسند را بريتانيا امپراتورى خان هللا عنايت

 مجدد اعmم و خان هللا عنايت سردار استعفاى از بعد. ساخت نزديکتر شان

 معامله پادشاه سه با وقت يک در انگليس سفير خان، هللا امان غازى سلطنت

 کلکانى هللا حبيب و آباد جmل در احمدخان على قندھار، در خان هللا امان : داشت

   . کابل در

   چنين براى که بود ھا انگليس نظر مورد کانديدان از يکى نادرخان محمد

   وى از مختلف بنابردfيل نميتوانستند آنھا اما ،بود شده گرفته نظر در روزى

                                                

 داکترسنزل نويد،واکنشھای مذھبی وتحوfت اجتماعی درافغانستان،ترجمه محمدنعيم مجددی، - ١
 .ست موجود ا١٩٥ متن اصلی اين اعmميه در آرشيف ملی افغانستان، شماره . ٢٢١ص 
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 و طلب جاه شخص يک) شاغاسى (ناب لوى احمدخان على...١.کنند علنى مايتح

 امان غازى توسط اوکه. پرورانيد مي سر در را سلطنت آرزوى قبل ھا مدت از

 با ملکى و نظامى تنظيميۀ رئيس بحيث اغتشاش آتش فرونشاندن براى خان هللا

 ١٩٢٨ سمبرد ٣٠ بتاريخ بود، شده فرستاده مشرقى سمت به تام اختيارات

 چھارباغ در خوگيانى ن واغتشاشيو ھډه در شينوار لشکراغتشاشيون ھنگامٮکه

 در رودى سرخ و خوگيانى شينوار، شورشى رھبران با بودند، سلطانپور و

 به را او که بشرطى «گفت آنھا به خان احمد على. نمود مmقات چھارباغ

 را آباد جmل ھاى روازهد نگيرند، او از را دولتى خزانۀ و بپذيرند، پادشاھى

 تقسيم قوم سه اين بين را دولتى مھمات و اسلحه و کرد خواھد باز شان بروى

 شورشى رھبران «که افزايد مى پشاور در عمومى کميشنر راپور. » .کرد خواھد

 شورشى رھبران و خان علم محمد ھمراھى به آن از بعد او و کردند موافقت

  » ٢ .برگشت آباد جmل به موتر ذريعۀ ديگر

 اش دستاربندى مراسم از بعد احمدخان على:دگويادامه ميدرداکتر زمانی 

 شورشيان شانرا اکثريت که را لشکرى ، صاحب نقيب توسط جنورى ٢٠ بتاريخ

 اما ،ميساخت آماده کابل گرفتن براى ميداد، تشکيل خان هللا امان غازى مخالف

 پادشاه بحيث را او احمدخان على خدمات و ھمکارى سوابق باوجود ھا انگليس

 وى با شد، خواھد ذکر ًبعدا که طورى بلکه نداشتند، قبول نتنھا افغانستان

  . نمودند نيز وخشن نامردانه برخورد

 پشاور کمشنر که رفت زوال روبه وقتى خان احمد على بخت ستارۀ

 به رو افغانستان پادشاه بحيث خان احمد على چانس که نوشت خود درگزارش

 خان محمدعلم سرپرستى تحت ھا شينوارى فبرورى دوم درجرگۀ. است کاھش

                                                

 جنورى کمشنر ٥ مؤرخ ١٥اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره داکتر عبدالرحمن زمانی، - ١

 .١٠/١٢٠٣/L/P&Sعمومى ايالت سرحدى شمال غربى، 
 جنورى کمشنر عمومى ٥ مؤرخ ١٥ اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره داکترزمانی،- ٢

 .١٠/١٢٠٣/L/P&Sايالت سرحدى شمال غربى، 
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 جرگۀ. کنند مخالفت او با گرفتند تصميم خوگيانى ھاى وزيرخيل گندمک، در

 فيصلۀ منتظر وى، از حمايت اعmم از قبل تا کرد فيصله ھم بتخاک در اقوام

 از امير نييتع زمان تا که کرد توصيه او به ھم صاحب نقيب. باشند جنوبى سمت

 على والى آنکه از بعد. نکند تلقى واقعى امير را خود اما کند، وارسى حکومت

 نامۀ فبرورى ماه سوم بتاريخ شنيد، منفى جواب ھم خوست مردم از خان احمد

 نامه درين او. فرستاد کابل به طياره توسط ًبعدا و پشاور طريق از ھمفريز به

 و ميباشد ارزش بى که است نموده تثاب ًقبm خان هللا امان «که نوشت اش

  » .است رھزن يک محض هللا حبيب و ندارد را شاھى تاج قابليت

 گفت و کرد اعmن ھا انگليس قديمى دوست را خود خان احمد على«

. برساند قدرت اريکۀ بر را دوست يک که آورده بدست را خوبى موقع بريتانيا

 و دريور با fرى) ١٠٠(صد ،سترلنگ پوند مليون يک بريتانيا حکومت از او

 ھزار بيست نفر، دوھزار براى باfپوش و يونيفورم خيمه، ٢٠٠٠ ميخانيک، دو

 اسپ رأس ھزار يک مرمى، ھزار با کوھى توپ ٣٠ گلوله، مليون بيست تفنگ،

 يک چى، مخابره با بيسيم تلفون دستگاه ١٢ ضروريات، غيره و پاfن با مکمل

 ھزار ٨٠ و انگليسى پيلوت با مسافربرى بزرگ طيارۀ و نظامى طيارات تعداد

  . کرد تقاضا را طيارات براى تيل گيلن

 در و حرکت کابل بطرف قومى لشکر و عسکرى قواى با احمدخان على

 بعد احمدخان على سلطنت تا شد سبب واقعه دو جا درين . گرفت مرکز جگدلک

 با انگليسى طيارۀ يک اجبارى آمدن فرود اول واقعۀ. پذيرد پايان روز ٢٢ از

 على اردوگاه نزديکى در جگدلک درياى بستر در ميخانيک يک و پيلوت يک

 على نزد پاسداران توسط ، طياره اين ميخانيک و پيلوت. بود خان احمد

 نمودن سپرى از بعد Davis ديويس و Chapman چپمن. شدند برده احمدخان

 که شخصى و ظينمحاف ھمراھى به موتر ذريعۀ جگدلک در روز شش – پنج

 جmل از آنوقت در که انگليس قونسل نزد بود، شده فرستاده صاحب نقيب توسط

 آمدن فرود علت. شدند فرستاده بود، برده پناه چارباغ در صاحب نقيب نزد آباد
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 مبنى ھا انگليس ھوشدار پيغام رساندن يا و تخنيکى عوارض خواه طياره اين

 بود، بد شگون احمدخان على براى اشد،ب بوده کابل بر حمله از خوددارى بر

 اختmفات ھم ديگر واقعۀ. دانستند ھا انگليس نشاندۀ دست را او مردم زيرا

 شدن کشته به منجر که بود احمدخان على حامى پرنفوذ ھاى ملک ميان ديرينۀ

 محمدجان ملک و) قيس ملک برادر (خوگيانى خان محمدشاه ملک ھردو

 به را او اردوگاه شينوارى و خوگيانى قبايل رادديگراف طرف از. شد خوگيانى

 حاضر کس ھيچ که حالى در ھم او و نموده، تاراج يونيفورمش و خيمه شمول

 رفته مھمند منطقۀ به کنر و لغمان ھاى بيراھه از پياده پاى نبود، او دادن پناه به

  »١. رسيد پشاور به آنجا از

اريخ اول مارچ در پشاور على احمد خان  بت «: کهداکتر زمانی مينويسد

او گفت که بصورت عاجل به پول .  با ھمفريز سفير انگليس  مmقات نمود

آنقدر کوتاه نظر باشد که ] نگلستان[احتياج دارد و نميتواند باور کند که حکومت 

او گفت که در طول زندگى اش . به وى در وقت ضرورت کمک مالى داده نتواند

اگر وى  به .  اين فرصت ھرگز باز نخواھد گشتدوست حکومت بريتانيا بوده و

تخت بنشيند، اولين کارش   انعقاد پيمان تعرضى و دفاعى با بريتانياى کبير 

سفير انگليس به على احمد . وممانعت از تمام گرايشات بلشويکى خواھد بود

 ياداور ا مجلس عوام  و سياست به اصطmح بيطرفى  انگليس ھۀخان  از اعmمي

  که در شرايط فعلى دادن کمک به ھر يکى از کانديدان تخت و تاج، شده گفت

تخطى ازين پاليسى بوده و بنابران  بايد تمام خياfت گرفتن  کمک مالى  و 

على احمد خان  با اظھار نا اميدى تلخى  . رسيدن به قدرت را از سرش بيرون کند

ز ھم  جواب رد داد، وقتى سفير با. ودگفت که ميتوان پول را مخفيانه تأديه نم

على احمد خان گفت که اگر انگليس ھا کمک نکنند، او مجبور خواھد شد به 

على احمد خان خواھش کرد براى چند . قندھار رفته از امان هللا خان حمايت کند
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سفير انگليس به وى اخطار داد که از تبليغات سياسى در . روزى در پشاور بماند

 .قامتش طوfنى نباشد نموده و اوددارىبين قبايل خ

 مارچ  از آمرينش مکتوبى را بدست آورد که در ٨ پشاور بتاريخ کمشنر

حال که محمد نادرخان و برادرانش پشاور را ترک گفتند، «:  آن نوشته شده بود

عmيم نشان ميدھند که او ميخواھد در . معامله با على احمد خان آسان است

 خرسند ميشود اگر شما ترتيبات کشيدن حکومت ھند.  کشمير سکونت اختيار کند

به او بايد گفته شود که موجوديت کانديد سلطنت و .  او را از سرحد فراھم کنيد

يک امير سابق  خmف پاليسى غيرجانبدارى انگليس ھا و بنابرين خجالت آور 

بھتر خواھد بود . بوده او بايد در ظرف مدت دو روز بطرف افغانستان حرکت کند

 پيغام شفاھى  تقويت نمايد تا به او ثابت شود اکمشنر مکتوب شما را بکه معاون 

 احمد خان فرداى آن  تقاضا نمود با معاون کمشنر على. که ما جدى ھستيم 

او به کمشنر گفت که به امان هللا خان در قندھار نامه فرستاده و تا .  مmقات کند

، به افغانستان رفته رسيدن جواب آن که يک ھفته وقت را در برخواھد گرفت

او . د ديگرى مثل کراچى يا راولپندى بروۀاو آماده است به منطق. نميتواند

اما .   ميل تفنگچه را  خواست٤ خريدارى ۀھمچنان براى خود و اقاربش اجاز

 ۀکمشنر عمومى  به على احمد خان اطmع داد که حکومت ھند به او  اجاز

اگر او به افغانستان برگشته . ميتواند ھند را داده نۀبودوباش در ھيچ منطق

 على احمد . ديگرى برايدرنميتواند، بايد بدون معطلى از ھند بمقصد کدام کشو

خان سرانجام  به قندھار نزد غازى امان هللا خان، که به نسبت اعmن پادشاھى 

 خود اظھار ۀرفته و از اعمال گذشتجامش از او سخت رنجيده خاطر بود،بدفر

  ١».ه و معذرت خواست ندامت نمود

علت بی نظمی » حبيب هللا کلکانی، مردی در حريق تاريخ«مؤلف کتاب 

: درميان مليشه ھای قبايل خوگيانی و جmل آباد را چيزی ديگری دانسته مينگارد

                                                

١
  داکترزمانی ، توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی، قسمت ھشتم،دعوت نت-  



 ٣٧٢                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

در ھمين فرصت ھيئتی از جانب حبيب هللا پسر سقاو بسرکردگی پسر آخندزاده 

رسيد و پيام پسرسقاو را به او رساندند تگاو نزد علی احمد خان به جگده لگ 

چون من پيشتر از توکابل را تسخير و اعmن پادشاھی کرده : که تقاضاکرده بود

علی احمد خان تقاضای حبيب ! ام پس بايد تو به من بيعت کنی و به کابل بيائی 

وقتی ھيئت اعزامی بچه سقاو از جmل . هللا را رد کرده تصميم حمله بکابل گرفت

ھمينکه علی احمد خان نيرو ھای . د برگشتند، حکومت سقاوی مشوش تر شدآبا

تحت فرمانش را بسوی کابل سوق نمود، و از جگده لک به سمچھای مm عمر 

رسيد،ميان او و محمدگلخان مومند قوماندان قطعات نظامی جmل آباد اختmف 

رب  نظر بروز کرد و در نتيجه علی احمد خان موصوف را بسختی مورد ض

وشتم قرار داد و اين مسئله ھمکاری ميان آنھا را برھم زد و درنتيجه عده يی از 

قوای نظامی که از منطقه کوھدامن بودند، قطعات خود را ترک کرده بسوی کابل 

در ھمين فرصت مردم محل بر موتر ھای مھمات و اسلحه که . رھسپار شدند

فرستاده بود، ) ن نورستانیعبدالوکيل خا(معاون قوماندان نظامی جmل آباد 

علی احمدخان که وضع را . درمحل ھاشم خيل حمله کرده آن را بغارت بردند

اقوام خوگيانی دسته . وخيم ديد برای گرفتن کمک به اقوام خوگيانی مراجعه کرد

يی از افراد را تحت فرماندھی ملک محمدجان و ملک محمدشاه خان در اختيار 

ما آنھا عوض کمک به علی احمد خان در مسير راه علی احمدخان قرار دادند، ا

بجان ھم افتادند و در نتيجه ھر دو ملک با چندين تن ديگر کشته شدند و بقيه 

   ١ .بخانه ھای خود مراجعت کردند

علی احمد :اما خانم ريه تالی ستوارت دراين خصوص عقيده دارد که 

 ميکردند، بعزم کابل  fری مملو از افرادخوگيانی که از او حمايت٢١خان با 

اماديری نگذشت . بسوی جگده لگ حرکت نمود و جرگه ای را در آنجا داير نمود

که در بين جگده لگ و جmل آباد ميان افراد علی احمد زد و خوردی درگرفته 
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علی احمدخان . وخطر بزرگی متوجه کاروانھای شدکه از خيبر عبور مي کردند

   .ھا را برطرف ساختِّفورا به جگده لگ رفت و بی نظمي

بکابل اما از آن ميان ملک قيس خوگيانی بجای کمک به علی احمد خان     

بچۀ سقاو   ھزار روپيه به١٧ بچه سقاو بيعت نمود و با گرفتن مبلغ باکشيد و 

تعھد سپرد که به جmل آباد رفته علی احمد خان را دست بسته بحضورش حاضر 

ل، جايی که قرارگاه علی احمد خان بود ملک قيس در درۀ خورد کاب. خواھد نمود

وارد شده و بر افراد خوگيانی و ديگر قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را 

گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر روحيات بسياری از افراد تاثير سوء بخشيده 

اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخی دست به مقاومت زده به مقابله 

ر نتيجه پس ازدادن تلفاتی تسليم شدند و افراد شينواری که پرداختند و د

بطرفداری علی احمدخان می جنگيدند، برتعھد خود پشت کردند و به غارت و 

چپاول مھمات و پول درخيمه علی احمد خان پرداختند و بالنتيجه علی احمد خان 

مارت که ا(با ھمراھی عده قليلی از طرفداران خود به لغمان نزد نقيب صاحب 

نقيب صاحب . رفت و جريان را شرح داد) علی احمد خان را خطبه خوانده بود

علی احمدخان را به مبارزه تشويق کرد، اما علی احمد خان که خيانت و دو 

رويی قبايل آن سمت را ديده بود، پيشنھاد نقيب  صاحب را نپذيرفت و از راه 

  ان جنرال نادر خان را در پشاور علی احمد خ. مومند بسوی پشاور حرکت نمود

مmقات نمود و چون به موافقتی با نادر خان نرسيد، به قندھار رفت و با شاه 

   ١ .امان هللا خان مmقات کرد

افغانستان شناس امريکايی لودويک آدمک، از روی منابع رسمی  

علی احمدخان بارکزايی به تکرار «: بريتانيا درمورد علی احمدخان مينويسد

ت کرد و برخmف امان هللا برخاست و باfخره به قبول مسئوليت در ادعای سلطن

اشخاص رسمی بريتانيا او را چنين تعريف کرده . دستگاه حکومت او پرداخت
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يک شخص مقتدر، با نفوذ، صاحب سجيه عالی ، و دارای حوصله بسيار : اند

 که از او سعی کرد تا سمت مشرقی را برای امان هللا نگھدارد، اما حيني. بود

. فعاليت برای امان هللا مايوس شد، خودش ادعای تاج و تخت افغانستان را نمود

بخصوص بر مومندھا . علی احمدخان نفوذ زيادی برقبايل وfيت مشرقی داشت

او به معيت سردار . او در امورخارجه تجارب عظيمی داشت.نفوذ او ثابت بود

حبيب هللا خان درسال و ھمراه امير ) ش١٢٨۴( ١٩٠۵عنايت هللا درسال 

به ھند مسافرت کرد و به حيث رئيس ھيئت افغانی ) ش١٢٨۶ (١٩٠٧

او . درمذاکرات صلح سھم گرفت ) ش١٢٩٨ (١٩١٩درمعاھده راولپندی در 

برزبانھای انگليسی و اردو به درجه اعلی تسلط داشت و ھمچنان به زبانھای 

 در مذاکرات و جرگه ھا فارسی و پشتو مھارت کامل داشته توانايی زايد الوصفی

  .از خود نشان ميداد

   علی احمدخان قابليت درھم شکستن اتحاد بين قبايل مومند، خوگيانی و  

او . شينواری را داشت وطرفداری و پشتيبانی مردم خوگيانی را حاصل کرد

شينواريھا را از ديگران تجريد کرد، زيرا مومندھا و خوگيانی ھا را به جانب 

 مراسم تاج پوشی را به صورت رسمی ھنگامی انجام دادکه عليه او. خودکشانيد

   ١ ».امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و از او رويگردان شدند

علی احمدخان نتوانست قبايل را تا دير بدور خود :  ادمک می افزايد 

ًنگھدارد، زيرا کينه ھای خانوادگی که قسما حل وفصل شده بود باز زبانه کشيد 

شدت دربين قبايل ادامه يافت و به علت تقسيم غنايم، زد وخورد ھا شروع و به 

به مجردی . جلوگيری کند علی احمدخان نتوانست از تاراج شھر جmل آباد. شد

که آن شھرتاراج شد و غنايم آن شھر را بدست آوردند، دلچسپی قبايل از بودن 

ده بطرف خانه مزيد در اطراف علی احمدخان کنده شد، و از جنگ دست کشي

. ھای خود باز گشتند، وعلی احمدخان را فقط با قوای محدود جmل آباد گذاشتند
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بنابرين علی احمدخان ،بنابرنداشتن پول و بودجه کافی نتوانست قبايل افريدی و 

چه . البته قبايل شينوار ازاين امر مستثنی بودند. مومند راھم بدور خود نگھدارد

يگفتند او ميخواھد باز امان هللا را به تاج و تخت برساند آنھا به او بيعت نکرده م

   . و بر ما مسلط سازد

 يک جرگه قبايل مشرقی به علی احمدخان ١٩٢٩ در اول فبروری 

توصيه کردکه او بايد پشتيبانی قبايل جنوبی را قبل از آنکه آنھا به عمل جنگ 

ر نسبت به عملکرد آن گفتن اين نظ. عليه بچه سقاو اقدام کنند، بخود جلب نمايد

مگر علی احمد خان ميدانست که قبايل سمت جنوبی بعد از خاموشی . (آسان بود

، در عين حال بچه سقاو مساعی نظامی ) شورش خوست از او دل خوش ندارند

پولی راکه بچه سقاواز . خود را بشدت با نيروی تبليغاتی وسيع تقويت ميکرد 

نرا بخشيد تا بعضی از قبايل را طرفدار خود ارگ بدست آورده بود، به او قدرت آ

بسازد و تبليغات اينکه علی احمدخان در حقيقت نماينده امان هللا خان است 

وسعی دارد تا سرانجام باز امان هللا را برآنھا مسلط سازد، اذھان مردم را 

بنابرين مردم بزودی از حمايت علی احمدخان دست  .مغشوش ساخته بود

شف مشروبات الکلی از اقامتگاه علی احمدخان، شھرت او کشيدند، بخصوص ک

او در . پس اومجبور شد راه ھند را درپيش گيرد. را در ميان عوام به زمين زد

علی احمدخان در اول مارچ در نماز جمعه با داعی .  فبروری به پشاور رسيد٢٨

زه از اين شخص نادرخان بود که تا. ديگرتاج و تخت افغانستان ديدار بجا آورد

  .پاريس وارد ھند شده بود

  

  :درقندھار علی احمدخان پادشاھی بدفرجام  

علی احمدخان در پشاوربه مساعی بی ثمری ادامه داد : ادمک ،مي افزايد

تا کمک برتانويھا را درجنگ عليه بچه سقاو بدست آورد، مگر ھيچگونه کمکی 

تر خاک ھند را به او نکردند و حکومت ھند اصرار داشت که بايد ھرچه زود 

 اپريل ٣و در تاريخ .  مارچ  روانه قندھار شد٢٨علی احمدخان در . ترک گويد
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درپايان . داخل خاک افغانستان گرديد و به امان هللا خان پيوست ) از راه کويته(

علی احمدخان . امان هللا، افغانستان را به عزم ھند ترک گفت)  می٢٣(ماه می 

 می درقندھار خود را به ٢٣و بعد از ظھر . (وديک بار ديگر بخت خود را آزم

مگر ده روز ).حيث پادشاه اعmن نمود و خطبه نماز جمعه بنام او خوانده شد

 جون قوای او از طرف بچه سقاو شکست خورد و دو روز بعد علی ٣در « بعد

امانه به حيث پادشاه، بلکه بحيث يک . احمدخان گرفتار و به کابل آورده شد

او قمار زد، مگر . رو پای برھنه واردکابل شد و از جاده ھا گذشتمحبوس با س

ًعلی احمدخان اسير پنجه بچه سقاو شد، اما بعد از آن بحيث قھرمان . باخت

او ميله توپی را بوسيد که لحظه بعد بر بدن او آتش گشود و . تاريخ باقی ماند

   ١ ".شمع زندگی علی احمدخان  را برای  ابدخاموش ساخت

نوشته " اميرحبيب هللا کلکانی، مردی درحريق تاريخ"  کتابمولف

علی احمدخان درقندھار مصروف امارت خويش بود، که قوای : "ميکند که 

بعد از برخورد باقوای نوراحمدخان پسروالی علی [اميرحبيب هللا نخست قmت را

-احمدخان وکشتن وی
قوای . متصرف شده وبدون مشکmت به قندھار رسيدند] ٢

ومت کابل شھرقندھار را درمحاصره کشيدند، اھالی ازپردل سپھساfر حک

تقاضای متارکه ھفت روزه کردند، تا طی آن به اميرحبيب هللا اظھاراطاعت کرده 

پردل پيشنھاد آنھا را پذيرفت و درمنزلباغ . و ھمزمان خواستار عفو گردند

يشرفت ھايش او پس ازاين به اميرحبيب هللا درکابل از وضع وپ.اطراق کرد

گرچه شھريان قندھار ميخواستند با قوای موجوده به مدافعه . اطmع داد

زياد خاطره خوش ) علی احمدخان(بپردازند، امامردم از اميرجديد اعmم شده

جرا؟ ھنوز دوسه روزی از اعmم پادشاھی علی احمدخان درقندھار .(نداشتند

برعmوه صدراعظم ) س.دنگذشته بود تا باعث خاطرۀ بد درمردم گرديده باش

عبدالعزيزخان ھيچگاھی در دولت (امانی عبدالعزيز خان بارکزی ) ؟(نامنھاد 
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شايد .امانی نامزد صدارت  نبوده مگر در اواخر دوره امانی وزيرحربيه بود 

علی احمدخان بعد ازاعmم پادشاھی خود درقندھار، او را بحيث  صدراعظم  خود 

شدن قوای پردل از شھر فرارکرده، به بلوچستان با نزديک ) نامزدکرده باشد؟

 از سوی ديگرافرادی مانند احمدعلی خان لودين. درھند برتانوی رفت

مخفيانه باپردل درامر تسليمی شھرقندھار ھمکاری  ) ازافرادعمده امانی(

ھمچنان غلزائيھا بکلی درحوادث موجوده موضع بيطرفانه اتخاذ . ميکردند

قوای پردل سپھساfر، شھررا تا آخرمی .  بودندکرده، منتظرحوادث بعدی

 )ش١٣٠٨ جوزای ١٣(١٩٢٩ جون ٣صبح روز . درمحاصره نگھداشتند

دروازه ھای شمالی شھرقندھار توسط يکی ازخوانين غلزائی بروی مھاجمان 

علی احمد خان بسرعت .   و شھر در تصرف قوای سقاوی در آمد١ ."گشوده شد

ه بود، زيرا درميدان نبرد بکلی تنھا مانده بود، به مقابله برخاست اما دير شد

بناجار به منزل يک نفرھزاره  پناه جست، اما بزودی افراد سقاوی او را ازآن 

  . خانه بيرون آوردند و دستگيرکردند

علی احمدخان ھمراه بامولوی عبدالواسع آخندزاده و مm عبداfحد 

ُدند،با غرب وغراب و پای پوپلزی که فتوای تکفير پسرسقاو را صادر کرده بو

علی احمدخان  را در بازار ھای کابل با سروپای برھنه .پياده بکابل برده شدند 

من ھرگز پشت به : گشتاندند، اما او با غرور افغانی قدم برمی داشت وميگفت 

   !دشمن نکرده ام ، مرا از پيش رو به توپ ببنديد

علی احمد خان را در مرحوم « :مھدی فرخ، سفيرايران درکابل، ميگويد

من در ھيچ موقع پشت به : موقعی که خواستند به دھانه توپ ببندند، اظھار نمود

مير غضب ھای سقاوی نيز ! دشمن نکرده ام، مرا از سينه به دھانه توپ ببنديد

ھمين طورکردند و شخص شجاع و شرافتمندی را با آتش توپ قطعه قطعه کردند 

ھمچو شخصی به ھيچوجه اظھار تأسف و تألم و متأسفانه افغانھا در فقدان 
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در حالی که شايد به سبب شراب نوشی او را فرزند fيقی نمی شمردند،نکردند 

  مرحوم علی احمد خان از اشخاص fيق و شرافتمند و از روی انصاف جا داشت 

   ١ .ست را عزای عمومی اعmن کنندھا روز اعدام اين مرد وطن پر که افغان

  

  : علی احمدخان کرکتر وشخصيت

والی علی احمد خان مردی خوش سيما، جذاب، قد بلند، باجبين کشاده و 

 بروت ھای تابدار و بازوان سـتـبــر، صاحب روحيات  عالی  و دارای  برخورد

اين سيما و ھيکل با اطmعات وسيع از اوضاع منطقه وجھان به او . نجيبانه  بود

.  بزودی  تحت تاثيرش قرار ميدادابھت وشکوھی خاص می بخشيد وبيننده را

معاصرين والی علی احمدخان، از شجاعت وحوصله مندی وجرئت او تعريف  ھا 

يک شخص مقتدر، با نفوذ، : "انگليسھا او را چنين تعريف کرده اند.کرده اند

  ."صاحب سجيه عالی ، و دارای حوصله بسيار بود

ان و ناظر اوضاع   مھدی فرخ معاصر دولت امانی که درکابل سفير اير 

جامعه افغانستان اينطور « : بوده است ، در تاريخ سياسی افغانستان مينويسد

جاھل وبی ] اکثريت[ جامعه يی است. نيست که روی عقايد سياسی عمل نمايد

اطmع که اساس انقmب را روی بستن مدارس قرار داده و يا تحصيل نسوان را 

ی بی سواد کورکورانه حرکت ميکنند و مخالف ديانت دانسته و در عقب آخوندھا

مرحوم .... با دزدی که خود را خادم دين رسوا Ô معرفی نمايد ، بيعت می نمايند 

ِّعلی احمد خان پسر لوی ناب ، يکی از رجال مھم و متنفذ افغانستان بود، اخmقا 

شخصی بود بسيار شجاع و با شھامت، در دوستی محکم و پايدار، با علو نظر و 

ال و در افغانستان تنھا حريفی که به سلطنت محمدنادر خان ، تسليم نمی شد، بذ

و به ھمين جھت معدوم گرديد تا نقشه حکومت ھند . مرحوم علی احمدخان بود

در افغانستان نفوذ وقدرت در دست . ... بدون اشکال به موقع اجرا گذارده شود
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ست حکومت انگليس ھاست و در واقع شريان حياتی افغانستان در د

ِّمتنفذين آنجا مخصوصا طبقه آخوندھای حنفی مذھب مطيع . است) برتانوی(ھند

و مستخدم حکومت ھند ھستند، از قبيل حضرت صاحب شوربازار و يا نقيب ويا 

وبه ھمين . المشايخ ويا پيرصاحب جغتو و يا رئيس جميعت العلماء و غيره نور

احمد خان بدون اجازه آنھا جھت اراده، اراده حکومت ھند است و چون علی 

ميخواست عمل نمايد و يا مخالف مشورت آنھا شروع به عمل نمود و کانديدای 

    ١ ».بود، ناچار بايستی ازبين برود انگلستان شخص ديگری برای سلطنت

» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

ازشجاعت علی احمدخان ياد آورشده مينويسد 

ی که امان هللا  می ھنگام٢٣بعد از ظھر : که

خان سرحد را عبور ميکرد، والی علی 

. احمدخان خود را در قندھارپادشاه اعmن نمود

روز دوم در خطبه نام وی را اميرعلی احمد 

بعد خطبه بنام امير حبيب ) ده روز(خواندند، 

هللا خوانده شد، زيرا قوای وی قندھار را 

والی علی احمد خان را . اشغال کرده بودند

 وبه کابل فرستادند، اورا در بازار دستگير

ھای کابل پای برھنه با غل و زنجيرگشتاندند، 

 جوfی ٩و بعد به زندان سپرده شد، بتاريخ 

 او را در تپه شيرپوربردند و به دھن ١٩٢٩

توپ بستند، قبل از اينکه توپ شليک شود، 
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فت علی احمد خان ميله توپ را بوسيد وسينه اش را در برابر ميله توپ گر

تانشان داده باشدکه مثل يک مرد، مرگ را پذيرا شده و ازعذاب توھين رھائی 

   ١ .يافته است

علی احمدخان نه دزد وقطاع الطريقی بود که گردنه ھا را گرفته ، مردم 

وکاروانھا راغارت کند ونه حاضر شده بود به دزدی بيعت کند تا جانش درامان 

رکسی ديگری خود را مستحق پادشاھی او بعد از شاه امان هللا از ھ. بماند

افغانستان ميدانست و به ھمين جھت دوبار در دوشھر بزرگ خود را برای 

ًاحراز اين مقام کانديد نمود و در ھردوبارروسای اقوام وقبايل افغان او را دراين 
مقام تاييد کردند، ولی متاسفانه که بنابر دسايس دشمنان بظاھر دوست، از پشت 

 وسرانجام بدست يک دزد به دوران رسيده که به اندازه يکصدم خنجر زده شد

والی علی احمدخان نه دانش داشت ونه سواد ونه جوانی و جوانمردی، نابودشد 

.  وافغانستان را از وجود چنين يک شخصيت نامدار وبا رسوخ محروم ساخت

  !روانش شاد ويادش گرامی باد

 

  : اعقاب  والی علی احمدخان 

) شاه ببو(مدخان دو خانم داشت که خانم اولش، وزيربيگموالی علی اح

ازاين خانم علی احمدخان صاحب پنج پسروسه .دختر سردار تاج محمدخان بود

غmم احمد، نوراحمد، علی محمد، فقيراحمد، فضل احمد،نوريه  : دختر بنامھای

خان واز خانم دومش، که سايره بيگم خواھر شاه امان هللا . ورابعه  وسيمين بود

دخترش . باشد، صاحب يک دختر بنام ماھره  ويک پسربنام سلطان احمد بود

ماھرھبيگم ، ھمسر عبدالحی عزيز بود که در دوران سلطنت محمدظاھرشاه 

   ٢ .بود) ١٩۶۴-١٩۶٠(عھده دار پست ھای مھم دولتی ، از جمله وزارت پmن

وانده و بقول پوھنيارمسعود، سلطان احمدخان ، در ليسه استقmل درس خ

ثروتی از پدر به او رسيده بود احتياجی به  چون . زبان فرانسه را می دانست
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شغل رسمی در دولت نداشت، ولی صاحب مطالعه و شخص فھيم و منور و با 

مسايل سياسی عmقمند بود، در جمعيت وطن تحت رھبری غبار شامل و فعاليت 

ھرات بر شيوه  چون اکثر اعضای حزب وطن در تظا١٩۵٢در سال . ميکرد

انتخابات شورا، اشتراک و در نتيجه زندانی شدند او ھم دستگير و زندانی شد، 

ولی يک سال بعد ھمراه شوھر خواھر خود عبدالحی عزيزاز زندان رھا گرديد و 

ديگر در کارھای سياسی مداخله نکرد وسر بي درد خود را به درد سياست بازی 

   ١ .گرفتار ننمود

د، سيمای بس زيبا و کم نظيری داشت، لذا به تجمل  لويناب سلطان احم

منزل شخصی او درسالھای . بود و پوشيدن لباس ھای شيک سخت عmقمند

اما نويسنده او را ھرگز از . درقلعه فتح هللا خان درجاده تايمنی واقع بود ١٣۴٠

  . نزديک نديده است

ن لويناب سلطان احمدخان، صاحب دوپسربنامھای عليجان وحبيب  جا

اما غmم احمدخان پسروالی علی احمدخان ، معين وزارت دربار ظاھر خان .بود

ضياءجان، نوراحمد، مختار، شيراحمد، :،صاحب ھفت پسر ودو دختر بنامھای 

، ٢نھيل ومحمداشرف ونبيله بود :صاحب فرزتدانی بنامھای(نثاراحمد، بشيراحمد

ن،يعنی علی محمد پسر ديگر والی علی احمدخا.احمدشاه،عادله ونوريه بود

نوراحمدخان،برادر غmم احمدخان . دارای دوپسربنام ولی احمد سنک وبارک بود

  .گرديد  شھيد١٩٢٩درسال )  زابل(درجنگ بانيروھای سقاوی درقmت
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  :شاغاسی عبدالحبيب خان

علياحضرت ن با سقوط دولت امانی و برون رفت

fين خاندان نيز افول نموداز کشور، ستاره اقبا ،

ورجال و شخصيتھای کاردان وکاردار اين خاندان 

بخصوص در دوره نادرخان وھاشم خان 

صدراعظم، به اقسام وانواع بھانه ھا و اتھامات 

دستگير، زندانی، شکنجه ، تبعيد و مصادره 

  . گرديدند تا مستاصل شدند

درميان  رجال نامداراين خاندان، پسران شاغاسی محمدشاه خان، چون 

خان وشاغاسی عبدالحبيب خان و احمدشاه خان رئيس   محمود ياور

وعبدالغفورخان و پسران شان و کاکاھا ، ماماھا، وپسران شان وغيره 

وابستگان آنھا  که از برخی درزير نام برده ميشود، پس از سقوط رژيم امانی 

. بسيار شکنجه شدند، وبسيار رنج زندان کشيدند و زھر تھمت چشيدند

چند تن از رجال کاردان ونامدار اين خاندان را از قول سرگذشت غم انگيز 

  .شاغاسی جيmنی خان،يکی از نوادگان شاغاسی محمدشاه خان مرور ميکنيم

 شوھر( شاغاسی عبدالحبيب خان پسرايشيک آقاسی محمد شاه خان 

وی شاغاسی نايب السلطنه . و پسر خاله شاه امان هللا بود ) علياحضرت خواھر

پس از اغتشاش . خان و يکی از رجال مھم  دربارسلطنت بود سردار نصرهللا 

سفاوی، او يکی ازھمراھان تبعيدی اعليحضرت امان هللا خان وسردارعنايت هللا 

خان به ھند وبعد تا ايتاليابود، و وقتی نادرخان قدرت را از بچه سقاو گرفت 

ه خواست و ،نامبرده از شاه امان هللا و علياحضرت مادرشاه و ملکه ثريا اجاز

به مجرد رسيدنش به کشور، نادرخان تمام خاندان شاغاسی را . به وطن بازگشت

از قبيل وزير صاحب عبدالعزيزخان و برادرشان عبدالحکيم خان و سکندرخان با 

پسران شان نيک محمدخان فرقه مشر و صالح جان و غندمشر فيض محمدخان 

خان و محمدعلم خان ، و ديگر برادران سکندرخان از قبيل نايب محمدعمر
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سلطان عليخان و برادرشان، نورعلی خان ، ياور محمودخان وبرادرش 

عبدالففورخان پدر شاغاسی جيmنی خان، احمدشاه خان، محمدزبيرخان، امير 

محمدخان زخمی، سرجن محمدخان و محمدامين خان ازکابل به جmل آباد درباغ 

چون انگليسھا از پذيرفتن . کردسراج العماره و ديگر تعميرات تبعيد وتقسيم 

خاندان شاغاسی در ھند انکارکردند ، بيست و ھفت نفر خورد وبزرگ خانواده 

چندی بعد دولت آنھارا واپس به کابل . شاغاسی خيل در ھنگام تبعيد درگذشتند

زنان و اطفال . خواست و تمام طبقه ذکور خانواده شاغاسی را به زندان فرستاد

دوست محمدخان و جرنيل خواجه محمدخان در گذرگاه در خانه نايب ساfر

در قلعه شاغاسی . جايدادھای شان ھمه ضبط گرديد . سکونت اختيارکردند

وقتی شاغاسی . عبدالحبيب خان درگذرگاه عساکر سمت جنوبی جابجا شده بودند

عبدالحبيب خان در زندان فوت کرد، جنازه اش رابه گذرگاه آوردند و دفن 

   عبدالروؤف خان،:سی عبدالحبيب خان ،صاحب فرزندانی بنامھای شاغا  .١کردند

  .وپنج دختر بود خان، عبدالصمد خان، عبدالوھابخان، عبدالرشيد

پس از  واقعه مرگ عبدالحبيب :شاغاسی جيmنی خان در ادامه ميگويد

جايدادھايی ضبط شده . خان، تمام محبوسين شاغاسی خيل از بند رھا شدند

. بدالحبيب خان و نايب عبدالغفورخان شاغاسی مشترک بوددوبرادرشاغاسی ع

چونی قشله عسکری موجوده قندھارکه چھارصد جريب زمين : از آن جمله بود

 پس از مرگ  .و شترخانه قندھار با باغ آغا وکرنا در وfيت اروزگان . ميشد

شاغاسی عبدالحبيب خان ، براثر عرض و داد ورثه وی و توسل به نورالمشايخ 

ددی، دولت قلعه کmن شاغاسی در گذرگاه را با بيست جريب زمين باغ آن و مج

جايداد ھای کابل درموسھی چھاردھی و موسھی لوگر، عباس قلی چھار آسياب 

و خورد وريزه ديگر در وfيت ارزگان پس داده شد، اما قشله عسکری قندھار 

  دين ھزار جريب وشتر خانه در شھر نو قندھار وزمين ھای کرنا وباغ آغاکه چن
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  .زمين ميشد، تحت تصرف دولت تا حاf باقی مانده است

از زربيگی و خود قلعه گذرگاه با باغ  جايداد ياورمحمودخان عبارت بود

آن که حکومت محلی چھاردھی در آن مستقر است ومقر ستره محکمه که در 

ن در دارfمان واقع بود و زمين ھای پغمان که ازطرف دولت ضبط شد وتا اکنو

چند روز بعد از ضبط جايداد ودارايی، ياور محمودخان . تصرف دولت قرار دارد

شاغاسی جيmنی خان می . با برادرش محمدزبير خان دوباره زندانی گرديدند

چندی بعد نادرشاه از طرف عبدالخالق به قتل رسيد وبا قتل نادرشاه : افزايدکه 

ظر محمدسکندر زندانی شد و ،غندمشرفيض محمدخان سکندربرادر کmن داکترن

ھمچنان اسحاق جان شيردل و امانجان شيردل متعلمين مکتب نجات به اتھام قتل 

در وقت صدارت )  سال حبس١٣(بعداز ١٩۴۶در.نادرشاه به زندان سپرده شدند

شاه محمودخان ،آنھا با ياور محمودخان و محمدزبيرخان از زندان و بنديخانه 

  ١ .رھا شدند

  :ن ياور محمودخا

 ۀپسرخال شاغاسی عبدالحبيب خان و ياورمحمودخان،برادر        

که در ابتدا به سمت ايشيک آقاسی امان هللا خان  اعليحضرت امان هللا خان وبود

قبل از سلطنت خدمت ميکردو درعھد سلطنت امان هللا خان به رتبه ياوری 

 موقع اعمار در. حضور نايل گرديد و سپس به رياست امنيه طورموقت مقرر شد

در موقع مسافرت . قصرر دارfمان مامور سرپرستی و اتمام قصر جديد گرديد

 ابتدا بدست ١٩٢٩در . شاه به اروپا کفالت وfيت کابل ھم به او سپرده شد

شورشيان ننگرھار زندانی گرديد و پس ازنجات به دست نيروھای سقاوی 

 در عھد نادرشاه باز ١٩٣٠در . گرفتار وپس از مدتی آزاد وبکار گماشته شد

. ً از زندان آزاد شد، مگر مجددا به زندان رفت١٩٣١در جنوری . زندانی گشت

 در زندان ١٩۴۶ آزاد شد قبل از قتل نادرشاه دوباره بزندان افتاد وتا ١٩٣٣در 
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   محمودخان ١ . در کابل در گذشت١٩٧١در . ماند وپس از رھايی تحت نظر بود

 امان هللا خان وشخص خوش سيما و عظيم الجثه ياور از دوستان نزديک شاه

عبدالمعبودخان، عزيزهللا خان، :از ياورمحمودخان، فرزندانی بنامھای . بود

   ٢ .اميناÔ خان، حفيظ هللا خان، شيراقا، نعمت هللا خان، وقدرت هللا خان باقی ماند

خان ياورفوت کرد،   بگفته شاغاسی جيmنی خان ، وقتی محمود

 برای ياور   ظاھرشاهاعليحضرت

نظامی خود شمس الدين خان امر 

چند نفر ازاقارب و بازماندگان : کرد

. او را به حضورش حاضرکنند

ھمانست که برادرھای مرحوم ياور 

محمودخان ھريک محمد زبيرخان 

و حاکم امير محمدخان زخمی، و 

انجنير قدرت هللا پسر ياورمحمود 

) که ھمه اکنون درگذشته اند( خان 

ھنگامی که شاه داخل تاfر قصر دلکشا شد، ورثه .ه حضور شاه بار ياب شدندب

ھمه به پا ايستاده شدند و به شاه عرض سmم کردند ، شاه عليکم سmم گفته 

برچوکی خود قرار گرفتند و لحظه ای خاموش نشستند و سپس بنام ياور صاحب 

و اضافه .  بيامرزدفاتحه دادند و به باز ماندگان گفتندکه خداوند ايشان را

چه خاطره در : وقتی من درايتاليا از شاه امان هللا خان غازی پرسيدم :کردندکه 

اول تحصيل :از افغانستان سه خاطره دارم : نزد خود از افغانستان داريد؟ گفتند

استقmل افغانستان ، دوم جھالت مردم، وسوم چشم ھای برادرم ياور محمودخان 

عليحضرت مبلغی برای عيال و اوfد ياور محمودخان سپس ا.از يادم نمی رود

بخشش کرد و عmوه نمود که من از شما ھستم وشما از من ، و به ياور شمس 
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ھمان بود . الدين خان امر نمود که خدمات ياور محمودخان در جرايد نشر شود

که فردای آن ،خدمات ياور محمودخان با عکس ھای او و اعليحضرت امان هللا 

قابل يادآوری است که . جرايد و روزنامه ھای کابل به نشر رسيدخان در

شاھدخت عابده جان دختر شاه امان هللا خانم سردار حميدهللا سراج از ايتاليا 

  .مبلغ پنجاه ھزار افغانی برای خانواده محمود ياورفرستادند

ياور شمس الدين خان پسر فرقه مشر عبدالرحيم خان ، نواسه شاغاسی 

 فرقه مشر.  و برادرزاده فرقه مشر عبدالرحمن خان ميشودشھسوارخان

عبدالرحمن خان ھمانست که با محمدصديق خان عثمان و خسرخود محمدابراھيم 

خان نايب الحکومه ھرات در زمان اعتشاش سقاوی در ھرات بر اثر شورش 

ياور شمس الدين خان پسر کاکای شاغاسی جيmنی خان در .سپاه کشته شدند

تای داود خان با محمدظاھر شاه درخارج کشوربود و سپس با خانواده ھنگام کود

  . خود به استراليا رفته در آن قاره اقامت اختيارکرد

نايب ساfرناظم دوست :دونفر از رجال سرشناس اين خانواده عبارت بودند از 

  محمدخان وبرادرش جرنيل خواجه محمدخان که شاغاسی حضور سردار نصرهللا 

  

اين دوبرادر نظر به فرمان اعليحضرت امان هللا خان در ھنگام جنگ . دخان بودن

 مقرر شدند و در زمان سلطنت ملکی سمت مشرقیاستقmل بخدمات نظامی و
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و .امير حبيب هللا خان نايب ساfر ملکی و نظامی سمت جنوبی و ارزگان بودند

نامشان در خدمات مھمی برای آرامش مردم منطقه زير اداره خود کرده اند که 

   ١ .خاطر مردم تا مدتھا زنده بود و در ترانه ھای شفاھی ياد مي شد

 دوست محمدخان، فرزندانی بنام محمدصديق، محمدنايب ساfراز ناظم 

اوfدۀ اينھا امروز درکابل وخارج .عثمان، کريم وفاطمه ووزليخا بظھور رسيدند

دوست محمدخان نايب ساfريکی ازاعضای خاندان . ازکشور زندگی ميکنند

اکنون درکابل صاحب شرکت ساختمانی است وپنج شش ماه قبل با من ازکابل 

تماس گرفت ووعده داد تا اعقاب خاندان خودوشاغاسی خيل را بيشتر از آنچه 

من ھرقدر ولی شاغاسی جيmنی خان نامبرده است معرفی کرده برايم بفرستد، 

مجبورم بدون اطmع بيشتر از  سراغی نشد ومتاسفانه ايشان راکشيدم،انتظار 

را دوسيه اين خواجه محمدخان  دوست محمد خان وجرنيل نايب ساfراعقاب 

  .ببندم

  

   : شاغاسی غmم جيmني خان

 او پسر شاغاسی عبدالغفورخان ابن شاغاسی محمدشاه خان ايشيک 

وی در شعبات مختلف وزارت ماليه در کابل و وfيات خدمت نموده .آقاسی است

ی مدير عمومی کنترول وزارت امور خارجه و چندی ھم رئيس تصفيه ، مدت

اين مردمسن و متدين که اطmعاتش برای من فوق .وfيت پروان بوده است

العاده سودمند بود و از روی خاطراتس نکات جالبی دستگيرم شدکه در اين 

در ايالت کلفورنيای ) ش١٣٧٩(= ميmدی ٢٠٠٠تاسال . مقاله بازتاب يافته

ُريکا زندگی داشت و در حالی که دچار تکاليف صحی بود، بخشی ازخاطرات ام

خود را در ھفته نامه اميد چاپ کرده است ، اميد وارم که صحت ياب شده وتا 

تو به ! خداوندا «: دعای ھميشگی او اين بود. ساليان زيادی سmمت باشند

                                                

   ھفته نامه اميد، ھمان شماره  فوفق الذکر- ١



 ٣٨٨                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

ان ، قدرت خود و به حرمت حضرت محمدمصطفی ، ھمه ملحدبن ، کمونست

بيخدايان، منافقان ، کذابان ، بی غيرتان ، دين فروشان ، وطنفروشان ، خاک 

فروشان، آبروفروشان، ، عزت فروشان، افغانيت فروشان،جاسوسان، غmمان 

بيگانگان، و ھمه دشمنان افغانستان را محو و نابود گردان و مورد غضب خود 

شرف و عزت و ناموس قرار بده ، وطن دوستان و کسانی را که صادقانه از 

وگاھی اين دعای پير انصار » !وطن دفاع مينمايد ،کامياب و سرفرازگردان

خدايا آفريدی رايگان، روزی دادی رايگان ، بيامرز «: رازمزمه ميکند که 

   ١ ».رايگان که تو خدا ھستی ونه بازرگان

 آخرين نماينده با نفوذ خانواده شاغاسی عبدالحبيب خان که در گذرگاه 

ابل زندگی دارند ، در عھد ظاھرشاه، سناتور حبيب هللا خان نام داشت که در ک

 شورا نماينده مردم گذرگاه بود و من باری او را از نزديک ديده ام ، ١٣دوره 

شخص مطلع و با اراده و مصممی بود وبه سنن افغانی و قوم داری پای بندی 

نظام الدين خان نام يکی ديگرازبقای خاندان شاغاسی فقير محمدخان،.داشت

 سالگی فوت ٨۴ ش بعمر١٣۴۴ سنبله سال ٢٩داشت که بقول پوپلزائی  در

نموده ودر تدوين وتکميل کتاب سفرھای امان هللا خان مرحوم عزيزالدين  

   ٢.پوپلزائی را تشويق وکمک کرده بود

  

  : خان  شاغاسی عطاهللا

وبرادر شاغاسی عطاء هللا خان، پسرشاغاسی ميردادخان بارکزائی 

وی  يکی از نزديکان ومشاورين مورد اعتماد والی . لويناب  شيردلخان بود

گفته ميشود که در مسئله . ھرات سردار يعقوب خان پسر امير شير عليخان بود

بغاوت شھزاده محمديعقوب خان  به مقابل پدرش اميرشيرعليخان برسر 

پس از .  قوی داشتوليعھدی شھزاده عبدهللا جان، شاغاسی عطاء هللا خان دست
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آنکه سردار محمديعقوب خان از کرده خود پشيمان گرديد و برای عفو  از ھرات 

از پدر عفو خواست ، امير شرعليخان او را به شرطی عفو نمود  به کابل رفت و

مثل شاغاسی عطاءهللا خان ، سردار شاه  که او تمام محرکين بغاوت  خود

او   بسته از ھرات نزد وی بفرستد وپسندخان  وشاغاسی عطامحمدخان را دست

  . با اين شرط دوباره به حيث والی به ھرات گماشته شد و قبول کرد

سرداريعقوب خان وقتی به ھرات  رسيد، بجز شاغاسی   عطاءهللا خان ، 

فرزندان شاغاسی عطاء هللا خان درعھد . ديگرمتھمين را بحضورپدر فرستاد

يکی از آنھا .لت ايفای  وظيفه ميکردنداميرحبيب هللا خان درمقامات مھم دو

محمداکبرخان حکمران خوست بود که  براثر طرز اداره  نامطلوبش مردم  

 دست بشورش زدند، اميرحبيب هللا خان ، نادرخان را ١٩١٢خوست درسال 

او توانست که غايله را  برای خاموش کردن اين شورش بدانصوب  فرستاد و

   ١ .رتبه سپھساfری را از دولت کمائی نمايددربدل اين خدمت  خاموش کند  و

  

  :شاغاسی محمدسرورخان 

شاغاسی محمدسرورخان، مشھور به بابا،پسرشاغاسی عطاء هللا خان 

) فابريکه ھا( وی در عھد اميرعبدالرحمن خان بحيث رئيس ماشينخانه . بود

  . بود)کرنيل(رتبه نظامی اش دگروالی کارميکرد و

 خان برضد امير و شکست وفرار او به روسيه از بعد ازقيام سردار اسحاق

 و)  مزارشريف وميمنه(والی ترکستان بحيث مدتی سوی اميرعبدالرحمن خان 

 .اوپدراند سرورسلطان مادر شاه امان هللا بود.بعد بحيث والی کندھار مقرر شد

 بحيث والی ١٩٢٨ودرسال . ، نشان سردار اعلی را نصيب گرديد١٩٢۶در

 به ادای ١٩٣١در.  بحيث والی کابل مقرر گرديد١٩٣٠ آن در بدخشان وبعد از

   بود و)سنا(ادای حج مدتی عضو مجلس اعيان بعد از فريضه حج رفت  و
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   ١ .گفت را پدرود  عيسوی زندگی١٩۵٠در

  

  .درعکس امان هللا خان ھم ديده ميشود) بابا(شاغاسی محمدسرورخان 

  )عکس بابا برگرفته از کتاب کندھاری ورونه(

مورد احترام وارادت اعليحضرت امان هللا خان ) بابا(شاغاسی سرورخان 

قرارداشت ودرعکسی که  ازايشان به يادگاره مانده است ، شاه  در پشت 

سرشاغاسی سرورخان قرارگرفته و اين درفرھنگ افغانی نشانه احترام به 

  .بزرگان  خانواده است

  :شاغاسی محمدابراھيم خان والی ھرات

مدابراھيم خان،پسرنايب الحکومه محمدسرورخان  معروف شاغاسی مح

ًعmوتا  . وی در دستگاه سردار نصرهللا خان وظيفه فراش باشی داشت. به بابابود

درعھد . نيز مقررگرديد "سواران خاصه "از طرف اميرحبيب هللا خان  برياست 

امانی ھنگام  شورش خوست  ومنگل  بدانسو ماموريت يافت وبعد بحيث 

 بعد از آن چندی بحيث والی ترکستان.رعدليه دولت امانی مقررشد وزي

                                                

 ٢٣٠ان اثر، ص، معصوم ھوتک، ھم١۶٢ کرسی نشينان کابل، ص - ١
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. خدمت نمود ودر آخر به عنوان  والی ھرات مقررشد)  مزارشريف وميمنه(

ھنگامی که دولت امانی سقوط نمود وامان هللا خان به کندھار رفت وچندی بعدبه   

ه نظامی گرد آوری لشکر برای گرفتن مجدد تاج وتخت پرداخت، در ميان قشل

ھرات شورشی به نفع سقاوی برپا شد، دراين شورش  ، شاغاسی محمدابرھيم 

خان وقوماندان نظامی قشله عبدالرحمن خان که دامادابراھيم خان ميشدھردو 

   ١ .کشته شدند

  :وزيرعبدالعزيزخان 

وزيرعبدالعزيزخان فرزند معاذهللا خان ونواسه شاغاسی عطاء هللا خان 

وی در رژيم امانی  از ارکان عمده  .ادخان  بارکزی بودوکواسه شاغاسی ميرد

وزير  ھنگامی که شاه به سفرطوfنی بسوی اروپا رفت، و.  بشمار ميرفتدولت

.  بود وشاه کفالت  وزارت  حربيه را نيز به وی تفويض نمودرژيمداخله 

عبدالعزيز خان عضو ديوان حربی بود که روی جزا به محرکين شورش پکتيا 

مرحوم غباراز شيوه کار اين مجلس حربی در تاريخ خود ياد . دندغورميکر

 عبدالعزيز وزير، مورد توجه وحمايت شديد عليا حضرت ٢ .دھانی کرده است

سپس او به حيث . مادرشاه امان هللا   و موفق به اخذ نشان لمراعلی شده بود

  ) .نومبر١٩٢٧(وزيرحربيه افغانستان تعيين گرديد 

چه سقاو ، که شاه به کندھار رفت، او نيز او را در دوره اغتشاش ب

وھنگامی که شاه با لشکر کمکی کندھار برای  گرفتن مجدد کابل . ھمراھی کرد

از دست سقاويھا بسوی کابل حرکت نمود، وزيرعبدالعزيزخان را بجای 

. به حيث والی کندھار تعيين نمود) پسرقاضی سعدالدين خان علومی (عبدالکريم 

درنتيجه  ل لشکر سقاوی بسرکردگی پردل ، نتوانست ايستادگی کند ووی در مقاب

وقتی که امان هللا . کرد وخود را نزد امان هللا خان رسانيد برتانوی فرار به  ھند

باقی ماند وچندی بعد دوباره به  خان عازم ايتاليا گرديد،عبدالعزيزخان در ھند
                                                

 ٢٣٢، ھوتک، ھمان اثر، ص ١۶۴ کرسی نشينان کابل،ص - ١
 ٨١٧، ص ١ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج - ٢
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 سھم داشت که از ١٩۵۵وزيزعبدالعزيزخان در لويه جرگه . وطن بازگشت 

اين لويه جرگه تحت رياست . سوی داوودخان درکابل تدوير يافته بود

وزيرمحمدگل خان مومند،  روی مسئله پشتونستان و تقويت اردوی افغانستان  

. کرد وفيصله ھايی نمودميچکوسلواکيا بحث  وخريد سmح  از اتحادشوروی و

   ١ . درکابل درگذشت١٩۶٠وزيرعبدالعزيزخان درسال 

  

  :عبدالحکيم وزير

مدتی در او. عبدالحکيم پسرمعاذهللا خان برادر وزيرعبدالعزيز خان بود

  خوست وسمت جنوی به حيث حکمران وبعد بحيث وزيرعدليه 

   ٢ .در عھد امانی وظيفه اجرا کرده است

  : ياسين خان،جد شاغاسی شيردلخانۀاسامی اوfد

فرزند نرينه  احب دوص)عمرخانزی، مسکونه معروف قندھار(ياسين خان

  .مmبازار خان وگلزارخان بود :بنامھای

  :فرزندان مmبازارعبارت بودند از

  کريمدادخان،- ١ 

  ،)شاغاسی( ميردادخان -٢

  موfداد خان،-٣

   رحيمدادخان ،-۴

  :اوfده ھريکی از اينھا قرارذيل بود.يک دختر بنام fھور ی بيگم- ۵ 

لخان بود واوپسری بنام سيدا:کريمداد خان، صاحب پسری بنام * 

پردلخان داشت وپردلخان صاحب پسری بنام اکبرخان  بود که درعھد 

اکبرخان فرزندی بنام .اميرشيرعليخان معروف به ابوf f مدتی حاکم ميمنه  بود

                                                

 ١١٧ کرسی نشينان کابل، ص - ١
 ١٧٣ کرسی نشينان کابل، ص - ٢
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محيی الدين خان  داشت که در زمان امير حبيب هللا خان نايب الحکومه قطغن 

  .بود

  :صاحب فرزندانی بنامھای ، بارکزی ،شاغاسی ميردادخان* 

  ،)شاغاسی( شيردلخان- ١ 

  ،)شاغاسی( عطاءهللا خان-٢

  شيرمحمدخان،- ٣ 

    يارمحمدخان،-۴

   اميرمحمدخان،-۵

  گدوخان،- ۶ 

  تاج محمدخان ،- ٧ 

  .شش دختر بود-٨

( خان شاغاسی محمدسرور: صاحب فرزندانی بنامھای ،عطاءهللا خان*

نايب الحکومه قطغن، صاحب ( مداکبر، شاغاسی شيرعليخان، مح)مشھور به بابا

، دfورخان، .)عبدالرحمن خان، عبدالقادرخان ودو دختر بود: فرزندانی بنامھای

 دوفرزندبنامھای وزيرعبدالعزيز ،معاذهللا خان. *موfداد ومعاذهللا خان بود

  .وعبدالحکيم داشت که قسما از کارکردھا ی شان در متن   بحث شده است 

   فرزندی بنام شاغاسی محمدامين داشت ،انشاغاسی شيرعليخ* 

  .که از وظيفه ونوعيت کارش اطmعی در دست نيست

-٣ سکندرخان، -٢محمدعمرخان،-١فرزندان شاغاسی شيردلخان، *

 محمداکرم -۶ سلطانعلی خان،- ۵ محمد عليخان ،- ۴،) شاغاسی(خوشدلخان 

سرورسلطان که نام آورترين اين دخترھا، . محمدعلی خان وپنج دختر -٧خان،

دراينجا به نواسه ھای پسری شاغاسی شيردلخان   . مادرشاه امان االه بود 

  .اشاره ميشود

  محمداسلم خان، محمدکريم : کرنيل محمدعمرخان فرزندانی بنامھای*
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سکندرخان  ، صاحب فرزندانی * خان، محمدايوب خان، زبيده، رابعه  داشت 

  مدخان ناظم، نظرمحمدخان ،صالح مح) غوندمشر(فيض محمدخان :بنامھای 

( ،نيک محمد خان )وزيرصحت عامه درعھد جمھوری داودخان(سکندر

  . وچھاردختر) فرقه مشردرعھدامانی

ويک ) والی(شاغاسی خوشدلخان، صاحب يک پسربنام علی احمدخان *

  . مادر ملکه حميرا، خانم محمدظاھراشاه بود)ببوگل (تربنام زرينجان ملقب به دخ

محمدعثمان خان :  صاحب فرزندانی بنامھای محمدعليخان،* 

  . ومحمداسحاق ودختری به اسم اميربيگم بود

  .سلطان علی خان،صاحب  پسری بنام نورعلی خان وچھاردختر بود*

محمداعظم، حاجی :محمداکرم خان، صاحب فرزندانی بنامھای * 

 درعبداfحدخان، وحيدهللا خان وغmم حي:صاحب فرزندانی بنام( عبدالصمدخان

  .محمدافضل خان شيردل، صابو خان ) بود

  

  افضل شيردل- ٣عبدالصمد-٢يوسف شيردل-١:ازچپ براست

  محمدعارف شيردل-۴
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محمديوسف، محمدآصف، : ازمحمدافضل خان شيردل،فرزندانی بنامھای 

 ،mمحمدعارف، احمدشاه، تيمورشاه،ھمايونشاه،شيرشاه، عاليه ، مکی، شھ

  .مسعوده، بلقيس بظھور رسيدند 

محمدداود، محمد مسعود، : واز محمديوسف  شيردل،  فرزندانی بنام 

  .به ثمر آمدند. مژده،  رويا و زھره 

محمداشرف، خاطره، ستاره  بوجود :از محمدآصف، فرزندانی بنامھای 

  .آمدند

  .خالد،ميرويس، عماد هللا  باقی ماندند: فرزندانی بنامھای ،ازمحمدعارف

  .ی سراج وعلی جان  پيدا شدندازشيرشاه ، فرزندانی بنامھا

محمدادريس، فرخ، : ازحبيب جان ابن مسعود، سه پسربنامھای 

  .محمداحسان بدنيا آمدند

شاغاسی اميرمحمدابن شاغاسی ميردادخان، صاحب فرزندانی بنامھای *

  .دوست محمدخان ناظم، خواجه محمد، محمدشاه خان ومحمدھاشم خان بود: 

ندانی محمدصديق، محمدعثمان، کريم از دوست محمدخان ناظم ، فرز*

  .وفاطمه وزليخا بظھوررسيدند

ياورمحمودخان، احمدشاه :محمدشاه خان، صاحب فرزندانی بنام ھای * 

  .خان رئيس، عبالحبيب شاغاسی، عبدالغفورخان ومحمدعظيم خان بود

اميرمحمد ونوربی بی : صاحب فرزندانی بنامھای ،محمدعظيم خان * 

  .بود

عبدالقدوسخان، غmم : صاحب فرزندانی بنامھای ،عبدالغفورخان*

جيmنی خان، محمد ھاشم خان، محمدقاسم خان، محمدصادق خان وچھاردختر 

  .بود

عبدالروؤف :شاغاسی عبدالحبيب خان صاحب پسرانی بنامھای *

  .عبدالصمدخان،وپنج دختر بود خان،عبدالرشيدخان، عبدالوھابخان،
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شيردل، دل آغا، غmم :ی بنامھای احمدشاه خان رئيس صاحب فرزندان* 

دستگير،غmم قادرخان، احمدعلی خان وپنج دختر بود بنامھای جميله، خانم 

معين محمدافضل خان ناصری، عاليه خانم محمداسلم فرزندمعين ناصری، 

  .صالحه، شريفه و اتمگل

محمداعظم  : برادر شاغاسی ميردادخان فرزندانی بنامھای،گلزارخان* 

خان، محمدعلم خان، کمالخان،  محمداکبرخان، سردارو،توله گله، خان، سرفراز 

   ١ .بلبلی، توتيا داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

خاندان ياسين خان عمرزی بارکزی  جد ) ھشت گانه( اين اسامی از شجره نامه ھای - ١
 – ٢٣٩:کندھاری ورونه، تاليف معصوم ھوتک از صفحا (بوط در کتاب شاغاسی شيردلخان مض

 . گرفته شده است٢۴۶
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  بيوگرافی مختصر مؤلف

  

 کانديد اکادميسين محمداعظم سيستانی

 

  :محل تولد وخاندان وتحصيل

 ) ميmدى١٩٣٨مارس ٢١( خورشيدى مطابق ١٣١٧در تاريخ اول حمل 

قريه محمد يوسف خان بارکزائى ، در يک خانواده  در وfيت نيمروز ، در من

زراعت پيشه به دنيا آمده ام و بنابر سنت معمول در شب ششم وfدت مرا به 

پدرم شير . اسم محمداعظم ناميدند و ممکن است شيرينى ھم تقسيم کرده باشند

 mًاحمد ناميده ميشد وپدر بزرگم محمديوسفخان بن فيض محمدخان بارکزائى اص

  . يه نوده فراه بود از قر

ت امير عبدالرحمن  به   محمديوسف بارکزی، در عھد سلطننم پدريزرگ

» نوده«دار نيمروز ،در رأس يکصد سوار از اقوام خود ازروستای عنوان سرحد

فراه به نيمروز رفته  وسالھا به حيث سرحددار ايفای وظيفه نموده است و بعد 

سف را درناحيه   ميان دو شاخه از در ھمانجا زمين خريده  ودھکده  محمديو

در ولسوالی کنک،در نزديک ) رود ابراھيم آباد ورودسيخسر(خانه ھيرمند  رود

   تا ھنوز درآن  دھکده اوبا ايران آباد نمود که اعقاب   مرز

  .زندگی ميکنند

فرستاده شدم پس ازفراگيری تعليمات مقدماتی دروfيت نيمروز به کابل 

 از بعد ومعد شامل فاکولته ادبيات وعلوم بشری گرديدوشامل دارالمعلمين وب

در اواخر  .م شغل معلمی را پذيرا شد١٩۶۶فاکولته درآغاز سال  فراغت ازآن



 ٣٩٨                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

علوم افغانستان ، درمرکز تحقيقات علوم اجتماعی ،  دراکادمی  م ١٩٨٠سال

  .مپذيرفته شد درانستيتوت تاريخ واتنوگرافی

  :منشاء خانوادگی 

منشاء  زنبولی درنزديکی گرشک ھلمندبنام وستای رمن از  ۀخانواد

   روايت وھنوز درميان خانواده ھای ما آنطورکه از بزرگان خود شنيده ام.ميگيرد

دوبرادر بودند دروfيت ) يعنی شاه محمد ودادمحمد"(دادو"و" شاھو:"ميشود

 در کنار رودخانه ھيرمند مالک ،نزديک گرشک" زنبولی"ھلمند که در روستای 

در روندزندگی .ً ھای زراعتی بودند وزندگی نسبتا مرفه وآرامی داشتندزمين

روابط برادرانه شان برھم ميخورد که شاھو مجبور ميگردد بازنان وفرزندان 

ملک شاھو، سه خانم داشت . از گرشک بيرون برود و سراز فراه بدر آورد خود

( ز طايف منديزیکه يکی از طايفه بارکزائی  وديگری از قبيله غلزائی وسومی ا

. شاھو از خانم بارکزی صاحب دو پسربنامھای جبار ونايب بود. بود) مندوزی

نم مندوزی واز خانم غلزائی صاحب دو پسربنام ھای شير و پاچا گرديد و از خا

بعدھا که اين برادران بزرگ شدند .  کmن و حاجی بدنيا آوردنيز دو پسربنام ھای

fو صاحب زن وفرزند گرديدند، اوmًدۀ ھريکی از اين شش برادر بنام خيل مث :

  .کmن خيل، حاجی خيل،جبار خيل،نايب خيل، شيرخيل و پاچا خيل ياد گرديدند

بط¹¹¹¹¹ور نمون¹¹¹¹¹ه ميت¹¹¹¹¹وان  از طايف¹¹¹¹¹ه کm¹¹¹¹¹ن خي¹¹¹¹¹ل، در نيمروز،ازکرني¹¹¹¹¹ل 

غفورخ¹¹ان، محم¹¹د يوس¹¹فخان، کجيرخ¹¹ان، محم¹¹دعلم (محم¹¹دعمرخان وب¹¹رادرانش 

نام برد که در قلع¹ه ف¹تح  ) خان ومحمدحسين خانخان، محمدنعيم خان، محداعظم 

را خ¹ان اب¹ن کm¹ن اين برادران پسران دوران خان ابن مرادخان ابن ن¹و .مقيم  اند

  :پسران شان بشرح زيراست .  کmن خيل بودندخان يعنی از تيرۀ

: ص¹¹¹احب س¹¹¹ه فرزن¹¹¹¹د(محم¹¹¹دامين خ¹¹¹ان، ومحم¹¹¹¹دعليخان: از غفورخ¹¹¹ان

  .)  بودنادرخان،علی احمدخان وعبدالرحمن

ص¹¹¹¹¹¹¹¹احب چھارپ¹¹¹¹¹¹¹¹سربنام ھ¹¹¹¹¹¹¹¹ای (احم¹¹¹¹¹¹¹¹دجان: ازمحمديوس¹¹¹¹¹¹¹¹ف خ¹¹¹¹¹¹¹¹ان

  )محمدجان،عبدهللا، محمدحسن ومحمدحسين بود
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چھارپ¹¹¹¹سربنامھای غm¹¹¹¹م ص¹¹¹¹ديق خ¹¹¹¹ان،غmم : ازکرني¹¹¹¹ل محم¹¹¹¹دعمرخان

  .حيدرخان، عبدالقدوسخان، وعبدالعزيز خان  بوجود آمدند

 .يدنددوپسربنامھای عبدالحکيم خان واسرائيل به ثمر رس: از کجيرخان

سه پسربنامھای ک¹ريم ج¹ان، عب¹دالرحيم ج¹ان وعب¹دهللا : از محمدعلم خان

  .خان بوجود آمدند

ش¹اعرزبان (غmم محی الدين خان،عبدالغفورخان م¹راد: از محمدنعيم خان

  . ، محمدرحيم خان ولعل محمد خان  به ظھور رسيدند) دری وبلوچی

ربنامھای ص¹¹احب س¹¹ه پ¹¹س(وام¹¹ا ازتي¹¹ره ش¹¹يرخيل،فيض محم¹¹دخان کمي¹¹دان

پسران اين بردارن . بود) محمدايوب خان، محمديوسف خان و محمديعقوب خان 

  :از اين قرار بود

ص¹¹¹¹¹احب پ¹¹¹¹¹سرانی بنامھ¹¹¹¹¹ای (ح¹¹¹¹¹اجی عب¹¹¹¹¹دالعزيز: از محم¹¹¹¹¹دايوب خ¹¹¹¹¹ان

 -شاعرونوي¹سنده ومردخوش¹نام  وخ¹دمتگار ص¹ادق مع¹ارف ب¹ود-نوراحمدعزيزی

عب¹¹¹دالحکيم خ¹¹¹ان ،)داود خ¹¹¹ان واحمدش¹¹¹اه ح¹¹¹اجی جمع¹¹¹ه خ¹¹¹ان، محم¹¹¹داکبرخان، 

، )ص¹¹¹احب پ¹¹¹سرانی بنامھ¹¹¹ای عب¹¹¹دالغنی وعب¹¹¹دالظاھر وعب¹¹¹دالکريم وعب¹¹¹دالرحيم(

صاحب يک پسربنام محمدعثمان واز اوپسرانی بنامھای حاجی (محمدحسن خان 

  ) .عبدالرشيد،حاجی عبدالرحمن وحميدخان، وحاجی خليل داشت

  شيراحمدخان، نصرهللا(- جد راقم اين سطور-ازمحمديوسف خان بارکزی

ازش¹¹¹¹¹يراحمدخان،پنج .  بوج¹¹¹¹¹ود آمدن¹¹¹¹¹د)  ومحم¹¹¹¹¹دامين،حبي¹¹¹¹¹ب هللا، ومحم¹¹¹¹¹دعلم

حاجی ميراحم¹دخان، محم¹داعظم سي¹ستانی، احم¹دخان، ح¹اجی گ¹ل : پسربنامھای 

درميان فرزندان  حاجی ميراحمدخان، ح¹اجی . احمدخان ونثاراحمد بثمر رسيدند 

 ودلي¹ر وکارگ¹شا جليل ، نسبت به برادران ديگر خود مردبسيارھوشيار و زيرک 

ش¹ايد يک¹ی از رج¹ال مھ¹م سياس¹ی ، است واگر زمينه تح¹صيل ب¹رايش ميسرمي¹شد

ازعق¹¹¹¹ل وفراس¹¹¹¹ت ب¹¹¹¹سيار اکن¹¹¹¹ون ھ¹¹¹¹م ب¹¹¹¹اآموزش  ان¹¹¹¹دک .ک¹¹¹¹شوربار م¹¹¹¹ی آم¹¹¹¹د

  .برخورداراست
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ص¹احب پ¹¹سرانی بن¹ام  محم¹¹داکبر (محمدھاش¹م خ¹¹ان : از محم¹ديعقوب خ¹¹ان

 عبدالصمد ھمگی درقيد که بجز) بارکزی، محمدانور، عبدالقدوس،عبدالصمد بود

  . حيات اند

کm¹¹¹¹ن خيل،ناي¹¹¹¹ب (وام¹¹¹ا در قري¹¹¹¹ه ن¹¹¹¹وده ،اوfدۀ  ش¹¹¹¹اھو ب¹¹¹¹ه ش¹¹¹¹ش خي¹¹¹¹ل

از ھم جدا ميشوند که تعداد شان، ) خيل،جبارخيل،شيرخيل، پاچاخيل، حاجی خيل

 از. ب¹¹ه ص¹¹دھا وھ¹¹زاران ت¹¹ن ميرس¹¹ند و ش¹¹مردن اس¹¹امی ھم¹¹ه ش¹¹ان ن¹¹اممکن اس¹¹ت

بارکزی عضو مشروطه  خان یرعلي ش: درنيمروزليجبارخ تيره اشخاص نامدار

صوفی نورعلی :صاحب فرزندانی بنامھای(خواھان اول ،پدرحاجی مھرعلی خان 

مھرزاد،عبدالعلی مھرزادومحم¹دعلی مھرزاد،وف¹اروق مھ¹رزاد وعب¹دهللا مھ¹رزاد 

)  ب¹¹ود- وکي¹¹ل م¹¹ردم نيم¹¹روز درول¹¹سی جرگ¹¹ه -ومحم¹¹ودمھرزاد وص¹¹الحه مھ¹¹رزاد

ی ملی ادم اصل چخانسور در دوره سيزدھم شوروکيل مر( وحاجی امان هللا خان

: تي¹رۀ ش¹يرخيل درن¹وده ف¹راه از،.) بود که بعد از کوتای ث¹ور گرفت¹ار وک¹شته ش¹د

ازطايف¹¹ه .را ميت¹¹وان ن¹ام ب¹¹رد  ب¹اورومي¹¹ قو ،داکت¹¹ر ق¹دوسداکت¹ر ص¹¹ديق فرھمن¹د ، 

. ی نامدار تراند  ولپوھاندو  یوبيداکتر ظاھر ا، شھيد دگروال ايوبی:  حاجی خيل

ن اول ي  مع¹¹ل¹¹د خای ھ¹¹ادجنرال،جن¹¹رال احم¹¹د خ¹¹اناز طايف¹¹ه پاچ¹¹ا خي¹¹ل،مرحوم و

 خ¹¹ان ميس¹¹ناتور عب¹¹دالرح ووداکترش¹¹کورخان  جن¹¹رال لع¹¹ل محم¹¹د،وزارت داخل¹¹ه

 دونيداکتر فرو ی بارکزايزکر: از تحصيل يافتگان طايفه نايب خيل.  نامدارتراند

 .ھضت فراھ¹ی  ان¹دن فرزندان انجنيرحکيم نھضت برادرقاضی عبدالواحد یبارکز

  .  را ميتوان نام گرفتانخ جمعه خان  ومرادو جان ميکر:ل يخ  کmنطايفه از

  

 شمسی که شاه محمودخان ١٣٢۵بنابر روايت بزرگان محل، تا سال 

صدراعظم ازفراه ونيمروزديدارکرد، ماليات زمينھای زنبولی به نام ملک شاھو 

دراين  . تحويل خزانه ميکردندحواله ميگرديد وفرزندان شاھو می بايستی آنرا

سال کرنيل محمدعمر خان به نمايندگی ازبارکزائيان قريه نوده ، زمين ھای 

متعلق به شاھو رادر گرشک  به پسران عموی خود يعنی اوfده ملک دادوخان 
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بخشيد و فرمان صدراعظم شاه محمودخان را نيزدراين زمينه حاصل کرد و بدين 

از . ًا از نام شاھو بنام اوfده دادوخان انتقال يافتترتيب ماليات زمين ھم رسم

اعقاب ملک دادوخان، حاجی اميرمحمدخان و پسرش حاجی قادرخان بارکزی 

  .استند که ھنوزدر روستای زنبولی گرشک اقامت ونام وشھرت دارند

  

  :خصوصيات فردى و خصلتھاى اجتماعى 

دى من زندگى پائين تراز قبل از ھر چيز ديگر ميخواھم بگويم که از لحاظ اقتصا

متوسط الحال را پشت سر گذاشته ام ، اما ھر گز تن به پستى و تملق و کرنش 

دوستان انگشت شمارى از اھل قلم و دانش بر گزيده بودم که ديدارو . نه داده ام 

ى کانديد: چون . رو وطاقت مى بخشيدصحبت آنان دل و دماغ خسته ام را ني

ن و اکادميسين عبدالشکور رشاد وکانديداکادميسين اکادميسين دکتوراکرم عثما

جوانمردى را مى ستايم و . مھربان و چند تن ديگرهللا انورنوميالى و داکتر عبدا

من صداقت در رفاقت را دوست . از دروغ و ترفند و کژى و نادرستى بيزارم

و تا . دارم و ھرگز از خط راستى و صداقت در برابر دوستان عدول نکرده ام

برسفره ايکه نان . از دوستى نديده ام ، دل از دوستى او برنکنده امخطاى 

خورده ام، پاس آن نان و نمک را داشته ام و سعى کرده ام تا نان کسى را که 

ھرگز براى کسى بيش از آنچه بوده . خورده ام به اونان خودم را نيز بخورانم

نى از ھيچکسى خود را در ابراز مردانگى و ھمت افغا. ام، خود را نشان نداده ام

. دفاع از شرف ملى و فاميلى را برخود فرض دانسته ام. کوچک تر نشمرده ام

و ھرگز بداشته ديگران چشم تنگى .حس بخالت کمتر مرا توانسته اذيت کند

شنيدن حرف زشت و تھمت زدن ، مرا نا راحت . نداشته ام و بخل نورزيده ام

  .وعى ميگرددميسازد و سبب گسست  تفکرم در باره موض

در نويسندگی  آدمى ھستم وسواسى و اين وسواس بيشتردر نوشته ھا يم 

بسراغم مى آيد وتا صحت وسقم ھر جمله و ھر پراگراف را از لحاظ شکل 
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وطنم را دوست دارم و ھيچ جاى . سبک وسنگين نکنم آرام نمى گيرم ومحتوا

از . آرزومندمبراى عمران و سرسبزى آن . ديگرى را بر آن ترجيح نمى دھم

. بدبختى مردم خود رنج مى برم وبا سعادت آنھا، خودم را سعادتمند مى شمارم

عقب ماندگى جامعه و کشور مرا رنج مى دھد ولى تقدير را به اسانی نمى توان 

اى کاش فقر و گرسنگى و جنگ برادر کشى براى ابد ازديارم رخت . تغيير داد

دھکده و ھر شھر وطن ما را پر سازد و و صلح فضاى ھر خانواده و ھر . بربندد

من بخاطر استقmل . خنده شادمانى دلھاى کوچک فرزندان وطن را لبريز نمايد

فکرى و آزادى بيان وعقيده ام ، عضويت ھيچ حزب سياسى را آرزو نکرده ام، 

اما بدون ترديد از دموکراسى و عدالت اجتماعى و از آزادى بيان و قلم و عقيده 

.  حقوق ديگران و از تساوى حقوق زن ومرد درجامعه حمايت ميکنمو احترام به

پس تا کنون عضويت ھيچ حزب يا گروه سياسى چپ و يا راست را نداشته و 

  . ندارم

ه در دھه دموکراسى در کشور که احزاب چپ افراطى و راست افراطى قدم ب

 پنداشته ميدان نھادند، از اينکه ھريک از اين احزاب وابسته بيک کشور خارجى

 اجتماع نبودند، از آن ھا دورى ۀميشدند ونيز رھبران آن احزاب بر خاسته از ت

و گذ شت زمان نيز نشان داد که وابسته گى به بيگانه ، به سود منافع . جسته ام

و از اين جھت نبايد دنبال ايدئولوژى ھاى بيگانه چپ يا راست .ملى نيست

خى از شخصيت ھاى اجتماعى کشور تmش ھاى ھم که از طرف بر. افراطى رفت

براى ايجاد احزاب سالم و ملى در دھه دموکراسى و پس از آن صورت گرفت ، 

متأسفانه ھيچيک راه بجايى نبرد و قادر نشد تا در سطح کشور مورد قبول واقع  

زيرا رھبران آنھا ، در سطح ملى از وجاھت و محبوبيت . و مثمر ثمرى گردد

مداخmت کشورھاى ھمجوار و ذينفع را در . و يا نشدندوسيع برخوردار نبودند 

اوضاع بغرنج و پيچيده کشور محکوم ميکنم و دستان مداخله گران را قطع 

براى خدمت گاران صادق وطن و آنانى که بخاطر نجات آن از . کردن ميخواھم

لوث بيگانه قدم در راه جھاد گذاشته و سينه را شجاعانه سپر ساخته اند و سر 
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م دشمنان وطن را سرافگنده از مرز و بوم وطن جاروب کرده اند، سعادت و انجا

و تا آنجائى که براى من مقدور باشد ، از کار نامه . نيکنامى ابدى آرزو مى کنم

ھاى آنان به نيکى ياد حواھم کرد و به آنھا سmم و درود ميفرستم و بنام آنان 

  .افتخار ميکنم

 ازتحصيmت عالی ختر ھستم وھمگیمتاھل ھستم وصاحب دو پسروچھارد

  .  پدرھا سخت دوست دارمسايررامثل  وھمه  برخوردارھستند

 

 : اکادمى علوم ممتازدرحلقه دانشمندان 

من که درکارپژوھش ھاى سيستان شناختى و اقتصاد روستائى آن سامان 

و زراعت ، توجه ام را به مسئله ، در اکادمى علومه تجاربى داشتمازگذشت

نظام بھره « رساله وتوانستم  . ارضى در کشور معطوف ساختممناسبات 

ه دولتى طبع و را از طريق کميت» بردارى از زمين در افغانستان قرون وسطى

 چيزفھم و اھل مطالعه قرار  مورد اسقبال گرم ھموطنانکهنشر، بچاپ برسانم 

  .گرفت

ت ارضى مالکي« در ھمين راستا اثرتحقيقى ديگرخود را زير نام ًمتعاقبا 

ازطرف اکادمى علوم افغانستان » وجنبشھاى دھقانى درخراسان قرون وسطى

اين . چاپ و بدسترس عmقمندان تاريخ واقتصاد روستائى افغانستان قراردادم

کتاب بزودى مورد توجه اھل دانش و مطالعه، بشمول کدرھاى حزب برسراقتدار 

طالب آنرا تکثير وبه و رھبران آن واقع گرديد تا آنجاکه برخى ازفصول و م

اعضاى خود در وfيات کشورگسيل کردند تابا آگاھى از اشکال مالکيت زمين و 

  شيوه ھاى بھره بردارى ازآن، دربرخورد بامسئله زمين وآب ومالکيت آن ، 

  .درموضوع اصmحات ارضى در کشور از آن استفاده شود

« : داشتُ بياد دارم که پوھاند زھما ضمن تبريک گفتن بمن اظھار 

 fتقريظی افسوس که مريضى ام حوصله نوشتن را از من گرفته است، و ا  
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ترديد اين کتاب بدون . براين کتاب مينوشتم که از سى صفحه کمتر نمى بود

و » . تاريخ را نسبت بتو تحريک خواھد کردۀحسادت برخى از داکتران رشت

سادت ھاى ربرو شدم براستى ھمان طور که استاد زھما گفته بود، من با چنين ح

  . تا آنجا که از نوشتن جلددوم آن کتاب صرف نظر کردم

 بمن گوشزد شد که اگرخواسته باشم ميتوانم لست ١٩٨٦در اواخر سال

آثار مطبوع خود را براى کانديدشدن درحلقه دانشمندان علوم اجتماعى کشور 

مين کتاب را با و من ھ. مانند ساير دانشمندان واستادان پوھنتون کابل ارائه کنم

 اثرچاپ شده ديگر خود، ھمراه با يک يک کاپى آنھا بمقام اکادمى ٢٠لستى از 

علوم ارائه کردم و در نتيجه از طرف کميته موظف ابتدا به رتبه علمى 

« ارتقا يافتم وسپس به دريافت درجه علمى ) پوھاند= پروفسور(» سرمحقق«

) اکادميسينتر از از پروفسور وپائينکه رتبه ايست باfتر (» کانديداى اکادميسين

البته بايد . تن دانشمند ممتاز کشور قرار گرفتم٣٢نيز نايل گرديدم و در صف 

 من بحيث رئيس مرکز تحقيقات علوم اجتماعى ، ١٩٨٦گفت که از اوايل سال 

بجاى ھمان رئيسى که در پذيرش من به عضويت انستيتوت تاريخ کراھيت نشان 

راينجا بايد ياد آورشوم که براى حفظ استقmل فکرى و قلمى د. ميداد، مقررشدم 

 اما از آزادى قلم و .خود من عضويت ھيچ حزب وياگروه سياسى رانداشته ام

بيان و از دموکراسى واز صلح و ازعدالت اجتماعى و برابرى و برادرى واز 

  .تساوى حقوق زنان بامردان حمايت کرده وميکنم

  

 : منآثار و تأليفات 

کابل تاپايان )دانشگاه( يعنى از دومين سال تحصلم در پوھنتون ١٩٦٢سال از

  :  ميmدى آثارتحقيقى ذيل را بدست نشر سپرده ام ٢٠١٠ سال

  

   :دهمستقل چاپ شآثار -الف 
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ته دولتى ي طبع کم، نظام بھره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى -١

 م ١٩٨٢=١٣٦١طبع ونشر، 

 چاپ اکادمى ،جنبشھاى دھقانى درخراسان قرون وسطى  مالکيت ارضى و -٢

 پس ازتجديد نظرو افزودن کتاب اين (م ١٩٨٣=١٣٦٢علوم افغانستان ، کابل 

مالکيت ارضى و شيوه ھاى بھره بردارى از زمين در «فصل جديد زيرنام دو

بچاپ به تعداد محدودی نيز ٢٠٠٢درسوئد در سال » خراسان قرون وسطى 

 . جرمن آنmين گذاشته شده است- ر پورتال افغانً واخيرا درسيده

طبع اکادمى علوم ) جلد اول (  سيستان ، سرزمين ماسه ھاو حماسه ھا - ٣

 م ١٩٨٥=١٣٦٤افغانستان ،کابل 

جغرافياى : شامل ) جلددوم(  سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا -  ٤

رون وسطى، طبع طبيعى ، جغرافياى تاريخى و جغرافياى اقتصادى سيستان در ق

  ١٩٨٨=١٣٦٧اکادمى علوم افغانستان،

اوضاع سياسى : شامل ) جلدسوم( سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا - ٥

م، طبع ١٧٤٧و اجتماعى سيستان تا تاسيس دولت سدوزائى افغانستان در

 م ١٩٨٨ =١٣٦٧اکادمى علوم افغانستان ،

سرگذشت : شامل ) ارم جلدچھ(  سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا - ٦

 م ، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٩٧٣ تا ١٧٤٧سيستان ورودھيرمنداز 

  .م ١٩٨٩=١٣٦٨

اتنوگرافى تاريخى مردم سيستان ، رسوم :  مردم شناسى سيستان ، شامل- ٧

وعنعنات، باورھاو معتقدات ، ضرب المثل ھا، سرودھاى عاميانه ، لھجه بوميان 

 طبع اکادمى علوم ،مردم سيستان ی  ، افسانه ھا)گويش زابلى( سيستان 

 م ١٩٨٩=١٣٦٨افغانستان، 

م با ١٩١٩ تا ١٩٠١ بررسى اوضاع سياسى و اجتماعى افغانستان از - ٨

مھربان ، طبع وزارت هللا انضمام دو مقاله ديگر از پوھاند ھاشمى و داکتر عبدا

 م ١٩٨٩=١٣٦٨اطmعات وکلتور 
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 طبع وزارت ،ن در سه قرن اول ھجرى قيام ھاى مردم خراسان وسيستا-٩

به در عاين اثر نيز قبل از خروج از مط( م ١٩٩٠=١٣٧٠اطmعات وکلتور، 

 ) آتش بمباران مجاھدين سوخت 

طبع وزارت اطmعات و ، قيام ھاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار-  ١٠

 م ١٩٨٩ =١٣٦٨کلتور، 

 ١٣٦٩م افغانستان ،  طبع اکادمى علو، سيماى رستم در شاھنامه- ١١

 م ١٩٩٠=

 مناسبات ارضى و شيوه ھاى برخوردبه مسأله زمين وآب در افغانستان - ١٢

 م ١٩٩١ =١٣٧٠ طبع اکادمى علوم افغانستان ، ، قرن بيستم٨٠ و٧٠سال ھاى 

، ١٩٩٦ طبع ، مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ، - ١٣

ميmدی  تجديد چاپ ٢٠٠٠تان نيزپس از سال ،اين کتاب در پشاور پاکسسوئد 

 .شده است

، ١٩٩٨ طبع ، قيام ھاى مردم افغانستان از قرن ھشتم تا ھژدھم ميmدى -  ١٤

 از طرف صالح محمدصالح به زبان پشتو ترجمه ودرپاکستان اين اثر( سوئد

 ) .چاپ شده است

 طبع ،م ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه اول قرن - دو نابغه سياسى  -١٥

 ١٣٧٩ ش درايران و در ماه حمل ١٣٧٨اين کتاب در زمستان (، سويد ١٩٩٩

 ) .ش در پشاور پاکستان نيز تجديد طبع شده است

طبع جون ، يک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ -  ١٦

 جرمن آنmن نيز به -  در پورتال افغان٢٠١٠ًدرپشاور ومجددا در سال م ٢٠٠٠

 .يده استشنر رس

 پاکستان، پرورشکاه تروريسم، چاپ دانش خپرندويه تولنه، پشاور – ١٧

٢٠١١  

نشر در  نگاھى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاھريان تا تيموريان ، - ١٨

  جرمن آنmين- سايت افغان
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، ٢٠٠٢چاپ   ،، شاه امان هللا ونقش روحانيت متنفذ عmمه محمودطرزى -  ١٩

 شاور پ٢٠٠۴چاپ  وسوئد 

  ، سوئد ٢٠٠٢ سى مقاله سيستانى ،  چاپ اکتبر -  ٢٠

  ، سوئد ٢٠٠٤ ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ، ، جنورى ٢١

  آماده چاپ مجموعه مقاfت،  پشتونستان و زخم ناسورخط ديورند، ـ ٢٢

،چاپ دوم، ٢٠٠٤ حماسه قيامھا يا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سويد، -٢٣

  ٢٠١١موسسه، دانش خپرندويه 

 رستاخيزقندھار وفروپاشی دولت صفويه در ايران،چاپ مرکزنشراتی دانش -٢٤

اين کتاب ازطرف صالح محمدصاله به زبان پشتو نيز (١٣٨٤=٢٠٠٥پشاور

  .)ترجمه واز طرف دانش نشراتی موسسه چاپ شده است

 ،١٣٨۶ =٢٠٠٧ ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور، -٢۵

  .جرمن آنmين قابل دسترسی است-رافغانونيزد

  چاپ،مجموعه بيست مقاله تحقيقی ( آيا  افغانستان يک نام جعلی است؟-٢۶

 ١٣٨۶=٢٠٠٧پشاور 

  ٢٠٠٩ جرمن آنmين، - افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ، سايت افغان-٢٧

 جرمن آنmين، - جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی، پورتال افغان-٢٨

  ٢٠١١، ونيز چاپ دانش خپرندويه موسسه ٢٠١٠چ مار

 جرمن -  اجتماعی کشور، پورتال افغان-  برخی شخصيت ھای فرھنگی -٢٩

  . ونيز ازطرف دانش خپرندويه تولنه درکابل به چاپ رسيده است٢٠١٠آنmين،

 جرمن آن fين، -  مmلی جويا، اسطورۀ شجاعت روزگارما، پورتال افغان-٣٠

  .در پشاور به طبع رسيده است٢٠١٠، نيز درسال ٢٠٠٩

  ٢٠١٠ جرمن آنmين،-  تحقيقی، پورتال افغان- ۀ تاريخیل بيست مقا-٣١

پورتال افغان   وضعيت حقوقی زن افغان از استقmل تا حکومت کرزی، چاپ-٣٢

  ٢٠١١جرمن آنmين؛
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،پورتال ٢٠١١ سيمای امير آھنين، امير عبدالرحمن خان در تاج التواريخ،-٣٣

  آنmينافغان جرمن 

  ، آماده چاپ کستان، طالبان و معضلۀ خط ديورند پا-٣٤

، پورتال افغان ٢٠١٢ در باره سه خاندان تاريخی قندھار،چاپ تحقيقی -٣٥

  جرمن آنmين

نشر  نقش تاريخی وزيرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی افغانستان، -٣٦

  ٢٠١٢پورتال افغان جرمن آنmين، 

نشر  تن ديگر از سران ملی در قيام کابل،٨کبرخان و نقش تاريخی وزير ا-٣٧

  ٢٠١٢نmين، در پورتال افغان جرمن آ

ر شده در پورتال افغان جرمن  نش،وجيبۀ ملی افغانھاست  دفاع از استقmل ،-٣٨

  ٢٠١١آنmين 

 نشر شده در پورتال افغان ، نقش سيستان در تکوين حماسه ھای ملی -٣٩

  ٢٠١١جرمن آنmين 

چاپ . قرن بيستم٨٠ و٧٠ضی در افغانستان سالھای اصmحات ارمسالۀ  -٤٠

  ٢٠١١دانش خپروندويه موسسه ،پشاور،

  

  اشتراک فعال در سيمنارھا وسمپوزيمھای ملی وبين المللی/ج

 در تمام  قرن گذشته٨٠ در دھه پس از عضويت در اکادمى علوم افغانستان ،

 علوم اجتماعى و بخصوص سيمنار ھا و سمپوزيم ھاى ملى وبين المللى ايکه با

تاريخ ارتباط داشته است، فعاfنه اشتراک ورزيده ام وبا نگارش مقالتى و 

از آن جمله در . شرکت در بحث ھا وتوضيحات علمى سھم عملى داشته ام

 . تحقيقاتى ذيل فعاfنه سھم گرفته ام - سيمنار ھاى علمى 

حدودالعالم من «  کتاب سيمنار بين المللى بزرگداشت از ھزارمين سال تاليف- ١

ھجرى قمرى، که به عنوان منشى سيمنار، ٣٧١تاليف در » المشرق الى المغرب
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کار تدوير آن را بر عھده داشتم و مقالتى براى خوانش در آن سيمنار نوشتم و 

 .) ١٣٦٢ (.خواندم وبه سواfت دانشمندان اشتراک کننده پاسخ گفتم

شاعر ترکمن » قلى مختوم« بت تجليل از اشتراک در سيمنار تحقيقاتى بمناس-  ٢

مقالتى راجع به اوضاع اجتماعى و سياسى عصر .در قرن ھژدھم ميmدى

  .شاعرکه مصادف به ايام فرمافرمائى نادرشاه افشار بوده،نوشتم وخواندم

 اشتراک در سمپوزيم ملى تجليل از ھزاره سرايش شاھنامه که مدت يک - ٣

  .شده بودھفته در دانشگاه کابل، برگذار

  اشتراک در سمپوزيم بين المللى تاريخدانان شوروى وافغانستان که براى سه -  ٤

 و اعتراضات و انتقادات من بر شيوه کار. روز در ھوتال آريانا برگذار شده بود

ترکيب کميسيون مشترک تاريخدانان افغانستان و شوروى، سبب شد تا بر 

  ز اعضاى انستيتوت تاريخ و ترکيب اين کمسيون تجديدنظر شودو سه نفر ا

 . اتنوگرافى، بشمول خودم در آن عضويت بيابند

 اشتراک در سمپوزيم بين المللى تحقيقاتى تاريخدانان شوروى و افغانستان، - ٥

 در شھر دوشنبه اين سمپوزيوم پيرامون تاريخ و جامعه شناسى افغانستان، 

 .برگزارشده بود) ١٩٨٧( تاجکستان 

که از طرف مرکز علوم » متودلوژى تاريخ « ار بين المللى  اشتراک درسيمن-٦

مسؤليت . براى دو روز برگذارشده بود اجتماى اکادمى علوم در ھوتل آريانا

 .  بدوش من بود١٩٨٩تدويراين سيمنار در سال 

 اشتراک در مذاکرات روى پروبلم ھاى قابل مطالعه در تاريخ افغانستان با -٧

  ١٩٨٨مى علوم مسکو درسال دانشمندان شرقشناسى اکاد

 اشتراک فعال در درسيمنار بين المللى بزرگداشت از امير على شير نوائى، -٨

 . ار شده بودزکه از جانب اکادمى علوم برگ١٩٩٠در سال 

مين سال تولد احمدشاه درانى که ٢٧٠ اشتراک فعال درسيمنار ملى تجليل از -٩

  . ار شدزبرگ١٩٩٠در 
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که از » کابل درگذرگاه تاريخ  «  تحت عنوان ملى اشتراک در سمپوزيم-١٠

  .ار شده بودزطرف انجمن نويسند گان افغانستان در ھتل انتر کانتى ننتل برگ

پژوھش در زبان و فرھنگ باستان ايران ، :  اشتراک در سيمنار بين الملى-١١

 ) ٢٠٠٠ سپتامبر ٢٩-٢٣(منعقده شھر گوتنبرگ سوئد،

 مين سال استرداد استقmل کشور درشه کلن ٨۵اشتراک درکنفرانس علمی -١٢

 ٢٠٠۴المان در سال 

 اش¹¹¹¹¹تراک در کنف¹¹¹¹¹رانس علم¹¹¹¹¹ی سي¹¹¹¹¹صدمين س¹¹¹¹¹ال خي¹¹¹¹¹زش ھوتکي¹¹¹¹¹ان در -١٣

  ٢٠٠۵قندھاربرھبری ميرويس خان ھوتکی در آلمان در 

اشتراک درکنفرانس علمی بزرگداشت از نھضت ايمل خان اپري¹دی در ش¹ھر -١٤

  ٢٠٠۶کلن المان در 

 مين سال تاسيس دولت ٢٦٠گداشت از ردر سيمنار علمی بز اشتراک – ١٥

که از سوی دافغانستان ٢٠٠٧معاصر افغانستان در شھر کلن آلمان در اکتوبر 

  .دکلتوری ودی تولنه برگزار شده بود

 ٤٠٠به  ني افغان جرمن آنmپورتال در تنھامن ۀنشرشدمقاfت وکتب - د

 چون مجmت وسايتھای انترنتی واگردرساير رسانه ھای جمعی  .رسيده استاثر

 خواننده عmقمند . به پنجصد تا ميرسدمحاسبه شوند، مقالۀ ديگر ١٠٠

  : سايت افغان جرمن آنmين مراجعه کندميتواندبه

 http://www.afghangerman.com/tahLiLha/EditAutor  

 . وسايت ھای ديگر بروند ويا از طريق جستجوی گوگل ساير مقاfت مرا دريابند

   

  پايان کتاب          
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  منابع فھرست عمومی 

  
 اوستا، گزارش وپژوھش جليل دوستخواه، انتشارات مرواريد،تھران، چاپ - ١

  ١٣٧٥سوم،

  ، کابل١٣۴۶غmم محمد غبار، طبع  افغانستان در مسير تاريخ، تأليف مير  -٢

نشگاه تھران بيست و پنج سده ماليات ، تاليف عنايت هللا شاپوريان ،چاپ دا-  ٣

    ش١٣۵٠، 

تاريخ اجتماعی ايران، تأليف مرتضی راوندی، چاپ موسسه انتشارات امير  -٤

   ١٣۴۴کبير، تھران، 

تاريخ ايران نوشته گروھی از مورخان شوروی، ترجمه کريم کشاورز، طبع  -٥

  تھران

به تصحيح و اھتمام محمد بن عبدالوھاب )جلد٣(تاريخ جھانگشای جوينی ،  -٦

   ١٣٢٩ ، چاپ قزوينی

تاريخ قرون وسطی، کاسمينسکی، ترجمه صادق انصاری و باقر مومنی  -٧

   ، تھران١٣۴٨چاپ 

تاريخ وصاف ، از اديب عبدهللا شيرازی ، باھتمام محمد مھدی اصفھانی ،  -٨

   ھجری قمری ، بمبئی ھند١٢٩۶چاپ 

 و  کابل١٣۴٩تاريخ مختصر افغانستان ، تاليف پوھاند حبيبی، چاپ اول  -٩

  چاپ سوم ، پشاور پاکستان ،

تحرير تاريخ وصاف ، بقلم عبدالحميد آيتی ، طبع انتشارات بنياد فرھنگ   -١٠

    ١٣۴۶ايران ، 

از سيفی ھروی، به تصحيح پروفسير ) تاريخ سيفی(تاريخنامه ھرات  -١١

   محمد زبير صديقی، چاپ کلکته و چاپ افسيت ايران
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، بکوشش دکتر بھمن کريمی، دين فضل هللاجامع التواريخ ، تاليف رشيدال -١٢

   طبع تھران) جلد٢(

ھای خmفت شرقی، تأليف گ، لسترنج، ترجمه  جغرافيای تاريخی سرزمين-١٣

   ١٣٣٧محمود عرفان، طبع 

منوچھر  چاپ دکتر)  ھـ٣٧٢تاليف در (حدود العالم من المشرق الی المغرب  -١٤

  ١٣٤٢، )اهترجمه پوھاند ميرحسين ش(و چاپ پوھنتون کابل 

دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم م، ر، ارونووا، ز، ک، اشرافيان، ترجمه  -١٥

  ، ١٣۵٢حميدمؤمنی، طبع 

بن ھندوشاه نخجوانی، به  تعيين المراتب، تأليف محمد دستور الکاتب فی -١٦

   مسکو١٩٧۶، جلد دوم طبع ١٩۶۴ع، عليزاده، جلد اول طبع . تصحيح ع

، از عبدالحی بن ضحاک گرديزی، به تصحيح و زين اfخبار گرديزی -١٧

   تحشيه پوھاندعبدالحی حبيبی، طبع تھران

سازمان اداری حکومت صفوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات  -١٨

  ، تھران١٣٣۴نيا، چاپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مينورسکی بر تذکره

 قزوينی و نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظام الملک، چاپ محمد سياست -١٩

   چاپ عبدالرحيم خلخالی، تھران

صورت اfرض ابن حوقل، ترجمه دکترجعفر شعار، بنگاه ترجمه و  -٢٠

  نشرکتاب،تھران

 تھران، متن ١٣۵٣فتوح البلدان بmذری، ترجمه آذر تاش آذرنوش، طبع   -٢١

  . بيروتعربی طبع

کی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عھد مغول، تأليف پطروشفس -٢٢

    شاھنشاھی٢۵٣۵ترجمه کريم کشاورز، چاپ 

ھای دھقانی، تأليف محمد اعظم سيستانی، طبع،  مالکيت ارضی و جنبش  -٢٣

  ، اکادمی علوم افغانستان ،کابل١٣۶٢

مسالک و ممالک اصطخری، باھتمام ايرج افشار، چاپ بنگاه ترجمه و   -٢٤

  نشر کتاب، تھران

   ) جلد٢ (١٣٣۶پروين گنابادی، طبع مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد   -٢٥



 ٤١٣                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

  ١٣٣٦ظفرنامه ، از شرف الدين علی يزدی ، چاپ تھران ،  -٢٦

مالک و زارع ، تاليف خانم دکتر لمتون ،ترجمه اميری ، چاپ  -٢٧

   ،تھران١٣۴۴

   ١٩۴٧مکاتبات رشيدی ،به تصحيح و اھتمام محمدشفيع fھوری ،  -٢٨

باھتمام محمد )  ھـ٧۴٠تأليف در حدود (نزھت القلوب، از حمدهللا مستوفی  -٢٩

  ١٣٣٦دبيرسياقی، 

  ) ميmدی٢٠٠٠(١٣٧٩تولدی ديگر، شجاع الدين شفا، چاپ  -٣٠

   مmحظاتی درتاريخ ايران ، علی ميرفطروس ، چاپ سوم -٣١

،تاريخنامه ھرات ، چاپ )سيف بن محمديعقوب الھروى( سيفى ھروى -٣٢

   ١٣٥٢ ونيز چاپ افسيت ايران، کلکته ١٩٦٢پروفسور محمد زبير صديقى ، 

 مطبوعاتی موسسه انتشارات از خليلی، عباس ترجمه اثير، ابن کامل تاريخ -٣٣

  تھران علمی،

   تھران ، ١٣٣٩ طبع مستوفى،هللا حمدا از گزيده تاريخ -٣٤

 بنگاه ، ١٣٤٨ طبع ،موحد محمدعلى دکتر ترجمه سفرنامه، بطوطه، ابن -٣٥

  تھران ، کتاب نشر و ترجمه

  چاپ اروپاديدگاه ھا ،علی ميرفطروس، -٣٦

طبه  ترجمه کشاورز، نوشته گروھی از مورخين شوروی، تاريخ ايران،-٣٧

  تھران

   ٢ ج تاريخ اجتماعی ايزان،راوندى ، مرتضی -٣٨

  ١٣٦٤تھرانترجمه عماد، لکھارت، انقراض سلسله صفويه ،-٣٩

  . ١٣۶٨ع ھای مردم افغانستان بر ضد نادرافشار، طب  سيستانی، قيام-٤٠

 ،طبع ايران١ ج ، افغاننامه ، يزدی افشار محمود  دکتر-٤١

   ،١٣۶۶   سوبمن، نصرهللا از پشتو  ترجمه شاه، احمد درانی ،  گنداسنگه-٤٢

  اکادمی علوم افغانستان

 ،پشاور١٩٦٥ ظفرکاکا خيل، پشتانه دتاريخ په رناکی، طبع-٤٣

 )دوجلد(١٣٤٦چاپ ، پوپلزايی، عزيزالدين وکيلی، تيمورشاه درانی-٤٤

  ترجمۀ آصف فکرت، چاپ مشھد ايران، الفنستون، افغانان،-٤٥



 ٤١٤                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

  فريه فرانسوی،تاريخ افغانھا، ، ترجمۀ سھيل سبزواری،سايت آريائی، -٤٦

 ايران طبع ، دوجلد اخير، قرن پنج در افغانستان صديق، محمد مير فرھنگ، -٤٧

نجمن تاريخ، پيرس، عروج بارکزائی، ترجمه پژواک وصدقی،طبع ا-٤٨

  ش،١٣٣١

  بمبئ١٨٨١ =ھجری١٢٨٩تاريخ سلطانی،سلطان محمد بارکزائی،طبع -٤٩

  ش١٣٣١ تاريخ افغانستان، طبع انجمن تاريخ افغانستان،ی کھزاد،در زوايا-٥٠

،ترجمه پشتو از داکتر حسن کاکر،طبع ٢ن،دکابل سلطنت بيان،جو الفنست-٥١

   اکادمی علوم افغانستان١٣۶١

، ايران، بکوشش عزيز هللا ١٣٧٢تب،نژاد نامۀ افغان،طبع  فيض محمد کا-٥٢

  رحيمی، تحشيۀ حاج کاظم يزدانی

  ،١٣۴٩  حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،طبع انجمن تاريخ افغانستان،-٥٣

، ،ترجمه داکترسيدخليل هللا ١ موھن fل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-٥٤

 امريکا٢٠٠٦ و٢٠٠٣طبع سالھای 

طبع پشاور، به اھتمام پوھاند اھی، از محمودالحسينی، تاريخ احمدش -٥٥

 ھمايون

  ش،١٣٣۵ کھزاد، رجال و رويدادھاى تاريخى افغانستان،کابل -٥٦

 ترجمه فرھادظريفی وعبداللطيف  افغانی، خان، حيات حياتمحمد -٥٧

 ١٣٧٠سرحدات، وزارت امورطالبی،طبع 

ش ١٣٣٧ زمان، طبع  پوپلزائی، دره الزمان فی التاريخ شاهعزيزالدين -٥٨

 کابل

 کابلسفرھای شاه امان هللا به اروپا ، چاپ عزيزالدين وکيلی پوپلزائی،-٥٩

  الفنستون ، افغانان،ترجمه آصف فکرت،چاپ مشھد ايران،-٦٠

  تھران١٣٧۶، چاپ۶١عليقلی ميرزا، تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -٦١

 افغانستان تاريخ جمنان ش،١٣٣٣ شجاع، شاه واقعاتدرانی، شجاع شاه -٦٢

 طبع انجمن تاريخ،٢، ج وپيش آمدھای تاريخیکھزاد،باfحصارکابل -٦٣

  موھن fل،زندگی اميردوست محمدخان،ترجمۀ محمدعالم،علمی-٦٤

  ،ش،انجمن تاريخ١٣٣١چاپ نوای معارک،شکارپوری،  ميرزا عطامحمد -٦٥



 ٤١٥                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

  ر،چاپ پشاو عبدالباری جھانی، ھرات، پشتانه او ستره لوبه -٦٦

  انجمن تاريخ،١٣٣٠ حميد کشميری،اکبرنامه،-٦٧
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٢barakzai 

 سياسی افغانستان در نيمه اول قرن نزدھم، – سيستانی، دونابغۀ نظامی -٦٩

 ١٩٩٩ان،طبع مشھداير

 طبعجنرال شيرمحمدکريمی،پشتواز، ترجمه )پتانز( پشتانه اوfف کارو،-٧٠

 ، پشاور١٣٧٨

 اوليورروی، اسmم ونوگرائی سياسی درافغانستان، ترجمه سرومقدم،چاپ -٧١

 ٩١-٩٠مشھد، ص

 ٢٥، ص ١٩سيد قاسم رشتيا،افغانستان در قرن -٧٢

 ،ھق١٣٣٣-١٣٣١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،چاپ -٧٣

 ٢٠١٠معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، طبع پشاور، -٧٤

 بازی بزرگ، پيترھاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ -٧٥

  پشاور٢٠٠٠

 ١٩٨٩شوھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگی بلوچ،شماره اول،سال  -٧٦

 ١٣٦٣ حبيبی، جبنش مشروطيت در افغانستان،کابل-٧٧

کابلى،  کوھسار ترجمه نورمحمد رياتالى ستيوارت، آتش در افغانستان،-٧٨

 چاپ پشاور

، طبع کابل  داکتر روان فرھادی،مقاfت محمود طرزى در سراج اfخبا-٧٩

١٣٥٥ 

سيستانی، عmمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ،چاپ اعظم  -٨٠

  ، پشاور٢٠٠۴

 ،٢٠٠٤ عبدالحميد محتاط، تاريخ تحليلی افغانستان، چاپ-٨١

  کرسی نشينان کابل،چاپ آصف فکرت، مشھد ايران مھدی فرخ، -٨٢

  لودويک آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم ،-٨٣

   دکتورخليل هللا وداد بارش، حبيب هللا کله کانی، مردی در حريق تاريخ،-٨٤



 ٤١٦                                            ...فتح خان ووزيرتاريخی نقش 

داکترسنزل نويد،واکنشھای مذھبی وتحوfت اجتماعی درافغانستان،ترجمه  -٨٥

  ی،محمدنعيم مجدد

  ١٣٨٤کاکړ، دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه ،  -٨٦

لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن  -٨٧

  .چاپ کابلخان تا استقmل، ترجمه پوھاندزھما،

  ،١٣٨۴ غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،-٨٨

  چاپ پشاور،اھان متأخر افغانستانميرزا يعقوب عليخان خافى، پادش -٨٩

په منحنی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زاگارودنيکووا، ترجمه پشتو  -٩٠

  ٢٠٠۶ازمحمدطاھرکانی، چاپ 

طئه ھای انگليس عليه حکومت امانی تو:مقاfت  داکتر عبدالرحمن زمانی،-٩١

 )٢٠٠١٢افغان جرمن آنmين، سال (

  ٢٠٠٥زيرفشار عنعنه وتجدد،چاپ ان يدعبدهللا کاظم، زنان افغداکترس -٩٢

   مھدی فرخ،تاريخ سياسی افغانستان،چاپ ايران-٩٣

معصوم ھوتک،دناوی دانشور،دکندھار منور،دزنگاوات مخور،چاپ دعmمه -٩٤

  ٢٠١٢/١٣٩١رشاد،خپرندويه تولنه، کندھار، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


