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                          بنياد فرھنگی کھزاد                        احمد علی کھزاد              
  
  

ال ھندوکش، در سيغان و  در صفحات شمحينی که امير دوست محمد خان و پسر بزرگش سردار محمد افضل خان
يبک فعاليت داشتند، قريب کابل در سمت شمالی از دھن درۀ غوربند تا نجراب، مردم کھستانی عليه باجگاه و ا

ايشان قد علم کرده و برای نجات خاک وطن از لوث بيگانه و بيگانه ) پوشالی(دستگاه فرنگی و شاه دست نشاندۀ 
در ين جنبش عده ئی از مردان مجاھد کھستانی و نجرابی شامل بودند که تاريخ نام . پرستان به فعاليت درآمدند

ن ميان اسم مير مسجدی خان ان دسته محدودی بما رسيده که در آبسياری از ايشان را فراموش کرده و نام و نش
ستگاه جنگ ھای مير مسجدی خان غازی و سائر مجاھدان کوھستانی عليه د. غازی درخشندگی خاصی دارد

سلطنت مشترک شاه شجاع و مکناتن يکی از کارنامه ھای بزرگ ملی است که بحيث يک حماسه در تاريخ 
 شناخته شده و خاطرات آنرا خوشبختانه يکی از شعرای ملی کھستانی، مY محمد غYم 19افغانستان در قرن 

ی کھستان به زبان ساده و روان و عام ، ساکن قريه آفتابچ»غYمی«يا » غYم«آخندزاده ولد مY تيمور متخلص به 
 امير دوست محمد خان بر تخت سلطنت افغانستان م که سال اول جلوس دو1259فھم به بحر تقارب در سال 

  .ميباشد، به رشتۀ نظم درآورده است
  

در مقابل آثار و نوشته ھای انگليسی، اشعار حماسی و تاريخی يکی از شعرای وطن که خود جزء واقعات می 
  .سته و در آن سھمی داشته، بسيار مغتنم استزي
  

 از طرف انجمن 1336در سال » جنگ نامه مير مسجدی خان غازی«چگونگی پيدايش اين اثر که آنرا به نام 
موازی و متمم اين اثر . تاريخ نشر کرده ايم، داستانی دارد که در مقدمه آن اثر با مميزات خود کتاب به چاپ رسيده

که با شاعر آن حميد کشميری معروف است و آنھم از طرف انجمن تاريخ » اکبر نامه«ريم بنام کتاب ديگری ھم دا
  .چاپ شده است

  
اينجا فقط ھمين قدر متذکر ميشويم که غYمی کھستانی يک سال قبل از حميد کشميری جنگنامه خود را به پايان 

نگی ھا بر افغانستان به شاعر کھستانی ما ابتکار شرح مبارزه ملی عليه تھاجم اول فربدين ترتيب رسانيده و 
  .ميرسد

  

  
  جنگ در خواجه خضری

  مير درويش برادر مير مسجدی خان



  غ)م و احمد پسران مجاھد کھستانی
  محمد شاه خان نجرابی

  جنرال سيل، برنس
  حرکت شھزاده تيمور بطرف کھستان

 
مير مسجدی .) ق.  ھه1256ن شعبان و رمضا. ( م1940در اواخر ماه سپتامبر و اوائل ماه اکتوبر 

 نامه ھائی به امير دوست محمد خان به تاشقرغان ، مجاھدان معروف،خان و سلطان محمد خان
فرستاده و آماده بودن خويش و غازيان کھستانی را در خدمت وی در راه نجات وطن و طرد 

کرده و انگليس و در ين وقت دايرۀ فعاليت مجاھدان کھستانی وسعت پيدا . بيگانگان اظھار کردند
شاه شجاع که وخامت اوضاع را احساس کردند، جنرال سيل را با دسته سپاه انگليسی و سواران 

تيمور از طرف شاه ًفوفلزائی فوری از کابل بطرف سمت شمالی سوق دادند و متعاقبا شھزاده 
به  ارشجاع و الکسندر برنس مامور سياسی انگليس از طرف مکناتن به اتفاق ھم بطرف چاريک

ًحرکت آمدند و اساسا شھزاده تيمور وظيفه دار بود تا فعاليت ھای نظامی و سياسی انگليس ھا را 
 »تتم دره«برخورد اول قوای فرنگی با مجاھدان ملی در اطراف قلعه عليخان در . مراقبت کند

ان صورت گرفت که در آن به اعتراف خود انگليس ھا تلفات زيادی به قوای فرنگی رسيد و کپت
  )1(. کشته شد»ادوارد کانولی«
  

خود ھمرای  مYحظه ميشود، موھن �ل که 89 صفحه 19بشرحی که در تاريخ افغانستان در قرن 
 کھستان رفته بود، مدعی است که غYم محمد خان پوپلزائی که از برنس و شھزاده تيمور به

 و خواجه عبدالقادر را  برخی از سران قومی مثل خواجه خوانجی،خدمتگاران قديم انگليس بود
 و حتی مير مسجدی خان را وادار سازند که به حاضر ساخته بود که از سرکشی دست بردارند

در عمل از چگونگی سازش سران . کمپ شھزاده تيمور بکابل آمده و از شاه شجاع عفو بخواھد
توبر جنگ ھای  اک13قومی اثری ديده نشده و آنچه حقيقت دارد دوام مبارزه است چنانچه بتاريخ 

سختی ميان مجاھدان ملی در اطراف قلعه مير مسجدی خان در جلگه خواجه خضری در مجاورت 
 »غYم« و پسران او »مير درويش«مير مسجدی خان غازی و برادرش . چاريکار صورت گرفت

رد و  با کا، تن ميرسيد50ً و باقی مجاھدان کھستانی که تعداد آنھا بسيار محدود و تقريبا »احمد«و 
خنجر و سرنيزه با انگليس در اطراف قلعه درآويختند و فرنگی ھا را ھزيمت دادند تا اينکه آتش 

 آنگاه داخل قلعه شدند و در اثر آتش شديد توپ از يک قلعه .باری توپ ھای انگليس شروع شد
  .برآمده قدری دورتر قلعه ديگر را پايگاه عمليات خويش قرار دادند

  
  : جريان اين جنگ ھا را چنين شرح ميدھدغYمی شاعر کھستانی

  
  د شۀ نامدارحمابا نيز م    وزان بعد آن مسجدی کامگار  
  جدا ديدند از خود بر و بوم را    چو ديدند کردار آن شوم را  
  سکونت بنزديکی چاريکار    در آنجا که بود شان ھميشه قرار  
  نباشد سزاوار خيل فرنگ    بگفتند کين جايگه بھر جنگ  
  به کردار آتش ھمه سرکش اند    نژادان ھمه آتش اندکه آن بد  
  که گردد ھمی کار بر ما تباه    نباشم ز ين پس در ين جايگاه  
  بکوشيم چندی به خيلی فرنگ    نباشد يکی قلعه از بھر جنگ  



  ھمی بود در جلگۀ خضری کنار    يکی قلعه از مسجدی نامدار  
  جوهبيک سو خY به ھمه آب   بيک سوی دشت و بيک سوی کوه  
  که آنجا بود موضع دل کشان    پسنديدند آخر ھمه سرکشان  
  پی جنگ آنجا سراسر نشست    بيايد که نام آوران ھرچه ھست  
  بکوشيم تا نام ماند به ياد    مگر آنکه بر برنس بدنژاد  
  برفتند تن خود بياراستند    بگفتند و از جای برخاستند  
  د روسوی جلگه خضری بکردن    وزان بعد آن مردم نام جو  
  بھمراه پسر با برادر چھار    ھمی رفت آن مسجدی نامدار  
  که از سرکشانش ھنر بيش بود    د و نام درويش بودُبرادر ب  
  سر افراز سا�ر نامش غYم    پسر بود با آن يل نيک فام  
  که از نور احمد به رخ داشت فر    د آن نامورُدگر نامش احمد ب  
  دين سان بسی سرکشانفراوان ب    دگر نيز چندی ز خويشان شان  
  در آن قلعه فی الجمله کردند مکان    محمد شه نيز ھمرۀ سرکشان  
  که آيا ز دوران چه آيد سليم    ھمی بودند آنجا دل پر ز بيم  
  به آغاز اين دفتر زرنگار    کنون باز بشنو که کردم بکار  
  که شد قلعه از نامداران تھی    که بر برنس آنگاه رسيد آگھی  
  ز ماوای خود دست برداشتند    لعه بگذاشتندبرفتند و مر ق  
  يکی �ف بر خويشتن کرد ياد    چو بشنيد برنس دلش گشت شاد  
  اگر چه بود اختر آسمان    که از تيغ من کس نيابد امان  
  بلشکر که يکسر به کردار باد    پس آنگه بفرمود آن بدنژاد  
  بسازيد تا من شوم کامياب    ھمه قلعه مسجدی را خراب  
  سراسر بسازيد در خاک پست    را نيز جاھش که ھستمحمد شه   
  روا گشت لشکر بکردار کوه    به فرمايش و گفت آن نامجو  
  برفتند و ديوارش انداختند    سوی قلعه مسجدی تاختند  
  منقش بکردار باغ بھار    دی از نگارُبھر خانه ئی کو ب  
  که سوی فلک برد پيغام او    زدی آتش اندر در و بام او  
  بيکدم چو ويرانه اش ساختند    ايوانش انداختندخرابی در   
  بدين گونه کردند ماوای او    ھمان نيز محمد شه را جای او  
  از ين واژگون داستان کس نديد    ز آبادی ھرگز نشان کس نديد  

  
  

  شبخون بردن برنس مرتبه دوم در
  مير مسجدی خانخواجه خضری بر سر 

  
مله ھای فرنگيان را عليه مير مسجدی خان غازی غYمی کھستانی به تعقيب ابيات فوق جريان ح

بعد از خراب ساختن خانه و قلعه او تحت عنوانی که اينجا در حاشيه قرار داده ايم، طور آتی شرح 
  :ميدھد

  
  که شد منزل نامداران خراب  چو شد برنس از کار خود کامياب  



  خوشان برنشستند و برخاستند      بفرمود تا جشن آراستند  
  شد از دھر چون سرکشان نا اميد      تا آفتاب سپيدبدين بود   
  سياه شد ز اندوھش روی زمين    فرو رفت در عنبران عنبرين  
  ز شب کين خورشيد درخواست کرد    فلک لشکر انجمی راست کرد  
  بفرمود آن برنس نامدار    ھمين بود شب اندرين گير و دار  
  بکين سران چست برخاستند    بلشکر که خود را بياراستند  
  شد آراسته عسکر چون عروس    بغريد ھر گوشه ئی طبل و کوس  
  چو برنس نھنگی در او کامياب    روان گشت لشکر چو دريای آب  
  که بودی در و مسجدی نامجو    سوی جلگه خضری نھادند رو  
  که ما خيره گشت و بخرگاه نشست    غبار زمين و ھوا پرده بست  
  ار آن قلعه ديدکه آن شوم ديو    سپيده دم از برج مشرق دميد  
  ھمی ديد برنس در آواز اميد    چو نزديک آن قلعه لشکر رسيد  
  ابا نامداران در آن روزگار    و زان سوی ھم مسجدی کامگار  
  ز ھيبت دل نامداران طپيد    خروشش بگوش سران در رسيد  
  که آيا چه باشد فغان و فسون    سر از برج ديوار کردند برون  
  بھر سو ز گردان کشان ماجرا    چو ديدند ھمه دشت پر لشکرا  
  که ای کامگاران نام آوران    چنين گفت آن مسجدی بر سران  
  چنين است امر خدای جھان    نماند کسی در جھان جاودان  
  بآخر سرش خاک سائيده است    ھر آن کو ز مادر بزائيده است   
  شگفتی به خلق فرنگ آوريم    بود آنکه نامش بجنگ آوريم  
  که اين نام ماند ز ما يادگار    پايداربباشيد در جنگ ھمه   
  که سر برزد از برج کوه آفتاب    بدين گونه بودند يYن در شتاب  
  چه داريد مردانگی در نھفت    بلشکر برآشفت برنس بگفت  
  برآريد دودش بچرخ کبود    بگيريد مر دور اين قلعه زود  
  کزين جايگاه زنده گردد خYص  نمانيد يک تن کس از عام و خاص  
  بجنبيد از جاه بکردار کوه    کبار لشکر به فرمان اوبي  
  کمر بسته بر کين نام آوران    در آن لحظه ھم مسجدی با يYن  
  فرستاد جان و دل خويش را    بيک برج ديوار درويش را  
  بگفتا تو باش اينطرف پاسبان    بھمراش خيلی ز نام آوران  
  و جفتکه ای شير دل بخته با ت    ببرج دگر با غYم اين بگفت  
  محمد شه را ھمرۀ خويش برد    دگر برج در دست احمد سپرد  
  چه داريد ديگر مداران شان    بفرمود آنگاه که ای سرکشان  
  که اينجا مبادا شوند پای گير    بگيريد اين کافران را به تير  
  زدند دست در مار آتش فشان    بدين گفته يکبار ھمه سرکشان  
  در کام دريا نھنگبجوشيد     برآمد فغان از دھان تفنگ  

  فگندند آتش ھم اندر جھان    و زان سوی ھم خيل نصرانيان  ÷
  برآمد فغان ھا بچرخ کبود    سراسر سيه شد جھان ھمچو دود  
  و زو نامداران کشيدی الم    وزان پس بياريد غمباره غم  
  چو سيماب لرزيد روی زمين      در روز کين... بغريد   
   اژدر پرشراربافگند آن  ھمی خشت بر خشت روی حصار  



  رسيدند با لشکر بيکران    چو نزديک ديوار، نصرانيان  
  زدندی به تير و به خشت و به سنگ    و زان سوی ھم نامداران جنگ  
  که ديوار بر پنجه بشگافتند      ولی کافران رو نبرتافتند  
  که شد خندق قلعه پر موج خون    چنان ميزدند سرکشان از درون  
  که آن دورۀ قلعه چو پشته شد    بسی خيل نصرانيان کشته شد  
  فلک بر يYن آفرين ھا بخواند    از ان فوج کس زنده يکتن نماند  
  بباريد تير ھمچو ابر بھار    ھمی توپ يکدم نبودی قرار  
  بلرزيد بر سان برگ درخت  کار ديد سخت) ؟(چو برنس مزبن   
  نشوريد با ما کس اندر زمين      بگفتا که تا ياد دارم بکين  
  يکی حيله اش آندم آمد بياد    رکند و بر باد دادھمی ريش ب  
  بگيرد به ھمراه خيل سران      بفرمود تا شانزده نردبان  
  مگر زير تيغ آن گروه آورد    يکی سوی آن قلعه رو آورد  
  بھر سو نھد نردبان چھار    بگيرد ھمی چھار دور حصار  
  از ين قلعه بيرون کند موج خون    بچنگ اندر آيد روان اندرون  
  ببرداشت آن نردبان ھر چه بود     بشنيد کاتن ز جا جست زودچو  
  روان سوی آن قلعه رو آوريد    بخود خيلی از نامداران گزيد  
  بسوی خدا آوريدند رو    چو ديدند مر مومنان کار او  
  تو باشی از ين غم نگھدار ما    که يا رب توئی چارۀ کار ما  
  ن در آنجا رسيدسپا دار کات  در ين گفته بودند که اين غم وزيد  
  نھاد ھر طرف نردبان چھار    گرفتی ھمی چھار دور حصار  
  رويد از رۀ نردبان اندرون    بلشکر بفرمود کاتن کنون  
  برابر برفتی دليری چھار      بھر پايه نردبان کنار  
  بھر چارسو شان ھمی بد گذر      بدنبال آن چار چار دگر  
  ر کاربکوشيد از چارسو بھ    ھمی مومنان از درون حصار  
  بيک سوی احمد يل نيک نام    بيکسوی درويش و يکسو غYم  
  بھمراه محمد شۀ کامجو    بيکسوی آن مسجدی نامجو  
  بکوشيدند ھر گوشه چو شير نر    بدست ھر يکی تيغ و تير و تبر  
  گھی می بکوشيد بر خشت و سنگ    گھی ميزدندی به تير و تفنگ  
  گشتی عيانببا�ی ديوار     چو گبران شدند بر سر نردبان  
  که آمد ز با� بروی زمين    و زان سو زدندی يYن تيغ کين  
  شدی ده کس از نردبانش جدا    از آن وقت زير آمدند از ھوا  
  نميدادند از شادکامی نشان    فتادند ھم می سپردند جان  
  قيامت بپا شد در آن دودمان    بھر گوشه اين بود شور و فغان  
  مين گشت چون روی گردون سياهز    بدين گونه رزم اثرمان شد بپا  
  دمادم برآورد شور و فغان    نبود يکزمان توپ بسته دھان  
  کزو ماه و ماھی کشيدی الم    گھی ريخت خمپاره باران غم  
  که از عمر خود چرخ بيزار شد    سراسر جھان تيره و تار شد  
  نشد کام شان حاصل آنروز جنگ    بشد کشته بسيار خيل فرنگ  
  که پويندگان بر سرش پا نھاد    م برفتادچنان مرده با�ی ھ  
  تباه شد ھم نامداران جنگ    بدانست کاتن که شد کار تنگ  



  که از کار خود برنشد سودمند      بگرديد زانجا دل مستمند  
  رخ خود سوی برنس آورد زود    ز لشکر ھرانکس که او زنده بود  
  کزين کرده بر خويش گم کرد نام    بگرديد برنس ھمی تلخ کام  
  که بر خاک شد آبرويم ھمی    فتا چه سازم چه گويم ھمیبگ  
  که نی اسپ و نی توپ و نی لشکرا    نيابم پس اکنون بيکتن سرا  
  بدين خواب من روی تعبير نيست    چه سازم که مر راه تدبير نيست  
  ابا نامداران بگفتا بتاز    و زان سوی ھم مسجدی سرفراز  
  آئين مردان کارچنين است     که ای باد تان لطف حق پايدار  
  برآريد کشتی ز کام نھنگ    بکوشيد از کوشش نام و ننگ  
  سراسر جھان در نظرش تيره گشت  و زان سو برنس دمی خيره گشت  
  که آتش بر آرد به پيکار نی    به تدبير ديگر بر افشرد پی  
  برابر بيکسوی ديوار بست    بفرمود تا توپ ھا ھر چه ھست  
  بايد که يکسر بپايان نھشتب    ز با�ی ديوار ھمه خشت خشت  
  سراسر جھان روشنائی گرفت    چو فرمان برنس سپاھی گرفت  
  در آندم بلرزيد روی زمين      بغريد غرابه اندر کمين  
  که از زيرش آيد ببا�ش دست    چنان کرد تا ساخت ديوار پست  
  کزين بيش در توپ ديگر مکوش    برآورد آن لحظه برنس خروش  
  بھمراه نام آور کينه خواه    پاهببايد که يکدسته جنگی س  
  نتابد رخ ار تيغش آيند برو    بتابد سوی برج با بشکسته رو  

  که اين زخم خورده شکار منست    ھمی گفت کاتن که کار منست   
  ه بنھاد روتسوی برج بشکس    گزين کرده بر خود سپاه نامجو  
  کشادند بازو به تير و تفنگ    چو ديدند مر مومنان ساز جنگ  
  بھم نامداران جنگ آوران    ج بشکسته گشته روانسوی بر  
  که آيا چه آيد ز چرخ برين    دو رويه ستادند دل پر ز کين  
  روان تيغ کين از ميان برکشيد    در ان لحظه ھم کاتن آنجا رسيد  
  که گيريد اين سرکشان را بجنگ    بگفتا به نام آوران فرنگ  
  را ميانکه گيرند مر مومنان     دويدند به ديوار نصرانيان  
  که اندر قمر عقرب آويخت جنگ    بگردون برآمد صدای تفنگ  
  که شد گوش گردون دون پنبه پوش    چنان برکشيدند گردان خروش  
  نبودی مدارای رزم تفنگ  گھی ميزدند تيغ گاه خشت و سنگ  
  بباريد سنگ از برون و درون  سر و روی پر گرد و دل پر زخون  
   ھمه سير از جان و جنگبگشتند    بشد کشته بسيار خيل فرنگ  
  ز خويشان آن مسجدی شادکام    جوانی بشد کشته عبداله نام  
  شد از دست بازوی آن نامدار    بگرديد ھم مسجدی زخم دار  
  بدو گفت کی سرور نامجو    ھمی رفت درويش نزديک او  
  که يارب بد انديش تو باد کم    نياور به دل ھيچ اندوه و غم  
  ترا ھمچو جان پاسبانی کنم    مکه تا زنده ام جانفشانی کن  
  نشد بخت نصرانيان پايدار    بدند مدتی اندرين گير و دار  
  چه باک ار ھمه تيغ بارد سرش    کسی را ايزد بود ياورش  
  شده زرد بر خاک و خون روی و رنگ    بدانست برنس که شد کار تنگ  



  بشد خشمگين برنس کينه خواه    زمانی بياسود در ھم سپاه  
  ز خود کرد خورشيد را سرنگون    گنبد بی ستونبدين بود تا   
  ببرد و نھان کردش اندر نقاب      بدزديد شب چھرۀ آفتاب  
  که ماند نھان سستی و پھلوی    برآورد شب پردۀ شب روی  
  به درويش آن مسجدی کامگار    در آن شب بفرمود آن نامدار  
  پی چارۀ کار بيچاره شو  که امشب تو در فکر اين چاره شو  
  مگر تا سYمت برآريد جان     قلعه خورد و کYنبرآمد ز  
  برون آمدند آنھمه چست و زود    بفرمانش از قلعه آن ھر چه بود  
  کمر سوی ملک نجراب بست  روان خود نيز بر سر زين نشست  
  فلک گفت کز چشم ما آب رفت  در آن شب سوی ملک نجراب رفت  
  ندکز و شاه خاور شود بھره م    چو شد بيرق صبح روشن بلند  
  کز و نور برشد بچرخ سما    برآورد خورشيد زرين کYه  
  که گشته تھی قلعه زان نامور    به برنس رسانيدند انگاه خبر   
  که آن قلعه را نيز آتش نھاد    بفرمود آن برنس ديو زاد  
  سراسر بکردند بخاک اندرون    بياورد آن مرده ھا را کنون  
  وريدند روسوی چاره کار آ    از آنجای برگشت آن کينه جو  
  بپايان رسانيدم اين داستان    در آنجاھی بود روز و شبان  

  
ه خيلی گ مينگارد که ديوارھای قلعه مير مسجدی خان در جل،منابع انگليسی، منجمله موھن �ل

ليوتنت کولنل  تروتسن با دسته ھای معيتی خود . مستحکم بود و توپ چندان بدان کارگر نمی افتاد
د و بعد از مقاومت ھای بسيار شديد مير مسجدی خان که زخم برداشته بود مامور حمله بر قلعه ش

  .در تاريکی شب از قلعه برآمده برای دوام مقابله روانه نجراب گرديد
  
رن اين زمان وضع مجاھدان ملی و امير دوست محمد خان و انگليس ھا بدين ترتيب بود که امق

 در »سيف الدين«ملک . جراب آمادگی داشتمير مسجدی خان با وجود برداشتن زخم منکر در ن
 »غوربند«امير دوست محمد خان تازه به درۀ .  و اطراف آن مراقب حرکات دشمن بود»کاھدره«

 که سر راه »آق سرای« به »رابرت سيل«قوای جنرال . رسيده و مشغول مطالعه اوضاع بود
طرف مير مسجدی خان يا از آنوقته کابل بود متوقف شده، ميخواست از ھرگونه حمله ئی که از 

 جلوگيری ،طرف امير دوست محمد خان و يا از ناحيه مشترک آنھا بر سمت کابل صورت بگيرد
  .بعمل آرد

  
انگليس ھا ھمانطور که قلعه مير مسجدی خان را در جلگه خواجه خضری ويران کردند، کاھدره 

به نحوی .  را نيز آتش زدند و ملک سيف الدين»مير درويش« مرکز مقاومت »بابا قشقار«و قلعه 
که اين دو نفر که يکی برادر مير مسجدی خان و ديگری ملک کاھدره بود و باقی ملکان مجاھد 
ھمه بطرف نجراب رو آوردند و به دور مير مسجدی خان غازی که در اثر برداشتن زخم کاری 

 آمال و نقطۀ اتکا بدين ترتيب مير مسجدی خان و نجراب مرکز. در بستر افتاده بود، جمع شدند
اين . تمام مجاھدان کوھستانی شد و انتظار ميرفت که امير دوست محمد خان ھم با ايشان بپيوندد

جنبش ھا چه در کمپ شھزاده تيمور و برنس و چه در کابل در مقر مکناتن در با�حصار تشويش 
 در »خ افغانستانتاري«کتاب  و اظطراب زياد توليد کرد چنانچه سر پرسی سايکس انگليس، مؤلف

  : جلد دوم مولفۀ خود در ين مورد مينگارد20صفحه 



فعاليت ھای �ينقطع دوست محمد خان در کابل توليد پريشانی نمود و مکناتن از ترس اينکه مبادا "
  ."محاصره شود، قوای جديدی از ھند مطالبه کرد

  

   شاه شجاع عنوانی برنس،ۀسه نام
  ان ومير مسجدی خان و سائر سران مجاھد

  ملکان و کدخدايان ريزه کھستان و نجراب
  

ون يجنبش ملي.  نوشته شده است1257سه نامه از شاه شجاع در دست است که در ماه محرم سال 
مجاھد کوھستانی و نجرابی و شدت فعاليت امير دوست محمد خان در اينجا عليه قوای فرنگی در 

ًريانات تقريبا سه و نيم يا چھار ماه سپری  با اينکه در ين ج. جريان داشت1256ماه رمضان سال 
شده مفاد و متن نامه ھا روز ھائی را ياد می آورد که برنس با شھزاده تيمور طبق دستور شاه 
شجاع و مکناتن به سمت کھستان رفته و بعد از مقاومت شديد مير مسجدی خان غازی و دسته 

ای مسکونه ايشان در اثر گلوله محدود مجاھدان در جنگ ھای جلگه خواجه خضری که قلعه ھ
قبل از اينکه حمله غازيان . باری توپ ھای فرنگی ويران شد و برای دوام مبارزه به نجراب رفتند

تحت سرپرستی امير دوست محمد خان در جنگ پروان دره شروع شود، برنس موقع يافته نامه و 
حمد شاه خان نجرابی و سائر راپوری به شاه شجاع فرستاده و برای دلجوئی مير مسجدی خان و م

سران مجاھدين و ملکان و کدخدايان کھستان و نجراب به وی دستور داده است که فرامينی صادر 
  :اينک متن سه نامه. کند

  
معلوم عاليجاه رفيع جايگاه شجاعت و تھور بنيان مقرب الخاقان کرنيل سکندر برنس صاحب "

مردم نجراب و فراريھای سمت چاريکار و بھادر بوده باشد در عريضه مشعر به احوا�ت 
کوھدامن قلمی و ارسال حضور معدلت دستور اشرف نموده بود از نظر آن با فيض منظر ھمايون 

قت موازی دو طغرا دستخط مبارک از بنابر آن در آنو. گذشته مضمون آن حالی رای اقدس گرديد
ريکار و کوھدامن شرف اصدار مصدر عز و جاه خاقانی سر افرازی مردم نجراب و فراريھای چا

پذيرفته به نحويکه آن عاليجاه صYح داند از آن قرار معمول دارد اشفاق پادشاھانه در ھر باب 
  "1257شامل حال خود دانسته در عھده شناسند تحرير فی شھر محرم 

  
*     *      *  

  
 و مير سيد خان و معلوم عايجاھھان مير مسجدی خان و محمد شاه خان و نايب سلطان محمد خان"

 �نواب خان و مير خواجه خان و رجب خان ولدان گل محمد خان و کرم خان بوده باشد که در اينوا
 و شجاعت و تھور بنيان مقرب الخاقان کرنيل سکندر برنس صاحب بھادر از عاليجاه رفيعجايگاه

 خاطر فيض احوا�ت پريشانی آنھا عرضه داشت حضور ساطع النور انور نموده از آنجا که
ًمظاھر اشرف پيوسته برفاه حال مYزمان و خدمتگاران ميباشد و ابا عنجدا نمکخوار و خدمتگار  ً
سرکار ميباشند در صورت اخYص کيشی و جانفشانی عفو تقصيرات آنھا خواھد شد البته انسان 

رود جايز الخطاست باز ھم خدمات آبا و اجداد خود آنھا ھم منظور نظر اقدس است در حين و
موکب جاه و جYل سلطانی ھمگی بشرف استان بوسی سرافراز گرديده در خور خدمت خود 

  ".1257محرم . سرافراز خواھند شد تاکيد دانند
  



*     *     *  
معلوم ملکان و کدخدايان محال نجراب بوده باشد که در اينوا� از احوال آنھا عاليجاه شجاعت و "

سکندر برنس صاحب بھادر عرضه داشت حضور �مع النور تھور بنيان مقرب الخاقان کرنيل 
ًاشرف نمود که مردم نجراب ابا عنجدا نمکخوار پادشاھی و خدمتگذار و دعاگوی اين دولت ابد  ً
مدت ميباشند و خدمت سابقه آنھا نيز منظور نظر کيميا اثر اقدس ميباشد در حينی که مرکب 

بعتبه يد که ھمگی آنھا بخاطر جمعی و اميدواری تمام ھمايون رونق افزای دارالسطنه کابل گرديد با
بوسی دربار سپھرمدار خاقانی معزز و بھره ياب شوند که مورد نوازشات و عنايات خسروی 
خواھند شد از قرار ايام سلطنت ماتقدم رفاه حال خواھند گذرانيد خاطر جمع دارند در عھد شناسند 

  )2(".1257تحرير فی شھر محرم 
  
  

  ليت امير دوست محمد خانآخرين فعا
  در سمت شمالی

  
  کابل و آوازۀ حرکت او بطرف نجرابوجود امير دوست محمد خان در مجاورت شمال

کارفرمايان نظامی و سياسی انگليس را در سمت شمالی و مکناتن را در کابل و شاه شجاع را در 
جاھد و غازيان نجرو مير مسجدی خان غازی و باقی سران م. جYل آباد سخت نگران ساخته بود

 برعکس از امير دوست محمد خان استقبال گرمی ،به فرمان شاه شجاع کوچکترين وقعی نگذاشته
بعمل آوردند و از ھرگونه آمادگی برای ادامه مبارزه عليه بيگانگان و شاه دست نشاندۀ شان به وی 

 حرکت »باغ علم«و  »درنامه«موقعی که امير دوست محمد خان از نجرو بطرف . مينان دادنداط
ًدر حدود پنج ھزار نفر با وی بود و با اين قوه و مخصوصا که اجتھاد ) 1848 اکتوبر 28(ميکرد 

انگليس ھا برای تطميع مردم . او شکل جھاد پيدا کرده بود، ھرگونه مقاومتی را شکسته ميتوانست
آبی رنگ و غريو غازيان و  نوامبر با�خره پرچم 2بتاريخ . به تقسيم پول در قلعه ھا شروع کردند

خود امير با دستار سفيد در نظر انگليس ھا در حوالی باغ علم پديدار شد و فوری جنگی سخت تن 
به تن ميان دسته ھای سواره نظام فرنگی و مجاھدان ملی به وقوع پيوست که در اثر آن ميجر 

ی و کرنيل نمايندۀ سياس» �رد«سخت زخمی شدند و مستر » فرايزر«و » پونسون بی«
آفتاب بخت و اقبال امير دوست محمد خان در ين . کشته شدند» کريسپن«و اجودان » برادفوت«

روز در اوج رفعت معلوم ميشد و با رھنمائی ھای عاقYنه و مدبرانه او غازيان مجاھد چون 
سيYب از دره ھای کھستان پايان شده دشمنان متعرض را بسھولت از مقابل خود برداشته 

ًانستند ولی دفعتا بصورت غير مترقبه و سری در حاليکه حتی پسر امير، سردار محمد افضل ميتو
جنگ ناپديد شد و لشکر خان ھم از قضيه اطYعی نداشت، امير دوست محمد خان از ميدان 

شنيدن وقايع از زبان يکی از معاصران او خيلی بھتر است و . غازيان مجاھد بی سرپرست ماند
  :عين پيش آمد ھا را از خYل منظومه غYمی کھستانی اقتباس ميکنمجسته جسته رؤس 

  
  

  آگاھی يافتن نامداران از آمدن امير دوست محمد خان و
  رفتن بعضی به استقبال او

  حرکت امير دوست محمد خان بطرف نجراب
  رسيدن امير به پروان



  رجب پروانی، علی خان و برنس در چاريکار
  دنش به درنامهگذشتن امير از کھستان و رسي

  
  که آمد سپھدار کابل زمين      رسيد آگھی بر پYن گزين  
  چو اين مژدۀ شادمانی شنفت      دل ھر يکی ھمچو گل برشگفت  
  خرمند و دانا رجب داشت نام      نخستين ز پروان يل شادکام  
  کشادی دل شاه بدان خوب چھر        بيامد بر شھريار دلير  
  ه بود نيل چشم سپاه فرنگک    و زان پس علی خان با نام و ننگ  
  بيامد به نزد شۀ نامدار      بھمراه جنگی سواران کار  
  ثنا گفت مر بر جھان آفرين       ببوسيد شاه را زمين وستاد  
  نشستند بر زمين به کردار شير        بفرمان او سرکشان دلير  
  در آن لحظه بنشست بر پشت زين      روان نيز ھم شاه کابل زمين  
  ابا نامداران بصد گفت و گو      ند روسوی ملک نجراب کرد  
  که زير سمش خاره گرديد خار      جھاندند اسپ اندران کوھسار  
  رسيدی به پروان شۀ ھوشمند      بدان تا که بگذشتند از غوربند  
    بدل بيم يلغار خيل فرنگ      نکردند جائی مدار و درنگ  
  بود برنس شوم در چاريکار      ش دستی بکاريکه نبود کند پ  
  چو شير ژيان در کھستان زمين      آخر آن خسرو پر ز کينرسيد   
  که اندم سوی برنس آمد خبر      ز درنامه بگذشت آن تاجور  

  
  

  برنس و فکر دستگير کردن
   امير دوست محمد خان

  
  

  برآمد برون از سپاه فرنگ      دوباره دو صد از سواران جنگ  
  نشان از سپھدار کم يافتند      برفتند و ھر گوشه بشتافتند  
  ھمه سوی برنس نھادند گام      نديدند از رفتن خويش کام  

  
  

  رسيدن امير به نجرو
  جمع شدن سران بدور امير

  اطمينان دادن مجاھدان و غازيان از خدمتگاری و وفاداری به امير
  مراجعت داکتر Kرد از باميان و کشته شدنش بدست غازيان ملی

  
   

   ز کارش خبربزرگان بگشتند      چو آمد به نجراب آن تاجور  
  چو پروانه بر شمع بشتافتند      ز ھر سو رخ خود بدو تافتند  
  نکو نام محمد شۀ شادکام    سر افراز و درويش و ديگر غYم  



  ستادند و خدمت گزيدند ھمه      رسيدند و با شاه ديدند ھمه  
  ھمه نامداران صاحب تميز      در آندم بزرگان نجراب نيز  
  که بودند مردان صاحب کمال      سر افراز و مرزا و ديگر جYل  
  فراوان بدين سان بسی نامدار      حسين و دگر نامداران کار  
  زدند بوسه بر دست آن سرفراز        رسيدند بر خسرو دلنواز  
  مران شاه را نيک بنواختند      و زان پس بپوزش زبان ساختند  
  بفرمان لطفت سر افگنده ايم      که شاھا توئی شاه و ما بنده ايم  
  به فتح و به نصرت دل شادمان      داکتر گشت از باميانکه چون   
  ببوسيد مر شاه را دستگاه      بيآمد بشھر و بشد نزد شاه  
  بيامد کنون دوست محمد بجنگ      بدو گفت ای شاه با نام و ننگ  
  در ان خيل انجم چو مھتاب رفت      به ملک کھستان و نجراب رفت  
  آن شھرياربرفتند ھمه نزد       بزرگان ملک کھستان ديار  

  
  

  جنگ امير دوست محمد خان در پروان دره با قوای فرنگی
  آمادگی درويش محمد خان، غ)م علی خان، محمد شاه خان،

  رجب خان، مرزا خان، ج)ل خان و ديگر مجاھدان
  
  
  بنجراب بگرفت چندی قرار      که چون دوست محمد شۀ تاجدار   

  ستان زمينبگردان ملک کھ      و زان پس بفرمود آن پر ز کين  
  بيايد که فرصت ز کف نسپريم      که تا چند اينجا بعشرت بريم  
  که شاھا ھمی باشدت بخت جفت      نخستين سپھدار درويش گفت  
  بگفتند بر خسرو با تميز      غYم عليخان محمد شه نيز  
  حسين و دليران فرخنده فال    رجب خان و ميرزا شه و ھم جYل  
  ای باد بخت تو چون ماه و مھرکه         بگفتند يکسر به شاه دلير  
  سری پيش فرمانت افگنده ايم      که شاھا ترا ما ھمه بنده ايم  
  بنام آوران گشت فرمان گذار        بفرمان شه افضل نامدار  
  ز نصر من هللا جستی مدد      روان گشت با لشکر بی عدد  
  بران موج سرچشمه نجراب شد      روان موج لشکر چو سيYب شد  

  
  

  فضل سرلشکر قوای ملیشھزاده محمد ا
  
  

  ھمان تيز بر شد ببا�ی زين      سر سرکشان شاه کابل زمين  
  سپاھش چو برق درخشان گذشت      سراسر گرفتی ھمه کوه و دشت  
  يYن بر شۀ دلستان آمدند      چو در ريزه کوھستان آمدند  
    



  

  برخی ديگر از سران ريزه کھستان چون سيد غ)م و کرم خان،
   در اثر مشورۀملک وغيرهه و شانصرت امير، گل مير 
   با امير دوست محمد خان بطرفدرويش محمد خان

  گلبھار حرکت کردند
  حرکت بطرف پروان دره

  جنبش سپاه فرنگی بطرف پروان
  شدت جنگ در ميان صفوف طرفين

  
  

  ز اقوام شان نامداران دگر      چو سيد غYم و کرم خان دگر  
  ه ملک مرد صاحب تميزدگر شا      چو نصرت امير و چو گلمير نيز  
  سران بر سپھسار بشتافتند      ھمه سوی خسرو عنان تافتند  
  ھمی خواست تا گيرد آنجا قرار      فراوان بشد لشکر شھريار  
  اسد ھمو جوزات بسته کمر      بدو گفت درويش کی تاجور  
  از ين بودنت ھيچ بھبود نيست      در اينجا ترا بودنی سود نيست  
  بود گردش کار ناپايدار      بتاخير مشتاب در کارزار  
  نھادند رو جانب گلبھار        گذشتند آندم ز دريا کنار  
  بخدمت بر شاه خنجر کشان      ز پنجشير نيز آمدند سرکشان  
  محمد شه و سيف هللا نام داشت    بران ھر دو کز سرکشان کام داشت  
  شۀ تاجور با سپاه و گرو      از ان جا به پروان چو بنھاد رو  
  ابا لشکر خسرو تاجدار      وان گرفتی قرارچو در ملک پر  
  بياراست برنس سپای گران      چو خورشيد شد در رخ آسمان  
  بھمراه آن لشکر بی شمار      روان گشت بر سوی پروان ديار  
  نھادند آتش بکار تفنگ      بفرمان برنس سپاه فرنگ  
  يل تاجور شاه کابل زمين      و زان سوی ھم خسرو پاک دين  
  بھر يک که ای سرکش و کامگار        ران کاربفرمود تا نامدا  
  زنيد آتش اندر سپاه فرنگ      بگريد اين کافران را بجنگ  
  سپھدار آن عمر کامگار      سر افراز افضل يل نامدار  
  فرود آمدند جمله در دشت کين      دگر سرکشان کھستان زمين  
  کشيدند شمشير کين از ميان      گرفتند سر راه نصرانيان  
  بسی کشتند از مردمان فرنگ      مين بی درنگدليران کابل ز  
  سپھدار نصرانيان داکتر      در ان وقت آن شوم پرخاشگر  
  که ھان ای سپھدار کابل زمين      برآورد افغان ھر آن پر ز کين  
  بمن باز بر بسته داری ميان      کجا رستی از چنگم از باميان  
  سوی آن بد انديش بنھاد رو      چو بشنيد افضل بگفتار او  
  که گردان بخوانند افضل بنام      منم پور آن خسرو شادکام  
  خوی و خون ز اندام ھم ريختند        زمانی بھم اندر آويختند  
  نيايم بسنده به ناپاک دين      بدانست افضل که با تيغ کين  



  برآورد چون آفت ابرنگ      ز قربوس زين کرد بيرون تفنگ  
   برونز افسون او جست آتش      سر داکتر ساختش پر فسون  
  ز با�ی زين ساختش سرنگون      تنش گشته سوراخ جانش برون  
  که گم گشت شان آن زمان دست و پا      بسی خلق نصرانيان شد تبا  
  ھزيمت غنيمت بخود داشتند      رتافتنداز ان رزمگاه روی ب  
  ز بيم سر افتان و خيزان شدند      ھمه سوی برنس گريزان شدند  
  زدند ھر طرف تيغ بر بال شان        دليران کابل بدنبال شان  
  رسيدند نزديک برنس ھمه      بدينسان گريزان چو شير و رمه  
    

  
  در حاليکه فتح غازيان مجاھد نمايان بود و سپاه فرنگی در حال گريز معلوم ميشد

  ًدفعتا امير دوست محمد خان از ميدان جنگ ناپديد شد
  ان با مير مسجدی خان غازیم)قات امير دوست محمد خ

  مصاحبه امير با مجاھد ملی مير مسجدی خان غازی در
  حاليکه از شدت درد زخم به پا استاده شده نميتوانست

  با کلماتی که از آن کمال رشادت و وطن خواھی احساس ميشود
  امير را از تسليم شدن به مکناتن مانع ميشود

    
   زينت ملک کابل زمينبدو    که چون دوست محمد سر فراز کين     

  نخواھد مرا فتح گرديد جفت      در اثنای آن جنگ با خويش گفت  
  بترسم فلک بندم آرد بدست      گر امروز در جنگ آيد شکست  
  که عمرم بغم بگذرد جاودان        برندم بر شاه نصرانيان  
  ثباتی بدان بی ثبات آورم      ھمان به که رو سوی �ت آورم  
  سواران دانا و صاحب سخن       تنگزين کرد آنجا بخود پنج  
  که اگه ز کردار او کس نبود      از ان رزمگاه رو برتافت زود  
  جھانيد يکسان بدشت و به کوه      سوی ملک نجراب بنھاد رو  
  که او بود در بستر درد خوار      برفتی سوی مسجدی شھريار  
  که آمد شھه کابل ای نامجو      خبر بردند انگه بنزديک او  
  روانش بنزديک شاه داشتند      اش برداشتندبفرمود کز ج  
  بخواھش زبان بر گشاد و نشست      بيامد بر شاه و بوسيد دست  
  که ای مرد دانای فيروزگار      بپرسيد ز ان پس از و شھريار  
  نگردد سوی دولتم رھنمون      سر بختم از خواب نايد برون  
  نيستچو ھيچم از اين چاره بيچاره       دگر در خيالم رۀ چاره نيست  
  نه گنج است بر من نه خيل سپاه      بھر جا روم کار گردد تباه  
  تن خود به آتش چو مو آورم      از ين پس سوی �ت رو آورم  
  که ای شاه فرخ دل کامگار      به شاه گفت پس مسجدی نامدار  
  از ان رو که تو شاھی و من رعی      فزونست ترا دانش و خرمی  
  شد آيا خسرو تاجورببا      ز من عقل و دانش ترا بيشتر  
  که کار آزمودست مرد کھن      وليکن به گفتار من گوش کن  
  به بند افگنی دست و بازوی خويش    تو گر سوی �ت آوری روی خويش  



  که محروم مانی تو از دوستان      فرستد ترا سوی ھندوستان  
  ترا و تھی گردد از بيم جنگ      و يا بر فرستد به شاه فرنگ  
  بکابل زمين در رخ کينه ور      ه سرغاند کسی ھيچ جنبند  
  وگر نه ز ما بر توان کند پوست      مدار ای مادر مدارای توست  
  توئی پرده دار و مشو پرده در      بگردد جھان بی تو زير و زبر  

  
  

  جواب امير دوست ممد خان
  

  که ھان ای خردمند با عقل و دين      بدو گفت پس شاه کابل زمين  
  زبانت ندارد سر کاستی      یترا گفته ھا باشد از راست  
  که در رنج من بوی تيمار نيست      وليکن مرا چاره زين کار نيست  
  يقين دان بکف آبرو ناورم      که تا من سوی �ت رو ناورم  
  پی چاره کار من مستمند      بود اھل من نيز آنجا به بند  
  بسنجيم در چارۀ کار ھم        روم تا ببينيم ديدار ھم  

  
  

  دی خانمانع شدن مير مسج
  

  سخن گوی گرديد بر شھريار      ز نو باز مير مسجدی نامدار  
  بجز باد نشمرد گفتار او      وليکن نياورد شاه رو بدو  

  
  

  حرکت امير دوست محمد خان بطرف کابل
  بعزم تسليم شدن به سر ويليم جی مکناتن معروف به Kت

  کی زائی را پيشتر نزد Kت فرستادنايب سلطان ال
   
  روان گشت بر سوی کابل زمين       شد به با�ی زينز جا جست بر  
  بدان پنج تن خسرو نامجو      وداع کرد و بنھاد در راه او  
  ره و بی ره و کوه و دريا و آب      جھانيد چون برق اندر شتاب  
  رسيدی به کابل شۀ کاردان        بسر برد آخر رۀ بيکران  
  جوکه تا بر رود نزد آن نام      وزان پس سوی �ت بنھاد رو  
  ز خدمت گذاران خود تاجور      فرستاد از خويشتن پيشتر  
  بدو گفت آن خسرو کامجو      بدی نام سلطان بدان نامجو  
  بگويش که ای يار بادت حيات      که از من ببر آگھی سوی �ت  
  بسوی تو بختت شدش رھنمون      بيامد برت شاه کابل کنون  
  ئيد راهاز ان پس سوی �ت پو        پذيرنده بشنود گفتار شاه  

  
  

  Kت در باغ باKحصار



  اين باغ از طرف امير دوست محمد خان احداث شده بود
  

  سراسر گل و سبزه و آبشار      يکی باغ بودی ميان حصار  
  يکی ارغوانی يکی زعفران      ز ھر گونه گل ھا کران تا کران  
 يکی ھمچو حورا بيض و خوش نمون      يکی ھمچو چرخ فلک نيلگون  
  بنا کرده بود آن شۀ دلستان    د مران گلستانکه خود دوست محم 
  در آن باغ بودی به گلگشت باغ      در آن روز مر �ت دل پر ز داغ  
  در و ھر چه از ديدنی بود ديد      بھر گوشه ميگشت و می بنگريد  
  دلش بره خواھش ز گفتار شاه      که آمد در آن لحظه سلطان ز راه  
  انديشه خاطر زبونسری پر ز       دوان اندر آمد بباغ اندرون  
  ببوسيد خاک و بگفتش پيام      بشد جانب �ت کردش سYم  
  رسيد اين زمان دوست محمد برت    که ای بخت و دونت شود چاکرت  

  
تسليم شدن امير دوست محمد خان طور غير مترقبه بود که مکناتن از شنيدن نام دوست محمد خان 

  .ترسيده و تصور کرد که با لشکر و سپاه رسيده است
  

  بلرزيد بر شان برگ درخت      چو بشنيد �ت بترسيد سخت  
  جھان پيش چشم اندرش تيره شد      ز گفتار سلطان دلش خيره شد  
  نکردست کس پيش رويش درنگ    گمان ز و شد اکنون که آمد بجنگ  

  که ات اندرين گفته ھا رھنما است؟    پيام از کی داری و رازت کجاست  ÷
  ندانست از من در ين انجمن      بدانست سلطان که �ت اين سخن  
  که شد زعفرانی و دارد شگفت      گمانش ز انديشه آئين گرفت  
  نکوتر شنو از من اين روزگار        ز نو باز گفت کی نامدار  
  نه بر جنگ و جويای نام آمده        ترا شاه کابل سYم آمده  

  
  

  داخل شدن امير دوست محمد خان به باغ باKحصار
  

  درآمد سپھدار کابل بباغ    ه او چون چراغدر ين گفته بودند ک  
  که ديگر چه دارم سخن از نھفت      چو سلطان شاه ديد بر �ت گفت  
  که آمد برت خالی از رنج و کين      ھمين است سا�ر کابل زمين  
  ز جا خاست کردش بخود راه نمود    چو �ت آن زمان ديد بشناخت زود  
  شاده روانبغل باز کرده ک      بيامد ھمی شاه کابل دوان  
  بھم ھر دو سرو صنوبر شدند    ھم آغوش و ھمدوش و ھم بر شدند  
  بخواھش گری نيک بنواختش      بنزديک خود جايگاه ساختنش  

  
  

  خبر يافتن سردار محمد افضل خان و مجاھدين 
  از تسليم شدن امير دوست محمد خان

  پراگنده شدن لشکر غازيان



  
   جا شد در ان کوھسارکز ان جنگ      که چون افضل ان سرکش نامدار  
  چو پروانه کايد باطراف شمع      بگردش ز گردان بگشتند جمع  
  نديدند جائی نشانی از و      بھر سوی بر سرکشان بنگريد  
  يکی گفت مر زنده سر کشته شد      يکی گفت در جنگ جا کشته شد  
  نديديم او را بوقت گريز      يکی گفت در جنگ بشتافت تيز  
  از ين جنگ برگشت آن شھريار      اريکی گفت با چند جنگی سو  
  از ين درد ناياب تيمار او      گمانم که رو سوی �ت آورد  
  نزيبد از ين پس مرا اين جنگ      بدانست افضل که شد کار تنگ  
  تھی بخت را چرخ در خنده شد      سپاھش بھر سو پراگنده شد  
  به نجراب شد افضل ھوشمند      چو سر زد ز کوه آفتاب بلند  
  خبر يافت از دولت پايدار      ی ھم برنس نامدارو زين سو  
  يل تاجور شاه کابل زمين      که شد نزد �ت آن سپھدار کين  
  شکرنوش ھمچون نی قند شد      از ين مژده بسيار خورسند شد  
    

  

  باKحصار کابل صحنه يکی از واقعات عجيب تاريخ
  دو شاه يکی پوشالی و دست نشانده فرنگی

  ستانه تسليم شدن به Kتو ديگر شاه بی تاج در آ
  مکناتن در خانه و باغی که امير دوست محمد خان

  در دوره اول سلطنت خود در باKحصار بنا و احداث کرده بود
  م)قات امير دوست محمد خان و مکناتن و تسليم دادن امير شمشير خود را به Kت

  سلطان محمد خان و رسانيدن خبر تسليم
  ز شنيدن نام امير دوست محمد خانجتکه خوردن و دھشت مکناتن ا

   خان، ليدی مکناتن چطور عيال امير دوست محمد
  دختر ناظر خير هللا خان را به امير رسانيد

  
مد شاه خان حجنبش مجاھدين کوھستانی و نجرابی که در رأس آن مير مسجدی خان غازی و م

 انگليسی شھادت ريکه منابعبه حد اعY رسيده و قرا 1840غازی قرار داشتند، در طی ماه نوامبر 
مجاھدين ملی شمالی .  بيشتر آنھا را تھديد ميکرد1841 نسبت به 1840ميدھند خطر در سال 

ًخصوصا دسته محدودی که بدور مير مسجدی خان و محمد شاه خان و درويش محمد خان جمع 
نگ ھای شده بودند، چه در جنگ ھای تن به تن جلگه خواجه خضری نزديک چاريکار و چه در ج

پروان و گرد و نواح آن شجاعت بی نظيری از خود نشان داده و با کارد و خنجر و تبر و تفنگ 
ھای فليته ئی و دھن پر قديم خود با عساکر منظم و توپخانۀ انگليس مقابله کرده چندين نفر صاحب 

ند به منصب و ماموران سياسی فرنگی را کشتند و دسته ھای سوار و پياده آنھا را شکست داد
نحوی که شھزاده تيمور و جنرال سيل و کپتان برنس در محاربات محاذ و مکناتن و شاه شجاع در 

شبھه ئی نيست که رسيدن شخص امير . با�حصار کابل سخت دچار اضطراب و پريشانی شدند
دوست محمد خان به رنگی که شرح داده شد غازيان شمالی را از پنجشير تا نجراب بھم جمع 



اعث تشويش مزيد انگليس ھا شد و کاميابی ھای امپراطوری محرز معلوم ميشد که ساخت و ب
برخی از انگليس ھا طرفدار افتتاح مذاکره با وی شده بودند و تنھا راه حل معضYت را بران 
ميديدند که از شاه شجاع پوشالی روگردانيده و امير دوست محمد خان را به تخت سلطنتش 

  .برسانند
  

 پرچم آبی رنگ امير دوست حيون بکلی روشن معلوم ميشد و نسيم فتيق در نظر ملدر حاليکه اف
محمد خان را نوازش ميداد و انگليس ھا سخت دست پاچه و پريشان شده و در محاذ جنگ شکست 
ًکرده بودند، دفعتا با تصميم نھانی و سری امير دوست محمد خان که حتی فرزندش سردارد محمد 

 از حالی به ،ملی ھم از آن بوی بر نشد قضايا، چه نظامی و چه سياسی زيانافضل خان فرمانده غا
در اطراف تصميم امير . حالی برگشت و پيروزی مجاھدان ملی به يأس و پريشانی تبديل شد

دوست محمد خان مبنی بر گذاشتن مجاھدين در ميدان جنگ و رفتن بصورت خفيه و تسليم شدن به 
بل تبصره ھای زيادی در تاريخ ھا شده که ھيچ کدام آن قناعت بخش نماينده مختار انگليس در کا

از طرف ديگر اين تصميم اگر در ميدان پروان سری و ناگھانی از طرف امير گرفته شد، . نيست
بعد از رفتن به نجراب و مYقات با مير مسجدی خان که تن زخمی از وی استقبال کرد و خطر را 

  .ھدين ملی به وی گوشزد نمود، بکلی بی مورد معلوم ميشودچه برای شخص او و چه برای مجا
  

با اين تصميم نا . اشتباه امير دوست محمد خان بسيار بزرگ و از نظر تاريخ عفو ناپذير است
 و پريشانی و شکست ،بھنگام و سری کاميابی درخشان مجاھدان ملی را بشکست و پريشانی

Yافانستان فزوددوام سلطه بيگانه بربر  يکسال ديگر ًانگليس ھا را به کاميابی مبدل ساخت و اق  .
 امير 1840 نوامبر 2اگر در . اين اشتباه و محاسبه غلط را دوام مجاھدات ملييون نشان ميدھد

دوست محمد خان از ميدان پروان خاموشانه و سری به عزم تسليم به مکناتن روانه کابل شد، پوره 
 جنبش ملييون از کوچه ھای کابل شروع شده و به 1841 نوامبر 2يک سال بعد در ھمان روز 

  .ترتيبی که خواھيم ديد اضمحYل قطعی فرنگی را اعYم داشت
  

 5باری امير دوست محمد خان چون برقی درخشيد و در تاريکی فرو رفت بنابر بعضی مدارک با 
مده به نجراب  يا دو يا يک نفر از ميدان جنگ پروان بصورت خفيه برآ3نفر و بنا بر بعضی با 

رفت و چون مير مسجدی خان غازی ھم وی را از ين تصميم بی محل و بی جھت منصرف 
چون شاه شجاع بنا بر .  راه با�حصار را پيش گرفت»قلعه حاجی«ساخته نتوانست از راه دشت 

فصل زمستان در جYل آباد بود، مستر مکناتن نماينده مختار انگليس در با�حصار شھر و در 
منابع .  و باغی رھايش داشت که امير دوست محمد خان خود آنرا بنا و احداث کرده بودعمارت

داخلی و خارجی متحد القول ميگويند که امير با نايب سلطان خان الکوزائی از پل محمود خان 
بيات گذشته در نزديکی با�حصار به مکناتن برخوردند که به سواری اسپ در حاليکه دسته سواره 

  را تعقيب ميکرد به گردش و تفريح برآمده و در راه مراجعت بود که امير و نايب سلطانمحافظ او
سواری او را تعقيب کرده حينی که مکناتن از دروازه شاه شھيد داخل با�حصار شد، امير، نايب 
سلطان را ھدايت داده پيشتر فرستاد تا خبر آمدن وی را به نمايندۀ مختار بريتانيا اطYع بدھد و 

 حينی که سر ويليام مکناتن در 1840 نوامبر 3موھن �ل مينويسد که شام روز . کسب اجازت کند
حال گردش با اسپ با دو نفر صاحب منصبان راجع به راپور واصله جنگ پروان و مجھول بودن 

: وش به وی نزديک شده و پرسيدَحرکات امير دوست محمد خان تبادله افکار ميکرد، سواری به د
سپس سوار افغانی خوش شده و . بلی: ا صاحب، Kرد صاحب ھستيد؟ نمايندۀ بريتانيا گفتآيا شم

مکناتن در حاليکه خبر غير مترقبه را نفھميده . گفت آمدم تا خبر ورود امير را به شما برسانم



کدام امير؟ امير کجاست؟ با لشکر؟ ھنوز نايب ساطان جواب نگفته بود که : بود به تکرار پرسيد
سر ويليم جی مکناتن او را به فراست شناخته ھر دو از اسپان خود . دوست محمد خان رسيدامير 

پياده شدند و مکناتن دست امير را به احترام گرفته بطرف باغ رھايشگاه خويش روان شد و در 
امير دوست محمد . داخل قصری که امير برای خود ساخته بود از وی به اعزار تمام پذيرائی کرد

  .ير خويش را به مکناتن تقديم کرد و مکناتن آنرا به نشان احترام بوی اعاده نمودخان شمش
  

ليدی مکناتن برای رھايش چند روزۀ امير در با�حصار ترتيبات مفصل گرفته و عيال امير را که 
سپس مکناتن به امير . دختر ناظر خير هللا خان بود نيز اجازه داد که به شوھرش ملحق شود

 تا شاه شجاع را مYقات کند و مقام وزيری او را بپذيرد ولی امير از غرور چنين پيشنھاد کرد
پيشنھادی را نپذيرفت و طبق دستور و به خواھش مکناتن به سردار محمد افضل خان پيغام فرستاد 

به اين ترتيب غازيان مجاھد شمالی در حاليکه از ين پيش آمد ھای . تا از ادامۀ جنگ منصرف شود
به غرق حيرت و اندوه بودند، فی الوقت پراگنده شدند و عملی شدن آرزو ھای آنھا مبنی غير مترق

  .بر اخراج بيگانگان از خاک وطن يکسال ديگر ملتوی ماند
  

امير دوست محمد خان بعد از چند روز اقامت در با�حصار با اعضای خانواده اش که به اجازۀ 
ير علی خان و محمد اعظم خان که در زرمت بودند انگليس ھا از غزنی خواسته شد به استثنای ش

مطابق  (1840 نوامبر 12زاده ھای خود در اينجا بود به تاريخ  سردار محمد اکبر خان که با کاکاو
.  از طريق جYل آباد و پشاور به ھند فرستاده شد»پيترنکلسن«با ھيئت کپتان ) 1256رمضان 

از طرف دولت برتانيا سا�نه سه .  نفر بالغ ميشد149 تعداد ھمراھان و خانواده امير در پشاور به
لک روپيه برای امير معاش مقرر شد و تعيين گرديد که زمستان در کلکته و تابستان در لوديانه 

  .باشند
  

  نامه شاه شجاع بع �رد آکلند
   احساسات شاه شجاع نسبت به رقيبش امير دوست محمد خان1256 رمضان 8

  مير دوست محمد خان از طرف شاه شجاعاطYع خبر تسليم شدن ا
  به �رد اکلند فرمانروای ھند بريتانوی

  فعاليت ھای امير دوست محمد خاندر اشترگرام و بولغين ريزه کھستان
  اندوه شاه شجاع از کشته شدن داکتر �رد

  
مکتوب شاه "تحت عنوانک » ژوندون«مجلۀ ) 1335 دلو 19پنجشنبه ( سال ھشتم 46در شمارۀ 

از ) 1840نوامبر  (1256 رمضان 17متن نامه ئی را نشر کردم که بتاريخ " به �رد اکلندشجاع 
ھند ) حکمران اعلی(طرف شاه شجاع الملک، شاه دست نشاندۀ انگليس به �رد اکلند گونر جنرال 

بريتانوی فرستاده شده و در آن خبر تسليم شدن امير دوست محمد خان را به سر ويليم جی مکناتن 
اين مکتوب يک صفحه بسيار حساس و رقت بار تاريخ است که . ستحضار نامبرده  ميرساندبه ا

 و »بولغين« و »اشترگرام«جاھدان غازی کھستانی را به نقاط مختلف مثل ميکطرف فعاليت 
 وغيره نشان ميدھد و از جانب ديگر بر اقدامات امير دوست محمد خان از باميان تا »نجراب«

 با�حصار کابل به مکناتن روشنی می اندازد و از خYل واقعات احساسات روز تسليم شدنش در
مخالفت غليظ شاه شجاع نسبت به رقيبش امير دوست محمد خان و مجاھدان غيور ملی کھستانی و 

  .عواطف دوستانه او به فرنگی ھا آشکارا ميشود



  
ط انگليس ھا در اين نامه صفحه ايست از جريان واقعات سال دوم سلطنت شاه شجاع و تسل

 شھر رمضان المبارک سال 8شخصی دارد که جزء رويداد ھای مافغانستان که خوشبختانه تاريخ 
  . ھجری قمری آنرا ثبت ميتوانيم1256

  
  

  متن مراسله اسمی نواب مستطاب معلی القاب اشرف اKمرا عظيم الشان
  جارج Kرد اکلندگونر جنرال بھادر 

  ه شجاع الملک پادشاهاز جانب پادشاه جمجاه حضرت شا
  من مقام دارالسطنۀ کابل1256مرقومه ھشتم شھر رمضان المبارک 

  
 از انجا که مشاطۀ نفضات ايزدی بچھره آرائی شاھد مارب اين دولتين است و ھزار "...: بعد القاب

دستان عنايات الھی به نغمه سرائی نوای مطالب اين اين راکبين لھذا شرح اينمقال مباھجت اشتمال 
آنست دوست محمد فساد کيش بعد از آن که بحدود باميان از سرخی عساکر نصرت ماثر ھزيمت 
يافته سواکن آن نواحی را از خود بيگانه و راه فرار را آشنا يافت تبين اين احوال سابق برين حال 

را و سنار رسيده باشد در ريزه کوھستان کابل آمده در موضع نجراب مردم مفسد بی بال و دم باند 
که در ين بيست سی سال خيال تمردی بدماغ ايشان جا گرفته و از جھتة نادادن ماليه اين ھنگامه را 
از خدا ميخواستند بسخنان ابله فريب فريفته ھنگامه آرای شور و شر ميشد از انجا که تائيدات 

که بھر قلعۀ سماوی و عنايات الھی ممد و معاون اوليای اين دولتين ابد پيوند است عساکر منصوره 
دوست محمد نمک حرام که بخيال فاسده در . متمردان برابرشد ابواب فتح و ظفر کشاده گرديد

نجراب مسکن و اجتماع مردم دواب خصلت نموده از جھت گرمی کار خود قدم جرئت به موضع 
لشکر ظفر پيکر تيز لز دفع و رفع . بلغين و اشترگرام که از موضعات ريزه کھستان است گذاشت

آن گسروه خذ�ن شعار متوجه گرديد و فرامين بطاعه در گرفتاری آن مفسد و پراگندگی جمعيت او 
بھر طرف صدور يافت چون بعبور دريا د�ن نصرت نشان معسکر فيروزی اثر با گروه ضاله بی 

 يYن ھزبر توان چون نقطه پرکار. پا و سر مقابله نمودند آن گروه ضاله جبال را مامن خود ساختند
دوست محمد چون دانست که در ين بحر غرق است ھYک خواھد شد از آنجا دور شان را گرفت 

خود را کشيده بطرف نجراب فرار نمود بورود نجراب چونکه جواکن آنجا را مصمم بر گرفتن 
خود يافت ھر آينه روزگار را بر خود تنگ و پای اراده خود را از ديگر طرف لنگ ديده �چار 

ه عليه را باعث نجات خود دانسته بی آنکه بکس اطYع بدھد در آن دوان دوان جبھه سای عتب
خويش را به منزل عاليجاه معلی جايگاه ارثت و فطانت مآب ابھت و شوکت انتساب سمؤاقدر بلند 

چون ظھور اين معنی . مکان وزير با توقير با عز و شان ويليم جی مکناتن صاحب بھادر رسانيد
اگر چه از ين معنی بر . يت و آرامی خلق هللا است بر آن دوستدار بشارت بادموجب رفاھيت و امن

نواب ھمايون ما بشاشت کلی دست داد اما از واقعۀ داکتر �رت صاحب بھادر اندوه وکدورت 
بيشتر روی نمود بلکه بقضيه فرزند نواب ھمايون ما را اينقدر الم روی نداده بود خير ھمه کس را 

ايت دوست محمد چه . بحال ايشان که نام نيکو خدمتی بر خود گذاشته رفتھمين راھست خوشا 
آن . مفسدی است که از فسادش عالمی دل از خون است با اقوال و افعالش دل بستگی را نشايد

دوست دار از اين طرف خاطر موالفت مظاھر را جمعداشته ھمواره از نويد صحاح مزاج وھاج 
  ".1256 شھر رمضان المبارک 8 تحرير فی. مسرور و مبتھج سازند

  



عبارت از » داکتر �ت«. واقعات نظامی که در ين نامه بدان اشاره شد محتاج تحليل مزيد نيست
مامور سياسی فرنگی است که در باميان عليه امير دوست محمد خان اقدامات زياد » داکتر �رد«

زه آمده و در جنگ ميران کشته کرده و با�خره بعد از دريافت وصول امير به کھستان در ين حو
اع پوشالی که تحت مراقبت ت محمد خان به مکناتن برای شاه شجخبر تسليم شدن امير دوس. شد

احساسات مخالفت شديد . نمايندۀ مختار فرنگی پادشاھی ميکرد طبيعی مسرت زيادی در بر داشت
اين کلمات زننده و . يکندشاه شجاع را نسبت به امير دوست محمد خان کلمات زنندۀ او ترجمانی م

توھين آميز از طرف شاه شجاع در مورد جنگجويان رشيد ملی و غازيان مجاھد ريزه کھستان که 
استعمال اين کلمات . در مقابل دشمنان وطن و بيگانه پرستان مبارزه ميکردند ھم استعمال شده است

شاه پوشالی خودکش بيگانه در مقابل ھموطنان و اظھار تاثر از مرگ داکتر �رد بخوبی افکار 
  .خطاب کنند» �ت کYن«پرست را نشان ميدھد و جا داشت که وی را مردم به لقب 

  
  

  اواخر سال سوم سلطۀ مشترک شجاع و مکناتن
  کابل در منتھای بدبختی

  از بين رفتن اعتماد متقابله بين شجاع و فرنگی ھا
  ظلم و اجحاف دستگاه اداری نظام الدوله

  ، سيد حسين دفتری،وفیعبدالرزاق مست
  احمد خان مندئی وال برنج فروش معروف به

  م) احمد، مفتی مير حسين، شاجی
  شکايت بردن دسته جمعی سران قومی به شاه شجاع در باKحصار

  م)قات برنس و شاه شاه شجاع ئر باKحصار شھر
  گله شاه شجاع از عدم اختيارات خود به برنس

  دستگاه اداری سه جانبه
  ۀ جاسوسان از ھر طرف و از ھر موقع مساعداستفاد

  
  

امير  دوست محمد خان با تYش به صحنه آمد ولی با خبط عظيم نابھنگام از صحنه برآمد و با 
تسليم شدن او به انگليس ھا آمال جمعی از ملييون و مجاھدان و غازيان به خاک خورد و با رفتن 

شاه شجاع تصور . ع و فرنگی به پايان رسيداو از کابل به ھندوستان و دوام سلطۀ مشترک شجا
ميکرد که با خارج شدن امير از صحنه دوره سلطنتش بيشتر طول خواھد کشيد و فرنگی ھا تصور 
ميکردند که با تسليم شدن و اعزام وی به ھند بصورت مختار مايشأ بر مردم افغانستان حکمفرمائی 

دو منتظر رسيدن يک دورۀ آرام تر بودند ولی بدين ترتيب چه شاه و چه مکناتن ھر . خواھند نمود
شاه (بر عکس انزجار مردم چه از شاه و چه از دستگاه فرنگی و چه از رويه ادارۀ سه جانبۀ آنھا 

  .به تدريج با� گرفته و در اواخر سال سوم شکل وخيم تر بخود گرفت) و مکناتن و نظام الدوله
  

اداره سه جانبه شاه و . يار پيچيده و مرموز استشرح چگونگی اوضاع مردم و اداره اين وقت بس
مکناتن و نظام الدوله جانب ديگری ھم داشت که جاسوسان آنرا تشکيل داده بودند و در بسيار 



 تجويز ھای جالب چھارم ،تواند فيصله يا قضاوت بموارد بدون اينکه يکی از سه جانب اساسی
  .عملی ميشد

  
بعد از ينکه . پيش در نظر انگليس ھا بی اھميت تلقی ميشددر پايان سال سوم شاه شجاع بيش از 

ديدند امير دوست محمد خان به قوه و نيرنگ ايشان بدون دخالت شاه از صحنه برآمد بيشتر به خود 
مغرور شده و وجود شاه پوشالی را زايد ميدانستند و چون مقارن ھمی زمان مفتی مير حسن 

جاع مبنی بر تحريک غازيان کوھستانی به مصادر خبرنگار و جاسوس مکتوب جعلی از شاه ش
امور انگليسی ارائه کرد و با وجود جعلی بودن مکتوب مقام شاه بيشتر در نظر فرنگی متزلزل 

آنچه از نوشته ھای مدارک انگليسی استنباط ميشود، اين است که اعتماد متقابله بين شاه و . شد
 ود و انگليس ھا خود را بی اختيار مطلق ميخواندشجاع در مقابل ھموطنان خ. مکناتن از بين رفت

خويش را ) حين داد خواھی مظلومان و شکايت رؤسای قومی(به نحوی که در مقابل طرف اول 
نداشتن ًبا نداشتن اختيار تبرئه ميکرد و حينی که با فرنگی ھا، خصوصا برنس مواجه ميشد شرح 

طی مYقاتی که برنس از وی در با�حصار چنانچه در . ميز ميداداختيارات خود را شکل گله آ
بھتر است به . در لوديانه بمراتب مقتدرتر بودم. بعمل آورد، گفت اختيارات مرا بکلی سلب کرديد

  )3(.بھانه زيارت مکه معظمه سلطنت را ترک بگويم
   

س با اين اختيارات تا حد زياد در دست سردار محمد عثمان خان ملقب به نظام الدوله بود که انگلي
سفارش و توصيه و فشار بر شاه شجاع وی را بحيث وزير روی کار آوردند و وی ميان شجاع و 

دستان خويش ميرزا عبدالرزاق مستوفی و سيد حسين دفتری به قدرت ثالثی شد و با زيرمکناتن 
و ھرج و مرج قدرت چھارمی ھم  در اين اوضاع آشفته و مYل آور. رشوت ستانی مشغول شدند

سان بود که در آن عوام الناس مردم ھم قدرت خطرناک بدست جاسواين . و تبارز داشتفعاليت 
افعال شيطنت کارانه مفتی بحدی .  مانند مير حسن و شاه جی نام در ھمين قطار بودند،سھم داشتند

اين دستگاه که از ھر . پھلوھای مختلفه داشت که عمال فرنگی صحت و سقم آنرا فھميده نميتوانستند
  .استفاده ميکرد مردم عوام شھر را بيحد در مضيقه و ترس و ھراس افگنده بودطرف 

  
کم شدن معاش و مستمری خوانين غلجائی، تحميل ماليات سنگين بر روستا و زميداران، مطالبه 

 کYنان با نفوذ به اع از روئسای قومی، فکر فرستادن عده ئی ازسند وفاداری به شاه شج
 بازخواست بصورت مطلق، سؤظن تجاوز به مال و ناموس کار را ھندوستان، نبودن مرجع و

بجائی رسانيد که عده ئی از بزرگان قومی دسته جمعی به با�حصار نزد شاه شجاع رفته از 
Yشجاع در . انگيز ملک و وطن خود استغاثه و شکايت کردندلاوضاع رقت بار خود و اوضاع م 

اين شاه که به غYمی خود اعتراف ميکند . واندمحضر ايشان خويش را نه شاه بلکه غYمی خ
مقصر ھمه بدبختی شمرده ميشود زيرا به اساس صدھا نامه و فرمانی که در دست است تنخواه 

تا دقايق اخير حيات به . خور دستگاه فرنگی بود و ماھيانه مبالغی از مکناتن دريافت ميکرد
 ھای ملی و مسلط ساختن دستگاه قدرت  سعی اش فرونشاندن جنبش)4(.انگليس وفادار مطلق بود

فرنگی بود تا در سايۀ آن خود استفاده کند ولی مقامات انگليسی بی کفايتی او را درک کرده قدرت 
اداری را بيشتر در دست وزير تحميلی خود نظام الدوله منحصر ساختند و او ھم با حس خود 

وضع آشفته و مYل آور و رقت انگيز اين . خواھی و منفعت جوئی بيشتر در پی آزار مردم برآمد
و آن اينکه مردم منزجر را منزجرتر ساخت و دورۀ تسلط بيگانگان و يک فائده کلی در بر داشت 

  .فشار اجنبی پرستان را در وطن کوتاه ساخت
  



شبھه ئی نيست که در مقابل اين صحنه عجيب دسته ئی مردان حساس و وطنخواھی ھم بودند که 
ه و دربار و انگليس ھا و مردم و آينده تاريک وطن را ھم مشاھده ميکردند که اوضاع رقت بار شا

  .در رأس آنھا عبدهللا خان اچکزائی و بعد امين هللا خان لوگری را ميتوان قرار داد
  
  

  وفات مير مسجدی خان غازی
  مجاھد کھستانی

  
در .) م1840( ھجری قمری 1256شرح مختصر مبارزۀ مير مسجدی خان غازی در جريان سال 

مشاراليه ممثل فداکاری و جانبازی غازيان کھستانی و کوھدامنی . صفحه ھای پيشتر داده شد
مجاھدت اين مرد د�ور و سعی او در قيام مردم کھستان و کوھدامن و . محسوب شده ميتواند

نجراب عليه سلطه فرنگی و رسانيدن امير دوست محمد خان به تخت و تاجش نيات وطن خواھی 
که در موقعش کارنامه ھای او و ھمراھانش شکل يک حماسه ملی ھمانطور . را ثابت ميسازداو 

  .بخود گرفت، جا دارد که وی را بحيث يکی از رشيدترين پھلوانان ملی بشناسيم
  
 روزی بود که امير دوست محمد خان بطور خفيه از ميدان کارزار حوالی پروان 1840 نوامبر 2

که در اثر زخم منکر که در دماغ قلعه ھای خواجه خضری (سجدی خان دره برآمده و پيش مير م
رفت و با وجود مخالفت ) نزديک چاريکار برداشته بود در بستر مريضی در نجراب افتاده بود

 2درست يکسال بعد در ھمين روز . جدی مجاھد کھستانی به کابل آمده و به مکناتن تسليم شد
بشرحيکه داديم مير مسجدی خان . رنگی در کابل شروع شد قيام ملی عليه سلطه ف1841نوامبر 

بی مھرو پيدا شده و در  غازی بار ديگر در اوآخرھفته اول قيام ملی با غازيان شمالی فراز تپه بی
  .مبارزه عليه بيگانگان با سائر مجاھدين پيوست

  
) 1257  شوال11 (1841 نوامبر 26 مير مسجدی خان غازی بتاريخ )5(ع انگليسیقرار مناب

درست روز بعد از زخم برداشتن عبدهللا خان اچکزائی و رسيدن سردار محمد اکبر خان بکابل، 
ليدی سيل در روزنامچه خود وفات مجاھد کھستانی را در ين روز قيد کرده و ميگويد . وفات کرد

ل برخی مدعی اند که او را زھر داده اند و برخی ديگر معتقدند که در اثر زخم منگری که سا
موضوع زھر دادن مير مسجدی خان غازی ھم از امکان بيرون . گذشته برداشته بود، وفات کرد

نيست زيرا مکناتن وزير مختار فرنگی چون ملتفت شد که يکطرف با نيروی نظامی به مجاھدين 
 ملی مقابله نميتواند و از جانب ديگر تخليۀ افغانستان را عار و خYف شئون قوای بريتانيا ميدانست

به انواع دسايس و حيل متشبث شد که از ان جمله يکی نابود ساختن رؤسای ملی بود بدست خائنين 
 که از موھن �ل نقل قول کرده اند، مکناتن ذريعه )6(نانچه به اساس تذکرات آقای رشتياملی چ

 جنگ موھن �ل برخی از خائنان را در کشتن عبدهللا خان اچکزائی تشويق نموده و او را در ميدان
 در ين 19متن مضون افغانستان در قرن . در مقابل چھاونی فرنگی با برادر زاده اش ضربت زدند

چنانجه برای اين مقصد موھن �ل با خائنين ملی چون حاجی علی و آغا محمد : "مورد چنين است
خان را معرفی کردند که عبدهللا ) محمد هللا(و ) عبدالعزيز(داخل مذاکره شده و آنھا در نفر 

اچکزائی و ديگر سران بزرگ را بقتل برسانند و اين بدبختان اول الذکر را با پير دوست خان 
برادر زادۀ او بضرب گله شھيد کرده نفرين دين و دنيا را کمائی نمودند حا�نکه موھن �ل اين 



م خدمات شان را تقدير نکرده گفت که مجاھد موصوف در ضمن زد و خورد خود در بين انبوه مرد
  ".بصورت اتفاقی شھيد شده است

  
به اين ترتيب واضح است که مکناتن با نقشه ھای شوم خود در صدد قتل سران مجاھدين ملی بود 
و برای اجرای اين مامول به موھن �ل اختيارات پولی داده بود تا خائنين ملی را به جاسوسی و 

تشويق و تطميع کند ولی خوشبختانه آوردن آذوقه طور خفيه به چھاونی فرنگی و قتل بزرگان ملی 
  .اين نقشه ھا ھم در عزم راسخ مجاھدين و سران غازيان ملی رخنه ئی وارد نتوانست

  
چاريکار که مسقط » ده قاضی«آرامگاه مير مسجدی خان غازی، مجاھد معروف کھستانی در 

ثه و از طرف ور اين آرامگاه. رأس وی بوده وجود دارد و زيارتگاه خاص و عام استلا
بازماندگان آن مرحوم تا حدی به سليقه محلی مرمت کاری و محافظه شده ولی نوشته و کتيبه ئی 

چون مجاھدات مير مسجدی خان در قيام عليه سلطه فرنگی و در اداره غازيان ملی . ندارد
کھستانی و کوھدامنی در ادامه جنگ عليه متجاوزان خارجی جايگاه مھمی در تاريخ ملی افغانستان 
دارد و بشھادت جنگ نامه محمد غYم غYمی کھستانی در عصر و زمان خود بحيث کارنامه 
بزرگ حماسی تلقی شده است وظيفه افراد احساس وطن است تا آرامگاه وی را به نحوی که 

   . شايسته مقام يکنفر مجاھد غازی و شھيد است، تعمير کنند
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