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 پيشگفتار
 

اه دروغين، بی بنياد گساختن جاي. راستين هنری هر هنرمند را خودش می سازد جايگاهجايگاهجايگاهجايگاه
 ر هنرمند، برای نمونه چکامه سرا يا نويسندهگا. ی ويران می شودگاست و به زودی و ساد

اه را خودش گر جايگا. زاردگ بنياد می  را اشاه هنریگجاي ، خامه اش باشد، تراوشورزيده
 .ردبور می گبه با خودش آن را د، ور برايش پيشکش شگار می ماند و اگ، ماندندآباد ک

  !رسندمی ی گ به جاويدانگ پس از مری هم داريم کههنرمندان
زشته گ، زيرا يردگمی نجای   هادسته در هيچ يک از اين شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی شوربختانه،

 ش بهگانه است، پس از مرگکه با هنر بيرا   شاه بدبخت اينپایران گاران و پژوهشگن
 . کش نموده اندسرزمين ماادبسار 

در زمان ی يا چکامه سرايی دست ميداشت، گ در هنر نويسندشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی رگا
ان گزشتگ که می بينيم    * ؟؟؟؟شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع کدامکدامکدامکدامک س ندر .آباد می کرداهش را گجايزيستش 

 پس نمانند، ديوان  های همزبان و همسايهکشورمان از بهر اينکه از کاروان هنر و ادبسار 
افزوده و به به آن  درانیدرانیدرانیدرانی واژه ی می باشد، شجاعشجاعشجاعشجاعشاه شاه شاه شاه نام ری را که همگچکامه سرای دي

  باان که خوشباورما و. می دهندان گ به خورد خوانندلیلیلیلی ابدا ابدا ابدا ابداياشاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی نام 
 ديوان از  اينرگ که انمی پرسيم اه دودل نمی شويم،گ هيچ وايمانه گبي »پرسشپرسشپرسشپرسش «گفرهن
 نمی شود و ياد    آندر     درانیدرانیدرانیدرانی يا ابدالیابدالیابدالیابدالیی گاز نام خانواد  پس چرا،است شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیآن 

 ست؟ در آن آشکار نيشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیيا چبود 
  
 

  خورشيدی، هرات١٣٨٩ ناصر چکاوک، چاپ يکم خزان کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟ *
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بينيم که زاريم، می گ را با هم به سنجش بواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعو ديوان شاه شجاع ديوان شاه شجاع ديوان شاه شجاع ديوان شاه شجاع ر گباری، ا
شاه شاه شاه شاه ، در درون يکی کيستی و چيستی و چبود انه اندگاين دو پديده با هم ناآشنا و بي

 هم نشانه ی در دست شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعری از سده ی زيست گ نمايان است، ولی در ديشجاعشجاعشجاعشجاع
 . نيست

 ١٢٧٨ در سال واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع دو سه دهه از هم دور است، نسکچاپ اين دو 
 خورشيدی چاپ می ١٣٠٨ در سال شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع  می رسد و ديوانخورشيدی به چاپ

 شاه  شاه  شاه  شاه واقعاتواقعاتواقعاتواقعات می بود، بايد يکی از ستايش ها در شاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانیر به راستی ديوان از آن گا. شود
 به جای چکامه های ............واقعات واقعات واقعات واقعات  چکامه سرايی و پايه ی هنری شاه می بود، يا در شجاعشجاعشجاعشجاع

 .  ديده می شد............ واقعاتواقعاتواقعاتواقعات پای د رديوانديوانديوانديوانمی آمد و يا در ديوان ديوان ديوان ديوان از تک چکامه ران، گدي
واقعات واقعات واقعات واقعات  روی  وشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع ديوانديوانديوانديوان کنار ، ازگ بی درن مانانگردخو    »دود چراغدود چراغدود چراغدود چراغ«شوربختانه 
 از خود بپرسند، که رند وگ بن هار به آنگزر کرده اند، بی آنکه با ديد سنجشگ شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

زارش های گ  ديوان يا همچیخواندن و نوشتن می دانست که چنينشاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی آيا 
 هنرمند است، شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعويا گ را که )زريگان(  به هوایگنمان بی پايه و ِلگ، را بنويسد

 ؟پزيرفته اند
زارش ها را واژه به واژه گرديم و همه گ را بواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعر از سر تا به پای گ اباری،

شاه شاه شاه شاه  خامه ی تراوشدرآوريم که   از آننمی توانيمهم مانند مرغ پاله دهيم، يک واژه 
 . باشدشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

رمی به پيش می گآغاز کردم، با خوشی و دل شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعديوان ديوان ديوان ديوان پژوهشم را پيرامون امی گهن
 به و می شدم،به پديده های نو و دست نخورده روبردر ديوان   کهامیگبه ويژه هن، رفتم

 ، که دست در دست نبود بنمايه ی هيچاه گ تا آن، زيراخود می باليدم
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واقعات واقعات واقعات واقعات  که به خواندن لی دمیو.  چامه و چکامه کوتاه بسازدوانوانوانوانديديديدي را از شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه  به با چشمان شستهبا چشمان شستهبا چشمان شستهبا چشمان شسته ران مانگفتيدم که چرا پژوهشگ ش آغاز کردم،شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

در اهی گجاي شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیمان اند که برای گيا چرا هنوز به اين ! ريسته اندگ ننشجاعشجاعشجاعشجاع
 شايند؟گادبسار پارسی ب

 يکی دو تن از پژوهشگرانبه زارم، گ را به سنجش بواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعپيش از آنکه خودم 
 ، ولی بياندازندیر تاه ژرفترگ نواقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیواقعات شاه شجاع درانیمان پيشنهاد کردم، که به 

 بر آن شدم  نيشخند را با لبخند پاسخ داده،ولی من. پاسخ دادندنيشخند پيشنهادم را با 
 .ماندازي بواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعبه  ریگ و سنجش ژرفاهگ نتا

 کسی دشمنی با يا  وخواهش درونیاز روی ، ات شاه شجاعات شاه شجاعات شاه شجاعات شاه شجاعواقعواقعواقعواقع به رگسنجشو  ژرف اهنگ
  نشخار نشخار نشخار نشخارر می توانيم ادبسار مان را از زير آوارگير و سنجشگ خرده اهگبا همين ن  تنها.نيست

  .درآوريمرايی گو کهنه 
 رو به پيشرفت است، ولی ما مانند شتر اهی بياندازيم، می بينيم کهگ نادبسار جهان ر بهگا

از پيش درست شده، ر از چهارچوب گ چون می ترسيم که ا،رديمگمی رد مان گخراس به 
 .زاريم، سامانه ی ادبسار مان برهم می ريزدگپا به بيرون ب

روشنی بياندازم، شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی در اين نوشته می کوشم که روی کيستی و چيستی 
اه شجاع اه شجاع اه شجاع اه شجاع  ش ش ش شبا ريزگ ان خواهم کرد و پس از آن به پيوندگ درنواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعسپس روی 

 .اهی خواهم انداختگ ندرانیدرانیدرانیدرانی
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بر سر  گميان پسرانش جن)  خورشيدی١١٧٢- ١١٢١(  درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاهتيمورتيمورتيمورتيمور گپس از مر
زشته به گ که از ) ترسايی١٨٠١ – ١٧٩٣ ( درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاهزمانزمانزمانزمان. يردگجانشينی در می 

تحت تحت تحت تحت «ان ناخوشنودش برادر.  پادشاهی می نشيندگ، بر اورن استجانشينی نامزد شده
 گ، جنيیولی پس از رها. را می پزيرند پادشاهی او *»»»» ... ... ... ...ییییگگگگرسنرسنرسنرسنگگگگفشار پنج روز فشار پنج روز فشار پنج روز فشار پنج روز 

 به هرات بر پا درانیدرانیدرانیدرانی    محمودمحمودمحمودمحمود    شاهشاهشاهشاه     به کندهار و درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاهننننهمايوهمايوهمايوهمايو آغازند،  میجانشينی را
 به دام  درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاههمايونهمايونهمايونهمايون از کابل به سوی کندهار می تازد،  درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاهزمانزمانزمانزمان. می خيزند

 را به ییییننننن شاه دران شاه دران شاه دران شاه دراهمايوهمايوهمايوهمايوجويان، گجن. ريزدگ به ايران می درانیدرانیدرانیدرانی    محمودمحمودمحمودمحمود    شاهشاهشاهشاه تد ومی اف
 .  زندانی می سازدباال حصار کابلباال حصار کابلباال حصار کابلباال حصار کابلمی کند و به کور کور کور کور  او را  درانی درانی درانی درانی شاه شاه شاه شاهزمانزمانزمانزمان.  می آورندکابلکابلکابلکابل

 را کومک کرده و به درانیدرانیدرانیدرانی    محمودمحمودمحمودمحمود    شاهشاهشاهشاهريز های پی در پی، ايران گ و گسرانجام پس از جن
    **.می رساند)  ترسايی�١٨٠ تا ١٨٠١(پادشاهی 

با افسران با افسران با افسران با افسران « از پشاور شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی به پادشاهی می رسد، درانیدرانیدرانیدرانی    محمودمحمودمحمودمحمود    شاهشاهشاهشاهامی گهن
 *** .می شود» .........داخل مکاتبه داخل مکاتبه داخل مکاتبه داخل مکاتبه ) ) ) ) ريزريزريزريزگگگگانانانان(((( دربار سرا  دربار سرا  دربار سرا  دربار سرا گگگگبزربزربزربزر

 با شگرد های شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی در کابل فرمان می راند، درانیدرانیدرانیدرانی     محمود محمود محمود محمودشاهشاهشاهشاههنگامی که 
  می  بر)قزلباش ها/ سرخ کاله ها( شيعيانشيعيانشيعيانشيعيانبرابر  را در سنيانسنيانسنيانسنيان ،،،،انگريز منشانه

 
 ٣٩٠ هگ بر، ١ غبار، افغانستان در مسير تاريخغبار، افغانستان در مسير تاريخغبار، افغانستان در مسير تاريخغبار، افغانستان در مسير تاريخغالم محمد غالم محمد غالم محمد غالم محمد  *

  ١٨٠ه گ بر، ، ، ، ١، افغانستان در پنج قرن اخير ، افغانستان در پنج قرن اخير ، افغانستان در پنج قرن اخير ، افغانستان در پنج قرن اخير گگگگفرهنفرهنفرهنفرهن مير محمد صديقمير محمد صديقمير محمد صديقمير محمد صديق **

  ٣٩٢ هگ بر،،،،١غبار، افغانستان در مسير تاريخ غبار، افغانستان در مسير تاريخ غبار، افغانستان در مسير تاريخ غبار، افغانستان در مسير تاريخ غالم محمد غالم محمد غالم محمد غالم محمد  ***
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 امی او از کابل می رود،گشورش را آرام می سازد، ولی هن * خان خان خان خانوزير فتحوزير فتحوزير فتحوزير فتحرچه گ ا.يزدگان

در سال     سنيانسنيانسنيانسنيان. تازندبشيعيان شيعيان شيعيان شيعيان يزد که بر گرا بر می ان سنيانسنيانسنيانسنيان     مير واعظ مير واعظ مير واعظ مير واعظ به نامیآخوند
 به کابل  شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی.دمی زنن شيعيانشيعيانشيعيانشيعيان  دست به شورش و کشتارخورشيدی ١١٨٣

پس از . دوشمی انجا زندانی  و در همريزدگمی   به باالحصارشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانی، می تازد
 . به پادشاهی می رسدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیو  **ريزدگمی  از زندان شاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیچندی 

    احمدشاه درانیاحمدشاه درانیاحمدشاه درانیاحمدشاه درانیو نواسه ی  درانیدرانیدرانیدرانی تيمورتيمورتيمورتيمور پسر ) ترسايی١٨٠٩ تا �١٨٠ (درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع
ات ات ات ات واقعواقعواقعواقع  ه دومگ بردر.  رسد می دو بار در افغانستان به پادشاهی) خورشيدی١١�٢-١١٠٢(

شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع . می رسد به پادشاهی هپده سالگیهپده سالگیهپده سالگیهپده سالگی آمده است، که او بار يکم به شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع
 و در ميان دوبار فرمانروايی اش،  می راند سال فرمان٩ يا ٨بار پادشاهی اش   در دودرانیدرانیدرانیدرانی

 اين.  می برد هندوستان به سرلودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانه  ها درانگريزانگريزانگريزانگريز سال را در کوهپايه ها و دربار ٣٠
 ��١١/�ترسايی برابر به سال  6/1785در سال    شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیه واه بر آنست کگ

  . شده استخورشيدی زاده
کومک . زندتامی   کندهار کندهار کندهار کندهاربه ايرانايرانايرانايران با کومکدوباره  وزير فتح خانوزير فتح خانوزير فتح خانوزير فتح خان و رانیرانیرانیرانیددددد د د د شاه محموشاه محموشاه محموشاه محمو

پيمان .  را ناآرام می سازدريزريزريزريزگگگگانانانان، فرانسهفرانسهفرانسهفرانسه به روسيهروسيهروسيهروسيهو نزديکی شاه محمود درانی شاه محمود درانی شاه محمود درانی شاه محمود درانی  به ايرانايرانايرانايران
ناپليون و زار ناپليون و زار ناپليون و زار ناپليون و زار     اتحاداتحاداتحاداتحاد« از ترس ريزريزريزريزگگگگانانانان. . . .  را به ترس می اندازدريزريزريزريزگگگگانانانان ،،،،روسروسروسروس  ها بافرانکفرانکفرانکفرانکبستن 

لستان برای شه لستان برای شه لستان برای شه لستان برای شه گگگگاز طرف پادشاه اناز طرف پادشاه اناز طرف پادشاه اناز طرف پادشاه ان... ... ... ... فيل فيل فيل فيل ... ... ... ... چه چه چه چه گگگگ، تفن، تفن، تفن، تفنگگگگهدايايی چون تفنهدايايی چون تفنهدايايی چون تفنهدايايی چون تفن... ... ... ... روسيه روسيه روسيه روسيه 
 .  می آورد*** »»»»............شجاع شجاع شجاع شجاع 
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 را شکست شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانید و ن تازی دوباره به کابل م خان خان خان خانوزير فتحوزير فتحوزير فتحوزير فتح و محمود درانیمحمود درانیمحمود درانیمحمود درانیشاه شاه شاه شاه 
 .بردمی  پناه رنجيت سنگ رنجيت سنگ رنجيت سنگ رنجيت سنگ  دربار به و زدگريمی  راولپندراولپندراولپندراولپند به رانیرانیرانیرانیشاه شجاع دشاه شجاع دشاه شجاع دشاه شجاع د. . . . دنمی ده

 چندين بار پيگيرانه، گاه  خورشيدی١١٩٣ و ١١٨٨ در ميان سال های شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
 .ماندمی  هر بار ناکام ولی، زد تامی    پيشاورپيشاورپيشاورپيشاور و گاه به قندهارقندهارقندهارقندهاربه 

 ها انگريزانگريزانگريزانگريزه دربار ، بلودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانه و سپس به الهورالهورالهورالهور خورشيدی به ١١٩٣سرانجام او در سال 
 * . برد میپناه

هندی  ترسايی با لشکر 1839 خورشيدی برابر به سال ١٢١٨ در سال شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
 او در سال .شاهی می نشيند و به تخت  می تازدبرای بار دوم به کابلريزی گ ان–
ی م    »ليسی خود يکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديدليسی خود يکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديدليسی خود يکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديدليسی خود يکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديدگگگگ با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان١٨�٢««««
  **. رددگ

 در سياه سنگ  شجاع الدولهشجاع الدولهشجاع الدولهشجاع الدولهدست ه ب ) خورشيدی١٢٢١در سال ( شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
  ***.ود ش می و تار و ماره از هم پاشيدانگريزانگريزانگريزانگريز و لشکر کابل کشته

 
  
 �٠٠ه گبر ١    افغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخ ،غالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبار *

  �٠١ه گ، بر١    افغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخ ،غالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبار **
 سردار گناه سرکار چيست؟  تارنمای گفتمان و تارنمای کابل ناته: نصير مهريننصير مهريننصير مهريننصير مهرين ***

    
 
 
 
 
 

        
١٠ 



 واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع
 شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیی زمان گجنداد های زارش ها و رويگردايه ای از گ واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع

در  انتشارات ميوندانتشارات ميوندانتشارات ميوندانتشارات ميوند خورشيدی از سوی ١٣٨٢در سال برای بار سوم  اين نسک .می باشد
 به خورد شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع نويسنده ی اين نسک را ،چنانکه از آغاز .به چاپ رسيده است کابل

شاه شجاع الملک پادشاه سابق شاه شجاع الملک پادشاه سابق شاه شجاع الملک پادشاه سابق شاه شجاع الملک پادشاه سابق   آن را نويسنده همچاپخانه ی ميوندچاپخانه ی ميوندچاپخانه ی ميوندچاپخانه ی ميوند خواننده داده اند،
 . می داندافغانستان افغانستان افغانستان افغانستان 

 نوشته فتاریگپيش هم احمد علی کهزاداحمد علی کهزاداحمد علی کهزاداحمد علی کهزاد در کنار سخن چاپ کننده،در اين نسک باری، 
 بهاهی گن از پس  ود کن آغاز میشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعی نامه ی گ زند با رافتارگپيش کهزادکهزادکهزادکهزاد. است

 خورشيدی ١٢٧٨برای نخستين بار در سال  ين نسکا نويسد، که می ،واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع
زارش گاز ردايه ای گ  آن را،او به دنباله ی سخنش.  هند به چاپ رسيده استيانهيانهيانهيانههههه لود لود لود لوددر

 سه بخش دانسته و آن را به  درانی درانی درانی درانیه شجاعه شجاعه شجاعه شجاعشاشاشاشا زينیگريز و پناه گ، کشمکش، گهای جن
  از آن را و بخش سومشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی  از آن را بخش يکم و دومدسته بندی می کند، که

 . داندمی) هروی( محمد حسين هراتیمحمد حسين هراتیمحمد حسين هراتیمحمد حسين هراتی
شاه شاه شاه شاه از زبردستی و نازک پنداری ان مان گران و نويسندگ پژوهشبسياری ازمانند  هم کهزادکهزادکهزادکهزاد

  .) شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاعواقعاتواقعاتواقعاتواقعاته ط  ه ط  ه ط  ه ط  گگگگبربربربر (می کندد  در چکامه سرايی ياشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

 اين فرنود  ولیاست،به چاپ رسيده  واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع آغاز به نام بيگمان، اين نسک از
 اين بسنده .شته است نوشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی  آن راوييمگآن شده نمی تواند، که ب) دليل(

به نام نويسنده ری را گ کس ديواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع تننامه و درونمايه ای ، زيرانمی کند
، هنوشت  جامي جامي جامي جاميحسينيحسينيحسينيحسيني محمود  محمود  محمود  محمود ، که*تاريخ احمد شاهیتاريخ احمد شاهیتاريخ احمد شاهیتاريخ احمد شاهی  درست مانند.پيشکش می کند

 .ياد می شود    ییییاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاهتازيخ تازيخ تازيخ تازيخ     ولی به نام
  
  )aspx.Default/Site/com.historylib.www://http کتابخانه ی تخصصی* 
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 و دريافتن شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعواقعات واقعات واقعات واقعات  ن روشنی انداختن رویامو آماج از آن جايی که خواست 
اهی گن) سی و پنج رويداد( می کوشيم تا به همه رويداد ها است، آن رگزارشگنويسنده يا 

 ريخت کهخواهيم انی گران و نويسندگآب پاکی روی دستان پژوهش ،در پايان. بياندازيم
 . نويسنده و چکامه سرا جا می زنند به نام رارگدر سن و هميشه یگيک ساالر جن

، آمده می ماندزارش گتا فتار گکه بيشتر به پيش) � تا ١ه گبر( .... شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاعواقعاتواقعاتواقعاتواقعاتدر آغاز 
چنان ظهور کرد که  محاربات و چنان ظهور کرد که  محاربات و چنان ظهور کرد که  محاربات و چنان ظهور کرد که  محاربات و ... ... ... ... شجاع الملک شاه درانی شجاع الملک شاه درانی شجاع الملک شاه درانی شجاع الملک شاه درانی ... ... ... ... فيض فيض فيض فيض بر خاطر بر خاطر بر خاطر بر خاطر ««««: است که

   » » » »............ قيد قلم در آورده  قيد قلم در آورده  قيد قلم در آورده  قيد قلم در آورده دردردردر... ... ... ... ی  ی  ی  ی  گگگگهفده سالهفده سالهفده سالهفده سال... ... ... ... ی واقعات  خود را از ی واقعات  خود را از ی واقعات  خود را از ی واقعات  خود را از گگگگهمهمهمهم
ت، زيرا فتار را ننوشته اسگاين پيش  درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعاز همين آغاز آشکار است، که 

!  پيرامون خودششاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی می نويسد و نه شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیر پيرامون گزارشگ
به  پس خرد .شتگ مممم» » » » خاطرخاطرخاطرخاطر«««« و نه بر شتگ شششش» » » » خاطرخاطرخاطرخاطر««««بر : زارش آمده استگچون در 

 از تننامه !بنامد) شخص سوم( کس سوم  خودش رانويسندهزيرد که نمی پی گساد
، ع درانیع درانیع درانیع درانیشاه شجاشاه شجاشاه شجاشاه شجارفتن گر گزارش ها چنان بر می آيد، که از آغاز تاخت و تاز و سنگ

 . می باشندران در کنارش گرايزنان و کنکاش و تنی چند از رگزارشگ يا نويسنده
زاره گ نخست نامش را در اين د و باي، شايدمی بود  درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع نويسندهرگاباری، 

     »»»»............ چنان ظهور نمود که  چنان ظهور نمود که  چنان ظهور نمود که  چنان ظهور نمود که ))))فيضمفيضمفيضمفيضم ( ( ( (بر خاطربر خاطربر خاطربر خاطر... ... ... ... « : نوشتمیر گنمی نوشت، دودي
ز انديشه از سر خود ز انديشه از سر خود ز انديشه از سر خود ز انديشه از سر خود گگگگهرهرهرهر... ... ... ... در هر واقعه در هر واقعه در هر واقعه در هر واقعه ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... «:  آمده است آندر دنباله ی

م يا گ درران ما سرگ اين جا است که پژوهش»»»»............می نموديم می نموديم می نموديم می نموديم ... ... ... ... با مخالفان مقابله با مخالفان مقابله با مخالفان مقابله با مخالفان مقابله ... ... ... ... نکرده نکرده نکرده نکرده 
با مخالفان با مخالفان با مخالفان با مخالفان ............ انديشه نکرده  انديشه نکرده  انديشه نکرده  انديشه نکرده ............ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگندندندندبببب ............«««« ! می شوندممممگُگُگُگُکالوه سر در کالوه سر در کالوه سر در کالوه سر در  ها هراتیهراتیهراتیهراتیفته گبه 
ر گر پژوهشگا! است) کس سوم و کس يکم( ماماماما و اواواواو سخن از زارهگ اين  در!»»»»ديمديمديمديممی نمومی نمومی نمومی نمو...  ...  ...  ...  

خوشنود کننده دريابد،    کيست؟ پاسخزارهگ در اين  درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع کهبه اين پرسش 
 . آشکار می شودواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعر گزارشگسنده و نوي
ان می گفتمان است و آب پاکی روی دستان ياد شدگ آغاز و انجام ،زارهگر من همين گاز ن

 برای ی همونه به پيش برويم، تا در پايان دستمالگريزد، ولی بهتر است که به همين 
 ! دست ها پيشکش کنيم آنخشک کردن

  
١٢ 



 
اه در الکای پشاور به اه در الکای پشاور به اه در الکای پشاور به اه در الکای پشاور به گگگگو دوصد شانزده بود که ناو دوصد شانزده بود که ناو دوصد شانزده بود که ناو دوصد شانزده بود که نا    کهزارکهزارکهزارکهزارسنه يسنه يسنه يسنه ي«: ستآمده ا ه سومگدر بر

... ... ... ... ان سکندر شان شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود ان سکندر شان شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود ان سکندر شان شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود ان سکندر شان شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود گگگگسمع اشرف رسانيدند که بندسمع اشرف رسانيدند که بندسمع اشرف رسانيدند که بندسمع اشرف رسانيدند که بند
ر به روشنی می نويسد، که در سال گزارشگدر اين جا نويسنده يا     »»»»............تشريف برده بودند تشريف برده بودند تشريف برده بودند تشريف برده بودند 

 شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمودبر ) شاه زمان(فتند که برادرش گ، است که در پشاور شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع برای �١٢١
شاه شاه شاه شاه   آن از)جمله (زارهگی نشان می دهد که اين گنويسند) منطق( فرنودسار .تاخته است

 رسانيدند که  رسانيدند که  رسانيدند که  رسانيدند که  ... ... ... ...))))من((((به سمع به سمع به سمع به سمع ... ... ... ... ««««    :زاره چنين می آمدگر در گ ا.ت نيسع درانیع درانیع درانیع درانیشجاشجاشجاشجا
    »»»»............تشريف برده بودند تشريف برده بودند تشريف برده بودند تشريف برده بودند ... ... ... ...  شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود  شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود  شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود  شاه زمان که به عزم مقابله شاه محمود ) ...) ...) ...) ...مان((((ان سکندر ان سکندر ان سکندر ان سکندر گگگگبندبندبندبند

 . است  درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع رگزارشگ که فتپزيرمی  خرد
 -٣ پيام آور،پيام آور،پيام آور،پيام آور، -٢ شاه،شاه،شاه،شاه، -١م، به سه تن نياز داريم، زاره را روی پرده بياوريگ ر همينگا
فته را می گ ررررگگگگزارشزارشزارشزارشگگگگ ويد وگ چيزی می شاهشاهشاهشاه روی ميدان می آيد و به پيام آورپيام آورپيام آورپيام آور .ررررگگگگزارشزارشزارشزارشگگگگ

 !نويسد
کيفيت حال به حضور اشرف ما رسانيد کيفيت حال به حضور اشرف ما رسانيد کيفيت حال به حضور اشرف ما رسانيد کيفيت حال به حضور اشرف ما رسانيد ... ... ... ... عبدالکريم خان عبدالکريم خان عبدالکريم خان عبدالکريم خان ... «:  چهارم آمده استهگدر بر

 يا ماماماماو ) شاه شجاع (حضور اشرفحضور اشرفحضور اشرفحضور اشرف، کريم خانکريم خانکريم خانکريم خانزاره سخن از سه کس است، گ در آين »»»»............
 . ررررگگگگزارشزارشزارشزارشگگگگ

امداد امداد امداد امداد  ...  ...  ...  ...  آمده بود آمده بود آمده بود آمده بودگگگگان ما تنان ما تنان ما تنان ما تنگگگگبر بندبر بندبر بندبر بند... ... ... ... ار ار ار ار گگگگعرصه روزعرصه روزعرصه روزعرصه روز... ... ... ... چون چون چون چون ... ... ... ... ««««: آمده است آندر دنباله 
 ديده زارهگدر اين  »»»»....در بلده پشاور داعيه سلطنت فرموديمدر بلده پشاور داعيه سلطنت فرموديمدر بلده پشاور داعيه سلطنت فرموديمدر بلده پشاور داعيه سلطنت فرموديم... ... ... ... ان دين خواسته ان دين خواسته ان دين خواسته ان دين خواسته گگگگدعا از بزردعا از بزردعا از بزردعا از بزر

 روان است و ديدنی اش را به نوک خامه می شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع در کنار رگزارشگ می شود که
 .دآور

اه اه اه اه گگگگبه جمع آوری لشکر شدند همدرين اثنا نابه جمع آوری لشکر شدند همدرين اثنا نابه جمع آوری لشکر شدند همدرين اثنا نابه جمع آوری لشکر شدند همدرين اثنا نا... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... ««««: ه پنجم آمده استگدر بر
امی که گهن اين جا هم به خوبی ديده می شود،در » » » » ............به سمع همايون ما رسانيدند که به سمع همايون ما رسانيدند که به سمع همايون ما رسانيدند که به سمع همايون ما رسانيدند که 

 زرداد خان درانیزرداد خان درانیزرداد خان درانیزرداد خان درانی   که رساننداش میاهی گه آردآوردن لشکر است، بگرم گ سرشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع
  .رفته استگر گی پشاور در برابرش سنگدر پنج فرسن

 
 

١٣ 



 

    
     با زرداد خان با زرداد خان با زرداد خان با زرداد خانگگگگزارش يکم، جنزارش يکم، جنزارش يکم، جنزارش يکم، جنگگگگ

    ) ) ) ) ه پنجم تا ششمه پنجم تا ششمه پنجم تا ششمه پنجم تا ششمگگگگبربربربر((((
 

زرداد زرداد زرداد زرداد ... ... ... ... امر نمودند که امر نمودند که امر نمودند که امر نمودند که ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... ««««: است چنين آمده زرداد خانزرداد خانزرداد خانزرداد خان با گزارش جنگدر 
 را در اين جا از زبان شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع فرمان »»»»حاضر سازندحاضر سازندحاضر سازندحاضر سازند... ... ... ... ير نموده ير نموده ير نموده ير نموده گگگگدستدستدستدست... ... ... ... را را را را ... ... ... ... خان خان خان خان 

 . شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع  می شنويم و نه از زبانرگزارشگ
خان محمد خان محمد خان محمد خان محمد ... ... ... ... پنجاه شصت سوار به رکاب خاقانی رسيد پنجاه شصت سوار به رکاب خاقانی رسيد پنجاه شصت سوار به رکاب خاقانی رسيد پنجاه شصت سوار به رکاب خاقانی رسيد ««««:  آمده استزارشگبه دنباله 

به سمت الهور به سمت الهور به سمت الهور به سمت الهور ... ... ... ... و حرم خاص جناب اقدس ما و حرم خاص جناب اقدس ما و حرم خاص جناب اقدس ما و حرم خاص جناب اقدس ما ... ... ... ... شت شت شت شت گگگگضور اشرف حاضر ضور اشرف حاضر ضور اشرف حاضر ضور اشرف حاضر به حبه حبه حبه ح... ... ... ... خان خان خان خان 
 شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر پيرامون گزارشگدر اين جا هم مانند باال » » » » ............ فرستاده شد  فرستاده شد  فرستاده شد  فرستاده شد )راولپندی(پندی پندی پندی پندی 

 و خانواده می آيد نزدش محمد خانمحمد خانمحمد خانمحمد خان، نددپيومی ويا چندين سوار به او گمی نويسد، که 
 .دوش می  فرستادهراولپندیراولپندیراولپندیراولپندیاش به 

  

    
     با بلوچ خان با بلوچ خان با بلوچ خان با بلوچ خانگگگگارش دوم، جنارش دوم، جنارش دوم، جنارش دوم، جنززززگگگگ

    ) ) ) ) ه ششم تا هفتمه ششم تا هفتمه ششم تا هفتمه ششم تا هفتمگگگگبربربربر((((
 

ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند... ... ... ... بعضی از آن ها به رکاب بعضی از آن ها به رکاب بعضی از آن ها به رکاب بعضی از آن ها به رکاب ... ... ... ... ««««: آمده است...  و بلوچ خانبلوچ خانبلوچ خانبلوچ خان با گزارش جنگدر 
روهی از گ که  می نويسدر گزارشگزاره هم گ در اين »»»»............همايون ما حاضر شدند همايون ما حاضر شدند همايون ما حاضر شدند همايون ما حاضر شدند 

 . می پيوندندشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع به بلوچ خانبلوچ خانبلوچ خانبلوچ خانجويان گجن
 
  

١� 



    
    با شاه محمودبا شاه محمودبا شاه محمودبا شاه محمود    گگگگجنجنجنجنزارش سوم، زارش سوم، زارش سوم، زارش سوم، گگگگ

    ) ) ) ) ه هفتم تا نهمه هفتم تا نهمه هفتم تا نهمه هفتم تا نهمگگگگبربربربر((((
ه، گدر پايان اين بر.  می باشد»»»»ماماماماان همايون ان همايون ان همايون ان همايون گگگگ سوم بند سوم بند سوم بند سوم بندگگگگجنجنجنجن«سخن از زارش گاين در 

  می »»»»اه الهی رااه الهی رااه الهی رااه الهی راگگگگنيازمند درنيازمند درنيازمند درنيازمند در««««رد گرداگونه گر از دشمن می نويسد که چگزارشگ
از آن جای که مردم . ريزدگ می سفيد کوهسفيد کوهسفيد کوهسفيد کوه به سوی گ از جنشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعونه گو چ. يردگ
ه ی گدر بر. »»»»............مهمانی و جانفشانی به جا آورده مهمانی و جانفشانی به جا آورده مهمانی و جانفشانی به جا آورده مهمانی و جانفشانی به جا آورده  ...  ...  ...  ... رعيت سرکار اشرف بودندرعيت سرکار اشرف بودندرعيت سرکار اشرف بودندرعيت سرکار اشرف بودند... ... ... ...     جاجیجاجیجاجیجاجی««««

  يا»»»»ان ما حاضر بودندان ما حاضر بودندان ما حاضر بودندان ما حاضر بودندگگگگذاری و جان نثاری بندذاری و جان نثاری بندذاری و جان نثاری بندذاری و جان نثاری بندگگگگدر خدمتدر خدمتدر خدمتدر خدمت««««روهی گمانند پيشتر نهم هم 
 در هردو »»»»ماماماما««««جانشين نام  »»»»............ان ما با خوانين خيبری مشورت و مصلخت فرموده ان ما با خوانين خيبری مشورت و مصلخت فرموده ان ما با خوانين خيبری مشورت و مصلخت فرموده ان ما با خوانين خيبری مشورت و مصلخت فرموده گگگگبندبندبندبند««««
 .زارش می دهدگ    شجاعشجاعشجاعشجاع شاهشاهشاهشاه  پيرامونرگزارشگه زاره روشن می سازد، کگ

     با عبدالواحد خان با عبدالواحد خان با عبدالواحد خان با عبدالواحد خانگگگگزارش چهارم، جنزارش چهارم، جنزارش چهارم، جنزارش چهارم، جنگگگگ
    ))))ه نهم تا يازدهمه نهم تا يازدهمه نهم تا يازدهمه نهم تا يازدهمگگگگبربربربر((((

شايد، زيرا مردم کندهار گ ره می کندهارکندهارکندهارکندهار به سوی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر می نويسد که گزارشگ
 »»»»سرکارسرکارسرکارسرکار««««ی ديده می شود، که  به روشنزارهگ در اين .»»»»همه هوا خواه سرکار ما می باشندهمه هوا خواه سرکار ما می باشندهمه هوا خواه سرکار ما می باشندهمه هوا خواه سرکار ما می باشند««««

 . می باشدرويدادر گزارشگ »»»»ماماماما«««« ع است وشاه شجا

    زارش پنجم، خويشاوندی شاه شجاع با غلزايی هازارش پنجم، خويشاوندی شاه شجاع با غلزايی هازارش پنجم، خويشاوندی شاه شجاع با غلزايی هازارش پنجم، خويشاوندی شاه شجاع با غلزايی هاگگگگ
    ) ) ) ) ه يازدهم تا دوازدهمه يازدهم تا دوازدهمه يازدهم تا دوازدهمه يازدهم تا دوازدهمگگگگبربربربر((((

 می آيد و از او شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع می نويسد که نزد فتح خان غلزايیفتح خان غلزايیفتح خان غلزايیفتح خان غلزايیر از گزارشگه يازدهم گدر بر
. . . . »»»» فرمايند فرمايند فرمايند فرمايندان واال به کنيزی پزيرفته به دولت عقد ممتازان واال به کنيزی پزيرفته به دولت عقد ممتازان واال به کنيزی پزيرفته به دولت عقد ممتازان واال به کنيزی پزيرفته به دولت عقد ممتازگگگگبندبندبندبند««««می خواهد که دخترش را 

 پذيرا  پذيرا  پذيرا  پذيرا ور فرمودهور فرمودهور فرمودهور فرمودهنظنظنظنظان ما مان ما مان ما مان ما مگگگگبندبندبندبند««««: : : : آن را می پزيرد شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع ر می نويسد کهگزارشگ
 .»»»»فرمودندفرمودندفرمودندفرمودند

    
١� 

    



     شاه شجاع با صالح محمد خان شاه شجاع با صالح محمد خان شاه شجاع با صالح محمد خان شاه شجاع با صالح محمد خانگگگگزارش ششم، جنزارش ششم، جنزارش ششم، جنزارش ششم، جنگگگگ
    ) ) ) ) دهمدهمدهمدهمه دوازدهم تا چهاره دوازدهم تا چهاره دوازدهم تا چهاره دوازدهم تا چهارگگگگبربربربر((((

        گگگگ تن تن تن تنگگگگاه عرصه جناه عرصه جناه عرصه جناه عرصه جنگگگگهرهرهرهر««««:  می نويسدشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعپردلی زارش از گاين ر در گزارشگ
مقابل مقابل مقابل مقابل  بر يک سوار که  بر يک سوار که  بر يک سوار که  بر يک سوار که آوردهآوردهآوردهآورده... ... ... ... شمشير شمشير شمشير شمشير ... ... ... ...  دست به  دست به  دست به  دست به گگگگاه الهی بيدرناه الهی بيدرناه الهی بيدرناه الهی بيدرنگگگگررررآمد اين نيازمند دآمد اين نيازمند دآمد اين نيازمند دآمد اين نيازمند د

    ....»»»»ان همايون ما شده بود، انداخته بند دست او را منقطع ساختهان همايون ما شده بود، انداخته بند دست او را منقطع ساختهان همايون ما شده بود، انداخته بند دست او را منقطع ساختهان همايون ما شده بود، انداخته بند دست او را منقطع ساختهگگگگبندبندبندبند
از از از از ... ... ... ... خود را خود را خود را خود را ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند««««: : : :  می نويسدشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعريز گر از گزارشگ ،زارشگدنباله اين  در

  .»»»»اين معرکه بر کرانه کشيدنداين معرکه بر کرانه کشيدنداين معرکه بر کرانه کشيدنداين معرکه بر کرانه کشيدند

    
     کابليان با شاه محمود کابليان با شاه محمود کابليان با شاه محمود کابليان با شاه محمودگگگگزارش هفتم، جنزارش هفتم، جنزارش هفتم، جنزارش هفتم، جنگگگگ

    ) ) ) ) ه چهاردهم تا پانزدهمه چهاردهم تا پانزدهمه چهاردهم تا پانزدهمه چهاردهم تا پانزدهمگگگگبربربربر((((
... ... ... ... بنده پروری بنده پروری بنده پروری بنده پروری ... ... ... ... ستری و ستری و ستری و ستری و گگگگشفقت شفقت شفقت شفقت ... ... ... ... مردم کابل مردم کابل مردم کابل مردم کابل ««««: ه چهاردهم می نويسدگر در برگزارشگ

سپاه شاه محمود سپاه شاه محمود سپاه شاه محمود سپاه شاه محمود .. .. .. .. بدکردار های بدکردار های بدکردار های بدکردار های ... ... ... ... قزلباشيه و از قزلباشيه و از قزلباشيه و از قزلباشيه و از ... ... ... ...  و ار ظلم  و ار ظلم  و ار ظلم  و ار ظلم ان ما را نيک دريافتندان ما را نيک دريافتندان ما را نيک دريافتندان ما را نيک دريافتندگگگگبندبندبندبند
ر گزارشگ اين جا  در.»»»» و شيعه را پيش آورده و شيعه را پيش آورده و شيعه را پيش آورده و شيعه را پيش آورده سنی سنی سنی سنیگگگگجنجنجنجن... ... ... ...  ناچار  ناچار  ناچار  ناچار جان به لب رسيده بودندجان به لب رسيده بودندجان به لب رسيده بودندجان به لب رسيده بودند

زارش آمده گدر دنباله . زارش می دهدگ شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمود و نامهربانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعاز مهربانی 
رسد، تنی چند از می  ررررگگگگلولولولو    با لشکرش به نزديک) ان ماگبند (شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع  چون که،است

شاه شاه شاه شاه امی گنشورند، همی ند و مردم کابل ندپيومی  به او شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمودی گساالران جن
ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند««««و چون مردم کابل از . د، از ترس بر خود لرزيدو ش میاهگ از اين رويداد آمحمودمحمودمحمودمحمود

ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند، ، ، ، به کابل شوندبه کابل شوندبه کابل شوندبه کابل شوند... ... ... ... از برای خدا پادشاه به زودی تشريف فرما از برای خدا پادشاه به زودی تشريف فرما از برای خدا پادشاه به زودی تشريف فرما از برای خدا پادشاه به زودی تشريف فرما ««««ند که می خواه »»»»ماماماما
ورستان گنخست به  شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعو به سوی کابل می تازد،  »»»»ما عرض آنها را قبول فرمودهما عرض آنها را قبول فرمودهما عرض آنها را قبول فرمودهما عرض آنها را قبول فرموده

باغ سردار مدد باغ سردار مدد باغ سردار مدد باغ سردار مدد  است، از آن جا به شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمود به دست باالحصارباالحصارباالحصارباالحصارو چون  می رود بابر شاهبابر شاهبابر شاهبابر شاه
عنان عزيمت را به سمت قلعه قاضی عنان عزيمت را به سمت قلعه قاضی عنان عزيمت را به سمت قلعه قاضی عنان عزيمت را به سمت قلعه قاضی ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«««« و از آن جا .اه پهن می کندگ خرخانخانخانخان

        »»»»معطوف فرمودندمعطوف فرمودندمعطوف فرمودندمعطوف فرمودند... ... ... ... 
    

١� 



    
    شکست شاه محمود شکست شاه محمود شکست شاه محمود شکست شاه محمود     زارش هشتم،زارش هشتم،زارش هشتم،زارش هشتم،گگگگ

    ) ) ) ) ه شانزدهم و هفدهمه شانزدهم و هفدهمه شانزدهم و هفدهمه شانزدهم و هفدهمگگگگبربربربر((((
  

 …»…»…»…» قلعه قاضی رسيدند  قلعه قاضی رسيدند  قلعه قاضی رسيدند  قلعه قاضی رسيدند بهبهبهبه… … … … ون ما ون ما ون ما ون ما نواب هماينواب هماينواب هماينواب هماي««««: نويسده شانزدهم می گر در برگزارشگ
ان ظل الهی از ان ظل الهی از ان ظل الهی از ان ظل الهی از گگگگبندبندبندبند… … … … به عرض همايون رسانيدند که به عرض همايون رسانيدند که به عرض همايون رسانيدند که به عرض همايون رسانيدند که «… «… «… «… : ه هفدهم آمده استگو در بر

يرامون  پزارش هاگ است، که آمدهزاره ها به روشنی گ در همه ....…»…»…»…»زرند زرند زرند زرند گگگگتقصيرات ما درتقصيرات ما درتقصيرات ما درتقصيرات ما در
 !ش است و نه از خودشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

    
    به سوی کندهاربه سوی کندهاربه سوی کندهاربه سوی کندهارزارش نهم، فرستادن نورزايی زارش نهم، فرستادن نورزايی زارش نهم، فرستادن نورزايی زارش نهم، فرستادن نورزايی گگگگ

    ))))ه هفدهم تا بيستمه هفدهم تا بيستمه هفدهم تا بيستمه هفدهم تا بيستمگگگگبربربربر((((
 

دشمن  درانی  درانی  درانی  درانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعآمده است که   است،زمان شاهزمان شاهزمان شاهزمان شاه زارش که پيرامونگاين در 
نمک حرامی عاشق نام شنواری که نسبت نمک حرامی عاشق نام شنواری که نسبت نمک حرامی عاشق نام شنواری که نسبت نمک حرامی عاشق نام شنواری که نسبت ««««: به دم توپ بست را ))))عاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواری(برادرش 

        »»»»ان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود، به خاطر مبارک رسيدان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود، به خاطر مبارک رسيدان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود، به خاطر مبارک رسيدان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود، به خاطر مبارک رسيدگگگگبندبندبندبند
 می نويسد که  افغانستان در پنج قرن اخير�١٩ه گدر بر گگگگصديق فرهنصديق فرهنصديق فرهنصديق فرهنزارش گپيرامون اين پيرامون اين پيرامون اين پيرامون اين 

شاه شاه شاه شاه  که از شکست عاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواری .دوشمی  روان پشاورپشاورپشاورپشاورروه کوچکی به سوی گ با زمان شاهزمان شاهزمان شاهزمان شاه
 شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمود. زدسامی اه گ را آشاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمود و ه به بند کشيدود، او را درشمی اه گ آزمانزمانزمانزمان
 را کور شهزاده همايونشهزاده همايونشهزاده همايونشهزاده همايون شاه زمانشاه زمانشاه زمانشاه زمانو چون . دن بياوربلبلبلبلکاکاکاکا را به شاه زمانشاه زمانشاه زمانشاه زمانفرستد تا می نيرو 

 .زد سااو را کور می شاه محمودشاه محمودشاه محمودشاه محمودساخته بود، 
امر نمودند که امر نمودند که امر نمودند که امر نمودند که … … … … ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند « « « «: افتد می می می میشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع گ به چنعاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواریعاشق شنواری زمانی که

        »»»» آتش دهند آتش دهند آتش دهند آتش دهندبه دهن خمپاره نشانيدهبه دهن خمپاره نشانيدهبه دهن خمپاره نشانيدهبه دهن خمپاره نشانيده) ) ) ) عاشق شنواری را((((
        

١٧ 



    
    ريز فتح خان از کابلريز فتح خان از کابلريز فتح خان از کابلريز فتح خان از کابلگگگگزارش دهم، زارش دهم، زارش دهم، زارش دهم، گگگگ

    ) ) ) ) يستم تا بيست و يکميستم تا بيست و يکميستم تا بيست و يکميستم تا بيست و يکمه به به به بگگگگبربربربر((((
 
در اين جا . »»»»به عرض اشرف رسيد که فتح خان از کابل فراری شدهبه عرض اشرف رسيد که فتح خان از کابل فراری شدهبه عرض اشرف رسيد که فتح خان از کابل فراری شدهبه عرض اشرف رسيد که فتح خان از کابل فراری شده««««: ر می نويسدگزارشگ

زارش می گری گکس دي. ريخته استگ از کابل فتحفتحفتحفتحزارش نمی دهد، که گ شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع
 !ريخته استگ از کابل فتحفتحفتحفتحفتند، که گ شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع يا »»»»اشرفاشرفاشرفاشرف««««دهد، که به 

پيشخانه ظفر پيشخانه ظفر پيشخانه ظفر پيشخانه ظفر ... ... ... ... بنده ما امر فرمودند که بنده ما امر فرمودند که بنده ما امر فرمودند که بنده ما امر فرمودند که «: وی کابل می دهدشاه شجاع فرمان رفتن به س
  .»بيرون نمايندبيرون نمايندبيرون نمايندبيرون نمايندکاشانه را به طرف کابلکاشانه را به طرف کابلکاشانه را به طرف کابلکاشانه را به طرف کابل

 کوچ نموده در منزل قاضی نزول  کوچ نموده در منزل قاضی نزول  کوچ نموده در منزل قاضی نزول  کوچ نموده در منزل قاضی نزول گگگگاز ده مزناز ده مزناز ده مزناز ده مزن    ان ماان ماان ماان ماگگگگبندبندبندبند««««: استده آمزارش گبه دنباله 
    ....»»»»فرمودندفرمودندفرمودندفرمودند

    
    زارش يازدهم، آمدن ايليچيان از ترکستانزارش يازدهم، آمدن ايليچيان از ترکستانزارش يازدهم، آمدن ايليچيان از ترکستانزارش يازدهم، آمدن ايليچيان از ترکستانگگگگ

    ) ) ) ) ه بيست و يکم تا بيست و دومه بيست و يکم تا بيست و دومه بيست و يکم تا بيست و دومه بيست و يکم تا بيست و دومگگگگبربربربر((((
 

 در سنه دويم جلوس  در سنه دويم جلوس  در سنه دويم جلوس  در سنه دويم جلوس «««« می آيد و شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعاستاندار بخارا نزد  خورشيدی ١٢٢٠سال در 
با هفت با هفت با هفت با هفت ... ... ... ... والی بخارا والی بخارا والی بخارا والی بخارا ... ... ... ... يکهزار دوصد و بيست بود يکهزار دوصد و بيست بود يکهزار دوصد و بيست بود يکهزار دوصد و بيست بود ... ... ... ... خالفت و شهرياری که سنه هجريه خالفت و شهرياری که سنه هجريه خالفت و شهرياری که سنه هجريه خالفت و شهرياری که سنه هجريه 

وصلت همشيره خود به نام نامی وصلت همشيره خود به نام نامی وصلت همشيره خود به نام نامی وصلت همشيره خود به نام نامی  وووو...  ...  ...  ...  قطار شتران نر مايه و بيست راس اسپ با يراق طال قطار شتران نر مايه و بيست راس اسپ با يراق طال قطار شتران نر مايه و بيست راس اسپ با يراق طال قطار شتران نر مايه و بيست راس اسپ با يراق طال 
 در  چنانکه می بينيم،» ... ... ... ...رديدرديدرديدرديدگگگگا مشرف خضور مباهات دستور ا مشرف خضور مباهات دستور ا مشرف خضور مباهات دستور ا مشرف خضور مباهات دستور ان مان مان مان مگگگگرامی بندرامی بندرامی بندرامی بندگگگگو اسم و اسم و اسم و اسم 

 خواهرش  در کنار پيشکش های فراواندار بخاران استار می نويسد کهگزارشگاين جا هم 
 .به زنی می دهد شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع را به

 
  

١٨ 



    
    زارش دوازدهم، رفتن شاه شجاع به کندهارزارش دوازدهم، رفتن شاه شجاع به کندهارزارش دوازدهم، رفتن شاه شجاع به کندهارزارش دوازدهم، رفتن شاه شجاع به کندهارگگگگ

    ) ) ) ) نهمنهمنهمنهمبيست و دوم تا بيست و بيست و دوم تا بيست و بيست و دوم تا بيست و بيست و دوم تا بيست و ه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 

 است و نه از شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش پيرامون گو دوم آشکارا آمده است، که ه بيست گدر بر
نواب همايون ما نواب همايون ما نواب همايون ما نواب همايون ما «««« :ريزدگ می فتح خانفتح خانفتح خانفتح خان به کندهار می تازد، شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع امیگهن. خودش

 .»»»»…………عنان عزيمت به سمت قندهار معطوف فرمودند عنان عزيمت به سمت قندهار معطوف فرمودند عنان عزيمت به سمت قندهار معطوف فرمودند عنان عزيمت به سمت قندهار معطوف فرمودند 
ه بيست و سوم گر در برگزارشگ، رددامی  را دوست شاه زمانشاه زمانشاه زمانشاه زمان برادرش شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعو چون 

 .»»»»ان سکندر شان شاه زمان بر خاطر مبارک عزيز بودان سکندر شان شاه زمان بر خاطر مبارک عزيز بودان سکندر شان شاه زمان بر خاطر مبارک عزيز بودان سکندر شان شاه زمان بر خاطر مبارک عزيز بودگگگگپاس خواطر بندپاس خواطر بندپاس خواطر بندپاس خواطر بند««««:  نويسدمی
عرض آنها منظور خاطر اشرف عرض آنها منظور خاطر اشرف عرض آنها منظور خاطر اشرف عرض آنها منظور خاطر اشرف «… «… «… «…   کهر می نويسدگزارشگه بيست و چهارم گدر بر

 .آن را نپزيرفته است شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع، »»»»رديدهرديدهرديدهرديدهگگگگنننن

ان ما نظر بر ان ما نظر بر ان ما نظر بر ان ما نظر بر گگگگبندبندبندبند««««:  می نويسدشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر پيرامون گزارشگ ،پنجم هم بيست و هگدر بر
 .»»»»آورده بودندآورده بودندآورده بودندآورده بودند... ... ... ... الم الهی الم الهی الم الهی الم الهی کککک

است و » ان همايون ماان همايون ماان همايون ماان همايون ماگگگگبندبندبندبند«ه های پيشتر، سخن از گه بيست و ششم هم مانند برگدر بر
در .  استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش بيرامون گ، که باز هم »به عرض اشرف اقدس رسانيدندبه عرض اشرف اقدس رسانيدندبه عرض اشرف اقدس رسانيدندبه عرض اشرف اقدس رسانيدند«يا 
به چشم نمی خورد، زيرا شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع ی از گه بيست و هفتم هم نشانه ی پای نويسندگبر
تشريف تشريف تشريف تشريف ... ... ... ... به ديوانخانه به ديوانخانه به ديوانخانه به ديوانخانه ... ... ... ... ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما گگگگچون بندچون بندچون بندچون بند««««:  می نويسدشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر پيرامون گزارشگ

  . »»»»را به سمع اشرف رسانيدندرا به سمع اشرف رسانيدندرا به سمع اشرف رسانيدندرا به سمع اشرف رسانيدند... ... ... ... قاضی قاضی قاضی قاضی فرما شدند واقعه   شهادت فرما شدند واقعه   شهادت فرما شدند واقعه   شهادت فرما شدند واقعه   شهادت 
 است و نه شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش ها پيرامون گه های بيست و هشتم و بيست و نهم هم گدر بر

کشمير به کشمير به کشمير به کشمير به ... ... ... ... عرايض مردمان عرايض مردمان عرايض مردمان عرايض مردمان ««««: ریگ يا پديده ی ديگ پيرامون جنشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش گ
به سير شکر به سير شکر به سير شکر به سير شکر ... ... ... ... برای  وصول تفريح برای  وصول تفريح برای  وصول تفريح برای  وصول تفريح ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«««« و »»»»............ان سکندر شان رسيد ان سکندر شان رسيد ان سکندر شان رسيد ان سکندر شان رسيد گگگگحضور بندحضور بندحضور بندحضور بند

 . رفتند»»»»درهدرهدرهدره
 
  

١٩ 



 

    زارش سيزدهم، تاخت مختارالدوله به کشميرزارش سيزدهم، تاخت مختارالدوله به کشميرزارش سيزدهم، تاخت مختارالدوله به کشميرزارش سيزدهم، تاخت مختارالدوله به کشميرگگگگ
    ) ) ) ) ه سييم تا سی و دومه سييم تا سی و دومه سييم تا سی و دومه سييم تا سی و دومگگگگبربربربر((((

نواب نواب نواب نواب «: استری نوشته گزارش را کس ديگزارش هم به روشنی آمده است، که گدر اين 
همايون همايون همايون همايون ... ... ... ... به خدمت به خدمت به خدمت به خدمت ... ... ... ... را را را را ... ... ... ... فتح کشمير فتح کشمير فتح کشمير فتح کشمير ... ... ... ... مختارالدوله مختارالدوله مختارالدوله مختارالدوله ... ... ... ... همايون ما از کابل کوچ نموده همايون ما از کابل کوچ نموده همايون ما از کابل کوچ نموده همايون ما از کابل کوچ نموده 

 »»»»....امر فرمودندامر فرمودندامر فرمودندامر فرمودند... ... ... ... ان همايون ما ان همايون ما ان همايون ما ان همايون ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... ما عرض داشته ما عرض داشته ما عرض داشته ما عرض داشته 
 

    زارش چهاردهم، آمدن شهزاده کامرانزارش چهاردهم، آمدن شهزاده کامرانزارش چهاردهم، آمدن شهزاده کامرانزارش چهاردهم، آمدن شهزاده کامرانگگگگ
    ) ) ) ) ه سی و دوم تا سی و ششمه سی و دوم تا سی و ششمه سی و دوم تا سی و ششمه سی و دوم تا سی و ششمگگگگبربربربر((((

 
اين خبر به سمع اين خبر به سمع اين خبر به سمع اين خبر به سمع «: به پيش می رود شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر دوشا دوش گزارشگ، زارشگدر اين 

  .»»»»کوچ فرموديمکوچ فرموديمکوچ فرموديمکوچ فرموديم... ... ... ... از پشاور از پشاور از پشاور از پشاور ... ... ... ... همايون ما رسيد همايون ما رسيد همايون ما رسيد همايون ما رسيد 
 خود را از ميدان کنار می کشد، بی آنکه از خود رگزارشگ ه ی سی و سوم به پس،گ براز

ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند««««: نيست شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعدر کنار  رگ ديويیگزارش می دهد که گبنويسد، چنان 
... ... ... ... نواب همايون ما بعد نواب همايون ما بعد نواب همايون ما بعد نواب همايون ما بعد ... ... ... ... وارد الکای غزنين شدند وارد الکای غزنين شدند وارد الکای غزنين شدند وارد الکای غزنين شدند ... ... ... ...  کوچ کرده  کوچ کرده  کوچ کرده  کوچ کرده گگگگهمايون ما از ده مزنهمايون ما از ده مزنهمايون ما از ده مزنهمايون ما از ده مزن

خود را در رويداد ر گزارشگزاره های پيشتر گدر . »»»»رديدندرديدندرديدندرديدندگگگگداخل شهر صفا داخل شهر صفا داخل شهر صفا داخل شهر صفا ... ... ... ... فيروزی فيروزی فيروزی فيروزی 
 : ولی در اين جا می نويسد،،،،»»»»کوچ فرموديمکوچ فرموديمکوچ فرموديمکوچ فرموديم««««شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  با :، برای نمونهزدهموند می سا

 .» غزنين شدند غزنين شدند غزنين شدند غزنين شدند............وارد وارد وارد وارد      «شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع
زارش می گر از بيرون رويداد ها گزارشگ و چهارم و سی و پنجم هم ه های سیگدر بر
... ... ... ... شهزاده قيصر را به حضور شهزاده قيصر را به حضور شهزاده قيصر را به حضور شهزاده قيصر را به حضور ... ... ... ... رونق افزای قندهار شدند رونق افزای قندهار شدند رونق افزای قندهار شدند رونق افزای قندهار شدند ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما گگگگچون بندچون بندچون بندچون بند««««: دهد

زاشته عنان زاشته عنان زاشته عنان زاشته عنان گگگگدر قندهار در قندهار در قندهار در قندهار ... ... ... ... محمد يونس را حاکم محمد يونس را حاکم محمد يونس را حاکم محمد يونس را حاکم ... ... ... ... ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... حاضر آوردند حاضر آوردند حاضر آوردند حاضر آوردند 
 ....»»»»مودندمودندمودندمودندعزيمت را به سمت سند و شکارپور معطوف فرعزيمت را به سمت سند و شکارپور معطوف فرعزيمت را به سمت سند و شکارپور معطوف فرعزيمت را به سمت سند و شکارپور معطوف فر

ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«: برای بلوچ ها پيشکش می دهدشاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  آمده است ه سی و ششمگدر بر
 »....فاخره و عنايات متوافره سرافراز و ممتاز فرمودندفاخره و عنايات متوافره سرافراز و ممتاز فرمودندفاخره و عنايات متوافره سرافراز و ممتاز فرمودندفاخره و عنايات متوافره سرافراز و ممتاز فرمودندهر يک را به خلعت های هر يک را به خلعت های هر يک را به خلعت های هر يک را به خلعت های … … … … 

٢٠ 



    
            ماشتن شهزاده قيصر در کابلماشتن شهزاده قيصر در کابلماشتن شهزاده قيصر در کابلماشتن شهزاده قيصر در کابلگگگگگزارش پانزدهم، گزارش پانزدهم، گزارش پانزدهم، گزارش پانزدهم، 

    ) ) ) ) مممم تا چهل تا چهل تا چهل تا چهله سی و ششمه سی و ششمه سی و ششمه سی و ششمگگگگبربربربر((((
 

نيست، شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی  است که خامه در دست  هم آشکاریگ شش برزارشگدر اين 
ام ام ام ام گگگگان ما در هنان ما در هنان ما در هنان ما در هنگگگگچون بندچون بندچون بندچون بند«:  را می نويسدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیر رويداد های گزارشگزيرا 

... ... ... ... زاشته زاشته زاشته زاشته گگگگنهضت دارالسلطنه کابل حرم محترم را با چند نفر خواص معتبر در پشاور نهضت دارالسلطنه کابل حرم محترم را با چند نفر خواص معتبر در پشاور نهضت دارالسلطنه کابل حرم محترم را با چند نفر خواص معتبر در پشاور نهضت دارالسلطنه کابل حرم محترم را با چند نفر خواص معتبر در پشاور 
يران تحصيل يران تحصيل يران تحصيل يران تحصيل ماليات واجبی را از مماليات واجبی را از مماليات واجبی را از مماليات واجبی را از م    ان اشرف ما از شکار پور و سندان اشرف ما از شکار پور و سندان اشرف ما از شکار پور و سندان اشرف ما از شکار پور و سندگگگگامی که بندامی که بندامی که بندامی که بندگگگگهنهنهنهن

 ».فرموده، رونق افزای ديره قاضی خان بودندفرموده، رونق افزای ديره قاضی خان بودندفرموده، رونق افزای ديره قاضی خان بودندفرموده، رونق افزای ديره قاضی خان بودند
ام ام ام ام گگگگدر هندر هندر هندر هن... ... ... ... ادا ساخته ادا ساخته ادا ساخته ادا ساخته ... ... ... ... ان ما نماز بامداد را ان ما نماز بامداد را ان ما نماز بامداد را ان ما نماز بامداد را گگگگبندبندبندبند«: زارش آمده استگبه دنباله همين 

... ... ... ...  ما شش روز در آنجا توقف فرموده  ما شش روز در آنجا توقف فرموده  ما شش روز در آنجا توقف فرموده  ما شش روز در آنجا توقف فرموده انانانانگگگگبندبندبندبند... ... ... ... رديده رديده رديده رديده گگگگالنهار داخل الکای پشاور النهار داخل الکای پشاور النهار داخل الکای پشاور النهار داخل الکای پشاور     نصفنصفنصفنصف
 غالمخانه پشاور بودند، تاب مقابله آنها را  غالمخانه پشاور بودند، تاب مقابله آنها را  غالمخانه پشاور بودند، تاب مقابله آنها را  غالمخانه پشاور بودند، تاب مقابله آنها را ان ما که از قوم خليل و مهمند وان ما که از قوم خليل و مهمند وان ما که از قوم خليل و مهمند وان ما که از قوم خليل و مهمند وگگگگافواج بندافواج بندافواج بندافواج بند

داخل داخل داخل داخل ... ... ... ... ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما گگگگبندبندبندبند... ... ... ... ان ما جان به سالمت برد ان ما جان به سالمت برد ان ما جان به سالمت برد ان ما جان به سالمت برد گگگگبندبندبندبند ...  ...  ...  ... نياورده رو به فرار نهادندنياورده رو به فرار نهادندنياورده رو به فرار نهادندنياورده رو به فرار نهادند
 »  دولت سرای باالحصار پشاور شدنددولت سرای باالحصار پشاور شدنددولت سرای باالحصار پشاور شدنددولت سرای باالحصار پشاور شدند

    
     شجاع شجاع شجاع شجاعشهزاده قيصر نزد شاهشهزاده قيصر نزد شاهشهزاده قيصر نزد شاهشهزاده قيصر نزد شاه    وردنوردنوردنوردنزارش شانزدهم، آزارش شانزدهم، آزارش شانزدهم، آزارش شانزدهم، آگگگگ

    ))))ه چهلم تا چهل و يکمه چهلم تا چهل و يکمه چهلم تا چهل و يکمه چهلم تا چهل و يکمگگگگبربربربر((((
    

... ... ... ... ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما ان اشرف ما گگگگبندبندبندبند«: ا نزدش بياورند ر دهد که شهزاده قيصر دستور میشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
شاه شاه شاه شاه  به علم خانعلم خانعلم خانعلم خانزارش گدر پايان » .به حضور آرندبه حضور آرندبه حضور آرندبه حضور آرند    فرمودند که شهزاده قيصر را دالسا نموهفرمودند که شهزاده قيصر را دالسا نموهفرمودند که شهزاده قيصر را دالسا نموهفرمودند که شهزاده قيصر را دالسا نموه

در کابل به رکاب نصرت انتساب خاقانی مشرف در کابل به رکاب نصرت انتساب خاقانی مشرف در کابل به رکاب نصرت انتساب خاقانی مشرف در کابل به رکاب نصرت انتساب خاقانی مشرف ... ... ... ... مير علم خان مير علم خان مير علم خان مير علم خان «:  می پيونددشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی
 ».رديدرديدرديدرديدگگگگ

    
٢١ 



    زارش هفدهم، شکست شاه شجاعزارش هفدهم، شکست شاه شجاعزارش هفدهم، شکست شاه شجاعزارش هفدهم، شکست شاه شجاعگگگگ
    ))))چهل و يکم تا چهل و چهارمچهل و يکم تا چهل و چهارمچهل و يکم تا چهل و چهارمچهل و يکم تا چهل و چهارمه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 
 روان شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیر دوشا دوش گزارشگزارش به خوبی ديده می شود که گدر اين 

چون خبر اراده شاه محمود به سمت کابل به عرض چون خبر اراده شاه محمود به سمت کابل به عرض چون خبر اراده شاه محمود به سمت کابل به عرض چون خبر اراده شاه محمود به سمت کابل به عرض «: است و رويداد ها را می نويسد
نزل نزل نزل نزل منزل به ممنزل به ممنزل به ممنزل به م ...  ...  ...  ... نزول فرموديمنزول فرموديمنزول فرموديمنزول فرموديم    گگگگاز کابل کوچ نموده در ده مزناز کابل کوچ نموده در ده مزناز کابل کوچ نموده در ده مزناز کابل کوچ نموده در ده مزن... ... ... ... اشرف همايون رسيد اشرف همايون رسيد اشرف همايون رسيد اشرف همايون رسيد 

بعد از آن منزل به منزل کوچيده رونق بعد از آن منزل به منزل کوچيده رونق بعد از آن منزل به منزل کوچيده رونق بعد از آن منزل به منزل کوچيده رونق ... ... ... ... رديديم رديديم رديديم رديديم گگگگرديده وارد الکای غزنين رديده وارد الکای غزنين رديده وارد الکای غزنين رديده وارد الکای غزنين گگگگافروز افروز افروز افروز رونق رونق رونق رونق 
شاه شاه شاه شاه  ها در پشاور نزد ريزريزريزريزگگگگانانانانزارش آمده است که گدر پايان » رديده شدرديده شدرديده شدرديده شدگگگگافزای پشاور افزای پشاور افزای پشاور افزای پشاور 
الفنستن بهادر و الفنستن بهادر و الفنستن بهادر و الفنستن بهادر و ... ... ... ... که که که که ... ... ... ... ان همايون ما رسيد ان همايون ما رسيد ان همايون ما رسيد ان همايون ما رسيد گگگگبه خدمت بندبه خدمت بندبه خدمت بندبه خدمت بند«:  می آيندشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

اه فلک اه فلک اه فلک اه فلک گگگگآستان بوسی بارآستان بوسی بارآستان بوسی بارآستان بوسی بار... ... ... ... اراده اراده اراده اراده ... ... ... ... ريز بهادر ريز بهادر ريز بهادر ريز بهادر گگگگغيره سفيران کمپنی انغيره سفيران کمپنی انغيره سفيران کمپنی انغيره سفيران کمپنی اناسترچی بهادر و استرچی بهادر و استرچی بهادر و استرچی بهادر و 
 » .اشتباه را دارنداشتباه را دارنداشتباه را دارنداشتباه را دارند

 
 

     کشمير کشمير کشمير کشميرگگگگدهم، جندهم، جندهم، جندهم، جنژژژژزارش هزارش هزارش هزارش هگگگگ
 ) ) ) ) ه چهل و چهارم تا چهل و نهمه چهل و چهارم تا چهل و نهمه چهل و چهارم تا چهل و نهمه چهل و چهارم تا چهل و نهمگگگگبربربربر((((

 
ان اشرف ما با جاه و جالل سوار شده رونق ان اشرف ما با جاه و جالل سوار شده رونق ان اشرف ما با جاه و جالل سوار شده رونق ان اشرف ما با جاه و جالل سوار شده رونق گگگگبندبندبندبند «جارفتن آنگپس از تاختن به کشمير و 

با دوازده هزار سوار جرار رکابی، مامور مهم با دوازده هزار سوار جرار رکابی، مامور مهم با دوازده هزار سوار جرار رکابی، مامور مهم با دوازده هزار سوار جرار رکابی، مامور مهم ... ... ... ... ر را ر را ر را ر را شهزاده منصوشهزاده منصوشهزاده منصوشهزاده منصو... ... ... ... رديده رديده رديده رديده گگگگافزای آنجا افزای آنجا افزای آنجا افزای آنجا 
ان همايون ما به دولتخانه باالحصار پشاور مراجعت با سعادت ان همايون ما به دولتخانه باالحصار پشاور مراجعت با سعادت ان همايون ما به دولتخانه باالحصار پشاور مراجعت با سعادت ان همايون ما به دولتخانه باالحصار پشاور مراجعت با سعادت گگگگکشمير ساخته  خود بندکشمير ساخته  خود بندکشمير ساخته  خود بندکشمير ساخته  خود بند

از راه ديره جات در از راه ديره جات در از راه ديره جات در از راه ديره جات در ... ... ... ... شهزاده يوسف و اعظم خان شهزاده يوسف و اعظم خان شهزاده يوسف و اعظم خان شهزاده يوسف و اعظم خان  « « « «:زارش آمده استگبه دنباله » » » » فرمودندفرمودندفرمودندفرمودند
به سمع به سمع به سمع به سمع  ...  ...  ...  ... ريز بهادرريز بهادرريز بهادرريز بهادرگگگگکمپنی انکمپنی انکمپنی انکمپنی ان.. .. .. .. ....پشاور به حضور اشرف رسيدند هم در اين اثنا خبر پشاور به حضور اشرف رسيدند هم در اين اثنا خبر پشاور به حضور اشرف رسيدند هم در اين اثنا خبر پشاور به حضور اشرف رسيدند هم در اين اثنا خبر 

به استقبال و مهمانداری آنها مقرر فرموده  فرستاده به استقبال و مهمانداری آنها مقرر فرموده  فرستاده به استقبال و مهمانداری آنها مقرر فرموده  فرستاده به استقبال و مهمانداری آنها مقرر فرموده  فرستاده ... ... ... ... خدمتکاران خدمتکاران خدمتکاران خدمتکاران ... ... ... ... اقدس رسانيدند اقدس رسانيدند اقدس رسانيدند اقدس رسانيدند 
 ».شدشدشدشد

  
٢٢ 



 
 
چه های چه های چه های چه های گگگگ های دو ميله و تفن های دو ميله و تفن های دو ميله و تفن های دو ميله و تفنگگگگتفنتفنتفنتفن... ... ... ... فيل فيل فيل فيل «ريز ها با خود پيشکش های فراوانی مانند گان

ريز ها گان.  آورده بودندشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعبرای » .........دوربين های اعلی و دوربين های اعلی و دوربين های اعلی و دوربين های اعلی و ... ... ... ... دو ميله و شش ميله دو ميله و شش ميله دو ميله و شش ميله دو ميله و شش ميله 
آواز که آواز که آواز که آواز که ) ) ) ) هارمونيههارمونيههارمونيههارمونيه((((صندوقات سازنواز صندوقات سازنواز صندوقات سازنواز صندوقات سازنواز «: ندد را به افغانستان آورهارمونيههارمونيههارمونيههارمونيهبرای نخستين بار 

از آن بر می آمد از از آن بر می آمد از از آن بر می آمد از از آن بر می آمد از ... ... ... ... و اصوات و مقام های دلپذير و اصوات و مقام های دلپذير و اصوات و مقام های دلپذير و اصوات و مقام های دلپذير     صدا ها و نوا های عجيبه و غريبهصدا ها و نوا های عجيبه و غريبهصدا ها و نوا های عجيبه و غريبهصدا ها و نوا های عجيبه و غريبه
زارش گ در اين »....انيدندانيدندانيدندانيدندزرزرزرزرگگگگلستان از نظر اشرف همايون ما لستان از نظر اشرف همايون ما لستان از نظر اشرف همايون ما لستان از نظر اشرف همايون ما گگگگاه اناه اناه اناه انگگگگجانب پادشاه کيوان بارجانب پادشاه کيوان بارجانب پادشاه کيوان بارجانب پادشاه کيوان بار

 .  نمی تراودشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش از خامه گهم ديديم که 
 شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع. را می نويسد شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع ها با ريزريزريزريزگگگگانانانان پيماننامه رگزارشگ  رويداد،در پايان اين

چون طايفه فرانسيه و چون طايفه فرانسيه و چون طايفه فرانسيه و چون طايفه فرانسيه و «: در پيمان نامه آمده است.  می کند»»»»مهرمهرمهرمهر««««پيمان را پزيرفته و 
پادشاه ممدوح سد راه آنها شده پادشاه ممدوح سد راه آنها شده پادشاه ممدوح سد راه آنها شده پادشاه ممدوح سد راه آنها شده ... ... ... ... لت درانيه متفق شده اند لت درانيه متفق شده اند لت درانيه متفق شده اند لت درانيه متفق شده اند قاجاريه با هم در مخالفت دوقاجاريه با هم در مخالفت دوقاجاريه با هم در مخالفت دوقاجاريه با هم در مخالفت دو

از فرانسيسيان احدی را در از فرانسيسيان احدی را در از فرانسيسيان احدی را در از فرانسيسيان احدی را در ... ... ... ... و و و و ... ... ... ... ريز شوند ريز شوند ريز شوند ريز شوند گگگگهند متعلقه انهند متعلقه انهند متعلقه انهند متعلقه ان    ذارند که  عابر و قاصدذارند که  عابر و قاصدذارند که  عابر و قاصدذارند که  عابر و قاصدگگگگنننن... ... ... ... 
 »  ............ملک خود راه ندهند ملک خود راه ندهند ملک خود راه ندهند ملک خود راه ندهند 

 

    
    زارش نوزدهم، آمدن شاه شجاع به پشاورزارش نوزدهم، آمدن شاه شجاع به پشاورزارش نوزدهم، آمدن شاه شجاع به پشاورزارش نوزدهم، آمدن شاه شجاع به پشاورگگگگ

 ) ) ) )  و يکم و يکم و يکم و يکمههههه چهل و نهم تا پنجاه چهل و نهم تا پنجاه چهل و نهم تا پنجاه چهل و نهم تا پنجاگگگگبربربربر((((
 

. رود به سوی پشاور می شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع، تاخت و تاز می آغازد به مودمودمودمودشاه محشاه محشاه محشاه محامی که گهن
 قراوالن در  قراوالن در  قراوالن در  قراوالن در گگگگان ما پياپي خبر فرستاد که جنان ما پياپي خبر فرستاد که جنان ما پياپي خبر فرستاد که جنان ما پياپي خبر فرستاد که جنگگگگبه حضور بندبه حضور بندبه حضور بندبه حضور بند«: رر می نويسدزارشگ
 سرکار اشرف متعاقب به معه  سرکار اشرف متعاقب به معه  سرکار اشرف متعاقب به معه  سرکار اشرف متعاقب به معه  «:::: پيام می فرستند کهجويانگبه جن» » » » ندمک واقع شدندمک واقع شدندمک واقع شدندمک واقع شدگگگگ

 با توپخانه به کومک  شجاع شجاع شجاع شجاعشاهشاهشاهشاه، به اين آرش که »توپ خانه و شاهين خانه خواهند رسيدتوپ خانه و شاهين خانه خواهند رسيدتوپ خانه و شاهين خانه خواهند رسيدتوپ خانه و شاهين خانه خواهند رسيد
  .ايشان می رسد

 
٢٣ 



    زارش بيستم، تاخت شاه شجاع به سوی کندهارزارش بيستم، تاخت شاه شجاع به سوی کندهارزارش بيستم، تاخت شاه شجاع به سوی کندهارزارش بيستم، تاخت شاه شجاع به سوی کندهارگگگگ
 ) ) ) ) ه و دوم تا پنجاه و سومه و دوم تا پنجاه و سومه و دوم تا پنجاه و سومه و دوم تا پنجاه و سومه پنجاه پنجاه پنجاه پنجاگگگگبربربربر((((

به روز به روز به روز به روز «: زارش می دهدگ به پشاور شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعی تاختن گونگر در اين جا از چگزارشگ
سيالب های سيالب های سيالب های سيالب های . . . . ممممجمعه بعد از ادای نماز پيشين کوچ فرمای سمت دارالقرار قندهار شديجمعه بعد از ادای نماز پيشين کوچ فرمای سمت دارالقرار قندهار شديجمعه بعد از ادای نماز پيشين کوچ فرمای سمت دارالقرار قندهار شديجمعه بعد از ادای نماز پيشين کوچ فرمای سمت دارالقرار قندهار شدي

ان اشرف  ان اشرف  ان اشرف  ان اشرف  گگگگبندبندبندبند... ... ... ... خود را در نهر مذکور انداختند خود را در نهر مذکور انداختند خود را در نهر مذکور انداختند خود را در نهر مذکور انداختند ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگر بندر بندر بندر بندگگگگذر نميداد مذر نميداد مذر نميداد مذر نميداد مگگگگری ری ری ری کوهساکوهساکوهساکوهسا
 روز دوم که سيالب رو به کمی آورد خوانين و سواران  روز دوم که سيالب رو به کمی آورد خوانين و سواران  روز دوم که سيالب رو به کمی آورد خوانين و سواران  روز دوم که سيالب رو به کمی آورد خوانين و سواران ذرانيدندذرانيدندذرانيدندذرانيدندگگگگما آن شب را به تنهايی ما آن شب را به تنهايی ما آن شب را به تنهايی ما آن شب را به تنهايی 

  »نيز عبور نموده به خدمت اشرف مشرف شدندنيز عبور نموده به خدمت اشرف مشرف شدندنيز عبور نموده به خدمت اشرف مشرف شدندنيز عبور نموده به خدمت اشرف مشرف شدند
 

  زير فرمان آوردن کندهار زير فرمان آوردن کندهار زير فرمان آوردن کندهار زير فرمان آوردن کندهارزارش بيست ويکم،زارش بيست ويکم،زارش بيست ويکم،زارش بيست ويکم،گگگگ

    ))))پنجاه و سوم تا پنجاه و چهارمپنجاه و سوم تا پنجاه و چهارمپنجاه و سوم تا پنجاه و چهارمپنجاه و سوم تا پنجاه و چهارمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر پيرامون گزارشگ نمی چکد، شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش هم که از نوک خامه گدر اين 

ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند... ... ... ... شاه محمود قندهار را متصرف شده اراده کابل داشت شاه محمود قندهار را متصرف شده اراده کابل داشت شاه محمود قندهار را متصرف شده اراده کابل داشت شاه محمود قندهار را متصرف شده اراده کابل داشت  در حينيکهدر حينيکهدر حينيکهدر حينيکه«: می نويسد
ه فرار دشت ه فرار دشت ه فرار دشت ه فرار دشت شهزاده ايوب و اسد خان تاب مقاومت نياوردشهزاده ايوب و اسد خان تاب مقاومت نياوردشهزاده ايوب و اسد خان تاب مقاومت نياوردشهزاده ايوب و اسد خان تاب مقاومت نياورد... ... ... ... ما به نواحی قندهار رسيد ما به نواحی قندهار رسيد ما به نواحی قندهار رسيد ما به نواحی قندهار رسيد 

 » ...داخل قندهار شدهداخل قندهار شدهداخل قندهار شدهداخل قندهار شده... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگرديدند لهذا بندرديدند لهذا بندرديدند لهذا بندرديدند لهذا بندگگگگادبار ادبار ادبار ادبار 
    

     شاه شجاع با شاه محمود شاه شجاع با شاه محمود شاه شجاع با شاه محمود شاه شجاع با شاه محمودگگگگجنجنجنجنزارش بيست و دوم، زارش بيست و دوم، زارش بيست و دوم، زارش بيست و دوم، گگگگ
    ))))پنجاه و چهارم تا پنجاه و هفتمپنجاه و چهارم تا پنجاه و هفتمپنجاه و چهارم تا پنجاه و هفتمپنجاه و چهارم تا پنجاه و هفتمه ه ه ه گگگگبربربربر((((

وارد وارد وارد وارد ... ... ... ... قندهار قندهار قندهار قندهار ... ... ... ... در در در در ... ... ... ... شاه محمود و فتح خان شاه محمود و فتح خان شاه محمود و فتح خان شاه محمود و فتح خان ... ... ... ... چون چون چون چون «: زارش آمده است کهگدر اين 
اه صالو خان اسحق اه صالو خان اسحق اه صالو خان اسحق اه صالو خان اسحق گگگگنانانانا... ... ... ... رديدند رديدند رديدند رديدند گگگگ    گگگگرم جنرم جنرم جنرم جنگگگگسرسرسرسر... ... ... ... نو آراسته نو آراسته نو آراسته نو آراسته ان ما با سپاه ان ما با سپاه ان ما با سپاه ان ما با سپاه گگگگبندبندبندبند... ... ... ... شدند شدند شدند شدند 

... ... ... ... اه اه اه اه گگگگبه سمت مخالف پيوست نابه سمت مخالف پيوست نابه سمت مخالف پيوست نابه سمت مخالف پيوست نا... ... ... ... نمکحرامی نموده از ميدان نمکحرامی نموده از ميدان نمکحرامی نموده از ميدان نمکحرامی نموده از ميدان ... ... ... ... و هفتصد سوار و هفتصد سوار و هفتصد سوار و هفتصد سوار  ...  ...  ...  ... زايیزايیزايیزايی
 در شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش آمده است که چون گ در اين »ان ما افتادان ما افتادان ما افتادان ما افتادگگگگبه لشکر بندبه لشکر بندبه لشکر بندبه لشکر بند... ... ... ... بيدلی بيدلی بيدلی بيدلی 

 . و ديدار خانواده اش می رودههههگگگگجيت سنجيت سنجيت سنجيت سنرنرنرنرن به دربار راولپندیراولپندیراولپندیراولپندی شکست می خورد، به گجن
  

٢� 



  

    
 زارش بيست و سوم، رفتن شاه از راولپندی به پشاورزارش بيست و سوم، رفتن شاه از راولپندی به پشاورزارش بيست و سوم، رفتن شاه از راولپندی به پشاورزارش بيست و سوم، رفتن شاه از راولپندی به پشاورگگگگ

    ))))پنجاه و هفتم تا پنجاه و هشتمپنجاه و هفتم تا پنجاه و هشتمپنجاه و هفتم تا پنجاه و هشتمپنجاه و هفتم تا پنجاه و هشتمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 
 پشاورپشاورپشاورپشاور رفتنگ و محمد عظيم خان بارکزايیمحمد عظيم خان بارکزايیمحمد عظيم خان بارکزايیمحمد عظيم خان بارکزايیبا شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  گجناز اين رويداد در ر گزارشگ
ور ور ور ور از دريا عباز دريا عباز دريا عباز دريا عب... ... ... ... يدر چچ رسيدند يدر چچ رسيدند يدر چچ رسيدند يدر چچ رسيدند به حبه حبه حبه حان ما از راولپندی ان ما از راولپندی ان ما از راولپندی ان ما از راولپندی گگگگبندبندبندبند... ... ... ... چون چون چون چون «: زارش می دهدگ

به حدود به حدود به حدود به حدود ... ... ... ... عظيم خان و پردل خان بارکزايی عظيم خان و پردل خان بارکزايی عظيم خان و پردل خان بارکزايی عظيم خان و پردل خان بارکزايی ... ... ... ... کرده در ملک ختک نزول اجالل فرموديم کرده در ملک ختک نزول اجالل فرموديم کرده در ملک ختک نزول اجالل فرموديم کرده در ملک ختک نزول اجالل فرموديم 
محمد عظيم خان نيز محمد عظيم خان نيز محمد عظيم خان نيز محمد عظيم خان نيز     ............کوچ فرموده کوچ فرموده کوچ فرموده کوچ فرموده  ان ماان ماان ماان ماگگگگ شدند روز دويم که بند شدند روز دويم که بند شدند روز دويم که بند شدند روز دويم که بندگگگگچمکنی مستعد جنچمکنی مستعد جنچمکنی مستعد جنچمکنی مستعد جن

يم خان فرار يم خان فرار يم خان فرار يم خان فرار هر کسيکه از لشکر  محمد عظهر کسيکه از لشکر  محمد عظهر کسيکه از لشکر  محمد عظهر کسيکه از لشکر  محمد عظ... ... ... ... برادران خود در قريه پيرپاهی رسيد برادران خود در قريه پيرپاهی رسيد برادران خود در قريه پيرپاهی رسيد برادران خود در قريه پيرپاهی رسيد ... ... ... ... با با با با 
از استماع اين خبر تمام لشکر محمد عظيم خان از استماع اين خبر تمام لشکر محمد عظيم خان از استماع اين خبر تمام لشکر محمد عظيم خان از استماع اين خبر تمام لشکر محمد عظيم خان ... ... ... ... می کرد می کرد می کرد می کرد ... ... ... ... جوع به اين دولت جوع به اين دولت جوع به اين دولت جوع به اين دولت ررررشده شده شده شده 

رونق افزای الکای رونق افزای الکای رونق افزای الکای رونق افزای الکای ... ... ... ... و نواب همايون ما و نواب همايون ما و نواب همايون ما و نواب همايون ما ... ... ... ... شتند شتند شتند شتند گگگگفرار شده ملحق و موکب سعادت کوکب فرار شده ملحق و موکب سعادت کوکب فرار شده ملحق و موکب سعادت کوکب فرار شده ملحق و موکب سعادت کوکب 
 » پشاور شدندپشاور شدندپشاور شدندپشاور شدند

    
    شت عظيم خان به پشاورشت عظيم خان به پشاورشت عظيم خان به پشاورشت عظيم خان به پشاورگگگگبربربربرزارش بيست و چهارم، زارش بيست و چهارم، زارش بيست و چهارم، زارش بيست و چهارم، گگگگ

    ))))پنجاه و هشتمپنجاه و هشتمپنجاه و هشتمپنجاه و هشتمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 
، از  پس از چهار ماه شکست می خوردشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش می نويسد، که گ در اين رگزارشگ

موسم زمستان که محمد عظيم موسم زمستان که محمد عظيم موسم زمستان که محمد عظيم موسم زمستان که محمد عظيم  «: رددگ و دوباره به راولپندی بر می ريزدگپشاور می 
حاضر بودند به حاضر بودند به حاضر بودند به حاضر بودند به ... ... ... ... ان ما نيز ان ما نيز ان ما نيز ان ما نيز گگگگبندبندبندبند رديدرديدرديدرديدگگگگ... ... ... ... وارد وارد وارد وارد  از طرف شاه محمود به داعيه پشاور  از طرف شاه محمود به داعيه پشاور  از طرف شاه محمود به داعيه پشاور  از طرف شاه محمود به داعيه پشاور ............خان خان خان خان 

از از از از اره و پياده خود صف ها آراسته به ميدان معرکه رسيد اره و پياده خود صف ها آراسته به ميدان معرکه رسيد اره و پياده خود صف ها آراسته به ميدان معرکه رسيد اره و پياده خود صف ها آراسته به ميدان معرکه رسيد با سوبا سوبا سوبا سو... ... ... ... مقابله دشمن رفته مقابله دشمن رفته مقابله دشمن رفته مقابله دشمن رفته 
عازم عازم عازم عازم ............اه الهی رو داد ناچار اه الهی رو داد ناچار اه الهی رو داد ناچار اه الهی رو داد ناچار گگگگهزيمت آنها شکست فاحش در تمامی لشکر اين نيازمند درهزيمت آنها شکست فاحش در تمامی لشکر اين نيازمند درهزيمت آنها شکست فاحش در تمامی لشکر اين نيازمند درهزيمت آنها شکست فاحش در تمامی لشکر اين نيازمند در

 . »راولپندی شديمراولپندی شديمراولپندی شديمراولپندی شديم
٢� 



 

     تاخت شاه شجاع به پشاور تاخت شاه شجاع به پشاور تاخت شاه شجاع به پشاور تاخت شاه شجاع به پشاورزارش بيست و پنجم،زارش بيست و پنجم،زارش بيست و پنجم،زارش بيست و پنجم،گگگگ
     ) ) ) ) پنجاه و نهم تا شست و يکم پنجاه و نهم تا شست و يکم پنجاه و نهم تا شست و يکم پنجاه و نهم تا شست و يکمههههگگگگبربربربر((((

 
 شت  دوبارهگ و شکست خوردنش در پشاور و براه شجاعاه شجاعاه شجاعاه شجاعششششر در اين جا از تاختن گزارشگ

عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«: زارش می دهدگ راولپندیراولپندیراولپندیراولپندی به اش
 به معرکه  به معرکه  به معرکه  به معرکه ............محمد عظيم خان و عطا محمد خان محمد عظيم خان و عطا محمد خان محمد عظيم خان و عطا محمد خان محمد عظيم خان و عطا محمد خان ... ... ... ... ساخته از دريای اتک عبور نموده ساخته از دريای اتک عبور نموده ساخته از دريای اتک عبور نموده ساخته از دريای اتک عبور نموده 

    گگگگوله تفنوله تفنوله تفنوله تفنگگگگيم يم يم يم عطا محمد خان برادر محمد عظعطا محمد خان برادر محمد عظعطا محمد خان برادر محمد عظعطا محمد خان برادر محمد عظ ...  ...  ...  ... گگگگدر کثرت جندر کثرت جندر کثرت جندر کثرت جن... ... ... ...  رسيدند  رسيدند  رسيدند  رسيدند گگگگجنجنجنجن
زخميان زخميان زخميان زخميان .... .... .... .... به مرحمت الهی پيوست به مرحمت الهی پيوست به مرحمت الهی پيوست به مرحمت الهی پيوست ... ... ... ... سپاه ساالر لشکر سپاه ساالر لشکر سپاه ساالر لشکر سپاه ساالر لشکر ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگو از طرف بندو از طرف بندو از طرف بندو از طرف بند... ... ... ... خورده خورده خورده خورده 

يکسال در يکسال در يکسال در يکسال در ... ... ... ... عنان عزيمت را به سوی راولپندی معطوف فرموده عنان عزيمت را به سوی راولپندی معطوف فرموده عنان عزيمت را به سوی راولپندی معطوف فرموده عنان عزيمت را به سوی راولپندی معطوف فرموده ... ... ... ... را از ميدان برداشته را از ميدان برداشته را از ميدان برداشته را از ميدان برداشته 
ه سمت پشاور معطوف ه سمت پشاور معطوف ه سمت پشاور معطوف ه سمت پشاور معطوف عنان عزيمت را بعنان عزيمت را بعنان عزيمت را بعنان عزيمت را ب... ... ... ... ان ما باز ان ما باز ان ما باز ان ما باز گگگگبندبندبندبند... ... ... ... راولپندی توقف فرموديم راولپندی توقف فرموديم راولپندی توقف فرموديم راولپندی توقف فرموديم 

    ان ماان ماان ماان ماگگگگ بند بند بند بند............به سمت کابل خزيدبه سمت کابل خزيدبه سمت کابل خزيدبه سمت کابل خزيد... ... ... ... تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده ... ... ... ... مد عظيم خان مد عظيم خان مد عظيم خان مد عظيم خان محمحمحمح... ... ... ... رمودند رمودند رمودند رمودند فففف
 » رونق افزای پشاور شدند رونق افزای پشاور شدند رونق افزای پشاور شدند رونق افزای پشاور شدند............

    

 فرستادن نيرو به ديره غازیفرستادن نيرو به ديره غازیفرستادن نيرو به ديره غازیفرستادن نيرو به ديره غازیزارش بيست و ششم، زارش بيست و ششم، زارش بيست و ششم، زارش بيست و ششم، گگگگ

    ))))شست و يکم تا هفتاد و هفتمشست و يکم تا هفتاد و هفتمشست و يکم تا هفتاد و هفتمشست و يکم تا هفتاد و هفتمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 : شکست می خورندديره غازیديره غازیديره غازیديره غازی در شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعکه نيرو های  زارش آمده استگدر اين 

در لشکر در لشکر در لشکر در لشکر ... ... ... ... نموده نموده نموده نموده ... ... ... ... شهزاده حيدر را با چيزی لشکر مامور ديره غازی شهزاده حيدر را با چيزی لشکر مامور ديره غازی شهزاده حيدر را با چيزی لشکر مامور ديره غازی شهزاده حيدر را با چيزی لشکر مامور ديره غازی ... ... ... ... ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«
شهزاده نفاق به همرسيده حتی که چند صد کسی سوار يک مراتبه از معرکه کار زار شهزاده نفاق به همرسيده حتی که چند صد کسی سوار يک مراتبه از معرکه کار زار شهزاده نفاق به همرسيده حتی که چند صد کسی سوار يک مراتبه از معرکه کار زار شهزاده نفاق به همرسيده حتی که چند صد کسی سوار يک مراتبه از معرکه کار زار 

مراجعت مراجعت مراجعت مراجعت ... ... ... ... شکست لشکر خود شکست لشکر خود شکست لشکر خود شکست لشکر خود ... ... ... ... ريخته به طرف دشمن پيوستند شهزاده حيدر پس از ريخته به طرف دشمن پيوستند شهزاده حيدر پس از ريخته به طرف دشمن پيوستند شهزاده حيدر پس از ريخته به طرف دشمن پيوستند شهزاده حيدر پس از گگگگ
 .»............فرموده فرموده فرموده فرموده 

 می نامند، زمانه سازی می کنند و او شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع» غالمغالمغالمغالم«کارانی که خود را  همزمان پنهان
        بابابابا... ... ... ... عطا محمد خان ناظم کشمير عطا محمد خان ناظم کشمير عطا محمد خان ناظم کشمير عطا محمد خان ناظم کشمير « :ير نموده و به کشمير می برندگرا دست

     
٢� 



 
 

ير ساخته به قلعه اتک ير ساخته به قلعه اتک ير ساخته به قلعه اتک ير ساخته به قلعه اتک گگگگدستدستدستدست... ... ... ... متمنی آن شد که حضرت پادشاه را متمنی آن شد که حضرت پادشاه را متمنی آن شد که حضرت پادشاه را متمنی آن شد که حضرت پادشاه را     ............اکثری از سپاه اکثری از سپاه اکثری از سپاه اکثری از سپاه 
    ............شتر محصور کرده شتر محصور کرده شتر محصور کرده شتر محصور کرده گگگگين انين انين انين انگگگگرا به مانند نرا به مانند نرا به مانند نرا به مانند ن... ... ... ... باالحصار باالحصار باالحصار باالحصار ... ... ... ... نمک حرامان بی سامان نمک حرامان بی سامان نمک حرامان بی سامان نمک حرامان بی سامان ... ... ... ... برسانند برسانند برسانند برسانند 

عطا محمد خان ناظم عطا محمد خان ناظم عطا محمد خان ناظم عطا محمد خان ناظم  ...  ...  ...  ... در کشمير برده در قلعه کوه ماران مقيم ساختنددر کشمير برده در قلعه کوه ماران مقيم ساختنددر کشمير برده در قلعه کوه ماران مقيم ساختنددر کشمير برده در قلعه کوه ماران مقيم ساختند... ... ... ...  را  را  را  را ان ماان ماان ماان ماگگگگبندبندبندبند
ان ما حاضر شده عرض می ان ما حاضر شده عرض می ان ما حاضر شده عرض می ان ما حاضر شده عرض می گگگگاهی به خدمت بنداهی به خدمت بنداهی به خدمت بنداهی به خدمت بندگگگگاه اه اه اه گگگگکشمير بنا بر زمانه سازی و تذوير کشمير بنا بر زمانه سازی و تذوير کشمير بنا بر زمانه سازی و تذوير کشمير بنا بر زمانه سازی و تذوير 

در تالفی اين در تالفی اين در تالفی اين در تالفی اين ... ... ... ... به وقوع آمده به وقوع آمده به وقوع آمده به وقوع آمده     رچه درين مقدمه نمک حرامی از دست غالمرچه درين مقدمه نمک حرامی از دست غالمرچه درين مقدمه نمک حرامی از دست غالمرچه درين مقدمه نمک حرامی از دست غالمگگگگ که ا که ا که ا که انمودنمودنمودنمود
شاه شاه شاه شاه ام نيرو های گدر اين هن. »نمک حرامی روزی خواهد بود که جانفشانی خواهيم کردنمک حرامی روزی خواهد بود که جانفشانی خواهيم کردنمک حرامی روزی خواهد بود که جانفشانی خواهيم کردنمک حرامی روزی خواهد بود که جانفشانی خواهيم کرد

شاه شاه شاه شاه  را در بند کشيده است، در برابر شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع به سوی کشمير می تازند و آنکه محمودمحمودمحمودمحمود
ر ر ر ر فتح خان را با جمعيت سی هزار لشکر ماموفتح خان را با جمعيت سی هزار لشکر ماموفتح خان را با جمعيت سی هزار لشکر ماموفتح خان را با جمعيت سی هزار لشکر مامو... ... ... ... شاه محمود شاه محمود شاه محمود شاه محمود «:  لشکر می کشدمحمودمحمودمحمودمحمود

طا محمد نيز فوج خود را آراسته به مقابل فتح خان در شيپال طا محمد نيز فوج خود را آراسته به مقابل فتح خان در شيپال طا محمد نيز فوج خود را آراسته به مقابل فتح خان در شيپال طا محمد نيز فوج خود را آراسته به مقابل فتح خان در شيپال عععع... ... ... ... تسخير کشمير نموده تسخير کشمير نموده تسخير کشمير نموده تسخير کشمير نموده 
 .»رديدرديدرديدرديدگگگگواپس واپس واپس واپس لشکر عطا محمد خان هزيمت خورده يک منزل لشکر عطا محمد خان هزيمت خورده يک منزل لشکر عطا محمد خان هزيمت خورده يک منزل لشکر عطا محمد خان هزيمت خورده يک منزل ... ... ... ... رفت چون رفت چون رفت چون رفت چون 

 ههههگگگگرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سن را آزاد می کند و چون نيروی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع پس نشينی کرده عطا محمد خانعطا محمد خانعطا محمد خانعطا محمد خان
 از در سازش پيش می آيد و به الهور شجاعشجاعشجاعشجاعشاه شاه شاه شاه  زد،تامی  به کشمير فتح خانفتح خانفتح خانفتح خانبا کومک 

... ... ... ... چون چاره کار خود چون چاره کار خود چون چاره کار خود چون چاره کار خود ... ... ... ... تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده تاب مقاومت نياورده ... ... ... ... عطا محمد خان عطا محمد خان عطا محمد خان عطا محمد خان «: روی می کند پس
ردن و شمشير به ردن و شمشير به ردن و شمشير به ردن و شمشير به گگگگسر برهنه و طناب به سر برهنه و طناب به سر برهنه و طناب به سر برهنه و طناب به ... ... ... ... ان اشرف ما غير ممکن يافت ان اشرف ما غير ممکن يافت ان اشرف ما غير ممکن يافت ان اشرف ما غير ممکن يافت گگگگبندبندبندبند... ... ... ... بدون بدون بدون بدون 
ر به کشتن غالم امر ر به کشتن غالم امر ر به کشتن غالم امر ر به کشتن غالم امر گگگگااااغالم را عفو فرمايند و غالم را عفو فرمايند و غالم را عفو فرمايند و غالم را عفو فرمايند و ... ... ... ... که که که که ... ... ... ... اقدس رسانيد اقدس رسانيد اقدس رسانيد اقدس رسانيد ... ... ... ... به حضور به حضور به حضور به حضور ... ... ... ... کف کف کف کف 

شما در قلعه شما در قلعه شما در قلعه شما در قلعه ... ... ... ... از حضور اشرف ارشاد شد که از حضور اشرف ارشاد شد که از حضور اشرف ارشاد شد که از حضور اشرف ارشاد شد که ... ... ... ... می شود شمشير و رسن نيز حاضر استمی شود شمشير و رسن نيز حاضر استمی شود شمشير و رسن نيز حاضر استمی شود شمشير و رسن نيز حاضر است
. . . . ان ما اصالح طرفين بفرمايندان ما اصالح طرفين بفرمايندان ما اصالح طرفين بفرمايندان ما اصالح طرفين بفرمايندگگگگهداريد تا بندهداريد تا بندهداريد تا بندهداريد تا بندگگگگرديده چند روز خود را نرديده چند روز خود را نرديده چند روز خود را نرديده چند روز خود را نگگگگمتحصن متحصن متحصن متحصن     ررررگگگگشير شير شير شير 

 آمده بود به سالم  آمده بود به سالم  آمده بود به سالم  آمده بود به سالم ه که بطريق کومک با فتح خانه که بطريق کومک با فتح خانه که بطريق کومک با فتح خانه که بطريق کومک با فتح خانگگگگنجيت سننجيت سننجيت سننجيت سنررررچند سردار لشکر چند سردار لشکر چند سردار لشکر چند سردار لشکر ... ... ... ... 
عنان عزيمت به عنان عزيمت به عنان عزيمت به عنان عزيمت به ... ... ... ... ان در الهور بودند ان در الهور بودند ان در الهور بودند ان در الهور بودند گگگگاز آنجا که تمامی وابستاز آنجا که تمامی وابستاز آنجا که تمامی وابستاز آنجا که تمامی وابست... ... ... ... ا حاضر شدند ا حاضر شدند ا حاضر شدند ا حاضر شدند ان مان مان مان مگگگگبندبندبندبند

 »سمت الهور معطوف فرموديمسمت الهور معطوف فرموديمسمت الهور معطوف فرموديمسمت الهور معطوف فرموديم
ريزند و به گ می الهورالهورالهورالهور و خانواده اش از شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعونه گزارش آمده است که چگدر همين 

 .زين می شوندگ جايلودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانه
٢٧ 

  



        شاه شجاع از الهورشاه شجاع از الهورشاه شجاع از الهورشاه شجاع از الهور    ريزريزريزريزگگگگ    گزارش بيست و هفم،گزارش بيست و هفم،گزارش بيست و هفم،گزارش بيست و هفم،
    ))))هفتاد و هفتم تاهشتاد و پنجمهفتاد و هفتم تاهشتاد و پنجمهفتاد و هفتم تاهشتاد و پنجمهفتاد و هفتم تاهشتاد و پنجم    ههههگگگگبربربربر((((

    انانانانگگگگدر جايی که بنددر جايی که بنددر جايی که بنددر جايی که بند«: زارش می دهدگ را شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعريز گر در اين اينجا شيوه ی گزارشگ
... ... ... ... پيشخدمتان پيشخدمتان پيشخدمتان پيشخدمتان ... ... ... ... ان ما می بود ان ما می بود ان ما می بود ان ما می بود گگگگما به شب استراحت می نمودند در زير فراشخانه بندما به شب استراحت می نمودند در زير فراشخانه بندما به شب استراحت می نمودند در زير فراشخانه بندما به شب استراحت می نمودند در زير فراشخانه بند

 نقب ها  نقب ها  نقب ها  نقب ها ر جا به جار جا به جار جا به جار جا به جاگگگگجانفشان سقف آن را شکافته و از ديوار فراشخانه تا هفت خانه ديجانفشان سقف آن را شکافته و از ديوار فراشخانه تا هفت خانه ديجانفشان سقف آن را شکافته و از ديوار فراشخانه تا هفت خانه ديجانفشان سقف آن را شکافته و از ديوار فراشخانه تا هفت خانه دي
آماده و مهيا ساخته آماده و مهيا ساخته آماده و مهيا ساخته آماده و مهيا ساخته ... ... ... ... ا راه برآمدن ا راه برآمدن ا راه برآمدن ا راه برآمدن  زمين و ديوار ها را سوراخ کرده ت زمين و ديوار ها را سوراخ کرده ت زمين و ديوار ها را سوراخ کرده ت زمين و ديوار ها را سوراخ کرده تدوانيده چندين جاهدوانيده چندين جاهدوانيده چندين جاهدوانيده چندين جاه

 »شدشدشدشد

      لشکر کشی به کشمير لشکر کشی به کشمير لشکر کشی به کشمير لشکر کشی به کشميرزارش بيست و هشتم،زارش بيست و هشتم،زارش بيست و هشتم،زارش بيست و هشتم،گگگگ

    ))))هشتاد و پنجم تانود و سومهشتاد و پنجم تانود و سومهشتاد و پنجم تانود و سومهشتاد و پنجم تانود و سومه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 می او نخست به کشمير.  استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع و لشکر کشی گزارش هم پيرامون جنگاين 

و گفتگرد لشکر کشی به کابل گ ها پيرامون شريزريزريزريزگگگگانانانان و با ه می رودتازد، سپس به لوهيان
ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند ...  ...  ...  ... ان اشرف ما عنان عزيمت را به سمت کشمير معطوف فرموديمان اشرف ما عنان عزيمت را به سمت کشمير معطوف فرموديمان اشرف ما عنان عزيمت را به سمت کشمير معطوف فرموديمان اشرف ما عنان عزيمت را به سمت کشمير معطوف فرموديمگگگگبندبندبندبند «:می کند

ريز بهادر که دوستان قدر شناس و واليان ريز بهادر که دوستان قدر شناس و واليان ريز بهادر که دوستان قدر شناس و واليان ريز بهادر که دوستان قدر شناس و واليان گگگگبا فالح صاحبان انبا فالح صاحبان انبا فالح صاحبان انبا فالح صاحبان ان... ... ... ... اشزف ما در لوديانه اشزف ما در لوديانه اشزف ما در لوديانه اشزف ما در لوديانه 
معطوف معطوف معطوف معطوف     مت را به طرف واليت کابلمت را به طرف واليت کابلمت را به طرف واليت کابلمت را به طرف واليت کابلسلطنت اساس اند انعقاد خواهد يافت عنان عزيسلطنت اساس اند انعقاد خواهد يافت عنان عزيسلطنت اساس اند انعقاد خواهد يافت عنان عزيسلطنت اساس اند انعقاد خواهد يافت عنان عزي

 .»خواهيم فرمودخواهيم فرمودخواهيم فرمودخواهيم فرمود
 

  لشکر کشی به پشاور لشکر کشی به پشاور لشکر کشی به پشاور لشکر کشی به پشاورزارش بيست و نهم،زارش بيست و نهم،زارش بيست و نهم،زارش بيست و نهم،گگگگ

    ))))نود و سوم تا نود و پنجمنود و سوم تا نود و پنجمنود و سوم تا نود و پنجمنود و سوم تا نود و پنجمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 

 به شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع ها هرچه زود تر خواهان فرستادن ريزريزريزريزگگگگانانانانزارش آمده است که گدر اين 
دولت در اين دولت در اين دولت در اين دولت در اين به عرض اشرف رسانيدند که بالفغل صالح به عرض اشرف رسانيدند که بالفغل صالح به عرض اشرف رسانيدند که بالفغل صالح به عرض اشرف رسانيدند که بالفغل صالح «: پشاور و از آنجا به کابل بودند

به زودی رونق افزای پشاور شوند چرا که مهم کابل در به زودی رونق افزای پشاور شوند چرا که مهم کابل در به زودی رونق افزای پشاور شوند چرا که مهم کابل در به زودی رونق افزای پشاور شوند چرا که مهم کابل در ... ... ... ... ان اشرف اقدس ان اشرف اقدس ان اشرف اقدس ان اشرف اقدس گگگگاست که بنداست که بنداست که بنداست که بند
   .»پيش استپيش استپيش استپيش است

٢٨ 



    رفتن پشاوررفتن پشاوررفتن پشاوررفتن پشاورگگگگزارش سييم، زارش سييم، زارش سييم، زارش سييم، گگگگ
    ))))نود و پنجم تا سدم نود و پنجم تا سدم نود و پنجم تا سدم نود و پنجم تا سدم ه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 فرستاد و خودش شکارپورشکارپورشکارپورشکارپوررفتن گ پسرش را برای شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش می دهد که گر گزارشگ
جهت الکای شکارپور جهت الکای شکارپور جهت الکای شکارپور جهت الکای شکارپور ... ... ... ... شهزاده تيمور را شهزاده تيمور را شهزاده تيمور را شهزاده تيمور را ... ... ... ... فرزند ارجمند فرزند ارجمند فرزند ارجمند فرزند ارجمند . . . . ........ان ما ان ما ان ما ان ما گگگگبندبندبندبند«:  تاختپشاورپشاورپشاورپشاوربه 

 .»فرستاده بعد از آن عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف فرمودندفرستاده بعد از آن عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف فرمودندفرستاده بعد از آن عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف فرمودندفرستاده بعد از آن عنان عزيمت را به سمت پشاور معوف فرمودند
 

        و با سرداران سند و حيدر آبادو با سرداران سند و حيدر آبادو با سرداران سند و حيدر آبادو با سرداران سند و حيدر آبادگگگگفتفتفتفتگگگگ    زارش سی و يکم،زارش سی و يکم،زارش سی و يکم،زارش سی و يکم،گگگگ
    ))))سدم تا سد و چهارم سدم تا سد و چهارم سدم تا سد و چهارم سدم تا سد و چهارم ه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 با سران سند و حيدر آباد پيرامون لشکر کشی به شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارش می دهد که گر گزارشگ
    خان والیخان والیخان والیخان والی ان ما مالقات ميران حيدرآباد و مير سهرابان ما مالقات ميران حيدرآباد و مير سهرابان ما مالقات ميران حيدرآباد و مير سهرابان ما مالقات ميران حيدرآباد و مير سهرابگگگگبندبندبندبند«: و کردگفتگافغانستان 

اه به صداقت و ارادت کامل کمر همت و خدمتکاری به ميان اه به صداقت و ارادت کامل کمر همت و خدمتکاری به ميان اه به صداقت و ارادت کامل کمر همت و خدمتکاری به ميان اه به صداقت و ارادت کامل کمر همت و خدمتکاری به ميان گگگگشت که هرشت که هرشت که هرشت که هرگگگگمصمم مصمم مصمم مصمم     خيرپورخيرپورخيرپورخيرپور
 .»خواهد پذيرفتخواهد پذيرفتخواهد پذيرفتخواهد پذيرفت... ... ... ... بوجه آسان صورت بوجه آسان صورت بوجه آسان صورت بوجه آسان صورت     تسخير افغانستانتسخير افغانستانتسخير افغانستانتسخير افغانستان... ... ... ...  باشند  باشند  باشند  باشند گگگگرنرنرنرن و يک و يک و يک و يک............جان بسته جان بسته جان بسته جان بسته 

         و شکست و شکست و شکست و شکست لشکر کشی به افغانستان لشکر کشی به افغانستان لشکر کشی به افغانستان لشکر کشی به افغانستانزارش سی و دوم،زارش سی و دوم،زارش سی و دوم،زارش سی و دوم،گگگگ
    ))))سد و چهارم تا سد و دوازدهمسد و چهارم تا سد و دوازدهمسد و چهارم تا سد و دوازدهمسد و چهارم تا سد و دوازدهمه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 
زارش گ  به افغانستانشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع ها با ريزريزريزريزگگگگ ان ان ان ان و پس نشينیر از تاختنگزارشگدر اين جا 

عنان عزيمت را به سمت واليت عنان عزيمت را به سمت واليت عنان عزيمت را به سمت واليت عنان عزيمت را به سمت واليت ... ... ... ...  سان لشکر را مالحظه فرمودند  سان لشکر را مالحظه فرمودند  سان لشکر را مالحظه فرمودند  سان لشکر را مالحظه فرمودند ان ماان ماان ماان ماگگگگبندبندبندبند«: می دهد
 ها پيمان سندیسندیسندیسندی و چون »آمدندآمدندآمدندآمدند... ... ... ... از آن طرف مستر الفنستن از آن طرف مستر الفنستن از آن طرف مستر الفنستن از آن طرف مستر الفنستن ... ... ... ... کابل معطوف نموده کابل معطوف نموده کابل معطوف نموده کابل معطوف نموده 

از از از از ... ... ... ... از خيرپور از خيرپور از خيرپور از خيرپور ... ... ... ... مير سهراب خان مير سهراب خان مير سهراب خان مير سهراب خان «:  رفتلودهيانهلودهيانهلودهيانهلودهيانهس به سوی  پشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشکنی کردند، 
اين همه عزم و سامان و جمعيت برای اين همه عزم و سامان و جمعيت برای اين همه عزم و سامان و جمعيت برای اين همه عزم و سامان و جمعيت برای ... ... ... ... رديد رديد رديد رديد گگگگدريای سند عبور نموده با ميران ملحق دريای سند عبور نموده با ميران ملحق دريای سند عبور نموده با ميران ملحق دريای سند عبور نموده با ميران ملحق 

ازين مجمع ازين مجمع ازين مجمع ازين مجمع ... ... ... ... اشرف ما اشرف ما اشرف ما اشرف ما ... ... ... ... در باطن به منافقت استوار داشته در باطن به منافقت استوار داشته در باطن به منافقت استوار داشته در باطن به منافقت استوار داشته ان ما می نمودند و ان ما می نمودند و ان ما می نمودند و ان ما می نمودند و گگگگبندبندبندبند
 .شتگبر» منافقان کشيده به ملک دوستان يعنی لوديانه امنيت کاشانهمنافقان کشيده به ملک دوستان يعنی لوديانه امنيت کاشانهمنافقان کشيده به ملک دوستان يعنی لوديانه امنيت کاشانهمنافقان کشيده به ملک دوستان يعنی لوديانه امنيت کاشانه

  
٢٩ 



         لشکر کشی به کندهار لشکر کشی به کندهار لشکر کشی به کندهار لشکر کشی به کندهارزارش سی و سوم،زارش سی و سوم،زارش سی و سوم،زارش سی و سوم،گگگگ
    ))))سد و سيزدهم تا سد و بيست و نهمسد و سيزدهم تا سد و بيست و نهمسد و سيزدهم تا سد و بيست و نهمسد و سيزدهم تا سد و بيست و نهمه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 
شاه شاه شاه شاه ش ها نه از آن زارگ هم روشن است که واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع رويدات های بخش دوم در

... ... ... ... ان همايون ما به ان همايون ما به ان همايون ما به ان همايون ما به گگگگسالی چند بندسالی چند بندسالی چند بندسالی چند بند«:  نوشته شده استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع که پيرامون شجاعشجاعشجاعشجاع
:  می آيندشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع نزد ريزیريزیريزیريزیگگگگانانانان پيش از تاختن به کندهار چند تن »لوديانه ماندندلوديانه ماندندلوديانه ماندندلوديانه ماندند

کپتان کالد ماتين ويد صاحب بهادر پليتکل اجنت لوديانه و کپتان ميکش صاحب بهادر کپتان کالد ماتين ويد صاحب بهادر پليتکل اجنت لوديانه و کپتان ميکش صاحب بهادر کپتان کالد ماتين ويد صاحب بهادر پليتکل اجنت لوديانه و کپتان ميکش صاحب بهادر کپتان کالد ماتين ويد صاحب بهادر پليتکل اجنت لوديانه و کپتان ميکش صاحب بهادر «
 .»رديدندرديدندرديدندرديدندگگگگنجور نجور نجور نجور گگگگفيض فيض فيض فيض وز حضور وز حضور وز حضور وز حضور شرف اندشرف اندشرف اندشرف اند... ... ... ... 

    
     کندهار کندهار کندهار کندهار رفتن به رفتن به رفتن به رفتن بهزارش سی و چهارم،زارش سی و چهارم،زارش سی و چهارم،زارش سی و چهارم،گگگگ
    )))) سد و پنجاه و پنجم سد و پنجاه و پنجم سد و پنجاه و پنجم سد و پنجاه و پنجمسد و بيست و نهم تاسد و بيست و نهم تاسد و بيست و نهم تاسد و بيست و نهم تاه ه ه ه گگگگبربربربر((((

 
    ١٢�٩... ... ... ... ان ما به ان ما به ان ما به ان ما به گگگگبندبندبندبند«:  نيستشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر گزارشگزارش هم آشکار است که گدر اين 

 »هجريه عنان عزيمت به سوی قندهار معطوف فرمودندهجريه عنان عزيمت به سوی قندهار معطوف فرمودندهجريه عنان عزيمت به سوی قندهار معطوف فرمودندهجريه عنان عزيمت به سوی قندهار معطوف فرمودند

    
        ريز به افغانستانريز به افغانستانريز به افغانستانريز به افغانستانگگگگنننن لشکر کشی ا لشکر کشی ا لشکر کشی ا لشکر کشی ازارش سی و پنجم،زارش سی و پنجم،زارش سی و پنجم،زارش سی و پنجم،گگگگ

    ))))سد و پنجاه و ششم تا دوسد و چهل و هفتمسد و پنجاه و ششم تا دوسد و چهل و هفتمسد و پنجاه و ششم تا دوسد و چهل و هفتمسد و پنجاه و ششم تا دوسد و چهل و هفتمه ه ه ه گگگگبربربربر((((
 

 سخن از نوشته شده است،وی وی وی وی محمد حسين هرمحمد حسين هرمحمد حسين هرمحمد حسين هر  به خامه سی و پنجم، کهزارشگدر 
 و شکست و درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع، به تخت نشاندن ريزريزريزريزگگگگانانانانلشکر کشی آشکارا و ورمالی 

 . و لشکرکشان استشجاعشجاعشجاعشجاعشاه شاه شاه شاه بربادی 
 

٣٠ 



    ؟؟؟؟ساالرساالرساالرساالر    گگگگننننجججج    يايايايانويسنده نويسنده نويسنده نويسنده 
 

، نشانه ی در دست نيست که واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعزارش گ پنجبا آنکه در هيچ يک از سی و 
ر و گم فرنود های ديي را آشکار سازد، با آن هم می کوششاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانیخامه به دستی 

 . ميارگنرد بگبيشتری 
احمد شاه احمد شاه احمد شاه احمد شاه  در زمان گسترش ادب و فرهنگ می نويسد، که مير محمد صديق فرهنگمير محمد صديق فرهنگمير محمد صديق فرهنگمير محمد صديق فرهنگ

. . . . ود بودود بودود بودود بودقققققشر حاکم شعر شناس و ادب پرور هنوز مفقشر حاکم شعر شناس و ادب پرور هنوز مفقشر حاکم شعر شناس و ادب پرور هنوز مفقشر حاکم شعر شناس و ادب پرور هنوز مف«ره به ميان آمد، ولی  دوبادرانیدرانیدرانیدرانی
اما در ايام پادشاهی اش به قدری به امور حرب و اما در ايام پادشاهی اش به قدری به امور حرب و اما در ايام پادشاهی اش به قدری به امور حرب و اما در ايام پادشاهی اش به قدری به امور حرب و ... ... ... ... احمد شاه هرچند مرد با سوادی بود احمد شاه هرچند مرد با سوادی بود احمد شاه هرچند مرد با سوادی بود احمد شاه هرچند مرد با سوادی بود 

پرورش شعر و ادب پرورش شعر و ادب پرورش شعر و ادب پرورش شعر و ادب .. .. .. .. از از از از  ...  ...  ...  ... ....سياست مصروف بود که مجال رسيدگی به ساير امور نداشتسياست مصروف بود که مجال رسيدگی به ساير امور نداشتسياست مصروف بود که مجال رسيدگی به ساير امور نداشتسياست مصروف بود که مجال رسيدگی به ساير امور نداشت
  * »»»».... .. .. .. ..ده استده استده استده استه ما نرسيه ما نرسيه ما نرسيه ما نرسيو عصر احمد شاه اطالعی بو عصر احمد شاه اطالعی بو عصر احمد شاه اطالعی بو عصر احمد شاه اطالعی بدر دربار در دربار در دربار در دربار 

 تيمور شاهتيمور شاهتيمور شاهتيمور شاهدر زمان فرزندان آمده است که   پژوهش سرای تاريخ افغانستان پژوهش سرای تاريخ افغانستان پژوهش سرای تاريخ افغانستان پژوهش سرای تاريخ افغانستانتارنمایدر 
و بر اثر نا امنی و جنگ های پياپی بين و بر اثر نا امنی و جنگ های پياپی بين و بر اثر نا امنی و جنگ های پياپی بين و بر اثر نا امنی و جنگ های پياپی بين « .سترش نيافتگ پيشرفت و  و ادبفرهنگ

     »** ....پسران تيمور، بار ديگر شعر و ادب خشکيدپسران تيمور، بار ديگر شعر و ادب خشکيدپسران تيمور، بار ديگر شعر و ادب خشکيدپسران تيمور، بار ديگر شعر و ادب خشکيد
بسنده می کنيم از بنمايه های ارزنده ونه به همين دو نم ،مشت نمونه خروار استمشت نمونه خروار استمشت نمونه خروار استمشت نمونه خروار استچون و 
 . درآوريمواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعمی کوشيم تا فرنود های خردپزير از درون و 

زارش ها گ، نشان می دهد که )من(به جای کس يکم ) او(کار برد کس سوم ، يکميکميکميکم
... ... ... ... شاه درانی شاه درانی شاه درانی شاه درانی ... ... ... ... بر خاطر بر خاطر بر خاطر بر خاطر « :ری نوشته استگ است و آن ها را کس ديشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعپيرامون 

 )ه دومگبر( ...شت گچنان ) اشاشاشاش((((به دلش = » ......... ظهور کرد  ظهور کرد  ظهور کرد  ظهور کرد چنانچنانچنانچنان
هر محاربه هرگز انديشه از سر خود نکرده هر محاربه هرگز انديشه از سر خود نکرده هر محاربه هرگز انديشه از سر خود نکرده هر محاربه هرگز انديشه از سر خود نکرده ... ... ... ... در در در در ... ... ... ... بندگان ما بندگان ما بندگان ما بندگان ما «:  آمده استه دومگبردر  
 ... ترس نداشت گ از جن))))شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع (او= » ............
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    ميدان بر= » ............بر بندگان ما تنگ آمده بود بر بندگان ما تنگ آمده بود بر بندگان ما تنگ آمده بود بر بندگان ما تنگ آمده بود ... ... ... ... عرصه عرصه عرصه عرصه ... ... ... ... چون چون چون چون «:  آمده استه چهارمگبردر 
 ... آمده بود گ تن))))شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع((((او او او او 

فتند، گ) شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع(و ابه = » ............به سمع همايون ما رسانيدند به سمع همايون ما رسانيدند به سمع همايون ما رسانيدند به سمع همايون ما رسانيدند «:  آمده استه پنجمگبردر 
 ...فتند گ برايشبرايشبرايشبرايش

شاه شاه شاه شاه  ( ( ( (اواواواو گجن» ............جنگ سوم بندگان ما با لشکر شاه محمود جنگ سوم بندگان ما با لشکر شاه محمود جنگ سوم بندگان ما با لشکر شاه محمود جنگ سوم بندگان ما با لشکر شاه محمود «:  آمده استه هفتمگبردر 
  .......محمودمحمودمحمودمحمودشاه شاه شاه شاه  با ))))شجاعشجاعشجاعشجاع

ان گی آموزش ديدگبيشتر به شيوه نويسند» واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع«، شيوه ی نوشتار دومدومدومدوم
 :می ماند ها صفویصفویصفویصفویزمان ايران 

نوشته به خدمت نواب اشرف نوشته به خدمت نواب اشرف نوشته به خدمت نواب اشرف نوشته به خدمت نواب اشرف «:  می نويسدصفی صفویصفی صفویصفی صفویصفی صفویربار شاه ان دگيکی از نويسند
 . »*اقدس ارفع شاه صفی فرستادنداقدس ارفع شاه صفی فرستادنداقدس ارفع شاه صفی فرستادنداقدس ارفع شاه صفی فرستادند

به عرض اشرف می رسانيدند که به عرض اشرف می رسانيدند که به عرض اشرف می رسانيدند که به عرض اشرف می رسانيدند که «:  آمده است»واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع«ه شست و دوم گدر بر
  »ان اقدس مالحظه سامان سواران ما مردم را بفرمايندان اقدس مالحظه سامان سواران ما مردم را بفرمايندان اقدس مالحظه سامان سواران ما مردم را بفرمايندان اقدس مالحظه سامان سواران ما مردم را بفرمايندگگگگبندبندبندبند

اب همايون خلد اهللا مکنته و سلطانه اب همايون خلد اهللا مکنته و سلطانه اب همايون خلد اهللا مکنته و سلطانه اب همايون خلد اهللا مکنته و سلطانه ان نوان نوان نوان نوگگگگبندبندبندبند«:  می نويسددربار عباس صفویدربار عباس صفویدربار عباس صفویدربار عباس صفوینويسنده 
 )تارنمای ميراثتارنمای ميراثتارنمای ميراثتارنمای ميراث((((» » » » در آنها شريک باشنددر آنها شريک باشنددر آنها شريک باشنددر آنها شريک باشند

ان همايون ما نيز الطاف و ان همايون ما نيز الطاف و ان همايون ما نيز الطاف و ان همايون ما نيز الطاف و گگگگبندبندبندبند«:  آمده است»واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع« شش ه سی وگدر بر
 »............اشفاق خسروانه در باره آنها مبذول داشته اشفاق خسروانه در باره آنها مبذول داشته اشفاق خسروانه در باره آنها مبذول داشته اشفاق خسروانه در باره آنها مبذول داشته 

به دست  در دست است، که به جای خامه  بسياری نشانه هایواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعدر ، سومسومسومسوم
 هنر نوشتن نمی دانسته، به شاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانی می دهد، به اين آرش که چون مهرمهرمهرمهرشاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع 

  شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاعواقعاتواقعاتواقعاتواقعاته هفتاد و چهار گدر بر :کند می مهرمهرمهرمهرنوشته ها را ) امضا(جای دستينه 
، به اين »و نوشته را به مهر خود بدهندو نوشته را به مهر خود بدهندو نوشته را به مهر خود بدهندو نوشته را به مهر خود بدهند    ان اشرف به ما راستی بکنندان اشرف به ما راستی بکنندان اشرف به ما راستی بکنندان اشرف به ما راستی بکنندگگگگبندبندبندبند«: آمده است

ان ما خواهش او را ان ما خواهش او را ان ما خواهش او را ان ما خواهش او را گگگگبندبندبندبند«: ر به دنباله آن می نويسدگزارشگ.  کنندررررمهمهمهمهآرش که نوشته را 
ه های شست و نه و گ در بر.»از روی قسم قبول نموده و نوشته را به مهر خود داديماز روی قسم قبول نموده و نوشته را به مهر خود داديماز روی قسم قبول نموده و نوشته را به مهر خود داديماز روی قسم قبول نموده و نوشته را به مهر خود داديم

 !شده است»فته پادشاه نوشتهفته پادشاه نوشتهفته پادشاه نوشتهفته پادشاه نوشتهگگگگبه به به به « ی است، کهگ سخن از يک کاغز ساخت............واقعات واقعات واقعات واقعات هفتاد 
 
 ويکی پديا فارسی *
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ی را نمی پزيرفت و کسی هم بر گتن می دانست، کسی آن کاغز ساختر پادشاه هنر نوشگا
عبداهللا خان عبداهللا خان عبداهللا خان عبداهللا خان «آمده است که » روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح«در . مان نمی شدگسر پادشاه بد

بيرون كشيد و به بيرون كشيد و به بيرون كشيد و به بيرون كشيد و به  ایایایای        ای داشت از جيبش نامهای داشت از جيبش نامهای داشت از جيبش نامهای داشت از جيبش نامه    اچكزى كه رهبرى سران كابل را در جلسهاچكزى كه رهبرى سران كابل را در جلسهاچكزى كه رهبرى سران كابل را در جلسهاچكزى كه رهبرى سران كابل را در جلسه
ها خواسته ها خواسته ها خواسته ها خواسته     عليه فرنگىعليه فرنگىعليه فرنگىعليه فرنگى قيامقيامقيامقياممردم نشان داد كه شاه شجاع با مهر خودش مردم را به مردم نشان داد كه شاه شجاع با مهر خودش مردم را به مردم نشان داد كه شاه شجاع با مهر خودش مردم را به مردم نشان داد كه شاه شجاع با مهر خودش مردم را به 

  .»*استاستاستاست
:  می کرده استمهرمهرمهرمهر نامه ها را شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعآمده است که  ............واقعات واقعات واقعات واقعات  �١٧ و �١٧ه گدر بر

به قيد تحرير آورده به مهر حضرت به قيد تحرير آورده به مهر حضرت به قيد تحرير آورده به مهر حضرت به قيد تحرير آورده به مهر حضرت ... ... ... ... وثيقه جديده وثيقه جديده وثيقه جديده وثيقه جديده ... ... ... ... وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر «
 .  »خاقانی مزين نمودهخاقانی مزين نمودهخاقانی مزين نمودهخاقانی مزين نموده

ضمانت ضمانت ضمانت ضمانت ... ... ... ... به به به به «:  آمده است شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاععاتعاتعاتعاتواقواقواقواق ه يک سد و سهگدر برزريم، گاز اين ها که ب
که مايان به دل و جان و که مايان به دل و جان و که مايان به دل و جان و که مايان به دل و جان و ... ... ... ... جناب مرتضی علی و حضرت عباس و دوازده امام رضوان جناب مرتضی علی و حضرت عباس و دوازده امام رضوان جناب مرتضی علی و حضرت عباس و دوازده امام رضوان جناب مرتضی علی و حضرت عباس و دوازده امام رضوان ... ... ... ... 

 »شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی«ر نوشته از آن گا» بودهبودهبودهبوده... ... ... ... سرکار اشرف ثابت قدم  سرکار اشرف ثابت قدم  سرکار اشرف ثابت قدم  سرکار اشرف ثابت قدم  زاری زاری زاری زاری گگگگمال به خدمتمال به خدمتمال به خدمتمال به خدمت
می زاره نشان گاين . را در نوشته اش نمی آورد  دوازه پيشوای شيعه دوازه پيشوای شيعه دوازه پيشوای شيعه دوازه پيشوای شيعهوعباس عباس عباس عباس می بود، نام 

 .هراتهراتهراتهراتری از شيعه های گ دي»حسين«و يا است  حسين هرویحسين هرویحسين هرویحسين هرویدهد که نويسنده يا همان 
کرده )کالفه (ممممگُگُگُگُکالوه سر در کالوه سر در کالوه سر در کالوه سر در ران مان را گان و پژوهشگاران، نويسندگزشته نگباری، آنچه 

 . می باشدواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعدر » انانانانگگگگبندبندبندبند«است، کار برد واژه ی 
 بر می خورد و می واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعدر » انانانانگگگگبندبندبندبند« واژه ی امی خواننده به نخستينگهن

مان می گبه اين ) ه دومگبر(» ............ان ما تا سی و پنج به ظهور پيوسته ان ما تا سی و پنج به ظهور پيوسته ان ما تا سی و پنج به ظهور پيوسته ان ما تا سی و پنج به ظهور پيوسته گگگگوقايع بندوقايع بندوقايع بندوقايع بند«: خواند
 شاه  شاه  شاه  شاه واقعاتواقعاتواقعاتواقعاتر گزارشگبه جای پيروان به کار برده شده است و » انانانانگگگگبندبندبندبند«شود که واژه ی 

اهی بياندازيم، می بينيم که گ کهن نر به ادبسارگا . باشدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی بايد شجاعشجاعشجاعشجاع
زشته شاهان خود را برابر به گدر . واژه ی ستايشی و ويژه ی شاهان بوده است» انانانانگگگگبندبندبندبند«

زشت زمان، پايه گپس از . خويش می دانستند» انانانانگگگگبندبندبندبند« خويش را پيروانپيروانپيروانپيروانخدا دانسته و 
مين می ون می شود و شاهان خود را نماينده ی خدا در زگرگی دگی خدايی به نمايند

 .شمارند
 
 بشير سخاورز ، از١٣٩٠، سالبخش دوم،  تفنگ چخماخىح،هشت صبروزنامه  *
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به » انانانانگگگگبندبندبندبند«اهی بياندازيم، می بينيم که واژه ی گ ها نصفویصفویصفویصفویر به نوشتار زمان گاباری، 
زارش های زمان گبرای نمونه در يکی از . جای پادشاه يا نام پادشاه به کار برده شده است

به خدمت به خدمت به خدمت به خدمت ) ) ) ) رارارارا((((بعد از اتمام نسخه ی معروضه، نوشته بعد از اتمام نسخه ی معروضه، نوشته بعد از اتمام نسخه ی معروضه، نوشته بعد از اتمام نسخه ی معروضه، نوشته «:  آمده استصفویصفویصفویصفویصفی شاه صفی شاه صفی شاه صفی شاه 
  **»فرستادندفرستادندفرستادندفرستادند     شاه صفی شاه صفی شاه صفی شاه صفیان نواب اشرف اقدس ارفعان نواب اشرف اقدس ارفعان نواب اشرف اقدس ارفعان نواب اشرف اقدس ارفعگگگگبندبندبندبند

ء اين رباط ء اين رباط ء اين رباط ء اين رباط امر فرمودند به انشاامر فرمودند به انشاامر فرمودند به انشاامر فرمودند به انشا... ... ... ... ««««:  نوشته های استان يزد آمده استگروی يکی از سن
  ».........الصفوی بهادر خان خلد اهللا و ملکه الصفوی بهادر خان خلد اهللا و ملکه الصفوی بهادر خان خلد اهللا و ملکه الصفوی بهادر خان خلد اهللا و ملکه ... ... ... ... ان نواب کامياب ان نواب کامياب ان نواب کامياب ان نواب کامياب گگگگبندبندبندبند
ان نواب همايون ان نواب همايون ان نواب همايون ان نواب همايون گگگگاه بنداه بنداه بنداه بندگگگگهرهرهرهر«:  آمده استشاه عباس صفویشاه عباس صفویشاه عباس صفویشاه عباس صفویزارش های زمان گيکی از در 

خلداهللا و مکنته و سلطانه در آنها شريک باشند موجب زيادتی و رواج و آبادانی خواهد خلداهللا و مکنته و سلطانه در آنها شريک باشند موجب زيادتی و رواج و آبادانی خواهد خلداهللا و مکنته و سلطانه در آنها شريک باشند موجب زيادتی و رواج و آبادانی خواهد خلداهللا و مکنته و سلطانه در آنها شريک باشند موجب زيادتی و رواج و آبادانی خواهد 
 »***بودبودبودبود

 هم به نام درانیدرانیدرانیدرانی پورپورپورپورشاهشاهشاهشاه و درانیدرانیدرانیدرانی شاه زمانشاه زمانشاه زمانشاه زمان شاه شجاع،   شاه شجاع،   شاه شجاع،   شاه شجاع،  واقعاتواقعاتواقعاتواقعاتزريم، در گاز اين ها که ب
نمک حرامی نمک حرامی نمک حرامی نمک حرامی «:  آمده است شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاعواقعاتواقعاتواقعاتواقعاته هفدهم گدر بر. ه اندياد شد» انانانانگگگگبندبندبندبند«

ان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود به خاطر ان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود به خاطر ان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود به خاطر ان سکندر شان حضرت شاه زمان نموده بود به خاطر گگگگعاشق نام شنواری که نسبت بندعاشق نام شنواری که نسبت بندعاشق نام شنواری که نسبت بندعاشق نام شنواری که نسبت بند
 شاه به  شاه به  شاه به  شاه به گگگگفتح جنفتح جنفتح جنفتح جن« : چنين آمده استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع    واقعاتواقعاتواقعاتواقعات ٢٢٣ه گدر بر. »مبارک رسيدمبارک رسيدمبارک رسيدمبارک رسيد

ا در آنجا احسن و اقوم يافته ا در آنجا احسن و اقوم يافته ا در آنجا احسن و اقوم يافته ا در آنجا احسن و اقوم يافته ان شهزاده شهپور شاه ران شهزاده شهپور شاه ران شهزاده شهپور شاه ران شهزاده شهپور شاه رگگگگصواب ديد امين اهللا خان نزول بندصواب ديد امين اهللا خان نزول بندصواب ديد امين اهللا خان نزول بندصواب ديد امين اهللا خان نزول بند
ان سلطان شهپور ان سلطان شهپور ان سلطان شهپور ان سلطان شهپور گگگگدر زمانيکه بنددر زمانيکه بنددر زمانيکه بنددر زمانيکه بند«:  آمده استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعواقعات واقعات واقعات واقعات  ٢٣٢ه گو در بر »............

شاه از کابل به باعث آمدن محمد اکبر خان سازش باطنی وزير با دشمنان عزم هندوستان شاه از کابل به باعث آمدن محمد اکبر خان سازش باطنی وزير با دشمنان عزم هندوستان شاه از کابل به باعث آمدن محمد اکبر خان سازش باطنی وزير با دشمنان عزم هندوستان شاه از کابل به باعث آمدن محمد اکبر خان سازش باطنی وزير با دشمنان عزم هندوستان 
 .»رديدندرديدندرديدندرديدندگگگگرفتار دست طايفه غدار غلجايی نابکار آن کوهسار رفتار دست طايفه غدار غلجايی نابکار آن کوهسار رفتار دست طايفه غدار غلجايی نابکار آن کوهسار رفتار دست طايفه غدار غلجايی نابکار آن کوهسار گگگگفرموده در کوه کرکچه فرموده در کوه کرکچه فرموده در کوه کرکچه فرموده در کوه کرکچه 

 را درانیدرانیدرانیدرانی  شاه شاه شاه شاههم شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیان دربار گ، نويسندصفویصفویصفویصفویران زمان گزارشگدرست مانند 
ان ان ان ان گگگگبندبندبندبند «، »ان همايون ماان همايون ماان همايون ماان همايون ماگگگگبندبندبندبند«، »ماماماما اشرفاشرفاشرفاشرف انانانانگگگگبندبندبندبند«، » ما ما ما ماانانانانگگگگبندبندبندبند«، »انانانانگگگگبندبندبندبند«به نام 

می » يتی ستانيتی ستانيتی ستانيتی ستانگگگگبندگان بندگان بندگان بندگان  « و »ان ظل الهیان ظل الهیان ظل الهیان ظل الهیگگگگبندبندبندبند«، »اقدس مااقدس مااقدس مااقدس ماان ان ان ان گگگگبندبندبندبند «، »حضرت خاقانحضرت خاقانحضرت خاقانحضرت خاقان
 .ستوده اند
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 ترسايی ١٧٢٩ و �١٧٢ آمده است که در ميان سال های تاريخ ايرانتاريخ ايرانتاريخ ايرانتاريخ ايران ٢٨٨ه گدر بر
ست می شک هراتهراتهراتهرات     را در درانی درانی درانی درانیخاندان    نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار  خورشيدی١١٠٨ و �١١٠ برابر به

  .*دهد و خراسان را زير فرمانش می آورد
را با ) قزلباشان(گروه بزرگی از سرخ کاله ها  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار می نويسد که فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگصديق صديق صديق صديق 

، تا دروازه های هندوستان را برای او باز می سازدخانواده ی شان به اين شهر ها جانشين 
 سرخ کاله های ياد شده را به رسد،می  به فرمانروايی احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی امیگهن. نگهدارند

 در زمان شاه درانیزمان شاه درانیزمان شاه درانیزمان شاه درانی به دنباله نوشته اش می افزايد که گگگگفرهنفرهنفرهنفرهن .**داي افز میلشکر خود
ت به  خورشيدی دوازده هزار سرخ کاله را از هرا١١٧٨  ترسايی برابر به١٧٩٩ سال

 »»»»رهرهرهره دولتی مثل منشی و مستوفی و غي دولتی مثل منشی و مستوفی و غي دولتی مثل منشی و مستوفی و غي دولتی مثل منشی و مستوفی و غي به عنوان کارمند به عنوان کارمند به عنوان کارمند به عنوان کارمند««««، تا کابل، قندهار و غزنی فرستاد
ر در دربار درانی ها بوی آموختن و گد که ان همين پديده ها آشکار می ساز*** .کار کنند

 .اندوختن دانش می بود، به آوردن نويسنده و کاردان نيازی نبود
که ،  در اين استواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعکه يکی از زيبايی های در پايان بايد ياد آور شويم، 

 �١٢ه گدر بر: به خوبی آشکار می سازد را ییییشاه شجاع درانشاه شجاع درانشاه شجاع درانشاه شجاع دران    )هويت( و چبود هستی
... ... ... ... دليران را از بسياری خروش خون دل به جوش آمد دليران را از بسياری خروش خون دل به جوش آمد دليران را از بسياری خروش خون دل به جوش آمد دليران را از بسياری خروش خون دل به جوش آمد «:  آمده استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعواقعات واقعات واقعات واقعات 

 .» همت زده و ميدان رزم را چون بستان بزم پنداشتند همت زده و ميدان رزم را چون بستان بزم پنداشتند همت زده و ميدان رزم را چون بستان بزم پنداشتند همت زده و ميدان رزم را چون بستان بزم پنداشتندرررردامان شجاعت در کمدامان شجاعت در کمدامان شجاعت در کمدامان شجاعت در کم
    گگگگاه الهی بيدرناه الهی بيدرناه الهی بيدرناه الهی بيدرنگگگگاين نيازمند دراين نيازمند دراين نيازمند دراين نيازمند در«: چنين آمده استواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاع ١٢ه گو در بر

ما شده  ما شده  ما شده  ما شده  ان همايون ان همايون ان همايون ان همايون گگگگ آورده بر يک سوار که مقابل بند آورده بر يک سوار که مقابل بند آورده بر يک سوار که مقابل بند آورده بر يک سوار که مقابل بندگگگگست به قبضه شمشير نصرت آهنست به قبضه شمشير نصرت آهنست به قبضه شمشير نصرت آهنست به قبضه شمشير نصرت آهندددد
 . »ا منقطع ساختها منقطع ساختها منقطع ساختها منقطع ساختهبود انداخته بند دست او ربود انداخته بند دست او ربود انداخته بند دست او ربود انداخته بند دست او ر

ان ما که تشنهء خون اعدا و متمنی ان ما که تشنهء خون اعدا و متمنی ان ما که تشنهء خون اعدا و متمنی ان ما که تشنهء خون اعدا و متمنی گگگگبندبندبندبند«:  آمده استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعواقعات واقعات واقعات واقعات  ١٠٨ه گدر بر
 سازند، چبودی  را میشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع چبود  همين پديده ها.».........التجای ميران بی وفا بودند التجای ميران بی وفا بودند التجای ميران بی وفا بودند التجای ميران بی وفا بودند 

 .  ساالر تا يک نويسنده داردگکه بيشتر همخوانی با يک جن
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 ١٩٩  برگه جلد يکمفرهنگ ***
٣� 



    انگريز و خاندان درانیانگريز و خاندان درانیانگريز و خاندان درانیانگريز و خاندان درانی
 

اگر به سرگزشت لشکر کشی و تاخت و تاز های جهانگشايان بنگريم، می بينيم که پی 
پيش از   چگونگی لشکر کشی به يک کشور، چندين سالوزيی و برنامه چيدن تاختن ري

 .تاخت و تاز آغاز می شود
پيوند های .  نهفته است هاآغاز بيشتر لشکر کشی ها در پيوند های بازرگانی و داد و ستد

نه د و بدينگوند، دوستی ها به بار می آورنبازرگانی راه آشنايی با مردم را آماده می ساز
 جويان،گ جند و سرانجام خودفروختگانی ازنبرگزيده می شوها ) جاسوس(گپبر و گپکش 

 داده  آموزش و پرورش و برگزيده،آخوند ها، ارتشی ها، بخوان بدان ها و روشن انديشان
 خوشه ای گندم به یسر يکی از ايشان بنشيند، يا آخوند  بری کبوترروزی، تا می شوند

 .بتازدبه کشورش  بی سر و پا  يا با لشکری وسرش بزند
باری، به جز از برگزيدگان مردم که به لشکر و لشکر کشی نيازی ندارند، ديگر همه 

 و يا با سرمايه و دست پرورده ی جهانگشايان انديا کسانی که به فرمان روايی می رسند، 
 امدکرزیامدکرزیامدکرزیامدکرزیحححح گرفته تا احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاز  .شايان به فرمان روايی می رسندگپشتيبانی جهان

 . سستنی داشته و دارندگهمه به يکی از جهانگشايان پيوند نا 
که در پايان اين نوشته آمده است، ديده می شود که  ،ستايش نامهستايش نامهستايش نامهستايش نامهدر چکامه ی 

دستپروردگان چگونه بازيچه ی دست کدخدايان خويش اند و چگونه به فرمان روايی می 
ن نمونه از چکامه به گفتار خود  است، با اي»درانیدرانیدرانیدرانی«چون سخن بر سر شاهان و  .رسند

 : دنباله می دهيم
    پس از تورک و تازی، شه  انگريزپس از تورک و تازی، شه  انگريزپس از تورک و تازی، شه  انگريزپس از تورک و تازی، شه  انگريز
    بغريد  چون  شير،  بجنبيد  تيزبغريد  چون  شير،  بجنبيد  تيزبغريد  چون  شير،  بجنبيد  تيزبغريد  چون  شير،  بجنبيد  تيز
    ز درگاه  افشار  بخواند  نوکرشز درگاه  افشار  بخواند  نوکرشز درگاه  افشار  بخواند  نوکرشز درگاه  افشار  بخواند  نوکرش
    بکرد شاه افغان، کشيد در برشبکرد شاه افغان، کشيد در برشبکرد شاه افغان، کشيد در برشبکرد شاه افغان، کشيد در برش

٣� 



  ناآرامتورکانتورکانتورکانتورکان و افغانانافغانانافغانانافغاناناز سوی     مرز های ايران     صفوی صفوی صفوی صفویشاه تهماسب دومشاه تهماسب دومشاه تهماسب دومشاه تهماسب دومدر زمان  باری،
 روسيهروسيهروسيهروسيه با ايرانايرانايرانايران و ندو ها پشتيبانی می شريزريزريزريزگگگگانانانان از سوی تورکانتورکانتورکانتورکانر آن زمان د. می شود

 �١١٠ در سال ! پنهان می ماندافغانانافغانانافغانانافغانان، ولی پشتيبانه ی می بنددپيمان سازش 
 تا ونددمی پي شاه تهماسبشاه تهماسبشاه تهماسبشاه تهماسب به نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارخورشيدی يکی از سرداران پرتوان ايرانی به نام 

  * .بايستدن ن ن ن  تورکا تورکا تورکا تورکاو افغانان  افغانان  افغانان  افغانان  در برابر تاخت و تاز
 داریاستان به شاه صفویشاه صفویشاه صفویشاه صفوی، به زودی از سوی می باشدجوی ورزيده گکه يک جن نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار

 خورشيدی ١١٠٨ برابر به  ترسايی١٧٢٩در سال  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار. دوشمی زيده گ برخراسان
می هرات  و مشهد  به،،،،سيستانسيستانسيستانسيستان و پس از زير فرمان آوردنا .دن ز میدست به تاخت و تاز

 .زدسامی را از هرات کوتاه اليان  دست ابد وزدتا
 با سی هزار نيرو از اشرف افغاناشرف افغاناشرف افغاناشرف افغان. دخورمی بد  اشرف افغاناشرف افغاناشرف افغاناشرف افغان     سر برنادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارکاميابی های 

 دوباره به نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارپس از چندی . می رود و تا اسفهان پيش زدتامی کندهار به خراسان 
 . دهدمی  و او را شکست زدتامی  اشرف افغاناشرف افغاناشرف افغاناشرف افغان

د و دوباره به سرکوبی  می ده ها را شکستتورکتورکتورکتورک خورشيدی ١١٠٩در سال  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار
 . **می پردازد ییییدراندراندراندران و افغانان غلزاييافغانان غلزاييافغانان غلزاييافغانان غلزايي

می » نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار« به هراتهراتهراتهرات فرماندار اهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانی. می تازد دوباره به هرات نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار
ی زار مگ را به او واهراتهراتهراتهراترداند، گ، براسترفتار کرده گ گر زنش را که در جنگ که ايسدنو

 زنش را اهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانیاهللا يار خان درانید، ولی نکمی  را رها  اهللا يار خان درانی اهللا يار خان درانی اهللا يار خان درانی اهللا يار خان درانی     زن    نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار. کند
 و شهر زدريگمی  نياورده به ملتان گ جن تابدرانیدرانیدرانیدرانی اهللا ياراهللا ياراهللا ياراهللا يار. زد تانادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار و بر دشمی ک
می  ايرانايرانايرانايران هرات را با خود به ی هادرانیدرانیدرانیدرانی همه نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار. دزارگ می  وانادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشاررا به 

 . ***برد
 
 �٢٨ تا ٢٧٨ه های گ بر، کيخسرو کشاورز، تاريخ ايران از باستان تا امروز*
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ند که با هخوامی  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشاروند، از  شمی تورکانتورکانتورکانتورکانمان تاخت و تاز بر گها به روس روس روس روس و چون 
و گفتگ به تورکانتورکانتورکانتورکان و با دپزيرمی  ها را نروسروسروسروسخواست  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار ولیپيمان ببندد، ايشان 

می  هم با ايشان نزديک نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارند، ا هم پيمان تورکانتورکانتورکانتورکان ها با ريزريزريزريزگگگگانانانانو چون . يندنشمی 
ان گ که برايش ناومی بندد پيمان نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار با ريزیريزیريزیريزیگگگگسر التون انسر التون انسر التون انسر التون انر گاز سوی دي. دوش

 .*دمی کنناه توپ سازی آباد گ کاربوشهربوشهربوشهربوشهر در  هاريزريزريزريزگگگگانانانان. ی بسازدگجن
جويان گی از جنگ، لشکر بزر می آوردردگ که در لشکر کشی ها مردمان بسياری نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار

 به ريزريزريزريزگگگگانانانانی ساخته و پرداخته ی گ و با افزار های جنزدسامی  تورکمنتورکمنتورکمنتورکمن و ازبکازبکازبکازبک، ییییدراندراندراندران
د، تا آروزی نکمی  ننننهندوستاهندوستاهندوستاهندوستا ياد نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارام فيل گدر اين هن. ازدپردمی لشکر کشی 

 .  ها برآورده شودريزريزريزريزگگگگانانانان
 خورشيدی در سرزمين ايران ٩�٠ ترسايی برابر به ١�٠٠ ها در دهه شست سال ريزريزريزريزگگگگانانانان
 خورشيدی ٩�٠سال در . **ندربند و بست و رفت و آمد دا) و شايد هم افغانستان(

 پادشاه يزابتيزابتيزابتيزابت ال ال ال الانی و با پيام دوستیگ برای پيمان بازرکمپنی شرقیکمپنی شرقیکمپنی شرقیکمپنی شرقی ريزیريزیريزیريزیگگگگانانانانانان گبازر
 ايشان را به  يکم يکم يکم يکمصفویصفویصفویصفوی    شاه تهماسبشاه تهماسبشاه تهماسبشاه تهماسب. نديآمی   يکم يکم يکم يکمشاه تهماسب صفویشاه تهماسب صفویشاه تهماسب صفویشاه تهماسب صفوی به دربارريزريزريزريزگگگگانانانان

 شاهشاهشاهشاهزنان دربار، به  پس از چند سالی يکی از. راندمی نام ترسايی بی دين از دربارش 
 هم چون سر ياری با شجانشينان.  زهر می دهد و او را می کشد يکم يکم يکم يکمتهماسب صفویتهماسب صفویتهماسب صفویتهماسب صفوی

 خدا بندهخدا بندهخدا بندهخدا بندهپس از . ری به دست درباريان کشته می شوندگي يکی پس از د ها ندارند، ريزريزريزريزگگگگانانانان
شاه عباس شاه عباس شاه عباس شاه عباس .  به پادشاهی می رسدعباس صفویعباس صفویعباس صفویعباس صفویير می شود، پسرش گ ها درعثمانیعثمانیعثمانیعثمانیکه با 
 را سر ايرانايرانايرانايران می خواهد که ارتش برادران شارلیبرادران شارلیبرادران شارلیبرادران شارلی ها دارد، از ريزريزريزريزگگگگانانانان که پيوند نيکی با صفویصفویصفویصفوی

 ها پيمان خريد ريزريزريزريزگگگگانانانان با باس صفویباس صفویباس صفویباس صفویعععع    شاهشاهشاهشاه خورشيدی �٩٩درسال . و سامان دهند
 باز می ريزیريزیريزیريزیگگگگانانانانرا به روی کشتی های ) خليج فارس (شاخاب پارسشاخاب پارسشاخاب پارسشاخاب پارسابريشم می بندد، راه 

    . کند
     
 ٢٩٣ تا ٢٨٩ه گکشاورز بر( *

 ):٢٩٠ه گغبار بر( **
٣٨ 



می  ها الیالیالیالیگگگگپرتپرتپرتپرترا از ) جزيره قشم (آبخوست کشمآبخوست کشمآبخوست کشمآبخوست کشمخورشيدی  �١٠٠ ها در سال ريزريزريزريزگگگگانانانان
 .  *ندهدمی  پس ننننايراايراايراايرارند و به يگ

 يانجوگ هزار سواران و جنچندينميان  با لشکر هشتاد هزاری، از آن نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارباری، 
 اش دژ )ريزیريزیريزیريزیگگگگانانانان(توپ زنان اروپايي . زدتامی  هندهندهندهندبه ريزی ريزی ريزی ريزی گگگگانانانان گ توپ و تفناند، با ییییدراندراندراندران

 از هيرمند نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشاررشک لشکر گرفتن دژ گپس از . **ندنکمی لوله باران گ را رشکرشکرشکرشکگگگگ
 از کندهار دو شاه حسينشاه حسينشاه حسينشاه حسينام گدر اين هن. دايشگمی  ره شاه مقصودشاه مقصودشاه مقصودشاه مقصود و به سوی ردزگ می

احمد شاه احمد شاه احمد شاه احمد شاه  مامای عبدالغنی خانعبدالغنی خانعبدالغنی خانعبدالغنی خانفرستد، ولی می ی برای شبيخون  تندسته ی هشت هزار
ماند و هر دو می شبيخون ناکام . رساندمی  ها ريزريزريزريزگگگگانانانان و نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشاراهی گ آن را به آدرانیدرانیدرانیدرانی

 . خوردندمی روه هشت هزار تنی شکست گ
می  دست الماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نور به دهلیدهلیدهلیدهلیآورد و در می  ش را زير فرمانهند نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارسرانجام 

 را به استانداری احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی مامای عبدالغنی خانعبدالغنی خانعبدالغنی خانعبدالغنی خان ،شتگام برگ در هننادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار .بديا
ند، بود رانده شده ايرانايرانايرانايرانبه زشته گ را که در ییییدراندراندراندراند و هزاران خانواده ی نزيگ می  برکندهارکندهارکندهارکندهار

در  را  و زمين های بارورکندهارکندهارکندهارکندهاردر  ران ن ن ن  غلزاييا غلزاييا غلزاييا غلزاييازمين های می آورد، هراتهراتهراتهرات و کندهارکندهارکندهارکندهاربه 
   .***دهدمی  ها ییییدراندراندراندرانبه  هراتهراتهراتهرات

 به دست هراتهراتهراتهراتزرد و فرمانداری گ در می احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیامی پدر گفته نماند که هنگنا
. ****د با کودکش به فراه می رواحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیپدرش می افتد، مادر ) رقيب(همچشم 
 کندهارکندهارکندهارکندهار با مادرش به احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی می افتد، نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار به دست فراهفراهفراهفراه و هراتهراتهراتهراتزمانی که 

 ١٧٣٨در سال . زد اندا میزندان يشان را به اشاه حسين غلزاييشاه حسين غلزاييشاه حسين غلزاييشاه حسين غلزاييپناهنده می شود، ولی 
ذوالفقار ذوالفقار ذوالفقار ذوالفقار  و برادرش احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی کندهار را به دست می آورد، نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارترسايی که 

 ذوالفقار درانیذوالفقار درانیذوالفقار درانیذوالفقار درانی    او در آنجا. ه مازندران می فرستد را بدرانیدرانیدرانیدرانی
 
 ٢٩١ و ٢٩٠ه گغبار بر*

 ٩٣ هگبر گفرهن**
  ٩٧ و �٩ه گ برگفرهن ***

   ��٣ هگبرغبار  ****
٣٩ 



می  ش به دربارردزاگمی ی گ را که پا به بيست سالاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانید و هدمی را زهر 
 و در زمان تاختن به استداری در دربار هبانی و پاسگرم نگ از جوانی سرنادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار. خواند

د، وش می کشته نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارامی که گهن. دوش می زيدهگ ها بردرانیدرانیدرانیدرانیهند، به سرلشکری 
 و  مهر مهر مهر مهرد و بانکمی  را از بازويش باز الماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نور و می رود نزدش احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی

 . *می تازد کندهارکندهارکندهارکندهاردارايی اش به سوی 
به جويان درانی اش گ با جناحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانید، وشمی ه  کشتنادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار باری، زمانی که 

انه ی گ بي آخوند آخوند آخوند آخوند،استزينش شاه درست شده گی که برای ردهمايِگدر . می تازند کندهارکندهارکندهارکندهار
احمد شاه احمد شاه احمد شاه احمد شاه ندم را بر سر گ، خوشه ی ردکه هيچ پيوندی به خاندان های کندهاری ندا

:  دست نشانده را به نامندندندندآخوآخوآخوآخو اين غبارغبارغبارغبار. دنزيگ می د و او را به پادشاهی برنزمی  درانیدرانیدرانیدرانی
 . ** ياد می کندصوفی سياستمدارصوفی سياستمدارصوفی سياستمدارصوفی سياستمدار

 و داد و ستد ايشان با مردم آن هندهندهندهند و ايرانايرانايرانايران ها به دربار های انگريزانگريزانگريزانگريز، رفت و آمد مانگبي
از .  آشکار می شودشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی، ولی در افغانستان در زمان استکشور ها آشکار 

 در ايران و افغانستان، انگريزیانگريزیانگريزیانگريزیه های  چنان بر می آيد که فرستادغبارغبارغبارغبارالبالی نوشتار 
با اسلحه با اسلحه با اسلحه با اسلحه ... ... ... ... شيده بودشيده بودشيده بودشيده بودکه در سواحل هند سر ککه در سواحل هند سر ککه در سواحل هند سر ککه در سواحل هند سر ک... ... ... ... قوه نهانی قوه نهانی قوه نهانی قوه نهانی «: دونشمی همزمان سرازير 

و افغان ها و افغان ها و افغان ها و افغان ها ... ... ... ... سوداگر سوداگر سوداگر سوداگر     ............هندی ها ايشان را هندی ها ايشان را هندی ها ايشان را هندی ها ايشان را ... ... ... ... مجهز بودمجهز بودمجهز بودمجهز بود... ... ... ... علم و فن و تخنيک عاليتری علم و فن و تخنيک عاليتری علم و فن و تخنيک عاليتری علم و فن و تخنيک عاليتری 
پس  ***» .ان غربی بودندان غربی بودندان غربی بودندان غربی بودنداين همان استعمارگراين همان استعمارگراين همان استعمارگراين همان استعمارگر... ... ... ... آنان را پساری و دکاندار می ناميدند آنان را پساری و دکاندار می ناميدند آنان را پساری و دکاندار می ناميدند آنان را پساری و دکاندار می ناميدند 

     آشنا است،نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار در دربار احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی ها برای  انگريز انگريز انگريز انگريزونه که چهره یگهمان
 . آشنا اندانگريزانگريزانگريزانگريزشايان گ ها هم با فرستاده های جهانافغانافغانافغانافغان

 را بکشند، ولی احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی ترسايی دسته ی بر آن می شوند که ١٧�٩در سال 
 .  ****رخوردار است، برنامه چينان را سرکوب می کند باستخبارات مفصلیاستخبارات مفصلیاستخبارات مفصلیاستخبارات مفصلیچون او از 

 
 �١٠ گفرهن *

   ��٣غبار **

   ��٣غبار ***
   ٣�٧غبار بر****

�٠ 



دربار را برای ) مهم(کار های مهند آشنايی دارد،  ايرانايرانايرانايران درباريان  بااحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیبا آنکه 
مان شان را چپ ، برای کسانی که در لشکر کشی به سرمين شان، مرددهد  ها ميهندیهندیهندیهندی

ب به التفات ب به التفات ب به التفات ب به التفات ققققخزانه دار کل هم يک نفر هندی به نام يوسف علی ملخزانه دار کل هم يک نفر هندی به نام يوسف علی ملخزانه دار کل هم يک نفر هندی به نام يوسف علی ملخزانه دار کل هم يک نفر هندی به نام يوسف علی مل«: و راست سر می زند
 * ».بودبودبودبود

 بر فرانکفرانکفرانکفرانک و انگريزانگريزانگريزانگريزجهانگشايان ، هندوستانهندوستانهندوستانهندوستان به احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیپيش از لشکر کشی های 
 در هندوستان چون مرتههمرتههمرتههمرتهه و نيروی مردمی می باشند در جنگ هندوستانهندوستانهندوستانهندوستانسر گرفتن 
از بهر شکستن اين ديوار،  ها انگريزانگريزانگريزانگريز ها و فرانکفرانکفرانکفرانک ** .دستيامی   جلو جهانگشايانديواری در

نادر نادر نادر نادر  که استهم بشکنند، همان اين ديوار را در افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان و ايرانايرانايرانايران از راه ند کهوشمی برآن 
 به جنگ پانی پتجنگ پانی پتجنگ پانی پتجنگ پانی پتآن را در احمد شاه درانی احمد شاه درانی احمد شاه درانی احمد شاه درانی آغاز و ا به هندوستان رلشکر کشی  افشارافشارافشارافشار
  .رساندمی انجام 
 و ملتانملتانملتانملتان که از کاروان گزيت و باجرسد، می به پادشاهی  احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی همينکه باری،

  .می شود ***»سر راست به حضور احمد شاه آوردهسر راست به حضور احمد شاه آوردهسر راست به حضور احمد شاه آوردهسر راست به حضور احمد شاه آورده«، است روان  ايران ايران ايران ايران به سویپنجابپنجابپنجابپنجاب

 و چون اين توپ می ساختند نادر افشار  نادر افشار  نادر افشار  نادر افشار  ها در ايران برایريزريزريزريزگگگگانانانان، آمده استچنانکه در باال 
احمد احمد احمد احمد برای  ترسايی ١٧�٠در سال  بود، مرتههمرتههمرتههمرتهه شکستن نيروی از بهر درهمبيشتر توپ ها 

احمد شاه احمد شاه احمد شاه احمد شاه  همان است که ****. ندزسامی ی گ هم در نيشاپور، توپ چودنی بزرشاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانی
شکند و می را در هم در پانی پت  ترسايی نيروی مرتهه ١٧�١ که در سال درانیدرانیدرانیدرانی

ليسی ليسی ليسی ليسی گگگگانانانان... ... ... ... کمپنی کمپنی کمپنی کمپنی «: نويسد می غبارغبارغبارغبار. سازدمی  ها ريزريزريزريزگگگگانانانانهندوستان را ميدان تاخت و تاز 
از شکست عميق دولت و قوای متحده مرته و راجپوت در پانی پت بی نهايت خوش از شکست عميق دولت و قوای متحده مرته و راجپوت در پانی پت بی نهايت خوش از شکست عميق دولت و قوای متحده مرته و راجپوت در پانی پت بی نهايت خوش از شکست عميق دولت و قوای متحده مرته و راجپوت در پانی پت بی نهايت خوش ... ... ... ... 
    *****» بودبودبودبود

 
 ٣�٩غبار *

  ٣٧٠ غبار**

 ٣�٠غبار ***
 ٣�٣ غبار ****

 ٣٧٠ و ٣�٩غبار *****
�١ 



می  »سال مهمسال مهمسال مهمسال مهم« نام ی ترساي١٧�١ريز ها سال گان برای  می نويسد که٣٧٠ برکه غبارغبارغبارغبار
 ايستاده ديواریچون  ها ريزريزريزريزگگگگانانانانرا که در برابر  مرتهه  مرتهه  مرتهه  مرتهه  نيرویاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی زيرا، باشد
يز ها به يز ها به يز ها به يز ها به ررررگگگگتسلط قوای فرانسه در جنوب هند در مقابل انتسلط قوای فرانسه در جنوب هند در مقابل انتسلط قوای فرانسه در جنوب هند در مقابل انتسلط قوای فرانسه در جنوب هند در مقابل ان«به  و می شکند، در هم است
 .می دهد »پايانپايانپايانپايان

 به احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانی  پدرش زشتگپس از درهم که ) ١٧٩٣ - ١٧٣٧ (تيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانی
... ... ... ... از جانب هندوستان از جانب هندوستان از جانب هندوستان از جانب هندوستان ... ... ... ... تيمور شاه تيمور شاه تيمور شاه تيمور شاه  «:ميانه ی خوبی داردريز ها گ انی می رسد، باپادشاه

        *    »»»»....تشويش نداشتتشويش نداشتتشويش نداشتتشويش نداشت
 که خود را  شاه درانی شاه درانی شاه درانی شاه درانیزمانزمانزمانزمان. دريگ در می گجن ميان پسرانش تيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانیپس از 
می  با ايران کنار شاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانی، ولی ريز ها پيوند پدرانه داردگبا انخواند، می پادشاه 

از درد سر      ها راريزريزريزريزگگگگانانانان بتازد و مرتههمرتههمرتههمرتهه بر هد می خوا شاه درانی شاه درانی شاه درانی شاه درانیزمانزمانزمانزمانامی که گهن. آيد
ليسی خبر داد که عزم داخل شدن به هند و راندن قوای مرته را ليسی خبر داد که عزم داخل شدن به هند و راندن قوای مرته را ليسی خبر داد که عزم داخل شدن به هند و راندن قوای مرته را ليسی خبر داد که عزم داخل شدن به هند و راندن قوای مرته را گگگگکمپنی انکمپنی انکمپنی انکمپنی ان«د، برای برهان

    **.»به اراضی جنوبی داردبه اراضی جنوبی داردبه اراضی جنوبی داردبه اراضی جنوبی دارد
ناپليون در ناپليون در ناپليون در ناپليون در «: ندزسامی  کوتاه ايرانايرانايرانايران ها را از ريزريزريزريزگگگگ ان ان ان انها پایزمان شاه درانی فرانک زمان شاه درانی فرانک زمان شاه درانی فرانک زمان شاه درانی فرانک در زمان 

شاه ايران سعی شاه ايران سعی شاه ايران سعی شاه ايران سعی : : : : در ماده دهم آمده استدر ماده دهم آمده استدر ماده دهم آمده استدر ماده دهم آمده است. . . . عهد نامه با شاه ايران بستعهد نامه با شاه ايران بستعهد نامه با شاه ايران بستعهد نامه با شاه ايران بست ...  ...  ...  ... ١٨٠٧سال سال سال سال 
ليس در هند، با خود ليس در هند، با خود ليس در هند، با خود ليس در هند، با خود گگگگخواهد کردتا افغان ها و مردم قندهار را در حمله به متصرفات انخواهد کردتا افغان ها و مردم قندهار را در حمله به متصرفات انخواهد کردتا افغان ها و مردم قندهار را در حمله به متصرفات انخواهد کردتا افغان ها و مردم قندهار را در حمله به متصرفات ان

می  را به سوی خود شاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانی روی همين پيمان نامه ايران *** ».متحد بسازدمتحد بسازدمتحد بسازدمتحد بسازد
 .ی کوشد او را در افغانستان به پادشاهی برساندکشاند و م

 را زمان شاه درانیزمان شاه درانیزمان شاه درانیزمان شاه درانیريز ها بر آن بودند تا گ می نويسد که ان�٣٨ه گ در برغبارغبارغبارغباررچه گا
 می  را به پادشاهی برسانند، ولی کنش هر دو شاه پسر نشانشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیبکشند و 

زيرا . درانیدرانیدرانیدرانیشاه شاه شاه شاه  انانانانزمزمزمزم می باشد و نه شاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیريز در پی کشتن گدهد که ان
  به الهور می رود، سرزمين الهور و پنجاب را برایشاه درانیشاه درانیشاه درانیشاه درانیزمان زمان زمان زمان امی که گهن
    
 �٣٧غبار *

 �٣٨غبار **
   ٣٨٢غبار  ***

�٢ 



 
 دست نشانده شير پنجابشير پنجابشير پنجابشير پنجاب ها ريزريزريزريزگگگگانانانانفته گ يا به گگگگرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سن می بخشد و گگگگرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سنرنجيت سن

 سوی ايران پشتيبانی می شود و  ازشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیولی وارونه آن  * .می باشد ريزريزريزريزگگگگانانانانی 
شاه زمان در کابل بود که شاه زمان در کابل بود که شاه زمان در کابل بود که شاه زمان در کابل بود که «: ريزدگ می شود به ايران می گام که ميدان برايش تنگهر هن

 .تاخته است» به شهر قندهاربه شهر قندهاربه شهر قندهاربه شهر قندهار... ... ... ... کمک نظامی حکومت قاجار کمک نظامی حکومت قاجار کمک نظامی حکومت قاجار کمک نظامی حکومت قاجار ... ... ... ... ا ا ا ا هانی شنيد محمود بهانی شنيد محمود بهانی شنيد محمود بهانی شنيد محمود بگگگگنانانانا
**  

از برادرش  به سوی پشاور می تازد تا شاه زمانشاه زمانشاه زمانشاه زمان آمده است، شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعچنانکه در بخش 
در ميان راه به دام می افتد و سرانجام کور و زندانی می .  کومک دريافت کندشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

 ترسايی �١٨٠در سال .  ها می رساندريزريزريزريزگگگگاناناناناهی گ اين پيش آمد را به آشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع. شود
 می محمود درانیمحمود درانیمحمود درانیمحمود درانی راه می اندازند، شورشيان بر سنیسنیسنیسنی و شيعهشيعهشيعهشيعه گريز جنگفرستاده های ان

ری گ که در پشت اين آشوبشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع. به باال حصار کابل زندانی می سازندتازند و او را 
 می شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی به گريز ها با فيل و تفنگ  ان*** .به پادشاهی می رسدپنهان است، 

    **** .پيوندند
شجاع شجاع شجاع شجاع  با نيروی تازه دم به کندهار و سپس کابل می تازد و دست شاه شاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانیشاه محمود درانی

 . کوتاه می سازد دهه از پادشاهی را برای سهدرانیدرانیدرانیدرانی
ريزی ـ هندوستانی ـ ريزی ـ هندوستانی ـ ريزی ـ هندوستانی ـ ريزی ـ هندوستانی ـ گگگگانانانان آشکار می شود و با لشکر ريزريزريزريزگگگگ ان ان ان انسرانجام دست درازی پنهانی

فته گ ترسايی به کابل می تازد و به ١٨٣٩ در سال شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیی گ به سرکرددرانیدرانیدرانیدرانی
    ليسی خودليسی خودليسی خودليسی خودگگگگ با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان با اردوی دوستان ان١٨�٢در سال در سال در سال در سال  «شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی، غالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبار

   ***** .رددگمی » يکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديديکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديديکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديديکجا در توفان قيام مردم افغانستان ناپديد
 
   �٣٨غبار * 

 ٣٩٠غبار **
   ٣٩٣غبار ***

 ٣�٩غبار **** 
  �٠١ه گغبار بر*****

�٣ 



         نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامهستايشستايشستايشستايشستايشستايشستايشستايش
ستايش نامه فشرده ی از سرگزشت سرزمين افغانستان است که به گونه ی چکامه 

 �١٣٨ در سال گهنامه بيرنگگهنامه بيرنگگهنامه بيرنگگهنامه بيرنگم اين چکامه در شماره هشت. درآورده شده است
 . خورشيدی به چاپ رسيده است

چنانکه در چکامه آمده است، از نخستين شاه و ياران درباری اش گرفته، تا ايمروزيان 
ی وشنودی و خواست کدخدايان بيگانه همه گماشته اند، گماشتگانی، که از بهر خ

د، از کله مناره درست کنند خويش، آماده اند دست به هر گونه جادوگری و تبهکاری بزنن
 .و به جای آب، در جوی ها خون روان سازند

ی آن شده است، تا بيگانگان به دلخواه ، انگيزه باری، پسماندگی فرهنگی مردم مان
 .ندانخويش بر ايشان سرکرده و سردستکه بگمارند و به سود خويش هر خری دارند، بتاز

 ه مزدوران شان را می پرورند، می آموزانند،، که بيگانگان چگونمی بينيددر اين چکامه 
، سر شان را زير بغل شان ميکنند رند آنگاه که ديگر کار آمد نداتاج بر سر شان می نهند و

 :دو ديگری را برميگمارن
 پس از جنگ و کشتار به هر مرز و بوم

 ، به  فرمان  رومساسانساسانساسانساسانشکست خورد 
 

   رسيدنشيناننشيناننشيناننشينان هامونهامونهامونهامونچو  پيام  به  
    تن   مردگان  شد   پديدروان   بر

  
 به   ناگاه   سواران   جنبده  پای
 زدند  آتش  کين  بر  نام  و جای
 ربودند  و  بردند  هر چيز  و کس
 چو  در  انگبينی،  نشيند   مگس

�� 



 
 ز  پارس تا خراسان و تا رود سند
 شتر  را  بتاختند،  تا  خاک  هند

 
  بندگان خدای شدند رکانرکانرکانرکانووووتتتتچو  
 د   دستان،   شکستند   پایبريدن

 
 رکرکرکرکووووتتتت، گهی  تاخت تازیتازیتازیتازی گهی تاز

 نياکان رمه گشت، ايشان چو گرگ
 

 انگريزانگريزانگريزانگريز، شه  تازیتازیتازیتازی و رکرکرکرکووووتتتتپس از 
 بغريد   چون  شير،  بجنبيد  تيز

 
   بخواند  نوکرشافشارافشارافشارافشارز درگاه  

 ، کشيد در برشافغانافغانافغانافغان شاهشاهشاهشاهبکرد 
 

 هندهندهندهندکه تاختند به آبنای     فرانکانفرانکانفرانکانفرانکان
  سند  به    يزانيزانيزانيزانانگرانگرانگرانگربه لرزه شدند، 

  
  بسا  تير  و  توپ  نويناحمداحمداحمداحمدبه  

 روان از رهی دور، پول در کمين
  

 پرتگالپرتگالپرتگالپرتگال و يا سيکسيکسيکسيکهزاران هزار 
 رميدند و مردند، فتادند  چو گال

  
��  



 
  بمرد و برفت  از جهاناحمداحمداحمداحمدچو 

   در   ميانشاه  شجاعشاه  شجاعشاه  شجاعشاه  شجاعکشيدند 
 

 چو بادی گرفت،  در  شکم انگريز
 يگر  نيزفتاد  از  تنش،  شاهی  د

 
   نوازيد  به  نازدوست خاندوست خاندوست خاندوست خانسر 

 نهاد  تاج   بر  سر،   بگفتا   بتاز
 

 چو افتاد از تاز، امير خان خست
  مستعلی شيرعلی شيرعلی شيرعلی شيرنمود شاهشاهی 

 
 چو شيرک  فتاد  در بر مردگان

  شوی زندگانرحمانرحمانرحمانرحمانبکرد مير  
 

 نه کاله نه دستار نه چيزی به سر
 بزد شانه مويش،  نشاندش به خر

 
 دخانه، پس از ليس گاوپس از بن

 فتاد  شاه  بر  خاک، گرفتش  تاو
  

 چنان  تاو  جانگير،  چنان تاو تيز
 نه درمان، نه دارو، نه  هم  انگريز

  
�� 



 پای  مير  ميران کشيدند به  در
  امير را  نمودند پدرخانخانخانخان حبيبحبيبحبيبحبيب

 
 به سر تاج  نار و به دست زلف يار
 به  انديشه  مار  و  به  کردار  زار

 
 بهر  همان  تاج   زرين  به  سرز 

 بشد  مست و بيخود، رنگين پسر
 

  تشنه  گشته  به  خون پدرامانامانامانامان
 بکرد  خون  تيره  ز  گردن  بدر

 
 چو  کله  جدا  از  تن   مير  شد
 گزاشت تاج بر سر، پسر شير شد

 
 چو سامان نبود اين پسر را به سر
 فراريد  ز کشور،   به  جای   دگر

 
  که  افتاده   تاج آبفروشیآبفروشیآبفروشیآبفروشیبديد 

  نه گفتار  نه  واجرفت تاج  را،گ
 

 چو هندو بديد آبفروش  بچه را
 به دندان گرفت ناخن و پنجه را

   را، بداد تير و  پولزاييانزاييانزاييانزاييانبخواند 
 که تازند به کابل چو مستانه غول

�٧ 



 جان خويش ، پسرنادرنادرنادرنادر  بداد تاج به
 که تا سر زند، دشمن خوان خويش

 
 و  سخن راندیر  به  اردنادنادنادنادچو  

 ندانست کس،  آنچه او  خواندی
 

  به پا خاست و گفتهزارههزارههزارههزارهجوان 
 ش جفت جفتترا تاج نشايد، نکُ

 
 سزای  تو  باشد، به  سر تير نغز
 درآيد،  دراند   تو   را  مغز  مغز

 
  نار  به خاک سر و تاج نادر  شد

 بخواندند  ياران  به گورش، راک
 

 خانخانخانخان محمودمحمودمحمودمحمود فرمان آمد  به هندهندهندهندز 
   را، ببند  در  کمانخالقانخالقانخالقانخالقانبکش  

 
 ، گزار تاج به سرظاهرظاهرظاهرظاهربده تخت به 

 سپارش به  هند، گو برو  پيش پدر
 

 بگفت  و  بياموخت  برايش   زبان
 که  او  را  نيايد   تيری   به جان
 ز بنياد چو او خود پسر خوانده بود
 ز هر شهر يکی را  پسر خوانده بود

�٨ 



 گآب بن کشيد چرس و ترياک، بزد
 گمانش نبود، روز ها  بود به خواب

 
 پس از سال چهلم، که افتاد بياد
 پسرزاده  خامی، بدادش  به  باد

 
 خرد، هم نه  رام چو داود نبود با

 زن و مرد گفتند به ا و کله خام
 

 روسروسروسروس و چينچينچينچين و گهی امريکاامريکاامريکاامريکاگهی 
 ز سر تا به پا زد، او ليس و  بوس

  
  گمان شد  جورروسیروسیروسیروسیبه  شاهان 

  زنگ غور  يکداودداودداودداود به  ندکه ساز
 

   ز دربار  بودغورزنگ  ملیغورزنگ  ملیغورزنگ  ملیغورزنگ  ملیچو  
  دگر يار  بودپرچمپرچمپرچمپرچم و  به خلقخلقخلقخلقبه 

 
  شدندداودداودداودداودهمه  برگ غورزنگ 

 ز بی دانشی از خود بيخود شدند
 

 بسال يک و سه وپنجاه و  هفت
   برفتقادرقادرقادرقادر و وطنجاروطنجاروطنجاروطنجارخرد  از  

 يکی  از  زمين  و  دگر   از  هوا
  نوازدند تير و شمشير به هر بی

�٩ 



 
 چو خود از خرد بهره ای بر نبود

  گرفت تاج، گوی را ربودتره کیتره کیتره کیتره کی
 

  تشنه ای تاج شد هم به تختامينامينامينامين
 فشرد رو پدر، بالش پنبه   سخت

 
  خاست از جا و کوبيد به مشتامينامينامينامين

 نمود  او  به  بابای  روسش  پشت
  

  بديد کينه ورزان خشمببرکببرکببرکببرکچو 
   چشمکرملينکرملينکرملينکرملينبگرداند به سوی  
 

  رده زد بسا توپ و تانککرملين
 نشاندش به  رويش، بگفتا  ببانگ

 
  بديد اين همه کر و فرببرکببرکببرکببرکچو 

 نشست روی تانگ و زرهی به سر
 

 هزار  سد  پياده،  هزاران  سوار
  را به چوبه ای دارامينامينامينامينکشيدند 

 
  هم تاج و تختببرک،ببرک،ببرک،ببرک،بدادند به 

 مگر  ببرکی را  نبود، هيچ بخت
 
�٠ 



 
 نرمی کند را نشاندند، که نجيبنجيبنجيبنجيب

 نکشد ديگر، دل به گرمی  کند
    

  در کنش تند و تندرو بودنجيبنجيبنجيبنجيب
 به  زور و به دانش، چون گاو بود

 
 چنان نرم و نرمش کرد  او به ريش
 که رفت تاج شاهی، به ناگاه ز پيش

  
  گرفت  تاج شاهی به دستمجددمجددمجددمجدد

 چو دستار به سر، تاج از سر برست
 

  و گفت شاه منمبرهانبرهانبرهانبرهانگرفت تاج 
 رچه  بر  دل،  ز  جا  بر کنمزنم  ب

 
 چو برهان ز دودمان  تاجيک  بود

 ، او شهی  نيک بودمسعوديانمسعوديانمسعوديانمسعوديانبه 
 

 خلقيانخلقيانخلقيانخلقيان     وفغان ملتفغان ملتفغان ملتفغان ملت   با   عمرعمرعمرعمر
 چو شيران بريختند، رساندند زيان

 
  خور يکی  آدميخور، دگر خاک

 بکشتند  و  بستند،   نمودند  کور
 
�١ 



  
  ساز به پرواز دادب پنج و دوب پنج و دوب پنج و دوب پنج و دوچو 

  زبان شاه، ز امريکه زاديکی چرب
 

 ،  چو توفيده پایکرزیکرزیکرزیکرزیبه  گفتار 
 به رفتار چون کوه، بايستاده  جای

 
 خودش  را  ميانه  کند  در  ميان

 طالبانطالبانطالبانطالبان به راست چپولهچپولهچپولهچپولهبه چپش 
 

   جانکرزیکرزیکرزیکرزی بگيرند ز *بوشانبوشانبوشانبوشانچو  
  جانرنگينرنگينرنگينرنگين تاج به **مرکالنمرکالنمرکالنمرکالندهند 

 
 وگر  نيک  بينی، تو  بر  کار  زار

  هم،  لرگ   از  تغارهمه  از  سر 
 

 بوشبوشبوشبوش   و ***بليرانبليرانبليرانبليران  ،تازانتازانتازانتازان   و  ساسانساسانساسانساسان ز 
 مردم، نه شاهی بهوش  به   سودی نه

 
 
  
  

  جورج بوش*
  انگال  مرکل** 

   تونی بلير***
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    پسگفتارپسگفتارپسگفتارپسگفتار

 
 آشکار واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعزارش های گچنانکه ديديم، درونمايه و تننامه ی رويداد ها و 

 ننوشته است و به  درانی درانی درانی درانی شجاع شجاع شجاع شجاعشاهشاهشاهشاهاين نسک را   رويداد هایمی سازند که هيچ يک از
 نوشته نشده است،  درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعر گزارشی زير نگخوبی هم می توان دريافت که هيچ 

ه  نوشته شد درانی درانی درانی درانیشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعزارشی از زبان گه  نواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعزيرا در هيچ جای 
 . ه استو شدگفتاوردی از او بازگ  نه هم واست

اه ساختار و گزارش ها از آغاز تا انجام، از نگان يادآوری است، اين است که همه آنچه شاي
 . استنوشته  نويسنده يکيکيکيکزارش ها را گ همه ويیگ که ون اندگ چنان هم،شيوه نوشتار

 زارش های اندگون گهمر آن ناآشکار است، گزارشگزارش های بخش يکم و دوم را که گ
زارش می گ محمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هروی ١�٧ه گبر در : نوشته استمحمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هرویکه 
ی ملک به سمت ی ملک به سمت ی ملک به سمت ی ملک به سمت گگگگان ما در کابل و قندهار متمکن باشند به سبب تنان ما در کابل و قندهار متمکن باشند به سبب تنان ما در کابل و قندهار متمکن باشند به سبب تنان ما در کابل و قندهار متمکن باشند به سبب تنگگگگاه بنداه بنداه بنداه بندگگگگهرهرهرهر«: دهد
 . »لشکر کشی نمايندلشکر کشی نمايندلشکر کشی نمايندلشکر کشی نمايند... ... ... ... بلخ بلخ بلخ بلخ 

ان ما در ملک واليت متمکن شوند بايد ان ما در ملک واليت متمکن شوند بايد ان ما در ملک واليت متمکن شوند بايد ان ما در ملک واليت متمکن شوند بايد گگگگبندبندبندبند«:  می نويسده گدر بر محمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هرویمحمد حسين هروی
. »»»»....ان ما باشدان ما باشدان ما باشدان ما باشدگگگگهيست به تصرف بندهيست به تصرف بندهيست به تصرف بندهيست به تصرف بندذار شوند که ملک پادشاذار شوند که ملک پادشاذار شوند که ملک پادشاذار شوند که ملک پادشاگگگگميران سند شکارپور را هم واميران سند شکارپور را هم واميران سند شکارپور را هم واميران سند شکارپور را هم وا

وثيقه جديده وثيقه جديده وثيقه جديده وثيقه جديده ... ... ... ... وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر وليم جی ميکناتن صاحب بهادر «: می نويسد �١٧ و �١٧  هایهگدر بر
 . »به قيد تحرير آورده به مهر حضرت خاقانی مزين نمودهبه قيد تحرير آورده به مهر حضرت خاقانی مزين نمودهبه قيد تحرير آورده به مهر حضرت خاقانی مزين نمودهبه قيد تحرير آورده به مهر حضرت خاقانی مزين نموده... ... ... ... 

واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه نشان می دهند که  و فرنود های ياد شده، زارش هاگونی گ همخوانی و همينا
 مرز شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی آن اند که خرد  برواهگ  و ننوشته استدرانیدرانیدرانیدرانیاه  را ششجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی

 .است گبندی شده در ميدان جن
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، می کند درست *یمندالغ  از ادبسار پارسی، فرمانرواگفرهن که بختی استجای بسا بد
 و ندی ببربهره از آن نيز ن اگآينداره روی ديوار بچسپاند، تا  آن را بجود و دوبتا هر جونده

  .هش دارندگ تازه نآب دهانبا 
از آن ! است نويسنده شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی که می نويسد پيش کسی يک سد و پنجاه سال

می ، ولی برای هيچ کس دو دلی رخ نرندزگ می زمان تا کنون، چندين زادمان زاده و در
 پرسد، که با کدام فرنود؟ می  ندهد و کسی

 بی هيچ اخمی به ابرو آنمی کنند، دهان به دهان هنوز هم مندالغ سد و پنجاه ساله را 
 و ند را نويسنده و چکامه سرا می دانشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی واهیگ بی هيچ و ندرا می جو

  !خواهندمی   سرزمين مان در ادبسار ی ويژه ويژه ويژه ويژهاهاهاهاهگگگگجايجايجايجايبرايش 
ويند، زيرا نويسنده گی می گر ها شناخت های مرده ريگونه نگ به اين،در ادبسار پيشرفته

فته گان گزشتگ که چه  آن پايبند است و هرچهارچوب بندی های از پيش درست شدهدر 
 . اند، کورکورانه می پزيرد

 پا از  فرمانروا می باشند، کهگفرهن ه یبنده و  بردان مان چنانگ نويسندازبرخی 
،  استتپانده شدهايشان زشته بر گ هر چه از ند وزارگچهارچوب بندی ها فراتر نمی 

چنان فرو ) احترام (داشتنگدر پديده های ترس، شرم و بزر ايشان. ند می پزيرکورکورانه
می  خداخداخداخدا و شاهشاهشاهشاه چنان از ايشان .ندبر بی جا و نادرست به کار می ، که همه راندرفته ا

ار چيز گر استاد يا آموزگا. ندلون خفه می کنگان را در شاه گر و ديدگترسند، که ن
هر کنش نادرستی » بزرگانبزرگانبزرگانبزرگان«ر گويند و اگيزی نمی  بياورد، از شرم چننادرستی به زبا

 !  ميدارند، کورکورانه می پزيرندگبيانجامند، چون ايشان را بزر
 
 
  .گياه کم يابی است که از کوه ها به دست می آيدريشه ی ) گونه ی از سغز يا ساجغ( مندالغ *
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  پيراموناهندخوب انگنويسندر گا. دنمی باشر های بيشتر درون مرزی گنونه گاين 
پيش از  ند، کهبی ترس و لرز می نويس. ان روان استش، خامه ی ندنويسب همسايگان

 های پيشرفته گبا توپ و تفنرا   ها ارتششانگريزانگريزانگريزانگريز ،،،،هندوستانهندوستانهندوستانهندوستان به نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارلشکر کشی 
 در اندک زمان دتوانمی ونه گ، که چند ياد نمی کناحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیند، ولی از يآرامی 

 ريزريزريزريزگگگگانانانان، کشوری که با هندوستانهندوستانهندوستانهندوستان های پيشرفته آراسته بسازد و به گپ و تفنلشکری با تو
 ! را درهم بريزدمرتههمرتههمرتههمرتهه، بتازد و فرمانروايی مردمی است گ ها در جنفرانکفرانکفرانکفرانکو 

نادر نادر نادر نادر  پس از کشته شدن  درانی درانی درانی درانیاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاه خامه ی ايشان کندی نمی کند که بنويسند،
 ند نمی نويس ولی.زدريگمی  سوی کندهار  و به می دارد را برالماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نور و مهرمهرمهرمهر ، افشارافشارافشارافشار

، می باشدهبانش نگ ناحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیر گم؟ دکشمی ؟ چرا دکشمی  را ِکه نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشاره ک
 درانی،  درانی،  درانی،  درانی، ذوالفقار خانذوالفقار خانذوالفقار خانذوالفقار خان  و زهر دادننادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار کشته شدن آيا؟ می کندچرا از او پاسداری ن

 را کس نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشارر گ يا ا؟دن، با هم پيوندی ندارنادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار به دست  احمد شاه درانی احمد شاه درانی احمد شاه درانی احمد شاه درانیبرادر
 احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیبه دست  نادر افشارنادر افشارنادر افشارنادر افشار و دارايی الماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نورالماس کوه نورری می کشد، پس چرا گدي

 می افتد؟
يرند و هر چيز را گان جوان، بيشتر از خرد شان کار بگاميد است که زادمان نو و فرهيخت

 .سايه نيندازدکورکورانه نپزيرند، تا بدبختی که بر سر ما آمده است، روی سر ايشان 
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 بنمايهبنمايهبنمايهبنمايه
 
 

 اه انتشارات ميوندگ خورشيدی، بن١٣٨٢واقعات شاه شجاع، چاپ سوم سال 
 . خورشيدی١٣٨٠پشاور " درانی" ديوان شاه شجاع -

  خورشيدی، هرات١٣٨٩ناصر چکاوک، چاپ يکم خزان کدام شاه شجاع؟ 
 .افغانستان در مسر تاريخ:  مير غالم محمد غبار-
 ١٣�٩ريخ ايران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کيخسرو کشاورز، چاپ يکم سال تا -

 خورشيدی تهران، انتشارات پويش
 ١٣٧٨ دانشنامه ادب فارسی، ادب فارسی در افغانستان، تهران -
کمپنی هند شرقی و مرگ وزير محمد اکبر خان، انتشارات ميوند، کابل :  نصير مهرين-

 . خورشيدی�١٣٨
 . خورشيدی١٣٧٩ ادبيات افغانستان، محمد حيدر ژوبل، پشاور،  تاريخ-
 . خ�١٣٨ تاريخ ادبيات افغانستان، احمد شاه رفيقی، مرکز نشراتی اقرا، -
 . خورشيدی١٣٧١ تاريخ ادبيات ايران زبيح اهللا صفا، تهران -
  . خورشيدی١٣٧٣افغانستان در پنج قرن اخير، محمد صديق فرهنگ،  مير -
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