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 حماسه قندهار
 

 انیپا رانیها در ا یهوتک که به سلطنت یهستند ، توفان ینیمنتظر توفان سهمگ انیاست و قندهار ۱۷۳۷ سال
توفان  نیرا هم به زانو درآورد ، ا رانیمهد دل نیتا قندهار ، ا دیآ یقندهار م یاست و اکنون با شتاب به سو دهیبخش
 بود که نفاق افغان ها به آن مجال رشد داد . یمینس

 دیآ یقندهار م یبه سو نیسنگ یو توپخانه ا یقو یها با لشکر یبه سلسله هوتک دنیبخش انیپا یافشار برا شاه نادر
 ، منتظر او نشسته است . شرویپ ی، هماورد او در جنگ ها نیو شاه حس

قالت  یقلعه جنگ یفرمانده یشاهزاده محمد خان را برا کندیم ینیشبیرا پ ینیسهمگ یها که نبرد نیحس شاه
، مهد رادمردان هم به سرعت حالت قندهار و، شودیاعزام م نداوریشاه به زم یخان هم از سو بهادر و فرستدیم

 در برابر هجوم نادر دفاع کند . شیو مردم خو اریتا بتواند از شهر ردیگیبه خود م ینظام
و  نداوریفتح زم یو توپخانه اش را برا ها رویاز ن یقلعه گرشک را فتح کرد و بخش شیبر توپخانه خو هیبا تک نادر

راحت در کنار رود ارغنداب  یالیکرد و بعد با خ ورساتیس هیتهرا هم مامور  یبست بدان نقاط فرستاد و بخش
 .اردوگاه برپا کرد

 متجاوزان تکرار کرده بودند . گریاز او د شیکه پ ی، همان اشتباهکردینادر اشتباه م اما
 نیالد دجمالیچون س یکه فرزندان ستیمادر افغانستان ردیبتواند در آن آرام بگ یکه متجاوز ستین ییجا افغانستان

را در دامان خود پرورانده است که درآسمان علم و ادب و هنر چون  یمحمد بلخ نیافغان و موالنا جالل الد
 دالیمحمد اکبرخان و امان هللا خان و س ری، وز ریچون شاه زمان کب یمادر فرزندان نیبدرخشند ، اما هم دیخورش

خاک پاک چشم بدوزد دمار از روزگارش در  نیرد بدجرئت ک یا گانهیب یاست تا اگر روز پروراندهخان را هم 
 ،  اورندیب

 یشرزه بر او و سپاهش حمله آورد و نظم مثال زدن یریمانند ش نیبرد که شاه حس یبه اشتباهش پ یهنگام نادر
 برداشت . انیاردوگاه نادر را از م

وحشت زده اش را گرفت و به دنبال آن به  انیفرار لشکر یهم از نوادر روزگار بود و با تمام توان جلو نادر
  رندیآتش بگ ریوقفه ز یفرمان داد تا قندهار را ب شیها یسرعت از رود ارغنداب گذشت و به توپچ

الوسع پاسخ متجاوزان را بدهند و بر سر آنان باران توپ  یهم به توپخانه قندهار را مامور کرد که حت نیحس شاه
 ببارند .

دشمن را  ی، قوا روین یشاه مامور شد که از قندهار خارج شود و پس از جمع آور یاز سوهم  یخان ناصر دالیس
 در قالت قلع و قمع کند .

اندک قشون دشمن را در قالت مورد  ییرویانجام داد و پس از گرد آوردن ن یاش را به درست فهیخان وظ دالیس
خان  دالیحمله س اتیقندهار فرار کرده بود و جزئ ن که ازیرسول خائ لهیقرار داد ، نادر که بوس نیسهمگ یحمله ا

 دالینبرد فرستاد و س دانیرا به م یکمک یبه سرعت قوا نیداشت بنابر ا یحمله آگاه نیرا به نادر رسانده بود از ا
 [۱کند . ] ینیشد که به قلعه قالت عقب نش ریسخت ناگز یبود پس از جنگ یروزیخان که در آستانه پ

هر  انیقندهارخان را در قالت محاصره کرد و خودش به قندهار بازگشت  دالیاز سپاه س یبخش لهیبوس لهیبوس نادر
 . زدندیم خونیو به اردوگاه نادر شب شدندیاز قلعه خارج م یاز گاه

از گذشته تحت فشار قرار گرفتند اما همچنان بر ادامه  شیب انیهم حلقه محاصره را تنگ کرد و قندهار نادر
 . دندیورزیر ممقاومت اصرا

، قلعه  وستیخود گذاشت و از قندهار خارج و به نادر پ یشانیرا بر پ یخیتار یهنگام اشرف سلطان ننگ نیا در
دو قلعه ، اسارت  نیسقوط کردند ، دردناک تر از سقوط ا یگریپس از د یکیقالت و شهر صفا هم  ینظام یها
 محروم شد . یینایب متمان نادر از نعافغان بود که به فر ریسپهساالر دل یخان ناصر دالیس

 [۲و پس از آن قندهار به طول کامل فتح شد .] دیماه و پنج روز طول کش زدهیقندهار س مقاومت
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جوان بعدها به  نیکرد ، ا دیاز فرزندان قندهار را به مازندران تبع یکیکار قندهار نخواهد بود ، نادر  انیپا نیا اما
کشتن او  یکه هموطنان نادر برا یهنگامخواهد زد ،  ریو در جنگ ها دوشادوش او شمش وستیسپاه نادر خواهد پ

 او محافظت خواهد کرد . یو از بانوان حرمسرا دیخواهد کش ریدفاع از نادر شمش یجوان برا نیا کشندیم ریشمش
 نیاز زم یبر بخش پهناور ده ها سال یخواهد گذاشت که برا ادیرا بن یقندهار سلسله ا نیجوان در هم نیبعد ا سال

 حکم خواهند راند .
 را هم به نام خود خواهد افزود . . . یجوان احمدشاه نام دارد و بعدها لقب دران نیا

۱۳۹۹-۲-۲۲ 
 : یکل منبع

 جلد اول  ۳۳۷تا  ۳۳۵غالم محمد غبار ، از صفحه  ری، م خیتار ریافغانستان در مس
 : گرید منبع

 ۱۱۰، ص  ی، نورهللا الرود رینادر پسر شمشــ  ۱
 ۱۱۳همان منبع ، ص ــ  ۲
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