
 

 

        ))))ذكر ورود اعليحضرت احمدشاهذكر ورود اعليحضرت احمدشاهذكر ورود اعليحضرت احمدشاهذكر ورود اعليحضرت احمدشاه((((

        1111))))در دهلي و مصالحت و مواصلت نمودن با خاندان سلطنت مغليدر دهلي و مصالحت و مواصلت نمودن با خاندان سلطنت مغليدر دهلي و مصالحت و مواصلت نمودن با خاندان سلطنت مغليدر دهلي و مصالحت و مواصلت نمودن با خاندان سلطنت مغلي((((

هر چون اعليحضرت احمدشاه بشهر درآمد لشكر را قدغن بليغ فرمود كه دست بتاراج مال و ايذاي اهل و عيال اهالي سكنة ش

نكشايند و بمروت و حمايت رفتار كنند و مدت يك ماه در آنجا درنگ كرده در خالل زمان توقف به صالح و صوابديد 

اعليحضرت عالمگير ثاني و واسطة سردار جهانخان پنجاه لك روپيه برسم و اسم پيشكش از نظام الدوله پسر وزير الممالك 

وزارت كشور هند را بوي مژده رسانيد و او از دون همتي و خست طبع قبول  قمرالدين خان مطالبه فرموده به ايذاي آن منصب

نكرده محرم خان خواجه سرا مأمور تجسس وجوه نقدينة وي گشت و پس از ابراز اندوختة او جگرش را به آتش حسرت سوخته 

الملك خوفناك گشته فرار كرد دو كرور روپيه گرفته تحويل خزانة اعليحضرت احمدشاه شد و ازين معني غازي الدين خان عماد

و اعليحضرت احمدشاه سردار جهانخان را بعقب او فرستاده چون داخل فرخ آباد شده بود سردار بر مرام مامور فايز نگشت و طايفة 

هنود متهرا را بفرمان اعليحضرت احمدشاه قتل عام كرده پس از نهب و غارت قوم مذكور جهت امري جريده طلب حضور شده 

شاه ولي خان وزير مأمور تخريب متهرا گرديده او نيز بعد از حصول مدعا معاودت كرده شرف وصول حضور دريافت و  بعوض او

اينوقت اعليحضرت احمدشاه دختر عزيز الدين برادر عيني اعليحضرت عالمگير ثاني را برسم و رواج خسرواني بحبالة ازدواج 

پس از طي بساط سور و سرور دهلي را بعزيز الدين محمد بن اعليحضرت شهزاده تيمور كه شرف اندوز حضور بود در آورده 

محمد شاه بن اعليحضرت محمد عالمگير سپرده نظام الدوله پسر قمر الدين خان وزير الممالك را بقرار مژده اي كه داده و وجه 

  .گرفته بود منصب وزارت و نجيب الدوله را لقب امارت مرحمت فرمود

        ))))احمدشاهاحمدشاهاحمدشاهاحمدشاهذكر توجه اعليحضرت ذكر توجه اعليحضرت ذكر توجه اعليحضرت ذكر توجه اعليحضرت ((((

        2222))))جهت سرزنش سورج مل جات بجانب اكبر آبادجهت سرزنش سورج مل جات بجانب اكبر آبادجهت سرزنش سورج مل جات بجانب اكبر آبادجهت سرزنش سورج مل جات بجانب اكبر آباد((((

و خود بعزم تنبيه سورج مل جات كه از دير باز صوبة اكبر آباد را تغلباً متصرف شده بود رايات عاليات ظفر آيات را در اوايل ماه 

ه بفاصلة پانزده كروهي دهلي يك هزار ويكصد و هفتاد از دهلي بدانصوب شقه كشا فرموده يلمكده را ك 1170جمادي الثاني سنه 

واقع و از اراضي مقبوضة سورج مل جات بود به محاصره انداخته در ظرف سه روز بضرب توپ عدو كوب ديوار حصار را پست 

ساخت و كليد فتح بدست آورده همه مردم قلعه را از دم تيغ گذرانيده مال و منال شانرا بتاخت و پس از انجام كار آنجا بعزم 

را كه معبد قديم اهل هنود است حركت كرده در قتل عام و شكستن اصنام و تاراج مال و متاع سكنه آن حدود صرف تخريب مته

و ازهيچ چيز فرو گذاشت نفرمود حتي مردم نواحي قريبه و بعيدة آنمقام كه از دم تيغ غازيان كنار بودند از هول و بيم . نظر نكرد

اعليحضرت احمد شاه مظفر و منصور وارد اكبر آباد گرديده ميرزا سيف اهللا خان قلعه دار  جان گريخته بمواضع مستعده پناه بردند و

سابقة پادشاهي سر اطاعت فرود نياورده بمدافعه و انداخته گلوله توپ پرداخت واحدي را نگذاشت كه پيرامون وي راه يابد و 

آباد به تسخير قالع سورج مل جات تعين فرموده و وي اعليحضرت احمد شاه كه سردار جهان خان را در حين توجه بجانب اكبر 

سرگرم خصم كوبي و قلعه گشائي بود كه از قضاي مبرمة الهي در افواج اعليحضرت احمد شاهي كه بنزديك آگروه نزول داشت 

باز  بنابرآن اعليحضرت احمد شاه دست از تصرف ملك سورج مل جات. چنان وباي عام در افتاد كه مجال اقامت محال گشت

كشيده بعزم مراجعت به افغانستان از آهنگي كه داشت عطف عنان كرده روي بسوي دهلي آورد و آنگاه به نزديك دهلي رسيد 
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اعليحضرت عالمگير ثاني با نجيب الدوله از راه پذيره بسر تاالب مقصود آباد بر آمده باهم مالقات كردند و چنديكه اعليحضرت 

ختر فردوس آرامگاه اعليحضرت محمد شاه را بحبالة نكاح خويش در آورده طريق مراجعت احمد شاه در دهلي درنگ نمود د

افغانستان بر گرفت و چون وارد سهرند شد عبدالصمد خان اشنغري محمد زائي را بحكومت آنجا سرافرازي داده وارد الهور شد و 

غيره واليات پنجاب نصب فرموده سردار جهانخان  شهزاده تيمور را بنائب الحكومتي الهور و ملتان و تته و كشمير و جمو و

سپهساالر را پيشكار او تعين نموده حكم قتل سكهان سكنة امرتسر را كه در اكثر اوقات مصدر فتنه و فساد شده گرد كينه و عناد مي 

و خاك انباشته بعد از راه كابل چنانچه مردم امرتسر را قتل و مال و منال همه را تاراج كرده تاالب آنجا را از سنگ . انگيختند، داد

  .وارد قندهار شده بر مسند استراحت تقرر جست

))))ذكر شورش و فتنة مردم هندذكر شورش و فتنة مردم هندذكر شورش و فتنة مردم هندذكر شورش و فتنة مردم هند((((     

        3333))))و پنجاب بعد از مراجعت اعليحضرت احمد شاهو پنجاب بعد از مراجعت اعليحضرت احمد شاهو پنجاب بعد از مراجعت اعليحضرت احمد شاهو پنجاب بعد از مراجعت اعليحضرت احمد شاه((((

هزار و يكصد و هفتاد ويك سردار  1171بعد از آنكه اعليحضرت احمد شاه از هند مراجعت كرده وارد قندهار گشت در سنه 

آدينه بيگ را كه در لكي جنگل خزيده بود بنابر آن كه از عمل و دخل ملك علم كامل حاصل داشت استمالت نموده  جهانخان

بارسال رقم و خلعت حكومت ميان دوآبه اكرامش فرمود و او كه چنين روز را از خداوند مي خواست فوز بزرگ دانسته بنظم و 

طلب حضور شهزاده شد نظر بكردار سابقه خود كه در واقعات سال هزار و نسق و حكوت دوآبه پرداخت و بعد از چندي بفرمان 

يك صد و هفتاد رقم شده آمد اطمينان خاطر نداشت بنابرآن بحضور شهزاده نيامده از راه فرار داخل كوهستان گرديد و شهزاده 

ه بلند خان و سر فرازخان را بمعاونتش تيمور بصوابديد سردار جهانخان مرادخاني نامي را بحكومت دو آبه بجاي او مأمور فرمود

تعيين نمود و آدينه بيگ در كوهستان مصدر شورش گشته گروه سكهه را اغوا و بغوغا القا نموده با فوجي از خود بسر مراد خان 

ار جهانخان و حاكم دوآبه فرستاد جنگ دست داده بلند خان بقتل رسيد و مراد خان با سرفراز خان تاب نياورده از راه گريز نزد سرد

شهزاده شدند و سكهان تمام بر كنات دو آبه خصوصاً جالندر را بايما و اشارة آدينه بيگ تاراج كردند و در خالل اينحال كنانه راوو 

شمشير بهادر نامان برادران باالجي راو باهولگر وغيره سرداران اهل هنود با سپاه نامعدود اتش فتنه بر افروخته از دكهن روي تسخير 

و ستيز جانب هند آوردند و چو بحوالي شاهجهان آباد رسيدند آدينه بيگ را غنچة مراد بر شگفت بارسال رسايل و مكاتيب پس از 

پس ايشان را دعوت كرد و آنان كه خواهان اين شور و فغان بودند از آنجا كه رسيده بودند روي فساد بسوي الهور آوردند و چون 

ندخان حاكم آنجا بمدافعه پرداخته بكارزار پرداخت و در جنگ گاه دستگير خصم شده سردار بنزديك سهرند رسيدند عبدالصم

جهانخان نظر بازدحام اهل هنود و قلت جمعيت خود اقامه الهور را از صواب دور دانسته با شهزاده تيمور الهور را گذاشته در چهار 

ستند و ازآنسوي اردوي اهل هنود الهور را بي شايبه تصرف شده محل و زين آباد رفته بدور خويش سنگري افراشته گوش بĤواز نش

از عقب شهزاده رو بجانب چهار محل نهادند و شهزاده تيمور با سردار جهانخان اگر چه در كشش و كوشش صرف همت نمودند 

د كه مبادا از حادثة وليكن در آخر كار نظر بكثرت لشكر هند و قلت افاغنه سردارجهانخان را خوف مستولي گشته بخود انديشي

تقدير شهزاده باوي اسير و دستگير شوند پس مردان و دليران را به بهانة شبخون بسالح آراسته خودش در هنگام عشا شهزاده را 

برداشته راه فرار برگرفت و تا قلعة اتك در جائي عنان باز كشيد و از گذرگاه اتك عبور كرده وارد پشاور شده از آنجا عرض پرداز 

ر اعليحضرت احمد شاه گشتند و از ماجرا براي او نوشته آگهي دادند و آدينه بيك با مرهتيان از گريختن شهزاده و سردار حضو

جهانخان مستحضر گرديده از تعاقب شان اسپ جالدت تاختند و بسنگر ريخته بقيه اردوي شهزاده را قتل و غارت كردند و قراول 

ته و اورا نيافته برگشتند و اسيران را بفضيحت و رسوائي و خواري در امرتسر برده تاالب آنجا ايشان تا آب جيلم از عقب شهزاده تاخ
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را كه اعليحضرت احمد شاه كنده بود خاك و خاشاكش را باالي اسرا پاك كردند و تاپتل نامي را با چند هزار سواره مامور باقامة 

خالصه . تا لشكر اعليحضرت احمد شاه بيخبرانه پا نهاده اينطرف آب نيايدكنار نهرسند نمودند كه معابر و سواحل را محافظت نمايد 

از ديرة غازيخان تا ملتان و آب چنا و همه از قبضة كارگذاران اعليحضرت احمد شاه بر آمده در تصرف غالبانة آدينه بيگ و 

يانة هفتاد و پنج لك روپيه باسم پيشكش بر سكهان در آمده در هنگام پشكال سرداران اهل هنود الهور را به آدينه بيگ سپرده سال

عهده او گذاشته خود مرهتيان مراجعت كرده بشاهجهان آباد رفتند و بعد از توقف چند روز  جنگونام كه به تسخير ملك راجكان 

د چنانچه اجمير مامور بود باقامة دهلي معين گشته ديگران عازم دكهن شدند و شورش بزرگ در هند برپا كرده راه خويش گرفتن

دتانام سنديه باتفاق عمادالملك وغيره نجيب الدوله را در موضع سكرتال محاصره كردند و او وزير الممالك شجاع الدوله بن جالل 

الدين حيدر ابوالمنصور را بذريعة مكتوب بمعاونت طلبيد و همچنين عمادالملك غازي الدين خان نيز از وي استمداد جست و 

امداد هريك از طرفين متردد شده آخر االمر سكرتال گرديده موجب هزيمت مرهتيان نكوهيده خصال شجاع الدوله نخست در 

سپس شجاع الدوله و نجيب الدوله باتفاق ديگر راجگان هند و افغانانيكه از تسلط و استيالي مرهتيان رنجيده خاطر شده . گشت

بحضور اعليحضرت احمد شاه فرستاده التماس نهضت  بودند برعايت حمايت اسالم و حفاظت جان و مملكت خود ها عرايض

موكب وي را بجانب هند نمودند و در خالل اختالل مذكور آدينه بيگ را كه مبنا و منشاء همه مفسده و مصدر تمام فتنه بود اجل 

او فوجداري راه آخرت پيش گرفت و جنگو راو پس از فوت  1172موعود در رسيده در ماه محرم هزار و يكصد و هفتاد و دو 

سهرند را به صديق بيگ داده دو آبه را بزوجة آدينه بيگ سپرد و سابا نام مرهته را بصوبه داري الهور گماشت و او پس از رسيدن 

  .در الهور تا نزديك اتك لشكر جهت حفاظت سرحد و حراست ثغور مامور نموده خود بحكومت پرداخت

        ))))ذكر نهضت موكب اعليحضرت احمد شاهذكر نهضت موكب اعليحضرت احمد شاهذكر نهضت موكب اعليحضرت احمد شاهذكر نهضت موكب اعليحضرت احمد شاه((((

        4444))))عة ششم جانب هند جهت اطفاي نائره غوغاعة ششم جانب هند جهت اطفاي نائره غوغاعة ششم جانب هند جهت اطفاي نائره غوغاعة ششم جانب هند جهت اطفاي نائره غوغادفدفدفدف((((

اعليحضرت احمد شاه از هزيمت شهزاده تيمور و عرايض راجگان هند فتنه جوئي و مفسده خوئي مرهتيان را كماهو حقه مستحضر 

با خود  يكهزار يكصد و هفتاد و سه باز روي بسوي كشور هند آورد و در ساحل نهر اتك 1173گشته با سامان هرچه تمامتر در سال 

سابا صوبه دار الهور و يا تاپتل گماشته او جنگ خفيفي رخ داده گروه هنود رو بهزيمت نهادند و منهزماً داخل الهور شده نيروي 

مقاومت در بازوي خود نديده از راه فرار جانب دهلي رفت و زوجة آدينه بيگ و صديق بيگ كه صوبه داري دوآبه و فوجداري 

هزار ويكصد و هفتاد  1173و سطوت كوكبة شاهي فرار كردند و اعليحضرت احمد شاه در ماه صفر سنه  سهرند داشت نيز از هبيت

و سه وارد جمو از مضافات الهور شده از راجة آنجا پيشك مرسوم گرفته بدون ترميم محال مخروبه و منهوبه دست سكهان راه 

مزد فرمود و از آنسو عماد الملك غازي الدين خان كه سري بفساد دهلي پيش گرفته شهزاده تيمور را با سردارجهانخان بقراولي نا

جنبانيده شجاع الدوله اورا از سكرتال هزيمت داده بود از توجه اعليحضرت احمد شاه آگاه گشته بال مساهله فوراً داخل دهلي شده 

اعليحضرت احمد شاه ارسال ومرسول مكتوب عزيزالدين محمد عالمگير ثاني را با نظام الدوله پسر قمرالدين خان باتهام اينكه با 

دارند بقتل رسانيده آهنگ جنگ اعليحضرت احمد شاه نمود و جنگورا و مرهته را با جمعي از سپاه مامور پيش رفتن نموده خود با 

الدوله گفتگوي كه بعد از هزيمت افواج هنود از سكرتال با شجاع  5لشكر انبوه از عقب او راه مدافعه برگرفت و از جانب ديگر دتا

مصالحه داشت و هنوز سخن صلح باقي و بĤشتي نيانجاميده بود كه دتا از مرور اعليحضرت احمد شاه و لشكرش از الهور آگاه 

گرديده از صلح با شجاع الدوله در گذشته با هشتاد هزار سوار روي مدافعه براه اعليحضرت احمد شاه نهاد و اعليحضرت احمد شاه 

رفت لشكر مرهته دانست كه راهيكه بجهت رفتن در پيش است علوفه و آذوقه اندك خواهد داشت پس از نظر بكثرت آمد و 
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  دتا نام سرداري از اهل هنود  



 

 

عبور نموده وارد انتربيد شد و انتربيد در بين آب گنگ و جمن واقع و ابتداي خاك آن دامن كوه كمايون و انتهايش  6درياي جمن

ته در بدلة اله آباد بهم ملحق مي شوند و اعليحضرت احمد شاه از آنجا اله آباد است و آب هر دو نهر مذكور از جبل مزبور برخواس

حركت كرده چون بسهرند رسيد سعداهللا خان و نجيب الدوله و احمدخان بنكش و رحمت خان و دوندي خان كه موطن ايشان در 

سو دتا با هشتاد هزار سواريكه ابتداي خاك انتربيد بود از راه اطاعت پيش آمده شرف اندوز مالزمت ركاب شاهي شدند و از آن

همراه داشت بحوالي سهرند با قراول اعليحضرت احمد شاه كه از موضع انتربيد مأمور قراولي فرموده بود مالقي گشته جنگ در 

پيوست و دتا را شكست رو داده بجنگ و گريز خودرا تا ميداني موسوم به دني واقع قريب شاهجهان آباد رسانيد و در آنجا افواج 

اعليحضرت احمد شاه اطراف دتا و لشكرش را فرا گرفته وي جنكورا و برادرزادة خودرا با قليلي از سوار گريزانيده خود با ديگر 

فوجيكه همراه داشت از اسپ فرود آمده بمحاربه و مقاتله پرداخت و درانيان پاي شجاعت فشرده بضرب شمشمر و تفنگ از خون 

ده دتا را با همة تبعه اش بقتل رسانيدند و از هشتاد هزار سواريكه با او بودند همان قليليكه با اهل هنود آنسرزمين را گلرنگ نمو

جنكورا و قبل از اشتغال نائرة قتال گريخته ازين حربگاه جان بسالمت بردند ديگران همه كشته شدند و اين فتح ميمون در ماه 

ين دو بيت در مادة تاريخ آن از كتاب خزانة عامره كه واقعات پادشاه هزار و يكصد و هفتاد و سه رخ داده ا 1173جمادي اآلخر 

  .مذكور ازان نقل مي شود مرقوم گشت كه بيت تاريخ باشد

  كرد سلطان عصر دراني قتل دتا به تيغ دشمن كاه

  گفت تاريخ اين ظفر آزاد نصرت پادشاه عاليجاه

  1173سنه 

دتا و همراهانش در همانروز بتعاقب جنكوراو اسپ جالدت تاخته پانزده الغرض لشكر اعليحضرت احمد شاه پس از انجام كار 

كروه مسافت را قطع كرده متصل سراي اهللا ويردي فروكش كرد و جنكوراو بدست نيامده روز ديگر موضع نارنول را فرودگاه 

بسرعت خودرا نزد سورج مل جات  ساخت درين ميان هولكر نام مقيم مكندره از كشته شدن دتا و تباه گرديدن سپاه او آگاه گشته

او جواب داد كه اكنون قوت مقابله با اعليحضرت . رسانيد و خواستار آن شد كه از راه اتفاق بدفع اعليحضرت احمد شاه پردازند

ك احمد شاه ندارم اگر پا نهاد ملك من شود آنوقت البته دست و پائي خواهم زد مقارن اين حال مردم افاغنة متوطنه ابتداي خا

انتربيد كه خزانة شاهي را با علوفه حمل و نقل داده از عقب اردوي اعليحضرت احمد شاه مي بردند و بمكندره فاصلة بيست كروهي 

جانب شرق دهلي رسيده هولكر بر سر ايشان تاخته چون افاغنه از رفتن او نزد سورج مل جات آگاه شده اكثر خزانه و علوفه را از 

ودند حسب المرام بر مدعا فايق نيامده قدري از خزانه و علوفه را كه بدانسوي آب مذكور مانده بود آب گنگ بدينسوي كشيده ب

غارت كرد و اعليحضرت احمد شاه ازين دست درازي او آگاه گرديده شاه پسند خان را با قلندر خان و پانزده هزار سوار مأمور 

عبور و ايلغار نمودند  7نيده روز را بسر برده نصف شب از آب جمنسرزنش هولكر فرمود چنانچه ايشان شباشب خودرا بدهلي رسا

رسيده بيخبرانه بسر هولكر ريختند و هولكر با سه صد تن سراسيه سان بر اسپان برهنه سوار و فرار شده ديگر  8و بامدادان بسكندره

بعد . شان با بقيه السيف غĤرت و اسير شدندسران و سپاه اورا از ضرب تيغ افاغنه روز زندگي سياه و تباه گشت و احمال و اقتال 

اعليحضرت احمد شاه از نارنول حركت كرده در شاهجهان آباد نزول فرموده ايام پشكال را در مكندره واقع اينطرف نهر جمن 

او معروف بمحاذي شاهجهان آباد ييالق نمود تا كه خبر قتل دتا و تباه شدن سپاه او و هولكر سمر كشته بدكهن رسيد سد امل سور

ببادو عم زادة باالجي را با سران نامور و لشكر انبوه و توپخانة آتش اثر از دكهن راه مدافعة اعليحضرت احمد شاه را پيش گرفته 

چون بحوالي اكبر آباد رسيد سورج مل جات بواسطة هولكر و جنكوراو بمالقات بادو رفته، وي از راه اعزاز و اكرام ايشان مسافت 
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  درياي جمنا  
7
  جمنا  
8
  بمكندره  



 

 

استقبال پيش آمده نيك بنواخت و همچنين عمادالملك بواسطة سورج مل جات در حوالي متهرا به بادو پيوست و  يك كروه برسم

  .غرور بادو از كثرت سپاه و ملحق شدن راجكان بوي مضاعف شد

  )ذكر محاربات بادورا با افواج اعليحضرت احمد شاه(

  )و مقتول شدن و مستاصل شدن بادو(

اجكان هند و همعنان گرديدن بعضي امراء با وي دل قوي گشته رزم آرا گرديد و بخود انديشيده از بادورا پس از ملحق شدن ر

سبب طغيان آب جمن گذشت و با اعليحضرت احمد شاه مقابل گشتن را دوز از حزم و احتياط دانسته بدل قرار داد كه اول 

تا شايد كاري از پيش برد چنانچه روز سه شنبه نهم ماه ذي  شاهجهان آباد را متصرف شده بعد باستظهار حصار آن بكار زار پردازد

راه داخل شهر شده بمتصل سراي سعداهللا خان رسيده بايستاد و فوج را امر يورش بر  هزار ويكصد و هفتاد و سه از كرد 1173الحجه 

شدند و بيست تن مغل از ارگ كرد و لشكرش حمله براسد برج و دروازة خضري برده چندي بدهلي دروازه مغشول زد و خورد 

زير قلعه بضرب گلولة تفنگ مدافعه مي كردند تا كه فوج جنكورا و بزير ديوان خاص متصل فيصل قلعه رسيده هولكر و جنكوراو 

بدروازة خضري قيام ورزيده در شكستن دروازه كوشش بليغ نمودند وليكن از جهت استحكام دروازه كه به تخته هاي برنجي و 

مستحكم بود تا چهار ساعت كاري از  پيش نبردند و در اثناي اين ماجرا پنجصد تن از مردم بيتل و از عقب ايشان سيخهاي آهنين 

تبعة هولكر و جنكوراو و از جانب اسد برج بر فراز فيصل قلعه برآمده تا عمارت پادشاهي دست بردي كردند و هرچه از مال و منال 

بزير انداختند و از سبب غارت اموال باستحكام و حفاظت قلعه نپرداختند تا كه بيست تن مغل  قلعه كيان بدست شان افتاد از فراز باره

از تبعة يعقوب عليخان برادر وزير شاه وليخان كه قلعه دار بود از قلعة سليم گده روي بسوي خصم نهاده ده دوازده تن را از اهل 

جرأت دست تبعة بادو و جنكو و هولكر از كار مانده بازي برده را هنود بضرب شمشير و تفنگ از پا در آوردند و از صدور اين 

زير انداخته حصار مسخر شده را مفت و رايگان از دست دادند و بعد از آن الچار گشته در سراي باختند و از فراز قلعه خودها را ب

سعداهللا خان واقع قرب قلعه فراهم گشته فروكش كردند و بكار مورچال و نقب مشغول شدند و عمادالملك با سورج مل جات كه 

رزار مداخلت نكرده از دور مشاهده مي نمودند و لشكريان بادو قلعه ابن الوقت بودند و اينوقت راه موافقت با بادو مي پيمودند در كا

را محاصره انداخته از آنجمله ابراهيم كاردي سه ضرب توپ قلعه كوب آورده در ريگ زار زير قلعه استوار كرده بقلعه كوبي 

د اما بحصانت قلعه آسيبي پرداخت و از صدمة گلولة توپ عمارات ديوان خاص و موتي محل و شاه برج را شكست عظيم رو دا

نرسيد تا كه ذخيره قلعه  كيان تمام شده از طرف اعليحضرت احمد شاه احمدشاه نيز بنابر طغيان آب ياري و مدد كاري بديشان نشد 

 و الجرم يعقوب علي خان پيام داده التماس امان جان و مال و ناموس كرد كه پس از قبولي يافتن ملتمسش قلعه را ببادو و سپارد

مسئول اورا قبول نموده بعد از توثيق عهد يعقوب علي خان با عيال و مال و منال خويش از قلعه بيرون شده در سراي عليمردان خان 

آنجا بذريعة كشتي از جمن عبور كرده داخل اردوي اعليحضرت احمد شاه گشت و روز نوزدهم ماه ذي حجه سنه  منزل گزيد و از

سه قلعه بتصرف بادو در آمده عمارات پادشاهي با همة كارگاه سلطنت ازآن وي شد و او قلعه داري يكهزار و يكصد و هفتاد  1173

را به ناروشنگر برهمن مفوض نموده جمعي را جهت حراست قلعه باوي تعين فرموده بعد از آن بواسطة برهمني ابواب مراوده با 

ع الدوله بجواب بادو اظهار نفس االمر و بيان مطابق واقع نموده شجاع الدوله كه در اردوي اعليحضرت احمد شاه بود كشود و شجا

پيام داد كه از دير گاه است كه مرهته و براهمة دكهن بر مملكت هند استيال يافته و امراء و راجكان كشور هند از بدعهدي و طماعي 

شاه را بذريعة عرايض طلبيدند كه حفظ  و كج روشي اعيان و جور و تعدي متصديان ايشان در رنج افتاده ناچار اعليحضرت احمد

سر و مال و ناموس ايل والوس خودرا بمعاضدت او نمايند چنانچه اينك از راه حمايت در رسيده مترصد فرصت بدانسوي آب 

جمن ييالق گزيده است و اگر چه چند دفعه برهمن مذكور از طرف بادو نزد شجاع الدوله رفت و آمد در اردوي اعليحضرت 

ه كرده تمهيدات صلح در ميان آورد اما از كج فهمي و خود پسندي سرداران مرهته رشتة مصالحه صورت انتعقاد نگرفت و احمد شا



 

 

سورج مل جات نيز عاقبت كار را از گفتار و كردار مرهتيان وخيم دانسته برخصت بادو از لشكر او جدا شده در يلم كده رفت و 

رة سقف ديوان خاص پادشاهي را كنده بگداخت و سكه زده رايجش ساخت و بادو كه سلطنت دكهن داشت از خست طبع نق

حضرت نبوي صلي اهللا عليه وسلم و مزار سلطان المشايخ نظام الدين اوليا قدس سره و  9همچنين طال و نقره آالت موقوفة قدمگاه

مه را متصرف شد و بعد از چنديكه از مرقد اعليحضرت محمدشاه فردوس آرامگاه را از قبيل مجمر و شمعدان و قناديل و غيره ه

قلت بدل عدم علوفه كار بر سپاه بادو صعب و دشوار گشت ناچار شده در آخر ايام پشكال از شاهجهان آباد بعزم تاراج معمورات 

 يكهزار يكصد و هفتاد و چهار هجري در وقت برآمدن از شهر پسر 1147قصد بيرون خراميدن كرد و روز بيست و نهم صفر سنه 

محي السنه را عزل كرده ميرزا جوان بخت بن شاه عالم عالي گوهر را در شاهجهان آباد بر مستند حكومت نشانيد و هم بتصور اينكه 

اعليحضرت احمد شاه از شجاع الدوله بدگمان شده اورا از پيش برهاند امر وزارت را غايبانه بنام وي شهرت داد و ناروشنكر برهمن 

هان آباد كرده خود با تمام سپاه بجانب شيخ پوره راه برگرفت و عبدالصمد خان دراني كه ذكر گرفتار شدنش را مأمور باقامة شاهج

در سهرند بدست اهل هنوز از پيش گذشت و آخراالمر رها گشته اينوقت با قطب الدين خان روهيله و نجابت خان كه از زمينداران 

احمد شاه ميرسانيدند از خوف بادو در قلعه كنجپوره در آمده در بروي بادو  آنواليت بودند و آذوقه و علوفه باردوي اعليحضرت

يكهزار يكصد و هفتاد و چهار مذكورة ايشان را در قلعه محصور ساخته و بضرب  1174بستند و او در روز هفتم ربيع االول سنه 

شهادت رسانيده قصبة كنجپوره را غارت  توپ رخنه در حصار انداخته مسخر كرد و عبدالصمد خان و قطب الدين خان را بدرجة

نموده از هيچ گونه ستم دريغ نكرد و اعليحضرت احمد شاه از شنيدن اين خبر در غضب شده با آنكه نهر جمن پاياب نشده بود 

ع قرب بتائيد حضرت وحيد لشكر امر در آب زدن فرموده در روز هجدهم ريبع االول سنه مزبوره دليران افاغنه از معبر باكپت واق

شاهجهان آباد اسپ بĤب زده بعضي پاياب و برخي بشنا عبور كردند و پارة را كه زمان اجل رسيده بود غرق و هالك شد و خود 

اعليحضرت احمد شاه نيز اسپ بدريا زده بگذشت و بادورا ازين عبور شاه و لشكر دراني چشم عقل خيره گشت و با چهل هزار 

سرهند داشت راه سرهند را از سبب لشكر اسالم مسدود ديده جانب پاني پت رو آورد و دومنزل  سواريكه همراه و از كنجپوره عزم

قطع كرده وارد آنجا شده دانست كه ناچار گرديده در ميدان جانب شمالي پاني پت سنگري از توپخانه بدور خود استوار كرده 

م ماه ربيع االول در مقابل سنگر او فروكش كرده جانبين مستعد و آمادة پيكار نشست و اعليحضرت احمد شاه در روز بيست وي ك

بمحاربه گرائيدند و يوميه يكديگر را بضرب توپ و تفنگ زدن و خستن آغاز كردند تا كه لشكر افاغنه راه آمد شد علوفه را از چار 

هند بود و از سمت الهور بدان راه جانب تنگ ساختند اال راه عقب سر شان كه االجات نامي كه از مشاهير زمينداران و مرزبانان سر

آذوقه براي شاه ارسال مي نمود و آنرا نيز لشكر افاغنه آگاه گرديده غارت مي كردند و هفت روز بدين وتيره بيگاه كرده 

اعليحضرت احمد شاه دانست كه مرهتيان با وجود تنگي هنگامه از حصاريكه بزنجير توپخانه بدور خود استوار داشته اند بر نمي 

آيند پس بروز بيست و هشتم ماه مذكور حكم يورش داده خود نيز پا در ركاب نهاده سردار جهانخان و شاه پسند خان و نجيب 

الدوله را پيش رو همة افواج تعيين كرد و از عقب آنان شجاع الدوله را با لشكر و تبعة خودش و احمد خان بنكش و حافظ رحمت 

ن علي محمد خان روهيله امر رفتن فرمود و خود با اشرف الوزاء شاه وليخان بساقة عسكر جاي خان و دوندي خان و فيض اهللا خان ب

گزيد و چون صفوف سپاه شاه دراني آراسته گشت بادو نيز قدري راه از سنگر بيرون شتافته چون سد آهنين استوار ايستاده در اول 

اسباب قتال بكار افتاد و تا وقت عصر همچنان در بين جانبين زد و ظهر روز بيست و هشتم ماه ربيع االول آتش حرب شعله ور گشته 

خورد پايه دار بود كه ده هزار تن پيادة روهيله كه در زير رايت نجيب الدوله قرار داشتند بسنگر ريخته بلونت زاو خسرزادة بادو كه 

ت و دليران روهيله چيره دستي ها نموده مختار كارش بود بضرب گلولة تفنگ از پا در آمد راه قرارگاه اصلي خويش پيش گرف

آخر االمر كه تاريكي شب حايل گرديده امتياز از خود و بيگانه از ميان برداشته شد بجاي خود مراجعت نمودند اگر نه در همانروز 

علوفة بسيار از جانب  كار  مرهته تمام مي شد و در خالل احوال مذكوره كوبند پندت نام كه از قلعة اتاو با ده هزار سوار و خزانه و
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  .وجه تسميه آن قدمگاه آنست كه شخصي از صالحين حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله وسلم را در آن موضع در خواب ديده بقدمگاه موسوم ساخت  



 

 

واقع محاذي شاه جهان آباد رسيده ميخواست كه بر سر مرهته متعلقة نجيب الدوله تاخته  10ديگر نهر جمنا حمل و نقل داده بشاه دره

غارت نمايد و بعد از آن براه انتربيد رو بباال رفته از گذرگاه واقع كنجپوره گذشته بفوج پادو محلق شود چنانچه مطابق خواهش 

خويش از شاه دره حركت كرده وارد پركنة جالل آباد واقع دوازده كروهي شاهجهان آباد گرديده فرود آمد و قبل از فرود شدن او 

در آنجا اعليحضرت احمد شاه از عزم او آگاه گشته عطاكي خان را با پسر عبدالصمد خان دراني و پنجهزار سوار بسركوبي او معين 

معبر رام راه و باكت گذشته بعد دو روز بشاهدره رسيدند و نائب مناب ناروشنكر را كه در آنجا اقامه و مامور فرمود و ايشان از 

داشت با همراهانش از دم تيغ گذرانيده بعد از آن از عقب كوبند پندت راه برداشتند چون وارد غازي الدين نكر واقع شش كروهي 

نموده رو بجانب جالل آباد نهادند و بمنزل گاه كوبند پندت كه در همانروز شاهجهان آباد گرديدند و مرهته كه در آنجا بود قتل 

رسيده و فرود آمده بود ريخته اورا با همراهانش چنانچه بايست بقتل رسانيدند و غنيمت بسيار از نقد و جنس و دواب بدست آورده 

ش انداختند و ازين سوي نيز مدت منحصر شدن سر كوبند پندت را بريده با غنايم بحضور اعليحضرت احمد شاه آورده بخاك پاي

بادو در سنگر ممتد گشته از وفور فضلة آدمي و دواب و عدم پاكيزگي اردوگاه و قحطي علوفه كارش ابتر شد چنانچه هر روز 

) سبيالاليستطيعون حيله و اليهتدون (جمعي از آدم و دواب از تعفن وجود بمرض هالك گرفتار ميگرديدند تاكه از ظهور نتيجة 

عرصه بر محصورين نهايت تنگ گشت ناچار بخود انديشيده قرار دادند كه هر آينه بدون مقاتله از گرسنگي در اندرون سنگر خود 

بخود متالشي خواهند شد پس بهتر آنست كه دفعتاً هجوم آورده بر لشكر اعليحضرت احمد شاه حمله ور شوند تا شايد داغ كلفت 

يك  1174آيد چون راي ايشان بدين امر قرار گرفت در روز چهار شنبه ششم ماه جمادي اآلخر سنه  از چهرة شاهد مقصود زدوده

هزار و يكصد وهفتاد و چهار افواج خويش را بسالح حرب آراسته با توپخانه از سنگر بر آمده رو بسوي اردوي اعليحضرت احمد 

يد ميكشيدند آن قدر وحوصله و درنگ كردند كه اهل هنود نخجير شاه نهادند و مبارزان افغان كه چون ژيان كمين كرده انتظار ص

آسا پيش آمده بمقدار دو تير پرتاب از سنگر خويش دور شدند آنگاه تكبير گويان بر ايشان حمله كرده بطرفه العيني صفوف اعدا 

د را سر از تن بريدند و پس ا ز وي را از هم دريده از سرداران اول وسواس راو را بخون كشيده بسيار تن از احاد افراد اهل هنو

مفقود العين و االثر گردانيده همچنين جنكوراو و ديگر سرداران را مقتول نمودند ) باء وا بغضب من اهللا (بادورا بمصداق آية كريمة 

كشتگان سپاه و از آنجمله ابراهيم خان كاردي دستگير و در قفس بزنجير شده آخر االمر از دم شمشير گذشت و جنگ گاه از خون 

مرهته گلرنگ گشت و بيست و دو هزار نفر برده و كنيز دكهني نژاد بدست شيرمردان افغان افتاد و غنائيم از حد حصر وعد بيرون از 

نقود و اجناس و جواهر و توپخانه و پنجاه هزار سر اسپ و دو لك فرد گاو و چندين هزار اشتر وپنجصد زنجير پيل بتصرف غازيان 

افغان در آمد و بقيه السيفي كه از لشكر هنود راه گمنامي مي پيمودند مردم دهات بقتل و غارت آنها برخواسته اكثر  شجاعت منشان

باالجي راو  11از گريزيان را قتيل و اسير نمودند و قليلي بهزار گونه تعب جان بسالمت بردند و از سرداران شمشير بهادر برادر عالتي

ده نجست مگر دو سه تن كه يكي از ايشان هولكر بود كه بهزار گونه زحمت راه فرار جانب مالوه در عرض راه كشته شده احدي زن

يك هزار ويكصد و هفتاد و چهار غصه مرگ  1174پيموده از آنجا در پونه رفت و باالجي راو نيز در نوزدهم ماه ذي القعده سنه 

ه كه ميدان پاني پت بود خراميده در سواد دهلي رايت ظفر شد و اعليحضرت احمد شاه بعد از حصول اين فتح بزرگ از حربگا

آيت نصب كرد و حكومت دهلي را به شهزاده عالي گوهر بن عزيزالدين ملقب به شاه عالم تفويض فرموده چون او در بنگاله بود 

نجيب الدوله سپرد و قبل  ميرزا جوان بخت پسرش را به نيابت پدرش سربلند ساخت و وزارت را بشجاع الدوله و امارت لشكر را به

از آنكه امر وزارت را بشجاع الدوله محول فرمايد ميخواست كه اورا با خود در قندهار آورد وليكن با تماس مردم آنجا با خود بر 

نداشته بوزارتش گماشت و خود رايت مراجعت افراشته پس از ورود در الهور زين خان مهمند را بحكومت آنجا گذاشته از راه 

  .با شوكت و تجمل وارد قندهار شد كابل
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  .شاه دره غير شاه درة الهور استاين   
11

  .برادر عالتي ـ برادري كه از يك پدر و دو مادر باشند  



 

 

        ))))بنياد نهادن اعليحضرت احمد شاه شهر قندهار رابنياد نهادن اعليحضرت احمد شاه شهر قندهار رابنياد نهادن اعليحضرت احمد شاه شهر قندهار رابنياد نهادن اعليحضرت احمد شاه شهر قندهار را((((

پس از نزول اجالل از آنجا كه اعليحضرت احمد شاه را اين امر دامن گير خيال بود كه هواي شهر نادرآباد از سبب تقربش بچمن و 

وائي بنام خويش شهري احداث نمايد لهذا اوالً نهر ني زار ردي و مخل صحت است خراب فرموده در جاي با فضاي خوش آب و ه

عريض و عميقي در ساحل غربي رود ارغنداب حفر نموده جانب دشت كشيدن فرمود كه تعمير شهر نمايد و ازين معني طائفة 

كه بعد از الكوزائي كه مالك آن اراضي بودند مانع آمدند و اين امر باعث فسخ عزيمت وي گرديده فعالً دست از كار كشيد تا 

چندي والدة ماجده اش بجوار رحمت حق پيوسته در آنجا دفنش فرموده موسوم بروضه اش نمود و همچنين تصميم عزم كرد كه 

در حدود غربي قريبة مرو قلعه احداث شهر نمايد طايفه باركزائي مانع آمدند و اعليحضرت احمد شاه از حلميكه داشت هر دو 

وميت دامنگير ضمير شده بعز عرض رسانيدند كه در هر موضع از امالك ايشان خاطر نشان شاهي طايفه فوفلزائي را غيرت قرب ق

گردد بنياد شهر فرمايند مضايقه نخواهد بود و اعليحضرت احمد شاه ازين استدعاي آنها شگفته خاطر گرديده در جائيكه حاال شهر 

ل ششصد جريب باشد مهندسي فرموده اساس شهر نهاد و در موجود است موازي دوازده قلبه وار زمين كه از روي تخمين معاد

هزار و يكصد و هفتاد چهار دست بكار برده بر عهدة همت تمام طوايف دراني چنان نهاده قرار داد كه بقرار تقسيم  1174شهور سال 

از ايران و هند دران ديار فراهم برادرانه هر قبيله سكه و كوچة بنام خود عمارت نمايد و بارة و بروجش را بصنعت استادان كار كه 

آورده بود بمتانت و حصانت شايان بر افراشت و در وسط شهر كه محل و مركز اسواق است گنبدي بزرگ و بقعة سترك بنياد كرد 

د و و پس از اتمام باره و بروج و كندن خندق همة علماء و مشايخ و سادات و فقراء و ايتام را صالي عام در داده دعوت طعام فرمو

بعد از بدل انعام و صرف طعام همكنان بدعاي اختتام پرداخته از قادر الينام بذريعة تالوت اينكالم التماس خير براي سكنه اين شهر 

و شهر اعليحضرت احمد شاهيش نام ) رب اجعل هذا بلداً آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بااهللا و اليوم اآلخر(نمودند 

ساليكه شهر اعليحضرت احمد شاهي بنياد شد شهزاده تيمور از حضور پدرش اعليحضرت احمد شاه بحكومت  نهادند و همدر

هرات مأمور گشته در آنجا رفت و تا كه والد ماجدش نقد حيات سپرد بايالت هرات قيام داشت و حاالت بعد از آنش در موقع آن 

  .مرقوم شده مي آيد انشاء اهللا

 
 


