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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۳ قسمت

 

م از شمال کابل به لغمان ، ننگرهار واراضی مجاور گذشته بود، درمورد ٦۳۰-ق٩که در اواخر سال  زائرچینی
، مالیات هم به مقدارکم گرفته میشود وخدماتی  مالیات این سرزمین میگوید : در این جا کارجبری نیست اداری و

که مردم انجام می دهند نیز معتدالنه است . همه مردم برای اعاشۀ خود باید زراعت کنند وکسانیکه امالک شاهی 
را زرع میکنند ،شش یک محصول زمین را اخراج دهند . سوداگران برای تجارت همواره رفت وآمد دارند 

. برای انجام کارهای دولتی مردم را پلها ، دریاها و سرکها حرج گیری ها گرفته میشودومالیات بسیار اندک از
و به تناسب مقدارکاراجرت معقولی دهند . حکام و وزیران وقاضیان وکاداران دولتی ، زمین های  میکنندحشر

  خاص برای تأمین معیشیت دارند .
تا  ، کلنیک مرکزی ، بانک خونت: این باغ سرسبز ومصفا درمنطقۀ سینما پامیر ، شفاخانۀ مستورا راآباغ شهر

دامنۀ کوه شیردروازه دربرگرفته و موقیعت داشت که جهانگیر احداث این باغ را به شهر بانو بیگم عمۀ بابرشاه 
درهمین باغ  اهان مغولی از هندوستانبیک و دختر ابوسعید گورگانی ساخته است که اکثر ش گورگانی و خواهر الغ

پادشاه که برای اولین بار بکابل سفر کرده بود چون صفت باغ  ق جالل الدین اکبر ٩٨٩اقامت داشتند . در سال 
  به آرزوی خود رسید . را را شنیده بود درهمین باغ مقیم شد وآشهر

تا باغ شهرآرا « مستان» مد ازپلآبکابل  به سواری فیل فر بعدی خودسجهانگیر که درنورالدین ق ۱۰۱٦سپس در 
مستقبلین درحالیکه فیل به آهستگی حرکت میکرد ازباالی فیل مشت پول به فقرا  که محل نزول آن بود ازمیان صف

  .غ مذکورشدافشانده وارد با ومحتاجان
تا بجای کاله ترکی ، کاله سرخ  امرکرد ویه پسر شیخ جنید ،باش اتباع خود را از سلسلۀ خاندان صفلقز حیدرشیخ 

امام است . ازهمین جهت این جماعت موسوم  ۱۲رمز « ترک  ۱۲» برسر نهادند و « تَرک  ۱۲تاج » رنگ دبل 
  نامیده شدند .« سرخ مو » به قزلباش یا 

گردید. بافراز  ازجانب مردم برهبری سران قوم ورهبران دینی آغاز« م  ۱٨٧٨»درجنگ دوم افغان وانگلیس 
فراوان تا خروج کامل قوای اجنبی ازکشورادامه یافت . تخریب باالحصار مقبول وتاریخی واعدام دسته  ونشیب
. درمقابل حس بدبینی در ازهان مردم نه تنها لیس تمام شدبه قتل سفیر انگ ،تحقیق افراد مجرم  ، بدونغازیانجمعی 

  علیه انگلیس ها بلکه دربرابر تمام اروپایی ها باقی گذاشت .
باوجود تسلط انگلیس درکابل ونواحی آن اسلحۀ خود را نفر ازغازیان کابل که  ۱٧درجنگ دوم افغانستان با انگلیس 

این ها  جنگ بیابند کمر بسته شجاعانه می گشتند . بعضی ازآن مردمان دشمن گدازموقع تن نکشیده وبرای آنکه  از
صوفی اسماعیل  ٤ -( الله میرجان اندرابی وار۳ –توخی  ( عبدالوهاب خوابگاهی۲آغا عبدل مندیی وار (۱بودند :

( خلیفه ٨-کاکا جمعه اندرابی وار  (٧-( ماما قادر ٦ –(صوفی گل محمد مرحوم شهید عم گرامی من ٥-اندرابی وار
( خواجه ۱۱-( کاکای کالنم احمد علی ۱۰ –مامای پدرکالنم  (خلیفه غالم محی الدین پسر٩-شیرمحمد مامای پدرم 

  ( قربان علی ومتباقی نیز ازغازیان کابل بودند .۱۲-شیر  امین ساکن جوی
بنا نهاد و اشخاص  دراوایل سلطنت خود متوجه امورکشوری شده ، تشکیالت دولت رااعلیحضرت احمد شاه بابا 
پوپلزایی بودند به نحوی که  همه از روسای عشایر مخصوصاً عشیرۀ ی ذیل را کهبارسوخ دارای سجیۀ عال

  :دربرابراسم هریک منصب شان توضیح شده لقب و منصب داد
 « .رئیس محافظین شاهی » شک چی باشی کیبگی خان پوپلزایی با لقب شاه ولی خان بحیث  - 
 . «فرماندۀ دفاتر رسمی »  عبدهللا خان پوپلزایی با لقب شاه پسند خان بحیث دیوان بیگی - 
 « .رئیس خزائن » صاحب جمع صندوق خانه  حاجی نواب خان الکوزایی بحیث - 
 « . رئیس محافظان سراپردۀ شاهی» برخوردارخان اچکزایی بحیث قابوچی باشی  - 
 « .رئیس نگهداری امالک » محبت خان بلوچ بحیث ضبط بیگی  - 
 ،و آقاسی بمعنی سردار لر بمعنی غالمان قَل لغت ترکی بمعنی غالم و» قللرآقاسی  بحیث جعفرخان پوپلزایی - 

 « .یعنی سردارغالمان  »بنابران قللرآقاسی
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 جان خان پوپلزایی بحیث سرلشکر.  - 
 

لک روپیه را گرفته به قندهار مراجعت کرد  ۱٤بعداً  به پنجاب آمد،شاه درانی درابتدای سلطنت بهادر چغتایی  احمد
که دارای  را دورسلطنت شاه عالم ابن عزیزالدین عالمگیر برای تنبیۀ مرهته به هند آمد. ومرهته م۱٧٦۱و در سال 

هزار مرهته را کشته وچهار ۱٥زپانی پت الی دهلی . دراین روز ادولک سوار جراربود درپانی پت شکست داد
  جواهرات ازآنها بتاراج و دولک مرهته را دربانی پت شکست داد. کرور روپیه نقد و

 
درسالهای اخیربه  از اهالی پنجاب که درمکتب عسکری پنجاب تحصیل کرده استسید عبدهللا خان شاه جی 

ت قافغانستان هجرت کرده وتابیعت افغانستان را اختیار نمود . موصوف مرد فعال ودالور بوده درامور حربی لیا
یحضرت محمد نادرشاه لافغان به معیت اع ومعلومات کافی داشت درموقع شورش سمت جنوبی باسایر عساکر

بقدرت رسید موصوف را نظربه خدماتیکه درموقع شورش  غازی جان فشانی نموده است بعد از آنکه محمد نادرشاه
  سمت جنوبی انجام داده بود به برتبۀ فرقه مشر مقرر گردید وبعداً درشورش های ثانی برتبۀ نائب ساالر نایل گردید.

سال جدایی ازوطن ۳۰وزیرفتح خان بعد ازدرنمله درجنگ باوزیرفتح خان شکست خورد و  ۱٧۰٩در شاه شجاع
واپس خودرا به قدرت رسانید . حینی که بعد ازهجوم برغزنی ، کمپ ها کنده شد، شاه شجاع به  هندسرحد  در

رسید که امیر دوست محمد خان با  برایش اطالع همرایی یک دسته عسکرطرف کابل روانه شد ، الکن در راه
ه است چون در جملۀ عساکر دوست محمد خان بسیار قزلباش ها نیز موجود یکدسته عساکربه ارغنده علیا رسید

نزد هرکدام قرآن کریم را شفیع برده مطالبه نمود که این اطالع را  ، است ، ازخوف اینکه مبادا بدشمن اطالع دهند
با این  ورااگفت ، الکن سازدپُر به دشمن نرسانده روا دار نشوند که ملک بدست شخصی افتد که شهر را مملو ازکفر

  التجاهش کارگر نیفتاد ، مجبورشد که با یک دستۀ محدود عساکرخود طرف قندوز فرارنماید .
سرجان » درباالحصار داخل شد وبا به پایتخت خود وانگلیس ان سال شاه شجاع به مشایعت مردم کابل مدرآکست ه

ونداهای پُرشور اهالی که  بلند . باوجودی که ورودش به آرزوهای آمرشعبۀ عسکری وسائر روساء یکجا شد« کین 
ناشی از انتهای خوشی و صمیمیت بود ، استقبال نگردید طوریکه ازسیمای مردم پیدا بود ازورودشاه شجاع خوش 

ها خیرمقدم شده عالیم عشرت وشادی دراو  فیرتوپه وارد باالحصار شد و ب بودند که بعد از یک مدت مدیدی
مستریح  زحمات آوارگی وجدایی ازوطن ، باز به محل رهایش چندین سال مستولی ومسرت داشت به اینکه بعد از

  خود عودت کرد .
ع کرده بکابل حمله کرد ، الکن درناحیۀ م دوست محمد خان باز درحدود چهار هزار عسکر جم۱٨٤۰دراوایل سال 

سرویلهم مکناتن »  درۀ پروان مغلوب شده مجبور ازمیدان جنگ فرار کند . بعداً خود را به سرافسر قوای انگلیس
 تسلیم کرد« 

گرفته شده برشاه شجاع استوارتر و محکمترشد . دوست محمد خان با حیدر پسرش که درغزنی اسیر وسلطنت
  کند .به هند فراریکجا  بوداجازه یافت تا با پدرخود

 م :١٨٧٨ - ق١٤٠٠سران ملی درجنگ دوم افغان وانگلیس 
محمد علی خان وکیل سینانچی که  -سیف الدین جرنیل . -عصمت هللا جرنیل. –میرسید خان جرنیل استالفی .  - 

 –«. وکیل دولت شه گشت وجانشین پدر –درخت بخت محمدعلی چو دادسمر» د چنین فردی کنده بود درمهر خو
 محمدعلم سهاک

خان محمد سهاک  –. طهماس برگد –میرفقیر غازی .  –میرامام صاحبزادۀ پایمناری .  -زین العابدین کوتوال . - 
میربچۀ  –مولوی مشک عالم اندری .  –جرنیل محمد جان خان وردک .  –صمد علی فراری .  –و پسرانش . 

عطا محمد مامای محمد جان خان وردک که اوسرهنگ بود با پنج هزارنفر  حاجی –کوهدامنی با دوهزار نفر. 
ان پروانی که بانفری مّعیت خود وسه هزارتفنگ سرورخ –وبروی باغ شاه داخل احاطۀ شیرپورشد . رازدروازۀ 

بی »  بیمارو« چاه خواجه نجم الدین » قریۀهای چقماقی وپتاقی ازپروان یعنی جبل السراج آمده بود. نفری وی در
رشاه خان ، نکو وافتاده بود و خود سرور خان درقلعۀ میرآخور مدد بود. سمندرخان ، محمد عمر، تیم« بی مهرو

، خان ، فضل احمد خان ومحمد حسن خان که برادران سرورخان بودند بمّعیت برادرخود غزا میکردندخان ، ارسله 
این سرورخان پسر رجب خان است وخان کوهستان گفته میشد وغیراز اینها که شمردیم ، چندین برادر دیگر هم 

ن استرغچی که التی شده بود نواب خا –لنگر خان پنجشیری از پنجشیر.  –شامل جنگ شده بودند .  داشت که همه
    واز انگریز طرف داری میکرد .

 «پایان » 
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