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مقدمه مؤلف

جامعــۀ افغانســتان، متشــکل از اقــوام مختلف اســت کــه بنابــر عوامل محتلف 

سیاســی واقتصــادی وفرهنگــی تــا کنــون موفــق نشــده اســت از رشایــط تنــگ 

روابــط قبیلــوی بــه فضــای بــاز مناســبات همگرائــی وهمبســتگی ملــی یعنــی 

ملــت شــدن عبــور منایــد� بــرای رســیدن بــه چنیــن مرحلــه یــی وقــت زیــادی 

الزم اســت تــا جامعــه ازفقــر، بیســوادی ومــرض وتعصبــات زبانــی و نــژادی 

ــی و فقــدان ســواد و دانــش الزم اســت،نجات  ــی کــه همــه زادۀ نادان ومذهب

یابــد و وارد مرحلــۀ واالتــری از رشــد و تکامــل  تاریخــی گــردد�

در دو ســه قــرن اخیربرخــی از اقــوام افغانســتان، بنابــر رشایــط و اوضــاع 

ــت  ــه حرک ــیرتاریخ ب ــوری درمس ــور ط ــی کش ــی ونظام ــی و اجتامع سیاس

افتــاده انــد کــه در تحــوالت سیاســی وفرهنگــی کشورســهم و نقــش مؤثــر 

داشــته انــد و میتــوان  جــای پــای شــان را در رخــداد هــای سیاســی وفرهنگی  

دو ســه قــرن اخیــر بــه وضــوح مشــاهده منــود�

همزمــان بــا تاســیس دولت معــارص افغانســتان توســط احمدشــاه ابدالی، 

ــهم  ــه س ــور، ک ــی کش ــخ سیاس ــروف در تاری ــناس ومع ــوام رسش ــی از اق یک

ونقش شــان در تاریخ  معارصبرجســته وچشمگیراســت، در پهلوی ســایراقوام 

سلحشــور و پرغرورمســکون در والیــت قندهــار، قــوم بارکزائــی اســت�
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ــی  ــی وابدال ــروف هوتک ــل مع ــی قبای ــش تاریخ ــته از نق ــن در گذش م

مســکون در والیــت قندهــار کــه شــخصیت هــای سیاســی مدبــری  چــون: 

میرویــس خــان هوتکــی وشــاه محمــود وشــاه ارشف وشــاه حســین هوتکــی  

و دولــت حــان ابدالــی ومحمدزمــان خــان ابدالــی وذوالفقــار خــان ابدالــی  

واحمدشــاه ابدالــی بــه جامعــۀ پشــتون تقدیــم کــرده انــد، طــی مقــاالت و 

رســایلی یــاد کــرده ام واینــک بازهــم از همیــن والیــت ازســه خانــدان بــزرگ 

و نامــدار دیگــر پشــتون، مثــل: خانــدان رسداران قندهــاری )از نســل حاجــی 

جاملخــان بارکزائــی( کــه  بــرادران وبــرادرزادگان شــان بیــش از 150 ســال 

درایــن کشــور ســلطنت کردنــد، و دو خانــدان بارســوخ دیگــر پشــتون کــه در 

کنــار رسداران محمدزائــی حضــور فعــال داشــتند، یــاد خواهــم منــود� ایــن 

دوخانــدان اگرچــه رسدار نبودنــد ولــی بــارس وجــان خــود ازنظــام ســلطنتی 

افغانســتان دفــاع کــرده انــد و دانــش دینــی و خــرد سیاســی ونیــروی رزمــی  

خــود را در اختیــار ثبــات و اســتقرار نظــام ســلطنت در کشــور قــرار داده انــد 

و رکــن عمــدۀ نظــام ســلطنت بشــامر میرفتنــد�

ایــن دو خانــدان تاریخــی یکــی خانــوادۀ علمــی قاضــی نرصاللــه خــان 

بارکزائــی مســکون در ارغســان قندهــار و دیگــری خانــدان لویناب شاغاســی 

شــیردلخان بارکزائــی مســکون درولســوالی معــروف قندهــار مــی باشــند�

ازایــن دو خانــدان رجــال وشــخصیت هــای علمــی ونظامــی نامــداری 

ــتم در  ــرن بیس ــر ق ــا اخی ــی ت ــاه دران ــان احمدش ــه از زم ــد ک ــور کردن ظه

رسنوشــت کشــور نقــش موثــر داشــته انــد� درایــن اثــر تــا آنجــا کــه منابــع 

کتبــی یــاری کــرده اســت، کارنامــه هــای مانــدگار رجــال ایــن خاندانهــا بــه 

ــن  ــه شــده اســت� مطالعــه کارنامــه هــای هریــک ازرجــال ای بررســی گرفت
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ــواداران  ــتگان وه ــخ و وابس ــدان تاری ــرای عالقمن ــک ب ــدون ش ــا ب خاندانه

شــان خالــی از دلچســپی نخواهــد بــود� و امــا درهمینجــا الزم مــی بینــم تــا 

نکاتــی هــم در مــورد »قندهار«یــا »کندهــار« برمبنــای دریافــت هــای تاریخی 

ــه دهــم� ــز ارائ ــه نی محققــان وپژوهشــگران خــودی وبیگان

قندهار،کندهار،گندهارا

قندهــار) کندهــار(، یکــى ازواد ى هــاى رسســبزو حاصلخیــز در جنوب غرب 

افغانســتان اســت کــه مرکــز آن در قــرون وســطی »پنجوائــی« نامیــده میشــد� 

متاســفانه هیچکــدام از نویســندگان کتــب مســالک مــارا بــه قندهارمنــی برند 

ودرضمــن کالم اصطخــری وابــن حوقــل ازایــن رسزمیــن نامــی از قندهــار 

بــرده نشــده اســت� ممکــن اســت پنجوائــی در اوایــل قــرون وســطی جــای 

ــرا یاقــوت حمــوی از آن شــهر وصفــی نکــرده  ــه باشــد، زی قندهــار را گرفت

ــی  ــر م ــخ ظاه ــورد درتاری ــهر در دو م ــن ش ــام ای ــدداً ن ــی مج ــت ، ول اس

شود:نخســت هنگامــی کــه بدســت مغــول درنیمــه قــرن هفتــم )اوایــل قــرن 

ســیزدهم میــالدی( ویــران میشــود، ودوم موقعــی کــه بحکــم تیمــور لنــگ در 

اواخــر قــرن هشــتم هجری)چهاردهــم میــالدی( خــراب گشــت� 

ــام  ــارس، بن ــی پ ــاهان هخامنش ــای پادش ــته ه ــنگ نبش ــار درس قنده

ــده و  ــاد ش ــت، ی ــداب اس ــم رودارغن ــه اس ــی Harauvati« ک »هرااووات

مؤرخیــن یونانــی نــام  ایــن رسزمیــن را »اراکوزیــا« نوشــته انــد ومتذکرشــده 

انــد کــه اســکندر مقدونــی در اینجــا یــک قشــله نظامــی اعامرکــرد و آنــرا 

»اســکندریه اراکوزیــا Alxandria Arachosia« نامیــد� اراکوزیــا تلفــظ 

»Harauvati اوســتا1 و»هرااو واتــی »Haraxvati یونانــی هــامن »هراخواتی 

1 - ابراهیم پورداود،یشتها،ج2، ص 298، باید عالوه کرد که امالی اوستائی این نام با ضبط 
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ــی  ــا«ی دوره هخامنش ــم1  و«اراخوزی ــوش یک ــای داری ــته ه ــنگ نوش س

اســت2  کــه ایزیــدور خاراکســی درتعریــف والیــات پارتــی آنرا »هندوســتان 

ــی  ــد وغن ــات ثرومتن ــی از والی ــطی یک ــرون وس ــده و در ق ــفید«3 نامی س

ــه حســاب  مــی رفــت� کشــورما ب

 در زبــان پهلــوی نــام »اراکوزیــا« را »رخـــوت »4  و در زبان فارســی آنرا 

»رُخــــذ » و« رخــد« گفتــه ونوشــته انــد وعربهــا همیــن کلمــه » رخــــوت« 

را بــه » الـــرُخـــج« معــرب کردنــد ودر آثــار خــود از آن بشــکل »الرخــج« 

نــام بــرده انــد� مرکزکندهــار »پنجوائــی« بــود کــه امــروز یکــی از ولســوالی 

هــای کندهــار اســت�5 

ــام  ــو،  در اصــل از ن ــر پژوهــش هــای داکــرت بلی ــام کندهار،بناب ــا ن وام

یکــی از قبایــل معــروف پشــتون کــه در حــوزۀ ســفلی رود کابــل ازننگرهارتــا 

پشــاور و ســند پراگنــده بودنــد و هندیــان آنهــا را »گنــداری« یــا »گندهــاری« 

ورسزمیــن شــان را«گندهــارا« مــی نامیدنــد، گرفتــه شــده اســت� یعنــی پــس 

از آنکــه ایــن قبیلــه براثــر هجــوم اقــوام دیگــراز گندهــارا مجبــور بــه مهاجرت 

بــه حــوزه ارغنــداب وترنــک شــده انــد، خــود را کندهــاری ورسزمین خــود را 

کندهــار نامیــده انــد6 �

سنسکریت آن بصورت«رساسواتی« قابل تطبیق است)رک: مجله آریانا، سال 20، شامره 3، ص 2(

1 - هامن منبع، هامنجا

2 - بهار، حواشی تاریخ سیستان،1۵

3 -18 جغرافیای تاریخی بارتولد، ص ۶0

4 - تاریخ سیستان،ص1۵

علــوم  اکادمــی  چــاپ  ج2،  هــا،  وحامســه  هــا  ماســه  رسزمیــن  سیســتان،  -سیســتانی،   ۵

40۵ 13۶7،ص افغانســتان،

۶ -21 داکرت بلیو،نژادهای افغانستان،ترجمۀ سهیل سبزواری، سایت آریائی
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مرحــوم کهــزاد در بــارۀ »پکتهــا« میگویــد: آن شــاخۀ قبیلــۀ پکتهــا کــه از 

بخدی)بلــخ( بــه جنــوب هندوکــش فــرود آمدنــد، در عــرص ویــدی در دره 

هــا و دامنــه هــای دوطــرف ســپین غــر مســتقر ومقیــم شــدند� رسودهــای 

ریگویــد درجنــگ ده قبیلــه و جاهــای دیگــر از ایشــان نــام مــی بــرد و در 

ــا«  ــه از»توروایان ــا از جمل ــاهان پکته ــد ازش ــای ریگوی ــد دوم رسوده جل

ــا  ــگ ب ــروزی او درجن ــیرزن( و پی ــتو- شمش ــی پش Turvayana ) توروهن

مخالفیــن اســم بــرده شــده اســت� 

کهــزاد مــی افزایــد: هــرودوت مــؤرخ یونانــی )42۵-486ق�م( از قــوم 

»پکتــی« یــا »پکتیــس« یــا »پکتویــس« واز محــل ســکونت آنهــا در»پکتیــکا« 

یــا »پکتیــا« ذکرکــرده اســت� بنابــر روایــت هــرودوت چهــار قبیلــه معــروف 

بنامهــای: گندهاری،اپاریتــی ، ســتاگیدی، و دادیــک، در»پکتیــکا« بــا 

ــی داشــتند� ــل زندگان ــات  ذی خصوصی

ــه از  ــی ک ــارا،دررس زمین ــندگان گنده ــا  Gandhari: باش 1- گندهاریه

ــا  ــا باره ــد� گندهاریه ــی میکردن ــرد، زندگ ــوا میک ــند را احت ــا درۀ س ــل ت کاب

ازحــوزه رشقــی رود کابــل بــه نقــاط دیگرمهاجــرت کــرده انــد� از آنجملــه بــه 

حوزۀ رود »رساســواتیSarsavati« یــا »هرااواتــی Harauvati« )رودارغنداب( 

یعنــی در وادی قندهــار مهاجــرت کردنــد� گندهاریهــا در آخریــن مهاجــرت 

ــزس دوم در  ــانیها ]کدفی ــات کوش ــر فتوح ــداب، دراث ــوزۀ ارغن ــه ح ــود ب خ

ــالدی[  ــکا-120-1۶0 می ــدن کنیش ــکار آم ــالدی و روی ــرن اول می ــر ق اواخ

ازباخرتتــا ســند، کاســۀ آب »فـــوFo« از یادگارهــای مهــم بــودا را بــا خــود از 

انــدوس علیــا )پشــاور( بــه وادی ارغنــداب بردنــد�
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٢- ســتاگیدیها Satagydda: یکــی از کهــن تریــن اقــوام کشــورما اســت 

کــه »هــرودوت« وبطلیمــوس هــردو از آن نــام بــرده انــد� هــرودوت آنهــا را بــا 

گندهاریهــا مربــوط وجــزء یــک والیــت میشــامردومیگوید کــه ســتاگیدیها 

بــا اهالــی اراکــوزی )کندهار(هــم متــاس داشــتند�قرار نظــر »آنــدره برتلــو« 

ایشــان در کــوه هــای پاروپامیــزس وحــوزه علیــای هیرمنــد ونقطــه ایکــه حاال 

غزنــی درآن آبــاد اســت، بــود وبــاش داشــتند�«

ــی  ــای جنوب ــه ه ــه در دامن ــوده ک ــی ب ــا Aparitae: قوم ــی ه 3- اپاریت

ــه  ــان را ب ــتان، ایش ــای افغانس ــاب نژاده ــو« درکت ــتند� »بیل ــپینغرمی زیس س

ــه  ــت ک ــه ایس ــن عالق ــد وای ــرار میده ــا ق ــۀ پکتی ــرودت درعالق ــتناد ه اس

قســمت جنوبــی ورشقــی افغانســتان را تــا ســواحل رود   ســند در برمیگیــرد� 

بیلــو درکتــاب فوق الذکــر خود»اپاریتــی« ها را عبــارت از همیــن »اپریدی«ها 

میدانــد و»افریدیهــا« امــروز یکــی ازقبایــل بــزرگ ومعــروف پشــتون اســت 

کــه در دوطــرف دره خیــرب زنگــی دارنــد1، ولــی کاندیــد اکادمیســین مرحــوم 

ــت  ــتان داش ــای افغانس ــورد نژاده ــیعی در م ــات وس ــه مطالع ــی ک نومیال

میگفــت کــه تــا کنــون قبیلــه دادیــک ، در کاکرســتان پشــین در آنســوی خــط 

دیورنــد بــا همیــن نــام زندگــی میکننــد وبــه زبــان پشــتو صحبــت میکننــد�

ــورد  ــادی در م ــای زی ــه کتابه ــس ک ــدار انگلی ــق نام ــو« محق داکرت«بلی

مــردم وقبایــل افغانســتان نوشــته، در مــورد ریشــه نــام قندهــار اشــاره 

میکنــد ومیگویــد کــه در قــرون پنجــم وششــم میــالدی، براثــر هجــوم اقــوام 

ــه  ــت� کتل ــورت گرف ــد ص ــوی درهن ــم کتل ــرت عظی ــک مهاج ــکائی، ی س

مهاجریــن هنــدی کــه ازانــدوس) ســند(  بــه وادی هلمنــد مهاجــرت کردنــد 

1 - کهزاد: تاریخ افغانستان،ج1، صفحات 97،100-91



مقدمه مؤلف     /     7

ــه  ــا منطق ــکائی ه ــم س ــرس تهاج ــا از ت ــد، آنه ــی بودن ــب بودائ دارای مذه

بومــی خــود را گذاشــته وفقــط مقــدس تریــن اثرمعنــوی خــود یعنــی »ظــرف 

ــگ  ــزرگ( برن ــنگی ب ــگ س ــک دی ــن اثر)ی ــود آوردند�ای ــودا« را باخ آب ب

ــارت  ــرا دریــک زی ــره ومارپیــچ شــکلی اســت کــه در1872 مــن آن ســبز تی

ــه  ــهر کهن ــای ش ــه ه ــی خراب ــد قدم ــه در چن ــالمی ک ــام اس ــک گمن کوچ

ــده ام� ــت دی کندهارقرارداش

 بلیــو مــی افزایــد: مهاجریــن هنــدی هاکــه از انــدوس مهاجــرت منــوده 

ــداری  ــام گن ــی بن ــن یونان ــط مؤرخی ــدند، توس ــن ش ــکن گزی ودر هلمندمس

وایالــت آنهــا گنداریــا یــاد دشــده است�نویســندگان هنــدو، آنهــا را گندهاری 

ــام  ــا ن ــه تنه ــی ن ــن قدیم ــن مهاجری ــده اند�ای ــارا نامی ــانرا گنده ــت ش وایال

ــد ســکونت خویــش  ــه مرکــز جدی ــا کندهــارا  را ب ــا کندهــار و ی گندهــار ی

دادنــد وفرمانروائــی کردنــد، بلکــه درحقیقــت پــس از ده قــرن یــک مســتعمرۀ 

قــوی را دوبــاره بخانــه اولــی ایشــان فرســتادند� ایــن مهاجریــن برگشــتی کــه 

کامــال غافــل از مــادر وطــن خویــش و تجدیــد شــده بواســطه اســالم بودنــد 

باهــم قومــان خــود ودیگــران یــک ســان عمــل منــوده وبــدون تفــاوت آنهــا 

رامنحیــث کافــران وهندوهــا مــورد طعــن قراردادنــد1�

قــرن هــای پنجــم وششــم میــالدی زمــان عــروج هفتالیــان در جنــوب 

ــاط  ــه ارتب ــورت، ب ــت� بوس ــاور اس ــتان وپش ــا سیس ــل ت ــش از کاب هندوک

ــده  ــک س ــش ی ــد: »کامبی ــش میگوی ــوب هندوک ــان در جن ــدرت هفتالی ق

ــان هپتالــی جنــوب  ــه افغانســتان برخــی فرمانروای پیــش از آمــدن اســالم ب

هندوکــش ماننــد تورامانــا )حــدود 490- ۵1۵م( و مهیراکوال)حــدود۵1۵- 

1 - داکرتبیلو، نژادهای افغانستان، ترجمه سهیل سبزواری،سایت آریائی 
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۵44م ( قــدرت بزرگــی درشــامل هنــد ســاخته بودنــد� رفتــه رفتــه چنــگ 

ــت،  ــیبی زوال قرارگرف ــد و در رساش ــت ش ــد سس ــامل هن ــه ش ــدازی ب ان

ــه  ــی ب ــان هپتال ــروا ی ــش فرمان ــرشق هندوک ــوب و م ــهای جن امادربخش

صــورت امــرای محلــی بــه زندگــی خــود ادامــه دادنــد و چنانکــه دیــده ایــم 

ــل( داشــتند�« 1  ــل )یارتبی ــران لقــب زنبی ــن امی ای

بنابریــن درقرنهــای پنجــم وششــم میــالدی اقــوام ســکائی اصــالً 

ــه  ــتی ب ــی بایس ــتندو م ــد  نداش ــامل هن ــهرتی  در ش ــدرت وش ــه ق هیچگون

تحقیــق مرحــوم کهــزاد توجــه داشــت کــه بــه اســتناد نوشــته هــای هــردوت، 

میگویــد: چهــار قبیلــه معــروف گندهاری،اپاریتــی ، ســتاگیدی، و دادیک در 

وادی هــا و دره هــای جنــوب پاروپامیــزاد یعنــی در جنــوب وادی غزنــی تــا 

پشــاور ســکونت داشــته انــد� واز جملــه »گندهاریهــا«  درحوالــی پشــاورتا 

ــر هجــوم کوشــانیها در قــرن اول میــالدی  ــد کــه  دراث ســند زندگــی میکردن

عــده یــی از مــردم گندهــارا از ســند و پشــاور بــه وادی ارغنــداب مهاجــرت 

کردنــد وکاســه« آب بــودا« را هــم بــا خــود بــه کندهــار آوردنــد� 2 

  بدیــن حســاب نــام قندهــار، برگرفتــه از نــام گندهــارا اســت کــه اعراب 

آنرامعــرب کــرده وبگونــه قندهــار تلفــظ منودنــد و بــه همیــن امــال تــا امــروز 

ــه  ــی نیزکلم ــردم بوم ــود� م ــده میش ــتو دی ــی و پش ــی وفارس ــون عرب درمت

ــن  ــار،از ای ــورت قنده ــه بص ــد ن ــظ میکنن ــکل«کندهار« تلف ــار را بش قنده

لحــاظ بهرتاســت شــکل کندهــار را مرجــح دانســت�

1 - بوسورت،تاریخ سیستان، 1374 تهران، ص78 

2 - کهزاد،تاریخ افغانستان، ج1،ص 100
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اوالف کارو چی میگوید:

ــد، ســوال اساســی  »اوالف کاروOlaf Caroe« محقــق انگلیســی میگوی

اینســت کــه نــام والیــت جنوبــی افغانســتان)کندهار( چگونــه پیــدا شــد؟

کارو،خودجــواب میدهــد کــه: درایــن هیــچ شــک نیســت کــه کندهــار 

عــرص محمودعزنــوی در قــرن یازدهــم میــالدی که البیرونــی از آن یــاد میکند، 

ــه شــهر موجــوده قندهــار کــه شــکل  گندهــارا ) پشــاور امــروزی( اســت ن

عربــی شــده گندهــارا اســت� کارو، مــی افزایــد کــه در آثارمتــام نویســندگان 

مســلامن ذکرایــن شــهر دیــده منیشــود واگــر شــهر قندهــار موجــود هــم بوده 

باشــد مگــر از اهمیــت  قابــل توجهــی برخوردارنبــوده اســت�

ــده او،  ــه عقی ــه ب ــد ک ــرار میکن ــو Bellew را تک ــۀ بیل ــپس گفت کاروس

ــم  ــت تهاج ــه از دس ــده ک ــاخته ش ــارا س ــن  گنده ــط مهاجری ــار توس کنده

بیگانــگان مجبــور بــه فــرار و بــه قندهارآمــده مســکون شــده بودنــد� 

ــد� ــه دادن ــن منطق ــه ای ــود را ب ــام خ ــس ن ــوی  Gandarioi هرودت گنداری

مهاجمینــی کــه اینهــا را از رسزمیــن شــان فــراری ســاختند بقــول هرودتــس 

ســیتها )Seyths( بودنــد� بیلومهاجــرت اینهــا را اویــل قرنهــای پنجــم وششــم 

میــالدی میداند�ازایــن معلــوم میشــود کــه اینهــا هونهای ســفید بودنــد� بگفته 

بیلــو ایــن مهاجریــن نــه تنهــا نــام خــود را بــه مســتعمره جدیــد دادنــد، بلکــه 

ــتادند�  ــود فرس ــی خ ــه زادگاه اصل ــتعامری را ب ــوت اس ــک ق ــرن بعدی ده ق

آنهــای کــه بــه زادگاه اصلــی برگشــته بودنــد، دردوران تبعیــد پــس از قبــول 

اســالم زادگاه اصلــی را فرامــوش کــرده بودنــد� برمبنــای همیــن حرکــت بیلــو 

ــوری خــود را اســتوار کــرده اســت� تئ



10     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان  تاریخئ قندهار

کارو میگویــد کــه: پافشــاری وتأکیــد بلیــو برایــن نظریــه بــه حیــث یــک 

ــوام  ــی اق ــای قدیم ــه مهاجرته ــت� فرضی ــول نیس ــل قب ــی قاب ــت تاریخ فاک

بوســیله ســکا هــا بــا اســناد ونوشــته هــای کتبــی تائیــد نشــده انــد،  بلکــه  

یــک فرضیــه ایســت کــه از لحــاظ  ارتبــاط دو »قندهــار« طــرح شــده اســت�

دایــرة املعــارف اســالمی از ایــن تئــوری یــاد وتاکیــد میکنــد کــه بایســتی 

روی آن تحقیقــات صــورت بگیرد�مــنت کنونــی درموردکندهــار، نظرقبلــی را 

کــه میگوید،کندهــار را اســکندر ســاخته اســت ونامــش اســکندریه اراکوزیــه 

»Alxandria Arachosia« اســت،رد میکنــد� بــرای تائیــد ایــن نظر شــواهدی 

دردســت نیســت  واینهــم درســت بــه نظرمنیرســد کــه کندهــار نــام خــود را 

ــد:« یکــی دانســنت  ــن ادامــه مــی یاب ــه باشــد� مــنت چنی از اســکندریه گرفت

ــه پایتخــت  ــل ک ــه کاب ــع در مصــب رودخان ــا گندهــارا، واق این]قندهــار[ ب

قدیمــی هندوشــاهان بــود، منطقــی معلــوم منیشــود� قندهــار تذکــره نویســان 

عربــی شــکل معــرب نام»گندهــارا« اســت�کندهار متذکــرۀ مســعودی 

والبیرونــی بــا کندهــار موجــوده هیــچ ارتباطــی نــدارد�

ــوب  ــل خ ــک دلی ــو ی ــد نظربیلی ــرای تائی ــا ب ــد: دراینج ــی افزای کارو م

موجــود اســت بدیــن معنــی کــه هنگامــی کــه ازگندهــارا مــردم مجبــور بــه 

مهاجــرت بــه رسزمیــن جدیــد شــدند، نــام گندهــارا را باخــود بردنــد� ایــن 

مهاجــرت درقــرن پنجــم میــالدی صــورت گرفتــه بــود و آن هنگامی اســت که 

یفتلــی هــا گندهــارا را متــرصف شــدند وســیاح چینائی»ســنگ یون« در ســال 

۵20 میــالدی بــه آنجــا ســفرکرده بــود و بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده اســت� 

ــال 1872(  ــا س ــار )ت ــس قنده ــلطان وی ــارت س ــه در زی ــودا ک ــول ب  کچک

نگهداشــته میشــد، احتــامل دارد کــه توســط کــدام صوفــی بودائــی مهاجــر 
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بــه اینجــا آورده شــده باشــد� بیلــو ایــن کاســه را در 1872 درهــامن زیــارت 

دیــده بودکــه بعدهــا بــه موزیــم کابــل انتقــال داده شــد�1

ــی دوره اســالمی از کندهــار تذکــر  ــن عرب کارو، ادامــه میدهــد: مؤرخی

ــت  ــج پایتخ ــرب، زرن ــن ع ــز فاتحی ــالم مرک ــش اس ــرای پخ ــد وب ــداده ان ن

سجســتان )سیســتان( بــود� در قــرن نهــم میــالدی بســت، یکــی از شــهرهای 

ــده  ــم دی ــوی ه ــد غزن ــناد عه ــار در اس ــود� قنده ــاری ب ــان صف ــم دودم مه

منیشــود وحقیقــت اینســت کــه کندهــار متذکــره البیرونــی هــامن گندهــارا 

]واقــع در مصــب رودخانــه کابــل[ اســت� شــهر قندهــار بعــد از آن ســاخته 

ــر  ــا خــاک براب شــد کــه درســال 11۵0 عــالء الدیــن جهانســوز بســت را ب

کــرد� کندهــار در عهــد حکمرانــی آل کــرت از دســت نشــاندگان چغتائــی، 

در ســال۶80 قمــری/ 1281 میــالدی فتــح شــد� بعــداً از طــرف تیمورلنــگ 

ــزو  ــپس ج ــت� س ــق گرف ــد تعل ــر محم ــه او پی ــه نواس ــد و ب ــخیر گردی تس

ــین  ــلطان حس ــد� س ــرا )1438- 1۵0۵م( ش ــین بایق ــلطان حس ــرو س قلم

بایقــرا خــودش مغــول و پــر عمــوی بابـــــر بــود� در زمان ســلطان حســین 

بایقــرا بــرای اولیــن بــار نــام کندهــار در مســکوکات ظاهــر گردیــد� بعــد از 

ــدان تیمــوری  مــرگ ســلطان حســین بایقــرا کندهــار بازهــم در دســت خان

باقــی مانــد، مگــر از ســه ســمت مــورد تهدیــد قرارگرفــت� شــیبک خــان از 

ازبــکان مــاوراء النهــر، شــاه اســامعیل صفــوی از ایــران و بابــر در کابــل، هر 

یــک میخواســتند کندهــار را در تــرصف خــود داشــته باشــند�2 

1 - پشتانه، ترجمه پشتو از جرنال شیرمحمدکریمی،ص2۶1-2۶2چاپ پشاور2007

2 - هامن منبع، ص2۶4



12     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان  تاریخئ قندهار

ــد در ســال1520 میــالدى، قندهــار را  ــه هن ــل ازلشــکرکىش ب ــر قب بابُ

از چنــگ شــاه بیــک و محمدمقیــم ارغــون بــدرآورد و پــر خــود کامــران 

میــرزا را بــه حکومــت آن گامشــت، امــا دیــرى نگذشــت کــه ســام میــرزا 

ــار  ــرصف قنده ــراى ت ــال 1520 ب ــامن س ــرات( در ه ــم ه صفوى)حاک

ــرزا در  ــران می ــا کام ــه محــارصه کشــید، ام لشــکر آراســت و آن شــهر را ب

برابــر ســام میــرزا بــه مقاومــت پرداخــت و محــارصه ســام میــرزا را درهــم 

شکســت، و ســام میــرزا مجبــور بــه عقــب گــرد شــد و بــه سیســتان رفــت 

ــر قندهــار  و از آنجــا بهــرات بازگشــت1، ولــی هامیــون پروجانشــین بابُ

ــى  ــلطنت ده ــرتداد س ــراى اس ــوى ب ــت صف ــاعدت دول ــدل مس را در ب

ازدســت ســوریان افغــان درســال 1544م بــه دولــت ایــران واگــذار شــد� 

ــد،  ــلیم گرفتن ــار را تس ــراد قنده ــهزاده م ــى ش ــوى برکردگ ــون صف قش

ــون  ــک ســال درقندهــار درگذشــت و هامی ــس از ی ــزودى پ مگرشــهزاده ب

ــت داد)1545(�  ــران را رخص ــپاه ای ــپرد و س ــان س ــرم خ ــه بی ــاررا ب قنده

امــا آرزوى الحــاق آن هرگــز از دل دولــت صفــوى بیــرون نشــد و مجــدداً 

بــراى تــرصف آن لشــکر فرســتادند� شــاه طهامســب اول در ســال 1556م 

=964ق قندهــار را ازمغــوالن هنــد گرفــت وىل اکــرب، پادشــاه هنــد، 

ــاس اول،  ــاه عب ــت� ش ــس گرف ــران پ ــال ازای ــامن س ــاره در ه ــا را دوب آنج

ــت،  ــد گرف ــور هن ــر، امپراط ــت را از جهانگی در1622م=1032ق ، آن ایال

ــرصف  ــه ت ــا را ب ــاره آنج ــد )1638م( دوب ــال بع ــانزده س ــر ش ــا جهانگی ام

آورد� در 1648م )1058ق( شــاه عبــاس دوم، بــا پنجــاه هــزار ســپاهى بــار 

ــداور را هــم الحــاق منــود�  دیگــر آن ایالــت را مســخرکرد و بســت و زمین

1 - رستاخیز قندهار،از این قلم،چاپ 200۵ ،پشاور، فصل دوم
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شــاه صفــوى ده هــزار ســپاهى بــه قیــادت مهــراب خــان در شــهر قندهــار 

گذاشــت و خــود از راه فــراه و هــرات بــه مشــهد و بعــد اصفهــان برگشــت� 

پــس از آن قندهــار تــا 1709م =1121 هجــری قمــری در دســت صفویــان 

ــر آن دســت نیافتنــد� 1  ایــران باقــى مانــد و دیگــر شــاهان هنــد ب

ــتقالل  ــان اس ــس خ ــه میروی ــالدی )ک ــا 1709می ــان از 1522 ت بدینس

قندهــار را اعــالم منــود(، قندهــار مــدت 50ســال درتحت ترصف پادشــاهان 

ــی  ــران باق ــوی ای ــت صف ــار دول ــت اختی ــال درتح ــدت 130س ــی، وم دهل

مانــد� ودرســال 1747 میــالدی احمدشــاه ابدالــی بحیث پادشــاه افغانســتان  

در شــهر قندهــار برگزیــده شــد وتــا مــرگ آن پادشــاه مدبــر قندهــار بــه حیث 

پایتخــت افغانســتان از شــأن و شــوکت فراوانــی برخــودار بــود�  ختــم

سویدن- 3/ 4/ 2012

1 -لکهارت، انقراض سلسله صفویه، ص95 ح
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سرداران قندهاری و قلمرو حاکمیت شان

رسداران قندهاری چه کسانی بودند؟

ما پنج بــرادران که از یک پشتـیـم

در دست زمانه همچو پنج انگشتیم

چون فــرد شــویم در نظرها علمیم

چون جمع شویم بر دهن ها مشتیم1

در میــان پــران رسدار پاینــده خــان مرحــوم کــه تعــداد آنهــا بــه 20تــن 

ــه نامهــای شــیردلخان، پردلخان،مهردلخــان،  ــج نفرایشــان ب مــی رســید، پن

ــه علــت مترکــز  ــد، ب ــی بودن ــادر غلجائ کهندلخــان ورحمدلخــان کــه از م

شــان در قندهــار وبســط نفــوذ باالســتقالل شــان در حــوزۀ ارغنــداب و ترنک 

ــد و  ــه لقــب » رسداران قندهــاری« بیشــرت معــروف ان ــد، معمــوالً ب و هیرمن

ایــن تســمیه  در برابــر دســتۀ دیگــر بــرادران بارکزائــی کــه در پشــاور اســتقرار 

وحاکمیــت داشــتند وبــه صفــت »رسداران پشــاوری«خوانده میشــدند بیشــرت 

ایشــان را متامیــز میســازد�

1 - رساج التواریخ، ج2، چکابل،ص 201ببعد ظاهراً این رباعی از طبع رسدار مهردلخان متخلص به 

»مرشقی »است�
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ــخ قــرن 19 افغانســتان، عــروج  ــان تاری ــی نیســت کــه در جری شــبهه ی

بــرادران بارکزائــی بــه صــورت مجموعــی و بــدون تفریــق موضوعــی اســت 

دلچســپ و پرهنگامــه کــه در حــال انتقــال تدریجــی قــدرت از خاندانــی بــه 

خاندانــی، کشــور را در داخــل و خــارج بــه تشــنجات عمیــق و دامنــه داری 

ــی و  ــات رشق ــکاک والی ــی و انف ــوک الطوایف ــور مل ــه ظه ــرد و ب ــار ک گرفت

جنوبــی وجنــوب غربــی مملکــت منتــج گردیــد�

یکــی از آثــار گرانبهایــی کــه درســالهای اخیــردر بــارۀ رسداران قندهــاری 

ــق ســخت  ــه توســط محق ــه« اســت ک ــام »کندهــاری ورون نوشــته شــده، بن

کــوش قندهــاری آقــای محمدمعصــوم هوتــک در 268 صفحــه تالیــف و از 

طــرف مرکــز انتشــاراتی عالمــه رشــاد بچــاپ رســیده اســت� درایــن اثر شــجره 

نامــه هــای هریکــی ازایــن پنــج رسدار در جــداول متعــدد ذکرشــده اســت�

  در طــی  ســطوراین گفتــار کارنامــه هــای دســتۀ رسداران قندهــاری را 

مختــرصاً از نظرمــی گذرانیــم:

حوزۀ نفوذ رسداران قندهاری

ــه  ــاری، ب ــزرگ رسداران قنده ــرادر ب ــان ، ب ــح خ ــر فت ــه وزی ــد از اینک بع

ــد)1818(،  ــروم ش ــی مح ــت بینائ ــرات از نعم ــران در ه ــهزاده کام ــر ش ام

شــیردلخان و پردلخــان از شــهرهرات فــرار منــوده خــود را به گرشــک،درمیان 

اقــوام بارکزائــی خــود رســاندند و بــا تهیــه و تــدارک یک نیــروی انتقــام جو از 

اقــوام  خــود وهــوادار وزیرفتــح خــان ، بزودی شــهر قندهــار را از دســت گل 

محمدخــان نایــب الحکومــۀ شــاه محمــود، خــارج کــرده متــرصف شــدند� 

ازایــن تاریــخ  ببعــد نفــوذ رسداران قندهــاری ، در قندهــار وتوابــع آن بســط 
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یافــت وشــیردلخان زمــام  حاکمیــت آنجــا را در دســت گرفــت1� ایــن فرصتی 

اســت کــه ســایر بــرادران بارکزائــی، بــه خصــوص رسدار محمدعظیــم خــان 

ــد  ــام کــرده بودن ورسداردوســت محمدخــان، از رشق کشــور، از کشــمیر قی

ــه طــرف  ــل محــروم وب و شــاه محمودســدوزائی را از تخــت پادشــاهی کاب

هــرات فــراری ســاختند و بــه صــورت مجموعــی بــر کابــل ووالیــات رشقــی 

دســت یافتــه بودنــد�

ــنت  ــه در گرف ــانی را  ک ــار کس ــرصف قنده ــد از ت ــیردلخان بع رسدار ش

ــوازش  ــورد ن ــد م ــان داده بودن ــادت ودالوری نش ــود رش ــهرقندهار از خ ش

وتشــویق قــرارداد وبــا دادن انعــام ومقــام از آنهــا قدردانــی منــود� دراین جمله 

یکــی هــم میــرداد خــان بارکــزی  بودکــه بــه ســبب جــالدت وتهــور خــود در 

اشــغال شــهرقندهار بــه وی مقــام ایشــیک آقاســی داده شــد2� 

میــرداد خــان باکزائــی پــدر لوینــاب شــیردلخان بارکزائــی اســت� ایــن 

ــر شــیرعلیخان  ــت امیردوســت محمدخــان وامی ــدان در اســتحکام دول خان

خدمــات جانبازانــه وفداکارانــه کــره انــد کــه در گفتــاری جداگانــه در همیــن 

کتــاب از آنهــا یــاد خواهــد شــد�

ورسدارپردلخــان  شــیردلخان  رسدار  بخصــوص  قندهــاری  رسداران 

ــت  ــار را در دس ــور قنده ــام ام ــت زم ــک بنوب ــه هری ــان ک ورسدارکهندلخ

ــا ارزگان  ــامل ت ــر ودرش ــا مق ــود را در رشق  ت ــوذ خ ــلط ونف ــتند، تس داش

ــا فــراه وسیســتان ودر جنــوب هــم تــا بلوچســتان وکنــاره  وجانــب غــرب ت

 هــای ســند بســط دادنــد و درایــن ســاحه وســیع از 1818 تــا 1855بــرای 

1 -رساج التواریخ،چاپ 1331-1333هق،ج1، ص141

2 -معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ضمیمه اخیرکتاب 
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مــدت 33ســال حکمرانــی کردنــد وحکومــت شــکارپور تاســالهای زیــادی 

تحــت حکمرانــی یکــی از بــرادران مذکــور)رسدار رحمدلخــان( بــود�

ــرد و  ــه ک ــراه حمل ــران برف ــاهزاده کام ــال 1822)1238ق( ش در س

ــات  ــل اقدام ــار داخ ــح قنده ــرای فت ــت ب ــد داش ــد وقص ــرصف ش آن رامت

ــع  ــدوزائی مطل ــران س ــدام کام ــن اق ــاری ازای ــی رسداران قنده ــردد� وقت گ

ــن بزرگــی چــون:  ــه همراهــی خوانی ــه منــوده ب شــدند، فــوراً ســپاهی تهی

ــی، نایــب مــال مؤمــن  ــاج محمدخــان بارکزائ ــی، ت ــه خــان اچکزائ عبدالل

خــان غلزائــی، رمضــان خــان هوتکــی، هــوت خــان غلزائــی، یونــس خــان 

بارکزائــی، میــرزا احمدخــان عملــه باشــی وغیــره بــا ســه هــزار ســوار زره 

ــاده وهفــت عــراده تــوپ از قندهــار  پــوش ویــک هــزار وپنجصــد نفــر پی

راهــی فــراه شــدند� ایــن ســپاه وقتــی بــه محــل خرمالــق، واقــع ســه منزلــی 

ــود  ــود و پرخ ــرار من ــرات ف ــب ه ــه جان ــران ب ــید،  کام ــراه رس ــهر ف ش

ــون  ــز چ ــلطانعلی نی ــهزاده س ــراه گذاشت�ش ــلطانعلی را در ف ــهزاده س ش

ــرات  ــب ه ــراه بجان ــگ از ف ــدون جن ــد ب ــی دی ــود من ــه در خ ــاب مقابل ت

ــاد� ــراه بدســت رسدارشــیردلخان  افت ــرار منــود وشــهر ف ف

ــش  ــه خدمت ــت ب ــرای اظهاراطاع ــی ب ــراه همگ ــن ف ــزرگان وخوانی ب

ــرادران  ــا ب ــد� دراینج ــه او پرداختن ــپاه را ب ــارج س ــه ومخ ــتافتند ومالی ش

ــب  ــه از جان ــد ک ــار منودن ــد وعــده ای اظه ــه مشــوره پرداختن قندهــاری ب

خــود حاکمــی در فــراه تعییــن کــرده  دوبــاره بــه قندهــار مراجعــت مناینــد، 

ولــی رسدار شــیردلخان، عقیــده داشــت کــه بــرای از پــا در آوردن کامــران، 

آنکــه ارشف الــوزرا فتــح خــان را بــا قســاوت کــور کــرد و بــه قتــل رســانید، 

ــح  ــزم فت ــه ع ــت ب ــن بایس ــت بنابری ــت اس ــن فرص ــت همی ــن فرص بهرتی
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هــرات کمــر بســت� ســایررسداران وخوانیــن نیــز نظــر شــیردلخان را تائیــد 

کردنــد و ســپاه بــه جانــب اســفزار بــه حرکــت افتــاد�

از جانــب دیگــر خوانیــن و بــزرگان هــرات کــه از بــی باکــی و ظلــم 

ــد،  ــده بودن ــان آم ــه ج ــر ب ــرش جهانگی ــران و پ ــاه کام ــاف ش و اجح

جهانگیــر را از شــهر اخــراج کردنــد و بجــای او حاجــی فیــروز الدیــن خــان 

را بــه حکومــت هــرات برداشــتند�وقتی کامــران از فــراه بــه هــرات رســید، 

ــاهی  ــاغ ش ــی در ب ــران مدت ــد� کام ــهر را ندادن ــه ش ــازه ورود ب ــه او اج ب

ــب  ــه جان ــار ب ــپاه  قنده ــدن س ــه از آم ــی ک ــرد وهنگام ــار ک ــت اختی اقام

ــد  هــرات آگاهــی حاصــل کــرد، ســخت پریشــان ورساســیمه شــد وآخون

ــدزاده در  ــتاد� آخن ــاری فرس ــزد رسداران قنده ــالت ن ــه رس ــامن را ب زاده ش

ــنهاد  ــید و پیش ــار رس ــواز رسداران قنده ــه پیش ــراه ب ــفید ف ــاک س ــزل خ من

صلــح منــود و اظهــار داشــت کــه کامــران حــارض اســت بــه خاطــر اتحــاد 

و یگانگــی مجــدد بــا رسداران ســوگند خــورده و قلعــۀ فــراه را کــه متعلــق 

ــول  ــه پ ــد هزارروپی ــغ یکص ــذارد و مبل ــار رسداران بگ ــت در اختی ــه اوس ب

نقــد را بــه بهــای نعــل اســپ رسداران بپــردازد و نیــز یــک نفــر از فرزنــدان  

خــود را طــور یرغمــل نــزد رسداران بگــذارد و بــا ایــن وســیله عهدنامــه یــی 

میــان جانبیــن عقــد گــردد و در آینــده از دشــمنی یــک دیگــر بگذرنــد� امــا 

رسداران قندهــاری اظهارکردنــد کــه بــرادران وزیــر بــا متــام خلــوص نیــت 

و صمیمیــت در خدمــت شــاه محمــود و کامــران بودنــد، ولــی بــا آن همــه 

صداقــت ووفــاداری کــه ایشــان بــرای اســتحکام دولــت شــاه انجــام دادنــد 

نتیجــه و پــاداش آن همــه خدمــات ؛ کــوری وقتــل وزیــر بــود، لــذا کــس 

مبــاد کــه برپیــامن و عهــد کامــران اعتــامد کنــد، اال شمشــیر کــه میــان آنهــا 
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ــون  ــران چ ــت و کام ــرات برگش ــه ه ــد زاده ب ــامن آخون ــد� ش ــه منای فیصل

جــواب پیغــام خــود را شــنید از تــرس جــان بــه ســوی قلعــۀ الش وجویــن 

فرارکــرد� رسان وخوانیــن هــرات نیــز پیشــنهادی بــه رسان قندهــاری تقدیــم 

داشــتند مبنــی براینکــه کهندلخــان بــه شــهر هــرات مبانــد و مالیــات هــرات 

چهــار قســمت گردد،دوحصــه از شــاه فیروزالدیــن، قســمت ســومی از امــرا 

ــن پیشــنهاد را  و قســمت چهــارم از کهندلخــان، امــا رسداران قندهــاری ای

نپذیرفتنــد وتصمیــم گرفتنــد بــا جنــگ شــهر را متــرصف شــوند�1

وقتــی رسداران قندهــار وارد اســفزار شــدند، از طــرف بنیــاد بیــگ هــزاره 

ــیردلخان  ــت ش ــه دس ــرات ب ــه ه ــد رسداران ب ــوش آمدی ــرای خ ــی ب ــه ی نام

رســید کــه در آن ظاهــراً همدلــی وهمراهــی خــود را در گرفــنت شــهرهرات 

نشــان داده بــود، امــا در عیــن حــال در باطــن او نیاتــی داشــت کــه موفــق بــه 

بــرآوردن آن نشــد� او بــاری خواســت بــا خوانیــن هــرات نیــز روابــط مخفــی 

قایــم منایــد؛ مگــر رسان شــهر بــه اوگفتنــد کــه اول بــا رسداران قندهــاری در 

آویــز، در صورتــی کــه برآنهــا پیروزشــدی، آنــگاه جــای تــو بــاالی چشــامن 

ــگ  ــاد بی ــرد� بنی ــامد ک ــو اعت ــخنان ت ــه س ــض ب ــوان مح ــر آن منیت ما،درغی

ناچاربــا رسداران قندهــاری همداســتان شــد و در میــرداود بــه آنهــا پیوســت� 

ــمت  ــاری در س ــاالن اردوگاه زد و رسداران قنده ــل م ــل پ ــکر او در مح لش

ــی  ــه حاج ــنگرگرفتند و ب ــنگ س ــم فرس ــۀ نی ــه فاصل ــرات ب ــۀ ه رشق قلع

خــان کاکــری هدایــت دادنــد تــا از گــرد ونــواح شــهر مــردم را بــرای جنــگ 

اســتخدام کنــد� بعــد در تاریکــی شــب در برابــر هریــک از دروازه های شــهر 

بــه فاصلــۀ یــک فیرتفنــگ بــرج دیــده بانــی ترتیــب دادنــد تــا از آنجــا مانــع 

جــدی رفــت و آمــد شــهریان هــرات گردنــد�

1 -میرزا عطامحمدشکارپوری،نوای معارک، ص۵۶- ۶1
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بدینگونــه چهــل تــا پنجــا روزشــهر هــرات در محــارصه اردوی قندهــار 

ــم  ــن متخاص ــان طرفی ــبانه می ــده و ش ــای پراگن ــگ ه ــت و جن ــرار داش ق

صــورت میگرفــت� درایــن وقــت یکــی از خوانیــن موســوم بــه محمدخــان 

ــگ  ــاد بی ــا بنی ــرگاه آنه ــه ه ــتاد ک ــام فرس ــاری پیغ ــه رسداران قنده ــی ب کوه

هــزاره را دســتگیر و بــه او تســلیم مناینــد، او نیــز کلیــد شــهر را در اختیــار 

آنــان قرارخواهــد داد� محمدخــان کوهــی ضمنــاً دعوتــی بــه افتخــار رسداران 

قندهــار ترتیــب داد تــا بدیــن وســیله بــه دســتگیری آنــان موفــق شــود، ولــی 

راز او افشــا شــد وشــیردلخان بــا پنچصــد نفرســوارکار آزمــوده به ایــن دعوت 

رشکــت کــرد و خــود را کامــالً بــرای هــر پیــش آمــدی آمــاده ســاخت� کوهی 

ــرای جمــع آوری  ــراد خــود را ب ــی اف ــق نقشــه اش موفــق نشــد، ول ــه تطبی ب

ســپاه بســوی نقــاط دور دســت فرســتاد�

رسداران بــرای آنکــه غافلگیــر نشــوند، اردوی خــود را از تخــت صفــر 

ــهر  ــه ش ــی ب ــۀ عموم ــک حمل ــر ی ــد و در فک ــب بردن ــر داؤود عق ــه می ب

شــدند� درایــن فرصــت قاصــدی از قندهــار از نــزد رسدار مهردلخــان آمــده 

اطــالع داد کــه ســمندرخان بامیزائــی وگل محمدخــان پوپلزائــی بــا لشــکر 

خــود قندهــار را بــه محــارصه کشــیده وهــرگاه بــه زودی کمک نرســد شــاید 

قندهــار در دســت دشــمن بیفتــد�1

ایــن خــرب بــر تصمیــم رسداران قندهــاری تاثیــر ناگــوار منــوده مجبــور 

ــه  ــن بازگشــت ب ــه قندهــار مراجعــت کنند�لشــکر قندهارحی ــوراً ب شــدند ف

اسفزارشــنیدند کــه شــهزاده ســلطانعلی پرکامــران بــا بــار و بنــه فــروان بــه 

ــته  ــار را داش ــپاه قنده ــه برس ــد حمل ــده وقص ــفزار ش ــرات وارد اس ــزم ه ع

1 - نوای معارک، صص۶1- ۶۵
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اســت، ولــی چــون تــوان مقابلــه را در خــود ندیــده بــه کــوه هــای اطــراف 

متــواری شــده اســت� رسدار شــیردلخان بــا شــنیدن ایــن خــرب فــوراً راه بلدی 

را گرفتــه، شــبانه بــه تعقیــب شــهزاده ســلطانعلی شــتافت� دیــری نگذشــت 

کــه شــهزاده رابــا همراهانــش کــه در دره یــی بــه خــواب رفتــه بودنــد دریافــت 

ــی  ــلطانعلی از وارخطائ ــهزاده س ــرد� ش ــرا ک ــی اج ــه هولناک ــا حمل و برآنه

بــا پــای برهنــه بــه ســوی قلــه هــای کــوه دویــد و افتــان وخیــزان تــا نقطــه 

ای  رســید کــه دیگــر امــکان بــاال رفــنت برایــش ممکــن نبــود، وی متوجــه 

شــد کــه شــیردلخان وافــرادش  در تعقیــب او هســتند ونزدیــک اســت او را 

دســتگیرمنایند� بــه ناچــار فریــاد بــرآورد و امــان خواســت وقــرآن را شــفیع 

ــرتام  ــه اح ــز ب ــیردلخان نی ــد� ش ــتگیری او رصف نظرکنن ــه از دس ــاخت ک س

قــرآن کریــم، از گرفتــاری او رصف نظرکــرد وغنایــم فــراوان بــه دســت آورده 

بــه شــهر برگشــت وفــردای آن ایــن غنایــم  را برســایر افــراد خود تقســیم منود 

ــور از رودخــان فــراه   ــگام عب و بعــد جانــب فــراه حرکــت کــرد� در فــراه هن

غواصــان را موظــف ســاخت تــا 12 کیســه پولــی کــه هنــگام عبور بــه جانب 

ــول را از  ــان آن پ ــدا کنند�غواص ــود، پی ــاده ب ــراه افت ــه ف ــرات در رودخان ه

رودخانــه پیداکــرده آوردنــد و ســپس از فــراه بــه عــزم قندهاربــراه افتادنــد، بــا 

رســیدن قــوای رسدارشــیردلخان بــه قندهــار لشــکریان ســمندرخان بامیزائــی 

از محــارصه شــهر دســت کشــیدند ورفتنــد وشــهراز محــارصه نجــات یافت�1

1 -نوای معارک،۶۵ - 71
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تشبثات رسداران قندهاری در امور کابل

قــدرت وثــروت رسشــاری کــه رسدار محمدعظیم خــان برای پــرش، رسدار 

حبیــب اللــه خــان، بــه جــای مانــده بــود وهــردو در چــار دیــواری باالحصــار 

کابــل مترکــز یافتــه بودنــد، هــم توجــه رسداران قندهــاری وهــم نظــر رسداران 

پشــاوری وهــم فکــر رسداران کابــل بخصــوص رسدار دوســت محمدخــان را 

ســخت  بــه خــود مشــغول ســاخته بــود� در عیــن حــال ایوبشــاه و پــرش 

شــهزاده اســامعیل ســدوزائی نیــز بدیــن ثــروت چشــم دوختــه بودنــد تــا آنــرا 

در راه احــراز قــدرت ومقــام امــارت کابــل بــکار گیرنــد�

در قندهــار رسدار پردلخــان، شــیردلخان ، مهردلخــان وســایر بــرادران 

قندهــاری مترکــز داشــتند وچنانکــه دیدیــم میخواســتند مقاومت ســدوزائی 

ــی  ــد، ول ــرات برچینن ــاط آن را از ه ــکنند وبس ــم ش ــرات در ه ــا را در ه ه

حــوادث طــوری اتفــاق افتــاد کــه بــه مقصــود خــود نایــل نشــدند و دوبــاره 

بــه قندهــار بازگشــتند�

رسداران پشــاوری ،یعنی رسدار ســلطان محمدخان ورسدار یارمحمدخان 

بــه عنــوان تیولــداران پشــاور بــه اجــرای حکومــت از طــرف رنجیــت ســنگ 

ــد� در کابــل رسدار حبیــب اللــه خــان وشــاه  در ایــن شــهر ادامــه مــی دادن

ایــوب هرکــدام خــود را در احــراز مقــام رسداری کابــل ذیحــق میشــمردند و 

دســت بــه اقداماتــی مخاصمــت آمیزمــی زدنــد� طبعــاً رسدران قندهــاری و 

ــر تقاضــای رسدار حبیــب  ــا اینکــه براث ــد� ت پشــاوری مرتصــد اوضــاع بودن

اللــه خــان، رسدارپردلخــان بــا بــرادر خــود مهردلخــان بــه عــزم کابــل حرکت 

کــرد� ایوبشــاه در باالحصــار کابــل مرتصــد اوضــاع بــود و پــرش شــهزاده 

اســامعیل بــا حــرص وولعــی کــه داشــت و قبــل برایــن دســتش بــه خــون 
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ســلطانعلی شــاه آغشــته شــده بــود، پــی هــم پــدر را تحریــک میکــرد تــا قبــل 

ــاند و  ــل برس ــه قت ــان را ب ــه خ ــب الل ــان، رسدار حبی ــردل خ از ورود رسدارپ

ثروتــش را تصاحــب کنــد، اماپــدرش موافقــت منیکــرد�1

ــا  ــود ت ــش من ــوراً خواه ــد وف ــل ش ــان وارد کاب ــه رسدارپردلخ ــا اینک ت

شــاه را در باالحصــار مالقــات کنــد، ایــوب شــاه موافقــت کــرد، ولــی رشط 

گذاشــت کــه رسدارپردلخــان بــه تنهائــی بیایــد وحیــن مالقــات کســی دیگــر 

ــی  ــده ی ــا ع ــان ب ــد و رسدار پردلخ ــاز ش ــار ب ــد� دروازۀ باالحص ــا  او نباش ب

ــد�  ــا را اشــغال کردن ــۀ عربه ــراد خــود، داخــل باالحصارشــدند و محل از اف

ــن  ــاز عی ــود، ب ــاه ب ــر ش ــه مق ــار، ک ــی حص ــه اندرون ــل دروازۀ قلع در مقاب

ــده ای   ــود، باع ــا وارد ش ــان تنه ــه پردلخ ــوض اینک ــد وع ــات تکرارش عملی

ازهمراهــان خــود داخــل تــاالر دربارشــدند و بــه جایــی رســیدند کــه ایوبشــاه 

وپــرش اســامعیل منتظــر نشســته بودنــد� صحبت هــای عــادی ومخترصی 

در یــک فضــای پرهیجــان رشوع شــد و بعضــی اشــارات فــی مابیــن رسداران 

و همراهــان ایشــان، شــاه وشــهزاده مشــکوک را مشــکوکرت ســاخت و چــون 

بــرای حفــظ جــان خــود ترتیبــات گرفتــه مســلح نشســته بودنــد، دفعتــاً میــل 

هــای تفنــگ خــود را برســینۀ رسداران قندهــاری نشــانه گرفتنــد، ولــی افــراد 

ــد و درنتیجــه  ــل هــای تفنــگ را عقــب زدن ــه رسعــت می معیتــی رسداران  ب

ــر  ــگ دونف ــر تفن ــر فی ــد ودر اث ــدل ش ــل مب ــدان قت ــه می ــات ب ــاالر مالق ت

دیگریکــی مقتــول و یکــی زخمــی گردیــد� اوضــاع برهــم خــورد و رسداران 

قندهــاری بــه جــان شــاه و شــهزاده افتادنــد� شــهزاده اســامعیل کشــته شــد 

و ایوبشــاه  اســیر و بــه محبــس باالحصــار افگنــده شــد و بــه انــواع شــکنجه 
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هــا روبــرو گردیــد، تــا یــک لــک روپیــه بــه رسدارپردلخــان پرداخــت � بعــد 

یــک نفــر بنــام حاجــی علــی بــا تغییــر لبــاس او را از محبــس باالحصــار بــه 

ــان خــان وســیلۀ خــروج او را  ــواب محمــد زم ــرد و ســپس ن ــر ب قلعــه وزی

بطــرف پنجــاب فراهــم ســاخت�1 بدینســان آخریــن چــراغ دودمــان شــاهی 

ســدوزائی بــه دســت پردلخــان خامــوش گردیــد�

شــبهه یــی نیســت که خامتــۀ ســلطنت ســدوزائی در کابــل زمینــه را برای 

عــروج بارکزائــی هــا برتخــت کابــل آمــاده ســاخت، ولــی اگرایــن کار هرچــه 

زودتــر صــورت میگرفــت بــه مفــاد مملکــت بــود، مگــر متاســفانه پردلخــان 

عــوض اینکــه بــه فکرخیــر عمومــی مملکــت و یــا بــه مفــاد خــود و دودمــان 

خــود دســت بــه تشــکیل یــک ســلطنت متمرکــز در کابــل بزنــد، بــا گرفــنت 

ســهمی از دارائــی رسدار محمدعظیــم خــان اکتفــا منــوده، رسدارحبیــب الله 

خــان، را بــه جــای ایــوب شــاه ،بحیــث  رسدار کابل شــناخت  و بــدون اینکه 

موضــوع پادشــاهی  کســی مشــخص شــود راه قندهــار در پیــش گرفــت�

ســـردار حبیــب اللــه خــان در مــدت کوتاهــی کــه میــدان را خالــی یافتــه 

بــود، حتــی املقــدور ماموریــن ایــوب شـــاه را معــزول و رفقای خویــش را به 

جــای آنهــا منصــوب منــود� عــالوه بــر نــواب جبــار خــان، نایــب امیــن اللــه 

خــان لوگــری را هــم کــه مــرد باتجربــه وکاری بــود و بــه شـــخص پــدرش 

خدمــات زیــادی منــوده بــود، از خــود آزرده ســـاخت�

رسدار حبیــب اللــه خــان بــا پــول رسشــار پــدر خــود، داد عیاشــی داد، 

ــه  ــان، آنک ــت محمدخ ــت و رسدار دوس ــوده نگذاش ــی روزگار او را آس ول

ــا پــدرش بــررس کابــل جنــگ هــا کــرده بــود؛ چــون رقیــب مقتــدری قــد  ب
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برافراشــت� ســـردار دوســـت محمــد خــان کــه دریــن وقــت در پشـــاور بود 

و جاگیــر کوچکــی داشـــت، خواســـت از فضــای مســـاعد کابــل اســـتفاده 

منایــد� ســـردار حبیــب اللــه خــان هنــگام ورود از او اســـتقبال خوبــی منود، 

ولــی از هــامن دقیقه اول احســـاس میشـــد که عقــب این تشـــریفات ظاهری 

نقشــته هــای در کلــه هــای خــود دارنــد کــه تصــادم ایشـــان را حتمــی مــی 

ســـازد� دیــری نگذشـــت کــه هواخواهانــی بــه دور ســـردار دوســـت محمد 

خــان جمــع شـــدند و ســـردار حبیب اللــه خان تصمیــم گرفــت، کاکای خود 

رسدار دوســت محمدخــان را دســتگیر وکورمنایــد ولــی حیــن دخــول ســـرار 

دوســـت محمــد خــان در تــاالر دربــار باالحصــار، حاجــی خــان کاکــری 

موضــوع را بــه نهــادن انگشـــت روی چشـــم خــود بــه او فهامنــد و در نتیجه 

ســـردار دوســـت محمــد خــان از ایــن حادثــه رهایی یافتــه اول به کوهســـتان 

و بــاز بــه غزنــی رفــت و از ایــن جاهــا  بــه حملــه هــای متواتــر پرداخــت�1

ایــن دو رقیــب یعنــی کاکا و بــرادر زاده بارهــا در میــدان کار زار بــا هــم 

مقابــل شــدند و کمــر بــه قتــل یــک دیگــر بســتند، تــا اینکــه در اثر طرفــداری 

بعضــی از بــزرگان ، چــون نــواب جبارخــان و نایــب امیــن اللــه خــان لوگری 

پلــۀ رسدار دوســت محمدخــان ســنگینی کــرد، ولــی درســت در موقعــی کــه 

برنــدۀ قطعــی معلــوم میشــد، بــه درخواســت حبیــب اللــه خــان وبــرادرش 

اکــرم خــان، رسدار دیگرقندهــاری یعنــی شــیردلخان وارد معرکــه کابــل شــد�

شــیردلخان بــا تصمیــامت جــدی تــری آمــده بــود واز وضــع وحــرکات 

ــود دارد و  ــش خ ــی پی ــه های ــه نقش ــد ک ــوم میش ــن معل ــات او چنی و اقدام

ــب  را  ــم ورقی ــب متخاص ــردو جان ــات ه ــل آن خواهش ــا تحمی ــد ب میخواه

ــرد� ــه دســت خــود بگی ــل را ب ــی ســازد و حکومــت کاب خنث

1 -کهزاد، رجال و رویداد های تاریخی افغانستان، نرششده دررسانۀ نی اگست 200۶
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  واقعــاً در وقتــی کــه اوضــاع کابــل و کل مملکــت آشــفته بــود، نظریات 

ــرا او  ــد، زی ــام میش ــود رسداران مت ــه س ــور و ب ــع کش ــه نف ــیردلخان ب ش

میخواســت دســت هــردو رقیــب از کابــل کوتــاه باشــد و بــرای همــه رسداران 

ــم  ــور ه ــیرازۀ ام ــردد و ش ــن گ ــی معی ــای حکومت ــوزه ه ــول( وح جاگیر)تی

بســته شــود وهــم در مقابــل تهدیــدات خارجــی کاری کــرده بتواننــد�

ســـردار شـــیردل خــان بعــد از ســـردار محمــد عظیــم خــان در میــان 

بــرادران بارکزایــی مــردی بــود شـــجاع و عاقــل و مدبــر، و چــون مالحظــه 

منــود کــه میانــۀ حبیــب اللــه و دوســـت محمد خــان اصــالح پذیر نیســـت 

ــود�  ــا من ــر دو را ره ــد ه ــرد و بع ــی ک ــار زندان ــردو را در باالحص اول ه

بدیــن ترتیــب کــه حبیــب اللــه خــان را بــه ضامنــت مامایــش خــدای نظــر 

خــان بــه لوگــر فرســـتا و دوســـت محمــد خــان را بــا بخشــیدن یــک لــک 

روپیــه ازمیــراث ســـردار محمــد عظیــم خــان و تفویض حکومت کوهســتان 

ــن  بازهــم حــل  ــا وصــف ای ــی ب ــدان خوشــنود ســاخت، ول ــی و می وغزن

ــان او و رسدار دوســت  اموربوجــه رضایــت بخــش صــورت نگرفــت و می

محمدخــان مدتــی در پیرامــون باالحصــار کابــل و شــاه شــهید و بینــی نیزار 

وتپــۀ مرنجــان جنــگ واقــع شــد ودر حالــی کــه طرفــدران طرفیــن در میدان 

مشــغول زد و خــورد بودنــد، بــرادران در خیمــۀ نــواب محمدزمانخــان جمع 

شــده و بعــد از مذاکــرات طوالنــی  فیصلــه امــور را بــه نــواب صمدخــان 

محــول منودنــد وبعــد از یــک سلســله گفــت وشــنید رسدارشــیردلخان بــه 

ریاســت بــرادران بارکزائــی پذیرفتــه شــد1�
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ــن  ــر تعیی ــرار زی ــول( ق ــوذ و جاگیر)تی ــای نف ــوزه ه ــرادران ح ــرای ب ب

گردید:شــهرووالیت کابــل بــه رسداریارمحمدخان ورسدارســلطان محمدخان 

ازجملــه بــرادران پشــاوری ،کوهســتان بــه رسدار دوســت محمدخــان، غزنــی 

بــه رسدار امیرمحمدخان،لغــامن بــه نــواب جبارخــان، دیــره جــات  بــه نواب 

ــاری  ــرادران قنده ــه ب ــان، قندهارب ــواب زمانخ ــه ن ــاد ب ــالل آب ــدخان، ج اس

والیــت ســند بــه رسداررحمدلخــان، لوگــر وتوابــع آن بــه رسدار حبیــب اللــه 

خــان و بــرادرش اکــرم خــان پــران رسدار محمدعظیــم خــان تعلــق گرفــت� 

وبعــد ازایــن تقســیامت رسدار شــیردلخان دوبــاره عــازم قندهــار گردیــد�

دفاع رسداران از قلمرونفوذ شان

رسداران قندهــاری درموقــع قــدرت خویــش، مخصوصــاً بعد از مــرگ رسدار 

محمدعظیــم خان و جانشــینی پــرش رسدار حبیــب الله خــان، در امورکابل 

چنانکــه دیدیــم عمــالً مداخله منودنــد� اول پردلخــان ومهردلخــان و باردیگر 

شــیردلخان خــود را روی صحنــۀ واقعــات کابــل رســانیدند و میثاقــی مبنــی 

برتحدیــد حــدود و ثغــور حــوزه هــای حکومــت بــرادران بارکزائــی روی کار 

آوردنــد، تــا اینکــه رسدار دوســت محمدخــان ادارۀ ســلطنت کابــل را بــرای 

خــود مســلم ســاخت)1826(�

چــون امــارت دوســت محمدخــان نقشــه و میثــاق رسدار شــیردلخان را 

برهــم میــزد، اول تربــرادران قندهــاری بــه مخالفــت برخاســتند و پردلخــان بــا 

قوایــی متوجــه کابــل شــد و تــا حوالــی قــره بــاغ غزنــی پیــش آمــد و از ایــن 

طــرف دوســت محمدخــان بــه مقابــل او حرکــت کــرد، ولــی چــون مــرض 

وبــا در میــان دســته هــای طرفیــن شــیوع پیــدا کــرد هــردو بــرادر دســت از 
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جنــگ کشــیدند و پردلخــان حکومــت دوســت محمدخــان را درعالقــه هــای 

غزنــی و کابــل و کوهســتان بــه رســمیت شــناخت�1

ــرادران  ــن بودکــه ب ــن وقــت ای ــی دوســت محمدخــان درای آرزوی  نهای

ــند و  ــمیت بشناس ــه رس ــوذ او را ب ــت نف ــرو تح ــاوری قلم ــاری و پش قنده

ــم  ــه تحکی ــان ب ــت محمدخ ــد� دوس ــاوز ننامین ــت  او تج ــدود حاکمی برح

موقعیــت و امــارت خــود آمادگــی هایــی راگرفــت تایکطــرف عالقــه هــای 

زرمــت و بنگــش وجانــب دیگــر تــگاو وباالبــاغ وجــالل آبــاد را مطیــع خــود 

ــری  ــان کاک ــی خ ــود حاج ــک وزیرخ ــه کم ــر را ب ــاط اول الذک ــازد� نق س

ــاغ را  ــاال ب ــر را توســط نــواب جبارخــان تابــع وحاکــم ب وعالقــه هــای اخی

ــاخت�2 ــود س ــذار خ باجگ

درایــن میــان دو تــن از بــرادران دوســت محمدخــان، یــار محمدخــان در 

پشــاور وپردلخــان در قندهــار بــه فاصلــۀ یــک ســال بعــد از یکدیگــر یعنــی 

ــد ودر  ــات منودن ــری )1829- 1830م( وف ــالهای 1244 و1245 هج درس

ــه دو  ــان ب ــت محمدخ ــوذ دوس ــوزۀ نف ــت ح ــر رف ــه تذک ــی ک ــه اقدامات نتیج

طــرف، از جــالل آبــاد تــا زرمــت انبســاط یافــت و بــرادران او در رشق وغــرب 

مــورد تهدیــد مســتقیم رنجیت ســنگ حکمــران پنجــاب واقع شــدند وخودش 

ــری  ــال 1248هج ــه درس ــا اینک ــرد، ت ــپری میک ــی را س ــبتاً آرام ــالهای نس س

=1832 میــالدی شــاه شــجاع بنــای لشکرکشــی را بــه قندهــار گذاشــت�

درســال 1832شــاه شــجاع بــه هــوای بدســت آوردن ســلطنت کابــل بــا 

 رنجیــت ســینگ داخــل مذاکــره شــد وبــا امضــای مواقــت نامــه یــی مبنــی 

1 - عروج بارکزائی، ص137

2 -هامن اثر ، ص 137
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ــت  ــت 1833،حامی ــاه اگس ــراف آن درم ــاورومحالت اط ــذاری پش برواگ

رنجیــت ســینگ را بدســت آورد وبرســند حملــه منــود و بــا فتح ســند مالیات 

ــران ســند حصــول کــرد و ســپس بقــول معصــوم هوتــک در  ســند را از امی

ــرادران  ــالدی  ب ــارچ 1834می ــق م ــری مطاب ــال 1250 هج ــرم س ــاه مح م

ــار تعــداد ســپاه شــاه شــجاع  بارکــزی را درشــهرقندهار قلعبنــد منــود،1  غب

ــارک  ــوای مع ــف ن ــه مول ــی ک ــد، در حال ــم داد میکن ــر2 قل ــزار نف را 22ه

میگویــد: شــاه شــجاع بــا لشــکر 70  هزارنفــری از طــرف افــران انگلیســی  

ســوق واداره میشــد مســتقیامً بــر قندهارحملــه کــرد و در شــهر کهنــه مرکــز 

گرفــت� رسداران قندهــاری بــه جنــگ حصــاری متوســل شــدند و از رسدار 

ــه  ــان ک ــت محمدخ ــتند� رسدار دوس ــتمداد جس ــان اس ــت محمدخ دوس

خطرشــاه شــجاع را بعــد از قندهــار متوجــه خــود مــی دیــد، بــدون خواهــش 

کهندلخــان آمــاده دفــع خطــر بــود، معهــذا  بــرای اطمینــان خاطــر از حرکات 

ــکیل داد و از رسدار  ــل تش ــی در کاب ــه ی ــه جرگ ــرادرزادگان لوی ــرادران وب ب

ــران  ــان حکم ــان خ ــواب محمدزم ــاور ون ــم پش ــان حاک ــلطان محمدخ س

جــالل آبــاد دعــوت بــه عمــل آورد تــا درایــن جرگــه اشــرتاک کنند،ســلطان 

محمدخــان و نــواب محمدزمــان خــان هــردو بهانــه کردنــد و فرزنــدان خــود 

را بــرای رشکــت در جرگــه فرســتادند� در نتیجــه دوســت محمدخــان پیــش 

ازاینکــه بــه طــرف قندهــار حرکــت کنــد، جانــب جــالل آبــاد امــر مــارش داد 

و درنتیجــه نــواب محمدزمانخــان را توســط پرخــود رسدار اکربخــان اســیر 

 کــرد وبکابــل آورد، وجــالل آبــاد را بــه کابــل ملحق ســاخت، با تعییــن رسدار 

1 -معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص۶7

2 - غبار، درمسیرتاریخ، ص۵1۶،فرهنگ،ج1، 233، تعداد سپاه شاه شجاع را 3هزارنفرنوشته است�
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امیــر محمدخــان بحکومــت جــالل آبــاد و یــک جاگیــر بــرای محمدزمــان 

خــان بــه قیمــت یکصــد وپنجــاه هــزار ســاالنه، دوبــاره بــا ســپاه خویــش بــه 

کابــل برگشــت وبــرای دفــع حملــۀ شــاه شــجاع عــازم قندهارگردیــد�1 

رسدار کهنــدل خــان و رسدارمهردلخــان ورسدار رحمدلخــان قریــب 

دومــاه در شــهر جدیــد در محــارصه بودنــد، تــا اینکه بــروز 52 محارصه)ســه 

ــان  ــت محمدخ ــوای دوس ــوالی 1834(، ق ــر 1250ق= ج ــنبه 22 صف ش

وارد قندهــار شــد� شــاه شــجاع از بیــم اینکــه آب را برلشــکر او قطــع نکننــد، 

موقعیــت خــودرا از شــهر کهنــه تغییــر داد وبــه بــاغ هــای نزدیک شــهر انتقال 

داد�  دوســت محمدخــان از جانــب غــرب شــهر بــرادران خــود را ازمحــارصه 

ــهر  ــز از ش ــاری نی ــرد�رسداران قنده ــدان را رشوع ک ــگ می ــات داد وجن نج

بیــرون آمدنــد وبــرای جنــگ کمیــن  گرفتنــد�از جملــه  رسدار رحمدلخــان 

بــا نیروهــای ســواره وپیــادۀ خــود از راه کوتــل بابــا ولــی واز طریــق جلیــران، 

مرغــان، وگوندیــگان  در عقــب دشــمن ســنگر گرفــت�2 

بــاری رسدار دوســت محمدخــان، براســپ خــود سوارشــده مهمیــز کــرد 

و پــس از طــی فاصلــه یــی متوقــف شــد وبــه عقــب نــگاه کــرد� هــدف او از 

ایــن مانــور جنگــی مشــاهده روحیــه عســاکرش بود�چــون رسدار اکربخــان 

ورسدار افضــل خــان پــران امیــر، هرکــدام بــا قــوای خــود از پــدر پیــروی 

ــنگر  ــان س ــاغ کهندلخ ــه در ب ــجاع ک ــاه ش ــوای ش ــگ بررسق ــد وبالدرن کردن

گرفتــه بودنــد، یــورش بردنــدو جنــگ خونینــی در گرفــت� رسدار افضلخــان 

 برشــاه شــجاع حملــه بــرد و درحالــی کــه نیروهــای شــاه شــجاع بــه ســختی 

1 -2۵کهزاد،در زوایای تاریخ معارص افغانستان، ص140 – 144،عروج بارکزائی، ص 147 - 148

2 -معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص ۶7
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ــا رضب  ــل انگلیســی را ب ــد، رسدار اکربخــان جــرنال کمپب مقاومــت میکردن

ــرس جــان  ــور از ت ــت� جــرنال مذک شمشــیرزخمی ســاخت واســیرش گرف

کلمــه خوانــد ومســلامن شــد وامیــر دوســت محمدخــان او را«شــیرمحمد« 

نامیــد وبــه جــان امــان داد وبــه خدمــت خــود گامشــت وقــوای او شکســت 

خــورد و خــود شــاه شــجاع بــه طــرف هــرات والش وجویــن وسیســتان فــرار 

منــود� ورسدار دوســت محمدخــان نیــز بــدون آنکــه منتظــر پــاداش بــرادران 

قندهــاری خــود مبانــد بــه کابــل مراجعــت کــرد�1 امــا دوچیــز او را ســخت 

متاثــر ســاخت : یکــی اینکــه بعــد از شکســنت شــاه شــجاع در قندهــار در 

میــان امــوال وغنایــم شــاه شــجاع نامــه ای از »کلودویــد« را یافــت کــه حاکی 

از حامیــت انگلیــس از شــاه شــجاع بــود و ایــن امــر برتنفــر او از انگلیســها 

افــزود� وخــرب دیگــر ایــن بــود کــه  رنجیــت ســینگ از درگیــری امیربــا شــاه 

ــلطان  ــرادرش س ــگ ب ــاور را از چن ــرده پش ــتفاده ک ــار اس ــجاع  درقنده ش

محمــد اشــغال کــرده بــود� از دســت دادن پشــاور واقعــه غــم انگیــزی بــود 

کــه امیردوســت محمــد هیچــگاه آنــرا فرامــوش نکــرد�

مقدمات حملۀ ایران برهرات و آغاز بازی بزرگ )1837(

افرجــوان   ،»Arthor Conolyآرتورکونولــی« میــالدی   1830 درســال 

خدمــات مخفــی حکومــت هنــد برتانــوی، کــه بــرای جمــع آوری اطالعــات 

ــاز  ــداراز قفق ــس از دی ــود، پ ــده ب ــتاده ش ــه فرس ــیای میان ــرتاتیژیکی آس اس

ــت آنجــا را از نزدیــک مطالعــه  ــوا رســانده وضعی ــه خی خواســت خــود را ب

کنــد، امــا در راه ســفربا دزدانــی برخــورد کــه میخواســتند وی را کشــته امــوال 

1 - نوای معارک، ص 102- 10۶، مقایسه شود با عروج بارکزائی، ص 1۵0- 1۵1
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او را غــارت کنند،ولــی او بــا نشــان دادن بــار وبنــه خــود بــه آنهــا از مــرگ 

نجــات یافــت و از رفــنت بــه خیــوا رصف نظــر کــرد وازطریــق اســرتاباد بــه 

ــه را  ــه هفت ــد� او س ــرات ش ــپتمرب1830وارد ه ــاه س ــت، و در م ــهد رف مش

ــد�  ــد گردی ــازم هن ــارو درآخرع ــی قنده ــد راه ــتاند وبع ــهرهرات گذش در ش

ــزرگ  ــازی ب ــی، موجــد اصطــالح ب ــای داکرتزمان ــه نظرآق ــی« ]کــه ب »کونول

ــی  ــیرحمله احتامل ــط س ــورد خ ــی در م ــودمند وکاف ــات س ــت[ اطالع اس

ــه کــرد�  ــای امــور هندوســتان ارائ ــه اولی ــد  ب روســها برهن

کنولــی اســتدالل مینمــود کــه تنهــا دوخــط الســیرمیتواند اردوی روســیه 

ــب آن  ــه تعقی ــوا، ب ــغال خی ــامل اش ــتین آن ش ــاند� نخس ــروزی برس ــه پی را ب

ــل، واز  ــر بســوی کاب ــد اســکندر کبی ــور ازهندوکــش، مانن بلــخ وســپس عب

آنجــا از وادی جــالل ابــاد بــه گــذرگاه خیــرب وپشــاورخواهد رســید وباالخــره 

رود ســند را بــرای حملــه برهنــد میبایــد عبورکنند�کونولــی ایــن راه را بســیار 

طوالنــی  وپــر ازمشــکالت ومخاطــرات جنــگ توصیــف میکنــد، ومیگویــد 

ــی  ــرناالن روس ــرای ج ــا راه دوم ب ــت رارضورت دارد� ام ــال وق ــه س دوس

ــه  ــود ک ــز ب ــۀ خی ــث تخت ــه حی ــتفاده از آن ب ــرات واس ــغال ه ــارت ازاش عب

ازآنجــا از طریــق قندهــار، کویتــه وگــذرگاه بــوالن بــه هنــد رسازیرمیشــدند� 

کونولــی میگفــت: روســها میتواننــد ایــران را بــا خــود یکجــا ســاخته 

از طریــق خشــکه بــا گذشــنت از کســپین بــه اســرتاباد خــود را بــه هــرات 

برســانند�اگر یــک بــار هــرات بدســت روســها بیفتــد ویــا توســط فــارس 

هــا ضمیمــه خــاک آنکشــور گــردد درآنصــورت یــک قشــون بــرای ســالها 

ــرد ومتــام رضوریــات خــود  ــد در آنجــا وضــع ســوق الجیــش بگی میتوان

ــه«،  ــیای میان ــه آس ــار غل ــی انب ــرات، یعن ــامل مناید�«ه ــا اک را ازهامنج
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ظرفیــت هــای تهیــه موادغذائــی وســایرتامینات لوژیســتیکی درایــن 

ــت�1 ــی زیاداس ــت بحدکاف والی

ــا روســها  ــت فارســها وی ــرات بدس ــه نبایده ــد ک ــد میکن ــی تاکی  کونول

بیفتــد� در هرصــورت در مقابــل حملــۀ روســها افغانســتان قــراردارد� 

ــد،  ــری ندارن ــد خی ــه امی ــها هیچگون ــا از روس ــه افغانه ــد ک ــی میگوی کونول

ــب  ــی تعص ــالف مذهب ــها بخاطراخت ــی فارس ــها یعن ــن روس ــی ازمتحدی ول

وخصومــت دارنــد� کونولــی مــی افزایــد کــه« افغانهــا بــرای اینکــه ازایشــان 

منفعــت بربیــد بســیارکم انــد، ولــی برای ترســاندن شــام خیلــی زیاد هســتند� 

آنهــا بیــش از انــدازه نســبت بــه کســانی کــه بــا روســها رابطــه دارنــد، یعنــی 

ــه یــک ملــت  ــد�« اگــر افغانهــا مبثاب ایرانیهــا، تعصــب وخصومــت میورزن

تصمیــم بگیرنــد تــا در برابرمهاجــم مقاومــت مناینــد، درآنصــورت مشــکالت 

ــن قطــره خــون خــود  ــا آخری ــا ت ــود�، آنه ــل حــل خواهــد ب مهاجــم غیرقاب

ــر  خواهنــد جنگید�برقطارهــای دشــمن بطــور الینقطــع حملــه آورده وذخای

خوراکــی شــانرا تخریــب وخطــوط ارتبــاط عقبــی شــانرا قطــع میکننــد�«2

در صورتیکــه افغانهــا پراگنــده ویــا تقســیم کــرده شــوند )چنانکــه بعــداً 

ــه دســته دیگــر  ــک دســته را علی ــا ی ــود ت ــد ب ــادر خواهن شــدند(، روســها ق

ــد�«  ــره اســتعامل مناین ــا وعــده هــاو وعیدهــاو تشــویق هــای مــادی وغی ب

کونولــی ســفارش میکنــد قبــل از اینکــه هــرات بدســت دو قــوت نیرومنــد 

دیگــر ســقوط منایــد، بایــد بــه کامــران نزدیــک شــد، درغیــر آن راه بســوی 

ــای  ــه اولی ــرای اینک ــی ب ــد بود�کنول ــالً بازخواه ــها کام ــر روس ــد در براب  هن

1- بازی بزرگ، پیرتهاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ 2000 پشاور، ص 109

2 - بازی بزرگ، ص108
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انگلیــس را بــرای تــرصف هــرات تشــویق کــره باشــد، میگویــد درهــرات بــه 

همــه معلــوم اســت کــه کامــران طرفــدار برتانیــه اســت�1 

امیــر دوســت محمــد خــان پــس از آنکــه لشــکراو از جنــگ بــا ســیک 

هــا از درۀ خیــرب بــر گشــته بــود ، نامــه اى بــه ویــراى هنــد، الرد اوکلنــد کــه 

تــازه مقــرر شــده بــود فرســتاد )183۶( و او را بــه وظیفــه جدیــدش تربیــک 

گفــت و مداخلــه او را در رفــع مناقشــه حکومــت خــود بــا رنجیــت ســینگ 

بــررس اســرتداد پشــاور یــاد آورشــد� و نیزنامــه یــی بــه شــاه ایــران فرســتاد و 

در آن از گســتاخى و زور گــوىئ ســیک هــا نســبت بــه مــردم مســلامن پشــاور 

یــاد آور شــد� همچنــان امیــر نامــه دیگــرى قبــالً توســط میــرزا محمدحســین 

عنــواىن امپراتــور روســیه بــه پطرزبــورگ فرســتاده بــود و درآن نیــز کمــک آن 

دولــت را بــراى اســرتداد پشــاور از چنــگ ســیک هــا مطالبــه منــوده بــود�

 موهــن الل جاســوس انگلیــس کــه صفــت منشــی الکســاندر برنــس، 

ــت  ــان را داش ــت محمدخ ــار امیردوس ــه درب ــی ب ــت انگلیس ــس هیئ رئی

مینویســد:» امیردوســت محمدخــان تصــور میکرد، کلیــد دروازه هندوســتان 

ــت  ــدا شــود، دول ــب دیگــر پی ــک رقی ــه ی ــه اگــر رسوکل را بدســت دارد ک

انگلیــس ایــن کلیــد را بــه قیمــت گــزاف خواهــد خریــد� بــا چنیــن هــدف 

ــتان،  ــات هندوس ــه حکوم ــودش را ب ــت خ ــم گرف ــر تصمی ــوری امی و تص

ــرادر مهــرتش  ــود کــه ب ــن درحالــی ب ــد� وای فــارس و روســیه معرفــی منای

ــات  ــق کوه ــت ومناط ــاورحیات داش ــران پش ــان حکم ــلطان محمدخ س

واشــنغرمربوط ایالــت پشــاور بــه موافقــت ســالطان محمدخــان بــه تــرصف 

رنجیــت ســنگ درآمــده بــود�در چنیــن وضعــی کــه هــردو رقیب او،ســلطان 

1 - هامنجا
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محمدخــان ورنجیــت ســنگ از امیردوســت محمدخــان نفــرت و هــراس 

داشــتند، او بفکرفتــح وتــرصف پشــاورافتاد� آنــگاه امیــر مناینــدگان و 

پیامهایــی بــه بحکومــات هندبرتانــوی، فــارس و روســیه فرســتاد واز هریــک 

تقاضــا منــود تــا در اســرتداد خــاک افغانــی از حکمــران پنجــاب مداخلــه و 

کمــک مناینــد و بهریــک از ســه حکومــت مذکــور وعــده داد کــه در برابــر 

ــاس  ــات اورضورت احس ــک وخدم ــده بکم ــرگاه درآین ــکاری ه ــن هم ای

شــود، مضایقــه نخواهــد کــرد�«1

اقدامات شتابزدۀ رسداران قندهاری

رسداران قندهــار کــه بــرادران امیــر میشــدند ، وقتــى از ارســال  نامــه هــای 

امیــر  اطــالع حاصــل کردنــد، دچــار ســوء تفاهــم شــدند و برجــان خــود 

ــه  ــیه نام ــت روس ــران و دول ــاه ای ــوان ش ــه عن ــم ب ــا ه ــذا آنه ــیدند، له ترس

ــزودى  ــد� ب ــرار دادن ــران ق ــت ای ــه دول فرســتادند و خــود را تحــت الحامی

مناینــده ایــران قمربعلــی خــان وارد قندهارشــد و بــا رسداران موافقــت نامــه 

ــت  ــرات ،و حامی ــر ه ــران ب ــه ای ــورت حمل ــه در ص ــرد ک ــاء ک اى را امض

ــف  ــرا درک ــرات ، آن ــح ه ــس از فت ــه پ ــران البت ــب ای ــران جان رسداران از ای

ــت�  ــد گذاش ــار خواه رسداران قنده

جزئیــات از ایــن قراربــود کــه بــا وصــول نامــه هــای رسداران قندهــاری 

وامیــر بــه دربــار شــاه قاجــار، ســفیردولت فــارس قمربعلیخــان همــراه بــا 

محمدحســین خــان مناینــده امیــر بــه قندهــار مواصلــت کردنــد� رسداران 

1 - زندگــی امیــر دوســت محمدخــان، تالیــف موهــن الل کشــمیری ،جلــد اول ، ترجمــه دکرتخلیــل 

اللــه هاشــمیان، ص226
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ــوف  ــم از اوخ ــادت وه ــان حس ــت محمدخ ــر دوس ــا امی ــه ب ــاری ک قنده

ــم  ــد وتصمی ــل گردیدن ــار کاب ــه درب ــران ب ــفیر ای ــنت س ــع رف ــتند، مان داش

ــی  ــازات خیال ــران  امتی ــت ای ــده دول ــا مناین ــراردادی ب ــد ق ــا عق ــد ب گرفتن

ــن  ــره چنی ــز باالخ ــفیرایران نی ــوند� س ــب ش ــت نصی ــود ازآن دول را تنهاخ

قــراردادی بــا رسداران بســت کــه موهــن الل مــواد ومحتویــات آن قــرارداد 

را اینطــور ضبــط کــرده اســت:

ــرتم  ــا رسداران مح ــا ب ــان، دراینج ــی خ ــن] قمربعل ــه م ــراردادی ک »ق

کهندلخــان، رحمدلخــان ومهردلخــان ، بوکالــت از اعلیحــرضت محمدشــاه 

ــل اســت: ــم، قرارذی ــاد مــی منای ]قاجــار[ انعق

درصورتــی کــه رسداران صاحبــان یکــنت از پــران خــود را بدربــار 

اعلیحــرضت بفرســتند[ مــن بــه مقابــل آن قرارذیــل بــرداران وعــده میدهــم:

ــارس � 1 ــت ف ــپاهیان دول ــدرت س ــیله ق ــه بوس ــرات چ ــن ه رسزمی

ــه  ــورت ب ــردو ص ــکر رسداران، در ه ــط لش ــودیا توس ــغال ش اش

رسداران واگذاشــته خواهدشــد� وشاهنشــاه در برابــر آن هیــچ 

ــت،  ــت واطاع ــرد، مگرخدم ــد ک ــا نخواه ــا تقاض ــزی از آنه چی

وهکــذا شاهنشــاه هیچنــوع مداخلــه ای بــا کشــور وقــوم آنهــا در 

ــرد� ــد ک ــتان نخواه افغانس

ــوم � 2 ــا از هرق ــا افغانه ــی ب ــوع ائتالف ــاه هیچن ــرضت شاهنش اعلیح

ــا کوچــک، تاســیس نخواهــد کــرد،  ــزرگ ی وقبیلــی کــه باشــند، ب

واگرچنیــن چیــزی صــورت بگیــرد، اعلیحــرضت بــه رسداران 

ــرد� ــد ک ــوره خواه ــه ومش مراجع
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اعلیحــرضت شاهنشــاه هرگــز بــا شــهزاده کامــران ویارمحمدخــان � 3

روابــط دوســتانه قایــم نخواهنــد کــرد�

بارســیدن پــر رسدار کهندلخــان بدربــار فــارس، اعلیحــرضت بــه � 4

ســپاه مشــهد امــر خواهــد داد تــا بجانــب هرات مــارش کننــد واگر 

کامــران ویــار محمدخــان تصمیمــی بــه اشــغال قندهــار بگیرنــد، 

ــت  ــا مامنع ــه آنه ــار از حمل ــه قنده ــود ب ــور خ ــاه باحض شاهنش

خواهــد کــرد واگــر آنهــا موافقــت نکردنــد، آنــگاه شــخص 

ــه هــرات خواهــد رفــت� شاهنشــاه ب

ــزار � 5 ــپاه دوازده ه ــم س ــارف تنظی ــه رسداران قندهارمص ــاه ب شاهنش

نفــری ســواره وپیــاده نظــام را همــراه بــا 12 پایــه تــوپ مــی پــردازد، 

هکــذا مصــارف اضافــی لشکرکشــی بــرای تســخیر هــرات را مــی 

ــارف  ــام مص ــاه مت ــد، شاهنش ــه درازا بکش ــگ ب ــر جن ــردازد، واگ پ

جنــگ راحتــامً پرداختنــی اســت�

ــاه � 6 ــد، شاهنش ــرو رسداران برس ــارتی بقلم ــان وخس ــی زی درصورت

ــن معــادل قیمــت خســارت وارده اعطــا  درکشــورخود ایشــان زمی

خواهــد کــرد�

قــراردادی کــه مــن اکنــون بــا رسداران امضــاء کــردم بایــد بــه منظوری � 7

اعلیحــرضت شاهنشــاه برســد وهکــذا توســط حاجــی میرزا آقاســی، 

ــتان  ــیه وانگلس ــفیران روس ــه( وس ــعود)وزیر امورخارج ــرزا مس می

امضــاء شــود تــا مــورد اطمینــان رسداران قــرار بگیــرد� قمربعلــی�«1 

1 - هامن اثر ، ج1، ص241
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وظایف خصوصی  سفیر دولت قجاری در قندهار و کابل

»وقتــی شــام)قمربعلی(رسحد کیان)منظــور سیســتان اســت( راعبــور کنیــد، 

در هرموضــع ومحلــی کــه میرســید معلومــات ذیــل را در کتــاب یادداشــت 

تــان درج کنیــد وآنــرا در مراجعــت بــه تهــران بحضــور اعلیحــرضت تقدیــم 

منائیــد: وضــع شــهرها وقریــه هــا- نفــوس آنهــا بــا مشــاهدات خودتــان از 

وضــع شــهرها وقریــه هــا- نفــوس تخمینــی وقــدرت هرقــوم وقبیلــه، ار قبیــل 

ــارف  ــدات ومص ــی از عای ــها، گزارش ــا، افغانهاوقزلباش ــتانیها، بلوچه سیس

ــردم  ــه م ــی ک ــا ومالیات ــی آنه ــده زراعت ــواد عم ــهرها وم ــدات ش ــا، تولی آنه

ــا  ــاده ه ــا ج ــد، آی ــارج وارد میکنن ــه از خ ــی ک ــه تجارت ــد�و امتع ــی پردازن م

ــا کوهســتانی وصعــب الــورود� ــا مســطح وهمواری آبگیرمیباشــند ی

ــت،  ــورد عطوف ــد در م ــد بای ــور میکنی ــتان عب ــام از بلوچس ــی ش وقت

ــات  ــد وتوقع ــغ کنی ــرضت تبلی ــزرگ اعلیح ــای ب ــش ه ــخاوت وبخش س

خانهــای بلوچســتان وسیســتان را برانگیزیــد و اگــر خوانیــن مذکــور 

طرفدارومتامیــل بــه کامــران باشــند، بایدســعی منائیــد و انهــا را تشــویق کنید 

ــان  ــه آنهــا اطمین ــا خــود را بخدمــت حکومــت فــارس شــامل ســازند و ب ت

بدهیــد کــه متــاس شــان بادولــت فــارس کامــالً رسی ومخفــی نگهداشــته 

ــتانی(مژده  ــه علیخان)سیس ــرضت ب ــخاوت اعلیح ــاً از س ــود� خصوص میش

ــیده  ــرضت رس ــه اعلیح ــات او ب ــار خدم ــه اخب ــد ک ــش بگوئی ــد وبرای بدهی

اســت � و همــه خوانیــن بایــد دور هــم جمــع شــده ســپاه وتجهیــزات خــود 

را حــارض وآمــاده ســازند تــا بــه هنــگام رســیدن ســپاه ظفرمنــون شاهنشــاه به 

ــد� ــوط گردن ــراه و مخل او هم



40     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان  تاریخئ قندهار

ــب  ــار را از جان ــانهای افتخ ــا ونش ــه ه ــان وجام ــار فرم ــام درقنده ش

ــات او  ــد وتوقع ــش بدهی ــان وبرادران ــه کهندلخ ــاه ب ــرضت شاهنش اعلیح

ــه کهندلخــان  ــد� شــام خــود را ب ــرای ســخاوت اعلیحــرضت برانگیزی راب

ــه  ــه )نام ــت آن نام ــد ازدریاف ــرا بع ــه چ ــید ک ــازید واز او بپرس ــک س نزدی

ــد  ــا پــر خــود را بدربارنفرســتادید؟ کهندلخــان بای ــرادر ی قبلــی؟( چــرا ب

ــف  ــودش درموق ــه خ ــی ک ــتد و درحال ــرت بفرس ــود را پیش ــرادر خ ــک ب ی

ــد  ــه انتظــار ســپاه اعلیحــرضت باشــد� اوبای ــد ب ــد، بای فعلــی خــود میامن

ــن  ــه ممک ــام ک ــواره نظ ــدر س ــازد وهرق ــاده س ــم وآم ــود راتنظی ــپاه خ س

ــده  ــامد ش ــاالی او اعت ــرات ب ــر ه ــه ب ــرا حمل ــد، زی ــدجمع آوری کن باش

اســت� شــام بــه کهندلخــان بگوئیــد کــه اگــردر اجــرای اینــکار بــه هنــگام 

خدمــت بــرای دولــت فــارس خســاراتی بــه او برســد، غرامــات آن از طــرف 

دولــت باشــوکت پرداختــه خواهــد شــد� شــام بــا متــام اشــخاص ذینفــوذ 

متــاس و دوســتی قایــم  میســازید، خصوصــاً بــا خوانیــن افغــان وقزلبــاش، 

ــرای  ــا اهــل تشــیع بطورعمــوم، وهــدف شــام تحریــک توقعــات آنهــا ب ب

ــی  ــالف مذهب ــاره اخت ــا درب ــر آنه ــود� اگ ــرضت خواهدب ــخاوت اعلیح س

ــا  ــی آنه ــد ناراحت ــام بای ــد، ش ــی کنن ــاس ناراحت ــنی احس ــیعه وس ــن  ش بی

رافــع کنیــد و بــه آنهــا اطمینــان بدهیــد کــه عطوفــت وعدالــت اعلیحــرضت 

اجــازه نخواهــد داد در برابــر شــامبخاطر مذهــب تبعیــض صــورت بگیــرد 

وبصــورت عمومــی وظیفــه شــام اینســت تــا افغانهــارا بــرای شــامل شــدن 

ــازید� ــل بس ــرضت متامی ــت اعلیح ــت دول در خدم

بعــد از انکــه شــام ایــن اهــداف را در قندهارتعقیــب وتطبیــق منودیــد، 

بطــرف کابــل برویــد وبــرای دوســت محمدخــان پیــش قبضــی را کــه بشــام 
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داده شــده منحیــث منونــۀ عطوفــت اعلیحــرضت تقدیــم کنیــد� وهمچنیــن 

ــد� ازعطوفــت  ــم منایئی ــار خــان تقدی ــواب جب ــرای ن نشــانهای افتخــار را ب

اعلیحــرضت در حــق شــان مطمــن ســازید وبــه آنهــا قــوی تریــن را عرضــه 

داریــد کــه بعــد از رســیدن ســپاه اعلیحــرضت بــه آن رسزمیــن هــا، عنایــات 

ــا رســام ودرمــالی عــام  ــا خواهــد شــد� ام ــب آنه ــای بیشــامر نصی وعطای

شــام میگوئیــد کــه هــدف ماموریــت شــام آوردن جوابیســت کــه بــه عریضــه 

امیردوســت محمدخــان وتســلیم دادن نشــان وجامــه هــای افتخــار از جانــب 

ــا الحــاق  ــا ومذاکــرات خصوصــی، شــام ب ــارس، امــا در اختف شاهنشــاه ف

امیردوســت محمدخــان بدولــت فــارس ارصار وتاکیدکنیــد وبــه اوبگویئــد که 

اگرخــدا خواســته باشــد،عطوفت اعلیحــرضت آنچنــان شــامل حال دوســت 

محمدخــان خواهــد شــد که متــام آن قلمروهــا کامــالً در تحت اداره وتســلط 

اوقــرارداده خواهــد شــد واوکنــرتل کامــل بــاالی آنهــا خواهــد داشــت�

   شــام بایــد بــه دوســت محمدخــان بگوئیــد کــه اگــر اومتعهــد بقیــام 

روابــط محرمانــه بادولــت فــارس باشــد، اگــر اویــک برادریــا پــر خــود را 

بــه درباراعلیحــرضت بفرســتد، بــرای اوبســیار ســودمند ومفیــد متــام خواهد 

شــد� باالخــره اینکــه توقعــات امیــر بــرای دریافــت کمــک از دولــت فــارس 

بایــد نهایــت تحریــک شــود و بایــد او تشــویق گــردد کــه یگانــه راه نجــات او 

از طریــق دولــت فــارس میــر اســت� بــاالی امیربایــد ارصار شــود تــا ســپاه 

خــود را تنظیــم وحارضداشــته باشــد و در انتظــار ورود اعلیحــرضت در موقع 

موســم بهارباشــد� اگــر امیــر آرزوی دریافت ســندی را از شــام داشــته باشــد 

کــه الحــاق او را بــا دولــت فــارس تائیــد وســیک هــا را بخاطرتعقیــب وآزار او 

اخطــار بدهــد، شــام میتوانیــد ایــن ســند رابرایــش بدهیــد�« 
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ــا رسداران قندهــاری  هنگامــی کــه قمربعلیخــان مــرصوف مذاکــرات ب

بــود، وی بــا زرنگــی بــا محمودخــان بیــات و دیگــر فارســی بانهــای شــیعه 

کــه هــم بــا نفــوذ وهــم طــرف اعتــامد امیردوســت محمدخــان بودنــد، بــاب 

مکاتبــه را بــاز منــود و افــرادی را بــرای جاسوســی اســتخدام منــود تــا در بارۀ 

منابــع ودرآمــد کشــور و بخصــوص تجهیــزات و ذخایــر نظامــی معلومــات 

جمــع آوری کننــد� همچنــان قمربعلــی خــان بــا تاجــران و ثرومتنــدان اهــل 

ــرای  ــا ب ــت ت ــت و از آنهاخواس ــاس گرف ــیوانهای قندهارمت ــیعه و فارس ش

ــد�  ــه کنن ــد تهی ــوازم کارآم ــه ول ــه وعلوف ــع آذوق ــاه عنداملوق لشکرمحمدش

قمربعلــی ثرومتنــدان واشــخاص صاحــب نفــوذ را بــا وعــده های ســخاوت 

و الطــاف شــاهانه دولــت فــارس امیــدوار میکــرد ویــک کاپــی ازدســتورنامه 

ــران  ــه تاج ــود ب ــیده ب ــارس رس ــم ف ــاه وصدراعظ ــای ش ــه امض ــه ب ای ک

وکســانی کــه از شــاه ایــران حامیــت میکردنــد، داده بــود تــا بــا خــود داشــته 

باشــند و پــاداش همــکاری خــود را از مقامــات قاجــاری تقاضــا کننــد� در 

بیــن تجــار قندهــار یکــی هــم مالناســو)نصوح(تاجر ثرومتنــد ومشــاورمورد 

اعتــامد رسداران قندهــار بــود کــه یــک نقــل ازهدایــت نامــًه دولــت فــارس 

بدورســیده  بــود� ایــن شــخص یــک کاپــی آن هدایت نامــه را بــه محمدطاهر 

)جاســوس موهــن الل( داده بــود کــه وظایــف وصالحیــت هــای قمربعلــی 

خــان را طوریکــه دربــاال رشح یافــت احتــوا میکــرد� 1  

ــد کــه رسداران قندهــار  ــی فهمی ــر وقت ــده امی محمدحســین خــان مناین

بــه قمربعلیخــان اجــازه منیدهنــد بــا او بــه کابــل بیایــد و نیزوقتــی از عقــد 

قــرارداد بــا رسداران مطلــع گردیــد ، مخفیانــه از قندهــار بیــرون رفــت وخــود 

1 - هامن اثر ، ج1، ص24۶
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را بــه کابــل رســانید و امیــر را از موضــوع مطلــع منــود� امیــر نامــه ای گالیــه 

آمیــزی بــه بــرادران قندهــاری خــود نوشــت کــه چرا آنهــا مانــع آمــدن مناینده 

ــار  ــار اوشــده انــد و نیــز چــرا او را از مفــاد چنیــن قــراردادی کن ایــران بدرب

گذاشــته انــد؟ بــه هرحــال محمدحســین خــان فرمان)پاســخ( شــاه فــارس را 

بــه امیردوســت محمدخــان تســلیم کــرد�

ورود منایندۀ قیرص روسیه ویتکوویچ1  به قندهار

ــود  ــرات خ ــار ، درمذاک ــه قنده ــس از ورود ب ــیه پ ــده روس ــچ مناین ویتکووی

بــه رسداران گفــت: پادشــاه فــارس هیــچ اهمیتــی بــه مشــوره ســفیر برتانیــه 

ــده  ــق مناین ــام دقی ــد، ن ــداری ش ــق نام ــی(که بعدهامحق ــوان انگلیس ــن)افر ج ــرنی راولینس 1 - ه

پطرزبــورگ بــه دربــار امیــر را، تورن«یــان ویتکوویــچ« ازگارنیزیــون اورنبــورگ ضبــط کــرده مینویســد 

ــرد  ــن م ــت میکــرد� راولینســن ای ــای انگلیســی وفرانســوی روان صحب ــی وبزبانه ــه او اهــل لیتوان ک

ــرای حملــه برهــرات لشــکر  ــه کمــپ شــاه  کــه ب ــار دراول نومــرب 1837درراه رفــنت ب را نخســتین ب

کشــیده بــود، صدهــا کلیومــرت دورتــراز تهــران درکنــار جوئــی بــا چنــد قــزاق درحــال رصف صبحانــه 

دیــده بــود� راولینســن کــه از جانــب »مکنیــل« ســفیر انگلیــس در تهــران حامــل پیامــی بــود، وقتــی 

ــد،  ــود، ســعی کردهامنشــب شــاه را مالقــات کن ــه کمــپ شــاه رســید،هوا تاریــک وشــب شــده ب ب

ووقتــی بــه کمــپ شــاه راهنامئــی شــد، شــاه بــا دیــدن راولینســن گفــت: » بــرای مــن تحایفــی آورده 

انــد« مگــر عــالوه منــود کــه تــزار روســیه ایــن تحایــف رابــرای امیــر کابــل فرســتاده اســت� راولینســن 

دریافــت کــه سفیرروســیه ســیمونیچ موافقــت شــاه را بــرای تأمیــن عبــور گــروه ویتکوویــچ کــه حامــل 

ــه  ــر ب ــه زودت ــت هرچ ــم گرف ــن تصمی ــت � بنابری ــرده اس ــل ک ــت حاص ــل اس ــرای امیرکاب ــی ب پیام

ــچ روبروشــد کــه  ــا گــروه ویتکووی ــد ب ــرون مــی آم تهــران برگــردد� هنگامــی کــه از خیمــه شــاه بی

ــن  ــه راولینس ــود را  ب ــی خ ــان انگلیس ــا زب ــچ ب ــل گردند�ویتکووی ــاه  داخ ــپ ش ــه کم ــتند ب میخواس

معرفــی واحوالپرســی منــود و از برخــورد رسد خــود در بیابــان بــا وی معــذرت خواســت�وپتکوویچ 

ــت  ــی صحب ــی نیزبروان ــوی وانگلیس ــی، فرانس ــان فارس ــی وزب ــی،بزبانهای ترک ــان روس ــالوه برزب ع

مینمــود� روبروشــدن ایــن دواجنــت هوشــمند و زیــرک رقیــب ، بــرای هریکــی از بازیگــران سیاســی 

مفهــوم ومعنــای خــاص خــود را داشــت� )بــازی بــزرگ، ص140(
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قایــل نیســت، بلکــه خــود راکامــالً بدولــت روســیه ملحــق ســاخته اســت� 

ــرای  ــارس ب ــوع کمکــی کــه پادشــاه ف ــه هرن ــاً وهــم بطورخفی وروســیه علن

ــاره  ــن ب ــد� درای ــش میده ــد، برای ــته باش ــود رضورت داش ــدف خ ــن ه تامی

میجــر لیــچ قرارذیــل گــزارش داده اســت:» دربــاره صاحــب منصــب روســی 

کــه اکنــون درکابــل مــی باشــد، مهردلخــان مبــن گفــت کــه پیــام هــای ذیــل 

رازجانــب امپراطوربــاو تقدیــم کــرده اســت:

ــر دوســت محمدخــان ملحــق شــوند، 	  ــا امی اینکــه اگــر رسداران ب

دولــت روســیه بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد تــا باســیکها بجنگنــد 

وملتــان ودیــره جــات رادوبــاره تســخیرمنایند، حتــی بــرای تســخیر 

دوبــاره ســند نیزدولــت روســیه بآنهــا کمــک خواهــد کــرد�

ــرض 	  ــه ق ــم کرورروپی ــک ونی ــارس ی ــاه ف ــاه پادش ــه محمدش اینک

دار روســیه میباشــد ودولــت روســیه حارضاســت بدولــت فــارس 

حوالــه پرداخــت بدهــد تــا آن مبلــغ مســاویانه بیــن امیــر ورسداران 

تقســیم شــود�

ــا 	  ــد، ام ــی داده منیتوان ــردان جنگ ــپاه وم ــیه س ــت روس ــه دول اینک

ــد داد� ــلحه خواه اس

اینکــه دولــت روســیه دربرابرایــن کمکهــا از رسداران متوقــع اســت 	 

تامطیــع )فرمــان بــرادر( آن دولــت گردنــد ومناینــده روســیه را 

ــد� ــود بپذیرن بدربارخ

ــند والزم 	  ــته باش ــت خواس ــل( هروق ــا) رسداران وامیرکاب ــه آنه اینک

داننــد جنــگ را رشوع میتواننــد، امــا دربــاره صلــح بایــد بــا امپراتــور 

مشــوره کننــد ونظــر اورا بپذیرنــد�« 1 
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فرمان محمدشاه قاجارعنوانی رسدارکهندل خان زعیم قندهار

»اللــه دادخــان بــه کمــپ مارســید وخواهشــات شــام رابحضورمــا گــزارش 

داد کــه باالثــر عطوفــت شــاه بــرای شــام تزئیــد یافتــه اســت� هــر کســی کــه 

مبــن اعتــامد کنــد ونزدمــن بیایــد، باعطوفــت ومرحمــت مــا مواجــه میگــردد 

ومقاصــد او بــرآورده میشــود� اگــر شــام هنوزهــم بعهــد خــود قایــم وصــادق 

باشــید، شــام نیزعطوفــت شــاه را بــرای خــود قایــم خواهیــد یافــت� مقاصــد 

وخواهشــات وتوقعــات خــود راهمیشــه مبــن بنویســید ومطمــن باشــید کــه 

متــام مقاصــد شــام بــرآورده خواهــد شــد�« 1 

نامه جرنال بروسکی عنوانی کهندل خان

»عبدالواحــد بیــگ واللــه داد خــان همــراه قمربعلــی خــان رســیدند و پیرامون 

اقدامــات وافــکار شــام مبــن گــزارش دادنــد� مطالبــی راکــه کپتــان ویکویــچ 

بشــام بیــان داشــته ومروبــط برفاهیــت ، ســالمتی ، خیــر و آرامــی شــام بــود 

ــان  ــا شــام درمی ــا ب ــد� عــالوه برآنهــا مطالــب دیگــری دارم ت بخاطــر بیاوری

ــارس را  ــت ف ــت دول ــه حامی ــد ک ــام دادی ــی انج ــام کارمعقول ــذارم: ش گ

ــرای  ــا ب ــا کردت ــن تقاض ــان ازم ــه داد خ ــام الل ــده ش ــد� مناین ــا کردی تقاض

شــامجوابی بنویســم، او از نفــوذ مــن دراینجــا خــربدارد و آنــرا بچشــم خــود 

ــه شــد�  ــده اســت وخــودش نیزبگرمــی وعطوفــت از طــرف شــاه پذیرفت دی

شــاه از او پرســید تــا بدانــد کــه رسداران قندهارچــه توقعاتــی ازو دارنــد� غیــر 

از خیــر و رفــاه و صــالح شــام چیــز دیگــری ازایــن متــاس والحــاق شــام 

باشــاه متصورنیســت، آنقــدر بشــام مفید و ســودمند اســت کــه یقینــاً منیتوانم 

1 - هامن اثر ، ج1، ص2۵۶
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آنــرا درکاغــذ بگنجانــم� مطمــن باشــید کــه خدمتگــزاری شــام بــرای شــاه 

ازهررهگــذر بــرای شــام مثمــر و مفیــد میباشد�شــاه هرشــخص را باســاس 

مقــام و ارزش اونــوازش میکنــد و مقــام و ارزش شــام از همــه باالتراســت� 

حتــامً پرتــان محمدعمرخــان رابرعــت بفرســتید، ازو بگرمــی ومهربانــی 

اســتقبال خواهــد شــد و دریــن موضــوع آقــای »ام �گــوت« مهــامن ســفیر 

ــان را  ــی خ ــرارداد قنربعل ــته وق ــام نوش ــی بش ــی آقاس ــذا حاج ــیه هک روس

درقندهارعقــد کــرده بــود، تائیــد کــرده انــد�

باســاس طالــع فرخنــده شــاه، میمنــه، هــزاره جــات و چارآدینــگ کامــالً 

آنطوریکــه آرزوبــود، تسخیرشــده انــد� باســاس نوشــته آصــف مشــهد، فرزنــد 

ــر  ــده دیگ ــان وع ــان خ ــیرمحمدخان وگل زم ــی، وبرادرش ــان وال ــراب خ مح

بخدمــت شــاه خواهنــد آمد)بقســم گــروگان(� کشــور فــارس آن نیســت کــه 

ســابق بــود� آرزو دارم ودعــا میکنــم الحــاق شــام بــا دولــت فــارس بــزودی 

ــدم از تســخیر هــرات بخاطــر  ــا این ــد� اعلیحــرضت محمدشــاه ت تحقــق یاب

ترحــم بــاالی نفــوس مســلامنان آن شــهر منرصف شــده اســت، امــا مبرحمت 

پــروردگار وطالــع فرخنــده شــاه، هــرات مســخر خواهــد شــد، آنگاه همــه امور 

بهــرت وخوبــرت خواهــد شــد� پــس بســیاربهرت اســت پرخود)محمدعمرخان(

را بــه عجلــه اعــزام داریــد� 1��� مــن بــه حکومــت فــارس مینویســم تــا کلیــه 

موانــع را در برابــر فرســتادن پرشــام دور منایــد� او بــا اعــزاز از طــرف شــاه 

پذیرفتــه خواهــد شــد����چیزی جــز خوبــی از ایــن ارتبــاط شــام بــا شــاه  بــار 

ــاً خدمــت  ــی کــه وصفــش درکاغــذ منیگنجــد� یقین ــد، آنقــدر خوب منــی آی

شــام بــه شــاه کلیــد کلیــه راه هــا را بــه مفــاد شــام بــه دســت مــی دهــد���« 2 

1 - هامن اثر ، ج1، ص2۵8

2 - شوهاز،مجلۀتحقیقی وفرهنگی بلوچ،شامره اول،سال 1989،ص18،2۶، 
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تضمین نامۀ سیمونیچ، سفیر روسیه در مورد دوستی رسداران قندهار با 

محمدشاه قاجار

»مــن، مناینــده فــوق العــاده وســفیر دولــت روســیه بدربارشــاه فــارس، 

تطبیــق وتحقــق رشایــط ذیــل قــرارداد بیــن اعلیحــرضت محمدشــاه 

ورسدارقندهــار را تضیمــن میکنــم:

ایالــت هرات ازجانب شــاه بحیــث انعامــی در برابرخدمــات صادقانه � 1

ایکــه رسداران قندهــار از روز جلــوس شــاه بــه تخــت فــارس تــا ایندم 

انجــام داده انــد، بــه فرمانروایــان قندهــار اعطا خواهد شــد�

قلمروهــا واقوامیکه فعــالً تابع ودرتــرصف رسداران قندهارمیباشــند، � 2

کــامکان وبــدون تخطــی ، صدمــه ورضر وضبط وقبــض وتصاحب 

چیــزی ، درتحــت تســلط رسداران مذکورقرارداده میشــوند�

ــان را، چــه � 3 ــوام افغان ــچ یــک از اق ــه هیچوجــه هی ــارس ب دولــت ف

ــاخت،  ــد س ــوط نخواه ــود مخل ــاع خ ــا اتب ــک، ب ــا کوچ ــزرگ ی ب

ــق  ــا تعل ــود آنه ــه بخ ــوری ک ــت بام ــرای خدم ــا راب ــم افغانه وه

نداشــته باشــد، اســتخدام نخواهــد کــرد�و متــام امــور ومعامــالت 

ــرداران  ــارس ب ــت ف ــرف دول ــان از ط ــای افغ ــرو ه ــوط بقلم مرب

ــد� ــد ش ــاع خواه قندهارارج

شــهزاده کامــران ووزیراویارمحمدخــان ازمتــام مراســم رســمی در � 4

دولــت فــارس محــروم ســاخته خواهنــد شــد�
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اگرکــدام اقــدام خصامنــه مبقابــل قندهارتوســط شــاه شــجاع � 5

امللــک، انگلیــس هــا یــا امیرکابــل صــورت بگیــرد، از طــرف شــاه 

ــد� ــد ش ــک خواه ــرداران قندهارکم ب

ــوت � 6 ــک ق ــراه بای ــان هم ــرادران کهندلخ ــران یاب ــه پ درصورتیک

ــا  ــی ورضر ی ــچ تخط ــد، هی ــران بیاین ــاهی ته ــپ ش ــی بکم فرع

ــروان  ــه پی ــان و ب ــی ش ــوال و دارائ ــا بام ــا ی ــود آنه ــه ای بخ صدم

وهمراهــان شــان نخواهــد رســید وهیچکــدام انهــا بقســم گــروگان 

توقیــف نخواهــد شــد، باســتثنای یــک فرزنــد کهندلخــان کــه بطــور 

ــد� ــد مان ــاه خواه ــت ش ــی درخدم دایم

ســپاهی مشــتمل بــردوازده هزارســواره  نظــام و دوازده تــوپ توســط � 7

ــات  ــود ومعاش ــتاده میش ــرات فرس ــغال ه ــرای اش رسداران قندهارب

ــد و  ــد ش ــه خواه ــط رسداران پرداخت ــوا توس ــن ق ــات ای ومصارف

ــد داد� ــام خواهن ــاه را نیزانج ــات ش ــع رضورت خدم درمواق

مبجــرد رســیدن ایــن قراردادوتصویــب وامضــاء آن درقندهــار، � 8

محمدعمرخــان بصــورت فــوری بــرای رشفیابــی بحضورشــاه اعزام 

خواهــد شــد�

بعــد ازرشفیابــی ایــن شــهزاده بحضورشــاه، وجــوه الزم بــرای تنظیم � 9

ســواره نظــام بکمــپ شــاهی فرســتاده خواهد شــد� بعــد از رشفیابی 

ایــن رسداربحضــور شــاه واعتــامد متقابلــی کــه باالثــر بیــن دولــت 

فــارس ورسداران قندهارتبــارز خواهــد کــرد، هیــچ تقاضــای 

دیگــری از طــرف دولــت فــارس از رسداران قندهــار نخواهــد شــد، 
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ــق  ــق وتطبی ــات نظامــی� درصورتیکــه شــاه درتحق باســتثنای خدم

هریــک ازرشایــط ایــن قــرارداد نــاکام مبانــد، یــا ازمــواد ایــن قــرارداد 

ــیه  ــت روس ــاده دول ــوق الع ــده ف ــث مناین ــن بحی ــد، م ــاز زن رسب

خــود را مســئول میشــامرم وبهــر شــکل و طریقــی کــه الزم باشــد او 

رامجبــور میســازم تــا رشایــط ایــن قــرارداد راکامــالً رعایــت منایــد� 1 

بگفتــۀ غبــار«رسداران قندهــار زودتــر از کابــل در دام کونــت ســیمونیچ 

وویکتویــچ درافتادنــد وبــا قــراردادی کــه از طــرف ســیمونیچ سفیرروســیه در 

ایــران بــه نــام دولــت روس تضمیــن شــده بــود، اتحــاد بــا ایــران را پذیرفتــه 

ــت  ــکر رشک ــزار عس ــزام چهاره ــطۀ اع ــه واس ــرات ب ــران بره ــه ای ودر حمل

ورزیدنــد� «2 ومحمدعمرخــان پرکهندلخــان نیــز بــه تهــران اعــزام گردیــد�

تجاوز انگلیس برافغانستان وفرار رسداران به ایران

درهنگامــی کــه دولــت فــارس بقصــد اشــغال هــرات دســتورمارش قشــونش را 

صادرکــرد، افغانســتان برپایــه هــای یــک مثلــث قــدرت قرار داشــت کــه دوپایه 

آن یعنــى کابــل و قندهــار در دســت رسداران بارکــزاىئ و پایه ســومى در دســت 

ــه اوىل رس  ــا آن دوپای ــۀ ســومى ب ــن پای ــود و ای شــاهزاده کامــران ســدوزاىئ ب

مخالفــت و دشــمنى داشــت� ایــن وضعیــت طبعــاّ بــراى آنــاىن کــه خواهــان 

نفــوذ ســیاىس و نظامــى در کشــورما بودنــد، مســاعد و مناســب مینمــود� 

وقتــی کــه مناینــده روســیه )ویتکوویــچ( پیــام قیــرص روســیه را بــه امیــر 

ــها  ــه انگلیس ــی ب ــن رسخوردگ ــرد، ای ــش ک ــل پی ــان در کاب ــت محمدخ دوس

1 - موهن الل، زندگی امیر دوست محمدخان، ج1، ص248- 2۵9

2 - غبار، در مسیرتاریخ، ص ۵21
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دســت داد کــه روس هــا در دیپلومــاىس خــود از آنهــا پیشــی گرفتــه و اینــک 

بدنبالــۀ نفــوذ خــود بردولــت قاجــاری، ممکــن اســت بــا فتــح هــرات ، قندهار 

نیــز در دســت آنهــا قــرار گیــرد و آنــگاه مترصفــات بریتانیــا در هندوســتان از 

طریــق کابــل و قندهــار مــورد تهدیــد و حملــه قــرار خواهــد گرفــت� معهــذا 

انگلیســها جهــت جلوگیــری از چنیــن خطری، مــردى منفور وضعیف النفســی  

چــون شــاه شــجاع را کــه از ســی ســال بدنســو آواره آن دیــار بــود، پیــدا کردنــد 

ــت خــود  ــی مــورد حامی ــاج وتخــت ســلطنت دران ــوان وارث ت ــه عن و او راب

قــرار دادنــد و در یــک پیــامن ســه جانبــه بخــود وابســته ســاختند� ایــن پیــامن، 

بــه تاریــخ 2۶ جــو ن 1838 میــان: مكناتــن مناینــدهء وایــرای هنــد، رنجتت 

ســنگ زعیــم پنجــاب و شــاه شــجاع در الهوربــه امضــا رســید� 

شــاه شــجاع پــس از واگــذاری بخــش هایــی از خــاک افغانســتان ویــک 

سلســله امتیــازات دیگــر بــرای رنجیــت ســنگ، بــه دنبالــۀ اردوى 80 هــزار 

ــت  ــى بحرک ــدى و انگلی ــاىب و هن ــدۀ پنج ــده وچرن ــنده وخورن ــری کش نف

افتاد�ایــن اردو در بهــار 1839 از طریــق ســند و بلوچســتان بــر قندهارهجــوم 

آورد وســپس از اشــغال قندهــار برکابــل حملــه کــرد و شــاه شــجاع را چــون 

عروســک مضحــک برتخــت کابــل درباالحصــار جلــوس دادنــد و اطــراف 

او را بــا کار گــزارى یســاوالن و اردلیــان هنــدى و انگلیــى حصــار کشــیدند 

)7 اگســت 1839 م(� 

در موقعــی کــه شــاه شــجاع باقــوای انگلیســی بنــای تهاجــم را بــر خاک 

ــک مــی شــدند)اپریل 1839م( رسدار  ــه قندهــار نزدی افغانســتان گذاشــته ب

ــرادران  ــه کمــک ب ــده داشــت  ب ــار را برعه ــه حکومــت قنده کهندلخــان ک

ــاع  ــرای دف ــی ب ــی های ــان آمادگ ــان ورسدار رحمدلخ ــود رسدار مهردلخ خ
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گرفــت تــا اینکــه قــوای انگلیســی در اثــر بــی اتفاقــی و پــارۀ خیانتهــای ملــی 

ــه پشــت رود)گرشــک( متــواری شــدند  ــه یافــت و رسداران قندهــاری ب غلب

ــد،  ــز مــورد تعقیــب و پیگــرد قــوای انگلیســی قرارگرفتن وچــون در آنجــا نی

مجبــور شــدند بــه ایــران پنــاه بربنــد ومــدت چهارســال در ایــران مباننــد�

بازگشت رسداران به وطن واقتدار مجدد شان

ــل وســلطنت  ــه کاب ــد ب ــر دوســت محمدخــان از هن ــد از مراجعــت امی  بع

مجــدد او، رسدار محمداکربخــان نامــۀ مژدگانــی ومفصــل بــه رسداران 

ــس  ــوای انگلی ــا برق ــروزی افغانه ــا را ازپی ــتاد وآنه ــران فرس ــه ای ــاری ب قنده

ــا  ــه عمــل آورد ت واخــراج ان از افغانســتان مطلــع ســاخت و ازآنهادعــوت ب

دوبــاره بــه وطــن بازگردنــد وآنهــا نیــز مجــدداً بــه قندهــار بازگشــتند�1 و یــک 

بــار دیگــر رسدار کهندلخــان ومهردلخان ورحمدلخــان  برقندهــار ومضافات 

ــد� ــالدی برقندهــار  حکومــت کردن ــد و تا1855می آن دســت یافتن

در ســال اول ســلطنت دوم امیردوســت محمدخــان )1843( رسدار 

ســلطان احمدخــان پــر رسدار محمدعظیــم خــان کــه در عیــن حــال دامــاد 

امیــر میشــد، مخالفــت خــود را بــا  ســلطنت مجــدد امیردوســت محمدخــان 

ابــراز کــرد ومالقــات هــای رسدار اکــرب خــان بــا او تاثیــر  مثبــت نــه بخشــید�

ممکــن اســت علــت آن ازدواج جــربی امیــر بــا بــا بیــوۀ رسدار محمدعظیــم 

خــان بــرای تصاحــب ثــروت او درســالهای تصاحــب کابــل توســط امیــر بوده 

باشــد� بــه هرصــورت رسدار ســلطان احمدخــان چنــد مــاه بعــد از ســلطنت 

ــزد  ــت و ن ــرک گف ــل را ت ــار کاب ــزم قنده ــه ع ــان ب ــت محمدخ دوم امیردوس

1 - نوای معارک، ص،188،270
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رسداران قندهــاری رفــت� رسداران قندهــاری کــه عمــوی او میشــدند از وی بــه 

گرمــی اســتقبال کردنــد و بــه اعــزاز او پرداختنــد�  او در قندهــار آهســته آهســته 

بــرادران قندهــاری را برضــد امیردوســت محمدخــان تحریــک منــود وپنــج ماه 

ــه قندهــار در رأس یــک قشــون پنــج شــش هــزار نفــری  بعــد از وصولــش ب

همــراه بــا رسدار مهردلخــان ورسداررحمدلخــان بــه عــزم جنــگ با امیردوســت 

ــا اطــالع از ایــن واقعــه  محمدخــان حرکــت کــرد� امیردوســت محمدخــان ب

دســتورداد تــا رسدار غــالم حیدرخــان از غزنــی بــه دفــع او حرکــت منایــد و 

وزیراکربخــان از کابــل بــا نیرویــی بــدان طــرف ســوق شــد�دیری نگذشــت که 

هــردو قشــون در محــل رسچشــمه مقــر باهــم مقابــل شــدند�تا چندروزهــردو 

طــرف بــرای یــک برخــورد خونیــن آمادگــی کــی گرفتنــد، ولــی نــاگاه از طرف 

رسان قندهــار بــه وزیراکیرخان پیشــنهاد صلــح شــد�وزیراکربخان آن را پذیرفت 

وســعی رسدار ســلطان احمدخــان جــای را نگرفت�رسانجــام ســپاه قندهــار از 

هامنجــا عــودت منــود ورسدار مهردلخــان بــا وزیراکربخــان وســپاه کابــل بــه 

حضــور امیردوســت محمدخــان آمــد واز کاری کــه بــه تحریک رسدار ســلطان 

احمدخــان انجــام یافتــه بــود، از امیرمعــذرت خواســت وطرفین موافقــه کردند 

کــه »ُمـقــــر«رسحد قلمروکابــل وقندهار باشــد�1

آقــای معصــوم هوتــک مینویســد کــه در ســال دهــم ســلطنت دوم امیــر 

ــی   ــل  توخ ــق)1853( قبای ــال 1269ه ــی در س ــان، یعن ــت محمدخ دوس

ــر  ــد وامی ــام زدن ــه قی ــت ب ــان دس ــد رسدار کهندلخ ــار برض ــک قنده وهوت

دوســت محمدخــان پــر خــود رسدار شــیرعلی خــان حاکــم غزنــی را بــرای 

ــیرعلی  ــه رسدار ش ــاخت ودر نتیح ــف س ــور موظ ــورش مذک ــی ش رسکوب

1 - فیض محمدکاتب، رساج التواریخ، ج1، ص199
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خــان بــا قبــول تلفــات زیــاد در حالــی کــه خــودش نیــز از ناحیــه پــا زخــم 

ــت را  ــات ذئل ــد و مالی ــخیر کن ــالت را تس ــۀ ق ــت قلع ــود، توانس ــته ب برداش

ــروزی رسدار  ــن پی ــتد� ای ــل بفرس ــه کاب ــع آوری وب ــی جم ــردم شورش از م

شــیرعلیخان برحکمــران قندهــار رسدار کهندلخــان گــران آمــد وایــن عمــل 

را برقلمــرو حاکمیــت رسداران قندهــاری مداخلــه بــه حســاب آورد وبنابریــن 

ــت  ــوپ تح ــراده ت ــد ع ــا چن ــاری را ب ــو قنده ــداد چهارهزارجنگج ــه تع ب

رسکردگــی بــرادر کوجــک خــود رسدار مهردلخــان بــه قــالت فرســتاد�وقتی 

ــه  ــد، ب ــع گردی ــار مطل ــدام رسدارن قنده ــن اق ــان از ای ــت محمدخ امیردوس

رسدارشــیرعلیخان پــر خــود دســتور داد تــا از غزنــی برقــالت حملــه کنــد 

ورسدار مهردلخــان را از آن شــهر خــارج منایــد� رسدارمهردلخــان بــا شــلیک 

ــاری  ــه رسداران قنده ــان داد ک ــت  ونش ــیرعلیخان پرداخ ــواب ش ــوپ  بج ت

ــد�  ــرای امیردوســت خــان واگــذار کنن ــا قــالت را ب حارضنیســتند ت

ــان  ــدید رسدار مهردلخ ــت ش ــان از مقاوم ــت محمدخ ــی امیردوس وقت

ــواب جبارخــان، رسدار ســلطان  ــرادران خــود ن ــا همراهــی ب باخــرب شــد، ب

محمدخــان ورسدار پیرمحمدخــان ورسدار ســعید خــان جانــب قــالت پیــش 

آمد�ازاینســو رسدارکهنــدل خــان نیزبــرای تقویــت رسدارمهردلخــان حرکــت 

ــار دیگــر  ــه قــالت یــک ب منــود� بعــد از وصــول هــردو قوتهــای کمکــی ب

موضــوع براثــر وســاطت نــواب جبارخــان میــان بــرادران بــه صلــح انجامیــد 

واز خــون ریــزی بیموجــب جلوگیــری شــد�هردو قــوا واپــس بــه ســوی کابل 

وقندهــار بازگشــتند�1 و دیگــر تــا ســال مــرگ رسدارکهندلخــان نزاعــی میــان 

بــرادران واقــع نگردیــد�

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص174
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رسدارکهندلخــان مجموعــاً 22 ســال در دو نوبــت برقندهــار حکومــت 

کــرده اســت�باراول بعــد از مــرگ رسدارپردلخــان درذیحجــه1245 هجــری 

ــل 1839میــالدی کــه  ــا اپری ــه او رســید وت ــدار ب )جــون 1831( نوبــت اقت

انگلیســها برقندهــار حملــه کردنــد اومــدت 9 ســال در آنجــا جکومــت کــرد 

ــدرت را  ــام ق ــاره زم ــت دوب ــران بازگش ــه از ای ــال 1843 ک ــار دوم درس وب

ــا 1855مــدت 13 ســال درقندهارحکومــت کــرد� بدســت گرفــت وت

اوضــاع اجتامعــی عهــد حاکمیــت رسدار کهندلخــان را میتــوان از روی 

قطعــه شــعری کــه توســط حاجی جمعــه بارکــزی شــاعر معــارص وی رسوده 

شــده ، بخوبــی درک کــرد:

ســــره وې نغښــت کــــندهاراوس نوبــت دکنــدل خــان دئ

ــارودانــی یــــې کـــــړی خـرابـــې ــړه  نــاتـ ــونې کـــــ عاملـــ

بــراردرســت وطــن ېــی پــه حصــه کړ واخیســت چــــار  رسې 

مــال و ملــک یــی کــړ رسکاردربـــدره یی مخــلــــــوق کــــړ

یـــــــو درم و یــــــــو دیـــــنارپــه وطــن کــی یــی پـــری نښــوو

نـهـــــــــارســـــرو بـــــریې رسه وخــوړ دې  وږی  دوی  ال 

ــوری ــوه در پـ ــی س ــه ی ــه بان ــزارک ــک و م ــریږده مل ــور  پــ نـ

ــه ــی دروم ــی ېبل ــور رسپش گــــــــــوره مـــــه لیــل و نهــاررست

ــارکه دی خپل رسځنی خـالص کړ ــار بـ ــه بــ ــاږه پ ــر کــ شکــ

ــه داریوخـیـــرات هــم پرځــــان وکــه ــه پـ ــور وی ک ــه پــ ــه پ ک

ــی ــه زړو کـ ــری پ ــر لــ ــه اثــ نــــه لـــــه خــدایـه څــــخه ډارن

پـــوری خــــواردا عالــــــم بـــه وی خــاونــــده ترکــــومه  ال 
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ــل دی ــی دواړه خپ ــد ی ــک وب ورســـــره  یــی خـــپل کــردارنی

ــواړه ــود وغ ــل مقص کار1»جمعه«خپ پــه  دوی  د  کار  دی  څــه 

زوال حاکمیت رسداران قندهار بر اثر بی اتفاقی

ــا  رسدار مهردلخــان ورسدار کهندلخــان در ســال 1271هجــری )1855م(ب

تفــاوت چنــد ماه)اولــی در27 جــامدی الثانــی ودومــی در 8 ذیحجــه هــامن 

ســال( وفــات کردنــد و بــا وفــات رسدار کهندلخــان رخنــه در دســتگاه اقتدار 

ــرادر  ــن دو ب ــرگ ای ــد�بعد از م ــدار ش ــاری پدی ــت رسداران قنده وحاکمی

ــاه  ــش از دوم ــوز بی ــی هن ــید، ول ــان رس ــه رسدار رحمدلخ ــت ب ــد، نوب ارش

ــود رسدار  ــرادرزاده خ ــت ب ــا مخالف ــه ب ــود ک ــرده ب ــت نک ــار حکوم برقنده

محمــد صدیــق خــان پــر رسدار کهندلخــان روبــرو شــد کــه مدعــی بــود او 

وارث حکومــت قندهــار اســت�

ــان  ــان، می ــات رسدار کهندلخ ــد از وف ــخ، بع ــت رساج التواری ــه روای ب

ــق خــان  رسدار رحمدلخــان وپــران رسدار کهندلخــان : رسدار محمدصدی

ورسدار ســلطان علــی خــان ورسدار عبداللــه خــان ورسدار محمدعمرخــان 

ورسدار محمدعثــامن خــان بررسحکومــت ایالــت قندهــار نــزاع افتــاد� 

ــت و رسدار  ــدر میدانس ــند پ ــود را وارث مس ــان خ ــق خ رسدار محمدصدی

رحمدلخــان خــود را مســتحق ایــن مقــام مــی پنداشــت� درایــن آوان رسدار 

غــالم محــی الدیــن خــان حاکــم دهــراود و تیریــن نیــز از مــرگ پدرمطلــع 

ــه برادرانــش پیوســت، پــران رسدار کهندلخــان  ــه قندهــار آمــد و ب  شــده ب

1 - معصوم هوتک،کندهاری ورونه،ص27
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ــه  ــی ک ــا رسداران ــد و ب ــای گرفتن ــان ج ــدری ش ــۀ پ ــه خان ــل ارگ ب در داخ

هواخــواه رسدار رحمدلخــان و نیــز در ارگ بــه خانــۀ او مقــام گزیــده بودنــد 

بــه جنــگ ومقاتلــه پرداختنــد� از جانــب دیگــر رسدار رحمدلخــان بــا پــران 

خویــش: رسدار محمدعلــم خــان ورسدار غــالم محمدخــان طــرزی ، 

ــر افضــل خــان ورسدار عبدالرســول خــان ورسدار  ــدرون ارگ و رسدار می ان

عبداالحدخــان پــران پردلخــان و رسدار خوشــدلخان وحاجــی منوردلخــان 

ــن  ــران رسدار مهردلخــان ورسدار غالمحمدخــان اب ورسدار شــیرعلیخان پ

رسدار میرافضــل خــان هواخواهــان رسدار رحمدلخــان کــه خانــه هــای شــان 

ــه ارگ نزدیکــرت  ــع و از دیگــر عــامرات شــهر ب ــن ارگ چارســوق واق در بی

ــدازی  ــر ان ــه تی ــود ب ــای خ ــه ه ــام خان ــت ب ــارج ارگ و از پش ــد، از خ بودن

و فیرتفنــگ خانــه هــای یکدیگــر را هــدف قــرار مــی دادنــد و بدینگونــه زد 

وخــورد میــان عمــو و بــرادرزادگان جــاری بــود� ] براثــر صــف ارائیهــا وزد و 

خوردهــا در حــدود چهارصــد نفــراز طرفیــن درایــن خــود خواهــی هــا کشــته 

شــدند� بــرزگان رسداران وعلــام وســادات برطبــق عنعنــه افغانــی ایــن مقــام 

ــا  ــه امض ــک فیصل ــای ی ــتند و درپ ــان میدانس ــدل خ ــته رسدار رحم را شایس

گذاشــتند، ولــی رسدار محمدصدیــق خــان ایــن فیصلــه را قبــول منــی کرد�[ 

ودرایــن میــان رسدار غــالم محمدخــان بــن میرافضــل خــان کشــته شــد� 1

ــام  ــی از عل ــده ی ــد وع ــان آمدن ــه ج ــل رسداران ب ــن عم ــهریان از ای ش

ومشــایخ، درودخوانــان واملــان گویــان قــرآن بــر رسگرفتــه نــزد طرفیــن رفتنــد 

و آنهــا را مانــع ازایــن اعــامل وحشــایانه ســاختند و رسانجــام موضــوع را بــه 

میانجیگــری امیردوســت محمدخــان موکــول کردنــد وعریضــه یــی عنوانــی 

1 - میرزا علیقلی، تاریخ واقعات وسانح افغانستان،ص 13۵- 137
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امیردوســت محمدخــان بــه کابــل فرســتادند� بعــد رسدارمحمدصدیــق خــان 

ورسدار محمدعمرخــان و رسدار محمدعثــامن خــان، عجالتــاً از قندهــار بــه 

پشــت رودیعنــی گرشــک رفتنــد، تــا حیــن آمــدن امیــر دوســت محمدخــان 

دوبــاره بــه قندهــار مراجعــت کننــد�

امیردوســت محمدخــان وقتــی از ایــن اختالفــات آگاه شــد، رسدار 

شــیرعلیخان، پرخــود را کــه حاکــم غزنــی بــود، مامــور رفــنت بــه قندهــار 

منــود و او هــم بــا قــوای کافــی عــازم قندهــار گردیــد ومــورد اســتقبال گــرم 

رسداران قندهــار واقــع شــد� رسدار شــیرعلی خــان قــوای خــود را درچهاونی 

انگلیســها در گوشــۀ شــامل غــرب قندهارجــای داد و بعــد بــا زیرکــی 

ــه  ــا خــود ب ــراد خــود ب ــر از اف ــا دوصــد نف وهوشــیاری خــاص روز صــد ت

داخــل شــهر مــی بــرد وشــامگاهان قســمت زیادتــر آنــان را در شــهر گذاشــته 

خــود بــا عــدۀ  اندکــی بــه قــرارگاه خویــش بازمــی گشــت، تــا آنکــه در حدود 

ــن  ــای داد وهمچنی ــهر ج ــل ش ــود را در داخ ــلح خ ــرد مس ــر م ــتصد نف هش

شــش عــراده تــوپ قاطــری نیــز بــه داخــل شــهرانتقال داد� درایــن آوان خــرب 

ورود امیردوســت محمدخــان بــه قندهــار رســید� امیــر دوســت محمدخــان 

ــان شــهر  ــرود آمــد� رسداران واعی ــۀ اعظــم خــان ف ــه قلع ــوای خــود ب ــا ق ب

امیــر کبیــر را پذیرائــی کردنــد و ســپس امیــر بــه ده خواجــه نــزول کــرد� روز 

دیگرامیردوســت محمدخــان، قاضــی محمدســعید خــان بارکزائــی )مشــهور 

بــه خــان علــوم( را کــه درایــن وقــت از امــر قضــا معــزول  بــود، بــه تخــت 

روان پیــش خــود خواســت و بــه وی خلعــت فاخــره بخشــید و بــه منصــب 

ــا  ــرد ت ــر ک ــانید وام ــت روان برنش ــد و او رابرتخ ــار برگزی ــاوت قنده قض

منادی)جارچــی( بــه شــهرندا در دهــد کــه قاضــی مالغــالم عــزل و قاضــی 
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محمدســعید خــان بــه جایــش مجــدداً نصــب شــده اســت، مــردم آگاه وبــا 

ــت  ــه از باب ــام داد ک ــان پیغ ــه رسدار رحمدلخ ــر ب ــپس امی ــند� س ــرب باش خ

مراســم فاتحــه خوانــی رسدار کهنــدل خــان ورسدار مهردلخــان مرحــوم بــه 

شــهرداخل میگــردد� امیــر کبیــر از میــان متام پــران خــود وســایر رسداران و 

نــوادگان رصف رسدار محمدیوســف خــان را باخــود گرفــت و بشــهر داخــل 

شــد و در شــهرپرش شــیرعلیخان نیــز او را بــا ســپاه خــود اســتقبال منــود و 

بعــد داخــل منــزل رسدار رحمدلخــان شــد و پــس از ادای فاتحــه بــه اردوگاه 

برگشــت و شــیرعلی خــان را بــه شــهر گذاشــت� رسداران قندهــار کلیدهــای 

دروازه هــای شــهر را بــه کارداران امیــر تحویــل دادنــد ورسدار شــیرعلی خــان 

محافظــت متــام دروازه هــای شــهر را بــه افــراد خــود ســپرد�

ــد   ــه حضورطلبی روز بعــد امیردوســت محمدخــان رسداران قندهــار را ب

وســخنان هریــک را در مــورد حــق وحقــوق شــان شــنید� رسداران بــه خانــه 

ــان  ــد و چــون کــدورت از می ــی منتظرمان ــر مدت هــای خــود بازگشــتند وامی

رسداران رفــع نشــد، امیــر بــه رسداران اطــالع داد کــه هــوا رسد شــده و متــام 

راه هــا را بــرف پوشــانده اســت و امــکان برگشــت ســپاه در چنیــن اوضاعــی  

ممکــن نیســت، پــس بهرتاســت ارگ را بــرای نشــیمن مــن تخلیــه کنیــد تــا 

ــد و  ــه کردن ــم� رسداران ارگ را تخلی ــم ببین ــه چش ــام را ب ــح ش روزگار صل

امیــر دوســت محمدخــان بــه ارگ داخــل شــد و بــال وقفــه اعــالم داشــت 

کــه قندهــار منبعــد جــزء ســلطنت کابــل اســت و معــاش و تنخــواه ســپاه از 

مالیــات قندهــار پرداختــه مــی شــود و آنچــه از تنخــواه ســپاه افــزود شــود بــه 

رسداران قندهــار تعلــق خواهــد گرفــت�
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بدینســان در ســال 1272 هجری)1856م(قندهــار ومضافــات آن از 

ــوکات  ــد و در چ ــارج ش ــاری خ ــلط رسداران قنده ــت وتس ــۀ  حاکمی حیط

ــد  ــی در راه  توحی ــدم بزرگ ــد وق ــان در آم ــت محمدخ ــر دوس ــلطنت امی س

ــد� ــته ش ــلطنت برداش ــز س ــت و مترک مملک

رسداران قندهــار کــه بنابــر اختالفــات و نفــاق خــود چیــزی بــرای گفــنت 

نداشــتند ناچــار بودنــد تــا ازتصمیــم امیــر اطاعــت کننــد� بعــداً امیر دوســت 

ــزان مالیــات محــالت قندهــار را از روی دفــرت  ــا می محمدخــان امــر کــرد ت

ــک  ــانزده ل ــه ش ــد، درنتیج ــه مناین ــپاه معادل ــاش س ــا مع ــد و ب ــوم دارن معل

روپیــه اضافــه میامنــد� امیــر ایــن پــول را میــان رسداران علیقدرمراتبهــم چنین 

تقســیم کــرد: پنــج لــک روپیــه بــرای رسدار رحمدلخان،دولــک روپیــه بــرای 

ــدلخان،  ــرای رسدارخوش ــزار ب ــاد ه ــک وهفت ــک ل ــل خان،ی رسدار میرافض

یــک لــک و دوازده هــزار بــرای رسدارغــالم محــی الدیــن خــان، ویــک لــک 

ودوازده هزاربــرای رسدار شــیرعلیخان، ویــک لــک بــرای رسدار ســلطانعلی 

خــان وهفتادهــزار بــرای حاجــی منوردلخــان ثبــت دیــوان وتنخــواه ســالیانه 

هریــک از رسداران مشــخص شــد و دولــک وســی وشــش هــزار روپیــه دیگر 

بــه ســایر رسداران بــه میــزان معیــن مقــرر منــود� بعــد از آن فرمانــی صــادر 

منــود و رسدار محمدصدیــق خــان ورسدار محمدعثــامن خــان را از گرشــک 

بــه حضــور خواســت، ولــی آنهــا حــارض نشــدند و بــه ســوی فــراه رفتنــد�

 رسدار رحمدلخــان کــه توقــع داشــت، زمــام قندهــار بــه دســت او داده 

خواهــد شــد،ازاین تقســیم ناراضــی بــود و روزی گالیــه آمیــز به امیــر گفت: 

کالهــی کــه بررسداشــتیم بــه بازیچــه طفالنــه از رسمــا بــه زمیــن افتاد�به شــام 

ــال  ــد وح ــاز آن را بررسمابگذاری ــده ب ــل آم ــام از کاب ــه ش ــم ک ــرض کردی ع
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برخــالف خیالــی کــه دااشــتیم آن کاله پــاره پــاره گشــته وهر پــارۀ آن از کســی 

دیگــری شــد وعــالوه بــرآن باعــث اقامــت شــام در قندهــار نیــز گردیــد�

امیردوســت محمدخــان جــواب داد: ایــن کاله را شــام بــه بــازی طفالنــه 

پــاره کردیــد واگــر مــن در قندهــار منــی مانــدم شــاید خــود شــامهم مثــل 

ایــن کاله در دســت بــرادرزادگان پــاره پــاره واز میــان برداشــته میشــدید�1

پــس از آن رسدار رحمدلخــان و رسدارمیرافضــل خــان ورسدارغالم محی 

الدیــن خــان جانــب شــورابک فــرار کردنــد و بنــای مخالفــت را گذاشــتند و 

ــد و رسدار  ــان ولیعه ــدر خ ــالم حی ــه رسدار غ ــان، ب ــت محمدخ ــر دوس امی

ــم  محمداعظــم خــان و رسدار ســلطان احمدخــان، پــر رسدار محمدعظی

خــان هدایــت داد تــا بــه دفــع آنــان بپردازنــد�

 رسدار غــالم حیــدر خــان بــا همراهــان خــود بســوی عالقــۀ شــورابک 

ــد�  ــار هیلمــد رفتن ــه ســوی گرمســیر وملخــان در کن ــن ب شــتافت� مخالفی

امیــر کبیــر فــوراً بــه پــر دیگرخــود رسدار رشیــف خــان حاکــم گرشــک، 

ــا همراهــی رسدار جــالل الدیــن خــان پروزیراکربخــان  ــا ب هدایــت داد ت

ــه  ــان رفت ــیر وملخ ــب گرمس ــک( جان ــت رود)گرش ــی از پش ــپاه کاف باس

یاغــی در قلعــۀ ملخــان  یاغــی را دســتگیر منایــد� رسداران  رسداران 

ــان  ــف خ ــد� رسداررشی ــاری را رشوع کردن ــگ حص ــدند وجن ــن ش متحص

ــالً  ــه قب ــی ک ــی حقوق ــلیمی متام ــورت تس ــه در ص ــام داد ک ــان پیغ ــه آن ب

از طــرف امیــر بــه آنهــا تعییــن شــده محفــوظ خواهــد مانــد� رسانجــام ار 

ــم خــان  ــد، مگــر رسدار شــیرعلیخان و رسدار محمدعل ــرون آمدن ــه بی قلع

ورسدار ســلطانعلی خــان هرســه تــن راه ایــران در پیــش گرفتنــد وبقیــه بــا 

1 -رساج التواریخ،ج2، ص 218- 221
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ــو شــدند  ــه شــفاعت اوعف ــده ب ــه قندهــار آم ــف خــان ب رسدار محمدرشی

ــد�1 ــل آمدن ــه معــاش مقــرره خویــش نای وب

ایــن بــود روایــت رساج التواریــخ، ولــی مرحــوم کهــزاد از رفــنت 

ــار را  ــاق قنده ــد والح ــر منیده ــار تذک ــه قنده ــان ب ــت محمدخ امیردوس

ــه  ــد: » در نتیج ــته مینویس ــیرعلیخان دانس ــر ش ــل رصف در اثرتدبی ــه کاب ب

ــه  ــود را ب ــان خ ــیرعلیخان، رسدار رحمدلخ ــت رسدار ش ــی وموفقی کامیاب

محــال معــروف کشــید� رسدار محمدصدیــق خــان، پــررسدار کهندلخــان، 

شــد�رسدار خوشــدلخان، پررسدارمهردلخــان ورسدار  فــراه  رهســپار 

ســلطانعلی پــررسدار کهندلخــان بــه طــرف پوشــنج گریختنــد و بعضــی 

ــی از  ــدند، ول ــده ش ــک پناهن ــاط دور ونزدی ــار در نق ــه و کن ــم در گوش ه

ــد، چنانکــه  ــب قرارگرفتن ــا تحــت تعقی طــرف رسدارشــیرعلیخان همــه آنه

ــد  ــان، رسدار محم ــرب خ ــن رسدار محمداک ــان ب ــن خ ــالل الدی رسدار ج

صدیــق خــان را در فــراه دســتگیرکرد، ولــی در راه مجــدداً بطــرف گلســتان 

ــود  ــد و خ ــرشف ش ــر کبیرم ــور امی ــه حض ــا ب ــود واز آنج ــور فرارمن وغ

ــل :  ــور مث ــف کش ــاط مختل ــاد در نق ــالش زی ــد ازت ــان بع رسدار رحمدلخ

آب ایســتاده، عالقــۀ ســلیامنخیل و کاکــری در اثــر عهــد وپیــامن کــه رسدار 

غــالم حیــدر خــان پــر امیــر دوســت محمدخــان گرفــت بــه حضــور امیــر 

ــر اوالد  ــی در خاط ــار حت ــی قنده ــر آرزوی حکمرائ ــد و دیگ ــل آم در کاب

ــد�«2  ــدا نش ــم پی ــاری ه رسداران قنده

1 - رساج التواریخ،ج2، ص 221

2 - کهزاد، رجال ورویداد های تاریخی،ص 120 - 122 
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پــس از الحــاق قندهاربــه کابــل، اوالدۀ رسدار کهندلخان بیشــرت به منطقۀ 

میونــد وپشــت رود)گرشــک( جابجــا شــدند  وتــا امــروز هــم درآنجــا زندگی 

ــه  میکنند�بقــول مرحــوم اســتاد رشــاد اوالدۀ رسدار کهندلخــان درقندهــار ب

رسداران میونــد مشــهور اســتند�1

بازماندگان رسداران قندهاری 

باتوجــه بــه شــجره نامه هــای متعــدد مربــوط بــه رسداران قندهــاری در کتاب 

»کندهــاری ورونــه« اثــر ذیقیمــت معصــوم هوتــک، فرزنــدان وبازمانــدگان 

ــن  ــزاران ت ــه ه ــاید ب ــان ش ــداد ش ــه تع ــد  ک ــاد ان ــیار زی رسداران مذکوربس

برســد� مــن توانائــی تنظیــم مجــدد وحتــی اقتبــاس ایــن شــجره هــا را هــم 

نــدارم وخواننــده عالقمنــد را بــه آن کتــاب حوالــه میدهــم ودراینجــا رصف 

اســامی اوالدۀ پنــج بــرادر یــا پنــج رسدار را نــام مــی بــرم�

1. فرزندان رسدارپرل دلحان

ــول  ــان، عبدالرس ــود خ ــان ، مقص ــلطان محمدخ ــان، س ــل خ میرافض

خــان، عبدالواحدخان�خوشــدلخان�

ــرتی  ــان واز او  دخ ــول خ ــام محمدرس ــری بن ــلطان محمدخان:پ ازس

بنــام قدســیه وپــری بنــام داکرتامــان اللــه رســول بــه ظهــرر رســیدند�

ازعبدالرســولخان: پرانــی بنــام: عبدالغفــار، عبدالرشــید، عبدالکریــم، 

عبدالظاهــر بوجــود آمدنــد�

ــس  ــام بلقی ــرتی بن ــیریندلخان و ازاو دخ ــام ش ــدلخان:پری بن ازخوش

ــد امیرعبدالرحمــن خــان شــد� ــن فرزن ــم رسدار امی ــد کــه خان ــا آم بدین

1 -کندهاری ورونه، ص ۵8
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از عبدالواحدخان : پری بنام عبدالسمیع بوچود آمد�

رسدارمیرافضــل خــان: از 13 خانــم خــود صاحــب 15 پــر و11 

ــه، غــالم محمــد، عبدالوهــاب،  ــم، عبدالل ــود بنامهــای: محمدنعی دخــرت ب

عبدالحکیــم،  عبدالرحمــن،  محمداعظــم،  عبداللطیــف،  عبدالواحــد، 

ــد،  ــه، عبدالحمی ــن الل ــه، امی ــه، عبدالقــادر، حبیــب الل ــح الل نوراحمــد، فت

ــلطان،  ــابه س ــه، نوش ــور، رابع ــی ن ــی ب ــامی دخرتانش:ب ــکور� اس عبدالش

رقیــه ســلطان، امینــه، عایشــه، فــرخ ســلطان، فاطمــه ســلطان، ســارا، بــی 

ــر  ــواه امی ــم دلخ ــه، خان ــان عایش ــن می ــم� از ای ــی مری ــی ب ــدم، ب ــی هم ب

ــود�1 ــیرعلیخان ب ش

رسدار میرافضــل خــان درعهــد امیرشــیرعلیخان  والــی قندهــار وفــراه 

ــن  ــر عبدالرحم ــد امی ــت� وی درعه ــادی داش ــوق زی ــاش وحق ــود ومع ب

خــان بــه ایــران رفــت و مــدت زیــادی را در ایــران ســپری منــود و در آخــر 

عمــر دچــار فقــر وتنگدســتی شــد و تــا 1888 زندگــی کــرد� او پــدر رسدار 

عبدالوهــاب خــان ،از طرفــدران رسدارایــوب خــان  وهنــگام جنــگ میونــد 

ــت رسدار  ــان از دس ــوب خ ــت رسدارای ــد از شکس ــود� بع ــرات ب ــی ه وال

عبدالرحمــن خــان، وی همــراه بــا پــدر ودیگرهــواداران رسدار ایــوب خــان 

ــت  ــدرش دول ــد از مــرگ پ ــد� بع ــت و درتهــران اقامــت گزی ــران رف ــه ای ب

قاجــاری فــارس میخواســت دخــرترسدار را بــه یکــی از اعضــای ســلطنتی 

ــار  ــاردولت قاج ــت فش ــن تح ــرد و بنابری ــول نک ــی رسدارقب ــد، ول عقدکن

ــب  ــد امیرحبی ــد� درعه ــد مهاجــرت منای ــه هن ــور شــد ب ــت ومجب قرارگرف

ــد،  ــتان داده ش ــه افغانس ــازۀ ورود ب ــان اج ــان افغ ــه فراری ــه ب ــان ک ــه خ الل

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص49
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رسدار عبدالوهــاب خــان نیــز بــا خانــواده پــدری خــود بــه کابــل آمــد واز 

طــرف امیــر حبیــب اللــه خــان بحیــث »امیــن املکاتــب« تعییــن گردیــد� 

چنــدی بعــد بحیــث نایــب الحکومــۀ ترکســتان بــه مــزار رفــت وتــا زمــان 

مــرگ امیــر درمــزار باقــی مانــد�1 

پــران رسدار عبدالوهــاب خــان، رسدار عبدالرحمــن خــان ورسدار 

ــه  ــد ک ــان دوم بودن ــه خواه ــتۀ مرشوط ــو برجس ــان دوعض ــب خ عبدالحبی

ــرى  ــر 1327 قم ــاه صف ــتند� در م ــته داش ــات برجس ــی مقام ــت امان در دول

ــى  ــدام و برخ ــى اع ــتگیر وبرخ ــت اول دس ــاى مرشوطی ــه اعض )1909م( ک

زنــداىن شــدند، ایــن دو بــرادر نیــز بجــرم مرشوطــه خواهــى زنــداىن گردیدنــد، 

زیــرا آنهــا در رأس یــک جرگــه فرعــى رفقــاى مرشوطــه خــواه واقــع بودنــد کــه 

شــهزاده امــان اهللا هــم بــه ایــن گــروه شــامل بــود، امــا مــدىت بعــد این بــرادران 

از زنــدان ارگ نجــات یافتنــد و بقــول مهــدى فــرخ ســفیر ایــران درکابــل، پــس 
از رهایــى ســاىل چهارصــد روپیــه بــراى هــردو بــرادر پرداختــه میشــد�2

ــش  ــزد پدرخوی ــف ن ــکارى در مزاررشی رسدار عبدالرحمــن در مــدت بی

رسدار عبدالوهــاب خــان نایــب الحکومــه بلــخ رفــت و در آنجــا بــود تــا امیر 

ــر  ــن وزی ــث اولی ــه حی ــد و ب ــل آم ــه کاب ــید و او ب ــل رس ــه قت ــب اهللا ب حبی

معــارف در کابینــه امــاىن انتصــاب شــد�

 رسدار عبدالرحمــن خــان در جریــان جنــگ اســتقالل در دهــى جدیــد 

بــه عنــوان ســفیر افغانســتان شــناخته میشــد، چــون انگلیســها چــاره ختــم 

ــواده اش از  ــا خان ــتان را ب ــفیر افغانس ــس س ــد، پ ــره دیدن ــگ را در مذاک جن

ــد و موضــوع متارکــه جنــگ را  ــه یشــاور آوردن ــه پ دهــى تحــت الحفــظ ب

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص44- 48

2 - مهدى فرخ، کرىس نشینان کابل، محمد آصف فکرت، مشهد 1370 ش، ص 248 



مقالۀ اول: رسداران قندهاری و قلمرو حاکمیت شان     /     65

بــا او در میــان گذاشــتند و ســپس رشایــط متارکــه را )کــه اردوى افغــاىن مــى 

ــا مذاکــرات  ــد ت ــه عقــب برون ــاط اشــغاىل خــود ب ــل از نق ــد بیســت می بای

صلــح آغــاز شــود( بوســیله او بکابــل فرســتادند� در حــاىل کــه خانــواده اش 

در گــرو انگلیــس هــا باقــى مانــد، او بوســیله اســپ فاصلــه پیشــاور- کابــل 

را در ظــرف ده روز آمــد و شــد پیمــود و موضــوع متارکــه را آبرومندانــه تأمیــن 

منــود� بعــد از حصــول اســتقالل او بحیــث مستشــار در وزارت خارجــه و 

ــه  ــر معــارف درنخســتین کابین ــث وزی ــب اهللا خــان بحی ــرادرش رسدارحبی ب

ــه  ــد� رسدار حبیــب اهللا بعــد از وزارت معــارف ب دولــت امــاىن مقررگردیدن

عضویــت شــوراى مــى در آمــد و در هــامن شــغل از جهــان چشــم پوشــید� 

امــا رسدار عبدالرحمــن خــان بعــد بحیــث رئیــس تنظیمــه فــراه و 

نیمروزمقــرر شــد و ســه ســال در آنجــا باکــامل تدبیــر ومردمــدارى وظایفــش 

را انجــام داد و بعــد از ســه ســال از آن وظیفــه اســتعفا داد� دراواخــر ســال 

ــقاوى  ــوز س ــاش خامنانس ــد و در اغتش ــل آم ــه کاب 1306-1308 ش، اوب

خانــه و دارو نــدارش در بوســتان رساى کابــل ازطــرف ســقاویها بــه غــارت 

رفــت و خــودش بــراى مــدىت زنــداىن گردید� پــس از ســقوط ســقاوى رسدار 

عبدالرحمــن خــان دوبــاره بــه فــراه رفــت و تــا آخــر عمــر خــود در فــراه باقى 

مانــد و بــا آنکــه نادرخــان بــه او پیشــنهاد کار و شــغى را هــم درکابــل منــود، 

امــا او از آمــدن بکابــل خــود دارى کــرد� 

مرحــوم حبیبــى فــوت رسدار عبدالرحمــن خــان را در )1313ش 

=1934( و مرحــوم پاینــده محمدزهیــر عمــر او را در هنــگام فــوت 64 ســال 

در فــراه قیــد کــرده انــد�1 زهیــر میگویــد کــه رسدار عبدالرحمــن خــان زبــان 

1 - حبیبى، جنبش مرشوطیت، ص 36، مجله عرفان ، شامره چهارم ، ص 79،80 
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ــاعرى  ــارىس ش ــان ف ــت و در زب ــى میدانس ــۀ اع ــى و اردو را بدرج انگلی

شــیوابیان و نویســنده بــا ذوقــى بــود� داراى آثــار علمــى و ترجمــه ودیــوان 

اشــعارى نیزبــوده اســت کــه حیــن غــارت منــزل شــان نابــود شــده انــد� چند 

بیــت از رباعیــات وى اینســت: 

یک چند که زیر خاک شــد منزل ما

بینى که چه کوزه ها کنند از گل ما

چون برلب هـر دلربى رسد آن کوزه      

بـیرون شـود آرزو هـمه از دل ما

٭ ٭ ٭

غـنچه زدهان تنگ خوبان رسته است 

ســرو ازقد دلجوى جوانان رسته است

نرین که از و زینت هـر بستان است         

ازعارض خوب ماهرویان رسته است

٭ ٭ ٭

این بند از مخمسی است که برغزل وىل طواف گفته است : 

چون شداز نگهت گل صبح چمن عنربخیز     

و زنسیم سحـرى گشت درختان گـــلــریز

بلبالن بانگ برآورد که هى هى  بگــریز!     

مــوج گل ازرس دیوار چــمن  شد لــربیز

کشتى باده بــیارید کــه گل طــوفــان  کرد
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رسدار احمــد رحــامىن، پــر همیــن رسدار عبدالرحمــن خــان بــود کــه 

ــه اتحــاد شــوروى رفــت و نخســتین کــس بعــد از  مــدىت بــراى تحصیــل ب

ــفارت  ــدى در س ــت و چن ــورویها گرف ــى از ش ــه خامن ــت ک ــتقالل اس اس

ــى بطــور مخفــى و  افغانســتان در مســکو بحیــث دیپلومــات کارکــرد و حت

بــدون اطــالع ســفیر افغانســتان، رسدار محمــد هاشــم خــان در بیــن امللــل 

ســوم در شــهر باکــو اشــرتاک ورزیــد� بــدون شــبهه رسدار هاشــم خــان از 

ایــده هــاى چپــى او و دیگــر رفقــاى هــم عقیــده اش مثــل عبدالرحــامن خان 

لودیــن و فقیــر محمدخــان پیلــوت ســفارت افغــاىن در مســکو مطلــع بــود�1 

احمــد رحــامىن از جوانــان تنــدرو عــرص امــاىن بود کــه در ســال 1308 

شــمى بــه اتهــام مخالفــت بــا سیاســت حکومــت نادرشــاه بــه زنــدان افتــاد 

و محکــوم بــه اعــدام شــد وىل بگفتــه دکــرت حســین بهــروز او بــا گفــنت ایــن 

رباعــى حکیــم عمرخیــام به نادرشــاه: 

نا کـرده گناه درجهــان کیست بگـــو؟

وانکس که گنه نکرد چون زیست بگو؟

من بــد کنم و تــو بــد مکــافــات دهى،

پـس فـرق میان من و تو چـیست بگو؟

ــا  ــد وت ــوم گردی ــرى محک ــس عم ــه حب ــت و ب ــات یاف ــدام نج از اع

ــد�  ــدان مان ــان حکومــت هاشــم خــان در زن ــا پای ــى ت 1325 شــمى یعن

ــربده در 1325  ــرد� نام ــدان برب ــال در زن ــدت 17 س ــاب م ــن حس بدی

شــمى در عهــد حکومــت شــاه محمــود خــان از زنــدان رهــاىئ یافــت و 

1 - دستگیر پنجشیرى ، ظهور و زوال ح � د� خ � ا� ص 124
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بــزودى در کابــل درگذشــت�1 بقــول رحمــت رحــامىن بــرادرزاده اش،کــه 

فعــالً مقیــم   ســویدن اســت همیــن رباعــى خیــام بنابــر وصیتــش در لوحــه 

قــرب وى حــک شــده اســت� 

روانش شاد و یادش گرامى باد ! 

٢. فرزندان رسدار شیردلخان

ازرسدار شــیردلخان دوپــر بوجــود آمدنــد: یکــی نوراللــه کــه در کودکی 

درگذشــت ودیگــری رسدار میراحمدخــان� آقــای هوتــک متذکــر میشــود کــه 

درمــورد اوالدۀ میراحمدخــان معلوماتــی زیــادی  نــدارد�

3. فرزندان رسدارکهندلخان

ــامن  ــان، محمدعث ــه خ ــان، عبدالل ــق خ ــلطانعلی خان،محمدصدی س

ــان� ــان، محمدعمرخ ــن خ ــی الدی ــالم مح خان،غ

ازرسدار محمدصدیــق خــان: پرانــی بنــام هــای گل محمدخــان 

ــی  ــب فرزندان ــان صاح ــد� )گل محمدخ ــود آمدن ــه وج ــان ب ونورمحمدخ

ــد  ــداد، محم ــن، خدای ــم، محمدامی ــد کری ــیم، محم ــد نس ــای محم بنامه

ــد�( ــی ش ــم، محمدیحی هاش

ــای  ــی بنامه ــان و از او پران ــان: احمدخ ــن خ ــی الدی ــالم مح از غ

ــد  ــز، محم ــن، عبدالعزی ــادر، محمدامی ــه، عبدالق ــب الل ــن، حبی عبدالرحم

عمــر، عبدالله،محمدیوسف،محمدهاشــم، معصــوم خــان بوجــود آمدنــد� 2

1 - جنبش مرشوطیت ، ص 36 

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، شجره نامه ص۶2 وبعد از آن دیده شود�
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4. فرزندان رسدار مهردلخان

 رسدارخوشدلخان، رسدار منوردل خان و رسدارشیرعلیخان�

ازرسدار خوشــدلخان:رسدار شــیریندلخان و رسدار حســن خــان، و 

ــن  ــه ازرسدار حس ــیدند ک ــان بظهوررس ــوم خ ــان ومعص رسدارمحمدانورخ

خــان فرزندانــی بنــام هــای ســیداحمدخان و نظرمحمدخــان بوجــود آمدند�

ــوند� واوالدۀ  ــاد میش ــور ی ــۀ میرآخ ــام رسداران قلع ــواده بن ــن خان اوالدۀ ای

رسدار شــیریندلخان بنــام رسداران پنجوائــی نامیــده میشــوند� 1 رسدارخــرم 

ــران  ــندلخان پ ــان وروش ــا محمدخ ــان وعط ــن خ ــان وعبدالرحم دل خ

رسدار شــیریندلخان بودنــد�رسدار خــرم دل خــان در نــزد امیــر حبیــب اللــه 

خــان از اعتبارواحــرتام زیــادی برخــوردار بــود ودر 1913 بــه قندهــار آمــد 

ــا  ــن رسدار ت ــرد� 2اوالده ای ــی ک ــک( زندگ ــت رود)گرش ــا 1929 در پش وت

کنــون درگرشــک زندگــی دارنــد�

از محمدانورخــان فرزنــد دیگــر رسدار شــیریندلخان، پرانــی بنــام هــای 

عبدالباقــی خــان ومحمدرفیــق خــان حکمــران بوجــود آمدنــد�واز حکمــران 

محمدرفیــق خــان دوپربنــام هــای عبدالخالــق خــان رفیقــی وعبدالقــدوس 

ــد�  ــه مثررســیدند کــه هــردو اشــخاص تحصیــل کــرده بودن خــان رفیقــی ب

حکمــران محمدرفیــق خــان مدتــی حاکــم دنــد قندهــار وحکمــران گرشــک 

هلمنــد بــوده اســت� پــرش عبدالخــاق خــان رفیقــی بعــد از تحصیــالت 

ــی  ــث وال ــپس  بحی ــود وس ــه ب ــور وزارت مالی ــی مام ــد مدت ــی درهن عال

دروالیــات  کنــدوز وبامیــان وننگرهــار خدمــت منــود ودرشــب اول کودتــای 

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه،ص193،194 دیده شود

2 - معصوم هوتک ،کندهاری ورونه،ص193،194 دیده شود
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ثوربــا جــرنال یونــس خــان از ســوی کودتاچیــان بــه قتــل رســید� 1

از حاجــی منــوردل: فیــض محمــد، گل محمد)مدیــرگل محمــد 

مرشقی(،حاجــی شــاه محمد،عطــا محمد،عبدالــرؤوف، ســیدمحمد، بوجود 

آمدنــد کــه اوالدۀ ایشــان بنــام محمدزائیــان رسپــوزه واشــوغی مشــهوراند� 2

محمدعلیخان،حیدرعلــی،  شــهنوازخان،   : شــیرعلیخان  والــی  از 

ــی،  ــالن نب ــک محمد،نورعلی،غ ــاز، نی ــد، محمدای ــل احم ــی، فض مهرعل

محمدعزیــز، عبداللــه بوجــود آمدند�ازشــهنوازخان: پرانــی بنامهــای 

نیازمحمــد، ســکندر، محمدشــاه واز نورعلــی خان:پرانــی بنــام فتــح علی، 

ــد�  ــود آمدمن ــد بوج ــف، وعبداالح ــی محمدیوس ــی، محمدموس محمدعل

نویســندۀ کندهــاری ورونــه از اعقــاب والــی رشعلیخــان در قندهــار کســی 

را رساغ نــداده اســت� والــی شــیرعلیخان هــامن کســی اســت کــه از جانــب 

انگلیســها بحیــث والــی قندهــار گامشــته شــد و بــا رسدار ایــوب خــان بــه 

عــزم مقابلــه تــا گرشــک پیــش تاخــت، ولی جنــگ ناکــرده ســپاه او بــه رسدار 

ایــوب خــان پیوســتند واوبقندهاربرگشــت وباخــروج انگلیســها از افغانســتان 

ــد درگذشــت� ــد رفــت و درهن ــه هن ب

5. فرزندان رسدار رحمدلخان

»درانــی«،  محمدخــان  گل  خــان،  محمدقلــی  حیدرخــان،  غــالم 

محمدرسورخــان، غــالم محمــد خــان طرزی،محمدعلــم خــان، تــاج 

النســاء،محمداعظم خــان� ایــن8 فرزنــد از بطــن بــی بــی حــوا دخــرت رسدار 

ــد� ــده بودن ــود آم ــان بوج ــی جاملخ ــن حاج ــان اب رحیمدادخ

1 - معصوم هوتک ،کندهاری ورونه،ص20۶- 207

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص20۶
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ــد  ــد، نظرمحمد)درص ــاج محم ــان:گل محمد،ت ــم خ از رسدارمحمدعل

ــلطانعلی،  ــد، س ــح محم ــد، فت ــرد(، دادمحم ــوت ک ــار ف ــالگی در قنده س

ــد� ــود آمدن محمدانوربوج

ــان)واز  ــی خ ــان وغالمعل ــق خ ــالم صدی ــان: غ ــالم حیدرخ ازرسدارغ

ــد� ــا آمدن ــم( بدنی ــر بیگ ــک آراء و گوه ــان ومل ــان وحیدرخ ــین خ اوحس

از رسدار غــالم محمدخــان طــرزی: محمدزمــان، عبداللــه، گل محمــد، 

ــدم،  ــوره، هم ــاهره، من ــن عندلیب،س ــگ، محمدامی ــق، محمودبی عبدالخال

عایشه،خورشــید بظهــور رســیدند� رسدار غــالم محمدخان طــرزی و خانواده  

اش درمیــان متــام رسداران قندهــاری از لحــاظ دانــش دوســتی وذوق هــرنی 

واســتعداد شــعر گویــی ونویســندگی ممتــاز اســت ودرســطور بعــدی برایــن 

بعــد ایــن خانــدان مکــث خواهــد شــد�

نگاهی  به بُـعد فرهنگی رسداران قندهاری 

ــود  ــیب خ ــراز ونش ــر پرف ــول عم ــاری در ط ــه رسداران قنده ــی ک از آنجائ

ــد،  پیوســته در مســایل سیاســی ونظامــی کشــور مــرصوف ومســتغرق بودن

ممکــن اســت تصورکــرد کــه آنهــا از بعــد معنــوی زندگــی یعنــی از مســایل 

فرهنگــی بــدور مانــده انــد ولــی آثــار باقــی مانــده از خامه آنهــا نشــان میدهد 

کــه اکــر آنهــا دارای قریحــۀ شــعر وذوق شــاعری وخوشنویســی بــوده انــد 

و بــه ارتقــای ســطح دانــش وتقویــت قریحــۀ خــود در رسودن شــعر نیزطبــع 

آزمائــی مــی منــوده انــد، از ایــن جهــت بایــد بــه آنهــا احســنت گفــت� 

ــا و  ــتی ه ــد کاس ــان میتوان ــخصیت ش ــی  ش ــد فرهنگ ــش بُع درخش

ــش از  ــن بخ ــد� وهمی ــل کن ــان را تکمی ــی ش ــد سیاس ــای بُع ــودی ه کمب
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کارهــای شــان آنهــا را برتــر از رسداران پشــاوری وکابلــی درتاریــخ روشــناس 

ــرد� ــی ک ــاند ومعرف ــه  شناس ــه جامع ــا را ب ــرت آنه ــد بیش ــی بای ــاخته  وم س

وقتــی انســان رسگذشــت  سیاســی رسداران قندهــاری را مطالعــه میکنــد، 

ایــن فکــر بــه وی دســت میدهــد کــه، ایــن رسداران که بیشــرت اوقات درمســایل 

سیاســی و زورآزمائــی هــای قــدرت طلبــی و رقابــت هــای فیودالــی مــرصوف 

بودنــد، چــی وقــت آنهــا بــرای مطالعه وفکــر کــردن وانجــام کارهــای فرهنگی 

ــا  ــه وقــف  رسودن شــعر وی ــن فرصــت راچگون ــد و ای ــدا میکردن فرصــت پی

آموخــنت خــط نســتعلیق و کتابــت دیوانهــای شــعری میکردنــد؟ آنطوریکــه در 

میــان هــم اقــران خــود درایــن عرصــه نیــز یــک رسوگــردن بلنــد تربودنــد�

توانائــی فکــری وقریحــه شــاعری وهــرنی رجالــی چــون: رسدار 

مهردلخــان مرشقــی ورسدار پردلخــان ورسدار غــالم محمــد خــان طــرزی 

وپرانــش هریــک محمودطــرزی ومحمدامیــن طــرزی ملقــب بــه عندلیــب  

ــر  ــتعلیق  ونگارگ ــط  نس ــت خ ــره دس ــاط  چی ــرزی خط ــان ط و محمدزم

ــی  ــاب ادب ــد کت ــا جل ــم ده ه ــرزی ومهتم ــالم محمدط ــوم غ ــوان مرح دی

وآموزشــی نویســندگان افغــان، انســان را وامیــدارد تــا بــرآن مغزهــای 

ــد� ــن بگوی ــت آفری ــگ دوس فرهن

ــاری  ــوان »کنده ــی زیرعن ــر کتاب ــن اواخ ــک، درای ــوم هوت ــای معص آق

ــود از  ــدف خ ــت وه ــرده اس ــتوتالیف ک ــان پش ــه بزب ــه« در268 صفح ورون

تالیــف آن را درجمالتــی کوتــاه چنیــن بیــان میکنــد:« د)کندهــاری ورونــو( 

سیاســی رول چــی هــر راز و،ښــه او کــه بــد، هغــه دتاریــخ پــه کتابونوکــی په 

تفصیــل رسه بیــان ســوی او مایــی هــم پخپلــه همــدی لیکنــه کــی یــوه انــدازه 

ــی  ــکار نس ــوک ان ــه هیڅ ــت  څخ ــه دی واقعی ــو ل ــتی دی� خ ــاج اخیس ج
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کــوالی چــی پــه دی کورنــی کــی درسدارمهردلخــان مرشقــی غونــدی عــارف 

شــاعر، د رسدار غــالم محمدخــان طــرزی غونــدی کثیراالبعــاد شــخصیت 

او دپارســی ژبــی دویاړشــاعر، دعالمحمودطــرزی پــه شــان پرافغانیــت میــن 

سیاســتمدار، لیکــوال، شــاعر، ژورنالیســت ��� تیرســوی دی چــی دافغانــی 

تاریــخ او فرهنــگ ویاړلــی شــخصیتونه دی �ماهڅــه کــړی ده چــی د دغــی 

ــی  ــه دخپل ــو ت ــو وطنوال ــخصیتونه خپل ــی ش ــی او سیاس ــی فرهنگ کورن

مطالعــی پــه حــدود کــی وروپیږنــم�«

ــه  ــوری ک ــاری، هرط ــرادران قنده ــی ب ــش سیاس ــاره نق ــه: درب )ترجم

ــه شــده ومنهــم  ــخ بطــور مــرشح گفت ــد، درکتابهــای تاری ــا ب بوده،خــوب ی

درایــن نوشــته تــا انــدازه یــی معلومــات داده ام، مگرازایــن واقعیــت 

هیچکســی انــکار کــرده منیتوانــد کــه درایــن خانــدان ماننــد رسدار مهردلخان 

مرشقــی شــاعر عــارف، ومثــل رسدارغــالم محمدخــان طــرزی شــخصیتی 

کثیراالبعــاد ودرزبــان فارســی شــاعری قابــل افتخــار، وبســان عالمــه 

محمودطــرزی، نویســنده، شــاعر، ژورنالیســت و سیاســتمدار افغــان منــش 

وعاشــق افغانســتان ��� گذشــته انــد کــه مایــه افتخــار بــرای تاریــخ وفرهنــگ 

افغانهــا هســتند� مــن ســعی کــرده ام کــه شــخصیتهای سیاســی وفرهنگی این 

خانــدان را بــه هموطنــان خــود درمحــدوده مطالعــات خــود معرفــی کنــم�(

مؤلــف کتــاب را بــا معرفــی حاجــی جاملخــان بارکزائــی ،جــد رسداران 

قندهــاری آغــاز میکنــد و پــس از معرفــی مختــرص رسدار هــارون خــان، برادر 

رسدار پاینــده خــان بــه عنــوان یــک شــاعرخوب  فارســی گــوی کــه از خــود 

ــت برجــای گذاشــته اســت،  هریکــی از رسداران  ــی شــامل 4500 بی دیوان

قندهــاری را، بــا دقــت بــه شناســائی گرفتــه اســت� وحقیقتــاً کــه مولــف، در 
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معرفــی رجــال وشــخصیتهای فرهنگــی رسداران قندهــاری ومعرفــی چهــره 

ــده  ــار خوانن ــدان شاغاســی اطالعــات جامعــی در اختی هــای سیاســی خان

قــرارداده اســت� در زیــر منونــه هایــی ازاســتعداد وطبــع آزمایی ایــن رسداران 

خــوش ذوق وخــوش قریحــه انعــکاس مــی یابــد� 

رسدارهارون خان

ــار  ــوی رسداران قنده ــان و عم ــی جاملخ ــد حاج ــان فرزن ــارون خ رسدار ه

اســت� وی در حــدود 1150قمــری )1737م( متولــد شــده و تــا 1200ه�ق 

)1786م( زندگــی کــرده اســت� هنگامــی کــه بعــد از مــرگ حاجــی 

جاملخــان، رسدار پاینــده خــان بــه ریاســت قــوم بارکزائــی بــر گزیــده شــد، 

ــارون  ــد�رسدار ه ــرر ش ــک مق ــران گرش ــث حکم ــان بحی ــارون خ رسدار ه

خــان بــا آنکــه درکابــل وکشــمیر وســند وهــرات هــم ماموریــت کــرده اســت، 

ــوان  ــی بیشــرتاوقات  عمــروی  در گرشــک ســپری شــده اســت� وی دی ول

ــت میرســد�  ــه 4500 بی ــات آ» ب ــه تعــداد ابی ــان فارســی دارد ک شــعری بزب

موصــوف در غــزل پیــرو شــعر حافــظ بــود:

منونۀ غزل وی

چـو آرم در خیال خود شب آن لب هـای میــگــون را

بجای بــاده نــوشــــم تــا سحرگه سـاغــر خـــون را

شود خــورشیـد تا از شــــرم در ابـر ســیه پـــنـهـان

مـۀ من دورکـــن از چهـــره یکره زلف شب گون را

روی  ای ســرو قــامت  تا بــسیر بـوسـتــان روزی
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بخاک تـــیــره بنشانی ز شــوخی ســرو مـوزون را

شبـی گـر بگـــذرد در دل، خـیــال بـــرق  رخــسارت

چـراغــان از شـــرار آه  ســازم سـقـــف گــردون را

بــروز عـــــیــد قــربان میکــنـم قــــربان ترا گفــتی 

سـرت گردم مده از دست خویش این روز میمون را

ز احــوال رقــیــبان یک بـــیک  از ناز پرســــیـدی

منی پـرسی چرا؟ ای سنگ دل احوال »هارون« را

رسدار مهردلخان مرشقی

رسداران  کوچــک  بــرادر  رسدارمهردلخــان 

ــخصیت او  ــوی ش ــۀ معن ــی پل ــود ول ــاری ب قنده

برپلــۀ سیاســی او ســنگینی میکــرد� 

وی یکــی از زبردســت تریــن شــاعران زبــان 

ــرن  ــتان در ق ــدی افغانس ــبک هن ــی در س فارس

19 بــود� او درشعرپشــتو نیــز از رسآمــدان عــرص 

ــرد و  ــص میک ــی تخل ــود� وی  مرشق ــش ب خوی

ــوی را   ــوی مول ــن مثن ــه بیتی ــود ک ــا ب ــدی توان ــی دری تاح ــعر فارس درش

ــرات او از  ــت� تعبی ــرده اس ــی رشح ک ــن وجه ــه بهرتی ــعر ب ــان ش ــا زب ب

ــت  ــه دس ــت ک ــرت ده اس ــه وگس ــه جانب ــق و هم ــدی عمی ــعرموالنا بح ش

همــه شــاعران زبــان فارســی را تــا روز گار خــود از پشــت بســته اســت� 

ــب  ــامن قال ــان در ه ــا پای ــوی را ت ــن مول ــا رشح بیتی ــت ت او درنظرداش
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ــان را  ــی پای ــر ب ــن بح ــا ای ــرد ت ــت نک ــی فرص ــد ول ــوی برای ــر مثن وبح

بپیامیــد� وی  تــا قصۀ«شــاه وکنیــزک« مثنــوی را درهــزار بیــت رشح منوده 

و آنــرا »رشح بیتیــن مولــوی« نامیــده اســت� مرشقــی در تصــوف رســاله 

ــان رســالۀ اشــارات  ــز نوشــته اســت وهمچن ــام »جمــع الجمــع« نی ای بن

ــت� ــوده اس ــر را رشح من ــم کاک ــا عبدالحکی ــوزات می ورم

مرشقــی  در نــر و نظــم ازســبک هنــدی کــه در ادبیــات فارســی ســبک 

مشــکلی اســت اســتفاده میکرد�عالمــه مرحــوم حبیبــی میگویــد کــه: مرشقی 

در حقیقــت پیــرو دبســتان بیــدل وســبک هنــدی اســت، مگــر مثنویــات وی 

مــزه  وکیفیــت شــعر مولــوی را دارد�«1

آقــای معصــوم هوتــک دراثــر ذیقیمــت خویــش اشــاره میکنــد کــه ، منزل 

ــمند  ــان ودانش ــکار عامل ــر واف ــادل نظ ــز تب ــه مرک ــان، همیش رسدارمهردلخ

هــامن عــرص بود�درایــن مرکز شــاعران وســخنوران  نامــدار زبان پشــتو،مثل: 

میرزاحنــان خــان بارکــزی، حاجــی عبداللــه پوپلزی،حاجــی جمعــه بارکزی، 

مالمیــران، صدیــق آخنــدزاده هوتــک، رسدارغــالم محمدخــان طرزی وســایر 

ــاذ  ــمندان ش ــا دانش ــان ب ــدند�رسدار مهردلخ ــع میش ــهر جم ــای آن ش ادب

وممتازعــرص خودمثــل عالمــه حبیــب اللــه کاکر)حبــو آخنــدزاده( وقاضــی 

ــت�عالمه  ــی داش ــی وعرفان ــات علم ــز تعلق ــک نی ــان هوت ــالم محمدخ غ

حبوآخنــدزاده یــک اثــر خــود بنــام »نقــد القــات فــی التزئیــف املوضوعات« 

را بنابــر ســفارش ومتنــای  رسدار مهردلخــان نوشــته اســت�« 2

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص17۵

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص17۵
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رسدار مهردلخــان صاحــب دیــوان شــعری بــود وآقــای هوتــک از قــول 

غبارمیگویــد کــه :یــک نســخه از دیــوان شــعر فارســی رسدار مهردلخــان در 

کتابخانــه دارالتحریــر شــاهی نگهــداری میشــد کــه بــه گــامن غالــب اکنــون 

بایــد در آرشــیف ملــی افغانســتان بایــد باشــد�

ابتــدا بردوغــزل ازرسدار مهردلخــان مرشقــی نظرمــی افگنیــم تــا قــدرت 

تخیــل وی را درپرداخــت صورخیــال درشــعر درک کــرده بتوانیــم�

غزل

بس که از شور دوعــامل درد رس داریم ما         

زاضطراب هستی خـود کی خـرب داریم ما

روزگاری شد که اندر وادی صحرا بشوق         

رفته از خویشیم و سـودای دگــر داریم ما

آب چشم از دیدۀ خونبار ریزان هــرنفـس         

ز انفعال هستی خود چــون سحر داریم ما

تا قیامت شب نگــیرد دامــن صبح  امـیــد         

گـرنــقـاب از ماه روی خویش برداریم ما

مرشقی ازسیل چشم خون فشان ما مپرس         

مــوج طــوفان دگـر از چشم تــر داریم ما



78     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان  تاریخئ قندهار

غزلی دیگر

برق آهم سـوخت امشب سبـزۀ کشمیـر را         

آب چشمم کـرد ویــران  خــانه  تعمیر را

ماه من درمکتب چشم سیاهت روز وشب         

نیست جـــزدرس تحـیر دیـدۀ  نخجیر  را

باغبان من بیا  از سعی بی جا دست کش          

آب نتوان  داد هـرگــز غنچـۀ  تصویر را

معصیت گر کردۀ  واعظ نخواهم روسیاه          

رسخ رو گشتم چــو نوشیدم می تقصیررا

ما که با پــیریم از رنج دوعـامل رسته ایـم          

ای صـبا برگـو حکایــت مردم بی پـیر را

مهردل،تاچند گـردی بـهــر روزی دربدر          

کـس دگرگون کی تواند نسخۀ  تقـدیر را

غزلی دیگر

سـرو آزاد است گــویا  مـرصع  مـوزون ما

بـوی گـل شد منفـعل از نگهت  مضمـون ما

زاده شد چون کهربا گوهرزخجلت درصدف

تا بیرون از بحـر دل شــد گـوهـر مکنون ما

می توان دانست خاک بی کسـان از داغ  دل

الله شمع  روشن است بر تربــت مجنون ما
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یک سـرمــــو با خبــر از نـشـۀ مــعـنی نشد

گربخـون چون داد می بنشست افــالطون ما

زخــم ها بردل زنوک ناوک مژگان کیست؟

کین چنین گلگون شد از خون دلـم هامون ما

چاره ام نبود بغیر از جان سپاریهای خویش

لشکر غــم« مرشقی« بگــرفته پــیرامون ما1

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص184
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مجموعۀ اشعار رسدارمهردلخان مرشقی از چاپ برآمد:

مجموعــۀ اشــعار رسدارمهردلخــان مرشقــی بــه اهتــامم اســتاد محمــد 

معصــوم هوتــک بــا قطــع و صحافــت اعلــی درکاغــذ اعلــی وجــال دار،در 

302 صفحــه )شــامل، پنــج صفحــه مقدمــه از مصحح(ازطــرف انتشــارات 

صحــاف درکندهارچــاپ شــده وبدســرتس عالقمنــدان شــعروادبیات دری 

ــه محقــق دانشــمند و ســخت  ــدگاررا ب ــن اثرمان ــه اســت�چاپ ای قرارگرفت

 کــوش قندهــار اســتاد معصــوم هوتــک صمیامنــه تربیــک میگویــم�

ایــن دومیــن اثرجاویدانــه وگــران ارجــی اســت کــه از ســوی محقق ســخت 

ــرتزندگی  ــه بیش ــناخت هرچ ــارۀ ش ــک در ب ــوم هوت ــتاد معص ــوش اس ک

فرهنگــی خانــدان رسداران قندهــاری بزیورطبــع اراســته وبجامعــه فرهنگــی 

مــا تقدیــم شــده اســت� نســخه یــی از ایــن گنجینــه پربهــا را جنــاب هوتک 

صاحــب از کانــادا برایــم ارســال کــرده انــد کــه از لطــف ایشــان متشــکرم 

وبایــد عــرض کنــم کــه وقتــی کتــاب بدســتم رســید، از بــس مایــه مــرت 

مــن شــده بــود کــم از کــم یــک ســاعت مــن اوراق آنــرا ورق میــزدم وآغــاز 

غزلیــات را نــگاه میکــردم واز شــیوه خطاطــی وزیبائــی چــاپ وصحافــت 

آن لــذت مــی بــردم� اولیــن کاری کــه بعــد از آن انجــام دادم گرفــنت عکــس 

روی جلــد کتــاب وارســال آن بــه داکرتننگیالــی طــرزی مقیــم ســویس بــه 

حیــث یــک خربخــوش بود�زیــرا ایشــان منســوب بــه همیــن خانــدان اســتند 

واهــل قلــم ومطبوعــات انــد�

ــه ایــن  جنــاب هوتــک صاحــب مصحــح کتــاب،در مــورد دسرتســی ب

نســخه رسدارمهردلخــان مرشقــی مینویســد:»دراپریل ســال 2007 دوســت 

گرانقــدرم آقــای حمداللــه صحــاف کاپــی  نســخۀ خــوش خطــی از دیــوان 
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دری  ایــن شــاعر صاحبــدل را بــه کانــادا ]برایــم[ فرســتاد کــه هنــگام نوشــنت 

]کتاب[»کندهــاری ورونــه«از آن اســتفاده شــایانی منودم�ایــن نســخه را از آن 

وقــت ببعــد داشــتم واز مطالعــه ان حــظ مــی بــردم� درایــن اواخــر درفکــرم 

ــم  ــاعر هموطن ــای ش ــعار  زیب ــان  اش ــت چن ــف اس ــه حی ــود ک خطورمن

درطاقچــۀ کتابخانــه ام بــدون اســتفاده  ذوقمنــدان شــعروادب باقــی مبانــد�

ــل  ــت محتم ــه هروق ــاع آن ک ــی ضی ــوده ول ــل نب ــخه مکم ــن نس ــد ای هرچن

ــب،  ــرا ترتی ــه آن ــودم ک ــزم من ــا خودع ــود� ب ــد ب ــی خواه ــت،فاجعه ادب اس

تحشــیه وآمــاده چــاپ منایم�نســخه متذکــره درای 316 صفحــه بــوده وقطــع 

آن متوســط میباشــد� ردیفهــای آن از الــف تــا دال مسلســل وبعدردیــف هــای 

ــات آمــده اســت کــه بخــط محمدزمــان  ــن رباعی ــون دارد�بعــد ازای ــم ون می

ــۀ  ــرزی ونواس ــالم محمدط ــب، فرزندرسدارغ ــازن الکت ــه خ ــب ب جان]ملق

ــعار  ــات اش ــد از رباعی ــد� بع ــده ان ــی ش ــرتی رسدار مهردلخان[خطاط دخ

ــد  ــون میباش ــخه گوناگ ــط نس ــده� خ ــه آم ــوی وقطع ــب مثن ــرق درقال متف

)11-10 اشــعار،ص  )مجوعــه  وغیــره�«  وریحــان  ازنســتعلیق   اعــم 

ــه  ــن نســخه مینویســدکه :» عالم ــارۀ ســوابق وجــود ای ــک در ب ــاب هوت جن

ــارۀ  ــل در ب ــه کاب ــارم مجل ــال چه ــم س ــامره شش ــی درش ــی حبیب عبدالح

ــات  ــوان قلمــی رسدارمهــردل خــان مرشقــی نگاشــته اســت کــه »���کلی دی

ــده ام  ــن دی ــه م ــاعربرگزیده ک ــن ش ــپ ای ــخنان دلچس ــف وس ــعار لطی اش

درحــدود دونیــم صــد صفحــه بخــط بســیارخوش ونازکــی تحریرشــده کــه 

ــخه  ــه نس ــت ک ــدور نیس ــکان ب ــت����« از ام ــت اس ــزار بی ــغ برچهاره بال

فعلــی مــورد اســتفاده صاحــب ایــن قلــم هــامن نســخه ای باشــدکه عالمــه 

 مرحــوم ومغفــور از آن یادکــرده اســت�« )ص 11 مجموعــه اشــعارمرقی(
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بــرای مــن وآقــای هوتــک ، هــردو، یــک نکته تعجــب آور بــود که،میدانســتیم 

ــا  ــود وآنه ــی ب ــال فیودال ــی پرجنج ــک زندگ ــاری ی ــی رسداران قنده زندگ

بــرای حفــظ مترصفــات خــود) ازفــراه درشــامل تــا وادی ســند درجنــوب واز 

سیســتان درغــرب قندهارتــا غزنــی دررشق وســعت داشــت( بارهــا مجبــور 

بــه لشکرکشــی وجنــگ بــرای تثبیــت حــدود حاکمیــت خــود میشــدند� بــا 

ــا عــالوه برعرصــه  ــد ت ــدا میکردن ــه فرصــت پی ــی چگون ــن مشــغله های چنی

ادراه وسیاســت ،درعرصــه شــعر وادبیــات فکرکننــد ودرمشــکل تریــن ســبک 

شــعرطبع آزمائــی منایند�عالوتــاً چگونــه وقــت پیــدا میکردنــد تــا درهرنخــط 

ــن خصوصیــت  ــد؟ ای ــدا کنن ــز دسرتســی پی و خطاطــی و تذهیــب کاری نی

وویــژه گــی فرهنگــی را مــا درمیــان هیــچ قوم وطایفــه بــزرگ دیگــری از اقوام 

ســاکن درافغانســتان رساغ نداریم�همــه بــرادران وپــران رسداران قندهــاری 

ــاعری  ــعرو ش ــرن ش ــم دره ــود وه ــی خ ــای سیاس ــا رقب ــگ ب ــم درهرنجن ه

ــع آزامائــی در مشــکل تریــن نــوع شــعر یعنــی ســبک هنــدی  رسآمــد  وطب

اقــران خــود بودنــد ودرهــرن خــط وخطاطــی بــی بدیــل بشــامر مــی آمدنــد�

 کتــاب »کندهــاری ورونــه« اثــر مهم آقــای هوتک شــاهداین مدعای ماســت�

حاکمیــت رسداران قندهــاری از 1818 تــا 1855دوام کــرد وبعــدازان قندهار 

بدســت امیردوســت محمدخــان بــه کابــل ملحــق گردید�

منونه یی از نرث رسدار مهردلخان

»��� چنیــن گویــد ذرۀ بیمقــدار خاکســار بســتۀ اغــالل وسالســل تعلقات 

ایــن عــامل آب وگل اعنــی مهــردل بســمع مالزمــان کــامل کامل که مهــردل از 

تنعــامت ذخــارف عاجــل برتافتــه، بتحصیــل ســعادات آجــل شــاغل و مایــل 
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شــده انــد، میرســاند، مدتــی میشــود کــه خوشــه چینــی خرمــن ایــن طایفــۀ 

ــد  ــه ایشــانند، مینامی ــۀ ناجی ــی الحقیقــت فرق ــه را کــه ف ــی صوفی ــه یعن علی

ــان  ــروی ایش ــطۀ پی ــه بواس ــد ک ــم، امی ــوم فهومنه ــبه بق ــن تش ــم :م وبحک

بایشــان محســوب ومحشــور شــود� درایــن زمــان باســتصواب رأی موافــق 

ــوی  ــوی مول ــن مثن ــر بیتی ــه ب ــاد ک ــاق افت ــادق اتف ــاب ص ــتدعای احب واس

معنــوی رشحــی بقــر وســع برهــامن بحــر در ســلک نظــم آورده شــود�بعد از 

حصــول ایــن مامــول چــون در معنــی بــاز بــود الجــرم سلســلۀ ســخن دراز 

ــا ابتــدای قصــۀ شــاه وکنیــزک  ــا اینکــه متامــی ابیــات آنجنــاب را ت شــده ت

ــر  ــه اگ ــول آنک ــاب قب ــاب ارب ــوال ازجن ــه وتوفیقه�س ــانید مبعون ــام رس بامت

ســهوی وخطائــی مطلــع شــوند دراصــالح آن کوشــند و پــردۀ عفو پوشــند�«1

رشح بیتین با این ابیات  رشوع میشود:

ابــتـــدای نــام دانـای  قــدیــم         

شــد زبسم الله الــرحمن ورحـیم

ذات پاک او زبـس بی چــون بـود         

رشح اوصافش زحـــد بـیرون بـود

قــل هـــــوالله آیـــتی در شــأن  او        

زانکه وصف خویش گویدخود نکو

بر بـــــزرگی جالل و بــــرجـمــال         

خود بخــود زیبـد ثــنای ذوالجـالل

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص180
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زان زبان نــــاطـــقه گــــردید الل         

در ثــــــــــنای ذات پاک ذوالجالل

تا نگـــــــویــد خود ثـنای خویشنت          

مـی نـــیابد وصــف او از ما و من

زان سبـب در وصــف ذات کـربیا          
شـــد دلـــــیــل عجزال احصی ثــنا1

ــار  ــون1797( درکنده ــرم 1212هق)ج ــاه مح ــان در م رسدار مهردلخ

متولــد ودر 27جاملــدی الثانی1271)18مــارچ 1855( به عمر 58 ســالگی 

وفــات منــود ودر زیــارت حرضتجــی بابــا بخــاک ســپرده شــد�

رسدار خوشدلخان قندهاری

رسدار خوشــدلخان پــر رسدار مهردلخــان بود واســتعداد خوبــی در رسودن 

شعرفارســی دری  داشــت� اینســت منونــۀ کالمش:

بسی تپــیـدم، امل کــشیدم،رُخت نـدیـدم، در این جـدایی

غمـت خـریدم، بـدل گـزیـدم، بجان رسـیدم، اگــر نیایی

قسم برویت، بتارمـویت، که من بکـویـت، بجستجویت

اگربسویت، رسم بــبـویت، زبیم خـویــت، کــنم گــدایی

بخال هندو، بــدام گیسو، بـچشم آهـــو، بــقــوس ابــرو

زدی بهرسو،خــدنگ جادو، بت پری رو،چـه دلـربایی

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص17۶، برای اطالع بیشرت به کتاب »کندهاری ورونه« رجوع شود�
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برم نشستی، بعــین مستی،زبـزم جستی، زجمله دسـتی

دمل شکستی،بزلف بستی، بغمزه خستی، چه جانگزایی

زجور هجران،شدم پریشان، به آه سوزان،بچشم گریان

بروی جـانان، زدرد هـجـران،کـنم صد افغان،اگر بیایی

باین شامیل،منودی مایل،ربوده یی دل، بگوچه مشکل؟

اگربه خوشدل، بلطف شامل، بــشوق کامل،نظر منایی1

ایــن رسدار خــوش ذوق در27 اپریــل 1878 میالدی در گذشــت ورسدار 

غــالم محمدطــرزی پرعمویــش درمرثیــه یــی بــراو چنین  گفته اســت:

چنان درغمــش خـونم از دل بر آمـد          

که مـوجش ز دامـان قــاتـل بـر آمـد

زبس خاک غم ریخت غربال گردون          

ســراپای این بحـــر ســاحل بـر آمـد

چه نرین ودرو چه گل های رنگین          

که از الی این دهــر پـــرگل بـرآمــد

مجو مــیــوۀ  خـوشــدلی از درخـتـم           

که نخــل امـیـدم زحاصـل بــر آمــد

چـسان غـنـچۀ خـوشــدلی گل برآرد           

کــزین باغ رسدار خــوشدل بـرآمـد

فغان، زیرگِــل رفـت  پــای گل مـن           

بگلشن اگـرچــه گــُل از گِـل بـرآمد

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص191
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مبــاه ربــــــیـع دوم  روز شنـــبـــه           

مهی مهـــردلجــو زمــنـزل بـر آمـد

ز مـه بود بیست وسوم آنکـه نــاگـه           

میان  پـــردۀ مــرگ حـائــل بر آمـد

چنین گــفت طـرزی بـناریـخ فوتـش           

که ازچــاه انــدوه خـوشـدل بــرآمد1

رسدار غالم محمد طرزی

پــررسدار  طــرزی،  محمدخــان  غــالم  رسدار 

رحمدلخــان ونواســۀ رسدار پاینــده خــان بــود کــه 

ــالدی در  ــق 1829 می ــق مطاب ــال 1245ه در س

ــت� ــده اس ــد ش ــهرقندهار متول ش

رسدار غــالم محمدخــان طــرزی، پــدر عالمــه 

محمودطــرزی، شــاعری توانــای زبــان فارســی در 

ســبک هنــدی ودرهرنخــط ،خطاطــی خوشــنویس 

ــرشب  ــی م ــوش ذوق صوف ــن رسدار خ ــود� ای ب

هرندوســت قندهــاری، درزمــان حاکمیت عمویــش رسدار کهندلخــان اوقات 

ــه  ــرد وعالق ــپری میک ــی س ــعر وخوشنویس ــرن رسودن ش ــرش را در ه عم

ــور میشــد  ــه امــور نظامــی و سیاســی نداشــت� گــر گاه گاهــی مجب ــی ب ی

در مســایل ذات بینــی بــا پــران عمــوی خــود بــه دفــاع از رشف وحیثیــت 

ــل،   ــه کاب ــری مناید�بعــد از الحــاق قندهــار ب خانوادگــی خــود موضــع گی

1 -  کندهــاری ورونــه، ص192،آقــای هوتــک مــادۀ مــرگ خوشــدلخان رابحســاب ابجــد 129۵ق 

حســاب کــرده اســت�
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ــداد  ــی ووارث جای ــران، وی وص ــه ای ــان ب ــدرش رسدار رحمدلخ ــنت پ ورف

پــدری خــود در قندهــار بــود و در بســا مســایل امیــر دوســت محمدخــان را 

کمــک مینمــود وبنابریــن وی مــورد توجــه وحامیــت  امیردوســت محمدخان 

قرارگرفــت و امیــر او را«ارجمنــد دانشــمند« نامیــد و بــا خــود بــه کابــل بــرد 

ــه  ــه تعییــن کــرد� گفت و برایــش معــاش مســتمری  ســاالنه 120 هــزار روپی

میشــود طــرزی بــا امیردوســت محمــد درجنگــی اشــرتاک منــود کــه بــرای 

الحــاق هــرات از چنــگ رسدار ســلطان احمدخــان در 1862 براه افتــاده بود� 

بعــد از مــرگ امیردوســت محمــد خــان در عهــد امــارت امیــر شــیرعلیخان 

ورسدارمحمــد افضــل خــان ورسدار محمداعظــم خــان نیز قدروعــزت رسدار 

ــر در دورۀ دوم  ــد، مگ ــا اورده میش ــان بج ــرزی همچن ــان ط ــالم محمدخ غ

امــارت امیــر شــیرعلیخان، وی از نظرامیــر افتــاد و بــرای مدتــی بــه زندانــی 
شــد�بعد بــه از حبــس رهــا گردیــد و بــه تقاعــد ســوق داده شــد�1

ــارت  ــه بررسام ــی ک ــور، در  رقابت ــها برکش ــاوز دوم انگلیس ــد از تج بع

افغانســتان بیــن رسدار محمدایــوب خــان و رسدار عبدالرحمــن خــان وجــود 

ــود و  ــان ب ــوب خ ــوادار رسدارمحمدای ــان ه ــالم محمدخ ــت، رسدار غ داش

امیــر عبدالرحمــن خــان پــس از کامیابــی بــررسدار ایــوب خان)فاتــح میونــد( 

در جنــوری 1881 امــر تبعیــد او را بــه هنــد  و مصــادرۀ  جایــداد او را 

صادرکــرد� گوینــد کســان امیــر عبدالرحمــن خــان بازشــتی طــرزی را بــا 36 

تــن اعضــای خانــواده اش بــه کویتــه و کراچــی تبعیــد کردنــد� 

گوینــد جاسوســان امیــر بــه امیــر خــربداده بودنــد کــه رسدارطــرزی در 

یــک مجلــس بــه یــک هراتــی گفتــه بــود کــه« شــام منتظــر باشــید کــه  رسدار 

ایــوب خــان بخیربــزودی از ایــران برخواهــد گشــت�«بنابرین  امیــر هــم او 

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص74- 7۵
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را بــا خانــواده اش  از کشــور تبعیــد منــود وآن هراتــی را در قفســی انداختــه 

بررسدرختــان نوجــود در مــرز غوریــان اویخــت وگفــت: درایــن جــا منتظــر 

مبــان کــه چگونــه رسدار ایــوب خــان بــا لشــکرخود از ایــران بــاز میگــردد؟«

رسدار غــالم محمدطــرزی بدســتور امیــر عبدالرحمــن خــان بــا خانــواده 

اش کــه محمــود پــر نوجــوان 16 ســاله بــا ذوق و بــا اســتعداد فــراوان او 

ــرد و ســپس  ــا 1885 در کراچــی بــه رسب ــز در آن جملــه بــود از 1881 ت نی

بــه وســیلۀ کشــتی بــا پــرش محمــود ومنســوبانش عــازم بغــداد شــد و در 

1886 بــه ســوریه و دمشــق رفــت� 

ــرزی  ــد ط ــالم محم ــت رسدار غ ــه رسگذش ــک ک ــوم هوت ــای معص آق

ــالم  ــه » رسدار غ ــد ک ــت، مینویس ــته اس ــل نگاش ــه تفصی ــدان او را ب وخان

محمدخــان طــرزی در خانــواده رسداران قندهــاری از لحــاظ ذکاوت، 

مردانگــی، اخــالق، علــم وادب از همــه گــی شــهزادگان عهــد خود پیشــقدم 

ــی  ــت توانای ــز دس ــات نی ــعر و ادبی ــۀ ش ــر  آن در عرص ــالوه ب ــر بود�وع ت

ــود� آوازۀ  ــوم میش ــی معل ــش بخوب ــۀ دیوان ــی  از مطالع ــن توانائ ــت وای داش

ــراق  ــتان،ایران وع ــای هندوس ــا رسزمینه ــی اش ت ــل او در زندگ ــم وفض عل

وترکســتان رســیده بــود ودیــوان ضخیــم اشــعارش در ســال1309ق)1891م 

ــت�« 1  ــیده اس ــع رس ــه طب ــی ب در کراچ

ــن  ــامل الدی ــید ج ــراى س ــه ب ــى ک ــرزى، در پیام ــالم محمدط رسدار غ

ــده  ــه اســتانبول فرســتاده، قصی ــان بدســت محمــود طــرزى پرخــود ب افغ

یــى نیــز در وصــف نســیم و مــدح ســید گفتــه بــود کــه ســخت دالنگیــز و 

ــم:  ــت آن را میخوانی ــد بی ــت، چن شیرینس

ــرش  ــط پ ــرزی توس ــوان ط ــی دی ــور خطاط ــه، ص74- 7۵، ام ــاری ورون ــک، کنده ــوم هوت 1 - معص

محمدزمــان خــان وامــور چــاپ بــه همــت بــرادرازاده اش رسدار محمدانورخــان بــه امتــام رســیده اســت� 
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در وصف  سید جامل الدین افغان

نسیم صبح در گلشــــن وزید از جانب صحرا 

عـبیر آمـیزو عـنرببیز و روح انـگیـز وجـان افزا 

طراوت بخش روى گل، پریشان سازبـوى گـل 

موافـــق همچـــو خـوى گل ، بطبع مردم دانا 

ازو طـبـع چـمـن تازه ، وزو بر روى گـل غـازه

چوبوی الله جـان پرورچو عطر گل روان پرور

دمـادم گـلستـان پــرور، ســرارس بـوستان پـیــرا

حبیب ویاور گلشن، رقـیـب و رهـبـــر گــلشـن

خطیب منبــر گلشن، حسیــب دفــرت صــحــرا

ازو طبع چمن تـازه، و زو بـــر روی گــال غـازه

 ازو درگـلـشــن آوازه، وزو در بـــوستـان غـوغا 

بطــــــفـل غـنـچـه او دایه، بچنگ اللـه او مایه

بـفــــرق زاغ او سـایـه، بــدوش بـــاغ او کــاال

بسورى رنگ وآب ازوى بسنبل پیچ و تـاب ازوى 

شده رسمست خواب ازوى دوچشم نرگس شهال 

بطرف باغ کوشیده،بگل چون رنــگ جــوشیــده 

بقــــــــد شـــــــاخ پوشیــده زغـنچه دیبۀ دیبا

رخ چون گل عرق کرده جواهــر در طـبـق کــرده

قبـای غـنچه شـــق کرده چو جیب اللۀ صـحـرا

بشـاخ سـرو و تـخـت گل، نشسته قــری وبلبـل



90     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان  تاریخئ قندهار

یکــی در شیــون و غلـغــل، یـکــی درناله وآوا

رخ گــل در بـهارستان بدانسان کرده کــارسـتـان

که مانی در نـگـارستــان، زنــقـش دلکـش زیــبا

بـجـسم اللـۀ نعمـان، چنان از لطف بخشد جـان 

که برطـبع خــرد منـدان، کـالم نـــغـز مـولـیـــنا 

جـمـال الـدیـن نام او، سخن فهم و سخن پـرور 

خردمند هرن گستــر، فـلک قـــدر و مـلک سیام 

فـــالطون ازغم رویش کند تب لرزه در کــویـش

اشارات دو ابرویش، شــفای بــوعلــی سیــنا

ترا طــرزی ثــنا گـــوید، هزاران مــرحبا گوید

بصدق دل دعا گوید چــه  در رّسا، چه در رّضا 

توىئ عامل توىئ عــامل توىئ عارف توىئ کامل 

توىئ فاضـل تـــوىئ باذل توىئ عاقل توىئ دانا 

فصــاحت را تو سبحاىن، بالغت را تو حساىن 

عـرب را شیره جـــاىن ، عـجـم را دیـــدۀ بـینا 

توىئ کشف نکوکــارى توىئ بـرهان دیـنـدارى 

توىئ فرهنگ هشیارى توىئ قــامـــوس استغنا 

توئـی بـرسالکـان رهبـر تــوئی برکامالن مهتـر

توئی بررسوران رسور توئی برخواجگــان موال

توشــــــــــــمع بـزم ایقانی، دلیل راه ایامنی

تو اندر بحــر عـرفانی درخشــان گـــوهر واال

کـدامیـن قطــره آبستـی،  که رشــک ُدرِنابستی
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نکوتر ز آفـتابـــستی، چـــه باشد لوء لوء ال ال

نه ماه روم و شامستى که خورشیــد متـامسـتى 

قبول خاص وعامستى ، بـجا بـلـقـا و جابــسا 

تونورستی جهان اخگرتو عودستی جهان مجمر

توجانستی جهان پیکرتوروح استی جهان اعضا

اال تا نوبهـــار آیــد درخـت گل بــه بــار آیـد

زخاک مرغـــــــزار آید، شمـیـم عنـــرب سارا

بهار خاطـــــرت خـــرم،مبــرا از خـزان  غـم

چوبوی نافۀ مشکین،چوبوی غنچـــه روح افزا

)کلیات طرزى ، از قسم قصاید صفحه 17( 

چنانکــه دیــده میشــود، درایــن قصیــده صــور خیــال بــه حــد اعلــی بــه 

کار رفتــه اســت و ایــن بیانگــر توانائــی شــاعر در قصیــده رسائــی اســت�

دو منونــه از غزلهــای شــاعر کــه بــه پیــروی از ابواملعانــی بیــدل رسوده 

اســت، بازتــاب مــی یابــد تــا بازهــم قــدرت شــاعر را درنــازک خیالــی هــای 

شــاعرانه نشــان داده باشــیم�

بگلشن چون زشوخی آن چـــمن پــرواز می آید

چو بــلبــل گـــل ببال غنچه در پــرواز می آید

زرشمش رنگ وبوی گل بپهلو میـــخورد هـر دم

که درگوش ازشکست رنگ و گـل آواز مـی آیـد
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ز رفـــت و آمـد ذوق متـاشایم چـه می پرسی؟

باستقبالـــش ازخـــود رفــنت مــن باز می آیـد

چو چشم او اشارت کرد سویم با ســـرمـــژگان

بشارت ســوی دل بـردم که اینک باز مـــی آیـد

بروی رنگ گل نگهت چو شبـنم آب میــــگـردد

مگـــــرســـوی گلـستان آن بهــار نـاز می آیـد

زمـــرغ دل نــیم واقـف ولی باز اینقـــدر دانــم

که ازبال پـــرشـــــــاهـین بگوش آواز مــی آید

بطرف گلشن از باغ عـــدم بــردامـن گلچــیـن

بذوق دیـــدن او دیـــده چـــشم بـاز مـی آیـد

مگر«طرزی« چو بیدل ذوق گــردپــای او دارم

که مشت خاک من چون چشم در پرواز می آید

)دیوان، صفحه 365(
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غزلی دیگر

ازین زمانۀ پـــرفـتـنه جـــای فــــریاد است

که هرکه هرچـه کـند در مــحل ایــراد است

اگر مناز کنی گـــویـــدت که صــوفی شد

وگرقـــامر کـنی گــویـــدت که نـراد است

به بتکده چــو روی گــویدت که کافر شد

به صومعه چوروی گویدت که شیــاداست

بدست سبحه چــو گیری بیکــدگر گویند

که سبحه نیست بره دام ودانه بنهــاداسـت

چو با سالم روی گـویــدت کـه طامع شد

چو بی سالم روی گویدت که شـداد است

چـــو بخششی نکنی برکسی هـمی گـوید

که این خسیس عجب دادممسکی داداست

چــو خلعـتــش بدهی از منافـقت صدجا

سحر بخنده بگــوید کـه دست برباد است

چو کهــنه پـــوش شوی از قفا همی گوید

که این حریف نگرسخـت تر زفوالد اسـت

خوش آنکسی که ز رد و قبول خلق جـهان

بسان »طــرزی افغان« بکـــلی آزاد است1

رسدار غــالم محمدخان طــرزی در پانزدهم برات  روز پنجشــنبه 1318ق 

= 28 دســمرب 1900 میــالدی( در دمشــق در غربــت وطــن چشــم از جهــان 

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، صص 94- 9۵
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فروبســت ودر آنجــا بــه خــاک ســپرده شــد� و11 پربنامهــای محمدزمــان، 

ــب،  ــن عندلی ــگ ،محمدامی ــق، محمودبی ــد، عبدالخال ــه، گل محم عبدالل

شــیرمحمد وشــش دخرتبنامهای:همدم،ســاحره، منــوره، عایشهوخورشــید از 

او بجــای ماندنــد�1 جنــاب معصــوم هوتــک شــجره وســوانح هریکــی ز او 

الدۀ او را در کتــاب خویــش بــا جزئیــات رشح داده اســت�

عالمه محمود طرزی

محمــود طــرزی، کــه در وقــت مــرگ پــدر35 

ســال داشــت ومطالعــات وســیعی در ادبیات 

وحقــوق و سیاســت و اجتامعیــات و مبــادی 

علــوم طبیعــی داشــت ومــردی سیاســت 

ــره دســت  مــدار و شــاعرتوانا و نویســنده چی

عربــی،اردو،  ترکــی،  برزبانهــای  و  بــود 

ــت،  ــی داش ــتو و دری دسرتس ــوی، پش فرانس

پــس از مــرگ پــدر در صــدد بازگشــت بــه وطــن شــد� وی در 1902 بــه 

ــهرت  ــه »محمودبیگ«ش ــرد وب ــپری ک ــل س ــاه را درکاب ــه م ــد ون ــل آم کاب

ــه وطــن از او دعــوت  ــه بازگشــت او ب ــه ب ــب الل ــر حبی یافــت� چــون امی

کــرد بــه دمشــق رفــت و بــا خانــوادۀ پــدری بــه وطــن بازگشــت)1905(�2 

طــرزی پــس ازبازگشــت بــه کابــل نخســت بــه عنــوان رئیــس دفــرت ترجمۀ 

امیــر حبیب اللــه )1901-1919م( تعیـــین شــد و بــه ترجمۀ نظامنامه هــا از زبان 

ترکــی بــه فارســی پرداخــت� در ایــن زمــان بــود کــه دو دخــرت محمــود طــرزی 

1 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص 87، 97

2 - حبیبی، جبنش مرشوطیتدر افغانستان،کابل13۶3، ص 102
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ــد و شــهزاده  ــه درآمدن ــر حبیب الل ــکاح دو پــر پادشــاه وقــت، امی ــه عقــد ن ب

عنایت اللــه )1888-1946م( و شــهزاده امان اللــه )1892-19۶0م( دامادهــای 

طــرزی شــدند� بدیــن  ترتیــب وی جــای پــای محکمــی در دربــار یافــت و بــا 

اســتفاده از چنیــن امکانــی وی نرشیــۀ رساج االخبــار را در کابــل منتــرش کــرد�

ــر  ــزان / مه ــخ 1۶ می ــار در تاری ــدۀ رساج االخب ــرزی در 1911م جری ط

1290ش برابــر بــا هشــتم اکتــرب 1911م،  را انتشــار داد کــه مضمــون اصلی 

ــم و  ــان  اسالمیس ــا پ ــه ب ــم آمیخت ــوان و ناسیونالیس ــرکان ج ــروی از ت آن پی

ــا  ــه ب ــج معــارف، مجادل ــر آن تروی ــا عــالوه ب ــود� ام ــا اســتعامر ب ــارزه ب مب

خرافــات و تعلیــم زبــان پشــتو هــم از اهــداف عمــدۀ آن بــه شــامر می رفــت�

 ویژگی های رساج االخبار

ــخصات و  ــیاری از مش ــرزی بس ــت ط ــا مدیری ــار ب ــۀ رساج االخب نرشی

اصــول شناخته شـــدۀ روزنـامـــه نگاری را رعایــت کــرده  اســت� بــه طــور کل 

همـــۀ شمـــاره  هــای نرشیــه دارای رسمقالۀ و فهرســت مندرجات بـــود� خرب 

ــه داشــت  ــگاه مهمــی در نرشی ــک عنــرص رضوری و الزم جای ــوان ی ــه عن ب

�اشــعار فـــارسی در صفحه هــای روزنـامـــه بازتــاب  یافتــه ، امــا بـــه طنــز، 

لطیفــه و کاریکاتــور توجــه انــدک شـــده  اســت�

خــط نرشیــه در ســال اول نستعـــلیق و در ســال های بعــدی خــط چاپــی 

ــرد�  ــس ک ــاپ عک ــه چ ــال دوم رشوع بـ ــارۀ اول س ــه از شمـ ــود� روزنام بـ

قــرش خواننــدۀ روزنامــه بیشــرت کارمنــدان دولــت امیــر حبیب اللــه بــود� بــه 

ــان فارســی،  ــه زب ــادی ب ــه  هــای زی ــار روزنامه هــا و نرشی دفـــرت رساج االخب

ــا در  ــب آنه ــه مطال ــید ک ــی می رس ــی و روس ــی، انگلیس ــی، عرب اردو، ترک

صفحه هــای جریــده بازتــاب می یافــت�
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نــر روزنامــه آمیــزه ای از فـــارسی کهــن و فـــارسی متعــارف در 

افغانســتان، ایــران ومــاوراء النهــر و متأثــر از هجــوم واژه هــای عربــی بــود� 

ــرت،  ــه دل آگاه، ترقی گس ــا از جمل ــای زیب ــا و ترکیب ه ــرد واژه ه ــه کارب البت

ــاش و  ــز، رزمــگاه، بودوب ــه دان، هیچ مــدان، فســون  انگی ــرور، نکت معرفت پ

ــت� ــادآوری اس ــور ی ــره، در خ غی

وطن و حب وطن از نظرعالمه محمودطرزى

 در رساج االخبــار افغانیــه ، ایــن »صورارسافیــل« محمــود طــرزى، 

ــوع اجتامعــى و ســیاىس و اخالقــى، آنچــه کــه در  در پهلــوى مطالــب متن

البــالى صفحــات آن جریــده، چــون ســتاره فــروزان میدرخشــد، کلمــه وطن 

و حــب وطــن و مکــث بــر آن کلــامت و توضیــح جنبــه هــاى مختلــف معنى 

وطــن و آزادى و حاکمیــت مــى اســت� 

از مطالعــه رساج االخبــار واضــح معلــوم مــى شــود کــه طــرزى متــام 

خــرد و تجربــه و دانــش و اطالعــات و آگاهــى هــاى خــود را بــراى تجــى 

ــدر و قیمــت وطــن و حفــظ و  قدســیت وطــن و حــب وطــن و دانســنت ق

ــتقالل در  ــول اس ــتى و حص ــن پرس ــس وط ــک ح ــن و تحری ــت وط حراس

جوانــان افغــان بــکار بــرده اســت و تــا میتوانســت مــى نوشــت و میگفــت : 

چـو گشت حـب وطــن، جاى در دل ملت          

عــدو به لـرزه فتد، میشود هـالک وطن

وطن به حب وطن قایمست وهم محفوظ           

کــه هست حب وطن تیر سهمناک وطن
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بحـفـظ  وحـب وطن لحظه یی مشو بیباک        

بـنـوش بـادۀ حـب وطن ز تــاک وطــن

زحق نیاز کـــند عـاشق وطــن ّ محمودّ 

کــــه دشمــنان وطــن باد زیرخاک وطـن

طــرزى عقیــده داشــت کــه:« کــى کــه وطــن خــود رادوســت دارد، دین 

خــود را دوســت دارد و کــى کــه دیــن خــود را دوســت دارد وطــن خــود را 

دوســت دارد و وطــن خــود را گرامــى میــدارد� بــه نظر طــرزى » ناســیونالیزم، 

اصالحــات اســالمى، عــرصى ســازى، پــان اســالمیزم و پــان آســیائیزم و ضد 

امپریالیــزم بایــد در اصالحــات قرارگیرد�«1

ــود را  ــتى خ ــن دوس ــره وط ــمندانه خاط ــى سپاس ــد حبیب ــوم پوهان مرح

ــار در  ــه در کنده ــن مدرس ــیس اولی ــس از تأس ــد: پ ــاد آورى میکن ــور ی اینط

ســال 1301 شــمى کــه مــن در آن شــامل و درس خوانــدم و باســواد شــدم 

، بــراى نخســتین مرتبــه مفهــوم حــب وطــن  رامــن از نوشــته هــاى طــرزى 

دریافتــم و ایــن احســاس رشیــف تــا کنــون کــه 75 ســاله ام از آن هنــگام در 

خاطــرم باقــى مانــده کــه محمــود گفتــه بــود: 

اى خاک پاک و اى وطن خوش زمین من         

معشـوق من حبـیب مــن و دل نشین من

شبـها به یاد وصل تو، بىخواب مانده ام         

در روزهـا بـــفـکر تــو در تـاب مانده ام

1 - ریاتاىل ستیوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کوهسارکابى، چاپ پشاور، ص 203
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پس عشـق تو چـسان زسـر من بدر شود         

با شیرانــدرون شد و با جان بــدر شود1 

ــود، شــاعر شــیوا  محمــود طــرزى، افــزون براینکــه روشــنفکری آزاده ب

بیــان و پراحســاس زبــان فــارىس نیــز بــود� مثنــوى عشــق وطــن او یکــى از 

زیبــا تریــن اشــعار میهنــى اوســت کــه خواندنــش احساســات وطــن دوســتى 

را در آدمــى بیــدار و زنــده میکنــد� توجــه کنیــد بــه ایــن چنــد بیــت آن : 

اى خـاک پـاک، عاشــق افـــتـــادۀ تـــوام         

بـا جسم و جـان فــــداىئ و دلـــدادۀ تـوام

مـجبور حـب تــسـت حــواس و قواى من         

عشـقـــت ز بهـرهـرمـرض مـن دواى مــن

عشق وطن حواس و دل وجسـم وجـان مـن         

مـربـوط کـرده است بـخـود بــا هــزار فــن

چـون فـطــــرت و نســب و قــوم و مـلتـم

چون جسم و جان ورنگ وزبان شکل وهیئتم

چـون آب و جد وجـده ومادر زهفـت پشـت        

از تـست و در تو بوده  ودرخـاک تو بخـفـت

پس عشق تو چســان ز رس مــن بــدر شـود         

با شیر انــدرون شــــد و با جان بــدر شـود

شد سال هـا کـه داغ جــداىئ و فــرقـــتـت         

میسوخت همچو شمع  دل و جان عاشقــت

1 - پوهاندحبیبى ،جنبش مرشوطیت در افغانستان ،چاپ 13۶3 کابل، ص 116
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شب هـا بیاد وصــل تو بـیخواب مــانـده ام          

در روز هــا بـفـکر تــو در تـاب مـانـــده ام

هرعــلم وفن که خوانـــده وتحصیل کرده ام          

نیت براى خـــدمت  و نـــفــع تــو بـوده ام

اى خـاک پاک واى وطــــن خوش زمین من          

معـشـوق مـن، حبـیب مــن و دل نشین مـن

مسعـود باش و شاد بـــــزى تـا ابـد بـمـان!          

درحـفـــظ و در تـرقى  و مـعـمورى و امـان

رشــک آور بــــالد تــمــدن نــشـان شـوى           

دررشق همچـو شمــس درخشان عیان شوى

ــو در  ــد، ول ــى کن ــوش من ــن را فرام ــعارش، وط ــى اش ــرزى در متام ط

وصــف بهــار یــا مــدح شــاه گفتــه باشــد� در شــعر زیبــای کــه بــه اقتفــا از قــا 

آىن رسوده ،در اشــاره بــه امیــراز وطــن اینگونــه وصــف میکنــد:

 بیا ببین که در جــهـان چـگونه گشته کارها

جهان جـهان ریل شــد، زمـان زمـان تــارها

چه بحرها که بـرشد، چه خــشکه ها بحارها

چه کوهها شگاف شد،گذشت از آن قطارها

جهان جهان علــم وفــن، زمان زمان کار ها

بس است صید بـودنــه، میان کشت  زار هـا

٭ ٭ ٭
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درین زمـانه هـر طرف، به فـن رساغ داردا

زبحــر راغ مـلک خـو، هــواى بـاغ داردا

پى تــرقى خـودش، بکـــف چـــــراغ داردا

براى ضبط ملــکـهـا چـــه در دمـاغ داردا !

خورند روم و فــــرس را، بــمـا بالغ داردا

تو وقت را عبث مکن، به میله و شکار هـا

٭ ٭ ٭

حیات را چـه میکنم وطن حیات من تویى

بـراى هـرسعادتـم وطـن ، بـرات مــن تویى

اگر تو رفتى از کفــم وطن مامت من تویى

براى دین وهم شـرف، وطن هامت من تویى

وطن تو کعبۀ منى، وطن صلوات من تویى

محبتــت  بجان مـن، چو پــود ها بـه  تـارها

و درجــاى دیگــرى طــرزى میگویــد : » وطــن شجراســت، ملــت مثــر، 

وطــن چشــم اســت، ملــت نظــر، وطــن مزرعــه اســت، ملــت محصــول، 

ــده  ــه اســت، ملــت نقــود آن� پــس چنانجــه شــجرىب مثــر، دی وطــن خزین

ىب نظــر، کشــتزار ىب حاصــل، خزینــه ىب معامــل از نفــع مرباســت، کذالــک 

وطــن ىب ملــت و ملــت ىب وطــن نیــز از همــه چیــز معراســت�« 1 

طــرزى رســاله یــى نیــز در مــورد وطــن و معنــا و فلســفه وطــن نگاشــته 

و آنــرا بــه عنــوان هدیــه ســال ششــم نــرشاىت رساج االخبــار در 20 رسطــان 

1 - داکرت روان فرهادی،مقاالت محمود طرزى در رساج االخبار، ص 282، 334
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1296 نــرش و توزیــع کــرده اســت کــه بســیار آموزنــده و ســود منــد اســت� 

میــزان وطــن پرســتى محمــود طــرزى را مــى تــوان از روى نوشــته هــاى 

ــت  ــه عظم ــرد، و ب ــوىب درک ک ــور بخ ــتقالل کش ــن و اس ــورد وط او در م

ــرد و  ــى ب ــه پ ــرد فرهیخت ــه م ــى آن فرزان ــى و علم ــخصیت م ــوى و ش معن

ــه متــام منــاى وطــن پرســتى اوســت�1  ــار، آئین رساج االخب

طــرزى ازیــن هــم جلــو تــر مــى رود و مــردم را بــه بیــدارى و حرکــت 

بــه موقــع فــرا مــى خوانــد و در شــامره 16 جــدى 1294 رساج االخبــار، 

تحــت عنــوان »حــى عــى الفــالح « مقالتــى شــدید تنبیهــى و ضــد 

اســتعامرى مــى نویســد کــه بــال وقفــه از طــرف دولــت سانســور میگــردد� 

ــم:  ــۀ میخوانی ــمتی از آن مقال درقس

»حى عىل الفالح ! 

ــود را  ــى خ ــت قوم ــى، عظم ــت م ــه! رشاف ــه افغانی ــت نجیب ���� اى مل

محافظــت کنیــد! اســتقالل وحاکمیــت دولتى خــود راصیانــت منائیــد! افغان 

کــه بــه دیانت و دینــدارى، به شــجاعت و بهــادرى، بغیــرت و ناموس شــعارى 

در متــام دنیــا مشــهور و معــروف شــده باشــد، آیــا ایــن را بــر وجــدان و ایــامن 

و رشف و نامــوس خــود چســان گــوارا کــرده مــى توانــد کــه نــام حامیــت و 

تابعیــت دولــت اجنبــى غیــر دیــن و غیــر ملــت بــراو باشــد؟ 

حاشــا ! حاشــا ! کُالً کُالً! افغــان بــه بســیار آســاىن و خوشــگوارى مــرگ 

را قبــول کــرده میتوانــد، وىل هیچــگاه، بــه هــچ صورت قطعــاً، قاطبــاً کلامت 

متعفنــۀ معــده بشــور آورنــدۀ تابعیــت و حامیــت را هضــم کــرده منــى توانــد، 

ــاپ 2004،  ــت متنفذ،چ ــه وروحانی ــان الل ــاه ام ــرزی، ش ــه محمودط ــتانی، عالم ــم سیس 1 - اعظ

پشــاور،فصل اول
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معنــى صــاف و رصیــح تابعیــت و حامیــت اینســت کــه، یــک دولتــى بدیگر 

ــر  ــن، بادیگ ــر ازم ــناس! بغی ــرى را نش ــن، دیگ ــر از م ــد : بغی ــى بگوی دولت

ــا  ــدات ی ــد معاه ــى عق ــر دولت ــا دیگ ــن ب ــر از م ــزن ! بغی ــرف م ــى ح دولت

رابطــه مناســبات و معاهــدات مکــن ! بغیــر از مــن، بدیگــر دولتــى نــه ســفیر 

ــح اســتقالل تامــه  ــول کــن ! معنــى صــاف و رصی ــه ســفیر قب بفرســت و ن

ــاال  ــى کــه در ب ــت در همــه چیزهای ــز اینســت کــه، هردول و آزادى کلمــه نی

مذکــور گردیــد، مســتقل و آزاد باشــد ���تــا بــه حــال هرچــه کــه بــود، بــود! 

ــن افغــان آن افغــان نیســت کــه از  هرچــه کــه شــد، شــد! لیکــن بعــد از ای

حقــوق خــود چشــم پــوىش بتوانــد ����1« 

ــتعامرى  ــد اس ــاى ض ــته ه ــه و نوش ــت لهج ــن رصاح ــا چنی ــرزى ب ط

خــود، امیــر را تکانــه زد و امیــر متوجــه تحریــک احساســات اســتقالل طلبى 

روشــنفکران و مــردم افغانســتان گردیــد� بنابرین همیــن شــامره رساج االخبار 

ــه جریمــه  ــه پرداخــت 26 هــزار روپی ــوراً سانســور و خــود طــرزى را ب را ف

محکــوم منــود و اظهــار داشــت : »مرغــى کــه ىب وقــت آذان دهــد، رسش 

از بریــدن اســت�« 2 البتــه طــرزى تــوان پرداخــت ایــن جریمــه را نداشــت و 

دامــادش شــاهزاده امــان اهللا آن پــول را از داراىئ خــود پرداخــت� 

بــه روایــت  رساج االخبــار، محمــود طــرزی در زمــرۀ نخســتین کســانی 

ــت: »در  ــرد و نوش ــرح ک ــت ط ــرت سیاس ــان را در بس ــۀ زب ــه مسئلـ ــود ک ب

مکتب هــای مــا مهــم  تریــن آموزش هــا بایــد تحصیــل زبــان افغانی)پشــتو( 

 باشــد� از آموخــنت زبــان انگلیــزی، اردو، ترکــی، حتا فارســی، تحصیــل زبان 

1 - مقاالت محمود طرزى در رساج االخبار ، ص377 – 378

2 - حبیبى، جنبش مرشوطیت ، ص 82
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ــه  ــا، یگان ــود م ــۀ خ ــر عاجزان ــه فک ــمرد� ب ــد ش ــدم بای ــم و اق ــی را اه افغان

وظیفــۀ انجمــن عالــی معــارف، بایــد اصــالح و ترقــی و تعمیــم زبــان وطنــی 

و ملتــی افغانــی باشــد«�

نظریــات محمــود طــرزی کــه از نـــفوذ فــراوان در دربــار برخــوردار بود، 

ــاب آن را در  ــه بازت ــش از هم ــد� پی ــاز می کن ــت راه ب ــت های دول در سیاس

ــم  ــی، تعمی ــدد و ترق ــد� تج ــوان دی ــه می ت ــارف آن بره ــی مع ــاب درس نص

علــم، اشاعـــۀ معـــارف، گـــشایش مــدارس، مجاهــدت علیه جهــل و خرافه 

ــگاه برجســته داشــت�  ــار جای  پســندی در صفحــات  رساج االخب

مســاعى صادقانــه و وطــن پرســتانه محمــود طــرزى، ایــن مــرد فاضــل 

ــه  ــج ب ــزودى منت ــه، ب ــار افغانی ــار رساج االخب ــس ازانتش ــد پ ــرد من و خ

احیــاء جنبــش مرشوطیــت در کشــور گردیــد� جنبــىش کــه در 1909 متــام 

اعضــاى آن را بخــون و زنــدان کشــانید و قربانیــان فــراواىن درقبــال داشــت� 

هوشــیارى و بیــدارى محمــود طــرزى در احیــاء جنبــش مرشوطیــت در این 

برجســته میگــردد کــه او توانســت هســته ایــن جنبــش را در درون خانــواده 

ســلطنتى ایجــاد کنــد و حلقــه اتصــال آنــرا از درون خانــواده ســلطنتى بــه 

درباریــان تحــول طلــب و ســپس دامنــه آنــرا بــه بیــرون از دربــار گســرتش 

دهــد� تــالش هــای میهــن پرســتانه ایــن جنبــش منتــج بــه اســتقالل عــام 

ــرزى،  ــود ط ــاى محم ــده ه ــا و ای ــه ه ــر اندیش ــر اث ــورگردید� ب ــام کش وت

ــا  ــت ب ــور ضدی ــر مح ــان ب ــه طلب ــه مرشوط ــان اهللا  وهم ــاه ام ــکار ش اف

انگلیــس مــى چرخیــد و صــداى اســتقالل و آزادى از متــام حنجــره 

هــاى افغانــان از روشــنفکر شــهرى تــا کوچــى و روســتاىئ شــنیده میشــد� 

محمــود طــرزى کــه حــق اســتادى برگــردن مرشوطــه خواهــان دوم داشــت، 
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بــه حیــث نخســتین وزیــر امــور خارجــه در نخســتین حکومــت مرشوطــه 

خواهــان مقــرر شــد� و ریاســت مذاکــرات اســرتداد اســتقالل افغانســتان 

ــده  ــل بعه ــد و در )1921( درکاب ــورى هن ــوه میس ــل 1920( رادر ک )اپری

ــت و  ــان گذاش ــس بنی ــدن و پاری ــاىن را در لن ــفارتهاى افغ ــت� او س داش

سیاســت خارجــى افغانســتان را تدویــن کــرد و بــه شــاگردان و جانشــینان 

خــود آموخــت، ولــی متاســفانه کــه ایــن مــرد وطــن پرســت درفرجــام آن 

همــه خدمــات، از طــرف شورشــیان هــم میهــن خــود محکــوم بــه اخــراج 

از کشــور گردیــد و رس انجــام در اســتانبول ترکیــه بســن 68 ســالگى در22 

نومــرب 1933)30 عقــرب 1313 ش( درغربــت چشــم از جهــان پوشــید� 

ــا دم مــرگ وطــن رافرامــوش ننمــود ومیگفــت:  آن مــرد وطــن پرســت ت

مرغ دمل زکوى تو دور است و روز و شب

فــــریاد میکند که خـــدایا وطـن وطن !

آثار عالمه محمودطرزی

ــار  ــروان او در رساج االخب ــاالت ف ــر مق ــالوه ب ــرزى ع ــود ط ــه محم ازعالم

افغانیــه، تالیفــات و ترجمــه هــاى فــرواىن بجــا مانــده اســت کــه داکــرت روان 

ــان  ــرا در پای ــده آن ــاپ نش ــى و چ ــتقل چاپ ــر مس ــت 31 اث ــادى، فهرس فره

ــت� ــمرده اس ــر ش ــه ب ــار افغانی ــرزى در رساج االخب ــاالت ط ــه مق مجموع

مهمرتیــن آنهــا را بدینگونــه میتــوان برشــمرد :

مجموعه صنایع )گزیده اشعار استادان سخن( ،� 1

ــت � 2 ــط و کتاب ــرزى بخ ــد ط ــالم محم ــعار رسدار غ ــات اش منتخب

ــرزى ، ــود ط ــتعلق محم نس
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مجموعه اخالق ،� 3

از هردهن سخنى ،� 4

روضه حکم ،� 5

معلم حکمت ، � 6

مخترص جغرافیاى عمومى ، � 7

بیست هزار فرسخ در زیر بحر،� 8

جزیرۀ پنهان ،  � 9

سیاحت در جو هوا ،� 10

ترجمه تاریخ حرب ،  � 11

سیاحتنامه استانبول ،            � 12

دیدىن ها و شنیدىن ها ،� 13

سیاحتنامه منظوم ،           � 14

افغانستان )جغرافیاى منظوم (،� 15

توحید،� 16

ادب در فن ،� 17

پراکنده ،          � 18

ترجمه ناول هاى ژول ورن ،� 19

ژولیده و پژمرده )خاطرات(،� 20

ترجمه رومان علمى ،� 21

رساج االطفال ،� 22

فلسفه وطن ،  � 23

علم و اسالمیت ، � 24
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آیا چه باید کرد؟ ،� 25

رساج االخبــار افغانیــه و برخــى آثــار دیگــرى کــه تــا کنــون بچــاپ � 26

نرســیده انــد�1 

خالصــه محمودطــرزى ، زندگــى خــود را وقــف خدمــات فرهنگــى و 

بیــدارى جوانــان و مــردم کشــور کــرده بــود وتــا آنجــا کــه قلمــش و زبانــش 

کار میکــرد ، در پــرورش جوانــان وطنخــواه و فــداکار و بــا عقیــده و بــا ایامن 

و ضداســتعامر تــالش فــراوان بــکار بــرد و از ضدیــت بــا اســتعامر انگلیــس 

بــه عنــوان دشــمن دیریــن مــردم افغانســتان در یــغ نورزیــد� 

بــدون تردیــد، انتشــار پیگیــر و هدفمنــد رساج االخبــار انقــالىب در 

ــی را  ــتقالل طلب ــور اس ــاد و ش ــگارى ایج ــه ن ــلک روزنام ــات و مس مطبوع

در اذهــان و افــکار جوانــان و تحــول طلبــان و وطــن پرســتان زنــده ســاخت 

کــه نتیجــه و ماحصلــش هــامن احیــاء جبــش مرشوطیــت و اســتقالل کامــل 

ــت�   ــور اس ــیاىس کش س

بگذارعالمــه محمودطــرزی، بــه حیــث علــم بــردار نهضــت مرشوطیــت  

و آزادی خواهــی درذهــن وخاطــر هموطنــان حــق شــناس خــود همــواره زنــده 

مبانــد و جوانــان وطــن کارنامــه هــای او را رسمشــق زندگــی خود قــرار بدهند� 

ــش اســتقالل  ــاء گــر جنب ــن میهــن پرســت شــاذ واحی ــاد وخاطــرۀ ای ی

ــاد! ــی ب ــور، گرام ــی درکش طلب

فرزنــدان محمودطــرزی: از محمــود طرزى پنــج پر بنامهــاى عبدالوهاب 

ــرزى و  ــواب ط ــرزى و عبدالت ــز ط ــرزى و عبدالعزی ــادر ط ــرزى و عبدالق ط

عبدالفتــاح طرزى و شــش دخــرت بنامهــاى : خیریه، حوریــه، ثریا، آمنــه، روحیه، 

1 - داکرت روان فرهادى ،مجموعه مقاالت محمودطرزى،ص 820 -830
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و عزیــزه باقیامندنــد� ثریــا، خانم شــاه امــان اهللا و خیریه خانــم رسدار عنایت اهللا 

خــان ، آمنــه خانــم رسدار عبیــداهللا خــان برادرتنــى شــاه امــان اهللا خــان ،عزیــزه 

خانــم سیدقاســم خــان و حوریــه )مشــهور بــه ىب ىب خــورد( خانــم عبدالــروف 

خــان طــرزى پرحبیــب اهللا طرزى بــود و پــس از جــدا شــدن از رووف طرزى، 

خانــم غــالم صدیــق خــان چرخــى کفیــل وزارت خارجــه شــد� 

فرزندان نامدار عالمه محمود طرزی

ــوم  ــف معص ــه »تالی ــاری ورون ــه کتاب«کنده ــرت ب ــالع بیش ــرای اط ب

هوتــک وکتاب«وطــن وحــب وطن،ازنظرعالمــه محمودطرزی«تالیــف ایــن 

ــود� ــوع ش ــم رج قل





مقالۀ دوم
نقش خاندان »خان علوم« قندهاری در دولت محمدزائی

مدخل

ــام ونشــان تاریخــی، در  یکــی ازخاندانهــای علمــی، فرهنگــی وصاحــب ن

ــان  ــه خ ــی نرصالل ــدان قاض ــی، خان ــدوزائی ومحمدزائ ــلطنت س دورۀ س

ــا اســت�قاضی  کندهــاری، قاضــی القضــات عهــد ســلطنت احمدشــاه باب

ــار  ــان قنده ــل ارغس ــش در مح ــا دودمان ــه ب ــی ک ــان بارکزائ ــه خ نرصالل

زندگــی میکــرد، در زمــان ســلطنت احمدشــاه بابــا بــه مقــام قضــا در پایتخت 

کشــوریعنی قندهارمقــرر گشــت و تــا پــای ســلطنت احمدشــاه بابــا بــه ایــن 

مقــام باقــی مانــد وبــا حســن صــورت وکــامل صداقــت وعدالــت خواهــی 

از عهــدۀ پرمســئولیت قضــا بــه در آمــد�

بگفتــۀ مرحــوم عزیــز الدیــن وکیلــی پوپلزائــی، ایــن قاضــی در 

مهرمدورخــود ایــن عبــارت راحــک کــرده بود:«فاحکــم بیــن النــاس بالعدل 

ــه«1 ــد نرصالل ــی ش ــه قاض ــوض بامرالل – اف

پوپلزائــی مــی افزایــد کــه، ایــن شــخص پــدر مولــوی محمداســمعیل 

ــاه  ــاه و تیمورش ــارصان احمدش ــه از مع ــوده ک ــه« ب ــه«ژړی نیک ــروف ب مع

درانــی و از دوســتان نزدیــک ومشــاوران بــا دانــش رسدار پاینــده خــان ابــن 

1 - عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،تیمورشاه درانی،ج2، طبع 13۶4،ص۶9۵
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ــی  ــره علــامی دین ــه شــامر میرفــت و در زم ــی ب حاجــی جاملخــان بارکزائ

ــود�1 ــدی ب ــام ارجمن ــام ومق عــرص تیمورشــاه صاحــب ن

آقــای پوپلزائــی  معتقــد اســت کــه لقب »خــان علــوم« از عهد احمدشــاه 

بابــا تاعهــد شــاه محمودســدوزائی بــه چنــد شــخصیت بــزرگ علمی کشــور 

اطــالق شــد، امــارصف این لقــب درخانــدان قاضــی نرصاللــه خــان بارکزائی 

تاعهــد ســلطنت محمدزائــی شــهرت پیــدا کــرد وباقــی ماند� 2 

قاضی محمدسعیدخان »خان علوم«

قاضــی محمدســعید ملقــب بــه »خــان علوم«پرمولــوی محمــد اســامعیل، 

یکــی از شــخصیت هــای معــروف عهــد ســلطنت زمانشــاه، شــاه محمــود 

ــود� مولــوی محمدســعید هــامن  وشــاه شــجاع وامیردوســت محمدخــان ب

مــردی بــود که پــس از قتــل رسدار پاینــده خــان ودیگــر رسان اقــوام درقندهار 

کــه از تــرس زمانشــاه هیــج کــس  راجرئــت برداشــنت اجســاد  مقتولیــن نبــود، 

از زمانشــاه اجــازه گرفــت وجســد او را بــه قریه ذاکــر قندهار انتقــال داد و دفن 

منــود� وســال بعــد هنگامــی کــه وزیــر فتــح خان بــه انتقــام خــون پدرخویش 

برضــد زمــان شــاه، اقــوام خــود را بــه قیــام واداشــت، او دروازۀ شــهر قندهــار 

را بــروی شورشــیان بــاز منــود و هــوا داران شــاه محمــود بــه شــهر داخــل 

شــدند و طبــل ســلطنت  بــه نــوا درآوردنــد� شــاه محمودســدوزائی، پــس از 

تــرصف قندهــار، مولــوی محمدســعیدخان را لقــب »خــان علــوم« بخشــید 

وســپس او را بــا خــود بــه کابــل آورد وبــه مقــام قاضــی القضاتــی ســلطنت 

1 - تیمورشاه درانی،ج2، طبع 13۶4ص ۶9۵

2 - تیمورشاه درانی، ج2، ص۶98
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برداشــت� قاضــی محمدســعیدخان در اکــر ســفرهای جنگــی شــاه محمــود 

ــه  ــر فتــح خــان همرکابــی میکــرد ودر آخریــن ســفروزیر فتــح خــان ب ووزی

ــر را همراهــی کــرد وظاهــراً درقندهــار توقــف منــود،  ــل وزی هــرات از کاب

ــه  ــوس ب ــور ومحب ــران ک ــهزاده کام ــط ش ــان توس ــح خ ــر فت ــه وزی ــا آنک ت

قندهــار فرســتاده شــد� درقندهارقاضــی محمدســعیدخان از وزیرحتــی 

ــهزاده  ــود و ش ــاه محم ــی ش ــود� وقت ــی من ــی م ــتاری  ودلجوئ املقدورپرس

ــی  ــل وزیرنام ــاک قت ــت هولن ــه جنای ــت ب ــیداباد وردک دس ــران در س کام

کشــورزدند، بازهــم همیــن قاضــی محمدســعید خــان بــود کــه جســد پــاره 

پــاره وزیــر را برپشــت اســپ بــه غزنــی انتقــال داد ودر جــوار زیــارت علــی 

الال مدفــون وفاتحــه بــراو خوانــد�

ــد  ــی محم ــوم« قاض ــان عل ــه »خ ــبت ب ــز نس ــان نی ــح خ ــر فت وزی

ســعیدخان بارکزائــی، ارادت واخــالص فــراوان داشــت وایــن ارادمتنــدی 

ــی  ــب عدل ــرصاف تعقی ــورد ان ــه در م ــد ک ــی آی ــی برم ــنت حکم وی از م

ــل  ــان وکی ــم خ ــر رسدار محمدعل ــی ناظ ــحاق زائ ــان اس ــم خ عبدالکری

ــل،  ــتی کاب ــل خش ــجد پ ــر مس ــول تعمی ــداری پ ــدرک باقی ــه از م الدول

ــح خــان صــادر شــده اســت�  ــر فت ــی قاضــی مذکــور از طــرف وزی عنوان

ــخ  ــی در تاری ــاب پوپلزائ ــط جن ــر ضب ــه بناب ــن حکمنام ــمتی ازاز ای قس

ــت: ــل اس ــرار ذی ــه ق ــی ب ــاه دران تیمورش

منت حکمنامه وزیر فتح خان حسب االمر ارشف اعلی)شاه محمود(

ــازن  ــامل وخ ــل وک ــن فض ــتگاه، گنجورخزای ــت دس ــاه رشیع ــه عالیج »آنک

حــال وقــال، دانــای ارسار معقــول ومنقــول، خوانــای رمــوز فــروع واصــول، 
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عقــده گشــای مســائل تدقیــق ورهنــامی طریــق تحقیــق، کامــروای طالبــان 

ــن  ــه قاطنی ــه قاطب ــی، اکمــل علــامی اجــل، کاف علــم، کاشــف رمــوز معان

درانــی افغــان، رتبــت افــزای مدرســه اقــادت وافاغــت، زینــت پیــرای محکــم 

ــات  ــه قض ــامی نجف ــامی فه ــالق عل ــن االخ ــت، محس ــت وبالغ فصاح

بلندآیــات بلــده طیبــۀ کابــل موالنــا محمدســعیدخان درانــی خواجــه زائــی 

ــات وعواطــف جهــان درجــات  ــال نهای ــه یمــن توجهــات ب ــی کــه ب بارکزائ

پادشــاه صداقــت آیــات رشیعــت صفــات علویــت ســامک ماملــک 

مداربنــدگان عالیشــان ُدرُدران محمودشــاه پادشــاه ضــل اللــه جالــس اریکــۀ 

ســنیه احمدشــاهی شــهریار ولــی نعمــی برتبــه رفیعــه خــان علــام وقاضــی 

ــزول  ــده ن ــل رسفرازگردی ــلطنه کاب ــه دارالس ــه رشعی ــه عالی ــات محل القض

ــاد  ــانه ارش ــند نش ــا را در مس ــه فقه ــام ونخب ــده عل ــمول آن زب ــعادت ش س

ــده  ــی فرخن ــاالف فرخندگ ــارک  وب ــی مب ــاف مبارک ــت باصن ــر رشیع اوام

خواســته ایــن مقصــد بــزرگ را بــه آن رسآمــد فقهــای قــوم بارکزائــی معلــوم 

ــم���« 1  ــی منای ــم م ــته رق ومشهورداش

چنانکــه مالحظــه میشــود، درایــن حکــم نامــه واقعــاً کــامل حرمتگــزاری 

ــت�  ــهود اس ــان مش ــح خ ــوزراء وزیرفت ــدی ارشف ال ــی وارادمتن وقدردان

همچنیــن درایــن حکمنامــه از میرواعــظ خطیــب مســجدپل خشــتی ومعاش 

ومســتمری او ومؤذنــان  وخدمیــن وخدمــه آن تذکــر رفتــه واجــرای مصــارف 

وموقوفــه وانتخــاب اشــخاص مســئول مســاجد شــهر کابــل را در صالحیــت 

واختیــار قاضــی القضــات محمدســعید خــان بارکزائــی گذاشــته اســت�

     ســجع مهرقاضــی القضــات محمدســعید خــان درعهــد شــاه محمــود 

بدیــن بیــت منظــور شــده بود:

1 - پوپلزائی، درة الزمان فی التاریخ شاه زمان،طبع 1337 3389- 390
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محمدسعید از فضل حق مشهودشد

قاضی القضات شاه محمــود شد1

در عهــد ســلطنت شــاه شــجاع نیــز ایــن مــرد فاضــل ودانشــمند همچنان 

ــام  ــه مق ــت واو را ب ــدوزائی قرارگرف ــاه س ــدی ش ــرتام واخالصمن ــورد اح م

ســابق) قاضــی القضاتــی( ابقاکــرد ولقــب » مربــی الفضــال« بــه او بخشــید 

وســجع مهــر اوبدیــن بیــت زینــت یافــت:

زکلک خامه تقدیربرنگــــیــن قضا

نوشته این که محمدسعید هردو رسا

عــالوه بــرآن شــاه شــجاع وی را بــه رسپرســتی کتابخانــه نســخ خطــی 

ــود،  ــا ب ــت به ــخه قیم ــود دارای 18 هزارنس ــه میش ــه گفت ــاهی ک ارگ ش

ــا  نیــز گامشــت� بعدهــا امیردوســت محمدخــان پــس از آنکــه قندهــار را ب

کابــل ملحــق منود)1272هــق=18۵۶م( ایــن 18 هزارنســخه را بــه مولــوی 

محمدســعید خــان »خــان علــوم« بخشــید کــه واقعــاً گنجینــه بــزرگ علمــی 

بــه خانــدان علومــی تعلــق گرفــت�2 

ــان  ــت محمدخ ــر دوس ــی امی ــالدی وقت ــال 1272 هق=18۵۶می درس

بــه قندهــار رفــت، نخســتین اقــدام وی ایــن بــود کــه مولــوی محمدســعید 

خان«خــان علــوم« را کــه پیــر وخانــه نشــین شــده بــود، بــه روی تخــت روان 

ــه حیــث قاضــی القضــات قندهــار  ــزد خــود خواســت و مجــدداً وی را ب ن

مقــرر و امرکــرد تــا منــادی درپیشــاپیش تخــت روان قاضــی القضات درشــهر 

1 - فیض محمدکاتب، رساج التواریخ،ج1، ص ص۶2

2 - تیمورشاه درانی،ج2، ص۶98
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ــوی  ــدد مول ــد و تقررمج ــالم محم ــی غ ــزل قاض ــد و ع ــت کن قندهارحرک

محمدســعید خــان راعــوض او بــه گــوش مــردم برســاند�1 

امیردوســت محمدخــان در بازگشــت از قندهــار  قاضــی محمدســعید 

خــان را بــا خــود بــه کابــل آورد و وقتــی بنابــه دعــوت انگلیســها خواســت 

ــه  پشــاور بــرود)18۵۶( قاضــی محمــد  در رأس هیئــت بزرگــی از کابــل ب

ــرد�2   ــز همــراه خــود ب ــی را نی ســعیدخان بارکزائ

چنــان معلــوم میشــود کــه کــه امیردوســت محمدخــان ماننــد برادربزرگ 

خــود، وزیــر فتــح خــان بــه قاضــی القضــات ســخت ارادت داشــته اســت� 

وایــن خلــوص نیــت او نســبت بــه وی عــالوه براینکــه از جهــت فضیلــت 

علمــی وتقــوی وعدالــت گســرتی ایــن مــرد بــزرگ بــوده اســت،بلکه بــه این 

دلیــل کــه هــردو ازیــک تبــار ویــک عشــیره نیرومنــد کندهــار منشــاء گرفتــه 

بودنــد وپــدر وپــدرکالن خــان علــوم معــارصو دوســت نزدیــک پــدر کالن 

ــت�  ــوده اس ــز ب ــی نی ــان بارکزائ ــی جاملخ ــان ،حاج ــت محمدخ امیردوس

لــذا امیــر میخواســت ایــن رشــته را همچنــان محکــم واســتوار داشــته، واز 

ایــن طریــق درس اتحــاد و صمیمیــت وقــوم پــروری را بــرای فرزنــدان خــود 

ــر  ــر محمدافضــل خــان وامی داده باشــد� چنانکــه امیرشــیرعلی خــان و امی

عبدالرحمــن خــان وامیرحبیــب اللــه خــان و امیــر امــان اللــه خــان نیــز ثــم 

بــه مثــه بــه تاســی از روش پــدران ونیــاکان خویــش ایــن خانــواده دانشــور را 

همــواره احــرتام میکــرده انــد�

1 - رساج التواریخ،ج2، ص 220 ببعد

2 - هامن اثر، ص224
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بنابرکتــاب تیمورشــاه درانــی، قاضــی محمدســعیدخان«خان علــوم« از 

ــف  ــی اش را وق ــال زندگ ــش از 80 س ــده و بی ــیارزیاد برخوردارش ــر بس عم

ــل داعــی اجــل  مســایل رشعــی وکار قضــا منــوده اســت ورسانجــام درکاب

ــد  ــون ش ــان) ع( مدف ــقان وعارف ــزار عاش ــی م ــت و در نزدیک ــک گف را لبی

ــن  ــام همی ــوربازارکابل بن ــع ش ــان« واق ــان مالخ ــا »خ ــال« ی ــان م وگذر«خ

شــخص از عهــد شــاه محمــود ســدوزائی تــا امــروز معــروف شــده اســت� 1 

قاضی عبدالسالم علومی 

از قاضــی محمــد ســعید«خان علــوم«، دو پــر بنامهــای مــال عبدالســالم 

ومــال عبدالرحمــن ، بجــا ماندنــد کــه هــردوی آنهــا ماننــد پــدر خویــش از 

ــوی عبدالســالم  ــوم معقــول ومنقــول بهــره کافــی و وافــی داشــتند� مول عل

قاضــی القضــات عهــد امیــر شــیرعلیخان درهــرات بــود و مهرقضــای او در 

یکــی از احــکام رشعــی کــه در مــورد متولــی خرقــه قندهــار نوشــته شــده بــه 

ایــن عبــارت آمــده اســت:

خــاک پای تــویا رسول انام

رسمه هردو چشم عبدالسالم2

عالمه رشــاد، در یاد داشــتهای خــود در مورد قندهار ازقاضی عبدالســالم 

در یــک مــورد اینطــور یادآورشــده انــد: درســال1278هق=18۶2میالدی کــه 

ــید، رسدار  ــار رس ــه قنده ــرات ب ــح ه ــد فت ــه قص ــان ب ــت محمدخ امیردوس

1 - تیمورشاه درانی،ج2، ص۶98

2 - تیمورشاه درانی،ج2، ص 700
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ــار  ــی قنده ــث وال ــه حی ــان را ب ــن خ ــن رسدارمحمدامی ــامعیل اب محمداس

ــان  ــالم خ ــی عبدالس ــی وقاض ــب وال ــث نای ــه حی ــاه را ب وسیدنورمحمدش

علومــی را بــه بحیــث قاضــی قندهــار مقــرر منــود� 1 

ــی ]در  ــاه دران ــاب تیمورش ــد کت ــک جل ــیه ی ــی در حاش ــوم حبیب مرح

ــخ [، در مــورد  ــه انجمــن تاری ــد دوم محفــوظ در کتابخان صفحــه 700 جل

قاضــی عبدالســالم علومــی چنیــن یــاد داشــت کــرده اســت:«قاضی 

عبدالســالم خــان بــا رسدار محمدایــوب خــان بــه هنــد رفــت و در آنجــا مرده 

ــده ام�«  ــور دی ــن در اله ــاد او را م ــای احف ــت و بقای اس

ــای  ــه نامه ــان ب ــالم خ ــی عبدالس ــه پرقاض ــی از س ــاب پوپلزائ جن

قاضــی نورالدیــن خــان، قاضــی شــمس الدیــن خــان وعبدالعظیــم خــان 

ــرده اســت� 2  ــام ب ن

قاضی عبدالرحمن خان »خان علوم«

مولــوی عبدالرحمــن پــر قاضــی محمدســعیدخان بــود و از جانــب امیــر 

ــناخته  ــان علوم«ش ــه »خ ــی رتب ــدرش یعن ــام پ ــه مق ــان ب ــت محمدخ دوس

شــد وبحیــث قاضــی القضــات پایتخــت کشــور)کابل( مقــرر گشــت� ایــن 

ــا  ــه کابــل درســال 18۶2=1278هــق ب شــخص در ســفر الحــاق هــرات ب

امیــر دوســت محمدخــان بــه هــرات رفــت وبــدون شــبهه برجنــازه امیرکبیردر 

هــرات منازخوانــده اســت� پوپلزائــی از قــول میرمحمدحســن دبیرکــه 

ــوی عبدالرحمــن  ــه هــرات را نوشــته اســت،میگوید کــه: مول ــا فتحنام گوی

1 - دکندهار یادشتونه، ج2، ص180

2 - تیمورشاه درانی، ج2، ص ص 700
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)خانعلوم(رئیــس هیئتــی بــود کــه از طــرف امیــر کبیــر بــرای تثبیــت وضبــط 

ــان  ــران و وزیریارمحمدخ ــهزاده کام ــواده ش ــی خان ــیاء قیمیت ــی واش دارائ

تعییــن شــده بــود�

ایــن شــخصیت فاضــل در عهــد امیــر شــیرعلیخان وامیــر محمدافضــل 

خــان وعهدحکومــت امیرعبدالرحمــن نیــز رتبــه »قاضــی القضــات« 

ــلطنت  ــد س ــان درعه ــن خ ــی عبدالرحم ــجع مهرقاض ــت � س ــته اس داش

امیرشــیرعلیخان وامیرمحمدافضــل خــان بــا ایــن بیتهــا مزیــن بــوده اســت:

تاقیام رکن دولت با امیــربا فــراست

عبدالرحمن قاضی رشع نبی انور است

تا اساس رکن ملت ازامیر افضل است

عبدالرحمن قاضی رشع نبی انور است

گفتــه میشــود قاضــی عبدالرحمــن کتابــی  در رد عقایــد وهابیــه نوشــته 

بــود کــه در مطبعــه مصطفایــی باالحصــار کابــل بــه طبــع رســیده اســت�

اتفاقــا جنــاب پوپلزائــی در پشــتی کتــاب مذکــور ایــن عبــارت را 

ــه در ابطــال  ــه حجــة قوی ــده : »الحمداللــه کــه رســاله هــذا موســوم ب خوان

عقایــد وهابیــه غویــه از تالیفــات عالمــه زمــان وفهامــه دوران مالعبدالرحمن 

ــر  ــدگان سکندرشــان امیرکبی ــه »خــان مالخــان«، حســب االمــر بن الشــهر ب

امیرشــیرعلیخان ُدر ُدران، والــی ماملــک افغانســتان حفــظ ماللــه مــن 

ــل در  ــلطنه کاب ــان در دارالس ــی آخرالزم ــت نب ــه حرم ــدوران ب ــوادث ال الح

ــع پوشــیده،  ــه طب ــرزا محمدصــادق حلی ــه اهتــامم می مطبعــه مصطفــاوی ب

ــالدی� 1  ــق 1871می ــری قمری«مطاب ــنه 1288 هج س

1 - تیمورشاه درانی، ج2، ص 298
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ــم از  ــری ه ــای دیگ ــاب ه ــی، کت ــه حبیب ــوم عالم ــته مرح بنابرنوش

ــن  ــه بی ــل التفرق ــای »فیص ــام ه ــه ن ــوم( ب ــان عل ــوی عبدالرحمن)خ مول

ــیف  ــراً آرش ــی کابل)ظاه ــه خط ــوظ در کتابخان ــه« محف ــال والناجی النص

ملی(تالیــف در ســال 1289 هجــری مطابــق 1872 میــالدی1  و« نصیحــة 

املؤمنیــن وفضیحــة الشــیاطین« در رد عقایــد رافضیــه تالیــف در12۵0هــق 

ــاری  ــلیمی قنده ــای س ــه  آق ــوظ در کتابخان ــالدی محف ــق 1834 می مطاب

بازمانــده انــد� 2 مولــوی عبدالرحمــن خان)خــان علــوم( ماننــد پدربزرگــوار 

ــع  ــال مطل ــی از رج ــون یک ــده وچ ــد ش ــره من ــر دراز به ــش از عم خوی

ــوده  ــر شــیرعلی خــان واوالدۀ آن دو ب ــر وامی وآگاه عــرص ســلطنت امیرکبی

اســت، لــذا اکروقایــع واتفاقــات تاریخــی را از زبــان او یــاد داشــت مــی 

کردنــد، زیراکمــرت رجالــی ماننــد آن پــر وپــدراز عهــد زمانشــاه  تــا زمــان 

ــد� ــوده ان ــات ب ــد حی امیرعبدالرحمــن خــان در قی

خــان مال)مولــوی عبدالرحمــن خــان( در شــیوه کــی کابل صاحــب اراضی 

زراعتــی وقلعــه یــی بــوده کــه »قلعــه نــه برجــۀ شــیوکی« بــه نــام »قلعــه خــان 

علــوم« هنــوز میــان مــردم محل معــروف ومشــهور اســت� وهــم در آنجــا وفات 

ــن شــخصیت  ــه ای ــه خــاک ســپرده شــده اســت� امیرعبدالرحمــن خــان ب وب

علمــی وروحانــی کشــور اعتقاد راســخ داشــت ومیگویند وقتــی امیراز مــرگ او 

مطلــع شــد، بــه فرزنــدان خــود هدایــت داد کــه جنــازۀ او را شــام خــود بــردوش 

خــود برداریــد، زیــرا خدماتــی کــه او و پــدرش بــه خانــدان مــا منــوده اســت، 

هرگــز فرامــوش شــدنی نیســت وآنهــا نیــز چنــان کردنــد کــه امیر فرمــوده بــود� 3 

1 -حبیبی، دافغانستان پیشلیک،ج1، 133۵،ص182و200

2 - حبیبی، دافغانستان پیشلیک) ملری توک( 13۵3، ص182و200

3 - هامن اثر، صص182و200
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از خــان علــوم) عبدالرحمــن خــان( چهــار پــر بــه نامهــای مــال ســعد 

الدیــن خــان والــی هــرات وقاضــی القضــات کابــل ، ومــال عبدالعزیــز خــان 

قاضــی جــالل ابــاد ومالعبدالودودخــان قاضــی بلــخ ومحمدحســن خــان 

ــان  ــان »خ ــعدالدین خ ــی س ــرادران قاض ــن ب ــن ای ــام آورتری ــی ماندند�ن باق

علــوم » بــود کــه در زیــر قــدری برســوانح او مکــث میکنیــم:

قاضی سعدالدین»خان علوم«

قاضــی ســعدالدین« خــان علــوم«، مانند 

پــدر وپدرکالنــش ازشــخصیت هــای 

علمــی  وفرهنگــی وقضائــی کشــور بــود 

ــای  ــددی از وی برج ــات متع ــه تالیف ک

ــه  ــتین وظیف ــراً نخس ــت� ظاه ــده اس مان

ــی  ــه منایندگ ــه  ب ــت ک ــی وی اینس مل

ازامیرعبدالرحمــن خــان بــه عنــوان رئیس 

هیئــت تعییــن خــط رسحــدی بیــن ایــران 

ــهم  ــتملکات روس س ــتان ومس وافغانس

فعــال گرفــت و بعــد بحیث  والــی هرات 

مقررشــد و14 ســال درایــن مقــام در هــرات اجــرای وظیفــه منــود و ســپس بــه 

عنــوان قاضــی القضــات کابــل از هــرات بــه کابــل فرخوانــده شــد ومــدت 20 

ســال یعنــی از اواخرعهدامیرعبدالرحمــن خــان تــا دوره امیرحبیــب اللــه خــان 

ویــک ســال در عهــد امانــی بــه حیــث قاضــی القضــات کابــل اجــرای وظیفــه 

منود�واکریــت کتــب علــوم دینــی آن عــرص کــه از طــرف دولــت افغانســتان 

قاضی القضات عهد امیرعبدالرحمن خان، 

امیرحبیب الله خان ویک سال درعهدامانی
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بــه چــاپ رســیده، از نظــر او گذشــته اســت ودرعین حــال مشــاور اموررشعی 

شــخص پادشــاه نیــز بــوده اســت�افزون بــرآن دررسه کــردن و صحــت منــودن 

رساج التواریــخ، ســهم فعــال وچشمگیرداشــته اســت، چنانکه در دیباچــه آن از 

وی یــاد شــده اســت�

قبــل از اینکــه بــه ویــژه گی های شــخصیت قاضــی القضات ســعدالدین 

خــان پرداختــه شــود،این حکایــت جالــب از قلــم یکــی از نوادگانــش در باره 

وی   شــنیدنی اســت: وقتــی خــان علــوم قاضــی عبدالرحمــن خان در شــیوه 

کــی کابــل چشــم از جهــان پوشــید، قاضی ســعدالدین خــان که والــی هرات 

بــود ، بــه حیــث قاضــی القضــات کابــل مقــرر وبــه مرکــز فراخوانــده شــد� 

هنگامــی کــه  کاروان شــرت،بار وبنــۀ والــی هــرات را انتقــال میداد،حســودان 

وبدخواهــان بــه امیــر خربدادنــد کــه ســعد الدیــن خــان در مــدت حکمرانــی 

ــکل از  ــه متش ــک کاروان ک ــوده وی ــع من ــی جم ــروت فراوان ــال وث ــود م خ

80 شــرتبار اســت همــه ازقالیــن هــای قیمــت بهــا همــراه بــا مقــداری طــال 

وظــروف انتیــک وجواهراتــی اســت کــه بــا ظلــم وشــکنجه از مــردم هــرات 

ــر ازایــن خــرب  ــد� امی ــا خــود حمــل میکن ــه و درصندوقهــا باربســته وب گرفت

نهایــت  خشــمگین مــی شــود وروزیکــه کاروان بــه نزدیــک کابــل میرســد، 

امیــر بــه بهانــه شــکار از کابــل بیــرون میــرود و بطــرف ارغنــده همینکــه بــه 

کاروان میرســد، مــی بینــد کــه  واقعــاً همــه شــرتها بــار از صندوقهــای بــزرگ 

وقفــل هــای گــران ســنگ  اســت� ســعد الدیــن خــان در پیشــاپیش کاروان با 

اهــل وعیــال خــود قرارداشــت ودرعقــب وی عملــه وفعلــه کاروان بزرگــی را 

هدایــت میکردنــد� امیــر از دیــدن آن همــه صندوقهــا  عصبانی شــده  درعقب 

کاروان فــرود مــی آیــد ودســتور میدهــد تــا صنــدوق هــا را از شــرتها بزیــر 
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بکشــند وقفــل هــا را بشــکنانند� بدســتور امیــر یکــی دو، ســه ، چهــار وپنــج 

وشــش و ده ، پانــزده وبیســت صنــدوق را شکســته بازمیکنند،اما امیرمشــاهده 

میکنــد کــه درهمــه ایــن صندوقهــا کتــاب هــای نفیســی در میــان پارچــه هــا 

پیچانــده شــده وبــا کــامل احتیــاط ودقــت جــا بجــا شــده اند�امیــر دوبــاره 

ــه  ــا غضــب  ب دســتور میدهــد کــه دیگــر صندوقهــا را نشــکنانند وازآنجــا ب

کابــل بــاز میگــردد و هــامن کســی را کــه چنیــن اطــالع نادرســتی را بــه وی 

ــود شــخص  ــک ب ــد: نزدی ــش میرســاند ومیگوی ــه ســزای اعامل ــود، ب داده ب

ــد� از آن اســت کــه اخــالص وارادت  صادقــی را درچشــم مــن خــوار مناین

امیــر در مــورد قاضــی ســعدالدین خــان بیــش از پیــش میگــردد� 

ــن خــان  ــا قاضــی ســعد الدی ــر ب داســتان دیگــری هــم از برخــورد امی

ــاری  ــی نظیراســت� ب ــوع خــود ب ــت میشــود کــه آنهــم جالــب ودر ن حکای

امیرعبدالرحمــن خــان میخواهــد شــیوۀ عدالــت گســرتی قاضی ســعدالدین 

خــان را بیازمایــد وخوشــبختانه کــه قاضــی از ایــن آزمــون رسبلنــد وموفقانــه 

بیــرون مــی آیــد ومایــه خوشــنودی امیــر و افتخــار خانــدان علومــی میگردد� 

داســتان از ایــن قراراســت:

ــول  ــه پ ــربد،  ب ــر می ــد ب ــال تبعی ــه ح ــارا ب ــر در بخ ــه امی ــی ک  هنگام

ــود  ــا او دوســت شــده ب ــدا منــود و از شــخصی کــه در بخــارا ب ــاج پی احتی

ــد و  ــتان آم ــه افغانس ــر ب ــه امی ــد ک ــالها بع ــت� س ــرض گرف ــول ق ــی پ مبلغ

ــه  ــت ک ــالع یاف ــی اط ــت بخارائ ــه زد، آن دوس ــل تکی ــارت کاب ــت ام برتخ

رسدار عبدالرحمــن خــان بــه پادشــاهی افغانســتان رســیده اســت، بایــد بــه 

افغانســتان بــرود و پــول قــرض خــود را از امیــر درخواســت کنــد، ولــی مــردد 

بــود کــه آیــا امیــر او را خواهــد شــناخت و پــول او را مســرتد خواهــد کــرد 
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یــا خیــر؟ بــا ایــن نیــت از بخــارا بــه کابــل آمــد و چنــد روز بعــد خــود را بــه 

حضــور امیــر رســانید و بــا گفــنت نــام و نشــان خــود، پــول خــود را از امیــر 

تقاضــا کــرد� مگــر امیــر کــه میخواســت شــیوۀ عدالــت گســرتی محاکــامت 

خــود را بــه عارضــی نشــان بدهــد از قــرض  وی منکــر شــد� مــرد بخارائــی 

بــا انــدوه بســیار از دربــار امیــر بازگشــت و چنــد روزی در کابــل رسگــردان 

بــود و بــا هرکــه رو بــرو میشــد داســتان قــرض دادن خــود بــه امیــر و انــکار او 

را از قــرض بیــان میکــرد� آنکــه ایــن داســتان را مــی شــنید بــه مــرد بخارائــی 

میگفــت بــرو بــرادر پشــت کارت، گرفــنت پــول از امیرعبدالرحمــن زور فیــل 

میخواهــد� رسانجــام روزی یکــی از شــنوندگان داســتان مــرد بخارائــی به وی 

مشــورت داد کــه نــزد قاضــی القضــات ســعدالدین خــان بــرود و علیــه امیــر 

عــارض شــود، شــاید قاضــی بــه عرضــش گــوش کنــد و چــاره ای رشعــی 

برایــش بســنجد� شــخص چنیــن کــرد و نــزد قاضــی ســعدالدین خــان رفت و 

علیــه امیــر عــارض شــد� قاضــی القضات هــم در زیــر عریضــه وی امــر داد:

ــه حکــم  ــا نظــر ب ــد ت ــه حــارض محکمــه گردن  »مدعــی و مدعــی علی

ــا پــول را بدهــد و یــا قســم بخــورد کــه  رشیعــت محمــدی مدعــی علیــه ی

ــه اســت�«  ــول را نگرفت پ

بنابریــن موضــوع بــه اســتحضار امیــر رســانیده میشــود� در روز موعــود 

ــه  ــت ب ــه  یکراس ــه و برهن ــیر آخت ــا شمش ــود و ب ــرون میش ــار بی ــر از درب امی

ــک  ــه نزدی ــس رفت ــدر مجل ــد برص ــی رود و میخواه ــل م ــای کاب دارالقض

قاضــی القضــات بنشــیند، امــا قاضــی القضــات همینکــه چشــمش بــه امیــر 

مــی افتــد، بــدون آنکــه از جایــش بلنــد شــود بــا دســت اشــاره میکنــد کــه 

پیــش نیایــد و میگویــد جــای شــام امــروز پهلــوی مدعــی شــام اســت تــا 
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ــن  ــنیدن ای ــا ش ــان ب ــن خ ــر عبدالرحم ــردازد� امی ــاوت بپ ــه قض ــه ب محکم

ــی  ــه قاض ــاب ب ــذارد و خط ــالف میک ــه غ ــیر را ب ــی شمش ــتور قاض دس

ســعدالدین خــان میگویــد: بخــدا قســم کــه اگــر غیــر از ایــن حکــم میکردی 

بــا ایــن شمشــیر گــردن شــام را قطــع میکــردم� و اکنــون کــه تــرا چنیــن عادل 

ــت  ــب شــام بســیار شــاد گشــت� و بعــد قصــد و نی ــدم خاطــرم از جان دی

خــود را از نپرداخــنت پــول قــرض بــه مــرد بخارائــی بیــان میکنــد و میگویــد: 

ــی اجــرای عدالــت را در کشــور خــود  ــن دوســت بخارائ ــه ای میخواســتم ب

نشــان بدهــم� ســپس امیــر قرضــش را بــه قرضــدار مــی پــردازد و او راضــی 

از کابــل بــاز میگــردد1� ایــن واقعــه بــه ســالهای 1886یــا 1887 بــر میگــردد 

کــه قاضــی ســعدالدین خــان ازنایــب الحکومگــی هــرات بــه کابــل آمــده و 

بــه مقــام قضــاوت کابــل برگزیــده شــده بــود�

ــال  ــان درس ــعدالدین خ ــوم س ــان عل ــی، خ ــوم حبیب ــه مرح ــه گفت ب

1307هجــری قمــری، کتــاب »ازالــة الشــین فــی حــق الوالدیــن����« خــود 

ــت� 2  را نوش

ــه  ــور عالم ــدار کش ــمند نام ــه دانش ــه گفت ــان ب ــعدالدین خ ــی س قاض

ــعار او  ــود واش ــی ب ــای دری وعرب ــزدر زبانه ــتی نی ــره دس ــاعر چی رشاد،ش

درایــن دوزبــان بــه تخلــص »طالــع« موجــود اســت� منونــه کالم شــعردری 

ــت: وی  اینس

11- سیســتانی، برخــی شــخصیت هــای فرهنگــی واجتامعی،چــاپ مرکــز انتشــارات دانــش2010، 

مقالــۀ ذکرخیــری از قاضــی ســعدالدین خــان علومــی�

2 - دافغانستان پیش لیک،،صص 211و233
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مخمس برغزل حافظ شیرازی

مطلع

دشمن! در جنگ من ودوست چه گردی دلشاد

درتغـیـر بـــود این معرکـــۀ کـــــون و فساد

گربه یک چشم زدن می شود عکــس او ایجاد

شکر ایـــزد که میان مـن و او صلح فـــتـــاد

حــوریان رقص کنان ساغـــر مســتانه زدند

مقطع

طالع از شعر توباشد همه چون ُدر خشاب

کی توان گفت، غـزل عارف شیراز جواب

چون شنا نیست تــرا، پای منه  در گـرداب

کس چو حافــظ نکشید از رخ انــدیشه نقاب

تا رسزلـــــف سخـن را به قــلم شـانه زدند1

قاضــی ســعدالدین خــان )خان علــوم( درســال اول ســلطنت اعلیحرضت 

امــان اللــه خــان غــازی نیــز ســمت قاضــی القضاتــی داشــت ورسانجــام بــه 

ــات گفــت و  ــدرود حی ــل پ تاریــخ 4 میزان1298شمســی در شــیوه کــی کاب

هــامن شــب پــرش عبدالکریــم خــان نزدشــاه  امــان اللــه خــان رفتــه او را از 

مــرگ پــدر خــود مطلــع ســاخت و در مــورد محــل خــاک ســپاری آن مرحــوم 

ــوم  ــی مرح ــه قاض ــد ک ــازی میفرمای ــرضت غ ــت� واعلیح ــت خواس هدای

1 - سیستانی، دونابغه نظامی- سیاسی افغانستان، ص99
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شــخص بــزرگ بــود بایــد درهــامن شــیوه کــی بخــاک ســپرده شــود و قــربش 

ــرتاک  ــازه اش اش ــیع جن ــرضت در تش ــخص اعلیح ــردا ش ــردد� ف ــارت گ زی

میکنــد�1  وطبعــاً اراکیــن دولتــی نیــز شــاه غــازی را همراهــی کردنــدو جنــازه 

ــادی  ــه زی ــل قلعــه کــه از مســجد فاصل ــا احــرتام خاصــی )درباغچــه مقاب ب

نداشــت(به خــاک ســپرده شــد و تــا ســه روز نــان از ارگ شــاهی بــه شــیوه کی 

آورده میشــد ورصف مهامنــان واهــل خانــواده مــرده دارمیگردیــد� امــروز مقــربه 

آن مرحــوم بــه زیــارت مــردم محــل مبــدل شــده اســت�2 

 شــاه  امــان اللــه بحــدی گرویــده خدمــات صادقانــه وفضیلــت معنــوی  

خانــدان خــان علــوم وقاضــی ســعد الدیــن خــان بــود کــه وقتــی عبدالرحیــم 

خــان نواســۀ قاضــی ،در توطئــه قتــل شــاه امــان اللــه  در راه پغــامن بــا چنــد 

ــود  ــاه خ ــه گن ــدند،وهریک ب ــاه آورده ش ــور ش ــتگیر و بحض ــر دس نفردیگ

ــرصف  ــم من ــدام عبدالرحی ــاه  از اع ــدام شدند،ش ــه اع ــوم ب ــرتاف ومحک اع

شــده و بــا قلــم خــود بــه قاضی ســعدالدین خــان نوشــت : »جــد بزرگــوارم! 

ــای  ــد، درپ ــن فیرکن ــینه م ــه س ــت ب ــه میخواس ــی را ک ــه ئ ــم گلول عبدالرحی

ــام  ــات ش ــر خدم ــن او را بخاط ــت� م ــده اس ــرده وزن ــت ک ــودش اصاب خ

بخشــیدم، شــام آرام باشــید� فقــط امــان اللــه«3 

1 - تیمورشاه درانی،ج2، ص 700، حبیبی، هامن اثر، ص 19۵

2 - بقــول آقــای خوژمــن، درســال 2004 میــالدی مقــربه قاضــی ســعد الدیــن خــان بــه همــت ورثۀ آن 

مرحــوم ترمیــم گردیــده ونیــزدر محــل بــرج جنوبــی وشــامل رشقــی قلعــه نــه برجــه،  بــه همــت خانــم 

»نجــام عمر«دخــرت جــرنال عمرخــان علومــی مکتبــی تاســیس شــده کــه درحدودســیصد شــاگرد درآن 

درس میخواننــد� ایــن مکتــب بنــام مکتــب عمرخــان علومــی  مســمی اســت�

3 -از یاد داشت های آقای خوږمن علومی
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ــوار  ــان جدبزرگ ــعدالدین خ ــی س ــه قاض ــری ب ــه بخاط ــان الل ــاه ام ش

ــواب  ــام ن ــه ن ــن خــان ب ــک دخــرت قاضــی ســعد الدی ــه ی  خطــاب کــرده ک

جــان، خانــم امیــر حبیــب اللــه خــان بــود� قاضــی ســعدالدین خــان بعــد 

ــدان  ــب زن ــه طبی ــتد وب ــی فرس ــوراً نفرم ــرضت  ف ــط اعلیح ــه خ از مطالع

اخطارمیدهــد کــه نبایدگلولــه را از پــای عبدالرحیــم بیــرون کنــد وبه مــداوای 

او بپــردازد و طبیــب هــم اطاعــت میکنــد ودر نیجــه عبدالرحیــم از اثــر خــون 

ریــزی مــی میــرد� انجنیــر نعیــم خوږمــن علومــی ایــن نامــه را نــزد پــدر کالن 

خــود محمدفــاروق خــان علومــی دیــده  ودر یــاد داشــتهای خــود آنــرا بــرای 

مــن نقــل کــرده اســت�

گرچــه قاضــی ســعد الدیــن خــان در شــیوه کــی کابــل زندگــی میکــرد، 

مگرمنــزل خاندانــی شــان در کوچــه »خــان مــال« واقــع در شــوربازاربود� در 

مــورد کوچــه »خــان مــال« ومنــزل قاضــی محمدســعید)خان علــوم( آقــای 

انجنیرخوږمــن علومــی نوشــته اســت کــه: از کوچــه شــوربازاربطرف چــپ 

ــی  ــک میدان ــد از ی ــه بع ــوم جــدا میشــد ک ــی شــامل، کوچــۀ خــان عل یعن

وفاصلــه ســیصد مــرتدروازه بــزرگ دوپلــه ئــی بــه عــرض پنــج مــرت وبلنــدی 

شــش مــرت از چــوب ضخیــم بــه چشــم میخــورد کــه تاســالهای 1337 ش 

پابرجــا بــود� بعــد از دروازه در دوطــرف کوچــه، حویلــی هــا بــا دیوارهــای 

ــک داالن  ــزرگ وی ــی ب ــک میدان ــپس ی ــتند وس ــت داش ــد موقعی ــی بلن خیل

بلندکــه از زیــرآن یک گادی گذشــته میتوانســت بــا دروازه بزرگی قرارداشــت� 

ایــن داالن بــه حویلــی کوچــک ومهامنخانــه یــی منتهــی میشــد کــه اطــاق 

هــای بــزرگ وطوالنــی داشــت� حویلــی مرکــزی  بیشــرتازیک جریــب بــود 

ــود� ــا درخــت هــای تــوت کهــن ســال و شــاه تــوت مشــجر شــده ب کــه ب
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حویلــی در ســه ســمت خــود خانــه هــای ســه منزلــه روبــه حویلــی داشــت� 

درطــرف شــامل حویلــی بــرج پنــج منزلــه یــی خــود منائــی میکــرد کــه از 

پائیــن تــا باالاطــاق هــای زیــاد داشــت کــه راه باالرفــنت  آن نیــز اززیــر خــود 

بــرج بــود� بــرج بلنــد کــه از آنجــا میشــد همــه شــهر کهنــه را دید،یکــی از 

بلندتریــن نقــاط شــهرکابل در آن زمــان بشــامر میرفــت وگفتــه میشــد کــه یک 

منــزل دیگــر هــم داشــته کــه  تنهــا چــوکات آنــرا کــه از گادر چــوب ضخیــم 

یــک پارچــه وزیــرآن پایــه هایــی بــه فاصلــه یــک مــرت قرارداشــت موجــود بود 

ومتــام ایــن چــوکات بنــدی بــا چــوب باهــم محکــم کاری گردیــده بودنــد 

وهیــچ میــخ آهنــی درآن  بکارنرفتــه بــود� 

در منــزل دوم وســوم آن کتابخانــه واطــاق بزرگــی بــرای نشســنت وپذیرائی 

ــود� آنهــا کتابهــا  ــان و  محــل رفــت وآمــد قاضــی هــا وعلــام دینــی ب مهامن

ــاروق خــان  ــا از محمدف ــد و ی ــه جــر وبحــث مــی پرداختن ــد وب را مــی دیدن

علومــی پرقاضــی ســعدالدین خــان حــل مشــکل میکردنــد� محمدفــاروق 

ــود�  ــراث دار پدرخــود ب خــان علومــی،  درایــن حویلــی زندگــی میکــرد ومی

آقــای خوژمــن علومــی میگویــد کــه :کتابهــا بصــورت تخنیکــی محافظــت 

منیگردیــد و اکریــت شــان را موریانــه خــورده بــود� نه فهرســتی وجود داشــت 

کــه اگرکســی کتابــی را مــی بــرد دوبــاره برگردانــد واکــراً منــی آوردنــد وکتــاب 

ــه  ــت الل ــان مجددی)پدرصبغ ــاب را میاج ــک کت ــه ی ــد� چنانک ــود میش مفق

مجــددی( از نــزد پدرکالنــم بــرده بــود، ســه ســال بعــد شــیرجان علومــی آنــرا 

از نــزد ظاهرشــاه آورد کــه گفتــه بودنــد ایــن کتــاب را کســی بــرای مــن تحفــه 

ــد�  ــب آن بدهی ــه صاح ــاب را ب ــن کت ــاب را دارم وای ــن کت ــن عی ــی م داده ول

پدربــزرگ مــن عــادت داشــت کــه در ورق اول کتــاب مینوشــت: ایــن کتــاب 
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بــه محمدفــاروق علومــی تعلــق دارد،هرکــه دعــوا کنــد دعوایــش باطل اســت� 

واز روی ایــن نوشــته ظاهرشــاه کتــاب را بــه شــیرجان علومــی ســپرده بودنــد 

ــزی وقلمــی  ــاب ازصایــب تربی ــه او برســان� آن کت کــه از کاکایــت اســت وب

خــوش خــط بــه قلــم خــود شــاعر بــود کــه مهروامضــا شــده بــود� 1 

 آقــای خوژمــن متذکــر میشــود کــه درســال هــای 13۵۶ و13۵7چندبــار 

ــه  ــا را ب ــاروق علومــی( پیشــنهاد منــودم کــه کتابه ــدرکالن خو)محمدف ــه پ ب

کتابخانــه عامــه کــه پرشــان محمدولــی علومــی عمــری  درآنجــا کار کــرده و 

از اشــخاص صاحــب قلــم وصــادق کشــور بــود بدهــد تــا  اوغرفــه یــی را بنام 

قاضــی ســعد الدیــن خــان در کتــاب خانــه بــاز کننــد ، مگــر ایشــان حــارض 

نگردیدنــد وهمــواره میگفتنــد: تــا مــن زنــده ام کتابهــای پــدرم را بیجــا منیکنم� 

ورسانجــام در 13۶1 محمدفــاروق علومــی فــوت کــرد و کتابهــا هــم بعــد از 

مرگــش همــه بــه تــاراج رفــت� خانــه اش بــه هــزاره هــا بــه کرایــه داده شــده بود 

� در 22 اطــاق آن 22 فامیــل  زندگــی میکردنــد بــا آنکــه دروازه کتابخانــه قفــل 

شــده بــود، مگــر آن قفلهــا شکســته شــدند وکتابهــا بــه غــارت رفتنــد�

تکمله

ــی کــه داشــت  ــوم بافهــم وذکاوت ذات قاضــی ســعدالدین خــان خانعل

ــود ودرهمــه جــا باخــان مالخــان  ــرادران محبــوب پدرب ــه دیگــر ب نســبت ب

حضــور داشــت وهمــه علــوم فنــون زمــان را از پــدر درس میگیرفــت وایــن 

رشایــط ومحیــط مســاعد فکــرا او را درقضایایــی بغرنــج اجتامعــی وسیاســی 

کشــوروارد وزیرســاخت هــای فکــری او راتکمیل مینمــود زمانیکــه بعد هفده 

ســال پــدرش در کابــل مســئولیت قضــا را بــدوش داشــت ، ســعدالدین خــان 

1 - از یاد داشتهای آقای خوژمن علومی



مقالۀ دوم: نقش خاندان »خان علوم« قندهاری در دولت محمدزائی     /     129

نایــب الحکمــه هــرات بودومــدت وچهــارده ســال بــا امانتــداری ایفاوظیفــه 

ــه  ــد، چنانچ ــاران گردی ــد همقط ــوم رسام ــش وعل ــل دان ــود ودرتکمی من

درتعییــن رسحــدات غربــی بــا ایــران رئیــس هیــت جانــب افغانــی بــود�

ســعدالدین خــان زمانیکــه مســولیت قاضــی القضــات کشــوررابدوش 

ــرورش دادند:بخــش  ــدان ذکــور خویــش را در ســه بخــش پ گرفــت، فرزن

حکومتــداری ومدیریت،بخــش قضایــی وعلــوم دینــی ومذهبــی،    وبخــش 

قومــی و مردمــی�

ــش،  در  ــی وفرزندان ــان علوم ــم خ ــداری عبدلکری ــش حکومت دربخ

بخــش قضایــی عبدالشــکور خــان واحمدعلــی خــان ســی وشــش ســال 

ــت مــورد احــرتام مــردم  قاضــی مرافعــه هــرات بودکــه درصداقــت وعدال

ــتند� ــرات هس ــف ه رشی

در بخــش مردمــی جــرنال غــازی عبــدل لعلــی خــان مشــهور بــه خــان 

ــه ای برویــش اصابــت  اغــا قندهــاری بودکــه درجنــگ باانگلیــس هــا گلول

ــان صحبــت میکــرد� ــا آخرعمــر بالکنــت زب منــود وجراحــت برداشــت وت

او یــک صــدو ده ســال عمرمنــود� فرزندانشــان ســیدمحمد میونــد وســلطان 

جــان علومــی وکیــل نــاوه بارکزایــی هــا بــود�

بگفتــۀ اکادمیســین رشاد،ســید محمدمیوند)علومــی( از مشــاهیر دودمان 

ــد  ــی هن ــتان در دهل ــوروی برافغانس ــاوز ش ــه در دوران تج ــود ک ــی ب علوم

زندگــی میکــرد وبــرای آزانــس هــای اروپائــی خربهــای  کــه بــه افغانســتان و 

افغانــان تعلــق داشــت، تهیــه میکــرد�

بــرادر ســیدمحمدمیوند، ســلطان احمــد علومــی معــروف یه ســلطانجان 

اســت کــه شــخصی مطلــع وفهیــم اســت وتــا ســال 1992 در کابــل زندگــی 
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میکــرد، مگــر پــس از ســقوط رژیــم نجیــب اللــه بــه هنــد وســپس بــه هالنــد 

مهاجــرت منــود ودر هــامن کشــور چشــم از جهــان فروبســت� 

ــی  ــا یک ــان آغ ــی خ ــای قوم ــه ه ــی،از قص ــن علوم ــول انجنیرخوژم بق

ایــن اســت کــه زمانیکــه غــازی امــان اللــه خــان بقندهارســفرکرده بــود، شــاه 

بــه او حرمــت میگذاشــت واو را درکنــار خودجــای میداد�یکــروز هنگامیکــه 

دســرتخوان هموارشــد، خــان اغاازکنــار شــاه بلنــد شــد و نــزد بــزرگان قــوم که 

در چمــن نشســته وصحبــت میکردنــد، رفــت وبــا آنهــا گــرم صحبــت شــد�

شــاه متوجــه شــد کــه خــان اغــا نیســت فرمودنــد خــان اغــارا بیاوریــد 

ــه  ــت ب ــان گف ــد  خ ــوال دادن ــان اغااح ــه خ ــی ب ــود وقت ــان رسد میش ــه ن ک

حضــور بگوییــد کــه امــروز اگربــا شــامغذا بخــورم فــردا با کــی غذابخــورم؟ 

ــه نازکــی  ــر ب عیــن ســخنان خــان آغــا رابــه شــاه انتقــال دادنــد و شــاه مدب

موضــوع متوجــه شــده امرکــرد کــه خــان اغــا باهمــه قومــش بــه دســرت خوان 

مــا مهــامن هســتند� بــا ایــن  حرکــت  عاقالنــه هــم رسبلنــدی  خــان اغاوهــم 

عــزت قــوم بارکزایــی هــا بجــا شــد� یکــی دیگرازخدمــات مشــهود وماندگار 

خــان اغــا گرفــنت زمیــن هــای دوطــرف نهربغراســت ، زمانیکــی نهــر ســاخته 

ــن هــای جــوار نهــر را  ــع زمی ــد وامرتوزی ــزد ظاهــر شــاه ام شــد خــان آغان

بــرای قــوم گرفــت  ومــردم را از کــم ابــی وفقــر نجــات داد�

اعقاب قاضی سعد الدین خان وعبدالکریم خان نالب الحکومه

از قاضی سعد الدین خان 11پر بجا مانده بدین نامها:

عبدالشکورخان، بعداز فوت پدر رتبه قاضی القضاتی یافت�� 1

عبدالغنــی خــان، تــا رتبــه جــرنال ملکــی رســید ودرجنگ اســتقالل � 2
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رشکــت ورزیــد ودیــن ملــی خــود را ادا کــرد�

محمدعثامن خان� 3

نوراحمدخان              � 4

محمدحسین خان� 5

احمدعلی خان، سی سال قاضی ابتدائیه ومرافعه شهرهرات بوده است�� 6

نرصالدین خان          � 7

غالم حسین خان� 8

محمدفاروق خان       � 9

 محمدابوبکر خان         � 10

عبدالکریم خان� 11

عبدالکریم خان

امانــی حاکــم  عبدالکریــم خــان درعهــد 

ــی  ــی ومدت ــم غزن ــد حاک ــن وبع ــن وناقلی مهاجری

ــه  ــب الحکوم ــی نای ــی وزمان ــی مرشق ــم اعل حاک

مزاررشیــف وســپس رئیــس تنظیمــه هــزاره جــات 

و در آخــر نایــب الحکومــه قندهاربــود وچهارمرتبه 

ــت�  ــته اس ــرشف گش ــه م ــت الل ــارت بی ــه زی ب

ــان  ــم خ ــن، عبدالکری ــای خوژم ــول آق ــه ق ب

ــی  ــام او دربرخ ــوز ن ــه هن ــام داده ک ــری انج ــای پرمث ــف کاره در مزاررشی

ــاد  ــم آب ــاد ونهرکری ــم آب از کارهــای عــام املنفعــه ذکــر میگــردد، مثــل کری

وتعمیــرات دولتــی وباغــات وغیره�آخریــن وظیفــه او درعهدشــاه امــان الله، 
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حکومــت قندهــار بــود� وقتــی شــاه امــان اللــه از ســلطنت دســت گرفتــه 

ــی قندهــار و اطــراف  ــوام دران ــم خــان، اق راهــی قندهــار شــد، عبدالکری

ــد� در  ــت میکن ــل  حرک ــوی کاب ــب داده  بس ــکری ترتی ــع آوری ولش را جم

ــرای  ــوده ب ــتقبال من ــود و او را اس ــه روبرومیش ــان الل ــاه  ام ــا ش ــی ب غزن

گرفــنت تــاج وتخــت  از چنــگ بچــه ســقاو تشــویقش میکنــد، ولــی شــاه 

پیشــنهاد وی را منــی پذیــرد وچــون عبدالکریــم خــان برنظرخــود پافشــاری 

ــان را  ــم خ ــد وعبدالکری ــی طلب ــم م ــذ وقل ــامن دم کاغ ــاه ه ــد، ش میکن

ازحکومــت قندهــار برطــرف و بــه جــای او عبدالعزیزخان)وزیرحربیــه( را 

ــد�  مقــرر و جانــب قندهــار حرکــت میکن

ــپین  ــا س ــه ت ــان الل ــاه ام ــر آزرده  در رکاب ش ــان باخاط ــم خ عبدالکری

بولــدک و چمــن او را همراهــی میکنــد و بعــد بــه کابــل برمیگــردد و دیگــر 

ــکاری  ــه هم ــان او را ب ــادر خ ــاری ن ــد� ب ــت رصف نظرمینامی ازکار دردول

دعــوت مینامیــد امــا اومیگویــد: مــن درعمــرم یــک بــادار داشــته ام ،منیتوانم 

هــر روز یــک بــادار جدیــد بگیــرم� عبدالکریــم وقتــی از تنگدســتی شــاه امان 

اللــه درایتالیــا خربمیشــود، مبلغــی پــول  وطــال  بــه او میفرســتد، بــه خاطــر 

ایــن همنواهــی رسدار هاشــم خــان او را احضــار واخطــار میدهــد کــه دیگــر 

اینــکار را تکرارنکنــد� 1   

ــد  ــات  و ســخاوت من ــر معلوم ــرد سیاســتمدارو پ ــم خــان م عبدالکری

ــازی  ــاه غ ــهید تاش ــان ش ــه خ ــب الل ــان امیرحبی ــه اززم ــود ک ــردم دار ب وم

امــان اللــه خــان مشــکل تریــن وظایــف دولتــی رابعهــده داشــت� زمانیکــه 

شــاه غــازی در ســفر بــود بــرادران نادرخــان درجــالل ابــاد دســت به شــورش  

1 - از یاد داشت های خوژمن علومی
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زدندولــی برعــت دســتگیر ومحکمــه گردیدند ومیخواســتند حکــم محکمه 

ــاد  ــالل اب ــه ج ــس تنظیم ــه ری ــان ک ــم خ ــی عبدالکری ــد ول ــق مناین را تطبی

ــاه    ــدن  ش ــا ام ــم  رات ــرای حک ــه اج ــورت داد ک ــرد ومش ــت ک ــود مامنع ب

معطــل قــرار بدهنــد کــه چنــان شــد� نــادر خــان حکــم عفــو انهــا را ازشــاه 

غــازی بدســت اورد وبــه همیــن  دلیــل بــرادران  نادرخــان ممنــون مشــکور 

ــد�  ــم خــان بودن عبدالکری

ــادی شــهرها  ــه انجــام داده دراب ــم خــان درهرجــای کــه وظیف عبدالکری

وابیــاری زمینهــا کوشــیده ونــام نیکــی ازخودبجــا گذاشــته اســت �درجــالل 

ابــاد نهرکریــم وکریــم ابــاد درمــزار رشیــف کریــم ابــاد ونهــر کریــم درقندها � 

همچنــان درســخاوت ومحبــت دســتی بلنــدی  داشــت چنانچــه در رومنــای 

عروســی دوســت ورفیقــش اقــای ســلجوقی کوتــی دارالمانــش رابخشــید�                         

پرسان  عبدالکریم خان

عبدالرحیم خان� 1

عبدالعظیم خان� 2

نظام الدین خان� 3

قــاری عبدالخالــق خــان )پدرداکرتعبدالواحدکریــم، دپلومــات � 4

ــراق،  ــرص، ع ــان درم ــاه و داودخ ــتان درعهدظاهرش ــفیر افغانس وس

فرانســه، واشــنگنت واکنــون در ویرجینیــای امریــکا زندگــی میکنــد� 

ــت�(  ــتقل اس ــی ومس ــمند، مل ــخصیت دانش ــربده ش نام

جرنال عبدالقیوم خان� 5

علی احمدخان� 6
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محمدولی خان                                                                                                     � 7

عبدالباقــی خــان کریمــی، شاعر،نویســنده، ادیــب واهــل مطبوعات � 8

ومدتــی مســئول جریــده اتفــاق اســالم هــرات وبعــد رئیــس دیــوان 

محاســبات بــود�

محمدحسین خان� 9

قیام الدین خان� 10

عبدالحکیم خان� 11

ــزی � 12 ــس پوهن ــتاد ورئی ــاه، اس ــی، درعهدظاهرش ــی کریم ــالم عل غ

ــا (  ــی قض ــورای عال ــرته محکمه)عضوش ــو س ــوق  وعض حق

ــید � 13 ــی رس ــه جرنال ــان ب ــای داودخ ــد از کودت ــان، بع ــالم عمرخ غ

ــود� ــکاری من ــان هم ــا داودخ ــی ب ومدت

غــالم عثــامن خــان، مشــهور بــه شــیرجان علومــی، نویســنده واهل � 14

مطبوعــات بــود ومــدت 32 ســال در ادارۀ ترشیفــات دربــار شــاهی 

بــه حیــث معــاون ورئیــس آن دســتگاه بــه کــامل صداقــت کار کــرد 

ــکا مهاجرشــد ودر  ــه امری ــور۵7« ب ــای »ث ورسانجــام بعــد از کودت

هامنجــا چشــم از جهــان پوشــید�اما قبــل از مــرگ خــود خاطــرات 

ــاه  ــلطنت ظاهرش ــود را درارگ س ــی خ ــی سیاس ــه زندگ ــه ده س

نوشــت وبعــد از مــرگ وی از ســوی دخــرتش در امریــکا بــه چــاپ 

رســید ولــی از توزیــع آن مامنعــت بعمــل آمــد، چــرا کــه برخــی از 

افشــاگریهایش هنــوز بــرای برخــی از مــردم مــا قبــال تحمــل نیســت� 

پرشــان داکــرت هامیــون درنظــردارد بعــد از سانســور بعضــی نــکات آن 

را مجــدداً بــه چــاپ برســاند� مگــر تــا کنــون از چــاپ مجــدد آن خاطــرات 
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ــی در  ــز مهــم وناگفتن ــوم نیســت چــه چی اطالعــی در دســت نیســت� معل

خاطــرات آن مرحــوم هســت کــه از جانــب بازماندگانــش بایــد سانســورگردد 

وبــا اینکارخــود روح آن مرحــوم را در قــرب نــا ارام بســازند� امیــد اســت آقــای 

ــاب را از  ــر آن کت ــه زودت ــون هرچ ــای هامی ــان آق ــی وپرش ــن علوم خوژم

حبــس رهــا ســازند ودرمعــرض  قضــاوت مــردم چیزفهــم کشــور قراربدهنــد 

تــا مــورد ارزیابــی ونقــد قلــم بدســتان دیگــر کشــور قرارگیــرد�

دوجرنال  بزرگ از خاندان علومی

از همیــن خانــواده،در دهــه 80 قــرن بیســتم  دوشــخصیت برجســته نظامــی، 

ــی  ــق علوم ــرنال عبدالح ــی و ج ــق علوم ــرنال نورالح ــای  ج ــام ه ــه ن ب

)پــران عبدالظیــم خان،قومانــدان امنیــه مــزار رشیــف دراواخرعهدامانــی(  

مســئولیتهای بزرگــی بــدوش داشــتند واز شــهرت نیکوئــی برخورداربودنــد� 

جــرنال عبدالحــق علومــی دردوره حکومــت نجیب الله ،مســئول شــعبه عدل 

ودفــاع در کمیتــه مرکــزی رژیــم بــود� وبــرادرش جــرنال نورالحــق علومــی، 

قومانــدان قــول اردو و رئیــس تنظیمیــه قندهاربــود کــه از عهــده وظایف شــان 

ــد وشایســتگی ودرایــت کاری  ــدر آمدن ــا کــامل تدبیــر وحســن صــورت ب ب

ــد�  ــارز دادن خــود را در امورنظامــی واداره کشــور تب

ــی  ــوق مدن ــی حق ــن امللل ــای بی ــاق ه ــه میث ــه ب ــی ک ــدگاه آنان از دی

ــوژی )خــواه  ــک ایدئول ــا ی ــک اندیشــه ی ــد، داشــنت ی وحقــوق برشباوردارن

ــت  ــخاص اس ــدی اش ــراد وکارعن ــی اف ــق طبیع ــت( ح ــواه راس ــپ، خ چ

وجــرم پنداشــته منیشــود، امــا عملــی کــه از اشــخاص وافــراد رسمیزند،مــی 

بایســتی مــالک قضــاوت انســانها قراربگیــرد� بنابرایــن، دردوران حکومــت 
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هــای ایدئولوژیک)چــپ و راســت( درافغانســتان، مــا باچشــم رس دیدیــم که 

بســیاری از مــردم کابــل وسایرشــهرها هســتی مــادی وعــزت معنــوی خــود 

را از دســت دادنــد� بخصــوص بدســتوررهربان جهــادی کــه رهــربان دینــی 

واســالمی نیزبودنــد، ومــردم انتظــار هیچگونــه تجــاوز وحــق تلفــی ازســوی 

آنهــا را نداشــتند ،طــی ســالهای 1992- 199۶، چنــان بی باکانه مردم کشــته 

شــدند و چنــان بــی باکانــه برمــال ونامــوس مــردم تجاوزصــورت گرفــت کــه 

تاریــخ نظیــر آن را بــه یــاد نــدارد� وامــا در هــامن تنظیمهــای جهــادی ونیــز 

درهــامن حــزب دموکراتیــک خلــق، اشــخاص خوبــی هــم بودنــد کــه جــداً 

مخالــف تجاوزبیگانــه وتخریــب شــهرها وکشــتارمردم  بودنــد وبــدون تردیــد 

از جملــه هــامن اشــخاص خــوب ایــن دوجــرنال نیــز بودنــد�

ــب  ــت داکرتنجی ــل حکوم ــن در اوای ــه م ــم ک ــی میده ــه گواه صادقان

ــات  ــا مقام ــا ب ــودم ودر آنج ــی ب ــورای انقالب ــی ش ــو انتصاب ــه، عض الل

مختلــف حزبــی ودولتــی شــناخت پیداکــردم و حکایــات وشــکایات 

ــی  ــم مــی شــنیدم � ول ــی وفراکســیونی رژی بســیاری از رقابــت هــای حزب

ــه  ــی ک ــی حکایت ــخصیت نظام ــن دو ش ــرادر وای ــن دوب ــاره ای ــز در ب هرگ

بیانگرعــدم کفایــت ویــا ســوء اســتفاده از مقــام دولتــی آنهــا باشــد، اززبــان 

هیچکســی نشــنیده ام وبرعکــس هروقــت کــه نامــی از ایــن دوبــرادر بــرده 

میشــد، متجیــد از درایــت ولیاقــت کاری وتــالش در راه تأمیــن نظــم 

ــنیدم� ــی ش ــا م ــدودۀ کاری آنه ــش در مح وآرام
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شهید جرنال عبدالحق علومی

عبدالحــق  جــرنال  کــه  نگارنــده 

علومــی را از نزدیــک چنــد بــار دیــده وبــا 

وی تبــادل نظرکــرده اســت،  گفتــه میتواند 

کــه: با آنکــه او در اتحادشــوروی تحصیل 

نظامــی دیده بــود و بعــد درگاردجمهوری 

بــه حیث آمرکشــف ایفــای وظیفــه  میکرد، 

مگــر درکودتــای ثورنقشــی نداشــت و 

پــس از کودتــای ثــور او بــه تقاعــد ســوق 

ــد� ــه ش ــی  انداخت ــدان پلچرخ ــی  بزن ــق علوم ــرادرش نورالح ــد و ب گردی

از لحــاظ کرکرتعبدالحــق علومــی،  آدمــی بســیارمؤدب ،خــوش برخورد 

وبــی تکلــف بــود وبــا آنکــه دریــک مقــام مؤثــر حزبــی- دولتــی کارمیکــرد، 

هرگــز بخاطرداشــنت  آن مقــام خــود را از دیگــران برترمنــی شــمرد و برخالف 

ــی را  ــه، افرادغیرحزب ــدرت بیگان ــایه ق ــه درس ــرب ک ــان متک ــده از حزبی آن ع

ــه  ــق علومی(هم ــد، او)عبدالح ــی دیدن ــود م ــد خ ــران زرخری ــده نوک ــه دی ب

ــی  ــا هرکس ــد و ب ــی دی ــر م ــم براب ــرادر وباه ــم ب ــه چش ــور را ب ــردم کش م

کــه بــا اودرمتــاس مــی آمــد، بــا خــوش روئــی ،مهربانــی وصمیمیــت کــه 

طبیعتــاً از تربیــت ذاتــی وخانوادگــی وی منشــاء میگرفــت، برخــورد مینمــود�

ــوم  ــی ورس ــات مل ــه عنعن ــت� ب ــار داش ــذاب و پروق ــه، ج ــیامی مردان س

وآداب محلی،قومــی ومذهبــی مــردم احــرتام میگذاشت�ســعی میکــرد 

ــی  ــگ برادرکش ــد� از جن ــور باش ــردم کش ــه م ــرای هم ــادق ب ــگار ص خدمت

وحضوربیگانــگان درکشورناخرســند بــود ورنــج مــی بــرد، جــداً آرزوداشــت 
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ــه  ــی درآن روزگاری ک ــوربازگردد� حت ــه کش ــت ب ــح وامنی ــه زود ترصل هرچ

ــب  ــام ومنص ــچ مق ــد و او هی ــده بودن ــلط ش ــهرکابل مس ــن برش مجاهدی

ــید واز  ــی رس ــیدگان م ــت رس ــان ومصیب ــه داد مظلوم ــت، ب ــی نداش دولت

کمــک ومشــورت نیــک خویــش دریــغ منیورزیــد� بــاری بــرای مــن تلیفونــی 

مشــورت داد کــه شــبانه دروازه خانــه را بــرای هیچکســی بــاز ننامیــم ، زیراکه 

کوبیــدن دروازه از طــرف شــب درایــن هــرج ومــرج خالــی  ازخطرتــرور یــا 

اختطــاف نیســت� درهــر حــال اوخوشــحال میشــد کــه از دســتش کمکــی 

ــان  ــک انس ــه او ی ــد� خالص ــام بده ــرا انج ــد وآن ــی برای ــک هموطن ــه ی ب

وطنخواه،مــردم دوســت، متواضــع، مــؤدب، پرحوصلــه، صمیمــی وخــوش 

برخــورد وبــا متکیــن بود�امــا افســوس وصــد افســوس کــه دشــمنان کــوردل 

از درک وتشــخیص یــک چنیــن شــخصیت برازنــده وکــم نظیــر عاجــز آمدنــد 

و او را دریــک روز ازمــاه رمضــان 1371ش)1992م( یکجــا بــا بــرادر 

ــه  ــازه ای ب ــن جن ــال تدفی ــی، درح ــید علوم ــورن عبدالرش ــرتش جگت جوان

ــاد! ــی ب ــان گرام ــان شادویادش ــاندند�روان ش ــهادت رس ش

جرنال نورالحق علومی

و امــا در مــورد نورالحــق علومــی، باید 

بگویــم کــه: ســالها بعــد ازســقوط دولــت 

نجیــب اللــه، یکــی ازدوســتان من)جــرنال 

میراحمدخــان فراهــی( کــه ازهمــکاران 

ــف  ــن تعری ــرای م ــود، ب ــی ب جــرنال علوم

ــک  ــی، ی ــق علوم ــرنال نورالح ــرد: ج میک
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ــار در  ــش درقنده ــگام ماموریت ــت ودرهن ــجاع اس ــخت ش ــی س افرنظام

اکریــت عملیــات بــزرگ محاربــوی شــخصاً اشــرتاک میکــرد واغلــب بدون 

آنکــه حتــی یــک مرمــی  بســوی مواضــع  مجاهدیــن شــلیک گــردد، خــود 

بــدون ســالح، بــا یکــی  دونفــراز همــکاران خــود بــا روحیــه کامــالً وطــن 

پرســتانه،به داخــل مواضــع جنگــی مجاهدیــن میرفت و  مســایل ومشــکالت 

ــودش   ــت: خ ــد( میگف ــرنال میراحم ــت� او)ج ــان میگذاش ــان در می ــا آن را ب

ــت و  ــرده اس ــی ک ــات همراه ــن جبه ــی را در ای ــرنال علوم ــار ج ــن ب چندی

هنــگام عبــور از جبهــات جنــگ ایــن مــرصع میــرزا ذکــی1 بیــادم مــی آمد که 

گفتــه بــود:« کــه مــرگ اینجاســت یــا اینجاســت یــا اینجاســت یــا اینجــا���« 

ــت  ــش میرف ــن پی ــرارگاه مجاهدی ــوی ق ــت بس ــا جرئ ــی ب ــرنال علوم مگرج

 وبــا قومانــدان مــی نشســت وبــا اســتدالل قــوی قومانــدان جهــادی را قانــع 

مــی ســاخت تــا دســت از راکــت پراکنــی  برمواضــع پوســته هــای امنیتــی 

ــتارهموطنان  ــبب کش ــه س ــد ک ــردم در داخــل شــهر بگیرن ــه هــای م وبرخان

ــی شهرشــان میگــردد� وویران

ــبت  ــی نس ــرنال علوم ــه ج ــه میکردک ــن قص ــرای م ــرنال مذکورب ج

ــیران  ــا اس ــی ب ــت� او حت ــوزانه  داش ــورد بسیاردلس ــن برخ ــه مجاهدی ب

ــا بوســه زدن  ــان از در لطــف ومهربانــی پیــش مــی آمــد کــه ب مجاهــد چن

بــر رسوروی شــان ومتجیــد از شــهامت وشجاعتشــان نــه تنهــا اســیران را 

بــا مهربانــی رهــا میکــرد، بلکــه مبلغــی ســفرخرج هــم بــرای مخــارج راه 

ــادی  ــکل اقتص ــت مش ــداد هروق ــده می ــید ووع ــی بخش ــا م ــه آنه ــان ب ش

1 - گوینــد تیمورلنــگ بــه میــرزا ذکــی شــاعر امرکــرد کــه شــعری بگــو یدکــه از هــرات تــا قندهاریــا 

کابــل متــام نشــود، واو ایــن بیــت را گفــت: بــه انگشــت عصــا هــردم اشــارت میکنــد پیــری      کــه 

مــرگ اینجاســت یــا اینجاســت یــا اینجاســت یااینجاســت یــا����
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ــد�از  ــا احــوال بدهن ــد و ی ــه او مراجعــه کنن ــا اجتامعــی داشــته باشــند ب ی

ــف وروش  ــن لط ــا چنی ــود را ب ــیر خ ــدان اس ــی مجاه ــه وقت ــت ک اینجاس

جوامنردانــه روبرومــی دیدنــد، دیگــر گرویــده اش مــی شــدند وبــه هیــچ 

وجــه حارضمنــی گردیدنــد بــه عملیــات دهشــت افگنــی در حــوزه تحــت 

فرمــان جــرنال علومــی  دســت بزننــد� برخــورد صمیامنــه جــرنال علومــی 

ــان مــردم  ــوق العــاده در می ــت ف ــا اپوزیســیون درقندهــار او را از محبوبی ب

ــا  ــا آنج ــاخت، ت ــوردار س ــد برخ ــر مجاه ــد وغی ــم از مجاه ــت اع آن والی

ــق  ــف ومواف ــردم مخال ــان م ــر او درمی ــم نظی ــت ک ــم از محبوبی ــه رژی ک

دچــار خــوف گردیــد و او را از آن والیــت بــه مرکــز فراخوانــد وســپس بــه 

اتحــاد شــوروی فرســتاد�اما بــادور شــدن او از آن والیــت، نــا آرامیهــا چنان 

اوج گرفــت کــه خطــر ســقوط قندهــار بــه دســت مخالفیــن احســاس شــد 

ــرد�  ــف ک ــار توظی ــه قنده ــد وب ــوروی فراخوان ــاره او را از ش ــم دوب ورژی

در ســویدن، یکــی از اعضــای بلندپایــه امنیــت ملی)عهــد نجیــب اللــه( 

بــرای مــن حکایــت کــرد که:هنگامــی کــه طیــاره حامــل جــرنال نورالحــق 

علومــی ازفضــای غزنــی عبورمیکــرد، از جانــب نیروهــای امنیتــی مســتقر در 

آن والیــت، مــورد شــلیک راکــت ضــد هوائــی قرارگرفــت، ولــی طیــاره مورد 

اصابــت راکــت قرارنگرفــت وهنگامــی کــه بــه میــدان هوائــی قندهارنزدیــک 

میشــد،خربی اضطــراب انگیــز از مرکــز بــه قوتهــای امنیتــی مســتقر در میدان 

ــاره  ــار آن طی ــره شــد کــه رهــرب حــزب اســالمی حکمتی ــی قندهارمخاب هوائ

ــدان قــول اردو و  را اختطــاف کــرده، بایســتی ســقوط داده شــود، امــا قومان

جــرناالن حــارض درمیــدان هوائــی از ایــن خــرب مشــکوک شــدند و بــا حفــظ 

ترتیبــات امنیتــی، گذاشــتند تــا طیــاره برزمیــن بنشــیند وببیننــد کــه چه کســی 
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ــن نشســت، برخــالف تصــور  ــه زمی ــاره ب ــی طی ــد؟ وقت ــرون مــی آی از آن بی

برخــی هــا، دیدنــد جــرنال علومــی از آن بیــرون آمــد، نــه حکمتیار�ســپس 

جــرنال علومــی بــا همراهــان خــود بــه شــهر قندهاررفــت و بــا اســتقبال گــرم 

و بــی نظیــرده هــا هــزار تــن شــهریان قندهــار اعــم از مجاهــد وغیرمجاهــد 

ازاقشــار مــردم روبــرو شــد وهنــگام مصافحــه و ادای احــرتام، مــردم صدهــا 

گاو وگوســفند را در قــدم او قربانــی کردنــد و اوبــا امتنــان از ایــن قــدر دانــی 

از مــردم خواهــش منــود تــا از کشــتار بیشــرتحیوانات دســت بگیرنــد� از ایــن 

جــا میتــوان بــه میــزان محبوبیــت اودر میــان مــردم قندهارپــی بــرد�

ــتان«  ــان درافغانس ــاب »طوف ــراف از کت ــد پراگ ــت چن ــا بدنیس دراینج

ــه ده  ــوروی  ک ــی اتحادش ــاور نظام ــکی ، رسمش ــرنال لیاخوفس ــته ج نوش

ــن  ــه، نوشــته اســت،نقل کنم�درای ــب الل ــم نجی ســال بعــد از ســقوط رژی

کتــاب مطالــب بســیارمهم  وانتقــادات شــدید از رهــربان حــزب دموکراتیــک 

خلــق و نیــز اســناد و اطالعــات اشــد محــرم درمــورد رهــربان وقوماندانــان 

معــروف جهادی)ازجملــه احمدشــاه مســعود( آمــده اســت�  لیاخوفســکی 

مینویســد:« آنچــه که بیشــرت شــایان توجه اســت ، برکنــاری اســتاندار نظامی 

ــان  ــه همزم ــی اســت ک ــش نورالحــق علوم ــده ســپاه دوم ارت قندهاروفرمان

ــی-  ــای اجتامع ــی ه ــه پویای ــت زدن ب ــده از دس ــالم نش ــه اع ــه گون او را ب

ــی از  ــن گام ــه چنی ــد ک ــن گردی ــرده بودند�روش ــع ک ــی من ــی ونظام سیاس

ــق  ــوئی نورالح ــه خاطرهمس ــا ب ــتان گوی ــور افغانس ــس جمه ــوی رئی س

علومــی بــا هــواداران وزیردفــاع پیشــین شــهنواز تنــی ، برداشــته شــده بــود� 

ــی( ــق علوم ــرنال نورالح ــی قندهار)ج ــتاندار نظام ــا اس ــن بارب ــن چندی م

دیــدار کــرده بــودم�از ایــن رو میتوانــم بــا اطمینــان بگویــم کــه او هیچگاهی 
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ــاروا  ــس جمهورن ــارات رئی ــت�از ایرنواظه ــی نداش ــی ربط ــوداری تن ــه ه ب

بــود� علــت اصلــی آن بــود کــه نورالحــق علومــی کــه زادگاهــش قندهــار 

بــود، درمیــان بیشرتاســتانهای جنــوب افغانســتان محبوبیــت داشــت� پــس 

ازگامشــته شــدن بــه ســمت اســتاندار نظامــی او توانســت ازریشــه اوضــاع 

ــوارد  ــیاری از م ــه در بس ــم آنک ــد� بررغ ــات گردان ــا ثب ــه ب ــن ناحی را درای

برخــورد انتقامجویانــه بــا حــل مســایل وهمچنــان بــی پروائــی بــه دســتورها 

ــی  ــش م ــا را پی ــر کاره ــد ،مگ ــاهده میش ــی مش ــران باالئ ــتهای آم وخواس

ــا آمــدن او جوانــه هــای  بــرد و پیروزمندانــه پیــش مــی بــرد� بــه هرحــال ب

ــش  ــاری ری ــه ی ــی ب ــت� نورالحــق علوم ــدن گرف بهــروزی درقندهــار روئی

ــت از راه  ــی توانس ــته محل ــان برجس ــل ورسشناس ــردان قبای ــفیدان وپیرم س

صلــح آمیــزدر رونــد تقریبــاً ســه ســال فعالیتهــای رزمــی تشــکیالت باندهــا 

را درناحیــه جنــوب افغانســتان- جایــی کــه ســپاهیان زیرفرمــان اواســتقرار 

داشــتند- بــه صفــر رضب بزند�مرکــزاز او میخواســت بــا اپوزیســیون 

بجگنــد� افــزون بــرآن او بگومگوهایــی بــا رجــال حزبــی وکارکنــان وزارت 

ــی ســطوح مختلــف کــه علــل گوناگــون داشــتند، مــی کــرد  امنیــت دولت

ــی  ــایل مش ــیاری از مس ــان در بس ــت� او همچن ــل منیگرف ــا راتحوی وآنه

ــه  ــا توج ــت� ب ــه داش ــب الل ــی از نجی ــای متفاوت ــدگاه ه ــی، دی ــتی مل آش

بــه اتوریتــه روز افــزون خانــدان علومــی )بــرادر بــزرگ نورالحق،عبدالحــق 

ــردم  ــان م ــزی بود(درمی ــه مرک ــاع کمیت ــدل ودف ــعبه ع ــئول ش علومی،مس

ونظامیــان اساســاً دیــدن یــک حریــف بالقــوه قــدرت شــخصی در 

ــرد واز  ــار ک ــان برکن ــی هایش ــرادر را از کرس ــردو ب ــب ه ــیامی او، نجی س

ــن کار موجــب برانگیخــنت  ــع منــود� ای ــت من ــه فعالی ــه هرگون پرداخــنت ب
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ناخشــنودی مــردم دراســتانهای جنوبــی کشــور گردیــد� بســیاری از رجــال 

قبایــل محلــی در اپوزیســیون دولــت قرارگرفتنــد یــا موقــف بــی طــرف را 

درقبــال ارگانهــای دولتــی اتخــاذ منودنــد� در نتیجــه اوضــاع بــه شــدت بــی 

ثبــات گردیــده، فعالیــت رزمــی اپوزیســیون در جنــوب افغانســتان افزایــش 

ــه  ــد وب ــن امنیــت شــهر قندهارعاجــز دی یافــت�«1 دولــت خــود را در تامی

ناچــار دوبــاره جــرنال نورالحــق علومــی را از اتحادشــوروی فرخوانــدو بــه 

ــن محبوبیــت وســوابق نیــک کاری اش در  ــای همی قندهــار فرســتاد� برمین

قندهــار اســت کــه 14 ســال پــس ازدورۀ  وظیفــه اش درآن والیــت ،او از 

طــرف مــردم قــدر شــناس قندهاربــه حیــث وکیــل درولســی جرگــه انتخــاب 

شــد و اکنــون رئیــس کمیســیون امورنظامــی  وامنیتــی ولســی جرگــه اســت�

ــان جــاری  ــن برزب ــود سیاســی کــه مخالفی ــم از تبلیغــات زهرآل بگذری

ــد  ــون پیون ــن هیچگ ــه م ــک خلق)ک ــزب دموکراتی ــامن ح ــازند، در ه میس

ــروان  ــت ف ــن پرس ــارص وط ــتم( ، عن ــا آن نداش ــک ب ــازمانی وایدیولوژی س

ــرنال  ــد وج ــورمی طپی ــالی کش ــی و اعت ــان بخاطرترق ــب ش ــه قل ــد ک بودن

ــن  ــه وط ــت ب ــراز محب ــی پ ــه قلب ــت ک ــی از آنهاس ــی، یک ــق علوم نورالح

ــتان دارد� ــرازی افغانس ورسف

دولــت افغانســتان مــی بایســتی از چنیــن شــخصیت مجــرب نظامــی، 

در وزارت دفــاع  بــه غــرض ایجــاد یــک اردوی ملــی حســن اســتفاده میکــرد 

ــول  ــه بق ــاع فعلی]ک ــم وردک، وزیردف ــای عبدالرحی و ای کاش! او را بج

عبدالجبــار ثابــت،  در ایــام جهــاد، بدســتورISI  پاکســتان کمــر بــه تخریــب 

بنــدآب نغلــو یادرونتــه بســته بــود، ولــی قبــل ازتخریــب بنــد موردمباردمــان 

1 - توفان درافغانستان،جرنال لیاخوفسکی، ترجمه عزیزآریانفر،طبع 1998، ص143
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طیــارات رژیــم نجیــب اللــه قرارگرفــت واز ناحیــه پــا زخمــی واز محــل بند 

فرارکــرد[،  یــک چنیــن  شــخصیت بــا تجربــه ومجهــز بــا دانــش مســلکی 

ــه اردوی  ــاد رفت ــا غروربرب ــده میشــد ت وارکان حربــی دروزارت دفــاع برگزی

ــن زده  ــه زمی ــان ب ــار جهانی ــور 1387 در انظ ــتم ث ــه درهش ــتان را ک افغانس

شــد، دوبــاره اعــاده میکرد�جــرنال علومــی را نبایــد بــا ســیدمحمدگالبزوی 

وامثــال وی  مقایســه کــرد� جــرنال نورالحــق علومــی از محــدود نظامیــان 

تحصیــل کــرده ایســت کــه  تحصیــالت عالــی واکادمیــک  در رشــته ارکان 

ــش  ــت واز دان ــرده اس ــان ب ــه پای ــوروی ب ــاد ش ــکا واتح ــرب را در امری ح

ــراو  ــه ب ــادی ک ــه انتق ــت�امروز یگان ــوردار اس ــی برخ ــی والزم نظام کاف

ــه  ــی »ک ــه مل ــامر »جبه ــاف بی ــود را درلح ــه چراخ ــت ک ــود اینس واردمیش

دســت اکریــت اعضایــش بــه بخــون ۶۵ هــزار قربانیــان شــهرکابل آلــوده 

ــی  ــزب متحدمل ــودش و ح ــکار را خ ــل این ــت؟ دلی ــده اس ــت، پیچان اس

میداننــد وشــاید روزی جــواب ایــن ســوال را بدهنــد�

انجنیر خوژمن علومی

انجنیــر محمدنعیــم خوژمــن  و احمدشــکیب علومــی هــردو پــران 

محمدامیــن خــان علومــی وبــرادرزادگان جــرنال نورالحــق علومی ونــوادگان 

ــند�  ــوم( میباش ــان عل ــان )خ ــن خ ــعد الدی ــی س ــان پرقاض ــم خ عبالکری
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انجنیر خوژمن علومی درزمان جهاد                   خوژمن درعهدحکومت کرزی

وامــا آقــای انجنیرنعیــم خوژمــن علومی، نیز ازشــخصیت هــای تحصیل 

یافتــه واز فعالیــن سیاســی واجتامعــی کشوراســت� وی در رشــته جیولوجــی 

دپلــوم انجنیــری را از پولیتخنیــک کابــل در13۵2بدســت آورده وفــوق 

ــربغان  ــت وگاز ش ــت نف ــده و در ریاس ــو خوان ــرتی را در13۵۵درباک ماس

ــا تجــاوز اتحــاد شــوروی برافغانســتان  ســالهاکار منــوده ، ولــی همینکــه ب

روبروگردیــده،  بــرای دفــاع از وطــن بــه صــف مجاهدیــن پیوســته ومدتــی 

ــال 1361- ــده است)س ــار رزمی ــه قنده ــای اشــغالگر در جبه ــد نیروه برض

13۶6(� چــون درجبهــات جهــاد بایــک سلســله حــق تلفیهــا وزدوبندهــای 

ــال 13۶۶/ 1987م  ــده، در س ــادی روبروش ــربان جه ــوی ره ــه از س خاینان

دســت از جهــاد گرفتــه، بــا فامیــل خــود بــه اروپــا پنــاه بــرده ،ابتــدا به فرانســه 

و 8 ســال بعــد از فرانســه بــه امریــکا مهاجــرت کــرده و در ویرجینــای امریــکا 

بــا ســایر اعضــای خانــواده بــزرگ علومــی پیوســته اســت� آنچــه در بــاره وی 

گفتــم از نامــه  ای اســتنباط شــده  کــه وی بــرای مــن فرســتاده  ودر بخشــی 
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از آن چنیــن نوشــته اســت :« درســال 132۶ درشــوربازارکابل پــا بــه عرصــه 

وجــود نهادم�پــدرم پرارشــد عبدالعظیــم خــان ومــادرم دخــرت محمدفــاروق 

ــا  ــد وب ــات دارن ــد حی ــل خداون ــالگی بفض ــن 8۵ س ــی در س ــان علوم خ

ــل  ــه تکمی ــه نادری ــب رادر لیس ــد� دوره مکت ــی میکن ــا زندگ ــا در ویرجینی م

وشــامل پولیتخنیــک کابــل گردیــدم� درســال 13۵2 بحیــث انجنیــردر رشــته 

جیولــوژی نفــت وگاز فــارغ ومســتقیامً درســاحه شــربغان مــرصوف وظیفــه 

ــدم� ــدم� درســال 13۵۵ جهــت اخــذ ماســرتی دوم عــازم باکــو گردی گردی

پــس از تحصیــل دوبــاره در شــربغان مــرصوف وبــا لشــکر کشــی شــوروی 

بــه قــوای مقاومــت درکابــل وبعــداً درقندهارپیوستم)ســالهای 13۶1(� بعــد 

ــه فرانســه مهاجــر  ــا فامیــل ب ازانحــراف رهــربان مقاومــت درســال 13۶۶ ب

ــه  ــالهای 1347 ک ــتم� درس ــل پیوس ــا فامی ــکا ب ــه امری ــال 1374 ب ودر س

جنبــش هــای روشــنفکری دراوج ومــوج خــود قرارداشــت بــا افــکار چپــی 

جهــت تغییــر وتحــول کشــور پیوســتم کــه بعــد از تجاوزشــوروی بــا همــه 

اندیشــه هــای چپــی قطــع رابطــه منــوده وبــا تضــاد عمیــق بــا اخوان،همــه 

ــی  ــز آنهای ــرتام میدانم�بج ــل اح ــنفکری را قاب ــازمانهای روش ــزاب وس اح

کــه در مــدت طــی شــده دســت شــان بــه جــان ومــال مــردم آلــوده اســت، 

خواهــان محاکمــه میدانــم، البتــه اشــخاص وافــراد آنهــا را�«

ــواره  ــت وهم ــرا اس ــت وملیگ ــن دوس ــخصیت  وط ــن ش ــای خوژم آق

بــا ســالح قلــم وبیــان  بــرای اســتقرار یــک حکومــت ملــی بیطــرف تــالش 

ــده  ــون جری ــا، چ ــرزی افغانه ــرون م ــرشات ب ــه ن ــی را ب ــرح های ــرده وط ک

ــای خوژمــن  ــرش رســانده اســت� آق ــه ن ــد ب ــه امی ــه نام ــس، وهفت مجاهدول

در فعالیــت  هــای سیاســی واجتامعــی  وفرهنگــی افغانهــای مقیــم امریــکا 
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ســهم فعــال داشــته اســت�وی در هــرن خــوش نویســی ونقاشــی نیــز دارای 

ــرنی  ــای ه ــه از کاره ــد منون ــن چن ــت� م ــزی اس ــین برانگی ــتعداد تحس اس

ویرادیــده وپســندیده ام�آقــای خوژمــن،  پــس از اســتقرارحکومت انتقالــی به 

ریاســت حامدکــرزی درســال 2004بــه افغانســتان برگشــته و پــروژه انتقــال 

پایــپ لیــن گاز از شــربغان بــه کابــل را کــه از ســوی بانــک جهانــی متویــل 

میشــد ظــرف هفــت مــاه تکمیــل منــود ودوبــاره بــه امریــکا بازگشــت�  

انجنیرعلومــی درپیامــی عنــوان مــن مینویســد: » درختــم رسوی 

پاپلیــن گاز در اثــر خواهــش وزیــر معــادن وقــت انجینیــر صدیــق پوســت 

مشــاوریت وزیــر وریاســت پــالن وزارت معــادن راپذیرفتــم ومــدت هشــت 

ســال تــالش شــباروزی وزارت معــادن فراموشــده  رابــه پــا استوارســاختیم 

ولــی متاســفانه باتقــرر بچــه خوانــده حامــد کــرزی بنــام وحیدالله شــهرانی 

بــه حیــث وزیرمعــادن شــیرازه فعالیــت هــای مســلکی معــادن کــه نوجــان 

ــی  ــه بازارتجارت ــدن ب ــد ووزارت  مع ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــود ب ــه ب گرفت

خریــد وفــروش معــادن ارزشــمند وحیاتــی تبدیــل گردیــد درمــدت ســه مــاه 

ده هــا معــدن بــه قراردادهــای غیرقانونــی ســپرده شــد وتــالش وتذکــرم بــه 

وزیــر ومتخصیصیــن وروســا ومشــاورین ورزیــده افغانــی بجایــی نرســید 

ومجبــوراً بعــد ازیــک مصاحبــه افشــاگرانه فعالیــت هاغیرقانونــی وحیداللــه 

شــهرانی بــا تلویزیــون طلــوع وزارت را تــرک گفتــم�

ولــی متخصیصیــن باوجــدان وزارت معــدن بعــداز  یــک مــاه دوازده تــن 

روســا ومعیــن اکــرم غیاثــی ازوظیفــه خــود اســتیفا ووزارت را تــرک کردنــد 

ومتــام اســناد ســوء اســتفاده وفعالیــت هــای غیــر قانونــی را در رســانه هــا 

ــه حامــد کــرزی تــالش  ــی باحامی ــد� ول و شــورای ملــی نرشوپخــش کردن
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هــای مابجــای نرســید وزنــده کــی ایــن دوازده نفــر متخصــص کــه متکــی بــه 

معــاش ماموریــت شــان بــود بکلــی بربــاد شــد�

چهارمــاه بعــد ازایــن حادثــه انجینیــر یونــس نواندیــش کــه بــه چوکــی 

ــده  ــی گردی ــران انتخــاب ومعرف ــی شــاروالی توســط انجمــن انجینی جنجال

بــود امــر تقــررم رابحیــث معیــن خدمــات شــهری  شــاروالی کابل ازریاســت 

ــولیت  ــت� مس ــم گذاش ــری را بدوش ــولیت خطی ــل ومس ــوری حاص جمه

ــن مســولیت هاشــهروندی  اشــنایی  ــی تری ــه ابتدای ــه ب ــی ک شــهرپنج ملیون

وشــناخت ندارند�مهمــرت از همــه شــهر کابــل بجــز ماســرتپالن زمــان داود 

ــاس  ــه اس ــیون  ک ــرتپالن وکانالیزاس ــود، ماس ــدود ب ــم مح ــه ان ه ــان ک خ

وتهــداب هــر شــهری رامیســازد موجــود نبــود و براثــر جنــگ هــا و راکــت 

ــود  ــده ب ــاغ وپارکــی باقــی منان ــه ب ــازی هــای  تنظیمــی یــک درخــت وبت ب

ــاغ  ــارک وب ــود هــا باتــالش شــباروزی   پنجــاه وســه پ ــع وگمب باهمــه موان

هــای قدیمــی از نوســاخته شــد وباغهــای بــزرگ بابرشــاه چهل ســتون وقلعه 

فتــوح دوبــاره ســازی ودرخدمــت مــردم قــرار کرفــت ودونیــم ملیــون درخــت 

ــش  ــت بخ ــل زین ــه گل مرص ــزار بت ــد ه ــرس ودوص ــا ورسک هاغ ــاغ ه درب

رسک هــا وتپــه هــای شــهر شــد� شــهرکابل چهــره تبدیــل منــود هفــده کانــال 

ــهرازعلام  ــوراخربگان ش ــد وش ــه کاری گردی ــزی وپخت ــا قیرری ــام رسکه ومت

ــا  ــا انه ــد ب ــای جدی ــروژه ه ــه  پ ــه هم ــد ک ــاخته ش ــور س ــمندان کش ودانش

مشــوره ونظرخواهــی میشــد� بیســت ســه تیــم ورزشــی جهــت مرصوفیــت 

ســامل جوانــان ســاخته شــد و بــه  هرنمنــدان  جــوان خرابــات کــه روز بــروز 

ــا گردیــد و503  ــد معــاش ماهــوار ومحــل متریــن مهی ــه انقــراض بودن روب

نفــر  فارغیــن پوهنتــون هــا جــذب ورشایــط ترینینــگ  کمپیوتــر منجمنــت 
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ــو  ــهر ممل ــی درش ــر، ول ــد وصدهاکارموثردیگ ــی گردی ــاده وعمل ــان ام ولس

ــرام  ــه پروگ ــق هم ــاخ ودل تطبی ــی ش ــان ب ــران ودزدان و زورگوی ازچپاولگ

هــای مفیــد مشــکل مینمــود، چنانچــه وقتــی بــه ریــس پارملــان ابراهیمــی 

دوجریــب زمیــن درشــهرنوداده نشــد درحالیکــه در گذشــته  ســه بــار ســهمیه 

منــرات زمیــن را بــه خــود وفامیــل هایــش گرفتــه وبلنــد منــزل ســاخته بود،بــا 

ــره خیــل،  ــد قیــس حســن، اللــه گل مجاهــد، مالت دزدان دیگرپارملــان مانن

فریــد صدیقــی وغیــره باافرادمســلح و بادیــگارد هــای شــان دروازه شــاروالی 

رابســتند وفعالیــت هــای مــا رامانــع شــدند � باهمــه مشــکالت پنــج ســال 

خدمــت درشــاروالی ونزدیکــی بامــردم ودرک مســتقیم دردهایشــان مســاوی 

باچهــل ســال  کاردروزارت معــدن بــود کــه از انجینیــر نواندیــش وپشــتیبانی 

ازنظــرات مــن ســپاس گــذارم«

ــرتی  ــوده ودوماس ــخوان ب ــل آدم درس ــی در دوران تحصی ــای علوم آق

دربخــش جیالوجــی ونفــت وگاز بدســت دارنــد ویــک زمانــی درتیــم هــای 

ــای  ــت آوره ــابقه داده ودس ــی مس ــای خارج ــا تیمه ــتان ب ــپورتی افغانس س

هــم داشــته اســت�

شاخه های خانواده علومی

ــه  ــم ک ــوع میکن ــی  رج ــن علوم ــای خوږم ــتهای آق ــاد داش ــه ی ــم ب بازه

ــی زاده –  ــی- قاض ــای :علوم ــاخه ه ــه ش ــی ب ــدان علوم ــد: » خان میفرمای

ــر  ــان ظاه ــوند� ودر زم ــیم میش ــود تقس ــی  و محم ــی- قیوم ــم- کریم کری

ــل علومــی در  ــل از فامی ــا ســه نفروکی شــاه در هــردوره شــورای ملــی دوی

ــی زاده  ــان قاض ــرات محمدعلیخ ــالً از ه ــتند� مث ــت داش ــوری عضوی ش
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ــالها  ــی ، س ــحاق علوم ــان- محمداس ــون واز ارغس ــتون زرغ ــل پش وکی

ــم واندیشــه سیاســی  ــوده  وصاحــب قل ــل قندهارب شــاروال قندهــار ووکی

ــگ  ــدان دهمزن ــال را در زن ــی ده س ــکار سیاس ــنت اف ــر داش ــود وبخاط نیزب

ســپری کــرده اســت� او حیثیــت اســتاد ســلطان جــان علومــی را داشــته کــه 

ــود� ــد ب ــی هلمن ــاوه بارکزائ ــل ن وکی

ــم  ــد کری ــرت عبدالواح ــادآوری از داک ــن ی ــی ضم ــن علوم ــای خوږم آق

وشــیر جــان علومــی وماجــرای خاطــرات شــیرجان علومــی، از منســوبین 

دیگــر ایــن خانــدان منجملــه از احمدشــاه کریم،نــام مــی بــرد کــه 

ــاعری  ــی  درشعروش ــایل سیاس ــالوه برمس ــوده، وع ــه ب ــوروزارت خارج مام

ونویســنده گــی نیزدسرتســی دارنــد و صاحــب دیــوان شعرهســتند� خوږمــن 

عــالوه میکندکــه: غــالم شــاه دشــنه، نیــز از ایــن خانــواده ، ادیب،نویســنده 

وژورنالیســت ورزیــده کشــوردارای قریحــه رسشــار شــعرگوئی اســت� وی 

ــای احمــد  ــادی برضــد تجــاوز شــوروی برافغانســتان رسوده وآق اشــعار زی

ــت�  ــتان اس ــا افغانس ــون آریان ــکار در تلویزی ــون هم ــی اکن ــکیب علوم ش

وی بــا همــکاری برادربزرگــش آقــای خوژمــن تاریــخ فامیــل علومــی را در 

دوکســت  دوســاعته ترتیــب منــوده ودر دســرتس هریــک از خانــواده هــای 

علومــی  گذاشــته اســت� بایــد گفــت کــه آقایــان دشــنه علومــی بــرادر جرنال 

نورالحــق علومــی اســت�
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مقالۀ سوم
خاندان شاغاسی خیل قندهاری

لویناب شاغاسی شیردل خان

یکــی از خانــدان هــای معــروف وبــا روســوخ 

وپــر نفــوذ در دولــت محمــد زائی افغانســتان، 

درســال  خــان  وزیرفتــح  اقتــدار  آغــاز  از 

1801 تــا عهــد اعلیحــرضت شــاه امــان اللــه 

،خانــدان لوینــاب شــیردلخان ابــن شاغاســی 

میردادخــان ابــن مــال بــازار ابــن یاســین خــان 

ــی کندهــاری اســت� بارکزائ

ــی معــروف کندهــار هســتند  ــن بارکزائ ــدان اصــالً از خوانی ــن خان ای

کــه در بــه قــدرت رســاندن رسداران قندهــاری وامیــر دوســت محمدخــان 

ــاب  ــد� پدرلوین ــرده ان ــازی ک ــی ب ــش اساس ــان نق ــیرعلی خ ــر ش وامی

شاغاســی شــیردلخان ،شاغاســی میردادخــان بارکزائــی بــود کــه در 

دربــار رسداران قندهــاری وبخصــوص  درحکومــت رسدار شــیردل خــان 

ــت�  ــی داش ــیک آقاس ــام ایش ــزی، مق بارک



154     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان تاریخئ قندهار

ــه  ــی ک ــه: »هنگام ــد ک ــخ)ج1، ص141( مینویس ــف رساج التواری مول

شــاه محمــود وشــهزاده کامــران وزیــر فتــح خــان را در ســیدآباد وردک بطــور 

وحشــیانه بــه قتــل رســاندند )1234هــق =1818م(  ، وبعــد بســوی کابــل 

حرکــت کردنــد و در قلعــه قاضــی توقــف منودند، واز آنســوی رسداردوســت 

محمدخــان بــا یــک خدعــه نظامــی شــاه محمــود وپــرش کامــران را بــدون 

ــک  ــاری )هری ــرادران قنده ــرات منود،ب ــوی ه ــرار بس ــه ف ــور ب ــگ مجب جن

ــالع  ــا اط ــان وپردلخان(ب ــان ورحمدلخ ــان ومهردلخ ــیردلخان وکهندلخ ش

از مــرگ بــرادر بــزرگ خــود وزیرفتــح خــان بــا همراهــی اقــوام خــود شــهر 

قندهــار را در محــارصه گرفتنــد� والــی قندهــار نایــب گل محمدخــان پوپــل 

ــرادران پیغــام داد کــه شــاه محمــود وشــهزاده کامــران غــرض تــرصف  ــه ب ب

ــاه  ــرگاه ش ــید ، ه ــار بکش ــی انتظ ــام کم ــد، ش ــه ان ــوب رفت ــه آنص ــل ب کاب

ــه او  ــامهم ب ــد، زور ش ــه کن ــان غلب ــت محمدخ ــررسدار دوس ــود ب محم

نخواهدرســید وبهــرت اســت از خــون ریــزی رصف نظــر کنیــد واگــر رسدار 

دوســت محمدخــان شــاه محمــود را شکســت داد، آنــگاه مــن هــم قندهــار 

ــرادران بارکــزی ظاهــراً ایــن پیشــنهاد نایــب  ــار شــام میگــذارم� ب را در اختی

ــد،  ــر منودن ــهر رصف نظ ــه برش ــد واز حمل ــول کردن ــان را قب گل محمدخ

امــا  بــرای گشــودن شــهرآمادگی گرفتنــد ومتــام وســایل باالرفــنت برحصــار 

قندهــار را فراهــم منودنــد ودر یــک شــب تاریــک زینــه هــا را در کنــار دیــوار 

ــوار قلعــه صعــود  ــه بردی قلعــه رســاندند ونخســتین کســی کــه بوســیله زین

کــرد وبعــد دروازه شــهر را بــر روی همرزمــان خــود بــاز منــود، میردادخــان 

بارکــزی پرمــال بازار پریاســین خــان بارکــزی بود�وقتــی بــرادران بارکزائی 

وهمراهــان باشمشــیرهای آختــه بشــهر  داخــل شــدند، نایــب گل محمدخــان 
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بــا اطــالع از موضــوع بــدون مقابلــه از شــهر فرارکــرد وخــرب ســقوط قندهــار 

را در قــالت بــه  شــاه محمــود کــه در راه فراربســوی قندهــار بــود رســاند� 

آقــای معصــوم هوتــک میگوید کــه : رسدار شــیردلخان که اکنــون  قدرت 

را درقندهــار دردســت گرفتــه بــود، متــام کســانی را کــه در فتــح قندهــار از 

ــت  ــت وعنای ــورد عطوف ــد، م ــان داده بودن ــهامت نش ــجاعت وش ــود ش خ

قــرارداد وبنابریــن بــه میــرداد خــان بارکزی  مقام ایشــیک آقاســی) شاغاســی( 

داد� شاغاســی میردادخــان درمــدت 21 ســالی کــه رسدارشــیردلخان حاکــم 

ــار  ــی در درب ــیک آقاس ــت ایش ــه صف ــق(، ب ــار بود)1234-12۵4ه قنده

بــرادران قندهــاری خدمــت منــود�1

بــه نظرمیرســد کــه شاغاســی میــرداد خــان درســالهای 1837 یــا 1838 

از قندهــار بــه کابــل آمــده وبــه امیردوســت محمدخــان پیوشــته اســت، زیــرا 

بنابــر رساج التواریــخ واکربنامــه ، شاغاســی میردادخــان  یکــی از همراهــان 

امیردوســت محمــد بقصــد بخــارا بعــد از تجــاوز اول انگلیس برافغانســتان و 

استقرارشــاه شــجاع  بــه تخــت  کابــل بــود�2 

واختالفــات  کــرد)18۵۵م(  فــوت  رسدارکهندلخــان  آنکــه  از  پــس 

بررسجانشــینی آن میــان بنواعــامم درقندهــار درگرفت  وامیردوســت محمدخان 

ــاررا  ــت )18۵۶( وقنده ــار رف ــه قنده ــل ب ــات از کاب ــن اختالف ــع ای ــرای رف ب

بــه درایــت وزیرکــی پرخــود رسدارشــیرعلی خــان بــه کابــل ملحــق منــود، 

شــیردلخان )پــر شاغاســی میــرداد خــان( مورد توجــه امیردوســت محمدخان 

قرارگرفــت واو را بــه حیــث شاغاســی باخــود بــه کابــل بــرد ودخرتخــود را بــه 

1 - محمدمعصوم هوتک، کندهاری ورونه، چاپ 2009،ص 210، شکال مجله، شامره مسلسل29 

، ص 11

2 - رساج التواریخ،ج1، ص 1۵2، اکربنامه ، ص 103- 104



156     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان تاریخئ قندهار

شاغاســی شــیردلخان داد� آقــای معصــوم هوتــک نــام دخــرت امیــر را بــی بــی 

ســایره ملقــب بــه »ببــو« تذکرمیدهــد ومینویســد: مــادر خوشــدلخان، ســایره 

بیگــم ، ملقــب بــه »ببو«دخــرت امیــر دوســت محمدخــان بــود�

لوینــاب شــیردلخان) پدرعلیاحــرضت رسورســلطان،از بطــن بــی 

نظیرســلطان پوپلزائــی، پدرلوینــاب خوشــدل خــان، مــادر اعلیحــرضت امان 

ــل وکندهــار اســت� ــدان شاغاســی هــای کاب ــزرگ خان ــه خــان( و جدب الل

ــر  ــتونه« ج2، ص 181( متذک ــار یادش ــاب« دکنده ــاد در کت ــه رش عالم

ــد  ــری)=18۶2م( روز عی ــال 1278 هج ــت محمددرس ــه امیردوس ــده  ک ش

خــورد بــه شاغاســی شــیردلخان هدایــت داد تــا بــه قندهــار رفتــه بــه والــی 

قندهــار رسدار محمدامیــن خــان هدایــت ودســتورامیر را برســاند کــه بــرای 

تــرصف هــرات حرکــت کنــد� وروز 18 عیــد فطــر امیردوســت محمدخــان 

ازکابــل بقصــد کندهارحرکــت کــرد�« بعــد ازآنکــه امیردوســت محمدخــان 

درگذشــت چهــارروز بعــد در 24 ذیحجــه 1279 هجــری) = جــون 18۶3( 

امیرشــیرعلیخان بــه امــارت برداشــته شــد� و شاغاســی شــیردلخان را کــه در 

ــوان ایشــیک  ــه عن ــان  ب ــود همچن ــدرش  ایشــیک اقاســی ب ــات پ زمــان حی

آقاســی دربــار خــود برگزیــد�

ــار(  ــر درب ــی )وزی ــیک آقاس ــوان ایش ــه عن ــان ب ــیردل خ ــی ش شاغلس

ــر  ــد امی ــت و در عه ــهم داش ــرات س ــح ه ــان در فت ــت محمدخ امیردوس

ــرای  ــرد و ب ــازی میک ــر ب ــش موث ــش نق ــوام دولت ــزدر ق ــیرعلیخان نی ش

اســتقرارحاکمیت امیــر شــیرعلی خــان از 18۶3 ببعــد در متــام کشــمکش 

هــای سیاســی و خانــه جنگیهــای بــرادران امیــر شــیرعلیخان بــرای 

تصاحــب تــاج و تخــت کابــل ، درکنــار امیــر شــیرعلیخان شمشــیر زد و تــا 

ــت�  ــا نگذاش ــرگ او را تنه دم م
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ــر  ــت امی ــتقرار حاکمی ــت اس ــواره در جه ــیردلخان، هم ــی ش شاغاس

ــر  ــرد و هنگامــی کــه امی ــکار مــی ب ــر خــود را ب ــوان و تدبی شــیرعلیخان ت

شــیرعلی خــان پــر خــود رسدار ابراهیــم خــان را بــه حیــث حکمــران کابل 

تعییــن منــود، لوینــاب شــیردلخان رابــاوی همــراه منــود تــا درکارهــاوی را 

مشــورت بدهــد�

ــی  ــیک اقاس ــد:«��� ایش ــتان مینویس ــر افغانس ــاهان متاخ ــف پادش مول

ــور  ــربان حض ــود و از معت ــده ب ــال کاردی ــخص کهنس ــه ش ــیردلخان ک ش

امیــر کبیــر بازمانــده،  چنــان ذکــی وعاقــل ورمــوز فهــم ودربــار دیــده بــود 

ــجاعت ودالوری  ــرت وش ــوص در غی ــت وخص ــین  اس ــزاوار تحس ــه س ک

کمــی وکوتاهــی بــه اوشــان نبــود�« شاغاســی شــیردلخان از رسدار ابراهیــم 

ــرصش  ــد وح ــامد بیح ــه خاطراعت ــز ب ــر ونی ــف تدبی ــبب  ضع ــه س ــان ب خ

ــه  ــان ،ک ــان ورسدار رشیفخ ــرنال میردادخ ــان وج ــق خ ــه رسدار محمدرفی ب

ــت،راضی  ــان گذاش ــن خ ــف امیرعبدالرحم ــل را درک ــه اش کاب ــن روی همی

ــد در  ــه مجبورش ــد ک ــی  میدی ــنت حوادث ــان ابس ــت را چن ــود� او وضعی نب

ــان امــور را  ــرود وجری ــه قندهــار ب ــل  ب دل رسمــای ســوزان زمســتان از کاب

ــل  ــه ســمع امیرشــیرعلیخان برســاند وخــود را ازعواقــب شکســت درمقاب ب

ــد� 1  ــه گردان ــری الذم ــان ب ــن خ رسدارعبدالرحم

کــه  خــان  عبدالرحمــن  رسدار  بدســت  کابــل  تــرصف  از  پــس 

امیرشــیرعلیخان قوایــی بــرای تصاحــب مجــدد کابــل از قندهارســوق منــود 

ورسدار عبدالرحمــن خــان هــم بــه مقابلــه بــا ســپاه امیــر از کابــل بــر غزنــی 

حملــه منود،بــاری در جنگــی کــه درحوالــی غزنــی در محــل رسروضــه، در 

1 - میرزا یعقوب علی خان خافی، پادشاهان متأخر افغانستان، چاپ پشاور، ص 197
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ــرنال  ــی ج ــان برکردک ــن خ ــوای رسدار عبدالرحم ــان ق ــال 18۶8م، می س

ــح محمدخــان  ــر شــیرعلیخان برکردگــی رسدار فت ــوای امی نصیرخــان و ق

پــر وزیراکربخــان رخــداد و بــه شکســت نیروهــای رسدار فتــح محمدخــان 

انجامیــد، ونزدیــک بــود رسدار فتــح محمــد خــان دســتگیر شــود، شاغاســی 

ــن از  ــی ت ــا س ــان ب ــح محمدخ ــان رسدار فت ــات ج ــرای نج ــیردلخان ب ش

نیروهــای فــداکارش بــر دشــمن قــوی تــر از خــود حملــه بــرد و در صــف 

ــه منــود و رسدار فتــح محمدخــان  رانجــات داد، مگرخــودش  دشــمن رخن

در محــارصه نیروهــای دشــمن قرارگرفــت و هنگامــی کــه دشــمن بــدور او 

حلقــه زدنــد تــا دســتگیرش کنند،نــاگاه بــر همراهــان دلیــر خــود فریاد بــرآورد 

و 18 تــن از جنگجویــان او بــا شمشــیرهای آختــه برصف دشــمن زدنــد و راه 

بــاز منودنــد و چــون پرنــده از دام دشــمن پریدنــد وبــدر رفتنــد�1 

ــای  ــرف نیروه ــی از ط ــه، غزن ــن حادث ــد ازای ــه بع ــد ک ــه نظرمیرس ب

رسدارعبدالرحمــن خــان تحــت محــارصه شــدید قرارگرفــت ولی�شاغاســی 

شــیردلخان مقاومــت کــرد وحــارض نگردیــد غزنــی را بــه نیروهــای 

رسدارعبدالرحمــن خــان تســلیم کند�وقتــی  کــه نیروهــای امیرشــیرعلی خان 

ــه غزنــی رســید، رسدار عبدالرحمــن خــان دســت از محــارصه  از قندهــار ب

غزنــی گرفــت و عقــب نشســت� ولــی نیروهــای  امیــر برکردگــی شاغاســی 

ــا  ــیداباد وردک ب ــه در س ــی ک ــد و« در جنگ ــب کردن ــیردلخان او را تعقی ش

ــی  ــرادر شاغاس ــان، ب ــت،  امیرج ــورت گرف ــان  ص ــن خ رسدار عبدالرحم

ــتگیرگردید و  ــی و دس ــی زخم ــود شاغاس ــد وخ ــته ش ــان  کش ــیردل خ ش

درکابــل  زندانــی وبدســتور رسدار عبدالرحمــن خــان تــداوی گردیــد ووقتــی 

ــن  ــت، رسدار عبدالرحم ــت گرف ــازۀ بازگش ــان اج ــن خ از رسدار عبدالرحم

1 - پادشاهان متأخر افغانستان، صص 210- 218، 383-384 
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خــان خطــاب بــه او گفــت: هوشــدارکه دیگــر بــا مــن روبــرو نشــوی و اگــر 

ــت�«1  ــم کش ــدی، تراخواه ــوب ش ــگ مغل درجن

شاغاســی شــیردلخان، یــک پشــتون بــی آالیــش  وســاده اطرافــی بــود 

وچنــدان نزاکتهــای ارشافیــت را رعایــت منیکــرد ودرعیــن حــال مــرد مذاقــی 

و راســتگوئی بــود ودرباریــان هــم از ســخنانش دلگیــر منــی شــدند� داکــرت 

هاشــمیان خاطره  ای از ســفر رســمی  لویناب شــیردلخان را خود متذکر شــده  

کــه مثــال خوبــی از حارضجوابــی شاغاســی ودردهــن  زدن حریــف میتوانــد 

باشــد� داکرتهاشــمیان مــی نویســد: » شاغاســی شــیردلخان صدراعظــم امیر 

شــیرعلیخان )صدراعظــم امیرشــیرعلیخان، ســید نورمحمدشــاه نــام داشــته، 

نــه شــیردلخان( بــرای مذاکــرات رســمی بــه هندوســتان رفتــه بــود، ویــرای 

انگلیــس بــه افتخــار او دعــوت مجللــی ترتیــب داده بــود کــه اراکیــن انگلیس 

ــه  ــک توت ــول ی ــب معم ــد� رسدارحس ــه بودن ــور یافت ــد حض ــامی هن وزع

گوشــت اســتخواندار را گرفــت ومــرصوف خــوردن آن شــد� زعیــم ســکهه 

کــه مقابــل او نشســته بــود بقســم مــزاح رسدار را مخاطــب قــرارداده پرســید: 

ــان  ــه ســگهای ت شــام کــه اســتخوان را خودتــان میخوریــد، درافغانســتان ب

چــه میدهیــد؟ رسدار بــدون آنکــه مشــتعل شــود،با تبســم پاســخ داد: مــا در 

ــم� رسدارجــی )ســیک( رسخ  ــه ســگهای خــود«دال« مــی دهی افغانســتان ب

شــد و دیگرهیــچ نگفــت�«)  رســالًه »ســخن شناســی«از داکــرت هاشــمیان(  

ظاهــراً ایــن خاطــره متعلــق بــه هــامن ســفری بایــد باشــد کــه امیرشــیرعلی 

ــی  ــود و شاغاس ــه من ــه امبال ــال 18۶9 ب ــها درس ــوت انگلیس ــه دع ــان ب خ

شــیردلخان  وپــرش خوشــدلخان نیــز همــراه امیــر بودنــد�

1 - معصوم  هوتک : کندهاری ورونه، ص212
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ــوب  ــود، خ ــیده ب ــاری  از وی پرس ــان ب ــیرعلی خ ــر ش ــد: امی گوین

شاغاســی، گنــاه را یعقــوب خــان وبــرادرش ایوبخــان کــرده بودنــد، چــرا 

شــام مادرشــان را دشــنام مــی دادید؟ شاغاســی جــواب داد:  اگر مادرشــان 

مــادر خوبــی مــی بــود چــرا چنیــن پرانــی بــه دنیــا مــی آورد کــه هــم شــام 

ــوب  ــم خ ــس منه ــد، پ ــار کنن ــه درد رس گرفت ــردم راب ــم م ــرا و ه ــم م و ه

کــردم کــه او را دشــنام دادم و بازهــم دشــنام میدهــم، امیــر از ایــن جــواب 

شاغاســی بخنــده  انــدر میشــود�

ــه  ــک خودعبدالل ــالدی  پرکوچ ــال 1873 می ــیرعلیخان، درس امیرش

جــان را بــه حیــث ولیعهــد نامــزد منــود وبــه والیــان والیــات هــدات داد تــا 

ــر  ــزرگ امی ــد، امــا رسدار یعقــوب خــان پرب ــن نامــزدی را جشــن بگیرن ای

کــه ولیعهــدی  را حــق خــود میدانســت  از تجلیــل ایــن نامــزدی رسبــاززد� 

امیــر بــا اطــالع از ایــن حرکــت پــرش ، شاغاســی شــیردلخان را بــه هــرات 

فرســتادتا وی را دلجوئــی کند�مگرشاغاســی شــیردلخان درایــن  ماموریــت 

خــود موفــق نگردیــد، زیــرا رسدار یعقــوب خــان از پــدر خــود تضمیــن هایی 

میخواســت کــه تعهــد آن از تــوان شاغاســی بیــرون بود�ولــی رسدار یعقــوب 

خــان بعــد از مدتــی  دوبــاره بــه امیــر تســلیم شــد و بــه  دســت بوســی پــدر 

بــه کابــل آمــد ومدتــی درکابــل تحــت نظربــود مگــر از کابــل فرارکــرد وخــود 

را بهــرات رســاند وباگــرد آوری نیــروی برهــرات کــه در دســت رسدار فتــح 

ــح  ــه  رسدار فت ــرد� ودر نتیج ــه ب ــود حمل ــان ب ــان پروزیراکربخ محمدخ

خــان وهمچنــان پرنوجوانــش  رسدار عبدالعزیزخــان  هــر دو درایــن حملــه 

کشــته شــدند�متعاقباً رسدار یعقــوب خــان جــرنال فرامرزخــان را کــه بــرای 

فتــح هــرات وتســلیمی یعقــوب خــان  رفتــه بــود، بــا توطئــه در ســبزوار بــه 

قتــل آورد وایــن امــر برامیرشــیرعلیخان ســخت ناگــوار آمــد� رسدار یعقــوب 
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خــان  مدتــی بعــد از اعاملــی کــه بردســت او انجــام شــده بــود بــه حضــور 

ــح  ــه ســبب کشــته شــدن رسدار فت ــر ب ــت واز ســوی امی ــل رف ــه کاب ــدر ب پ

محمدخــان و فرزنــد نوجوانــش رسدار عبدالعزیزخــان و قتــل ناجوامنردانــه 

جــرنال فرامرزخــان در ســبزوار ، زندانــی شــد،و ایشــیک آقاســی شــیردلخان 

و رسدار شــاه پســندخان را غــرض تنظیــم امــور بــه هــرات فرســتاد�

ــه  ــی ب ــرات )یعن ــای ه ــه دروازه ه ــان ب ــیردل خ ــی ش ــی شاغاس وقت

سیاوشــان( رســید، از نیــت خــود رسدار ایــوب خــان بــرادر کوچــک رسدار 

محمدیعقــوب خــان را آگاه منــود، رسدار ایــوب خــان بــه افــراد خود دســتور 

ــد و  ــه هــرات داخــل کنن ــا ایشــیک آقاســی شــیردلخان را زنجیرپیــچ ب داد ت

بــه زنــدان بســپرند، ولــی بــارسدار شــاه پســندخان رویــۀ محرتمانــه مناینــد� 

ــر  ایــن کار عملــی شــد وشاغاســی شــیردل خــان کــه عمــری در رکاب امی

ــه  ــود، مــورد هتــک حرمــت قرارگرفــت وبعــد ب شــیرعلیخان شمشــیر زده ب

ــیدی  ــن جمش ــی از خوانی ــان )یک ــوب خ ــر رسدار یعق ــزد خ ــان ن کوهس

ــی باشــد�  ــا  زندان هرات(،فرســتاده شــد ت

وقتــی امیــر شــیرعلی خــان از ایــن موضــوع آگاه گردید ســخت ناراحت 

ــات  ــرای نج ــان ب ــین علیخ ــرنال حس ــی ج ــر کردگ ــی ب ــوراً قوای ــد و ف ش

شاغاســی شــیردل خــان بــه صــوب هــرات فرســتاد تــا رسدار محمدایــوب 

ــه  ــل ب ــوای کاب ــاورد و گوشــاملی دهــد� همینکــه ق ــل بی ــه کاب خــان را نیزب

ــت و او را  ــان نوش ــوب خ ــه رسدار ای ــه ای ب ــراه نام ــی ف ــید ، وال ــراه رس ف

بــه خویشــنت داری و دلجویــی دعــوت منــود�  چــون رسدار ایــوب خــان از  

آمــدن قشــون امیرمطلــع گردیــد ،بــه مشــورت چنــد تــن از هــواداران اســتفاده 

جــو وترســوی خــود بــه مشــهد فرارکــرد�
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پــس از فــراررسدار، برخــی از رسان لشــکر وی میخواســتند که شاغاســی 

شــیردلخان را  بــه قتــل آورنــد، زیرامــی ترســیدند کــه چون شاغاســی کســانی 

ــی شاغاســی ســهیم  ــی حرمت ــوب خــان همدســت ودرب ــا رسدار ای را کــه ب

ــت  ــد ورسنوش ــی میکن ــر معرف ــه امی ــا را ب ــامً آنه ــد وحت ــی شناس ــد م بودن

ــه  ــن نتیج ــه ای ــود ب ــن  باخ ــد بود،بنابری ــان خواه ــار ش ــی درانتظ نامطلوب

رســیدند کــه او را بــه قتــل برســانند� مگــر همیــن کــه  خــان جمشــیدی خر 

ــی از ورود  ــت خاف ــم )وبروای ــن تصمی ــان از ای ــوب خ ــد یعق رسدار محم

لشــکر کابــل ( مطلــع گردیــد، شاغاســی شــیردلخان را آزاد وخــود بانیروهای 

محلــی در رکاب شاغاســی تــا هــرات وی را اســکورت منــود� 

ــل  ــازم کاب ــر ع ــتور امی ــه دس ــرات ب ــم اموره ــس از تنظی ــی پ شاغاس

گردیــد� وبعــد از آنکــه بــه کابــل رســید،جریان ماوقــع را بــه امیــر شــیرعلی 

ــود�1  ــت من ــان حکای خ

شاغاســی شــیردلخان پــس از حبــس رسداریعقــوب خــان مدتــی بحیــث 

ــد  ــالدی ببع ــال 1874می ــود و از س ــت من ــرات خدم ــه دره ــب الحکوم نای

بحیــث نایــب الحکومــه مزاررشیــف و متــام ترکســتان مقررشــد و شاغاســی 

خوشــدلخان نیزبــرای کمــک بــا پــدرش همــراه گردیــد� 

اقــای هوتــک مینویســدکه درســال 1291 هجــری مطابــق 1874 

شاغاســی شــیردلخان از طــرف امیررشعلیخــان بحیــث حکمــران کل 

ترکســتان مقررگردیــد ودر همیــن ســال وی بــه لقب«لــوی نایــب« و پــرش 

ــد�2       ــب گردیدن ــب« ملق ــی نای ــب »کمک ــه لق ــدلخان ب خوش

ــه، ص 214)رساج،  2 /  ــاری ورون ــص 4۵8، 4۶۵، 481- 483، کنده ــر، ص ــاهان متاخ 1 - پادش

)19۶ -19۵

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه،ص 214
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 هنگامــی کــه هیئــت روســیه بــه رسکردگــی ســتولیتوف میخواســت از 

ــی  ــن مکتوب ــداد و ضم ــازه ن ــارا اج ــود، او آنه ــتان ش ــذ وارد افغانس راه ترم

ــرای  ــده روس ب ــرش مناین ــر شــیرعلی خــان مشــورت داد کــه از پذی ــه امی ب

ــن  ــی ای ــود ول ــت منیش ــه روس دوس ــذرد، زیراک ــتی درگ ــرات دوس مذاک

ــس خواهــد شــد�به نظــر شاغاســی شــیرلخان،  ــر ســبب دشــمنی انگلی ام

ــود�  ــرت ب ــر به ــت امی ــرای دول ــس ب ــمنی انگلی ــرده، دش ــتی روس ک از دوس

ــتور  ــه وی دس ــت و ب ــده گرف ــا دی ــورت او را ن ــان مش ــیرعلی خ مگرامیرش

داد کــه زمــان اکنــون تغییــر کــرده واو بــه سیاســت کشــورش بهــرت میدانــد 

و بنابریــن منبعــد از ارســال هرگونــه مکتــوب و پیغامــی بــه امیــر خــود داری 

کنــد وهرچــه پرشــکوه تــر هیئــت را پذیرائــی وتــا کابــل آنهــا را بدرقــه مناید�1 

علــت  تصمیــم امیــر به دوســتی بــا روســها،اطالعاتی بــود که شاغاســی 

شــیردل خــان آنــرا توســط شــخص قابــل اطمینانــی بنــام میــرزا صــالح الدین 

ــر  ــه امی ــود� شاغاســی ب ــر گــزارش داده ب ــه امی از تاشــکند بدســت آورده وب

نوشــته بــود کــه روســها ازرسدار عبدالرحمــن خان خواســته انــد تاعریضه ای 

عنوانــی دولــت روســیه بنویســد ودرآن از دولــت تزاربــرای پــس گرفــنت تــاج 

وتخــت موروثــی خــود کمــک بخواهــد� شــیردلخان بــه امیــر گوشــزدکرده 

ــدن  ــدف آم ــدو ه ــه ان ــی گرفت ــد آمادگ ــه برهن ــرای حمل ــها ب ــه روس ــود ک ب

ــد  ــل کن ــر راحاص ــت  امی ــا  موافق ــت ت ــل اینس ــار کاب ــه درب ــت روس ب هیئ

کــه در صــورت رضورت قشــون روســی از خــاک افغانســتان بقصــد حملــه 

ــد،  ــت ننامی ــها موافق ــت روس ــن خواس ــه ای ــرگاه امیرب ــد وه ــد عبورکن برهن

آنهــا رسدار عبدالرحمــن خــان را مــورد حامیــت و اســتفاده قرارخواهنــد داد 

1 - میرزا یعقوب علیخان، هامن اثر،ص 497
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تــا برمزاررشیــف حملــه کنــد� ایــن مطلــب در راپور13مــی 1878 ایجنــت 

برتانــوی بــه ادارۀ پنجــاب درپشــاور ثبــت گردیــده  بــود�1  

طبعــاً چنیــن گزارشــی بــرای امیــر شــیرعلی خــان ســخت تکاندهنــده 

ــی از وی  ــن توقع ــها چنی ــاً روس ــا واقع ــه آی ــد ک ــا بدان ــود ت ــل ب ــل تام وقاب

دارندیــا خیــر؟ زیراقبــول چنیــن امــری بــرای امیــر بســیار دشــوار بــود ومــردم 

ــه قــوای خارجــی بشــورش وامیداشــت� افغانســتان را علی

جــرنال ســتولیتوف در 19 جــون از آمــو عبــور منــود واز طرف منشــی 

محمدحســن خــان وشاغاســی خوشــدلخان پــر شاغاســی شــیردلخان 

پذیرائــی شــد وبــه مزاررشیــف رفتند�ولــی شاغاســی شــیردلخان کــه دراین 

وقــت مریــض بــود، نتوانســت هیئــت را ببینــد� یــک هفتــه نگذشــت کــه 

شاغاســی شــیردلخان وفــات منــود ) 2۵ جــون 1878( و هیئــت مجبــور 

شــد تــا تعییــن والــی جدیــد در مــزار رشیــف مباند�امــا بــزودی درتاریــخ 

ــه  ــدر ب ــرر شاغاســی خوشــدلخان بجــای پ ــان تق 4 جــوالی 1878 فرم

ــرد و  ــت ک ــف موصل ــه مزاررشی ــتان ب ــت ترکس ــار والی ــی چه ــث وال حی

او منشــی محمدحســن خــان را موظــف ســاخت تــا هیئــت روســی رابــا 

نیروهــای افغانــی بدرقــه کند�هیئــت بتاریــخ ۶ جــوالی از مزاررشیف بعزم 

کابــل بیــرون شــد2 وبعــد از رســیدن بــه کابــل بــا امیرشــیرعلیخان دیــدار 

وگفتگــو منود)جــوالی 1878(� درهمیــن وقــت انگلیــس هــا نیزموضــوع 

اعــزام هیئــت خــود را بــه امیــر پیشــنهاد منودنــد و چــون امیربــه ســوگ 

ــه موقــع  ــود، از جــواب دادن ب ولیعهــد شــهزاده عبداللــه جــان نشســته ب

ــی،  ــتو ازمحمدطاهرکان ــه پش ــووا، ترجم ــف، زاگارودنیک ــه لوبه،تالی ــی لوی ــیا ک ــی آس ــه منحن 1 - پ

چــاپ 200۶، ص 101

2 -10 هامن اثر، ص 14۶
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بــه انگلیــس غافــل مانــد و ایــن امــر باعــث دومیــن تجــاوز انگلیــس بــه 

ــه مزاررشیــف شــد و  ــل ب ــر از کاب افغانســتان و بالنتیجــه ســبب فــرار امی

ــر  در آنجــا درظــرف یکــامه مریــض و از جهــان چشــم پوشــید� 29 صف

129۶ )22فــربوری 1879(�

 هامنگونــه کــه روزگار شاغاســی شــیردلخان رادر زندگــی درکنــار امیــر 

شــیرعلیخان قــرار داده بــود، پــس از مــرگ نیــز ایــن دو دولتمــرد هــم راز و 

ــرگ  ــل از م ــان قب ــیردل خ ــی ش ــرار داد و شاغاس ــم ق ــوی ه ــار را پهل همتب

ــف  ــزار رشی ــون 1878در م ــم ج ــت وپنج ــان، دربیس ــه ج ــهزاده عبدالل ش

چشــم ازجهــان پوشــید و در ســمت غــرب روضــه مزاررشیــف دفــن 

ــت و  ــف درگذش ــزدر مزاررشی ــان نی ــیر علیخ ــد امیرش ــاه بع ــت م ــد وهف ش

ــد � ــن گردی ــره دف ــک حج ــیردلخان در ی ــی ش ــربه شاغاس درجوارمق

ــت و  ــان حرم ــیرعلیخان از چن ــر ش ــزد امی ــان ن ــیردل خ ــی ش  شاغاس

عزتــی برخــوردار بــود کــه نامــش رابــر ســکه هــای عهــد امیــر شــیرعلی خان 

چنیــن نقــر کــرده انــد: 

امیر شیرعلی شیرعلی است علی شیرخداست

هرکه نایب شیران بود، شاغاسی شیـردل است

ــم  ــکا برای ــزرگ ونامــداررا داکــرت هاشــمیان از امری ــن مــرد ب ــر ای تصوی

ارســال کــرده  کــه از یــک مجلــه عربــی کاپــی شــده وهمــراه اســت باعکــس 

هــای دیگــری منجملــه: امیــر محمــد افضلخــان وســیدجامل الدیــن افغانــی 

وامیرمحمــد یعقــوب خــان کــه همگــی درقــرن 19 میــالدی گرفتــه شــده اند� 
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لوینــاب شــیردلخان درایــن تصویــر،کاله ســیاه ازپوســت قــره قــل شــبیه 

کاله امیــر شــیرعلیخان بــررسدارد� و بــا ریــش بلنــد وانبــوه، چشــامن بــراق 

و نافــذ خــود، مــردی قــوی هیــکل و جــذاب و پرســطوت بــه نظرمــی آیــد� 

شاغاســی شــیردلخان صاحــب هشــت پروپنــج دخــرت بــود� پرانــش 

چنانکــه در شــجره نامــه مرتبــۀ آقــای هوتــک دیــده میشــود، عبــارت بودنــد از: 

خوشــدلخان)لوی نــاب( محمــد اکــرم خــان، محمــد عمرخان)حاکــم اعلــی 

فــراه(، محمدعلــم خان)حاکــم لوگــر، پــل علــم محتمــل ازســاخته هــای او 

باشــد(، محمدعمــر خــان )کرنیــل و یــاور حضــور علیاحــرضت  مــادر امــان 

اللــه خــان( ســکندرخان )والی قندهــار( ، ســلطان علیخــان ، محمدعلی خان 

، و محمــد یوســف خــان ) کــه بقــول معصــوم هوتــک ،در 27 شــعبان1297 

هجــری در شــاه  بــرج  نــورزی قندهــار درجنــگ  بــا انگلیســها شــهید شــد�( 

شاغاســی شــیردلخان پنــج دخــرت داشــت� اول تاجــور ســلطان، 

ــران او  ــود� پ ــی ب ــان محمدزائ ــد علیخ ــکاح رسدار محم ــد ن ــه د رعق ک

محمدیونــس خــان ســابق نایــب الحکومــه قندهــار ومحمدولیخــان بودنــد� 

ــی  ــی ب ــوم  ب ــرضت( وس ــب الله)علیاح ــم امیرحبی ــلطان، خان دوم، رسورس

همــدم ، نامــزد شــهزاده عبداللــه جــان، ولیعهــد امیرشــیرعلیخان �وچهــارم 

بــی بــی خاورجــان وپنجــم بــی بــی زینــب جــان � یکــی از ایــن دو اخــری 

ــاب خــود  ــاب هوتــک صاحــب در کت ــود کــه جن مــادر یاورمحمودخــان  ب

ــد� ــاخته ان ــن نس ــه«  روش ــاری ورون »کنده
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لویناب خوشدلخان )۱۸۴۴-  ۱۹٢5(

ــان،  ــیردل خ ــاب ش ــران لوین ــن پ ــام آورتری ازن

لوینــاب خوشــدلخان بــود� بــه گفتــه پوپلزائــی، 

مــادر خوشــدل میناجــان از دودمــان بارکزائــی و 

زن او ســائره جــان بیگــم )ملقــب بــه ببــو( دخــرت 

امیــر دوســت محمدخــان بــود�

ــجاعت و  ــت، ش ــدلخان، صداق لوینابخوش

اســتقامت را از پــدر خــود خــوب آموختــه بــود و چنانکــه تاریخ گواهــی میدهد 

ــه خــان  ــۀ زن ــگ قلع ــه در جن ــود ک ــا شــهامتی ب او یکــی از رجــال شــجاع وب

واقــع ششــگاو )میــان وردک و غزنــی( بطــرف داری امیرشــیرعلی خــان در برابــر 

توپخانــه وتهدیــدات زبانــی رسدار عبدالرحمن خــان از خود رشــادت و مقاومت 

وکاردانــی بــی نظیــری نشــان داد و همیــن شــجاعت و دالوری او در واقــع تاج و 

تخــت کابــل را دوبــاره درکــف امیرشــیرعلی خــان گذاشــت)18۶8(� 

چنانکــه ازتصویرلوینــاب خوشــدلخان برمــی ایــد، ســیامی یــک مــرد 

ــد و  ــی بلن ــراخ و بین ــور اســت� پیشــانی ف ــن و مصمــم متبل ــار، متی ــا وق ب

چشــامن نافــذ و بنیــه قــوی بــا ســبیلهای تابــدار وی، حکایــت از دلیــری و 

شــجاعت و درایــت او میکنــد�

ــا رسدار  ــدر خــود کــه در جنــگ ب ــاب خوشــحدلخان، برعکــس پ لوین

عبدالرحمــن خــان در ســید آبــاد ، زخمــی واســیر رسدار عبدالرحمــن خــان 

شــد، ولــی اودر مقابلــه بــا رسدار عیدالرحمــن خــان  چنان از خود شــجاعت 

وپایــداری نشــان داد، کــه ایــن بــار رسدار عبدالرحمــن مواجــه بــا شکســت 

گردیــد وتخــت کابــل بدســت امیــر شــیرعلیخان قرارگرفــت� 
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ــر  ــاهان متأخ ــاب »پادش ــف کت ــی، مؤل ــان خاف ــوب علیخ ــرزا یعق می

افغانســتان« کــه خــود شــاهد و ناظــر کارنامــه شــجاعانه لویناب خوشــدلخان 

ــه خــان  ــا رسدارعبدالرحمــن خــان در جنــگ ششــگاو، در قلعــه زن ــربد ب درن

ــاب  ــی لوین ــان عنوان ــن خ ــز رسدار عبدالرحم ــد آمی ــای تهدی ــه ه ــوده، نام ب

ــان  ــت نش ــه وضاح ــه ب ــت ک ــرده اس ــل ک ــود نق ــاب خ ــدلخان را درکت خوش

میدهــد ، لویناب خوشــدلخان مردی ســخت منک شــناس ونرتســی بــوده ودر 

جنــگ بــا امیرعبدالرحمــن خان،جان خــود را بررس امیر شــیرعلیخان گذاشــته 

بــود� ایــن نامــه هــا را برطبــق ضبــط مــورخ مذکــور از نظــر میگذرانیــم: 

»مضمون رقعه بندگان عاىل

ــدلخان  ــاىس خوش ــک آق ــان ایش ــت بنی ــان صداق ــزت نش ــاه ع عالیج

ــاىل  ــدگان ع ــدن بن ــه آم ــد ک ــن بدانن ــند و یقی ــدل باش ــه خوش ــدن رقع بدی

بــه ایــن حــدود بقصــد تــرصف کــردن قلعــه میباشــد، بایــد و شــاید کــه بــه 

تــوکل خداونــد بــاز نگــردم تازمــاىن کــه قلعــه را تــرصف دارم، الکــن ســزاوار 

بزرگــى اطــالع دهــى بــود، بــه شــام اطــالع دادم کــه هــم قــوم پادشــاه و هــم 

خدمتــگار صــادق مــى باشــید و امــروز ایشــک آقــاىس کالن حضــور رسکار 

امیــر شــیرعى خــان مــی باشــید، منیگویــم کــه فــوراً بــه حضــور بنــدگان 

عــاىل آمــده ســالم کنیــد، امراســت کــه جنــگ بــا تدبیــر کنیــد و مقدمــه را 

پیــش گیریــد وخــود را از بدنامــى بــرى ســاخته ثــاىن قلعــه را واگذاریــد و 

ــه  ــد ک ــود نگهداری ــدان خ ــزت خان ــز ع ــت آوی ــاىل را دس ــدگان ع ــه بن رقع

رسارس احســان و نــوازش و مرحمــت خواهــد بــود و هــرگاه چنیــن نکنیــد بــه 

یــارى خداونــد بــه دو ســاعت قلعــه را باخاکــدان دهــر برابــر خواهــم کــرد، 

بعــد از آن اســباب دوســتى مثــر نخواهــد بخشــید� والســالم�«1 

1 - میرزا یعقوب علیخان خاىف، پادشاهان متأخر افغانستان، ص 389
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ــدلخان  ــاب خوش ــت لوین ــان بدس ــن خ ــه رسدار عبدالرحم ــون نام چ

ــون  ــن مضم ــاىف بدی ــان خ ــوب علیخ ــرزا یعق ــم می ــه قل ــواىب ب ــید، ج رس

ــتاد: ــت و فرس نوش

ــارک  ــیدم و برت ــدم و بوس ــاىل را دی ــاىل متع ــان ع ــردم، فرم ــت گ »فدای

ــیرعى  ــور رسکار امیرش ــروردۀ حض ــک پ ــدان من ــا خان ــتم، امروزم گذاش

ــارض و در  ــار ح ــد قه ــل خداون ــه فض ــار ب ــیم و رسکار واالتب ــان میباش خ

ــزاوار  ــند، س ــت میباش ــن صح ــراوان قری ــکرهاى ف ــا لش ــگاو ب ــدود شش ح

خدمتگارعریضــه فرســتاده بــود قبــل از ایــن روز گذشــته عریضــه فرســتادم، 

هــرگاه تــا فــردا منــاز پیشــین جــواب آمــد، فهواملــراد و اال فرمــان عــاىل را 

ــت�« 1  ــد ادب اس ــاده ح ــربدارم، زی فرمان

وقتــى ایــن جــواب را رسدار عبدالرحمــن خــان مطالعــه کــرد، بــا خشــم 

رقعــه اى دیگــر بدیــن مضمــون بــه لوینــاب خوشــدلخان فرســتاد:

»مضمــون رقعــه ثــاىن بنــدگان عــاىل: عالیجــاه ایشــک آقــاىس 

خوشــدلخان را واضــح بــاد! عریضــه شــام کــه رسارس فریــب بــود از نظــر 

ــد�  ــاىل گردی ــدگان ع ــته بن ــام دانس ــب ش ــر و فری ــت و از مک ــزارش یاف گ

ــا از  ــا از در صلــح ســخن ســازید ی مهلــت یــک ســاعت ممکــن نیســت ی

ــواب رسدار  ــدلخان بج ــاب خوش ــط�« 2  و لوین ــد� فق ــش آئی ــگ پی در جن

ــت:  ــور نوش ــان اینط ــن خ عبدالرحم

ــتى  ــدان راس ــا خان ــت م ــن! رسش ــب م ــه : صاح ــون عریض »مضم

میباشــد، نــه غــدر و فریــب، امــا غــالم خوشــدل نــام دارم و پــر شــیردل 

ــر  ــه از پ ــد ک ــد، نخواه ــیردل ان ــام دارد و ش ــیردل ن ــدرم ش ــد و پ مینامن

1 -پادشاهان متأخر افغانستان، ص 389

2 - پادشاهان متأخر افغانستان، ص 390
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ــب باشــد و  ــد، هــرگاه عریضــه غــالم فری ــش آی ــى پی ــاه صفت شــیردل روب

ــد، رسغــالم و کنگــره  ــدگان عــاىل نشــود، مختارن ــر بن ــول خاطــر خطی قب

ــالم�«1  ــت� والس ــزاوار اس ــه س قلع

خالصــه چــون امــور قلعــه بــه صلــح انجــام نیافــت و نوبــت به شمشــیر 

تیــز و تفنــگ خــون ریــز رســید، رسدار عبدالرحمــن خــان کــه شــخص غیور 

و شــجاعى بــود، حکــم منــود کــه دود از دمــار قلعــه گیــان برآرنــد، حســب 

االمــر توپچیــان چابــک دســت چنــان گلولــه ریــزى کردنــد کــه گــوىئ تگرگ 

از آســامن فــرو میریخــت، مــدت دو ســاعت دود از نهــاد قلعــه بــرآورده در 

ــوار قلعــه  ــد و دو پخســه از در و دی ــوار قلعــه را باخــاک یکســان کردن و دی

ــرون،  ــکر بی ــروش لش ــل خ ــه در مقاب ــکر درون قلع ــن لش ــد، الک ــى مان باق

داد مردانگــى دادنــد و بــا تفنــگ جــان ســوز جــواب میگفتنــد و بــه غیــرت 

ــک  ــوار ی ــت و در و دی ــب گذش ــاعت از ش ــه دو س ــا آنک ــیدند ت ــی کوش م

طــرف قلعــه باقــى منانــد� بعــد ازیــن کار نــربد بــه جنــگ تــن بــنت کشــید و 

هــردو طــرف ماننــد بــرب بیــان و شــیرغران در میــدان نــربد پیــش رفتنــد و بــا 

کارد و خنجــر و شمشــیر بهــم درآویختنــد و در جــان فشــاىن رسمــوىئ دریــغ 

نکردنــد، تقریبــاً یــک ســاعت کامــل باهــم در زد و خــورد بودنــد و از طرفیــن 

تعــداد بیشــامرى درخــاک و خــون غلطیدنــد و رس انجــام نیروهــاى رسدار 

عبدالرحمــن خــان شکســت خوردنــد و از دیــوار قلعــه بــه عقــب نشســتند و 

در منــزل جــاه خــود کــه تپــه مامــوىن بــود رفتنــد، رسدار عبدالرحمــن خــان 

کــه اصــالً شکســت خــود را تصــور منــى کــرد، ســخت مکــدر و خشــمگین 

شــد و یــک بــار دیگــر نامــه اى بــراى لوینــاب خوشــدلخان فرســتاد و ضمــن 

تعریــف از او بــا وعــده و وعیــد بیشــامر از او خواســت تــا قلعــه را تســلیم 

1 - پادشاهان متأخر افغانستان، ص 390
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کنــد و بیشــرت ســبب مــرگ لشــکر دو طــرف نگــردد، زیــرا کــه نیــت دارد تــا 

بــار دیگــر بــر قلعــه یــورش بــربد و در آنصــورت او دچــار محنت و پشــیامىن 

خواهــد شــد� 1  لوینــاب در جــواب رسدار عبدالرحمــن خــان نوشــت :

» مضمــون عریضــه ایشــک آقــاىس خوشــدلخان : فدایــت شــوم، فرمــان 

بنــدگان عــاىل کــه رسارس خــوف و بیــم و تــرس بــود، رســید، معــراج ســپاه 

و رســم ســپاهى گــرى مــرگ اســت و بــه رکاب بــادار مــرگ فخــر خدمتــگار 

اســت، زهــى ســعادت خدمتــگارى کــه بــه حضــور پادشــاه جــان خــود را 

فــدا ســازد و یــک قطــره خونیکــه دارد بــه رکاب ولینعمــت خویــش ریــزد و 

نــام نیــک حاصــل دارد و تــا قیامــت بــه نیکــى یــاد شــود و در جریــده هــا 

ثبــت گــردد، امــروز کــه پــدر و اجــداد غــالم کــه همــه کــوه نشــین بودنــد و 

شهرســتان ندیــده بودنــد بــه دولــت رسکار امیــر کبیــر و بعــد از آن بــه میــراث 

حضــور رسکار عدالــت پــرور مجلــس نشــین شــده، رگ و ریشــه غالمــان از 

منــک رسکار امیــر شــیرعلیخان پرگشــته و نــام بلنــد و مقــام و مرتبــه ارجمنــد 

یافتــه ایــم و از حضــور شــهریار عــزت متــام حاصــل کــرده ایــم، تــا جــان 

ــه خدمــت حضــور بنــدگان اقــدس ارشف  ــم ب ــدن داری در تــن و رمــق در ب

هامیــون میکوشــیم و مــى خروشــیم و خــود را فــداى حضــورش میســازیم 

و آن چیــزى کــه از روز ازل بــه رسنوشــت غــالم رفتــه باشــد از نصیبــه ازىل 

ــن  ــرص االم ــا الن ــت و م ــواه شکس ــود، خ ــل ش ــح حاص ــواه فت ــم خ میدانی

عنــداهللا چنانچــه فرمــوده:

چون رفته به تقدیر دگرگون نــشود

یک ذره از آنچه هست افزون نشود

1 - پادشاهان متأخر افغانستان، ص 391
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باقى جناب قبله ام در هر خصوص مختارند�« 1 

میــرزا یعقــوب عــى خــان خاىف مینویســد کــه » ایــن کمینــه ىب بضاعت 

کــه تحریــر کننــده ایــن گزارشــات و محــرر ایــن کتــاب )پادشــاهان متاخــر 

ــه خدمــت ایشــک آقــاىس خوشــدل  ــه درون قلعــه ب افغانســتان( میباشــم ب

خــان حــارض بــودم و بــه رکاب جنــاب شــان جــان فشــاىن داشــتم و همیــن 

ســوال و جــواب را کــه از طرفیــن مــى شــد از جانــب ایشــک آقــاىس مذکــور 

چقــدر کــه عریضه فرســتاده شــد، بدســت خــط تحریــر کننــده کتاب بــود�«2 

دراواخرعهدامیــر شــیرعلیخان، لوینــاب خوشــدلخان والــی مــزار 

رشیــف ومتــام ترکســتان بود)4جــوالی 1878- 22فــربوری 1879م(  

ــه اش  ــف خان ــرج در مزاررشی ــرج و م ــیرعلیخان و ه ــرگ امیرش ــس از م پ

از ســوی شورشــگران غــارت گردیــد و)بــا بــرادرش کرنیــل محمدعمرخــان 

وشاغســی محمدشــاه خــان ( مدتــی  از ســوی شورشــیان زندانــی گردیــد و 

بعــد از نجــات خــود را بــه هــرات نــزد رسدارمحمــد ایوبخــان رســانید وقوت 

ــت�3  ــان گذاش ــد ایوبخ ــار رسدار محم ــود را دراختی وتدبیرخ

پژوهشــگر افغان،معصــوم هوتــک میگویــد: پــس از مــرگ امیرشــیرعلی 

ــرج  ــرج وم ــن ه ــداد ودر ای ــرج رخ ــرج وم ــامل ،ه ــات ش ــان، در صفح خ

ــد و خــود  ــاب خوشــدلخان غــارت گردی ــۀ لوین ــل، خان ــه پ لشــکریان تخت

لوینــاب  بــا شاغاســی محمدشــاه خــان یکجــا بنــدی شــد�امیرمحمدیعقوب 

خــان بعــد از جلــوس خود)مــارچ 1879( لوینــاب خوشــدلخان را بحیــث 

ــه رسدار ایوبخــان  ــاه بعــد خوشــدلخان ب ــد م ــل مقررکــرد� و چن ــی کاب وال

پیوســت وهنگامــی کــه رسدارایــوب خــان از هــرات بقصــد کندهــار حرکــت 

1 - پادشاهان متأخر افغانستان، ص 393

2 - پادشاهان متأخر افغانستان، ص 394

3 -  هامن ، ص 490،492، ۵00
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ــوع را  ــن موض ــرد�  همی ــی میک ــان او را همراه ــدل خ ــاب خوش ــرد، لوین ک

ــی  ــدلخان رسکردگ ــه ، خوش ــد ک ــرده میگوی ــد ک ــم تائی ــک ه ــک ادم لودی

ــه عهــده داشــت�1  ــد  ب لشــکر دوم رسدار ایوبخــان را در جنــگ میون

بدیــن ســان لوینــاب خوشــدلخان درجنــگ میونــد بــه حیــث قومانــدان 

یــک قطعــه ســواره نظــام  متشــکل از زبــده تریــن جنــگ جویــان داوطلــب 

ــد  ــح میون ــار فت ــیرزده وافتخ ــان شمش ــوب خ ــوی رسدارای ــی، در پهل هرات

ــرده  ــی ک ــان کامئ ــدگان افغ ــر رزمن ــان و دیگ ــوب خ ــارسدار ای ــا ب را یکج

ــگ  ــدلخان را در جن ــرتاک خوش ــب اش ــک صاح ــاب هوت ــا جن ــت� ام اس

میونــد باشــک وتردیــد مــی نگــرد ومیگوید:منابــع افغانــی ،از جملــه حبیبــی 

وغبــارو میــرزا یعقــوب علیخــان خافــی، نام خوشــدل خــان را در زمــره رسان 

ــخ سیاســی خــود و  ــد ، مگــر مهــدی فــرخ در تاری ــد منــی برن جنــگ میون

ادمــک در کتــاب )هــواز هــو ان افغانســتان( 2  از اشــرتاک خوشــدلخان در 

جنــگ میونــد یــاد اوری کــرده انــد� وآدمــک عــالوه میکنــد کــه خوشــدلخان 

ــوده اســت� مگــر از آنجــا  ــدان لشــکردوم ایــوب  ب ــد  قومان در جنــگ میون

ــن  ــرده اند،بنابرای ــد نک ــرخ را تائی ــک وف ــت ادم ــی روای ــع افغان ــه مناب ک

من)هوتــک( اشــرتاک خوشــدلخان را درجنــگ میونــد مســکوت گذاشــته ام� 

البتــه همراهــی وهمدلــی  خوشــدلخان بــا رسدار ایــوب خــان  در تحریــک 

ــی از مســلامت اســت�3  ضدانگلیس

از نظرایــن قلــم بعید اســت کــه شــخصیتی نامــدار ومجرب وپــر حرارتی  

ــرتاک  ــد اش ــگ میون ــس در جن ــه انگلی ــاد علی ــدلخان در جه ــون خوش چ

1 -  معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص 217

2 - مهدی فرخ، تاریخ سیاسی افغانستان، ص 311، ادمک، هوز هو ان افغانستان ، ص180

3 - از یاد داشت هوتک صاحب عنوانی من، نیز کتاب کندهاری ورونه،از هوتک، ص 217( 
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ــا انگلیســها واخــراج  ــگ ب ــرای جن ــم وعــزم ب نکــرده باشــد، زیراکــه تصمی

ــوب خــان  ــه رسدار ای ــود ک ــی نب ــم اهمیت دشــمن از کشــور ، کار ســاده وک

وهمــدالن وی،خــود را ازتدبیــر وشمشــیر یــک مردگــرم ورسد دیــده روزگار 

چــون خوشــدلخان محــروم کننــد�از جانبــی خــود لوینــاب خوشــدلخان نیز 

کســی نبــود کــه خــود را ازجهــاد علیــه انگلیســها کنــار بکشــد واز افتخارفتح 

یــا شــهادت در راه نامــوس وطــن محــروم ســازد�

ــری  ــد دجګ ــۀ ای زیرعنوان)دمیون ــی، درمقال ــد جالل ــی احم ــرت عل داک

پوځــی څېړنــه= بررســی نظامی جنــگ میونــد ( مینویســد: رسدار ایــوب خان 

درآغــاز مــاه جــون بــه قصــد جهــاد بــا انگلیســها از هــرات بــه ســوی قندهــار 

حرکــت کــرد� وی از میــان داوطلبــان هراتــی 1400 ســوار را انتخــاب منــود 

ــه  ــث مقدم ــه حی ــدلخان  ب ــاب خوش ــادت لوین ــت قی ــون تح ــم ج ودر ده

)پیشــدار( لشــکر بســوی فــراه حرکــت داد� پنــج روز بعــد خــودرسدار ایــوب 

خــان بــا بقیــه ســپاه از هــرات حرکــت منــود����«1 

محقــق افغانــی حبیــب اللــه رفیــع برویــت »روزنامچــه وقایــع هــرات« 

ــل  ــد میرافض ــاب فرزن ــد، رسدارعبدالوه ــگ میون ــگام جن ــدکه در هن مینویس

خــان] ابــن رسدار پردلخــان قندهــاری[ بحیــث واىل هــرات اجــرای وظیفــه 

میکــرد� درهــامن وقــت ایرانیان تــالش داشــتند تاعبدالوهــاب خان را توســط 

پــرش میرافضــل خــان اغــوا کننــد کــه درصــورت شکســت ایــوب خــان در 

جنــگ میونــد، از ورود وی بــه شــهر هــرات جلوگیــری کند،البتــه پــس ازآن 

ایرانیــان خــود او را بــه حیــث والــی هــرات خواهنــد گامشــت�2 

1 - میوند دافغانستان دتاریخ حلی، ص 1۶1 

2 -  میوند دافغانستان دتاریخ حلی، ص 124- 12۵
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پژوهشــگر روســی، خانم«ت�ن�زاگارودنیکووا«درکتــاب »پــه منځنــی 

ــای  ــیف ه ــی آرش ــناد جاسوس ــۀ  اس ــه مجموع ــه« )ک ــه لوب ــیاکی لوی آس

نظامــی روســیه اســت( مینویســد کــه خوشــدلخان در جنــگ میونــد 

ــت�1  ــته اس ــرتاک داش اش

ــان  ــات محقق ــخ وتحقیق ــاج التواری ــاب ت ــت در کت ــا دق ــن ب بنابری

ــی،  ــاری جهان ــف ب ــرته لوبه(تالی ــتانه او س ــه )هرات،پش ــی، منجمل افغان

ــخ  ــع، وتاری ــه رفی ــی ومحــرتم حبیــب الل ــه داکــرت جالل ومقــاالت محققان

سیاســی افغانســتان، از مهــدی فــرخ، وکتــاب مســتند »پــه منځنــی آســیاکی 

لویــه لوبه«وغیــره میتــوان اســتنباط کــرد کــه  لوینــاب خوشــدلخان درجنــگ 

میونــد بــه حیــث قومانــدان یــک قطعــه از جنگجویــان داوطلــب هراتــی، 

در پهلــوی رسدارایــوب خــان شمشــیرزده وافتخــار فتــح میونــد را یکجــا بــا 

رسدار ایــوب خــان و دیگــر رزمنــدگان افغــان کامئــی کــرده اســت � البتــه 

بعــد از40 تــا4۵ روزمحــارصه قندهارنیروهــای رسدار ایــوب خــان در اول 

ســپتامرب1880 در اطــراف رود ارغنــداب از دســت قشــون جــرنال را برتــس 

انگلیــس، شکســت خــورد وخوشــدلخان باسایررؤســای افغانــی در رکاب 

رسدار ایــوب بــه هــرات برگشــتند� 

ــه  ــاره در هــرات  ب ــرای جــربان ایــن شکســت دوب رسدار ایــوب خــان ب

ــزار  ــپاه 12 ه ــک س ــل 1881 در رأس ی ــت ودر اپری ــکر پرداخ ــدارک لش ت

ــرک  ــگام ت ــان هن ــوب خ ــود�رسدار ای ــت من ــار حرک ــب قنده ــری جان نف

هــرات ، رسدار موســی خــان بــرادرزاده خــود را بــه صفــت والــی وشاغاســی 

خوشــدلخان را بحیــث معــاون وی مقــرر کــرد� بــه روایــت تــاج التواریــخ، 

1 - په منخنی آسیاکی لویه لوبه،طاهر کانی ترجمه، ص370 
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رسدار ایــوب خــان 12 هــزار رسبــاز تحــت حکــم صاحــب منصــاب ذیــل با 

خــود داشــت: »حســین علیخــان سپهســاالر، نایــب حفیــظ الله خــان، نایب 

ســاالرجرنال محمدخــان والــد ارســالن خــان غلجائــی، رسدار محمدحســن 

خــان، رسدارعبداللــه خــان پــر رسدارســلطان جــان )نواســۀ دخــرتی امیــر 

ــان،  ــر رسدارمحمدعلیخ ــان پ ــی خ ــان( رسدار احمدعل ــت محمدخ دوس

نورخــان، رسدار عبدالســالم خــان قندهــاری، قاضــی عبدالســالم خــان پــر 

قاضــی محمدســعید )علومــی(، ]رسدار[ محمــد ایــوب خان،موســی جــان 

پــر ]امیر[محمدیعقــوب خــان را بــا خوشــدلخان لــوی نــاب و چنــد هــزار 

رسبــاز درهــرات گذاشــته بــود�« 1 

ــال1298هق  ــب س ــر رج ــه »دراواخ ــد ک ــالوه میکن ــخ ع ــاج التواری  ت

)جــون1881م( در جنگــی کــه میــان طرفیــن در حوالــی گرشــک رخ داد، در 

اول نــربد بــه نفــع امیرعبدالرحمــن خــان متــام شــد� زیــرا ســواره نظــام رسدار 

ایــوب خــان شکســت خــورده متامــاً پراکنده شــدند�و فقــط 80 نفــر از رسان 

ورسداران لشــکر او بــا دســته قلیلــی از همراهــان رسدار درمیــدان جنگ مانده 

بودند�ایــن افــراد بــا خــود فیصلــه کردنــد که بجــای فــرار بهرتاســت در میدان 

جنــگ کشــته شــوند وبنابریــن بطــور دســته جمعــی خــود رابــه قلــب ســپاه 

امیرعبدالرحمــن خــان زدنــد ومســتقیامً بطــرف سپهســاالر غــالم حیدرخــان 

توخــی وقاضــی ســعدالدین خــان حملــه منودند�سپهســاالروقاضی  از ترس 

ــا فرارایــن دورسلشکرشکســت در  ــه فرارجانــب قندهــار نهادند�ب ــا ب جــان پ

لشــکر امیــر افتــاد و جنــگ بــه نفــع رسدار ایــوب خــان متــام شــد� بگفتــه 

امیــر عبدالرحمــن خــان، درایــن حملــه رسدار عبداللــه جــان ]رسکار[وچنــد 

1 -  تارج التواریخ، ص 212
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تــن دیگــراز صاحــب منصبــان رسدارایــوب خــان کشــته شــدند�رسدارایوب 

ــا بقیــه قوتهــای  خــود بــدون کــدام مانعــی برشــهر قندهــار دســت  خــان ب

یافت)جــوالی 1881م(� 1 

ــر عبدالرحمــن خــان از نتیجــه ایــن جنــگ باخــرب شــد،  مگروقتــی امی

در رأس12 هــزار ســپاه عــازم قندهارگردیــد ودر اواخــر مــاه رمضــان 

1298هق)اواخــر اگســت 1881م( در جنگــی کــه در محــل رسپــوزه نزدیک 

شــهر کهنــه قندهــار صــورت گرفــت، رسدار ایــوب خــان از امیرعبدالرحمــن 

خــان شکســت خــورد وبــه هــرات عقــب نشســت� 2  امــا هــرات قبالً توســط 

قوتهــای رسدار عبدالقــدوس خــان کــه از میمنــه بــر هــرات حملــه ورشــده 

ــاع از  ــرای  دف ــه ب ــود ، زیراخوشــدلخان  قوتهــای را ک ــرده ب ــود ســقوط ک ب

شــهر فرســتاده بــود بجــای مقابلــه ومقاومــت  بــه رسدارعبدالقــدوس خــان 

پیوســته بودنــد� بنابریــن خوشــدلخان نیزبــه رسدار ایــوب خــان پیوســت و با 

بیــش از 800 تــن ازخوانیــن دیگــر افغانــی بــه ایــران پنــاه بــرد�

ــا  ــه رسدارب ــود ک ــر میش ــی، متذک ــول پوهاندحبیب ــک از ق ــوم هوت معص

همراهــان خــود بــه تهــران اقامــت گزیدنــد�  مدتــی بعــد رسدار ایــوب خــان 

بــه درخواســت دالورخــان والــی میمنــه طــور پنهانــی عــازم مشــهد شــد)10 

ربیــع االول 1301هجــری(و درایــن ســفر جــرنال پرویزشــاه خــان، لــوی نــاب 

خوشــدل خــان، رسدار محمدهاشــم خــان، قاضــی عبدالســالم، عبداللــه خان 

نــارص واحمــد علیخــان او را همراهــی میکردنــد� مگرایــن گــروه بــه دســتور 

انگلیــس هــا دســتگیر گردیدنــد ودر قوچــان تحــت نظــارت قــرار گرفتنــد�3 

1 - هامن منبع،ص 213

2 - تاج التواریخ ، صص214- 21۵ 

3 -  معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص218)بحواله دافغانستان پیشلیک، ص 207(
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بعــد هــا شــاه قاجــاری ایــران نارصالدیــن شــاه، بــرای خــوش خدمتــی 

بــه انگلیســها رسدار ایــوب خــان و متــام رؤســای افغانــی را بدولــت انگلیس 

تســلیم داد� وآنهــا در هنــد برتانــوی بــه عنــوان یــک تهدیــد ونیــروی فشــار 

برامیــر عبدالرحمــن خــان نگهداشــته میشــدند تــا اینکــه امیــر عبدالرحمــن 

خــان درگذشــت و برخــی از ایــن رجال بشــمول خانــدان مصاحــب ، درعهد 

امیــر حبیــب اللــه خــان بوطــن بازگشــتند )1904م( و شــامل کارشــدند�

در ســال 1904بکوشــش علیاحــرضت رساج الخواتیــن، لوینــاب 

ــادی از  ــداد زی ــان وتع ــد خ ــی احم ــرش عل ــرادران وپ ــا  ب ــدلخان ب خوش

وابســتگانش بــه افغانســتان بازگشتند)اگســت 1904(� وایــن وقــت مصادف 

ــد  ــاه عی ــردر  م ــود� امی ــان ب ــه خ ــب الل ــاهی امیرحبی ــوم از پادش ــال س باس

ــور برخــی  ــم بهــرت ام ــرای تنظی ــی صادرکــرد و ب ــن ســال فرمان ــان همی قرب

مقرریهــا را منــود� درایــن مقرریهــا لوینــاب خوشــدلخان بحیــث والــی کابل 

ــه نامیــده شــد�1   ــه لقــب معتمدالدول مقــرر وب

ــه اصطــالح  ــه ســمت ایشــک آقاســی )ب ــی احمــد خــان ب پــرش عل

مــردم شاغاســی( ملکــی  و محمدعمرخــان بــرادرش  نیــز بــه صفــت 

ــدلخان  ــاب خوش ــال،  لوین ــن ح ــدند� درعی ــن ش ــرضت تعیی ــاور علیاح ی

عضوشــورای خــاص ومشــاور امیــر حبیــب اللــه خــان نیــز بــود وســپس در 

191۶ میــالدی بــه حیــث والــی قندهــار مقررگردیــد و تــا جنــگ ســوم افغان 

ــود� ــی ب ــس درقندهــار وال وانگلی

ــپین  ــدی )درس ــد رسح ــه جدی ــقوط قلع ــد از س ــۀ غبار:«بع ــه گفت بناب

بولــدک( غنــد مــرش غــالم نبــی خــان امــر ســفربری صادرکــرد، ولــی لویناب 

1 - معصوم هوتک،کندهاری ورونه، ص 218،په منخنی آسیا کی لویه لوبه، ص 370
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خوشــدلخان در داخــل اختیاراتــی کــه داشــت رســامً قومانــدان قندهــار را 

از ســوقیات منــع کــرد� وامــا اعتــامد الدولــه)رسدار عدالقدوســخان( کــه از 

طریــق غزنــه بــه قندهــار حرکــت میکرد،وجهــاد بــا انگلیــس را شــعار میــداد، 

مبجــرد ورود بــه قندهــار خوشــدل خــان لــوی نــاب را از حکومــت معــزول 

ــا  ــردم ب ــراز م ــزاران نف ــید وه ــن پوش ــاد کف ــام جه ــود بن ــرد وخ ــراج ک واخ

ــر بیــرق  اوجمــع شــدند�« 1  اســلحه وآذوقــه شــخصی در  زی

از ایــن تذکرمرحــوم غبارچنیــن اســتنباط میشــود که لویناب خوشــدلخان 

گویــا مخالــف جنــگ  بــا انگلیــس بــوده اســت، امــا پوپلزائــی، ایــن اتهــام 

برخوشــدلخان را یــک دسیســه انگلیســی بــرای ایجــاد بــی اعتــامدی دانســته 

مینویســد»بردربرج حــوت 1297ش خــرب رســید کــه خوشــدل خــان نائــب 

الحکومــۀ قندهــار از انگریزهــا مبلغــی طــال گرفتــه ودر بــدل آن یــک تپــه یــی 

را وعــده کــرده اســت کــه بدســت تــرصف دشــمن بســپارد�این دسیســه چون 

بــرای ســلب اعتــامد اشــخاص وتولیــد نفــاق بــکار آورده شــده بــود مــورد 

قبــول واقــع نگردیــد� رسدار عبدالقــدوس خــان اعتامدالدولــه حینــی کــه بــه 

قندهــار رســید در روز جمعــه کــه متامــی اهــل شــهر وقریه هــای قندهــار در 

مصــالی عیــدگاه حــارض بودنــد، چهارقطعــه فرمــان دســتخطی اعلیحرضت 

امــان اللــه شــاه را در محــرض عمــوم مــردم نظامــی وملکــی وقومــی قرائــت 

منــود وحــاوی نــکات مهــم وموضوعــات جالبــی بــود ومخصوصــاً مــردم را 

بــه اتحــاد واتفــاق وتــرک بغــض وکینــه وعــداوت دعــوت مــی کــرد�

نامــۀ محمــود طــرزی ناظــر امــور خارجیــه کــه بعنــوان اهالــی قندهــار 

ــوم  ــرض عم ــز در مح ــود، نی ــرده ب ــح ک ــه را ترصی ــأ فتن ــده ومنش ــته ش نوش

ــش1، ص 137( ــاه، بخ ــه ش ــان الل ــلطنت ام ــد� )پولزائی،س ــده ش خوان

1 - غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج1، ص7۶1
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بنابــر اظهــارات  پژوهشــگر کندهــاری  محمدمعصــوم هوتــک، لویناب 

ــوابق  ــم ازس ــوم غباره ــود، ومرح ــها نب ــدار انگلیس ــان طرف ــدل خ خوش

ــالع  ــخان  اط ــدلخان ورسدار عبدالقدوس ــاب خوش ــان لوین ــات  می اختالف

ــر  ــوق الذک ــته ف ــاط  نوش ــه ارتب ــک  ب ــای هوت ــت� آق ــته اس ــی نداش دقیق

ــارب  ــار دارای تج ــی کنده ــدلخان، وال ــاب خوش ــد: »لوین ــی گوی غبار،م

کافــی نظامــی بــود، وقتــی کــه خــرب ســقوط ســپین بولدک بــه کندهاررســید 

وغنــد مــرش غــالم نبــی خــان نــارص امــر ســفربری داد،خوشــدلخان ایــن 

را میدانســت کــه قــوای انگلیســی متــام نقــاط اســرتاتیژیکی اطــراف ســپین 

بولــدک را اشــغال کــرده انــد و قطعــات موجــود در کندهــار  تــوان  مقابلــه 

ــامن رس  ــه ه ــت ب ــن وی منیخواس ــد، بنابری ــی  را ندارن ــوای انگلیس ــا ق ب

نوشــتی روبروشــود کــه ســپه ســاالرصالح محمدخــان بــا اقــدام عجوالنــه 

در جبهــه رشق بــا آن روبروشــده بــود�  خوشــدلخان براســاس  یــک 

ــان  ــت فرم ــای تح ــوت ه ــیدن ق ــا رس ــه ت ــت ک ــی بهرتدانس رضورت نظام

رسدار عبدالقدوســخان )کــه تــا عزنــی رســیده بودنــد( انتظــار بکشــد� پــس 

مخالفــت خوشــدل خــان باامرســفربری واقــدام عجوالنــه علیــه قــوت های 

انگلیســی بایــد بــه دوراندیشــی  ودلســوزی  وی تعبیــر شــود، نــه بــه معنــی 

ــها�  ــواداری او ازانگلیس ه

در رابطــه بــا ســوابق اختالفــات میــان رسدار عبدالقــدوس خــان و 

خوشــدلخان  آقــای هوتــک مــی گوید:مناســبات لوینــاب خوشــدل خــان 

بــا رسدار عبدالقــدوس خــان از آن زمــان خــراب شــده بــود کــه وقتــی غــازی 

ــر  ــت خورد)اواخ ــان شکس ــن خ ــار از امیرعبدالرحم ــان در کنده ــوب خ ای

اگســت 1881( وجانــب هــرات عقــب نشســت ، هنــوز بــه هــرات نرســیده 
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ــرد و  ــه ک ــرات حمل ــر ه ــه ب ــان از میمن ــدوس خ ــه  رسدار عبدالق ــود ک ب

ــان  ــی خ ــت موس ــرات و زیردس ــی ه ــدان نظام ــه  قومان ــدلخان ک خوش

ــرا عمــده نیروهــای  ــود،ار دفــاع شــهرعاجزآمد] زی ــرادرزاده ایــوب خــان ب ب

رزمــی هــرات بــا رسدار ایــوب خــان بــه جنــگ بــا عبدالرحمــن خــان رفتــه 

ــه تــرصف رسدار  ــود[ وهــرات ب ــده ب ــد ودر هــرات ســپاهی باقــی منان بودن

ــف رسدار  ــان مخال ــدلخان از آن زم ــن خوش ــخان درآمد�]بنابری عبدالقدوس

عبدالقــدوس خــان شــده بــود و ازوی در دل نفــرت داشــت [ واکنــون هــم 

اشــرتاک او در جنــگ اســتقالل در تحــت امریــک رقیــب سیاســی ونظامــی، 

از لحــاظ رقابــت هــای خــان خانــی و خانوادگــی برایــش بسیارســخت متــام 

میشــد�ازطرفی خوشــدلخان قیــادت جبهــه کندهــار را حــق خــود میدانســت 

وچــون  دیــد امــان اللــه خــان  قیــادت جبهــه کندهــار را بــه رقیــب او داده 

اســت،برایش بســیارناگوار بــود� قضاوتهــا در مورد خوشــدلخان بیشــرت متاثر 

ــتقالل، در  ــگ اس ــان جن ــرخ در زم ــت�مهدی ف ــرخ اس ــدی ف ــخ مه از تاری

مســئله شــهید کوچک، دســتان مولــوی عبدالواســع آخنــدزاده وخوشــدلخان 

را دخیــل میدانــد کــه یــک اتهــام کامــالً بی اســاس اســت� برداشــت ازنوشــته 

هــای مهــدی فــرخ بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد�«1 بنابرروایــت کتــاب« 

1 - مــن ایــن مقالــۀ را غــرض مطالعــه و اصــالح بــرای آقــای معصــوم هوتــک فرســتادم، یکــروز بعــد 

وی ایــن نامــه را عنوانــی مــن ایمیــل کردنــد کــه حــاوی نــکات جالبــی بود،اصــل آن ذیالًانعــکاس 

داده میشــود:

 جناب محرتم سیستانی صاحب ، سالمونه می ومنئ �

خوشــحاله ســوم چــی دشاغاســی شــیردلخان دکورنــۍ پــه بــاره کــی مــی ستاســی محققانــه لیکنــه 

ولوســتله � ماهــم پــه پښــتوژبه پــه دې برخــه کــی ځینــی مطالــب دهغــه کتــاب لــه پــاره کښــلی دی 

ــږی �  ــه پســې توګــه خپرې ــه پرل ــه ښــکالمجله کــی پ ــږی او اوس پ ــه( نومی ، چــی )کندهــاری وروڼ

ښــایی پــه نــزدې راتلونکــی کــی داکتــاب پــه مســتقل ډول هــم چــاپ کــړم � 

ستاســی لیکنــه ډېــره مغتنمــه ده اوزمالــه څېړنــی رسه یــې ډېــری برخــی مشــرتکی دی � دایوڅوټکــی 
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ــدرش  ــه پ ــی ک ــان، هنگام ــدل خ ــه« خوش ــه لوب ــیاکی لوی ــی آس ــه منخن پ

والــی ترکســتان زمیــن در مــزار رشیــف بــود، بــه عنــوان معــاون او اجــرای 

وظیفــه میکــرد وزمانــی کــه هئیــت روســی بــه رسکردگی جــرنال اســتولیتوف 

ــدلخان  ــاب خوش ــی لوین ــی ) ول ــوم غباروای ــی مرح ــږی �داچ ــه متامی ــه ګټ ــی پ ــه نظردلیکن ــا پ زم

درداخــل اختیاراتــی کــه داشــت رســامٌ قوانــدان قندهــار راازســوقیات منــع کــرد( زماپــه نظربایدداســی 

ــه نظامــی برخــه کــی د کافــی تجربــې څښــنت و� کلــه  ــه ســی چــی : لوینــاب خوشــدلخان پ توجی

چــی دســپین بولــدک دســقوط خربکندهارتــه ورســېداوغونډ مرشغــالم نبــی خــان نارصدســفربرۍ امــر 

ورکــړ، خوشــدلخان پــه دې پوهېــدئ چــی انګرېــزی قواوودســپین بولــدک شــاوخواټولی ســرتاتژیکی 

ــری � ده د  ــه ل ــوان ن ــې ت ــورسه دمقابل ــه هغ ــات ل ــی موجودقطع ــه کندهارک ــی دی اوپ ــیمی نیول س

ــه انتظاروباســی  ــه چــی درسدارعبدالقــدوس خــان قوتونوت ــه مخــی داغــوره وبلل نظامــی رضورت ل

� )رسدار عبدالقــدوس خــان غزنــی تــه رارســېدلی و، چــی دســپین بولــدک دســقوط خربورورســېد( 

ــه  ــی درشق پ ــی چ ــه س ــت اخت ــه رسنوش ــه هغ ــتل پ ــه غوښ ــدلخان ن ــی خوش ــربه داوه چ ــه خ � بل

جبهــه کــی ســپه ســاالرصالح محمدخــان دخپــل عجوالنــه اقــدام لــه املــه وررسه مخامــخ ســو� دده 

مخالفــت بایدلــه انګرېــزی قوتونــورسه دخواخــوږۍ پــه معنــا تعبیرنــه ســی � 

لــه رسدارعبدالقــدوس خــان رسه دخوشــدلخان مناســبات هغــه وخــت وران ســول چــی غــازی ایوب 

خــان دکندهــار زاړه ښــارته نــزدې دامیرعبدالرحمــن خــان لــه الســه ماتــه وخــوړه )اپریــل 1881ع(

)اگســت 1818صحیــح دی�س( اوهــرات تــه پرشاســو� موږتــه معلومــه ده چــی غــازی ایــوب خــان 

ال هــرات تــه رســیدلی نــه و، چــی رسدارعبدالقــدوس خــان لــه میمنــې څخــه پــر هــرات بریدوکــړ 

ــه راغــی  ــی و، دښــارپه محافظــت کــی پات ــه دغــه وخــت کــی دهــرات وال او خوشــدلخان چــی پ

اوهــرات یــې لــه ګوتــوووت � ددغســی یــوه سیاســی اونظامــی رقیــب ترامرالنــدی یــې داســتقالل پــه 

غزاکــی ګــډون ورتــه پــه روانــی لحــاظ هــم ســخت متامیــدی اوطبیعــی ده لکــه دمخــه چــی هــم 

موږاوتاســی پــه املــان کــی پــه دې بــاب وږغېــدو، ده دکندهاردجبهــې لــه پــاره دلښــکروقیادت دځــان 

حــق بالــه � اوکلــه چــی امــان اللــه خــان داقیــادت دده سیاســی اونظامــی حریــف، رسدارعبدالقــدوس 

خــان تــه ورکــړ، دده لــه پــاره مشــکالت تولیدســول � 

دخوشــدل خــان پــه بــاب قضاوتونــه زیاتــره دمهــدی فــرخ لــه تاریــخ څخــه متاثــر دی � مهــدی فــرخ 

داســتقالل د غــزا پــه وخــت کــی پــه کندهارکــی دکوچنــی 

ــوه  ــی ی ــی ، چ ــل ګڼ ــدلخان الس دخی ــع اوخوش ــوی عبدالواس ــم دمول ــی ه ــئله ک ــه مس ــهید پ ش

کامــالٌ بــې اساســه خــربه ده � دمهــدی فــرخ پــه لیکنوبانــدی بایدپــه ډېراحتیــاط استنادوســی � تاســی 

تــه دافغانــی مفاخروپــه ژونــدی کولوکــی دزیــات توفیــق هیلــه کــوم � خــدای موتــل رسلــوړی لــره 

ــاډا ــل ـ کان ــر2007ع، اوکوی ــک ، اکتوب �م�هوت
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از طریــق رودخانــه آمــووارد افغانســتان شــد، او در غیــاب پــدر کــه بربســرت 

مریضــی افتــاده بــود، ازهیئــت در مزاررشیــف پذیرائــی کــرد� وبعــد از مــرگ 

پــدرش بحیــث والــی مزاررشیــف ومتــام ترکســتان مقررشــد)۶جوالی 

ــورای  ــت ش ــی عضوی ــر مدت ــر عم ــربوری 1879م( وی در آخ 1878- ف

ملــی را داشــت ومــرگ او را اواخــر 1919 میــالدی قیــد منــوده اســت� 1� 

شاغاســی خوشــدلخان، صاحــب یــک پربنــام علــی احمدخــان )والــی( 

داشــت  ویــک دخرتبنــام زریــن جــان ملقــب بــه )ببــوگل ( بــود کــه بــا رسدار 

ــرا، خانــم محمدظاهــر  احمدشــاه خــان ازدواج کــرد و او مــادر ملکــه حمی

اشــاه بــود� مــادر خوشــدلخان، ســایره بیگــم ، ملقــب بــه »ببو«دخــرت امیــر 

دوســت محمدخــان بــود� 2  لوینــاب خوشــدلخان در هنــگام ماموریتــش در 

قندهــار کارهــای عمرانــی بســیاری انجــام داد و ازجملــه به مرمــت گنبدمرقد 

ــا پرداخــت و دروازۀ خرقــه مبارکــه را طــالکاری منــود�     احمدشــاه باب

ــه  ــی،درزمانی ک ــال 1304 شمس ــان در س ــدل خ ــاب خوش ــرگ لوین م

شــاه وعلیاحــرضت رسورســلطان در قندهــار بودنــد، درکابــل اتفــاق افتــاد�

پوپلزائــی میگویــد: »درایامــی کــه علیاحــرضت در قندهار مــرصوف دید 

وبازدیــد بــا خانــم هــای خوانیــن ومتنفذیــن قندهــار ی بــود، بــرادر کالنــش 

ــه  ــر حربی ــی وزی ــرد ومحمــد ول ــوت ک ــل ف ــاب خوشــدل خــان درکاب لوین

ذریعــۀ تیلفــون بقندهــار بــه علیاحــرضت خــربداد� علیاحــرضت هدایــت داد 

کــه محمــد ولــی خــود بحیــث وکیــل پادشــاه در مراســم تدفیــن و مجلــس 

فاتحــه  خوانــی اشــرتاک کنــد و خامنــت عذراجــان ازطــرف مــن بــه مجلس 

ــوت آن   ــد:»از ف ــرضت میگوی ــد� علیاح ــارض باش ــه ح ــی زنان ــه خوان فاتح

1 -  په منحنی آسیا کی لویه لوبه ،ص 370

2 - معصوم هوتک،کندهاری ورونه، 242)ح 1و۶(
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بــرادرم در قندهــار مــن و امــان اللــه بســیار غمگیــن شــدیم و امــا محــض 

ــزه هــای قــوم خــود در قندهــار وضــع غمگینــی نشــان  بپــاس  خاطــر عزی

ــده و  ــن دی ــد، درای ــده ان ــدادم تامحرتمــات آنجــا کــه بعــد عمــری مــرا دی ن

وادیــد چنــد روز اوقــات خــوش شــان بغــم مبــدل نگردد�واین اولیــن کلامتی 

بــود کــه علیــا حــرضت بعــد بازگشــت خــود از قندهــار بکابــل باوالــدۀ خود 

بیــان میکــرد�« )پوپلزائی،ســلطنت امــان اللــه شــاه، ج2،ص395( 

 یادش گرامی وروحش شادباد!
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علیاحرضت رساج الخواتین مادر شاه امان الله

)رسور  الخواتــن  رساج  علياحــرضت 

ســلطان(  مــادر امــان هللا خــان ملکــه رســمى 

افغاســتان ،يکــى از زنــان شــجاع و بارســوخ 

ــت  ــه در تربی ــود ک ــان ب ــه خ ــب الل امريحبی

فرزنــدش امــان اللــه خــان توجــه عمیــق 

ــوری  ــا جن ــر 1901 ت ــرد واز اکتوب ــذول ک مب

ــی در  ــش مهم ــال نق ــی س ــدت س 1929 م

ــی وتجددخواهــی  سیاســت و اقدامــات مدن

ــرد�  ــازی ک ــه ب ــان الل شــاه ام

علياحــرضت رسورســلطان ملقــب بــه »رساج الخواتیــن«، دخــرت 

ــاری  ــی قنده ــان بارکزائ ــن شاغاســی میردادخ ــیردلخان اب ــی ش شاغاس

بود�شاغاســی شــیردلخان،صاحب پنــج دخرتوهشــت پربود�دخرتاولــش 

تاجــور ســلطان نــام داشــت،که درعقــد نــکاح رسدار محمدعلیخــان 

محمــد زائــی بــود� پــران او محمدیونــس خــان ســابق نایــب الحکومــه 

قندهــار ومحمدولیخــان بودنــد� دحــرتدوم، رسورســلطان،خانم امیرحبیــب 

ــه  ــهزاده عبدالل ــی همدم،نامزدش ــی ب ــوم ب ــرضت( ودخرتس ــه )علیاح الل

جان،ولیعهــد امیــر شــیرعلیخان ودخرتچهــارم بــی بــی خاورجــان وپنجــم 

ــام داشــتند� ــب جــان ن ــی زین ــی ب ب
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پران شاغاســی شــیردلخان،عبارت بودنــداز :خوشــدلخان)لوی ناب(، 

محمداکــرم خــان، محمدعمرخان)حاکم اعلــی فراه(،محمدعلــم خان)حاکم 

لوگر،پــل علــم محتمــالً از ســاخته هــای اوباشــد(، محمدعمرخــان )کرنیــل 

قندهار(،ســلطان علیخــان،  ،ســکندرخان)والی  علیــا حــرضت(  یــاور 

محمدعلــی خــان، ومحمــد یوســف خــان- در 27 شــعبان 1297 هجــری 

ــد- ــهید ش ــها ش ــا انگلیس ــگ دوم ب ــار درجن ــوروزی قنده ــرج ن ــاه ب درش

)معصــوم هوتــک، کندهــاری ورونــه، ص211( برطبــق ضبــط آقــای 

هوتک،رسورســلطان درســال 1874 متولــد شــده بــود ودر پانــزده ســالگی به 

نــکاج رسدار حبیــب اللــه خــان در آمد�امــا بقــول پوپلزائــی، رسور ســلطان 

در ســال 1291ق )مطابــق 1874م( از بطــن بینظیرســلطان پوپلزائــی متولــد 

ــالگی  ــن 17 س ــری)1891م( درس ــال 1307 قم ــان س ــاه رمض ــد و درم ش

بــه نــکاح شــهزاده حبیــب اللــه خــان در آمــد�) پوپلزائی،ســلطنت امــان اللــه 

شــاه واســتقالل مجــدد افغانســتان، ص 42(

اولیــن فرزنــد علیاحــرضت شــهزاده امــان الله اســت کــه درروزپنجشــنبه 

10بــرج جــوزای 1271 شمســی مطابــق 31 مــی 1892در درۀ زرگــر 

پغامن]درمحــل طــاق ظفــر[ چشــم بجهــان گشــود وامیــر عبدالرحمــن خــان 

ــعری از  ــه ش ــف در قطع ــت�میرزا محمدیوس ــراو گذاش ــه را ب ــان الل ــام ام ن

رسورســلطان  وقــوم وتبــار اوچنیــن یــاد کــرده اســت:

سلطان جهان شاه زنان رسوربارک

همــواره تــرا تــاج شهی باد تبارک
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هرسال تـومسـعود بود ماه هامیون

هر روز توفرخنده وهرملحه مبارک

)پوپلزائی،هامن،ص35(

علیاحــرضت زنــی فهمیــده وتعلیــم دیــده وبــا ســواد بــود وهشــت پــارۀ 

قــران را حفــظ کــرده بــود وســعی داشــت تــا بقیــه قــرآن را نیــز حفــظ کنــد�

او درمســایل سیاســی واداری کشــوربه امیــر مشــورت میداد�علیــا حــرضت 

بلحــاظ فهــم ودسرتســی بــه امــور سیاســی وحضــور وابســتگانش درمقامات 

مهــم دولتــی نســبت بــه ســایر زنــان امیــر خــود را یــک رسوگــردن برتــر مــی 

شــمرد� او در برکشــیدن امیــر حبیــب اللــه خــان برتخــت ســلطنت ، از ملکــه 

حلیمــه زن محبــوب امیــر آهنیــن کــه بــه نظامیــان پــول وطــال بخشــش میکرد 

ــز پیشــی  ــد، نی ــا پــرش شــهزاده محمدعمــر را بجانشــینی پــدرش بردارن ت

ــود  ــادری خ ــدری وم ــواده پ ــوذ خان ــال بانف ــه رج ــرضت ب ــت� علیاح گرف

ــی  ــه معن خاطرنشــان  منــود کــه بســلطنت رســیدن شــهزاده محمدعمــر، ب

کنــار رفــنت درانیهــا از قــدرت اســت و بدینســان صاحــب منصبــان  درانــی 

را درجبهــه شــهزاده حبیــب اللــه خــان قــرارداد و رجــال بانفــوذ درانــی قبــل 

ازاینکــه مــرگ امیــر عبدالرحمــن خــان را اعــالم کننــد، اول حبیــب اللــه خان 

را در بــاغ بــاال بــه جانشــینی امیرمتوفــی اعــالم و بــه اوبیعــت منودند وســپس 

شــهزاده محمدعمــر را بــه مجلــس فراخواندنــد وبــه او گفتنــد بــه امیــر جدید 

)حبیــب اللــه خــان( تربیــک بگویــد واوهــم ســلطنت امیــر حبیــب اللــه را 

تربیــک گفــت وبدیــن صــورت نقشــه ملکــه حلیمــه  نقــش بــرآب گردیــد�
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ــی  ــرضت را ب ــی علیاح ــت سیاس ــن خدم ــان ای ــه خ ــب الل ــر حبی  امی

پــاداش نگذاشــت واو را بــا لقــب »رساج الخواتیــن« بنواخــت واز امتیــازات 

پادشــاهی برخــوردارش ســاخت وموتــری تیــز رفتــار درخدمــت اوگذاشــت 

وبیــرق دولتــی برموتــر وبرقــرصاو بــه اهتــزاز درآمــد وموزیک وســالم شــاهی 

بــه اســتقبال موکــب او اجــرا میگردیــد�) پوپلزائی،هامن اثر ، صــص43-42( 

صفیــه حلیــم نویســنده ومحقــق وگوینــده پشــتو دررادیــو بــی بــی ســی 

، مقالــۀ جالبــی در بــارۀ ملکــه رسورســلطان نوشــته ودر یکجــا میگویــد کــه: 

»رسور ســلطان امبــاق زیــاد داشــت، امیــر عــالوه بــر رسورســلطان دوخانــم 

دیگربنامهــای جــامل بیگــم و وزیــر بیگــم، چهارمیــن ازدواجــش بــا خواهــر 

نادرخــان صــورت گرفت�عــالوه برایــن درحــرم  امیــر40 تــن کنیــز نیزوجــود 

داشــت کــه بیشــرت شــان دخــرتان  نورســتان، پکتیــا و هــزاره بودنــد� امیــر از 

ایــن زنهــا صاحــب 49 پــر و 34 دخــرت بــود����

در1901م مراســم عروســی خورتریــن فرزنــد امیرعبــد الرحمــن خــان ، 

عمرجــان ]ده ســاله[ ســه روز درکابــل جشــن بود�آنعــده زنــان اروپائــی کــه 

ــان امیــر  ــا چشــم خــود دیــده انــد مــی نویســند کــه بیــن زن حــرم امیــر را ب

ــد جــامل  ــه خــان فرزن ــت الل ــان داشت�شــهزاده عنای ــت ســختی جری رقاب

ــرادران بزرگــرت و  ــود کــه از همــه ب ــر حبیــب اللــه خــان ب بیگــم زن اول امی

وارث تــاج وتخــت پنداشــته میشــد� دومیــن فرزنــد امیــر حیــات اللــه خــان 

ــه در  ــود ک ــده ب ــا آم ــدل بیگــم بدنی ــام صن ــې بن ــی  چرتال ــک زن صورت از ی

ــن رسور  ــان ازبط ــه خ ــان الل ــوم ام ــد س ــت� وفرزن ــرار داش ــه دوم ق درج

ــان  ــه می ــت ک ــوم دار اس ــوم قرارمیگرفت�معل ــه س ــه در درج ــلطان بودک س

امبــاق هــا رقابــت وهــم چشــمی وجــود داشــت، امــا رقیــب اصلــی وبــزرگ 
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رسورســلطان ،خانــم خــورد امیــر عبدالرحمــن حلیمــه ســلطان بــود� او برای 

جانشــینی پــر خــود شــهزاده عمرجــان بــه انگلیــس هــا مکتــوب میفرســتاد 

ومیــان  افــران نظامــی طــال تقســیم میکــرد� ]امــا علیاحــرضت بــا کمــک 

اقــوام خــود در دربــار، شــهزاده حبیــب اللــه خــان را بجای پــدرش قــرارداد�[

)=https://www�safiahaleem�com/?author(  2022 صفیه حلیم،8جنوری (

ــده ودر  ــرضت را دی ــه علیاح ــندگانی ک ــان ونویس ــه جمهورمورخ بگفت

مــوردش نوشــته انــد،وی زنــی شــجاع، رسســخت ومصمــم بــوده ودر تربیت 

فرزنــدش شــهزاده امــان اللــه بــرای رســیدن بــه ســلطنت از هیچگونــه تــالش 

دریــغ نورزیــد تــا بــه ایــن آرزویــش رســید�

بعدتــر يب يب حليمــه بــه يــاري هــواداران خــود در دربــار بســيار کوشــيد 

تــا بــه هــر وســيله کــه مــي شــود امــري حبيــب اللــه خــان را از قــدرت برکنــار 

ســازد� بــراي ايــن منظــور توطئــه اي را ســازمان داد، ويل توطئــه اش افشــاء 

گرديــد و متــام کســاين کــه در آن رشکــت داشــتند زنــداين شــدند� ايــن توطئه 

را مــريزا محمــد حســن خــان کوتــوال ) پــدر خليــل اللــه خليــي(، کشــف 

منــود وامیــر امــور ضبــط احــواالت خــود را بــدو ســپرد� بــه منظــور کوتــاه 

کــردن دســت حلیمــه از دسيســه بــازي، امــري اورا وادار کردتــا متــام دارايئ 

خــود را بــه قســم هدیــه بــه امــري انتقــال بدهــد�] و بــی بــی حلیمــه را از ارگ 

بــه قرصبوســتان رسایــی درمحــل مقــربۀ امیــر عبدالرحمــن خــان کــوچ داد�[ 

)صفحاتــی از تاریــخ افغانســتان، نوشــته رسدار رحیــم ضیائــی، بــه اهتــامم 

ولــی احمدنوری،چــاپ لیموژفرانســه،2010، ص30- 31(
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نقش علیاحرضت در بقدرت رساندن پرسش امان الله خان:

ــده ودر  ــرضت را دی ــه علیاح ــندگانی ک ــان ونویس ــه جمهورمورخ بگفت

مــوردش نوشــته انــد،وی زنــی شــجاع، رسســخت ومصمــم بــوده ودر تربیت 

فرزنــدش شــهزاده امــان اللــه بــرای رســیدن بــه ســلطنت از هیچگونــه تــالش 

دریــغ نورزیــد تــا بــه ایــن آرزویــش رســید�

     ملکــه رسورســلطان  زىن آهنــن بودکــه توانســت در مقابــل مشــکالت 

ــرای  ــد، وپــرش را ب ــت هــای داخــل ارگ ایســتادگی منای ســياىس و رقاب

هــدىف بــزرگ تربیــت کنــد تــا  پلــه هــاى ترقــى را بپياميــد� بدين ســبب ملکه 

بــراى رســيدن بهــدف خــود امــان هللا را بــه کســب علــم ودانــش ،باروحیــه 

مهیــن دوســتی، اســتقالل طلبــی وضدیــت بــا ســتعامر و اســتبداد و طرفــدار 

فقــرا ومســتمندان وشــجاع ونــرتس دربرابــر زورمنــدان تربيــت منــود �

ــرضت  ــا ح ــت: علی ــوان گف میت

تریــن  دوراندیــش  رسورســلطان، 

ومصمــم تریــن و هوشــیارترین ملکــه 

ــی  ــن دوراندیش ــود� ای ــتان  ب افغانس

ــرضت  ــی علیاح ــت و زیرک و عقالنی

رسور ســلطان را از اینجــا میتــوان 

دریافــت  کــه بــرای بــه ســلطنت 

اللــه،  امــان  فرزنــدش  رســاندن 

پرســوم امیــر چانس بســیارکم وجــود داشــت،زیرا  دوفرزند دیگــر امیرحق 

اولیــت بــرای جانشــین شــدن امیــر داشــتند، امــا علیاحــرضت مــادر امــان 

اللــه خــان،از روز پیــدا شــدن فرزنــدش، بــه فکــر بــه ســلطنت رســاندنش 
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افتــاد و تــا پــرش را برتحــت شــاهی افغانســتان برقــرار نســاخت، دســت 

از تــالش نگرفــت� ازاینجاســت کــه میتــوان بــه دوراندیشــی اواراده قــوی او 

ــت� ــادباش گف ــنت وش ــه واحس ــرد و ب ــی ب پ

ــان  ــه خ ــان الل ــدۀ ام ــرضت، وال ــن پوپلزائی،»علیاح ــول عزیزالدی بق

ــان  ــی ام ــرورش روح ــت پ ــاهزاده درجه ــدۀ ش ــم، ج ــلطان بیگ ــر س وبینظی

اللــه بجانــب بــزرگ منشــی، ورشیعــت شــعاری وعدالــت پســندی ومــردم 

ــوده  ــده من ــای مزی ــش ه ــه کوش ــات جامع ــوب طبق ــب قل ــتی وجل دوس

ــزرگ داشــتند�«)پوپلزائی،  ــادر ودخــرت( سلســله نســب ب ــد وهــردو تن)م ان

ــاه،ص 229( ــه ش ــان الل ــفرهای ام س

امیرعبدالرحمــن خــان در ســال1316 قمری)1896م(درداخــل ارگ 

ــالزم  ــؤدب وم ــم وم ــرد ومعل ــر ک ــی دای ــب خصوص ــه مکت ــان الل ــرای ام ب

مقررمنــود وچنــد تــن از پــران خاندان هــای بــزرگ را همــدرس وهمکالس 

اوســاخت� امــان اللــه پــس از تاســیس مکتــب حبیبیه]درســال 1903[ شــش 

ســال درآن مکتــب درس خوانــد� بعــد شــامل مکتــب فنــون حــرب گردیــد، 

درایــن مکتــب مــدت ده ســال درس عســکری خوانــد ویــک شــاگرد ممتــاز 

ــوی  ــان فرانس ــود زب ــه خ ــر عالق ــد وبراث ــار آم ــد ب ــکر نیرومن ــک رسعس وی

وترکــی را آموخــت واز آموخــنت زبانهــای عربــی و ادبیــات پشــتو ودریدریــغ 

نورزیــد�) پوپلزائی،ســلطنت شــاه امــان اللــه ، ص37-36(

ــرزی  ــا ط ــا ثری ــه ب ــان الل ــهزاده ام ــری )1914م(ش ــال 1332 قم درس

ــن  ــال جش ــامن س ــرب ه ــرج عق ــه در ب ــتور داد ک ــر دس ــد وامی نامزدگردی

ــه  ــن الدول ــردد� عی ــبانه روز برگزارگ ــت ش ــدت هف ــرای م ــا ب ــی آنه عروس

ــر عــرض  ــه امی ــود و ب ــاً خوشــنود نب ــه خرچــی در عروســی قلب ــن گزاف ازای
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منودکه:»اگــرارادۀ اعلیحــرضت هامیونــی رشف تعلــق پذیــرد کــه همین مبلغ 

تخصیــص یافتــه مراســم عروســی  هفــت شــبانه روزی را بــرای تاســیس یک 

بــاب مکتــب اناثیــه یــا یــک بــاب شــفاخانه اناثیــه مبــرصف برســد وملــت 

از آن مســتفید شــده یــک تــذکار ابــدی ویــادگار دایمــی بــرای ایــن مراســم 

مبانــد واز ارساف بیهــوده  وبــی مثــررصف نظرشــود عیــن مرحمــت خواهــد 

ــه ، ص38( ــان الل ــود�« )پوپلزائی،ســلطنت شــاه ام ب

امیــر از ایــن تصمیــم شــهزاده متعجــب شــد وســپس او را آفریــن گفــت 

وخواســتش را پذیرفــت� و مبلغــی را کــه بــه ایــن منظــور مدنظرداشــت بــرای 

ــان  ــه خ ــان الل ــادر ام ــرضت  م ــا ح ــی داد� علی ــی وصح ــات عرفان موسس

نیــز ایــن نظــر پــر را تائیــد کــرد و گفــت: هرمــادری در بــاب فرزنــد خــود 

خواهشــها و ارزوهــای بســیار دارد، امــا مــن فکــر و نظــر پردانــش پــرور و 

غریــب نــواز خــود را قــدر میکنــم و ایــن روش وطنخواهانــه او را رسمشــق 

حیــات بهریــک از فرزنــدان آرزو دارم تــا ازایــن نــوع فــداکاری ومردم دوســتی 

پیــروی کننــد�« )پوپلزائی،هــامن اثــر ، ص38( 

ــا  ــه نظرنویســنده امریکائــی، لئیــون پــوالدا، مادرامــان اللــه خان]علی ب

ــا نفــوذ بارکزایــی  ــار کــه متعلــق بــه خانــواده ب حــرضت[، بانــوی اول درب

)لــوی نــاب( بــود در شــکل  دهــی شــخصیت اولیــه امان اللــه خــان نقــش 

مهــم داشــت�

پــدر علیاحــرضت شــیردل خــان و بــرادر او لــوی ناب خوشــدل خــان از 

رسداران مهــم قندهــاری بودنــد� علیــا خانم]علیاحــرضت[ بــا موقــف بلندی 

ــه  ــود امان الل ــد خ ــت، فرزن ــان داش ــه خ ــان حبیب الل ــه زن ــان بقی ــه در می ک

خــان را شایســته جانشــینی حبیب اللــه خــان می دانســت و بــه همیــن 
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ــتان  ــی افغانس ــده سیاس ــرای آین ــت ب ــه داش ــای ک ــا توانایی ه ــور او را ب منظ

ــان  ــگ افغ ــی از دو جن ــه تلخ ــا تجرب ــه بارکزایی ه ــا ک ــرد� از آنج ــت  ک تربی

ــان  ــه خ ــی امان الل ــت خانوادگ ــه در تربی ــن تجرب ــتند، ای ــس داش و انگلی

موثــر بــود� تاثیرپذیــری او از طریــق خانــواده مــادری، او را بــا روحیــه ضــد 

ــه و  ــل نامتام،ترجم ــوالدا، فص ــی پ ــون ب ــاخت����«) لی ــزرگ س ــس ب انگلی

ــت (  ــراه،21 اگس ــفق هم ــه ف�ب�ش ــل، برگ ــن ات ــص: مجیب الرحم تلخی

ــه  ــاب پیر«)کنای ــن عق ــی » ای ــان غرب ــول محقق ــه ق ــا ب ــرضت ی علیاح

ــه  ــان الل ــت وطــرز فکــر ام ــاب اســت[ درتربی ــی عق ــرواز ودور بین از بلندپ

ــاده  ــت وآم ــلطنت تربی ــرای س ــرش را ب ــت وپ ــر داش ــوذ موث ــر ونف تاثی

میکــرد� براثــر توجــه وموظبــت دایمــی علیاحــرضت، امــان اللــه شــخصیت 

برازنــده ملــی، ادیــب وســخنور توانا،انســان دلســوز، مــردم دوســت، وطــن 

ــی  ــی بین پرســت، دشــمن اســتعامر ،عاشــق اســتقالل وازادی، دارای جهان

روشــنفکرانه ،دشــمن خرافــات وپیرهــا ومالهــای دیوبنــدی وعاشــق علــم 

ــار آمــد� ــه ب ومعرفــت ووحــدت ملــی ب

ــه  کاظــم  ــت داکرتســید عبدالل ــن حکاي ــا حــرضت از اي شــجاعت علی

دربــارۀ حادثــۀ قــرص چهلســتون برمــال میشــود کــه مینویســد: »علیاحــرضت 

ــاد  ــر زی ــر او تأثی ــود و ب ــوب وملکــه رســمی امیرب ــی زن محب مــدت طوالن

داشــت� پــس از آنکــه علیــا حــرضت در بــاغ چهلســتون کابــل جنجــال برپــا 

کــرد،  امیــراز او کنــاره گرفــت و از آن بــه بعــد مناســبات امیربــا او آشــکارا 

خصامنــه شــد� شــایعۀ نزدیــک بــه حقیقــت اینســت کــه میگوینــد خواهــر 

مقــرب امیــر ـ شــاهدخت هاجــره ملقــب »اخــت الــراج«  شــبی درقــرص 

ــود کــه درآن امیرمــرصوف عــرشت  ــا کــرده ب ــه برپ ــی زنان چهلســتون محفل
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وخوشــگذرانی بــود� علیــا حــرضت بــه مجــرد آگاهــی در نیمــه شــب خــود 

را بــه قــرص رســانیده ومجلــس بــه وضــع ناهنجــار برهم خــورد� درایــن وضع 

علیاحــرضت  خواهــر امیــر را »دالل« خطــاب کرد و خــود امیر را«کنیــز زاده« 

و«کنیــز پرســت« وگفتــه میشــود کــه بــا اینــکار امیــر بعــداً تصمیــم گرفــت 

علیاحــرضت را ً طــالق دهــد، ولــی رسدارنرصاللــه خــان مانــع شــد وامیــر 

را ازایــن اقــدام منــرصف ســاخت� بعــداً رنجــش هــا، کشــیدگیهای داخلــی 

و خصومتهــا بیــن امیــر وعلیاحــرضت بحــدی رســید کــه شــهزاده امــان اللــه 

ــادرش پرداخــت�« )داکــرت  ــت م ــه حامی ــدر ب ــل پ ــت درمقاب ــه جدی خــان ب

ــر فشــارعنعنه وتجدد،چــاپ 2005،ص 113-112( ــان افغــان زی کاظم،زن

بــه نظرمن،حادثــه چهلســتون احتــامالً بعد ازعروســی شــهزاده امــان الله 

درســال 1914 اتفــاق افتــاده باشــد، زیــرا مناســبات امیــر بــا علیاحــرضت در 

زمــان عروســی شــهزاده عیــن الدولــه بــا ثریا طــرزی بســیارخوب بــود وکتاب 

ســلطنت امــان اللــه شــاه )صــص35-46( گــواه ایــن روابط حســنه اســت�

ــف  ــتحکام موق ــرای اس ــرضت ب ــهای علیاح ــارۀ تالش ــم درب داکرتکاظ

شــهزاده امــان اللــه خــان دربیــن درباریــان و خانــواده هــای بــا نفــوذ آنوقــت 

ــانه  ــز خاموش ــه نی ــک ملک ــوام نزدی ــا و اق ــی ه ــد: »بارکزائ ــه مینویس درادام

ــد�  ــان منــی آوردن ــی بزب ــر حرف ــرس امی ــی ازت ــد ، ول ــت میکردن از او حامی

بابرهــم خــوردن روابــط داخلــی، علیاحــرضت بــه پــالن قبلــی خــود مبنــی 

بــه رســانیدن پــرش شــهزاده امــان اللــه خــان بــه ســلطنت باجدیــت بیشــرت 

ــر  ــرادر امی ــب الســلطنه ب ــه خــان نائ ــه رسدارنرصالل ــکار شــد� البت دســت ب

ــر هریــک خــود را  ورسدارعنایــت اللــه خــان معیــن الســلطنه پرارشــد امی

ــه  ــان الل ــت عــادی شــهزاده ام ــتند و درحال ــر میدانس ــینی امی ذیحــق جانش
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خــان چانــس رســیدن بــه ســلطنت را بجــای پدر نداشــت، زیــرا اوپر ســوم 

امیــر و روابــط او و مــادرش نیــز بــا امیــر برهــم خــورده بــود� درایــن رشایــط 

فقــط علیاحــرضت بــود کــه بایــد میکوشــید تــا موقــف پــرش را در دربــار و 

بیــن مــردم تقویــه کنــد، چنانکــه همیــن کار را کــرد، امــا گــامن منیــرود کــه 

علیــا حــرضت درایــن فکــر بــوده باشــد کــه بــا قتــل امیــر بتوانــد پــرش را 

جانشــین پــدر ســازد، زیــرا دو کاندیــد قــوی و مســتحق دیگــر بــرای احــراز 

مقــام ســلطنت مقدمــرت از شــهزاده امــان اللــه خــان وجــود داشــت��� علیــا 

حــرضت درعیــن زمــان بــه دخــرتان خــود توصیــه کــرد تــا روابــط نیــک بــا 

ــه  ــامة صفی ــرت دوم مس ــه دخ ــه درنتیج ــد ک ــرار مناین ــان برق ــل مصاحب فامی

ملقــب بــه »مثرالــراج« بــه عقــد شــاه ولــی خــان بــرادر نادرخــان درآمــد و 

دخــرت ســوم مســامة راضیــه ســلطان ملقــب بــه »نورالــراج« با محمدهاشــم 

خــان بــرادر دیگــر نادرخــان نامــزد شــد کــه بعــداً ایــن نامــزدی بهــم خــورد 

و جــای دوســتی را کینــه بیــن دو خانــواده گرفــت� دخــرتاول مســامة ســایره 

ملقــب بــه »رساج البنــات« بــه عقــد پرمامــای خــود والــی علــی احمدخان 

پرشاغاســی خوشــدل خــان درآمــد کــه خــودش وپــدرش از جملــه 

شــخصیت هــای بــا نفــوذ دربــار بودنــد� علیاحــرضت بــه ایــن اکتفــا نکــرد، 

ــی  ــدره« خواهرعل ــا مخ ــه »علی ــب ب ــن ـ ملق ــامة زری ــود مس ــرادر زاده خ ب

احمدخــان را بــه احمدشــاه خــان پــر رسدار آصــف خــان پرعــم نادرخــان 

ــرضت  ــد اعلیح ــه عق ــا ب ــرتش بعده ــرا دخ ــه حمی ــه ملک ــود ک ــج من تزوی

محمــد ظاهــر شــاه در آمــد� عالوتــاً علیــا حــرضت یکــی دیگــر ازدخــرتان 

امیــر مســامة صفــورا- ملقــب بــه »قمرالبنــات« را کــه از مــادر نورســتانی و 

نــزد علیاحــرضت مقــرب بــود، بــه عقــد نــکاح شــاه محمــود خــان برادردیگر 
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نادرخــان درآورد کــه ایــن نزدیکــی بــا خانــواده مصاحبــان متأســفانه بعدهــا به 

اصطــالح عــوام »چپــه فیــر« کــرد� همچنــان او دخــرت رسدارفقیــر محمدخــان 

ــه  ــالم بچ ــی از غ ــان دروازی ـ یک ــی خ ــد محمدول ــه عق ــود را ب ــای خ مام

هــای خــاص وشــخصیت مؤثــر دربــار درآورد کــه بعــداً ایــن  شــخص نقــش 

بســیارعمده در دوره امانــی بــازی کــرد� 

علیاحــرضت هفــت بــرادر داشــت کــه همــه وظایــف بــزرگ حکومتــی 

عضــو  کــه  »لوینــاب«  خوشــدلخان  شاغاســی  بخصــوص  داشــتند، 

ــز در  ــا حــرضت نی ــان پــران کاکای علی مقتدرشــورای دولــت بــود� همچن

مقامــات بلنــد دولتــی رســیده بودنــد� بابــا محمــد رسورخــان پدرناســکه او 

نیــز ازشــخصیت هــای بــا نفــوذ دربــار نرصاللــه  و صاحــب عــزت و اکــرام 

ــراً  ــه ظاه ــا آنک ــرضت ب ــوی دیگرعلیاح ــود� ازس ــن ب ــردم وخوانی ــن م دربی

ــا  ــی ب ــد، ول ــلطنت میدی ــه س ــود ب ــیدن پرخ ــع رس ــلطنه را مان ــب الس نائ

موصــوف چنــان رابطــٔە نیــک ونزدیــک داشــت کــه او فکرمیکــرد گویــا ملکه 

ــه حیــث جانشــین امیرحامیــت میکند�«)داکــرت ســیدعبدالله کاظــم:  از او ب

ــات 113 -11۵(  ــامن اثر،صفح ه

پاسخ علیاحرضت به امیرنرصالله خان:

ــربوری  ــردای آن  اول ف ــه ف ــبی ک ــه ش ــان درنیم ــه خ ــب الل ــر حبی امی

ــل  ــه قت ــامن، ب ــوش لغ ــه گ ــکارگاه کل ــود درش ــه خ ــود درخیم 1919 ب

رســید، وجســدش درجــالل ابــاد درگوشــه ئــی از میــدان گلــف بــاغ شــاهی 

بخــاک ســپرده شــد� وبــرادرش رسدارنرصاللــه خــان بجــای او امیرشــناخته 

شــد�علیاحرضت در جــالل آبــاد  هنــوز برگلیــم فاتحــه امیــر شــهید نشســته 
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بــود کــه امیرنرصاللــه خــان پــس از اطــالع از قیــام امــان اللــه خــان درکابــل، 

ــان  ــه خ ــرای امان الل ــه ای ب ــدور نام ــان ص ــه  خواه ــرضت رفت ــا ح ــزد علی ن

ــه کاکایــش بیعــت  شــد و ازاو خواســت در نامــه از پــرش بخواهــد کــه ب

ــه او نخواهــد بخشــید� ــه شــیرخود را ب ــد ورن کن

علیاحــرضت کــه از هوشــیاری وشــجاعت هــردو بهــره منــد بــود بــه امیر 

نرصاللــه خــان گفــت: مــن از اوضــاع کابــل بی خــربم و اگــر پیامــی بــا چنین 

ــی و  ــور سیاس ــن در ام ــکار م ــت آش ــان  دهنده دخال ــم نش ــی بنویس محتوای

ســلطنت خواهــد بــود� حــاال کــه امان اللــه خــان می خواهدخــون پدرخــود 

و اســتقالل افغانســتان را بگیــرد، مــن درایــن کار هیچگاهــی مداخلــه 

ــلیم  ــود تس ــیر بخ ــه زور شمش ــه را ب ــد امان الل ــام اگرمیتوانی ــم� ش منی کن

ــس  ــتید پ ــل اس ــی دخ ــام ب ــوب اگرش ــت :خ ــان گف ــه خ ــد� نرصالل منائی

ــرت را آورده از وی  ــۀ پ ــه روزی عریض ــود ک ــد، نش ــل مبانی ــه بیدخ همیش

شــفاعت کنید�علیاحــرضت جــواب داد»بــرای امــان اللــه مــرگ بهرتاســت از 

آنکــه مــن روزی عریضــۀ او را نــزد توقاتــل پــدرش گذاشــته شــفاعت کنــم� « 

)پوپلزائی،ســلطنت شــاه امــان الله،بخــش 1،ص 85(

ــروج از  ــد از خ ــان بع ــه خ ــر نرصالل ــه امی ــاره میکندک ــی اش  پوپلزائ

حرمــرا برخانــۀ علیاحــرضت پهــره موظــف منود�امــا قیــام ســپاه جــالل 

ــاالرنادرخان  ــتگیری سپهس ــهید ودس ــر ش ــل امی ــه قات ــرای محاکم ــاد ب آب

ــمول  ــان بش ــه خ ــر نرصالل ــواداران امی ــن و ه ــه مظنونی ــش وهم وبرادران

ــیر  ــی، مس ــط عساکرشورش ــر توس ــل امی ــه قت ــک در قضی ــتوفی املامل مس

حــوادث را بــه نفــع امــان اللــه و علیاحــرضت تغییــر داد و زمینــه را بــرای 

ــرد� ــم ک ــل فراه ــه کاب ــرضت ب ــل علیاح ــت عاج برگش
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سخنان علیاحرضت به مستقبلین در کابل:

ــادر  ــب م ــه از موک ــان الل ــاه ام ــل، ش ــه کاب ــرضت ب ــا ح ــا ورود علی ب

از  ارگ  دروازۀ  در  همینکــه  ،علیاحــرضت  منــود  شــانداری  اســتقبال 

ــن  ــی چنی ــی وملک ــتقبلین نظام ــر و مس ــه پ ــاب ب ــد، خط ــاده ش موترپی

ــا  ــد وی ــل ننامئی ــه را حاص ــتقالل تام ــدر واس ــون پ ــام خ ــا انتق گفت:»ت

درایــن راه رسندهیــد، مــن باورمنــی کنــم کــه شــام فرزنــدان امیرصاحــب 

شــهید باشــید�اوکه شــام را فرزنــد میدانســت برشامســت کــه حــق پــدری 

ــن  ــک از منافقی ــچ ی ــرددات هی ــامت وت ــه کل ــازید� ب ــدی را ادا س وفرزن

ــد�  ــدل راه ندهی ــب نخــورده تشــویش واندیشــۀ باطــل را ب ــن فری ومخالفی

بخداونــد تــوکل کنیــد ونــرصت بخواهید�چــون ادعــای شــام حــق اســت 

حــق تعالــی بشــام یــاری ومــددگاری مــی مناید�وگفــت: اقــوام وپدرومادر 

ــت  ــد و دس ــرده ان ــی ک ــه عزم ــد ک ــانی ان ــامن کس ــن ه ــدان م ــن وفرزن م

بیعتــی کــه داده انــد،از عــزم خــود برنگردند�امــان اللــه تــا خــود را درایــن 

ــی  ــاب من ــید خط ــم رش ــود ونورچش ــد خ ــن او را فرزن ــازد، م ــدا نس راه ف

ــه ���ص 84(  ــان الل ــاه ام ــلطنت ش ــی، س ــم�«) - پوپلزائ کن

پیام علیاحرضت به مردم کابل درختم فاتحه امیر شهید:

ــرای امیرشــهید  علیاحــرضت ســه روز درمراســم فاتحــه و ســوگواری ب

ــود  ــوگواری ب ــم س ــه ه ــل ک ــم محف ــوم، درخت ــد� در روز س ــرصوف ش م

وهــم عــرض تربیــک ســلطنت پــرش، درحالــی کــه عمــوم بانــوان خانــدان 

ــارض  ــی ح ــر تربیک ــه ونی ــم فاتح ــرای اداء مراس ــل ب ــناس کاب ــای رسش ه

ــان ســخنانی گفــت کــه از روی  ــه آن ــد� علیاحــرضت خطــاب ب شــده بودن



مقالۀ سوم: خاندان شاغاسی خیل قندهاری     /     199

ــارۀ آزادی،  ــکار او در ب ــا واف ــه ه ــات واندیش ــه نظری ــوان ب ــخنان میت آن س

ــرد� ــی ب ــان پ ــه حقــوق زن ــزی واحــرتام ب اســتقالل، والغــای بردگــی وکنی

ــلطان( در رأس  ــر س ــی نظی ــده اش ) ب ــه وال ــی ک ــرضت در حال علیاح

محرتمــات شــاهی قــرار داشــت، بعمــوم افــراد دودمــان خــود گفــت: »در 

ــی  ــاع قوم ــی در اوض ــم: اصالحات ــار گفت ــهید چندب ــب ش ــد امیرصاح عه

واجتامعــی بعمــل بیایــد وامــا منظــور نشــد چــرا کــه همــدران وقــت بنابــر 

دالئلــی کــه گفتــه میشــد رشائــط آنقــدر مســاعد نگشــته بــود، وحــال وقــت 

ــد  ــدل نگویی ــرآورده گــردد� شــام حارضیــن مجلــس ب ــد ب آن اســت کــه بای

ــم  ــن ه ــی م ــه کار؟ بل ــلطنت چ ــت س ــه سیاس ــا را ب ــتیم م ــا زن هس ــه م ک

زن هســتم ولــی بــا سیاســت رس و کار دارم� امیرصاحــب شــهید وقتــی کــه 

ــارد، هــر  ــی بعمــل بی ــد میخواســت اصالحات از هندوســتان معــاودت کردن

چنــد کــه بعضــاً وبلکــه اکــراً مفیــد بــود، چــون رشائــط وامکانــات بــرای 

ــت  ــالی وق ــردم وعق ــت نک ــود موافق ــم نب ــوز فراه ــا هن ــدان ه ــوم خان عم

در مجلــس حــرف هــای مــرا تائیــد کــرده بودنــد چــرا کــه گفتــه بــودم ایــن 

اصالحــات ســی ســال پیــش از وقــت اســت� وحــال وظیفــۀ مــا آن اســت 

کــه بایــد بگوییــم مــردان بــزرگ وســالخورده وصاحبــان تجربیــات کامــل از 

مشــورت هــای معقــول خــود دریــغ نورزنــد وشــام محرتمــات ســالم وپیــام 

مــرا بــه پــدران وبــرادران بــزرگ وموســفیدان خانــدان هــای خــود برســانید 

کــه چیــزی کــه بــرای خیــر واصــالح امــور مملکــت از روی فهــم وتجربــه 

ــرده گــی از  ــد و رســم ب ــز و غــالم آزاد گردن ــد کنی ــد� اول بای ــد بگویی میدانی

افغانســتان بکلــی برطــرف شــود واگــر کــه غــالم بچــه و کنیــز تــا امــروز در 

ــد  ــده ان ــزت دی ــت و ع ــد تربی ــث فرزن ــد وبحی ــد فرزن ــلطنت مانن ــار س درب
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ولــی چــون ایــن نــام اصطالحــاً باعــث تحقیــر تلقــی شــده اســت، بعــد از 

ایــن ، ایــن لفــظ هــم بالــکل ممنــوع قــرار داده شــود� و دیگــر محبوســین 

بهرنــام واشــتباهی کــه بقیــد مانــده انــد از قیــد رهــا گردنــد وفراریــان از خارج 

خواســته شــوند وایــن احــکام بایــد از همیــن ایام ابــالغ اســتقالل تنفیــذ یابد� 

واگــر چــه ایــن حاجــت بــه توصیــه ]من[نــدارد چــرا کــه میدانــم امــان اللــه 

خــود جــوان مهربــان در حــق مــردم اســت�«) پوپلزائی،هــامن اثــر ،ص 85( 

شــاه امــان اللــه البتــه بعــد ازآن متــام هدایــات ونظریــات مــادرش را یکــی 

پــی دیگــری عملــی کــرد�

علیاحرضت وتقرررجال مورداعتامد در دولت امانی:

ــت  ــرر وحامی ــه در تق ــان الل ــاه ام ــلطان مادرش ــرضت رسورس ــا ح علی

ــی  ــت امان ــی در دول ــی و پوپلزائ ــه بارکزائ ــد طایف ــم وقدرمتن ــال کارفه رج

ــت�  ــمگیر داش ــیار چش ــش بس نق

ــر  ــدان امی ــه درخان ــان الل ــام ام ــدی بن ــه فرزن ــرضت از روزی ک علیاح

ــر  ــه اگ ــه زد ک ــر جوان ــن فک ــش ای ــا آورد، در ذهن ــان بدنی ــن خ عبدالرحم

فرزنــدش را بدرســتی تربیــت کنــد، امــکان دارد تــا روزی بجــای امیــر آهنیــن 

قــرار بگیــرد ، بنابریــن او متــام توجــه خــود را بــه تربیــت ســامل امــان اللــه 

ــتی  ــس وطندوس ــار از ح ــد،آگاه، رسش ــوان برومن ــرد و او را ج ــذول ک مب

ــاج  ــط ت ــام رشای ــق مت ــردم و الی ــه م ــزاری ب ــت گ ــی و خدم وآزادیخواه

ــود،  ــه ب ــلطنت قرارگرفت ــه بررسیرس ــون ک ــار آورد  وآکن ــلطنت ب ــت س وتخ

ــا  ــذارد ت ــوری بگ ــلطنت را ط ــن س ــای ای ــه ه ــت پای ــرضت میخواس علیاح

بیشــرت دوام بیــاورد� بــه عبــارت دیگر،علیاحــرضت خــود را بنیــان گذارکاخی 
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مــی دانســت کــه بــا بقــدرت رســیدن پــرش امــان اللــه بــه اکــامل رســیده 

ــد� ــته باش ــش داش ــز نق ــن آن کاخ نی ــت در دکوریش ــون میخواس ــود واکن ب

 نزدعلیــا حرضت،ُمــدل گزینــش اشــخاص بــرای ســپردن مســئولیت بــه 

انهــا، اول شــناخت نزدیــک از اشــخاصی کــه در دولــت امیــر حبیــب اللــه 

خــان کارکــرده بودنــد،ودوم فــداکاری ووفــاداری کســانی مدنظربــود کــه در 

زمــان قیــام شــهزاده امــان اللــه برضدامیــر نرصاللــه درکنــار شــهزاده امــان 

ــده  ــد و در حامیــت از امــان اللــه خــان حــارض گردی ــه بودن اللــه قرارگرفت

بودنــد تارسومــال خــود را فــدا کننــد�

ــی  ــرای خونخواه ــام ب ــگام قی ــه هن ــانی ک ــرای کس ــه ب ــان الل ــاه ام ش

پــدرش برضــد امیرنرصاللــه خــان درپهلــوی او ایســتاده شــده بودنــد، مــدال 

خاصــی بنــام »نشــان وفــاداری« وضــع منــود و بــه هریــک از آنهــا تفویــض 

منــود� پوپلزائــی از جمعیــت فدائیــان نــام مــی بردکــه درتاســیس واســتحکام 

دولــت امانــی، ازخــود فــداکاری وجــان نثــاری  نشــان داده بودنــد�واز قــول 

شــاه میگویدکــه گفتــه  بــود » اولیــن نشــانی کــه بایــد توزیــع شــود، نشــان 

ــام  ــه در انتق ــود ک ــد ب ــانی خواه ــوص کس ــن مخص ــود وای ــد ب ــا خواه وف

ــد  ــاداری منــوده ان ــدر مــن و حصــول اســتقالل تامــۀ مملکــت وف خــون پ

ــام  ــد باشــد بن ــارت از یــک دســت  دریشــی و کمربن و لباســی هــم کــه عب

»خلعــت اســتقالل« بایــن وفــاداران دیــن و دولــت اعطــاء گــردد� و درشــب 

عیدفطــر مطابــق )8( رسطــان ســال 1298 ش نشــان وفــا را بدســت خــود 

بــه ســینۀ هــای اشــخاص و بهــامن لبــاس خلعــت اســتقالل  الصــاق منود و 

گفت:«ایــن لبــاس خلعــت اســتقالل و نشــان وفا کــه یــادگار وفــاداری کامل 

شــام در راه جهــاد فــی ســبیل اللــه اســت، بــه ســینه هــای بــی کینــۀ شــام 
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کــه جــز بدشــمن دیــن و وطــن کینــۀ دیگــر نداریــد، اعطــأ والصــاق شــد� 

چــه شــام نیــک مــردان ســعادت بنیــان بودیــد کــه بحیــث اولیــن جمعیــت از 

خــود گــذر وفــداکار خواهــش مــرا بــه حســن نیــات  خالصانــۀ وطنخواهانــه 

پذیرفتــه بــرادر وار در عــزم بالجــزم انتقــام خــون پــدرم و حصــول اســتقالل 

ــد خــود در راه اســتحصال  ــدر وفرزن ــوا شــده از رسومــال و پ همــراه و همن

ایــن هســتی ســعادت ابــدی خــود  و وطــن خــود گذشــتید تــا آنکــه اولــرت از 

دیگــر بــرادران بایــن کامیابــی رشف افتخــار  فدویــت و عســکریت رســیدید 

ومــن هــم افتخــار مــی کنــم کــه بافتخــار اعطــاء والصــاق ایــن نشــانهای وفا 

بــه وفــاداران ملــت و وطــن در ایــن شــب عیــد ســعید فطــر موقــع یافتــم واز 

خداونــد بــزرگ و بــی نیــاز التجــاء و متنــا مــی کنــم کــه شــام و هــر فــرد  

فــداکار دیــن و وطــن بــرای همیشــه و درمتــام اعیــاد دینــی و عیــد هــای ملی 

در طــول عمــر تــان شــاد و مــرور باشــید و فرزنــدان شــام همچنــان روش 

پــدران خــود را داشــته باشــند� ومــن میدانــم کــه  ذریــت شــام افــراد فــداکار 

ــا عــزو رشف خواهنــد داشــت و  احســاس وفــاداری در راه ایــن خدمــات ی

ایــن خــواص  ممتــاز را از پــدران خــود مبیــراث خواهنــد برد�تاریــخ تحریــر 

ــخ  اعطــاء نشــانها شــام  فرمانهــا غــرۀ شــوال املکــرم ســنه 1337 ق وتاری

ــون  ــق )29( ج ــال 1298 ش و مواف ــان س ــق)7( رسط ــان مطاب )30( رمض

1919م است�«)ســلطنت امــان اللــه شــاه،بخش 1،ص166(

علیاحــرضت هفــت برادرویــک بــرادرزاده زبــده وکاردان داشــت کــه هــم 

ــت از  ــم بخاطرحامی ــون ه ــتند واکن ــه داش ــهید کارووظیف ــت امیرش در دول

شــهزاده بایــد بکارهــای مهمــرتی برگزیــده میشــدند� بــرادران علیاحــرضت 

عبــارت بودنــد از: لوینــاب خوشــدلخان )وپــرش علــی احمدخــان والــی( 
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ــر  ــل محمدعم ــر(، کرنی ــی لوگ ــم خان)وال ــان، محمدعل ــرم خ ــد اک ، محم

خــان )یــاور حضــور علیاحــرضت (، ســکندرخان )فــراش باشــی( ، ســلطان 

ــخص  ــن ش ــان )ای ــف خ ــد یوس ــان ، و محم ــی خ ــان ، محمدعل عليخ

ــدر  ــرادران وپ ــر ب ــالوه ب ــد�( ع ــهید ش ــها ش ــا انگلیس ــار ب ــک قنده درجن

اندرخــود) بابــا محمدرسورخــان(، علیاحــرضت کاکای بنــام شاغاســی امیــر 

محمدخــان داشــت کــه بقــول داکــرت کاظــم،او از خامنهــای خودهفــت پر 

داشــت بنامهــای: محمــد شــاه خان، دوســت محمــد خــان )ناظــم(، خواجه 

محمــد خــان و محمدهاشــم خــان] محمــد شــاه خــان ســه پــر بنامهــای: 

محمــد عظیــم خــان، عبدالحبیــب خــان و عبدالغفورخــان داشــت�[ محمود 

خــان یاور)کــه در رســیدن شــاه امــان اللــه بــه ســلطنت و ختــم قایــم ســپاه 

جــالل آبــاد نقــش بــس بــزرگ بــازی کــرد و بســیار مقــرب شــاه امــان اللــه 

بــود( و بــرادرش احمــد شــاه خان)مشــهور بــه رئیــس( از یــک مــادر و نیــز 

ــی  ــام داشــت�   عبدالعزیزخــان بارکزائ ــر خــان ن پــر دیگــرش محمــد زبی

)نخســت یــاور شــاه امــان اللــه و ســپس وزیــر حربیــه و داخلــه(  از معتمدان 

دیگــر شــاه امــان اللــه نیــز منســوب بــه همیــن خانــواده اســت، امــا او نواســه 

عطــا اللــه خــان بــرادر شــیردل خــان و پــر معــاذ اللــه  و بــرادر زاده محمــد 

رسور خــان )مشــهور بــه بابــای کــرام( میباشــد� بــه ایــن اســاس دیده میشــود 

کــه علیــا حــرضت از حامیــت تعــداد کثیــر اقــوام پــدری خــود بطــور جــدی 

ــامد  ــیار اعت ــود بس ــای خ ــر ماماه ــز ب ــه نی ــان الل ــاه ام ــود و ش ــوردار ب برخ

داشــت، امــا شــاه امــان الله بــا بعضــی از بــرادران محمد شــاه خــان از جمله 

ناظــم دوســت محمــد خــان و خواجــه محمــد خــان و یکــی از فرزنــدان او 

یعنــی عبدالحبیــب خــان )کــه پــر خالــه شــاه امــان  اللــه میشــد(، بــه دلیــل 



204     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان تاریخئ قندهار

نزدیکــی آنهــا بــا رسدار نرصاللــه  خــان و بیعــت بــه موصــوف آزرده خاطــر 

بود�)داکــرت کاظم،شــاه امــان اللــه وبرنامــه هــای انکشــاف معــارف -قســمت 

5- افغــان جرمــن آنالیــن( 

ــه طایفــه شاغاســی و اتفاقــاً اشــخاص کارفهــم  همگــی آنهــا متعلــق ب

ــا  ــالوه براینه ــی بودند�ع ــار قوم ــا اعتب ــوخ و ب ــه و بارس ــب تجرب وصاح

اشــخاص دیگــری هــم از منســوبین مــادری علیاحــرضت چــون شاغاســی 

فقیرمحمدخــان پوپلزائــی، مامــای علیاحــرضت، نظــام الدیــن خــان پرفقیر 

محمدخــان رئیــس دفــرت عیــن الدولــه ودرایــام قیــام شــهزاده بحیــث کنرتولــر 

ــی(،  ــوم پوپلزائ ــهور مرح ــورخ مش ــاط وم ــل )پدرخط ــالل آباد-کاب راه ج

ــی ترجــامن در وزارت  ــه خــان پوپلزائ ــم الل ــه، عظی محمودخــان ناظــر مالی

ــجاع  ــمول ش ــزی، بش ــوای مرک ــدان ق ــان، قومان ــح محمدخ خارجه،صال

الدولــه خــان غوربنــدی  ومحمدولــی خــان دروازی وکیــل مقــام ســلطنت 

ــد�  ــوردار بودن ــرضت برخ ــت علیاح ــامد وحامی ــره از اعت وغی

امــا ایــن اعتــامد وحامیــت علیاحــرضت از رجــال فــوق الذکــر بــرای 

ظلــم واســتبداد واخــازی از مــردم نبــود، بلکــه بــرای حفــظ ثبــات وتامیــن 

امنیــت وارائــه خدمــات بهــرت بــه مــردم کشــور بــود� متاســفانه که بیشــرتاین 

ــود را بــا آرمانهــای واالی مــادر وپــر یعنــی  اشــخاص نتوانســتند خ

درعرضــۀ خدمــات صادقانــه مبــردم هــم آهنــگ کننــد و از اعــامل خــالف 

قانــون کــه ســبب نارضایتــی مــردم از حکومــت میشــود، دســت بگیرنــد، 

بلکــه در مــوارد زیــادی خــود اســباب ایــن نارضایتــی وتنفــر مــردم ازرژیــم 

ــیوۀ کار  ــن ش ــر ای ــران ب ــب نظ ــی صاح ــر برخ ــن خاط ــه همی ــدند� ب میش

رژیــم امانــی بدیــده انتقــاد نگریســته انــد� 
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ــتانده  ــی شکس ــت محمدزائ ــر ب ــه :» اگ ــد ک ــی  مینویس ــه حبیب ازجمل

شــده بود،بجــای آن بــت بارکزائــی ایســتاده بــود� مثــالً در آن وقــت، کابــل 

در دســت والــی علــی احمــد ومحمــود یــاور، قندهــاردر دســت عبدالعزیــز 

ــک  ــه ونی ــب الحکوم ــم نای ــه وعبدالکری ــب الحکوم ــر، محمدرسورنای وزی

محمــد فرقــه مرش ومــزار وهــرات در دســت محمــد ابراهیــم نایــب الحکومه 

وعبدالرحمــن فرقــه مــرش قــرار داشــت کــه همــه آنهــا بارکزائــی ومربــوط بــه 

خانــدان رساج الخواتیــن مادرشــاه بودنــد� واکرمــردم دلســوزی هــم نبــوده 

انــد کــه براحــوال شــاه ومــردم دل شــان بســوزد واز فســاد اوضــاع جلوگیــری 

ــد�«) جنبــش مرشوطیــت، چــاپ دوم، ص 174( کنن

ــه  ــی را ب ــه کس ــود ک ــاهی نب ــه ،ش ــان الل ــاه ام ــرضت  ش ــا اعلیح ام

اعتبــار وابســتگی بــه خانــواده ســلطنتی درصــورت قانــون شــکنی از چنــگ 

قانــون رهاکنــد� چنانکــه درســال 1300ش وقتــی بیــن محمــدرسور خــان 

شاغاســی نایــب الحکومــه هــرات  وغــالم نبــی خــان نــارصی فرقــه مــرش 

هــرات، نزاعــی رخ داد، شــاه هــردو را بــه کابــل خواســت،وموضوع را بــه 

هیــات تحقیــق ســپرد�مدتی گذشــت وفرقــه مــرش شــایعه ای پخــش کردکــه 

نایــب الحکومــه ازوابســته گان مادرشــاه اســت اگرمالمــت هــم باشــد،کس 

او راجــزا داده منیتوانــد ]محمدرسورخــان پدرانــدر علیاحــرضت بود[،ایــن 

ــه نایــب الحکومــه گوشــزد کــرد کــه  ســخن  بگــوش شــاه رســید وشــاه ب

اگــر مــالت هــم نباشــی بهرتاســت خــود را مالمــت بشــامری وبــه مالمتــی 

ــه هیــات  ــه احــرتام ســخن ب خــود اعــرتاف کنــی! نایــب الحکومــه هــم ب

اســتنطاق تحریــری اعــرتاف منــود کــه مالمتــی ازمــن اســت، نــه از فرقــه 

مرش�هیــات تحقیــق نتیجــه را بــه شــاه پیشــنهادکرد وشــاه نایــب الحکومــه 
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را بــه40 روز حبــس محکــوم واز وظیفــه منفــک منــود� نزدیــکان بعــرض 

ــر  ــت اگ ــته اس ــال گذش ــان از 90 س ــن بابارسورخ ــه س ــاندند ک ــاه رس ش

بخاطرســن وســالش از حبســش درگذرد،صــواب خواهــد بــود، شــاه 

ــس  ــس ســپرده شــد ومــدت حب ــه محب ــه ب ــب الحکوم ــول ننمــود و نای قب

خــود راگذشــتاند وفرقــه مــرش دوبــاره بــه وظیفــه اش برگشــت�)پوپلزائی، 

ســلطنت امــان اللــه شــاه، بخــش 1،ص 475( 

ــه ای  ــال 1300 ش بنابرمناقش ــدکه، درس ــی مینویس ــان پوپلزائ همچن

کــه بیــن رسدار محمداکــرب خــان ]پرعــم علیاحــرضت[ نایــب الحکومــه 

والیــت قطغــن وبدخشــان وقاضــی محکمــه آن والیــت واقــع شــد،به کابل  

ــق قرارداشــت  ــه مــدت دوســال تحــت تحقی خواســته شــد�نایب الحکوم

ــا بــرج قــوس ســال 1302= نومــرب1923 درمحکمــه ماموریــن تحــت  )ت

ــل  ــت کاب ــون دروالی ــم قان ــال مذکوربحک ــوس س ــرج ق ــتنطاق (ودر ب اس

ــه حبــس گردیــد� شــاه امــان اللــه شــاه از نــگاه عدالــت وهــم  محکــوم ب

ــق  ــل تطبی ــردم غیرقاب ــتقالل او درنظرم ــا اس ــت ب ــات دول ــه نظام ازاینک

ننامیــد، از حکــم حبــس ان مــرد موســپید منــرصف نگردیــد و بــا وصــف 

آنکــه از بنــی اعــامم والــدۀ معظمــه اش بــود او را بــه چنــگ قانــون 

ــش 2، ص 41( ــاه، بخ ــه ش ــان الل ــلطنت ام سپرد�«)س

ــات  ــم درمقام ــال کارفه ــاط تقرررج ــه ارتب ــم ب ــیدعبدالله کاظ داکرتس

ــات  ــی مقام ــای قبل ــد: »درنظامه ــه مینویس ــان الل ــاه ام ــرف ش ــی از ط دولت

حســاس بیشــرت بدســت بــرادران، پــران و اقــارب بســیار نزدیــک شــاه قــرار 

داشــت� شــاه امــان اللــه این شــیوه را بــه حداقــل تقلیــل داد و اغلــب وزراء و 

مأموریــن عالیرتبــه دولــت را از بیــن مــردم آگاه و غیرخانــدان شــاهی برگزید، 

طورمثــال محمــد نادرخــان و بــرادران، محمــد ولــی خــان دراوزی، بــرادران 
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چرخــی، شــجاع الدولــه خــان غوربنــدی، میرهاشــم خــان، عبدالهــادی خان 

داوی و دیگــران� درایــن موقــع کــه تــازه افــکار سیاســی جدیــد و مرشوطــه 

خواهــی بــه کشــور راه یافتــه بــود، اکــر شــخصیت هــای منــور بــه گروپهای 

ــد و مــدل »ملــت ـ دولــت«  ــد بودن ــا عالقمن سیاســی خــاص منســوب و ی

ایــن ذهنیــت را نــزد هریــک آنهــا خلــق کــرده بــود کــه میتواننــد روزی خــود 

شــان در مقــام زعامــت کشــور قــرار گیرنــد� از اینجاســت کــه بــرای کســب 

منزلــت و اعتبــار نــزد مــردم، بیــن شــخصیت هــای خواهــان قــدرت میــدان 

رقابــت گشــوده شــد و اراکیــن دولــت بجــای آنکــه متحدانــه در اســتحکام 

پایــه هــای نظــام جدیــد بکوشــند، برعکــس در فکــر خــود شــدند و در ایــن 

عرصــه بــا دالیــل مختلــف در صــدد رقابــت و همچشــمی و حتــی تخریــب 

یکدیگــر برآمدنــد؛ طــور مثــال از ســال 1924 بــه بعــد اختــالف بیــن محمود 

طــرزی، نادرخــان و محمــد ولــی خــان رو بــه شــدت گذاشــت و شــاه امــان 

اللــه برمحمــد نادرخــان ســؤظن پیــدا کــرد و او را بــه دالیلــی از کشــوردور 

کــرد� محمودطــرزی نیــز از نقــش فعــال خــود کاســت� درعیــن زمــان لیربالها 

ــی داشــتند  ــز از شــاه توقعات )مرشوطــه خواهــان و جمهــوری خواهــان( نی

ــت  ــالف هــا و رقاب ــن اخت ــود� خالصــه ای ــی نب ــدان عمل کــه درآنوقــت چن

ــم وارد کــرد و شــاه  ــر اســتحکام دولــت و اســتقرار رژی هــا صدمــه کلــی ب

دربیــن ایــن رقابتهــا تنهــا مانــد کــه گاهــی بیــک ســو و گاهــی بســوی دیگــر 

ــی  ــت م ــم و اراده اش سس ــاه را در تصمی ــن روش، ش ــرد و ای ــه میک تکی

ســاخت� درایــن میــان تعــدادی کمــی از بــزرگان دولــت بودنــد کــه بــا شــاه 

ــا آخریــن لحظــه وفــادار ماندنــد و حتــی جــان خــود را در حامیــت از او  ت

فــدا کردند�«)داکرتکاظــم :شــاه امــان اللــه غــازی و برنامــه هــای انکشــاف 

معــارف درکشــور-بخش 22-افغــان جرمــن آنالیــن(
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خدمات اجتامعی علیاحرضت درعهدامیر حبیب الله خان

1-تاسیس محکمه دارالعدالت حضور:

یکــی از بزرگرتیــن خدمــات امیــر حبیــب اللــه خــان تاســیس محکمــۀ 

دارالعدالــت بــه درخواســت علیاحــرضت بــود کــه در آن برعرایــض 

وشــکایات زنــان رســیدگی میشــد� پوپلزائــی میگویــد:  علیا حــرضت درباغ 

بابرشــاه وبــاغ چهلســتون وبــاغ شــهرارا، جشــن هــای زنانــه برگزارمینمــود 

و بــا زنانــی کــه بــه ایــن باغهــا مــی آمدنــد بــه متــاس مــی آمــد و خــود را 

از مشــکالت شــان آگاه میکــرد و از قصــه هــای غــم ورنــج زنــان در یافــت 

کــه مــردم از ظلــم وســتم مامــوران دولــت واز رشــوت خــوری وحــق تلفــی 

در فغــان انــد و کــس بــه دادشــان منیرســد�به همیــن خاطــر بــرای وارســی 

ــت« را از  ــام »دارالعدال ــی بن ــه خاص ــتمدیده محکم ــان س ــکالت زن مش

امیــر تقاضــا منــود���� علیاحــرضت بــه امیــر گفت:»هــروز عرایــض مــردم 

بحضــور مــن میرســد ومعلــوم اســت کــه غــور مــردم چنــدان منیشــود،باید 

یــک محکمــه خــاص درحضــور بــرای وارســی احــوال عارضیــن تشــکیل 

شــود�وامیرحبیب اللــه خــان امرتشــکیل ایــن محکمــه را در12 مــاه 

ــت  ــرد و دوس ــادر ک ــی )1911م( ص ــری=1290 شمس ــرم1329 قم مح

محمدخــان ولدایشــیک آقاســی امیرجــان را مامــور محکمــه دارالعدالــت 

درمحکمــه   )45 ص   ، اثــر  پوپلزائی،هــامن   (» مقررمنــود�  حضــور 

دارالعدالــت یــک نفــر قاضــی، دونفــر مفتــی، یــک نفرمحــرر، چهــار نفــر 

ــن  ــد� وای ــرر بودن ــس مق ــوار پولی ــاده ، ده نفرس ــت نفرپی ــرت، بیس ــل دف اه

ــام داد�)  ــادی انج ــات زی ــردم خدم ــکایات م ــه ش ــیدگی ب ــه در رس محکم

ــه 46( ــی صفح ــر ،پاورق ــامن اث پوپلزائی،ه
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ــد(  ــس و فرار)تبعی ــدام و حب ــر اع ــدار ام ــع اص ــرضت در مواق  »علیاح

ــکام  ــود و اح ــه مینم ــخاص مداخل ــداد اش ــط جای ــخ و ضب ــر و توبی و زج

ــب  ــکام را بحس ــیار اح ــم بس ــداد و ه ــر می ــم تغیی ــوارد مه ــاهی را در م ش

امــر و مشــورت خــود بــا ادارات دولــت نافــذ میفرمــود� چــون مــردم بــه در 

حرمــرا و هــم در پیــش موتــر او عرایــض خــود را تقدیــم مینمودنــد، علیــا 

حــرضت پــرکاکای خــود رسدار محمداکربخــان را معرفــی منــود کــه مامور 

دارالعدالــت حضــور مقررگــردد تــا بعرایــض مــردم درســت وارســی شــود�

ایــن هدایــت منظــور گردیــد واز بزرگرتیــن خدمــات دورۀ امیــر حبیــب اللــه 

ــر ،ص 44-43( خــان یکــی همیــن اســت�«) پوپلزائــی، هــامن اث

در زمــان شــاه امــان اللــه نیــز دفــرت شــکایات مــردم بــه علیــا حــرضت 

وجــود داشــت و او بــه عرایــض وشــکایات مــردم رســیدگی میکــرد� 

2-نظریات علیاحرضت در بارۀ تحصیل زنان :

داکــرت اکــرم عثــامن در مــورد علیــا حرضت مادر شــاه امــان الله مینویســد: 

» مــادر شــاه امــان اللــه، رسورســلطان کــه زنــی دانشــمند وکاردان بود وهمیشــه 

در تنظیــم نقشــه هــا وطــرح هــای پــرش ســهمی بــه ســزا داشــت، مســتقیامً 

ــتین  ــه در نخس ــت، چانک ــت داش ــت دخال ــان مملک ــم زن ــت و تعلی در تربی

ــه همــت وتوجــه ایــن زن 1۵0 دانــش  ــه ب ســالهای تاســیس مــدارس دخرتان

آموزدخــرت مشــغول تحصیــل بودنــد واز آن ببعــد ایــن رقــم فزونــی یافــت� وبــا 

احــداث مکاتــب دخرتانــه در والیــات وشــهرها تعــداد قابــل توجهــی دخــرت 

وزن بــه فراگرفــنت دانــش مشــغول شــدند�«) غــازی امان اللــه خــان دخپلواکی 

ســتوری، افغــان کولتــوری تولنــه جرمنــی، کلــن، 1384، ص 114( 
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پوپلزائــی مــورخ کشــور، گواهــی میدهــد کــه علیاحــرضت درنهضــت 

زنــان افغانســتان، نقــش موثــری داشــته اســت� امیــر حبیــب اللــه خــان پــس 

ــه فکــر  ــل ب ــه کاب از ســفر هندوســتان)جنوری ســال 1907( و بازگشــت ب

ــاد وموضــوع  را باعلیاحــرضت مطــرح کــرد  ــان افغــان افت رفــع حجــاب زن

ــوان  ــه نس ــت عالی ــه ریاس ــه ک ــرضت ملک ــت:»از علیاح ــر او را خواس ونظ

ــان  ــت�علیاحرضت گفت:زن ــورت خواس ــت، مش ــه داش ــتان را برذم افغانس

هریــک خانــواده افغــان موتــر وگادی ومالزمیــن محافــظ ملکــی ونظامــی از 

خــود ندارند�وقتــی یــک زن از یــک گوشــۀ شــهر بــا لبــاس هــای دعــوت از 

بیــن کوچــه و بــازار عبــور کنــد ایــن مخالــف عــزت وعصمــت اســت،زیرا 

لبــاس هــای منظمــی کــه حفاظــت وقــار وحیثیــت هریــک محرتمــۀ افغــان 

را بنامید،بطــورالزم موجــود نیســت و بازهــم اگرامــکان پذیرباشــد ایــن امــر 

پنجــاه ســال قبــل از وقــت اســت کــه نبایــد از عجلــه کارگرفــت� وفکــر مــن 

آنســت کــه زنــان ودخــرتان درخانــواده هــای بــزرگ باصــول تجــدد ومتــدن 

ــرب  ــی خ ــروز ب ــی ام ــا از آداب مدن ــوند ت ــه ش ــت گرفت ــت تربی ــروز تح ام

مناننــد وخــودم حارضهســتم کــه درایــن اقــدام باصــول خصوصــی وخانواده 

گــی پیــش قــدم بــوده تحولــی رویــکار بیــاورم کــه هــم آداب ورســوم قدیمــه 

ــان  ــه زنان ــت گــردد  وهــم طــرز زندگــی عــرصی ب ــی رعای اســالمی وافغان

ودخــرتان فهامنــده شــود وایــن مقــام پیــرشوی مخصــوص اعضــای خانواده 

ــت  ــاوران دول ــراه مش ــان بهم ــه خ ــب الل ــر حبی ــود� امی ــد ب ــاهی خواه ش

درایــن خصــوص مشــورت منــود وفکــر خــود وفکــر علیــا حــرضت را بیــان 

ــن  ــد� و ای ــد منودن منــود� مشــاورین بطورعمــوم فکــر علیاحــرضت را تائی

ســنه 1326 هجــری قمــری اســت� وگفتــه شــد کــه بــرای نهضــت نســوان 
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درافغانســتان همــه وقتــه محفــل بــزرگ تشــکیل شــود وهــم بعضــی خربهای 

ــر ، ص44(  مهــم درجرایــده نرشگــردد�«) پوپلزائی،هــامن اث

محمودطــرزی درشــامره 16 ســال اول رساج االخبــار افغانیــه از موقــف 

وموقعیــت علیاحــرضت در دربــار ،مراســم اســتقبال از امیــر را بدســتور ملکه 

علیاحــرضت چنیــن گــزارش میدهــد : »ذات عالیــه مقدســه رساج الخواتیــن 

علیاحــرضت صاحبــۀ معظمــه روز شــنبه 11 مــاه حال]حمل[یعنــی ســه روز 

پیشــرت ازترشیــف آوری موکــب اعلیحــرضت هامیونــی درحالــی کــه اردوی 

نخســتین شــاهانه همــرکاب عالیــه شــان بــود، بواســطۀ ســارجن مهجردربــار 

بــه همــه ارکان دربــار از اربــاب مناصــب  عســکری وملکــی خــربداده شــده 

بــود بــه ســاعت 7 صبــح روز مذکور بســواری اســپ درســالمخانه  عــام ارگ 

مبــارک حــارض شــده بهمــرکاب عالــی نائــب الحکومــه قطغن]رسدارحیــات 

اللــه خــان[ باســتقبال شــان برونــد� بوقــت معیــاد مقرر همــه هیات اســتقبالیه 

بــه معیــت شــهزاده مشــارالیها حرکــت کــرده درحــد چهــار راهــی سیاســنگ 

موکــب فرخنــده جنــاب عالیــه معظمــه شــان را انتقــال منودنــد� ذات عالیــه 

معظمــۀ شــان در عرابــه ســلطنتی بســیار مزین رشف جلــوس داشــتند و دیگر 

عرابــه هــای ســلطنتی کــه حامــل عایلــه خانــدان جلیلــۀ ســلطنت وهمرکابان 

ــواری  ــای س ــوک ه ــروی مینمودند�بل ــان را پی ــه ش ــه عالی ــت بود،عراب معی

ــه بــه نظــام حرکــت داشــتند�  عســاکرخاصۀ رســاله شــاهی در اطــراف عراب

درحــد قومــی بــاغ]وزارت دفــاع آنزمــان مقابــل پــل محمودخــان[ از طــرف 

عســاکر منتظمــۀ شــاهانه رســم ســالم ایفــاء گردید�تقریبــاً بــه ســاعت یــازده 

بــه کــامل عــز واقبــال ومتــام شــوکت واجــالل داخــل حرمــرای شــوکت 

احتــوای ارگ مبارکــه گردیــده، 21 فیرتــوپ از توپخانــه شــاهانه بســالم عالیه 

معظمــه شــان انداختــه شــد� ���
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ــرضت  ــور علیاح ــه بحض ــاالت زنان ــزاری احتف ــات وبرگ ــن ترشیف »ای

بــرای رشــد وپــرورش نســوان افغــان درایــام اعیادمذهبــی وجشــن هــای ملی 

ــی  ــت اجتامع ــت ونهض ــاد داش ــرات زی ــی تاثی ــی وقوم ــای خاندان ودعوته

ــع  ــق بوض ــن مطاب ــی متی ــکل خیل ــرضت بش ــد علیاح ــامن عه ــان ازه زن

ومقتضــای هــامن وقــت آغــاز گردیــد�«) پوپلزائی،هــامن اثــر ، ص45-44(

3-اعامر مسجدو مدرسه و عبادتگاه ها: 

یکــی ازکار هــای خیریــۀ علیــا حــرضت مــادر امــان اللــه خــان، 

اعامرمجــدد مســجد شــاه دوشمشــیره بشــکل موجــودًه آن درکابــل اســت� 

ایــن مســجد بعــد ازآنکــه کابــل اســالم را پذیرفــت )نیمــه قــرن ســوم هجری( 

ــانزدهم  ــرن ش ــه ق ــر درنیم ــر بابُ ــون پ ــد هامی ــار دوم درعه ــده و ب اعامرش

میــالدی وبارســوم بــه خواهــش علیاحــرضت رسورســلطان در آغاز ربــع دوم 

قــرن بیســتم از دارایــی شــخصی اش بشــکل امــروزی آن اعامرگردیــد وبــه 

مسجدشــاه دوشمشــیره معــروف گشــت�

ــل مســجدی را کــه اورنــگ  ــا حــرضت در شــوربازار کاب ــان علی همچن

زیــب پادشــاه هنــد ســاخته بــود وبــه مســحد عاملگیری مشــهور ولــی خراب 

شــده بودنیــز دوبــاره از نوســاخت ویــک مدرســه نیــز بــرآن عــالوه منــود کــه 

بنــام مســجد علیــا ومدرســۀ علیــا نامیــده شــد� 

ــا را ســال 1291 شمســی)1912(  ــای مســجد علی پوپلزائــی تاریــخ بن

توســط امیــر حبیــب اللــه خــان ثبــت کــرده ودر قطعــه شــعری کــه مبناســبت 

تهــداب گــذاری ان مســجد رسوده شــده از علیاحــرضت چنیــن یــاد میکنــد:
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در شبستان خواتین است ذاتش چــون رساج    

و زجناب شه خطاب او را علــیاحرضت است

چون زعلیا حرضت اینجا مسجدی مانـد بیاد

مسجــِد علیا نام و جای فیض و رحمت است 

�) پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله ص46(

4-اعامر گنبدسخی بشکرانه اسرتداد استقالل کشور:

علیاحــرضت بــه بــه شــکرانه اســرتداد اســتقالل کشــوراز انگلیســها، در 

زیــارت ســخی کابــل گنبــدی بــزرگ بــا دیــوار وداالنهــای زیــاد اعامرکــرد 

وهرســال درجشــن اســتقالل وجشــن نــوروز بــه هدایــت او »دیــگ 

ــول  ــوا و پ ــان حل ــه زوار ن ــد وب ــا میش ــخی برپ ــارت س ــوا در زی ــذر« حل ن

ــحق  ــید اس ــارت س ــرضت زی ــن علیاح ــالوه برای ــد� ع ــیم میگردی ــد تقس نق

ختالنی)شــاه شــهید«را کــه رو بــه ویرانــی نهــاده بــود دوبــاره اعــامر منــود�

ــز از  ) پوپلزائی،ســلطنت شــاه امــان اللــه ، ص46(مســجداندرابی کابــل نی

ــت� ــرضت اس ــای علیاح ــاخته ه س

نتیجه

ازآنچــه  در بــارۀ علیاحــرضت ملکــه رسورســلطان  درمنابع معتــرب داخلی 

درج شــده ، میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه علیاحــرضت رسور ســلطان 

زنــی  هوشــیار و مجهــز بادانــش دینی)حافــظ فرآن(فطرتــآ شــجاع بــا عاطفــه 

ومــردم دوســت، عدالــت پســند، مغــرور، ازادیخــواه ، باعــزم  ومصمیــم بود�

وبــا همیــن روحیــه  فرزنــد خــود امــان اللــه  را طــوری تربیــت کــرد تــا از او 

شــخصیتی وطــن پرســت، دانشــمند، ســخنور  وادیــب توانــا ، آگاه درمســایل 
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دینــی وسیاســی واجتامعــی ، مهربــان ودلســوز برمــردم وعاشــق آســتقالل  

وآزادی،  بــا روحیــه ضــد انگلیــس و ضــد ارتجــاع  وضــد خرافــات بــار آورد 

تــا بتوانــد در آینــده بارمســئولیتهای کشــور را بدرســتی بــردوش کشــد� علیــا 

حــرضت توانســت موانــع مختلــف درون خانــواده ســلطنتی را بــا تدبیــر از 

رس راه  فرزنــدش بــردارد  و او را  بــر رسیــر ســلطنت قــرار بدهــد� 

ــت  ــت میدانس ــرضت دررس داش ــه علیاح ــدی ک ــای بلن ــکار وآروزه اف

ــرآورده منیشــود بنابریــن او فرزنــدی  کــه توســط شــوهرعرشت طلــب او ب

بحامعــه تقدیــم کــرد کــه آرزوهــای ملکــه ومــردم آزادی خــواه افغانســتان را 

بــرآورده میســاخت�

درواقــع علیاحــرضت تبلــور راســتین ایــن مقولــه اســت کــه میگوینــد: 

»مــادر، بــا دســتی گهــواره  وبــا دســت دیگــرش جهــان را تــکان میدهــد« 

ــتی  ــا دس ــرد وب ــزرگ ک ــه را ب ــان الل ــتی ام ــا دس ــلطان ب ــه رسورس ، وملک

دیگــرش کشــور را تــکان داد و آنــر در دســتان توانــای پــرش امــان اللــه 

ــد و وارد  ــطی بیدارکن ــرون وس ــران ق ــواب گ ــه را از خ ــت،تا جامع گذاش

ــان  ــاه ام ــت ش ــاله حکوم ــد�دوران ده س ــه منای ــتم وعرصمدرنیت ــرن بیس ق

اللــه در افغانســتان ، دوران درخشــان تاریــخ اســرتداد اســتقالل کشــور مــا 

و دوران تجــدد ونوآوریهــا و اصالحــات اجتامعــی واقتصــادی وفرهنگــی 

وآمــوزش وپــرورش رستــارسی فرزنــدان کشــور اســت کــه تــا آنــروز کــس 

خــواب آنــرا هــم منیدیــد� 

نخســتین کار امــان اللــه بعــد از رســیدن  بــه ســلطنت ، برطبــق هدایــت 

ــای  ــه کاره ــان ب ــرر ش ــس وتق ــی از محاب ــان سیاس ــی زندانی ــادرش ،رهائ م

دولتــی بود�همچنــان شــاه  فرمــان داد تــا متــام افــرادی کــه تــا آن روز بــه عنوان 

غــالم وکنیــز در ارگ شــاهی ومنــازل ارشاف کابــل مجبــور بــه خدمتگــزاری 
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ــز از ارگ  ــالم وکنی ــر غ ــک روز 700 نف ــاردر ی ــول غب ــوند� بق ــد، آزادش بودن

شــاهی وخانــواده ارشافــی کابــل ، منــازل اربابــان خــود را تــرک گفتنــد� پــس 

از آن بزرگرتیــن کار امــان اللــه خــان اسرتداداســتقالل افغانســتان از انگلیــس 

بــود� بــا کســب اســتقالل، افغانســتان دوبــاره حیثیــت از دســت رفتــه خــود را 

ــررگ دیگرامــان  بدســت آورد و درصــف ملــل آزادجهــان قــرار گرفــت� کارب

اللــه خــان، تصویــب نخســتین قانــون اساســی کشــور بــا عالــی تریــن مبانــی 

حقوقــی بودکــه برمبنــای آن زنــان از حقــوق مســاوی با مــردان برخوردار شــدند 

و از حــق تعلیــم وتحصیــل مجانــی درمکاتــب بهره منــد گردیدند�بردگــی وکار 

اجبــاری وگرفــنت جزیــه از غیــر مســلامنان درافغانســتان لغوگردیــد� تفــاوت 

حقوقــی میــان افــراد مســلامن و  غیرمســلامن از میــان برداشــته شــد�امتیازت 

ومعاشــات مســتمری بــه خوانیــن ورسان قومی وپیــران و روحانیــون و رسداران 

ــدان  ــروی فرزن ــتان ب ــارس افغانس ــب در رست ــع گردید�مکات ــی قط محمدزائ

ــتم  ــرن بیس ــه ق ــطی ب ــرون وس ــت ق ــتان از وضعی ــد وافغانس ــور بازگردی کش

داخــل گردید�خالصــه  بــا روی کارآمــدن شــاه امــان اللــه  صدهــا اولیــن کارها 

درافغانســتان اغــاز شــد�

افــزون بــر آن علیاحــرضت دراکریــت ریفــورم هــای اجتامعــی 

وسیاســی بشــمول حصــول اســتقالل کشــور وتامیــن حقــوق زنــان 

ــه نفــع مظلومــان نســوان از  وتاســیس مکاتــب نســوان وتحقــق عدالــت ب

طریــق دادن حــق شــکایت بــه زنــان از رفتارخشــونت آمیــز  مــردان خویــش، 

مشــوق وپشــتی بــان خوبــی بــرای زنــان مظلــوم وهمــکار راســتینی بــرای 

ــت� ــوده اس ــرش ب ــوهر وپ ش

اعــامر بناهــای دینــی ومذهبــی وتعلیمــی چــون : اعــامر مجــدد مســجد 

ــجد  ــوربازرکابل، مس ــا در ش ــۀ علی ــا ومدرس ــجد علی ــیره ومس ــاه دوشمش ش
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اندرابــی  درجــاده اندرابــی نزدیــک زیــارت شــاه دوشمشــیره ،توســعه زیــارت 

ــت  ــه دارالعدال ــکیل » محکم ــا ، وتش ــزرگ درآنج ــدی ب ــا اعامرگنب ــخی ب س

حصور«بــرای رســیدکی بــه شــکابات زنــان مظلوم ،بخــش دیگــری از خدمات 

فرامــوش نشــدنی ملکــه رساج الحواتیــن مــادر شــاه امــان اللــه اســت� 

ــای  ــب ونهاده ــیس مکات ــا را در تاس ــه ثری ــواره ملک ــرضت هم علیاح

تعلیمــی زنــان حامیــت میکــرده اســت � خانــم منیــژه رامــز، درســایت دعوت 

میدیــا 24 نوشــته اســت کــه »اولیــن مکتــب  دخرتانــه درســال 1299 هجری 

خورشــیدی بــه نــام عصمــت دربــرج شــهرآرای کابــل در چهارطبقــه توســط 

مــادر امــان اللــه خــان و ملکــه ثریــا خانــم شــاه امــان اللــه خــان تاًســیس 

گردیــد� در آن زمــان تعــداد شــاگردان بــه 40 تــن مــی رســید کــه مــرصوف 

فراگیــری خوانــدن ونوشــنت بــه شــکل معیــاری بودنــد و ماهانــه مبلــغ 50 

روپیــه ازســوی شــاه امــان اللــه خــان بــه شــاگردان به نــام چــادر مکتــب داده 

)https://dawatmedia24�com(  »�ــد میش

ــه  ــان الل ــاه ام ــادر ش ــرضت م ــا ح ــورد علی ــامن در م ــرم عث ــرت اک  داک

مینویســد: » مــادر شــاه امــان اللــه، رسورســلطان کــه زنــی دانشــمند وکاردان 

بــود وهمیشــه در تنظیــم نقشــه هــا وطــرح هــای پــرش ســهمی بــه ســزا 

ــت،  ــت داش ــت دخال ــان مملک ــم زن ــت و تعلی ــتقیامً در تربی ــت، مس داش

چانکــه در نخســتین ســالهای تاســیس مــدارس دخرتانــه بــه همــت وتوجــه 

ایــن زن 1۵0 دانــش آموزدخــرت مشــغول تحصیــل بودنــد واز آن ببعــد ایــن 

ــهرها  ــات وش ــه در والی ــب دخرتان ــداث مکات ــا اح ــت� وب ــی یاف ــم فزون رق

ــش مشــغول شــدند�«)  ــنت دان ــه فراگرف ــل توجهــی دخــرت وزن ب ــداد قاب تع

ــه  ــوری تولن ــان کولت ــتوری، افغ ــی س ــان دخپلواک ــه خ ــان الل ــازی ام غ

جرمنی،کلــن،1384، ص 114( 
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علیاحــرضت ازوضــع رقــت بارمحبوســین سیاســی کــه مــورد شــکنجه 

دایمــی قــرار داشــتند نیــز بــی خرب نبــود و توســط پــرش عیــن الدولــه احوال 

آنهــا را میگرفــت و بــه آنهــا البســه  وپــول نقــد میفرســتاد واولیــن توصیــه اش 

بــه امــان اللــه خــان بعــد از قتــل امیــر شــهید رهایــی زندانیــان سیاســی بــود�

حــال اگــر چنیــن زنــی پــس از قرنهــا رسازخانــواده ســلطنتی افغانســتان 

ــوب  ــار چ ــد ودرچ ــان داده باش ــهامت نش ــت  وش ــود اهلی ــرآورده و از خ ب

عــرف حاکــم بــر اذهــان مــردان خدماتــی از پــول شــخصی خــود انجــام داده 

باشــد ، آیــا ســزوار تقدیــر وســتایش اســت یــا تقبیــح وتخریــب کورکورانــه؟ 

بــه نظرمــن  چنیــن زنانــی بایــد بــه دیــده قــدر نگریســته شــوند،واز آنــان 

ــه نســل هــای جــوان نشــان داده شــود کــه جامعــه  ــه نیکــی یادگــردد و ب ب

قــدر کســانی را کــه در راه عمــران وابــادی وطــن وآســایس روحــی وروانــی 

مــردم گام گذاشــته انــد، بخوبــی میداننــد واز آنهــا بــه نیکــی یــاد میکننــد�

علیاحــرضت رسورســلطان ازجملــه کســانی بــود کــه باوجــود حــرصدر چــار 

ــو اســتعداد  ــن ســختگیرانه  مردســاالری وارگ شــاهی، در پرت چــوب قوانی

ــد میهــن دوســتی  ولیاقــت ذاتــی و آمــوزه هــای دینــی خــود توانســت فرزن

تربیــت کننــد کــه در راه تعالــی کشــور از  هیچگونــه فــدا کاری دریــغ نورزید�

بــرای حســن ختــام ایــن بحــث میخواهــم ســخنان نویســنده و جهانگــرد 

مشــهور افغــان )حســن بیــژن( رادر بــارۀ  علیاحــرضت رسورســلطان وملکــه 

ثریــا طــرزی نقــل کنــم کــه میگویــد: 

ــخ  ــدر از تاری ــا چق ــه م ــم ک ــاال میدان ــب !ح ــتانی صاح ــاب سیس »جن

ــر روشــنگری و  ــار در ام ــان درب ــده زن ــژه نقــش برازن ــه وی کشــور خــود  ، ب

شــکل دادن نهضــت نســوان در بــی خــربی قــرار داشــتیم� یکــی از برازنــده 
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ــدی  ــت فرزن ــلطان  ،  تربی ــه رسور س ــرضت ملک ــارات علیاح ــن افتخ تری

چــون شــاه امــان اللــه خــان غــازی میباشــد کــه نــام شــان بــرای همیــش بــا 

اســتقالل افغانســتان گــره خــورده اســت� وجــود علیاحــرضت ملکــه  رسور 

ســلطان در خانــواده شــاهی بایســتی الگــوی خوبــی بــرای ملکــه ثریــا طرزی 

نیــز بــوده باشــد� معلــوم میشــود کــه ملکــه ثریــا طــرزی بــا تاثیرپذیــری از 

شــخصیت و عملکــرد هــای علیــا حــرضت رسور ســلطان بــوده کــه نقــش به 

ســزایی را در همراهــی شــاه امــان اللــه خــان غــازی ایفــا کردنــد� روح هــردو 

ملکــه و بانــوان شایســته و پیشــتاز افغانســتان شــاد باشــد�«

 طرف راست علیاحرضت رسداراسدالله رساج برادرشاه،

 طرف چپ شهزاده عبیدالله الله جان برادرشاه امان الله 

شخص ایستاده شوهرآمنه جان دخرتشاه در منزل شهزاده عبیدالله 

دراستانبول ترکیه در 1958 

ــی دو  ــران ویک ــا پ ــی ب ــت امان ــقوط دول ــد از س ــرضت بع ــا ح علی

دخــرتش بــا شــاه امــان اللــه ابتــدا بــه ایتالیــا رفــت وبعــد نــزد پــر دیگرخود 
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ــام  ــت ورسانج ــرد رف ــی میک ــه زندگ ــه درترکی ــان ک ــه ج ــهزاده عبیدالل ش

ــه درســال 1965چشــم از جهــان پوشــيد�و بقــول شــهزاده احســان  درترکي

اللــه دافغانســتان، جســدش در گورســتان شــهدای ارشــد نظامــی موســوم بــه 

ــی« دراســتانبول بخــاک ســپرده شــد�  ــی کب »ايدرن

روانش شاد ويادش گرامی باد! 
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شاغاسی علی احمدخان والی

ــد  ــی احم ــود،والی عل ــده میش ــه دی چنانک

ــد  ــردی خــوش ســیام، جــذاب، ق خــان م

ــروت  ــاده و ب ــن کش ــب جبی ــد، صاح بلن

هــای تابــدار و بــازوان سـتـبــــر، روحیــات  

عالــی  و دارای  برخــورد نجیبانــه  بــود� 

ــا اطالعــات وســیع  ــکل ب ــن ســیام و هی ای

ــت  ــه او ابه ــان ب ــه وجه ــاع منطق از اوض

وشــکوهی خــاص مــی بخشــید وبیننــده را 

ــداد� ــرار می ــرش ق ــت تاثی ــزودی  تح ب

ــه  ــدلخان، نواس ــاب خوش ــر لوین ــان پ ــد خ ــی احم ــی عل شاغاس

ــود�  ــزی ب ــان بارک ــرداد خ ــی می ــن شاغاس ــان اب ــیردل خ ــی ش شاغاس

بــه ایــن حســاب وی بــرادرزاده علیاحــرضت رساج الخواتیــن مــادر شــاه 

امــان اللــه وشــوهر رساج البنــات خواهــر شــاه بــود� مــادر والــی علــی احمد 

ــود و ازایــن جهــت نیزشــخصیتی  ــر دوســت محمدخــان ب خــان دخــرت امی

نامــدار و از هــر دو ســوی بــه خانــدان ســلطنت وابســتگی داشــت� 

شاغاســی علــی احمــد خــان در حــدود ســال 1883 میــالدی درمشــهد 

ــل  ــد تحصی ــک آدمــک، در مــوری )Muree(هن ــول لودوی ــد شــده وبق متول

کــرده بــود� پشــتو زبــان مــادری وی بــود وعالوتــاً برزبــان هــای انگلیســی 

و اردو وفارســی کامــالّ مســلط بــود و بگفتــه شاغاســی جیالنــی خــان، بــا 

ــره  ــی به ــنا و ازهریک ــوی نیزآش ــی وفرانس ــی و جرمن ــی و ترک ــای عرب زبانه

ــر حبیــب اللــه خــان ،در ســال 190۵ علــی  داشــت � در عهــد امــارت امی
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احمدخــان ســمت شاغاســی ملکــی  را داشــت وهمچنــان بحیــث رسنگــران 

ــت  ــه اجــرا مینمــود� هنگامــی کــه رسدار عنای ــار وظیف ــده رساج االخب جری

ــان،  ــه خ ــب الل ــد  امیرحبی ــود وبع ــفر من ــه هندس ــان در190۵ ب ــه خ الل

در1907بــه هندســفر منــود، وی هــردو را همراهــی کــرد� گفتــه میشــود در 

ســال 1907 وقتــی امیــر بــه ســفر دوره ای خــود بــه هــرات رفــت، شاغاســی 

علــی احمدخــان در رکاب امیــر بــود� درســال 191۵ که درننگرهار شورشــی 

در منطقــه شــبقدر مومنــد برضــد انگلیســها برپــا شــده بــود، امیــر وی را بــه 

ننگرهــار فرســتاد تــا  در مــورد ایــن حرکــت تحقیــق کنــد وســعی منایــد کــه 

ازاشــرتاک افغانهــا بــا مومندیهــا جلوگیــری کنــد،  امــا درســال 1919 مــورد 

غضــب امیرقرارگرفــت واز کار برکنــار گردیــد�1 

بعــد ازقتــل امیــر حبیــب اللــه خــان علــی احمدخــان اولیــن کســی بــود 

کــه بــه رسدارنرصاللــه خــان دســت بیعــت پیــش کــرد وســپس نطــق غرائــی 

ــراد کــرد کــه مبناســبت  ــی ای ــه خــان در محفل ــداری رسدارنرصالل ــه طرف ب

گزینــش رسدارنرصاللــه خــان در جــالل ابــاد تدویــر یافتــه بود�امــان اللــه 

ــالن  ــد از اع ــود� بع ــنود نب ــان خوش ــی احمدخ ــت عل ــن حرک ــان از ای خ

ــه امــان  ــه خــان ب ــه خــان وبیعــت کــردن رسدار نرصالل ســلطنت امــان الل

ــی در  ــول هرات ــالم رس ــی غ ــاکر برکردگ ــط عس ــی توس ــان، قیام ــه خ الل

جــالل ابــاد  بــه حامیــت از شــاه امــان اللــه صــورت گرفــت  ودر آن قیــام 

نادرخــان وبــرادران وی را بجــرم قتــل امیرشــهید دســتگیر وهمــراه بــا والــی 

علــی احمدخــان  دســت بســته بــا زنجیــرو ذوالنــه تحــت الحفــظ بــه کابــل 

فرســتادند�علی احمدخــان بــزودی توســط مــادر امــان اللــه خــان از زنــدان 

آزاد ودرجملــه کابینــه دولــت امانــی بحســاب گرفتــه شــد�

1 - هوتک، کندهاری ورونه، ص 223
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علــی احمدخــان  از توجــه خــاص علیــا حــرضت نســبت بخــود مغــرور 

بــود و خــود را پــر علیــا حــرضت مــی شــمرد� و افتخــار مــی منــود کــه 

نســبت بــه امــان اللــه خــان دارای تحصیــالت بیشــرت اســت، و لــذا کمــرت 

بــه امــان اللــه خــان متکیــن میکرد�بــه هرحــال علــی احمدخــان در نخســتین 

کابینــه شــاه امــان اللــه خــان بحیــث وزیــر امــور داخلــه تعییــن شــد� 

بــه قــول پوپلزائی:علــی احمــد خــان ابــن خوشــدل خــان لوینــاب ابــن 

شــیردل خــان لوینــاب عشــیرۀ عمرخــان زائــی قــوم بارکزائــی کــه مــا سلســلۀ 

نســب و متکــن و چگونگــی احــوال اجــداد و خانــدان آن را در بخــش هفتــم 

ــم، پــدرش خوشــدل خــان  ــه ای ــل پرداخت ــی بالتفصی ــخ تیمورشــاه دران تاری

ــاب لقــب  ــدر لوین ــاب« لقــب داشــت و بعــد فــوت پ ــل »کمکــی ن در اوائ

ــا  ــرادر انــدر علی موروثــی خــود را حاصــل کــرد� خوشــدل خــان مذکــور ب

حــرضت رساج الخواتیــن والــدۀ اعلیحــرضت شــاه امــان اللــه خــان غــازی 

ــد ازدواج  ــات را بعق ــودرساج البن ــرضت دخرتخ ــن خاطرعلیاح ــه همی بود�ب

علــی احمــد خــان بعــداز آنکــه عیــال اولــش فــوت شــده بــود در آورد�

علــی احمــد خــان در عهــد امــارت امیــر حبیــب اللــه خــان ایشــیک 

ــداد و  ــام می ــه را انجـ ــور وزارت داخلی ــت و امـ ــه داش ــی رتب ــی ملک اقاس

ــه را  ــار افغانی ــتی رساج االخب ــف رسپرس ــر وظائ ــر دیگ ــالوه ب ــال ع یکس

نیــز بحیــث متصــدی امــور مطبوعــات کشــور بــر عهــده داشــت تــا آنکــه 

ــار  ــرش اخب ــازۀ ن ــرزی اج ــود ط ــرای محم ــی او ب ــق و معرف ــر تصدی در اث

ــار و  ــرش اخب ــع و ن ــکار طب ــتقالنه ب ــد و مس ــودش داده ش ــت خ بصالحی

رســاله هــا بعنــوان مدیــر و رس محــرر پرداخــت واال در اوائــل امیــر حبیــب 

اللــه خــان بــه شــخص محمــود طــرزی نظــر بآنکــه پــدرش و خــودش دوره 
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هــای مفروریــت را طــی کــرده بودنــد و نائــب الســلطنه و اعتــامد الدولــه 

ــامد کامــل نداشــت� ــد اعت ــق منیکردن تصدی

ــه  ــان الل ــاه ام ــرضت ش ــلطنت اعلیح ــل س ــان از اوائ ــد خ ــی احم عل

ــا فهــم  خــان غــازی بــه نظــارت داخلیــه انتخــاب شــد� مذکــور شــخص ب

و فراســت و کارکــن و نهایــت بــا جرئــت و دارای رعــب و متکیــن ســلطنتی 

بــود و شــوکت و جــاه و جــالل و زیــب و زینــت لبــاس فاخــر را بســیار مــی 

پســندید و وضعیــت یکنفــر رسدار افغــان را از هــر حیــث متثیل میکــرد� و در 

هــامن مواقــع اوائــل جلــوس کــه اســرتداد اســتقالل اعــالن گردیــد بحیــث 

ــتاده  ــتان فرس ــرف هندوس ــه( بط ــی )وفدصالحی ــی افغان ــأت عال ــس هی رئی

ــد  ــزاج احســاس میکردن ــادر و مســتقل م شــد� انگلیســان او را شــخص به

حــق ورود بکشــور هنــد ندادنــد و بــا او از راه خشــونت و نامالمئــی پیــش 

ــأت  ــگار خصوصــی کــه در هــامن هی ــا آنکــه توســط نامــه ن ــد ت آمــد کردن

عضویــت داشــت بکابــل خــرب رســید و اعلیحــرضت امــان اللــه خــان کــه 

دانســت علــی احمــد خــان در هرجــا از غــرور و اســتکبار کار میگیــرد����«

پوپلزائــی از نتیجــه مذاکــرات وعکــس العمــل شــاه ووزیرخارجــه 

ــد  ــاد منیکن ــنت اوی ــارت گرف ــت نظ ــان وتح ــی احمدخ ــراآت عل در برابراج

مگرمیگویــد کــه :در ســال 1303ش رئیــس تنظیمیــۀ مرشقــی مقــرر گردیــد 

و از آنجــا بهمــراه ســلطان علــی خــان بارکزائــی بــه ســمت جنوبــی رفــت و 

در اوقــات جنــگ مــالی لنــگ خدمــت خوبــی منــود و در همیــن ســال بــه 

ســفارت جاپــان تعییــن گردیــد و امــا چــون رشائــط تــا هنــوز مســاعد نگشــته 

بــود معطــل شــد و بعــداً والــی کابــل مقــرر گردیــد�

مذکــور چــون شــخص پرمدعــا پرغــرور بــود بعــد از اســرتداد اســتقالل 

ــان  ــرضت ام ــد اعلیح ــخاص را برض ــا اش ــدند ت ــی آن ش ــان در پ انگلیس
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ــرای احــراز مقــام ســلطنت افغانســتان تحریــک کننــد�و از  اللــه خــان و ب

ــی  ــیک اقاس ــی ایش ــان بارکزائ ــد خ ــی احم ــی عل ــخاص یک ــۀ آن اش جمل

ملکــی ســابق را مطابــق منظــور سیاســی خــود شــناختند� چــون از اوضــاع 

و حــرکات علــی احمدخــان اولیــاء دولــت احســاس ایــن خطــر مینمودنــد، 

اعلیحــرضت از منزلتــش کاســت و بــکاری هــم کــه گامشــته میشــد افــراد 

خصوصــی را بــرای ترصــد احوالــش مــی گامشــت و پلیــس خفیــه شــب 

و روز و اطــراف دروازه و خانــۀ او را کــه نزدیــک گنبــد کوتوالــی و بطــرف 
جنــوب رشقــی ارگ واقــع بــود مراقبــت مــی کــرد� 1

علی احمدخان رئیس  مذاکرات صلح راولپندی

ــت  ــت هیئ ــتقالل، ریاس ــرتداد اس ــربد اس ــس از ن ــان پ ــی احمدخ ــی عل وال

افغانــی را در مذاکــرات صلــح راولپنــدی بعهــده داشــت� پروفیــر لودویــک 

ادمــک مینویســد کــه :هیئــت صلــح افغانســتان بریاســت علــی احمدخــان، 

ــکیل  ــد، تش ــتان بودن ــن درهندوس ــش ازای ــان پی ــه اکرایش ــخاصی ک واش

گردیــد� هیئــت افغانــی بــروز 2۵ جــوالی 1919 بــه راولپنــدی رســید و بروز 

ــه  ــراد خطاب ــا ای ــه مالقــات کــرد ورسان هــردو هیئــت ب ــا هیئــت برتاین 2۶ ب

هایــی کنفرانــس را افتتــاح کردند�هملــنت گرانت)مناینــده سیاســی حکومــت 

برتانیــه( از بیهودگــی جنــگ اظهارتاســف کــرده گفــت کــه متــام هنــد مــرگ 

امیرحبیــب اللــه را ماتــم گرفتنــد وادعــا کــرد کــه نایــب الســلطنه از حملــه 

افغانهــا بــه تعجــب افتــاد وآنــرا باورمنیکــرد، مخصوصــاً کــه چنیــن حملــه را 

امــان اللــه تائیــد کــرده باشــد� حــاال کــه امیرپشــیامن شــده وی آمــاده اســت 

ــه خویــش ]از  ــه افتتاحی ــد� علــی احمدخــان در خطاب ــن منای صلــح را تامی

1 -عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،سلطنت امان الله شاه و���ج2،ص ۵43-۵42
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ــدم  ــی برع ــی مبن ــات انگلیس ــب مقام ــی از جان ــت افغان ــه برهیئ ــودی ک قی

ــداری  ــه بی ــد[ راجــع ب ــرد وبع ــود شــکایت ک حمــل ســالح وضــع شــده ب

احســاس ملــی در رسارسجهــان  ورشــد ایــن روحیــه درافغانســتان صحبــت 

ــد  ــر تهدی ــد در براب ــتان بای ــه وافغانس ــه برتانی ــود ک ــاد آوری من ــرد � وی ی ک

ــد  ــت هن ــه حکوم ــت ک ــان گف ــی احمدخ ــوند �عل ــتان ش ــزم همدس کمونی

ــه دوســتی  ــا اینکــه افغانســتان ب بدوســتی افغانســتان بیشــرت رضورت دارد ت

هندوســتان محتــاج باشــد� علــی احمدخــان عــالوه منــود کــه افغانهــا از آن 

دوســتی پاداش)خیــری( ندیــده انــد� علــی احمدخــان هرگــز کوشــش نکــرد 

تــا از عملکــرد افغانهــا معــذرت بخواهــد� وی  ادعــا کرد کــه افغانســتان برای 

ــه  ــداده، بلکــه بارنخســت ایــن ســکرتر خارجــه برتانی صلــح در خواســتی ن

بــود کــه  پیامــی بــه امیــر توســط عبدالرحمــن ، مناینــده افغانســتان درهنــد، 

راجــع بــه موضــوع صلــح فرســتاده اســت� 1 

توضیــح  ســخن علــی احمــد خــان بــه گرانت،چنیــن اســت کــه رسدار 

ــها  ــی انگلیس ــود، ووقت ــی ب ــتان دردهل ــفیر افغانس ــان س ــن خ عبدالرحم

ــی  ــی  برکردگ ــای مل ــدند وقوته ــت ش ــه باشکس ــی مواج ــه جنوب درجبه

جــرنال نادرخــان »قلعــه تــل« را فتــح کردنــد2 وخطــوط عقبــی جبهــه دشــمن 

ــاد  ــالل اب ــه برج ــها از حمل ــد، انگلیس ــود قراردادن ــات مرگبارخ را زیررضب

منــرصف شــدند و چــاره را در متارکــه جنــگ ومذاکــره دیدنــد� پــس ســفیر 

افغانســتان )رسدارعبدالرحمــن خــان(  را بــا خانــواده اش از دهــى به پیشــاور 

ــت  ــد بیس ــى بای ــاىن م ــه اردوى افغ ــه را )ک ــط متارک ــپس رشای ــد و س آوردن

1 - لودویــک ادمک،تاریــخ روابــط سیاســی افغانســتان از زمــان امیرعبدالرحمــن خــان تــا اســتقالل، 

ترجمــه پوهاندزهــام،  ص 1۵۶

2 - هامن اثر، ص 1۵1
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ــح آغــاز  ــا مذاکــرات صل ــد ت ــه عقــب برون ــاط اشــغاىل خــود ب ــل از نق می

شــود( بوســیله او بکابــل فرســتادند� رسدارعبدالرحمــن خــان، در حــاىل کــه 

خانــواده اش را انگلیــس هــا گــروگان نگهداشــته بودنــد، فاصلــه پیشــاور- 

ــوع  ــود و موض ــد پیم ــت و آم ــرف ده روز رف ــپ  در ظ ــیله اس ــل را بوس کاب

ــه تأمیــن منــود�1 متارکــه جنــگ را آبرومندان

در جلســه دوم، کــه بتاریــخ 29 جــوالی 1919 دایرگردیــد، علــی 

ــرو  ــا آن روب ــل ب ــذر قبای ــه از رهگ ــه برتانی ــکالتی ک ــاره مش ــان درب احمدخ

بــود، صحبــت کــرد وعلــت آنــرا خصومــت برتاینــه بــا افغانســتان دانســت� 

علــی احمدخــان برتانیــه را مســؤول جنــگ افغــان وانگلیــس اعــالن منــود� 

ــه،  ــط خارجــی افغانســتان را توســط برتانی ــرتول رواب ــت، کن ــل گران باملقاب

مشــارکتی مــی پنداشــت کــه »فرمانراویــان هوشــمند گذشــته« وظیفــه یــی 

ــه بزرگــرت دپلوماســی  ــا تجرب ــه ب ــد و برتانی ــه گذاشــته بودن ــدوش برتانی را ب

ــده آن  ــا از عه ــرت از افغانه ــت به ــک میتوانس ــرب دپلوماتی ــدگان مج ومناین

ــیار  ــب بس ــردو جان ــرای ه ــب را ب ــرار وترتی ــن ق ــت ای ــد� گران ــه براین وظیف

ــه داده  ــب و قرارادام ــامن ترتی ــد ه ــت و ارصار میورزی ــی پنداش ــودمند م س

شــود�علی احمدخــان، درهرصــورت، بــا متــام معنــی کلمه روشــن ســاخت 

کــه افغانســتان ترتیــب و قرارگذشــته را منیتوانــد ادامــه دهــد و بــرای تامیــن 

ــد� علــی احمدخــان  اســتقالل داخلــی وخارجــی افغانســتان خواهــد رزمی

ــالل  ــل وج ــه برکاب ــان برتانی ــود را از مبباردم ــدید خ ــرتاض ش ــان اع همچن

آبــاد ابــراز کــرد و ازاینکــه دراثــر آن  حمــالت هوائــی مقــربه دو امیــر گذشــته 

ــود اظهــار تاســف منــود� 2  ــده ب خســاره دی

1 - محمودطرزی،شاه امان  الله وروحانیت متنفذ، از نگارنده، فصل اول 
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در جلســه ســوم، بــروز 31 مــاه جــوالی، گرانــت طــرح تقاضــای هــای 

برتانیــه کــه ســاخته و بافتــه دســت لنــدن و ســیمله بــود، بــه هیئــت افغانــی 

تســلیم داد ولــی علــی احمدخــان آنــرا یــک دســت رد کــرد و رشایــط  خــود 

را بــرای عقــد معاهــده پیــش منــود:

افغانستان وحکومت برتانیه باید دشمن واحد داشته باشند�� 1

حکومت برتانیه باید افغانستان را ازنگاه نظامی تقویت کند�� 2

متــام قلمــرو قبایــل بــرای افغانســتان واگذاشــته شــود تــا افغانســتان � 3

آنــرا بــه ترتیبــی اداره منایــد کــه حکومــت برتانیــه از مشــکالتی کــه از 

ناحیــه قبایــل دارد، نجــات یابــد البتــه بایــد نیــم آن مصارفــی را کــه 

برتانیــه بــرای  کنــرتول قبایــل تخصیــص داده، بــه افغانســتان بپــردازد�1  

گرانــت ایــن  تقاضــا هــای هیئــت افغانــی را نپذیرفــت، لیکــن تعدیــل 

ــی  ــود بعض ــارض ب ــت ح ــازه داد� گران ــده اج ــارات را درمعاه ــی عب بعض

امتیــازات  مهــم را بــه افغانســتان  بدهــد، لیکــن بیــم داشــت کــه چنیــن کاری 

ــود�  ــد ب ــاال ترخواه ــت او ب از صالحی

ــگاه  ــده را از ن ــت افغانی،معاه ــت، هیئ ــارم، روز4 اگس ــه چه درجلس

ــال،  ــارات را پیشــنهاد کــرد� طورمث ــل بعضــی عب پرنســیپ پذیرفــت و تعدی

پیشــنهاد منــود تــا عــوض »امیرافغانســتان« حکومــت افغانســتان درمعاهــده 

ــرد  ــورت بگی ــت ص ــن دوحکوم ــده بی ــورت معاه ــود و بدینص ــده ش گنجان

ــره  ــا فق ــد ت ــی ارصار میورزی ــت افغان ــان هیئ ــر� همچن ــخص امی ــه باش ن

ــردوش  ــگ را ب ــی جن ــه مالمت ــی  ک ــا فقرات ــز و ی ــن آمی ــارات  توهی ــا وعب ه

افغانســتان مــی انداخــت ، از معاهــده حــذف گــردد� هیئــت افغانــی تقاضــا 
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ــه  ــود، ب ــده ب ــابق داده  ش ــر س ــه امی ــه ب ــی را ک ــه پول ــه  اعان ــا برتانی ــرد ت ک

ــد�  ــه ده ــه ادام ــۀ اعان ــابق بتادی ــی الس ــان کامف ــردازد وهمچن ــتان بپ افغانس

علــی احمدخــان تقاضــا کــرد کــه برتانیــه از هرگونــه اقــدام علیــه قبایــل تــا 

ــا ورزد� ــرد، اب ــورت میگی ــح ص ــده صل ــرای معاه ــرات ب ــه مذاک زمانیک

باالخــره نایــب الســلطنه، بــه لنــدن اطــالع داد کــه :افغانهــا برای بدســت 

ــی کــه  ــا زمان ــد وت ــا رسســختی متــام ارصار میورزن آوردن اســتقالل شــان ب

اســتقالل شــان تائیــد نگــردد، منیخواهنــد بــه افغانســتان برگردنــد� بــه همین 

ــط  ــتان را توس ــی افغانس ــرتول امورخارج ــئله کن ــت مس ــه گران ــل بودک دلی

برتانیــه دنبــال نکــرد و آمــاده بود کــردار و رفتــار آینــده امیرافغانســتان را بحیث 

ــت1919  ــخ ۵ اگس ــرد� بتاری ــه بپذی ــا برتانی ــر ب ــتی امی ــک دوس ــنگ مح س

حکومــت برتانیــه بصــورت مبهــم معاهــده حکومــت هنــد را تصدیــق کــرده 

ــط  ــتان توس ــی افغانس ــط خارج ــرتول رواب ــمی کن ــائی رس ــت :»شناس گف

ــه  ــت برتانی ــی سیاس ــاده اساس ــک م ــته، ی ــال گذش ــل س ــرای چه ــه ب برتانی

ــن  ــه از چنی ــرضت را ک ــت اعلیح ــی حکوم ــی میل ــام ب ــت� وش ــوده اس ب

پرنســیپ درگــذرد، درک خواهیــد کــرد، زیــرا تــا هنــوز آنهــا بــدان پرنســیپ 

اهمیــت زیــادی میدهنــد�1« لنــدن از تادیــه اعانــه بــدون کنــرتول بر ساســیت 

خارجــی افغانســتان ابــا ورزیــد�

در جلســه پنجــم کــه بــروز ششــم اگســت تدویریافــت ، گرانــت مــنت 

اصلــی معاهــده صلــح را بــه افغانها ارائــه منود و دو روز بعد)هشــتم اگســت 

1919(  علــی احمدخــان] بعــد از مشــورت بــا اعضــای هیئــت افغانــی[ آن 

را امضــاء کــرد� در معاهــده مــواد زیرگنجانیــده شــده بــود:
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تاسیس وبرقراری صلح �� 1

جلوگیری تورید اسلحه از طریق هندوستان� 2

ضبط اعانه باقیامنده وقطع تادیه مستمری به امیر�� 3

ــی روی � 4 ــت افغان ــا هیئ ــه ب ــاه برتانی ــش م ــدن ش ــپری ش ــد از س بع

ــتی  ــط دوس ــاره رواب ــیس دوب ــرتک وتاس ــع مش ــات مناف موضوع

ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــرشوط براینک ــد م ــره میکن ــه مذاک دیرین

باکــردار واعــامل خــود نشــان دهــد کــه صمیامنــه میخواهــد 

ــد� ــی کن ــاره کامئ ــه را دوب ــتی برتانی دوس

ــده  � 5 ــن گردی ــابق تعیی ــه س ــان طوریک ــد وافغ ــد هن ــنت رسح پذیرف

وعالمــه گــذاری  آن بخشــهای رسحــد کــه تاحــال عالمــه گــذاری 

ــوی�1  ــیون برتان ــط کمیس ــده  توس نش

باوجودیکــه مــاده پنجــم ایــن معاهــده، رسارس بــه رضور افغانســتان بود، 

مگــر لنــدن برحکومــت هنــد اعــرتاض داشــت کــه دراینجــا) انگلســتان( اکر 

مــردم فکــر میکننــد کــه حیثیــت مــا لطمــه دیــده اســت� عذریکــه حکومــت 

هندبرتانــوی بــرای عجلــه در ایــن اقــدام خــود مــی آورد ایــن بــود کــه خطرآن 

میرفــت کــه رشــته مذاکــرات ازهــم بگســلد� حکومــت هنــد تنهــا چیــزی کــه 

ــب  ــول لق ــه از قب ــود ک ــن ب ــلی بدهد،ای ــود را تس ــت  خ ــط آن میتوانس توس

»اعلیحــرضت« بــرای امیرافغــان  انــکار ورزیــده  بــود� 
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سند استقالل افغانستان ضمیمه معاهده راولپندی

ــن  ــرا درای ــه چ ــان ک ــی احمدخ ــش عل ــن پرس ــواب ای ــت ،در ج گران

ــه اســت؟   ــی وخارجــی افغانســتان تذکــری نرفت معاهــده از اســتقالل داخل

ــود:  ــده ب ــه ش ــه دران گفت ــان داد  ک ــی احمدخ ــه عل ــی ب ــه ی ــند جداگان س

»بعــد از تحیــات وســالم، شــام بــرای حصــول یقیــن کامــل متیقــن شــدن، 

از مــن توضیــح خواســتید کــه پیــامن صلحــی کــه اکنــون حکومــت بریتانیــا 

ــل  ــه آزادی کام ــت ک ــی نیس ــاوی مطالب ــت ح ــرده اس ــض ک ــام تفوی ــه ش ب

داخلــی و خارجــی افغانســتان را افــاده کنــد و درایــن بــاره هیچگونــه تذکــری 

نرفتــه اســت : دوســت مــن ، اگــر شــام بــه دقــت کامــل، آن پیــامن را مطالعه 

کنیــد خواهیــد دیــد کــه درآن هیچگونــه مطلبــی ذکرنشــده اســت که بــه آزادی 

داخلــی وخارجــی افغانســتان صدمــه بزنــد و مداخلــه بشــود� شــام بــه مــن، 

گفتــه ایــد کــه حکومــت افغانســتان میــل نــدارد ترتیبــی را کــه آخریــن امیــر 

اتخــاذ کــرده اســت در آن تجدیــد نظــری بــه عمــل آیــد، درحالیکــه آخریــن 

ــه  ــی اش موافق ــط خارج ــاره رواب ــا در ب ــت بریتانی ــوره حکوم ــه مش ــر، ب امی

کــرده اســت� البتــه مــن بــه ایــن مطلــب ارصار منــی ورزم، ولــی درآن پیــامن 

در بــاره روابــط خارجــی افغانســتان بیــش از آن تذکــری نرفتــه اســت� بنابــرآن 

ــی  ــور داخل ــتقالل ام ــامً آزادی و اس ــوب رس ــن مکت ــره و ای ــامن متذک پی

ــد  ــه خــودش واگــذار مــی شــود� مزی ــور آن ، ب ــع ام ــا جمی افغانســتان را ب

بــرآن جنــگ کنونــی متــام معاهــدات ســابق را باطــل ســاخته اســت�« 1 

ــت  ــدی حرک ــل از راولپن ــزم کاب ــه ع ــت ب ــی روز9 اگس ــت افغان هیئ

ــی در  ــرشح مطالب ــار، ب ــان  در درب ــی احمدخ ــت عل ــرد و روز 14  اگس ک
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ــا  متــام تقاضــای  ــه ب ــح پرداخــت و گفــت کــه برتانی مــورد مذاکــرات صل

ــه  ــرارداد یک ــه در ق ــود ک ــالوه من ــت� وی ع ــرده اس ــت ک ــتان  موافق افغانس

ــا انگلیســها  ــده شــده اســت 1�  ام ــل گنجانی ــده، قبای ــه عقــد گردی ــا برتانی ب

هیئــت افغانــی را بــا نامــه حــاوی اســتقالل سیاســی دلشــاد کــرده بودنــد واز 

واگــذاری قبایــل بــه افغانســتان تذکــری نــداده بودنــد� هــامن اســت کــه شــاه 

امــان اللــه ووزیرخارجــه محمودطــرزی از مطالعــه مــنت قــردارد، بخصــوص 

مــاده پنجــم آن خشــمگین گردیدنــد وعلــی احمدخــان را محکــوم منودنــد� 

بقــول مولــف کتــاب »آتــش درافغانســتان« ریــه تالــی ســتوارت،  

محمودطــرزی بــه علــی احمدخــان گفــت: شــام حــق ایــن را نداشــتید کــه 

ــد وخــود  ــد کــه برتانویهــا رسحــدات را نشــانی کنن خــاک افغانســتا رابدهی

توســط یــک کلمــۀ آزادی همــه چیــز را از دســت دادیــد! وامــان اللــه خــان 

دســتورداد کــه  علــی احمدخــان بعــد ازایــن ازخانــه خــود برآمــده منیتوانــد و 

تحــت نظــارت قــرارداده شــود�امان اللــه خــان حتــی بــه خواهــر خــود)رساج 

ــاع ورزد،  ــان امتن ــی احمدخ ــا عل ــه از ازدواج ب ــه کردک ــز توصی ــات( نی البن

ولــی چــون مادرشــاه )علیاحــرضت ( میخواســت کــه دخرتخــود را بــه علــی 

احمدخــان  کــه بــرادرزاده اش میشــد، بدهــد، پیشــنهاد امــان اللــه خــان را رد 

کــرد و رساج البنــات را عروســی کــرده بــه خانــه علــی احمدخــان فرســتاد� 2 

ــده  ــم معاه ــاده پنج ــه م ــه از مطالع ــان الل ــاه ام ــه ش ــد ک ــار مینویس غب

راولپنــدی کــه بــه نفــع انگلیســها متــام شــده بــود ودر مــاده گفتــه میشــود:» 

دولــت افغانســتان رسحــد بیــن هندوســتان و افغانســتان راکــه امیــر مرحــوم 

1 - ادمک،تاریــخ روابــط سیاســی افغانســتان، ص 1۶3، پوپلزائــی، ســلطنت شــاه امــان اللــه، بخــش 

1،ص17۶

2 - ریا تالی ستوارت، آتش درافغانستان، ص 21
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قبــول منــوده بودنــد، قبــول مینامینــد)!( و نیــز متعهــد میشــوندکه قســمت 

تحدیــد نشــده خــط رسحــد طــرف مغــرب خیــرب درجایــی کــه حملــه آوری 

از جانــب افغانســتان در ایــن زمــان واقــع شــد، بواســطه کمیشــن دولــت بهیه 

بریتانیــه بــزودی تحدیــد شــود)!( و حــدی را کــه کمیشــن دولت بهیــه بریتانیا 

تعییــن مناینــد قبــول بکننــد)!(� عســاکر دولــت بهیــه بریتانیــا برایــن قســمت 

درمقامــات خــود خواهنــد مانــد تــا وقتــی کــه تحدیــد حــدود مذکــور بعمــل 

بیایــد�«، بــه غضــب آمــد و علــی احمدخــان راحضــوراِّ مــورد عتــاب قــرار 

داده او را بجــای محاکمــه بــه حبــس درمنــزل شــخصی اش محکــوم کــرد، 

مگــر در 1921 مــورد عفــو قــرار گرفــت و بجــاه و مقــام رســید�1  

منابــع دیگــر تاریــخ  عفــو علــی احمدخــان را پایــان ســال 1923 ذکــر 

کــرده انــد، کــه بــه ایــن حســاب مــدت حبــس علــی احمدخــان  درخانــه اش 

تقریبــا ازًچهارســال میگذشــت�2 

واضــح اســت کــه در امضــای معاهــدًه صلــح راولپنــدی، تنهــا علــی 

ــور  ــن قص ــز در ای ــراه وی نی ــت هم ــه هیئ ــود، بلک ــرص نب ــان مق احمدخ

ــس و  ــع انگلی ــا نف ــک از آنه ــه هیچی ــی ک ــد، درحال ــک بودن ــی رشی سیاس

رضر افغانســتان را منــی خواســتند، پــس بــه محاکمــه ســپردن علــی احمــد 

ــواه  ــارص وطنخ ــی از عن ــده ی ــه ع ــز اینک ــان وی بج ــت همراه ــان و هیئ خ

ــه  ــت� چنانک ــودی نداش ــر س ــد دیگ ــوان میرنجانی ــت ج ــدر و از دول را مک

دوســال کنــار گذاشــنت علــی احمــد خــان درخانــه اش باعــث کــدورت او 

ــی  ــت امان ــه در جهــت ســقوط دول ــم ک ــی بینی  شــد و در ســالهای بعــد م

1 - غبار، ج 1، ص 77۶ ،ادمک، تاریخ روابط سیاسی افغانستان، ص231

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه،ص224
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ــا دادن  ــی ب ــی و انگلیس ــرف افغان ــردو ط ــال ه ــر ح ــدارد� در ه ــر می گام ب

برخــی امتیــازات بطــرف مقابــل خــود معاهــده راولپنــدی را قبــول و اعتبــار 

ــط  ــول خ ــرای رد قب ــرزی ب ــاری محمودط ــت و پافش ــیدند� و مخالف بخش

دیورنــد درمذاکراتــش بــا انگلیــس جایــی را نگرفــت �اگــر منظــور مرحــوم 

غبــار از ایــن اشــاره کــه شــاه امــان اللــه والــی علــی احمدخــان را بجــای 

ــاید از  ــی ش ــه وال ــد ک ــن باش ــرارداد« ای ــاب ق ــوراً موردعت ــه »حض محاکم

ســوی انگلیســها تطمیــع شــده بــود، ایــن گــامن بروالــی علــی احمدخــان 

نادرســت اســت ، زیــرا اگــر چنیــن معاملــه ای درمیــان میبــود، انگلیســها می 

بایســتی پــس از ســقوط کابــل و رفــنت شــاه بــه قندهــار، هنگامــی کــه علــی 

احمدخــان خــود را در ننگرهــار پادشــاه اعــالن کــرد، از اوحامیــت میکردنــد 

کــه نکردنــد و حتــی زمانــی کــه والــی مزبــور شــخصاً بــه هنــد داخــل شــد 

ــه  ــد، مگــر انگلیســها حــارض ب وســعی کــرد کمــک انگلیســها راجلــب کن

ــا او نشــدند و او را تحــت فشــار گذاشــتند  ــه مذاکــره و کمکــی ب هیچگون

تــا هرچــه زود تــر پشــاور را تــرک کنــد واوهــم از پشــاور بــه قندهــار رفــت 

ویکبــار دیگــر بخــت خــود را آزمــود، مگــر مفیــد واقــع نشــد�

معهــذا برمبنــای ایــن عهــد نامه،شــاه امــان اللــه بــه تاریــخ 20 اگســت 

1919 در مســجد عیــدگاه خطــاب بــه مــردم گفــت : » آزادی کامــل 

ــگاه  ــی از ن ــه کل ــان ب ــد و میهــن ت ــه دســت آم ــه ب ــوغ بیگان کشــوراز زیری

سیاســی آزاد اســت و آزادی عــام و تــام دارد کــه بــا هرکشــوری کــه بخواهــد 

ــروزی را  ــن به ــان ای ــدان ت ــام و فرزن ــزی ش ــود� خونری ــره ش ــل مذاک داخ

نصیــب ماســاخت �آزادی را هیــچ کشــوری بــه مــا نــداده ، بلکــه آنــرا بــه 

خــون خــود کامیــی کــرده ایــم�« درایــن روزمــردم شــعارهایی باخــود حمــل 
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میکردنــد کــه در آنهــا نوشــته شــده بــود : زنــده بــاد  پادشــاه مــا و زنــده بــاد 

ملــت غیــور وحامســه آفریــن مــا«1 

ــای  ــا امض ــتان را ب ــتقالل افغانس ــند اس ــه س ــا آنک ــان ب ــی احمدخ عل

ــی از  ــد، نیم ــط دیورن ــول خ ــا قب ــی ب ــت آورد، ول ــدی بدس ــده راولپن معاه

قبایــل پشــتون را کــه در آنســوی خــط مذکــور زندگــی میکننــد، بــه انگلیســها 

واگــذار شــده بــود و بنابریــن مــورد خشــم شــاه امــان اللــه و اعــرتاض شــدید 

ــرار گرفــت � وزیرخارجــه محمودطــرزی ق

تقرر مجدد علی احمدخان

بگفتــه شاغاســی جیالنــی خــان، بــرادر زاده یــاور محمودخــان کــه مــردی 

آگاه وگــرم ورسد دیــده روزگار اســت، شــاه امــان اللــه براثربدگویی حاســدان 

ــرون  ــه بی ــود کــه علــی احمدخــان ازخان ــن امرکــرده ب ــکات مخالفی و تحری

برآمــده منیتوانــد وبــه پهــره داران منــزل شاغاســی علــی احمدخــان دســتور 

داده بــود کــه اگــر او از خانــه بیــرون برآمــد بــا گُلــه بــر او فیــر شــود� بنابریــن 

ــدن  ــش از دی ــود در منزل ــس خ ــدت حب ــان در م ــی احمدخ ــی عل شاغاس

ــه  ــاه ب ــاً ش ــود، عالوت ــروم ب ــود مح ــتان خ ــارب و دوس ــام اق ــات مت ومالق

خواهــر خــود رساج البنــات گوشــزدمنوده بــود کــه ازهمــری والــی علــی 

احمدخــان رصف نظــر کنــد، مگــر رساج البنــات قبــول نکــرد و بنابرین رساج 

البنــات را شــاه درگادی نشــانده بــا یــاور محمودخــان کــه در موتــر ســیکل او 

را مشــایعت میکــرد، بــه خانــه والــی علــی احمدخــان فرســتاد� بنابــر ادعــای 

شاغاســی جیالنــی خــان حبــس شاغاســی علــی احمــد خــان تــا هنگامــی 

1 - ریاتالی ستیوارت،آتش در افغانستان، صص 20-18
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دوام کــرد کــه مــالی لنــگ در خوســت شــورش بــراه انداخت)یعنــی ســال 

1923(، شورشــیان گردیــز را متــرصف و محمدولــی خــان وزیــر حربیــه را 

بــا شــش هــزار قــوای او در گردیــز تحــت محــارصه قــرار داده کابــل را تهدید 

کردنــد� اعلیحــرضت امــان اللــه خــان کــه وضــع را تشــویش آور تشــخیص 

ــه از گذشــته معــذرت خواســت واز او  ــی احمدخــان رفت ــه وال ــه خان داد، ب

ــامن  ــدد� ه ــر ببن ــت کم ــورش خوس ــاندن ش ــا در فرونش ــود ت ــش من خواه

بــود کــه والــی علــی احمدخــان خواهــش اعلیحــرضت را قبــول و بــه گردیــز 

ــا شــش هــزار عســکر محصــور او نجــات داد و  ــه را ب ــر حربی رفــت و وزی

مــالی لنــگ ر ا کشــته شــهر را فتــح منــود و اســیران را بکابــل آورد�1 

ــی  ــی عل ــه وال ــاند ک ــخ، میرس ــا تاری ــالف ب ــدک اخت ــا ان ــت ب ــن روای ای

احمدخــان در خامــوش کــردن شــورش خوســت شــخصیت مؤثری بوده اســت� 

ــات  ــد رساج البن ــه عق ــر دوراندیشــی علیاحــرضت زمین ــر اث بهرحــال ب

ــی  ــد، وشاغاس ــم گردی ــان فراه ــی احمدخ ــی عل ــا شاغاس ــاه ب خواهرش

مزبورمــورد عفــو قرارگرفــت و دوبــاره وارد مشــاغل دولتــی شــد� گویــا ایــن 

اقــدام زمانــی صــورت گرفــت کــه جــرنال نادرخــان وزیــر حربیــه از مقابلــه 

ــه اســتعفای خــود  ــد و حــارض ب ــوب اســتنکاف ورزی ــا مــردم ســمت جن ب

شــد، ومحمدولیخــان را بجــای او بحیــث وزیــر حربیــه مقررمنــود وبســمت 

جنوبــی فرســتاد ودرهمیــن هنــگام شــاه امــان االــه والــی علــی احمدخــان را 

بحیــث رئیــس تنظیمیــه ســمت مرشقی)ننگرهــار( مقررکــرد و بــه وی  دســتور 

ــی  ــا دســت بکارشــود، پــس وال ــه پکتی ــرای خامــوش کــردن غایل داد کــه ب

علــی احمــد خــان  بــه ننگرهــار رفــت وچــون از ســابق بــا مــردم آن ســمت 

1 - هفته نامه امید، شامره 437
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شــناخت ودوســتی داشــت، بــزودی با قــوای ۶۵00 نفــری  از مردم شــینوار، 

خوگیانــی و مهمنــد تهیــه دیــده  بــر خوســت حملــه کــرد� علــی احمدخــان 

شورشــیان را چنــان تحــت فشــار قــرار داد کــه رسان شــورش مجبــور بفــرار 

شــدند و در فرجــام خــود مــردم آنهــا را دســتگیر و بــه دولــت تســلیم دادنــد�1 

ــه افتخــار خامــوش ســاخنت  بعــد از ایــن پیــروزی اســت کــه دولــت ب

شــورش خوســت بوســیله فــداکاری اردو و همــکاری مــردم و رجــال موثــر، 

ــی ، ارسای  ــت نظام ــم گذش ــن رس ــب داد و ضم ــل ترتی ــی در کاب رژه نظام

قبایــل شورشــی نیــز از مقابــل مــردم وشــهریان کابــل گذشــتند� پــس ازایــن 

پیــروزی اســت کــه علــی احمدخــان بدریافــت لقــب »تــاج افغــان« مفتخــرو 

ــن میگــردد)1303ش=1924م(� 2  ــل تعیی بحیــث والــی کاب

مهــدی فــرخ ســفیر ایــران درافغانســتان ،در کتــاب کرســی نشــینان کابــل 

مینویســد: »اســتحکام ســلطنت امــان اللــه خــان ازعلــی احمدخــان اســت 

� شــخصی اســت فــوق العــاده خــود خــواه و مغــرور، ولــی فعــال و جــدی 

وبــا شــهامت و جســور وبســیار قابــل والیــق و متمــول � اعلیحــرضت امــان 

اللــه خــان از ایــن شــخص خیلــی بیــم دارد و از نفــوذ و متــول وشــجاعت 

و دوســتی محکمــی کــه بــا انگلیــس هــا دارد خیلــی مخــوف اســت� نســبت 

ــه مذهــب تســنن متعصــب نیســت و بــه جامعــت شــیعه خیلــی نزدیــک  ب

وبــا قزلبــاش هــا کمــک هــای برجســته منــوده وبــه همیــن جهــت درایــالت 

کرمــی و بنگشــی و غیــره خیلــی متنفــذ اســت �در زندگــی شــخصی مایــل 

1 - لودویــک آدمــک ، روابــط خارجــی افغانســتان در نیمــه اول قــرن بیســتم، ص 132-133، فرهنــگ 

نیزایــن مکتــوب را در جلــد دوم افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، صــص  100۶- 1007 ترجمــه ونقــل 

ــت� کرده اس

2 - آتش در افغانستان ، ص 22
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اســت خیلــی مجلــل حرکــت کنــد� نســبت بــه ایــران خیلــی اظهــار دوســتی 

و موافقــت کــرده و مــی تــوان ایــن شــخص را دوســت ایــران دانســت� بــه 

ــان  ــی احمدخ ــه عل ــبت ب ــتان نس ــال افغانس ــت� رج ــن نیس ــوش بی ترکهاخ

بــا نظــر اعتنــاو حســادت مــی نگرنــد، ولــی مشــارالیه بــه هیچیــک از وزراء 

اعتنــاء نکــرده و خــود را مافــوق همــه مــی دانــد� علــی احمدخان از دوســتان 

حقیقــی ایــران اســت و میتــوان بــه دوســتی او اطمینــان منــود�« 1 

اعالن پادشاهی علی احمدخان  درجالل آباد

 علــی احمــد خــان در ســفر شــاه امــان اللــه یکــی از همراهــان او بــه اروپــا 

بود،وبعــد از بازگشــت از ســفر راوپــا بیکارگردیــد وتــا دســمرب 1928کــدام 

وظیفــه یــی نداشــت� پس ازبــاال گرفــنت شــورش شــینوار در 1928، دولت 

نیروهایــی از مرکــز بــه رسکردگــی محمود خــان یــاور) ازخاندان شاغاســی( 

و رسدار شــیراحمد خــان بدانســو  فرســتاد�  رسدار شــیراحمدخان اختیارات 

ــی  ــوت نظام ــا ق ــدگان را ب ــاوت کنن ــا بغ ــا ت ــت ت ــه را داش ــس تنظیمی رئی

خامــوش منایــد� همزمــان بــه اعــزام رسدار شــیراحمدخان، غــالم صدیــق 

خــان چرخــی نیــز پیشــنهادهای مبنظــور خامــوش کــردن شــورش بــه شــاه 

ــه  ــق خــان ب ــرود� غــالم صدی ــه ننگرهارب ــا ب ــت ت ــرد و اجــازه یاف ــش ک پی

جــالل آبــاد واز آنجــا نــزد شورشــیان شــینوار رفــت و بعــد از دوهفتــه دیــد 

وبازدیــد بامــرشان وبــزرگان شــینوار بــا لیســتی از خواســتهای شورشــیان به 

کابــل برگشــت کــه توســط مالیــان نوشــته شــده بــود و در آن متــام ریفــورم 

ــواده اش  ــام خان ــا مت ــرزی را ب ــود ط ــد محم ــم تبعی ــاه را رد وه ــای ش ه

تقاضــا میکــرد� دولــت  رسدار شــیراحمدخان را بکابــل خواســت وبجــای 

1 - مهدی فرخ ،کرسی نشینان کابل، ص1۵2
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اوعلــی احمــد خــان  را مامــور فروکــش منــودن شــورش ننگرهــار منــود� 

ــت  ــار بلدی ــوام ننگره ــات اق ــا خصوصی ــه ب ــان ک ــی احمدخ ــی عل وال

داشــت توانســت از راه دادن تحفــه وســوغات بــه رسان شورشــی  غایلــه را 

خامــوش کنــد وآنهــا را بــه اطاعــت از شــاه دعــوت منایــد، مگــر او زمانــی 

ــه  ــرادرش رسدار عنایــت الل ــه ب ــه اینکارموفــق شــد کــه شــاه قــدرت را ب ب

خــان واگــذار و راهــی کندهــار شــده بــود1� ســه روز بعــد رسدار عنایــت 

االــه خــان هــم از کشــورخارج گردیــد وبچــه ســقاو بــرارگ تســلط یافــت�

ــه  ــب الل ــه حبی ــت ک ــالع یاف ــه اط ــان ، همینک ــی احمدخ ــی عل  وال

ــر تخــت کابــل نشســته)18  کلــه کانــی بجــای رسدارعنایــت اللــه خــان ب

جنــوری 1929(  دو روز بعــد یعنــی  در تاریــخ 20 جنــوری1929 او هــم 

پادشــاهی خــود را اعــالن کــرد و از طــرف روحانــی متنفــذ ننگرهــار نقیــب 

ــرای  ــود را ب ــی خ ــد، وآمادگ ــته ش ــر رساوبس ــاهی ب ــی پادش ــب لنگ  صاح

مقابلــه بــا پرســقاو آعــالم کــرد� عــده یــی از رسان والیــت ننگرهــار بــه 

وی بیعــت کــرده و او را بحیــث پادشــاه افغانســتان تربیــک گفتنــد� عســاکر 

دولتــی وغلزائــی هــای ننگرهــار او را بــه صفــت پادشــاه پذیرفتنــد، ســالم 

شــاهی نواختــه شــد و پرچــم شــاهی بــر فــراز دفــرتش بــه اهتــزاز درآمــد� 

و خــود را بــرای مقابلــه بــا پرســقاو آمــاده کــرد� او معــاش عســاکر را 20 

روپیــه تعییــن کــرد و یــک هفتــه بعــد علــی احمدخــان قوانیــن امــان اللــه 

خــان را ملغــا اعــالن منــود � علــی احمــد خــان دومیــن جرگــه قومــی را 

ــه  ــه روز جمعــه خطب در بــاالی آرامــگاه مالصاحــب هــده دایــر منــود و ب

پادشــاهی بنــام او خوانــده شــد� از ایــن ببعــد پــول تجــار هنــدی کــه بــه 

ــل  ــه، 1384، ص99، فیــض محمــد، کاب ــوه نــوی کتن ــه ی 1 - کاکــړ، د پاچــا امــان اللــه واکمنــی ت

ــارصه، ص ۵2 ــت مح تح
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دولــت ســابق پراختــه میشــد، توســط افــراد علــی احمــد خــان جمــع آوری 

میگردیــد، علــی احمدخــان از دوســتان وهــواداران خــود نیــز تقاضــا منــود 

تامبلغــی بــه او کمــک مناینــد�

بقــول داکرتســنزل نویــد« علــی احمــد خــان والــی کابــل، کــه اصــال 

از طــرف امــان اللــه خــان بــرای جنــگ علیــه شــنواری هــا بــه جــالل آبــاد 

فرســتاده شــده بــود، حامیــت ســید حســن افنــدی )نقیــب صاحــب چهــار 

ــه  ــر س ــه ه ــده را ک ــتاد)پیر( ه ــاغ و اس ــار ب ــب چه ــرضت صاح ــاغ(، ح ب

ــد، حاصــل کــرد� علــی  ــی در والیــت مرشقــی بودن از رهــربان متنفــذ دین

احمــد خــان در منــزل ســید حســن افنــدی بــه صفــت پادشــاه اعــالن شــد 

و متعاقبــا گروهــی از علــامی والیــت مرشقــی، بشــمول اســتاد هــده حلف 

وفــاداری خویــش را بــه وی تقدیــم داشــتند� در هــامن هفتــه خطبــهء منــاز 

جمعــه بنــام »خــادم دیــن و ملــت امیــر علــی احمــد« خوانــده شــد� مگــر 

ــان  ــد خ ــی احم ــاغ, عل ــار ب ــب چه ــب صاح ــدی نقی ــای بع ــر ادع ــا ب بن

کاندیــد واقعــی بــرای تــاج و تخــت افغانســتان نبــوده و رصف بــه صفــت 

مناینــده شــخصی کــه رس انجــام پادشــاه افغانســتان انتخــاب مــی شــد، در 

والیــت مرشقــی قبــول شــده بــود� مــنت اصلــی ایــن اعالمیــه در آرشــیف 

ملــی افغانســتان، شــامره 195 موجــود اســت�«1 

داکــرت عبدالرحمــن زمانــی در بــارۀ علــی احمدخــان مینویســد: » ســال 

1929 شــمى در افغانســتان ســال ىب ســابقۀ پادشــاه گــردىش بــود� 

دریــن یــک ســال افغانســتان پنــج پادشــاه داشــت )غــازى امــان اللــه خــان، 

رسدارعنایــت اللــه خــان، حبیــب اللــه خــان کلــکاىن، عــى احمدخــان، و 

ــم  ــتان،ترجمه محمدنعی ــی درافغانس ــوالت اجتامع ــی وتح ــهای مذهب ــنزل نوید،واکنش 1 - داکرتس

مجــددی، ص 221
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بالخــره در آخــر ســال محمدنادرشــاه(� اســتعفاى رسدار عنایــت اللــه خــان 

امپراتــورى بریتانیــا را خرســند و یــک قــدم دیگــر بــه تحقــق پالنهــاى شــان 

ــالم  ــان و اع ــه خ ــت الل ــتعفاى رسدار عنای ــد از اس ــاخت� بع ــرت س نزدیک

مجــدد ســلطنت غــازى امــان اللــه خــان، ســفیر انگلیــس در یــک وقــت بــا 

ســه پادشــاه معاملــه داشــت : امــان اللــه خــان در قندهــار، عــى احمدخــان 

در جــالل آبــاد و حبیــب اللــه کلــکاىن در کابــل� 

ــود  ــا ب ــس ه ــر انگلی ــورد نظ ــدان م ــى از کاندی ــان یک ــد نادرخ محم

ــتند  ــا منیتوانس ــا آنه ــود، ام ــده ب ــه ش ــر گرفت ــن روزى در نظ ــراى چنی ــه ب ک

ــد�1 ــى کنن ــت علن ــف از وى حامی ــل مختل بنابردالی

���عــى احمدخــان لــوى نــاب )شــاغاىس( یــک شــخص جــاه طلــب 

ــط  ــه توس ــد� اوک ــلطنت را در رس میپرورانی ــل آرزوى س ــا قب ــدت ه و از م

ــس  ــث رئی ــش اغتشــاش بحی ــراى فرونشــاندن آت ــه خــان ب ــان الل غــازى ام

ــه ســمت مرشقــى فرســتاده  ــام ب ــارات ت ــا اختی ــۀ نظامــى و ملکــى ب تنظیمی

شــده بــود، بتاریــخ 30 دســمرب 1928 هنگامىکــه لشکراغتشاشــیون شــینوار 

در هــډه واغتشاشــیون  خوگیــاىن در چهاربــاغ و ســلطانپور بودنــد، بــا رهربان 

شــورىش شــینوار، خوگیــاىن و رسخ رودى در چهاربــاغ مالقــات منــود� عى 

ــد، و  ــاهى بپذیرن ــه پادش ــه او را ب ــى ک ــت »برشط ــا گف ــه آنه ــان ب ــد خ احم

خزانــۀ دولتــى را از او نگیرنــد، دروازه هــاى جــالل آبــاد را بــروى شــان بــاز 

ــیم  ــوم تقس ــه ق ــن س ــن ای ــى را بی ــامت دولت ــلحه و مه ــرد و اس ــد ک خواه

 خواهــد کــرد�« � راپــور کمیشــرن عمومــى در پشــاور مــى افزایــد کــه »رهــربان 

ــورى  ــؤرخ 5 جن ــامره 15 م ــرام ش ــتان، تلگ ــیف انگلس ــناد آرش ــن زمانی،اس ــرت عبدالرحم 1 - داک
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شــورىش موافقــت کردنــد و او بعــد از آن بــه همراهــى محمــد علــم خــان و 

رهــربان شــورىش دیگــر ذریعــۀ موتــر بــه جــالل آبــاد برگشــت �1« 

داکــرت زمانــی ادامــه میدهد:عــى احمدخان بعد از مراســم دســتاربندى 

اش بتاریــخ 20 جنــورى توســط نقیــب صاحــب ، لشــکرى را کــه اکریــت 

شــانرا شورشــیان مخالــف غــازى امــان اللــه خــان تشــکیل میــداد، بــراى 

گرفــنت کابــل آمــاده میســاخت، امــا انگلیــس هــا باوجــود ســوابق همکارى 

و خدمــات عــى احمدخــان او را بحیــث پادشــاه افغانســتان نتنهــا قبــول 

ــورد  ــا وى برخ ــد، ب ــد ش ــر خواه ــداً ذک ــه بع ــورى ک ــه ط ــتند، بلک نداش

نامردانــه وخشــن نیــز منودنــد� 

ــه زوال رفــت کــه کمشــرن  ســتارۀ بخــت عــى احمــد خــان وقتــى روب

ــث  ــان بحی ــد خ ــى احم ــس ع ــه چان ــت ک ــود نوش ــزارش خ ــاور درگ  پش

پادشــاه افغانســتان رو بــه کاهــش اســت � درجرگــۀ دوم فربورى شــینوارى ها 

تحــت رسپرســتى محمدعلــم خــان در گندمــک، وزیرخیــل هــاى خوگیــاىن 

تصمیــم گرفتنــد بــا او مخالفــت کننــد� جرگــۀ اقــوام در بتخــاک هــم فیصلــه 

کــرد تــا قبــل از اعــالم حامیــت از وى، منتظــر فیصلۀ ســمت جنوىب باشــند� 

نقیــب صاحــب هــم بــه او توصیــه کــرد کــه تــا زمــان تعیــن امیــر از حکومت 

وارىس کنــد، امــا خــود را امیــر واقعــى تلقــى نکنــد� بعــد از آنکــه واىل عــى 

احمــد خــان از مــردم خوســت هــم جــواب منفــى شــنید، بتاریــخ ســوم مــاه 

فــربورى نامــۀ بــه همفریــز از طریــق پشــاور و بعــداً توســط طیــاره بــه کابــل 

فرســتاد� او دریــن نامــه اش نوشــت کــه »امــان اللــه خــان قبالًثابــت منــوده 

1 -داکرتزمانــی، اســناد آرشــیف انگلســتان، تلگــرام شــامره 15 مــؤرخ 5 جنــورى کمشــرن عمومــى 
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اســت کــه ىب ارزش میباشــد و قابلیــت تــاج شــاهى را نــدارد و حبیــب اللــه 

محــض یــک رهــزن اســت �« عــى احمــد خــان خــود را دوســت قدیمــى 

ــع خــوىب را بدســت آورده  ــا موق ــرد و گفــت بریتانی ــا اعــالن ک ــس ه انگلی

کــه یــک دوســت را بــر اریکــۀ قــدرت برســاند� او از حکومــت بریتانیــا یــک 

ملیــون پونــد ســرتلنگ، صــد)100( الرى بادریــور و دو میخانیــک، 2000 

ــگ،  ــزار تفن ــت ه ــر، بیس ــزار نف ــراى دوه ــوش ب ــورم و باالپ ــه، یونیف خیم

ــک هــزار رأس  ــا هــزار مرمى،ی ــوپ کوهــى ب ــه، 30 ت ــون گلول بیســت ملی

اســپ مکمــل بــا پــاالن و غیــره رضوریــات، 12 دســتگاه تلفــون بیســیم بــا 

مخابــره چــى، یــک تعــداد طیــارات نظامــى و طیــارۀ بــزرگ مســافربرى بــا 

پیلــوت انگلیــى و 80 هــزار گیلــن تیــل بــراى طیــارات را تقاضاکــرد� 

ــل  ــرف کاب ــى بط ــکر قوم ــکرى و لش ــواى عس ــا ق ــان ب ــى احمدخ ع

حرکــت و در جگدلــک مرکــز گرفــت � دریــن جــا دو واقعــه ســبب شــد تــا 

ــرود  ــۀ اول ف ــرد� واقع ــان پذی ــد از 22 روز پای ــان بع ــى احمدخ ــلطنت ع س

ــا یــک پیلــوت و یــک میخانیــک در  ــارۀ انگلیــى ب آمــدن اجبــارى یــک طی

بســرت دریــاى جگدلــک در نزدیکــى اردوگاه عــى احمــد خــان بــود� پیلــوت و 

میخانیــک ایــن طیــاره ، توســط پاســداران نــزد عــى احمدخــان بــرده شــدند� 

چپمــن Chapman و دیویــس Davis بعــد از ســپرى منــودن پنــج – شــش روز 

ــن و شــخىص کــه توســط  ــه همراهــى محافظی ــر ب در جگدلــک ذریعــۀ موت

نقیــب صاحــب فرســتاده شــده بــود، نــزد قونســل انگلیــس کــه در آنوقــت از 

جــالل آبــاد نــزد نقیــب صاحــب در چاربــاغ پنــاه بــرده بــود، فرســتاده شــدند� 

علــت فــرود آمــدن ایــن طیــاره خــواه عــوارض تخنیکــى و یــا رســاندن پیغــام 

هوشــدار انگلیــس هــا مبنــى بــر خــوددارى از حملــه بــر کابــل بــوده باشــد، 
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ــاندۀ  ــت نش ــردم او را دس ــرا م ــود، زی ــد ب ــگون ب ــان ش ــى احمدخ ــراى ع ب

انگلیــس هــا دانســتند� واقعــۀ دیگــر هــم اختالفــات دیرینــۀ میــان ملــک هــاى 

پرنفــوذ حامــى عــى احمدخــان بــود کــه منجــر بــه کشــته شــدن هــردو ملــک 

محمدشــاه خــان خوگیاىن )بــرادر ملــک قیس( و ملــک محمدجــان خوگیاىن 

شــد� از طــرف دیگرافــراد قبایــل خوگیــاىن و شــینوارى اردوگاه او را به شــمول 

خیمــه و یونیفورمــش تــاراج منــوده، و او هــم در حــاىل کــه هیــچ کــس حارض 

ــه منطقــۀ  ــاده از بیراهــه هــاى لغــامن و کــرن ب ــاه دادن او نبــود، پــاى پی ــه پن ب

مهمندرفتــه از آنجــا بــه پشــاور رســید�1«

ــخ اول مــارچ  ــی مینویســد کــه:» عــى احمــد خــان  بتاری داکــرت زمان

ــه  ــت ک ــود�  او گف ــات من ــس  مالق ــفیر انگلی ــز س ــا همفری ــاور ب در پش

بصــورت عاجــل بــه پــول احتیــاج دارد و منیتوانــد بــاور کنــد کــه حکومــت 

]نگلســتان[ آنقــدر کوتــاه نظــر باشــد کــه بــه وى در وقــت رضورت کمــک 

مــاىل داده نتوانــد� او گفــت کــه در طــول زندگــى اش دوســت حکومــت 

بریتانیــا بــوده و ایــن فرصــت هرگــز بــاز نخواهد گشــت� اگــر وى  به تخت 

بنشــیند، اولیــن کارش   انعقــاد پیــامن تعــرىض و دفاعــى بــا بریتانیــاى کبیــر 

ومامنعــت از متــام گرایشــات بلشــویکى خواهــد بــود� ســفیر انگلیــس بــه 

ــالح  ــه اصط ــت ب ــوام  و سیاس ــس ع ــۀ مجل ــان  از اعالمی ــد خ ــى احم ع

ــى دادن  ــط فع ــه در رشای ــت  ک ــده گف ــاداور ش ــا ی ــس ه ــرىف  انگلی بیط

ــن پالیــى  ــاج، تخطــى ازی ــدان تخــت و ت ــه هــر یکــى از کاندی کمــک ب

بــوده و بنابــران  بایــد متــام خیــاالت گرفــنت  کمــک مــاىل  و رســیدن بــه 

قــدرت را از رسش بیــرون کنــد� عــى احمــد خــان  بــا اظهــار نــا امیــدى 

1 - داکرت زمانی، توطئه های انگلیس علیه حکومت امانی، بخش پنجم، سایت دعوت
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ــفیر  ــى س ــود� وقت ــه من ــه تأدی ــول را مخفیان ــوان پ ــه میت ــت ک ــى  گف تلخ

بــاز هــم  جــواب رد داد، عــى احمــد خــان گفــت کــه اگــر انگلیــس هــا 

کمــک نکننــد، او مجبــور خواهــد شــد بــه قندهــار رفتــه از امــان اللــه خــان 

ــد روزى در  ــراى چن ــرد ب ــش ک ــان خواه ــد خ ــى احم ــد� ع ــت کن حامی

پشــاور مبانــد� ســفیر انگلیــس بــه وى اخطــار داد کــه از تبلیغــات ســیاىس 

در بیــن قبایــل خــوددارى منــوده و اقامتــش طــوالىن نباشــد�

کمشــرن پشــاور بتاریــخ 8 مــارچ  از آمرینــش مکتــوىب را بدســت آورد 

ــش  ــان و برادران ــد نادرخ ــه محم ــال ک ــود:  »ح ــده ب ــته ش ــه در آن نوش ک

ــت�  ــان اس ــان آس ــد خ ــى احم ــا ع ــه ب ــد، معامل ــرک گفتن ــاور را ت پش

عالیــم نشــان میدهنــد کــه او میخواهــد در کشــمیر ســکونت اختیــار کنــد�  

حکومــت هنــد خرســند میشــود اگــر شــام ترتیبــات کشــیدن او را از رسحــد 

فراهــم کنیــد�  بــه او بایــد گفتــه شــود کــه موجودیــت کاندیــد ســلطنت و 

ــن  ــدارى انگلیــس هــا و بنابری ــر ســابق  خــالف پالیــى غیرجانب یــک امی

ــتان  ــرف افغانس ــدت دو روز بط ــرف م ــد در ظ ــوده او بای ــت آور ب خجال

حرکــت کنــد� بهــرت خواهــد بــود کــه معــاون کمشــرن مکتــوب شــام را بــا 

پیغــام شــفاهى  تقویــت منایــد تــا بــه او ثابــت شــود کــه مــا جــدى هســتیم 

� عــى احمــد خــان فــرداى آن  تقاضــا منــود بــا معــاون کمشــرن مالقــات 

کنــد�  او بــه کمشــرن گفــت کــه به امــان اللــه خــان در قندهــار نامه فرســتاده 

و تــا رســیدن جــواب آن کــه یــک هفتــه وقــت را در برخواهــد گرفــت، بــه 

افغانســتان رفتــه منیتوانــد� او آمــاده اســت بــه منطقــۀ دیگــرى مثــل کراچــى 

یــا راولپنــدى بــرود� او همچنــان بــراى خــود و اقاربــش اجــازۀ خریــدارى 

4 میــل تفنگچــه را  خواســت�  امــا کمشــرن عمومــى  بــه عــى احمــد خــان 
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ــۀ  ــچ منطق ــاش در هی ــازۀ بودوب ــه او  اج ــد ب ــت هن ــه حکوم ــالع داد ک اط

هنــد را داده منیتوانــد� اگــر او بــه افغانســتان برگشــته منیتوانــد، بایــد بــدون 

معطــى از هنــد مبقصــد کــدام کشــور دیگــرى برایــد� عــى احمــد خــان 

رسانجــام  بــه قندهــار نــزد غــازى امــان اللــه خــان، کــه بــه نســبت اعــالن 

پادشــاهى بدفرجامــش از او ســخت رنجیــده خاطــر بود،رفتــه و از اعــامل 

گذشــتۀ خــود اظهــار ندامــت منــوده و معــذرت خواســت �«1 

مؤلــف کتــاب »حبیــب اللــه کلکانــی، مــردی در حریــق تاریــخ« علــت 

بــی نظمــی درمیــان ملیشــه هــای قبایــل خوگیانــی و جــالل آبــاد را چیــزی 

دیگــری دانســته مینــگارد: در همیــن فرصــت هیئتــی از جانــب حبیــب اللــه 

ــه  ــزد علــی احمــد خــان ب ــگاو ن ــدزاده ت پــر ســقاو برکردگــی پــر آخن

جگــده لــگ رســید و پیــام پرســقاو را بــه او رســاندند کــه تقاضاکــرده بــود: 

ــس  ــل را تســخیر و اعــالن پادشــاهی کــرده ام پ ــن پیشــرت از توکاب چــون م

بایــد تــو بــه مــن بیعــت کنــی و بــه کابــل بیائــی ! علــی احمــد خــان تقاضای 

حبیــب اللــه را رد کــرده تصمیــم حملــه بکابــل گرفــت� وقتــی هیئــت اعزامی 

بچــه ســقاو از جــالل آبــاد برگشــتند، حکومــت ســقاوی مشــوش تــر شــد� 

ــل  ــوی کاب ــش را بس ــت فرمان ــای تح ــرو ه ــان نی ــد خ ــی احم ــه عل همینک

ــه ســمچهای مــال عمــر رســید،میان او و  ســوق منــود، و از جگــده لــک ب

محمدگلخــان مومنــد قومانــدان قطعــات نظامــی جــالل آبــاد اختــالف نظــر 

بــروز کــرد و در نتیجــه علــی احمــد خــان موصــوف را بســختی مــورد رضب  

وشــتم قــرار داد و ایــن مســئله همــکاری میــان آنهــا را برهــم زد و درنتیجــه 

عــده یــی از قــوای نظامــی کــه از منطقــه کوهدامــن بودنــد، قطعــات خــود 

1 -داکرتزمانی ، توطئه های انگلیس علیه حکومت امانی، قسمت هشتم،دعوت نت
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را تــرک کــرده بســوی کابــل رهســپار شــدند� در همیــن فرصــت مــردم محــل 

بــر موتــر هــای مهــامت و اســلحه کــه معــاون قومانــدان نظامــی جــالل آبــاد 

)عبدالوکیــل خــان نورســتانی( فرســتاده بــود، درمحــل هاشــم خیــل حملــه 

کــرده آن را بغــارت بردنــد� علــی احمدخــان کــه وضــع را وخیــم دیــد بــرای 

گرفــنت کمــک بــه اقــوام خوگیانــی مراجعــه کــرد� اقــوام خوگیانــی دســته یی 

ــراد را تحــت فرماندهــی ملــک محمدجــان و ملــک محمدشــاه خــان  از اف

در اختیــار علــی احمدخــان قــرار دادنــد، امــا آنهــا عــوض کمــک بــه علــی 

احمــد خــان در مســیر راه بجــان هــم افتادنــد و در نتیجــه هــر دو ملــک بــا 

چندیــن تــن دیگــر کشــته شــدند و بقیــه بخانه هــای خــود مراجعــت کردند�1 

امــا خانــم ریــه تالــی ســتوارت درایــن خصــوص عقیــده دارد کــه :علــی 

احمــد خــان بــا 21 الری مملــو از افرادخوگیانی کــه از او حامیــت میکردند، 

بعــزم کابــل بســوی جگــده لــگ حرکــت منــود و جرگــه ای را در آنجــا دایــر 

ــان  ــاد می ــالل آب ــگ و ج ــده ل ــن جگ ــه در بی ــت ک ــری نگذش ــود� امادی من

افــراد علــی احمــد زد و خــوردی درگرفتــه وخطــر بزرگــی متوجــه کاروانهای 

شــدکه از خیــرب عبــور مــی کردنــد� علــی احمدخــان فــوراِّ بــه جگــده لــگ 

رفــت و بــی نظمیهــا را برطــرف ســاخت� 

امــا از آن میــان ملــک قیــس خوگیانــی بجــای کمــک بــه علــی احمــد 

خــان بکابــل کشــید و بــا بچــه ســقاو بیعــت منــود و بــا گرفــنت مبلــغ 17 

هــزار روپیــه بــه بچــۀ ســقاو تعهــد ســپرد کــه بــه جــالل آبــاد رفتــه علــی 

احمــد خــان را دســت بســته بحضــورش حــارض خواهد منــود� ملــک قیس 

در درۀ خــورد کابــل، جایــی کــه قــرارگاه علــی احمــد خــان بــود وارد شــده 

1 - دکتورخلیل الله وداد بارش، حبیب الله کله کانی، مردی در حریق تاریخ، ص 179-  181
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و بــر افــراد خوگیانــی و دیگــر قطعــات اردو صــدا زد کــه اســلحه خــود را 

گذاشــته تســلیم شــوند، ایــن حادثــه بــر روحیــات بســیاری از افــراد تاثیــر 

ســوء بخشــیده اســلحه خــود را بــر زمیــن گذاشــتند، امــا برخــی دســت بــه 

مقاومــت زده بــه مقابلــه پرداختنــد و در نتیجــه پــس ازدادن تلفاتــی تســلیم 

شــدند و افــراد شــینواری کــه بطرفــداری علــی احمدخــان مــی جنگیدنــد، 

ــول  ــارت و چپــاول مهــامت و پ ــه غ ــت کردنــد و ب ــود پش برتعهــد خ

ــا  ــی احمــد خــان ب ــد و بالنتیجــه عل ــی احمــد خــان پرداختن درخیمــه عل

همراهــی عــده قلیلــی از طرفــداران خــود بــه لغــامن نــزد نقیــب صاحــب 

)کــه امــارت علــی احمــد خــان را خطبــه خوانــده بــود( رفــت و جریــان را 

رشح داد� نقیــب صاحــب علــی احمدخــان را بــه مبــارزه تشــویق کــرد، امــا 

علــی احمــد خــان کــه خیانــت و دو رویــی قبایــل آن ســمت را دیــده بــود، 

پیشــنهاد نقیــب  صاحــب را نپذیرفــت و از راه مومنــد بســوی پشــاور حرکت 

منــود� در پشــاور علــی احمــد خــان جــرنال نــادر خــان را مالقــات منــود و 

چــون بــه موافقتــی بــا نــادر خــان نرســید، بــه قندهــار رفــت و بــا شــاه امــان 

اللــه خــان مالقــات کــرد�1 

افغانســتان شــناس امریکایــی لودویــک آدمــک، از روی منابــع رســمی 

ــا درمــورد علــی احمدخــان مینویســد: »علــی احمدخــان بارکزایــی  بریتانی

بــه تکــرار ادعــای ســلطنت کــرد و برخــالف امــان اللــه برخاســت و باالخره 

بــه قبــول مســئولیت در دســتگاه حکومــت او پرداخــت� اشــخاص رســمی 

ــا نفــوذ،  ــدر، ب ــد: یــک شــخص مقت ــا او را چنیــن تعریــف کــرده ان بریتانی

ــا  ــود� او ســعی کــرد ت ــه بســیار ب صاحــب ســجیه عالــی، و دارای حوصل

1 - ریه تالی ستوارت،آتش درافغانستان، ص12۶-12۶
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ســمت مرشقــی را بــرای امــان اللــه نگهــدارد، امــا حینــی کــه از فعالیــت 

بــرای امــان اللــه مایــوس شــد، خــودش ادعــای تــاج و تخــت افغانســتان 

را منــود� علــی احمدخــان نفــوذ زیــادی برقبایــل والیــت مرشقــی داشــت� 

ــود�او در امورخارجــه تجــارب  ــت ب ــوذ او ثاب ــا نف ــر مومنده بخصــوص ب

عظیمــی داشــت� او بــه معیــت رسدار عنایــت اللــه درســال 190۵ 

)1284ش( و همــراه امیــر حبیــب اللــه خــان درســال 1907 )128۶ش( 

ــده  ــی درمعاه ــت افغان ــس هیئ ــث رئی ــه حی ــرد و ب ــافرت ک ــد مس ــه هن ب

راولپنــدی در 1919 )1298ش( درمذاکــرات صلــح ســهم گرفــت� او 

برزبانهــای انگلیســی و اردو بــه درجــه اعلــی تســلط داشــت و همچنــان بــه 

زبانهــای فارســی و پشــتو مهــارت کامــل داشــته توانایــی زایــد الوصفــی در 

مذاکــرات و جرگــه هــا از خــود نشــان میــداد�

ــد،  علــی احمدخــان قابلیــت درهــم شکســنت اتحــاد بیــن قبایــل مومن

ــی  ــردم خوگیان ــتیبانی م ــداری و پش ــت وطرف ــینواری را داش ــی و ش خوگیان

ــا  ــرا مومنده ــرد، زی ــد ک ــران تجری ــینواریها را از دیگ ــرد� او ش ــل ک را حاص

ــه  ــی را ب ــاج پوش ــم ت ــانید� او مراس ــب خودکش ــه جان ــا را ب ــی ه و خوگیان

صــورت رســمی هنگامــی انجــام دادکــه علیــه امــان اللــه خــان، حکــم کفــر 

ــدند�« 1  ــردان ش ــد و از او رویگ صادرکردن

ادمــک مــی افزایــد : علــی احمدخــان نتوانســت قبایــل را تــا دیــر بــدور 

خــود نگهــدارد، زیــرا کینــه هــای خانوادگــی کــه قســامً حــل وفصــل شــده 

بــود بــاز زبانــه کشــید و بــه شــدت دربیــن قبایــل ادامــه یافــت و بــه علــت 

ــت از  ــان نتوانس ــی احمدخ ــد� عل ــا رشوع ش ــورد ه ــم، زد وخ ــیم غنای تقس

1 - لودویک آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیستم ، ص 209 
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تــاراج شــهر جــالل آبادجلوگیــری کنــد� بــه مجــردی که آن شــهرتاراج شــد و 

غنایــم آن شــهر را بدســت آوردنــد، دلچســپی قبایل از بــودن مزیــد در اطراف 

علــی احمدخــان کنــده شــد، و از جنــگ دســت کشــیده بطــرف خانــه هــای 

خــود بــاز گشــتند، وعلــی احمدخــان را فقــط بــا قــوای محــدود جــالل آبــاد 

ــی  ــه کاف ــول و بودج ــنت پ ــان ،بنابرنداش ــی احمدخ ــن عل ــتند� بنابری گذاش

نتوانســت قبایــل افریــدی و مومنــد راهــم بــدور خــود نگهــدارد� البتــه قبایــل 

شــینوار ازایــن امــر مســتثنی بودنــد� چــه آنهــا بــه او بیعــت نکــرده میگفتند او 

میخواهــد بــاز امــان اللــه را بــه تــاج و تخــت برســاند و بــر مــا مســلط ســازد�  

 در اول فــربوری 1929 یــک جرگــه قبایــل مرشقــی بــه علــی احمدخــان 

توصیــه کردکــه او بایــد پشــتیبانی قبایــل جنوبــی را قبــل از آنکــه آنهــا به عمل 

جنــگ علیــه بچــه ســقاو اقــدام کننــد، بخــود جلــب منایــد� گفــنت ایــن نظــر 

نســبت بــه عملکــرد آن آســان بــود� )مگــر علــی احمــد خــان میدانســت کــه 

قبایــل ســمت جنوبــی بعــد از خاموشــی شــورش خوســت از او دل خــوش 

ــا  ــن حــال بچــه ســقاو مســاعی نظامــی خــود را بشــدت ب ــد(، در عی ندارن

ــقاواز ارگ  ــه س ــه بچ ــی راک ــرد � پول ــت میک ــیع تقوی ــی وس ــروی تبلیغات نی

بدســت آورده بــود، بــه او قــدرت آنــرا بخشــید تــا بعضــی از قبایــل را طرفــدار 

خــود بســازد و تبلیغــات اینکــه علــی احمدخــان در حقیقــت مناینــده امــان 

اللــه خــان اســت وســعی دارد تــا رسانجــام بــاز امــان اللــه را برآنهــا مســلط 

ــزودی از  ــردم ب ــن م ــود� بنابری ــاخته ب ــوش س ــردم را مغش ــان م ــازد، اذه س

حامیــت علــی احمدخــان دســت کشــیدند، بخصــوص کشــف مرشوبــات 

الکلــی از اقامتــگاه علــی احمدخــان، شــهرت او را در میــان عــوام بــه زمیــن 

ــه  ــربوری ب ــرد� او در 28 ف ــش گی ــد را درپی ــد راه هن ــور ش ــس اومجب زد� پ
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ــا داعــی  ــه ب ــارچ در منــاز جمع ــی احمدخــان در اول م پشــاور رســید� عل

دیگرتــاج و تخــت افغانســتان دیــدار بجــا آورد� ایــن شــخص نادرخــان بــود 

کــه تــازه از پاریــس وارد هنــد شــده بــود�

گزارش پوپلزائی در مورد والی علی احمدخان

ــل  ــان از اوائ ــد خ ــی احم ــدکه »عل ــی مینویس ــی پوپلزائ ــن وکیل عزیزالدی

ــه  ــارت داخلی ــه نظ ــازی ب ــان غ ــه خ ــان الل ــاه ام ــرضت ش ــلطنت اعلیح س

انتخــاب شــد� مذکــور شــخص بــا فهــم و فراســت و کارکــن و نهایــت بــا 

جرئــت و دارای رعــب و متکیــن ســلطنتی بــود و شــوکت و جــاه و جــالل 

ــر  ــت یکنف ــندید و وضعی ــی پس ــیار م ــر را بس ــاس فاخ ــت لب ــب و زین و زی

ــل  ــع اوائ ــامن مواق ــرد� و در ه ــل میک ــث متثی ــر حی ــان را از ه رسدار افغ

جلــوس کــه اســرتداد اســتقالل اعــالن گردیــد بحیــث رئیــس هیــأت عالــی 

ــه( بطــرف هندوســتان فرســتاده شــد، انگلیســتان او را  ــی )وفدصالحی افغان

ــور  ــق ورود بکش ــد ح ــاس میکردن ــزاج احس ــتقل م ــادر و مس ــخص به ش

هنــد ندادنــد و بــا او از راه خشــونت و نامالمئــی پیــش آمــد کردنــد تــا آنکــه 

ــل  ــت بکاب ــت داش ــأت عضوی ــه در  هی ــی ک ــگار خصوص ــه ن ــط نام توس

ــد  ــی احم ــت عل ــه دانس ــان ک ــه خ ــان الل ــرضت ام ــید و اعلیح ــرب رس خ

ــرد واپــس خواســت و دفعــۀ  خــان در هرجــا از غــرور و اســتکبار کار میگی

ــه  ــود ک ــزام فرم ــی اع ــه را در رأس هیات ــر خارجی ــرزی ناظ ــود ط دوم محم

 تفصیلــش در سلســلۀ نــگارش ســال 1298ش در ایــن کتــاب آمــده اســت�

علــی احمدخــان در کابــل بامور سیاســی دربار و بــا منایندۀ دولــت روس در 

متــاس و بامــور نظــارت داخلیــه پرداخــنت گرفــت� در ســال 1303ش رئیس 
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تنظیمیــۀ مرشقــی مقــرر گردیــد و از آنجا بهمــراه ســلطان علی خــان بارکزائی 

بــه ســمت جنوبــی رفــت و در اوقــات جنــگ مــالی لنــگ خدمــت خوبــی 

منــود و در همیــن ســال بــه ســفارت جاپــان تعییــن گردیــد و اما چــون رشائط 

 تــا هنــوز مســاعد نگشــته بــود معطــل شــد و بعــداً والــی کابــل مقــرر گردید�

ــتقالل  ــرتداد اس ــد از اس ــود بع ــرور ب ــاو پرغ ــخص پرمدع ــون ش ــور چ مذک

ــان  ــرضت ام ــد اعلیح ــخاصی را برض ــا اش ــدند ت ــی آن ش ــان در پ انگلیس

ــد� ــک کنن ــتان تحری ــلطنت افغانس ــام س ــراز مق ــرای اح ــان و ب ــه خ  الل

و از جملــۀ آن اشــخاص یکــی علــی احمــد خــان بارکزائــی ایشــیک اقاســی 

ملکــی ســابق را مطابــق منظــور سیاســی خــود شــناختند� چــون از اوضــاع 

ــد،  ــر مینمودن ــاس  خط ــت احس ــاء دول ــان اولی ــی احمدخ ــرکات عل و ح

اعلیحــرضت از منزلتــش کاســت و بــکاری هــم کــه گامشــته میشــد افــراد 

ــه شــب  ــرای ترصــد احوالــش مــی گامشــت و پلیــس خفی خصوصــی را ب

ــرف  ــی و بط ــد کوتوال ــک گنب ــه نزدی ــۀ او را ک ــراف دروازه و خان و روز  اط

جنــوب رشقــی ارگ واقــع بــود مراقبــت مــی کــرد� »در بــرج عقــرب ســال 

1307ش کــه انقــالب شــنوار آغــاز شــد و در بــرج قــوس ســال 1307ش 

کــه عســاکر اعزامــی کابــل درحصــۀ تنگــی ترکــی و خــورد کابــل راه جــالل 

ــل(  ــی کاب ــل وال ــاور حضــور )کفی ــاد هزیمــت یافــت و محمــود خــان ی آب

از طــرف ارشار مرشقــی دســتگیر و شــیراحمد خــان محمدزائــی بعــوض او 

ــا  ــت� علی ــل برگش ــس بکاب ــاره واپ ــۀ طی ــد و او بذریع ــزام گردی ــل اع از کاب

حــرضت رساج الخواتیــن کــه احــوال را دگرگــون دیــد به اعلیحــرضت غازی 

مصلحــت داد کــه  علــی احمــد خــان بــرادر زاده و دامــاد مــن چــون بــا مردم 

مرشقــی ســوابق خــوب دارد او را بحیــث رئیــس هیــأت تنظیمیــه مبرشقــی 
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بفرســتید� اعلیحــرضت غــازی کــه از چنــد ســال از علــی احمــد خــان گرفته 

خاطــر و احســاس مخالفــت مینمــود، فرمــود کــه مــن بــه علــی احمــد خــان 

ــلطنت  ــور سیاســت و س ــه بام ــا حــرضت ک ــدارم� علی ــامد همــکاری ن اعت

زیــاد دخالــت داشــت، ]علــی احمدخــان را [در قــرص گلخانــه خواســت و 

در حالــی کــه دو ســه تــن از وابســتگانش حــارض بودنــد گفــت اعلیحــرضت 

دربــارۀ تــو اطمینــان منــی فرمایــد وعلتــش آنســت کــه بارهــا بتوگفتــه ام و 

امــا فعــالً  بــرای حصــول نیکنامــی تــو وســاطت مینامیــم تــا مبرشقــی رفتــه 

خدمــات شایســته ای را بامــور نظامــی و ملکــی آنجــا بانجــام برســانی و در 

هــامن صحبــت قــرآن پــاک را در میــان گذاشــته از علــی احمدخــان عهــد 

ــه  ــت ک ــازی گف ــرضت غ ــه اعلیح ــد ب ــت� و بع ــت گرف ــا صداق ــت ب خدم

علــی احمــد خــان در حضــور خــودم چــون بقــرآن مجیــد عهــد کــرده او را 

بــا اعتــامد و اطمینــان کامــل بایــد بــه ســمت مرشقــی فرســتاد تــا در انطفــای 

نائــرۀ شــورش آن ســمت خدمــت و مجاهــدت بنامیــد�

ــدۀ  ــول وال ــق ق ــم و تصدی ــرآن کری ــرتام ق ــازی باح ــرضت غ اعلیح

ماجــدۀ خــود علــی احمــد خــان را بحیــث رئیــس عالــی هیــأت تنظیمیــه 

ــود�« ــزام فرم اع

پوپلزائــی اعــالم ســلطنت والــی علــی احمدخــان را ســه روز قبــل از 

ــرضت  ــه اعلیح ــی ک ــد:»  و در حال ــته مینویس ــان دانس ــاه ام ــتعفای ش اس

امــان اللــه خــان در کابــل براریکــۀ پادشــاهی اســتقرار داشــت بتاریــخ روز 

ــاوی  ــب 1347ق و مس ــق )29( رج ــدی 1307ش مطاب ــه )21( ج جمع

)11( جنــور ی 1929ع یعنــی ســه روز قبــل از تاریــخ حرکــت اعلیحرضت 

ــان  ــب انگلیس ــده بفری ــه[ ش ــد ]ن ــرآن پابن ــد ق ــار بعه ــوی قنده ــازی بس غ
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کمــر بدعــوی ســلطنت بســت، ســلطنت افغانســتان را در مرکــز جــالل آبــاد 

بنــام خــود اعــالم کــرد� و بــرای ایــن منظــور بجــای جنــاب نقیــب صاحــب 

ــب  ــب صاح ــد� نقی ــغ منای ــردم تبلی ــه مب ــرد ک ــش ک ــت و از وی خواه رف

ملــکان مرشقــی را احضــار فرمــود� علــی احمــد خــان شــامل مجلس نشــد 

و محمــد اکربخــان محمدزائــی را فرســتاد کــه در مجلــس حــارض باشــد و 

گــزارش را بحضــورم حکایــت کنــد�

نقیــب صاحــب در نطــق خــود در محــرض ملــکان گفــت: راه تجــارت 

ــدارد  ــاز هــم باشــد چــون امنیــت وجــود ن ــاً ب مســدود اســت و اگــر احیان

تاجـــر منــی توانــد مــال خــود را وارد کنــد� و ایــن انســداد طــرق تجارتــی 

ــث  ــت باع ــل رخ داده اس ــن قبائ ــه در بی ــزی ک ــون ری ــت و خ ــدم اینس و ع

ــه در  ــی میگــردد� و الزم اســت ک ــادی مملکــت و خــود ســاکنان مرشق برب

بــاب انتخــاب پادشــاه فکــر کنیــم و بکســانیکه شایســتۀ امــر خطیر ســلطنت 

انــد ابــراز نظــر و عقیــدت منائیــم�

و از جلمــۀ رجــال درخــور ایــن  امــر اینــک یکــی علــی احمدخــان والی 

کــه خــود در عقــب دروازۀ، مــا آمــده اســت مقدمــرت و نزدیکــرت اســت تــا اگر 

ملــکان مرشقــی خصوصــاً شــینوار و خوگیانــی موافقــت کننــد آتــش انقالب 

و خانــه جنگــی بهمیــن وســیله و بهمیــن زودی منطفــی میگردد�

ملــک محمــد علــم شــنواری گفــت: از امــان اللــه خــان هیــچ عالمــت 

کفــر را نادیــده بــروی نســبت کفــر منودیــم و بایــن شــخص علــی احمدخان 

ــم؟  ــی اســت چطــور دســت بیعــت بدهی ــر علن ــی و ��� کاف کــه مــرد رشاب

چــون ســخن باینجــا رســید مجلــس خامتــه یافــت� 
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ــه  ــان بخان ــد خ ــی احم ــدۀ عل ــی مناین ــان محمدزائ ــرب خ ــد اک محم

بازگشــت و ماجــراء را بــه علــی احمــد خــان بــاز گفــت� علــی احمدخــان 

بــه محمــد اکربخــان گفــت: شــام خواهیــد دیــد کــه اگــر بعــد دو روز همیــن 

ــد مرکــب ســوار نشــده از اوشــان بیعــت  ــان را مانن ــد زب ــر و ب ملــکان رشی

ــرای  ــل ب ــغ بیشــامری کــه از کاب ــد� و مبال ــد بگوئی ــم هــر چــه میدانی نگرفت

علــی احمــد خــان در روز اول مبوتــر و بعــداً بذریعــۀ طیــاره بــرای مصــارف 

عســکری فرســتاده شــده بــود مــردم بــی پــا و رس را بوســیلۀ پــول وافــر بــدور 

خــود جمــع منــوده از آنهــا بیعــت گرفت و حقیقــًه بعــد دو روز ملــک محمد 

علــم و محمـــد افضــل بــرادرش بــه علــی احمـــد خــان بیعــت منودنــد�

عــده ای از اهالــی بــا او بیعــت نکردنــد و گفتنــد کــه کابــل در تــرصف 

بچــه ســقو اســت�علی احمدخــان گفــت شــام مشــوش نشــوید، بچــه ســقو 

ــوراً مبــن تســلیم  ــل برســم او خــود را ف ــی بکاب ــر خــود مــن اســت وقت نف

میکنــد� مــردم دانســتند کــه شــاید ایــن ســخن حقیقــت داشــته باشــد، چــون 

ــد  ــه میگوی ــاهی او بطوریک ــت پادش ــان اس ــی احمدخ ــت عل ــز در دس مرک
بعیــد از حیطــۀ امــکان منــی منایــد� «1

برخورد علی احمدخان با محمدگل مومند

ــان  ــد گل خ ــی از محم ــان وقت ــد خ ــی احم ــت پوپلزائی،»عل بروای

مهمنــد فرقــه مــرش و قومانــدان عکــری جــالل آبــاد و سیدحســن خــان 

بیعــت خواســت، محمــدگل خــان گفــت: مــن هــامن بیعتــی کــه بــا امــان 

ــری  ــد بدیگ ــتان باش ــاک افغانس ــه او در خ ــی ک ــرده ام تاوقت ــان ک ــه خ الل

بیعــت منــی کنــم و منظــور محمــدگل خــان اینکــه اگــر امــان اللــه خــان 

1 -پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه، صفحات ۵4۵-۵43
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ــه  ــن حیل ــم بهمی ــد و ه ــته باش ــد روی داش ــرصف کن ــل را ت ــار کاب ــر ب دگ

در سیاســت علــی احمدخــان شکســت فاحــش وارد منایــد� علــی احمــد 

خــان بقهــر شــده گفــت ایــن ســخنان از روی منافقــت اســت و نــه از روی 

حقیقــت و اگــر تــو ایــن حســن عقیــدت و صداقــت را بــه امــان اللــه خــان 

ــوم  ــار ق ــکری و اعتب ــدان عس ــرش و قومان ــه م ــه فرق ــی ک ــتی در حال داش

ــا حــدی  ــت وکــوب منــود ت ــت کــردی و او را ســخت ل داشــتی چراخیان

کــه رخســار محمــد گل خــان جراحــات برداشــت� بعــد از لــت و کــوب 

محمــدگل خــان مبــردم گفــت کــه مــا رشاب خــوردن امــان اللــه خــان را 

ــاً رشاب  ــه علن ــی احمــد خــان ک ــا عل ــم، ام ــه شــنیده ای ــده و ن ــاً ندی قطع

ــلطنت  ــه س ــور ب ــربدارد او را چط ــس خ ــه ک ــد و هم ــی نوش ــیده و م نوش

برداریــم� علــی احمدخــان او را بدســت عســاکر ســپرد کــه بقتــل برســانند 

ــد�« 1 ــول نســاخته رهــا منودن ــت اندیشــی مقت ــا عســاکر از روی عاقب ام

غارت علی احمدخان توسط ملیشای خوگیانی

برخــورد نادرســت علــی احمــد خــان بامحمــدگل مومنــد تاثیرناگــواری 

ــزودی  ــان ب ــی احمدخ ــود وعل ــار من ــینواروخوگیانی ننگره ــکریان ش برلش

نتیجــه ایــن کار خــود را دید�عجالتــاً چــون پــول وافــر در اختیار داشــت بعزم 

فتــح کابــل بــه حرکــت کــرد� امــا مــردم شــنوار و خوگیانــی بایــن اندیشــه کــه 

علــی احمــد خــان اگــر بــر رس اقتــدار آیــد چــون وابســتۀ امــان اللــه خــان 

اســت یــا ســلطنت را بــاو مــی ســپارد و یــا خــود در برابــر ایــن خســاراتی 

کــه از مــا دیــده اســت دود از دمــار مــا خواهــد بــرآورد و از همیــن لحــاظ بــا 

وصفــی کــه ظاهــراً طرفــدار او بودنــد و امــا قبــالً نظــر بــه نتایــج کــردار خــود 

1 -پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه، ص۵4۵
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اعتــامد منــی کردنــد� و ســائر مردمــان مرشقــی وقتــی خــرب یافتنــد کــه بچــه 

ســقو خــود را خــادم دیــن لقــب داده و خاطــر خـــواهی حــرضات و علــأ را 

مینامیــد و بکــس دیگــر قطعــاً اطاعــت نــدارد، وضــع تفرقــه و تــردد در میــان 

آوردنــد و عنــارصی کــه طرفــدار بچــه ســقو و منتظرچـــور و چپــاول بودنــد 

،علــی احمــد خــان را ظاهــراً بایــن نــام کــه در حــق امــان اللــه خــان خیانــت 

ــو  ــه )12( دل ــخ روز جمع ــت بتاری ــوش اس ــخص رشاب ن ــم ش ــرده و ه ک

ــربوری 1929ع  ــق اول ف ــعبان 1347ق و مواف ــق )21( ش 1307ش مطاب

ــارف  ــرای مص ــه ب ــرب او را ک ــامان ح ــباب و س ــگ اس ــزل جگدل در من

عســاکر بعــزم فتــح کابــل همــراه داشــت یعنــی مبالــغ نقــد، اســلحه، خیمــه 

و اســپ و هرچــه در اختیــار او بــود تــاراج کردنــد و ســلطنتش بعــد 21 روز 

منقــرض گردیــد و علــی احمــد خــان را بقتــل نرســانیدند و او بــا چنــد تــن 

همراهــان بشــمول دو پــراول و دومــش غــالم محمدخــان و نوراحمدخــان 

ــا یــک  ــدر دکــه وارد پشــاور شــد و ب ــد و بن ــاد از راه مهمن ــا مشــکالت زی ب

مقــدار پولــی را کــه در رانهــای خــود بســته بودنــد در )دیــن هوتــل( اقامــت 

گرفتــه بــرصف میرســانیدند� 

رسدار  کــه  فــربوری   19 مطابــق  1307ش  حــوت  اول  بتاریــخ 

محمدنادرخــان و برادرانــش رسدار محمــد هاشــم خــان و رسدار شــاه ولــی 

ــد� ــت کردن ــاور مواصل ــه پش ــور ب ــی و اله ــق مببئ ــان از طری خ

علــی احمــد خــان در دیــن هوتــل شــنید کــه رسدار محمــد نادرخــان 

ــرای  ــض و داخــل بســرت شــده اســت، ب وارد پشــاور شــده و ســخت مری

عیــادت در اقامتــگاه اوشــان رفــت و در ضمــن دیــد و وادیــد منشــأ انقــالب 

ــوده  ــلطنت من ــالن س ــودش اع ــه خ ــر ک ــتان را رشح داد و در اخی افغانس
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ــد و  ــت کردن ــن بیع ــی مب ــردم مرشق ــه م ــت هم ــرد و گف ــاد ک ــز ی ــود نی ب

قســمتی از اهالــی کابــل نیــز بــرای مــن بیعــت فرســتاده انــد و تنهــا مــردم 

خوگیانــی بــه رهــربی ملــک قیــس کــه از جانــب بچــه ســقو وعــدۀ رتبــۀ 

نائــب ســاالری و پــول نقــد و اســلحه یافتــه مبخالفــت مــن جنــگ کردنــد 

و مــرا بــه برامــدن از خــاک افغانســتان مجبــور ســاختند و حــاال مــن بشــام 

ــون  ــد و چ ــرا دارن ــت م ــاز گش ــار ب ــردم انتظ ــاد م ــیار زی ــه بس ــم ک میگوی

اکریــت قبائــل ســمت مرشقــی و عــدۀ زیــاد کابــل در قیــد بیعــت مــن انــد، 

شــام بایــد بــه مــن بیعــت کنیــد و اگــر بــه پـــادشاهی مـــن قبولــدار منــی 

ــاد  ــاق هــم بطــرف جــالل آب ــم� و باتف ــه شــام بیعــت میکن باشــید، مــن ب

حرکــت مــی کنیــم و بــا طرفــداران بچــه ســقو مــی جنگیــم�

رسدار محمــد نادرخــان در جــواب گفــت: صاحبــان اخبــار هــای هندی 

از باعــث عــودت مــن بطــرف افغانســتان بدفعــات ســواالت کـــردند و از من 

فقــط همیــن یــک جــواب شــنیدند کــه مــا حفاظــت مملکــت و اســتقالل و 

امنیــت وطــن و صلــح عمومــی را بــا اقــوام و دول مدنظــر داریــم� و حــال 

مــا و شــام بایــد در امــور ســلطنت فکــر نکنیــم چــه خــود اعلیحــرضت امان 

ــقو و  ــه س ــرصف بچ ــل در ت ــار وکاب ــلطنه در قنده ــن الس ــان و معی ــه خ الل

بســیار مــردم جانــب دار امــان اللــه خــان و نیــز بســیار نفــر بــا بچــه ســقو 

بیعــت کــرده انــد و منــی دانــم کــه اعلیحــرضت امــان اللــه خــان در قندهــار 

چــه اراده دارنــد� و مــن هرگــز منــی خواهــم کــه پادشــاه شــوم، ولــی آرزوی 

ــۀ  ــر از دو جبه ــن دو دو نف ــدۀ م ــال بعقی ــدل دارم� و ح ــن را ب ــت وط خدم

مرشقــی و جنوبــی در پیــش مــی رویــم تــا ببینیــم اقدامــات مــا چــه نتیجــه 

میدهــد� علــی احمدخــان گفــت: اقدامــات مــا و شــام بحیــث افــراد معزول 

در میــان قبائــل افغــان کــدام نتیجــۀ مثربخــش منــی دهــد تــا آنکــه اعــالن 
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ــد  ــر میدانی ــن ام ــتحق ای ــان را مس ــه خ ــان الل ــر ام ــم و اگ ــاهی ننامئی پادش

مجــداً بیعــت میفرســتیم و هدایــت میخواهیــم و اگــر شــام خــود را ذی حــق 

میدانیــد مــن بیعــت مــی کنــم و اگــر مبــن بیعــت میکنیــد اختیــار داریــد و 

اگــر بــه معیــن الســلطنه بیعــت میکنیــد نیــز حــارض هســتم� و اگــر بــاز هــم 

اتفــاق منــی منائیــد یکجــا بــه قندهــار میرویــم و آنجــا از حضــور امــان اللــه 

خــان مصلحــت میجوئیــم� رسدار محمــد نادرخــان غــازی از رفــنت خــود بــه 

قندهــار اظهــار عالقــه ننمــود و پانــزده روز در پشــاور اقامــت گزیــد و امــا 

بطــرف جــالل آبــاد و ســمت جنوبــی نامــه هــا میفرســتاد و رسان قبائــل را 

علیــه بچــه ســقو تحریــک میفرمــود� علــی احمدخــان تــا وقتــی کــه رسدار 

محمــد نــادر خــان در پشــاور بــود از آنجــا عــزم حرکــت بدیگر طــرف ننمود�

وقتــی کــه نادرخــان بــا برادرانــش عــازم جنوبــی شــدند علــی احمدخان 

ــه  ــه خــان ب ــان الل ــه و اســتجازه از ام ــدون مکاتب گفــت: حــال کــه شــام ب

ســمت جنوبــی میرویــد مــن بطــرف قندهــار میــروم و در اخیــر گفــت من در 

مرشقــی ســلطنت را بنــام خــود سیاســتاً اعــالن کــردم تــا دفــع فتنۀ آن ســمت 

ــه خــان هســتم  ــگار امــان الل ــم مــن خدمت ــد ثابــت کن شــود و حاالکــه بای

بهمیــن حســن نیــت از پشــاور رهســپار قندهــار میگــردم�

ــام وقتــی علــی احمدخــان از پذیرائــی پولتیــکل ایجنــت  در همیــن ای

انگلیــس در عالقــۀ کــرم از رسدار محمــد نــادر خــان اطــالع یافــت، چــون 

از حقائــق مطلــع گردیــد دیگــر اقامــت خــود را در پشــاور الزم ندیــده عــزم 

ورود بجانــب قندهــار منــود وحیــن  وصــول بآنجــا متــام وقایــع وگــزارش 

را بعــرض رســانید و در حالیکــه اعلیحــرضت غــازی در قندهــار از حــرکات 

علــی احمــد خــان نگرانــی میفرمــود و امــا ازیــن حســن عقیدتــش ظاهــراً 
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ابــراز خوشــی منــود و در وقــت اعــزام بطــرف غزنــه او را قومانــدان محــاذ 

ــول  ــی قب ــی بخوش ــرض جمعیت ــان در مح ــی احمدخ ــود� و عل ــن فرم تعیی

منــود و ســوگند بــر زبــان آورد کــه تــا کشــته نشــوم از حــرب رو بــر منــی 

تابــم و هــم تــا کشــته نشــوم قندهــار را بدســت اغیــار منــی ســپارم�  چنانکه 

دو پــر علــی احمدخــان در حصــه غزنــه کشــته شــدند� و ایــن بــود خامتــۀ 

کار علــی احمــد خــان در جــالل آبــاد و خــرب ســلطنتش در قندهــار و خــرب 

ــاب  ــن کت ــال 1308ش در ای ــع س ــن وقائ ــش در ضم ــتگیری و اعدام دس

نگاشــته شــده مــی آیــد�« 1

پادشاهی بدفرجام  علی احمدخان درقندهار

ــری  ــی مث ــاعی ب ــاوربه مس ــان در پش ــی احمدخ ــد: عل ــی افزای ــک، م ادم

ــه بچــه ســقاو بدســت آورد،  ــا کمــک برتانویهــا را درجنــگ علی ادامــه داد ت

مگــر هیچگونــه کمکــی بــه او نکردنــد و حکومــت هنــد ارصار داشــت کــه 

ــان در 28  ــی احمدخ ــد� عل ــرک گوی ــد را ت ــاک هن ــر خ ــه زود ت ــد هرچ بای

مــارچ  روانــه قندهــار شــد� و در تاریــخ 3 اپریــل )از راه کویتــه( داخــل خاک 

افغانســتان گردیــد و بــه امــان اللــه خــان پیوســت � درپایــان مــاه مــی )23 

مــی( امــان اللــه، افغانســتان را بــه عــزم هنــد تــرک گفــت� علــی احمدخــان 

یــک بــار دیگــر بخــت خــود را آزمــود� )و بعــد از ظهــر 23 مــی درقندهــار 

خــود را بــه حیــث پادشــاه اعــالن منــود و خطبه منــاز جمعــه بنــام او خوانده 

شــد(� مگــر ده روز بعــد» در 3 جــون قــوای او از طــرف بچه ســقاو شکســت 

خــورد و دو روز بعــد علــی احمدخــان گرفتــار و بــه کابــل آورده شــد� امانــه 

1 -پوپلزائی، هامن اثر، صفحات ۵48-۵4۶
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بــه حیــث پادشــاه، بلکــه بحیــث یــک محبــوس بــا رسو پــای برهنــه واردکابل 

شــد و از جــاده هــا گذشــت� او قــامر زد، مگــر باخــت� علــی احمدخــان 

اســیر پنجــه بچــًه ســقاو شــد، امــا بعــد از آن بحیــث قهرمــان تاریــخ باقــی 

مانــد� او میلــه توپــی را بوســید کــه لحظــه بعــد بــر بــدن او آتــش گشــود و 

شــمع زندگــی علــی احمدخــان  را بــرای  ابدخامــوش ســاخت�« 1  

ــخ«  ــق تاری ــردی درحری ــی، م ــه کلکان ــب الل ــاب »امیرحبی ــف کت مول

نوشــته میکنــد کــه : »علــی احمدخــان درقندهــار مــرصوف امــارت خویــش 

بــود، کــه قــوای امیرحبیــب اللــه نخســت قــالت را]بعــد از برخــورد باقــوای 

ــده  ــرصف ش ــنت وی-2[ مت ــان وکش ــی احمدخ ــی عل ــان پروال نوراحمدخ

وبــدون مشــکالت بــه قندهــار رســیدند� قــوای حکومــت کابــل شــهرقندهار 

را درمحــارصه کشــیدند، اهالــی از پــردل سپهســاالر تقاضــای متارکــه هفــت 

روزه کردنــد، تــا طــی آن بــه امیرحبیــب اللــه اظهاراطاعــت کــرده و همزمــان 

خواســتار عفــو گردنــد� پــردل پیشــنهاد آنهــا را پذیرفــت و در منزلبــاغ اطــراق 

کــرد�او پــس ازایــن بــه امیرحبیــب اللــه درکابــل از وضــع وپیرشفــت هایــش 

ــه  ــوده ب ــوای موج ــا ق ــتند ب ــار میخواس ــهریان قنده ــه ش ــالع داد� گرچ اط

مدافعــه بپردازنــد، امامــردم از امیرجدیــد اعــالم شــده)علی احمدخــان( زیــاد 

خاطــره خــوش نداشــتند�)چرا؟ هنــوز دوســه روزی از اعــالم پادشــاهی علی 

احمدخــان درقندهــار نگذشــته بــود تــا باعــث خاطــرۀ بــد درمــردم گردیــده 

باشد�سیســتانی( برعــالوه صدراعظــم نامنهــاد )؟( امانــی عبدالعزیــز خــان 

ــدارت   ــزد ص ــی نام ــت امان ــی در دول ــان هیچگاه ــزی )عبدالعزیزخ بارک

نبــوده مگــر در اواخــر دوره امانــی وزیرحربیــه بــود �شــاید علــی احمدخــان 

1 - هامن اثر،صفحات 210- 211

2 - هوتک،کندهاری ورونه، شجره نسب شاغاسی علی احمدخان، ص 243
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ــث  صدراعظــم  خــود  بعــد ازاعــالم پادشــاهی خــود درقندهــار، او را بحی

نامزدکــرده باشد�سیســتانی( بــا نزدیــک شــدن قــوای پــردل از شــهر فرارکرده، 

بــه بلوچســتان درهنــد برتانــوی رفــت� 

ــده  ــن )ازافرادعم ــان لودی ــی خ ــد احمدعل ــرادی مانن ــوی دیگراف از س

امانــی( مخفیانــه باپــردل درامــر تســلیمی شــهرقندهار همــکاری  میکردنــد� 

ــاذ  ــه اتخ ــع بیطرفان ــوده موض ــوادث موج ــی درح ــا بکل ــان غلزائیه همچن

ــا  ــد� قــوای پــردل سپهســاالر، شــهررا ت کــرده، منتظرحــوادث بعــدی بودن

آخرمــی درمحــارصه نگهداشــتند� صبــح روز 3 جــون 1929)13 جــوزای 

1308ش(دروازه هــای شــاملی شــهرقندهار توســط یکــی ازخوانیــن 

ــوای  ــرصف ق ــهر در ت ــد�« 1  و ش ــوده ش ــامن گش ــروی مهاج ــی ب غلزائ

ــا  ــه برخاســت ام ــه مقابل ــی احمــد خــان برعــت ب ســقاوی در آمــد� عل

ــه  ــرا درمیــدان نــربد بکلــی تنهــا مانــده بــود، بناجــار ب دیــر شــده بــود، زی

ــراد ســقاوی او را ازآن  ــزودی اف ــا ب ــاه جســت، ام ــک نفرهــزاره  پن ــزل ی من

ــتگیرکردند�  ــد و دس ــرون آوردن ــه بی خان

علــی احمدخــان همــراه بامولــوی عبدالواســع آخنــدزاده و مــال 

ــا  ــر پرســقاو را صــادر کــرده بودند،ب ــوای تکفی عبداالحــد پوپلــزی کــه فت

ــی احمدخــان  را در  ــرده شــدند �عل ــل ب ــاده بکاب ــای پی ــراب و پ غــرب وُغ

بــازار هــای کابــل بــا رسوپــای برهنــه گشــتاندند، امــا او بــا غــرور افغانــی 

قــدم برمــی داشــت ومیگفــت : مــن هرگــز پشــت بــه دشــمن نکــرده ام ، مــرا 

ــد!  ــوپ ببندی ــه ت ــش رو ب از پی

مهــدی فــرخ، ســفیرایران درکابــل، میگویــد:» مرحــوم علی احمد خــان را 

در موقعــی کــه خواســتند بــه دهانــه تــوپ ببندنــد، اظهــار منــود: مــن در هیــچ 

1 - دکتورخلیل الله ودادبارش ، ص 182- 183
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موقــع پشــت بــه دشــمن نکــرده ام، مــرا از ســینه بــه دهانــه تــوپ ببندیــد! میــر 

غضــب های ســقاوی نیــز همیــن طورکردنــد و شــخص شــجاع و رشافتمندی 

را بــا آتــش تــوپ قطعــه قطعــه کردنــد و متأســفانه افغانهــا در فقــدان همچــو 

شــخصی بــه هیچوجــه اظهــار تأســف و تــأمل نکردنــد و شــاید بــرای اتهــام 

رشاب نوشــی او را فرزنــد الیقــی منیدانســتند، در حالــی کــه مرحــوم علــی 

احمــد خــان از اشــخاص الیــق و رشافتمنــد و از روی انصــاف جــا داشــت که 

افغانهــا روز اعــدام ایــن مــرد وطــن پرســت را عــزای عمومــی اعــالن کننــد�« 1 

کرکرت وشخصیت علی احمدخان

والــی علــی احمــد خــان مــردی خــوش 

ســیام، جــذاب، قــد بلنــد، باجبیــن 

کشــاده و بــروت هــای تابــدار و بــازوان 

سـتـبــــر، صاحــب روحیــات  عالــی  و 

دارای  برخوردنجیبانــه  بــود� ایــن ســیام 

و هیــکل بــا اطالعــات وســیع از اوضــاع 

منطقــه وجهــان بــه او ابهــت وشــکوهی 

خــاص مــی بخشــید وبیننــده را بــزودی  

تحــت تاثیــرش قــرار میــداد� معارصیــن 

والــی علــی احمدخــان، از شــجاعت وحوصلــه منــدی وجرئــت او تعریــف  

ــخص  ــک ش ــد: »ی ــرده ان ــف ک ــن تعری ــها او را چنی ــرده اند�انگلیس ــا ک ه

مقتــدر، بــا نفــوذ، صاحــب ســجیه عالــی ، و دارای حوصلــه بســیار بــود�«

1 - معصــوم هوتــک، کندهــاری ورونــه، ص 22۵ مهــدی فــرخ ، تاریــخ سیاســی افغانســتان ، چــاپ 

دوم ، ص  ۵04،جنــش  مرشوطیــت،از حبیبــی
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مهــدی فــرخ معــارص دولــت امانــی کــه درکابــل ســفیر ایــران و ناظــر 

ــه  ــد: » جامع ــتان مینویس ــی افغانس ــخ سیاس ــت ، در تاری ــوده اس ــاع ب اوض

افغانســتان اینطــور نیســت کــه روی عقایــد سیاســی عمــل منایــد� جامعــه 

ــالب را روی  ــاس انق ــه اس ــالع ک ــی اط ــل وب ــت[ جاه ــت] اکری ــی اس ی

بســنت مــدارس قــرار داده و یــا تحصیــل نســوان را مخالــف دیانــت دانســته 

ــا دزدی  ــد و ب ــه حرکــت میکنن ــی ســواد کورکوران و در عقــب آخوندهــای ب

کــه خــود را خــادم دیــن رســوا للــه معرفــی منایــد ، بیعــت مــی مناینــد���� 

مرحــوم علــی احمــد خــان پــر لــوی نــاب، یکــی از رجــال مهــم و متنفــذ 

ــهامت،  ــا ش ــجاع و ب ــیار ش ــود بس ــخصی ب ــاِّ ش ــود، اخالق ــتان ب افغانس

ــا  ــذال و در افغانســتان تنه ــو نظــر و ب ــا عل ــدار، ب در دوســتی محکــم و پای

حریفــی کــه بــه ســلطنت محمدنــادر خــان ، تســلیم منی شــد، مرحــوم علی 

ــا نقشــه حکومــت  ــد ت ــن جهــت معــدوم گردی ــه همی ــود� و ب احمدخــان ب

هنــد بــدون اشــکال بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود� ��� در افغانســتان نفــوذ 

وقــدرت در دســت انگلیــس هاســت و در واقــع رشیــان حیاتــی افغانســتان 

ــت� ــوی( اس ــت هند)برتان ــت حکوم در دس

متنفذیــن آنجــا مخصوصــاِّ طبقــه آخوندهــای حنفــی مذهــب مطیــع و 

مســتخدم حکومــت هنــد هســتند، از قبیــل حــرضت صاحــب شــوربازار و 

ــس جمیعــت  ــا رئی ــو و ی ــا پیرصاحــب جغت ــا نوراملشــایخ وی ــب وی ــا نقی ی

ــت و  ــد اس ــت هن ــت اراده، اراده حکوم ــن جه ــه همی ــره� وب ــامء و غی العل

ــد و  ــل منای ــت عم ــا میخواس ــازه آنه ــدون اج ــان ب ــد خ ــی احم ــون عل چ

ــدای انگلســتان  ــه عمــل منــود و کاندی ــا رشوع ب ــف مشــورت آنه ــا مخال ی

ــرود�« 1  ــن ب ــتی ازبی ــار بایس ــود، ناچ ــلطنت ب ــرای س ــری ب ــخص دیگ ش

1 - مهدی فرخ، تاریخ سیاسی افغانستان،هامن چاپ ، ص 403- 40۵
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نویســنده کتــاب »آتــش در افغانســتان« ازشــجاعت علــی احمدخــان یــاد 

آورشــده مینویســد کــه: بعــد از ظهــر 23 مــی هنگامــی کــه امــان اللــه خــان 

رسحــد را عبــور میکــرد، والــی علــی احمدخــان خــود را در قندهارپادشــاه 

ــد،  ــد خواندن ــی احم ــام وی را امیرعل ــه ن ــود� روز دوم در خطب ــالن من اع

ــوای  ــرا ق ــد، زی ــده ش ــه خوان ــب الل ــر حبی ــام امی ــه بن ــد خطب )ده روز( بع

ــی احمــد خــان را دســتگیر  ــی عل ــد� وال وی قندهــار را اشــغال کــرده بودن

ــل و  ــا غ ــه ب ــای برهن ــل پ ــای کاب ــازار ه ــتادند، اورا در ب ــل فرس ــه کاب وب

زنجیرگشــتاندند، و بعــد بــه زنــدان ســپرده شــد، بتاریــخ 9 جــوالی 1929 او 

را در تپــه شــیرپوربردند و بــه دهــن تــوپ بســتند، قبــل از اینکــه توپ شــلیک 

شــود، علــی احمــد خــان میلــه تــوپ را بوســید وســینه اش را در برابــر میلــه 

تــوپ گرفــت تانشــان داده باشــدکه مثــل یــک مــرد، مــرگ را پذیــرا شــده و 

ازعــذاب توهیــن رهائــی یافتــه اســت� 1 

علــی احمدخــان نــه دزد وقطــاع الطریقــی بــود کــه گردنــه هــا را گرفتــه، 

مــردم وکاروانهــا راغــارت کنــد ونــه حــارض شــده بــود بــه دزدی بیعــت کنــد 

ــه از هرکســی دیگــری  ــد� او بعــد از شــاه امــان الل ــا جانــش درامــان مبان ت

ــت  ــن جه ــه همی ــت و ب ــتان میدانس ــاهی افغانس ــتحق پادش ــود را مس خ

ــود  ــد من ــام کاندی ــن مق ــراز ای ــرای اح ــود را ب ــزرگ خ ــهر ب ــار در دوش دوب

و در هردوباررًوســای اقــوام وقبایــل افغــان او را درایــن مقــام تاییــد کردنــد، 

ولــی متاســفانه کــه بنابــر دســایس دشــمنان بظاهــر دوســت، از پشــت خنجر 

ــدازه  ــه ان ــه ب ــیده ک ــه دوران رس ــک دزد ب ــت ی ــام بدس ــد ورسانج زده ش

یکصــدم والــی علــی احمدخــان نــه دانــش داشــت ونــه ســواد ونــه جوانــی 

1 - آتش در افغانستان ، ص 179- 178
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ــخصیت  ــک ش ــن ی ــود چنی ــتان را از وج ــد وافغانس ــردی، نابودش و جوامن

نامــدار وبــا رســوخ محــروم ســاخت�  روانــش شــاد ویــادش گرامــی بــاد!

اعقاب  والی علی احمدخان

والــی علــی احمدخــان دو خانــم داشــت کــه خانــم اولــش، وزیربیگم)شــاه 

ــان  ــی احمدخ ــم عل ــن خان ــان بود�ازای ــاج محمدخ ــرت رسدار ت ــو( دخ بب

ــی  ــد، عل ــد، نوراحم ــالم احم ــای: غ ــرت بنامه ــه دخ ــج پروس ــب پن صاح

محمــد، فقیراحمــد، فضــل احمد،نوریــه  ورابعــه  وســیمین بــود� واز خانــم 

دومــش، کــه ســایره بیگــم خواهــر شــاه امــان اللــه خــان باشــد، صاحب یک 

دخــرت بنــام ماهــره  ویــک پربنــام ســلطان احمــد بــود� دخــرتش ماهرهبیگم 

، همــر عبدالحــی عزیــز بــود کــه در دوران ســلطنت محمدظاهرشــاه عهده 

دار پســت هــای مهــم دولتــی ، از جملــه وزارت پــالن)19۶0-19۶4( بــود�1 

اســتقالل  لیســه  در   ، پوهنیارمســعود، ســلطان احمدخــان  بقــول 

ــه  ــدر ب ــی از پ ــان فرانســه را مــی دانســت� چــون ثروت ــده و زب درس خوان

ــی  ــت، ول ــت نداش ــمی در دول ــغل رس ــه ش ــی ب ــود احتیاج ــیده ب او رس

صاحــب مطالعــه و شــخص فهیــم و منــور و بــا مســایل سیاســی عالقمنــد 

ــار شــامل و فعالیــت میکــرد�  ــود، در جمعیــت وطــن تحــت رهــربی غب ب

در ســال 19۵2 چــون اکــر اعضــای حــزب وطــن در تظاهــرات بــر شــیوه 

انتخابــات شــورا، اشــرتاک و در نتیجــه زندانــی شــدند او هــم دســتگیر و 

زندانــی شــد، ولــی یــک ســال بعــد همــراه شــوهر خواهــر خــود عبدالحــی 

ــه نکــرد  ــی مداخل ــد و دیگــر در کارهــای سیاس ــا گردی ــدان ره ــزاز زن عزی

1 - مهدی فرخ، کرسی نشینان کابل ، پاورقی ص1۵2
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ــار ننمــود�1  ــازی گرفت ــه درد سیاســت ب ــی درد خــود را ب ورس ب

ــت،  ــری داش ــم نظی ــا و ک ــس زیب ــیامی ب ــد، س ــلطان احم ــاب س  لوین

لــذا بــه تجمــل و پوشــیدن لبــاس هــای شــیک ســخت عالقمندبــود� منــزل 

ــی  ــاده تایمن ــان درج ــه خ ــح الل ــه فت ــالهای 1340 درقلع ــخصی او درس ش

ــاب  ــت� لوین ــده اس ــک ندی ــز از نزدی ــنده او را هرگ ــا نویس ــود �ام ــع ب واق

ســلطان احمدخــان، صاحــب دوپربنامهــای علیجــان وحبیــب  جــان بــود�

امــا غــالم احمدخــان پروالی علــی احمدخــان ، معیــن وزارت دربــار ظاهر  

ــای :ضیاءجــان، نوراحمــد،  ــر ودو دخــرت بنامه خــان، صاحــب هفــت پ

مختــار، شــیراحمد، نثاراحمــد، بشــیر احمــد )صاحــب فرزتدانــی بنامهــای: 

نهیــل و محمــد ارشف و نبیلــه بــود2، احمدشــاه، عادلــه و نوریــه بــود� پــر 

دیگــر والــی علــی احمدخــان، یعنــی علــی محمــد دارای دو پربنــام ولــی 

احمــد ســنک وبــارک بــود� نوراحمدخــان، بــرادر غــالم احمدخــان در جنگ 

بــا نیروهــای ســقاوی در قــالت )زابــل( درســال 1929 شــهید گردیــد�

شاغاسی امیر محمد خان

شاغاســی امیرمحمــد خــان، ایشــک آقاســئ دربــار 

ــد  ــت محم ــر دوس ــن امی ــان ب ــه خ ــن الل رسدار امی

ــان  ــی میردادخ ــک آقاس ــر ایش ــود�3 وی پ ــان ب خ

کاکای  شــیردلخان،  لوینــاب  بــرادر  بارکزائــی، 

ــرضت  ــادر اعلیح ــن م ــرضت رساج الخواتی علیاح

1 - پوهنیار سید مسعود، ظهور مرشوطیت وقربانیان استبداد درافغانستان، ج 2، ص17۵

2 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص 243، جدول شجره نامه علی احمدخان دیده شود�

3 -  پوپلزائی، تیمورشاه ُدرانی،بخش دوم،ص۶94 
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ــل  ــدان شاغاســی هــای کاب ــزرگ دیگــری از خان ــه خــان و جــد ب امــان الل

و کندهــار اســت� در حکمنامــٔه کــه رسدار امیــن اللــه خــان بتاریــخ )ربیــع 

ــٔه قندهــار  ــان خرقــه رشیف ــٔه متولی ــی ســنه 1277( در خصــوص وظیف الثان

نوشــته بــه »عالیجــاه امیرمحمــد خــان« منحیــث وزیــر دربــارش محســوب 

ــرئ  ــر و مج ــث ناظ ــد منحی ــالؤه امیرمحم ــه برع ــن حکمنام ــت و در ای اس

ــیرعلی  ــم امیرش ــداً صدراعظ ــان، بع ــاه خ ــان، سیدنورمحمدش ــرای فرم اج

خــان نیــر امضــاء کــرده اســت�1 در اوئــل و اواســط دورٔه مطابــع و مطبوعات 

ــم  ــام مهتم ــی بن ــی و اطالعات ــی و فن ــتان ادارات علم ــتان، رسپرس افغانس

شــناخته میشــدند و امیرمحمــد خــان منحیــث اولیــن مهتمــم متــام داک خانه 

ــر شــیرعلی خــان ایفــای وظیفــه منــوده اســت�2 فرهنــگ  هــائ عــرص امی

ــن از  ــه ت ــث س ــان منحی ــر، از امیرمحمدخ ــرن اخی ــج ق ــتان در پن در افغانس

ــه  بزرگرتیــن رسداران افغانســتان مرکــزی در عــرص امیرعبدالرحمــن خــان ب

شــمول »رسدارعبدلقــدوس خــان، ســپه ســاالر غــالم حیدرخــان چرخــی و 

جــرنال امیرمحمــد خــان« ذکــر کــرده اســت�3

ــی  ــرداد بارکزائ ــی می ــن شاغاس ــی اب ــان شاغاس ــم امیرمحمدخ مهتم

صاحــب پرانــی بنــام دوســت محمدخــان ناظــم، خواجــه محمــد جرنیــل، 

ــود� ــان ب ــم خ ــان و محمدهاش ــاه خ محمدش

  

1 -  پوپلزائی، تاریخ خرقه رشیفٔه قندهار،ص141

2 - پوپلزائی، مخترص تاریخ مطابع و جرائد افغانستان،ص2۵

3 - فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، بخش اول،ص2۶8  
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یاور محمودخان

یــاور محمــود خــان، بــرادر شاغاســی 

پرخالــۀ  و  خــان  عبدالحبیــب 

اعلیحــرضت امــان اللــه خــان بــود که 

ــی  ــیک آقاس ــمت ایش ــه س ــدا ب در ابت

امــان اللــه خــان قبــل از ســلطنت 

ــلطنت  ــد س ــردو درعه ــت میک خدم

امــان اللــه خــان بــه رتبــه یــاوری 

ــه  ــپس ب ــد و س ــل گردی ــور نای حض

ــان  ــرص دارالم ــامر ق ــع اع ــد� در موق ــرر ش ــت مق ــه طورموق ــت امنی ریاس

مامــور رسپرســتی و امتــام قــرص جدیــد گردیــد� در زمــان مســافرت شــاه بــه 

اروپــا کفالــت والیــت کابــل هــم بــه او ســپرده شــد� در 1929 ابتــدا بدســت 

ــای  ــت نیروه ــه دس ــات ب ــس ازنج ــد و پ ــی گردی ــار زندان ــیان ننگره شورش

ــار وزندانــی شــد وپــس از مدتــی آزاد وبــکار گامشــته شــد�  ســقاوی گرفت

پوپلزائــی مینویســد کــه محمــود خــان بارکزائــی رسیــاور حضــور، بعــد 

از تــاراج شــدن قــرارگاه عســکری منلــه و اســیر شــدنش بدســت ارشار، بــروز 

ســه شــنبه )19( قــوس ســال 1307ش مطابــق )28( جامدی الثانــی 1347ق 

و موافــق )12( دســمرب 1928ع از منلــه بــه خوگیانــی اســیر بــرده شــد�

ســپس بــرای اینکــه ازشکســت خــوردن خــود وعســاکر منلــه و تــاراج 

ــی  ــا عل ــردد، ب ــور نگ ــئول و مقه ــت مس ــزد حکوم ــه در ن ــدن جباخان ش

احمدخــان پیوســت و دوش بــدوش او فعالیــت منود�بعــد از تــارج شــدن 

ــه بگرامــی  علــی احمدخــان محموخــان بســوی کابــل کشــید وهمینکــه ب
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رســید، افرادبچــه ســقو او را دســتگیرکرده مســتقیامً در گلخانــۀ ارگ در نــزد 

بچــۀ ســقو رســانیدند�

ــت:»  ــد گف ــاور را دی ــان ی ــود خ ــی محم ــقو وقت ــه س ــه بچ ــب الل حبی

ــین( و رسدار  ــید حس ــا )س ــن و آغ ــدی م ــل ش ــی کاب ــو وال ــه ت ــی ک در وقت

)حمیداللــه( در رسوبــی بخانــۀ ملــک ســلطان محمــد و از آنجــا نــزد محمــد 

شــاه بــرادر ملــک قیــس و از آنجــا در پشــاور رفتیــم و تــا کــه تــو والــی بودی 

بهامنجــا بـــودیم� و دیگــر اینکــه رفیــق هــای مــرا کشــته ای و هــم دیوارهــای 

باغهــای کوهدامــن را خــراب کــرده ای� و کارداران امــان اللــه خــان بــا مــن 

خــط روی داشــتند و اال تــو کــه خــط روی نکــردی�

محمــود خــان یــاور گفــت: آنوقــت امــان اللــه خــان پادشــاه بــود بــه او 

صداقــت میکــردم و حــاال شــام اختیــار داریــد کــه مــی کشــید و یــا حبس می 

کنیــد و یــا مــی بخشــید� بچــه ســقو گفــت حــاال چنــد روز مهــامن ما باشــید 

ــدت  ــس او ش ــون حب ــت� چ ــر گرف ــد نظ ــت او را در ارگ بقی ــامن نزاک و به

ــۀ  ــاور ســپاهیان ســقو را رشــوت داده شــبانه بخان نداشــت، محمــود خــان ی

خــود مــی رفــت و فــردا صبــح قبــل از طلــوع آفتــاب وارد محبس میگشــت�« 1 

ــود� در  ــه ب ــم الجث ــیام و عظی ــوش س ــخص خ ــان یاورش ــود خ محم

1930 در عهــد نادرشــاه بــاز زندانــی گشــت� در جنــوری 1931 از زنــدان 

آزاد شــد، مگــر مجــدداً بــه زنــدان رفــت� در 1933 آزاد شــد� قبــل از قتــل 

نادرشــاه دوبــاره بزنــدان افتــاد وتــا 194۶ در زنــدان مانــد وپــس از رهایــی 

ــت�2    ــل در گذش ــود� در 1971 در کاب ــر ب ــت نظ تح

1 - پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،ج2،ص۵۵9-۵۵7

2 - کرسی نشینان کابل ، ص ص 93 - 9۵
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ــود  ــان ب ــه خ ــان الل ــاه ام ــک ش ــتان نزدی ــاور از دوس ــان ی محمودخ

ودرهنــگام قیــام ســپاه جــالل آبــاد بحیــث فرســتاده شــهزاده امــان اللــه بــه 

نــزد ســپاه جــالل ابــاد رفــت واز قیــام ســپاه جــالل ابــاد بــه نفــع امــان اللــه 

خــان بدرســتی بهــره بــرداری کــرد وامیرنرصاللــه خــان را واداربــه اســتعفا بــه 

نفــع شــهزاده امــان اللــه منــود�

ــاد«  ــه جــالل آب ــل ب ــوان » اعــزام محمــود خــان از کاب ــی زیرعن پوپلزائ

مینویســد: » امــان اللــه شــاه ، محمــود خــان ولــد ایشــیک اقاســی محمــد 

شــاه خــان بارکزائــی را بــرای وارســی امــور جــالل آبــاد تعییــن فرمــود و بوی 

ــق فرمایــش هــای  ــه را مطاب ــن ورود بآنجــا امــور محول هدایــت داد کــه حی

حضــور انجــام بدهــد� و عســاکر مقیــم جــالل آبــاد هــم منتظــر بودنــد کــه از 

طــرف کابــل مناینــده یــی عنقریــب وارد جــالل آبــاد خواهــد شــد�

محمــود خــان ســاعت 6 صبــح چهــار شــنبه 7 حــوت ســال 1297 ش 

بهمــراه قاضــی عبدالشــکور خــان بارکزائــی و محمدغــوث خــان بارکزائــی 

کرنیــل رســالۀ شــاهی از ارگ کابــل بطــرف جــالل آبــاد فرســتاده شــد� 

چــون قبــالً از بنــدر بگرامــی تــا فتــح آباد طــرق و شــوارع تحــت مراقبت 

جــدی هیــأت مســتحفظین بــر کــرده گــی نظــام الدیــن خــان بــن رسدار 

فقیــر محمــد خــان شاغاســی انتظــام یافتــه و امنیــت در طــول راه حکمفرمــا 

ــه معیــت هــر دو  ــاد گردیــد، ب بود،محمــود خــان حینــی کــه وارد جــالل آب

ــت�  ــورش رف ــت ش ــردۀ جمعی ــی رسک ــول هرات ــالم رس ــزد غ ــور ن ــر مذک نف

غــالم رســول هراتــی از ورود هیــأت اعزامــی کابــل احــرتام کــرد� محمــود 

ــه  ــب اول ورود ب ــامن ش ــه« در ه ــت امانی ــتادۀ دول ــده و فرس ــان »مناین خ

جــالل آبــاد، بــر فــراز منــرب برآمــد و اشــتهار حضــور امــان اللــه شــاه را که در 
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بــاب انتقــام خــون پــدر و اســرتداد اســتقالل افغانســتان طبــع کــرده بــود� در 

محــرض ایشــیک اقاســی حضــوری نیــک محمــد خــان گردیــزی و عبدالرزاق 

خــان ارغندهــی و قاپوچــی باشــی فیــض محمــد خــان و هفتــاد نفــر وکالی 

غــالم رســول هراتــی قرائــت منــود� و فــردا صبــح میــرزا عبدالرشــید خــان 

ــاد حــارض  ــا اعضــاء دفــرت داراالنشــاء حضــور کــه در جــالل آب منشــی را ب

بودنــد، در پیــش خــود خواســته بــکار آغــاز کردنــد�

ــزام  ــت اع ــل بوق ــاه در ارگ کاب ــه ش ــان الل ــه ام ــفاهی ک ــات ش و هدای

هیــأت بطــرف جــالل آبــاد فرمــوده بــود یکــی هــم ایــن مطلــب تاکیــد شــده 

بــود کــه: بســیار دقــت شــود کــه بــه خانــدان محمــد یحیــی خــان تکلیــف 

نرســد و بــدون مزاحمــت آنهــا را و دیگــر محبوســین را بطــور مهذبانــه بکابل 

بفرســتید� و رسدار نرصاللــه خــان »نادئــب الســلطنۀ ســابق« و رسدار عنایــت 

ــزم ورود  ــان ع ــش خودش ــر بخواه ــابق« اگ ــلطنۀ س ــن الس ــان »معی ــه خ الل

ــه  ــد� و اگــر قصــد آمــدن نداشــتند باوشــان گفت ــل داشــته باشــند بیاین بکاب

شــود کــه خــود را بطــرف لغــامن بکنــار بکشــند و در جــالل آبــاد نباشــند، 

زیــرا کــه مــا در آنجــا خیــال دیگــر داریــم و مطلــب ضمنــی امــان اللــه شــان 

ــه مــا آنجــا را مرکــز فعالیــت هــای نظامــی تأمینــات  اینکــه: در همیــن هفت

رسحــدی ســمت مرشقــی و جهــاد اســرتداد اســتقالل قــرار میدهیــم و بایــد 

موانــع و مخالــف وجــود نداشــته باشــد�

غــالم رســول هراتــی رسکــردۀ شورشــیان اگرکــه  در اول ورود محمــود 

خــان از وی بحیــث مناینــدۀ حکومــت امانیــه احــرتام کــرد، امــا قلبــاً اطاعت 

نداشــت و در کمیــن فرصــت و انتظــار کمــک از طرفــی بــود کــه میخواســت 

دیگــر فعالیــت هــا بنامیــد� و بــرای اینکــه قــدرت حکمرانــی خــود را ثابــت 
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ــر  ــان آم ــود خ ــور محم ــروش را در حض ــران ف ــاب گ ــر قص ــد، یکنف منای

ــاکر  ــاخت و بعس ــزاء س ــه ج ــوم ب ــود محک ــر خ ــاد بام ــالل آب ــی ج عموم

گفــت کــه: گــوش او را بــه چــوب میــخ کنیــد� محمــود خــان ازیــن حرکــت 

او پــی بــرد کــه وجــود او در جــالل آبــاد خالــی از خطــر منــی مانــد چــرا کــه 

بــه مناینــده و فرســتادۀ دولــت و حکومــت امانیــه اعتنائــی نورزیــده مصــدر 

چنیــن جســارت گردیــد و خــود را حاکــم جــالل آبــاد میدانــد�

ــان  ــدان مصاحب ــزد خان ــل را ن محمــود خــان محمــد غــوث خــان کرنی

فرســتاد و پیــام داد کــه شــام از جــالل آبــاد بکابــل فرســتاده میشــوید و خاطر 

خــود را هــر ازگونــه تشــویش جمــع داشــته باشــید� زیــرا کــه عیــن الدولــه 

ــا اســتقالل خــود را بصــورت قانونــی و مشــورتی بنــاء گذاشــته و  دولــت ب

هیــچ امــری بــر خــالف رأی ومشــورت علــأ و وکالء ملت صــورت نخواهد 

گرفــت و بعــد از ایــن در افغانســتان قانــون حکومــت میکنــد و بــس�

و تیلفــون خانــۀ جــالل آبــاد را کــه مخابــرات عمــوم صاحــب منصبــان 

ــرۀ شــخصی  ــرای مخاب ــود مســدود منــود و تنهــا یــک تیلفــون را ب فعــال ب

خــود گرفــت و ایــن وقــت قــدرت شورشــیان از امــور مخابــره ســلب گردید�

رسدار محمــد اکــرب خــان ]ســابق مامــور دار العدالــت حضــور[ را کــه تا 

چنــد روز قبــل حاکــم اعلــی جــالل آبــاد بــود، کامفــی الســابق بحکومتــش 

برقــرار گذاشــت، و محبوســین حقوقــی و جزائــی جــالل آبــاد را کــه تعــداد 

شــان بــه یکهــزار و هفتصــد نفــر میرســید� حکــم رهایــی داد و گفــت کــه: 

بعــد از ســه مــاه اســرتاحت بخانــه هــای خــود مبرکــز جــالل آبــاد عــودت 

منــوده در راه اســرتداد اســتقالل وطــن عزیــز خدمــت کننــد�
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ــمتی او  ــر از وکالء س ــا ده نف ــاد را ب ــر بالفس ــی رشی ــول هرات ــالم رس غ

یعنــى ده نفــر ســپاهی هراتــی کــه عالمــت رشارت از ناحیــۀ حــال هــر یــک 

ــی  ــک م ــه رشارت تحری ــپاهیان را ب ــر س ــد روز دیگ ــان و در چن ــان منای ش

ــان خــاص مقــرر منــود� ــدان مصاحب ــد، بخدمــت محافظــت خان منودن

ــک شــب اقامــت  ــل برســانند، و بعــد ی ــا را بکاب ــه آنه ــت داد ک و هدای

در شــهر کابــل واپــس بطــرف جــالل آبــاد حرکــت کننــد تابدیگــر خدمــات 

گامشــته شــوند� و در همیــن روز بذریعــۀ تیلفــون از جــالل آبــاد بــارگ کابل 

خــرب داد کــه غــالم رســول را بهمــراه ده نفــر رفیــق او کــه غــالم رســول بآنهــا 

وکیــل خطــاب کــرده مصــدر شــورش ســاخته بــود، بهمیــن حکمــت بکابــل 

فرســتادم و نظــر مــن ایــن اســت کــه عندالوصــول در کابــل در تحــت نظــر 

گرفتــه شــوند و بآنهــا اجــازه داده نشــود کــه واپــس بــه جــالل آبــاد بیاینــد� و 

بایــد در کابــل مــرصوف خدمــت و مقیــد باشــند�

ــن  ــای او در همی ــی رفق ــپاهی هرات ــر س ــی و ده نف ــول هرات ــالم رس غ

رسدار  بشــمول  خــاص  مصاحبــان  خانــدان  نفــری  بهمــراه  ســاعت 

ــرادران اوشــان و یکعــده شــخصیت هــای دیگــر از  ــادر خــان و ب محمدن

افــراد عملــۀ حضــور بســواری موتــر از جــالل آبــاد بطــرف کابــل فرســتاده 

ــیدند�« 1  ــل رس ــام روز بکاب ــت ش ــدند و بوق ش

بعدهــا محمودخــان یاوروقتــی بــه گابــل برگشــت، درمــورد غالم رســول 

هراتــی بــه شــاه عــرض منودکــه» محمودخــان بحضــور اعلیحــرضت امــان 

اللــه شــاه گفت:»مــن کــه خانــدان مصاحبــان خــاص را از جــالل آبــاد تــا 

ــه  ــردم� اول اینک ــکار ب ــت ب ــه حکم ــتادم دوس ــوس فرس ــم محب ــل بقس کاب

1 - پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،ص109-10۵
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اشــخاص را بنــام محبــوس تحــت نظــر مراقبت عســاکر قــرار دادم تــا درطول 

راه مــورد حملــه از طرفــی واقــع نشــوند، ودیگــر اینکــه چــون اطــالع مبــن 

ــت پهــره ومحافظــت خیمــه  رســید کــه در وقــت کشــته شــدن پادشــاه نوب

ــی  ــول هرات ــالم رس ــه غ ــرای اینک ــود، ب ــل ب ــاء کرنی ــی رض ــاه عل گاه از ش

بهمــراه یــازده نفــر رفیــق هراتــی خــود از جــالل آبــاد دور شــود، او را محافظ 

خانــدان مصاحبــان قــرار دادم ودیگــر اینکــه شــاه علــی رضــاء را نیــز مؤظف 

محافظــت محبوســین ســاخته بهمــراه نفــری او تــا کابــل فرســتادم�« 1 

ــی  ــول هرات ــالم رس ــد: »غ ــان یاورمیگوی ــول محمودخ ــی از ق پوپلزائ

ــا  ــواد وام ــی س ــم و ب ــی عل ــدار ب ــم تاب ــد وچش ــانۀ تنومن ــوان چهارش ج

ــه  ــر نرصالل ــود[ وهمینکــه شــنید فرمــان امی انســان پرمدعــا وجــاه طلب]ب

خــان در کابــل رد شــده، موقــع یافتــه بحکــم خــود متــام رسداران وصاحب 

منصبــان و عملــۀ حضــور را در ربــاط هــا وکار بانــرا محبــوس منــود� و 

بهمیــن طلســم آنقــدر وحشــت و دهشــت بــروی کار آورد کــه همــه افــراد 

ــی از  ــه ئ ــوف واندیش ــر خ ــه اگ ــتند، ک ــی نتوانس ــم او رستاب ــپاه از حک س

جانــب کابــل منــی داشــت آنهمــه محبوســین را قتــل عــام مــی توانســت� 

و او دوازده نفــر ســپاهی از مــردم هــرات یکجــا داشــت، وافــراد ناعاقبــت 
ــد��« 2 ــر فکــر او رفتن اندیــش تحــت تاثی

ــه  ــان، عزیزالل ــای :عبداملعبودخ ــی بنامه ــان، فرزندان  از یاورمحمودخ

ــان،  ــه خ ــت الل ــیراقا، نعم ــان، ش ــه خ ــظ الل ــان، حفی ــه خ ــان، امینالل خ

ــد� 3  ــی مان ــان باق ــه خ ــدرت الل وق

1 - پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله، ص87

2 - پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،ج1،ص87

3 - معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص 24۶ ، شجره نامه محمدشاه خان دیده شود�
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 بگفتــه شاغاســی جیالنــی خــان ، وقتــی محمــود خــان یاورفــوت کــرد، 

ــان  ــن خ ــمس الدی ــود ش ــی خ ــاور نظام ــرای ی ــاه  ب ــرضت ظاهرش اعلیح

ــارض  ــورش ح ــه حض ــدگان او را ب ــارب و بازمان ــر ازاق ــد نف ــرد: چن ــر ک ام

کننــد� هامنســت کــه برادرهــای مرحــوم یــاور محمودخــان هریــک محمــد 

ــه پــر  ــر قــدرت الل ــر محمدخــان زخمــی، و انجنی زبیرخــان و حاکــم امی

یاورمحمــود خــان ) کــه همــه اکنــون درگذشــته انــد( بــه حضــور شــاه بــار 

یــاب شــدند�هنگامی کــه شــاه داخــل تــاالر قــرص دلکشــا شــد، ورثــه همــه 

بــه پــا ایســتاده شــدند و بــه شــاه عــرض ســالم کردنــد ، شــاه علیکــم ســالم 

گفتــه برچوکــی خــود قــرار گرفتنــد و لحظــه ای خامــوش نشســتند و ســپس 

ــد  ــه خداون ــدگان گفتندک ــاز مان ــه ب ــد و ب ــه دادن ــب فاتح ــاور صاح ــام ی بن

ــان  ــاه ام ــا از ش ــن درایتالی ــی م ــه :وقت ــه کردندک ــرزد� و اضاف ــان را بیام ایش

اللــه خــان غــازی پرســیدم : چــه خاطــره در نــزد خــود از افغانســتان داریــد؟ 

گفتنــد: از افغانســتان ســه خاطــره دارم :اول تحصیــل اســتقالل افغانســتان ، 

دوم جهالــت مــردم، وســوم چشــم هــای بــرادرم یــاور محمودخــان از یــادم 

منــی رود� ســپس اعلیحــرضت مبلغی بــرای عیــال و اوالد یــاور محمودخان 

بخشــش کــرد و عــالوه منــود کــه مــن از شــام هســتم وشــام از مــن ، و بــه 

ــاور محمودخــان در  ــن خــان امــر منــود کــه خدمــات ی ــاور شــمس الدی ی

جرایــد نــرش شــود� هــامن بــود کــه فــردای آن ،خدمــات یــاور محمودخــان با 

عکــس هــای او و اعلیحــرضت امــان اللــه خــان در جرایــد و روزنامــه هــای 

ــان  ــده ج ــاهدخت عاب ــه ش ــت ک ــادآوری اس ــید�قابل ی ــرش رس ــه ن ــل ب کاب

دخــرت شــاه امــان اللــه خانــم رسدار حمیداللــه رساج از ایتالیــا مبلــغ پنجــاه 

هــزار افغانــی بــرای خانــواده محمــود یاورفرســتادند�
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یــاور شــمس الدیــن خــان پــر فرقــه مــرش عبدالرحیــم خــان ، نواســه 

شاغاســی شهســوارخان و بــرادرزاده فرقــه مــرش عبدالرحمــن خــان میشــود� 

فرقــه مرشعبدالرحمــن خــان هامنســت کــه بــا محمدصدیــق خــان عثــامن و 

خرخــود محمدابراهیــم خــان نایــب الحکومــه هــرات در زمــان اعتشــاش 

ســقاوی در هــرات بــر اثــر شــورش ســپاه کشــته شــدند�یاور شــمس الدیــن 

خــان پــر کاکای شاغاســی جیالنــی خــان در هنــگام کودتــای داود خــان با 

محمدظاهــر شــاه درخــارج کشــوربود و ســپس بــا خانــواده خــود به اســرتالیا 

رفتــه در آن قــاره اقامــت اختیارکــرد�1 

شاغاسی عبدالحبیب خان

پرایشــیک  خــان  عبدالحبیــب  شاغاســی 

آقاســی محمــد شــاه خــان) شوهرتاجورســلطان 

خواهــر علیاحــرضت( و پــر خالــه شــاه امــان 

الســلطنه  نایــب  اللــه بــود � وی شاغاســی 

ــم   ــال مه ــی از رج ــان و یک ــه خ رسدار نرصالل

ــود� ــلطنت ب دربارس

پوپلزائــی درتاریــخ ســلطنت شــاه امــان 

اللــه،در بــارۀ شاغاســی حبیــب اللــه خــان کــه مدتــی در دولت امانــی بحیث 

ــد:»به  ــی دارد ومینویس ــکات جالب ــد، ن ــارف( مقررش ــر معارف)وزیرمع ناظ

هــامن طریــق کــه خواجــه محمــد خــان بــن امیــر محمــد خــان بارکزائــی 

قصــد رفــنت بجانــب شــینوار منــوده بــود عبدالحبیــب خــان ایشــیک اقاســی 

1 -  هفته نامه امید، هامن شامره  فوفق الذکر
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ــز بوقــت  حضــور رسدار عنایــت اللــه خــان معیــن الســلطنه کــه مذکــور نی

ظهــر پنجشــنبه )اول بــرج حــوت 1297ش ( دربــاغ شــاهی جــالل آبــاد بــه 

امیــر نرصاللــه خــان بیعــت کــرده بــود وداوطلــب خدمــت شــده بــه معیــن 

الســلطنه پیشــنهاد منــوده گفــت درعالقــه تــگاو نــزد ماماخیــل خــود بامــن 

یکجــا ترشیــف فرمــا شــوید�  ازآنجــا لشــکر فراهــم آورده قیــام مــی ورزیــم� 

معیــن الســلطنه کــه از رســوخ ونفــوذ معنــوی عیــن الدولــه وخصوصــاً بایــن 

لحــاظ کــه او بانتقــام خــون پــدر وحصــول اســتقالل کامــل افغانســتان قیــام 

ــه پیشــنهاد ومشــورت ایشــیک اقاســی عبدالحبیــب خــان  ورزیــده اســت ب

ــه  ــت الل ــان ورسدار عنای ــه خ ــر نرصالل ــر امی ــه اگ ــرا ک ــد زی ــی نورزی اعتنائ

خــان ایــن پیشــنهادها ومشــورت هــا را مــی پســندیدند و منظورمــی منودنــد 

ــن  ــد وای ــی آم ــت من ــری بدس ــع دیگ ــی، نف ــات داخل ــور اغتشاش ــز ظه ج

کشــاکش مانــع امرمهــم اســتقالل افغانســتان مــی گردیــد�

میــرزا محمــد حســین خــان تاجــک ســعیدخیلی کوهســتانی »مســتوفی 

ــود ومیگفــت: حاجــت  ــن حــرکات ب ــک« مخصوصــاً متوجــه همی املامل

ــا  ــرود آنج ــینوار ب ــۀ ش ــه عالق ــم ب ــان ناظ ــد خ ــت محم ــه دوس ــت ک نیس

ــر از  ــر دیگ ــا نف ــان[ ب ــه خ ــررسدار نرصالل ــان ]پ ــه خ ــز الل رسدار عزی

ــران کالن  ــی حکم ــه وقت ــم ک ــان ناظ ــت محمدخ ــرود، دوس ــدان ب معتم

ــد  ــد برون ــدان ســمت دارن ــد وروی و رســوخ متــام ب ــی بودن ســمت جنوب

لشــکر بیاورنــد ومــن خــود بطــرف کوهســتان وطــن خــود میــروم وازچهــار 

ــم� ــل ســوق میدهی ــب کاب ــب لشــکرها بجان جان

امــا امیــر نرصاللــه خــان کــه از اعــالن اســتقالل وانتقــام خــون 

ــی  ــامد همراه ــاد اعت ــالل آب ــم ج ــاکر مقی ــه عس ــه ب ــم اینک ــهید وه امیرش
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نداشــت و هــم اینکــه امــان اللــه شــاه درنطــق هــا وانتشــارات اول خــود 

ــر  ــرد وخی ــت نک ــود موافق ــناخته ب ــود ش ــدر خ ــل پ ــان را قات ــه خ نرصالل

خــود را بــه تســلیم دیــد� و در وقــت اســتنطاق میــرزا محمــد حســین خــان 

ــن لشــکر هــا  ــه هــرگاه ای ــان شــد ک ــن حــرف هــای او بی یکــی هــم همی

مطابــق نقشــۀ شــام فراهــم مــی آمــد چــه میخواســتید بنامییــد� چــون دراین  

ایــام بــرج حــوت 1297 ش ومــاه حمــل ســال 1298 ش موضــوع مهــم 

ــاء  ــاه واعض ــر پادش ــورد نظ ــداً م ــتان ج ــل افغانس ــتقالل کام ــرتداد اس اس

دولــت وحکومــت امانیــه بــود، باآلخــردر اثــر رأی و تصویــب خیرخواهــان 

چنیــن نتیجــه بعمــل آمــد کــه از ســهوها واشــتباهات دوســت محمــد خــان 

وخواجــه محمدخــان وعبدالحبیــب خــان رصف نظرگــردد و بایــن لحــاظ 

ــه آنهــا موقــع داده شــود کــه  کــه درامــور محولــه تجربــه وبلدیــت دارند،ب

ــه امیــر نرصاللــه خــان بیعــت  ــا بــر مجبوریتــی ب خدمــت کننــد واینکــه بن

ــز ابــراز  کــرده بودنــد ناچــار بودنــد کــه بعــض رشایــط خدمتگــذاری را نی

مناینــد و فقــط بهمیــن نکتــه مــورد عفــو قــرار یافتنــد کــه گفتنــد: مــا بــه 

نرصاللــه خــان مشــورت دادیــم کــه بدولــت بــا اســتقالل اعلیحــرضت امان 

ــاد  ــه جــالل آب شــاه تســلیم شــده بیعــت کنــد وحــال مــارا بفرســتید کــه ب

رفتــه خدمــت کنیــم� و بعــد دو مــاه قیــد نظــر دوســت محمــد خــان برتبــۀ 

نائــب ســاالر وخواجــه محمــد خــان برتبــۀ جرنیــل مقــرر ومامــور خدمــات 

ــن  ــه شــاه ای ــد� و اعلیحــرضت امــان الل ملکــی ونظامــی مرشقــی گردیدن

مطلــب را در فرمــان دســتخطی خــود، مــورخ چهــار شــنبه )23( ثــور ســال 

ــود�« 1 ــح فرم ــی 1919م ترصی 1298 ش )14( م

1 -پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،بخضش اول،ص 232
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ــث  ــب بحی ــارۀ تقررشاغاســی عبدالحبی ــی درجــای دیگــری درب پوپلزائ

وزیرمعــارف وســپس برطرفــی او ازایــن مقــام وعلتــش مینویســد:»باید گفــت 

کــه: ایشــیک اقاســی عبدالحبیــب خــان در ایــام اول ســلطنت امانیــه بنــا بــه 

ــد  ــارض نش ــتقل ح ــت مس ــن دول ــت ای ــه اطاع ــان ب ــه خ ــداری نرصالل طرف

ــاس خدمــات  ــد� و بپ ــل احضــار گردی ــۀ محبوســین بکاب ــا آنکــه در جمل ت

بــرادران او]محمودخــان یــاور[ از حبــس رهــا گردیــد� و فقــط بایــن لحــاظ 

کــه قبــالً مفتــش مــدارس بــود ، بفرمــان اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی 

در ســال 1298 ش ناظــر معــارف مقــرر گردیــد�ودر بــرج ثــور ســال 1299 

ــزل و  ــارف ع ــارت مع ــی 1920 م[ از نظ ــعبان 1338 ق – م ــی ]ش شمس

بعــوض او محمــد ســلیامن خــان ]بــن رسدار محمــد آصــف خــان[ مقــرر 

گردیــد و در فرمــان پادشــاهی نوشــته شــد: "جنــاب رسدار عبدالحبیــب خان 

ناظــر صاحــب معــارف بــه ســبب مســاعدت و لــزوم شــان در دیگــر کارهای 

ــده  ــبکدوش ش ــاهانه س ــرضت ش ــور اعلیح ــۀ اش از حض ــت از وظیف دول

ــب  ــه صاح ــب الحکوم ــان نائ ــلیامن خ ــد س ــدر رسدار محم ــاب عالیق جن

اســبق دار النــرصت هــرات که شــخص ایشــان بــا درایــت و کفایت میباشــند، 

بعــوض معــزی الیــه مذکــور بوظیفــۀ مقدســۀ فــوق الذکــر منصــوب و مفتخر 

گردیدنــد"� و صوفــی عبدالحــق بیتــاب بوصــف او گفتــه اســت: 

به تســخیر پریزاد تـــــــمدن             تویی بیشک سلیامن معارف

پوپلزائــی اشــاره میکندکــه علت سبکدوشــی شاغاســی حبیــب الله خان 

از وزارت معــارف ایــن بودکــه اوهنــوز بــه نرصاللــه خــان »نائــب الســلطنه« 

ــور ســال 1299 ش  ــرج ث ــوس و در هــامن ب ــت در ارگ محب ــن وق ــه ای ]ک

فــوت گردیــد[ وفــادار بــود� 



280     /     سه مقالۀ تحقیقی دربارۀ سه خاندان تاریخئ قندهار

وقتــی کــه عبدالعزیــز خــان یــاور حربــی حضــور از کابــل بــه قندهــار 

جهــت اعطــای نشــانها و فرمانهــا بــه خدمتــگاران آنجــا و احضــار پــران 

قندهــار بــرای مکاتــب ملکــی و عســکری بکابــل – عــازم آن ســمت گردیــد، 

عبدالحبیــب خــان را بنــام اینکــه ســابقه دارامــور معارف اســت بطــور معاون 

و همــکار بــا خــود بــه قندهــار بــرد�« 1

ــرضت از  ــنت علیاح ــرون رف ــی و ب ــت امان ــقوط دول ــا س ــه هرحال،ب ب

کشــور، ســتاره اقبــال ایــن خانــدان نیــز افــول منــود، ورجــال و شــخصیتهای 

ــان  ــم خ ــان وهاش ــوص در دوره نادرخ ــدان بخص ــن خان کاردان وکاردار ای

ــی،  ــتگیر، زندان ــات دس ــا و اتهام ــه ه ــواع بهان ــام وان ــه اقس ــم، ب صدراعظ

ــا مســتاصل شــدند�  ــد ت ــد و مصــادره گردیدن شــکنجه ، تبعی

درمیــان  رجــال نامدارایــن خانــدان، پــران شاغاســی محمدشــاه خــان، 

چــون یــاور محمــود خــان وشاغاســی عبدالحبیــب خــان و احمدشــاه خــان 

رئیــس  وعبدالغفورخــان و پــران شــان و کاکاهــا ، ماماهــا، وپــران شــان 

ــس از  ــود، پ ــرده میش ــام ب ــر ن ــی درزی ــه از برخ ــا  ک ــتگان آنه ــره وابس وغی

ســقوط رژیــم امانــی بســیار شــکنجه شــدند، وبســیار رنــج زنــدان کشــیدند 

و زهــر تهمــت چشــیدند� رسگذشــت غــم انگیــز چنــد تــن از رجــال کاردان 

ونامــدار ایــن خانــدان را از قــول شاغاســی جیالنــی خان،یکــی از نــوادگان 

شاغاســی محمدشــاه خــان مــرور میکنیــم�

ــدی  ــان تبعی ــی ازهمراه ــان یک ــفاوی، عبدالحبیبخ ــاش س ــس از اغتش پ

ــا  ــد وبعــد ت ــه هن اعلیحــرضت امــان اللــه خــان ورسدارعنایــت اللــه خــان ب

ــربده از  ــت ،نام ــقاو گرف ــه س ــدرت را از بچ ــان ق ــی نادرخ ــود، و وقت ایتالیاب

1 -پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،بخضش اول،ص 2۶4
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شــاه امــان اللــه و علیاحــرضت مادرشــاه و ملکــه ثریــا اجــازه خواســت و بــه 

ــدان  ــه کشــور، نادرخــان متــام خان ــه مجــرد رســیدنش ب وطــن بازگشــت� ب

شاغاســی را از قبیــل وزیــر صاحــب عبدالعزیزخــان و برادرشــان عبدالحکیــم 

خــان و ســکندرخان بــا پــران شــان نیــک محمدخــان فرقــه مــرش و صالــح 

ــل  ــرادران ســکندرخان از قبی جــان و غندمــرش فیــض محمدخــان و دیگــر ب

نایــب محمدعمرخــان و محمدعلــم خــان ، ســلطان علیخــان و برادرشــان، 

نورعلــی خــان ، یــاور محمودخــان وبــرادرش عبدالففورخــان پــدر شاغاســی 

جیالنــی خــان، احمدشــاه خــان، محمدزبیرخــان، امیــر محمدخــان زخمــی، 

رسجــن محمدخــان و محمدامیــن خــان ازکابــل بــه جــالل آبــاد دربــاغ رساج 

العــامره و دیگــر تعمیــرات تبعیــد وتقســیم کــرد� چــون انگلیســها از پذیرفــنت 

خانــدان شاغاســی در هنــد انکارکردنــد ، بیســت و هفــت نفــر خــورد وبــزرگ 

خانــواده شاغاســی خیــل در هنــگام تبعیــد درگذشــتند� چنــدی بعــد دولــت 

آنهــارا واپــس بــه کابــل خواســت و متــام طبقــه ذکــور خانــواده شاغاســی را 

بــه زنــدان فرســتاد� زنــان و اطفــال در خانــه نایــب ساالردوســت محمدخــان 

و جرنیــل خواجــه محمدخــان در گــذرگاه ســکونت اختیارکردنــد� جایدادهای 

شــان همــه ضبــط گردیــد � در قلعــه شاغاســی عبدالحبیــب خــان درگــذرگاه 

عســاکر ســمت جنوبــی جابجــا شــده بودنــد� وقتــی شاغاســی عبدالحبیــب 

خــان در زنــدان فــوت کــرد، جنــازه اش رابــه گــذرگاه آوردنــد و دفــن کردنــد�1 

شاغاســی عبدالحبیب خــان ،صاحــب فرزندانی بنامهــای :عبدالــروؤف خان، 

عبدالرشــید خــان، عبدالوهابخــان، عبدالصمــد خــان، وپنــج دخــرت بــود�

ــعود  ــته سیدمس ــتبداد ،نوش ــان اس ــت وقربانی ــور مرشوطی ــامره437، ظه ــد، ش ــه امی ــه نام 1 - هفت

ص127ج2 پوهنیــار، 
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شاغاســی جیالنــی خــان در ادامــه میگوید:پــس از  واقعــه مــرگ 

ــد رهــا شــدند�  عبدالحبیــب خــان، متــام محبوســین شاغاســی خیــل از بن

ــب  ــان و نای ــب خ ــی عبدالحبی ــده دوبرادرشاغاس ــط ش ــی ضب جایدادهای

ــله  ــی قش ــود: چون ــه ب ــود� از آن جمل ــرتک ب ــی مش ــان شاغاس عبدالغفورخ

عســکری موجــوده قندهارکــه چهارصــد جریــب زمیــن میشــد� و شــرتخانه 

ــی  ــرگ شاغاس ــس از م ــت اروزگان� پ ــا در والی ــا وکرن ــاغ آغ ــا ب ــار ب قنده

عبدالحبیــب خــان ، براثــر عــرض و داد ورثــه وی و توســل بــه نوراملشــایخ 

ــب  ــت جری ــا بیس ــذرگاه را ب ــی در گ ــه کالن شاغاس ــت قلع ــددی، دول مج

زمیــن بــاغ آن و جایــداد هــای کابــل درموســهی چهاردهــی و موســهی لوگر، 

عبــاس قلــی چهــار آســیاب و خــورد وریــزه دیگــر در والیــت ارزگان پــس 

ــو قندهــار  ــه در شــهر ن داده شــد، امــا قشــله عســکری قندهــار وشــرت خان

وزمیــن هــای کرنــا وبــاغ آغاکــه چندیــن هــزار جریــب زمیــن میشــد، تحــت 

ــده اســت� ــا حــاال باقــی مان تــرصف دولــت ت

جایــداد یاورمحمودخــان عبــارت بــود از زربیگــی و خــود قلعــه گــذرگاه 

بــا بــاغ آن کــه حکومــت محلــی چهاردهــی در آن مســتقر اســت ومقــر ســرته 

محکمــه کــه در دارالمــان واقــع بــود و زمیــن هــای پغامن کــه ازطــرف دولت 

ضبــط شــد وتــا اکنــون در تــرصف دولــت قــرار دارد� چنــد روز بعــد از ضبط 

جایــداد ودارایــی، یــاور محمودخــان بــا بــرادرش محمدزبیــر خــان دوبــاره 

ــد  ــدی بع ــه : چن ــی افزایدک ــان م ــی خ ــی جیالن ــد� شاغاس ــی گردیدن زندان

نادرشــاه از طــرف عبدالخالــق بــه قتل رســید وبا قتــل نادرشــاه ،غندمرشفیض 

ــد و  ــی ش ــکندر زندان ــر محمدس ــکندربرادر کالن داکرتنظ ــان س محمدخ

همچنــان اســحاق جــان شــیردل و امانجــان شــیردل متعلمیــن مکتــب نجات 

بــه اتهــام قتــل نادرشــاه بــه زنــدان ســپرده شــدند�در194۶بعداز )13 ســال 
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حبــس( در وقــت صــدارت شــاه محمودخــان ،آنهــا بــا یــاور محمودخــان و 

محمدزبیرخــان از زنــدان و بندیخانــه رهــا شــدند� 1 

نائب ساالر ناظم االمورالعدلیه دوست محمد خان

دونفـــر از رجـال رسشـناس این خانــواده عبــارت بودنــد از: نائب ســاالر 

ناظــــم دوســت محمدخـان و بـرادرش جرنیـل خواجــه محمدخــان کــه 

شاغاســئ حضــور رسدار نرصالله خــان بودند � ایــن دوبــرادر نظــر بــه 

فرمـــان اعلیحرضت امـان اللـــه خـان در هنـگام جنـگ استقالل به خدمـات 

نظامــــی وملکــئ ســمت مرشقــی مقــــرر شــدند و در زمــان ســلطنت 

امیــــر حبیـب اللـه خـان نایـب سـاالر ملکـــی و نظامـئ سـمت جنوبـی و 

ارزگان بودنـد و خدمـات مهمـی بـرای آرامـش مـردم منطقـه زیـر اداره خـود 

کـــرده انــــد کــه نامشــــان در خاطــر مــردم تــا مدتهــــا زنــده بــود و در 

ترانــه هــــای شــفاهی یــاد مــی شد�

جرنیل خواجه محمدنائت ساالر دوست محمد

  

1 - هفته نامه امید،چاپ امریکا، شامره437،
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گزارش پوپلزائـی در بـارٔە ایـن دو بـرادر ازاینقراراسـت: »دوسـت محمد 

خـان مشـهوربه ناظـم وخواجـه محمـد خـان بـرادرش که هـر دو تـن پران 

امیرمحمـــد خـان بـن میـــرداد خـان بارکزائـی انـد� هردوبـــرادر ماننـد سـائر 

اشـــخاص حـارض جالل آبـاد بتاریـخ ظهـــرپنجشنبه )اول حوت 1297( در 

بــاغ شــاهی جــالل آبــاد بــه امیــر نرصاللــه خــان بیعــت کردنــد�

خواجــه محمــد خــان کــه در عهــد امیر حبیــب الله خان ایشــیک آقاســی 

حضــور رسدار نرصاللــه خــان نائــب الســلطنه بــود، در روزی کــه نرصاللــه 

خــان امــارت خــود را در جــالل آبــاد اعــالن منــود و فــردا شــام جمعــه )2 

حــوت 1297 ش( کــه خــرب رســید کــه رسدار امــان اللــه عیــن الدولــه فرمــان 

ــل  ــتقالل کام ــول اس ــدر و حص ــون پ ــام خ ــود بانتق ــرده و خ ــرتد ک اورا مس

افغانســتان قیــام ورزیــده اســت بــه امیــر نرصاللــه خــان پیشــنهاد منــود کــه به 

رسدار عزیزاللــه خــان فرزنــد اجــازه بفرماییــد کــه بهمــراه مــن بجانــب عالقــٔه 

شــینواری بــرود، از مــردم شــینوار لشــکر فراهــم آورده کمــک میرســانم� امیــر 

نرصاللــه خــان موافقــت نفرمــود�

روز پنحشــنبه 8 حــوت 1297 ش کــه امیــر نرصاللــه خــان بــا رسداران 

و صاحب منصبان ومتام عســـاکر جـــالل آبـــاد بدولـت بـا اســـتقالل امـان 

اللـــه شـاه تسـلیم وتابـع شـــده بکابـل احضاریافتنـد� دوسـت محمـد خـان 

ناظـــم سـابق وخواجـه محمـد خـان ایشـــیک آقاسـی حضـور نرصالله خان 

درجملـــٔە نفـــری مذکـور بکابـل خواســـته شـدند� چـون بـــرادرزاده اوشـان 

محمـــود خـان وســـائر افـراد آن خانـدان خدمـات درسـتی بـه دولـت امانیـه 

انجـــام داده بودنـد، باوصفـی کـه احتمـال میرفـت هـردو بـرادر محکـوم بـه 

حبـــس شـوند، ایـن حکـم انفـاذ نیافـت وحکـم شـــد کـه درگـذرگاه کابـل 
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درمنــــازل شــــخصی خودشــــان مقیــد باشــــند� و مــدت یــــک مــاه را 

بهمیــــن طریــق بــر بردنــد�« 1

نائـــب ســـاالر دوسـت محمدخـــان ناظـــم از دورهای چهــارم تاهفتــم 

شــــورای ملــــی و بعد در دورهای دهــــم ویازدهــم شــــورای ملــی بحیث 

وکیــــل از ولســــوالیهای قندهار به شمول ارغســــتان قندهــــار منایندگــــی 

میکــرد� او در کابـل دراخیـر جـادٔه میونـد مسـجدی سـاخته بـود کـه سـالها 

بنـــام مســـجد دوســـت محمــد خــان ناظم یــاد میشــد ولــی در دورٔه کــــرزی 

بسلســله غصــب زمیــن هــای شــــخصی ودولتــی از ســوی زورمنــدان 

نــــام ایــن مســجد هــم از جانــب یــــک زور منــد بنــام جاجــی چــور 

شــــده وبنــــام آریــــوب زازی دوباره اعامر و مسـمـــا شــده اســت�

مرحــــوم دوســت محمــد، ناظــم حضــور امیــر حبیــب اللــه خان شــهید 

در دورٔه امانــــی نیــــز بحیـــث حاکــم کالن ارزگان و حاکــم اعلــئ جنوبی و 

ناظم االمورالعدلیه در غزنــــی اجــرای وظایــف کــرده2 و در ســال 1924 

در خاموشــــی شــورش مــالی لنــگ برضــــد علــم و مکتــب دخـتـران 

ســــهم داشــــته و پس از رسکوبــــئ آن شــورش مــــورد تقدیــر شـاه امـان 

الله قرارگرفتـه بـود که فرمـان تقدیــر شــاه از دوســت محمدخــان ناظــم 

چنیــن اســت�

1�  پوپلزائی،سلطنت شاه امان الله،بخش اول،ص231

2� پوپلزائی، تیمورشاه ُدرانی،بخش دوم،ص۶9۵
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فرمان امان الله خان به دوست محمد خاننائب ساالر دوست محمد خان

 

از ناظـــم دوسـت محمدخـــان، فرزندانـی بنـــام محمدصدیـق، محمـد 

عثــــان نائب، محمدصادق وکیل، کریم، مریم، فاطمــــه وزلیخــــا بظهــــور 

رســــیدند� اوالدٔە اینهــا امــروز درکابـل وخـارج ازکشـور زندگـی میکننـد�

شاغاسی ُحسن مبارک

یکی از اعقـــاب شاغاســـی دوسـت محمدخـان 

ناظـم، شاغاسـی ُحسـن مبـارک اسـت کـه بعـد 

از ختـم لیسـٔە حبیبیـه بـه آسـرتالیا رفتـه ودر آنجا 

در پوهنتــــون کنربا درعلــــوم سیاســی و روابط 

بین امللل لیســـانس خـــود راگرفتـه اسـت�

ــود را در  ــرتئ اول خ ــان وی ماس  همچنــ

کشــور آســرتالیا در رشــتۀ اداره، تجــارت و رهــربی بدســت آورده و ماســرتئ 
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دوم خــود را از پوهنتــون دیکــن در رشــتۀ سیاســت و پالیســی گرفته اســت و 

اکنون هم در کشــور آســرتالیا اســتاد پوهنتون است� وی نویســـنده ومحقـــق 

توانا درزبــان وادبیــات پشــتو و دری اســت و»شاغاســیان څــوک دي« 

یکــــی از مقالۀ هــــای انتقــادی خــوب او در ســــایت منــدیگگ قابــل 

دریافــت اســت�

ــفاخانٔه  ــزان 13۶9 ش ــد 10 می ــی متول ــارک شاغاس ــن مب ــای ُحس آق

ماللــی زیژنتــون شــهر کابــل و فــارغ لیســٔه حبیبیــٔه کابــل اســت و تحصیالت 

عالــئ خــود را در کشــور آســرتالیا بــا کســب دو دیپلــوم ماســرتی بــه پایــان 

ــل در  ــن املل ــط بی ــتاد رواب ــث اس ــارض بحی ــال ح ــت� و در ح ــانده اس رس

ــت  ــط خارجــه در یکــی از پوهنتونهــای ایال ــوم سیاســی و رواب ــٔه عل فاکولت

کنــربا مرکــز کشــور آســرتالیا ایفــای وظیفــه میکنــد�

شاغاسی غالم جیالنی خان

ابــن  عبدالغفورخــان  شاغاســی  پــر  او 

ــی  ــیک آقاس ــان ایش ــاه خ ــی محمدش شاغاس

اســت�وی در شــعبات مختلــف وزارت مالیــه 

ــی  ــات خدمــت منــوده ، مدت ــل و والی در کاب

مدیــر عمومــی کنــرتول وزارت امــور خارجه و 

چنــدی هــم رئیس تصفیــه والیــت پــروان بوده 

اســت�این مردمســن و متدیــن کــه اطالعاتــش 

بــرای من فــوق العــاده ســودمند بــود و از روی 

خاطراتــس نــکات جالبــی دســتگیرم شــدکه در 

ــه� تاســال 2000 میــالدی )=1379ش( در ایالــت  ــاب یافت ــۀ بازت ــن مقال ای
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کلفورنیــای امریــکا زندگــی داشــت و در حالــی کــه ُدچــار تکالیــف صحــی 

بــود، بخشــی ازخاطــرات خــود را در هفتــه نامــه امیــد چــاپ کــرده اســت 

، امیــد وارم کــه صحــت یــاب شــده وتــا ســالیان زیــادی ســالمت باشــند� 

دعــای همیشــگی او ایــن بــود: »خداونــدا ! تــو بــه قــدرت خــود و بــه حرمت 

حــرضت محمدمصطفــی ، همــه ملحدبــن ، کمونســتان ، بیخدایــان، منافقان 

ــان،  ــاک فروش ــان ، خ ــان ، وطنفروش ــن فروش ــان ، دی ــی غیرت ــان ، ب ، کذاب

ــان  ــان، غالم ــان، جاسوس ــت فروش ــان، افغانی ــزت فروش ــان، ، ع آبروفروش

ــورد  ــردان و م ــود گ ــو و ناب ــتان را مح ــمنان افغانس ــه دش ــگان، و هم بیگان

غضــب خــود قــرار بــده ، وطــن دوســتان و کســانی را کــه صادقانــه از رشف 

و عــزت و نامــوس وطــن دفــاع مینامیــد ،کامیــاب و رسفرازگــردان!« وگاهــی 

ایــن دعــای پیــر انصــار رازمزمــه میکند کــه : »خدایــا آفریــدی رایــگان، روزی 
دادی رایــگان ، بیامــرز رایــگان کــه تــو خــدا هســتی ونــه بــازرگان�« 1

ــه  ــان ک ــب خ ــی عبدالحبی ــواده شاغاس ــوذ خان ــا نف ــده ب ــن مناین  آخری

در گــذرگاه کابــل زندگــی دارنــد ، در عهــد ظاهرشــاه، ســناتور حبیــب اللــه 

ــود و  ــذرگاه ب ــردم گ ــده م ــورا مناین ــه در دوره 13 ش ــت ک ــام داش ــان ن خ

مــن بــاری او را از نزدیــک دیــده ام ، شــخص مطلــع و بــا اراده و مصممــی 

بــود وبــه ســنن افغانــی و قــوم داری پــای بنــدی داشــت�یکی دیگرازبقــای 

خانــدان شاغاســی فقیــر محمدخان،نظــام الدیــن خــان نــام داشــت کــه بقول 

ــوده  ــوت من ــالگی ف ــر84 س ــال 1344 ش بعم ــنبله س ــی  در29 س پوپلزائ

ودر تدویــن وتکمیــل کتــاب ســفرهای امــان اللــه خــان مرحــوم عزیزالدیــن  

پوپلزائــی را تشــویق وکمــک کــرده بــود�2 

1 -  هفته نامه امید، هامن شامره  فوفق الذکر

2 - پوپلزائی، سفرهای  شاه امان الله خان، بخس عکس ها در آخرکتاب دیده شود�
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شاغاسی عطاالله خان

ــرادر  ــی وب ــه خــان، پرشاغاســی میردادخــان بارکزائ شاغاســی عطــاء الل

لوینــاب  شــیردلخان بــود� وی  یکــی از نزدیــکان ومشــاورین مــورد اعتــامد 

ــه  ــود� گفت ــر شــیر علیخــان ب والــی هــرات رسدار یعقــوب خــان پــر امی

ــل  ــه مقاب ــان  ب ــوب خ ــهزاده محمدیعق ــاوت ش ــئله بغ ــه در مس ــود ک میش

پــدرش امیرشــیرعلیخان بــررس ولیعهــدی شــهزاده عبداللــه جان، شاغاســی 

عطــاء اللــه خــان دســت قــوی داشــت� پــس از آنکــه رسدار محمدیعقــوب 

ــل  ــه کاب ــرات ب ــو  از ه ــرای عف ــد و ب ــیامن گردی ــود پش ــرده خ ــان از ک خ

رفــت و از پــدر عفــو خواســت ، امیــر رشعلیخــان او را بــه رشطــی عفــو 

ــه  ــی عطاءالل ــل شاغاس ــود مث ــاوت  خ ــن بغ ــام محرکی ــه او مت ــود ک من

خــان، رسدار شــاه پســندخان  وشاغاســی عطامحمدخــان را دســت بســته 

از هــرات نــزد وی بفرســتد و او قبــول کــرد و بــا ایــن رشط دوبــاره بــه حیــث 

والــی بــه هــرات گامشــته شــد� 

رسداریعقــوب خــان وقتــی بــه هــرات  رســید، بجــز شاغاســی   عطاءالله 

خــان ، دیگرمتهمیــن را بحضورپــدر فرســتاد� فرزنــدان شاغاســی عطــاء اللــه 

خــان درعهــد امیرحبیــب اللــه خــان درمقامــات مهــم دولــت ایفــای  وظیفــه 

ــر  ــه  براث ــود ک ــت ب ــران خوس ــان حکم ــا محمداکربخ ــی از آنه میکردند�یک

ــورش  ــت بش ــال 1912 دس ــت درس ــردم  خوس ــش م ــرز اداره  نامطلوب ط

ــن  ــردن ای ــوش ک ــرای خام ــان را ب ــان ، نادرخ ــه خ ــب الل ــد، امیرحبی زدن

ــد  و  ــه را خامــوش کن شــورش بدانصــوب  فرســتاد و او توانســت کــه غایل

ــد� 1  ــه سپهســاالری را از دولــت کامئــی منای ــدل ایــن خدمــت رتب درب

1 - معصوم هوتک،کندهاری ورونه،ص229
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شاغاسی محمدرسورخان

شاغاســی محمدرسورخــان، مشــهور بــه بابا،پرشاغاســی عطــاء اللــه خــان 

بــود� وی در عهــد امیرعبدالرحمــن خــان بحیــث شاغاســی دربارمقــرر شــد 

ورتبــۀ نظامــی شــان نایــب ســاالر بــود� 

ــرار او  ــت وف ــر و شکس ــد امی ــان برض ــحاق خ ــام رسدار اس ــد ازقی بع

بــه روســیه از ســوی امیرعبدالرحمــن خــان مدتــی بحیــث والــی ترکســتان 

)مزاررشیــف ومیمنــه(  و بعــد بحیــث والــی کندهــار مقــرر شــد� او پدرانــدر 

رسورســلطان مــادر شــاه امــان اللــه بــود� 

ــه  ــان ب ــن خ ــر عبدالرحم ــان امی ــور از زم ــان مذک ــد رسور خ محم

ــرات  ــتان و ه ــات در ترکس ــاد بحکوم ــات زی ــی  اوق ــیک اقاس ــب ایش لق

ــود�  ــرده ب ــر ب ب

تصویر شاغاسی بابا رسورخان و شاه امان الله در صف عقبی
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در ســلطنت شــاه امــان اللــه بحیــث والــی هــرات مقررشــد ومدتــی بعــد 

بــا فرقــه مرشنظامــی هــرات غــالم نبــی خــان نــارصی  دچــار اختــالف شــد 

ــرای  ــی ب ــت تحقیق ــد و هیئ ــل فراخوان ــه کاب ــه مرشهــرات را ب وشــاه او وفرق

معلــوم کــردن مقرصتعییــن کــرد وبجــای او شــجاع الدولــه را بحیــث رئیــس 

تنظیمــه هــرات فرســتاد� مدتــی ســپری شــد و فرقــه مــرش هــرات ایــن شــایعه 

را پخــش منودکــه بابــا رسورخــان متعلــق بــه خانــدان ســلطنتی اســت وکــس 

بعــرض مــن گــوش منیکنــد، موضــوع بگوش شــاه رســید وبــه بابــا رسورخان 

ــنت را  ــود خویش ــم خ ــت باقل ــی بهرتاس ــم نباش ــرص ه ــه اگرمق ــزد ک گوش

مقــرص بنویسی!�شاغاســی محمدرسورخــان بــه احــرتام شــاه ایــن کار را کــرد 

ومحکمــه او را مبــدت چهــل روز حبــس محکــوم بجــزا منود وشــاه آنــرا تائید 

کــرد وشاغاســی رسورخــان مــدت حبــس را در زنــدان ســپری منــود�

ــی  ــال 1300 شمس ــد: »در س ــن رشح میده ــتان را چنی ــی داس پوپلزائ

ــا  ــن باب ــه والیــت هــرات بی ــوط ب ــه مســائل ملکــی و نظامــی مرب نســبت ب

ــارصی  ــان ن ــی خ ــالم نب ــرات[ و غ ــب الحکومه]ه ــان نائ ــد رسورخ محم

فرقــه مــرش  گفتگــو و منازعــه روی داد و تــا انــدازه یــی کــه خــرب آن منازعــه 

وبرهمــی امــور اداری بدربــار کابــل بعــرض حضــور اعلیحــرضت امــان اللــه 

شــاه غــازی رســید� اعلیحــرضت غــازی هر دو نفــر را از هــرات بدارالســلطنۀ 

ــۀ  ــب الحکوم ــرری نائ ــا مق ــا را ت ــت آنج ــور حکوم ــار و ام ــل احض کاب

جدیــد بــه هیئــات ریاســت تنظیمیــه »تحــت ریاســت شــجاع الدولــه خــان«  

ــب  ــور حس ــرش مذک ــه م ــه وفرق ــب الحکوم ــۀ نائ ــود� معارض ــض فرم تفوی

ــن  ــۀ ماموری ــه محکم ــه ب ــه و تصفی ــت فیصل ــازی جه ــرضت غ االمراعلیح

محــول گردیــد� در خــالل اوقــات دعوی شــان کــه وقــت زیــاد را دربرگرفت، 
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ــان  ــد رسورخ ــا محم ــه: باب ــت ک ــواه انداخ ــارصی دراف ــان ن ــی خ ــالم نب غ

قــوم و خویــش پادشــاه و» بابــا« لقــب دارد، رعایــت آن میشــود وبحــق مــن 

پرداختــه منــی گــردد ودرحالــی کــه اعلیحــرضت غــازی نظامــات صحیــح 

ــق  ــظ وتطبی ــی و محاف ــون و حام ــروج قان ــاه م ــم پادش ــود ه ــته و خ گذاش

دهنــدۀ نظامــات دولــت اســت� وقتــی ایــن ســخنان بحضــور اعلیحــرضت 

ــا محمــد رسورخــان ر ا مخاطــب  غــازی بعــرض رســید� اعلیحــرضت باب

قــرار داده فرمــود: بقصــور خــود معــرتف شــوید و اگــر قصــور شــام باثبــات 

هــم رســیده نتوانــد  بامضــاء خــود  خــود را مالمــت وامنــود کنیــد تــا باعــث 

رفــع ایــن مخاصمــه واتهامــات شــود� و گفــت: اعضــاء محکمــه بحضــور 

مــن خــرب داده انــد کــه اگــر جریــان محاکــه بطــول بانجامــد شــخص مقابــل 

ــان  ــی خ ــالم نب ــان گفت:غ ــد رسورخ ــد� بابامحم ــه رشارت میزن ــت ب دس

ــرضت  ــر اعلیح ــرار ام ــن بق ــد و امام ــی توان ــل من ــت حاص ــارصی برائ ن

غــازی بهــر طــوری کــه رضــاء داشــته باشــند خــود را بامضــاء خــود مالمــت 

ــان مضمــون  ــه مالمتــی خــود اعــرتاف کن مــی نویســم� و چــون شــخصاً ب

ــا  نوشــت� غــالم نبــی خــان نــارصی فرقــه مــرش برائــت حاصــل کــرد وباب

محمــد رسورخــان از طــرف محکمــۀ ماموریــن بقــرار حکــم نظامنامــۀ جــزاء 

محکــوم بــه حبس]تنبیهــی[ گردیــد� واز حضــور اعلیحــرضت غــازی حکــم 

چهــل روز حبــس بابــا در محبــس عمومــی واقــع شــیرپور صادرگردیــد� بابــا 

گفــت: چهــل روز حبــس را باآنکــه مــرد نــود ســاله میباشــم قبــول دارم و نــه 

آزردگــی اعلیحــرضت غــازی را�

اعلیحــرضت فرمــود: چــون شــام حکــم قانــون دولــت را احــرتام مــی 

ــان  ــم درمی ــن حک ــت�صدور ای ــن اس ــر م ــی خاط ــن خوش ــن عی ــد ای کنی
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ــا  ــادر  علی ــدر و م ــارب پ ــاً اق ــزرگ و خصوص ــای ب ــه ه ــا وقبیل ــدان ه خان

ــوابق  ــان دارای س ــاه[ و مردم ــه ش ــان الل ــرضت ام ــدۀ اعلیح ــرضت ]وال ح

خدمــت تأثیــر ناگــوار منــود وهرچنــد کــه عــذر موســپیدی وســوابق هفتــاد 

ســال خدمــت اورا وافــراد خاندانــش را دلیــل  آورده گفتنــد: شــیخ فانــی و 

ــه در  ــن منظــور کــه نظامــات دولــت امانی مریــض اســت� اعلیحــرضت بای

نــگاه مــردم نظامــی و ملکــی غیــر قابــل تطبیــق ننامیــد، حکــم خــود را اعاده 

نفرمــود� زیــرا تــا بتوانــد هرفــرد مخالــف نظــا مــات دولــت را بهیمــن اســتناد 

تحــت بــاز خواســت بگیــرد� 

علیــا حــرضت بافــراد رسشــناس خانــدان خــود هدایــت داد کــه یومــاً از 

بابامحمــد رسورخــان در محبــس خــرب بگیرنــد زیراکــه شــخصی مریــض و 

معمراســت و نــان چاشــت را بــاوی رصف مناینــد�  ]درایــام حبــس[ هــر روز 

ــا فرســتاده میشــد ، متــام  ــۀ قــرص علی طعــام هــای گوناگــون از طبــاخ خان

ــدند�  ــوت میش ــت او دع ــان چاش ــت رصف ن ــیرپور بوق ــس ش ــری محب نف

محبوســین خیلــی خــوش بودنــد� بابــا مــی خندیــد و مــی گفــت: شــامرفقا 

دعاخواهیــد کــرد کــه خداونــد ایــام حبــس بابــا را تــا دوســال دوام بدهــد زیرا 
کــه عجــب عیشــی اســت� نفــری خاندانــی نیــز  دعــوت هــا  مــی دادنــد� 1

ــی خدمــت گــزاری  ــا محمدرسورخــان بارکزائی،کــه ســابقۀ طوالن باب

ــه  ــکات ماشــین خان ــس فابری ــی وجــرنال ملکــی نظامــی ورئی ــث وال بحی

کابــل تجربــه داشــت، درتاریــخ 19 ســنبله 1301 شمســی بحیــث نایــب 

الحکومــه قندهارمقررگردیــد ودر6 حــوت ســال 1301)24 فــربوری 

ــد� 2 ــار وارد ش ــه قنده 1923ب

1 -پوپلزائی،سلطنت امان الله شاه،بخش اول، ج1، ص 47۵

2 -پوپلزائی،سلطنت امان الله شاه،بخش اول، ج1، ص ۵02
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مهــدی فــرخ درکتــاب کرســی نشــینان کابــل، مینویســدکه ،ساغاســی 

محمدرسورخــان در در192۶، نشــان رسدار اعلــی را نصیــب گردیــد� 

ــث  ــد از آن در 1930 بحی ــان وبع ــی بدخش ــث وال ــال 1928 بحی ودرس

ــده و در 19۵0  ــل آم ــج نای ــه  ادای ح ــد� وی ب ــرر گردی ــل مق ــی کاب وال

عیســوی زندگیــرا پــدرود گفــت� 1 �امــا بقــول عطــا اللــه ابراهیــم یکــی از 

نــوادگان بابــا رسورخــان، وفــات ایشــان درتاریــخ چهــارم حــوت1307ش 

ــاق  ــر13 رمضــان 1347هــق اتف ــالدی براب ــق 23 فــربوری 1929می مطاب

افتــاده ودر ســه دکان چنــداول دفــن ګردیــده اســت� زیــرا مــرگ او یــک مــاه 

بعــد از تســلط دزدان ســقوی برکابــل اتفــاق افتــاده بــود وکــس مــرده خــود 

را بــه بیــرون شــهر بــرده منیتوانســت�درکتاب )هــواز هــو( ادمــک درصفحــه 

22۶ از او یــاد شــده اســت�

ــل روز  ــدکه :»چه ــان مینویس ــا رسورخ ــات باب ــی، در موردوف پوپلزائ

بعــد از تاریــخ تســلط بچــه ســقو بــر شــهر کابــل، بابــا محمــد رسورخــان 

ــل  ــی واص ــوم بارکزائ ــی ق ــان زائ ــیرۀ عمرخ ــور از عش ــت� مذک ــات یاف وف

مســکن آبائــی او خانقــاه تیریــن و ارغســتان قندهــار اســت� و در جلــد دوم 

ــدان یســین خــان بارکزائــی[  ــوان ]خان تاریــخ تیمورشــاه درانــی تحــت عن

ــم�« 2  مفصــل بحــث کــرده ای

ــه  ــاء الل ــن عط ــان اب ــه »محمدرسورخ ــی افزایدک ــی م ــپس پوپلزائ س

خــان ابــن میــرداد خــان ابــن بــازار خــان ابــن یســین خــان- از اوایــل عــرص 

 ســلطنت اعیلحــرضت امیــر عبدالرحمــن خــان از صاحــب منصبــان بــزرگ 

1 - کرسی نشینان کابل، ص 1۶2، معصوم هوتک، هامن اثر، ص230

2 -پوپلزائی،سلطنت امان الله شاه، ج2،ص۵۶2
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و تــا اواخــر دورۀ رساجیــه بــا کــامل عــزت و احــرتام میزیســت و در ســالیان 

اخیرســلطنت امیــر حبیــب اللــه خــان نائــب الحکومــه هــرات بــود و بعــد 

از جلــوس اعلیحــرضت شــاه امــان اللــه خــان غــازی نیــز در1298 بحیــث 

نایــب الحکومــۀ کل ترکســتان مقررگردیــد ولــی دررسطــان ســال بعــد او بــا 

قومانــدان نظامــی مزاررشیــف بنــام عبدالرحیــم خــان فرقــه مــرش اختــالف 

ــرای  ــم خــان را ب ــه محمدابراهی ــدا کــرد وشــاه محبورشــد وزیرعدلی نظــر پی

معلــوم کــردن محرکیــن ایــن اختالفــات بــه آنصــوب گســیل منود)ســلطنت 

امــان اللــه شــاه،ج1،ص 273(وســپس بــه حیــث نایــب الحکومــه هــرات 

فرســتاده شــد� درهــرات نیــز در ســال 1300ش میانــۀ او بــا قومانــدان نظامی 

خــراب شــد ودر اثــر گفتگــو بــا غــالم نبی خــان نــارصی فرقه مرش عســکری 

ــت  ــه قرارگرف ــب و محاکم ــل جل ــازی بکاب ــرضت غ ــر اعلیح ــرات، بام ه

وچــون طــرف دعــوا هرجــا میگفــت بــا بــا رسورخــان عضوســلطنت اســت 

واو را کــس محکــوم منیکنــد، او بــا قلــم خــود خــود را مقرصوامنودکــرد و 

محکــوم بــه چهــل روز حبــس گردیــد� و بعــد رهایــی از حبس میخواســت از 

مشــاغل رســمی کنــار بــرود امــا دولــت بازهــم بــه تجربــه او نیامنــد بــود واو 

را بــه حیــث نابــب الحکومــت قندهارفرســتاد�

درســال 1304ش کــه شــاه امــان اللــه از امورقندهــار تفتیــش میکــرد،از 

شــیوۀ کاربابارسورخــان گالیــه داشت�وشــاه گفت:»دربــاب نائــب الحکومۀ 

شــام کــه نائــب مــن اســت و یــک شــخص معــزز میباشــد فــی الحــال نظــر 

ــم  ــل رفت ــه بکاب ــد ازینک ــه بع ــم البت ــی توان ــه من ــزی گفت ــرتام او چی ــه اح ب

ــد رسور  ــب ]محم ــه صاح ــب الحکوم ــک نائ ــت� این ــم گف ــواب خواه ج

خــان بارکزائــی[ حــارض اســت� خــودم درین مــدت اقامــت خــود در قندهار 
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باوجــود تفتیــش و تحقیقــات هیــچ یــک خیانــت و بــی وفائــی او را نســبت 

بدولــت متبوعــه اش ندیــده ام و هیــچ یــک آزار خلــق و شــکایت اهالــی را 

از ونشــنیدم فقــط اینقــدر افســوس مــی کنــم کــه قــدری سســت کار کــرده 

ــائب الحکومــه صاحــب متــام اوامــر و احــکام  ــد کــه نــــ اســت مــی بای

دولتــی را درینجــا بکــامل جدیــت و فعالیــت اجــراء میکــرد و انــدک سســتی 

ــال و  ــه خی ــی داد� در صورتیک ــش راه من ــراآت خوی ــته روی را در اج و آهس

ــه کار  ــس رضور  ک ــد پ ــت باش ــی مل ــود و آرام ــرای بهب ــت ب ــکار حکوم اف

روائــی او نیــز بصــورت قطعیــت و شــدت در معــرض اجــراء آورده شــود � 

چنانچــه خــودم متــام اوامــر دولتــی را دریــن چنــد روزی کــه بقندهــار آمــده 

ام بصــورت حکمــی وقطعــی اجــراء منــودم حتــی در معامــالت حقوقیــه اگر 

جانهــای خائنیــن و اهــل غــرض تلــف شــود مــن از ان پرواوباکــی نداشــته 

حتــامً قوانیــن دولــت را در معــرض تعمیــل میگذارم کســانیکه باقیــات دولت 

برذمــت آنهــا اســت بهــر صورتیکــه باشــد از وشــان مــی ســتانم � اشــخاصی 

کــه دزد و فســاد پیشــه باشــند بــرای یــک دقیقــه آنهــا را مهلــت منــی دهــم و 

بهــر ذریعــه کــه ممکــن باشــد آنهــا را بکیفــر کــردار میرســانم�

ترحـــــم برپلنگ تیزدنـــدان          ستمگاری بود برگوسفنـــدان

ــنا  ــن و دار آش ــا رس ــد و ارشار ب ــه بین ــد دزد مجــازات ب ــی رضور بای ن

ــورت  ــت را بص ــۀ حکوم ــن موضوع ــتگیر و قوانی ــن را دس ــند و خائنی باش

قطعــی در معــرض اجــراء گــذارده شــود �لیکــن گــامن مــی کنــم کــه نائــب 

الحکومــه صاحــب ازیــن تعریــض و اخطــاری کــه مــن بدوشــان داده ام در 
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آینــده متــام کار هــای شــان خــوب خواهــد شــد و نســبت بدیگــران بســیار 

پیــش خواهنــد رفــت �«1

ــی کنارگرفــت ودر گــذر ســه دکان  ــا رسورخــان ازکاردولت بعــد از آن باب

چنــداول کابــل در خانــۀ خــود بــر مــی برد�موصــوف روز شــنبه ۵ حــوت 

ســال 1307ش مطابــق)13( رمضــان 1347ق موافق )23( فــربوری 1929ع 

دو مــاه بعــد از هجــرت علیــا حــرضت رساج الخواتیــن و پنجــاه و دو روز بعد 

عزیمــت اعلیحــرضت امــان اللــه خــان بعمــر 90 ســالگی در حیــن شــدت 

ــه دکان  ــۀ س ــد و در حص ــرگ ش ــه م ــل غص ــقوی در کاب ــتبداد س ــم واس ظل

چنــداول در نزدیکــی منــزل نشــیمن خــودش بخاک ســپرده شــد و هشــت روز 

بعــد تاریــخ فــوت او در کابــل، پــرش محمــد ابراهیــم خــان نائــب الحکومۀ 

ــوت  ــق)14 ح ــان 1347ق مطاب ــنبه 22 رمض ــروز دوش ــرات ب ــرات ،دره ه

1307ش )4فــربوری 1929( بشــهادت رســید و پــدر و پــر بفاصلۀ هشــت 

روز از جهــان رفتنــد و یکــی از مــرگ دیگــر خــرب نیافتنــد�

 از بابــا محمــد رسورخــان تنهــا هــامن یــک پربنــام محمدابراهیــم خــان 

و از محمــد ابراهیــم خــان یــک پربنــام امــان اللــه بجــا ماند کــه اکنــون مدیر 

تحریــرات ریاســت هوائــی ملکــی اســت� بابــا محمــد رسور خــان شــخص 

میانــه قــد قــوی انــدام و خــوش چهره و ســیامی یکنفــر افغــان درانــی را متثیل 

مینمــود و بایــن لحــاظ کــه والــدۀ اعلیحــرضت شــاه امــان اللــه خــان غــازی 

دخــرت انــدر و هــم دخــرت پــر کاکای او بــود، امــان الله خــان در فرامیــن بابای 

کــرام مــی نوشــت و باحــرتام پادشــاه و والــدۀ پادشــاه عمــوم مــردم او را بــه 

لقــب بابــا کــه در نــزد افغانهــا قدســیت دارد یــاد میکردنــد�

1 -پوپلزائی،سلطنت امان الله شاه،بخش 2،ص371
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ــز  ــد و نی ــته ان ــط نوش ــوت او را غل ــخ ف ــزارش تاری ــۀ م ــا در کتیب ام

محمدابراهیــم خلیــل در کتــاب مــزارات کابــل غلــط نوشــته اســت� 

ــد کــه بعــد فــوت ایشــیک  ــرای او میــر گردی ــن ســبب ب ــا ازی خطــاب باب

ــر  ــی نظی ــاب( در ترکســتان در ســال 129۶ق ب اقاســی شــیردل خــان )لوین

ســلطان عیــال معتــرب او بــا دو دخــرت خــود بکابــل عــودت کــرد و بعــد هــا 

باســتجازه از رسدار فقیــر محمــد خــان فوفلزائــی )بــرادر بــی نظیــر ســلطان( 

ــگاه  ــول از ن ــر معق ــه چــون محمــدرسور خــان مذکــور معاذی ــا آن محرتم ب

ــر کاکای خــود )تاجــور ســلطان ورسور ســلطان(  رسپرســتی دو دخــرت پ

بیــان کــرد برســم و رواج افغانــی عیــال لوینــاب مرحــوم بعقــد نــکاح او در 

ــاسی جانوخــان در آورده شــد  ــی کالن دخــرت شــاه اقـ ــی ب ــر وســاطت ب اث

ــرت  ــی بیش ــاه دران ــخ تیمورش ــد دوم تاری ــت در جل ــن مناکح ــل ای ــه تفصی ک

ــوم او را  ــاب مرح ــات لوین ــات محرتم ــخ صبی ــت�و از ان تاری ــطور اس مس

ــد�« 1   ــاب کردن ــا( خط )باب

ــا( مــورد احــرتام وارادت اعلیحــرضت  شاغاســی محمدرسورخــان )باب

ــده  ــادگاره مان ــه ی ــان ب ــه  ازایش ــی ک ــت ودرعکس ــان قرارداش ــه خ ــان الل ام

اســت ، شــاه  در پشــت رسشاغاســی رسورخــان قرارگرفتــه و ایــن درفرهنــگ 

افغانــی نشــانه احــرتام بــه بــزرگان  خانــواده اســت�

محمدابراهیم خان وزیرعدلیه،والی هرات

شاغاســی محمدابراهیــم خان،پرنایــب الحکومــه محمدرسورخــان معروف 

ــی  ــراش باش ــه ف ــان وظیف ــه خ ــتگاه رسدار نرصالل ــود� وی در دس ــه باباب ب

داشــت� عالوتــاً  از طــرف امیرحبیــب اللــه خــان  بریاســت »ســواران خاصــه 

1 -پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه، ج2،ص۵۶2
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» نیــز مقررگردیــد� درعهــد امانــی هنــگام  شــورش خوســت  ومنگل  بدانســو 

ماموریــت یافــت وبعــد بحیــث وزیرعدلیــه دولــت امانــی مقررشــد �بعــد از 

آن چنــدی بحیــث والــی ترکســتان)مزاررشیف ومیمنــه(  خدمــت منــود ودر 

آخــر بــه عنــوان  والــی هــرات مقررشــد� هنگامــی کــه دولــت امانــی ســقوط 

ــرد آوری  ــه   گ ــدی بعدب ــت وچن ــار رف ــه کنده ــان ب ــه خ ــان الل ــود وام من

لشــکر بــرای گرفــنت مجــدد تــاج وتخــت پرداخــت، در میــان قشــله نظامــی 

ــم  ــی محمدابرهی ــورش  ، شاغاس ــن ش ــد، درای ــا ش ــی برپ ــرات شورش ه

خــان وقومانــدان نظامــی قشــله عبدالرحمــن خــان کــه دامــاد ابراهیــم خــان 

میشــدهردو کشــته شــدند� 1 

اغتشاش هرات و قتل فرقه مرشونایب الحکومه هرات

اغتشــاش  زیرعنــوان  اللــه  امــان  شــاه  ســلطنت  درکتــاب  پوپلزائــی 

ــه  ــان الل ــرضت ام ــلطنت اعلیح ــراض س ــد از انق ــه :»بع ــد ک هرات،مینویس

شــاه غــازی ]روز دوشــنبه 24 جــدی ســال 1307ش[ و انقــراض پادشــاهی 

ــال 1307ش[،  ــدی س ــه 28ج ــاه ]روز جمع ــه ش ــت الل ــرضت عنای اعلیح

و تــاراج شــدن علــی احمــد خــان پادشــاه نــام نهــاد در جکدلــک مرشقــی 

ــه  ــری ک ــداز دیگ ــۀ جانگ ــن واقع ــو 1307ش[، بزرگرتی ــه 12دل ]روز جمع

در افغانســتان رخ داد، اغتشــاش شــهر هــرات و کشــته شــدن محمدابراهیــم 

ــان  ــن خ ــان[و عبدالرحم ــا محمدرسورخ ــه ]پرباب ــب الحکوم ــان نائ خ

بارکزائی]بــرادرزاده ودامادبابــا محمدرسورخــان[ قومانــدان عســکری هــرات 

و محمــد صدیــق خــان محمدزائــی بــود  کــه در رستــارس مملکــت بگــوش 

1 - کرسی نشینان کابل،ص 1۶4، هوتک، هامن اثر، ص 232
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عمــوم رســید� و چــون یک واقعــۀ نهایت بــزرگ مصــادف بــه دورۀ حکمرانی 

بچــه ســقو بوقــوع پیوســته اســت اینــک اســاس آنــرا از نظــر تاریــخ گذرانــده 

ــۀ حضــور  ــم خــان رس پروان ــردازم: محمدابراهی و بعــد اصــل واقعــه مــی پ

دورۀ رساجیــه از اوائــل جلــوس اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی ناظــر 

عدلیــه مقــرر گردیــد و در 20 فــربوری 1299ش رئیــس تنظیمیــۀ بلــخ مقــرر 

گردیــد و تــا مــاه جــدی دلــو ســال 1302ش بــر بــرد�

مذکــور در اوائــل شــخص تنگدســت و درآوان ریاســت هیــأت تنظیمیــۀ 

ــمت  ــک قس ــت و ی ــاد یاف ــروت زی ــتان ث ــی ترکس ــب الحکومگ ــی نائ یعن

رسمایــۀ خــود را توســط حاجــی محمــد رفیــق ابــن حاجــی محمــد افضــل 

تاجرکابلــی بــکار انداخــت� درســال 1304ش نائــب الحکومــۀ هــرات مقرر 

گردیــد و تــا مــاه حــوت ســال 1307ش بــر بــرد و دران جانیــز ثــروت زیاد 

ــن در ایبــک  ــب زمی ــدازۀ ده هــزار جری ــدار خــود انداخــت و بان بکیســۀ اقت

ــل و قلعــۀ غــالم  ــن خــان واقــع چهاردهــی کاب ترکســتان و قلعــه محمدامی

حیدرخــان واقــع پغــامن و هــم در ملــک هــرات مبوجــب فرمــان و بعضــاً 

زرخریــد بقیمــت هــای نــازل بـــدست آورد و یکــی از متمـــولرتین اشــخاص 

ــرات  ــت ه ــد� و در دوران حکوم ــروف گردی ــوب و مع ــه محسـ دورۀ امانی

دامــادان و خویشــاوندان خــود را بــکار هــای ملکــی و نظامــی موقــع داد و 

از طــرز ادارۀ گامشــتگان وی مــردم هــرات شــکایات زیــاد داشــتند� چنانچــه 

محمدعلــی خــان حاکــم )ولــد رسبلنــد خــان ســلیامن خیــل( را کــه شــوهر 

ــق خــان دامــاد  ــود، محمــد صدی خواهــر زن نامــۀ الحکومــت موصــوف ب

نامــه الحکومــت چنــد وقــت پیــش از دورۀ اغتشــاش نظربــه اســتفاده جویــی 

اش مقهــور ســاخته از هــرات اخــراج منــود تــا آنکــه همیــن مقهوریــت باعث 
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نجــات او از قتــل و تــاراج مــال گردیــد واال جــان بســالمت منــی بــرد�

در وقتــی کــه محمدابراهیــم خــان بارکزائــی نائــب الحکومۀ هــرات بود، 

ــد محمــد منصــور خــان  ــد محمــد نبــی خــان ول محمــد غــوث خــان )ول

ــکری  ــرش عس ــه م ــۀ فرق ــود را برتب ــراری خ ــان برق ــل فرم ــی( از کاب بارکزائ

ــا  ــه انج ــرده ب ــل ک ــرش حاص ــه م ــان فرق ــن خ ــوض عبدالرحم ــرات بع ه

رفــت� عبدالرحمــن خــان بارکزائــی کــه در ســفر هشــت ماهــۀ اعلیحــرضت 

امــان اللــه شــاه غــازی همــراه بــود و خــرش محمــد ابراهیــم خــان نائــب 

ــف راز و ارسار حکومــت  ــۀ هــرات ، محمــد غــوث خــان را مخال الحکوم

خــود مــی پنداشــت از تقررش بعــوض دامــاد خودنــاراض بــود� عبدالرحمن 

ــا  ــکۀ علی ــای س ــرت مام ــه دخ ــود ک ــوی خ ــر و خش ــروی خ ــه نی ــان ب خ

حــرضت رساج الخواتیــن والــدۀ اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی بــود، 

تقررمحمدغــوث خــان را قبولــدار نشــده بــا اقامــۀ دالئــل میخواســتند مقــام 

ــد� ــا فرمــان مقــرری او را اعــاده فرمای ســلطنت را وادار ســازند ت

چــون موقــع زمســتان رســید و ســلطنت اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه 

منقــرض گردیــد، محمدغــوث خــان در هــرات باقــی مانــد و چــون عســاکر 

هــرات از عبدالرحمــن خــان فرقــه مــرشآزرده خاطــره بودنــد، محمــد غــوث 

ــل و  ــقو کاب ــه س ــه بچ ــام ک ــن ای ــود، در ای ــده ب ــدل مان ــه ب ــه کین ــان ک خ

مــزار رشیــف را تــرصف منــوده بــود موقــع یافــت تــا عســاکر را بــر علیــه 

عبدالرحمــن خــان بشــوراند، زیراکــه در همیــن اوقــات کــه هنــوز یکنیم ماه 

از جلــوس بچــه ســقو ســپری گشــته بــود، ایرانــی هــا پروپــا گنــد میکردنــد 

ــۀ  ــب الحکوم ــتی دارد و نائ ــا دوس ــویک ه ــا بلش ــاه ب ــه ش ــان الل ــه ام ک

ــرده  ــروی ک ــه پی ــت امانی ــت از سیاس ــدار اوس ــته و جانب ــه وابس ــرات ک ه
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ــراه مقاصــد خودشــان  میخواهــد اهالــی هــرات را بقــوت بلشــویک هــا ب

تســلیم مناینــد و از ایــن آوازه نیــز محمــد غــوث خــان مطلــع گشــته برعلیــه 

ــرات  ــالب ه ــه انق ــا آنک ــزد ت ــا می ــرف ه ــه مرشح ــان فرق ــن خ عبدالرحم

ظهــور منــود و تفصیــل واقعــه از اینقــرار اســت:

خیرمحمــد خــان کــه در ســال 1307ش مســتوفی هــرات بــود بحســب 

ــگار داده بهــرات فرســتاده  ــام او ن ــل بن ــوب خــرش کــه از کاب وصــول مکت

بــود، از تســلط بچــه ســقو خــرب یافتــه، اشــتهار ســلطنت ســقو را کــه توســط 

ــرات  ــش به ــخ برای ــت بل ــتانی از والی ــان کوهس ــم خ ــتادگان عبدالرحی فرس

ارســال منــوده بــود، بجهــت اطــالع اهالــی هــرات بدیوارهــای بــازار آویخــت�

عبدالرحمــن خــان فرقــه مــرش قومانــدان عســکری هــرات، خیرمحمــد 

خــان مســتوفی را بــروز یکشــنبه )13( حــوت ســال 1307ش مطابــق )21( 

رمضــان 1347ق و موافــق )4( مــارچ 1929ع ســخت مــورد دشــنام و 

ــاب  قــرار داده محبــوس منــود� عت

فــردا اول صبــح روز دوشــنبه )14( حــوت مطابــق )22( رمضــان و )4( 

مــارچ، مــادر و زن خیــر محمــد خــان مســتوفی بداخــل حـــرمرا بحضــور 

محمدابراهیــم خــان نائــب الحکومــه آمدنــد وگریــه کنــان التجــاء منودنــد که 

خیرمحمدخــان را ازحبــس رهاکنــد� نائب الحکومــه به مــادر و زن خیرمحمد 

خــان مســتوفی گفــت: اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی درحالــی کــه 

در قندهــار دوبــاره پادشــاهی خــود را اعــالم منــوده و مــن بحکمــش هنــوز 

نائــب الحکومــۀ هــرات هســتم، خیــر محمــد نــادان از حقــوق پادشــاه مربی 

و ولــی النعــم خــود چشــم پوشــیده و بنفــع دســتۀ دزدان رشیــر خــون خــوار 

اشــتهاری را کــه از کابــل بــوی رســیده اســت بــاالی دکاکیــن شــهرمی آویــزد 
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و آتــش انقــالب در هــرات مــی افــروزد، مــن اینچنیــن خائــن حــق ناشــناس 

منــک بحــرام را گاهــی رهــا کــرده منــی توانــم و او را هــر روزی کــه موفــق 

شــوم بدســت اعلــی حــرضت معظــم غــازی مــی ســپارم� و در همیــن دقائق 

آوازۀ دیگــر در میــان عســاکر هــرات پخــش شــد کــه اگــر شــخصی کمرتیــن 

حرکــت برضــد سیاســت امانیــه بنامیــد از دســت محمدابراهیــم خــان نائــب 

الحکومــه و دادمــاش عبدالرحمــن خــان فرقــه مــرش زجــر و زحمــت زیــاد 

مــی بینــد بلکــه بقتــل میرســد و اگــر حرکتــی بنفــع ســقویان ننامینــدء فــردا 

کــه حکمــران ســقو بهــرات برســند دســت جــور او عــده ای را در برابــر ایــن 

فروگذاشــت از دم تیــغ بــی دریــغ مــی کشــاند�

بعــد چنــد دقیقــۀ آن گفــت و شــنید حاجــی پایــان ناظــر امــالک محمــد 

ابراهیــم خــان نائــب الحکومــه بحرمــرا آمــده عــذر خواســته گفــت: نائــب 

ــع  ــرات وض ــاکر ه ــه از عس ــد ک ــار نروی ــروز بدرب ــب ام ــه صاح الحکوم

انقــالب احســاس میگــردد�

عبدالرحمــن خــان فرقــه مــرش و قومانــدان عســکری هــرات مــن حیــث 

وظیفــه نخســت قــدم برداشــت کــه از حرمــرا بدفــع عســاکر بــرود تــا بدانــد 

حقیقــت از چــه قــرار اســت� افــراد خانــدان نائــب الحکومــت کــه کلــامت 

ــور  ــرش مذک ــه م ــنت فرق ــد از رف ــنیده بودن ــان را ش ــی پای ــز حاج ــذر آمی ع

ــت نکــرده ام کســی مبــن چــرا  ــه مــرش گفــت مــن خیان ــع شــدند� فرق مان

رضر برســاند و بیخــرب از اینکــه مخالــف بزرگــی در هــرات داشــت، اولــرت از 

دیگــران از حرمــرا بــدر شــد و حینــی کــه در محوطــۀ چهاونــی قریب شــد، 

از دســت عســاکر بقتــل رســید و مجــال حــرف زدن نیافــت�

و بعــد آن واقعــۀ هائلــه عســاکر بــه چهــار بــاغ وارد شــدند و یــک نفــر 
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را نــزد  محمــد غــوث خــان بارکزائــی فرقــه مــرش ]رقیــب عبدالرحمــن خــان 

مقتــول[ فرســتادند واز وی پرســیدند کــه نائــب الحکومــه محمدابراهیــم خان 

را از باالخانــۀ حرمــرا پایــان کنیــم یــا نــه؟

ــه  ــواب داد ک ــاکر ج ــپاهی بعس ــامن س ــط ه ــان توس ــوث خ ــد غ محم

ــب  ــتید، نائ ــاد او را کش ــرش دام ــه م ــان فرق ــن خ ــام عبدالرحم ــی ش وقت

الحکومــه شــام را زنــده منــی گــذارد و عیــال هــای تــان را بدســت بلشــویک 

هــا مــی ســپارد� عســاکر بــه ســاعت 2 بعــد ظهــر روز دوشــنبه،14 حــوت 

1307ش بطــرف اقامتــگاه نائــب الحکومــه هجــوم بردنــد و او را رس برهنــه 

بــا یــک پیراهــن و واســکت وزیــر جامــه فــرود آورده از حرمــرا بــدر کردنــد 

و چنــد دقیقــه بعــد محمدصدیــق خــان داماد نائــب الحکومــه کــه درگازرگاه 

بــرای شــکار رفتــه بــود واپــس بخانــه آمــد و بعــد اســتامع آن خــرب وحشــت 

ــی  ــا حوال ــتافت و ت ــاغ ش ــار ب ــرف چه ــه بط ــب الحکوم ــب  نائ ــر از عق اث

عــرص هــامن روز دوشــنبه 24 حــوت ســال 1307ش مطـــابق )22( رمضان 

1347ق )4مـــارچ 1929( یکایــک بقتل رســیدند� و اجســاد مقتولین یکروز 

قبــل از حلــول عیــد ســعید فطــر یعنــی در روز هشــتم آن واقعــه در زیــارت 
شــاهزاده عبداللــه و شــاهزاده قاســم مدفــون گردیدنــد�« 1

ــه مینویســدکه »و در هــامن روز دوشــنبه )14( حــوت  ــی درادام پوپلزائ

)22( رمضــان )4( مــارچ کــه نائــب الحکومــه را بطــرف مقتــل بردنــد هشــت 

نفــر محافــظ بــاالی منــزل نشــیمن نائــب الحکومــه مقــرر شــد� ســیم تیلفون 

و بــرق را قطــع کردنــد و امــان اللــه پــر خــرد ســال نائــب الحکومــه را کــه 

آنوقــت هشــت و شــیرآقا لقــب یافتــه بــود تجســس میکردنــد، و زنــان پــر 

مذکــور را بزیــر چــادری خــود پنهــان مینمودنــد�

1 - پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه،ج2، ص۵۶4-۵۶3
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ــراج    ــلطان نورال ــه س ــرزی و رضی ــود ط ــال محم ــمیه عی ــام رس اس

]خواهــر اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه[ عیــال رسدار محمــد حســن خــان و 

نیــز عیــال محمــد یعقــوب خــان شاغاســی ]وزیــر دربــار[ در هــامن وقــت 

ــد� ــه بودن ــب الحکوم ــای نائ ــرات بج در ه

محمدرفیــق طفــل دو ســاله محمــد صدیــق خــان شــهید از عقــب پدر و 

دایــۀ خــود زهــره تــرق شــد� عائلــه و افــراد خانــدان نائــب الحکومــه یکــروز 

قبــل از عیــد فطــر از قــرارگاه نائــب الحکومــه بــه خانــۀ غــالم حیــدر جوجــه 

ــال 1308ش  ــور س ــاه ث ــۀ اول م ــی از هفت ــاه یعن ــم م ــد از یکنی ــد و بع رفتن

در بــاغ دشــت بخانــۀ حاجــی پایــان ناظــر امــالک بابــا محمــد رسورخــان 

ــوس  ــل جل ــا اوائ ــد و ت ــه[ رفتن ــب الحکوم ــان نائ ــم خ ــدر محمدابراهی ]پ

ــن  ــد و ای ــی گذرانیدن ــا م ــازی در هامنج ــاه غ ــرضت محمدنادرش اعلیح

انــدک مراعــات هــم از طــرف عبدالرحیــم خــان کوهســتانی نائــب الحکومــۀ 

عرصســقو کــه مــرد عاقبــت اندیــش بــود بعمــل آمــد� و چنانکــه قبالً اشــارت 

ــتوفی  ــه مس ــر دورۀ امانی ــی در اواخ ــان کابل ــد خ ــر محم ــرزا خی ــم می کردی

ــرات  ــران ه ــا تاج ــز ب ــت آورد و نی ــاد بدس ــغ زی ــا مبل ــود و از آنج ــرات ب ه

معرفــت وخصوصیــت تجارتــی پیداکــرد، و از دورۀ انقــالب ســقو نیــز چــون 

طرفــدار دزدان بــود مســتفید گشــت� و در وقتــی کــه عبداملجیــد خــان زابلی 

تاجــر هراتــی تصمیــم تأســیس رشکــت ســهامی ملــی افغــان و بعــد بانــک 

ملــی افغــان منــود، از راهنامهــا و رفقــای رسمایــه گــذاری او در کابــل یکــی 

ــابق  ــۀ س ــی رسمای ــک مل ــیس بان ــت تأس ــد، و در وق ــخص گردی ــن ش همی

خــود را بــکار انداخــت و معــاون ریئــس مقــرر گردیــد� چــون عبداملجیــد 

خــان زابلــی تاجــر هراتــی بــه وزارت اقتصــاد رســید و رســوخ متــام یافــت از 

خیــر محمــد خــان کســی حســاب گرفتــه نتوانســت� مذکــور تــا مــاه میــزان 
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ــر  ــال 13۵4ش در اث ــور در س ــات دارد� مذک ــل حی ــال 13۵0ش درکاب س

تصــادم موتــر هــالک شــد� فیــض محمــد خیــرزاده پــر اوســت� از محمــد 

صدیــق خــان شــهید یــک پــر عبداللــه بجــا مانــده اســت�

یکحصــۀ امــوال منقــول محمدابراهیــم خــان نائــب الحکومــه در انقالب 

هــرات بتــاراج رفــت و بــرخ دیگــر در شــهر کابــل کــه در نــزد رسور ناخــدا 

بــه امانــت گذاشــته بــود انــکار ورزیــد، و قســمتی هــم خــوراک بعضــی راه 

بلــدان و دامــادش ســلطان احمدخــان بارکزائــی گردیــد� اراضــی موروثــی 

در قلعــۀ غــالم حیدرخــان مربــوط حکومــت پغــامن در ســال 1347ش از 

طــرف اهالــی پغــامن محــل دعــوی و تــرصف قــرار گرفــت و چــون فرمــان و 

هــم قبالــه بدســت داشــتند جایــداد را واپــس تــرصف کردنــد�« 1 

وزیر عبدالعزیز خان بارکزائی

ــان  ــه خ ــد معاذالل ــان فرزن وزیرعبدالعزیزخ

خــان  اللــه  عطــاء  شاغاســی  ونواســه 

ــزی  ــان  بارک ــی میردادخ ــه شاغاس وکواس

ــده  ــی  از ارکان عم ــم امان ــود� وی در رژی ب

دولــت بشــامر میرفــت� و هنگامــی که شــاه 

بــه ســفرطوالنی بســوی اروپــا رفــت، وزیــر 

ــت  وزارت   ــاه کفال ــود وش ــم ب ــه رژی داخل

حربیــه را نیــز بــه وی تفویــض منــود� 

عبدالعزیــز خــان عضــو دیــوان حربــی بــود 

1 - پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه،ج2، ص۵۶۶-۵۶۵
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کــه روی جــزا بــه محرکیــن شــورش پکتیــا غورمیکردنــد� مرحــوم غباراز شــیوه 

ــت� 1  ــرده اس ــی ک ــاد دهان ــود ی ــخ خ ــی در تاری ــس حرب ــن مجل کار ای

عبدالعزیــز وزیــر، مــورد توجــه وحامیــت شــدید علیــا حرضت مادرشــاه 

امــان اللــه   و موفــق بــه اخــذ نشــان ملراعلــی شــده بــود� ســپس او بــه حیث 

وزیرحربیه افغانســتان تعییــن گردیــد )1927نومرب(�

پوپلزائــی درتاریــخ ســلطنت شــاه امــان اللــه، ازکاردانــی وتــالش او برای 

اســتحکام ســلطنت امــان اللــه بخوبــی یــادآوری منــوده واز تقدیــر خدمــات 

او از جانــب شــاه امــان اللهبــه تفصــی یادکــرده مینــگارد:

اعطای نشان ملر عالی به وزیر عبدالعزیز خان بارکزائی

»عبدالعزیزخــان بــن معاذاللــه خــان بــن عطاءاللــه خــان بــن میردادخــان 

ــی  ــوم بارکزائ ــی ق ــن یســین خــان، از عشــیرۀ عمرخــان زائ ــن بازارخــان ب ب

ــار ودر  ــر درب ــارجن میج ــان س ــه خ ــب الل ــر حبی ــلطنت امی ــد س در عه

اوائــل ســلطنت امــان اللــه شــاه غــازی یــاور حضــور ودر ســال 1300 ش 

ــاه اســد  ــۀ قندهــار ودر م ــس تنظیمی ــه و در ســال 1302ش رئی ــر داخل وزی

ــال  ــوزای س ــاه ج ــنبه 23 م ــه و روز ش ــل وزارت حربی ــال 1303ش وکی س

1304ش مجــدداً وزیــر داخلــه مقــرر گردیــده وهمدریــن وقــت از حضــور 

اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی نشــان ملرعالــی نیــز بــرای وی اعطــاء 

گردیــد واینــک مــنت فرمــان اعلیحــرضت را ازنظــر مــی گذرانــم:

ــان  ــه از زم ــام د روزارت حربی ــاب ش ــه جن ــانی را ک ــات درخش »خدم

بــروز ایــن واقعــه الــی اآلن بــرای متــام اردوی افغانســتان منــوده ایــد، تقدیر 

1 - غبار،افغانستان درمسیرتاریخ، ج 1، ص 817
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ــت  ــه فعالی ــر چ ــم� اگ ــام مینامی ــیارم را از ش ــت بس ــار ممنونی ــان اظه کن

وجدیــت وکارکــردن ودیگــران را بــر کار آوردن یکــی از خــواص ولــوازم 

طبیعــت تــان اســت لکــن چیــزی را کــه بلندتــر از خیال خــودم بوجود شــام 

مالحظــه کــردم واســباب مزیــد خوشــنودی مــرا از شــام فراهــم آورده ایــن 

اســت مبجردیکــه جنــاب شــام از ریاســت تنظیمیــۀ قندهــار بعــد از یــک 

مســافرت طوالنــی وارد مرکــز شــدید واز گزارشــات واجــراآت تــازۀ مرکــز 

ــی  ــد اطالعات ــاید وبای ــه ش ــی طوریک ــمت جنوب ــۀ س ــاً از معامل مخصوص

هــم نداشــتید ومناســبتاً در هــامن موقــع بوکالــت حربیــه گــامرده شــدید، 

مصــدر چنــان کاردانــی هــای مهــم در متــام شــعبه هــای عســکری گشــتید 

کــه بیشــرت از آن هیــچ یــک انســان فعالیــت ورشــادت کــرده منــی توانــد� 

ــودم را  ــدی خ ــفقت ورضامن ــن ش ــی تری ــت واعل ــن محب ــن بلندتری بنابری

بحضــور شــام عــرض مــی کنــم� وامــروز در نقطــۀ نظــرم اولیــن شــخصیکه 

خدمــت درجــۀ اعلــی دریــن معاملــه منــوده اســت جنــاب شــام ایــد� الهی 

در آخــرت بدربــار خداونــد نیــز اول باشــید�

فعالیــت وجــراری وکارکنــی وبیــدار مغــزی کــه از شــام دیــده ام مــرا از 

حــد وانــدازه بیشــرت از شــام خوشــنود وخرســند گردانیــده اســت خداونــد 

ــتم  ــرر داش ــه مق ــوزارت داخل ــام را ب ــذا ش ــد� له ــنود باش ــام خوش از ش

ــه  ــا زمــان صحــت وزیــر صاحــب عدلی ــه را ت وهــم کارهــای وزارت عدلی

بحیــث وکالــت بــردوش شــام میگــذارم واز جــراری وفعالیــت شــام آنقــدر 

مطمئنــم کــه کار هــردو وزارت را نســبت بفعالیــت کمــرت میدانــم� عــالوه 

بــران در فرصتــی کــه خــودم از مرکــز بــرای بعــض تفتیشــات وخربگیــری 

برخــی امــورات باطــراف بــروم جنــاب  شــام وظیفــۀ وکالتــم را رســامً ایفــا 
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خواهیــد منــود، نظــر بدیــن صداقــت وفعالیــت وبیــدار مغــزی وخدمــات 

تــان تربیــک نشــان ملرعالــی را بــه شــام میدهــم واز اعطــای ایــن نشــان 

ــر  ــان تقدی ــران ت ــل واق ــداران واماث ــش از متــام منصب ــات شــام را بی خدم

فــراوان مــی کنــم� بعــض حــرضات خیــال خواهنــد کــرد کــه وزیــر صاحب 

داخلــۀ ســابق چــه خواهنــد کــرد؟

عــرض مــی کنــم کــه جنــاب شــان را بخــارج بــه حیــث وزیــر مختــار 

ــام وزراء  ــه مت ــر دارم ک ــری در نظ ــد دیگ ــی بع ــن یک ــتم وهمچنی میفرس

ومنصبــداران بــزرگ نظامــی خــود را چنانکــه محمدنادرخــان ســپه ســاالر را 

فرســتاده ام، بــه ماملــک متمــدن بفرســتم تــا در آنجــا رفتــه دنیــای مرتقــی را 

بچشــم رس مالحظــه کــرده معلومــات خوبــی از آنهــا گرفتــه کارهای درســت 

شــان را درآمــدن مملکــت خودشــان اجــراء کننــد«1�

ــخ  ــی بتاری ــان بارکزائ ــد:رسدار عبدالعزیزخ ــه میگوی ــی درادام پوپلزائ

شــنبه 23 مــاه جــوزای ســال 1304 ش )موافق 13جــون 1925( در محفل 

توزیــع مکافــات در قــرص ســالمخانۀ شــاهی کابــل از حضــور اعلیحــرضت 

ــان  ــرر گردید�فرم ــه مق ــور داخل ــه وزارت ام ــازی ب ــاه غ ــه ش ــان الل ام

دســتخطی اعلیحــرضت امــان اللــه شــاه غــازی بتاریــخ اول مــاه رسطــان 

ســال 1304ش صــادر شــده واز خدماتــی کــه رسدار عبدالعزیزخــان بــن 

ــالت  ــه معام ــه ب ــه وزارت حربی ــود ب ــت خ ــان در آوان وکال ــه خ ــاذ الل مع

ســمت جنوبــی یعنــی جنــگ مــالی لنــگ در مرکــز در غیــاب محمدولــی 

خــان وزیــر حربیــه منــوده اســت، مــورد تقدیــر زیــاد واقــع شــده اســت� 

ــان  ــدل خ ــن رسدارخوش ــان ب ــی احمدخ ــابق رسدار عل ــۀ س ــر داخل وزی

1 -پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه،ج2،ص 403
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لوینــاب بــن رسدار شــیردل خــان لوینــاب بــن میردادخــان بارکزائــی اســت 

کــه در ســال 1303ش مدنظــر بــود بــه ســفارت مختــاری افغانــی درجاپــان 

ــا  مــاه جــوزای ســال 1304 ش رشائــط فراهــم نیامــده  فرســتاده شــود وت

بــود� ودر  ایــن وقــت محمدابراهیــم خــان وزیــر عدلیــه مریــض وچنانکــه 

ــم  ــل ومحمدابراهی ــی کاب ــان وال ــی احمدخ ــد رسدارعل ــم دی ــداً خواهی بع

خــان بنائــب الحکومگــی هــرات مقــرر شــدند�«1� 

ــز  ــت، او نی ــار رف ــه کنده ــاه ب ــه ش ــقاو ، ک ــه س ــاش بچ در دوره اغتش

ــا لشــکر کمکــی کندهــار بــرای   او را همراهــی کــرد� وهنگامــی کــه شــاه ب

ــود،  ــت من ــل حرک ــوی کاب ــقاویها بس ــت س ــل از دس ــدد کاب ــنت مج گرف

ــعدالدین  ــی س ــان )پرقاض ــم خ ــای عبدالکری ــان را بج وزیرعبدالعزیزخ

خــان علومــی ( بــه حیــث والــی کندهــار تعییــن منــود� وی در مقابــل لشــکر 

ســقاوی برکردگــی پــردل ، نتوانســت ایســتادگی کنــد و درنتیجــه بــه  هنــد 

برتانــوی فــرار کــرد وخــود را نــزد امــان اللــه خــان رســانید� وقتــی کــه امــان 

اللــه خــان عــازم ایتالیــا گردید،عبدالعزیزخــان در هنــد باقــی مانــد وچنــدی 

ــه  ــه جرگ ــان در لوی ــت � وزیزعبدالعزیزخ ــن بازگش ــه وط ــاره ب ــد دوب بع

ــه بــود�  ــر یافت 19۵۵ ســهم داشــت کــه از ســوی داوودخــان درکابــل تدوی

ایــن لویــه جرگــه تحــت ریاســت وزیرمحمــدگل خــان مومنــد،  روی مســئله 

ــد ســالح  از اتحادشــوروی  پشتونســتان و تقویــت اردوی افغانســتان  وخری

ــان  ــود� وزیرعبدالعزیزخ ــی من ــه های ــرد وفیصل ــث میک ــلواکیا بح و چکوس

ــت�2  ــل درگذش ــال 19۶0 درکاب درس

1 -پوپلزائی، سلطنت امان الله شاه،ج2،ص 403

2 - کرسی نشینان کابل، ص 117
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وزیر عبدالحکیم

عبدالحکیــم پرمعاذاللــه خــان بــرادر وزیرعبدالعزیــز خــان بــود� اومدتی در 

خوســت وســمت جنــوی بــه حیــث حکمــران وبعــد بحیــث وزیرعدلیــه در 

عهــد امانــی وظیفــه اجــرا کــرده اســت� 1 

محمد اکرب خان، نایب الحکومه قطغن و بدخشان

محمداکربخــان فرزندشاغاســی عطاءاللــه خــان وبــرادر بابــا رسورخــان بــود 

کــه زمانــی ماموردارالعدالــت علیاحــرضت شــاه امــان اللــه بــود، بعــد بحیث 

حاکــم جنوبــی مقررشــد ودرزمــان او شــورش منــگل رخ داد وامیــر حبیــب 

ــتاد  ــی فرس ــه جنوب ــورش ب ــی آن ش ــرای خاموش ــان را ب ــان نادرخ ــه خ الل

ــام  ــه مق ــر ب ــن خدمــت از ســوی امی ــدل ای واو شــورش را فرونشــاند ودر ب

سپهســاالری ارتقــا جســت�)معصوم هوتک،کندهــاری ورونه،چــاپ اکادمی 

ــه رشــاد، 2009،ص 229( عالم

پوپلزائــی مینویســد که»مذکــور مدتــی حکمــران جنوبــی وزمانــی 

ــد  ــور ودرعه ــت حض ــور دارالعدال ــی مام ــی ووقت ــمت مرشق ــران س حکم

ــود� ــان مقررب ــن وبدخش ــت قطغ ــه والی ــب الحکوم ــه نای امانی

درســال 1300 ش بنابرمناقشــه ای کــه بیــن رسدارمحمداکــرب خــان نایب 

الحکومــه وقاضــی محکمــه در والیــت قطغــن واقــع و بدارالســلطنه کابــل 

ــال 1302=  ــوس س ــرج ق ــور تاب ــه مذک ــب الحکوم ــده بود،نای ــته ش خواس

نومــرب1923 درمحکمــه ماموریــن تحــت اســتنطاق ودر بــرج قــوس ســال 

مذکوربحکــم قانــون دروالیــت کابــل محکــوم بــه حبــس گردیــد� شــاه امــان 

1 - کرسی نشینان کابل، ص 173
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ــا اســتقالل او  ــگاه عدالــت وهــم ازاینکــه نظامــات دولــت ب اللــه شــاه از ن

درنظرمــردم غیرقابــل تطبیــق ننامیــد، از حکم حبــس ان مرد موســپید منرصف 

نگردیــد و بــا وصــف آنکــه از بنــی اعــامم والــدۀ معظمــه اش بــود او را بــه 

چنــگ قانــون سپرد�«)ســلطنت امــان اللــه شــاه، بخــش 2، ص 41(

اسامی اوالدۀ یاسین خان، جد شاغاسی شیردلخان

ــد  ــب دو فرزن ــروف قندهار(صاح ــکونه مع ــزی، مس ــین خان)عمرخان یاس

ــود� ــان ب ــان وگلزارخ ــازار خ ــای: مالب ــه بنامه نرین

فرزندان مالبازارعبارت بودند از:

 1-کریمدادخان،

2- میردادخان )شاغاسی(،

3-موالداد خان،

4- رحیمدادخان ،

 ۵-یک دخرت بنام الهوری بیگم� اوالده هر یکی از اینها قرار ذیل بود:

* کریمــداد خــان، صاحــب پــری بنــام :ســیدالخان بــود واوپــری بنام 

پردلخــان داشــت وپردلخــان صاحــب پــری بنــام اکربخــان  بــود کــه درعهد 

ــان  ــه  بود�اکربخ ــم میمن ــی حاک ــوال ال مدت ــه اب ــروف ب ــیرعلیخان مع امیرش

فرزنــدی بنــام محیــی الدیــن خــان  داشــت کــه در زمــان امیــر حبیــب اللــه 

خــان نایــب الحکومــه قطغــن بــود�

* شاغاسی میردادخان بارکزی ،،صاحب فرزندانی بنامهای :

 1- شیردلخان)شاغاسی(،

2- عطاءالله خان)شاغاسی(،
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 3-شیرمحمدخان،

4-  یارمحمدخان،

۵- امیرمحمدخان)شاغاسی(،

 ۶-گدوخان،

 7-تاج محمدخان ،

8-شش دخرت بود�

*عطاءاللــه خــان، صاحــب فرزندانــی بنامهــای :شاغاســی محمــدرسور 

خــان) مشــهور بــه بابــا(، شاغاســی شــیرعلیخان، محمداکــرب) نایــب 

الحکومــه قطغــن، صاحــب فرزندانــی بنامهــای: عبدالرحمــن خــان، 

عبدالقادرخــان ودو دخــرت بــود�(، دالورخــان، مــوالداد ومعاذاللــه خــان بود� 

*معاذاللــه خــان، دوفرزندبنامهــای وزیرعبدالعزیــز وعبدالحکیــم داشــت 

کــه قســام از کارکردهــا ی شــان در مــنت   بحــث شــده اســت �

* شاغاســی شــیرعلیخان، فرزنــدی بنــام شاغاســی محمدامیــن داشــت 

کــه از وظیفــه ونوعیــت کارش اطالعــی در دســت نیســت�

ــکندرخان،  ــان،2- س ــیردلخان، 1-محمدعمرخ ــی ش ــدان شاغاس *فرزن

3-خوشــدلخان )شاغاســی( ،4- محمــد علیخــان ،۵- ســلطانعلی خــان،۶- 

محمداکــرم خــان،7- محمدعلــی خــان وپنــج دخــرت �کــه نــام آورتریــن ایــن 

دخرتهــا، رسورســلطان مادرشــاه امــان اللــه بــود � دراینجــا بــه نواســه هــای 

پــری شاغاســی شــیردلخان   اشــاره میشــود�

*کرنیــل محمدعمرخــان فرزندانــی بنامهــای: محمداســلم خــان، 

محمدکریــم خــان، محمدایــوب خــان، زبیــده، رابعــه  داشــت 

* ســکندرخان  ، صاحــب فرزندانــی بنامهــای :فیــض محمدخــان 
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ســکندر  نظرمحمدخــان  ناظــم،  محمدخــان  ،صالــح  )غوندمــرش( 

ــان )  ــد خ ــک محم ــان( ،نی ــوری داودخ ــد جمه ــه درعه ــت عام )وزیرصح

وچهاردخــرت�  مرشدرعهدامانــی(  فرقــه 

ــان  ــی احمدخ ــام عل ــک پربن ــب ی ــدلخان، صاح ــی خوش *شاغاس

)والــی( ویــک دخرتبنــام زرینجــان ملقــب بــه )ببــوگل ( مــادر ملکــه حمیــرا، 

ــود�  خانــم محمدظاهراشــاه ب

ــان  ــامن خ ــای : محمدعث ــی بنامه ــب فرزندان ــان، صاح * محمدعلیخ

ــود�  ــم ب ــم امیربیگ ــه اس ــرتی ب ــحاق ودخ ومحمداس

ازچپ براست:1-یوسف شیردل2-عبدالصمد3-افضل شیردل

4محمدعارف شیردل

*سلطان علی خان،صاحب  پری بنام نورعلی خان وچهاردخرت بود�

* محمداکــرم خــان، صاحــب فرزندانــی بنامهــای :محمداعظــم، حاجی 

عبدالصمدخــان )صاحــب فرزندانــی بنــام: عبداالحدخــان، وحیداللــه خــان 
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وغــالم حیــدر بــود( محمدافضــل خــان شــیردل، صابــو خــان �

: محمدیوســف،  بنامهــای  ازمحمدافضــل خــان شــیردل،فرزندانی 

ــاه،  ــاه، هامیونشاه،شیرش ــاه، تیمورش ــارف، احمدش ــف، محمدع محمدآص

ــیدند � ــور رس ــس بظه ــعوده، بلقی ــهال، مس ــی، ش ــه ، مک عالی

واز محمدیوســف  شــیردل،  فرزندانــی بنــام : محمــدداود، محمــد 

ــد� ــر آمدن ــه مث ــره � ب ــا و زه ــژده،  روی ــعود، م مس

ــتاره   ــره، س ــدارشف، خاط ــای :محم ــی بنامه ــف، فرزندان از محمدآص

ــد� ــود آمدن بوج

ازمحمدعارف، فرزندانی بنامهای:خالد،میرویس، عامد الله  باقی ماندند�

ازشیرشاه ، فرزندانی بنامهای رساج وعلی جان  پیدا شدند�

ازحبیــب جــان ابــن مســعود، ســه پربنامهــای : محمدادریــس، فــرخ، 

محمداحســان بدنیــا آمدنــد�

ــی  ــب فرزندان ــان، صاح ــی میردادخ ــن شاغاس ــی امیرمحمداب *شاغاس

بنامهــای : دوســت محمدخــان ناظــم، خواجــه محمــد، محمدشــاه خــان 

ــود� ومحمدهاشــم خــان ب

*از دوســت محمدخــان ناظــم ، فرزندانــی محمدصدیــق، محمدعثــامن 

نائــب، محمدصــادق وکیــل، کریــم، مریــم، فاطمه و زلیخــا بظهور رســیدند�

* محمدشــاه خــان، صاحــب فرزندانــی بنــام هــای :یاورمحمودخــان، 

عبدالغفورخــان،  شاغاســی،  عبالحبیــب  رئیــس،  خــان  احمدشــاه 

ــود� ــان ب ــر خ ــان و زبی ــم خ محمدعظی

* محمدعظیم خان،صاحب فرزندانی بنامهای: امیرمحمد ونوربی بی بود�

ــان،  ــدوس خ ــای :عبدالق ــی بنامه ــب فرزندان ــان، صاح *عبدالغفورخ
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غــالم جیالنــی خــان، محمد هاشــم خــان، محمدقاســم خــان، محمدصادق 

خــان وچهاردخــرت بــود�

*شاغاســی عبدالحبیــب خــان صاحــب پرانــی بنامهــای :عبدالــروؤف 

خان،عبدالرشــیدخان، عبدالوهابخــان، عبدالصمــد خــان، وپنــج دخــرت بود�

* احمدشــاه خــان رئیــس صاحــب فرزندانــی بنامهــای :شــیردل، دل آغا، 

غــالم دســتگیر،غالم قادرخــان، احمدعلــی خــان وپنــج دخــرت بــود بنامهــای 

جمیلــه، خانــم معیــن محمدافضــل خــان نــارصی، عالیــه خانم محمداســلم 

فرزندمعیــن نــارصی، صالحــه، رشیفــه و امتگل�

بنامهــای:  فرزندانــی  میردادخــان  شاغاســی  بــرادر  گلزارخــان،   *

کاملخــان،   خــان،  محمدعلــم  خــان،  رسفــراز  خــان،  محمداعظــم 

 1 داشــت�  توتیــا  بلبلــی،  گلــه،  رسدارو،تولــه  محمداکربخــان، 

پایان کتاب

1 - ایــن اســامی از شــجره نامــه هــای )هشــت گانــه( خانــدان یاســین خــان عمــرزی بارکــزی  جــد 

ــا  ــک از صفح ــوم هوت ــف معص ــه، تالی ــاری ورون ــاب )کنده ــوط در کت ــیردلخان مضب ــی ش شاغاس

ــت� ــده اس ــه ش :239 – 24۶ گرفت
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