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        ))))ذكر توجهه اعليحضرت احمد شاهذكر توجهه اعليحضرت احمد شاهذكر توجهه اعليحضرت احمد شاهذكر توجهه اعليحضرت احمد شاه((((

  ))))هفتم بجانب پنجاب و هندهفتم بجانب پنجاب و هندهفتم بجانب پنجاب و هندهفتم بجانب پنجاب و هند    ةةةةدفعدفعدفعدفع((((

 ةعامره قوم سكهه باشند ةچون اعليحضرت احمد شاه بقراريكه مذكور شده آمد از هند مراجعت كرد بر طبق ذكر صاحب خزان

ي و مفسده خوئي علم بغاوت افراشته همت بĤزار و اذيت مردميكه از كيش ايشان نبودند گماشتند و نائب پنجاب از راه فتنه جوئ

را كه از جانب اعليحضرت احمد شاه بود بتيغ ستم از مسند حكومت برداشتند و جيساسنگه نامي را از قوم خود پادشاه  ةالحكوم

رايج گردانيدند و دست جور بايذاي انام خصوصاً اهل اسالم گشوده خوانده الهور و اطرافش را متصرف شده سكه را بنام وي 

ستميكه در قوه داشتند بفعل آوردند و اين خبر سمرگشته بگوش دادنيوش اعليحضرت احمد شاه رسيد وي از غيرت و حميت بخود 

ه از گروه سكه در موضع روهي كه پيچيده با سپاه كنيه خواه رو بدانسوي آورد و چون وارد الهور شد شنيد كه دولك سواره و پياد

و . االجات نام مرزبان آن مقام واقعست گرد آمده گَرد نبرد بر سر مي افشانند ةمتعلق ةمحل دشور گذر و در نواحي سرهند و عالق

كروه در اعليحضرت احمد شاه از شنيدن اين خبر تكيه بر تأئيد حي داور كرده مهميز ستيز بر تكاور عزم زده بدو روز مسافت نود 

هزار يكصد و هفتاد و پنج هجري  1175نورديده نزديك آن خون گرفتگان اجل رسيدگان رسيد و روز يازدهم ماه رجب سال 

بيست هزار تن از قوم سكهه را بخاك هالك انداختند و غنيمت  20000محاربه روي داده دليران افغان پاي همت فشرده تقريباً 

سال مذكور  1175فتح بر افراختند و پس از حصول اين فتح در روز هفتم ماه شعبان بسيار بدست آورده رايت نصرت آيت 

اعليحضرت احمد شاه مراجعت كرده داخل الهور شد و نورالدين خان پسر عم شاه وليخان را با فوجي از طوايف دراني و مردم 

احمد شاه نسبت به او از پيش مرقوم شده آمد قزلباش و خراساني مامور كشمير فرمود تا سكجيون متمرد را كه احسان اعليحضرت 

جزاي كار بكنار نهند و خود بنظم و نسق الهور پرداخت و از آنسوي سكجيون از توجه لشكر شاهي بجانب كشمير آگاه گرديده 

از راه ستيز شعب جبال و قلل تالل را بمردان كار ديده گرم و سرد چشيده استحكام داد و ازين سوي درانيان وغيره دليران افغان 

شمشير دليران افغان گشته بقيت السيف رو  ةبĤنها نزديك شده آالت حرب از هردو طرف بكار افتاد تا كه اكثر كشميريان طمع

بهزيمت نهادند و درانيان عنان تعاقب ايشان را از دست نداده داد مردانگي دادند و در خالل قتال و جدال سكجيون نيز با جمعيكه 

بر مدافعت گماشته رايت مقاتلت افراشت و هر نيروئيكه در بازويش بود صرف نموده آخراالمر ميدان جنگ را همراه داشت همت 

خالي گذاشت و راه گريز اختيار كرده عاقبت االمر با اهل و عيالش اسير و دستگير شده كشمير را افاغنه متصرف گشتند و 

خان كه فتحش كرده بود مفوض فرموده و اعليحضرت احمد شاه بعد  منشور حكومت آنرا بنورالدين ةاعليحضرت احمد شاه بذريع

از تنظيم و تنسيق الهور و كشمير و مضافات آنها رايت مراجعت بجانب قندهار افراشته بفراغ بال رحل استراحت گستريد تا كه پس 

از جيب تمرد بدر آورده آغاز  از انقضاي چهار سال از عرايض ضباط و عمال واليات پنجاب بسمعش رسيد كه سكهان امرتسر سر

 ةمشهور به كوب از جانب پادشاهي اقامه دارد از زد و كوب آنان عرص ةو بنياد غارت و تاراج نهاده اند وزين خان را كه در قري

روزگار تنگ گرديده است اعليحضرت احمد شاه از شنيدن اين خبر تهيه و سامال لشكر كرده بقرار بيان صاحب تاريخ سلطاني در 

يكهزار و يكصد و هفتاد و نه هجري راه سفر هند و پنجاب برگرفت و بعد از وصول در الهور و سرزنش سكهان مزبور  1179سال 

تا انباله رفته شجاع الدوله صوبه دار لكنهو خودرا مريض وانموده حاضر ركاب بوس نشده پيشكش وافر و شايان ارسال خدمت كرد 

ليحضرت احمد شاه گرديده از فيض تقبيل ركاب نصرت انتساب بحكومت سرهند سرافرازي و نجيب الدوله شرف اندوز حضور اع

اينكه مردم سكهه مصدر فتنه و فساد شده همواره طريق كينه و  ةيافت و حكومت الهور از التماس وزير شاه وليخان و هم بواسط

ص شعاري و خدمت گذاري پيموده خودرا نظر عناد مي پيمايند به امرسنگه نامي ازان قوم مفوض گشت چنانچه وي راه اخال

مي گفت الغرض اعليحضرت احمد شاه پس  1باحسانيكه وزير شاه وليخان در باب حكومت الهور بدو كرده بود امرسنگه بامي زائي

  .از انجام مهام آنجا بقندهار مراجعت كرده بار سفر بمقر سلطنتش گشود
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  )افغانستان ةذكر تعين سرحد تركستان متعلق(

  )با پادشاه بخارا و آوردن خرقه مباركه(

يك هزار يكصد و هشتاد ودو هجري اعليحضرت احمد شاه  وزير شاه وليخان را با ششهزار سوار از قندهار جانب  1182در سال 

ه لواي بلخ و بدخشان كه مردم آندو واليت عصيان ورزيده بودند نامزد فرمود و شاه مرادبيگ حكمران بخارا ازين ماجرا آگاه گشت

عريضه اعليحضرت احمد شاه را آگاه ساخت و او با لشكر  ةمعاونت بلخيان و بدخشيان افراشت و شاه وليخان وزير ازين معني بذريع

آراسته از قندهار براه هرات عازم بخارا شد و از رود مرو عبور كرده ميمنه و بلخ و انخود و شبرغان را لگد كوب سم ستوران نمود و 

خان را مأمور قندوز و بدخشان كرده خود روي بسوي بخارا آورد و شاه مرادبيگ با سپاه آراسته بمدافعه برخواسته  وزير شاه ولي

صلح  ةموضوع قريشي را لشكرگاه ساخت و اعليحضرت احمد شاه از حميت اسالمي بجنگ نپرداخته طرح مصالحه انداخت و رسط

ن گرديد و بقرار رقم زد كلك بيان صاحب تاريخ سلطاني قرار دادشد بر اينكه مملكتين نهر جيحون معي ةانتعقاد پذيرفته حد فاصل

الزم التعظيم حضرت رسول كريم صلي اهللا عليه وآله وسلم كه بحضرت اويس قرني رحمت اهللا رسيد و از وي بمرور دهور و  ةخرق

تجليل نزد اعليحضرت احمد شاه فرستاد و او  تحويل سنين و شهور فيض وصول در بخارا موصول نموده در آنجا مي بود نيز از سبيل

آنرا منتج فتوحات غيبي و عطوفات الريبي دانسته بعد از صرف نذورات و بذل صدقات از زيارت با بركاتش درك سعادت كرد و 

و  سيد و سرور كائنات كه خالي از خلل ةبا خود برداشته در قندهارش آورد واضح روايات و اوضح حكايات در باب اين خرق

با  ةعاري از زلل است اينكه روزي بحضور فيض دستور اعليحضرت سراج الملت والدين كه باني اين كتاب و حاكي اين قص

 ةخرق ةصوابند ذكري در ميان و داستاني به بيان آمده ذات ميمنت اعليحضرت زبان درفشان را بتكلم كشوده فرمودند كه آنچه قص

كرامت را ةسعادت ختامه را امير تيمور با آنانيكه فيض حفاظت آن گنجين ةينست كه آن جامانيقه به سمع راستي مجمع ما رسيده ا

داشتند از عراق و عرب به ماوراءالنهر آورده در سمرقند عمارتي براي نهادن آن بر افراشته چندي از سادات صحيح النسب را بتوليت 

منوره اكنون بخواجه خضر  ةن لباس جالالت اساس معين كرد و آن قبده بيده را وقف و دخلش را جايگير متوليان آ ةآن مقرر و قري

شريفه را بچشم خويش مشاهد  ةهزار و دوصد نود و هفت هجري آن بق 1297زبان زد روزگار و آباد و استوار است چنانچه در سال 

احفاد امير مذكور بودند با متوليانش  و آباد مالحظه كردم و يحتمل كه پس از فوت امير تيمور بتوسط واليان آن واليت كه اوالد و

جوزون شده شاه  ةيكي از بناير آن امير منتقل ببلد ةبدارالشرف بخارا نقل و تحويل يافته و همچنين پس از چندي از آنجا نيز بواسط

 ةد و آباد گرديده بلدبراي آن بنيا ةكه در آنجا آورده شده خارج از حصار شهر قب ةبيگ خان ولي متولي باشي آن بوده بامر امير زاد

ميمون موسوم بفيض آباد گشت و آن آنوقت كه اعليحضرت احمد شاهش درقندهار آورد  و در آنجا  ةجوزون از فيض آن خرق

مي بود و وي چنان باعزاز و اكرام حمل و نقل داد كه در هر منزل كه خرقه را فرود مي كردند رقعه اي باسم صدقه مرقوم نموده 

امل آن در همان منزل بود آويخته رها مي دادند تا كه هركه بگيرد اشتر از آن وي باشد و آنگاه كه بكوهستان بگردن اشتريكه ح

شمالي كابل وصل گشت بنابر ازدحام زايرين خرقه در هر مرحله دو سه روزي درنگ كرده بعد آهنگ منزل ديگر مي كردند تاكه 

كوه واقعست نهادند و از هفت  ةل غربي شهر و طرف شرق علي آباد به دامندو كروه جانب شما ةدر كابل رسيده بموضعيكه بفاصل

الي نه ماه در موضع مذكور بوده در زمان توقف متولي خرقه شريفه از كثرت و هجوم زيارت كنندگان گاه گاهي آنرا از صندوق 

گ بزيارت نايل مي شدند و اين منزگاه بر اورده بر زبر سنگ سياهي واقع سمت شمال فرودگاه مي داشت، زايرين از اطراف آن سن

باسم و رسم عاريت  ةبا هر منزليكه خرقه فرود آورده شده اكنون به قدمگاه شاه مردان موسوم است و در خالل توقف خرقه بكابل قب

 ةد و كار پردازان پايدر قندهار براي خرقه مباركه بامر اعليحضرت احمد شاه تعمير يافته و خرقه را از كابل برده در آنجا امانت نهادن

بزرگي مخصوص خرقه و مدفن اعليحضرت احمد شاه شده گنبد رفيعي مشتمل بر دو طبقه احداث  ةسرير سلطنت مامور به تعمير قب

محبوب حضرت آله چنانچه  ةاعلي محل گذاشتن خرق ةسردابه جاي دفن شاه باشد و طبق ةاسفل به مثاب ةو آباد كردند كه طبق

زيرين سردابه نما كه خودش معين كرده بود دفن نموده خرقه را بجاي  ةطبق ةه را پس از فوتش در زاوياعليحضرت احمد شا
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دست سالطين نگردد و از جائي  ةمظنه اينكه بفتواي علما خرقه را از موضع عاريتش بر نداشتند تا بازيچ. مخصوصه اش نياوردند

و سه صد و بيست و پنج كه اعليحضرت سراج الملت والدين بعزم سير و  هزار 1325بجائي منتقل نشود اگر نه چنين باشد در سال 

سياحت اطراف مملكت افغانستان از دارالسلطنه كابل حركت فرموده وارد قندهار شدند قبر اعليحضرت احمد شاه را بنظر فيض 

طبق مسطور فوق براي خرقه و  زيرين گنبد مذكور مشاهد نمودند معلوم و مفهوم گشت كه گنبد مذكور بر ةمنظر بيك جانب طبق

گنبد واقع مي بود و حال آنكه در  ةمدفن اعليحضرت احمد شاه هر دو ساخته شده است اگر نه مي بايست كه قبر او در مركز داير

هر دو طبقي سفلي و عليا قبر و صورت قبر در يكطرف واقعند و اين دليل واضح ميگرداند كه گنبد مزبور براي خرقه تعمير يافته 

يادگار مأمور تحقيق شده مكتوب هفتاد و چهارم از  ةاست فقط و پس از حكايت مسطور كمينه چاكر بيمقدار مؤلف اي ن نام

 ةمكتوبات ميان فقير اهللا شكارپوري نقشبندي رحمت اهللا را مطابق بيان اعليحضرت ممدوح بلكه مثبت آن و مثبت اينكه خرق

) ماحصل(اب نمود و آن اينست كه سائلي از وي سوال مكتوبي كرده او جواب نوشته مذكوره از حضرت پيغمبر است يافته درج كت

كه حضرت پيغمبر و هم اهل بيت آنرا بدست خود دوخته اند و حضرت علي رض بعد از رحلت آنسرور بامر سيد  ةدر باب خرق

معظمه برده در غار حرا نهادند و سالها  ةيا در مكاش تسليم كرده و او آنرا پوشيده پس از انتقال او از دن  رحجن و بشر به اويس قرني

پيغمبر است از آنجا با خود در بغداد آورده پس از وي اوالدش آنرا  ةاينكه خرق ةدر آنجا بوده بعد جناب شيخ دوست محمد به مژد

سي و  35خود در بلخ آورده  هشتاد سال در آنجا بوده سپس شيخ آقامحمد و نظر محمد از بخارا با 80با خود در بخارا نقل دادند و 

هزار ويكصد و نه  1109بيست و چهارم محرم  24پنجسال در آنجا مانده از آنجا شيخ محمد ضياء و شيخ نياز در روز يك شنبه 

  .باخود ها در خانقاه جوگون آوردند

  مثنوي

  پاك سيد عربي ةخرق

  كه دهد از رياض جنت ياد

  هزار و صدو نه هجرت 1109در 

  گون افتادمحمل او بجوز

  جوزگون شد چو قابل اين فيض

  زانجهت نام گشته فيض آباد

  :هزار يكصد و هشتاد و دو وزير شاه وليخان بامي زائي در قندهار آورد چه مي فرمايد 1182و از آنجا در نهم شهر ربيع االول سال 

  )مجمل و ملخص جواب(

قال الحافظ السيوطي رحمت اهللا في مؤلف سماء اتحاف الفرقه برفع ذهب بعض المحدثين من الحفاظ و المشايخ الصوفيه الي اثباتها 

الخرقه ان جمعاً من الحفاظ علي اثباتها و ذكر الشيخ شهاب الدين احمد بن محمدن الخطيب القسطالني في المواهب اللدنيه بعد نقل 

مع الصحبه المتصله الي كميل بن زياد  خش الخادشين في التصال ليس الخرقه من طريق الحسن البصري رحمه اهللا نعم لبسهم لها

النحفي رحمه اهللا و هو صحب علي بن ابي طالب من غير خلف في صحبته بين أئمه الجرح و التعديل و في بعض الطرق اي اللخرقه 

ذا صحبه ال اتصالها باويس بن عامر القرني خير التابعين و هو اجتمع بعمر بن الخطاب و علي ابن طالب رضي اهللا تعالي عنهما و ه

  .مطعن فيها

مخلص معني اينكه بعضي محدثين از حافظان و شيخان صوفيه جانب اثبات خرقه اند حافظ سيوطي رحمت اهللا در تأليفي كه آنرا 

اتحاف الفرقه برفع الخرقه نام نهاد است گفته كه جمعي حفاظ بر اثبات آنند و شيخ شهاب الدين احمد بن محمد خطيب قسطالني 

للدنيه بعد نقل خدشه اعتراض كنندگان در پيوند دادن پوشيدن خرقه از روايت حسن بصري رحمت اهللا ذكر مي كند كه در مواهب ا

صحبت متصله منسوب به كميل بن زياد نخعي كه بدون اختالف علماي جرح و تعديل درك  ةآراي ايشان پوشيدن خرقه را بواسط
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مي كنند و در بعض روايات كه در باب خرقه است پيوند پوشيدن آن به صحبت حضرت علي رضي اهللا تعالي عنه را كرده است 

اويس بن عامر قرني رحمه اهللا كه بهتر و نيكوتر تابعين است و او درك صحبت حضرت عمر رضي اهللا عنه و علي رضي اهللا عنه هر 

  .انتها. دو كرده است كه در اين چنين صحبت جاي طعن نيست

  )ذكر وفات اعليحضرت احمد شاه(

  )و اندكي از افعال آن خلد آرامگاه(

كه از دير سال عارض حال اعليحضرت احمد شاه شده و بيني اورا  1هزار و يكصد و هشتاد شش هجري مرض آكلي 1186در سال 

م به قرار بيان علي قلي ميرزا باد خورده و بيني مصنوعي مكلل به الماس ساخته در برابر آن مي گذاشت عود كرده دماغش را تما

ضايع نمود و از دماغ به سينه و حلقش ريخته اعضايش را به تاب و تب انداخت و از عالج اطباء بهبودي نديده الجرم به اميد شفاء 

روي عالج بسوي ارواح صلحاء آورده نخست به زيارت مرقد مال نصر و صاحب در دهله واقع سمت شمال شهر اعليحضرت احمد 

رت و صرف صدقات و خيرات به شهر معاودت كرده از التماس اطباء جهت تغيير آب و هوا در شاهي رفته پس از اداي مراسم زيا

كوه توبه كه به اعتدال هوا و آب گوارا معروفست تشريف برده چون اجلش رسيده بود تبديل هوا سودي و آب گوارا بهبودي 

ت بعزم عيادت راه قندهار برگرفت و شاه وليخان نبخشيده مرضش شدت يافته درينوقت شهزاده تيمور فرزندش كه ايالت هرات داش

وزير بتصور اينكه شهزاده سليمان پسر ديگر اعليحضرت احمد شاه را كه دامادش بود بسلطنت بردارد حيلت انگيخته اعليحضرت 

ب هرات معاودت احمد شاه را بلطايف الحيل بدان سو آورد كه نسقچيان مأمور فرموده شهزاده را از چهار كروهي شهر قندهار بجان

دادند و بقرار بيان صاحب تاريخ سلطاني منشور ممانعت از حضور شاه بنام شهزاده تيمور شرف صدور يافته در منزل واشير واقع 

كل نفس ذائقه الموت ثم ( ةكريم ةپس ازآن بمفاد آي. هشتاد كروهي قندهار به شهزاده رسيده از آنجا جانب هرات مراجعت كرد

هزار و  1186بيستم ماه رجب سال  20حال اعليحضرت احمد شاه درك شده در سب جمعه  ةار مرگ از ناصيآث) الينا ترجعون

يكصد و هشتاد و شش هجري طاير روحش از قفس تن پرواز كرده با بهشتيان دمساز گشت و ياقوت خان خواجه سرا كه محرم 

ان حرم عفت و احتجاب به قسمي به شهر در آورد كه كسي ركاب و بانو ةخاص شاه بود فوت اورا اخفا كرده تابوتش را با خزان

بدان آگاه نگرديد و وزير شاه وليخان با شهزاده سليمان به تغسيل و تكفين پرداخته بعد از اداي نماز جنازه جسد شاه را در باغ ميان 

  .شهر واقع ضلع غربي ارگ در موضعيكه وصيت فرموده بود چنانچه رقم شده آمد دفن كردند

  )او ةاوصاف حميده و افعال پسنديد ذكر(

آن پادشاه خلق آرامگاه با حشمت و مكنت سلطنت ضعفا را هرگز تحقير نميفرمود و اقوياي پارسا را توقير نموده زير دستان زير 

بود بخود  دست آزار را توبيخ مي نمود و آحاد و افراد سپاه را با افسران صاحب جاه مساوي مي ديد و فعل كه به شريعت غرا مذموم

و احدي نمي پسنديد و در طريقت همسلك فقراء بود و علماء و سادات را نيك پرورش داده اوامر و نواهي الهي را در محل اجرا 

مي نهاد و ستم رسيدگان را بوجه پسنديده داد مي داد و همواره در احياي حق و امانت باطل مطابق شريعت غرا خود اقدام مي نمود 

را با فقراء در مجلس خويش بدست راست جاي نشستن تعين كرده اعيان و اشراف را بدست چپ مقرر داشته و علماء و سادات 

براي علماء و سادات بقدر كفاف مؤنت و معيشت وظيفه معين گردانيد ديگر اينكه در تمام عمرش چه در مالزمت و چه سر سلطنت 

نه مي باشند و جمعي از مردان و زنان متدين را از راه صواب مرتكب مالهي و  مناهي نشده پاكي طينت او ضرب المثل افاغ

بجاسوسي گماشته از كردار نيك و بد مردم خودرا آگاه كرده در وقت انكار فاعل كار و قايل گفتار خودش مطابق واقع بيان 

ورش داده معانب نميشده اند علمائي ملت گستاخانه فتواي احكام شريعت را در حض ةفرموده منكر را الزام مي نمود و عالوه بر هم

از آالت ساز خواسته بنواختن در آورد و مال ارادت معروف به  ةچنانچه روزي از راه امتحان پارسائي و حقيقت سرائي علماي بار آل
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 شاهو و يكي ديگر كه حاضر بودند از آواز ساز دل گداز گشته از مجلس برخواستند و مالشاهو زبان حقيقت بيان گشوده بجرأت و

جسارت گفت اي احمد اينچه كار است كه مرتكب شده اعليحضرت احمد شاه در جواب گفت چه مي شود و ضرر اينكار 

كه گفتي گويا حرام را حالل شمردي، گفت كه مباشر اين امر شدن و آن گفتم براي  ةچيست؟ وي به پاسخ گفت كه بهمين كلم

پس مال ارادت گفت حاال كه كار امتحان در ميان آمد ديگر حاضر محفل . انستنامتياز پاكدامني علماء بود نه اينكه حرام را حالل د

آري از كردار . حضور پادشاهي نخواهم شد چنانچه در كوه سرخ  رفته منزوي گشت و در آنجا مي بود تا كه از جهان در گذشت

پسر مي  ةبرادر و جوانان را بمثاب ةزلمملكت داشت و پيران را بمن ةنيكو و گفتار دل جوي اوست كه نسبت بصغار و كبار سكن

پنداشت كه ديگر مردم مملكت عموماً و طوايف دراني خصوصاً باسم اعليحضرت احمد شاه بابا ياد و روحش را بالتماس مغفرت از 

امع كه وقف مرقد والده ماجده اش نموده و مسجد ج ةحضرت عزت شاد مي كنند و از آثار خير آن پادشاه مجاهد متشرع نهر روض

چار سوق قندهار كه ازان پادشاه مينو آرامگاه  ةميمونه اش حصار شهر و ارگ و قب ةمطهره در قندهار و از ابني ةشهر و آوردن خرق

  .بيادگار مانده است كه زبان زد صغار و كبار اند

        1111))))ذكر واليات ميان دو آب هاي انهار پنجابذكر واليات ميان دو آب هاي انهار پنجابذكر واليات ميان دو آب هاي انهار پنجابذكر واليات ميان دو آب هاي انهار پنجاب((((

يحضرت احمد شاه ذكر پنجاب بكرات و مرات رقم گشته آمد، الزم از مناسبات اينكه در ضمن سلطنت و مملكت گشاهي اعل

گرديد كه اراضي هريك از ميان دو آب پنجاب را با قراي آن مفصالً درج كتاب نمايد تا صاحبان دانش زحمات اعليحضرت 

رف غير در آمده اند احمد شاه كه در تسخير آن واليات چند مرتبه كشيده از واليات مملكت افغانستان گرديدند و رايگان بتص

  .بدانند

        ))))ذكر اراضي ميان دوآبه اول از طرف مملكت افغانستانذكر اراضي ميان دوآبه اول از طرف مملكت افغانستانذكر اراضي ميان دوآبه اول از طرف مملكت افغانستانذكر اراضي ميان دوآبه اول از طرف مملكت افغانستان((((

حسن ابدال است كه از آنجا راه به جانب كشمير ممدود است و از اينجا  ةدر ميان اين دو آب كه نهر اتك و نهر جيلم اند يكي قصب

رهتاس است و اين دو  ةراول پندي است ديگر قلع ةسكهه بوده ديگر قصب ةطايف ةدر آنوقت ابتداي دخل و عمل واليات متصرف

زياد نيز هستند كه اكثر در جبال و  ةشيرشاه افاغنه سوريست و بيرون از هر سه واليت مذكوره ديگر محال معمور ةقصبه از ابني

ل مستحكمي در آنجا مشتمل دو طبقه تعمير اتك است كه حال دولت انگليس پ ةو راه ديگر از نهر سند معبر قلع. جنگلستان واقعند

افغانستان آمد و  ةفوقاني عبورگاه ريل دولتي مي باشد كه تا پشاور و سرحد حالي ةزيرين گذرگاه قوافل و طبق ةنموده اند كه طبق

واقع سي و پنج  رفت مي كند و راه ديگر از موضوع دهني كيب به درياي جيلم مي پيوندد و اين راه درياي اتك را از معبر نيالب

ايندو آبه قاطبتاً اسالم اند و  ةو مردم مسكون. كرده پس از طي مسافت بيست كروه واصل دهني كيب مي گردد 2كروهي پشاور عبره

زين و  ةسكهه نميداده اند و اسپان مقبول خوش اندام كه شايست ةاز شجاعت مداخل و مزارع اين دو ابه را صرف خود كرده به طايف

انام باشند از آنجا بهم مي رسد و مردم آنجا تنومند و قوي هيكل اند و محدوده اين ميان دو آبه بقرار تاريخ احمدي كه  ةلجام اعز

مرتفعه و كريو هاي مستصعبه و جبال نمكسار درين محدوده بقرب  ةاين تفصيالت از آن نوشته مي شود مشتمل بر جبال شامخ ةهم

هركدام از مردم آن مقام كه درين ميان مسكن داشته اند بر شعبه و قلعه كوهي تعمير عمارتي پند داورخان و نهر جيلم واقع اند و 

همان يك عمارت دشوار گذار بودن محل استقامت خودرا راجه خوانده بحكم ديگري گردن اطاعت  ةكرده بر افراشته اند و بواسط

شهر و حصار بزرگي دارد و درياي جيلم از زير آن مي گذرد و نمي نهاده مگر مطيع و منقاد سالطين درانيه بودند و پند داورخان 

سكهه داشته و اين ميان دو آبه در زمان  ةمحصول اين شهر و مضافاتش با پنجاه هزار روپيه عائد معدن نمك تعلق به راجگان طايف

آن تمام مملكت پنجاب و  اعليحضرت احمد شاه بتصرف مهاراجه رنجيب سنگه در آمده پس از ةسلطنت اعليحضرت شاهزمان نواد

هزار ودوصد پنجاه هجري بقرارگاه  1250ملتان و كشمير و غيره را مهاراجه رنجيب سنگه مذكور تغلباً متصرف گشته در سال 
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اصلي خود شتافت كه انشاء اهللا در موقع آن ذكر شده مي آيد و گذرگاه سوم نهر اتك بقرب كالي باغ و ديره اسمعيل خان 

  .جا گذشته به ملتان مي رودواقعست كه از آن

  )دوم ةميان دوآب(

ونكيان  ةاين ميان دو آبه قصب ةكه بين نهر مذكور جيلم و درياي چناب واقع و عرضش سي و يك كروه مسافتست و مواضع معمور

ان دوآبه واقعند و هر سه قري شادي و الندكه مردم سكنه آنها مسلمانند و شهر گجرات ميان دوله و غير قصبات و دهات نيز درين مي

  .تر از آنست 1و نهر چناب بزرگترين انهار پنجاب و برابر درياي گنگ ولي آبش عذب

  )ميان دو آبه سوم(

سي و دو كروه مسافتست و شهر وزير آباد درين  32و آن در بين نهر چناب مذكور و نهر راوي واقع و عرضش بخط مستقيم 

گر قصبات چون نسو دره، كجران، واله و تنودي موسي خان، سيالكوت، و ميردوال و سرزمين به كنار نهر چنان اتفاق افتاده و دي

غيره دهات و قريه جات و چهار محال ايمن آباد همه درين ميان دو آبه واقعند و ازينجا راه بجانب الهور مي رود و گذرگاه نهر 

  .ان طريق شهر امرتسر عبور كرده بدان شهر مي رودراوي در زير قلعه الهور است كه مردم ميگذرند و از گذرگاه ميردوال سالك

  )معمورات ميان دو آبه چهارم(

سي و چهار كروه است و شهر  34اين اراضي و بلدان در بين آب راوي مزبور ونهر بيا واقع مسافت عرض سرزمين آن بخط مستقيم 

 ةهمه درين ميان دو آبه واقعند و امرتسر نخبه و عمدالهور، امرتسر، جنداله، خواص پور وبيرون واله كه مسكن و موطن افاغنه است 

آنهاست و خروج سكهان در ابتدا از ملك مانجهه كه امرتسر در آن واقعست بوده و درين شهر از كثرت سران و سرداران هر سري 

سرداران آن  ةاز هم خويشتن را مي گرفته اند و ةو ساالري و هر دري در باري بوده و هر كدام محصول دكاكين بازار تعمير كرد

شهر و اهل بازار او بوده و امرتسر نام  ةشهر كالب سنگه بهنگي ولد جنداسنگه برتري داشته، چنانچه مرجع اكثر از مردم سكن

تاالبيست كه اماكن پخته از آجر وحجر در اطراف آن بر افراشته اند و در ميان اين تاالب گنبديست كه معبد سكهان و مقام گروه 

ت و زن و مرد گروه سكهه در هرگاه و بيگاه بدانجا رفته سماع خواندن كتاب كرنت مي نمايند و آن كتاب را نانك از ايشان اس

فهم خويش در توحيد و اختيار نيك سلوكي و اجتناب از بدرفتاري تنصيف كرده است و پس از خواندن و شنيدن آن كتاب همه 

مي كرده اند تا كه اعليحضرت احمدشاه دراني چنانچه از پيش ذكر شده آمد  روزه به آواز جهر هتك حرمت و اهانت ملت اسالم

 ةآن تاالب را از خاك و خاشاك و استخوان آگنده ساخته مردم شهر و بازار را از ايذا و آزار آنها ايمن گردانيد و شهر الهور بفاصل

  .به از هندو و مسلمان مخلوط انداين ميان دو آ ةهجده كروه مابين جنوب و مشرق امرتسر واقعست و مردم سكن

  )پنجم ةميان دوآب(

مسافت عرض آنست و اين دوآبه را مردم پنجاب  33اين ميان دو آبه در بين آب بياي موصوف و نهر ستلج واقع و سي و سه كروه 

هزار سوار و پياده از اسالم و  مي گويند قطع نظر از ديگران و قصبات و ديهات بسيار درين ميان دو آبه واقعند اند و دوازه ةتنها دوآب

سابقه اقامه گزين اينجا بوده اند و از نهرستلج جانب مشرق گذشته منتهاي مملكت پنجاب است چنانچه از آنجا  ةسكهه در ازمن

ه الغرض از درياي اتك تا كنار درياي جمن هزاران سردار از مردم سكهه مسكن داشت. ابتداي خاك هريانه و بادني سرهند مي باشد

و يك مر ديگري را سر به اطاعت فرو نمي گذاشته اند و سبب كثرت سرداران آن ديار اينكه هر كه دو سه سر اسپي بدست آورده 

لجام بكام مي نهاد و نداي سرداري مي داد در روز نبرد با هزار مرد برابري مي كرد چه ديگر مردم سكهه با وي در پيكار يار مي 

                                                      
١
  �E�� ����D ;�: @4ب ;�   



 سراج التواريخ  )ذكر سلطنت اعليحضرت احمد شاه(  جلداول

٧ 

 

ن نواحي تاب افواج اعليحضرت احمد شاهي را نمي آوردند چنانچه در محاربات آن پادشاه كشور گشت و با وجود كثرت سوار آ

  .كشا مسطور شده آمد

  )مناسبه در بيان استيالي سكهه و عقيده ايشان ةتتم(

تأخرين پدر پيروي نانك موسوم به سكهه شده است و بقرار بيان صاحب سير الم ةسكهه بمعني مريد و پيرو است و اين طايفه بواسط

نانك بقال و از قوم كهتري و صاحب ثروت بوده و نانك از فيض خدمت سيد حسن نام درويش كه صاحب حال بود و نظر تربيت 

اسالم اطالعي حاصل نموده و مضامين اقوال عرفاي  ةجانب او داشت في الجمله دانشي بهمرسانيده بر حقايق و معارف كتب صوفي

و كثرت اتباع و مكنت در زمان سلطنت . لك نظم در آورده كتابي فراهم ساخته گرنت نام نهاداسالم را بزبان پنجابي در س

اعليحضرت بابر شاه مغول بوي ميسر گشته مطاع خلقي شد و تا حال آن كتاب در دست پيروانش موجود و بغايت معروف است و 

دارد خالي از كيفيت و متانتي نيست و فقراء اين  در خواندن آن مواظبت داشته تعظيمش مي نمايند و چون كالمش ماخذ صحيحه

موسوم به كنت كه به  ةفقراء اسالم وضع و رفتار مي كنند و در بلدان و قرائيكه اهل اين كيش سكني دارند خان ةطايفه به مثاب

خانه مقر گزيده زيست گويند تعمير كرده يكتن مرشد و ديگر فقراء كه مريدان وي باشند درآن  "درمسال"اصطالح مردم افغانستان 

يكي سري چند و ديگري لكهمي چند و پسر دويمي زر اندوخته عمر به سير و صيد : الغرض از نانك دو پسر ماند . مي نمايند

درويشي اختيار كرده زن  ةاو روز مي گذرانند و سريچند طريق ةگذرانيد و اعقاب و اخالفش نيز پيروي وي كرده تا حال بوتير

انك پدر بمعبد ننشست چنانچه انكد نام كه يكي از خدام نانك بود بجاي وي نشست و سيزده سال بعبادتگاه او نخواست و بجاي ن

بسر برده از عمد فرزند امرداس نام مريد خود را خليفه قرار داد و او بيست دو سال به عبادتگاه مرشدش نشسته اگرچه فرزند از خود 

ي خود نصب كرده بقرار گاه اصلي خود شتافت و او هفت سال زندگي كرده ارجن داشت ليكن رامداس نام داماد خويش را بجا

پدر بسر برده بمقر جاويد شد و پس ازو روهرگوبند نام پسرش  ةنام پسرش معبد نشين پدر خويش گرديده بيست و پنج سال بطريق

يش جاي گزيد و هفده سال رهروان سي و هشت سال سالك مسلك پدر بوده از عقب او گروه هري راي نواده اش بمسند جد خو

اين كيش را مقتدائي كرده بجهان جاودان رفت و بعد ازو هركشن نام در كودكي برو ساده پدر متكي گشته پس از زندگاني سه 

سال درگذشت و بجاي او تيغ بهادر پسر كوچك كرو هركوبند نشسته كرو رام راو برادر هركشن مذكور راه مخالفت با وي پيش 

 1080در عداوتش هميكوشيد تا كه پس از يازده سال تيغ بهادر اسير و دست گير امراء اعليحضرت عالمگير شده در سال گرفت و 

هزار وهشتاد هجري به امر اعليحضرت عالمگير كشته شد مفصل اين مجمل اينكه تيغ بهادر مذكور كه معبدگزين هشتم نانك بود 

ر شد و جمعيتي بدورش گرد آمده طريق حيف و ميل مال و منال مردم پيش گرفت و اتباع وافر فراهم آورده صاحب مكنت و اقتدا

و ازين امر واقعه نگاران به اعليحضرت عالمگير آگهي دادند كه زود است . هم از اهل هنود از راه پيروي و مريدي زر اخذ مي نمود

و اعليحضرت عالمگير از غرض واقعه . پادشاه خروج نمايدكه تيغ بهادر از تاراج كردن و گرفتن مال مردم اقتداري بهم رسانيده بر 

نگاران بنام صوبه دار الهور منشور قيد و بند اورا صادر فرموده در غل و زنجيرش انداخت و بعد از چند روز بموجب صدور حكم 

ومريدانش از هيبت و سطوت  ديگر اورا بقتل رسانيده جسدش را پاره پاره كرده در گذرگاه ها و بازار ها آويخت و پس ازو پيروان

هزار و نود وپنج هجري  1295بود در سال  1پادشاهي بدون سالح بطور فقراء گردش مي كردند و كرو رام راو كه معاند تيغ بهار

پانزده سال بعد از وي پدرود جهان كرد و در ميان ديره دون واقع كوه منصوري بقرار كيش هنود سوخته شد و قبرش به زر و زيور 

م انجام يافته تا حال استوار است و چون درآن موضع ديره از مستحدثات رام راو است كه مسلمانان آنرا قبر  و هندو سماد گويند تما

و گويند كه كرورام راو سمات خودرا العياذ باهللا من التشبيه به مثابه . و دون ميان دو كوه را گويند به ديره دون موسوم گرديده است

را كه در زندگيش بدان ميخوابيده متصل قبرش  ةميان برج وسط آن خاكستر كرورام راو واقع است و چهار پايكعبه ساخته و در 

نهاده اند و بيرقي كه سي و شش گز ارتفاع آن است به درب مقبره او نصب كرده پارچه سرخي برآن پوشانيده اند و همه مردان و 
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ماه اپريل  11ند و روز شادماني ايشان كه روز اول ماه ويساك است مطابق سكهه آن بيرق را نيايش و ستايش مي كن ةزنان طايف

وي منصوبست  ةبيست دوم ماه حمل از سال شمسي است و لوح تاريخ فوت كرورام راو از سنگ و جانب مقبر 22انگليسي و موافق 

آواخر زمان اعليحضرت عالمگير الغرض پس از ارتحال اعليحضرت عالمگير در عهد سلطنت اعليحضرت بهادر شاه و بقولي در 

كروكوبند بن تيغ بهادر مسند نشين مستقر پدرش گشته پراگندگي فقره سكهه را به تدريج جمع كرده اندك اندك مسلح ساخت و 

اسپ و آله حرب بهم رسانيده آغاز تركتازي كرد و كارگزاران  پادشاهي اسباب قلع و قمع وي بياراستند و كروكوبند از خوف 

خته به مأمني خزيده دو پسرش از دست كارداران پادشاهي بقتل رسيدند و خودش پس از خاموش شدن آتش فتنه كه جان گري

حكام و  ةافروخته و از جائيكه مأمن گزيده بود جانب منزلگاه اهل و عيال خود راه مراجعت بر گرفت و چون عبورش بواسط

خود ساخت كه اورا به عيالش رسانند و آنها  ةز افغانان آن سرزمين را بدرقمتصديان سرهند متعسر بود بوده و مژده دادن زر بعضي ا

آنجا لباس نيلگون در بر وي كرده موي سر و ريشش را بلند گذاشته با خود برداشتند و در عرض راه هر كه از حال او  ةبطرز افاغن

يش رسيد همان هيئت را كه باعث نجاتش شده او چه است و آنگاه كه به مسكن خو ةجويا مي شد در جواب مي گفتند كه پيرزاد

الحاصل پس از پيوستن به كسان و . بود تغيير نداده پيروان خودرا نيز راه نمود كه وضع مذكور را اختيار كرده هرگز تغيير ندهند

فرزندانش  نزديكان خويش آشفته حواس گشته مانند مدهوشان و ديوانگان گردش مي كرد و با وجود آنحالت در پي انتقام خون

اويند موي سر و ريش نمي تراشند و شارب نمي زنند و  ةسكهه كه سالك طريق ةمي بود تا كه بمرد و اين آرزو با خود برد و طايف

از جهت اختيار . اكثر لباس نيلگون مي پوشند و با اسلحه و ايراق گردش مي نمايند و هر چند از فرق مختلفه و ابعد طريقه باشند

اهل هنود از همديگر اجتناب و احتراز نمي كنند و اين طريقه در اواخر عهد پادشاه ذيجاه  ةديرين ةبر طبق قاعدكردن اين نحله 

مرحوم اعليحضرت اورنگ زيب به ظهور پيوسته مخترعش كروكوبند مذكور است و پس از ويندانام بجايش نشسته مكنت و اقتدار 

غ بهادر و هردو پسر گروگوبند را در خاطر داشت در هر قريه و دهي از اهل كشته شدن تي ةديرين ةو چون كين. كلي بهم رسانيد

آن هركرا مي يافت مي كشت، حتي از اطفال خوردسال نمي گذشت و با آن هم  ةاسالم كه دست ستمش مي رسيد تاخته از سكن

ليحضرت بهادر شاه از جور و ستم او اكتفا نكرده بطون زنان حامله را دريده اطفال شان را بيرون كشيده هالك مي كرد تا كه اع

آگاه گرديده رايت گوشمالي وي بر افراخت و منعم خان خان خانان را با سي هزار سوار مأمور كرده بندا را در كوه كره محصور 

ه كاري از نمود و به حيله اي از آنجا بدر رفت و بعد ازآن محمد امين خان و آغر خان و رستم دل خان و غيره باز اورا محصور نمود

پيش نبردند و همچنين اندك اندك مقابل افواج شاهي مي گشت و اكثر اوقات به قطاع الطريقي و سرقت بسر برده شب به جائي و 

روز در ماوائي گذرانيده مقيم ساكن معيني نمي بود و در قتل و غارت مسلمين و تخريب مساجد و نبش قبور ايشان مضايقه نمي 

يافته انقراض نيافته بود كه اعليحضرت بهادر شاه از دنيا انتقال نمود ودر الهور طرح نفاق و قدح آئين وفاق نمود و اين روش امتداد 

 ةو رفته رفته بازوي بندا نيروئي يافت تا كه اريك. در بين شهزادگان اتفاق افتاده كسي به گوشمالي و سرزنش سكهان نپرداخت

ته اسلم خان صوبه دار الهور به تنبيه بندا مأمور گشت و با وي در آويخته مغلوب سلطنت از فر جلوس فرخ سير زيب و زينت پذيرف

و ازين فتح بندا زياده تر مغرور شده بيش از پيش دست كينه و آز به آزار جان و تاراج مال مسلمانان دراز . گرديده به الهور در آمد

آراسته مهميز بر اسپ ستيز زد و در لشكر گاه خويش با معدودي  و بايزيد خان صوبه دار سرهند به دفع او برخواسته با لشكر. كرد

فدائيان حسن صباح غفلتاً داخل  ةعليحده مشغول نماز مغرب شد و در حالت گذاردن نماز يك تن از اتباع بندا به مثاب ةدر خيم

و به همراهان خود پيوست و اين خبر  نمازگاه شده بايزيد خان را در حال تضرع و نياز از زندگاني بي نياز ساخته سالماً بدر رفت

سمر كشته به فرخ سير رسيد و او عبدالصمد خان بهادر دلير جنگ توراني صوبه دار كشمير را با چند هزار سوار مغوليه به دفع بندا 

بن محمد  گماشت و زكريا خان پسر عبدالصمد خان را بجاي بايزيد خان مقتول به صوبه داري الهور مأمور كرد و قمرالدين خان

نظام و توپخانه به معاضدت و معاونت عبدالصمد خان گسيل  ةامين خان اعتماد الدوله را با آغر خان با فوجي ديگر از مغوليه و سوار

گردانيده عبدالصمد خان حسب االمر پادشاهي عازم الهور شده عارف خان را به نيابت پسرش مقرر الهور كرد و خودرا رايت ستيز 

گورداس پور شتافت و  ةر افراخته بر سر وي بتاخت و محاربه سخت رو داده آخراالمر بندا مغلوب گشته منهزماً در قلعبه قلع بندا ب

شان ممنوع و  ةدر آنجا محصور شده از امتداد مدت محاصره قحط و غال در لشكرش افتاده گاو و اسپ و ديگر اشيائيكه به نحل
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ان از گرسنگي هالك شده مابقي خواستار امان گرديدند و عبدالصمدخان ملتمس شانرا حرام بود همي خوردند تا كه بسياري از ايش

پذيرفته علمي در ميان استوار نموده قرار داد كه اسلحه و آالت حرب خودرا در زير علم گذاشته داخل اردوي اسالم شوند و چون 

ه به قواد سپاه سپرده در كنار رودي كه از بين گورداس كار برين قرار گرفت پس از فراهم شدن ايشان در لشكر اسالم همه را گرفت

پور مي گذرد سر بريدند و سركردگان شان را بر اشتران عريان و خران بي پاالن غل به گردن و پا به زنجير سوار كرده كاله هاي 

الصمد خان همه را به دستور كاغذي بر سرشان نهاده از پيش روي لشكر به راه انداخته داخل الهور گردند و بعد از چند روز عبد

دهلي كرد و آنگاه كه به قرب دهلي رسيدند محمد  ةمذكور در تحت حفاظت قمرالدين خان مزبور و زكرياخان پسر خويش روان

امين خان اعتمادالدوله از حضور فرخ سير مأمور گشت كه خود بندارا روي سياه كرده بر پشت پيل و ديگران را به خر و اشتر سوار 

سرهاي كشتگان ايشان را به نوك سنان افراشته به شهر در آورد و چون به كمال فضيحت به حضور فرخ سير رسيدند بندا و  نموده

كوتوالي در  ةپسرش با دو تن معتبر ديگر در زندان ارگ محبوس گشته ديگران را حكم شد كه در روز صد نفر به مواجهه محكم

همه اسراء پسر بندا را سر به زانوي پدر نهاده از دست خود بندا بياسا رسانيدند و از پس پسر بازار به قتل رسانند و پس از قتل  ةراست

پدر را به زنبوره هاي آهنين پاره پاره كرده حكم پادشاهي اصدار يافت كه همچنين در هر جا هر كرا ازين فرقه بيابند بالدرنگ 

ردم سكهه به شعب جبال شامخه و تنگناي مغارات ضيقه خزيده پناه و از  صدور اين حكم همه م. آهنگ قتلش كرده زنده نگذارند

اعليحضرت نادرشاه افشار  ةروزگار مي گذرانيدند تا كه از حمل 2و مزالق 1گزيدند و زيست مخفيانه اختيار كرده همچنان در مضايق

حاصل گشته از كوه فرود آمدند و هنگامه باز آن گروه را نيروئي در باز و . بنياد سلطنت گورگاني روي به انهدام و انكسار نهاد

آراي قتال و جدال شده در هند وپنجاب استيال يافتند و اكثر مساكن و مواطن را خراب و بياب كرده ابواب تاخت و تاراج بگشادند 

روي انتقام  تا كه اعليحضرت احمدشاه دراني را دست حمايت مسلماني گريبان گير گرديده چند مرتبه به قراريكه مذكور شده آمد

بدانسوي آورده جزاي كار به كنار آنها نهاد و تغلبات و تصرفات مابعد اين طايفه كه در عهد اعليحضرت تيمور شاه و اعليحضرت 

  .شاه زمان و اعليحضرت شاه شجاع و پسران سردار پاينده خان بوقو پيوست مرقوم شده مي آيد

  ادامه دارد
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