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 زندگی پرمشقت  اميردوست محمدخان دربخارا
)٢( 

 
 :فراراميراززندان شاه  بخارا

مولف نوای . قبًال از قول کاتب هزاره و پاتريک مکروری، متذکرشديم که اميردر زندان ارگ بخارا زندانی شده بود
، تاجرکابلی  که درشهر سبز ميزيست واو کبيرردوست محمدخان به کمک دوست هموطن خود معارک مينويسد که امي

باری اميرهنگام فراراز زندان به . مبلغ ده هزارروپيه به پاسبانان زندان رشوت داده بود، از زندان ارگ نجات داده شد
از فرارکردن، مردن :"به پدرش گفتسردار اکبرخان يادآورشد که در فرار با او موافقت کند، ولی سرداراکيبرخان 

جای که دست قدرت نارساست از آنجا فرارکردن هم کارمردان : "اميرجواب داد." درمردانگی صد مرتبه بهتراست
ولی سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان حاضر به فرارنشدندوتا دسامبرسال بعد درزندان ) ١٧."(عالی همت است

اميربا پسرديگرخود سردارافضل خان از زندان فرارکرد و به کمک دوست تاجرش، خود را شاه بخارا باقی ماتندند،مگر 
حکمران شهر سبز، مير اتاليق سلطان محمودخان مقدم امير را گرامی داشت وهنگامی که اميربقصد . به شهرسبز رسانيد

رداد وياد آورشد که شهربلخ حرکت ميکرد، مبلغ سيصدهزار روپيه برای تدارک جنگ برضد انگليس ها به امي
 )١٨. (اميرميتواند خانوداه خود را به شهر سبزانتقال بدهد

اما موهن الل،جاسوس مفتن انگليس که باجديت سرگذشت اميردوست محمدخان را تعقيب کرده،داستان فرار امير را 
فرار امير از چنگال پادشاه . دفعتًا مطلع گرديدم که اميردوست محمدخان از بخارا فرار نموده است:" چنين روايت ميکند

. بخارا يک حادثه فوق العاده بود وبا چنان مهارتی انجام يافته بود که دراعمال دوره جوانی امير مثالهای آن ديده شده اند
ً تقبيخ  رويداد از اينقراراست که پادشاه فارس سفيربخارا را بخاطر روش حقارت آميز پادشاه بخارا با امير کابل رسما

وماهوار .  که به اثر آن پادشاه بخارا امير را از زندان خارج ساخته او را بخانه دختر شاه زمان مقيم ساختکرده بود
به اميردوست محمدخان اجازه داده شده بود که بسواری . برای مصارف او مقررنمود) پول مروج بخارا(پنجصد تنگه

درمسجد ادا نمايد، اما تحت سرپرستی يک تن مال اسپ دربيرون از منزل هواخوری کند وبدون محافظ نماز خود را 
 .موسوم به صاحب زاده سرهند قرارداده شده بود

درعين زمان پسر ارشدامير، سردارافضل خان سخت مريض شد وبعد از آنکه پادشاه بخارا به اواجازه داد که نزد فاميل 
و را متوقف نمودند، اما براثرعرايض وتضرع  خود به خلم برود، او راهی خلم شد، ولی مالزمين اميربخارا در راه  ا

بعد ازين بود که امير به عجله ترتيبات فرارخود . پدرش به شاه بخارا دوباره به او اجازه سفربه کشورش داده شد
بعد از آنکه امير نماز خفتن را در مسجد ادا نمود، محمداکبرخان، سلطان جان واهللا بردی را احضارکرد وبا . راگرفت
امير به آنها گفت اگر همه ما يکجا واز يک راه فرارکنيم، کار عاقالنه يی نيست، بلکه . الن فرار را مطرح نمودآنها پ

بهتراست اکبرخان با سلطان جان ويک نفر راه بلد براه اندخوی بروند، وخود او با اهللا بردی و يک نفر راه بلد از طريق  
شخص اميرمطابق پالن به راه شهر سبزحرکت ] خارا ماندند، ولیاکبرخان وسلطانجان درب.[شهر سبزرهسپار ميشود

اما .کرد، مگر بعد از عبور از جاده طويل وپيچاپيچ براه غلط رفت، وخسته ودرمانده شد واسپ خود را هم از دست داد
وطرف آن طالع مند بود که يک کاروان از راه ميگذشت، مالک کاروان برای امير يک شتر داد که خورجينهای کالن برد

مگر درناحيه چراغ چی مالزمين پادشاه بخارا .اميرهم خود را به بهانه مريضی دراين خورجينها پنهان کرد.آويخته بود
بارهای شترها را پائين وخورجين ها رابه دقت تفتيش ميکردند، اما اميرکه در بين راه ريش خود را  سياه رنگ کرده 

رسانيد که از "تکيه"ورمعجره آسای از چنگ شاه بخارا فرارکرده خود رابه بدينسان امير بط. بود،  او را نشناختند
 . نواحی  شهر سبز بود

. امير از اينجا برای يکنفر تاجر بنام کبيرخان پيغام فرستاد و تاجر مذکور لباس و پول مورد نياز را برای اميرتهيه کرد
حکمران همراه با يک هزارسوار به استقبال امير . ادبعد از آن اميرخبر رسيدن خود را به حکمران شهر سبز اطالع د
بعد از اين اميردوست محمدخان از چنگال پادشاه . دوست محمدخان شتافت و با اعزاز و اکرام او را به قلعه خود برد

 . خونخوار بخارا رهائی يافته تشويشی از وی نداشت
اگر امير را دوباره به بخارا نزدپادشاه نمی فرستد، :  کهحکمران شهر سبز بزودی نامه يی از پادشاه بخارا دريافت نمود

اما حکمران شهر سبز به پادشاه بخارا نوشت که به قرارعنعنات ملک ما از . ال اقل از رفتن او به خلم جلوگيری نمايد
حمدخان لهذا آنچه آرزو وشايسته اميردوست م. مهمان حرمت وپذيرائی ميشود، نه مثل شما که به مهمان رنج ميدهيد

 ) ١٩. (باشد، او انجام ميدهد
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 بازگشت امير به  وطن و نبردبا انگليسها
اميردوست محمدخان از شهر سبزبعد از عبور از دريای آمو به خلم  آمد ومورد استقبال والی خلم ١٨۴٠در ماه جوالی 

 را از قلمروپادشاه بخارا بيرون ببرد اميرقبًال ازبخارا به برادرخود نواب جبارخان پيغام داده بود که فاميل او.قرارگرفت
و نواب جبارخان هم مطابق دستور اميرخواست خانواده امير را به داخل قلمرو کابل انتقال بدهد،مگرحين حرکت  با 

داکتر الرد فورًا حرم و وابستگان امير را . عساکر داکتر الرددر جنوب هندوکش  مقابل شد و به اسارت  انگليسها درآمد
وانگليسها آنهارا به غزنی انتقال دادند تا درآنجا با اعضای فاميل غالم حيدرخان پسرامير در .  به کابل فرستادبابرادرش

اما کسان شاه شجاع شايعه پراکنی کردند که برادر اميردوست محمدخان، ) ٢٠.(زندان ارگ غزنی نگهداری شوند
داده است، ولی جريانات بعدی وقايع صحت اين شايعه را جبارخان حرم امير را برای گرفتن پاداش به انگليسها تسليم 

اميردوست محمدخان وقتی از قضيه گرفتاری .تصديق نکرد وجبارخان کماکان مورد احترام امير وپسرانش واقع بود
فاميل خود مطلع شد، سخت متاثرگرديد وبرمصيبت خويش اشک تاسف ريخت وسپس برای جنگ با انگليسها به جمع 

 )٢١.(داختآوری لشکر پر
امير با همکاری والی خلم  برای جلب همدلی ومساعدت سران قومی مجلسی تشکيل داد ودرباره جهاد با انگليسها به 

امير به والی خلم . امير خاطرنشان کردکه، درنظر دارد دولت از دست رفته خود را دوباره تاسيس کند. مشورت پرداخت
والی خلم که بعد از استقرارانگليسها درکابل اختالفات خود را نتوانسته . بودوعده داد که در دولت آينده وزير او خواهد

بنابرين او به . بود با آنها  حل کند ،نيت داشت که از طريق همکاری با امير خواستهای خود را برانگليسها تحميل نمايد
هنگ، شش هزارسوار اوزبک بقول فر)٢٢.(جمع آوری سپاه و پول برای اميراز سران مزارشريف و قندز آغاز نمود
دوست اداره ) بابه بيکمير (زعيم ايبک) ٢٣.(بعزم جهاد  بدور اميرجمع شدند و او با اين قوا بسوی باميان مارش کرد

انگليس بود و با برادر خود والی خلم مناسبات حسنه نداشت، توسط قوای قوای مشترک اميرو والی از قدرت بزيرکشيده 
 .شد
 

 انگليس در بامياناشغال پايگاه های 
در کتاب نواى معارک ، به ارتباط رشادت هاى جنگى امير با انگليس ها در باميان و پروان مطالب جالبی به چشم 

چون در باميان لشکر انگليس مقيم : اين مولف ميگويد. ميخورد که  برای تکميل بحث مورد مطالعه ما بسيارکمک ميکند
قواى خود بر سر آنها تاخت و پس از نبردى خونين به دشمن تلفاتى وارد نمودو يک ، امير با ١٨٤٠بود، در پايان اگست 

يک هزار مرد از طرفين در اين جنگ ضايع شدند بعد از چهارم روزامير بى نظير، « :توپ دشمن را تصاحب کرد
مود و چنان شمشير پانصد سوار جرار که هريک نهنگ درياى جنگ بود،به همراه خود گرفته با افواج انگريز مقابله ن

و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب . زنى نمودکه فوج انگريز بهادرشانزده کرور فرار نموده رفتند
و انگليس ها به باجگاه و سيغان عقب نشينى ) ٢۴(» .فوج انگريز بهادر که از فرار عار ميدانند بدست امير بى نظير آمد

 . کردند
 انگليس، با کراهت از اشغال پايگاه های انگليسی توسط اميردوست محمدخان ياد کرده گزارش موهن الل،جاسوس

 اگست سردار محمد افضل خان پسر ارشد اميردوست محمدخان با پنجصد سوارمسلح پايگاه نظامی ٣٠بتاريخ :"ميدهد
درهمان شب استخبارات بمارسيد که . دفع گرديد] توسط توپخانه[انگليس را در باجگاه مورد حمله قرارداد، اما حمله او

 باسپاه Rattrayراتریکه دراثر آن تورن ) بعنی حمله نموده(شخص اميربا سپاه عظيم در جناح جنوبی ايبک رسيده
دراين هنگام تمام پايگاه های بيرونی انگليس درشمال کابل به . جانبازان خود بطرف سيغان عقب نشينی نموده است

. افتاده بود) امير(حتی پايگاه مهم سيغان نيز تخليه شده ومقدار زياد ذخاير کارآمد بدست دشمن تصرف اميردرآمده بود،
تربيه شده بودند به اميردوست محمدخان ) Hopkins(دراينجا بود که يک تولی ازسپاهيان افغان که توسط تورن هاپکنز 

اه افغانی را انگليسها خلع سالح کرده رخصت متباقی سپ. صاحب منصب افغانی اين تولی شاه محمد نام داشت. پيوستند
. ،نيز به لشکر اميرپناه برد)جاسوس انگليس(اميرخان برادرعبدالرشيد . کردند تابجای پيوستن با امير به کابل برگردند

 ) ٢۵." (بقيه سپاه انگليس در با ميان تجمع کردند، وبه انتظارکمک از کابل ماندند
 کابل رسيد و مکناتن قواى تحت فرمان جنرال سيل و کپتان کونولى ، برنس ، کاتن ، خبر اين واقعه به سرعت تمام به

ازکلنل ) پوليتيکل ايجنت باميان(داکتر الرد. بسوى هندوکش سوق کرد) هاوان(ريترى و غيره مجهز با توپخانه و خمپاره
فته پس از نبرد باميان، حکمران و يک ه. شد) باميان درست است( کمک خواست و اوبا توپخانه مجهزى متوجه ُخلمدنى
 ) ٢۶.(را وادار به انصراف از همکارى با امير ساخت ) مير محمد امين(ُخلم 

. کابل را به قصد تقويت سنگر باميان ترک گفت" Dennieدنی"دگرمن ) ١٨۴٠( سپتمبر ٧بقول موهن الل،در تاريخ 
دگرمن دنی بعد از . الی خلم به مراتب بيشتراز رقمی  بود که بما اطالع داده بودندقرار اخبار واصله تعداد لشکر امير وو

قطعه سواره نظام . مواصلت به باميان، باالی مواضع دشمن حمله کرد ودشمن را از سنگرهای شان به عقب راند
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ته صفوف ازبکهای  وسپاهيان آقای الرد وتورن کونولی به چهارطرف تاخAndersonجانبازتحت قيادت تورن اندرسن
اميردوست محمدخان . مهاجم را درهم شکستند و با سپاهيانی که فرارکرده و به امير پيوسته بودند با قساوت معامله نمود

 تن در اين جنگ کشته دادند، خود را از محاصره نجات داده فرارکردند وهمه ۶٠٠با پسرانش و والی خلم بعد از اينکه 
موهن الل اين گزافه گوئی را محض برای .(وادخوراکی شان بدست سپاه انگليس قرارگرفتخيمه وخرگاه ومقدار زياد م

خوشنودی دولت مردان انگليس مينويسد، واال خود در آغاز ميگويد که تمام پايگاه های انگليس درشمال کابل توسط امير 
داکتر ر  باميان، اين بود که علت شکست اميردوست محمدخان در آخرين جنگ د.دوست محمدخان فتح وتسخير شده بود

، والی خلم راکه پسرش طور گروگان دردربارشاه شجاع ميزيست، تهديد کرد که زندگی پسرش را به خطر نيندازد الرد
 سپتامبر ٢٨به تاريخ :"چنانکه موهن الل مينوسد. و اگر از حمايت امير دست بگيرد، پاداش بهتری نصيب او خواهد شد

ه خود را نزد داکتر الرد،پوليتيکل ايجنت انگليس فرستاد وشرايطی را که قبًال به اوپيشنهاد شده ، والی خلم نمايند١٨۴٠
 )٢٧." (به اساس اين توافق سران اوزبک از دادن هرنوع کمک به امير امتناع ورزيدند. بود، برای متارکه قبول نمود

ازجنگ با انگليس دست گرفته راهی خلم گرديد، اميردوست محمدخان وقتی ديد والی خلم با بقيه نيروهای اوزبک خود 
. دريافت که دشمن کارخود را کرده و او با نيروی اندک نميتواند در برابر سپاه مجهزبا توپخانه کاری از پيش ببرد

بنابرين از پيروزی بردشمن در باميان مايوس شد، ولی از دريافت دعوتنامه های خوانين کوهستان مسرورگرديد 
امير بعد از مارش خسته کننده به درۀ غوربند رسيد، ليکن دراينجا .  بطرف کوهستان حرکت کندوتصميم گرفت

 نفرپيروان خود ازامير بريد، درحالی که يک روز قبل يک راس اسپ اعلی با يراق نقره به امير پيش ٧٠٠ميرهزاره با 
 ) ٢٨.(کش کرده بود

 تن همراهان ١۶خره از پناه صخره های کوه  بزيرکشيد وبا  روز جنگ، باال١٢امير پس از : بقول مولف نواى معارک
. عبدالسبحان خان صاحب هشت قلعه و ده هزار مرد جنگى بود.خود به خانه عبدالسبحان، يکى از خوانين چاريکار رفت

 اگر او در آغاز ازمهمان خود بگرمى پذيرائى کرد، ولى شب هنگام برادر خود محمدسعيد را نزد انگليسها فرستاد تا
انگريز ها به رهنمائى محمدسعيد برادر . خواسته باشند بيايند و امير را دست بسته با خود ببرند و پاداش او را بدهند

امير دوست محمدخان مصروف خوردن غذا بود که از محاصره قلعه آگاه . ميزبان آمدند و قلعه را در محاصره گرفتند
اين چه بى ايمانى است ! اى مردود کافر« :طاب به عبدالسبحان خان گفت امير فورّا دست از خوردن غذا گرفت و خ. شد

و محمد سعيدخان برادرش که ...  و شمشير آبدار بجانش حواله نموده دوقطعه اش کرد که فوج انگريز بر من آوردى ؟
ان سپاه دشمن  آخته راهش را از ميسپس امير و همراهانش با شمشيرهاى) ٢٩(» .همراه فوج بود از مرگ نجات يافت

 .باز کردند و نزد مير مسجدى خان رفتند 
امير از طرف ميرمسجديخان و سلطان محمد خان نجرابى پذيرائى شد و بالدرنگ بحيث يک رهبر ملى ، در رأس قواى 

 زير پرچم نيلگون هزاران مبارز فداکاردر پيشاپيش سپاه ملى به سوى ١٨۴٠ اکتوبر ٢٨مبارزين قرارگرفت، ودرتاريخ 
 . برنس و موهن الل بغرض ايجاد تفرقه بين مردم در دهات مشغول تبليغ وتوزيع پول بودند. روان به حرکت افتادپ

اميردرآغازبه دشمن وانمودکرد که ميخواهدعقب .  لشکر اميربا سپاه انگليس مقابل گرديد١٨۴٠نومبر٢معهذا صبح روز 
ميرمتوجه شد که قشون دشمن از دسپلين الزم برخوردار نشينی کند، ولی دشمن بقصد دستگيری اميرحمله کرد،اما ا

نيست، بنابرين او هم روبرتافت و در پيشاپيش سپاه ملی ، درحاليکه دستارش را از سر برداشته وآنرا با دست تکان 
: ندرگيرودار اين نبرد، دو کندک سواره نظام دشمن تباه و چندين افسر انگليس  چو. ميداد، بر قشون دشمن حمله نمود

 . را کشته وزخمی  در ميدان انداخت فريزر، رابرت فورد ، کريسپن وداکترالرد،
روبروشد که ) سرفرازخان(اما درصبحگاه فردای اين پيروزی امير بازهم با نامردی يکی ديگر از خوانين پروان

 پروان بوده ميگويد  غالمى ، ناظم جنگ نامه مير مسجديخان که خود شاهد واقعات.سرنوشت جنگ وامير را تغييرداد
امير را با عده اى از خوانين چاريکار، ] نومبر٢درختم جنگ روز  [،سرفرازخانيکى از خوانين مقتدر پروان بنام : که

به قلعه خود  دعوت نمود و در خفا به برنس اطالع داد که با لشکر خود شبانه قلعه را محاصره کند و آنگاه خواهى 
که هنوز آفتاب ندميده بود، برنس با نيروهاى خود قلعه را به ) نومبر٣( فردا پگاه .هد آمدنخواهى امير به اسارت در خوا

 مبارزان که از .محاصره کشيد و سرفراز خان با همراهان خود از فراز قلعه برسر مبارزان مهمان تير اندازى نمود
 خان در گرماگرم تيراندازی خود را عقب و جلو، مورد ضربات قرار گرفته بودند، پراکنده شدند و امير دوست محمد

 )٣٠. (نجات داده ، نزد مير مسجدى خان رفت
ازآنجائی که اميردر ظرف دوهفته دوبار مورد غبن وخيانت هموطنان خود قرار گرفته بود،وبطورمعجزه آسائی از 

جدی خان رفت واو چنگ دشمن نجات يافته بود، پس با نجات ازدام سرفرازخان اين بارتصميمش را گرفت ونزد ميرمس
 . را ازعدم صداقت خوانين پروان نسبت بخويشتن  واز عزم خود مبنى بر تسليمى به دشمن مطلع ساخت

موهن الل جاسوس انگليس که در ميدان جنگ پروان حضور داشته می گويد که اميردوست محمدخان با وجود پيروزی 
سان انگليس از طريق توزيع پول بين مردم تعداد مالزمين وجاسو. حيات خود را درخطر می ديد] درجنگ پروان[
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دور و بر او از قماش ] خوانين[هواداران امير را بطورقابل مالحظه تقليل دادند وشخص امير اين را می دانست که 
بنابرين امير مجبور شد ميدان جنگ را بدون . مردمی نيستند که در بدل انعام وجايزه شاه شجاع، از قتل او دريغ ورزند

 ) ٣١(.شورت با پسرخود محمدافضل خان ترک نمايدم
تسليم نمود، درحالی که پسرش محمدافضل )  Sir.W .Macnaghten(نومبر، اميرخودش را به مکناتن ۴عصر روز 

 . خان هنوز دست ازجنگ با سپاه دشمن نگرفته بود
 .ند به گفتار ديگریپاسخ  به اين چرا بماچرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليسها تسليم کرد؟ 

 
 :ماخذ ورويکردها

 ٢٢١،چاپ مشهد ايران، ص١٩ سياسی افغانستان درنيمه قرن - سيستانی، دونابغه نظامی-١
 ١٠۴ -١٠٣ حميدکشميری ،اکبر نامه،چاپ انجمن تاريخ افغانستان، ص -٢
 ١٢۶ ميرزا عطامحمدشکارپوری،نوای معارک، چاپ انجمن تاريخ افغانستان، ص-٣
 ١۵٢، ص١لتواريخ،چاپ کابل، ج  سراج ا-۴
 ٢١١، ص٢ موهن الل،همان،ج-۵
 ٢١٢،ص ٢ موهن الل، همان ،ج-۶
 ٢١٣،٢١۴،ص٢ موهن الل،همان، ج-٧
 ٢١۶ ،٢١۵،ص٢ موهن الل، همان ،ج-٨
 :دراين خصوص ميگويد) ١١١ص (حميد کشميری، اکبرنامه ٢١۶،ص ٢ موهن الل،همان ،ج-٩

        هـمه  نهـصد  و پنجه  وسـه هزارزترکان که  بودنــد انــدر  شــمار     
 جهاندند اسـپان  و کــردنـد جوش             چـوابرسيه  تيغ  عريان به  دوش

  زجـان گشــته سـير              يـــکی حـمــــله کردند مانـند شيرهژبران کابل
 رسـتم  زابلی              بر آشفـتـه  چـــون  افــضــل کابــلـیيلــی نــامــور  

 به شمشير وزوبين به دشت نبرد              زفـــوج  بـخـارا بــر  آورد گـــرد
                بـترکان  در آمـد چـو شــير ژيانسلـطـان جانهمان رستم عهــد، 

 گروهی بکشت  وگروهی بخست              گـروهی فکــند و گـروهی  ببست
 يـز              بـرآورد از دشمــنان رســتـــخـيـز  به شمشير تـخان اعظمهمان 

 توگفتی که چون ســام نـيـرم نژاد              به يک دم دهــد خاک آنجــا به باد
  در آن چون سمندر شدهسمــنـدرتفــنگ آتــش افشان چوتـندر شده               

 خود عاقبت کشته شدزخونـش ســـرا پا تن آغشــته شد              بسی کشت و
  شـير              به ميـــدان نــاورد چســت و دلــيرجــانگل خـانهــژبـر ژيان 

 به جان بازی آمد چو بر روی گرد             بسی جان بـرآورد وهم جان سپرد
 صد ترک وهشتاد ويکدر آن رزم  از لــشـکـر اوزبــک              شده کشته 

 ١٢۶کارپوری،نوای معارک، صميرزا عطامحمدش-١٠
 ١۵٣،ص١اريخ،جفيض محمدکاتب،سراج التو-١١
 ٩١ص ١٣٧۶ تاريخ وقايع وسوانح افغانستان ،تصحيح ميرهاشم،چاپ  انتشارات اميرکبير،تهران، -١٢
 ١۴٧ شيپورتباهی، پاتريک مکروری، ترجمه پاينده محمدکوشانی، ص-١٣
 ٢١٧،ص ٢ موهن الل، همان اثر،ج-١۴
 ٢١٧، ص٢مان اثر،جموهن الل،ه-١۵
 ٢١٨،ص ٢ موهن الل، همان اثر، ج-١۶
 ١٨١، جنگ نامه غالمی، ص١٣٩ نوای معارک، ص-١٧
 ١٣٩ -١٣٨،نوای معارک، صص ٢٢٢،ص١٩ نظامی افغانستان درقرن - دونابغه سياسی-١٨
   ٢۶٨ -٢۶٧،ص ٢موهن الل، همان، ج-١٩
 ١٧٨پيرس، عروج بارکزائی، ترجمه پژواک وصدقی ، ص-٢٠
 ٢٢٣، ص ١٩ سياسی افغانستاندرنيمه اول قرن -نابغه نظامی دو-٢١
 ٢۶٨،ص ٢ موهن الل، همان ،ج-٢٢
 ٢۵٨، ص١ فرهنگ،ج-٢٣
 ١۴١ -١٣٨ ميرزا عطامحمد شکارپوری،نواى معارک ، -٢۴
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 ٢٧٠، ص ٢موهن الل، همان اثر،ج-٢۵
  ٣٤٣-٣٤١، ص١٩٨٥نفتوالخالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو -٢۶
 ٢٧١، ص ٢موهن الل، همان اثر،ج-٢٧
 ٢٧٢، ص٢ موهن الل،همان اثر،ج-٢٨
 ١۴٢ نوای معارک، ص -٢٩
 ١٩٢ -١٨۴ جنگنامه ميرمسجدی خان،ص -٣٠
  ٢۶٩،ص ٢ موهن الل، همان، ج-٣١
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