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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters  یشخصيت ھای مل 

  
 

  کانديدای اکادميسين سيستانی
  
 

  واب محمدزمانخان ونقش اودرقيام کابلن
)١٨۴١٨ -١۴٢(  

  
  :سيمای نواب محمدزمانخان واوضاع کابل بنابراکبرنامه

نواب محمدزمانخان فرزند نواب اسدخان ابن سردار پاينده خان،يکی ازرجال وطن دوست وخير انديش ورھبر مبارزين 
انکه حق اوست، درتاريخ کشورما وبخصوص تاريخ قرن ملی در دوران جنگ اول افغان وانگليس بود، که متاسفانه آنچن

  .ميالدی بدرستی معرفی نشده است١٩
درست نميدانم که چرا مؤرخين ما، از ياد اين غازيمرد مبارز که در بدترين ودشوارترين روزھای تسلط انگليسھا 

ل مبارزين بردشمن برکشور،مرکز ومحور آمال سران وخوانين وشورشيان کابل وحومۀ آن بود وتا پيروزی کام
واخراج آنان ازکابل، درمقام رھبری وادارۀ مبارزين ملی قرارداشت، از او آن چنانکه شايسه است يادی نکرده اند؟ حال 
آنکه او در تمام اقدامات وعمليات ضدانگليسی وضد بيگانه پرستان، مرتکب عملی که مايه سرافگندگی برای وطن 

  .وطندارانش شمرده شود، نشده است
اثر حماسی از حميد کشميری است که اکبرنامه، کی از منابع بسيار معتبر ودست اول جنگ اول افغان وانگليس، ي

به نظم کشيده شده است وچون اين اثردوسال بعد از ختم جنگ انشاء شده است، ميتوان بيش ) ١٨۴۴(=ھق١٢۶٠درسال 
  .از ھر منبع ومدرک ديگری برآن باورداشت

اب محمدزمان خان، بسی چشمگيرتر ازنقش نايب امين هللا خان لوگری وعبدهللا خان اچکزايی دراين منظومه، نقش نو
بنابر اکبرنامه، او مردی انديشمند، ورأی زن خردمندی است که مشکالت را از پيش پای مبارزين با سرانگشت . است

کشی و بی مباالتی انگليسھا تدبير می گشايد و اوست که در بحرانی ترين اوضاع واحوال کشورکه زورگويی وحق 
وانگليس مشربھا مردم را بستوه آورده بود، خوانين وبزرگان کابل را به  مشوره فراميخواند و راه نجات مردم را از 

بنابرين نقش نواب محمدزمانخان را درقيام ملی از قول حميد کشميری دنبال . زيرسلطه بيگانگان به آنھا نشان ميدھد
  . ميکنيم

  :ی اوضاع آن روزگار کابل رابعد ازتبعيد امير دوست محمدخان بدينگونه ترسيم ميکندحميد کشمير
 جـنگ ًفـتـنه کيـن و ً زانــديــشه          ران فـــرنگ    ـن سـنشـستند ايـم

 دراز ـاول ــودنـد دسـت تـطـــنم              ازدر ظلم يکـباره کردنــد ب
 ـه هـاـله دان غل نهادند درغــ            اـه هلــيان گـراعبـبـردنـد از

 گـالی که رنجور بادا فرنــحه       بـ      گ  ــرنـشـده مـردم ازعدل وداد ف
 دـوبه قـانون مقامی نمان ازـبه س        ـد      ــهـر نامی نمانــزناموس درش

 ندــختـ آمي ا آبـکـه چـون خاک ب        ند      آبرو ريخت ان ــخـوانيـن چـن
 دـر شدنـــون تـ   زکشمـيريان هم زب           دـبی سـرشدنبه يکـباربی پـا و

 د کوب شدـت لگــه انواع محـنــ  ب        د     ــــچوزينگونه کابل پـرآشوب ش
                که برحال خود ميگريستهرآنکس 

 )١(هميگفت خود کرده را چاره نيست

. ه آمده بودند، سران وبزرگان شھر از اينجا وآنجاصدای اعتراض خود رابلند کردندچون از اين وضع مردم بستو
بنابرروايت اکبرنامه، برنس به شاه شجاع از دست بزرگان کابل شکايت کرد وپيشنھاد نمود تا شاه آنھا را ازپايتخت 

حضور خواست و امر نمود تا خود شاه شجاع آن پيشنھاد رابه جان پذيرفت وسران اقوام ومتنفذين کابل راب. بدور سازد
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سران وبزرگان کابل که از آن ميان نواب محمدزمانخان، عبدالسالم خان پوپلزائی، . را برای سفر ھندوستان آماده کنند
عبدهللا خان اچکزائی وامين هللا خان لوگری، نواب جبار خان وسردار عثمان خان ومحمدشاه خان سرشناس تربودند، 

در . ور شاه با ھم به مشوره پرداختند ونواب محمدزمانخان را به رھبری خويش انتخاب کردندپس از بازگشت از حض
ھمين مجلس فيصله به عمل آمد تا محمدشاه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان جبارخيل رؤسای اقوام غلجائی مسکون 

رسربرنس که مايه فساد و تبعيد وبعد ب.  جالل آباد را مسدود کنند- درخوردکابل، تيزين وگندمک راه مواصالتی کابل
اين مطالب را حميد کشميری بخوبی بيان . بزرگان کابل بود، ھجوم برده او را نابود کنند و در قطع وقمع دشمن کمربندند

  :واز اجراآت شاه شجاع چنين ميگويد
  ـان تمـلــق بــيـان بـــرگشودزب    ـودهـمه نامــداران فــراهـم نم

 ـريـن مـنـديـ ـادار وغـمـخوارـــوف    ـين منــــخوانای به تمهـيد گفت 
 ده ايدـــبـه انــواع بخشــش پسندي     ت که ورزيده ايدــــس حسن خدمـــزب
 يده است شاه جهانـــدن شنـــبه لنـ     ـانــــ نمانــد نهـ صيت نکويیچو
 تـــسدن دلش مايلــــکه هردم به دي    ت ــسلدــــان ازشماراضی وخوشــــچن

 )٢(وده زسـرـــبـدانسوشدن پــا نمـ    بـبستن کـمر  به خــدمـــت ـدبباي
نواب محمدزمانخان به خوانين کابل از شنيدن سخنان شاه ھک وپک ماندند وھريک در فکری فرو رفتند، از آن ميان 

  :شاه شجاع گفت
  وشـيرين زبانهشيار       يکی بـود      زمـان محـمـد ـارکــزئـيـهــازب
 ، تخت جمپايه ترزتختـت کمين            اه داراحــشم  ــــای شهـنش: گفتــب
 د از آسمانـــچوحکمی که نازل ش           ـت حکمت روان  ــــجان وتن ماســــب

 ايم ندهبکمين اينجا آنجا چه    چه     و کـه گوئی شتابنده ايم     ــــبهــرس
   وبرگ وسازت زاد رهــ  ضروراس        ت راه دراز   ـــکن چو پيش اســــولي

 مهلتی در ميـانند گــه ود چب       ام آن      ر ســرانجـهــبــبايد کــه ب
 ازيد تـا هفته ای کار خويشــبس         تن بار خـويش    ـــــت دربســـملک گف

           پس ازهفــته  تعجيل رفتن کنيد   
 )٣(سخـن خـتم شد، ختم گفـتن کنيد

غی که از قفس پريده باشد، از دربار بدرجستند وبه خانه ھای خود برگشتند وفردای آن خوانين کابل ھريک مانند مر
  .روز درخانه محمدزمان خان به مشورت نشستند

  ًمشوره محمدزمانخان به بزرگان کابل
  راهـم  نشستـند در مـشـورهف          ره    ــسخوانـين کابل زمـين يکــ

  بار خانـدگـر خان عثمان وجـ         ـزئی هـا محـمــــدزمان     ـزبارک
  نام يکی خان عـبـدالـهـش بـود           زقــوم اچکـزی بـلـند احتـشام   

 زــعبـدالعزيمی به ــرکس مسدگ               زغلجائـيان شاه خان بـود نـيز
  دگــر نامــورنــام، عبـدالسالم             محمــدامـين خـان عالی مقــام 

 شيرين زبان بـرگـشادگفتار ب                رخ نهـادــــمان خان فمدزمحــ
  رکـاهد آن آب در زيـديديبـ               اهـگفــتار شـکه ياران شنيديد 

 سلـمعنی جـان گــادای نکـو،            دل   ـــزبانش چه گويد چه دارد ب
  ها ندانند هيچکــه دانست کاين               يچ پيـچ پًت آن گفــته ـازاين گف

 يـد فــرنگار قـتـازد گــرفبس              گ  ــــخيالش که مارابه نيرنگ ورن
  ديــشۀ کارمـااده در انـفتـ           حـريـف است در بـنــد آزارمـا   

 گارــــرستکس نگشتی زما هيچ                  کـارـــ گربنمی بردمش حيله ای
 تــ تير دردست ماسکمان وزره                 تــ در دست ماسکنـون چاره کار

  سازی کـمـر اره رچببـنديد ب         هنـوز آب طـوفان نرفـته زسـر      
 يد فرنگق دن بهنزنده مااز به           دان جنگ     ـــبه شمشيرمردان به مي

 يد ازاين ريو رنگــچرا درهراس              ت غيرت چه شدنام وننگ   ــــکجارف
  يم آشنااه ــبه هــم اندرين ورط

  )۴(گوئيد چونست تدبيرما ـــــــب
بدينسان مالحظه ميشود که نواب محمدزمانخان، آن شخصيت قابل توجھی است که بزرگان ومشران کابل را به قيام 
برضد فرنگی ھا وفرنگی مآبان دعوت می نمايد وننگ وغيرت افغانی رابه ياد آنان ميدھد ومرگ مردانه در ميدان 

وبنابرنفوذ وھوشياری وتدبير خود در ميان سران وبزرگان کابل . ست فرنگی ترجيح ميدھدجنگ را برزنده ماندن در د
خوانين پس از استماع اين سخنان محمدزمانخان، از عدم موجوديت کسی که .از اعتبار قابل اعتنائی برخوردار است

، تقاضای رھبری قيام مردم رھبری آنھا را برعھده بگيرد اظھار تاسف می کنند و از نواب محمدزمان خان کھن سال
  .کابل را مينمايند

  انتخاب محمدزمانخان به رهبری مبارزين ملی
  

 هرـردمند و هوشيار وروشن گـ خ         امــور    ـبگفـتـندش ای ســــرور ن
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 تــيم دشمن زدوســخوبی شناسب  به ما نيزمغزيست درزيرپوست               
 مـديباز، بی پر شبه مانند شه           وليکن چه ســازيم بيسر شديم     
 ه برخيزد از دست مای سرچب که           چه تنها کند مرد جنگ آزمای      
 چو سرشـد، به آوارگی سرنهـند          سپاهی بدنبال سر، سر دهــند      

  نگریزمــا باقی ار،بدرين کـ                توبر خـويش کـن اختيار سـری
  پاک ديـنبرم و پيغـ رآنبه ق               ينان و زمًده  آسـمبه دارن

 ان تــوايــمتًده آسـگناف رسـ                ازآن توايم جاندل وازکه ما
 رچـه خواهی که فرمان بريمبگوه         و نگـذريم      رمان تازاين پس زف
 به سوگـنـد داد از درستی نشان         ان را چوگفتار شان      محــمد زم

 ست انديشه از هيچکســکنون ني           ای بزرگان صادق نفـس      :گفتـب
 د از دشمنان هيــچ باکداريـم             اک   زدان پسپاريد خود را به ي

 اقع وقــمـع نــفيد در قلوشبک           فــاق     ون دولت اتـدا داد چخ
 دنژادس بر برنگــنيم، مي   نه ب        اد    ن فسً ايسرزمين مـادهدرين 

 ان رفــته تعــليـم هرکس کند  نه        چو شيطان همه فتنه برنس کند     
 قر جز سفرـا را مــر نيست مدگ             ر   ن سگ نسازدمقر در سقرايـگ

  ـار کـردکـکــنون ببايـــد بدانــش 
 ۵(گرفتار کرد دشمن د حيلهـــــــبص

سپس محمدزمانخان پيشنھاد کردکه قبل از کار برنس، محمدشاه خان غلجائی وعبدالعزيز جبار خيل به سوی گندمک 
ووقتی عساکردولتی بدانسو حرکت . حرکت کنند وتوسط اقوام غلجائی خويش راه کاروان ھای تجارتی را مسدودنمايند

اعضای مجلس اين پيشنھاد راتائيد کردند . برسر برنس حمله ببرند وکار ديگران را نيز يکسره نمايندکنند، مبارزين کابل 
  .و دونفراز سران اقوام غلجائی به سوی ديار واقوام خويش به حرکت افتادند

يت تاجران به شاه شکا.ديری نگذشت که کاروانی از پشاور به سوی کابل پيش آمد وتوط شورشيان غلجائی غارت شد
بردند وشاه شجاع قشون بزرگی رابرای سرکوبی متمردين بسوی شرق سوق نمود، اما اين قشون وقتی در دره ھای 

مبارزين پس از اختالل . تيزين رسيد، مورد حمله شديد شورشيان غلجائی قرار گرفت وتلفاتی بی شماری برجای گذاشت
.  تصميم گرفتند که اکنون بايد کار برنس رايک طرفه سازند جالل آباد واعزام قوای دولتی بدان صوب،-امنيت راه کابل

  :پس محمدزمانخان رھبر مبارزين ، بقول حميد کشميری دستورداد بخانه برنس حمله کنند
  حمله برخانه برنس

  ونـام آوران هــوشياران      که ای        با يـاوران :  گفــت زمانمدمح
  راحی بدستـــوصوش ــ   تــرنــم نيـ          جنگی مست  التهه ـــــملک کم سپ
 ست«ـ    تحمــل گــزيدن زتـــدبير نــي        ، جای تاخيرنيست  رشدــزمان دي

 گه شودــــــ و وقت بي شکار از کف            آگــه شــودوش ـرگادا که خـمب
  بسـازيــد کارش به وقــت دگــر              رد ُگــهـس بــرنببرد بتـازي

 ين نــهادنــد برسينه دستــخــوان             اب حرف صالحی که بست ــــيجبه ا
 رده فـرو کوفت کوســـــــسحرگه زپ           شب چون خروس    خون ـــــشبيقصد ب

 نـيـک ناماسکنــدر    ســوم خــان        محمـــدامين خان و عبـدالـسالم    
  زائــيـان دلــيـرکمـع اچه ج  بره شـــــير           دهللا نـ خان عبردگ

 دندــــــســوی مسند خاص برنس شـ                  سه صدکس شدند با درزمان روان 
  فـتاد بر تن زبـس هيـبتش رعشه         به گردن فتاد        برنسبشنـيد چــو 
  باغخود را به نـد درافگز روزن            دل داغ داغ   ا بارگی ــچـبه بي

 گـرفت جستن  ، دگـر بار،فتـادن           ستادن نشستن گــرفت      دويــدن 
  بـار لـيکـن نمی يافـتکرد، همي        ار     ـــوراخ متـن بــه ستمنای رف

  دربــازوی مـردی شکسـتـنـد  ـه ـب            تــبـر  ويران کابـل بـه سنگدل
 و گویـ همچـرشـــازتن سربـودند               جویبرنس کـيـنهرسيـدند بــر 

 ريز ريزخـوان ــ واستدوصد بهره            تــيغ تــيزنش رانمــودند از ت
 رگوشه ای جوی خون ريختندـــــبهـ          سپس بادگـر هــا در آويخـتـنـد   

 ته شد پيش و پســـزنام آوران کش           وچـارکس    و پنجهس صدــــبرنبه 
 زان برگ و بار درختــچــو باد خ             اب و رخت ـــد اسببه تاراج بردن

 چوخشم خــود آتـش برافروختند 
 ۶(بولهب سوختنددرآن خانه چون 

  سهم زنان کابل در قيام
ع شد، نايب محمدشريف خان را در رأس  ارزين مطل زل اوتوسط مب شاه شجاع وقتی از قتل برنس وآتش زدن خانه ومن

ل . يام کنندگان از باالحصار فرستادسپاھی برای سرکوبی ق ورد ھجوم شھريان کاب يد، م چون اين سپاه به داخل شھر رس
  :واقع شد

 ـد بــرآمـد خـــروش عـوامـ    درآم         و لشکر به بازار کابــل تــمام ـچ
 بـام وکـوی  و برزن تادنـد بـرس              سو  ـجوان سو ب ومرد و پير و زن 

 واهـخ ند بــر لشکر کـينه گـرفت               پــيش راهابل پس و هــژبـران ک
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 ندـغـرفــه های بلز بام و در و           نـد    نگ بــًد درکـوچــه تودنـنم
 کستــــرکش شـــ سخصمرـــــ بفرق س         دست    ــهرکس فتاد آنچه در دم بب
 کاری زدندی به تيرــــ شکـه گاهی              يــرـير گنخـجانی غــزاالن نه

  رــ بــاال و زيـديــدنـد اال نزب           ر   ـدرآن جنگ آشفته چون ماده شي
  طراق اـ طـراق ـد صـدایـآمـ ربـ          و پيش طاق      و برزن روزن  رـهز

 رده يـاد پدرـش کـــــ به  ســر               که از صدمتيکی رافگندی ، سنگی
 تـاد و شــد کاسه سـرجـداـ  بـيـفـ             وا ای از هـــهاسـيکی را کـ

 کستــمن شـــرق دشـــبرآورد وبرف          ت     ـيکی خـمره گاو دوشه بـه دس
 ت اندرگلوــــ  که شـد حلقه اش راس            بر سـر سبــو ر را شکستند دگ

 زبامتش ــــــــش زسرطشت وطـشفتاد           ام     اد طـشـتی زبتيکی را بـيـف
 بــه جــنگ و جـدل با خريدارهـا       ازارها         ب يان اهـل ودائچــو س

 نگ وسنگيکه درپيش داشتــــــــسنمک                 تــراشـبرفدکانـدارگـردن زکين 
  چو سنگ فالخن به ميزان نهاد

 ٧(بـيـفگنــد بــردشمن بدنهاد 
ا جنگ آوران پس ازآتش زدن خانه  د ت ه بردن يس حمل ه انگل ی باالحصار،برگدام ھای غل شکر امنيت اختن ل برنس وتباه س

د ه بمان ه ودان دون غل ز ب شکر فرنگی ني اتن . برای مصارف مبارزين آذوقه تھيه کنند و در عين حال ل ن وقت مکن در اي
ارزان افغ اری برمب ا آتش ب ه محافظت قشون يکھزار نفری برای مداخله فرستاد که در آغاز توانست ب دامھای غل ان ازگ

د،ولی  د٣١نماي من تاختن ر دش ر س مانی ب الی آس ون ب اه چ د وناگ اه گرفتن دقی پن اه خن ائی در پن ارز غلج ر مب ول .  نف بق
  :حميدکشميری

  نـاگـهـانون آفــت اه چـناگ     ب          در ميــان ادنـد آن فــوج را فت
  کافتد اندر حصارپارهـچو خمـ           ار     ـــــــنکردند بی کشتن ورقص ک

  ســر بــيـنداختندرانـدنی چت             رغيب آختند  ـــــتوگفـتی که شمشي
 کان شکسترـبـيفتاد در فوج ت             ـره دسـت   ــ چـياهــل کابلشدند 

                وافغان ز پسزان ــ فــرنگی گري
 ٨( عسسچو دنبال دزدانشتابان 

قتی از تاراج گدام غله توسط غازيان مطلع شد، يکی ازخوانين غلجائی موسوم به حسن خان رابا پول بفريفت تا مکناتن و
قوايش را از تيزين گرفته، به قصد چپاول مردم کابل با خود بياورد، ووقتی او با قوايش به کابل رسيد، مکناتن به اردوی 

توپخانه دشمن با شدت تمام به آتش باری پرداخت وگروھی . تش بگيردخود امر کرد تا کابليان را با توپ وخمپاره زير آ
  :از شھريان کابل شامل زنان وکودکان و پيرمردان را بخاک وخون کشانيد

   به هرکس غم جان خود بود وبس            چو محشر گريزان زهــم جــمله کس  
 ــته طفالن بدوش گــريزان وبگرف           زنان سينه کوبان به جوش وخروش   

 زريـوی بــلـنـدی گد سـودن نمـيــز               ل تيم آن سـيردم از ببسی م
 

  انتخاب محمدزمان خان به پادشاھی وکارنامه بذل وسخاوت او
د سران مبارزان وبزرگان شھر پس از حمالت پيروزمندانه بردشمن جرگه : حميد کشميری در اکبرنامه اش ميگويد کردن

ه گوش شھروندان  ادی پادشاھی اورا ب د،و توسط من وبه اتفاق آراء سردار محمدزمانخان رابه پادشاھی خويش برگزيدن
د ازذکر کردن ه ھای نم شاه را در خطب ام زمان اه شجاع، ن ام ش د . وباالحصارنشينان رساندند و روحانيون ھم بجای ن حمي

  :کشميری گويد
   منی و تويی  مبــرا شــدنــد از         زدل پاک شستــنـد نقــش دويی    
 رکــالهــزشـاهيــش دادند بر ســ            محمدزمان خان نمودند پادشاه    

 ان، پادشاه زمانـــکه شـد شه زم          ان       تسلــه کابزد بمنادی ندا
 ج جای دوشــاهــــبعينه چو شطرن          چرخ آن جـايگاه       شد از بازی

 ود وســخا وکــرم داد دادبـه جـ        طف واحسان گشاد        ـــِ نو درلشه
 به جان برشهـادت بــبسته ميان                 غازيانرسيــدند ازهــرطرف 

 زن خاص خويشــــ مخسه لک داد از           کيش        باز فرخندهوم جان به آن ق
 تــوده از غله انبار کرده زر ب           جـزاين نان دهی نيزبسيارکرد    

 م بپاــــشت دايدا بخی دوصـد مطـ               زاغـل اهـان تــن نـپـی پخـ
              زسيـم وزر واسپ وآالت جنگ
 )٩(بسی داد نامددرآن کار تنگ

  :ورود سرداراکبرخان به کابل 
س ردم برضد انگلي ومی م ام عم ل قي ه درکاب ه،ھنگامی ک ابر اکبرنام ان از بن ردار اکبرخ ت، آوازۀ ورود س ھا اوج ميگرف

ود( به گوش نواب محمدزمانخان) تاشقرغان(ُبخارا به خلم ده ب دين انتخاب ش اه از جانب مجاھ وان پادش ه عن ) که اينک ب
ار خان راگذاشت . رسيد واب جب ر خود ون ای آن مھ ًامير مجاھدين فورا نامه ای عنوانی سردار اکبرخان نوشت و در پ

تادوبه وس راه باسردارسلطان . يله پيکی تندرو به خلم فرس د، ھم يد وآن را بخوان ه دست سرداراکبرخان رس ه ب ی نام وقت
ه . احمدخان، پسر عم خود راھی کابل شد و به زودی به کابل رسيد امی بودک ورود سرداراکبرخان به کابل مصادف به اي
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دوه عميقی يک روزقبل از آن عبدهللا خان اچکزائی در ميدان بی بی مھ رو زخم کاری برداشته بود و شھريان کابل در ان
د دل گردي ادمانی عمومی مب ه خوشی وش دوه ب د . فرورفته بودند، مگر با رسيدن سرداراکبرخان به کابل اين ان ول حمي بق

  :کشميری 
 اری به بستان رسيدـ      تـوگفـتی به     چـو انــدر حــد کابـلـستان رسـيد   

 دش بـفـرسنگ هــا پــيـشوا    شـدن          ان  فــرمـانـــروامه پـيشوايه
 وجوان پـير وطـفـل و زمرد وزن             وی وبرزن که گشته روان   ـــبه هـرک

 ت اينــ عيسی چه غوغاسکه پرسيد         ـين      ـــــزمـ شوردعا برچنان خاست
 ارش کـشيدـــرکنچو جان تنگ اند            ش محمدزمان خان رسيد   ــــــچـو پي

  اخــتران مه،رگرد«ـ   بگردش چو ب       ـت ونـشستــند نــام آوران     ــنشسـ
 ن گفته شدــن درسخـــ سخـمسلسل  گفــته شد              هـنو تا کــحقـيقت زنـ

  و روانفرح بخش روح ت ای ــبگف         دزمان      ــــسـرانجــام کـارش محـمـ
 خــواهــم نمود زر نـيودم دگم ن               ـت من آنچه بودـدرايـن رزم دردس
   اهل فرنگماتــــــشکستم طـلس              يروشمشيرجـنگ  ــــبه بـازوی تـدب

 ــيــنه خـواها دشمن کزپدم ن فک             کــردم ســـپـاهاد  آب هرمـايزس
 فتـنه پاکز دشد اين کشوراـنخواه           ـالک     ــنگــردد هــ ولی تا مخالف 

 دارنـد، ســاالر کــسيکــن نـ  ول      نانــنـد بســـيار کـس       دليـرافگـ
  نمانديری ضـعـف پـ ازائینوات               نـماندگــيـری وت شيــرمــرا قـ

  شــيــرنــرینـد ه مانوانی ک   ج           ـریــســزد بــرسر کار سر لشک
  وش او تــيـز تر او هشيرزشـم               ـرـخون ريــزت ف رزمبود در ص

  ـار کردن کد ايـتواننم که بي نب      يل مردان مرد       ــــکسی جزتـو درخـ
  همه شهرولشکربه فـرمان تست 
 )١٠(بکن آنچـه خواهيکه ملک آن تست

ا سردار اکبرخان درآغاز از قبول اين پيشنھاد امتناع ورزيد و ه آنھ ه چگون رارداد ک اد ق ه وانتق ورد گالي ل را م سران کاب
پدرش را در مقابله با دشمن تنھا گذاشتند تا مجبور به ترک يار وديارخود شد واينک آنچه ديده و می بينند، از دست خود 

سته از آنچه رف. می بينند ول دان ادات او را معق دامت خوانين کابل تمام گاليه ھای سردار را به جا و انتق ار ن ود، اظھ ه ب ت
ا را  شنھاد آنھ ه شرط آنکه سردار پي رد، ب د ک کردند وسوگند ياد نمودند که ازاين پس از خط فرمانبرداری عدول نخواھن

ذيرد ری .بپ رانجام سمت رھب د وس اموش مان ی خ د، لخت ين دي ل را چن وانين کاب د خ شاری و تعھ ه پاف ان ک ردار اکبرخ س
ن مبارزان را پذيرفت ومردانه در پي زوی در اي شاپيش سپاه دشمن شکن افغان قرارگرفت که کارنامه ھای افتخار برانگي

  .مختصر نمی گنجد وايجاب  بحث جداگانه را ميکند
ان  ی در دوران جنگ اول افغ م مل ا ومھ ل اعتن دزمانخان، يکی از شخصيتھای قاب واب محم ه ن شود ک ده مي بدين سان دي

سيار و درسازماندھی قيام . وانگليس بوده است ردم نقش ب منان وطن وم ارزه برضد دش ی ومب ای مل کابل وتشکل نيروھ
دار خود را در . تعيين کننده داشته است ه دار ون ه ھم ونمی دانم به چه علتی از اين پيرمرد جواد وشجاع ووطن پرست ک

ی نکرده است؟ راه طرد دشمن از کشور و پيروزی مجاھدين برانگليسھا صرف کرده، کسی به وجه احسن وکافی يادآور
يالدی١٨۴۶(=ھجری١٢۶٣سردار نواب محمدزمانخان درسال  رد و در ) م ات ک ل وف ر شيوع مرض کولرادرکاب از اث

  :مزار عاشقان وعارفان مدفون گشت واين بيت در لوح مزارش منقور است
  عقلم کشيدآه ودل از صبر کند وگفت
  ١١(دردا کزين زمانه محمدزمان برفت

  !ھمواره گرامی باد»افغان وانگليس« مبارز وطن خواه در جنگ اول ياد وخاطرش به عنوان يک
  

  :اعقاب واوالدۀ نواب محمدزمانخان
ام  ادآور ن ل ي ه کاب واب درشھر کھن اغ ن ان اول وب درحالی که قلعه زمانخان در عقب تپه مرنجان واقع در جوار مکروري

ودم  د آن ب دام اشخاص ًونشان اين مرد نامی وبلند ھمت کشور است،جدا ارزومن دزمانخان  ک واب محم دانم ازاوالدۀ ن ا ب ت
د ه .وخانواده ھادرکابل ويا خارج باقی مانده ان دير مجل ميان م ه ھاش ل ال يد خلي ل از داکترصاحب س دی قب بختانه  چن خوش

صمدخان  واب عبدال ان ون د خ واب اس ای ن انواده ھ جره خ ه درآن ش ردم ک ت ک ه ای درياف ستان در امريکا،نام ه افغان آئين
ه و تناد آن نام ا اس نواب عبدالجبارخان برادران اميردوست محمدخان  درپشت يک ورق بگونه خاکه درج شده بود ومن ب

  . ًميتوانم از اعقاب وبقايای اين خاندان ذيال يادآورشوم
دزمانخان،و ش)يا سرداراسدهللا خان (اسدهللا خانبقول داکترصاحب ھاشميان،از نواب  واب محم کرهللا دو پسر بنام ھای ن

  .خان به ظھور رسيدکه از مادران جدابودند
سريکی شکرهللا خاننواب محمدزمان خان از ام داشت( ، دوپ ه ن اه دول ان خان ، ش واب زم سر دوم ن ابع ديگر پ  )در من

ه زار ی   شجاع الدوله خان به ثمر رسيدوديگر اه شجاع در جب ات ننگين ش ه حي ه ب ان است ک ند وشجاع الدوله خان ھم
سر. گ خاتمه دادسياه سن ه خان  واز او شش پ ين الدول ام ام ان، : واز شجاع الدوله خان پسری بن دايوب خ ای  محم بنامھ

تن(علی جانخان ومحمدعلی خان چھره نويس ، رسولخان يدند)جي ه ظھور رس شبندخان ب دعليخان وغالم نق . ،سردار احم
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وابی شدسردار محمدايوب خان ، صاحب سه پسر بنامھای عبدالقيوم خان نواب دالعلی ن وابی، عب دهللا ن دعلی . ی، عب ومحم
ود سر ب ار پ ن آخری صاحب چھ ا .چھره نويس دوپسر بنامھای محمداسماعيل نوابی ومحمدحفيظ نوابی داشت  که اي و ام

ستوره : محمداسماعيل نوابی، صاحب دوپسرھريک ای آن م ه دوت ر ک محمدابراھيم نوابی ومحمدمسعود نوابی وشش دخت
ای ) خانم داکترسيدخليل هللا ھاشميان(وسامعه جان) تر ناصرنوابیخانم داک(جان انم آق ه يکی خ ار ديگر ک ندو چھ می باش

  .نبيل مسکيناراست و نامھاوپيوندديگران معلوم نيست
رال غالم :برادرنواب محمدزمانخان از اينقراراست  شکرهللا خان واما اسامی اوالدۀ ام جن شکرهللا خان ،دوفرزند يکی بن

ان داشتحسين خ ی خ ام غالم عل ان.. ان  وديگری بن ای شيرعليخان  وغالم صديق خ ام ھ سر بن ( غالم عليخان سه پ
ر ھاشميان(داکتر محمدناصرنوابی پسر شيرعليخان است که. وغالم نبی جان داشت) دگروال شود) باجه داکت روال .مي دگ

. که نام ھای شان در ياد داشت نيامده استغالم صديق خان وھمچنان غالم نبی جان، ھريک صاحب  چھارفرزند ھستند 
ده است ا مان نج دختربج ان  وپ ای محمدسرورخان و محمدھاشم خ سر بنامھ يکی از . واما ازجنرال غالم حسين خان دوپ

ی خان چرخی )والده محمدقيوم وعبدهللا نوابی( دختران او زوجه سردارايوب خان نوابی بود وديگری زوجه غالم جيالن
وابی واز محمدھاشم . ار جمعه خان اعتمادی بودوسومی زوجه سرد ی ن ام داکترول ده بن سر مان از محمدسرورخان يک پ

ود زار شريف ب ی م وابی وال دعالم ن وابی. خان نوابی، يک پسرش محم ادکام ن دهللا ش ای  عب و (آق دخوش آوای رادي ھنرمن
ن سردارعليج)وتلويزيون افغانستان وابی اب دزمان خان ن رمن محم سرمرحوم دگ ه خان ،پ ين الدول ن سردار ام ان خان اب

  .ازسلسله نواب محمدزمان خان ميباشد
صمدخانواما اوالده  واب عبدال سربود : ن واب صمدخان صاحب دوپ دالقادرخان:ن از .يکی محمدغوث خان وديگری عب

ود يده ب ه ظھور رس ر صمدحامد ب در داکت د. عبدالقادرخان محمدنادرخان واز اوعبدالرزاق خان حامد پ غوث خان ازمحم
يدند ه ثمر رس دهللا خان وسمندرخان ب ماعيلخان و فيض هللا خان وعب دخان، ومحمداس اج محم ای ت سرانی بنامھ اج .پ از ت

ور پيوست) وکيل پلخمری( محمدخان، سردارعبدالرشيدخان ه ظھ يد ب ی رش ر يحي ان، . واز او داکت واز محمداسماعيل خ
ده . دنيا امده اندومحمدصديق ب) زوجه ميرامان الدين خان( شاه کوکو سر مان ار پ ای شان بمن (از فيض هللا خان چھ نامھ
يده دالغفور) نرس رال عب ان ،جن دهللا ج رات(واز عب ه ھ ب الجکوم د ناي اه، بع روياور ظاھرش ابق س يدو از )س ه ثمررس ب

يدند ور رس ه ظھ اور ب تگيرخان ي الم دس داکبرخان وغ دعمرخان واز او محم رال محم مندرخان، جن داکبرخ.س ان از محم
يدند ر رس ه ثم دامين و محمداخترب ر محم ام داکت سرانی بن واب .پ ای ن واده ھ ه ن ده ک ذکر ش ميان  مت ر صاحب ھاش داکت

دگی . ًصمدخان عمدتا در شکردره شمال کابل زندگی دارند ويک شاخه از نواده ھای نواب جبار خان نيز درشکر دره زن
  .ميکنند

ان واب جبارخ داوالده ن ا ان ا:  اينھ ار خ واب جب ان ن دالغنی خ ضلخان وعب داکبرخان ومحمداف ای محم ام ھ سرانی بن ن  پ
ار خان معلومات : داکترصاحب ھاشميان ميگويد. وعبدالغياث خان وحبيب هللا خان داشت واب جب اب ن درباره نواده واعق

واب جبا واده ھای ن ده از ن ده، مگريک ع رون نيام دار بي دام سردار نام دان ک ن خان رخان در کافی دردست نيست واز اي
دگی Tatangمنطقه تتنگ م در شکردره زن ل و برخی ھ اردھی کاب ان در چھ سوالی سرخرودننگرھار وھمچن مربوط ول

دکريم ) شخصيت بسيارپاک نفس بود(سردار عزيزخان والی فراه وبعد والی بلخ .دارند راه و احم ی ف وابی وال ، و حبيب ن
ستان ھن(واحمدولی نوابی ) ًفعالمامور وزارت خارجه(نوابی  ون افغان و تلويزي د آوازه رادي دان خوش آواز و بلن از ) رمن

  ) ١٢.(اوالده ھای نواب جبار خان اند
من فکرميکردم که حيدر سليم وخواھرش سلما جان جھانی نيز از اوالده نواب جبار خان خواھند بود، ولی داکتر صاحب 

د از  د ، بع تاده ان رای من فرس واب زمانخان متذکرشده ھاشميان در آخرين يادداشتی که ب دان ن د نظر برشجره خان تجدي
واھرش لماجان خ ليم وس در س ای حي ه آق شور( اندک ام ک وش ن وش آوا وخ دان خ ردو از ھنرمن وم )ھ دان مرح فرزن

ان دابراھيم خ ردار محم ن س ردارمحمدطاھرخان  اب شنامرحوم( س تاد بري رادر اس ق ) ب ه از طري ند ک ميباش
دخان )  از جمله سرداران پشاوری ( عليخان ابن سردار پيرمحمدخانسرداراميرمحمدخان ابن سردارمحمد ه سردار پاين ب

ند دخان.ميرس ت محم ر اميردوس ان دخت ه ج ا فاطم دعليخان ب ردار محم ان(س ه فاطوج روف ب ود) مع رده ب . ازدواج ک
ده بودو مرحوم محمدابراھيم پدرکالن حيدر سليم نيز با دخترسردارمحمديوسف خان ابن اميردوست محمدخان ازدواج کر
يد دخان ميرس ن اميردوست محم وابی  . استاد رفيق صادق نيز از طرف مادر ، به سردار محمديوسف خان اب يم ن ايد نج ش

  ھنرمندخوش صدای راديو وتلويزيون افغانستان نيز منسوب به ھمين خاندان باشد؟
ط اسامی اعقاب خاندان نواب زمان خان واز محترم داکترصاحب ھاشميان که مرا درضب.ياد اين ھمه عزيزان گرامی باد

تباھی  سب شان اش ام ون ه درضبط ن سانی ک دوارم ک ونم امي شکور وممن انده است م اری رس دزائی  ي ان محم وديگر نواب
  . رخداده باشد  برای اصالح و تکميل شجره خاندان نواب زمانخان نويسنده را کمک کنند

  :مآخذ ورويکردھا
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