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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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  تيمورشاه  تيموری
  رک زيزنـ  شھـ

  ٢٠١۵ می ٣١    
  

   

  دو سپھساالر با يک  نام
زبان  "اميان سرسخت ح  که از،پلوم انجنير خليل هللا معروفی، جناب ددوست محترم و فرھيخته

 ٢٨مقالۀ تاريخی   در، ميباشند و در صرف و نحو زبانھای دری و عربی يد طوال دارند"سچۀ دری

 ،که در پورتال آزادگان" چندکی چند از لب و روی فارسی ايران"خود زير عنوان  ٢٠١۵می 

افی از تعدادی  ضمن توضيح سقوط کسرۀ اضشرف نشر يافت،  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

. مع و بينظير استنوع خود جا  که در،را در بيان آورده اند از نامھای خاص ملک ما مثالھائی

  :ايشان مينويسند

و " پلخمری"ًدر تعدادی از نامھای خاص ملک ما ھم کسرۀ اضافه را ساقط ساخته اند مثال «

، که مراد از کلمۀ کنمبوده و گمان " ِپل چرخی"و " ِپل خمری"، که در اصل خود "پلچرخی"

 بود و به "چرخ لوگر"باشد، که از " خان چرخی غالم حيدر سپھساالر"ھمانا " چرخی "ِوصفی

شھرت داشت، چون قد کوتاه داشت و او ھمان سپھساالر مشھور امير " سپھساالر لندی"

 دورۀ و بعد اوالدۀ او غالم نبی خان چرخی و غالم جيالنی خان چرخی در. عبدالرحمان خان بود

  ».اعليحضرت امان هللا خان غازی در سياست و مناصب دولتی رول داشته اند

 "سپھساالر غالم حيدر خان چرخی" اسم و شھرت رير فقط مکث و تأمل باما مقصد من درين تحر

 یتماس تيلفوني در.  خطاب کرده اند"سپھساالر لندی"، که جناب معروفی صاحب ايشان را ميباشد

پورتال   تا در،داشتی بنويسمتر است موضوع را بالتفصيل در ياد فرمودند بھ،مکه با ايشان داشت

  از جانب ديگر گوشه ایطرف اگر اشتباھی رخ داده باشد رفع و از  تا از يک،آزادگان نشر گردد

  .تاريخ مملکت روشن گردد
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 ، داشته باشد"رغالم حيد"باور شده ميتواند، که پادشاھی دو سپھساالر به يک نام واقع به مشکل  در

 خان چرخی و سپھساالر غالم حيدر سپھساالر غالم حيدر. را داشت ن خان آنااما امير عبدالرحم

 مند و فرزند برو زياد وجود داردھایخان چرخی و اوالدۀ او نوشته  بارۀ غالم حيدر در. خان لندی

 نيز ،ز قوم ورکزی استً که اصال ا،خان لندی اما غالم حيدر. او غالم نبی خان زياد مشھور است

داشت به سپھساالر لندی مشھور چون قد کوتاه   زيادی نموده وخان خدماتن ابرای امير عبدالرحم

ن خان سپھساالر چرخی را قلم خود و سپھساالر لندی را شمشير خود خطاب اامير عبدالرحم. است

تمام سرکوبھای يست که در ميکرد و چون سپھساالر لندی شمشير عبدالرحمن خان بود شکی ن

ھزاره جات و عليه ديگر شورشيان در عھد او صورت گرفته بود   عبدالرحمن خان که درظالمانۀ

  .سپھساالر لندی اشتراک داشت

 خان والی مزار شريف و پسر کاکای عبدالرحمن خان که در ردار اسحاقسدر جنگ به مقابل   

لشکر غالم حيدر خان ، سرصورت گرفت) بين سمنگان و تاشقرغان واقع در(دشت غزنی گک 

نفس را از دست داده و با مورال ضعيف وارد معرکه ه  خان از اول اعتماد بسحاقاچون . لندی بود

که گفته شد  ھمين. جريان جنگ طرف او فتح کرده و فتح و ظفر از آن او بود که در شده بود، با آن

ًبال برای ه قک  با تجھيزاتیعساکر شکست خورده او اين شکست را مربوط به عساکر خود دانست و

 با چند نفر از خادمان خاص خود جانب سمرقند پا به عزيمت و فرار گذاشت ،فرار آماده کرده بود

بارۀ   که خزانه دار او بود و در،داشت نفر محبوب شاه خان نام بين اين خادمان خاص او يک و در

  .عمل خواھد آمده ًاين شخص بعدا درين مقال ذکری ب

به قلۀ فتح و ظفر صعود کرده بود، برای  ر لندی که بخت با او ياری کرده و بار ديگرسپھساال

خوشنودی بيشتر بادارش يکی از افراد معتمد و ورزيده را باالی يک اسپ کوه پيکر نشاند و از 

 که با اين شکل در ،سينۀ اسپ پيچانيد را با چندين گز صحن سفيد به شکم و سينه تا پای و کمر او

اين سوار را به اين  و. ن و چھار نعل اسپ شخص سواره جزئی ترين تکان و آسيب نميديددويد

که  ھر منطقه ایه  که در جريان سفرش ب،دست او فرمانی سپرده شکل جانب کابل روانه کرد و ب

 ٢۴اين سوار به اين شکل در ظرف . يا بميرد بايد اسپ تازه دم به او داده شود اسپش از راه بيفتد و

ن ا به دربار کابل رسانيد و از فتح و ظفر عايد شده به امير عبدالرحمعرکهرا از دشت م عت خودسا

زنجير  بند و و خود سپھساالر تمام اسرای جنگی را در. را جمع ساخت خان مژده داد و خاطر او

ن خان سفاک آن بخت برگشتگان را ھمه ا امير عبدالرحم حرکت شدند، کهجانب کابل دره کشيده ب

 مرحوم غبار در کتاب افغانستان در. تيغ کشيد از ميدان مرادخانی روزه به قيد يک تعداد معين در

  .تفصيل تحرير داشته استمسير تاريخ درين باره به 
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 سحاقااين شخص به معيت سردار   که در فوق اشاره کردم و،نام محبوب شاهه اما دربارۀ فردی ب

 شمسی به ١٣١٢حوالی   بعد از سپری شدن مدت مديد در،خان تنھا و مجرد به سمرقند رفته بود

 به مزار شريف برگشت و خوداوالد   نفری مرکب از پنج پسر عيال و٢٠ًمعيت يک فاميل تقريبا 

م در سلک عسکری برگشته بود ترکيه بعد از تعلي غالم عليخان پسر دوم سپھساالر لندی که تازه از

 شاه خان در پيوند  با فاميل محبوب،جوی خانم ديگری بود و جست و چون خانمش بيمار بود و در

بعد از گذشت چند سال که پدرم با فاميل خود و من که . ن فاميل ازدواج کرد آ ازآمده با دوشيزه ای

در مرحومم بنابر عرف مردمان قديم پ. ، به مزار شريف آمديم سال نداشتم١۵زمان بيش از  در آن

نامزد  ،ھمين فاميل ازردتر  خودم خازی خترد مکتب رو بودم با تازه جوانمرا که صرف يک 

ان پسر غالم حيدرخان لندی باھم کرد که دو سال بعد عروسی ما صورت گرفت و من و غالم عليخ

ن با خواھر خود محبت و به مرور زمان در رشتۀ ھمين پيوند چون خانم غالم عليخا.  شديم" باجه"

ھای صميمی شديم که الی  ساله چنان دوست۵٠ًيبا ر ساله با غالم عليخان مردی تق٢٠زياد داشت من 

حاضر زمان مرگ او باالی سرش  من تا  و دوام داشت١٣٣٨سال  زمان فوت غالم عليخان در

  .بودم

مسلک   که در،م داشتپسر اولش داد محمد خان نا. غالم حيدرخان سپھساالر لندی دو پسر داشت

در جنگ استقالل عليه دولت  را کرنيل ميگفتند رسيده بود و عسکری الی رتبۀ کندکمشری که او

گوئی و صراحت لھجه شھرت داشت و مرد متدين راست قول بود و به راست. تانگليس شرکت داش

سکر که دو نفر ع حالی اعظم محبوس و مريض شد و در زمان حکومت محمد ھاشم خان صدردر

درجات دوکتوری در طب ه اوالد  او ب. شفاخانۀ علی آباد جان سپرد  در،محافظ باالی سرش بودند

  . و جنرالی در عسکری و پوليس  رسيدند

عسکری بود ش صاحب منصب  کالنو غالم عليخان پسر دوم سپھساالر لندی که باجۀ من بود پسر

کابل خواسته ه  امين از مزار شريف باشنۀ من بود در زمان حفيظ هللا پسر دومش که از بطن خو

 که غالم عليخان که تعليميافتۀ مسلک عسکری بود نسبت صدمه ای. کشته شد" خاد" در ادارۀ شد و

تاشقرغان، ميدان  پايش رسيده بود به امور ملکی موظف گرديده چندين دورۀ حکومات را در در

که حاکم موسی قلعه در قندھار بود در  زمانی پغمان، سپين بولدک و غيره گذشتانده و در وردک،

ًبعدا حکمران  طرف اھالی انتخاب و زمان رياستھای بلديۀ انتخابی رئيس بلديۀ مزار شريف از

شخص متدين و راستکار بود و . ھمين وظيفه متقاعد گرديد از شد و شبرغان و پلخمری مقرر

  نميخورد و حتی جزئی تحفه ایً که قطعا رشوت،بين تمام ھمسلکانش اين بود  او درصفت مميزۀ

 باالی  مزار شريفعسکر ھراتی در طرف يک فرد واقعۀ فير تفنگ که از. ھم قبول نميکرد را

 اصابت نکرده گلوله به ، که ھدف گرفته شده بود، او به سينۀن خان صورت گرفته واعبدالرحم
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 ،ن گفتي من چنليخان بهغالم ع. مرحوم غبار نيز تحرير يافتهطرف  پشتی چوکی نشسته بود که از

دھن  غرض فير دومی دره  گلولۀ ديگری را ب، کردفيرعسکر يک گلوله را  که آن فرد حالی که در

 تا به فير دوم قادر ،شمشير پاره کرد را با عجله دھن او ساالر باًبناء سپھ. خود نگه داشته بود

 ھن آن مرد را شگافت،ر با شمشير د بعد ازين حرکت که سپھساال، حقيقت ھرچه بود.نگردد

 ،قدرھا برای او جانفشانی و خدمت کرده بود ن خان باالی سپھساالر جنگی خود که آناعبدالرحم

را مصادره کرده  و دارائيھای امھری قرار داد و  سپھساالر را طرف بی،مشتبه و مظنون گرديده

مزار  غ دريک با درۀ کابل و چند جريب زمين و يک قلعه در شکرصرف چند جريب زمين و

  .شريف برای ورثه اش باقی گذاشت

ش از زبان باجه ام الرحمان خان با صاحب منصبان عسکري عبدارشھایز که دربارۀ گنکتۀ ديگری

 ن خان بسيار به قھر واست که روزی عبدالرحم، اينخان شنيده و ميتوانم درينجا نقل  کنم علی غالم

کدام  ھرر غضب بود ب  بسيار به قھر و.کردغضب آلود جلسۀ تمام صاحب منصبان خود را دائر 

 جا خره غضبش به اندازه ای رسيد که از باآل.خرده ميگرفت و سخنان رکيک استعمال ميکرد

  :ه ھمه گفت کشيد و خطاب ب نيامشمشير از است وبرخ

ه با شمشير عريان ب بيغيرت ھا و جبون ھا اکنون با اين شمشير سر از تن ھمۀ تان جدا ميکنم و

و بنا به قول غالم عليخان تنھا . پا به فرار گذاشتند ھمه ترسيدند و. حرکت شد  حاضرين درجانب

غضب  دقائقی بعد قھر و.   غالم حيدرخان سپھساالر لندی بود،جای خود ثابت ماند که در کسی

را در آزمايش  ھمت شماھا  که من غيرت و، و ھمه را نزد خود طلبيده اظھار داشتنشستامير 

 ھمۀ شما را بکشم؛ ای  من چگونه ميتوانستم،شما  جمع کثير و بزرگ نفر بودم و  من يک؛گذاشتم

  . که امير او را نوازش کرد،ھمه شرمنده شدند بدون از سپھساالر لندی! بيغيرت ھا

وارم اميد.  يادآوری از يک گوشۀ  کوچک تاريخ مملکتاين بود قسمتی از خاطرات گذشتۀ من و

  .ن نشده باشدسبب کسالت خاطر دوستا

 


