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پیشگفتار

ایـن نامـه نقل نسـخة خطی منحصـر به فردی اسـت کـه در اواسـط قرن 
نوزدهـم نـگارش یافته و از حـوادث آن زمان که نگارنده شـاهد عینی قضایا 
و وقایـع بـوده معلومـات می دهـد. تصـّور بـر این اسـت که ایـن معلومات 
دسـت اول بوده و شـاید در هیچ کتاب و یا رسـاله ای دیگر به نشـر نرسـیده 

باشد.

مؤلـف آن شـخصی بـه نـام »کلبی علـی ابـن آقا جعفـر علی« احتمـاالً از 
منشـی های  امیـر دوسـت محمد خـان بـوده کـه او یـا پسـران امیـر را در 
سـفرها همراهی می کرده و چشـم دید خود را از وقایع و حوادث یادداشـت 
می نمـوده اسـت. ایـن رسـاله که فاقد عنـوان بـوده به چهار بخش تقسـیم 
گردیـده که هر بخش آن موضوع مسـتقلی را دنبـال می کند و با بخش های 

دیگـر رابطـه ای ندارد کـه تقسـیم بندی آن بدین ترتیب می باشـد:

- بخـش اول: شـرح جنـگ امیـر دوسـت محمد خـان با سـیک ها برای 
پشـاور. واپس گرفتن 
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- بخـش دوم: بیـان طغیـان میـر محمـد امیـن خـان موی تـن، والـی 
تاشـقورغان و لشکرکشـی بسـوی آن مناطـق جهـت وادار سـاختن سـران 

اقـوام بـه اطاعـت از امیـر دوسـت محمـد خـان.

- بخش سـوم: مکتوبـی که وزیر محمـد اکبر خان، عنوانی محقق باشـی 
حبیب اهلل آخندزاده ی کاکری نوشـته اسـت. )1263 هـ .ق(

- بخش چهارم: وقایع شش روزة جمرود الی سرماواله.

شـیوة نگارش آن به نثر مسـجع تصنّعی، پیچیده با آوردن ضرب المثل ها 
و مقوله هـای عربـی و فارسـی تحریـر یافتـه کـه شـاید در آن زمـان رواج 
داشـته و مـورد پسـند بوده باشـد.  قصایـدی که مرحـوم مؤلف سـروده و 
گاهـی صحنه ای را به نظم کشـیده، رسـاله را دل انگیزتـر می نماید؛ چنانکه 
اسـتاد محتـرم دکتور روان فرهـادی در معرفی این رسـاله نمونه هایی از نثر 

مسـّجع و تصنّعـی آن را آورده اند.

مؤلف آن در واقع نویسـنده ای زبردسـت و ورزیده، شـاعری شـیوابیان و 
عالمـی متبّحـر بوده و در ادبیات فارسـی و عربی ید طوالیی داشـته اسـت. 
قصایـدی کـه بـه تتبّـع از قصاید مشـهور شـاعران پیشـین در وصـف امیر 

دوسـت محمد خـان و سـایرین سـروده، اسـتادِی او را می نماید.

لحـن نـگارش به ویژه آنگاه که از امیر دوسـت محمد خـان و امیرزادگان 
یـاد می نمایـد، بسـیار مّداحانـه، مخلصانـه و ارادتمندانـه اسـت. متأسـفانه 
مخالفیـن را بـا لحنی تنـد و زننده و اهانت آمیز، به دور از آداب نویسـندگی 

می کوبـد و تحقیـر می نماید.

از نـام مؤلـف که در صفحـات آغازین رسـاله خـودش را  کلبی علی ابن 
آقـا جعفـر علـی معرفی می کند پیداسـت که مذهب تشـیّع داشـته و آراء و 

عقاید و افکار تشـیّع در سراسـر کتاب گهکاه به مشـاهده می رسـد.

شـایان ذکـر اسـت کـه خواندن بسـا صفحات این رسـاله بر من مشـکل 
می نمـود. بخصـوص خواندن برخـی از کلمات، عبـارات و الفاظ نامأنوس 
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بـا رسـم الخـط مـرّوج در آن زمـان و پیچیدگـی عبـارات بـر این مشـکل 
می افـزود و سـبب می شـد کـه بـر هر یـک از کلمـات بیش از حـد درنگ 
کنـم تـا صـورت درسـت آن را  دریابـم و البتـه اینـکار وقت زیـادی را در 
برمی گرفـت. بـا آنهـم تعـداد اندکـی را کـه از خوانـدن آن عاجز آمـدم در 

کنـار آن عالمـت سـؤال )؟( گذاشـتم تا مشـخص گردد.

در ایـن رسـاله در زمـان جنـگ  امیـر دوسـت محمد خـان با سـیک ها از 
شـخصی به نـام »هارلن انگریزی« یاد شـده کـه به همراهی هیـأت اعزامی 
رنجیت سـنگه بـرای مذاکـرات نزد  امیر دوسـت محمد خان آمـده بود. این 
شـخص همـان جوسـیا هارلن1 نخسـتین تبعـة امریکایی اسـت کـه پایش 
بـه افغانسـتان رسـیده بـود و در نوشـته هایی کـه از وی بجا مانـده مطالب 
عجیـب و غریبـی دربـارة کارروایی هـای خود نگاشـته که تا کنـون دربارة 
او مقاالتی نوشـته می شـود. اسـتاد محترم جنـاب عبدالغفـور روان فرهادی 
دربـارة وی مطالبـی فراهـم آورده انـد کـه در بخـش تعلیقـات ایـن رسـاله 

اضافه گردیده اسـت.

این رساله از جهات مختلف ارزشمند و مهّم می باشد:

1. وقایـع و حـوادث تاریخـی مربوط به قرن نوزدهم کشـور مـا را که در 
هیـچ یـک از مؤاخـذ و منابع دیگر یاد نشـده بیان می کنـد و برگی نوین بر 

صفحات تاریـخ می افزاید.

2. از نام هـای جغرافیایـی اماکـن و اسـماء اقوام و شـخصیت های با نفوذ 
و مقتـدر آن زمـان یـاد کـرده و معلومات مفید و سـودمندی را به دسـترس 

خواننـده می گذارد.

3. اتّحـاد و اتّفـاق اقـوام و قبایـل مختلـف را در برابـر دشـمن متجـاوز 
بیـان کـرده و از هـر یـک از اقوام نـام برده که بـدون در نظر داشـت ارتباط 
قومـی و قبیلـوی و وابسـتگی مذهبـی دوش بـه دوش به جنگ پیوسـته و 
صحنه هایـی از جنـگ را بـه نمایش می گـذارد. این امر حـدود دو قرن قبل 

1. Josiah Harlan
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مسـأله ی وحـدت ملی مـا را نمودار می سـازد.

4. آشـنایی با نثر مسـّجع و تصنّعی و تشـریفاتی آن زمان که سبک نگارش 
را در قـرن نوزدهـم ارائـه می کنـد، از نظـر سبک شناسـی و تغییـر و تحـول 

نویسـندگی و بسـا مسـائل ادبی، بسـیار درخور توجه و مهّم می باشـد.

عرض امتنان:

از ذوات آتـی کـه افتحار دوسـتی و آشنایی شـان را دارم و مـرا در ترتیب 
ایـن رسـاله کمـک نمـوده و یـاری رسـانیده اند، اظهـار تشـکر و سـپاس 

می نماییـم:

1. جناب پوهاند حسـن کاکر، مؤرخ شـناخته شـده و معروف کشـور که 
نخسـت ایشـان این رسـاله را از نظر گذرانده و پیرامون آن مطالبی نوشته اند.

2. از جنـاب دکتـور عبدالغفـور روان فرهـادی کـه در مراحـل مختلـف 
ترتیـب ایـن رسـاله مـرا راهنمایـی نمـوده و با کمـال دقت به اصطـالح از 

الـف تـا یـا را خوانـده و حتـی اشـتباهات تایپـی را نشـانی کرده اند.

3. از جنـاب پوهانـد غـالم صفـدر پنجشـیری که کتاب »کشـور شـاهی 
افغانسـتان و ایـاالت متحـده امریـکا از 1828 تـا 1973«، اثر لیـون پوالده را 

کـه ترجمـه نمـوده و بـه چاپ رسـانده در اختیـار من گذاشـته اند.

و من اهلل التوفیق

عبدالعلی نور احراری

ماه می 2015
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1
سطري چند دربارة يك اثر خّطِي بي نام؛

دکتور محمد حسن کاکر

ایـن نوشـتة کوتـاه را بـه خواهـش محتـرم عبدالعلـي نـور احـراري 
دربـارة یـک نسـخة قلمـي مي نـگارم کـه موصـوف مي خواهـد آن را 
بـراي اسـتفادة عالقمنـدان تاریـخ معاصـر افغانسـتان طبع و نشـر نماید. 
محتـرم احـراري دربارة تاریخ افغانسـتان عالقه مندي زیـاد دارد، چنانچه 
موصـوف قبـل بـر ایـن هـم تعـداد زیـاد اسـناد رسـمي اتحاد شـوروي 
سـابق را کـه دربـارة تجـاوز آن به افغانسـتان اسـت، بعنوان »افغانسـتان 
و اتحاد شـوروی« از انگلیسـي به فارسـي درآورده و نشـر نمود اسـت. 
آمـاده نمـودن این نسـخة خطي بـراي طبع و اسـتفادة خواننـدگان که از 
چنـد جهـت یـک کار مشـکل اسـت، یک امـر قابل قـدر مي باشـد. این 
نسـخة خّطـي شـاید بخاطری فاقد عنوان اسـت کـه محتـواي آن درباره 
یـک موضـوع نـي بلکه دربـاره چنـد موضـوع جداگانه اسـت. موضوع 
مهـم آن در مـورد رویدادهـاي متعاقـب انتخاب سـردار دوسـت محمد، 
والـي کابـل بحیـث امیرالمؤمنین در سـال 1834م اسـت. قسـمت دیگر 
آن مکتوبـي از طـرف وزیـر محمـد اکبـر عنوانـي حبیـب اهلل اخنـدزاده 
کاکـري و بخـش آخـر آن وقایـع شـش روزه جمـرود الـي سـرما والـه 
اسـت. مزیـد بـر آن بخش هـا ایـن نسـخه از موضوعـات مختلف بحث 
مي کند.اسـلوب نوشـتة آن هـم از هـم تفـاوت دارد. از ذکـر نـام »وزیـر 
محمـد اکبرخـان« مفهـوم مي گـردد کـه این بخش و شـاید تمام نسـخه 
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بعـد از جنـگ اول افغـان – انگلیـس بـه رشـتة تحریـر در آمـده باشـد. 
دربـاره اینکـه سـردار دوسـت محمد چـرا ملقـب بـه امیر شـد، نه شـاه، 
کـه حکمرانـان سـدوزایي بـه آن ملقـب بودنـد، توجیهات زیـادی ارائه 
شـده اسـت. توجـه درسـت شـاید ایـن باشـد کـه قـرار ذهنیـت عاّمه، 
افـراد مدعـي تـاج و تخـت خاندان احمدشـاه کبیـر مسـتحق حکمراني 
افغانسـتان خوانـده مي شـدند دیگـر اینکـه چـون سـیکه هاي پنجاب به 
سـرکردگي رنجیت سـنگه، پشـاور را کـه پایتخـت دوم افغانسـتان بـود، 
اشـغال کـرده بودنـد، بـزرگان کابـل سـال دیگـر در موضـع سیاه سـنگ 
اجتمـاع نمـوده، دوسـت محمد را امیـر یعني قومنـدان مؤمنـان خواندند 
کـه بـه سـرکردگي او علیه سـیکه ها جهـاد کنند. لقـب امیـر بعدها لقب 
رسـمي حکمرانـان افغانسـتان شـد تا آنکه امـان اهلل آن را به شـاه عوض 
کـرد کـه ایـن لقـب در اصـل شـکل متغیر کلمـة اوسـتایی بنام خشـترا1 

مي باشـد.

موضـوع عمـدة این نسـخه قلمي سـوقیات نظامي امیر دوسـت محمد 
علیـه سـیک ها در 1835 مي باشـد. مهـم بـودن ایـن بخـش در مفصـل 
بـودن آن اسـت. ولـي کاش محـّرر آن کـه خـود را  »محـّرر ایـن اوراق 
دلپذیـر و مـوّرخ ایـن تاریـخ بي نظیـر کلبي علـي حقیـر« مي خوانـد آن 
را بطـور منسـجم و آسـان بیـان مي کـرد. بـا آنهـم ایـن قسـمت نسـخه 
مهـم مي باشـد کـه قـرار آن امیـر دوسـت محمـد بعـد از ورود بـه دکه، 
پسـران خـود، سـردار محمـد افضـل، سـردار محمـد اکبر، سـردار غالم 
حیـدر، و سـردار محمـد اعظـم را با سـي و دو عـراده تـوپ قلعه کوب 
بـه همـکاري مشـران قومي منطقـه موظف به نجات پشـاور از سـیک ها 
نمـود ولـي بـه سـبب بي اتفاقـي کـه بیـن امیـر دوسـت محمد و بـرادر 
انـدرش سـردار سـلطان محمـد حاکـم سـابق پشـاور بـه قـوت موجود 
بـود، اخیرالذکـر جانـب رنجیت سـنگه را گرفـت و پشـاور نجـات داده 
نشـد. دریـن مـورد یـک ماجراجوي انگلیسـي بنام جوسـایا هـارالن که 

1. khshatra
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در خدمـت رنجیت سـنگه قـرار داشـت، رول مؤثـري بـه طرفـداري او 
ادا نمـود. هـارالن بعدهـا در خدمـت امیـر دوسـت محمـد درآمـد، و 
خدمـات زیـادي بـه او نمـود. یـادگار دایمـي او نوشـته هاي موصـوف 
دربـارة افغانسـتان اسـت کـه امـروز یـک منبـع مهـم دربـاره دوره امیـر 
دوسـت محمـد بشـمار مـي رود. در هـر حـال ایـن وقتـي بـود کـه بعد 
از انحـالل حاکمیـت سـدوزایي پسـران ادعـادار سـردار پاینـده محمـد 
محمدزایـي موسـوم به سـرداران قندهاري، سـرداران کابلي و سـرداران 
پشـاوري در مناطـق خـود از هـم جـدا حکومـت مي کردنـد. شـاهزاده  
کامـران سـدوزایي هنـوز هـم در هـرات حکومـت مي کـرد. در مجموع 
تاریـخ ایـن دوره جنگ هـاي داخلـي بسـیار پیچیـده اسـت. سـیک ها با 
اسـتفاده از همیـن جنگ هـاي داخلي بود که پشـاور را در 1833 اشـغال 
کردنـد. آنهـا بـه فکـر اشـغال جـالل آباد هـم بودند، ولـي آنها در سـال 
1837 در محـل جمـرود به سـبب شکسـت قطعي شـان بدسـت پسـران 
»امیـر کبیـر« سـردار محمـد افضل و سـردار محمـد اکبر از پشـاور پیش 
رفتـه نتوانسـتند و حتـي پشـاور را هـم در 1849 بـه نفـع انگلیس هـا از 
دسـت دادند، و سـلطنت نوبنیادشـان هم به کلي منقرض شـد. قسـمت 
دوم ایـن نسـخه بـه رویدادهـاي کوچـک و پراکنـده در مناطـق شـمال 
افغانسـتان وقـف شـده که بـزرگان محلـي در عالقه هاي خـود اکثر بنام 
»والـي« حکومـت مي نمودنـد، ولي خـود را تابـع »افغانسـتان« یعني امیر 

کابـل مي خواندنـد. کلبي علـي درین مـورد چنیـن مي نویسـد: 

»از جانـب… محمـود خـان والـي سـرپل، و خدایـار خـان پادشـاه 

بدخشـان، و مضـراب خـان بـزرگ کـوالب وعبدالرحیـم بیـک قبادیان 

رئیـس درمـن و غیـره رؤسـاي ایـن روي آب امویه که از دسـت تطاول 

پادشـاه بخـارا بجان آمـده بودند… عرایضـات خلوصیت آیات مشـتمل 

بـر مضمـون اطاعـت و انقیـاد مي رسـید و جنـاب اقـدس »امیر دوسـت 

محمـد« را بـر ترغیـب امـر بـه تسـخیر و تصـرف بـالد ایـن روي آب 

امویـه کـه از سـابق زمـان و سـوالف آوان، از ممالـک محروسـه دولـت 
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قوي شـوکت شـاهان افغانسـتان بـود مي نمودنـد ولـي امیـر... انجـام آن 

مهـام را بـه وقـت مناسـب موکـول مي نمـود.« 

حقیقت این اسـت که کوالب و سـایر محالت واقع در شـمال دریاي 
پنجـه تـا دریـاي مرغاب جزء بدخشـان یعني جـزء افغانسـتان بود، ولي 
روسـیة تـزاري در 1892 آن را از افغانسـتان بـه  قـوت نظامـي منتـزع 
نمـود. ایـن موضـوع در یـک اثر مـن بنام »تاریخ سیاسـي و دیپلوماسـي 
افغانسـتان« بـه تفصیـل بیـان شـده اسـت. بخـش دوم این نسـخه خطي  
مکتـوب »وزیـر محمـد اکبر خـان« عنواني حبیـب اهلل آخنـدزاده کاکري 
اسـت. موضـوع اصلـي ایـن بخـش واضـح نیسـت و ایـن نامـه عمدتـًا 
نصایـح اخالقـي را در بـر دارد، نـه تاریخـي. بخـش آخـري این نسـخه 
بنـام وقایـع شـش روزه جمـرود الي سـرماواله اسـت. این بخش بیشـتر 
دربـاره مالقـات و آداب آن بـا »کمشـنر صاحـب بهـادر، حاکم پشـاور« 
از جـان الرنـس کـه َگِورنـر جنرال یـا حاکم محلـي هند بود هم سـخن 
زده شـده اسـت. ایـن بخـش در اصـل ممکـن پیرامـون معاهـده سـال 
1855 و یـا معاهـده سـال 1857 باشـد که بیـن نمایندگان امیـر و گورنر 
جنـرال هنـد برتانـوي منعقد شـده بـود. حکومت هنـد برتانـوي در هر 
دو معاهـده دوسـتي کـه منعقد شـده بـود، یک مقـدار پول و اسـلحه به 
امیـر اعطـا مي کنـد تـا بـا آن بتوانـد والیـات قندهـار و هـرات را که در 
دسـت بـرادرزادگان او قـرار داشـت و آنها زیر نفـوذ ایران رفتـه بودند، 
پـس بـه کابـل ملحـق نماید. خـود ایـران در آن وقـت زیر نفوذ روسـیة 
تـزاري قرار داشـت. این مسـاعدت موقتـي حکومت هنـد برتانوي، امیر 
دوسـت محمـد را قـادر نمود که هـر دو والیات متذکـره را بدون جنگ 
بـه کابـل ملحـق نماید و بـه این ترتیب یک افغانسـتان متحد را بشـمول 
بدخشـان، هـرات، قندهـار تا مناطـق همجوار شـهر پشـاور حین وفات 
خـود در 1863 بـه میـراث گـذارد. در مجمـوع تمـام ایـن بخش هـاي 
نسـخه قلمـي بخصـوص در قسـمت اول آن که تاریخي اسـت مثلي که 
در آن وقـت معمـول بـود آیـات، احادیـث، مقوله هـاي بـزرگان و ابیات 
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شـعري فـراوان دیـده مي شـود.امیر دوسـت محمـد هـم در منظومه هاي 
دراز مثل شـاهان زمانه هاي قدیم بسـیار سـتوده شـده اسـت. مشـخصة 
بـارز دیگـر ایـن نسـخه قلمـي ایـن اسـت کـه در آن نـام افغانسـتان به 
دفعـات و نـام خراسـان تنهـا یـک مرتبه ذکر شـده اسـت ولـي طوریکه 
پیـش گفتـه شـد، اسـلوب تحریـر این بخش هـا از هـم متفاوت اسـت. 
و ایـن مي رسـاند کـه ایـن بخشـها محصـول قلـم نویسـندگان مختلـف 

مي باشـد.

پوهاند داکتر محمد حسن کاکر 

کانکورد، کالیفورنیا
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2
َهرالن، نخستین امريکايی در افغانستان؛

دکتور عبدالغفور روان فرهادی

دربارة جوسـایا هرالن1 که نخسـتین امریکایی در افغانسـتان می باشـد، 
پیـش از ایـن دیپلومـات فقیـد امریکایـی لیـون پـوالده و خانـم اولیـال 
پـوالده در کتابـی بـا عنوان »کشـور شـاهی افغانسـتان و ایـاالت متحدة 
امریـکا از 1828 تـا 1973« یـک فصـل را نگاشـته بودنـد و ایـن کتـاب 
توسـط اسـتاد غـالم صفـدر پنجشـیری به تاریـخ 28 جنـوری 1999 در 

امریـکا از انگلیسـی بـه دری ترجمـه و بـه چاپ رسـیده اسـت.

تحقیقـات پـوالدة فقیـد، متکـی بـر کتـاب خاطـرات هرالن می باشـد 
کـه در 1842 در امریـکا چـاپ شـده بـود. بـه ایـن تازگی مجلـه ای بنام 
»خبرهـای افغانسـتان«، شـمارة 144، مـورخ اپریل 2014 چـاپ پاریس 
بـه زبـان فرانسـوی بـه دسـت اینجانـب )دکتـور روان فرهـادی( رسـید 
کـه در آن یـک مقالـه بـا عنـوان »نخسـتین امریکایـی در افغانسـتان بـه 
قلـم ژیـل روسـنیول2 که در سـالهای 1970 مسـیحی اتاشـه فرهنگی در 
سـفارت فرانسـه در کابـل بـود و اکنـون از متخصصـان تاریـخ معاصـر 
افغانسـتان می باشـد بـه چـاپ رسـیده اسـت و در آن تصاویـر هـرالن، 
رنجیت سـنگه، امیـر دوسـت محمـد خـان و یـک منظـرة نقاشـی شـهر 

1. Josiah Harlan 
2. Rossignol
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کابـل )بـه شـمول باالحصـار( دیده مي شـود.

چـون در اینجـا دوسـت گرامی اسـتاد عبدالعلی احـراری ترجمه مقاله 
پـوالده بـه قلم اسـتاد غـالم صفـدر پنجشـیری را دربـارة هـرالن آورده 
اسـت، خواسـتم مـوادی را کـه در مقالـه پوالده فقید به آن اشـاره نشـده 
و از دیگـر منابـع متعدد گرفته شـده اسـت از فرانسـوی بـه دری ترجمه 
کنـم تـا پیوسـت رسـالة امیر دوسـت محمـد خـان، واقعه نـگاری میرزا 

کلبی علـی ابـن آقـا جعفر علـی گردد.

جوسايا هرالن )1799-1871م(

جوسـایا هرالن در فالدلفیا )واقع پنسـلوانیا( در یک خانوادة پروتستان 
فرقـة »کویکـر« تولد یافته بود. در نوجوانی شـاگردی الیـق بود، یونانی، 
التیـن و زبـان فرانسـوی را آموختـه و بـه طبابـت و گیاه شناسـی شـوق 
داشـت. عالقمنـد تاریخ باسـتانی بـود و اثر پلوتـارک یونانـی را خوانده 
بـود. حکایـت جنگهای اسـکندر کبیر را در دیار شـرق به شـوق مطالعه 

. می کرد

هرالن در سـال 1820 )21 سـالگی( از سـفری به هندوچین بازگشـت 
و دریافـت کـه نامـزدی در سـال 1824 )25 سـالگی( در کمپنـی هنـد 
کـه کمپنـی برتانـوی بـود در مقـام طبیـب اسـتخدام شـد )و مي نویسـد 
کـه امتحـان مسـلکی را گذشـتاند(. دو سـال بعـد در 1826 ایـن وظیفه 
را تـرک کـرد و بـه سـوی الهـور بـه دربـار رنجیت سـنگه، مهاراجـای 

رفت. پنجـاب 

هرالن با شاه شجاع سدوزایی، امیر افغان که در لودهیانه نزدیک شمال 
الهور به حالت تبعید می زیست، آشنا شد. شاه شجاع از وی خواهش 
کرد که به کابل برود و شانس عودت کردِن او را به قدرت ارزیابی کند. 

شاه شجاع مصارف سفر هرالن را پرداخت.

هـرالْن لودهیانـه را در اکتوبر 1827 با دسـته صد نفـری ترک کرد. در 
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کابـل خـود را به حیث یـک مأمور برتانـوی معرفی نمـود که صالحیت 
مذاکـره را دارد  )و ایـن چنـدان راسـت نبود(. در کابل مهمـان یک برادر 
امیـر دوسـت محمـد خان بـود. امیر دوسـت محمـد خاْن هـرالن را نزد 
خـود پذیرفـت و نتیجـه آن شـد کـه راه پشـاور را بگیـرد تـا بـا بعضی 
از رجـال بـه شـمول سـلطان محمـد خـان )بـرادر امیـر دوسـت محمد 
خـان(، حاکـم پشـاور مذاکـره کنـد. از این مسـافت کابل چنـدان نتیجه 
نگرفـت کـه امیر دوسـت محمد خـان مقـام مسـتحکم دارد و رقیبان او 
به شـمول شـاه شـجاع سـدوزایی کمتر شـانس دارند که او را از تخت 

برکنـار کنند.

همـان بـود کـه هـرالن در مـارچ 1829 بـه الهـور برگشـت و دوباره 
مدتـی بـه طبابـت پرداخـت. طالع فرخنـده و مهـارت او در امـور دربار 
سـبب شـد رنجیت سـنگه مهاراجـای پنجـاب او را حاکـم نورپـور و 
جسـتوره در دسـمبر 1929 و در مـاه مـی 1831 او را حاکـم گجـرات 

کرد. مقـرر 

امـا هـرالن در فکـر افغانسـتان بـود و یکجـا بـا شـاه شـجاع در آغاز 
1834 بـرای تسـخیر قندهـار بـا سـپاهی کـه فرمانـده آن یـک برتانـوی 
بـود حرکـت کـرد. در ماه جوالی 1834 شـاه شـجاع سـدوزایی را امیر 

دوسـت محمـد خـان بارکزایی شکسـت داد.

در ایـن فاصلـه واقعة مهمی رخ داد و سـپاه سـیکه در 17 مارچ 1834 
شـهر پشـاور را از قـوای امیـر دوسـت محمـد خـان گرفتنـد و تسـخیر 

کردند.

در مـاه اپریـل 1835 رنجیت سـنگه بـه هـرالن وظیفـه داد تـا سـلطان 
محمـد خـان را طرفـدار بسـازد تـا اقـدام احتمالـی امیر دوسـت محمد 
خـان بـرای بـاز گرفتـن پشـاور ناکام شـود. چـون قبایـل پشـتون با هم 
اتفـاق نداشـتند، اقدامـات هـرالن نتیجـه داد. سـپاه امیـر دوسـت محمد 
خـان در حوالـی پشـاور بـود و در مقابـل پیشـرفت سـپاه سـیکه در ماه 
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مـی 1835 از راه درة خیبـر عقب نشـینی کـرد.

در ایـن وقـت رنجیـت سـنگه مبتـالی فلـج روی و دهن شـد. طبیبان 
بـه عـالج او پرداختنـد. هـرالن یک آلـه را در دهن رنجیت سـنگه نصب 
کـرد کـه زبـان او را بـاال گرفتـه، امـکان سـخن گفتـن را بـه او مـی داد. 
چـون هـرالن مبلـغ بسـیار زیـاد تقاضـا کـرد، مهاراجـه به خشـم آمد و 

هـرالن در لودهیانـه کناره گیر شـد.

در ایـن حـال هـرالن چـون خشـمگین و تلخـکام شـده بـود، تصمیم 
گرفـت سـرزمین محکـوم سـیکها را ترک کنـد و به کابل بـرود )و کابل 
را در کتـاب خـود »شـهر دارای هـزار بـاغ« می خواند(. در خـزان 1836 
)37 سـالگی( بـه کابل رسـید. امیر دوسـت محمد خـان او را پذیرفت و 

بـه مقـام مصاحب نظامـی خویش مقـرر کرد.

بـه تاریـخ 30 اپریـل 1837 در جنـگ بین قوای سـیکه و قـوای افغان 
در جمـرود کـه دهنـه گـذرگاه خیبـر می باشـد، اشـتراک کـرد و سـپاه 
امیـر غلبـه یافـت و هـرالن در کتـاب خـود آن را نتیجـه لیاقـت خـود 

می شـمارد.

در ایـن ایـام چارلـز ماسـون1 ایجنـت برتانـوی کـه هـرالن را خـوب 
می شـناخت، او را یـک مـرد خشـن و فاقـد مسـلک اخالقی تشـخیص 

می کنـد.

چارلـز ماسـون )1800-1853( اصـاًل جیمـز لوئیـس نـام داشـت، و 
خـود یـک ماجراجـو بود کـه از سـپاه برتانـوی هنـد گریخته بـود. وی 
باستان شـناس، سّکه شـناس و ایجنـت سیاسـی برتانـوی بـود و کتـاب 
خـود را در چهـار جلـد »بنـام حکایـة چندیـن سـفر در بلوچسـتان و 

افغانسـتان« بعـداً در لنـدن بـه چـاپ رسـانید.

در مـاه سـپتامبر 1838 امیـر دوسـت محمـد خان تصمیـم گرفت یک 

1. Masson
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دسـته سـپاه بـرای مجـازات میر مـراد بیک که شـخص صاحـب قدرت 
قـوم اوزبیـک و حاکـم قنـدوز بـود، بفرسـتد. زیـرا میـر مـراد بیـک بـه 
سـرزمین هزاره هـا حملـه ور می شـد و مـردان و زنـان و کـودکان را 
زندانـی مي کـرد و سـپس ایشـان را بـه حیـث غـالم و کنیـز بـه فروش 
می رسـانید. مـردم هـزاره بـه امیـر دوسـت محمـد خـان مراجعـه کرده، 
وعـدة پرداخـت مالیـات را دادنـد تـا امیـر بـه مجـازات میـر مـراد بیک 

کند. اقـدام 

دسـته سـپاه در مـاه اکتوبـر حرکت کرد و شـامل بود بر 1400 سـوار، 
1100 پیـاده، توپخانـه بـا صـد توپچـی، 2000 اسـپ، 400 اشـتر و یک 
پیـل. پسـر امیـر بنـام اکبر خـان ظاهراً رئیس دسـتة سـپاه بود امـا هرالن 
در کتـاب خـود می نویسـد که فرمانـدة حقیقی او بود. طی عبور کهسـار 
هندوکـش، بیـرق ایاالت متحـدة امریکا را بـه اهتزاز درآورد و اسـکندر 

کبیـر را کـه دربـاره اش در نوجوانـی خوانده بود بـه خاطر آورد.

مـردم هزاره به دسـتة سـپاه امیـر مسـاعدت نمودند. اندکی در شـمال 
بامیـان قلعـة سـیغان بـود که به دسـت یـک اوزبیک بـود که بـه فروش 
غـالم و کنیـز می پرداخـت. هـرالن قلعـه را محاصـره کـرده بـا ضربـت 
توپخانـه آن را ویـران نمـود. یکـی از بـزرگان هـزاره والـی غـور ]بنـد[ 
بنـام محمـد رفیـع بیک انضباط و مؤثریت دسـتة سـپاه را پسـندیده و با 
هـرالن مالقـات کـرد. هـرالن می نـگارد کـه سـخن بـه جایی رسـید که 
گویـا هـرالن در آینـده امیـر خواهـد شـد و محمـد رفیع بیـک وزیر او، 
و معاهـدة سـّری و مخفیانـه بـا او امضاء کرد و این به شـیوه و حسـاب 

ملـوک الطوایفـی بـود )البتـه این هـدف جنبة عملـی نیافت(.

دسـتة سـپاه بـه سـوی مزار شـریف حرکـت کـرد. در طـی راه بر یک 
کاروان 1600 شـتر و 600 گاو و گوسـفند مسـلط شـدند. دسته سپاه در 
نواحـی تاشـقرغان زمسـتان را سـپری کـرد و در آغـاز مـارچ بـه بامیان 

عـودت و بـه کابـل از راه کوتل شـبر واصل شـد.
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در کابـل وقـوع جنـگ اول افغـان و انگلیـس پروژه هـای بلندبـاالی 
هـرالن را بـه خـاک برابر کـرد و آن همـه را که در خدمت امیر دوسـت 

محمـد خـان در خیال خـود پرورانیـده بود.

سـپاه برتانـوی بـه فرماندهـی جنـرال ویلیـام الفنسـتون1 و الکسـندر 
برنـس2 در مـاه آگسـت 1839 کابل را تسـخیر کرد. امیر دوسـت محمد 
خـان فـرار کرد و برتانویان شـاه شـجاع را دوباره بر تخـت کابل برقرار 

نمودند.

هـرالن در پـی حامـی خـود یعنـی امیـر دوسـت محمـد خـان نرفت؛ 
موقعیـت و مقـام او در کابـل سـخت دشـوار شـد. هـرالن خدمت خود 
را بـه ویلیـام مکناتـن3 و الکسـندر برنس پیشـنهاد کرد. امـا ایجنت های 
انگلیـس هـرالن را بـه یـک دسـته سـپاه تسـلیم دادند کـه بـه تاریخ 16 
سـپتمبر 1839 از کابـل بـه راه قندهـار بـه سـوی هنـد حرکت کـرد. در 
نتیجـه هـرالن در هنـد سـاکن لودهیانـه شـد و از آنجـا به کلکتـه رفت 
و در یـک کشـتی بـه مصـرف کمپنـی برتانـوی هند بـه دیار خـود یعنی 

امریـکا عـودت کرد.

می دانیـم کـه قبـاًل در 1837 الکسـندر برنـس بنـام انعقـاد یـک پیمان 
تجارتـی بـا امیر دوسـت محمد خـان به کابـل آمده و با هـرالن مالقات 
کـرده بـود. ایـن دو نفـر یعنـی برنـس و هـرالن با هـم موافقه نداشـتند 

)برنـس چندیـن بـار پیشـنهاد همکاری هـرالن را رد کـرده بود(.

را  افغانستان  و  )در 43 سالگی( خاطرات هند  هرالن در سال 1842 
 A Memoir of India and« در امریکا به چاپ رساند در کتابی به نام
Afghanistan« و در نام خود عالوه کرده بود: »مصاحب خاص نظامی 
امیر کابل«. در این کتاب، هرالن یک تابلوی مالمت انگیز استعمار برتانوی 

1. Elphinstone
2. Burnes
3. Macnaghten
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را در هند و سیاست برتانوی در افغانستان را ترسیم کرده بود.

)F.Ross ، در سـال 1939 کتـاب هـرالن را در لنـدن دوباره چاپ کرد 
و بـر آن تبصراتی افزود(.

اما هرالن در امریکا نتوانست از کماالت خود مستفید شود. وی کوشید 
که با سپاه امریکا دربارة وارد کردن اشتران افغانی مذاکره کند و پیشنهاد 
این  اما  پیشنهاد کرد  نیز  را  افغانی  انگور  تاک  قبول شد. وارد کردن  او 

پروژه ها به موفقیت عملی نینجامید.

جنـگ داخلـی امریـکا )شـمال و جنـوب( در 1861 آغاز شـد. هرالن 
کـه 62 سـاله بـود یک دسـته سـپاه سـواره را بـا درجـه ُکُلنَـل در قوای 
شـمال بـه عهـده گرفـت، امـا بعـد از دو سـال به دالیـل صحـی از این 
وظیفـه معـذرت خواسـت )اگرچـه منابـع دیگـر گفته انـد کـه سـلیقة 

فرماندهـی او بـه طـرز شـرقی در امریـکا مطلـوب نبود(.

سـرانجام هـرالن بـه حیـث طبیـب در شـهر سانفرانسیسـکو جاگزین 
و در سـال 1871 )در 72 سـالگی( در اثـر بیمـاری سـل از جهـان رفت.

یـک نفـر زندگینامه نویـس بنـام مسـتنایر1 در کتابی زیر عنـوان »مردی 
که می خواسـت پادشـاه باشـد، نخسـتین امریکایی در افغانسـتان« چاپ 
نیویـارک در 2004 او را شـارالتان می خوانـد و بـه لهجـة تمسـخرآمیز 
واالحضـرت2 خطاب می کند و می گوید وی طبیب، سـپاهی، جاسـوس، 

گیاه شـناس، طبیعت شـناس و شـاعر بـود و نیز یـک اجیر و شـارالتان.

بنابرایـن نخسـتین امریکایـی در افغانسـتان یـک ماجراجـوی چـاالک 
بـود کـه شـخصیت او عالقمنـدی و قدردانـی را جلـب نمی کنـد.

دکتور عبدالغفور روان فرهادی

1. Macintyre
2. His highness
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3
سخنی در معرفی اين رساله؛

دکتور عبدالغفور روان فرهادی

دوسـت گرانقـدر اسـتاد عبدالعلـی احراری نسـخة قبلی این رسـاله را 
بـه اینجانب رسـانید تـا تبصرات خـود را دربارة آن بنویسـم. اینک چند 
مطلـب را بـه خواننـدگان گرامی تقدیم مـی دارم تا بدانند که این رسـاله 

به چه حسـاب ارزشـمند است.

سبك کتابِت واقعه نگار:

مطابـق ایجـاب احـوال آن زمـان، یعنـی آغـاز قـرن نـوزده مسـیحی، 
سـبک کتابـت واقعه نگار او را وامی داشـت تـا در طرز بیـان اظهار کمال 
نمایـد. در آن عهـد ایـن آثـار بـدون توقـع چاپ نگاشـته می شـد، یعنی 
مطالعـة آن بـرای خـواص بـود: چه رجـال سیاسـی، چه دانشـمندان که 
تعـداد ایشـان شـمرده بود. نتیجـه آن بود کـه در کتابت طبقه عـوام: چه 
باسـواد، چـه نیمـه  باسـواد، هـدف و مخاطب بیـان نگارش نبـود. هرگز 
هـم واقعه نـگار ایـن تصـور را نمی کـرد که در قرنهـای آینـده روزی اثر 

او بـه مطالعة هـزاران مردم برسـد.

از آنجاسـت کـه طـرز بیان بی نهایـت تکلف آمیـز و مطنطن بـود. مثاًل 
واقعه نـگار بجـای آن کـه بنویسـد »آفتـاب طلوع کرد.« می نوشـت:

»صبحگاهـان عمـر سـپاه شـامی شـبرِو شـب، رو بـه انحطـاط آورده، 
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خسـرو رومـی روز بـا تیـغ زرین چهـِر مهـر، از افـق قلعـه سـپهر...«

واقعه نـگار اگـر ده بـار طلـوع آفتـاب را ترسـیم کنـد، بـه ده عبـارت 
متفـاوت می نـگارد تـا اظهـار کمـال خـود را بجـا آورد.

مثال دیگر، این بیان شایسته توجه است:

»شـطرنج باز گـردون، فرزیـن طالع امیـرزادة فیروز مطلع را در بسـاط 

سراسـر انبسـاط این بسـاط بـه نحـوی در خانة مراد نشـانیده اسـت که 

عـاج ایـن پیـادگان محتـاج بـه شـعور کالعـاج شـود، و ِخنگ سـعادت 

آهنـگ بخشـش را بـه دسـت و پـای شـتاب نـه، بـل بـه نوعـی در این 

میـدان نزهت بنیـان بـه جـوالن آورده کـه فیـل بنـد اینگونه فرقـة کجرو 

مخالـف پیوند گـردد...«

خواننـدة امـروز بایـد همه اصطالحات آن زمان شـطرنج را بشناسـد و 
سـپس در پـی درک معنـی دربارة احوال امیرزاده شـود که آن هم آسـان 

و سـاده نیست.

در بیـان قتـال در میـدان جنگ، شـطارت پیادگان و سـواران، طرز بیان 
واقعه نـگار همیـن اسـت که مزیّـن به کلمات ُمَقّفی و مسـجع می باشـد.

واقعه نـگار دربـارة آیـات مبارکـه قـرآن کریم معرفـت زیـاد دارد و به 
انـواع مختلـف در مـدح و ذم اشـخاص و بیـان و احـوال از این معرفت 
اسـتفاده می کنـد. معلـوم می شـود کـه معرفـت احادیـث نبـوی)ص( نـزد 
واقعه نـگار انـدک اسـت، و حتـی در نامـة وزیـر اکبـر خـان بـه مولوی 
حبیـب اهلل آخنـدزاده، ایـن نقصـان معرفـت واقعه نـگار کـه منشـی نامه 

اسـت، دریافـت می شـود.

اشعار در متن رساله:

در آن زمـان هنـوز چـاپ )چاپ سـنگی( بـه آن اندازه نبـود که کتاب 
اشـعار بزرگان میسـر باشـد. مجموعه های اشـعار برگزیده بزرگان قدیم 
ادب کـه بنـام »ُجنـگ« یـاد می شـد بـه دسـت نخبـگان موجـود و همه 
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قلمـی بود.

ملتفـت می شـویم کـه واقعه نـگار ایـن رسـاله، در مـوارد گوناگـون 
اشـعار برگزیده از فردوسـی طوسـی و خواجه حافظ شـیرازی را می آرد 
و هـر گاه مطلبـش مداحـی امیـر یـا اهل قدرت باشـد به پیـروی قصاید 
انـوری ابیـوردی، خـود شـعر می گویـد، زیـرا شـاعر اسـت و در بعضی 
مـوارد تشـخیص آن کـه شـعر از یکی از بـزرگان قدیم ادب اسـت یا از 

خـودش، دشـوار می گردد.

بیان مطالب تاريخی:

اگـر یـک جـوان محقق عالقمنـد به تاریـخ الزم ببیند مطالـب تاریخی 
را نقـل و اقتبـاس کنـد، شـاید کارش در بیسـت صفحـه تمام شـود زیرا 
باقـی رسـاله تفصیـالت ادبـی اسـت کـه در آن واقعه نـگار، اظهـارات 
کمـاالت نـگارش خـود را می کنـد، یعنـی مطالـب ارزنـدة تاریخـی در 

خـالل انبـوه بیانـات ادبـی نظـم و نثر باید جسـتجو شـود.

واقعه نـگار نمی دانسـت کـه نسـلهای آینـده، در قرنهـای مابعد رسـالة 
او را مطالعـه خواهنـد کـرد؛ از طـرف دیگـر بسـیار سـؤاالت در بیـان 
احـوال تاریخـی در طرز دیـد واقعه نـگار و در نیازمندی امـروز متفاوت 
اسـت. امـروز محقـق می خواهـد بدانـد که زندگـی هـر روز در آن عهد 
چگونـه بـود. مثـاًل برزگـران و کشـاورزان چگونـه می زیسـتند؛ یـا مثاًل 
امیـر، سـرداران سـپاه و افـراد لشـکر هـر یـک چـه می پوشـیدند، چـه 
می خوردنـد و شـب و روز ایشـان در سـاعاتی کـه جنـگ جـاری نبـود 

چگونـه سـپری می شـد.

پیشنهاد به جوانان پژوهشگر:

ایـن رسـاله بـرای جوانانـی کـه در دانشـگاه ها مراحل پایـان تحصیل 
تاریـخ  زمینـة  در  شـده اند،  اکادمـی  شـامل  یـا  می گذراننـد،  را  خـود 
امکانـات گوناگـون را می دهـد. بایـد دانسـت کـه از تألیـف رسـاله کـه 
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حـاوی چند بخش اسـت چند سـال کمتر، دو قرن سـپری شـده اسـت.

پژوهشـگران تاریـخ یـک عـده مطالبـی در این رسـاله خواهنـد یافت 
کـه در آثـار مورخـان دیگر، بشـمول فیـض محمـد کاتب هـزاره نیامده 

است.

پژوهشـگران تاریـخ نـگارش و ادب نیـز دربارة واقعه نـگار و امکانات 
او بـرای بیـان بـه خوانندگان بسـیار محدود آن زمان، در نشـرات انجمن 
تاریـخ کـه در زمـان شـاهی فعالیـت داشـت، کتـب تاریخـی بـه نثـر و 
بعضـی بـه نظـم موجـود اسـت کـه همـه از روی نسـخه های خطـی 
برگرفتـه و چـاپ شـده اسـت و امکانـات مقایسـه را میسـر می کنـد؛ 
نـکات عمـدة آنـرا درک خواهند کرد و بـه قلم خواهنـد آورد. همچنین 
مقایسـه بـا آثار سـابق ماننـد آنچه دربـارة نادر افشـار، احمد شـاه بابا و 

دیگـر شـاهان سـدوزایی نیـز جالب خواهـد بود.

به این حساب ها این رساله ارزشمند و مستحق چاپ می باشد.

دکتور عبدالغفور روان فرهادی

نگاشته شد در سن رامون، شمال کلیفورنیا، 2014م



»متن رساله«

]بخش اّول:[ 
شرح جنگ امیر دوست محمد خان با سیک ها برای 

واپس گرفتن پشاور
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هـو

متصّرف شدن »هری سنگ« و غیره کارداراِن )رنجیت سنگه(، دارالعلم 

پشاور را از وزيران امیر زمان و خديو دوران و هجرت کردن ايشان 

در کابِل ُخلدنشان و بعد از آن رفتن به سمت باجور به امر و اشاره 

امیر اشرف اعلی و هنگامه منازعه کردن با کّفارِ شقاوت اثر آن بوم و 

بَر به عون الملك االکبر

تبییـن ایـن حـال و توضیـح ایـن مقـال آنکـه بعـد از آنکـه سـرداران 

باعـّز و شـان سـردار سـلطان محمد خان و سـردار سـید محمـد خان و 

سـردار پیرمحمـد خـان از غلبـه و غلیـان سـیکاِن شقاوت نشـان هجرت 

از پشـاور اختیـار کـرده، اضطـراراً چـون کواکـب انور نوربخـش محال 

باجـاور شـده بودنـد. از آن سـرزمین جمعـی از غازیـان جالدت آیین و 

مجاهـدان سـعادت قرین را بـا فرقـه ای از جزایرچیـاِن زحل صالبـت و 

گروهـی از تفنگچیـاِن مریخ مهابـت بـه جهـت اسـتخالص تپّـة دوآبـه 

و اسـتحفاظ قریـة پچپـا و چینکـی و نواحـی مچنـی تعییـن فرمودنـد. 

مأموریـن بـه نهـج مقـّرر و اشـاره واال در آن بـوم و بـر حمله آور گشـته 

در امتـداد چنـد یوم به نشـتر تدبیر شمشـیر، اخالط فاسـد وجـود ناپاک 

آن گـروه مکـروه بی بـاک را از وجـود آن نواحـی پـاک سـاخته، محـل 

چینکـی را کـه سـه کروهـی قریه پچپـا و واقع کوهسـتانات تپـه مهمند 

بـود، محـل نـزول خویـش و مقـام آرام غازیـان سـعادت اندیش نموده؛ 

پیوسـته در تـدارک کار و همـواره در غـزای آن کفـار ناهنجـار اشـتغال 
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ضاللت بنیـان  مخالفـان  و  شقاوت نشـان  سـیکان  چـون  می ورزیدنـد. 

اختـالل  موجـب  نواحـی  آن  در  را  سـعادت توأمان  مجاهـدان  وجـود 

احـوال و باعـث بـر مجهولـی دخـل و عمـل عمـال خودها دانسـته راه 

تـردد خـود را در تپه جـات دوآبـه و مهمنـد مسـدود و عقده ایـن کار را 

بـه غفلـت گذرانیـدن و سهل انگاشـتن بـه نهایـت شـدود می دیدند، در 

قلـع و قمـع بنیـان و ارکان غازیـان از آن مـکان، انواع حیل اندیشـیدند. 

چـون تیـر مـراد ایشـان بـه غیـر از منازعه بـه نشـان نمی آمد، قـرار کار 

را بـه شـبیخون داده »هری سـنگ« و »سجت سـنگ« و »حوشال سـنگ« 

و  سـپاه  سـران  کـه  »جواله سـنگ«  و  »گرگ سـنگ«  و  »عطرسـنگ«  و 

سـرداران آن ضاللت انتبـاه بودنـد، با سـی هزار سـوار جـّرار و پیاده گان 

کارزار هنـگام شـام از شـهر پیشـاور حرکـت نمـوده همـه شـب چـون 

سـپاه سـیاه فام شـب در آن ظلمـت اللیـل ماننـد کواکب نحوسـین خیل 

خیـل در تردد گشـتند. 

بر سر غازيان و خبريافتن  کّفار شقاوت نشان  نمودن  شبیخون 

ايشان از آن معامله وحشت نشان که عمر سپاه شامی شبرو شب، 

مهر  زرين چهر  تیغ  با  روز  رومی  آورده، خسرو  انحطاط  به  رو 

از افق قلعه سپهر زهرچشم خشمی نموده، سپاه زنگ ظلمت را 

منهزم ساخت. 

سـیکان شقاوت نشـان خـود را غفلتـًا بـه سـر وقـت ایشـان رسـانیده 

می خواسـتند کـه دسـتبردی زده کار قلعه گیـان را بـه انجـام رسـانند. 

از آن کـه دیده بانـی راه مخالفیـن بـه جاسوسـان دوربیـن و تیزهوشـان 

ذکاوت قریـن تفویـض شـده بـود، هنـگام طلـوع نیـر اعظـم و طلیعـة 

مهـر زریـن علـم مخبـران، خبـر بـه غازیـان نصرت نشـان و مجاهـدان 
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جالدت بنیـان رسـانیدند کـه اینـک از جانـب کفـرة فجـره گردی اسـت 

عظیـم برخاسـته و در دل گـرد صفوفیـت آراسـته، اکنـون معانـدان بـا 

لشـکری گران و انبوهـی بیکـران می رسـند. غازیان راکب، کأنّهم شـهاٌب 

ثاقـب از اسـتماع ایـن خبـِر وحشـت اثر کمـر هّمـت بـر میـان بسـته به 

عـزم رزم بادپـای کـوه تـوان جـالدت را، سـبک عنان سـاخته بـه تقابـل 

ایشـان پرداختنـد و پیادگان جزایرچی و کوهسـتانی و وزیری را در دور 

و نواحـی قریـه چینکی بـه کمینگاهان صعب، مورچل های سـخت، نظر 

بـر اسـتحکام قریـه مذکور مقرر و سـاکنین آنجـا را به کوچانیـدن عیال، 

و اطفـال، و بـردن مواشـی و امـوال بـه قلل جبـال اجـازت داده، خودها 

متوجـه جـدال و مسـتعد قتـال آن طایفة بدسـگال گشـتند:

عیـان گشت با خنجر ديده دوز چو از کـوه مشرق شه نیمـروز

تن هندوی شـام بی سر نمــود جــهان را سراسر مسخر نمـود

پـرشکوه فرود آمـدند آن دلیران ز کـوه دل  با  يکبــارگی  به 

آويختند اندر  هم  به  ريختند خروشـان  بسی  خون  حلقوم ها  ز 

سراسر شقايق شــد و اللـه زار ز خـون يالن دامــن کوهسـار

شب و روز بـا هــم درآمیختنـد

چو کفر و مسلمان به هم ريختند 

شــد از  مؤمن و کــافرآنجا پديد عقاب سیــه بال و بــاز سفیــد

جهان چون شبی ظلمتی تیره گشت ز انبوه لشکر در آن تیــره دشت

سمك گشت ظاهر، سما گشت گم ز سم ستـــوران پوالد ســم

تفنگ مهره های  دلنشین  از  به پـوينـدگان عرصه جنگ تنـگ شد 

نـژاد هندی  تیغ  الماس گون  غرور از سـر هنــــدوان برد باد ز 

بدزديد بر خـود شکم چرخ پیر ز دلـــدوزی ُرمح و پیکان تیـر

يالن دالور در آن کـــوه بـندبـه تیر و  به شمشیر و گرز و کمند
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پای بريدند  مغفــر  شکستند دسـت و ببستـنـد پای دريـدنـد 

به هامون ز خون يالن جوی خون روان شد از آن کوه چون بیستون

مجادله و مقاتله کردن مجاهديِن سعادت قرين با سیکان شقاوت آيین 

و منهزم نمودن ايشان به توفیق داور دو جهان

از وقـت صبـح که تیغ زن آفتاب جهانتاب، از گوشـه کنگره برج سـپهر 

و ُقّلـة قلعـه افـق برآمـده تـا هنـگام شـام بـا تیـغ خون آشـام، در عرصة 

عالـم بـه خون ریزی سـپاه زنگ سـیاه رنگ ظلم اشـتغال داشـت، غازیان 
نصرت نشـان بـه فحـوای ]آیـة[ َو َجاِهـُدوا بَِأْمَواِلُكـْم َو أَنُفِسـُكْم ِفـي َسـِبيِل اهلِل 

دسـت از مـال و جان شسـته، از قلعـة چینکی به یکبارگی قـدم در دامنة 

دشـت جـالدت نهاده با یکدیگـر نـدای َواقـْتـُُلوُهـْم َحْيـُث َوَجدتُُّموُهـْم دردادند 

و بـا تیغهـای آختـة خون آشـام بـا آن طایفـة بدسـرانجام، درآویختـه از 

لگدکـوب طعـن و ضـرب ایـن آشـوب، جمعـی غریـق لُّجـة خـون در 

دشـت و فرق و سـینة کوه. از خون فرق و سـینه، فرقه گلگون گشـت؛ 

از طرفیـن آتـش فتنـه و فسـاد تیـز و در هـر گوشـه از جانبیـن فتیلـة 

رزم کـوْش  تیـز. هوش از سرکوشـیها گوشـک جزایر و تفنـگ در گوش 

جـان رزم کوشـان مخبـر اخبـار محنت آمیـز گلوله هـای بالانگیز بـود. اما 

چـون جمعیـت کّفـار خذالن آثـار، افـزون از انـدازه ]و[ شـمار، و تقابل 

غازیـان جالدت نشـان بـا ایشـان از عّلـت قّلـت اعـداد، نهایـْت متعـذر 

و دشـوار می نمـود، چـه از هـر چهـار جانـب ابحـار عسـاکر مخالفیـن 

متالطـم و امـواج افـواج معاندیـن متهاجم بـود. مجاهدین چـون عرصة 

کار را بـر خـود تنـگ و پـای کوشـش را بر سـنگ دیده، کشـتی حیات 

خویـش را چارموجـه بحر فنـا یافتند، متوکل به جنـاب ایزدی و عنایات 

سـرمدی گشـته بـه قوت سـرپنجة جالدت، سـفینه امیـد را بـه ناخدای 
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لطـف خـدای یگانـه سـپرده از آن گرداب بـال و ورطة عنا بیـرون نموده 

بـه سـاحل نجـات رسـانیدند و قّلـة کوهـی را کـه مشـرف قریـه مزبور 

بـود، مورچـل خودها نموده نشسـتند، چـون آن بینوایان قانـون خورمی 

)شـاید: خّرمی( را از دسـت داده سـینه به ناخن حسـرت می خراشـیدند 

و از راه عجـز و نیـاز بـه درگاه خداونـد عاجزنواز، سـاز شکسـته دلی را 

بنـدآوا سـاخته زبـان حال را بـه فحوای مقـال آیة سـعادت اشـتماِل رَبَـَّنا 

َثـَبِّـْت َأْقَداَمنَـا َوانُصْرنَـا َعلَـى اْلَقـْوِم اْلَكاِفرِيـَن مترنّـم می سـاختند،  َأفْـرِْغ َعَليـْنَـا َصبـْـًرا و 
الطـاف سراسـر اعطـاف پـروردگار و اشـفاق بالنهایـات احمـد مختـار 

]صّلی اهلل علیه و سـّلم[ شـامل حال سعادت اشـتمال اهل اسـالم گشـته، 

اسـتدعای ایشـان بـه درجه اجابـت مقرون گردیـده، هاتـف غیبی ندای 

صدق انتمـاِی َو َأْخرُِجوُهـم مِّـْن َحْيـُث َأْخَرُجوُكـْم گوشـزدِ ایشـان نمـود. غازیان 

ایـن معنـی را از نتایـج اقبـال و کمـال افضال ایـزد ذوالجـالل و خداوند 

لـم یـزل الیزال شـمرده از غیـرت دین متین حضـرت سیّدالمرسـلین - 

علیـه آالف التّحیّـات مـن الملِـک الحـق المبیـن- ، چـون بحـر زّخار به 

جـوش و بـا تیغهـای برق آثـار ماننـد رعـد بـه خـروش آمـده، دامنهای 

هّمـت بـر کمـر زده چون سـیالب کوهسـاری از فراز کوه رو به نشـیب 

آوردنـد، و بـه یـک لطمه پیکر کوه، و جسـد قلعه را از خس و خاشـاک 

هیـاکل ناپـاِک آن گـروه مکـروه بی بـاک، پـاک سـاخته، چـون از کمـال 

صـدق و اخـالص در مقـام جانبـازی بودند، دل از دسـت نـداده، تا پای 

کـوه سرافشـانی کردنـد. در آن فرصـت چـون کارفرمایـی کار جزایـر و 

تفنـگ از کار افتـاده، کارد بـه اسـتخوان رسـیده بود، آهنـگ جنگ را به 

چـوب و سـنگ نهـاده و از آن نیـز درگذشـته، دسـت بـه کارد و قبضـة 

شمشـیر برده، باالخره کار به مشـت و گریبان رسـانیدند، به این وسـیله 

دامـن جمیلـة مقصد به دسـت آمد، شـاهد فتـح از پردة غیـب، جلوه گِر 

عرصـة شـهود گردیـد، کّفـار ضاللت آثار، تـاب مقاومت و قـرار نیاورده 
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رو بـه فـرار نهادنـد، غازیـان ظفـْر هم عنان با سـعادت، به تعاقب ایشـان 

پرداختـه تـا بـرج سـعادت، کـه سـه کروهـی قریـة چینکـی اسـت، از 

جـدال، و قتـال و حـرب و ضـرب و دریـدن و بریـدن و شکسـتن و 

بسـتْن دسـت بـاز نکشـیده سـه سـردار نامـور بـا نهصـد نفـر سـوار و 

پیـادْه لشـکر شـقاوت اثر را بـه قتـل رسـانیده، بـه دارالبـوار فرسـتادند، 

چـون بیشـتر از آن مـکان خـارج دره و ارض پنهـاور، و تقابـل پیـاده با 

سـوار نهایـت متعـذر بـود، عنـان بازکشـیده بـا نیـل مقصـود مراجعـت 

نمـوده، مظّفـر و منصـور به جای خـود معاودت کردند. چون از اسـتماع 

مـژدة ایـن فتح سـعادت قرین، امیـِر کبیر جهـان داورِ دیانت آیین را شـور 

عشـرْت از رفـع این عسـرْت از ُسـور عرسـت دوچنـد گردیـده، به امر 

واال، آوای نـای کرنـا و طنطنـه کـوس روئیـن و غلغله نقـارة قیامت آئین 

از چـرخ برین گذشـته، رایت فرحت و سـرور بلند، و اسـباب بهجت و 

حبـور دوچنـد گردیـد. برین تهنیـت و مبارکباد طوطی کلک شـکرخاِی 

حالوت بنیـاد مـوّرْخ زبـان بیـان گشـاد، و بـه تضمیـن قطعـه شـکرریز  

بحـر رمـل که نورافشـان تر از آفتاب در برج حمل اسـت، بـه تبیان حال 

دالوران عرصـة کارزار، و بهـادران صحفـة پیکار و مبارزان خون آشـام و 

خون خـواران مجاهدیـن سـعادت انجام نموده، پـرده مطلـب را از چهرة 

شـاهد مدعـا گشـوده، معـروض سـده سـنیه واال نمـود. تضمیـن قطعة 

نصـاب در بحـر رمل:

ای وجـود نازکـت نازک تــر از گلبــرِگ تــر 

روی نـورانیْـْت نـورانــی تــر از شمـس و قمر

فــاعـالت فــاعـالت فــاعـالت فــاعـالت 

خیـز در جنـگ جهــاد اين قطعه را برخوان زبر
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شکــر هلل کـــز عنــايــات کـريــم دادگــر 

گشت ظـاهـــر بـــر خـاليق رايت فتح و ظفر 

نیست اين تأثیـر، خـود از عـالم کـون و فسـاد 

آمـد از غیـب ايــن بشــارت از مبّشر بر بشـر

از شنیدن تا به ديـدن لیـك چون فـرق عظیــم

بــاشـد آسـان می نمـايـد بـر تـو ای زيباپسـر

قطـعــه در واردات رزم منــــازم بـــیـــان

تــا بـدانی حــال ُگــردان انـدران مسلخ اثـر

تیـغ ببريـد و سنان بدريد و بشکست از عمــود

جیـد گردن، صــدر سینه، رکبـة زانو، رأس سر

جز خدنگ خود و خفتان کس نپوشید و نخـورد

ثـوب جــامه، رزق روزی زاد توشـه در ســفر

از خـدنـگ اندازی گـردان و از خــون يـــالن 

غیــث بـاران گشــت و خفتان در بدن مبلول تر 

شـارق و شمـس و ذکـا و لــوح بیضـا آفتاب 

از دخــان تـوپ و شاهیـن گشته از شب تیره تر

هدنه صلح و حرب جنگ و يوم روز و لیل شب 

بــود يکسان بـر يالن زان سـاعت محـشـراثـر 

... شیـمــه ديــــدن و داب اســت خـــوی 

گشــت ديگرگون در آن صحرای مهلك از بشـر

از غم و اندوه و کـربت بـر يـالن يکسـان نمود  

حسن خوبی قبح زشتی، صاف خشك و رطب تر
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حنطه گندم، دخنه ارزن، خبـز نان و لحم گوشت 

بـر خـاليــق بــود از زهـرِ هـالهل تلـخ تــر 

میـهمــان دار قضـــا آورد بهـــر پــــردالن 

جـذوه دان يك پـاره آتـش قـلذه يك پاره جگر 

نقی مغز و شحم په شد آب از خـوف و بريخت 

وز نهیب تـوپ ها شـد اذن گــوش اطروش َکر

از سموم توپخانه سوخت از اشجــار و ريخـت 

اصل بیـخ و فــرع شــاخ، بذر تخم، قطف پـر 

ذئب سرخان، سید گرگ و ِسمع ... و لیـث شیـر 

انــدران دشت مهیـب از وهـم بــرنـا کرده سر

در زمین و بحـر شد از خــوف پنهان و بريخت 

حیـه مـار و حوت مـاهی، طیـره مرغ و ريش پَر

چون امیر کبیر جهان داور را، شاهد استخالص دارالعلم پشاور همواره 

مسکن  بر  را  نامور  برادران  ساختن  متمکن  و  بود  ضمیر  همخوابه 

پشاور  نواحی  مجاهدان  غلیان  و  غلبه  درآئینه خاطر عکس پذیر،  اصلی 

مجتمع شدن رزمجویان و هّمت و تهور شعاری مقدمه الجیشان، برادران 

حمیده سیر، و انهزام معاندان شقاوت اثر را از مغتنمات غیبی و تأییدات 

الریبی شمرده به تحریر ترغیب نامجات کوشید و به ذوق جان از میخانه 

دین مبین باده ثواب آمادة الّلهم ثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن نوشید 

و بر برادران نامور و والیان باجور، و رؤسای مهمند و شنواری و بزرگان 

و ختک  یوسف زایی  خانان  و  پشاور  نواحی  و  اطراف  اربابان  و  خیبر، 

و بنگشات علیا و سفلی و غیره ساکنین آن بوم و بر، از صغیر و کبیر 

این مضمون  به  اشتهارنامه جات فرخنده آیات  توالی یکدیگر  به تواتر و 
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نوشته فرستادند که ما را عزم جزم بر آن است که به تأییدات ایزد مستعان 

و توفیقات خالق دو جهان و تفضالت آفرینندة جسم و جان و پیداکننده 

عالم و عالمیان که او سبحانه ُملک بخش و ُملک ستان است، بادپای کوه 

توان جالدت را، در عرصه همت واالنهمت، در جوالن آورده با جیوش 

بحر خروش، عمان جوش و توپخانه و پالتن بالتن رزم کوش و سپاه 

دین پناهِ سعادت هم آغوش به عزم استخالص پشاور و سپردن به برادران 

نامور، قسمت آن سرزمین را مضرب خیام عساکر ظفرفرجام سازیم و به 

اتفاق مسلمیِن دیانت قرین به انجام آن مهام پردازیم. 

مصرع: تا يار کرا خواهد و میلش به که باشد.

کلبی علی   بی نظیر...  تاریخ  این  دلپذیر و مورخ  اوراق  این  لهذا محّرر 

فقیر را ابیاتی چند مشتمل بر ترغیب جهاد در مدح امیر کبیر سعادتمند 

در  بود  بی موقع  نه سخن  رسید. چون  بخاطر  دیانت پیوند  نیو  و خدیو 

پدر  کرام  اسماء  آنکه  کالم  لطایف  از  برخی  و  گردید  درج  موقعش 

بزرگوار و برادران نامدار امیر کامگار که ... گوهر آبدار ابحار جهانداری 

بودند، کلیتًا بر سبیل کنایه و ایهام ذکر نموده شد و در اسلوب شعریه، 

امیر بی نظیر موصوف، به هریک از آن اسماء صفاتیه ستوده گشت و آن 

ابیات این است:

وی ز تـو پاینـده مکیـن و مکانای تو سرافراز زمیــــن و زمـان

پیشروت ای شــرف ســرورانگشـته »فتحنـا لک فــتحًا مبین«

داده سـران را بـه کواکـب قرانپرتـو مهــر تــو عظیــم الوقـار

تـیمــوریـت دولــت  غلغلــه افکنـــده بـه کـّروبیانطنطنــة 

ذّره بـه خورشـید رسـانده مکاناز ره لطـف تــو امیـــر دبیــر

گشت چو خورشید به مغرب نهانشـیر شـکاری گر از این مرغزار
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نهـاد نکوتـر  کـه  آمـد  خـاک دانپردلـی  ایـن  نـو  قاعده هـای 

پیـر بـه تدبیـر و به طالـع جوانچـون تو ندیدسـت سـپهِر کهن

ژیـانرحمدلـی لیـک بـه هنـگام رزم هژیـر  تـو  ای  شـیردلی 

مهردلـی چـون تـو خدیـو زماننامـده از پـرورش آب و خـاک

سـروری مملکـت ایـن جهـانبـر تو نمـوده اسـت محّمد عطا

دور فلــک را ز کــواکب قـرانیــارمحمــد بـــودت تــا بود

ساز تــو در ظــل لوایش مکانســرور و سلطان چو محمد بود

پیرمحــمد شـدت انــدر جهان از شـرف  طالع و بخت سعیــد

کـران آنکـه خطابـش اســداهلل شـــد روز  بــه  تـو  پنـاه  بـاد 

بــی نیاز صمـد  خـدای  شــامل احوال تو در هــر زمان لطـف 

بـاد تــو  پنـاه  جبـار  باطـن و ظاهر بــه نهـان و عیان خالـق 

گشـت فروزان ز تو این دودمان چون فلک از خسـرو گیتی فروز

با دو زبان یک قلمت مدح خوان وصف تو باید به قلم گرچه هست

چون نی شـکر شده شکــرفشان لیــک بـه مـدح تو شـرر از قلم

گـران کـرده روان هر دمی از بحر فکر ُدّر  و  یکـدانــه  گــوهر 

جـان ریختـه در دامـن الفـاظ جســم آللـی  طــبع  از صــدف 

مـادح محمـود، شـه کـامــران آمده فردوســــــی طوسی اگر

نظـم نظـامــی نســق رومیـان   یا شــده در دولت اسـکنــدری

انـوری آمـد اگـرش مدح خوان سنجر سـلطان شه سجلــوق را

مـدح اتابـک و الـپ ارســالن سعدی شـیرازی اگر کرده است

در ره وصـف تـو خدیـو زمـان این منم آن کـس که زبان برگشاد

فشــان طوطی شــکرشکن خامــــه ام تبـرزد  منقـار  ز  گشـته 

دور تو شد مــشتـری آن قدردان ُدّر گرانمـــایة نظــــم مــــرا

انیــانبه کـه به گوش تو چو آویزه ُدر در  ُدّره  ای  کنــد  جـا 
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مــرا نظـم  آوازة  بـرد  لطف قبــول تــو کـران تا کران تـا 

بر خــط این نوخط فرسـی زبان جز به خطا گر نکشی خط نسخ

همچـو کواکـب بـه سـپهر بیانگوهـر مدح تـو درآرم بــه نظم

اظهار اسم امیرِ کبیر و تاريخ جلوس بر مسند میمنت امارت

آنکـه امیر اسـت و خدیـو زمانخواستـم از عقل بپرسم که کیست

مـژده بـه مـن آن خرد خرده دان نامـده از دل بــه زبــانم که داد

بیـان گفت که کی واقف نامش شوی ؟ از رسـم معمـا  گـر کنـم 

ریـزم و گـردم ز زبان ُدرفشـان بــــه که در این نام گهر از قلم

صفحة کاغــذ چو گل بوسـتان  تــازه کنـم بر صفـت عارضش

کــز طرف بــهر دلــی دوستان ما و خرد هــر دو در این گفتگو

دیـدة اعــدا بــه زبـان سنــان مــژده رسانیـد بشیـری که خیز

دوسْت محمد َشــِه صـاحبقران برکــش و بس با سر امید گوی

خواستمی تا کــه کنم حــل آن عقده دیگر بـه دلم چون که بود

بیـانکرد چو خورشید درخشان طلوع سـپهر  ز  دیگـر  مطلـع 

 

قصیدة ثانی در میان قصیده اول مشتمل بر ترغیب جهاد

گردن ُگردان بــه کمندت کشان ای ســر و سرحلقة گردن کشان

کاردان ای صـدف بحر جهان را گهــر کامــل خرد  شـه  وی 

هســت مــرا از فلـْک اّمیـد آن نیست تو را گرچه سِر سلطنـت

دوسـتان تـا کـه بـه کام تـو کند گردشـی دل  کام  روش  بـر 

بـر کاروان خیـز کـه هنـگام نشسـتن نماند باغــی، زده  رهـزن 

مـال تـاراج  بـه  کمربسـته  خیز چه خسپی چو تویی پاسباندزد 
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گوسـفند گلـة  بـر  زده  خفته چرایی چو تو بـاشی شبانگـرگ 

بتکـده شـده  اسـالم  شقاوت نشـان قبّـة  کفـِر  اثـر  از 

جالوتیـان قّلـت طالـوت گرت گـوش زد انـدازة  بـه  گشــته 

خاطرنشـان واقعـه موسـی و فرعـون اگــر آمــده  خبـرت  از 

بخـوان رو مشـو از رحمـت حـق ناامید فرقـان  ز  امیـد  آیـة 

نکـرد اعـدا  کثـرت  از  پیغمبــران واهمـه  خاتـم  اُُحـد  روز 

نبــی حمـزة صاحبقــران تا که به هفتاد و دو پرکاله شــد عـّم 

بس که فتادنــد ز پا خسـته جان نیـز ز اصحاب در آن دشت کیـن

خون ز دو دندان مبارک چـکان تـا کـه نبـی بــا تـن تنهـا بماند

آن جسد اصل جهان را چو جان در ره حـق بـود چو ثابت قــدم

آمــد کــــای پیشــــرو امتان ناگهـش از هاتـف غیبـــی نـدا

یـاری حـق بین به نهـان و عیان چون طرف حق به حقیقت تراست

»نـادِ علیّـًا لــک َعْونًا« بخــوان آیت نصرت چـو ز حّقت رسید

بود هنـوز آن سـخنش در دهان مــژده آن فتح نبــی چون شنید

ثریا مکــان کـز طرفــی تنــد درآمـد دلیـر شـاه  حـق  مظهـر 

جـزا روز  شافــع  خـدا  جـان شیــِر  و  اِنـس  پادشـه  نبـی  اَخ 

مـادر ایـام چـو او یـک جـوان آن که نزاد اسـت و نخواهد بزاد

یدالّلهیــش بشکسـت  و  دشـمنان آمـد  دل  و  را  عـدو  قلـب 

خرمن هستِی خسـان را به جان شـعله فکن شـد ز دم ذوالفــقار

زمـان چون تو نه طالوتی و نه موسی ای علـی  نـه  نبـی،  تـو  نـه 

ازل قــدیم  الطـاف  ز  ظّل الهــــی و ســـر سـروران لیـک 

غمخـواری و پـرورش عاجزان گشـته از آن واجب و الزم به تو

هسـت جنـود الّلهت انـدر عنان خیـز و میندیش ز تقلیل خویش

هیـن بـه دعا به که کنـم ختم آن طول سخن چون که ز حد درگذشت
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هسـت نماینده چو روز و شبان تا بـه جهان رایت اسـالم و کفر

تیـغ تـو بـر کفـر شقاوت نشـان مهـر تـو نورافکـن اسـالم و تیز

و نیـز بـر ایـن تهنیـت ذوالبهجـت، طوطـی ناطقة حالوت آیـت محرر 

را ذوق شـکرریزی سـخنان شـیرین و کلمـات رنگیـن ذایقه افـزای کام 

گردیـده، می خواسـت کـه از ابیـات گهربـار دراری شـاهوار، چنـدی 

آویـزه گـوش حقیقت نیوش شاهنشـاهی سـازد، و پیش از آغـاز کار نظر 

بـر تفریـح طبـع واال بـه تـذکار آن پـردازد چون موقـع دعـا، و از بارگاه 

کبریایـی در ابقـای دوام دولت قوی شـوکت واالمقاْم اسـتغاثه و اسـتدعا 

بـود بـه تحریـر قصیـدة آخر به تتبـع حکیم انـوری و محتشـم - غفراهلل 

لهمـا- پرداختـه، عرضه داشـت حضور اقدس اشـرف داشـت:

جسـم و جـان خدایـگان باشـد تا جهاْن جسم و خلْق جان باشد

باشـد در جهـان باشـدش جهانـداری جهانیـان  و  جهـان  تـا 

باشـد بـاد بـر خلـق ظـّل مرحمتـش آسـمان  زیـر  زمیـن  تـا 

آسمان سـایش چتـر  زمیـن  باشـد بـر  نشـان  زمـان  از  تـا  بـاد 

باتدبیـر امیـر  آن  جهـان  باشـد در  صاحب الزمـان  نایـب 

او سیاسـت  سـطوت  از  باشـد آنکـه  پاسـبان  همخـواب  دزد 

او و صالبـت  هیبـت  از  گرگ گرگین، سـِگ شبان باشد آنکـه 

کبک و شـاهین هم آشـیان باشدعدلـش آنجـا کـه رایت افـرازد

کـه بـه قـاف عـدم نهـان باشـد ظلـم در عهد اوسـت چون عنقا

زبردسـتی نایـدش  گمـان  بـر کسـی ور بـود گمـان باشـد در 

جسـد شـرع را چـو جان باشـد رأی پـــــاِک طـــریقت آرایش

طابــق القلــب بالّلسـان بـاشـد حکــــم او در شریعت غــــّرا
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ان دخ م م ردوس بهامی و رب م ای وو

لـرزه بـر جـان می کشـان باشـد شـد به عهدش خراب خانه خم

پیکـر خـم به خـون طپان باشـد گشـته بـازار می فـروش کسـاد

سـاغر از دیده خون چکان باشد شیشه را دل شکسته چون سر خم

خـوف از  رز  شـهرکردِ  باشـد دختـر  نهـان  نهانخانه هـا  در 

که به هر گوشـه موکشـان باشد چنـگ را گیسـوان بریـده به تیغ

تنبـور سـینه  و  اسـت  تـار  هـر کجـا از شکسـتگان باشـد دل 

تـا کـه بـازش سـر فغـان باشـد گوشـمالی چنان بخـورده رباب

ریزه خوارش ز روی خوان باشد چون نشیند به بزم، صد چون جسم

کفـش بـار  رود  ابـر  از  گـردد ار همچو بحر کان باشـد تهـی 

باشـد بـر گـدا گـر نظـر کنـد از لطف کامـران  شـاه  زمـان،  در 

اگـر سـازد  آفتـاب  را  باشـد ذره  شکسـتگان  بـر  نظـرش 

چهره گـردان کـه  هیجـا  باشـد روز  ارغـوان  نیـل و گـه  گاه 

را جنگجویـان  دیـده  از  باشـد آب  روان  سـنان  نهیـب  از 

را نـاوک  همـای  معـارک  طعمـه از مغـز اسـتخوان باشـد در 

رعشـه بـر قامـت سـنان باشـد از مهیـب کـف یـالن در جنـگ

را ُگـردان  تیـز  تیـغ  لجـه از خـون گـرد نـان باشـد ماهـی 

تیـره ماتمـی  شـام  چـون  از هجـوم غـم آن چنـان باشـد روز 

روی خورشـید در نهـان باشـد کـز غبـار زمیـن به چـرخ چهار

برق آثـار تـوپ  کـردار  باشـد رعـد  شررفشـان  اژدهاسـان 

زنبـورک مهره هـای  باشـد شـعله وش  بـدان  خرمـن  آتـش 

باشـد عقده هـای تفنـگ در دل جنـگ جـان  صفـوف  دلنشـین 

زمیـن بـه  دگـر  نـاری  باشـد ُکـّره  عیـان  توپهـا  زاتشـین 

باشـد چون گشـایی به عـزم رزم عنان روان  ظفـر  رکابـت  در 

باشـد آیـت فتـح پیـش پیـش و ز پی دوان  نصرتـت  رایـت 
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فـوج بختـت سـبک عنان باشـد خیـل اقبالـت از یمیـن و یسـار

آتشـزاد سـمند  سـمندر  باشـد چـون  شعله سـان  تـو  لـگام  در 

باشـدسـر به سـر تیغ تیـز خون ریزت خسـان  هسـتی  شـعله 

باشـدرمـح خـارا شـکاف جانکاهـت کافـران  قلـب  رخنـه 

هـدف از چشـم بدگمان باشـدتیـر دلــــدوز جانگــدازت را

 

وصف ثانی متضمن بر تذکار اسامی پادشاهان کیان و ستايش کردن امیر 

زمان 

که چو طهمورسـت توان باشـد ای کیومرث شـان جم حشـمت

چون تو کی خسـرو کیان باشـد کیسـت پیشـت قباد و کیکاوس

باشـد از نریمـان و سـام و زال سـخن زمـان  رسـتم  ور  چنـد 

دبیـر امیـِر  جهان پهلـواْن  کز تو سـهراْب خون چکان باشد ای 

در َچـه البـرز غـم نهـان باشـد آن فریـدون فـری کـه ضحاکت

تور و سـلم از جهان کران باشد ای منوچهــرچهر کــز تیغــت

دوران رسـتم  کـه  تهمتـن  باشـد ای  اسفندیارسـان  پیشـت 

چـون فرامـرز اگـر جوان باشـد بهمنـی سـرنگون کـن از دارش

باشـد شـیر و اژدر به در چو گشتاسپ نشـان  لهراسـبت  ز  تـا 

پـردازی افراسـیاب  بـه  از نهیبـت بـه صـف نهان باشـد چـون 

چـون گریـزد  پیلسـان  در کفـت ُرمح جان سـتان باشـد پیلسـم 

باشـد گیـو و گودرز کیسـت کز تیرت فدائیـان  از  اشـکبوس 

مخلص خاص مدح خوان باشـد می سزد و چون تو شاه را که شرر

نامـت کنـد  جهـان  تـا ز نـام و نشـان، نشـان باشـد یـادگار 

باشـد ثبـــت اوراق روزگـــار کنــد جهـان  سـردفتر  کـه  تـا 

درکشـیدم نـــه رایگـــان باشد گوهـری را که من به رشـتة نظم
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نـه عدیلش به بحر و کان باشـد باشـد ایـن نوع ُدر نـه در مخزن

دانـد ُگهـر  قیمـت  فهمـد آن بس که نکته دان باشـد گوهـری، 

گاهِ بخشش چو بحر و کان باشد ای امیر جهان که دسـت و دلت

احسـانت ابـر  ز  خشک و تر کاندرین زمان باشد مسـتفیضند 

چـه در این مملکت زیان باشـد گر ز لطفت شـود شرر خورسند

نیسـت مدحی که در بیان باشـد بـه دعا ختـم می کنـم که تـو را

گـه بهـار و گهـی خـزان باشـد تـا ز تأثیـر کوکـب انـدر دهـر

باشـدبـاغ عمـرت بهـار و ملکـت را امـان  خـزان  سـموم  از 

 

واقعات حال خديو بی همال و امیر بلنداقبال به عزم هدم و هزم 

ارکان سیکاِن بدسگال به تائیدات ايزد متعال

بعـد از آن کـه ایـن مـژدة بهجت بنیـان بـه سـمع حاجبـان دارانشـان 

اسکندرشـاِن خدیـو زمـان و امیـر دوران رسـید، به توفیق قـادر مجید و 

داور حمیـد - ِإنَـُّه َعلَـى َذلِـَك َلَشـِهيٌد- از محـال جـالل آبـاد، قـدم در حلقـه 

چشـم رکاب جاللـت نهـاده، آن دریـادِل دالور، کـه دریـای جـالدت 

را نهنـگ شـناور و بیشـة شـجاعت را غضنفـر بافـر بـود - ِحْفظًـا مِّـن ُكلِّ 

َشـْيطَاٍن مَّـاِرد- بـا لشـکر بحـر حوصلـه عمان تمثـاِل لطمـه زن، و از غریـو 
کـوس روئیـن و ولولـة نقـارة قیامت آییـن بـر روی زمیـْن شـورافکن 

گردیـده بـا توپخانـة رعدکـردار و زنبورک چیـاِن برق آثـار و جزایرچیان 

قادرانـدازِ زحل صالبـت، و تفنگ چیان نیرنگ سـازِ مریخ مهابـت و غازیان 

جالدت بنیـان، مجاهـدان ظفـْر هم عنـان، بـه هئیـت مجموعـی کـه آن 

حرکـت فیـض برکت را شـایان بـود، کوچ  بـر کوچ، مرحله پیمـای وادی 

گردید.  مقصـود 
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ورود موکب منصور در محل دکه و لعل پور و فرستادگان امیرزادگان 

واالشان را با لشکر نصرت اثْر به جانب درة خیبر

روز دوشـنبه بیسـت و یکـم شـهر  ذیحجـة الحـرام، سـنة یکهـزار و 

دوصـد و پنجـاه و یـک مطابق قـوی ایـل وارد محال دکه گردیـده، کنار 

رود، سـمت غربـی آب را محـل ورود موکـب ظفرانتسـاب نمود. 

فرد: 

ِة االرضی به ارِض دّکه شد ظاهر  نشان ُدکَّ

چو آنسان لشکرِ محشراثر صف صف زنان آمد 

چـون دو یـوم سـابق از آن، فرمـان واجب االذعـان واال، به سـرداران با 

عز و شـان، سـردار محمد افضل خان و سـردار محمد اکبرخان و سردار 

غـالم حیـدر خـان و سـردار محمـد اعظـم خـان کـه بهیـن زادگان آبای 

علـوی و امهـات سـفلی و فرزنـدان بلنداختر کامـران امیر عالـی متعالی 

بودنـد. عـز نفـاذ یافتـه بـود که بـا عالی جاهـان تهـور و بسـالت آگاهان، 

عبدالصمـد خـان تبریـزی، صاحـب قانون پلتـن آشـوب خیز، و کیورک 

صاحب انگریز، و شـهامت خان سـهامت انگیز و جزایرچیان زحل خوی، 

و پیـادگان کوهسـتانی جنگجـوی، و غازیـان تهورآییـن، و مجاهـدان 

صالبت قریـن کـه تعـداد سـواره و پیادة آنها به بیسـت هزار می رسـید و 

در رکاب نصرت انتسـاب امیـرزادگان اعلی شـان بـه پیش قراولـی مقدمـة 

الجیشـی قشـون ظفر مشـحون مأمـور بودنـد، بـا سـی و دو عـراده توپ 

قلعه کـوب، کـه هـر یـک آشـوب جهـان و جهان آشـوب بـود، از منـزل 

دکـه حرکـت نمـوده از راه دره خیبـر بـا چنـان لشـکر قیامت اثـر عـازم 

الـکای پشـاور گردیـده و در حدود علی مسـجد که نمـازگاه مجدد دین 

احمـدی، رابـع خلفای راشـد اسـت، نـزول اجـالل نموده، منتظـر ورود 

موکـب نصرت آمـود باشـند، و مأمورین حسـب االمر اشـرف، داخل دره 
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مزبـور شـده و فرمـان واال را تعویـذ گـردن جـان،  و هیکل بـازوی دل 

انقیـاد بنیان سـاخته بودند.

نزول کوکبه اجالل سرداران پیشاور مع عساکر فیروزی اثر از محال 

باجور با جمعیت غازيان آن بوم و بر 

در خـالل ایـن حـال کـه منـزل دکـه، محـل نزول اجـالل کوکبـه جاه 

و جـالل بـود و سـردار کثیراالقتـدار نامـور، سـلطان محمد خـان، والی 

پشـاور، کـه برادر کامگار و اخ ارشـِد باوقـار امیر نامدار بـود، با برادران 

واالشـان سردار سـعید محمد خان و سـردار پیرمحمد خان و عالیجاهان 

شـجاعت انتباهان، محمـد امیـر خـان و کوچـی خـان و میرمحمـد خان 

بـراداران عالیجـاه میرعلـم خـان، والی باجاور، بـا جمعیتی شـایان از راه 

بوریـادره و کنـداب وارد و سـمت شـرقی رود را محـل ورود موکـب 

ظفرانتسـاب سـاخته، توقـف ورزیدند.

 

از دريا عبورکردن امیرِ زمان و خديِو دوران به جهت مالقات برادران 

واالشان 

هنـگام عصـر کـه امیر جهانگیـر آفتاب به معبـر روز نشسـته از دریای 

معبـر ناپیـدای سـپهر گذشـته می خواسـت کـه نورافـزای خیمـه گاه ماه 

گـردد و جهـان ظلمانـی را به وسـیله پیکر دیگر عالْم نورانی سـازد، امیر 

صاحب تدبیـر، عصـر با چنـد تن از اخـوان نامدار و امـرای ذوی االقتدار 

و سـران سـپاه و مقربـان بـارگاه از سـمت غربـی رود کـه محـل ورود 

موکـب جهان آمـود بـود، به عزم نوربخشـی بـزم اخوان واالشـان مرکب 

بحـر نـورد صرصرنـژاد آب رفتار، جالـه را کـه مانند نهنـگ دریاخوار و 
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دریـای نهنگ آثـار، در آن بحـر زّخار، به تردد نشـیب و فراز سـیماب وار 

بی قـرار بـود بـه اکسـیر وجـود کیمیا تأثیـر از طپـش و التهـاب و تالطم 

و اضطـراب، آرام بخشـیده، آن ُدّر یکتـای سـروری در درج آن تمسـاح 

حوت رفتـار، یونـس وار جـا کـرده از آن دریـای پرشـور عبـور فرمـود، 

و چـون خسـرو گـردون سـریر مهـر خیمـه آن بـرادر واالگهـِر ماه چهر 

را محـل شـرف آفتـاب سـاخته منورتر از سـایبان سـپهر نمـوده، اخوان 

واالشـان، از فیـض صحبـت امیـر زمـان، بـر خنـگ مـراد رایـض و بـه 

شـرف مالقـات فایـض گشـته در آن بزم سـپهر نظـم، از اقتـران برادران 

فلک منـزل، هنـگام قـران السـعدین باهـر گردیـد، و از آن محفـل بحـر 

مشـاکل از اجتمـاع اخـوان دریـا دل، مشـرِب َمـَرَج اْلَبْحَريْـِن يـَْلَتِقيَـاِن ظاهـر، 

از ایـن موهبـت، آوای صغیـر و کبیـر، کـوس و نـای و نالـه بـم و زیـر 

نقـاره و کرنـای، بـر فلک اثیر پیوسـته مجلس خسـروانی سـاز، و از هر 

گوشـه، کوچـک و بـزرْگ قانون خرمی را بلندآواز سـاخته بـا هم همدم 

و همداسـتان گشتند.

]مالقات با هارلن فرنگی[

فايـض گرديدن هارلـن فرنگی به شـرف مالقات امیـر جهانیان 

و تبلیغ نامـه و پیـام سـیکان شـقاوت بنیان و دريافتن پاسـخات 

هـر مطلب، مطابـق آن بیان

در ایـن بیـن هارلـن صاحـب فرنگـی، کـه بعـد از فتـح دلپذیـر قریـه 

بـه طریـق وکالـت در محـل  کفـار شـقاوت آثار،  از جانـب  چنیکـی، 

قندهـاری متصـل ناوه کـی، نواحـی باجـاور، شـرفیاب حضور سـرداران 

بـا عـز و شـان پشاورشـده بـه هم عنانـی ایشـان وارد اردوی کیهان پوی 

سـپهرمکان گردیـده و هنـوز رخصـت انصـراف نیافتـه بـود، بـه جهت 
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مالزمـت حضـور انـور، فیض یـاب بـزم ارم نظـم واال گردیـد، شـیوه 

مـودت و اتحـاد و طریقـه عقیـدت و انقیـاد بجـا آورده، اظهـار عجـز و 

انکسـار نمـود. خدیـو گردن فـراز بـه فحـوای آنکـه - مصـرع: تواضع ز 

گـردن فـرازان نکوسـت- رویه رضیه بـزرگان را پیشـنهاد همـت بلند و 

ذهـن نشـین خاطـر ارجمنـد سـاخته هارلن چون بـه پای تخت رسـید،  

: نظم -

        برآن شد چون زمین تا بوسدش پای

                                     که ناگه آسمان برخاست از جای- 

سـرو سـرافرازان، نهـال پرآمال بی بـار را در کنار گرفتـه و از ابر دریابار 

مرحمتهـای کریمانـه شـاداب و سـرفراز و بیـن االماثـل واالقـران ممتاز 

فرمـوده بـه مفـاد اکـرم الضیـف و لـو کان کافـراً، او به نزدیک نشسـتن 

مسـند بارفعـت و فرمـان باریافتـن قرب حضـرت داده به الطـاف امیرانه 

مشـمول عواطـف خسـروانی سـاخته، مهمان نـوازی فرمودنـد. هارلن از 

فیضـان سـحاب رودبـار اشـفاق بیـرون از احصـاری کـه از آن سـپهر 

وفـاق نـازل، و از چنـان امیـر آفـاق بـر سـاحت حـال خود شـامل دید 

از فرحـت بی انـدازه کـه بـر خـود می بالیـد در پیرهـن نگنجیـده، بعد از 

لـوازم خدمـات ملوکانـه و آداب تالزمـات امیرانـه نخسـتین کالمـی که 

از َحیِّـز زبـان در معـرض بیـان آورد، ایـن بود کـه امیر مهرآمـود چرا در 

ایـن شـدت گرمـا زحمت سـفر نمـوده و مشـقت اجتمـاع لشـکر را به 

ذّمـة همـت واالنهمـت خـود الزم و متحتم فرمـوده، دارالملـک کابل که 

در چنیـن اوقـات از نرگـس و شـقایق، چشـم چراغ روی زمیـن بلکه از 

نهایـت لطافـت در عالـم امـکان بالتشـبیه نمونـه بهشـت برین اسـت و 

از گلهـای رنگارنـْگ رشـک نگارخانـة چیـن گذشـته به هـوس گرمای 

پشـاور که از غلبه و سـتوه گـروه مکروهِ کارپردازان رنجیت سـنگ پامال 

هشـتاد هـزار لشـکر اسـت، مرحله پیمـای وادی این بـوم و بر شـده اند. 
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خدیـو خداپرسـت و دینـدار، از اسـتماع ایـن معنـی سـیماب وار بیقرار 

گشـته فرمودنـد که آری! تن پرسـتان آرام طلب را شـیوه اسـتراحت این، 

و هوس طبعـان سرمسـت بـادة غیـب را طریقـه راحـت چنین اسـت که 

تـو می گویـی، ولیکـن آنـان را کـه از غیرت اهل اسـالم در سـر اثری و 

بـه حـول قّوة الهـی از حمیت دین مبین سـیّداالنام در گـوش دل خبری 

اسـت، بی شـایبه خـوف و تشـویر، تکیـه بـر بالـش پرتیـر، و خـواب 

اسـتراحت بـه سـایه شمشـیر نمـوده، تابـع رأی دشـمن و رضاجویـی 

خاطـر خصـم عهدشـکن نمی باشـند، زیـرا کـه از ابتـدای زمـان حتـی 

اآلن حضـرت خاتـم االنبیـاء - علیـه التحیـة والثنـا- کـه نبـی مرسـل و 

واسـطه وحی منزل اسـت، بـه فرمان واجـب االذعان ایزد سـبحان، آیین 

جهـاد را بانـکار خذالن شـعار بنیـاد نهاد و این شـیوه رضیـه را از لوازم 

ایقـان و فرایـض ایمـان دانسـته، بـر خلفـای دین مبیـن و تابعیـن و تبع 

تابعیـن، الـی یـوم الدین امـر مقرر فرمـود، چنانکه هر یـک از پیروان آن 

حضـرت بـر طبـق آن رفتـار - طابق النعـل بالنعـل- حتی االمـکان آرام 

و قـرار را بـر خـود حـرام نمـوده در راه رضـا تسـلیم به مقـام جانبازی 

می کوشـیدند، آن بـود کـه بدیـن طریقـه انیقه مشـاعل دیـن محمدی از 

هـر گوشـه در چهـار جانـب روشـن گشـت و آفتـاب جهانتـاب آییـن 

احمـدی در شـش جهـت از هـر گوشـه و بـرزن پرتـو افکنـد - چـون 

ازو گشـتی همـه چیـز از تـو گشـت- فامـا ابنـاء روزگار ما کـه از آیین 

سـعادت قرین پیشـوایان مبیـن خـود کنـاره گرفتـه، سررشـته انتظـام آن 

رویـة رضیـه را از دسـت نداده بـا آنکه خدا را یار و نبـی)ص( را در هر 

حالـت مـددگار می داننـد از خلـوص دل بـر عقیـده خـود کامل نشـده، 

از عواقـب امـور نمی اندیشـند. ایـن اسـت کـه پیوسـته از شـومی نفس 

اّمـاره، -ِإنَّ النَـّْفـَس َلَمَّـارٌَة بِالسُّـوِء ِإلَّ َمـا رَِحـَم رَبّـِي- بـه انـواع عقوبـات گرفتـار 

و از کفـرة فجـرة ُهـْم َوقُـوُد النَّـاِر مسـتوجب هـر گونـه آزار می باشـند. فرد: 
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چـون ازو گشـتی همـه چیز از تـو گشـت. و اال نه همین رنجیت سـنگ 

والـی پنجـاب کـه این زمـان داعیـه دار ملک خراسـان، و اهالـی این مرز 

و بـوم را از هیبـت و صالبـت توپخانـه و پلتـن خـود هراسـان می داند، 

در اوایـل حـال آن بـود که به حول قوت رب المعبود، پیوسـته از دسـت 

سـرپنجه دلـدوزان قوی چنـگال هژبرهیـکْل گوشه نشـیِن بیشـة جنـگل 

می بـود، و تـا هنـگام توقـف شـیران پلنگ شـکار پـرزور در قصبه الهور 

درآن حـدود و ثغـور اثـری از آثـار او بـه ظهور نمی پیوسـت و پیوسـته 

بـه روباه بـازی روزگاری سـپری می نمـود تـا ایـن که چـرخ پلنگ خوِی 

کفتارخصلـِت شـعبده باز، رفتـار تـازه بـر بسـاط روزگار بـر  روی کار 

آورده و بـزرگان ایـن دودمـان از میـان بـزرگان و خـوردان تنگ مایـه 

کم فرصـت از کوته اندیشـی و طـول آمال به سـیالب طوفـان رأی نفاق، 

بنیـاد خانمـان خـود را ویران سـاخته بـه تعمیـر عمـارات ارکان ممالک 

محروسـه نه پرداختنـد. ایـن بود که آن را بـه فحوای کبرنی مـوت الکبرا 

سـر از گریبـان خـود سـری بـرآورده، آغـاز دلبـری نمـود و بـه والیت 

بی والـی، والـی، و بـه امـالک  بی مالـک، مالـک گشـته بنـای ملک گیری 

گذاشـت، و عـداوت اهـل اسـالم سـعادت انجام را در دل کفرمنزل خود 

جـا داده، ایـن مقدمه را سـهل انگاشـت، آری: 

شـب پره، بازيگـر میدان شـود مهر درخشـنده چو پنهان شود

و اخوان والد شـاه خلدآشـیان نیز بعد از خلع سـلطنت از قامت سلسـله 

جلیـل سـدوزایی مأمـور رایـت والیات خراسـان و رفـع خصومات این 

خانـدان و مقدمـات شـاهزاده کامـران و غیـره واردات ملکـی متوجـه 

بـوده بـه آن سـمت رود اتـک و والیـات مغصوبـة آن بـدرگ نپرداختند 

و بـه عهـد و پیمانـی کـه در بعضـی اوقات هنـگام مالقات فیمابین شـان 

اتفـاق افتـاده و در میـان بود بـه فحـوای َأْوفُـوا بِاْلُعُقـوِد از آن تجاوز ننموده 

بـه والیـات کشـمیر و الهـور و ملتـان و  پیمان شـکنی نمی کردنـد و 
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دیره جـات و باقـی امـالک ممالـک محروسـه شاهنشـاهی کـه سـال بـه 

سـال متصـرف شـده درآن دخـل و عمـل می نمودنـد، پرداختـه مـدد 

معـاش خـود را از کابـل، پشـاور، قندهار کـه متوطن اصلـی و مکان زاد 

و بـود والیـان ایـن دیـار بود، نمـوده بر آن قناعت داشـتند بلکـه برادران 

رفیع مـکان مرحـوم، سـردار یارمحمـد خـان و اعلی جاه سـردار سـلطان 

محمدخـان، والیـان پشـاور از محصـوالت آن بوم و بر تـا قریب یکصد 

رأس اسـپان صرصرنـژاد سـبک پی تیزپـر، مـع چنـد بـار برنـج بـاره و 

نارنـج هرسـال بـه آییـن معهـوده بـه آن کافـر بدسـگال می رسـانیدند. 

چـون محـل زیسـت زندگانـی و مقـام آرام مـردگان ایشـان در آن مکان 

بـود، فحـوای حـبُّ الوطـِن مـَن اِليمـاِن تعویـذ گـردن جـان نمـوده در آن 

شـطرنج، چـون پیاده هـای شـطرنج بـه انـواع تعـب و رنـج بسـر بـرده 

چـون رخ بـرون شـدن ایشـان متصور نبـود، هذالبلـد محل سـکنی و ... 

گویـان عمـری بـه پایمالی فیـل کج رفتار انـدوه و فرزین بند غـم گرفتار 

و پیوسـته، چون شـاه کِشـت خـورده کـه در خانه مات آید، مسـتوجب 

چندیـن آزار گشـته. البـداً پـا از دائـره بسـاط خالـی از انبسـاط بیـرون 

نمی کردنـد و رنجیت سـنگ را شـفیق ذی المـودت و رفیـق روز سـختی 

و شـدت خودهـا دانسـته، به هـر چه خواهـش او در آن بـود بجا آورده 

از گفتـه او عـدول نمی ورزیدنـد. آن بـود کـه بـه مفـاد مـن اعـان )ظالمـاً(

فقـد سـلط عليـه هنگامـی کـه ماننـد شـجاع الملـک شـخصی کـه دشـمن 
ایـن خانـدان و مدعـی ایـن دودمان ابدبنیان اسـت دسـت تسـلط به هم 

رسـانیده بـا جمعیـت هشـتادهزار پیـاده و سـوار، محاصره اشـرف البالد 

احمدشـاهی نمـوده، چنـد یوم کـم دو ماه شـام و صبح از چهـار جانب 

بـر محصوریـن جنـگ و در هـر جهـت از عـدم خوراکـه و علوفـه و 

فرصـت و عرصـه روزگار را بـر قلعه گیـان تنـگ نمـوده بودنـد، چـون 

حمایـت و رفاقت ایشـان بـر جمیع برادران الزم بود، سـرداران پشـاور، 
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اراده آن نمودنـد کـه از دوسـت یکرنـگ و مشـفق خالـی از نیرنگ خود 

رنجیت سـنگ معونـت جسـته، بعـد از آن بـا اخـوان ذی شـان بـار دیگر 

متفـق و ملحـق شـده بـه اطفای نایـره هایلـه قندهـار بپردازند. کـه ناگه 

زبانـه آتـش فسـاد آن النـه، فسـاد در خرمن مملکـت خود ایشـان افتاد 

و حاصـل چندیـن سـاله را سـعی امـل بـه عمـل آورده بودند به بـاد فنا 

در داده اسـت، ایشـان را غـرق لجة تشـویر، و اهل مملکـت را از صغیر 

و کبیـر در تنعـم بسـتة زنجیـر، و در دام رنـج و عنـا اسـیر گردانیـده، 

شـهد حیـات را در کام خالیـق تلـخ و غـّره زندگانی مسـلمانان را قرین 

سـلخ سـاخت و دوسـتان خود را که از او پیوسـته توقع الفت و مودت 

داشـتند بـا عیـال و اطفـال و مواشـی و امـوال از خانمـان اصلـی جـدا 

کـرده، آواره قلـل جبـال نمـود و زبـان حـال ایشـان بدین مقـال گویا و 

مترنّـم گردانیـد. فرد:

آخر ای پیمان شکن ياران به ياران اين کنند                 

دوستاران بی موجبی با دوستاران اين کنند 

و ایـن نیازمنـد بـارگاه الهـی را کـه الحـال بـه عـزم جزم بـه مالحظه 

حـزم محـرک سلسـله جهـاد و باعـث بـه رزم و هـزم کفـار خذالن بنیاد 

گردیـده عمرهـارت)؟( کـه خیال معاونـت دین مبین خاتـم النبین احمد 

مختـار - صلـوات اهلل و سـالمه علیه الی یـوم القـرار- گریبان گیر خاطر 

اسـت  و تصـور تسـخیر ممالک اهـل اسـالم از چنگ کفـار عکس پذیر 

مـرآت ضمیـر اخـالص ذخایـر، امـا از آنجا کـه موانعـت روزگار از هر 

گوشـه و کنـار، جامـع و از حصول مطالـب مانع بود، البـد در این مدت 

زمـان. رباعی: 

عافنی عن اثماً مه عوايق الحدثان       و صــــــــــادتی عـــــن تخيـــلة اواديتـــــــــه 
و هاياًل بينه و بين طبتـــــــــه و الّنه       ]...............................[
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بیشـتر از ایـن پـر در چشـمی بـه روزگارش افسـوس کـه روزگار 

نگذاشـت، الحـال بـه حـول و قـوت خداونـد متعـال و ایـزد الیـزال 

خواهیـم پرداخـت. بـادی امسـال کـه چـرخ پرادبـار نگذاشـت، چـون 

خداونـد بی ماننـد در هـر حـال یار و نبی امی سـعادتمند مددگار اسـت. 

بـه هـر جهـت از هیـچ طریق گـردی و غبـاری، و بای الوجـوه کدورتی 

از رهگـذری بـه خاطـر راه نـداده بـه مفـاد صدق بنیـادِ َجاِهـُدوا بَِأْمَواِلُكـْم َو 

أَنُفِسـُكْم ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه در راه رضـای حـق و طریق خشـنودی واجب مطلق 
از مـال و جـان و ملـک خانمـان گذشـته سـر را قـدم سـاخته، بـه جان 

خواهـم کوشـید تـا مشـیت او چـه گذشـته باشـد. مـا شـاء اهلل کان و مـا لـم 

يشـاء لـم يکـن. 

در ایـن بیـن هـر گاه رنجیت سـنگه، طریـق عاقبت اندیشـی و دانش و 

فرهنـگ را پیشـنهاد خـود نمـوده از عهـد و پیمـان سـابقه نکـول نکرده 

سـخن واگذاشـتن دارالعلم پشـاور قبول نمـوده، ما نیز به یـاری خداوند 

بـه عهـد و پیمان خود مسـتقیم و بـرادران خود را در ملک پشـاور مقیم 

نمـوده، مـن بعـد متعـرض احـوال او نشـویم و نظـر به وصـف الحالش 

زبـان حـال را بدیـن مقال مترنـم. فرد:

گر ز دست زلف مشکینت خطايی رفت رفت 

ور ز هندوی شما بر ما جفايی رفت رفت 

و اگـر نـه حباب آسـا بـاد نخـوت در دمـاغ خـود راه داده از لطمـات 

موج خیـز بحـر تقدیر که به سـرپنجه تدبیـر دران تبدیلی متصور نیسـت 

نیندیشـد، جلوه گـر دریـای غـرور گـردد، زهی بهتـر ما خود آنیـم که به 

حـول قـوت الهـی طالب ایـن مطلـب و قابل ایـن بیانیم:

  که گر صلح خواهد عدو سر مپیچ       وگر جنگ جويد عنان برمپیچ 

باشـد آنچـه کـه مسـتتر پـرده غیـب اسـت، جلوه گـر عرصـه شـهود 
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گـردد. تـا یـار کـرا خواهـد و میلـش بـه کـه باشـد... . 

اسـتماع نمـودن هارلـن، کلمات بشـیر و نذيـر امیر خبیـر را و 

متوهم شـدن از ايـن معنـی

هارلن چون از اسـتماع کلمات تلخ و شـیرین و سـخنان حکمت آیین 

در مقـام حیـرت  فرورفتـه زبـان ناطقـه را در تقابل جـواب خدیو زمان، 

الل و فحـوای ُصـمٌّ ُبْكـٌم ُعْمـٌي فـَُهـْم َل يـَْرِجُعـوَن را شـامل حال خود دید، از در 

اعتـذار درآمـد و سـخنان مالیـم گفتـن آغاز نهـاد و چون به مفـاد قَـَذَف 

ِفـي قـُُلوِبِهـُم الرُّْعـَب، گونـة احـوال او بـدل، و به مضمـون َو زُْلزِلُـوا زِلْـَزاًل َشـِديًدا 
ارکان صبـر و قـرار او تزلـزل یافتـه بـود، از نهایـت خـوف کـه به خود 

مسـتولی دیـد، در مقـام عجز و فروتنـی درآمد . 

در آوردن امیر دبیر استیالی خوف و رعب را از ضمیر هارلن، به تأيید 

علیم خبیر إنّه علی ذلك لقدير 

امیـر رحمـدِل مهربـان چون شـاهد ایـن مطلـب از آینه حالـش جلوه 

گردیـد، بـه دلجویـی و اسـتمالة او پرداختـه، قلـب سـیمابی او را که از 

کثـرت رعـب و خـوف، قلـب ماهیت نمـوده، از نظر کیمیـا اثر مرحمت 

و عطوفـت، تسـکین و آرام بخشـیده، تلطـف نمـوده، و سـاعتی دیگـر 

امیـر جهان افـروز چـون ملـک نیمـروز انجمن افـروزی آن بـزم، سـپهر 

نظـم، سـرگرم نورافشـانی بـوده، هنـگام شـام با کمـال عزت و احتشـام 

از آن مجلـس خـاص خـود برخاسـته، بـا بـرادر واالگهر فرخنـده اختر 

کامـران، سـردار پیرمحمـد خان از دریـا عبور فرموده، سـمت غربی آب 

را محل نزول شـرف آفتاب سـاخت، سـه روز در همان مکان به سـبب 
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عبـور نمـودن غازیـان شـجاعت آیین و مجاهدین سـعادت قرین، توقف 

ورزیـده، روز چهـارم یـوم جمعـه، بیسـت ]و[ پنجـم ذی الحجةالحـرام 

بـه همعنانـی تائیـدات ملـک عـاّلم داخـل درة خیبـر گردیـده، تحـت 

کوتـل لندیخانـه شـش کروهی دره را مضرب خیام لشـکِر انجم احتشـام 

ختند. سا

ورود موکـب جالدت اثـر در خیبـر و فرسـتادن امیـرزاده گان 

واالشـان را قـراواًل بـه سـمت جمـرود و نواحـی پشـاور

یوم شـنبه بیسـت و ششـم وارد علی مسـجد، و روز یک شـنبه بیسـت 

و هفتـم شـهر مذکـور بـه یـاوری داور، امیـر دریـادل دلـدوز کـه بحـر 

جـالدت را نهنـگ شـناور و بیشـة شـجاعت را غضنفـر بـود، بـه توفیق 

خداونـد ودود، چـون پای عزمش پیوسـته بـه بحر محیط توکل پیوسـته 

اسـت، از کثـرت لطمـات طوفـان زای معانـدان نیندیشـیده، فوجی عمان 

کالجبـال را بـه امیـرزاده بلنداقبال، سـردار محمد افضل خـان امر فرمود 

کـه از راه قلـل جبـال که مشـهور به کوتل شـادی بکبار اسـت، لطمه زن 

گردیـده، محیط آسـا احاطـة جمـرود نماینـد و دورو نواحـی آن مـرز و 

بـوم را مالحظـه نمـوده جمعـی را بـه طریـق دیده بانـی راه مخالفیـن 

بـر ارتفـاع مرتفعـات قـراوالً مقـرر داشـت، خـود از همـان سـمت بـا 

بـرادر کامـگار و اعـز ارشـد نامـدار خـود سـردار محمـد اکبرخـان کـه 

بـا توپخانه هـای شـعبده باز و پلتـن و جزایرچیـان نیرنگ سـازو پیـادگان 

تفنگچـی قادرانـداز، بـه پیش قراولـی لشـکر ظفراثـر، از راه دره جبه کی  

مقـرر، و موضـع مذکـور را محـل نزول کوکبه عز و جاه سـاخته اسـت، 

پیوسـته در آن مـکان منتظـر ورود موکـب  نصرت آمود باشـند. مأمورین 

بـه نحـو مقـرر از طریقیـن طرفیْن فرمـان قضا جریـان واال را بجـا آورده 
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در موضـع جبه کـی تالقـی الفئتین اتفاق افتاده، ایشـان شـب را در همان 

مـکان و امیـر بی نظیـر در مقـام علی مسـجد طـرح اقامـت افکنـده بـا 

لشـکر انجم حشـْم چشـم بـه راه طلیعـه مهـر زرین علـم بودند. 

حرکت فرمودن امیر کبیر از علی مسجد و نزول معسکر انجم حشْم 

در مابین مواضع کاکره و قدمه

صبحگاهـان کـه امیر جهانگیر آفتاب سـپاه زنِگ سـیاه ظلمـت را مهزم 

نمـوده تسـخیر ممالک سـپهر... پیش آور خاطر  سـاخت و قـدم در قلعه  

قلـة قـاف مشـرق نهـاده آهنـگ صعـود نمـوده، امیـر نامـدار کامـران با 

اخـوان واالشـان و اخـوان زادگان رفیع المـکان و معسـکر جالدت اثـِر 

از  و  نهـاد  نصرت انتسـاب  رکاب  حلقـة چشـم  در  قـدم  ظفر همعنـان 

موضـع جبه کی کـه محل نـزول موکب ظفرشـمول امیرزادگان ذی شـان 

بـود گذشـته، در بیـرون درة خیبـر مابیـن مواضـع کاکـره و قـدم، محل 

مرتفـع مـکان مشـرقی امکان آرام و مضرب خیام لشـکر احتشـام نموده، 

نـزول کوکبـة جـاه و جـالل فرمودند.

مرخص فرمودن هارلن به سمت پشاور

روز دوشـنبه، بیسـتم و هشـتم در همـان مکان بـا اخوان کـرام و امراء 

عظـام و سـران سـپاه و مقربـان درگاه در بـاب ترخیص هارلـن کنکاش 

خـاص فرمـوده، باالخـره بـه صـالح اهـل فـالح نامبـرده را بـه الطـاف 

خدیوانـه ممتـاز سـاخته بـا یک تـن از مالزمـان حضور به جهـت ابالغ 

فرمـان و پیـام رخصـت انصـرام دادند و لسـانًا صـدف گوش ایشـان را 

بـه آللـی کلمـات حکمت سـمات گوهرآمـود سـاخته فرمودنـد کـه - َما 

َعلَـى الرَُّسـوِل ِإلَّ اْلبَـاَلُغ - آنچـه از جانـب بنـدگان ما به شـما ابالغ شـده بی  
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کـم و کاسـت بـه تبلیغ آن کوشـیده در حیز بیـان آرنـد و از تلخی مزاج 

الحـق تلخـکام نشـده از زشـتی و درشـتی جـواب ناصـواب نیندیشـند 

و بـه راسـتی و درسـتی سـخن گفتـه بـه هیـچ رهگـذر از جـاده مطلب 

منحـرف نشـوند. مأموریـن بـه نحـو مقـرْر فرمـان واال را تعویـذ گردن 

نمـوده بـه جانب مقصد شـتافتند و در آنجـا با کارپردازان رنجیت سـنگه 

گفـت و شـنید نمودنـد. ضابطـان پشـاور چـون اختیـار کلـی و جزئـی 

مطالـب را در قـوه حوصلـه خـود ندیـده از جانب رنجیت سـنگه مأذون 

نبودنـد، بـه عـذر لنگـی پرداختـه، اظهـار نمودند کـه غیر از واگذاشـتن 

پشـاور در آنچـه امیـر خورشـیدنظیر فرمایـد از قوه به فعـل خواهد آمد. 

امـا چـون مقصـد اصلـی اسـتخالص دارالعلم پشـاور از قبضـة تصرف 

کفـار شقاوت نشـان بـود، ایلچیـاْن عطف عنـان نموده صـورت حالی را 

کـه عکس پذیـر آینـه ضمیـر اخالص تخمیـر ایشـان گردید، آنچـه دیده 

و شـنیده بودنـد، یـک بـه یک بی کم وکاسـت به سـمع واال رسـانیدند.

ورود موکب نصرت بنیاْن در شیخان به تقابل سیکان

یوم سه شنبه بیست و نهم ذیحجة الحرام، امیر محتشم با شوکت کسری 

و جم و لشکر انجم و حشم از منزل کاکره و قدم، قدم بر دیده رکاب 

نصرت انتساب نهاده بر خنک مجّره تنگ، سپهرآهنگ، کوه توان، باد عنان، 

کیهان پوی، ماه روی، خورشیدزین، زهره جبین، بهرام هیبت، کیوان سطوت، 

سرطان شور،  ثور زور،  جوزا ُدم،  زحل ُسم،  حمل خوی،  مشتری طلعت، 

دلوشکم،  قوس گردن،  عقرب عتاب،  میزان رکاب،  سنبله کاکل،  اسد دل، 

حوت رفتار، نهنگ کردار، شیرحمله، گرگ حوصله، پلنگ خشم، آهو چشم، 

سریع السیر،  طایرطیر،  عقاب نشان،  شاهین شان،  باشه چنگ،  بازجنگ، 

مهمند  و  خلیل  آب  سربند  گذر  حلیم  مقام  چاشتگاه  هنگام  برنشسته 
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را محل ورود کوکبه عز و جاه ساخت؛ یک روز در آن مکان توقف و 

روز دیگر یوم پنج شنبه غره محّرم الحراْم قریه شیخان کنار رود باره را 

و  مقام صعب  که  آن سرزمین  فرموده،  انجم احتشام  سپاه  مضرب خیام 

مکان مستحکم بود، برای توقف و تمکن لشکر نصرت اثر اختیار و به 

تأیید کردگار آغاز کردند.

متوحش شدن رنجیت سنگه در الهور و به تعجیل آمدن در پشاور

 رنجیت سـنگه چـون از اسـتماع اخبـارات وحشـت انگیْز خایف، و از 

حکایـت طعن آمیـز صاحبـان انگریـز واقف گردیـده، حوصله پسـران و  

کارپـردازان خـود را کـه در دارالعلم پشـاور بـا پنجاه هزار سـوار مکمل 

و مسـلح و بیسـت و چهـار پلتـن مقیـد به قواعد فراسـیان، بیسـت هزار 

تفنگچـی از فرقه هندوسـتان و یکصد و بیسـت ضرب توپ و سـه صد 

عـدد زنبـورک و غیـره اسـباب و آالت رزم کـه چنـان والی پنجاه سـاله 

پنجابـان را در تقابـل قشـون نصرت مشـحون چنیـن خدیِو زمـان و امیر 

دوران الزم و مأمـور ایـن مهـم بودنـد، تنـگ دیـد و اسـتخالص مقدمه 

را بـر جنـگ الچـار بـا هزار سـوار و هـزار تفنگچـی کارگـزار و ضرب 

تـوپ کـه  بـه جهت اسـتحفاظ خود نگهداشـته بـود، از الهـور حرکت 

نمـوده عجالتـًا داخـل الـکای پشـاور گردیـد. چـون به حـدود چمکنی 

سـه کروهـی شـهر رسـید دیـد کـه غازیـان جالدت نشـان و مجاهـدان 

ظفر همعنـان از هـر گوشـه و کـران اعالم جانبـازی را فلک فرسـا و طبل 

رزم سـازی را بلنـد آوا سـاخته آتـش فتنـه و فسـاد در جـوش اسـت و 

جزایـر برق آثـار و تـوپ رعدکـردار در نالـه و خـروش، بیشـتر از آن 

مـکان بیشـتر صـورت حرکت خـود را در آن زمان متصور ندیده، سـوار 

و پیـاده و توپ خانـه و لشـکریان خـود را کـه بـه اسـتقبال رفتـه بودند، 
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محیـط خـود نموده تـا هنگام شـام که غازیان خون آشـام بـه خون ریزی 

کّفـارِ شـقاوت انجام اشـتغال داشـتند، بـه همـان سـرزمین گوشـه گیر و 

کناره گزیـن گردیـد چـون فتنـه و آشـوب فرونشسـت در اردوی خـود 

داخل گشـت و مالقات اعلیجاه شـجاعت و تصور نشـان سـردار سلطان 

محمـد خـان را کـه روز سـابق بـر آن بـه وسـاطت راجـه گالب سـنگه 

بـرای مالقـات نونهال سـنگ رفتـه بودنـد، نمـوده، سـردار مذکـور را به 

اسـتماله و دلجویی هـای ظاهـر از حـد سـتوده و بـه الطـاف بی پایـان 

مرهـون احسـان سـاخت. آن روز در آن بـزم نایره انـدوز قریـب به سـی 

تـن از غازیـان سـعادت بنیان شـهید و زخمـدار و از کفـار شـقاوت آثار 

بـدون از زخمیـان سـه صـد تـن قتیـل خنجـر آبـدار و گلولـه جزایـر 

برق آثـار گردیـده بـه دارالبوار شـتافتند.

مقدمه ثانی که مبارزان سعادت آثار با کّفار شقاوت شعار برپا نمودند

سـه روز بعـد از ایـن مقدمـه جانسـوز بـا غازیـان تهوربنیـان، بـازار 

کارزار و مقدمـه گیـر و دار را گرم سـاخته، سـوار و پیاده از چهار جانب 

هجـوم و روز زندگانـی را بر ایشـان شـوم نموده تا هنگام پیشـین هم بر 

ایـن آییـن مجاهدین مشـغول سـتیز و آویـز و کارفرمای سـیف خونریز 

بودنـد و هـر یک در میدان دالوری و شـجاعت گوی سـبقت از همگنان 

می ربودنـد، چـه در آن رزمگاه یکـی از جویندگان قرب بـارگاه خداوند 

کریـم و جان باختـگان طریـق رضا و تسـیلم، هاشمی نسـبی بود، شـهباز 

اوج سـعادت، قریشی حسـبی، شیربیشـه سیادت، نهنگ سـعادت آهنگی 

بـود، طریـق را پویان دلیر بود که از سـطوت و دالوری سـرپنجه شـیران 

روزگار تافتـه و شـیری که از قوت سـرپنجه شـیری دسـت و بـازوی با 

نیـروی دالوران کارزار بـه یکدیگـر بافته. نظم:
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هـاشمــی زاده سیّـــد  ز قیـــد جــهان یـکســر آزاده یـکــی 

حسن سیرتی چون حسین جانفشان محّمدنــژادی و حیــــدرنشان

ز بـازو  عیـان قـوت حیـدری ز رخ ظاهـرش نسـل پیغمبـری

نکو روی و خوشخوی و نیکو نژاد جوان و بلنداختـــر و پاکـــزاد

به عارض چو ماهی ولی جلوه گر بـه بـاال چو سـروی ولـی بارور

به چشمان چو  نرگس به رخ  الله رنگ به ابرو کمان  و به مژگان خدنگ

شـجاعت نصیبش ز جـد و پدر دلیـــر و نکــومنظــر و نیک فر

به هیبت هژبر و به صولت پلنگ تهمتـن تن کـوه دل، شـیرجنگ

بـه تنـدی چو شـیر ژیـان تیز دو بـه تمکین چو پیل دمـان نرم رو

به هفت اسـلح و چار آالت کارسـر و بـر بیـار اسـت در کارزار

کاله خـود بـر سـر، زره بـر بدن به شمیر و یک کارد  و یک صف شکن

دوتـای طبانچــــه زده بـر کمر به دسـت، دسـتکاله به شانه سپر

رزمـگاه آن  در  درآمـد  فروزنده چهره، جوهر هفت ماهمسـلح 

مردانـه وار چو شـیر ژیان در صـف کارزار گشـت  روان  پیـاده 

بشـد لطمـه زن بـر سـرآن گروه خروشان  و جوشان چو سیالب کوه

به بحر شـرر شد سـراپای غرق بـرو ریخـت از گلـه بـاران برق

که بود از نهیبش فلک سینه کوب؟ ز هر سو به غرید چون رعد و توب

بباریــد از چـــارســو بی دریغ دگـر ژالـه تیـــر و بـــاران تیغ

خنجرگـذار جهانسـوز  نامــدار جـوان  قــوی پنجــه  دلیــری 

نـه رم کـرده زان مهـره آتشـین بـه غّرش درآمد چو شـیر غرین

نه در خاطرش خـوف ناوردگاه نـه در دل غبارش زجوش سـپاه

سـنان پیـش تـو کمتر از نیشـتر بـرش آتـش خشـک بـاران تـر

پـر تیـر را بـال و پـرواز یافـت چـو از طایـر قـدس آواز یافـت

ز تیغـش نیامـد بـه خاطـر گزند به گردن چو طوق شهادت فکند
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آشـوب خیز رزم  آن  در  چنـان کـرد ظاهـر دم رسـتخیز دالور 

به بحر و بر از خلق و از اضطراب که مرغ از هوا ماند و ماهی ز آب

شکست صف کفر را صف شکن نخستین نمود آن یل صف شکن

فکنـدش بـر لشـکر کفـر خوار تهی شـد چو آن افعی کفرخوار

دو میـل طپانچـه کشـید از میان پـس آنگـه پـی سـیلی هنـدوان

چـو باده بسـی عقده دل گشـود ز هر یک به هرعقده کز دل گشود

چو اجسـاد بی روح آن مفسـدان  شدند آن دو پیکر تهی چون ز جان

تبـاه گـروه  آن  رخ  بـر  کـز اینـان بـود روی آنـان سـیاه بـزد 

البشـرچـو بابش علـی حیـدر حیه در امـام  لـوای  زیـر  بـه 

چو صمصام    و  قمقــام در کارزار مبـارز به ذ]و[الحجـه و ذوالفقار

راسـتی ره  از  خواسـتی  کـه در وی نبودی کج و کاسـتی همـی 

چـو اهل ریایی نـه، از روی دق ببـردی سـر خویـش در راه حق

پـدر نشـان  نبیـره  در  نباشـد چو باشـد ز خاصه پسـر چـرا 

طیبیـن زاده  آن  پـس  زد  چو چار تیغه در آن دشـت کین قـدم 

که با او نیارست کس گشت تیغ بـزد تیـغ خورشیدسـان بی دریغ

زمیـن را ز آالیـش کفـر چهـر تهـی کـرد ماننـد رخشـنده مهر

ز بیمش صف کفر ویران شـدی به هر حمله کان شیرغران شدی

بسی سر نمودی در آن خاک پست چو بردی به شمشیر هر لحظه دست

به پویندگان تنگ شـد جای پای ز بـس زار ببریـد حلقـوم نـای

دارالبـواررسانیــــد از خنجــــر آبــدار بـه  را  کافـران  بسـی 

نمودی فکندی همان دم به خاک به هر تیغ چون کافری را هالک

بدین شیوه آن غازی حق پرست دگـر تیـغ را برگرفتی به دسـت

سـر و تن به خاک اندر آمیختنیغـزا کردی و خـون همی ریختی

به ذوق شـهادت دو بازو گشـاد چو از قتل اعداء دین گشت شاد
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آن شیربیشـه شـجاعت و آن نهنـگ سـعادت آهنِگ دریـای صولـت و 

بسـالت، بـا آنکـه از ضرب تیغ آبـدار جمع کثیـری از کفار شـقاوت آثار 

را بـه دارالبـوار فرسـتاد، هـر لمحـه بـه هـر جانب از گوشـه میـدان که 

ماننـد شـیر ژیـان حملـه آور گردیـدی، سـیکان کفتارخصلـِت پلنگ خو، 

چـون روبـاه و نهنـگ سـنگ بـه سـنگ خزانیـدی، و در هـر زمیـن کـه 

شـاهین آیین بـه هـوای رزم کوشـی، بـال پـرواز گشـودی، کرگس طبعاِن 

زاغ خـوِی مار صفـت را بـه چنـگال بـاز شـکار عقاب پیـکار، صعوه آسـا 

گرفتـار نمـودی، امـا چون شمع آسـا هـوای جانبازی در سـر داشـت در 

راه رضـا و تسـیلم زبانـه آتـش جانگذاز خصـم شـررانگیز را، مفتح دل 

و مفتـوح خواطـر انگاشـت، آن رزم نایره انـدوز را، بـزم مسـرت نظـم 

دل افـروز تصـور نمـود، اسـلحه و حـرب و آالت طعـن و ضـرب را از 

سـر و بر دورسـاخته، نخـل قامت قیامت آشـوب را، سروآسـا به خلوت 

سـبز خالی از اندراس شـهادت آراسـت و شـاهد تمنای فـََتَمنَـُّوا اْلَمْوَت ِإن 

ُكنتُـْم َصاِدِقيـَن بـه نقـد سـره جـان از روی صداقت خواسـت.

مقدمه ثالث: رزم غازيان با کفار ضاللت بنیان

 روز دیگـر بـاز امیـر دریـادل سـرافراْز بـازار کارزار و مقدمـة گیـر و 

دار را گـرم سـاخته، اعلیجـاه معلی مـکاِن فرخنده اختـر کامـران، بـرادر 

واالگهـر، سـردار پیرمحمـد خـان را با جمعـی از غازیـان جالدت اثر، و 

مجاهـدان سـعادت ثمر، بـه مقدمة الجیشـی قشـون ظفرمشـحون مقرر و 

عالیجاه شـوکت و بسـالت انتباه سـردار ذوی االقتدار تهوربنیان، امیرزادة 

واالشـان، سـردار محمـد اکبرخـان را با عالیجـاه شـجاعت و تهورآیین، 

نایـب عبدالصمـد خـان صاحب قانـون پلتن آشـوب قریـن و ده ضـرب 

تـوپ جهان آشـوب و یـک هـزار نفـر پیـاده جزایرچـی صالبت آثـار، و 
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پنـج هـزار سـوار جـّرار و جمعـی از غازیـان سعادت شـعار کـه تعـداد 

سـوار و پیـاده آن مجموعـًا بـه ده هـزار می رسـید، از سـمت یمیـن 

مأمـور، و امیـرزاده اعلیجـاه معلی مـکان سـردار واالتبـار سـردار محمـد 

افضـل خـان را بـا نـواب مسـتطاب فیـروزی اکتسـاب، نـواب محمـد 

زمـان خـان و غیـره نـواب زاده گان سعادت نشـان و چنـدی از خوانیـن 

عظـام و امـرای ذوی االحتـرام، و گروهـی از یکه تـازان میـدان صالبت، 

و فرقـه از جزایرچیـان مریخ مهابـت، و ده ضـرب تـوپ قلعه کـوب، که 

تعـدا راکـب و راجـل آن گـروه جهان آشـوب نیـز بـه ده هـزار سـوار 

می رسـید، از جانـب یسـار مقـرر فرمودنـد. و خـود بـا اخوان ذی شـان 

و اخـوان زاده گان رفیع المـکان، و سـران سـپاه و مقربـان درگاه، مـکان 

مشـرف و زمیـن مرتفعـی را آرامـگاه و محـل توقـف کوکبه عـّز و جاه 

سـاخته، مالحظـه کارزار و مشـاهده کارزار مجاهدیـن سـعادت آثار و 

غازیـان جالدت شـعار را می فرمودنـد، کـه نـاگاه از تفضـالت الـه، در 

حینـی کـه لطمـات طوفان خیز عسـاکر از هر جانـب ، متهاجـم و امواج 

افـواج از هر گوشـه متالطـم بود و بارانـی طوفان بنیاد کـه طبقه خاک را 

بـه آب می رسـاند و صرصـری آتش نـژاد کـه کـره آب را به بـاد می داد، 

و از سـوره کیفیـات عناصـر اربعـه متولـد بـود از سـمت غربی کـه مقام 

آرام غازیـان سـعادت انجام بـود و موکـب نصرت فرجـام بـود، بـه هـم 

رسـیده، جهت شـرق را که محـل توقف آفتاب پرسـتان شـرقی نژاد بود، 

مایـل گردیـده و از ریختـن گردهایی به سـر ایـن طایفـه زخیم العاقبه به 

خاک بیـزی غبـار خـذالن و هـوان هایـل. نظم:

که خورشید درشد به چرخ چهار جهان از غباْر آن چنان گشـت تار

چنین روز در چشم خود کس نديدفروريخـت از چشـم او نور ديد

قـدر، روز را شـام ديجـور کرد قضـا، ديـده را طالب نـور کرد
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ز خاطـر غـم النه هـا کـرد چك طیور وحوش از سـما تا سـمك

فلـك کـّره خـاک بـر بـاد دادتـو گويـی کـزان آب آتش نـژاد
 

در همـان فرصـت مشـیر دولـت، وزیـر مملکـت مدارالرایـت والعلـم. 

صاحـب السـیف والقلـم دبیـر زمـان و فریـدون دوران، نظـم:

منـبـع ايجـاد دانـش، مجمـع فضل و کمال 

مظهــر ازهـار بینـش میـرزا عبـدالسمیع 

آنکـه در وصفش اگـر گـردد قلم اشجارها 

ور شــود بهر مدادش رودبار ابر منیع)؟(

جزوی از اوصاف او سازد رقم کی روزگار 

صـانــه اهلل عـن االفات بـالفضـل منیـع 

پــردل و پــردانــش و پــرحــوصلـه 

پرتحمل، پرتواضع بر شريف و بر وضیـع 

کـه بـه جهـت تسـویه صفـوف و ترتیـب و تجزیـه صنـوف سـوار و 

پیـاده و تعییـن مـکان رزم خـود بـا چندیـن از دالوران تهمتـن تـن، در 

عرصـه کارزار بـا تیـغ الماس گـون بـه تـردد نشـیب و فراْز سـیماب وار 

بی قـرار بـود. ناظـر کاظـم، را کـه یکـی از مالزمـان خـاص امیـر اعظم 

بـود فرسـتاده، بـه عـرض عالی رسـانید کـه در ایـن فرصـت هلل الحمد، 

کـه از شـدت بـاد و بـاران و خاک بیـزی، غبـار خـذالن روزگار عـدوان 

تیـره اسـت، دسـت و بازوی خیرخواهـان دولت این خانـدان، چیره امیر 

فرهنـگ، بـدون توقـف و درنـگ، بادپـای کوه تـوان قوی بنیـان جالدت 

را جلوه گـر عرصـه جنـگ سـاخته، و دقیقه ای تأمـل نفرماینـد که چنین 

اوقـات از مغتنمـات وقـت اسـت. فرد:

اگر به سیـر چمن مـی رسی قـدم بـردار 

که همچو رنگ حنا می رود بهار از دست        
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امیـر خبیـر عاقبت اندیـش که صـورت منافقت بیگانـه و خویش را در 

مـرآت ضمیـر صفاتنویـر خویـش، سـابق از آن بـه چنـد زمـان جلوه گر 

گردیـده بـود، از آتش افـروزی فتنـه و فسـاد و نفاق انـدوزی مخالفـان 

اجسـاد در حیـن مقدمه رزم کـه بازار جانبازی گرم باشـد، اندیشـیده به 

ـِل اْلَكاِفرِيـَن َأْمِهْلُهـْم ُرَويْـًدا، آن فتـح نمایـان را موقـوف بـه زمـان  فحـوای َفَمهِّ

دیگرگذاشـته، هنگام شـام غازیـان خون آشـام را به خون ریـزی معاندان 

داشت.

عطف عنان فرمودن امیر زمان از رزمگاه 

هنـگام شـام کـه خسـرو خـاور مهـر، از عرصه رزمـگاه سـپهْر عطف 

عنـان نمـوده، قـدم در خـرگاه سـیه فام شـام نهـاد، امیـر مهرنظیـر بـا 

امـراء دبیـر و دبیـران مشـیر از آن عرصـه دار و گیـر حرکـت فرمـوده، 

داخـل خیمـه گاه گـردون پایـگاه و از نیرنگ بـازی چـرخ شعبده سـاز و 

منافقـت یـاران دغـا بـاز اندکـی آگاه گردیـد و نیـز محقـق شـد بلکه به 

یقیـن پیوسـت کـه فرقـه ای از یـاران نفاق پیشـه و جمعـی از دوسـتان 

حسداندیشـه کـه از نیرنـگ دهـر و درنـگ چند روزی بسـاط شـادمانی 

را بـر شـاهد حـال خودهـا، تنگ دیـده بودند، شیشـه نامـوس و ننگ را 

بـر سـنگ زده، بـه آیین سـیکها و فرنـگ، بسـاط جاودانی عاقبـت را به 

عافیـت گذرانـی دهـر فانـی فروختنـد، متاع کـس فخر به فحـوای َخِسـَر 

نـْيَـا َواْلِخـَرَة َذلِـَك ُهـَو اْلُخْسـَراُن اْلُمِبيـُن را بـه نقد سـرة دین خریده برای روز  الدُّ
آخـرت خـود اندوختنـد و می گفتنـد: نظـم:

دنـیـا و آخــرت بـه نگـاهی فـروختـیـم 

سودا همان خوش است که يکجا کند کسی 
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چنانچـه از جمعیـت غازیـان جالدت نشـان کـه در اوایـل زمـان غیـر 

از جانبـازی کاری بـدون از تـذکار آیـه وافـی هدایـه رَبَـّنَـا َأفْـرِْغ َعَليـْنَـا َصبـْـًرا 

َو ثـَبِّـْت َأْقَداَمنَـا َوانُصْرنَـا َعلَـى اْلَقـْوِم اْلَكاِفرِيـَن شـعاری نداشـتند، در آن آوان بـه 
تحریـک نفاق انـدوزی آن مفسـدان، قریب به سـی هزار نفر بلکه بیشـتر 

دل آزرده گشـته، در خفـا به اماکـن خود معاودت نمودنـد. امیر بینظیر، 

نظـر بـران که سررشـته انتظـام جمعیت اهل اسـالم پریشـان تر نشـود و 

اسـتخالص غازیـان سـعادت بنیان از دسـت تطـاول کفار شقاوت نشـان 

بـر وجـه اتـم گـردد، بنـای کار را بر تدبیر صـورت این مقدمـه را تأخیر 

نهـاد و هاتـف غیبـی نـدای صدق انتمـاِی َو َعَسـى َأن َتْكَرُهـوا َشـْيًئا َو ُهـَو َخيـْـٌر 

لَُّكـْم بـه یـادش مـی داد و می گفت: 

ز کـار بستـه مینديش و دْل شکسته مــدار 

کـه آب چشمه حیوان درون تاريکیست 

ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا.

طالـب صلح رنجیت سـنگه و فرسـتادن حکیـم عزيزالدين برای 

رسالت 

تفصیـل ایـن اجمـال و تبییـن ایـن مقـال آنکه هـر چنـد در این مدت 

چهـارده یـوم، ایـام توقـف شـیخان،  هـر لحظـه نایـره حـرب و ضـرب 

در غلیـان و خـون در مجـاری و عـروق آورده و شـریانات کافـر و 

مسـلمان در هیجـان بـود، فامـا در مقدمتین اخری که بعـد از ورود خود 

رنجیت سـنگه اتفـاق افتـاده بـود، راجـه مذکور بـه نحـوی متوحش بود 

کـه بـه هر جهت مهـره طالع خـود را در ششـدر غم گرفتار می دانسـت 

و از نقشـبندی کعبتیـن قضـا و قـدر وجـود، خود را در تخته بند سـخت 

مسـتوجب هر گونه آزار. در چاره این کار تدابیر بیرون از حصار نموده، 
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باالخـره کـه نشـتر تدبیـرش در عـروق و جـوارح غازیان نصرت نشـان 

تأثیـری نداشـت، الچـار اعلی جـاهِ معلی جایـگاهِ جالدت نشـان، سـردار 

بلنداقتـدار، سـردار سـلطان محمـد خـان را کـه والـی ملـک پشـاور و 

باعـث بـر تحریـک امیـر بی نظیـر و غازیـان جالدت تاثیـر می دانسـت و 

سـابق از آن اوالً بـه وسـاطت راجـه گالب سـنگ، و ثانیـًا بعـد از ورود 

خـود بـه معرفـت حکیـم عزیزالدیـن اسـتمالت و دلجویـی بالنهایـت 

نمـوده بـود و سـردار رفیع المقـدار هم در آنجـا حاضر بودنـد، طلبانیده 

بـه انواعـی التفات و عطوفت مشـمول و اقسـام تلطفـات و رأفت درباره 

او مبـذول داشـته بـه وسـع امکان از تطمیـع ملک و مال و مـکان به هیچ 

عنـوان مضایقـه نکـرده، سـردار مومی الیـه را به هر باب خورسـند و در 

تحریـک امیـر سـعادت تخمیر از قریـه شـیخان رضامند سـاخت.

آمـدن حکیـم عزيزالدين بـه اتفاق سـردار سـلطان محمد خان 

بـه خدمت امیـر زمان 

روز دیگـر کـه حکیـم علیـم علـی االطـالق و معدله اخرجـه انفس و 

آفـاق، طیـب نسـیم صبـح صافی ضمیـر را، میانجی شـب و واسـطه لیل 

سـقیم سـاخته بـه عذرخواهـی بخت سـیه کار شـب تیره و تار، مرسـول 

حضـور روز فیـروز سـعادت آثار نمـوده، حکیـم عزیزالدیـن مذکـور و 

هارلـن صاحـب انگریـز، و امیربخـش میراخـوار بـه هم عنانـی سـردار 

بلنداقتدارِ خورشیداشـتهار سـردار سـلطان محمد خـان و معتمد حضور 

فیـض گنجـور عیـن االسـنان والسـنان العین، آقـا محمد حسـین که نظر 

بـه تحقیـق حـال و تفتیـش احوال سـیکان بدسـگال و تبلیغ احـکام امیر 

بلنـد اقبـال، مالقات راجه رنجیت سـنگه را نموده بودنـد، و وارد اردوی 

کیهان پـوی سـپهرمکان گردیـده، شـرفیاب حضور شـدند. 
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سـخنان  و  حکیمانـه  حکمت آییـن  کلمـات  بـه  عزیزالدیـن  حکیـم 

چـرب و شـیرین ندیمانـه،  اوالً بـه تفریـح مـزاج مرحمت امتـزاج امیـر 

زمانـه کوشـیده، ثانیـًا بـه عـرض عالـی رسـانید کـه امیـر جهانـدار کـه 

بـا لشـکر نصرت اثـر بی شـمار و غازیـان بیـرون از حصـار بـه حمایـت 

اهـل اسـالم و بـرادران کامـگار جلوه گـر عرصـه کارزار شـدند، هـرگاه 

رعایـت حـال ایشـان منظور نظـر صالبت اثر امیر زمان باشـد، این اسـت 

کـه سـردار کثیراالقتـدار، سـردار سـلطان محمد خـان بـه هـر جهـت از 

سـرکار رنجیت سـنگه، خورسـند و بـه آنچـه بعـد از ایـن از آن ملـک و 

مـال خـالع و اقبـال کـه به تعـاون اقبال شـامل حـال سعادت اشـتمالش 

گـردد، رضامنـد گردیـد و اگر این مکنـون ضمیر مهرنظیـر مرحمت آیین 

امیـر اسـت، امـر فرماینـد کـه امراالمـر فـوق االدر از آن قـرار به سـرکار 

راجـه رنجیت سـنگه اطـالع داده شـود، سـردار عالی تبـار بـه زور بیـان 

ایـن اقـوال بـا حکیـم عزیزالدیـن شـریک و امیـر پاکدامـن را باعـث بر 

تحریـک گردیـده اظهـار نمودند که رنجیت سـنگه به وجهـی که رضای 

خاطـر مـا در آن بـود بـه عمـل آورده و ما را بـه تلطفات تـازه و التفات 

بی انـدازه خوشـنود نموده، بنـدگان امیـر صاحب نیز هرگاه خورسـندی 

داعـی را منظـور نظـر مرحمت اثـر دارنـد بیشـتر از ایـن محرک سلسـله 

کار و باعـث بـر گرمـی کارزار نشـده، اتمـام ایـن معاملـه را در عهـد 

اهتمـام ایـن جانـب گذارنـد و از ایـن مقدمـه دسـت بردارند. 

فرمودن امیرصاحب و مکالمه کردن با ايشان

از آنجـا کـه در اوایـل حـال، عواقـب امـور را نظـر فیـض گنجـور 

داشـتن کارخردمنـدان اسـت و شـیوه بـزرگان صـورت این ماجـرا ... از 

آن بـر آینـه ضمیـر منیـر وخاطـر خطیـر مالزمـان امیـر به وجه احسـن 
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عکس پذیـر بـود، فامـا نظـر بـر رعایـت حـال اهل اسـالم که سررشـتة 

انتظـام ایشـان بی نظـام نشـود، تعمـق فرمـوده، تأمل نمـوده بودنـد، این 

بـود کـه در آخـر کار، کـه کار از دسـت، و دسـت از کار رفتـه بود، بجز 

تحمـل چاره ناپذیـر اسـت از اسـتماع ایـن خبـر لمحة در ورطـة حیرت 

فرورفتـه غریـق بحـر تحیـر بودنـد و پس از زمانی سـر از گریبـان تفکر 

بـرآورده بـه زبـان حـال فرمودنـد که سـبحان اهلل!
من در چه خیالم و فلك در چه خیال 

عـــرفت و ربی بفتـــح العـــزايم 

بی شـک آنچـه در مشـیت ایـزدی گذشـته و به قلـم قـدرت در دیوان 

قضـا بـه دفتـر تقدیـر ثبـت گردیـده از قـوه بـه فعـل و از پـرده خفـا 

جلوه گـِر ظهـور خواهـد شـد، و اال مـا را غـرض از جمعیـت لشـکر و 

مشـقت سـفر و حرکـت ایـن بـوم و بـر، اوالً رضاجویی خاطـر خداوند 

عـاّلم و حمایـت دیـن مبین سـیداالنام - علیه التحیة والّسـالم- بود، ثانیًا 

اسـتخالص دارالعلـم پشـاور بـه وجـه کلی جهت مـدد معاش  بـرادران 

از حیطـه تصـرف کّفار شـقاوت انجام، هرگاه شـما را میل آن نباشـد و یا 

بـه وجـه کمـال در اسـتحصال ملـک پیشـاور از چنگ کفـار خذالن مآل 

اطمینـان کلـی حاصل شـده باشـد، مختارند. 

صالح ما همه آن است        کــان تراست صـالح

امشـب یـا فـردا صبـح شـما را بـه نیـک و قبـح ایـن معامله واداشـته 

از ایـن مـکان حرکـت خواهـم فرمـود تـا در ثانـی اراده ربانـی بـه چـه 

قرارگیـرد. مـا شـاء اهلل کان و مـا لـم يشـاء لـم يکـن. 
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قبول فرمودن امیر، صاحب مسئولِی ايشان را

امیـر دبیـر، چون در آن فرصت چاره کار و صـالح روزگار را به اتفاق 

جماعـه مسـلمین سـعادت قرین وکافـه مجاهدین جالدت آییـن ظاهراً به 

قبـول ایـن امـر نمـودن و فـی الحقیقـه کشـتی حیـات خالیـق را که از 

صرصـر طوفان خیـز نفاق انگیـزی معانـدان در ورطة عنا گرفتـار گرداب 

بـال بـود بـه ناخـدای لطـف خـدای یگانه به سـاحل نجـات رسـانیدن،  

ایـن معنـی را به سـمع قبـول اصغـا داده در ضمیـر مـرآت تنویر عکس 

پذیـرای تصویـر ایـن امـر خطیـر را موقـوف به وقتـی دیگر گذاشـت و 

شـب سـه شـنبه سـیزدهم شـهر محرم الحـرام مطابق سـنه مبارکـه قوی 

ئیـل، احـدی و خمسـون و مأتیـن بعـد االلـف هجـری )1251 ق( بنـه  

و اغـروق و توپخانـه و زایـد احمـال را محمـول العیـار و اقیـال و انقار 

و اخیـال نمـوده ارسـال دره خیبـر، و خـود بـا فرزنـدان کـرام و امـراء 

ذوی االحتـرام وسـران سـپاه و مقربـان بـارگاه در همـان مـکان توقف و 

نظـر بـر  عبـور توپخانه و لشـکر در آن رهگـذر تمّکـن ورزیدند.

عطِف عنان فرمودن امیر صاحب از شیخان به جانب خیبر

هنـگام نصـف اللیل که امیر سـلیمان سـریرماه، از خرگاه سـیه فام خام 

شـام، عـزم رحیـل فرموده بـا بنه و اغـروق، کواکـب و نجـوم گرانبار و 

عسـاکر، وحوش و طیور ثوابت و سـیار، در وسـط السـپهر رسیده، عازم 

شـهر سـپاه صبـح بـود، امیـر آفتاب نظیـر بعـد از طنطنه کـوس و غلغله 

نـای گاوُدم، و آواز نقیـر کرنـای سـوم، سـمند سـعادتمند گران تمکیـن 

جـالدت را سـبک عنان سـاخته، همـه شـب چون مـاه فلک خـرگاه انور 

که از عرصه رزمگاه سـپهر اخضر بعد از نوربخشـی ظلمتیان شهرسـتان 

شـام عطـف عنـان نمـوده بـا طالع فیـروز رو بـه دیـار رومـی روز نهد، 
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توپخانـه و بنـه آغـروق عسـکر انجم اثـر را مدنظـر فرمـوده، خـود بـا 

مأمـوران جـّرار و دالوران کارزار متعاقـب سـپاه نصرت آثـار پرداختـه 

بـه تحمیـل و... و تجمیـع و تحفـظ و تعطیـف و تحریـف مشـغول و 

هنـگام صبـح موضـع علی مسـجد را محل نـزول موکب سعادت شـمول 

نمـوده و روز دیگـر در دره خیبـر نظـر بر عبـور لشـکر و توپخانه از آن 

رهگـذر گذارنیـده روز سـوم 16 محـرم، منـزل دکـه را تختـگاه و مقـام 

ورود موکـب عـز و جـاه سـاخت و از آنجـا بـه توفیق خداونـد بی همتا 

محـال  جـالل آبـاد را مضـرب خیـام سـعادت بنیاد نمـوده، پنـج یـوم 

رونق افـزای آن مـرز و بوم، روز ششـم بـه یاری خالق جـزء و کل روانه 

دارالسـلطنه کابـل گردیده.

قصیده در مدح امیر دوسْت محمد خان

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جسم و جـــان خدايگــان باشدتا جهان جسم و خلق جان باشد

قصیدة مبارکبادی عید رمضان جهت سردار محمد اکبر خان 

زیـن لطف کـه یـزدان را بـر عالمیان آمد 

نـوری ز سمـاء نـازل بـر ظلمتیـان آمـد 

ز آواز مبـارکبــاد دل گشتـه ز غــم آزاد

وز عـالـم روحانی فرحت به جهان آمـد 

ساقی خرد از سرکش، دلق ورع از برکش 

رو قدحـی درکـش عیــد رمضـان آمـد 

زاهـد غـزلی سر کن فکر می و ساغر کن 

سجـاده بـه مـی تر کن بین پیر مغان آمـد 
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صهبـای صبـوحـی را ایــام بهـاران دور 

ویـن گلشـن بقوی را هنگـام خزان آمـد 

صـد مـژده فیروزی بـر غنچه و گل روزی 

کان خسرو نوروزی با شوکت و شان آمد 

هنگـام شبـاب آمـد شـد بـاز زمـان دی 

خــرم دل پیـران را کـان تازه جوان آمـد 

مرغ سحری می خوان تا شب بدرد دامان  

کان صبح نفس خندان چون گل به میان آمد 

شـد تـن ز تـو گنجینـه ای مونس دیرینه 

بـاز آی کـه در سینـه دل بی تو به جان آمد 

چـون شعلـه سـراپـایـم از نایره عشقت 

ای شمـع ز سـوز دل هـر دم بـه زبـان آمد 

تـا تیـغ بـه کف آمد آن ترک کمان ابرو 

هر مـو به تنم از شوق چون نوک سنان آمد 

زان دل کـه جنـون خیـزد دیوانگی انگیزد 

بـی شبهـه شـرر ریزد زآنجـا که دخان آمد 

اکسیـر کجا و مْس سلطان که و کو مفلس 

خامـوش کـه در مجلْس سـردار جهـان آمد

دادار جهـان سـرور، دریـای فلـک لنگـر   

اسـکنــدر جــم چـاکــر دارای زمـان آمد 

جمشیـد فریدون فر خورشید فلک منظـر                   

تــابـان چـو مـه انــور، انـوارفشــان آمد 

آن کـز اثـر حکمش در کـوه و بیـابان در   

چاووش بدش دزدش، گرگش چو شبان آمد 
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بـادام چــو مغـز آمـد، ثـور اسد از بیمش   

ذئب حمل از خوفش یک جسم و دو جان آمد 

نـه بحـر گهـر ریـزم، نـه لّجـه ُدر خیـزم   

غـربــال صفـت بیــزم آبـی کـه روان آمد 

مـن بنــده مسکیـنـم نــه قـابل تحسینم   

آن مـرغ سخــن چینـم کـز نـو به زبان آمد 

گر افسر سر خواهی ور خلعت بر خواهی   

مـی خـواه  اگـر خـواهـی از حق که توان آمد 

بشنـو سخـن عشـق گـر مــرد رهـی مطـلـق

از حـق مطلـب جـز حـق کین رسم جهان آمد

]قصیدة ديگر[ 

چـو از کابـل بـه عـزم رزْم امیـِر غـازیـان آمـد    

بـه عـالم آیـت نصـرت تـو گویی ز آسمان آمد 

ز بس شادی، ز بس فرحت، ز بس شور و ز بس عشرت             

ز بس خوشحالی و راحت که بر خلق جهان آمد 

تـو پنـداری کـه عیدین سعیدین از کمال حـق

به یک روز زو به یک ساعت به یکدم یک زمان آمد 

ز بس ذوق وز بس شوقی که آمد خلق را در دل   

غنـی آمـد فقیـر آمـد، غـریـب و نـاتـوان آمد 

نه قاضی ماند در مسند، نه عالم ماند در مسجد   

نـه عابـد ماند در معبد که هم این و هم آن آمد 

نـه مفتـی از فتـاوی داد جـز جنگ غزا، فتوی   

نـه شیـخ المسلمیـن را حرف دیگر بر زبان آمد 
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خطیـب انـدر منابر »اقتلوهم« خوانده بر خلقان

مفســر آیــه تجـهیــد را تـفسیــرخـوان آمد  

مجـاهـد جـاهـد و گـویـان سبیل اهلل را پویان    

معلـم اُخـرجـوا خـوانـان بـه هزم مفسدان آمد 

نـه در مسجـد منـاجـاتی، نه در میخانه طاماتی    

کـه صوفـی و خـرابـانی در این ره همعنان آمد 

اگـر مجذوب در سالک وگر مملوک در مالک                    

کـه در ایـن مسلخ هالک دوان منصورسان آمد 

گذشتـه عـارف و عـامـی ز فکر پخته و خامی    

بـدیـن نیکـو سـرانجامی به هم همداستان آمد 

سلـوک سالکـان عنـفـوان کشـف شــد ظـاهــر    

ز عـرفـان عـارفــان را خـرق عـادتـها عیـان آمد 

دهن از باده می شویم به سرمستان همی گویم   

کـه مـن ایـن ره به خود پویم که فرمان ارمغان آمد

حکیم از شورش چرخ عنـاصر شـد اگـر واقـف

که جوشان همچو رعد و همچو برق اندر میان آمد 

طبیب از بهـر تدبـیـر صـداع و وقـع ضعـف دل   

هـوس پیـرای حسـن صنـدلـی، رنگ جـوان آمد 

دبیـران شـر از کــاردانـــی مطمئـــن چـنــدان   

کــه اینـک در تصـرف مخــزن هنـدوستـان آمد 

محــاسب، حـاصـل پنـجــاب را در فرد سردفتر    

به ضلع و جمع کرده ثبت، و بس فرحت کنان آمد 

چه نوبت بر سپـاه آمـد ز هـر جانب به ذوق دل

گــروه انـدر گــروه و خیـل انـدر خیل خان آمد 
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ز گـــردان سپـــه ســـاالر اعلیـجــاه درانـــی   

بگــو حــرفـی کـه هر یک سرور کشورستان آمد 

ز سرداران بارک »بارک اهلل« هـر کــه در میــدان     

قــدم بنـهـاد گویـی فتـح و نصرت هم عنان آمد 

نه از »بـامیزایی« آمـد امیــری و نـه از »فـوفـل«    

کـه نـه هـر یـک وزیـر عصـر سـردار جهـان آمد 

چـو عبـداهلل خـان ســردار و ســاالر اچکـزایی      

شنیــد ایـن مـژده را همچون هژیر اندر میان آمد 

در آن رزمیــه حـاجی تاج محمدخان »کـاکر« را    

چه گویم با چه سطوت با چه شوکت با چه شان آمد 

ز اقــوام »الیکـوزایـی« و »اسحـاق زایی« هر یک که   

بـه تـدبیــر و بـه قانونـی کـه شایستی چنان آمد 

غـرض هـر یک از ایالت مبـارک حال دّرانی   

کــه آمــد بــا جمـال فـرخ و بخـت جوان آمد 

قـزلباشیـه نیــز از شـوق جـانبـازی آن میدان    

بـه آیـیـن هـژبـران رزمجـو پیــر و جــوان آمد

بیاتان را مگر محمود بـودی عاقبـت گـر جـان    

در ایـن آزر چــو پــور آذر ابــراهیم خـان آمد

امیـر اصالن خـان شیـر جـوانان با جوانشیران    

خــروشان در هــوای رزم چــون شیر ژیان آمد 

بشد زین مژدگانی قـوم قورت شیـر میـدان را

چنان دلخوش که گویی بر تن این جمله جان آمد 

عرب را خون حمیت به جوش آمد ازان عزت

ز ســر پــا کـرده بر مژگان قدم فرسای جان آمد 
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ز کرمانی و چوالئی و افشـار و سپــه منصـور    

چـگـویـم کز شعف هر یک ز شوق دل میان آمد 

به جوالن خیل بکاریان کاله الله گـون بـر سر

فـرحنـاک آن چنان هـر یک نتـوان در گمان آمد

چـو آمـد غیـرت دیـن ازبک قلما قـرا در دل   

خـروشـان همچـو رعد و برق با تیغ و سنان آمد 

ز اطراف کهستان خیل خیل از شوق دین در کف  

تفنـگ چقمقـی و پیـش قبــض انــدر میان آمد 

گلستـان هـزاره بـا هــزاران کس از هزاره ها    

سـنـــان در کـــــــف بـــــه تــــرکــــش 

ز اطــراف و جــوانب غازیان جانفشان بیحد

هـزار انـدر هـزار آدم صد انـــدر صد نشان آمد

چهـل عـراده تـوپ آتشیـن انـدام روییـن تن

کـه هـر یـک وقـت حـاجـت اژدر آتشفشان آمد

بدین سطوت بدین هیبت بدین شان و بدین شوکت

امیـر حیــدری صـولت بـه جنـگ کـافـران آمد

چـو کــرد آن بحر دریا دل جالل آباد را منزل    

تــزلـزل در دل عـدوان و قـلــب مـفسـدان آمد 

ز اطــراف کنـر سیـد بهـاءالـدیـن بـا سی سر   

کــه شـاهـان را سـزد آن سیـد اعـلـی مکان آمد 

نشـان »ُدّکـت االرض« بـه ارض دکه شد ظاهر                          

چو زانسان لشکر محشر اثر صف صف زنان آمد 

سعادتمند این دولت سعـادت خـان مهـمنـدی                          

بـه شـوق ایـن سعـادت بـا سعادت هم قران آمد 
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ز سـرداران پیشـاور ز سـرخیـالن بــاجـاور   

در آن صحرای پهنـاور سپـاهـی بـی کــران آمد 

مـرفـع بـارگـاهـی مـرتفع شد زان رفیع الشان   

که از رفـعت سپـهـر نیـلـگـونـش سـایبان آمد 

قـدم بنهـاد در »خیبـر« چـو آن بحر فلک لنگر   

زمین را رعشـه بـر پیـکـر از آن کـوه گران آمد 

سپهـر انـدر سپـهـرآسا نمـایان خیمه در خیمه   

جهان انـدر جهـان لشکـر سنـان انـدر سنان آمد 

محیط آسا چو در شور آمدی هر لطمه موجش  

گهی طـوفـان خصال افتاد و گه عمان نشان آمد 

بـرون آمـد چـو طـوفان خیز بحر از دره خیبر   

که عرض و پهن پشاور ز تنـگـی در فغـان آمد

سروری و غمی دیگر به جان مؤمن و کافر

پـدیـد آمــد چو آن سرور دران خّرم مکان آمد  

غـرور خشـم شـان از سـر، برون رفت از دل ...

ز خوف و بیم سر، یکسر همه در فکر جان آمد 

بـه هم در رمز خامـوشی همـی کـردند سرگوشی                       

مگـر خمـر فـرامـوشی بـر ایشـان ارمغـان آمد 

ز غیـرت مـانـدشـان بر دل به همت هر یکی شامل  

تو گـویـی مست الیعقل، خود از دیر مغان آمد 

همه خنجر به دست و لیک دل چون بید در لرزش  

سنـان بــر کـف همه لیکن الف سان ناتوان آمد 

به دست هر یک گرزی ولی چون غنچه از خجـلت  

لـب بستـه دل پرخون سری زین غم، گران آمد 
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شقایق وار گـردان را کـه عـارض بـود از غیــرت

کنــون بـا سینـه پـر خون به رنگ زعفران آمد 

چو نرگس شوخ چشمان را که در سر بود سرمستی  

مگـر از گلشـن هستـی ز خجـلت بر کران آمد 

بـرون شـد رزمجـویـان را هـوای رزم از خـاطــر

حـدیـث نـاامیــدی هـر یکـی را بر زبان آمد 

امیـر بـی نظیـر از فهـم ایـن مطلـب چو شد واقف  

کـه از اهـل حسـد شـوری به خیل مؤمنان آمد 

شـراری از نفـاق افتـاده در هـر دل که از شـورش  

شـــرر در خـاطــر آشفتـة پیـر و جــوان آمد 

بـریـن انـدوه چنـدی شـد بـه بحـر فکر مستغرق                

کـه نــاگــه آیــة  »التقنطــوا« از آسمــان آمد 

»عسـی ان تکـرهــوا شیـئًا هـو خیـر لکـم« نـاگه                  

چـو روح از عـالـم بـاال بـه جسم خاکیان آمد 

نـدایـی آمـد از هـاتـف کـه ای در راه حق واقف  

مشو غمگین که بس خایف در آخر شادمان آمد 

»و کـم هلل مــن لطـف خفـی للعباد« امـا   

»یذق خفاه عن فهم الزکی« بر زاکیان آمد 

»و کم یسر الی من بعد عسر« بشنو ای عاقل                   

که »تأتیک المسّرت بالعشی« شرح آن آمد

»اذا ضاقت بک االحوال، وثق الواحد الفرد«               

لطیـف لـم یزل بر بندگان بس مهربان آمد

• 



]بخش دوم:[

بیان طغیان میر محمد امین خان موی تن، والی تاشقورغان و 
لشکرکشی بسوی آن مناطق جهت وادار ساختن سران اقوام به 

اطاعت از امیر دوست محمد خان



بسم اهلل الرحمن الرحیم

افتتـاح کالم بـه نـام مالک الملـک ذی الجـالل و ایزد لم یـزل الیزالی 

اسـت کـه تـُْؤتِـي اْلُمْلـَك َمـْن َتَشـاُء پرتـو جمـال جمیـل بـی مثـال اوسـت و 

تَنـزُِع اْلُمْلـَك ِممَّـن َتَشـاُء برقـه ای از بـوارق اسـرار جـالل او و تُِعـزُّ َمـن َتَشـاُء از 
ابـر دریابـار رحمت نازلـه اش قطـره ای اسـت و تُـِذلُّ َمـن َتَشـاُء از آثار مهر 

قهـر قـدرت کاملـه و حکمـت شـامله اش ذره یـی. باغچـه جهـان را بـه 

هـر باغبـان کـه بـه طراحـی قطعات آن کوشـد، بخشـد، و سـراچه عالم 

را از هـر مخـّرب بنیـان کـه در تعمیـر آن دیـده آگاهـی پوشـد، گیـرد. 

بوسـتان عالم که منبت اشـجار بنی آدم اسـت، نزهتگاه فرحت و نشـاط 

باغبانـی بـاد کـه بـه آبیاری عدل و احسـان تربیـت ایـن اوراق و اغصان 

کنـد، و شبسـتان دوران کـه مأمن بنی نوع انسـان اسـت بزم مسـّرت نظم 

غـازی زمـان و حیـدر دورانـی باد کـه به تربیت حـال و تقویـت احوال 

انزواگزینـان محنت کـده جهان به وسـع امـکان کوشـد. َل ُيَكلِّـُف اللَّـُه نـَْفًسـا 

ِإلَّ ُوْسـَعَها.
در نیسـتی باب هسـتی اسـت اونگهـدار بـاال و پسـتی اسـت او

بر او نیسـت هر هسـت را دستها ازو هسـت هر هسـت را هسـتها

به هر هستها هسِت او هست فوق به هر دستها دسِت او هست فوق

سـزد را  او  عالـم  کـه عالـم ازو ديگ هسـتی پزد شهنشـاهی 

کـه نـازد بـر او هـر خداوندگارخداوندگاری مرا او راسـت کار
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و آغـاز سـخن بـه درود نامعـدود و صلـوات ال محدود قافله سـاالری 

را سزاسـت کـه از کاروان انبیـای کاردان، از آن دنبالـه روی گزیـده کـه 

بازمانـدگان وادی ضاللـت را بـه سـرمنزل هدایت رسـاند و ابتدای بیان 

بـه نعـت و سـتایش پیشـوایی شـایان کـه از پیشـروان جهـان از آن قدم 

نهضـت واپـس کشـیده، کـه محرومـان شکسـته بال ظلمتکـدة گمراهـی 

را از دسـت تطـاول ظالمـان اْلَخنَّـاِس الَـِّذي يـَُوْسـِوُس ِفـي ُصـُدوِر النَّـاِس  ِمـَن اْلِجنَّـِة 

رهاند. َوالنَّـاِس 
رسـل پیشـوای  سـبل  که از خط او نسـخ شد هر سبل دلیـل 

که شـد زآمدش سرفرازان نهان سـر سـروران، سـرفراز جهان

بـر آتـش زِن دودمـان کنشـت  در آب افکـِن دفتر زردهشـت

کزو شسـت لوح عجم را عرب ضیـاء حـرم شـاه اّمـی لقـب

رايتـی او  از رمـز  احمـد  آيتـی انـا  او  علـم  از  افصـح  انـا 

او   انـا املـح از نطـق شـیرين او آيیـن  خـان  بـر  نمکپـاش 

زمـان اسـکندری  زيبـد  که شـد ظلمت کفر از وی نهانبـرو 

در مدح اوالد و اصحاب آن سرور:

بـه آن کـه کنـم مدحـت اولیا پـس از نعـت آن سـرور انبیـا

بر اوالد و اصحاب آن پاک دين ز جان آفريـن صد هـزار آفرين

امینــان اســرار دين رســول قبـــوالن امیــدگــاه قبــول

تفـــّردخــرام تنــــّزه دالن تقـــّدس مقــام تـجــّردرواِن 

کـه نارفته بر کلك ايشـان خطابهین محــــرماِن حريـم عطـا

امـا بعد، بر آگاه دالن دقیقه رس و حقایق شناسـان مشـکین نفس، محتجب 

و مسـتور نمانـاد کـه چون از حکمت بالغـه قادر بیچون و قـدرت کامله 

خالـق کـن فیکـون بـه فحـوای ُكلَّ يـَـْوٍم ُهـَو ِفـي َشـْأٍن عالـم کون و فسـاد را 

هـر زمانـی از ازمـان آنـی متصـور اسـت و هـر آنی شـأنی متحقـق و هر 
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ذی شـأنی در هـر آنـی کـه از فضل و عنایـت واهِب منّان بـه رتبة برتری 

و اقتـدار رسـد، جـز ایـن کـه غوررسـِی دست نارسـان کند، دیگـر او را 

ثمـره خیـری از دست رسـان چـه رسـد. و هـر صاحبقرانی در هـر قرنی 

از اقـران کـه بـه تائیدات ایـزد مسـتعان بر پایه رفعـت و افتخار نشـیند، 

غیـر از ایـن کـه پاافتـادگان بـی سـر و پـا را دلجویی لطـف و مرحمت 

دسـتگیری نمایـد، دیگـر کـدام نقـش مـرادش در کعبتین بخـت و طالع 

برتختـه تخـت مراد نشـیند. حبـذا سـعادتمندی که این کوکب سـعدش 

از مطلـع طالـع، طالـع شـود و ُخّرما هّمت بلنـدی که نیـز ضیاء افزای این 

اختـر فرخنده اثـر از مشـرق بخـت فیروزی مطالعش، المـع گردد.

نـام آوران آییـن  اسـت  بـود ایـن مهین شـیوه سـروران چنیـن 

بدین گونـه طبـل عدالـت  زدند شـهانی که سـر در ایالـت زدند

که در ظل شـان خلق آسـوده اند خوش آنان که این راه پیموده اند

گشـاد چه فّرخ شهانی که از عدل و داد آرزوهـا  در  ایشـان  بـر 

نیک بخـت آن خسـرو  کـه بر مسـند عـدل افکند تخت برومنـد 

کـه رحمت بـرآن تربت پاک باد چه خوش گفت گوینده پاک زاد

نبـود فرشـته  فـرخ،  ز مشـک و از عنبر سرشـته نبود  فریـدون 

تو داد و دهش کن فریدون تویی به داد و دهش یافت این نیکویی

یکی عدل و آن دیگری هست داد سـه چیز است وصف شه پاکزاد

بـود همچـو البـرز کـوه اسـتوار سـوم آن که در عزم خود پایدار

ز دنیا و عقبی شـود بسـته طرف جهاندار را زین سه وصف شگرف

بگویـم گـرت میـل گفتـن بـود چـو اسـرار آن نـز نهفتـن بـود

بلنـد اسـت ازو پایـه خسـروی ز عـدل اسـت پیرایه خسـروی

ز عـادل بود دهر را زیب و زین ز عدل است آرایش ملک و دین

دهقـان دانـه ای  تـا  ... نیفشـاند  خرمـن  آورد  گـرد  کجـا 
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شـود از دهش حال دشـمن تباهسپاه از دهش سر دهد پیش شاه

ز هر  چت بود جود و بخشش نکوستشود از دهش مر ترا خصم دوست

نجنبـان ز هر بـاد چون برگ کاهدگـر عزم جزم اسـت آیین شـاه

نبایـد بـه عزمـش کنـد راه بـزمچو سـلطان کند در امورات عزم

کارزارچو در عزم خود جزم شد شهریار در  خصـم  از  نیندیشـد 

بخـواه کارآزمـوده  کـه نایـد بـه کارت سـواد سـپاه جوانـان 

کـه سـرباختن نایـد از بی پـدرپدردار را دسـت می کش به سـر

ننـگ و  نامـوس  عنان کی کشند از عدو روز جنگ بیابان نـوردان 

دو مرد خراسان دو صد مرد ترک که شیر شـکاری نترسد ز گرگ

به شـاهی که ای شاه کشورستان چه خوش گفت گوینده نیک دان

شمشـیرزن و  نگهـدار  نـه مطرب که مـردی نیاید ز زن قلمـزن 

گرت باشـد از کـف مده رایگان دبیــــر فـــرومــایه کــــاردان

دلیـر و  تنـد  جوانـان  کـه باشـد پلنگ افکنی کار شـیر بپـرور 

شـهان را دوام است دیهیم و گاه بـه درویش پـروردن ای پادشـاه

یتیمـان محـروم را ده خـورش سـتمدیدگان را بکـن پـرورش

کـه روز جـزا اینـت آید بـه کار خداجوی شـو ای بهین شهریار

بـدی را فروهل به نیکی بکوش مـن ار نیک گفتـم یابد، مجوش

بـدی از بـدان مانـد در روزگار کـه نیکـی ز نیـکان بود یـادگار

هر آنچت پسند آید آن پیشه کن تو در کار خود نیک اندیشـه کن

بـه کانون عقلش تو پَز والّسـالمشـرر پخـت مطبوخـه نیم خـام

از آنجـا کـه بیـان حـال سـعادت مآل نیـکاْن سرمشـق لـوح خاطـر 

نیک اندیشـان اسـت و شـیرازه انتظـام اوراق اخـالق صاحب جمعیتـان 

منتظـم از اجـزاء بـه بی سررشـتگی هر خاطر پریشـان،  لهـذا محرر این 

وقایـع دلپذیـر، ابـن آقـا جعفرعلـی، کلبی علـی فقیـر بـه تحریـر بعضی 
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از واردات حـال و سـطر برخـی از کیفیـات احـوال خدیـو بی همـال و 

نیـو بلنداقبـال و نامـور فرخ فـال برازنـده  لـوای سـرافرازی، امیـرزادة 

آزاده امیرحیـدر غـازی - زاد اهلل تعالـی اقبالـه و دام علـی الخالیـق ظل 

اجاللـه- پرداختـه واقعـات حـال را بر سـبیل اوضـح و اسـهل و اجمال 

در محـل بیـان مـی آرد، و تبیان حـزم  جزم آن قوی طالـع اولوالعزم را بر 

عزم جویـان رزمخـواه یـک یـک می شـمارد، و بـه تحریر برخـی احوال 

کـه مقصـود عزم جـزم و مطلـوب خاطر جهانـداران صاحب عزم اسـت 

پرداختـه، بـر سـبیل نظم بر صحفـه ارادت می نگارد و خود را از تسـطیر 

آن بـه هیـچ عنـوان معذور نمـی دارد. و بـاهلل التوفیـق و علیـه االعتصام.

بیان طغیان میرمحمد امین موی تن، والی تاشقورغان

موجـب اختـالل احـوال شـدن در سررشـته امـورات ملکیـه سـردار 

عظیم الوقـار، سـردار محمـد اکـرم خـان، و توجـه امیـرزاده واال بـه امـر 

و فرمـان امیـر زمـان و خدیـو صاحبقـران امیـر دوسـت محمد غـازی 

در انهـدام کار آن تمّردبنیـان بـه جانـب ترکسـتان و انجـام آن مهـام و 

غیـره مهمـات مـاوراء النهر بـه تأییدات ایزد مسـتعان و شـرح بعضی از 

احـواالت کـه تـذکار آن  پیـش از بیـان ایـن طغیـان الزم اسـت.

دبیـر خامه میمنـِت ختامه صداقـت، تقریـر و مشـیر قلـم سـعادت رقِم 

وفاقت تحریـْر شـیرازة اوراق تسـخیر والیـات عبـارات را بـه سررشـته 

ایـن معنـی منظـم می گرداند که: چـون امیر بی نظیـر و صاحبقـران اقلیم  

کبیـر را در قـرن ثانـی بعـد از مراجعـت هندوسـتان و معاودت کـردن 

سـاحت  پرتوافکنـی  و  ضیابخشـی  و  انگلسـتان  والیـان  والیـت  از 

میمون المسـاحت افغانسـتان در حینـی کـه وسـعت آباد ایـن بـوم و بـر 

بـه تأییـدات داور دادگـر و یمـن توجـه حضرت خیرالبشـر و یـاران آن 
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سـرور بـه قـوت سـرپنجه  شـیرگیر و نیـروی بـازوی نیو دلیـر و خدیو 

جهانگیـر رونق بخـش تـاج و افسـْر معیـن الدیـن غـازی اکبـر - غفراهلل 

لـه فـی یوم الحشـر- از هیـاکل ددان و مشـاکل بدان خالی گشـته، صدر 

مسـند سـلطنت و ایالـت بـه ذات کامـل الصفـات امیـر کبیر جهـان داور 

زیـب و فـر یافتـه بـود خدیـو دریـا دل را از آالیـش آن همـه صعوبات 

کـه از مقـدرات خالـق االرض والسـموات بـود، قطـره ماللـی در مـزاج 

عمان امتـزاج نقش پذیـر و جایگیـر نشـده بـه شـکر و سـتایش خداونـد 

خبیـر و داور بصیـر أَنَـُّه َعلَـى ُكلِّ َشـْيٍء َقِديـٌر اشـتغال می ورزیدنـد و گویـا به 

مضمـون ایـن بیـت اطمینـان خاطـر دریامتقاطـر داده می فرمودنـد:

از اين رفتن و آمـدن عــار نیست 

که بی جزر و مد بحرْ زّخار نیست 

فامـا از آنجـا کـه مهمان کشـی و مهاجـرآزاری طریقـه انیقـه سـابقه 

تـرکان اسـت چه احـوال ایرج ابـن فریدون با سـلم و تور، و سـیاه وش 

ابـن کاوس بـا افراسـیاب تعدی دسـتور، ایـن معنـی را بـه وجه احسـن 

و طریـق مستحسـن موجـب تبیـان امیـر بی نظیـر عاقبت بیـن که مشـرح 

آن حـال و تفصیـل آن اجمـال از ابتـدا الـی انتهـا در جلـد دیگـر مرقوم 

خاصـه صداقت اثـر می گـردد. در ضمـن وقایعـات آن بی همـال و وزیـر 

بی نظیـر بلنداقبـال پیوسـته سـوء اسـلوب و سـلوک اطوار، قبـح افعال و 

اعمـال در مهمـان آزاری پادشـاه افراسـیاب پایگاه بخـارِ مخالفت کیشـی 

والیـان آن دیـار خارخـار ماللـی در ضمیر اقـدس افکنده، خیال تسـخیر 

آن مملکـت در خاطـر فاطـر جایگیـر و شـاهد نیکومشـاهد آن مملکْت 

همـواره، همخوابـه ضمیـر بود، لکـن از آنجا کـه امـورات مرجوعه این 

سپنجی سـرا، از مقـدرات خالـق بی منتها بسـتة کل أمر مرهون باوقاتها اسـت 

سـالی چنـد از تقدیـرات خداونـد بی ماننـد و یگانـه بی تعلـق و پیونـد، 
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نظـر بـه عوایق دوران و تصـادم دهرالخّوان اذ کان ذلک صـادا للمرء عـن بلوغ 

ارادتـه و هائـاًل بينـه و بيـن طلبتـه حصـول سررشـته این مطلـب در حیّز تعویق 
افتـاده، اوراق اجـزاء ایـن مقصـد کـه مقصـود بالـذات وجـود مسـعود 

اقـدس بـود، شـیرازه انتظـام نیافـت تـا آنکـه همیشـه متواتـر و متوالـی 

ظاهـراً از جانـب میـر محمد امین والی تاشـقورغان و میرشـاهمراد بیک 

خـان اتالیـق والـی قنـدوز و میرشـجاع الدین خان میـر مزار، و میر سـید 

محمـد اوراق، والـی بلـخ، و رسـتم خـان حاکـم شـبرغان، و محمـود 

خان والی سـرپل و خدایارخان پادشـاه بدخشـان، مضـراب خان، بزرگ 

کـوالب، و عبدالرحیـم بیـک قبادیـان رئیس درمـن و غیره رؤسـای این 

روی آب آمویـه کـه از دسـت تطـاول پادشـاه بخـارا بـه جـان، و از 

سیاسـت و مهابـت آن جالدت شـعار کـه محـض مظهـر اسـماء جـالل 

ایـزد متعـال اسـت، بـه امـان آمـده بودنـد. عرایضـات خلوصیـت آیات 

مشـتمل بـر مضمـون اطاعـت و انقیـاد می رسـید و جنـاب اقـدس را بر 

ترغیـب امر به تسـخیر و تصـّرف بالد این روی آب آمویه که از سـوابق 

زمـان و سـوالف آوان از ممالـک محروسـة دولت قوی شـوکت شـاهان 

افغانسـتان بـود، می نمودنـد. امیـر خبیـر عاقبت اندیـش انجـام آن مهـام 

را موقـوف بـه تدبیـر و رای جهـان آرای خویـش گذاشـته که تـا وقتش 

برسـد. انتظـار فرصـت می داشـت، تـا اینکـه در سـنه یـک هـزار و دو 

صـد و شـصت و شـش مطابـق تخـا قوی ئیـل از الطاف جزیـل خداوند 

بی ماننـد خلیـل فراغـت خاطـر از هـر رهگـذر شـامل ایـن دودمـان 

جلیـل بـود، خیال تسـخیر آن حـدود مصـم ضمیراصابـِت تخمیراقدس 

گشـته، گرامـی فرزنـد سـعادتمند فیـروزی هم عنـان مختـار مملکـت و 

ولیعهـد دولـت قوی شـوکت، امیـرزاده واال، سـردار غالم حیـدر خـان را 

از بلـده نزهت بنیـاد جالل آبـاد، طلـب حضور فرمـوده به سـرانجام مهام 

ترکسـتان و تهیه اسـباب آن سـفر خیریت بنیان به سـر افسـری سـردار 



متنرساله/بخشدّوم    87

عظمت مـدارِ خورشیداشـتهارِ بهـروزی هم عنـان، رونق افـزای فسـحت 

ترکسـتان سـردار محمـد اکـرم خـان، و نـواب زادگان واالشـان، سـردار 

شـاه دوله خان و سـردار محمد صدیق خان و سـردار عبدالشـکورخان و 

معتمـد حضور فیـض گنجور و دبیر صائـب الرأی والتدبیر سعادت منشـور 

میـرزا عبدالسـمیع خـان و امـراء عظـام و خوانین ذوی االحتـرام از فرق 

جلیلـه دّرانـی و قزلبـاش و ریکایان و بزرگان کوهسـتان و غیره عسـاکر 

نصرت مآثـِر جاللت نشـان و جزایرچیـان صالبت بنیـان و چهـار ضـرب 

تـوپ جلـوی از توپخانـه آتش فشـان بـه عـزم تسـخیر آن بـالد فرمـان 

دادند.

امیـرزادة اعلی شـان حسـب االمـر اقـدس، انـدک فرصتی به سـرانجام 

آن مهـام کوشـیده بـه تـدارک کار بـرادر نامـور کامـگار پرداختند و یک 

پلتـن جالدت فـن از پلتنهـای مأمـوری رکاب نصـرت انتسـاب خـود را 

بـا دو ضـرب تـوپ جلـوی بکمـان افسـری جنـرال شـیر محمـد خان 

بهادرانگیـز و فرامـرز خان کمیـدان جالدت انگیز نیز مأمـور رکاب برادر 

واالگهر سـاختند. 

حرکت کردن سردار نامدار واالشان سردار محمد اکرم خان به 

جانب ترکستان و تسخیر قلعه حجر و آواره شدن بابابیك بدِسیَر 

و منزوی شدن به غار حجر

 مبـارزه کلـک شـجاعت سـلک بنیـان تیـغ خوش آب، سـیه نـاب دو 

زبـان در صفحـه رزمـگاه تبیـان بدیـن عنـوان جلوه گـر مـی گـردد. کـه 

چون از جانب سـرکار اشـرف انور حرکت سـمت ترکسـتان مقرر شـد، 

سـردار نامـور بـا عسـاکر نصرت اثـر فرمان اقـدس را تعویذ گـردن جان 

و هیـکل بـازوی دِل ارادت بنیـان سـاخته حسـب االمر واال عـازم آن وال 
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شـدند. در حینـی کـه عسـاکر ظفرمآثـر هامون نـورد عرصـه کهمـرد را 

مضـرب خیـام نصرت فرجام سـاخته به تهیـه عـزم دو آب می پرداختند، 

بابـا بیـک ولـد شـکراهلل بیک بن مال خوشـال بـن نفس، کالنتـر حجری 

طایفـه تاجیـک مشـهور بـه چغته رئیـس دره حجـر که به سـمت غربی 

کهمـرد واقـع و نهـر کهمـرد از مابیـن آن جـاری و سـاری و دو سـمت 

کـوه سـنگالخ عدیم السـبیل والطریق اسـت چه از کهمرد تـا ابتدای دره 

حجـر کـه اول مضیقـت آن معبر و موسـوم بـه »لورنج« اسـت یک کروه 

و از لورنـج آب تـا قلعه جـات حجـر کـه مسـکن بابا بیـک تمرد اثـر بود 

)یـک( کـروه و از آنجـا تـا دهنـه دره کـه غـار مزبـور در آن دره واقـع 

اسـت و نهـر کهمـرد به طریـق گردش مارپیچ از سـمتی به سـمت دیگر 

آمـده و راه آمـد و شـد طرفیـن را بریـده و دو سـمت کـوه سـنگالخ 

عدیـم السـبیل والطریـق اسـت و بـدون جسـر عبـور از آنجـا متعذر دو 

کـروه، و از آنجـا تـا اصـل غـار کـه گریـزگاه آن فرقـه تمرد آگاه اسـت 

)یـک( کـروه و از آنجـا مخـرج دره مزبـور کـه راه لورنـج آب بـه آن 

منتهـی می شـود )یک( کـروه. نامبـرده موسـوم ... به عبـارت قالی خالی 

از حالـی میـر محمـد امیـن بیک والی کـه او را بـر راه تمـرد حالی بود، 

دمـاغ نخـوت ایـاغ از بـاده فهـم و شـعور خالـی کـرده، خـود را مذموم 

و مرجـوم اسـافل  و اعالـی سـاخت و قلل جبـال و طلل تـالل آن معبد 

صعـب المسـالک کـه فحـوای َواْلِجبَـاَل َأْوتَـاًدا مأمـن خـود پنداشـته، لوای 

خودسـری و گردن فـرازی برافراخـت، و اطـراف و جوانـب دره مذکور 

را بـه جنگجویـان تهورخصـال و تفنگچیان جالدت مآل مسـتحکم کرده 

در مکمـن کمین نشسـت و به شـور و شـدت و گـردآوردن فرقـه باغیه 

یاغیـه تاجیـک و اوز کنـد، بـاب عافیـت فراغـت را بـه فتنه انگیـزی میر 

موسـوم، بـر روی روزگار شـومِ عافیت معـدوم خود بسـت آری: 
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فرد:

بـر افعـال بـد رهنمونـش کنـدچو خواهد فلك سرنگونش کند

مکاتیـب  و  دلپذیـر  نصایـح  بـه  چنـدی  یـک  عظمت مـدار  سـردار 

مرحمت تخمیـر کـه رسـم تبلیـغ صاحبـان یرلیغ اسـت ابـواب التفات و 

دلجویـی بـر روی روزگار ناهنجارآن تمّردشـعار گشـوده، ابالغ و اعالم 

داشـت و او را بـه پیـروی و اطاعـت دولت قوی شـوکت بنـدگاِن اقدِس 

امیـر اعلـی گماشـت، لکن آن نگون طالـع نکوهیده بخت از نامسـاعدی 

طالـع نامیمـون تختـه را بـر تخت امتیـاز داده، سـر از اطاعت کشـیده و 

خلـع ُخلـع احسـان و مرحمـت ایـن دولـت را از وجود نامسـعود خود 

نمـوده، جامـة تمـّرد و سرکشـی پوشـید، تـا دیـد آنچـه دیـد و از بـادة 

محنـت آمـاده، رنـج و کربت چشـید آنچه چشـید. 

چـون کار از تبلیـغ احـکام گذشـت و نیـز اولیـن معاملـه ترکسـتان و 

نخسـتین تنبیـه آن فرقـه سیاست سـتان بـود، سـردار نامـور و کارداران 

فطانت اثـر صـالح کار را بـدون از انهـدام دودمـان و قلـع قمـع بنیـان 

آن تمرد نشـان ندیـده، حکـم بـر جنـگ داده، جزایرچیـاِن صالبت نشـان 

را بـه سـرکردگی عالیجـاهِ شـجاعت بنیان، نایـب ذوالفقـار خـان و پلتن 

جالدت فـن، منبـع آشـوب و فتن را بکمان افسـری فرامرز خـان کمیدان 

کـه از غالمـان جانفشـان مرحـوم خلدآشـیان دره دران، وزیـر بی نظیـر 

محمـد اکبرخـان غـازی بـود، بـه مبـارزه و معارضـه مقـرر داشـتند. آن 

بـود کـه پلتـن جالدت آمـود، بـا جزایرچیـان شـهامت نمود، از طریـق 

صعب المسـالک جبـل لورنـج کـه سـمت یمیـن دّرة مزبـور اسـت، از 

تیزطبعـی مـزاج سـرکش مانند شـعله های آتـش )آهنگ( صعـود نموده 

با ایشـان درآویختند و َگرد فتنه و آشـوب را چـون خون آن نگون بختان 

خودسـر بـر تیغـه کوه و کمـر کمینگاهان حجر ریختنـد، و خاک خذالن 
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بـر فـرق آن تیـره روزگاران بیختند.

مقابله و مقاتله کردن پلتن جالدت اثر و جزايرچیان مهابت همسر 

با بابابیك حجری غیره اعوان آن خودسر و تاب تقابل نیاوردن و 

فرارکردن و انزواگزيدن به غار حجر

از ابتـدای صبـح کـه مبـارز مهـر زرین چهـر، از قلـه قـاف سـپهر بـا 

تیغ هـای سینه سـوز و خنجرهـای دیـده دوز به خونریزی عسـاکر کشـور 

نیمـروز اشـتغال داشـت، بهـادران جالدت انـدوز تـا نیـم روز آن فرقـة 

عافیت سـوز را از کـوه و کمـر حجـر دور سـاخته بـه تسـخیر قلعه جات 

و تصـرف ایالت شـان پرداختنـد و آن بی اسـتقامتان بـا وجود اسـتقامت 

و خـودداری، تـاب پایـداری نیـاورده، بعد از کشـش و کوشـش بسـیار 

انهـزام یافتنـد و متعاقـب عیـال و اطفـال خـود کـه پیـش از آن در درة 

مضیقت معبـر کـه مشـهور به غار حجر اسـت، فرسـتاده بودند، شـتافتند 

و جسـرهای نهـر را کـه از غیـر از آن از هـر طریـق محـل عبـور و مقام 

مـرور پوینـدگان معـذور بـود، برداشـتند و آن بیغولـة بی مسـلک را کـه 

مکمـن آن غـوالن بـدرگ بـود، مأمن خود شـمرده، بـه ایـن تدبیر جان 

از پنجـة خونریـز دالوران جان سـتاْن بـه سـالمت بردند.

رزمجویـان سـپاهِ کینه خواه، به فرمان سـردارِ تهورشـعارِ جـالدت آگاه 

کـه دودمـان آن خارمنشـاِن خلش اثـر را بر فلـک نیلوفر رسـانیده بودند، 

از آن تنگنـا برگشـته، قلعه جـات حجـر را محل و مقّر خود سـاخته، نظر 

بـه تمشـیت امـورات آنجـا، روزی چند به طـرح اقامـت پرداختند. لکن 

چـون منشـاء این فسـاد و محّرک سلسـلة تمـّرد، بابابیک بدنهـاد، ظاهراً 

و باطنـًا میـر محمـد امیـن خـان والـی تاشـقورقان بـود. سـردار واالتبار 

بـه صـالح خیرخواهان اخالص شـعار، به دفـع آن بداطـوار و نپرداختن 
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تعاقـب بابابیـک حجـری در آن غـار، صواب دیـِد کار را دیـده، گفتنـد: 

مثنوی:
تــرک جـزو و دفـع کـل کـردن رواسـت 

چـون کـه صـد آمد، نود خود زان ماست

آن  نشـیمن  مأمـن و محـل  و  قلعـة حجـر، مکمـن  تدبیـر  بنابرایـن 

جهالت تخمیـر را بـه سـردار شاه پسـند تاتـار، رئیـس دوآب کـه دشـمن 

و کینه خـواه آن عداوت شـعار و خیراندیـش ایـن دولـت دیانت آثـار بـود 

سـپرده، و تنگنایـان دره مزبـور را به پیادگان جانبـاز و تفنگچیان قادرانداز 

اسـتحکام داده بـه جانـب کهمـرْد عطـِف عنـان فرمودنـد. و از آن جـا بـه 

یـاری بـاری - عـّز ا سـمه- عـازم سـمت مقصـد گردیدند.

واقف شـدن میـر محمـد امین والـی از انهزام بابابیـك حجری و 

پريشان شـدن بـه تجمیـع سـپاه اوزبکیـه پرداختـن و قلعه جات 

خود را به مسـتحفظاْن مسـتحکم سـاختن

تیزکـرد خامـة سـبکبار مشـکین یال در وسـعت آباد صفایـح  ادهـم   

تفکـر و خیـال بـه دسـت و پـای شـتاب بدیـن عنـوان تکاپـو می نماید 

کـه چـون میـر محمد امیـن والـی کمیت اندیشـه ایـن مطلـب را لنگ و 

پـای تدبیـِر پرتزویـر را بـه مقدمـه حجـر بـر سـنگ دیـد، چـاره کار را 

بـه خیـال زیان شـعار خـود بـر آن اندیشـید کـه بـا جمعیـت موی تـن و 

طوایـف قطغـن و ُدرمـن و جمعیـت میران مـزار فیض آثـار و غیره فرق 

چغتـه و تاجیـک کـه در ایـن روی آب آمویـه مسـکن دارنـد مجتمـع 

شـده، متوجـه و منتظر باشـند که اگر موکـب ظفراثِر سـردار بلنداختر از 

راه درة صـوف عنان تـاب شـود، خـود را عجالتـًا بدانجـا رسـانیده، قلعه 

صوف را که سـپرد برادرش رحمت اهلل بیک اسـت، مسـتحکم کرده آن 
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تنگنـا را کـه راه آمـد و شـد بـه غیـر از آن مسـلک دیگر به هیـچ طریق 

متصـور نبود، مسـدود سـاخته به معارضه پـردازد، و هـرگاه کمیت عزم 

را از سـمت تاشـقورغان، گرم عنـان نماینـد، در حـدود َخـَوّرم و قلعـه 

سـرباغ بـه تقابـل پرداختـه هنگامـه کارزار را در آن ثغار گرم سـازند. به 

همیـن خیـال کـه عبـور گـردان تهورخصـال از ایـن تنگنایان جبـال، به 

آسـانی دشـوار نـه، بل محال اسـت با شـاهمرادبیک خان اتالیـق و دیگر 

برادرانـش و جمعیـت قطغن و بـرادر عبدالرحیم بیـک درمن و میر عالء 

الدیـن خـان و میـر صوفی خان پسـران میر مـزار فیض آثـار، با جمعیت 

پانـزده هـزار تخمینـًا از پیـاده و سـوار نیزه گذار در تاشـقورغان مسـتعد 

شدند. کار 

همـان می کند کش نیايـد به کار چو تیـره شـود مـرد را روزگار

که نتـوان زدن مشـت بر نیشـتر ندانسـت آن تــرک کـوته نظـر

به خون خود است آمدن در میانبلـی، پنجه کـردن بـه شـیر ژيان

بـه بـال و پر خـود جفـا می کند حمامـی، کـه رزم همـا می کنـد

خود از شاخ خود خانه ويران کند گوزنـی کـه آهنـگ شـیران کند

که خورشید رخشنده گردد عیان شـود الف خفاش، فاش آن زمان

يقیـن بـا اجـل ترکتـازی کنـد کبوتـر کـه بـا بـاز بـازی کنـد

غـم آورد نخـل مـرادش بهـار چو برد اين حیـل میر والی بکار

شـدش میوه کاخ ويـران نصیباز آن نخـل تزوير و شـاخ فريب

سـردار دبیـر بـا دبیـران مشـیر و مشـیران صاحب تدبیـر بـه فریـب آن 

طایفـه پـر خلـع و تزویـر، ظاهـراً از راه کهمـرد و هامون نـورد سـمت 

تاشـقورغان شـده، صیـت سـطوت و مهابتش رعب افکن قلـوب مقلوب 

آن فرقـه مخالفت آشـوب گردیده، میـر موصوف با پسـران و کاردارانش 

از اسـتماع ایـن خبـِر وحشـت اثر در تاشـقورغان و آی بیـک و سـرباغ و 
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خـورم آمـادة مقابلـه و مقاتلـه شـدند و خبـرداران آگاه ایـن معنـی را به 

سـمع سـردار واالجـاه رسـانیدند. بنـو تهمتن هـم آورد از منـزل کهمرد 

سـپاه گیتی نـورد را حکـم بر کـوچ داده، همـان روز محل مضـرب خیام 

عسـاکر نصرت فرجـام شـد. روز دیگـر از آن محـل به تأییـدات قادر لم 

یـزل صعـود بـر جبل قـره کوتـل نمـوده، از راه یسـار که جانـب غربی 

محل موسـوم اسـت عجالتًا، سـمت دره صوف را اختیار کردند. آن روز 

موضـع آخـورک و روز دوم محـل موسـوم به چل، و روز سـوم زیارت 

گنبـد و روز چهـارم دره صـوف نواحی قلعه معـروف؛ محکمه برادر میر 

موصـوف را مقـّر رایـات ظفرآیـات سـاخته عـزم محاصره قلعـه مزبور 

نمودنـد و بـاده محنـت آمـاده غم و انـدوه را بر ایاغ رحمـت اهلل بیک و 

غیـره سـاکنین قلعه صـوف پیمودنـد. میر محمـد امین والی کـه خیالش 

از تدبیـر فهـم رسـا خالـی بـود، از اسـتماع ایـن معنـی مستعصرشـده با 

جمعیتـی کـه در شـیرازه حکمـش منتظـم و منعقد بـود، از تاشـقورغان 

عنـان تـاب، و در ایلغـار شـتاب کـرده خـود را بـه دره صوف رسـانید. 

چـون چاپـاران سـبکرو و پیـادگان تیـزدو را پیـش از حرکت خـو]د[ از 

تاشـقورغان عجالتـًا نزد برادر فرسـتاده، حکم به اسـتحفاظ و اسـتحکام 

قلعـه و تنگنایـان آن مـکان داده و قلعه گیـان بـه خـودداری مسـتعد و 

آمـاده بودنـد. بعد از آن که میـر موصوف داخل دره صوف شـد، طرفین 

کـوه بـر پیـادگان انبـوه آمـوده، خود بـا اعـوان و انصـار جمعیت سـوارِ 

نیزه گـذار و توپخانـه بـه فاصلـه نیـم کروهـی قلعـه تقابل اختیـار کرد.
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آگاه شدن سردار ذی جاه از ورود میر والی خان در آن مکان و پرداختن 

به ترتیب صفوف عساکر نصرت نشان و اقدام نکردن میر موصوف آن 

روز در جنگ و معامله امروز را به فردا گذاشتن از قصور دانش و 

فرهنگ

صـف آرای فسـحت نامة یمین عالمـه، اعنـی مبارزه خامـة مدبّر ختامـه 

ترتیـب صفـوف عبـارات را بدیـن معنی بر صفحـه اظهـار می نماید. که 

بـا آنکـه در طـی مراحـل آن چهـار منـزل، خوراکـه و علوفـه لشـکریان 

و چارپایـان، کـم و جنـود ماندگـی و سـتوه بر عسـاکر تهورمآثـر متحتم 

بـود، سـردار عظمت مدار با دیگر سـردارزادگان جالدت آثـار و کارداران 

فطانت شـعار، ایـن معنـی را از مغتنـم اوقـات شـمرده، به تأییـد کردگار 

تقابـل و جـرأت  از  بـه تسـویه صفـوف و تصفیـه صنـوف پرداختـه 

تجـادل میـر موصـوف مشـعوف شـدند، و افسـران پلتن جالدت شـعار، 

و سـرگردگان جزایرچیـان صالبت آثـار را کـه میـدان رزم، بـزم مسـرت 

نظـم ایشـان بـود، حکم بـه ترتیب نظـام پلتنیـان و جزایرچیـان و تدبیر 

توپخانـه آتش فشـان داده، فرمانبـران بـه عنوانـی کـه شـایان بـود نموده 

مسـتعد کار پیـکار و آمـاده کارزار اوزبکیـه تهورشـعار شـدند. لکن میر 

والـی کـه فحـوای و إنّـه عالی فـی االرض را ما صدق حـال خود تصور 

داشـته مابیـن اسـافل و اعالـی خـود را مشـتهر بـه میـر عالی کـرده بود. 

بـه انـدک لطمـات فـوج عمان مـوج، غریـق بحـر تحیـر شـده، حوصله 

خـود را از قـوت تقابـل سـپاه ظفرشـعار، و پالتـن برق آثـار و توپخانـه 

رعدکـردار، خالـی یافتـه، آن روز بـه تقابـل نپرداخت و از سـوء تدبیر و 

مضیقـت طـرق فهم و شـعور که از آن فرسـنگها دور بـود، کار امروز را 

بـه فـردا انداخـت، ندانسـت که فـردا لعبت باز گـردون از پـس این پرده 

زنگارگـون بـه لعبـی تـازه بازی دیگـر بـازد، و لعبتی هوش رباتـر از این 

بـر بسـاط خالی از انبسـاط زمین انـدازد و کعبتین طالعش را که پیوسـته 
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هـوادار نقـش مـراد بـود در ششـدر رنـج و الم گرفتار سـازد:

دگـر ره چـه بازی کنـد روزگاراز آن سـو خبر نه کـه انجام کار

چـه ادبارهـا زيـر بارش کشـدچـه درد و الم در کنارش کشـد

شود نوش او نیش و آسیب سیببـود در صعوبـت نقیبـش رقیب

در بیان استغاثه کردن و مضطرب شدن رحمت اهلل بیك برادر میر 

والی و اطاعت کردن پیش از ورود میر موصوف در دّرة صوف و به 

فاتحه فرستادن سردار عالی شاْن ذوالفقار خان نزد میر اتالیق و وعده 

مالقات کردن در میانه میدان با سردار شاه دوله خان

مشـیر کلـک صلح انگیـز و بشـیر قلم میمنـت سـلک صالحیت آمیـز 

بـر صفحـه اخبـار چنیـن می نـگارد کـه پیـش از ورود میر محمـد امین 

بیـک والـی، بعـد از آن کـه موکـب نصرت آمـود سـردار عالـی، حوالـی 

قلعـه صـوف را مضـرب خیـام ظفرفرجام سـاخته، به تهیه تسـخیر قلعه 

پرداختنـد و اطـراف و نواحـی حصار محصوریـن را به عسـاکر تهوراثر 

دایـر نمـوده، پیمانه معیشـت رحمت اهلل بیـک را از تالطـم امواج هموم 

و تمـّوج اطـالل غمـوم بـه شـراب محنـت و الـم آمودنـد. مشـار الیـه 

موسـوم  از غلبـه و غلیان ابحار قشـون عمان تبیان فحـوای َو َحـاَل بـَيـْنـَُهَما 

اْلَمـْوُج فَـَكاَن ِمـَن اْلُمْغَرِقيـَن را شـاهد حـال خودهـا دیـده از در اعتذار درآمد، 
و بـه عـذر اینکـه مـن و بـرادرم بلکـه کل دودمـان میر غلیج علـی بیک، 

پـرورده ایـن خانـدان مرحمت بنیـان می باشـم و غیـر از راه اطاعـت و 

گـردن نهـادن بـر ربقـه مطاوعـت و متابعـت طریقـی دیگـر نمی دانـم، 

اسـتدعای جان بخشـی کـرده بـه اتفـاق عالیجاهـان نایب سـلطان محمد 

خـان و نایـب ذوالفقـار خـان، فیضیاب بـاب عنایت انتسـاب و به خالع 

الیقـه مرهـون احسـان گشـته از صدمات حمالت عسـاکر تهورشـعار و 
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قـوارع توپ آتشـبار مأمـون شـده بود؛ آن وقـت که میر موصـوف داخل 

دره صـوف شـد، دیـد کـه دسـت از کار، و کار از دسـت رفته و شـاهد 

مقصـد در پـردة عدم وصول نهفته اسـت البـداً او نیز در تدبیـر کار و به 

وسـاطت عالیجـاه میـر شـاه مراد بیـک اتالیق در مقـام اعتذار آمـده، عذر 

عفـو تقصیـرات نمود، میر شـاه مراد بیـک اتالیق که از دوسـتان بالتحقیق 

و خیراندیشـان بالتصدیـق این دولت قوی شـوکت والتشـفیق بـود. و میر 

محمـد امیـن والـی او را نظـر بـه تمثیت امـورات این چنیـن واردات به 

بسـیاری التجـا و محبـت همـراه آورده بود بـه محبت نامه جـات پرداخته 

خـود را یـادآور خاطـر مرحمـت مظاهر سـردار معظـم نمود.

چـون محمد یوسـف بیـک برادر میـر موسـوم در محال قنـدوز داعی 

حـق را لبیـک اجابت گفته خاطـرش را از داغ مرگ جگرسـوزِ غم اندوز 

سـاخته بـه جانـب موطـن اصلـی شـتافته بـود. سـردار مصلحت اندیش 

عاقبت بیـن بـه وسـاطت امنـای دولـت فطانت آییـن فاتحه خوانـدن را 

الزم دانسـته عالیجـاه نایـب ذوالفقـار خان را بر این امر سـنیه که سـنت 

حضـرت مصطفویـه - علیـه التحیة والّسـالم مـن الملک العاّلم- اسـت. 

مأمـور داشـتند نایـب موصـوف میـر معـروف را در اردوی ایشـان رفته 

مالقـات نمـود و بعد از فاتحه و اخالص آنچه الزمه محبت و اختصاص 

بـود بـا او در میـان آورده، مشـار الیـه را بـه کلمـات نصحیت انگیـز و 

مقـاالت پندآمیـز نسـبت بـه دولـت دیانـت آیـت حضـرت امیـر کبیـر 

راهنـورد وادی اخـالص سـاخت و بـه آمـدن فـردا بـه تأییـدات خالـق 

ارض و سـماء در دودنکـه میـدان کـه صفوف طرفیـن از جانبین ظاهر و 

نمایـان باشـد بـه وعـده مالقات پـرده مقصـد را از عارض شـاهد مدعا 

 . گشود
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آمدن میراتالیق خان با رؤسای قطغانیه در دودنکه میدان و مالقات 

کردن با سردار نامدار شاه دوله خان و میرزا عبدالسمیع خان و نايب 

ذوالفقار خان و سخن مصالحه در میان آوردن و به خیر دولت 

امیريه عهد و پیمان بستن و برگشتن

روز دیگـر کـه میانجـی صفاپـرور صبـح انـور از جانـب ضیاءجوانب 

آفتـاب جهانتـاب مهرگسـتر بـه عزم تسـخیر ممالک نیمـروز دره صوف 

کدورت موصـوْف تنگنـای جهان را منـور گردانید، عالیجـاه معّلی جایگاه 

شـوکت بنیان سـردار شـاه دوله خـان و مشـیر دولـت قوی شـوکت میرزا 

عبدالسـمیع خـان بـا عالیجاهـان نایـب سـلطان محمـد خـان و نایـب 

ذوالفقـار خـان و چنـد تـن از خاصان به امر سـردار واالشـان، گرم عنان 

شـده در میانـه میـدان که با میـر اتالیق خـان در آن مکان موعـود بودند، 

رفتـه متوقـف شـدند، از آن طـرف نیـز میراتالیـق موصـوف بـه اتفـاق 

شـرافت بنیان حقیقت آییـن شـیخ شـهاب الدیـن کـه از دودمـان جلیلـه 

معرفـت تیرنین محال تاشـقورغان اسـت بـا چند تن از بـزرگان طوایف 

قطعـن و موی تـن آمـده، بـه شـرف مالقـات امنـای دولـت دیانت آیـت 

مشـرف شـدند و بعـد از تبیـان عبـارات مواحـدت، بدین عنـوان وکالتًا 

از جانـب میـر محمـد امیـن والـی اظهـار نمودند کـه من- ابـًا عن جد- 

پـرورده ایـن دودمانـم و ترتیـب یافتـه امنـای ایـن خانـدان، اگر کشـند 

مختارانـد و اگـر بخشـند بـه هر بـاب صاحب اختیـار، نهایت اگـر مرا از 

غایـت لطـف و مرحمـت کـه سـالها خدمات شـایان و اخـالص نمایان 

کـرده ام در ویرانـه تاشـقورغان که دودمـان و مدفن و مأمـن بزرگان من 

اسـت، گذارند از وجود جزئی من فسـحت این سـرزمین تنگ نیسـت، 

و اگـر براننـد در آوارگـی و پریشـان حالی، پـای غریـب لنـگ نه.
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تو دانی حسـاب کم و بیش راسـپردم به تو مايـه خويش را

والـی  میـر  بـاب  در  اوالً  فطانت شـعار،  میانجیـان  و  کار  واسـطه گان 

خـان اسـتماله و دلجویـی بسـیار داده، وعـده جـواب به مالقات سـردار 

معظـِم مرحمت انتسـاب گذاشـتند، و ثانیـًا خـود میـر موصـوف را که به 

فرزنـدی جنـاب امیـر کبیـر اقـدس اعلـی معـروف و از تلطفات شـایان 

آن دولـت قوی بنیـان همـواره مشـعوف می بـود، بـه نصایـح دلپذیـر و 

کلمـات تلـخ و شـیرین حکمـت تخمیـر آگاهانیـده در پـرده خبـردار 

کردنـد کـه تـو را بـا این همه اخـالص و انقیـاد و طریقه اتحـادی که به 

ایـن دولت قوی شـوکت اسـت، و امنـای این دودمـان الطاف بنیـان را بر 

تـو وفـور مرحمـت و عنایـت، مصدر این گونـه حرکات غیرموقع شـدن 

و بـا جمعیـت قطغـن و درمـن بـه معاونـت میر محمـد امین بیـک والی 

آمـدن، و تزویـر ایـن خـدع تخمیـر را از تدبیـر مـودت امتیـاز نکـردن، 

و خـود را بـه بسـتر بیمـار پیچیـدن، و از توبیـخ و عتـاب جنـاب امیـر 

کبیـر و مرحمـت تخمیـر نیندیشـیدن و اجتنـاب ننمودن چـرا، و از این 

واقعـات مزبـوره احتـراز نکـردن چـه سـبب؟ بـا آنکـه همیشـه اوقـات 

بـل اکثـر آنـات محرک سلسـله ایـن داسـتان و باعث بر حرکت سـمت 

ترکسـتان، اغلـب فـرق دشـمنان و دوسـتان تـو را می داننـد و مضمـون 

ایـن معانـی را از صفحـه عـارض اراده تـو می خواننـد، و مـا نیـز در 

فسـحت ترکسـتان زمین سـرآمد خیرخواهـان ایـن دولـِت قوی شـوکت 

تـو را می شـماریم و چشـم خیراندیشـی و نیکخواهـی از تـو می داریـم. 

هـرگاه تـو را در ایـن گونـه معامـالت مصدر اختـالل این نـوع امورات 

بینیـم، پـس بـه دیگـر اشـخاص والیـان این دیـار کـه ایشـان را از ما در 

خاطـر غبـاری و از تسـلط یافتن مـا در ایـن بـوم و بر در دل نقـاری پیدا 

می شـود چـه چشـم توقـع داریم، و به سـخنان چرب و شـیرین ایشـان 

بـه کـدام عنوان دل سـپاریم. آشـنا را حال اين اسـت، وای بـر بیگانگان. 
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میـر اتالیـق کـه مربی قـوای حیوانـی و مقوی حیـات زندگانـی خود، 

رحیـق بریـق لطـف و مرحمـت ایـن دودمـان شـفیق را از روی تصدیق 

می دانسـت، انابـه از تصـورات باطلـه لحیـق طبـع انیـق خود نمـوده، از 

در التجـا درآمـد کـه سـبب حرکـت مـن درین باب، نـه اعانـت و یاری 

میرمحمدامین بیـِک تمّردانتسـاب اسـت نـه، بلکـه مقصـود خاطـرم این 

بـود کـه بـه این وسـیله خود را بـه خدمت سـردار واالتبار رسـانیده، در 

انهـدام کار ایـن شـخص تبه کار کوشـم، لکن چـون الحال میـر والی، به 

شـفاعت بـزرگان قطغـن و موی تـن و مشـایخ و علمـای وطـن بـه مـن 

ملتجـی شـده واسـطه اسـتخالص کار خـود مـرا می دانـد. نظر بـر ننگ 

امنیـت و نامـوس اوزبکیـه باعـث نجات او شـدن مرا واجب افتـاد البداً 

عـرض می کنیـم کـه در ایـن فرصـت بـه تحلیـل کار میـر خدع شـعار 

پرداختـه؛ پسـر و بـرادرش را بـا لشـکر هر قدر کـه امر و مقرر باشـد به 

رکاب نصرت انتسـاب مأمـور دارنـد و خـودش را بالفعل کـه از خجلت 

و ندامـت بسـیار منفعـل اسـت و مواجـه شـده نمی توانـد بـل می گوید: 

کاتش به گرمی عرق انفعال نیستدرد و زخم بیفکن و نام گنه مبر

از مستفیض شدن سالم معذور دارند. مع الخیر عازم ام البالد بلخ شده 

چون اصل مقصد  آن است به آن پردازند که پای تخت شاهان ترکستان 

و محل جلوس سالطین باستان بل تختگاه کیومرثی را مکان و نام آوران 

سلف را نشان است به تصرف آن اهتمام تمام به کار برند.

پیمان گرفتن از میر اتالیق

منتظمـان شـیرازة کار و سـالکان عقـود دراری آن افـکار آللـی، ایـن 

مطالـب را در رشـته اسـتحفاظ کشـیده آویـزه گـوش حقیقت نیـوش 
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خودهـا نمـوده، گفتد کـه آنچه تو خیر اندیشـیدی عین صواب اسـت و 

موافـق بـر طبـق صالح دید طبقـه اولوااللباب. مـا که وکیالن ایـن امریم، 

ایـن معنـی را مقبـول خاطـر می داریـم و نظـر بـه اینکـه بهبـود امورات 

جنـاب اقـدس امیـر صاحب  عنایـت آیات در این اسـت، سـردار معظم 

را اگرچـه پسـند طبـع دشـوار پسـندش نیایـد بـر ایـن وادی می آوریم، 

فامـا ایـن پیـر خدع سـراپا فریب کـه اصل مصـدر تزویر بالشـک ریب 

اسـت اگـر بـاز راه مخالف پیش گیرد، و شـما را در ایـن بدنامی آمیخته 

آالیـش گردانـد، آن وقـت چـه کنیـم و بـا شـما کـه اصـل وجودتـان 

آمیختـه اخـالص و اتحـاد دولت قوی شـوکت بندگان اقـدس اعلی امیر 

صاحـب عنایـت انتمـا اسـت چـه بگوییم و از شـما چه بشـنویم؟

میراتالیـق از خلـوص دل و طریـق تصدیـق چنین در محـل بیان آورد 

کـه هـرگاه میـر محمـد امیـن بیـک والی بـا این همـه لطف و احسـانی 

کـه از جانب سـردار واالشـان دربـاره او مبذول و مصروف گردد، شـکر 

نعمـت را بـه جا نیـاورده، کفـران ورزد و راه خذالن پیـش گیرد، من که 

اتالیقـم، در انهـدام کارش بـا شـما رفیـق و او را در ورطـه تخریب بنیان 

موجـب تغریـق و دودمـان آن را باعث بـر تحریـق و تخریق گردم.

مقاصـد  همیـن  بـه  فتانت نشـان  کارداران  و  خـان  شـاه دوله  سـردار 

مذکـوره بـا میراتالیـق بـه مواثیـق موّکـده عهـد پیمـان بسـته و رشـته 

مباینـت را گسسـته هر یـک به منـازل و مراحل خودها معـاودت کردند 

و ایـن معنـی را چنانچـه بـه ظهـور انجامیـده بـود، خاطرنشـان سـردار 

عظیـم الشـان سـاخته بـه انجـام آن مهـام پرداختنـد.
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 از عهد و پیمان سابقه و میثاق سالفه گذشتن میر سید محمد اوراق 

به اغوا و فتنه انگیزی میر محمد امین والی و هنگامه تمّرد برپاکردن 

در اّم البالد بلخ کناره گیرشدن

 راویـان شـیرین بیان این روایـت و حاکیان حالوت تبیـان این حکایت 

زبـان قلـم و قلم زبـان را در تقریر و تحریر این داسـتان چنین در جریان 

آورده انـد کـه چـون ایشـان میـر سـید محمـد اوراق والـی ام البـالد بلخ 

کـه سـاغر معیشـت و حالوت کامیـش از تأثیـر زهـر هالهل سیاسـت و 

صالبت پادشـاه تعدی پایـگاه بخار، از حنظل پاشـی بدمعاشـی میرمحمد 

امیـن عداوت شـعار تلـخ شـده، غـّره شـهر فـراغ البالیـش را از تصـرف 

کـردن نهرهـای شـهر مزبور، و دسـت تطـاول دراز کردن ایـالت متعلقه 

ایشـان مذکور قرین سـلخ سـاخته بود، چنانچه سـابقًا در حیّز تحریر در 

آمـد. چندیـن سـال بود که بـه اسـتغاثه و التجائیه فریادرسـی و سـپردن 

ام البـالد، بـه کارکنـان دولـت خـداداد امیـر کبیـر صاحبقـران مرحمـت 

بنیـاد، مشـغول ترقیم مراسـالت خلوصیـت نهاد و طالـب حرکت فیض 

برکـت یکـی از امیـرزادگان عنایت نـژاد می بـود پیوسـته بـه عرایضـات 

پـی در پـی بـه رفـع همیـن مقصـد، از عـارض چهـره مدعا می گشـود. 

در چنیـن فرصـت کـه حسـب الخواهـش آن سـاده لوح رایـات عالیات 

امنای دولت قوی شـوکت سـلطانی به سـر عسـکری سـردار تهورشـعار 

موصوف پرتوافکن سـاحت مضیق المسـاحت دره صوف شـد، بایسـتی 

ایشـان معـروف از ورود موکـب سـردار واالجاه مشـعوف گشـته، پا در 

وادی مطاوعـت گذاشـته اسـتقبال کنـد. بـه خلل آمیـزی و اقـوای نایـره 

فتنه ریـزی میرمحمـد امیـن فسـادانگیز سـر از ربقـه انقیـاد بیـرون کرده 

در حصـار ام البـالد نشسـت و بـه گمـان اینکـه ایـن دژ روییـن تختگاه 

کیـان و محکمه شـاهان سـامان و ساسـان اسـت و گرفتـن آن بای الوجه 

نـه آسـان، به جمـع آوری طوایـف ترکمانیه دشـت و اعـراب و تاجیکیه 
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آقچـه و شـبرغان بـاب عافیـت بـر روی روزگار خـود بسـت. از سـوء 

تدبیـر بـه تزویـر مکـر تأثیـر، میـر محمـد امین کـه از بدو فطـرت خدع 

و فریـب سرشـته خمیـرش بـود، فریـب خـورده در ایـن قـدر فرصـت 

سـریع الگـذر صرصراثـر کـه در اردوی کیهان پـوی چـون جنـود اجـل 

بـر در و قـوارع تـوپ قلعه کـوب و گلولـه خمپاره هـای قیامت آشـوب، 

چـون بـالی آسـمانی بر سـر رسـیده بـود، در تدبیر بـرج و بـاره و حفر 

خنادیـق آن حصـار بی جدار کـه از لگدکوبـی صدمـات روزگار چندین 

صـد سـال اسـت کـه مانند البـرز وارونه بـی در و دیـوار افتـاده و بنایش 

از ابتـدا تـا انتهـا نمونـة إِنَّ أَْوَهَن الْبُیُـوِت لَبَیُْت الَْعنَکبُوِت گشـته اسـت، 

کوشـید و دیـده بصیـرت از دیـد عواقب امـور پوشـید. میرمحمود خان 

از خیرخواهـان دولـت قوی شـوکت  را کـه  بیکلربیگـی والـی سـرپل 

دوسـت پرور و حـال از الطـاف امیرانـه موجـب ارقام مطاعـه به منصب 

نظـام الدوله گـی معـّزز و مفتخـر اسـت، در مخاصمت امنـای این دولت 

بـه مـدد و معاونـت طلبید. 

واقف شـدن میرمحمـود خان نظـام الدوله از خیال باطلة ايشـان 

اوراق و خـود را بـه تدابیـر بسـیار بـه قلعـة بلخ رسـاندن و از 

طريـق دوسـتی درآمده، خلـل در اموراتـش افکندن 

دبیـر پرتدبیـر قلـم و مشـیر عاقبت اندیـش عافیت رقـم بدیـن عنـوان 

ثبت نـگار صفحـه روزگار حریـت شـعار می گـردد که چـون میرمحمود 

از  و  واقـف.  اوراق  محمـد  میرسـید  باطـل  اندیشـه  از  الدولـه،  نظـام 

خلل انگیـزی میرمحمـد امیـن والـی در اوراق خاطـر اتفاق جویان دولت 

بهیـه امیریـه خایف گشـت، با خود اندیشـید کـه اگر با این غفلت شـعار 

کـه از طریـق عهـد و پیمان برکنار و بر جـاده مباینـت و مباعدت برقرار 
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شـده، میـر والـی او را بـر شـیوه کناره گیـری محکم و اسـتوار مـی دارد، 

تزویـر و در قلعـه دلـش بـه خلـع و فریـب قلعه گیـران خیـال خـود را 

جایگیـر نسـازم بایسـتی بـا او به معارضـه پـردازم و سلسـله اوزبکیه از 

غیـرت انیـت،  خواهـی نخواهـی بـا او متفـق سـازم و خـود از تسـخیر 

ام البـالد مطلـب بـه دامـن دشـت پیمایی انـدازم از اسـتماع ایـن واقعـه 

بـه مکاتیـب متوالـی و مراسـالت متواتـر ایشـان اوراق را مشـورت بـر 

اسـتحکام بـه روح و جـدار و اجتمـاع طوایـف ترکمانیـه و اوزبکیـه آن 

حـدود و ثغـار داده، ترغیـب بـر اسـتقامت و دلیری باعث بـر خودداری 

و لشـکرگیری گشـت و نوشـت کـه اینـک متعاقـب نامـه نصحیت خامه 

بنـده درگاه الـه را بـا جمعیـت شـبرغانی و سـرپل و سـنگ چارک و 

دوسـتان اهالـی میمنـه که با مـن در رشـته موافقت مربوط و مشـدودند 

و بـه شـیرازه مرافقت منتظـم و معقود، عنقریب رسـیده بدانند و در دفع 

معاندیـن افغانیه بکوشـند، آن قدر که بتوانند. ایشـان موسـوم از دریافت 

ایـن معنـی موهـوْم کوکـب طالع خـود را از برج فراغت محروم سـاخته 

بـه اتفـاق و معاونـت سـتاره سـوختگان شـوم، در آن مـرز بـوم لـوای 

معارضـه برافراخـت و بـه نوشـتن شـورش نامجات به اطـراف و نواحی 

نـدای إنّـا اکثـر منکـم بلنـدآوا سـاخت و بـه عهود سـابقه و مواثیق گذشـته 

کـه سـالهای سـلف عمـر خود را بـه آن تلـف کـرده بـود، نپرداخت، تا 

باالخـره تیـغ خونریـز سیاسـت و عتـاب امنـای ایـن دولـت را بـر فرق 

اعـوان و انصـار تمّردخصـال خـود آخـت. و ماننـد شـمع زبـان دراز از 

سرکشـی و افشـای راز هر یـک از یارانش خود بـه آتش مایه جمعیت و 

اسـتقامت رگ و پـی وجـود رعونت آمـود خود را گداخـت. میر محمود 

ذکاوت آمـود کـه ایـن معنـی  را از مغتنمـات وقـت شـمرده در انتظـار 

چنیـن فرصـت می بـود عجالتـًا بـه سـرعت هرچـه تمام تـر بـا جمعیت 

»سـرپل« و شـبرغان خـود را مطلق العنـان در ام البـالد بلـخ رسـانیده بـا 
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ایشـان، اوراق از روی وفـاق آمیـزش مشـتاقانه نمـوده باالتفـاق داخـل 

بـرج و بـاره وفـاق شـده، از نشـانیدن و مقررداشـتن معتمـدان خـود به 

دروب و بـروج آن حصـار مرغـوب راه آمـد و شـد بـر خلل انگیـزان و 

فتنه کیشـان طریـق نفـاق بسـت و به این تزویـر خـود را در ام البالد بلخ 

رسـانیده در فکـر تدبیر تسـخیر نشسـت:

فکـر بلبل همـه آن بـود کـه گـل شـد يارش 

گل در انديشه که چون عشوه دهد در کارش 

جـای آنست که خـون موج زند از دل لعــل 

زيـن تغـابـن کـه خـزف می شکـند بازارش 

مژدگانی فرستادن میر محمود خان نظام الدوله شرافت بنیان هاشم 

خواجه را به حضور سردار واال و باعث حرکت شدن به سمت 

قلعه بلخ

بریـد خامـه بشـارت انگیز و جرید قلـم میمنت رقِم بشاشـت آمیز بدین 

آییـْن سـفیر راه مقصـد دوسـتان و قاصد شـاهراه مشـتاقان می گـردد که 

چـون نظـام الدولـة معروف کـه کعتبین تدبیـرش نقش مـراد آورده بود، 

مهره هـای خیـال پرمالل خود را از ششـدر تشـویش بیـرون و دانه افکار 

پریشـان خـود را در خانـه جمعیت انـدرون دید، بر تختـه بخت فراغت 

نشسـته بـه آگاهانیـدن سـردار عظمت مـدارِ گردون  وقـار و انجـام مهام 

تسـخیر بلـخ کمـر عـزم را بسـت و شـرافت بنیان نجات توأمـان هاشـم 

خواجـه را بـا بشـارت نامه خلوصیت مراسـم از مژده داخل شـدن بدین 

حیـل در قلعـه بلـخ مرسـول حضـور نمـود و برقـع مطلـب را بـه ایـن 

صـورت از عـارض شـاهد مقصـود گشـود، کـه چـون از تائیـدات ایزد 

بیچـون و قـوت طالـع امیـرزادة سـعادت مقرون اسـپ مـراد امنـای آن 
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دولـت قوی شـوکت در فسـحت آباد بلـخ در جـوالن و رفتـار اسـت و 

فرزیـن طالـع پیـاده رو بسـاط وفـاق ایشـان سـید محمـد اوراق در فیل 

بنـد غـم و ابتـال گرفتـار، شـاهزاده آزاده را شـایان آن اسـت کـه رخ 

توجـه و التفـات بدیـن اسـمات نمـوده حرکت را بـر اراده مقـدم دارند، 

و در مقدمـات دره صـوف و مکـر و تزویـر میرمحمـد امیـن فیلسـوف، 

خـود را گرفتـار نکـرده بـه جانـب ام البـالد که اصـل مقصـد و والیات 

ایـن روی آب آمویـه را مرصـد اسـت، همـت واالنهمـت را برگمارنـد 

کـه حصـار مقصـد در دسـت اسـت و نـاوک مدعـا در شـصت، بیشـتر 

از ایـن بـه امـورات آنجـا نپردازنـد و عجالتـًا فسـحت ایـن بـوم و بر را 

در مضـرب خیـام عسـاکر نصرت فرجـام سـازند. و نیـز لسـانًا خواجـه 

موصـوف را بـر آنچـه باید و شـاید خاطرنشـان سـاخته، ارسـال حضور 

موفورالسـرور سـردار غیـور تهور دسـتور نمود. رسـول سعادت شـمول 

در طی مسـافت عجول، در آن شـب سـعادت اثر سـریع السـیر از کوکب 

قمـر گشـته، هنـگام طلـوع طلیعـة نیّـر اعظـم، آینـة خاطـر خـود را از 

پرتوانـدازی خورشـید عالم افروز سـردار اکرْم منّور سـاخته، جبهه سـای 

آسـتان ضیاءبنیـان شـد و صورت حـال میر محمـد امین نظـام الدوله را 

-مکتوبـًا و لسـانًا- از کلـی و جزئی عکس افکن مـرآت ضمیر صفاتنویر 

عالـی نمـوده، اسـتغاثه کـرده کـه میـر ممـدوح عـرض می کنـد و بدین 

مضمـون دسـت بـر دامـن شـاهد مقصـود زده می گویـد. نظم:

صید مقصد در کف آمد حین توقف نیست جايز

ُگل به کف دارد نبويد، گِل به پا دارد نشويد 

کـه انقالب روزگار بی حد اسـت و گردشـات فلک ناهنجـار بیرون از 

عـد نشـود که بـاز لعبت بـاز گـردون از پس این پـرده زنگارگـون لعبتی 

دیگـر بـازد و مهره هـای مـراد را که در خانه مقصود نشسـته در ششـدر 
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پشـیمانی و ندامـت انـدازد آن وقت صید از دام رسـته به دسـت نیاید و 

تیر از شسـت خجسـته به دسـت. 

بــازآی خســروا کـه هـواخواه خدمتم 

مشتــاق بنـدگـی و دعـاگـوی دولتــم 

آنجــا کـه فیِض عام سعادت  فروغ تست 

بیــرون شـدن نمـای ز ظلمات حیرتم 

مرخص نمودن سردار عالی میر محمد امین والی را با میر اتالیق به 

جانب تاشقورغان و قندوز و حرکت دادن موکب جهان افروز به 

جانب ام البالد با طالع سعادت مطالع افروز

مخبـران فطانت بنیـان ایـن اخبـار و محدثان ایـن داسـتان صداقت آثار 

بـر صفحـة اظهـار چنیـن می نگارنـد کـه چـون خیرخـواه بالتصدیـْق 

سـردار شـاهمراد خان اتالیق به وسـاطت نواب زاده واالسـردار شـاه دوله 

خـان و نیک اندیـش ایـن دولـْت میرزا عبدالسـمیع خـان و غیـره امرای 

سـابق الذکر اسـتغاثه طلـب حضـور ننمودن، میـر محمد امیـن والی و به 

رکاب نصرت انتسـاب و بـردن میرگنـج علـی خـان و مرحـض نمـودن 

میـر موصـوف را بـه جانـب تاشـقورغان بـه عهـد و پیمـان بـا سـردار 

معظـم موثـق و مسـتحکم سـاخته بـود، سـردار نامـور از اسـتماع ایـن 

خبـر بهجت اثـر و شـرفیاب حضـور شـدن هاشـم خواجـه میمون اثـر، 

ایـن معنـی را از مغتنمـات غیبـی شـمرده میـر مذکـور را بـه جانـب 

تاشـقورغان مرّخـص فرمـوده، خـود بـه تاییـدات داور دادگـر و یمـن 

توجـه حضـرت خیرالبشـر- علیـه آالف التحیـات مـن الملـک االکبـر- 

بـا لشـکر نصرت اثـر و توپخانـة آتش زبانـة اژدهاپیکـر از درة صـوِف 

مضیقت معبـر، نهضت فرمـا شـده، موضـع کشـن ده باال و آنجا کشـن ده 



متنرساله/بخشدّوم    107

پایـان و از آنجـا بونیـه قـره و از آنجـا موضـع پیـکان دره و از آنجا محل 

کشـکک را مضـرب خیـام عسـاکر نصرت ارتسـام سـاخته، بـه تهیه کار 

ام البـالد پرداختند. تسـخیر 

آن شـب در آن مقـام نسـب اعـالم ظفرفرجام نمـوده، فـردای آن روز 

بـه تاییـدات مالـک ملـک نیمـروز محل موسـوم بـه موی رسـول)ص( 

را کـه بـه نواحـی ام البـالد بلـخ قریب الوصـول بـود. پرتوافکـن رایات 

و  اسـتطالع  بـر  نظـر  آن سـرزمین  در  فرمـوده  عالم افـروز  بیضاآیـات 

اسـتخبار احـوال نظام الدولـه متوقف شـده، مصحوب سـفیران تیزهوش 

و بریـدان سـرعت کوْش مسـتخبر احـوال گردیدنـد.

تدبیـر تـازه انگیختـن میر محمود خـان در سـنگ تفرقه انداختن 

مابین سـاکنین ام البالد و ايشـان سـید محمد اوراق و ايشـان را 

بـا او در وادی مخالفـت آوردن بـه هر باب

راویـان ایـن روایـت نیکوآیـت و حاکیان ایـن حکایـت میمون بدایت 

بدین گونـه روایـت کرده انـد کـه میرمحمـود فطانت آمـود موصـوف بعد 

از فرسـتادن هاشـم خواجه مسـبوق الذکـر به جانب دره صـوف با خود 

اندیشـید کـه اگـر بـه نوعـی از انـواع حیـل و تزویـر صـورت تدبیـری 

عکس پذیـر، آینـه ضمیـر گـردد کـه مابین ایشـان سـید محمـد اوراق و 

تاجیکیـه و اعـراب متوطنیـن نقـش ام البـالد کـه قلعه و شـهر به تصرف 

ایشـان اسـت صـورت مخالفـت و مباینتی پیدا شـود، البته شـاهد مقصد 

کـه تسـخیر ام البـالد باشـد بـه احسـن ترین وجهـی بـر مـرآت خاطرها 

جلوه گـر خواهـد شـد. در حینـی کـه رایـات عالیـات امنـای دولـت 

سـلطانی پرتوافکـن موضـع ... شـده صیـت سـطوت و مهابـت قشـون 

صالبت مشـحون پادشـاهی رعب افکـن قلـوب مقلـوب رعایـا و برایای 
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عجـزه مغلـوب شـده، هر یک را گونـه احوال تبدل، و از خوف و سـهم 

مبـارزان خونخـوار سـهم انداز و زبانة سـنان دلیران هنگامه سـاز، اعضا و 

جـوارح بالطبـع به تزلزل آمده بود. بواسـطه بعضی از هم جنسـان ایشـان 

کـه با هـم همدل و هم زبان بودند بر سـبیل دوسـتی و قانـون یک جهتی 

خاطرنشـان سـاخت که مـرا بر حال شـما طایفة بی اوضاع بیچـاره ذلیل، 

رحـم می آیـد و می بینـم که عنقریـب هنگامی کـه ازحمـالت قضاآیات 

اجل حـاالت بهـادران خونخـوار و دلیران عرصـه کارزار بـازار پرجوش 

ملـک المـوت گـرم شـود، و سـران سـروران کـه پـا در وادی جانبـازی 

گذاشـته دسـت از آب زندگانی شـویند، در دودنکه میـدان بر روی گرد 

سـم سـتوران هم بسـتر متکی بالش نـرم، اغلب که در آن فرصت ایشـان 

اوراق را کـه چـون اوراق پریشـان شـیرازه جمعیـت و اتفـاق معاونانش 

هـم گسـیخته، غیر از دو پسـر خوردسـال و چند خدمتگار شکسـته بال، 

و بعضـی ریزه خـواران پریشـان حال و چندی از مواشـی و اموال نیسـت 

فـرار بـر قـرار اختیـار کنـد و شـما را در معـرض تلـف و مهلـک فنـا 

انـدازد، آن وقـت چاره سـود نـدارد و صـورت خیالی که بـر آینه خاطر 

بسـته اسـت، نقش بهبـودش ننمایـد. نظم:

صوفی سرخوش ازين است که کج کرده کاله 

بـه دو جـام دگـر آشفته شـود دستــارش 

چـرا که این شـخص از نقص تدبیـر که کوکب برگشـتگی طالع را در 

آن تأثیـر اسـت اوالً پیوسـتگی و اطاعـت و فرمانبری چندین سـاله خود 

را از امیـر بخـارا سـالی چند اسـت که گسسـته و در مکمـن کناره گیری 

نشسـته در فتنـه و فسـاد را بـر روی روزگار خـود بـاز کـرده، متوجـه 

شـاهان افغانسـتان شـده و بـه عرایضـات پـی در پـی و التجانامه جـات 

متواتـر و متوالـی کـه محتـوی بـر اسـتغاثه وی بـود، امیـرزاده واال را از 
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دارالسـلطنه کابـل طلـب داشـته بـا ایشـان از در انقیـاد درآمـد. حال که 

امیـرزاده افغانسـتان مبلغهـای خطیـر و دولتهـای کثیـر را بـه مصـارف 

لشـکر نصرت اثـر رسـانیده با عسـاکر فیـروزی مآثـر فـراوان و توپخانه 

آتش زبانـه شررافشـان و پالتـن بالیـن جانسـتان بـه وعـده ایشـان وارد 

ایـن مکان شـد، بـا او نیـز راه مخالفت پیـش گرفته به سـخنان فتنه انگیز 

میـر محمـد امیـن والـی ایـاغ دمـاغ را از راح ریحانـی موافقـت سـابقه 

خالـی سـاخته بـه معارضه پرداخته اسـت. امیـر بخارا را آتـش نخوت و 

غـرور بـه عـزم گرفتن انتقـام عمل از ایـن مغرور از بخـاری دماغ در هر 

آن متصاعـد شـده، دلنشـین سـینة بی کینـه فلک اسـت که کدام سـاعت 

سـعید و زمـان فرخنده تـر از عیـد باشـد کـه کوکـب حیاتـش را از برج 

سـعادت زندگانـی بیـرون کـرده، ماه عمـرش را در محـاق و نجوم طالع 

اعـوان و انصـارش در افـول نحوسـت مـرگ جـاودان انـدازد، چنانچـه 

هـر سـال عسـاکر آتش خصالـش از هـر گوشـه زبانـه خصـم افکنـی را 

تیز سـاخته، شـراره محنـت و ابتال در خرمن سـامانه جمعیـت و گذران 

معیشـت شـما طایفـه عجزه بی  اوضـاع می افکنـد و فحـوای هـذا جزاءکم 

بمـا کنتـم تعملـون را بـه یـاد شـما کـه در دورش چـون خیل مـژگان فراهم 
آمده ایـد داده بـه رأی العیـن مشـاهده می نمایـد و اکنـون نوبـت قشـون 

بحـر مشـحون جالدت خصـال عمان تمثاِل افغانسـتان اسـت که سـیالب 

ویرانـی دودمـان در بنیـان هسـتی و حیـات بی ثبـات شـما غریقـان لجه 

غـم و انـدوه افکنـده سـفینه محنـت و دفینـه روزگار معیشـت شـما را 

چارموجـه طوفـان بـال سـازند، و مضمـون ایـن ابیات صداقت مشـحون 

را - بـای العنـوان- ذهن نشـین خاطـِر خیانت آییـن شـما نماینـد. 
پیمـان شکـن هــر آينـه گـردد شکسته حـال 

ـوَد عنـَد ملِیــِك النُهی ُضمـم ـُ اِّن الَعه
در نیــل غـم فتـاد و سپهـرش بـه طنـز گفت 

اآلَن قــد نَـَدَمـت و ال يَـنَفـُع النَــدم 
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آری در دو کشـتی پانهـادن خـود را غریـق لجـه فنـا دیـدن اسـت، 

و بـه دو سـلطان غالـب بـا ایـن همـه  مغلوبـی حـال، پیچیـدن چـون 

ماهـی در تابـة بیتابـی غلطیـدن، یـا فرقـه بخارا را بـا خود متفق سـاخته 

بـه دفـع عسـاکر افغانسـتان کوشـد، و اگـر آن را در ایـن فرصـت کـه 

جنـود المعـدود افغانسـتان چـون اجـل بـر در و ماننـد قضای آسـمانی 

بـر سـر ایسـتاده اسـت نتواند، پس شـایان آن اسـت کـه میثاق سـابقه را 

بـا امیـرزاده واال بـه عهـد و پیمـان جدیـد موثق سـاخته، از ایـن مرحله 

طوفان خیـز  کشـتی حیات شـما را بر کـران نموده خـود خلعت فراغت 

پوشـد، و اال نـه شـق ثالـث بـه غیـر از قتـل و نهـب و اُسـر و خرابـی 

دودمـان شـما، هیـچ خانـه پراکنـده نشـان در ایـن میـان متصـور نـه به 

گـوش تعمـق بشـنوید، و به دیـده تحقیـق بنگرید، آن وقت بـار اطاعت 

و فرمان بـرداری هـر کـرا که تـاب تحمل و بردباری آن را داشـته باشـید 

برداریـد، و سـنگ محنـت و ابتالیی را که بـر دوش طاقت بـرده نتوانید 

چشـم طمـع از برداشـتنش پوشـیده، بوسـیده بـه جایش گذاریـد. آری: 

نیست پارسايی  است  نیست عشق بازی  روستايی  است  پادشاهی 

محفل اين  در  گل  نه  بايد  جانگدازی است خود نمايی نیست شمع 

بـا اجـل جـای آشـنايی نیسـتاول کار عشـق جانبـازی اسـت

مقبول خاطرافتادن بلخیان تدبیر و تقدير میر محمود خان را و در 

اين باب با يکديگر اتفاق ورزيدن و اين معنی را با ايشاْن اوراق 

در میان آوردن

تدبیـر  ذکاوت قریـن شـیرازه  تیزهوشـان  و  دوربیـن  عاقبت اندیشـان 

کار عواقـب امـور ایـن و اقعـه پرشـور را بـه رشـته پرپیـچ و تـاب این 

عبـارت انتظـام داده انـد که چـون متوطنیـن ام البالد بلخ کلمات شـیرین 
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و تلـخ حکیمانـه آن کاردان فطانت نشـان را بدیـن عنـوان شـنیده و بـه 

نظـر تأمـل و دیـدة تفکـر دیـده بـه میـزان عقـل  سـنجیدند، غـره طالِع 

نحوسـت مطالِع خـود را از گـردش فلـک دوار و انقـالب لیـل و نهار در 

محـاق سـلخ دیـده، از روی یقیـن فهمیدنـد کـه درد دل علـت منـزل ما 

فرقـة الیم سـقیم را کـه در ایـن ام البالد نه بـل ام البالء والعنـا واالمراض 

ایـن گلقنـد مرکب القـوی، عالجـی دیگـر  واالعـراْض مقیمیـم، بجـز 

معدوم االثـر اسـت. و جـز اینکه در این باب با ایشـان سـیدمحمد اوراق 

در مقـام شـقاق آمـده او را راهنـورد وادِی احد من االمرین نسـازیم و به 

ایـن تدبیـر جـان از گـرداب ایـن لّجـة طوفان خیز بـر کنار نکنیـم، چاره 

آخـر بـه نهایـت متعـذر. تمامـًا باالتفـاق از روی وفـاق با هـم همدل و 

هـم داسـتان شـده خـود را با ایشـان  اوراق رسـانیدند، و بیـان حکایات 

مذکـوره را از ابتـدا الـی انتهـا - مـو بـه مو- چنانچـه از اسـتاد کاردان و 

عاقبت بیـِن ذکاوت نشـان اعنـی محمود خـان تفرس بنیان شـنیده و تعلیم 

گرفتـه بودنـد، خاطرنشـانش کـرده به دالیـل انیقـه و برهانـات وثیقه از 

پاسـخ ایـن مطلب صحیح سـکوت نمـوده او را در ورطـه حیرت غریق 

و در کانـون درد و محنت حریق سـاختند. »ایشـان« سـاده لوح سـلیم دل 

کـه از نیرنگ سـازی چـرخ شـعبده باز غافـل و از مضمـون الدنيـا خـدع 

ليحصـل ال بالخـدع دور بـه چندیـن منـزل بـود، چون آینه پشـت بر دیوار 
حیـرت گذاشـته، متعجـب مانـد و از اوراق جبیـن هـر یـک مشـاهده 

مضمـون مخالفـت کـرده، از صفحه هر چهـره آیات مغایـرت می خواند. 

هـر چنـد بـه مقـوالت لیـن دلنشـین و کلمـات چـرب و شـیریْن اهالی 

آن والیـت را اسـتماله و دلجویـی داده، ابـواب اطمینان بـر روی روزگار 

ایشـان گشـود و بـر هـر یـک طریـق اسـتقامت و هّمـت و خـودداری 

نمـود، فاما ایشـان را که از اسـتماع سـخناِن وهم انگیز و عبـارات جانکاه 

مالل آمیـز نظام الدولـه، حوصلـه صبـر و طاقـت لنـگ و پـای اسـتقامت 
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خیـال در آن سـنگالخ مهلـک بر سـنگ آمده بـود، کمیت اندیشـه را در 

طـی مسـا فـت صبر و شـکیبایی لنگ یافتـه از میدان مطلب عنـان تافتند 

و تمامـًا باالتفـاق سررشـته مقصـد - احد مـن االمریـن المذکورین- را 

از دسـت نـداده گفتنـد کـه مـا را تـاب مقابله و مقاتلة شـاهان نیسـت.

و اگـر جهالتـًا اهـل و عیال و مواشـی و اموال خـود را در معرض قتل 

و نهـب عسـاکر افغانسـتان داده، ومرتکـب ایـن نـوع مقدمـه طوفان خیز 

شـویم به فحـوای َل تـُْلُقـوا بِأَْيِديُكـْم ِإَلى التَـّْهُلَكِة شـایان نه. 

اژدرهاگر چه کس بی اجل نخواهد مرد دهـــان  در  مـــرو  تو 

اگـر تـو را بـی مـا بـا ایـن عسـاکر جالدت پیمـا سـر تنـازع و تجادل 

و خیـال تقابـل و تقاتـل باشـد از قلعـه برآمـده بـا ایشـان معارضـه کنی 

مختـاری و در قـرار و فـرار کـه خیالـت بـه هر یک اسـتقرار پذیـرد، به 

نفـس خـود صاحـب اختیار. محضًا هلل ما کشتی شکسـتگان بی آشـنا را از 

عقـل بیگانه نسـاخته در این ورطة پرشـور میفکـن و ویرانه های فرتوت 

مـا را کـه بـه فحـوای ِإنَّ َأْوَهـَن اْلبـُيُـوِت لَبـَْيـُت اْلَعنَكبُـوِت از قانون خورده کاری 

و تنیـدن تـار و پـود از هـر گوشـه و طـرف بـر اینـان شـرف دارد، از 

لطمـات طوفان خیـز افـواج عمـان امواج در دم سـیالب بال آمـده که در 

آن فرصـت کـه تالطـم جیوش بحرجـوش ابرخروش تا بـه عرصه دماغ 

رسـد، مبـارزان شـعله خو را امتیـاز خشـک و تـر و فرق خـزف و گوهر 

نخواهـد بـود، و کسـی در ایـن بـوم و بـر بر بسـتر اسـتراحت و فراغت 

خاطـر نخواهد آسـود. نظم:

عشـق از ســر تـکلیـف بـه دل پـا نـگـذارد

سیـالب نپـرسـد کـه ره خانـه کدام است 

البتـه خشـک و تـر را در هـم سـوزند و کوچـک و بـزرگ را بـه یک 

قانـون در آن عرصـه رسـتخیْز مقـام جانبـازی و نـوای محنت انبـازی 
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آموزنـد. شـایان آن اسـت کـه مـا فرقـة شکسـته بال را از قتـل و نهـب 

معـاف داری و ایـن آشـیان سـوختگان را کـه از کم سـعادتی طالـع و 

طلـوع کوکـب بخـت شـوم که چون بـوم به ویرانـة این مرز و بوم بسـر 

می بریـم یـک چنـدی کـه حیـات مسـتعار برقـرار باشـد، به حـال خود 

رباعی: واگـذاری: 

ايـن اسـت کـه گفتـیـم يـکـايـك غم خويشت

اکنون تو و اين وادی و اين انديشه و کیشت 

خواهی تو به طوفان ده و خواهی بـه شـرر سوز

مـا و سر و زر، خانه و ملك اين همه پیشت

پريشان شدن اوراق خاطر اوراق از استماع اين معنی و بطريق 

مشورت با میر محمود خان در میان آوردن میر معروف بعد از ايراد 

و برهانات ايشان موصوف را راجع به اطاعت کردن 

ناظمـان سررشـته جواهربیـان و منتظمـان شـیرازة سالسـل تبیاْن عقود 

دراری ایـن گفتـار و نظـوم آللـی ایـن اخبـار را بدیـن آییـن مرسـله 

بنـد گلـوی قلـم و محـرک سلسـله رقـم می کردنـد کـه چـون ایشـان 

سـید محمـد اوراق سررشـته وفـاق بلخیان را پریشـان و شـیرازه اوراق 

جمعیـت حصاریـان را غیرمنتظـم و بی سـامان دیـد، صـورت حـال این 

واقعـه هائلـه را بـا میر محمودخان نظـام الدوله که او را با خود دوسـت 

یکـدل و انیـس هـم محفـل می دانسـت، در میـان آورد و از سرانگشـت 

تدبیـرش حـل ایـن عقـده الینحل را اسـتغاثه نمـود که در ایـن صورت 

چـه کنـم. و بـاب گشـود این مطلـب را بـه دّق الباب کدام دسـت تدبیر 

نظم: زنـم. 
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دلـم ضعیـف و ز هـر سـو مالمتم چـه کنـم

که شیشه نازک و هر جا که می نهم سنگ است 

ای بـرادر راه بـس خوفناکـی در پیـش آمـده و کمنـد رسـای اندیشـه 

سـخت پرپیـچ و تابـی ربقـة رقبـه مقصـد گردیـده کـه از خـوف ایـن 

صدمـة واهمـه زای، جـان مبتـال در دل مانند غزال وحشـی در دام بیجان 

اسـت و دل پرابتـال در تـن چـون طایـر گم کـرده آشـیان. خواجـه علیه 

لرحمه: ا

دل مـی رود ز دستـم صـاحبـدالن خـدا را 

دردا کـه راز پنـهـان خـواهد شد آشکارا 

ده روز مهـر گـردون افسـانـه ايست افسون 

نیـکی بـه جـای ياران فرصت شمار يارا 

 اگـر در ایـن ورطـه طوفان خیـز بـا مـن آشـنا شـده، طریـق بیگانگی 

نپویـی و سـفینه حیاتـم را از چارموجه آشـوب ایـن درد و غم و محنت 

و الـم رهایـی بخشـی تـا مرا پـرده بـر روی کار آیـد و شـاهد مقصودم 

بای الوجـه در کنـار. البتـه احسـان بـرادر در حـق بـرادران گم نیسـت و 

رعایـت یـار بـا یـاران بعیـد از شـیوه مردمیت مـردم نه. 

ایـن چنیـن معنـی را خواهـان و صیـد  قلبـًا  میرمحمـود خـان کـه 

ایـن قسـم مطلـب را بـه شـکنج پرپیـچ و تـاب حلقه هـای دام چنیـن 

تدبیرجویـان بـود، زبـان به پاسـخ گشـود که من نیـز از روزی کـه وارد 

ایـن سـرزمین شـده و بـر احوال سـکنه این والیـت وقوف تـام حاصل 

کـرده ام، در ورطـه حیـرت غریقم و از آتـش این اندوه حریـق. هر چند 

بـا خـود می اندیشـم سررشـته کارت را کـه ماننـد شـیرازه خیال سـکنه 

ام البـالد درهـم و پریشـان اسـت می نگـرم، بجـز ایـن طریـق بالتحقیـق 

کـه ایـن بی دسـت و پایـان در لجـه انـدوه غریـق از روی تصدیق پیش 
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گرفتـه، سـر زنجیـر تدبیری بوجه به دسـت آورده اند، دیگـر راه برآمدی 

بـه جانـب سـاحل نجـات از ایـن گـرداب بـس هائـل فحـوای قضیـه 

تحصیـل حاصـل اسـت و مـا صـدق قصـه و هـو طویـل بالطائـل. فاما 

چـون طایـر خیـال فرخنده بالـت را بسـیار بلندپـرواز و از روی رفعـت 

و علـو طبیعـت بـا طایـران اولـی اجنحـه در ارتفـاع درجـات، هم انبـاز، 

می بینم چون مرغان پابسـتة پرشکسـتة دل خسـته دور از آشـیاْن سـر در 

زیـر بـال کشـیده بـه خموشـی می کوشـم، و نظر بـه دلجویـی خاطرت 

کـه مبـادا از مـن مالل شـود خـود را نیز بـا تـو در این لجـه طوفان خیز 

مسـتغرق سـاخته، دیـده از ایـن همـه عقوبـات دیدنـی می پوشـم. چون 

الچـارم چکنـم؟ خواجـه علیـه الرحمه:

گـداخـت جـان کـه شنود کار دل تمـام نشـد

بســوختـم در ايـن آرزوی خـــام نشد 

بــه کــوی عشـق منــه بـی دلیــل راه قــدم

که من به خويش نمودم بس اهتمام نشد 

حـال کـه چـاره کار از مـن می پرسـی الچارم کـه بگویـم، و اکنون که 

راه اسـتخالص خـود را از پیچـش ایـن دام مجعـد بـال می جویـی، غیر 

از راسـتی و صداقـت کـدام راه اسـت که بپویـم؟ خواجه علیـه الرحمه:

بیشکی راه بری در حرم اسرارشاگر از  وسوسه نفس هوا  دور  شوی

هـرگاه تـو را پیـش از این اندیشـه دوربینـی و سـنجیدن عواقب امور 

بیـش از ایـن می بـود الزم بـود کـه سـر در ربقـه پادشـاه بخارا نهـاده با 

او از در موافقـت می درآمـدی و بـه عرایـض و تارتقـات الیقـه چنانچه 

معمـول والیـان ایـن والیـت اسـت، می پرداختـی. البتـه چـون او معیـن 

و مـددگارت می بـود، در ورطـه طوفـان زای ایـن آشـوب نمی افتـادی 

و پـا در زنـدان محـن و ابتـالی ایـن انـدوه نمی نهـادی و اگـر آن را بـه 
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خـود دشـوار دانسـته از عقوبـات بی جـرم و قتـل و نهـب و یرغوهـای 

بی موجبـش احتـراز کرده، قهر سـالطین افغانسـتان را بر مهر پادشـاهان 

ترکسـتان تفوق داده به این چندین سـال به نامه  و پیام و اسـتغاثه جات 

مـاالکالم بـه حضـرت امیِر کبیـر اقلیم گیـر، مطیع و منقاد شـده، سـر در 

ربقـه اطاعـت نهـاده بـودی، اکنـون بـه سـخنان اهل غـرض کـه غیر از 

پریشـان کـردن سررشـته جمعیـت دودمانهـا و اسـتحکام ارکان خاندان 

ایـن دولـت قوی شـوکِت  از جـاده موافقـت  پـا  ندارنـد،  خـود کاری 

دوسـت پرور نمی کشـیدی تا پیوسـته بر سـریر مکنـت و ایالـت ام البالد 

مسـتقیم می بـودی و تابعانـت در مأمـن مـأوای فراغـِت خاطـر مقیـم. 

چـون مقصـد اول از دسـت رفتـه اسـت و شـاهد آن در پرده خفـا نهفته 

هنـوز کـه تـو را با ایـن دولت خداداد صراحتًا دسـت تطاول دراز نشـده 

اسـت، اگـر ملتجـی شـوی البتـه بـاب شـفاعت باز اسـت و رشـته های 

آرزوهـای مقصـد چون قصة زلـف دل آویز عنبرین مویان حسـب التمنای 

کوته دسـتان دراز ولیکـن در ایـن ضمـن سـخنی نمی گویم و از گلشـن 

مدعـا رایحـه گل مـرادی می بویـم کـه مبـادا در بیـان نظـر بـه التجـا و 

اسـتغاثه تـو بـا سـردار فلک قبـاب عهـدی کنم و به دسـت مقصـد باب 

مطلبـی زنـم، تـو در ثانـی شـیوه عهد شـکنی را پیشـه کنی و مـرا در آن 

ورطـة طوفان خیـز بـه غرقـاب هالکـت افکنـی، آن وقت با تـو چه کنم 

و درِ مخالفـت چگونـه زنـم؟ خواجـه علیـه الرحمه:

اگــر رفیق شفیقی درست پیمان باش

حريف حجره و گرمابه و گلستان باش

شکنج زلف پريشان به دست باد مده 

مگو که خاطر عشاق گو پريشان باش 

ایشـان سـید محمد اوراق از اسـتماع سـخنان باوفاق میر محمود خان 

در ورطـه حیـرت فرورفتـه، بعـد از سـاعتی سـر بـر آورد و گفـت: ای 
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بـرادر قـول پیشـینیان اسـت کـه پرشکسـته و ریختـه و از دسـت رفته 

افسـوس خوردن سـود نـدارد و نخـل خـالف ایـن اندیشـه جـز ثمـر 

ماللـت و میـوه مالمت بـاری نمـی آورد.

در خـزان باری قضـا کن زينهار چـون نکردی نالـه در فصل بهار

سـاز کن افغان و يك چندی بنالحالیـــا ای عندلیب کهنــه سال

آن وقـت چـون شـاهد مدعـا از دسـت رفـت و تیر مقصد از شسـت، 

اکنـون کـه قضایش ممکن اسـت چه توقـف، آری و برآنچه تـو را تدبیر 

عالج میسـر باشـد، ایـن خسـتگان را چگونه رنجـور گـذاری، قفل این 

مطلـب به مفتاح سرانگشـت تدبیر اگـر صورت افتتاح نیابـد، در آرزوی 

فراغـت بـر رویـم گشـاده نشـود و بـاب خوشـدلی و جمعیـت بر روی 

روزگارم بسـته گـردد، آنچـه در ایـن بـاب اندیشـی مختـاری و بر آنچه 

خیـر و بهبـود ایـن فرقه پریشـان بدانـی صاحب اختیار؛ فامـا در صورتی 

کـه قلعـه چهل گـزی کـه اصـل حصـار قـوی بنیـاد ام البـالد و تختـگاه 

شـاهان ماضـی و حکام نشـین والیـان حـال ایـن سـواد اسـت، در حیطه 

تصـرف من باشـد، میـر محمـودِ فطانت آمـود. آن وقـت مصلحتـًا عقده 

کار خاطـرش را بـه ناخـن تدبیـر این معنی گشـود. که مذکـور این نوع 

کالم بـا امیـرزاده تهور ارتسـام در مجلـس عام از زبان بیـرون کردن قبح 

مـاالکالم دارد. بلکـه ظاهراً رشـته سـخن را به اوراق و اجـزاء مخالصت 

و انقیـاد انتظـام داده، صراحتـًا خواهـم گفـت کـه قلعـه و شـهر و ملک 

تمامـًا مـال بنـدگان امیر صاحـب خدایگان و مـا ارادت کیشـان دعاگوی 

و ثناخـوان ایـن دولـت قـوی بنیانیـم و لکن ضمنـًا چنان مقـرر خواهیم 

نمـود کـه جزایرچیـان سـرکار سـه روز بـر سـبیل اسـتحفاظ و تصرف 

قلعـه چهل گـزی کـه بـه اطـراف و جوانب اشـتهار یابـد، نشسـته امنای 

دولـت قوی شـوکت را در ایـن سـرزمیْن اعتبار تامی حاصل شـود از آن 
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بعـد خـود بـه اختیار خویـش حصار بـاال را سـپرد کارکنان شـما نمایند 

و شـما را بـا اعیـان ملکیه به خالع فاخـره مخلع سـاخته، مابین همگنان 

و اقـران بـه الطاف شـایان ممتـاز خواهند فرمود. میرسـید محمـد اوراق 

را ایـن معنـی پسـند طبـع بـا وفـاق آمـده بـا اتفـاق میرمحمودخـان بـه 

مراسـالت خلت آیـات و عذرنامجـات پرداختـه، سـردار معظـم مکـرم 

اکـرم را بـر حرکـت فیض برکـت از موضـع ... باعـث گشـته به ارسـال 

تحایـف و نـزالت پرداختنـد و خـود را بـا تارتقـات فایقه الیقه مسـتعد 

اقبـال موکـب همایون فـال سـاخته از نهایـت ذوق و غایـت شـوق بـه 

مضمـون ایـن ابیـات مترنّـم می بودنـد؟ خواجه علیـه الرحمه:

رونـق عهـد شبــاب اسـت دگـر بستـان را 

مـی رسـد مـژده گل بلبل خوش الحان را 

مـاه کنعانـی مـن مسنـد مصـر آِن تـو شـد 

جـای آن اسـت کـه بـدرود کنی زندان را 

در تحرير آوردن میرمحمودخان صورت حال را به حضور سردار 

واالشان و مأمورنمودن سردار عالی نايب سلطان محمد خان را 

به جهت استماله و دلجويی ايشان سید محمد اوراق و فرستادن 

میرمحمودخان را به حضور واال وخود متوقف شدن در آنجا

بشـارت دهندگان وصول شاهد مطلب و مژده رسانان فرخ فال سعادت شمول 

مرحله پیمـای مقصـْد قاصـد راه مشـتاقان گردیـده، بدین عنوان مژده رسـان 

فتـح البـاب ام البـالد بیان می کردند کـه چون میرمحمودخان سررشـته کار و 

تدبیـر تسـخیر ام البالد را نظـر بر بهبود امورات طرفین بـر  آن هنجار انتظام 

داده، صـورت حـال را کماینبغـی مکتوباً و لسـاناً به سـمع سـردار بلنداقبال 

رسـانید و اسـتغاثه اطمینـان و دلجویـی میرسـیدمحمداوراق کـه بـا وی 
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هم میثـاق و هم وثـاق بـود نمـود. سـردار واالشـان همـان سـاعت نایب 

سـلطان محمدخـان بارکزایـی را نظـر بر مراعـات و مواسـات خاطرش 

مأمـور داشـته مقـرر فرمودنـد. کـه بعـد از تحصیـل خورسـندی خاطـر 

ایشـان موسـوم، میرمحمودخـان نظـام الدولـه را بنا بر مالحظـات امنای 

دولـت قوی شـوکت رو بـه راه نمـوده، خـود نظر بـه اسـتماله و دلداری 

خواجـه مشـار الیـه تا برگشـتن میر موصـوف در محل معـروف متوقف 

باشند.

آن بـود کـه خـاِن فراسـت آمود بـه نحو مقـرر مالقات ایشـان اوراق و 

میرمحمودخـان را باالتفـاق نمـوده بر آنچـه مأمور بود بی کم و کاسـت 

در منصـه اظهـار آورد و میـر مشـارالیه را بـه حضـور سـردار واالتبـار 

فرسـتاد و میـر ممدوح از شـرفیابی حضور واال غنچة خاطـر را از اهتزاز 

نسـیم عبیـر شـمیم الطـاف عالـی، مقـارن فتـوح یافتـه، عقده هـای دل 

اخـالص منـزل را یـک یک به سرانگشـت زبـان صداقت بیان، گشـود و 

واردات حـال والـی آن والیـت را از بدایـت الـی نهایـت از آنچه دیده و 

شـنیده و فهمیـده و سـنجیده، و آللی حصـول مقاصد را در رشـته تدبیر 

تسـخیر کشـیده بـود، از نقیـر و قطمیـر عکس پذیـر آینـه ضمیر سـردار 

عالـی بی نظیـر سـاخت، و بـه انتظام شـیرازه اجـزای مقصد به سررشـته 

ایـن مطلـب پرداخـت که اکنـون از طالع فیـروزی مطالع بنـدگان اقدس 

اعلـی امیرصاحـب مرحمت انتمـا، گوهـر مـراد در درج وصول اسـت و 

اخترسـعادت بنیاد تمنـا بیـرون از برج افول. شـایان آن اسـت کـه فردا به 

تأییـدات ایـزد دانـا و توفیقات قـادر توانا موضع فیلخانه نواحی شـهر را 

مضـرب خیام عسـاکر نصرت ارتسـام سـازند، و بـه ترتیب خـالع الیقه 

کـه شـایان شـأن ایشـان رفیـع الشـأن و بـزرگان و رئیسـان ایـن مـکان 

اسـت پردازنـد، باقـی آنچـه الزمـه عـرض و اظهـار بـود در محـل بیان 

آورده خـود بـه جانـب ام البـالْد عطِف عنـان نمود. 
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موی  به  موسوم  موضع  از  نصرت شمول  موکب  نمودن  حرکت 

رسول - علیه التحیة والثناء- و نزول کوکبه عّز و جاه در موضع 

به  ام البالد  رؤسای  با  اوراق  ايشان  آمدن  استقبال  به  و  فیلخانه 

اتفاق

روز دیگـر کـه خسـرو زرین چهـِر مهـر از آرامـگاه دوشـینه بـه عـزم 

تسـخیر ام البـالد عالـم با تیـغ و علم نهضت فرما شـده، منزل گاه سـپهر 

را محـل نـزول کوکبة سعادت شـمول نمـود، سـردارِ خورشیداشـتهار با 

عسـاکر کواکب آثـار و پالتن جالدت وطـِن انجم دثار و توپخانه شـرربار 

ترتیـب صفـوف و تسـویه  بـه  نهـاده و  پـا در رکاب نصرت انتسـاب 

و ترتیـب صنـوف پرداختـه بـه هیئـت مجموعـی وارد محـل معـروف 

گردیـده، نواحـی شـهر را مقـّر رایـات عالیـات و مضرب خیـام جیوش 

بحرخـروش ظفرآیـات فرمودنـد. در ایـن حیـن کـه الطاف خالـق ماء و 

طیـن و گرداننـده آدم - علـی نبیّنـا و علیه السـالم- را خلیفه روی زمین 

شـامل حـال امنـای ایـن دولـت دیانت آییـن بـود، ایشـان سـید محمـد 

اوراق بـا میرمحمودخـان و نایْب سـلطان محمدخان و بـزرگان ام البالد، 

شـرف اندوز حضور سـردار واالجاه شـده شـرایط عجز و انکسـار به جا 

آوردنـد. و عـذر تقصیـرات خـود را نظـر به مضمـون اینکه مـرا دیگری 

محـرک سلسـله نفـاق شـده، یعنـی میرمحمدامیـن والـی، از راه وفـاق 

برکنـار سـاخته در ایـن ورطـه پرشـور انداخته اسـت، و اال مـرا از روی 

صـدق و راسـتی بـا دولـت بهیـه امیریه، سـر اخـالص و اتحاد اسـت و 

طریقـه اطاعـت و انقیـاد و گویـا بـه مضمـون ایـن ابیـات، شـرح حـال 

انابت آیـات خـود را می نمـود. خواجـه علیـه الرحمـه:
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ساقـی گلـی بچین و مرقـع به خار بخش

وين زهد خشك را به می خوشگوار بخش 

راهـم شـراب لعل زد، ای میــر عـاشقان

خــون مــرا بـه چاه زنخـدان يـار بخش 

شـاهـا بـه وقـت گل گنه از بنده عفو کن

ايـن مـاجرا بــه سـرو لـب جويبار بخش 

ای آنکـه ره بـه مشـرب عشـاق بـرده ای

زيـن بحـر قطـره ای بـه من خاکسار بخش 

سـردار رحمـدل مهربـان با ایشـان سعادت نشـان که از دودمـان جلیله 

و سلسـله  سـلیله سـلطان انـس و جـان - علیـه التحیـة مـن الملـک 

المنـان- بـود در مقـام دلجویـی و اسـتماله و مالطفـت و محبـت آمـده 

زبـان التفـات گشـود و از ابذال تشـریفات فایقه و خالع الیقه مشـارالیه 

را بـا تابعانـش در شـهر مزبـور، چـون مـاه وکواکـب سـعود، از نهایـت 

الفـت و مـودت انگشـت نما نمـود و نظـر بـر اطمینـان خاطـر ایشـان 

سـعادت بنیـان فحـوای ابیـات خواجه غیب اللسـان را به زبـان آورده از 

افـراط مرحمـت می فرمـود: 

گـر ز دست زلف مشکینت خطايی رفت رفت 

ور ز زنجیــر شمـا بـر مـا جفـايـی رفت رفت 

از سخـن چیـنـان مـاللتهـا پـديـد آمـد ولـی 

گـر مـاللـی بـود، بـود و ور خطايی رفت رفت 

در طـريقـت رنجـش خـاطـر نبـاشد مـی بیار 

هـر کدورت را که بینی چون صفايی رفت رفت 

فامـا چـون تسـخیر بـروج و دروب قـالع جهانـداران صاحب عـزم را 

احتیاطـًا الزم بـل واجـب بـود، عالیجـاْه نایـْب ذوالفقارخـان را کـه از 

معتمـدان حضـور سـردار واالشـان بـود، بـا جزایرچیـاِن جالدت نشـان 
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مأمـور انضبـاط دروب و بـروج حصـار مزبـور سـاختند. مأموریـن بـه 

نحـو مقـرر بـه انجام مهـام مذکـور پرداختـه در قلعه چهل گـزی که بعد 

از انهـدام بنیـاد قلعـه ام البـالد بـه چندین بار ایـن منیه مجـدداً از بناهای 

عبـداهلل خـان ازبـک و پسـرش عبدالمؤمـن خـان و دارالخالفـه شـاهان 

باسـتان، نـه بل تخـت کیومرثی را که حتی اآلن بهشـت پایـه متین رخام 

پایـدار و اسـتوار گردیـده مـکان اسـت بـه نـوای دیـن بانـوک دبناک و 

بتـاک بـه زبـان بی زبانـی گویان نشسـتند و باب فتنـه و فسـاد از پایمالی 

عسـاکر ملکیـه آن سـواد بـر روی رعایای عجـزه تضرع بنیـاد، به چندین 

گونـه تدبیـرات بسـتند، و منـادی گران چـاالک ... بی بـاک و ... محالت 

و اسـواق و مـدارس و مسـاجد و مصامـع در جنـاح حرکـت شـده بـه 

اسـتماله و دلجویـی و خـط امـان از صدمـات لشـکر و حمالت قشـون 

نصرت مشـحوِن ظفراثـر، ابـواب محبت و اقتصاد بر روی روزگار سـکنه 

ام البـالد گشـوده هر یـک را در مأمن اسـتراحت و فراغ البالی و جمعیت 

خاطـر متمّکن سـاختند.

خواهـش واگـذار نمـودن قلعه چهل گـزی را ايشـان اوراق بعد 

از گذشـتن موعـد سـه روز از محمودخـان و اظهار کـردن اين 

معنـی را نظام الدولـه به حضور سـردار واالشـان و پاسـخ خود 

شنیدن را 

نغمه سـرایان بوسـتان سـخن، عندلیبـان خوش الحـان گلسـتان، ایـن 

داسـتان حیرت وطـن نوابنیـان بیـان می کردنـد کـه چون مدت سـه روز 

از تسـخیر و تصرف قلعه مذکور سـپری شـد، ایشـان سـید محمد اوراق 

بـا محمـود خـان نظـام الدولـه مطلـب واگذاشـتن دروب و بـروج قلعه 

موسـوم و برخیزانیـدن جزایرچیـان جالدت رسـوم را از آن امکنـه و بـه 
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طـور خـودش گذاشـتن کـه با میـر موصوف موعـود بر آن بـود در میان 

آورد.

را  معنـی  ایـن  نهـاده  بـر دیـده  قبـول  انگشـت  میـر ذکاوت تخمیـر 

حسب  المسـئول او خاطرنشـان سـردار ذی شـان نمـوده، نیابتـًا از جانب 

ایشـان اوراق ایـن تکلیـف ماالیطـاق را نمود کـه: من در هنگام تسـخیر 

ایـن مقـام بـه  امیـر فطانت ارتسـام این عهـد بسـته ام و سررشـته احکام 

قلعه داریـش را بـه قـوت سـرپنجه ایـن تدبیـر شکسـته ام. اکنـون میـر 

موصـوف را کـه از مـن خواهـش حصـار معـروف می کنـد چـه جواب 

گویـم؟ و راه ایـن مدعـا را بـه کـدام پـای تدبیـر پویـم؟

 سـردار معظـم را از ایـن اظهـار و تکـرار ایـن اخبـار نهایـت حیـرت 

دسـت داده، تعجبـًا از روی ظرافـت بـه امیرمحمـود خـان چـون غنچـه 

شـکفته خاطر خنـدان شـده، فرمودنـد:

»کـه اگـر میرسـید محمـد اوراق از سـاده لوحی محـرک سلسـه ایـن 

نـوع کلمـات پرپیـچ و تـاب شـده، عقـل دوربیـن خبیـر را پـا در حلقه 

زنجیـر کند معذوراسـت. شـما بـا این همـه ذکاوت و کاردانـی که خود 

را ارسـطوی اول و فالطـون ثانـی می دانیـد چگونـه سررشـته دانـش و 

شـیرازه منـش را بـی انتظـام سـاخته، اجـزای مـزاج فهـم و ذکا را چون 

خاطـر ایشـان اوراق آشـفته و پریشـان می سـازید؟ درخـش دانایـی را 

در وادی جنون خیـز بـه مهمیـز سـودای بی سـود تنـد و تیز می سـازید؟ 

آیـا ایشـان موصـوف را ایـن معنـی ازذخاطـر فرامـوش اسـت کـه نظر 

بـر اسـتغاثه و التجـای خـودش سالهاسـت که شـاهد تسـخیر این روی 

آب آمویـْه همخوابـة ضمیـر اسـت و خیـال مقابلـه و مقاتلـه با پادشـاه 

تعدی دسـتگاه بخـار را در مکمن خاطـر جایگیر؟ اگر مـا را قلعه مذکور 

بـه تصـرف نباشـد در این والیـت چگونه معیشـت خواهیم کـرد و اگر 
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بـه وجهـی مـن الوجوه در سـکونت باغـات راغات روزگاری بسـر رود 

در صورتـی کـه واقعـه هایله از سـمتی رخ نمایـد، بنه و آغـروق و زاید 

احمـال عسـاکر نصرت اشـتمال درکدام محال گذاشـته بـه مدافعه مدعی 

پرداختـه شـود؟ آنچـه عقل نپسـندد چرا گویـد و راهی که تصـور عبور 

خیـال در آنجـا معـذور و محال باشـد چگونـه پوید؟

ای نظام الدولـه! میـر موصـوف را از جانـب مـا صراحتـًا بگـوی و بعد 

از تـذکار ایـن مطلـب بـه بسـیار دلجویـی و محبـت اطمینـان خاطرش 

بجـوی کـه ای میـر صافی ضمیر چندین سـال اسـت کـه مکاتیب خلت 

اسـالیبت نظـر بـر خواسـتن یکـی از امیـرزادگان و سـپردن ام البـالد بلخ 

واگذاشـتن فقـط ملـک آقچه بـرای گذران معیشـت شـمایان در حضور 

موفورالسـرور اقـدس اعلـی از یکدیگـر نگسسـته - مـرةً بعـد اولـی و 

کـرةً بعـد اخـری- در هر سـالی چندین بـار مکاتیب ثانی به مراسـالت 

خلـت اسـالیب اول پیوسـته تـا اینکـه بـه صعوبات بسـیار و طـی کردن 

نشـیب فـراز بی شـمار داخـل ایـن حـدود و ثغـار شـده نزدیـک بـه 

شـاهد مقصـود و قریـب بـه مطلـوب موعـود گشـتیم، به اندک سـخنان 

میرمحمدامین بیـک فسادپیشـه و اقوال خلل انگیز آن عناداندیشـْه نسـوق 

ِعهـد و پیمـان ده سـاله را فرامـوش و گفته نامسـموع آن عداوت بنیان را 

کـه غیـر از ویرانـی خانـدان شـما خیالـی ندارد، گـوش کـرده در حینی 

کـه مـا در دره صـوف بـه مدافعـه میرموصـوف اشـتغال داشـتیم، تـرک 

مرافقـت و مرافقـت کـرده بـاب دوسـتی و محبـت ام البـالد و مصادقت 

را بـر روی روزگار دوسـتان بسـتی و بـا مخالفت اندیشـاِن جهل کیـش 

در قلعـه چهل گـزی مباینـت نشسـتی اکنـون کـه بعـد از تـردد ماهی در 

راهـی ماهـی مقصـد به شسـت آمـد و شـاهد مطلب به دسـت، بـاز بی 

موجـب از دسـت دادن و سررشـته عقـد گوهری را که به چندین رشـته 

سـعی ناخنهـای تدبیـر صورت انتظـام یافتـه، از هم گسـیختن و بر عهد 
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پیمانـت کـه ماننـد حلقـه زلف بر پیچ و تـاب خوبان گره گیر و پرشـکن 

و سررشـته جمعیـت دلهـا را پریشـان کن و بـر آن تکیه نمـودن خالف 

راه خردمنـدان اسـت و منافـی طرق دوراندیشـان و چنانچه نغمه سـرای 

گلشـن راز، بلبـل شـیراز، خواجـه علیـه الرحمـه می فرماید: 

دســت در حلقـه آن زلـف دو تـا نتـوان کرد

تکیــه بـر عـهد تو و باد صبا نتوان کرد 

دامـن دوسـت بـه صد خون دل افتاد به دست 

بـه فسونـی که کند غیر رها نتوان کرد 

ای نظام الدولـه میـر موصـوف را بـه اسـتماله و دلجویی هـای فـراوان 

مشـعوف سـاخته بگـوی کـه: ما ایـن همـه افعـال و اقوالی کـه مخالف 

طـرق محبـت و مبایـن اسـلوب فـرق اهـل مـودت از آن صداقت آیـت 

دیـده ]و[ شـنیده و نقـود یگانگـی وجـودت را بـر محـک امتحان آشـنا 

نمـوده بـه میـزان ادراک سـنجیده و هیـچ یـک را تمام عیـار ندیده ایـم.

قانـون موافقـت سـابقه را از دسـت نـداده در مقـام انتقـام نمی شـویم 

وبـه غیـر از محبـت و الفـت و رعایـت طریقـه دیگـر نمی پوییـم و آن 

همـه افعـال و اعمالـت را نادیـده و ناشـنیده می انگاریـم. شـما را چـه 

الزم کـه ایـن گونـه مقـوالت الطایـل در میـان آورده، جراحـات قلوب 

دوسـتان مواالت اسـلوب را تـازه و گلبـرگ خاطـر محبّـان را از صرصر 

تبویـب مباینـت خـازه می سـازید. قلعـه ام البـالد کـه تختـگاه سـالطین 

ایـن سـواد اسـت، تعلـق بـه امنای ایـن دولـت خـداداد دارد و شـما را 

در ظـّل عاطفـت ایـن دودمـان فیض بنیـان آسـودن در مأمـن فراغـت و 

آرامـی شـاید، از این اندیشـه محـاالت ریشـه درگذرید و بـه حکمرانی 

و دخل و عمل آقچه و توابعاتش که شـهرچه اسـت، وسـیع االطراف و 

پرمنفعـت و مأمـور سـاکنانش مرفّه الحال بـه دولت و اسـتطاعت موفور 

اکتفـا نمـوده بـه شـرط اطاعـت و انقیـاد بـه فراغـت خاطـر بگذرانیـد 
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و عـالوه بـر آن موضـع منگلـک را مـع لواحقـات آن بـه جهـت مـدد 

معـاش پسـرت سـلیمان خـان، عنایـت و مرحمـت می فرماییـم. سـوای 

قلعـه محکمـه اش کـه آن تعلـق بـه کارکنـان امنـای دولـت عّلیّـه دارد. 

البتـه حاصـل مزروعـات آن را نیـز به صرف معیشـت خود رسـانیده به 

دعـای  ازدیـاد دولـت قوی شـوکت اشـتغال ورزیـد و امـری کـه منافی 

دوسـتی و محبـت و اطاعـت و فرمانبـری ایـن دولت باشـد، از خاطرها 

رفـع سـاخته، ایشـان سـید قاسـم صـدور را طلـب حضـور نماییـد کـه 

مالقات ایشـان الزم اسـت تا شـیرازه اجزای یگانگی وجود را با ایشـان 

منتظـم و معقـود سـازیم کـه بـار دیگر بـاز طریـق مباینت نپوینـد و بعد 

از ایـن بـا پادشـاه بخـارا کـه مخالـف ایـن دودمـان دیانت آثار و بـا این 

دولـْت معاند آشـکار اسـت، درخفا و مـال مکتوبًا و پیامًا سـخنی نگویند 

تـا فیمابیـن سـبیل موافقت مسـلوک باشـد و جانیبـن در هر بـاب و هر 

خصوص رهنـورد وادی سـلوک. 

ای نظام الدولـه! آنچـه تـو را ارشـاد شـد یـک بـه یـک بـه میـر سـید 

محمـد اوراق خاطرنشـان سـاز و به وجه احسـن و طریق مستحسـن او 

را اطمینـان ده کـه آنچـه گفتـه شـد اگـر از روی صـدق و راسـتی به جا 

آوردی البتـه مشـمول عواطـف گوناگـون خواهـی بـود و االّ نـه بـاز از 

امنـای ایـن دولـت دیانت آیت حـرف موافقـت و مرافقت اصـاًل و قطعًا 

شـنید. نخواهی 

اظهارکردن اين معنی را میرمحمود خان نظام الدوله با ايشان اوراق و 

آگاه کردن او را از عمل سابقه خودش

و  فرمـان جالدت توأمـان حقایـق حـاالت  بـر  نظـر  میرمحمودخـان 

صـورت مقـاالت فیـض دالالت امیـرزاده واال را بـی کـم و کاسـت بـا 
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ایشـان اوراق در میـان آورد و او را بـه نتیجـه اعمـال سـابقه خـودش 

مطلـع گردانیده از آن خواهشـات باز داشـت و به حضور موفورالسـرور 

سـردارعالی بـه اطاعـت و انقیـاد ... از تأییـدات خالـق اکرم صدرنشـین 

مسـند کیومرثـی و وسـاده گزیـن اریکه کاوسـی گشـته تختـگاه کیان را 

کـه محـل دیهیـم ... ساسـانیان و پیشـدادیان بـل نشـان شـاهان قبادیـان 

بـود، مصـدر احـکام حکمرانی نمـود و در صدر سـریر مکنـت و ایالت 

ایـن روی آب آمویـه بـه فراغـت خاطـر آسـود و بـزرگان آقچـه را کـه 

سـابقًا در حیـن طغیـان ایشـان اوراق با قره خان نام پسـر ایشـان صدور 

و جمعیـت موفـور اوزبکیـه شـبرغان به سـرکردگی حکمت خـان برادر 

رسـتم خـان اتالیق و لشـکریان اندخـود و میمنه به مـدد و معاونت آمده 

داخـل ام البـالد شـده بودند و بعـد از حرکـت موکب جهان آمود سـردار 

موصوف از دره صوف و پریشـان شـدن قشـون مخالفت مشـحون میمنه 

و شـبرغان، گـردن انقیـاد نهـاده راه اطاعـت پیمـوده بودنـد، بـه خـالع 

فاخـره الیقـه مخلـع سـاخته و مرخـص فرموده خـود به تمشـیت.«

آغاز شورش و فساد میرمحمد امین تخلف بنیاد و به يغمابردن اموال 

و مواشی قريه سیاه گرد و توابع و لواحق  ام البالد

حیرت بنیـان  داسـتان  محدثـان  و  جدیـد  اخبـار  ایـن  مخبـران  از   

میرمحمدامیـن عنیـد چنیـن بـه سـمع وضیع شـریف رسـید کـه بعد از 

عهـد و پیمـان و رسـوخ مواثیق توافق توامان کـه در موضع دره صوف به 

ضمانت و وسـاطت سـردار شـاه مرادخان اتالیق و کل رؤسـای قطغنیه و 

موی تـن که سـابقه سـمت تحریـر پذیرفت، معقود و مشـدود و شـیرازه 

موافقـت ظاهـری را بـه مأمـور رکاب نصـرت انتسـاب نمودند، پسـرش 

میرگنـج علـی بیک منتظم سـاخته بـود و به جانب تاشـقورغان دواسـپه 
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تاختـه چـون قلبـًا طینتـش سرشـته عنـاد بـود و وجـود عداوت آمودش 

مخمـر از خمیـره فسـاد بـه رسـیدن آن سـرزمین، ابـواب تفتن اسـالیب 

را بـه طرفیـن آب آمویـه گشـوده به شـورانیدن ایـالت اوزبکیه اشـتغال 

ورزید.

بـرادرش محمـد رحیـم بیک را بـا یک نفر منکباشـیان تاشـقورغان به 

حضـور پادشـاه بخارا فرسـتاده ... فسـاْد رشـته پرپیچ وتـاب اراده اش را 

بـه جانـب ایـن روی آمویه کشـید و از طایفـه قبادیـان عبدالرحیم درمن 

سـاکن پشـکن را که اشـهر قطاع الطریقان آن وطن اسـت، بـه یغماگری 

اموال و مواشـی اطراف ام البالد مشـتغل سـاخته، لوای تمّرد برافراخته و 

در آن حـدود و ثغـور نجـوای صـور قیامت مأثور شـورش  موفور هنگامه 

یـوم السـور را بلندآوا سـاخت و از سـمت مؤمن آباد و کـوالب مضراب 

خـان کوالبـی را کـه از اعـزه آن والیـت و از شـجاعان و تهورمنشـان و 

نامـداران صاحب جمعیـت پرشـور و فسـاد آنجـا از بدایـت الـی نهایت 

بـود، بـه تصـرف  کـردن و در قبضـة اقتـدارآوردن نواحیـات قنـدوز و 

قطغـن و تحلیـل و تخلیـل کار سـردار شـاه مراد خـان اتالیـق کـه با این 

پرداختـن  اسـت،  والتصدیـق  بالتحقیـق  دوسـت  قوی شـوکت  دولـت 

محـرک سلسـله عنـاد شـده و از جانـب دیگر بـه مراسـالت تزویرآیات 

خدع اثـر رسـتم خـان شـبرغانی را با ایشـان صـدور. والی آقچـه با آنکه 

بـه ارسـال رسـل و رسـایل و اهـدا تحایـف و تارتقـات الیقـه پرداخته 

رقبـه خـود را بسـته، ربقـه اطاعـت و انقیـاد ایـن دولـت قوی شـوکت 

نمـوده بودنـد، به انـدک فرصتـی از جـاده متابعت و مطاوعـت منحرف 

سـاخت کـه تمامـًا در قـالع نافرمانـی نشسـتند و ابـواب عاطفـت ایـن 

خانـدان عنایت بنیـان بـر روی روزگار فراغت آثـار خودهـا بسـتند و از 

سـمت کوهسـار یسـار آمویـه طوایـف هـزاره تاتـار را کـه در قلـل و 

شـوامخ جبال صعب المسـالک محـال بلخ آب قریب چهارهـزار خانه دار 



متنرساله/بخشدّوم    129

متمکن اند سیاسـت و صالبت عسـاکر افغانسـتان تخویف و تحدید داده 

در بیغولـه تمـّرد و سـنگالخ نافرمانـی کناره گیـر و تنگناگزیـن کرده، آن 

کوته اندیشـان را بـه قطـع سلسـله آمـد و شـد سـفیران و بریـدان طریق 

دره صـوف موصـوف مأمـور نمـود و خـود نیـز از نهایـت عناد و سـتیز 

بـه ایـن همـه واقعـات شـورانگیز کـه باطنـًا در فتنه انگیـزی بـا هر یک 

مختلـط و آمیـز بـود، اکتفـا  نکـرده قالع آی بیـک و سـرباغ و خورم را 

بـه پسـران و کارداران خـود محکـم کرده، طریـق آمد و رفـت مترددین 

اردوی کیهان پـوی نصرت قریـن را از سـمت آی بیـک مسـدود سـاخت. 

غفلتـًا با سـپاه نامه سـیاه خود از ریگسـتان کنـار آمویه ایلغارکـرده، قریه 

سـیاه گرد را کـه دو نیـم فرسـنگ فاصلـة ام البـالد اسـت، تـاراج نمـوده 

چنـد هـزار گوسـفندان ایشـان را کـه در صحـرا سـرگرم چـرا بودنـد، 

بـه یغمـا بـرد و تـا واقـف شـدن سـردار عظمت مـدار و مأمـور داشـتن 

میرمحمـود خـان نظـام الدولـه را بـا چیـزی از لشـکریان نصرت آثار بر 

سـیل ایلغـار، آن بـدکار زبون کـردار از حـدود ام البالد گذشـته بود و به 

نواحـی تاشـقورغان پیوسـته، مجـدداً ظهـور ایـن معنی موجـب خراش 

خاطـر سـردار اکرم شـد و باعث انتقـام گرفتن از محمد امیـن تمّردتوأم. 

فاّمـا چـون تبلیـغ احـکام کـردن و خـود را بـه تقابـل متمـردان دولـْت 

بری الّذمـه سـاختْن اسـلوب جهانـداران اسـت و قانـون کشـورگیران، 

سـردار تهورنشـان عالیجاه سـلطان محمدخان بارکزایی را که از عزیزان 

و معتمـد دولـت قوی بنیـان امیـر صاحبقـران بود، بـا فرمـان نصایح آمود 

نظـر بـر آگاهانیـدن میـر محمد امیـن، مأمـور تاشـقورغان فرمود:

»عالی جـاه موصـوف کـه بـه دانایـی و ذکاوت و کاردانـی و تدبیـر 

امـورات مشـهور و معـروف اسـت؛ هـر چنـد ابـواب نصایـح و پنـد بر 

روی روزگار آن تمردپیونـد گشـاد و پـرده مطالـب را از عـارض شـاهد 

مدعـا بـه چندیـن رنـگ و نیرنـگ برداشـته بر کنـار نهـاد و از آن طرف 
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نیز کماالت آیین شـیخ شـهاب الدین را که از رؤسـای مشـایخ و سـالله 

سـادات آن سـرزمین اسـت با عزیز خواجه با خود به وکالت به حضور 

انـور آورده  لیکـن از قضایای موجبه وسـالبة مذکـورات نایب موصوف 

و میـر معـروف و فرسـتادگان به وکالت مشـعوف نتیجه مقصـوده -کلیتًا 

نـه بـل جزئیتًا- دسـت نـداده از روی تحقیـق تصور تصدیـق از فحوای 

اقوالـش محـال آمـد و نظـر بـه افعـال و اعمـال بدیهیش کـه آنـا فآنا از 

قـوه بـه فعـل می آمـد، اخنـاس قیـاس پـر وسواسـش از انواع اسـتدالل 

محققـه مصدقـه فصـل و او را بـه ایـن صفـات حمیـده خصـال دادن 

محـض خیـال. البداً رسـول سیادت شـمول سـعادت معمولش را بر آنچه 

بـه طبایـع مقبـول می افتـاد گفتـه واپـس فرسـتاد، فحـوای این ابیـات را 

القـا داشـت، رباعی:

در نرد محبت همه جا خصل يك است 

صـد مهره درد هر طـرف تیـزتـك است

از نقـش دويـی مـراد نتـــوان بــردن 

نقشی که در آن نقش توان برد يك است 

واز آن پـس در هـر بسـت و گشـاد نفـس همـت واالنهمـت را -آنـا 

فآنـا-  بـر تنبیـه آن بدنهاد گماشـته، بنـای انهدام کار و انعدام اسـلوب و 

رفتـار سـوء از اطـوارش را بـه توفیق کـردگار نهاد.«
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مشورت نمودن سردار عظمت مدار عالی با برادر خجسته اثر سردار 

شاه دوله خان و معتمدان دولت قوی بنیان در باب معامالت میروالی 

و صالح اهل فالح به انهدام کارش قرارگرفتن و به عزم جزم کمر 

همت بر آن امر بستن

سردار خبیر صافی ضمیر از حدوث این حادثة خطیر برادر سعادت تخمیر 

سردار شاه دوله خان و معتمدان دولت قوی شوکت خبیر میرزا عبدالسمیع 

خان و نایْب سلطان محمد خان و نایْب ذوالفقار خان را با رؤسای ملکیه 

آن سواد، میر محمود خان نظام الدوله والی سرپل و میر عالءالدین خان و 

میر صوفی خان، متولی زادگان مزار فیض آثار موالی متقیان و سیادت پناه 

را طلب حضور  دیانت بنیان  دودمان  غیره خیرخواهان  و  هاشم خواجه 

آورده، مشورتًا  میان  در  را  واقعه حیرت افزای  این  داشته، وقوع سانحه 

مصلحت کار از ایشان خواست و زبان حکمت میان را به آللی کلمات 

آبدار این معنی آراست که ما را به عون و عنایت داور دوسرا که قدم 

در این ورطه پرشور طوفان زا نهاده دل به این ماجرا داده ایم منظور نظر 

آن است که به تاییدات داور دادگر و یمن توجه حضرت خیرالبشر - 

علیه آالف التحیات من الملک االکبر- تقابل پادشاهِ تعدی دستگاه بخارا 

پردازیم  به حول و قوه منتقم حقیقی که به قصاص خراش چهره گل 

اطوار  و  اعمال سلف  مکافات  به  برکند،  را  بنیاد هستی خاربنی  برگی، 

ناشایسته از جاده انصاف منحرفش، دلها را از زنگ کدورات این مالل 

مصفا سازیم. اکنون این شخص که از جمله متوسالن و پرورش یافتگان 

این دولت است، هرگاه قدم از اندازه خود برتر نهاده، مصدر این گونه 

از کرده  را  متمرد  این  و  نپردازیم،  او  تنبیه  در  غیرموقع گردد،  حرکات 

اعمال خودش به وجهی که باید و شاید واقف نسازیم، به مقاصد کلیه 

که منظور خاطرها است چگونه خواهیم پرداخت. درخش مرام مر کوزه 

ضمیر عزم تخمیر را در قسمت آباد ام البالد مطلب، به کدام دست و پای 
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شتاب خواهیم تاخت. مشیران دوراندیش و دبیران صداقت کیش هر یک 

فکرهای خویش را شریک رای جهان آرایش ساخته، متفق اللفظ والکلمه 

گفتند و گوهر معنی را به مثقب همین تدبیر سفتند که: ما جمع کثیر و 

جم غفیر که بعون اهلل الملک الخبير انّه علی کلِّ شٍئ قدير، قدم در این ورطة 

به حضور  و  نموده ایم  را همخوابه ضمیر  ترکستان  تسخیر  نهاده  خطیر 

بر  و  بوم  این  معامالت  عهده بردار  جهان داوْر  کبیر  امیر  موفورالسرور 

شده ایم از شورش و فتنه انگیزی این ترک ناپاک بی باک چه باک داریم و 

تا اینکه معامالت تاشقورغان امورات تمّرد و سرکشی آن بدپیمان را به 

عون و عنایت آفریدگار جهان و ایزد مستعان به تیغ دو رویه یک رویه 

نسازیم پا از دامن مطلب نمی کشیم و دست از گرببان مقصد برنمیداریم. 

رباعی لمولفه :

يـا کار مراد دل خود می سـازيم يا بر سر کار عشق جان می بازيم

با شـاهد و مشـهود نمی پردازيم تا شـاهد مشـهود نیايد بـه کنار

مشـورت  کالم  اختتـام  و  رسـید  اینجـا  بـه  چـون سررشـته سـخن 

خیراندیشـان بـر تنبیـه میـر والـی خـان انجامیـد، تمامـًا به عـزم جزم و 

جـزم عزم سـردار معظـم را به فحـوای خطاب نیکوانتسـاب ایـن ابیات 

مسـتطاب مخاطـب سـاختند و گفتنـد، رباعـی: 
غــواصـــی کـــن گــرت گهـــر می بايد

غواصـــان را چهــــــار هنــــــر می بايد

سررشته به دست دوست جـان بر کـف دست

دم نـــــازدن و قــــدم ز ســـــر می باید

از مصلحـت  را کـه مقصـود  کیهان خدیـو  امیـر  زاده  نیـو؟ و  نویـن 

خیراندیشـان فحـوای همیـن مقصـد ماصدق ضمیـر و عکس پذیـر آینه 

جـان بـود، این معنـی را از تنعمـات وقت شـمرده بغتتًا بـه تهیه حرکت 

تهورقریـن  مقدمة الجیشـان  از  نخسـتین  پرداختـه،  نصرت اثـر  لشـکر 
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بـرادر نیک سـیر سـردار شـاه دوله خـان را امـر و مقـرر فرمودنـد کـه 

عتبه بـوس  متعلقـه خـود  نصرت مشـحون  قشـون  بـا  الیـوم  بالتوقـف 

آسـتان فیض بنیـان رابـع خلفـای راشـد کـه تعظیمـًا مسـجود زایـران 

سـاجد و منظـور صفاطینتـان ماجـد اسـت شـده، منتظـر ورود موکـب 

ظفرآمـود باشـند و خـود دو روز دیگر نظر بر تمشـیت امـورات ام البالد 

و اسـتحکام قلعـه چهل گـزی شـرف اندوز آن سـواد بـوده، عالی جـاه 

سـلطان خـان الکـوزی را کـه از معتمـدان جالدت بنیـان حضـور انـور 

بـود بـا جزایرچیـان صالبت آمود به اسـتحفاظ حصاْر مقـرر فرموده روز 

سـیوم بـه تاییـدات نوربخش آفـاق از انجم بعد از طنطنـه کوس و آوای 

نـای گاو دم از ام البـالد بلـخ بـا فـوِج عمان مـوِج طوفان نشـان و پلتن و 

توپخانـه آتش فشـان بـارِ عـزم بسـته، مردمـک دیـدة بصارت دیـده را از 

کحـل الجواهـر غبـار بـارگاه فلک پایـگاه نور دیـده مردمی و دیـد دیده 

مـردم اعنـی جواهر خمسـه آل عبـا را جوهر واالگهر پنجم منور سـاخته 

بـا برادر نیکوسـیر پیوسـت، و بـازوی جوان مردی را گشـاده میان همت 

ای  واالنهمـت را بـه عـزم جـزم بـر تنبیـه میـر پرتزویـر بسـت و ُمـَودَّ

صدق انتمـاِی َو َشـاِوْرُهْم ِفـي اْلَْمـِر فَـِإَذا َعَزْمـَت فـَتـَـوَكَّْل َعلَـى اهلِل بـه تـوکل ایزدی 

و تأییـدات سـرمدی بعـد از مشـورت خیرخواهـان مضمـون کریمـه َو 

َمـن يـَتـَـوَكَّْل َعلَـى اهلِل فـَُهـَو َحْسـُبُه ِإنَّ اهلَل بَالِـُغ َأْمـرِِه را از روی صـدق و راسـتی بـر 
زبـان جـاری نمـوده، از حضور پرنور مـوالی متقیان و مقتـدای مقتدیان 

شـرف ترخیص حاصـل کرده، بالتعطیـل روز چهارم بـه توفیقات خالِق 

نُـه طـارم موضـع قلعـة قـل محمـد را مضـرب خیـام عسـاکر ذوالمغفر 

والصارم سـاخت و از آنجا بعضی منکباشـیان اعزه تاشـقورغان راکه در 

یـوم میثـاق دره صـوف بـه وثایق عهـد و پیمـان موثق بوده سـر در ربقه 

فرمـان نهـاده بودنـد، یـادآور شـد بـه وسـاطت خط بـران اوزبیکـه میـر 

محمـود خـان نظـام الدولـه خفیتًا بـه تحریـر مراسـالت پرداخت.
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واقف شدن میر محمد امین والی از حرکات سردار عالی و متوحش شدن 

و نظر بر تزوير ايلچی ديگر فرستادن

ارغنون سـاز ایـن داسـتان و قانون طـرازِ مکنون ضمیـِر راسـتاْن آوای 

نـوای مخالف نـوازِی میـر پرتزویـر را بدیـن زمزمـه بلنـدآوا می سـازد 

کـه چـون میر پرتزویر دانسـت کـه از انجمن سـرای بـزم آرای دوران در 

فرحت سـرای وسـیع الفضای توران از شـور و فغان جیـوش بحرخروش 

سلسـله سلیلة افغان در بلدة تاشـقورغان ساز ناسازی کوک گشته، ترکان 

تهی مغـز بلنـدآوا را از هیبـت صدمـات افواج عمـان امـواج از کدوهای 

دمـاغ و کوزه هـای سـر چـون کاسـه تنبـور صداهـا برخاسـت، چارتـار 

عناصـر وجـودش میـل گسسـتن کـرد و دوتـار آمـد و شـد رشـته های 

نفسـش از احتبـاس مضیقـت ایام فراغـت ذوق به یکدیگر پیوسـتن چه 

از ندامـت بسـیار گاهـی ماننـد تار سـینه به ناخن حسـرت می خراشـید 

و زمانـی چـون چنـگ خمیده قامت از هر تـار وجود نواآمـودش افعالی 

تـازه از مضراب نـوازی افغان می کشـید و چندی چـون دف به طپانچه و 

سـیلی آن ترک دیده سـفید از سـیه روزگارْی پوسـت عارض زردگون را 

نیلـی می نمـود و دمی البـداً چون ایمان ضـروری کـه در دم آخر هنگام 

بـه لـب رسـیدن جان جـاری بـر زبان گـردد در مجلـس عام نسـبت به 

سـردار واالمقـام بـه این نـوا می سـرود نه بـل صراحتـًا می گفت:

در دايـــره حلقه بگوشان توايم چون  دايره  ما  ز پوست پوشان توايم

ور ننوازی هم از خموشان توايمگر بنوازی هم از خروشان توايم
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لکن بعد از آنکه از طوفان خیزی سیالب حوادث زمان امواج تالطم 

عموم تا به عرصه دماغ رسید و جذر و مد آب آمویه لطمات هموم از سر 

گذشته کار به غرقاب هالکت انجامید و فحواِی َو َحاَل بـَيـْنـَُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن 

ِمَن اْلُمْغَرِقيَن را به دیده بی بصارت خود دیده پا از دامِن ]َسآِوي[ ِإَلى َجَبٍل 
يـَْعِصُمِني ]ِمَن اْلَماِء[ مخالفت کشید و توسل به سفینه نجات معذرت جسته 
دست به - حبل المتین- شفاعتنامه جات زده، مصحوب رسولی عجول 

عریضه ای به التجا و استغاثه مشمول ساخته فرستاد و با آن همه خیانت 

که از فرط جنایت از آن دایم الجنایت به عمل آمده، به آب توبه و انابت 

گاهی غسل تطهیر نیافته بود، -قلبًا ال قلبًا- عتبه بوس کعبه ارادت و انقیاد 

شد و در نوشته تزویر سرشته خود نوشت چنانچه پیوسته می نوشت که 

اگر  این خاندان.  نوازش یافته  این دودمانم و  من -ابًا عن جد- پرورده 

سردار واال جاه از تقصیر گناه عاصی خود گذشته و در بارگاهِ عرش پایگاه 

عالم پناه اسداهلل الغالب، مظهرالعجایب و مظهر الغرائب، امیرالمؤمنین علی 

دهند،  فرمان  آثار  ارادت  احضار  بر  و  متوقف شوند  ابی طالب)ع(،  بی 

آنچه فرمایند مقبول است و بر هر چه رضای عالی متعالی قرارگیرد این 

فرمانبر را نهایت مسئول و مأمول.

باریـک آب  آنکـه  باطنـش  افعـال  و  نوشـت  اینکـه  اقـوال ظاهـرش 

کاریـزی را کـه از سـمت جنوبـی دشـت از دامنه کوه سـالی چند سـابق 

بـر ایـن جاری کرده و تا وسـط دشـت بـه حدود معبـر رسـانیده در آن 

منزلـگاه، قلعـة  نـوی احـداث کـرده بـود، تفنگچیـان پلتق بـران خود را 

مأمـور داشـته بُریده در آن صحـاری و صحراوات بخشـکانید و قطره ای 

از آن بـه گلـوی راهـروان و مستسـقیان -یهیم فـی الغلـوات- نچکانید.
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مسـموع ننمـودن معذرتنامه میر پرتزويـر را و به خدع و مکرش 

فريفتـه نشـدن و هاشـم خواجـه نظـر بـه بـردن و بازداشـتن 

سرچشـمه کاريزآب فرسـتادن

سـردار دوربیـن عاقبت اندیـش و خیرخواهـان دولـت دیانت کیش که 

از خـدع و مکـر آن مزور واقف و از خار خلل انـدازی و گل فتنه انگیزی 

کـه از مـزرع خاطـر مخالـف مظاهـرش یـوم به یـوم میشـگفت، خایف 

بودنـد، دانسـتند کـه او را از ایـن فرسـتاده و پیـام مقصـود امضـای ایام 

اسـت و بـه غـدر و فریـب مطلـب گذرانیـدن صبح و شـام که شـاید از 

کرانـه خدنـگ آرزو و مرامـش بـه هـدف اجابـت مقـرون گـردد. و از 

اسـتمداد فریادرسـی و معاونـت کسـی کامِ دردآشـامِ حنظل اتسـامش به 

شـهدیابی حصـول مرام به حالوت مشـهون اقـوال لیـن تغدرآیین تعذر 

آفرینـش نشـنیدند و بـای الوجـه مهلـت دادنـش را در چنـان فرصـت 

مصلحـت ندیدنـد بـل بـه این مضمـون نوشـتند که:

لِـَم تـَُقولُـوَن َمـا َل تـَْفَعلُـوَن میگویـی کـه سـِر اطاعـت دارم و پـا از جـاده 
انقیـاد بیـرون نهـاده به یغما کردن و دسـتبرد نمـودن اموال عجـزه رعایا 

و برایـا رنجـش خاطـر مـا را می پسـندی و می نویسـی کـه از فیضـان 

قطـرات مطـرات سـحاب مرحمت و احسـان این دودمـان توقع عزت و 

آبـرو دارم و آب قنـات مـودت را بر روی مستسـقیان سرچشـمه محبت 

می بنـدی نـه آن را می سـنجی کـه چـه گفتم و نـه از این می اندیشـی که 

چـه کـردم، گویـا آن همـه گفته هایت بالکلیـه چون اعمال گذشـته ات از 

خاطـر سـهو اسـت و این همـه کرده هایـت بالجملـه ماننـد مضمونهای 

نوشـته از دل محـو. مثنـوی لمؤلفه:

تـا نکوگشـتی چوگفتـت کار تو کاش چون گفتت بدی کردار تو

يا الــــه الخلــق رب العالمین گفـت عبـداهلل انصـار آن مهیـن
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بـر سـر جمله چو تاجم مسـتقیم کار اگر باشـد به گفتار ای کريم

دارم از سـرماية موری گـــدازور به کردار اسـت ای دانای راز

بـاری الحـال کـه بـر خـالف افعـال و اقـوال سـابقة محـرک سلسـله 

مـواالت شـده، راه اطاعـت می پیمایـی وخـود را از فرقـه متوسـالن این 

دولـت شـمرده بـه ایـن شـیوه رضیـه می نمایـی و شـیرازه گفتگـو را به 

رشـته متیـن مخالفـت می پیونـدی هـم در اوراق اجـزاء محبـت نقصـی 

نمی پذیـرد. نظـم:

دو دوست قدر شناسند حق صحبت را

کــه مدتی ببريدند و بـــاز پیوستند

الزم  تاشقورغان  بلده  در  شما  کردن  مالقات  را  ما  که  آنجا  از  لکن 

شایان  است،  واجب  بستن  مواخات  به شیرازه  را  مواحدت  و سررشته 

آنکه به دیدن این نوشته صدق سرشته کارداران خود را مقرر دارند که 

مستحفظان کاریزآب قلعه نو را از بستن آب مانع نشده، سرچشمه آب 

را بگشایند که لشکریان جالدت نشان در قلعه نو شبی که متوقف باشند، 

آدم و دواب از قّلت آب استعصار نکشند و اگر در این باب از جانب 

آن میرآب کاریز دامنه خشک رودی مباینت تعطل و تعللی واقع شده در 

عواقب امور تأّملی نشود. البته مستسقیان رودات خون آشامی با تیغهای 

آبدار خونریز به انجامگاه مستحفظان آب کاریز پرداخته آبی بر روی کار 

زندگانی  از آب  بهره یاب  باب  به هر  مانعان آب  و  آورد  خود خواهند 

نشده، نتیجه بی آبِی دارین خواهند برد فقط.«

چون تمشـیت و تقویت عهده پیمان سـابقه با منکباشـیان تاشـقورغان 

الزم بـود و کیفیـت حـال میرمحمـد امیـِن تمردخصـال معلـوم نمودنـد 

بـر امنـای دولـت واجـب، سـیادت پناه هاشـم خواجـه را بـا ایلچـی میر 

مزبـور سـفیر راه مقصدسـاخته، فرسـتادند و آنچه شـایان گفتن و گوهر 
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مطالـب مقصـوده را بـه مثقـب بیـان الزمـه سـفتن بـود، گفتـه و سـفته، 

نهفتـه شـیرازه سلسـله مطلب مـا فـی الضمیر انـور را به دسـتش دادند.

خضـر خضراپـوش حیوان جـوِی سـعادت رقِم اعنی خامـة حیات ختامة 

جاودانی تـواْم آب روان معالـی را از ظلمـات دواب بـر جداول صفحات 

بدیـن عنـوان جـارِی مجرای آب حیـوان مـی دارد که چون پیـر پرتدبیر 

ذکاوت تخمیـر هاشـم خواجـة صافی ضمیـر خضر راه موافقت شـده میر 

فطانـت تصویـر را مالقـات نمـود و بـه کلمـات حکمـت آلـود نتیجـه 

اعمالـش را کمـا ینبغـی بـر او نمـوده چنانچه باید و شـاید پـرده کار را 

از روی شـاهد مدعـا گشـود و همـان آن بـه اجـرای آب کاریـز مزبـور 

فرسـتاده عجـول بـه تفنگچیانـی کـه بـه مسـتحفظی آب مشـغول بودند 

مأمـور داشـته آبجویـان را آبـی بـر روی کار آورد و میر موصـوف را نیز 

کـه از صدمـات حمـالت سـپاه نصرت پنـاه خایـف و از اعمـال سـابقه 

خـود واقـف بود، به اطمینانات بسـیار اسـتماله و دلجویی نموده مسـتعد 

اسـتقبال و آماده آمدن حضور سـردار بلنداقباِل فیروزی اشـمال سـاخت 

و از آن پـس خفیتـًا در تجلیـه و تحلیـه قلـوب مقلـوب منکباشـیان و 

تخلیـة رعـوب و کدایـر از ضمایر صافیه ایشـان و به وعـده ابذال اخیال 

و تحلیه تشـریفات الیقه زرنشـان به ایشـان و هر ذی شـان فراخور رتبه 

وشـان پرداخت. آری! فرسـتاده باید فرسـتاد. ای درون پر ز معنی برون 

سـاده! و ایـن معنـی را بی کم و کاسـت بـه حضور سـردار عالی عرض 

داشـت و بـه حرکـت اردوی نصرت نشـان به جانـب تاشـقورغان ضمنًا 

اشـاره نمـود. سـردار عظمت مـدار بعد از اسـتماع این اخبـار فرحت دثار 

اردوی کیهان پـوی نصرت آثـار -بالتعطـل- حکـم کـوچ داده آن روز 

قلعه نـو را مضـرب خیـام عسـاکر فیروزی ارتسـام نمـوده به یـاری داور 

دادگـر و یمـن توجـه حضـرت خیرالبشـر - علیـه آالف التحیـات مـن 

الملـک االکبـر- قریـه اولجتو یـک کروهی تاشـقورغان را محـل رایات 
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عالیـات و مقـر عسـاکر فیروزی آیـات نمـوده، مالقـات فرحت عالمـات 

معـروف  امـر  واسـطة  و  و سـعادت آیین شـیخ شـهاب الدین  سـیادت 

هاشـم خواجـه موصـوف برخی از بـزرگان تاشـقورغان را که به سـالم 

سـعادت انجام فایـض شـده بودنـد، کـرده کیفیـت آن محـال و علـت به 

حضـور واال مسـتفیض نشـدن میـر محمـد امین خـان والی را مستفسـر 

و بـه حقیقـت احوالـش چنانچه باید و شـاید مسـتبصر گشـتند. از آنجا 

کـه بـر آینـه خاطـر حیرت مظاهر میـر موصوف اشـکال خـوف و رعب 

منقـوش و در خلوتخانـه دل توحش منزلـش بسـاط خالـی از انبسـاط 

جبـن و بیدلـی مفـروش یافتنـد، بـرادر فرخ سـیِر سعادت نشـان سـردار 

شـاه دوله خـان را بـا چنـدی از معتمـدان حضور بـه اسـتماله و دلجویی 

آن از راه مـودت دور مأمـور داشـته ایشـان را بـه اطمینـان خاطـر میـر 

بیگانگی نشـان گماشـت و فردای آن روز به توفیقـات داور ملک نیمروز 

خـود بـا بخـت فیـروز و طالـع دوسـت نواز دشمن سـوز بـر ادیم تـازی 

نـژاد ترک شـکار سـوار و ماننـد یکه تاز مهـر که رونق بخـش عرصه گاه 

سـپهر شـود، دیواربسـت شـهر را از تأثیـر وجـود خورشـیدنمود شـهر 

فروردیـن و اردیبهشـت و باغـات آن فرقـة باغـی یاغـی را رشـک ارمِ 

نمود. مینوسرشـت 

میـر والـی کـه الطاف سراسـر اعطـاف عالی را بـه درجه کمـال و جام 

جبیـن خجلت آییـن خـود را از بـاده انفعـال ماالمـال دیـد، بالتأمـل بـر 

سـبیل اسـتعجال بـا معتمـدان خود و کل رؤسـای تاشـقورغان اسـتقبال 

نمـوده در همـان باغـات مشـمول اشـفاق بالغایـات و مبـذول الطـاف 

بالنهایـات سـردار ترّحم آیـات گردیده، زبـان عجزبیان به اعتذارگشـاده 

و شـیرازه اوراق پریشـان خاطر را بـه رشـته عفـو تقصیـراْت صـورت 

انتظـام داد، از راه خدعـه و تزویـر کـه شـیوه رضیـة آن مکرتخمیـر بود 

داد فروتنـی و تضـرع داد چـون جـز اینـش چـاره و گزیـری نبـود و به 
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غیـر از ایـن راه گریزی نداشـت، سررشـته امورات آن وطـن را به خیال 

خـود بـا تیغ و کفن و سـر و لگن لسـانًا در قبضه اختیار سـرپنجه اقتدار 

امنـای آن دولـت سـپرده خودسـر در زاویـة خمـول کشـیده بـاز به این 

تدبیـر پرتزویـر چنـدی در آن سـرزمین، خلعت فراغت پوشـید سـردار 

رحـم دل مهربـان بـا آن همـه خلـف وعـده و نقـض پیمـان کـه از آن 

بدعهـد ظاهر و عیان گشـته بود، گذشـت را گذشـته انگاشـته فی الحال 

از سـر تقصیراتـش درگذشـت و زنـگ کـدورات سـابقه را بـه صیقـل 

لطـف و احسـان از آینـه خاطـر صفامظاهـر زدوده از روی معنی باز گرد 

آن صـورات تصوریـه نگشـت فاّمـا گذاشـتن میر پرشـور فتـن را نیز در 

آن وطـن مصلحـت ندیـده او را با خود بـردن به جانب ام البـالد از قبیل 

اسـتصواب مـواد دانسـته بر این امـر فرمان دادنـد و نظر بـر تهیه کارش 

کـه بـا پانصد سـوار مقـرر رکاب فیروزی انتسـاب شـود، بیسـت یوم از 

هنـگام نـزول کوکبـة ظفر شـمول الـی حرکت موکـب نصرت آیـت فتح 

و بهـروزی معمـول در محـل تاشـقورغان متوقـف شـده، کل ایشـان به 

امـر و اراده خالـق دو جهـان بـه اتفـاق میـر موصـوف نهضت فرما شـده 

بعـد از فیض یابـی و عتبه بوسـی بـاب روضـه گـردون قبـاب اسـداهلل 

الغالـب و مظهـر العجایـب و الغرایب جناب ابوتراب - علیه السـالم من 

الملـک الوهـاب- و رخصـت مراجعت یافتـن از حضور پرنـور آن قبله 

اربـاب لبـاب و اصحـاب اولوااللبـاب محل ام البـالد را مقـام آرام و مقر 

اسـتراحت عسـاکر نصرت ارتسـام سـاخت و بـه سرشـته ضبـط و ربـط 

معامـالت ملکیـه آنجـا پرداخت.

خبیـر خامـه دوربیـن و دبیـر قلـم میمنت رقـِم عاقبت آییـن صفحـه 

عرضـه مدعـا را بدیـن آییـن تزئیـن می نمایـد کـه چـون متوطنیـن آن 

سـرزمین بـه اغـوای میرمحمدامیـن چنـدی بود که سـر از ربقـه اطاعت 

کشـیده راه دره صـوف را از آمـد و شـد خط بـران و نامـه آران مسـدود 
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نمـوده خـود را بـه تمرد معـروف سـاخته بودنـد. سـردار عاقبت اندیش 

بـر  را  روزگار  صوابدیـد  و  کار  صـالح  صالحیت کیـش  کارداران  بـا 

کوته فکـررا  طایفـه  آن  راجـع سـاختن  و  ایشـان  دلجویـی  و  اسـتماله 

بـه دربـار فیض نشـان دیـده سـیادت پناه هاشـم خواجـه را بـا تلطـف 

نامجـات  مأمـور آن جهـات داشـتند، امنیـت طریـق دره صـوف را در 

لـوازم امـور پنداشـته و دل بـر تصفیـه آن راه از گـرد کـدورات تمّردی 

آن گـروه مکـروه گمـراه گماشـتند. خواجـه موسـوم نظر بر امر سـردار 

عظمت مـدار عـازم آن مـرز و بـوم شـده بـه روزی چنـد وارد محـل 

معلـوم شـد و کمنـد رسـای اندیشـه و تدبیـر افـکار  خبیر را ربقـه رقبه 

آن فرقـه پیـِش پـا بیـن سـاخته بـه طریـق و آئینـی کـه شـایان اسـتفهام 

الزمـه و اسـتطالع جانبیـن بـود پـرده مطلـب را از عارض شـاهد مدعا 

گشـود. اگرچـه میـر محمـد امیـن والـی بـه تزویـر نامجـات متواتـر و 

متوالـی هـدف سـینه پرکینـه ایشـان را از آللـی اطاعـت و انقیـاد خالـی 

کـرد کل سـاکنین سـنگ چارک را از هـوای مخالفت پرتمرد خودسـری 

بـر تـارک زده بـود، بـه نهـب و غـارت و خرابـی دودمـان از خرابـی 

قشـون بحـر مشـحون افغانسـتان پیوسـته تهدیـد و تخویـف می نمـود. 

لکـن خواجـة ذکاوت نمـودِ ذکاوت آمـود، به انـواع دلجویـی و مالیمت 

از جانـب سـرکار سـردار مرحمت شـعار، ابواب مالطفـت و معاطفت بر 

روی روزگار ایشـان گشـود و بـر صراط المسـتقیم اطاعـت و فرمانبـری 

هـادی گشـته آن گمراهـان وادی ضاللـت را، راه راسـت نمـود. با آنکه 

آن آوان را، ایـام شـتا و زمـان زمسـتان بـود و آن بیغولـة بی مسـلک 

کـه محـل آن غـوالن بـدرگ اسـت، تمامًا کوهسـتان، بـای الوجـه با آن 

همـه صعوبـات، خواجه سـعادت آیات پنجـاه روز در آن فصـل تقابل با 

تمـوز، بـا آن فرقـه عافیت سـوزِ آفت انـدوز که از خشـم و کینـه با گرگ 

و یـوز هم دنـدان و پوز بودند بسـر بـرده، عاقبت االمـر آن کفتارخصلتان 
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بهایـم خوراکـه از روباه بـازی چـون شـغال لنـگ دران بیاغـول تنـگ، 

سـنگ بـه سـنگ می خزیدنـد و ماننـد دد و دام افسـون راهنمـون خـود 

را طردالهـوام دانسـته نزدیـک دام نمی آمدنـد، بـر تدابیر شـایان و تزاویر 

بهایم گیـران کفتـار بـه غـار نیسـت گویان، ایشـان را بـه سلسـله پـر پیچ 

و تـاب سـخنان تلطـف نشـان دسـت و پـوز بسـته از گفتـن اقـوال لغو 

و بیهـوده بازداشـته از غارتنـگ ننـگ و عـار بـرآورد و با خود بـه دربار 

رفعت مـدار آورد. خدیـوان نیو کاردان خواجة موسـوم را راسـخ الپیمان 

سـاخته بـر ایشـان ابـواب تلطف گشـود به خـالع الیقه فاخـره فراخور 

رتبـه و شـأن هـر یک از ایشـانان را مخلع سـاخته به مرحمـت و عنایت 

سـتود، و حـکام بـه تحصیل مالیـات دیوانی آنان گماشـته، بی شـایبة بیم 

و خـوف بـه جانـب موطـن مألـوف مرخـص فرمود. 

تبیـن ایـن حـال و توضیـح ایـن مقـال آن کـه چـون میرمحمـد امیـن 

والـی با سـردار گردون وقـار عالی وارد ام البالد شـده، سررشـته امورات 

حکمرانـی خـود را پریشـان و بسـاط بی انبسـاط ایالـت و کامرانی خود 

را از غلبـه و غلیـان جیوِش بحرخروش افغانسـتان، بی اوضاع و سـامان 

دیـد، اختـالل حـال امنـای دولـت بلنداقبـال را موجـب فراغـت احوال 

خـود پنداشـته، ایشـان اوراق را از جـاده موافقـت و مرافقـت بـر کـران 

نمـود؛ بـه خفانامه جـات پـی در پـی بـادة تلـخ تمـّرد و کناره جویـی بر 

سـاغر مطاوعـت و متابعـت »ایشـان صـدور« و رسـتم خـان شـبرغانی 

پیمـود تـا در مطـاوی این حال هـر دو منقادخصال سـر از ربقه اخالص 

و اختصـاص پـا در وادی مخالفـت گذاشـتند، و ترکمانیـه دشـت را که 

ایـن روی آب آمویـه متمّکـن و بـه نواحیـات کرکـی و غیـره قریه جات 

کنـاره رود مذکـور متوطـن بودنـد، بـه تطمیعـات بسـیار به نهـب و قتل 

سـکنه نواحی ام البالد گماشـتند. چه هر روز از سـختی آه سـتمدیدگاْن 

نـاوک سـینه فلـک نیلگون بـود و آب دیدة یرغوشـدگان چون سـیالب 
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کوهسـاری لطمه افکـن ابحـار جیحون و سـیحون. 

هرچنـد سـردار بلندطالـع ارجمنـد ایشـان را مدتـی چند بـه مکاتیب 

دلپذیـر و مخاطیـب نصحیت تخمیـر هـادی طریـق رشـاد و رهنمـای 

سـبیل موافقـت و  سـداد گشـته، بـه ارسـال رسـل و رسـایل و ترقیـم 

براهیـن و دالیـل اعمـال و اقـوال ناشایسـته ایشـان را بر ایشـان از قبیل 

تحصیـل حاصـل می نمـود، هـر یـک از آن کناره گیـران بـزم ارم الطـاف 

و مهربانـی را - وحـداً وحـداً- بـه التفات نامه جـات گوناگون می سـتود 

بـل می نوشـت:

تـرسـم نــرسـی بــه کعبــه ای اعــرابــی 

کیـن ره کـه تـو مـی روی بـه تـرکستان است 

و  گوشـه گیران  و  مخالـت  شـبرغان  ناعاقبت اندیـش  پابینـاِن  پیـِش 

غنمیت شناسـان باغچـه آقچـه مباینـت کلمـات نصایح انگیـز و شـمامه 

گلبـرگ عبارات نامـة مشـکین ختامه و فوایح آمیـز سـردار مرحمـت آثار 

را بازیچـه طفـالن دانسـتند از کوچک دلـی بـا بـزرگان راه عنـاد پیـش 

گرفتنـد و خـورد و بـزرگ و تاجیک و ترک آن ناحیه را از پسـت فطرتی 

بـه نوای مخالف نـوازی، مقام بلندپـروازی آموخته از راه راست اندیشـی 

کنـاره شـدند و بـر فیـل کجرو بسـاط کژرفتـاری پیشـی گرفته، توسـن 

خودسـری را در میـدان تمـّرد بـه جـوالن آورده، رعایای عجـزه پیاده رو 

را بـاب عافیـت بـر رخ بسـتند و بـه فراغـت خاطـر در مأمـن قلعـه 

گوشـه گیری نشسـتند.

بـه گلشن سعـی دارد بـاغبان ديوار بستـن را 

از آن غـافـل کـه گل  در پیش دارد باربستن را 

ندانسـتند کـه شـطرنج باز گردون فرزیـن طالـع امیـرزادة فیـروز مطالع 

را در بسـاط سراسـر انبسـاط ایـن بسـاط نـه بـه نحـوی در خانـه مـراد 
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نشـانیده اسـت کـه عـاج این پیـادگان محتـاج به شـعور کالعاج شـود و 

خنـگ سـعادت آهنگ بختـش را بـه دسـت و پـای شـتاب نـه بـه نوعی 

در ایـن میـدان نزهت بنیـان به جـوالن آورده کـه فیل بند ایـن گونه فرقه 

کجـرو مخالفـت پیونـد گـردد. بـای الوجـه چون ایشـان را خیال فسـاد 

در سـر و اندیشـة عنـاد در خاطـر بـود، اوالً هنگامـه آرای ایـن عرصـة 

پرشـور ایشـان صدور والی آقچه پسـران خـود را کـه در ام البالد مأمور 

حضـور سـردار مرحمت نـژاد بودنـد، طلب داشـته بی اندیشـه نزدیک و 

دور و قطـع نظـر از سـنجیدن عواقـب امور قراخان نام، پسـر خـود را با 

یـک نفـر از معتبـران شـبرغان  بـا تارتُقات شـایان و عریضه ای مشـتمل 

بـر اسـتغاثه بی پایـان از تطـاول سلسـله سـلیله افغـان بـه دربـار پادشـاه 

بخـارا فرسـتاده، طلـب اسـتعانت نمـود، و خـود در حصـار نافرمانی به 

شـورانیدن طوایف ترکمانی نشسـت. از آنجا که آن دولت سـرا را به هر 

بـاْب باِب اعانت بسـته و سلسـله  حصـول مرام و وصـول کام خاص و 

عـام از چندیـن پیـچ و تاب عتـاب، چـون حلقه های دام تزویر گسسـته 

اسـت، ایشـان زاده موصـوف عجالت انتسـاب چـون دعـای نامسـتجاب 

به بسـیاری شـتاب برگشـته، بـار گرانباری انـدوه و غم طـوق گردن اب 

و عـم گشـت. و ثانیـًا خـود آن فطانت اثـر از پـی نیل مقصـد برگردیدن 

پسـر، منتبـه نشـده در صحراپیمایـی سـمت بخـارا، حرکـت را بـر اراده 

مقـدم داشـته، احرام بنـد کعبه حضور پادشـاه معدلت دسـتور شـد، اما به 

هیـچ وجـه من الوجوه دسـتوری سـالم نیافت و بـای العنـوان پرتو مهر 

عالم افـروز سـلطانی بر سـاحت حـال و گلشـن بالش نتافـت، و باالخره 

سررشـته مطلبـی کـه بـه چندین وسـایط بـه دسـتش آمـد و آن را پرده 

کار خـود کـرده، مراجعـت نمود.

جالدت شـعار  ذکاوت آمـودِ  نمـود،  ذکاوت  پادشـاه  کـه  بـود  ایـن 

بالواسـطه فرمـود کـه چـون شـما طبقـة یاغیه باغیه بسـیار سـال اسـت 
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کـه از دولـت علیـه پادشـاه ترکسـتان متمـرد و روگـردان شـده، میل به 

دودمان سـالطین افغانسـتان نموده، به التجا و اسـتغاثه نامه جات عسـاکر 

شـورش مآثر ایشـان را خواسـته سـر و بـر اندیشـه و خیال خودهـا را به 

خـالع اخـالص و اختصـاص آن دولـت آراسـته اید، خودکـرده را چاره 

نیسـت و آنکـه در ایـن مرحلـه معـاون و ممـد شـما بی موجـب گردد، 

کیسـت؟ اگـر شـما را نیازارم احسـان کـرده ام و اگـر به مقتضـای نتیجه 

شـومی اعمـال شـما را وادارم از غایـت رحـم و بردبـاری بـار درخورد 

حوصلـه خویـش بـرده ام. بهتـر آن اسـت کـه بالفعـل از اسـتمداد ایـن 

دولـت دسـت کوتـاه کـرده،  پـا در راه گذاریـد. اگـر راسـت می گویید 

و طریـق مخالفـت نمی جوییـد در والیـت خـود رفتـه طوایـف میمنه و 

اندخـود و شـبرغان و ترکمانیـه دشـت و غیـره هـر فرقه اوزبیکـه را که 

داریـد و توانیـد شـورانیده هنگامـه جـدال و قتـال برپا دارید و عسـاکر 

افغانسـتان را کـه غیـر واقـف ملـک ترکسـتان اند. در هیـچ سـرزمین از 

نهیـب و قتـل و یرغـو و تـاراج آرام نگذاریـد. آنـگاه کـه شـما مصـدر 

این گونـه امـورات شـده، کیفیـت حال تـان بالریـب و شـک صراحتـًا 

خاطرنشـان امنـای ایـن دولت گـردد. البتـه از جانـب فرخنده جوانِب ما 

نیـز امـداد کمـک و لشـکر جالدت اثـر اوزبکیه شـده با جمعیـت موفور 

از آب آمویـه حکـم عبـور داده خواهـد شـد و اال فـال. 

ایشـان صـدور مذکـور چـون دید کـه کوکب طالعـش از نامسـاعدی 

بخـت میمـون از بخارانگیـزی بخـار نخـوت و غرور پادشـاه بخـارا در 

محـاق اسـت و طاقـت و تـاب و توانـش از تحمـل بـار ایـن محنـت و 

ابتـال طـاق، جان به سـالمت بردن خـود را از آن ورطة پروشـور غنمیت 

موفـور و نعمـت غیرمحصـور شـمرده، مطلق العنـان به طریق اسـتعجال 

خـود را بـه شـبرغان رسـانید و بـه اسـتمداد رسـتم خـان والـی آنجا و 

حکمـت خـان، حاکم اندخـود پرداخته نظر بر اسـتحکام امـورات آقچه 
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و منگلــک بـه جمعیـت لشـکر و گـردآوردن عسـاکر آن بـوم ]و[ بـر 

اشـتغال ورزیـده، ابـواب تمـرد و کناره گیـری را از هـر جانـب گشـود 

و درهـای عافیـت و رفاهیـت و امنیـت را بـر روی روزگار خود بسـت. 

کلمـات  ترقـم  بـه  دوات  خم نشـیِن  حکمت ختامـة  فالطون خامـة 

حکمت آیـات آب حیـات ایـن معنـی را از پـرده ظلمات مـداد جاری بر 

جـداول صفحـات می سـازد که چـون سـردار حکمت شـعارِ فطانت آثار 

کـه معجـون مرکـب القـوای قانـون سـلطنت و ایالـت اسـت و نفـس 

نفیسـش نسـخه موجـز و مفیـد طـب اکبـر و قانـون اصغـر مکنـت و 

نبالـت را اسـباب و عالمـت دید کـه از ترکیـب ادویه مخالفت اسـالیب 

ایشـان صـدور مـزاج موافقـت امتـزاج محبـت را عالمه امـراض باطنی 

ظاهـر اسـت و از خفـض و شـهیق نبـوض عـروق سـکون و حـرکات 

غیرموزونـش کـه گاهـی چـون مـوج میل بـه هر دجلـه پرشـور دارد و 

زمانـی چون مور ضعیف با نـدای يَـا أَيُـَّهـا النَّْمـُل اْدُخلُـوا َمَسـاِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَُّكْم 

ُسـَلْيَماُن َو ُجُنوُدُه َو ُهْم َل َيْشـُعُروَن به هر یک افغان و نقور شـخص موافقت و 
مرافقتـش را از غلبـه و غلیـان جیوش بحر خروش افغـان درحین حیات 

حالـت سـکرات باهـر با خود اندیشـید که پیـش از آنکـه در وجود این 

مملکـت از غلیـان اخـالط فاسـده اتراِک قوی جهـِل ضعیف دانش بی باک 

قـوت صحـت کـه امنیت والیت اسـت، ضعیـف گـردد و ضعف قدرت 

کـه عـدم اسـتطاعت بر دفع آن باشـد قوی شـود، عـالج واقعـه پیش از 

وقـوع بایـد کرد.

آن وقـت کـه ایشـان صـدور بـا سـر پرشـور عـازم حضـور پادشـاه 

بخار سیاسـت دسـتور شـده، هنـوز رخصت انصـراف نیافته بود سـردار 

فطانت آمـود، ایشـان اوراق را کـه در ام البـالد به حضور انـور حاضر بود 

طلـب داشـته فرمودنـد که ما را با شـما که ایشـان او را قیـد در روز اول 
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عهـد و میثـاق معهـود آن بود که هـرگاه واقعه هایله از سـمتی رخ نماید 

و یـا عسـاکر عداوت موثـری از حـدود و ثغـاری حملـه آور ایـن بـوم و 

بـر شـود، نفس قلعـه منکلـک را به مسـتحفظان و بسـاقچیان این دولت 

سـپرده خـود از جملـه ممـد و معاونـان ایـن دودمـان بـوده تـا انفصـال 

معارضـه جـدال و قتـال بـه رفاقـت امنـای این دولـت اشـتغال ورزی و 

بعـد از اسـتخالص معاملـه هائلـه باز قلعـه مزبـور را به حکـم و فرمان 

امنـای ایـن دولت در حیطه تصرف خود آورده به اسـتحفاظ آن کوشـی. 

اکنـون آنچـه از اعمـال دشـمن متصور بود از افعال دوسـت متیقن شـده 

و نایـره فتنـه و فسـادی کـه از شـررانگیزی معانداِن خرمن سـوز عافیت، 

منظـور نظـر بـود بـه هـوای سرکشـی نفـس امـاره ِإنَّ النَـّْفـَس َلَمَّـارٌَة بِالسُّـوِء 

ِإلَّ َمـا رَِحـَم رَبّـِي از دامن زنـی دوسـت نـادان کـه آشـنای بیگانـه و بیگانـه 
خویـش اسـت شـعله افکن گشـت. شـقیق شـفیق رفیقـت کـه شـقی از 

شـقوق موافقـت ندیـده پـارة دِل مباینت منـزل خـود را بـه شـقه لـوای 

شـقاق نماِی شـقاوت پیراِی مدعـی ایـن دولـت قوی شـوکت بسـته سـر 

از خـم پرچـم ایـن دوماِن رحم توام پیچیده اسـت. شـایان آن و سـزاوار 

چنـان اسـت کـه شـما بر خـالف پیمـان بـرادرِ پرخـالف خود بـه عهِد 

کـرده وفـا کـرده، بالتوقـف و تعطـل قلعـه مذکـور را بـه کارکنـان این 

دولـت بسـپارید و خـود را در مأمـن فراغـت متمکـن سـاخته و در این 

بـاب لمحـه]ای[ عـذر نیاورید که فرصت گفتگو تنگ اسـت و شـخص 

تغافـل را دریـن بیغولـة تنـگ؛ پاِی کوشـش بر سـنگ.

حاکیـان ایـن داسـتان، حکایـت پرشـکایت پیـش پابینان ترکسـتان را 

بدیـن عنـوان در مـورد بیـان می آرنـد کـه چـون ایشـان صـدور قراخان 

نـام پسـرش را بـا یـک نفـر از معتمدان شـبرغان به حضور فایض شـدن 

پادشـاه بخـارا مأمـور نمـود بـه گمـان اینکه تیـر تدبیـرش که بـه کمان 

ایـن اندیشـه بـه زه پیوسـته شـاید بـه نشـان آیـد و سـفینه شکسـته 
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خاطـرش کـه مبتـالی چارموجـه انـدوه اسـت، از یـاری مـددگاری آن 

ناخـدا بـه کران بی اندیشـه عواقب امـور جمعیتی موفور قبـل از رجعت 

فرسـتادگان مأمـور از متمردیـن شـبرغان و اندخود فراهـم آورده قتل و 

نهـب مسـتحفظین محـل سـال واردن را کـه مشـهور بـه قلعـه چچک و 

از متعلقـات قلعـه منکلک اسـت منظور نمود. باشـنده گان سـال واردن را 

کـه بـه فرمـان سـردار کارآگاه ذوفنون مقـام مزبور محل مسـکون بود از 

تأثیـر کوکـب بخـت وارون و طالع شـوریده واژگوْن عقل ناقص ایشـان 

را رهنمـون گشـته بـه غفلـت پرداختـه بودنـد و بـی خبـری از افعـال 

دشـمن پرفتـن و بی پروایـی از قطـاع الطریقـان آن وطـن را مأمـن خود 

سـاخته سـپاه تـرکان کینه خـواه ماننـد اجـل بغتتًا بـر در آمـد، و مدعیان 

جانـکاه چـون قضـای آسـمانی غفلتـًا بـر سـر. از آنجا کـه نـه راه گریز 

داشـتند و نـه روی سـتیز، از آن فرقـه بی تمیـز چهل و دو تـن بعضی به 

تیـغ تیـز مقتـول شـدند و برخی به دسـت آن طایفـه زخیم العاقبه اسـیر 

مخـذول گشـتند، مگـر چنـدی را که از اسـتقامت و پایداری در سـتیز و 

آویـز فـی الجملـه تـاب و توانایی بـود و یا جماعـه جبن پیونـدی را که 

از اندیشـه جان نگهـداری و پیشـه خودداری در گریزپایـی دسـت و پایی 

از آن ورطـه طوفان خیـز و وادی مرگ انگیـز، جـان بـه سـالمت بردند و 

زندگانـی بـی عـار و ننگـی را کـه مردن بـرآن بسـیار تفـوق دارد، مغتنم 

شمردند.

به شـاهی کـه ای شـاه اقلیم گیراز آن روی فرمـود دهقـان پیـر

کـه نايـد به کارت سـواد سـپاهجوانان کــــارآزموده بخــواه

کـه سـرباختن نايـد از بـی پدرپدر دار را، دسـت می کش بسر

ننـگ و  نامـوس  عنان کی کشند از عدو روز جنگبیابان نـوردان 

دلیـر و  تنـد  جوانـان  کـه باشـد پلنگ افکنی کار شـیربپـرور 
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به روبه، ز شـیر ژيـان کینه خواهکجـا در معـارک شـود پادشـاه

بـه تیغ زبانش سـر خصم سـوزشـررپرور ای سـرور خصم سوز

دل دردجـو را، بـه جـوش آوردبده سـاقی آن می که هوش آورد

دل عاشـقان را بـه دردی گـدازاگـر صاف نبـود بـه دردی نواز

بـه خون تشـنه در قلعه عاشـقانکه هسـتند جان ارمغان عاشـقان

مـی خصم افکـن سـتیزی کنـدکه گر خصم غم تند و تیزی کند

سـه روز پـس از ایـن مقدمـه نایره افـروز کدورت انـدوز، بـا آن فرقـه 

سـال واردن  مأموریـن  نهـب  و  قتـل  از  کـه  عاقبت سـوز  عافیت گـدازِ 

فرح انـدوز بودنـد، ایلغـار کـرده خـود را غفلتـًا بـه قلعه عاشـقان که در 

قبضـه تصـرف جنگجویان رزم آشـنا و مبـارزان طایفه ریکا که پیشـوای 

ایشـان سـرفراز خـان ریکاباشـی بـود، رسـانیده توسـن تهـور در وادی 

خودسـری و گردن فـرازی دوانیدنـد، لیکن چون آن طبقه اسـتقامت بنیان 

از احـوال معانـدان واقـف و از یغمای ایشـان خایف بودنـد، پای اقامت 

در میـدان تهـور و خـودداری و اسـتقامت فشـرده به معارضه کوشـیدند 

تـا دو تـن از آن گـروه مکروه پرشـور و فتـن را هدف ناوک بال سـاخته 

بـه دفـع و رفـع و هدم و هـزم آن فرقه بدعزم خـالع تعریف و توصیف 

همـت و جـوان مـردی از الطـاف سراسـر اعطـاف خدیـو گردن فـراز 

پوشـیدند. هـذا َجـَزاًء ِبَمـا َكانُـوا يـَْعَملُـوَن.

•





]بخش سوم:[

مکتوبی که وزیر محمد اکبر خان به جهت محقق باشی 

حبیب اهلل آخندزاده کاکری نوشت در سنه 1263





بسم اهلل الرحمن الرحیم

َهَذا ِكَتابـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاْلَحقِّ.

بـر رأی حقیقت اقتضـاِی صدر آراِی مدرس علم و دانش و سـاده پیراِی 

مبحـث فهـم و بینـش؛ محقـق دقیقه بیـن، مدقـق حقیقت آییـن، جامـع 

کمـاالت دینـی و دنیـوی، کاشـف رمـوزات صـوری و معنـوی، جامـع 

دین جـوی،  دینـدار  واالصـول،  الفـروع  حـاوی  والمنقـول،  المعقـول 

دیـن دان حق بیـن، حق گـوِی حق خـوان؛ از زخارف دنیـوی آزاده، محب 

حبیبـان و حبیـب محبـان، دوسـت مهربـان حبیـب اهلل آخونـدزاده -زاد 

توفیقـات ریاضاتـه و دام تحصیـل کماالته- محتجب و مسـتور نماناد که 

در هـر وقتـی از اوقـات و حینی از حینیـات علت مزمنـه ازمنه ممکنات 

را تـازه زمانـی اسـت پدیـد و حـالت آنات را فی کل اآلن شـانی اسـت 

جدیـد کـه ُكلَّ يـَـْوٍم ُهـَو ِفـي َشـْأٍن آن امانـت را بیـان اسـت و ظهور شـان هر 

ذی شـوکتی آن حـاالت را موجـب تبیان. 

سـیار،  و  ثابـت  کواکـب  تأیـرات  از  روزگار،  فلکـی  ادوار  اقتضـای 

درخـزان و بهـار مقتضـی فصلـی اسـت از فصـول و قضایـای کلیـه و 

جزئیـه امزجـه ممکنـات کـه مرکـب از اقویـه متضـاده اسـتقطات مـاده 

نخسـتین در آفرینش انـد در طبایـع انسـانی کـه ودایـع بدایـع سـبحانی 

می باشـند، منتـج نتایـج اهـل فضلی اسـت از اربـاب عقول کـه آن فضل 
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پراثمـاْر حالوت افـزای مـذاق اهالـی ذوق و شـوق آن شـهور و دیـار 

اسـت، و ایـن صاحب فضـل و اعثـار، افاضت بخِش قلـوب ارباب عقل 

و اصحـاب افـکار.

چنانچـه نسـایم عنبرشـمایم ایـام بهـارْی جان بخـش فوایـح روایـح و 

بسـاتین اند، فیضـان اقطـار امطـار غمام اقـالم صاحبان علـم و دانش نیز 

محیـی اجسـام مراسـم دین و معلـی اعالم مواسـم آیین مبین. بنـًاء علی 

هـذا، وجود مسـعود اهل فضـل و افضال مسـتغرقان چهـار موجه عمان 

غمـان جهـل و نادانـی را - فی ای الحال- وسـیله نجـات حدیث فیض 

تاثیـث)؟( علمـاء امتـی کأنبيـای بنـی اسـرائيل صله فخریه ایشـان اسـت و کالم 

صداقـت نظـام العلمـاء ورثـة النبيـاء دولت ارثیه آن معظمان ذی شـان مطابق 

ایـن مقولـه حقیقت تضمیـن ... الدیـن امیرالمؤمنین اسـداهلل الغالب علی 
بـن ابی طالب اسـت کـه می فرمایـد: ]...[1

کــــــــز ديـــــــدن اين قـــــــــوم بود جان زنده هسـتند جمــــــــــاعتی بـه جانـــــــــان زنـــــــــده
مردم همـــــه مـــــــــــــرده اند ايشـــــــــــــــان زندهچــــــــــــون آب حيــــــــــات در ازل نوشيدند

نظـر بـر ایـن همـه براهیـن که اهـل ایمـان و دیـن از روی صـدق یقین 

ایشـان را پیـر داننـد و مقلـدان ارادت قریـن بـه سـرپنجه اخـالص و 

اعتقـاد آن محققـان دقیقه بیـن و مدققـان حقیقت آییـن را سلسـله جنبان، 

پـس آن مقتدایـان را الزم بـل بـر ذمـه همـت واالنهمـت آنـان واجب و 

متحتـم اسـت کـه - به خـالف دعوت نفـس بدخواه جز شـاهراه صراط 

المسـتقیم طریقـی نپیماینـد و پیروان خـودرأی خود را از خودپرسـتی و 

خودآرایـی بخـود آورده غیر از راه خدا و طریق انیـق ختم االنبیاء -علیه 

التحیـة والثنـا بـأی الدلیـل- سـبیلی ننماینـد تا بـه فضـل و عنایت ملک 

النـاس، جمیـع الناس از وسـواس نفـِس ]الـ[خنّـاِس يـَُوْسـِوُس ِفـي ُصـُدوِر النَّاِس 

١. عبارت عربی که خوانا نیست.
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اسـتخالص پذیرفتـه از روی صـدق و اخـالص روی نیـاز و اختصاص 

بـه درگاه الـه النـاس آرنـد و زخرفات ناسـره دنیوی را اگرچـه دراری و 

آللـی معقود و ذهاب منقود باشـد جز بشـر پرشـبه و ثمـن نجس دراهم 

معدوده نشـمارند.   

عقل از همه خوبتر که گردد حاصل هر فیض که از خدای باشد واصل

باشد همه چیز او به غايت کامل کامل که کمال عقل و دانش دارد

خصوصًا آن مرجع انام و مجمع خواص و عوام را که افقه فقهای اوان 

و اعلم علمای دوران بل مجتهد زمان طبقه اسالمیه افغان و فرقه ناجیه 

اهل سنت و جماعت و نایب سنیان است، نظر بر تکمیل عقل و بنا بر 

تعلیم عین  ربقه هّمت دین و چون  بر  تجمیع و تحصیل علم و فضل 

را که  بی سامان  پریشان خلقت  این مشت  که  فرض، فرض عین است 

پابست عالیقات این بلدانند از روی صداقت - طابق النعل بالنعل - بر 

طبق و رفتار مقتدایان سلف و دین و  آیین خلفای خلف، هدایت نموده، 

بدگویان  المرام  حسب  اینکه  نه  گیرند،  پیش  ارشاد  و  رهنمایی  طریق 

جماعه  رسم  و  راه  موافق  و  سنن  اهل  طرق  مخالف  سرانجام  زشت 

بعضی  اظهار  به  را  خود  الصفات  مجمع  ذات  فتن،  و  پرشور  مخالفین 

کلمات پرشبهات و تکرار بعضی مقوالت کثیر المعلوالت که هیچ یک 

از  نپرداخته و احدی  به آن  ایام سلف  از مجتهدین متأخرین خلف در 

علمای کرام و فقهای عظام معاصرین در این امتداد زمان، آن کالم خام 

را از پخته مغزی سرمایه اعتبار و اشتهار خودها نساخته اند، آلوده چندین 

گونه تهمت نموده مقوی قوای اغوای اهل بدعت و مربی اقوال اطوال 

جماعه سبی ذی شنیعت گردیده خود را متهم گروه انبوه دیانت پژوه اهل 

سنت و جماعت ساخته به سخنان خلف آداب پرداخته اند، هرچند از این 

ناپسند که مخبرین سابقه از زبان آن سعادتمند در محل  گونه مقوالت 
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بیان می آورند اصاًل و قطعًا مقبول دل اتحادمند و پسنِد خاطر مشکل پسند 

غرض اندیشی  بر  امر  و  االعراض  ذوی  مقریان  افترای  بر  حکم  نیفتاده 

صاحبان اغراض ذوی االمراض می کردم و می گفتم که ظهور این الفاظ 

نزد  در  و  است  دور  و  بعید  بسیار  معنی  اهل  خالصة  آن  از  بی معنی 

صاحبان فضل و کمال، شیوع این احوال منافی طبع، غیور. تا آنکه در این 

اوقات آخندزاده ساده سلیم القلب محمود مال محمد مسعود وارد گردیده 

از زبان آن مجمع الکماالت، بلکه صراحتًا تمامی آن کلمات بدعت آیات 

را در محل بیان آورده موجب تبیین براهین و دالیل هر یک نیز می بود 

و بیانی را که باید بر زبان نیارد هر زمان به چندین زبان بیان می نمود. 

از وقوع این حال، مسـتمند درگاه ذوالجالل را بر روی روزگار، ابواب 

حیرت بسـیار گشوده گشت و از اسـتماع این اقوال، دل دیانت خصال را 

تعجـب بر تعجب افـزوده، لکن باالخـره چون آخنـدزاده ذکاوت مقرون 

اسـتلیاس)؟( و تکـّدر خاطـر ایـن دیانت مشـحون را مالحظـه نمـوده، 

نظـر بـر رفـع کالِل عذراخبـار مالل آثـار خـود را بـه این کلمـات نموده 

تسـلی بخش خاطـر اسـالمیان این میـان گردید کـه آخنـدزاده موصوف 

کـه بـه اظهـار این کلمـات معـروف شـده از خود حکمـی تـازه اجتهاد 

نکـرده و بدعتـی جدیـد بـر صفحـه روزگار بی بنیـاد بنیـاد ننهـاده، بلکه 

اکثـر کتـب علمای دین بدین اقوال دال اسـت و بسـیار مقوالت فضالی 

ایمانیـه متقدمیـن بـر این تضمیـن موجب رفـع و خیال.

او نیـز چـون مـن بـه ترانه دیگـران مترنّم اسـت و بیـان فصیـح البیان 

الفـاظ و موضوعـه گذشـتگان را مترجـم، نـه او را در آن بیـان گناهـی 

اسـت و نـه مـرا در ایـن میـان خطایی. 

بنـاًء علـی هـذا، از آنجـا که ظهـور این الفـاظ دور از صواب و شـیاع 

ایـن مقـوالت علل انتسـاب به هر صورت که باشـد علـت غایی تخریب 
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دیـن اسـت و انتشـار ایـن امر بای االفعال سـبب تـأذی تحلیـل آیین کل 

مسـلمین، خاطرنشـان آن ذوی القلـم صاحـب بیـان می گـردد کـه ایـن 

کلمـات اثامت تخمیـر که صغیـر و کبیـر از زبان آن مهربـان صافی ضمیر 

متواتـر و متوالـی در حیـز تقریر می آرنـد - بای التقدیـر- از دو صورت 

بیـرون نیسـت. اگـر اخبارات پریشـان ایشـان تمامًا کذب و بهتان اسـت 

زهـی بهتـر، خـود عیـن مقصد ما خواهـد بود و هـرگاه واقعـی صورت 

واقعـات ایـن مقـوالت کـه نقش پذیـر مـرات ضمیـر هـر یـک از خورد 

و بـزرگ گردیـده، صحیـح و معتبـر اسـت. پـس کیفیـت آن گفتگـو و 

چگونگـی احـوال آن مقـال بایـد کـه ظاهـر شـود، چـرا که علمـای ثقه 

ایـن والیـت و فضـالی کمل ایـن بدایت هیچ یـک به این قول شـریک 

و احـدی ایـن سـخن ها را موجـب تحریـک نمی شـوند بلکـه مقـر و 

معتقـد ایـن کالم را اثـم بـل کافـر می دانند.

خاطرنشـان آن ذوی العلـم صاحـب بیان می گـردد. بنابرایـن به جهت 

آن عقیدت آییـن، مرقـوم می شـود کـه بـه وصـول مراسـلة الشـوق هذا، 

احـواالت ایـن مقـاالت را از ابتـدا تـا انتهـا مـع دالیـل و برهانـات آن 

کـه بـه آن دقیقه سـنج دقیقه سـنجان و محقـق محققـان زمان خاطرنشـان 

شـده باشـد، مفصـاًل مشـروحًا برنگارنـد که از آن قرار دانسـته شـود که 

علمـا و فقهـای متقدمیـن کـه حکم بر کفـر و نهب و تاراج امـوال گروه 

مکـروه و سـبی ننموده انـد، سـبب چه بـود و دالیل ایشـان چیسـت؟ و 

فضـال و مجتهدیـن متأخریـن کـه ایـن طایفـه بدعاقبـت را مطلقـًا کافر 

و قتـل و نهـب و تـاراج امـوال ایشـان را مبـاح دانسـته اند، مقصـد چـه 

داشـته و مصلحـت چـه دیـده بودنـد؟ و ما فرقه بـه کدام دلیـل و برهان 

بـر فضـالی متأخریـن برتـری و تفـوق داریـم کـه بـر خـالف روش و 

قانـون ایشـان رفتـار نماییم؟ البتـه در این بـاب کمال تعمق بـه کار برده 

جـواب صافـی کافی شـافی در قیـد تحریرخواهنـد آورد زیرا کـه فتایان 



       158
 ده رننو افغانستاندر رسالهاینویافتهدربارةتاری

ان دخ م م ردوس بهامی و رب م ای وو

خفیف الفهـم زمـان و جوانـان خوانـان دوران مـا را خـزف ایـن صدف، 

یعنـی آویـزه گـوِش مخالفت نیـوْش شـدن، تیـغ تیـز خونریز در دسـت 

زنگـِی پـر سـتیز دادن اسـت و بی جوهـر بدگوهـر را علم و فنـون اهل 

هنـر آموختن. 

حیف باشـد کـه جز نکـو گويدهر که خلـق آن کند که او گويد

زیـاده مصّدع اوقات آن جامع الکماالت نشـدن، لقمـان را ادب آموزی 

کـردن اسـت و فالطـون را تعلیـم حکمـت نمـودن. نـه بـل، صعـوه 

ضعیف الحـال عدیـم البیـال بـی بالی به جنـگ و مصاف عقـاب همایون 

خانـی رسـد باقـی. السـالم علیکـم و علی مـن لدیکـم. آنکـه احواالت 

سـعادت دالالت را بـا هـر گونـه مرجوعـات در حیـز تحریـر آورده 

خاطرهـا را سـرور و دلهـا را از سـرور غیرمحصـور آن، محـل فرحت و 

سـازند. صبور 

چندانکـه برجیـس ریاست مسـیس از سـاغر کیفیـت افضـال ایـزدی 

مبـذول شـمارد و  اربـاب تسـویس  بـزم  را در  بتفیـس  آب و رنـگ، 

تـا آنکـه بهـرام سطوت احتشـاْم صمصـام آالم را از نیـام ابـرام در رزم 

اهـل مـالم مسـلول دارد، همـواره شـرف کوکـب اقبـال، و اوج طالـع 

همایـون اجـالل فرمانروای کشورشـانت رونق افـزای بـارگاه زرانت بدر 

بطیـن رعیت پـروری و صـدر ثریـای رعایت گسـتری، اعنـی، رفیع نـگاه، 

منیع پایـگاه، سـردار ایالت دثـار، حشـمت پناه و سـردار واالگهر؛ شـوکت 

دسـتگاه نامـی نعـوت حیدریـت و سـامی سـمات صفدریـت صاحبـی 

مطاعـی، سـردار غالم حیدرخـان از حضیض و مقاریـب المنون محفوظ 

و از تفریـح و مقارنـه سعدالسـعود عنایـت محظـوظ باشـند.

بعدهـا بـه عـرض می رسـاند کـه چـون بقـای شـگفتگی های بهـار 

عـزت، و اعتبارافروزیهـای چمـن مکانـت و افتخار هم بـدان ذات عالی 
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صفـات منـوط و مربـوط اسـت، بنـا بـر آن خمـس االوقـات مأمـول و 

مسـتدعی از جنـاب حضـرت رب االرباب، آن اسـت که شکسـت کاله 

سـرافرازی را بـر تـارک مبـارک آن مـالذ  کشورگشـایان جرأت منظـر، 

مسـتقیم دارد، و در سـی خلعـت مکنت نثـار را در بـر آن مفخـر سـپه 

سـاالران نصرت ظفـر مسـتدیم کنـاد. ایضـًا معـروض آنکـه از آن وقـت 

کـه داعـی از فلق صبح حضورشـان دور و به شـفق شـام مفارقت مخفی 

و مسـتور اسـت، از کواکـب حواسـش شـمع حیرت روشـن بـوده و از 

نجوم احساسـش چشـم وحشـت مبرهن نموده، آرزوی ضیای مالزمت 

نـه چنـدان اسـت کـه کلک دود شـعله حسـرتش بـر صفحه اظهـار آرد 

و تمنـای فـروغ مصاحبـت نـه چنـان اسـت کـه خامـه چراغ تأسـف از 

سـطر سـواد اضطرابـش بنـگارد. از اینجاسـت که طراوت گلسـتان رنگ 

اسـتیناس و نوبهار اشـتیاق مؤالفت بی قیاس، بر نهجی اسـتیال یافته و بر 

وجهـی اسـتعال پذیرفته که هوای گلگشـت مالقاتشـان تـا دامنگیر خرام 

خیـال گـردد از شـوق گلشـن وجـد و حاالت رنـگ ... ریختـه همچون 

نسـیم سـحر و سـودای بـزم مصاحبت شـان تـا جرعه یـادآوری بـه کام 

جـان ریـزد و از صدمـه پیمانـه داغ تنگدلیهـا صـدای شکسـت دو عالم 

بی طاقتـی برانگیختـه - بـه هـر تقدیر به فحـوای الخط نصـف المالقات 

- از اعطـاف یگانـه و الطـاف خدیوانـه آن فرخ سـیِر صالبت منظـر هیچ 

بعیـد نیسـت کـه داعـی را سـرافرازنامه جات ... مسـرور دارند.

 

•





]بخش چهارم:[

وقایع شش روزة جمرود الی سرماواله
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هو

وقایـع حـاالت و رود جمـرود الـی سـرماواله از تاریخ یـوم جمعه 26 

رجـب الثانـی لغایت حال. حیـن تحریر عریضه نیاز یوم چهارشـنبه دوم 

رجـب روز نوروز فیروز سـنه توشـقان ایل شـش روزه که عرضداشـت 

حضـور نشـده بدیـن موجـب اسـت. غالم نـوازا، ذرة بی مقـدار نـوازا 

فدایت شـوم!

سـرافرازنامه الطاف ختامـه اشـرف کـه از تاریـخ یـوم جمعه بیسـت و 

ششـم شـهر جمـادی الثانی رقمـزد کلک اشفاق سـلک بود، پریـروز یوم 

دوشـنبه 29 بیسـت و نهـم سـلخ جمادی الثانـی هنگام عصـر در موقف 

سـرماواله شـرف ورود ارزانـی داشـته، موجـب عـّزت و افتخـار ایـن 

خاکسـار شـد و الطاف و عنایات خطابیه که خود را غالم ارادت ارتسـام، 

الیـق آن اشـفاق نمی دانسـت، چون از توجه التفات اشـرف بـود از ارقام 

آن ابتهـاج فراوان رخ نمود. مراسـالت مرسـوله و معروضه باریک آب را 

کـه واپـس ارسـال فرمـوده بودند، رسـید و اصـل و نقل رقعات سـردار 

محمـد صدیـق خـان و عرایـض ارجمنـد سـردار فتـح محمـد خـان و 

عالی جـاه موسـی خـان که ارسـال فرمـوده بودند بـا نقل مراسـله اخوی 

سـردار محمـد صدیق خـان که به خدمـت عمو صاحبی، جناب سـردار 

کالن نوشـته بودنـد، مع مراسـالت سـمت ترکسـتان که یکی از سـردار 

عالـی اخـوی سـردار محمد افضل خـان و دیگری از محمـد عظیم خان 
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ژمریانـی، و سـیم نقـل مراسـله میرغضنفـر خـان که بـه جهـت عالیجاه 

نایـب ذوالفقارخـان نوشـته بـود، بـا نقـل عریضه خـود غالم که ارسـال 

حضـور اشـرف داشـته بـودم تمامـًا در خریطـه داک رسـید، و هـر یک 

را جداگانـه دیـده و بـه حقایـق احـوال هرجا وقـوف تام حاصـل نموده 

مطلـع شـدیم. مـزاج مرحمت امتـزاج واال را جمـع دارنـد، لکـن چـون 

از هـر مقصـد فایق تـْر صحتمنـدی ذات اشـرف اسـت، از مژدگانـی آن 

شـکرگزاری بـه درگاه بـاری -عـّز اسـمه- بجا آورده شـد فقط. 

از آنجـا کـه از راه ذره پروری توجـه ذات واال و خیال آن مرحمت انتما 

بـه اسـتخبار احـوال ایـن محـال اسـت عـرض می شـود کـه رویـداد 

علی مسـجد غیـر از ورود آن منـزل، دیگـر احوالی نبود که عرضداشـت 

حضور می شـد. روز جمعه بیسـت و ششـم جمادی الثانی وارد جمرود 

شـدیم، چـون آمـدن کمشـنر صاحـب بهـادر را بـا پلتـن و توپخانـه در 

جمـرود موقـوف کـرده بودیم، آن روز صاحب موسـوم اسـتقبال نکرده، 

روز شـنبه بیسـت و هفتـم وقت طلـوع آفتاب کمشـنر صاحب موصوف 

بـا پانصـد سـوار رسـاله کـه سررسـاله ها نیـز از جملـه صاحبـان بودند 

در موضـع جمـرود آمـده مالقـات و محبـت بسـیار نمودند. بعـد از نیم 

سـاعت که نشسـته بودند، بـه اتفاق ایشـان حرکت کرده در »سـرماواله« 

متوقـف. یـک پلتن گوره و شـش ضـرب توپ کـه در این منـزل منتظر 

بودنـد، سـالمی گرفته هفـده ضرب تـوپ شـرلیک نمودند. 

کمشـنر صاحـب موصـوف حیـن فـرود آمـدن مرخـص شـده بـرای 

مالقـات جـان الرنـس صاحب بهـادر رفـت و صاحبان پلتـن و توپخانه 

بـا صاحبـان دیگـر کـه آمـده بودنـد، قریـب دو سـاعت همین جـا بوده، 

بعـد از آن رخصـت خواسـته رجعـت بـه جـای خودهـا نمودنـد فقط. 

روز یکشـنبه 28، هنـگام مالقـات ایشـان نبـود. پریـروز یوم دوشـنبه 
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بیسـت و نهـم سـلخ جمـادی الثانی بـرای مالقات جـان الرنس صاحب 

بهـادر و بازدیـد کمشـنر صاحـب بهـادر با سـرداران و امـرا و خوانین و 

سـران سـپاه و پیشـخدمتان کـه مجموعـًا هفتاد و پنج سـوار می شـدند، 

از آن جملـه سـی و هفـت نفـر نشـیننده و باقـی ایسـتاده پـا بودنـد در 

چهونـی رفتـه مالقـات نمودیـم امـا وضـع مجلـس مالقـات ایـن نـوع 

بـود کـه خیمه هـای طوالنـی تـو بر تـو باالتصـال یکدیگر نصـب کرده، 

البتـه قریـب صـد قـدم راه که همـه در تحـت خیمـه و سـایبانها بودند، 

مفـروش بـه فـرش ایرانـی و پشـاوری نمـوده قریـب دوصد عـدد پایه 

کرسـی فرنگـی در طرفین گذاشـته، در صدر مسـند به وسـطه آن تختی 

بـه انـدازه بلندی کرسـیها ترتیب نمـوده، طرفین تخت دو کرسـی دیگر 

گذاشـته بودنـد کـه بـه سـمت راسـت، جرنیـل لشـکر پادشـاهی، و بـه 

سـمت چـپ کمشـنر صاحب بهـادر نشسـته بودنـد و دو کمپنـی گوره 

جوانـان خـوب و زبده، البسـه نو پوشـیده به محل نشسـتن نارسـیده به 

طرفیـن ایسـتاده و منصبـداران پلتـن و توپخانـه تمامـًا مسـلح و ملبـس 

بـه لبـاس فاخـره در خیمـه بـزرگ آخرین که جای نشـیمن بود، پشـت 

چوکی هـا بـه سـمت چـپ کـه کل صاحبـان نشسـته بودنـد سـر برهنه 

ایسـتادند و پایـان دسـت صاحبـان کرسی نشـین، محمـد عثمـان خـان 

سـدوزایی و فـوج دار خـان علیزایی و میراحیـاء الدین که امـوات الدین 

بایـد نوشـته شـود، و زمـان اروکزائـی پسـر علم خـان و حبیـب خان و 

محمـد امیرخـان و جمعـه خـان و غیـره اربابـان و پـس از آنهـا رحمت 

خـان اروکزایـی و دیگـر روسـای پیشـاور بـه همیـن ترتیب کـه عرض 

شـد نشسـته بودند.

 غـرض کـه وضـع خیمه هـا و ترتیـب بسـاط مجلـس و دسـتگاه آن 

بـه وضعـی بـود کـه در لودیانـه بـه جهـت آن خدایـگان تزئیـن داده 

بلکـه زیاده تـر فقـط وضـع اسـتقبال حـال آن بود کـه هنـگام حرکت از 



       166
 ده رننو افغانستاندر رسالهاینویافتهدربارةتاری

ان دخ م م ردوس بهامی و رب م ای وو

سـرماواله، جیمـس صاحـب کـه از طـرف کمشـنرصاحب بهـادر حاکم 

پیشـاور اسـت، وقـت طلـوع آفتـاب بـا فوج دارخـان علی زایـی وقتـی 

کـه هنـوز در خیمـه گاه نشسـته بودیـم بـا صـد سـوار رسـاله آمدنـد، 

چـون مـا نظـر بـر احتیـاط ایشـان حکـم داده بودیـم کـه اسـلحه بسـته 

نکننـد، صاحـب موسـوم التجـا کـرد که ایـن کار برای ما بسـیار سـبکی 

دارد، مـردم خـود را حکـم دهیـد که کمربسـته کننـد و اردلیهـا نیز کمر 

بسـته بـه جلـو برونـد. بنـا برخواهـش او همچنـان کردیـم، در ثلث راه 

کـه رسـیدیم ارفتیـن نـام صاحـب رسـاله اسـتقبال آمـد و در نیمـه راه 

چنـد صاحـب دیگـر آمدنـد، همچنیـن ثم بـه ثم یـک یک، دو دو، سـه 

سـه از صاحبـان ذی شـان بـه اسـتقبال می آمدنـد تـا اینکه نزدیـک پلتن 

گـوره و توپخانـه رسـیدیم، سـالمی گرفته، هجده ضرب توپ شـیرلیک 

نمودنـد، چـون داخـل چهونـی شـدیم کل طوایف گـوره تا فرقـه اناثیه 

صاحبـان، و گـوره بـر فیـل و گادیهـا نشسـته و اکثـر پیـاده جـا بـه جـا 

ایسـتاده سـالم می کردنـد و خوشـی می نمودنـد. چـون متصل سـراپرده 

و خیمه هـا شـده، از اسـپ فـرود آمدیـم. جـان الرنـس صاحـب بهـادر 

و کمشـنر صاحـب بهـادر و جرنیـل افـواج پادشـاهی بـا کل صاحبـان 

دیگـر و رؤسـای پشـاور اسـتقبال آمـده، بسـیار محبـت و مواحـدت و 

دلجویـی کـرده، جـان الرنس دسـت ما را به دسـت خـود داخل مجلس 

شـد. محمدعثمـان خـان سـدوزایی و میر احیـاء الدین پیش آمده سـالم 

کردنـد، همـراه آن دو کـس معانقه کردیم باقی مردم پیشـاور و رؤسـای 

ایشـان را، چـون یـک دسـت مـا به دسـت جـان الرنس صاحـب بود و 

ازدسـت خـود نمی گذاشـت، یک دسـته مصافحـه بـه عمـل آمـد. مـا را 

همـه جـا بـا خـود بـرده تـا بـر آن تخـت مفـروش رسـیده، تکلیـف به 

نشسـتن کـرد. مـا تـا او را بـر آن تخـت با خـود ننشـانیدیم، ننشسـتیم. 

نظـر بـر عـزت داری ما، خـودش بـا کل صاحبـان کرسی نشـین و ارباب 
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مناصـب ایسـتاده پـا، تمامـًا سـر برهنـه کـرده نشسـتند و ایسـتادند و تا 

آخـر مجلـس همچنـان سـربرهنه بودند. 

چـون قریـب نیـم سـاعت گذشـت خواهـش التفات نامجـات اشـرف 

را نمودنـد. چـون مراسـالت واال در خریطه هـای کمخـواب سـنگین و 

بندهـای گالباتـون مزیـن، عالیجاْه ناظر نعیـم خان و میـرزا کلبی علی را 

بـه عـزت آورده، صاحبان ذی شـان نیز به بسـیار عزت و احتـرام گرفته، 

مراسـالت مراسـله الرد گورنـر را جـان الرنـس صاحـب بهادر تسـلیم 

نیولعـل نـام میـر منشـی خـود نموده سـپرد که بـه خوبـی محافظت کن 

کـه بـه جهـت صاحب معظم فرسـتاده شـود. 

اوالً مراسـله خود و ثانیًا مراسـله کمشـنر صاحب را حکم به گشـودن 

داده، منشـی خـود را گفـت که بـه آواز بلند بخوان که همـه اهل مجلس 

بشـنوند. منشـی مزبـور به فرمـوده عمل نمـود، لکن از اسـتماع مطالبات 

متیـن و عبـارات رنگیـن و سـخنان محبت انگیـز شـیرین کـه از انتظامـه 

شـیرازه مودت و مواحدت سـرکارین چون رشـته جان و سررشـته روان 

در خاطرهـا دلنشـین بـود، همه صاحبان ذی شـان خورسـند و از التفات 

جنـاب اشـرْف نهایـت بهره مند شـدند فقـط. محمدعثمان سـدوزایی در 

ابتـدای مجلـس از فوجدارخـان کـه پهلونشـینش بـود پرسـیده بـود که 

فالنـی را در آمـدن پیشـاور، خواهش از طرف الرد صاحب گورنر شـده 

بـود یـا اینکـه خـود ایشـان ملتجـی شـده اند؟ فوجدارخـان بـه جـواب 

گفتـه بـود کـه نمی دانم، از مضمون مراسـله شـما معلوم می شـود. چون 

منشـی بـه این فقرات رسـید که چون نـواب مسـتطاب مع االلقاب نواب 

الرد گورنـر صاحـب بهادر ناظم اعظم و فرمانفرمای کشـور هندوسـتان 

بـه جهـت تمشـیت امـور محبـت دولتیـن و انتظـام شـیرازه مـودت و 

امـور  الشـان کـه در  مواحـدت سـرکارین خواهـش سـرداری عظیـم 
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مملکـت از جانـب فرخنـده جوانـب مـا مجـاز و مختار باشـد خواسـته 

بودنـد، بنـا بـر آن فرزنـد اعـز ارشـد اقبال نشـاِن قوی طالـِع فیروزبخـْت 

سـردار غـالم حیـدر خان را کـه ولیعهد دولـت قوی شـوکت و از طرف 

قریـن الشـرف مـا مجـاز و مختار امـور مملکت اسـت مأمور داشـتیم. 

محمـد عثمـان خـان بـه عالی جـاْه فوجدارخـان گفت کـه از مضمون 

مراسـله ایـن معنـی ظاهـر شـد کـه الرد صاحب معظـم طالب دوسـتی 

شـده، سـردار غـالم حیدرخـان را خواسـته اند، التجـا از طـرف ایشـان 

نیسـت فوجدارخـان علیزایـی گفـت کـه بلـی همچنیـن اسـت فقط. 

غـرض عـرض اینکه سـاعتی مـا کمتـر در آنجـا توقف ورزیـده اراده 

حرکـت نکردیـم. جـان الرنس صاحـب بهـادر رو به ما کـرده گفت که 

اگـر شـما را تکلیـف نشـود، گرمـای روز را همین جـا بگذراننـد. گفتـم 

کـه مـا مـردم سـپاهیم بـر مـا هـر تکلیف کـه باشـد هیـچ حـرج. هزار 

مرتبـه گرمـی می گذرانیـم، از جمـرود کـه ایـن طـرف شـدیم همه جـا 

جـای شماسـت، هیـچ تفـاوت نـدارد. از ایـن سـخن بسـیار خورسـند 

]شـد[. چـون ایـن سـخن را کمشـنر صاحـب شـنید بـه زبـان انگریزی 

چیـزی گفـت. بعـد از آن صاحـب ممدوح به مـا تکلیف کردنـد که هوا 

گـرم می شـود، اگـر تشـریف می بریـد بسـیار خـوب اسـت. بعـد از آن 

برخاسـتیم. خـود او بـا صاحبان دیگر تا مقام سوارشـدن اسـتقدام کرده، 

سـه نفـر صاحبـان را با یک سـوار رسـاله مأمور کـرد که تـا اردو همراه 

مـا آمـده از آنجـا برگشـت. لکـن در وقـت مراجعت کـه باز بر سـر آن 

پلتـن گـوره و توپخانه رسـیدیم به همـان قرار اول سـالمی گرفته، هفده 

ضـرب تـوپ شـرلیک نمودند. بعـد از ورود ما در اردو اول پیشـین یک 

صاحـب دیگـر را بـا صد سـوار رسـاله نزد ما فرسـتاد کـه هرجا مرضی 

شـما باشـد اینهـا مأمـور خدمـت شـمایند کـه کسـی از طایفه گـوره یا 
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دیگر لشـکریان ما حرکت ناشایسـته با لشـکریان شـما نکنند. آن رسـاله 

را یـک تفنگـرس، نزدیـک خـود به سـمت پشـاور جا دادیـم فقط. 

احـوال پریـروز بـال کـم و کاسـت آن بـود کـه عـرض شـد. دیـروز 

یـوم سـه شـنبه غـره شـهر رجـب کـه وعـده آمدن ایشـان نـزد مـا بود، 

مـا نیـز بـه همـان وضـع، بلکه آییـن مجلـس را بهتـر از آن ترتیـب داده 

بـه همـان قانـون تختـی مهیـا کـرده آن را به کمخـاب نو مزین سـاختیم 

و سـرداران و امـرا و خوانیـن خـود را به قرار روز گذشـته، خواسـته در 

صـف راسـت، صف صاحبـان فرنگ را مقـرر کردیم و به سـمت چپ، 

کرسی نشـینان خـود را مأمـور داشـتیم، زیرا کـه آنها در جـای خود نظر 

بـر کثـرت عزْت سـمت راسـت را بـه مردم ما گذاشـته، سـمت چپ را 

بـه صاحبـان خـود داده بودنـد؛ مـا هم بـه همان قسـم کردیـم. فقط. 

وضـع اسـتقبال ایشـان ایـن بـود که هنـگام پنـج  بجه که یک سـاعت 

بـه صبـح مانـده بـود، بـرادرم سـردار محمدعمرخـان را بـا ارجمنـدی 

شـهنوازخان و چنـد نفـر خوانیـن بـا سـواران ایشـان مقـرر کردیـم کـه 

وقـت طلـوع آفتـاب خـود را بـه چهونـی رسـانیده بـه اتفـاق صاحبـان 

بیاینـد. هـم چنانکـه مقـرر کردیـم بجـا آوردند و اخـوان سـردار محمد 

صدیـق خـان و سـردار شـیرمحمد خـان را تکلیـف کردیـم کـه طلـوع 

آفتاب سـوار شـده در نیمـه راه مالقات کـرده با ایشـان برگردید. اخوان 

موصـوف نیـز به همـان قـرار عمـل فرمودند.

چون شـش ضرب توپ جهت شـیرلیک سـالمی خود پیشـتر فرستاده 

بودنـد، وقتـی کـه نزدیک رسـیدند صاحب توپخانـه از ما اذن شـیرلیک 

خواسـت. مـا بیسـت و یـک ضرب تـوپ حکم شـیرلیک دادیـم، چون 

نزدیـک خیمـه گاه رسـید و از بگـی فـرود آمـد، مـا هـم تـا قـدر مکانی 

کـه او اسـتقبال کـرده بـود، یعنی چنـد قدم از فـرش بیرون رفته دسـت  
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صاحـب موصـوف را گرفتـه تـا تختـگاه آوردیـم. تـا مـا را بـا خـود بر 

آن تخـت ننشـاند، خـودش بر تخت ننشسـت، لیکـن در جای مـا الیوم 

حیـن آمـدن کاله از سـر بیـرون کـرده نشسـت و بعـد از چنـد لمحـه 

کاله بـر سـر نهـاد. امـا صاحبـان دیگـر تـا آخـر مجلـس همچنـان سـر 

برهنـه نشسـتند بـردو کرسـی طرفیـن تخت کـه آنهـا را نیز بـه ابره های 

سـنگین پوشـانیده بودیـم. در سـمت چـپ متصـل مـا کمشـنر صاحب 

بهـادر و بـه سـمت راسـت متصـل جـان الرنس صاحـب بهـادر جنرال 

لشـکر پادشـاهی بـه قـرار روز سـابق نشسـتند و  محبـت و التفـات و 

عذرخواهـی بی نهایـت می کردنـد. پریـروز کـه در جایش بودیم آهسـته 

آهسـته احوال سـمت ترکسـتان و هورگنج و خوقند و آق مسجد و غیره 

روداد آن طـرف را می پرسـید و جـواب می شـنید و خورسـند می شـد 

فقـط. دیـروز بعـد از سـاعتی که نشسـته بودنـد تحایفی کـه موجود بود 

همـه را  در هشـت مجمـع دیوانـی کرده به بسـتنی های صحن نوبسـته، 

مجمع پوشـهای کمخـاب نـو کـه شباشـب بریـده و دوخته شـده بود بر 

آنهـا انداختـه پیـش رویشـان گذاشـتند، تفصیـل آن اجنـاس و اسـپان و 

اشـتران نرمایـه از قـرار فـرد -علیحـده- معـروض خدمت می شـود.

یـک یـک از اشـیای مزبـور را عالیجـاه ناظـر نعیـم خـان گشـوده بـه 

قـرار سـیاهه از نظرشـان گذرانیـد، نهایـت عذرخواهـی نمـوده محبـت 

از  ایشـان صراحتـًا می گفتنـد کـه  بلکـه از صاحبـان  بسـیار فرمودنـد 

خورسـند  و  شـکرگزار  بسـیار  مـا  سـرکار  بـا  شـما  سـرکار  دوسـتی 

می باشـیم و خـوش می شـویم. چـون اسـپان تحایـف را آوردنـد، جـان 

الرنـس صاحـب گفـت کـه صاحبـان بسـیار تعریـف کرده انـد که شـما 

یـک اسـپ بسـیار خوب داریـد، اگـر بطلبانید که تماشـا کنیـم چون در 

حیـن ورود سـرماواله و روز رفتـن چهونی اکثر صاحبان برای تماشـای 

اسـپ دردانـه می آمدنـد و میدیدنـد، دانسـتیم کـه دردانـه را می گوینـد 
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همـان سـاعت گفتـم دردانـه را زین کرده و یـراق طالی تیـپ نگین زده 

آوردنـد. تکلیـف کردیم که این اسـپ سـواری بسـیار خـوب دارد برای 

سـواری شـما باشـد. گفـت هرگـز نمی گیـرم، بـرای مـن بدنامی بسـیار 

دارد. گفتـم اگـر نگیریـد ما بسـیار آزرده می شـویم. انکار کـرد که گاهی 

نمی گیـرم. چـون گفـت و گـوی بسـیار شـد، کمشـنر صاحب شـنید و 

گفـت که صاحـب گاهی نخواهـد گرفت، بسـیار بدنامی بـرای صاحب 

دارد. غـرض کـه نیـم سـاعت نجومـی، دامـان گفتگـو در چنـگ بود و 

سـخنان طرفیـن در جنـگ. آخـر االمـر وقت برخاسـتن که هنوز اسـپ 

ایسـتاده بـود همراه شـان اسـتقدام کـرده تا نزدیک اسـپ رسـیدیم. علی 

محمدخـان میرآخـور را گفتـم کـه دردانـه را هم چنان که هسـت همراه 

صاحـب ببـر. هرچنـد عذرخواسـت دید کـه مـا آزرده می شـویم، قبول 

کـرده همـراه برد.

نظـر بـر اطـالع عـرض شـد، بـاز ارجمنـد شـهنوازخان را بـا عالیجاه 

عزیـزی بنیـان شـاه مراد خـان فرسـتادیم کـه همـراه صاحـب ممـدوح 

رفتـه، لمحـه ای در آنجـا توقـف کـرده مراجعـت کردنـد. فقـط چـون 

وقـت برخاسـتن گفـت که البتـه ما و شـما را چند مجلـس صحبت باید 

بشـود، اگر مهربانی شـود و شـما را اطمینان و تسلی باشـد قدری پیشتر 

حرکـت کنیـد کـه قریـب المنـزل باشـیم بهتـر خواهـد بـود. در جواب 

گفتـم کـه ایـن معنی را دیـروز به شـما خاطرنشـان کردیم کـه آن وقت 

از جمـرود کـوچ کـرده در سـرماواله آمدیـم. داخـل خانـه و منزل شـما 

هـم سـر مویـی مـا را اندیشـه و خیالی نیسـت. بی تسـلیها، اگر شـما را 

نزدیکی ما پسـند باشـد. ما را گاهی ناپسـند نیسـت. فردا کوچ کرده در 

تهکال فرود می آییم . بسـیار خورسـند شـدند، بنابراین دیروز پیشـخانه 

را بـار کـرده بـه تهـکال فرسـتادیم. چـون بعـد از رفتـن پیشـخانه نماز 

عصـر بـاران رحمـت ایـزدی در جریـان آمـد و همـه شـب و الیـوم تـا 
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وقـت ظهـر به شـدِت تـام می باریـد، حرکـت معتذر شـد. تا فـردا دیده 

شـود کـه از پـرده غیـب جلوه گر عرصـه ظهور چـه خواهد شـد. به هر 

صـورت خاطـر مبـارک را جمع دارنـد فقط. 

خدایـگان مـن تـا حـال از فضل عنایـت قـادر متعال به خـوش وضع 

گذشـته چـون طالـع عـدو مـال اشـرف از الطـاف سـبحانی روز افـزون 

اسـت، امیـد آنکـه مطالـب مقصـوده آن خدایـگان بـه وضع دلخـواه به 

حصـول پیونـدد. هیـچ تشـویش به خاطـر مبـارک راه ندهند کـه دهنده 

و گیرنـده حـق اسـت و عـزت و ذلـت در قبضـه اقتـدار واجـب مطلق؛ 

تـُْؤتِـي اْلُمْلـَك َمـن َتَشـاُء َو تَنـزُِع اْلُمْلـَك ِممَّـن َتَشـاُء َو تُِعـزُّ َمـن َتَشـاُء َو تُـِذلُّ َمـن َتَشـاُء. 
ذره پـرورا، از مضمـون مراسـله محمـد عظیـم ژمریانـی چنـان مفهـوم 

شـد کـه والـی هـرات در بـاب میمنـه یـک قلـم از شـما مایوس شـده، 

چـون مـا در اینجـا بـه نحـوی خاطر نشـان ایـن مـردم سـاخته ایم و به 

دالیـل و برهـان و سـندهای هـرات چنـان بـه کارکنـان  اینهـا نمـودار 

کرده ایـم کـه از هـرات الـی جمـرود همـه مطیـع و منقـاد ایـن دولتنـد. 

هـرگاه در ایـن فرصـت از آن طـرف بـه وضعـی دیگـر احـوال برسـد، 

بسـیار خفـت در سـنگینی این دولـت اسـت. در میمنه چه قـدر منفعت 

خواهـد بـود کـه گنجایـش ایـن همـه نقصـان را داشـته باشـد؟ عرض 

غـالم این اسـت کـه به رسـیدن عریضـه هـذا دلجویی نامه بـرای اخوی 

سـردار سـید محمـد خان بنویسـید کـه او را اطمینان حاصل شـود، بلکه 

کاغـذی بـرای غضنفرخـان حاکـم میمنه بفرسـتید که میان مـا و ارجمند 

سردارسـید محمـد خـان ظهیرالدولـه اتحاد وجود اسـت و ملـک میمنه 

تعلـق ایشـان اسـت. البتـه شـما از فرمـوده ظهیرالدوله انحـراف نورزید 

و بـه جهـت اخـوی کرام ذوی االحتشـام، همیـن مضمون اعـالم فرمایند 

کـه ایشـان هـم بـرای غضنفرخان و به جهت اخوی سـردار سـید محمد 

خـان  ظهیرالدولـه نیز بر سـبیل محبت و دلجویی بسـیار مکتوبی نوشـته 
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بفرسـتند که این خیال و سـودا از سرشـان بیرون ]رود و[ مأیوس مطلق 

نشـوند و کاری نکننـد کـه باالخـره ندامـْت دسـت دهد. به فکـر ناقص 

غـالم همیـن رسـیده عـرض کـردم باقـی خـود آن خدایـگان حمـداً هلل 

تعالـی کـه همـه دان و همه رسـند، حاجت به عـرض غالم نـدارد، فقط.

 خدایـگان، از تحریـر سـرافرازنامه اشـرف کـه روز جمعـه بیسـت و 

ششـم جمـادی الثانـی مرقـوم و در اینجـا روز دوشـبنه بیسـت ]و[ نهم 

هنـگام شـام سـه شـبانه روز خبـری بیشـتر شـد و از تاریـخ مراسـالت 

ارجمنـدی سـردار شـیرعلی خـان کـه از جـالل آبـاد نوشـته بـود همان 

داک واال، آورد یـک شـبانه روز رسـید. سـبب دیـر آمـدن داک کابـل 

تـا جالل آبـاد کـه بـه دو روز مـی رسـد معلـوم نشـد. مرحمـت نمـوده 

قاصـدان را تأکیـد امـر کننـد کـه داک را شـب ایسـتاده نکننـد کـه بـه 

یـک شـبانه روز از کابـل بـه جـالل آباد و از جـالل آباد یک شـبانه روز 

بـه پشـاور برسـد و عالی حضـرت میـرزا عسـکر خـان را امـر کننـد که 

سـاعت ترسـیل سـرافرازنامه را صراحتًا بنویسـند که چند ساعت از روز 

گذشـته تسـلیم داک کـرده شـد تـا انـدازه آمـدن داک معلوم شـود. 

نقـل مراسـله عمو صاحبی سـردار کالن را که به جهت اخوی سـردار 

محمـد صدیـق خـان نوشـته بودنـد وآن خدایگان ارسـال داشـته بودند 

در داک حـال الیـوم چهارشـنبه دوم شـهر رجـب المرجب، هنـگام ظهر 

رسـید مطالعه شـد. بسـیار مناسـب و به نهایـت زیبا و مقـرون به صالح 

نوشـته بودنـد، الزمـه و شـایان بزرگانـه ایـن بـود کـه ارقـام فرموده اند. 

خیـر و بهبـودش همیـن اسـت کـه عمـو صاحبـی خدایـگان در حیـز 

تحریـر آورده انـد. هـرگاه بشـنوند البتـه بـه هـر وضـع بهبـود کارشـان 

اسـت، و اگـر نشـنوند مختارنـد، خـود خانه و دولت شـما اگر باشـد از 

هیـچ یـک مضایقـه ندارند، چه جـای آن بـرادر واالگهر. چـون این نقل 
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مراسـله را بـا نقل مراسـله غضنفرخـان و مراسـله اخوی گرامی سـردار 

محمـد افضـل خان را خواسـته بودند، فردا نقل همه را برداشـته در داک 

ثانـی ارسـال خدمـت می داریـم. زیاده حد ادب اسـت. حـق تعالی ذات 

اشـرف را از جمیـع آفات محـروس دارد.

ذره پـرورا، چون تحریـر این همه احواالت مشـروحًا گنجایش عریضه 

نداشـت، البداً ثبت این اوراق شـده مرسـول حضور اشرف شد. 

فهرسـت و تفصیـل اشـیای ارمغـان کـه در روز مالقـات در وجه جان 

الرنـس صاحب بهـادر داده شـده بدین موجب اسـت.

- اسپان و شتران:

اسـپ دردانـه مـع زیـن و یـراق، قـره دیـو، سـفید دیـو، کهـر هراتی، 

یرقـه اهلـی و قرقـزی، یرقـه قرقـزی، یرقه کهر قرقـزی ، اشـتران نرمایه 

3 نفـر، اشـتر دو کوهانـه، نرمایـه یـک کوهانه.

- اجناس:

قصابـه اعلی کشـمیری دو فی طاقـه هفتصد روپیـه در کابل خریداری 

شـده، پتـوی کابلـی اعلـی 1 طاقـه، پوسـتینهای دوختـه 6 ثوب، سـمور 

دوره ... رویـه ماهـوت سـه ثـوب، کبـود دوره کمخـت رویـه مخمـل، 

پوسـتینهای دوختـه 6 ثـوب، سـنجاب دوره کمخت، ازمک سـفید اعلی 

3 ثـوب، پوسـتینهای نـادوز سـینه سـنجاب 4 تخته 2 ثوب، سـنجاب 3 

ثـوب، پوسـت قـره قلـی ...، بـرک شـهری اعلی، بـرک ده زنکـی اعلی، 

مجمـع پوشـهای کمخـاب دوخته که همراه اجناس داده شـده،  شمشـیر 

ایرانـی جوهـردار اعلـی دو قبضه، اسـباب طال تبغه، اسـباب فـوالد و... 

. قبضه



تعلیقات





معرفی »هرلن فرنگی« يا »جوشیا هارالن امريکايی«

در بخـش اول این رسـاله در شـرح حوادث جنگ امیر دوسـت محمد 

خـان بـا سـیکها زیـر عنـوان »مالقـات بـا هرلـن فرنگـی« مطالبـی بیان 

شـده کـه نقـش وی در تفرقه افکنـی میـان امیـر دوسـت محمـد خـان 

و بـرادرش سـلطان محمـد خـان بسـیار برجسـته و بـارز بـوده اسـت. 

برای شـناخت بیشـتر »هرلن فرنگی« دانشـمند محترم جنـاب عبدالعزیز 

فـروغ معیـن اسـبق وزارت پـالن مرا رهنمایـی نموده فتوکپـی صفحاتی 

از »کشـور شـاهی افغانسـتان و ایـاالت متحـده امریـکا از سـال 1928- 

1973« اثـر »لیـون پـاوالدا و لیـال پـاوالدا« کـه توسـط جنـاب پوهانـد 

صاحـب غـالم صفدر پنجشـیری ترجمه و به نشـر رسـیده اسـت به من 

ارسـال نمودنـد و سـپس یک نسـخه از ترجمـه کتاب مذکـور را جناب 

پوهانـد پنجشـیری به دسـترس مـن قرار دادنـد که از هر دو شـخصیت 

علمـی کشـور اظهـار سـپاس و امتنـان می نمایم.

»هرلـن فرنگـی« کـه در ایـن رسـاله از آن نـام بـرده شـده در واقـع 

»جوشـیا هـارالن«1 نخسـتین تبعـة امریکایـی اسـت کـه وارد افغانسـتان 

شـده و در خدمـت کمپنـی هنـد شـرقی بـا انگلیسـها بـوده اسـت. وی 

1. Joshia Harlan
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در وقایـع سیاسـی و نظامـی آن زمـان در قبـال قضایـا نقش مؤثر داشـته 

اسـت. گاه بـا انگلیسـها و گاه بـا رنجیت سـنگه رهبـر سـیکها و زمانـی 

هـم بـا  امیـر دوسـت محمد خان همـکاری می کـرده اسـت؛ چنانکه در 

ترجمة کتاب »کشـور شـاهی افغانسـتان و ایاالت متحـده« مطالبی بدین 

شـرح آمده اسـت: 

»نخسـتین دیدار ثبت شـده یک تـن امریکایی از افغانسـتان دیدار یک 

سـرباز جالب و اجیر اسـت بنـام جوزیا هارالن کـه بگفته خودش جراح 

و جنـرال بـود. او بـرای ما گـزارش قابل مالحظـه ای از ماجراجویی های 

خـود بـه یـادگار گذاشـته کـه شـاید اولیـن کتابـی باشـد کـه یـک نفـر 

امریکایی راجع به افغانسـتان نگاشـته اسـت. هارالن اندکـی بعد از فارغ 

التحصیل شـدن از وسـت پوینـت1 به ارتـش کمپنی هند شـرقی، هنگامی 

کـه مشـغول جنـگ برمـا - انگلیس سـال 1820 بـود، پیوسـت. او چنان 

وانمـود مي کـرد کـه یک تـن جراح اسـت؛ گرچـه یگانه ادعـای وی به 

داشـتن دانـش طبـی بـر ایـن حقیقـت بنـا شـده بـود کـه بـرادرش یک 

نفـر طبیـب بـود. با آن هـم او حتمـًا باید وظایـف طبی خـود را به نحو 

درسـت انجـام داده باشـد. زیـرا در پایان جنـگ از وظیفـه اش محترمانه 

مرخـص گردیـد. وی بعدها عـازم هند گردید، جاییکه موفق شـد کاری 

بـه عنـوان مشـاور نظامی شـاه شـجاع، امیر مخلوع افغانسـتان پیـدا کند. 

شـاه شـجاع در آن زمـان تحـت حمایـت برطانویها در هند بسـر می برد. 

هارالن در سـال 1828 در حالیکه به حیث گماشـته مخفی شـاه شـجاع 

کار می کـرد، در لبـاس یـک درویـش برای بـار اول از کابل دیـدن نمود. 

او بـه هنـگام بازگشـت به هنـد، وفاداری خـود را به نفع رنجیت سـنگ، 

حکمروای سـیک پنجـاب، تغییر داد.

هـارالن در حالـی که سـمت فرماندهی بعض سـربازان رنجیت سـنگ 

1. West Point
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را در یـک جنـگ علیه دوسـت محمـد، امیر بر حال افغانسـتان داشـت، 

بـرای مذاکـره دربـاره یـک متارکـه با سـلطان محمد فرسـتاده شـد. این 

سـلطان محمـد برادراندر دوسـت محمـد و باصطالح یکی از سـرداران 

پشـاور )و تصادفًا یکی از نیاکان مسـتقیم محمد داود خان اسـت که در 

ایـن کتـاب بگونـه مهم تذکـر داده می شـود.( هـارالن به عـوض متارکه 

موفـق گردیـد کـه سـلطان محمـد را بـا وعده هـای پـول و برانگیختـن 

ایـن بدگمانـی که دوسـت محمد می خواسـت پشـاور را بـرای خودش 

تصـرف نمایـد، بـه جانبـداری از رنجیت سـنگ کشـانید. فـرار سـلطان 

محمـد بـا ده هـزار تـن از اتبـاع خـود بجانـب دشـمن، دوسـت محمد 

را در برابـر وفـاداری سـربازان باقیمانده اش مشـکوک سـاخت و بنابران 

میـدان را بـه رنجیت سـنگ واگذار کرده عقب نشـینی نمود. ایـن رویداد 

توسـط چارلز میسـن1 که از اعتماد دوسـت محمد دران وقت برخوردار 

بـود کمـا بیـش تأیید شـده اسـت. هـارالن بعـد ازین بـزودی بـار دیگر 

تغییر جهت داده و بحیث مشـاور نظامی و یاور دوسـت محمد پیوسـت. 

او ادعـا کـرد که اولیـن واحدهای توپچـی افغانی را تنظیم نموده اسـت. 

و هـم چنـان مدعـی شـد که سـپاه دوسـت محمـد را در شکسـت دادن 

سـیکهای در نبـرد جمـرود فرماندهی می کرد و پسـانتر یک لشکرکشـی 

افغانـی را بـه سـمت شـمال در برابر شـاهزاده قنـدز رهبری کـرد که در 

آن بـا لشـکری کامـل بـه شـمول یـک قطـار از توپخانـه ثقیـل، از عایق 

کوهـی بـزرگ هندوکـش عبـور کـرد. او راجـع بـه ایـن لشـکر کشـی 

نگاشت:  )1838(

»مـن بـاالی کـوه قفقـاز هندی قـرار گرفتـم. و در آنجـا بر فـراز کوه، 

پرچـم کشـورم را بـا شـلیک بیسـت و شـش توپ که بـه رسـم احترام 

فیـر گردیـد، در برابـر نسـیم بـاز کـردم. بـر مرتفع تریـن گـذرگاه قفقاز 

1. Charles Masson
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یخبنـدان بنـام »خـارزار« کـه 12500 فـت از سـطح بحر ارتفاع داشـت، 

پرچـم سـتاره نشـان، بـرای اولیـن بـار در تاریـخ در بیـن قله هـای از 

یـخ پوشـیده و صخره هـای عریـان و ناهمـوار منطقـه بایـری کـه ظاهراً 

موقـوف بگوشـه تنهایـی ابدیـت آرام اسـت، بـا ظرافـت و زیبایـی بـه 

درآمد«. اهتـزاز 

در عیـن همین لشکرکشـی، هـارالن ادعا کرد که سـران مختلف هزاره 

را شکسـت داده و به او لقب »شـاهزاده غوری« داده شـده اسـت. اولین 

زیـارت کننـده امریکایـی از افغانسـتان بی جهـت زیر بار شکسته نفسـی 

یـا عدم دبدبه نرفته اسـت؛ اسـناد و مـدارک آن دوره ادعاهای هارالن را 

در خصـوص نقـش مهمـی که ادعا میشـد، او در سلسـله مراتـب نظامی 

دوسـت محمد ایفـا کـرده کامـاًل تاییـد نمی کنـد. امـا ادعایـش مبنـی بر 

اینکـه او اولیـن امریکایـی در افغانسـتان بـوده اسـت، احتمـاالً درسـت 

است.

هـارالن فقـط پیـش از آنکـه برطانویهـا، افغانسـتان را مـورد تعـرض 

قـرار دهنـد و دوسـت محمد را در جنـگ اول افغـان- انگلیـس خلـع 

کننـد، در سـال 1841 به فیالدلفیا بازگشـت. او جفرسـن دیـوس1 را که 

در آنوقـت وزیـر حربیه بود، قانع سـاخت که باید اشـتران از آسـیا وارد 

کـرده شـوند تـا توسـط ارتـش در بیابانهای غـرب امریکا مورد اسـتفاده 

قـرار گیرنـد. این آزمون در سـال 1805 در محل تطبیق گذارده شـد، اما 

ناموفـق ثابـت گردیـد. اشـتران را تحویل واحدهای سـواره نظـام دادند 

امـا اسـبها و اشـتران با هم آمیـزش نمی کند. سـرانجام اشـتران در بیابان 

رهـا و بـه حـال خـود واگـذارده شـدند تـا وحشـی گردند بعضـی آنها 

هنـوز گاهـگاه در »اریزونـا« جاییکـه دران از یک موزیم شـتر نگهداری 

می کننـد بـه چشـم می خورند. هـارالن چنین می پنداشـت کـه ارتش در 

1. Jefferson Davis
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وارد نکـردن سـاربانان بومـی همـراه این حیوانـات مرتکب یک اشـتباه 

جـدی شـده بود.

در جریـان جنـگ داخلـی امریـکا، هـارالن فوجـی برای ارتـش اتحاد 

تشـکیل داد کـه بنـام سـواره نظامِ سبک اسـلحة هـارالن یـاد می شـد. و 

بـه او رتبـه کرنیلـی دادنـد کـه آنـرا پایین تـر از رتبـه بلنـدش در اردوی 

شـرافتمندانه  پوتامـک1  ارتـش  در  وی  فـوج  می دانسـت.  افغانسـتان 

خدمـت کـرد. در سـال 1862 هـارالن نسـبت معاذیـر صحـی بـه تقاعد 

اجبـاری سـوق داده شـد. پـس از جنـگ، او قسـمت زیـاد وقـت خـود 

را بـرای پـروژه ای اختصـاص داد کـه منظـور ازان رهبـری یـک هیئـت 

اعزامـی بـه افغانسـتان بود تـا درختـان میـوه دار و دیگر نباتـات را برای 

غـرس در امریـکا جمـع کنـد. وی متیقـن بـود که انگـور افغانی نشـو و 

نمـای خوبـی خواهـد کرد. نامبـرده مقالـة عالمانـه ای در بـارة میوه های 

کابـل و اطـراف آن بـا نظـری بـه ترویج تـاک انگـور منطقـه ای در اقلیم 

مرکزی ایـاالت متحـده دارد.
هـارالن سـرانجام بـه سانفرانسسـکو نقل مـکان کرده و به شـغل اولی 
خـود کـه طبابـت بود، بـاز گشـت نمـود. وی در کالیفورنیا تـا دم مرگ 

در سـال 1871م به طبابت اشـتغال داشـت.
گـزارش اغراق آمیـز و تـا انـدازه ای خودبینانـة هـارالن از توطئه هـا، 
خیانت هـا، آدم کشـی ها، زهردادن هـا، آشـوب ها و جنگهـای دائمـی در 
افغانسـتان نمونـه ای بـرای نوشـته های امریکایـی از ایـن قبیـل شـد کـه 

منتـج بـه نظـر مغشـوش امریکایـی در خصـوص افغانسـتان گردید.«
بسـا از مطالبـی کـه هـارالن دربـارة نقـش خود در افغانسـتان نوشـته، 
دور از واقعیـت و اغراق آمیـز بـوده اسـت. سـپاس از جنـاب پوهانـد 

پنجشـیری کـه بـا ترجمـة کتـاب مذکـور خواننـدگان را از حقایـق امـر 

آگاه سـاختند.

1. Potamac



کرونی لوژی مجمل عهد امیر دوست محمد خان

به تحقیق دکتور روان فرهادی

1826م: دوسـت محمـد خان پسـر سـردار پاینـده خـان بارکزایی )از 

مـادر قزلبـاش( کـه حاکـم غزنـه بود بر کابل مسـلط شـد.

1834: دوسـت محمـد خـان بارکزایـی، شـاه شـجاع سـدوزایی را که 

آرزو داشـت دوبـاره به تخت سـلطنت جلـوس کند در قندهـار مغلوب 

کرد.

1834 )17 مارچ(: سیکه ها بر شهر پشاور مسلط شدند.

1835: رنجیت سـینگه مهاراجـای پنجـاب، در پـی آن افتـاد کـه بـا 

سـردار سـلطان محمـد خـان اتفـاق کنـد تـا آنکـه امیـر دوسـت محمد 

خـان نتوانـد دوبـاره پشـاور را بدسـت بیاورد )جوسـایا هـرالن، در این 

فعالیـت سیاسـی وسـیله بود.(

1836: دوست محمد خان لقب امیر را بر خود گذاشت.

1837 )30 اپريـل(: قـوای امیـر بر قوای سـیکه در جمـرود غلبه کرد 

و وزیـر اکبـر خـان هری سـنگه را بـه قتـل رسـانید. امیر دوسـت محمد 

خـان حملـه به پشـاور را تجویـز نکرد.

1837: الکسـاندر برنـس بـه حیث نمایندة هنـد برتانوی به نـام انعقاد 
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معاهـدة تجارتـی، بـه کابل آمد و از امیر دوسـت محمد خـان تقاضا کرد 

کـه بعد از این بر پشـاور ادعایی نداشـته باشـد.

1838: معاهـدة سـه جانبـه بیـن هنـد برتانوی، رنجیت سـینگه و شـاه 

شـجاع سـدوزایی. )پـالن برتانیـه بـرای عـودت دادن شـاه شـجاع بـر 

کابل( تخـت 

1839 )27 جون(: جنگ اول افغان و انگلیس

برتانـوی و اشـغال نظامـی  1839 )7 آگسـت(: حملـة سـپاه هنـد 

کابـل )متعاقبـًا امیـر دوسـت محمد خـان بـا قوایـش بـه سـوی بامیـان 

کـرد.( عقب نشـینی 

1839 )7 آگسـت(: : شـاه شـجاع سـدوزایی کـه بـا پشـتیبانی قوای 

مهاجـم هنـد برتانـوی در قندهار اعالن امـارت خود را کرده بـود، وارد 

کابل شـد.

1840: غلبـة افغانـان بـا سـپاه محلـی در پـروان درة کوهسـتان، مقابل 

انگلیس. قـوای 

1840 )مـاه مـی(: شکسـت اقـالم نظامـی امیر دوسـت محمـد خان 

و ناکامـی او بـرای کسـب مجـدد قدرت و تسـلیم شـدن ناگهانـی او به 

سـپاه هنـد برتانـوی و تبعید شـدن او بـه هند.

1841: در اثـر قیـام افغانـان مقابل سـپاه هند برتانوی الکسـاندر برنس 

)Burnes( و ِسـر ویلیـام مکناتـن در دسـامبر بـه قتـل رسـیدند. سـردار 

محمـد اکبـر خـان از رؤسـای این قیـام بود.

1842 )جنـوری(: شکسـت سـپاه برتانـوی و خـروج از کابـل. تعداد 

ایشـان شـانزده هـزار نفـر بود و عـدة زیاد آنها مسـتخدمان هندی سـپاه 

برتانـوی بودنـد. یـک تن به نـام دکتور برایـدن زنده به جـالل آباد -که 

تحت اشـغال سـپاه انگلیس بود- رسـید.

1842 )اپريـل(: کشته شـدن شـاه شـجاع توسـط افغانـان در نزدیکی 
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سیاه سـنگ کابـل.

1842: حملـة انتقامـی هنـد برتانـوی مقابـل افغانسـتان. سـپاه جنرال 

پـاالک )Pollock( چارچتـه کابـل را بـه آتش کشـید )آگسـت(. متعاقبًا 

خـروج سـپاه برتانـوی از کابـل بعـد از عملیـات نظامـی )اکتوبر(.

1843: تخت نشـینی دوبـارة امیـر دوسـت محمـد خـان کـه در ایـن 

مرتبـه بیسـت سـال سـلطنت کـرد )تـا سـال 1863، سـال وفـات او در 

هرات(.

1845: وفـات وزیـر محمـد اکبـر خـان بـه سـن 29 سـالگی در اثـر 

مسـمومیت بـه تحریـک مخفیانـه انگلیـس

1846: نخسـتین جنـگ با سـیکه ها. برتانیه الهور را از ایشـان تصرف 

کرد.

1849: مرگ رنجیت سنگه زعیم سیکه ها 

1855: وفـات مهـردل خان و کهنه دل خان در قندهار و مسـلط شـدن 

امیـر دوسـت محمد خان بر آن شـهر.

برتانـوی و  بیـن هنـد  انعقـاد معاهـدة پشـاور  1855 )30 مـارچ(: 

افغانسـتان

1856: ایران هرات را اشغال کرد.

1856: قیـام سـپاه هنـد بـر ضـد انگلیـس که در سـال بعد سـتمگرانه 

شد. سـرکوب 

1857: تعییـن مبلـغ سبسـدی برای امیر دوسـت محمد خـان از طرف 

برتانوی. هند 

1862: اعـالن سـلطنت امیـر شـیرعلی خـان در کابل، سـه روز بعد از 

وفـات پـدرش امیـر دوسـت محمد خـان )از امیـر دوسـت محمد خان 

از زوجه هـای متعـدد 23 پسـر باقـی ماند.(



آلبوم تصاوير

 تصاویر به هّمت آقای فرهاد احراری از منابع معتبر گردآوری گردیده 

و در این مجموعه گنجانده شده است.
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دوست محمد خان و تعدادی از اعضای فامیلش: پسرانش محمد اکرم خان 
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آيات و احاديث:

َوالنَّـاِس )نـاس: 5-6( »خنّـاس  اْلِجنَّـِة  ِمـَن  النَّـاِس  ِفـي ُصـُدوِر  يـَُوْسـِوُس  الَـِّذي  اْلَخنَّـاِس 
کسـی که در دهلـای مـردم وسوسـه می افکنـد چـه از جـن و چـه از انـس.« 81 ، 154

العلماء ورثة النبياء )حدیث شریف( »علما وارثان انبیاء هستند.« 154
ِإنَّ النَـّْفَس َلَمَّارٌَة بِالسُّوِء ِإلَّ َما رَِحَم رَبِّي )یوسف: 53( »نفس قطعاً به بدى امر مى كند، 

مگر كسى را كه خدا رحم كند.« 49، 147
فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )انشراح: 5-6( »پس با دشوارى، آساىن است. 

آرى، با دشوارى، آساىن است.«  66
أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )حج: 6( »اوست كه بر هر چیزى تواناست.« 85

ِإنَّ َأْوَهـَن اْلبـُيُـوِت لَبـَْيـُت اْلَعنَكبُـوِت )العنکبـوت: 41( »مهانـا سسـت ترین خانه هـا، خانـه ی 
عنکبـوت اسـت.« 102، 112

ِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد )عادیات:7( »او خود بر این، نیك گواه است.« 44
َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد )مائده: 1( »به قراردادها]ى خود[ وفا كنید.« 50

تـُْؤتِـي اْلُمْلـَك َمـن َتَشـاُء َو تَنـزُِع اْلُمْلـَك ِممَّـن َتَشـاُء َو تُِعـزُّ َمـن َتَشـاُء َو تُـِذلُّ َمـن َتَشـاُء 
)آل عمـران: 26( »ای خـدا بـه هـر کـس خواهـی فرماندهـی دهـی  و از هـر کـس کـه خواهـی 
فرمانروایـی بازسـتانی و هـر کـس را کـه خواهـی گرامـی داری و هـر کـس را کـه خواهـی، خـوار 

80،171 سـازی.« 
ثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )بقره: 250( »گامهاى ما را استوار دار، و ما 

را بر گروه كافران پريوز فرماى.« 36
َجاِهـُدوا بَِأْمَواِلُكـْم َو أَنُفِسـُكْم ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه )توبـه: 41( »در راه خـدا بـا ماهلـا و جاهنـای 
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خـود جهـاد کنیـد.« 53
َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن )واقعه: 24( »پاداشى است براى آنچه مى كردند.«  149

حبُّ الوطِن مَن اِليماِن )حدیث شریف( »دوست داشنت وطن از امیان است.« 51
ِحْفظًا مِّن ُكلِّ َشْيطَاٍن مَّارٍِد )الصافات: 7( »و حمفوظ منود از هر شیطان سرکش.« 44

نـْيَـا َواْلِخـَرَة َذلِـَك ُهـَو اْلُخْسـَراُن اْلُمِبيـُن )حـج: 11( »در دنیـا و آخـرت زیانـکار  َخِسـَر الدُّ
اسـت، ایـن اسـت مهـان زیـان آشـکار.«  65

)بقـره: 250(  اْلَكاِفرِيـَن  اْلَقـْوِم  َعلَـى  َوانُصْرنَـا  َأْقَداَمنَـا  َثـَبِّـْت  و  َصبـْـًرا  َعَليـْنَـا  َأفْـرِْغ  رَبَـّنَـا 
»پـروردگارا، بـر مـا شـکیبایی فروریـز و گامهـای مـا را اسـتوار بـدار و مـا را بـر گـروه کافـران نصـرت 

بـده.« 33، 66
]َسـآِوي[ ِإلَـى َجبَـٍل يـَْعِصُمنِـي ]ِمـَن اْلَمـاِء[ )هـود: 43( »بـه زودى بـه كوهـى پنـاه مى جـومي 

كـه مـرا از آب در امـان نـگاه مـى دارد.«  135
ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َل يـَْرِجُعوَن  54

انبیـاء  ماننـد  مـن  اّمـت  »علمـای  شـریف(  )حدیـث  اسـرائيل  بنـی  امتـی کأنبيـای  علمـاء 
154 هسـتند.«  بنی اسـرائیل 

فـََتَمنَـُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن  62
ـِل اْلَكاِفرِيـَن َأْمِهْلُهـْم رَُويْـًدا )طـارق: 17( »پـس مهلـت ده کافـران را مهلـت، مهلتـی  َفَمهِّ

انـدک.«  65
َقَذَف ِفي قـُُلوِبِهُم الرُّْعَب )احزاب: 26( »در دهلایشان ترس افکند.«  54

ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن )الرمحن: 29( »او در هر روز در حالتی است.«  153، 81
َل تـُْلُقـوا بِأَْيِديُكـْم ِإلَـى التَـّْهُلَكـِة )بقـره: 195( »و خـود را بـا دسـتهای خویـش بـه هالکـت 

نیندازیـد.« 112
َل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها )بقره: 286( »خداوند هیچ کس را جز به اندازه ی توانش 

مکلف منی سازد.« 80
ِلَم تـَُقوُلوَن َما َل تـَْفَعُلوَن )صف: 2( »چرا مشا می گویید، آنچه را اجنام منی دهید؟«  136

َما َعَلى الرَُّسوِل ِإلَّ اْلَباَلُغ )مائده: 99( »بر پیامرب نیست جز رساندن پیام.«  56
هـم  بـه  ]بـه گونـه ای کـه[  را  دریـا  دو  »روان کـرد  )الرمحـن: 19(  يـَْلَتِقيَـاِن  اْلَبْحَريْـِن  َمـَرَج 

47 می رسـند.« 
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َو زُْلزُِلوا زِْلَزاًل َشِديًدا )احزاب: 11( »و سخت به لرزه افتادند.« 54
َو َعَسـى َأن َتْكَرُهـوا َشـْيًئا َو ُهـَو َخيـْـٌر لَُّكـْم )بقـره: 216( »و چـه بسـا کـه ناخـوش داشـته 

باشـید چیـزی را و آن بـرای مشـا هبـر باشـد.«   66
َو َحاَل بـَيـْنـَُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقيَن )هود: 43( »و حایل شـد در میانشـان موج و 

از غرق شـدگان شـد.«  95، 135
َو َجاِهـُدوا بَِأْمَواِلُكـْم َو أَنُفِسـُكْم ِفـي َسـِبيِل اهلِل )توبـه: 41( »و بـا ماهلـا و جاهنـای خویـش 

در راه خـدا جهـاد کنیـد.«  32
َواقـْتـُُلوُهْم َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم )نساء: 89( »و بکشید آهنا را هر جا که یافتید.« 32

َو َأْخرُِجوُهـم مِّـْن َحْيـُث َأْخَرُجوُكـْم )بقـره: 191( »و آنـان را بـريون کنیـد از آجنایـی کـه مشـا را 
بـريون کردنـد.« 33

َواْلِجَباَل َأْوتَاًدا )نبأ: 7( »و كوهها را ]چون [ میخهاىي ]نگذاشتیم [؟«  88
َو َشـاِوْرُهْم ِفـي اْلَْمـِر فَـِإَذا َعَزْمـَت فـَتـَـوَكَّْل َعلَـى اهلِل )آل عمـران: 159( »و در كار]هـا[ بـا 

آنـان مشـورت كـن، و چـون تصمیـم گرفـى بـر خـدا تـوكل كـن.«  133
َو َمـن يـَتـَـوَكَّْل َعلَـى اهلِل فـَُهـَو َحْسـُبُه ِإنَّ اهللَ بَالِـُغ َأْمـرِِه )طـالق: 3( »و کسـیکه بـر خداونـد 
توکل کند، خداوند او را بسنده است که خداوند به اجنام رساننده ی فرمان خویش است.«  133
َهَذا ِكَتابـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاْلَحقِّ )جاثیه: 29( »این کتاب ماسـت که حق را برای مشا بیان 

می کنـد.« 153
ُهْم َوُقوُد النَّاِر )آل عمران: 10( »آنان خود، هیزم دوزخند.«  49

يَا أَيُـَّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َو ُجُنوُدُه َو ُهْم َل َيْشُعُروَن 
)منل: 18( »اى مورچگان، به خانه هایتان داخل شـوید، مبادا سـلیمان و سـپاهیانش مشا را 

پامیـال كننـد.«  146

•
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عبد العلي نور احراري

 متولد شهر هرات در سال 1321ش / 1941م

آموزش مقدماتي در مدرسه دینی فخرالمدارس

اخذ شهادتنامة بکلوریا در سال  1340 از لیسه سلطان هرات  

لیسانس فاکولته حقوق پوهنتون کابل در سال 1344ش / 1965م

انجام خدمت عسکری در مکتب ضابطان احتیاط در سال 1345ش  

شـمولیت مأمورین رسـمی دولت در وزارت مالیه و مربوطات آن در کابل از   

سـال 1346 تا مـاه ثور 1357 

آخرین موقف رسمي: مدیر عمومی  

تحصیـالت فـوق لیسـانس در دوران مأموریت در وزارت مالیه به کشـورهای   

پولند هندوسـتان و انگلسـتان در رشـته پالن گذاری اداره و محاسبه

بعـد از کودتـاي ثـور 1357 بـا سـه رتبه تنزیل موقف به حیـث مأمور کنترول   

میـدان هوایـي قندهـار و سـپس به حیث معـاون مدیریـت عمومی محاسـبه در 

مؤسسـه هواپیمایـي باختر افغـان الوتنه و مدیر عمومی آن مؤسسـه

آخریـن موقـف: معـاون مالی و حسـابی مؤسسـه باختر و آریانـا افغان هوائي   

شرکت در سـال 1365ش

ترک مأموریت و مهاجرت به ایران در سال 1366  

همکاری فرهنگی با جبهات جهادی بدون شمولیت تنظیمی  

ورود به هرات با مجاهدین در روز فتح هرات در 29 حمل سال 1371  
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