
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۰1۹۱۰۴۱۰۲         انجنیر عزیز کهگدای
 

 ــل شاه شجاعـتــــق
 (قسمت نزدهم)

 

یعنی )طرف مادر نواسۀ وزیرفتح خان میشد، مرد صد سواری بود،  شجاع الدوله پسرنواب محمد زمانخان که از
ی سوارکاران ِخود را از اشخاص تنومند و خوش لباس . (ی تعلق داشتصد سوار به و   معاش، مقرری وخدمت و 

این سوارکاران، همیشه با ادب و تمکین ِ فراوان اسپ . انتخاب کرده وهمه را با لنگی های زری ملبس ساخته بود
 .میراندند

نفری را نظاره می کرد، از اهل دربار  صدباال خانه نشسته، سان ِلشکر ِ در( پادشاه ِ آن دوره) روزی که شاه شجاع
 سرکردٔه این سواران کیست؟ : پرسان کرد
شاه  ساِن مخصوص، به حضور معیتی خود، بخاطر شرکت در صد سوار شجاع الدوله خان است که با: آنها گفتند

 .حاضر شده اند
 مافوق همه بوده، که امروزقرچه را دارد، ولی تصور میکند  وضعیت( یعنی شجاع الدوله)این شخص  »: شاه فرمود

این را گفته، پردۀ مقابِل اُرسی را حکم ِ . «لهذا من برای دیدن او و نفرهایش وقت ندارم .همچو او دیگر کسی نیست
سان در اصطالح عسکری، بازدید عساکر به . )بود« معطل شدن ِ تماشای سان این حکم نمایانگر...پایان کردن داد

 خالِف رسم گذشت عسکری که با بر. آنها را ببیند کند و عبور صِف عساکر ابربر این طریق که صاحب منصب از
 ( مقابل پادشاه می گذرند صفوف منظم از

همان زمان بود که شجاع الدوله  از و... شاه شجاع برای شجاع الدوله خان قضیه را بیان کرد حضور شخصی از
که فردای آن شاه شجاع به قتل میرسید، شجاع  روزهمان  آن، در بنابر. کدورت ونفرت شاه شجاع را بدل گرفت

که کشتن ِشاه شجاع  تصمیم خطرناک خود را رفته و( نواب عبدالصمد خان پسر)الدوله نزد سردارمحمدعثمان خان 
مانع میشد؛ ولی  نه یقینا   این عزم من آگاه نیست، ور پدرم محمد زمان خان از»: گفت میان نهاد و بود، با او در

 .«میان ورداریم را از شما همدست شده، این نوکر انگریز و میباید ما
 شما در و به زودی انجام نمی شود، زیرا عیالداری ما دارد و این کار وقت بکار: عثمان خان گفت محمد سردار

قتل وی با ما به  را بقتل رسانده نتوانیم و یا طرفداران شاه بعد از یا او اگر شاه شجاع واقف شود و کابل است و
را به  است تا زن و فرزندان ِ خود عیالداری خود به جنگ خواهیم افتاد، بهتر خاطر و شما از خیزند، ما بر جنگ

 .قتل شاه را انجام دهیم بعد، موقع مساعد پیدا کرده، کار کهدامن که جای امن است انتقال دهیم و
 از قتل شاه در این روز اگر: گفتند چون شجاع الدوله از مجلس محمد عثمان خان ناکام برآمد، طرفدارانش به وی

 .طرفداران خود دستگیر خواهید شد شما با شود، این توطئه افواه میشود و صرف نظر
اینرو قوای خود را از باال حصار به  از. جالل آباد با انگلیس ها یکجا شود درآن وقت شاه شجاع میخواست که در

 حالیکه در خارج شد، در خود، صبح زود، برای الحاق با قوای عسکری از قلعۀ باالحصار سیاه سنگ نقل داد و
 بسوی اردوگاه روان بود، شجاع دوله خان که شب را در نزدیکی زیارت شاه شهید در( کجاوۀ بدون سقف) پالکی

 .کمینگاه خارج شده، او را به قتل رساند کمین بسر برده بود، از
سوارانش به جنگ برخاستند، سردار عبدهللا خان اچکزی، نائب امین هللا خان،  وی و شجاع بابعدا  که طرفداران شاه 

وقت جنگ، نواب محمد زمان خان  در. شکست دادند وی همدست شده، سدوزایی ها را غیره غازیان با جعفرخان و
 .نیز زمام کار را بدست گرفته و صفوف جنگ را اداره میکرد 

     ********* 
 

 عدالت سلطان محمود     
 

 بسته به قاضی شهر امانت دادم و در کیسۀ سر شکایت کرد که دوهزار دینار مردی نزد سلطان محمود آمد و: گویند
برگشتم و امانت خود را از قاضی . من ربودند راه هندوستان از خود به سفر رفتم، آنچه با خود برده بودم دزدان در

گفتم که من کیسۀ  قاضی رفتم و واپس نزد. طال، درهم مسی دیدم دم بجای دینارکر درخانه سرکیسه را باز گرفتم و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kogaday_az_qatl_shah_shejaa19.pdf
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 2تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آنرا نه کشودم که بدانم  را بمن دادی، سر وقتیکه کیسۀ خود: تو کیسۀ مس به من میدهی؟ قاضی گفت بتو دادم و زر
نزد  چارۀ ندیدم مجبورچون ! من طال مطالبه میکنی؟ اکنون از است یا مس، هرچه که بود همان را پس دادم و زر

 !شما آمدم که به دادم برسید؟
یک من گوشت  سه من نان و روز تو هر من امانت باشد و نزد: گفت شد، کیسۀ او را گرفت و سلطان محمود متأثر

  وکیل من بگیرتا فکر کارت را نمایم هر ماِه دیناری از و
به اطراف آن نگاه  پیشرو نهاد و آن کیسه را درکشور،  رسیدگی به امور سلطان محمود یک روز پس از فراغت از

پس قسمتی . میکرد تا ببیند که کدام جایش رفو شده یا نه، ولی چیزی به نظرش نرسید، گفت شاید درز پاره شده باشد
... سه روزطول کشید. کیسه همچنین پاره بود که به شکار رفت. آن هم چیزی نفهمید از کیسه را پاره کرد، از

نزد رفوگر درجه اول رفت، مبلغی داد و . مبادا خودش متهم شود ن به گمان آنکه کسی آنرا پاره کرده وخادم ِسلطا
 .کیسه را رفو کرد 

را دوخت؟ خادم  این کیسه دریده بود آیا کسی او: چون سلطان برگشت دید کیسه دوخته شده است به خادم خود گفت
 .بی اطالعی کرد اول اظهار در

خالصه، سلطان رفوگر را . دوخت استاد احمد رفوگر: آنرا دریدم، کی آنرا دوخت؟ خادم گفت من خود: سلطان گفت
سلطان .بلی صاحب : رفو کردی؟ جواب داد نترس، این کیسه را تو: سلطان گفت. ترسید  رفوگر. نمود احضار
تو سؤالی دارم، راست بگو؟ استاد فن  از: سپس سلطان محمود گفت. نه: استاد تراز تو هم کسی هست؟ گفت: پرسید
برای قاضی یک کیسۀ سبز ! بلی: در این مدت کیسۀ کسی را رفو کرده ای؟ گفت: سلطان گفـت. بفرمائید: گفت

این همان :توشک خود بیرون آورده گفت  سلطان کیسه را از زیر. کرده ام و دو دینار بمن اجرت داد رنگ رفو
کجای آنرا رفو کردی؟ استاد نشان داد : سلطان سؤال کرد. همین است! بلیکیسه نیست که رفو کرده ای؟ گفت 

استاد مرخص شد و .اقرار میکنی؟ استاد گفت البته اقرار میکنم  نزد قاضی هم شهادت میدهی و: سلطان محمود گفت
  رفت

 اناتر وجناب قاضی، تو مرد پیرو عالمی هستی، د: سلطان محمود، قاضی را خواست و چنین گفت روز دیگر
امانت  مسلمانان را به صداقت و تو فراوان هستند، اما بتو منصب قضاوت را دادیم که کار از عالمتر و مدعی تر

او را  شرایط امانت را بجا نیاوری و مال مرد مسلمان را بخوری و کنی، آیا شایسته است که خیانت کنی و رفتار
 محروم گذاری؟

رفوگر را  سلطان کیسه را بیرون آورد، فراش و. ست من هیچ نمی فهمماین چه سخن ا! ای پادشاه: قاضی گفت
 که دوهزار دینار طال را از کرد و عالوه کرد عمل خود اقرار آنها شهادت دادند و قاضی شرمنده از. احضار کرد

  درعوض دوهزار مس درآن نهاده است کیسه برداشته و
مجلس رسمی به  ها در پس دادن آن زر. پول مرد را پس دهدسلطان همانجا دستور داد قاضی را توقیف کنند تا 

سلطان، قاضی را بدار بزنند، بزرگان به شفاعت  سپس که خواستند بدستور. قاضی صورت گرفت حضور
 خالصه، او را به هزار دینار خریدند ، آزاد و...است« عالم»درعین حال  برخاسته، گفتند که او پیرو زهیر و

 .منصب قضاء را به او ندادندمعزولش نموده، هرگز 
     ************* 

 

 واقعۀ برجی درقندهار     
  

خراسان  ایام مقتدرعباسی، از هجری قمری در ۲۰٣ریخ قوام الملکی موالنا ظهیرالدین نقل میکند که درسال تأ  در
بهم  آدمی را یافته اند که همه با زنجیر زیرآن صدها کلهٔ  ویران شده ، در بروج شهر قندهار رسید که برجی از خبر

: نام آنها برآن رقعه ها نوشته شده بود ریسمان و کلۀ آنها رقعه هایی بود بسته شده با 2۴گوش  در و... بسته شده بود
 چون از. هجری قمری را نشان میداد ٠۰ریخ آن رقعه ها، تأ « ..شریح بن سکان، حنان بن زید، خلیل بن موسی»

 . سال سپری شده بود، اکثرسرها تازه بودند 2۲٣آن واقعه 
و بعید نیست که آن ...مغزهای شان هم تازگی داشتند ء  مسلما»:تبصرٔه شوخی آمیزیکی ازخوانندگان این سطور)

  («!!به درد بعضی ازمتقاضیان ِآن وقت خورده باشد( مانند ضرورت های این زمان)مغزهای دست نخورده، 
 

 پایان
 


