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  )ذكر مجملي از احواالت اعليحضرت(

  )1احمد شاه كه قبل از سلطنتش رو داده است(

و آن اينست كه نياكان احمدخان متوطن و متمكن ملتان بوده و والدت وي در آنجا رو نموده و از سبب بعضي حوادث در كودكي 

با پدرش محمدزمانخان در قندهار و از آنجا وارد هرات گرديده مسكن گزيده و بعد از چندي با ذولفقار خان برادر خود گرفتار 

اني بوده تا كه اعليحضرت نادرشاه افشار قندهار را مسخر كرده ايشان را از محبس برآورده مورد قيد غلجائيان شده در قندهار زند

الطاف و وجه مؤنت شان را باندازة كفاف معين فرموده مأمور اقامة مازندران نمود و احمد خان بمالزمت ركاب نادري اختصاص 

حضرت نادرشاه مي بود و او از وي بسي رضامندي و خورسندي مي يافته خدمات شايسته بتقديم همي رسانيد و همواره بحضور اعلي

نمود چنانچه در اكثر مجالس بار عام بامراء و ندماي خود مي گفت كه در ايران و توران و هندوستان مردي چون احمد خان حميده 

ه درانيست از خيمه و سراپردة خويش خصال و پسنديده افعال نديدم و اورا با سه چهار هزار سوار از طائفة ابدالي كه حال معروف ب

كنار نمي فرمود و از آنجا كه آثار بزرگي از چهراش ظاهر بود روزي اعليحضرت نادرشاهش پيش خوانده بوي گفت كه نشان 

سروري از جبه ات هويداست و پس از من بر سرير حكمراني خواهي نشست اينرا گفته گوش اورا بياد داشت قول خويش بدست 

ارباب الدول (اد و گفت كه پس از من رعايت حقوق مرا نموده با اوالدم برفق و مدارا سلوك نمائي و آخراالمر بسياق خود مالش د

  .چنان شد كه اعليحضرت نادرشاه گفته بود) ملهمون

  )ذكر سلطنت اعليحضرت احمدشاه(

  2)سدوزائي شعبة دراني(

دش رضاقلي ميرزا خوف و غضب مستولي گشته هرروز احاد و افراد آنگاه كه  بر اعليحضرت نادرشاه از سبب مكحول نمودن فرزن

قلزباشيه و افشاريه را بقتل مي رسانيد مردم ازين كردار او رنجيده خاطر شده اقوام خود او با علي قلي خان بن ابراهيم خان برادرش 

ح آباد واقع دو فرسنگي خبوشان از كه حكومت هرات داشت سازش كرده مستعد و آمادة قتل او شدند و در هنگاميكه  موضع فت

هزار و يكصد و ) 1160(مضافات مشهد مقدس اردوگاه اعليحضرت نادري بود در شب يكشنبه يازدهم ماه جمادي اآلخر سال 

شصت هجري محمدخان قاجار ايرواني و موسي بيك ايرلوي افشار ارومي بصالح صالح خان قرقلوي ابيوردي و محمدقليخان افشار 

چي باشي و غيره جمعي از كشكچيان دائمي كه پاسبان سراپردة اعليحضرت نادري بودند بوقت نيم شب داخل خوابگاه ارومي كشك

او شده سرش را بريده در اردو انداختند و درين حالت يكي از خدام حرم اعليحضرت نادرشاه احمد خان را ازين قضيه آگاه نموده 

اوزبكيه تن بصالح آراسته تا بامداد پاسداري حرم شاهي را كرده و صباح هنگام با  او با سه هزار سوار از دستة ابدالي و سوار

گروهي از اوباش قزلباش و اشرار افشار كه دست بتاراج اموال پادشاهي كشوده بودند در آَويخته ايشان را هزيمت داد و مال و منال 

ت از دو قطعه الماس كه بكوه نور و درياي نور معروف و همه را بتصرف آورد و بانوي حرم اعليحضرت نادرشاه بجايزه اين خدم

مشهور و از محمدشاه كورگاني به اعليحضرت نادرشاه رسيده و در بازو بند حرمش مي بودند كوه نور را با يكدانه فخراج بي نظير 

هر هرات نشده وارد نادرآباد به احمد خان عطا نمود و احمدخان با سوارة افاغنة ابدالي راه قندهار برگرفته و متعرض حاكم و ش

و باستصواب آراي بزرگان َطوايف ابدالي خصوصاً حاجي جمال خان باركزائي كه بقوت و مكنت از همه برتري  3قندهار گشت
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داشت كاله سروري بر سر نهاد و درينحال صابرشاه نام فقيري گياه سبزي را بعمامه اش نصب كرده گفت اين جيغة تست و تو 

و ازينجا اعليحضرت احمد شاه اقوامش را كه معروف بابدالي بودند بدراني موسوم ساخت و بر تخت سلطنت نشسته  پادشاه دوراني

بامور جهانباني پرداخته بگي خان باميزائي را بلقب شاه وليخان اشرف الوزراء و منصب وزارت سرافراز نموده سردار جهان خان 

سپهساالري و شاه پسند خان را بامير لشكر نامور فرمود و همچنين هريك از اعيان   فوفلزائي را بخطاب خان خانان و ميرزن و منصب

طوايف دراني را فراخور حال بمنصب و خدمتي سربلند گردانيد و از اتفاقات حسنه در چنين وقت كه اعليحضرت احمدشاه اعالن 

ان حاكم كابل و پشاور ماليات چندسالة هردو سلطنت نمود تقي خان اخته بيگي از سرداران اعليحضرت نادري با نواب ناصر خ

بيست و شش كرور روپيه بود حمل داده براي اعليحضرت نادرشاه مي بردند وارد قندهار شدند و اعليحضرت  1مملكت را كه 

اب احمدشاه اين گنج رايگان را از عطاياي حضرت يزدان دانسته ضبط كرد و ناصرخان چند روز نظر بند گرديده آخراالمر باري

حضور اعليحضرت احمد شاه شد و پس از چندي بحكم او وبقولي از قندهار گريخته در پشاور رفت و افواج مقيمة اطراف و 

  .نواحي آنجا را فراهم آورده مصدر شورش گرديده تاخت و تاز آغاز نهاد و طبل خودسري بĤواز در آورد

  )ذكر سكه و مهر اعليحضرت احمدشاه(

  2)و پشاورو توجه او بجانب كابل (

  چون اعليحضرت احمدشاه آن نقدينة باد آورد را مالك شد همه را كداخته بنام خويش مزين و بدين بيست مسبع و مروج گردانيد

  سكه زن بر سيم و زر از پشت ماهي تا بماه  * *  حكم شد از قادر بيچون به احمد شاه 

احمد شاه دراني و صورت مهرش را طاؤسي شكل مدور و مطول ) الحكم هللا يا فتاح(و در خاتم خود اين عبارت را نقش فرمود 

كردن صراحي نما ساخته فرامين و احكام بدان شرفياب گرديد و پس از انتظام مهام قندار و نظم و نسق امور آن ديار بعزم كشور 

شد و حاكم آنجا كه از طرف كشائي و تنبيه ناصر خان با لشكر شايان قندهار روي تسخير بسوي كابل و پشاور آورده وارد غزنين 

اعليحضرت نادرشاه مأمور حكومت بود بمحاربه برخواسته مغلوب گشت و اعليحضرت احمد شاه حكومت غزنين را بيكي از 

معتمدين خويش مفوض داشته خود راه كابل پيش گرفت و حاكم كابل كه دست نشاندة ناصر خان بود تاب مقاومت در خود 

د و اعليحضرت احمدشاه داخل ارگ كابل شده از تنظيم و تنسيق امور نزديك و دور اين واليت جيش نديده جانب پشاور فرار نمو

بجانب پشاور بجنبش در آورد و هنوز لشكرش در راه و جاده پيما بود كه ناصر خان مستعد جنگ شده نخست آهنگ قتال 

اشغنر يا هشت نگر واقع شانزده كروهي جانب عبدالصمد خان محمدزائي كه عمدة زمين داران پشاور و رئيس ملك دو آب و 

شمال پشاور بود كرده بر سر او تاخته محاربة خفيفي رو داده عبدالصمد خان كه توجه اعليحضرت احمدشاه بجانب پشاور آگاه 

پشاور  گرديده بود از دوآبه گريخت روي اميد بسوي اردوي او آورد و ناصرخان اكثر از بازماندگان اورا بقتل رسانيده جانب

مراجعت كرد و عبدالصمد خان بقرب جالل آباد بلشكر سردار جهانخان خان خانان و سپهساالر كه مقدمة الجيش  بود ملحق گشته 

همراه او روانة پشاور شد و آنگاه كه بنزديك پشاور رسيدند ناصرخان نيروي مقاتلت در خود نديده از پشاور گريخته و از معبر 

چج پناه برد و اعليحضرت احمدشاه كه عزم تسخير پشاور داشت بدون رزم متصرف شده آن قدر  اتك گذشته در ملك هزارة

درنگ فرمود كه سران ملك و سرداران اقوام افاغنة نواحي و اطراف پشاور بارياب حضور وي گشتند و سر بر خط فرمان نهاده 

دار جهانخان سپهساالر را با لشكر كافي بتعاقب ناصرخان مطيع و منقاد گرديدند و در خالل رتق و فتق امور مهمة محال پشاور سر

نامزد فرمود چنانچه مشاراليه در حينيكه اعليحضرت احمدشاه در انتظام مهام پشاور و اطراف آن اشتغال داشت راه هزارة چج بر 

قرار گرفت و مال و منالش بتصرف گرفته و از نهر اتك عبور كرد و ناصر خان را پاي ثبات لغزيده از آنجا نيز فرار كرده در الهور 
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لشكر پادشاهي در آمده سردارجهانخان بهمين قدر اكتفا كرده رايت مراجعت بجانب پشاور افراشت و بعساكر شاهي ملحق گرديده 

فيضياب ركاب ظفر انتساب شد و اعليحضرت احمدشاه درين يورش بضبط و ربط والياتيكه اعليحضرت نادرشاه از مملكت هند 

يمة ممالك مقبوضة خويش كرده بود اكتفا نموده همة واليات را منظم و در هر جا شخص متعمدي را مأمور فرمود با جدا و ضم

قدري از لشكر استحكام داد و و با بقية اردو جهت انجام بعضي مهام از پشاور روي مراجعت بسوي قندهار نهاد و پس از ترتيب امور 

  .هور را تصميم داده رو براه نهادو تنظيم نزديك و دور باز عزم تسخير ال

  )ذكر يورش دوم اعليحضرت(

  1)احمدشاه بجانب الهور و هند بتائيد آله(

اين دفعه در سال هزار و يكصد و شصت و يك بقصد تسخير الهور و هند از قندهار با سي هزار سوار جرار و پيادة كارزار براه كابل 

و پشاور رهسپار آنديار گشت و آنگاه كه از رود اتك و جيلم در گذشته بنواحي الهور رسيد ميرپهلوي مخاطب به شهنواز خان بن 

قبل از نزديك شدن اعليحضرت احمدشاه در آنجا از عزم و حركتش آگاه گشته از اعليحضرت محمد زكريا خان ناظم الهور كه 

شاه كورگاني كمك خواسته بود و تا اين وقت كه اردوي اعليحضرت احمدشاه در نواحي الهور رسيد اختر اقبال ناظم الهور از 

نيروي مقاتلت تاب مقاومت در خود نديده از الهور بجانب  حضيض وبال بر نيامده پرتوي بر گونة احوالش بينداخت الجرم از عدم

شاهجهان آباد گريخت و اعليحضرت احمدشاه با سپاه داخل شهر الهور شد واضح اقوال اينكه ميرپهلوي حيات اهللا خان ملقب به 

كر الهور بعزم مدافعه بيرون شهنواز خان بواسطة وزير الممالك قمر الدين خان خالوي خود از دارالخالفه امداد طلبيده خود با لش

شده كنار نهر چناب را عسكرگاه ساخت و اعليحضرت احمدشاه با ده هزار سوار بوقت طلوع صبح كاذب ايلغار كرده از گذريكه 

چند فرسنگ از هردو لشگرگاه دور ومنحرف بود گذشته روي تسخير بسوي الهور آورد و شهنواز خان ازين رشادت اعليحضرت 

رت بدندن گزيده تمام ساز و برگ خويش را گذاشته با چند تن از خاصانش راه فرار بجانب شاهجهان آباد دهلي احمدشاه لب حي

پيش گرفت و بادمدادان لشكريانش از گريختن وي آگاه گشته خواستند كه راه گريز برگيرند كه اعليحضرت احمدشاه در رسيد 

متصرف شده افواج او جريده جان و كسسته عنان افتان و خيزان رهسپار وادي  وهمه احمال و اثقال اردويش را با توپخانه و قورخانه

حرمان شدند و اعليحضرت احمدشاه روز ديگر با بقيه لشكر كه نيز از نهر گذشته بودند داخل الهور شد و از متصرف شدن الهور و 

اليات پنجات حاضر آمده فيض ركاب بدست آمدن اسباب و ادوات نامحصور بسي بر مكنت و حشمتش افزود و همة راجگان و

بوسي حاصل كردند و از آنسوي اعليحضرت محمد شاه كورگاني كه اعليحضرت احمدشاه پسر خودرا با وزير الممالك قمر الدين 

خان اعتماد الدوله و نواب ابو منصور صفدرجنگ و غيره امراء و راجگان صوبة اجمير كه تعداد همة سران سپاه بدوصد و پنجاه تن 

منتهي مي شد و لشكر آراسته چنانچه از پيش رقم شده آمد بالتماس ميرپهلوي حيات اهللا خان مخاطب شهنواز خان بعزم مدافعه و 

مقابلة اعليحضرت احمدشاه دراني از شاهجهان آباد گسيل فرمود بوده و بعد از براه افتادن لشكر مذكور كبري سنگه راجة جيپور و 

الدينخان تالپوري و راي كله زميندار چكر و انواله و سنگه جيت زميندار پتياله و غيره بفرمان  چون جمال 2زمنيداران سهرند

اعليحضرت محمد شاه داخل اردوي شهزاده شدند و هم عبداهللا خان و فيض اهللا خان پسران علي محمد خان روهيله حاكم سهرهند 

مالك قمر الدين خان اعتماد الدوله مامور گرديده راه دفع كه بطريق يرغمال در شاهجهان آباد بودند بهمركابي وزير اللم

اعليحضرت احمدشاه بر گرفتند و شهزاده با افواج ملتزمه ركاب خويش هراه همي پيمود كه شهنواز خان ناظم الهور از راه فرار 

يكه اورا بجبن و بددلي و باردوي شهزاده ملحق گرديده مغلوبيت خويشتن و صولت و شجاعت دليران لشكر شكن افاغنه را از راه

بيعقلي منسوب نسازند چنان شرح داد كه از مبالغة وي سران لشكر دولت كورگانيه بهراس و تزلزل افتاده و از جانب ديگر علي 

محمدخان روهيله حاكم سهرند نيز از هيبت و سطوت اعليحضرت احمدشاه سهرند را ترك كرده راه گريز بر گرفت و از درياي 
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سهارنبپور روانة انواله و بسولي كر وطن خويشتن شد و از وقوع اين سانحه رعب امراي كورگانيه افزون تر 1ده براه جون عبور كر

شد وزير الممالك قمر الدينخان اعتماد الدوله عيال و احمال و اثقاليكه با خود داشت از بيم لشكر افغان بسهرند فرستاده هر دو تن 

در شاهجهان آباد بسبيل يرغمال بودند و چنانچه رقم گشت با خود آورده بود نيز بجاي پدرش  پسران علي محمد خان مزبور را كه

شان بحراست سهرند و حمايت عيال و اموال خويش گماشت و خود با شهزاده و افواج سواره و پياده بĤهنگ جنگ از سهرند 

و اعليحضرت احمدشاه اردوگاه اورا معاينه كرده با سي گذشته در كنار نهر ستلج بگذرگاه باحي واره فرود آمده عسكرگاه ساختند 

 1161هزار سوار جرار كه با خود داشت براه لوديانه كه منحرف از لشكر شهزاده بود عزم سهرند كرده روز سيزدهم ربيع االول سنة 

و پسران علي هزار و يكصد و شصت و يك هجري داخل سهرند شده شهر را غارت كرده هر كه را دست بشمشير برد بكشت 

محمد خان روهيله را با عيال و اموال وزيرالممالك قمرالدين خان كه در آنجا فرستاده بود و ديگر غنايم وافره بدست آورد و 

شهزاده ازين قضيه واقف گشته از كنار نهر ستلج روي بسوي سهرند آورده فوج شرقي و غربي و فوج غربي شرقي شد و از روز 

روز بيست و هشتم ماه مدت چهارده روز در موضع مالوپور آتش قتال در اشتغال و رايات حرب استوار بود و  پانزدهم ربيع االول تا

در روز جمعه بيست و دوم ماه كه روز هشتم مقاتله بود گلولة توب بخيمة كه قمرالدين خان وزير الممالك نماز جمعه را در كنار 

و ازين قضيه راج كسري سنگه پسر جيسنگة سوائي را با ديگر راجگان  آن گذرانيده سرگرم وظيفه بود رسيده هالكش ساخت

اجمير كه دوازده هزار سپاه در تحت رايت داشتند كمر همت بر شكسته پشت بجنگ دادند و هريك از راه هزيمت رو بسوي مقام 

ه هزار مرد پيكار از معركة خويشتن نهادند و باجود اين دو رخنة بزرگ كه كشته گشتن وزير الممالك و پراگنده شدن دوازد

كارزار بودند و بحصار استواري شهزاده رخ نمودند پاي استقامت شهزاده نلغزيده باتفاق معين المملك و ديگر پسران صفدر جنگ 

وزير مردانه در محاربه بكوشيد تا كه از عوارض غريبه حادثة بلشكر اعليحضرت احمدشاه احمدشاه دراني رخ داد و آن چنين بود 

از الهور بدست آورده درين حربگاه با خود داشتند در عين گير و دار آنها را بروي كار آوردند ليكن از بي  2چند عراده بان كه

وقوفي و عدم مهارت رو بسوي خود آتش دادند و بهمراهان خويش راه قتل و جرح كشادند و از صدور اين واقعه با اينكه آثار فتح 

د انكساري ببازوي اقتدار شاه دراني رخ نموده دانست كه كاري از پيش برده نمي تواند برد الجرم از از دم شمشير افاغنه آشكار بو

راه دوربيني صلح اختيار كرده دست از كارزار كشيده و نهر سند را حد فاصلة دولتين قرار داده از راه پشاور و كابل بقندهار 

معاودت كرد و اعليحضرت محمد شاه كورگاني نظر بجان فشاني قمر  مراجعت كرد و شهزاده نيز راه شاهجهان آباد بر گرفته

الدينخان وزير اللممالك و استواري و پايداري مير منو معين الملك مفوض فرموده خودش يك ماه پس از انعقاد رشتة مصالحه و 

ه گشته با دل سوگوار داخل شاه فيصلة دعوي پدرود جهان فاني كرده بدار البقا شتافت و شهزاده در عرض راه از فوت پدرش آگا

  .جهان آباد شد و پس از طي بساط تعزيت بر تخت سلطنت جلوس فرموده صفدر جنگ را وزير خويش قرار داد

  ادامه دارد
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