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 در زوایای تاریخ معاصر افغانستان

 

 

 تاریخی سه مکتوب
 

 طرف سران غازیان بنام نائب امین هللا خان لوگریاز 

 و سرداران قومی 
 

 

 د فـرهنگی کهـزادبنیـا                              ـد عـلی کهـزاد       احم
 

در جملۀ اسنادی که راجع به تاریخ معاصر افغانستان در دست است و تا حال  

اشاعه نیافته سه دوسیه در موزۀ کابل است که در ین سال های اخیر از ورثۀ 

نائب امین هللا خان لوگری خریداری شده و حاوی یک سلسله یادداشت ها و 

میان سران ملی ارکان دولت  مکاتیب شخصی و خصوصی و اداری است که

 . ندوقت و نائب مذکور و معاصرین او مبادله شده ا

 

یکی از این مکاتیب راجع به حفاظت و استرداد یکی از اسرای زنانه انگلیس، 

که از طرف وزیر محمد اکبر خان غازی به نایب امین « اندرسن»دختر مستر 

چهارم مجله آریانا طبع  هللا خان غازی ارسال شده بود، در شمارۀ هفتم، سال

اینک اینجا از مرقع سوم، سه قطعه مکتوب دیگر را نشر میکنیم که دوی  .شد

از  سلطان خانو  تاج محمد خان، ملک محمد خانآن از طرف سران غازیان: 

آن برای نایب امین هللا خان و یکی آن به عنوان عمومی  غزنی و حوالی

 سرداران ملی به کابل فرستاده شده است.

 

این سه مکتوب هیچ کدام در اول یا آخر خود سنه و تاریخ ندارند ولی از روی 

متن چنین معلوم میشود که دوی آن در ماه شوال و یکی آن محتمالً در ماه 

هجری قمری  1257رمضان تحریر شده و سال آن نظر به واقعات تاریخی 

 میباشد.

 

( 5شده و تحت نمره ) در متن مکتوبی که به عنوان عمومی سرداران فرستاده

طرف کابل از  ،قید است، ضمن شرح وقایع حرکت عساکر انگلیس از قندهار

شهر شوال  12که به تاریخ یکشنبه  ،بایزیدخیل ،زبان یک نفر سوداگر اندری
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نزد سران ملی در غزنی یا حوالی آن مواصلت کرده است و حرکت سپاه 

، معلوم نبه( اطالع داده استفرنگی را از قندهار )فردای عید فطر یوم چهارش

 12میشود که این مکتوب در اواسط ماه شوال یا درست در همان روز یکشنبه 

 شهر مذکور نوشته شده است.

 

مکتوبی است که  ،( که به اسم نائب مین هللا خان فرستاده است3مکتوب نمره )

عد از مضمون مفصل آن اسمی سرداران به نامبرده اطالع داده شده بنأ علیه ب

شوال یا روز های  12( تحریر شده که تاریخ آنرا روز 5از مکتوب نمبر )

 بعدتر میتوان تعین نمود.

 

مکتوب نمره )اول( که آن هم به عنوان نایب امین هللا خان میباشد، از روی 

هردم اهل تاریخ از دو مکتوب فوق الذکر مقدم تر است و از روی جمله:"

آمده،  عید یوم چهارشنبه تمامی بدور غزنیناسالم اتفاق کرده اند که فردای 

"، معلوم میشود که در طی ماه رمضان تحریر شده محاصره کنندغزنین را 

( نوشتیم، معلوم 5است و این هم از مقایسه این جمله با آنچه در مکتوب نمره )

میشود که همان روزیکه سپاه فرنگی از قندهار خیال حرکت داشت، غازیان 

 ی را داشتند.بنای محاصرۀ غزن

 

در آنها « عبده سلطان»و « ملک محمد»مکتوب )اول( دو مهر دارد که اسمای 

ملک »مهر  ( سه مهر دیده میشود که دوی آن5) خوانده میشوند. در مکتوب

ملک »( سه نفر 3است. در مکتوب )« عبده سلطان»و یکی آن مهر « محمد

 د.مهر کرده ان« عبده سلطان»و « فقر تاج محمد»، «محمد

 

( آبی میباشد. متن هر سه به 5( و )3کاغذ مکتوب )اول( سفید و کاغذ مکاتیب )

سیاهی و به قلم جلی تحریر شده و مضمون و شیوه انشأ قطعی حکم میکند که 

به قلم یک نفر نوشته شده باشد. از روی وقایع عمومی تاریخی استنباط میشود 

لق به سال عها بعمل آمده متکه ماه رمضان و شوال که تحریر مکاتیب در طی آن

مسیحی  1841هجری قمری میباشد که به ماه های نوامبر و دسامبر  1257

مطابقت دارد و این ماه ها جزء همان زمستان معروفی است که سران ملی 

عموما در کابل جمع هستند و برای اخراج انگلیس از مملکت و سقوط سلطنت 

کیل مجالس و طرح نقشه ها می به تش ،شاه دست نشاندۀ ایشان، شاه شجاع

( 1257رمضان  7=  1841نوامبر  2« )برنس»پرداختند تا اینکه قتل ناگهانی 

نبش عمومی غازیان در پرده از روی هیجان ملی برداشته و بصورت یک ج

ار، شیخ آباد وردک؛ غزنی، قالت غلزائی، قندهار بجان فرنگی کابل، چاریک

، دو دوم رمضان و شوال و نیمۀ اول ذیقعده ها و عساکر ایشان می افتند و نیمه
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ماهیست که هر روز آن پر از کارنامه های بزرگ ملی است که باالخره منجر 

به قتل مکناتن و اخراج انگلیس ها از کابل میشود. اینک اول متن سه مکتوب 

و بعد کوشش میکنیم حتی المقدور  را به ترتیب تاریخ احتمالی آنها نشر کرده

 .و کابل و قندهار دقیق تر معین شود با وقایع محاربات غزنیآن ارتباط 

 

 مکتوب )اول(:

مخدوم مطاع مهربان نایب صاحبی ام نایب امین هللا خان حفظ هللا و تعالی 
بعدها آنکه مردم اهل اسالم اتفاق کرده اند که فردای عید یوم چهارشنبه تمامی 

اسباب ندارند به توکل خدا  بور غزنین آمده غزنین را محاصره کنند اما توپ و
و یاری جناب محمد مصطفی )ص( کمر بسته اند باقی آنچه ارادۀ الهی باشد 
بظهور خواهد آمد و آنچه رویدادی که من بعد واقع شود روزمره قلمی و 
ارسال خدمت خواهد شد و توقع چنان است که آنصاحب مهربان هم احواالت و 

مد خان و باقی آدم دانشته روزمره رویداد آنطرف را بدست اشیک آقاصی مح
 قلمی و ارسال خواهند فرمود که هوش و گوش طرف شما میباشد هللا و تعالی
مقدمۀ شعار )خیر کند که فتح و فیروزی نصیب شود و خبر خوش از طرف 
شما بشنویم کار اینجائی آسان است در باب فرستادن احواالت آنجاهی اهمال 

شم انتظار در شاهراه اخبار آنطرف میباشد نخواهند فرمود که شب و روز چ
باقی ایم بکام باد مکرر آنکه هرگاه دو ضرب توپ گاویبه اینطرف مقرر شود 
بسیار بهتر است. خود بهتر میدانند و چیزیباروتظرور بکار است که در این 
والیت یک مثقال باروت هم نمیرسد به سبب باروت حیران و سرگردان مانده 

 شود ایام بکام باد. ایم دیگر چه عرض
 

 (:5مکتوب نمره )

معروض رای مهر انجالی ملکان عالی متعالی امید گاهی خدایگانی ولینعمی 
نواب صاحبان و سرداران کثیراالقتدار نامدار کامگار میدارد که حقیقت این وال 
به نحویست که مایان به اتفاق غازیان دور غزنین محاصره کرده شب و روز 

ودیم و قاصدان بطرف احمد شاهی فرستاده بودیم قاصدان ما در فکر غزنین ب
شهر شوال المکرم یکنفر سوداگر آدم  12تا حال نرسیده است و الیوم یکشنبه 

معتبر روشناس که خانۀ او در اسفنده میباشد و طایفۀ اندری بایزیدخیل است که 
از  دروغ گوی و کذب نگفته که فردای عید فطر یوم چهارشنبه لشکر فرنگی 

احمد شاهی بیرون شده که سه هزار پیاده پلتن و یکهزار سواره و هندوستانی 
و یکجا شش توپ همراه دارد که همین سوداگر اردو و لشکر فرنگی تا باغ ببر

آمده است و الیوم یکشنبه پنج یوم است که از باغ ببرو از لشکر فرنگی پیش 
حیح است که در ین سخن شده یوم یکشنبه نمازدیگر نزد ما رسیده و احوال ص

تفاوت نیست و همین آدم گفت که پیشخانه شاهزاده صفدر جنگ هم بیرون شده 
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بود که یعنی با سواره حاظر باش متعاقب همین لشکر یک منزل فاصله بیاید 
وغیره همه گی واقف شده هرکس در تدارک جمعیت و  (1)مردم حدود مکر

که احوال جمع  (2)م اندر وغیره ...سامانه خود شده اند ما هم در جمع آوری مرد
میشود بقدر وسع هر جا که جنگ شده  (3)ری غازیان در حدود مکر یا قراباغآو

بشود مقدمه خواهد شد بهر صورت که ارادۀ الهی باشد میشود و سعی بندگی 
دریغ نخواهد شدو احوال کابل بما معلوم نیست هرگاه اندکی فراغت حاصل شده 

با یک سرکرده باینطرف بیرون شود و هرگاه از مقدمۀ  باشد الزم که دو توپ
آنجا فراغت حاصل نشده باشد باید که کاری که در آنجا بده روز میشود باید که 
 بیک روز بشود دیگر بفضل خدا عقل عالمند و همین سوداگر گفت که لشکر
فرنگی که از احمد شاهی بیرون میشد مقرر کردند که بتاریخ بیست و یکم روز 

د را بکابل میرسانم روز بیرون شدن لشکر را که حساب آنها باقی مانده خو
است و احوال غازیان اینوالیت را که می بینیم بسیار بی اوضاع و بی اسباب و 
بی اتفاق به این مردم خاطر جمع نشوند علی الخصوص الحال که چیزی برف 

ود که من هم شدهروزمره متفرق شده بطرف خانه های خود میروند معلوم ش
بعد مردم غازی چه کنند به ... همین میرسد که کاری که در آنجا به پنجروز 
می شود به نیم روز بکنند هرگاه این لشکر در آنجا رسید کارها همه نو شد 
زیاده بر ین نوشتن بی ادبیست امید که احواالت و رویدار آنطرف را همه 

 .روزه قلمی و ارسال فرمائید باقی ایام بکام باد
 

 (:3مکتوب نمره )

معروض خدمت فیضدرجت عالیجاه معلی جایگاه امیدگاهی نایب صاحبی ام 
میدارد که احواالت سمت احمد شاهی وغیره گذارشات اینطرف را مفصل 
بجهت سرداران نامدار عرضداشت ... ایم که ... احوا ...  ... مضمون 

است که موی تفاوت عریضه ... معلوم خواهد ... احوال ... که در ... صحیح 
ندارد و مقدمۀ آنجا بشما بهتر معلوم است باید که کار آنجا را به یکروز طی 
کرده فکر اینطرف بشود و باینطرف که به مردم غازی می بینیم بسیار بی 
اوضاع و بی اسباب و برهم ... زیاده نوشتن بکار نیست امید که احواالت و 

باقی توکل بذات پروردگار است  گذارشات آنطرف را ساعت بساعت بنویسند
 آنچه ارادۀ الهی باشد بظهور خواهد آمد باقی ایام بکام باد برب العباد.

مکرر آنکه مردم غازی اینوالیت قدری باروت و گلوله که داشتند در غزنین به 
مصرف رسانیدند الحال یکنفر آنها یک مثقال گلوله و باروت ندارند در 

بی بیک اشرفی باروت پیدا نمیشود ... میدانند که اینوالیت هم یکسیر تبریزی 
 اسباب چکار خواهد شد.
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 1257در مقدمه متذکر شدیم که این مکاتیب در ماه های رمضان و شوال 

 1841هجری قمری تحریر شده که مطابقت به ماه های نوامبر و دسامبر سال 

ی مسیحی دارد و این سال، سومین سال اشغال نیمه جنوبی و جنوب غرب

 افغانستان از طرف انگلیس ها میباشد.

 

( واقعه ئی در 1257رمضان  17مطابق  1841نوامبر  2در اوائل نوامبر )

و استبداد  کابل رخ میدهد که نقشه آن در اثر انزجار ملت از سلطۀ خارجی

و برادرش و « الکسندر برنس»فرنگیان پیشتر تهیه شده بود و آن قتل ناگهانی 

. در این وقت شاه شجاع و پسرش فتح تاس در نفس شهر کابل «برادفت»کپتان 

با قسمت اعظم قوای فرنگی در « مکناتن»جنگ در باالحصار کابل بودند. 

چهاونی شیرپور و بقیۀ قوای آنها در سیاه سنگ و باالحصار و در قلعه های 

پور و منطقۀ ده افغانان مختلف مثل: قلعه شریف و قلعه نشان خان بین شیر

بعد از  ،فعلی وغیره تمرکز داشتند. قراریکه تفصیل واقعات بر همه معلوم است

صبح روز مذکور میان سران ملی و غازیان و قوای فرنگی یک سلسله جنگ 

ها در پیرامون باالحصار و در نقاط دیگر مثل: برج وزیر فتح خان )چار باغ 

[، قلعه نشان خان )بین شهر و ده افغانان(، فعلی( ]یعنی اطراف پل باغ عمومی

قلعه جعفر خان )نزدیک چهاونی(، باغ شاه )در گوشه شرقی شهر نو فعلی( 

ر( به بعد )روز هشتم نوامب 9رمضان ) 24واقع شد و از روز چهارشنبه 

 13رمضان،  27دهکدۀ بی بی ماهرو رسید و به تاریخ  شورش( جنگ به

عبدهللا خان درجه شدت گرفت و در ین روز  نوامبر )روز دهم شورش( منتها

در جنگ بی بی ماهرو زخمی  ،غازیان سران پیشقدم  غازی اچکزائی، یکی از

شده و شهید شد. فردای آن سردار محمد اکبر خان که بعدتر ملقب به وزیر و 

 غازی میشود، وارد کابل گردید.

 

ید، غازیان آن به مجردی که صدای مخالفت غازیان کابل به سمت شمالی رس

راتری »بر علیه فرنگی برخاسته ن غازی خامیرمسجدی دگی ررکسبه حدود 

Rattray » پاتنجر »معاونPottinger » را کشتند و قلعۀ لغمانی، مقر قوای

شبانه « پاتنجر»میلی چاریکار محاصره کردند. چون  5انگلیسی را در 

بصورت مخفی خود را به چهاونی فرنگی به چاریکار رسانید غازیان به تاریخ 

)روز سوم شورش( بطور عمومی به چهاونی  1257رمضان  20نوامبر،  5

زخمی « پاتنجر»ه پیش شد فرنگی در چاریکار حمله برده و در نتیجه جنگی ک

 27نوامبر،  12مقتول گردید و به تاریخ « Codringtonدرینگتن کو»شد و 

چاره ئی جز این «  Haughtonهاتن»و « پاتنجر»رمضان )روز ده شورش( 

با عقب نشستن خود  را باقی مانده عده معدودی عسکر گورکهت ندیدند که حیا

به کابل نجات دهند. از چاریکار تا کابل غازیان بالوقفه بر عساکر فرنگی 
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«  Grantگرانت»میلی چهاونی شیرپور داکتر  3حمله میکردند تا اینکه به 

ناک شکست قوای فرنگی و زخمی و بیحال اخبار دهشت« پاتنجر»کشته شد و 

به کابل رسانید و با ورود غازیان کهستانی « مکناتن»یۀ چاریکار را به تخل

شورش( جنگ در اطراف تپۀ بی  11نوامبر مطابق روز  13رمضان،  28)

 بی ماهرو چند روز دیگر ادامه پیدا کرد.

 

 1839اپریل  25به کمک عساکر انگلیس به تاریخ  که شاه شجاعنبعد از ای

وارد قندهار شد
(4)

در آن «  Leachلیچ»پسر خویش را با میجر فتح جنگ  

( بقصد کابل 1839)جوالی  1255شهر گذاشته و خود در ماه ربیع الثانی 

 7طرف غزنی با عساکر انگلیسی حرکت کرد و در اوائل جمادی الثانی )

شکست سردار غالم حیدر خان پسر امیر دوست محمد آگست( وارد کابل شد. )

از ارغنده به طرف بامیان و رفتن او به و عقب نشینی امیر موصوف  خان

 ( تاشقرغان و بخارا در همین ضمن واقع میشود.

 

از سفر جالل آباد به کابل آمد،  1256شاه شجاع بعد از اینکه در ماه صفر 

شهزاده تیمور را با عساکر انگلیس مامور نمود که در موضع اولنگ رباط بین 

قلعه در ظزف چند ماه سال  اینراه غزنی و قندهار قلعه مستحکمی بسازد. 

مذکور ساخته شده و عساکر انگلیس در آن تمرکز یافتند. هکذا بعد از سفر 

« لیچ»جالل آباد صفدر جنگ پسر دیگر خود را عوض فتح جنگ که با میجر 

« سر هانری راولنسن» انگلیس خوب نبود به قندهار فرستاد. در ین فرصت 

به حیث « Nottنات »ی و جنرال به حیث مامور سیاس« لیچ»عوض میجر 

سرعسکر قوای انگلیس در قندهار مقرر شد و در قالت غلزائی هم کرنیل 

انگلیس تقرر داشت و تقریباً ده ماه بعد صفدر جنگ هم بر « Wymerویمر »

 طرف شده و عوض او شهزاده تیمور به قندهار اعزام گردید.

 

ار و زمین داور و مخصوصاً ملتفت باید بود که شرح کارنامه های غازیان قنده

حمله هائی که تحت قیادت محمد اختر خان زمین داوری چه در شهر قندهار و 

صورت گرفته، گرفته نشده زیرا  1841چه در پشترود در بهار و تابستان 

ه به نکاتی است که به متن مکاتیب دمقصود ما در ین چند سطرتماس فشر

 ارتباط داشته باشد.

 

در کابل و توسعۀ دائرۀ جنبش غازیان در کابل و چاریکار  «برنس»بعد از قتل 

به قندهار فرستادند که یک « ناتمکتوبی به جنرال « الفنستن»و « نمکنات»

 14قسمت قوای خود را به کمک ایشان به کابل بفرستد. این امر به تاریخ 

« نات»شورش( به قندهار رسید.  12)روز  1257رمضان  29، 1841نوامبر 
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را با دسته ئی سپاه « مکالرن »که هیچگاه به چنین کاری حاضر نبود، باوجودی

شوال( به طرف کابل اعزام داشت. )در متن  4یا  3نوامبر ) 19به تاریخ 

( دیده شد که فردای عید فطر یوم چهارشنبه لشکر فرنگی از 5مکتوب نمره )

اریده احمد شاهی بیرون شده( این عسکر بواسطۀ برفی که بین مقر و غزنی ب

با قوای خویش به «  Maclarenمکالرن»بود به غزنی هم رسیده نتوانست و 

به « مکناتن»( هم تذکر شده( 5. )از ین برف باری در مکتوب )قندهار برگشت

دسامبر مطلع شد که عساکر کمکی که از قندهار انتظار داشت به  10تاریخ 

گ عوض فتح جنگ کابل نخواهد رسید. باال متذکر شدیم که چه وقت صفدر جن

و باز چه وقت شهزاده تیمور عوض صفدر جنگ در قندهار مقرر شده بود. در 

انۀ ( مقارن حرکت سپاه انگلیس از قندهار از او و پیش خ5متن مکتوب نمره )

هم به علتی که ذکر شد به وقت معین به کابل  او هم حرف زده شده است ولی او

 نرسیده است.

 

یم با مکاتیب ما دارد و از نقطۀ نظر انکشاف چیز مهمتر که ارتباط مستق

( دارای 1841)نوامبر و دسامبر  1257واقعات در نیمۀ دوم رمضان و شوال 

واقعات غزنی است که مأخذ افغانی و انگلیسی عموماً از  ،اهمیت  زیاد میباشد

آن سرسری گذشته اند و یک نسخۀ گمنام خطی
(5)

و مخصوصاً این سه مکتوب  

ارگاه غازیان و از طرف رؤسای محلی غزنی نوشته شده است که از قلب قر

 خوشبختانه این خالیگاه را پر میکند.

 

کرنیل  ی جنگ های سردار شمس الدین خان باشبهه ئی نیست که خطوط عموم

انگلیس در غزنی در مأخذ انگلیسی هم تذکر یافته اما جزئیات امر و « پالمر»

سران محلی بودند و باز اسمأ ایشان  محرک اول جنبش که خود غازیان غزنه و

و اوضاع و احوال غازیان آن حدود چیزهائی است که این سه مکتوب روشن 

 میسازد.

 

در کابل چطور دامنۀ شورش غازیان در « برنس»پیشتر دیدیم که بعد از قتل 

کابل و چاریکار رنگ جنبش ملی به خود گرفت. به مجرد رسیدن این صدا به 

ی که در رأس آنها ارسال کنندگان همین مکاتیب ملک غزنی، بزرگان محل

و سلطان خان قرار داشتند به قوای فرنگی حمله  محمد خان، تاج محمد خان

کردند. بقرار نسخۀ بی نام عساکر فرنگی مقیم غزنی مرکب از دو پلتن سپاه، 

هزار نفر صاحب منصب جزء بودند و بر باالحصار  12چهار صد سوار و 

کالن نصب نموده بودند که مأخذ انگلیسی سرکردۀ کل آنها را  غزنی چهار توپ

 اسم میبرد.« پالمر»کرنیل 

 



 9 

در آن وقت رؤسا و کدخدایان غزنین قلعۀ غزنین را سخت نسخۀ بی نام گوید "

بان انگریز معۀ فوج در قلعۀ باالحصار که اندرون محاصره نمودند و صاح

گدام و خزاین در آن قلعه  غزنین بر کوه واقع است اقامت داشتند و تمام

".باالحصار نگاه داشته بودند..
(6)

 

 

( معلوم میشود که این محاصره فردای عید فطر به 1از روی مکتوب نمره )

روز چهارشنبه آغاز یافته است. فرنگی ها که از باالحصار غزنه ناظر این 

ن واقعات بودند در اثر عکس العمل شدید غازیان خود را از شهر غزنی بیرو

کرده و دروازه های شهر را خاکریز کردند ولی محاصره ادامه داشت چنانچه 

( هم واضح میسازد که محاصره ادامه دارد و رؤسای غزنی 5مکتوب نمره )

 از سرداران کابل سرکرده و دو توپ و باروت خواسته اند.

 

به قرار متن نسخۀ بی نام سردار شمس الدین خان تا زمان شهادت عبدهللا خان 

( و تاریخ وصول سردار محمد اکبر خان غازی 1257رمضان  27)اچکزائی 

ماه مذکور( هنوز در کابل بود. سپس به امر سردار اخیر الذکر او  28به کابل )

و محمد زمان خان به کمک غازیان غزنی اعزام شدند ولی به علت برف زیاد 

( قید 5مره )شوال که در مکتوب ن 12مدتی در راه معطل گردیدند چنانچه تا 

است هنوز به غزنی نرسیده بودند. معذالک محاصرۀ غزنی ادامه داشت و 

هر شده انگلیس ها را به تخلیه شهر دعوت کردند شغازیان از راه نقب داخل 

به کابل « پالک»از راه صرف پول میخواست تا رسیدن جنرال « پالمر»ولی 

مواصلت نمود )تاریخ تعلل کند. در ین وقت سردار شمس الدین خان به غزنی 

را به امر شاه شجاع « پالمر»صحیح وصول سردار موصوف معلوم نشد( و 

به تخلیۀ غزنی دعوت نموده و با فشار سرداران فرمانی از شاه شجاع بنام 

حاصل و به او ارسال نمود ولی غازیان مجال حرکت را به ایشان « پالمر»

د قتل  و تاراج نمودند. منابع نداده بجان سپاه فرنگی ریختند و تا میتوانستن

مینویسند که غالباً به ماه  1842مارچ  6انگلیسی سقوط غزنی را به تاریخ 

 تصادف میکند. 1258محرم 

 

از روی این سه مکتوب تاریخی معلوم میشود که در جنبش ملی )زمستان 

ملک محمد خانهه. ق.( بر علیه انگلیس رؤسا و کدخدایان غزنی:  1257
(7)

 ،

سهم کامل و برازنده داشته و یکدم با غازیان  سلطان خانو  مد خانتاج مح

کابل و چاریکار بر علیه سلطۀ اجنبی قیام نموده اند و حاال که نام ایشان با 

اسناد مؤثق آشکارا شده است جا دارد که در قطار مجاهدین و غازیان ملی ثبت 

   گردند. 

 



 10 

 یادداشت ها:

 مقر -1

 ر متن از بین رفته و پاره شده.جاهائیکه نقطه گذاشته شده د -2

 قره باغ -3

از تفصیل واقعات و اعزام قوای انگلیسی به طرف قندهار وغیره  -4

 صرف نظر شد.

معرفی نسخه در همین شماره ]مجله آریانا[ به قلم آقای غبار مالحظه  -5

 شود.

 .326نسخۀ بی نام صفحه  -6

چند سال قبل که با صدای امریکا در مورد نشر مجدد کتاب "تاریخ  -7

افغانستان" مصاحبه مینمودم و برای جناب داکتر وهاب هادی تیلفون 

نمودم، گوشی را آقای عمر ملکیار گرفت و بعد از آنکه دانست پسر 

استاد کهزاد هستم، خواهش نمود که داستانی را برایم نقل کند. و آن این 

بود که بعد از آنکه استاد کهزاد نوشته ئی را در مورد ملک محمد خان 

نموده بود، بزرگان خانوادۀ شان به نزد استاد کهزاد جهت تشکری نشر 

در رابطه و ابراز امتنان رفته بودند. در همین وقت استاد کهزاد آنها را 

خطاب نموده بود و از هینجا « ملکیار»بنام با ملک محمد خان غازی 

بوجود آمد که امروز یکی از خانواده های بزرگ « ملکیار»تخلص 
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