
        

        ))))ذكر توجة اعليحضرت احمدشاهذكر توجة اعليحضرت احمدشاهذكر توجة اعليحضرت احمدشاهذكر توجة اعليحضرت احمدشاه((((

        1111))))بار دوم بجانب خراسان در سال هزار و يكصد و شصت و چهاربار دوم بجانب خراسان در سال هزار و يكصد و شصت و چهاربار دوم بجانب خراسان در سال هزار و يكصد و شصت و چهاربار دوم بجانب خراسان در سال هزار و يكصد و شصت و چهار((((

كر و انجام ساز و برگ سفر رايات عاليات را سال ديگر از قندهار بطرف نيشاپور در اهتزاز در آورده الغرض پس از انتظام لش

هريك از سواران سپاه را امر نمود كه يك من چودن همراه بردارد و در نيشاپور تحويل كارداران پادشاهي كند تا توپ قلعه كوبي 

از ورود در الكاي نيشاپور بصنعت استادان كاردان هندوستاني توپ ساخته بعد بخرابي حصار خصم پرداخته شود چنانچه پس 

بزرگ چودني ريخته و ديوار شهر را بضرب گلوله هاي قلعه شگاف آن كوبيده رخنه و ولوله در شهر انداخت و عباس قليخان نظر 

ه اظهار خجالت و انفعال كرد بجز اطاعت نديده روي التجا بدرگاه اعليحضرت احمدشاه آورد ةبه پريشاني و مخالفت رعيت چار

بيات خورسند گرديده حكومت نيشاپور را بدستور سابق به عباس  ةمردئ طĤيف ةاعليحضرت احمدشاه عذر او را پذيرفته از شيو

قليخان تفويض نموده سردار جانخان را با نصير خان حاكم بلوچستان به تنبيه و سرزنش عليمردان خان زنكوئي حاكم طون و طبس 

فرموده خود از نيشاپور حركت كرده وارد مشهد شد و آن دو تن سردار در آن واليت رفته قتل و غارت و خرابي زياد بعمل مأمور 

شديد رو داده جانبين  ةآورده عاقبت االمر در مابين عليمردان خان و سردار جهانخان و نصيرخان در موضع كاخك و كناباد محارب

مشت و گريبان بهم در آويختند و بسيار خون يكديگر بريختند تاكه علي مردان خان بقتل  از اسپان فرود آمده بكارد و خنجر و

رسيده پاي ثبات همراهانش بشكست چنانچه هزيمت يافته رو از جنگ برتافتند و سردار جهانخان و نصير خان چندي در آنجا 

بسوي اردوي اعليحضرت احمدشاه آوردند و درنگ كرده بعد از ضبط و ربط نزديك و دور ونظم و نسق و ثغور روي مراجعت 

همچنين اعليحضرت احمدشاه چون وارد ارض اقدس شد شهريان اورا از دخول مانع آمده وي شهر را بمحاصره انداخته پنجهزار 

ز حمل سوار بسركردگي شاه پسند خان بتاخت و تاز شاهرود بسطام و سبزوار فرستاد و مشار اليه محال آندو بلد را تاخته خودرا ا

اموال و اثقال گرانبار ساخته روي معاودت بسوي مشهد آورده داخل اردوي اعليحضرت احمدشاه شد و ازينسوي اعليحضرت 

احمدشاه كه شهر مشهد را به محاصره انداخته بود چون مدت محاصره شش ماه طول كشيده مشهديان را حال به تباهي رسيد الجرم 

ات و علما از در استيمان نزد اعليحضرت احمدشاه روانه نموده از حقوق و نعمت نادري بدو شاهرخ پسران خودرا با گروهي از ساد

رضوي بمصالحه راضي كرد مشروط براينكه سكه و خطبه بنام اعليحضرت احمدشاه زده و خوانده  ةياد آوري كرده بحرمت روض

و قرارداد مصالحه شاهرخ مهرخودرا بدين بيت مسجع و  شود ومهر فرامين و ارقام و احكام بنام شاهرخ باشد چنانچه پس از انعقاد

  :محك ساخت

  شاهرخ بر تخت شاهي تكيه گاه    يافت از الطاف احمد پادشاه

 ةو محاالت جام و با خرز و تربت و حيدريه و خواف و ترشيز كه در بين هرات و مشهد واقع اند از واليات شاه رخي جدا و ضميم

ت اعليحضرت احمدشاه چنان اقتدار داشت كه مي توانست همت برتسخير تمام ايران گمارد مملكت افغانستان شدند و اين وق

وليكن از عدم اقتضاي وقت كه خرابي و پريشاني بحال همه ممالك ايران راه يافته و مردم آن مملكت افاغنه را منشأ و مصدر تمام 

مذهب ايشان شد دوباره كينه هاي ديرينه را در سينه ها بالنسبه با  صدماتيكه بديشان وارد آمده بود مي دانستند و سعييكه  باعث تغيير

اين طائفه تازه كرده بود و عالوه بر همه چون خود اعليحضرت نادر شاه  تغلباً بر بالد استيال يافته و پادشاهي را غضب كرده بود بعد 

يا امير طايفه اي بود سوداي سروري و سلطنت مي از فوتش هركس در بازوي خود نيروئي ديد در خيالي افتاده هر جا حاكم قصبه 
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پخت بنابرين اعليحضرت احمدشاه بخود انديشيده بدل قرار داد كه بهتر اينست كه بپادشاهي افغانستان قناعت كرده عبث خودرا به 

نجام داد و كش و واكش نيندازد و وجه همت مصروف استحكام سلطنت در مملك خود نمايد چنانچه كار خراسان را بمصالحه ا

خود نهاد بلكه افغانستان را سلطنت  ةالحق كه اين انديشه و تدبير او شايسته تحسين است كه بدين سبب نه تنها پادشاهي را درخانواد

مستقل با اقتداري گردانيده افاغنه را عظمتي در انظار و وقعي در اقطار داد كه قبل از آن نداشتند خالصه اعليحضرت احمدشاه نظر 

ه هركه پادشاه ايران شود مملكت خراسان سدي ما بين افغانستان و مملكت ايران خواهد بود كفالت استقالل خراسان را بر باينك

عهده گرفته مراجعت فرمود و شاه رخ با عدم بينائي نامي از امارت برخود گذاشته بر خراسان و اطراف آن كه متعلق بدولت افغان 

امراء كه رعايت وي را داشتند هداياي ساليانه براي او مي فرستادند و اعليحضرت احمدشاه نشده بود حكم روا گشت و بعضي از 

  .وارد هرات شده وزير شاه وليخان را به تسخير تركستان مأمور كرد

  

        ))))ذكر لشكر فرستادن اعليحضرت احمدشاهذكر لشكر فرستادن اعليحضرت احمدشاهذكر لشكر فرستادن اعليحضرت احمدشاهذكر لشكر فرستادن اعليحضرت احمدشاه((((

  2222))))جانب تركستان بساالري وزير شاه ولي خانجانب تركستان بساالري وزير شاه ولي خانجانب تركستان بساالري وزير شاه ولي خانجانب تركستان بساالري وزير شاه ولي خان((((

احمدشاه با لشكر شايان بتسخير و تصرف اين طرف رود جيحون مأمور گرديده از وزير موصوف از پيشگاه حضور اعليحضرت 

هرات بدان سو راه بر گرفت و خود اعليحضرت احمدشاه وارد قندهار شد و شاه ولي خان از مرو عبور كرده ميمنه و اندخوي و 

كمي از افغان و اوزبك گماشته خود لواي شبرغان و بلخ و باميان را تا بدخشان مسخر نمود و در هر يك از واليات مذكوره حا

اين فتح بزرگ اورا مورد  ةعليا گشت و اعليحضرت احمدشاه بجايز ةسين ةمراجعت بجانب قندهار بر افراشت و جبهه سائ سد

  .اشفاق و الطاف ملوكانه نموده بمنصب وزارت ديوان اعلي مفتخر فرمود

  

  )ذكر توجه چهارم اعليحضرت احمدشاه(

  3)و صد و شصت و پنج هجري بجانب الهور در سال هزار(

درين سال باز اعليحضرت احمدشاه را شوق الهور گريبان گير ضمير گرديده از قندهار رهسپار آنديار شد و مير منو معين الملك از 

بيك و كورامل كه  راه مدافعه پيش آمده تا چهار ماه با لشكر شاه مقابله و محاربه كرد و آخر االمر از كيد و نفاق انگيزي آدينه

هردوي شان معتمد و مدار عليه او بودند پاي ثباتش بر شكسته از راه معذرت عفو تقصير خواسته ملتمس امان شد و اعليحضرت 

احمدشاه از جرايم او در گذشته و كردارش را ناكرده انگاشته از جانب خود بنائب الحكومتي الهور مأمورش فرمود و خود از راه 

  .مراجعت كردكابل بقندهار 

        

  )ذكر واقعاتيكه بعد از مراجعت اعليحضرت احمدشاه (
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  4)در الهور رو داده باعث توجه وي بجانب الهور و كشور هند شد(

اعليحضرت احمدشاه نائب الحكومه الهور شد از راه صداقت و هوا خواهي طريق  ةچون مير منو معين الملك از الطاف بيكران

خدمت مي سپرد تا اوايل سال هزار و صد و شصت و هفت هجري روز بسر برده بعد از آنكه از فرط نمك حرامي احمد شاه 

ده و يا بمرض هيضه پدرود يك هزار يكصد و شصت و هفت از اسپ افتا 1167كورگاني را با مادرش كور كرد در محرم سانه 

جهان كرد و اعليحضرت احمدشاه بعد از فوت او فرمان حكومت الهور را بنام مير مومن پسر وي از قندهار اصدار فرمود و بسببيكه 

مير مؤمن طفل خورد سالي بود مغالني بيگم مادرش بطفيل آن طفل خود زمام مهام ملك را متصرف شده باتفاق طره بازخان كه 

او متنفر شده خصوصاً  ةمذموم ةامراء از سلوك طريق ةدار كار شوهرش مير منو بود بربط و ضبط حكومت پرداخت هم اختيار

بكاري خان رستم جنگ كه مختار كل امور بود دل تنگ گشت و بعد از اندك زمان كه مير مؤمن پسر خورد سال مذكور مغالني 

اد ميرمنو معين الملك بجاي خسر زاده اش بحكومت قيام ورزيد و رستم بيگم باجل موعود در گذشت خواجه موساي احراري دام

جنگ كه از دست مادر مير مؤمن دل تنگ شده بود بهواي آنكه صوبه داري الهور را بتصرف خود آورده طره بازخان را بزهر دادن 

ود مستقل بكار صوبه داري پرداخت و مير منو معين الملك متهم ساخته بزندانش انداخت تا كه بفسانه و فسون بقتلش رسانيده خ

مغالني بيگم كه از كيد رستم جنگ خبر يافته اورا نزد خويش طلبيد و كنيزان را امر كرد كه بزير چوب كشيده قالبش را از روح 

قيد و تهي ساختند و بعد از چندي خواجه عبداهللا خان بن نواب عبدالصمد خان سيف الدوله دست تسلط يافته مغالني بگيم را در 

عريضه از حضور اعليحضرت احمدشاه دراني براي خود التماس نمود و او بخالف التماس  ةمحبس انداخت و صوبه داري را بذريع

وي امان خان برادر سردار جهان خان را از حضور به الهور مأمور فرمود ووي پس از رسيدن به الهور دست تعدي بĤزار و ايذاي 

ن جمله مبلغي باالي خواجه عبداهللا حواله كرد و او از اداي آن و جواب محبوس كردن مغالني مردم نزديك و دور كشوده از آ

بيگم عاجز آمده فرار كرد و حكومت الهور كما في السابق بمغالني بيگم قرار گرفت و پس از آن خواجه ميرزا جان نامي از جامعه 

مر بصلح انجاميد و در خالل اين احواليكه در بين اعيان الهور و عيال معين الملك نيز مغالني بيگم را قيد كرده آخر اال ةداران عمد

معين الملك رو داد اعليحضرت احمدشاه  دراني ايشك آقاسي عبداهللا خان را از حضور با لشكر بتسخير كشمير مأمور فرمود و او 

چك را با جمعي از سپاه برسم نيابت در كشمير را از تصرف كار گذاران عالمگير ثاني كشيده عبداهللا خان معروف به خواجه كو

كشمير گذاشته امور ديواني را به سكجيون نامي از قوم كتري اهل هنود مقيم كابل كه پيشتر ازين با شاه وليخان وزير مالزمت 

داشت و اعليحضرت احمدشاه اورا از حضور جهت حصول مال ديواني نزد معين الملك صوبه دار الهور فرستاده انجام خدمت 

كرده بود تفويض  نمود و زين خان  مهمند را بحكومت سهرند مأمور فرموده خود لواي مراجعت افراشته شرفياب حضور شاهي شد 

وزير الممالك  ةو پس از معاودت او مير شهاب الدين عماد الملك كه بن امير االمراي فيروز جنگ بن نواب آصف جاه و دختر زاد

ربيع االول چنانچه مذكور شده آمده از ضرب  23ك هزار ويكصد و شصت و يك بروز ي 1161قمر الدين خان كه در يورش 

توپ اعليحضرت احمدشاهي كشته شده بود هنگامه آرا گرديده در الهور عمل ديواني را برهم زده مغالني بيگم را از صوبه  ةگلول

ل ديواني كشمير نيز الهور را از تصرف كار داري الهور خلع كرده آيدينه بيگ خان را نصب نمود و همچنين سكجيون عامل ما

پردازان دولت افغاني بيرون ديده سر از جيب تمرد كشيد و فتنه آغاز كرده سردار فوج افاغنه را مقتول نمود و خواجه كوچك 

دين عماد شهاب ال ةحاكم كشمير را اول در زندان مقيد كرده در ثاني اخراج البلدش نمود و پس از آن چيزي زر فرستاده بواسط

الملك از عالمگير ثاني منشور صوبه داري كشمير را بنام خويش كرد و سكه و خطبه را بنام او رواج داد و اعليحضرت احمدشاه از 

فتنه جوئي عماد الملك و مفسده خوئي سكجيون و غيره واقعات مذكور از درد بخود پيچيده سامان سفر الهور و هند ساز كرده 

  .غيان فرمودتصميم عزم گوشمالي با
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        ))))ذكر يورش پنجم اعليحضرت احمدشاهذكر يورش پنجم اعليحضرت احمدشاهذكر يورش پنجم اعليحضرت احمدشاهذكر يورش پنجم اعليحضرت احمدشاه((((

5555))))1170117011701170از قندهار بجانب الهور و هند در سنه از قندهار بجانب الهور و هند در سنه از قندهار بجانب الهور و هند در سنه از قندهار بجانب الهور و هند در سنه ((((     

اعليحضرت احمدشاه در سال هزار ويكصد و هفتاد هجري باز از قندهار براه كابل مرحله پيماي صوب الهور گشت و مطابق اينحال 

د و مغالني بيگم خايفانه از سردار جهانخان با دل پردرد التماس مدد ادينه بيك يكي از واليات ميان دو آب را بجانب الهور رهنور

نموده بود كه اعليحضرت احمدشاه راه ورود بالهور نزديك كرده آدينه بيك از عدم نيروي مقاومت از راه فرار داخل صحراي 

يه رايت تسخير دهلي بر افراخت هانسي حصار شد و اعليحضرت احمدشاه داخل الهور گرديده نظم و نسقي نهاده نظر بضعف مغلول

 ةو اكثر امراي مغوليه را از عرض راه به ارسال رسايل مستمال ساخت چنانچه ازان جمله نواب نجيب الدوله خان در اراضي قريب

كرنال از راه پذيره پيش آمده شرف ياب حاصل كرد و همچنين وقتيكه زمين بسونيت واقع بيست كروهي دهلي فرودگاه اردوي 

گشت عماد الملك غازي الدين خان از راه التماس عفو تقصير حاضر اردو شده فيض ركاب بوسي دريافته عذرش پذيرفته شاهي 

آمد و پس از درك سعادت پاي بوسي رخصت معاودت حاصل كرده وارد دهلي گرديد و در قصبه نريله واقع ده كروهي دهلي 

ت جهاندار شاه بن اعليحضرت بهادر شاه بن اعليحضرت اورنگ زيب بسالم دوباره با عزيرالدين برادر عالمگير ثاني بن اعليحضر

هزار ويكصد و هفتاد  1170فايز شده مورد اشفاق ملوكانه آمدند و بهمركاب شاه واالجاه بروز جمعه هفتم ماه جمادي االول سنه 

  .داخل دهلي شده شاه با عالمگير ثاني مالقات كرد

 ادامه دارد
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