ياد داشت،
کتاب "در زوايای تاريخ معاصر افغانستان" يکی از آثار عالمه احمد
علی کھزاد در مورد تاريخ افغانستان است که بيشتر بر اسناد وطنی و
اسنادی که از خانوادۀ امين ﷲ خان لوگری ،غازی و مجاھد بزرگ،
بدست آمده بنياد گذاشته شده و بدين طريق زوايائی از تاريخ اين دوره
وطن عزيز ما را مورد بحث قرار ميدھد.
از استاد کھزاد برعالوه کتاب حاضر ،آثار ذيل نيز در مورد تاريخ
ايندورۀ کشور موجود است:
-

رجال و رويدادھای تاريخی
زمانـشاه و دستگاه استعـمار
باالحصار کابل و پيش آمد ھای تاريخی )جلد دوم(
و مقاالت متعدد متفرق

تا زمانيکه اين کتاب ھا تجديد چاپ شوند اينک يکی از آنھا از طريق
انترنت جھت مطالعه خوانندگان گرامی تقديم ميگردد .عکسھای
اشخاص و اسناد در چاپ کتاب تقديم خواھد شد.
اميد است خوانندگان عزيز از آن مستفيد شده و بنياد فرھنگی کھزاد
يک قدم ديگر در راه عرضه آثار عالمه کھزاد موفق شده باشد.

داکتـر فـريار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھنگـی کـھـزاد
پـژوھـشگاه تاريـخ و باسـتان شـناسی

بنـيـاد فــرھـنـگـی کـھـزاد

در زوايای
تاريخ معاصرافغانستان

مولــف  :احمـد عـــلی کـھــزاد

برنده جايزه اول تاليف در سال ١٣٢٧
انجمن تاريخ افغانستان
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فھرست مندرجات
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 -٢گفتار اول:
ھمکاری و رقابت سدوزايی و بارکزايی ضعف متقابله ھر کدام ...................
 -٣گفتار دوم:
حکام افغانی کشمير جنگ وزير فتح خان با عطا محمد خان باميزايی ............
 -۴گفتار سوم:
محاصره غزنی ،جنبش ملی کابل چگونه رنگ ملی بخود گرفت؟ کدخدايان غزنی
فورا به تعقيب سران ملی برخاستند .......................................................
 -۵گفتار چھارم:
تخليه کابل و حرکت لشکر الفنستن بطرف جالل آباد..................................
 -۶گفتار پنجم:
سجيه سردار محمد اکبر خان غازی رفتار او با محبوسين ...........................
 -٧گفتار ششم:
مقدمه جالل اباد ...............................................................................
 -٨گفتار ھفتم:
در اطراف قتل شاه شجاع ...................................................................
 -٩گفتار ھشتم:
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يـاد آوری
نوشتن تاريخ معاصر به علت نزديکی آن به عصر نويسنده و خواننده اشکاالتی
دارد که در حقيقت ھمه آن را خود نزديکی وقت و ايجابات آن به ميان آورده و
چون آن عصر معين نزديک ھنوز در آغوش زمان سپرده نشده است ،نويسنده
طوريکه بايد آنرا ديده نميتواند.
عمومأ در تاريخ معاصر ملل نسبت به عموميات ،جزئيات بعضی حصص بيشتر
نوشته شده و ميشود ،زيرا جزئيات شرح حال يا سوانح يک زمامدار و يا کيف
يک دربار را يکنفر ديده و ياداشت کرده ولی چون خود آن شخص داخل آن دوره
و يا نزديک بدان دوره است ،کليات را به علت نزديکی اش ديده نميتواند ،زيرا
ھر چيز از نزديک آنقدر بزرگ مينمايد که چشم گنجايش آنرا ندارد و اگر آن چيز
را از دور نگاه کند با اينکه جزئيات را نمی بيند ،ھيکل عمومی در نظرش خوب
تر جلوه ميکند که کليات و خطوط اساسی ھمه در آن خواھد بود .بھمين جھت با
اينکه از آغاز تاريخ معاصر ما در حدود يک و نيم قرن ميگذرد ،باز ھم به آن
دوره نزديک ھستيم و به ھمين جھت تا حال در آن مورد کمتر نوشته ايم يا نوشته
توانسته ايم و آنچه ھم که نوشته شده و ميشود عموما ً تقريبی بوده و ھست و خواھد
بود ،تا اينکه از آن عصر بقدر کافی دور شويم و بدون تاثير نزديکی زمان تمام
اطراف موضوع را بـبينيم و قضاوت کنيم.
در نوشتن تاريخ معاصر ھر قوم و ملتی اسناد خطی خانوادگی که اروپائيان آنرا
»ارشيف فاميلی« ميگويند ،اھميت زياد دارد و مبنای تاريخ معاصر بـيشتر بر آن
گذاشته شده است .ولـی ھر قدر اين اسناد ضرور است  ،دست يافتن بدان به
مراتب مشکل تر ميباشد .اين قبيل اسناد برای ما و ملت ما که عموما ً عادت به
يادداشت واقعات نداشته و نداريم ،کمال اھميت دارد .بطور مثال ياد آوری ميکنم
که راجع به سه جنگ افغان و انگليس که در حدود يک قرن را در بر ميگيرد از
طرف انگليس ھا تا امروز ده ھا بلکه صد ھا مقاله و رساله و کتب وغيره نوشته
شده ولـی راجع به ھمان واقعات که در کشور ما و خاک خود ما بوقوع پيوسته و

جزء تاريخ معاصر ماست ،يک اثر کوچک ھم بقلم خود ما نوشته نشده و اگر
خورد و ريزه بعضی مقاله ھا ھم تحرير نموده ايم ،بيشتر مأخذ ما کتب و مدارک
انگليسی بوده و غير از آن چاره ئی ھم نيست .در ھمين کتاب ھم از آن مأخذ
استفاده زياد شده است ،ولـی بار اول کوشش بعمل آمده است تا ھمان واقعات را
ضمنا ً در روشنی مدارک خطی و اسناد نيم رسمی و شخصی که بيشتر حيثيت
مکاتيب خصوصی را دارد ،ھم معاينه کنيم .اين قبيل تجسس در زوايای تاريخ
معاصر افغانستان که بر پايه اسناد و متون خطی متکی باشد کاری است نھايت
ضروری که بايد با اسرع منابع در موضوعات مختلف نوشته شود و زمينه برای
نگارش تاريخ معاصر مملکت از ھر حيث آماده گردد.
ادعا ندارم که در اينجا کار بزرگی انجام داده ام ولـی چون ميدانم که کار ھای
بزرگ به کمک کار ھای کوچک صورت ميگيرد ،اين اثر را بحيث يک کار
کوچک به خوانندگان عزيز تقديم ميدارم.

احــمـد عـلـی کـھـزاد
گـذرگاه ،کابـل
١٣٢٧

گفتار اول
ھمـکاری و رقابـت سـدوزائی و بارکــزائی
ضعـف متقابـله ھـر کـدام
سدوزائی و بارکزائی دو عشيره بزرگ درانی )ابدالـی( ميـباشند که در تاريخ
معاصر افغانستان مظاھر ھمکاری و اتفاق نظر آنھا در امـور اداری مملکت در
روز تاج پوشی اعليحضرت احمد شاه درانی ثابت گرديد .بدين معنی که حاجی
جمال خان بحيث سر و کالن بارکزائی با تمام اقتداری که داشت پادشاھی احمد
خان سدوزائی را به خوشی پذيرفته و با قدرت و پشتی بانی قومی خود سلطنت او
را تقويت بخشيد و تا آخر عمر روابط آنھا نھايت صميمانه بود .احمد شاه بابا از
روی مصلحت انديشی از حاجی جمال خان به بھترين وجھی قدر دانی ميکرد و
اخرالذکر خود را از خيرخواھان و مشاورين سلطنت دانسته و ھيچگاه از دادن
مشورت ھای مفيد خود داری نميکرد.
بعد از احمدشاه و حاجی جمال ،پسران شان تيمور شاه و پاينده خان عين افکار
پدران خود را تعقيب نموده و سردار بارکزائی به پاس خدماتی که در تقويت
سلطنت تيمور شاه بعمل آورد به احراز لقب سرفراز خان مفتخر شد و قيادت دسته
ھای غلزائی به او تفويض گرديد.
سردار پاينده خان بعد از وفات اعليحضرت تيمورشاه ) ١٢٠٧مطابق  ١٧٩٣م(.
به ھمان مفکوره دوام و در تحکيم دولت سدوزائی افغانستان کوشش بليغ بخرچ داد
تا از جمله  ٢۴نفر فرزندان تيمورشاه با کفايت ترين آنھا را به شاھی بر گزيند و
واقعا ً با پشتی بانی از شھزاده زمان بھترين شھزادگان اين دودمان به پادشاھی
رسيد و تا پاينده خان زنده بود ،دست و پا زدن سائر برادران شاه بخصوص
ھمايون و محمود بجائی نرسيد .سلطنت زمان شاه روز بروز نضج و قوام گرفت

و به پايه ئی رسيد که قرار ايجابات وقت و زمان نقش عمل خود را در ميان
ھمسايگان و سياست مداخلت جوئی کشور ھای اروپائی بازی کند ولی دفعتا ً در
زمانيکه احتياج ھم آھنگی سدوزائی و بارکزائی بيشتر احساس ميشد و مملکت به
اتفاق نظر سران قوم و دستگاه دولتی احتياج مزيد داشت ،عکس آن رونما گرديد.
شاه ميخواست و تمايل پيدا کرد که بر خالف رفتار عصر پدر و جدش حتی
الـمقدور از نفوذ روسای قومی کاسته شود و دولت مرکزی تقويت گردد ولـی
سران قومی به اساس يک عنعنه ملـی به پشتی بانی قوم خود اتکا داشته و روش
شاه را نمی پسنديدند .بدين طريق به اساس دو مفکوره آھسته آھسته و بصورت
غير محسوس ميان زمان شاه و سرداران قومی يک نوع سردی و آزردگی پيدا
شد .سردار پاينده خان در مقابل رقيبی چون رحمت ﷲ خان سدوزائی ملقب به
وفادارخان که سمت وزيری شاه زمان را پيدا کرده بود ،کم کم مقام و بزرگی خود
را از دست داد .شاه زمان اگر چه ملتفت اوضاع بود و ميديد که سرداران ملـی از
او شکوه دارند ،معذالک به سخنان آنھا اھميتی نداده و به رفتار خود ادامه داد.
نتيجه چنين شد که چند نفر از سرداران قومی ،ضمننا ً سردار پاينده خان بفکر نقشه
ھای جديدی افتاده و محفلی بدين مقصد در قندھار تشکيل دادند تا شاه زمان را
عزل نموده ،عوضش در مرحله اول شھزاده شجاع را پادشاه سازند و در آينده
سلطنت موروثی را از ميان برداشته و رژيم شاھی انتخابی را روی کار کنند .در
اساس امر اگر نگاه شود ،مفکوره شاه و سران ملـی ،ھر دو پھلوھائی داشت که به
مفاد ملت و مملکت تمام می شد ولـی در ين وقت که دست کشور ھای اروپائی به
مشرق زمين دراز شده و آواز نغمه ھای دلکش استعمار از شرق و غرب کشور
شنيده می شد ،مملکت افغانستان ھمان افغانستانی که  ٢۴شھزاده بنام ارث پدر حق
سلطنت را در آن داشتند و سرداران قومی آن جزء به خود به ديگری تمکين
نميکردند ،پيش از ھر چيز و بيشتر از ھمه اوقات احتياج به وحدت فکر و اتفاق
نظر و عمل داشت .بھر حال اگر محفل خفيه سران در قندھار حقيقتا ً تشکيل شده
بود يا نشده بود ،يا در تشکيل آن دست شھزاده ھمايون دخالت داشت يا نداشت،
قضيه چنان شد که در اثر افشای آن در سال  ١٢١۴ھجری قمری يک عده از
بزرگان قوم که در آن سردار پاينده خان ھم بود به امر زمان شاه به قتل رسيد و
آتشی در قلب افغانستان درگرفت که زبانه ھای آن در طول يک قرن ) سه ربع
اخير قرن  ١٨و ربع اول قرن  (١٩مشتعل بود و مشتعل تر شده ميرفت.

شکل ) :(١نايب امين ﷲ خان لوگری يکی از سران مجاھد ملی ،دشمن نمره اول
انگليس .مکاتيب خطی که بار اول در ين کتاب نشر شده است ،عمومأ از طرف
شاھان و سرداران ملی به نام او مکاتبه شده و مکاتيب مذکور که از خانواده
مرحوم خريداری شده است در مرقع ھای مخصوص در موزه کابل موجود است.

شکل ) :(٢شاه محمود سدوزائی ،عطا محمد خان باميزائی
مخالفت  ٢۴شھزاده سدوزائی چه بود که جانب داری ھا و حب و بغض و دوستی
و دشمنی  ٢١برادر بارکزائی ھم بدان عالوه شد .در نتيجه در طی صد ھا جنگ،
بھترين مردان کار و با کفايت ترين سرداران ملـی و يک قسمت معتنابھی از قوای
انسانی مملکت نابود شده و افسون استعمار در حوش و حول کشور و حتی در
داخل مملکت رخنه کرد که از جزئيات آن ھمه اطالع داريم.
قتل سردار پاينده خان سبب شد که ھمه فرزندان او يکدم به خون خواھی پدر عليه
زمان شاه قيام کنند .اين قيام صورت عملـی بخود گرفت و زمانشاه اسير و در
باالحصار کابل نابينا و محبوس ماند و بار ديگر پادشاھی محمود و وزيری فتح
خان ھمکاری و معاضدت سدوزائی و بارکزائی را در امور سلطنتی و اداری
افغانستان نشان ميدھد .اما متأسفانه اين موقعی است که يکطرف شھزادگان
سدوزائی :محمود ،شجاع ،فيروزالدين ،کامران و قيصر در کابل ،پشاور ،قندھار
و ھرات به فکر پادشاھی ھستند و از جانب ديگر فتح خان با پشتيبانی برادران
خود قدرت پادشاه سازی را طوری پيدا کرده است که تمايل او بھر يک از
شھزادگان پادشاھی او را مسلم ميسازد ،چنانچه تنھا در اثر صرف مساعی و
جانب داری او محمود دو دفعه و قيصر يکدفعه پادشاه شد و سائرين مثل شجاع،
فيروزالدين و کامران از مخالفت ھای او چه محروميت ھائی که نکشيدند .اين
موقعی است که روی صحنه افغانستان شھزادگان سدوزائی قدم بقدم بطرف ضعف

و برادران بارکزائی روز بروز جانب توانائی نزديک ميشوند ،معذالک بارکزائی
ھا ھنوز بفکر سلطنت نه افتاده بودند.
بعد از اينکه در اثر مساعی مشترک فتح خان و محمود ،زمان شاه اسير و کور
شد ،شاه محمود در ) ١٢١۶مطابق ١٨٠١م (.در کابل بر تخت نشست و فتح خان
به لقب »شاه دوست« وزير او شد .مخالفت ھای شجاع و قيصر برادر و پسر
زمانشاه از پشاور و ھرات ،کم توجھی محمود به وزير فتح خان ،برداشتن محمد
اکرم خان و شير محمد خان باميزائی به وزيری ،موضوع مخالفت و تعصبات با
اھالـی کابل ،نفوذ سياست استعمار و تحريکات آن از راه ايران و ھند و عدم لياقت
شاه محمود وضعيت سلطنت را طوری بحرانی ساخت که تدابير وزير فتح خان و
برادرانش ھم ،جائی را گرفته نتوانست .شجاع از راه قندھار آمده  ،کابل را گرفت
و در باالحصار بر تخت نشست ) ١٢١٨ھه.ق ١٨٠٣ - .م .(.شاه محمود اسير و
محبوس شد و فتح خان با دوست محمد خان به قندھار فرار کرد.
شاه شجاع در دورۀ اول سلطنت خود که از  ١٢١٨تا  ١٢٢۴طول کشيد ،اھميت
ھمکاری وزير فتح خان و برادران اورا در تقويت امور سلطنت خود احساس
کرده و تاثير آنرا در پادشاه شدن شاه محمود و برادر زاده اش شھزاده قيصر
چندين مرتبه مشاھده کرد .از اين رو از روز جلوس بر تخت تا اواخر سال ١٢٢۴
)مطابق ١٨٠٩م (.که شاه محمود بار ديگر موفق به احراز پادشاھی شد ،چندين
مرتبه در کابل ،قندھار ،ديره غازی خان ،گرشک و سند ميان شاه شجاع و وزير
فتح خان ھمکاری ھا شروع و فسخ شد .سائر برادران بارکزائی بخصوص دوست
محمد خان که ھمه جا با وزير فتح خان ھمراه می بود ،در اتصال و انفصال
روابط وزير فتح خان با شاه شجاع ھم آھنگی داشتند .شھزاده ديگر سدوزائی که
فتح خان پيش آھنگ برادران بارکزائی با او بيشتر در اين اوقات ھمکاری کرد،
شھزاده قيصر پسر زمانشاه بود .ولـی روح بی اعتمادی که بـيشتر نسبت به علل
ديگر آن در اثر تحريکات و حب و بغض اشخاص پيدا ميشد ،موقع نداد که
شھزادگان سدوزائی با برادران بارکزائی يک جھت شوند و از ھمکاری طوالنی
آنھا ھم خود شان و ھم مملکت مستفيد شود.
در دوره دوم سلطنت شاه محمود که از سنه  ١٢٢۵تا  ١٢٣۶مدت  ١١سال طول
کشيد ،زمينه ھمکاری بين برادران بارکزائی و شاه سدوزائی وسيع تر شد .فتح
خان چون با شاه زمان دشمن و با برادر عينی او شاه شجاع صميمی شده نمی
توانست ،با شاه محمود که در مقابل آنھا واقع شده بود ،اظھار يک جھتی ميکرد.
در دوره دوم سلطنت اين شھزاده که در حقيقت در اثر عرق ريزی ھای فتح خان
صورت ھستی بخود گرفت ،اميد اتفاق ،صميميت و ھمکاری مزيد ميرفت زيرا

بزرگترين آفت خانمان سوز اين دوره بی اعتمادی و بد گمانی اشخاص بيک ديگر
بود .چون فتح خان بار دوم سلطنت را برای شاه محمود حاصل کرده بود و
برادران قوی و مدبر او ھم عموما ً به او وابسته بودند و شاه زمان و برادر عينی
او شاه شجاع ھم يکی نابينا و ديگری تبعيد شده بود ،زمينه خوبی فراھم شده بود
که ھمکاری سدوزائی و بارکزائی به اساس اعتماد متقابله نتيجه مفيد بدھد و جلو
جسارت ھای رنجيت سنگ و حسن علـی ميرزا در شرق و غرب در مقابل قلعه
اتک و غوريان ھرات گرفته شود .فتح خان که در دوره اول سلطنت شاه محمود
به لقب »شاه دوست« خوانده ميشد ،در سلطنت دوم او لقب »اشرف الوزرائی«
حاصل کرد و تمام امور را در کف با کفايت خود گرفت و ھمه برادران خود را
روی صحنه آورد .به اين ترتيب که سردار محمد عظيم خان در پشادر ،کھندل
خان در قندھار ،شيردل خان در غزنی ،نواب اسد خان در ديره جات ،نواب صمد
خان در سند ،احمد خان در بلوچستان و نواب محمد زمان خان پسر اسد خان در
جالل آباد مقرر شده) (١و دوست محمد خان با خود وزير فتح خان در کابل در
دربار شاه ميبود و سائر برادران ھم بدون کدام مخالفت ذات البينی در پيرامون
برادرانی که بصورت فعال در دستگاه اداری دولت سھيم بودند ،زندگانی
ميکردند.
فتح خان در ين دوره کشمير را از عطا محمد خان باميزائی گرفته حکومت آنرا به
برادرش سردار محمد عظيم خان سپرد و با رنجيت سنگ ھمان راجای سک که
از طرف شاه شجاع نايب الحکومه پنجاب مقرر شده و بعد بنای بغی و جسارت را
گذاشته بود ،کنار رودخانه اتک جنگ کرد و ديگر شورش ھائی را در داخل
مملکت آرام نمود .دفعه ثانی برای استرداد قلعه اتک از رنجيت سنگ به طرف
واليات شرقی حرکت نمود و برای اينکه  ١۶لک روپيه ماليات کشمير را در ين
راه صرف کند در مسئله مطالبه ماليات ميان او و برادرش محمد عظيم خان که به
علت مخارج جنگ ھای مستقيم با سک ھا حاضر به پرداخت چنين رقمی نميشد،
جنگ آغاز شد .ولی بعد با قبول  ١٣لک روپيه و ميانجی گری دوست محمد خان
قناعت طرفين حاصل گرديد.
قضايا در واليات شرقی بدين منوال بود که در غرب در واليت ھرات حسن علی
ميرزا والی مشھد به امر فتح عليشاه قاجار شاه ايران در  ١٢٣٢بنای حمله را بر
ھرات گذاشت و حاجی فيروزالدين برادر شاه محمود که بر ھرات حکومت داشت
از شاه محمود کمک خواست و فتح خان با چند نفر از برادرانش مثل دوست محمد
خان و سردار کھندل خان و شيردل خان به عجله از کنار سند روانه کابل و از
آنجا از راه قندھار عازم حوزه ھری رود شدند.

دفع حمله و تجاوز ايرانی ھا کاری بود که فتح خان به آسانی از عھده آن می
برآمد چنانچه برآمد و به ھرات برگشت ولی پيش از اينکه به جواب حمله
بيگانگان مبادرت شود ،بار ديگر در اثر بی اعتمادی ھا و مخالفت ھای شخصی
واقعه ئی در ھرات به ميان آمد که بعد از کاميابی ھای سرداران افغانی در مقابل
ايرانی قدرت دولت افغانی بدست خود افغان ھا ضعيف شد .مخالفت جزئی
برادران سدوزائی شاه محمود و حاجی فيروزالدين که يکی در کابل و ديگری در
ھرات حکومت ميکرد ،حسادت شديد کامران پسر شاه محمود حکمران قندھار به
اقتدار روز افزون فتح خان در دربار پدرش ،تصاحب ثروت و دارائی حاجی
فيروزالدين از نزد زنان حرم و خانواده او و پسرش بدست سردار دوست محمد
خان و شکايت آنھا به کامران و محمود چندين عواملی که ھمه اش جنبه ھای
مخالفت شخصی و خانوادگی و ذات البينی داشت و ھمه از سرچشمه بی اعتمادی
و حسادت و خودخواھی و جلب ثروت نشئت ميکرد ،سبب شد که بار ديگر ميانه
سدوزائی و بارکزائی برھم بخورد.
فتح خان پيش از اينکه متوجه دفع حمله ايرانی ھا شود ،حاجی فيروزالدين را
بحيث يک عنصر سست و مضر سلطنت مرکزی شاه محمود محبوس ساخت و
بساط حکومت پوشالی او را در ھرات جمع کرد .آنگاه ايرانی ھا را عقب زد و به
ھرات مراجعت نمود و به کمال کفايت و کاردانی مشغول تنظيم امور شد و ضمنا ً
در اثر تشددی که از سردار دوست محمد خان ظاھر شده بود رنجيده و مشاراليه
از برادر مدبر خود جدا شده به کشمير نزد محمد عظيم خان پناه آورد و آنجا در
اثر خواھش فتح خان نظر بند گرديد.
کامران که از روی خودخواھی و حسادت ميخواست زودتر دست وزير فتح خان
از امور مملکت کوتاه شود ،برای چاق کردن ھنگامه ھای نامساعد زمينه
مساعدی يافت و از شکايت ھای عمويش حاجی فيروزالدين و زنان حرم او که در
آن ميان ھمشيره اش ھم بحيث زن ملک قاسم پسر حاجی فيروزالدين وجود داشت
و از موضوع اقتدار يافتن وزير فتح خان در ھرات و پيوند تعبيرات غلط در آن
چيز ھائی بھم بافت که افکار پدرش شاه محمود را مسموم ساخت و او را بی
جھت در مقابل کسی برانگيخت که دو مرتبه سلطنت را برای آنھا گرفته از
کشمير تا غوريان در تقويت اين سلطنت از ھيچگونه فداکاری خودداری نکرده و
نميکرد .شاه محمود که در عياشی غرق بود و خير و شر خود و مملکت را تميز
نميتوانست ،متغيير شده خود به قندھار رفت و حاجی فيروزالدين که از طرف فتح
خان محبوس به قندھار فرستاده شده بود با کامران مشورت کرده و کامران قبل از
رسيدن پدر به قندھار عازم ھرات شد .اين پيش آمدھای دراماتيک عاقبت واقعه
تراژيکی در ھرات به ميان آورد که در طی آن وزير فتح خان مرد مدبر و نامدار

به حکم کامران از نعمت بينائی محروم شد و چند نفر از برادرانش مثل پردل خان
و کھندل خان اسير شدند و آتشی که در سال  ١٢١۴ھه.ق .در قندھار در روز قتل
سردار پاينده خان و جمعی از سران قوم بدست زمانشاه افروخته شده بود ،ميرفت
که خاموش شود ولی کامران بار ديگر آنرا در ھرات دامن زد و در نتيجه
ھمکاری ھائی که ميان سدوزائی ھا و بارکزائی ھا شروع شده و در دوره سلطنت
محمود بصورت بھتر تر عمالً دوام داشت ،دفعتا ً مبدل به دشمنی و مخالفت شديدی
گرديد .اولين کسانيکه از آن متضرر شدند ،خود سدوزائی ھا بودند .کور شدن
وزير فتح خان و حبس او در ارگ ھرات ،عداوتی را که قتل پاينده خان توليد
نموده بود ،تجديد کرد و برادران وزير به قصد انتقام جوئی برآمدند .جمعی در
نادعلی در پيرامون »لويه ادی« مادر فتح خان جمع شدند و سردار محمد عظيم
خان در کشمير بنای آمادگی را گذاشت .برای اينکه سلطنت بھر رنگی باشد از
دست شاه محمود و اوالده اش بيرون شود ،سردار محمد عظيم خان مکتوبی به
شاه شجاع به لوديانه فرستاده يکطرف او را به آمدن به پشاور و گرفتن تخت و
تاج تشويق نمود و از جانب ديگر دوست محمد خان را که بعد از قضيه شدت در
تصاحب ثروت حاجی فيروزالدين و پناه آوردن در کشمير به اشاره فتح خان نظر
بند بود رھا نموده با يار محمد خان و چھار ھزار نفر پيشتر از خود بطرف پشاور
و کابل سوق داد.
خبر نابينا شدن وزير فتح خان و رسيدن مکتوب سردار عظيم خان ،شجاع را به
تک و پو انداخت و فوری پسر خود تيمور را با پنجصد سوار به قصد اشغال سند
به شکارپور فرستاد و خود سمندرخان باميزائی حکمران شاه محمود را از
ديرهجات برداشته عوضش محمد زمان خان پسر اسد خان را مقرر نمود .خود در
اثر دعوت سردار محمد عظيم خان به طرف پشاور حرکت کرد .دوست محمد
خان و يار محمد خان که پيش از او وارد پشاور شده بودند ،شھزاده ايوب پسر
تيمور شاه را از طرف خود پادشاه ساخته و خود رھسپار کابل شد .طبعا ً حين
رسيدن شجاع ميان ايوب و او جنگ شد و اخيرالذکر مجبور به تخليه شھر گرديد.
چون سردار محمد عظيم خان در ين فرصت برادر خويش جبارخان را در کشمير
گذاشته و خود در راه بود ،شھزاده ايوب طور دادخواه در چچ و پکلی ھزاره خود
را به او رسانيد و شکوه آغاز کرد که برادرانت مرا به شاھی برگزيدند و شجاع
مرا خلع ميکند .سردار محمد عظيم خان که شجاع را به آمدن پشاور و اشغال مقام
سلطنت دعوت نموده بود ،نميدانست که چه راه مصلحت آميزی پيش گيرد ،آخر
به شجاع نوشت که ميخواھد خصوصی با وی ديدن کند .شجاع از مالقات
خصوصی سر باز زد و ميان دسته ھای سالخوی طرفين بدون گفت و شنيد تصادم
واقع شد .مدت دو ماه سردار محمد عظيم خان در پشاور و شاه شجاع در خيبر بود
و از بی اعتمادی متقابله سازش آنھا صورت نگرفت و شجاع طرف ديره اسمعيل

خان و شکارپور رفت .در ين فرصت که سرداران ،شھزادگان و شاه سدوزائی،
شاه محمود به پيکار يکديگر مشغول بودند ،رنجيت سنگ از اتک پيشتر آمده و
کشمير را تصاحب نمود .در فرصتيکه سدوزائی ھا و بارکزائی ھا بعد از چند
سال ھمکاری در دوره سلطنت دوم شاه محمود به ھمديگر مقابل ميشدند از ھرات
تا قندھار و کابل بدست شاه محمود و برادر و پسر و نواسه اش بود .بارکزائی ھا
در دو نقطه نادعلی در غرب و پشاور در شرق جمع شده بودند و طوريکه گفتيم
شروع حرکت از طرف شرق از جانب سردار محمد عظيم خان بعمل آمد .سردار
محمد عظيم خان در مسئله انتقام گيری برادرش وزير فتح خان داخل اقدامات
جدی شده و به تمام وسايل الزمه متوصل گرديد تا بھر رنگی شود به سلطنت شاه
محمود خاتمه بدھد .عالوه بر مکاتبه با شاه شجاع که سازش شان صورت نگرفت
قبل از اعزام دوست محمد خان و يار محمد خان بطرف پشاور و کابل سه مکتوب
اسمی امين ﷲ خان لوگری ھم نوشته و او و خاندانش را برای اخذ انتقام اشراف
الوزرأ وزير فتح خان دعوت به ھمفکری خود و ھمکاری با دوست محمد خان
نموده که اينک اول متن آنھا را نقل ميکنيم:
مـرقع سوم اسناد قلمی موزه کابل مکتوب ١٣
"عاليجاه رفيع جايگاه دوستی و مواالت آگاه خصوصيت نشان امين ﷲ خان قرين
جمعيت فراوان باشد بعد شوق موفور واضح آنکه حقايق و روداد آن حدود بنحوی
است که در ين نزديکی متواتر و متوالی بقلم آمده از آن قرار حالی آن عاليجاه
خواھد بود حال اينصورت دارد که عاليجاه اميرااالمرألعظام اخوی ارجمندی
دوست محمد خان با جمعيت بسياری روانه الکای پشاور که وارد انجا گرديده باشد
و نيز مقرر است که ارجمندی نواب جبار خان را با لشکر سوار و پياده در ين
چند يوم مرخص و مامور آنحدود خواھم نمود الزم که آن عاليجاه حق اشرف
الوزرأ را مرعی داشته در رفاقت عايجاھان مذکور بدل و جان سعی موفور بکار
برده يا بچه خود و يا برادر خود با جمعيت شايان روانه الکای پشاور نموده و خود
آن عاليجاه کمر ھمت و مردانگی و غيرت و فرزانگی را بر ميان جان بسته
منتظر ھر گونه نامه و پيام عاليجاه اخوی يار محمد خان و دوست محمد خان بوده
باشند زيرا که اين وقت وقت خدمت و اظھار حسن اخالص است و بندگان اشرف
الوزرا برای چنين روزی دوستان و ھواخواھان خود را ميخواست و بر خود شما
معلوم است که اشرف الوزرإ از گروه برادران خاطر داری شما ميفرمود الحمد
اگر يک وزير گرفتار است صد وزير ديگر موجود و برای جان نثاری آماده و
حاضر به ھمه باب خاطر جمع داشته بنده درگاه را با تمام برادران به جان و مال
در ين مقدمه سرگرم و ساعی دانسته انشأ تعالـی عنقريب مخالفان را شرمندگی

و ندامت حاصل و خاطر ھواخواھان اشرف الوزرأ از گرد و کلفت مصفی خواھد
گرديد و آن عاليجاه خدمت ھای خود را ضايع و بيجا ندانسته ھر سعی و اھتمامی
که دارند در خدمت و جان فشانی به ظھور ميرساند و احواالت با ھر گونه
مرجوعات بقلم آريد چون بعد از روانه شدن آخوی نواب جبار خان خود بنده
درگاه عازم آنحدود و بفضل خدا در ين نزديکی وارد آنجا خواھد گرديد دوستان و
اخالص کيشان را فرار خود خدمت و غمخواری ھا مورد اشفاق و عنايات داشته
و در خير و خوبی انھا به وجھی کوتاھی نخواھد بود به ھمه باب خاطر جمع
داشته سرگرم دوستی بوده باشد".
مھر
يا عظيم
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مرقع سوم مکتوب شماره ) .(١۵متن مکتوب در صفحه ) ( مالحظه شود.

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ١۵
"عاليجاه رفيع جايگاه دوستی و مواالت آگاه عمده الخوانين خصوصيت نشان امين
ﷲ خان حفظ ﷲ تعالـی بعد شوق موفور و اشتياق نامحصور واضح آنکه قبل از
اين چگونگی مقدمه اشرف الوزرأ و سعی و اھتمام بنده درگاه و جمع برادران و
دوستان در تدارک اين مقدمه بنحوی که صورت وقوع داشت بران عاليجاه بقلم
آمده ازانقرار حالـی خواھد بود در ينوقت عاليجاه امير االمرأ العظام اخوی دوست
محمد خان با جمعيت دو ھزار سوار و دوھزار پياده در تدارکات سامان مامور
الکای پشاور گرديد که عنقريب وارد آنجا گرديده مشغول بند و بست مقدمات
رويکار خواھد بود چون عاليجاه خيرانديش و ھواخواه بندگان اشرف الوزرأ ست
الزم که در ين خصوص کمر ھمت و مردانگی را بر ميان بسته ھر چه از غيرت
و جوان مردی ھای شما سزد و آيد دقيقه نامرعی نگذاشته برای رفاقت عاليجاه
دوست محمد خان کدام برادر يا بچه خود را روانه پشاور نمائيد و خود منتظر نامه
و پيام دوست محمد خان بوده ھرگونه برای شما بقلم آرد از انقرار عمل نموده
زينھار که در ينوقت خدمت خود را مقصر و معذور نخواھند داشت که اينوقت
وقت خدمت و اخالص کيشی است و اميد بخداست که مخالفان عنقريب شرمنده و
پشيمان و بسزای کردار خواھند رسيد بنده درگاه را در ين مقابله بسر و مال و
جان کوتاھی نيست انشأﷲ تعالـی تا زنده باشم دست از انتقام معاندان اشرف
الوزرأ نخواھم برداشت خاطر جمع داشته بوجھی در ھمت و مردانگی کوتاھی
ننمائيد و احواالت ھميشه اوقات نويسان باشيد".
مھر
يا عظيم

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل مکتوب شماره ٢
"عاليجاه رفيع جايگاه خصوصيت و يک جھتی نشان امين ﷲ خان به سالمت بوده
به عافيت باشد که مجاری حاالت اين جاھی بعون الھی الحد و المنه بتاريخ ذی
الحجته به درجه حمد است که قبل از ين عاليجاه رفيع جايگاه امير االمرأ العظام

اخوی ارجمندی ام دوست محمد خان سردار را به جھت تمشيت و امورات آنجا با
جمعيت وافر و لشکر نصرت اثر و تدارک معقولـی روانه آنطرف نموده شده و آن
عاليجاه از قديم ايام اخالص کيش و خير خواه اين دولت ميباشند برسيدن عاليجاه
ارجمندی با جمعيت خود ھا کمر ھمت برميان جان بسته مردانگی را از دست
نداده باتفاق عاليجاه ارجمندی ام خدمت خود ھا را بانجام رسانيده که روی دشمنان
سياه خواھد شد و اشخاصيکه خير خواه اين دولت و منسوب آن عاليجاه ميباشند
خواطر جمعی و دالسائی داده بخدمت گذاری قيام نمائيد و انشأﷲ تعالـی بفضل و
عنايت الھی بعد از عيد قربان بندگان عالـی با لشکر ظفراثر و جمعيت کامل
تدارک کرده روانه آنطرف ميگرديم که انشأﷲ تعالـی تا سلخ شھر ذی الحجه وارد
الکای پشاور خواھيم شد و آن عاليجاه بزودی تدارک و جمع آوری خود را آماده
نموده منتظر احواالت عاليجاه ارجمندی ام سردار معظم بوده آنچه امر از
طرف  (٢)...ان عاليجناب گردد موافق آن عمل نموده که باعث سرفرازی آن
عاليجاه ميباشد و فراخور خدمات بھره مند و سرافراز خواھد گرديد و تا دست داد
احواالت و رويداد آنجا را مفصل بجھت عاليجاه رفيع جايگاه اخوی ارجمندی ام
يوم به يوم نويسان باشيد که باعث اطمينان و خاطر جمعی حاصل گردد".
مھر
يا عظيم

اين سه مکتوب سردار محمد عظيم خان که تقريبا ً متحدالشکل و بيک مضمون
ميباشند به اساس مکتوب سومی که تاريخ ذی الحجه دران ذکر شده يکی بعد
ديگری به کمال عجله و شتاب در روز ھای اندوھگين و ھيجان آوری تحرير شده
که خبر کور ساختن و حبس وزير فتح خان در ھرات به سمع برادران او رسيد.
دو مکتوبی که تاريخ ندارد ،منحيث واقعات مندرجه به اندازه شبيه مکتوب سومی
است که ضمنا ً بايد به فاصله نزديک در اواخر ذی القعده و اوائل ذی الحجه
) ١٢٣٣ھه.ق (.فرستاده شده باشند .سردار محمد عظيم خان درين مکاتيب وزير
فتح خان را به لقب اشرف الوزرأ بدون ذکر نام او خوانده و دوست محمد خان را
گاھی ارجمندی و اخوی و گاھی به لقب امير االمرأ العظام ياد نموده است .تعداد و
عساکری که ھمرای دوست محمد خان و يار محمد خان بطرف پشاور فرستاده
است دو ھزار سوار و دو ھزار پياده تعيين گرديده است .در ين مکاتيب ھنوز از
کابل و حرکت سرداران بدان طرف اسمی و خبری نيست و کمک ھای که سردار
محمد عظيم از امين ﷲ خان لوگری خواھش نموده است ،مبنی برين است که

برادر يا پسر خود را با جمعيت نفری علـی العجله به پشاور بفرستد و خود آماده
اوامر ثانی سردار يارمحمد خان و دوست محمد خان باشد.
در مکتوب شماره ) (١٣از اعزام نواب جبار خان عقب دوست محمد خان تذکار
رفته اما واقعات نشان ميدھد که سردار محمد عظيم خان نامبرده را بجای خود در
کشمير گذاشته و خودش قراريکه در مکتوب شماره ) (٢ميگويد بعد از عيد قربان
در اوآخر ذی الحجه سال  ١٢٢٣به پشاور واصل گرديده است .سردار محمد
عظيم خان در ين مکاتيب شاه محمود سدوزائی پادشاه وقت و کامران پسرش را
که کور ساختن وزير فتح خان به امر او صورت گرفته بود ،اسم نبرده بلکه ايشان
را بالعموم با طرفداران شان به صفت مخالفين و معاندين ياد کرده است.
بھر حال واقعات آمدن دوست محمد خان و يار محمد خان به پشاور ،پادشاه ساختن
شھزاده ايوب پسر تيمور شاه ،رسيدن شاه شجاع ،خلع و اخراج ايوب ،داد خواھی
اخير الذکر نزد سردار محمد عظيم خان ،حرکت دوست محمد خان و يار محمد
خان با دو سه برادر ديگر شان طرف کابل و عدم سازش سردار محمد عظيم خان
و شجاع در پشاور پيشتر شرح يافت.
دوست محمد خان و يار محمد خان در کابل با جھانگير پسر کامران و عطأ محمد
خان باميزائی مقابل شدند .عطأ محمد خان حاکم سابق کشمير به مناسبت عزل خود
از حکومت آنجا از فتح خان و شاه محمود ھر دو دل آزرده بود و به اين مناسبت
در ھرات در فاجعه کور ساختن فتح خان سھيم شد .دوست محمد خان که حريف
را خوب تشخيص داده بود از پشاور با او مکاتبه نمود .به او حالـی نمود که اگر
ميخواھد اين جرم فراموش شود بايد در قضيه کابل با وی ھمکاری کند .عطأ
محمد خان که حکومت کشمير را در اثر فرمان شاه محمود از دست داده بود در
مقابله تسليم شده و جھانگير چھل روز در باالحصار محاصره مانده فرار کرد و
عطأ محمد خان مذکور ھم بعد تر به جرم اشتراک در کور ساختن فتح خان کور
ساخته شده و دوست محمد خان بدون اينکه انتظار يک فيصله عمومی برادران
بزرگ خود را در چنين موقع خطير بکشد ،شھزاده سلطان علـی پسر تيمور شاه
را پادشاه ساخته و خود را وزير او اعالم نمود.
به مجرد رسيدن جھانگير به قندھار ،شاه محمود و کامران نايب گل محمد
فوفلزائی را به حکومت آنجا گذاشته و خود وزير فتح خان نابينا را گرفته طرف
کابل حرکت کردند و در منزل بينی بادام سعيد آباد وردک )بين غزنی و کابل( بار
ديگر از وزير فتح خان خواھش کردند تا برادران خود را از مقابله منصرف
سازد .در اثر جواب ھای منفی و سختی که از نامبرده شنيدند سران قبايل مختلف

را طوعا ً و کرھا ً در خون اين وزير نامدار و مرد بزرگ که واقعا ً در ھياھوی
قرن  ١٩در ميان شھزادگان سدوزائی و سران بارکزائی شخص مدبر منحصر به
فرد بود ،در سال  ١٢٣۴ھجری تکه تکه کرده و به قتل رسانيدند و جسدش را
برای دفن به غزنی فرستاده در پھلوی بقعه شيخ رضی الدين علـی الال دفن
نمودند .اين جنايت بزرگ و عفو ناپذير که افغانستان را از فرزندان اليق و
ناموری محروم ساخت ،صدمه ايست که بيشتر از قتل پدرش سردار پاينده خان
برای مملکت گران تمام شد زيرا در ين وقت و چنين فرصت باريک که دشمنان
در واليات سرحدی چشم دوخته و قدم بقدم فراتر می آمدند ،کشور به بازوی توانا،
حسن تدبير و اقدامات عملـی چنين مرد بزرگ بيشتر از ھمه اوقات ضرورت و
احتياج داشت.
فتح خان تنھا از نظر سن و سال در ميان برادران بارکزائی بزرگ نبود و تنھا با
داشتن لقب اشرف الوزرأ بر ھمه پسران پاينده خان مزيت و برتری نداشت ،بلکه
بزرگی او در ين نھفته بود که باريکی وقت و زمان و اميال متعرضانه بيگانگان
را در سرحدات شرقی و غربی درک کرده و با ھمه بدبختی ھائی که بواسطه قتل
پدر نامدارش به خانواده او توليد شده بود ،پيوسته سعی داشت تا با شخصيت يکی
از شھزادگان سدوزائی سلطنت مقتدر و متمرکزی در افغانستان تشکيل کند و خود
و برادرانش با اشتراک مساعی عملـی خود آنرا تقويت بخشند تا اقتدار سلطنت
مرکزی جواب متعرضين خارجی را داده باشند چنانچه به ھمين منظور دو مرتبه
شاه محمود را به پادشاھی رسانيد و به منظور تزئيد نفوذ شخص شاه و دولت
مرکزی او در تقليل ،حتی در امحای تاثير برادران و پسر او صرف مساعی نمود
ولی افسوس که شاه محمود سست عنصر و پسر حسود و خود خواه او کامران حق
خدمات اين مرد بزرگ را که حتی به مفاد خاندانی آنھا و به مفاد مملکت تمام شده
و ميشد نفھميده با کور ساختن او چشم اغيار و بيگانگان را روشن کردند و با قتل
او دشمنانش را شاد نمودند .از بين رفتن وزير فتح خان صدمه بسيار بزرگی بود
که در حساسترين موقع تاريخ معاصر مملکت در طی قرن  ١٩پيکر کشور را به
لرزه درآورد و ھمکاری ھای سدوزائی و بارکزائی را که تا حدی از نو خوب
صورت گرفته بود بار ديگر متالشی ساخت و طوری اين دو خاندان بزرگ را از
ھم جدا نمود که ديگر بھم نزديک شده نتوانستند و مقصر اين خبط جبران ناپذير
شاه و شھزاده سدوزائی ،شاه محمود و کامران ميباشند .برادران بارکزائی با
وجوديکه عمله ھمه اقتدار را در دست داشتند و وزير فتح خان به تنھائی ھمه
امور مملکت را اداره ميکرد و ھمه واليات خورد و بزرگ در تحت اداره
برادران و برادرزادگان او بود معذالک کوچکترين فکری برای گرفتن زمام
پادشاھی نداشتند و اگر اين جنايت واقع نميشد امکان داشت که برای مدت طوالنی
سلطنت افغانستان در خاندان سدوزائی ھا بماند.

بھر حال سدوزائی يا بارکزائی از نقطه نظر مفاد مملکت فرق نداشت بشرطيکه
ھمکاری و معاضدت در ميان آنھا موجود ميبود زيرا تا ھر اندازه ئيکه صميميت
و حسن نظر طرفين دوام داشت کشور از ثمره نيک آن مستفيد ميشد .در ين شبھه
نيست که توليد صميميت و اعتماد متقابله در فضای احساسات خود خواھی
سرداران ما در قرن  ١٩امری بود نھايت مشکل که حتی ميان اعضای يک
خاندان و دو برادر صورت پذير نبود ،چه رسد به دو خاندان ،آنھم دو خاندان
رقيب که پدر کشی و برادر کشی افکار آنھا را خيلـی مسموم نموده بود .بھر حال
شاه محمود و کامران بعد از قتل وزير فتح خان با لشکر بزرگ خود راه کابل را
پيش گرفتند و از ين طرف سردار دوست محمد خان در حاليکه شھزاده ايوب را
در باالحصار به پادشاھی برداشته بود بر عليه شاه محمود حرکت کرد .ھر دو
سپاه در حوالـی ھندکی و چھار آسياب بھم مقابل شدند و دوست محمد خان چال
نظامی بکار برده بار آخر از وجود عطأ محمد خان باميزائی که چندی قبل به جرم
شرکت در کور ساختن وزير فتح خان کور ساخته شده بود  ،استفاده نمود .بدين
معنی که او را مجبور ساخت مکاتيب اسمی سران لشکر معيتی شاه محمود و
مخصوصا ً بنام يکی از برادرانش که در آنجمله بود ،نوشته و قاصد را طوری
شبانگاه به اردوگاه مقابل فرستاد که مکاتيب بدست شاه محمود افتاد و سازش
دروغی و جعلـی سران لشکر را مبنی بر تسليم نمودن خود و کامران که در
مکاتيب تذکار يافته بود حقيقت تصور نموده و بدون جنگ شباشب با پسر خود از
ميدان جنگ گريخت و راه قندھار پيش گرفت و از ديراوءوت راه خود را منحرف
نموده طرف فراه و ھرات رھسپار شد زيرا در ھمين فرصت غياب او و برادران
قندھاری وزير فتح خان ،کھندل خان ،پردل خان ،و شيردل خان قندھار حمله
نموده و شھر را از دست گل محمد خان پوپلزائی متصرف شده بودند.
بدين ترتيب به استثنای واليت ھرات که تا چندی ديگر منحصر به سدوزائی ھا
ماند در بقيه افغانستان نفوذ برادران بارکزائی حکمفرما شد ولـی چون اين
برادران با اقتدار متعدد بودند و اتفاق نظر راجع به انتخاب يک نفر از ميان ايشان
به پادشاھی به آسانی ميسر نميشد ،آنھائيکه در پيرامون احراز اين مقام تک و پو
داشتند برای پوشانيدن ظاھر کار خود بعضی شاھزادگان بی نام و نشان کوچک
سدوزائی را ھنوز برای مدتی بنام شاه اينطرف و آنطرف کشانيدند.
دو دسته برادران بارکزائی پردل خان و جمعی که مالک قندھار بودند در قندھار
و يار محمد خان و آنھائيکه مالک پشاور بودند در پشاور تمرکز و حکمرانی
داشتند و در روی صحنه مرکزی سردار دوست محمد خان و سردار محمد عظيم
خان با ھم مقابل گرديدند .بعد از اينکه سردار دوست محمد خان در مقابل شاه

محمود کاميابی حاصل کرد ،برادرش امير محمد خان را در غزنی مستقر ساخت
تا اگر فشاری از طرف محمد عظيم خان عايد شود ،مقاومت کند .در ين فرصت
سردار محمد عظيم خان بعد از سپردن کشمير به نواب جبار خان و پشاور به
يارمحمد خان با شھزاده ايوب که پيشتر دوست محمد خان او را در پشاور شاه
ساخته بود ،وارد کابل گرديد .اولين کار سردار محمد عظيم خان خلع سلطان
عليشاه و نصب شاه ايوب بود که از خالل آن جاه طلبی و رقابت دو برادر
بارکزائی سردار دوست محمد خان و سردار محمد عظيم خان مبنی بر تصرف و
حکومت کابل معلوم ميشود .اگر چه در ين فرصت سردار دوست محمد خان علی
العجاله خود راه غزنی کشيد ولی نقشه اصلی خود را که تصاحب کابل بود،
فراموش نميکرد .باالخره ميان برادران بارکزائی چنين فيصله بعمل آمد که سردار
محمد عظيم خان به جھت بزرگی بر ديگران کابل را در دست داشته باشد و
سردار يار محمد خان در پشاور ،پردل خان در قندھار و دوست محمد خان در
غزنی حکومت کند .در ين فيصله ظاھراً ھمه خوش معلوم ميشدند ولی سردار
دوست محمد خان باطننا ً ناراضی بود و به مجرديکه سردار محمد عظيم خان در
اثر دعوت ميران سند به غرض دفع شاه شجاع حرکت کرد ،دوست محمد خان
فوراً از غزنی به کابل آمده و شھزاده سلطان علی را مجدداً بر تخت نشانيد.
سردار محمد عظيم خان به استماع اين خبر از راه به کابل مراجعت نمود و علی
الرغم دوست محمد خان و شاه دست نشانده او شھزاده ايوب ،شاه انتخابی خود را
بار ديگر پادشاه ساخت .اين فرصتی است که دو شھزاده سدوزائی دو پسر تيمور
شاه درانی ايوب شاه و سلطان عليشاه بحيث وزرای متقابله آنھا در کابل زندگانی
دارند ولی بر خالف ضرب المثل معروف که دو شاه در يک کشور نگنجد ،ايندو
شاه در يک شھر و در يک باالحصار بھيچ صورت زندگانی نميتوانستند و سلسله
تحريکات طرفين در جريان بود .طوريکه پيشتر اشاره نموديم اين دو شاه از خود
ھيچ شخصيت و قدرت نداشتند بلکه بروی نقشه وزرای خود روی کار آمده و
قدرت در دست وزرای آنھا يعنی سردار دوست محمد خان و سردار محمد عظيم
خان بود.
سلطنت اين دو شاه و وزارت اين دو وزير در يک آن ،در يک موقع ،در يک
کشور و در يک شھر نشان ميدھد که در فرصتيکه قدرت سالله سدوزائی از
ميان رفته و بارکزائی ھا مصمم به اشغال مقام آنھا نشده اند ،بکدام اندازه
ضعف ،نقاھت و نفاق در مملکت حکمفرما بود و از ين اوضاع پريشان چقدر
قوم ،کشور و خود دودمانھای بزرگ ما صدمه ديدند.

اين دو شاه نه تنھا در يک کشور و در يک شھر ،حتی در يک قصر که عبارت از
باالحصار کابل باشد با ھم پھلو به پھلو زندگانی داشتند تا اينکه شھزاده اسماعيل
پسر شاه ايوب رقيب پدر خود ،شاه سلطان علی را در حصار مذکور خفه نمود و
در حاليکه شاه ايوب بنام پادشاھی ميکرد ،مملکت بدست برادران بارکزائی شکل
ملوک الطوايفی بخود گرفت و درست در ھمين روزھا که در اثر رقابت ھای
شخصی و جاه طلبی ھا با نبودن حکومت مرکزی مملکت بکمال نقاھت و ضعف
رسيده بود ،خسارات بزرگ متوجه کشور بود.
رنجيت سنگ که در قلعه اتک چشم براه و گوش به آواز نشسته بود ،ملتان را در
 ١٨١٨) ١٢٣۴م (.تصاحب نمود و سال بعد  ١٢٣۵ھه.ق ١٨١٩) .م (.اول
کشمير را از نواب جبار خان و بعد ديره جات را از نواب زمان خان پسر صمد
خان گرفت و در صدد اشغال پشاور و سند برآمد.
بھر حال سردار دوست محمد خان بعد از کشته شدن شاه انتخابی خودش باز به
غزنی برگشت و مدتی سردار محمد عظيم خان به کابل ماند و ميخواست با ارسال
مکاتيب و ھيئت ھا ھمه را به دور خود جمع و در مقابل خطر خارج آمادگی
بگيرد .با اينکه در ين موضوع فيصله قطعی بعمل نيامد ،در اثر دعوت نامه ھای
ميران سند که ميخواستند خود و خاک خود را از سلطه نوظھور فرنگی و آله
دست آنھا شاه شجاع رھائی بخشند ،از راه غزنی و قندھار عازم سند شد و دوست
محمد خان که با نقشه ھای او مخالف بود با سائر برادران به قندھار و پشاور
مکاتبه نمود و خود عقب سردار محمد عظيم خان راه سند پيش گرفت .اگر چه
سردار محمد عظيم خان در مقابل شاه شجاع کاميابی ھائی ھم حاصل کرد ولی
ميران سند با بازی دو جانبه ،با کم و بيش ساختن ماليات ،با تطميع ميان برادران
بارکزائی جدائی بيشتری توليد کردند.
دوست محمد خان ،پير محمد خان و شيردل خان از سردار محمد عظيم خان جدا
شده به قندھار مراجعت کردند .سردار محمد عظيم خان با قناعت به مبلغ جزئی
يک لک روپيه عقب آنھا برگشت .دوست محمد خان پيش و محمد عظيم خان از
عقب او بطرف کابل حرکت نمودند .در حاليکه ايوب ھنوز بنام بر تخت جلوس
داشت ،ميان اين دو برادر يک سلسله منازعات در نقاط مختلف کھستان ،کوھات،
کابل ،و غزنی در جريان بود .رنجيت سنگ از مشغوليت سرداران در ين گير و
دار استفاده نموده ،آھنگ پشاور کرد ١٢٣٨) .ھه.ق .مطابق  ١٨٢٢م (.سردار
يار محمد خان که از طرف سردار محمد عظيم خان در ين شھر حکومت ميکرد،
از سردار اخير الذکر کابل کمک خواست ولی متاسفانه ثروت سرشار که حفاظت
آن ھميشه سردار محمد عظيم خان را مزاحم ميشد و آنرا ھنگام جنگ سک ھا در

قلعه )مچينا( گذاشته بود از يکطرف و وعده حکومت پشاور از طرف رنجيت
سنگ به يار محمد خان از جانب ديگر ميانه اين دو برادر را در يکی از مواقع
بسيار حساس تاريخ بر ھم زد .با حمله مستقيمی که از طرف سکھا به دارائی
سردار محمد عظيم خان به عمل آمد ،از ميدان جنگ رو گردانيد و در راه بين
جالل آباد و کابل به مرض پيچ دچار شده و به عمر  ٣٨سالگی در کوتل لته بند
وفات نمود .جنازه اش را به کابل آورده در مزار عاشقان و عارفان عليه الرحمه
دفن کردند .در نتيجه رنجيت سنگ پشاور را گرفت و حکومت آنجا را برای
چندی ديگر برای يار محمد خان و برادرانش باقی گذاشت .بعد از وفات سردار
محمد عظيم خان ،پسرش حبيب ﷲ خان بجای او تکيه زد ولی ايوب شاه ھنوز بنام
در باالحصار برتخت شاھی جلوس داشت .اين شاه و سردار کوچک سدوزائی و
بارکزائی به چشم رقابت و عناد بيک ديگر نگاه ميکردند و در صدد امحای
يکديگر بودند .اين موقعی است که جمعی از برادران بارکزائی مثل سردار
يارمحمد خان و سلطان محمد خان به عنوان جاگير سک در پشاور حکومت
داشتند و سردار دوست محمد خان ھم در سايه عطوفت شان در آنجا زيست داشت.
سائر برادران قندھاری دولت کوچک سدوزائی ھرات را مورد حمله و تھديد قرار
داده ولی به امحای آن موفق نگرديدند .در ين فرصت روابط حبيب ﷲ و ايوب شاه
بدتر شده و اخير الذکر ميخواست رقيب مقتدر و ثروتمند جديد خود را ھم ذريعه
پسرش اسماعيل از ميان بردارد ولی پردل خان به موقع رسيده و با ورودش کار
ھمه يکطرفه شد .شھزاده اسماعيل مقتول ،شاه ايوب مخلوع و حبيب ﷲ سرخوش
گذاشته شد و با از بين رفتن ايوب شاه سلسله دودمان سدوزائی در مرکز مملکت
خاتمه پذيرفت .اين موقعی است که برای ظھور سلطنت بارکزائی زمينه از ھر
رھگذر مساعد و کوچکترين مانعی باقی نمانده بود زيرا به استثنای واليت ھرات
ھمه خاک ھای مملکت با اقتدار کامل در دست آنھا بود ولی متأسفانه پردل خان
عوض اينکه به مفاد عمومی کشور سلطنت متمرکز و مقندری تشکيل کند به
گرفتن سھم خود از ثروت سردار محمد عظيم خان اکتفا نموده ،حبيب ﷲ خان را
بجای ايوب شاه سردار کابل شناخت و در حاليکه بدست خود دامنه ملوک
الطوايفی را در قرن  ١٩درازتر ساخت ،طريق قندھار پيش گرفت.
سردار حبيب ﷲ خان با پول سرشار و شوق عياشی که داشت در خور سرداری و
حکمروائی نبود .برعالده بعضی اشخاص گنده مثل کاکا و وصی اش ،نواب جبار
خان و امين ﷲ خان لوگری خادم مال انديش قوم را از دور دستگاه حکومتی خود
دور و ناراض ساخت تا اينکه سردار دوست محمد خان جاگير کوچکی را که
برادران در پشاور به او داده بودند ،گذاشته به کابل آمد تا ثروت و اقتدار ھر دو
را از حبيب ﷲ خان تصاحب کند.

روابط اين کاکا و برادر زاده پيچ و تاب و نشيب و فراز زياد دارد در حاليکه
ظواھر لطف و احترام متقابله و دوستی آراسته بود ،باطن رنگ ديگری بخود
گرفته و ھر يک به امحا و کور ساختن و قتل يکديگر بکرات کمر بستند و به
دفعات در ميدان جنگ با ھم مقابل گرديدند تا اينکه بر طرفداران سردار دوست
محمد خان افزوده و نواب جبار خان و امين ﷲ خان لوگری ھم با او ھمدست شدند
و غلبه با آنھا بود ولی در اثر التجای سردار محمد اکرم خان برادر حبيب ﷲ خان
بار ديگر پردل خان از قندھار روی صحنه آشوب کابل وارد گرديد ولی بدون
اينکه قضايا رنگ حلی بخود بگيرد به قندھار برگشت و سردار دوست محمد خان
و حبيب ﷲ خان کماکان مشغول پيکار سرد و گرم بودند .تا اينکه شيردل خان به
کابل رسيد .شيردل خان نسبت به پردل خان جدی تر و در حل مسايل مصمم تر
معلوم ميشد و با اقدامات فوری ميخواست عمليات و نقشه ھای ھر دو طرف را
خنثی سازد و حکومت کابل را در دست گيرد چنانچه گرفت و خواست که حبيب
ﷲ خان را با اخراج از کابل و حبس در لوگر از صحنه دور کند و سردار دوست
محمد خان را با دادن حکومت غزنی و کوھستان و ميدان و اعطای پول آرام سازد
و آنگاه با تشکيل مجالس و آغاز مذاکرات مصلحت جويانه طرحی ريزد که
برادران بارکزائی با داشتن حوزه ھای حکومتی و جاگير در مقابل حمالت
خارجی متحد باشند ولی اين نقشه ھا رنگ عمل بخود نگرفت و ميان او و سردار
دوست محمد خان مدتی در پيرامون باالحصار و شاه شھيد و بينی نيزار و تپه
مرنجان جنگ شد و در حاليکه طرفداران طرفين در ميدان گرم نزاع بودند
برادران در خيمه نواب محمد زمان خان جمع شده و بعد از مذاکرات طوالنی
فيصله کار به نواب صمد خان سپرده شد و بعد از مذاکرات زياد شيردل خان
برياست پذيرفته شد و جاگير سائر برادران حسب ذيل تعيين شد:
"يار محمد خان و سلطان محمد خان از سرداران پشاور چون پشاور وسعت کافی
برای پنج برادر نداشت بحکومت کابل متفقا ً عطا محمد خان و سعيد محمد خان و
پير محمد خان و بحکومت پشاور و توابع آن دوست محمد خان بحکومت
کوھستان ،امير محمد خان برادر عينی او بحکومت غزنی ،نواب جبار خان
بحکومت لغمان ،نواب اسد خان به حکومت حصه باقی مانده ديره جات ،شيردل
خان ،پردل خان و کھندل خان و مھردل خان متفقا ً بحکومت قندھار و توابع آن،
رحمدل خان بحکومت سند و نواب زمان خان پسر نواب عبدالصمد خان بحکومت
جالل آباد و باالخره حبيب ﷲ خان پسر سردار محمد عظيم خان بحکومت
)(٣
لوگر".
بعد از ين فيصله سردار شيردل خان عازم قندھار گرديد و طوريکه تعيين شده بود

سردار يار محمد خان را بحکومت کابل گذاشت .متعاقبا ً در اثر فوت سردار عطأ
محمد خان حاکم پشاور سردار يار محمد خان حکومت پشاور و سردار سلطان
محمد خان حکومت کابل را در دست گرفتند .در ين فرصت سندی ھا باز بنای
شورش را گذاشتند .اول رحمدل خان و عقب او شيردل خان بدان صوب متوجه
گرديد ولی پيش از اينکه شيردل خان برسد برادرش حکومت آنجا را به نائب
سلطان خان پسر ﷲ داد خان افغان سپرده و وضعيت ظاھراً و موقتا ً آرام و قناعت
بخش شده بود و شيردل خان حين مراجعت به قندھار در ماه محرم سال ١٢۴٣
ھجری قمری ) ١٨٢۶م (.در راه وفات نمود .وفات سردار شيردل خان اوضاع
سند و کابل ھر دو را برھم زد .در عالقه اول الذکر سندی ھا حاکم افغانی را طرد
و خود را از تحت اداره مستقيم افغانستان خارج کردند و در کابل سردار دوست
محمد خان حکومت سردار سلطان محمد خان را محرميت خودش از مرکز کشور
و وسوسه بسط نفوذ برادران پشاوری و قندھاری در کابل تعبير نموده  ،سخن به
يک سلسله گفتگو و مشاجره کشيد و به سردار سلطان محمد خان تخليه کابل را
اخطار داد و باالخره به کمک طرفداران کوھستانی خود باالحصار را متصرف
شد  ،آنگاه برای توليد فضای دوستانه و رفع مزاحمت سائرين به تعقيب پيمان
شيردل خان در عشر اول ماه ربيع الثانی  ١٢۴٢عھد و پيمان ديگری را روی
کار آورد و جاگير برادران و برادرزاده ھا خويش را معين کرد که اصل آن در
جمله اسناد خطی در موزه کابل موجود است و سواد آن قرار آتی است:
متن ميثاق  ١٢۴٢ھجری قمری که اصل آن در موزه کابل محفوظ است
"چون در ين وقت بتاريخ عشر اول شھر ربی الثانی سنه يک ھزار و دو صد و
چھل و دو بود که بعد از منازعه و مناقشه که مابين ما برادران بـظھور رسيده و
شھر دارالسلطنه کابل را سردار دوست محمد خان تسخير نمود ھمه برادران و
برادر زاده ھا بجھت اصالح و اتفاق و خير خاندان مجتمع شده بجھت انتظام امور
دولت و استحکام بنياد سلسله خود ھا صالح بر ھمين کرديم که ملک کوھات و
انکو و توابعات آنرا نواب عبدالصمد خان متصرف باشد و ملک پشاور و ھشنغر
و خالصجات وغيره متعلقات آنجا را سردار يار محمد خان و سردار سلطان محمد
خان و سردار سعيد خان و سردار پير محمد خان متصرف باشند و ملک
دارالسلطنه کابل و کوھدامن و خالصجات و توابعات آنرا سردار دوست محمد خان
و سردار امير محمد خان متصرف باشند و ماليات و معامالت طايفه غلجائی
دارالسلطنه کابل را نواب عبدالجبار خان متصرف باشد و ملک جالل آباد و تاجکه
لغمان را نواب محمد زمان خان و برادران او متصرف باشد و ملک لھوگرد و
چرخ و تاجکيه ميدان و خالصه لھوگرد را سردار حبيب ﷲ خان و سردار محمد

اکرم خان و برادران او متصرف باشند که بدين موجب از قرار تفصيل ھر کدام
ملک خود ھا را ":
"عاليجاه نواب عبدالصمد خان کوھات انکو وغيره توابعات
عاليجاھان سردار يار محمد خان و سردار سلطان محمد خان وغيره برادران
پشاور ھشنغر خالصجات
سردار دوست محمد خان و سردار امير محمد خان دارالسلطنه کابل معه توابع
کوھدامن وغيره آنحدود خالصجات بياض
نواب عبدالجبار خان غلجائی کابل معه متعلقات او
نواب محمد زمان خان معه برادران جالل آباد معه تعلقات تاجکيه لغمان معه
تعلقات
سردار حبيب ﷲ خان و سردار محد اکرم خان ملوک لھوگرد و بتخاک مجال چرخ
تاجکيه ميدان محال غوربند خالصه لھوگرد بياض".
"او از ابتدا سنه تنکوزی سال نو سردار دوست محمد خان مبلغ يک لک روپيه از
بابت ماليات کابل سال بسال بضامنی نواب عبدالصمد خان در وجه سردار يار
محمد خان از قرار اقساط ماه به ماه ميرساند و چون نواب عبدالصمد خان ريش
سفيد و بزرگ ھمه برادران ميباشد و اصالح ھمه برادران بجھت خير خاندان
باتفاق سردار دوست محمد خان در کابل سکونت ميکند اگر چنانچه سردار يار
محمد خان يا سردار سلطان محمد خان يا سردار سعيد محمد خان يا سردار پير
محمد خان يا متعلقات آنھا ظاھراً يا باطنا ً خللی در ملک کوھات و انکو که متعلق
نواب عبدالصمد خان است نموده در ملک و مال او دخل و تصرف کنند با آنکه
سردار دوست محمد خان منسوبان و متعلقات سردار يار محمد خان را ظاھراً و
باطنا ً از و روگردان نمايد يا به ملک آنھا دخل و تصرف کند عھد شکن و دشمن
خدا و رسول خدا و ھمه برادران و برادر زاده ھا خواھند بود و برادران و برادر
زاده ھا ھمه باالتفاق با آنھا دشمنی و مخالفت کنند ھرگاه نکنند دشمن خدا و رسول
باشند و در خصوص يک لک روپيه که از ابتدای سال تنکوزی سردار دوست
محمد خان به ضامنی نواب عبدالصمد خان متعھد شد و قبول کرده سال به سال از
قرار اقساط ماه به ماه به سردار يار محمد خان برساند ھرگاه تفاوت کند و نرساند
عھد شکن و دشمن خدا و رسول و ھمه برادران خواھند بود و برادران ھمه با او
دشمنی کنند ھر گاه نکنند دشمن خدا و رسول خواھند بود چنانچه برادران سکنه
قندھار ھمين قسم و قرارداد را قبول نکرده انحراف نمايند و اراده و عزم اين ملک
ھا را بکنند ھمه برادران با جمعيت خود ھا باالتفاق کمر بسته با برادران قندھاری
دشمنی و مخالفت بکنند و نگذارند که از حد قندھار تجاوز و تفاوت نمايند و ھرگاه
سردار يار محمد خان به عمله جات و نوکر خود که سکنای کابل باشند از بابت
زمين داری آنھا چيزی بدھد در ھمين تنخوا يک لک روپيه از قرار حواله او

محسوب شود و ھر کدام از برادران و برادرزاده که از ين سخن و عھد و پيمان
تفاوت کنند و از ھمين قرارداد و تقسيم اختالف نمايند به لعنت خدا و نفرين رسول
گرفتار و از دين جناب مصطفوی بيگانه و کافر مطلق و به چھار مذھب نا
مسلمان باشيم به ھمين عھد و ميثاق برادران و برادر زاده ھا ھمه با يکديگر
دوست و از نفاق و کدورت که قبل از ين با ھم داشتيم در گذشتيم و با ھمه دوست
و مھربان شديم اين چند کلمه بطريق عھد نامه قلمی شد تحرير شھر ربيع الثانی
سنه ."١٢۴٢

گفتار دوم
حکام افغانی کشمير
جنگ وزير فتح خان با عطأ محمد خان باميزائی
اعليحضرت احمد شاه درانی در سال  ١١۶۵ھجری قمری در سفر چھارم خويش
به خاک ھای ماورای شرقی سند مسافرت نموده چون از راه کابل وارد پشاور
شد ،ايشک آقاسی عبدﷲ خان را با لشکری برای فتح کشمير تعيين و اعزام نمود.
نامبرده با سپاه دو ھزار نفری خود اين دره زيبا را که بنام آخرين شھنشاه مغلی
دھلی عالمگير ثانی اداره ميشد ،فتح نمود و آنگاه شخصی بنام خواجه عبدﷲ خان
پسر نواب عبدالصمد خان سيف الدوله را که خوبتر بنام عبدﷲ کوچک معروف
شده بود ،بحيث نايب الحکومه و يکنفر از ھندو ھای کابل را که »سکچيون« نام
داشت و از مالزمين شاه وليخان وزير احمد شاه بود به حيث مستوفی کشمير مقرر
)(۴
نموده ،خود بحضور احمد شاه بارياب شد.
احمد شاه درانی مسافرت خويش را تا الھور ادامه داده و از آنجا قلندر خان افغان
را با نامه ئی نزد احمد شاه مغلی شاھنشاه ھند به دھلی فرستاده و در حاليکه از
رود خانه ستلج بطرف غرب حاکميت خود را به اراضی مفتوحه پنجاب  ،سند،
ملتان و کشمير قايم نمود به قندھار مراجعت کرد .مقارن اين زمان شخصی بنام
مير منو معين الملک از طرف دولت درانی افغانی به حکومت الھور و کل پنجاب
منصوب بود تا اينکه نامبرده در سال  ١١۶٠وفات نمود و در اثر فرمانی که از
قندھار از طرف اعليحضرت احمد شاه فرستاده شد ،پسر نامبرده مير مومن بجای
پدر بحکومت الھور تعيين گرديد .چون مير مومن مذکور طفل بود و از طرف
ديگر دربار شاھنشاھی دھلی بخصوص غازی العين خان بھادر فيروز جنگ
وزير احمد شاه مغلی تحريکات سوء داشت و متعاقبأ مير مومن در طفوليت وفات

نمود ،امور حکومت الھور در دست مادرش مغالنی بيگم و خواجه موسی احرار
خسر مير منو معين الملک يکی دو نفر از مامورين محلی مثل طره باز خان و
بکاری خان رستم جنگ به اندازه آخر پريشان شد که امان خان با ھمه اختياراتی
که از قندھار اعزام شد به اصالح آن موفق نشده آخر االمر در اثر تحريکات
غازی الدين مذکور و آشفتگی اوضاع مستوفی افغانی کشمير »سکچيون« ھندوی
کابلی تحت تاثير اجانب آمد و در طی ضيافت خواجه عبدﷲ خان نايب الحکومه
کشمير را اول محبوس و بعد مقتول نمود و خود را از طرف دھلی نايب الحکومه
کشمير اعالم کرد.
در  ١١٧٠بار ديگر احمد شاه بابا برای تنظيم پنجاب حرکت کرد و نورالدين
باميزائی را برای انتظام امور کشمير مامور نمود .مشاراليه داخل کشمير شده و
سکچيون باغی را محبوس به الھور فرستاد و خود مدتی در کشمير بود تا اينکه
از طرف احمد شاه ،بلند خان سدوزائی به حکومت کشمير تعيين شد .سپس مقارن
سال  ١١٧۵سک ھا بنای بغاوت را گذاشتند و نورالدين خان بار ديگر در ھمين
سال کشمير و باغيان را مطيع دولت افغانی نمود .آخرين کسی که از طرف
اعليحضرت احمد شاه به حکومت کشمير تعيين و اسمی از او در مأخذ مانده
است ،حاجی کريم داد خان عرض بيگی است) (۵که در سال ھای اخير حيات شاه
درانی بر کشمير حکومت ميکرد و تا آخر عمر به اين عھده برقرار بود و چون
وفاتش مصادف به سال ھای اول جلوس اعليحضرت تيمور شاه بود ،پادشاه
مذکور پسر بزرگ او آزاد خان را بجای پدر مقرر نمود .آزاد خان به تصور اينکه
حکومت کشمير از پدر به او رسيده است ،يکطرف برادران خود را از آنجا
بيرون کشيد و از جانب ديگر به فکر اندوختن ماليات به حساب خود شد و آھسته
آھسته به خيره سری و خود خواھی و بغی گرائيد .اعليحضرت تيمور شاه برای
نصيحت و راھنمائی و اصالح او ابتدا مير محمد علی خان معروف به کفايت خان
را بدانصوب گسيل کرد .اگر چه نامبرده آنچه الزم به گفتن بود ،گفت و مبلغ
جزئی سه لک روپيه ھم از درک ماليات با خود آورد ولی آزاد خان ھوای ديگری
در سر داشت که به اين اقدامات به آسانی به راه نميآمد .سپس از حضور
اعليحضرت تيمور شاه مرتضی خان و زمان خان برادران آزاد خان که بدست او
از کشمير اخراج شده بودند و در دربار شاھی می زيستند با اردوی سی ھزار
نفری در مقابل آزاد خان جانب کشمير اعزام شدند ولی از دست آنھا کاری ساخته
نشد و آزاد خان به سرکشی ادامه داد و از طرف شاه ،مدد خان اسحق زائی و
جمعی از سرداران افغانی بر عليه نامبرده فرستاده شد .حکمران باغی ديگر تاب
مقاومت نياورده و در يکی از قلعه ھای دور افتاده در خانه خسرش مخفی شد و
پيش از اينکه اسالم خان که از طرف مدد خان برای دستگيری او با دو ھزار نفر
فرستاده شده بود ،بخانه مطلوب برسد آزاد خان خودکشی نمود و دره ھای زيبای

کشمير مطيع دولت افغانی شد .اين وضعيت تا اواخر عمر و سلطنت تيمور شاه
يعنی  ١٢٠٧ھجری قمری دوام داشت .در دوره سلطنت شاه زمان از حکامی که
در کشمير حکومت نموده اند يکی عبدﷲ خان الکوزائی معروف به مخلص الدوله
است .معلوم نمی شود که نامبرده در کدام سال باين عھده مھم مقرر شده است،
اينقدر ميدانيم که ماليات کشمير در دوره نايب الحکومگی او به  ٢۴لک روپيه بالغ
ميشد که به قرار بيانات مولف سراج التواريخ قسمت معتنابه آن به خرچ مواجب
عمال آنجا مصرف ميشد و فقط يک ثلث يا يک ربع آن مبلغ ،شش ،ھفت لک
)(۶
روپيه به خزانه پادشاھی ميرسيد.
شاه محمود پسر تيمور شاه بعد از  ١٢١۶يا  ١٢١٧که بار اول بر تخت شاھی
نشست در دوره کوتاه سه سال سلطنت خود عبدﷲ خان را به حکومت کشمير
گماشت و نامبرده در سه سال اول سلطنت شاه شجاع ھم کماکان به حال خود باقی
ماند ولی نظر به مخالفت ھای شاه شجاع با شاه محمود و گرفتاری ھای اول الذکر
به امور مرکزی کشور ،وضع مخالفت کارانه پيش گرفته و از دادن ماليات خود
داری ميکرد تا اينکه شاه شجاع در سال  ١٢٢٢متوجه مسئله کشمير شده و
عاليجاه شير محمد خان باميزائی مختارالدوله را برای تصفيه امور آنجا فرستاد و
اينک شرح مربوطه را از نسخه قلمی واقعات شاه شجاع که مربوط به کتابحانه
موزه کابل ميباشد ،نقل ميکنم:

وقايع سيزدھم ،فرستادن عاليجاه مختارالدوله جھت تسخير خط کشمير
"صورت اين وقايع چنان است که عاليجاه شير محمد خان باميزائی مختارالدوله را
خلعت فاخره نيابت کشمير مرحمت نموده سرفراز ساخته ھشت ھزار مردم ايالت
نواحی را نيز با او مامور نموده به مھم کشمير مرخص فرموديم مقارن اين حال
مبارک مصمم شد که اگر موسم زمستان را در پشاور گذرانيده شده از ورود
موکب دولت و اقبال و سران ناحيه البته تقويت و اعانت مختار الدوله نزديکتر و
آسان تر بوده کوايف و اخبارات کشمير نيز بزودی بحضور سعادت ظھور خواھد
رسيد چنانچه به عنايات ايزدی آنچه پيشنھاد خواطر مبارک شده بود بی تفاوت
بوقوع انجاميد لھذا نواب ھمايون ما از کابل کوچ نموده و طی منازل و قطع
مراحل نموده رونق افزائی پشاور شديم ھرگاه مختارالدوله به مظفر آباد رسيد
عبدﷲ خان حاکم کشمير از روی بغی و عناد سنگر ھا در کناره دريای مظفر آباد
بسته و پياده و تفنگ چی جاه بجاه نشانيده و بست حفاظت و حراست چنان
مستحکم نموده که از دريای مذکور احدی را امکان عبور نگذاشته بود
مختارالدوله به ورود آنجا ھيچ انديشه از طالطم امواج دريا ننموده و باران گلوله

را که از سنگر ھا ميباريد ھمه را گلريزی ايام بھار تصور ديده دست بحبل المتين
عنايت الھی زده با جمله افواج ظفر امواج بدريا در آمده کسی را که اجل فرا
رسيده بود کشته و خسته شده بدريا رفت و باقی بھمت و سالمت از دريا عبور
نموده نجات يافته بفضل الھی و اقبال عدو مال پادشاھی بسنگر ھای مخالفان
رسيده دست به شمشير کردند پياده ھای سنگر از وقوع اين مقدمه چاره کار را بر
خود معدوم و منحصر ديده خود را بکوھستان کشيده فرار اختيار کردند و اکثر
کشته و خسته شمشير دالوران تھمتن توان و نبرد آزمايان معرکه نام و نشان
گرديدند چنانچه بفضل بيمثال و يمن اقبال عدو مال مظفر آباد در تصرف اوليای
دولت ابد اتصال در آمد عاليجاه مختارالدوله کوايف اين فتح و فيروزی و لطايف
اين نصرت و پيروزی را بحضور اشرف معروض داشته خود جلو انداز روانه
کشمير شد اگر چه شدت سرمای زمستان و طغيان برف و باران بود مظفر آباد تا
کشمير ھمه کريوه و کوه و راه ھای ناساخته و پر خلل مينمود اما آنھمه شدايد و
صعوبت را با وجود گرانی و کميابی غله ديده و کشيده بکمال استقامت داخل "پر
کھنه ستون پر" شده و دو روز آنجاه مقام نمودند عبدﷲ خان با لشکر سواره و
پياده خود آراسته و پيراسته گشته بمقابله رسيد و فی مابين عسکرين معرکه جنگ
و جدال و قتل و قتال برپا شد حتی که غالمان جان نثار و سپاھيان نصرت شعار
دست به شمشير کرده داد مردانگی و دالوری دادند چنانچه در لشکر عبدﷲ خان
شکست فاحش افتاد .در آنحال عبدﷲ خام افواج خود را بر ھم شکسته و بخت دژم
را برگشته از ميدان فرار نموده در پر کھنه ديگر که قلعه مستحکم برای چنين
روز ساخته داخل شده محصور ساخت عاليجاه مختار الدوله بسامان استوار و
اتواب و غمباره ھای آتشبار اطراف قلعه مذکور را مانند انگشتری محاصره کرده
مضافات آنرا بضرب گلوله اندازی و قلعه گيان را از تاب و طاقت ناچار کرد لھذا
عبدﷲ خان اسير سر پنجه تقدير مشروحا ً بخدمت ھمايون ما عرضه داشت نمود
که بندگان اقدس مالک و مختارند الحال رياست و حکومت خطه کشمير را بھر
يک از غالمان حضور که ارشاد شود تسليم نموده غالم بقدم بوسی مشرف
ميگردد بندگان ھمايون ما نظر بالطاف و اعطاف خديوانه که خدمت فدويانه در
باب مختارالدوله منظور نظر فيض اثر بود امر فرمودند که رقم نيابت مبارک
بمعه خلعت سرافرازی بنام عطا محمد خان ولد مختارالدوله صادر گردد که
نامبرده را بحکومت سرافراز نموده خود مختارالدوله برکاب نصرت انتساب
حاضر شود که نھضت رايات عاليات بسمت قندھار جھت اندفاع و انھزام شھزاده
کامران مصمم و باالجزم است".
بدين قرار عبدﷲ خان الکوزائی حکمران کشمير که از طرف شاه محمود تعيين
شده بود ،بعد از اختتام سلطنت شاه ھم به وظيفه خود ادامه داد تا اينکه در ١٢٢٢
در مقابل شير محمد خان باميزائی وزير شاه شجاع ملقب به مختارالدوله شکست

خورد .قراريکه در متن گذشت ،شاه شجاع به پاس اين خدمت عطا محمد خان پسر
وزير مذکور را بحکومت کشمير مقرر نمود و خود او را احضار کرد تا به مھم
ديگری که عبارت از ظھور کامران در قندھار بود ،توجه شود.
مختارالدوله که تازه کشمير را به شمشير خود فتح نموده بود و پسر خود را ھم
پھلوی خودش نايب الحکومه آنجا مالحظه کرد ،وضعيت شاه شجاع را در مقابل
کامران و فتح خان متزلزل ديده اوامر شاه را مبنی بحکومت خودش و ترک
کشمير ناشنيده انگاشته و با اينکه اين امر تکرار شد ،مدتی از کشمير حرکت
نکرد .تا اينکه شاه شجاع مجبور شد ،نظر به ايجابات وقت و حل مسئله مھم تر
ديگر سرنوشت کشمير را خالف مرضای خود بدست مختارالدوله و پسرش
گذاشته و خود از پشاور به کابل و از اينجا به قندھار رفت .بعد از فرار کامران و
عفو فتح خان و مقرر نمودن شھزاده يونس در قندھار عازم بلوچستان افغانی و
سند شد و قبل از حرکت شھزاده قيصر را به حکومت کابل نامزد نمود .آنگاه
مختارالدوله از کشمير به کابل آمده به علت بيمی که از نافرمانی امر شاه در دل
داشت و حسادتی که از تقرب محمد اکرم خان امين الملک در غياب خود احساس
ميکرد ،بھانه ھای ديگری ھم برای خود درست کرده شروع به تحريک نمود.
شھزاده قيصر را بر عليه شجاع برانگيخت و ھر دو متفق برای اشغال پشاور
حرکت کردند .در ين فرصت شاه شجاع از راه ديره جات رسيده و در طی جنگ
سختی که در حوالی پشاور به وقوع پيوست ،وزير شير محمد خان مختارالدوله و
برادرش خواجه محمد خان و چند نفر ديگر از سران باميزائی مثل يحيی خان و
فيض ﷲ خان وغيره کشته شدند .شاه شجاع به کابل مراجعت نمود و پسر
مختارالدوله عطا محمد خان باميزائی در اثر عداوت و استخوان شکنی که پيدا
شد ،بيشتر خود را در کشمير محکم نموده و خويش را حکمران مختار آن حدود
دانست.
عطا محمد خان با رفتار نيکی که با مردم ميکرد ،کشميری ھا را از خود ساخته
بود چنانچه در ميان حکمرانان افغانی کشمير از عصر احمد شاه بابا تا دوره
سلطنت دوم شاه محمود و نواب جبار خان که آخرين حکمران ما در آن حدود
ميباشد ،کشميری ھا او را به احترام و محبت ياد کرده و در تصانيف محلی از او
ياد کرده اند.
بھر حال عطا محمد خان باميزائی پس از اينکه پدرش بر سر کشمير با شاه شجاع
مخالف شد و در پايان اين مخالفت ھا جان خويش و برادران خود را ھم باخت،
علی الرغم شاه شجاع الملک خود را حکمران مستقل کشمير می شمرد ولی شاه
در صدد بود تا ھر چه زود تر دست او را از ين خطه زرخيز کوتاه کند .تا اينکه

بعد از فرار شاه محمود بار ديگر از حوالی قندھار متوجه امور کشمير شده جانب
پشاور حرکت کرد .در نظر داشت که محمد اکرم خان امين الملک و سردار مدد
خان اسحق زائی را با دوازده ھزار نفر بدانصوب گسيل کند که شاه محمود در اثر
حمله ثالث از قندھار گذشته به کابل رسيد و وزير فتح خان سردار سپاه او وارد
گندمک و نمله شد .شاه شجاع با سران و سپاھی که آماده کشمير ساخته بود ،ھمه
طريق مراجعت پيش گرفته بدون اينکه مجال فتح کشمير را حاصل کند بار دوم از
پشاور حرکت کرد و در جنگ نمله منھزم شد و کشمير و حکومت آن حتی بعد از
ختم دوره اول سلطنت شاه شجاع برای عطا محمد خان مذکور باقی ماند.
مبرھن است که شاه شجاع در دوره اول از  ۶سال بيش سلطنت نکرد و بعد از
شکست نمله ) ١٢٢۴ھه.ق .مطابق  ١٨٠٩م (.شاه محمود بار دوم در اثر جان
فشانی و صرف مساعی وزير فتح خان بر تخت کابل جلوس نمود .جلوس پادشاه
عياش که مراتب بی کفايتی او در دوره اول سلطنتش آشکار شده بود يک سلسله
بغاوت ھا و رنجش ھای ديگر را روی کار کرد .حريفش شاه شجاع که پس از
شکست نمله به کوھستان ختک متواری شده بود ،از راه قندھار به عزم کابل آمد
) ١٢٢۵ھه.ق ١٨١٠ ،.م (.ولی بار ديگر منھزم شد و به ھند رفت و به پشاور
حمله نموده آنرا برای چند ماه متصرف شد و بار ديگر سردار محمد اعظم خان
برادر وزير فتح خان اين شھر را از او مسترد نموده شاه شجاع جانب ملتان و
راولپندی و الھور رھسپار شد و شاه محمود باالخره چندگاه دم راحت کشيده به
عياشی مصروف شد و اداره مملکت را برای فتح خان گذاشت .وزير فتح خان با
حسن تدبير و کياست به تنظيم امور افغانستان مشغول شده و آوازه خيريت و
شخصيت او خارج حدود و ثغور مملکت منتشر گرديد .ھمانقدر که مردم و ملت
از شاه محمود منزجر بودند به فتح خان دل بستگی و محبت داشتند و واليات دور
دست کشور مانند سند و بلوچستان ھمه به دولت مرکزی اظھار اطاعت می
نمودند .کاميابی ھای فتح خان بيشتر به عقل و سياست و تدبير و تا حد زياد بسته
به اعتماد و احترام متقابله او و برادرانش بود که مخصوصا ً او را بحيث برادر
کالن اطاعت می نمودند.
فتح خان چون به زروه اقتدار رسيد ،برادران خويش را ھم مقتدر ساخت و ھر
يک را بگوشه ئی حکومت داد .چنانچه کھندل خان در قندھار ،شيردل خان در
غزنی ،اسد خان در ديره جات ،صمد خان در سند ،احمد خان در بلوچستان و عطا
محمد خان و باز محمد خان در پشاور مقرر شدند .در شھر اخير الذکر پھلوی عطا
محمد خان بارکزائی چند برادر ديگرش مثل يار محمد خان ،سعيد خان ،سلطان
محمد خان و پير محمد خان ھم زندگانی داشتند .از ھمين جھت بعضی اوقات در
مقابل برادران قندھاری ايشان را به لقب برادران پشاوری ھم ياد کرده اند.

در حاليکه قضايا و امور اداری مملکت بدين نوع در جريان بود ،عطا محمد خان
باميزائی در اثر چندين سال حکومت کشمير خود را مقتدر ديده و حتی بعد از ختم
سلطنت شاه شجاع به پادشاه جديد افغانی ھم حاضر نبود سر تمکين خم کند چنانچه
نه فقط از ارسال ماليه کشمير به کابل ابا می ورزيد بلکه به فکر افتاد تا پشاور را
ھم به حيطه حکومت خود ملحق کند .بدين مطلب برادران خود سمندر خان و
جھانداد خان را از کشمير روانه نمود تا پشاور را بگيرند و در طی جنگی که
بعمل آمد عطا محمد خان بارکزائی کشته شد و پشاور بدست سمندر خان و
جھانداد خان افتاد.
فراموش نبايد کرد که عطا محمد خان بارکزائی اصالً حکومت کشمير را چند سال
قبل در اثر فرمان شاه شجاع دريافته بود ولی شجاع سلطنت را از دست داده و بی
نام و نشان در الھور می زيست و او با شکوه روز افزون حکمران  ،حتی
حکمران خود مختار کشمير بود .اين دو نفر ميشد بھم نزديک شوند اما در عين
حال استخوان شکنی ميان ايشان واقع شده بود و آن عبارت از کشته شدن شير
محمد خان مختارالدوله پدر عطا محمد خان و عمش خواجه محمد خان حين اغوای
شھزاده قيصر در پشاور که شرحش گذشت ،بود .بھر حال با اين سوابق دو جانبه
نيک و بد عطا محمد خان به شجاع الملک نامه نوشت و او را از الھور به رفتن
پشاور و گرفتن تخت و تاج تشويق نمود .شجاع به اميد و آرزوی سلطنت به
پشاور درآمد ولی عطا محمد خان به سمندر خان و جھانداد خان خفيه ھدايت داد
تا قاتل پدرش ،شجاع را محبوس نموده و به کشمير بفرستند .بدين طريق در طی
مجلس ضيافت خصوصی شجاع را گرفتار نموده و به کشمير نزد عطا محمد خان
فرستادند و او نامبرده را در باالحصار کشمير محبوس ساخت.
چون از روز شکست شاه شجاع در نمله تا روز حبس او در باالحصار کشمير
وضعيت پشاور در بين سه نقطه اتکأ و سه قوه شاه محمود )دولت مرکزی کابل(،
عطا محمد خان باميزائی )حکمران کشمير( و شاه شجاع در راولپندی و الھور
پيچيده و پيوسته دستخوش تغيير و تحول است ،عين اين موضوع را از نظر
نويسنده واقعات شاه شجاع ،به پشاور عقب نشسته و از آنجا روانه قندھار شد و
شھزاده ايوب و اسد خان بارکزائی تاب مقاومت نياورده و شھر را متصرف شد
ولی متعاقبا ً در جنگ چکان نزديک قندھار از شاه محمود و فتح خان شکست
خورده به ديره جات برگشت و از آنجا راه راولپندی را پيش گرفت .در اينجا
بعضی از خوانين مثل بلوچ خان اچکزائی ،يحيی خان باميزائی و غالم احمد خان
ولد مختارالدوله يکی از برادران عطا محمد خان حاکم کشمير نزد شاه شجاع به
الھور آمدند و با آمدن غالم احمد خان گرفتن پشاور از سردار محمد عظيم خان

که از طرف شاه محمود حاکم اينجا بود در نظر شجاع الملک آسان تر شد چنانچه
غالم محمد خان مذکور ھزار سوار از برادر خود عطا محمد خان از کشمير
خواسته عازم پشاور شد و بعد از مختصر مقابله شھر را متصرف گرديد .شجاع
وارد شد و محمد عظيم خان به کابل آمد و چھار ماه پشاور در دست شجاع بود که
باز محمد عظيم خان بنام شاه محمود از کابل لشکر آورده و شجاع شکست يافته
مجدداً به راولپندی برگشت و اين دفعه برادر ديگر عطا محمد خان حاکم کشمير،
جھانداد خان و سمندر خان باميزائی با سه ھزار سوار و پياده شجاع را به گرفتن
پشاور تشويق کردند و در اثر تصادم ديگر با سردار محمد عظيم خان حاکم پشاور
و برادرش عطا محمد خان بارکزائی ،اخير الذکر کشته شد مگر سرنوشت طرفين
پوره معلوم نشده سردار محمد عظيم خان در پشاور و شجاع الملک به راولپندی
برگشت و بار ديگر عطا محمد خان ناظم کشمير غالم محمد خان برادر خود و
نندرام سک نوکر معتمد خود را با تقريبا ً دو نيم ھزار سوار و پياده نزد شجاع
فرستاده و در اين جنگ اخير سردار محمد عظيم خان شکست يافته و از راه
کوھات و بنگس به کابل عقب نشست و پشاور در ظاھر بدست شجاع الملک و در
باطن در تصرف غالم محمد خان باميزائی و سمندر خان باميزائی و در حقيقت
امر در حيطه نفوذ و تصرف عطا محمد خان حاکم کشمير درآمد .سپس در
فرصتيکه شھزاده حيدر پسر شاه شجاع به امر پدر مصروف پيکار با نواب جبار
خان در ديره جات بود ،جھانداد خان و سمندر خان باميزائی طبعا ً به امر و ھدايت
عطا محمد خان حاکم کشمير شجاع را محبوس نموده اول به قلعه اتک و از آنجا
)(٧
به کشمير فرستادند و در قلعه کوه ماران محبوس گرديد.
بدين ترتيب رفته رفته عطا محمد خان باميزائی در اثر چندين سال حکومت
متوالی در کشمير چنان مقتدر شد که در ميان دو شاه بر حال و مخلوع سدوزائی و
در مقابل برادران بارکزائی که با شاه محمود در ين وقت کمال ھمکاری داشتند،
دست ثالثی محسوب ميشد و با اين موفقيت طبعا ً از پرداخت ماليات به کابل سرباز
ميزد .فتح خان که در مسائل حکام واليات مخصوصا ً نقاطی که شرف بر نفوذ
بيگانه بود خيلی حساسيت نشان ميداد برای اينکه شاه محمود را ھر طور است
حاضر به تصفيه حساب کشمير با عطا محمد خان کند و متعاقبا ً متوجه اقدامات
رنجيت سنگ گردد .موضوع حبس برادر او شجاع الملک را به او گوشزد کرد و
در نتيجه شاه محمود وزير فتح خان و سردار محمد عظيم خان و دوست محمد
خان به اتفاق ھم با لشکر بزرگ بطرف واليت مشرقی حرکت کردند .جھانداد
خان و سمندر خان از شنيدن اين خبر فرار نمودند و شاه محمود با سرداران معيتی
خود وارد پشاور شد .در فرصتيکه ھمه چيز آماده بود و شاه محمود ميخواست
عازم کشمير شود و به بعضی روايات عطا محمد خان پرداخت خراج ساالنه سه
لک روپيه را که رقم بسيار جزئی بود ،قبول دار ھم شده بود دفعتا ً ھمه ترتيبات بر

ھم خورد زيرا در ھمين موقع سيد اشرف و سيد عطا با بعضی کوھستانی ھا دور
شھزاده عباس برادر شاه محمود در کابل گرد آمده و ميخواستند او را به پادشاھی
بردارند .اين خبر طبعا ً نقشه حرکت کشمير را بر ھم زد .سردار محمد عظيم خان
و دوست محمد خان فوراً برای سرکوبی متمردين روانه کابل شدند و شاه محمود
و فتح خان مدتی در پشاور مانده و عقب آنھا مراجعت کردند و اين دومين دفعه
ايست که شاھی از کابل به قصد عزل حکمران کشمير و تصفيه حساب آن عالقه
به پشاور ميرسد و در اثر واقعات پايتخت مملکت مجبور به مراجعت ميشود.
چنانچه قبالً ديديم که شاه شجاع و محمد اکرم خان امين الملک در اثر ظھور شاه
محمود در کابل و فتح خان در گندمک موضوع حمله کشمير را معوق مانده و
برگشتند .اينک ،اين دفعه شاه محمود و فتح خان خود شان در اثر بروز مسئله
شھزاده عباس مجبور شدند عطا محمد خان و کشمير را بحال خود باقی گذاشته و
به پايتخت مراجعت کنند .شاه محمود و وزير فتح خان وقتی به کابل رسيدند که
متمردين به سزای خود رسيده و اوضاع به حال عادی برگشته بود .بھر حال بدين
صورت باز سالی گذشت و مسئله روشن ساختن وضعيت عطا محمد خان و
حکومت و ماليات کشمير کماکان باقی ماند.
سال ديگر فتح خان و دوست محمد خان به قصد فيصله مسئله کشمير از کابل
حرکت کردند ولی چون به نقطه مطلوب نزديک شدند ،عطا محمد خان پرداخت
خراج ساالنه سه لک روپيه را قبولدار شد و فتح خان به اين وعده شفاھی اکتفا
نموده راه ملتان پيش گرفت و نماينده خويش را برای دريافت خراج موعود به
کشمير فرستاد اما عطا محمد خان عمالً از دادن ماليه ابا ورزيد .فتح خان و
دوست محمد خان پس راه کشمير را پيش گرفتند و با وجوديکه زمستان فرا رسيده
بود عزم مقابله حکمران کشمير را بر خويش جزم کردند.
موضوع فتح اين دره قشنگ که سال ھا طول کشيد و دامنه پيدا کرد برای اشرف
الوزرأ فتح خان و عزل عطا محمد خان باميزائی حاکم کشمير و استعمال شاه
شجاع الملک از طرف اخير الذکر در جنگ و صلح اينجا و سھم سردار محمد
عظيم خان و دوست محمد خان در ين گير و دار ،چيزھائی است که در مأخذ
داخلی و خارجی با مختصر تفاوت ھائی نوشته شده است .نسخه قلمی واقعات شاه
شجاع طبعا ً در ين موضوع صحبت ميکند ولی مھم تر از آن دو مکتوب مھمی در
دست است که عنوانی نايب امين ﷲ خان لوگری تحرير شده است .نويسنده نامه
اولی معلوم نشد .مکتوب دومی از طرف اله داد نامی به اسم نامبرده در کشمير در
محل وقوع جنگ ھا نوشته شده است .اگر چه متاسفانه مکتوب اولی چند جای
پارگی دارد معذالک مضمون مخصوص در قسمت ھای مربوط به اصل موضوع
که جنگ ھای کشمير باشد به کمال وضوح خوانده ميشود و بحيث اسناد مھم

تاريخی بر قضايا روشنی می اندازد و يکی از بزرگترين کاميابی ھای وزير فتح
خان را با جزئيات معرفی مينمايد .اينک اول حصه مطلوب را از نسخه قلمی
واقعات شاه شجاع نقل ميکنيم و بعد متن مکاتيب را تقديم ميداريم:
" ...مصداق اين مقال انکه از استماع خبر اين واقعه که عطا محمد خان و جھانداد
خان وغيره باميزائيان به خدمت بندگان ما بی ادبيھا و نمک حرامی نمودند شاه
محمود را ننگ و غيرت جبلی و رحمت و الفت رحم برادری گريبان گير جان
شده در محال دھله وغيره که طوايف باميزائيان مسکن و مائوا داشتند يکھزار
سوار جرار بطريق چپاول فرستاده صغير و کبير و جوان و پير آنھا را قتل و
تاراج و امالک و مکانات آنھا را مسمار و پايمال سم ستوران افواج ساخت بقية
السيف را اسير و دستگير نموده به کمال بی حرمتی و ذلت و بی ستری بحضور
خود طلبيد چون از تعذيب و تخريب آنطايفه مذکور خواطر شاه محمود مخلصی
اين نيازمند درگاه الھی بود اين معنی بدون تسخير و تصرف خطه کشمير صورت
پذير نبود لھذا فتح خان را با جمعيت سی ھزار لشکر مامور تسخير کشمير نموده
مرخص ساخت چون راه مظفر آباد جای عبور نبود بنابران از راه پنجاب به
گجرات رسيده با رنجيت سنگه اتفاق نموده از راه »بمير و توشه ميدان« عازم
کشمير گشته وارد »شيپال« که سرحد کشمير است گرديد عطا محمد خان نيز فوج
خود را آراسته به مقابل فتح خان در شيپال رفت چون فی مابين عسکرين جنگ
واقع شد لشکر عطا محمد خان عزيمت خورده يک منزل واپس گرديد بلکه
روزمره دوصد سه صد سوار از لشکر فرار شده در نزد فتح خان حاضر
ميگرديدند .از ظھور اين مقدمه عطا محمد خان زياده تاب مقاومت نياورده از آنجا
مراجعت به سمت شھر نموده در زير قلعه »شيرکر« به ميدان تپه »مالو« سنگر
مستحکم بسته منزل نمود با وجود اين چون چاره کار خود مخلصی از چنگ
ھالک آھنگ فتح خان بدون ذريعه بندگان اشرف ماغير ممکن يافت بنا بر غلبه
ضرورت بصوابديد خوانين باميزائی مصحف مجيد و فرقان حميد را شفيع حال
ساخته سر برھنه و طناب به گردن و شمشير به کف گرفته بحضور فيض دستور
حاضر گشته به عرض اقدس رسانيدند که به تصدق ھمين کالم الھی قبله عالم و
عالميان عذر خواھی اين خاطی را منظور نظر فيض گستر فرموده تقصيرات
غالم را عفو فرمايند و اگر به کشتن غالم امر ميشود شمشير دار حاضر است
بندگان اشرف به مصداق در عفو لذتيست که در انتقام نيست بنابر وثوق عظمت و
جاللت کالم شريف الھی و اخالق و عادات خويش که پيوسته از عقوبت و انتقام
مائل و متوجه به ترحم و انعام خاص و عام بوده اند بفحوای االنسان مرکب من
الخطا و نسيان عذرات او را منظور نظر ترحم منظر فرموده تقصيرات او را عفو
فرموديم تا شايد که آينده از ايشان کاری و امری ناروا سر برنزند چون خوانين
درانی و غالم خانه شعيه خطه کشمير يعنی ھمراھيان عطا محمد خان از آبا و

اجداد نمک پرورده بندگان اشفاق عنوان ما بودند لھذا ھمه حاضر و مستعد خدمت
شدند از آنجا که مقدمات مقابله و مجادله افواج متخاصمين بانجام و اختتام رسيده
بود يعنی فتح خان داخل کشمير شده متصرف گرديده بود و لشکر عطا محمد خان
ھر روز فرار شده نزد فتح خان ميرفتند در ينحال عطا محمد خان و سمندر خان
عرض نمودند که غالمان را حضور اقدس بدست مبارک بشمشير ھالک سازند
زيرا که گناه کار پادشاھی و نمکحرامی ظل الھی ھستيم تا به سزای خود برسيم يا
غالمان را به خدمت خود نگاھدارند که مخلصی غالمان از نصرت فتح خان
حاصل گردد لھذا از حضور اشرف ارشاد شد که الحال کار از دست و دست از
کار رفته است بھتر اينست که شما در قلعه »شيرکر« رفته محتصن گرديده چند
روز خود را نگاه داريد تا بندگان اصالح طرفين بفرمايند بنابر امر سرکار عطا
محمد خان در »شيرکر« رفته متحصن گرديده بعد چند يوم مصالحه نموده خود در
نزد فتح خان رفته مالمت کرد بعد از انعقاد صلح طرفين و اطمينان از عدم اتصال
مضرت جانبين فتح خان بمعه »محکم چند« سردار لشکر رنجيت سنگه که بطريق
کمک با فتح خان آمده بود بسالم بندگان حاضر شدند چون در حين مالقات فتح
خان با رنجيت سنگه ھمين مقرر گرديده بود که ھرگاه مخالصی پادشاه بعد فتح
کشمير شود از آنجا که وابستگان و اھالی حرم پادشاه در الھور ميباشد بھتر آنست
که حضرت پادشاه را تشريف فرمای الھور سازند تاحصه نيکنامی در مقدمه
)(٨
مخلصی پادشاه برای ما ھم باشد"...
بقيه متن اين اثر که جزء وقايع فرعی است لزوم ندارد و خالصه آن اين است که
فتح خان شاه شجاع را به رفتن ديره جات و ملتان دعوت ميکند و از طرف شاه
محمود دلداری ميدھد ولی نامبرده به الھور نزد رنجيت سنگ ميرود و قضايائی
که بر سرش می آيد خارج اين مبحث است .حاال ھمين واقعات يعنی جنگ ھای
وزير فتح خان و عطا محمد خان باميزائی حاکم کشمير را در روشنی متون
مکاتيبی که متذکر شديم ،مالحظه ميکنيم:
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ١٠
"بعرض صاحبی خدايگانی ام ميرساند ديروز که يوم دوشنبه بود کامران مراد
خان نام غلزائی در نزد شاھزاده رسيد که از پشاور دستخط ھا در جواب عريضه
شاھزاده کامران و کاغذ عريضه ابراھيم خان جمشيدی  (٩)+++بجھت بندگان واال
)(١٠
بوده که کمترين در نزد مستوفی بچشم خود ديده و ھر چه دستخط ھا کامل .....
محمد خان نام جوانشير پيش خدمت بندگان اقدس داده اند که در عرض راه است
امروز يا فردا خواھد رسيد اين خبر از  +++دستخط  .....که چاپار مذکور آمده و

از عريضه ابراھيم خان که نوشته ميباشد تفصيل اين حقيقت آنکه بندگان اشرف
الوزرأ) (١١که کوچ نمودند تا حد »شپين«) (١٢برف می باريد شب و روز راه رفته
بيرون دره شدند ھمين که بدشت رسيدند قشون دشمن پيدا شد که سمندر خان به
معه دوازده ھزار سوار پيدا شد بندگان لشرف الوزرأ با وجوديکه کمی سپاه که
قريب) (١٣به سه ھزار کس رسيده بودند توکل به خداوند به ھمان ماندگی بر دشمن
حمله بردند جنگ بسيار شد برادر سمندر خان کشته شد و لشکر مخالف شکست
خورد بندگان اشرف الوزرأ را تعاقب نميکردند چون سه چھار روز راه زده و ھم
جنگ کرده بودند بيرون »شپين« سنگر زدند روز ديگر غالم محمد خان و سمندر
خان به جنگ آمدند جنگ مغلوبه شد باز دشمن شکست شد بار ديگر خود عطا
محمد سوار شده آمد از ينطرف سردار محمد عظيم خان پيش قره ول بود.....
جنگ بسيار شد سردار محمد عظيم خان شکست خورد بندگان اشرف الوزرأ
سوار شدند از صبح تا پيشين جنگ شد و عاقبت حق تعالی به بندگان اشرف
الوزرأ فتح داد و دشمن شکست فاحش خوردند که ديگر باره فرصت سنگر زدن
نيافتند  .....و عطأ محمد خان در کوه ماران قلعه بند شد و در جنگ دويم که
شکست دشمن دويم پادشاه مذکور در يک دۀ رفتند و به وزير آدم روانه کردند
وزير پيش و از رفته شھزاده شجاع الملک را بعزت تمام به اردوی خود آوردند
امروز که يوم سه شنبه بود شاديانه زده شد و شلک توب و شاھين شد و جار زدند
که ھفت شبانه روز چراغان نمايند صاحبا اين مژده به شما و جميع دوستان
مبارک باد و در مظفر آباد شکور خان پسر عبدالواحد خان نشست و راجه ھا تمام
سالم وزير کردند راه تا نزديک اتک امن شد صاحب کمترين در خدمت نواب
حاضر و ھمراه وی خانه ميرود شفقت نواب صاحبم به شما بسيار است اما الزم
که شما بعد سيزده روانه شويد و ھر چه  .....که شاھزاده آدم خود روانه ميکند و
آدم نواب را  .....عوض کردم بمعرفت مرزا موقوف کردم و اال نه  +++ميگفتند
که ده تومان فرموده اند که از نايب بگيرند پسر ميرزا اشرف در کار شما بسيار
اخالص مينمايد و خلعت عمر خان بخوبی شفقت فرمايند".
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ۴
"عاليجاه رفيع جايگاه عمدة الخوانين العظام اخوی امين ﷲ خان سلم ﷲ تعالی بعد
ھا مشھود ميدارد که ھرگاه جويای حال اينجانب بوده باشند الحمد بدرجه شکر
است و ثانيا ً احوال کشمير رسيد حقيقت چگونگی معلوم شد و چاپار آمد رسيد
کشمير را بخوبی بضرب شمشير گرفتند بر شما و بر جميع دوستان مبارک باشد و
عطا محمد خان در کوه ماران قلعه بند ميباشد آخوند ھا قرآن ھا را گرفته نزد
وزير برآمده که صالحيت بشود جان خود را خالص کند وزير جواب داد ھر چه

مال و حال دآريد بدھيد و خود شما را نزد شاه ميفرستم حقيقت چنين است و ثانيا ً
اخوی ام عسکر را بخدمت فرستاديم وجه تسليم او نموده ارسال داريد البته در ين
باب تغافلی نکنيد که بسيار ضرور است اگر سرگردان کرديد از شما گله خواھم
کرد زياده والسالم بنده را ھر چه داد ﷲ داد"
بھر حال عطا محمد خان بعد از چندين سال حکومت کشمير باالخره در سال
 ١٢٢٧ھجری قمری مطابق  ١٨١٢م .منھزم شده و اين فتح بحيث يکی از
کاميابی ھای بزرگ بنام وزير فتح خان تمام شد.
موضوع تسليم شدن عطا محمد خان و عفو و رھائی او چيزی است که در
چگونگی آن سخنان ضد و نقيض زياد گفته شده و حتی نسخه قلمی »نوای
معرک« ميگويد که در اثر خدعه خالصی يافته است .بدين ترتيب که يک
صندوقچه زيورات مصنوعی ساخته و بحيث اندوخته ھای خود در چند سال
حکومت کشمير به فتح خان تقديم نموده و خود را رھا ساخت و از کشمير برآمد
)(١۴
بعد معلوم گرديد که زيورات و جواھرات او ھمه قلب و مصنوعی ميباشد.
بھر حال عطا محمد خان در اثر شفاعت و روی داری علما و بزرگان قوم و
شخص شاه شجاع از طرف فتح خان عفو شد و آزاد گذاشته شد که ھر جا خواسته
باشد برود .نا گفته نماند که قبل از آغاز جنگ ھای کشمير ميان فتح خان و رنجيت
سنگ در گجرات مالقاتی به عمل آمده و به او ھم متاسفانه در يک مسئله داخلی
آنھم با شرايط تقسيم يک ثلث ماليات کشمير اجازه مداخله داده شده بود .اگر چه
عساکر سک در سرمای  ١٢٢٧در کوه ھای کشمير کاری ساخته نتوانست و
قشون افغانی به تنھائی داخل محاربه با سردار باغی باميزائی گرديد ،معذالک
مھاراجای سک انتظار سھم موعود را داشت ولی وزير فتح خان »محکم چند«
سر عسکر قوای امدادی سک را با ھداياتی رخصت کرد و نامبرده با غالم محمد
خان يکی از برادران عطا محمد خان عازم الھور گرديد .شاه شجاع پيشنھاد فتح
خان را مبنی بر تصرف و حکومت ديره جات نپسنديده او ھم نزد رنجيت سنگ
رفت .رنجيت سنگ و غالم محمد خان باميزائی با ھم سازش نموده و سردار
باميزائی خبط بزرگی را مرتکب شده و با وساطت او رنجيت سنگ قلعه اتک را
از جھانداد خان برادر ديگر عطا محمد خان ،حاکم سابق کشمير ،بيک لک روپيه
خريداری نمود .باين ترتيب پای قوای سک بر دروازه واليت مشرقی رسيده و
مستحکم شد .اشرف الوزرأ فتح خان بعد از تنظيم امور کشمير برادر خود سردار
محمد عظيم خان را که در جنگ ھا با وی پھلو به پھلو ايستاده بود حاکم آنجا مقرر
نموده و خود علی الرغم چيز ھای مخالفی که مخالفين در باره شاه محمود
ميسرائيدند وارد کابل گرديد و استقبال شايان از او بعمل آمد.

عطا محمد خان باميزائی به نوعی که ذکر شد خود را از کشمير کشيده و از راه
ديره جات به قندھار نزد کامران رفت و آتش حسد او را نسبت به وزير نامدار
مضاعف ساخت و کار ھای آينده او نشان ميدھد که دخالت حب و بغض شخصی
در امور مملکت داری بکدام اندازه به نقص خود او و مملکتش تمام شد.
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مرقع سوم مکتوب شماره )(١۴

جنگھای داخلی ما در دوره اول زمامداری شاه محمود و شاه شجاع سک ھا را قدم
به قدم جرئت بخشيده و خود سری ھای حاکم افغانی کشمير و اغراض شخصی ما
مفت و رايگان کليد قلعه اتک را بدست رنجيت سنگ داد .مھاراجا از برج ھای
جسيم قلعه از فراز پوزه سنگالخ اتک به سواحل راست رود خانه بزرگ نگاه
کرده و آرزو ھای بزرگی را ميخواست عملی کند و متاسفانه به علت خانه جنگی
ھای کمرشکن ما و تجديد مخالفت سدوزائی و بارکزائی يک حصه زياد آنرا
عملی کرد .رنجيت سنگ که به کشمير چشم دوخته بود موضوع دريافت يک
قسمت ماليات را بھانه گرفته و در جوالی  ١٢٣٠) ١٨١۴ھه.ق (.بر عليه سردار
محمد عظيم خان لشکر کشيد .در حمله اول به تاريخ  ٩ماه مذکور شش ھزار
عسکر سک تلف شد و يکی دو حمله ديگر آنھا ھم رد گرديد و حکومت سردار
محمد عظيم خان در کشمير تقويت يافت.
فتح خان که از نقشه ھای تعرضی رنجيت بر عليه کشمير آگاه بود ،دست يافتن
سک ھا را بر قلعه اتک بحيث يک فريب کاری و مداخله در خاک افغانستان تلقی
ميکرد پيوسته سعی داشت تا شاه محمود را به دخالت اوضاع و تخطی بيگانگان
متوجه سازد ولی اين حرف ھا بگوش شاه راحت طلب نميخورد تا اينکه حمالت
رنجيت به کشمير چشم و گوش شاه را به حقايق تلخ باز کرد .فتح خان در مسائل
تعرض خارجی ھميشه بحيث يک پھلوان داوطلب ملی حاضر به اقدامات فوری و
عملی بود و کوچکترين دخالت خارجی را در خاک وطن متحمل شده نمی
توانست .موضوع دست يافتن سک ھا در قلعه اتک واقعه ئی بود که آرامی را از
او سلب کرده بود و مترصد موقع مساعد بود تا اينکه حمله ھای رنجيت به کشمير
تکرار شد .فتح خان موضوع تخطی راجای سک را به اطالع بزرگان و سران
بانفوذ قومی رسانيده و از آنھائيکه انتظار کمک داشت کمک خواست چنانچه اين
موضوع از روی مکتوبی رنجيت سنگ معلوم ميشود که بنام امين ﷲ خان لوگری
فرستاده و او را به اخذ ترتيبات الزمه و اعزام دسته قومی به مرکز و سھم در

جنگ ملی و دينی دعوت نموده است و از خالل کلمات آن احساسات اين زعيم
بزرگ قوم آشکارا ميشود.

]) ( ر'& "#$ %در پ  ب   اه [.

 45 6&*7 8و  0) 1&2ر از .]) (  -ن ا (&*+در
92:5ر?0@ .ﮥ =5 <&7ف   ه 45 .را  & ا .%$در پ
 ب   اه [.

اينک متن مکتوب:

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره١۴
"عاليجاه رفيع جايگاه دوستی آگاه امين ﷲ خان قرين صحت و عافيت بوده بکام
باشد بعد ھا مشھود ميدارد که چون رنجيت سنگ نقص عھد و ميثاق نموده مصدر
فساد و تعدی مسلمان ھا شده بود ما محض حمايت و رعايت مسلمين کمر ھمت بر
تخريب بتان کفر و ضالل و انھدام اساس مخالفان شقاوت خصال بسته در جمع
آوری مردم و لشکر اطراف و جوانب ساعی ميباشيم از آنجا که آنعاليجاه مسلمان
و ننگ دين بر او الزم است بايد کمر ھمت و مردانگی بسته موازی سيصد سوار
و چھار صد پياده از طايفه لھوگردی جوانان خوب قچاق و مکمل يراق اسپ و
اسلحه و تفنگچی کاری زبده سرانجام و موجود و مھيا نموده بزودی باتفاق
عاليجاھان رفيع پايگاھان اخوی ام طره باز خان و ارجمندی محمد زمان که با
ديگر لشکر طلب حضور نموده ايم روانه نمائيد که بدون مالحظه گرما و سرما
خود را برسانند که وقت ھمت و مردانگی و دوستی و خدمت اخالص ھمين وقت
است و از ين وقت بھتری بدست آنعاليجاه نخواھد آمد که ھم نفع دنيا و ھم ثواب
آخرت ھر دو حاصل و عايد او خواھد شد و در فرستادن اين مردم آنچه آنعاليجاه
خرچ کند و بدھد باو مجری داده خواھد شد و در عوض اين خدمت بنوعی باو
مھربانی و شفقت خواھيم نمود که بين االمثال و االقران سرفراز خواھد شد و در
ين باب به ھيچ وجه اھمال و مسامحه و خود داری ننمائيد و بھمه وجوه مطمئن و
خاطر جمع باشيد زياده چه قلمی گردد".
مھر )شاه دوست(
در ين مکتوب وزير فتح خان حمالت رنجيت سنگه را بر کشمير و اقدامات
متخاصمانه او را بر عليه سردار محمد عظيم خان حاکم آنجا نقص »عھد و
ميثاق« خوانده و صرف مساعی او در جمع آوری لشکر از اطراف و اکناف
مملکت ھويدا ميگردد .اين لشکر گران را وزير فتح خان و سردار دوست محمد
خان با خود گرفته و عازم پشاور شدند .رنجيت از طرف الھور و راولپندی
حرکت نمود و ھر دو سپاه در کنار رودخانه اتک بھم مقابل شدند .اگر چه کاميابی
در مرحله اولی نصيب قوای افغانی شد و سردار دوست محمد خان در يک جبھه
غلبه حاصل نمود اما نبودن آب و عطش شديد از يکطرف و عدم اطالع جبھات
افغانی از يک ديگر و شيوع آوازه ھای دروغی کاميابی را به ناکامی مبدل
ساخت .وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان مجبور به مراجعت به پشاور
و از آنجا به کابل شدند .فتح خان بعد از مراجعت بکابل آنی از فکر مقابله با

رنجيت سنگ و گرفتن قلعه اتک از سک ھا فارغ نبود و شاه محمود را پيوسته به
اھميت و وخامت موضوع متوجه ميساخت تا اينکه در بھار سال  ١٨١۶م.
) ١٢٣٢ھه.ق (.از شاه اجازه حاصل نمود تا برای جمع آوری ماليات کشمير به
واليات مشرقی حرکت کند و پول را صرف ترتيبات جديد بر عليه سک ھا نمايد.
نا گفته نماند که سردار محمد عظم خان جنگ ھای مستقيم خويش را با رنجيت
بھانه آورده و حاضر نميشد پول ديگری به حکومت مرکزی به کابل بفرستد .بھر
حال بعد از اينکه وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان به پشاور رسيدند،
برادر خود اسد خان را برای اخذ  ١۶لک روپيه ماليات باقی مانده فرستادند ولی
قراريکه گفتيم سردار محمد عظيم خان مخارج جنگ ھای خويش را با سک ھا
دليل آورد و از دادن پول ابا ورزيد .کار به باريکی کشيد و نزديک بود که ميانه
دو برادر برھم بخورد چنانچه متوسل به اقدامات جنگی ھم شدند .بدين معنی که
فتح خان دسته عسکری به قيادت دوست محمد خان بر عليه محمد عظيم خان
فرستاد ولی آخرالذکر شبانگاه از ميدان جنگ خود را به خيمه برادرش دوست
محمد خان رسانيده و با پرداخت سه لک روپيه نزاع بر طرف شد و سردار محمد
عظيم خان به مقام خود حاکم کشمير باقی ماند.
درست در ھمين موقع که قلعه اتک ،دروازه شرقی کشور ،بايد از تصرف سک
ھا بيرون کشيده ميشد ،ايرانی ھا »دروازه غربی« يعنی قلعه غوريان را اشغال
کرده و ميخواستند به ھرات داخل شوند .قراريکه در »گفتار اول« ديده شد ،حسن
علی ميرزا والی مشھد به امر فتح عليشاه قاجاری بنای حمله و تھديد را گذاشته
بود .به تفصيلی که اينجا تکرارش لزوم ندارد ،فتح خان با جمعی از برادرانش به
اجازه شاه محمود خود را چون تير از سرحدات شرقی به حواشی غربی رسانيده
بعد از عزل حاجی فيروزالدين والی ھرات و عقب زدن ايرانی ھا و تنظيم امور
واليت ھرات و شکايت فيروزالدين و اعضای خاندان او به کامران و شاه محمود،
کامران جاه طلب که بر شخصيت برجسته وزير فتح خان حسد ميخورد با ھمان
عطا محمد خان باميزائی حاکم سابق کشمير که در ين وقت با او در قندھار بود،
عازم ھرات شده و در طی ضيافتی وزير نامدار و خدمتگار اليق وطن اشرف
الوزرأ فتح خان را کور ساختند .در نتيجه برادران وزير ھمه برای انتقام گيری
کمر بستند و سردار محمد عظيم خان برادرش نواب جبار خان را بجای خويش در
کشمير گذاشته خود به تعقيب دوست محمد خان و يار محمد خان روانه کابل شد.
رنجيت سنگ از اشغال آتش خانمانسوز بی اتفاقی ھای داخلی افغانستان سخت
استفاده نموده به کشمير حمله کرد ) ١٢٣۵ھه.ق .مطابق  ١٨١٩م (.ونواب جبار
خان را شکست داده باالخره کشمير را متصرف شد و دست آخرين حکمران
افغانی باالخره از ين دره زيبا کوتاه گرديد.

گفتار سوم
محاصره غزنی
جنبش معروف کابل چطور رنگ قيام ملی بخود گرفت
کدخدايان غزنی فوراً به تعقيب سران ملی برخاستند
در پايان سال سوم جلوس شاه شجاع بار دوم برتخت افغانستان که در حقيقت امر
آنرا بايد سال سوم اشغال مملکت توسط فرنگی و سال سوم حکمفرمائی انگليس ھا
در افغانستان خواند ،ملت افغان که آنی از مخالفت عملی و علنی با اجنبی و شاه
دست نشانده ايشان خود داری نکردند ،در اثر سوء اداره ،اداره ئی که نظام آنرا
چھار نفر :شاه شجاع ،نظام الدوله ،مکناتن و برنس ھر کدام متعلق بخود
ميدانستند ،خراب شده رفت .انگليس ھا که شاه شجاع را سه سال قبل در ١٨٣٨م.
بنام پادشاه آورده و بر خالف ميل ملت بر تخت افغانستان نشاندند ،بر خالف نص
معاھده ئی که با او بسته بودند ،کم کم و بصورت مخفی بنای مداخله را در امور
مملکت گذاشتند .چنانچه شاه شجاع صرف خود را بنام پادشاه ميدانست و ملت از
شاھی که جزئی اختيار نداشت و از اجنبيانی که ھمه امور را در دست گرفته
بودند از ھر دو سخت متنفر و از کارروائی ھای مضر طرفين نھايت منزجر
بودند .طبقه عوام مردم از عدم باز خواست ،ظلم ،تعدی ،القيدی انگليس ھا و
عمال ايشان و سپاھيان آنھا و طبقه خوانين به علت کم شدن نفوذ و معاش و مقام
خود از سلطه انگليس و ھمکاری آنھا به سطوه آمده بودند .وضع ماليات جديد
فشار استحصال آن به حکام ،صرف حصه معاش سران غلزائی به دسته ھای
جديد عساکر ،سوء ظن نسبت به بزرگان قوم ،نقشه تبعيد بعضی از روئسای
خوانين به ھندوستان به معيت مکناتن ،بی امنيتی ،حق تلفی ،تجاوز به مال و جان
و حتی ناموس ،قحطی و بسا چيز ھای ديگر ذھنيت عامه را از ھر رھگذر آماده
ساخت تا ھر طور شود اين دستگاه ظلم و تعدی و استبداد را که سلطه منحوس
اجانب به ميان آورده است ،از ميان بردارند .خوشبختانه آنچه روز زوال سلط
انگليس ھا و اجنبی پرستان را نزديکتر ساخت حرکتی بود که از طرف مخبرين و

گماشتگان فرنگی سرزد .بدين معنی که چند نفر خائن) (١۵موضوع تبعيد روئسا و
خوانين را جعل نموده ذريعه مکاتيب ساختگی به خانه ھای ايشان رسانيدند تا به
زعم موھن الل اگر انقالبی رخ دھد از پريشانی انگليس ھا و توصل ايشان بخود
بيشتر استفاده کنند و در صورتيکه فرنگی ھا نابود شوند از ملييون صله بگيرند.
)(١۶
حرکت اول قيام عمومی بر عليه انگليس ھا از طرف عبدﷲ خان اچکزائی
برداشته شد .مشاراليه فوراً نزد نايب امين ﷲ خان رفته و موافقت اين مرد مجاھد
را نسبت به نيات خود حاصل کرد و آنگاه جمعی از سران قومی در ين عزم ملی
سھيم شدند و در نتيجه روز پنجشنبه  ٢نوامبر  ١٨۴١مطابق  ١٧رمضان ١٢۵٧
قيام عمومی يا جنبش معروف کابل با آتش زدن خانه »الکسندر برنس« و قتل او و
برادرش» ،چارلس« و کپتان »برادفت« آغاز يافت و بدون اينکه لشکر انگليس از
شيرپور و يا قشون شاه شجاع از باالحصار کاری ساخته بتواند ،ملييون فقط جنبش
خود را در شھر کابل توسعه داده و قيام عمومی از يک خانه )خانه عبدﷲ خان
اچکزائی( به محله ،از محله به شھر ،از شھر به قلعه ھای داخل و اطراف و از
قلعه ھا به نقاط دورتر شش کروھی و دوازده کروھی و از ين جا ھا به نقاط دور
دست و شھر ھا مثل چاريکار ،وردک ،غزنی ،جالل آباد ،قالت غلزائی ،قندھار،
دره خيبر و ماورای آن سرايت نمود و آتشی که بدست حاجی علی ،ھاشم کاه
فروش ،کاکا حسين ،عبدالرحيم و محمد حسين خان عرض بيگی بساعت  ٨صبح
 ٢نوامبر در خانه »برنس« افروخته شد ،چون برق در تمام مملکت شعله کشيده و
ھست و بود فرنگی و فرنگی مابان را مورد تھديد و قھر ملی قرار داد .بدين
مناسبت روز  ٢نوامبر  ١٨۴١که  ١٠٨سال ]تا سال  ١٩۴٩و تا حال يعنی ،٢٠٠٨
 ١۶٧سال[ از آن ميگذرد در تاريخ معاصر افغانستان و در تاريخ لشکر کشی ھای
استعماری انگليس اھميت فوق العاده دارد .ما در ين روز با قيام دسته ئی از
مجاھدين بساط سلطه انگليس و شالوده استبداد شاه و عمال دست نشانده او را
سرنگون کرديم و انگليس ھا از ين روز به بعد تا  ١٢نوامبر  ١٨۴٢که آخرين
فرد سپاھی آنھا از ثغور مملکت خارج شد ،چنان صدمه مادی و معنوی کشيد که
نظير آنرا تاريخ نظامی استعماری بريتانيا بياد ندارد.
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موضوع قيام ملی  ٢نوامبر  ١٨۴١در کابل و چگونگی انبساط آن در روز ھای
مابعد چيزی است که به تفصيل آن اينجا کاری نداريم ،صرف برای اينکه تسلسل
واقعات در نظر خواننده گسيخته نماند رؤس مطالب را در چند سطر خالصه
ميکنم:
در موقعيکه مجاھدين در اطراف خانه »برنس« جمع شده بودند ،شاه شجاع و
پسرش فتح جنگ در باالحصار کابل بودند .مکناتن نماينده انگليس با قسمت اعظم
قوای فرنگی در چھاونی شيرپور و بقيه سپاه آنھا در سياه سنگ و دسته ھای
منسوب به شاه در باالحصار و عده ئی ھم در قلعه ھای مختلف مثل :قلعه شريف
و قلعه نشان خان بين شيرپور و ده افغانان فعلی وغيره تمرکز داشتند.
قراريکه تفصيل واقعات بر ھمه معلوم است بعد از صبح روز مذکور ميان سران
ملی و غازيان و قوای فرنگی يک سلسله جنگ ھا در پيرامون باالحصار و در
نقاط ديگر مثل برج وزير فتح خان )در چار باغ )باغ عمومی( فعلی وقوع داشت(
قلعه نشان خان ،قلعه جعفر خان )نزديک چھاونی قديم شيرپور( ،قلعه رکاب باشی
)شرق چھاونی مذکور( ،قلعه محمد شريف )زاويه شمال غربی چھاونی( ،باغ شاه
)در گوشه شرقی شھر نو فعلی( واقع شد و از روز چھارشنبه  ٢۴رمضان )٩
نوامبر( يا روز ھشتم شورش به بعد جنگ در دھکده بی بی مھرو رسيد .جنگ
بتاريخ  ١٧رمضان ) ١٣نوامبر ،روز دھم شورش( منتھا درجه شدت گرفت و در
ين روز عبدﷲ خان اچکزائی اولين محرک قيام ملی ،يکی از سران پيش قدم
غازيان در جنگ بی بی مھرو زخمی شده و شھيد شد .فردای آن سردار محمد
اکبر خان که بعد تر ملقب به غازی و وزير ميشود ،وارد کابل گرديد.
به مجرديکه صدای مخالفت غازيان کابل به سمت شمالی رسيد ،مجاھدين آن حدود
به سرکردگی مير مسجدی خان کوھستانی بر عليه فرنگی برخاسته به روز سوم
نوامبر »رأتری  «Lieutenant Charles Rattrayمعاون »پاتنجر
 «Pottingerرا کشتند و قلعه »لغمانی« ،مقر قوای انگليس ،را در  ۵ميلی
چاريکار محاصره کردند .مير مسجدی خان کوھستانی از يک سال قبل از اين
واقعه در دره ھای نجرو به سر ميبرد و مصروف تنظيم دسته ھای مجاھدين آن
محل بر ضد فرنگی و شاه دست نشانده بود.
قوای فرنگی در شمالی در دو نقطه يعنی در قلعه لغمانی و در چھاونی چاريکار
متمرکز بودند .پاتنجر در قلعه لغمانی و »ھاتن Lieutenant John C.
 «Houghtonدر مرکز شھر قرار داشت.

چون »پاتنجر« شب بصورت مخفی خود را به چھاونی فرنگی در چاريکار
رسانيد ،غازيان به تاريخ  ۵نوامبر ) ٢٠رمضان ،روز سوم شورش( بطور
عمومی به چھاونی فرنگی در چاريکار حمله برده و در نتيجه جنگی که پيش شد،
»پاتنجر« زخمی شد و »کادرنگتن  «Codrington Captainمقتول گرديد و به
تاريخ  ١٢نوامبر ) ٢٧رمضان ،روز دھم شورش( »پاتنجر« و »ھاتن« چاره ئی
جز اين نديدند که حيات عده ئی معدود عسکر گورکه را که باقی مانده بود ،با
عقب نشينی خود بکابل نجات دھند .از چاريکار تا کابل غازيان بالوقفه بر عساکر
فرنگی حمله ميکردند ،تا اينکه به  ٣٠ميلی چھاونی شير پور داکتر »گرأنت
 «Grantکشته شد و »پاتنجر« زخمی و بيحال اخبار وحشت ناک شکست قوای
فرنگی و تخليه چاريکار را به مکناتن به کابل رسانيد .با ورود غازيان کھستان
) ٢٨زمضان ١۴ ،نوامبر مطابق روز يازدھم شورش( جنگ در اطراف تپه بی
بی مھرو چند روز ديگر ادامه پيدا کرد.
* * * * *
برای اينکه موضوع قضيه غزنی خوب تر فھميده شود ،ھمين طور که شرح اصل
شورش کابل به چند سطر مختصر ضرورت افتاد و تأثير آنرا فوراً در چاريکار
معاينه کرديم ،بايد به وقايعی که آنطرف غزنی تا قندھار رخ داده است ،متوجه
شويم و ضمنا ً آغاز تسلط فرنگی را در غزنی ببينيم.
بعد از اينکه شاه شجاع به کمک عساکر انگليس به تاريخ  ١اپريل  ١٨٣٩وارد
قندھار شد ،فتح جنگ پسر خويش را با ميجر»ليچ  «Leechدر آن شھر گذاشت
و خود در ماه ربيع الثانی ) ١٢۵۵جوالی  ١٨٣٩م( بقصد کابل بطرف غزنی با
عساکر انگليسی حرکت کرد و بتاريخ  ٢١جوالی او و جنرال »کين General
 «Sir John Keaneانگليس به غزنی رسيدند .سردار غالم حيدر خان ،پسر امير
دوست محمد خان از داخل شھر و سردار محمد افضل خان پسر ديگر امير در
کوه ھای حوالی آنجا بنای مقابله را گذاشتند ولی طوريکه معلوم است محاصره
شھر يک ھفته طول نکشيد و يکی از خائنين ملی ،عبدالرشيد خان بارکزائی که بنا
بر اغراض شخصی از داخل حصار برآمده بود ،نقطه ضعف ديوار حصار شھر
متصل دروازه کابلی را به فرنگی ھا نشان داده ،مفاد ملی را قربان اغراض خود
ساخت و راه شکست جبھه ملی را آماده کرد .انگليس ھا دروازه کابلی را با نقب
به ھوا پراندند ،شھر را متصرف شدند و تا توانستند کشتند ،در دادند و بردند.

سردار غالم حيدر خان با جمعی از مجاھدين اسير شد و طوريکه ھمه ميدانند بعد
از ين شکست نه سردار محمد افضل خان و نه خود امير دوست محمد خان در
ارغنده کاری ساخته توانستند) .(١٧بدين قرار انگليس ھا بنام شاه شجاع و شاه
شجاع به قوه فرنگی بار اول در ھفته اخير ماه جوالی  ١٨٣٩در غزنی دست
يافتند .سپس شاه شجاع و جنرال کين با دسته ھای عساکر فرنگی بطرف کابل
حرکت کردند و بتاريخ  ٧آگست وارد پايتخت شدند که به شرح آن اينجا کاری
نداريم.
غزنی در اين وقت به ميجر »مکالرن  «Maclarenو دسته سپاه انگليسی سپرده
شد .انگليس ھا در دوره زمامداری شاه شجاع و تسلط خود بر افغانستان به
حفاظت غزنی و نقاط سوق الجيشی بين غزنی و قندھار اھميت زياد ميدادند .در
ماه صفر سال  ١٢۵۶شاه شجاع ،شھزاده تيمور را با عساکر انگليسی مامور نمود
تا در موضوع اولنگ رباط بين غزنی و قندھار قلعه مستحکمی بسازد .چنانچه در
ظرف چند ماه سال مذکور قلعه ساخته شده و دسته ھای قشون فرنگی در آن جای
گرفتند .عده ديگر سپاه فرنگی در قالت غلزائی تحت آمريت کرنيل »ويمر Lt.
 «Colonel Wymerتقرر داشت .روابط فتح جنگ با »ليچ« انگليس در قندھار
خوب نبوده ،در ھمين سال  ١٢۵۶حين مراجعت از مقر جالل آباد ،شاه شجاع
پسر ديگر خويش صفدر جنگ را به قندھار فرستاد .در ين فرصت »سر ھأنری
راولنسن  «Sir Henry C. Rawlinsonعوض ميجر ليچ بحيث مامور سياسی
و جنرال »نات  «Major General William Nottبحيث سرعسکر قوای
انگليس در قندھار تعيين شد .تقريبا ً ده ماه صفدر جنگ به عھده خود در قندھار
تقرر داشت و بعد از آن پسر سوم شاه  ،شھزاده تيمور بجای او منصوب شد .بعد
از چندی »ميجر مکالرن« که عھده دار حفاظت غزنی بود ،به قندھار رفته و
زمانی که قيام ملی در کابل شروع شد ،کرنيلی موسوم به »پالمر Lt. Colonel
 «T. Palmerدر رأس دسته ھای نظامی انگليس قرار داشت .نسخه قلمی نوای
معارک تاليف عطا محمد ،عساکر فرنگی مقيم غزنی را در ين وقت دو پلتن سپاه،
چھار صد سوار و دوازده صاحب منصب ميداند.
از روز  ٢نوامبر  ١٧) ١٨۴١رمضان  (١٢۵٧که روز آغاز قيام ملی در کابل
ميباشد ،تا تاريخ برآمدن آخرين سپاه فرنگی از سرحدات ) ١٢نوامبر  (١٨۴٢که
آنرا بايد خاتمه تجاوز اول انگليس ھا در افغانستان خواند) (١٨موضوع محاصره
غزنی که تقريبا ً پنج ماه را در بر گرفته است )از اوايل نوامبر  ١٨۴١تا اوايل
اپريل  (١٨۴٢و مقابله ھای قوای افغان و انگليس در مأخذ طرفين نھايت تاريک
است .بعد از آغاز قيام مدتی فرنگی ھای کابل ،قندھار و غزنی مراوده داشتند ولی
بعد از  ۶جنوری کابل تخليه شد و قندھار و جالل آباد و غزنی ھر سه به حال

محاصره درآمدند و بدين مناسبت جز يگان ياد داشت مختصر که آنھم مکاتيب
مختصر و مخفی است که از غزنی به دو جناح شرق و غرب فرستاده شده ،چيز
ديگری در دست نيست که سلسله واقعات غزنی را روشن کند .شبھه ئی نيست که
در مأخذ افغانی و انگليس نام سردار شمس الدين خان و »کرنيل پالمر« به
قضايای غزنی و زد و خورد ھای آنجا بستگی تام دارد ولی پيش از ينکه سردار
شمس الدين خان از طرف زعمای ملی کابل با سردار محمد زمان خان بطرف
غزنی فرستاده شوند و قبل از اينکه برف ھای متراکم زمستان شديد سال ١٢۵٧
ھجری قمری به آنھا مجال دھد تا از وردک و شيخ آباد و شش گاو عبور کنند،
کدخدايان غزنی و سران محلی و غازيان آنجا به تعقيب قيام کابل بر عليه دشمن
مملکت قيام نموده و قوای فرنگی را در شھر محصور ساختند .برای وضوح اين
قضايا و معرفی نام چند نفر مجاھدين گمنام و صورت اقدامات ايشان و ھدايائی که
از مرکز از نواب محمد زمان خان بخصوص از نايب الثانی نايب امين ﷲ خان
ميگرفتند ،خوشبختانه چند مکتوبی در مرقع ھای اسناد خطی موزه کابل موجود
است که در ين واقعات روشنی خوبی می اندازد و در پرتو آن بسيار چيز ھای
خورد و کوچک ديگر روشن ميشود که دانستن آن برای روحيات قوم در روز
ھای مشکل مجادله ملی نھايت مفيد و ضروری است .اين مکاتيب در مرقع ھای
که ضبط شده شماره ھای مختلف دارد و ما به ترتيب موضوع آنھا را بررسی
ميکنيم.
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ١
"مخدوم مطاع مھربان نايب صاحبی ام نايب امين ﷲ خان ،حفظ ﷲ و تعالی بعد
ھا آنکه مردم اھل اسالم اتفاق کرده اند که فردای عيد يوم چھارشنبه تمامی بدور
غزنين آمده غزنين را محاصره کنند اما توپ و اسباب ندارند به توکل خدا و ياری
جناب محمد مصطفی ص کمر بسته اند باقی آنچه اراده الھی باشد بظھور خواھد
آمد و آنچه رويدادی که من بعد واقع شود روز مره قلمی و ارسال خدمت خواھد
شد و توقع چنان است که آنصاحب مھربان ھم احواالت و رويداد آنطرف را
بدست اشيک آقاسی محمد خان و باقی آدم دانسته روزمره قلمی و ارسال خواھند
فرمود که ھوش و گوش طرف شما ميباشد ﷲ و تعالی مقدمه شما را بخير کند که
فتح و فيروزی نصيب شود و خير خوشی از طرف شما بشنويم کار اينجائی آسان
است در باب فرستادن احواالت آنجائی اھمال نخواھند فرمود که شب و روز چشم
انتظار در شاھراه اخبار انطرف ميباشد باقی ايام بکام باد .مکرر اينکه ھرگاه دو
ضرب توپ گاوی باينطرف مقرر شود بسيار بھتر است خود بھتر ميدانند باروت

ضرور بکار است که در ين واليت يک مثقال باروت ھم نميرسد بسبب باروت
حيران و سرگردان مانده ايم ديگر چه عرض شود ايام بکام باد".
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در پايان اين مکتوب دو مھر موجود است که اسمای )ملک محمد( و )عبده
سلطان( در آنھا خوانده ميشود .کاغذ مکتوب سفيد و مضمون به سياھی بقلم جلی و
خط خوش نوشته شده ،تاريخ ندارد ولی واضح است که در روز ھای اخير
رمضان  ١٢۵٧چند روز بعد از  ١٧ماه مذکور يعنی روز قيام ملی کابل تحرير
شده است .اين مکتوب واضح ميسازد که غازيان اطراف غزنی به مجرد شنيدن
خبر شورش معروف کابل فوراً در صدد آمادگيھای الزمه برآمده و مسئله
محاصره غزنی را بفردای عيد )روز چھار شنبه( موکول کرده اند تا تمامی بدور
غزنين آمده غزنين را محاصره کنند .از روی )فردای عيد( معلوم ميشود که
چھارشنبه اول شوال  ١٢۵٧غازيان محاصره غزنی را در نظر داشتند و ثبوت
اين تاريخ به شھادت مکتوب آينده ھم تائيد ميشود .متن اين مکتوب که نماينده
روحيات ملی با تمام جزئيات آنست ،شھادت ميدھد که غازيان در عالم اسباب توپ
و باروت و سامان ديگر نداشتند .تنھا به توکل خدا و بياری جناب محمد مصطفی
)ص( کمر بسته اند .معذالک دفع دشمن را کاری آسانی می پنداشتند و به قوه
ھمين ايمان و توکل بخداوند متعال ھميشه در مبارزه ھای ملی کاميابی نصيب
مجاھدين غيور ملت شده است .مقدمه ئی که در متن نامه بدان اشاره و فتح و

پيروزی برای آن تمنا شده است ،جنگ ھای اطراف بی بی مھرو است که به
پيروزی ملييون انجاميد .به تعقيب اين مکتوب اينک متن نامه ديگری را نشر
ميکنيم که بصورت مجموعی عنوانی »نواب صاحبان و سرداران کثير االقتدار«
فرستاده شده است و به اقدامات غازيان غزنی و آمادگی ھای ملييون بين غزنی و
قندھار و حرکت سپاه فرنگی و ديگر مسايل مھمه وقت روشنی ھای زيادی می
اندازد.
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ۵
"معروض رای مھرانجالی ملکان عالی متعالی اميدگاھی خدايگانی ولی نعمی
نواب صاحبان و سرداران کثيراالقتدار نامدار کامگار ميدارد که حقيقت اين وال به
نحويست که مايان به اتفاق غازيان دور غزنين را محاصره کرده شب و روز در
فکر غزنين بوديم و قاصدان بطرف احمد شاھی فرستاده بوديم قاصدان ما تا حال
نرسيده است و اليوم يکشنبه  ١٢شھر شوال المکرم يکنفر سوداگر آدم معتبر
روشناس که خانه او در اسفنده ميباشد و طايفه اندری بايزيدخيل است که دروغ
گوی و کذب نگفته که فردای عيد فطر يوم چھارشنبه لشکر فرنگی از احمد شاھی
بيرون شده که سه ھزار پياده پلتن و يکھزار سواره و ھندوستانی شش توپ ھمراه
دارد که ھمين سوداگر ھمراه اردو و لشکر فرنگی تا باغ ببر و يکجا آمده است و
اليوم يکشنبه پنج يوم است که از باغ ببر و از لشکر فرنگی پيش شده يوم يکشنبه
نماز ديگر نزد ما رسيده و احوال صحيح است که در ين سخن تفاوت نيست و
ھمين آدم گفت پيش خانه شاھزاده صفدر جنگ ھم بيرون شده بود که يعنی
باسواره حاضر باش متعاقب ھمين لشکر يک منزل فاصله بيايد مردم حدود مکر
) (١٩وغيره ھمه گی واقف شده ھرکس در تدارک جمعيت و سامانه خود شده اند ما
ھم در جمع آوری مردم اندر وغيره  (٢٠).....که احوال جمع آوری غازيان در
حدود مکر يا قراباغ ) (٢١ميشود بقدر وسيع ھر جا که جنگ شد بشود مقدمه خواھد
شد بھر صورت که اراده الھی باشد ميشود و سعی بندگی دريغ نخواھد شد و
احوال کابل بما معلوم نيست ھرگاه اندکی فراغت حاصل شده باشد الزم که دو
توپ با يک سرکرده باينطرف بيرون شود و ھرگاه از مقدمه آنجا فراغت حاصل
نشده باشد بايد که کاری که در آنجا بده روز ميشود بايد که بيک روز بشود ديگر
بفضل خدا عقل عالمند و ھمين سوداگر گفت که لشکر فرنگی که از احمد شاھی
بيرون ميشد مقرر کردند که بتاريخ بيست و يکم روز خود را بکابل ميرسانم روز
بيرون شدن لشکر را که حساب کرديم يازده يوم شده است که لشکر فرنگی از
احمد شاھی بيرون شده و ده يوم از حساب آنھا باقی مانده است و احوال غازيان
اين واليت را که می بينم بسيار بی اوضاع و بی اسباب و بی اتفاق باين مردم

خاطر جمع نشوند علی الخصوص الحال که چيزی برف ھم شده و روزمره متفرق
شده بطرف خانه ھای خود ميروند معلوم شود که من بعد مردم غازی چه کنند
به  .....ھمين ميرسد که کاری که در آنجا به پنج روز ميشود به نيم روز بکنند
ھرگاه اين لشکر در آنجا رسيد کار ھا ھمه نو شده زياده برين نوشتن بی ادبيست
اميد که احواالت و رويداد آنطرف را ھمه روزه قلمی و ارسال فرمايند باقی ايام
بکام باد".

]) (

 $ 8-م

ب ر  -- 5در پ  ب   اه [.

مرقع سوم مکتوب شماره )(۵

]) ( JR

ب ر 5

 $ 8-م--در پ  ب   اه [.

مرقع سوم ،ظھر مکتوب شماره )(۵

مکتوب شماره ) (۵تقريبا ً دو ھفته بعد از مکتوب شماره ) (١و بتاريخ يکشنبه ١٢
شوال يعنی  ١٢روز بعد تر از آغاز محاصره غزنی تحرير شده است و محاصره
ادامه دارد .متن نامه ميگويد ..." :مايان به اتفاق غازيان دور غزنين را محاصره
کرده شب و روز در فکر غزنين بوديم) ".مايان( عبارت از )ملک محمد( و
)سلطان خان( يعنی کسانی ھستند که در پايان اين مکتوب و مکتوب گذشته مھر
کرده اند و عبارت از رؤسا و کدخدايان محلی غزنه ميباشند .اينک از نسخه قلمی
موزه کابل موسوم به »نوای معارک«) (٢٢مربوط به اين وقايع چند سطری نقل
ميکنيم که متن مکتوب را تائيد و کوايف را روشن تر ميسازد:
"در اياميکه در کابل مابين سرداران و صاحبان انگريز آتش جنگ و جدال شعله
ور بوده در آنوقت رؤسا و کدخدايان غزنين قلعه غزنی را سخت محاصره نموده
بودند و صاحبان انگريز معه فوج در قلعه باالحصار که اندرون غزنين برکوه

واقع است ،اقامت داشتند و تمام گودام و خزاين در آن قلعه باالحصار نگاه داشته
بودند و بر آن قلعه چھار ضرب توپ کالن از اصل سوار بودند".
اين مکتوب و يکی دوی ديگر که متون آن را بعدتر خواھيم داد ،اسمای اين رؤسا
و کدخدايان را که تا امروز نامی از ايشان و اثری از اقدامات شان در ميان نبود،
آشکارا ساخته و واضح ميسازد که در اياميکه سرداران ملی در پيرامون تپه بی
بی مھرو و با لشکر»الفنستن« و »مکناتن« مصروف پيکار بودند و قوای فرنگی
را در شيرپور محصور کرده بودند ،سران غزنی عين ھمين مبارزه را بر عليه
انگليس ھا در غزنی شروع کرده و آن شھر را در محاصره افگنده بودند.
در مکتوب شماره ) (١ديديم که فردای عيد فطر )يعنی روز چھارشنبه اول شوال
 (١٢۵٧محاصره غزنی در نظر گرفته شده بود .از روی نامه اخير باساس
اطالعات سوداگر اندری ،بايزيدخيل استنباط ميشود که به ھمين روز لشکر
فرنگی از احمد شاھی )قندھار( بيرون شد .برای اينکه اين موضوع روشن تر
شود ،نگاھی مختصری بکابل و قندھار ضرور است.
بعد از قتل »برنس« در کابل و توسعه دايره جنبش ملييون در کابل و چاريکار،
»مکناتن« و »الفنستن« مکتوبی به جنرال »نات« به قندھار فرستادند تا وی يک
قسمت قوای خود را به کمک ايشان به کابل بفرستد .اين امر بتاريخ  ١۴نوامبر
 ١٩) ١٨۴١رمضان  ،١٢۵٧روز دوازدھم شوال( به قندھار رسيد و از روی
وصول تاريخ مکتوب آنھا به قندھار معلوم ميشود که مامورين عالی رتبه ملکی و
نظامی انگليس فوراً متعاقب قيام ملييون کابل دست استمداد بطرف قوای خود به
قندھار دراز کردند .جنرال »نات« باوجوديکه ھيچ گاه به چنين کاری حاضر
نبود» ،مکالرن« ھمان صاحب منصبی را که در  ١٨٢٩بعد از حرکت افواج
انگليس با شاه شجاع بطرف کابل مامور حفاظت غزنی ساخته بود ،از قندھار با
دسته سپاه بطرف کابل اعزام داشت .عساکری که حرکت ايشان از قندھار در ين
مکتوب از زبان قاصد اندری تذکار يافته است ،ھمين دسته امدادی ميباشد که
بقرار بيانات او فردای عيد فطر )اول شوال  (١٢۵٧يا سه چھار روز بعد از
قندھار برآمده اند .ولی بواسطه برفی که بين مقر و غزنی باريده بود به غزنی ھم
رسيده نتوانست و »مکالرن« با قوای معيتی خود به قندھار برگشت .مکناتن
بتاريخ  ١٠دسامبر مطلع شد که عساکر کمکی که از قندھار انتظار داشت ،بکابل
نخواھد رسيد .در آغاز اين مبحث متذکر شديم که چه وقت صفدر جنگ عوض
فتح جنگ و باز چه وقت شھزاده تيمور عوض صفدر جنگ در قندھار مقرر شده
بودند .در متن مکتوب اخير مقارن حرکت سپاه انگليس از قندھار از صفدر جنگ
و پيش خانه او ھم حرف زده شده ولی او ھم به علتی که ذکر شد بوقت معين

بکابل نرسيده است .عالوه بر ين مطالب از برفی که در ين وقت بين مقر و غزنی
باريده بود ،در مکتوب شماره ) (۵ذکری رفته است.
ناگفته نماند که علت نرسيدن قوای امدادی اعزامی جنرال »نات« حتی به غزنی
تنھا برف و خرابی موسم نيست بلکه اصالً ملييون در تمام امتداد راه بر عليه آنھا
آمادگی ھا داشتند و آماده مصاف بودند چنانچه در متن مکتوب فوق واضح اين
مطلب تصريح يافته بدين قرار:
" ...مردم حدود مکر )مقر( وغيره ھمه گی واقف شده ھر کس در تدارک جمعيت
و سامانه خود شده اند .ما ھم در جمع آوری مردم اندر وغيره  .....که احوال جمع
آوری غازيان در حدود مکر )مقر( يا قراباغ )قره باغ( ميشود بقدر وسع ھر جا
که جنگ شد بشود مقدمه خواھد شد بھر صورت که اراده الھی باشد ميشود بندگی
دريغ نخواھد شد "...
معطلی قوای فرنگی به علت مقاومت ملييون اندری وغيره در حوالی مقر از روی
تخمين تاريخ وصول آنھا به کابل ھم ثابت ميشود زيرا ايشان گفته بودند که به ٢١
روز کابل خواھند رسيد .حال آنکه حين رسيدن قاصد به غزنی  ١١روز موعد
مذکور گذشته و ھنوز خبری از آن ھا در حوالی مقر يا قره باغ نرسيده بود.
اخير نامه باز حاکی از بی سامانی و بی اسبابی است و سر آن غازيان غزنه در
مقابل توپ ھای کالنی که انگليس ھا باالی بروج غزنی نصب کرده بودند،
خواھش دو توپ گاوی را که در مکتوب شماره ) (١نموده بودند باز تکرار کرده
اند و بر عالوه يک سرکرده ھم خواھش کرده اند .نميدانم خواھش آنھا مبنی بر
ارسال توپ قبول شد يا نه ولی سرکرده ھمان سردار شمس الدين خان است که
امر حرکت نامبرده با سردار محمد زمان خان از طرف سران ملی مقيم کابل داده
شد ولی بسيار ناوقت و تقريبا ً يک و نيم ماه بعدتر از آغاز محاصره غزنی .اين
مطلب از روی نسخه قلمی »نوای معارک« روشن است .چنانچه تحت عنوان )در
بيان روانه نمودن عاليجاه شمس الدين خان را طرف قلعه غزنين و فتح نمودن قلعه
مذکور و گرفتار نمودن صاحبان انگريزان را( گويد:
" ...صياد قلم خوش رقم که آھو گير سخنان صحرای ختن نکته دانی است غزاالن
مدعا را چنين در دام بيان مياورد که ھرگاه سرداران کابل بعد از ين ھمه جنگھا و
حصول فيروزی در دارالجنه کابل ھم آغوش شاھد آرام شدند و در شھر کابل بجز
اوليای دولت که در باالحصار بطور نظر بندی بود ديگر از افواج انگريز باقی
نمانده بود سردار محمد اکبر خان بجھته تسخير قلعه غزنين که در آنجا دو پلتن و
دوازده نفر صاحبان و چھار صد سوار متوقف بودند عاليجاھان محمد زمان خان

و شمس الدين خان را معه سواران جرار بھادر کار از مامور قلعه مذکور
نمود "...
بدين اساس بعد از فيصله جنگ ھای بی بی مھرو بعد از امضای معاھده تسليمی
شما نزدھم ذی القعده  ١٢۵٧و بعد از حرکت سپاه الفنستن ) ۶جنوری ١٨۴٢
مطابق  ٢۴ذيقعده  (١٢۵٧در نيمه دوم ذی القعده يک و نيم يا دو ماه بعد از قيام
غازيان و محاصره عزنين سردار محمد زمان خان و سردار شمس الدين خان
بطرف غزنی حرکت کرده اند و باز ھم به علت برف باری ھا نتوانستند مسافرت
خود را يک سره به جانب غزنی ادامه دھند و مدتی در راه معطل شدند چنانچه
اين مطلب ھم از نسخه فوق الذکر آشکارا ميشود و ميگويد:
" ...عاليجاه شمس الدين خان بسبب کثرت برف که راه تردد سوران مسدود بود
در اثنای راه معطل گرديده جانب غزنين آمده نتوانست و غازيان قلعه غزنين نيز
تا آمدن عاليجاه مذکور دست شجاعت و پای ھمت از ميدان مقابله باز داشته منتظر
آمدن عاليجاه مذکور می بودند " ...
بدين ترتيب تاريخ صحيح رسيدن شمس الدين خان معلوم نيست ولی گمان نميرود
که قبل از ماه ذی الحجه )اواخر جنوری يا اوائل فبروری  (١٨۴٢بدانجا رسيده
باشد .تا اين فرصت ھمان رؤسای غزنی که اسمای شاه با ھمين مکاتيب مکشوف
شده است کرنيل »پالمر« انگليس را در غزنی به محاصره گرفته و با اخذ ترتيبات
الزمه در حوالی مقر و قره باغ نگذاشتند که قوای امدادی »مکالرن« بطرف
غزنی و کابل حرکت نمايد.
نکته اخيری که در آخر مکتوب شماره ) (۵ديده ميشود ،درد ملی يا بی اتفاقی و
دلسردی غازيان است که متأسفانه بايد اعتراف نمود که مردمان ما در آغاز ھر
چيز را گرم ميگيرند و بعد دلسردی نشان ميدھند و اين کيفيت بعد از برآمدن
انگليس ھا در کابل در مسئله جنگ ھای جالل آباد ھم ديده شد و بعد از اينکه
سردار محمد اکبر خان بطرف جالل آباد برای مبارزه بر عليه جنرال »سيل«
حرکت کرد .زعمای ملی در کابل تصور کردند که قوای انگليس معدوم شد و در
تعقيب دشمن و حل مسئله جالل آباد و قندھار سھل انگاری کردند و به اين علت
فتح و پيروزی ما متأسفانه باز به مراجعت انگليس ھا بکابل خاتمه يافت.
مکتوب شماره ) (٣مرقع سوم که متن آنرا حاال ميدھيم نامه ايست عنوانی نايب
امين ﷲ خان که در آن از مکتوب شماره ) (۵و ارسالی آن جھت مطالعه سرداران
ذکر رفته است .اينک متن آن قرار ذيل ميباشد:

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٣
"معروض خدمت فيض درجات عاليجاه معلی جايگاه اميدگاھی نايب صاحبی ام
ميدارد که احواالت سمت احمد شاھی وغيره گذارشلت اينطرف را مفصل بجھت
سرداران نامدار عرضداشت  (٢٣) .....ايم که  .....احوا  .....مضمون
عريضه  .....معلوم خواھد  .....احوال  .....که در  .....صحيح است که يک موی
تفاوت ندارد و مقدمه آنجا بشما بھتر معلوم است بايد که کار آنجا را بيک روز
طی کرده فکر اينطرف بشود باينطرف که بمردم غازی می بينيم بسيار بی اوضاع
و بی اسباب و بر ھم  .....زياده نوشتن بکار نيست اميد که احواالت و گذارشات
آنطرف را ساعت بساعت بنويسند باقی توکل بذات پروردگار است آنچه اراده
الھی باشد بظھور خواھد آمد باقی ايام بکا باد برب العباد .مکرر آنکه مردم غازی
اينواليت قدری باروت و گلوله که داشتند در غزنين به مصرف رسانيدند الحال
يکنفر آنھا يک مثقال گلوله و باروت ندارند در اينواليت ھم يکسير تبريزی بيک
اشرفی باروت پيدا نمی شود  .....ميدانند که بی اسباب چکار خواھد شود".
در ين مکتوب عالوه بر »ملک محمد« و »عبده سلطان« مھر»فقير تاج محمد«
ھم ديده ميشود .يعنی سه نفر مذکور مھر کرده اند .متن آن از نظر واقعات چيز
نوی ندارد .اينقدر معلوم ميشود ،که چيزی گلوله و باروتی ھم که غازيان آن حدود
داشتند در جنگ غزنی يا صحيح تر بگوئيم در محاصره آن به مصرف رسانيده
اند .تاج محمد خان که مھر او را بار اول در ين مکتوب می بينيم ،بالشبه يکی از
رؤسا و کدخدايان غزنی و حوالی آن ميباشد .اين سه مکتوب که متون آن در قضيه
محاصره غزنين تا اينجا داده شد از روی خط و سبک عبارت بقلم يک نفر نوشته
شده است.
در رابطه با واقعات غزنی در ين وقت در مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل
مکتوب ديگری ھم است که تحت شماره ) (١٩قيد است که به امضای شخصی
موسوم به »مير شرف الدين« رسيده و از طرف او عنوانی نايب امين ﷲ خان
فرستاده شده است .متن آن چنين است:
مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ١٩
"به عرض عاليجاه معلی جايگاه امير االمرا العضام مقرب  .....صاحبی ام امين
ﷲ خان سلم ﷲ تعالی ميرساند .صاحبا در خصوص فرستادن کمترين در غزنين

مير سيف الدين نوشته بود که آنصاحب در باره کمترين خفه شده اند صاحب من
گناه حقير در اينجا نبود چونکه خبر قتل الت) (٢۴آمد و مرتبه بخدمت عريضه
فرستاده شد که امی) (٢۵کاغذ ھای الت را در نزد فرنگی ببريم يا ديگر کاغذ می
فرستند ھيچ جواب نيامد و بفکر ماھا رسيد که بلکه مرضی صاحب نخواھد بود
ديگر ماھا تغافل کرديم اگر نه بفضل خدا اگر مقدمه که در ھرات باشد از روی
کمترين ميشود که بانجام برسد و غزنين مسل) (٢۶باالخانه و پايان خانه است الحال
ھم اگر بما ميفرمائيد يا به ديگر بفرمايند که در انجا حاضر  .....اگر نه از دست
غازيان مال سرکار تلف ميشود مال بسيار است در غزنين و شما در باره کمترين
خفه نشوند که اين کمترين باقبال صاحب اگر بسيار کار ھا باشد از روی غالم
ميشود و ما چشم براه جواب سانی) (٢٧بوديم که جواب قتل الت با  .....رسيده بود
ما ھا گفتيم که با اين سخن دروغ ميشديم دو مرتبه کاغذ سانی) (٢٨خواھد آمد و
ھيچ جواب نيامد ما گناه کار شديم بفضل خدا و اقبال صاحب ھر نوع فرنگی را از
باالحصار برون) (٢٩ميکرديم الحال اگر مرضی صاحب باشد کاغذ ھای دم و دل
اسا  .....بکنيد که بفضل خدا بچه نوع از قلعه برون بکنيم و اگر مرضی صاحب
نباشد خير خيريت اسا .صاحب در سری) (٣٠نوکر خود ھراد) (٣١نگيرند که بسيار
مقدمه سخت باشد بفضل خدای باتمام رسانيده و جان خود را خالص کرده خواھيم
آمد".
پشت مکتوب
"غزنين چيست که از براه) (٣٢اھراد ) (٣٣ميگرند".
"السعيد مير شرف الدين"
نويسنده اين مکتوب »مير شرف الدين« ھر که بوده ،از طرف نايب امين ﷲ خان
با بعضی کاغذ ھا و ھدايات الزمه از کابل به غزنی فرستاده شده بود و حامل
کاغذ ھائی از طرف »الت« يعنی »مکناتن« برای فرنگی ھای مقيم غزنی يعنی
کرنيل »پالمر« ھم بود ولی موضوع آن معلوم نميشود چه بوده است .در
فرصتيکه مير شرف الدين رسيده بود ،مکناتن کشته شد و چون قتل او بتاريخ ٢٣
دسامبر ) ١٨۴٢مطابق  ٩ذی القعده  (١٢۵٧صورت گرفته است ،اين مکتوب
تقريبا ً يک ونيم يا دو ماه بعد از آغاز محاصره غزنی )اول شوال  (١٢۵٧تحرير
شده است .ولی شھر ھنوز در محاصره است و سردار شمس الدين خان ھنوز در
اين وقت در کابل بود .احتمال زياد دارد که کاغذھای »الت« شامل مکتوبی بوده
باشد که »مکناتن« در اثر فشار ملييون مبنی بر تسليمی شھر به کرنيل »پالمر«
نوشته باشد و بعد از قتل او قاصد متردد مانده که ھمين کاغذ ھا را نزد صاحب

منصب فرنگی ببرد يا منتظر اوامر ديگر از طرف امين ﷲ خان باشد .چنانچه به
ھمين مطلب مکتوبی ھم بکابل فرستاده و به علت نگرفتن جواب در وظايف
مرجوعه خود اھمال کرده است .در ين مکتوب از بسياری مال سرکار در غزنی
و احتمال تلف شدن آن از طرف غازيان و بعضی چيز ھای ديگر ذکر شده که
تبصره در اطراف آنھا شواھد ديگر بکار دارد .از ين نامه ھم واضح ميشود که
فرنگی ھنوز در باالحصار است و با وجوديکه مير شرف الدين بيرون کردن آنھا
را از باالحصار مثل بيرون کردن کسی از باالخانه ميداند ،معذالک از نايب کاغذ
ھای )دم و دل آسا( ميخواھد .روحيات مير شرف الدين در ين مکتوب خوب مجسم
شده است .مرديست پر الف و گزاف و چرب زبان و متملق و دور از جاده عمل.
از ھمه بدتر اينکه نامبرده نايب امين ﷲ خان را ھم مثل خود آدم متردد در فيصله
ھای بزرگ ملی تصور نموده و خيال کرده است که با اين ھمه فداکاری ھای ملت
و جان بازی ھای سرداران قوم چه در کابل و چه در غزنی و سائر نقاط اگر نايب
صاحب در اخراج دشمنان مملکت از باالحصار غزنی نباشد ،خير خيريت است.
صرف نظر از سائر گناھان اين شخص محض ھمين مکتوب کافی است که نايب
امين ﷲ خان از چنين آدمی خفه شود.
* * * * *
اين بود صورت واقعات قيام مردم غزنی بر عليه فرنگی ھا که در روشنی ھمين
اسناد جديد از آن آگاھی يافته و در جزئيات آن نگاه ميکنيم .واقعاتی که بعد از
ورود سردار شمس الدين خان واقع شده است ،کم و بيش بصورت مؤجز در مأخذ
انگليسی ذکر شده است» .پالمر« انگليس به اميد رسيدن کمک از شرق يا غرب
يعنی از طرف پشاور و جالل آباد يا قندھار ،بخصوص از طرف جنرال »پالک«
تسليم نشده  ،ميخواست با پول ملييون را تطميع و اغفال کند ولی ملييون در حالی
که از پول ھم استفاده ميکردند ،محاصره دور غزنی را سخت تر می نمودند .تا
اينکه کرنيل »پالمر« مذکور در  ۶مارچ  ١٨۴٢در زمانی که سردار محمد اکبر
خان قوای خود را بطرف ديوار ھای جالل آباد نزديک تر ميساخت ،اجباراً تسليم
شد .چون واقعات در اين کتاب سراسر به اساس مدارک خطی تحليل شده است،
اينک از نسخه خطی »نوای معارک« چند صفحه مربوط به اين واقعات را اقتباس
ميکنيم:
از صفحه  ٣٢۵تا  ٣٣٠نسخه خطی »نوای معارک« کتابخانه موزه کابل
"در بيان روانه نمودن عاليجاه شمس الدين خان به طرف قلعه غزنين و فتح نمودن

قلعه مذکور و گرفتار نمودن صاحبان انگريزان را صياد قلم خوش رقم که آھوگير
سخنان صحرای ختن نکته دانی است غزاالن مدعا را چنين در دام بيان می آرد
که ھرگاه سرداران کابل بعد اين ھمه جنگ ھا و حصول فتح و فيروزی در
دارالجنه کابل ھم آغوش شاھد آرام شدند و در شھر کابل بجز اوليای دولت که در
باالحصار بطور نظر بندی بود ديگر از افواج انگريز باقی نمانده بود سردار
محمد اکبر خان بجھته تسخير قلعه غزنين که در آنجا دو پلتن و دوازده نفر
صاحب منصبان و چھار صد سوار متوقف بودند عاليجاھان محمد زمان خان و
شمس الدين خان را معه جمعيت سواران جرار بھادر کار از ما مامور قلعه مذکور
نمود ليکن در اياميکه در کابل مابين سرداران و صاحبان انگريز آتش جنگ و
جدال شعله ور بود در آنوقت رؤسا و کدخدايان غزنين قلعه غزنين را سخت
محاصره نموده بودند و صاحبان انگريز معه فوج در قلعه باالحصار که اندرون
غزنين بر کوه واقع است اقامت داشتند و تمام گودام و خزاين در آن قلعه
باالحصار نگاه داشته بودند و بر آن قلعه چھار ضرب توپ کالن از اصل سوار
بودند چون رؤسا و زمينداران و رعيت غزنين ھرگاه خبر آمدن سردار شمس
الدين خان شنيدند از راه جرئت و دالوری يک حمله بر قلعه مذکور نموده شھر
غزنين بدست تصرف خود آوردند و مردم  .....از فوج انگريز که بر ابوابھا قلعه
مذکور مامور بودند ھمه را بقتل رسانيدند صاحبان انگريز که در باالحصار بودند
بمعاينه اين حالت يورش آورده غازيان را از شھر غزنين بيرون کشيدند و ابواب
قلعه را بروی خود مسدود ساخته غازيان باز نقب زده از راه نقب در شھر داخل
شندند و مدت چھار روز مابين صاحبان و غازيان نوائره آتش جنگ در اشتعال
بود روز پنجم غازيان برای کرنيل صاحب که افسر فوج انگريز بود پيغام
فرستادند که بھترچنين است که ايشان معه فوج از قلعه باالحصار فرود آمده بخير
عافيت روانه ھندوستان شوند و اال از راه نقب قلعه را چون کاغذ با وی بر ھوا
پرانيده خواھيم داد صاحب ممدوح در جواب گفته فرستاد که يک چھتی ]؟[
انگريزی ما در جالل آباد بخدمت جنرال پالک صاحب بھادر رسانيده بدھند و تا
صدور جواب آن مقدمه جنگ و جدال را معطل دارند ھر قدر مبلغان بايشان بکار
باشد من داده ميتوانم غازيان مبلغ ده ھزار روپيه از کرنيل صاحب گرفته در
تصرف خود آوردند بعد چھتی صاحب معظم اليه گرفته طرف کابل پيش سرداران
کابل فرستاده دادند و عاليجاه شمس الدين خان بسبب کثرت برف که راه تردد
سوراران مسدود بود در اثنأ راه معطل گرديده جانب غزنين آمده نميتوانست و
غازيان قلعه غزنين نيز تا آمدن عاليجاه مذکور دست شجاعت و پای ھمت از
ميدان مقابله باز داشته منتظر آمدن عاليجاه مذکور می بودند ھرگاه باريدن برف
منع گرديد عاليجاه مذکور فوراً به قطع منازل داخل غزنين شده عاليجاه موصوف
بسيار خوش وقت گرديدند و تمامی غازيان غزنين عاليجاه مذکور را افسر و سپه
ساالر لشکر خود دانسته زمام تمام اختيار بدستش دادند که ھرگاه بصاحبان انگريز

جنگ ميکند و خواه صلح اختيار دارند مايان ھمه تابع حکم ميباشيم عاليجاه مذکور
بدالسائی و تسلی غازيان پرداخته چند روز آرام گرفته در ين صورت کرنيل
صاحب بھادر بسبب شنيدن خبر آمدن عاليجاه مذکور نھايت ھراسان گرديد چرا که
گودام ھم از صاحبان بالکل تمام شده بود کار آنھا بحدی رسيده بود که اسپان را
در قلعه باالحصار مذبوح نموده ميخوردند و برف را گرم نموده آب می نوشيدند
عاليجاه شمس الدين خان طرف صاحب ممدوح پيغام نمود که نوشته بندگان شاه
شجاع الملک بنام ايشان صادر است که ايشان تمام فوج خود را بھمراه خود گرفته
روانه ھندوستان شوند صاحب ممدوح ھمان نوشته از عاليجاه مذکور طلب نمود
که معاينه نمايم از آنجا که نوشته اوليای دولت پيش عاليجاه مذکور موجود نبود در
اين صورت بدار مدار پرداخته طرف سرداران کابل در خصوص فرستادن نوشته
اوليای دولت اسمی صاحب ممدوح نوشته فرستاد که اگر نوشته اوليای دولت در
باب رفتن انگريزان از قلعه غزنين جانب ھندوستان نرسيده پس بسيار خرابی در
پيش خواھد شد سرداران کابل حسب نوشته عاليجاه مذکور در خصوص فرمان
مذکور بحضور اوليای دولت عرض کردند امنای دولت از خوف خرابی خود
طوعا ً و کرھا ً فرمان را باسم صاحبان انگريز قلعه عزنين نوعيکه مرضی و
صالح سرداران کابل بودند نوشته داد چون اينھمه حيله سازی بازی عاليجاه شمس
الدين خان بود برای ھمينکه صاحبان انگريز را زنده گرفتار نمايد و تمام خزانه
صاحبان انگريز بتصرف خود آورد عاليجاه مذکور بعد از چند روز فرمان اوليای
دولت بحسب المدعای خود از کابل اسمی صاحبان ممدوح طلبانيده در باالحصار
جانب صاحبان مذکور فرستاده داد ھرگاه صاحبان فرمان اوليای دولت را مالحظه
نمودند بسيار متحير و ششدر آمدند آخر کرنيل صاحب بعد مطالعه فرمان شاه مبلغ
سه لک روپيه نقد و ديگر اسباب ھر چه که در قلعه باالحصار موجود بود ھمه را
تفويض عاليجاه مذکور نموده و خود معه فوج از قلعه باالحصار فرود آمده مبلغ
ھفت ھفت روپيه بجھت زاد راحله به سپاھيان فوج خود داده مستعد رفتن شدند بعد
عاليجاه مذکور معه لشکر خود داخل قلعه باالحصار گرديده تمام خزانه و باروت
خانه وغيره اسباب ھمه بدست خود آورده حکم مخالفت غازيان داده که کسی
احدی و فردی از غازيان در قلعه نيايند غازيان چون اين حکم شنيدند و ديدند که
عاليجاه مذکور تمام خزانه و سامان در تصرف خود آورده و يک حبه و ديناری
بکسی از غازيان نمی دھد از ين سبب تمام غازيان با ھم اتفاق نموده و کمر ھمت
بسته ھمراه فوج انگريز مستعد مقابله و مقاتله شدند که در يکدم فوج انگريز را بر
باد دادند و مال و متاع آنھا تمام بغارت بردند و چند نفر از فوج مذکور زنده اسير
و دستگير نموده آوردند که از آن کار مزدوری ميگرفتند ̃و انچه که رساله دار و
جمعدار در فوج انگريز بودند اينچنين ھوا پيدا کرده بودند از بس غرور و تکبر با
کسی ھمکالم نمی شدند بلکه جواب سالم نمی دادند آنھا انبار اسپان غازيان
خراسان بر سر افتخار خود ميکشيدند و جاروب اصطبل می نمودند فی الجمله

بوقت مقاتله غازيان صاحبان انگريز فراری شده در قلعه باالحصار پيش عاليجاه
موصوف رفته آرام گرفتند مگر يک صاحب معه ميم صاحبه خود بدست غازيان
افتاده بود غازيان از روی سنگدلی او را به سخت ترين عذاب کشتند و باو ميگفتند
که ای کسی زن خوب بخور انگور غزنين که بسی شرين است حاصل کالم آنکه
تمامی صاحبان انگريز که پيش عاليجاه مذکور در قلعه باالحصار رفته بودند در
قيد نگاھداشته و از کمال خوشی و فرحت فتحنامه تسخير غزنين و اسير و دستگير
نمودن صاحبان انگريز جانب سرداران کابل نوشته روانه نمود که در جنگ
غزنين دو پلتن و چھار رساله ترک سوار و يازده صاحبان انگريز زنده اسير و
دستگير و باقی ھمه علف تيغ بيدريغ غازيان شدند چون عاليجاه مذکور بعد نوشتن
فتحنامه در قلعه غزنين نقاره اين فتح و فيروزی بلند آوازه ساخته به نظم و نسق
امورات آن سرزمين و بدلجوئی غازيان و رعايا پرداخت".

گفتار چھارم
تخليه کابل
و حرکت لشکر الفنستن به طرف جالل آباد
در »گفتار سوم« اين اثر ديده شد که چطور شورش بر عليه فرنگی و شاه دست
نشانده آنھا شاه شجاع در کابل به تاريخ  ٢نوامبر ) ١٨۴١مطابق  ١٧رمضان
 (١٢۵٧آغاز يافته و دامنه آن مانند برق به سائر نقاط مملکت پراکنده شد .بعد از
اينکه نماينده انگليس )مکناتن( به قتل رسيد ،مذاکراتی که بين روسای ملی و قوای
اجنبی مراتبی را طی نموده و شکل پيمان بخود گرفته بود به علت خالف ورزی و
نقض عھد مکناتن منجر بر قتل او) (٣۴و بطالن معاھده گرديد و مذاکرات مجدداً
بين وزير محمد اکبر خان غازی و سران قوم و »ميجر پاتنجر« قايم مقام مکناتن
آغاز يافت و شاھی که دست نشانده يکطرف و منفور طرف ديگر بود ،بدون اينکه
کوچکترين نفوذی بيکی از دو جانب مذاکره کننده داشته باشد ،جريان اين قضايای
بزرگ تاريخی را از باالحصار تماشا ميکرد .عھد نامه معروف کابل که آن را
ميتوان اولين عھد نامه ميان سران ملی افغانستان و انگليس ھا خواند ،از لحاظ
تحول اوضاع و خواھشات طرفين مراتبی دارد که به چھار شکل اول ،دوم ،سوم
و چھارم در آمد.
شکل اول صورت ابتدائی مواد عھد نامه است که متن آن از طرف مکناتن تسويد
شده بود و بدان مالحظاتی پيوسته است که از طرف سردار محمد اکبر خان و
سران ملی تزئيد شده است .چون مکناتن بر خالف بعضی مواد آن شروع به
عمليات نمود در نتيجه به قتل رسيد.
شکل دوم آن شامل خواھشاتی است که بعد از قتل نامبرده از طرف سران افغانی
پيشنھاد شد و در ذيل مواد آن قايم مقام نماينده مقتول انگليس "ميجر پاتنجر"
مالحظاتی دارد.

سومی شکل جديد معاھده است که متن آن از طرف زعمای افغانی ترتيب يافته و
شامل نظريات جديد سردار محمد اکبر خان ميباشد .بعد از طی مراتب سه گانه
متن معاھده به شکل چھارم مورد اتفاق نظر طرفين واقع شده و بين روسای افغانی
و ميجر پاتنجر به روز پنجشنبه شانزدھم ذيقعذه  ١٢۵٧مطابق اول جنوری ١٨۴٢
در کابل به امضا رسيده است .يک نقل متن اين معاھده بزبان فارسی در موزه
کابل موجود است .در اين زمان نواب محمد زمان خان از طرف ملييون بحيث شاه
و نائب امين ﷲ خان لوگری بحيث نائب ثانی او شناخته ميشد .چنانچه »سر پرسی
سايکس« به اين مطالب اشاره صريح ميکند و متن خود معاھده گواه است .در
مقدمه متن معاھده بعد از نام اين دو نفر از سائر زعما اسم برده نشده و به صفت
عمومی )نوابان ،سرداران ،سران و سرکردگان( ياد گرديده اند .در پايان متن
معاھده که در موزه کابل موجود است مھر چھارده نفر سران ملی ديده ميشود ولی
»سر پرسی سايکس« ميگويد که در آن  ١٨نفر سران افغانی مھر کرده اند).(٣۵
بھر حال متن آن از ين قرار است:
]) ( $دار
 اه [.

'ه

*

وزD

 Cا 0ن--در پ  ب 

#D 1#ۀ  7ر ا 6 (&*+در زF5د ) ام : 65ت
]) (
Jت دارد--در پ  ب   اه [.

متن اولين عھدنامه ميان سران افغانی و مامورين انگليسی
"قرارداد عھد و ميثاق که فيمابين عاليجاھان معلی جايگاھان حشمت و شوکت
دستگاھان بندگان نواب مستطاب معلی القاب نواب عالی نواب محمد زمان خان و
نايب االثانی رفيع مکانی واالجاه نايب امين ﷲ خان و باقی نوابان و سرداران و
سران و سرکردگان کل جماعه مسلمين و صاحبان با وقار طايفه فرنگی انگليسيه
بسته شده است که آينده نزاع از ميان بر طرف و دوستی و يگانگی مضبوط و
محکم باقی بماند در ين خصوص شرط و شروط مقرر شده است که شرح و
تفصيل آن بدين موجب است":
"شرط اول اينکه :بنابر خواھش صاحبان که سرداران از ينطرف مقرر شود که تا
افواج صاحبان بطرف جالل آباد بروند که در عرض راه مزاحمت به آنھا نرسد.
سرداران ذوی االقتدار سردار محمد عثمان خان و سردار شاه دوله خان مقرر شد
که ھمراه بروند".

"شرط دوم اينکه :لشکر جالل آباد پيشتر از رسيدن فوج کابل به جالل آباد روانه
پشاور شوند و به عذری تعطيل جايز ندارند".
"شرط سوم اينکه :افواج غزنين بزودی تعجيل تدارک خود ھا را ديده از راه کابل
به پشاور بروند و تأمل نکنند".
"شرط چھارم اينکه :افواج قندھار و ديگر ملک افغانستان که در او لشکر باشد
بزودی مراجعت به ملک ھندوستان نمايند".
"شرط پنجم آنکه :آنچه مال و اسباب بندگان امير دوست محمد خان از توپخانه
وغيره نزد صاحبان باشد ھمه را واپس مسترد کنند".
"شرط ششم آنکه :آنچه مال صاحبان از توپخانه و جبه خانه و باروت و تفنگ و
عالوه  .....وغيره اسباب که در ينجا از جھت عدم بارگيری بماند الکالم به نواب
عالی نواب محمد زمان خان تمليک نمايند".
"شرط ھفتم :آنچه از عيال شاه شجاع از جھت عدم بارگيری در اينجا بماند در
باالحصار به خانه حاجی خان جای داده ميشود ھر وقت که بندگان امير دوست
محمد خان وغيره مردم افغان با اھل و عيال در پشاور رسيدند مرخص ميباشند که
بملک ھندوستان بروند".
"شرط ھشتم آنکه :افواج صاحبان که به پشاور رسيدند تدارک بندگان امير دوست
محمد خان وغيره مردم افغان را نمايند که با اھل و عيال بزودی بکابل برسند و به
عزت روانه کنند".
"شرط نھم آنکه :موازی شش نفر معتبر و معتمد از صاحبان انگليس بطريق
يرغمل در کابل باشند ھر ساعتی که بندگان امير دوست محمد خان و باقی افغانان
مع اھل و عيال وارد پشاور شدند بعد از آن مرخص باشند".
"شرط دھم آنکه :دو مراتبه صاحبان انگليس خواھش ملک افغانستان را بھيچوجه
نکنند و نسالً بعد نسل فی مابين رابطه دوستی و اتحاد مربوط و مضبوط باشد و
سرکار افغانيه ھرگاه به جھت مدافعت اعدأ بيرون امداد بخواھد سرکار انگليسيه
در تبليغ آن دريغ و مضايقه نکنند در ينصورت سرکار افغانيه بسرکار غير بدون
صالح سرکار انگليسيه عھد نکنند و ھرگاه از آنطرف در امداد قصور بوقوع
برسد بعد از آن مخير ميباشند".

"شرط يازدھم :ھرگاه صاحبی از صاحبان انگليس به جھت بعضی موانعات رفته
نتواند و در ينجا بماند بنابر خواھش صاحبان به ھمراه او رفتار و سلوک نيکی و
خوبی شود".
"شرط دوازدھم آنکه :از کل توپخانه و خمپاره که دارند شش ضرب توپ اسپی و
سه ضرب توپ قاطری که جمله  ٩ضرب توپ شود ھمراه برده و مابقی را
بگذارند و به نواب عالی تمليک کنند و مادام الحيات دو مراتبه اظھار ننمايند و
آينده خير و شر دولتين را واحد و متحد دانند و ھرگاه جماعه مسلمين و طايفه
صاحبان انگليس در ين شروط و شرايط تفاوت و تخلف کنند طايفه اھل اسالم در
دين و آئين خود و صاحبان انگليس در طريقه و آئين خود عھد شکن و کذاب
خواھند بود و در عالم مالمت ميباشند .اين چند کلمه بطريق عھد نامه قلمی شد که
سند طرفين باشد .تحرير فی يوم پنجشنبه شانزدھم شھر ذيقعده الحرام "١٢۵٧
متن اين معاھده سنديست با افتخار که در اواسط قرن  ١٩با مھرھای سران
برجسته ملت موشح شده و روح آزادی خواھی ملت افغانستان را مجسم ميسازد.
آنچه اينجا در نگارش اين قسمت قابل دقت است ،ھمان مواد ،٣ ،٢و  ۴است که به
اساس آن بايد قوای فرنگی مقيم جالل آباد قبل از رسيدن افواج کابل بطرف ھند
حرکت ميکرد و قوای غزنی دست از مقاومت ميکشيد و به عزم پشاور بطرف
کابل رھسپار ميشد و قوای قندھار و قالت غلزائی و ديگر نقاط فوراً بطرف ھند
مراجعت می نمود ولی برخالف نص معاھده نه جنرال »نات  «Nottاز قندھار
حرکت کرد ،نه عساکر فرنگی مقيم غزنی از مقاومت بيجا دست بردار شد و نه
جنرال »سيل  «Saleبه خيال تخليه جالل آباد افتاد .برخالف شرط دھم ھمين
قرارداد که »دو مرتبه صاحبان انگليس خواھش ملک افغانستان را به ھيچ وجه
نکنند« انگليس ھا از مملکت افغانستان نبرآمده ،خواھش تصرف مجدد آنرا بدل
می پرورانيدند و تعلل در ھر قدمی گواه اين سوء نيت آنھا است .عالوه برين قوای
»الفنستن« حين حرکت از کابل خالف متن معاھده يک عده بيشتر توپ ھا را با
خود گرفته و آنھائی را که تسليم داده بودند خراب ساخته بودند .بدين ترتيب ارکان
پيمان اول جنوری را در ھمان روز ھای اول از چندين جا شکستند .طوريکه از
آن جز شکلی روی کاغذ چيزی باقی نماند و باز ھيکل فريب کار مامورين عالی
رتبه ملکی و نظامی انگليس بصورت وخيم تر تظاھر نمود .بھر حال بتاريخ ۶
جنوری  ١٨۴٢کابل را تخليه و بنای حرکت را بطرف جالل آباد گذاشتند ولی
پيش از اينکه شرح ماجرای اين حرکت را مطالعه کنيم ،دو نکته ديگر بايد در
تاريکی نماند .يکی وضعيت شاه شجاع در کابل و ديگر جنبش غلزائی ھای بين
راه کابل و جالل آباد.

شبھه ئی نيست که در شورش معروف کابل که بتاريخ  ٢نوامبر  ١٨۴١آغاز شد،
از اول تا آخر شاه شجاع به مفاد انگليس ھا مداخله ئی نتوانسته و در مقابل غيظ
ملی بحرانی ترين روز ھای دوره دوم سلطنت خود را ميگذرانيد و حتی به قرار
يک فيصله ملييون که مدتی نواب محمد زمان خان را به پادشاھی برگزيده بودند،
سلطنت او تا حدی متزلزل شده بود .ولی وارد شدن سردار محمد اکبر خان روی
صحنه از يکطرف و حرکت قوای انگليس از جانب ديگر يکی بر وضعيت نواب
محمد زمان خان تأثير انداخت و ديگری به شاه شجاع موقع داد تا اگر بتواند و
بخواھد از انگليس ھای حامی خود قھراً دست بردار شده و جانب آرأ و افکار ملی
را بگيرد .در اثر فشار سران قوم شاه به نايب امين ﷲ خان بيشتر تمايل نشان داده
و امين ﷲ خان به اساس رفع اختالفات ملی در ين موقع باريک و آماده ساختن
ملت در مقابل قوای انتقامی فرنگی در راه آشتی دادن افکار شاه و سران قوم
کوشيد ولی متأسفانه شاه شجاع از اتکأ به اجنبی و اجنبی پرستی دست بردار نشد
و باوجوديکه در اثر فشار ملييون مکتوبی مبنی بر تخليه جالل آباد به جنرال سيل
فرستاد ولی شفاھی ذريعه قاصد به جنرال مذکور فھماند که از خاک افغانستان
خارج نشود .چون بعد از حرکت قوای الفنستن از کابل بطرف جالل آباد خودداری
کرد و آماده مصاف شد ،سران ملی در اثر درخواست سردار محمد اکبر خان از
شاه شجاع خواھش نمودند بلکه بر او فشار آوردند تا عمالً قوای خود را گرفته و
به کمک سردار محمد اکبر خان بطرف جالل آباد حرکت کند .ھمين بود که طور
يک مظاھره از باالحصار تا سياه سنگ حرکت ھم کرد ولی چون با نقشه حرکت
بطی مقصدش فريب ملت و سران ملی و تجديد ديدار انگليس ھا در کابل بود،
فردای آن روز )شب روز اول برای گرفتن خريطه جواھرات خود مخفی به
باالحصار مراجعت کرده بود( صبح روز شنبه  ٢٣صفر  ١٢۵٨بين باالحصار و
سياه سنگ بقتل رسيد .مکتوب جديدی که در ين مورد بدست آمده با شرح اوضاع
سياسی مربوط در )گفتار ھفتم( اين اثر مالحظه شود.
موضوع جنبش غلزائی ھای بين کابل و جالل آباد مسئله ديگری است که با
دخالت زيادی که در سرنوشت قوای الفنستن دارد تذکر آن قبل از حرکت سپاه
انگليس از کابل ضروری است تا خوانندگان بدانند که قبل از اينکه قوای فرنگی
از شيرپور بطرف جالل آباد حرکت کند ،غلزائی ھای سر راه در ھمه جا
برخاسته و طوريکه بعضی منابع انگليس وانمود ميکنند سردار محمد اکبر خان
در اغوای مردم و تحريک آنھا به قتل انگليس ھا در راه قطعا ً دخيل نيست بلکه
سران افغانی تا ميتوانستند قبايل غزائی را از مداخله جلوگيری ميکردند و آتش
غيظ و قھر ملی مخصوصا ً بعد از عھد شکنی ھای پی در پی فرنگی ھا طوری

مشتعل شده بود که جلوگيری از آن امکان نداشت چنانچه »ليدی سيل« و »جنرال
آير« ،محبوسين انگليس ،خود در ياد داشت ھای خود به اين مسئله معترف اند.
اشتعال غلزائی ھای شرقی اصالً مربوط به جنبش عمومی است که بعد از شورش
کابل )نوامبر  (١٨۴١دامنه آن ھمه جا منبسط شده و دو ماه قبل از حرکت سپاه
انگليس از کابل در تمام امتداد راه مشرقی محسوس ميشد .حتی اگر دقت شود
آغاز فعاليت غلزائی ھا از  ٢نوامبر ھم پيشتر است چنانچه بتاريخ  ٩اکتوبر
غلزائی ھا خورد کابل را گرفته و جنرال الفنستن  ،کرنيل »مانتيت «Manteith
را با دسته  ٣۵پياده نظام و حصه ئی از رساله دسته پنجم از کابل در مقابل آنھا
فرستاد و از جانب گندمک »رابرت سيل« شخصا ً با رساله دسته نمره  ١١و ١٣
پياده بر عليه آنھا حرکت کرد چنانچه خود جنرال سيل و چھار نفر صاحب منصب
ديگر فرنگی در ھمين وقت در جنگھای خورد کابل زخمی شدند .ھمين قسم در
جگدلک و گندمک جنگھای خونينی واقع شد که به تفصيل آن اينجا کاری نداريم.
دسته جنرال سيل بتاريخ  ۶نوامبر در گندمک خبر شورش کابل و قتل »برنس«
را شنيد ،و بتاريخ  ١٠نوامبر مکاتيبی از طرف »مکناتن« به »مک گريگر« و از
»الفنستن« به »سيل« رسيد که با دادن ھرگونه تلفات ممکنه قوای گندمک بکابل
سوق داده شود .ولی رابرت سيل با قبول مالمتی ھای ھمچو صاحب منصبان
انگليس از ترس جنگجويان غلزائی عرض راه خود را به  ١١نوامبر بطرف
جالل آباد کشيد .مشار اليه بعد سه روز توقف در جالل آباد جوابی به صاحب
منصبان انگليس مقيم کابل نوشته ،تذکار ميدھد که چون از  ٣٠تا  ۴٠ھزار
مردمان قبايلی سر راه را گرفته اند به ھيچ صورت به امداد آنھا بکابل آمده
نميتواند و بھتر است که جالل آباد را محکم کند).(٣۶
مقصد از تذکار اين مطلب به استناد مأخذ و مکاتيب جنرال ھا و نمايندگان سياسی
انگليس اين است تا برای خوانندگان حالی شود که قبل از حرکت سپاه الفنستن از
کابل بطرف جالل آباد قبايل غلزائی سمت مشرقی ھمه بر عليه سلطه فرنگی
برخاسته و راه يک تکه آتش شده بود که کس را در آن روز ھای پر ھيجان ملی
توان خاموش کردن آن نبود و سردار محمد اکبر خان و ديگر سران ملی ھر چند
کوشش ھم ميکردند چنانچه کردند چانسی برای نجات انگليس ھا باقی نمانده بود.
بتاريخ  ۶جنوری  ٢٢) ١٨۴٢ذيقعده  ١٢۵٧ھه.ق (.قوای انگليس مقيم کابل که
بنام جنرال خود به اسم »سپاه الفنستن« ھم شھرت دارد از چونی شيرپور به قصد
جالل آباد برآمد .اين قوه روی ھمرفته عبارت از ) ١٧۵٠٠نفر( بود و منابع
انگليسی آنرا به دو حصه مرد جنگی ) (۴۵٠٠نفر و غير جنگی يعنی عمله و فعله
) (١٢٠٠٠نفر تقسيم ميکند)» .(٣٧سر پرسی سايکس« مؤرخ معاصر انگليس

مينويسد ..." :بعد از دو ماه تردد حقارت آميز که در تاريخ نظامی بريتانيا نظير
ندارد ،بالخره مردانی که روحيات خود را از دست داده بودند به تخليه شھر تن
)(٣٨
دردادند".
انگليس ھا برخالف تعھد  ٣توپ بيشتر با خود گرفته و توپ ھائی را ھم که بقصد
تسليم گذاشته بودند ،با کشيدن بعضی پرزه ھا ناقص ساخته بودند .بھر صورت در
حاليکه شھر کابل و اطراف را برف پوشانيده بود و سرمای زمستان )(١٢۵٧
سخت احساس ميشد ،عساکر فرنگی مھمانان ناخوانده بعد از اينکه سران آنھا
چيزی مقتول و جانشينان آنھا عھد نامه تسليم را امضا کردند ،دل شکسته و حال
خراب رخنه ئی در ديوار چونی شيرپور باز کرده و بعد از دو ماه محاصره به
راه افتادند .قافله ئی که در ھزار اشتر و يابو بار بردار آن بود از دروازه چونی و
رخنه ديوار که برای تسريع حرکت باز شده بود سرکشيد و تا شام روز ھنوز آخر
آن در چونی بود .به مجرد تخليه چونی شيرپور غازيان مجاھد آن قلعه را که با
تقرر دشمن در نظر ھا منحوس شده بود با باقيات صالحات آنھا دردادند و آتش
بزرگ افروخته شد که زبانه شعله ھای آن تا چندين کيلومتر ديده ميشد .کوه شير
دروازه و آسمائی با ورقه سفيد برف در شامگاھان  ۶جنوری  ١٨۴٢در روشنائی
گلگون آتش سوزی مقر سپاه فرنگی برق ميزد و وزش باد ستون غليظی را باالی
سر دست ،پس قراول کاروان نظامی فرنگی به ھوا بلند کرده بود .غازيان مجاھد
و باشندگان شھر کابل که از صبح برای معاينه عبور دشمن به حصص شرقی
باالحصار و سياه سنگ صف کشيده بودند ،آھسته آھسته بطرف خانه ھای خود
مراجعت ميکردند .وقت بوقت صدای فير ھائی شنيده ميشد .بردن توپ ھا فريب
ھای مزيد و تخطی انگليس ھا را در ھمين روز اول حرکت آشکار ساخت و سبب
شد که غازی ھا دخالت کنند .سه توپ اضافی از ايشان گرفته شد .با شدت خنک و
کثرت برف ،برفی که يخ بسته و باچکش از پای اسپ ھا کنده نمی شد کمی آذوقه
و اشکال راه دشوار گذار از ھمان دقيقه اول حرکت معلوم ميشد که اين قافله به
منزل مقصود نخواھد رسيد .سپاه فرنگی روز اول فقط  ۵ميل طی کرده و شب به
بگرامی رسيدند .روز دوم ) ٧جنوری( در خنک شديدتر و با حال واژگون تر به
راه افتادند و در بتخاک سردار محمد اکبر خان غازی که در اثر فيصله سران قوم
برای مشايعت عساکر انگليس ھا مامور شده بود) (٣٩به سران ايشان واصل شد و
به جنرال الفنستن حالی نمود تا يکروز حرکت سپاه را معطل کند تا آذوقه و
خوراکه و چوب سوخت تھيه شود .ھکذا سردار طبق ماده نھم معاھده از انگليس
ھا شش نفر گروگان مطالبه نمود تا بقسم ضمانت نزد افغان ھا باشند و اين
ضمانت مبنی بران بود تا انگليس ھا تا زمانی از »تيزين« پيشتر حرکت نکنند که
خبر برآمدن جنرال سيل از جالل آباد و طرف پشاور عمالً تصديق شود .در جمله
گروگان ھای فرنگی کپتان »ولش » ،«Wellshدرومند ،«Drummand

»تروپ » ،«Troopکنولی » ،«Conollyھانری
 «Alexenderشامل بودند.

 «Henryو »الکسندر

انگليس ھا در دھن دره خورد کابل که ده ميل بيشتر از شھر دور نشده بودند،
توقف کردند .صبح روز سوم ) ٨جنوری( قوای فرنگی در دھن دره خورد کابل
بحرکت آمد .در ين دو روز گذشته يکی دو ھزار نفر تلفات داده ،قبل از داخل
شدن به تنگی خورد کابل تعداد آنھا را بين  ١۴و  ١۶ھزار نفر تخمين ميکنند .در
اينجا مردمان قبايلی غلزائی براه ايشان بنای فير را گذاشتند تا اينکه کپتان
»اسکينر  «Skinnerنزد سردار آمده و محمد اکبر خان ميجر »پاتنجر« ،کپتان
»الرنس« و »مکنزی  «Mackenzieرا طور گروگان مطالبه نمود .انگليس ھا
موافقت نموده ،اين سه نفر را ھم تسليم دادند و فير آتش قطع شد و قشون در دھن
تنگی پيش رفت» .جنرال آير« يکی از محبوسين در يادداشت خود منظره مخوف
تنگی خورد کابل و سختی روز را چنين تصوير ميکند:
"تنگی مدھش خورد کابل از شروع تا انجام  ۶ميل طول دارد و از دو طرف
خطوط کوه ھای بلند طوری آنرا در بر گرفته است که شعاع خفيف آفتاب به
مشکل به ته دره ميرسد .آبی در ته دره جاری است و کناره ھای آنرا ورقه ضخيم
يخ فرگرفته و روی آن را توده ھای برف پوشانيده است .در حاليکه  ٢٨مرتبه از
يک کنار به کنار ديگر رودخانه عبور ميکرديم ،پيشدار سپاه مورد حمله شديد
آتش قرار گرفت و ھمين روز »ليدی سيل« خانم جنرال مدافع جالل آباد ھم زخم
خفيفی در بازو برداشت .ھرج و مرج فوراً تمام ستون عساکر را فراگرفته و
ھزار ھا نفر در تالش پناھگاه شکل فرار اختيار کرده اسلحه و جبه خانه و سامان
و لوازم و زنان و اطفال را گذاشته ھر کس بفکر نجات جان شخص خود در تک
)(۴٠
و پو بود".
در ين تنگی دسته پياده نمره  ۴۴و رساله انگليسی برای جواب دادن حمله آوران
غلزائی صرف مساعی زياد نمودند اما اين کوشش ھا دم سيل خروشان غيظ ملی
را گرفته نتوانست و در نتيجه سه ھزار نفر در آن روز در خورد کابل کشته شد و
صد ھا نفر شب ھنگام در اثر شدت خنک و نزول برف تلف شدند چنانچه بعضی
از مولفين فرنگی تنگی خورد کابل را »قبرستان سپاه الفنستن« ميخوانند.
باوجوديکه طوفان احساسات ملی وزير محمد اکبر خان غازی و ھمراھانش از
قبيل سردار سلطان احمد خان و محمد شاه خان به شھادت ليدی سيل کوشش زياد
کردند که غازيان غلزائی را از کشتار فرنگی مانع شوند ولی سود نبخشيد.
مشارليھا ميگويد:

"من از روی صداقت باور دارم که اين اشخاص ھر کدام بخاطر ما جان خود را
به مخاطره می افگندند» ".لوشنگتن  «Loshingtonمولف کتاب »جنگھای
کوچک کشور بزرگ« در اخير قضاوت اين جمله را عالوه ميکند:
"شبھه ئی در صداقت آنھا مبنی بر قطع آتش گواه مخوف تـنفری است که مردم
)(۴١
در باره ما داشتند".
روز چھارم )٩جنوری( سپاه انگليس در اطراف تنگی خورد کابل برای مذاکرات
جديد با سردار محمد اکبر خان متوقف شد .سردار ميخواست زنان و مردان متاھل
و اطفال را در حمايت خود بگيرد و بعد از موافقت آنھا را به کمپ خود در عقب
عساکر برد .الفنستن بار ديگر از اينجا توسط کپتان »مکی  «Makeyپيام تخليه
جالل آباد را بار ديگر به جنرال سيل فرستاد .در اينطرف خورد کابل ھنوز
عساکر انگليسی به ده ھزار نفر ميرسيد ولی توقف مزيد سبب شد که عده بيشتری
را سرما و حمالت غازيان از بين ببرد و پياده نظام ھندی بکلی از ميان رفت .در
خاک جبار  ۵ميلی خورد کابل و  ١٩ميلی کابل از عساکر انگليسی نژاد بيش از
 ٢٠٠نفر نماند بود .ولی ھندی ھا ھنوز زياد بودند .بين تيزين و جگدلک که در
حدود  ٢٢ميل فاصله دارد ،حمالت متعدد ديگر در روز ھای  ۵و  ۶حرکت )١٠
و  ١١جنوری( در نقاط مختلف مثل سه بابا ) ٧ميلی تيزين( ،قطار سنگ )١٢
ميلی تيزين( بعمل آمد .چون از تخليه جالل آباد کوچکترين خبری شنيده نشد،
سردار محمد اکبر خان در جگدلک در نيم راھی کابل و جالل آباد سران باقی
مانده قوای انگليس يعنی جنرال »الفنستن« و برگد »شلتن  «Sheltanو »جانسن
 «Johnsonرا طور گروگان با خود گرفت تا جالل آباد تخليه شود.
بتاريخ  ١٢جنوری )روز ھفتم( فرنگی ھا به کوتل جگدلک که  ۶۴٢٠فت ارتفاع
دارد رسيدند و عدم تخليه جالل آباد بر شدت حمله غازيان افزود .از قوای اجنبی
در اينجا بيش از دسته  ۶٠نفری نمانده بود که  ١٠نفر آن صاحب منصب و ۴۵
نفر آن سپاھی بودند و با تالش بطرف گندمک سير داشتند .از ين ميان  ۶نفر خود
را به فتح آباد  ١۶ميلی جالل آباد رسانيده به روز ھشتم ) ١٣جنوری( تا نزديکی
ھای ديوار شھر دو ،سه نفر زنده بود ولی جز يکنفر داکتر »برايدن« سرشکسته و
بدن کوفته بحال بيھوشی از دروازه کابلی داخل لشکرگاه انگليس شده و خبر
اضمحالل لشکر الفنستن را به جنرال سيل رسانيد.
بدين ترتيب در ظرف يک ھفته )از  ۶تا  ١٣جنوری  (١٨۴٢از  ١٧٠٠٠نفر
عسکر انگليسی و ھندی جز يک نفر ،آنھم سرشکسته و بيحال و متوحش کسی
ديگر از کوه ھا و دامنه ھای شرقی افغانستان جان به سالمت نبرد و اين يک فرد
را ھم گوئی دست تقدير برای آن امان داد تا خبر اضمحالل متجاوزين حق و

آزادی را بزبان يک فرد خود شان به سران دسته ديگر آنھا به جالل آباد
)(۴٢
برساند.
انگليس ھا در آثار متعددی که در ين زمينه نوشته اند ،بطور عموم افغان ھا را که
از حق و آزادی و کشور خود دفاع کرده اند ،نکوھش ميکنند و بايد در قاموس
استعمار دفاع جان و خاک و کشور نکوھش شود! افغانستان چھار سال پيش در
 ١٨٣٨کشوری بود مستقل ،ملتی بود آزاد و افغانستان پادشاھی داشت قانونی .اين
کشور و اين ملت و اين مملکت به کسی تجاوز نکرده و چشمی به حقوق ديگران
ندوخته بود .از روزيکه سايه منحوس استعمار لباس کمپنی تجارتی ]ھند شرقی[
بر نيم قاره ھند منبسط شد ،باب يک سلسله بدبختی ھا و فجايع گشوده شد که
متأسفانه باعث قتل ھزاران نفر ھموطنان ما گرديد و بعد از  ١١٢سال )از سال
 ١٣٣١نشر اول کتاب( ھنوز آثار فالکت بار آن از جبال شامخ سرحدات افغان
نشين ما بر داشته نشده است .انگليس ھا ميخواستند ھمان دام تجارتی را که مفادش
يک و نيم صد سال غالمی برای ھند بار آورد ،بدست نماينده تجارتی خويش
»الکسندر برنس« به کوھسار افغانستان نيز پھن کنند ولی ملت آزادمنش افغانستان
از  ٢نوامبر  ١٨۴١تا  ١٣جنوری  ١٨۴٢با زبان تيغ جواب نمايندگان تجارتی،
سياسي نظامی و قوای اعزامی ايشان را طوری داد که نظير آنرا به شھادت
مولفين انگليس کارنامه ھای قشونکشی استعمار بريتانيای کبير بياد ندارد .انگليس
ھا ھر چه در قاموس استعمار مرادف کلمه »وحشت« دارند ،در مورد افغانھای
آزادی خواه استعمال کرده اند ولی ھيچکس از ين مھمانان مدنی و ناخوانده و
ناخواسته نپرسيد که اگر شما آرام نشسته و قوای متجاوزی به خانه شما داخل
شود ،چه ميکنيد؟ انگليس ھا که از نقشه ھای فرانسه ناپولئون و روسيه اتزاری
ترس داشتند و می ترسيدند که حلوای گرم و نرم و چرب ھندی به معده نارسيده
از حلقوم ايشان خارج نشود ،افغانستان را به صفت دروازه ھند بازيچه مطامع
سياسی خود ساختند ولی اين بازيچه سنگی چنان سخت به ايشان و به پرستيژ
امپراتوری ايشان خورد و تکانی توليد کرد که در سالنامه ھای آنھا سابقه ندارد.
بعضی از نويسندگان انگليسی به اين حقيقت تلخ معترف اند که در مداخله ١٨٣٨
  ١٨۴٢از ھر رھگذر قصور متوجه آنھا است و کشتار  ١٨۴٢راه مشرقی نتيجهطبيعی تجاوز ناجايز  ١٨٣٨ايشان از راه غربی است (۴٣).در ين مسئله انگليس ھا
سراسر متجاوز و افغان ھا مدافع آزادی و استقالل کشور خود ھستند» .لوشنگتن«
يکی از مولفين فرنگی در باب اين تجاوز و مداخله چنين مينويسد:
"بالشبھه افغان ھا مانند ھر ملتی که مواجه به چنين پيش آمدی شود ،در اجتھاد
حفظ استقالل خود مرتکب جرايمی ھم شدند ولی با عزم امحای استقالل آنھا جرم

عظيمی متوجه انگليس ھا است ،چنان جرمی که از ملتی نسبت به ملت ديگر
صادر شود".

گفتار پنجم
سجيه سردار محمد اکبر خان غازی
رفتار او با محبوسين
جنرال سيل و مککريگر نماينده سياسی انگليس جالل آباد را تخليه نکردند و داکتر
برايدن خبر اضمحالل لشکر الفنستن را بتاريخ  ١٣جنوری  ١٨۴٢به ايشان
رسانيد .سردار محمد اکبر خان غازی که با رفقای معيتی خود سردار سلطان احمد
خان و محمد شاه خان ابابکرخيل عھده دار حمايت زنان و اطفال و صاحب
منصبان زخمی و اسرای انگليس بودند .راه خود را از جالل آباد بطرف لغمان
منحرف کرده و محتمأل ھمان روز يا فردای آن به »تگری« مرکز لغمان رسيدند
و اسرأ را در قلعه محمد شاه خان که بنام »بديع آباد« شھرت داشت ،جای داده و تا
اندازه که مقدور بود در رضای خاطر آنھا کوتاھی نکردند .رفتار سردار محمد
اکبر خان غازی با اسرای دشمن طوری مردانه و انسانيت کارانه بود که
محبوسين و مولفين فرنگی از اظھار آن خود داری نتوانسته اند .اين رفتار نه تنھا
به نسبت محبوسين بلکه در مورد افواج انگليس ،ھمان افواجی که بخاک ،آزادی،
شئون ملی و قومی تجاوز کرده و با سالح کاملتر خود ھزاران نفر ما را بخاک و
خون نشانده اند ،يکسان صدق ميکند .قتل مکناتن و نابود شدن لشکر الفنستن نتيجه
تخطی شخصی و دسته جمعی سران نظامی انگليس از قول و پيمان خود آنھا
است .به زعم سردار محمد اکبر خان و سران افغانی »مکناتن« متخطی و فريب
کار است چنانچه طوريکه ديديم جانشين او »پاتنجر« به اين نظريه موافقت دارد.
ھمين قسم تخطی از پيمان کابل و عدم تخليه فوری جالل آباد ،قالت غلزائی و
قندھار لشکر الفنستن را به خاک نشاند» .سر پرسی سايکس« مينويسد:

"محمد اکبر خان مترصد بود که اگر قوای کابل به قوای جالل آباد ملحق شود،
نظريات او عقيم خواھد ماند ،اين نگرانی امريست طبيعی و به اين لحلظ قوای
کابل را در تيزين متوقف ساخت تا جالل آباد تخليه شود و با ين مالحظه چندين
مرتبه حرکت عساکر را بطی ساخت .موضوع نرسيدن خوراکه و آذوقه چيزی
است روشن که کسی احتياجات چنين دسته بزرگ را رفع نمی تواند".
در مسئله تباھی قشون کابل طوريکه پيشتر ذکر کرديم ،عھدشکنی سران فرنگی و
نفرت و انزجار عمومی و شديد ملی دخالت تام داشت .دخالتی که ھيچ زعيمی جلو
آنرا گرفته نميتوانست .حال آنکه اگر به يادداشت ھای جنرال »آير« که خود در
جمله اسرا بود دقت شود ،واضح ميشود که صرف مساعی سردار محمد اکبر خان
و بقيه سران دم طوفان ھيجانات ملت را گرفته نتوانست .چنانچه در جائی از زبان
سردار ميگويد که مردم غلزائی به اندازه ئی برافروخته شده بودند که سران خود
)(۴۴
را نميشناختند.
سردار محمد اکبر خان صفات ديگری ھم داشت و با دشمن ھم از ابراز دوستی
خود داری نميکرد .چنانچه با آن صاحب منصبان انگليسی که تماس پيدا کرده
بود ،طرح دوستی داشت و مراتب شجاعت آنھا را تعريف ميکرد .منصبداران
اسير طوری گرويده او شده بودند که ھر وقت که بغرض جرگه به جالل آباد
فرستاده ميشدند به ميل خود به اسارت تن در ميدادند و پس به لغمان مراجعت
ميکردند ،باوجوديکه گاھگاه خبرھای بسيار حزن آوری ھم می آوردند .او حيات
زنان و اطفال و اقالً زندگانی  ۴٠نفر صاحب منصب انگليس را از مخاطره نجات
داد .شبھه ئی نيست که اسرا برای سردار گروگان قيمتداری بودند معذالک وقتی
که پای مھمان نوازی در ميان بود ،مھمان نوازی ميکرد و گاھی اجازه نميداد که
به آنھا کوچکترين بدرفتاری شود .حتی در موقعيکه از طرف قوای جالل آباد
شکست خورده و زخمی شده بود ،با ھمه اصرار بعضی از سران متعصب به
آزار اسرا و شکنجه و قتل ايشان تن در نداد و ميگفت اگر ما به چنين کاری اقدام
کنيم ،انگليس ھا امير دوست محمد خان و خاندانش را ھالک خواھند کرد .حال
آنکه در افغانستان آنوقت و آن عصر کشتن آدم اھميتی نداشت.
لوشنگتن در اثری که پيشتر ذکر شد ،راجع به خلق ذات سردار محمد اکبر خان
چنين تبصره ميکند):(۴۵
"آدمی که توطئه انھدام لشکری را گذاشته در جريان توطئه نسبت به اشخاصی که
در دستش می افتد مھمان نوازی و کمال لطف نشان ميدھد .باری »لفتوننت ملويل

 «Lieutenant Melvilleزخمی را پيشش آوردند ،محمد اکبر خان زخم ھای او
را بدست خود بسته و باالی آن بدست خود لته دود گذاشت و مشمول ھر نوع لطف
و عنايت ساخت .در موقعيکه اسرا و محافظين آنھا از رودخانه عبور ميکردند،
سردار منتھا درجه مضطرب بود تا اينکه ھمه به سالمتی آنطرف آب گذشتند.
رفتار او بطور عموم جز در بعضی مواقع استثنائی ھمين طور بود .سردار محمد
اکبر خان با اسرای انگليس چنان رفتار شايسته کرده است که دول مدنی با اسرای
جنگ کنند و اگر اين چنين سلوک را با رويه حکمروايان ديگر شرقی و بطور
مثال با جسارت ھای »حيدر« يا »تيپو« مقايسه کنيد ،علو اخالق سجيه زعيم
افغانی خوبتر فھميده خواھد شد "...
چيزيکه باعث حيرت ھمين مولف شده است ،اينست که ھمين محمد اکبر خان چرا
به تلف شدن جمعيت بزرگی راضی ميشد و به دسته محدود بقايای آنھا اظھار
شفقت ميکرد.
جواب اين مسئله آنقدر بسيط است که تأمل نميخواھد .سردار محمد اکبر خان اگر
به اتھام جمعيت بزرگ )لشکر( رضايت ميداد وظيفه فردی و ملی و انسانی و
اخالقی خود را به جا ميکرد .اگر به دسته محدود اسرا ابراز لطف مينمود باز
وظيفه خود را به ھمين صفات ادا مينمود .سردار محمد اکبر خان غازی در بديع
آباد لغمان با اسرای انگليس طوريکه شايسته مقام يک سردار افغانی است ،خوش
رفتاری ميکرد .از زخمی ھا خبر ميگرفت .زنان را دلداری ميداد و با اطفال
روی خاک ھا نشسته و با ايشان بازی ميکرد .در حفاظت و احترام زنان و اطفال
انگليسی به اساس احترام ناموس که در ميان افغان ھا و در افغانستان جزء شعائر
ملی است ،بسيار سخت متوجه بود و برای اثبات اين نظريه عالوه بر شھادت
نويسندگان فرنگی متن مکتوبی بدست آمده که برای استرداد دختر »اندرسن
 «Captain William Adersonيکی از صاحب منصبان انگليسی بنام نايب
امين ﷲ خان لوگری تحرير و از تگری بکابل فرستاده است .تاريخ تحرير اين
مکتوب متأسفانه تحرير نيست ولی از قرائن معلوم ميشود که در ھمان روز ھای
اول ورود به لغمان در اواسط جنوری  ١٨۴٠تحرير شده باشد .متن آن قرار آتی
) (۴۶
است:

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ۵۵
"مکشوف ضمير محبت تخمير عاليجاه معلی جايگاه حشمت دستگاه امير االمرأ
العظام موالفت فرجام عموئی صاحبی ام نايب صاحبی حفظ ﷲ تعالی ميدارد که

الھی از جميع عوارضات زمان در امان ملک منان بوده شادکام باشند بعد ھا
مشھود ميدارد که در باب دختر اندرسن صاحب فرنگی که در دره خورد کابل
بدست عاليجاه رفيع جايگاه دوستی آگاه محمد عمر خان ولد عاليجاه حشمت دستگاه
مير احمد خان افتاد و از آن تاريخ تا حال متعلقان او که در تصرف ميباشند نھايت
ناآرامی دارند و قبل از ين ھم قلمی شده بود حال ھم قلمی ميگردد که الزم بل الزم
که بھر نحو ميدانيد ھمان دختر اندرسن را بصيانت آدمان معتبر بزودی روانه
نمائيد که ھر آئينه خوش نما است و اگر نرسد بسيار نااليق و بی مناسب است
الحمد ﷲ خود دانا و ھوشيار ميباشيد در ين باب بسيار سعی و اھتمام بليغ بکار
برند و از اينطرف خاطر خود را بھر باب جمعداشته احواالت سالمتی خود را با
رويداد و کوايفات آنطرف قلمی و ارسال دارند و در باب فرستادن دختر اندرسن
تغافلی و اھمال نخواھند نمود که از جمله لوازمات است زياده ايام بکام باد برب
العباد".

مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ۵۵
مستر اندرسن که در ين مکتوب اسم برده شده است يکی از صاحب منصبان
انگليسی است که با )سپاه اندرسن( معه شاه شجاع در  ١٢۵۵) ١٩٣٨ھجری
قمری( وارد قندھار شد و بار اول نام او شنيده شد که در اثر خيانت حاجی کاکری
سرداران قندھاری قندھار را گذاشته و به گرشک عقب نشستند و اندرسن با دسته
ھائی از قشون انگليسی منسوب به دسته شاه شجاع به تعقيب ايشان فرستاده شد
چنانچه نسخه قلمی »نوای معارک« تاليف عطا محمد خان در ين مورد چنين
مينويسد:
" ...در سنه يکھزار و دوصد و پنجاه و پنج ھجری ھرگاه سردار صاحبان قندھار
ھر يک سردار کھندل خان و سردار رحمدل خان و سردار مھردل خان از تمرد و
دغا بازی و نمک بحرامی حاجی کاکری روی گردان کعبه اسالم رانده بيت
الحرام از مقابله و شبخون افواج سرکار انگليسيه بھادر که از بی آبی و بی قوتی
نزديک شکسته رسيده بودند رخ تاب گرديده و قلعه را گذاشته معه عمله و فعله و
اتواپ روانه قلعه گرش) (۴٧شدند که صد کروه مفاصله از قندھار دارد و صاحبان
ممدوح يک پلتن و پنجاه سوار از ترک سواران و يک پلتن و ھزار سواره
)اندرسن صاحب( بھادر از افواج اوليای دولت دو ضرب توپ و ديگر اسباب
جنگ تيار کرده روانه قلعه گرش نمودند "...

مستر اندرسن تا چند وقتی به گرشک بود و بعد عازم کابل شده و چھار سال بعد
ھنگاميکه بتاريخ  ۶جنوری  ١٨۴٢سپاه الفنستن مجبور به تخليه کابل شد ھنوز
رساله غير منظم شماره  ۵که بنام شاه شجاع موسوم ساخته بودند به اسم رساله
»اندرسن« ياد ميشد و مرکب از ) (۵٠٠نفر بود که با سائر دسته ھای سپاه در
جمله تخليه کنندگان شامل بود و چنين مينمايد که در تنگی خورد کابل که دخترش
بدست غازی ھا افتاد خودش در جمله اسرأ گرفته شده و نزد سردار محمد اکبر
خان بود و اين نظريه به استناد فقره ايست که در متن مکتوب چنين آمده است:
"و از آن تاريخ تا حال متعلقان او که در تصرف ميباشند نھايت نا آرامی دارند".
در کلمه متعلقان پدر دختر يعنی اندرسن ھم آمده ميتواند ولی تا حال در فھرست
اسرأ اسم او را نديده ام .دختر اندرسن قرار مکتوب در خورد کابل بدست
"عاليجاه رفيع جايگاه محمد عمر خان ولد عايجاه حشمت دستگاه مير احمد خان
افتاد" از روی ياداشت ھای »جنرال آير« بصورت قطع معلوم ميشود که اين
واقعه بتاريخ  ٨جنوری  ١٨۴٢روز سوم حرکت سپاه انگليس از کابل در تنگی
خورد کابل واقع شده و اين خطرناکترين روزی بود بر سر سپاه فرنگی که در
طی آن سه ھزار نفر تلف شد .اينک عبارت آير:
"در دھشتی که به سرعت دامنه آن توسعه ميافت ھزاران نفر به گريز در تجسس
پناھگاه بودند و در حاليکه بطرف سر سپاه تالش داشتند اسباب ،اسلحه ،جبه خانه،
زنان و اطفال را ترک ميدادند زيرا در آن لحظه ھر کس تنھا بفکر نجات جان
خود بود .ستون ھای عقبی سپاه که مرکب از دسته ھای  ۴۴و  ۵۴پياده بود تلفات
زياد داد و چون باالخره ملتفت شدند که توقف جز بربادی نتيجه ندارد به تعقيب
رفتار عمومی عده تا که توان داشتند خود را بطرف سر سپاه ميکشيدند .در اينجا
يک توپ اسپی ديگر رھا شد و تمام دسته توپچی مربوط آنرا کشتند .دختر کالن
)(۴٨
مستر اندرسن و پسر خورد کپتان »بايد  «Boydدر دست افغان ھا افتاد".
در يک مکتوبی که کرنيل »واربرتن  «Warburtonبتاريخ  ١۶جنوری يعنی ٨
روز بعد از واقعه خورد کابل نوشته ضمنا ً راجع به رسيدن دختر اندرسن به کابل
اشاره ئی دارد بدين قرار:
" ...سپاھيان ما در حاليکه سرما حال شان را دگرگون ساخته به تعداد زياد به
کابل مراجعت ميکنند دختر يک صاحب منصب را که که )بگمانم دختر اندرسن
باشد( به شھر آورده اند .ما سعی داريم که طفل را به تصرف خود آوريم و اميد

است کامياب شويم زيرا نواب
)(۵٠
بگيرد "...

)(۴٩

قسم خورده است که او را برای ما

در پاورقی ھمين صفحه چنين عالوه شده است:
کپتان اندرسن که دختر او در راه مشرقی ميجر پاتنجر قايم مقام نماينده
بدست مجاھدين ملی اسير شد و سردار انگليس که در عرض راه مشرقی محمد
اکبر خان راجع به استرداد مشاراليھا طور گروگان گرفته شد.
مکتوبی بنام نايب امين ﷲ خان لوگری صادر نمود.
شھزاده کامران وزير فتح خان"طفل را که چھار سال بود و غلزائی ھا از خورد
کابل آورده بودند زمان خان که به نواب خوب معروف ميباشد بدست آورد" قرار
يک پاورقی ديگر که در صفحه  ٢٧٠کتاب »شورش کابل« تاليف جنرال »آير«
ديده ميشود ،دختر مذکور در خانواده نواب محمد زمان خان چھار ماه بود و در ين
مدت منتھا لطف و مھربانی درباره او مبذول شده است چنانچه نوشته ھای مولفين
فرنگی خود شاھد اين قول است .وی بتاريخ  ١٠می حين ورود قوای جنرال پالک
به انگليس ھا سپرده شده است .مکتوبی که در مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل
قيد است و متن آن قبالً مالحظه شد در ظھر خود مکتوب ديگری ھم دارد که
منحيث ارتباط موضوع در جايش نشر خواھد شد .عجالتا ً اينقدر متذکر ميشويم که
به اساس تذکر صريحی که دارد در تگری مرکز لغمان بروز پنجشنبه تحرير شده
است اما تاريخ آن قيد نيست ولی به يقين در اواسط جنوری نوشته شده است و
قراريکه ديديم به  ١۶جنوری دختر اندرسن به کابل آورده شده بود .قضيه دختر
اندرسن و مکتوب ھای سردار محمد اکبر خان )زيرا قراريکه در متن مکتوب
ديديم قبل از ين ھم نامه فرستاده شده بود( اسمی نايب امين ﷲ خان و پرستاری پر
از لطفی که نواب محمد زمان خان مدت  ۴ماه در خانواده خود او مشاراليھا بعمل
آورد برای ثبوت رويه شرافتمندانه ئی که ردئسای افغانی نسبت به اسرأ و
خصوص نسبت به طبقه اناث و اطفال فرنگی ابراز داشه اند کمال اھميت دارد .از
لھجه اين مکتوب خصوصی احساسات سردار رشيد افغانی وزير اکبر خان غازی
نسبت به رفاه حال و سالمتی جان و احترام ناموس دشمن و لطف مخصوص او
نسبت به اسرأ خوب احساس ميشود و اين چند سطر افتخاری است که مقام اين
سردار مجاھد را در نظر دشمنانش خيلی ارجمند ميسازد:
"قبل از ين ھم قلمی شده بود حال ھم قلمی ميگردد که الزم که بھر نحو ميدانند
ھمان دختر اندرسن را بصيانت آدمان معتبر بزودی روانه نمائيد که ھر آئينه

خوشنما است و اگر نرسد بسيار نااليق و بی مناسب است الحمد ﷲ خود دانا و
ھوشيار ميباشيد در ين باب بسيار سعی و اھتمام بليغ بکار بريد "...
در باب مراتب اخالقی و سلوک نجيبانه سردار اکبر خان غازی با اسرای جنگ و
مھمان نوازی ھای او با دشمنان مملکت از قلم خود مولفين انگليسی چيز ھائی
نوشتيم و اينک در اينجا اين چند سظر ديگر را ھم عالوه ميکنيم:
" ...در حاليکه بستگان و خويشان اسرأ و کشتگان با ترس و دھشت بنام اکبر
بدگوئی ميکنند و برای گفتار خود داليلی ھم دارند ،اسرأ خود شان به حيث مھمان
با داشتن حيثيت مساوی در مقابل ميزبان خود نشسته و با او يکجا ميخورند و می
آشامند .تباه کننده سپاه انگليس و قاتل مکناتن ،نماينده انگلستان ،روی زمين در
ميان اطفال کسانی که حيات و آزادی آنھا بسته به دولت اوست نشسته ،بازی ميکند
)(۵١
و محبوب آنھا ميباشد "...
واقعا ً سردار مجاھد افغانی ،محمد اکبر خان غازی ،برای سپاه مھاجم فرنگی تباه
کننده ،برای نماينده فريب کار و وعده خالف انگلستان  ،قاتل ،برای صاحب
منصبان اسير دشمن ،رفيق ،برای زنان و دختران اسير  ،حافظ ناموس و برای
اطفال ايشان طفلی بود که مثل آنھا روی خاک ھا نشسته و با آنھا بازی ميکرد .به
عبارت ديگر انسانی با تمام عواطف انسانی.

گفتار ششم
مقـدمـه جـالل آبـاد
انگليس ھای متجاوز و متھاجم با وجود مخالفت ھای شديد و عمومی ملت که
مظاھر خونين آن را در ظرف چھار سال به چشم مشاھده کردند با وجود معاھده
کابل که قرار آن تخليه فوری تمام افغانستان را قبولدار گرديدند ،باوجود ماده
مخصوصی که از طرف سران ملی و شخص سردار محمد اکبر خان مبنی بر
تخليه جالل آباد قبل از رسيدن لشکر الفنستن در آنجا گنجانيده شده بود ،با وجود
مکاتيب ديگری که از طرف جنرال »الفنستن« و ميجر »پاتنجر« قايم مقام
»مکناتن« و شاه شجاع به جنرال »سيل« و نماينده سياسی ايشان در جالل آباد
»مککريگر« رسيد به ھيچ کدام اعتنائی نکرده و يکبار ديگر جالل آباد و حصص
شرقی افغانستان را از سرحد تا حوزه کوھدامن و حتی باميان و غزنی را صحنه
قتال و آدم کشی و آتش سوزی و خراب کاری و انھدام ساختند و بر انزجار خاطر
ملت افغان مراتب ديگر افزودند.
جنرال سيل که با دسته عساکر مربوط خود در »گندمک« تقرر داشت ،طوريکه
در »گفتار سوم« اين اثر مالحظه شد ،بر خالف تقاضای کتبی مکناتن و الفنستن
عوض اينکه به مدد ھموطنان خود به کابل برود از ترس غازيان غلزائی که سر
راه را در خورد کابل گرفته بودند ،بطرف جالل آباد رو گردانيده و بتاريخ ١٢
نوامبر  ١٨۴١ده روز بعد تر از آغاز شورش کابل به شھر مذکور رسيد .انگليس
ھا از خيبر تا کابل در نقاط عرض راه مثل گندمک  ،پشپالق و جمرود مراکز
نظامی داشتند ولی بعد از وصول جنرال سيل به جالل آباد اين نقاط تخليه شده
سپاھيان بين کابل و جمرود ھمه در مشرقی تمرکز داده شد و به ساختن

استحکامات مزيد و تھيه ذخيره و آذوقه مصروف شدند اولين خبر صحيح قتل
مکناتن بتاريخ  ٢جنوری ذريعه مکتوب ميجر »پاتنجر« که خود قايم مقام نماينده
انگليس تعيين شده بود به جالل آباد رسيد.
بتاريخ  ٩ماه مذکور مکتوب مورخه  ٢۶دسامبر به امضای »پاتنجر« و جنرال
»الفنستن« مواصلت کرد و جنرال »سيل« و قوای معيتی او از معاھده کابل و
تخليه جالل آباد مشروط بر گذاشتن توپ ھای سنگين و جبه خانه مطلع شدند.
متعاقبا ً نامه مختصری از شاه شجاع رسيد که از آن عالوه بر آنچه شفاھی به
قاصد گفته بود ،بوی ھمکاری با فرنگی ھا می آمد ،زيرا خلص مضمون آن چنين
است:
"مردمان شما با ما پيمان بسته اند و شما ھنوز در جالل آباد ھستيد .عزم شما
)(۵٢
چيست؟ زودتر بما اطالع بدھيد".
»رابرت سيل« فوراً مجلس حربی مرکب از صاحب منصبان خود داير کرده و
موضوع را به اطالع ايشان رسانيد .اگر چه خود او و نماينده سياسی
»مکگريگر« در قيد پاره شرايط به تخليه شھر آماده بودند ولی بعضی صاحب
منصبان جزوه مثل »برادفوت » ،«Broadfootمانـتيت » ،«Manteathدنيی
 «Dennieو »ابوت  «Abbottمخالفت کردند و تصميم مقاومت در شھر گرفته
شد.
شبھه ئی نيست که خبر قتل نماينده فرنگی در کابل و برآمدن انگليس ھا از مرکز
مملکت و تلفات آنھا در عرض راه از جالل آباد گذشته و تا پشاور و ماورای آن
مواصلت نموده بود .راه خيبر تا حوالی  ٢۶دسامبر بروی انگليس ھا باز بود و
بعضی عناصر خائن که با دشمنان مملکت ھمکاری داشتند به ايشان کمک
ميکردند و از آنجمله يکی طره باز خان مھمند است که برای رسانيدن پول به
قوای جنرال سيل در جالل آباد سعی بليغ نمود و با  ٢۵نفر آدم ھای خود در
حاليکه ھر کدام ھزار روپيه کلدار به دوش خود حمل ميکردند ،بتاريخ  ٢۶دسامبر
از خيبر به قصد جالل آباد گذشتند .بعد از وصول سردار محمد اکبر خان به لغمان
محاصره قوای فرنگی در جالل آباد شديد شد و مراودات از خيبر به کلی قطع
گرديد .سردار بعد از جابجا ساختن اسرأ در »بديع آباد« از  ١۴جنوری بفکر دفع
فرنگی ھای مقيم جالل آباد افتاد .سردار بار ديگر مذاکره را بر جنگ و خون
ريزی ترجيع داده و از خود اسرای انگليسی ھيئت ھائی نزد سيل و مکگريگر به
جالل آباد ميفرستاد ،اما سران مخالفت سر مخالفت پيش گرفته و به اميد رسيدن
قوای امدادی جنرال »پالک« از ھند ترتيبات دفاعی مزيد ميگرفتند.

چون سردار محمد اکبر خان يقين حاصل کرد که جنرال سيل و ميجر مکگريگر
نقشه جنگ ھای ديگری را کشيده اند و از جانب قندھار ھم جنرال »نات« پا روی
معاھده گذاشته و از گوشه ديگر مملکت خارج نمی شود به اقدامات تازه متوصل
شد.
وصول سردار مجاھد و ديگر سران مجاھدين ملی در لغمان ھيجان شديد در تمام
واليات شرقی بر عليه انگليس ھا توليد کرد .سران قوم از تمام دره ھای سياه و
سفيد با اقوام شان خيل خيل می آمدند .اولين کار سردار غازی اين بود که راه
خيبر تقويت شود و طره باز خان گوشمالی يابد ،زيرا قرار اطالعاتی که به کمپ
مجاھدين در لغمان ميرسيد ،قوای امدادی زيادی در پشاور رسيد و آماده حرکت
بود .راجع به اقدامات مقدماتی سردار محمد اکبر خان غازی در دره خيبر مکتوبی
را نشر ميکنيم که متن آن در ظھر نامه ميباشد که راجع به استرداد دختر اندرسن
از تگری لغمان به نايب امين ﷲ خان به کابل فرستاده شده بود .اينک متن مکتوب
قرار ذيل ميباشد:
"عاليجاھا ،مشفقا ،مھربانا،
اليوم پنجشنبه آدم معتبر از سمت پشاور رسيد که لشکر فرنگی چھار ھزار کس
در پشاور رسيده و پنج ھزار لشکر از سکان گرفته منزل در جمرود نموده اراده
جالل آباد را دارند .به مجرد استماع اين احوال عاليجاه احمد خان اسحق زائی مير
آخور را با اتفاق يکصد سوار رکابی با مبالغی خرچ غازيان خيبری روانه نمودم
خود بتوفيقات خدا فردا که يوم جمعه است از تگری روانه شده منزل بمنزل در
دکه خود را ميرسانيم که عاليجاه سعادت خان مھمند را پا بر جا نموده و مردم
خيبر را استمالت کرده تا سد راه اشرار نصاری و کفار سک شوند بعد از فراغ
آنجا پرداخت مقدمه جالل آباد را نمائيم احوال که امروز رونما شد از ين قرار
است تا در ثانی آنچه رخ بدھد قلمی و ارسال خواھد شد والسالم".
)مھر محمد اکبر(
»الرد آکلند« که طرفدار تخليه افغانستان بود خبر اضمحالل قوای فرنگی مقيم
کابل ضربت سختی به او وارد کرد و به »کمنداران چيف« سپه ساالر قوای ھند
»سر جيسپر نيکولز  «Sir Jasper Nicollsانگليسی مينويسد:
"من زود به اين عقيده آمدم که اخرين نقطه قابل تقويت در جبھه مقابل فيروزپور

ميباشد و ما بايد کم طالعی و کم سعادتی را متحمل شده و به اين سرحد عقب
نشينی کنيم".
ضربت کابل ويسرای ھند و مامورين ملکی و نظامی واليت شمال غرب آنوقت و
شھر پشاور را خيلی مضطرب ساخته بود .در حاليکه ويسرا بکمال بدبختی
آرزومند تخليه و عقب نشينی قوای فرنگی از افغانستان بود ،بعضی افسران خيره
سر ديگر چه در ھند و چه در افغانستان ھنوز عبرت نگرفته و ميخواستند يکبار
ديگر کشور ما را صحنه جدال و خون ريزی بسازند .مامورين انگليسی واليت
شمال غرب که در پشاور مجتمع بودند مانند جنرال »اويتابيل Paolo
 «Avitabilحکمران» ،جارج کلرک  «Clerk Sir George Russelنائب
حکمران» ،مستر مکيسن  «Mackisonنماينده سياسی پشاور ،کرنيل »وايلد
 «Wildميخواستند قبل از اينکه جنرال پالک برسد ،خود دست و پائی زده و از
خيبر به زور عبورکنند و ھموطنان خود را از محاصره جالل آباد نجات دھند.
اگر چه خيبری ھا به مجرد وصول سردار محمد اکبر خان به لغمان به عبور
فرنگی ھا در خيبر مخالفت ميکردند ،از اوائل فبروری به بعد عبور و مرور
دشمن مشکل تر شد .قشونی که اطالع ورود آنھا را به سردار محمد اکبر خان در
مکتوب قبل الذکر ديديم عبارت از چھار »رجمنت« سپاھی ھای بومی بود که يک
»بريگاد« تشکيل ميداد و در آن سک ھا به تعداد زياد شامل بودند و قبل از شروع
سال  ١٨۴٢وارد پشاور شده بود» .اويتابيل« حکمران ايتالوی پشاور چھار توپ
با توپچی ھای سک بدان افزود بود .کرنيل »وايلد  «Wildبا اين دسته بتاريخ ١۵
جنوری يعنی يکی دو روز بعد از رسيدن سردار محمد اکبر خان غازی در لغمان
چھار رجمنت مذکور را دو حصه نموده و با دو رجمنت خود را به علی مسجد
رسانيد .البته سپاه از طرف افغان ھای خيبری مقاومتی نديد ،حتی راه بکلی خالی
بود ،در حقيقت قبايل خيبری که از تقسيم قوای کرنيل وايلد مطلع شده بودند،
ميخواستند در کمر خيبر دو دسته عليحده قوای او را جدا جدا مضمحل سازند.
بدين ترتيب زمانيکه دو رجمنت ديگر قوا ميخواسنتند به تعقيب دسته اول حرکت
کند ،از جمرود به بعد مورد حمله شديد افريدی ھا قرار گرفته و به قرار نوشته
ھای »لو  ١٢٠ «Lowنفر تلفات دادند و به دسته اولی رسيده نتوانستند .در نتيجه
حمالت ديگر خود کرنيل »وايلد« ھم زخمی شد و سک ھا به اندازه دچار خوف و
دھشت شده بودند که دسته جمعی در علی مسجد در مقابل وايلد و ديگر صاحب
منصبان انگليس بغاوت نموده به پشاور مراجعت کردند .نويسنده که اين چيز ھا را
مينويسد ،مطالب ديگر مربوط اين وقايع در صفحات ٢۴١و ٢۴٢و در صفحات
 ٢۶۴و ما بعد کتاب خود) (۵٣دارد که روی ھمرفته خلص آن چنين است:

"علت عقب نشينی کرنيل وايلد خرابی توپ ھای سک ھا ،خرابی رجمنت سک ھا
و خرابی روحيات قشون ما است .توپ ھا بعد از چند فير می کفيد ،سک ھا بدون
فير ميگريختند و عساکر روحيات خود را بکلی باخته بودند .تاثيرات روحی اين
وقايع خيلی برای ما بد است زيرا از يکطرف دشمنان ما را جرئت می بخشد و
تشجيع ميکند و از جانب ديگر روحيه دسته ھای عساکر انگليس را از ھم می
شکند و گمان نميکنم که جنرال پالک بدون ده ھزار مرد جنگی از دره خيبر عبور
بتواند .در اثر اين ناکامی دو رجمنت بومی که در علی مسجد تقرر داشت در اثر
قطع آذوقه قلعه را ترک گفت و با تحمل خسارات بطرف جمرود عقب نشست .با
اين تباھی اشکاالت پيشرفت موفقانه خيلی زياد شد و تأثير سوئی که بروحيات
سپاھی ما وارد نموده است ،خيلی مدھش است .چنين مينمايد که وقايع و پيش
آمدھا روز تباھی دسته عساکر جالل آباد را زودتر فراھم کند".
در ذيل وقايع  ١۴جنوری در ھمان کتابی که اين مطالب از آن خلص شد ،چنين
مينويسد:
"برکت خان بما اطالع داد که بغرض نجات جان خود به دشمن ملحق خواھد شد،
عبدالغفور) (۵۴حکمران جالل آباد به ھمين غرض در اثر خواھش »مکگريگر« از
کار دست کشيد .برای دسته انگليسی مقيم جالل آباد ديگر اميد کمک باقی نماند.
قوای کابل بکلی از ميان رفت ،از قوای خود در قندھار انتظار امدادی نداريم.
دسته ھای کمکی پشاور ھم شکست خورد و به اين زودی ھا کمکی از ھند نخواھد
رسيد زيرا جنرال پالک بدون تقويت و تکميل تجھيزات و بدون رساله و توپخانه
از پنجاب پيشتر نخواھد آمد در ين وقت و در ين حال اکبر خان و تمام قوای مسلح
افغانستان از او اند که به ايشان ھر طور خواسته باشند حمله کنند".
به اين ترتيب قرريکه مالحظه ميشود منابع انگليسی به تمام معنی به شکست قوای
خود در خيبر و به تأثير عميق آن در روحيات قوا و صاحب منصبان خود معترف
اند ولی مسئوليت شکست علی مسجد را به دوش بغاوت سک ھا می اندازند و به
خرابی اسلحه آنھا حمل ميکنند ،حال آنکه خرابی سالح معنی ندارد و بغاوت اگر
بميان ھم آمده بعد از مقابله و محاربه دره خيبر و ديدن ضرب شصت افغانھا واقع
شده است .احمد خان اسحق زائی ميرآخور با يکصد سوار رکابی و برقراری
سعادت خان مھمند و استمالت قبايل افريدی طوريکه سردار محمد اکبر خان
سنجيده بود و شرحش در ظھر )مکتوب شماره  (۵۵گذشته به بھترين صورت
نتيجه داد و افغان ھای خيبری از ھر قبيله ئی که بودند به مجرد رسيدن نماينده
سردار اکبر خان و ديدن ھموطنان خود در مقابل دشمنان مملکت قد علم نمودند.
اينک مربوط به ھمين مطالب متن مکتوب ديگری را نشر ميکنيم که از طرف مال

رفيق سلطان پوری صاحب کار عاليجاه سعادت خان مھمند بنام نايب امين ﷲ خان
به کابل فرستاده شده است و مانند دو صفحه متصل يک کتاب بھم مربوط است.
متن مکتوب شماره  ۵۵را که پيشتر گذشت تائيد ميکند و بر مطالب نو و بکر آن
از نظر تاريخ بسيار چيز ھای جديد ديگر تزئيد مينمايد.
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٨
ظھر مکتوب شماره ٨
مرقع سوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٨
"بعز عرض مقدس جناب معلی القاب ملک اکتساب کيوان قباب عاليجاه رفيع
جايگاه حشمت و شوکت دستگاه امير االمراالعظام اسوه الکبرأ الفخام مقرب
الحضرت خاقان صاحبی خدايگانی نواب صاحب و عاليجاه معلی جايگاه سپاه
ساالر نائب و المناقب صاحبی ام امين ﷲ خان دام اقباله و زاد اجالله ميرساند که
ﷲ تبارک و تعالی از صرصر حوادث روزگار و از گردش فلک کج رفتار در
پناه خود نگاه دارد بحرمت نبی و ﷲ االمجاد .صاحبا احواالت اينملک بنحوی
است که مھکشن) (۵۵فرنگی که مقرر پشاور بود جمع آوری نموده باالی خيبر آمده
بود مردم خيبر ھمرای عاليجاه احمد خان يورش برده مھکشن را خراب و تراب
ساخته شکست کرده و طره باز خان مھمند که در لعل پور نشسته بجای خود تقرر
گرفت و کالن ھای تاجکه و افغانيه تگاب جالل آباد ھمگی در رکاب ظفر انتساب
سردار محمد اکبر خان حاضر ميباشند و خود سردار در چھار باغ مھمان ميباشند
بنای لشکر کشی دارند و مکگريگر) (۵۶در جالل آباد محاصره ميباشد و از ملک
جالل آباد خصوص در رود سرخ رود چيزی نمانده و پسرک بنده را که طفل بوده
است آنھا را ھم چپار کرده سردار خير ﷲ خان برده است اميد که يک تعلقچه باسم
سردار خيرﷲ خان مرحمت کنند که عندﷲ اجرأ عظيم خواھد بود واجب "...
پشت مکتوب!
"و تاجکه و غلجی ھمرای سردار محمد اکبر خان اتفاق دارند و چند قلعه که
زمرانی و چکنوری و علی خيل را ھم فرنگی خراب کرده است عاقبت خبر
واجب بود بعرض رسانيده شد".
"مراسله اين غالم مال رفيق سلطانپوری صاحب کار عاليجاه سعادت خان"

مھکشن که در ين نامه اسم برده شده عبارت از ميجر مکيسن Major
 Mackisonپوليتيکل اجنت )نماينده سياسی انگليسھا( پشاور است که حين
اضمحالل قوای بريتانيا بين راه کابل و جالل آباد و در زمان محاصره جالل آباد
و جنگ ھای خيبر در پشاور ماموريت داشت و طوريکه پيشتر اشاره کرديم پيش
از اقدامات دھلی در جمله مامورين محلی واليت شمال غرب و شھر پشاور او ھم
برای کمک ھموطنان خود در جالل آباد و باز کردن راه خيبر کوشش زياد کرد و
در اعزام دسته )کرنيل وايلد( صرف مساعی زياد نمود .در حقيقت امر ھمان طور
که در ذيل مکتوب شماره  ۵۵اشاره کرديم و با نامه شماره  ٨خوبتر تصريح
ميشود جنگ و شکستی که در آن از »مھکشن« اسم برده شده ھمان جنگ و
شکست کرنيل وايلد است زيرا اولی نماينده سياسی و دومی صاحب منصب
نظامی بود و مال رفيق لعل پوری در حاليکه از »مھکشن« نام ميبرد به کرنيل
»وايلد« اشاره ئی نکرده است:
مستر »مکيسن« پيش از ورود جنرال پالک در پشاور بود .ھمکار سياسی او
ميجر »مکگريگر« نماينده سياسی جالل آباد که از او ھم در نامه  ٨نام گرفته شده
در طی مکاتبه ئی که به  ٢٣مارچ  ١٨۴٢به نامبرده به پشاور فرستاده است از او
خواھش نموده است تا به جنرال پالک بگويد که" :از مذاکره با جوان خودخواھی
)(۵٧
چون اکبر چيز خوبی بدست آمده نميتواند".
سر پرسی سايکس در جلد دوم تاريخ افغانستان ،تاليف خودش ،تحت عنوان
»اشکاالت جنرال پالک« که کپتان »مکيسن« و وقايع خيبر در آن وارد است
موضوعی دارد که نظر به ارتباط اينجا اقتباس ميکنيم:
"در ميان اشکاالت عمده پالک يکی وضعيت مشتبھه سک ھا بود زيرا طوريکه
ديديم تحت اداره »وايلد« بغی کردند و وصول قوای بزرگ عساکر بريتانوی با
توپخانه و مھارت خود جنرال و نفوذ کپتان »مکيسن« روحيات آنھا را دوباره بجا
کرد و به ايشان مدلل ساخت که از بغی چقدر خالصه صدمه کشيده است .افريدی
ھا با دريافت مجدد پول وعده حفظ خيبر را دادند ولی حينی که اکبر با  ٨٠٠نفر به
)(۵٨
علی مسجد آمد ،عدم قابليت خود را مبنی بر انجام تعھد نشان دادند".
در ين چند سطر »وايلد«» ،مکيسن )مکشن(«» ،پالک«» ،اکبر«» ،سک«،
»خالصه«» ،افريدی«» ،خيبر«» ،علی مسجد« يعنی اشخاص و صحنه محاربه
ھمه ذکر شده اند ،تنھا کمی تشريح ميخواھد» .وايلد« ھمان کرنيلی است که با
دسته ھای سک ھای خود در  ١۵و  ١۶جنوری در علی مسجد شکست خورد.

»مکيسن« نماينده سياسی انگليسی پشاور است که در اتخاذ ترتيبات و اعزام دسته
وايلد کوشش زياد نمود اما خود در جنگ خيبر شامل نبود و مالرفيق لعلپوری
حينيکه در مکتوب شماره  ٨ميگويد:
"عاليجاه احمد خان يورش برده مکشن را خراب و تراب ساخت"
در حقيقت امر »وايلد« را خراب و تراب ساخته است ولی مکيسن بواسطه اقامت
و شھرتی که در پشاور داشت بحيث سرکرده فرنگی در مکتوب مذکور آمده است.
پالک جنرال معروفی است موسوم به »سر جارج پالک «Sir George Pollack
که در اين وقت در پنجاب بود و با ترتيبات بزرگ و رساله و توپخانه بعد از
جنگ ھای احمد خان ميرآخور و وايلد و شکست فرنگی ھا در علی مسجد در
اواخر مارچ  ١٨۴٢وارد پشاور شد و به کمک مکيسن در دلداری سک ھا صرف
مساعی نمود.
»سر پرسی سايکس« در ين چند سطر خود از سردار محمد اکبر خان و از آمدن
او با  ٨٠٠نفر به علی مسجد ھم حرف ميزند ولی خوب معلوم نمی شود که آمدن
سردار را حين ظھور کرنيل وايلد در علی مسجد نسبت ميدھد يا بعد تر از آن در
زمان رسيدن جنرال پالک در پشاور و خيبر .شبھه ئی نيست که در ظھر نامه
شماره  ۵۵سردار محمد اکبر خان بعد از حرکت ميرآخور احمد خان حرکت
فردای خود را ھم بطرف دکه به نائب امين ﷲ خان تحرير نموده است ولی
قراريکه از متن مکتوب شماره  ٨واضح استنباط ميشود ضرورت برای حرکت
خود سردار بطرف خيبر پيش نشده است و احمد خان اسحق زائی به ياری سعادت
خان مھمند و ھمکاری صارقانه قبايل افغانی خيبر و مھمند و نقاط مجاور حمالت
دشمن را از اواسط جنوری تا اواخر مارچ طوری خنثی ساخته و چنان رعبی بر
آنھا وارد کردند که قشون ،حتی قشون ده ھزار نفری جرئت نميکرد که در اواسط
ماه اپريل با جنرال پالک وارد خيبر شود.
در نامه شماره  ٨از پا برجا ساختن سعادت خان مھمند و استمالت خيبری ھا ھم
حرفی در ميان بود و چنين تذکر يافته بود که اکبر خان خود ميخواست عاليجاه
سعادت خان مھمند را پابرجا نموده و مردم خيبری را استمالت کند .منظور سردار
مجاھد اين بود که عوض طره باز خان ،سعادت خان را در ميان اقوام مھمند به
رياست قومی برقرار سازد .طره باز خان ھمان کسی است که با اجانب ھمکاری
داشت و طوريکه چند صفحه قبل طبق شھادت منابع انگليسی ديديم آخرين کسی
که از دره خيبر عبور نموده و با  ٣۵نفر آدم ھای خود از پشاور برای قوای
محصور جنرال سيل بتاريخ  ٢۶دسامبر به جالل آباد پول رسانيد ،ھمين شخص
بود .حينی که به اصطالح مکتوب شماره  ٨فوری مکيسن فرنگی در اثر يورش

احمد خان مير آخور خراب و تراب شد ،طره باز خان در لعل پوره بود و با خبر
اضمحالل »مکيسن« از لعل پوره به پشاور گريخت و آنگاه سعادت خان بجای او
تقرر يافت .مکتوب شماره  ٨واضح ميسازد که برای سردار محمد اکبر خان
ضرورت حرکت بقصد انتصاب سعادت خان باقی نماند و اين امر ھم در اثر
يورش احمد خان و عقب نشينی مکيسن عملی شد .در آغاز مقدمه جالل آباد
نوشتيم که مسدود ساختن راه خيبر يکی از مسايل مھمی بود که بصورت فوری
نظر سردار مجاھد را جلب نموده و پيش از ين که برای مقابله جنرال »سيل« و
»مکگريگر« بر عليه شھر جالل آباد ترتيبات بگيرد به فکر انسداد معبر خيبر
افتاد .اين اقدام او از نقطه نظر سوق الجيشی و تکتيک نظامی تأثير زياد بر صحنه
عمليات جنگی وارد کرد و طوری که نظريات مولفين انگليس مثل »لو  «Lowو
»سر پرسی سايکس« و عقايد صاحب منصبان ايشان مثل »ابوت  «Abbottرا
ديديم ،اعزام احمد خان مير آخور و استمالت خيبری ھا روحيات قطعات سک و
حتی دسته ھای انگليسی را بکلی واژگون ساخته بود.
افريدی ھای خيبری که بنابر عادت قديم از عبور و مرور انگليس ھا از خيبر حق
العبور ميگرفتند ،روز مقابله افغان و انگليس که عيننا ً روز مقابله خود آنھا با
انگليس ھا بود يا روز مقابله افغان با ھر اجنبی ديگری که باشد ،وطن خود
افغانستان و وطنداران خود افغانھا را به پول نفروخته بلکه خالف انتظار انگليس
ھميشه با برادران افغانی خود کمر بسته و به کوچکترين اشاره سران ملی
افغانستان برای مقابله اجانب سخت ايستادگی کرده اند .آيا قبل از اينکه سردار
محمد اکبر خان از لغمان پيامی فرستد ،خيبری ھا اعم از افريدی ھا تا مھمند
وغيره دره خيبر را بروی دشمن نه بستند و آماده مقابله با دشمن نشدند؟ سردار
محمد اکبر خان با احمد خان اسحق زائی بيش از صد نفر رکابدار نفرستاده بود؟
امر و اشاره سردار مجاھد کافی بود که خيبری ھا قبايل دور و نزديک معبر بھم
دست ياری داده و با دشمنان و اجانب مقابله کنند و ايشان تحت قيادت احمد خان و
سعادت خان قوای »وايلد« و »مکيسن« را تار و مار کردند و بقرار ھدايات
سردار که در مکتوب شماره  ٨تصريح شده در مقابل اجانب چنان سدی برپا
کردند که برای شکستن آن قوای عظيم و تجھيزات بزرگ در کار بود.
حصه ديگر مکتوب شماره  ٨مربوط به اتخاذ ترتيباتی است بر عليه جنرال
»سيل« و »مکگريگر« در جالل آباد و اتفاق ھمه مردمان واليت مشرقی اعم
افغانيه و تاجکيه و جمع شدن آنھا به دور سردار که در حصه دوم مربوط به مقدمه
جالل آباد و در اطراف آن تبصره خواھيم نمود.
* * * * *

مکتوب ديگری مربوط به واقعات خيبر و جالل آباد در اين زمان ھم در دست
داريم که از طرف شخصی موسوم به »مير افضل« نام به اسم نايب امين ﷲ خان
به کابل فرستاده شده است ،اما متأسفانه يک قسمت آن که متن صفحه مکتوب است
و ارتباط بيشتر به احواالت شخصی نويسنده آن دارد محفوظ و حصه ديگر که از
نظر واقعات دلچسپ ميباشد به علت خوردگی ھای حاشيه طوری کندگی ھا دارد
و نا مکمل است که با خاليگاه ھای موجود ،عبارت مسلسل و صحيح از آن متعسر
است .معذالک اينقدر واضح ميشود که مير افضل خان ھر که بوده از طرف نايب
امين ﷲ خان به ماماخيل فرستاده شده بود و در آنجا مريض گرديده است.اين،
اشخاص بغرض کسب اطالع به خيبر و پشاور فرستاده و در متن مکتوب از
»مکگريگر« نماينده سياسی فرنگی مقيم جالل آباد و ديگر فرنگی ھا بنام عام
»کفار« اسم برده شده است .در اين نامه ھم کلمه شکست خوانده ميشود که به
قوای وارده در جمرود وارد شده است .اينک متن آن با خاليگاه ھا و بريدگی ھای
حاشيه از ين قرار است:
مرقع اول اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ١٠١
"وجود محبت آمود عاليجاه رفيع جايگاه حشمت و شوکت دستگاه امير االمرء
العظام دوستی و مودت فرجام ذوی العز و االحترام خلعت و اتحاد بنيان اخوی
مشفقی مھربان امين ﷲ وله حفظ ﷲ تعالی پيوسته از جمع عوارضات و سوانحات
زمان در مھد امن و امان بوده حسب للتمنای احباب باد .بعد از شرح شوقمندی
ھای مالقات که فاتحه کالم دستگاه سلسله محبت است مشھود ميدارد عاليجاھا،
مھربانا از يوميکه از شما مرخس شده وارد ماماخيل شده ايم ده روز بعد ناخوش
شده تا حال در بستر مرض افتاده بوديم حال فضل خدا شامل می باشد اما ضعف و
ناتوانی در بدن مستولی است .مھربان من چندگاه سابق از ين دو نفر آدم خود را
بسمت خيبر و يکی بشھر پشاور فرستاده بوديم که  (۵٩) .....معلوم شد  .....از
مردم يوسف زائی دو ھزار  .....در توپ و جمرود آمده بودند در اخير اخبار
رسيد که آنھا شکست  .....و مردم  .....و  .....مقرر شد  .....از برای مردم
بزرگان  .....مکريگر وغيره کفار  .....غله و کاه چوب آنرا الز بود شما .....
واحد است امورات  .....ھرگاه که ما در ينجه ميباشيم  .....بر شما الزم است
که  .....ما بوده عايجاه ھا خدا شاھد و گواه حالست که از سواری اسپ نيستم توقع
که از راه دوستی و برادری مربانی کرده جپان سه شانزده  .....کھار تحويل
عاليحضرت ميرزا مير نموده و روانه باشد که بخدمت رسيده مالقات برادر

حاصل شود  .....باقی از ينطرف بھمه باب خاطر خود را جمع داشته احواالت
سالمتی خود را  .....والسالم".
مھر )مير افضل(
"تعظيم و تسليم فراوان بخدمت سراسر سعادت مھربان برسد نوشته بودند که
بجواب ثانی معطل باشيد .صاحبا از قرار فرموده شما عمل کرده ايم حاال فکر نان
و  .....حقير نکنند که  .....بيشتر مختاريد
عاليجاه ھان اخوان کرام نصرﷲ خان و روح ﷲ خان " .....
قسمت دوم محاربه جالل آباد
توجه به خيبر و مسدود ساختن راه بر روی قوای امدادی دشمن با تمام اھميتی که
داشت باز ھم موضوعی بود فرعی ،بدين جھت سردار محمد اکبر خان محض با
اعزام مير اخور احمد خان اسحق زائی و برقراری سعادت خان مھمند بجای طره
بازخان بمرام خود و سران قوم موفق شد و ضرورت نه افتاد که خود شخصا ً
جانب خيبر رود .لذا متوجه قوای فرنگی مقيم جالل آباد گرديد .محاربه جاللآباد
که ابتدا و انتھای آنرا بايد بين  ١۵جنوری و  ٧اپريل در حدود دو ماه و بيست
روز شمرد ،يکنوع جنگی است که سرنوشت آن فقط در چند ساعت روز  ٧اپريل
 ١٨۴٢فيصله شد و بقيه ايام انگليس ھا در شھر محصور و افغانھا بين لغمان و
جالل آباد به تمرکز قوا مشغول بودند و ميان دو قوه حمله ھای ناگھانی و گلوله
باری ھای توپ و تفنگ وغيره صورت ميگرفت .رؤسای قبايلی و پھلوانان گمنام
ملی با احساسات سرشار وطنی و نيروی روحی ايمانی و اسالمی کمافی السابق
بر عليه فرنگی ھا برانگيخته و از ھرگوشه و کنار به امر سران ملی مرکز و
بدون مصلحت آنھا محض به سايقه احساسات وطن خواھانه خود به طرف جالل
آباد حرکت ميکردند .تنھا نقطه ضعيف ما در ين وقت ھمان مرکز مملکت بود که
تا وقتيکه )تا  ١۵اپريل  (١٨۴٢وجود شاه شجاع ،شاه اجنبی پرست قسمتی از
قوای مملکت را مختل ساخته بود و مردم را از جھاد و مدافعه وطن مانع ميشد و
بعد از قتل او موضوع جانشينی بی اتفاقی ھا اصالً بعد از جنبش معروف کابل )٢
نوامبر  (١٨۴١کم کم بميان آمده و موضوع انتخاب نواب محمد زمان خان به
پادشاھی و رسيدن سردار محمد اکبر خان از بخارا به کابل و باز حرکت سردار
بطرف جالل آباد و توجه و ميالن شاه شجاع به نايب امين ﷲ خان و سؤ تعبيرات
افکار مصلحت جويانه اخيرالذکر از طرف خاندان نواب ،عدم حصه گرفتن شاه

شجاع به جنگ و اخراج اجانب ،باالخره قتل او و مخالفت ھای ذات البينی نواب
محمد زمان خان و نايب امين ﷲ خان و روی کار شدن فتح جنگ به مصلحت
يکطرف و مخالفت طرف ديگر ،چيز ھائی است که متأسفانه فضای صميميت و
وحدت نظر سران ملی را مکدر ساخته و در موقعيکه قندھار و جالل آباد ھنوز
در دست دشمن بودند و مژده حرکت جنرال پالک به آنھا قوه قلب ميداد ،عوض
اينکه سران ملی در مرکز مملکت متحد باشند ،طوری مشغول نقشه ھای خود
خواھی بودند که موضوع دفع جنرال سيل در جالل آباد و امداد واقعی سردار
محمد اکبر خان تا حدی فراموش شده بود .پندت جوان کشميری )موھنالل( که در
اين وقت در کابل بود بعد از حرکت سپاه الفنستن و سردار محمد اکبر خان تابلوئی
از کابل رسم ميکند  .خيلی تاسف آور که کمال اختالف نظر و خود خواھی زعما
را نشان ميدھد .وضعيت شاه شجاع البته خود بخود معلوم است که با افکار اجنبی
پرستی در باالحصار نشسته و دروازه آنرا بر روی سران بارکزائی بسته و فالح
خود و تاج و تخت خود را تنھا بمراجعت انگليس ھا ميدانست و بس.
سردار محمد زمان خان شاه ديگری است که چند ھفته قبل به شاھی برگزيده شده
و بعد از ورود سردار محمد اکبر خان به کابل موقعيت او کمی سرد شده و با
مداخله مستقيم و غير مستقيم نايب امين ﷲ خان لوگری در امور که نايب الثانی
مقام شاھی او شمرده ميشد اين وضعيت سرد ھم بيشتر متزلزل شده بود .شبھه ئی
نيست که شاه شجاع برای عقيم ساختن افکار بارکزائی ھا و عادی شمردن موفقيت
آنھا به نايب لوگری تمايل مزيد داشت ولی نايب ميخواست از اين موقع باريک،
از ين تمايل و از اينکه واسطه مراوده ميان بزرگان قوم شمرده ميشد ،به نفع
مملکت استفاده کند و طرفين و افکار ايشان را بھم آشتی دھد و به نقطه واحدی که
خير وطن بصورت فوری ايجاب ميکند ،سوق دھد .ولی با اين آشتی يکی از دو
پادشاه يعنی سردار محمد زمان خان قھراً بايد وزير شود و به عبارت ديگر از
شاھی به وزيری تنزل کند .اين مسئله با سؤ تعبيرات ديگر عداوت ميان نواب و
نايب و دودمان آنھا توليد نمود و طرفداران آنھا علنی در کوچه ھای شھر بھم
میجنگيدند و قصه ھا خانه ھا را پر کرده بود .در چنين فرصت سردار محمد
اکبر خان جھت تقويت قوای خود مکرر به کابل مکاتيب می فرستاد ولی سران
قوم مشغول اغراض و خانه جنگی ھای خود بودند و مسئله جالل آباد تا يک
اندازه فراموش شده بود) .(۶٠شاه شجاع که به حفظ وضعيت خويش سخت مصر
بود ،باالخره در اثر مکاتيب سردار محمد اکبر خان و فشار ملت به قصد مقابله
اجنبی تا سياه سنگ برآمد ولی بشرحيکه ھمه ميدانيم ،شب ھنگام برای گرفتن
جواھرات سلطنتی به باالحصار برگشت و صبح بدست شجاع الدوله خان پسر
نواب محمد زمان خان به قتل رسيد .خبر قتل او با فير ھای تفنگ بتاريخ  ۵اپريل
در کمپ وزير محمد اکبر خان در جالل آباد اعالم شد و صداھای آن بگوش

ھمکاران فرنگی شاه در شھر محصور جاللآباد رسيد .اين قتل ھم بدبختانه درد
ملييون را دوا نکرد .يعنی سران قوم در حاليکه خوب ميدانستند که با مراجعت
انگليس ايشان و آمال ايشان معدوم و با شکست او امير دوست محمد خان
مراجعت کردنی است.
راه يافتن اتفاق نظر در امور انتخاب شاه کار مشکلی نبود ،معذالک جلوس
فتحجنگ پسر شاه شجاع جنگ ھای نواب و نايب را از کوچه ھای شھر بيرون تر
در پوزه ھای بينی حصار و بينی نيزار کشيده تا آخر محمد اکبر خان موفق نشد
که کمک به موقع از کابل دريافت دارد بلکه خبرھای حزنآور بی اتفاقی ھای
کابل روحيات غازيان اطراف سردار مجاھد را ھم به تدريج ضعيف ميساخت.
در ميان سران قومی که در اين وقت در کابل تشريف داشتند ،آنکه باز ھم با تمام
اين غوغا و ھرج و مرج متوجه جالل آباد بود ،ھمان نايب امين ﷲ خان است که
محض به سايقه افکار وطن خواھانه ،بدون اينکه کوچکترين ادعائی برای شخص
خود داشته باشد از ھر جائی که صدائی برای وحدت قوم و ملت بلند ميشد ،لبيک
ميگفت و بھر راھی که به اين مقصد نزديک تر بود ،قدم ميگذاشت و با وجود
شاھانی مانند شاه شجاع ،شاه زمان ،فتحجنگشاه و مدعيان ديگر ،مرکز
مراجعات ملت و غازيان بيشتر او بود و اوضاع داخلی بھر نھجی که انکشاف
مينمود ،نقطه نظر او در اخراج بيگانگان از خاک وطن فرق نميکرد و تاريخ
خودش قدم به قدم اين نظريه را تائيد ميکند .پايانتر از طبقه سرکردگان ،رؤسا و
ملکان کوچک تر ھر کدام به سايقه شھامت و عشق سرشار فداکاری در راه وطن
آمادگی ھائی در اين راه نشان داده اند و روح افکار آنھا در کلمات ساده مکاتيبی
درج است که اينک بار اول در ين اثر افشأ ميشود و ھر کدام سند افتخاری است
که سھم ملت را در جھاد آزادی و اخراج دشمنان مملکت جاويد ميسازد.

مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٢٣۵
"عرضداشت کمترين خادمان ابراھيم بذروه عرض مالزمان عاليجاه معلی جايگاه
امير االمرأ العظام اسوه الکبرأ الفخام صاحبی خدايگانی ام نواب مستطاب نواب
محمد زمان خان و نايب امين ﷲ خان دام اقباله ميرساند بعد از ادای آداب
قدمبوسی که حدی ندارد به تقديم رسانيده معروض ميدارد که الھی ظل عاطفت
آنصاحبی ام را بر مفارق اين کمترينان کم نگرداند .صاحبا تعلقچه سر افراز نامچه
که باسم اين کمترين مھربانی فرموده اند که جمعيت کرده به جالل آباد برويد
صاحبا تا که بنده حقير بلغمان نيامده بود ھيچ کسی حرکت نميکرد چونکه بنده

کمترين بلغمان رسيد جمعيت نموده معه پانصد نفر مکمل يراق به جالل آباد بسر
»مکريگر« رفتيم صاحبا قطره خون بمعه برادران و پسران خود در راه حق جل
علی شانه ميريزيم از اينطرف خاطر شريف خود را جمع دارند چرا که در ين
باب ھر که اسالم خود را ظاھر ميسازد بنده کمترين را يکی از جمله خادمان
اخالصمند خود ھا تصور نموده کاری خدمات که بوده باشد بدو کلمه اشاره
فرمايند که سرافرازی خود دانسته بالرأس و العين بجا آورده شود باقی افتاب اقبال
در ترقی باد برب العباد".
در پشت مکتوب مھر " ابراھيم"

محمد ابراھيم فرستنده اين مکتوب داماد نايب امين ﷲ خان ميباشد و قراريکه
مالحظه ميشود در ين نامه اصالً بجواب تعلقچه به عنوان نواب و نايب نوشته شده
است که در اثر آن امر ترتيبات و حرکت بطرف جالل آباد به نامبرده داده شده
است .اگر چه از متن مکتوب معلوم نميشود که ابراھيم خان مذکور از کجا پانصد
نفر با خود گرفته است معذالک احتمال زياد دارد که نامبرده با نفری قومی ولی
مکمل يراق از لوگر بطرف لغمان حرکت نموده باشد .در ين مکتوب از سران
فرنگی مقيم جالل آباد »مکريگر« اسم برده شده و او ھمان نماينده سياسی انگليس
مقيم اين شھر بود که با جنرال سيل بر عليه قوای ملی ما مدافعه ميکرد .احساساتی
که در ين مکتوب نسبت به جھاد و فدويت و ايثار و ريختن خون در راه حفظ وطن
ديده ميشود ،چيزی است عمومی که با تغيير الفاظ و کلمات در ھمه اين مکاتيب
ديده ميشود .اينک مکتوب ديگر را که با آمادگی ھای جنگ جالل آباد ارتباط دارد
نشر ميکنيم.
مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٧٢
"صاحبا اميدگاھا قبله گاھا"
"عرض ميشود که بخيريت مقدمه جالل آباد در پيش است و بعضی آدم ھا گفتند
که سواره و دسته شما را معمول سفر کرده اند و خود شما را از سفر موقوف
کرده اند .صاحبا سواره و پياده که در تحت اين حقير نام کرده اند امروز روز
خدمت است ھرگاه از خدمت و جنگ دين رسول ﷲ که ما را مانع نمودند صاحبا
دسته و سواره و پياده ھيچ بکار نداريم بھر کس ميدھند مختار ھستند که نام از ما
باشد سوار و دسته ما بدنبال ديگری بروند .از ين زندگانی مرگ بھتر است و از
بابت حسين بيداغچی مواجب نامبرده را مشخص کرده جواب بفرستند و در سر

بيداغچی مشقت بسيار است مواجب نامبرده را به درستی برآورد بکنيد و احوال
را بدست محمد با نشانی مشخص از برای حقير نوشته بفرستيد که بکار خود بدانيم
ايام بکام باد".
در ين مکتوب متاسفانه امضا و مھر ديده نمی شود  .اما از عنوان نامه و کلمه قبله
گاھا واضح ميشود که از طرف يکی از پسران نايب امين ﷲ خان نوشته شده و
چون نصرﷲ خان پسرش با او در کابل بود ،احتمال زياد دارد که اين نامه از
طرف روح ﷲ خان يا کدام پسر ديگرش تحرير شده باشد .نگاه کنيد يکنفر از
ھموطنان ما در ين وقت محض در مقابل افواھاتی که خود را در جنگ اجانب
سھيم نمی بيند چقدر برافروخته ميشد .نويسنده اين نامه که روز را روز خدمت
خوانده و خدمت را جنگ دين رسول ﷲ )ص( ميداند دسته سوار و پياده را محض
بنام و برای مظاھره در اوقات عادی صلح بکار ندارد .متأثر است که چرا دسته
پياده و سواره او به جنگ برود و او را از تشرف به اين خدمت مانع شوند در
حاليکه جنگ در پيش رو باشد و او در آن شامل نگردد ،دسته سوار و پياده را ابدأ
بکار ندارد .عاشق نام و منصب نيست ،سرکردگی قطعه سپاھی را محض برای
انجام وظيفه در جنگ آرزو دارد و بس .در غير آن مرگ را بر زندگی ترجيح
ميدھد .اين ھا جمله ھای بسيار ساده يکی از افراد افغانستان است در قرن ،١٩
ھمان افراديکه در آغوش کھساران آزاد مملکت در سايه احساسات پاک دينی و
ملی پرورده شده و با ھمين افکار منزه و مردانه به کرأت خاک مملکت را از
تجاوز اجانب و اغيار حفاظت کرده اند.
پيشتر ديديم که سردار محمد اکبر خان به مجرد ورود به لغمان فوراً اسرای
انگليسی را در بديع آباد و قلعه محمد شاه خان ابابکرخيل جای داده و متوجه مقدمه
جالل آباد و اخذ ترتيبات الزمه برای انسداد راه خيبر گرديد .باوجوديکه شاه
شجاع حاضر شد که با قوای خود نيروی ملی جالل آباد را تقويت کند ،زعمای
ملی کابل بيشتر در مسائل شخصی منھمک بودند .معذالک به تشويق و اقدامات
نايب امين ﷲ خان بعضی دسته ھای قومی با حرارت زياد که معرف سجيه ملی
افغانی در دفاع وطن ميباشد خود را به لغمان رسانيده و در مقدمه جالل آباد سھيم
شدند .در آغاز مبحث جنگ جالل آباد تذکر داديم که سردار محمد اکبر خان
عندالورود به لغمان باب مذاکره را با سران انگليسی مقيم اين شھر مخصوصا ً با
نماينده سياسی ايشان ميجر »مکريگر« افتتاح نمود تا حتی المقدور از خون ريزی
مزيد جلوگيری شود ولی انگليس ھا به ھيچ صورت روی موافقت نشان ندادند و با
وجود زلزله بسيار شديد  ١٩فبروری که سه ربع تمام خانه ھای جالل آباد را
ويران کرد و استحکامات انگليس ھا را منھدم ساخت ،باز با لجاجت ھرچه تمامتر
به ساختن استحکامات و به تقويت خود پرداختند .موھن الل ميگويد که او بچشم

خود مکتوبی را در کابل خوانده بود که در آن محمد اکبر خان نوشته بود که
»مکريگر« کافر به ھيچ صورت به مذاکره قانع نميشود و سائرين مثل کرنيل
»دنيی« ،ميجر »برادفت« و کپتان »ابوت« خود را در جالل آباد سخت محکم
کرده اند) .(۶١از روی اسنادی که تازه بدست آمده است ،مکتوب شماره  ٨مرقع
سوم اسناد خطی موزه کابل به موقعی اشاره ميکند که سردار ھنوز در چھارباغ
)حتما ً چھا باغ لغمان( است و مردم به او بسته شده ميروند .چنانچه مرقوم است.
" ...و کالن ھای تاجکه و افغانيه تگاب ،جالل آباد در رکاب ظفر انتساب سردار
محمد اکبر خان حاضر ميباشند و خود سردار در چھار باغ مھمان ميباشند .بنأ
لشکر کشی دارند و مکريگر در جالل آباد محاصره ميباشد".
قراريکه پيشتر اشاره کرديم مراحل اولی جنگ جالل آباد يکنوع جمله ھائی بود
که انگليس ھای محصور برای بدست آوردن خوراکه به قصد چپاول بعضی رمه
ھا که در نزديک ديوار ھای شھر می آمدند به يورش مبادرت ميکردند و يا اينکه
برای محافظت دروگرھا که به قصد بريدن علف در پيرامون شھر می فرستادند،
مجبور به برآمدن ميشدند .غازيان افغانی ھم ھر وقت که برابر شده بود از ھر
گوشه و کنار به اانھا فير و حمله ميکردند .اين وضعيت تا  ٢۴فبروری دوام کرد.
قراريکه از متون انگليسی معلوم ميشود ،سردار محمد اکبر خان بعد از اخذ
ترتيبات الزمه مرکز نظامی خود را از لغمان به »اموخيل«  ١٢ميلی شھر جالل
آباد انتقال داد و قوای افغانی برای مراقبت محصورين فرنگی نزديکتر شدند و به
اين جھت انگليس ھا روز  ٢۵فبروری را روز اول محاصره خود ميشمارند.
کپتان »ابوت« منظره ظھور قوای ملی افغانی را طوريکه از عقب ديوار ھای
شھر جالل آباد در نظر اول او جلوه کرده است ،چنين شرح ميدھد:
"رساله در بلندی ھای دور تر از آتش توپ ھای ما ظاھر شد و پياده نظام شان در
اراضی پست و بلند اطراف ما موقع گرفتند و الينقطع حتی بدون مقصد و ھدف
فير ميکردند .ايشان چھار علم داشتند که دوی آن سبز ،يکی سرخ ،يکی سفيد
دارای خطوط آبی و يکی ھم بکلی سفيد بود .يکنفر مالی کھن سال از ميان آنھا
برآمده و عمامه ئی را به نوک چوب بانگسی بلند کرد .طرف شام ھمه پس رفتند
در حاليکه  ٧ - ۶نفر آنھا در اثر فير ھای تفنگ داران شوقی که شب ھا مجاز به
فير بودند تلف شدند .به اين ترتيب روز اول محاصره بپايان رسيد و در طی آن
دشمن جبه خانه زيادی را به مصرف رسانيد .ما کارتوس ھای خالی ايشان را
)(۶٢
جمع کرديم و به اين ترتيب ذخيره ئی بدست آورديم".

"بتاريخ اول مارچ سردار محمد اکبر خان قرارگاه نظامی خود را پيشتر آورده به
يک مايلی ديوارھای شھر در پيرامون قلعه مير آقا جان موقع گرفت .در حاليکه
مسير رودخانه کابل بطرف جناح چپ قشون ملی قرار داشت و عده مجاھدين
باالی تپهئی برآمدند که به  ٣٠٠متری زاويه جنوب غربی قرارگاه سردار وقوع
داشت و از آنجا در خط رساله فرنگی ھا شروع به گلوله باری نمودند .روز ھای
 ٢-٣مارچ فير ھای طرفين دوام داشت و انگليس ھا با توپ ھای خود مسلسل آتش
باری ميکردند".
سپاه فرنگی قوای افغانی را در ين وقت  ٣۵ھزار سوار  ١۴ھزار پياده تخمين
ميکردند ولی »چارل رتبون لو  «Charles Rathbon Lauرقم پياده را خيلی
مبالغه آميز می پندارد .قرار ياد داشت ھای »ابوت« در ين روز دو نوع مکتوب
از شاه شجاع به »جنرال سيل« در جالل آباد توصل نمود ،يکی رسمی و ديگری
خصوصی .در مکتوب رسمی انگليس ھا را تھديد ميکرد که اگر جالل آباد را
تخليه نکنند لشکر بزرگی بر عليه آنھا خواھد فرستاد ،حال آنکه در مکتوب
خصوصی روی سازش نشان داده و نوشته بود که بيشتر از اين اعزام قوا را بر
عليه شما به تعويق افگنده نميتوانم و اطالع بدھيد که قصد و مطلب شما حقيقی
چيست؟ جنرال سيل رسمأ به او جواب نوشت که حاال تحت اداره جنرال پالک
ھستيم و تحت قومانده او کار ميکنيم.
در ھمين روز ھشتم مارچ افغان ھا بر يک توپ انگليسی حمله کرده و آنرا
گرفتند .منابع انگليسی ميگويند که دسته افواج شاه شجاع توپ را با خود از شھر
کشيده و به ملييون تسليم دادند .بھر حال توپ بدست غازی ھا افتاد .اما تحت آتش
توپ ھای  ٩پونده ،انگليسی ھا آنرا دوباره بدست آوردند .به تاريخ  ١٠مارچ
سردار محمد اکبر خان بنای نقب گذاری را گذاشت .دو روز بعد کپتان »ابوت«
فرمانده توپ خانه فرنگی زخمی شد .به تاريخ  ١۴مارچ قوای ملی در يک
کيلومتری دروازه کابلی شھر جالل آباد قوه تمرکز دادند و دامنه حمله از ين زاويه
تا  ١٧مارچ دوام داشت .روز بعد غازيان تپه ئی را که فرنگی ھا »تپه چلم« نام
نھاده بودند ،گرفتند) .(۶٣چون تماس غازيان به ديوار ھا شکل ھميشگی پيدا کرده
بود از اواسط تا اواخر ماه مارچ انگليس ھا از درک علوفه و آذوقه خيلی در
تھلکه بودند .در اوايل اپريل وضعيت طرفين بجائی رسيده بود که بايد خواه ناخواه
سرنوشت خود و پيکار را معين کنند .انتشار يک خبر که صحت آنرا انگليس ھا
انتظار ميکشيدند و در حقيقت بوقوع ھم نه پيوسته بود ،بصورت معکوس برای
قوای فرنگی کمک زياد کرد و سرنوشت جنگ را معين نمود .اين خبر عبارت
بود از شکست جنرال پالک و عقب روی او از دره خيبر که بتاريخ  ۵اپريل در
ميدان جنگ و در داخل ديوار ھای جالل آباد يکسان نشر شد و شادمانی خود را

غازيان با فيرھای توپ اعالم کردند .انگليس ھای محصور که تا اين زمان زمزمه
رسيدن جنرال پالک به ايشان قوه قلب داده ميرفت ،فھميدند که ديگر انتظار سود
ندارد و چشم کمک از طرف ھند نبايد داشت و سرنوشت آنھا بھر نحوئی که باشد
بدست غازی ھا فيصله خواھد شد .در حقيقت امر عکس اين خبر به وقوع پيوسته
بود .جنرال پالک با قوای بزرگی که مرکب از ده ھزار عسکر بود و با رساله و
توپخانه مفصلی مجھز شده بود ،باالخره در اوائل اپريل مقاومت قبائل را شکسته
و معبر را باز کرد .انتشار معکوس اين خبر بيشتر به مفاد انگليس ھا تمام شد
زيرا چون خود را در منتھای نا اميدی ديدند پيش خود حتم کردند که فردا خواھی
نخواھی از شھر بدر شوند و سر راست به کمپ سردار محمد اکبر خان حمله
نمايند .قوماندان عمومی قوای فرنگی جنرال سيل به چنين حمله ئی موافقت نداشت
ولی سائر صاحب منصبان جزء آنقدر اصرار داشتند که حتی بين خود فيصله
نموده بودند که اگر در شب  ۶اپريل جنرال با اين نقشه موافقت نکند ،فردا صبح
قبل از اينکه او از خواب بيدار شود عساکر را از شھر بميدان جنگ بفرستند.
باالخره جنرال موافقت نموده و به ساعت  ۵صبح  ٧اپريل قوای انگليسی از
دروازه ھای کابلی و پشاوری جالل آباد برآمدند و به دو ستون در امتداد سواحل
رودخانه کابل به راه افتادند و توپخانه کمپ غازيان را که به دونيم ميلی غرب
جالل آباد وقوع داشت زير آتش گرفتند .سردار محمد اکبر خان به مقابله پرداخت
ولی چون پيش بين چنين حمله ناگھانی آنھم بيرون ديوار ھای شھر مستقيم باالی
کمپ خودش نبود ،سعی اش جائی را نگرفت .دسته ھای محدود سوار و پياده که
خود را آماده کار و زار ساختند کاري ساخته نتوانستند و توپ ھای غازيان وقتی
به فير آغاز کرد که دشمن به  ٨٠٠متری آنھا رسيده بود و گلوله از باالی سر آنھا
ميگذشت و در نتيجه عاليم پراگندگی و شکست در کمپ ملييون پديدار شد و
سردار با غازيان بطرف لغمان عقب نشستند و انگليس ھا چھار توپی را که قوای
ملی از لشکر الفنستن گرفته بودند ،پس گرفتند و پيش از ينکه افتاب به نصف
النھار برسد کمپ غازيان را اشغال کردند.
* * *
اگر چه حد نھائی اين مبحث تحت عنوان )مقدمه جالل آباد( به ھمين جا منتھی
ميشود ،معذالک خوانندگانی که موضوع را تا اينجا تعقيب ميکنند دفعتا ً به سوال
عمده ئی مواجه ميشوند که آيا چرا دفعتا ً فتح ما به شکست و کاميابی به ناکامی
مبدل گرديد .شبھه ئی نيست که قوای بسيار محدود جنرال سيل انگليس مانند
گنجشکی در پنجال شاھينی افتاده و جز تسليم راه نجاتی از چار ديواری شھر

جالل آباد برای آنھا متصور نبود معذالک فتح نھائی نصيب ايشان شد و در اثر
اين پيروزی بار ديگر انگليس ھا خود را به کابل رسانيدند.
موضوع تأثير قوای امدادی جنرال »پالک« در ين امر دخيل نيست زيرا او ھنوز
از خيبر نگذشته و وارد صحنه جنگ جالل آباد نشده بود بلکه آوازه ھای دروغی
شکست او که در جالل آباد منتشر شده بود و از آن در جايش تذکر داديم بايد تأثير
مثبتی به نفع افغان ھا ميکرد نه منفی .نوای معارک نسخه قلمی موزه کابل علت
اين شکست ناگھانی را يکنوع چال سياسی ميداند که انگليس ھا با امير دوست
محمد خان که ھنوز در دست ايشان در ھند بود ،بازی کردند .بدين معنی که چون
شکست خود و مراجعت امير را در مقابل اسرای خود بر تخت افغانستان حتمی
ديدند ،موضوع را به امير طوری وانمود کردند که مراجعت شما بر تخت شاھی
بشرطی صورت خواھد گرفت که برای حفظ پرستيژ نظامی بريتانيا آنقدر مجال
داده شود که خود را بطور مصنوعی بار ديگر تا کابل رسانيده و بعد از مظاھره
انتظام گيری بکلی خاک افغانستان را تخليه کنند .سپس امير دوست محمد خان
نامه ئی به پسرش سردار محمد اکبر خان نوشته و با نشانی عينک و قوطی نسوار
خود به او فرستاد .در نتيجه به اساس يکنوع مانور مصنوعی سردار قوای خود را
به تدريج از جالل آباد به تيزين و از آنجا به کابل و از کابل به باميان عقب کشيد و
به اين ترتيب قوای جنرال پالک تا کابل آمده و بغرض انتقام »برنس« و
»مکناتن« بعضی حصص چته ھای کابل را آتش زد و آنگاه اسرای انگليسی را
گرفته و با قوای جنرال نات که از قندھار از راه غزنی به کابل رسيده بود ،ھمه
)(۶۴
يکجائی از کابل بطرف ھند رھسپار شدند و افغانستان را تخليه کردند.
نظريه مولف »نوای معارک« با اينکه جنبه افواھی دارد ،امريست منطقی که در
غير آن علت شکست و عقب نشينی مسلسل قوای افغانی از جالل آباد تا کابل و از
کابل تا باميان خوب فھميده نميشود و برعالوه در جنگ ھای ما با فرنگی در طی
قرن  ١٩نظير اين تشبثات ديده شده است.
بھر حال اگرچه انگليس ھا فتح خويش و شکست سردار محمد اکبر خان در جالل
آباد و تيزين و آمدن مجدد خود را بقصد انتقام به کابل با آب و رنگ مخصوصی
جلوه ميدھند ،حقيقت اين است که اين شکست و عقب نشينی سردار محمد اکبر
خان شکل يک نوع مانور مصنوعی داشت که در اثر موافقت و ھدايات امير
دوست محمد خان بعمل آمده بود .معذالک اين را ھم بايد وانمود کرد که بعد از
حرکت سردار غازی بطرف جالل آباد تا روز مراجعت او اوضاع کابل آشفته و
ميدان جالل آباد تقريبا ً فراموش شده بود که منحصراً اينجا بدان اشاره ميکنيم.

عدم سھم گرفتن شاه شجاع در جنگ جالل آباد و ادعا ھای نواب محمد زمان خان
که بنا بر انتخاب قبلی سران مجاھدين ھنوز خويش را ذی حق مقام شاھی
ميدانست و افکار موافق و مخالف عده ديگر فضا را آشفته ساخته بود .اين افکار
اساسا ً بايد بعد از قتل شاه شجاع و پيدا شدن امکانات مراجعت امير دوست محمد
خان از ميان ميرفت ولی با پادشاه شدن فتح جنگ و مخالفت نواب محمد زمان
خان و نايب امين ﷲ لوگری در ين مسئله و فی مابين خود که اولی امارت خود را
بيشتر در نظر داشت و دومی ميخواست با يک فيصله آنی و فوری سران ملی را
عجالتا ً برای دفع و مقابله اجنبی بھم متحد سازد ،تيره تر شد و کار مشاجره زبانی
که چند ماه دوام داشت ،به جنگ ھای عملی در باالحصار و کوچه و بازار شھر
کشيد و پھلوی جنگ افغان و انگليس در جالل آباد جنگ ميان خود افغان ھا در
کابل در گرفت و اين بی اتفاقی ھا طبعا ً در روحيات غازيان ميدان جالل آباد تأثير
افگند .حاال که اسمی از غازيان بميان آمد بايد اين حقيقت تلخ را ھم اعتراف نمود
که غازيان ما طوريکه در مکاتيب مربوط به جنبش غزنی ديديم عموما ً حرارت
شان بعد از حمله ھای اولی و بردن غنيمت به تدريج سرد ميشود و اين کيفيت
روحی در مقدمه جالل آباد ھم تأثيری داشت .بھر حال سردار محمد اکبر خان بعد
از شکست جالل آباد و تيزين که خواه آنرا شکست مصنوعی دانست يا واقعی ،
موقعی به کابل به عجله رسيد که فتح جنگ در باالحصار محصور و قوای نواب
محمد زمان خان و نايب امين ﷲ خان در پيرامون تپه مرنجان مصروف پيکار
بودند و با مداخله او مخالفت با قبول شدن پادشاھی فتح جنگ و وزيری خود
سردار محمد اکبر خان خاتمه پذيرفت .با رسيدن قوای بزرگ انگليس از مشرقی و
مکاتبه مخفی که ميان ايشان و فتح جنگ صورت گرفت ،سردار محمداکبرخان
آخرين شھزاده سدوزائی را به حبس افگند ولی با نزديک شدن عساکر جنرال
پالک به کابل خود وزير جانب باميان عقب نشست و فتح جنگ به استقبال انگليس
ھا تا جالل آباد رفته و در سايه بيرق آنھا بر تخت باالحصار نشست و امين ﷲ
خان لوگری آخرين مجاھدی است که در ين ساعات نا اميدی و پراگندگی با دسته
بسيار محدود غازيان در دامنه ھای تپه ھای قشنگ استالف با قوای فرنگی پنجه
داده بود.
دشمن اول انگليس است ،تا دقيقه آخر بايد با آنھا جنگيد.

گفتار ھفتم
در اطراف قتل شاه شجاع
طوريکه ھمه ميدانند و مشرح در کتب و مأخذ متعدد نوشته شده است ،علت
دخالت انگليس ھا در امور داخلی افغانستان در سال ھای ١٨۴٢ - ١٨٣٨
) ١٢۵٨ -١٢۵۵ھه.ق (.تشويشی بود که از رھگذر حفظ خاک ھندوستان احساس
ميکردند و بسط نفوذ روسيه در آسيای مرکزی و ايران و نقشه ھای تجاوز کارانه
کشور اخيرالذکر نسبت به ھرات ،انگليس ھا را بر آن داشت که معجالنه در صدد
اقدامات الزمه برآيند و بعد از ينکه به لباس تجارت ھيئت ھائی برای کسب
معلومات و مطالعه اوضاع به افغانستان و ماوراالنھر فرستادند ،مصالح سياسی
نھائی ايشان بدان قرار گرفت تا شاه شجاع پادشاه سدوزائی را بار ديگر به تخت و
تاج برسانند و بنام او طور دلخواه زمام امور مملکت را تا زمانی که مقتضی دانند
در دست گيرند .اين خود دخالتی بود واضح و صريح در امور داخلی يک مملکت
مستقل و آزاد که پادشاھی در مرکز آن نشسته و حکمفرمائی ميکرد.
شاه شجاع با پشتی بانی قوای انگليسی از راه قندھار و غزنی بتاريخ اول جمادی
الثانی  ١٢۵۵وارد کابل شد و بعد از  ٣٧سال بار دوم در باالحصار بر تخت
نشست .امير دوست محمد خان بعد از خورد شدن مقاومت جدی پسرانش سردار
غالم حيدر خان و سردار محمد افضل خان در شھر غزنی و حوالی قريب آن از
ارغنده خود را بطرف باميان و خلم کشيد تا اينکه به بخارا پناھنده شد.
اين مسئله مبرھن است که موضوع آمد و شد پادشاھان ،تقرر و بيجا شدن امرأ و
مخالفت خانوادگی دو خاندان بزرگ سدوزائی و بارکزائی جزء مسايل داخلی بود
که چگونگی آن با جنبه ھای روشن و تاريک و نقطه ھای قوی و ضعيف در
جريان تاريخ قرن  ١٩مملکت ثبت است و به اين لحاظ از نقطه نظر تاريخ داخلی
بيجا شدن امير دوست محمد خان و جلوس مجدد شاه شجاع الملک آنقدر اھميت
خاص نداشت ولی دخالت انگليس ھا در اين امر و طرفداری ھای عملی آنھا از

اين و آن و مخصوصا ً تجاوز با قوای مسلح و تحميل نظريات خصوصی ،صحنه
را کامل شکل ديگری داد .ملت نه تنھا در مقابل ايشان بلکه نسبت به شاه شجاع
پادشاه دست نشانده ايشان عکس العمل ھای شديدی نشان داد که معرف روح
افغانيت است .سه سالی که انگليس ھا بنام شاه شجاع و شاه شجاع در سايه قوای
انگليسی بر مملکت حکمرانی ميکردند ،در حقيقت امر نماينده فرنگی کليه مجاری
امور را در قبضه خود گرفته بود ،شکلی دارد نوين که قضايای داخلی و مخالفت
ھای قبيلوی و شخصی را تحت شعاع قرار داده و ھر چند اجنبی ھا با انتشار پول
و برانگيختن رقابت ھای شخصی و تفرقه اندازی ھای قومی ميخواستند سيادت
خود را تحکيم کنند ،مشاعر ملی روز بروز بر عليه اين قبيل افکار و صاحبان آن
انکشاف نموده و تا اندازه زياد موجب اتحاد و يگانگی ملت گرديد و تفرقه افکار
را به وحدت افکار نزديک تر ساخت و سرداران ملی و سران غازيان در چھار
کنج مملکت بار اول در جريان واقعات قرن  ١٩ھمدست و ھمکار و ھمآھنگ
شدند.
شبھه ئی نيست که در ين گير و دار پرآشوب اجتماعی عده ئی از راه پول تطميع
شدند و تحريکات بيگانه در گمراھی بعضی دسته ھا کارگر افتاد ولی روح ملی
زير بار نرفت بلکه پرورش يافت و تقويت شد و چنان استوار گرديد که بر
مخالفين خودی و بيگانه چيره گرديد.
علت العلل قتل شاه شجاع که صبح روز چھارشنبه  ٢٣صفر  ١٢۵٨مطابق ۵
اپريل  ١٨۴٢بدست شجاع الدوله پسر سردار محمد زمان خان بين راه باالحصار
و سياه سنگ صورت گرفت ھمان روح انزجار و تنفر ملی است از نفوذ اجنبی و
اجنبی پرستی که به حساب آن »برنس« و »مکناتن« و »شاه شجاع« فرقی نداشت
و حتی بحکم اينکه اجنبی ،اجنبی است  ،از خود چرا اجنبی پرست شود ،شاه
شجاع را شعور ملی بيشتر مقصر ميداند .چنانچه او را »الت کالن« لقب داده
بودند .بھر حال چون قتل شاه شجاع بدست شجاع الدوله پسر نواب محمد زمان
خان بارکزائی ھمان نوابی که چندی قبل پيش از شورش کابل برای چندی به لقب
)زمانشاه( به پادشاھی انتخاب شده بود ،صورت گرفته و از جانب ديگر مکتوبي
در دست است که رضايت خاطر زعيم بزرگ قومی نايب امين ﷲ خان لوگری را
ھم در ين امر مورد پرسش قرار ميدھد ،واقعه را قدری خصوصی تر مطالعه
ميکنيم .اينک اول متن مکتوب خصوصی را که از طرف روح ﷲ خان يکی از
پسران نايب امين ﷲ خان بجواب رقعه پدر خود از لوگر بکابل فرستاده و در
مرقع دوم تحت شماره  ٢٨قيد است ،نشر ميکنيم:
مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل ،مکتوب شماره ٢٨

"صاحبا خدايگانا اميدگاھا"
"در خصوص احوال شاه شجاع الملک رقعه ئی که ارسال نموده بوديد رسيد و از
آن رقعه ھيچ احوال معلوم نشد که اين امر بدون رضای آنصاحبیام بوقوع رسيده
يا به مشورت آنصاحبیام در ين و قت مجيد خان را ارسال خدمت نموده ايم اميد
که آنچه احوال که بوده باشد تمام را قلمی نموده ارسال داريد که خاطر جمعی
حاصل گردد تا حال نھايت پريشان ميباشم اميد که مجيد خان را يک ساعت نگاه
نداشته رخصت دارند که از آمدن او خاطر جمعی حاصل گردد در ين باب چون
اراده حق قرار گرفته بود اوالً خو بايد که نمی شد و حال که شد آنصاحبیام بايد
که دنبال اين سخن را نگيرند و در طرف اسالم کوشش نمايند باقی خود
آنصاحبیام مختارند زياده از ين طرف از ھر باب خاطر خود را جمع داشته
احواالت را قلمی دارند زياده ايام بکام باد".
"مھر بنده کمترين روح ﷲ"
قراريکه در ين مکتوب مالحظه ميشود بعد از قتل شاه شجاع بدست شجاع الدوله،
نايب امين ﷲ خان لوگری رقعه ئی به پسر خود به لوگر فرستاده و واقعه را به او
اطالع داده است .اگر چه متأسفانه متن اين رقعه در دست نيست اما از روی
جواب آن معلوم ميشود که نايب مذکور مفصل داخل موضوع نشده و اظھار
نظری در مورد قتل شاه شجاع نکرده است .عدم اظھار نظر نايب امين ﷲ خان
در ين مورد شايد آنقدر غرابت نداشته باشد زيرا نامبرده واقعه را محض منحيث
واقعه به پسر خود اطالع داده است .عجيب تر سوال پسر او است که ميپرسد:
"که اين امر بدون رضای آنصاحبیام بوقوع رسيده يا به مشورت آنصاحبیام"
متن مکتوبی که باال نشر کرديم از چند سطر بيش نيست ولی در ين چند سطر
نکاتی است که تحليل آن در ھوا و فضای اجتماعی و سياسی و آرأ افکار و
نظريات ملی و درباری و دخالت نظريات اشخاص در تشخيص منافع مملکتی
اھميت زياد دارد .کسانيکه از مجاری امور اين وقت اطالع دارند ،خوب ميدانند
که سه سالی که شاه شجاع بار دوم بر تخت سلطنت نشسته بود و نماينده و قوای
انگليسی پھلوی او استاده بودند چه افکار و عقايد سياسی و ملی و خانوادگی و
شخصی و داخلی و خارجی در جريان بود .ھمه ميدانند که شاه شجاع منحيث
ارتباط به خاندان سدوزائی بيشتر از سائر بزرگان قومی که از زاويه اجنبی
پرستی از و متنفر بودند از سران بارکزائی به نسبت رقابت خانوادگی ھم در

ھراس بود و مخصوصا ً از شخص نواب محمد زمان خان که در غياب امير
دوست محمد خان و سردار محمد اکبر خان از بارکزائی ھا قيادت ميکرد و حتی
پيش از شروع شورش معروف کابل چندی به لقب زمانشاه به شاھی ھم برگزيده
شده بود ،خوف زياد داشتند .انگليس ھا در ميان سران قومی خوب دريافته بودند
که برای تخفيف وزن بارکزائی ھا و مخصوصا ً سبک ساختن ثقل مقام سردار
محمد زمان خان بايد شخص ديگری از رؤسای بزرگ تجليل و تقويت شود ولو
که اين شخص دشمن درجه اول آنھا باشد .از ين رو شاه شجاع به نايب امين ﷲ
خان لوگری و پسران و خاندان او تمايل و اعتماد زياد نشان ميداد و در دربارھای
عام در مقابل نظر نواب محمد زمان خان و پسرش شجاع الدوله خان و ديگر
سرداران بارکزائی به او احترام زياد قايل ميشد و از او تجليل و تکريم ميکرد و
خلعت ھای زيادی به او و پسرانش ميداد و در نظر داشت که ذريعه او افکار و
نظريات خود را به سرداران بارکزائی تلقين کند .حينی که در اثر فشار و اصرار
ملت باالخره شاه شجاع حاضر شد که برای محاربه با قوای انگليس مقيم جالل
آباد و مقابله جنرال پالک) (۶۵از کابل به طرف جالل آباد حرکت کند و پسرش فتح
جنگ را عوض خود در باالحصار تعيين نمود .نصرﷲ خان يکی از پسران امين
ﷲ خان لوگری رابه نيابت سلطنت انتخاب و برقرار کرد.
بيائيم به معرفی شخصيت امين ﷲ خان لوگری و نقش سياسی که ميخواست در ين
گير و دار در مقابل انگليس ھا و شاه شجاع از يکطرف و در مقابل بارکزائی ھا
از جانب ديگر بازی کند و در ين موقع باريک که افکار و منافع زعما در تصادم
بود راھی پيدا کند تا مقدم بر ھمه دست اجنبی از مملکت کوتاه شود.
امين ﷲ خان لوگری طوريکه ھمه ميدانيم و خوشبختانه مدارک زياد ديگر برای
معرفی او و آمال او در مؤخذ خود و بيگانه در دست است ،يکی از بزرگترين
زعمای ملی و يکی از سران درجه اول مجاھدين و به تصديق منابع انگليسی از
دشمنان نمره اول اجنبی ھا بوده و به شھادت مکاتيبی که تا حال نشر شده در مدت
نيم قرن مورد توجه و احترام تمام امرأ و شھزادگان و بزرگان وقت چه سدوزائی
و بارکزائی وغيره واقع شده و در ھمه مواقع حسن رابطه و خدمت گذاری را به
مملکت شعار خود قرار داده بود و بحيث يک دشمن دانا و مستشعر به مفاد ملی از
ھمه بيشتر در ميدانھای مختلف شخصا ً قوای غازيان را در مقابل فرنگی رھبری
ميکرد و ميدان ھای دور از دست را با ارسال مکاتيب و قاصد اداره مينمود .آيا
کسی که در مقابل قوای فرنگی نه يک روز بلکه ھميشه جنگيده است ،ميتواند که
با دست نشانده انگليس صميمانه ھمدستی و ھمکاری کند؟ پس واضح است که
نايب امين ﷲ خان در بعضی سازش ھای ظاھری با شاه شجاع و بعد از قتل او با
پشتی بانی موقتی و آنی پسرش فتح جنگ مقاصد عالی تری داشت که غايه آن

محض مفاد ملی و مملکتی بود .امين ﷲ خان لوگری از تماس نزديکی که شاه
شجاع ميخواست با او پيدا کند ھميشه موقع را مغتنم شمرده و سعی داشت که او
را از آغوش حمايت انگليس ھا بيرون کند و به اين شرط فضای مکدر بين او و
سران بارکزائی را روشن تر ساخته و به حيث زمامدار ملی سلطنت او را با
ھمکاری بارکزائی ھا تقويت بخشد و بصورت دسته جمعی گليم سلطه فرنگی را
از تمام مملکت جمع نمايند.
بعضی از بارکزائی ھا خصوص نواب محمد زمان خان) (۶۶و پسرش شجاع الدوله
باريکی نظر او و تحريکات اجانب را خوب نفھميده و تا اندازه با افکار رقابت
آميز مشتعل ميشدند و حتی با يکنوع تلقيات ديگر به تحريک مير حاجی پسر
مرحوم مير واعظ و ديگران ميخواستند که موقعيت نايب لوگری را در افکار
مردم بکلی سقوط دھند .بعد از ينکه شاه شجاع بدست شجاع الدوله خان کشته شد،
چرا نايب لوگری با پسر مقتول يعنی فتح جنگ ھمکاری کرد؟ حتی چرا مدت
تقريبأ چھل روز با ملييون سر مخالفت را گرفت؟
نايب امين ﷲ خان با بصارتی که در مجاری امور داشت ميفھميد که انگليس ھا
بعد از قتل »برنس« و »مکناتن« و نابود شدن  ٢۴ھزار عساکر ايشان بين راه
کابل و جالل آباد در صدد اشغال مجدد کابل ھستند تا پرستيژ خود را بجا کنند و به
اصطالح ما انتقام بگيرند .امين ﷲ خان خوب احساس ميکرد که در صورتيکه
ھنوز قندھار و جالل آباد بدست دشمن است و جنرال پالک با قوای بزرگتر در
صدد دخول به افغانستان ميباشد فرنگی ھا پيش خود حتم کرده اند که بار ديگر
خود را بکابل برسانند ولو بغرض يک نمايش ظاھری ھم باشد .پس در حاليکه
ھنوز اجنبی در داخل مملکت بود قوای ديگری برای تقويت آن از ھند می آمد
سعی داشت که وحدت قوم ،مقام سلطنت و نقطه اتکای ملی را در چنين موقع
باريک ولو به وجود يکی از پسران شاه شجاع ھم باشد حفظ کند تا خوبتر به مقابل
اجنبی دفاع بعمل آيد زيرا اين نکته قابل اعتراف است که بعد از خارج شدن قوای
انگليسی از کابل و حرکت سردار محمد اکبر خان غازی بطرف جالل آباد بغرض
مقابله با فرنگی ھائيکه خود را آنجا محکم کرده بودند حرارت دسته ھای مجاھدين
در کابل کمی سرد شده بود .قرار مالحظات يکی از جاسوسان دشمن يعنی »موھن
الل« که بعد از حرکت قوای الفنستن ھنوز در کابل بود متأسفانه زعمای ملی
بيشتر متوجه اشغال مقامات و غازيان گرفتار بردن اموال و غنايم شدند و مسئله
جالل آباد و تقويت غازيان آنجا از نظر ھا افتاده و تقريبأ فراموش شد.
پس اگر مفکوره نايب امين ﷲ خان در ين مورد اخير عملی ميشد ،امکان زياد
داشت که نظريه ملييون و بارکزائی ھا ھم به بھترين صورت عملی شود و ھم

غزنه و کابل و استالف از آتش سوزی ھای اجنبی نجات يابد و ھزاران کتب قلمی
غزنه و دروازه مزار حضرت سلطان محمود غزنوی که بغلط آنرا دروازه
سومنات خوانده بودند ،دست نخورده بجای خود بماند.
نايب امين ﷲ خان تا وقتيکه اين نقشه امکان داشت عملی شود ،کوشيد و حتی در
ين راه اتھامات بعضی افراد کوتاه بين را ھم متحمل شد تا اينکه سردار محمد اکبر
خان غازی يکی به علت عدم توجه زعمای مرکز به امور جالل آباد و ديگر شايد
در اثر کدام پيغام خصوصی امير دوست محمد خان نه بصورت شکست در مقابل
دسته محدود فرنگی مقيم جالل آباد که انگليس ھا ادعای آن را دارند بلکه به
مقتضای يک مانور مصنوعی و جلوگيری از بی اتفاقی سران قوم بطرف کابل
آمد و از آنجا بطرف باميان عقب نشست و عساکر جنرال پالک و جنرال سيل
جانب کابل سرکشيد .آنگاه نايب امين ﷲ خان به سردار محمد اکبر خان و نواب
محمد زمان خان زعيم ديگر بزرگ ملی و بقيه ملييون پيوست و خود بحيث يکی
از سران قوای غازيان در مقابل قوای که از طرف جنرال پالک به سرکردگی
»مک کسکل« بطرف سمت شمالی فرستاده شد در کوھدامن بنای ترتيبات تدافعی
را گرفت و در موقعيکه کابل بار ديگر اشغال شده بود و فتح جنگ در زير بيرق
انگليس در باالحصار نشسته و وزير محمد اکبر خان جانب باميان رفته بود آخرين
دسته غازيان را در دامنه ھا و شيله ھای استالف به مقابل اجنبی آماده ميساخت.
اگر نايب امين ﷲ خان لوگری به مفھوم ديگر غير از آنچه شرح يافت با شاه
شجاع و پسرش ھمفکری ميداشت موضوع در خاندان او و مخصوصا ً در ميان
پسرانش که داخل چرخ دربار و اجتماع بودند ،پوشيده نمی ماند و ترددی در ميان
نمی بود که يکی از آنھا رضايت و يا عدم رضايت پدر خود را در چنين سؤ
قصدی پرسان کند .گمان ميکنم جمله ديگر مکتوب که اينک بين ناخنک ميگيريم
عين مفکوره اين خانواده را به اوضاع عمومی اين وقت ترسيم ميکند:
"صاحبا در ين باب اراده حق قرار گرفته بود اوأل خو بايد که نمی شد و حال که
شد آنصاحبی ام بايد که دنبال اين سخن را نگيرند و در طرف اسالم کوشش
نمايند "...
در ين جمله سه حصه قابل دقت است معنی قسمت )اوأل خو بايد نمی شد( ھمان
است که از نقطه نظر نايب امين ﷲ خان شرح داديم .در قسمت دومی )آنصاحبی
ام بايد که دنبال اين سخن را نگيرند( فوراً بايد گفت که آنصاحبی ام )دنبال سخن(
را برای چندی گرفت و آنھم مانند قسمت اولی علتی داشت که برای چند وقت
معين تعقيب شد ولی چون در محيط و حوش و حول آنوقت غايه آن فھميده نشد و

فھميدن آنھم در آن موقع ھيجان روحی مشکل بود .بقرار حصه سوم جمله فوق که
ميگويد) :بطرف اسالم کوشش نمايد( کوشش بخرچ داد تا آخرين نقطه توان و
امکان در حاليکه بيشتر سران مجاھدين يا خاموش يا پراگنده شده بودند غازيان
چيزی به فکر پنھان کردن غنايم بودند و چيزی را دھشت قوای انتقام گيرنده
اجنبی به ھراس افگنده بود با دسته محدودی از غازيان حقيقی در دامنه ھای تپه
ھای قشنگ استالف مقاومت کرد و جنگيد .تصور ميتوانيد که يکی از مجاھدين با
حرارت ملی در حاليکه ھمه نقشه ھای رفقای مجاھد خود را بی نتيجه می بيند و
بعد از خبر آتش سوزی ھای غزنه و کابل شعله آتش را از فراز سنگر خود
مشاھده ميکند که در آسمان استالف زبانه ميکشد ،چه حال دارد؟ اگر انگليس ھا
تصور کرده باشند که با ين آتش سوزی ھا انتقامی گرفته اند زھی اشتباه  .استالف
زيبای ما زيباتر شده و با شعله ھای آتش ھميشه مزاج آتشين ملت افغانستان را
مشتعل نگاه خواھد داشت.

گفتار ھشتم
سال ھای اول امارت امير دوست محمد خان
تھديد برادران پشاوری و قندھاری
نقشه ھای رنجيت سنگ و شاه شجاع از شرق و غرب
قراريکه در مبحث اول مفصل شرح يافت ،سردار دوست محمد خان با اينکه
کوچکترين برادران بارکزائی بود با بصارت ،جسارت و روح مجادله ئی که
داشت با برادران بزرگتر خود مثل سردار محمد عظيم خان شيردل خان ،پردل
خان ،سلطان محمد خان در مسائل مختلف و بيشتر سر اشغال حکومت کابل
مبارزه زياد نمود تا اينکه سردار محمد عظيم خان در سال  ١٨٢٢) ١٢٣٨م(.
وفات نمود و ثروت او و تخت کابل که ھر دو بدست پسرش حبيب الدين خان
افتاده بود ،توجه ھمه برادران بارکزائی را از قندھار و پشاور جلب کرد.
سردار دوست محمد خان که در زمان حيات سردار محمد عظيم خان بيشتر از
سائر برادران در تصاحب کابل چال بازی و زور آزمائی نموده بود به تشبثات
سابقه خود ادامه داده و بعد از يک سلسله اقدامات و مقابله ھا صلح و جنگ و
آشتی با سردار پردل خان و شيردل خان و سلطان محمد خان و حبيب ﷲ خان
باالخره باالحصار کابل را از سردار سلطان محمد خان متصرف شده و برای
تسکين خاطر برادران مسکونه کابل و قندھار و پشاور ميثاقی در ماه ربيع الثانی
سال  ١٢۴٢ھجری قمری بميان آورد که متن آنرا در مبحث اول اين اثر مالحظه
کرديم و در نتيجه حکومت کابل را برای خود مسلم ساخت.
چون موضوع امارت امير دوست محمد خان نقشه ميثاق شيردل خان را برھم
زد) ،(۶٧اول از ھمه برادران قندھاری روی مخالفت نشان دادند و پردل خان با
قوائی متوجه کابل شد و تا حوالی سرچشمه مقر آمد و از ين طرف امير دوست

محمد خان در مقابل او حرکت کرد ولی چون مرض وبا در ميان دسته ھای
طرفين شيوع پيدا کرد ،ھر دو برادر دست از جنگ کشيدند و پردل خان حکومت
دوست محمد خان را در عالقه ھای کابل و غزنی و کھستان به رسميت شناخت.
آرزوی نھائی امير دوست محمد خان در ين وقت اين بود که برادران قندھاری و
پشاوری او به عالقه ھای خويش قانع بوده حتی المقدور از اتحاد و تجاوز آنھا بر
عليه امارت کابل جلوگيری شود .در حقيقت امر در ين وقت دو نوع انديشه افکار
امير را سخت مشغول ساخته بود .در داخل مملکت قانع داشتن برادران به جاگير
ھای معينه شان که در آن دوری برادران قندھاری و پشاوری از کابل نقطه
اساسی را تشکيل ميداد و در خارج نقشه ھا و اقدامات تھديد آميز وتجاوز کارانه
رنجيت سنگ و شاه شجاع از شرق و غرب که در آن رفع سازش ايشان با دو
دسته برادران منظور اساسی بود .درست در ھمين موقع که اين انديشه ھا در
دماغ امير خطور ميکرد برای برادران پشاوری واقعه ئی پيش آمد که مدتی ايشان
را مشغول و سرگرم و پريشان و ضعيف ساخت و آن عبارت از ظھور سيد احمد
پشاوری بريلوی بود که با تطبيق نقشه انگليس ھا اوضاع جديدی را روی کار
آورد.
اگر چه جنگھای سيد ظاھراً بر عليه سک ھا و با رنجيت شروع شد ولی به
انکشاف اوضاع مفاد نھائی آن به رنجيت سنگ و در نتيجه النتايج به انگليس ھا
عايد گرديد .بھر حال بعد از يک سلسله جنگ ھای سيد با رنجيت و طرفداری
برادران پشاوری اول با سيد و بعد از کشف حقايق با رنجيت و با معلوم شدن نيات
سؤ راجای سک با خود رنجيت قوای آنھا را بمراتب ضعيف ساخت و چون
بدبختانه کابل در ين وقت به پشاور کمک نميکرد ،به استثنای شھر پشاور و
کوھات بقيه نقاط اين عالقه را سک ھا متصرف شدند.
در فرصتی که برادران پشاوری مشغول کار خود بودند و برادران قندھاری ھم
بعد از بر خورد مقر عقب رفتند ،دوست محمد خان به تحکيم موقعيت و امارت
خود ترتيب آمادگی ھائی را گرفت تا يک طرف عالقه زرمت و بنکش و جانب
ديگر تگاو و باالباغ و جالل آباد را مطيع خود کند .نقاط اول الذکر را به کمک
وزير خود حاجی خان کاکری و عالقه ھای اخير را توسط نواب جبار خان تابع و
حاکم باالباغ را باج گذار خود ساخت.
در ين ميان دو تن از برادران دوست محمد خان ،يار محمد خان در پشاور و پردل
خان در قندھار بفاصله يک سال بعد يکديگر در  ١٢۴۴و  ١٨٢٨) ١٢۴۵و
 ١٨٢٩م (.وفات نمودند و در نتيجه اقداماتی که شرح يافت حوزه نفوذ دوست

محمد خان به دو طرف از جالل آباد تا زرمت انبساط يافت و برادران او از شرق
و غرب مورد تھديد مستقيم رنجيت سنگ و کامران واقع شدند و خودش سالھای
نسبتا ً آرامی را سپری ميکرد تا اينکه در سال  ١٨٣٢) ١٢۴٩م (.شاه شجاع بنای
لشکر کشی و حمله را بر قندھار گذاشت.
در گفتار اول آخرين کوشش شاه شجاع را در  ١٢٣٧در سند در مقابل سردار
محمد عظيم خان و سائر برادران بارکزائی و ناکامی او به پيشرفت مزيد بطرف
قندھار ديديم .بعد از ناسازگاری ميران سند که بازی دو جانبه ميکردند ،شاه شجاع
به لوديانه مراجعت نمود و تماس بيشتر بين او و انگليس ھا پيدا شد تا اينکه در اثر
نقشه ھای ايشان که شجاع و رنجيت ھمه در آن رول داشتند باالخره به ميثاق سه
جانبه ميان انگليس ھا و شاه شجاع و رنجيت سنگ امضا شد و رنجيت سنگ
برای مشغول ساختن برادران قندھاری حتی امير دوست محمد خان بطرف قندھار
و تامين مکاتب خود در پشاور نه تنھا به لشکر کشی شجاع بطرف قندھار موافقت
کرد بلکه يک لک روپيه ھم به اين منظور به او داد و پول ديگری ھم از ميران
سند گرفته و آماده حرکت و حمله بطرف قندھار شد.
وقتيکه خبر آمد آمد شجاع به قندھار رسيد کھندل خان برادر خود مھردل خان را
برای درخواست کمک به کابل فرستاد .امير دوست محمد خان که خطر شجاع را
بعد از قندھار متوجه خود ميدانست ،بدون خواھش کھندل خان ھم در ته دل آماده
رفع خطر بود .معذالک برای اطمينان خاطر از حرکات برادران و برادرزادهگان
مجلسی در کابل تشکيل داد و سردار سلطان محمد خان و نواب محمد زمان خان
حاکم جالل آباد را دعوت نمود .اولی حاضر شد ولی دومی تعلل نمود و نيامد و
در نتيجه دوست محمد خان پيش از اينکه بطرف قندھار در مقابل شجاع سوقيات
کند ،طرف جالل آباد امر حرکت داد و در نتيجه نواب محمد زمان خان بدست
وزير اکبر خان اسير گرديد ولی از حمله به جالل آباد واقعه سؤ ديگری رخ داد
که برادران پشاوری خويش را مورد تھديد تصور کردند و از رنجيت کمک
خواستند.
در نتيجه ھری سنگ سر لشکر قوای سک پشاور را اشغال کرد ) ١٢٣٨يا
 ١٨٣٢م (.و قوای دوست محمد خان که چنين عزمی نداشت از الحاق جالل آباد
به حوزه حکومت کابل رھائی يافته بکابل برگشت و دوست محمد خان برای رفع
حمله شاه شجاع عازم قندھار گرديد.
راجع به ھمين لشکر کشی ھای شاه شجاع و آوازه ھائی که طبعا ً در ين وقت چه
در قندھار و چه در کابل توليد شده بود ،مکتوبی در دست است که از طرف

نصرﷲ خان و سرافراز خان پسر و برادر امين ﷲ لوگری از کابل و يا از لوگر
بنام نايب مذکور به قندھار فرستاده شده است .امين ﷲ خان در زمان حکومت
سردار پردل خان چندين سال در قندھار بود و از روی اين مکتوب و مکتوب
ديگری که بعد تر نشر خواھيم کرد ،معلوم ميشود که بعد از وفات پردل خان تا
سال  ١٢۴٩ھجری قمری ھم در آن شھر بوده است .اينک نقل مکتوب تقديم
ميگردد.

مکتوب شماره  ١٧١مرقع اول اسناد خطی موزه کابل
"از يوم که از سرحد مرخص شديم بده يوم به لھگرد رسيديم خبر آمد که سردار
امير محمد خان  ...ھفت يوم در لھگرد بوديم يوم ھشتم وارد کابل شديم و بخدمت
سردار صاحب رفتيم بسيار خوش آمدی کرد و سردار سلطان محمد خان ھم از
جالل آباد آمده بود بسيار از حد گذشته سردار دوست محمد خان گرفتار و پريشان
ميباشد صاحبا مرزا عبدالسمع خان ھم بسيار مھربانی و شفقت دارد برسيدن کابل
اينجانبان را مھمانی خوب نمود ديگر اينکه از بابت ملک ،قلعه فيض ﷲ خان و
قلعه نادعلی گفتگو کرديم تعلقچه سردار صاحب را گرفته بمواجب ھای اين جنابان
در دو ماليه آنھا را گفتگو کرديم به ھمرای ملک طره باز و ديوان غلجائی
آخراالمر ده خروار تبريزی و بيست پخته نقد مقرر شد از قرار تفصيل:
ماليه
ھشت خروار
خروار ده پخته

جوخوره
دو خروار
خروار بيست پخته

نقده
بيست پخته

ديگر اينکه از تا  ...ھم دونيم خروار تبريزی تعلقچه بمواجب خود گرفتم و دونيم
خروار از رستم خيل و ھشت خروار سيزده پخته از بابت عباد زرين که ھمه ساله
ميگرفتند بالکل ھمه را بمواجب خود گرفتم و ھمرای عباد زرين ھم گفتگوی
داريم که کم نکنيم تا ديده شود ديگر آنکه صاحبا در خصوص آمدن خانه کوچ ھا
مرضی سردار دوست محمد خان به آمدن خانه کوچ ھا ميباشد.
که بيايد .صاحبا شما عقل عالم ھستيد که خانه کوچ ھای خود را می فرستيد احيانا ً
اگر از طرف شاه شجاع شورش ميباشد و سردار کھندل خان ھم بد نميبرد بايد که
بخير بزودی خانه کوچ ھا را بفرستيد و اگر ميدانيد که شاه شجاع زمستان باالی
قندھار مقدمه نمی کند و سردار کھندل خان ھم بد می برد بآمدن خانه کوچ ھا بايد
که شما کاغذ سردار کھندل خان را برای سردار دوست محمد خان بفرستيد که

خانه کوچ خود را روانه ميکرد اينجانبان منع نموديم که شکست در  ...ھا می افتد
انشأﷲ نوروز کوچ نايب را رخصت ميکنم که بيايد و شما ھم بھمين طريق کاغذ
برای سردار دوست محمد خان روانه نمائيد  ...بھر طريق که ميدانيد شما خود
عقل عالم ھستيد صاحبا  ...در ين جا آوازه شاه شجاع ميباشد احواالت تحقيق
باينجانبان  ...ديگرانکه صاحبا سردار دوست محمد خان ھم تحقيق از  ...سک
دارد و بسيار  ...ميباشد صاحبا اگر خانه کوچ  ...می ماند و صاحبا در ين جا
آوازه است که سه  (۶٨) ...و شما بفاتحه ميائيد خدا بکند که شما آمدن کوچ ھا را
ھمرای خود بياريد صاحبا احواالت جاری و کلی را نوشته کرده ايم شما بھر
طريق که خير خود را ميدانيد خير شما  ...ميباشد بھمان ...
پشت مکتوب:
اگر خير خود را بآمدن خانه کوچ ھا ميدانيد بفرستيد و اگر  ...نميدانيد نفرستيد
زياده چه قلمی گردد ديگرآنکه صاحبا اگر آمدن خانه کوچ ھا شد خوب و اگر
نشد  ...نفرستيد و احواالت و جواب کاغذ را بزودی روانه نمائيد و انشأﷲ پوستين
ھا را بمعه ھر چيز که فرمايش کنيد ميفرستيم صاحبا در قلعه فيض ﷲ خان ھم
کار ميکنند که آباد بشود و کاريز درع باغھا را ھم نوبرميزنند و کار ميکنند
انشأﷲ عنقريب تيار خواھد شد و باقی احواالت را از بابت حاصل امالک بجدا
فرھا نوشته شد ،باقی ايام عمر و دولت بکام باد برب العباد
)مھر سرفراز(

)کمترين نصرﷲ(

مکرر آنکه صاحبا قاصد و کاغذ که بزودی نفرستاديم احواالت معلوم نبود الحال
احواالت مواجب معلوم نبود دگر احواالت که معلوم بود کاغذ نوشته کرديم صاحبا
در اينجا آوازه شاه شجاع در اينجا بسيار گرم گرديده از شاه شجاع چيز شورش
ميباشد خو خانه کوچ بفرستيد بخير تاکيد دانند و غله که شما گفته بوديد که ده
پانزده خروار برای خانه کوچ ھا نگھداريد الحال غله ھم برای خانه کوچ نمانده
زياده چه قلمی شود شما خود ھشياريد والسالم.
والحال از بابت خانه کوچ ھا اينجانب به سردار چيز نگفته ايم و شما ھم نوشته ايد
که چيز نگوئيد صاحبا تا الحال از بابت خانه کوچ شما خير خود را ببينيد که ھر
کار که خير شما بوده باشد ھمان کار را بکنيد و صاحبا بھر طريق که ميدانيد
احواالت و جواب کاغذ را بزودی بفرستيد که احواالت معلوم باشد".
قراريکه مالحظه ميشود اين نامه در موقعی نوشته شده که در شرق قوای سک
دور پشاور را گرفته و در جنوب غرب شاه شجاع قندھار را تھديد ميکند و در

نتيجه سردار دوست محمد خان از حد گذشته گرفتار و پريشان ميباشد .و سردار
سلطان محمد خان را که برای مذاکره و مجلس دعوت نموده بود بکابل رسيده
است .انعکاس آوازه آمد آمد شاه شجاع و ھمھمه که اين خبر در ميان مردم چه در
کابل ،چه در قندھار برافگنده بود از خالل اين مکتوب واضح و تکرار بگوش
ميرسد و اوضاع وقت و احساسات سردار و اھل دربار و عامه مردم را چون
تابلوئی رسم ميکند .اشخاصی که در ين مکتوب نام برده شده عبارت اند از:
) (١امير محمد خان ،برادر عينی سردار دوست محمد خان
) (٢سردار سلطان محمد خان ،برادر سردار دوست محمد خانکه در ين زمان
حاکم پشاور بود.
) (٣مرزا عبدالسمع خان
) (۴فيض ﷲ خان
) (۵شاه شجاع الملک شاه مفرور سدوزائی
) (۶کھندل خان يکی از پنج برادران بارکزائی مشھور به سرداران قندھاری که
در ين وقت بعد از وفات پردل خان رياست و سرداری و حکومت قندھار متعلق
او بود.
) (٧نصرﷲ يکی از پسران نايب امين ﷲ خان که بعد ھا موقتأ وزير ،فتح جنگ
پسر شاه شجاع شد.
) (٨طره باز
) (٩ديوان غلجائی
) (١٠عباد زرين
اشخاص ) ٩ ،٨و  (١٠سه نفر از معامله داران نايب لوگری بودند.
راجع به اصل جنگ شاه شجاع با برادران قندھاری و سردار دوست محمد خان
اينجا گفتنی زياد نداريم .شجاع با قشون بزرگی که )نوای معارک( تعداد آنرا به
 ٧٠-٨٠ھزار ميرساند و غالبأ از  ٢٠ھزار متجاوز بود و از طرف صاحب
منصبان انگليسی اداره ميشد ،خود را سر راست به قندھار رسانيده و در شھر
کھنه مرکز گرفت و سردار کھندل خان و مھردل خان را قريب دو ماه در شھر
جديد در محاصره گرفت تا اينکه به روز  ۵٢محاصره امير دوست محمد خان
وارد قندھار شد .شاه شجاع از بيم اينکه آب را قطع نکنند موقعيت خود را از شھر
کھنه تغيير داده و به باغ ھای نزديک شھر انتقال داد .دوست محمد خان از جانب
غرب شھر برادران خود را از محاصره نجات داد و جنگ ميدان شروع شد .آخر
کار با رشادتی که سردار محمد اکبر خان بخرچ داد ،جنرال »کمپل« انگليس
فرمانده سپاه شجاع زخمی شده و قوای او شکست کرد و خود شاه شجاع بطرف

الش و جوين فرار نمود و بالخره سردار دوست محمد خان بدون اينکه در مقابل
اين کمک از برادران قندھاری تقدير شود بکابل مراجعت کرد.
سردار دوست محمد خان بعد از دفع خطر شاه شجاع از جنوب غرب به عجله از
قندھار وارد کابل شد تا متوجه رفع تھديد رنجيت سنگ از طرف شرق شود و
چون مھاراجای سک در ين وقت خيلی مقتدر شده بود ،مقابله با او آمادگی ھای
بزرگی در کار داشت و بھترين راه تشويق اھالی به جنگ اعالن جھاد بود .اعالن
جھاد به نظر علما امکان نداشت تا اينکه سردار عنوان شاھی اتخاذ ميکند.
بنأ عليه در طی مراسم بسيار ساده در عيدگاه سياه سنگ مير حاجی پسر مرحوم
مير واعظ خوشه جوی را در دستار سردار خالنيده و لقب اميرالمومنين بر خود
نھاد و سکه ضرب زد ) ١٢۵٢ھجری قمری( و بعنوان اعانه از طبقه پولدار و
تجار پول گرفت و به تنظيم سپاه که تعداد آن را  ۶٠ھزار تن تخمين ميکنند
پرداخت .سردار سلطان محمد خان که در اثر فشار سک ھا از پشاور به جالل آباد
آمده و قراريکه ديديم در ين وقت در کابل می بود به مشوره امير يا بدون اجازه او
خود را به »باجور« کشيد و امير در اوائل سال  ١٨٣٨مسيحی )١٢۵٢ھه.ق (.با
سپاه خود بطرف شرق حرکت کرد .در روز ھای اول ماه اپريل سال مذکور وارد
جالل آباد شد و در »باسول« مرکز گرفت.
رنجيت سنگ که از آمادگی ھای امير دوست محمد خان و حرکت او بطرف شرق
اطالع داشت با سياست ميانه اندازی که سودی زياد از آن برداشته بود يکنفر
امريکائی »ھارالن« نام را نزد خود سردار سلطان محمد خان به باجور فرستاد تا
از شکر رنجی ھای او و امير استفاده کند .امير دوست محمد خان برای خنثی
ساختن نقشه مھاراجای سک فوراً برادرش نواب جبار خان را نزد سردار سلطان
محمد خان اعزام نمود و در نتيجه سردار سلطان محمد خان و »ھارالن« ھر دو
نزد امير به باسول حاضر شدند و امير از دسيسه ھای رنجيت مبنی بر جدائی
برادران و ميانجی گری خطرناک امريکائی سخت متغيير شده ميخواست ھارالن
را بقتل رساند .ولی بروی قرآن مجيد او را عفو نمود و خود با اردوی خويش به
آنطرف معبر خيبر در »شيخان« که شروع حوزه پشاور است ،نقل مکان نمود و
بار ديگر باب مذاکرات ميان نمايندگان طرفين يعنی نواب جبار خان و آغا حسين
از جانب امير و فقير عزيزالدين و داکتر ھارالن از طرف مھاراجا آغاز شد.
در ين مقابله که سک ھا من حيث تعداد سپاه و تجھيزات و انتظام عساکر قوی و
امير دوست محمد خان به علت تازه بودن تشکيالت نظامی و فقدان پول ضعيف

بود ،يک چيز ديگر ھم در سر نوشت جنگ تاثيری داشت که عبارت از حاصل
کردن رضايت برادران پشاوری سردار سلطان محمد خان و پير محمد خان و
سعيد محمد خان بود.
متاسفانه امير دوست محمد خان در يک موقع بسيار باريک که خود ضعف قوای
خود را ھم ميدانست ،برادران خويش را که با او سرھمکاری داشتند و در کمپ او
بودند از خود نتوانست و حاضر نشد که در صورت فتح پشاور حتی جالل آباد را
به ايشان بسپارد .حال آنکه رنجيت سنگ توسط نمايندگان خود حاضر بود اقالً
)ھشتنغر( و )دوآبه( را به سرداران مذکور تفويض کند و در نتيجه سردار سلطان
محمد خان از برادر خود امير دوست محمد خان نا اميد و ناراض شده و در صدد
برآمد که قضايا را بھر رنگی برگردانند که اقالً فايده ايشان ھم در ميان باشد  .آخر
سردار سلطان محمد خان به رنجيت سنگ ملحق شد و سردار پير محمد خان که
در کمپ امير مانده بود خود را مريض انداخت .در ين بين رنجيت از الھور به
پشاور آمد و ذريعه نمايندگان خود )جنگ يا گريز( را به امير پيشنھاد نمود .موقع
باريک و خطرناک بود .عساکر سک چون نگين انگشتر پشاور را در حلقه گرفته
بود و امير دوست محمد خان در يک فضای غير مساعد مجبور بود که بصورت
فوری تصميمی بگيرد .سردار محمد افضل خان و ميرزا عبدالسمع خان
صدراعظم ،طرفدار جنگ و نواب جبار خان طرفدار صلح بود .ولی ترتيبات
قوای سک بقصد محاصره قرارگاه امير مجال تفکر زياد را نداده و امير دوست
محمد خان مجبور شد که بصورت فوری »شيخان« را تخليه کند و از خيبر به دکه
و از دکه به جالل آباد عقب نشيند .بدين ترتيب متاسفانه در اثر آخرين مظاھر بی
اتفاقی و عدم سازش امير با برادرانش رنجيت سنگ موفق شد که پشاور را اشغال
نمايد .اگر چه ھنوز ھم برای چندی بعضی حصص پشاور و مربوطات آن به
سرداران پشاوری و برخی برادرزادگان ناراض امير دوست محمد خان تفويض
شد ولی ايشان جز نام نفوذی نداشتند و اداره نظامی سياسی متعلق به سک ھا بود.
روز ھای مراجعت امير دوست محمد خان بکابل از روز ھای بسيار بحرانی سال
ھای امارت اوست زيرا در حاليکه در جبھه سياسی و نظامی شکست خورده بود
در خزاين کابل ھم پول نداشت که سرداران و سپاھيان شکستی و ناراض را
معاش بدھد .عالوه بر سپاه خودش مجبور بود که قوای قومی که در پيرامون
سردار سلطان محمد خان جمع شده و به سرکردگی سردار پير محمد خان وارد
کابل شدند ،ھم تنخواه دھد .راجع به مشکالت اين روز ھا مکتوب ديگری از
نصرﷲ خان پسر امين ﷲ خان لوگری موجود است که از خالل آن نکات
سودمندی بدست می آيد .اينک متن مکتوب قرار ذيل ميباشد:

مکتوب شماره  ٢٠مرقع دوم اسناد خطی موزه کابل
"صاحبا مھربانا خدايگانا"
"احواالت اين حدود بنحويست که از يوم که از سنگر آمده بوديم ده پانزده يوم در
لوگر بوديم بعد از آن بجھت مواجب خودھا روانه دارالسلطنه کابل گرديديم صاحبا
چونکه وارد کابل گرديديم بعضی اشخاص باينجانبان ميگفت که مواجب شمايان
را بپای ملک شما ميکند ديگر مواجب بشمايان نمی دھد صاحبا اين جانبان چونکه
از ين حرف ھا خبر شديم بعد از آن در نزد عالي حضرت مرزا عبدالسمع خان
رفتيم که مواجب مايان را بدھيد صاحبا مرزا عبدالسمع خان بجواب مايان گفت که
سردار دوست محمد خان ملک شمايان را بمواجب شمايان داده صاحبا اين جانبان
به نامبرده گفتيم که مايان بملک غرض نداريم ملک از نايب صاحب و سرداران
قندھار ميباشد بمايان غرض نيست ھرگاه مواجب بمايان ميدھيد خوب واال نه
رخصت مايان را از سردار دوست محمد خان بگيريد بعد از آن مرزا گفت که تا
سه چھار يوم معطل بکنيد بعد از آن گفتگوی خود را ھمرای سردار دوست محمد
خان بکنيد آنچه بگويد از ھمان قرار کار خود را بکنيد صاحبا مايان سه چھار يوم
معطل نموديم بعد از آن در نزد سردار دوست محمد خان رفتيم گفتگوی خود را
کرديم سردار صاحب بجواب مايان گفت که الحال پسر اينجانب غالم حيدر خان
روانه کوھستان ميباشد بايد که سخن خود را بدھيد و ھمراه نامبرده در کوھستان
برويد مواجب شما را ميدھيم خواطر خود را جمع داشته باشيد صاحبا الحال خو
اسپان خود را از لوگرد طلبانيديم ھرگاه در کوھستان نميرفتيم و رخصت خود را
ميگرفتيم در نزد شما بخير می آمديم باز شما خفه می شديد که بی فرموده اينجانب
چرا رخصت خود را گرفتيد الحال بھر صورت بخير روانه کوھستان ميشويم و
مبلغ بيست سی تومان اينجانبان ھم خرچ ميشود خا مواجب دستگيری مايان بکند يا
نکند در ين وقت گلستان قاصد را بخدمت فرستاديم احواالت از اينقرار بود که
نوشته شده بايد که آنصاحب گلستان قاصد را از يک شب زياده نگه نداريد آنچه
صالح ميدانيد از ھمان قرار نوشته کنيد که بعمل آورده شود صاحبا ھرگاه مايان
را مطلقأ ھم جواب ميداد تا جواب شما معطل ميکرديم صاحبا عرض مايان از
اينقرار ميباشد که ھرگاه مواجب بدھد يا ندھد يکمرتبه بخدمت ميرسيم بايد که شما
ھم نوعی بکنيد که بخدمت برسيم بامدن اينجانبان تغافلی نکنيد باقی ايام عمر و
دولت بکام باد برب العباد"
العبد نصرﷲ )مھر نصرا؟( ھم است

"مکرر اينکه صاحبا ملک را که بپای اين جانبان کرده از ين جھت ميباشد که تمام
لشکر پشاور تا حد غالم حيدر خان و حافظ جی پسر مير واعظ و پسر نايب گل
محمد خان و خود سردار پير محمد خان وغيره سپاه تماما ً بکابل آمده جايداد ھم
نبود العالج شده اين سخن را گفته صاحبا اينجانبان خو گفتگوی کرديم بمايان
ميگويد که مواجب شمايان را ميدھيم خا بدھد يا نه دھد معطل بجواب شما می
باشيم که آنچه مرضی شما بوده باشد بعمل آورده شود بايد نوعی بشود که خداوند
عالم وسيله خير برانگيزد که بديدار شما مشرف شويم بحق نبی واله باقی ايام بکام
باد .برب العباد والسالم"
"کمترين نصرﷲ )مھر نصرﷲ("
"اگر صالح شما باشد که در باب آمدن اين جانبان مقيم را فرستاديد بايد که سه
کاغذ يکی بجھت امير صاحب يکی بجھت آغه حسين يکی بجھت مرزا عبدالسمع
خان بفرستيد و به کاغذ نوشته کنيد که فالنی ھا را دو ماھه رخصت بدھيد که
بھمديگر مالقات بکنيم صاحبا خود شما عقل عالم ھستيد خوا بھمين طريق نوشته
ميکنيد خواه به ھر طريق که ميدانيد شما خود ھوشياريد بايد نوعی بکنيد که
بمالقات و قدمبوسی شما مشرف شويم".
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موھن الل" ،حيات امير دوست محمد خان" ،جلد دوم .
اسناد خطی مربوط موزه کابل ،مراقع ھر سند در جايش ذکر شده
است.

تبصره ھا:
) - (١
) - (٢
) - (٣
) - (۴
) - (۵
) - (۶
) - (٧
) - (٨
) - (٩
)- (١٠
)- (١١

ص  ٢١مؤخذ )يک(.
خوانده نشد.
ص  ۴۵مؤخذ )يک( و ص  ١٠٨مؤخذ )دو(.
ص  ١٣مؤخذ )سه( و ص  ١٢مؤخذ )دو(.
ص  ١٢١مؤخذ )سه( و ص  ۴١مؤخذ )دو(.
ص  ۵۶مؤخذ )دو(.
اختصار از ص  ۵۶تا ص  ۶۵مؤخذ )چھار(.
از ص  ۶۶تا  ۶٨مؤخذ )چھار(.
يک کلـمه کوچک خوانده نشد .جاھائی که خوانده نشده است،
عالمه جمع گذاشته شد.
جاھای نقطه چين جاھای است که در متن پاره شده و موجود
نيست.
لقب وزير فتح خان است.

)- (١٢
)- (١٣
)- (١۴
)- (١۵
)- (١۶

)- (١٧
)- (١٨
)- (١٩
)-(٢٠
)- (٢١
)- (٢٢
)- (٢٣
)- (٢۴
)- (٢۵
)- (٢۶
)- (٢٧
)- (٢٨
)- (٢٩
)- (٣٠
)- (٣١
)- (٣٢
)- (٣٣

شايد )شپـين( ھمان )شيـپان( متن نسخه واقعات شاه شجاع باشد
که پـيشتر ديده شد.
در متن واقعات شاه شجاع سی ھزار آمده ،ھمين رقم سه ھزار
صحيح است.
اين مطلب را سراج التواريخ ،مال فيض محمد کاتب ھزاره ھم در
صفحه  ٨۵تذکر ميدھد.
اين خائنين عبارت از مال احمد مندئی وال مشھور به برنج
فروش ،ميرزا امام وردی مير حسين و جمعی ديگر بودند.
عبدﷲ خان اچکزائی که قيام ملـی را با متفق ساختن زعما در
خانه خود بتاريخ اول نوامبر  ١٨۴١شروع کرد و از  ٢نوامبر
تظاھر عملـی آن شروع شد  ،مردانه با فرنگی ھا مقابله کرده و
در جنگ بی بی مھرو حين حمله به چھاونی انگليسی شيرپور در
حاليکه از دسته قوای ملـی قيادت ميکرد ،بتاريخ  ١٣نوامبر
)مطابق  ٢٧رمضان  (١٢۵٧شھيد شد.
امير دوست محمد خان بعد از شکست ارغنده از طريق باميان و
خلم راه پاردريا و بخارا را پيش گرفت.
معموالً آنرا خاتمه جنگ ھای افغان و انگليس خوانند.
مقر.
جا ھائيکه نقطه )  ( .....گذاشته شده در متن از بـين رفته و پاره
شده است.
قره باغ.
صفحه .٣٢۶
جا ھای نقطه چين در متن پاره شده است.
مکناتن نماينده مختار انگليس.
ھمين.
مثل.
ثانی.
ثانی.
مخصوص لھجه غزنيچی ھا است که به عوض بـيرون  ،برون
ميگويند.
سر.
ايراد.
برای.
ايراد.
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سر پرسی سايکس می نويسد که وزير محمد اکبر خان در نتيجه
فريب کاری که از مکناتن ديد او را به قتل رسانيد» .پاتنجر« قايم
مقام مکناتن ھم به اين عقيده بود که نماينده انگليس به خدعه و
فريب متوسل شده بود)ص ٣١مؤخذ پنج(
اين  ١٨نفر را به شرح ذيل نام ميبرد :محمد زمان خان ،مير
حاجی خان ،سکندر خان ،درويش خان ،علی خان ،محمد اکبر
خان ،محمد عثمان خان ،غالم احمد خان ،غالم محمد خان ،خان
محمد خان ،عبدالخالق خان ،امين ﷲ خان ،مير اسلم خان ،صمد
خان ،محمد نصير خان ،عبدﷲ خان ،عبدالغفور خان و مير افتاب
خان.
ص  ٢٢مؤخذ شش.
ص  ٣٣مؤخذ پنج.
ص  ٣٣مؤخذ پنج.
اگر چه در شرط اول معاھده چنين ذکر است که سردار محمد
عثمان و سردار شاه دوله خان انگليس ھا را مشايعت کنند ولی
بعدتر در ين فيصله شايد تجديد نظر شده باشد و در عوض سردار
محمد اکبر خان با قافله فرنگی ھمراه شده است.
ص  ٢۶٩مؤخذ ھفت.
ص  ١۴١مؤخذ ھشت.
داکتر »برايدن« در نزديک جالل آباد ضرب تلواری بسر خود
خورد .وی کاغذ ھای مجله  Frazerرا که در زير کاله خود
مانده بود که از برش تيغ کاسته و به او موقع داد تا اقالً به حيث
يک نفر قاصد سرشکسته فرنگی خبر تباھی سپاه متعرض را به
جنرال سيل برساند.
اشاره به آمدن انگليس ھا است معه شاه شجاع از راه غربی
شکارپور ،کويته ،قندھار و غزنی و تلف شدن لشکر الفنستن در
راه مشرقی.
ص  ١۶۴مؤخذ ھشت.
ص  ١۶۵ - ١۶۶مؤخذ ھشت.
متن اين مکتوب قبالً در يکی از شماره ھای مجله آريانا
زنگوگرافی شده است.
گرشک.
ص  ٢٧١ - ٢٧٠مؤخذ ھفت.
يعنی نواب محمد زمان خان که فرنگی ھا او را »نواب خوب«
لقب داده بودند.
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ص  ٢۵٧ -٢۵۶مؤخذ شش.
ص  ١۶۴ - ١۶٣مؤخذ ھشت.
ص  ٢۶٩مؤخذ شش.
مؤخذ شش.
غفور از طرف شاه شجاع حکمران جالل آباد بود.
 Mackisonنماينده سياسی پشاور.
 Macgeregorنماينده سياسی فرنگی در جالل آباد.
ص  ١٣۴مؤخذ نه.
ص  ۴٨مؤخذ پنج.
جاھای نقطه چين در متن پاره شده است.
ص  ۴٣٧ -۴٣۶مؤخذ نه.
ص  ۴٣٣مؤخذ نه.
ص  ٢٧٨مؤخذ شش.
فرنگی ھا اين تپه را از ين جھت »چلم« ميگفتند که روز ١۴
مارچ بار اول حين آمدن غازيان ديدند که در زير باران گلوله
يکنفر چلم بزرگی را آورده و دم ميزد.
متن نوای معارک مربوط به اين مطالب بحيث نمونه کالم مولف
به تعقيب مقاله ئی که آقای غبار راجع به معرفی کتاب مذکور
نوشته است در شماره  ٧۵مجله آريانا نشر شده است.
خبر آمدن جنرال پالک و قوای او بکابل رسيده بود ليکن مدتی
گرفتاريھای ديگر حرکت او را از پشاور بطرف جالل آباد به
تعويق افگنده بود.
به علت انتخاب شدن چند روزه به شاھی مفاد شخصی در بين
داشت.
اساس اين ميثاق در صفحه )( اين اثر مالحظه شود.
بگمان غالب شايد کلمه افتادگی عبارت از »سردار مھردل خان«
باشد.

