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 2۲/11/2۲1۲          عزیزهللا کهگدای

 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای
 قسمت هفدهم

 
 قتل محمد جان خان وردک

 
زمان  کرنیل توپ خانه بود و در، اقوام خرم خیل، دراوایلسۀ کرم خان وردک ازمحمد جان خان پسرسیدال خان نوا 

اثنای جرنیلی خود آغاز کرد. بهادرخان، فتح محمد  در. او جهاد مقدس را د یعقوب خان به رتبۀ جرنیلی رسیدامیر محم
                    فیض محمد خان پسران نائب امین هللا خان لوگری مامای جرنیل محمد جان خان میشدند. ، نیک محمد خان وخان

  آمدند ود نفر نزدشان ، چنشطرنج میکردان همرای داؤد شاه خان نائب ساالر روزها که محمد جان خ یکی از در 
کمناری نمایندۀ انگلیس کرده  تنخواه میخواهند. داؤدشاه خان نائب ساالر دست خود را بطرف قصرسکنای : سپاگفتند
                                                                                                                .بروند از بادارخود تنخواه بگیرند: گفت

اصالح »  ! تو این سخن را برای اردل: عجباگفتو  سته ۀ شطرنج را گذاشت و برخاآمده تختمحمد جان خان بغضب  
 هپس معلوم است که این دشنام را ب که من جرنیل ایشان هستمچون ی ومیگوئ «گارد شاهی ی دوماقدیم لو

اردل چه مردهای  لشکر ا نشان دهم که من کیستم ورو، بهتر است تا تمیسازی کنایه آمیزمتوجه من طرزغیرمحسوس و
                   .هستند

 ... : جرنیل صاحب برگردد جان خان دویده و به احترام گفتجرنیل محم پیش هرچند داؤد شاه خان پا برهنه در 
    !برگرد

با نگهبانانش رهسپار  . همان بود که کمناری رایورش برکمناری حکم داد ولی محمد جان خان برای گرفتن یراق و
                                                                          .«ابل کیوناری را کمناری میگفتند مردم ک» دیار عدم گردانید.

، از زبان پدر خود که با محمد جان خان این موضوع حاضربود ین حیص و بیص پدر مال روشندل خان که درا در 
حالیکه محمد جان خان با زحمت و تلفات  در ،کشت ه وکمناری خود را آتش زد: میگویند د چنین حکایه میکندهمراه بو

                                          .او را بکشت وارد شده و درعمارت عالی امیر محمد اعظم خان در باال حصار زیاد به قصرش
 ، محمد جان خان با خواجه محمد خان کاکای رسید به چاریکارتاشکند  از ،فراریهنگامیکه امیر عبدالرحمن خان  

منصب جرنیلی را مجدداً بوی تبریک  بوسید و امیراو را دربغل گرفته رویش را خود نزد وی رفته به او بیعت کرد.
                                                                             .زناشویی بوی داد هلیخان میشد برجب ع را که دختر گفته خاشنۀ خود

که بعدها  ، یکروزمیرابوالقاسم خان کتاب خوان حضورداشتمحمد جان خان بسیار بیم  امیرعبدالرحمن خان را از 
بازارآنقدر که مردم  و شهر سلطنت کرده نمیتوانی زیرا در : تا محمد جانخان باشد توابداً رمذکورگفتبه امی شد مستوفی

کتابت  با سردارمحمد ایوبخان خط و او طوریکه معلوم است احترام میکنند ترا آنقدرکسی نمیشناسد و و و را میشناسندا
                                                            .«امیرشیرعلیخان بسیار حذر میکرد امیرعبدالرحمن از سردار محمد ایوب خان پسر »  دارد

 خان به تراویح ماه  گویند محمد جان خان فرستاد. ن خان، پروانه خان را برای گرفتاری محمد جانامیرعبدالرحم 
. رسید و خطاب به محمد جان خان گفت: امیرصاحب ترا خواسته استمبارک رمضان ایستاده بود که پروانه خان 

با خود  یی، چرا اینقدر اردلی را برای رفتن من که آمده: ان برای رفتن حاضرشده عالوه نمودخجرنیل  محمد جان
 : گفت ؟ پروانه خانآورده یی

 از مردمرا که ازمادر ناسکۀ او سه برادر ، برادرش محمد افضل ومحمد جانخان امر امیرصاحب همین طوربود!
حّد  در .با چند کاکایش گرفته جانب امیر روان شدند« سلطان عزیز  ، سلطان حمید وسلطان محمد» بودند  «ریکا»

با  پروانه خان، محمد جانخان را  .خود را به دکانهای چارچته پت و پنهان کرده گریختند چارچته برادران ناسکۀ او
                                                                                                 به بسیار احترام به حضور امیر آورد. برادرو کاکاهایش

جانخان محمد با که همراه  امیر آنها را بطرف مزارشریف فرستادحبس تیرکردند سپس  آنها چند روزی را در 
، نیک محمد خان خان فتح محمد، درخان کرنیلا، بهسکۀ محمدجانخان محمد افضل برادر :اشخاص ذیل را نیزفرستادند

د د خداداه، برگ، عبدالغفور آخندزادپسران مامای محمد جانخان ،فیض محمد خان پسران نائب امین هللا خان لوگری و
ه به تدستهای آنها را با چرم خام بس .و سه نفر اردلی محمد جانخان مشروردک با برادرش محمد رحیم کندک

رای سردارمحمداسحق خان چنین نوشت: چون به کشتن جرنیل دلم امیر عبدالرحمن خان ب .مزارشریف فرستادند
: اگر محمد جانخان به مزارشریف جواب امیرعرض کرد . اما محمد اسحق خان دررا بعزت تمام نگهدارید ، اونمیشود

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 ر: خیمکرراً چنین نوشت . امیربرسد تمام عساکر به طرف داری محمد جانخان قیام کرده او را پادشاه خواهد ساخت
                                                                                                                       .که به مزارشریف برسد بهتر است او را نگذارید

غازی رنیل ظالم خدا ناترس محمد جانخان ، محمد حسین جرنیل را پیش آنها فرستاد. آن جسردار محمد اسحق خان 
، اما از قراین حکم چانماری داد و در همان جا شهید اکبر گردیدند« ابدو کوتل»نفر معیتی وی درحّد 12ملی را با 

 ،تا آخرهم از کشتن وی خبرنداشت معلوم می شود که امیرعبدالرحمن به کشتن جرنیل محمد جانخان راضی نبود و
از امیرعبدالرحمن پرسید:  وارد کابل شد و ، پسرصاحب صوات علیه الرحمهواقعه میاگل صاحب یناچنانچه متعاقب 

 ؟غازیان را چه کردی
                                                                       .دهات مزارشریف می باشند دریکی از زنده اند و :امیر گفت

امیر مرحوم برای وی نوشت: جرنیل محمد جانخان را چرا کشتی؟ او  خان یاغی شد وه همین اسحق کوقتی همچنان در 
        .مد جانخان یک بازوی توبود از این رو آن بازو را قطع کردم تا کارمن برای سلطنت آسانتر باشدح: مدر جواب نوشت

ی باشد که مادرش یکی از ارمنه م محمد اعظم خان رفرزند امی سردارمحمد اسحق خان پسر کاکای عبدالرحمن خان و
حمن خان در بخارا بود، سپس . سردار مذکوربا عبدالرحرمسرای امیر محمد اعظم خان بود عیسوی از جملۀ خدمۀ

سردار محمد سرورخان به بلخ فرستاد. وقتیکه عبدالرحمن خان  را با سردار عبدالقدوس خان و رحمن خان اوعبدال
                                                            .سال فرمانروای والیت ترکستان بود ٨و مدت  کرد رپادشاه شد او را به ترکستان مقر

 
                                                                                              :سردارمحمد حکیم خان حکایه میکرد

ولی افسوس که پسر الیق نداشت اگر  که کاکایم امیرشیرعلی خان لیاقت پادشاهی را داشت امیرعبدالرحمن خان میگفت 
، اکنون که پادشاه نیستم گاه عالم میدید که من چها میکردمود، آنب دوش من نمیه بارسلطنت ب بودم و پسرش می من

                                                              .منصبداران کاکایم هم بامن میبود، سلطنت من بهترین سلطنت میشد اگردو نفر
زیرا این دونفر نهایت  استترکستان  والی دومی نائب محمد علم خان لویناب ان وخآن دونفریکی سپه ساالرحسین علی 

صفحات تا او در  هستم وعلم خان داغ داغ از جانب دیگرمن از دست نائب محمدبا کفایت بودند اما  حالل و نمک
. احیاناً هرگاه در جستجوی زیاد شخص مورد اطمینان را پیدا من از هیچ طرف سری بدرنتوانستم ،مزارشریف بود

همینکه نامبرده از نهرآمو عبورمیکرد  .احوال بردن من برای سپاه مزارشریف میشد میکردم که متحمل نامه رساندن و
 ، به مجردیکه نفرمن میرسید او را فوراً اسیر ومن میبودندال بریا احو نفرهای نائب محمد علم خان قبالً منتظرچاپار و

فاصله او را اعدام  پال بال نائب بدون پرس و علم میبردند وته کرده کشان کشان نزد نائب محمدمشک هایش رابس
                                         .میکرد

 
 «پایان » 
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