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اندیشهٌ خی  - 7و دسنداریی

نگرش نیرنگیی اقبل جبانکشای
گينيآرای ظل اللبي 9 .

خامه مهرآهیم -

شاهنهاهي  -و شگرفیی داولت
|حوال مقدس نخسنی دور از

ان اتدس  -که  0ده سالهٌ سلطذت ایه مبعاد خدیو زمین و
زمان  -و خداوند مکین و مکان  -است  -بمزاران خجسنگي او

فراوان فرخندگي  -حس اجام گرنت * ني ني کو انديشه و کدام
خامة  -نه ترا در خور  ۳کار بزف بضاعنی  -ونه این را بانداز؟

چنین شغل مگ اسنطاعنی  -این همه از انوار نظر خورشید اثر
پادشاه کان ۵ستگاهست  -و [ثارتربیت اکسیر مرتبت شهنشاه نلک
بارگاه *زان سنگ بی رنگ فطرتم شعلهٌ حسرت در دل بواندت
آبدار بر |فروخنه  -و ازین ارزیز ناجیز طیندم زبانةٌ رگ در جان تبجر

مسبوک بر افراخته * انفعاج معضلات مور بنوجه دشوار کشای آن
صورت اطف رباني  5زمانه بخواهش او کارگذار است  -و چرخ

بغرمان او در گیر و دار  -مفوط است * و العلال مشکلات شیوی بنظر
ارت

ی
بخ دنر

(حمت

"#عااي

ربوط «و آرام زمین بآرام ار م

۹ 11۳بردش

واکتن بکام اوست

ت

۳۳

مغر اینست وگرکس به ازبیداندگفت
گو بیا اینک ارکن :ود بزرکن دار

حاش لله که نه میبنده همي گویم زان

اب

ای

ار

ایغم انبالشهاست ورنه تومیدانی نیک
که چو می شاخ کپ مدود کی آرد بار

اکنون که گلگون تبزکام اسمان خرام خامه در مضمار نگرش
وقابع نکسنبی سال از دور دوم جلوس ]:د پیوند خافا فبصر غلام -

و خدایان سلیمان احنشام  -لجولان در [مده  -اگر ررژکار بیونا
سازکاری کند  -و زندگیی گربز پا پاباري  -اي عيفةٌ اقبال را
که جلد ثانیی پادشاهنامةٌ نامي است -بلجی که دشوار پسندان
کر کلد حی طرازي را #عبرت اندازد  -و به نممطی که جادو گران

کارخانهٌ معنيی پردازي رابغدرتبز-یور حسن اخنقام مزیس گردانم -
و بطغیل گذارش رفایع دریننکاردن نامه که تمیم گردان هونجاري-

و تعوی بازری جماند|ریست  -ناسم که گم نامي نامور بود بسان
عبت مکارم و صورت مفاخر ارلیای ایدولت فزاینده مشهور جهان

گرده  -و بختنم که بناکاهي در [ناق ممر بو چون دولت اصفیای
ایزن نلطدسی بارزد؟ سوق

حماندان ِ ایزد ءطده +خش

این

فاگزیر امس و اماني  -و نا گزران درلت جاوداني  -را بطول عمر -
وشر مغاخر -و حشر عساکر -و جمع بلاه  -و
ویب عیش  -ن
ط

کار صورت و معني داشنه سای آسمان پا اینق(مضعداه اس
آفنات «چپر جمانداری بر اداني  ۳اداصي رل ول و مبسوط داراد تن

[غاز سال اول
درم درر ازادوار خلود اثارجلرس متدس
روز سه شنبه غر؟ جمامي (لثانبه سال هزار و چل و هفتم
یال از دوم دور جبان افروژیی
مطابق بدسمت و شام مر تخسند س
جلوص عالم آراي خانا معدلت

پیرا آغاز تاه رد دسیم افضال

باهنراز درآمد  -عنیه کامراني دشگفت.دابای زمانیان ساننه کف
دریا مان خدیو اتبال منجسط گشت  -دریی تاریخ شاه نوا خان

قوش بیگی را چون لوازم ثکارفعل که چکودکیع آی در وقایع سنة
هشت گذارش پافنه ندکو سرانجام داده بوذ  -بعناءت

خلعت

خامه و اسپ ازطویلهٌ خاصه بازین مطلا و فبل از حلقةٌ خاصه
بنرو|خنند *

چمارم [ جهادي الذاني ] دراماد احدادیکی *عمد زمان پوز

پیرداد دوم صا دب داد با فادر داد ولد عمد زمان و نول-ه احداد
ر علائی زن احداد والدو ءبدالقادر خواهر رشبه خان ولد جلاله و

گروهی دیگر ازهمرهان عبدالقادر که در صوبة کابل گرد نثنه مي
|نف ززن  -و پصس از فرو رفذن عدد القادر معدد ان

اینان 3

ودبیر بدست آورد روانٌ دراه [سمان حاه ساخنه بود
بسعی ت

بأسنان معلی رمیدند  -بادشاه جرم پیش عذر نبوش *عمد زمان
و صاحب

داد ر مرحه

تا خاءس

و اسب

 -و

دیگران

ر دعدارت

سذه | ۷۴9
شاعت

( ): ۴

وبر ذوااخاه ند رود

خان 5

(دان ۴

اول سال
احدا ات

 -و خدست

نظم ولایت ثاعگاذه باو مفوض  -و ازسعادت پاوري و حسی عقددت

وفالت ایغان برو مقرر گردیده
بوالپايٌ امارت رسدده  -فرسادند  -ک
دم  ۱جمادي (اذانده ] پسران راجه انوب سنگه که برخی از

احول او در خستین جلد اب «چاس نامه در اثناي گزارش موانع
سال ششم نارش بانذه پس از -پري شدن پدر باسئلام عنبهٌ ناک
یرام تذسنیی پمر بهردمعت خلعترتبه ناصیهٌ طااع پافرروخنند ج
و مذصب

هزارجی ات و هذنهد سوار از ال

ی پس
دمار
وسپ وفدل  -و ح
گرر
راجي ا

و اشافه و خطاب

ار فراخور حال بمناب

بهرافراژی یاددند *

چاردهم [ جمادي الذانبه ] دوازد» فیل پیشکش معنقد خانناظم
صوبهٌ اوزیمه ازنظر اشرفگذشت  -ویکاللگ روپیهفبمتمقرر ند *
نوزدهم [ جمادي اذانده ] حکیم -

برادر حکدم ( 2لله

شیرازی که بازگي ازایران [مده بود ذاصيةٌ بخت بلقبدل اسنان
ءرش مکان بارفروخمت  -و اپزبشگاه نوزش!عنایت خلعت وانعام
سه هزار رویده کمیاب شده دزرمرة بندگان درگاه و( مفحرط کیت

[مادي
پدستم ج

الذانده ] بسلاله دودمان اصطفا سید حلال

الصدی سید عون کیاتی  -که اخنی از «مونسب و علو
ومالات انوبواکان او در ]خر جلد اول گذارشض
حست و فضایل ک

پادنه  -د؟ هزار رویده  -و به هاشم کاشغری در «زار رویده  -و بزاهد

بنک کشعری هزار رزیده

علایت شد و

داهدستاو #جم  1جماهی الذانده  ۲ءرزث خان (م -۱2ب

درهراری

اول سال

1

2

!۲

مه | ۷۶۶

هزار و پانصد عوار -و عوض خان قافشال بمنصب

هزارو پااصدی

هزار و پانصد سوار از امل و اضافه سرانراز کشنند «
غرو رجب  -لعل خان کلاونت راکه درد عبهد معادت مپد
مرامد نغهة سرایان هندو سناني زبان است بمرحصعت خاعت و خطاب

یمندر بنرواخنند  -او داماد باس پسرتان سب
۳م

اسصت که

حالش گزارش می یابه  -و طرژ اورا از شاگرداننش ندکو فراگرفنه -

و در خواندن دهرپد های ار بررش ار عدیل ندارد  -او چمار پسر
 ۳رد  1۹هنکام خواندی با او ۱نبازند  -بپثری ای پا خوش۲عال است و

بسرام  -اینان در خوانندگي قرین ببکگدرند -و تخسنهن چون فبمی

و سلبعَهٌ درستي دارد بنام ذاممیخدیو اقبالتصنیفات مي 1
|ما تیان ی
رین زمان عشرت آکدنی

مت تزدیی حگذان

مپاکب رای امعت  -اگرچه مدار اسثانی خوانندگان هندوستنان
ببشت نشار بترصانيفي که آذرا گت و چدد و دهرو و(سشت
گویند بود  -لبکن از (نرو که ای ذخمات شگبف دُدرمیزبان کزدادک
شدوع داشت  -ومردم این م
زرژمب

از عدم ادررک معانیی 1

بنجنزمةٌ و آهنگش در نمي یانثند  -میر خسرر هزاره نزاد که از
سرید ان شخ نظام الدٍن بداوني مولد دهلوی مذشاء است  -چبار

گونه برسرائیه  -يکي قول که بقانور گیت شنمل امت برعربي
ف
وارسي بنظم یا بثِ_ِ و بناء آن بر یک تال امت یا دو یا مه
پا چهار  -دوم فارسی که اشعار فارسي با ترانه مبني بر یک تال
فراهم آزرده  -سهوم یو بیاشعا راساسآن بر یک تال کداشنه
حهارم تصنیفی

است که برخدوناني ژبان برگزارد »  -و آثرا خبال

(۳

سنه ۷۴۰۱

اول سال

۲

و امثال ان نامیده است  -و خیال بیش از,مدر نیز بگچندی بر

هرائدده اند  -پس

ازان راجه مان ذوفوز که فلع گ وهالبار در تصرف

او بود  -و بر دقایق نغمات و تصنیفات هفدومنان که

ژمام

د(شت  -معانیی نازه بربا گوالبارگزارش داده  -طرز جدید درسبان

آورد  -تادربانت آن بر همگنان .آعانگردد  -و تصنیف مقضمذکر
کش را که پیشوای دی کقره بود بش پذدامیه  -و هرچه در
سنایش دیگر بزرگان کش

با ذعریف

ارپاب روت با تفصیل

مراتب عشق فراهم آررد  -اسلت ردهر پد  -نا یک بخشوی کللونت
که از تربیت گردهای راجه مان بود  -دهر پد را «جزالت مضامینی

زگین  -رساست عبارات نوآئین  -و حس

نغمةً دل نشین  -و

لطف تصرفات گزبی  -بیایهٌ کمال رمانید  -جنایعه آهنگ بی
همنائی ار روزگار را درگرفت  -رسای آواز او بمرتبهٌ بود که برخلاف

هاثر نغمه سرایان که ائل مرئبه تا دو کس هم آواز نشوند نوکو
پنوانند خواند  -تذها درکمال خوبي

ور سير آهنگي #خواند  -و

و بشدغایت بلند را که بزبان هندومتان تیپ خوانند  -بنوعی
 (۵میکرد ۵که دانایاندشوار پسند ای دري تعسدی و ری

می

نمودند  -و مناثر میگشننه  -ودر رفت خواندن پکهاوجنیز مینواخت

و در الاب که ادلی غمهٌ مرف (ست  -و هنم هرائی بان آغاز
گددد  -طرز یکناتی داشات -پص

ازانکه راحه مان رخ تت هسني بر

بمت چندی با پسر او راجه بکرماجیت بسر بری  -و چوی فلع
گوالبار ی ولایذش از ذصرن

راجه بکرساجیت بر (مد -

دزد راده

2

(3

لا

۱

|

4

گذرانید [ -خراسر سلطان برادر "جراتي از شنیس احوال غرابت
اشدمال

نایک

از راجه کرت

فربفده کشنه

دمول

طلب

وراجه کام

و نا کام دل ازنا یک بر گرفنه پیش او فرسناه  -سلطان بهادر
پرسیدن  "1کاب زمانه ذناط بان پایاس اندوخمت -
عمر همانها هی

رح -

ازان قاری زغمگّدلکشای

دعن

و نایک دعب
تانسیی

او سالنا دزد راحکٌ ملک بنه و فلع بازد هورام حذد بکپبله

کلاونت

(سباب

کامیابی [ماده داشت  -جون بکنائیاو دربرفن دقیق در جاص
بوشمت تشن پادشاه وک

پارکاه حصرت مغر [قطان * ۹ +جمع

دانشوران روژگار  -و مرجع هنرمندان هر دیار -بود  -مکرر مذکور
راجه وا وحول کمال خواهتصی آزروی فرمان پدپری دادسیری ر روانهٌ

حور گرد انید  -یعد

ازادکه شرف

آمذانبمس

دریادت

و دعمه

پردازی و لطف آواز ار خاطر اقدس را نشاط [گیی ساخت  -اژ
پیشگاه ارت

مشمول نوازش پدکران فرمول  5دسیت بمهسهران پایةٌ

اعنبارش بر افزودند  -امروز مدارخنیا گران هفدوسنان بیشت نشان
پر تصاذیف «خشو و تصاذدف

اومت *

دردن داریخ [ عررحب  1میر خان مبر توزگف از اصل و (ضافه

هشنم  1رحس

سرادداژ خان فلماق

بعنادمت

نقاره دلزد آواژه

کشت  -جون بعرض شرف رسید که مرشد فلی خان فوحدار مپثرا
و «بابن و کمان و پهاری در اثفايی تاخت بریکی امزواضع رصبنةً

(

9۳۱

ادل مال

۳

آن سرزمدن که دمرد گزینان [ تعدود دران گرد آمده بودند برسیدن

تفنگی جپان را پدرود نمود «
هم [ رجب ]  2ودیره؛خان را بعوجداری و تبولداریی
چدار

آن محال بر نواخنة دسئوری د|دند *
هقدهم [ اجب ] راج» بینهلدای از دهندهیره ٩ بطریق وطن
باو مرحم شده  -و هزدهم راجه کجسناه پا پسر خود جسونت سئگه

از موطی خویش ببارگاه معلی رسبده دولت کورذشن دریافنند -

شکر الله عرب (خدست کوتوالیی دارالخلانة اکبرآباد از تغیر شاد
ءاي و اضانهٌ مفصب مباهی گردید »

3

دیسشا وم [ زجب کلیان جها مان را ۶

رخی ازاحوال او در تخستنبن حلد گزارد» آمد بدرگاه جپان پناه

[مده اخنی

از اشبا که رانا بعنوان پیشعش *عوب او ارسال داشنه

بود بنظر اکسیر اثر درآورد »

بیست و ششم [ رج.ب ] حکیم حاذق را از منصب باز دشنه
پانزده هزار رویبه سالداذه عنایمت فرمودند *

شب پیست و هفنم [ رجب ]ده هزار روپیهٌ مفرر بارباب
|سلعشاق رسدد ه

غرو شعبان (ماذت خان که ِ خط او خط نهخ بر اوراق فع
نویسان وشت کشیده  -در حایزة کنابه که درون* گذین ان

رفعت

مزار خآلثدار حضرت مهدعلیا ممناز بلزمانی نکاشنه بود بعنایت
بل کام اددوز گردید »

۱

چهارم [ شعبان ] بدرةالناچ خلادمت پادشاهزادة والائدر عمد

آول سال

۱

1

سثه ۷۴۴۱

داراشکوه  -و گوهر مندف جهانبانی پادشلهزادة عمد شاه شجاع
بهادر  -خلعت زمسناني  -و بمبین پور خلانث در الگ روپده نقد
طریق (نعام مرحمت درمودند  -و بیمین الدوله آمف خاننیز ب

خان خانانمپپسالار-

و عامي (فصلغان  -و دیگر اسرای  عهدة

حضور خلعت زمسناني عذایت شد  -شاه علي بخلءث و خدست
فوجداريي |جمیر ازتغدیر اثروده پسر راجه بدغپلداس که نبابة بان

می پرداخت و افانهٌ منصب ر مرحمت اسپ عز افنخار اندوخنده
بدا صوب مرخص گردید «

گرارش توجه موکب ابال بصوب باري
و جشری شمسی وزن اتدشس بعی معأودت

هشقم [ شعبان ] (علام ظفر انسام بنشاط سیر و شکار از دارااخلانة
آکبر اباد بصوب باري پر افراخده ]مد  -و باغ دموفرزل معروف به
دسرهبه ورود اذدس نضارت ط
ررارت وردوي یانت -
راجه بینهلداس

« ۳خلعث بر تواخده بوطر رخصست ما ۳

ذبم ش[عبان ] از ثور سنزل کوج شد »

درآزدهم ش[عبان ] منازل ماحل تالاب باري به نزول اشرف

پاب آسناني پافت  -پم ردورزباري و هشت ررز در تواحیی آن
رت اندوزصید و تغچیر بوده مه فاده شبر نرکه از هول حملهٌ
آق زهر شیر آممان آب گثني  -و چندییندله کار آ
وهو وجز آن

طعمهٌ نپنگ تفنگ گردانددند  -میرزا مرا صفوی مخاطب

بالغفات خان بمفصت دو هزاري هزار سوار از اعل و اضانه و بانعام
۳

سفه | ۷۴۲

٩

اول سال

 ۵هزارروبیه کامیاب گشت -وبنامر موافکهي نیل عطا ذرمودزد +

" شمیت پانزدهم [ شعبان  ۲بدساور ممیی نالا معا را بعناینت
 1هزار رریده دامس امد بر ]موددی »

دوم رمضان عمارات روپباس *عط حشدمت و افبال کر ِ

درین مکان نزه چبار روز مسرت صید و ذکار اندوخنه ازراه فاعپور
پدار لاف ااکببراد منوجه گذننند *
هشتم [ رمضان ] خان خانان «پرساار و عامی
مرگ رمفشان و دیگر بندهایاخلاص نشانکة بامر خاقاني در دار الخلاده

مازده بودند ,پدیره تنده در نور منزل بفقبیل تلو" ملایکت ان
احراز سعاداث در جهانی زمولند *

رشان م|صابق مب

روز مبارک در شذبه

 1۹۹۳ذلک خلافت با نر ایزدی سا حمت دار الخلانه را بوررد مسعود

سعادت آمود گردانیده فروغ انزاحی دوللانةٌ معلی گردبد  -و ازاجا
که ساعمت فمخندة شمسمی وژن اخنغام سال چل و ششم و افغنام
سال حل و هام از زند کانهی حاودانيی بعد اازنقغصای پم و نیم

گری این رموزبارف بود  -پیشکاران بارگاه اقبال حریم دولت را
پسایه بانبای رنکا رنگ  -و بساطبای گونا گون  -و اصناف اوانهي
ربن
دو
زرد  -و سدهدن  -آراسنه بودنف -

ساعت حجسنه  1۳گرانمابع

ویب
کودر بر وهمم دویگر اشیاه معبوده بردخنه امه  -ج

و

داسان امید جمانیان بزر نثار آبمرود  -خدیو هشت افلیم سبریر
مر تغویر که بر تخت مرصع زبان زد برنا ر پیر است جلوس
وطا بر کنهادند  -بپادشاهزاده بت
درموده دحث زر ادشان ببدل ع

1

اول سال
بددار *عمد دارا و
شاه شجاع

شمه ۱ ۷۶

۲

 -و هرو جویباز ساطنتا

بهاددو  -و پادشاهراد و

پادشاهزاه :معمن

وا تجار مراد «خشس -

ید

امت

از ططویلٌ خاصره با زی .ن طلای مدا کار عذاادمت شاه  -و دو اسب
طویلهٌ خاصه

اژ

یکی بارس طلای میا کار دیگری وا زد طلای) ماد

(ورنگ

بواحطءٌ العقد فرصسان ردائي پادشاهزاد» رل

( مسا بادر

 ۵ 5ر دولداباد دول ذل ارسالد |شدزن  -دی دود ری اادواه دوز تو اهب
از طولٌ خاورهة یکی ی زدن طلای موی کاردیگری و زدن طلای شا

و بسدد خان جبان و راحه گچمنگه خلعت

مرکمت

-

فرمودند 

پیشکش خاأن دوران بهادر نضرت حنگ صوبه دار مالود در هزار
دودامي بنظر انور در ]مد

و در سر مد

بح  1مي پرداخذند (ما درب

ممالوه ازدیر باز

درلت خد( داد که روژ دبااژاز هنر

پرورد مت بدایهٌ عالي ید - 5حنالیه قدمت حامع واری اژان 5۸

بوژهدار رذگین باشد هشناد روپده  -و ساده چل روپده مقرر شده  -در
نعست

و نغامسست هد پارحه

از پارجپای

هدن

که

خاصهٌ

سوآ۵

اعظم هندوسنان بوشت نشان امت بآن نمیرسد  -و درهواي تاپسنان
 ۱لباساندس

ازادست سب ن ۵وزان بادر و شایسنهخان و اخذ بیدبگر

ازاسرای تعبغات جنوبی»مالک  -ماذفه سوبدار خان  -و رشدد خان -
 ۳غیر ایفان  -قلعت

زمسدانی فرستاده مد  -ده

حلال و دو پسرم

او فرجي و دسنار شال مرحممت دمول  5رخه.ت گجرات و(د زد  -و
خار رف

اشرغی باو  ۳شش صه

عذایت 2

گم عوب

او پر9ده ذشینان

گجرات

 ۳9۳صلابت خان اژ ال و اضراوة پمخصرس دو هرارعق ات

۲۴هزار سوار مر بو ادراخت " حکدم موصنا دسالدانه د سس

هزار رده

سذه ۷۴۰۱

( لبا» )۴

ادل سال

از اصل و اضانه نوازش بات  -ملا عبه الاطبف دفغر دار تن

بخطاب عقیدت خانی »خر گردید  -و جون این مجاس فردوس
ین بشاط و شادمانی ر مسرت و کامرانی باجام رسبد  -خانان
خورشید (فضال «عاب نوال مشکوی مینو مدال را بغروغ عظمت

و حال نور گذن گردانددند  -و نواب فلک نقاب عرش
پادشاهزا ۵جماندان بیگم صاحب

جذاب

افسام جواهر و دیگر اصثاف

غایص برمم پدشکش گذرانیدند  -و بشرف پدبر تُي رسدد *
بانزدهم رمضان پیشکش

میبرزا عبسی ترخان پانزده امپ

کچیی که از جونا گته فرسناده بود  -و پیشکش "حمد شریف

عالمی ,بافر خان مه فیل کم از رتیه رواک
از ذذ
اام
ندس

۱

گذشت »

بیست وچپارم [ رمضان ] ءبدالرحم ررهیاه که داخل لشگر
منصور دک است بماصب هزارجی ذات ه
وشنصه

سوار اژ اصل

ر اضافه سر افلخار بر افراخت  -کلیان جپالا ملازم رانا جگت سنگه
بعایت (هپ و فیل سر افراز گردیده دحنورعی معاودت یادت  -و

از فزونیی عاطفت برانا خلعت و فیل همراه او فرسنادند ه
کشته_شدوی,کور کردهداد پسر جلاله دم احداد
جون تِ_ از(!رسات ندز  52رفم صلال ت

بپروشا ح ظلمااهی

اپنان مثدت بود از تیاه *:چی .و عذر خواهي که لازم شگیمت

فذنه مرشت آن بدسگالان خسارت آثیر است !خیال معال انتادد.

کورکربمداد معصیمت نراد را با منتسیان و اخنی از انصار و اعوا:
و بددان که «جد و
جرد ببادران ظفر نشان اوارة دشامط ادژار

ول مال

32

( ) ۳۱

گشنه در حدود نوحانی فررکش کرده بودند طاج دانده در کمن
اتنظار نشسنند  -تا هنکام فرصت به تبراه آ[مرده باثغاق مردم تیراه
که در ظاهر

حادءٌ

بخوردیدن

(طاعمت

و و ,مان پدیری

پود ایک بیان

مرانچام می دادند  -و در باطن بانديشه مخالفت وعصیان مواد
خسران ابدی و خذلان سرمدی می اندرختند  -وبراي دنع ملک


2

۰2

سس

۰

ح

۹

بمعادت و رهذهونیي دواتغاشیة (زعباد اولیای این سلاطکت خد| داد

برشورش
دارند ببانه می طلبیدند  -م

بردوش
خان ود

بردارند -

دار کبل که درجم هرسال فشلاق در پشاور تمو 5بول تریب

پانزده هزار پیاد کوه -بر کماندار ازعشایر افاغنه آن دیار که بسطوت
ونقاه
اقبال خاقان دلک بارکاه همه راایل م

ساخئه بود گرد آورده

کشمخري وکیل خویش بمالش مقاهیر معد 0
از وصول افواج قاهره دود

حراست

سال رحان

کریمدا۵

ر  1۹سماد)8

ازدست انداژ ببادران
بخ

خان دالعع بخ پوشیده
مسیگرد نود

دخ رایندی کود دشرا

فرار دموده رت

مد

انغایا پیش

 7مرزمین برای

دیروزی

نشان و

باغواي نذر کعمد

ورقبایل نغر درآمده آتش ودنه مارب
تج

دشناس ر بر معاضدت و سوافقمت خان

مزبور تعریضف مینمود  -با برادر هزار میر ادرک زئي کة با کور
کریهداد نرد یکردگی می باخت ازهم گذرانبدند و-بدیی

دست آویز

اکذر سران نغر عسکر اتبال را پذیره دمونه در باگش بالا دودندد -

شه ۱ ۷۶
وون
ح

( ۴۱

دلاوران

یا بوساطت
گشننه

اول سال

)

پبکار گزین داخل خر گردیدند"ب

نیک »گالان

 -مگر المس

گروها کروة مردام

ای ,یزن دواحت داد صوات 1

ملعق

(کري دیگر دو فبدلهٌ وببله که کور کریمداده

با دیگر مقاهیر بی بنیان دران گروه بی رشاد بسر می برد -

و چون از فزونیی .حراسص .روی |مدی ندشذند راه زینپار جز
نگ

زودرهای
کح فرار ۸ندانسنه بوکوهپای عسدر العبور
ب

یناه دردن۱د -

خاد» خرابان دی ودیخنی ازبیخ و رن بر کذدند  -و ازجا 5

الغان

ایری دولت همان رثبت راجز ناکامی نصیبهً نبست دران جبال

مرتفعه و شعاب ضبقه ازبالا برف وباران مانند نوازلآسمان برمذارق
شان [ ی

کو" ۷

باربد  -و از پاندن سدلاب

شمشیر آتش

 1۹۳حوزی باد دٍِِکزگ ,و معاب بش

گروه تا کیره ر از پرا ی

انداخت

 -حون

|فشان پیادهای

اکشد ی
ز۱

کاخ هسدیی

از شرع

درودات هو

مقاهیر

و تجزییاب تیغ *جاهد ان فیروژی اننما پسنوه هل ن بود دد  -و هرروژ
حمعیي

مرحاه پدهای نبستی
سیک تنب 1

اوایع و واحق رینذمبول ذ  -و ناگ
بد

ری

آوران :دصمرتا

حز

من

مراحعت کرد  ۸ 8پبشاور دزد سعطا ی خان رود زد هه خرن حقدقت

1

ازجا
حال

درگاه معلین عرضة |۵شت دهوك  3اورنگ ذشدن افیال او رابعدایت

ارسال .خاعت خاصه سارفبرراخنند  -و فرمایی شد که آن تجهکر مده

روزار را به پاسا رماند  -او پسص ازورود برلیخجهان مطاع آن غنوده
+خمت تدره اخثر را بقدل .رسانده *

اول سال

([ ۳

هی | ۷۶9

)

درینو( ءرضه داشت صغدر خان که در تشم مال میمنت اشدمال,
سدان بعذوان

آورنگ آرائي خافان ماک

سغارت

 ۳شاه صقي

فرمان رراي ایران رفذه بود مشفعل بر ب«ي سوانی آآ] مملکت که

باعت  ۵رنگ هغدر خان درآنماک و عبب تاخیر دیدن شاه صفي
ننسوالیع مدپوره
کششفه بدرگاه خوافیری پناه رمبد  -و آزان رو که دانسدري

دربعضي وفایع أنذ» مدخلي داردآثرا دریرننکارین نامه برمینکارد *
 1سا بادة وان امت  -تفصیلش آدکه پاشای وان اقزبصر

روم سلطان مرادخان متوهم گشته بشاه عفي نوشت  -که اگر فوجي
از دلبران کارآزموله روانٌ ایی حدود

بیایم  -شاه برای حصول ای

سازید حصار حواله نموده

امنبت که مرکوز طبیعت ابوود

بهتبریز شتاننه رمنم خانگرجي ناظم آنرا که درا «نکام سپساار
جان
یذر
ار [
بشک
اپران بود با ل

و گرده يي در اعصن وانفرسناه  -و

چون ثیصر زوم بر اراد حاکم وان و توجه افواج ایران [کاهگردید+ .
رتمی مذجي ادزسامثااف نکاشنه باو پیغام داد  -که بي وقوع امري

که یب اعراف ازبس دودمان و باعث الخدام بوالهی ایران باشد

حصار بقزاباش مپردر از عقل و دانش دور است  -باید که ازین
خواعش ناررا و ءزیمت نا مزا باز آمده دیگر پیرامون چنبن
انديشاي باطل نگردد که ما آن ولیت را برای توعلی باو مفوف
میذهایم  -چل هزار موار بکک ار فرمناديم که اگر لشکر غزلباش

نزدیک وان آید به نبردو پیگار دمار از روزگارش بآوررند  -اتفافا ومول
لذکر ایران و حشر روم یکمرتبه وافع ند  -و پاشاي وان که برمیدرن

مذه | *۷۴
زسدم خا ن

( ۲
لز پست

کري از پیش

۵۵

زاکام دصوب

-

رمدم خان

تدوآزست

اول سال

هر حذل  ر جدال و تدال کوشید

و ی

درد -

(صسا

ر دران آورد کاةبکشدی

ذبریز برگشت ِ

رای و اصایت ندپیر  -و فزولیی حفظ  -و حراست مملکتت و فراژانیی

داشت  -هرگاه لشکر روم بر قزلباش می  - ۵ازانرو که شاه از پیکار

گرننه وت  -حنگک مواح»

زمدکرل  -و باحکامحصون و تخریت معال

سر راه لشکر لیم و احراق فصیم و ءابق  5مواضع و سد طرق |ذوفه
می

پرداخت

 -و بدین

توت

روحی

تاکام پر مدگشت

 ۳درینولا 5۵

سلطان مراد خان که بوفور جاعت و بسالت اتصاف داشدت فرصان
شا
ررای ولادت ررم گردید د و

صفی حکم و ,مای ایران  -قبصرررم

وبریز و بغداد که شاه عباس آنرا بعکر و تدبدر
باراد تسخیر ایروان ت

ورب ر پیکار داسزترومدان کشیده بصرف دآرررده بود منوجه
ح

گشت  -و بر خلاف قانون نیاگار خویش که بيساعةٌ عظیم و حادثة
بصسیم از مسدقر اورنگ

امیر کوذه خان ود

فرصان ده ی
رموه م
هه بي نمودند با لشکر

عاصره دمول 9

رک هفده

سر

دادن توب و

تفنگ هنکامه کرزار گرم داشده دیوار حصار از حند حا بزمدن هموار
گردانید  -طيها سب دلی خان که از شدت *عاصوا و لب ادواچ ردم

ان مان

۶

سنه پ | ۴۰

سود |مده بول ر نیز سفاکي و بی باکییشاه صفی  1۹دردارة نواخنکان

ِ

سای

وران آن درا بروي کآاوررد او را هراسان داشت -
جد خویش م
بساطان مراد خان پیغام داد  -که ار قلعه نشینان #جاآن ومال امان

یابند -و صی با چندی کآهرزوی ملازست داشته باشند دزمرر؟

نوگران مذببلک گردم ۲ -دیگرانمطلق العنان شوند  -لعه راحوالة
مینهايم  -و چون ملنمص

او به پذیرائیرمید ررزپانزدهم از تاریخ

معاصره حصار-هرد :سلطان را دید  -و ازجا که در فزلباشبهفزودیی

حسی شهرت داشت بیوسف پاشا موسوم گشت  -ساطانفبط اپرران
را به یزنة خود غلامی مرتضی پاشا نام باز گذاشنه بعزیست ففم

دیگر ولایات کهدرین یساق پیش نماد همت گردانیده بود رکشت
مود  -و به تبریز که [هالیی ار مکان از شهر بر امده "جبال زینباری

شده بودند رسیده سه روز توفف کرد  -درب آثذا از نوشن والده خود
که

اژ |سذنجول

ارسال داشنه

بود دریافمت 2

جون

دردن غیبدت

فرنگیان ضلالت ]هنت برتعور مملکت روم هجوم آورد  :رعدست و ماه

را داوزریی فرمان گذ
تار
ذدبرذب

انداخنه اند و نزدیک است

رد ؟ آگبي برینماجرولمج
ببد
که تزازلی:قواءد ماک و دوامت راه یا

پاستعچال تمام معاودت نهاید  -بغابران قبصر از تبریز مراجعت
دمود 8پسرعت هرچه تمامثر باسلنبول شذافت  -و فرمان روای

ایران که در چل فر«خری تبریز (قاست گزیده از کرت لشکر روم و

سطوت مبارژان آن مرژر بوم قدم پیش نمیگذاشت عرصه را خالی

یافنه تسخیر ایروان را دریی سال پیش نراد همت ساخت -و
بگرد آوردن لوازم قلعة کشاتي پرداخت  -و در موسم زمسنان د
۳

سئه ۱ ۷۶۴۹
[ ۲1.۰
اول سال
هنم ریزش برف ودارای آثرا #حاصره نموده تا سه ماه معرکه

افروز پیگار گردید  -و فریب بیست هزار قزلباش بکشنی داد -
دریس اتفا مرتضی پاشا باحل طبيعي رخضت هسني بر بدست -

قلعه گزینان بعد ا»زری شدن قلعه دار تا چارده روژ آنرا پنیان
داشته داد مردانگي مي دادنه  -پس ازان تنگ آسده و طافت
حرامت حصار بی مردار در خود ندیده مان طلبندند  -شاه داعة
ر منصرف کشفه (فسام عذرفه ودیگر رعایا را رخصت مود  -و

کنداوران لشک ر ر
آوم رااز اعالی ا
وسافل همرادبرده هر طایغه راراجاتي

درهناث  -جنالچه گروهی که بقندهار رمیده بودند همراه علیمردآن
کی که

"سدت

]هدن

او گزارش

خواهد

یادت

بندوسندان ]مد

تارف بعمت پاستلام هد و عنده بآرفراخناه  -و خافان کر همان

از ءراعذف

هرة بندکان ۵
ورده چندي ر
هاکانة پدشفری را ژ
آر
در

که هوای وطی در د
سر
اشنند

ژر نقد ءذایت فرهودند  -و فرمان

شد که متکفلان بندر سورت بر جمازات سرکار ولا روانه نمایذذ *
دیگر

بغی ورژیدن خان دهد خان ارد ان حاکم کردسنان  -که

از بلاد معمورة مشپورة آن حسی آباد و شپر ژور و مریوان است -
حون خان مزپور نیز از خونریزیی شاه هي

خایف

کشنه پغهانی

لهسللک مطاوعت و مج مس ادشت رهبا در آمد  :بود  -دربن هنکام

 5یساق|یروان در میا آمد کتک اشگر فرلباش تنمود :بقدصر نوشت

که بيکي از نظام ولابات قرببهةٌ این ملک برلدخ ررد که هرد می
اشاره نمایم زود خود را رسانیده این وایت را حون

حعهینه آن

به تصرف در آورد  -و مرا با توابع و لواحشق رون حضور گرداند -

اول سال

۰

۰۲

شفه | ۷۶

سلطان مرا خان بکوچک (حمد پاشا ناظم موصل نوشت که بمعرد

رسد نوشْنةٌ مشار الیه با لشکر خود بدان صوب شنافنه کرد منانرا

مثصرف گردد  -و ادرا ررانة حضور سازد  -فرمان رراي ایرانماني
(لصمیر خان احمد دریافد»ه سیاوش غلام شاه عباس را که پیش از

آمدن فیصر با رسنم خان درسرحد اپروان ترددات نموده بمرتبة
دوللراناسی رسیده بود با شاه ویرد:خان ار و سلدمان خان خورش

خان (حمد و گروهی دیگر بمالش خان احمد فرسناد  -او برینهعنی
باونه کوجک

کی

پاشا ر دزد خود طاجدد ت

احمد

کوک

اجه

با حند سردار دیگر که دران نواحي افاسث دل:نند بخان احمد

پیوست  -و در پای حصار مرپوان که بنگه خان مزیور بود فردد
تم

7

۰

امد  -درب اثُذا عداوش با لشکر خود بعده بربی افواج مي ریزد -
و کیجک احمد

 5 /بمرض بدا شده بود و ازین رهگدر لشکر روم

ویاوش کردسنان را
گرذشت  -م
گردخت  -و درانیا باجل موعود د
مراجعت

لسلدمان خان حوال» ذموله ماسوران رازد شا صای در حی
آو از اپروان بصفغاهان آورد؛ گذراندد ۴#

و

براثراختن رایات تینی پیما بقصد صید وشکار از
۰

۰

"

۰

پا

۵

۰

دار الخلافةٌاکبر ابادبصوب سورون وگذارش
(سمست

و پمچم ومصان

در (سعف سماعان و احسی

اوئات

سوک

([ 9۳

سه | ۷۶۴۶

اول سال

)

جبهان پیما ازدار اغلافه بصوب سورون که صطادی (ست شحو
پانواع مباع و اناف

وحوش و طدور برد نوردی درا مد  3و حوالیی

دار الخلافه خیام گرددن احاشام بر افراخنند  -دردی روز مجمنت

اندوژ حراست دار الخللفه بسیف خان و فوجداریی این ری دریای
جون باه خان خواجه سرا مفرض شد  -و خسنیی اخلعت خاصه
و دویمی "خلت و فیل نوازش ؛افنه مرخص گشنند *
بیست وششم

[مضان ] موضع ابیت پور که در انطاع
ر

بچایت خان است بضیاء لوا» ظفر اننما منور شاد *
پیت و دم [ رمضان ] ظاهر قصبةٌ هورون که از اکبر(باد
پیست و حبار کروه بادشاهیست

معط سرادق دلکي ارنعاع گردود-

و رمنم خان تدوادار سذبهل درب مئزل سعادت ماازمت دریانت ه

سل این ماه [ رمضان ] ساحل دریای گنگ که آبش در
شیریئی و گوارائی گزیده ثری میاه سواد اعظم هندوستان بیشت

مان نت «عبم اقبال گشمت  -و درب ماه مبلغ حي هزار ررببة
مشرر بهضلا و ارباب ذقی سیم پذیرفنت »
غرگٌشوال بعرض اقدسص رسد که درین نواحي ببری چند در

وه ما آن زمسرگرن ی می رهانند -
بیشه فراهم آمده بقطان ر
خافان دادگر که خر سکالیی براپا  1پیش ناد همت

پادشاهانه

دارند یدای سو منوجه گنه پازده ببر به ثفنگ شکار فرمودند *

دوم [ شوال ] تجابت خان دولت ملازست اندوخت *

سیوم ش[وال ] ادزربای گنک براه جصر عبور فرموده بعبد
پبر و دیگر جاند|ران *عرادني

در *عال برگنة سپنسوان عشرت اندوژ

سا |

( ۲ ۷

ولمال
گردیدند  -میر فد

ات پمنصب

الط مخاطس

برحمت

خان باضافهٌ پادصدعی

دو هزاری هزار و پاذصد سوار مباهی کشت

۰

[وال ] هزار سوار شایسنه خان را دو ادیه سه ا-چه
چم ش
مقر

نموه

اور دمنصس

سوه  ۹3ات ره 0

فراول

بيگي

پلجزاری

4ملعپزار یند ار -بتیگ

هه زار هوار دو

 -خلدل الله خان مبر آتش که خحدست

ز بدو مفرض

امت

بعنایت

فدل

دلذه پایگی

وافت *

شرف دوز

بافزه بود

بدولت ملاژممت فایز گردید  ۰رسنم کان ر

نیم [شوال ] یمین الدوله و علامی انضلغان با ارباب دفثر
ر گروهی

دیگر

از بندهای:ی

پادشاهي

ی

هن

از انن.,اض

رایات

عالیات از دارااخلانه راهی شد ۳ :آباردوی گیپان پیی ماعق

[ّ مرژسنان

در موضع کراو دی از ءضافات پر زک <دوار گرد ]ده

باءنماد استواریی جا پا از جادة اطاعمت و انقداد بیرون گذشنه بودند
(صالنخان و هی فرید ولد قطب الدین خان با تابینان و خلیل
ال خان
احدیدان

مب رآ نش با جمعی برق انداز و جان
 3احدیان

از پدشگه تنداتستبددد

«عوالییحصار مقاهدر ربتبل درل  -حصن۸

سهار خان :خشیی
 -وا اساص ظ

باند اخد وي .دیورو دعدکت

سنهی | ۴۰

( ۳

)

۳

اتحنگ پرد |اخذه تابر
و فدال بر |فروخنند  -و مبارژان

و دیگر

شگر

متصور |ژ در ودبوار درون حصار رخنه مقهوران را به تبغ|بدار ازهم

گذرانددزد  -و عیال و اطفال اینان بقبد
دسر

جان

سپار خان

او ر دس

حصرت

تسلیه بکُشدددد

درس

ذات

هزاری

کار زار بزخم فیک

از م,احعت (خاعت

در

گذشت

-

اعلین

بر نواخذه بمراحم پادشاهانه

۷#

م ۵۱خان

قوف

(سار در آوردند حون

تیولد|ر

تاشکندی

 ۴دو هزار و دادصد سواز

سرکار دیگر

بمذصب

از اصل  5اضافه مر

از جپارم میا ٌاهزدهم در مضافات پرگنهسپنسوان

سق

افرازی

ژوزده ددر بدفنگ

و صد چرز به باز و بسیاری از دیگر جانداران چرنده پ
ورنده شکار
دریبای گنک

عجوز در مود اد -

و حوالهی

سموزون معسکم |قبال

فص

گردبد  -دربن روز حمال خان فراول ر  ۹۹درین شکار خدمست ذیکو:جا

[ورده بو بزر سفچرری مبلغ همسنکگ
بل بدو مرحم
سم

او را که هشت

هزار رویدة

دمول داد#

[ شوال 1

ازگرضة

داشت

سدومددس

چور جلال پمساسع

حقایق مجامع رسید که روز باجشنبه دهم شوال آن ولا هرا از
دخذر شاه نواژ خان صقوي صبیهٌ سعادت مرشمت بوحود ال
حضرث

[ي وا

نزاد ر بزی:ت

اس

«وهوم

ما۱

0۹

شِ اعلین
ودردهی

لش مان

9۳۳

۲

سدذه | ۷۴۶

خان که بعکم خدیو هفت کشور از میترا آمده سعادت همرهی
رکاب فیروزی اندوخنهبود بعنایت خلعت واسپ بازیی مطلامغلخر
گشنه دسئوری معاودت یافت *
[وال ] ساحل
پیست و چهارم ش

دریای جون ب» نزرل اند

سیف
مپجط برکات گردبد  -راجه جیسنگه که اوزطری آمده بون  -و

خان و مکرست خان و دیگر بذدها که در دار الخلافه افاست داشننه

بادراکشرف ماازمت مسف.عد گشنند  -نچابتخان به کولمرخص
شد  -هریسنگه ولدکشی سنگه راتمور باضافةٌ پانهدیی ذات بمنصب
هزار و پانهدی هشمت صد سرار فرق عزت بارفراخت *

درین تاربیع رفبح الله برادر زادة قاضمی خان ازتعیناتیار بل
احدراز دولت تقبیل عنبهٌ سچپر مرئبه نموده عرضه داشت علیمردان

خان مشنهل بر زينباري شدن بدرگاه خلایق پناه ر تمسک بعبل

مثدن بندگي و اراد؟ تصلیم قلعهٌ تندهار باولباي دولمت پایذارو
عرضه واشت سعیك خان که مضمون آن رش

می بابد از نظر

اندس گذراندد *
روز دو شنده بیست و ششم شوال بادشاه نی پناه کشنی موار
هدارا خلافه توجه فرهوده حریم خلافت را بانوار ظلاللبي برافروخنند

درین ررژ مبارک فیل موموم بمقبول شاهی سرامد انیال

عادال خان که با ماز طلاجول

زر بفت لالی دوز موارده فیل

پر-بیل پیشکش روانةً آسنان معلی ماخنه بود بنظر وال در امد
و #عمد امین ولد شاه غلیخان که بنازگي از توران [مده سعادت
اسان بوسدر بافوذ» ول (مرحمست خلعت

و مذصس پانه,دمی 3ات

راع |

۳۴

)

ارل سال

اژسوانیم ایری سال فرخنده صال تمقلعةة ندهار است

چون ایزد جهان پرداز و دادار بی نباز حدرث هارمری از

(مور دولمت و جمانبالی و سنوح هر اثری از[ثار سلطنت و کشور

سنانی را بوقتی مخصوص و مصاعنی خاص منوط گردانیده است-
و ده ین صغد بی از صفا ات علیا و ثاثیر اسه ي از(سماء دس ول۵مربوط -

رگرچه توجه اقس بر تخیر حصار فندهار که ازحصون

حصینهٌ

کشاپش دیگر فلاع آن دپار همواره میذول ود -
زاپلسنان ات و

تاجندی حصول ای امندت بمبب ورود خخذی موانع و وقوع برخ

وعد
عوایی که اشتغال بدفع آن نائزیربود در پردة ذوئف ماند  -ب

ازان کهکر گزاران تقدیر مواد تعصیل ای کام و اسباب تسپیل این

سرام آماده گردانددند  -و هنکام آن شد که شگرفکاریی افبال جبان
افروز وذیرنگس ازی درلت عدو سوز  -نقاب تعویق از چپرة مقصود

ب رگیرد  -دربن سال فرخفال کشایش آن سول رفیع با دیگر معاقل
مفیعه جلوةٌ ظپور داد  -جنالبچه بتفصیل گزارش می پابد  -این

حصار اسنوار از سال چبلم سری رآرائیی حضرت عآرنشنياني بعد
از انجاء مبرزا مظفر صفوی بدرگاه سلاطییمطاف درتصرف بندگان
این ستانگردون نشان بود  -پس از اورنگ نشینیی حضرت جذنت
مکانی شاه عباس که همواره شلي ایس *عکمه دردل داشت زنل

ببگ بکدلي تو شمال باشي را که در اواخر درا شاه بمرتبة

اول عال

( ۷

سخی ] ۷9

)۰

میصالارمی اپران رسید با خان عالم که از پیشگاه حضرت حذت

مکانی برسالت رنه بود بعنوان مفارت فرستاده اظمار ای طلب
۳

حضرت جذت مکاني جون از اعبان دولت کنکا ش خوامنند

]ضرت که همواره در حل مشکلات
تع
ر ایذان در جواب ماندنه -

وان

زلز راجی ززیی :و رربت )دوریبینخیاهان .خورشید

ضمیر استصواب  ي نمودند دریی باب ندزآزان فروغ امزایدودمان
اه که هرچند

حلالمت مصلیرت حسنند  -اعلیی حضصرت

ادعرطاء ایی حصن رکین جز رداغی آرزدی فرمان روای ایران
امری دیگر ملیوظ شزا یی کزین نیدست  -اماظاهر پینان جپهان

و صورت گزینان کیپان از فزونیی|سنیلاء ۵ارایایران حواهاد انکاشت-
ار
ص از
حطر
اولی آنکه مد اپواب ای گفنار نهوده خا

پسرا چام مواد

و لواژم فلعه داری وا پرداخنه خانجیان لودي را که بکذرت قبیله
فوزونیی سامان و دسنگه و عزت و (عنبار امنداز داره بدادصوب

رارای ایران به تسخیر آن پردازد پای ثبات
ه اگدبفرسنند ک
فشرده حندان مقارمت نماید که ای مرید

اخلاص

پزره خود را

پرماند  -و کیغر اب حرکت نکوهدده و رکصست نایسندیده در کنار

امانیی و آمالشض گذاره  -پیدار (خنی

که بنائیدات آسماني و

یست
توفدقات رتیبنر تین اثالدم سدع پزشس یاه همت وا( و

بلندی گرای خود گرداندده باه  -و باسعاد اثبال ررز افزون  -و

آمد(د طالع همایون  -تدلیل رقاب سلاطیی روزکار و-تعفیر حاه خوافدی
سور افندار  -وجه عزیمت ساخنه حگونه راضی خواهد شد  -که
<زری از اجزای مملکنش یا برگي اژگلزار و را بصرف ببکانه
ع

۵۳

سذه | ۷9

۲۱

در آید  -حضرت جشت تِ ایس رای

اول سال
ثائب را پسندیده در

وقرر ند که خالجما ن بقندهار
برابر خواهش او جوای نفرولند  -م
یولت کهاز وفوز
پشذابد  -او از کهل سفشی و دری انشای ب4پشکاراند

بی پروائی حضرت جفت مکاني در ایب ساطنت مدار کار
ون

بی ساخله صوبه ماخای

عبد اریز خان ماس

رای خوپیش و حراست واعه برلی

دمود  -و تعمد کرد ده هیرگاه

احبیاج اورد

خود را از ملناری بمدد عبد الءژیز خان برسافد  -مللمسص ار بقبول

موضول گرذید  -شاه اپ ماجری از دوشن زینل بیگ درپافنه پدوسنه
در کمین فره مك مبی بو  -و انظار فابو مبکشید  -دا ادگه خدیو

درتضاعدف وقایع نیمسال از دور اولجلوس اقبال مانوس بنفصیل
تمام نارش باننه بار دوم بدکی ذشریف

فرمودند  -و یئل بیگت

زگاه کردونجاه رخصت انصراف نه پافده
سغیر ایران که هلوژ ادر

برد پنبانی بشاه عباس نوشت  -که درب هنگام که پادشاهزادة وا
مکان که نظام ممالک سواد اعظ هندوستان بآرلی صواب اما و
"دیهرات گید ی

کشای او باز بسمژه (ست دبیم نگ ن مشغول اسمتا-

گر ادیش بقل رگن باشد به ازیی فابه ندسی  -شاه فرصت
مت

مره پرهر فلدهار ]نات  -وجون عبد العزدز خانفلعة دار52

از مراتب سپه داریرگ رگزاري و صدارج زرمآراثی ونبردآزمائی نصیده
نداشت از ۰قارست شاه و کمک صوبه دار ملنان پیرای افغان
ماپوس گردید  -بعد امحزاصر؟ً جل و بجروزه با جندی ,دیگر اژ
پندهای

پادشاهي

در شهر پور

مرا

مال

هعدهم

حاوش

حضرت

اول سال

سنه پ| *۴

( ۴۷

حذت #کني مطابیهزار و سی و درم *جری ازقاءه بر امده باه رادید
و قلع»را بسچره  -شاه عاملدعزیز خان را با همرهان رخصت مراجعت

هفدوسنان دادة تفظیم امور تندهار ب*فجعلی خان ژیک که سابقا
حکوث کرمان داذمت وشاه آورا بایا میگفت و مینوشت تفویض

ک
2

۰

خلف او علیمردان خان را داظم  ۳ولایمت گرد اندد » پابای

ی

می نکاشت  -و جون فوایم اورنگی خلافمت ؛جلوس عالم ارای حضصرت

خافاني [عمانی پایه گردید مبم قندهار اهم دانسنه خواسئند که
اعلام ظفر اتسام بصوب دار (املك کبل برافرازند  -و آن بلده را »بعط
سرادق عظمست و جلال و مرکز رایات ابیت و اقبال گرد اندده یکی

از دراریی ذاک سلطنمت را با عساکر ستاره شمارو ثوپ بسیار و
فیلان کوه سار بدآنصوب بفرسنند  -درین ادنا فنده ]دزي |فاغنکٌ

تهره ایام  -و شورش انگیزیی بندیلای بد فرجام  ۰و نفاق گزینی

و ضلالث آئینیی دکنیان ذا کام  -روي نمود  -و بسا تندهار چندی
در تودف افناد و بعد ازان که خاطر اولیای دولت فاهره از تنببه
این فساد پیشکان

و تادیب

؛جمعد.ت گرائدد بسعید خان جاکم

کابل پرلیغ رفت که تعبی جنود نصرت آمود بکشادن حصار فندهار
وذسبق صویهٌ کابل و هر در
مقرر فرمود ؛ ایم باید که از تنظیم ت

بنکش

و فرو نشاند فثنهٌ افاغنةٌ جبال نشین آنصوبه فارغ گشنه

جنان |ماده باشد که جرد رسددن فرمان وال بی توثف و امیال
درخدصت

پادشاهزادة کامکار والا تبار که عفنقریب

شلد بدااجانب

راهي شود ِ

معین خواهد

د یکی از کومکیان وب

کابل راکه

مه ۷۴۰۱

( ۶۲

دوز بياي و کار داني اتصاف

۳

۱۲:

آرل سال

داشد بغندهار بفرسند دِ تاهم

بر کیفدت حصارر کمیت لشکر آن دبار]گپی یابد  -و هم اطوار
سالطذت گردوژن دار بعلی مرد آن خاش و المو  5اور ك بندگهی
حاه مسئمال گرد اند ِ سعداف خان باصطلام مفسد

درکاه ان

ان صوبه

گنای( وج تخني ازای نکاشنه مد وا پرداخنه پیمی آفا ملقتب
به ۵و |اقدر خان را پنباني نزد علیمردان خان فرستاد  -او یقندهار
اوه

«راژا

و فدعن

بسدارجی

حم ن تب

و وسعک

-

مملکت

دیول کول ربا 3

بق مرن

در

دولت

-

ح زین موفوز 1

اسجاب

و فراوادیی

1۹

حور

از ریعان

ددرت

و

و عساکر مذصوره  -و دیگر

بط ا(طاف نمایان خادان اکتا

ت
و اه بی پادا
و

و کینی پراني

اتبال روز آنزون ِ

برناني

یا ن امیدوار

و عفغوان

ک رآزمائي

حضرت شاهفشاهی هرهم دیر بر| که اخننام [آن پیش نماد همت
وا و عزیمست ح,بان پدرای یاو شاه جپان کشا گردید بنانددات ربادي
در *خذصر زمابي

مطابق خواهش

۱ولداء ای

دولات دوجمانی

|نچاح پذیرفت  -و هرمملکت دشوار کشا که کشایش آن طهی
نظر بلددر همتآسمان پیوند اینشینشاهدیی پفاه گشت بهنیسیرات
آسماني درکهدر وقدیموانق  1رزری اصفبای این سلطدت

۹

جاودانی

اولیی آذکه بقدم اخلاص ره سیر جال؟ٌ مصخقیم بندگیگشن»

حصار وذدهار راکه پیشنر نیز باولباء دولمت ان دودمسان والا شان

متعلق بود به پندهی پادناهي (سوارید  -ود ول را بدرگاه خواددن

|

لول سال

پناه رسانیده نامه سعادت بخاک

۲۹۲

سئه ۷۶۱

)۲

ای آسنان عرش مکان بر افروزید

جاوش فیروزی مال  +ع »
و !ا زود باشد که بورود جنود اقبال و
 #همه میه شگی دیو دند فلعه کشا «

زهامیملک زابلستانبامضافات آن*۳خرگردد  -حاکم فندهار
باذرالقدر خان یناکت پسند رده نموده تون گرداندد روز مهافت فلا

که پاسیم این مقدسات بزبان یکی ازمعتمدان خود سپرده او را نزد
سعید خان میفرسنم وود زاین رو  5درایام دولت حضرت جذت

مکانی ظفر خان پسر خواجه ابولعسی که به نیابت پدر بنظم مهام
صوبهٌ کابل می پرداخت (جهت فرب جوار ارمغانی بعلیمردان خان
ارسال داشده بود  -و خان مزیوز دازیزان جبزی نفرسناده درینول

علی بدگ راکه از]فایانمعمنداو بود بالغتی از اشیا رواذه ساخضت
که هم  ۰بایصال هدیکٌ ظغر خان بدردازد و هم هام گزاریی هعدد خان

قیام نمایه  -چووی دردهم مال جلوس عالم را فرصت (علام اسلام
بهوب پلجاب بعزم تخیر فندهار مقرر شد  -عرضه داشت وزیرخان

فاظم پلچاب مشعر برفعط و غلای آنهوبه بدرگاه سلاطیی ساب رسید-
ازاعا که نيك پسدچیی کف برایا وار سبر آثار ای درلت پایدار

دچپر افندار امت ا
ی رکضمتخجسنه را بسال دیگرباز گذاشزنداز آگبی بانیدهٌ مواک حصانبت حصار پرداخننه

و علیمردان خان پص

فلع منیعی بر فراز حبل لکه که مشرف است

پبرحصار تندهار

باردراخت  -وبوال وی ایران ذوشت  58ءذقریب

افواج هندوسنان

پقندهار میرمد  -من
و دبگر ذاگزیر مپدا

اگرحه اسمجاب فلعه داري ازنپوخانه و [ذوفه

بات

آماد؟ٌ تعصی

کشد»

ام (مرا ان

مرررردعل

سخه | ٩۶۷

(

58

اول سال

).

حدال وقنال بود؛ هنکام پبکارووقشت کر زار اهل حعار رامسنظهر

گردانند  -شاه صفی اينمعفي را بران که ار برای رواچ کار و رونق
بازار خود نکنشنه اسث حمل نموده رزنی ننم.اه -

ارژنای
ومکرر د

باده پیمائی که زان غنودگیی خرد است با زدماء مجاص برگزارد
که علدمردان خان از فزوایی سامان و دسنگه ره گرای خیداات فاسده

گشنه او را باعیال بیاسا رساندده اموال او را بدست پاید آورد  -خان
خنین خهر سکالان

درون قصد تاصواب ]6اه

خویش

گردیده (خود اندیشید  -که درین هنگم که تخیر فندهار وجم4
ردمست اداجم کشایفرمان :رمای تست کش
 1۹۳افواچ واهره

رکمتا دراید  01ی

و نزدیکا امعت

«عریض برعی اژ هنکامرد

آرایان دسا جم ازحقوق دپرس خحدسث سس و پدر بازرد ۵ ۸فکر

جانوسالمافذاده است جرا خود را بعرض تالف درآورم -وباچنین
پادشاهي که درگاه خوافین تجده کلفش
دیجم و  ۳مگاه نیاز مددان هت

پذاه خدارندان لعذت و

(داجم است پراه خالفت

شدابم ۳

و بقوقع کرک لشکر فزلباش که مکرر دلمخوش عسکر روم شده -
سییل هوا جوئي شاه صفی  5درعمد جور مدش

وه
ارنة
اش
دماهر سرائی نوحه سرائی اکست

از بسبارجی سعات

ُم خانگ  -پویم ا-ولیي

آنکه تا پکباره مکذون ضمپر سس ببرملا نیعند چندي در ظاهر طر93

مطاوعمت شاه مسلوک داشتنه پنمانی تم اخلاص در زمدن عبودیت

وه ارسال رسل و رسایل به اولياي
درگه عالم پناهمی که بانم  -را
دوامت اردمدت خصوصاامراء تغور کبل کشاده دارم  -و چون شاه بر

اعراف واستنکاف خانمزیور [کبی بادت خاف رد ارکعمد علي
>4

اول سال
بیک

( ) ۱۳

ر که ع لت

عمرش

سند ن

#س ۷۶اه ۱
رسدرد

در ده

زیامده خوامت
آرد -

و دی

 5تعدله سازی و خدعه
زدهمت

سدارش

ار

طلجده

دول وزد خوث

او  8آزکه پسر را با نوایس "ذموقات فرسناد ۷

از دصرد بخویث دٍاژ

پردازی اورا لو رد مت
ین

ر 1

دهشم طا

مدش

خوث بعلیرد آنخان بفویسد کهاژ اسزماع نوحه عم اکاد
مر یکمک تعدد نی ددوده ادشی) و هر

-

هت

ازان ک« رقلاعه درآید خاط راو

(سنیکام حصار و نوی گ مرنوادد اورا دسنگدر سباخه روا حصوزر

و ارمال کهکانزدعلی

مراحم

اوررا غافل

مرد ان خان فرستناد

کرنف آعرق.
گر2دانه  -ارز سا که تا

داد  5۸اعلال ]د مت بدین حادت
پیش

موی

۳

بنمویه

و تلبیس

بدینگونه "وه 9افشایم)

ندرست 4 -

گر

د
اژ ورزد مواکب هندوستان  8لگ رخود +عصار دراي

ازکثرت

۹
ور

آسخت

مرد م کارپعسصرت مبکشد

 -و اگزدر فذاء فلع

که بءد از وررد افواج با ات نتپی سیرفذا گردی 0 -

قددهار دیگر باره بعلي ۳

آن خان

فوشت

خآن موی

آثرا

الده پاسخ

واه  58 -دشر آذسست  5۸از ؟رك راه خراسان ٍرِ گردی تا سر برتن

وان دربدن دازم ثرا گرد قرع
ج

تخواهم گذاشت  -شاه پس از

آگبی بر حقیقت حال مبارش را بیش از پیش تاکبد نمود  -او
ص

بقلعهٌ مت

رسدد! حون بقد ۵اس مت که علیمردان خان از اطاعت

مه | ۷۶۰

(

۶۵۳

فرمان رواي ایران رو مطاق بثراننه

آول مال

)

پناه باولیای درل گردون

صوات پادشاه ممالک منان برده  -و مواه کواکبشمار موجه تخیر
ایس دیار است  -بقدم ادبار پیش ده

در موضع کوشک

اخود

فرو کش کرد  -و بذربعهٌ مکر و تزوبر اخنی تزلباشان خاسل الذکر

را از علیمردان خان روگردانساخدهبجانب خود باز کشید  -وازین
رهگذر تشنت و تدیذب تمام بعال فلعه نشینان راه یانت  -و آثار

لختات ار ۶که مثیم عدم نظام است بروی روز اناد  -و عللمات
غدر و نفاق رو بنزاید نماد  -ناگزیر علي»ردان خان گررهي راکه

طریق بکنائی بسیاوش باز کشاده نباني حقایق آنبا مي نمودند
از ارف بر آورد :با طایفه  ۹۳نقوش دورنگی از ناصیکٌیروت
ی

کذیر الاخنلال شان ندز پدد| بدبمعال بعدد؛ فرسناد -

خویشان صداقت نشان و غلاان جان فشان را در و۱

در خلال این حال سراسد مر زبانان قندهار ماک مخدود و برادر
اوکارا که بطاب ءاي مردانخان [مدهبودند رهم کنکاش برگزاردند-
که |گر منابعت و هوا جوئی بندهاي پادشاه سکندر جاه و شنشاه

اک بارگاه پیش فاد خاطر عاتبت بی

امت  -دربن

وذت که

وفاق
دارای ایران دمرشام کدنر توزی و خون ریزی است  -و وفا و

حصار نشیدان صورت نفق گرفنه  -باسراء صوبعٌ کبل که مدد
 ۳در مکرسد باید نکاشت  -که هنکام طلب

اینان

خود ر درسانند  -او

سغدرد را نزد خود نگاهداشنه یکاسراان گفت ل ددرت

ءوض خان

فاذشال حاکم حُزنب و معید خان را|کاهگردآن تاحمعید جن ,از کابل

و غزندی مپبا داشنه هرکاه میی انا ره نایم ببال استعیان دشنایخد-

مه | ۷۴۰
۳
آرل مال
و ازاسفعکام قلعه ارک و حص ومط شهرو دصار گرد آن :و #عکمة

فراز جبل لکه وا پرداخننه بدرگاه اسمان جاه که قبلعٌ اقبال و کعبةٌ
عرضهة قشم مود  (8چوري شا باعریک جمعیمکر

ادضال ات

اندیشگ فساد پهشه خدمات گزیده و نردد ات بصادیدة مرا و پدر مرا

از نظر اعقبار انداخنه در اهاک می مبکوثد فاجار باآنسان کیوان
مکان زیذپاری شده و اعخصام پعروة وثقاي عجود پت آن سدگ سئدة

نموه 2

اهم که فذدهار راباولیای دولت پایدار (سیارم  -وتارف

افلغار به 0

شعاویت

دقبدل

عْیک وا 4

 ۳بای

اشرادت اندیش است
مبنغای آمال ای عقددت کینش

اماني و

بر افراژم

ی از بندها با لش؟کری ]ماد پدکار بدیتصوب مرخص
امجدوارم  1۹ک ي

[م"ده خلعه را منصرف گردد  -و عرضه
شود  -تا بسرعت هرحه تمامثر ا

واو نوشت که بمهرد
نزو مسعید خان به پشاور فرسناد  -ب

داشت
وصول

روانهٌ

درکاه معلیی

که تمدمهٌ گوان میاهات

و اتنظار

-

صدور پرلیغ فضا

ساخفه
و وسدلهٌ

النماس

مفشور عاطشت

دعات ن باشد ۰

نفاذ نکشیده

خود بدیی

-

فمائته د

جاذب

راهي گردید  -و عوض خان فافششال که بار نزدیک بود و چم خان
داظم ملنا را نیز پر ارسال عرضه درشت و طاب لشکر ظفر طراز

[بی داده تعریض نمود ک-ه مذاظر حکم نبوده روائه شوند -3اَفرقة
گ
ال

وه

از با ئ

معا
سعدف

حتف گراید  -و خاطر ی
خان بیشدر ی عوض

نبازمند از نگراني براید 3

خان در غزلین و یا «عمل

شخ

پسر خود درکابل جدعیت نگهداشنه مشرر ساخله بود که هرکاه نوشن

عادمردانخان برسد با همرهار بقندهار شنافنه تا رسیدن او پیاسدانیی

۱

سذه | ٩۶۷

ارل سال

"۳

قاعه و نگیبانهی خان مزبور لدیارزاد  -ءوض خان دمم شوال با هزار
شور خوخوار از غزنیی موجه فندهار گردید

و من

شخ ندز

بموجب اشارة عوض خان با هزارسوار جلادت آثار از کبل بره نوردی
در مد  -و چاردهم شوال جون عوض خان بهشر رسید  -نقدی ببک
نوگر معدمد عایمردآن خان ک؛با دپگر عرضه واشت خان مشارالده رو

بدرگاه جمان پناه آورده بود  -و برای «چردن فلع مقر بعوض خان
ملریدان خان دسمنوری یاه  -حصیمقر را خالي کرده بعوض
از ع

نخان ازگذاشت  -عوض خان گروهی را بمعافظت قاعه نگاهد نله
بدم مت وبگم شوال

بقندهار رمید  -عایمردان خان از آمدن عوض

خان مسنظپر گشنه او را باحنرامتمام بقلعه در آورد  -و برای باس
مدارش و برامدن فلعه گزنتان ازتدیذب پیسمت وسیوهشوال خطبه

پالقاب گرامیی خافان کشور سنان حضرت

صاحب قران ثانی بلند

اازنهیگردده وجوه دراهم بننااممی اوسم سامیفروغ [گی ساخت -
آر
و عصول این امینت جبیی

رخلاص «عد؟ نیایش دادار کرساز

پر افروخته ذ» اشرني مسکوک بسک مبارگ با عرضه داشنی منبی

از ابراز خوادش اسنلام عنبةٌ گردون آثار  -ودر آمدن عوض خان
+عصار _*«صعوب اجمد بیگ ملازم خود بدایٌ سریر خلافت ارسال

داشت  -و *عمد شب خلف

ت

ت
اار وافع
فاد ه

سعید خان بقلات که  ۷مذزليع

رسیده فلع آنرا از گماشنهٌ عابمردآن خان که خان

«زپور درباب «پردن آن نیز بار نوئثه بود بنصرف در آورد  -طوایفة
را برمم حراست گذاشنه بیست و باجن شوال بقفدهار رسید .
عجمرد ان

خان

که از #ي

هم | ان

افواج

واهره دچروی

دیگر یادده

ارل ما

( ) ۵۳

مراهم ضیافت
مکرر مکاوب

مذه ۱ ۷۴۰

بنقدیم رسانیده *عمد امبی قاضیی قندهار را که
دزن سیاوش

ی

«وش

فرحناده پاغراء

ی

ادپار نما

می .ورد(خمت  -بقل رساذدد  -ودرج و دارثحصاررا دپندهای پادشاهی
سدرد؟ ئ ۱

علیمرد ان خان  8 ۴عرضة

سعدد خان که عریضگ

ساخنه بوو  -و پیش ازوررد برابغ جهان کشا با فریب "#جهزار سواز
توب

سل  5ح مدنظر

عندهار راهی

شوال ردیع  1۵شری

ذشست

|ددوژ ملازست گنه

ت

و حون ددسیت

و حبارم

 ۵مر دو عرضه داشت

ر

ندس گذرانید  -جذایچه گزارش یافت  -این حصرتبا
(ظر
از ن
خان ناظم ملذان را که لمنصب جار هزاریی دات و جار هزار سوار
مرافراز ود از اصل و (صافه دونصس

پاجپزاریی ق ات و بچپزارسوار

دوهرار س ار دو اسده س #اسده بر نواخنة بعفویض حخد مسرت صویهدارعی

فددهار و حراست

فلع  1۳راد پايگي اخشددند -و حکم ده

ی لشکر ملخان بقددهار دشیاید  -و (دوسیک معیرل خان

بةذدهار خود ر رسد

شدد  5داد

 ۹0رود

تانکددی

 -و پرلدخ جپان مطاع دسعدد خان ۶

مفشور

تس راهی دشد

عوب

بزودهی

ررانه گردد  -که اذواج فبروزی بکمت ار معدن مت  -و گوهر اکلبل

۳

تیه ۱ (۷۶

با عساکر اقبال درین تزديکي ثعیی

ال سال

0

خواهدم فرسود  -بالفعل پاچ

لک روپبه از خزانٌابل باخود ببرد ا-زاجمله یک لک روبده بعد
ارزسیدن فندهار بعایمردان خان برساند  -که باو (نعام فرموده ایم
ور لف
د

روید» بصیغهٌ مساعدت

خود ملصرف شود

و از تنم

مجلغ عدکور دبگر بندهای پادشاهي راهنگام احلیاج بقدر ضرور بردم

مساعدت  -و ماک سغدود و برادر اوو تبعهٌ علیمردان خان را درخور
حال هاریک

وون
(طریق انعام بدهد  -ج

خان بقندهار رسد

و خاطرسایزاوش و گردآدریی آذوقه نوسااگرزیر قلعه داری فراهم
نواله
رد حصار #ل خ ح

نهوده علیهردان خان را با توابع ربذه

و بار بکابل آرد  -و ازااجا پسر خود *عدد شخ ر همراه داد روانٌ

حضور گرداند  -و با فوجی مسنعد پیکار در کبل پذشیند  -هرکاه

اشعر فزلباش حرکت کنده بکمک قلیم خان پردازد  -و ازپیشاه

نوازش خافانی بعلیمردان خان منشور سعادتگلجور با خاست خاصه
و حبِقهٌ م2

مرصع

پلمکداره و ور
با و

گران با

بدست .عمد ,سراف بسلدوز فرسنادند - .و ملک سعلایها او را ۱
که بخ بت باوري طربق «واجوئی ایردولت ابد بنباد میپیمودند

نیز بعذایت خلعت سر [نراز گرداذیدفه  -و حون احنمال آندات
که شاد صه ي ازشنقد خبر تسخغیر قندهارمنوجه [ندپار گردد " غرة

ناصبهٌ خلافت پادشاه زادة کاسکار *تکمد شاه شجاع بهادر رادر سر

[غاز ماه ذی القعده بخجسنه ساعنی !خامت خامه باچارذب
طلادوژزی و حبِقهٌ مرمع و جمدهر صرصع بپاپولکذاره و شم شیر مرصع

[

ادل سال
سوار و پمرخست

صد سپ

۹۷۳

))

ازاجمله

سفه ۷۶*۱
در اب

از ططویاگٌ ۹

وبل
یکی با زین مرهع دیگرسه با زین طلای میناکر ف

۳

از حلقه

وه لک روپده نقد بطریق انعام
خاصه با یراق نشره و ماده فیل د
سر راز 93

ونگام
ه

رخصت

پا پیست

هزارسوار دد رد آرا مرخص گرد انددند

بزبان دررپار فرمودند

ده ِ" شاه صفي خود

بقندهار آیدآن فرزند وال  ۳با لشکر جرار بدان صوب شثاننه معرکه

آرای پدگار گرده و-اگر لشعر بفرسند فوجی ازمبارزان خونخوار
خان دوران ببادر فصرت جنگ تعیه نماید  -تا بهتنیده
و تادیب [نگروضلالت پزوه بیرد اژند  -و هرردبکی از امرا که درخدم ت

پادشا زا بلندمقداربمالش فزلباش وازون ]ثار دسنوری پافذه بودند
(مراحم بادشاهاده فرق سباهات برافراخت  -راحه حیسنگه بعذایت

خلعت خامه و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیی مطا

و فیل از حلقهٌ

خاصه  -تچابت خان پهخلعت و اسپ بازینمطاا -و هر کدام ازاسر

سفگه  -ولد راجهگچسدگه  -ومادعوسنگه ولد راورتن  -تخلعت واسب
با زین نقره ر نقاره -و ابر اسپ ولد مایت خان #خلعث و (سپ و

خطاب خاني  -مفاخرو مباهیگشنند  -و جانسپارخان و ذرالفقارخان

و هریسنکه و کرپارام و گروهي دیگر ازمنصبدار نی بنوازشی درخور
اخنصاص یافنند  -و دیانت خان را دیوان  -و درسنکام پسر معژمد
خان را :خشی و وانعه فویس ابر لش ر گرداندده بمرحمت خلعت
نپرواخذند  -وخان دوران (بادر نصرت جنگ را که ابا
زرگاه خلانمت
برلبغ طلب بنام او رففه بود  -و پس از رخصت

پادشاهزاد؟ بیدار

هه ۱ ۷۶۴۶
مرصع

۳

ارل سال

)

از طوبلهٌ خاصره

ب پپولکدا رهو شمشدر سم ایس |و دور اپ

یکی

پا زیرطلا دیگری با زدن مطلا و فدل ازحلقه خاصه با یراق ذشره 1

حرال
فیل عذایت فرموده  -و مدر جنگ و حدال ورحل و ذ

در زای

زررویت او باز گذاشنه با مدد هزبرخان و ذظر بپادر خويشگي که
باینا ین ددز خلعت

و اسب مرحمست

که بزودی :عخدمست

شه رخصت

ذمودزد 9

فرصا ین شب

پادشاهراد؟ نامدار سوید اخنیار برد  -و حکم

هببز

و برخی

ووژیرخان ناظم
بندها ازتیول خود |مد و بعسکر انبال مین گرند  -ب

پلچاب فرسان قضا جربان صادر گشت که بسرانجام غله پرداخنه -
مردم خود را تعبین نماید کهاز *عال صوبهٌ بنجاب غاه فرهمآوردة
پی هم بکابل بفرسنند ت
ادر راه باشکر منصور [ذوقهمی رسیده بالشدماراک
لبد
اور
و خود ازدار الساطنةٌ اه

کبل روانه گرده  -سعید خان

باهمرهان از پشاور پلغار نموده در عرض ح روژ بکابل رسید  -و جون

هام >خلضیی .سریحا بود! از اسباب پیکز.ر صواد -کززاز زک ارکر
ضرور بر نگرننه رواذه شد  -در پانزده کروهییکابل
عرضه داشث علیمران

نقدی بدگ

که

خان بذ رکاه عرش اشنداه مٍ یِ آورد سدعدد

خان را دریافنه مکذوب علبمردان خان باو رساندد 7

خواهش

علی مردان خان آن بود که فوالقدر خان ر کاه بقندهار امده حقیقت
بکررئی و یکرنگی و کیفدت

اخلاص

او چاه

باید ۵روافنهبود

همراه نقدی پیگ بدرکاه گردون حاه روانه سازه  -ثا عرضه داشت
او از نظر آئدس گذراندده ][نچه از مدارج ارادت و عقددت و مرائب
هو جوئنی و دولنخواههی او ددده بمسامع حقایق

«عامع

پرسازد "۳

([ ۰۹۳

اول سال

مذه ۷۶۴۶۱

)

سعدد خان فوالقدر خان رابا فقدی بیرگ بدرگاه عرش اتلباه رخصت
بیگ که علیمردان

نموه  -روز دیگر احمد

خان زر مسکوگ پاسم

و لقب ؟ رام" ۳همراه از ٌفرسذا۵ه بود رسدد  -سعید خان مشارالده ر
و فرسناد

در کبل بذوالقدر خان و نقدی بدگ پدوسنه باتغاق

رو بدرگاه والانبند  -و خود بنزنیی رسوده چار روز برای آمدن راجه
جگت سنگ وجمعی ٩۸ عةب مانده بودند توذف گزید -ر بعداز

پیوستی آنجهاعه بکمال |استعهال منوجه تندهار گردید  -وجون حوالعع
ق(ات رسد مکائیب حول

سم وعدض خان آمدکه مباوش پا برخي

حکام خراسان که بکومک ار[مده اند در موضع «اچري که ثش
کروهیی فندهار است
خاک

دغاق

نشسنه  -و اد ی از فزلباشان علیمردان خان

برفرق ردزکار خود ربج که  1پدوسن ۸آزل  -و جمعی

1۹۳

درقلء» اند اکرچه بظاهر پعالیمردان خان در صدد بفاق واتفاقاند اما

پنيباني با سباوش ساسه جنبان دوسنني گشنه نوشاجات وداد و اتعاد
ارسال میدارند  -و بآرمدن قفدهار تعریض نموده بامداد و اعانت
خول که در حقیقت اغوا و الال (ست قوی دل مبگردانند  -و ذیز
مخدرج بود که ای طرف فلات درحل وترحال کال دور ببنی وحزم
گزيني مرعي گردد  -و مطابق ان نوشنه ءلرمردان خان کههمراه
معلمدی حاضر  11نامفرس.داده بود نیز رسدد  -سعدد خان در کوج و
مقام مراسم خبرداري

و هوشیاری

که ناگزیر سری

و سرث اریست

چنالچ» باید بروی ک[ارررد :هغدهم في القهءده اعوالهی تندهار
رسید علیمر 9
 ۳حبذ

و

استغپال نموده فرمان والارا که با خلعت فاخره
خلچر

3۳

باپهولکناره

و شمشدر روج

وب

سنه ۱ ۷۶۰

مراد -ادوژ مرسل 3

«عمد
فرق

( ۶۴

سباعات گداشت

صولت

ِ و

)۰

بود و داز را د سع درل خان رسود؟
تسام بل ی

بفقدیمرسا درد ۳

مذعارفست

اول سال

مد

ک*د۵رینی

م

۳

وت

در
رازه

راکه از دیرباز

چم اننظار در راه آن باز داشت فوز عظیم دانسته بععظیم ر تشخیم
 9۳9ي

لمود

۱بدر که ایده

*
-
از لت

و [راء تافیة

یی که
#وري ِ سعدف

هد

هرت 9

 7ری گوز پرورث

خان پکرااممت

المبي |ذکه

رد و همست

۳ن  ۵درقال
1ناج
اشکرعر,عارقاق وژخخهبرروانهشد

مرا

؛وخدیتاری وعرا
۳العجن

جهادداری پادشاهزاده معهد شاه شجاع بهادر  -و بران که سیاوش
باطل کوش به شنفنی وصول کنایب ملک کشای گوا ی پدما از

جر
ادبار که نصببهٌ بدسگالان نابکار است ازالجا پیش [مده باشد -
ارادت کیش ءقددت ند یش جذد رن دابو  ۳غنیمت پند انکع3اه بمخان

رزد  -و خود بافدویان جانباز بهپیکارهو
ذرابا
گدها
را در قلعة قن
روزکار بسرعت هرحه تمامثرشنافزه اساس هسفیی آنسزاوار نیسنی

از ت و بری براندازك  -و از رهگذر سرالجام ناگزیر ایری یساق تشنت

ورفه و خزانه [لعه باید جنالچه باید
بخاطر راه ندهد  -چه از سپاه آذ

آماده است  -مباغ بیست لک روپده با پادشاهزادة کاسگار و خان
درران بهادر نصرت حنگ ارسال نموده مقرر فرمود :ام که ازنجماه
بذٌ اک رو ود همراه جمعی
 5خول پدرث ح
7
دماینه

۳

یذ

3

خان درس ند و

دزد ود

زک روید؛ ار

از راه ملنان

سدارخان «خشیی احدیان خا(۸
ار

0

پاذدد احدی همراه گرفده ار مجاخ رابان ع جرد ک الکت

(۰:۷

اول سال

سم ۱ ۷۴۰

۳

برساند  -و  ۵8لک روپبه بخودنگاه دارند  -وبدمت هزارسوار خولغوار
ازپیشگاه عظمت و جلال در خدسصت پادشاهراد؟ بخت بددار معدن

و بر حقرشت مطلع گردد سر راهپا گرفته بود  -فرمان قضا جریان
دشاهمثا

بت
د

او مر ر سل  -و از اگبي بر فعواي ان سررشنگٌ

واهشفه

در روز ۸

عوب

عبر و سکون

از

مصرعی نزد شاه صفی میغرسند 4

شاه مضموی مکشور معلی دریافنه از فرسنادن لشکر و ندیه [مدن
خود باز می ید  -و جون ای معنی بردی راونزناد دل اخلاص
محزل

مج هد آن دیس

ر <معدت

نازو

پرهمرسدد

ِ

و باطل سکالان

ادبار آئین را بات از دل رت ۰

واز اشراقات ضمیر خورشیدتغویر خافاننفده دانآنگه  -سعیدخان
همواره ارزو داشت که #عمد قبر «خطاب خانه زاد خانیسربرارازد-

و ازان رو که كاري ازو بونوع نیامده برد که وسیلٌ ابرازاین منمنی

گردد باظهارآن نمی پرداخت  -چون دریس بساق کرطلبیازربظپور
پدوست و خدمست گذاریی اوپددرشگاه خلافت رتبهٌبدیر اي دافت-.

از وصول عرضه داشت بدرگاه خلایی پناه پا اعغبار او بایی خطاب

بر انزوده بودند  -و ایین معنی بصبرت افزاي همگنان گردید «

۲۴

سفه | ۷۶۰

)

رده آر که  95عاهدان

۱
 -با فر لباشان

بالل گرین -و انهرام آن  ۷صلالت لین
دون

ملک

حان دعد

رطف

ر در موافشت

از وصول

بقفدهار مرزیادان

و موالقعت مردندعت

که تا دنسر ژمبن از !وت وحود

1

و رعاپای

العزیه» دده  -و دااست

۳

و
ِ ب ِ

1

ولایت جذاچهباید (طاعت و انفیاد تخواهند نمود -وضبط ایس ملک
داخواه دولاخواهان صورت وه د (ٍست  -بدابران تنگیي فرصت در نظر
واه و را رسددن ام خان از مانان و بوسفب «عمد خان ور حان

نثار خان از برکر

و سیوسنان ندیده پاستصواب علدمردان خان مفرز

ساخت  -که هنکامةً جنک با سباوش باطل [ هنک گرم گرداند ك

عم
و ۲

خ

«خاطس

هن خاده زادخان را 5دو هزار هوار پذگاهبادي

قلعه معین 5رد|ندد  -و قایری ا|زمعنمد ان عليمرد آنک
کداشکه سایر جمعیت

اورا کر دب سس هزاز کس

راباخان

ود همر|ه گرفت-

راد برامدن ذهولدخواست  -که رد 8اری تال شود ۲
خان خود نایز

ند کار پدکردار وروصت یادذه +کاری مزپور گزندی

ده ورامدن

ارراضي :ده اورا ازیی خواهش بازداشست  -وبوست و شنم ی 18۶2۵5

۳

اولسال

سنه ] ۷۶۹

/

هان
رار
م سو
هزار
زه
شت
ا
روز مبارک دو شنبه یافریب ه

خود وکا

علی مردان خان بعزم پیگار سباوشبدکردار که موضعملاجری را که
دور آن نشیب و فراز بسیار دارد اشکر گاه ساخنه بود  -روانه شد  -و

صفوف معاضدان دین دمردان رزم آزمای نبرد آرا  -کهبنوک پیکان
عقد؟ٌ جوزهر ازهم باز کشایند  -وبسرسنانسها ازسما بسمولت رباینه -

وفیلان کوه انگن صف شک کهازخشوکیی کاس کخهرطوم فراز کنند
و

ستوتدصت که ]مان اتشبارا پا دارد  -ووتليی که دراز نمایند

پند اري کمندی است گرد شیر گرهولبان قواهفس لک-وهنگامی

کهدر ین دانگری +۷جانازدهام ست که کرزمدر بدم درخواهدکشده -

بر آراسنه هرقشونی بمقاسی مناسب و مکانی لابق تعبیننمود -
فوج تول را خود و ابو البقا برادر خویش

وارد شیر برادر زاده و

پسران خود سعد الله و عجدالله ورا ی کاسدد اس بخشیی کابل و حسیی

ترکهان و جمال بنگشی و دیگر منصب داران و احدیان تعیذات صوبهٌ
کابل مسنظیر ساخت  -و شون هراول را به ثبات پائی راجهوتان
نبیردگور تور[ تابنکه جانبازی را بازی و سراندازی را کار سازی

دانسنه درمعرکهٌ که رنگ ازرخ یدوز

برروی رد زکار جدگت

وام سذگة
باز)رند ندرو داد  -بعکم منگه و ؟گویال سنگه و اوگسین ر
پرادر او و چگرام و گیرسننگه ولد دپاریداس و هممت سنگهو مبدینمل
و(  9ز ایفدرییان بودیگرراجهوتان کومکین صوبهٌ کابل ر پاجار صد

برق اندازدربنفوج مقرر ساخنه  -راجه جگتسنگه را سرکرد؟ابن

گروه خردانید  -و برانغار را به دلیری و دلوریی سادات بارهه وبخاریی
 1امروهه

سمذل سپدولي

و سرد

عدد

الواحدو

سبد معمد

ب رادرشود یر

مه | (۷۶

( ۳

)

ارل سل

سراد ان که درعرهص وغادلد رای خون ریزا
زند  -و در دوش قییا شدران

احل سئیز فوی کردانید  -و جرانغار را به بسالت پردل خان و
ر ءزت خان ع
ولارل ترین و حیات ثرین و حسن
مخصب

داران با سه صد احدي "کم

ردجیدمی دیگر از

ذهود  -ف
ووج

اي سر ۵آن

خان .رابسرداریی حسینبیگ خویشخان مذبور و علي ببگ فوکر
معنمد او طرح دست رات  -و عوضخان فافشال با پرادرآن ویوف
بدگک کابلي و اد مفصید اردیگر و با مه مداهدی طرح دستجپ-

قرار دا - ۵و پپلوان باه الدیی را باسه صد سوار تلگچي فراول ساخنه
پیشنر وانه کرد  -افواج نصرت امنزاج بأئی پسندیده روانة کارزار
سو سیاوش هرژه کوش با بیرام ءاي خان حا؟ م نشاپوز
ن
شود " -وازان

وخاندان ثلخانحاکم فراوهدرست علي سلطان حاکمخواف و یوسف

ماطان چهش گرّک و صفي ذلیساطار قلعدار بست رجمعیدیگرکه
همگي بذچ شش هزار سور بود لدبلوزک صفوف پرد اخذه وتغنگبان
ر پیش

رو داشنه بعزم بدکار راهي کرفهدد  -در بکاذرهسک ی دندهار

فراوشهردو عس؟

ض ددرتیت حلادت و حسارت دادند -

سردار نابکار » ربزرسیده هراول بر سر هراول آمد  -و برانغار

و دیگر راحیوتان نامیس

حچوی نبرک خو بسان وال مکندر  1 1۹تادباه

حوادت لرزش نهدبرد پا بر جا بود پاجوج هرارل غفیم نامستقي رخنه

([ ) ۴۵

ارلمال

س ذهل ۷۷۶۴۰ *۱

۱

دران دیفگنده به ددامت بر گردید  -فوجی که دطررح جراذغار تاخذه

بود فجز تاب ضرب شمشیر |بدار رطعی سفان انش بارءوض خان
و دیگر فدویان #یواعرن نشان دیاورده رو پگر یز نهاد
فرار

پرخود

نه رسد

رد5

رهگرای عدم گشننند ت ۴

-

رجمجعی عار

از داخت

فوچج سوم

بر مردام علي مردان خان بقدرتزازني در دوج خان مشار الده دید

آمدسعید خان بعد ازدید ای تذبذب و تزلزل بدسغیاری تائید ایزه
دادار  -و مددکاریی اتبال خادان جمان دار  -با فرزندان ر پرادران و
ند-و تفدپامی که رخ بنودژ کلد  -مخ امدقامت عذیم برکند «جمعبت
لشکرش رابراکذده گردانود  گردهی آزان قومشوم بگ وی نیسنی شنافنند
0

و باز ماندکان بپامردیی خیول باد خرام ازان معرکهٌ ننگ و نام فدم
جادی بدر بردند  -وتا  1روی

ارغنداب که "خیم وخما بود

عذان باز دگرفنفد -وآن سر زمییی اهموار دشوار گذار را انب افش
شیران بدشهةٌ پیگر که در کر خداوندکار دی ر دنیا لیل ازنهار ر

آسان از دشوار باز ندانفد پنداشته امیه وار حیاب و نجات گشئند 
معید خان و دیگر هواخواهان چذان صواب دیدند که کر امروز بفردا
نگداشده و غذیم هزیمت دیده را فرصت درنگ ومجال آهنگجنگ

نداده |مروز از آب باید گذشت  -و باین انديشةٌ مایب همان روز
هداه باد حرکت آتش هببت

ازآب عجور نود  5پلشکرگاه مقاهیر

منوجه گردیدند  -همبری که ءسکر نیروژی عبره نمود "خااف بای
دید  :احمال ا
وذغال «جا باز کد شاه روبگریز نهاه  -و همگی اسپاب

و اشیای ان گرر ۱بی شکوة مگرتوشکخ از میارش کهآ تش زد غذدمت

۷۲

سذه | ۷۶

۵۳

*)

اولسال

لشکر اسلام گش مت  -افرجه برخی بانب پرداخنند اما جون پردة
کِ شام آماق را درگرفت میارزان نصرت فری برگرویده درخیمای
لذکر سپارش که «حجنار ایسناده بود شب گفرانیدند -اگرتاربگیي

شب حایل نگردیدی مقموران رسنگارنگشنه لختی بذلاسار ربرخي
+وضر بر
پمل بوارگرنثار آمدندی  -و سیاوش بییر هوتنزاز ی
*جاهد ان عسکر مفصور که جان دشاني درکر خدیو دوجمانی عمر

ژانی دادند شباشب ازآب هیرمند بی آنکه کشنی بدست آرد یا
گذر معلوم نماید و

هزمراهان را غربق
سری کذشنه جمعی ا

بعر فنا گرداندد -ولیای دوات ابد مبعاد  -واصفیای سلطنت خد!

داد  -برین فگزین که امزواهب حایلهٌ ايزدی است زبان بندای
وت
درس
شک

یادای

شغرانه

باز کشودند  -و لوای دعای ازدیاد

(تبال بی زرال اورنگ آرای جاه وجلال بلندی گرا ساخنه بای ثراذه
منرنم گشنند *

ازان بیشتر کوريی در ضمیر  +وایت ستان باش رآذاق گیر
زمان تا زمان از سییر بلند « بفلعی دگر باش فیروز مند
پیش ازیس بیک صد و پفی سال فرمان روای ابران شاه
طیهماسب سام مبرزا برادز خودرابدسخیر فندهار (که خواجه کلان ببکت

ملازم میرزا کاسرای اعراست آن سی پرداخت ) فرسناده بود  -میرزا
کامران بشفیدن ای خبروحشت [ثر ازفحرهطیت و حماست بایلغار

از دار السلطنت لاهوربقندهار رسید -پص ازگرسیی هنکامةٌ قنال سام
میرزا تاب دسنبره و طافت زد و خورد مبارزان نبرد گزین و

کند[وران رز[ ین نیاورده بناکامي رر بغرار نماد  -ازانفاقات غریبه

۷۶

اول سال

شذه | ۷۶۱۶

)/

آنکه جنگ سعید خاننیز در همان سرزمینیکه مصاف ای دو مبرزا
بروب کارمده بود دنت  +داه  -ونام شاه صفی ذیز سام است ه
القصه سعدد خان فردن تم و فیروزی نقارة شاهمانینواخنه
معاودت

نمود و بیست

و «شام دی ااشعده

ظاهر بلد فندهار

کنقندهار بل سایرقطان آن دیار ازغلبههچاهدانمعسکر ساخت س
ونزام لشگر بدعت گوی که داعم آزادعی ای
دین ا
تطول و تعدعی

سا ه حور ۵رگا فزلباش گشسی

فراوان شرت اندوخناد  -ومساجد

جماعه از

هزاران مسرت و

و معابدی که اوراد و اکر 1

حز دب (*عاب وشلم |حباب نبود  -پندکار مداقب خافای راشدین
و تعداد مغاخر پادشاه حش گزترم ءد(احت اکن

جون

اه

عون

یکم ی
بیست و

معمور گردید و

عرضه دانت سعده خان

عبد [رحمن ولد عبد العزیز خان بدرگاه خواتس پناه رسید

و حقدقت تردد آت و تدیدرات هوا خواهان

این دولت بلدد وات

معروض بار پاندگان عفل قذس گردید  -خدیو قدردان هرایکازین

بذدهای جدکارخدمت گذار را بقدررتبت و منزلت بالطافگرانمایه
پلند پایه گردانیدند  -سعبد خان را اخلعت خاصه با جار قب و
جمدهر مرصع با پمپولکناره و شهشدر مرصع

بر نواخننه  -و منصب

اور که پلجمزاري ذات و پچ زارسوار سه هزار سوار ۵و |سذه سهاسیه
بود شش ه زاري ششر هزار سوار تمام د|وسیة سه اسوهسقرر ساخنند

ورحمت
و #خطاب ببادر ظفر جنگ م

دو اسب از طویلهٌ خاصهیکی

با زین طلا دیگری با زین مطلا و فبل از حلقهٌ خاصه با یراق نقره و
ماده فیل عز امنباز «خشردزه  -راحه حگت سنْگه دم رحمت خلعت

1۳

سفه بع* ۱

اولسال

)

و حمدهر مرصع و اسب وفدل  ۰وپردل خان (عنادت خاوت و داضاده

پانهدعی ذات ردریست سواربهفصب دوهزار وپانصدیعف اتودرهزار
 ۲خذجر سرصح و باضافه هار

دعنایت خاعت

قاس وداذصرد سوار (منصب

۵و هزار

و صدسوار (مذصب

دور هزار

و داضایةٌ پادصد یع ات

پرادرسعددخان اخااعت وبا ض امه پا ذصمد یی ات ود وصد سواریماصبهزار و

پانصدی ذات و هزار سوارو #خطاب (فلخار خانی و اسپ  .وخانهزاد

عید الوا حد:خلعت ومذصب

حنگ

بخاعت

و مذصب

هزاری ذات و شس ۵.

هزاریس ذات  ۵هن

اب

ابلی (خاعت و مدعصسس هزاری ان

خاني و رای کاسدد اس:خاعت

سوار

مفلخ ,گشنند

یج

و عبل ال پسران سعدل خان

ومذصب

و پاجاه سوار

همه سواز  -و یوهفبیک

 ۲پانصد سموار وخطاب همست
ه زاری ات

ادن مناصب

و وصرد

از اصل و [صافه

بهادر ظغر حجدکت  -ومد

وبفیاه

متا

-

بادر #خاری 

اولسال

( ۴

)

مه | ۷۶۶

و جبار تلي ککبر -و جگرامواد د
هیررام  -و برخي دیگر بندهاباضانهٌ
مناصب سر انرازی یافنند  -و حون صغدر خان از ایران مراجعت

نموده بقندهار ]مد

شاه صفی

نظف
به سعید خان بما
جدر
گرت

بررگزارد . -که

ازدر قن
مدهاربابنصرف اولیای درات ابد مدت نهایت

آنفنگي دارد  -چنانچه مکرر گفنه که ا
ایزرران و بغداد مینوانم
دل بر گرفت  -اما تا مقدور ات

دست از نسغیر قندهار باز

تخواهم کشید  -و نیز گشت که جانی خان ورجی باشی ر که در

(مرای ار اعنبار تمام دارد  -درین نزدیعی با

و از عراق

خواهد فرسئاد  -که لشکر خراسان همراه گرفته بر سر تندهار

آید  -و ازانجا که (مسال اوزدک بر خراسان تاخمت نداورده ظنغالب
۳

 ۹حسی خان حا کم هراتدیز پا همراه شود  -پذایرآنسعدد

خان بهادر ظفرجنگ درظاهر قندهار (قاعت قرار دزد  -که اگر شاه
صفي باب انديشه بيجا رپسل ناسزا لشکر بغرستد بنوفیق بزدااي
توانبدانبال حضرت خانادي  -مرام جد ود پنقد ی رمانیده همت

پمرداععت و *عاربتآن فیةًطاغیه مصروفنماید  -و اگر ازپبش
بيفي و |(جام گزینی عافیت راغنیمت

دانسنه بای کر نیردازد

قیقت راعوب
رو بهشایش فلعةٌبست و زمیی داور نود  -و احین
مستحجلي بدراه خواقیی پناه عرضه داشت نمود  -و به درة التاچ
مبا
خلانت پادشاهزاده «عمد شاهشچاع بب
عدرروضداشت

انخثر برج سعادت
وثشت صواب جنان مي بیند که آ

 -کهدرین

بکابل رسیدة

توثف فرمایند  -و گروهی انبوه از مواکب فيررزي بائوپ خانه و

فچول کوه ربا بای صوب روانه نهاینه  -که ازآرایرسیدن اي لشکر

( ۴۳

بسک | ۴۰

ادلسال

)

گروه *خالف دیگر اراد پیش [مدن از خراسان بر تشدبس کة

ازعراق ببابند بدل هوس اننما و باطری امل گرا راه عخواهندداه -
بعد از پیومشی این عسکر بلذگر زابلسنان  -ونشستن آن نونهال
چم افبال در سر زمیی کبل  -عصاکر نصرساثر بمکنت و جمعیت
تمام مش

دف

دا( 2سشاو زسدر داور -خواهندگماشت

سیاوش شقاوت کوش درخود اسمطاعت

 -وجون

مناوت درد و ازءزدهف

مرداذ* وصردمت گردانم سعبدخان بپادر ظفر جنکادریافت -که بعد
ازفرونشمی حوش وخروش دربای هبرمند سپاه ظغر دسنکاة خود
راپروانه واربي پروا برنمع وغا زنند  -وههندر سار بی*عایا برانظرن

(جا  -پلی اخاص پیها اپزدمودر راه تعاقب  -و دست ۶8د :کشا

از کشودن حصون مستوره باز تخواهند کشید  -حعار زمی داور را

پروشی سلطان مرزبان آن حدوف بازگذاشنه  -و جماعة از تقلگچیان
همراه بکومکاعه۵ا ربستو خاندان قلی حاکفراهرابهد وقاعدارگر دک
داشنهبا اعوان واندار خاک فراربرفرق روزار خود ربخنه رو بغرارنباد-
و جون حقدشمت کار ازعرضء۵اشت سعبدخان بپادر بمسامع حقایقش
*جامع رسدد  -حکم جمان مطاع صاد رد  -کهدرفند هاردوفف نموده

گر قلاع ولایت تندهار
یو
دور
همت برکشایش فاعدبست وژمجن دا

پرگهارد  -وهرکاه فلج خان پوس  -فلع تندهار را باو -پرده عايسردان
رنخود
پدسخا
خان راخبانم زا

ودییرهای
بعئبیٌ علیه رواده گرداند  -ت

رایق و مصاینای فایق که در عقده کشائی سرمات انم کب بکار

آید درمنشورلمع االنوز درج فرمودند  -پ از وروداین فرمان دالا و

( ۱۲۳ ۸

ول مال

)

سنه ۷ع| 9

باتباع احزصار برآمده بیرون شپر مفزل گزید  -و سعید خان بهادر
ظفر جنگ خانمزبور را بصوب کایلراهی ساخنه خانهزاد خانر ع«ضا
خان را با دو هزار سوار همراه نمول  -و فرار د(دکه عوض خان باهزار و

پانصد سوار از مقر بقندهار برگردد  -وخانهزادخار باپانصدشوار همراة
یومردان بعد از ملازمعت فروٌ باصرة
ل-
علی مردان خان بکابل زعود
دولات بقلاوزیی بخمت ببدار  -و رهنمونيي توفیق کار گزاز  -بعزیمت

اسنلام آستان حرم احنرام رو ربگداه سلاطیی پناه نید  -و خود بعبیهٌسواد
:لاع  -و تمه اسباب تصنیدٌآن پلاداز اهل فساد  -پرداخضت -
دسیدی ق
و مننظر سکون آب هیرمند نشست  -و چون علی مردان خان برای

حصول درلت ثاثیم عنبةٌ آممان رتبه #جفاح ارزو در پرواز بود  -واز
وکاه درنوردیدنراه با باه انباز  -پیش از رسبدن اخنر برج
عجلتگاه بی
جمادداری

پادشاشزاده

جرد

شاه شهاع بهادر بنزهت اه کابل

رمید  -و ازآب گوارا و هواي دلکشای آن مرزسبی مذشرحگشت
ررصول
دبس از (منماع خبر مسرت اث

قرو پاصرءٌ نزنچازنی بو العع

کابل روزپجشفبه هقدهم ربیع الول ررانة موضع با ی که بط

رابات پادشاهزاد 8والاگوهر بود گردید -جون پادشاهزادهای سعادت
پیوند که هر ربک بر جویبار جماند اری س«بي سرزوی است بالا پلاه -

و بردوحٌ کسکاري تازه شاخي است برومند  -از حسی تهدیب و
لطف تریدت حضرت خاتاني -که |کسیر اهلدت  -و جان دارتی

آدمبدت  -است  -مرادم غریب پروری کة شیمةٌ کريهةٌ ایندودسان
سور
 9اسث  -و

ِ
ایری خانذار,تن  3تفتطزارد

سفه | ۴ ۷
بهادر خان و
خان

(۲۵۲ ۱

ارلسال

)

مدارزخان و نظ بهادر خويشکي وم راستمي خواجرادهاز

و ذوالفقار خان و حذدی دیگر ازبندهای معنمدد رگاهنان

جاه را باحدقبال

فرسرا ۵زد یه وا نها

وا ین بپادر نصرت

حنگ

ش
و-و
رانت
نیز پاشارة علبه تا بیرون درواز؟ دیواتضانه پدیره شده دری

کورنش رتسلیم ودیگ رآداب ملازمت کهدرین درلت معروفمنعارزف
است |موخنه درون برد  -خان مشارالبه رسم ملازست بنقدیم رسانیه
 2کم آن نورحدیِقةٌ اثبال خار ,دوران بهادر نصرت جنگ و راجة

حی سنگه جانب رامت  -و علیمردانخان جانب چپ  -نشستند
وآن والاگبر علیمردان خانرابانسام الطاف و اصناف اعطاف دلجوثی

رت

زر
اکراتهی (۳یوار ار

با براق ذقرد و ماده فدل با زین زشرک مرحمت

۳

ی

 9مود ند  -وپص

از

جندی در کمال عزت و احترام روانهٌ درکاه فلک احفشام گردانیدنه
و بیسستویکم بالنماسص سعدد خان ببادر ظفر جنگ چا نعه گذارش

یادت بهادرخان را با نظر ببادر خويشگي و لپرامپ خان و سلطان

نظر برادر سیف خان بوپادربیگ و خواخه ابوالبقا و جمعی دبگر
ابنزدگای درگاه عرش اشذباة پوانصد برق انداز وجاذسوار خان :خشیی

وقا و بلج لک رویدة
وانصد بیلدار س
احدیان را با پانصد احدی پ
نقد از کیل بقندهار راهی ساخنزند *
ی

حصاررعین

بست

و حصیی

هس

مین داورو دیکرمعاتل منیعه مووائل رنبعة
چون آب هپرمند رربکمی نراد  -سعیه خان بپادر ظفرجنگ

سته پعز* 1

[ ۳۲

اول سال

با سران لشکر اسفشاره نموده  -که درین

بست وزمجس

اسشت اگر تخیر وی

هنگام که  214روبع رسدده

دادر و دیگر فلاع «عسدی و

حجااکی بروی کر زباید  -عذدم غلات ر دروده

 - ۳و آذوته که از ی
داد  -دربن صورت

ان

دردن

حصار خواعد

ون ری اسمت سرا چام خ اهد

هم رده مجاهد ان دیس در مرزملن بي تضجم

وم معاصرففلاع اگر میس رشود دشواری خواعد بود -هم و
و عایق  -ه
و

9۳

مر

۰

۰

۰

سر

5
اد

علات صورت

خواهد کت

پدیر مت

 -و حون

واعه دشددان راداعت

وفدت تدگ

9۹خاعا نیی
تکده پرتائید آممانی ۸ 9

اه
اح؛ بام ار قلع سیگذه پاید

اهت

-

اضطر رو اضطراب

و فرصت

دهود» پدشس

ی

درنگ

۳

اژ زیت

ِ  1۳از شاه راه اطاعت و

انقباد بیرون رد ره رات تنگدای نیستی گرد انیده ا]ی"د  -وهرکه از
روری

تن و ایلی حال؟ٌ

۹۳
ر یاید < 5 2توت

درد

مسنقیمکٌ

مطاوعمت

هر ولعه ر که

پدماید

ابو اتنضای

*جان وم

یر
محر

باشد موفوف واشذه شود و بدیی رای صواب راجه جگت سنگه را

با پردل خانرعوض خان و عزت خان وهمتخان وشاد خان ودیگر
جماعةٌ مغول و انغان  -و ملک مغدود زا با سایر زمینداران وهمگی
مادات و راجهوتانکومک صوبةً کابل  -ویعقوب وکیل خود را «ِ

ازتابینار خویش -ر میرزا محمد خویش قلیم خان را با جمعی
ازمردم خان مشارالیه و (حدیان ت
وواخانهو دیگر ادوات قلعهگیری

و

هه | *۷۴

اول سال

بیست و ششم معرم [  ] ۲ ۸۴سرخص گرد انید -و خود با پسرانو
جمعي ازتابینان خویش

و راي کابداس *بش یی صوبة کبل و احمال

وژشال لشکر در ظاهر فذدهار طرح (ذامست افگذدف  -و بوسف #عمد
ا

خان و جاننثار خان راکه بعد ارزخصمت این گروه کارپژده رسیدئد
نیژ روانه گردانیه  -چون

هوا جوپان این دوات بعد از و صول

پموضع کشك تخود شنددند که مقاهیر «دخواهند که غلات درودة
معال مْعلقَةٌ حصون »ذکوره راپاک نموده درو حصار برند -
باستصواب یکدیگر پردل خان و عزت خان و شادخان و علول تردن
و حبات ثربن را با ژابیدان سعید

خان برادر ظفر جنگ و احدیان

به.وب قلعگ بست و راجه جگت سنگه وپوسف *#عمد خان وعرض

خان وجاننژار خان و مبرزا"عمدراباجمعی دیگر بطرف زمییدادر
ثدای راه نزدیک هزار سوار
رواذه ماخثند  -راجه جگت سنگه ادر

و دو هزار پیاده از راجپرثان خود و مردم دلبج خان بر سر ساربان

قلعه پیش از خود برسم اسنعجال فرسناد  -اینار بلچیل تمام

شب هنگام بپای قلعه رسیدند  -نگاهبانان قلعه_بانداختی تفنگ
پرد اخذذد  -و مبارژان کار طلب تسخیر [ن حصس

حهین را پیش

شرج|ار
تزا
وز اولدب ذا دو پپر روز هوای کر
نها همست ساخدند  -ا

بود  -انجام کار راجپوتان تهور شعار که در روز بازارجان ناموس را
بزندگي خربدن و زندگي را بناموس فروخت تجارت رابعه داننه -
وندی بیکدار دویده نقه زندكاني در باخنند -
پیش دریدند  -چ

و چوی بدروازه آتش زده شد وراه درمد بازگردید  -مبارزانجدکار

۳
(۳ 9
اولسال
وزدیک هد وچل اسپ عرافي با دبگر مذاعی
از هم رگاذنیدند  -ن
که دران حصار بود بذدست

آوردند  -جون صدای تفغنگ فلعه

نشینان از دور باشکر منصوررسیده بید راجه حگت سنگه و عوض

خان و مبرزا عمد بسرعت تمام هنکام در آمد بهادران جانباز
وستبرد هایمردانه وثلاشهایگردانهٌ ایس جداعه
ان رسیدند  -د
درد  5بلعسین

و آفرین

حمیت

گزینان ۶درتا آئشن را حزان

مطجیم نظر نیاشد زیان کشودند  -زر چون دران هنکامةٌ

جانبازی

راجپوتان راجه جکت سنگه کمال دليري و داوري بروی کرآورد:
وندي "جروج شده  -و ازیان
بودند  -و نزدیک مي ثن مقنول چ
ام

بسیار بزخم

تغنگ

از کار باز مانده بود  -و راجه امميب

و (سجاب قلعه را پاییی جماءه باز گذاشت  -دربن ضمی  ي
یافنند که حماعةٌ از تم

داور بکومک

رسدده افد  -راحه با جهعي اهزمرهان

تاخت  -باطل کوشان بثیبات

حارسان ساربان فلعه
جلو ریز بر ان مقاهیر

برخی را بکشنر داده بدست

نامردي عنان از مددان تا بر تادنژده  -و بپای مردی هبونانباد

سرعت جان بسلاست بدر بردند ۶

 +اژ ذبرنگیي اقبال کشایش(فلعةٌ هبرمنداب است که در نواخیي
گرد وافع شده  -صورت ,ذبسر ایس تخیر [نکه  ۰دلج خان زا«دبدگت

را از تابینار معنمد خود باسهصد سوار بعراست فلعةٌ کشک خود
فرسناده بود  -و نزدیکا سع صد کس دیگراز الوس  1نواحیباخود
منقق ساخذه بر فلع هپرهند آبنات  -و بموافشت تقدیر

ر دجم ذموده حراس نما زنده بدست

ورد  -خ
وواست

حصار

که این

۷۶
سم

|

۴۹

۳

اول سال ۱

گرفتاران را قدد تموده رون قندهار نمایه  -جون -ظاهر شد کواین

جماعه بدسیرت ددسریرتقدر جان (خشی ندانسته اندیشه درسرد ارند
به شمشیر خون رب ازهم گذراندد  -خبرخواهان دولت ید مبعاد همست

برفلم ذلاع  ۵یگر بستراد  -شوانزدهم صفر بردرلعٌ زمی داورکه فر
معکمی (ست رذنة د| یر*ه وار دور ]نراذروگرودند  -خسندی روزگروهی ازان

*عکمه برآمده درپناه عمارات حوالیی حصار بادگندی تفنگپرد اخنزه
و مبارزان فبروزی آثار از ری جلادت تاخذ» فلالت کیشانرا درون
شیردند
نف ا
تکا
اید
بلره
ثاج
حصار دراوردند-و خرص جندی را از

بصاعقةٌ تدغ خاکستر گردانید ند م-قاهیر از دید ای جرات دیگر
از حار دیوار حدصار سربرنیاوردند -و راجه چگت سفگه برگرل قلعه درازده

وراجام یازده
ملچارمقرر ساخنه (تمام بکي رابعد مردم خود س
را#عسس ععي بندکان درکاط خوافیری .پذاهباز گذاشت -فلعه گزیذان بغرور
ثفنگ و (نداخشی حفه و سننگ
ژفور|لات قلعه داری بسردادس ثوپ و
راه مادنعت

می پیمودند -فودویان اخلاص آئدن همست پر تقدیم

خدست خداونده حقبقعی دسنه و ارقات شم بساعات

رز پدوسنه

بکنس نقب و (فراخث سرکوب روژ بروژ کار زا بانجام نزدیک می
رسانددند  -و جون راجه جگت سنگه دریافث که بدین آئین کر
بدرازی مي کشد  -از طرف  3رخود برای بآورردن آب جری

کند  -و ازانرو که آب ازین راه کم بمري [مد قرار داد که اچزوب

و تخلله اسئوار جری ساخنه بران کوجةهٌ سلاست ثرئیب دهد  -و :جر
تقیل بر روی خندق کشیده تشکر ازآب بگذراند  -تا دپوار حصار
رای
پراندده بدانمعقل حصین دراینه  -و حصن گزیذان را

ول سال

( ۷۵

)

سذه | ۷۴

قلعةٌ هدتنی برآورده رهنهاي صعراء نيسنيگردند  -و چوی بتندهار
خمز لا رین که هران نشکر جنالیچه باید درمقام سازکاری ندستند

سعدد خان بهادر ظفر جاگ خواست که بهانصوب بپشنابه  -دلجخان

برگذاره که ازانجا که صوبه داري ونظم ن
وسق ای وایت بمن
مقوض کشنهحمء یازتابینان خود تعراسمت قلعهگذاشنه روافه مدشوم-

و باشارةٌ سعید خار پپادرظغر جنگ  -سعد له و عبد الله پسران

خان مومیی البه را نیز د
قر
لعه نگاهداشنه هزدهم صقر رو بزمین داور
دررال  -ب
وسرعث

ارطادان گشت

هرحه ثمام ثر رمیده سب

فزولیی نبروی دلهای

 -پیشوایان الوس روزببانی و دبام احشام حدود

خراسان که دریری*عکهه بودند ازغلبه مجاهدان اسلام بنصایم صواب

نما یه غفلت ازگوش و پردة تخوت ازهوش روش علطان برگرننه

رهنمای شاه راهاطاعت و انقبادگشنند  -و یکی ازمعغمدایفرستناد:
النماسي زینمار نمودند  -فلچي خان بصواب دید دیگر بند کان وال

دراه اسان نامه پمپر خود وسهر دیگر سران/شکر ارسال داشنه تصلیهٌ
دلبای وحشت دید

فلعه گوینان دمود  -ششم ربیع ااول بعد از

معاصرة بیست روژ رون سلطا با کدخدایان قبائل مذکور از حصار
برآمده ین خان و دبگر اعدان لشکر را دیه  -روز دیمزدایم خان
ب
ساران میاه دلعه

سیر نمود؛ فولاد بدگت نوکر عمد و خود را باپانصد

تمعن و تبر (نداز به نهبانیی گآذناشت  -و خاظر از ضبط مدال
و *"خارج آن موثل منین و دیگر حصون مضافات آن وا پرداخنه رو

به تمخیر تلع بست نماد  -و چباردهم رب الول بای آی حصار
امزپوار رسیده هرده ماچار بر دور  ۹۳حصس حصبن بلشر مایق و
۳۹

)

سشه  ۷عه |

احق مقرر گرد| نود  ۳گردان
پیش

دردان متا

[

شعایعت تین

بسله  -و ت

از ک ر باز دمی کشددند

۸

لاول بض

بذشسب کذدن و ملهار

ارت ازخواب باز زد انسده اد

و حصار دشدخا ن در مقاومست

دعت

و مداوعت

حد حددد بدقدیم رسانیده هردقبی ر  1۹مبارزان (تبال به ی برج

و بدیر دیوار میرسانیدنه پی

برده نمی گداشنند که پانجام زسد -

زگرچه چند باربروج و جدرانی که ته [نرا کانته بودند .فرو راخت -

حراس حصی بانداختن سنگی و تفنگ وامذعمال آلات آشبازی و
دیگر

(دوات

جاگ

ط ردق

 ۵ر(۵

تسد

ول

مدگرث

نودزد

 -چام

کار

دو نقب بکی ازطرف ملچار قلیم خان دبگری ازجاذب ماچار
بو.ف «عمد خان ر جاننذار خان

بزیر دپوار رمدد  -اتغافا نقب

و دب علهار فلیي خان بباروت انهاشته شد  -و چوی «م چپار
شنده هدر رببع اثانی باشار؟ٌ خان مشار الده بنقب انش داوژد

بورش بودند  -با ]نکه از ارف و حصار بدرون تغذگ

و دیگر |لات ۰

|شیازی دبرارش بود ازیر راه دوبدنف * -عمد بار خویش .بوسف
ت
عون

خان ی

0

مفکور و ناه معمداوزیک ونظر بنگ ی ژزار

خان  4دقلعع

و خواحه

باتی و نظر بیگ ذدیمی و چندي دپگر بده غباریی جات و

اول سال

90

سک | ۷۶۳۶

۲

پامردیی جلادت پبش از دیگران بقلعه در شدئد  -و بر وفق فرار داد

مردم مهار دیگر علی الخصوص ملیهار راجه حگت

سنگه بشید

آوایکرذا از راه نردبانبائي که ترّیبداده بودنداعصار در آمدند -
و بسیاری از جبال کوذاه پیی که پای حمیت

به پیکار اسنوار

برنهاد» ودست حماست بکارزاربازکشاده هنکامهٌ تال و معرکةٌ جدال
گرم 5رد |نودند د  3نیغ ونوا کشده شدند راهان
هه  ۵.ت در کارولی نعمت

(سلام ندز

حان فاای در باخده بدارالمک

جاوداني شنافننه  -و سه صد کس زخمپا برداشنه جوهر بسالت و

(صمالت بروی راونزداخنند  -بقبةٌ گروه ضلالت پزوه بعد از تکادو
پسیار خاک هزیمت برفرق ررزکارخود ربخنه بارک درشدند  -غراة

دی بهساعیی جمیله قلعةٌ ببرون را با چار مد اسپ عرانی و دیگر
عذجمت بذصرف درو ردند -عراب خان فاعدار یوت

وکمیی

آب که بیش ازیک چاه نبود با جماعهٌ ازسپاهیان حصاري 2

دااوران نصرتمند شیرحاجي را که ااحکام ارک دران ملعصر بود
گرد گرفنه از هر سو قجادرادددند  -حصار گزینان درزن شیر حاجی

خندن کنده دران طرف خندق ازتخنه و چوب و مهد

ون

[گنده ديواري پر امراخنند  -وسرای تفنگ انداختن رخنپاگذاشزند
تا بعد از پریدن دپوار شیر حاجیي دربپذاه آن جال دردددشده

واشفد -
شب پلیشنبه پیست و ربیع الذاني گجزدینان ظفرآنین
سه دقب را يکي از راحه حگت سنگه

دزم از ءوض خان سیوم از

میرزا «عمد آتشض دادنید  -پلقب راحه یک برج با دردازة قلعه 5
دداو فقب دیگر در برج پردد  -میارژان قلعه کشا سهرها بر زر کش ددو

سنخه | ۷۶

او

( /۱ ۶

سابی
دست نبرد باز کشادند -ر ازثفناگ صاعقهپار آگروه ثباه حار

نپگررفده بدپوار جوب بست رسبدند  -وبعد ازان که به ندروی
دلیری و بازری د(رری

درهم

گِ برخی

ان

ده پناه ارت در [مدند  -و حون گروه نصرت

ازمخاذرل

دد لالت

پزوه شروع در کذدان

اساس ارک نمووند مراب خان قلعه دار راه رهائی مسدود دیده
و بعد از رسیدن اسان نامه بیست

و سیوم رببع الثانی ارت را

باولياي دولت دامولت سپرده با همرهان نزد لیم خان مد -
ودیگر سران لشکر فیروزی حکم شده بود کههرکه از غذیم بوسیلةٌ انکسار
 1در حضصرت مان رثبت اژ مهد

 ۵رایع جرم پوشی وعذر دیوشی

است بزیفهار در اند امان داده او را مطمیی خاطر گرداننه  -اگر
خوافیی پناه سازند  -والباز گذارند که بر موی که خواهد سفرگزین
گردد  -و دم تبغ*جاهدان اسلام بخوکسيکه در اثناء کرزار گرفنار

انار قوف ]یه نگرده  -قلییم خان *عراانتان را که ازغلاما ارمفي
معلاهگ والیی ایران است با مرگ
او ول زد یکروژ سمماري داشست رد

باشیان

روز در

و پوژ باشیان ک همراه
خاعت

داد ه روانٌ عراق

که اظهار خواهتس آن نمودند گرهانید *
فرب ای كَ قلعه گرتی نیز کشایش پانت  -تفصیداش
آذکه  ۰جون ار (ژناء معامبرة داعٌ دستا اژگزارزش سکن آن سرزمدن

[ ۳

و

تون

۲

بظبور پیوست  -که فلع فولاد که از گرنک ده فرسنگ وفلع
داخک که از بست دوازده فرمیخ فرا :رربه وافع شده  -ومیان هردو
حصارجار مرج راه اتید
اما در سوالف اوخات

اگرحه از مدت

ازمضایات

مدید تعلق

فندهار دول  -ول

پغراه درد
خان احشام

ملکي و باخشری و دلخعي راکه ازتوابع آن دو  7اسغوار اند و

قریب پانصه خانه وار  -بمقلات دل نشین مسئمال و مطمین
ساخنه نزه خود طلبیه  -و خلعنیا پوشانیده بآبیاریی امبدرارمی
عنایت و نوازش خدیو ژمان ریاف آمال و امانیی اینان سرمبزو
شاد اب گردازیه  -پدشوایان فبایل مذکور جمعي از تابینان ۳

همراه گرفند  -و هر دو *عکمه را از تصرف مردم خاندان قليحاکم

فراه که سیاوشبیبوش او رابهکومکصفي قلی *عافظ فلعگرنک
فرسناده بود بر آوردة پاینان باز گذاشنزد  -و نز خبر تخیر این

درمعقل منیع و خذان *عراب خان قلعه دار بست و [وای ماک

کشای توجه اواج نصرت گرا بناخت فراه بخاندان فلی رسید -
حراست فلعةٌ گرشک با وجود کشایش مب داور د
قدرت و (ندازة مکفت خویش بدرون دیده

تا از حبز

حهارشنده بیست و یکم

ربیع الثاني آن موبل را راگذاشتنه با صفي قلي و دیگر همرهان رو
پشراه ناد  -وجمعی که ازقبل فلیي خان در مالگیر بودند بفعلةٌ

3

گرننگ

در [مدند  -و تمامی وایت فندهار بافلاع شسنکانه مقوح

گردید  -تفصبل اسامبی فلاع مذکوره ابنست  -قلعةٌ قندهار  -با قلعةٌ

کوشك تخود که میان قندهار و بست است  -فلع فلات با سه فلع
اهمه  -دوکی -.چنيالي
وله رباط فا فوشای دا نمقر  -شهر صفا ه
3

اول سال
) ۲
به ۱ ٩۷
کونه  -فقع اباد  -شال  -مماننگ  -فلات  -ثبچاره  -ثل -هزيائي سه
زیرک -
لعهً زمینداور باچاردهقلعه  -وابسننان  -درفتی -مبوسیيد-
سارپان  -ملجو  -ذوزاد  -پرژاد  -دهفه  -لرغر  -سداه[آب -

شیف

تبرین بافلاعدهکانه  -و زرکن  -ارلنک ۵ -رفشان-

لکه-
فولاد  -دلخ

جارشنبه  -دوج  -تمران  -تهزان  -کزیو  -شهر -فلع د رآوت  -دلعه بست
یا مت

ولعه دم

تَ هزار حفت

 هزار مب

شملان

ما

ان

ِ#

صفار  -للي  -خذشي  -فلع گرشک با هشت فلعه  -مالگیر -
هر و

-

دیزی دابا -

ک سایقا داخل

حاجی

ت

سنگین ك

دراه (ود و بیان

دز عغوری



در سقدد

#م

اخنصار فلیه بزف ر باضافٌ

لفظ ذلعه  -و فلاع منعلقةٌ [نرا بمعض نام نوشنه شد  -لله العمد که
بکارسازی تقدیر ایزدی و کام پردازیی اتبال مرمدی همگي وادت

دول کم در حع العق 9

مکازهمسعر

اصقبای

این دولت

اد را

گشت  -اعزذایات بیکران دادار کارساز  -عوواطف بی بایانکردگار
بی انباز  -که همواره

پیشکار ای دولت

(ید ود است

 -وکار

گزار ایری سلطنت درام نهاد  -امید آنست که همگي ممالک افالجم
سدع

 ۳درعد

دولت

خادان کبیر حضصرت

فطب الددیا  ۲الدیی ادارل »1پرهانه کرو

صاحس

کران مرماللی گدر

مقذوحگشذه

ود  -ضمیمه

ممالک *عروسه و ددم بلاد معمورة این سمگدد ز ژمان شش شاه دوران

شایصیة

درحلٌ منبعکٌ فرسان گذاري كِ گرد اند۵ه سورد

عدل و(مان 

مه | ۷۶۶
) ۳3
اول سال
گزیی بلند پایه گرداند  -و دراهمودنانیررا بسکةّ ایپنادشاه حقیقت
اه گرانمایه  -بمذه و کرمه *

تلا خان از سرااجامناگزیر ثلعة 4ارهی بست و ثوابع آن خاطر
واپرد اخنه نکاهجانییدست وگردکرا

بعودة يکي ز دوکرانعمدخویش

باز گذاشت  -و پانصد تغدگچیي رتدراندازبااوسعیی ساخت  -و هشذم

جمادی الولی خود بهامرهان بقندهار برگردید  -همگي لشکر علوفه

خوار ایران مطابق آنچه از حقیقت دانان [أجا بظبور پیوسنه سی
هزار خوار اسشت  -بیست هزارسوار سلاژم داراي یا  -مفتث

هزار

ثورچي  -مه هزار لام د-ه هزار تفنگچی  -ود»هزار دیگر حمعجت
| مراسمت  -و سوای آن هنگام یساق فریب پاتهزارکسن بامیداینکه اگر

ی ازوظیغه خواران بکشتری رود ایذان !جای | نهامعی یگردند :راهم

آیند  -وآنگرودرا نوکر ارادت نامند  -حاملکل |ی

اک تومان

است که دوکرورو چرل لک روپبه باش  -و هریکی از دارااخلافهٌاکبر
اباد دوارالملک دهلی ودار انساظنه اهور کةقریبصد کرور دام جمع
برلجاه لک رویدة حاصل آنست  -یادمت وزبر
داردنزدیک به دو کورو

ایران کهاورا درانجا اعنماد الدوله خوانند سالی بطریق علوفه يكلک
رویده ست  -و بارحم الوزاره که ادراوژرا پیشهش شاه می نمایند دو
سكوه سالار  -سولک :ثورچی باشي -
ل

م اک بیکلر وی خراسان

که از همه زیاده می یابد فریت دءلأت -واداران دیگر
درخورحال هر

اژدروز

قطن ونعذ"چی آنام ,ي وت لک -
اولکه هر ک ازتا آ

مالیانة فورجیان یوز با ي ازد :تاسی تومان  رینی
حل پجاه وانی ندز م ی

ات  -هاد راز هت

 0۳0ید

با ۳

حمله

يچادی

سئه

| ٩۶۷

أ

)

اولسال

که مینگ باشي اند از بأجاه نلفصت  -بوز باشي از پانزده تا مي

دیگران چار والغلامان یوز باشي از پانزد :ی

ازفجمامه نیز

چندی چل اجاه تومان مواجب دارند  -المنة اه که درین درلت
پایدار حاصل حاگد رهریکی از بندهائی که لمنصب هفت هزاري
هعت

هزار سوار چاج هزار سوار دو تا مگ (سده سر افراز از و ارلک

گرور ۵ام انعام دارند  -که مجموع طلب دوازدهکرور دام باشد س-الي

ي لا روپیه است که صد هزارتومان فزای است؟ و مععصین تبون
دیباجهٌ *عيفهٌ مکرم ومعالی یمین الدوله آمفخان خانخانان سچه
ساار بلعا :لک روپده *

ٍ

سربر تانتری مرزبان کوچ هاجو ازجادةٌ اطاعت وانقیاه
باغواء اشامپان دی فرجام و فتوحانی ؟

بمانید

بأنیو

و نیسیر آسمانی جاواً طهور نمود؛
برخواناد

گاناخبار  -و پژرهندگان آثار -پوشیده نماند  -که شمالي

همت بنگاله دووایت وافعشده يکيکوج هاجوو آن برساحل دربای

برم پثر که رود خانة است .پس عظیم بعرض در کروه و از وسط
ولایت شام بصوب بنگاله می آود ] (-نان الط اراا تا جمانگیر
نگر پت مسا را  -دومکوج بپارکهازه ربایا یت دور است  -وازیر مات

یه بیست روژداخل جادگبرنگر مبگردند  -ان دوولیمت رامرزبانا 9

ملگ درتصرف دشنند  -چنانچه در اواییل ملطنت حضرتجذته»کانی
کوجهاجو ب* پرتچبت  -وکوچ بهار بهلچپمي نراین برادر جد (وسنعلق
بود د
-رمال هش م جالیصس آن حشرت که نظم ممرمات بنگاله ده شخ

ارلمال

مین

۹

غلاءالدین فلع پوري ماب باسلام خان مقوض ول  -رگناه زمیندار
رنه سوسنگی از ۵اوآمد .3ب5ر پر چم

 ۳ربادیشد  -که  4۸تمر ۵واسژرلا

زنان و فرژندآن اورا درشکل ی حبص و زندانانداخنهامت  -ازاچاکه
۳
از گفنار وگ رداز

اسنی ظاهر نمي شد  -و دران ایا
رز
ج

آچهمي نراین دز بئواثر و توالی اظمار :فرمان پذیری و ابراز خدسشا

ون ری اوابای دولت فاهره ذموده یی عل باه ون زاپر«خبرکوجهاجو

تعریض مي کرد  -او مکرم خان خلف معظم خان خوبش خود

ورکاران خود
وا که از معنمدان پارگاه سلطفت بوه باننیخ کدمانل س
و جونی دیگر ازمنصب داران با ثابینان ایذان و هزار سوار کومکیی
صوبهٌبپار که همگی شض هزار سوار بودد -و ده دوازده هزار پباده

و نزديكت پادصد سماري پدگري  1پرباد سبفت

جسنی  -بمالش

ون دلیران عرصهٌ کارزار ازپرجبت ولخیر ولایت او تعدن نمود ج

موضع هفسله از مضافات پرگنةٌ کري باری که سراغاز ولیت کوچ

هاجو ست گدننزد دییاشم کمال که سرانچام لوازم ای پساق
در رایسده بود مرائب حزم د كي در حل وذرحان مرعی د|۸ه

در کرره ميدوردید -ر هرجا منزلمیشد  -بدسنورسهاه آن سزرمدن
ور لشکر براوردهدر *عانظت می کونید -
در
پارة ازنی وق کل ب

و بدینگونه طي مذازل و مطع مراحل نموده #عصاردهوپري که بر
ساحل درباي برم پتر |ساس پافثه ست  -و پراچهت مواد (سنحکام
آذرا سراجام داد - :فریب پانصد سوار و ده هزار پیانه بواسبانیی

آن گفاشنه بود  -رسبده معاصره نمود -وتا پکفاه جنگ توپ وتفنگ
پرداخنه [خرکار بقر و (سنیلا حصار ازدست اشرار پراورد  -و حماعهٌ
۳

( 4
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)

کثیر و ایغ غزیر خاذبل مقول و *جروح گردید  -و خندی تاب

[تش تاغ [بدار نباورد» ره سور فرار گشنند  -ناگزبر پراچیت بومیلة
*جز واسنکات وکیل خود را از موضع کمبله که فرارکاهاو بود نزد سران
عسکر ظذتر فرسناه  -و بدادن صد فیل رصد اسب  5دگهری و بدسشت
9.

رن عود برسببل پیشعش ورسپرذس عبال رگ,نانهه بارایای درلت

قاهره ابراز مصاعه
وف د فده

ده

شدههس

علاء

ذمول سّ مکرم خبان و شا عمال .صلنمایی
الدیی

دورود

ِ

هدوز

حواب

اور

ان دم سول  5دود

که پراج بت  1۷بوصول رسانید  -دریری انفا نوشن ناظم بفگال+ر دد
که تا ولا.ت کوج و رتست

 ۳ردست

ندارید دست از ددال و اساز

باز ندارید  -بنابزان لذکرمنصور درحضن دهوتری

انقضایایام

پارشتوذفف گزید  -ز همین که آببا رربکمی نماد پرتچبت با بیصت
قذل وفریب جارضد سوار و ده هزار پباد :دیو هبورت دد سدرت +عصار

ذهوبری ررانة شد  -واژ تدرکی سازیی اش دواخت

روز افژون تمام

شب بیراهه نوردیده روژانه بقلعه رسدد  -ازااچا که مردم فلعه برین
ءر مت

نارو| و همست دازا آو

هی ند|ناند د از تاکن رسددن

او بافظرآب اعنادند  -و نزویک شد که کار برحصار مسئولی رداند -

مکرهخان و ف کمال ا زارطلبي وبدکارپژوهی برفراز خا زیر حصار
ار
دم اسنجداه فشرده سداه فیررزی را :پجنیککو

ک گرد انددنت

*جاهدان لشکر اسلام ازفلعه بوآمده تخست فنل فست

"خاذیل

(| که بقاعه دراددده نزدیک بیوار زسانووکه پوذند بضرت »دوف

وطعن

زماح در گرد نفد  -و فوج مخالفت را دزهم شکصفه بصوب کهیلة

* 5خفوان بدان سو گر«خنه بودند  -از دهوپري بقدد مالش

۷

(ولسال

سده ۷٩ |

)+

راهي گشتند  -و پس ازرسیدن اینان پآبي که]رامومان گجادهر
نامند پردحعم تا با کشد یی بسبار ]ماو کرزار از پیش یمایان گترده

با سغاد ن پادشاهي پر ندطیمآب آتش جدال بارفروخت  -چام کار
ثاب شمشیر بهادران ظغر لوا نیاورده و سعاین خود رابنصرف دلاوران

عرصةً شهامت داده ارزاه خشکي گراخت  -و چون آن خائب
خاسر بکپیله شذافته آگپی یادت  -کهلچ,هي نرایی با واه منصور
پکرو شده از حادب دپگربر سر اونز ]ید داجار از ایا برآمده ره
سراحل دریای پذاس اباداسمت  -رفت  -مبارزان افواچ
پدهنگر که پ

عاتب
واح آن بتاز
قاهره بدو ررزه ره نوردی داخل کپیله شدند ص-ب

نموده خودرا بکنار پداس رسانودند  -دربن اثنا وکیل پراچت [مده
ه ار ازکرداار نکوهید و خود باز آمده اراد دیدن سران لشگربرگزارد ک

کمال براي تسکین خاطر ارخود رفنه اور| با ۰

دارد ِ

افیال اوموال نمزکدرم خان آود  -و بلدیو برادر پربچرت بويلة
وعلني که با سکب دیو مرزبا شام د(شت  -درین ار دار فراري
شده دزد او ردت  -ازین رهگدر بیشثر ولادمت کوج هاجو باصس
اوای دولمت فالارة در ]مد  3رل

رها تاه الدیی عبد |لسلام

پرادر خود را با جوفی دکرپله گذاشت  -و با ِ کمال طوایغهٌ

دیگر پر #چپت را با اموال هدراه گرفته ؛جمانگیرگر راهی گردید -

اتقاقا رسیدن مکرمخان اعوالییجمانگیرگرو ارأعال شییغ عاء الدین
یک

مرنده دست بم میدهد  -و اژان رو کهحاکم بالسفقلال درمیان

نبود هوئنگ خالف ِ علاء الدین و مگرم خان چگونگین امور
4

گت

اف

۰

۰

حصرت چلت

۰,

۹

۳

4

مكادي عرفه دزشت نمودند  -ر پس از

هه ۷۴۹
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/

وررد پرلدغ طلب پراع,مت را روانهٌ در کاه معلین گردانددند  -وحون

حکوست بنگاله بخ فاسم براذر  ۳علاء الدی ک بخطاب #عرشم
ادخت
خان ذامور بود و بخظم سرکار منگيرمي پر

 -تغفویض دافت-

او بجمانگیرنگر شنافده مکرم خان ر (عادظت کوجهاجو فرسئال 1

مشارا البة یکسال درانجا (قاست نمود ( -نجام کار از بدسلوکی عی شاخ
مژرارساسم سرداری بل لوازم ساژ کاري بی بهرة
قا-م  4۹ا

از راه گ,وزا گزادقا روان4ب

رز

بو  -رنجیده

ی فاسم سود حکدم را که

ابزندهای معنمد پادشاهی بود  -وسبد اپا مپکلراژم خودرا بامریب
ده دوازده هزر سوار و پیاده و جار د سماري بياري رواده ساخضت

تا ولت کوجعاجو بخبط درآورده باسخی ملک نام بیردازند ا-ینان
پپا جورننه بد از سپری شدن ایامبشکال بسمت ]نام منوحه گهته اد
همدری که سه چپار مفزل نو دیده]مد ۵] -میانشام نماد شبیخون
آورده برشار آشکر پادشاهي ر هلاک گرهانیدزد  -ورجون

این شان

شقیع ازآخرد کوبی آوبی تدیبرهی شخ دامم بوقوع آمدة بود صویه
داریی  ۳ازو تغیرریافت ۳

حفیت آشام شامیان نکوهیده فرجام

ولایت مذکور از یک جانب بکوچهاجو پیوسنه است  -چون
شلالت پیشکان آن ملک بیکنکان را یمرژوبوم خود راه نمی دعند -

اطلاع بر مداخل و غارچ کما هی حاصل ندده  -ازگفنار اغنی
ین

مرژسنان که برای ااجاج حوای زندگی بکوچ هاجو [مد

هد دارند  ۰و طابفة  5بفدد سار اولبای دولت

پایدار در |مدة

۹

اول سال

سل ۷۶۱

)

بودند  -بوضوج پیوسنه  -که]شام ولایفی است وسبع  .و فیل وعود

که ازان بندودغانی زبان باگر گذارش دهند و میاه و حباض نراوان

دارد  -و نیز دران سرزمین طللي کم عباري که قیمت آن قریب
بخصف .قیمت نمام عبار است ارزیگ
ان بدغور ولایمت خطا منصل

شونیی برممیرسد  -اتصلی

است  -شمالی کوهستان

دارد که از

کشمیر و تبت گرفنه بخطا پیوسنه  -و رامع و ترهت و مورک
 9کوج ببار و توج هاجو نزدیکبان است  -مرزیاناین ملک سرب
دیو دام کاتریدت که هزار فبل و زیاده بر صد هزار پباده دارد  -سکن

آن بوم سر می ترانند -و روش و بروت بمنقاش میچبنند  -رٍ از
جانداران بري و !عري هرچه می یابند *خورند در صورت با
جبور -
؛ش
۵ای
فرافاٍ قشابوت دارند  -سیاهییرویشان ظلمت آر
تباهیی خوی شان ننرتافزاي نزدیک دوور  -سرآنایری خود سران
ل
فاریبر
وازون آث

و اسمپ تانگرن ملک خود سوار میشوند  -اما

مچاهی در کل پیاده اسمت  -و سفغای آمادٌ حرب آموده ات
ضرب بسیار داردد  -در روز غنال بیذتر سلاح ایذانتیر وکمان وتفنگ

است اگرچه در جنگ میدان حریف بیاد ران صفدر ومبارزان مفدار
ذیسنند  -اما ر حرب کشنی پغایت ماهر و مردانه اند  -در (ئنای
ره نوردی (دجدد حدذگ و پیار درملک خود و د
ورلایت ببگانه هر جا

میرسند  -بکمثر وثفی لعهٌ مین از گل و چوب و نی و که بر
می امرازند  -و شرعات آنرا به خفیای عریض مرتب ساخنة
خددمی عمبق حغر نموده بر رری خفدق خشیات سر نیز بزمین

7

سذه ۱ ٩۴۶۷

۷

اول سال

6:

فورمیبرند  -گتذاارة آن برخصم متعذرگرده  -چوون بلدیومذکور
له بود -
ولایت او باشام گرا
بهنکام غلبه لشکر منصور بر پراجهمت و

چنانچه گزارده آمد  -و آن *خذول مرزبان آشام را بر تخیر کوج
هاجو 3عریضنموده برگزارد  -که اگر مرا بادرجيبران رایت بفرسنی
از تصرف بادهاي پادشاه ی

برمی  1 1بشرطي ک حگومست ق

ملک بمن مفوض سازي  -دآدننهاهدیونزادپفسوبلات دلدیو پرمکرو
ریومغرور گشنه او را باگروهي صوب کوج اجو فرسژاه  -و «شررگرد انید

که وفت کارو هنگام پیکار پسر اجام لوازم (عاسمت پرداخنه هر قدر
لشکر خو هد بیتودف بفردند  -و بلدیو شترکت بذیاد در هر چ ومرج

عبزل حاکم ساب و نصب ناظم لاحق فرصت د.ت انداژ بادده به

:وحعی .بود»بوایه  ۵1کروهک
درنکفکه ,درتصرنب: :مینداران آن ن
 ۱در اندگ

یوه جذوبی یی آنب,.درم پدر وانع
هاجو در دامک

وثفي آنرا بحیطةٌ فبط در [ورده بمعال دیگر دست اندازي آغاز
شپاد  -و زمینداران پرکنات را بفسانهو فسوی باخود همدسنان ساختنة
زده
فدریوبا۵5

هزارپبادة]شاهی ودنگالی گرد آوره  ۳تهانه نا ءچان

را که در ایام مرزبانیی پراچبت بمسافنت
رساندد  -و در حکوست

بعبده می بود نزریک

تن مان که بنیایت پدر خویش

مابت

خان حاکم بنگله بود ازتساهل و تغافل او ببش از پیش استقلال
یافت  -وپرگنهٌ اوکي و بباومثني را نیز بلصرف در آررد 99

ازیری رهگذر اکثر عال رر بوبرانی ذباد  -و خال میم در ماک راهة
پافت  -چه رعاياي رت جوی آن فواحي هنم طلب خراچ
صً

۲

دار

۰

۱

۰

مس

|ددد  -و خدی ازمرزدادان دیگر نیز درادیده
میان اپیشان درمی م

ده ۷۴2۱
)
(ژل مال
دآرداي زر امبالميورزیدند  -و چوی قامم خان در ایام صوبهدازی
وهردارکه
خود حند سردار عمده  :۵دوازده هزار پیاده شمشیر دار س
دران ددار اب طایفه را بای1

 7 ۳حدود بوک

خوانند  -و پیشازین ی ۵ر کوج هاحو

بچاگبر ی ,که حکام بنگاله داده بودند  -روزگار.

یگذرانردند  -و بزراعت ندز می پرداخنند  -رهرگاه کبیده که صبد

فدل باشد درمبان می آهد  -مرادم خدمت !جا می آوردند  -برای
نکهگدده از فرار وانع ذشد (جمانگیر نگرطلبجیده در زندان انداخت

سئئوس لشکر و حد رامو خي هزار رویده جرمانهگرفنه خلاص نمود و

گخنه نزه
تشکر که سران این طایْفه بودنه با گروهی ازهمراهان ب

مرت دیو ,زمیفدار آشام برفلنه نم ازاین جماعه را فستمال «هاخانه
ص ازآان کهنظم بنگاله باسلامخان مفوضگشت -پیش خود جاداه پ
فسان

کششش تهانه دار پاندر که از لوث باطی پذدبانی

تحت

با مخالفانموق

بود به بلدنه گفنه فرتناق  -که درین هنم که

حاکم حد رد رسدده از ترددهی برزی کارآری مطلب عصول می
اتجامی  -بادیو مرول بکفنا ر دکه هید رد مرطرود باگروه آنامي ۱

کوجيی ازدرگب پیش امه عهاعه ,رکه #

عبد ااسلام 31

کوجهاجو برايکبیده فر-تاده بود در آو اخبت -ذییج عید السام این
شوررده سری و خیرر؟ی او زا باسلام خان

نونده کیک خواست -

ازدر سال نم از حلوس مبهذت انوس #ض 2
زا با معوی صالیخکذجو که از و لد۳

الدیری پرادرش

خازن سیار دارکه خوافیس پذا:بود

مژیرزا *عهد #خاري رگروهي دیگرمنصب دار  -وحید زییالعابدین

وین مقدار پیاده تغچي
مازم عددف خود را بافریمب هزار سوار هم

له | ۷9

اولعال

6

از بذههای والا ذرگاه و تاییفان خود و ده غراب ونزدیک دویست

ر 9

۳
0

 1۹ند

و باربردازی
5

 3رکار

۱

7

ی
1

 ۷بارش این سال

دا

هم ج»دماصمل 9

مراق» اسان -
۶

1

هو
بر ان ساحل

۳#
ن خدد ادکه تخاسء
ی "
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اژان صوبه رگا

اطراف [ ها را آب

کر داندد  -و نی ازیی م

شفادت  -و کشنییبزرک را ک اسمی و دام

بواسط دی

تیه

زوانه نمدضاخیرند  -حماعگ

ءود زا با بذه و باردر گهوژه ؟ارقگذاشنه بر کشند باي
مذکور او آنخ

کوچک راهيگشنند  -و «قرر شد که اسمي, .اسداب ایغان بعد از
فرو نس ان

آت از عق

برسد  -درینوا عمد

میا کنبو

کهکوسلی تجز رو زودرض باننه بود  -در روز پیش از دیگران بهاجو
ومان ررژ سکرخدت
مي زتند  -ه

بر اپام »,ده 2

عدد السلام

وا مینماید که ازگفنار حواسیس چنان ظاهرند که امذدب #عاذیل
فترهانة مس مبریزه

 -جمعی

بردم کمک با می باید داد  -تا

بمادظابت نهانة و دفع مقاهیر چرد اخده آیدِ نف

مزیور #کمد

ونیهول ج
نالیم زای همرهان او بمدف سنزحدت واژزن آذار تعیبد

وایان روز راهی شده بودند همدی که نز ي

ازراة نوردیدند 11مدا

وان افروژ به نان خانةٌ خویشش دراد  -و تق ظلام ردزکار را فرو

۳۳۷۲

اول سال
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سند۷۴۹۲

گرفت -سترجدت مکر پرداز بمعمد صالی بر گزارد که تام خبری
از تهانه بگیرم تو (باجا توقف نمای  -و تا صباح او را معطلد اشنة

خبر نفرستاد  -معدد صالیم آدغراز طلوع نیز اءظم بصوب تهانهآن
رناء فطع طریق دید که با نوارة خبول
حیله ور نغاق پردر روانه شد  -داث

می ید  -پرسبد جرا درنگ کردي  -سنرجیت ادبار گراي که از
وسئبلا
دو روئي تهاذه گذاشنه زود ادخ دا 5 - ۵مشمهوران بکثرت ا

نهانه از سی گرفنه اند  -از بهم آنکه مباد| بر نواره نیز دست تصرف
درازگردانند کشنیما گررایزانیده آورده ام  -ویک شبانروز دران مکان
بود* ررز دیگر خبر آمدان مد زین العابدین و غشرط اخفنه بپاجه

بگرشنند  -روایبابران قرار گرفتکه شییع عبد الساام از هاجو برنیایه
و  ۳معی ادیری برآذر او و فضیل بیک ملازم اسلاغان که پاسه
صد سوار و همی تدر پیادة تغلگچی
سوت

اژ تابینان خان مومي ااده

تپ عجد السلام بپاجو رفنه بود  -هرکدام +عراست یکی از

تهالعات حوا! وی هاجو بیردازد  -و سرد زین العابدین یا همرهارن!ذوازه

گرفاده رت

گهات که سر راه آشام است برود و سعی نماید که

مقاهی رفدم پزش گذارند  -پس ازادکه خاطر ازفبط و اسلعکام هاجو
و مضانات آن فراهم گردیف  -سید زیر العا بدیر و #ععمد رت کنبو

ومای ربندهای پادشاهي و تابینان اسلام خان و بسياري اژ ژمتنداران
نبوااره بقصد مالش غذدم عاقتنت وخدم راهبی گشنند  4گروه مقهور

که از تهانهٌ پاندر در کروه پیش آمده دو فلعه ساخنه بودنه و بحصانت
آی پرداخته بمجره وول لذکر منصو از قلاع بیرور آمده معرکه
آزای جنک و پیکارگردیدند آ-خر کر نسیم فيروزي بر پرچمرابات

مه ۷۴۶۱
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ارل سا

مبارزان عصگر ظفر پدکر وژید  -و بهادران #رصکٌ دلیری ببازوی 2
و دیروی شیراعرن حمعیت

شام

درهم که

زا باوجود فزژدیءیِ آن

"خااف

و جهعیی کذیر به تبغ ای مان بدوشان ۹1نس

از هم گذ رانیده ان

افشان

ر برزانیخدن وب توب یهت آورد نف -

و سید زین ااعابدیی با رفقا بصوب ری کانی که «خادیل دران

نهوردي
مده بودند بر
مکار دعززیمت نبردبا طایِغةٌ شکدمت دیده گارد
وسرعمن برق وباد رد سا زسدد  6فج آفب ز کی خاکه
دراد  -ب

[تش کرزارمشاعل گزدانید  -وخرسی زندگییگروهیبباد فا برداه -
ازاچمل» بفوکیی که ببرزبان آر طایفهسد بسالار رای

پیشولید :دوازدده

هزارآندامینی بو  -با جمعیی ضلالت گرای ثقاوت پدرا (فروزینه خخم

ز لشکر اسلامندتز اخاني:بسعادت شهادت فاپز گشنند  -و طايفةٌشد ا
*جروح گردیدند  -رتم کشفییکلانکه " ۳۳۳چپاری نامذد باحند

گوس که کشنی یک چوبه است بتصرف دلوران ظفر اننما درامد -
و مقموران ساپر کشنیای خود راگربزانیده روز دبگر باز مانفد مرغ
واهي
م

وون
"جوم آوردند خ ج

کیروزی لوا فریب
1

۹
پر !

و خالت

حداگ دپریوست ومجاهد ان

 91شامیی به درجام را با مه میدار ای ار
عاعت تبخ ساشددل

مث

ور حماءٌ ۶دهدر ر بزخمياي

5ان آماد و دارالبوار گرد انددند  -بقیة (اسدیف رهاایی خول در گربز

د|نسنه  3دواره کرخادزت  -ردوازده :عماری

و حمل کوض ددست

غزاة دی افذاه  -و ازانرو که نوثنچات جماعة که بعوج هاجو شناننه
رود دد مشعر در کذرت مقاهیر  1دران ودمت از جمل
و ردان

کساکی

هممر سورد
دای اه ویب

هزار |فزون بو

 23ها تن گودههی انجیوه
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ول مال
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از کومکدان بنگله و تابینان خود و بسداری

از زمینداران آن

صویه

جمع ساخنه خوادت که برای دفع فففه پژوهان خود رای گردد-

بمااحظهٌ آنکه کوج هاجو از جمانگیر نگر که حاکم نشدی باکاله امت

هور وتارقع شده در برامدن خود و خالي گذائشر صوبه عصاعت
وعمد
خدیده  -میر زینالدی  ۶لی برادر خود را با اللعپار خان #
دبک اباکش و عبد |لوهاب و مبر قاسم سمفاني

و |مدره ساسان و

سدد معمد اخاری و جوثی دیگرمنصبدار و احدی کومکیی بنکاله

و هزار و پانصد سور و چبار هزارپیاده تفلگّچي و کماندار از نوگران
خود تعبدر نمود  -تا باطل کیشان بطالت اندیش را بجزاء افعال
حمد
تجبییم و اعمال شغیعه پرسانند  -و

زمان طيراني فوجدار و

تیولدار سبلت را نیز طلبیده همراه ای سردم رواذه ساخت  -و مقرر
ذمود که صوابدید

او را بعمل مي آورده پاشژه  -وجون کت پافت

ك تمامي پایکن و کشاورژان آن سرزمین

با *خدران بکرو شده

پلشگر هاجو و سری گهات آذوقه نمیرهانند  -بنابرا غله بسیار
بر کفتییا انداخنه شست و پا کوسةٌ جنگي آموده برعداندازو

کماندار از سفایی معصوم

زمیندار همراه نمود  -تا آذوقه رابا خزانه

وواجه شدر وفوجدار
سررب باوروت واختی اس عه بماجو برماننه  -خ
ِ گهایت که فوحد  ۳کجله ندز بدو تغویض یافنه بود نوشت -که
پاحمعیت شایسنه باتفاق مد حسدا ی ملازم خان میور :که بادو یسمت

مواز

و مه مد پیاده برای* "عصیل رن

نزد زمبندار کوج بماررنده

بود بنهانه دهوپری رسیده با بسبنی زمیندار پاتکا و دیگر معالکه از
خویشان براجت است  -و هدورادارعی اولباء ایس دولت ابدمدت

سنه ۷۴*۱
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می گوشد ٩۸ - کومک لدع ر هاجو راهی گرد  -۵ائهافا بد ی

از رسددن

رمد شیخ عجد السلام بسری گهات شنافت  تاسید زین لعایدین

را که درالجا اقامت داشت و بواسطهٌ آنکه آب از پای حصار هاجو

در سه

کروة دووزاسر رفنة بقوذرع کوک شمخ عبجد ااسللم یبا
ت دارم مدی ابرشد.خ

معهفي سربرتانت -

ثقاضا کند بعمل آرند اراگرچه درآغاز ازفبول

کنبوو سترجیت تبره درون و جاس با پزید مرزبان سرکار نق آباه
 2كِردوا< ی

جمانگیرنگر وافع اسمت و سوم

دپگرباز کد اننه

عوب

جددی گد له بود که مقاهی رکه ثریب
میخ عبد السلام بهاجو امد -
پاذصد دشدی

بساز و سامانی

یارا 7 ۳
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ما 5آورد» و دا

تا ظور تباثیر بم هنکامة کشش

برگمت  -واز عشاهدة تور
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وا پسرا ين خول
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گرم

یدنزمدزلزل 5
ن ن

[فرسذداد؟ در باب معاودت
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ارکوشدد تبول نذهوده

مه
مجلص باپزید را با ذشر
راه فرارپیهود  -وفیهٌ باغبه معمد عالمو
قابله د رد  5اژ«رحانب

رد

کول
0 -

ی

دردد(ت هرد ان دول

زد حیات درباخت و*جچاص با درد اسطر شاد  -و پاره توارة پادشاهي
باصری مقاهیر دراد  -و سر حبمت

بداخنر  4حماعٌ  ۸کشنیمای

ادوقه بلدگر مربردند در ره داو حار شده ]هار بهکر ونزویر برکرد |ندد -
اعلب

۳

پول که سس

از وصول گر وه ناموس حرست ذبرد خذو

1۹

۰۷۷

ارلمال

مه ۷۱
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«ادادی؛ کار دره ای .افوده بود ند دا ارت گزدنان ادبار پر ت
با فراران و

رهدکشدي ول ذایی
حبره

ار با دشری 1شامی ر کوچي دلبرانه از

یود دره مفزل
خ
زین گبات ویادد و عذود هاجورو نها - ۵وبرسم و اتٍن
وه سانککة پدش  ۰ی مد  -و له هاحو رسنده ۱ 7

ان حاصره

نود که از هاچ  ۳بهصار-نشفیان ||اذرذه ذهی رسید  -ناچار شفع
وبد
عجد السلام  ۳وخ ع ی این س

زين العابدین پدرون آمده مکرز

کارزار نمودند  -و  9مقهور را عقّب

دوانیده و حند قلعةٌ (درا مندام

ساخده و جمعی بقل آورده #عصار درآمدند  -و جون اژ کمیی آذوفه

ونا رسیدن کومک و فزونیی ارباب ضلالت امید زندکی مفقطع گردیه
و مقاهدر پیهم کفده فرسنادند ۶ه دل اپزیکار

دا خود را بما

پرسانده  4 -عبد السلام و برادر او به امن پژودی ح
ربات سگلی

تبباعه لوعقه اهزاجو ۹

نزه مذذیل رننند  -آن گروه عذر

پژوه عرووٌ وثقای ع,بد ویدهان از دست واهشنه طایفیٌ مذکور  /پاشام

کسیل نمودند  -و سید زیر العابدیی مقالات مزوره و کلمات مزخرنةٌ
شقاوت مفشان انژظر اعغبار انداخنه با همرمان هجادله

پرداخمت  -و

و

و مقاتله

ید برافراخت  -وزین ۰

ویگر منصب داران
عاي و الله پار خان و *عمد زمان طبراني د
برای مالش ادبار گزینان واژژی آثار راهی شده بودنه  -جناسه
ذر رونشده عخذست اسنیصال
حلد رای بپرم
ااه
سازر
5زارش باذمت -
حذدر ثراین پر پر مت زمیند ارکوجهاجو راوحه همست گرد اذرنند

دککول که ءبارت|همت
او سابقا در پرگنه دول ماری از مضافات
مربب

راسمت آببرمپثر ميبود

جون اکثر*عال

بنه کار دکنکول

( مب

مه | ۷۴۶

آول مال
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در دیول سترجدت ور آما مقرر گردید 2
گوٍی

نااچه

برادر زادة خود

باری بت  1۹۳حصاری

امد

را باه

زدرگ ساژ تغاق پرداز

داری و عمل گذارچی ف

رل

-

ازاجا

اسغوار د ارد و تمادکٌمشرریسمت

بود ذد جندر ترایی

ر بکری باری طاددد ند

ب فرسناه

۳

گوپينانهه

ناب

مقاومت درخود نیافنه تهانه را خالی گذاشت  -و دراندکگ وقفي
فریب

شش
ان

هفوت

رسر
کوچي11شامي بر

هزار وباه

جندرنراین ۳

درموضع مئله از لواحق کری باري اتامت ؟زیده بود وررااهم ]دزد -
باعریک حهعی دساد اندیش
و او

معاهد |ن  ۵تن

بر ساحل

دربای ,برهددر در زمسیای

هه ,متا شرحه تمامنر ید آین ۵ب

سال دهم از جاوس میمنت

مانوس

از سمت

شافده دهم شعبان

اوثرکول که مق

ِ که گروهی
چپ دریای برمیذربشادعاذمی کری بار
ازدلوران نبرد زا از دربگاذرانیده پرایتنبیه چندر نراین بفرستنند-
و بملاحظهٌ آنکه در پایان رروسژدده

بودند  -ای پورش را بررز دیگر

موقوف د|۵شنند  -دریر آثفا جندر نرایی که غنودة غفلت بود ارزسددن

پیکرگزینان جدعر باضطراب و افطرار افناده راه سلامت جزکوچهة فرار
فیانت -و ازبیماسار احصار کری باریدرنیامده به پرگنه مولماری

که پیشترنیز درادجا (قامت داشت رفت  -مبارژان لشکر اسللمهنگام
طلوعتیر اعظم اآبزعبور نموده مران این پرگنه را از پایک و رعیت
داریرة انقباد آدورردند  -وقلعه جادرنرایر برافگاده وجذکلحوا یی
]ثرا پروده پرکریوة که مبان حصار مزیور بوددلعة برای نهانه ساخندد
۳

( ٩۷ )

آول سال

مه پوعره]

۱

و جلال خووشر معصوم زمندارر! باچارصدتچ وپایک (#عارست
آن گذاشنه باز ازآب گذشنند  -و برابر پرگنة مردنگی ازضافات
دکریکول آمده مرژبان آن سزرمبن راکه اوندز پرتجپت نام دارد
برای آنکه مجاد! درهذد جندر نرایی که داما او بود سعی نماید
چراج مت آمده ار
و

به بدم و امدد ند خود طابدوند

عسگر را

دریافت  -درینو! زمدندار پرگنه مول ماری ندز که از خوف جندر
ثرایی

لکپولنعه

گرات فراری

ده

دود -

عسکر

فیررژی ازایا

بدهوپری شنافنه حماععٌ را که بواسطه کمک لشکر هاجو آمده بوند

وص ازشنففی قثل و اسر اینان «مابجا مانده  -و مثرجیت مقهور

با مفایر غله و دیگر کشنیبا بطایفةٌ مذکور پیوسنه بود (سفظهار
اخشید  -و چون ظاهر شد که سثرجیت خسن گرای ازنفاق
کدشی و صلالت

اندیشی بارادهای دداه شاب

هنگام بر کشتی

نشسنه از میان غایب میگرده  -و اسلام خان نیز در بابگرفتن
آو مبالعه نموده بو

نماخنه
۶

بجپانگیر

 -غراة دی  1۳نگوهیده (ثار را دسنگی

نگر روانه نفودنه  -او پسر مکندر زمیندار

است که اجزمادگیر نگر سه منزل |:جانب

وافع شده شییخم

علاءالدیری اورا بالشکری که بکشایش کوج« جو فرسناده پوك ه-مراه
کرد 1بود  -جون ازو ترددات نمایان بروي کر امد بعد از تسیر

بلک و مراجعت افواج ظفر امنزاج نبانه دارم پاندو و کوه منی
برو مقرر گردید  -و او ذرانجا بوسیلٌ ثبع و اتباع اکر بانامیان

آفناتی بهمرسا نیدر یاجود مرزبانیيبسنه با زمینداررن کوج اختنلاط
تام مود

 9دران مرژهدن

درز چا گوم کرث» طوح (قاممت

ادد|خت

رباع |

رز ()۵/۱

و جمعی که بعد ات

هرگاه طلب

ال سال

الدی«یصوبه دارعیبنکاله معد میگشنفد

میذمودند بارسال پیشکش و اظمار مقدمات اه

[مبز دفع الوقت میکرد  -و چون دربن عهد سعادتمد (سلام خان

ناظم بنکاله گردید  -آن ناپکار بی هفجار را بجد تمام طلب نمود -
او راد مکر پردازی

و حبله گذاری سل وگ ۵ادترده پسر خود را ی

در حهانگی ردگر می بود طلبیده ؛جای خود گداشستد و کام و نا کام

دزد خان مذکور امد -و با شیع*عی الدیرو اشگری  4بپاجو نامزث

صید  -و از نفاق کیشی با زسینداران ]شام ووبادیو
رد
گرخ
کشنهبود م

برادر پربعوبت بسازش پرداخنه امپای (خ بار اناعدود مینمود -
وهمت بارغوای (ععاب

فساد

واغرای

ارباب عناد مصرف

میهداشت وبریری ادیِشَهٌ ناپسندیده اکتفا ننمود»زمینداران دیگررا راازه
زشت ( -اجام کار این بر گشنه زوزار در
دي
رشاد و جادة سداد باز م
هپانگیرنگر زنداني شد«بیزاران ناکامي رهئرلی نمی گندامت  -و حون

پمقتضاي حکم رلپبی که هر عقل بان پی نبرد  -در هاجو نضية
ناسرضدةٌ گرفثار شدان ح عبد السلام و برادر ار باهمراهان

وقوع گرفت » -خاذیل کوج ور اشام مغرور گشنه

صورت

غافل ازانکه

هرگاه سوررا بپرراید بسر درآیه  -بي از سرداران را با درازده
هزار پیاد :و بفجاه کشذیی جنگی و دوس بسیار رواده گرد نیدذد

تادرجوکي کده که دراز کوهدست و این ری آب پناس ار بائيکه [آب
مذکور بدرپای درم پثرپیوسده وانع شهب

۰عوناضصع مردراکه» دارد :ق

زاه بر لشکر ظفر (ثر به بندند  -آن مدهوشان باد 8فاداني درجوكي وه

۳
اول شال

| ۷۵
سردوه ۶۶

۱

است وَایٌ *عکم با دمودند  -و سح

در «عاي که دق هدرک دوز مشلپر

گروه مشاهیر سی ظ زار ٍردان ه پداسپانبیء

جو؟ ی کده پاز ۱داشده بشیه

همراه خویشر ,دة هبر؛پور برد  -و خود با پدادها درون حصری در ۵

نواره ر ابر [تنحخصا ر در کنار باز داشدخت -
یا -یاهی

رهز

ک پدشد

رت

دربای ازیو که اژ 5۳

و جون عساکر یررزی

بوددد موه

پیش

گشنند و بساحل

گراست گدشنه دق برمینرهاعحق سبشود

زسدده آغاز عد  5,دهودذد ۳ ۴

که با زمبذداران و پبادهای بسیاز

برای دطع حذگل و و کرلان را پرشضس پیش لشگر مبرفت
نمودار گشتی دض

وارخان

اورا پاهمرهان

از *خالغان

و 9

رساددد

زد

-

خبر

اادین علي و الا

هزارپراد نف نگچی و دیر ا:داژرواذ* کردژد

- 5چبال و عیاض آن حدود سره مقاهدر ر درددة دماین  -او بعملیٌ

ی

دزی سرهای
 2از

دست برد

ایدان

پمعسکر

آژرد

-

روز دبگر

ی  ۹۳داده بودند  -همیر که کنداوزان ظغر

طراز بقلعه نزدیک رسبدند از حضار برامده بکود و جنگل پذاه بردند -
دولت خواهانمعصوم زمبندار و جمعی را با نواره بمالش»قاهیر آن
ردی

1

فرسخاد زد  -ایغان سرت

هرد تمامشر روبکار ذربانه «رخی

به نبرد نواره اشتغالنمودند  -ولخنی ازسفی ب رآمده برقاعه تاخننه -
مقاهیربدای

دراز ازحصار پذرون | ده پغباض و حبال ژینماریگشنند *

اذکر ظفر اثراز آب پداس عجور دمود ب و ازاا که ذیرنگیی قبال دشمری

مان همواره بدآندپشان

ای دولت بی زوال را بی تکادو این زو*

۸۳۲۸

مه ۱ ۷۴۶

ال سا

)

زا رس وبال کدِ؟ جلم مدگرد اند  -حلدر دراذری سنرد من وسادگیشان

5

کل +جدری روانگ نرالذانٌ نيسئي گرد ید  -بعد اژانکهان رودی

ّ

درم پدز  52باوث کول موسوم است بعجوز اشکر متصور و دذ کول

« 4پری گششی جذدر نراد  7مرها هه و مکاره مص فا گردید  -اولداء

دا اژدلدزان گزبده و

دولت فاهمر نان مصلیرن دردند 5۸

ذللوران پدکار درد  1بآن روی آنِ فرسا 5 ۵تا تا هرکه از مرزباداری
دک کول بقلارزمی (عغت و ر«ذمونیی دوات دهعاا ت فرما ین پدپری

هسخسعد گرددمستمال ساخنه لزی سران لشکر پیازرند  -هزرکه سر اژ
(دشباه بردابد عرص هسلتي از اوث وحودفساه مود او یا کگرفانند

پنابزان معمد زمان زا باهزار سوارو چهارفزار پداده آن ری آب
اژ معاوذت معمد زسان

(ظاعت گیرثاذدث * بمعسکر اقبال ]ورد  -دعه

سپاه فلعه کشا ازانجا ررانهٌ چفدن کولهگشت  -در رناکهاشةٌاوتم فراین

هزار كوچي و آفامي ببددنگر آمّد ه ز ادرن هوا خوه

زقدرت تکادر نموده  -چون نیروی مقارست
م

بقدر مکنست

دز خود ندید ازآب

پفاس گذشژه بعپوننهه گپات روانه شد  -تا بسرعت هرحه هر
خود ر بشما پرماند حِ_ یسردو لشکر معمد
بندهای

وزگاه ر باکوجی

آن مخداول

وفرسئان؟

از سواز

خود  رحفدن

اوتم ترای یري دز رسددة مد

و داد

زمان وجمعی

دیگر

تعلکینتک فد کماندار بدفع

کوته تتکوقفن

ود
گزر

ِ_ "ارب

اخرا

 -و حون بر مد اخل و مضارج  1مر مین

یکت [کاه بود ده همراهیی ایغان معیرن گرذدید  5دلیزان اشکر منصوز

۳

اولمالن

سذه پ عا| 5

10

بهنارآب پوماره رسیده حصاري را * «5خاذیل بمراجل آب مزیور
اه
س

بودند مفهوح گردانددند  -وازانجا به بد8نگر  -که بودن بلدیو

سده بت بادیگر ثقاوت اندوزان دران ضلع گهار داشتند  -آمده
جوریربافژند ۳
حصون

برگشنه روزکار از اسدهاع توجه اشکر فیررژی باوحود

حصیاه  5۸در پدونگر ساخنه بود ده چوذ,بری  5۸زمینداریی

آن ندز یه سردابر منعلق بود رفتءه در داس کود که درخت

درهم پیوسنه دارد فلام بر افراخنه

نششنه

است

-

زار

رو جنگلی

که آن گمراه را دران نشان میدادند نبادند  -و دربش پور که
زمینش ارتغاعی دائمت و نزدیک بآن جنگل بود برای انقضای
وون
یام پرسات و زعداد اسیاب اهاگ  111مطرول توقف گزیدزد  -ح

پلدیوو خیم |لخاتمه دریافتکهگروه نبرد خودست ازکشش کوش
باز نوا هند شید  -ناکزیر چار؟ کداررین معصر دید که بعد زانکد

یچوشص انبارو شورشن بعار اطراف و اکناف رافروگیرد و راه آمدوشد
مودم و رسیدن غاه وکاههی عساکر ظفرمآثر ازاحوال یکدیگر بسنفه شود -
و آذوقةٌ لشکر سناره جشر بقلت گراید هرچه ازترده و تلاش ممکیی
باشد بقدیم رماند -وآن شورید 8رمجده طالع بای انديشة خام و فکز

ذاتمام با دیگر خاذیل که در -پردن راه خسران باو همراه بودند از

جنگل کود.دامی چوتهري قدم جسارت پدش ,نباد  +و جمعیت
ین پرا گنده روزکار بعه از رمیدنکومکی که سرکردهآشامیان .ازمری
گهات پا
وندو فرسناده بود بچبل هزار وسید  -و آن مدبرحیلهگر

چذد سردار راپا جمع کثیر روانه گردانیه  -نا بر ساحل آبی که
یک و نیم کروهیی بش پور وانع شده پوك(پاني اشقنبار دارد -

یی

ِ

1

۰

۶

زو ۴۵

مه پا |

ارل سال

)

حصون حصینه بر افراخده بلشدنند -و خود با ساپر سوار و پداده

در مکانی نا هموار برکنار آبی عسبر 3 2

یک کروه عقب

جنگلی صعب المرور فلاعساخنه رحل اقامت ادگند  -رفرستادهای

آن مقپور در ثاریکیی شب که بروي و راي شان مناسبت تمام
دارد ازآب گذشنند  ر معاذیی #ععمپاي لشکر نیررزی نامه
عند ساخذه نشسئند  -وفی العمله کار برین گر (خلاص پزوه زاگ

گردیه  -بعد اچزندی سک دیو مرکردة آننامیان که پدارندو بود
بخوتنٌ پلدیو داماد پسر خود را با فریی
فرستنال  -نات مردود

برست

هزار آناهي

ورت و معد يحصاري ساخده دشست  -وجمعی

جون
ر فربهخاده راه جندن کوله بردسمت  -و

از کمیع ماه هنم ذردل

هاه اسلام رسد  -لشگر فیروژی که در جندن کوئة بود نتبنلری

پور گردید  -بلدیوو رنقاي مرد او باندیشة آنکه هراه دزی فرصت

کاری از پدش نرود بعد از پی هم رمیدن کومک شکر اقبال عنان
ست
و از
دپیر
دد

خواهد رفمت" -شب

یکشنبه بوسنم جمادی اادانده

اب سال که بازدهم مال جلوس مکمات

مائوسص ات

جمعی را

که درین روی کلپاني بودند تعریض نمودند  -تا از فلاع برآمده
پر حصون کندآوران ظفر پاور شبیخوی [وردند  -و پص ازدست وپا

زدن بسبار دو قلعه را که هذوز اخقنام و اعفعکام چنالبحه باید گرفنده
بود تصرف گشرزژد  -هنگام دمددان مج عون زمان و دیگر بندها
ازین ماحرای ناسزا که گرد رده دصرنل مالش تا گروه غذوده (دخت

نمودند  -و جمعی را به نگهبانمیحصون خود گذاشنه پر فاعخاذیل

رنثنه  -راز درو دپوار فلعه که فزدیکنر بود بپامردیی تجاعت و

لول سال
دسنیارجی

( ) ۰
شپهامت خود را درون

سنه ۷۴۰۱

(نداخدد  -و بمیاری از حصار

گزینان را بشمشیر آبدار رهنماي داالربوار گشنند  -برخی
گروه ضلالت پژوه که ساعنی چاد از سرگردانیاییذان باقي بود چون
فلاع مقاهیر باهم پدوسنه بود باضطرار و اضطراب تمام بقلعهٌ دیگردر

آمدند  -مبارزان دی دست از تعاقب باز نکشیده همراه آن گمرهان
#عصار در شدند  -وجماعهٌ کشذ,ر رارهگرای جح نم گردانیدند > ازانیا

که مخاذیل را دل از دست رفنه بود دربفجا نیزثبات  ۳بمعکری
شوم در آمدزد * -
و*عنین *جاهدان

نصرن آئدن آن سرگشنگان

بادیةٌ ادبار را از قلعه بقلده می دوانیدند  -و جمعی را علف تدغ
بیدریغ میگرد انردند  -چذااچه در عرض دو پهر پانزد :حصار برکشادند

و زاده از چار هزار آشامیعیشوم نباد مقتولگشتنند  -درین میان
حدم

ارمعنبرانکه هرکدام فریب باج شش

هزار کص همراه

داشست بقل رسدند  -و سه سودار دامور مامور گرد دزد د ویب

تفادگ ودیگر (سلی بسیار غندمت کنداو رآن جد کر شد  -و جمعی
دیگر زا که بزخمای مذکر ودیعث حبات عازفان درژخ سدرده
پون ند ون عیاض و کاار میاه پانننه  -مقاهیر از مشاهدءة دائید

رباني و دید نبرناییاقبال حضرت خافاني

سایر فلاع این روی آب

را با حصون آنروین آب سوخذه و بپزیمت ره

به بلدیو شوریده

"کت پدوسنند  -دوامخو| هان #ج عزیمت بشنپور نموده و |سنباحت
این جمع

واحب القمع ر بر متام دیگر مقدم

داشیه

بصریمت

رد انم پآ صوب راهي گشنند  -و دوازدهم رجب المرجب این
ال

سنه ۷۶۱۰۱

1

طزرف
ساخذفند که نواره ا

اول سال

وی
آب امده راه  1گروه گمراه در

-

بعد از یک ونیم پپر روز هر فو ي ازافواج عگنه از راهی کد رذذه
بول پرعلاع سم پدوسنه پورش دمود

ت«خادیل «عصانث حصون و

کذرت جهعیت پاي 0

پیکار گرمگردنبدند  -در ائذای

آنکه بمساعیی مبارزان ظفرآئین نطاق طافت معاندان سبه گلیم تاک
شده بود برخی اجزدکاران نبرد 9

از چاب تن و طایِغهٌ از

حوانب دیگر "عصار در امبده اکاهپانان را به ندخ آبدار اشروزینة جپنم
ساخیشن  -وجمعی

گروهی از

در از آشامیان منبول کشنند ۹

لب پاس و فزونیی یاس ادوات نبرد |نداخده ادزیوار یزیر افدا۵دد-

و رودسوی غیاض و دیگر (مکنه که.مبارب

ایس فبةٌ ضاله بود نادند

ترش ات اماکی را مجاهدان اسلامگرد گرفته بودند بجبارنبي ک* رو

آوردند به نیران تبغ خاکست رگشنند  -و جمع غزیر تاب این [تضص
ردبا زدند.و[ راه آب دزن دوزخ شافندد  -و داصال
دیاورده خود راب

يوذ با جمع ی مامور
مرژبانای که پیشواي ات کرو ۵لالت آندنب

گشت  -د۵لوزان نبرد آرا این گرفناران را نیز به تیغ شور  9۳هم
گنلرانیددد  -و تا 1

روزز در آجام 0

پبانجام مدرسادردزد  -یالصملة

هر کرا و

کار او

وربا
از کشنه و خسنه درصعرا د

راهی را نزلي بنواو مایدة بسزا پدید ]مد  -مناکیب ازین
مرغ م
دستبردهایپي درپبي هراسای شده هرجا پودند ف-رار نموده خودرا

پسريگهاتت و پاندو که سودار و بذه و بارو نوارة اینان ] نج بود

رسانیدنه -وبلدبو مقپور ازحایی که یود بدرزک رنت -یج از
حصول

دنم اولبای دوا.ت
این ف

استباحت

]شامیان

میلج الدم ک

( ۷۸

ارل مال

سنه ] ۴

)

ذر سري گرانت و پاندو فراه م شده بود زد 2

و اهم دیده بصوب

هاجو راهيگشنند  -و بپاجو  ۳کیت فان ژواره از جندنکوده
و فوجي ک,ه در لش پور بود درنگ نمودند  -و بعد اپزیفسنی
جماءه کشایش سري گهات وپاندو پدشنراه همت
یت وحبارم رح

این

گردانیدند -

لشکر نضَرت ار حوالیی اکده پهماري دزول

وزدیگر هفکام ظبهور تباشیر  بع اقبال سردار اشگر مذصور سهٌنمود ز

قشون ثرتبب فاده بر قلهٌ کوه فرسناد تا بسرکوب حهار بر شده

بانداختی تدر و تفنگ غنوده بغنان رامغلوب گرفانند  -و محمد
پیگ ابا کش ومبر*دعمد تاضمسمناني و سدد کعمد #خاري و حذدی

دیگر رااز بندهاي پاتاهي ازنقبت کوة عاذیی قلاعی که سر
ژاه بود روانه نمود  -و خود بااللء پار خان ر عسد زمان جومعی
دیگر ازءغقب ایثان راي هت  -و جون فوج پیش نزدیکا رسدد

گروه فلالمت گزین بمرداذتن توپ و تفنگ اش کار زار بر افروخة
غوفا و غلغله رملخیزی بر انگیختزن  -ازانچا که حراست کر ساز

نعقيقي ر حهایت نصرت پرذاز و
این دولت بلخنده صواعت است 9

همواره شامل حال اولباي
ی از جاهد! رن آزاری

و آسببي ترسدد  -و افواچ سگانه بر فراژ کول"پراسده سرکوب ر[ بستا
آوردند  -درس مبان نواروٌ مبارزان فیررزی نشان رمیده با سفغاین

بد آذدیشان

که سر راه ب
لرشکر اسلام گرفته بردند هنکگامة ذیرد کر

گردازید  +ونجمعي کذدر بلدالمت دیر و تغنگت ره گ  39جپنم گندنند
و نوارة اشامیان

منفرق و منذشر گشت

-

دلیران

ذصرت

ذشان

"شش | ۷6۶

اول سال

0

«گهاتا رسانیده تخب ان را وج همت ساغننة و الله بارخان و
مد زمان نیز برای اسقظار کنه اوران ظفر شعار"از عقب راگی
گشنندو مبارزان عرص شهامت از هرجانب قلعه هارا احاطه نموده
ونان بادبه نورد عم گرداندد!دل -
جمعي کذیر رابرههونیی تبغ س

 ۲معاقل مدفبور؛ نیز بکرشاده بِقدة (اسیف را براه فراراند خذند -

وون
ج

مردم سعایر,ن همگي غراب و کوسه بصوب

باخدران  ۴رری آب کدةبعصاات
قدم اسخجداد

پادو دوانددة

حصی پاندو کوذثرت

رروخننده
فشرده بودند دادرو فنال ب|د

-

نواره

این کرو

خسارت پژوه ندز تاب نبرد پیگر گزینان ظفر آئبی نباورد:
مانند مقاهیر دیگرراه گریز سپردند  -دراذنای ای کارزار معصوم
زمیندار بسرعت هرچه تمامتر کشنیهای خود را برده راه برآمه
مغاپی 1نامیا بریست

و احل سئیزان

افواچ فاهره خود را در دربا اند|خده

۱

از بیم سطوت

بگرداب ممات در شدند

-

ر برخی سفایی را بساحل زسانیده خاک فرار برفرق روزکار واژدن

آثار خود ربخنند  -و قریب پانصد سفینه آزقسم بچپاری د کشلین
کلان و گوس

جنگی و سه صد توپ غنیمت

ذصرت فرب شد  -اژین دسخیردهای

غزاة دی

و کماة

پیدر بي مایر مژریانان

ی کشا" آن تواحدي یت برگرفنه به "اج مساقدم اطاعمت
ازشامبان بلسّ درآن نزدیکی اثری 
و فترمان پدبری در[مدند  -و

دید نیامد  -و ارلياي درامتد تاهره تمامي عال د موافع کوجهاجو 
را از فثذه گزینان آشامي وا پرادخنه
در| ورددد

بدستور سابق بنصرف 

 -و بعنزم سیر کجلی  5۸سکاندن نت بر ساحل

دزبای

۶ 3

اول سال

سذه | ۷۴۶

)

برم پثر و اطراف سک آن بعوه پیوسنه اسمت  -وآبي بس
عظیم اژ وعط  9گذشنه به برم پثرملعق «رگردد  -و ازان رو کهدهنةٌ
ولابت شام است [شاهیی بسیار همراه سردار عمد ک درالجا می ول 
راهي گشنه

خی

ر از سوار و پداد» بمالش

بلدیو مقهور پصوب

سفایری را بانطرف [ب فرستادند -و باندک ترده حارمان آن مکان
ر شکست

وا »۵بوادیی گریز اند|خثند  -پحی ازان از دریا عدره

دمول؟ حصون خاذیل

ر

 1۹از دیر باز با دما۵ه بودند خراب

گرد انددند  -و دو خانت وا کجلی دو قلعهٌ استواز برافرآخنه هزار
سوار و سة

هزار بیان و تقلگهی و دو سه

هزار پایک و

یز

زمیندار

بیامبانیی آن گذاننند  -و نزدیک سهة ماه برای تفظیم ر تنسیق
مهام

حدود و ایل ساخشی  2مر زبادان و تمرد

پیشکان

ثوثف

نموده ازانها بکوه هنه که در سمت اوترکول مبان سريگبات رگجلی
وافع است و پوشنر شهري بود بغایت معمور وزموفی دارد مرتفع -
آمده برای انقضای

فوج

ایام بارزش رحل

اتاست

افگندند -

و حون

که رق تنیده بلدیو رفده یود بدرنگ رسدد  1 3مذکوب یه شعاب

جبال و درهای تنگ درخزید  -واز بآبنمکه دلررای نجرد خودست
از تعائب باز نمی دارند از راه کود دام گراخنه بموضع سینگری

از مضافات شام که میان کون و درياي برمپثر وافع شده درآمد -
و دراندکگ زفدی با دو پسر خود بعلل شافه رهگراي

جیلم گردید

غزاة عسکر مخصرر بعد ازگیر"تخس او خاطر ازضبط درنک و توابع

آن فراهم آررده و بامتیصال خني ننذه پبجان دبگروا پرداخنه -
۱۳

من ۷۰

اول مال

ز 8٩۰ )

مرزبانان آن مر زمیی رمانقاد گارندیدند  -و با جند مهار اینان
یکوه هنه آمده داخل

لشکر اقبال گشنفت  -و چون ای ماجریی

از ءرایضص اسلام خان و منریان

ولایت بنگاله بمسامع حاه و حلال

رسید  -از سواران منصب اسلام خان که بأجهزاري اجمزار سوار
سه هزار سوار دو ادچه سه |-چ» بود هزار سواز ددگر دو اسیه سة |سدة

مقرر شد  -و باللماس او اا* پارخان باضافهٌ پانصدی تبریست مواز
یمخصب

سه هزاري دو زار سوار -و از (صبل و اضافة *عمد ژمان

ییس
لد ژی
طیرامی بهفصت دار هزاری هزار و عشصد موار  -د م
علی لمذصب هزاري دویست سوار و خطاب

سبادت

خان  -عءز

(فلخار اندوختنه  -و رحمان یار و عبد الوهاب نیز باضانهٌ منصب
نوازش بافنند -

اکفون عذان سمند برقکام براق خرام خامه بشاه
وابع حضور منعطاف میگردائد
راه گزارش ف

رد
گذارش "و رور
درب ه«نگام که بنو ببار فیض امضال حضرت خاذانی ازجهن
دابا گرد غم رفنه بود  -و در باغ خاطرها ریاحیس شادي شگفنه

نوروز عالم افروز رایت زیفت کرخانةٌ دنبا برافراخت  -و طلوِعهٌ
ماه ردبع اشکر دی را «ذمزم

 2نرازددة بای سریر جارم ۳

فروزدد؟ پشطاق ذه طارم  -بعد از انقضاء پفیم ساعت و چل بلج
ددیفهٌ شیب بکشنده چهار ,ذي القعدة

مه هزار و حل و هفت

یت الشرف به پرتو اواي اعد ال بارفروخمت  -فردای  ۷مپرمیر

اول سال

سک | ۷۴

۴٩ 1 )

[ثبال  -سچپر خورشده جلال  -دپرازندة شوثر جمانباني گ فرازند و

اکلیل کشور سنانی  -تخت مرمع را #جلوس ممینت مانیس
پایة (علا

 -درب

آنوود :رفعت آسمانيیي «خشید

روز فرخنده

هرو حویبار خلانت پادشاهزاد 8والا گپر معمد دارا شکوه برااضانهٌ
هزار موار بمخصب پانزد :ه زاری ذات وده هزار حوار  -و اخفر برج
جمانداری پادناهزاده معهد اررنگ

سوار پمثصب

ژیب ببادر ر! باضافةٌ هزار

هزار سوار سرافراز

هشث
دوازد« :زاري ذات و

فرهودند  -علامي اوضل خان .باضافةٌ هزاریی ات بمذصب «شت

هرا وا داریا یکی قبیات ۷
[ في (لقعده ] دالله وبردیي خان فدل عذالمت شد -

ر

مچرزا حسن واه میرزا رسثم صفوی را بعذایث خلعت و اضانهٌ
دو هزار و پانعدی 3ات و هزار سوار

پانصدعی ذات بمنصب

و مرحمت اس و فوجداریی میاردو آب سربلند ساخفند  -آگااخان
فوجدار ای رری آب چو

که بمنصب

هزاري ذات وهزار

سوار سرامراز بود بفوجداری آن روي آب نیز نوازش یافت  -وچار
که

صد سوار دو اسچه سه اسپه مقرر شد  -اور پسر سلاح خان

حهمث
رو
مدز
داروعةهٌ ور خاذه است ؛خدست داروغگی فدل خانهٌ والا ن
خلعت و فافع منصب و خطاب

ءخایمت خاد ی سربرافرااخدذن -
۳

میرک

سرد

0

سفغارترفذ»

پدشکش

"#خشیگر ت

ود

 ۹4۳ای

ک

پدندجم 3

گذرانید

2

دزد ندر سمل

خان

علیه ندعنادت اندنشا»

حاجی

عاشور

بمرحمست

ت
ی ءِ

بخ

ات ی

سپ

3

پاددن
ر شثر

و خد مت

شاگرد پدشه سر بلذد گردید  -بعردر بدگ میرژا باشی

سنه ۷۴۶۱

اول سال
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و غبره که از بلج و بخارا امده سعادت ثقبیل آسنان خاانت اندوخانه
بودند چارده هزار روپیه |نعام شد  -بمشار علیه چار هزار بخواجه

منگي د» بیدی سه هزار ( -معمد علي م 2هزار # -خواجه عارف

در هزار  -ببریکی اژ حاجي بیگ خویش شاه فاي ر فل بیگ
هزار  -میس

داس_

رائهور از اصل و اضافه بمنصب

هزاری

ذات و ششصد سوار میاهی گثت  -چون عبد اللطیف "خاطب
بعقیدت خان که سربراهیی

بیماری (عخدت مر جوعه

دفترتن بار مفعلق بود اازسئبلای

زمدنوانست پرداخت  -دیاذت

رای

دفثر دار خالصه را بعنایت خلعت رملصب هزاري ذات و دد
وضاده بنرواخنه
و لاه سوار اازصل ا

خدممت

دفتر تن نیز باو

تعویض فرمودند ِ#

هقاذم  ۱دي الفعده ] آدا انضل مه فدل وهفت اسب بطریق

پیشکش گذرانید  -سرد الهداه خدمت فلعه داریی فلع سورت
ورن

گشت

۷#

بازدهم  ۱ذي القعد» ] علیمردان خان را که در سلک دوامت

خواهان منسلک گشنه بمنصب پ#جبزاري ذات و بلجمزار سوار و

ارسال علم ونقاره بر نواخننه  -ومنشور عاطفتگجور مشقمل بربُن
عنایات شیف صور یافت #

هفدهم [ ذي القعده ]که تاریخ رحات حضرت صبد علیا است
در روضهٌ مقدمهٌآن سفر کی وت تقفدس برسم هرسال مجلصس
مرس منعقد گشت  -و حضاو آن *عفل فیض منزل از سادات

۴

اول ال

سث» ۶۱ ۷۶۱

۲.

عطریات بهره ور گشنند  -سربر آرای جباندانی بمرقد فیض مورد

آن معفوفة رحهت ]لبی تشریف فرموده بِغالعه فابعه پرداخنند
و بائدنمیقرر بدست زار روپده دریی *جاص بمسب قیر] ر پیست

ژ حارم فیالننعده ۲و دیگر فرداي آنبمسنیقان ءطا نمودند ا
که  ۲نو روژ بو نا پیست و دوم این ماه که روژ شرف است

پبشکش

پادنناهزادهاي کامکار والا مقدار و و و

ده لک رویده شرف پديراتي پافمت  -ظغر خان وا

از

مبلغ

واجه ایواالعسی

تبدا«مرژدان تبت
ناظم کشمیر که بعد از فیم تبمت حسب ر پا
بود  -درین

تاریخ  5زمیفدار مزپور تغببل

روانٌ بارگاه حلال شده

سدو سنده تمد  -ابدال را رو مت

فرمودند  -جون

خان حواله

بادکار ببیگ که شاه صفی فرمان رراي ایران پیش از در آمدن
اولباي دولمت نامدار اورا بعنوان سغارت روانه

فندهار بصن

دراه خواقیی پناه ساخنه بود حوالیی دارالغلانه رسید  -بمیر خان
مدر نوزگف حکم شد که تا برشت اآباه (ستقبال تموده وتان معلی

رسادد  -ار بعد از ادراک شرف اسئلمعنبهٌ وال نامه شاه را کهمنبی
از اخبار و حقایق ایران

دوازده اسپ

و کدفقدمت تخیر ۳

ایروان بود با

وسه تعنگ کلان که فرمان رداي ایران دربن

فلج از زوصیان بدست آوردة بود و عون

سفیر مزپور فرسناله

ازنظر انورگذرانید  -و بعنایت خلعت با تاج فزاباشي و حدقهةٌ

مرصع قامت
بلافنوش

اتالیق

اعتبار و فرق افلخار برانتراخت  -پیشکش
والعی بخ از مب

و اتحاب

#حخصوهه4

ده هزار رویبه ارزش داشت بنظر مقدس د[رمد

دار که

 -اپزیشگاه

ارل سال

ی

سثه ۷۱*۱

عنایت بدست هزار ررییه +:عمد زمانملازم او که پبشکش آزرده بود

وه هزار روپبه بعمد زمان انعام از رکنات
حواله شد  -کهباو پرساند  -س

ده اسپ عرائي که سعید خان بادر ظهر جنگ فرسناده بود شرف

پذیرا ی پات  -منصب مبارزخان بالذماس پادشاهزادة والا گوهر
وار
معمد شاه شجاع بهادر باضایهٌ پانصد سوار چار هزاریی ذات چ

هزار سوار مقررگردید م-یر نور!له هرویتیانه دار کوج هاجو باضافة
هزاریی ذات و هزار وسه صد سوار بمنصب سههزاریدو هزارو پانصد

سوار سرفرازی پات  -اشکر شک
خان خانان بادعام جار

هزار

ولد شاه نوازخان ب عبد الرحیم
روپبه سر بارفراخننه

به بنکاله

مرخص گشست *
پددست و سدوم [ دي القعده | فرمان ءذایت عنوان با خلعت

خاصه و حمدهر مرصع با پمءلکناره و شمشیر مرصع و سی ,خاصه
مصعوب نور یگ گر بردار بعلیمرد ان خان ارسال پات *«

بیست

و شسم  ۱ذی القعده ] نقدی بدگ

فرسئادهاي علیمردان خان با عرضه داشت
ارسال د(شنه بود همراه ۵و القدر خان

و احمد پیگ

او و زر مسكوکي که

پدرکاه کیوان مکان رسدده

دولمت کورنشی وریادنند  -و هر کد ام «خاعت

و اسب یا یراق نقره

و انعام مه هزار ررپده سرفراز گردیت  -و ۵و القدر خان از اصل و
اضافه پمنصب هزاری ذات و پانصد سوار فرق مباهات براذراخت *

غرة بر نهي اجه بگوهر اکلیل خلانمت پادشاهزاد 8والا قدر
ارانکوه فبل از حلقةً خاصه با پرق نقره عنایث شد -
معمد د
بادکار بیک ابلچعي داراي اپران پادعام سمي هزار ررید» نوازش رات *

۷

ارل سال
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چهارم [ذی| که ] خاعت وعلم و نقاره د
وو اسپ از طوبله
خاصه يکي با زیر طا دیگری با زین مطلا و فیل ازحلقَهٌ خاصه
با یراق نقره و جل مخمل زربفت و ماده فبل حصعوب
خان و نقدی بنگ بعلدمردان خان عفایت

فوالقدر

ول فرسخادزد  -و |مبر

بیگ ملازم علیمردان خان که عرضه داش خان مومی البه بدرکاه
کیوان حاه آورده بول بعثایت

خلعت

و اپ با زین دقره و |دعام دو

هزار ررپیه مرفراز گردید »

هشتم [ في۱.کجه ]منزل یمین الدرله بقدوم خاان مبرگسثر
معط مرمشت گردید  -بمیی ادوله با قاست رسوم
مبط سعادت رو

پا اندازو نثار پرداخنه افسام جواهر ثمینه و اقمشةٌ نفیسه واوافیی

زربن سودمیی که فیمت مجموع چارلک روپیه شد از نظرانور
گذرانید  -بخواجه صفاي نقشبندي بأجهزار روپیه بصیغهٌ انعام
مرحمت

درمود ند »

دهم ذي ح
|جه عید افعی مزد؛ نشاط رسانید  -و پادشاهنراده
های کمکار و امراي نامدار رسم تبنیت ؛جا آوردند  -شنپشاه دین
پناه بعدد کاه ذشریف برده دعد ازادای دماژ بو نخان وا مرلجعت
مود

 و د"رجی

و ذهاب بائبی مقرر جپانی  6زر نذار دامن

سذت فردان بدقدیم رمدد *
آرزه برآمود  -و

دربن روز مسرت انررژ بادکار بیگ مفبر ایران بیست و دو
اسب عرافی و ده اسفر با پرخی ازتنسوفات آندیار از خود پیبشکش
دمود  -ب
وعفایت خاچر مرصع  5قدمت  1۳چپار هزار روپبه شد

مرافراز گردید  -عطاء (لله که از قبل عاول خان غیل موسوم بهقبول

سذه | ۷۶۴۶

اول سال

رال

آیررده بود بانعام پا هزار روپده کامروا گشت  -و امبربیگ
او کاعتٌ

دیگر فرسهنناد عاو!ان :خاعت نوازش دادت -وصصیون

فاخرو جمدهر مرصع گران بها با پهولکنارة ؛خان مزنور فرسنادند *

چاردهم [ ذی اعجه ] ده فیل و بیست اسپ تابن
و۳

دپگر اشیا 5ه عدد اللمه خان بپادر نیروز جنگ از مرزبان

سربیل
مورنگ گیرفره ب

پیشکش ررانگٌ درکاه ماه

حاه ساخژه

ور و پیشیگان تیچ خان سی و شقل ات عرافی برلاطپهور
اثر ور [آمد  -ملا عبد الغفور حاجب نذر *عمد حان دالیع بخ

به تقبیل ]-نان معلی سرمایِه دوامت اندرخت  -و نامه خان از

نظر فیض گستر گذرانیده بمردمت خلعت تارک بخنمندی
بر افراخت »
هزدهم [ دی یه | +ازونیی رادت بعیادت یمد الدوله

که عارضةٌ اسنسقا برر طاری نده بود پرداخنه #جوارزش گوارلی

مراحم تسکیی بخشیدند  -میر صمصام الدوله |نجور لیخ اس
فزونیی منیب نواخنه خدست خشرگر ی
بدو مفوض

فرمودند

و وافعة نویسهی تندهار

 -گوکل داس سدسمودیه بمنصب

هرز ری

ذات وپانصد سوار اژ اصل و اضافه مقنخر گردید # -خواچه سعدد

هزار ررپیه و بة صوفي بابا هزار روئيه انعام شد «
بیست و دوم [ دي ۳

[ غیرت خان دوبه دار دارالنگ

دهلي بعذایت نقاره بلند آوازه گردید  -ملا عبد الغفور سغبر
*اجمزاز
ذذر عمد  0ری بانعام ب

هزار روپیه کمپاب گشنند *

ررپ+ده  -و عاتوز تیگ بانعام جار

۱

(( 7#

ازل سال

مخه رع(* |

)

|چه ] بیادکار بیک  -؛لچیی ایران
بیست وباجم [ دی ع
باه هزار رویده بوهمرهان او ده هزار رویده اذعام فرمودند « -خواجة

عیی که ازماوراء الذپر روی امدد

شریف و علی ببگ ومد

پدرکاه وال 7

بودنه  -چپار هزار روپبه عنایت شد  -به خسندن

دو هزار و دو دیگر دو هزار  -بایندر ببگ ملازم علیمردان خان

که عرضه داشت خان مومی البه [ژرده بود بانعام در هزار روبوه
نوازش یادمت +
دوم ماه حرم [ سنه ۸۶۴٩۱ ] راجه کم خگه  5بدولت فرابت

ورب منزات ومزونیی دستگاه و فراوانیی سپاه از دیگر راجای
ق
هندومنان

(منباز داشست

رخضت هسني پدرست

 -پادشاه

بنده

قواز جسونت سنگه خلف او را بعفایت خلعت و جمدهر مرمع
منصب
و

چار هزاری ذات

و چار هزار سوار و خطاب

راجگی

پموجب رصیت پدر و سرحمت علم فوقارن و اسپ با زین مط!
و فیل از حلقه خاصه بر نواخنه مشمول تربدت گردانددند  -و راحه
ورخي مرصع آلات برسم
ووازده فبل ب
هزار مپر بصیغهٌ نذر د

پدشکش ازنظر اطبر گذرادید  -و امرسنفگه برادر کلان راجه حسونت
سنگه

راکه حسب

ژاده *عمد

احکم در خدمت

در الناچ ساعشت یادشاه

شاه شهاع ببادر بکایل رفنه بود باضافةٌ هزار سوار

بماصب سه هزاري ذات و سه هزار سوار و خطاب راوي سر پلزد

گردنیدند  -در اول بزرگ خانواد؛ رانپوریه بلسنیاز برامی داشت -
حون راجه اودپسنگه پدر راچه سورحسنگه به بندگیی حضرن عرش

آشنياني جبیی عزت بر افررخت عضرت ار را اخطاب راجگی
۳

۸۲۲,

سذه ۴۲۱,

اول سال

)

سرفراز گردانیده مقرر فرمودند که پس ازیی هرکه ازیی فبیله ۲جاي
نیاکان بر نشیند براجگی "خاطب گردد  -و اگر برادر خرلا سمال
ای

 9دخلاف
:ور و

سایر فرق راجپوتده است چه در دیگرافوام اازخاف

هرکه بزف

بدین

کلاتثر براوي

بادٍ» رد

سب

ود

 ۳حال

درب طایفه هرکه ماددرش اتواهش
سال بود جانشدن بزرکاگردد -
معبت
و

شوهر *غخاص باشد او زا :جانشيني برگزیننه  ۵حنالیجه

بعد ازگذشتس راچه اوددسنگه راحه سوزجسنگه ر با آنکه از سه برادر

خرد سال بود بسبب تعلقی که راجه اودپسنگه بوالده او داشت
براجکی گزیدزد  -و
سکت

سگله را که در سال کلاتثر بود ببراوی ۲

آدم وله علي راي تببي  5در زند گیع پدر ا#زخت

بیدار در

زمر بندکان آسنان معلی در آمده بود و داخل تعیناتیان صوبةٌ

کشمیر گشنه  -و با ظفر خان در گرننی ابدال برادر کلان خویش
 ۰تسخیر نت

مساعهی حمیله

پنقدیم رشاددده  -همراه خان میور

پاسئلام سدة سفیه (سسعا پادنه بود  -بمنصب هزاری ذات و چار

صد سوار از اسل و اضاه سرافراز گردید  -و حکم ند که بدمخور

سابق از تعیناتیان صوبهٌ مدکور باد  -وتبت به تجول ار مرحمعت
فرمودند  -چارفیل

پیشکش راو جاندا مرزبان گودرانه از نظر

انور کدشت  -له بدد یی ولد سیغخان  5هزار رویده عنایت

شد -

مبلغ ده هزااررروییهٌ مقرر ماد کعرم پاعان |حغیا ج بدل فرمودند -

حون بمساءع حقایق «جاسع رسرد که رحدمت

بیجا گنه در گذشت
پرهانیور تقویض

خان سرکار داز

فبجظ آن سرکار نیز برشید خان صوبه داز

ذموده او  /راضامٌ هار یبحم ار پم خی

جار هزاري

آول مال

)۱

3

سذه رع» |

ذات و چار هزار سوار  -و از اصل ر (ضانه هادی داد برادر او را

بمنصب عزاري ذات و هزار سنواورابخرنند *
[عرم ] نوذر رلد میرزا حیدر پسر میزا مظفر
چپار دهم م

مفوی بمنصب هزاري ذات و چار مد موار از اصل و (شانه عز
(منیاز پات  -یادکار بیگ ادلچسی ایران چبار اسپ پیمش
نمود  -و بمرحمت اسپ از طویلٌ خاصه و انعام سی هزار رویده

کام اندوز گردید  -بصفي فلی برادر او چهار هزار ررپیه اوخواجه
شاه مر بلخی چبار هزار روپبه عنایت فرمودند »
پانز دهم [ معرم ] پیشکران بارگاء جلال بامرخدیو اقبال در
باغ جپان آرا اکعهلییحضرت داریام خجسنه [غاز فرخند :چام

پاتشا ها دکي |حد اث ۹

بودند و پص از جلوس مقدس

+عضرت مد علیا ممناز الزمانی مرحمت نموده  -و بعد از انثقال

آن معفونة رحمت آلبی از شورشکد؟ دنیا بعالم قدس بنواب
خورشیه احاجاب ملک دوران بیگم صاحب عنایت شد  -و به

نزاهت ونضارت نموذجي است از بیشت بربن  -بزم آراي
مسرت گشنند  -و چراغان ترتبب داده لت آتشبازی محاذعی
سراحل دریای جون نصب نمودند  -پایان
عمارت ایباغ دلکشا ب

ررز پادشاه خورشید سریر با برخی از بار پافنکان بساط تقرب و
پادکار بیکگ سفیر ایران بیاغ تشریف فرموده بگلگشت پرداخنزند

و شامگهانکه صبی عالم افروز ازان نور بعاریت گرننی بنمانای
چراغان و آتفبازی ذشاط

اندوخنند

 -یادکار بیگ بمرحمت

خلعت فاخر قامت عزت براراست  -پدشکش تعاب اللک

هذه | ۴۶

ال سا

()۲۶۶۲۹۳۱

جواهر با بلج فیل بشرف پذیرانی رسید  -لشکری ولد  ۰خان

شادزدهم

* ۱حرم

 1ء درد الغغور ابلعیی بلخ برخی از اپ

ونر و دیگر اشیا پدشکش نمود  -بواذعامبیست هزار روید» سربلدد
ش
گردید  -پمیرژاحان خواحه که از خ بدرگاه گولاون :اشنباه مده

ود خلعت وچار هزاراروپته* و بعاعتی عمرطیر تکرارفهوای او ۳
نیز حار هزار رویده عثایت درمول زد *

دول

(حخاعت پرنواخنه کمر مرصیح

دای
س

«جواهر

دمدنه

بعاي سرد آن

خان

او فرستاهند *

ددست  2دوم "۱۲حرم  1دیگر بار بعیادت یمد

[لدولع پرد|خنفه

بذواغانه مراحعت فرصولذد  -مکرممف خان لمرحهمت فدل وود
یِقا ولد مدر د یف کوابی اخدست

فوجداریی

مانکچور و فزولعی

منصب مشلر گشنند «

عرضه دافت خان مزبور بدرکاه والا [ورده ناصیه سعارن بقدمل اسنان

عرش

مکان بر افروخت  -و بءثایت خلعت

و اسپ ر هزار رویده

قاری افنخار بر آذراخضت +

غر شهر صفر خواجه روز ببان تعویل دار جواهر خاصه .
بعنایت ماده فیل مرافراز گشت »

پچ [ صفر ] به تیمور ببگ دو هزار رویبه روایسنگه جهالا

ادل سال

سنه ] *۴

)*۳۳۱۱

بمنصب هشت صدی چار صد سوار بر نواخننه [مد  -و ببریک اژ
خواحه

ابو|لوفا و خواجه عبجد الغني نقشرندی

(نعام شد *

هزار رویده

۱

چاردهم [ صفر ] بیادار ببگ ادچي خاعت ویک مپرچارصد
توله و یک روپیه بوزن مذکور  -و (+عمد ناصر ماازم قطب الملک

که پشکش اآرورده بود هشت هزار روپیه انعام فرمودند »
نوزدهم [ صغر ] عبدا ! 1خان بهادر فیروز جنگ ازصوبهٌبهار

آمد :دولت کورنشس دریادمت  -و هزار مر نذر گذرانبد  -و یک فیل
پا ماده فیل پشکش .ود *

بیستم [ صفر ] بزم عیه گلابی ترتیب یانت  -دراریی

هماء علمت و نوئینان اخلاص [ئب صراحيباي مرمع و مینایار
و طلاي ساده گذرانددند «

رچوبزار شنبه دوم شهر ربیع الول سنه هزار ر چل و هشت
وبوم تیر ماه دادارجهان پرداز بمبیی بادشاه زاد؟ة
مطابق بیست س

والا گقدررامي پسری عطا فرمود  -آن درة الناج خلانت هزار مپر
پعنوان نذر گذرانیده الثماس نام نمودنه  -حضرت خاقانی آن
ده
درد
نر گ
امو
ذمرة شچرو دو لت ر| به سر شکوه نا

مجلغ دراک رویده

برای جشی ارائي که تا روز نشور نصیب اولیاء این سلطنت
روژ آفزون باد انعام فرمودند  -دربن ررژ مسرت افروز یادکار بیگ

ابلچي بمرحمت مرمع کمرکه پلجمزار ررپده ارزش داشث و انعام
جل هزار روپده نقد مباهی گرددد *

ششم [ رببع الول ] هریسنگه رانهور بمنصب هزار پرانصدی

سنه ع» |

۳

ان

ذات و بصد سوار از اصل و اضافه سربلند گشت ب-شییع بدرالدین

انعام شد

9

دهم [رببع الول ] شیذشاه گردون حشمت بمنزل گوهر اکلیل.
ملطفت بادشاه ژاده *عمد دار( شکوه ذشریف فرمودفد  -بادشاهزادة
کامگار پٍس

پازنداز و نذار ادسام جواهرو

از افامت مر

حوص

آ[لات

و نقایس افمشه پیشکش نموده ؛عکم اندس برخي ازاعبانسلطنت
ر که بسعادت حضور فاپز بودند خلاعت
عجد
خن و
خان

الله رت

داودده

بهادر دیررژ حنکگ خاعت

و راحه حسودمت

سفگ۸

و سبف

-

ادضل

ی

با حچاردب " 1جعفر

خان ِ شاهنواز خان و موی

خان و معنمد خان خلعت  8بوجی  و باصالت خان و مکرصت

خان

جمعی
ویررز خان و
ولیل ال خان ف
ولابت خان خ
خان ص

ودر بت

ویگر خلعت ب

شب درآزدهم [ رببع اادل ] برسم معبوه هرسال مجلس
مسدلات لاه

کایدان

علده اوصل الصلوات الرکیات

مرذ عون گردید

خدپو خدا شنای درا شب منبرک بعطاء دو ازده هزار رویده
وفاظ
گررهي از فضلا ح
ر

و دیگر (-عاب عمایم و ارباب اسعفاق
۱

کام رو گرد ا.ددند ۴#

۱

چپار دهم [ ربیع ااول ] «عمد ناصر ملازم نطب الماک
ر (مرحمت

خاعت

و اسپب

بر دواخذه رخصت

معاودت

واودن

۹۳

هیزدهم [ ربیع الول ] بنشاط اندوزی سپر و "#چبر بصوب
" رریباس

موجه گشننه

 -و پچ

اژ اج ررز عازن مراجعث

ازان

رز ۳

اول سال

سنه ۸+عه |

)

مان نزاهت نشان منعطف ساخنه پیست ر پفچم ارب داراخلادم
اکبر ابزاد را بورود مسعود فروغتاژه بکشیدند  -احمد بیک و عسكکري

خویشان سیف
پانعام هشت

خان که ازایران بدرگاه خواقیی پناه ]مده بودند
هزار روپده دای

امدد بر امودند  -خلبل بیک

همشیره زادة ابو فرداش ,را که فوکر پمدنالدواه بود ایزمد الدوله

گرفته پمرحمت خلعت و بمنصب پانصدی ذات وعد و پلاه
مق
ما خدند

3

عرةٌ رببع الناني
اسب

و

از طورِله خاصه

بگوهر کر اتبال
را زین طا عذادت

 1۹از تدیر و کرد اديمشمول

خدمت
بخاعت و
خا ن لمرحمت

یاد شازاده عون

شا  -پباد کار بدگ

اوچي

و 1خدیه بندع پروز است دعذایت

لنفت
مو
ولا رتیت مد رسامابي _
خاعت

دار شکوک

و ۵یوانهی پبودات

خان ولد اعظم

 -و مدر عبد الکریم داروغگ

عمارات دار اغلانهٌ اکبرآباد بمنصب هزار و پانصدی ذات و
یوست
د

سوار از اصل و اضافه عم (سخداژ اندو خنند *

پاجم [ ربیع الثنی ] شش فیل پبشش راجة جسونت سنگه
انزظر «یض گسنر گذشست

 -بیادگار ببیک ایلچی برخی امذع

قیمت داشت  -و بملا عبه الغفور ایلچیی ذفر عمد خان پنجبزار
رودبده  -و بهبرزا جانخواجه

دو هزار روپبه  -و بقافی عمر مبر

سم*

| ۶

زر خان

( ۴۹
(۳زوور هزار و پازصد

 1زیلج

سم

الثانی

1

"کر خلادت پادشاه زاد 8و

درازدهم

دور دشاب

۳ 1

زویبه

۷۱

اول سال .

(نعام شرت

پر

سلطان

شکوه پور گوهیر آتدیل

بل دارا شکود پحی از زند گیی جم.ل

( ۱سعق

الذا(ي

ملگ روژگار بیگصاحب

ببک

بهصص

دبوان هرکاز

هزاری ات

زوژ

دواب

و دودحعست

سوار از اصل و اضافه دوآزش یادت *

نکارش جشر قمری ورن
روز بجشنبه پانزدهم ربجع الاني سال هزار و چل و هشلم

مطابق سیم شهریور جشی قمري وزن اننیای سال چل وهشام
و ابادای چل وو سم

سزنین
ا

اید قرب

بادشاه ناک احفشام

جمانیان را نشاط آمود ساخت  -ووزن مقدس بطلا و دبگر اجناس
بدقدیم زمدد  -ره

مج

هر کدام از کوکب برچ جلللبادشاه

ژاده عمد شاه شجاع بهادر -و گوهر درج اتبال #عمد اورنگ زبب
پبادر را باضادة هزار سوار دوازده هزاریی ذات و نه هزار موار مقرر

گردانیدند  -و دو اپ ازطوبلاً خاصهيکيبا زیرطللی میذاکاردبگره
بازی طلای ساده مصعرب معمو ژاهدکوکة که بدولنابان دسئوری
دافت

پیادشاه

زاده مد

اورنگ

زبب بپادر

ففرسذاد زد

 ۳مره

خان حبپان از افطاع خول ]ده سعاد تا اددوژ ملازمت گردید و

هزار مپر نذر گذرانیه  -صلابت خان باضانه پانصدعی ذات
راخت -
یهنصب در هزار وپانصدی ذات وهزار سوار هارثبر

۲

[ ۳

ارل سال

سنفرع* |

پادکر بیک ایلچی را بغلعت فاخر و شمشیر یراق سصع مری
هزار ررپبه نقد بنرواخذه

رخصت

رائپور راکه مدار معاملات

را حه

بحاددن
7

کسی را پردهان

در اورنه بمرحمست

خاعت

دامن

مه

از وذور عنایت
منکفل معاملان

ود بذظم ممات

در زمر

راحسنگه

بخد کارن مان

معليي

 ۹۹۳پیش

بائيني

-

پدار او

دیادمت

دبل مرفراز گردید  -مثر صادرکه سادقا خیی

رای

 2وافعه

دیوانعی صوبِکٌ مزپور از تعیر

حان و فزودین مرزصسب مغر گشت
۰

ضٍ

3

۵

بو

راجه ده پردازد

نو یس صوبه گچرات دود «جد مت
مر خواح»

(رو

۳1پزبان

هنود

و مذصب ه زارعی ذات و حار صد سواز

حکم شذقه

(عذارست ما

مسعاودت دادنه  -راجسنگه

»
ی

۱

حضرت خافانی و حسی سعی بادشاهزادة نصرت
مند
۰

نخست

نی

#

*عمد آورنف زیت بأدر
۰

ف

از چگوگیی بکلانه نکاشنه بشاه راد سقصود

برمیگرده-ولیمتمذکور که مشتمل(ست برقااع فرگانه و مي وچبار
وزبافی آن مدت هزار و چار صد مال
پرگده و هزار ویک قریه مر
و کسری دسرلسلة ببرجی زمبندار حال بود  باطاد تت آب و هو

فوزودیت افنهراراووانیی اشجار و (ثمار زبان زد روزار ست  -طولض
ن

کر

ور  ۳بجوست) و عرش

هداد  5درطول شرعی «مست آن «جاددرز
سح و 8

اول سال

ر ) ۰۱

شاه رغزد|
مت

4
اژ

9

2

 ۳و کر !ی

مولمدر و مور و طرگقه ِ تنالوت 5

ش بددر

وژتا

0

و داودة و هانگده

و تدجو

و حوریل

است  -و "کم ترین آن سالپیر و مولپدر  -سالپیربر حبای موی

 -این کون دوفاعه دارگ یکی بنرذرق  1 4۸راسالپبر خوانند

مشمور |نت

دیگری بر کمر -هر کدام از یکت أخت سنک بدسنکارعی دذعثگران
تشد دپ(رجا

م

یانده

و امک ۹

ِ

مگر دروازها

و بعضني

رخغما

که پسنگ

 -از بائی جبل نا حضار ارل ر|هدست مار بوچ

و با بسپاری زينهٌ دشوارگذار  -مبان هر در حصار راهی صعبالمروز
زافع شده  -برای بندکردن پا در سنگ رخاما کردهاند  -و بیدسنیاری
موددکاریی دپگری کام نغوان ناد  -در #ر حصار تالبي ایبت که
ات ازان می جوشد  -مولمبر بر کوهي بغا یافنه که ابازلا در شعبه
ذارد  8پرشعبهٌ بسث

داعه

مولمدر اسمت ۲و بر بلژه حصس

مروارزا است  -بر کمر  1ن کوا ح
وسعمت مول,یر آفزون ث

مور 7

تس

باري و معمورةژ درون [نرا شرباری که خانه دی ۱
که اانر زا

و ماهاقان اردرانها  بو -میکوید ع-وی در ال ده ۳
محمنت

مانوس

فنکام رخضست

پیادشاه زادة کهکار مد
معاودت

اوردگ زیب بپار 1
به دولنایاه بکلانه با ۴

از پیشکاه حور

مضصافات مرحمت نموده حگم ذرهوده بورتد که بدکن زسیده عصاکیر
صوره

برای

۹

ولادمت

بعرسااد

ح

هشنم شدای

رن

اول سال

مد برع |

( ) ۷۰۱

سخاجلسنه [سنه  ]۱ ۷۴۶آن کام کارسه هزار سوارجلات آثارو دو هزار
پداد؟ تفلاچي از بندهای

پادثاهی دسرداریی مالوجعی دکفي ر در

هزارسوار ازصردم خون بسرگردگیی*عدد طاهر که از نوگران معنمد آن
تعسسبمودنه

وا اتندار است بداتصوب

-

بسران لشکر دیروزی

سر تجامآذوثه نمود :پره نوردی در[ دند  -و بضرط سبل پرداخنذه

بوایقلعةٌ مولریر رسیدند  -و دهم رمضان سه قشون ترتبب داده از

سه جانب حصار باري یورش نمودند م-بارزان عرص رغا جمعی
دهروپارزةٌ قلعة فراهم امد
کثبر از طایِغهٌ ضاله خصوعا وی ک
بودند طعمٌ نبنگ

شمشد

کرداندد :حصار بر کشارند  2از لشگر

ندی بدرجهٌ شمادت رسیدند  -و طایِفهٌ جروح گردیدند -
(ملام چیز

بپبرجی سراسیه» وار بافریب پانصد ردشصد کساعاوزان اشرارتعصار
مواهبر در آمده تعصگزید -وغذیمتنراوان تصدب ؟جاهدان دین

گشت  -سردارانمذکور بعداز فلع حصن باری باحاطهٌقلعه مولمد
پرداخنند  -و ملهارهاهقرر پلاخده بدسنیاریتانید ايزدی 0 ۲
(قبال س مد بکشایش این درهای اسنوار کهبارجود نمایت ارتغاع و
و|

کام بالات و ادوات فلع داری [مود :بود میا

بر بسنند 

هرچنه حصی گزبنان بربزش توب و تفنگ بمدانعه و مجادله

کوشیدند  -بیادرای فيروزي ذشان روز بروز *لچارها پیش برده
به بسد ابواب وصول غله

ت«عصوراد [ در تنگهای اضظراب انداخذنه -

تاچار ببرجی اسزطوت دلدران نصرت شعار دهمشوال مادر خود را
پاکشناجی وکیل و مقالید فلاع هشنگان» بخدست پادشاهزادة پلندفدر
 4فرسناده |لدماسنهود که اکرٍ گنمٌساطانپور کهدز جوار دکلا( 4وادع ات

سخه م۸عره |

۲۵5۱

(

ارلسال

[

عذایست ول توابع و لواحق رابا یذ و بار درآنجا گذاشنه

بملااست

ددولتا بندگیی درکاه کدوان حاه هر

برافراژم س

پرمم

-

و امد وارم

ک

اخث ر برچ حپان داری ملنمسات اورا بای سرپر عرش دظبرمعررضا

هاشننه  -و مادراورا بعطایا بر نواخنه مرخص گردانیدند  -جون
بهرجی اتثری طریق مطاوعت و فرهان بدیرعی اولبای دوامت اهر
ریک

پدشکش

مدفرسناد

و هدکام کار بطاب

سرداز عهبکر دک

حاضر می ده  -خادان ممالک سغان بعده از رسیدن

هزاریی ات

 9دو هزار و پانصد سواز و عفایت

عرعدة داشت

پرگنٌ سلطان

پور +جتا

گنه غرةٌ مان صقر ز  ۸۶ا از حصارب رآمد  -و سران لشکر نصرتطراز

رادریافده  +دامسمت پادشاهزادة

کامگار رمدد  -و (عخلعس و حهدهر

پادشاهزادة والا تدر مرحمت شده بود « 1۳خت

بیدار ازفبل خود

#عمد طاهر را #عر است مول,یر و حکومت آن ولبث و هفت
سعژهل دیگر ر د ۸پاسبدانیی هعمت

ولیک دپگر معرری ساخدند  -و واعه

پدیول که از جملهٌ داع فگادهاست وان رودبای زمبنداراز فومببرجی

متصرف بود نیز بسعی آن بخ بیدارکشایش یافت  -و چمارم رایع
[ ] ۸۶۶رودبا بهلازست آن سرو جویبار کشور سخانی رمید  -جمع
الاول ۱

وایت بکلانه درزمان آبای بپرجی [نجه ازگفنار مرزبانان آنمرژمین

بوده  -و درینول که بذصرف بددکاني این دولت ابه مدت در اد  -حون

اول سال
حاصلش

۲۲ 1
رنف

رسد جمع آن یک کرور و شست لک دام که

مطابق دوازده ما جهار لک

ههمگی
ک

وایت

کشایش بافت 

)

۱

سددزع | ۶
۳۱

مدشود مقر گردید ۰

رویده

بکلانه باتبال جپان پدرای پدشاه

اجر سداء

و علامات کفر که از دیر بازدران دیار شایع بود

بآبات اسلام مبدل گشت  -داربن فلجگزیی عد و بیست توب خرد
حزصون مسطوره بصرف اولیای درلت قاهررهه در امد »
وززرف ا
ب
اکفنون بفکارش فلع رامنگر که از
مضصافات بکلاده است می پردازد

ولایت مدکور رموام دیاوماد بيبرجي که مرزبانیی آن دیار از
نیاکان خود بارث یانذه بوه در تصرنت

پرهلمونیی طالع رهبر عبودیت

داشت  ,-جچون ببرجی

و هوا جوي اولیای دولت لد

مدت شد و نیرنگیی اقبال جپانکشا معلوم همگنان گردید نزف
هکم «ج

ع,د طلبدده

الزمان

بصورت

رونه ملنجی گشت  -و توماطت ار

بملازمت پادشاهزادء بلند خن شنادت  -ازاا که

لش
خاز
دنگر
خر چ رام

افزون بود آن وااگیر این ولایت را بمرژبان

مزبور باز گذاشنه مقرر ساخنند  -که هر سال ده هزار روپبه بطریق

پیشکش میداده باشد  -و حقبقت
و(شئند  -و برطبق
بصدور

پلوست

بدرگاه آسمان جاه معروض

فرار داد آن سنوده سیر فرمان اندس

.

انتهاض الويةٌ ظفر طرار بصوب دارالسلطنه لاهوز
جون اژ فروغ  بخشهی ساحت ,دارالسلطنةٌ اهور به پرتو رایات

سنه | ۸۶۴۰
۱
۶
اولسال
جپانکشا مدت چپار سال مپری گشنه بو  -نرضت (ندس دان
موب مقرر شف #

[بیع الثاني ] سبف خان را دمرحمت
و شانزدهم ای ماه ر

خلعت و حراست شهر اکبرآباد  -و راجه پدپلداس را که درونوشت
#عکم والا داهژندیره بدرگاه خواذیی پذاه رسیده بود بعنایت خاعتب

ودست قاعه دارعی فلع اکبر
و جمدهر صرصع و اسپ با_زیی مطلا خ

باه بر نواخننه  -و خدصت فوجداریی هر دو رری آب بدسنورسابق
بر]که خال ار داشقق ند و کوئواایی شپر بشرف الدین حسین

مفوض نموده «
هفدهم [ ربیع الثانی ] در ساعت خیسنه از داراخالفه رکضت
فرسوده دوللخانة گهات سامی رابفر نزول اشرف سعادت آمود
گردانیدژد  -و یمد الدرله قاری خلعت خامه ع|زخدصاص

#خشبده بواسطهٌ ضعفی که داشت بدارالخلافه سرخص ساخنند +

و حکم شد که بعد از ایام بارش کخارانجات پادشاهی را همراه
گرفنه روا حضور شود م-یرزا رسم و خانعالم و لشکر خان بخاعت
سر بر افراخننه رخصت دارالخلافه  -و عبد(!!هخان ببادر فیروژدنگ

#خلعت و اسپ از طویلة خاصذ با زبی طلا وفیل از حاقةٌ خاصه "
سر (فراز گشنه دمنوریی پلنه  -و سید خان جبان بخلعمت خاصه و
اسپ از طویله خاصه با یراق طل مباهی گردیده احازت دبول بافنند.
شایسنه خان که بغرمان قدر توان از دوانایاه رواد دراه

عرش

اشنباه شده بود سعادت ثقبیل عنبةٌ گردون مرئبه دریافت  -براجه

۱

اسولال

۲

پیست

هپین

۲

و دوم [ ردبع الذاني ] *عمد

پور خلافت منصوب

مذه برع |
پوسف که بدیوانيی

بود ؛عرمین مکرمین دسئوري

پانت  -ومداع یک لک روبیه از حمله بنج لت رویده که هنم

اورنگ ارائی نذر حرمین شریفین فرموده بودند معوب

او به

نیاز مندان [جا ارسال داشنند *

پیست و چیارم ب[یع الثاني ] موکب گینی نورد ازانجا
کوج دمود *

بیست و ششم [ ربیع الذافي ] خوالیع مبنرا بر ساحل درنای
جون ۵اپره شد  -درب مفزل الا و پردیخان تیولدار آجا بملازست

اندس فایز گردید  -فرمان شد که تا پالم در راب دولت باشد -
و جعفر پسر کلان او را اسپی عنایت نموده دسئوری دردند که
بجاگیر پدر برود *

چبارم جمادی الولیی موضح بکولا که مه منزلعی دارالملک
دهلي است معسعر اتبال گشت  -و غبرت خان صوبه دار]نیا
برسم پدیره م|ده احراز سعادت ماازمت نمود  -چون بدسي مسامع
زسدد که در دواحیی موضع باي و فرید آباد شیری خدد فراهم آمده

آردوی بزف را همراه علامی (فصلخار .ازراه راست ردان دهلي

ماخنه پمصطاد منوجه

 :و در سه ررز شش فلاده شیر سه در

و سه ماده بئفنگ شکر نموده هفنم گهات خواجه خضررا معط
هراق عظمت گرد|زددند +
[مادی ارلی ] ساحت دهلی بورود الوبةٌ ظفرطراژ
هشنم ج
ان
اوانی آموودد گدررددیذدید  --و در

نوورگته بنززولرل اقد اددس |سهادک

سذه ۸۴۱

پایه شد

)

۳

آول سال

۳

 دریس تاریخ دوازده فیل پدشکش  ,معنقدخان ِئ راحسنگه پردشان

ول دس  ۸از نظر اور گذشت

50۹

راحه چسوذشت

یک فیل پبشکش نمود *

[مادی الولی ] بروضهٌ خلد آئد حضرت جنت
چار دهم ج

وی

دسدنکٌ ام مکان ویضص دشان

|مدعقاق

دیگر از ال

ءطا

فرسودند  -و از همانچ؛ بزبارت مرقه ساطان المشایخ قدس الله سره
پانزدهم [ جمادي الولیی ] عذارن گلگون فاک

خرام از دار

الهلك دهلی بصوبپا لم مفعطف ساختند  -و کنار بند آب کرذال
ر که اصالمت خان داریام صوبه دار دار المک مذکور بسثه بود
منزل اتبال گرداندده ردز دیگ رمقام فرموددد -و حول

همست خان را باضا ف بارصدهی پدادصد سوار بمنصب

حسیری برادر

هزار و پانصدی

هزار و پادصد شوار بر نو خنند #
هعدهم

نوزدهم

[ حمادهی

[ حماد

اولین  1ظلال رایات حلال

ااولیي

( 1زاعیا

کوج شت 

در

پر دصبةٌ پالم

ایام

عشرت

اندوژیی صدد و خعبر یک ررز پلها :و دو [هو که تا حال دربک)

شکار خاصه گردید  -الا»ویردهی خاندسذوریی

معاودت مذهرا

دادت

بِ

حمال خان فراول ر فاضي عمر سیر شکار و نذر #عمد خان «مرحممت

(مپ سر افراز گشنند «

)

اول سال

۱

مذه ۱ ۸۶

[مادی الولی ] موضع بکرواله ازمضافات پرگنةٌ
بیست و بأچم ج
ولامی (فضلخان رواحةه حسونت سنگه
پالم خیم بارگاه جلال کشت  -ع

و دیگر بندگان که حسب ااعکم دردهلی مانده بودند بعسکر منصور
پیوسند  -بقرة باصرةٌ ملطنت لطان علیمان شکوه تخسنیی خلف
میج

اف خلانت فیل از حلقهٌ خامه عنایت شد ( -زانجا که

گذارش تفیل انعام و |نضال پادشاه (بر دست باعت اطناب این
کذاب میمنت نصاب میگردد ناگزیر خامهٌ صدق نار برسبیل اجمال
می نکارد که درین سال فرخ فال مبلغ زوزده لها رویده بیادشاه

زادهای والا مقدار و دیگر مردم (نعام شد(-مید که مفضل بي همال

ابواب احسان و انضال این پادشاه دریا نوال بر !عاب امانی و
امال مفلوح داراد *

اغاز دوم سال

دوردوم ازجلوس »بارک
روژ شلده عر؟ جمادي راخانیه سنه هزار و حل و هشت *جری

مطایق هخدهم مر کد سر آغاز دوم سال دور دوم اصت حجهرهکشای

مسرت گشت  -جپانیان عشرت از س رگرفنند  -و فدض جود شهفشاه
مفضال در بر  -درین ار بخ *عالوی فنصبهٌ کناذه بر ساحل درياي:

رین روز خاندان قلي ملازمجوی خیام فلکی ارتفاع بر اذراخنه آمه د
علیمردان خان عرضه داشت او را با درازده رومي که والیی ایران
بعد از فث
پدرکاه۳

ایروان بقندهار فرسخاده بود جنالعه گذارش پدیرفمت
جاه آورد :پوهاطت ملنزمان پاية اورنگ جبانسنانی

ونعام هزار ررپیه ر رومیان بمرحمعت
گذرانید  -او بعنایت خلعت ا

خلعت وانعام چار هزار روپیه «ر افرازگردیدند *
شعدم ج[مادی الثانیه ] موضع (خنیار پور از ثوابع پرگنة

انهبی منزل اقبالشد.و از فزونیی عاطفت خلعت خاهه و پالکیی ۱
عاج بیرااق ط 1بعلیمردان خان که تاحال ازسواری آن راحمت ۱
اندوز نگشنه بوه عنایت نموده مصعوب خاندان فلی مازم اوارهال ۲
داشتند  -صباح آن فبلي با پراق طلا که پادشاهزاد 8ببدار بخ

معمد ارنگ زیب .بهادر فرستادة" بودند ازنظر مقدس گذشت ۲ -
دربن تاریخ راحه وت

وگ

ر (مرحهف خلعت خاصه و اب

0

۱

) ۴۱۱۷

دومسال
از وله خاصه

سثه ۸۴*۱

:

با زییمطل بلند پايگي بخشیدئد  -غبرت خان

بعنایت خلعت مغلخر گشنه دسئوری مراجعت دار (لملک دهلی
دافت  -یافی خان را  5۶در تخبیة صفسدان (سلام |یاه مصدر ترده

شده بود بازمال خلعت
خان (خدسصت

و نغاره نوازش فرمودند -بهرام واه صادق

بكارلي ازتغبر عارفت بیگ ولد ثاثار خأن و

سرحهمث خلعت مر افراز گشت  -بکوکب ولد فمرخان دو یست
مپر انعام شف *

دوازدم [ حماوی النانده ] باغ انجاله که دران عمارني بسرکری

متکفلان مرمات ملک جپان مالکةٌ زمان بیگم صاحب ترذیب یانده

به نزول اقدس طراوت و نضارت تازه یادمت  -و پاشاهزاد؟ جمانیان
ب چار دهم بعکم عالم آرا مجلصبمراسم ضیافت پرداختنه ش

مینابی آرایش پذیرفت  -و صفائي جاو نغمهٌ خنیا گران ناهیه
نوا دیده راور و دل را مرور اخشید  -و سه روزدران چمی فیض
انجمسی مقام شاد #

شانزدهم [ جمادی (لذانیه ] از انباله کوچنمودند *
هزدهم [ جمادی الذانیه ] پرولاخاز سرد

که

باغ حاوظ رخذه بناشده تذریف فرمودند  -احکم حضرت

پلوست
حدتا

ررنای
مکانی مفصل آن باغ تالبی بدرازیی صد و بیست گز پ
صد

و ده |حداث

پافنه بود  -جون از تراوش آب جاادبعه بارد

لبریزنمی گشت  -سال هفتم جلوس (تدس .در اثناء توجه
رایات ظفر سمات بدارالسلطنهٌ اهور حکم شده بود که بعد از نعمت

رایات جلال تاللب اآزب پرداخنه تراوش راجاز نمایند  -طورح

( ۷۱۱

سفه ۶*۱

درمسمال

۲

دولنخانةٌ خاص و پر وه مبارک و خوابگه والا و معل مقدس را
در حضور افدس مقرر ساخنه بجر علی اکبر کروریی سپرند ختواله
ذهوده بودند  -که ای منازل دلکشا را بر (طراف

تااب و مینابی

چبوتره درمیان آن موانق طرحبا چام رماند  -دور حین مراجعت

الوی ظفر طراز از ۵ارالسلطنه تصرفي چند درین عمارات ندم کرد

فرموده  -درینو! آن فصور بي فصور بلزول سعادت مومول زیب و
ژیدت یانت  -و همگیی آن مغانی جذانی خصوصا عمارت زاماه
مقدس که رو #جانب [ب است  -و دولنخانةٌ خاص که رو #جانب باغ

پسندید 8خاطر مشکل پسند اناد وبنیم روزدران ابذبه میاسامکنه
1

بعشرن گذراذبدند *

نوزدعم | جمادي ااثانبه ] عبد الغغور ابلچیی بل بعنایت
خلعث

و اسپ و العام چم زارروبیه کامرو( گردیده بلج خی

گشت  -و بیمرهان او هزار روپده مرحمت شد *
بیست و دکم [ حمادی الشانبه ] پمدی الدوله آصفخان با پسر

خود ب,دففارو نوامکٌ خودعبد الکفی پسر مبر مدران و ار خالیان
مت کار

بحاص

شریشه

مود  -و بعذایت
دربس

از ءعب

خلعت خامه

رسد 5

احراز

سر (خصاص

ردژ معز |لملک بمرحممت خاعت

سدعاد ت

مامت

بر افراخت

و دکومت

4

-

سورت [ 1

تغیر حکیم مسیم الزمان و امینا داررغةٌ کرکیران خافة کجرات ۱

پعذایت خلعت و فزونیی منصب و مرحمت اسپ و اجای معز 
الملک ؛خدمت ديواني و |مینیی سرکار سپرند سر افراز گشنند 
و فوجداری مرکاز سرد

ی

آن نیز بمعزااماک تعلق داشمت

مدر

(( ۷۱۳۱

درمسال

مه ۸ع(| ۶

)

علی اکبر کروری آنجا تفویض فرمودند  -یادگار برگ برادر زا
نذر برگ طغائی امام فاي خان والیع تررار که بارزوی بندگین

ای دراه سلاطدی پناه از بخارا آمد» بود اسثلام سدة سنیه تموده
ند کان منهداک گشمت

در اک

و یعدایت.

و خذجر و

خلعمت

ششهیر پراق طلا ومخصمب دفتصدعی ذات و دربصت سوار و اسپ
و انعام پأجمزار ررپده سبرلند گردید

بیست ودوم [ جمادي اثانبه ] صفدر خان که از ایران
مراحدعمت لهوله بود وحرید؛رهدده  -شرف ماازست دریافمت  -و هزار

مر بطریق نذر ونه اهب عراني که همراه اورده بوف بردبیل

بیست وسیوم ج[مادي الثانیه ] بپاشهازاد؟ عکار والا مقدار

#عمد اورنگ زیب بهادر ده اپ بای تمچاق و بم راهواز همراه
هموز

شاه

وب

#ع ول

سراف هادوژ

ارسال داومت ِ

پرکذه دک

ادضل خان مرحمت درموی زد «#

زینهاری شُدن مانکثرایی برادر زمیدار مگ

دولث

پلمه

صولت

و حدوت

باولبای

حوادث

دیکر

ازعرضه داشت اسلام خان ناظم ملک پنگاله بمسامع حقایق
*جامع

رحددف

۹۳ 1۹

از فوت

زمبندار

رخنک

پسر او یب

جمعي از ارداب رنق ر فتق آن مر زسبن جانشییشده بود  -يكي

مه

 ۸ع* ۱

ر اژ میان برگرفت

۱| ۸

۱

 -و خود (جای

درمسال

[

او برنشسده خداوند گیر ردار

زمیندار پیشیی که در زندگیی ار بامتقلل تمام (عکوست جانکام
ی

پرثاخمت دل نگرانفی دانامت  -حمعی

ر فرسژال ئ اور دام و

دانةٌ مکرو حبله بدست آورده رهگرای ندهنی گردانند  -اینان
به چانگام رمیده مانکثرای را به تزویر و ثلبیس ازجا بروردند

(اجام کرار پس از فطع لغنی مسانت باعلام يکي اژان جماعه
بر راز و انداز اینان مطلع گت  -و اکثر اپیی گروة رااز خود ساخنه
و هرکه باو ور دیاسد

باتغفاق 1

اورا کشده

مردام و حمعی

از مکان و

نامسگیرا که برادرش نوارةٌ جاتگم و دیگر کرهای اجا باو باز گذاشنه
ول

باخود ملقی گرد اند

د سری

5

و حماعةٌ که از اصالت

و سرداریی آن بلایة99

حهدت
و

هرفرود دمی آوردند ازاطرات

]مد ه به ار پدوسنند  -او کشنیای جات کام ر رات جدکت ساز و

سامان نمود :بامفایری فرنگیان ن]جا و لشکری که فراهم [ورده بود

بسیاریی تواره و لشگر رخذک در خود تاب

ماوت

نداننه

پانوارة

یه همراه داشمت لصواه رخدکت می پیوندد  -دو تشکر پیشدر و پسجی

اتفاق نموده رو ؛چانگم می نید  -مانکثرای ازدیدن ایس جدائی
و ببوفاتی با عبال و اددال ر جمعي از همرهان از را خشکي بسوی
بهلوه ردان شد  -و

حرتز خان تانه دار حگدیه کل دسرحد

مک

۳۳۰

دومسال

مخخم | ۴۰

۲

نزدیکمت پیغام کرد که مرا جزعبهٌ پادشاه گینی پناه ممجانیست
بهرج» اشاره رود بعمل آرمچ-ون این ماجری از نکن "جر داسلام
خان .رسدد پجلیر و مدد حسی مکونه تهانه دار بپلوه نوشت که

یاتعجال تمام بسرحد مگ ردیده اورا بیاورند  -جر بموجب
فوثانهباجمعدت خود و سوارو پیاد؟ ناظم صوبه که برممکمک نزد او
یبودند بکذارآب پهبنی که سرحد بنگااه وهک است رننه چندی
ر ر وش

اسلام خان  ۹۹۳پری

اسمالت و (طمدنان مانکنرای رکه

۵و دست

وود باههرهان ۹
بود ازآب گذراندده نزد او فرسناد  -خ

حلدهٌ ءگت را که بقصد گرففن سر راه برمانکترای رسیده بودزن

بضرب تبر و فاگ برگرد انوده مانکترای را که برکنار آب آمده
دول از آب گذراندده (چگد ده ازرد  -دریخول مبد حسس

مکونه نیز

با جمعبایکه درئبانه دالثت باینان پدوست  -و چندي از راه احنیاط

پاتفاق در حگدیه توذف نهودند که اگر لشکری ازان زمیندار نابکار
ازراه خشکی تعاقب کند تنبیه و تادیب نموده نگذارند که بجماعةٌ
 »5ازجات کام بر]ده پيهم می ]مدند آسیبی توانند .رساندد -
و بمدامی حسیندت اولبلی درامت مردم بنکانه نزدیک ده دواژده

ون که در جانکام  1نواحي دربند ارماد فرنگ
هزار تری از مرد ز
جان مبکندند  -بعد

از حجل سال رسنکاري بادنده  و پص از روژگار

دراژ باوطان مالوفه رمددند  -و فرنگیان جادکام که بموالشت مانکنراي

با مرزبان رخنگ .و سردم ]نجا مخالفت داشنند ازانجا برآمده
 1برخي بطرف فرنگسنان رذنند  -و جندی بایک غراب و یک پنایل
و هر ام

وان

 ۸تاره و هه

41۳۳

ود

لیوا  3دح

هش

۲

حول

درم مال ۱

رل

سل | ۸۶۱

بای حانب امد یعضی ازان بسعاد ث اسلام مسخسعد گرد ید زد

۲

مانکنرلی با متعلقان و جمعی که «مراه او و بعد ازر ب رآمد :بودندٍ

بشتارفن فیلاز و توایکم تاه ارکس زاسکت تراک بع ۵۳۱
سزرمیی نینلگ درباي جنگ اندبه جهانگیر فگر رمیده اسلام خان
را دید  -وسره فیل بوی داد  -خان اورا بمراحم ی

مسنظیر

گارندیده بلج هزار رویبه از جانب خود رسانید  -و منزلی :جرمت
ار معییی ساخنه و مبلغنیبواهطةٌ ارفات گذار ار همرهانش تا رسیدن

پرایخ وا درباب منهب و جاگیرمقرر گردانید» کبفیت اییماجرول
پدر کاهآسمان جاه معروض داشت  -ومقاهیر مگ که بعزیمت پدکار

مانکنرای ]ده بوددد بعداز رهددن جانکام ح|وننسدنندکه اوباولیای
دولمت ملنچی شده بهبهلوه در |ده اسحت  -درجانکام یاعد اون

کارزار (سنعدا ۵پیکار نموده بدرياي مپان سري پور و ببلوه که کشني

دران ازین رو بآن سو روژی بکبار بیش نغواند رفنت بای (ندیشه
که هرگاه مانکعراي باهزلوه روانگ جمانگیرنگر نده خواهد که آزین
آب بگذرد بیلک ناکاه رسیده کر ار بانجام رسانند -در [مدند  -اژان زو 0

که مانکثرای پیش ارزهددس #خاذیل بقابوکاه دست انداز باسنظمهار ۱1

اولباي دولت

اژ اب گدشنه  ۳نگیر نگر [_ بود بر دسنی

نیاننند  -و جون اکثر لشکر بذکاله

بِعدت شام لشغال داشت کوناه ۲

دینان بغزوفیی توب خادة و کثرت سفایی نبدرد

ی
۱ ۰

ام

0

۱

۳

 5ژیاده

اژ پانصد ۱ 3

راید دب منزل جماز خره پرساز بود قدم 
۳

ار

و

۹

ما
و

3
و

دوم سال
کارروهيي
که ج

|
شرصت

سفه | ۸6

۱۲

برامد  -دورااجا برهر دو روی 1 28

به مان خضرپور مشپور است  -و سر راهمکان مقهور  -در دو روژ
چپار حصن برافراخنه بتوپ و تفنگ ردیگر ات جنک سکم

ماخت  -پص از استعکام ای قاع با انکه نوارة قلیلی همراه داشت
خواست که به پیگر ایی جماعة نابار بپردازه | -زانجا که نصرت
همعنان اولبای ای دولت ابد میعاه است ا(زسماع | کم اند

ر دماپه واراد پیش رننن *جاهدان اسلام باس رهراس براق
حماعهٌ خناس

رسشرده
مسولي شد  -و

دست
تماسات از

رده

براهي که |مده بودند باز گشتنه  -اسلام خان بشهر معاودت نمود *
بیست

]ایات
و جبارم [ جمادي المانده ر

ظغر از سهرنه

بره نوردي دراد *
لدست و هقدم [حمادی الثانیه] ساحل آب  ۳مضرب خیام
گشت  -روزددگر دبراه جسری که از سض بردن دریا (ٍسنه بودند عجور

فرمودنف  -حجل سذگه واد راح» سورج سنگه

از تعیناتیان احمد اباد

بمنصب هزاری هزار سوار از اضل و اضافه سرد راز گردید *
غرٌ رحب اف خان فرمان ثد که چون ولایت در

 9توابع

در تدول عزت خانواد پوسمف خانتکربه مرحمت شده  -معافظات
حصون [ن بدو مسفوض مشنگ وولایمت زمدیداور در جاگیر میرژ|معمد
و حرامت فلع (آنبمومي الده مقرر فرصوده! بم  -اپنان را بقلاعسنور
فرسئاله نوکران خود را  5درین درو قلعه گذاشذه  -طلب

نمانه -

و عزت خان را باضافةٌ پانصدي ار  ۵۵سوار پمخصس سه

هزاري

و اضادة مهب

هزاری

۵و هزار سوار -و مبرزا «عمد را از ال

۰

مه | *۸۴

۳

دوم سال

پانصه سوار سرافراز گردانيدیم  -و پرلدغ وا بهعید خان بپادر ۱
ظفر جنگ عز صدور پافنث  -که حون بعذایت

کرساز بندهتوا ۱

مهدات آن حدود حسی جام پاننه یومف معمد خان رابه ببیگر
و حان نذارخان ر نک سیوهنان فرستاه

و کلاعت قلعه و  ۵یه تندهار

بغلیم خان باز گذاشنه خود باتَنمهٌ لشکر بکابل بیاید  -و بعد ازان

که دارالسلطنه_لاهور بماهچه لواء ظفر انثما ضیاء نازه یابد بلعجیل
خودر| بدرکاه معلین برساذد *
شم [ جب

] از اب بیاه عبره نمو دند *

وانصدسوار
هشفم [ رجب ] صفدرخان باضافة هزارمی فات پ

بسثصب بنج هزاری ذات ره هزار سوار مباهی گردید  -مپیصس

وس ازان ملازم
دای راتپور که سابق نوکرراجهگجنسنگه بوه پ
راجهجسونت سنگه در ملک بندهای دراه انساک بافنه خلعت
منصب هشت
و

وه صد سوار مرعزت بر اف راخبت «
صدی 3ات م

دهم [ رجب ] کنار تااب راجه توذرمل *عط سرادقات رفعت
گشت -وزیر خان صوبه دار باجاب با پسران بناشیم عنبهً فاک رئبه

سعادت دو جبانی اندوخنه هزار سر نذرگذرانید و-قاس حاجی
مخاطب شاه فاي خان فوجدار دامسی کوه کانکره  -و خنبار خان

فوجدار لکبی جنگل و دیگر بندهای تعینات پجاب نیز شرف

اندوز ملازمت گشننه  -شاه قلی خان برحمت سپ و نبل
دوازش یادت *

1

رجب ] باغ هشیار خا بنزرل اتدس فررغ آمود
چاردهم [

عدد حسین برادر مفبنراح عردار تقلگچیان صفاهانیگشت *

۳۱

دوم سال

شذه ۸۶٩ ۱

)

و معتبر دولت صغویه که احرام استلام سد 8حرم احرام ازایران بسانه
برآمده بود بطواف عنبهٌ ملایگ مطاف دولت اندوژ گشت -
و بعذایت خاعءث و انعام سه هزاز رویبه سربلند گردید  -ده بیگک

خویش یانکنوش از بایآمده دولت کورنش دربافت  -و نه اصمپ
پبشکشی مود  -و بعذایت خلعت و انعاممه هزار رزنده بر نواخده

آمد  -پانصدکص ازگرز بردار وپساول ر قور بردار بقدر مرتبه از
پیشکة مراحم خلعت

فنوحیی *خمل کلابتون درزی پاننند «

پانزدهم ماه مذکور روژ مبارک در شنده مطابق غر؟ اذر ماه

قافان سللمان مکان(با شوت فلکی  وهان عی بمرکت مان
ولای دار الملطنه

,نوجه
اهور م

کشت

 -وه زر و سیم نثار

جپانیان راامیاب ساخثه بعد ا-زپری شدن یک پپر و درگري
بآن مکلن اقبال آشیان رسیده جیروکةٌ درلت خانٌ خاص وعام

را بانوار جبیی مبر آئدن بر امروختنه  -و بعکم والا معتمد خان
میر -خشی وثربیت خان (عخشیی درم عاي مرد آن خان راتا بدرون
دروازة دولت خانةٌ خاص

وعام اسنقبال نموده درین سامت

فرخنده که برای ملازست او *خذار سناره شناسان بود بشرف

اسئلام عنبهٌ فاک مرتبه رمانیدند  -او بعد ازادای اداب کورنش

و تسلیم و ادراک دولت ملازمت هزار مرنفر گذرا.جد  -و بعذایت
خاعت خامه با چاررقب طلا دوزدی و جبقهً مرصع وخذجر
مرصع با پهراکداره و شمشیر خاصه مرصع و باضافه هزارجی ات و هزار

سوار بمنصب شش هزاري ذات و شش هزار سوار و (مرحمت
دو اسپ

یکی

۶ر(ٍی که عاي پاتدا حاکم بصره 

برهم پدشعش

سثه | *(۸۶

دوم سال

(۴۲۱.6 +

#بصجون تجکهم محبلی.الزفان ارسالن داش بوطا ی زبیم رمع کر
عرافی با زین طلا و چبار فبل ازااجماه ایک فدل کلان کود شکوه
دار بایراق نشره و حل "خمل زربفت عز اثمیذار اندوخت ۰

1

و انعام مثرل اعنماه (لدوله که بسرکر فبض  اذار تعلق داشت

و از منازل بنکاف دارالساطنه است ضمیمة عنایات گردید  -از تاریخ ۱
روانه شدن خان مزبور از قندهار باراد بندگیی درگاه سچهر
اشنباه تهانکام ملاژمت حنس سباغ بای اک

رویده دمرات

براي

مریلندیی ااورسال پافنه بود  -درین ررز اجه مواي حویای ءنایت

شد نیز یک اک رویده قدمت داشت  -و عنایات دیگر که بدفعات

بروی کار[»ده در *حل خود گاذرش خواه د یافت -.و  *۵کس ازنوکران
معنهد خان مشار الده بعنایت منصب درخور حال و اذعامبدست

علی
 ازیی جمله حسدن بدگت دهزار روید»ه کم اندوز گذنند و
هوشت
بدگتکه «خان دکور قرابا يي دارند اخلعت و خلجر مرصع -

دبگر بخلعت نوازش بافنند »

هزدهم [ رچب ] «خواجه خاوند *عمود که لحوال او در آخر

جله ارل گذارش یاست و از کشمیر باأستان معلیی آمده دولت
ملازست اندوخت فرجیي شال و دویست مپر عذایت شد  -یادکار
بیگ سغیر ایران که در دار ااخلافهٌ اکیر اباد دسنوریی .مراجعت
 ۳بود و بوادطهٌ سراتجام ناگزپر درلاهور جچندی

نام
تت
1

توذف  نمود؟

ازبشرف تب سد و سنده  4گردید  -و بعذایست,

که

رخعصت .سراف

یادت  -ازروزز ملازمت

( 9

دوم سال

مه ۸۶٩ |

)

تا رزز رخضصت در لک روپیه نقد و جنس چاه هزار ررپده باو
عدایت شد  -و ع4وب

پا رکابی

او ۳

که فیمت همه

سا صقفی صراحي و پبالعٌ مرصع

پای! و

هزار

بود

روپده

ارسال

لمودند *

نو ژدهم [ رجب ] بروضٌ ببشت ]تس حضرت حشت مکاني
اثار الله

پرهانه

تشریف برده پسصس

مجلغ نم هزار روپبه

از ذقدیم آداب ژیارت

بساکنان آزن مکان مذبف

و *#جمزاز بدبگر

ضعفا و اهل اسعقاق عطا فرمودئد «
بدسنم [ رحب ] حسبنی که درذی یه دهم سال میمشت

اشغمال ازجلوس ابال به ابتران زمبن دسئوری یافزة بود پامنلام

آعا فلک نهاي .جر اطالع بر افروعت  .و ابعناتا لسن
مر

افنخار بو انراخضت

تفویض

#

ایالت صوبهٌ کشمیز بعمدةً

توئینآن ریع الشان علی مرد آن خان

درینوا عاطفت باشاهی (قنضای آ نمود که چدانچه علیمردان
خان دخصب عالي و درگر عفذایان پنواتر و توالي مباهي گشنه
۳

عکوست صوبةٌ  1۹در لطافت آب و هو از دیگر صوبجات

امنیاز

د(شغه باشه مرپلندی باید  -پناپران روز مبارف دوخخبه بسک ردوم

رجمب خطةُ داپذیر کشمیر ر کاه رسآمد متنزهات رري زمین است -
بل روضةٌ ازدردوس برین -و بغفزونیی ریاض و افبارو فرارانی ریاحیری و

ائمارنعم البدل ولایت قند هار ا-زتغیر ظفر خان در اقطاع خان مزبور

سذه |*۸۶

دوم سال

۶۳

ا ظبدعت ار که از در باز یب گوارا و هوای دلکشاًمشرر فرسود زد ث
خوگر ات

و بمردمت

2

ازین

خلعت

برخي امش

(زهست آگین

سر ژمدن

خاصه با نادری

دس

هٌدومدان

دشاط

نازه اندوژه ت

و خنغر سرصع با چولکثاره و

د,دشمت

دشان

از زر تار کجرات و

مملو به پان خاصه باخوان و سفادان طلاي ساده  -عنایت نموده
درصود دادو

است

-

-خوردان بان  1۹از گزین تعمای سوا

اعندا

نماید ِ خان

بهادر

دزران

اعظم هندوستان

دصرت

جنگ

 ۹۳عکم

والا  -در خدست گوهر اکلیل ملطذت پادشاهزانه *عمد شاه جاع
وموجب فرمان فضاجربان ازجا .
بهادر  -ازکبل باتک [مده بود  -ب
پلغار زموث  - 5و را وحود

ذورد ده

بد رگاه کیوان

حساست

حاه

رسب

در هعفد

-

چپبر ای

مسیافت

و دربن روژ مبارف

دعده

سعادت

 بمرحمت خاعت خادهملازست (ندوخنه هزار مپر نذرگذرانید و
اسب ءراخي  -که از اجمهة جار  ۵ده پذیرائی رسدد  -ور صد

باو

ومنعهٌ نفیسةّ ایران از نظر
مرحمت گشت  -و اصناف اقمشه ا
اکسبر اثر گذشت  -و پایم اک روپیه قیمت شد  -صفدر خان 
پیسی ثربیت و نوازش خدیو دریا نول خدست
شادسنه بخقدیم رساندد -

از آداب دانی وفاعدة

سفارت بآئدر ۰
دی

--

او شا

۳

صفی (خانةٌ وی مد  -و افسام ثاطف نمود  -شاه نه هزار ثومان"
نقد و هشناد اسپ با نبذی دیگر (شیا بدفعات با و داد  -و اومفاع. .
1
0

۳

دوامت

دول

و جذصی

بسیار

سوغات

بطاریق

فرسزال

ح جذاجه

#++عمد «عسی که از حانب شاه دمهمان دارجی او مغرر لول  -درهزار

اخراجاتي که در جذدن سقو دور و سمت کشدده  -شادسنه پیشکش ی که

شرفت پذیرائی دادد

شب

لدست

از نظردشوار پسخد خد۵یو حود پرور بگذرازد ۷#

و هعدم  ۱رح

 1ی شب

معراج سرور موحود ات

است » -بلغ ده هزار ریم مقرر بصلا و حفاظ دار السلطنهٌ اهور
سرحمیت تال *

خان و صقدر خان

ٍِ
بخاعت زمسناني

و حععر خان و چندی دیگر از توندغنان وال مکان

عذادت فرموددد  -اشنا

نلي خان پادعام ردمت

و #جپزار روپ نقد نوازش یافت ] -نش خان دكني یک فیل
پیشکش نمود  -راحررپ ولد رااجه حکت سنگه دمرحمست خلعمت

کادگیرة مبافی گت

ب  کتوط

ادای ردي

که علدهرد آن خان او ر

پا حذد روسوی دیگر بدرکاه معلی فرسناده بود  -جون از دل بسنگیی
ژاد و بوم  1۹پدشهٌ کاهل منشای ای

ان

 5ر خد

مت

گد اریي آذرج

حای و جلالندانسنه رزوی رخصت دمود  -اورا بعنایت خلاعمت

و دورهزار رویدٌ زد

بر ذواخذه

مرخص

گردانبدند #

1۳۱

مه | "۸۶

دوم سال

معا عل  ۷اد»بود  -باپسران خودشرف اندوز مازمت گشذه هزار مبر
ومرحمت خاعت خاهه با چاردب طل درزی وج
ذذرگذ رانده  -ی

مرصع با پپواکتاره و شههیر مرصع عز افأخار (ندوخت -جلال پسز
مت
سو
ممت
دخاع
خر «
دلاور خان کاک

فوجد اریی جمو از تخیر شاهاي خان

فرقعزت بارفراخت  -بدوسف خو|جه و حس

خواحه خاریهفت

وه تولک بدگ کشعری که تازه ازماوراء الفپر |مده پول -
هزار روییه ب
دو هار زرپده ابعام شد *

دهم [ شبان ] سل ملسلث رضویه سید جال گجراتی که
بطلب خدیو افضال از گجرات روان پايگ سربر سدره نظیر شده
بود  -احراز سعادت ملازست نمود  -پومف "*عمد خان باضانة

پانصه ":قوار یتسه هرارق م ۳ار از ۱
ملثان بعد از تغبر حکوست بپکر  -و جان نثار خان باضانةٌ پانصد
هزار و پانصدی دو هزار سواز و بفظم برگر  -ویکد"
سوار بهمنصب دو

ناز خان باضانةٌ نرصه سوار بمنصب هزار و پانهدی هزار و پانصد
موار  -و تعکوست سئوساان سرافراز گشدنه #

بازد شم [ شعبان ] علیهردان خان را بعنایست پاچ لکت رویدة

ند

و ده نشوز پارجه از نساییم

3

بنگله عز امنیاز «خشیدند

*

ح

شب پادزدهم [ شعبان  1مدلغ  ۵5هزار رویجه مغرره بارباب احدیاج

عطا مرمودند  -و عبادت مذصوصگ  ۳1شب مثبرک بقدیم رسده چا
پانزدهم [ شعیان  1هدس پور خلادت و بادشاهزادة مراد :خشس
پوسندی خاصءعدایست نی  -سعزدخان ببادزظعر جنکت وراج«جسونت
نمرنگ ۸دیز دمرحهممت

پوسخین سموز ابرة زریعت نوازش باودند ۷#

ووسال

سفه ۴*۱

( ) ۳۱

نوزدهم [ شعبان ] بگوهر اعر خلافت پادشاهزاده »عمد شاه

شجاع بهادر خلعت خاصعر امپ ازطویله خاصه با زیی طلایمیناار
ارمال یافت *
شعبان ] منزل علیمردان خان بقدوم خدیو
بدسث و ششم [

جماندار بیمت الشرف افبال گردیه  -خان اخلاص ذشان پس از ادای
رهم پا انداز و نثار و بایش الطاف پادشاهی پيفکشي از امدٍان

و اتمشةٌ عراق که قبمت آن فربب یک اک روپیه شد  -بنظر فیض
گشتر در آورد  -و بدایعٌ قبولردید  -و بعنایت امپ اژ طویلهٌ خاصه

موسوم( لعل بیبا با ساز طللی مینا ارمرافرازی یافت  -جانباژ
ان بعذایت

وضافه بمنصب هزارمیذات و هشمت
و اازصل ا

مد منوازو حرامت تقضباوچفادهرنوجد اریی مضافات آنسر برافراجت +
قلعه دارم َلعةٌ جر بعبد اللة چم اني مفوض گردید *
سپ پیشکش بهوج و لد ببارا زمبندار
ندسث و حهار[ شعبان ]

گچه بنظر اقدس در آمد  -از عرضه داشت منکفان عمارت حسی
ایدال معروض اذدس گشت.

 -که درس

ماضده برف جندان بارش نهود

حدود

پرخات

سذدن

وه تمامي دشمت و را و کردوة

و ستاکتت بر [مود ۰

درم [ رمصان ] پیشکش وزير خان انسام جواهر و مرصع آات
و نفایس

انمشه

و اسوان عرافی و ترکی و شذران نر و مابه

از نظر انور گذشت -و قبمت [چه به پذيوائي رسید مبلغ پنم
لک روددهة شنل > :کذایت

خان مر مت

خلاعت

و خد مت

دیوانیي

صوبٌ قندهار مشخ رگردید  -میر عجی کاباي ذوذر معذمل داي بلخ

شمه ۴*۱
( )۱ ۱۹۳۱
درم سال
که ازجانب او بنظربدخشان می پرداخت باراد بندگیی درگام[سمان
مرثبت از بدخشان آمده شرف ملازمت دریافت ب
عنایت خاعتو مخصسب پانصدي ات و صد سوار و
خدمت

دیوانعی صوبهٌ کال

بجای َ عبد الکریم و انعام جمار هزار رویده مباهات (ندوخت-

۳

عبد الکربم بدیوانیی سرکار گوهر درج خلافت

پادشاه زاد:

دراشکوه سر آفراز گردید  -علي بیگ خويش عليصردار خان
#عمد ا
ر بخلعت و انعام جمار هزار ررپبه بنرواخنه بغفویض خدست

و نسق صوبهٌ کشمیر به نبابت خان
او ضخر !رافر اخنزد  -اپسر ی اش

موبین) الده حسب

زم و

نظم

لماش

که  ۶مهد آشمت

او با برخي مرصع لات بعذوان پیشکش اورده بود احخاعت بر تواخنه

مصعوب او خلعت خاهه و دو اسپ #چاق با زین طلا ومطل پرادا
فرسئاد ند ۰

#جم [ رمضان ] بعلي مردان خان شمشیر دراژ خاصه که تجای
درمت
ءصا و

کن
ردد-و
دارن
مدد

به دهوب زبان ژد امت  -ر !ان

دوران ببادر نصرت جنگ اسپ از طویاعٌ خاصه با زین طلا عنایت
فرصول ژد  -به پسران میرژا دالی  ۵مر انعامشد  -درین رب

سیف خان حارس اکبر اباد فرمان رت که (سرعت هرچه ثمام تر
ازاسیا به بخگاله که در تیول پادشاهراد و بت بیدار عم

شاه چاع

بهاد ر مقر گشه است شتانته تا ردودی آن درة الناج ساطنت ازصوگ
مدکور خبردار باشد  -صفدرخان بعذایت خلعت خاصه و جمده

مرصع با پپولکثاره و فیل و حعوست

ابر اباد سر افراز

گشنه از

۲

۷۳۱

 9سالن
درم [ رمضان ] سعیده
خلعت

خلسی

خان بهادر ظفغر جنگ

در اس
و حدقهٌ سرصع و

ل
یو
فلا
طلا دیگری با زبس مط

)

سفه ۸۴۶۱
را بعنایت

از طوله خاصه یکی بزاین

وران درا (مرحمت
ساز حانهٌ خاهه پ

و اسپ موباغد گرد |ذدده

د پشاور رخصمت

د|دذه  -و اژ

کومکیان صوبهٌ کابل سید دلیرخان و سدد #عمد ومید بلي برادران او

وعیات و عالول ثربن وشدیخ عژمان که با خان ظغر جنگ ادراگ شرب
ملازست نموده بودند بخلعت و اسمپ سرباند گنه رخصت ماود ت
یافتفد  -جون بعرض مقدس رسدد که پیهانة زندگیی جان نذار خان
که نظم بپکر ازتغدر پوسشف *عمد خان تا شکندي بدو مفوض شده
ارثنای ره نوردی لبری زگشت  -حکومت ]نا بشاه قلی خان
,بود د
وعنایت خلعت و اسپ سربلندی ؛خشیده مبعقرن
مقرر نمودند  -ب
ساخخند  -دریر ایام جو وزیر عطارد تدبدر افضل ِ"  »5از حسن

ولاست نفس مطمیع ارظار پادشاهي گردیده بافصی پایهٌ
بخلق ع
اعثبار و درجم اعماد مرثشي کشنه بود و از سندی عمرش که
پرفناد رسوده بدسمت و «شست سال در بد کیی این درگاه گردون خاک

خدست
 1مبنغاي کامرانی و مننياي اماني شت و

گزارجی این

پارگلا خوافیی پناه که منشای انضال و منبعآمال است بسربرده
از اسباب کامکاري و مواد بزرگواري اننغاع یات  -چنانه تفصیل
احوال ار درنخسفیی دفتر ایی*عيفة مارم وعالي گزارشپذیرفاه

عارضهٌ جسمانی طاری گشت -و از اننداد مرض ضعف

مزاچ رو

بغزوني نراده  -خاقان قدردان این دیرین بنده را بعپادت .نوازش

سثه | ٩۶۸

(

۳

۰-۲

درم سال

از امناف جواهر و (ذسام مرصع آلات وانو(ع افهشه گذرانید *
4
/

دوازدهم [ رمصان ] او از کدورت آباد دنیا به هننزکاه دا

#

اننقال نمود  -پادشاه مپربان و شهنشاه قدر شناس برفوت آن وزبر
دانا فراوان تاسف نمودند  -و بماازندکان آورا بمراحم پادشاهانه که

ثاریی رقیمهٌ سفاخرگذارش خواهد یادف تصلیه ونسکبی (خشیدند -

* مصرع »

تاریخ ارتعال آن نبک مال
( خزوبي برد گوی نباك ذامي )

و ( علامی از دهر رفةت ) بادخه|زد  -او بمیامی تزا پادشاه ارشاده
دسلگاه

مرت

تبدیب

۰

د

#ت

پد|ددیش

اخلاق نموده بود 1۹
۳

۰

دسطا کیرش مرری

۰

ازو بارحود رکشت

سل

۰

۲

 -حناعه

ودد رت
۰

1

مکرر بر ژبان

انصاف ترجمان رفده که از انضصل خان دربارة هب یکی "خن بد

شخیده فشد  -باسلام خان صوبه دار بنگاله  5بیهی تربع خافان

فیض گر اداب دان و ار گزار است خلءعت خامه ارسال یافت
ورمان قضا حریان صادر شد که بعداز رسیدن سیف خان بسرعت
ف
مام خود را پبارکاه عظمت ور حللل برساند ع ای خدست

رال مرابت

وژارهت بدو تغویض خواهدیادت  -و مقر ر شسلکة ,زا ین

اومور کایهٌ

دیوانی در حضور |تدس بة تا رسد  -و شوون جریه آنرا دیانت
رایکه خدسصت دفنر خالصه و دن دو مفوض بوث سراجام

و جعفرخان میاه تأخواه ارباب مناسب را بکرامت

۳۱

دهد

استماع

اثرف رسانیده بورفق حکم معلي دسلخط نماید  -و اسناد تیول
بخط و مپر و رسالهٌ او در دفاتر ثذدت شود *

شانزدهم ر
[مصان ] (مات خان برادر انضصل غان و دو پسر

۹

۳۳۲

دوم سال
پعنایت خلعت

مه ۸۴۰۱

۲

سرفراز سماخنند *

نا

8

1

رس جشن ورن سمسی

روز بکشخده هزدهم [ رمضان ] مطایق جارم بیمی
شمسی

وژزن اخذیام سال

حل

و هقدم و افتناح سال

حل

فرخنده بزم
و هشد م از

سفین ابه فرین زکنادنیی جاودانیی حضرت خاذانی در شاه برج دار
(لسلطنهٌ اهور که رو ددرت

و رفعت

بدغاره گزار +ردج آممانی است

ورشید ارج جلال پس ازان که برسم سهارله بطلاآرایش بافت خ
و دیگر اجناس معرود! پر «خزه آمد از مطلع خی

سرصع طلوع

فرموده جیب ودامن روزگارکان زر و سیمگرد نی -د درین روز میمذت

افروز منصب فهرست عیفهٌ معالي پادشاهزاده معمد دارا شکوه
باضانةٌ پنجمزاریی ذات بدست هزاریی ذات و ده «زار عوار مقرر

ن علیهان بنعنایتفرجیی
نقاره رطومانطوغ « له ری -
خاصه و پاندان مرهیج:و خوان طلای میناکار پا 7پبالةٌ |9

خاصج

و خان دورانبهادر نصرت حدک بعدایت حبقٌ سصرطع مر براف راخنند-

راجه چسوذت سنگه باضافة هزاري هزار سوار بمنصب أجمزاری
جپزار سوار 9

راجه رایسنگه

باضافٌ

پاصد

سواز بمخصب

۳ ۳

هزاری دو هزار سوار  -و سعادت خان باضانةٌ پانصدی ذات بن,صب
هو هراریه زار و پانصد سوار د از پادخند  -و ازالو اضاذه (مانت

(

سثه ۸۶*۱

)

۱

دزم سال

خان بمنصب هزاری ذات و دویست سوار  -و عذایث ا!* پسرشس
( 5عدمت عرض مکرر فرقمباهات پر آذراخت  -و عوهت واد

دام
هر
صادق خان  -ک

بمذصب هزاریی ذات و حارصد سوار سرافراز

گردبدند  -دیانت رای (خطاب رای راپار مباهیگشت  -حاجی
عاشور را بديوانيي پادشاه زان و عالی سب مراد #خش  -و شدای

خوش نودس را#خدمت داروغگیی کناب خانه از تغبر عبد الرحمس
مذکور بر نواخنند  -بسلالهٌ دودمان نبوت صفغارً خاندان وایت هید

وسید نور العیان در هزار ررپبه مرحهت
جلال :خاري پانهد مپر -ب
بطالب کادم هزار روپده عذایمتکرد ند *»
شد -

سا ماه [ رمضان ] شاه نواز خان قوش بیگی که براي «ر
راست نمودن طبور شکاری ؛عوالیی سهرنه مرخص شده بود بدلندم

عنبهٌ علیه فایز گردید  -دریر ماه سی هزار رويبة باب هر سال
باءعاب احدیاج رسدد *

وید مسرت داه  -اژارای تپذدت و دعا
غروٌ ماه شوال عدد فنطر

وصد ایکوس وکرنا ولو در زمین وغلغله در آسمان پیچید  -اورنگ
آرای جمانبانی با شکوه  1ی به عیدگاه تشریف فرموده باداي
دما چرث |خنند -و پائبی مقرردر رندن و آمدن به (فشاددن زر و ب

عالمیان را بکام دل رسانددند  -هزده (سپ وسی شغر پبشکش
جاجی خان باوچ با بیست
اات
مرصع لات و طل

تانگی

ررخي
الق از مرکار رال ب

بعلي مردان خان انعام فرمودند  ۱سعادذخان

بعنایت فیل سربر اثراخت  -فاضی عمر مبر  ۴نذر معمد خان
را (مرحمت

خلعت

و ابعام در

شمزار رویده

رد " بات عد۵ه

مر

.

۳ 1

دوم ال

سذه ۸۶۴٩ |

۲

هي تولکی بر دواخنه به بخ رخصت

۰

بمردند

نی [ شول ] مفانیی یمین الدوله آصفخان خان خاذان
مقدم

دوام

فدض

رفعت

آسمانی

بافت

پا انداز و نار بفتادیم رسانید :پیشعشی

-

دود ری

اادولة مراجم

والا از (فسام حواهر

و اصذاف مرصع ات و انواع اقهشه و دیگر امنعهٌ نفیسه بنظر اتدس
شدرآورك  -و مداع چار لک

زویدء در معرض

ن

تبول (وناد -

گراميدرة الناج اقبالغرة نامیةٌ جلال پادشاه زاده عمد
ببادر  1۹اژ کابل رسدرد

بودند

ادررکگ

دوات

*عفل

ات

ملازست

ذمودذل

هزار مر نذر گذرانیدند ص-لابت خان را از تغبر تربدت خان

بخشیی دوم گارندبده بعنایت خلعت خاصه و باضانةً پانصدی
ایس لمنصب

سب

هزاری

توب [ شوال ۳

ات

حگت

هرزار سوار مر رلخد ماحری

دلگ

 3کابل ]ده

ت راك کام

شرف

زمبی

بازدهم [ شول ] منزل خان دوران ببادر فصرت جنگ بقدوم
وا فروغ کف

گردید  -او برسم نثار و بپاٍ (دد اژپرد اخذه هد ات

وا#ردي جواهر و دپگر (شیاء فقید» که قیمت همه سه لک روبده شد

(

یمه ۱ ۸6۱

۹۳

درم سال

)۲-

نفویض آبالت صوبة ند بشایسته خانس 
ازنغیر عم ارلة خان بهادر ثبرو جبفک

بعد از استیاحت

سر امد (شرار جعهار بزدیله و اولاد به نزاه

او چنانچه گزارش یانت اختی از هوا خواهانش پرتدهراج نام
کودکي را از فرزندان  1مطردود بزیغمار غباض منرامکه که پذاه

جای روژبد این به کرداراناست گریزاندده بودند  -جنیت نامی
از »خاذیل این گبروه آن طفل

خر

شمیده «خت بگرردیده را

دست اویزجسارتیٍل خسارت ساخده -و طایفه شوریده شیر فثنه گررا

فراهم آورده #حال رعايای بعضی *عال (سلام آباد و دیگر پرگنات

راهن ماهنت ملی ازمانیداد که باتیزحان) م1 ۳
مرکار مراسم جد و کد در تاخت و تاراج این غنودکان غفلت حضب

المقدور سا کار می آزرد (ما ازاجا که آن فبه باغبه در بيشياي
سر مر 1

زاه و بوم مانند مور و مار در مي|مدند تا و

زین پمیيمودند  -بافی خارکه بمضایق جنگل و مسالکت آن
ما

حذا"ده پاید را

دمی رد از عمد و پرگنهن عرق

وسان

این حهاعة فنذه نباد برنمی آمد  -دریی هذکام که رایات نبروزيی

از دار الخلافة اکبر (باد نرخست نمود و گآروه فرصت پزوه فابو

ند
ناعي
شق س
گاب
یانتهدربر اگذخنی گرد فساد زياده بر س

ب-رپیشگه .

ضمیر خورشید تذوبر پر تو انگند که بهدم بفیان فساد ای مخازیل .

عبد الله خان ببادر فیروز جنگ معیری گردد  -بذابرای شانزدهم این
ما

شایسده

خان خاک

بمب,

اادوله

رابنایت

خلعت

خاصه

( ۲۱

دوم سال

مادم | ۴

)

و جمدهر مرصع با پپولکتاره و اسمپ از طوباهٌ خاصه باپراق طلا و
حکوست صوبهٌ پننه سربر افراخده مرخص

گردانیدند  -و فرمان

نوازش بعبد  1#خان بادر فبررز جنگ

شرف صدرر یادت

که همگی همت برقلع(ساس این مقموران برگمارد  -بواتش
تبغ خص و خاشاک وجود بی سود ای مشني خوار زیان کر
را خاگستر ساخنه باه نها بر دهد تا اثری ازنام و نشان این

بعزنام و نشانی حند نماند  -وتبول خان باپضران و خویشان در راز
[سلام اداد سس شل  -حون دخنر مدرژا رسام صغفوی حلبلکٌ حلدلک طراز

مزپوز او ر موب
پدر گاه معلیی

والد؟ و برادرانشص مدر خلدل و در امحق

فرسفال ه

بو ند

پیسنم [ شوال ]  #مصرع * بساعئی که سعادت دهد به مپر
ودیر
س

*

یک للی

رویدة نصف

دقد

و ددم دص

دبگر حواشو

 ۱و مرصع آات و تلمهُ آن اقمشه و دیگر اشیا برسم ساچق با معنمد
ف

گزاران دررنی بخانةٌ (عظم خان ارسال نمودند  -و چون فرخندة
ساعت
و

هنگام

رخصت پادشاهزادة سعادت آماده دد بناله فربب -
مددت

(جام

عقد

دعدرل

دول

-مقرر

فرمو۵دد

 4۹ی

نج حیاب عصمت را با والده و برادرش سیر (مدق
روا بنگاله نمایند  -تا درانجا خجسنه وتني که در پیشگه حذور
۱۸

( ۳۱

هه ۸۴*۱
دو آزدهم رمصان

درم سال

]

سال |دنده مر («عق

المبارف

اب

ر بعنادت

شد  54بعد ازدراج خجسنه مبر |"عق با والده نزد پدر بکجراث رود *

و انعام

هرزار روپبه

اج

درحایز؟

تصذیغفی

 1۹بذام نامی ماخده

مد
عدر
مایمماه [ شوال ]پیشکشی بادشاهزاد والا ق
برادر از حواهر

و امش

و | میب بنظر

دی

در امد

شاه شچاع
و آن کاسگاز

والاثبار را بعنادت خلعت خاصه و مرصع آلات و باضافة سه هزارعی

بمنصب

ذات

برحت
پانزده هزاری ذات وذه هزار مواز و

اپ از طویلگ خاصه یکی  3ز بن
طلای

بترال 5

سر پاذد ساخده

دو

طلای آمیذاکر  -دبگر ي یازدری

دسشوریی بدکاله دادید

دریس

روز گوهر

صدف حماند(ری غرةٌ تاصوةٌ کاهکاری پادشاه ژادده مع ول اورنگ یب
ببادر را دیز یاضف

یمق

هزاریی قابی

(مذصب

پادز۵ه

هزاریی

ذات و نه هزار سوار سر افراز گردانیدند  -و بآن والا بر خلعت

ماده منایت نموده بدولنا بادارسال فرسودند «

اتیاض الوّه نبروزی ازدار السلطنه بصوب کابل
حون

دزهنگاه کادل دوه

از جاوس

متادس» ورد سوکب

اخبال نشده

بود بپریشگاه فمیر فیض پذیر پرتو انگند که آن سر زمجی نزهت

([ ۹۳

۵وم سال

)

عنه | ۸۶۴۶

آگین بسایةٌ پروبالهمایچنر«مابون فالمظلل گردد  -و بولال ذعال
مراب غزال رفنار غزاله دیدار مپلل  -تاهم سئنهٌ [نجا که واجب
الرعایة اند هومواره چشم شان درراه حصول دولت وررد موکب

معلی باز (ست  -و دل ارزومند شان برای وصول ان سعادت
در پرواز  -بسان همگي سکان  سموال اعظم هذدوستان برشت نشان

از عطایای پادشاهی ببره بر گیرند  -و هم زیارت مصجع مقدس
حضرت نردوس

ورژد سذر معلی حذر
مكاري اذار الله برهانه م

معظم سلالهٌ دودمان جرانباني  -رقیه ملطان بیگم بنت هفغدال
بیت
رجر
تر ح
میرزا اب حضرت فردرس مکانی  41خدیو اقبال را د

پرورش نموده اند  -چنانچه درمر آغاز جله اول به تفصیل نکاشته
شد دریافنه شود  -و هم تمقیفف ولا (خ و ؛خارا و مداخل

و #خارج و مضایق و مزالق آن ملک از فرار رافع اگبي حامل
گرده  -تاهراه وقت مغثضی باشه به راید تونیق و فاید تائیه

همت آعمان سا و عزیمت جهان کشا تبسرغیر ایی ملک موروث
گماشنهزید ب-نابران عملهٌ پیش خانه بفرمان ولا شب یکشنبه ذپم
وژانروکه از وثایع صوبگٌ تندهاربکر است
شوال پیش خانه براوردنه | -

امنماع مسامع حمیه رمیدة بود که والیی ایران ازفصور دانائی -

و غرور برنائی  -و مجالست همنشدفان بد  -و مکالمست خوش ند

گویان بی خرد.که کشایند 8ابواب نا عامي اند  -و آرایندة (سباب
بمي
به نا
ب-
وی خی نندهار اراد آمدن [ن حدود داره  -مقرر
فرمودند  ۶ددرریای ی

پور
ح
اده
شسال
ری
دشی
ا شم
اتز -

#عهد

دارا شکوه بلاشکر عظیم ازدلیران جلادت دثار خون خوار رفدلان/عر

منه | ۸۴۶
( ۹۳۱1
درمعال ۴
راز صاعقه انداز مسنعد کرزار -
جوش آنش خررش و توببای رآعد

و آمادة پیگر باهنه  -کهاگر از دارای ایان ای نبضب بنیچا .و
حرکت ناسزا سر برزند براي اوه م
ودافعةٌ او روانهٌ قفدهار شونه

بوذات اقدس باشاط سیر وعشرت چیر نزهنگاه کابل توجه فرمایند-
و ازجا که گزار چنی عسکر گران از دریاها و تنگناهای راه کابل
(یکبار دشوار بود  -از پیشگه خلافث یرلیخ شد که پادشاه زادو بلند

مقدار بلاشکری که بپمراهیع آن وال قدر مقرر گشنه پیشتر ازآب
نیلاب بگذرند  -و در نوشهره که زمینش وسیع است وآب و علف

.

فراوان دارد تا رسیداعاامظفر افجام بانجا توقف گزینند -و چماردهم

این ماه مطابق سیم بیمی مبیی کوکب .ناک اقبال برعانایت 
خلعت خاصه با نادریی خاصه که بر دور آن ای ثمینه تعبیه نموده

بودند و جيقهةٌ مرصع :و تفیس مروارید .و لجل وزمزد ,م۳
جفت مکانی در خستبن رخهت

اعلیی حضرت

بمیم دکن .

ءفایت فرموده بودند ق
ویمت آن یک لت ررپبه بود  -جومدهر 
وریست اسپ .
سرصع با پپولکتاره ثوهشیر خاصه و سپر خاه» د

1اصه یکی با زین مرمع ديگريبا زین
ازا جمله دو (سپ از  2خ
طالی میذاار و پنیم فیل يکيازاناز حلقعٌ خامه سنرسالنام با یرآ
زقرة و انعام ده  ۳روپدهٌ نقد2

مرخص گردانددزد ِ 1

عجنتگ .6
لیز
خثرن
وا رفور عاطفت_بده نکرپیش علون آن بلند اخ

عنایت شد  -و ازبندهای پادشاهي خان دوران ببادرنصرت

بمرحمت خلعتخام» وخفعر مرصع با پپواکناره وشهشیر مرمع و ۵و

اسپ اطوزبلة خاه يعي بازیسی ط! دیگری بازین مطا نویل از .

دم سال

( ۴۴۱

)۳

سنه | ۴۰

حاقة خاصه با یراق نقرعو مادهفبل -و هر دو پسرش !خلعث واسپ
واجه رایسنگه و راحه جگت
سر برافراخنند  -و فدائی خان ر

سنگه

و سعادت خان و ذوالفقار خان اخشوی ایس لشکر ظفر طراز و عجد

الرحی وتایع نگار ای ع-کربمرحمت خلعت ر اسپ  -و گررهی

ذایت شه ع
ویر بخلعت نوازش پافنند  -و پراجه رایسنگه فبل نعیز

غرو ماه ذی القعده خاذان ممالک سنان با اتبال روز افزون
در خجسنه ساعنی اژ دار ااسطلنه اهور بضت

وی
آلا
عامت و ج
نلر
راکه

فرموده سرادق

دريای راری بارفراخنه بودنه سعادت

آمود گردانددند  -درین منزل علی مردان خان بعنایمث خلعت

خجاصِهبقوهٌ مرصع و کمر مرصع فویل از حلقه خاصه با پراق
نقره و ماده فیل مفلخر گشنه رخصت کشمیر یافت -و به دوپصر

خان مذکورعبد الله پیگ و اممعیل بیگ در فیل بچه عنایت
شد  -وژیر خان را خلعت خاصه و جمدهر رصع باپپولکناره مرحمت

نموده دسنوریی معاودت(اهور دادند # -خواجه خاوند عمود خلعت
شال و
صد مر  -و بملا فافل ک5بلي ثست مپر و بملا عبد ااعکيم

سپال کولی بلجاه مبر -مرحمت شد »
بجم [ ذي القعده ] جهانگیر آباد معروف ! ۸هرن مناره به

پرئو ماهچگرایات فیروژی بر ادروخت  -میرزا مراد خاطب بالتفاب
خن بمرحمت فیل باند پایه گردید »

هفثم [ ذی القعد ] :از جانگیو [باه کوچ شد -
م
وکرمت خان را (غلعت و اسپ بر نواخنه برای سر چ
|ام
| ذوقةً پیشدر بکابل فرستادزه  -چون بهرحدی مرزبان بکلانه که

را

س ۸| ٩۸

درم سال

و

در زمرء بندکان دراه معلی ملخرط گشنه بود بساط حیات
در نوردید  -حسب (لالنماس پادشاهزادة کامار معمد اورنگ زیب

ببادر چرمجي پسر اورا که ثاني العال شرف اهلام دریافت و بدوللنهند
موسوم گردید بمنصب هپزاارنوصدیی ذات و هزار سوار برنواخندند *
ذی
بازدهم [

]نایت لاه برادر زاد؟ اوضل خان
القعده ع

خدست دبوانییببوتات از تغیر
بمرحهضا خلعت و خطاب عافل خان و

واب گردون قباب
نر
ملذفت خان و امعق بیگ يزديدیوان سرا
پادشاهزاد 8جپانیار بدگم صماحب ؛خطاب حقبقت خان و خدمست

عرض معکرر از تغیر عذایت الاء مزبور کاسیاب گردیدند  -و داروغگیي
داغ و نصعیعهٌ منصب داران از تغبیر عنایت الله بدیانت خان

گذارش نورور
۰

سسال
درین هنگام که چ
 ۰هفت

ساعت

۵

۰

۰

جبانیان به ابر افضال پادشاه

وجل و هفت دثیقه از شب

مبارک

دو شنبة

پانزدهم ذی القعده سنه هزار و چل و هشت کاشانة حمل را بشمع
اعندال پر افروخت ِِ پیشکاران بارگاه حخلاوت بر ماحل درياي حناب

که ازراک صفا و گوارائیش دجله و فرات اشاک حسرت رتخا

است سایه بانبای آسمان سا بر افراختند  -اورنگت نشبن اثبال
وخا بر کشاه -
 ۱بر سریرعظمت و جلال جلوس نرمود :بواب حود *
دسلالک ملسلهٌ  رضوی

حادم
هدد حلالدو میا راهوارعذایت ششل -

متا

( ۳۴۱

دوم سال

سذه | ۴۲

)

قراول بيگي از تغیر خلیل اللهخان بمرادکام نبیرةٌمهرزا رستم مفوض
گشت  -دف شکن ولد مبرژا حصسی صقفوی از اصل ر اضافه بمب

هزاریی ذات د
وو صد پولجاه سوارو خدمست فور بيگي از تغییر مراد کام

هرانزازگزفید  -حمال خان/قراول بمرحمت :فیل! نوازش بافت-:
رای سبپا حند بخدمست

دیوانیی دار السلطفه

از تغیبر بهاربهل

که اور( بجای معمد رشید خاندورانی دیوان صویهٌ ملنان گردانددند
فرق مباهات بر اذراخت *

پدست وسدوم [ وی القعد* ] برکدار دریای بت دابره شد  -روز
ورلهدد  -مبر ثخرالدین
دیگر ازراهپلی که بکشنی ٍسذه بودند گذاره ف

که اژ تن بدرگاه کدوان جاه ده بود بانعام هزار رویده کسباب

ست و هشئم در نواحيم مرای بهکر قمرغهپرداخنند- .
پتی -
گ
شست فوج کوهی و سی جمکاره شکار شد  -ازان میا شانزده فوج
بذفهنگ خاصه *

دوم ماه ذدي اج  5راول پند ی معسکر اقبال بود -حسب |لعکم

راجه جی سنگه از نو شهرة اسده احراز دوات ملازست نمود *

چهارم ماه مذکور مطابتق نوز دهم فروردین روز شرف ذیر
اعظم

منازل و باغ حسی

ایدال که

بدلکشائی و س
سربزی

چو صاي آسمان روح افزا است بنزول آمتاب سچپر جلال شرف

آمود گردید  -دربن روز فرخنده مرو جویبار خلافنت پادشاهزاد:
*عمد دارا شود  -که اژ نوشپره برهم پذیره شنافنه_بودند  -بخلژدم

لس مت اندرز کردیو .هار ,بر تنل

گذرانودند  -خاندوران بپادر نصرت جنگ س
وعبد خان بمادر ظفر

سذه ر| *۴

( ۴۴۱

درم سال

)

جنگ و بیادرخان و ندائي خان و اجابت خان و راجه جگتسنگه 
اکلیل جيانباني بدرگاه معلی مدا بودند .
نیز که در رکاب آن گوهر
بمادر و

ورکدام اخزاندوران
ره دعبیل مدز هنده مفلخر گشزند  -ه

یل نذر بنظر خدیو بفده پریر در
سرببر
سعید خان بیادر هزار مه
آررد  -راجه جی ساگه بمرحهت مالاي مرواریده سر بلذد گردید -

صباح آی خاندوران بپادر و معید خان بادر رخصت معاودت به
نو شپره پافنند  -راجه جگت سنگه بمرحمت

خلعت و ضبط بنگش

بالا و بذک پابان سر انراز گشنه دسئوری یانت  -و فرمان شد  -که

تا وصول رایات جپان افروز بک بل ]ذوفه فراهم آرد  -و سعي نماید
که بعد از رسددن موکب مدصور یآنیا از هردو بنکش غاه
میرمیده بانشد *

۳
۱

ایچه | ععدلده ععیون,تنووییدده,ممسسررتت ا ررسانودد  -و
مرهمر فردا 3
د[وذل |
دهم ۸

بنقدیم رمید  -درب ررز مبارک مر شجرةٌ نبوتعید جال بخاری .
بانعام ده هزار رربیه عاسیاب گشت  -براجه جسونت سنگه رواجه 
جی سنگه فبل از علقه خاصهءنایت شد *

درازهم [ فی اجه ] درة الناج خلافت پادشاهزا :معمد
دار شکوه ر[ به دوشره رخعت فرمودند  -فجروژ خار باضادٌ پانصدعی

وریست سوار بمنصب دوهزار و پانصدی ات و «زارو دویست
دات د
براغ حسی ابدال مقام شد *
هوار پسرافراخمت  -د» روز د

دی اجه ] ازالجا بفرخي و نیروژی نرضت
پانز دهم [
فرموده  -هزدهم از حسر دربای الک عبره نمودند ۰
دجم مج ژ یکم [ ذی ااعچه ] ماحت

۱

فوشهرة مورك رایات .

( .معا

دوم مال

عخه ٩۶۰ |

)

نصرت سمات گردید  -و تمیمةٌ گرد اقبال پادشاهزاده معمد

۵اراشکوه با همگی نوئینان بشرف ملازست فزازیگشنند  -خاندواری
بهادر فصرت

جنگ و سعید خان بپادر ظفر جنگ بهرحمت فیل

از حلقَةٌ خاصه

واو امر عنکه
وبارز خان ر
 -و راجه جدسنگه م

 وعوض خان بعنایتملاحظهٌ

عساکر و دیدن

اسپ بلند پايگي پانننه  -ازانها که
شان سپاه ظفر دسنگاه از بوامث

وراعیع فزونیی
ازدباد نیروی دبای ابطال فیروژی مال است  -د
بای وهراس گروه بد سکال  -اپزیشگاه خلانمت یرلدغ شد  -که مواکب

کواکب شماردر عرصةّ پفباور نوشره فراهم آیند  -و بیست روبجم
یرازندة اوزگ جمان کشانی ااسیونیخ شامنشاي با فر خورثیدی

و شکوه ]-ماني بر تگاور ماه سیر مشنري منظر بءآن عرای وسیع
ثوحه فرمودند  -بوگربوه

که در وسط [ن وانع شده  -و کر گزاران

باراد حشهمت و اتبال بر فراز آن مت گاه ساخنه بسایه بانماس
ژر نکر و شرادق آسمان سارآراستنه بودند بر آمده بر آورنگ گيني

سنانی جلوس فرهودند  -و آختی باماشایافواج که در اطراف رده

پسته بودند  -بنظر اجمال پرد|خنند -و چون امنیعاب آی از فزوني
ر فیل فاک هتو کثرت جزدر مواري مبسر نجو ب

هوار ده

تمامی عساکر منصوره را مفصلة مشاهده نمودند  -عدد ای لشکر

ظفر اربای هزار سوار بقلم درامد  -درین روژ راجه جي سگد

 52پدر جدش راجه مان سنگه بیمی بندگیی حضرت عرش آهياني
ئراز بود  -بسجب
بخطاب میرزا راجه اسر

حانشیفیی ار از پیشگه

نوازش #خطاب میور مفلخر گردید  -براو امر سنگه فیل  -و براجه
۱

۳

رای سک

علم عذایت شد  -خانه ژاد خان باضافة پانهدی جار صد

جیرام بمنصب هزاري هزار سوار  -و گوکل داس هیسودیه بمنصب .
هزاري شصد

بخطاب

«واز

مرحمت

کامداب کشدند  -عدد الرحهن واد صادق خان

خان نوازش داومت«

پسمت و شم [ دی |لعیو  ۱بگوهر افروژ سلطذت پادشاهزاده

#عمد
5

د۵ار| شکوه حگم  7شد  -که با نوئیغان بلفد مکان و سار بندها
1

در خدت

اخثر بر چ اتبال معتسی گشنه

اند

 -دوس

منزل عقب لشعر نصرت اثر مي آمده باشند ا عبور عساکر
فیررژی از کنل خببر ر دیگر تنگناها بأسانی وافع شود  -و
خود یا درامف روز آمزون پدشنر دعسمت ول

خچسنگی داخل

ی

و هشنم ببزارن

پیشارر کشنند  -و باغ ظفر خان  دزول اندس

دصارت فردوصی یافت ه
«خ

یمدزل حمرود

ما

مدکوز

#عرحتا

تهگیی

راه

دهد

دشریف د رود داد -و بابخان کم دای

الدوله

و راجه

سک  7ع سب

ندایند ۰

]وفع علی «سچد معط رایاتجمان ؟۵ا
غرة معرم [  ۰۵۰۱م
جه بینرلداس که بامر خاتالی خزانه از دار لافگرد ید را
بول  -بهتقبیل مان سدره مکان داهيةٌ بخت بر افروخت *
سجوم *۱۲عرم ] رده هه ودت نگ

 ۲حععرخان باردوی معلین

7

( ۰۲۳1

دوم سال
پدوسنند  -و از پدشگه

مراحم

مه ۰۵۱۱

)۱

از طویلهٌ خاو,ه

(جعفر خان اپ

با زین مطلا عذایت شفه »
هقنم [ "رم ] دهدن

اادواه ععاد تا ملازست

دریافت ك

[درم ] باغ صفا بنزول ائدس خضارت تازه پذیردت -
نیم م
و ۵هزارروددگ مقرر این ماه باصعاب (سفیقواق زسدد »
5
هزدهم * ۱کرم  ۲خرد کال بورود موب

مس عوث مدمدت آمود

گردید ۵ -رفجا بقدر باراني شد و بر کوه چنارتو که نزدیک آنست
و آتش فبارسنند گذرانید  -باخنر برج دولث پادشاه زاده
مراد خش

اصپ

از طویلهٌ

اسپ از طوبلٌ خاصه

خان

که حصب

خاصه

با زین طلا  -و براجه پینهلداس

را ژبن مط لا

مکرمت

اعکم پیشثر

«وحهمی

فرمودژد ۹

بکابل رفنه بود به لدم مد ۶

مذده فادش گنت «
ددعت و موم [ *عرم  1در موضع

بکرامی مرعدد خان بپادر

ظفر جنگ بغرمان خافان کیان از عقب آمده با-قلام عنب عرش

مرتبه شرف اذدوز گردید «+

بل  ۷بود  1۹۳در مذزل معدت

خان

بهادر ظفر جنگ

۸

بذردن مذازل

کابل است چمروکة دواحت خانهٌ خاص و عام و درامت خانهٌ خاص

بسازند  -و هنوزباتمام نرمیده بود در باغ [هو خانه که مذصل:باغ
رز اسمت

دزول فیرمودند و

( ۲۲۲۰

سثه ۴۵۰۱
وت
جک

 3شدن

دوم سال

/

سعمی خان

بمالش هرارجات

ظفر ۹

بهادر

حوا لی کابل

جون حضرتجنت مکانی کار دشوار پادشاهیرا که ودیعهٌ منبعٌ

البي ست آسان گرفته دل برعشرت گرائي نهاده بودند  -و سیام
حصور ر  ۵پدکاران و معاسلات
بازگذاشنه

دوع حبباند اری

دور

د متا

را  2نظام صو:جات

و فوانیی فرصان گذاری

که رونق ار

بعضی ازاریماقات هزارجات تغور کابل را که همواره مطیع حکام آن
ودست گاري نیام می نهودند
ولایت بوده بمرامم مال گذاري خ

وسئبلا منقاد خود ماخنه از اطاعت .ناظم صوبةٌ کاببل
بزبر دسنی ا
باز داشنه بوث  -بعد اژجلوس اتبال مسانوس اورنگ ارای جپانبادی

جبپان کشا گرد به تذیده  1۳گروة فساد پزوه  5۰اشزوریده
و شورش پژوهي درین عبد سعادت مد

ددز دل

وا

نها (طاعت

و

خفه اد که دیگر هدیم فده گن زیاده
انقباد دکشنه اند حفان بارد

عنیر سارمواکب کواکب شما رهوای آن سر زمیر را عنبر آمیز گردانیه
حکم شد که سعید خان بهادر ظغر جاگ بماش آن کروه پرداخنه
از مدابت پذلگفوش

باز دارد  7هرکه از عاتبت بيني پذدیرای

ند ال

( ۴۱

)

ی

رابجان و مال امان دهد  -و طايفةٌ که ره گرای #خالشت و عصیان

باشند آنبا را بمعرض قثل در اورد  -ودر نیب و غارت دقدقه مهمل
نگذارد  -و روز وصول الويةٌ فيروزي یکابل سعید خان بپادر خلفر

جاگ رابا بسپاري ازبندها مرخص گردانیدند »
روز جمعه غرو ماه صفر خافان دین پرور بروفةٌ خلد آئدن

مسند آراي ارایک جنانی حضرت فردوس مکاني نار الاه برهانه

و مرقد ذیضمورد معفرنةًسغفرت ورضوان رقبهدلطان بیگمتشریف
برده بعد از ادای اداب ژیارت پادزد :هزار روپده از کار وا و بنج

عظمت بطریق ندر آورده دوداه بسدنه

هزار رویده که دراریی مماء

و دیگراصعاب احنياج عطا فرمودند «

]ن دوران ببیادر نصرت جنک نیزکه ازعقب
هفنم [ صبفرغا
]هرد » ملازمصت نموده بود حکم شد که با بسياري از بندها به
کته  2زارجات

پشنابه

-

و از بکطرت

مرد
امیدخان بهادر بسر ژمیی ایغان د

او و اژ حاذب

دیگر

و گروه فثنه پزوه را درمیان

گرفزه پاسدمالت مطیع و استباحت عاصی بیردازند  -ظفر خان
که از کشمیر براه پكبلي  1سعادت ملازست اندوخنة بود

قیتطوشبد خلعت و اسمپ با زبی نقره وج
انهپارخان بخشیع احدیانبعدایت

اب

و علم مباهی گشنه

همراه خان نصرت جنگ

"دسئوري دافنزد  -حون از وقایعکزان

بمسامع تاه ی مجامع

رسید که مرافراز خان فوجدار پذن

رخت هسنی ازین جبان بر بست

ع

۰

شذه* | ۵۰

( 9۵

)

کابل وفا نمی کرد هغدهم اومراحب

درم سال

الافعان بصدور پدوست  -که

 5اکلدل خلافت ورف زاده معمد دارا شکوه با لشکری که همراه

«زدهم ۳

پادشاه مچپر سربر از باغ اهو خانه بمذزل دعدد

خان بهادر :ظفر جنگ که برخی مذازل آن مطارق حکم اندس

چنانچه گذارش یانت پیذکاران باراه سلطنت دربن وبفاتنجام
رسانیده

فرصمول ند  هزار سوار دصیس

بودند تشریف

خان تاشکندهی که .سب

«زاریی

ات

و نیب هزار هواز بو

یم  4امیه مقررگردید ِ ملطان نظار بٍادر طدفت

پدست

و کم

صقر ] مدر

بوهفی

خان

مد

دو |سچه

بهءنایمت حخاعت

اسمعدل پذر هزارجات

بمرحمت

بیست و چبارم [صفر ] بعشرت غچبر موضع چنارتو که قراران
وب
صآن
برای سراعام وازم قمرغه پدشنر بد

زونه بودذف پرد اخنه(ذات

آندس بسیباری از ژیک و مار خوار که درجبال

آن نواحي ببم

جی رس طعمهٌ نبنگ تعنگک گرد انجدند -مجموع [ اجه درب فمرغه

شکار شد

یکصه و شاصست

جاندار

بول

 -جمال

خان وزارل است

و بگردهي ازرعایا که اجرست فمرخه فراهم آمه پودژد جبزار رویده ۱
ات

شد *

پدست و شم [ صغر ] فزاق خان بمیحمت خلعت و باضانةٌ

دوم

ال

پاصدی

۱

۱۵

)

مه

۶۵۰۱

هشت صد سوار (ماصب دو هزاری هزار و شثشصد حور

و بعلم سر |فنخار در افراخنه بضبط سبوستاناز تغیبر یکه تاز خان

مرخص گردید  -جون بعرض مقدس رسدد کد میم نورالا» فوجدار

کوچ هاجو بساط حیات درنوردید الاء پارخان ولد افنغار خان را

که از کوهکیان شرقی ممالک بود فوجدار آن ولایت ساخنند «

فرة شپر ردبع ااول نیروزخان و مبیص داس راتبورپردهان
ارجه جسونت سنگه و حاجی معمد پار اوزبلگ بمرحمت (مپ
بلند پا یگی باننند «

سیوم [ ربیع اللول ] ماک مغدرد ومرزبان حوالهی نندهار با دو
پسر و برادر خود کامران از دددهار بدرکاه آسمان جاه آمده شرت

اندوژ ملازهت کشت  -ونه اپ

پدشعش گذراندد  -و بعنایت

خلعت و خفجر سرصع سرائرازی یافت *
دهم [ ربدعالارل ] پمبی الدوله را۳

اژ طوبلنٌ خاصه بازیی

مرهع و زین طلای میناکار مرحمست ند «+

بشس

درازد هم ز رببع ااول ] جلسص مبلاد ددر اراي

نبوت قدر ائزای مسژن فذوت علده م ری الصوات (تماو اژکدمهیادپاائدن

هر سال منعقد گردید  -و مبلغ دوازده هزارررپيهٌ مقرر ای شب

متبرک بارباب |خعفاق رسید  -و بسلالة السادات سید جلال (خاری
سه هزار روپیه عذایت شد *

[بیع ااول ] *+دن کوکب فلک جهان باني با امرای
جدهم ر

پادشاهي از غزذیی معاودت نموده شراف ملاژممت که اکسیر حصول
مقاصد دو حبانی است

در داوزنن #

رکه

۶0

)

۱

میدن

م«صوز

۲9۳۱

/

حاجی

دوم مال

۱

سذیر

نذر حون خان بد رگا کیوان مکان
پوشدد  1نماند که خبر اشباض رایات حپانکشا

بصوب

کابل

باراد تسخیر قندهار رعب افزای سلاطین روزکار خصوصا خوانین

توران زهبی گشته بود  -چوی پص از کشایش ولایت مذکورب.بب
بعضی دراعی که سابقا گزارش پذیرفت افواج فاهره باز !عرکت

در [مد بآانکه بعد از معدی گشنی پادشاهزادة کامگار معمد شاه
چاع بهادر سال گذشنه از پشگه جال بکابل امام قلی خان
پانديشه [نکه مبادا ۳

این وایت نیز پیش نماد همت و(

باشد به نذر بیک طفانین :خود انشاره ذموده بود که خاندوران بمادر

فصرت جنگ و سعید خان بپادر ظفر جنگ بفویسد که ماوراء الفپر

در جنب مملکت و سبعةٌ هندوستان ولیئی است معقر گر ارادة
تسخیر ایری وایت سرکوز خاطر اذورشده و تعیب عساکر سنصوره که
مذوحه (41عدود است بدیس حهت باشد  -عرضه داشت نمایند که

از سر آن بگذرند  -هراه افواج فاهره بغایم خرسان و عراق به پردازد
در تقدیم مرامم يکنگي و تجبني و وثاق و اتفاق بقدر مقدور 
کوشیده خواهد مد  -و بعد (زانکه نوشن نذر بیگ به سران لشکر
نصرت پیگر رحدده و حغیقت را بدرگاه 4

پناه عرضه داشمت

نمودند  -فرمان قدر ثوان شف صدور پادنه که سبس نمرخست اولح ۱

فيروزی اعلام نموده خاطر ایشان مطمئی گردانند  -نذر *عمد خان

بود مغلوب باس ر هراس گشنه نامه مشتمل بر ابراز

۰

درم سال

(۶۵۱ .

)

 ۱مدارچ مودت و اظهار «رازمب ذیک

سذع ۹۶۴٩ |
کالي با تذهونات مصجون

منصور حاجی که پخنه کار سخده روزکار است اردال نمود  -و جون

حاجي بءرحه کابل رسید

ءوض

خان فافشال بامر خافاني اژ

غور بند با او همراه شده روانهٌ حضور گردید »

نوزدهم رببع الول که بعوااعع شهرآمد باصالنغان و مکرمتخان
حکم شدکه بآستان علاطین مطاف رساننه  -حاجی مصعوب اینان
پسعادت اسئلام عَنبهٌوا(فای زگشنه نامه ندر*عمد  5۳ازنظرمقدس

گذرانیه  -و بعنایت خلعت و کمرر خاجر مرمع سرافراز گت «

پیست وسیوم [ ربیع الول ] ارسغانیی ندر معمد خان هشتاه
اعپ و پنجاء شذدر و دیگر (شیا اژ سس پوست سمور و وشق و جزانکه

قیست همه فریب چهل هار ررپده ند بنظر اکسیر اثر در آور9

و از خودنیز اسپ و شفرو دیگر اشیا که پانزده هزارروپبه ارزش داشت

پیشکشض نمود و بمرحمت خلءت و اپ با زین «طلو انعامبیست
9و

«زار روپبه مر بر افراخضت  -وکعس و عبد الء پسران مشار

البه نیز بعذایت خلعت و بگدهای طلای

سبناکر و پدجهزار رویده

مباهی گشنند  -به نذر میرشکار نذر *عمد خان که چپار دست باز
طویعغون از جانب خان [ورده بود خلعت ح
وچبپار هزار روپده عنایت
فرهو۵د - ۵عاجي معمد جاأنودسی صد مپر مرحمت
ددست

کال است

شد *

و تفا [رپیع الول ) در موضع ببگنوت که شمال رویةٌ

وانزده رنگت شکار شد -
وانصد پ
بقمرغه پرداخنند  -پ

مراك کام قراولبدگيچون قمرفه ندکنراهم [ورده بود بانعام خلعت
و اپ مرافم ازگرد ید  ۳رعايايی کحست قمرغ» گرد ]مدهبونند پانعام

۲۰

دوم مال

)

سنه

| ۹۶

نج

رب ی ثاریخ از عرایض خاندوران بهادرر روپده کام اندوز گشنند د

نصرت جنگ و معدد خان بهادر ظفر جنگ بوضوح پبوست که

و تادیب دئنه گرایان هزار جات ر مب

ر غارت مواشي ر غلات

و سایر اموال اینان دلخواه صورت یافنه هرکه سر از منیم اطاعت
و انقباد برتافت بکیغر اعمال گرفنار مد  -و هرکه بمسلک منایعت

همگی سران ای طایغه احرام امخلام
و موافقت دارمد اسان پافت  -و
آشتای حرلم جلال بسده اند  -حکم بان شام صادر شد ک» خان دوران

ببادر نصرت جنگ از هماجا براه بنگش بالا و بنگش پایان بصوب
مالوه که ضبط آن بدو متعلق است راهی گردد  -و سعید خان بهادر
ظفر جنگ

آن حماع4

ر بد رکاه آرد ۳

«خ زین ماه [ ربدع| !ول

یمد

مبارز خان و شد

تر

اد وله (مرحمت

دد

خلعت

و ذظر

خاصع

عءعز اخخصاص بافت  -و الله .و برد بتارم ی بالنملس او درمان طاسب

صادر گشنهبود ازمرا |مده احدرازدولت مامت نموی  -و بعفایت

اسپ با زیی مطلا ثارک فلغار بر افراخت  -فو الفقار خان را
عت
لمت
خحه
(مر

و خدمط داروشگیی توبخانهاز تعییر خلیل الله خان

نبوراخنند *

سخشده مباه ی

همراه خان ظفرنگ

۱

 ۳و (د«ت

و هت

کصس از ناه مزارج. .ت که

]ده بود د دولحت تقددل عد که رش

اندوخنه هدجه بعفادمت حاعمت مر افم از گشتند

۳

میت

م رد3

 0کار بد  ۸کر ان

سنه | ۹۴۲
9
۵وم مال
بارگاه جلال بفرمان خافان گیماندر باغ جهان آراکه بسرسبزي
و نزاهت مانئد روضهٌ جنت دلکشا و ذشاط انزا امت اسباب طرب

[ماده ماخنه هر دو جانب نهر کلان را به افروزش جراغان جون

ساحت آسمان منور اگرندبدند  -خدیوجمانذار بان مکان نزه تشریف
فرموده اژ شمول عاطفت سفغور نذرهعمدخان را رای دماشای این

جشی روح گسثر طلبیدند  -ر بعذایت خلعت سر افراز ساخنند *
4

ِ

0

گذارش تسه

۳

هن

بر

۰

۱

ورن

روز دوشابه چباردهم  ریع اذلنيی سل هزار و چل و نم
۹

بیست وسیوم طرواه جشی فرخند؟ ذمری دزن اخننام

سب زار.جهن
اورنگ

و یم و ادثدام سال

دشد رن

اتبال ادعقال

بنیاو م اژ سند

یادت و ان پدگر خلادت

(شیاء معوده بر هد ]مد  -دربن رنوژشاط
خسب

عمر ید
دطلا و دیگر

افروز فلیم خان 1

ااعکم از قندهار روانه شده بود بادراك شرف مازست

بدند کشت

فسلاله سلمله سئیهٌ رضویة سید

سر

حلال چهپزار روید»

عذایت نموده رخصت گجرات فرمودفد  -چوی (مسامع جاه و جلال
زدید که پوسف *عمد خان تاشکندی ناظم صوبه ملدان مراحل

زندگی در نوردیه تجابت خان را بمرحمت خلعت و باضانةٌ

هزاری ذات و هزارسواربمنصمب چار هزاریی ذات و چار هزارسوار و
بعکومت

موه مذکور بلند پایگی بخشندند  -مذصور حاجی

بعنایث خلعت و شمشیر با ساز طلا و پاندان طلا با خوان نقره پوبالهٌ

؟
و«جمزار ررپده سارفراز
طلا پراز اراجه با خوانیه ذقره و بیست #

مه

([

۱ (۵۶

۰۷۵۷

دوم سال

)

گشنه دسئوریی بخ یانت  -و به پسران او پجهزار روببه ر برفثاي
او دو هزار رویده مرحمت نف  -راجسنگعه رائمور بمفصب هزاریی ات
و ششصد سوار و رازسنگه جبالا بمنصب هزاری چار صد موار اژ
اصل و (ضافة نوازش پانذنه  -به دیندار خان حراست

حصن

کابل مفوض فرمودند  -ا«عش بیگ خویش بادکار حسبری خان را
از تغدر رای کاسید اس بخشیر واذعه ویس صوبهٌکابل گردانیدند-

.

به حددر سبسناني هزار رویده مرحمت شل *

پانزدهم [ ربیع الذاني ] راجه بینهلداس بعنایت خلمت
نوازش یافنه با ارجس پسر خود به تبول سرخص گشمت -

خاصه

ملیوزا معمد خواهر زادة لیم خان بخطاب خاجر خان سرانرازی
۳

دادت ِ پبشکشس

ددندمتا | ییا و )خنی املع

خان

ابران

بنظر اکسیر (ثر در ]مد «
ددسمت

و چپارم

و عذایت اسپ
مرخص

با پراق طلا و فدل اژ حلنکٌ خاصه بر نواخنه بقندهار

سآخددد

صولٍة فندهار

۳

اذاني

خان

مزیور را بحخلعت خاصه

-

میور صمصام الدوله (حخلعت و خدامست دیوانیع

از تعییر کغایت

جت و کام اندوز کی

همراه ۰

خان دسنوري دادت  -عزت خان بعنایت نشارة بلند [وازه گردید ح 
ب+عین (دصل

مادچن هزار رویده سرحست

درسو ند »

روائه شدن اعلام ظفر اجام ازوابل

( ۷۵۱

دوم سال
سبری شدن

یک پهر از روز جمع»

سنه "٩۶۴ |

)

را بات جرای کشا براه بنلش

بالا وبنکش پایان منوجه دار (اسلطنةٌ اهور گردیه  -چون راه
بنگش ذجز کنل و تنگا بسبار دارد یگو هردرج فرمان ررائیپاشاهزاد<

معمد ۵ار| شکوة فرمان شد که بعد از روانه شدن اردوی گدیان

پوی چندي ورکابل بوده با راحه جدسنگه ر دیگر بفدهاي پادشاهي

از عقب بیایند ۰
نم ر[بیع الثانی ] دمرغام هگ خواجه
بیسث و
سعید خان بپادر ظفر جنگ را خلعت

خضر

خاهه ءذایت نمود؛ بکابل

ک» حکوست آن بدمنور سابق برو مقرر بود رخصت مراجعت
فرمودند  -و شاد خان را بمرحمعت خلعت و جبقهً مرصع و خلجر
,سرصع وشمشیر با براق طلای سبنا کر و اسب با زین ذفرة سر بر

افراخنه بلج فرسئادنه  -و جواب نامه نذر عمد خان با نفایس

امنعةٌ سواد اعظم هندوهنان ببشت نشان که قیمت آن یلک
روبده شد »صعروب او اشال داشناد *

غر جمادی لولی میرزا نوذر ولد مبرزا حیدر صفوي را.
بعذایت خلعمت و عم وفیل و خدست فوجداریی کول از تغییر تجابت
خان نوازش فرمودند  -و چون #جیت فبط جا جمعیت ناگزیر
باضافهٌ هزاریی ذات و هزار سوار بءنصب

است

دو «زاري ات

وزار و حا رصد صواز مر نوزخزد 1
ه
ششم

 1جمادی اللولی ] انفات خان باضامة پانصدی

ات

بمنصب دو هزار و پانهي ذات وهزار سوار سرفراز گردید *
هشدم  1جمادی اور ] بسا ات کردیز «زار رویچه عذایت باه -
۰

سذه | 3۶۰

( ۳

6

موم

جون بعرض مقدس رسدد که وزیر خان در حکوصت دار الساطنگلهور
مرتکب بعض امور ناپسندیده شده اورا تخبدر نموده معنمد خان

را تعدی فزمودند که بسرعت بانجا ردیده نا رسیدن اعلام ظفر
(نسام بعراست شهر دار السلطنه بپردازه  -خانه زاد خان را
بعنایت

خلعت

رواسمپ

و تهانه دارجی غزندی

بر نواخنه

دمنوري رادند #
فرعم  1جمادي الولی ] انرود» پسر کلان راح» بینهلداس
پمنصب

اازصل واضافه

هزاري هزاز سوار مریلند شد  -مرشد

قلي ماازم عمد؟ علي مردان خان که براي سرانجامغني مهمات
خان مزبور چندي در تددهار ژوئی و
فایز گرد پد

وبعنایت

ونعام
خلعت ا

بود پاسدلام ددو

ساده

#جبنزار رویده مبلی

۱

گشت *
بازدهم [ جمادی

الولی ] الل* وبرد؛خان ربااضانة هزاری

ذات و هزار موار بعذصب پاچ هزاري ذات ر پی هرا" شوار "دون
 .تغییر غیرت خان بصوبه دارییدار الماک دهلي سرافرازي
شود  8رخصت

مرول نا 0

بیسنم ج[مادي الولی ] موضع کودانت منزل رایات جلال
گردید  -راجه جگت سنگهتهانه دار بنگش بالا و بنگش پابان

که درانجاقاشنی :داشت له اسی! بقع نموه  -رز عکار 2 5
نجا نشاط افزلي طبیعت اندس گشت

 -وبلجاه و شش

عدف مخاورار و فوج گوني و جهکاره شکار شد  -ازااجمله حندی

تخهبر تفنگ خامه ه

وم سال

(

۹۵1

)

|۸۶ی
ید8

ِ روز دیگر از گذر ريذي براه پل عدور فرص ول ند  -ببريي

گردید

سید خادم بارهه و حسيني
رویبه (نعام شد

کلان لی

نبدرة اشرف خان

از

میر مذشي هزار

*

رای مرژبان ای ملک

و تفویض

سر

مج ان صرق

بادم پرادر خرد (بدال نکشنه

امد  -درب هنگم که اي مردان

خان که از پیشگه خلافت

بنظم وی کشمیر سر افرازی پاننه

#حال

د ارد

 ۷مزبوز

< هب ن

کت

ذویش

حول را یا فوحدی

زرمیی مدکور بهتخبیه
که تعدفات کشمدربودند د چه از مرزیادان س

جماردهم صغر حسبی

و چلن

از ی

دد مت

بیگ

2 5  ۱

 4جم

پراه دجمن

اش

خن
ربدع ااشاني

 3دیداد ه

پاره روانٌ مغصد

تبای باو سامت

نواحییی کرپه دد ۸سنگی

رردرر شددد  -او بغرور فزولعی حهعدمث رد۵کهارانی دجرد گردید
کر گروه

انجو؟ اژ لشکر

فکخت

اثر خویش

بکشنس

و خددن

گشت

-

ک

بمخل

|لجام
5 ۵

راد

مه |9۴۰
رز

۱

پدشر .گردت

دومسال ..
حول

و یکوط کرپو و بناه ره  ۳ی

د(دست

کد

تا رسیدن مامن که راهش دور ودشوار اسمت مقئول بامآمور .
خواهد کشت از راه انکسار زینمار جو کشده کس
فرسناه و ددع

داد

نزد حسیببگ ح

که اگر پایمان و ددهان مطمشی

خود رسدده پدشکشیشایسنه سرانچام داده عوب
نزدیک خود بدرکاه والا جاه بفرسند
پیشکشی

مقرر

ذمود 5

به کشمپر برگردید »

دست

 -حسیی

و دوم

جمادي

بیگ

گردد

بهلک) ۱

یکی ازخویشان .
امان داده و

الولیي

با همرهان.

اغار کرت

سل

قرخند قال دوم دور جلوس متثدس
روز بمجشنده رو جمادي الذانیه

سال هزار وچل دنم

سوافق ششم مهر آغاز سال سب ادزور دوم نوید عشرت
بعالمدان رساندد  5و حمهاددان دشاط دازه از سر گرفزند #

درم [ جمادي الذثانبی ] ات
خاصه

و باضافةٌ پانصد

خان را لمرحمت

خلاعت

هزاري ق ات و هزار

سواز بمنصس سد

و پانصد سوار باند پایه گردانیده از تغبیر معنمد خان میراخشی
ساخننه  -و (صالت خان تعذایت خاعت

و خدمت

!خشیگریی

|دوم مر بر افراخت  -جانسپار خان باضانةٌ پانصدی هفصه سوار
بمنصب در هزاری هزار پ
وانصد سوار ب
وقوجداری بهدهره
نوازش

یافت *

سجوم [ جمادی الثانده ] ساحل دریبای بت مضرب خیام
رازن احنشام کشت

 فردای  0ارزاه پل که در گذربهیه  :دسزه۱

بوددد عبور درمودنل *

پاجم ج
[مادي الذانبه ] کذار تالاب حضرت فردوس مکانی
 1۹در موضع گَ :از مضافات پرگذه بجدهر؟ وانع است

مذزل الم اک

امیال و هزر مپر براي ترمبم شکست و راتخت آن که اثری است
ازآذار "1پادشاه و لا اقندار و موحب نی
|۲۳

پدهار ؛جانهچار

منه 9۴۰۱

موم مال ۳

( ) ۲۱

خان حواله نمودند  -مبرزا عیسیی تر خان حاکم وایت سورئهه ۱

باضانگ هزار سوار بمنصب جمزاري بفجبزار سوار هزار موارادمرپة 
سة اوه مقلخر گردید  -و عذابت الله_پهرکللن او بمنصب ۷
هزاری ذات و پانه.د سوار از اصل و اضافه سرافراز گشت »

[مادی الذانیه ر]اجه جسونت سنگه بعنایت ام از
هقلم ج
طوبلگ خاصه با رن مطلا هر باندی یافت  -بمرشد فلي علدم ,دان 1

صد تولگي عفادت شد *
خی یکعدد مر

[ادیااذانیه آکنار دربای چذاب معسکر جنود نبروزی ۲
نیم جم
گردید  -روز دیگر از راه پل عبوزفرمودند *

۱ .

یازدهم [جمادی الثانيه] عمارت حانطآناد را بنزول اقدس فروغ 
]مود گردانددند  -و چو ثا ماعت دخول رایات جلال بدارالسلطذه
روزی چند درمدان بود چار روز دران مکان مقام نموده بشکر [هو 1
فشاط افیا گشردن  ۲از حملهٌ سوازان

منصب سید

#عاعت

خان ِ

ناظم صوبکٌ ا|لب»اد هزار سوار دیگر دو اسچه سه اعچه گردانبده اور ۷

پینصسیم,چار هزاری.ذات و چار.هزار سوارمه هزازو پنعد ۰۳۳۱
در اسده مه دیع بلند پایگی  ,خشیدند  -منصی شمص اادبری وا 3
نظر بیادر خویشگی

مقرر فرمودند *

از اصل و اصافة هزاری ات و هشخصد موار ِ

۱

۱

شانزدهم [ جماسي الثانیه ] کذار تاللاب جنداله مرکز اعلام 
گردید  -و ازالجا خلعت خامه و چار اسپ مصعوب مرشد قلی 
بعلیمردان خان که گم مشدس از کشمیر احرام تقبدل اسنان 0

مه" ٩۴ |
ز ۴۳۷
سوم سال
موکب معلي پدار السلطفه شرف اندوژ اسئنلام سد 8سفچه گردد -
گور ده

راتپور که سابقا نوکر راجه کگوسنگه برد بمثصب هقصدي

دوبست سوار ادفررازي یافت  -بدرالقرندن زار  -روپبه رجگی
نانهه راکب راي در هزار روپده انعام شد *

۱

ربکطات
بس
"ور
پسنم [ جمادی الدانیه ] حوالیی اه

ر مورد

معادات گشت و معتمد خان با دیوان و #خشي و سایر تعیناتیان
 1نی احراز دوات ملازمت تمول »#

وصول رایاث بروری بدار السلطنة لاهور
بیست و یکم [ جماي |ثانیه ] برازندة نخت

و دیبدم در

احس (وقات و اسعد ساعات داررالسلطنهٌ لاهور نزول اجلال فرسودند -
دربن ررز فرخنده فبرست *عيفةٌ مفاخر و معالي پادشاهزاده

#عمد دارا شکوه از عقب رسبده بشرف ملازمت فایز گشنند -
و هزار مر نذرگذرانودند  -راجه جدسنگه و دبگر بندهای پادشاهي
 5در خدمت

مهیس

پوز خلافت آمده بودند ندز دولت اسناام

عنبهٌ جمانداري اندوخنند  -علجمردان خان از کشمیر آمده سعادت
وعنایت خاعت
ملازست دریافت  -و هزار مبر نگذذررانید  -ب
خاصه با نادري وحدقهٌ مرصع گرانیها بواضانهٌ هزاریی ذات و هزار

هفت هزار سوار و حکوست
موار بمنصب هفت هزاري ذات و
پلیاب با وجود خدست نظام کشمیر مغدخرگردید  -حکدم ی

الزمان اژ بندر مورت رسبده دولت ملازمت دریافت *

([ ۳۳۱۰

هذع | *(۴۶٩

دات

دو هزار و پادهدیی

سوم سال 

)۲

و هزار و جار صد سوار از ال

و اضافه ۲

حم
الجو بمذخصب هزاری اس

میان

۱

و چارهد سواز اژاصل و اضافه و فوجدای

دو اب از تعددر میرزا حسیی سر مداهان برافراخت ِ چار ۳

۱

سم عربي که امام یمن *صعوب حاجي فریدون برمم پیشش

ارسال داشثه بود از نظرمقدس گذشت  -و حاجی بمرحمتث 
و اتعام هزار رویده کسباب شد

خلعت

ششم ماک رجب

*

الم خان  1۹بغرمان طلب  ۱از بکاله رواه 3 31

«*جلت راه نوردیده بود بنقبدل سد سخدة ات

نشاترسایندوخده 

هزار مر نذر گذراانید  -و بعنایت خدست دیوانیی کل و خلعمت .
خاصه

با حاردب

طلا دوزی

و فلمد|ن

مرصع

و انطاع وب

اول3 8

مفلزر گشت  -و حکم شد که سپادت خان برادر آو نیابة تفبط 
و حکومت صوبکٌ دوز بهرد زد «

هشثم رجب

علی ردان خان بعذایمت در ام ازطوبلة ۱

خاصه بزاین طلا موطلا نوازش یانت  ۰به اعظم خان دو اسپ
از طوبلةٌ خاصه با ژیی طلا و مطلا و فیل از حلقهٌ خاصه مصیوب
مسبر خلبل پسرش

که او نیز بعنابت

اس بنرواخذه ام

ارمال فرمول زد #
حون

و اد

۱

ماحد؟ٌ حضرن

ایام سفر گزدرن ماک

را کش

مد

علیدا ممغاز الزمایی درهمس

11

دوگ میم ماه مدکی ر «جممت پردشض

بهنزل پمبیی الدوله ذشریف فرمردة بازماندهاي .آن منفوره را
پمراحم پادشاهاه تسده (خشددند *

و

8

ور بان

))

ز ۵۱۳

[خجب ] عبد الرحمن روهیلة را بالعماتن
دهم ر

سفه ۹۴٩ ۱
بادشاهراد؟

والا قدر معمد (ورنگ زیب بهادر بمنصب هزاری ذات و هزار سوار

از اصل و اغافه سر بلاد گردانیدند  -مکرهلخان که بامرعالم

مطیع برلی انجام بعضی مبام در کبل مانده بود سعادت انفوز
گشنه صد اسپ ترکي پیشش نمود و
ملازست

هفدهم [ رجب  ۲منزل علیمردان خانبمقدم فیض توام
 #ودیه  -خا قاعده دان بعد اقامت مراسم پا انداژ و
ستاو رن آمون

هر
ویااز
جشکش
نثار گزیی بب

قریب یک لک

و دیگر نفایس امنعه که فدمت آن

روپیه شد از نظر اکسیر اثر گذرانیه -ر بعنایت خلعت

و باپپولکثاره و دواسي عربي ازجملة اسپا پبهعش
امام پم

وبل
ی طل الا ف

ماده فدل 8

ازحلقهٌ خخااصه با براق نقره و

گشت +

رجب ] ده هزار روپیةٌ مقر بارباب
شب بیست وهقثم [
رسلعواق مرحمست شد *

بیست و نیم [ رجب ] راجه جددنگه بعنایت خلعت خاصة

ور هراعیه بوظنن تدطنوري یاف «
چون ازاخر شب یکشنبه دوم رجب سذه هزار و چل و نه بطالع
خسن و ساعت مسعود در اکبر نگر مشرور بر اجمعل پادشاهزادة

ولاگپر عمد شاه شجاع بهادر را پسر مشتريی میر کرامت شده
ود  -غُروشعجان عرضه داشت مشئمل بر نوید شاط افزا و النماس

بام کهی.اهزار مپر نذرمعوب مسعود نامي از مازسان خود
فرستناده بودزد ببنظر کیمها اثر در مجزی ما رن دول الکبد را پزی من

سفه ۹6۰۱

ر )۱۹۹۱۴۲

سوم سال

نامور گردانیدند  -و مسعول مدکوز را (مرحهممت خاعت

و انعام_هزار

سال مزپور ولد شده بود و از عرضه داشت۵ .بگر آن کاسکار بعرض

مقدس رسید  -بگلرخ بانو بیگم موسوم گردید  -فوالقدر خان از
۳

۰

مه

تعدناتدان

حِ

صوبگ کشمیر

1

بالدهاس علدمردان

ح

خان

۰

سا

ده

هزاریی

وشصد سوار از (صل و اضافه سر عزت بر (فراخت ه
ش

ارصوانم رمیدن کهیلوجی است
بجر ای کردارنگوهءدن

آن نامپاس حق نشناس که در نوکریی بي نظام بپاية اعثبار
تن

رسیده

بود اژو حداي گزیده بان

دولت

ابد مدت

مرلین گشت  -و در جركةٌ بندکان این درکه ] مان جاه (ننظام
بافده منصب بزف و تیول جید سر افراز گردیه  -ازرایا که ۷
دمید و اکست برگرد یده در اخلاص ناسره بوك -و از وفا اي ره -
خرثش

بمبواجس نفساني ر رساوس تبطانی دای

دولت جارید از

دست داده ازیی حضرت سدره رفعت گراخنه نزد عاداخان به

بیجاپور رفنت  -چون اسزعادت بندگیی ایدنراه حرمان گزیده

ن واژون طالع ازانجا بنواحیی دولمتبود عادللخان ناه نداشت آ
ابا رسیده در حاکیر برخی از بندکان درگاه معلین که باو ثرابلی

داشنند بیزاران نا کمي وگم نامي مي گذرانید  -غرژ ناصيةٌ اقبال
پادشاهرزاده معمد

ارنگ

زیب

ِ0

1

باونه

( ۷۹۰۲ ۳

سوم سال

منه ٩۶۴۶ |

)

را بملک ندستنی روانه سازد  -او [ن فتذه سرشت را #+حص بسیار
یاننه #خوارعی تمام بقل رسانید *

نیم [ شعبان ] عوض بیگ ملازم عاداخان عرضه داشت او را
با جواهر و مرصع] ات و فدل  5۸سم پیشکش

دولک روپده قبمت

داشت

وموع
فرسداد :بود ج

ورر
ار د
بنظر خورشبد اث

عوض
 -و

بنگ بعذایت خلعت و انعام شش هزار رویده کاسباب کشت  -و
هزار رویده بپمرهان او مرحمت شد  -اسلا م خان پیست و ونم فحل

ست
کو
ش
ویگر امنعهٌ بنگاله  5۸مه ل
با یراق اقره و لاه تانگرری د

هزار ررپیه ارزش داشت

بعنوان پبشذکش گذراندد و بدا تبول

رسید  -جون شب برات نزدیک رسیده بود علجمردان خان بعرف
مقدس رسایید که اعلیی حصرت مکرر تماشای

جراغان  5دربن

اب بزرگ منعارف این دیار است فرموده اند (مسال تنضیةٌ
یایران بنظر اندسی انور در آید

ملامسص

خان بفرراژ

 ۳۳بر آمد  -و پیشکارانش بنعلیم ار اطراف دولاخانهٌ خاص و
عام را که دس طوبل و عریض است تا لب بام بطرز تازه جوب
بندی کرده و از آخنه مشبکهای مخنلفه |لشکال پرداخنه و بر
کارهی بام طاق بندی نموده حجرت افزاینماشائیان؟شنند ۰

شب پانزدهم [ شعبان ] که لبلة اابراة بود اورنگ آزرای جهان
بادي فرین دولت جاودانی #چمروکة دوللخانه خاص و عام برامده
بنظرخوردید اهثنرکامهٌ روثنانی را گرمیی تا
فزه
ر وغ بی اندازه
«خشیدند  -و «حکم اندس ]ات آتش بازي که برخی در *کرن

درامت خانه خاص و عام و اخد ديرنضاي پیش درس چبد؛ بودند

( ۸4۱

مذه | ۹۴۶

سومان

)

بر اذروخننه  -خدیو اثبال ازی نماشا عشرت گرگاشنند  مبلع]
 1هزار روپدة معهود ای شب مثبرک  6نیا زمند ان وهءعناجان عطا

۱

ناد  -ر هریکی از ملا فاضل وملا عبد اعکيم سبال کونی بانعام

۱

دویست اشفي از زر وزن کامیاب گردید «
شانزدهم [ شعبان

1

] غیرت خان ازدا رالماک دهلی آمرله شرفت

زمب بوس دریافنت  -خواجه ظزبپان پس از فوتخواج» یک دل
خا ن بلعویل دارعی حواغر خاده و فزودیی منذصس

#عراست

۵ -

ببگ

فلع عالذیراز تغیر عجد |لله بجم تاني معدخر شدند

به خواجه عبد الغفار راد خواحه عم د :بیدی
عفایت دهوده بخ فرهدادند

سه

هزار روپبه

و

پیست و ششم [ شعبان ] معنمد خان ازسچنجي سرا رخت
بردست
ی
هسني

 -پادشاه بنده نبواازماندکای

اررا خاعت

و

 ۳0دراخور حالْ نوازس فرعول ژد ۰

او باهتمام علی مرد آن خان
احداث شاو نهر ل ه

چون علی مردان خان بعرض اشرف رساندد که يکي ازهمرهان

لییی فدوی که در حفر قنوات کمال مپارت دار منعید میشود.
جزائي که آب راوي از کوهسنان بآرمده بر زمین هموار :اً
که ا
میرود نبریکه آب آن بهمزارع و بساطین بدهینهجدا کرده نا حوالعی

دار السلطنةٌ لهور بیارد  -ازانجا که توجه ملک پبرای عمارت افزا.
پتریه اسباب [بادیی بلاد توعبيةٌ 7
(ست

رفاهیت عباد مصروف:

میلغ یک اک روپده که کار[ کلهان ابن فن براي |خراجات۹ .

| موز مان

۲ ۵۸

سنه ٩۴۰۱

آن براورد نمودند بخان حواله فرمودند  -خان (موجب حکم معلیی
یکی از معئمدان خود را باهنمام آی بگرماشت.

 -اورپص از

مر( لجام مروربات ازموضع راجپور که #جانب نور پور واقع است -

از
وانجا تا دار اسلطنه مسانت زميني که دران ذبر جریان نماید
جحل و هشت و ذدم کروه جریبی شروع درحفر نمود  -تمه حقدشت

فپر در سال شانزدهم گزارش خواهد یافت *
دوم رمضان المبای ورد الرحیم بدگ وزری از پذنه۵1

ره

دووتیو و او ربانهام :بسچ رهزار ومیل رم

اندوز گردید *

ازغرایب مولع نک ازدرشت خوئی عبدالله خان بیادرنیروز.
جنک صوبه دار ببار میا او خوان

مزیور ناساز کاری شه -

ءبد الرحیم ببگ آنرا موجب مضرت خویشنی انکلثثه پس از

وا يك سال در خل
تمارض چند روزه خود را (بکم ظاهر ساخت  -ت
و ملا زبان از گویانی بردست

چه هدیچ ین حنی نسوان
 -حناهه

او

بريهعني مطلع نگردید  -تا (نکه اینماجرا ازوقایع  ۷و 4بعرض
مقدس رسید  -ر حکم معلیی در باب طلب او صادر شد پس ازان

بدرگاه رمید و دولت بار یات

رده عبب گنگی
( -عرف دم

معروض داشت و همگنان را #عیرت انداخت *

چو گذار عسکر منصور را راه 5۵مبر که تنگ و ناهموار اصت

و هرسال ازکثرت برف رباران و فزونیی آبهای ردان دران فئور راه
مي یابد با[نکه بیشنری اسزعادت (ندوژان رکاب (ندس در پایان

کثل گفاشنه ذلیلی در خدمت

می برنه بی اصلاح مپسر

۶۷۱۱

مه | ۹۶۰

)

هوم سای

فیست - .درینوا خاطر فیض مظاهر بمیر آن رثبت فرموه -
نقدي بیگ علي سردا خاني جهت اصلح و تومیع راه زمره

گشت  -تربیت خان بعنابت خلعت و خدمت اخنه بیگی از تغبر
(صالت خان سر اذراز گردید ه

۱

نیم ر[مضان ] عرضه د(شت گوهر رکلیل خلافت پادشا:زاد:
معمد ازرنگ زیم بهادر  -که ادزولت اباه قاصد اسئلام [منان
فلک نشان شده بودند  -مشئمل بکرراست فرمودن دادار کردم

پسري خجسته اختر در نواحیی مرترا روز پنجشنبه چبارم رمضان

وه هلالی بعد اازیک گري پواننده پل از
سال هزارو چل ن
طلوع نش اعظم  -و النماس نام که با هزار مهر ذدر معجوب نطر

بیگ از مازمان خود فرمناد :بودند بنظر مقدس معلیی درآم- ۵

حضرت خاقانی آن ثمرة الفواد را«معمد سلطای موسوم گردانیدند -
و نظر بیگ را خلعت

و اسپ و انعام «زار ررپده نواخنه خاعمب

خاصه و اسب از طویلهً خاصة با زین طلا معوب او بغرة ناصبهٌ

چهانياني ارمال فرمردند «

آمدن مپاهمیستان بسرزمیر قندهارودرگذاشتن.
جون عبدل که رپاست نیمه در زمین صوبةٌ تندهار بدر تعلق
رفصل وایت
داشت  -حراست فلع خفشي که مسکن ار م
پبسث و میستان (ست  -بر خود گرفنه بود  -و عزت خان تدولدار

بهی بخدست گذاری و فرمان برداریی اوکه ظاهر حال بدمال

(۱۰/

سوم سال

مه ۱ ۹۶۴۶

۲

آن نفاق سکال بود  -فریب خورده باعتماد او دران عکمه مردم
فیلی گداشده بود -
مالی سدخان:

ان مکر پرور مکرر «عهرزه پسر

و

حلال الدین

داراي ابران حکوممث  1۳ملک دعف اژ پدر باو

قاده بوثك  -نبانی ده پیام و نامه اظهار م ی نمود دوه اگر حماعةٌ

را بغرمنیه قلعه را بشما باز میگذارم  -ازانجا که حمزه ازعقل
داشت

بنر
دور بی

مخالفت

اولبای اي دولت .خدادا- ۵

که پقاضا سنبزه نمودن امست  -وراه ادبار پیمودن  -بسا آن
مدبر کوتاه زگاه آسان نگرننه بنغافل م ی گذرانده  311 -واژون
اکیغا ددمول1

طالع رن

یکابل آمده بعمزه

هنکاهی که تلج خار پاسخلام مد

نوشت 

سئدة

که فندهار از صوبه دار خالی ست

و قلعةٌ پست چنالیه باید (ملعکام نیافنه ق-ابو از دست نداده
این فلعه را مذصری

لب حمره

باید شا

ناگزیز خردسند |کاه ات دربن

از ملاحظهٌ اجام

کار که

مرتبه نیز پاغواء اواز راه نرفت

آتناکه قرین آمدن قلییم خان ازکابل بقندهار یکی از دوستان
ورن

ذوشت دی

 1۹دزد داراي ایران بوث

[ ر *جلص

شاه مدکور

مدشود که توی ناظم صوبکٌ ندهار را دوسني و سارز کاري باز کشودة
خبال

رنذن

هادوسنان

۵ر سر

اعنما شده در فگر |نند 1۹

داري

-

ترا امزدانه

دن
ازز

بردارنه و

پسی ازان مسرع فرمخاله عبدل مقپور را اه
ِِآ«

0

"۳

۰

ی

تس

فرس دا

"۷

 -ید 4

رهگذر برئو (ٍی

گرداندد
۰

جون

باهمرهان

دعده

و و

بی آنکه

با «ق ر 3
۵

زمیه

ساه و

سورعال 

) ۷۱ ۱

عبدل مخذرل اینان ر[ بعصار در آورده مردم عزت خان را بقثل ٍ
رساندد ِ
با حمژی

۲
نرد زنمعنی آگبي یاد» اطب بدگ اندچاني ۱ ۱1
 ۹۳ب

از احدیان و تابیغان خود رواذه تمول  -ذا فاعء» از دنصرت

خان نیز یم

۵,۵

کمن

اژ (سکا

بکومک

و حون

ادفان فرسخای-

باذصد کصس |ژ قلعه بر ]ده دسمت جسارن بمعاره ۶شودند
کار حمعی بکشد و ۵5بیای فرار عصار در آمدند

1

1

انجام ِ

دلیران عرص 3

وغا قلعه را "گرد گرنته ملیارها بررافراخننه  -حمزه بعد ازآگبی 
که
سواه بنه و بار خود [ جا گذاشته بخاطر فراهم بمثاتاه و معاربه .
ٍِِِ ر خاست
پردازدد دزبافده ازگرد
بموضع

خول

پیاور که با کروهیی

و همرهان

خذشیي

(اا گن اش

و ای .ن رری ب

ات

مرول

امد 99

تدال شم د

احمال

هدرمرشدد 1
و اثغال

مداذیل

3

۱ ۱

بخنشي رسیده :دیدند که دلیران زانیا برخاسژه عقب نشنه ان

و هراساین

ندرد سل غادل ازان که شیر ازرمه هرخند .

رود -خ نزازآب ۳۳گذشته غر شعبان مارب "لطدف 
پگ

رونادند شیران غبضهٌ وا پدپرة شده هفکامهٌ پبکارگر.مگرد |ذدهند 9

و ازغذیم لد م نزدیک مگ صد ذر مقول وب ار

«ادپار پزرهان باوجود دزوني اژ حربا

"جروج ساخرنه

ز
و ضرب معاهد آن ظغر طراا 1

وم سال

[ (۳9

)

سخه *(٩۶ |

«عنان تمامک از دست ددند  -و له خذشی راگذاشنه #جانب
پند سیشغان گربخند  -فلیم خان پص از اطلاع بر حقیقت حال
هزار وپانصد سوار از کوسکیان تفدهار و تابیذان بخود با خلچر خان
د|زند -
ریر
بدداپ
همرا :شاخت  -تا بالطدعت بدگ بدوسئع دتعائب م

واخت و تاراج ملک ستسنان و تا دیب وتنبیه سبستانیان چنان
ت

نمایند که دیگر دم بي ادب شورش طاب پیرامون چنین جرات

رو خسارت نگرده  -خاهر خان باطدف ببگت پیومنه باتفاق تا بنه

سیعاناق تعاتب ماذیل نمودنه  -و بسیازی ازموافع آن نواحي
را عرضهٌ نرب و غارت گرهاندده:بند مذکوز را که بندوبست آبادانی
ملگ سدهنا من ی ری لباز بسده بوي شکسنند  -چاه همگي آب بااشیی

وزین رو میسنان و توابع آن خراب و بي آب
,ذشیب افناد  -ا

هراس دقرلعةٌ نایمکه مقر او
گشت  -واحمزهبا هزاران باس و
۰

کرسوتی بفد
بود-خزید  -مبارزان .لشکر اتبال بعد از ماش مقشاهی
فرب فبزرژي مراجعت نمودند  -و چون نبم رمضان حقیقت این
وافء» از عرضه :داشت تیم خان

بمسامع حقایق »جامع رسبه -

فرحان فضا حریان اژ پیشکه مطوات و سیاست شرف صده وریافت 4

که عبدل بخت رمیده روزکار بگردیده را که مشیر ای فساد
(ست

و بدست عزت خان گرفنار گشنه بیاسا رسانند *
بازدهم رمضان بپادتا هزادهای والا مقدار و امرای نامدار

خلعت .ژمسناني مرحمت شد  -عوض خان حارس قلات از تغبرخاذه

آزاه خان بعرامت غزنیی نیز و همت خابمعافظت تهانهٌ غور بند

وحاک .-و سعدللله ولد معید خان برادر ظفرجنگ بنظم بلکشض
ف

وعره ۱

سوم سای 3

( ) ۴۷۱

بالا  -وءجداللة دیگر پهرخانمدبور بعفظ بنگش پایاننوازشش
تفج
:خش

مرا د

رمضان

نف

مقدص

پافززد #

پادشاهراد  8ال

 "۷علیمرد آن بخان و (ملام خان

و جعفرخان

ذصب

و «خشیان

۱

عظام صلابت خان و اصالت خان مرو جویبار خلادت پادشاهزاد8
تمعمن

پهادر ر (سدقبال

آورنگ ژیب

دمود  5در کاه خوافدی پناه

[وردند  -پادشاهزادة والا گبر معادت ملازست اندوخنه هزار مپر .

برسبیل نذر  -و یک فیل که فیمت آن پلجاه هزار روپبه شه بایراق 
طلا  -و مع ماده فیل برسم پیشکش گذرانیدند  -و بعنایت اسپ 

عربي تمام عیار نام از طویلهةٌ خامه بازییی طل از جملةًٌ خيولي که
از عربا آدرده بود پا ده اسب

حکبم #سجعم الزسان

ءرائی

و ثرکی

مرافرازگششنند  -چون بعرض مقدس رمید که راجه راسداس نروري

ویانت حص
ص

نروز ونواعبی آن بدسئوری  ۶در عبد؟ حدش مقرر

بود بدو تغویض نموده  1نواحي ر در اتطاع امورحم فرصودن- ۵

ب+عمد خواجهتاشکندي که تازه ازولایت [مدههزار وپانصد روپبه انعام
شم

 -درس

ما مج

دز

رویده رم

هر سال بادل |حنیاج.

و س+عقاق رسدد *

غرةٌ شوال نوید عجد شمازدم رساندد  -بادشاه حق |کاه بمعپوث

سرال برفیل کوه هبکل گردرن خرام بعید اه تشریف برده بعد 
ه
از نماز روولنازق

و( مر|جعحت

رمودنل  -و در "جی

و د«اب

به [ئدبن مقرر بیانیدن زر نثار د(مان تماشائوان بر امود  -شب

آینده بعکم اقدس در و لت از خاص و عام براي تماشاي فپرست

خدیو اقبال با کواکب فلک خلافت (جپروکةٌ دولاغانه مذکور تشریف
 ۱قرمود :لختي بدماشا 0

#

راستش را انزبروی یه بداازشته بود تشریف برده  9آن
رکی رکیی ملطنت را بفر قدرم میمنت لزوم مورد برکات و مبط

سعالات گردانبدند  -سید صدر خان بعنایت خلعت مر بر افراخنه

سرخص ک دد *

گذارش فرخنده جشن شمسی وزن
م2

ارم "هوال سنه "هرا ولآ رنه مطابی هتم
بمپی خوسنه

جشی شمسی دزن انثبای سال چل و هشئنم و

افناح سال فرخنده مأّل چل ونهم از زندکانیی حضرت صاخبقران

نی که بظراز جاوداني مطرز باد آراسنه شد  -خدیو صورت و
معنی و خداوند دین و دنبا بعد از وزن مقدس بطلا و دیگر اشیاء

وعا شوعرا را کة
ارت مرصع جلوس نموده نضلا ل
معبوده ب
دران بزم کامروائی بسعادت حضور مسنسعه بودنه بزر نذار داس

امچد ربآمورند  -دربن روز مسرت افروز ساوزاران منصب هريگي
اژاغثر برج خلافت معمد شاه جاع بوادر و *عمد اورنگ زیب
بپادر که پایزده هراری ات

و ۸

0
۰

هزار «وار دول شمعی

هزار سوار ۵و

9

بوسال

99۳

اورنگ ( سس بهادر ر بانعام ده لک رودد» دوازش مود ند  -و پادشاور

ژادةٌ والا تبار مراد #خش را داضافهٌ هزار سوار بمذصب ده هزازی

پاچپزار سوار سرادراز اگنریددند  -علیمردان خانرابعنایت خلت
حخاصه بر نواخنزد  -و مگ
هفت

«زار سوار اژ مرنصس

هرار مواز دول دو (سوه تیه

>

مفرز

او  5هفوت

مود ذل  -و

هزاري

مرحمت

فیل از حلقهٌ خاصه با یراق نقره و ماده فبل ضمیمٌ عذایات شد *«
بجم [ شوال ] مذزل پادشاهناد و و

پاانهاز و نذار بنقدیم رسانیده

گپر سعمد اورنگت زیب

آذسام جواهر و مرصع الات و دبگر ۱

ذغایسر ر پلیاه فیل و ماده فیل پا پراق نقره که قبمت همگی شش
رریده شد فیلان بایراق سءلک و ات

هزار روپبه و هایر (مذعه 3

خلعت فاخر با چارثب ر جمدهر مرمع  -بووزیر خان و جعفر ۱
عفایت کردند *

[وال ] فزلباش خار را باضافة هزار سوار بمنصب سه 
ششم ش

هزاري سه هزار سوارسربلند گردانیده بعرامت فلعةٌ (حمد نگر از

تغییر سید مرتضی خان دسئوری دادند  -بمعمد تفی دیون مرو .
۴

حویبا ر خلافت پادناهزد» عون

اورنگ یب

رمعمد تقي چلپی که ایزران تازه [مده 
عرب سه عد مپر  -ب
بپادر ام

ععادن اددرژ ملازصت کشنه بول مد هزار زرید؛  -مرعمت
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ذرمودند #

]د
رلش
مشوا
بازدهم [
عست

و اعب

زویده
#

و

حخد مدا

قای

علدمرد ان تخانی را بعنایث

دیواذییی صوبکٌ

 -عوض

مریلندگرد اندد» رخصست

ارزش

دمت

۶

بنجاب

هر درزبآخدندن

نمودند ح و کمر مرصع ک

آو

عوب

خان

بعادل

حل هزار

دموله

عفایت

زد #

تالو

حماال خان ترا دراجا فرب

سث
دو  ۵زار و

میاه حومکاره از اطراف رانده بدام ,در آورد  5بو تشریف
سه صه را ده گرون ۳
و

ورف آهوی

پردند -

را آزاد فرمودند  -سر بدگت خویش

علدمردآن خان را بعنایت فدل  -گر شاسپ ِبرادر !پرامپ خان
ر پانعام درهزار رریده مقاخ گرد انودند ۷

یک لک دام نقد نوازش یافنت *
آتش اذتادن در ارگ اگبرنگرو موخس بسیاری
از کارخانعات بادشادزاد 6وا بر

عید شجاع بهادر
تفصیل این نازلهٌ هایله که کپن ساللی سوانم دیده و عال
خورد انوفایع کشیده با کثرت احراق نار دربن دیار جنین حادثه
کمثر نشان دهند آنگه  -ششم این ماه در ررزی که طونان باد یاد

انهاز مرصر عاد میداد درون ام اکبرنگر [تض در گرذت چن
مت ب

در

(

شمه | 5۶

۸۷۵

موم مال

)

مخذصر فهلدی به بنگاپانی که در معل پادشاهراد؟ بیدار «خیت

بود رسدد  -و ازان بشامیانما و پروهای اراوین و حجرات عماران
ذشدمی درگرفنه بسقوف عمارات که خوب پوش بود افناد  -غرة ناصیگٌ

اقبال پادشاهزادع والا مقدار برالی تدبیر تجات عفایف مشعو از
خلوت خانه برخاسنه +#عل رننند  -اتغافا دروازة میا خلوت خانه

آزتش درگرفنه راه [مد شد مسدود گردانید  -و ببک
و معل را نی
چشم زدن شرارات دعمارات اطراف خلوت خانه مذذشر شده فضای

آثرا نمودار کرو اثبر ساخت

 -ناگزیر آن وا گپر بدام جپروکة

پرامده نردبان طلببدند  -جماعةٌ که در خاوت خانة بودنه بریذمعنی .
 1گشته بای طری دویدند  -و بعه از رسیدن نردبان مردم را
یکمو کرده با اهل معل

ر#هرکه_

از خدست

.

گرا توادست

سید ارزاه نردبان بزیر [مدند  -بعد ازانکه[تش به بنکلهٌ حهروکه
و نردبان درگردمت جمعی  +مانده بودند ازاجمله حوف خود را از
برخی مکسور و جروج کت
بام |وگندند اعصاء

 ۹۳یر

۱

۴

برامدند  -و هغناد و بیجکس از خوادم"عل موخنفد  -و ازجواهر 

خانه و کرکیرافغانه و نونک خانه و بسیاری ازکار خانجات ۱
دیگ ر جز خاکستر

آذر.ض

دمادد  -و حون

بدسمت و «دوم

شوال ا

م حاد نک موحشه بمساسع حقایی *جامع
فوشنة سنیجان صوبه 4باه ر ,

3

3

رسید فرماني مشئمل بر مراحم پادشاهانه و عواطف مرشدانه با 3
حواهر و اقمشی دراک رریده و دولکت رویده

درد الناچ کمکاری ارسال زمودنل *

نقد

برای فرةٌ پاصرةٌ

 ۱سوم سال

([ ۱۷۱۰

سثه ٩۶۴ |

)

ابات کشورکشا بسیرکشمیر حلان آسا
را
دوجه ر

دربن سال فرخنده مبر کشمیر جنت آئن و تماشای (ماکن
 10مستننزه
این سرزمین که باطداق نوردند کان کوه و هاسون و (جماع

گردندکان ربع مسکوین دکرثرت سبزه  -و بسیاریی گل  -و فزوني آنببای
وظیر ندارد  -در مر خاطر نزاهعمت
روان  -و دیگر غرایب  -عدیل ن

ناظر منالطبعگشت چون پوش نهاد خاطرخوزشید مآثرتماشایرباحین
رنگرنگ و ازهار گوناگون آن نزهنگه

او با آدکه اوایل

ات
فروردیٍن  5دران هنکام اه پبر پفعال که بپبذربرط رق

مسدود مي

باشد  -رنه شود صورت پذیر نبود  -مقرر شد که الویه ظفر طراژ

از راه پنوج بآن خطم دلیذیر در آید بغابران بعد ازتماشای شگونة

شغنالو و دیگر نگوفیای بساتیی دار السلطنة اهور بیست و بلجم
شوال مطابق غرةٌ |عفندیار بساعت خجسنه منوجهگشننه  -ونواحیع

هراي قاسم خانمعط رایات اقبال گردیه  -و یهمیی الدولة را بسبب
ارف مذکوره در دار السلطنه گفاشنند  -و غبرتخان رابقلعهداریی
اعور  -و خابلا 1۱2خان(رخادمت

فراول یرگ2

دوسنکام واد معنمد خان را به+خذیگری ۲

تغییر مراد کم  -و

دویسویدارالساطنه

شر بر افراخنند  -پمیر عبدالله ولد مر عارف صفوی صد اشرفی
۱

عذایت شد *

بدست و هشنم [ شوال ] «خواجه احمد واد خواحه خاوژد
ععمود شش هزار رویده مرحمسمت

فرمودند *

غرةً ۵ی الشعده علی مردان خن ر دعذادت خلعست:

خاصة و

( ۱۲۷۱۰

له ۹۶*۱

سوم سا

))

خفجر مرصع با چپولکناره سرداند گردانوده پلاهور که صاحب صولگیی
 1۳برو مقرر بوده رخصست نمودند  -و باسلام خان خلعت مردهت
زمول؟ حکم فرمون زد که در دار (اساطفه حذدی پسر برلهیی کارهای

ضروری پرداخنه روانه کشمی رگردد  -آنش خان دکفی را بعنایت

خلست وااسپ.و انعام افو هار روپیه او خنست نود ازیه۸۰۳۱1
و

و نواحيي آن اسفرراز ساخنند  -بحکیم فا

عواجی فذافر که از ببجا پور [مده بو دربمت هیر  -و به 
۱

رسرآن مبر حسام الدین هد و رجا مر  -و بریکی ار  7صادق

و مبرعیی شاعر و لطفای خواننده صد مپر انعام شد *

شنم  1ذي القعده ] که کنار دربای جذاب منزل اثبال بود . -

پادشاهرادة والا گبر معمد اورنگت یب بهادر رباعنایمی خلعت .
خاصه با نرجي وسرلچي از لعل رمراربد  -که یک یک
هزار رویده قدمت داشت  -و تمباخ مرواربد  -که دران سه م
و پلجاه

قطعق لمل و چپار قطعگ زمرد مننظم بود  -و فبتش بنجاه مزار "
ومر مرمخ
زویف وجمدهر خاصه و شمشیر خاصه و ترش خاهه ک
و بعضی

مرح

ات

و دودهممت

اس

ازان

مبان

کی

اژ طوبلٌ

خاصة با ژلس طلاء مبخاکار و فدل ازحلقه خاصه گ پراق ره و مادد

ّ۲ ۱

۳

ویل کمیاب گردانیده رخمت دولناباد فرسودند  -و هزاز مپر از
از زر فرنت حوالة شه
زمایژد

و پادشاهزاده

که باهل |سنعفاق پرهان دور و دولناباه مت
مراد خی

را بعنایت

خاعت

خاصه

0
و

حیقةٌ مرمع و جمدهر مرمع بپپاولکناره و شمشیر مرمع گران با
و در امس از طوبلٌ خاهه بكي بزاین طلای »ینار دیگری

موم سال

( ۱۵۱

مذه ۹۶٩ ۱

۲

با زیی طلای ساده و فیل احزلةةٌ خاصه با براق نقره م
واده فدل
بر فواخننه حکم فرمودند که به بهدهره رئنه توثف گزیند  -و هرکاه

وردار
فرمان وال بصدور پیوندد روانةٌ کبل شود  -و وزبر خان ه

| ,خان زر ظفز خان او مادهو جنگهه و جانسپار آخان .فوجدار بهجهوه و
جلال کاکر و راجه جدرام و ترک
هرلسنگه رانهور و ذو(لفشار خان و

تاز خان و بابیی خویشگی و خلیل بیگ !خشوع احدیان باگرهرهي

از احدیان و جوقی دیگربنها در خدمت آن وال تبار عالي نسب
معبن گشنند  -و وزیر خان بمرحمت خلعت و اسپ ازطوبلٌ
خاصه با پران طلا و دیگران بعنایت خلعت نوازش پافننه  -دربن

تاریخ دو شهر ثر و ساده در بیشةٌ کذاردربای مزیور بنفنگ اژدها
پدکر شکار فرمودند *
ذهم [ ذي القعد ] :راجه حسونت منگه را خاعت

و اسب

ازطوبلهٌ خامه با زینمطلا عذایت نموده بوطی مرخص گرنددنه
و راحسنگه بمرحمت خلعت و جهدهر مرمع معلخر کنشنه همراه او
دمنوري بات  -دداني خاون اچاگیر مرخص گشت ه
دهم  ۱ذي الع
عده ] ([( 2زیرد:خان از دار الملک دهلی بد رکه

کی
وان جاه ]مد شرف اندوژ ملازمت گردید ِ

محخواحنٌ منگی

ده بیدی که برخي اشیا از بخ بعنوان پیشکش ارسال داشته بود
مه هزار روپده عذایت نموده فرسنادزد «
نوزدهم [ ذي القعده ] ظلال رایات تبال برفصبهٌ بهنبر میموط

گردانیده ( »10و پرد؛خان را رخصمت معاودت دهلی و مکرست
خان را رخصت دار السلطنةٌ

اهور فرمودند  -و هر کدام بعنایس

سده | ۹۶۶

خاعت

)

۲

موم سال

"اح(ِ(

خان 1

و اسپ فرق عزت بر [فراخت ت و حکم ناد  11مکرست

از اهور برالی سرانجام ]وفة ابل و فندهار وتفظیم و تفسیق دبگر

امور بدان صوب راهي گرده  -درازده هزار مهر از زر ور بدر حواله
شد که پمستعقین پلدة کابل که از نایابیی غله مدوژع البال ومنشدت

الاحوال گشنهاند تقسیم نماید  -عبه الرحدم برگ |وز یک بمرحمت 
وضافه بمناصب دهوزاریدات و هزار مواز تارف
خلعت و از اصل (

افلغار برافراخنه دسنوري یانت که نا مراجعت ریات جهانکشا
ور دارالسلطنه توثف نمایه  -ملنفت

خان را بعنایت

خلعت

و خدست ديواني صوبهٌ بنگاله از تغدیر صالیم اشپری بر نواخنه
رخصت نمودند  -و مصعوب او بگوهر اکلیل خافت
مد

پادشاه زاده .

شاه شجاع بپادر خلعت خاصه و مناع یک لک زوپده ازحواهر

و مرمع [لات و پارجهایزررفت و غیره فرسنادند  -و مایم اشبری
اخدمست دیوانیی هرکار آ #خت ببدار والا اقندار سر ب|رذراخت

-

پرمثم خان که درمنبیل بود فیل احزلفةٌ خامه ارزری عاطذت 

ارسال د(شتنند د-ر روزدربهنیر مقام شد و حکم اقدسبنفاذ پیوست
که سید پوز دزد ال یک منزل عقّب اردوی ۳۱

و حعفر

هان عقلبآن غرة نامیا ملطنتا د ردیر یندفاعفت ۳۱
براه نوردي درآیند ت عابور عسکر منصور از مضایق و مزالق اینراه
پآمسانی وائع شود  -و راحه ند سنگه (جهة توسیع راه بخوچ
و بردلئشی برف از مرکئل دسنوری بادت  -او بدالجا شتافمه
دیا رع
مد کور

زهینداران کشمدر و مرادمان نواحی که حارس
نج دمول  1بوامطةٌ ماخشر

راهفرستا له دول

۳

خطه

براي گذشفن

۱

جوم مال

۱ ۳۸

(

تشه

9۴

۱

|مردم و انیال کارخالچات برف بریده کوچه ساخت  -و براي عجور
|پادشاه الم مد اه برف کوفنة پرفراژ " ر گذ ار گرد اندد ۷

پیست و دوم [ ذی القعده ] با گررهي  54همواره ملنزم رکاب
ددروژی

اذد از کدل

یبجر عجور

فروددد دِ و لدهی

جوکی هنی

| بفزول مبارک «عادت مود گردیده  -اگرچه از دار (لسلطنه تا

گذارش نوروز
دریغولا که طبیعت نشاط گرااي خافان گینی پیرای بنماننای
 ۱رنگ آمیزی و نش انگیزییصنعت گرببار که مفعاث روزکار بزاران

|نقوش بدیعه بر آراسته بود چون ریادهن و ازدار کمال شگفتگي
|واشت آفناب جیار تاببعد از (نقضاء ایک ساعت و میو دو دفبقه

از روز مهشذیه بصت و ششم ذی القعده سنه هزآرو چلو نه از خلوت

 ۱زان
حوت ببارگاه عمل اندشال نمود  -ج
ومانیان ازجود شمنشاهدریا

|دل ابرنوال بکام دل رسیدند  -دربن رعوزشرت افروژ شاه نواز خان
۱پمرحمت خلعت

و جمدهر مرصع و باضانگٌ هزار و پانهد سوار

| پمنصب چار هزاری چارهزار سوار و اسمپ از طویلهٌ خاصه بازیی
مطلا نوازش بافنه  ۹0صوبٌ او دس ازتغیجر معنشد خان مرخص

گردیه  -و ثرببت خان از تغیر شاه نواز خان بشدمت فوش بیگی
بلژد پایگی پافت  -ما صرمست فدروژ خان باضافهٌ پانصدهی

فذات مه

سفة ٩ع۱ء |

( عها

موم جال ۱

)

هزاریی ذات و هزار و دویست سور مقرر شد  -میرزا حس صفوي 
بعنایت علم سر بر افراخت  -سالیانة حکیم مومنا از اصل و اضانه :
بیست وچیار هزار ررپیه مقرر گشت «
پدست و هشنم  1دی القعده ] امزنزل

0
ثبذه کوج شه  -ونیم

کروهیع آن گل,ای سرخ بر فراز کنل در کمال شگفنگي وربانی بنظر .
اقدس در ]م - ۵گوئی(شجارش دران کوه مانند شجرطور قد براذراخنه 
اند  -پا از شادعی قدوم پادشاه مشثري دیدار جراغان بارفروخنه 1

چون اعلی حضرت پیش ازین [نرا ندیده بودند ازتماشاي آن 
ذشاط نازه اندوخانند *

رنتری ظریف بملک روم وهراجعت او

باسفیر فرمان روای آن مرزو بوم
پم

نمول :بودند  -و او هرجه خرید :آورد پسندیده دیفناد  -و این معفی

موجب شرمساری ر خهالنش گردیه  -ار پص
پار پافنکان

بساط تشرب معرزض

ازچندی بوساطت .

داشت - .که اگربصوب در عرب و

ررم دسنوري یابد ازان مملکت اسپی چند قابل سوارعی خاصه .

(بفیاع نموده بیارد تا از خچلت گذشنه وتقصبر رننه خود را .
وارهاند  -مللمص او به پذیرائی رمیه  -و بعلامی (فضل خان حکم .

ررم نکاشنه بدر حوله نمایه که اگر احیاذا رجوعي ند آنرا دست

موم مال

سنه ]*٩۴

[ ) ۵۸0

وزان رو که (رمال نامه تنیا از چندن
ود سازد  -ا
آویژ ررائی کخار

پادشاه گردون جاه چنان ولا دستگاه در خورشان کبیر دولت نبود -
کمر سرصع گراذجها با نامه فرمناده آمد  -و بامر خافانی افضل خان
نیز خطي بوزیر اعظم نگارش نمود  -و حلی 2

الثانده سال

دهم از حلوس عالمآراظویف بد آن صوبسرخص شد  -و (ه بندرلهری

که اتوزابع صوبهٌ تذه است رمیده براه دریا ررانةٌ بعررب گردید -
و زبارت حرمین *عنرمین نموده پمصر [مد  -پاشاي مصر که پیش

اآزدن اوآگبی یاننه بود پذیره شده او را ربشآیررد  -و بمراسم
ضبانت پرد|خنه حقدقت بقبصر معروض داشت  -جون عربضة

او هنکاسی که فیصر منوجه («خیر بغداد بود رسید  -حکم فرمود که
ظریف ۳پاهغمام تمام راهي ساژد  -و در باب

بلاد ]تعدود پناکیه نوشثه شخصی
خواهش

تبهیل ار  44نظام

همراه کند  -تاهر شهری که

سفر.ان د|شذه باغد بة او موده او را بموصل که سر راه

مادم برسانه  -پاشای مزپور (موجب حکمئیصر او رارخصت نمود -

ار بقدس خلیل و شام و برخی دیگر بلاه رسیده بموصل رفت -

درین آثنا سلطان مراد خان نیز بموصل آمد  -ظریف *عمد پاننا
وژیر اعظم فیصر را دیده مراسلهٌ علامی افضل خان رسانید  -روز دیگر

سلطان مراد خان بوزرای خود گفت که او را بیاورند  -پس ازانکه
ظریف پبارگاه فبصر در شد وزرا که درون قانی بکررسیما نشسنه

بودند بأئیی لیق دریافته پنم کس ازینان او را عضور بردند -
ماطان مراه خان او را پیش طلبیده نامه خاقان جهان را که برهر
۵و دسبت

ظریف بود بلعظیم دمام گرفنه بثرکی برگزارد 4
مه

باعت

سذه | (۹۶

سوم سال

( ۹۵۵10

( 9بنیمه راه دراز حیست  -او بعد ازگذارش سبب مهو
ون برکشادندی که درو کمر مرصع بود بنظر ساطای در آدرد ج

 ۳ازدیدن کمر منشرح گشنه بر زبان راند  -که دربن وفت که
«چنین ميمي مفوجهدم وصول نامه و کمر از جانب

پادشاهی که

.

مان را بکام او میگردانند  -و سناره را بأرام اوسبر میفرمایند -
ازمارات  -فوبروزی  -و علامات نصرت و کام اندوزی ما است -
ررز درم ظریف

هزار پارچه از

نشان از خود پیشکش

نذایص 0

زود  -سلطان

«دوستای

بپشت

پرددد که در هندوسنان کدام

و پامی واد که (سلیم پسبار است  -بکنر-سلاج پیشتر مپیونند ا
صادفي ِ هزار +غی  -فاماثی  -زره  -جلقد  -ازین مبان هرکس
هرجه خوش گنه سی پونشد  -و پکثری را  ۶برای خوث همراه گردده

بود طاجیده  - 0قیصر نسبت باو اتسام تلطف بظهور رسانوده

لخننی از شگرفیی ای دوات جاوید طراز اسنکشاف نمود  -و ده هزار.
فروش که بدست زار رویده باشد بدو داده گفت که بعد ااژنصرام
ماه خواهیم
هدز
عم بغداد ترا دسنورمی معاودت  *۵|۵سقیر خود را ن

وبانیي بکانگي رسوج
فرسئال  -تا قواءد درهني |ساعکام گگیدرد  -م
پذبرد  -و جوی خبر رسید که لشکری که فرمان رای اپران بمدد .,

یکاش خان حاکم بغداد فرسناده بود بقلعه در آمد  -فیصر توف

ننموده بسرعت هرچه تمامثر روانة آن صوب گردید  -و بظریف
امرنمود که تا مراجعت ص در موصل بوده پابدپاع ]له مامور است

بیردازد  -پر ازانکه سلطان مراد خان بغداد را از فزلباش اننزاع

سذه | ۹۶۴۶
( )۲۳۳1
هوم سال
ارملان آثا راکه از معنمدان او بود بسفارت معین گردانیه  -و یک
اسب عربی کون هدکل باد رفدار از اسوان سوازیی خود با زین مرصع

بالماس و عباي مرواربه دوژ بطرح روم بطریق ارسغافی بدر حواله

نهوده اسب دیگر از ا-پان سوارعی خلف خان که در  2غدذال

بدمت رده بود بظریف !شید  -و اورا با ارملان ما روانه اسنان

معلی ساخت  -ظریف با سفیر مذکور از موضل بلعسا و ازانجا
بجصره آمده پراه دربا به ثنه رسدد  -و جون این مغني از عرضهة

داشت او بموقف عرض ارنع در آمد بر یکی

ک ۰ب

منشور عنایت با

خلعت ارسال بات  -و بخواص خان صوبه دار]نجا فرسان شد که
ده هزار رویده امزرکار خاصه در وجه انعام ارسلان [ قا پرسانه  -و
نیز حکم اندس بصدور پدومت که هر بکي از خوا»خان

ذاظم ده و

فجابت خان صوبه دار ملتان شش هزار روپده  -و هر کدام از فزاق
خان سرکر دار سیوسنان  -وشاه فلي خان ضابط بپکر چپار هزار
روپ  -بردم ضیافت بسغیر بدهند  -پ

زان که ایئان بدارالسلطنةٌ

لاور رسیدند ظریک ارسلان  11ر گذ اه حریده

از عقب اردری

گیبان نورد راهي گشت  -و بدست ونم ی القعده ناصیةٌ طالع
ارنروخت  -و اژ پیشگاه عنایت بخلعت
,پاستلام عنبکٌ عرش مرثبه ب
و اژ اصل و اضافة بمنصب هزاریی فات و دویست سوار فرق عزت
ابفرراخنه ؛خطاب فدائی خان  -که هدابت لاه پیش از خطاب

جان نثار خانی با مخاطب بود  -بوخدمت خنه ببگي ازتغبیر
تربدعت  ۹-۳مر افرازگودید  -وحکم شد که پلاهور رفده |میان آرردة

خود را خوید داده بدرگاه کیوان جاه بیاورد

»جده حسین ملدرژ

( ) ۸۸۱

مه ۹۴۰۱

موم بل ۲

ارسلان فا دمنوری پانت  -که اورا از دارالسلطنه بنزمت آناه ۱

کهمبر بیارد  -و #عوب *عمد حسین بایلچی مزبور حلعت 

ارسال پافت »

۱

اکنون خنيي از استبلاء سلطان مرا خان

بر فزلباش و تهخیر بغداد که از تغردر
فدائي خان بوضوح پیوسنه بر می نکارد

شرج این داستان آنكه فرمان رای ایران بر اراد؟ نلطان مراه ۲
خانگي باننه با لشکر خود از صفاهان بصوب بدا راهی گردید .-

و از فزونعی عسکر روم و غاب مبارزان آی مرژ و بوم ثاب مقاوست -
درخود نباننه درطاق بسنان نشست  -و سیر فناح دفاهاني سرآمد .
تغنگیچیان را باتفلگچیان و جوفی ازمبر و سلطان  -و پوژ باشي را
با اکثر لشکر خوده بسر کدی خلفند خان بکوگ یکاش خان
حاکم بغداه روانه نمود  -اینان هنکامی که افواج روم بموصل رسدده

بودند داخل بغداه شده بگرد آورعی [ذوقه واعفسکام فلعه پرداخنند

ملطان مراد نخان از اصفاء ایس خبر دوم رجب ال گذهتنه با ۳ 19
گران و ثوپ فراوان بیای فلعهٌ بغداد آمده ببکناش خان و خ

خان مفرچي و نقدخان شاملو پر زن جاني خان فورچي باشي ۱
لي را چه نبریی "عاربه بام۱ -
ريغشب
ارزا
پیغام کرد  -که صفي مي
ای آگه پیش ازاهتعال آتش غضمب مس بیروی آمده قلمه را

بمپارید  -و ژاذرو که ایفان بدییی معفي راضي نفدند ساطان مرا

موم مال

8

سقه ٩۶۶ |

دزیر عار۱به جمعي از طرفبری کشنه شدند و فلعه مفنوم نگشت -

مرب دوم معهد پاشا رزیر اعظم جانب همان برچ نبرد آراگردید

و از هر در طرف گروهی بقنل ]دنه  -اتغافا وزیر اعظم دریسجنگ

بزخم نفنگ درگذشت  -سلطان ازیری واقعه بیذثر غضب ناگگشنه
حکم مود که ثوپ و "غاگت مر داده پورش نمایند  -درب اثغا

جمعی فزلباش ملازم بکذاش خان که درحاه بدست رومي گرننار
درزد
 ۹بودند به بکناش خازن 7گهي دادند که فرد| قدد پورش آ

اغلب .آنکه حصار را بقهر و جبر بگیرنه  -رهائي تو در رسیدن
باردو ودیدن ساطان ات  -بکذاش خان دپگر قلعه نشبنان را بربن
اراده ]اه ساخنه پر تسلیم قالعه تعریض نموگ  -جون رافي فوزدافن

بعتاش خان شب از برج سمت

شط بفداد" بیرون آمده خوده را

بمصطفی پاشا که بعد از کشته شدر *عمد پاشا رزیر اعظم شده

بود رمانید  -و بوماطث او سلطان را دید  -صباح آن بعکم سلطان
توب بسیاری بر علعه زدند د برج و بارو با زمین هموار شد  -خلف

خان و دیگر فلع» نشیدان ازکرده پشیمان گشنه ناکزیر(مان خو(ستنند -

#کچریان سلطان !عکم ار براق جنگ از فزلباش گرننه خلقي عظدم
بقتثل رسانیدند  -و جمعي را که بمزار فیض آثار اسام المسلمدین
ورقد منور فافله سالار ارباب بق میهد عبدالقادر
ابو حذرعه کوني م
جيلي نورالله ضر:عیها پذاه برده بودذد  -نظر به بي ا(دبی که |ژان

طایفه نسبت بای دو عضجع منبرک وقوع پاننه بود نیز طعمهٌ

ضرفام شمشی رگردانیدنه  -و ساطان دریی وفث که هنام عبرت بود
در خومک که بر دور  1مقدولان ادخاده بودند .دشسنة بباده گساري

سذه | ۶۶٩

موم سال 

۳

مي پرداخت  -و پردهاي خیمه پرداشنه تماشای کششگان ميکرد
حا شاچندی علجه و اسذدل که از بیج ین فعم اپزدی و کز

عطایای

مرمدي است جای شغر است نه سکر -سلطان پص از تسیر
بغداه ابلچي نرد صفي مبرزا نرسناده طلب همدان و درتنگ نمود-
ار اولچیبرا عزت ذموده ۵[۵.ن درذنگ قبول کرد  2:واهارو خان |
بسفارت رواذه ساخت  -سلطان

اگر 4۸.بگرفا ن درتنگ  ۲ 97رافي

نمیشد  -اما وزیر اعطم رافي نود  -پحن از مراجعت سارو خان
صفی مبرزا ایلچیی سلطان را باءزاز ثمام مرخص گارندیه  -و
سلطان خاطر از کشایشی قلعه و قثل و اسر قلعه نشینان وایرد|خنه

مصطفی

از دلوران نبرد آر درانجا

پاشا وژیر اعظم را با حشری

ناه داشت که تا ترمیم قلعه و امدقرار فلعه دار و فراهم [مدن آذرذه

و دپگر ناگزیر حصار بغداد را ازصدسات

اشکر فزاباش صیانث

نماید  -و خود (جانب روم برگشت  -بکناش خان دحرواليي بغداه

رهگرای عدم شد  -و خلف

انامي و

ثراح ی
خان وفمی

زا صادق پسر او در اننبول بقنل رسیدند *

چپارم ذی اه املیی حضرت از کل برف عبور فرسودند
واجه حگت سنگه که برای ساخشری
ر

راه دسئوری یافنه بوك مر

کقل .دولت زمین بوص اندوخت  -و حیدر آناد معسکر اقبال

گردید  -دربن منزل علي بیگ که از جانب علیمردان خان بضیط
صوب کشمیر مي پرداخت شرف اندوژهازست گشت *
هفتم [ دی  ] ِِ۱در صبهٌ باره موله کذ منئنهلی حبال
( مت

و ازپمعا

کشمیر

ّن  5۵1ي
دطا

پانزد :کروه مت

و براه خشکي

سوم سال

(۱

بازد ه و ددم کرژه بر ساحل

دریای

)

ده (۹۶؟۱

دمدمتا دایره ها -

و عرص

روح

(دزای نزعت آباه کشمیر فردرس نظبر نظارگیان را #عیرت
اند شک
سعادت

-

دردن مکان مپین پوز حلافت باردوی

معا ی بدوسنة

و فوالقدر خان و تعمه

دبوان

درپافنند

مامت

حسدر ی

عبه جلال پدشانی طالع بر افروخنند  -و نوارةٌ پادشاهی مزیس بانواع

تکاف رمیده نشاط ادزای بینندکان گشت  -روز دیگر خاقان جبان

با مزاران خچسنگي کشنی موارمیر کذان روانه گشنند  -ونیم ماه

یافده است بغفدض مقدم مبارکی مذبع سعاذون گرد انددزد  1شگوفگٌ

بادام که ییرف

بای درگ9

مهم دی 2
دشریف

در ول 5
۰

از شدت بادو باران رخده

پادشاه دبس بناه برای

ادای نماز بعرد کاه

بعد از مراحعمت دسدمت فریان پرد اخدزد 0
ٍ

دوازدهم [ دی ۱جه] جعفر خان و موموی خان و عاثل خان
و گرزهی دبگر ازبددهای درگاه خواخدری پذاه اعزقعب رسدده پاسغلام
سد  5سذیه مقلخر کشنند »

 - ۹3کجه ] مطایق نوزدهم فروردین که روز شرف
 2ره ۳#کهتس بیگت را در دار السلطده گذاشنه خود بکشمیر

راهي گرده  -لاف اا* ولد لهکرخان که در دکن بود #خدست

بخشيگري و وافعه نویسی بالا کت ازتغییر حکیم خوش حال

ٍِِ_ِ

ما۳

ر ) ۲۱۱

نوازش پافت *
بدست ویکم [ دی اجه ) شتتخان از دار السلطنه رمیده

کام اندرز ملازست گشت  -چون بعرض مقس

رسید که اوزبکا

خواحه مغیر امام ثلی خان از کبل روانة درکاه معلیی ننده -
حکم شد که غازی برگت پیشثر رفده اورا اژ راد پکبلیی ان

و

مکی ببایرت  +د اباعج هزارروپیه از خزانة انک دانرعام او

بدهادد «

پدست

و پلچم  1ذی الحجه] شنشاه فاک بارگاه بر سفينة

دولث ذشسنه بگلگشت ریاض مبنومثال فرح خش ر فیض +خش

پرداخنند  -و اتمام لغنی عمارات آن باصالت خا مقرر شد -

درائناه فميررح بخش بوتة گل مرخ بنظر اقدس درس که چار
فچه داشت  -روز دیگر دبراه
هزارو پانصه گل و

دولت خاذه
۱

بو سوسنی دیدند که گلهاي شگفنه نواشگفنة ان در صد و دوازده

بشمار رسید  -ثفاوت آب و هواو فوت نشوو نماء ای سرزمین .

فردوس آئیی از دبگربلاد بری قیاص باید نموه  -رحمان یباررادر
((» پار خان اازصل

و اضافه بمئصب ه«زاری هقنصد

و بجاه

سوارر خدمتتهانه داری جسر سربراد راخت  -به بهرام ولد علي .
مردان بپادر هزار روپجه انعام شد*
معرم
در تخسنین عشرة

[ سنه  ] ۰۵۶۱ده هزار روپیةٌ #

یغقراو بین نوانان کشمیراعطا نارمودندا ء

1

یازدهم [ *عرم )ات دسنار خواچی که نذر محمد  خان ۲

اورا ببارخی ارمعانیع آن ولیمت نزد درة الناج خلافت پادشاة

ژاده *عمد دارا شکوه بعنوان سفارت فرسناده بود بوسیلهٌ آن والاکبر

شرف تقبیل آسنان جانداري اندوخنه چل و ام اسپ وسی
د
خرواز
و بنج شن

پدشکش نمود  -و بعنایث خلعت و انعام ده هزار

رویده مفنغر و مباهی گردید  -پیشعش میرزا عیسی ترخان
حل اسب کچهی

 ۹اژ جوناگته

بود بنظر انور

ارسال داشنه

در مد ۷#

نوزدهم *[عرم ] چون اوزبک خواجه باغازي بیگ حوالیی شهر
سرد

اصالت خان و ترددت خلن :کم ارنع  ۳کذار شهپر رفنه و بدرگاه

گپوان جآاوهرده بملازمف اقدس فایض گرداذردند  -او نامه (مام
غلی خان را بارمغانی که شست اپ و صد شنر ونه باز طوبغون

و نه غلام فلماق و غفی دیگر ائیا بود ازنظر اقدس گذرانیه -

ولجر مرصع مرافراز گردید ه
و بمرحمت خلعت خ
دردس تاریخ پمسامع

بشایر مجاسع رسدد

که برتهدراج

ولد

جچپار سنگه بندیله بقید اسار گرننار آمد  -تفصبل این واقعه ادکه
جون بیست و ششم ذی |اعوم [ هه ۹

] عبد له خان بپادر

فیروز جنگ دراسلام اباد این رافت که پرئهیراج مطرود و حنیرت
منکوب دایهیار ي اخزاذیل بندیله میان آوذد حم» و جهائسی نشساه

ج
وذگلی را که سه کروهی اوندجمه وانع است
ساخده به درب و غارت سواضع جهادسي

می

افاست کاه خود
پردازند 

 -بخابران

خواست که بافی خان را که مصدر رددات گشثه بود ب+عانظت

ول

سوم مال ۱

(! 631 ۱

پنه گذاشنه خول با نوجی مسنعد پیگر به تنبیه اینان روث  -باني#

بمبانلةیزٌانتمزیامی ازرانرفطلبابزيدباشاتمیعی -فیو راضي نشده نیرز جنک ر 
9

مالش آن گره (دبار

مین فوج راباسی بغرسنیه تبه کران
پزوه گشه پگرذارد  -که اهگر

تبره روزگار راچذان بسزا می رسانم که دیگر هیچ فتنه گرشوریده سر .
گرد جفدی حسارت

نگ.دد  -فیروز جنکت فوج خود را همراه داده 

اورا رخصث نمود  -باقی خان ازانجا پلغار کرده شب هنم عنان
شید  -وجندی را بزبانگیری فرسناد 8جورد ریافت که مقاهیر 
بکاز

از توح دللوران صفدر و مدارژان نصرت اثرآکاه زدننده یک پپر از

شب مانده باز براه نوردی در آمد  -و در -پید؟ "ری مانند

تضاي ناگیان بغتة بر سر کفار نابار رنخنه معرکه آرای نبره "
گشت  -گرچه افرار نکوهبده آثار بسنیزو آریز پرداخنه [تش 
حرب

ملنهب گردانیدنه  -اما ازاسرر که فیروزی

همعنان .

بهادران لفکر منصور است  -غزاة املام بر کفر بد فرجام استی:
باننه پرثبیراچ ر زانده گرننند  -و گروهی ازمخاذیل را به تبغ خون "

آشام گافزرهامنیدند  -چواپت امیزدان کارزازبراه فرار اناد.-
بافی خان ازتنبیه و نادیب شقاوت منشان وا پرداخته نعزبددالله 4
وون
خان امد  -چ
یمسامع حقایق

حقبقت وافعه از عرضه داشت
»جاسع

فیروز جنگ 1

رسید  -حکم شد که پرتهیراج را پسده 

خانجبان بسپارد تا درحصار گوالبار معبوس دارد  -و ونبای 3۲
عبد الله خانبپادر فیروزجنگ اسنیصال چفیت و یر فثنه گرایان 1
لد دله جنالجه این ندواندست

مود -

و ببادر خاز معرریا داشت 

شوم سال

۵ ۱

):

هه | ۵۶

فک تقدیم ای خدمست به بنده نتوین گردد  -سه هزار سوار از

که چار هزاری جار هزار سوار بود دارسده سه اسچه مقرز
منصب او

فرموده قلع رقمع بندیلها بعمد او بازگذاشننه  -و فرمان قدر
توان بصدرر پدوست که عبد الله خان ببادر فیروز جنگ بعد از

(نصراف (لویةٌ طفر طراز پدارالسلطنهٌ لهور روانةٌ آعنان معلی گردد *

پیست وششم [ معرم ] خاقان گردون اتندار بسیر باغ صفا
پور که از دول خانةٌ پادشاهي براه دربا هفت

کروه و نیم

ربع است  -متکغلان مات سرکار بببن ثمرة شچرة جپانبانی بیگم

صاحب دران عمارتي بفراز زمینی مرتفع مشرف بتارلاب بالچام
رسانیده بودند  -نیرید اردبغایت خوش نما و زمین ای حديقة

خلد آئین را ازصعی عمارت تا ساحل ثالاب سه مرتبه ماخنه در هر
درهد(ند
نبد گ
(رت
مرئده آبشاری عالي و حوضي پافوارها م

و هرپباای

ازان بسبزه و رباحین و نشیمنبای دل نشین ررح انزای تماشایان
است  -بر سغینة هلال مثال ثشریف فرمودند ملک قدمی ملکات

شکش بنقدیم رسانیدند  -و شب هنم موه صفا
پاریو
مرامم فذ

پور را که آن رري تالاب محاذیی باغ مزبور وافع است با بسیاری

ازمفاینکه کدمرال آرامنگي برابر عمارت بررري آب بترقیب
پاز داشنه بودنه چراغان نموده روزکار را فروغ [مود گردانیدند -

خدیو دوران مه ریز دران نزهنکده بکام #خشي وکام رانی گذرانیده

وژ چبارم بدولنخانة ولا سراجعت نرمودند ه
سل ماه [کعرم ] اوزیک خواجه بیست و هفت اسپبالغنی

دیگر انیا پیشکش نمود  -و بمرحهمت پک اسپ عرافی با زین مطل

ت د بل هزار روید* مفلذر گردید ۳
و انعام (دس

بعویک بیک و

رحیم بیگ و ساطان فلي فوش بيگي و شبرعلی میر آخور و ائا .

خواجه که با اوآمده بودند یذ

خلعت و داوزده هزار روپده عنایت 

9
شه  -نذر پساول ملازم نذر طفائی بنقبیل عنبهٌ جلال ناصبٌ بخت .

بر افروخذه پیشکش

او اخوسمتا ر ششّی اسب

وبدست

و هوت

شلر

روارنیه -
ذان
و دیگر (شبا که همراه اوزبک خواجه آررده بود از نگظر
و (مرحمت

و بکد 6

خلت

کارد با بازر بدن طلا و |فعام دو هزار .

روپده «رفرازگشت «

پانزدهم صفر ظریف مخاطب بفدائي خان ازدار السلطنه
ور امپ عربی که اعزمدهای روم
آمده بشرف ملازمت رسبد  -د

ملیم دار پا میماندازش باو تعلف نموده بود پا پفجاه و دو
در[ورد

روز دیگر دق اسب کر

 1۹مصعون

ععمل پاشا حاکم لعررا

نکدون ۵۵ 2مراد فداتی خا مق

۳

وار روپیه سربر ادراخت  -خواجه زین الدین چارصد مبر
هز
هعزار روییه عنایک ند »
و بملا ابو سعید و خواجة باخي س

۱

هفدهم [ صفر ] از شمول رائمت و نزونیع عاطفت طر مرصع 

و ریمدرصع توسبب ی لالی و زمرد که مبلخ شست هزار روییه از[
واشت

بالغنی

ازاذمشه

نغدسه بگوهر اکلدل سلطفت

بادشاه ژاد  3
۰
۳
۹

نوزد شم [ صغر ] عاي مرددان خان اژ (هور امد؛ بذاخیم سل و ولد 4

سئة ۶۵*۱

0

موممال

نذر گذراذبد »

فایض گردید  3و #زار مر

پیستم  ۲صفغر ] ارسلان  11سقدر سلطان مرأد خان

که عم

حسیی  علدرز حسب اعکم او را ازدار السلطنه بعشمیر رسانیده
وفایتخار ن پدیره شده ید رکاد گرگون
بود وبامرعامانیفدانی خان ء
ءظا مسعادت

حاء :آورده بود زد بوسیلهٌ دح شبان

مکان بادابی که معهود این دولت
ددصر و اسب

خاصه

میت

دذدسمت

1

ابد میعاد است

دام که با زین مزمی

دوز بطریق اومتانین ارسال داشنه بود گذرانید
فاخر و کمر خلهر « ۳ج

آمذان خوافد

دريافنه #

دعباني سروارید

و دعنایت خلعت

و ۱نعام پانزده (۲زار رویده کباب کشت

و یکم [ صغر ] حون

از عرضه داشسی

پادشاه

+

ژاد؟ کمگز

بلنه مقدار *عمد آورنگ زیب بپادر که بعد ازرسیدن برهانپور
رسال داشژه بودند بعرض

افدس

که با+چی پسر حاند|
رسید -

زمبندار گوندوانه که بعد از «چری شدن پدر ؛جا نشيني مر افراژ

گشنه بود درینو! ببرهان پآومرده مبلغ چارلک روپیه بشکرانةٌ این
فرمان

نوازشسی پیشکس

دمود

مذکوز بآن بخت

بیدار عفایت

اندس

#صدور

پوت

۹۹

مبلغ

فرمودیم ۹۳

سلخ ماد[ صغر ] غازی بیگ بمرحمت خلعت و خدست دیوادیی

پادشاه زادةٌ رلاتبار مراد:خش ازنغییر حاجي عاشو رکام اددوژ گردید 2

مینکار و طلای ساده بان والا تبار ارسال داننند  -و پرلیغ شد که آن
عألتي نب

ازبهبهره یکایل راهیشود -و جانهپار خان راجون دوجد اریی

بهبهره اسث درانجا ووزیر خان راادتراتبگذاره  -یک امپ تبچاق

۸۹۳

(

یه ۱ ۶۵۱۰

)

خواجه عنایت فرسودزد -

از اصل و اضافه

سال

وم

سدد شهاب به منصب

هزاری شرشصن سواژ  2و حقدغتخان دمنصسس هزاری دوصده و بنجاه

رابیان و د 1کس دیگر از بخدها اسب
دون

و هشدم

بدست

مقدی رسیده بود

مرحمت

شد *

صغر از ودایع شرني

سما للع

که سبدف خان رخمت هسنی بربست

بعرض

-

يو

ربیع الول پادشاه بنده نواز بمذزل ماله بانو زوجهٌ او که همشیرة 
حندقیی حضصرت

«مردطا علبا

ممناز الزسمانی

است

ذشریف

ذرهو1

چبارم [ رببع الول ] غبرت خان که حراست قلعةٌ دارالسلطنة
اهور پدو مفوض شده بود باضانهٌ پانصدیی فات بهنصب سهة
رزدو هزار سوار و بصوده

هزاریی ات

دارعی ده

از تغیبر خو|خان

ت ارک دار السلطنه بذو الققار خان کة
مباهي گشت  -و حراس
 5پادشادهزاد و وا تپار مراد «خشس
و برلیغ روت

 1۹پسرعت

هرحه

معین شلک بود

تمام ترووانهٌ آن صوب

مغرر کردند
گردد #

بازدهم [ ربدع الارل  1رام سنگهه واد کرممی راتبور که همشدرط

آسثان جهانداري از پیش رانا آمده بامنلام سدةٌ سنبه تارک
مرغاخرت بر (ذراخت ِ و دعنایت خلعت

رو

ور زین یانش :ه

و مذصنب هزاری

قاتا

ٍ

)

"وم سال

۹

سره ۵۰۱ ۰

)

شب دوازدهم [ رببع الول ] عفل میلاه سررر موجوداث علیه
شرایف الصلوة و کرایم "عبات منعقد گردید  -و مبلغ دوازده هزار
روید" بر-م هرسال

هزدهم

بارباب احنباج عطا فرمودند ۰

[ ربیع ااول

) سید عالم پارمهه از اصل و اضانه

پمذصب درهزاری هزار عوار  -و جپان خان کار خطاب کاکر خان

هر افراز گشنند *

بایبسشوچپارم [ ربیع ااول ] پیشکاران حریم دوات بغرمان

خافان جبان ثمامی باغ فرح اخش و فیض بخش را که تفصیل
نزاهت و فضارت آن در جلد اول این گرامي,نامه گدارش بافنه
ازخبابان اسر دیوارها کونار بامپامنازل دلکشاهر دوباغ ود حانب

شاه نپر و اطراف حباض جراغان نمودند  -و عقب آن باندکگ
فاصله چوب بندی کرده فانوسبای رن رنگ ارخنند  -رپس

آشارهای چادری در چراغدانبای منگ مرمر بترتیب چراغان
چیده حیرت افزای ثوابت و سیارات گردیدند  -شهذشاه خورشده

 9 8مان نواهت نما تهریغت افرسودة از همیل مبترگسترین
و فرب نوازی «غیران روم بوخارا را نیز برای تماشای جراغان
که فررغ +خش دید؟ نظارگیان بوه طلب دانثنند  -و تا یک پپرشب

دران ءشرتکده بکام بخشی و اسراني رگاذنید»دولخانةٌ وال رابمعاودت
سعاد ت سولگردانددند  -و چون شب

بیست و نبم علیمرد نخان

در اطراب عمارت میان ل که به لذک شیرت دارد چراغان بجي
که دید خورشید و ماه ازان ررشنی پدپرففی بآردروخنه بود  -و

کشنی بسیار گرد آورده آثرا نیز در کمال زيباني ر
ورح انزائی

سذه ۰۵۶۱

9

سوازشله را ملزمان رکب سعادن

درات

سوم سال ۳
و سغدران مسطور بفماشای

 0پرد آخژند »

مقر اژ تغبیر عوض
دوم ربیع الذای پر دل خان بضیط فلات و
خان فانشال ک( 2عروضا عارصه ضشعف

و دا زد ومددجی او روژ بررز

من افزود هر |ذراز گردید  -ذوالقدر خان را بمرحمت
دراست غزنی
هزار و
درمود زد

و باضافهٌ پانصدعی ذات

و جار هل

سوار

و عدایت

پادصدی

ذات

و هزار

خلعت و

سمواز دمخصب
اسب

نوازش

#

اکارش جشن ذمری وزن
ررز در شنبه سیوم ماه مذکور سال هزار پولجاهم مطابق غرة 
امرداد گرامیجشین دزن قمری اخننام سال باجاهم و ابلدای
سال پلجاه ریکم اژ سخدرن دوام تردن آراسنز» گشت  -و ذات ادص ۱

ویگر (شجا که درین وژن خوستم معهود است پر «خزو امد ِ
بطلا د

و جیب و دامان روزکار بزر و «جم نثار بر آمود  -بمپیس پور خلافت
مت

نام اسيي که فیصر ررم سلطا مراد خان فرسناده بود با همان

زین مرصع -و عبای سروارید دوز صرحت دفرهمودند  -علدمردان خان ۱

بعقایت خاعت خاهه و کمر مرصح! هر افراز گردیه» -خلیاق له خا ۳
پاضانةٌ پانصه سوار منصب دو هزاری هزار و پانصد سوار  -و عانل
خان بافافة پانصدیی ذات بمنصب هزار و پانصندی چار صد سوار -

مه ۰۵۶۲
(1
و سال
| و ببوجراج ولد رایسال درباري بمنصبهزاري پانصد موار -نوازش
 ۱واونند  -معمد زاهد کوکة بعذایت خلعت

و فوجدارعی میان دو

|آب از تغییر انلودروله فرق مباهات بر افراخت  -پذثکش عنایت

| خان شانزد؛ امپ  -و پیشکش رای رایان یک فبل بنظر مقدین
در آمد  -راجه رایسنگه پمرحمت اسپ با ژیی مطلا مربرافراخت-

وبقهٌ مرصع  -و باورنگ خواجة
| ب» ارملان آذا ابلچیی روم خلعث ج
| خلعت

و بیست هزار رریده نقد عنایت شد *

بج دیع ااثاني "پانصد سوار از منصب

سید شجاعت

|خان ناظم صوبهٌ الهاباد دو اسوه سه اسچه مقرر فرمودة او را بمب

چار هزاريی ذات وچار هزار سوار در اسپة سه (سچه اسفرراژ
۱گردانیدند ۴

شانزدهم ر[ببع الثانی  ۲ظریف *خاطب بغداثي خان را 2
خاعت بر دواخنه (عدست

ضدط ا(هری بندر مرخص ماخنند *

توجه شهنشاه گیهان بسیریبلاق بینظیرسنک سفید
چوی در سال هففم جلوی
و«ض

اثدس که دارااخلد کشمیر بقدر,

لزوم خدیو دین و دولت مورث سعادات

و میرط (رکات کشده

بود اکثر منفزعات آن بنظر انور درآمده و سیر پیلاق سنگ سفید
در پرد؟ٌ وتف ماد  5بو  -د ریذول که مد

پوز عظممت برخصت

معلی بنماشاي آن مکان نزاهت [ئی رنته معاودت نمودند  -و
فزولیی اصذاف ریاحیی و (دسام سبزهای  1سر زمدن با|یکه ان

جذالچم پاید زشگفنه بود بعرض مقدس رهانودند  -گيني خداوند
ی ۷

سره ۵۰۱
( )۰ ۲:۲
سوم مال 
را فرنادند تا زسان شگفش گلها و آوان تماشاي لن ۱ 1
مرحمت خان
نزهدگد  5در بافده

بعرض

اند رساند  -پس

اژان  1۹۳او معروض 1

ر هنم تفرج است از روي دور بني ۱
داشت که ریاحیی شلفنه

حزم گزينني  5۸در جمیع امور مرعی و مهوظ است به خلیل له 1
خایزن قیالبیگی حگم نی که رد |ییا شنافنه و بعقدقتی راه و| ردده ِ

و-
پب
جاید
ن

او نظربرهمواری و آسان گذاریی کثل درین ه«نگام که 3

وعوبت آنر پس اژ بارش که در ۱
اثری از ابرو باران نبون نموده ص
سرو
پدلاعات اکثر مدنود بنخدطارورده درسنایش مم
ولت

مروز

ابراط" نمود *
هقدهم [ رباع ا 1ني ] بقصد سیر آن پیاق نم.ضست فرموده ۱

در موضع جاروره و *ردای آن نزدیک بپاي کل نزرل نمودند 1 -

همانا گیبان خدیو که خاطر نفةه بیش یی حقایق ادا ام ۳
تعب ونضبی که درین سرزمین تصیب

بود دریافنه ور ستیر
وقف

ملنزمان رکاب سعادت 

هنمه 1
گونهٌ داشنند  -لذا باوجود ای

احغباط ازیس منزل باز یی پادشاهزاد؟ کت

بیدار رافرسنادند 1

که بار دیگر آی مقام نضارت .اتسام رابنظر امعان دیده کیفذت ۱
زیاحیین و چگونگهی راه آن سرزمیری معروض دارند  -آن کر ولا
مقدارآخر روز برگشنه جقیقت آن.عرة بظر فریب دافها بهماء ۱

نيع ربانیدنن  -ایری توضیفت بیمتر باعت زثبست خاطز دول ۳۱
مار گشت «

نوزدهم ر[یع الثاني ] اژان منزل کوچ فرمودند و
دذگءی عرص یبلاق ء
فیق ره تا حکم که

نظربو

بتعاواا (ندوژان راب

موم مال
دولمت

(حمال

یل

( ) ۳8

ژاید گذاشنه سچکبار )ب۱رکئل برارشد  -اکثری یگماری آنکه

بالایش از یک روز که درسايةٌ |شچار هم می وان گذرانید ترتف
نذواهد شد خیام گاشده زیاد» بر فاگزیر بکروژه بنرداشتند  -هن
ازانکه بکئل برآمده پارة را نوردیده ث ۵پاران نرم از بارش کرد 4

و رفنه رننه ری بمغنی نباد  -گيني خدیو بدوللخان مغلین که بر
مانززل
عرصهٌ گلزار بر پا بود و

دو یمین نزديك چار کروه

شس د۵رگاه
پادشاهي فردریی دولت و اتبال رسد  5شعاحت پدن

پادشاه ژا ۵1و ءلدمردآن خان  ۲۴حندی

هد و ذهمولدد  -اژ کش ت

یا میج

دیگر اژ ملنزمان بساط ثرب

باران پبشدر رفن سمدسر ذشد بل کار ؛جانی

رد که هیچ کمن اژ حای خود حرکت نبارست 1رگ ی بهبیر خه

رمد  -و چون آثارانقطاع باران ظاهر نبود و مودم از فقدان آذوقه
و پناه موه ]مدند  -بددست

و پکم مراجعت فرموددد ۳

بنوغول
شده بود که اتچان نا زا
رانةٌ در خغان 5

وروق درم
درگل فرو مبرفنند  -ع

بش#دت باران از 9۳بطااف

گشنه ازحرک؟مت از مدداشت

اهی که وتت

بر[سده

دوث زیر پا

 -و کارمردم از دذواز گذارعق زهنبن ودیل

ی هوا عازن رسددک بود  -زهرکس
پارعی [سمان و درجی رخمت و سردی ی

راب
اطر
از اض
ضارطو

فکری رازن نوات که خود را به پناه جانی

رساند  ۶درین ایا عمبقی

جوتی که ودمت رفدن آب کمي داشت

دوربن هنگام از فرط سیل چذان مملو می رفت که جز بفیل عبور
ازان +عال ول  -پدهی منت ِ مظپو مر آحم رحماني رد ات

وف

فوصود اد تاپل بزردی دنه شون

ماجون

بعا تا گزیدان رکاب.

9
مد

مق
س

در

عرضا

چار؟ ری

سور ال ۱

از حویبا 3

برف

 1۹دران

حفگل

3

ی

سب
نردد
سر
ب
افداه ه بود دو حا چ
۰.

پردگیان مشکوی دولت دپگر

.

-

رپس

۳

از عجور اعلیی ح ۰صرن با

7

ای

۲

مردم بگذار درآسدند  -خافان جمان

روه
ررکاز
ماکمث
زوان شده بودند در شش پج
که بامدادان

بسعي ۱

تمام نور دیده بعد ازدو پپرشب بمنزل تشریف آوردند  -و بیشفر

سردم از کار خانه دار و غیر آن بالا و پائین کنل در بارانگذرانیدند -
اعلیی حضرت در روز دران منزل برای رمیدن مردم واسباب مقام "
انه روژ باران مثصل مي باربه  -روژ چبارم ۱ .
ربن سه شینمودند د
مزاند  -درب
ابزارش با
مرثصب هزاری ات

سنزل مراد کم را بعفایت خلعت و .
1

دجار صد سواز اژ اصبل و (ضافه و خدامت

کراول

۱

بدگی ازتخیر خلدل اللة خان بر ذوآخنند ۷#

بیست رچبارم [ ربیع اثانی ] نیم کروهیی هفت چنار بر
ماحل آب  -چه اژ طغیان ببت [ب از هفت جذار گذشته تا |جا .

زسیر فگرروفنه بود  -نزول اجلال فرسودند  -دلرا
جا اسلام خان و .
دیگر بندکاس که پرسم پذیره اشزهر 1

بودند شرف ملازمت دزپافنند .

اخر روژ دریا بار افضال بر سفينةٌ (قبال بدولاخانة کشمیر که یک و

ی که ام سیل آب  2و بسا بهم پجومدهة بود سیق17 9
مقدص
ربعی شده  -و درین مرددهة جبار گزو ربعی ت ِ و ثریب چهار

هزار خانه پکمنار دل وببت

نهد ام رات  -و ده زسیاری

را اب

۱

هوم مال

۵و

)

سنه

۵۶۱

برد و بفصل خریف نقصان عظیم رسید  -پیران حوادث دید کشمیر
چنین طغیان نشان نمیدادند  -و از عرایض نکرندکان وقایع چنان

بظپور پیوست که این مبل :باعثِ خرایبیی .بمیاری از معال کذار
دریای ببت کامص:

جنااچه بعد از حندی

عرفه داشت جان

دپار خان .فوجداربهییره رسیدکه نوز دهم ربیع اثانی آب بت رد
بفزوني نهباه  -و بیست

و دوم ماه مذکور #جائي رسدد که از جار

" صه و سمی و هشت ده پرگنةّ پپدهره چوار صد موضع درته آب شد -

و ازبرگنةٌ جو شاب جز در *عل دام کوه ازس [فت نرست  -و

همعنیی دهات پرگنةٌ کرج,اک و نندن پور و شمس [باد و غیر آن

که در پذیم شش کروهیع بویت بودند خراپ گشنند  -العق جوش
ان نوح بود  -اگرچه آخر روز
ورفاز
طودا
آب و شورش سپلاب نم
مت

کهشرمدر از آب خااي شد ما تا مه
و دومرریکمی نماد و ش

زوژ دیکر مواضع [زناف درثه آب بود *

بیست و هشغم [ربیع الثاني]سزارار خان پسر لشکرخان باضانهٌ
پانصد ی ۵ات پمذدج سه هزاري در هزار و پانصد سوار سربر
|ثراخت «

غرة جمادی الولی اوزبگ خواجه را خلعت جويقهٌ مرمع و
شمشیر پراق طلای میناکار ر اسپ ابلق عرافي و برخی دیگر اشیا
مرحمت

نموده رخصت

؛خارا فرمودند -و از همرهان (زیوسف

خواجه را بخلحت و انعام در هزار رویبه و مه کس دپگر را بانعام
مه هزار رویبه کسباب گردانددزد  -بهنذر ببرگ ملاژم ندر بیظغانی
(مام قليي خان در هزار ررییه

عطا مود ند -

جون از وفابع

وب

سک ۰۵۶۱

(

۲

|

سوم هال ۲

کابل بعرض مقدس رسید که الله فلی واد پلنگنوش بهلاوزیی بخس .
پبدار باراد؟ بندگیی امن گ,دون مک بکابل امذه  -و سعدد از 3

بهادر ظفر جنگ باجهزار روپیه برسم مساعدت اژ خزانٌ بل داده .

روانة دراه سلاطیین پناه گردانیده اسث بمتصدیان اننرکمان شف "
که ازخرانق اتلک بنجزار روپیه بطریق .انعام بدهند -و پفجهزار |
روپده که از خزانگ کبل یانته بوه نیز بصیغهٌ انعام او مقرر گردید ه 
ششم ج[مادی الولی ] بالتماس پادشاهزاد؟ رلاتدر معمد ۰
اونگ زیب بمادر اهنمام خان #عراست تهانه کپهرله سر برافراخت
و قلعه دار اوسه از تغییرار بمبارکف خان نیازی مقررشد  -چون
راجه جگت سنه بعرض اندس رسانید  -که اخگردست

خوجداریی

دمن کوه کنگره به بنده مفوض شود هر سال مجلغ چار لک روید* ۱

از زسبند اران ای کوهسنان گرفته بخزانة عاسره برماند ه
هشنم [ جمادی الولی ] اورباعدایمت خلعت واسپ بازین

نقرةو تفووضخدمت مزیورمر بر انراخته رخصت نودند  -تودرمل .

افضل خانی بمرح.مت خلعت و خطاب رائي ر خدست دیوانی .
و امیفی و فوجداریی «رکار سپرند فرق مباهات بارفراخت  -ارسلان

آفا ایلچیی روم را #غلعت واسمپ .و معمد پسر او را بخلعت ۱
سرافراز نموده حکم فرمودند که بدار السلطنه رود  -و تا رمیدی رابات
ظلفر پیکر توقف گزیند *
وشنم [جمادي الولی] جعفرخان راباراجه رای سنگه1 ..
بیمعت ه
ر جمعي دیگر ابزندها و زواید کارخانعان سرکار خاصه شریفه بصوب

بهنبردسنوری دادند # -خواجه خاوند معمرد دد مپ رمرحمت شد با

اغاز چارم سال
خجسنه مال ازدوم دتر جلوس [ندس خدیو

برونوال خوداوند فرواقبال
|د
عع/م
لل

سرار بقفراوان
که مدوم سال از دوم درر جلوس عالم ا

خعستگي و نشاط -پری گرد ود  -روز سه شنبه غرةٌ جهادي ااثانده

| سفه هزار و پنجاه موانق بیست و ه«شنم شیریور چارم سال این
دوز باهزاران فرخندگی آغاز شد  -در تاریخ مذکور غواص لح نوحدد

ملا شاه بدخشي  1۹مپژن خلیفهٌ مصجاح سل هدایت  -مغناح

 ۱انزو! (سر می برد  -حسب

(لطلب بادشاه دردیش نواز بشی حور

 ۱معفل فیض مئزل که وسعلةٌ دریافت مارب دینی و ذریعهٌ اراک

مرت یت گزارش یافت  -پادشاه حشق |6ه باقسام تلط و مپربانی

آن ایزد پرهت رامفبسط ماخنه مرخص گردانبدنه  -خدست
د|اروفگیی کریرافخانه از تغیبر میر خان بعکیم ضبا ء الدین
|تقویف یادمت

-

اددمواهعلي رای تبلی ر که حفظ

افراخذه دسدوریی تبت دادند «

ولایت

نما

۵۱
۶

۱

دوم

 1حمادی

۸۰۳

۱

التانده

سر

بعرض

(

اددی

۱

زسمدل

جارم سال 

۸

عدار

خاري

1



حارس حصار |سبر رخت «سني بربست *«

روز در خنبه هفتم جمادی اثانبه مطابق درم مر داه
خافان جیان

ازدولحت اند

ی

دو کشنی

دریضسمت ذمول 1در ادهی

سیر گاهلی آی ضلع مثل آصف آباد و صاحب باه و شآابهاد .
معروف  ۸ویر ناک پرداخفه منوجه دار السلطنةً لاهور شون -

دریلجا ازتعبفاتبان صوبهٌ کشمیر راجهٌ کورسی کشنواری و دوست .
بدگ کابلي  -و فرهادبیک باوج رباعذایت خلعت و امپ  -و "عمد .
ژاهد بدخشی ر (مرحممت اسپ رکفایت خان دبوان

سر راخد گردانیده رخصت

 9کاظم مبر

دمودت3د #

پور 

دیباجة صعيفة مکارم و معالی به مرامم نثارو پیهکش پرداخنند "-
و هر دو کذار دردمت

حوب

بندي کرد ه

شب

هکم

در کشدی اش ۲

بودند چراغان بر انروختنه  -و خدیو عالم آ رابا سلنزسان بساط 

۱

جارم عال
یاز دهم  1جمادي

(

۹۶۲

مدع ۰۵۶۱

(
ی

الثانده  ۲بموهوع ابیه

درجاگیر

اهلام

اخان است و او بر هر چشمة کوثر مثال آن نشیمنم! و ریاف
 ۲حداض و[بشارها ساخنه تشریف نرم ودند ه

دوازدهم [ جمادي الذانیه ] آمف آباد معروف به *چهي ببوه
که یمین"الفولة دران منازل روح ائزا برافراخده بقدوم ممدئت لزوم
ژینت نازه گرفت  -درا مغزل دلکثا یکروژ مقام فرمودند «

چاردهم ج[مادي الثانبه ]صاحب آباد مشرور به اچبول

|که قطعهٌ امت ازببشت برین وبه فواب گردون جذاب له دوزان
۱پیگم ماحب تعلق دارد بگرامي ورود سعادت آمود گردید  -و

| مالک زمان بلوازم نذار پویشکش پرداخنند  -سال هفتم جلیی
اقدس ,خکطههٌ کشمیر را بمقدم فیض .توام رونق تازه بخهیده
بودند ح
-کم شده بود کعهمارت

سه در مه که در زان حضرت

جنت مکانی مبای حوض ساخنه

شده بدراشنه بجای آ بنگله

وبشارها و بساتیی طرح اذگنده
وباض آ
| پسازند  -دویگر مفازل ح

| انجام آثرا بعید؟ متصدیان مهمات عرکر نواب قدسی القاب
 ۱مقرر فرموده بودند  -درین هنگام آنچه بدان فرمان رفته بید

درکمال كدشلائي و ررح افزائي بنظر !نوردر آمد  -و پسذدید؟
 ۱طبع دشوار پسند انناد  -و دو روز  /ن »کل بنشاط و انبساط
| نشریف دانننند  -و شب هقدهم چرل بر افروخنه آمد  -جون
اب اجپول که از حشمه جوشیده بحوفنی

که میا

سه عمارت

است مي آید و ازانجا روای گشنه ] باري بعرض نهءگز و ارتفاع

چارگزشده بعوض پائین می ربزد ۱از,یسپارت برهری :که
۳۷

هی | ۰۵۰
ممر 1

ها

پود طعدا

جازم جال ۳۱

مدکرد ب  ,پینای ابشار (دهممت گز فرار د(۵ه

در  ۲ندز موانی  1۳بسازند خ

از اخفلات

کم

مود ذد 1

و

کمی و دزوئیی یز پربشگه خاطر خورشید
آب حسمهٌ احجپول و

۱

و دگر

1

مأثر پرتو ادگند که منبع این آب چشمةٌ دیگر باشد  -و چون اعضصت
آمد ظاهر شه که هفت کگروهیی (چهول بر 1
و حوی آن پرداخنه
ره بر ایک بوم فررخدده ازین جشهه سر برمی آرد  -شاد خان کر ۷

نزد نذر *عمد خان والیع بخ تابث رفله بو درب منزل
شرف ملازهت اندوخت  -و خون گرفنه را از نظر ادرف گذرانیده 1
بعرض مقدس زساید که پیش از رش

یه
ب

بلخان شورید و 3

مر بالچام رفنه خود راگرشاسپ معروف بمیرزا بفدی پسر خسرو

ا

وانموده بود  -و نمفد خارا زآذارو اطوار اوراکب دریاننه عبوس
ماخنه در حینی که مس ازررده ت می شدم مقبد و مسلسمل من ۱

دهرد  -ازانجاکه شیم کریمهٌ شپنشاه عدالت دنه

مت که بر (جراء 

میاسات بیتعمقر تدبر اقدام نمیفرهایند  -بصابأغانحکم نرمودند 
که تعفیق قوم و قَبیلهٌ این زیان کاربی هفجارنموده بعرض اشرف
رساند  -صلابلخان باسنکهاف حقیقت ار پرداخت  -ظاهر شد که
دوداگرپهری است عرد الغنی نام -جورن والدین او در برهان پوز ِ ۱

رخت هسنی زین جبان برٍسنند مادراندر اور دز ساله ؛کجاز برده ۴

دراسر زمییبزگ ماخت  -پص ازدرگذشتنی مادوراندر ازعربستا
 6هندوستان ]م ۵و ازیذجانشودنم رفنهنوکر شیر خا وتری شد -و اژ

مالیغولیا که خانه بسیار ازمود|ئبان آنشفنه بخت خراب نموده دعویق
۱

(«ری

1

حسرو  1۹۳کش

3

خاعت

«سکی

دورو ددی

کرد -

5

دی

م ردان

۰۳:۰

چاوم مال

خان بعد ازشنفئی

ساخنه پیش

ای

)

رد و

خبر در فندهار نزد خود طلبید و مقدد

شاه صفی فرسناه  -شاه این زبانگر شوربده هر ر

| قابل بذه و ژندان ندانسنه را گذاشت  -دا هرجا خواهد برول -

و ازایران در زی قاندران بماوراء الفپر آمد  -و از خوی گرننگی خود
را میزرا بندی میگفت  -و اعکم اللمماء تفزل می لسماء به بند
والعی بخ افنال  -چوی

کشیدنه  -تا هی

حقدقت

بعرض مقدی رسید بهبند عدم

وخدم سبة گلبم پدرامون ۵ءوعی کاذب انساب

بخاند(ن سلطذت نگر۵د »

هغدهم [ جمادی اثانیه ] چشمهٌ لکه بپون که در تبول
پاد شاهزاد؟ وا لگپر عم اورنگ ژیب ببادر است بفزول رایات مورد

برکات شد ه
هرزدهم

۱
[ حمادی

الذانده

 ۲شاه داد مشهور به ویرناک

مضرب خیام عظهت گشت  -منازل وحیاض و انهار آب
وشار و بساتین

آن مکان نزه که مدارل هفنم جلوس اتدس بترئیب آن برلیغ
ورینولا مرثب بنظر اطپردر آمه  -خاطر مقدس را
رنه بود د
مسرت آگین ماخت  -چار روز دران سغانیی دلکشا بنشاط و انبساط
گذراذیدنه  -و چشناي .رنگین و تفضید چراغان جت

افزای

بینندکان گردید «

پیست د
ووم [ جمادی الثانیه ] علیمردان خان را#خلعت

خامه بوازش فرموده دسئوري دادند که به نو شهره رمیده تا ورود
لواي |سمان گرا دراجا توقف نماید  -و فريري شادسانی به لکه بهون
معاودت

فرهود »

ازان نزهیگاه

به گلکام ( 5زاسچا

به خوثعال

(+

تن

۹۳

چارم 3 3 ۳

( ) ۰۴۲۳۱

ازان به هیره پور تشربف نزرل ارزانی داشنند  -و در ائذاه ره نوردي 4

بماشای آبشار ادهر که بارتغاع هانزده فراع است واز دیدن آن .
۱

«سکون حبرت مي (نهرزند پارخدنند *
ذور۵ند کان ربع

بیست و ششم [ جمادی الثانده ] از هبره پور ثرضصت فرمودند ِ

و پرلیغ شه که مپینی گوهر درج خلافت یکمنزل عقب موکب افبال .
و اسلا م خان عقب آن ولا در ط ی مسافت دماین  -و لدهی معمل

1

فلی بنزول اتدس *عط جلال  - 3دربن منزلتا یک پهر شب .
باریه  -آدغراز برابردانه بنج  -ودرافجام بقدر
برف پی هم می

نخود  -بامدادان حوالهی دولاخانه معلی دو انگشت  -و ازانچا تا
سرکنل پیر بفجال ک بل و نیمک,وه استی پذ

دنتاب
ا

ودرجبال ۱

اطران راه یک وجب <جم د(شث  9 -بخ بسده بود *

ببست و هفنم [ جمادی الثانبه ] در پوشانه وفرداي آن در
۱

پدرم کله دایره شد *

بیست و نیم [ جمادي الثانبه ] ازکنل رن پنجال عبور ۱

نموده موضع تهنهرا بنزول اقدس مسعادت مود گردانبدند «
سچوم رجب بمنزل نوشرره که اهنمام لده ای
سرد آن

رع باه ما

خان مفوط بود تشردف فرمودند  -و خان موز بتقبیل عنم

لنکنوش
خوافیی مکانسر بارفراخت  -درین منزل ا[* قلی وپاد

که یه آرژوی باندگهع [سنان جپاندار ی روانٌ پبشکاه حضور شده بود ۳
پاسخلام سد ملاطیری مطاف عز افلیغار اندوخانه ده اپ پیشکش 3

نمود  -و بمرحمت خلعت و خلهر سرصع و منصب هزاریی ذات
و چار صد موارر ادعام پانزده هزار رویده زتد مر افراژی داد  -و

۲

۱

چارم مال

۳۱۳

سفه

[

۵و

|

وپانصد رویده دوازش یافده در سباکیند کان درکاد کدوان حاه سسلکب

۲

گردیدند 1

جیارم [ رجب ] شادخان بمرحمت خلعث و خدمت

آخنه

بیگی فرق مباهات باردراخت *

بأجم [رجب] الویهٌ نصرت پیکربقصبة بهیهره رمید  -موکرست
پیش از اعلام ظلفر ااجام و بعضی از دار الملطنهٌ (هورآمده بودند
شرف

(ددوژز ملازمت گشنند ِ

ردز دیگر وژیم خان  3۳بموجس

پرلدغ

عالم مطیع از اک بر گردید :در رزبر آباد توف نموه بود |زافچا
رسیده سعادت تلذیم عنبهٌ جلال دریافت  -و هزار مپر نذرگذرانید -

درین تاریخ پشکار قمرفة کوهسنان حوالیی بهببره توجه فرمودند -
و هقناده

و یک توج شکار شد  -هفت قوج تخچیر ذفنگ خاصه

هرد ذمودذد ۰

هغنم [ رجب ] رایات اقبال ابزهدپره رکضصت دمول »
هم  ۱رچجب

] ال تلی ولد پلنگنوش (مرحهمت

شمشیر یراق

مقلخر و مباهی گشتند  +میر کلان قوش بیگی امام ,قلی خان

باز دهم

[رحب

] از عرنهه قراشت پاشاهراد ة ولا تدار مراد

# ۱خشن بعرض مقدی رسید که هزارجات صوبهٌ کابل که سال گذشنه

۱

سنه ۰۵*۱

( ۴۲۲۷

۲

چارم سا

دم طوت ادواج قاهره پدیرای اطاءعت شاه بوددد

باچ گوسفندانی

که در مذیی سابقه باوزبک میدادند (مسال (خانه زاد خان تدولدار
خود اد[ نموددد *
چ,اردهم [ رجب ] ساحل دریای برمت خیم عفاهست گردید
صباح  31از پای  1۹۳بعشنی پسژه

بوددد عبر 5فیرهود زد بشاق خان

پیست وهفت سپ پپشعش نمود  -مویرخلیل که از ابران .
]ده معادت بندگیی عنبهٌ گردون مرتبه دریافنه بودبعنایت خلعت

و هزار روپیه سر افراز گردید *
هفدهم  ۱زرحب  1یم ضع مکپباله

 1۹بعرصان

فوجداز بهدهرة درا شچیر از اطرف
نشریف فرسول ند  -هشت

وال جاسارخان

رانده بدام کشیده بوه

مار خوار و شش فوج کوهی بنفنگ و دو

مذکور مبین پور خلفت

و |مرا و فراوان حسب

اعکم شکار

[جب ] خیام آسمای رفعت برکنار آ ب چناب .
ورم ر
بیست د
بر افراخذه

| رل #

زاب گذهنه منازل حادظ آباد را .
بیست و سیوم [ رجب ] اچن
پنزول اقدس آممانی پایه گردانیدند  -و جعفر خان و دپگر بندها
از دار ((ساطنةٌ اهور ]مد ه کاسیاب ملازست گشدفد  -پعلیمردان خان .
جار اسب مرحمت

>

شب بیست وهففم [ رجب
(حنیاچ عطا ذر مودند *

] ده هزار ربِبهٌ مشرر بارباب .

.

ح

جارم سال

۱

۲

(

شژد

۱ 0۰ ۰

دلر این ماه [رجب  ۲دو کرزهی دار السلطنه خیم
| اقبار گشت ۰

و دویقگرایع
عم شعبان خاقان جپاندان فریر دولت و اقبال بر فیل نلک

| خرام بدولت خان داراسطلنه نرضت نرسودند  -درائناء راء
|یمبی الدوله خانخانان -په سلار که بواسطهٌ رنجوري ذردارالسلطنه
 ۱ماددة بو پدیره نموده سعادت

ملازمت (ندوخت

 -و هزار مپر

|نفرگذرانیه  -پادشاه ملیمان" دمتاه شا -پاه اکثر نوئیتان
ورخی
 ۱والا اتندار مدذل سپه ساارو عليمردان خان و جعفر خان ب
دیگر اسر که دوحانب راه رده بسنه دکرمال آراسنگی
بوددد  -و پیادهای

ادسژاده

تفگيي بواندار را با بیرفبا و نشانیای

زر

وفیال بجلاها و برگسنوانها
نکار و جنیبنها با ساززرین و میمیی ا
و علمای رنگارنگ بهترتیب پیش رر بازداشنه ملاحظه مرموده

بعد از یک پپر و چارگری از ررز دولت خاناً معلی را به پرتو
وزیرخان را بعذایت
دروه نیض آمود فررغ ]گین گردانبدند  -و
۱خاعت خامه واسپ اطزوبلةٌ خاصه با پراق طلا فویل از حلقةٌ

| خاصه بر نوخته بصوبه داریی داراخلانم اکبرآزاد از تغیر صفدر خان
 ۱د-خوری د( - ۵.۵میرکلان توش بيکي (مام نلي خان بمرحمت

خلعت و انعام دو هزار ررپیه سرنراز گشت *
جهارم [ شعبان ] ( 16وردی خان از دار الک

دهای آمده

سل ۰۵۰۱
۰

3

۳۱۷
2

ِ

چارم سال

۰

پاجم ش[عیان س]ه نبل يکي با یراق طلار در یبرااق نقره

خلعت قات افلخار ب رآراست  -به الله فلي وله یلنگتوش ماد .
شاد ۰#

دیل عنایت

هشنم [ شعدان [ اصالحت
امد

معمن

بخواجه
عطا

پسر

احسی

خان

و سید تور العبان

شاه قلی خان لممر حوت

نقشبندی

اسب

و ۳

ی

مباهی گردبدند-

که از بخ [مده بود هزار

ردیده

شد *

وو ازدهم [ شعیان ] مفزل علي مردان

خان بقدوم میمشت

منازل حمانی گردید  -خان مزبور مراعم پا انداز 
شک (فزای
روم
لز
و نذار ر شگر عواط نف خادان حپاندار بنقدیم رسانیده چو(هر ثمدنه .
و مردع [ ات و نغایحی (نمشه پبث کش نمول »

چپاردهم [ شعبان ] ارسلان افا سفیر روم بمرحمت خلعت و

عم پزده هزارربه نوازش یات »

پر آاخدژد  ۰دردن شیب منبرک  ۵هزار رویدگ مغرر بارباب (سنعقاق

بدل درصود اد ۰فردای آن ثش فبل نمی در و سه ماه که عادلخان

و فطب المللگ بیادشاهزادة کامگر معمن اورنگ زیب بپادر ارسال

داشنه بودند  -و آن والا گر بعنوای پرشش

ررانٌ درگه خواتدن

ِ

۲

)

چارم مال

۷

عنهء |۵۰

/

پذاه گردانیده  -بفظر اکسدر اثر آدرمه  -موم بیگ قراول امام
قلي خان را بمرحهت

خلعث وانعام

سفررازي
دو *زار روپیه ا

اخشیده مرخص ساخند  -پیشکش اعظم خان جواهر و اثمشه
سپ که ازگچرات فرسناده بود از نظرمقدهی

سی
و

_-

گذشت

وین خان شصت اسپ ترکي پبشکش نمود  -و دیانت خان را
بمرحمت خلعت

و اسپ و خدست

وبالاگبات برار ازتخیر ]فا افضل
عون

دیوادیی صوبه دکن و تانکازه

بر نواخنه رخصمت فرمودند  -و

او خلعت خاهه و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیر طلا به نبال

چم افبال پادشاهزاد :معمد

اورنگت زیب بمادر ارسال داشنند -

و #عمد تقی تفرشی دیوان آن خت بیدار را از تغببر امبر ببگک
|برادر آّا افضل دی خاندیص و پایان گرات برار گردانددزد «
نوزدهم [ شعبان ] پادشاه زادة و(اتبار مراد بخش با مردار

خان و مادهو سنگه وله راو زذری و دیگر بندها از عابل [مده به تلثیم
عنبةٌ دولت مستسعد گشت  -و هزار مهم نذرگذرانید  -شاه فلی
خان از بیکرآمده دولت کورننش دریافمت  -دربی تارییم بمنزل

گردانیدند  -و یمین اادرله رسم پا انند
ثزاور بچا آورده اقسام زواهر
 ۹اهر و د
یگر نفایص امع4پبشکش نمود  -ومناع سع لک رویده شف
پذيراثي پافت  -فظر بهادر خویشگی »ردب دوسال پیغوله نشدن

گشنء بدعای ,روز افزونیی دولت .مان صوات اشنغال داشت
از پدشگاه نو زش پادشاهی بعنایمت خلعت

و
مدحصب

سایق

۸۵

در هزار و پانصدیی ذات و هزار پانصد سوار بود و اپ سرافراژ
۳۸

سس

کم

)

۱

گردید  1مردار نخان ر خاعمت

۸۳

جارم سال

(

عفادت درسوثه از تعیدر مفی

شک
ق1

فوربیگی

ساجیزه

تِ خادل

بدگی (مرجمبت

خلعت

و عصای

مرصع

ّ_

و خدمصت میر ئوزکی از تغبر مبر خان معلخر کشت »
بیست و درم [شعبان ]یک قطعه لعلگرانبها با دو دافهٌ مروارید

ومر مرصع و برخی دیگر مرصع
و جدهر مرصع با پرولکناره ک
آلات و فراوان البسهٌ نفیسه و دو اپ ازطویلتخذاه» یکی بازیر طللی
مینا کر دیگری با زی طلای ساده بسرو جویبار خافت پاداهزاده

معمد شاه #جاع بهادر فرسنادند  -جلال واه دللور خانکاکررا خلعت
ملصب
و

هزار وپا.ددی

ذات وهزار سوار از اصل واضافه

و عفایت ا«میی بر نواخنه بدکی تعد نمودند *

مخ ماه [ شعیان ] پادشاه زاد عالی نسب

مراد خش

دویست ادمپ ترکي برسم پدشکش باظر انور آدوررد  -ارسال آقا
(داچیی ررم (مرحهت خلعث و شمشیر ودهریراق طلا و یک مهر صد
 1لکش ویلگ روپبه بیمان وزن ربدست اسب  92هر چلچي ملازم

#عمد پاشا حاکمعها بعنایت خلعت وانعامهزار رربده فرقمباهات
بر انراخنه دسئوریی معاودت پافنند  -و عوب

عمر ده هزار رویده

۳۱
بمجمق پاثمل و پا |هزاو پزفيه تعبر هکت نادس
غرة رمضان الله وردي خان را اخلعت واسپ بزاین مطلا
سر بلند عاخنه رخهث دارالهالک دهای فرهودند  -به نظر بهادر
۱

درازدهم

[ رمضان ] پدشاش خان دوران بمادر نصرت جنگ

شت
دلا
گرو
چار هزار پارجه درامی از نظ

*

بلدلک ۰۵۰

۱

جازم مال

چبار دهم [ رمضان ] پادشاهزادهاي کامکار و نوئینان اخلاص
شعار بعنایت خلعبت زمسنانی

عء اخذصاص

اند  -لطاف له

ولد سعید خان بپادر ظفر جنگ ازنزه پدر ]ده پدشانیی طالع

پتلثيم سدر کیوانی رفعت

بر افروخت  -و ذء اپ

بردم

پیشش گذرانید »
شانز دهم [ رمضان ] ببریک ازهجوم سماء عظمت پادشاهراد:
#عمد اورنگ ژیب بهادر وپادشاهزاد 8مراد خش یک قطعة لعل

و دو دانةٌ مررارید عذایث شد  -پیشعش عزت خان نه اسپ و

لخني از اقمشةٌ نفیسه بنظر مقدس در امد  -ازاجملء چهار اسپ
به الله قلي ولد یانگنوش مرحمت گشت ۰

تقبیلی آسنان فضل وانصال که »سبط
برو نوال است و معاط فر و افبال
حون گرامی توجه کشور خديوگيني خد | باحنشاد وه(..و دامدار

و ارتباط فصییار بلاغت دار مصروف

ومسامع مقدس که
است  -ب

همواره شا ز٩ بشایر باه رسید  -که صلا معد

الله  1۹موطن و مزشاء او

فرآن مجید و حسس تقریر ولطف تعریر *لعلی امت  -و در هن
و مساهم نداره

بموموي خان صدر حکم شد که

حاوجی فضایل ر

خان

 3بکشخده

بسعادت بماط بیس مستسعد

گردازد 3

مدکوز

سل | ۰۵۱
هدهم

۳۳۲

پ يم
س ماه

[ رمضان

جارم سال

)

] او را بای "دواحت

عظمی ای

گردانید  -پادشاه دور بینصواب گرن اخزطوط پیشانیی او امتعدال 

کارگزاری و کاردانی دربانذه درساک ازو بدد کان ملک گردانددژد
و قامت فثغارش (خلعت خامه

مزین ماگ  9بای اعنبار او را

پمفایت اسپ از طوبلهٌ خاصه و خدمت عرض مکرر که جز منلمدان ۲
بار گاه تقد

نفرمایند بارفراخنند  -و از امداد بخت موانق ۱,

اعاذت ررزگار مساعد در عرض یک سال بمنهپب هزاری ذات و
دویست

وطاب
سوار خ

ب

دولخان خاص 5ه بغدر |ژم

و خدست

ات

الا رثدت داروغگیی 1

|لاخلاص تفویض دمی بابد۳

نوازش پافمت  -د لخاد  71که پدستکاریی هنروران رگ [ثار ۱

وناع بدیع کر حیرت
ص

افزای دیده وران است  -میان مشکوی

دولت و دولغانةٌ خاص و عام بایوان کیوان سر بر کشیده خانان
جماندار از بار عام بآن مکان نزاهت ذشان تشریف برده بر اورنگ 
جهانباني حلهس مد رمایند تاو وربا برخ ی

اژمعاملان  5۸جز

اک نیابنه بنوجه مشکلکشای شمنشاه
رصان پرشگاهذقرب بران |

نلک مکان ملک مکنت فیصل می پذیره  -ای منزل اقبال خون ۱
بعمام مثصل می باشد ازع,د حضرت عرش آننیانی بخسلخازه .
مشمور گشنه بود  -درییآوان مصعود بدولاخانة خاص موسوم شد
جذالچه در جله اول این تکرب نامه

-

ات گذارده ام »

نوز دهم [ رمضان ] فزاق خان حاکم سیوسنان بمنصب دو 
وشئصد
هزاری ذات ه

سوار از اصل و (ضانه سر بلند گردید -و

شاد خان بعذایت خلعت وباضانةٌ پانصدیی ذات ر چار صد سوار

)

جارم مال

دمذخصب

هزار و پانصدی

تغدیر شاه قلی

2
پیست و

ده

(

|۲۳

هزار و دواهسسمتا

سوار و اعکوممت

اپ

خان ومرحمت

۰9:۱

ببکر از

بلند پایگی یاننه

[ رمضان ] نبظریگ *خاطب باوزیک خان را

حسب الالتماس پادشاهزادة والا در *عمد اورنگ ژبب بهادر
باضافةهٌ هزاري هزار سوار بمنصب دوهزاری در هزاز سوارو بقلعة

دارعی اوسه از تخیر مبارک خان نیازی کامیاب گردانیدند «
مخ ماه [ رمضان ] از عرضه داشت بهادر خان که اپزدشگاه
خلاوت

ده تندیه حایت

و دیگر مغسدان

پند یله معدری گشزه دول -

و وهایع نکاری که با او بود بهسامع حفایق *جامع رمید  -کهخان مزدور

جنگل بری نموده گروه (نبوة اژا مقاهیر بتذل رمانید  -و جنیت
یمرهان ادپار ره سپر فرار گشتند  -دربن ماه
و جانی با لخد ه
مبارف هی

«زار روپدةٌ مرو ر بارباب اساعفان مرحهمتا

رو شوال عدد فطر نورد شادماني رسازید , +-شاه

فرن .عظمت و حلال د فدل 7

شد

6

دیس بذاه

دمذال بعید که دشریی بردة

دود ازآدای نماز پدولخانة والا مراجعت فرمودند  -و جهانی از
ژر نثار کامباب

گردید  ۳بغافی

سمل

اسلم دو هرار رویده

دق

فطم حواله نمودند تابهسلعقی قسمت نماید* ,
چبارم [ شول ] مر کلان فوش بیگی امام قلیخان را
چم [ شوال ] رایات جپانعشا بمصطاه جپاگیر |باد و
تلوندهی بر ادراخفه امد  -و پیاری

ازنیله کار ر آهو و دیگر جانوران

[ ۲۵۳

سوه | ۵۰ ۰

جارم سال

۱

زول دیضز) ۲
شکار فرموده پانزدهم ماه مذکور حردم ملطفت را بتغر

موهول فروغ |مول ساخنند *
شانزدهم [ شوال ] صفغدر خان از دارالفهٌ اکبر [باد بأسنان
کیوان مکان [مده شرف اندرز ملازمت کشت  -از وقابع موه بل
معروض اقدس گردید که سبد دلبر خاتنهانه دار نو شهره در نبرد

اداغنة یوف زئي ؛ه بجمعوت تمام برر *جوم آزرده بودندبابرادران
خود ید *عمد و سید بلی و سید خر الدیی پسر خود وسید نتم
رل

دسر سرل


صع

بو

بای شب ق ت

4

یب

گذارش <جسیه

۵

مرذقی

۵

کشت

ت

۳

رو و 0۷ژر

ررز پلیژذبه نوزد هم شوال سذع هزار و چدجاه مطابق دواز دهم

بو شمي رزن انقضای مال چل وم و غ|از سال اچاهم از

عمر ابدطراز مسرت افزای روزکار گردید  -و پیکر انور بط و دیگر
(شیاء معود :بر ست ری |مرن  -و جپانیان یکام دل رسیدند  -درین

روز نشاط افروز که دیباچة یه ایام کمرانی  -و مر لوح صفمٌ
اهزادة عالي دس والا ثبار مراد خشساعوام شادمانی اپساتدن
پاافةٌ در هزار سوار بمنصب

" هزاری دات و هغمت هزار سوار

امفرراز گردیه  -علیهردان خان را #خلعت خاصه با چارقب طلا
دوزی و خنجر مرصع پا پهولکنا رد سر بر افراخذه و از مذصب او که

هفت هزاری ذات ر هفتی هزار سوار حه هزار سوار درامچه 9
(مده بوک دو هزار سوار دیگر در اسده عه اسیه مقرز ساخله او را از

تغدیر سعید خان بپادر ظفر جنگ بصاحب هویگیی کابل برنواختنه

۹

چارم ال

۳

۱

بترشه

و دو ام ازطوبلهٌ خافه بازین طا ومطلا فویل کود پیکر بایراق
واده فدل عطا
ذقره م

وعبه الله خان پصر خان مزیور
فرمودند  -ب

(نیز فدل عذایت شد  -و ازکومکیان صوبةٌ کابل مبارز خان ؛عخلعت

و اسپ با زین مطلا ر فیل  -و سردارخان :خاعت و اسپ با زین
نقره و ضبط هر دو بنگش  -و جان-پار خان وجذدر ی
مرحم

بندیله

اسپ  -هر افراز گشنند  -عزت خان حارص خلعهٌ تا

و گردک باضادةٌ پانصد سوار بمنصب سه عزاری دو هزار و پانصد
وطاب عزیز الل» خان  -رشاه قلی خان خلعت ر شمشیر براق
سوار خ

طلای میذاکر بواضانةٌ هزارییذات بمنصبب مه هزاری دو هزار
ووالفقار
سوار و بانعام پلجاه هزار روپدگ نقد و نظم صویگٌ کشمیر  -ذ
وعمد
خان باضافه پانصدعی ذات ات دو هزاری هخنده سوار* -

ژاهه کوکه ؛خطاب زاهد خان  -و جعقر واه الله ورن؛خان بموحمت
فدل  -و حکیم ضداء الدین بخطاب سس

خان مفلغر گردرددد -

کی اتزباد ولد شچاع کبلی ر یوف غلام معنمد علجمردان
یهر
و
خان بعدایب فبل  -و عذایت خان بعطاء اسپ  -نوازش

یافنند -

بپر کدام از خواجه خارند "عمود و مبر ظپیر الدین علی دویست

صپر عذایت شد  -بصالیم دسنار خوانچعع نذر معمد خان خلعت و
ده هزار روپیه  -و بهیز کلان فوش بیگی امام قلی خان خلعت و

سه هزارروپیه  -و بیمراهان او در هزار روپده  -صرحمت نمودند -
و اهل نغمه بانعام مقرر کامیاب گشنند «
لب ایری ماه [ شوال  ۲مقر خان بخلعت و باضافةٌ دوهزار

سوار پمنهب بأجمزاری فات و بجم,زار سوار و بمرعمت اسپ از

۵۰
پیر۰ ۸

۴۳۳۳

|

حارم سال

[

ودل از حلغهٌ خاصة و صوده داروی ۳
 3خاصه با ژد مطلا ف

ز تغییر ای ش نا بلند پایه گردید  -و به قلیج خان حکم شد که بعد
ازرسددن صفدر خان تلع قندهار با وایت باومپرده بدرکاه والا بیاید

سید حسی ماازم قطب الماک که افیال پدشکش ار آورده بود به

خلعت و اسپ وانعام چپار هزار رویبه سبرر افراخنه مرخص

کشت *

۱

۱

دوم ذي القعده پاسلام خان د برخي دیگر از نوئینان پدشگاه 

خلعت زهسناني عنایت شد +
حضور و امراي تعینات صواجات
[ دی اوعد [ اخغیار ولد سبارژ خان

جچبارم

از اصل و اصافه .
وا۱ت

دمخصب

[رهزاری

سوار دمذصب

ششصل

ده

سوار مباهی

هزاری

دو

#زار

کشت

#

و پانصد

هم

سوار

بلادهی

دادمت *
دهم

[ دي || قعد؟

[

مپویحص

داس

رائهور و حفدر بهان را ۱

بعذادت فدل سر افراز گردانیدند »
دواز ۵۵

[ ذي الدعد  1 5راجه ده

لگه

از ری

بد رکه کیوان.

چاه |مده ناصیة طالع بامالام [سنان جهانداری بر افراخت  -چون
از حعفر خان تقصدم ی
تاد دس

مود ه حندي

بونوع امن
از دریافت

او ر باخیدر منصب
بهعاذت کورنشی ک

و جاگیر
خو کر کان

دوام حضور را اصعب لم و |شد معی است باز داشنند «
چپار دهم [ دي (لقعده ]|میر عید الله ولد بش ۵۳تبیرة
سام مبرزای صقوی  48اتعام بم

هرگ مر  -و احسزی (اله نبیر مب

۱

(

جپارم سا

۶۴۳7

سع* | ۵

)

جمال الای حسین|جو بانعام صد مر کاماندوژ گشتند  -به باقی
برگ که (خدسمصت گذاری مد پادشاهزادة (خت
کشنه فیل  -و به تن واد مریص

بیدار معدن

درس شمشیر یراق طلا عدادت

ند »

غرة فی اعچه چوی بمسامع حقایق مجاسع رمید که
اقا يخان که از پیشکاه خلادت بنظم صوبهٌ کشمیر
چدمانهٌ زندگیی

معیی گشنه بود در ۳

حس ابدال لب ریز گردیه  -تردیت

خان را بخلعت و باضانةٌ پانصدی سه صد

سوار پمنصب دو هزار

و پانهدي هزار و پانصه موار و بعکوسمت صوبهةٌ مذکور و اسپ و
فیل بر نواخنند «

]مالت خان و علابمت خان بعذایت سپ
ج!ه ا
اذی
پاجم [
با زب نقره سر افراژ گشفنه به کذور رامسنگه پسر کلان راحه حددنگه
فیل مرحدت شد *

هفنم [ فی |عجه ] به نفربي طنائي امام قلی خان خلعت
و خاجر مرمع ش
ومشیر و سپ هر دو با باق
هزار روپبه نقد عذایت

نموده *صعوب

ای وت مری

ندر ببگ که سابقا چهار

هزار ررپیه باو عذایت شده بود #خلعت و اسپ هوزار ررپیه نوازش
یانت  -درین ناربخ چون معررض اندس گردید که صوبه دار تذه

غیرتخان برادر زا عبه الله خانبهادر فیروز جنگ مراحل زندگی
ندورردید شاد خان را ب
خهلعت ش
ومشیبر و باضانهٌ پانصدی پانصد
هوار (ٍءذصی

دو هزاری هزار و هغنصد سوار و بصوبه

مذکور ز مرحمعت اسپ سرفراز گردانددند *
۳۹

دار صویکٌ

9۳

چبارم سال۱.

۹۳ ۱

نوروز جمآن آفروز
دران هنکام ات

انسام که اصزبت

ویض گسذرعی خادان

ممالک مذاری دبای جمانیان نهودار فرزردیی بود  -و اصزوت جود ۱
پردری خدایکان
ادررژ پس

<هان خواطر عءالمیان مسرت آگذن | .فذاب گيني ۱

از انقضای هفت ساعت

و دوازده ددده ر باجاه و ده

ثانیه از روز چپار شنبه نیم ماه في |لحجه سال هزار و پلچاهم 
#جری فور افزاي برج حمل گردید

بریر
پاك شاهگردون جاه س

کامراني و کمروانی جلوس فرموده کشت (مید اهل روز کاربه ابر
(فضال و ادرار هر سبزر شاداب گردانیدند  -و پادشاهزاده وال تبار
مراد بخش را بعنایت خلعت خاصه و حبقةٌ رصع و جمدهر خاصهة

و شمشیر خاهه و در اسپ از طوبلةٌ خاصه با زیری طلاي میناکار ر
ودل ازحلعهٌ خاهه بایراق دقره و ماده فبل سر
زین طلاي ساله ف

واحه حدسنکة و جان .
بلذد گرداندده باز یکابل رخصت فرمودند  -ر

سپار خان هوریسنگه راتبور و راحه جیرام و نورالدوله ولد میرحسام

اادیری ]جر وراي کاسید اس و ناهر و اندرسال هادا وخلیل بیگ و چذدر

بیان گچوامه و گروهي دیگر از منصبداران در خدمت آن عالی
ذسب مرخص گشند

راجه جیسگه بمرحمت خلعت و جمدهر

ومپ با زین مطلا مر بر افراخت  -و خشگریی
مبناکار باپپواکداره ا

۱

منصبداران :جانعدار خان  5پیش زین با علدمردان خان دنور ی 1

وافنه بود و #خشیگریی احدیان اخلیل بیگ مفوض گردید  -زاهد

(مذصب ات

دج

هزار سواز پترجزیر افز راخفه دک ري ۱ی :در

4

" ۳ار
دطربق  ۳ای

ِ

و ددست و بلج شذر از خود پدشکش مود -

سا

شلد  -ابراهیم

تِباوزیس

و بعنایمت خلعت و

(تعام ده هزار روپیه ند سبرر افراخت *
دم

ندیم قند

3

[ی

است

|

رم

.

4

م

جع  1حدیو حق |کاب بمرام معیودا کید ا*عیی

از بخ آمده

هی کل درد

پیشانیی ططالع

خاک

مان خوایی *جده کاه بر افروخت  -و ذه اسب و  ۵1شدر پبشکشص
گذرانید  -و (مرحهتا خلعت

و ابعامچار هزار رریده سر افرازگردید-

خواحه عبد الغغار ده بیدی نزیل مخ دوهزار و پادصد رویده عفایت

پبشکش جان نار خان معرون بعداتی

بازدهم ۳ ۲

خان دوفبل که از 9#خود فرسناده بود بنظر اکسیر اثر در[مد »
باذردام  ۱دي 1

ی

[+موضویی
|

خان صدر لعذادت

ماد ٌ فدل

بلندپایکی یاوت *

شانزد هم [ دي اجه ] راجه جسونت شنگه
گفقنیی داد آمرده  ۵لت ملا
2

2

[

ی

از وطن بدرگاه

|اددوخت *
۳

( ۸۳۲

مه ۰۵۰۱

چبارم سال

)

بمنصس مه  ۶هزاری ات و دو «زار و پانصد سوار  -و صلابت خا

باضانةٌ پانصد سوار بمنصب سه هزاري در هزار سوار  -ر مکرست 
در هزار

خای باضانهٌ پانصدیی فات و پانصد مسوار بمنب

وپانصمی دو هزار موار  -و ازاصل و اضانه  فو الفقار خان
نج
له

هزار و پانصدی

وویست
هزار د

سوار  -و سید معرد.

واد سعد افضل کء لته زاهد خان :خدمست فوجداروی سیان.

وید
در آب مر برافراخت بمنصب هزاري پانضد سوار  -س
سه صد

نور العبان بمنصب
بدست و بکم [  ۵ی

سوار  -نوازش رافدند *

اجه ] براحه

یینگه
س
را

فیل وبسر

انداز خان خدمت بضاای جعامٌ جمو ازتغییر شکر الاء عرب

و به رحمت خان ماده فیل  -بومیر کلان فوش بیکی امام فاي
هزار روید» عفایت شد *

خان

پبهیست و دوم [ دی اعیه ] راو اسر سنگه «خاعت

و اسپ

با زیی نقره و فبل  -و چثر ببوج چوهان ؛خلعت و اسپ
ساردبرر(خده

: -خدمت پادشاهزاد ض

سرخص گشنند

نسب

مراد بخ

۰

پیست وچهارم [ فی اعچه ] خلیل الله خان بای ۱
خلعت

و باضانةّ پانصدی فذات بمنصب دو هزار و پانصديی

هزار و پانصد سوار

سرنراز گردید *

و :حدست

فوش

بيگي

و آخته 0

۱

بیست وهفم [ فی حهه ] که زوز هرب بود یمیر الدوله
(عناف (شیاء نغفجسه و انواع تنسوفات که قبمت آن سه لک رویده

۳

نچپارم سال

( ۲۵۳

شپدیشکش گذ
پران
بیدش-عش

!۲

م,۵۱۶

اسلام خان اقسام جواهر و دیگر

امنعه از نظر اقدس گذشت  -ومناع بك لک ررپیة بقبول موصول

شه  -از روز نوروز تا روز شرف مناع هفت لگ ررپده ازجملة
پیشکش

پادشاهزادهای

کمکر و امراي نامدار به پذیراي

رسدد  -راجه حسونت سنگه بعدایت خلعت و دهوپ مرمع نوازشی

پافت  -سیادت خا بمنصب هزاری ات و چارصد سوار ازاصل
و اضافه عز افاخار اندوخت ه

وملا عده ااعکیم
غر کعرم [ سنه  ] ۱۵۰۱بمیر برکه فیل  -ب
سپالكوتي دویست مپر  -انعام فرمودند  -مپیس داس رائهور را

پص از در گذشنی راجسنه بخلعت و اسپ سرافراز ساخانه حل
و عقد مهمات راجهٌ حسونت دبنگ بدر آغویض فرمودند *
از کابل

پجم " 1عرم ] سعید خان بپادر ظفر جنگ
مد« دولمت تفجدل علبةٌ اتبال دریافنت  -و هرار مهر نذر
گذرانید »
هغدم  ۱کح

بزیارت مردد دورادعي

حصرن

حدمت

مکانی
۰

اثارالله برهانه پرداخنه بعد از ادای اداب زیارت مبلغ ده هزار

روپده بسدنه ]نها و دبگر مسدعقان رز *عناجان عطا فرمودنه -
خان که با ابراهیم بکارل جانوران ۱
در هزار روپیه پمبر شکاران نمذر
عمد

شكاري اورده بودند عذایمت شد  -درین ی جون معروض اذْدس
گت که ظربی

*خاطب

بعداني خان در بندر اهری رخت

هملی بربهعت  -حکدم خوشعال +جای ار معین شد  -و جان نثار
۳
0
2
چابن +خطانی سایق حود

۹۳
دی

خان


زاسور گردید

عبر
ری
تِ در "سین

مه ۱۵*۱

عشر

(

یه

۲

جمارم سال

این ماه در هزار روپیگ مقرر به نیازمندان رسرد *

بازدهم [ معرم ] هزار سوار از منصب راجت جسونت سفن 58

پاجیزاری پلجیزار سوار بود در امچه سه اسپه مقرر نمودند  -و از اصلل
و اضافه [ذا انضل که بدیواییصویةٌ دارالخلانةٌ اکبرآباد سر برافراخت

بمنصب هزارر پانصدی ثش مد سوار  -و میدس داسمبابت
خاني بمخصب هزاری هشنصد سوار  -و هريکي

پلنگنوش و رای سفگء جبالا بمنصب

از الله داي ولد

هزاری پانه.د سوار نوازش

باودند *

دوزدهم [ معرم ] هرکدام از اصالت خان و بهمندار ولدیمین

الدوله بعفایت فیل سرافراز شد »
[عرم
بیست ودرم م

] اهنمام خان از دک [مده بدولت

ومرحمت
اسقلام |سنان کیوان مکانرسید  .وسه فیل پیشکش نمود  -ب
خاعت و اسپ وفیل و ذباده دارعی ور بند از تعددر همست خان

باند پایگی یافت *

بیست و باجم [ «عرم ] ابراهیم بکرل نذر معمد خان را
پ
ات و
 +لع

و انعام

هزار ررپیه هومرهان

اورا بانعام در

هزار روپیه سرمایةٌ افنخار بخشیده رخصت انصرام دادند  -مرشد
داي خارن رٍ:حاسمت دیوانیی سلنان سرافراز گردید *
مالش دادن اعطمخان صدونک دارکچراتخننه پزوهان

۳
نواحی اجمد آباد راوکرد

پیشکش ازرمیندار جام

چون در سال هشنم جلوس عالم آراخدست نظمو نسق موه

چبارم ان

۱

(

۱۳۲

)

علخ

۱۵۶۱

گهرات که کان شوریده سران فسادنزاه است  -وهکان فثنه گران
شورش نهاد  -باعظم خان عنایت شد  -ار استبصال شفاوت پیشکان
کي و کي که از ات

و «خردی بر زني و دزی

همواره

ایا و مفرددین آن ملک را ایذا میرسانیدند  -و در خرابی
و ویرانیع وایت

*ءی کوددند

وجه

همت

سداخنه

پدش

از

داخل شدن احمد [باد رادیب کولي واره ودیگر درتابان آجانب
پرداخنه ایس رن فساد پزوه  ۳از فرار وافع تنجده کرد  -و در مواضع
پرگدٌ بهبل از *عال

اوطان کولبان دو فلع #عکم پذا نموده یکی

را باعظم پور و در یمیی را خلیل باه بمناسبت نام پسر خود

میر خلیل موسوم گردانید  -و درکاتهی واره درموفع چوراران چيري
که میان اوطان کتهبان واقع ات فلع مثینی و دیگر عمارات
مربگرداندده آن مقام راشاه پور نامید  -و اکثرایام بارش در حدود

پمیده پسربرده متمردان آن نواحي را مالش بسزا داد  -اوز ابنداء
گواي وار* سمت جالور تا اننهای کانهي وازه که بذغور جام و بهارا

و ساحل درياي شور پیوسته است هیهم مفسدی را مجال نماند
که دست تطاول و تعدی بر ضعیفی دراز کند  -و سفار و تجار
بطمائیفت

خاطر ر« نوردی

نرا پبش گرننند

زر

مس و

در مدت حکوسمت او اژ مرژدارن حام اط عني  1۹زمیذد ارآن را باید

نمود پفعل دیامده بود خان مزبور زیمت تادیب

او بره نوردی

در ]مد  -و چون هشت کروهیع نوا نگر که معل اقامت مرزبان
مسطور است رمید  -و فرصت گرد اوریی مواد نبرد نیانته برهنماثی

عقل عافیت گزین مسلک نرمان پذيري پیش گرفت  .و بزات

مذه ۱۵۰۱

چبازم خن ۱

۳۱

رفده و عصیان کد ده اعثراف ذمود ه رقعد دیدن صوبة دار ازنو گر

رواد* گردید  -پص

اعظم ۱

ازان  ۹دو کررهیی معسگر مذیزل گزید

خان بدو گفننه فرسناد که تا پیشکش مفررنها زد و دار ااضرب نوا نگر.

نکن رسنکاریی ار صورت بخواهد دممت  -زمیندار سزبور  4از اطاعست 1

دادنصد اسب کچهی و س لن #عمودی برسم پیشکش 

کف داش

و بر انداخنی دار انضرب فبول

رار داد که رعاياي.
نمود  -و نفدز

نواحیی احمد [باد را که بملک او دآرمده اند از سر زمین خود 
وم
قیا
مسک
بارورد تا بم
و دادیب

رد

خود روند  -و هرگاه ناظم احمد باه به تنبده

کراس مواس ۲یا پیردازد پسر خول ر

پا جمعیلی

نزد

دار پفرعخد  -و دعد از پذیرانی پجشکش وجز آننزد اعظم شا

]مد 3
درم

خان خاطر اژ منم او و پردا خ »1بشاه پوز مراحعمت نمول #
صغر

راحه حصونت

مر بلند گردید »

ل
ارصاز
پوانصد سوا
از تعبیر شم

الدیی

مگ

(ءدایت فدل از

خاناه

0

۱

و اضافه و فوجداری ر جاگیر داریی مفق سور
پسر نظر بپادر خوشگيی و سرحهمتا اسستت ۲

مدا دو آب خدل عفایت شد 4#
هقدهم

و ه اب

[ صغر ]

پیشکشی

بنظر اددس در ادف  3شرف

و امیس  -حو مر خان (عطای

0

هبتر شمعس

۷

تیوادار درژل د یک فدل

خواحٌ دك دددی

۳

رعنادمت

سا  ۷فیل هر بلذد گردپدند »
۱ ۷

3
۳۹۱

چبارم سال
پیست

|۵
مه ۶۱

9

و دوم [ صقر ] دوستکام ولد معدهد خان #خدمت

#خشیگری و واقعه نویسیع وک بفکاله مر برافراخنه مرخض گشت

و مصعوب ار برخی مرصع آأت و صد اسپ ازاجمله دو ازطویله
وین طلای ساده
خامه با زین طلای مبناکار ز

بغپرصت

حرید؟

مفاخر پادشاهزاد :معمد شاه شجاع ببادر ارسال نمودند «

بیست وپلجم [ صفر ) چارده اسپ وهرزده شتر پیشکش

اممعیل صوت زمیندار ملنان ازنظر آتدی گذشت «
بدست و ششم [ عفر ] #جلص عرس حضرت جذت مکاني در
ررض منیعهٌ آ خلد نشیی انعقاد یافت  -و بامر اتدس هبین پور

خلادت با جمعی ازامرا بان مکان فیض نشان رئنه [داب زیارت !جا
]رردند  -و مبلغ ده هزار روپیه باهل |ساعقاق قسمت نمودند »
[فر] *علدارخان از تعیناتیار بنگاله بالئماس
پدسصت ونم ص

اخثر برچ خلافت پادشاهزاده معمد شاه شجاع بهادر بعنایت نقاره

مقلخ رگردید  -چون نیری که اهنهام حفرآن بذابر التماس علی
سردان خان برو مقرر شده بود و یک لک روبیه از سرکر وال دی
اد بخان
بر

مدکور حواله گشفه

پغواحییی شپهر رسد « -خلیل للع

فریف
خا ۱ن حکم شد که باتعاق دیگر بندهائي  ۹دربنوکا

دارند

و معماران در حوالیی شهیر بر کدار ن#هجرومت باغ مكسي که مراب
نشیب وفراز د|شده

پاشد نا حباض و انهار و آبشارها  ۲فوارهاي

ولخواه مقدس ترتبب یابد برگزیند  -پس ازان که مکني بدین
کیفیتیانده آمن بموجب حکم اندس مطابق طرحي که پسندید
طبع دشوار پسند بود سوم رددع ااول اساس ءمارن نم.ادند  -و بیست

۰۳

( ۳

جذه ۱۵۶۱
وحمارم جمادی

الاولیی ایری حال

جپارم مال

)

شروع دز نشادهن

افسام ا*عار اتمار

بانند و
رد سبري و گرم سيري از انبه و شاه آلو که کیاسض نخو

زره الور شفتالور آلوچه کوكچهٌ -اطاني:و ناشپاتي و سیب و بادام
ویگر فواکه  -و غرس سر جذار
وواه د
یمان د دارنچ ک

ووت
و به ت

۱

چپارم ربیع الاول

تالیش خا

که از ثندهار منوجه درگاه

سلاطیی مطاب شدهء بود بصویه دارعی صلنان از تغییر بچایت خر
ءز|عنبار اندو خت  3امدر خان ولد قامم خان نمکی (علعس و اسپ

حکدم موصنا از اصل و اضاده بدسصت ر هشت هزار ررپبه مقرر شد -

به ؛ضیل برادر زادٌمقرب خان هزارروپیهعنایت فرمودند »
هفنم [ رببع لااول ] راجه ببتهلداس از جاگبر خود رسیده

تلشدم آستنان اتبال نمود  -و جم فلی ازتغییر معز الاک ؛عکومت
بهدر سورث

مباهی گردید ۰

دربن تاریخ راقم (یری معيفهٌ دولت را بزر *مجیده سه هزار
شب دوازدهم [ رببع ااول ] جلص گرامیی مبلاد خانم ر نتم

پاب نبوت صلوات اللء و تسلیماته علیه و علی اله و اعابه بان
مقرر آراسنه گدت

 -ودوازده هزار رویده محمول

بمهخعقیی

عطا کرد ی

[یع ااول س]ید خان جهان از جاگیر خود کوالداز
هفدهم ب
ده

احراز شرف تقبدل مد

باشده موه د و 3هزار مپرنذر و رک

فدل

رات

جبارم مال

و

سثه | 6۶۱

رت

نگه نبیر راجه رام داس نروری 52
پنشکش گفرانید  -راجه اسمر
همراء خان مزیور ]عم ٩بود ندز باسئلام ءْبه فلک رتجه حبدیی اخدت

بر انروخنه یک فبل پیشکش نمود *

0۱*0

وج وهتبکی کیت اعدا بای با(۵2

وعنایت خلعت
بندگیی درگاه وآاملده بود دولت کورنش دردافت  -ب
و انعام دو هزار ررپیه کباب ند ۰

نوزدهم ر[بیع الول ] راجه ببنهلداس بعذایت فیل ازحلقه
خاصه مرر ادراخت «

بدست و هقدم [ ریبع الول ] پادشاه مر بان عقو تقصیر جعفر

خان نموده ار رز بمثصي سابق مربلند گارندبدند *

نکارش جش ثءري ورن
روز شنبه حجبارم ربیع الذانی سذه هزار و پدیای و یک مطابق

سال پاجاه و درم از عمرابدطراز ببزاران زیب و زیت آرایش
پذیرفت  -و ذات فذات (لسعادات برسم هر ال
اشیاء معی ودک ون

نموه 11

 -خافان

خپانیان

بطلا و دیگر

سر یر خلافعت ر

:جلوس مقدص مطلع انوار البي ساخنه بزر نذار دا امید جباني
وید خان جپان ر باضادهٌ هزاري هزار موار پمنصب
پر امودند  -س

#عق هزاری شش هزارموارپایم هزار سواردژ (-چه سه» (سهد وبعطاه
ام

از طویلةٌ خاصه با زین طلا و اسلام خان را بعذایت دهوپ

مرصع  -و راجه جسوزت سفگه را بمرحمت

اسپ از طویلهٌ خاصه

سفه ۱۵۰۱

[ ))0۳

چبارم مال 

با براق طلا  -و راجه رای سنگه را بعنایتنقاره عامیاب گردانددند 1

و رام سنگه ولد کرمسي راتبور رااز امل و افانه بمنصب هزاری.
ذات هوفتصد سوار اسفرراز ساختند  -وغضنفر لد الله وبردی .
خان را بعذایت خلعت و خدست توزگ برنواخنند «

3

دهم [ رببع اثاني ] به رای نودر مل .فوجدار و امن چلا .
غویض نمودند *
مراد خدممت فوجداریی لکپیجنال نتیز
هدهم [ ربدع الفادی  ]۲خلبل الاء خان بعنایت فیل مفذذر

گشت ۰
غر شهر جمادی ا(ولی بهاد شاهزد مار #حمد اورنگ زدبب
ع2وب
بهادر م

کاظم ملازم  1۳غرو ذاصدةٌ سلطذت ده اپ باق

عفایت نموده فرسنادند »

بازدهم [ جمادی الاولیی ] معلقد خان از صوبهٌ (وگیسه آمده

بدوامت ملازمت رسید  -و هزار مهر نذرر لخني جواعر و مردع آلت.
و شصت فیلدر و ماده ازانخمله پانزده با وان ان  1۹قیمت مجموع.

چار لک روپبه شد پدشکشر ,گذرانید  -خواجه روژ بیان که از خواجه
موایان معنمد درگاء والا ات بعنایت فیل عر بر افراخت «

۱

پانزدهم  [.جمادبي الولیی  ]۰سعید خان بیادر ظفرجنگ ۱
بخلعت خاصه قامت اعتبار بر آراسنه بعگوست صوب پنچاب 
سر افراژ گردید  -و خانه زاد خان خلفب او را بعفایت خاعت ۳
و منصیبت

هزار و پانهدي ذاعت و هزار مواژ اژ اصل و (ضافه و

فوجداری دام کوه کذگره تجاي راجه جکت سنکه ر فوجهارک
جمو از تغددر سرانداز خان مباهي ادخ

باه

یی ۹3

چپارم مال

۷۳۳

)

۱

(

م۸

۶8۶
۱

عصیان ورزیدن جکت سکه ولد راجه
باسو روسیدن او باداش افعال نکودده

رندکان 1۹

 ۹۳در خور

این دعمت

باشد بارش

تج

ریاض

ک و
اما ی

وداي کريهة  -رو ااانعسفا علیآمال اورا سرسبز و اشبادگرداند بم
آلنسانآعرض واتیزن بجانده  -ضبات وساوس نفساني انا توش ۹۳
نیاکرگی,باز
۲ ۳جذان تدره گندکه ض راه رمناری بارززن تفار
زدانسده توالمی نعم و زعمتب حقیقی را باعت سرکشی ونامایق

چاب زیر شوطانین دید و اجام بدین را چنانباز پوشدمازد ح

که زبان ازسود باز ذشناخنه تواتر مذع رذع

تعقيقي را موجب

غفلث و حق ناشذاسی اج-رم مننة م قدیر بو ای مکرمهٌ  -و اذا

اودتا آننبلک فرب امرنمافرفیها ففسقوا تیافعق علیبا أقیل

توص

مه

و

2.

هه

وعوی

وم

قس ری تسیر  -درکمدرمدنی 9
و کشت

مه

وو

عزت نت آورا مواد مات

ساختره با عبت اعنبار دیگران و ادجاه خو هران گراند

چوواژون شود رد را روز کار * همه آنکدد کش نیایه بکار
مصداق ای مقال حال بد ماّل جکت سنگه است  -راجروپ پسر کلان
 ۹ثیره اخثر که درظاهر برای بعض مجبالی فاسده و مارب کسد و
پ
.در ازور اظبار ببزاری و فاساز کاري ميدمود درسال ددازدهم جلوس

(قدس دکاهرالسلطنةٌ اهور بنور ماه رایات (قبال فروغ آمود بود
حی
واناآن
ندان
بفوجداری دامن کوه کانگره و گرفنن پیشکش از مرز

(

|۵۱
شذّ» ۱
دسدوری یاوده ود

چبارم سال

۲۸۳۳

سا ل سیوم ادن دوز  1۹۳موب

جلال دزدزه9گاه

کشمیر افامت داشت از سازش پنبانی که آنی
خ|
لف راباپدر بد

سلف بود آذار عصیان بروي روز  -و چون این معنی بملرا اناد
جگات سنگه شوریده بخت بدربعةٌ بعضي

رت بساط حضوز

از

بعرض شرف رساندد  -که اگمرفوجداریی۹*۳ی کوه بهینده مفو گر۵۵
نعید می نماید کد هم  ۳بیهوش باطلکوشرا بدمتآورده دمکافان

کردار ناشایسنه رساند -و همچار لک روپبه از مرزبانان ای مرزهین
ار بشرت پديراني

1مصکسهزان
برسم پیشکش تعصیل نماید  -پ

رسید  -آن تنک حومله بعد از رمیدن ر طن برنان بارتفاع جبال
و غیق سبل و انتنباک غباض مغررر گشنه در ظاهر اطاعت اواسر
و نواهیی بادشاهی باز مبنمود  -و در باطری باسباب تمرد و سرکشیي

پرداخنه در احکام فلاع خصوصا َلعةٌ تارا گذه که بر قلة کوه [سمان
سا بنا نهاده بآلات و ادوات قلعه داری بر آموده بود  -و باعفقادبی
سدال خول دٍراي روز بد مامنی ]مال» ساخنه می کونندد  -نادگه 1۳
دراز امل کوتاه خرد فدربدگیی این درگاه کیوان مرئدت بساندورجمل

برادر خود که بکیفر اعمال نا پسندیده بمزاران خواری ره گرای
زرال و

جبنم گت  -جناایعه گزارد 5خواهد شد  -نشداخنه اسباب

نکال خود سرانجام داد  -بعد ازان که این ماجریل بکرامت امدهاع
ایسناد کان فوایم هریر خلافت رسدد فرصانذضا جریا (طلب او شرف

دور یات  -وجون عرضه  |۵نی مشعر بر عفری چند بأستانمعلي

فرسناد ز اژان خلاف حعم معلی بوضوح نمی پیوست سریر آرای
حمانبانی سند رکب رایرا (د#عص احوال افورسیاده فرودزد 98
۰

۰

سم

-

۰

۰

۰

۰

چپارم سال
اگرآن

( ۹۳۲

)

سذه | |۵۰

گمراه نامه سیاه ازجمالمت و ضلالت داندیشم تباه عصیان افنادة

باند بر وخامت عاتبت نمک حرامي که مرمایةٌ نا کامی (ست -

گ[اه گرداند  -و منشور والا مکرر در باب طلب آن غفنه [گین شقارت
کزن مصعوب او صادر شد  -سندر بعد ازملافات او بدرکاه |ممان
چاه معروض

داشت

که اگرحه د
ظراهر

خود را مغلوب هراس

وا نموده الّماس مي نماید که یکسال ار را در وطن باز گذارند
ر
واجرزپ را می فرسند که اسذعفاء جرایم پدر و خود نموده ملنزم

سد 8سنیهٌ جهانبانی باشد ( -ما ازشاه راد (طاعت انعراف ورزیده
امت  -و در تعبیهٌ اماب هاگ خویشنی می کوشد  -ازجا که

که بعد از رسیدن عرضدامت" سندر گمانی که در بارةٌ آن رهگرای
نادانی :خاطر اولباي دولت را" یافزه بود بدقس پدوست

سهفشون

از ابطال رجال و مساعیر قنال براي استبصال آن بادیه پیمای
پربشاني پسرد ار سه بخدو جدکار اخاص شعار اپزینگاه جالمشرر

گت  -یکی «اد خاجهان بااظر بهادر خوبکی و شمص الدین
واد او ذوالفقاررخان و راجه امرسنگه نروری و سدد لعف علی وجلال
الدیری *عمود وراودن سنگه بوهردبه و در بزرگ و
درمدمت ولداءخمال

زای و جمءی ازمذصبداران ور احدیان تبر انداز و تأفچي رزمینداران
درم سعید خان بپادر ظفر جاگت باپدران و خویشان خود و راجهراي
سنگه ر النغاتخان هعفوی و گوالداس سدسودیه و رای سفگه حپالا
و کرپا رام و داد علی و حیمت سنگه و جمعي دیگر از منصبداران

آوهدیان ثنگچی و تابنرداز موکی بیگ !خشیی مببن پور
خلا وت

با هزار -وار از تابینان آن فر باصر جهانبانی  -سوم

سنه ۱۵۰۱

چباررمال .

) ۴۲

رو
سو
خدی
پهرای شاه فلی خان و دیگر بندهای سنصبدار و اح
بیگ ملازم پمبی

۱

الدوله با هزار سوار از تابینان او و بانمد ۱

مذکور  -کر فرسائی افوام

سوار املام خان با بخشین خان

سکانه بواد شاهزاد و و(" نزاد مراد بخش مر ر تک

۳

فرمان واحب

|ا۵عان ارسال ۵واشیت < که آن وا سب با راحه حدسنگه وراوامر سنگه 1۳

و جان سپار خان و اکبر فلي ساطان ککبر و هری سنگه راتبور و ۲
چندر مر بندیله ر دولت خان فیام خاني و راي مود اش رد۳
سملطان ککپر وخلبل بدگ با هفدت صد احدیر ناعرسولکي و بابوی .
خویشگی و دیگر میسد لین از صوبهٌ کابل براه سبالکوت مدوحه 7
وگن

 -و هقدهم جمادی الارلی افواج لد را مرخص ساخنة 1

3

وعید 
فرمودند که دا رسیدن بادشاعزاد عالی تذار سود خالجپان س

خان بهادر ظفر جنگ در رای پور بوبرام پور توفف گزینند .-

شنانثه زمینداران آن نواحمی را فراهم ازه 3 -
ر اصالت خان #جمو
و دعل

از [مدن

(خدست

1

پادشاهزاد و رفبع

گرامی دسب رسدده در هدم

مساعيي حمباه
حپان

تبار «عوالیی

ر پعنایت

بنقدیم رداددد
خلعت

خاصهة

۳

روپیة رد

بذاء فسال این بد بدا

هنگم رخصت

و دو اسپ

با زین طلا ومطلا و فبل از حلقهٌ خاصه
بطریق مساعدت

پجنان

هر

جم

سید

خان

از طویلهٌ خاصده

با ماده فدل ویک لک

مر یلد گرد |نیدند

خان ظفر جنگ

هرطلء دیگری با زین مطلا و فیل از حلقةٌ خامه با ماده فیل و

7۳

۱

حارم مال

۲۵۳۴۰

(

خويشگي و ذرالفقار خان و شمس

مخ ۱۵۰۱

)۰

الدین ولد نظر بهادر و راجه

اسر سنگه نروری و گوگاداس سدسودبه و رایسنگه جهالا را بعذایت
خلعت

و اسب  -و بعضي را بعطای اسب سر افاخار برادر|خنند-

ماجرای عبرت ادزا بمکانش باز گذ اشةء بنکارش وثایع حصور پرنور

می بردازد ۰
ددست و یگم  حمادی الاولین  1از و افعهٌ دارالخلانه اکبر ]باه

بعرض اقدس رسید  -که وزیرخان ناظم آن صوبه بقوانع رهگرای
بنده پرور جا داشت پادشاه سر گسنر امرزش
از درکاه ایزدی مسالت

این دیری بنده
داشه

فمودند  -و فرزندان اورا طلب

مشمول عواطف گردانددند  -و حراست قلعه و محانظات صویهٌ
دار الخلافه براحه بیئیل داس تغویض

و جاگیر گوخ دشدر,ن بو  ۵ولمت

پازاني عفادت

شد

مکانن نیز بمرحمت

 و بهدنخلعت

نموده اورا بعطای خاعت

ملازمت اندوخذه

بمدصبس سابق

ك
(لدوله بش نسم ۳و

بارادي سریر اف اخدند

هشام ملکه پانو دخنر یمینالدوله

-

تونیفان وا(
ح<وای

(ذرسیرت و

سبشی ههشیرة حضرت

مد

هه ۱۵

۳

)

۱

چارم

علیا بنقاب ممات رر در پوشیده بود  -بیست ر نبم حضرت خانانی
بمنزل یمد رن الدوله  43رف 3رسموث  1آن نوی بلند مقدار ر بمراحم

پادنتاهانه تسلیة ؛خشیدند  -رینتارهبخ الله وردي خن ۱

دارالاک دهلی و تجابت خان ولد مبرزا شاه رخ از ملنان آمده

معادت تقبیل عنجه والا دربافنند *

ابتدای سال بنجم
از دوم دور جلوس مقدس سربر آرای جهانبالیی

هزاران یاس مرکار ساز عالم  -و کامپرداز باي آذم را ** ردز
یکشنبه غرةٌ جمادي الانده منة هزار و پلچا :ویک موانق هفدهم

شهر یور ماه سال سعادت اشنمال چم ازدوم دور اقدس بفرخی
ویررزی آغاز شد  -و طابر امبد چبانیان ببال ررائی در پرراز «
ف
دربن 9

پادنداهزاد 8بلند ثدر *عم شاه شچاع بپهادر را

بعذایت خلعت خاصه و اذعام لالیی یک لک روپده نوازش فرمودند

تجاباخان را بعنایت خلعت واسپ با زیی مطلا وفیل سر بر[فراخنه
بومراهیی پادشاه زادة اولا تبار مراد خشس

معدن ساخنند  -پمبر

عبد | ۱4صقوی چار صد مهر (ذعام شد  -پدر او سبر عارف بری هام

میرزا برادرزادة شاه طبماسپ صفوي درزی درودشي د جمانگردی

در دارالسلطِنةٌ لاهور بسعادت ملازست حضرت عرش آشیانی نایز
گشنه از غریب رورت آن پادشاه درریش نواز دل از گلشی همدشه

بپار هندوسنان ببشت نشان بر نگرفت  -و بلباس خدا پرمنی و
آزادي مدئی بسر بردهة در دار السلطفه رخت مسافرت بدار آخرت
پریست

-

مرشد قلی دیوان لذان که اعکم جپان

مطاع روان

( ۶6۳۰۰

۱ه۵۱۶
سذ

پیشگاه حضوز شده بود  -شرف

باچمعال

)

ملازمت دریافنه بمرحمست دیل ۷۱
۱

مربلندی یافت *

پانزدهم [ جمادی الثانیه ] معنقد خان بعنایت خلعت و
حرامت حصن رهناس سرافراژ گردید #

بیست و سوم [ جمادی ااثانیه ] بپادشاه زادة وا تبار مراد بخشی

دو اپ ازطوبلهٌ خاصه يکي با زين طلاي مبناکار دیگری با زین

۱

طلای ساد» ارسالدآشنند  -مکرمت خان بخلعت و باضانه پانصدی

عمزارشوار پمقه مب منم هزارین؛ باه اهازلو«سواز بر تلوب نها ۳۱
اپ

پا ۳

نغره و صوده داسف دار ((ماک

دسئوري پات

 -هریکی

دملي مفلخر 99۹

از شادخان ناظم تنه و *عمد

زمان .

وضافه بمنصب در هزاريی در هزار «وارفرق
طیرانی از اصل ا
۱

یت پر افراخت ۰

چبارم رجب عبد الله خانبهادر فیروز جنک بامر معلین از 1
اسلام ایاد  -و قلدیخان از ملذان ]مد ناصیةٌ طالع باسئلام سدقسنیه 
برافروخنند  -و 3گیود هزار عپر نذر گذراندد  -و سذستدنن ده فدل
و دویمیی

هزده ۱سپ

هفنم لت

جاق پیشکش

نمود *

7یی پور خلافنت دو اسپ از طویلة خاصه

که یکیازان طرق اسچي اسمت .اسر ]مد خجولی که ظریف از بر
د طلای ی
آورده بود با ز ی

طللي هاده مرحمت شد

ها

پانزدهم [ رحب ] عاذل خان بعذایت خلعت و باضانهٌ پانصدهي ۱
صد سوار بعنصب

در هزاريی پانصد

سوار و (خدمت

ميرساماني

#چرسال

۳

6

از تغیرعافل

۵۰۱| ۵2۸

غان سرفراز گردید  -داروغگوی داغ بمیادت

خان اومینیع آن بنور احسی مفوض گشت «۰
شافزدهم [ رجب ] عبدالله خان ببادر فیررژ جنگ را #خلعت
رر اسپ از طویلةٌ خاصهیکی با زدس ظلا ديگري با زین مطلا
خاصه د

و فیل احلژقَهٌ خاصه  -واهنرکدام از قلفع خانو رمنم راکهاز منیپل
دسئوری دادند  -که بیادشاه زادة ولا نسب مراد بخش پیوسته
باسنیصال حگت تاد مدور |ژزد »

چون بدست و نیم جمادی الاولی میج کوکب نلک اقبال
 ۳از بط دخدر سلطان پرویز صییهٌ دوجود آمده بو بوک نها

 151وا
رن

دف

فرصو دیف 1-

مرأسم پا انداژ و نثار پیشکش

ومر العین

حخلاوفت

دعدل از اداي

شایسنه از حولهر و غیز ان بنظر انور

انعام فرمودند  -ازانجا که توجه اقدس برگرد آوریی انراس نجيبة
ذکو مذظر لطدف پدگر مبذول زرد

سورت

که مورد سفایر و فوافل امت

معز

الماک حاکم

پندر

و اجناس رفایب "جلوبة

ر امذاف غرایب سقوبه دران از همه جا می [رند -ب کم شرف
انس

جمعی  ۳گ

بشناسانی

این حاندار شگرف

کردار موصرف

بودند در سغین سرکار ولا ببصره واعسار دیگر اماکنی که منشاء خیول
جواد .برق تیان اسرحت

ومرمدراده بول  -و یز باچار شرونهند که درهورت

افامت دارند و بکماشنیای [فها که باطراف و اکناف ]مد شدمینمایند

( ۹۳۶

| ۵۱
سذه ۰
مقرر دمول  5ک

":جم صال

)۰

دکسان خود برنگاردد  -ک 5۵در عریسنان هرحا اسپ خوب

بخرید بدست آید بخرند  -آن جماعه دریی سال هغناد ویتاسب
عرص ازمعا مدکوره بمداخ بك لك رویده ابدباع نموده بهبندر مزدور

آور دند آ-زان میان -رخنگ اسپيبود ازاسپان علی پاشا حاکم
بصرل از نسل عفر دام که ظربیف بعد معاودت
گذا رشن دافت سنایش
ددف

ده و  5پکرامست

هظ زار رویده خربداری

اژ سا رن روم جادالیه ۱

استماع رساندده

میکردم  -علیی پاشا رای

دوه که]انرا۳

نشد

 -و درینول 7

کسان علي ابر سوداگر که اینان را باشارة معزالهلگ فرسناده بود
دموحب

و ادمو

سح

او پدو ازده هزار رویده 1۹

وششس

۱

هزار (ری

وون معز (املک اسوان مدکوز ر دد رکاه والا فرسخا ۱
است خریدند  -ج

وهشدم رجب از نظر انور گدشنند  -خافان زمان از جوهرشناحي
ای7ن اس

بیاهشاه پسد

۹رد ادددذد  -ورحل

موسوم

ساخنه

نش ر طویلة اسان خاضه

و باجپزار (اري که پانرد» هرزار روید* باشد در

وحه قلعت ان مرحمت فرمودذد " ازین حمله یک امب  8زیر طلا ۱
براحه حسودت مگ
بیست

اس

و

سشد ۷

عفادت
دم | رخ

] ۵

 +صلا و صلی|

هزار رویدگٌ مقر

رسدد  -عبد الرحدم ببگ اوزيك را بعطاء اسپ سبررادراخنند *
هشتم

حنگ
«علعت

شعیان [ اج

عذایت
و باضافٌ

ذمودة

پادصد سواز و لمرحمست
دسر او را لداعت

اسب تهچاق «خان دورای

فرسدا دذد

پادصدی

بهادر نصرت

-

مبرزا

صثه سموار بمدصب

اسب  8زین دشر ه

و ماصتب هزارعی ثك

حسن

صووی

بتک «زاری

را

هزار و

و فبل  ۹و صف شکرن

و چار صد

شواز از ال

و

( ۷۴۲

پلچم عال

مه |۵۰ ۱

)

اضافه نوازش نموده بخدست پادشاهزادة عالی سب مراد -خش
هر 0
گ

امد جاگ سپرند حون
رخصت د۵ادند  -راي تودر مل فوجدار و
خالصات آن ضلع جناله این ]باه ماخه بول بعنایت خلعت
اپ

و دیل

میاه کشت

از ماوراء الحپر رمدده

-

دودمی

بسعادتن تجدل

زمر پژدها سمقدلکت شلف  ۲ده خاعت

«عمن
و۶

و

ود بعدل تلي اتالبق

سخده فایز گروید  -و در

و انعام

حار

رریده مر

هزار

چپاردهم [ شعبان ] عبد الله خان بهادر فیروز جنگت و اصالت
خان جهت عرض برخي مطالب از لشکر فيروزي [مده دولت
سلازست (ندوخنند ( -صالت خأن جواب

مقاصد کاراب گردیده و

#خلعت فرق عزت بر افراخنه مرخص شد  -و خان فیروزجنگت چون
غرض مود بوث دسئوریی ادصرایت تدافت

 4۸ -بهادر خان فرمان ۳۹

رمیده در امتبصال جگت منگه پکوشد -و ضبط سرکار اسلام آباد و
فرو نشاندن

غبار فساد باز ماندکان بندیلهٌ بد بزاد پغیرژز حنگت

تعویض فرموددد  -و  4۸خلعت خامهع بر نواخنه رخصت نمودند -

۱

دعکاویت

و |تب

مراد «خش
شت

 ۳زان

فشره داژن پايگي باونه (ع نم

باوشاهراد»

رخصت راننند ۰
پادزدهم [ شعبان  1ش هزار رویدٌ

عطا فرصول زد۰

مقرر باعاب

احنباج

۳02

سفه ۵۰|۱

پاجم سال

)

اشکرکشیدن شایسنه خان نام

صوبٌ پتنه بر مرزبان بلاءون
0

53

و  ۳میتفر ها است پانزده  -ازانیا که مرزیادان کوتاه بدن
و مر ژمدن

مرتفعهٌ صعیا

ال

المروز و عداض

مفراکمةٌ عسیر

العجور مسنظیر گشنه باطاعت حکام آن صوبه جناعه باید نمي

پرد|خنند  -پرتاب ولد بلبیدر چیرو که پدر بر پدر مرزبان آن ملک
(مت و نیز مج  ۳8مستقدم آبای ضلالت انئما پیموده بعبد الله .

ایق
خان ببادر فیروز جنگ صوبه دسار

که ا(زشتغال

پرثاب اجینبه فرصت به تنبیه ار دیافد» برد پيشکشي
ه

۰

۰

5

5

۰

۰



9۳

۳

باسدیصال ۱
ذغرسنای -و
۰

اظهار انقباد تنمود  -و بدین معنی مغرور گشنه بشایسنه خان نیز
جنایچه باید نگررید  -و جون کیفیت حال از عرض 8.داشت

شایسته 

صوبه همت ب(رستیصال اوگمانتنه آن سرزمدن را ازلوث وجود
بي سود او پاک گرداند  -شایسنه خان هد طالب پسر خود را با
پانصه موارو هزار پیاد# :عراست پننه گذاشنه هغدهم رجب با فرب

پاجپزار موار ازبندهای درگاه ترابیغان خویش و پانزده هزار پداده
از نکر و ژمبندار عازم تادیب و تنبیه آن مدهوش بادة غفات
گردید

و خود لاحمء ی( بددهای پادشاهي

و زیر دحمحت

خان

ر

حِ وآتش

در دول قرار گرفدت ِ

بت تا

وحندی

ویگر را

۱

پلجم مال

۱

( ۹٩۴۲

سذه | ۱۵۱

)

پر انغار  ۲ -اخنیار خان دکني و جههي راجرانغار  -و سدد مرزا پرادز

#خنار خان را با جوقی چنداول ساخت

 -و افواچ را [راسنه رو

براه نهاد  -و پس ازان که بمرضع گیا که مفصل و سرحد پثذه و
مضافات پااموی است رسیده روانهٌ پدش شد  -در هر ِ

ک
او
خنده
دبورر لذکر ک

آثرا حصار ماخنه گروهتیغالزکی!

را در ملهارهای اطراف بکیشک

باز میداشت

 ۳سیه

روز0

رعيکذیر به بریدن درخمت زار برگمالامت
شبخوی ننوانند آورد  -جم
 ۲بقطع حدگل راه را وسیع ساخذه پیش میرفت  -وموضع معمورژ

دو موي را؛ را یه سهر تاخت و تاراج میگردانید  -مخاذیل در
تگناي حنگل و کوه کمیی نموده

هرجا ثابو مي بادنند حرکت

«ذبوحي مبي نمودند  -برخی باب تبیغ دلیران خولخوار ره گرای
آتش جیفم مي گشتند  -و باز ماندکان بپزاران جان کندن نذم
حاذ ی بدر مي برد ند  -ازغزاة دین نيزبعضي زخمي مي نشدند

ی

بیایةٌ والای شهادت بر.می آمدند  -و هفکام عبور افواج بز

(ماکن ون این ملک سکن [ جا بادیه پیمای فرارمی شدند .
وجمعي که از حماست

بی جاور حهیت فاسزا سنیز و اوپز می

نمودند بیزاران خواري مقنول و ماسور میگردیدنه *
چم ذدی النعده کدداوران ظفر آئین از مدزل آرر بسست شمال
قرع پلامون رندادند  -مقاعد مپرر مردو راهه وراهم آمرل  اخني

به پیگار پرداخته راه گریز پیش گرفنند  -د چون بدورر قلعه جنگل
در هم بافنه دشوار گزاربود  -شایسنه خان جمعی کذیر از بیلدار ر
تجرد ارباجوتی اززچی

و کماندار همراه دگی از تابیخان خود فرسئا

۳۲

مه

( ۰۵۲

۱۵۰۱

پجم سال

)

ثابقطع اشجار جای خیمه آماده مازند  -ایذان در باغی که فربب
قلعه بود دایره کرده به برید درخت زار پرداخناد  -تجه کاران آشفاة

روزکار ازهر هو درآمد» جنگ غنگ هنکامةٌ نبرد گرم گردانددند -
حماهٌ دی بدسنیاریی دص راسماذ یغالب مد هگروهی رابگوی ندسنی

فرسنادند  -شایمنه خان بربن  3ی یاوه ۱

ازبندهای درکاه

و جمعي از تاببنان خود بکومک فرسناه و خود بازبردست خان
و دپگر همرهان بر کنار رردی که پائیی فاع

پلامون حاریست

وون مقاهبر در پناه منازل خارج قلعه به پیکار تفنگ
ایساد  -ج
پرداخننند  -و جمعی

از *جاهدان

اسلام شریت

؟وارای شمادت

درکشیدند پیگ رگزینان ظفر [ئبی اسپان گذاشنه برتلكٌ کوهی که
سرکوب فصبهٌ پلامون بود پر ]مدند  -وتا شام جره آر| وله بسياري

را به تیر و نفنگ "جروج ساخنفد  +پرتابز اه ماد

۰۲۴۱

مردادگٌ مبارزان فیروزي دذار راه سامت ورسنگری جزپیمودن
حاد اطاعت و خدمنگذاری ندیده بوساطت جمعی اسندعا نمود 

که اگر رقم عغو پر جرید 8تقصیرات و زات او کشیده ید هشناه
هزار رویده برمم پیشکش بدهد  -و هی بعد سر رشن بندگی

دست نیاد  -چوون مغلوب وسواس و هراس بود التماس نمود
 1خاطر ارزعب ر باس را پرد|خنه

به پدذه خواهم رسید  -خان

ورب ایام برسات باستصواب دبگر دولت خواهان
از شدت گرما ق
درگاه سلاطیی "جده گاه ملنمس او ثبول نمودة پیشکش گرفت -
 ۲ددست

زردوم ی

القعد :پِ پدنه برگردید ۴#

چم

مال

)

9۳ ۱

(

ماه

| ۵۰

/

برکشتن یز برکة ازک بل گذارش نبذی از

برگندگی احوال ام فلی خان حاکم نوران

قلی خان والیی توران اوزیک خواجه را که نوکر معنمد از بود
و (عزت و اعنبا ر اتصاف دواشت از +خارا ی زامگ مشنمل بر مقدم ت
وال و معقو ار [دعاأن و ارغاني بطریق

چات

خدیو ندال بعد معاردت از مدر گلشی همیشه

درکة ر| با نامع عبت

فرسناگه

بود 1

بپار کشمیر میر

انگیز و امنعهٌ نفدسهٌ دواد اعظم هندوسنان

پپرشت نشان بعنوان سغارت نزه خان دکور روانه گرد اندده بودند -

درینو(ا که دید رمد دید امام قلی خان بشدت شوب و درد دیردن

ازببذائی بی بپره گردید  -و معاملات ملک داري
رود
 1بي دید بددا جنالوه باید دسر
یرل

ثرییت

خان کپدن

و شفقشت

برادر او از ناسپای

رز باخنلال

و حکم گذاري
نیاد  -و نذر

و کذرت ۲از چشم

از حقوق

برادرانه در هنگامی که دایشی بمدد کاری و

خدست گزاري پرداخت باز پوشید  -دورفگراننزاع ملک او شد -
و امام قلی خان دریافت که ملطانی دیدبانی ست  -و [ن بیتوث
داصره صورت

 ۹پدیرد  ۳خصوصا

از حق گذاری و رنادادي

1

با "خاصمت

وردرک ارات

و مذازعت

و اژ معا

برادری 1۹۳

ت

مخشی

و

بخانمسنت بعزم زبارت حرمینمنیعدن راهي گشت  -مبیررکه
که این ماجرین طعروض داننه «جکم معلی از کابل معاودت مود -

سم

(۲9۳۰ ۰

۱۵۶۲

ی سال 0

)

اکدون .خی از احوال امام فلي خان و سلوک ناشايسنٌ
ندر عم خان به طریق اجهال بر مینگارد

ازااجا که امام تلي خان بسلامت نفص رسماحت طبع 
شیاه را ازخود رضامند داات

۱

 -و حماعٌ ارزبکده را  5بشورش

منشی .و ففاه :گرائی ضرب الدثل اند باین دو صفت .شایستا ِ
خمرسخد  -اعیان  3 ۹و منغق الکلمه و مذیرن العزیمه گفنند  -که ۴
و منابعت ديگري 11

رطاوعت
باوجود نابيغاني نا او ژنده باشد بسه
3

ف

۰۰

خصوصا دار مرن

۹

حمم

۳

۳

خان درود خواهیم اورد  -ددر ععمل

7

۳۳

خان بردٍن 1

اي ۱کبي پافده از راد مکرو خدیعت که دکوهدده خرد دوربدن
۰:

7

۰

۰

تس

۰

و ناپسندیدة خردمند صواب گزین است  -بامام فلي خانن نودت
ک جون عرضي حاد ن

عارض

شرف
عنصهر

٩

شده 1ر احازن رود ِ

آبسددل عدادت بملازست برجم  -خان ازوقدارن دوه پاصر؟ و درد العيني 3 ۱
ی بر مسدد

ابالت

وا گت
مردمگ ۲

بملک دارجی پرادر 3ن در داد« 1

خواست که ار را نخزود طلجد  -سران دولت (ثغاق نموده گفتند که
طلب جفدربرادر جز شورشملک و تفرفةٌ لشکر له سخواهد داد 3 -
لاه العمه که |گر پصارهت خان معقود کشده بصدرت موحود ات ۴
اپری عارضه مپام ملعي 3 ۱
زنوج
و معلوم ابشان امت که پیش اس

مالي بتدبیرات مایبةٌ این مغلصان دیرین رو براد شده است -
اکنوی نیز بخاطر جمع و دل فراهم مسند آرای ابالت باشند که

ان شاه الله بمچیاعیی جمیلٌ آيری خیر (ندیشان امور ملعي و مالي
پدسئور سایق مثظم و مننسق خواهد بود  -خان ای مقدمات را
پدیرفنة ۹9#

اي را نزد برادر فرسناد  -تا اورا بتمایم

پ1فچم سال
گیرا زین

(۳۵۲ ۰
فکر بی

حا

9

و" برادر دادی دیار ندستا

آمد ه منلظر وقت طلب
پیش

ازرسددن

ارزری

-

)

تاه

دازا باز | رد +

 ۳۹۳نست

باشد  -نذر ععمده

۱

و ۵۰ا

و بر پلخ

ت اددیشه باز
٩4 ار ,

خان ببطاندنی نموده

چواب ذوشنه در ظاهر بارادة صود

و شکار و در باطن

گزارش تام دریادمت  -که دریس وفئت که ارزبکدبه دل نماد ایالت
ار ندسنند رفدی بخارا مصلیرن وت

در نمی دار  -پمشورت

[ندیشان بران شد که بااغعل حصار را که 0
دب بممت آرد ۳

دعد از تصرف

تلي خان ر حز سپردن

آن سهرفذد دوهی

خبر

روبه وانع است
و آسانی و

بغیکٌ ماک وگذاشفی حکومت

حاره نخواهد

را پاعبد الرحمن دیوان بيکي بقصد کشایش حصار پددتر هی

سا
وخت
خو
-د

بأهستگیمنعاتب ایذان رو براه ناد  -مرا آوزدکیه

از توجه ار بممرتند آگری بادنه امام قاي خان را از #خارا بسمرفند
۵

آوروند  -ن
وذر "عمد خان به ده توجغانیان رعلده عنان باز کشید -

 1دا از اشکری  54بلسخیر حصار فرهنال بود خبر  1۹۳که دولت

 ۱بي کنکضن قلعه دار حصار پص

از [مد شد رسل بدین عمد و پیمان

 ۱که هرگاه نذر*عمد خان را دربابد خان حراست قلعٌ مزبوره بأئذن

سمش ۱۵۶۱

(

۴۵۲

)

ام سال

پدشدس بدر تعویض دموگ؟ رخص.ت دهد  -عبدالعزیز و عجد الرحدن ۱

بي را دید  -نذر معمد خان بعد از اسنماع این خبر یکی از

معتمذان خویش به نگاهبانیی حصار فرمتاد  -عبد العزیز تلعه ر
با بگاذزاشذه د
وولت بی را همراه برداشنه نزد پدر رسید  -ار از
 1نو کوج کرد ٩ پراه در بدد
ازرواذه شدای امام هس

آ

و بایسهو

بسمر فاد راهي کشت

دسمرفزد عفان حرآت

باژ 5شدده

 ۳ام

[لن می
3

نوردید  -دربن ایدا ۳
وی

ارغلي کنکس و یاوی دوز گ هم نزد (مام

خان و هم دز الوس ح د مباز تمام

از مطاوعت ر منایعت *صعوب
او را از رمیدن ای نوشذه
که اوژزیکده دربافنند

دنرز مکنوبی منبی 

پسر بافي یوز بوي فرسنادند ٍِ

ب و حمعدت

بمرسید  -و ازادرو ۱

| ۹۹ام فلي خان حا نشید ي زا ملعصر در ۱

نذر*عمد خان دانسنه کام و ناکام به ایالمت او و ات  -اوزیک 

خواجه را فرسناده گذارش نمودند  -که مارا مانعی از انقباد جز 
(دای لوازم وفاد ار خاکلان نبول -اولی آن بود که حندی بیان
مداوای ای سرض دشوار دوا بقدر سمقدور "
ذهود :۵فرصت صید(دند تا ب
زرنش جبانیان می رهانیدیم  -اکنون 1
پرداخذه خود را از س
فرمار پذیری جاره نیست  -دپرچه اشار؟ رود بنقدیم رساندده آدد -

در خلال این حال معمد زمان خواجه رئیس بخارا نوشن امام

قلی خان رسانید :.که چون آنپبرادر-نان تعمل ازدسشت ۱
روانٌ این صوب 5۵

است

(سرءمطك «#رحه تماما سك

تمامی ایس ولایث بدو مفوض ساخده

 3تاحکوهتشا

خود ره لیا ۰

پاچم مال
اوزدکده

)

مطمتری

(«۵

و مسمنظرر که

سذه | |۵٩

بعلات

راي

بسمرقفد

گردید ت

است رمید  -بپرام پسر ار کة نزد امام قلیخانمی بود و اجزانب
خان مزیور  >:کومست شهر دب ز دی

پرداخمت امد

پدر را دریادت

-

و در شهر سبز برگ اوغای کدکن  7باتی بوز  5گروهی از همرهان

بدو 9گشننه  -و میار فاقلیق و سمرفند نذر طغائی و نظربی
این سال مطابق سنء هزار و بلجاه ویک

چهارم 9

«جری بمرند مذور اف اسرار خواجه احرار ررح ررحه رسیده
ودد

دزد (مام دلي خان فرسئال -

العزیز را با عدد الرحمن بی

و خود پایان آن روز بعصار سمرنند در آمده خان را در یافت -
و در ارک

دای

دزول

ذموث

روژ حمعه

خطبه بنامش خوانده شده  -وهمان
ی

ششم

شعبان

در سمرقند

روژ عبد العزیز را بیایٌ

تلجفانی  ۹در اوژدبکبه عبارت از ولی ء,لیست رساندده #خطاب

باقن طاطیب مخت ب
 .زژمام قلین |خان ,رخواهگ اینمقد
5

از راه هذدوهنان

بزیارت

اماکی شریغه

بشنایه

او باسرمن

راضی نشد  -و حون بدقدیدانست ککهیدبدن_ برادر دیرین حقوق

اورا در نهانخانةٌ فرامشی گذاشته است درماند خود مصلصی
ند رده ناگزیر راهعراق بر گزید  -و هشنم ماه *ذکوو ازسمرفند بیخارا
رای گرد ید " ندر عون
باره مغفق گنه

خان از پم آذکه مراد | گروه ارژبکده دیگر

او ر از رفن مرک

باز داردد -

عدد

العزییز خان را

در «مر فاد گذاشنه بر اثر برادر روانه شد  -و بعد از وصول بمزار

۳

( ) ۱۳۱

دوگ اولباء کرام خواجه نقشبند
مرنزل
رانع شده د

گر
ییثرا
پرحم
ال

پنيسل

فدس سره

اسلام خو(جه ۳

یک ورسخ ي

ار

(سلام خار| فرود  - "1و عده

ه امام فلی خان هرجه.بشهر فرشناده بگرذارد ک

ارمد
از نع خویش پیش از ب

خود ددرون

فرسخاگه پاش 3

بازگذاشته نگد ارد که بعد ازبر امدنش جبزی از حصار بر آررند 

و پس از دو روز که ار بصوب چار جو و مور راهی گردبد  -بة ؛خار(
یدام از (هل حرم او دربن «فر همراه

در |مه قدغس مود 5

ننماید  -حني آئی خانم که وج محبوةٌ او بود و ارزر داشت که
در قطع مراحل و طی
جات

منازل رنیق

بوده بزبارت حرمین
با

(ندوژد ۷#

 #نظم ۳

غرض در ضمیری که انشرد پانی * اساس ونا را .نماند بجای
و از فزونیی از و شرک

لعل سرصع

کمری

ر

1۹

از نباکان ارثا بامام

تلي خان .رمدده بود  -و ازین رهگذر نزد ارگراهي بود طلب کر -

هرجئه گراتببا نبود او بگیش قبول نشنفت -و با دلی آززد؟ ۶
خاطری برهم خورده ا؛زخارا رران حجاز گذمت  -و ابراهیم خواجه

نقیب و نذر بیگ طغائی و رحدم ببگ پرراچی و خواجه مبرک
پذصد 9
دیوان بخارا ونزدیک چیا

 9بت و لام ر حزان ردنوردی

[خذوار :دوواددل *

 ۱ارنفام رایات نيروزي ازدار السلطنه بنشاط

اندوری شکارک نو و آهن
دریذول

اپام بازش

9

گردید

 3و موجم

زمسئان

 5۸اواي [

مچمسال

سذه ۱۵۳۱

( ) ۷۵۲

طانت هوای هندرسنان رزمان سبرادن بوسنان است درزرسیه  -خاطر

( انشاط گرابشکار کانو آوهن ؟ که بکوهسنان زاد بوم جکت سنگه مطرود
نزدیک اصت رغبت فرمود  -پوانزذهم شعبان بعد ا(زنعضاء یک

| آر نیم پیر از روز سه شنیه بغراوای خجسنگي بنریل نلک هیعل
|ابر خرام از بارگاه خلافت رکضت نموده مثصل باغ فردوس آندن
ا,دیض بخش وفرح بخش که امزخنرعات طبع وقاد مومس

ارکان جباباني است و شرج عمارات و تاریخ افجام بجایش :کار
خواهد یافت نزول احلال فرمودند  -و ببریک از خواجه خاوند
*عمود

و ملا عبد اعکیم سیال كوئي دردضت/

صوو مبو پم ظپیر

(لدین علي دو هزار روپبه  -و *حمد آفاي ري

هزاو رریید

عطا نمودند  -صباح آن مقام شه , -روژ دیگر مرلی

خواجه

شمص الدیی معسکر اثبال گردید  -و دراجا بفیم روزتوتف کردند -

نریدون سازم علی مردان خان .بانعام پنیم هزار ردپیه کامیاب
گشت  -درب منزل بعرض مقدس رسد که اراخر روز بلجشنبه
هعده م شعبان یمد الدوله وخ اسبا ن خالخانان هیده سالار بساط

حدوة در نوردید  -خافان مر گستر رانظر برفزول۳يي ءواطلفي که برا

مکص اسرار پادشاهی بود

و حقوق خدماتی کهان سرامد

سلطنت برین ری حاوید طراژ داشت ازاصفغای این خبر مشرب
ورد
ا
عیش سني مکدرگردید -
ود
ملمپ

منغص  -و فرمان رنت که

غربي روضهٌ حضرت جنت مکی در زمیی منصل !چوک جلو خانة
روضه دنو سازند  -ب
ور ثربنش گنبذی عالی بنا نماینه  -چون

خاطر خطیر نواب خورشرد (حنجاب بیکم ماحب  -دویگر
۳۳

([ ۸۵۲

۵۰۱
سل |

پاجم سا

)

پادشاه زادهای" کمگر غآمگی شد  -اعلیی حضرت که جهان عبر
 9رضا ازد بسلامت ات

اس

که متضمی سلامت

همه ]فاق:

منت  -تسلیة بخشن لالیع بعر خلافت -دراریی سجمالءالت  -گشنزه۱
ظلال عاطفت که مومیای

دل شکنگان و مرهم عم خسنگان است

 .هریک از اعقاب اورا بعطاء خاعمت.
پر بازماندگان اوگسنردند و

بر نواخنند -و بمزاحم پادشاهانه رهگرای عبر و شکيباني ساخنند -
او +عسن بند گیع این سلطفت

خدا داد در ارتغاء مراب عز وحاه -

ز اجنماع اسباب دولت و ابم.مك  -بمرئبةٌ رسیده بود که هبیع يکي
اژنوئیان

و(

اقندار ادین

حضصرت آممان

ردجمت رد |ن

دگشده  -بل در عم.د هدع پادشاه بامنقلالی

درحه

ه  +ریز

مش مس و تسخمك و عزت نرددده  -حنااعه بیس

۵۸

ترل

بای

دبِای

نوازش خادان

قرددان بمخعصمبت ده هزاری ات و ده هزار سوار دو ادخه سه امود
 1۹تلخواه  1۳۳شانزده کرور بدست لت دام (ست سرافرازی داشت -

و ازانرو که تبول جید سیر حاصل واه یادنه بید هرسال بفجاه
اک روپیه بدو عاید می شد  -و زندگانی را بامتیفاه لوازم کسرانی

باسچام رسانید  -و اخلاف و اثارب او که در ایام زندگیش بمناصب
ده و مرائب شمده

فافو گشنه

اند پشمول

عذایات پادشاهی

کام اندوژ اند  -هرگاه شپنشاه بنده پرور ارت آن نویر اخلاص

گستر پرداخته .از خواهشی که بررائي نرسیده باشد بپارزسیدی
او «عزرض داي

 5للع (لجمد هي آمال  ۳امالهي .این فدری

«

)

([ ۰۹۵۲۷

باجرسال

اه ۵۱

بمیامی این دولت ابد مقارن پانجام رسیده آعت  -وارژوئی
جزآن نمانده که درحضور اعلي حضرت رهگرای|خرت شوم  -تمامي
کادش عدود حتف این درکاه خواندس پناه فراهم
دود و احفاسی که د ۵روبر

]م ۵۷است ده کار وال تعلقی دارد

س فاهدت و حمدعت
ر
ر

و /

حه ط

رفزرزالددانآن و 3
ف

و  11خول پمرآحم پادشاهانه

ندمت

-

عنایت

لاد

نظر در اددوخنی

ن (مماعری

بارد بروی

حنا >

1۳

از دنل و حادمات

ازااجمله

شواهر

لک

--7

باز مرازن

ت

و دولک

زویده بانزن  -رویزه  ۳کرور

و
ره

]لات سي

رویجه

 -از اعزماد

گدارش یات

الف واه پدر  31نونددن

دی

ک

جبل

اکا -طلا [لات

بدست

و
سه اک

وا ددر ذصفی ]ده

نمانده بود  -و بااکه یمیی الدوله وضیت

آئینی اع!

نموده

؛زان عامره عاید گرد  -ش شاه فذوث

5

بر ری پم ارآ و صبیه

فرمودند  -از متعلقانقل  -هشراکهیسنهٌ مقصب بود

بمنصب -هو
رکه سزاوار
و بشایسته

و پذ

لگ رویده  -دیگر اجناس

دود  4۹۳همگیی اند وخذپاش

اومرحمت

اشرفی بت

ددسیت

زویدهٌ او

و چاه لت

دو کرور

5

و

۶

»

3

خان خلف

مشاهره ول ۳

نوازش

یافوت --

لصدق آن مرحوم ین بذظم صویکٌ بم

مين پردازد منشور سعادت

ااتق که حرژ

تین

۸

و هیکل گنزدن د|ذشوریست با خلعت خاصه بترای تس
شلی
وةًر د
بلده
و ذسکین خاطر غم دید

٩2ص-پ۰ب(-
۱
ص-

اور ارشال داشکه رهنمای شاه راد شییبانق

(#جم مال
) ۰۹۲
مثه ۱۵۰۱
گشتند  -سواد فرمان عالیشان برای اخار و اعقبار آن منظور
(انظار خانانیی ۵ردنی صعرزم مکاز:مو معا ي

ناشنه آمد #

مان عنایت عنوان
شل فره

عمدة (لملک رک السلطنة العلیه  -سوت الدولة لبهده -

لجچةٌ اسرای عظام  -سلالٌ خوانبی کرام  -معققد صادق العقیده.
خاد» زاد رامخ العبودبه  -ایق عذایات خفده  -قابل مراحم جلبه 

صردف فدومی سعادت نشان  -شایسده خن  -بعو(طف پادشانه سرافراز 

گهقا بهاند که چون پایه هدر و متولت آنشان کی زا ۳۱
بیان اهل عرفان ازان بعالم صعدر تعجبیر

مود  - 5ردیع در ازادست ۱

که عرص خاک همواره منزل و مسکن او باشد  -بنابران فص خاتم
راز آسنجنب گوهر جادت و کامری طشهاعت و #خنباری آ
اسرار خلدفز

مخز
وهر درج دولت و اقبال -ابیت و جلال گ

قه یا ۳
تید-
اللبی  -مجمع اطوار هواداري و اخدر خدواه

خواندن

ار هدملطاني  -رسز شناس عاام مزاجداني

بلنه مکان  -عمد اسرای رنیع الشان  -افنخار پر دلان جانسپار -
خلاصهً »خلصان وفادار  -مبارز المله یمی الدرله اصف خان

خانخانان رن  -اواخرروز بأجهنبه هفدهم شهر شبعان المعظم
ی

۵ء

-

تفت فص

ر بلبیک احابت

عم

لمطمکت ارجعی الیریک زاف

5

ر

تلغی ذموده به نرهقا :جاودانی و آرا۱م

دايمي شنافت  -دل حق شناس  -و خاطر حقبقث اسان

که بآن دانای رسوز ساطنت توجه ر انس تمام داشت  -ازوثع

۱

بلجم

([

ال

۲۹3

سل

6

۱۵۹۱

اي قضبه فردی تاسف وئاثر و تلبف و تعسر گردید  -لذکی
ازانجا که سالکان مسالك تعقیق را دریی فسم تضایا غیر ازطربق
مسلکي ذدست ند خاطر حق

مسقیم رضا و تسلیم

بسند

ر رقضا

ی خانه زاد شایسننهرای ماخننه بصبر و خورسندي گرائيديم آ
یز بهقتنضای عبودیت از مج قوپم صبر و شعيباتي دجاوژ تخموله

شود را بسلاست ذات اشرف (قدس ما خرسند گرداند  -و عذایت
پدغایت پادشاهانه را دربار؟ خود رو :افزون شناسد

«

دای پقبرش حعسیی مرو نورو بانی در
معا

حکت اه

غنودو خست

حور دالشاهزاد؟ٌ گرامي تبار مراد #خش بموجب پرلدغ  قضا نفاة
اژکابل نمبضت نموده و براه مباکست بمعال چگت سنگه روانه ده

با جنود فبررزی داخل پیلیان گردید  -سعید خان ببادر ظفر جنگ
وضع بپرام
که تا انثهای ایام بارش ووصول پادشاهزاد والا نزاد مدر

پوز فروکش کرده بود  -و اصاات خان پاهمرهان که برای گرد [وزیت

مرزبانان (جمو رفلهبود #خدمتپادشاهزاد وگاهررمیدند -آن عالي
نسب هعید خان و راجه جبسنگه واعالث خان را حسب (لعکم
الاشرف بدسخیر حصار مو  1۹۳درکمال منانت و اسنواریست مرخص

آذرثه و دیگر ضروردات لشکر توقف گزید -
پغرمان وال دوم جمادی

و سید خالجپان که

اادانده اژ رای دوز برا؟ کل

"فور پور راهی گشاه دوه چون

بلهوان دسرمت

بپای کذل مز بور رعبده دریافت

ند ۱۵۶۱

پاجم سال

( ) ۲۹۲۷

سرر
که راجروپ پسر کلان آن مغمور؟ چا بسیازيی ب
کرمدی نشسنه است
بسنه د

کذل را

 -بدیست و بکم سک ماه بهددکارچی

اقبال عدو مال بقصد مالش او روانه ش  -و "جابت خان
هراول این لشکر با فننه پزوهان در آوبخنه بضزب تبغ و سنان

ویگر مبارزان نبرد آرا بپٍا مردیی
ره «پر هزیمت گردانید  -د
شهامت سدی چند را که کوه نشینان

ضلالت اننما در درژ

کنل بسئه بودند درهم شکسنند  -و جماعةٌ را که در پناه آی بممانعت
و مدانعت

می پرداخنند

براه فرار انداخفه کثل با وجود کمال

ععویت بدمت آوردذد  -سدد خان جپپان بسرعت

هرچه تمامثر

خود رابکنل مچبي بهون رسانید  -اگرچه مخاذیل ذلبل ازیر مکان
تا نور پور در مضایق شعاب جا؛جا سدعای (سنوار کشیده پیادهای
کود گرد کریوه نورد را از تفدگچی کوماندار +عارست

گذاشده بودند ( -ما زا ک ار

و »عاربت

دادار کار ساز همواره کام پرداژ

اولیای ای دولت قاهره است یکی از کوه نشینان راهیعسیر غیر
معروف که  1۳را مسدود نساخنه بودند نشان داد  -ول موز

برمان فسلک دارمده جماردهم رجب بفرراز جهلی  5نجم کروهيي

نور پور مشرف؛ برحصی آن واقع است فرود آمد  -دربنوا سیدخان

چوان خوي هراو:را_تفبننمود .کهءبناراج ..معمورگر پیرون ۳:
لاء ادواج نصرت امدزاچ پدشنر بقلعه
ئیاز
سیر
ااه
ده پردازده  -جون مف

درآمنده تعصی .گشته ,بودند مجاهدان لشکر اسلام هرچه پانتنة
غارت نموک :جمعي زا که دل برهلاک اه ددم و فشرده بودند

بقید اسر دوردند  -سید خان جبان صباح آن بای فلعة آمده

)

( ۴۲

بخچم سال

سنه ۱۵۶۱

7
ت
8
سون دریافت که جگت سنگه نکوهدده آثاردر حصانت حصار کوشوده
ج

توپ و ذهنگ و آذونه و ساینر زاگ زیر قلعة داری آمواده انک  2ات

و فریب درهزار کوهیی-نگدل که دران .بیشتیر تین بودند بپاسپافیی:
آن گماشده  ۵و (سرانجام موال عاصره

پر داخده  -الجاء حصار ر

بشیران بیش پیکار قسمت نمود تا ملچارها بر امراخنه قلعه .را
مسر ساززد *

اکنون بنارش احوال دیگر انواج ظفر مأل مي پردازد
سعید خانبهادر ظغر جنگ از راه دا کوههاره و راجه حدسنگه
و اصالت خان از کنار آب حکی براه دره رواده شده ندوراحیی مو
پیکدیگر پیوسنند  ۰و زدیا باغ راجه پاسو که میان دره در زمبن

هموار وائع است

و ازیک جانب

بکوه مو اتصال دارد معسکر

قرار داده فرود آمدند  -واانزجوهیی جنگل اطرات غلعه مو
بغزرنیی (شچار مثراکمه مرغ شواند درا بال کشود  -موسدود
پاش طرق ارنقا -چه آن حیله ساز مکر پرداز میان دره هرجا راهی
گ
نو
سوب
و رخنهٌ پانده بود بباسزفه وتح

سدهای سدید بارفراخنة

شاخنه بود  -ر گروهي ازتفنگهی

پر رری آن پرج و باره مرب
وکماندار بصیانت  1۹بازگداشنه مقرز گارندددند که برابرسدهاي

*خادیل ملي ارهناترتیب دهند  -و باهستگي  ۷پناء فساد را اژ
ان

مار و انداخش اماس توامائی ضلال مساعیع جمیله بنقدیم مي

رسانیدنه  -و مقپوران بربزش تیر و تفنگ و اسنعمال دیگز آلات
[ ۴اد وات جنک

در |

دعه مرکوشبد ید  -و هنکام درهمشا

(جمء ی که
۰

سذه ۵۰|۱

( ۶۴۹۲

)

باجمسال

برای هیمه وعلف جذگل در می آمدند از دیو سبرتی آسیب
ی

رما ددند

هقدهم رحب

دایم ان

لهلاژمست پادشاهراد؟ حماندان مساشعد

و رسنم خان
(موح

گشده

در پینهان

ان
با

خددو

۹
ان جهان دسئوري یاننند  -ر چون مرزبااني که غاشبه
خ
(طاعت

اولياي

ایی

دولت

تا آن نواگردنه 7۳
گرائید -

و اينمعني

مدت

بر دتفا ۵رند

ابد

کار بر مقاهدر

خواهد

ازعرضه داشت

تنگي

ِ

پادشاهراد؟ وا تبار بمه.مع

حقایق *جامع رسید  -از پیشگاه خلافدت برلدغ شد که سعید خان

تجایمت خان باز گردید  -خای ظفر جنگ پص

از ورود فرمان والا ۰

الله و جد

لکوه مو هر راه ربر ۵ایرة 4کرد ِ و دو سر خود د ول

باگروهي اژ داپیدان خود از یمد  -و و الفغار خان
هد کون

خر

ورستنده

پا برق اندازان

 5ر از سار ت برای تعددی لش رکاه بغراز کود فرسفال -

(یغان یال جوم پدودنه حون
اثر تا كِ ي

اللء را 1

از حنگل

ببرد

در باننند که بجمت
ددادف حا دهی

 ۳رسیدان پادخ همالعا

«خاذیل فره.ت ان

" دف

نزول عسکر دصرت

شوه ب بان ظفرجنگ
نمودند

دربن وت

دربب جار ب#جهیزار پراد؟ بخدکیي و ۳

پلچم مال

مه ۱۵۰۱

() ۱۱۱۰ ۶94

.از جبلی که مشرفت برد کول بود |مده آتش پبکار پر افروخنند  -و

اژ تراک (شچار و تشابل اغصان که مانع اجذءاع بپادران فیررزی

نشارن بود هر جاچندي از آجونگران ناموسجو با جوقي از کوهیان
ضلااک خو رو برو شده بنبرد پرداخننه  -سعید

خان بپادر بعد

اآگزبی لطف الا پسر خود را باجمعی و از عقب او شیخ فرید و
سر انداز خان را برای مدد راهی نمود  -ائغاقا طف

الله پیش

ازانکه به برادران پرسد میان جنگل بگروه مقاهیر که مانند مور و مار

دران درخت زپارراگنده شده بودند دو چارگشت  -مناکیب هنکامةٌ
پوای ثبات فشرده زخم شمشیربرکنف
زد و خورد گرمدانیدند  .ا

ات

وون اممپ او را
تر زخم نیز بر بازري چپ برداشت  -چ

پی کردند خواجه عبد لرحم واد عبد ااعزیزخان نقشیندی پسرعت

تمام در رمیده از مبار کفرة بد فرجام که ازاطراف او راگرد گرننه

بودند بر [ورد  -و ذو الفقار خان و رفقاء اوبر غنیم خود غالب آمده
و چندی را ره سیر نیستی گرداندد بغان ظفر جنگ پیومنند  -و

معد اثله و عبن الله نیز نزد خان آمدند  -روزدیگر خان ظفرجنگ
و همرهان او به رپر شناننه براي و سعت معسکر بقطاع جنگل اشئغال

نمودند  -و ازحزم گزینی دور آنزا بخندق و خاربست (سنعکام درده
از #جبخون مقاهیر خاطر وا پرداختند  -ادبار پژوهان از بیم دخول

عمکر منصور این راه که بسرکوب مو می رسد  -دربری ضلع افزون
از افلاع دیگر فراهم آمده درسد ممرکوشیدند  -و بارهای متدٍن

بسرنه و برجهای امئوار مرلب گردانیده جاها برای انداختن

سثه ۱۵۶۱

"چمسال

(()۱

قرار داد که هرروز خنی اجزنگل بریده باهسنگي رنه شود *

ببست ویکم شعبان تجابت خان با تابینان سعید خان
ببادر بکریوة مشرف بر باري که مقاهیر نزدیک باغ راجه باسو بسته

بودند برامد  -و از یلگ جانب فوالفقارخان با مردم توب خانة
مرکاروالا و اجزانب دبگر نظر ببادر خويشگي و شیم فربد و اکبر

قلي سلطان ککهر و «رانداز خان و راجه ما صف آراگشنه
با مقهوران آن باربه تبر و تغنگ در[وبخنند  -و گررهي از مردم .
تجابت خان ر
واجه مان ؛جای سپر تخنبا بر مرکشیده پیش .
دویدند  -بوجلادت تهام دبواری از جوب و نخلنه مقابل بارمخفولن .

ملنیج گردانددنه

ترتبب داده بریزش تغفنک ایرة جنگ
دربن زد وخورد کفار (شرار ات

-

:جوم پیوسنند  -و ازز لشگر

املام نیز چندي کشنه و خسنه گردیدند *
شب

ددست

و دهم [ شعبان ] راحه سای ریب

هزار پذاد؟ٌ دطن

خول برسر ولوه حمتا 0مسنال  -اینا ين بایدل :زسدلک  -جمعیکذیر از 1

ضلالت گزینان واژون آثاررا که بیرون بر آسد :بودند جروج و مقنول 

ظلفر یانتگان بجپت حراست امه ماندند  -و گروهی باس

۱ ۳۳

کشنکان برگشنند  -و درهمی اربخ ارجچ فلع نورپور که سود خاچهان
]را فر#عاصرد داشت

 -پرید  -بیان ش آنکه زلغی آهون زن و آفا حسی

جوانب
رسی از اطراتب و

۳

این حصار هفت

بلچسس و تفعص برشش

نقب دواندده بودند -

نقب مطلع گشنه [ب

اذد|خنند  -حون برذشب هعلم  1۹از"مچارمردم بل خالچپان پابان

پاچم سال

( ۷۹۳

)

سذه ۱۵*۱

برج رسیده بودو دوسه گز دیگر بایشنی برد تباهشبای ده بر چ رسد

آگاه نشدند  -پسر سید خان جبان و مردم او بانديشهٌ آنکه مبادا
حصن

گزینان بریس نقب نیزآگبي یابنه (طراب نموده بباروت

 ۲نداشتند  -و بخان گفنه فرسنادند که نشب بانجام رسیده هرگاه

اشاره رود آتش داده آید  -خان مزبور به ملچار خود [مده مردم
دیگر ملیارها را تاکیه نمود که ]ماه و مفنظر باشند  -همیی که

بعد از پریدی برج ازین راه پورش نمایند بپادران دیگر لچارها
ازاطراف و جوانب فرد بانها گذاشنه در حصار بریزند  -و بدیی
فرار داد ال وت عصر انش زدنه  -از نائمامیع نقب برچ از

یک جانب پرید  -و ازجانب دیگر بزمب فرونشسمت  -و ازانجا که
آن حیلة ساز مکر پرداز پس هبررجی

دیواری کشیده :از در سو

:جدار حصار رسانیده بید و از فراژ 1۳7راد در[مد برج مقرر گرد اندده

و برمیدن صدمه اگرچة نصف باللي آن نیزافناه اما از رسوخ بذیان
فصف پائیی ثابت ماند  -مبارزان فیررزی ذشان فیلهعه در ننواذسنند

شه  -و میهد لطف علی و جال لدین تعمود که با مرذم
مد

خان حپان دژیده بودنه  -از مسدوه یافنی راه بیلداران را

بانگندن آن گماشنند  -و مجاهدان دیگر »چارها از اطراف و
جوانب پورش نموده بموخنن دررانها و بر [مدن بدیوارها

پرداخنند  -دربن اثنا مقپوران که بکمان مفقوح شدن راه و درآمدن
کنداوران ظغر دسنگه گردخنه رقلعه درون رذاه رده بودند پرامنعکام

دریو
آاگبی یانته بپای ادبار برگشنند  -و به برج و بان تا شب

( ۹۲

سنه ۱۵۶۱
کوذش دادنه 

پم مال

)۲

آخنی شربت شهادت جشیدند  -و برخیبگلگونة

سار همت برآرامانند  -ازانجمله سید لطف علی زخم
جراحت رخ

و خاکریز نیز بلند بود  -دریی وثت کشایش قاعه صورت 
دق دیست *

لگ ر خود تمول  -فرب نرق هزارسوار رهمدن متّدار پباده بشمارامد ر
ملخ ایزق مان
د 9حد
فرمان

و

ده

هراوای

((*
شد

شعبان

دمنال

بمعی

و بردي خان معدوح گشت
گنز

اصالت

خادجهان

آین

و مبرزا حسی

خان

بخور پور

و رسلم خان

وج 0

و

ول

هار

 -حون

شنافدم

از حذاب عظمت

بمعاصرو

دیگر همرهان

ک یم

خان و تهاری

8

۵

پرداژد 

بمادر خان ۹

ِثِ
از راد گنکی

برد

صفوی را در پدنپان گداشه خود نیز بصوب مو ۹

روانه گرده  -و برکرپوه که سابقا عبد الاه خان ببادر فبروز جنگ .

فرود آمده بو نزول نموده عساکر منصورة را که از اطراف مآتوحه
تسخیر مو گشنه اند قدغی نمایند که در فتیم فلعه و استیصال کفار
شقاوت شعار سرادم حجد ور حم.د

ددجم رمازدد ۳

غرو رمضان آن رالاگر ازپینمان ؛جانپ مر راهی ند  -چکت

۲

)

شخه | ۵۰۱

( ٩۹۲

پاجم ال

که حلالث کیش از اصغاء زواله شدن

این افواج و توحه پال 8

ازاد؟ حمانیان خایف گشنه ازمسئیی غفلت و پندار لغني بپوش

اس  -ر راجروپ پسر یره |خثر خودرا بوساطت الله و یردخان
بملازست پادشاه ژادة عالمیان فرسناده الثماس نمود  -که از صدرر

ابی عصیان که از ربودگیی خرد و نذودگیی طالع بروي کر ده
|فروان خیالن و ادامست دارد  -حون برخی بند کان و" درگاه ازکین

هم چشمي رهمسری دربن بسا جز اماک قوم وقبیله اوتلاف
خواهش ندشننه  -برای اظبار حمبت
از ال 0
راج بوتی و ابراز غدرت سپاهیگری بسپولت تن بمرگ در نداده
دور
قو
مصور
دخرور می
که

واش بنقدیم رسانده  -اکذون
مرسام ترددثل

انصرام .این مهم  ۳نور حدفهٌ حهان داري مفوط گشنه است

حز پدمودن

شاه راه منابعت و مطاو عت ایس دولت بلذد صولت

خاره نداره ( -مبدوار است

و هراس براورده

اجازت

که ای گناهگار شرهمسار را ابژاس

ملازمت

فرمایند  -و پدرخواست

هوا خواهان درگاه بجان ايمن گشنه بفجم رمضان برسم*جرسان
عغو پزوه

بی یراق فوطه و گرداق +خدست

تیار رسدد  ۳1۳گرامی دودمان
اخشدده فرار فک 52 ۵

پادشاهرادة وال

خاطر هم زد اورا اطمینان

عقو تقصیرات و ّ

| خلافت مسالت مایه  -ازاچا که خت

زات او از.حضرت

رمیدزٌ ار از گران خواب

غقلت در نیامده بود  -و خرد شوردد؟ از تیه ضلات

و حون

د پدیرائی

درسین پادشاهراد و

عالیی

پر دداسده -

كِ_ اور

رخصرت

سنه ۵۰۱ ۱
فرصسوث -

باچم سال

۳6
و بر گذارد  5۸مراد از اطاعت

آذست

1۹

از مطاب

خود

مدپر بوطیاین نمود؟ باز ؟رد ادبار بر فرق روزکار خوت عنم

ره گ۳را7ی ملک ناقویم فساد و منم نا مسقیم عناه گردیه  -مید

خانعمان و ببادر خان با همرهان از بانشاهزاده والا ذسب د-نوری
رموژ به دریدان جنگل .
وافونه براه گنگ تیان به مو راهی شدنه  -و ه

و ماخنی راه پرداخنه و غنیم را ماش داده بأهسنگی قدم پیش

۳
ورجا مقاهیر امخواردیواری بر آورد» راد مسدود
می نمادند  -ه
ماخنه بودند

»ای

مبارژان لشکر فدروژی

|فراخده  8نیروی <جدمت سرد اد 8و بازوی

۳

حاسمت

گردانه منیدم 

۱
ی

ساخنند  -و جمعی

ر که باعنماد مناشت

 11پای ادپار پیما ۱ 1

فشرده بهقاتات و مزاحمت می پرداخنند ره گرای نیسنی"می
گردانددنه  -بعد ازان که بمرٌ نزدیک رسیدنه جگت سنکه شقاوت 
تن

قبیلهٌ قلدله حوت وحمعی دیگر
بلج ررژ ملواثر با تپور پیشگان

زیران کوه نشدن ربوروی
ادل

عساکر فپروزي شده هام

ضرت 9۲۱

حرب گرم گرداندد  -دلیران همه دل خصوصا سید خاجهان و بهادر
خان بدسنیاریی تاندد ایزدی ومددکاریی انبال سرمدی
زر ]لود و فاگ

میارژان دوچ پبادر خا ن

گروة شقاوت

ی
اژ

مود

شجاعت

5

حسابی

از تدر

در نگرفده در

 ۳0پایةٌ 9

کشنکان بر امد :پر ملهار مقاهیر می دویدند دز دای پچ ردژ

فربب هفنعه کس از تابینان بپادر خان و همین تدر ادزبگر

1

باجم مال

سنه ۱۵۶۱

().۱۳3 ۱

شنافنند ا-کرجچه اکثر بندهای پادشاهي در  3م اینمجکوشیدند
۰

اما عمده

در پیش برد اي کار دشو ارترددات مد

زهخم خان و بپادر خان بود -

خصوصا

بپادر خان

خالچپان و
هرارل سید

خااچبان  -و چون ای مهم بدرازی کشید از پبشگاه مطوت و جلال
فرمان شد که همین که سید خالی بان و ببادر خان که مالش

مقاهیر داده سیل وار مبروند به پایان قَلعةٌ موّ رند  -دیگر افواج
نیز بقرر و حبر جنگل از مااکیب گرفنه خود را برمانند  -و بر قلعة

پوزش نمایند  -و کهش ز کرفض .نموده آنرا :محخر سازنو>
۱

پادشاهراد و وال دس

ند همت

دعن

از رمیدن

پرلیغ وضا ذفا برالچه ماموو

بر گماشت  -و بامداد پیسنم رمصان بکریوة مشف

بر اکثر *لچارها برامده سرآن افواج فیروزي را با #خشیان و ابینان
خود بیورش امر نمود  -و کص نزد میه خالجبان وسعید خان
فرسناده  -تا اینان نیز از طرف

خود یورش نمایند  -از معید

طکلربی
خزلاص منشی و
خان درنگي وافع شد  -سوید خالجهانا ا

سرعت نموده معیهای مرداذه بروی کآارررد  -ر رسئم خان و بیادر
خان وجمعی دبگر از مبارژان که همراه او بووند «چبقلشهاي نمایان

جوهر مزدانگی ظاهر ساخنند  -و دابران مذکور ازان جانپ و راجه

حسنگه و قلیم خان .و الله وبرد؛خان ازینظرف  -تسخیر فلع
مر پیش نیاد عزیمت ساخفه همگی همت

برکشایش آن

گماشتند  -و راجه جیسنگه و الله و یروهخان از راه درد و تلیم خان
ازجانب جمب و دیگران ازدسمت

زاست بجنگل در شده اهزرسمو

سنه ۵۰۱۱

باجم سال-

( ) ۲۷۲

که امکان برامدن بود بغراز کوه بر شدنه  -جون سید خااجم ان
بهادر خان د 2پبکارهای
 ۹۳تم روژ بودوع 1۳

منوای

و کرژارهای

نواثر که
مد

در عرضا

رو

بودندً .

دلگ

کار بران عنوده کت

و  0دشرک اخشر با اکذر (عوان بابکار و انصار آنغنهکار خویش بمددع

این شیران شیر انگن در مانده  -جنالسه جمعی را از جماعه که
 -راح ۲

بر ردی دیگر افواج +عر امواج کداشه لول نیز طاب داش

حسخگه وفلخي خان و (لله وبرد بخان و دیگر حان سواران بح

 114یلع مو نزدیک

بودند  -و راد در امد شان

بای صسادد» بوث  -از راه فلت

۱

اسان بی  -و

مقاوست ندوانست نمول ح پیش ۱

طالع که پیش اززس عبال و اموال خول ر بناراکده فرسناه تا ۵

مور مانده بود پص ازدید نیرنگیی اقبال و اسفدلا و غلبهٌ لشکر ظة
اثر مرسمه

و خد

مك

8

پسران

و منسوبانی

انگیز *جاهدان

دیٍن

که

از شمشدر

جات

خون

زیر

یافژه بوددد ِ با با

ادبار رد نورد فرار گردید  -تعواز برروژ اصالت خان بیادشاهزادة
وال ون عرضهة

داشت

نمود

شود

حارسان

حصار

از اسنماع خبر کشایش فلمعهٌ مو که معقل رصی

ور بور۱ ۳

این غذود* ۱

وتبال 
#خت بود بپراس و باس افداده ندیم شب راهگریز پیمودند  -با

ان

«زار «واز از مذصب

اه

خالجمان و راحه حیسنگه

دو آمیه

ِ

۸

چم مال

( ۳۷۲

)

مه اسده گردزد *  -سذسندی را بمخصب شش

سنه ۱۵۰۱
هزاری شش هار

مواردو اسپهسه (سپه  -و در یمینرا بمنصب بأجبزاری پاجمزارموار
۵و سوه مه مه  -سرافراژ ماخنند  -و بر منصب بمادر خان هزاریی

وزار سوار از سواران او دو اهچه سه اسدِه مقرر فرسوده
ذات افزوده ه

زیت تاره زار سواز دوه همه اسهه وا ۳
ماذسنگه گوالباري را که دری مهم خدمتث گزاری و جانسپاری
ذموكه بود بعنایت خلعت و جمدهر مرصع و مرحست اس

و فدل

نوازش فرسودند  -و هرکة دربن *م دسنش بکاری رسیده بود اورا

بنوازشی خاص و عنايني مخصوص سر بلند گردانجدند *

بیست م
ویوم [ رمضان ] پادهاهزاد؟ و تباز عم معلی
پرننی حند زمیندار جذبه راکه حکگت سدگه

مطرود پدر اور بغئل

رداندده بود  -و اودردن هام بف ریعگٌ اولیای ماطت داخل دوامت
خواهان گشنه بالله وبرد !ان و مبر بزف که باوردن او رفذه بود

باستان خوادین مکلن فرسناد  -و معافطت مو براجة جبسنگه و
تباری  #خانودمثال بگوگلداس -سود به و پینبان بمبرزاحسس

صفوی باز گداننه  -و جمعی دیگر از بندهای پادشاهی را با

بسیاری از بیلدار و تبردار به بریدن جنگل نواحیی مو و توسیح
طرق آن و دیگر معال کوهستانگماشنه خود بموجبحکم قضا توام
 5بپادر خان و اصالت خان روانٌ درکاه خلایق

پناه شد ه

د بیسشو دم [ رمضان ] احراز درلت مازمعث نموه -

و هزارمهپر  برمم نذرگذرانید «
غرةٌ شوال

پادشا هراد ؟ عالیی دسب

( /مرحممت

خلعت

خاصه

(۴۷
۲

۵
۱ه| ۰
سخ

بلچرمال

)

 .با نادری و دو اسپ ازطویاهُ خاصه بکی با زیس طلای مینا کر
ارفبرراخنه
دیگری با زين طلای ساده و اتعام دو اک ریب نقد س

نمودند  -و فرمان شد که آن بادیه پیملی

با همرهان رخصت

شورش راامیر وا فذرل ساخده کوهدغان را بفاع  ۲قطع تنم و شاج

آن خار بر فساه پا گرد انند  -پر ذبی جند زمیندار جذیه بعنایت
شانعست و جمدهر مرصع و ماع میب هزارهی

ذان و جار هد سوار و

خطاب راجي و مرحمت سپ برباند گردید  -و چون کرهی که

چکت سنگه  فلع تارگقه بران بفا نیاده از مضافات چنبه اسمت +
بنعدی مرف

و حگت هرگ

ده

مدکوز پلومنة لمت  -و دران سممت

بود  -و عسیب

هرکوبی

دلعه بوایمت

(بمت که بدست

آوردن آی در کشایشحصار ذاراگ 51دخیل است  -او بوطی دسنوری
وادت

وا مراجام

فروربات

دول 3

 ۳حمعد مت

شا دسنه

از عب

فلعةٌ ثارا گدّه در اید  -و سرکوب را بدست آوردهکار بر قلعه نشرذان
ددگی گرداند »
جر  1شوال

 1پادشاهزاد و وال تجار  08ارشاد

اد

خاجمان و دیگر همرهان به :نور چور وسیده فروکش
معل

۳

ت حول خن

را باپسران اوجمو

ک لدشحن جانهی حگت

ام

رژدای

عصوران

که

د8

تست

پرد ازدد

فرسنا۵

و دار

پا سس

کرد # -عکم
خان و اصالت؛

تعجن ذمود ج که یا ده عدمتکا

«رجند

رف میب و ره,ادمت ادن

۵۷۲۰

پنچم مال

سنه ۱۵۱۱

)

خصی من  -و صعوامت مر و دی مداخل ر مخاريآن ده پمرتبة

بوف که کمند تدبیر خداوندان افکار دایجه پر شرنات

ی رآ رمد

(ما سبارزان اخلاص آنذٍن و گفد اوران نبرد گزین بنونیق ربادي

و تائید اقبال حضرت خاذانی کمر جراه بر میان اجنراد "گم بر

بسنند  -و در کشایش آن دز آسمافی ارتفاع بقدر قدرث و مکنت

خوش سعی منهردند *-خاذیل در ماعکام مععال دشوار گذار
کوشدده بر امکنهٌ مرتفعةٌ حبال گاه مرورعسکر فیررزی در ایگندن تیر

و نگ

جد حدید بذقدیم میرسانیدند < و بعضصي زین اشرار عجار

بآب شمشیر مهاهدان دین ردگرای آتش

جپلم سبگردیدنی

اژ

حماة اسلام نیز برخی بدرجةٌ والی شهادت می رسیدند  -ازاجمله

است خسرو بیگ بخشیی یمبی الدوله آمف خان حاغانان که
خان مزبور حسب

اعئم او را با هزار سوار از تابیذان خود در

مااژهت پادشاهزادة عالی نسم فرسداده بود  -و بعد ازان که پمبن

الدوله رخت هسنی بریست پادشاه اک غکان اورا که جوان مردانه

"ار طاب بود و ازآدسی زادهایگرجسنان بعنایمت منصب هوبلزه
گرگ اندده پودند  -و شرح ,شیادت ار [نکه +

پدشفر فرسنادنده  -که «عقدقت  1۳سر ژمبی وا رسددهة مکانی

کس فرسنادند که آن جماءه را برگرد|نیده بیارد  -نوگذازد که تدم

۰

سثه ۱۵۶۱
پیش

( ۹۷۲

بگذارند ِ ددگران بر گنه

)

پاجم از

تِ خدرو بدگت

ادخ

۲

دواد  1۹در

زسینی که می فرود آمده ام شب مینوانگذرانیه  -ازالجا که زیاده

بسالث پای ثبات از دست نداده بعد از چیقاشرای گردانه بعارده
ژخم درجٌ رفیعٌ شهادت

دریافت  -و قرد ه,هطا کس

ازهمرهانش

کشنه و خسته گشنند  -و جون بهادر خان و اصالت خان و دیگر

فوبان جد کر آزین طرف  -و راجه پرثهي چند زمیندار چنبه و
[ن حصار اسنوار و قلع اساس آن نذا سهاس گماشنه فراوان معی
بر کرده با خود (ندیشید  -که گرفنم

دسخرو یی #عکمه بخلیه و

امخبلا دشوار ادمت  -اما واعنماد تکام  11یا داي دعمت که تانبد
یزدانی

و تدسیرات آسمانی

پدودد او اسیت ِ بعی

درکار سازی دسنبار و پد؛؛ کار دولمت

و عصبان

دون

را هت

خود

ارد

رهودان اسمت

و بعد از رفنی تمام معال ثاکی دربن قاعه توان بود  -ذا گزیر ازرری

عالی

سیب

مد (ذست که
 0وعها ۰ ۹۹دکو هد

عاخت

(صندوار عغو پا

 -وازاا

 1۹ببقی

در د امن بدد کان این درکاه غبار مقض ع ۵وخلف
ک

کدرین

خصالست

۰۰

دی

۱نده 
دش

۰۰
ت
در حاسم

۱

بای سال

مه | | ۵۱

([ ) ۰ ۷۷۳۰

پادشاهزاد والا ثبار النماس نمود  -که از درکاه خلایق پناه
بخشایش

جرایم و آثام در خواست

کر برم خورده را بصدور

مطمئن گردانند  -پس

نموده

این بیم زد

فرمان جان تخشي و ءقو معامي

ازان که آن والا نژاه برای (سعقاء

وقدشت
زات ای زیا نار صورت و معنی عءرضه دانت نمود ح
بکرامت اسنماع رسید  -از جذاب کرم فرمان عالیشان صادر شد -
که از اثرو که آن سر گرد ان *عراء غوایت بدیل پشيماني و

ندامست مصلمسک گشزه امد وار صشع [#صیرات ات  -از جرایم

نا گذشفلییآن خائب خاسردر گذشندم  -دیگر آن ربود؟ غول ضلالت

و غاودة خواب جهالت پیرامون چنین عصیان که باعث اخراج ار

از موط مالوف است نگرده  -و حصار تاراگته را که با عنضاد
آن ره -پر دغی و تمرد گشنه امت

بء بندهای درگاه معلی باز

گذارد  -تا اساس آثرا با دیگر عمارات بارندازند  -چوون اوامر
پادشاهی را بسمع و طاعت تلقی ,نود  -بالتماس پادشاهزاد وال
ثبار حکم شد که بعضی منازل مبان آن #عکمه را که بر خلاع سهکانه

اشنمال دارد برای بودن منسوبان و اسباب او وا گذاشنه بای ر

با هر سه حصار وبران گردانند  -و له مر را که چاردیواریت میکم
باشهار اطراف برش نیست با حصار قلهٌ نور پور بیندازند  -تادیگر
من

|ران کوتاه بذٍنماهن روژ بد ظاعت و فرصان پدیریی ایری درکاه

خوادیی پناه دانند  -نه رمانت حیطان گلبر  -و منانت جدران
سنگجی -چگت سنگه بعد از وزرد این حکم مطاع بسدد خان جبان
پیغام کرد که شما خود رسبده بر روئی که خواهدد فلاع تاراگقه

شاه ۱۵*۱

چم سال 

( ۲۳۱۲۲

بیندازیه  -سدد خان جبان بدانج! رفده در روز توتفگزید  -و گرزهی
را بر گماشت تاحصارببرون ازبنجاد بر کذدنه -سید فیررز حریفز ۳ ۵

خده
اجي و دبگر حصوی را باران
حیر
را با سردم خود گذاشت که ش
با زمس برابر سازد  -وشب جمهه نوژ دهم ذی اجه با حگت سذگه ۳

بملازممتی پتاادهراد و جپانیان آممد  -و احکم معلی ضبط آنکوهشتنان ِ#

تجابت خان تعلق گرذت  -و جون جگت سنگه جانب دروازو کلان 

داعه

عمارات او ژ مردم او ات

جبت:

و درد

ازدن اطراف بر شهان ممگ

هزارگز مرذهع

و بدین

فدست امشوار جداری کی

بغاصلةٌ حارل گ در پدشن  9شبر حاجی ساخاه برج و بازه ترتدبا

داده بد  -پرلیغ فنضا نفاذ صادر شد که پادشاهزاد
خان و اضالت

حاجی

خان  /در دور پوز بگد ارد

عالم ببادر

تا آن دیوار را یا شیر

منازل درون عال دارند  -ر ۳
از نس بکرنند  -و

گرفنه پدرگاه معلین پبایه #

اکنون گلگوی بان خرام خامه بشاه

۷

8

.

 +فبل  1۹۳در الماج حخراوت پادشاهزاده *«عمد شاه
رّ رصان

شیاع بپادر ازمرزبانمو رنگ بعذوان پیشکشگرننه يکي بایراق طلا و
جهاز باپراق نقره بدرگاه خوافس پذاه ارسال داشژه بودینظر کیها اثر۵ر

آمد  -خدیو اقبال تعبیی مروارید بیش ببا که دران چند َطعة لحل
ارم

وه اه ای ا طبیلع خامعصص.ري ملادم ان ولا مقت۱ ۱

ی

)

سال

! که افیالی پبشعش

۹

نف

)

۱۵۰۱

بدرکاه توا جاه ورد " بو ءفایت نموده

فرسنادند  -نه فبل که سیدشچاعت خان بطریق پدشکش روانددرکاه

معلی نموده بود نیز ازنظر انورگذمت *
سجوم [ره ضان ] رای«کند داس دیوان بمدری اادوله را بهخصب

پانعددعی ذات رصد سوارو خدمت دنر دار دی از تغذیر حسونت
رای سربلند ساخنند  -و دفثر دار خااصهٌ شریفه از تغیدر بباریمل
که او اعخدمت

دیوانیی صوبکٌ 4#جاب

سر راز شد : -عضونت رای

مفو ضگشت  -بمید عبد لرزاق1-ه درد مان ریس الاولبا رائصن
ویگر
الاصغبا جع "کین اادیی ءبد القادر جياني ندس سرد  -د

سادات چارهزار رویبه و
بفرخ بیگ خراهانی که درینوا بعزم بندگییآهنان معلي |مدة ود «+هزار رویبه مرحهمت دموددد  -شاه مد

| میر شکر ندرمعمد خان که طبور شکاري از جانب خان مذکور
(ه پیشنگه حور آورد :خاعت

و دو هزار رژپده

انعام فرمونله

مرخص ساخنند *
درازدهم [ رمضان ] لاف الله پسر سعدد خان ببادر خلفرجنکگت

لدهادر
ازنزه پمردآم
زلتست اندوخت  -چون او هر راه ربر درزخم
پر دانتنه بودجنانچهگزارش پذبرفت به خلعت و هشیر یراق طلای

میناکر و منصب هزاری ذات و پابهد موار از اصل واضانه وسرحمت

|« بلاد پايکی یانت *
بیست ونیم [ رمضان ] موضع کانو واه مضرب خیام [سمان
احدشام شرط  -درین ماه مبارک مبلغ 1

زحخیدای رسدن «

هار ررپدٌ مقرر باعار

۳

ده ۵۰۱

۲

۲

پنیم م۱

وهر بدارالسا طنه مراحعت فرمودند-
غروٌ شوال اشزکار کاه کانو ا
بربرکه #خدمت عدالت اردوی معلین سر ابذرراخت

*

پدجم [شوال] نداتی نذ آن از جاگدر [مده احراز دولت ملازست

دمود  -و يك فیل برحم پبشش گذراندد «

دهم [ رمضان ] متصل باغ فبض بخش و فرح بش مازل
اتبال شد ه
سلطنت
بازدهم [ رمضان ] دلار

دوم کشور خدیو

بگرامی

مورد برکات جاودانی کشت  -و عللمردان خان که از کبل ]مده ۰
بود اسئلام سدوٌ سنبه مود  -و هزار مهر نذر گذرانید 9

پیش

رر
نوازش بمرحمت خاعت خاصه با نادریی طل درزي د

اسپ

طاوزیلهٌ خاصه با زین طلا و مطلا سرافراز گردید *
درآزدهم [ شوال ] بپمنیار ولد یمبی

الدوله باضانه پانصدیی

ذات بهنهب هزاري دریست سور مباهی گشت *
خان بمذصب

پانزدهم [ شوال ] از اصل و اضاهة و

رزار و شثصد سور  -و حیات ولد علي خان تر ین
هزاریی ذات ه
دماصسب

هراریی ات

و هشدصد

سواز نوازش

واودژد ۹

نگارش فرخنده جشی شمسی وزن
روز سه شفبه نوزدهم شوال سنه هزار و پجاه ریک « ۴
مطابق داوم بهدی خعرزه

ی

او

اوی

حشس

 ۰و

شمعی

ان

وژن

3

اخدنام سال پنجاهم

47

وتا

و

0
۳۳

( 9۳

چم مال

سل ۱۵۰۶۱

۲,

جباني بوحوه نثار کامیاب گشت  -درین بزم مبارف مخصب
افت
لور
مهد خ پ

وانزده
باضادةٌ  9ازار سوار پیست هزاریی فات پ

ور  -ومنصب هریکی از اغثر برج حاالت پادشاهزاه 3حول

شاه شچاع بهادر و گوهر درج سلطنت
ژیب بمادر با زایش

پادشاهزاده" ,عمد

«رار سواز پانزد ه  ۹زارعی 8ات ۳

ونصب
شش هزار سوار دو اعچه سه اسیه  م

(ورنگ
زار موار

پادشاه زاد 8والا نزاه

مراد بخش باضافةٌ هزار سوار ده هزارعی ذات و هشت هزار سواز
مقر شد  -پانصد سوار از منصب مکرمت خان دو امیه سه اسچه مقر

وه هزار موار پانصه سواز
نموده ار را بمنب سه هزاری فا م
دو اسفه سه اسده  1و از امبل و اضافه الله اي ولد یلذگئوش را
بماصب هزار و پانصدی

دات و ششصد

سوار  -و میص

داس

واضور را بمنصیب هزاری ذات و هزار صوار و عید نووللعهان را
بمنصب

هزاریی ذات و پانصد سوار -و حیات خان را پمنصب

هزاري دو صد و أجاه سوار سرافراز گردانددند *
حهارم ی القعده بشکار کاه تاونهی نرضت نمودند  -و لٍدست

و دو روز نشاط اندوژ شکار نبله کو و [هو گشنه بیست و ششم بدار

السلطنه معاودت فرمودند *
پدست و هغلم [ دی الشعده ] سعید خان بپادر ظفر جنگ

پدرگاه وا رسیده سعادت کورنش اندوخت -و هزارمهر ذذر گذرانده 0
تجاج ما [ دي المعد9 ] :

خان ازاشکر ظفر پدگر آسد»

اردروخت
پاحئلام عبکٌ خوافیی پناه پیشاد هی طالع ب

وک یزنس خای

*

ما م که اعکم معلی از دار اخلابة

وزم مه

( ) ۲۸۲

اکبر اناد ]مده بول بعنایت خلعت
کاب

گشاه رخصمت

پچ سال 

و اذعام بیمت

هزار روییه

انصراف رافت  2جازم بردقم بدگ درکمان

مه هزار روید» «
وخواجه فاضل هزار روپبه عغایت شد ه

درستادن طفر خان به تنظیم 9کشمیر

چون دز نحل خریف .ایس -ال دوکشمیر از کثبت امطاربیک ۳
فورط طفیان میاه بسیاری از مزارع خراب گردید  -و غلات فراوانآب .
و 
لهف-ی
خند
برردع.ا-یوایآن دیار ببلای غارصعوبت فعط میثلا گش

ومعي کثیر از ضعفا و مساکین حباالیلر ذراري بدارالسلطنه
غزیر ج

۲

[مدنه  -.و حقبقت ,پراکندگي ر بی نوائي ایای .معلوم اقدس 
شد  -پادشاه گپیان که بمقنضاي خانت البي کفل ارزاق جمانیان

و ناظم احوال عالمیان اند مبلغ یک اک روپیه ازخرن میرتت

لا

ور و صغیر و کبیر ای حماعةٌ داک زده که زیاده از سی 
کو
ذناث
با
درس فراهم [مده بودند مرحم
هزار کی درپای چمررکةٌ

نمودة : ۱

حکم فرمودند  -که تا ایری جماعه دردار الساصنه باشند هر روز ه جا 1
طعام مباغ دویست روپیه ازسرکار نیض آثاز باینان مجداده بامفد
رمبلخ سی هزار روپیه دیگر نزلترییت خای ناظمآی صوبه فرستادنه 
تا بگروه

و ی که نیروی حرکت: .و ترددات ,نداشنه پاشفد

قسمت .کند -نویز حکم شد که روزی طعام صد روپیه دمروافع
پاجکانه صرف این جماعةّ پریشان روزکار نمانید  -وچوتربیت.خان

باحوال نولیدکان این واقعه و عفت رسیدکان (ین نازله حنانچه
بارست نیارت پرد اخمت

 9دارضامند یی اس

زد کان ای حادذه

پاعم سال

( ۴۸۳

)

ال یش

بعرض بار یافنگان درگاه خلایق پفاه رسید  -صوده دا
تریی5
غشمی
یر ا
یزر
او بظفر خان ولد خواج :ابوالعسن که پیش ازیس نیز ناظم ]چاتوه

و
لسن

سلک سکن آن ملک ازر راغی بودند  -مقرر شد  -و

برحمت خلعت و امپ با زین نقره اورا نوازش نمودة رخصت
فومودند  -و قدغس رفت که در زعایمت سکنه سیما رفاهیت رعیت

پیش ازبرش مساعیی جمبله بنقدیم رماند  -و مبلغ بیست هزار ررپیه
ديگربراي نیازمندان وهعنناجان آن سر زمیی همراه اوارسال داشنند ه
دهم [ ذفی اجه ] بعید کاه تشریف فرموده نماز عید (فعیی
ا |۵نمودند  -و
درجی و ذهاب نیازمندان به زنرذار داس امسیه

برآمودنه  -و بعد معاودت بذات اتدس که جانهای گرامي فربان

آن سزد باقامت منت قردان پرداخنند  -ده اس عرافي و دیگر
اشداء که صقدر خان ناظم فندهار برسم پیشکش ارسال داشده بود

نظر خووشید اثردرآمد »

پانزدهم [ ذي اجه ] مفزل علي مردای خای بیمی مقدم

فیض توام رک انزای منازل قگمرردید  -و او بلوازم پا انداز و نثار
پر اخنه اصناف جواهرو انواع نفایص اقمشه بعنوان پبشکشگف نید

موناع یک لک وسی هزار روپیه بشرف پذیرائی رسبد  -صوبه اوتیسه

ر
"1

بدادشاهزادء ببدارخت همه شاه شجاع ببادر مرحست

نموده

فرمان دادند کهآن وال گپبر معمد زسان ظهرانق را بضبط و ربط[فجا

 ۱پفرسند  -و بشاه نو
نازاخا
ظنم معزول آن صوبه پرایغ شد که پس از
رمین #عمد زمان جورپور [مده بنظم و نسق آر سرکر که درتبول
او مرعممت شده بیردازد *

( ۴۸۲

شنه ۱۵۰۱

باجم مال

)

گذارش "ورور ج)آن اثرور
دردن

ایام سعادت

بادشاه مخعام و

کات

تسام

 4۹دلبای

(دصال شخشاه

حپاندان

مفضال

بمداممن

وشا آگدرن بو

انعام

گ

فروغ

ادزاي هفت طارم شب جمعه نوزدهم دی ۱1که بعی از انقضاي
رکساعت لجومی رایات اعندال بدارالشرف بر افراخت  -فردای

هزار مهر نذر گذر انبدند  ۳و فاد

اتبال نهک

ساطان *عدد خاش

خود را ندز بدولت

الکید

۱

و

زمیی بوص رسانیدنه -

بأن ولا گر خلعت خاصه و دو الک رویدهٌ فقد بطریق انعام عفابت
او مثر سال و راجه پپازسنگهشد ر
خان که اژ صوبه

بندیله و مزاوار خان و زاهد

کی در ماازمت  ۴باند مقدار بدرگاه جهان پذادا

زشننه  -و رارسترسال
[مده بودند بتائیم عنبةً گردون مرتبه فای گ
هو فیل بعنوان پیشکش گذرانده  -خلیل الله خان باضانةٌ پانصدا 

کرمهصي رانهور هه

یا

ااتنماس

درادر ازاصل و اضافة دمص

دست

و کم

طلا و

رلند ماخد3

هزاری یادهد

[ دي (که

خلعت خاصه و ۵ه امیی

پادشاهزاده «عمد

اوردگت ژدت

سواز سر برافرآخدند ۹

) علون مرك آن ای

ر بعذایت.

ازان مین یکی از طوبانٌ خاصه با زب

رذصمت مراحعت بع وب کادل فرمودند  -سعله

خان بپادر ظفر جنگ را بءدایمک خلعت خاهه و صوبه دارعی ملنان

۱

م ۱عال

(

۵۸۲

(

۵۹

:

۵د۱ر |

بر نواخنه بدان سومرخص ساخنند  -بأقا انضل دیوانهی صویهٌ

بنگله وسرکار پاشاهزاد والا مقدار معمدشاه شجاع بهادر -و ب» راي
کاسیدای دیواذیس دار الْلانةٌ (کبرآباهمفوض گردید  -بارباب طرب
|(عام مقرر مرحمت شد *

|جه ] پادشاهزاد؟ گرامی نزاد مرادخش
بیست و باجم [ني ع
گه و راجه
نمر
سوا
با سید خان جپان و راجه تشه و رملم خان و را
رایسگذه و میرژا حسسی صقوی و نظر بپادر خویشکی و دیگر امرا و

«نصبد اراک باآن اخثر بر چ سعادت بودند باسئلام سد؟ منیه شرف

اندوز گشت  -رهزار مهم نذرگذرانید  -و بومیلٌ آنگوهر بعرخلانت
حگت سنگه و پسران اوفوطه درگردن انداخنه عرق خجالت برجبین
پرادئند -
و چشم نداست بژرمبر ۵ولت تقبیل آسنان معلی د
شخشاه خطا پوش عطا پاش تیچ اعمال از رابذیل -خشایش

پادشاهانه باز پونیده اززلات او گدذرشنند  -و پادشاهزاد والا تبار
را خلعت خاصه سر بر افراخنه مدضایت [زن عالی نسب ر| که ده
هزاریی فذات و هشت

از

هزار سوار بود دوازده هزاری ذات وهشت

ار و ماد یش سید نکر فزسود ندر»

اکنون بگزارش داسدان سور جمل که در اثناء نارس احوال
حگت سنگه

هه
آرنحش
ش

اشاره بوتذمیق  71رئنه بود می پردازه

چون سورجمل پسر راجه بامو که پس ادزز

گذشتن پدر #جای او سر انراز شده بوه ازکفران نعمت راه بغی
 5طریقهٌ ااتا ۱ضا فذنه گرای
کوهسنان

او بون پدهود  -و تمامهی زسینداران

شمالهی بعاب ر بغهون و فسانه کول

مذفق

ماخده

دسسمت

( ) ۹۸۴۳۰

سه ۱۵۶۱
نعدی

باجم حال

 ۸برگنات دم

کود پلهاب دراز کرک  ۳حصرت

حامت مكاني

بعد از اسنماع اي خبر در احمد [بادکجرات استبصال ای بدمال
و کشایش دز دشوار کشای کذگره ر  5۸در کوهسنان شمالمی بات

۹

بر فراز کوهی بلند واقع شده و ازدیر باز کمند تدبیر هدیم فرمان
حنی

حصرن

حضرت حسبی

عرش

آغیانی

جنانیه

در عمط

تین خان ترکمان "خاطب

پاجاب مدای مددل این قلعه را در قدل داشنه

دوات مر

15

؛خاجهان صولهداز
نا کام مراحعت

دمود  -بعهدة خافان کشور کشا مفرض فرودند  -و آزین رو که کردانی

وار طلبي و سرداري و -پاهیگریی رای رابان که بنازگیی فلعجج

و ببار مرزبانان کچیه نموده آمد؟ بود و پیششر گرفته آنبارا باسنان
هماطشت آورد :بازمون رسیده بود  -پادشاه ملک سنان بدست

هفت
و سیوم رمضار دنه هزار و بیست و

اورا با نوجی عظیم از

دلوران معرکةٌ وغا دلیران عرصهٌ هیجا از (حمد اباد روانهٌ آنصوب
ساخناد  -و مقرر نمودند که عذت عم سورجمل را (جام ۵هد -

پص ازان بکشارش حصار کانگره بپردازد  -سردار لشکر بآن هرزمین
رمدده مسطایق حکم ارفع او درپي آدار :ساخثفن مور حمل شد  -او

اآگبي بريمعني بقلم مو که پناه جای راجه باسو و نیاکل
پس ز
او برد  -و اطراف آن جنگلی است مذشابک القصان جنالچه

گزارش یادث رننه تحص جست  -رای رادان با بپادران فيروزي
ذشان بیای تلع رمیده رپ حصین حصدی را
گردانید  5ز بدرون

د رد 1همست

ددل وامر برکشال

موا ی محاخر


و گروه (دجوة

و سال

)

۸۷۸۳

من |۵۰

بوابی عدم فرتاد  -مورجمل دراثنلی گیر ردار طریق فرار
پموده با رنقایی ادبار اننما بقلعةه فور پوو که راجه بامو پدرش
در غایت .منانت

در مکانی

که در باسنانی ایام به دهمچپري

1بان ژه بود بفا نهاده باسم سامیی حضرت جات مکنی موموم ماخذه
وسکی خویش گرد|نجد » بود پفاه برد  -و از صدمات افواج
سوطری م

قاهره دران قلعه نیز فرار نگرفثه روی ضلال قلعه اسرال که با
هی

روبةٌ فاعهٌ نورپور دردکی

از شعاب جبال منعلق بعدرد معال

چنبدال وافعشده و  ۰۳مراکمه دارد -فهناد -رای زباری"پص اژ اطلاع

برحقیقمت حال با دللوران نبردارا پاسنعجال تمام بآ حصار استوار

۳

رمیده محاصرد نمود  -آنخذول ازیری قلعه نیز آبمرده و بها مردعی
فرار از جنگ شیران بيشةٌ پیکار رهائيی پائنه بزمبندار حنده

زیناری شد  -سرگروه لشکر مظفر بنور پور معادت نموده معال
ه
سو
یاری
حوالیی آنرا! ازهارانوتب

و نگروئه مورو حوالیعک» هربگی

وصاذت ددررخضت
با کمال حصادت ر

زار دشوار گذار وا تع شده -

منوج ساختزه تسخیر فلعةٌ کوتله را که میان کنگره و نور پور ات
واژ سة حانب بدریا پدوسنه ویک طرفش راهي است .عب

المروز

ءسیر العجور و مادهو سنگه برادرسورجدل دران مساعصی بود -
وج ۸هت

گرداندد ان ر قبل نموده در عرض .سه روژ برکشود- .

و مادهو سنگهگراخاه به برادر خود پبوست  -وپس ازان که همگی
هرژمدی سورجهل عبط فیط در امد راایپان با عسکر ظفر لوارري

»زیمت چنبه نراد  -د چوی دارثفای ره نوردی .خبر رسید که
پیهان عمر سورجمل نا-پاس ح ذشناسکه بوسیامٌ عنایت اعلین

( ۸۸۲

سنه ۱۵۰۱

نم مال_ ,

)

حخضصرث مرب راجگی و حانشدنیی پدر دافده دول لجریز ش  -عادال
که سلاست

بر نکاشت

زد و جثص

رذد وحن

او و رهائی مرژ و بومشی
سورجمل

ر دا تفگ

وایسنة دادست 5۸

بغرسند  و [ عذشردب

عرضت ثلف خواهد گشت  -ار ازمشاهدةً حال سورجمل سمال و
/

مفالش

و جذص

ازدقن

خود نزد رای رایان

معاودت

پدش

را مادهو سشگه

فرسناه 9

بوسمت
دمود  -و

ردان کوج سامت

تیا

و برادر

در

راي رایان همه ر "خدسب

و جمارم شوال م۵

و دوانددان دس

هزار و ددست

درد اخمت

-

اعلین

و شتا

ادبار پدشکان

وخارج
هنکامةٌ پدکار گرم گارندیدند  -رای رایان در ضبط مداخل *

ماه کشید  -و از نایابمی غله کر بر قلعه نشینان آنچنان تنگ شد
عر-ضه داشثي مشئمل بر النماس
وند
از روي افطرار زينباري شد

امان در خدست خافان کشور سثان ارسال داشنند  -ازانجا که
:

جان «خشی

ج

"چیه

1

این دودسان

وا شان

اپ خاندان عرش مکن اعلیی حضرت
پذیرفنه (حغعفاء تقصیر اینان در خدست

۳

0

سمت

 -و رح

7وی

"

ُ

شیم

بکرم ِِِ ملامص را
حضرت

جذث مکني

نمودند  -و فرمان بخایش عنوای شرف دور یانت که گر قلعه بل

(

نم سال

۹۸۲

شئه ۲۵۶۱

)

 ۷تفن قلعه نشدنان که زد سس عمر د|شمت تاعهرا برای

رایان حوااء نموده با سکندر نامی که عم و مدار علبه مرمات او بود

(عارست ولعه گداشده

و توابعشی ر بطریق

هریسنگه

نظر بذد

مان جاه کشت  -و در اوایل دیما :این سال ررزی  1رایات جهان

کشا از کشمیر مراجعت نموده بدارال-طنةٌ لهور نزرل اجلال فرمود
دولت ملازمت

وون
دربا فیتا  -ح

هنان مصد زرتس

بیمن

لین نمایان بل

از پدشگه عذایمثف حضرت

ارشاد و درییت خافان کشور

لبود پالتماس

حنت مکانی بخطاب

اعلیی حضرن

راج» بکرماعیت

یلند تا نات «

اررنگ [دب

بهادر

پیشکشی

مشئلمل پرانواع خواهر و سصرصع [لات

و نفایس امنعهٌ دکری و فیلان کوه هیکل اژ نظر کمیا اثر گذرانیدند
ازان مان

جذس

مك

لک

و ددسمت

هزار

روپبة

شرف

پذيراني

افت -و
ِ 7 -الناج ساطفت ۲بعطای خلعسه خاصه و جمدهر

یکی

با رن

طلاي میذا کار ديگري با زین طلاي ساده و
فبل

از حلتةٌ خاءه با یراق نقره و جل *خهل زربفت و ماد نیل سرافراز
۳۳۷

سنه ۲۵۶۱
ساخده

( ۲۳۹۳

دسذوریی

تخسنبی پر

مراحعت

دکن

ان پلزد اخفر

)

د(دزد

چم سال
-

وبة ت*عمدل

مروارید عدانت

شه

سلطان

و بالاماس

آن غرة تایه دولت از کومکیان دک قزاباش خان بمرحمت نغاره

و وادعه نویص بالاگهاعت دماصس هزاري ات و هزار سوار از ال

و اضافه مفاخر کشنند «۰

]طابق نوز دهم فروردین که آثناب دراوچ
هشنم [ معرم م
شرف بود پدشکشسی ری

پور تدلادمت و دالشاه زادو و تجار مراد

«خششس مشنمل بر اصماف جواهر و مرصع آلات و (فمشگ نغدسه بنظر
اکسیر اثر ۵رآمد ت قلمت آبه دربن ایام ممخت
پادشاه زادهاي واامقدار

تسام ازپبشکشی

و امرای نامدار بعز فبول رسدد شش

لک

روپبه شد  -در" تاریخ میرزا عیسیی ترخان را که باظم سرار سورد
ادخت  .از تغدیر اعظم خانکه بعال رعایای صوبهٌ گچرات ندک
مي پر

آن صوبه مرافراز ساختند  -و ازجمله سواران مذصب او هزار و
پانصد دوار دو |سچه مه |دده مقرر فرمود د آورا (منصب بلج هزاری

ذات و جمزار موار دو هزار و پانصد سوار در امپة سه ا-چه سرداند
گرد|نددند  -و ضبط مرکار سورته بعنایت له واد مومی الیه مفرض
گشت-

و ازاصل و اضافه اور بمذصس

دوهزاری و هزار و پانصد موار-

و سمل

ام دیگر سر اورا دصیس

«راری هزار سواز پر نواخنند ت

سلالهٌ خاندان

تعایت  صغاوٌ دودمان

ولایمت

لاد جلال « 5۵عکم

والا ازگچرات بدراه جپان پذاه آمده سعادت ماازمت درباننة

چم سال

این ماو

۶۸۹۲

بغفقرا و بدامی ری

هرزدهم

[ #عرم
ند

کوهسدان سعدي

] بیادر

|)

سذه ۲۵۶

۱

۱

*

و اصالت

خان

بودند پاسخلام

خان

نان  ۶مد 5

بقلع فلاع

5۸

روت

رنه

عل

کشنند ه

نوزدهم [ "عرم ] منصب راجه جلت سنگه و راجروپ پسر
او که ازنایرة »خط پادشاهی جات بانذه بودند از ردی کرم بدسئور
پدشدی مقرر فرصولدد ۳

نهضت اختر بر ج دولت واقبال کوهر درج
حشمت و جلال  -پادشاه زاده معمد دارا شکوز
بصوب

قندهار و طهور دیرنگی

اقبال دشهری

مال سرپرآرای جانبانی حضدرهتس خادز
اژان از که

صوبقٌ قذدهار

پادشاه ملدمان حاه است

اولبای سلطذعت

 ۳مده

و مضافات

آن

و در گم  ۵حصرن

بو

-

حذدمت مکانی اژ دست

جنانچه در ند رن
ا"ل

دورگرامي بتفصیل نکاشنه شه -

بنصرت

بلنده صولت درامد ج داراي یرای
در آرزوی تعیر این مالک

که ملک

موروث

ررژ 9

این

هوا خواهان

ارم

دوامت

از فکر تباه ا
وددیشهٌ کوتاه
تاب و سس

7#خوابت

بود ۱

لیکن ازانجا که فرمان روای روم عاطان مراد خان بقصد عغیر
بغد(د نرضت نمود  -ار یک چندی بدان جانب مشغول ماند -

پانکه قیصر بنداد را مسذر ساخنه ملعصنان را بقثل رسانید -

(+۶۵۳ ۱

مه ۲۵۰۱

باجم سال .

)

ار بای تنبده ]سماني مذنده دکشنه همین که از ملطان خاطرش
باتثي فراهم مد برای آذکه مرلباش بقية القذل رومبان در رژم

قندهار طعمٌ تیغ ]بدار مبارزار خواخوار کردند نزدبک در سال
تب لشکر و تعبيةٌ اسباب سفر نمود  -و دربن سالبعزم تسخیر فندهار
رستنم خان گرجي سپساارخود راباسپاه گرانپیش فرمناده مقرر
پبنرواثر
نمون .-که تا رسیدن او ندیرشاپور توذف نمایه  -جون اپ خ
دتوالي از عرایض

حارس و
جپان کشا

صقدر خان

صودة دار فندهار

بمسامع حقایق تجامع

و عزیر الله خان

رمید  -حکم شد که رایات

و الوهٌ نصبرت گرا بانشاض

در آبد  -فرازندعٌ لوای

در اژ خلوص ءقددت و رسوخ ارادت
فلا
فیروژی مین پادشاة زادة وا

بعرض اندس رمانیدند  -که اعلیی حضرت

بنفص نفیص در دار

السا طنه بر آوررگ جبانياني و مریر کمراني منمکن باشند -
و انجام اين ممم را بان درژند ارادت پدوند باگزذ.ارند -

حضرت

خافانی جون آن واگلر را دربی خواهش راسخ

پادنند  -تعسیی فرموده در پذیرذنند  -و باجاه هزار موار نبرد کار
و فیلان کوه پیکر باد رنثار با ئوبخانة فراوان و خزانة بیکران

ر دیگر اسباب

رژم در راب نصرت

نصاب آن گوهر افروز

شیایمت معد ری گردآنیدند  -و بمرحمت خلعت

خاصه با نادریی

طلا دوزی حاشیهٌ مروارید و حدئةٌ پر هماي مرصیع بالماص فیهثی

وسر پیيم لعل و مروارید گرانببا جومدهر مرصع با پهولکناره شومشیر

مرصع و باضانگ بلجهزار موار بمنصب بیست هزازی بیست هزار
سوار  2دو (ت.مت اپ

ازاچمله در اه مسب اژ طویالٌ خاصه

بکی پاژدن

۱۱۴۰

باجم سال

مفه ۲۵۶۱

)1

مرصع دبگری با زیی طلای مدناکر و غدل ازحلقهٌ خاصه باساز زقره

بت
عل "*خمل زر
و

دنعام درازده اک روپبه نقد
و ماده فیل ا

بر نواخننه  -و ببسثم معرم گوش هوش آن د :الناج خلافت را
بجواهو نهایمبر آراسنه و در امعد ماعات و ایمی (وقات اه فابهٌ
رصرت خوانده و بکمال عطودت دربر مر پرور کشیده رخصمت
نایمن
فرمودند  -سیخ خان جمان و راجه حسرفت سنگه و راجه حیسنگه

و رمام خان و قلیج خان و بپادر خان و الله ویرد؛خان د راو اسر
سمنگه و مبارز خان و فدائی خان و سردار خان و اصالت خان و

خلیل الل» خان و راجه رایسنگه و راو سفرمال و نظر بهادر خویشگی
ور

با پسران شیم خررید ولد قطب الدیی خان و راجه جکگت سنگه و
جانسپار خان و مر انداز خان و یکه تاز خان و هریهسنهه و مرس

دواس و رامسنگه رائبوران و جندر مس بندیله و راجه اسسنرگه نروري

و گوکل داس سیسودیه و رایسنگه جبالا و سید نور العبان ولد سید
سیف خان بارهه  3سید

تعمد

ولد سدد انضل

و خلبل پدگ و

ترکذاز خان و میر خان و سید منصور ولد سید خااچان و دیگر
ودد خان بم در با پسران وکوهکیان
بندهاید رکه اپزشگه حضور س

از صوبةٌ ملنان و ازتعیناتیان موب کابل سعادت خان و اکبرفلی
ملطان ککر شوادمان پکلبوال و دیگر منصیداران و بنجزر سوار

احدیی برق انداز و کماندار و بجهزار پیادة تغاگچی و باندار با
جمعي توب ند از در خدمت [نتیر برج جلالت  ۳1فرمودند  -و
وت

رخصست

هد

خان حپان 2اخلعت

خاصه

و شمشدر سرصع

و

دو اسپ از طوابل خاصه با ز ی طلا و مرطلا و فدل اژ حلقهٌ خاصة -

-۰--+جب-پ۰صجصجصصجح
۳
««.
«۷

۴۹۲

سذه ۲۵۰۱

«جم مال

)

و راجه حسونت سثئگه و راجه جیمنگه را بخلعت خعه و جهدهر

مرصع با پهولگناره و اسپ از طویلهٌ خاصه باپراق طلاو فیل از حلقهٌ
خاصة سر بلند ساخنند  -و رسخم خان را به خلعت خاهه و اب

ازطویلهٌ خاصه با پراق طلا مباهی گردابده هزار سوار ازمنصب او

که بأجمزاری بلجرزار موار بود در اسپه سه (-چه مقرر نمودند  -و
ی

خان و بهادر خان  ۲اللء وبردی خان را ده خاعت خاصه واسب

واو اسمنرگه رباخلعت
از طویلهٌ خاصه با زین مطلا  -ر
باضافةٌ هزاریی ذات

یمنصب

جار هزاری

رگ

هار

خاصة و

سوار و با تپ

ُ

اوسب با زین مطلا  -و اصالت خان را #خلعت و اسپ با زینمطلا ۱

و نقاره  -خولبل الله خان را خلعت واسپ با زین مطلا و علم و
واضاده هزاری ذات بءذصب
نقاره  -و راحه رایسنگه را به خلعت ب
حار هزاری

دو هزار سوار

 ۱۴باسپ

 ۳ژین مرط لا

و راو مذر سال

ر

به خلعت و اسپ با زیر نقره  -و نظر بمادر را به خلعت وباضام

پانصدیی ذات بمنصب

سه هزاری هزار و پانه.ه سوار و اسب با

ژبی دقره ر نقاره  -و شم فردد و راجه حگت سنگه و جانهدارخان

هریسنه و مبیص داس را
و سرانداژ خان را #خلعت و امپ  -و
بخاعت و اسپ و عم

 3رامسنگه راتبور را ؛خاعت و اپ  -و ۱

واجه اسر سنگه نروري 
چذدر مس بادیله را بخلعت و ادیپ و علم  -ر

و گوکل داس سدسودیه و رایسنگه حبالا و سید نور العجان را اخلعت
اس
و

 -و میر خان را #خلعت ومذصب

هزاری ات و پانصد

صوار اژ (مل و اشافه و (سپ  -و سید منصور  ۳سید خالچهان را .

(:۲۲۵۱۳

با سال

بخلعت و منثصب

مذه ۵۰۱ ۲

۳

هزاری ذات و در صد سوار اژاصل و اضافه و

اسپب سر افرازي بخشدند  -ر بسباري از فدویان بعفي پاسپ و

برخی بءه خلعت سارفراز گشنند  -و حکم اقدس بصدور پیوست
 ۹فان امرا و ملضب

داران

این عسرگ ,رظفر پدکر که بیشتری

تبول دارند و لغت۳ی نقد اخززانٌ ولا ميیاباد سرهر صد سوار

موافق ضابطهٌ منصب ده هزراورپبه که سر هو
باشه وراي  9مناب

یات لک روپده

واحدیان و
برمم مساعدت بدهند  -ب

واندار سم ماه پيشگي تر نمایند
پیادهای توتچی و تفگچی ب

تا از ممر خرچ وا پرداخنه در کر و خدست پاشاهی سرگر م باشژد
و طراژ کسوت مفاخر و معالي مهب
ایزدی بعقصد

برد دارای

پادشاهزاده بقلاوزیی میات

!ابران (؟ نورد گشتند

و همدرین روژ

مرحمت خلعت
پادشاهزادة والا نسب مراد بخش را نبیز

ی

با نادری ج
ومدهر مرصع با پپولکثاره ش
ومشیرسرصع و دو امپ از
طویاعٌ خاصه با زین طلای میناکار وطلای سادء و فیل از حلقهٌ خاصه
با یراق

 ۷و جل مخمل زربعت

مبرژا حسی صغوی

و ماد

فیل بر نواخنه 2

رم
در برخی دیگر بندها ه
اراه دادهمرخص

 0ساخنند  -و مقرر فرمودند  ۳دربن طرب آب تیاب هرجا مناسب

باشه (ذامت گزیند  -و
وثت کار نزد برادر بخت بیدار برسد -
و بعلی مردان خان فرمان قضا جریان عز عدور بات -که در
کاپل باسذعداه تمام [مادءٌ پیگار باش که اگر اطزرف نذره«عمد

خایوو ال بخ و بدخشان شورشي بظرور [ید بمدافعةٌ او بپردازه -

تومامی منصب داران تعینات آنصوبه را که از پیشگاه عظمست

سنه ۲۵۰۱

( ۹۹۲

بفجم سال ۴

)

با مد پور جلالت معدی گشذه اذد در خدممك آن کامکار بفرساد 7 -

خان دوران بهادر نصرت جنگ که پدشنر برلیغ فضا نفاف بطلب او .
صادر شدهة بید از مالوه ]م ۷دولت ساازست اددوخت  -وهزار و

1

برسم نذرو دو هزارپارچةٌ دردامي و غبره از نفایس نايم آن ماک ۱
بطریق پدشکش گفرادید  -و بعطای حاحتطع جرخ و شمشیر مرصع 

واه اطلپ"ازان میاین" مو انیت اواطویل؟ ماهبا آزین اس ۳۱
مطلا و فیل از حلقه خاصه با ساز نقره ر جل مخمل زر بضت

و ماده فدل کامیاب گشنه بمازست مپیی خلف خلانت دستوری 

پاسف  -ازجا که بداندیش ,اي مولت پابنده با اقبال :در پیک
است  -و بد خواهٌ این ملطات فزایدده با مخت دکررزار  -بعد از

عبور پادشاه زا عالی فدر رفبع مقدار بدسنباری

تونبق ربأنی

وپامرویی تائید «جعاني از آب نبلاب خبرففاء آر اجل سنیز رسپن -
پس

ازان که اپنمعنی از عرضداشت

ان بخست

بیدار معررض 

اشرف گشت  -خدیو ديريم و اورنگ خدارند ففروهنگ که خاطر .
نهفنه ناظرش *جلاي عوانب امورر مراة خوانم شوون .است ۱ ۴
از دور بيني و حزم گزيني حکم فرمودند

که پادشاه زادةٌ معادت 

پژوه بغزنین رنه چندي توتف گزینند  -و خاندوران بهاذر ۱ 3

تصرنت بجقطت زر سفید خال بادو طعرّ چنک را ای ۱ 3 ۱۳۱
نبردکار بقندهار ررانه سازند  -اگرخبر قضیةٌ ناگریز شاه عفي چنالچه.

بگرش حجاب بارگه نلک جاه رسید رقومی_ نداشنه باشه  -وا
بقصد پیگر رر بفندهار نید  -آن فروغ دودمان (تبال با لشکر ظفر
اثری که در خدمت آن موید خنیار است منوجه قنال آن بی

سذه ۲۵۰۱

( ) ۷۹۲

پنچم سال

(عندال گردند  -و اگرآن گرفنار خواب پندار اخدي رن امد

وندصسرت

نایکر ر جنگ

زاو نامد از بعزنجی

9۳

رفخه رن

۱

0 9

دو نوئجی

مق آندن|

توت منیب  -تیمت هاخبر 2

حود نیز پص از حندی

ورن

امدزاج ذرسرزد ۳

1

وی

بمشمد

ی

این درسردار فیررزی

بالشکر

شد که  "1مد هوشس

راهی گشده بوت۰

۲:

اکنون بنگارش اخني ازحال شاه صفي و کیفت رسنکاریي او
از کشمکش زندکانی بلرماتي خلایی ازدش مکش

او-

خوانندکان ای ماجرای عبرت افزا را ازنگراني برمی رد
جویشاه ءباس ورمان ررای ایرآ که ازاولاد و افربا هرکة با اومئنهةٌ
رشددید

ٍ مظن
چا
ر

وساد

داشت

بکشد ن

و کورکرد  اوو خاطرفراه م ما خته

نتبیره هم ازفقدانگمان سرکشی و سرتابی اجوت بی رندییوبدای

موه فرار داده ود کهاز حرم سرا بردباید  ۳ازین "*جي  ۹۳رخت
هسنی

م|ت
پربست  -ودر اعقاب او دیگری چشم حکومست دی

-

ارکان دوامت صفویه ناگزیر اورا #عکوست ایران برگزیدند  -چناچه
درآثنای نارش وقایعسال دوم جلوس (قدس نکاشنه آمد  -او پس
 ۱از اسفقلال و اسزجه|د.

از خود سری

و خوث پرسدی

باده گساري ر

( 9۷

سنه ۲۵۶۱

پذچم مال

)/

اپعت
وادزاءت فطرت ودناءت طینت سمرناز
از (ندازه درگذ رانید  -ر
عقل که در تدپیر منزل ناجار است حة جای سباست بلاد و رپاست

عباد باز کشیده باطاعت

غول نفس

و انقیاد دیو طبیعت که

ملت
ويرايةٌ کساد بازار هلک و
سرصایةٌ فساد کر دین و دولت پ
اس

تس درداه  -وازافراط شراب مادة صرعدپران که ۳

درماهی مرة ظبور مي کرد  -قوت گرفته باعمت خنلال دماع گشت
و از (سئیلاء اوهام ردیه خویشان و اعیان نیک ادیش جد خود را

بهچی که درنخستین "جلد ای صعيفهٌ اقبال مرقوم گردید بقثل
رحیی باده نوشي از خوف بدمسنیی او هراس ووسولسرسانید د

بر همگي حضار *جلس از اشرات و نوئینان و همذشینان جنان
پان
اوب
یوز عظهم مبد انسنند -
له م ی کرد ک مالم بخانه برکشننف
 ۳بد و نامپردادی و نامردموی+:عد ازعدالت جنان بي یره بود
که هرگز رد  ۵سدم رسیدکان و فریاد جور کشیدکان
هواری

بر سم راه از ظلمه (ظهار ظام می

]هه در سلطنت

جارده سالة

که در اثنایي
-

ادخت
نمودند دمی پر

از مساعین جمیله در گرتنن و

داشای»ماک بروی کر آررده کشادن فا ازدسمت رفذه اپروانست -

پس ارزحلت حارس آن و بقنل رسب بیست هزار فزلباش
وای دادن ملک بغداد که ؛جد و کد شاه عپاس مقدوح گشنه بود و
ب

ریس
اش از
سپردن گررهی ادیوهبه تیغ رومیان چناچه هرکدام پی
بافدع  -برد انشوران حقرشفت بدیپوندده

ددرستیم که دادار کارسار -

م«ت داي ر <کهت اواي دراسنبلاء خوادین
رپردردکارکام پرداز  -رل *۶
دادگر و مدعلای

سلاطین

دود #ردر

حز رفاهدمی

رعایا وجمعد

ت.

( ۹۹۲

پالچم مال

سذه ۲۵۱

)

برایا  -و اننظام امور جمپور والنيام جمپور امور  -و برافراخنیی الوبة
دیس

ببس -و پر افد|خدن

نف

تغدص نفرازندة

ایند که رد"1دون

ددسمت

 -و لله اههد ک

مر دیع

و

این اخلاق

صفبه و اوصاف رضبه اراسنه است  -و شباروزی جلیل و حقیر

دعاء ول

بوظایف

وب
طری
عم

اپران باضداد این ذعوت مرضده

عدش مصروف ست
مذعوت

-

دارای

بود  -ایام و لياليي ض9ه

فواجر و مقدم و مپاجر قلمرو او بففرین آن سئم گزیی و دعای
مردمی
بد آن بد آ دس و مسالیت شالت  ۳دشم مردم و
تت ردمت

 -مایم صغادش

نار مدایم طراز خافان
آن"صفاک
روز پیش

بصر

پایان زد ارد " -همان د  1۹ای معامن

سراسرانضال و(حسان

کبفبت هاک

بین باک برنکاثته بمطلب گرایه  -اوشی چل
آزان که

خراسان بر ید

اژ صقاهان تسوی

بشکار

مرفابي

عباس

امست ۳

شراب

زد  5زد :کف یا پادبزده روژ پا فلت

ردنه از فزژدیی باد» پیماتی حدان

مصسافت

صرعي که داشت  ۰گردانبه  -و۹
 ۹ ۳بمذه است

بباغ کومة

تا۳

دشهر مراحعت

طعام که قوام

شد که با و

پزشکان

در مه شبا روز بیش از یک زردة نخم مرخ ننوانست خورد
و حون مدا واي اطبا (ندکی رر مت

نیاد از مغاهان به پمدج

( ۰۰۳

مه ۲۵۰۱

باجم سال

)

فامبارکی که در سرداشت روانهٌ کشان شد  -درانجا  *-چبار روزی
بسیر و تچیر بسر برد» باز مرتعب شرب گردید  -و عارضة مذکور
از فزویی  1۳از ااسبه بود س«خت

ثر کشت  -جنالعه اژ منزلی ی

مان خلوت خانه و حرم سرا بود هفده شبا روز بمکان دیگر نیارست
مپلر دارژد سر رکبخازه
رفت  -دری مدت بغیر حکیم (حمد و

از مردم درون و بیرون ديگري مد شد نداشت  -و درب حال و
حالت پیشکه در صفاهان رر داد» بود باخون ریزبی هزاران بیگناه

مکرر میگفت  -که خون پسران فورچي باشی مرا گرفنه  -بامداف
[فه ۲
یماری مطابق درازدهم صفر سال هام س
هزدهم ربوژ

]۵۶۱چون

ازر خبر گردنند و دیعت حدوة سپرده بود  -هبچکس ندانست که
شب جح وت سچریگشزه ِ پانزدهمماه مذکور ارکان تاطشت صقویه

سلطان مجمد میرزا تغستبی پسرس را هر چند خرد سال بود بشاه
عباس موسوم ساخنه خطبة بذامشر خواندنه  و اورا از کاشان بقزودن

برده سوم رببع ااول این سال که ساعت جلوس او بود بر قالبسة
ی ازبزرکان ایشا مانده نشانیدند  -و بعد ازان که وفع عبرت (فزای

مگ آر سزاوار نیمنی بروی روز افناد  -گوهر اکلیل خلافت

پادشاهزاد 8بیدار بخت در اه آسمان جاه معروض داشنند  -که جون
تیرنگیی افبالعدو مالآن سفاک بی باک را بکیفر اعمال نکوهدده

رسانیهه -وسیهزار موار خونخوار با سردارار نبرد گذار در تندهار
امت اگرازحضرت خلافت فیرمان رود بلسخیر ولایت فراه وسیسنان
و هرا تعیی نموده آند  -ازپیشگاه مراحم پاشاهانه اپرایغ شد که
چون:

ان فسال

کیش

«جرزاء کردار خود

رسد

پشکران

ان عطبه

۱ ۳
۶۰ ۹۹

ب#1جم سال

] ۰9۲۵ ۸3

۲

سخد» مذعرض ولایت او نبارد گردین  -که در جندن هنم اطفال اورا

که هنوز نام بر نیاورده اند چه جاي ارتکاب اسري مشعر بر فننه
بررعيی در خلل

انداخشی و باخد لت

از مروت

و مال پرداخذن

که از حصرت |حدیت لما ارزانی کشنه تسذیر این ولادمت در کمال

]سانی ست  -باید که آن فرزند کامکار بعد از ورود فرمان قضا نفاذ
ما ید  -و سرعیت

عساک ر گیلی کشا ر از تندهار طاب

هرده تمامثر

خود را بدرگاه معلین برساند  -که مفارفمت او بی ضرورت زیاده برین

فمینوانيم ؛خود فرار داد  -غروٌ ناصبه دولت

و جبانبانی پس از

 ,عراي آن دیار فگرروفنه بود خواندوران بهادر نصرت جنگ را
ی

 8ددسرت

هزار سوار در فندهار بوث و سعدطد خان ببادر ظذرحنگ

 ۹۹ ۳با  ۳1هار سوار تا فلع

دسسمت

رده

طابب ۵آشننه

 -و خوثه

بفرخی و ببررزی روانهٌ ]نان جلال گشنند «
اکذون خامک

حقایق

نکار  4تعریر وفایع حضور

ددسمت وچفجم معرم [ سژه  ۲۵۰اْ خابل دیگ

می پرد اژه

دمنصس

هزاری

ذات و شش صد سوار اژ اصل و اضانه و تهاذه داریی غور بند و ذلعة
۵ارعی مان

نوازش یادت *

دوم صقر راجه

پهر تهی جدد

مر ژیان حاده

دعذایت

فبل فرق

عزت بر افراخت  -گردهر داسکور بمذصب هزارجی ذات د جارصد

سواراز اصل و اضافه مفلخر گشت  -سالیانةٌ حکیم مومنا از اصل و

اضانه مي هزار روپیه مقرر ند «

۲۳۳۳

سذه ۲۵۶۱

پلچم سال

8

[فر ] شاه بیگ خان بعنایت نقاره و اوزبک خان
چارم ص
یمرحممت عم درق عزت پرافر اخنند #

هرزد  [ ۳صفر ] هزار سور اخثر برج افبال پادشاهزاده

 ۳بمخصب

پانزده هزاری

سم -| 6جه بر نواخزدن

پدست
یمخصب

و هشدم

5

هزار سواز در امده

هزار سوار بت

*

از اصل

 1صشفر ۲

امعندپار خان

و اضافه

هزار و پانصدی هزار و پادصد سوار  -و حسام اد د 1
هزاری

لمخصب

دکن  -و لدست

پادصد سوار و مت

و سم  0۸۸تلی

«خشدگ ریا

و اد ٍلفگنوش

و و اعد

(عزایت

اذعام ده هزار رویبة مباهي کشدند *

پسرش

فیل

اژ

 2خاصی

دوهی

اسب

و

۱

مخ ماو  1صفر [ بمهرزا عدسیی در خان عوب
عنایت

0

دمود  5فر سخا لد

#عمنل ام
ک

غرة رببع الول جون ازوفایع دارالخلافهٌ اکبر ابا بعرض ملنزمان
پاک (ورنگ عرش

مبت

1

رم

مدر ژارس صئوی

در ور ددها  -مرا مٍپادشاهاده بباز ماندهای

کد ام ر بعنایدیی

در خور شرف

هد

سال هزار  ۳بملازست حصرت

وفات مدت

بجاو سال

او مبذول

بساط زندگي

:دیرهول ۳ 1

دک ش درل زد  -مم درز در حِ

عرش آشیانی (سچثه  -و تا تارج

در ظل عاطفت

این دوامت

با ید  8بوث -

اوضاع میر زابه جابت مبرزا مناسبنی نداشت  -غالبا مفشاء آن
دم جات

والدة او امت «

۱

رس

بانیم سال

سنه ۲۵۶

۶0.

خلعت وهوبه دارجی ته از تخیر شاد خان که نظم سیوستان بدو مفوض
توابیه و تایب حذیت و«موهان قنه) راهم او
شد ذوازش پافت  -ج

از عبد ! 1۶خان بیادر فیروز جنگ جنالوه باید پوقوع نیامد -

ششم [ رییح الول ] راجه پراز سنگه که مرزیان آی سرزهدین است
و تعد تنبیه حذوت وبرادران از نمود اتزغیر خان بدین خدمت

واضافةٌ «زار سوار دو اسوه سه اسپه بمنصب
سرافرازنی یافت  -ب

قهاهزاری مه هرار سوار هزار سواز دو آسهه سه ادچه بغررافراخت «
شب دوازدهم [ رببع الاول ] جلس مبلاد طمارت نهاد خلاصهٌ

کنات  -زاد  8موجودات  -عاوه می الصلوات (کملا  -والاعیات افضلها-
سرال انعتاد پذیرفت  -و ءبلغ دوازده هزار رویبة مقرر رفصلا
رم ه

و حفاظ و دیگر ارباب لح و اساتعقاق که دران *عفل خلد ادن
فرالام آمده بودند عطا شد +

چباردءم ز ربدع ااول ] بموسن بیگ خویش منصور حاجي
ظریف بدگ رفیق او سه
که از بخ بدر گاة کیوان حاه آمده بود و

هزار رربیه -و به #عمد امین ارات از خویشان نذر طفائي هزار
دوه
ر

ادعام و مودا ند ۷#

<جسنه بزم تعری زرن

مطابق درازدهم تبر فرخنده جشی قمري وزن اخننام سال پنجاه
فاظاست دریا دل جمانی  ۳گوناگون مسرت

و شادمانی

+کشدل  -و

۲۵9۱

سک

(

عه۳

بفجم سال

)

وزن مقدس بطلا و دیگر اشبا

 -و جهاندان بزرنار بمراد.

دل رسیدند # -يريکي از مبر ظربارلدین خوواجه
اشرني  ۷وتات

خان دوبست

زار رویده  -ءذایمت نمودند  -دربن روژ نشاط

افروژ پادشاهزادة والا ثبار سراد اخش

که بغرمان قدر زعاق از

حس ابدال روانهٌ درکاه معلیی شده بول پاس لامعب خوافیی«کان
مسمکت گشنه هزار مر نارگذرازید *

پاجم ر[بیع الذاني ] سسررض اندس گشت که چوی راجه
پهاز سنگه بسر زمیی اسلام [باد رسبد جذیت

فئذه سرشت را

مجال تمرد نداند  -و کم و ناام نزد ارآمد  -حکم شد که همچنان
جنرت
که سایق نوکر پدر و برادر کلان راجه بود العال نوکر او باشد -

چندی نوکر راجه بود پس ازان بمپین پور خلافت منوسل گشت -
و با *«بعاني و دپگر برادران در سلک ملازمان آن بخت پیدار
مدسلات گردید *

گزارشی ازدواج پادشاهر اده عالی نسب مراد:خش

چونپیش نهاد همت]عمان رتبت خدیو هفت افلیم و خدایان
تخت و دیپیم بود که خاطر ملکوت ناظر از ازدراج پادشاهزادة

گرامي نزاد مراد بخش بدختر نیک اخترشاه نواز خان صفوی کة
مایغا او را برای  ۳والا دودمان خطبه"نموده بودند نیز وا پرداخده ۱

آید  -دربنولا که آن عالي نسب بفرمان عاطفت عنوان ازحسن

ایدال بأستان اقبال رسد مبلغ پنیم اک ررپیه براي سراجام لین
دش
کف

تا

خوسنه بأن اخثر برج دولت عذاپت فرمودند *

۳

[ هار

# ۱جمسال

|

و جمار دهم ربیع اذاني در شاعت

سفه ۲۵۶۲
مبارف مجلغ یک لک و
حواهر مین و

از(اجمله رک لب رویبه ناف

 ۱جبنل هزار رویده

مرمع آللت و امه نفیسه و چبل هزار روپیه نقد بزمم ساچق
۴2ج

وبا صلاخان

مدر #خشی

مدر سامان

و عاخلخان

نوازخان ارحال |۵شبهد  -ژ بدحدم این ماه از جااب
ین اد ود ه حلا آوردذد

بمذزل شا

خان مزیور

و کم معلین پدثکاران بارگاه خاافمت

در دولت خانهٌ خاص م«عفل /حغا بندان بغراران تکلف بر [راسنه
شاه نواز خان در اودیسه بنظم [نصوبه می پرداخمت و دبیهٌ عفدفةٌ
او را و(اده |مده دول

۳

روز دیگر 1

صبیکٌ فده

از وفور رادت

ر

بمشکوی سلطفت طلبردند  -و"چاص عقد در دوللخانةٌ والا ترئیب
لافت  -و پادشاهزادة والا گپر را بسرحمت خلعت خاصه با حارقب
۰

4

۰

ك-

۰

ت

و فدل از حلقعٌ خاصه با یراق نقرهو ماده فیل که قیمت آن یک

دوم مطابق سیم تبر بعد انقضاه سه گري در ساعنی که *خنار انجم
شناسان بود بامر خاقانی تافی *عمد (سلم خطبةّ نکاح بر خواند -

موبلغ چبار اک روپیه کبی مقررگردید  -نواي کوس مسرت و
آراي

تریفوت

اژکرو تاکن

*عر پرداز دبای

جاندان

بزروو (فلاک

روف

-

و زمزمنٌ رامشگران

با هیزاز در آورد  ۳پرنو شموع کفوری

فرو غ افزای دید کواکب گشنه بود  -و ادروزش لات اتشبازي
وم

زمدن  ۳حون

سادک

|ممان

۵ان

مذور گرد آن؛ ده

ِ#

سثه ۲۵۰۱

۱

(۳

۴

بخیمسال :

چپارم جمادی (اولی بصادق بیگ خال زاد؟ امام تلي خان 

وعمد عسكري خویشان سارو
هزار روپ  -و بازدهم بسلطان حسین *

خواجه هزار و پانصد زرپیه سرحنت شد »

بیست ونهم [ جماي الولی ] حراست ثلعة زمی داور
به پردل خان مقرر نرموده *عال منعلقةٌ آن در تیول او عنایت

نمودند  -فوالفقار خار اخلعت و نوجداری مرار ند سور و مذصب

در هزاري هزار و دربست موار ازاصل اوضانه مفلخر
دمنوری یافت *

۱

آفازمال ششم

از دوم سدونریرن جلوس اندس
لله العمد که روز پنچشنبه غرة جمادي اثانیه سال هزار و
پاجاه و دوم جری موانق پاچم شهر بور آغاز ششم سال سعادب

رم

درز جلوس ,مقدس:که صیی "ایام کمراني و خر شهود

| شادمانی است در امعد ساعات و ایمن اوقات روي نمود  -و انوار
هموت واثار عشرت فروغ افزاي دابا و فراغ آرای خاطر ها کشت -

دربن تاریخعبد الله خا بهادر فیروز جنگ رابچای سید جاعت

خان بصوبه دارمی اله آباد  -موید مذکور را؛جایگیرداریی پرگنة
ایرج و بهاندیر پونواري و دیگر عال سرکار اسلام آباد ازتغیر خان
مذکور سر افراز گارندددند  -بسیادت مذقیت سید جال بخاري

پاجپزار روییه انعام شد ۰
هشنم [ جمادی الذادیه ] پادشاهزاد؟ وا تبار مراد خش را

بعنایت خلعت خامه و برخی مرصع آلات و دو اسپ از طویلةٌ

خاصه یکی با زین طلاي میناکار دیگری با زین طلا و آنتاب گیر

نوازش نموده بصوبٌ ملتان که در تیول آن,عالي نسب مرحمت
شده بود رخصصمت فرمودذد  -به شایسنه خان ناظم صوبهٌ پغنه خلعت

خاصهة واسمي از طوبلةٌ خاصه با پراق طلا مصعوب «عمد طالب
دسمرش عف یت

نمود  5فرهغادزد ۰

( ۸۴۳ ۰

سذه ۵٩| ۲

ششم سال

)

[مادی الثانبه ] مادهو سنگه هادا باضافه پانصد
دواز دهم ج
۲

سوار بمنصمی سه هزاری سه هزار سوار مر بر افراخت *
جار تم

 1جمادی

پادز ۵۵م

[ ای

الدّانده  1دظم صوبقٌ برار د

الخانده

مرو 0

۱

دس

شا

ر

ببگ

تهور ر

خان

راضافیٌ

هزاری هزار سواز پمنصب دو هزاري ددو هزار سوار مر بر اد راخده
ِرگن جالوز دطریش رطس اجاگیرش عدایت
هغدهم ! حمادهی الثائید» ] دورن دنس
نواحی دار السلطنٌ اور رسدددف

دم ود زد »
پادشاه زاد؟ (کست بیدار
اسلام خان

کم مقدس

و حددی

۱

دیگ از نوئینان والاشان باستذبال شئاننه آی صعرفةٌ مکارم د معالي

را به پیشگاه حضور سراسر ثورآوردند  -آن فرة باصرة_ اقبال شرف .
ما مت
8

دیدنیدمرسعاوث دریادنه هزار ۳

اطعمت

روا (مت

شاعت

خاصه

س

نذر گذر|نیدند  -و ازپیشکه

پر افراخزشد

بآ

نیا  1۹۳وافعکٌ
ازا

1

«اک رالیع سفاک بي ات ایران بي رنوع جدال و ثنال ازآثار.
اقبال آن گوار کر خلافت «روی کار ]مد  5ود ِ

 5در ایام میمنت
حضصرن دیول ماطس
3

و

خدیو

اتبال از 1

ِپادشاهززادگیی از القاب "خصوههٌ اعلیی .
گردانددند -
وم

۰

وو
لس

دولت  1۹در خدمت
1

فیروژیی آن :کت بددار امده بوددد بذقبدل |سدان خواددن مکانسو
۰

س

اثنخار بافرراخننه  -اژان میان سبد خان جبان هزار مپر نار
گذراندد  -و حون

پر ملنزمان

که زیانش باخنیار او ندست

بیراط قرب

ظاهر شد

دری باق

4۹

الله ودمرد

ان

برخی کلمات نکوهیده

/

| شرار ششم ج عال

(

۳۳۳۶۱



۲0۵۰

۱

#خالف |ئین نمک خوارگین و دود سبررزده هادیی سبل زشاه
وتدول تادیب نموده بي [نگه سمعادت کورنش

او را بنغیدر مذصب

در یابه به دار الماک دهلی فرسنادند که دراعجا اقاست گزیند -
و ازافجا ۹۹

کرم

ایس عورت

پر خلف

ای

دیگر سلاطدن

 5۸فطع

| بهدگان مرجند از نظر انغاده باشد رافی ندست  -رنه شکر پوز
سي
 ۱راکه از مضافات صوبةٌ داالرماک دهلي است و
دام  ,جمع دارد بطمربق مدق معاش یی
۱که در مرا

و زج توي

و ما بسن

ر چباراک

۶ایمت کرداند  -و جاگدر او

دود باعظم خان

رحهمت

درس تاراخ جامع معقول و منتول ملا عرل اعکیم و

شلد

 /بزز

سفیرن ی شش هزار رودیگٌ هم وژنش ودو عذایت فرمودند و

پدست ویهم ج7مامی الذانده ]سید خالچبان رااخاعت خاصه
پر تواخنه بگوالبار ک
رانپور اژ ال

پرازراخنت

(سعادت

جاویر ارست

و اضافه

ت ( 2جب

ژد ۳

پوس

دهدصس

ددرگ

مرخص

هرار و پابصدی

خویش

رس رد5

ماخنه

ول

پلنگنرش

بعثایت

 -رامسنگه

هشکصه

سوار سز

 1۹۳نازه اژ توران آمد؟

خلعت

و انعام

دو هزاز

رربده بلند پایه گشت *

بیست و هشنم [ جمادی الذائیه ] فزاق خان بغوجداریی بروده
و مخصیب

در هزاری

ات

و موار

گشنه دسذوریقی ژیارت حرصدن

اژ اصل و اضافه

مقنغر

گرد ید -

شریفدن دافت *

جون_از عرضه (۵شت ظغر خان ناظم صوبٌ کشمیر پشف اصفغاء

مه ۲۵۶۱

ششم مال

فش هر 3

مسامع جهانباني رسبد که اکرچه احوال فقرا ور رمایای این خطهٌ
دادذپر بهجاغ بکا ای  ۲یرای هزار روپده

۸

پدشثر از خهانگ

خیرات عفایت شده بود رو برفاهیت نماده -ر ملک بابای
گرائدده لبکندرب هنکم کشت کار اگر پنچاه هزارروبدةٌدیگر براي
" اچام لوازم زراعت بکشاورزان بی بضاعت این سر زمدن

دام اولین باز خراهد گشت-.

مرحمت شود معموریی مت

از مکم الطاف پادشاهانه بمنکفلانمعاملات [ ذصوبه برلیغ فضانفاة

.

بشرف صدرر پدوست که باجاه هزارروبيٌ دیگر از خزانهٌ والابه
بذرگرا
رت

ات

صغدر خاد ی

و مداع ی

اسیطاعت

بطمردق خدراات قسمست دمایژه  -میر ابراهیم

بکارل دعمت خاصه (۲عرهمس مکرممبسن مرخص

روپده باب بعررب

بقیه یذ لک روییة

شد -

که هنم

ادرنگ آرائي نذر حرمین شریفبی نموده « 3۳جپست فقرای

آن در مکن مثیف مصعوب

ار ارسال یافت  -و خدمت

بكاراي

بمعمد قامم خلف هاشم خانی مفوض گردید »
چارم رجب رای مئند داس بدبوانیی ببوثات و ملا علاءالماک)
پدفتر داریی ت مر بلند گشنند *
دازدهم [ رجب ] بسالة دردمان هدایت صفاوة خاندان
ولایت سیه جلال ده هزار روپده انعام شد *

پیست و یکم [ رجب ] خاندوران برادر نصرت جنگ
واو امر سنگه ولد راجه کت
و راحجه جدسئگة و بپادر خان ر

و اصالفغان و نظر بهادر و غیراینان ازقذدهار [مده دولت ملاژمت
|ندوخنژد  -و خان

دعرت

حنکت

هزار مرو

برمم

نذر گذراندد *

۱

ششم سال

( ۰۰۱۳

7۱

سثه ۲۵*۱1

بیست و چهارم [ رجب ] رسدم خان بسفیهل ۵للوزی یاف
لعل خان کلاونت ملقب به گر سمندر پمرحمت فیل سر بلند

گردیه  -پیشعش سرگروه ولندیز یک یل بنظر انور در امد »

شب بیست و هفلم [ رجب ] که بلیلة المعراج موسوم است
برمم عر سال

هزار ررپبه باعاب احنیاج و ارباب امعقاق بذل

فرصودند *

چمارم شعبان میر برکه که اازراد قدوة الولیا مبرسبد کلال بود
ودست عد|لب عسک رفیروزی
و بقدم بندگیی این درکاهخوافیی ناه خ
سر انرازي داشت ادزار الغفا بدار البقا شنغادت  -وخواجءه ابوالخیر

از نبایر پیشوای اهل طریتت مولانا یعقوب چرخي به تفویض
خدمت عدالت بر نواخته آمد  -رمبلغ پانزده هزار ررپیه مالیانٌ
او قرار یانت  -درینولا چون معروض معلی گشت که عمارت باغ

فیض آگین فردوس اندن -که تاریخ اماس آن و حفر نپر در مطاویی

سال چارم این لور نارش بافنه  -و اهغمام آن بعبدة خلبل الله
خان بود  -حسن انچام گرفته  -با خثر شناسان حکم شد که خجسنه

ساعتنی برای ذریف اشرف اخنیار نمایند  -و هفنم ای ماه که
ا*عاب تأجیم بر گزیده بودند  -و از روز بنا تا این تاریج یکسال و
نقصی شده
وچهار رمرژ
باج ماه ح

بود  -بقدوم نیض

لزوم رشک

انزای بوشت برین گردانیدند  -طبع (تدی از سیراینگاشن

تارفوح حیاض و انار و تمانای سرو و چذار که بسان
همیشه به
شاهدان گلعذار قد بر کشیده بودند نشاط ]مود گردید  -شرف

اندوژان حضور مراحم تونیت بنقدیم رسانیدند  -و همگنان بزبان

سثه ۲۵۱۱

۲۲۳۰

ششم سال

)

حال و فال دوام دولمت مسالت نمودند  -و گروها گروه مردمفبمزده
الذبر دیده1 -

دمست اذدس بودند  -و روم ومعرااقوو
راء
۵ر
دانشوز  5۱خ

معووض داهن که چنیس باغتی تا امزرز مرتنب .نشده وکسنی ندید
و نشان نداده  -اي باغ دلفشیی نشاط افزا مشانملاست برسه طبقه 
طبفگٌ علیا را فرح بخش و ومطي را بامرتبةٌ پایان که حکم یک
درحه دارد بعدض !خش موسوم ساخنند  -طرعهٌ بالا که سصد ومي ۱

گز مربع امت مشنمل(ست بر هشت دست عمارت چهاردر اوساط .

چهار دیگر در چبار کنیم -عمارت شمالي که آرامگاد -
افلاع چبار گانه و

خاده است طیفی بطول  ۵گز و عرض هت ودر وحط  1حوضی

(مت منبت کار از سنگ مرمر چپا رگزدر چبار بطرز جشمةٌ جوشان .

و در در بازری آن در خجره هريعي مفت گزدر پنیم-ر پدشس
 1۳سرام ابوانی است پایه دار سه حشمه بطول بیست و پم ذراع

روءرن ۱
و نیم  -و پص آن شاه نشيني بطول شگفر
ورض هشمت
ع

در ونیم -آب نجبرناوزبي سوبایی عمارت دآرمد» وتا حد این
عمارت سر پوشیده گذشنه بباغ سر برمي

]و

بوه" نبری .یه ۳۱

پبنای هوستی ذراع که در وسط خیابانی بعرض بیست

و سه گز 1

مرب صاخنه اند در امده بجانب ات ضاع شمالهي ایس باغ که ۱

است و به نفاشی فرح بخش بینندگان -
ازارةآن نیز ازمنگ مرمر

اررطرف
و آی ایوان در ایوانی است پایه دار اچزه
دصت

باز بطول |

و پاچ ذراع فان هد  .-و در درازا مه حنهه دارد و دار

پرنا در میرو -۵وازخستین ایوان سرپوشيده جریا نموده -درچشهة

ششم سال

۳

سذه | ۲۵۲

)

میادگیی (یوان دوم سه [بشار هرکدام بعرض هشت فراع شده در

حوض طبفه دوم که هفت گز مربع امت و در وسط آن فوارٌ افشان
میریزد در زیرهر ایشاری چینی خان از ماگ مرسر درکمال
زیبائی ساخنه اند  -که روز رگذایشتی اوانعی زربری صملوبگلهای ردگین

و شب بافروخفی شموع کفوری نظر فریب تماشائیان میگرد- ۵
و در وسط ضلع ثرفي مفزلی اعست که مطلع آفناب -پهر خلانمت
است یعنی حپروکهٌ د نار خ.ص و عام پیش حمررکه درجانب

بیرون ایوان دپوخانة مذکور است *عاط ؛چار دیوار +جصص و در

وسط ضلع غربی»هارني است فرینهُ آن که ذشیمی مه زمان مالک
دوران بدگم

صاحب ست  -ماب این عردر عمارت پر

است

بعرض هفت گز در خياباني بعرض بیست و  -»-و در ودط باغ در
ملخقای فیرین حوضی است مربع بطول و عرض بدست و سه گز
و همگي فوارهای اون باغ  5صد و هت

اسمت «عده

در حوض

مذکور و نود درنیر ها  -درهرنییری فطاری بارتفاع چار گز ازآب
 در هرایم ای باغ برجیحاه »بچوشد و

ست« .شاهل رده

شانة ,گنیندی و بالای :آن چوکیندی هشت پیرلو ازسنگ سرخ -
پیش آن ایوا  ۳اسمت سه حشمه دجم مذهی  -طِبقءٌ دوم 5ة مرتثبةٌ

اولعی باغ فبض (خش است طواض «هء صد و سي گ زو عرضش نود
و شش است  -اب از حوض هت  4مربع که نکاشده
[بشار برامده به نپری که در سر اغاز آفرم طبقه

شه بطریق

بطول ددازده و

عرض ۵۵بمت اسمث و «جان آن کرسیی سنگ مرهر که چهبرارطرفب

چیفی خانها ۵ارد وآباز ودط آ جوشیده بر جانبي راوش میکند
۸

۰

6۱ ۸

سمه ۲۵۰۱

۲

شم سال ِ

تعبده نموده اند -و سریری از سنگ مرمر پیش  ۳۳مخصوب ساحله

مدزیزد  -اوزان بجوفي که در وسط این طبقه است وطولش هشناه
رو گز و عرش هنناه و دو ست
د

و یکصد و لجاه و ۵و فواره دارد.

در مي آید  -و درومط حوض چبوترة است بطول بازده و عرض
هشت -و در وسط کذارشرقی وغربیی این حوص داریوان اسزنگ.

.

سرخ رائغ شد»  -و در دو حا دب و.ط ضاع شمالی ذیز دو ایوان ازمنگ1 .

مرمر ست  -آب ازحوض
 ۹۹۳۳پشار جادری

مبان این دو ایوان سرپوشیده گذدننده و ۱

شده در حوض طرقکٌ سچوم که طولش

سوانی ۱

ءرض نک |پشار  :۵کز است و عرخهش مطابق عرض هریگ ی از در

آبشار دیگر هشت گز میریزد  و چنیی خانبای این آبشارها پسان

خبنی خانبای آبشارهای باغ فرح بخش امت -و در ضلع شرقیع,

این طبقه حمامي است پرچیی کاری در غایت نظافت و لطافت .
مشئمل برگرم خانه و سرد .خانه که آب روان دارد  -و رخت کنن
وسیع طبفگ سیوم که مرب انیهٌ فبض بخش است در طول و عرضه 

و خیابانها و نبریی و حوض مربع وسط باغ .مثل باغ فرح ؛خش .
اسمت  -و تفاوتي ندمت |[ -نکه ۵ر نهری که ازجنوب سو بشمال رو

میرود سه قطار فواره نشانده اند وجملگي فوارهای ای طبقه که
یهد وحل و سه است بارتغاع پذم گزاز آب نبر مي حهد  -دار

وسط ضلع شماليي این طبِقة رو بن عمارت درللخانة خاس :٩
و

اپواني ات

رابه دار بطول بدست

و بذج گز مشئمل پر مهو 1

چشمه و عرض هشت و نیم فراع *عنوی بر یک چشمه  -ازارژ ان
فیز از تشگ

مرمر ات

و بنناشي حیرت ادزای جمان نورد آن  -دز ۳

( ۵۱۳

 ۸شم سال

سنه ۲68۰

)

وب
| وسط این ایوان حوضی است چارگز در سه بطرح ]#جوش  -آ
| ذپر اژین ایوان سرپوشیده گذشنه بطرف شمال بباغ میوه که در طول
| و عرض مساویی باغ فرح خش است

برمی آید  -و سوای این

|منازل +جبت اهل معل خواص پورها ست -عمارات این باغ فیض

|تما آنقدر لست که هرگاه خدیو زمان با پردگیان مشکمی اتبال که

ا  8از السلطنة لهورهشرف"اندوز حضور غرامر نور می باقال
| بایعشرت کده ذشریف مي فرمایند  -احفیاج بخیمه نمی شود
رویده

۱مغانیی آممانیی | 2باغ بصرفت شش لک

| متصل این باغ دلنشیی بساتیراهل عل

اتجام رازه -

وون اب
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سلطنت دست
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اقلجم (ست

خهوصا خدست والا مرثمت صدارت کل سواه اعظم هندوستان که

حاصل میور غال اشراف و ابر و ارباب املعقاق و احنیاج آن
بخراچ ممااک چندین ملوك ذی شان مساری اعت بذوات ذوات
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پرداخث  -بآن خلف الصدق دودمان
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بل اسپ پبشکش خاندوران بپنادر نصرت جنگ
واح» حس ده بیدی از بادر (مد -خ

بخ

بیعادت

رنرگ

و خلا ۶دق بذاه رای

 2زدن

فا1

الد وی

باظر اندس
از عراق امرل»

 -و اخسند

بانعام

در هزار روید*  ۲دریمس پدردممت هزار ررپده دوازش دافت *.
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توح مودب جلال از دار السلطن لاهور

بدار |اخلافه اکبرآباد
جون خاطر خورشید مآثر از مبمات صویهٌ بجاب وکبل و تندهار
وا پرداخنه امد  -و احوال سکان این صواجات بنازگی مذذظرگشت »
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ارت
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دواحت ملاژمت
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اند وخت

دربن تارییج سعدرف خان

بپادر

ظفر جنگ

 -و هزار پر نذر گذراندد ٍ

بیست و کم [ شعبا آخانظفر جنگ را بعذایت خلعتخاصه

حوکوست صوبةٌ پجاب  -و صدر اصدور سید جلال را بانعام فیل 
باغد پایه گردانیدند *

خواحه شمص الدین مرکز رایات اقبال گردید  -درب ,مفزل :خان
دورآن بهادر نصر هنک

و راحه

حدسنگه

(مردممت

خلعت

خاصه

سر بر افراخنه #عال جاگیر دستوري یاننند  .-روز دیگر موکب
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دپگر اژ بندهای
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سر افراز گردانیدند  -و عصای مرج
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اسفقبال موکب اثبال نموده کم اندوژ ملازمت گشت  -و پانده
هوار از منصب او دو سوه سح اوه مقرر فرموده اررا دمتصب
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هزاری سه هزار سوار هزار سوار دو امچه سه اسیه بر نواخننه  -روژ
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نمودند  -و در نواحهی بوربه بر سین اقبال ذشمنند  -درب ماه

مبارف برسم هر سال سی هزار روپده به نیازمندار رسید *

شسم شوال اعظم خان از منهرا [مده دولت ملازست اندوخت
و هزار مر نذر گذرانیه ۵ -ردن تارخ بعرضف اددس رسدد که سید
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هغدهم [شوال] :درحوالهی «وضع چاند پور د
دو سه فلاد :شبرنر و ماده بنفنگ شکار خاصه شد *
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دران روز بممگن پور خلافت فدل دیپ سنفدر اژ افبال خاصه که
پل ای هزار روپده قدهت دارد بابراق طلا و ماده مدل که فقیمت این
ولدمردان خان
#جموع ندز یرای هزار روید؛ است عنایت شد  -ع

بعنایت خلعت خاصه با نادري و حدقهٌ مزصع و شمشیر مرصع و

خطاب امیر اامرا و انعام یک کرور دام مجاهي گشت  -و *جموع
تلخواهش با بازده کرور دام طلب مذنصب

هغفت هزارعی فذات ر

هفت هزار -وار پچ هزار سوار دو اسهه مه سوه که درییی دوامت

اپ مدت بعد از رحات یمین الدولة امف خان خانخانان دده
سار مفور مبرور مغقباي مراتب امراي عظیم شا قرار یافته
دوازده کرور دام شد «

۱

جشسی رزن مبارک شمسحی
روز پاشنبه ۳

هزار

ذدي ااععده

پل ای و دوم

موانق عدوم دپ کار پردازان بارکله حشمت و اقبال *چلس شمسی
وژن اخننام سال یاه

و بکم و افتداج سا ل باجای

و دوم از تفش

دوام فرینخافان زمان و زمییآرا-نخد  -و آن پدکردرلت بطلا و

دیگر آشیاء معموده بسرخنه آمد  -گ
وررهی از فضا ص
ولعا و

شعر[ و نهسا و اهل آفچیم جیب خواهش به سیم و زر نفار بر [مودند
و ارباب نشاط پادمام مغر نوازش دافنند  -راجه بینهلداس باضانةٌ

هزاریی 3ات بمنصب ب"جهزاري سه هزار موار  -و بختبار خان
بغوجهاری سرکاررهت  -و حبات خان اژ اصل و ضاده بمنصب
*زاری ذات و
سه صد و پنعا :سوار * خلذر گهدنن ..داهن معمن
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اسلم را بزر وژن نموده ششر هزار و پانصد روپدةٌ همسنگش بدر
عطا فرمودند  -بمراد بدگ مکریمت هزار رویده مرحمت شد *
دهم | اا
یقعده) خدیو مر گستر مفزل امیر الاصرا ءلومردان .

خان را که خانةٌ سیف خان بود و بطریق عاریت !خار والا مکان

مرحمت

شده بغفیض قدوم میمنت لزرم مورد برکات آ]سانی

گرداندند  -او بعد از تقدیم مراسم پا انداز ر نثار اصنات اسنعه

پیشعش نمود  .و متاع یک اک زوپده بشرف پذيوائي رسید -
درین روز حویلیی اعنقاد خار که پدشکش ادص نموده بود بامدر
1
م۱را عفایت شد ر
-وز دبگر |و را دءرحمت خاعت خاه 2و خذجر

مرصع باپهولکذاره ر در اسپ

از طویلهٌ خاصه با زین طل و مطلا و

فیل از حلقةٌ خاصه با پراق نقره و جل مخمل ژردشفت و ماد فبل 
پر نواخده رخصت

اذصراف بص وید کابل |دند *

شب هقدهم [ ذی القعده ] *جلس ءرس حضرت مد علدا

ممناز الزماي در ررض مورا آر *عفونه مغفرت و رضوان که
درینو!بانمام رسدد چ
وگود؟  ۳-۳1نکارزش می پابد منعقد گردید -
و ارداب ره عل از فصلا  ۲صای ) و حفاظ

 ۲تیک خداوندان احنیاج و

امنعقاق بخلاوة فران و فراة فااده پرداخندد  -خاذان دربا نوال بأن
معا دض

نشارن ذشررف و مرهول " از زسعاه هزار رویدٌ مقرر نصی

درب *عفل مدکور ءعطا فرمودند  -و صیاح  1۷باز تشریف برده

نده4دیگر باداث بدل نمودند «
شرح عمارات روضٌ مره آنکه

در ابنداء سال پنجم جلوس وال #جبت ناسیس ابن بذاء رنیع
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! اجنیان که مشرف است بدرربای جو و دربای مزبور شمالی سو
مثصل آن جاری آغاز حفر نمود :آمد  -و پص ازان که بیلداران
دست
هد ی

ریتمام باب رسانیدفد ب-نایانبدیع
کجد
قوي بازو :

من

کرمال منادت
شگرف آثار اساس رابسنگ و صاررج د

و رصانت بآوررد :بط زسیری برایرهاخنفد و پر فراز سا کر ت]
روضهٌ معلی که از ریاف رضوان حکایت کند و ازحظایر تدس

نشا دهد  -بأجر و آهک چبوتره آ-ا بطول سه صد و هفناد و چار
چل بک اخشت نموده شانزده ذراع مرتفع گردانیدزد
ِو عرض صد و
 ۱و گروها گروه مردم از سفگذرااسشاده

کر و پر حبنگر و مذبت کر که از

 ۱اطرزف واکذاف ممالک*جروسه درالم آمد؛بودند و هرکد امدر صذعت

خویشر ,ید طوا  9داذت با دیگر عمله بکار پرد اند

۱

بسنگ سرخ دراشید ه کهافمام صذایع ددیعه از منبت کاری و پرجدن

وذان باه پیوند بافنه که نظر دتیق
 ۱کاری دران برري کارآمده ج

۱بدرز آن بٍي نیرل* -بر آراستند  -و مرش آذرا از سنگ

"در خ گره

پندی نموده مرثب ساختند  -در وعط این کرسیی عرش مرتدت
کرسییدیگرکه روی کارش از سذک مرمراست یک اخت مسطيمریع
بیست فراع و ارتفاع هشت بارفراشنه شده -
ورض صد و
تون ع

و در وسط کرسیدعوم عمارت ررض

نلک مای خلد آما بقطر هفناه

 ۱ذراع بطرح مذمن دود اد«ي بکرسیی یک گبز
زنایافقه گ
-ذدف سرد

فیض مورد که دحراق

اینعمارست

از سنگ مرمر اجام پذیرننه از

ودودن
و سراپا ازدرون ب

تازه مذمي است  -بقطر

پدست و درو ذراع  -و ژء ر مقرنس ساخژهاند  -و اژ "؟ ۳شقی گددف

سه

۷

۲۵۰۱

ششم سال

)۱

گت
که از تم عمارت «ي ر دوگز مرتفع اسیتت 4

زد رمر بطرحقالب

کري ثراشیده کار برده اند  -و بر فراز اپن گنجن که پسان باطی

قدسیان مئور است گنبذی دیگر ]مان گرای امرردی شکل که
مندس فاک در ادراگ درجات دنایق آن سرگردان اعمث بر ۰
فررق
افراخده اند  -و ب

ال گفبن گردون پایه که دور منطعَهٌ ین صل

و ۵٩ گز است طلعتل به بلخدیی بازد» کث از زرناب که چون خورشدد

تابان است نصب ساخنه  -از وی زمیر تا هرکلص ما ای۳۱
ازشت
گ

نشدس دو 3

 -درون کذبف در اضلاع هشفکانه آن هشت

ظدقه هربک

بطول ب#عج و ذدم ذراع و ءرض سه وانع شده  -و در ۰۱

مات اربعة جپار خانة مربع

دو مرتبق اسمت « -رکدام بطول و

عرض شش فراع *عنوی بر چار دشیم که درازی هریک چارو 3
فش  ,فراع است  -و پپفا سه  -پدشر هرخانه مربع پیشطانو) [سمتا 1

3۳

شانزاده ذراع  -و عرض نه  -و اتارفراع پرشت دبا
بطول

زوابای اربعء جمار خادهٌ مثمری آدمت  -سه درجه هر خانه بقطره

ذراع مشئمل بر هشت نشیمی  -ودرجهٌ سیوم این خاسا ایوانی
اسست مفمری گنبذی سقف ۵ -ر سه ضلع این بیوت مذمری حانب

بیرون سه پشطافي است  -هر يکي بطول هفت و عرض چارو
ارتفاع  - ۵میانٌ گندد مضنتعع تیض مرنع آزن ددوة مط,رات -

امواً مقدسات  -مسند گزین فردوس بردن صدر نشین منازل
علبین * -حفونة رحمت و غغران  -ملقوفة مغفرت و رضوان است -

و بای تربت جفت منزات حبوتر است از سنگ مرسر که فراژ
کِ

ف

۲

صوات

۰

۰

تور نولیان

ِ"

ساخده

هً

ادد

سه

و #ردور اک

۳

ی

۵

توت

ِ

سنه ۲۵۰۱

۳

تا

و

شیک
۱

معلای

مصقیی ۳

گزازش خواهد بافت

اژدن هک نیام ,کو شگرفگاري

پر ری

آن

درواز "جهرازسنگ پشم|حمت بطرح بان (تاعن

که مفاملش را به تفکهای آهنین گرفته آثرا زر ذشان کرده انه -
و ده هزار رویبة پران خرچ شده  -درون ای بنای عرش |سا کوکبه

و قنادیل از طلای
:ال

مینا کار تابان  -هرچار طاق ای گنبذ مینو

لبم,ایای حاد ی

گذانده اند -

ش

د مد
گرفنه  -در بیج راه

در هر زاوبه کرسیي سنگمرمرکه از زوی زمین بیست و «هگزسرتفع
است مناریست زیده داراز شش
1

دوخ

۰

۱

ِ

۰

از ووی»معي ,ریم تبون با کی( که تایه و یه

دسنکگ مرصر و ۷۷۳شیاه که
بدی

مدکور بقطر وت
۰

دراع و ارتغاع

ایام  ۲تیاري

دمود 5در کمال زیبانی و خوش دمادی

ازان ردگ پدبدرد گره
هاخده زد 2

مرس

در تمامی عمارات این روضه از دردن بریررن صناع ا#جوبه پرداز
«عر طراژ عقیق ودیگر افسام سنگهای ردگین و اخجار ثمیی که

جواهر اوصانش در ظرف بیان نگفجد  -والیینعوتش مبزان زبان
تسا  -از فروفخش خورشید جهانثات نوراني  -و ازامعاتش مب
گيّتي افروز روش پيشاني و "دارن
یرن
جب

نموده اند که دید

باریک بی بدفاتق  9رسد  -و فکر دفیقه ری در ادررک بدایع
نان در ماژد  -ورگزارش

کدفدت

کرک جبوترة مرند و جر
درد

مر

ناربن

است

 1۹۳در پرجدن

و کمدت صذايعمي

دررش که از انکاس نقرش بدیعةٌ آن
و دمن

"بر

بهارین

۳

بکار رفذه  -و

(

سثه ۲۵۶۱

۰۹۳۳

)

ششم سال

نقاران جادو ارو صنعت گران ماني [ثار در پرداخت آن بد بیضا
نموده اند  -پا قلام ا#جار و مذاد (عار اجام نگیرد  -و صورت اخننام
نیذیرد -سابقا دری مکان "عجری بود از طلای مینا ار که جبل
هزارئوله وژن دانامت  -ونشر اک رویدهة ددممث  -جنالده تا

توالم سال ششم اژدور اول نکاشنه ]مد  -ذد بو ءاثبمت اندیش مال

وزم
سکل آزدور ببی ح

کزبنی بمتصدیان مهمات عمارت روضةٌ منورة

حکم فرموده بودند که *عجر از سنگ مرهمر بکیفینی که گزارش
وافت |ماده سازئه  -و جون در ءرض ده ال بصن پلیوار هزار

با( اجام گرفت  -درینوا بموحب حئماندس "جای*<جر

1

زر ناب نب نموده اند  -ناه درون و بیرون روضگ مقدس که سور .

فرانی وآیات رحهانی و اسماء خسنی و ادعبةٌ مافوره استلفچجی
پرجبس کار شده که حدرت افزای ساکنان عرص خاک بل معنگغان

خطهٌ افلاگ اسمت  -و نارش تیف مذیت ایس بنای راس البنبان

ثاب الارکان و کرسیی آذرا نامه جداگانه باید  -غربی ررضةٌ سوه
بر کرسي سنگ

سرخ «*#جدي

است هة حشهه ازسنگ موز

بطول «غناد ذراع و عرض مي مشئمل بر مه گنبف که آن هر سة

از درون ادزنگ سرخ است و از بیرون از ساگی مرمر -گنبذ میانه
بقطر چارده ذراع است  -و هريعي از در گنبذ دیگر بقطر بازده -
گنف میاه پیشطافی دارد بطول چارده ذراع و عرض

ده و ارنغاع

پیست ویک  -پبش «ريکي از دو کنید طرفدنی خانه ات بطول

بازده گغزروض نه  -حاشنیگ ازار 8مسبد را دارزون و ببرونبمنکت
مرصر و سک

زرد و تسدکی سداه بطرح موج پرجدن کاري نم ود -۵5|:

ششم مال
و فرش سجن

([ ۷۷۳

)

سل ۲۵۶۱

ازسملگت سوخ مرب ساخنه  -و سنگی زرد و سنگ

میاه دران پرچدی نموده شعل جای نماژ نمایان گردانیده اند -
پدش  3حدوثرة اسحت بطول هغناه ر اع و عرض بیست  -پیش

چبوتره حوضي بطول چارده ذراع و عرض ده  -عحی روح انزایش
عبادنگاه ارتاد  -وفضای

دلکشایش "عده جای عباد  -شرفیی

روضدٌ مطیره مهمان خانهٌ است قرینة سجد که درجمدع جزئدات

و خصوصیات مانند آذست  -مگرآنکه دیوارش»عراب ندارد ر فرش
بشعل حای نماز نیست  -درچوار کنيمکرسیع سنگ سرخ چبار برج
مئمیسه ظبقه وافعخد»  -و طبقَکٌ میوم آنگنبذی سقف است  -کلاه

وز بیرون ازسنگ مرمر  -و
گنیذ از درون از ماگ مرخ است  -ا

پباوی هر برجی ایوانی است بطول دوازده گز ر عرض شش -
که در دو جانب در <جره دارد  -پایان کرسیی منک سرخ باغی
است نردوس [ ین بطول وعرض سه صد وثاصت رهشت گ»زشحو
پاتسام رباحین و انواع امچار  -درچار خیابان وسط باغ که بعرض

چبل ذراع (ست  -نپری (ست بعرض شش گز  -و دران

فوارها ازآب دریای جون جوشان  -در ملنقای انار جبوترةٌ است
ت
ه و
ورض بیست
بطول ع

گز -که نمهذرکور اطراف [ن

ورض شانزده گز .د
گشنه  -و دروسط چبوتره حوضي است بطول ع
دران اج فواره نصب شده  -فرش خیایانبای اي نهودارجنشت

از ماگ سر است که ی را بطراحیی تمام گرد يندي نمودهند -
درهریکی افزلع شرقي رغربیی باغ ايواني بطول یازده گز و
عرض هفت با در حجره بذا یانته  -و عقب ایوان طبني خاٌ

(

۲۵۰۱

ششم مال 3

۸۳۳۶۲

ورض بلج  -پیش ایوان چبوتره بطول .
است بطول نه ذُراع ع
چل و شش ذراع ء
ورض ده  -جذوبی فلع باغ سرامر اپوان در
ایوان است  -رو بشمال بعرض دوازده گز  -در دو س ابی ضاع در ْ

برج است قرینة برجهای .کرسیع سنکت سرخ  .-دوسزط۳ ۵ ,
ررضه سربر آسمان بر افراخته  -قطر سطیم گنبذ ۱
مسطور درراز؟
دروازة که مثس بغدادی است شانزده فراع است و جانب 
شرقی و غربیی گنبذ دو نشیم است بشکل نیم مثمسی  -هریک 
وض
عزر
بطول هفت گ

چپار که سقفش دم کاسه است  -دچرار

زاویةٌ عمارت دروازگ چار خانه مر بعدو طبقه رافع امت  -هکردام .
بطول و ءرض شش فراع مشئمل دبرجار نشیم

ذدم مقم  -درجوت 

هريگي بطول 

شمالی و جفوبیی ای عمارث در پيشطافي مت

ورسمت شرفي 1
وتفاع بیست و پفیم -د
رض نه ار
شانزده گعز و
غربی دو پهشطاق

است  -هرکدام بطول دوازده کو و رض هعمت

ویردن هفت.
و ارتفاع نوزده  -برفراز روی کار دروازه جانب درون ب
جوک,ندی ا(ست

که کل آن از سنگ مرصر است

 -درجار 3

دران !با .غاین عمارت جچپار مذار درکمال دکالف و زیدائی است ج

 ,و عمارات و دورآن ازدرون و بدردن وفرش عذارات وشرنات حیطان 3
که چابر جرخ رسیده و دران پگ تم مرمر وسفنگ

سهاه پرجدی شٌ
9

همه از نگ سرخ سرانجام پذیرنته است  -پیش دررزه چبوتر-
است

بطول ۳

ذراع و عرض

مي ونر

ریا

: ۳۱

ودویسمت و چارذراع و عرض  ۵و لاه  1در افلاع چارکانة حاوخانه ۱

صد و
بیس

و هشت <جره است  -مفصل دیوار باغ دو خواص ۱

منه ۲۵۶۱

شم مال

[ ) ۰ ۱6۳

طررف
پورا است يکي د

شرفیی جلوخاده دیگری دحرانب غربی

هر بک (طول هغناه و شش ذراع و عرض شست

ی-ش
پره
بر سی و در <ج
عون

رحمت

هر حجره ایوانی که #جت

اي مرب

یافنه

پازار ها ترئنب

ر جار * -عدوی

گشنه -

خوادم آن

شرتی و غرییی حلو خانه

که ایوانهای آن

از سنگ سرخ اسثت و

<جرها ازخشت و آهک -عرض ایری بازارها بیست گز است -

|جنوبیی فلع جلو خانه چارسو بازاري است .که عرض بازار شرقي
زفوبی مي  -در اطراف ایرن
ازست  -وشمالی ج
 ۱و غربیی آن فود گ

چارمو بازارچار سرا امت ازان میا دو سرااست که از سرکار
| بادشاهی

از خشمت بخنه و حونه بنا پافده  -هر ِ« یکصی و شسست

ذراع رت و *عفي دارد عشمس بغدادی م
وشتمل (ست بریک
صد و سي وشش

<

ره  -پیش هر حجره ایوانی در سه ژاوده -

هرکدام |ژیی د
مررا سة 9۳است که صح.ن هریکی جدارد؟ دراع

درچارد» امت  درچارمی زاويةٌ هردر سرا دروازة اسمت که مردم
آژان "منك شد

وسوی
می نمایند  -ب

مذءن جوکی وا شده

درازش یک صد ربا عاه ذراع است و پپفا صد  -و
ودسرط

که

جار سو بازار

ترئیب یافته  -و دومرای دیگر فرینة آنست  -درین مراها گوناگون

مه هردیار و اقسام (سنعةٌ هرولیت وانواع نفایص روزارو امثاف
.لوازم هدن و تعیش که ازاکناف عالم می آرند بیع و شریی میشود
عقّب عراهای پادشاهی جار فروان مذازل #غنه بر امراخننه اند
و سراها ساخنه  -وایی معمور ]داد اید بنباه که شهر عظیمی

گشنه مسمی است بممناز [باد  -خرچ تمامیی عماراتیکه بنفصایل

۱

۲۴

مه ۲۵۰۱

شش سال 

ر م) ۳

نکارش پات و دمردت ثریبب دوازده سال بسرکاریی مکرست خان 
1

و مبر ءبدالگریم صورت تمامبت گرفثه باه اک ,رویعه سم 3

سی موضع را از مضانات پرگن حویلیع داراخلانهٌ اکفارآراه  ۶
که جمءش هل اک دام" اد مت بدیری تفصیل  -موضع 

ان

دهنولیی بزگ سه لک و بست هزار دام  -و اوهالي سه لک دام < ۱

رمانقی سه لك دام  -بل" دراک بونچاه هزاردم -دهمسری دو ۲
لک« چبل هزار,هام , ۰.دکوروتا دوللت دام  ۱-:سامو دوک ۳۱ ۱
يوليبودهانا یک اک و هفتاه هزاردام پ

یک لک و نشدست 

ببری یک اک و باه هزار دام  -اتورا بک اک وهزار دام ت

چاه هزار دام  -ملبه پور یک اک وجمهل هزار دام  -لراونده بک

لک بویمت هزار دام  -جوینی یک اک وئیست هزار دام -
ری یکت زکنا هام و بک اك دام  -کرمنه يكك لک دام ۱
دیننورا بک اک
دام

مدهرینی

دام  -انوس ابیت لک ۵ام  -اوسرا هشناه
هثشناد هزار دم -

بسمعي بزرف شست

هزاز دام -

"<پری شسصت

مدینه شست

۳

هزار دام

۱

هزار دام 9

0

دهاندهو پور دست هزار دام  -شینپور بأجاه هزار دام # -
چبل هزار دام  -رای پور چبل هزار دام  -نور پورا هيزار دام .-

۳

1

و حاصاش

موانق دوازده

ماد

پرداخمت پرتقدیر موافقک
می

شود

ت پا حول

 5۵در لک زویده ست

سال و ماه زباده ازیی نیز حاسل۱

دکاکدن

وف

یک ای رویده

 -و "چم مش ۳

بازار ها و دراهای

معمورژ

 0روضٌ مذورة مشرر ساخاه اند

»دوز

۶۲

اگر احبانا بمرست احفیاج انند  -از حاصل ایي موقویات الاو

۱

۳۳

ششم سال
مبلغی در حاجت

سنه ۲۵۹۱

۲

بر ترمجم ۱س بقاع مرت دمایند -

و باحي ر

والا نان و دیگر »عناجان

و بی نوایان مقرر اسمت خرج کند  -و

هرحه زیاد» [ید در باب

خادغه وت که تولبت این بقع فیض

بوی

تعلق
ددست

دارد ]| چه مناب
و 2

از حالف خاصه

 ۱دی

ااععده

سر ادراژ گشت

وادد دفعل ارد 4
 ۱راحه بینجلد اس بعناست

 -مرشد

دلی (عخدست

دیل

داروغگیی

تواخاذه و کوتوالیی عسکر نصرت لوا از تغییر غضنفغر ولد الله وبردي
 ۱خان مباهي گردید 9

بیسث و نهم [ ذدي القعده)] به عمد موی حدابدی در هزار
روپبه عذایت شد «

غرٌ شبر نی اعجه پادشاه حق آکاه بروضهٌ خلد آئیر حضرت
عرش آندياني تشریص برده بعد از آداب ژیارت ده هزار روپیه

پاصعاب (سلعقاق انفاق فرمو ند *
هشنم [ دي یه ) شهج عجد |اصمد عمود ی  52شربی مکه او

را بعنوان سفغارت بکالب بیت الله بشگون کشایش اتالیم هنفنگنه
رو ان ]برد خواندی مکن ساخنه بو  -سعادت

اندوخنه کلید گذرانید  -بعذایت خلعت

ملازمت اقدس

و افعام چپار هزار روپده

کامداب گردید ۰

دهم [ دي یا

 1حصرت خافانی با فر ابزدی بفریل

]همان سار ذصرهت دشان نام بعددگاه تشریف

ذرمودند  -ر بعد از

۳

۱ه۵۲۰
س

شم سال

۲

فراغ نماز پو رل داز ولا مراحعث نموده بدات دس سفت فربان .
پدیم رسانیدند  -و ور ذهاب و *جی ردم نثار بفعل مد «
بازدهم [ دی! کیپ ] شایسنه خان ذاظم صوبهٌ ار بصوده دارجی

الهاباد اتزغییر عبدالله خان بهادر فدروز جنگ فرق عزت برافراخت
و اعنقاد خان که حوندور ازو تخیر فرموده بشاه نواز خان مرحست

نموده بودند  -چنانچه در مال پانردهم گذارزش یافت  -بنظم صوبة

ببار از تغیدرشایسنه خان مفلخر گردید  .وباضافةٌ هزار سوار
لمخصب  :بمجم زاری ِپفجر زارسواز نوازش یافت  -جون از عبدد لاه

خان که صذدع احسان ابر دولت خدا داد ازل بنیادسمت نادیاسی
نهنای روز بررز ببظور می پدوست  -درینولا اورا از

حق
ر
مخصسی

لک روپده سالدانکٌ او مقرر

و جاگیر باژ داشنه یک

فرصود نل *

خیارنتربن را که حندی منصب
شانز دهم [ دي (اعيري ] ش
واجاگیر ازر باز گرفقه بودند  .مشمول

عفذارمت گرداندده

(مذصب

سایق که در هزاری هزار هوار بود سر |فراز ساخنند »
پیت و شم [ دی کج ] خایل بیگ تهاده دار غور بند و
وضافه
معاکگ از اصمل (
کشت

هقدصد سوار مباهی

بمنصب ۳

۰

اه

سا

شخده ز ذی! احیره ۳

۰

۰

هار و :ماه ودو دعد از گنششی

وب

وان

۷ ۷

سا

ده پرده ورود بر اوروخت

ف فردای

۷

تاه

ات خافان

مفصال

۳۵

رن و

ابر نوال ثر

آز از جبان بر گرنتند »
منصل

حعار 3

ردعت

#کشانی و ردح افزاني

ف ول ژد د

الجام بافده

بادشاهزاد؟ بلف

درد اخنه اصذاف
پبشکش

دار اخلاده +مرساحال

حواهر

در سغینکٌ

اخثر یافامت

و مرصع

نمو۵دد هط مذاع یک اک

یی جون درکمال
دربا

مراسم یا انداز و نار

روت  ۳گر
زر ود

دولحت

تشر یف

رغایب

*علوبات

پذپرفنده آمق ۰

اثر در آمد  -و مغاع دو اک ژودفه د> بذیرائی رسدف ۵ -

هزار رویدگ

مفرر گنه  5اولوبو  .صاه بمسلعقیی ءطا د,روگ ذد *

بازدهم [ *عرم ] پیشاش شایسنه خان هفت فیل ر و ماده
با نی  ,ثایگر آشیا از ظر اقد سامت

ِ نشخ ءجد لصمد عدودی

پان با پاندانطل و ارگچه با پباله وسر پوش زرین وچهار هزار روپده
دقن عمایت

شالت <

فیض کستر گذثت  -ومناع یک لک روپیه بدرجة قبول رسید -
درپن دو ررز ]ده از پدثشر پادشاهراد و کمکار و امراء نامدار شرف
پديراژي دافت

مت

را  ۹۳لاک زویده ال

" -ده

مدر ِ_ِ

سنة |۳۵

ششم ال

) ۴۳۳

پانصدی چار صد سوار بلند پایه گردیدند  -و حکدم حافق باضافهٌ

ده هزار روپده بساليانة «ف هزار روپیه کام اندوژگشت  -ر باهل
طرب انعام مقرر رسید *

نوزدهم [ "عرم ] اعظمخان و خلیل الاه خای بعنایت خاعت بلذن
پایکی پاننند  -و اعظم خان بملهرا و خلیل اللء خان بصوب کمانون

و هردوار تا از افیال ذر و ماد [نعدود صید نمایند مرخصگشنند *
پیست ر چپارم [عرم م]یرزا حلطان ولد میرزا حیدر صفوي
را برای تهب مواد ازدواج که بصبیهٌ اسلامخان مقررگشنه بود بانعام
ده هزار روپبه کامیاب گردانبدند  -به داءود بیک ملازم سیاوش
پلج,زار ررپیه  -برسید صدفه چار هزار  -و به معمد میرک هزار و
پااصد  -و ببریکی ازنظر برگ کلیاد و میر طالب خویش حاجی
عاشور هزار رزپده مرحمت نموددد ۰

شانز دهم صغر بمپدن پور خلافت فیل از حلقهٌ خاصه دلمردن
نام با براق ذغره و ماله فیل عذایت شد  -حانسدار خان بعنایت

خاعثت و فوجداریی سرکار مندسور ازتغییر فو الفقار خان فرق
مباهات بر |فراخت *

هرز دهم [ صغر ] راجه بدفهلد اس را بمرحمست اسب از طویل

خاصه با زین مطلا نبوراخنننه  -پبشکش عادلخان از جواهر و مرصع
آلات و ذه فدل »5عوب مبر رجب ملازم خود بدرگاه خواند "چده

گاه ارسال داشنه بود بنظر اندس درامد »

غرو رببع ااول معز الماک خلعت

و خدست دیوانیی صوبة

اسر ماد فیل مقلخ  گشذه دسنوري یافت »
۰۰۰

۳

۰

۰

۳

( تتی

شم سال

سذه ۳۵۶۱

)

سم [ تج الول ] «,شکشس ذرالقدر خان حارس غزنیی چارد:

شب دوازدهم [ رببع الول ] مجلس مبلاد رهذمای گرگشنگان

مژعشن

گردید حز

سرد
سلیمان

دوازده هزار روپدهٌ مفرر پارباب اسلعفاق رسد

چم [ ربیع اللول ] به نونهال چم افبال سلطان

شکوه فبل خردی با پراق نقره عنایت

علي «عراست

*«

وی

کانگرة دوازشی بادمت

شد  -سید لطف

»

حچسنه جش قسری وزن
روز مبارک درذنبه درآزدهم ربیع الانی سنه هزار ر بُجاه

و عه مطابق هشنم تیر بزم آرایار حریم سلطلت *عفل میمنت

افزای قمري دزن اننهاء سال بجاه و یوم و |بندء سال بفچاه و چارم
اسزنین زندکانیی جارداري آرایش دادند  -خافان بعر انضال

بعد از رز مبارک بط و دیگر (ثیاء معبوده سبربر مرصع جلوس
نرموده ابواب جود رخا پرکشادند  -درب روز مسرت امررز پیشکش
گوهر اکلیل خلافت پادهزاد* :عمد شاه شجاع ببادر سی فیل
با یرق ذقره بیس

و چهار ثر و شش ماده

و اصنات اقمشه و

و دیگر نفایس بنکاله که ازانجا *عوب اجمیری و غیره ملازسان
خود ارسال داش بودند  -و قیمت #جموع ملک

و بیست هزار

ررپبه شد بنظر اددس درامد  -بکسان  1۳بخت ببدار دوهزار رویده
(نعام سل

۱#

راجه

حسودمت ۹۳

بعلادت

لعست.

عاصه

ام

( و

سذه | ۳۵۰
اعتبار بر ره

ششم سال

۲

بوطن دسنوری دافت " پبشکش مرو یل خاری دبالج

فیل بنظر اندس در امد  -خلیل الاء خان از کوهسار هردوار که
در میا پدست

مراوده صید نموده بوث
از ث

و نه فبل خرد و ی

ی

هزار

رود

 ۲فدل

دون

| حلقه

ساد و فدل

و پادد ان

داروغةٌ عدالت
میدانی

ون

خاصه

مفوض

که

دافده

د

با پراق درد و حل

مرصع

دریضول

گشت

ول پور

خدست

بعادل

مزپور

خان

زربت

مظفر

معا حون

با

 7مان

مرخص

»خمل

گردید

و
ی

ی

از تعبر او بغاد عل ب

مرحمبت

درم ول  5ورسالدل

<

و ببست اپ بوادشاهزاد والا گر معمد اورنگ ژیب ۰
هفگام رخصت بذایت 

ارسال داشنند  -و مظفر حسی
همراه از
و اسپ مباهی شده

خلعت

 -دری ين جشس

خود شگی باضافه پانصد سوار بهذصب

اضف
و سمعد الا خان دا

فرخنده

سه هزاری

نظر برادر
دو هزارسوار-

پادصدی صد سوار پمخصب هزار و پانصدی

وبادت خان برادر 
القةٌ خاصهٌ  -س
سعة عد سوار و بمرحمت فیل ح
احلام خان باضافةٌ پادصدمیات
و حقبقعت

سوار -

و پانصدی

خان

ونعاه
در صد پ

یمخصب

باضایةٌ پاصدعي

نصدی
او
پار
هز
دات

سوار  -و حاجی معمد

بمنصب

حارصد
هزار

پار ارژ بک از

اصل و اضافة بمذصب همراریی ات و یادصد سوارعز ۱فاغار اندوخنند با

شخ عدد (لصمد عمودی مرحمست
سبغود

2

خر گردید " +ر

جععر

ی

حویسن

اسپ  ۳زد دفره و ماد فدل
شین

و

مبر تج اا 14شيرازيی 3

 ۵زار

۲ ۷ب )

ت هشرم یم)سال

سره

من [ ۰

ظرب بانعام مثرر سرفراز گشنند »
دوم جهادی

|لاوای

خواحه

«ع .بل حور

او هی

بعطاء

هار رویده

کاسیات گردید «

ثرآفر| خت

پوسمت
 -بدلاور دکنی د

مر و لمکم صاه  1۹از ماورا :الذپو

پاستان معلی رسیده بو دو هزار رویده
ولالدب ر سغادیي

انعام شد *

اه ین

مطایق بدسث و چهارم امرداد بعد از «پری شدن هفت ساعت

و هفت دثیثه از شب یکشنبه مین گوهر عر خلافت را از دخذر

ماس
و |ژ س کار وا

دمودند  -حضصرن خافاد ی !۶
(رای 3

موال

را

ش وود
و

کل

دو اک

زریده انعام

از

ورمولند ۱

۹

گذارش فانون *جدد

ی

درنعین گریهای شم روز

بر پژوهندکان دفایق اجم واثلاك پوشیذه نماند که ساره شناسان

« ۱ندوسنان روز و شب را باقسام شسنکانهٌ مفساویه منقسم ساخنه هر
وروب
فسمی راگری نام نهاده اند  -و آغاز لیل و بر ازطلوع غ
|فداب فرار داده هنگم اعندال رداعی) خوریفی

۴

شب
که در ردز و

سئه ۳۵۰۱

۱

(۸۶۳ ۲

ششمدال

)

منساوي اعنبار

ب
شز و
مساوات بهم می رسد شمار گریبای رو

گیرد
ذموده اند  -و در غدر ای ده مس روز و شب منفاوت م

کمی مقدار لبل و نهار می کهند و
عدد گريماي شباروز بغزرني و

می انزانبه  -چنانچه در عرض دارالسلطنةٌ اهور عدد گرببای نبار
اطول بمی و پاچ و یل اتصر به بیستت و بلم.می رمد  ۰۰۳۳
اي ضابطه عددگریبای روز وشب بعمل می آمد تا که جمعی از

مبرو ایری ف دقیق که لعلیهٌ اسلام*لعلی بورنذ برای ضبط «ذکمنماز

فجر و سغرب آغاز روز پیش از طآلنوعناب بهيك نویم گری  ابداه
شب

رعل ازغروب به نیمگری

مغرر داشنه علاست

تعدری آن کر

(دزودند  -و پدمانه کف وا بای درست نمولندکه در عرض لاهور.

د پنچ ماجاوز نگشت  -و ازی رهگذر گریبای روز و شب در مقدار
منغاوت گردیه  -و جو ۵رابن وت ضابطه مدکور 5بر پدشگاه خاطر صواب
ناظظر خافان جپان که در جمیع شون عدالمی و مویت که تسطاس

پردو اوگدد  -و تفارت گرببا پر فراژ ظهور پرامد  -از الغٌاء رباذی و الهام

وخنلاف
آسمانی فانونی دیگر که باعمت ارتفاع تفاوت مقدار گربها ا
بدمانه موحب

تشخیص

وقت

صلو؟ة ح و
مغرب بر وق سلت

سنیه گردید مغررفرمودند  -و
آن ابن اصت

که رت

فواخفن

ربار متساوی المقدار گردانیدنه  -و یک رنه گري
گربباي ابل ن

ى

ششم سال
و
۳۵۱, 224
پیش از طلوع [غتاب ر نیم گری بعد از غروب که نزد قدماء اهل
صقن داخل شب است ازعدد

گریبای شب کسنه برعدد گريباي

روز انزودند  -جنانچه نهار اطول در داراخلانة اکبر[باد می و شش
وردارلهلک دهلی سی و ذش و ندمگری  -و درد ارالهاطنهٌ
اگري د
(هور

ی

و هفعت گری  ۴در دار (٩ک

و در خطهٌ کمدر

کابل یج ۳۲و هت

و نیم گرسن

ی و هشت گری  -و دربلده دولناباد 9

بلج

اگری  -و فدر لیل انصر در هریکی ازین بلاد تَعْهه شعمت که عدی

وحت
س س
مت

سوه

آغاز فر ۹۳سال هفتم

ازدوم دورجاوس سربرارای جآنبانی حضرت 
(امنة اله که ببزاراری میمنت و مصرت ررژ دو ذذره غر 8جمادی 
ااثانده سنة هزار ولأجاه و سه مطایق بدمت و بوک اسرد اد و افتنا :
هغذم سمال خیوسزه فال دوم ددر روی نهود  -اط را روژ بازار ۱ ۵

شد  -و انبساط رابا دابا سروکار دپگر  -دربن داربخ سید خالجپان ۲

پسران از تبول خود گوالبار آمده دولت اندوژ کورنش گردید 3

هزار مر نفرگذرانید  -او بعنایت خلعت خاصه  -و هر کدام از

پسرانش سید شیر زمان و سبد منور بعطاء فیل سر بگلنرددبدند -
بمیر جعفر موموی مشمدی هزارو پانصد روپیه عنایت شد ه

هشنم |جمادي الثانیه ] اجمیری ملازم مرو جویبار تبال
پادشازاده عمد شاه شجاع بهادر که پیشکش آن ناسدار آوردة ۳

تخلعت و اهمپ مر بر افراخته به بنگاله دستوری بانت ۰۲۳۲
مار :خت بیدار خاعث خاصه
رویدة

همراه مومیی

خزانگ بنکالة سرحست
بر افر خت

و جواهر و مرصع ]لات یک ۳

الدة فرسنادنن ۷ ۳

لک

رویده ند از

ورمودند  -جومر خان بعخایمث فبل سر

*

شب دواژ دهم [جمادي الیانبه ] که داربخ شذقار شدن حضرت

1

هام هشال

مدر سامان بروضگ مقدن

۱۱۶۵۳

[

مه | ۶ ۴۵

آن غغران دسنگاه ردنه به [ئجن مثیی



سالفه  ۵8هز ار روبیه بگروهی زصاعا و فضلا و حفاظ فسمت نمودند
و بسیاری از نیاز مندان از اطءه» و حالوی بره برگرفنند «
بدست و پلچم [ جمادی الذاذبه ] اعلیی حضرت برای رویت

هلال برچ اثبال سلطان ممناز شکود بمنزل مهین پور خلانت تشربف
فرصودذد در راگن بهراسم پا انداز و نذار پرداخنه |صناف جواهر

و اتسام نفایص پیشکشگذرانددند  -و مناع یک اک ررپبه شرف

پذيرائي یانت  -و در وجه رو نمای آن فرخنده لقا تبیم الي که
لعلي چند نیز داشت مرحمت شه  -و اعکم متدس مپبن گوار
دریای عظمت بسید خان جهان و عبد الله خان ببادر فیروژ جنگ

و اسلام خان و اعظم خان خلعت فاخر با چار قب *غخمل طلا درزی
و جددهر مرصع  -و بصدر الصدور سید جلال و مووی خان و

جعفر خان و راجه بدلهلداس و صلابب خان خلعت با فرجی..
اچول کص دیگر خلعت دادند  -اینان خست دخردمت اقدهیس

و بعد ازان پیش پادشاهزاد 8نامدار تسلدمات عنایت بجا [وردند -
خدیو نشاتیی شب هنگام بعد ازتماشای حراغان که دربایمت ژیجا و

ضیا بر کذار آب جون ترتدب افنه بود بدوللخانة رالا مراجعت

فرمودند  -خواجه معین میر سامان آن گوهر معیط افضال چون
حراغان تدکو سرااجام دا بود بعنایت ماد فیل سپرلند گردیه سب

پلجم رجا

نوازش بات «

مراد تلي مدرآتش

ندز بعدایت ماد

فیل

هغنم سال
ز ۴۳۳
سنه | ۳۵۰
دهم [رجب ] غضنفرالدواه الا ویرد بخان را#خاعت و تفویض
خدمت داروغگری فیل خاده سر بلندی :خشیدند «

بیست ریکم [ رجب ] ارام خان ولد املام خار نعچوري
بانعام هفت هزار روپبه  -والوقدر خان بمرحمت

فیل هبلهي

گشاند هم

پیست و چبارم [ رجب ] براو سثر سال نبل ازحلقهٌ خاده
و بملا علاء الماک ماد فیل عطا فرمودند  -خوشعال بیگ كاشنري
پانعام دوهزار رویده کاهداب گشت *

شب بیست و هفثم [ رجب ] برمم سنیی ماضیه ده هزار

روپیه دمسعقان و معناجان تقسیم یافت «
سیوم شعبان شخ عدد الصمد ۳

زرط

بعنایت خاعت و شمشیر

بل کر و ام راز ی

۳

معنی گشنه بمکةً مکرمة مرخص شه  -از زمان ملازمت تآاران
معاودت مبلغ بدست هزار روپده از نقود و ارانیي طلا و ذقره و جز ار

ازمرار معلی  -و همدمقدار بعکم اندس ازپادشاهزادهای و ااگوهر

نووئینان عالي قدر بقبیخ مذکوررمیده دامی امید ار آبمرود «
هشتم [ شعبان ] ر اي رایان فدلی پیشکش نمود  -ر جون از

دیر بازآرزری انزوا در معمورة بنارس که ازمعابد عظيمةٌ هنود
است دا(شت درب ثاربخ رخصت یادت *
[عیان ] خواجه ابوالبقا برادر زادة عبد  1خان
دوازدهم ش

بادر فیروژ جنگ بمنهب هزاریی ذات و پانصد سوار ازاصل د.
(ضرافة سر ادراژ گردید #

عم

هفتم مال

منه | ۳۵۰

)

شب پانزدهم ش[عبان ] بسراحل آب جوی موناژل باغات
آنروی آب جراغان بابچی که حبرت

افزای ژماشانیان کشت بر

افروخثه شد  -و آتشبازی که مضمار آتشین سنایش آن بپاي
از تماشای آن

جوبیی خامه نوردیده نباید بروی ار آمد  -پس

بردم هر ال ده هزار روپده پارباب اسنعقاق عطا فرمودنن *
7

«#

:

ء ۶

زاب

بهادر از دکن | ده

[عبجان ] عمد پافر ملازمفرست *عبفه مکارم ر ما
شانزدهم غ
پاد راهزده «عمنل اورنگ

اعلی حدصرت بمعمن

معظم ناموز

خاصه

گرد انددند

پیادشاهزاد؟

مصعونب

او خلعت

فرستاهند

ِ و صبیگٌ پاک گوهر شب پنچشنبه

-

عرضة داغامت

بافر را

و من

وا مقد ار عفایت

غر شعجان

دمولن

مذکور ک؛ از

دختر شاه نواز خان صفوی بوجود آمده بود و از دیگر عرضه داشت
آن کت

پیدار پمصامع حقایق

*جامع

ردید

بزیدت

الخسا پیگم

موسوم گردید »

نوجه خدبوهشت افلیمخداوند خت وديیم از
دار|لخلافه اکبراباد بدار السعادت اجمیر
دون از طبارت طدشت  -و نظافت فطرت -
درکاه | حددمت

-

فطریی

ایس برازند؟ هریر فرمان

رت

برگزیدگان

گزاري

ات

-

و

جبلیی ایی فرارندة انسر جهانداري  -و به ذات ذات البرکات حق

وا

سثه | ۴۳۵۰

هغفنم سال

۳

بین  -حقیقت [ئیر  -وایت ماب  -کرامت نصاب  -خواجه

سعبنالعق والدین سچزي چشتي قدس الله سره اعزیز اءقاسی
خاص و اخلاصی *خصوص دارند  -بنابران :جمتزدارت مردد فیض

مورد آنقدوة ارباب تقدس وثقیکه سذت سفیهٌ (ملافکرام  -وطریفةٌ

اه [باء عظامخد ایکان جبان است و پص ازاورنگت [رائی جزیکبار
که درسال دهم هنام مراجعت معلام ظفر |نجام  از درلناباه دکن
بدارا تغلافه  ۲آنع 2

درنبافنه پودند  -مزیمت سیر سو ژمد

تصمیم فرمودنه  -و بعد از «پري شدن دوگری اشزب

اجمدر

دوذنبه

هزدهم [ شعبان ] موافی نمم آبان بساعني که مخنار دفبقه

شناسان انجم و اناگ "بود ازدار ااخلافه ذبضت فرموده باغ نور منزل
بنزول سعادت موصول ذضارت تازه (خشیدند  -و سید خان
حجهان ر بعخاعمی خاصه ده راوراز تساه بجممضا #عا رت

درانجا گذاشزند

دارالخلافه

و لد کشور خان باضانةٌ پانصدي

وانصدیی دات وهزار سوار مر
دریست سوار بمنصب هزار پ
برافراخت ۷#

۱

پیسنم [ شعیان ] از باغ نورمنزل کوج نموده دربسدان سرای

نزرل (جلال فرمودند  -فرداي آن دولت خانة رو پباس ذرف

آمود گشتٌ  -و املام خان ,و دیگر اعیان سلطنت ,باردوی کلان
رخصت پانننه  -که تانشاط (ندرزی شکار رریباس_ در فیم پور
اتاست گزیننه  -دربن تاریج صلابمث خان بعنایت علم و نغاره
سر مباهات بر آدراخت  -اهرامپ خان را بخلعت بر نواخنه
فوربدگی

گرد |نددند

مر صالع ملازم مین

پور .خلادت

را ک1

)

مه ۱ ۳۵۰

گردانود :بعنایت خلعمت وخدمت

دارونگيي فراوان .سر بلذد

۵۶۴۳۰

هفئم مال
مراتب شکار آگبی دارد درسلک بندهاي آسنان معلیی منسلک
ماخنژن »

[عبان ] ازروپداس کوچ شد  -دراثناه راه قدلواده
وبارم ش
پدست ج
شدر ده نخنگتی

خاصه

و نواي سرای خواجه جران

شکار گردید ۲

مضرب خیام گذت  -درین منزل (سلام خان ر دیگر اران دولت
باردوی کلان [مد» |حراز شرف «اازمث نمودند »
 ۰غرة رمضان حوالیی پرگنة جائسوراجه حی سنگه با پسران اژ

وطی خود رسیده درلت کورنش دریافت *
سیوم [رمضان] راجهٌ مزبور چون وطنش نزدیک بوه نه اسپ
و یلگ فیل برسم»پیشکش گذرانید «
هغئم [ رمضان ] که کنار تااب جوگي مخیم دوات گشنه بود
راج کنور پسر کلان رانا جگت سنگه

به تقبیل مد سنیه مرعزن

وعنایت خلعت فاخر
برانراخت  -و یلگ فیل پیشعش نمود  -ب

سورپيچ مرمع و جمدهر رصع وامپ "چاق با زینطل نوازش
یافت  -رانا جکت عفگه در سیر کشمیر که خدیو اقبال را در ایام

خچسنه آغاز نرخنده |اجام پادشاهزاد گی بعد ازانصرام مهم رانا
اسر سنگه در خدست حضرت جنت 3

(تفاق افناه  -و ملنزم

رکاب نصرت بود  -ودر هر یساق دک  «۶خدیو اقبال با عساکر

جیار کشا تشریف فرموده بودنه با هزار سوار در راب فيروزي
نصاب بود  -دربن یضست

پسر کلان را که درگروه راجپونبه

غیر

از واتبوران چذاچه نگارش یافت  -بچانشیفیی پدر مخثص د معبن

۴۶

(۴۳ ۷

مه | ۳۵۰

غذهم سال

)

امت و در روزمر؟ ایس جماعه اژو به تیک بعني جا ذشی گزارش
دهند بجای

خویش فرمناد *

هشنم [ رصان ] دولت خانه اجمیر  5۸بر ماحل تالاب نا بما 7

ات شرف نزول یاف  -وعکم  -اخبر لیوخر  -زیارت ضراعةٌ
منیعة اموّ العرفا خواجه معیی الدی نموده

و مبلغ ده هزار

روپبه بخدام آن مکی نزاهت نشان و دیگر اهل احنیاج تقصدم نرموده
بدولت خانةٌ معلی مراجعث نمودند  -راجه جسونت سنگه
از رطن ۵

دولت کورنش اندوخت  -دربی ناربخ راجه جلسنگه

ان خود نموده  -پأیم هزار سوار بشمار درآهد *
چباردهم [ رمضان ] عبد الله خان ببادر فبررز جنک
را بعنایت اسپ اطزوبلهٌ خاصه با پراق طلا سبولرند گردافیدنه -
و اخرون روز نیزبآن مرئد منور تشریف برد فرمان د|دن - ۵که

در مسین دیگ بزرگ .که حضرت جنت مکانی رثف .آن مفام
معادت

اثنظام کرده اند نیله کوان شکاز خاصه و بونج ط نموده

بغقرا قسمت نمایند  -یکصد وحهل د پنچ مر پادشاهي از

گوشت و برفیجو روغن و دبگر مص ای بکبار درا ذیک بخثه ند *«
پانزدهم [ رمضان ] رایات جلل از دارالجرکهٌ اجمبر بصوب

دار اْلافهٌ اکبر اباد منغیض گردید  -راجه جسونت سنگه و راجه
جدسنگه بخاعت خاصه نوازش یاننه باوطان خویش صرخص شداند -

رام سنگه وکیرت سفگه پسران راجه جیهنله !خلعت و اسپ
سربر افراخنه همراه پدر رخصت باوزدد «
شانزدهم [ رمصان

 1راج کنوز دار رانا حگت

هگ

ر

خاعت

هغنم سال

۰۳۳۳

(

سل ۳/۱

)

ور یراق ظلاي میناکر و اسپ وفیل و لخثی خلیی
واشهشار پ
مرصع  1۹پوش

اسنت

فرفکٌ راحیوتده

و دو زادهوت کلان پدز

اور| خلعت و اعپ  -و هشت کص دیگز را خلعث عنایت نموده

دستوریی ضعاودت دادند  -و *«2عوب او شالای مروازیده و شمشیر

سیر پراق طلاعی مرنکار و در اسب یکی عربی با زین طلا دیگزی
عبراتی با زین مطلا برانا سرحمت نموده فرسنادند »

هزدهم [ رمضان ] اي هعد اللة خان بعنایت خلعت
خاصه و باضافةٌ پانصهی دویست سوار بهءنضب دو هزاري پانصد

موار و خدست مهر مامانی که در ربهٌ تلو پايه گرانمايةٌ وزارث
امت

مر (عذبار بارفراخت

ای خدست

 -وجون منکفل

از

فزونیی مهمات مرجوعه فرصت پرداخث خدهمات دیگر جنالحه
باید ندارد داروگیی

ولاز

خاص

ببافی خان که ازغلاسان عبر است

که بعاسی

تفویض

هکرر که آن نیز باو تعلق ذاشت

منعلق بود

نمودنده  -و عرض

بببرک

شب مفوض

کشت *
بیست و چبارم [ رمضان ] رایات جبان پیما بفواحیق پرگنةٌ

مالپور که جاگیر راجة بیتیل داسامث رمید  -راجه در نیل يکي
فر و ديگري ماده بعنوان پیشکش گذرانید  -ماده فیل درجةٌ
پذبرائی یادت *

بیست

و هشلم [ 1رسضان ] با دی پور خلافت

و جمعي

از خاصان و عملهٌ شکاز از مقام رام پور بموی باري منوجة گشنند-
و اسلام خان را به خلعت

خامه

برئواخنه

زخع.مت

دفرهودند -

۳۴۳

مه | ۰ ۳۵

)

هغلم دال

که با لشکر زاید و اردر اژ راهراست بداراخلانة اکبر ]باه برود «
[ضان
نب ماه ر

] بعرض آندس رسد که راجه کش

تاه

بردوزیه رخت هسنی بربست  -ازالجا که اورا فرزندی جز پهرکنیز
تجود  -و برههنان که ادنکیش کفر مقندای هنود اند پسر کنیز را
در رنگ عبید مبدارند  -و باو طعام نمی خورند  -حصرت خادانی راو

بدن سنگه نبیر عم اورا بعذایت خلعت وباضانةٌ پانصدی پانهه سوار
اس
پمنصب هزاري ذات وموار وبخطاب راجکي و

سربلزد

گردانبدند درین ماه مبارف مبلغ عي هزار ورپبهٌ مقر ر بهعناجان
و نیازهندان عطا فرمودند *

غروٌ شوال عبد الاه خان بهادر فیروژ جنگ را که از منصب و

جاگیر باز داشفه یک لک

روپبه سالیانهٌ اومقرر فرموده بودند ا

مراحملکنه ببامزفنصب شش هزاری ذات و سوار مباهی گرد افیدند-
حبات خان از اصل و اضافة بمنصب هزاري چار صد سوار نوازش
پادث  -؛عیبی ولد سیف خن له خلعت و خدست بکاولیی نعممت
وبارک روی برادر
خام» از تغبیر معمد دادم ولد هاشم خان  -م

#عبی اخلعت و خدست توزک  -و نور اأعسی به خلعت و خدت
داروفگيي فیل خانه سر بلاد گردیدند  -ناهر سوانگي یک فیل برسم

پیشکش گذرانیه  -چون از رثایع صوهٌ ابل بسمع اقدس رسید که
وبر بعبی دیوان کبل جنگی شد  -و ملک
مپان ملكك سفدود م
وورد
درآن زد خ

مقنول گنمت  -مبر راشترا سماخنه خدست

دیوانی بمیر صمعدام (ادوله تقویض فرمودند ه

سفه ۳۵۰۱
۹۳۳۲
هفغنم سل
یازدهم [ شوال ] ازالجا نیضت نموده بپرباس منوجة
گشنند «
درازدهم [ شوال ] اعظم خان از منهرا آمده سعادت ملازمت
اندوخت *

چاردهم [ شوال ] بسنان سرا مرکز رایات اقبالگردید *

پانزدهم [ شوال ] در نواحبی باغ نو منزل سید خانجیای و
د
سانیو
اسلام خ

ولسویخان و دیگر بندها از داران آمده
جملا

بشرف ملازمست رسیدند  -همان رموزیمفت افروژ در ساعت مخناز

دولْخانة والای دارااخلافه بفزول (شرف آسماني پابه شد ء
نوزدهم [ شوال ] الا» درست کاشغری بدرگاه آسمان جاه رسیده

شرف اننظام درسعط بندهاي اي حضرت وال رثبت پانت  -و

 ۲رخقوراحای :بو تلم تچار روز
توت باتوی ربا جایع د
قزاولند گردید  -پدر او *عمد دوست اتالیق احمد خان والیی کاشغر

بود  -چون عبدالله خان پضرعم احمد خان که در چالش وترنانمفضل

ا مي بود بغي ورزیده کاشغر رااتزصرف احمد خان
اشخغرطو
ابوررد  -:احمد خان پیش رالعتیورای رثمت  -چوندني درانها
پس
پسر برد  -و

ازان که امام لي خان اورا سردار فوجی ساخنه

#چنگ تشر قزاق که بقصد تسخیر اند جان [مده بود ناد از
وورد مقنول گشت  -و الله دوست
فران زد خ

ووالد او نزد امام

قلی خان ماندند  -و هر دو در سفر سعادت اثرحجاز همراه خان
 #مشرفه رفنند  -جون خان در مدینهٌ مگرم» کاخجسماایی ازجا
#نمانین وا پرداضت هر دو ازراه دربا بسورت ]دزد " و درب

( ۰۵۳

سرنک م| ۵۰

هفنم سال

)

مسافر دار البقا شه و پسر بر«فهونیی اخمت ببدارذرف تقبیل حردم

اتبال که معیط انضال است و معاط آمال دریافت «
بیست و یکم [ شوال ] دبانت خان دپوان دکری باضانة پانصددیی
3ات بهنصب هزار و پانصدی ششصه

سوار مقاخر کشسح  -مدرز

معمد ارباب سمرقند که همراه امام و یخان از ثوران ب(طواف حرمدرن
منبغدی رنه بوذ و بعد از رحات او ازرآ دریا بوزت ]رده دربن

تاریج پدرگاه خلایی پناه رسدده احراز معادت صلاژ1

ذموث و باذعام

هدزواررویبه کاسیاب گردید  -به *عمد زمان ارلات هزار رویده عذایت

شه  -چون هنگام بارعام گروها گروه انام درلت کورنش ذرمي یابند
و از کذرت "جوم و ر؛ور ازدحام خاصه هنگام موارعی اقدس کهسعادث

اندوزان حضور و افرالسرور مانند مور و ملخ فراهم آمده در "جروی
بر یکدیگر سبشت می جویند یک مبر ئوزگ ازعمدة خدست
ارمد  -خدیو ددربلن اجریت نگاهداشت سر رشن رعایت
نيارسني ب

مرائب مخ

ماه [نوال آجهار مبرئوزگ مذرر فرمودند  -تا در ثنلی

نرضت مقدی بکی که از همه اینان کلاری منصب باشد بنوژک
جانب پیش بپردازد  -و ديکري که پايةٌ منصبش فرو ترازان بود

بنوزک دست راست فیام نماید  -و سیوم که ازیی کمثر با توک
دست چپ بجا [رد  -چوارم که کمثر ازبن بود نوزگ بندهائي

جش مبارگ شمسی وزن مرس رجالبانی
روز

و

شاده هشدم

دی (ا8عدد

سال هرار

و پذهاه

و ««وم

هفذم سال

۱۷۵۳ ۷

)

۹۳ 9

مطابق بیمت ونم دی ماه جشن خجسنه وزن اخننام سال باجاه

و دوم و انثفاج سال باجاه و سبوم شمسي ازسندن ددام فربن

زندکانیی جاوداني آرایش یانت  -و وژر مقدس بطلا دویگر اشیاء
وولت بر مرصع سردر  7ن نظبر
دیودین دمقرر بذقدیم رمدد خ

که در اهنرقي ازآفاق چپار کانة ای چندیرآنتاب زواهر جواهر
| تعجیه نموده اند جلوس اندس فرموده جدب و دامان جبانی بزر و
مد م ذذار که پفانی دوران الم

کیا ین پدگم صاحب

بدمور هر وژن

دزد روژژ فرخنده ب"اجبزار موار امزخصب
فرسناله بوذ برآمودند -

مرج پور خلانت دو اسچه سه اوه گارندیده منصب آن وال مرتدت
بیست هزاری ذات و بیست هزار سوار زار عوار در امهة مه
اسچه مقرر فرمودند  -و از اصل واضافه صدر الصدور مید .جلال

پمنصب چار هزاري ذات و هزارسوار  -و زاهد خان بمنصب هزار
و پانصدیی ذات هوزار سوار  -وجانسنگه سیسودیه بمنصب هزاري
3ات و چار صد سوار نوازش یافنند  -براجه پدنسنگه بپدوریه فیل
عل خان گر سمدر و سایر نغمه طرازان بانعام مقررعنایت شد ل
کامپاب کشنند «+

شب هفدهم [ ذي القعده ] #جلس عرس معمل آرای عفر
تقدس حضرت مید علیا ممناز الزماني در ررض فردرس [ثن آن
| معفونم مخفرت و رضوان برمم سفیر ماضده منعقد گشت  -خاقان

دریا نوال بان انجمی فیض موطن تشربف فرموده مبلغ بیمت و

| پ#جزار روپیه بارباب (مفعقاق قسمت نمودند  -و صباح آن باز آن
مان نزاهت نشان را بورود  :ائدن فرآومغود گرداندده بیست و

سفه | ۳۵۶

هفتم سال

۳ ۵

بلجپزار روپیه دیگر بعفایف ارامل و مایر مسفءقان انفاق
خرصودند *

هزدهم [ ذی القعده ] مظفر حسس ولد مبر ابورلمعالي که 9

ب«جاپور رفنه بود با سید حسی

ملازم عادل خان بشرف (سئلام عثبةً

جبانباني رهیده يك فیل کة عادل خان باو داد« بود با ماده فبل

عادل خان

بر مبیل پیشکش گذر اذید  -و مدد حس عرضه داشت

به لخدی نفایش که از جانب اربوان پیشهر "آررددنبو بط
اکسیر اثردر آورد  -و بعنایت خلعت و امپ بازبر نقره و بک مر
مد تولگی و یک ررپده بیمان وزن مباهي کشت »

بیست و چبارم [ ی القعده ] صفی قلی سیاه منصور حاکم
(سغفرائی کة فرمان روای ایران او را باب ملطاني رسانیده بود

بعزم بندگیی آمنان جبانداری مده دولت تقبیل سدة اقبال
#خلعت و مدب هزاری ذات و پانصد سوار و عنایت
دریافنت  -و

اسپ و فیل و انعام پانزده هزار رز پدهٌ زد فرق مباهات بر افراخت

شیر خواجه #خاري از احفاه فافله سالار حقیقک *خدرمی اعظم

که از ماوراء الثبر ردان درگاه معلی شده بود سعادت

ملازست

اندوخت  -و اخلعت و منصب پانصدي ذات و صد سوار و اذعام

چبار هزارروپیه اسفرراز گشت *«

۱

ملج ماه [ ذي القعده ] بعبد الله خار بهادر نیروز جنگ
فیل اژحلقه خاصه با سادة فیل عفایت شد  -دوسنکام ولد صعنمد
خان بعثایت خلعت و خدمست «خشیگر.عي احمد آیاد سر بر افراخده ۱
2

ید |ذصوب مرخص گردید  -وم عوب

او بمیر ژ عبسیی ناظمگجرات

( ۳۵۳

 ۱هفم سال

۳

سله ۳۵۶

۰

۹۳

ح

۳

و

انتهاعن رابات جرانکشا بصوبت سوکرروصت

۰

جون در دار |لخلانه از نساد هو [ذار طاعون و علامات و با شبوع
اتتتق بود اعلین حضرن 6
 ۱رفاهدیت حپان

عت

و پجرایهٌ عاددت

ان
ذ

اس

حپاندان

ات

البرکتش
هقنم دی

سرمایةٌ
| که

۱ببیگ ارغون هزار رویده مرحمست شد ۶#
هشدم  ۱دي این  1ووللیغ انم فلعرور بنزول مقس

لب
لر
اد
تگر
ون روزر روز دی
|جلال و معل اتبال گردید  -آ

میرط

فلعپور

۱بصبه مرقابي مسرت انزای تیم  3اندس گشنند *
دهم [ ذی العچه ] در مسچ جامع اه

از آذار عظیمةٌ

|حفترت عرش [شیانی است  -و در فسعت زرفعت با آسمان
 ۱همسر  -بنماز عجد اي

پرداخنند  -و پس از اداء نماز و مراحعت

فکام درمد جوم وکذرت ۱به نخان معلی رسم فربان بدقدیم رسدد ه

بمرتبگٌ بود  ۸جمعی از تزاحم و تصادم در درراز و مسین افزاوزد 
از افتادکان یکی بزخم جمدهر ديگري که از غلاف بر (مدة باو رسدد

در گذشت  -و چندی از لکد کوب خمزره گشنند «
بازدهم [ دی اه ] اژفعپور نیت نمود :منازل روپباس

را بنزول فیض موصول شرفت آگییی گردانددنه  -و سه روز دران

مکی بشکار آهو و دیگر جاندار فشاط اندوخاننه  -خواجِه بزرگ ملازم
۳۴۵

۱

مژه | ۳۵۶

(

0۳

)1

هام دال

غرة ناب جلال پادشاهزاده *عمد شاه شجاع بهادر سندر صورت نام

نيلي را با در ماده فیل که آن فزن ازبنگااه ۸عوب

اوبطریق

پدشعض ارسال داشته بودند از نظر اکسبر اثرگذراندد  -و بعنایت
خلعت و اسميپ نوازش بافنه مرخص گردیه  -و بک تسبیی زسرد

وم اپ اطوزبلٌ خاصه یکی با زیی طلا *عحوب او بآ درة
پ
الناج خلافت عنایت نموده فرسنادند *

چاردهم [ ذي |جه ] مقصود بیگ علی دانهمندی که با
برادران و خویشان بارادة بندگییدراه خوافبی پناه ابزدخشان
]مد ه بود دولت کورنش یافت  -روبعذایت خلت و خنچر پراق

ونصبي در خورو انعام (جبهزار روپبه سر افراز گردید *
طا «

پانز دهم [في اجه ] قردن درات جاویدطراز ازروپباس روانه .
شدند  -و در موضع آگاهپور دایره شد  -روز دیگره وک رمخیم اقبال گشت-
وه روز بصید و "خچیر آن نواحي اتشغال نمودند -دووازده فااده

شیر نر و ماده و بمیاری از جانداران عرائی شکار فرهودند ۶

۱حچه ] چون در موضع سوکر مزاچ مبی پوز
دم [ فی ا

خلانت ازمذی اعندال احراف پذیرفت و ماد در گردن و سورت
تپ در بدن ظاهر گردید و همگنان را بکمان نا ساز کارچی هوا که
دران ایامشابع گشنه بود از جای نکیبائیردت  -خافان مب رگستر
از فرط عاطغت ابواب خیرات و مبرات که معالجة روحاني اهت
برکشود ند  -و بعلاج جسماني نز که ناگزیر دشاءة تعلقاست پر
ادخنه

اطباء مجمنت شعار را بمداو| مامورگودانددند  -بیمی توجه حضرت

(

هقام مان

۵۵۳

سنه۱ ۰ ۳۵

)

و بکار برد دیگر ادویةٌ این عارضةٌ *حخوده بعد اژ جارده روز طددعت

ذشین اتبال از فرط مبپارني و دل نگراني هشت مرتبه بمئزل آن
نیر ارچ حلال برسم عبادت دشریف فرمودند *
۱

بیست و یکم [ ذدی ۱جه ] روپباس *عط افبال گردید  -روز
دبگر دربن منزل مقام فرمودنه * -عمد ناصر ملازم قطب الملک از
گلکنده پدراه سلاطییی پذاه آمده معادت اسنلام عنبةٌ علیه اندوشت

و پیشش قطب الملك فه فیل شش نر و مه ماده ازانجمله یکی با
پراق طلا بافی با ماز نقره از نظر (تدس گذ رانده  -جم قلي از بندر
عورت

بشتیان

معلین ز دک

خیول ری

و عرانی

یا  ۹۳ی

کرو | خردده دوث
و دریگر واثار که در بذدرمزیور دج شا سس

جواهر

بزن دیض

گستر در اوزد دنق ازان مدای یک اب کمدت عر بي مرب ش طبع وا(
افنان  -و به تمام عبار نامورگرادید  -و یک اسپ سر خنگ با زین طل

یرکی اصزفی فلیسیاه مذصور
بمیدی پور خلادت عنایت شد  -ه
و مقصود ببک علی دانشمندی  -بعنایت اسپ مفلخر گردید «

بیست و یوم [ فی احچه ] موکب حبان پیما ارزرپباس
ٍ بر* دوردی دارمد »

رشم [ في اجه ] بفرخی و نیروژی داخل دصار
پیست ش
دار الخلاده شد  5جربم ملطت

ر بعروغ خلافمت پر افروخنند دی

از اذرو که در شهر آثار وبا باةي بوث همان روز بمنزاي  5۵در شکارکاه
»وگ

امت

رکضمتی

درموددد #

ده ۴۵۰۱

وه )
[ سنه ۴۵۶۱

غروٌ معرم
روژ عبد این

شرف ملازمت

هتم سال
ارپاب سمیفاد که

] میرژا عم

در فّ پور از جوم مردم آعببی

دریافت

باو رسدده بود

 -خدیو مپریان اورا بانعام سه هزار رویده

سرافراژ ساخذه بسمرخنه رخصت

دادند  -جون بعرض صلذمزمان

پابهٌ اورنگ جبان سثانی رسیده بود که صقدر خان به تنسیق
مهمات صوبکٌ قندهار و تیم احوال رعایا ازفرار وافع نمي پردازد

چهارم حکومت تندهار بسعید خای بهادرظفر جنگ که بنظم ممات
صوبهٌ
پسو

پاجاب م

"4

اور بعنایت
خاصه

خاعمت

و

پرد اخضت
خلعت
فرمان

مقوض گردانددنه
و اسب

و(

نوازش

داری

بان

ب

و لطفب

نمول؟

مجبتر

ظفرجنگ

و بهبمیی گدورئي که میان سعید خان وراجه چگ

الله
او

فرسیرادد

سنگه بود -

قاعه دای قلات که از مضانات صوبةٌ تادهار است از تغییر راجه

دمودند  -و راجه  /از تعیدانیان صوبهٌ کیل گرد انددند  9نظم گ ق

پاجان  ره یج خان مقرر گشت ۰

کشایش ولایث پلامون و اطاعمت
پرناپ مرزبان آن ملک
لخنی از چگونگیی پلامون و گردشی شایسنه خان صوبه دار ببار
وسطوت
حون

اقبال ۶و مال لمع

پرثاب

هوشر

جهن

ظهور «خشدد
ملوک

9

نکارشآن مي پرد ازد -

 5۸پیت

و الادت

اماامت لوب

۱

سذه ۶۵۰۱

۷

هنم مال

)

خواطر است ازوست واهشنه مرا قوم خود راآزرده خاطر ساخت
پیشخر سران قوم ار بکین توزی برنشسنه درصدد دفع اوگشنندد ّ

و در آغاز رفنن اعنقاه خان بصوهٌ ببار دریا راي و نخبراي اعمام

پرتاب به پدنه [مده خان را دیدند  -و پص از امنماله و تسلبهٌ
ناظم صوبه

ثرار دادن

که پرتاب را مقدد ساخنه نزد (و پیاورند -

و هردو به پلاموی برگشنه باتغاق حمه ي دبگر اررا بقدد در آوردند -

سورداری آن توم یه تلع رای و پات  -صوبهدار برينهعني
آگبی یادنه درباب آوردن پرتاب به تسج رای نوشت  -او ازغدر
پيشای و حیله مازی وکدل خود را فرسناده عذرهای بر مجموع
شرمیان آورد  -نع پرتاب درئید ار بود  -تا آنکة دریا راي

برادر کاان او وگررهی دیگر سرام طايفةٌ چیرو که تیم رای
خسران گراي را ٍسرداری برگزید :بودند ازر ااعراف ورژیدند -
اعمقاد خان هرکدام را دل دهي ذموقه

رهگرای مطظاوعت اولجاء

دوات روز افزون گردانده -دریا رای و دپگر اطاعت گزینان پیغام
دادن 5 -ه کر فوجي و بگيی از معثهدان بدیی صوب

ود حصی دیوکن

را که ثبانة کلان پلامون است

فرسئاده

حواله نمودة

بهرچه اشاره رود آن را بنقدیم میرمانيم  -ناظم صوبه زبردمت

خان ربامرزبان شاه ]باه رواذه ماخت *
غروٌ شعبان خان مزبور بنواحییدیوکن رمدد  -و دریا راي یا

وپوال وچذپت فلعه داران دیوکی اورا دیده حصار را
پسران ب
«پردند  -او دریا راي را با برخي از همرهان خود پیش اعنفاه
خان فرساه

راز سردم و

جمعي را ۹

از ءاقبت دا

ي) 2

(

سذه ع(| <۵
عافدت گزینی ر"گرای
ایفنلافی

مطمینی

ماخدی

۵۳

دقدم سال

).

تخد ستب گذارجی درکاه وا شدف دلداسا و
چنی ر  5۵هوای تمره در سر داشژند

معدد گرد انید  -و مردم  ۳بقطعجنگل و تومیع طربق پلامون دعین
بغرهجم حعسی دپوکن و |منعکام  7۷پرداخت ۰

ذمود « خود

بازدهم [ شعبان ] خان مزبور ]گبي بات که ع رای

۰

۰

#ع کروایی دبودی حدوب

و

۰

عم

روربه پیش وانع است

7

۰

فرسژاد ه

۰

ر دو دوچ

دبگر در بسمت مورده و کنده کسیل نموده در هب پدگر است <

و از #خذولانی که بباولی چدون شفافنه اند جمعی

ى

دو کروه باراد

شبیخون پیش آمده اند  -بنابرار گروهی از دلبران نبرده [را
بمااش مقاهیر شفاوت گرا فرسناد  -مبارزان لشعر فجررزی بوا لیا
ر-وده چندي .ازفننه

پزوهان ضلالت نماد را مقئول و*جروج

گرد انیدند  -ویاژ مسانهکان تیغ خون ریز ره «بر فراز کشنذد *

شایزدهم

1

ماه

[ شعبای  ۲اعنقاه

خان این  :ماحرول

شنیده عبد الله چم انی بخشیی موب ببار را که بالنماس خان
مزبورحکم اتدی بنعبر ار صادر گشنه بوی با دریا رای برادرتییرای
وسیاری
ب

از تابدغان خود معبدن

وقرر ساخت
نمود  -م

وعت خان پدوسنه بائغاق در انداخفی

بنبان فساه

که بزیر

مخادیل

خوك نیز |ماله شد کههنگم
ٍ مساعیی موفورة پدقدیم رساننه  -و
وون
(حنیاج از عقب راهي گرد  -ح

کارپردازان دنه و فدر هموارة .

تمغیت سور ابن دولمف ررز انزون درا پیش دارند  -مدوم رهضان

([ 9۵۳

هفنم سال

مه ۵۰۱

)

تیم رای با جمعی از ذلعةٌ پامون بشکار بر مي آید  -و توت
دبل سین پسران مدن سثگه تيكراني وکیل تج راي
سین و
و طایِفةٌ دیگر که در قلعه بودند به پرتاپ منفق گشنه پنه
از پاي ار
(صیانت

0گیرند وجماعة

را که از جانب

نج راي

قلعه می پر۵اخندد ایل ساخنه خلعه ربانصرف پرتاب

درمي آرند  -واز همرهان تیم راي برخي بقلمه دري آیزد

و بعضي

گرد فرار بر نرق خود بهخنه متفرق _ميگردند  -و تدم

وزهپلها مانده (جنگل آن نواتي ارمیخزل-
رای شور ازجا رانده ا

ودن سفگه توگرائي دووسه
م
یژبر
ک
 ۵شش دمایند

دیگر از اعبان آن مشژول که با

تعاذی لشکر منصور نشسنه
ب بر رس

خان

پس

بودند نجم شب فرار

از اساماع

اپ خبر حعس

دبوکن را به دهرنبدهر (جینبه رد جمعي اژ نوکران خود
«هرده پأجم رهضان به پلامور راهی شد  -و ازجنگاباي صعب
اامرور و کنلهای عسیر العبور گذشنه و فساد پدشکان راکه درمضایق
و ءقبات سر راه گرذنه بودند مالش

داده

به مانگده رسدف -

دریس انا پرذاب که اطزوت *جاهد ان دی »غلوب باس و هراس

گشنه برد بزبردهت خان نوت

٩4 چون بدالت

طالع بندگیی

اولباء ایس دولت خداداد رامرصایٌ جات خود دانسننه پذیرای اطاعت

و اذقیاد شده ام  -اکنون آمدن و دیدن باجازت باز بستنه لمست -

زبردست خان موفع باری سه کررهیی قلعةٌ پلامور منزل گزیده به
پرتاپ پیغامکرد که آمدنتو وقنیسود مند استناکه با می نزد (عنقال
خأن روی  -وال بعه ازرمیدن بذشمی پنذه که با جمعبت بسیار روانة

ار

یمه | ۶۵۰
شده و عهقر وب

هنم مال

۳

مدرسد پکدفر کرداار گیروزا رخوای گردید  -وبا را

که هرچند شایسنه خان با لذگر بسیار بیاي قلعه" ]رده فراوان حه
 ۲کوشش بر برد بی آنکه اور پبینم تمصااعه و گرفشن پیشکش

درساخنه مراجعت نمود  -اکذون رازاطاعت و بندگي !جا آورداة
شمارا م ي بدفم  -اما جوی

از نباکان سس هرکه بسری

رسیده

حصی مزبور درتصرف داشت

هرگز به پخنه نردفه ی

بردنن

پدذه عد نمیتوانم نمود  -زبردست خان دیگرباره
گ ر سود کارخوث ه ی خواهي به پغذه رذذه

برگزارد که

اعنقاد خن ر هبدن

والا آمادة هاگ باش  -پص از ارسالرسل و رسایل پرتاب برگزاره
 5۸اکچه توابع می برش
و پدمان مرامطمبن

پثنه راضفی ندستنه ما

ار بعیرد

گر ۵ادود نز شام مضرت میینداشدد همراه

شما به پننه رفنه (عفقاد خان را م یم

برست خان مطابقز

خواهش ار عم ۵نمود  -پرتاب زد اوآمدو فیای براي اوآورد و *جدد|
عهد گرننه پررفن پذنه «صمگردید  -زبردست خان اشزاه خان

عهد نامه طلبیده اررا رهگرای طمانینت ساخت  -و بعبد الله تچم

قاني برنکاشت که چوی پرتاب باطاعت در[مده هرجا رسده بانندد
عذان باز کشدد

 1۹دردن نزدیکی معاودت نمو؟ ی

و هقدهم رهعضان

شول

با پرتاب ازپلاموی راهی شده

۸

بیست و

دوم در تواحیي دیوکن بءبد ال لجم ثانيملع گشت  -ازدبوکن
هردو پاهم به پذده رسددند  -پرتاب !بت اعنشاه خان نیزفبلی
ورد و فرار  ۵۵که یک لک روریه برسم پیشکشی پادشاهي اجان
عام ره واصل ساژه

 -و زدرد مت خن مدکفل دول ال رطف

ی

( ) ۰۲۵۳۰:

ی ۴۱

 ۱هفنم سال
| خان حقدقت وانه» بدرگاه کبوان حاه معررض داشنه الما نهود

که گر پرثاب بعنایت منصب سرافراز شود موجب افلخار اومی:
گردد  -خاقان مجرم نواز اوزا بزسر بندکان آسنان آسعلی انهلاگ

بخشيد :بمنصب هزاریی فات و هزار سوار نوازش فرمودند -
وولایت پامون ریاک کرور دام جمع مقرر ساخنه در تیول او
مرحهت نمودند *

هفنم معرم [ سنه  ] ۴۵۰۱شاعری امي تخلص که از ایران
بعزم بندگیی درکاه آسبیزان حاه [ِ" پوك

سعادت اسئلام سد؟

وهیده که درسنایش پادشاه کردون
«دره مرتبت دریانت  -ف
سریر گفنهءبون مسامع عظمت و جلال رسانبد -و بعنایت خلعت

و انعام هزار ررپیه مباهي گشت  -او چوی باوجود تعري اژ
حلیةٌ خط و سواد شعر یف گوی بای تخاص شهرت باننه «

گذارش نروز
روز یکشنبه دهم *عرم سال هزار و بنجاه و چارم آنتاب جپان
تاب بعد از گذشنی یک ساعت و بازد :دفدقه وسي ویک ثانده

به برج" حمل انثقال نموه  -دربی روز اورنگ نهی اقبال
ازعموگر برمففط دولت ندسته بدولت خاه والا مراجعمت فرصو ن -د
رستم خان از سنبیل م
وکرصت خان ازدار الماک دهلي و سید
مرثضی خان ازلگهذو رمدده بشرف تقبیل نان ی خوائدی م کان

خایزگشنند و مبد مرتضي خان هزار مپر ثذر و یک فل بءغوان
پیشاش گذرافدد  -صفی فلي سیاه منهصور پمنصب هزاریی ذات
ای

مه ۴۵۰۱

هفام سال

۲۳۹۳

یادث  -الله ویردی بیگ که از ایران باراد بندگیی دراه عرش
اشتباه (مده بود پانعام جار هزار رویده  -ومبرزا بدگ

حورهة

اتاسی که او نیز بقصه بندگیع شون جمان داری تازه اتزوران
پایان اٍری ردز

رحثث ز پول بانعام صق هزار زونه کامیاب شددگ -

حضرت خاقاني باز دولت خانه سموگر را رک افزای خلد بربن
هکانه ده هزار روپبةٌ مقرر بعقرا و مساکدنگرداندند  5دریس ایام د
عطا

رم وگ ند ۵

بعذایت خلعت

چارمه سوار از ال
و منصب هزاریی ذات و

و اضافه سر بلند گشنه  -بقندهار نزه پدر دمئوری یات »
نوزد هم [ درم

 1اژ دموگر لدولمت خاک دار |لخلافه دشریف

زت
عر
وسپ دا ساز طلا س
ا

برافراخنه بسفبپیل مرخص شد

 -میناد

قلي اخلعت وداررگیع فیل خانه *فآخر گشت  -بمقصود ببک
علی

ی

داذشمندی مه هزار رویده |دعام بل »
بدست ودوم

 ۶روز دزن مبدن گرهر بعر خلا؛ت بود آن وا

گبر را بطرنق مقرر در دولت خادةً خاص عضور اشرف وزن نهوده
مرصعکمر خاصمه عنایت ورصولزد  3حاجی عاشوز (خلعت  ۲ديوانيي

.وی کشمیر ازتغیر *عمد قاسم تافعي ژاد؟ کرهرردی و عنایت

اس درافرار گشنء رخصت یانت «

۱

پدست و ِ [ *عرم ] پیذکشیا.لام خان از جواهر و مرصع.

هنم سال .

۳۹۳

سفه | ۴۵۶

)

ات و افسام اذمشه بنظر اطهر درامد  -و مداع ي
ركپلك
یه

دشن

قیزل,رببند»,
رسیدن  ۲-۳زخم بفدسی پیکر درة دربای

جانداري دری) سمای نرمان گذاري بیگم
صاحب و حصول صحت

بننایت ببالی

و وجه حضرت خافانی صاحب قران نی
درین ایام که اابفرضال خاذانی کشت امید جبانیان مرمبز
واداب داشت  -ناگاه روزکار ماک رات کچ رفثار خوي نکوهیده
ش
و خاصبت ناپسندیده برری کار [ورده شادعی جبان را بغمآمجضت

يءنی حادثه عبن ااکمال فبة باصرل جبان باني غرة ناصيةٌ کمراني-

رزی نمود  -اجمال افیضنيهٌ نا مرضیه که تفصیل آن زبان را
از گویائنی و گوش را .اشزنوائی باز دارد آفستت  2که جفب ادس تا
و هقدم*عرم در اثنای[نکه آن ولانقاب تقدس احنچاب ازخدسمت

خافان گیبان #خواب گاه تشریف می فرمودند  -ناگاه عطف
دامان طبارت مکان بشمعي که دران عفانمرت وت م۳

چون

۶

لباس پردگدان تنق عظمت ازنفایص سم و درکمال

نعومت و نراکت مي باشه  -و بروغنبای معطر خصوصا عطر

چپانگيري مدسم  -آتش گاوزشةّ دامان زبانه کشیده تمام ملبریس
مطهر را در گرفت ِ اگرحه از خوادم فریبه چارتر که دران هاکام
حاضر بودند در فرر نشاندن ایی نایرو ضایره نبایت حسئی و

چااکي نمودند  -اما چوی بالبسهٌ ایفان ندیرزگردت باطفاه آتشض

( ۳

مه ۶۱۶۴۵

هفنم عال

)۰::

خود در ماندنه  -وا آگبیی دیگر خدهنگران و رمبدن آب ظبر
و مساکین  -و افلاع هر در طرف آن منبع

آن استظرار ضعفه

سعاد ات  -و هر دو دست حود پفوست آن معدری خدرات #عررق

و *جروح شده بوب  -جون *عبت

و مبوبانیی اندس با *عاجبع

7ه شضدارانه تنیز
تفقیالن *عملقیت :هه "از کفوت بهمایال» .سلیله و
و عاداات پس لژ

۲

و مات

گزیده  -و د۸

از فرمان

برداري و رضا

جوثی ندبت (جمیع فرژندان بخذهند معادث پبوند زوز ادزر دست 

خدیومیر گسنر ازحدوث ای رافعهٌ غمانزا بر خاف طریقة مسلوکه

فردای آن از مشکوی اقبال برفیامدند  -روز دیگر چو شب
آفتاب بود پس از در پور بدولخانة خاص و عام تشربف فرموده
ی توتف ذه نمودند  -هر جند بمعدصای بشریت 

پیش اژیک

دردن نازل هایله اخني عغان اصطبار از دست

ربا سر

فک

شید

۰

دژدت



۱

و دصبر ددست

۰

داشده همت

رفشت  ۲آجکری دانس

4

پر معالجه بیماری

وکسمت 
دهي و دلد ارجی  13ور حدفة حمانداري گماشنفه  -ل
و دل

عالشات روحانده پرداخنه از انفاس مغ که شب ژنده داران پددار
خرژاوبه

دل

مه

د9

۱

ی

مپرو

گزیذان

وعاب

پدودد و

و ادعده و عزایم  ۱ارباب طبارت

و

نظافت و نقین  -و انغدام اببواب خدرات و مبراث -

پمجمزار رریده

نخان

تصدق

درصوددف  +و ردوسحت و دوم

صفز که زوز ولد  ۰آن ضفوت گزین ربرکت نشاتین است نیز

,هفلم مال

,طجد ق

)

مقد ار زر باهل احنیاج

وافعهٌ هایله شست

۳

(

دواددد

زار رویده بدفعات

-

مثه ۶۵۰۱
و در تذمنیی

۳

این

به "عاریم انفاق نمودنه +

و از غرة ربیع ااول که آغاز ماه دوم بود مقرر گردانیدند که هرروژ
هزار روببه 5ه ماهی ی هزار و «الي سه اک و شست هزار ررپده

مطابق دوازده هزار تومان عراق و چارده لک ر چبل هزار خانیع
ماوزا :الخپر مشود بارباب رسعقاق میرهیده

باشد  -و جمعي را

| "که برای مطالباتءظیمه و جنایات حسیمه از دیر باز درزنداربودنه
آزاه فرسودند  -و جسایم جرایم آی جماعه (خشوده مبلغ هفت لا
رویبه از عبر المال سرکر والابذشهدند  -و هد

درینولا از پیشگاه

مرا حم پادشاهانة عوواطاف صلکانه بروی کر|[مده اخشش و؛خشایش

مدد معاش کل ممالك #عروسه است  -ثرحدش |نکة جون نغاو؟

خاندان ولایت صفار ان
بعرض شرف

«دایت

سید جلال صدر (لصدور

رسانیده بود که صوسودکان

غبر ملق ۳

جمعي

اي آذکه احوال آنبا بعرض <جاب بارگاه خلافنت رساند مده معاش
بعضي بغر امین لباسی اراضییمد
و وظدفه داد - :و

معاش و

وظابف متصرف اند  -بفابران حکم اه بصدور پدوسنه بود که

#عصول یک فصل مدد معاش مالک معروسه راخواه در خالصه
شریفه باشد و خواه در تجول امرا و مخصید! ان سوای سیور غالات
ر«ام رودناس جای ثالمث نکاهداتنه  -بعد ظهور عت

(سفاه و

(سفعقاق بارباب (حننیاج حوالة نمایند  -و نیاز مفدان ساک داراخلادة

و نواحیی آن بدارالخلافه که معط موکب اقبال است نصزددرالصدوز
ایند  -و هکان صواجات بعیده بصوابدید صوبه دارآن و صدوز جزر

سفع ۰۱ ۶۱۵

9

)

هعنم سال

سغد حاصل کنند  -و باین مضمون مذاشیر قضما تاذبر بذظام جمیع

صواجات بشرف صدور رسیده  -و ازین رو تذبذب و تشنت عظیم
بار این جماعة [تفنه روزگر راه یاننة بود  -درینوا برلیغ نضا نفاق

بهرامت صدور پیوست  -که آنجه اعزصول

مدد ماش ر وجوه

رظایف موذوف شده باشد بنصرف ای رود بگاذزازند  -ب
وعد

ازبن جاي ثالت نگاه ندارند  -وسکنه دارالخلانه و حوالیيآن بصدر
الصدرر رجوع نهوده ی عدعه بگیرند  -و در

صواجات دیگر هر که

بموحب فرمان والا شا حضصرت عرش آثیانیل باه خال لازم (لامنذال

حضرت جثت مکانی با منشور (مع النور ایس دولت خداداه

مثهری باشد صدور جزر بصلاح ناظمان مهمات [ثجا تصعیم امنال

او و تعقدق فوت و فرار و قبض ر تصرف و آنکه سیاهی و ال حرفه
نباذد نموده باراضیی مدد معاش

او مزاحمت

نرسانند  -و هرکه

رخت هسلي پر بسنه باشد و در فرمان فید مع فرزندان باه اراضعيی

او را بر اراد مستعتی او مقرردارند  -و بي قید مسطور باز یانمت
نمایند  -و اگر اسفعقاق بظپور پیونده حقبقت بدره آسهای جاه
معروض گرداننه  -و ازکمال رافنت علاج جسمانی راکه ناگزیر
نشاء؟ تدبدراست ضميمة صداوات ررحاني هدنخ هف ای همگيی حد اق
طبابت

وجرادي حجه جمعی که +عضور پدیشگاه قوایم مریر

میا کم اندوژ

ِ د چهگررهي که از اطراف

واکذلا ۳

فراهم آمده بودند شروع در دوا نمودند  -و اورنگ آراي تجرد و تعاق
که پیشکاران تقدیر [سمانی همت بر انجام مرادات ار مصروف .
دارند حمدع

اموری؟» در *«جبن ان سرمایة عافدت زمبن و ز مان.

( ۷۹۳

| هفنم ال

سنه (| ۵۶

)

 ۲و پبرایهٌ جمعیت کون و مکان دخل داشت  -خصوصا خورانددن الوبه
 ۱واغذره ر وضع و رفع مراهم پشخص دیس و نفص

نفبس بقدیم

| »هرسانددند  -وا فلت فرصت بوا-طهٌ اثغغال به بدمار داری و

| غمگسارهی آن قدوا طاهرات و اسواً زاهرات #جهروکة درلفخانة خاص
و عام و بدوللخانمٌ خاص دیر برمی آمدند  -و زرد بر ي خا-خند

| العق صعوبت این ءارفه بمرتبهٌ بود که زال آن بي عذایت
| شفا تخش حقيقي  -و دوا پرداز تعقيقي  -و برکات توجه بادشاه
ویاسی
 2حق ]اه  -م

انفاس روش دلان  -ولطف

تدپیر پزشگان

|صایب العدس  -صورت پذبر نبود  -شدت این حادثه از معا

|میلوان دریانت که دوکس ازخوادم چار گانه با آنکه اثر ای نایره
۱کمثر از ملکهٌ مان بایفان رسدده بود یکی بعد اهزغت
 ۱عد ازبدست روژ در گنت

روز و دیگر

 -و دو دیگر  5ذسبدت به دو مدکور

| کمتر سوخننه بودند عمت یانلند  -از ابنداء ای وافعٌ مپدبه تا
قریب حار ماه کة امبد *عت کمنر بود عیش وعشرت گوارا پر

خدیو گدپان تلیجگذنه بود  -چو

مصاعت

ایزدی مفنض یی آن

بود که اینبار گران دل خداوند کون و مکان راکه امندت جهانیان ۲
جمعیت زمانیان بذات ملکي ملکت ارباز بسنه است زیاد :برین

آغفنه نداره پس از چار شا ازفضل الپی امید عافیت بدیدآمه
از نقایي ترجه پادشاه سبعا نفس ور[ثار نیت نیک آن
مردم سرشت  -آنکه حکدم عم

دود

که طبیب *عرم شاه

عباس فرمان زراي ایران بود و شاه صفی بعد از رحلت شاه
مد کو
ر پاغراء دعص عي دوسنا س دشمی حو

و دشمغان

دوعمت

رو در

۱۹۳۱

کت ۴

هغنمعال

۲

مقام خرابهی او شده  -و ار برهنمونیی (خثر مسعود روژگار مود
رقصی لیم ی ؟ س۵ر  5ردعت

 ۹۹۳مشعر

کعدهٌ اتبال امرست

و سذررل

قوانل آمال از ایران براه بصره روانه گشنه بود  -بیستم روز ایر
بشفن

د اهد۸

خاعت و

مامت

ادراکگ دولمت

فایز گردید -

بیست هزار رویده و منصب

و زمر کم

و واتصدعی ات

الم جراحت رو ۳

 ۹۳و از اجه
هن صایبه تقد 71

که

دب

شلد دد 5

ارف

درس

حار 1

»وف

2

۹۳

دايمي و نوبه را (خورانیدن ادویةٌ بارده ازسم کفور و ترشیپا .
وضعف
حون

حون

داب ر رماء اللبم عاچ کرد

 ۹موجسا

فر اوان یعی دوه

حکیم در تبض 1

داکبای لرشت طبع و [ل فا

خاطر مر

(جم.ت

ناظر گردید ردی

تمول 1

مرض

درگ

نوهم *روضا

توف کرد  -معروض داشت ٩5۵ یکیار ی #بض ندگو ذدست ند رب
علاج کرده خواهد شد  -و حکیم موسنا بت بعضی

مان رماندد که مداراي این اسپال بسپولت

عرضش ما

می نید هو

خواهش ایشا دز 1
و سالکةٌ دوران بعرض ارذع رسانیدند  -و

حکیم مذکور بر خاطر مهر ناظر پرتو انگند  -اعلیعضرت نظربضءف

و افطراب پیهار اورا بمعالعع «امور گردانددنه  -او بنانی بعا

پرداخت و [خر کر (خورانیدن زبره عاج نمود  -اتغافقا (جهت
اخنباش مان ؟ٌ سوء له

و آثارورم بر اطراف

چشم و پشت

سراخت
و سنوح آن با وجود جراحت خاطر اندس را فگران ث
پدید مد  -خدیو مپربان علاج آنرا#عکدم معمند | ود مقررفرصودد

.

( ۹۹۳

هفنم سال

او پآب کسقیی سجز و **جون اترججي

سذه | ۶۵۶

)
و 3فمدع

رد اوا ذمود  -و ایس

رنجوری ردي باعطاط گذاشت  -و درائنای آنکه نزدیک) بود
 1۹بالال

زایل شون

اسژاد حکدم عدایت

حکد

۳ج

۱رسای

الله والد حکدم #عمل

 ۹۹بدرشش

دود

میرزا

مرن

دوث بعرمان ظلب

از دار السلطنة اهور باسنان معلی رسید  -و بعکم اندس باحکدم

او بود انبازگشنه *"جو وردي

معمد دود که دحرقیقت ۳

ضمیمه گردانیه  -وعحت مزد 8نشاط بخشید  -وحس علاج و لطف

تدبیر حکیم معمد دود در تداوی این مرض هایل باعسین
پادشاه مفضال بیهمال مقروی گردید  -اگرچه پص از چار ماه

امراض دیگر رو به تنزل گذاشت اما ذا پم ماه دیگر مرهمهاي
جراحان در ازالهٌ الم جراحت سودی نمي بخشبه  -تا که عارف

نامي که در سلک غلامان درگاه منسلک
به بيهاري داشت

است چون طالع او رو

و روزکار رخ بسازکاری  -سرهمی ساخت  -و در

۵مواه خن بمرظم  ۵لخی  زخممپا دالال مندمل رت  -و بعضی
رربه بهي ریاد  -و تفصیل عناياني که در جلدری

این هتفرن

ذسبت باو بظپور پبوست  -و جشیعت کهیتاریج بنج شوال سال
آیخده که دم ماه ازین عارفةٌ شدیده بود مفعقدگشت  -وبدان نکصی
 1۹بعد از جشس *عت بددب حرکني که در سوارجي سفر ۳۷

کوشهیر واقع شد رو داد  -بم
وعالجهٌ هامو نامي ساکری حصارزایل
بار بوقوع  73ر |اجه از زرسرخ

شد  -و شرح عذایائی که نسبت

و سفید در هر مرتده کو معدت یانذه غسل نمودنه پفقرا و مستعقان

رسد  -در معلش نکارش خواهد پذپردت ه

۶۷

( ۲/۳۱

مْ | ۶ ۶۵

هغنمسال

)

کذایش قلعهٌ کنور بتدببرات صائبة خان

دورآن بهادر نصرت جک
چون سنکرام گوند زمبندار لعهٌ کنور که از اسنقاست بر
شاه راه بندگی و فرمان پذيري معفروف عنایات پاهشاهي بویت

رخت ها بست  -وغلام اوماروی گوند که از قبل او بعراست
قلعه ميپرداخت ببوپت پسر ادرا ازتصرف باز داننة فبط معاملات

ولبلی بخرج آن پسر که هنوز
مرزباني اپزیش خود گرفت  -ق
بناظهار جمعی فساد کشاوررید:مراهق نگشنه بود مدیاد  -و

روزکارر |سلییا ین و مساکن درو امزطایمست برتاننه راه فرمان
برداري و مالگذاری چناچه باید نمیپیهود  -رواياي بعضي
معال جاگدر صوبهدار که (عدرد کنور 0۳7

بوه نیز به پشت

گرمیع آن مقاهیر در اداء مال راجب تعلل می ورزیدند  -بنابران
خان نصر تن جنک

اواخر #حرم سفه ماضده تا بدفان خود و کومکیان

صوبهٌ مالوه و اخني زمینداران از قلعهٌ رایسب که|فاست کاه او بود
حال
راهي گردیه  -و مدر

مرزبانيی آن "ذاذیل دآرمده روزی

وسالک
چند فررکش نمود  -ر جمعی را بقطع جنگل که مبل م

برمترددین تنگ کرده بود و تفتدع راه برگماشت  -و در کانهاي

مخوف تبانیانشانده  -مر
ودم کدایرده رزم .ورزیده برای حراست
و گبيمبن صاخنه  -بجمعیت خاطر روانة پنشگردید  -و شانزدهم

صفر سال گذنتنه به کنل کنور رسرده نزدیک بجهزار پیاد 8گوند
و «فتصد هشنصد ون را که مناکیب برای ضبط سر کنل

ا

هغدمسال

(

۲۷۳

۲

سده | ۵۱

درنواحیی کذور براي گفرانیدن سومم برسات و بریدن جنگل حوالیی
تلعه *خیم ساخت

 -و مساکیی و مواطن 7

و غارت ازبخ و (ٍن پر انداخت

-

ادپار رمدد کان  8نرب

مارري گوند ازملا حظ

مامان

آلات قلعه کشائي و فزوایع سهاه و کذرت ترددات و اهابست تدبیرات

خان نصرت جنگ ازخواب غرور درآمده به میرزا والي وگوبند داس

راتهور ملازم خلن مزبور منومل گشت  -بوبوپت چمر سنگرام را
از قبد خود برآورد :با مردم معتنبر سنگرام نزن خان نصرت جنگ
گر در
۳اندده

یت

(7قلعه

خارجان
دترند  -ازریرن ,رزور

تدرة ردز ر پزددان انداخست -

اه
م۴
صیرط ور [

و (ه یمت را از رفن وله

نظر بند گرداندد  -و حون مارو حصار

باژ واشفه

تسیر خان مزیور دواز دم

شعچان این سال از افامیکه کوج کرث» و (گوة لگمره که ولعی کذور جز

 7مر کوب ندارد

پر امد«

ر آن نیم کوب ر ک پبسگ و هدک

برآورد* :عگساخه بودند جنگ از جنگ متنهورانگرفنه منز گزید
پست و بلفد که

و چون فلع مذکور برکوهي مشدعل

بر دو مرب

اخت که اژ هد سو عررج بران صورت

دز طرف مرئبةٌ
ده بندد - .و

وهک بآوررده بود  -و*خاذیل برج و بار 5دیوار را بلوپ و تفنگ
آ
 9دیگر
_

د«برری

ات
وب

نجرد ماش
4

۰

اویز و بازری

۰

۳

سددز موسر

( ولد
۰

دجود 


۰

حاالیه» تخیر

[ن تج

پذابران جان درران بادر

۳

باه |] ۶۵۶

هفنم سال

6

ثووپ کلان و جمعی اژ
نصرت جنگ صورتب زاذعه معروض داننده د

بندهای درگاه برس کومک لاس نمود  -بعد ازمعروض شدن
برف اژ داراللافهٌ اکبر آباد نزه

حقیقت فرمان شد که دو دوب

خانمذکور بفرسند  -و بعکم اتدس رنید خان انصاری و جمعی
وجه پهاز سنگه بندیله از جاگیر
ادیگراز بندهای درگاه از برهانیور ر

رپزتميراج راتبور ازرام پور  -و جانسهار خان ازمفداسور -بسرعت
رسیدند  -و جع

هرحه تمامشر هنکام کر بکوک

بکنفجه نوزدهم

في | جه دلیران جانباز از #لچار برابر دیواری که مقاعیرآن روی
خسق مشاه عقیب :آن نهنگ می انداخنند پر |مدند  -و پیش

منشان

بردن خاک ریزو فزونیی  3ی

ادبار آثار بر [ررده طبقهٌ پائین را منوج گردانیدند  -پس ازجندی
آن درئوپ قلعه کوب رسید  -و بصداء رعد آرايآن دوژعجان حصار
ادبار رخنه در اماس تواداني و شعییاتی این باطل سئیزان افناه
برابر بودج و خالي شود تالایا ي فراز

و از بر افروخدیی دعدمما

قلعه از آب عنان تذبت و ثصبر از دست

اه  -و مارری گوند از

کثرت یاس و باسذرایع بر

ونکت و زین اری گشت  -و اواخر  ۶عرم

[ سنه  ] ۴۵۶۱بدیدن خان دوران ببادر نصرت جنگ آمد ر-وژ
دیگرخان

نصرت جنگ

با دیگر بندهای ورکاه بالي دلعه که در

ربایت رفعت است ب[رمده برج وبارة آثرا بنظر در آورد  -و *عمد

صلاح برادر خود را پباانصد سوار و هقتصد پیاد؟ ِِِِ بپاباني
گ
داشنه کدعدت و(3عه عرص د(ست
۳

را

خاس

مود ۷

رخت

هسئی

آزدن حبان

ربمت

8

سال

سه ۶۵۶۱

۳۷۳۹۰۲

خافان مپریان هر دو پسر او را بعناید ي در خور سر افراژ سآخداد -

وقایع صوجات

و خدمت عرض

مفعلق بود بعافل خان تغویض
ولایمث توران ۵

و رال انعام  2بموسوي خان
یادت  -بدومت بدگ که تاره از

اهد
ژسر
بود هزار ررپده (نعام شد  -به فیض الله پ

خان فدل مرحمت فرمودند *

پیست و سبوم [ صفر ] بعرض اندس
کش سنگه کپیی برادر حقبقی

رسد که هریسنگه ولد

راجه سوزج دنگ

پيمانةٌ زندگي

ب رآمود  -ازانرو که او را فرزندی نبود خدیو قدر دان روپ سنگه
برادر زاد اورا بعطاء خلعت واضافةٌ منصب ومرحمت امپ با زین
کش
نقره سرباند گرد انددزد  -و

گت وطیعمش

ددردول او

مرحمت نمودند *
پییم ربدع لاول کم مقدس رو حودبار ملطنت ساطان سلدمان

شکود و اسلام خان و عدد لا خان بهادر فدرزز جنگ و صلابت خان

و اصالت خان به اسفقبال فپرسصت ده

زاده معمد

وعالی بادشاه
مفاخر م

اورنگ زب بپادر  -که از شدفتی خبر عارفة مللکةٌ

دوران مالک گیبانبیگم صاحب برخصت سربر آراي جمانباني
از برهانوور جات تمام |

بودند رفلزه تس والا پر را بدرکاه آسمان

جاه آوردند  -آن اختر نلک خلافنت با خلف الصدق خود ملطان
تعمد بشرف کورنش رسدده هزار مهر نذر و طرة مرصع با یک

بت مررارید و دامپ عربی پیشکش گذرانبدند  -و بعنایت
خلعت خاصه مغلخر گشننه [ -تش خان دکنی یک نبل
دش

 ۱دود

#

( ۴۷۳۰۰,

بسفه ۱ ۵۰

هنم سال

)

نیم [ ربیع الول ] زبر دست خان اصزوددٌ ببار آمده درلت
وب

در هزار اشرفی و برخی جواهرو  صع ات  1۳پرتاب مذکور

او بطریق پیشعش فرسناده ازنظراندس گذرانید  -ازکوسکیان
گجرات سدل

صوبه

دودست

سواز سر

سنگه

سمواز بماصب

سورحسنگه

ولد راحه

هزار و پانصدیی

افراژ گردید  4۵ -مذر دعمت

ذات

باضامهٌ
و هزار

پانصدی
و دویست

 ۱۹ولد میر ظپیر الدین علي

هزار روییه (جربت سرا چام کدخدائی انحام رن ۷
شب دراز دهم [رببع لادل] برسم سنیری ماضیه دوازده هزار زریده

بامل امعقاق رسدد «
پادز دهم [ ربیع لول ] حکیم معمد داوه را بعنایت مادة

بوسم ححعایس امده بود خلعمت
و هفبتب هزار روبِیهٌ (1

و اسب

با زدزن ذقره و ماد فدل

و پسر او راخلعت

او ر دو هزار رویده عذادمت

و5

و هزار رزپده و همرهان

به بدعا دور رخصمت دادوند  -و

بعادل خان خلعت خاصه با مرصع طر؟ گرانبها و برای پسر او نیز
خاعتی وطرةٌ  ۷رح مش عو

روپ مکی دن راو حاند!
دوازش

ملکاده

سرد حسن

ارمال دادت  -حون راوهنئهی

 1۹۳پصس از فوت راوهغهی سنگه

ددر کاه خلایق بناه |مده دول

مرحم

بامدد

دود نا

3

هفلم سال

(

۶۵۷۳

)۲

سیه ۶۵۰۱

بمنصب فیصدیی ذات و سوار و خطاب راری سر افراژ ساخنه پرگنةً

رام پور را که وطر ار بود در تبول ارمقررفرمودند ه
بیمست و ندشم پادشاهرادة "و(لاثبار مراد ؛خش

که دس

العکم از ملنان بدیدن مالکةً دوران بیگم صاحب [مده بود بظاهر

دار الخلافه رمید  -اسلام خان و عبد الله خان بیادر فاروژ جنگ
و بخشیای عظام صلابت خان و امالت خان باسر معلی امثقبال

فمودة آن والا مکان را بشرف کورنش رهانیدند  -و آن اخفربرج
سعادت هزار مپر نفر گذرانید  -و بعنایت خلعت خامصه مرعزت

بارنراخی  -شایسنه خان از الیاباد آمده سعادت (حنلام سد 8سنده
در پات « -عکیم معمد داود چار اسپ نرکي سرحمت شده

غنوم ر[بیع الول ] هزد :اپ که" امیرالمرا برمم
هست
بی
پیشکش ارمال داشنه بود بنظر اشرف درمد *

جشری ذهری وزن آندس
 ۹در شخبه س رت الول سال هزار و پنجاه و چارم مطابق
شغدهم خرداد کپارردازان پدشگه خلافنت جشی قمری وزن خانمگٌ

سال فجاه جوارم و فانعة پلجا :و پیز از سنیس زندگاني جارزد

طراز بر ازند 8اورنگ جمانداری آرایش دادنك  -و آن پدکر اقبال بط
و دیگر اننیاء معبوده عجفیده امد  -خاتان جود گمثر مرصع سربر

راجاوس اقدس مطلع [ءذاب بر ونوال ساخنه عالمیان را عسیاب
خواهوش گردانيدند  -دریی روز خجسنه پادشاهراده عالي نسب مراد

ده | ۶۵۶

( 4۷۳

۱

)

شغلم سال

3ات و ده ه«زار سوار سعه هزار موار دو احوه مه ادوه هر بارفراخت -

ر زاهد خان را بعنایت خلعت

وباضافه پانصدی دربست سوار

پمنهب دو «زاری هزارو دویست سوار نوازش فرموده قراول بیگی
ساخنند * -عمد ناصر ملازم قطب الملک بمرحمت خلعت و امپ
با ژیی نقره و هشمت هار رویبهٌ نقد سر بلند گشنه ر خصمت گاکنده
یانت  -و بممرهان او هزار رویده عطا

فرمودند  -و بقطب الطاکت

خلعت خاصه وکرقمرصعبدش دبا عدایت نموده عون

اوفرهسگاد زد

ادفرضصل رضوی و میر ابراهیم بعذایت هزار رویده کام
هر ديکي از م

اندوز گردید  -پارباب طرب زمرقرر |نعام شد »
غروٌ رببع الثاني پیشکش راجه حدسنگه یک فیل بنظر اندس

ون ا*زجالست برخي بی دانشان خرد تباه و نا خرداندارمد چ
نکظورتاه پادشناهزاده معمد اورنگ ژیب بهادر بران شدندکه دست
سرازدد -
از مواد درلث باژ کنذیده بگوشه دشياي و ژاوبه گزيني د

و لخني آمور که مرضیي مزاج اد ی

بو ارتکاب زهودند  7اعلیی

حضرت بقصد تثریب وتاذیب بل ترشدج و دبدیب حادی اژان

والا گر نظر عاطفت باز داشه بنغیبر منصب  و جاگیر و عزل از
شدمست نظم کل دک که خدمني اسممت عظیم تخجیه فرموده خدست

مذکور ازتغییرآن فرة باصرة جپانبانیبخان دوران بهادر فصرت جنگ
که به تفسیق مسمام مالوة م توت
مذکور را بعنایت خاعت ی

تغویض نمودند  -و خان

و اژ _ و اضافه بمخصب هفت

هزاریی ذات وهفت هسزوارارجمزار سوار دو اسچه سه اسپه و بعطاه .
بت کرور دام از وتان  1هو

بطریق |نعام سر افراز گرد(نودند ِ

)

۵۳:

هعدم حال

باه | ۴۵۲

برلدغ ند  5۵از مالوه بدکن رود  -پرته دراج راتهور را میت

فلعه ۵ارعی دوات اباد و سیورام واد پلرام کوز رابقلع» داریی شب
هر بر ادراخنند »

ششم رببع الثاني که روز خجسته وزن نواب خورشوف احلجاب
گردون حناب پیگم صاحتب

بود ات درو درج سلطثت را بطلا کة

وزن بای مخصوص ذات مقدس و #ذص اتدس حضرت خاقانی
است سفچیدزد

چون
ی کثدر اژان مبلغ بکام دل رسید  -و

الم جراحت آن فات ذات (لسعادات خفیف گرائیده بود کم

والانقارة شادماني که آن نیز خاصةٌ وزن مبارک اعلیی حضرت
است فواخذند  -دری روژ راجه بداهلداس

بخلعت نوازش یانده

بوطی مرخص شد  -سم ر راز خان دکني را بمرحهعت خلعت ونقاره

و اسپ با زیی «طلا بر تواخده بدکی زخصت فرهودند »

جهن آررییع الثاني ] دو هزار و پاصد

سوار مبرژا عیضی ثر

خان فاظم ا(حمد آباد ؛چپت فبط موبه در ادچه سه اسچه مقرر

نموده او را بمنصب #اجمزاري باجوزار سوار در ا-چه سه ا-په سر
افراز گردانددند ۰
هرد هم [ رببع اثاىي ] شید خان انصاری بشرف ملازصت

گت  -و یک فیل برسم پیشکش بنظر اقدس در اورد *
فایز
پدست و ششم [ ربیع الثادي  ۲پادشاهزادة والا تبار مراد #خش

را بعنایت خلعت خاهه و لخنی مرصع ات و در اپ از طوبلهٌ
خاصه یکی با زین طلای دق

ی کری" باژیی طلای ساده مفلذر

گرداندده رخصت مراجعت ملتان دادزه « -زار»وار از ماصب
۸

هعنم سال
() ۸۷۳۰ ,
بسفة ع(| *۵
شایسنه خان دواهية ده امیه مقرر نهوده او را بمنصب اجمزاری

باجبزار موار چهار هزارسوار در اسپه مع اسپم بر نواخنند  -وجعاباییت
خلعت و اپ از طوبلةٌ خاصه با پراق طلا سر ادراز ساخنه د-نوریی
معاودت به الهاباد بخشیدند  -؛جلال الدپن #عمود .بدخشي دررازی
هزار روبده (تعام شد ۰

جارم جمادي الاولین سید جعفر خلف الصدق صدر الصدور

مدب جال که پیش ازیس اچند روز از احمد [باد آمده شرف افدوز
ملازست گشنه بود  -بمرحمت خلعت و فیل و انعام سه هزار روپدةه
مقلخر گشنه رخصت گجرات بات *

#جم [جمادي الولی] ,سردار خان را بنظم صویهٌ مالود و عنایمت

خلعت و جمدهر مرصع و باضانة هزاری ذات بمنصب چار«زاري
حه هزار حواربرآببرراخنند ۰
شوم ز جمادی |(ولیی ] جون برض

(ثرف رسبد که -چهداز

خان حارس تلع جذیر آزجیان فانی رحلت نمود  -سزاوار خان ولد

لشکر خانتیولدار چفديري رابرحمت خلعت نوازش نموده بذگیبانیی
جنر رخصت درمودند *
شانزوهم [ جمادي الولی ] الل» وبردی خان کة بنغیر منصب
و جاگیر تادیب یافنه بف جنالچه نکانننه شد بذریمهٌ درخواست
مهین

پادشاهزادو +خمت بیدار تقتصیر ار بعفو مقررن گردید  -و

حسب اجکم از ادالرماک .دهاي بدرگاه کیوان جاه آمده شرف

کووفشن دریافیت -رییشکشر پردل :خر شممع ابمی  -برییهککی

هفنم مال

( ۹۳۳

شذه ۴۵*۱

)6

بالله ویری خان عذاینث شد  -قلعه داری کلفچر بشیخ الردیه
مفوض گردید *

بیسنم [ جمادي الولی ] عاجی *عمد زمان و دو کش ذبگر
از توکران ام ق
خلي
ان والیی توران که بعد از رخلت ار از خرمدن

مذیفین روی امید بدرگاه معلی نپاده بودنه باسنلام حریم جماتبانی

فایز شدند  -وهریک بعفایت خلعت وقر سه بانعام چپارهزار 3
نوازش پاننند 8

بیست و یکم [ جمادني الواین ] سبه عبدالوهاب ازتعیناتیان
دکری بفوجد اریی سرکار بکلانه ومنصب هزار و پانصدی عزار و پانصد
هوار هشنصد عوار دو ادق» سه اسچه عر پر افراخت *

بیست و میوم [ جمادي ااولی ] چون بعرض مقدس زمید
 1۹عزیز الله خان فلعه دار بست

خکوست و عراسک فلع نست

رخت

وگرشک

هسني

بر پست

-

به پردل خان بربچ 1

قلعه دار زمیر داور بود مقر ساخنه ضبط فلع زمدنداور بة خانه زاد
ان وله شعبد خان بادز ظفر جنگ تفویض فرشودند  -و ذلخه
دارعش فلات و مقر اژ تغییر خانه زاد خان بعبد الله برادر ار مفض

ونه پودل خان رابمنصب در هپزاارنزضدیی
کشت  -و از ااصلضا

وو هزار و پانفتد سوار پانصدسوار در اسپه سه (-په  -وخانه زاد
ذات ک
خان را بمنصت هزار و پاندی ذات و هزار و دریست سوار  -و
عدف الله ربامنعب هزاریی ذات وهشنصد سوار سربلند گردانذهند -
چون از نکش ارت ضاخبه زشان و تازه شقن جراحتنبای آن ملک
دوزان خاطر مصفای

خدیو صقوت ر صقا معدر کشنه بود

سذه | ۶۵۶
دذلدست

او ود

موجه

و ك

رسد

دار

)

نیو

۰۳

 -و حذدی  1دیا توف

ساخ ۳1

[ جمادي

پمصب دوری
تدول او مرت

)

حجاب

هفنم سال

رفعت

بهذزل هپس

کوکب

درم ود ژد #

الولین ] ۱ ۳تففار خان  ۳از اصل

یرصت
ار ا
بر و
اماب رو9ه 7زا

نجهاوا

دمود ه بل (دصوب رخصمت

و اضافه

ریااب ا ۳ه
یدعصتا :دا
بفا

درمولند #

ر1۰
تِ  5دراوخر ابیر سال  .ری کا ۵
حان ر

۳9

ی

سدری ۲ن

9
[۳

 1هیده کردار

تفصیل ای

ماجرای غردمت

اناها آذگه

امر سنگه  5۵بعات

بیماری روزی جند از دولت اسئلام عثبة واا معروم شده بود خر
ررز پموشنبه مخ جمادي ااولیی بدرگاه فک اشاجاه رسدد  -صلابت

خان او رادر خلوت خاده منزل مپد پادشاهزادة بخت ببدار که
اعلیی حضصرت

بسببی و

ذرش

رات درایا

دشریف

دانندند

+شرف زهدس بوس راید افیدن مب میتی جر یت ۳
رفذه اسناد  -صلابت خان که در ارف راست اررنگ مدرد آهنگ

اسناده بود در ائنای آنکه بعد از ادای نماز شام پادشاه دی پذاه
زئیفان نامدار افتغال داشتاد برای مهمی
بتعریر منشور بيکي انو
و
ه
از فرا1ژ ایوای پای۱ان آمد؟ دزی #0هعد ان جار ا

 5يکي روم فدهکی

۲/۸۳

هغلم سال

)

سم ۶۵۰

بود  -ناکاه اسر سثگه حمدهر کشیده درید  -و هام فلت او جذان
برطرف جب

سیذه اش زد که تا ثبصه فرو رفت و حون بدل سدده

بود (مچرد زدن کر بانجام گرائید  -و از اثرو که چندن سود ادب که

هییم کس تصور آن ننواند نمود در حضور مونور ااسرور خدیو زمدن
و ژمان بروی کآارررد  -تخست خلیل الله خان اورجن ولد راجه
 ۱بوعهاداس [ کا:کشنه برو حمله ]رردند  -بعد ازان که اصوات بلندي

گرای شد  -خدایکان عرش مان درانفاء نارش ترجه فرموده دیدند

که امرسنگه با ارچ در افناده است  -اگرجه امرساگة دو مه بار
جمدهر بار حوالة مود اما ار بسپر رد کرد  -یکبار جمدهر لغزید -

و اذدک زخمی بگردن ارجن رسده  -دربن انا اول خلیل اللء خان
بارمر سنگه شهشیر انداخت  -پص ازان ارجر حلادت نموده دو بار

شمشیر برو زد  -وفرینن ضرب ارجس سدد سالار ازسادات بارهه وشش
هفت کس از منصبداران گرز بردار از یمد ویسار دویده يكبارگي
پشهشیر بدار کاران دابکار تمام گرد انددند  -از شعبجده پازیی قضا که

حکم و مصایم آنرا جزدانای سرایر و بینای بواطن نداند مادند
صلابت خان شایسنه بر نائی که از ثربیت خافان بنده پرور مسنعد
تقدیم خدمات بزرگ بود  -ر حون

اسر سنگه جوانی کة در طایفه

راجپوتوه باصالت بدالت (منیاز داشت و پادشاه پرورده نواژ را در
حق اگرمان آر بود که در ۵4جای بزرگ ورغای سترک با گررهي
اقزوام و اثارب جان سپار گشنه باعت بلاد نامی خود خواهد گردیه

دز ایک آن بی سببي ر باعني در گذشتنند  -خدیو قدردان برحصن
مت
حد

وردوخ

عقددت ز حداشت

هن صلابت خان تا.دف دمودة

که

)

| ۶۳۵۰

هنم ۳

(۲۸0۸

برای وفوع این کارناپایسده هرحند موجبی تغل ون درمودژن دم
دوام ارتکاب مسکرات موااد میول | و گشتن بیماریی
۳

اسری دیگر بظمنور ده پدوست

سرگفشمت دآنن پانسد  1۹۳حون

 -وهی

حدد روژه علاو

دواد بودل ک هدیس ابر

حدود ناگور که تیول امر ششگه دود

بیکانیر وطیی و جاگیر زار گرن واد رار سور دبیم پیوننه انست  -میا
نوکتران امر شذگه که در درگاه فاک چاه بود و مفعلقان راز کرت 1

در سوب دکن بوده بر حدرد موافع و اراضي جاگی کارازگفذار
به پیگار کشیده بود .و ازانجا که مردم راو کر تغنگ بسیار ۵اشتنا

جفعی ازراجیوتان کار[مدنیی امر سنگه را مقفول گردانیدند  -و اه
سنگه بعد از 1گبي بکسا خول نکاشذه بوی که با جمعیت تنمو

بصلایت خأن نوشده  -که تاییدان

امر سمذگه یادی خدال وفدال

کشرژد و گذشبت یه گذشت  -اکذون باز سردم خود راگفنه  11در(۵

1

شورش افزا شوند  -انقطاع ای مخاممت

تخاب

عم

بگدرنه ورثت

رتجه رسادید ه امینی

ماک

پذیر تست

 -و صلالت

رای

خان

بي آنکه بعرضز
تشخیرص

مطلب

حد و

او را #عرض

رسانیده اسب گرفنه بو  -دوز ذیدست که اسر سشکگة درین وقحت که مر

شورید  5انش مکی

ول | دود  وادل

مد

 5اشن مکذری کرنه بیج

ابر سعثی بر حمایمت

صلادت

حرات کرده باشد  -رود

از سلوج این سراتعق

سیر خان

خان #عمول

دمود؟ برین کار ناس

فاشادسنه کم

میر توزگف و سلوکف حال منشرف ولاز

اشرف

خاص :/حسد

هفدم سال

( ۳.

)

سفه | ۶۵۶

طلبیدند تا او را بمنزل برده مراسم ناگزیر بنقدیم وسانند  -چون
حرال
پانزده کس ازخدمنکاران او رمدده پ

ومشیر
(چمدهر ش

او واتف کشندد دست

کردند  -ملوگچند کشنه شد و میرخان زخمی

شت
گگرذدر
گردید  -و شب دی

 -درین اثنا احدیان گرز بردارکه

بیرون دروازه به کیشک قیام داشتند به تبغ خون آشام آن «خاذیل

را ره گرای جینم گردانیدند  -و ازگرز برداران شش کس مقنول.
و شش تن "جروج گشنند و چرن این جسارت پر خسارت بوشتر
پاعت گرانیی خاطر مپر ناظر گردید ازمردم امر سنگه هرکه فی|اجمله
ءقلي واشت شباشب راه رطس پیش گرنت  -و جمعی از

نوگران شورش کار شوریده ررزکار او قرار دادند که بخرانة ارجس که

بمعارطهُ امر «ذگه نزدیک .بود رفده او را بکشند  -و ازان ررکه این

گروه اجل بژود برای برخاش بهانه صلجویند بلوی راتهور کهنوکر
معثیر امر سنگه بود و بهارسدگه راتهور که ملازم پدر ار بود و ذاني

اعال هردر در سلک بندهای .درگاه اتنظام یانته بودند به همیي
که ,خانهٌ اینان نزدیک ]جماعه بود دریی اندیشهٌ ناپسندیده انباز

آن شقاوت .منشان گشنه.دل_ بر مرگ نبادند  -پهن ازان که این
معني معرزض ملنزسان بساط تغرب گشت از عطونت جبل
ورانت فطری جائی که قهر بادشانه بايسني کار فرمود  -برناداني

و کمرهيي این گروه ضلالت پیشه «خشوده بيکي از درلت .اندوزان,

حضور نرمودند  -که بای سفبا از رادجهعت بگوید که ابرسنگه و
هرکه دربن جرم خطیر شربک ار بود ؛جز| رسید  -شما که رمص
گيناهي

([ ۴۳

سذه | ۲۵۶

هفنم سال

۴

عدالت حکم میغرصاند ,که *عکسص مزاحم شجا زگرهی

تجاح خود

وسبات و اموال بمساکری ومفاژل خود
است دربن که با ال وعیال ا

بر گردید  -و چو ظاهر شد که بر جهالت ر ضلالت استیداك دارند
فرصان شد که سید خالچپان با مردم جلو و رشید خان انصاری که

نوبت کیشک ایفان بود آن مقاهیر را بسان سردار بي هنجار
رگرای نيستي گردانند -چوی غزاة اسلام بجائي که کفرة فجره
فراهم ]له بودند رفنخد  1گروة سدطزه پزوه  3ناگوار شمشیر را ماء

العیوة دانسنه با رماح و سبوف !جنگ پیش ]مدند  -و نا اثري ا
توانائي ر رمغي از زندگانی داشنند تلاش و پرخاش ذمودند -
چام > رهدکي پابلو وبب؛ و سنگه بشعلةٌ تبغ [بدار خاکسنر گشنند -

از مردم جلو سید عبدالرسول باره که جوان سردانه بود و از سایر
همرهان پیش دسد ی ندوده با سدد غلام *عدد ولد سید یالدین
وویشان پباده شده
برادر خود و دبنج  9دیگر از برادران خ
وک

گرداندده :ون -
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وهنصب پانصدیی ات
و
بود بمذصبي

واد صلایمت

خان  5 ۳جار ساله بود

سوار و پسر میر خان راکه بغایت خرد

در خور سرافراز گردانیدند  -و چار صدیی دات رم

سواز منصب سید عبد لرسول بر جاز پسر کودک او و منصب

غلام معمد که فرزند نداشست بم سید علی اکبر پرادر خرد او مقر
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حجسته نال هششنم از دور دشم جلوس

اورنگ ای جانبانی حضرت
صاحبفران نانی
"۳
المنة لا

 1۹۳هفتمال
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جمااک فاسانعن  +هن ون اعیخیم بعیب وید

برای دنع چشم ژخم روزگار غدار برعمضی مکارهکه خائمهٌ مکروهات باو

مشئمل بود باخننام رسبد  -و روز جمعه غرة جمادیااذابه سذه «زار

و پجاه و چار مطابق چاردهم امرداد هشتم سال این دور بیزاران
فرخی ش
وادمانی و فراوان خجسنگي و کامراني آفاز شد  -دربن
|تارجامصاللخان رابخلعت خاعه بنوراخنه میر #خشي ساختند  -و

شا

و 1بغزعشت :علعی و باغامة پانصدیی رذانی بمقضی

| سه هزاری

دهوزر سوار سر بر افراخنه بخشیدوم گارفدیدند -

مراد کام نبیر مبرزا رسلم صفغوی از ثغیر خلیل الله خان بعخدمت

|قوش بیگی «رافراز گردید  -ارجن از اصل اوضانه بعفصب هزاری
پائصه سوار نوازش یافت *

دوم [ جمادی الثانده ] منصب گوپال سنگه ولد راجه مروت
| از اصل و اضافه هزاریی ات و هار سواز مقرر ند ۰
ی

(

مه | ۶8

۹۸۳

هشنم سا

)

چاردهم [ جما دي الثانیه ]|خاقان کیوان مکی از منزا
مییر پادشاهزاد؟ بخت بیدار بدولنخانةً معلی تشریف فرمودند
خان خادخانان سچه سالار ازاصل و اضافه پمفصب

صدف
بهنبار ول

شا برادر فیروژ جنگ !خاعت و خطاب افلذار خان  -و خذممند
نوزف «جای مدر خان و عصای صرصع  -و رحمنت خان اژ ال
اضاوه یمذصب
لدسمت

و

هزاري صه
نوم

پا دصرد مواز بمذصب

و »باه

[ حما دی

سوار مباهی گشندد
(حهد

اه نده |آ

درو هزار و پانصدی

ن

ب

نیازی

باضای

دو هزار و پانصد سو

ر بعنایت فقاره بلغد آواژه گرد ید  -و ببر یکی از عمراثای روي

خواجه عبد الرحیم هزار روپده مرحمت شد ۰

بیست و چم [جمادی الثانیه] از وقابع ملفار بعرض مقس
رسدف  1۹پر مبارز خان روهدله حاگیر دار دیداور و دواحیع  71خاد

نرود آمد  -و او رهگرای آخرت گشت »
دوم رب

مبر شوش

دوجدار پان کچرات بعوطاء دقاره مفلیز

گردید + 5جدیی ولد سمدگ خان

بمرحممث

مان

فدل

پلزن -

نیک می دوازد و بدین سیب خدست داروغگی3س  ۳دعمق س مار[

ات دو هزار ررپبه (دعام شد «
جار دهم  1رحب

گچرات دءذایت

1

عفایمت

۱
 ۱1۱۸ولد

علم عز افنخار خی

میرزا

عجصیي صو9ه ۱

 -حهدی بدگ

ردبع مش ی

نذر مهد خان که بارزوی بادگیی اب دوامت آعمان صولمت ا

۱

|هشتم مال

( ۷۸۳

سنه ۴۵۰۱

)

0خان مدکور جداني گزیده روری (مبد بای سدا سفده نباده بود

" معادت تقبیل عتبةٌ فلک رتبه دریامنه بخلعت و انعام مه هزار
راخت
ارفبر
ر,پچه س

 -و داخل بندکان درگاه لک حاه گرددد » ٍ

هقدهم [ رجب ] الل» وبردي خان که منب

و جاگبرش

پر طرف گشنه بود بخلعت ومنصب بجهزاریی ات و بچهزار

سوار که سابقا داشنه و جاگیر دار بلچپور که حاکم نشیر برار
است و تیواداریی برخی از مضانات آد موجه اش ۷۱
مطلا مغر گشنه دستوري یافت  -حقیقت خان از اصل و (فاذء

پمنصب هزار و پانصدي مه صد سوار برنواخنه آمد »

[جب ] ده هزار روپیٌ مقرر لبلة المعراج
شب بیست ورهفلم ز
در حضور اتدس باهل سنعتناق تقسیم یانت  -سیام سنگه واه

كرمسي راتهور باضانة پااصدي مه سوار بمنصب هزار و پانصدي
ششصد سوار مباهي گشت  -نر سنگداس ولد دوارک داس بقلعة
۵اریی کاویل که ببشری فلاع ولایت برار است و به پلندي و (تعکام
شپزت تمام دارد  -و ابوالبقا ولد شریف خان ؛خدمی حرامت کلذه

که بقرلهٌ کودي در کمال رفعت و منانت

است  -و درین دوامت

لند گشنند »
خد! داد کشایش یاننه  -بسر

چبارم شعبان پیشکش اعظرخان از جواهر و مرصع آات ورقمشةٌ
نفیهه که فریب یک لک روپبه ثبمت داشت ازنظر اشرف گذشت
(عبات خان ماد فبل عنایت شد *
هشلم [ شعبان ] بمبین پور خلانت فیل از حلقة خاصه رتن

کچ نام باپراق نقره ر ساد 8فیل مرحمت فرصودنه  -راز مثر سال"

یمه | ۶۵۰

( ) ۸۸۳۰

پعذایت خلعت و اسپ

هشنم مال

 5زین در سر ولژه گشده بوطن سرخص)

گردید ک-لیان جبالا را که پیش ازیس اعند روز عرضه داشمت رانا
جگت سنگه بدرگاه خپان بذاه آورد" بود  -و حقدقنشدررجب سال

هفنم از دور اول نکاشتنه آمد  -بعنایت خلعت و سیر و شمشیر
و برانا خاعت

رخذصمت انصراف داو ند

خاصه و کر مرصع و دو

:

او فرسفادند +۰

دم  ۱شعجان  1گوردهی

کرد راحه گونگه

راتهور را  ۹از راحهونان «قررعی کار

است («خدست

هراست

عنایث خلعت و اسپ سبراند
مدو رام کور و
شیخ آحمد شیددی

فرموث ند ِ

که درد

فلع آسیر اژ تغیر

گردانید» رخصت

نزديگي

داخل

بد کي

تفای حاه و حلالگشاه بود بانعام دو هزار رویبه مر پارفراخت
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 1شعبان  1مهچن گوه۳

گوهر ملطار,نت .رو

شادماني در گندف

پصری) ذیک

د طاق

واگ

وزدیک رسید  -پادشاهزاد بخت
و مدای تونیت بدور ن

(خشر ۲

جرد

پیدار

هزار مهر نذر گذرانبده (لنماس نام نمودند  -اعلیی حضرت این

هشدم سال

(

۹۸۳

سفه ۶۵۱
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ووم
گرامي مولود خجررزه طالع را به سور شکوه م
پرای مر اجام مواد جشی

گرد|ذددنه

و

خرلافت
دو لها روپده بمبیس پو

عفایت شد ۰

شب پانز دهم [ شعیان ] ده هزار روپدةٌ مقرر به دیاز مندان

رسبد  -چون برای بعضصی مبالیز ملکي حکم طاب خاندوران ببادر
نصرت جنگ شرف صدور پیافده بود شانزدهم فرمان قضا توان بدام

راحه حدسژگة کرامت ارمال یافت  -که از وطن بدکی رفنه تا
رمییدان خاندوران بپادر نصرت جنگ بمعافظت آن ملک بیردازد *

[عبان ] دولت خان ولد الف خان بعنایت خلعت
پیسدم ش

و باضانةٌ پااصدی دو صد سوار بمنصب هپزاارنوصدی هزار سوار
مر معمد مب
و به تدولداری عی ناگور نوازش یافده مرخص شد -
رجاز ازرففای امام قلی
ه در سة حهروی*عذد  -ور ان ,ي مفشاء ک

وعد ارزحلت
خان والیی تورا ,بود  -ب

خان دطریبهٌ طیبه از راه

سورت به برهانپور ]ده ملازم گوهر اکلیل دولت پادشاهزاده معمد
آورنگ ژیب

سلک

بپادر شده شرف

اسئلام سد؟ سنبه اندوخت -و در

پندکان درگاه مذنظم کش

بمرحمت

خلعت

و منصب

پانهدیی فات و چاه سوار و انعام چار هزار ررپده سردلند کشت ه

بیست و چارم [ ثعجان ] راجه بینهاداس

ازوطن رشاه بیگ

خان ازدکن آمد  5دوامت ماازمت اندوخنند «

سوم رمضان شش فیل که شایسنه خان از] ۲2باد برمم پدشکش
ارسال ۵اشنه بود بنظراثرف من ۰

( ۰۳

ده ۵۰۱

هشتم مال

)

سلدمان شکوه دخستین فرزند مین پور خلادت و "مد سلطان
ارلی خلف پادشاهزادة والا مقدار *عمد اورنگ زیب بهادر فدل
مرحهت فرمودند  -حکدم معمن دارل  /بعنارت خلجر طلای مبناکار

و اسپ با زیی مطلا لخر گارندبدند »
]در ر |.راهدم صفدر خانی
بیست و یکم [ رمضان م

راز

او وال رن بریر تیم و مسآیتتنن حرمدن

1رید رسانیده از راه بصره مراحعت
بوس

که یک لت

رسید  -وبخلعت وفزوژیی

_دوات [سنان
ذموده بود ب

منصسی وخدسمت

داروغگیی.

قور خانه سبرلند گردیه  -جون سلوک نا شایسنة نذر معمد خان
با امام تلي خان میدن
یه نذر محمد
حرمدن

خان

برادرخویششل درحینون که ابالت ثوران

بازگذاشده عز مت ریت

سمعادت ژیارت

منیغیی دهوده بود ورگرونن  1بٍي مروت هرحه خان در

مدات حگوصت

پرای زاه این سفردور وخرچ این را دراز اند وخذه

ر راهی شدن خان در کمالنا کامی و بی مراجامی بمسامع حقایق
مجامع رسیده بود  -چنالچه بتفصیل نکاشده امد  -خدیو (فضال
 4راهی شدن

میر مسطوز حکم ذرمول؟ بودند که یک ۹

رویجه.

ااجا که خان پیش از رسیدرممزببرور درمنذکور برساند از
گرذشت میر ازان مبلغ یکدانة مررارید امرودی
مدینهٌ منوره د
وه سرخ جواهر از علي پاشا حاکم ات  5۸برهنمونیی
بوزن جبل س
توفیق *جاورت

حرمدی شریفین معادت اندرز دیس ودیغی است

وند (سپ عربي خ ریده بود درب هنکام که
بمبلغ سی هزار رویبة ح
ادرات دولت

زرم( ین (وص

مود

بذظ

اندس

در آورد

مروا رید ر

که قدوت

|

(( ۲۹۳

شنم سال

ده | ۰۶۱۵

حبل هزار ررپده شد پسندیده داخل « رباج مدای که

روزهای حشس

بر سر خورشدد انسر می درد ند گرداذددنه  -این

سرب گرانمایم الجم افروژ که به بی مثلی ضرب المثل است
مشئمل است بر بذج فطع لعل بزرگ و بدصتو جار دانهٌ مروارید

سر  -وزن لعل میانگی درازده انگ است هژرادگی بیست و
چهار رژیی حواهری

از مدفال سه رتی کمثر  -حه مثقال بدست و

هفت رتی است  -اگرجه فدمت
پادشاهی در لک روپده ات

سررکر
این گوهر بي همنا د

لیکن دربن هنکام بجپت

اننظام که

بمیامی عطا و افضال و بذل و نوال خدیو اقبال بهار مکذت و چاه

و رایع ثروت و دستگاه است اگر بازركاني چنی لعلي بیاورد پادشا:
به
ورپاک
ژادهای کامگار نامدار بل نوئیتان والا مقدار #رچپا
پدشکش سس ذمایند حه زر بدوامخثافان

هم خرد

دد

جپان فراوان و چندی

دجم بي مانفد ثایاب « -ر حفد در حواهر خانمٌ خاصه لعلی

تون زین آفتزرن!اسنت241:؛ چه لعلی که خدیو عالم بدو  ۳رویده
شش
ست و
باردو
|بخیاع فرموده بازدهم شوال سنه هز
از تخسنی د

#جري "#پص

کن سعادت اندوژ ملاژمعت حصرت حفت معاني

کشنده پدشکش  9حصرت مود  5اند  -و در وژن از همه لعل های

سترکر وال ژاید اسمت بک و نیم ۳مرابر این است  -اماهدچ يکي ر+ادی

ی
 ۱مقثلا رنگ

لعل باید

رم

چنان باشد که

را

ار

نه سرخبش

سمایل

 ۱یسیاهی بود ونه بل شفنالو  5آن راسهر رنگ ذامند  -و این

را کم نگ  -دوم شفافي ر بي جرمي  -سنذوم خوش اندامي -

لتاق

یره | ۶۱۵۰

هشنم سال

با

چوارم کلاني و منگینی  -و این لعل خوش رنگ بیر چ,ار صفت
موصوف است  برتر و کاثثر الي دانة است امرودي شگل که

وزنش چبل و هفت رآي است ور ارزش اعاه هزار ررپده
فیمت این مربجم نظر بأنکه براي لعل مذکور دولک روپ است
دوازده اک رریده ورار پافذه »۰

اکنون خاسه حقایق نگار بذقریب گزارش سربیج ورالا این
میاس

نام دجم ابزدی ر بفگارش

حواهر خانهٌ

#جملي

از حوبقعت

معلی جواهر ]گدن مدگرث اد

اجزواهم خاصه شگش تسبيعي ات گت

انزا مشئمل بر

اعل و خی مروارید که قبهت آن هشت اک ررپیه است  -اجزنس
ام عبار است داخل سرونج می شود  -و آنه
سس هرچه کلان وتژنمو

ازان برمیبد دربن تصیلج منظوم میگرده  -ورای آن در تسبدء

مابیی هردو وداذه یافوئی است

7

ی

قلمت این دو

لگ ررپیهمقرر گشنه  -وزن هريکي از دنبای میان این تسبيي
هی و دو رتي (ست  -فویمت هر کدام چیل عزار روپده  -اگرچه

جمیع ایس نوادر ررزگار ترئیب داد حضرت عرش آننياني است
(ما در ایام دوات حضرت جدت مکانی و عید خلادت مد اعیل

حضرت خاانیی ظل سبدانی هرچه از جنس مرواید گزده #جراهر
[لماده
خانهٌ وا

و شایسنگیی اتنظام داشت

 -دربن (شیا داخل

شده غایغا در زمان حضرت جذت مکنی نمبت بسابیفی لجمله

( ۳۳

هشثم سا

منه | ۴۵۰

)

ازمر گرننهو گآینریایش دیگر پذیرنته  -ایس غرایب اذیا که هرمه
پادشاه عظیم الشان ولا دسنگه بر فرق فرقدما پسنه اند و در گردن

سعادت آما انداخنه بمراتب ازانچه بود بهنر گشنه  -سخن

[ کوناه ۲نچه از افراه امه امناف جواهرد مرصع آلات در غرض
ذراهم آمده  -بعشمل که (عسب

صد سال در حواهر خانهٌ خاصه

کیفیت و کمیت در جواهر خانةٌ کل سلاطین ردي زمین_ نباشد -
فنمت جموع سوای اف بقدر در کردر ررپده

بادشاهزادهای

سار و یر ایذان مرحمعت شدف,پنم کروز ز
:وپیه امت  -جواهطر
ورصع
م

]ات دو کردر ررپده که ملبوس خاصه امست

و از مرخرد

کمر حق پد
پرور گوردن مدهنت مکی و دست جود پیوست و
آرایش می پذیرد در معل مقدی حوالهٌ پرستارار صعاحد است

ر مقدار س» کرور روپ یرون تحویل چبلبا است  -چیله عبارت از

غلام است  -درین ماه مبارری سي هزار ررپیة مقرر بمساعقین
تقسیم دفقارت ء

بر*عمد صلغرو شوال بعدهکاه رنده بادای نماز پرداخنفد م

ِ

ولد سیر عبه ابلهمشگیی قام ر| بعنایت ماده فدل سرابلفد گردانددفد ۰

آرایش گرامی جش صست عنصرقدسی پیگر
ملکةٌ ذات

دچاس

تدحي

السعاداری

و مالکةٌ ملکی صفات

ی

اماس دادار ون

و حگون  9 -افریدگر

بي ده

و نمون  -راکه بزم ذفاط ]را ر جشس عشرت آمایصعت ذات تدمي

م| ۶۵ ۵
بجج.ان

صفدگٌ اي

دم

ر بعز۳٩

)+

" رضیهٌ مرض

کِِ

هشدم عال
شا

3

-

مالک

کیان بیگم

مز د کشودن ابواب جهعدت وشادمانی بروی اژلیای ملطنت

جارداني  -و نوید فراهم آمدن اسیاب رناهیت کوامرانی  -برای
اصفیاء ای دولت در جباني  -رسانید

 .پدشکران با رگاعظمست

بمراسم آرایش این بزم والا پرداخنه پبش اپوان منبع الشان
رفیع ااجندان دولناد خاص و عام (.یک #خمل زریفت .بامایه بان

]مان برابر |مراشنند  -و بر اطراف چار ان آی شامیانهای زر نار
بدعایم زريبي و سدهجی_بر کشیدند

 -و فرشهای گوناگون و بساطهای

زنک رنگ گسنرده پا لغزنظرهای دور بین گردانیدند  -و بللی
ارطرات (۷97جر
نخنکاهی که ب

زرناب رک امزای [فناب است

و در وسط [ن ایوان عرش بایان ساخده ند دخت مرصع را] 52وازة

ترصیع و تعبیرآن ثش جبت هفت (فایم را فرو گرفنه است -
نصب نمودند  -و در پیش آن شاهيانهٌ لالی نکر نادره کر که دورآن
بهمسلسل در شاهوار ژیدت دارد بسخونماب مرصع برافراخدنه  -و از
وندلیهای
رخنها س
حپب و رات جذرهاب مزدی بجواهر |بدار و ل

طلای میناکر و ساده نگاه داشغه زیب افزا کشننده -و خرگاههای

سیمیی با غلانهای مخمل طا دوزيی در در طرف تخت مذکور

1ه9
برپا کزادت <و پردهای مصور برصاوير بدایع طرازاق بزرکب  رد
صنایع پردازان چبی  -که هر یکی اژان دل دشوار پسند را بذدي
دید هوشمند را کمندی  -دارطراف  1ایوان برشت نشان
بود و

داشنه زیت افزل گردانیدنه  -سریر آرای جمانبانی با شکود |سماني

(

دشد مسال

سئه ۵۰۱

۶۳۰,۱۲

و حدشمت سليماني و هزاران فر و فرهنگ بر آورنگ سدره آهنگ

جلوس میمنت مائوس فرمون  -و پادشاهزادهای ولا گر پاک
عدصر را #جاي مقرر حکم تشصئی شد  -و نوندنان نامدار و وزرای

سنود :آثار بمواقف خود قیام نمودند  -میر توزکان بپرام مومت -
ضرغام مورت  -باعصاهای مرصع مراهم سویهٌ صفوف ایسئاوان

پرشگاه حضور بعدیم میرسازیدند  -مجامیر ابریزی بر کرامیعزردن

از #خار عنبر و #خورمشک اذفر غالیه سائي و نامه کشائي مبکرد -

موندیان خوش آوازو رامشگران ساز نوز نوای سررد و رود ازچذبر
چرخ چذبری گذرانودند  -اصوات سازها از ادوات الففی و ذاتالوتار

نه طاق (نلاکگ را پصروت

و صدا گردانید  -غلغلةٌ صدای کوس

لو [وای طبل و نفیر باوج کرة
شادیانه سر بگذبذ گردون کشید  -و
آثیر رسید  -ائیال کوه مانند

را با پراقبای

سدهدن ر جلال
زرین و

زر بفک برابر ایوان مدکور ایسناد :کردفت

پسننه
شد :خت

جنبید

بدنت *

برزگار آئین ه شد انجمن ببار آئین
حوصغز عقل هشیار  ۶برخامعت جپان :خت ببدار

با پگل

نشانی ه بر خات زمین بآ-مانی

اواخر رمضان زرز غسل تندرسفیی آن وال اغفر پر چ جبانداری هراز
هر و بلج هزار روپبه باعل احنیاج عطا فرمودند  -و عارف خدمنر

را بزر رزی نموده هفت هزار روپیةٌ همنگ او با خلعت و اسپ
ویل با مرحمت نمودند  -و ازپاجم وال که آی ملکی طینت
ف

قدمي سرشت از منزل دواتعغل خود که بمشکوی اقبالپیسته
است

دسعاد ت

کورنش رسیده مسرت

(فزای

خاطر خورشید مار

( ۰۹۷۹۳

سثه ۴۵۶۱

هشنم سال

)

خدیکانی گشتذه  -این جش دلعشا تا هشمی روز پدوسنه اراسته
پوث ۳ -

ررز نشاط افروژ همکي مفنعبات نقاب عصمت

*علچپان حجاب عذت ازپیگمان والا مکان و حلایل و بنات اعیان
ذیشان در حریمخلافمت گرد[مده  3مراهم درددمت ادرن عطیی کبرول

وشت روز که دردن
کهآن ملک دوران مالکهُ زمای بعد اهزشت ماه ه
منددترنبگهییتقدیی آسمانيبر بستر ضعف ونائوانی صاحب فراش
بودنه  -بمحعض

عنایث

بیغایت الفزن و توجه »شکل

کشای

پادشاهي  -ای معادت پلما عوهت کورزش [مدند  -بزبان حال
و ثال تدم رسازیدند  -پادشاه دی بناه بعد از (دای لوارم تضرع

وتخشع بدرگاه ارساز حقیقی(نسام جواهر ازلعل و یافوت و مرزارید

زومرد ومرمع آات از اصذاف حلیع عورات و زر سرخ و سفید نذار
وکان کردند  -آرزومندان جواهر بمراد رسبدند  -و
آن نقاو کون م

تهبی دسنان زر کامپاب گشنند  -و دربن ایام هشنگان» هر روززر نذار
د همیب

روش

دردی کار موی ]مد -

و*جهوع

دفغناه

هزار رو پده سل

-

ي هزار روپده را جواهر و مرصع آات  -و بدست و هشت هزار
روپیه را در هزار مبر هزار درست و هزار دیگر نصف که

ندمه ک درب

داژن  -و ربع  1۹۳ره نذار گزارش

دهند  -با سبمد

تما ثیل افسام اثمار و بآن فلفة (لکبد خلانت هرروز نوادر تعف
از جواهر بیش بها ر مرصع آات گران ارز ءذایت می فرمودند -
فجن روز صد وسي داذه العع اسغنهُ شاهوار کاسل عبار اچپت

ییهاستییایس
ب
همیردتی

هشنم سال
دست بند که پفء لک

سنه ۴۵۰۱

ر ) ۷۹۳

رویده قدمت داشت مصرحمت نمودند 

زرژ دوم سر  52 1درآن یک قطعهٌ الماس بزرا

و

ب! آویز؟ گوهر

شاهوار مننظم بو  -و یک لک روپده می ارزید و در سایر ایام حنه
سمرصع آلاتی که یمنت آن حبار ی

روپده بود  -و ولایمت سورت را

ولجاه هزار
که سه گرور دام جمع دارد دورازده ماه آن هشت لک ب
روپده میشود  - -بابندرآن که حمعش یک کرور دام ست و درازده

ماهه آن در لک و پاجاه هزار ررپیه حواصلش دردن ایام بواسطٌ
از اطراف و اکناف و براري و #عار پم ۳
کثرت مد شد نچار

وجموع جارکرور دام باشد ناینزعام فرمودنه  -و درینهشت
روپب» *

روز بدیگر پادشاهزادهای عالی مقدار و بیگمان والا تبار و امرای

وقود
زامدار و خدست اندوزان درون و ببرون جواهر ر مرصع آلت ن
و خلعنهاو اسپ و فبل که ده اک روپده ارزش داش عطا نمودند

همگی عطا بیست لک روپیه شد  -و رهورز چه درمعل اندی تِ
در *جلس درللخانهة خاصوعام و دولنخانة خاص بسداری از ذکور
و افاث را باضانهة مذاصب و ماهیانه و روزانه کامداب مدگره انیدزد
و از وجه تصدق هر روز کّ ذات ذقدس سمات که هزار روپبه فراز

بانته بود چنانچة گذارد :آمد و ازغرا ردبع الول تا حال زیاده بر
دو اک روپده شده مبلغی باعاب احنیاج مبرسانیدند  -و روز اول
بمد ازتقدیم مراسم نذار و انعام از مشئوی ,معلی به دولخانهٌ خاص

و عام تشریف فرهودند  -و ؛جلوس مقدس نخت مرصع راآممانی
پایهگرد اندد» جباني را کامروای خواهشر ساختفد  -بمیس شاه
زاد؟ً داود ددر خاعت

خاصه

با دادریی

طل

درزی

بک

لعل

و

سده | ۰ 6۶۵

۳۰

هشنم سال

دومرزارید بیش با که بر سر می بادزد و <ءدغر مرصع داپهواکناره

و علافالي و دراک روپده  -وخسب الالنماس آن ملک زمان گوهراکلیل
خلافت بادشاهرادا #عمد اورندگ زیب بمادر را کهاز خواعشهاي
بی جاکه باعت گرانیی خاطر خورشید

مأفرامرشد دین و دندا

و قباعٌ صورت ورمعني گشنه بول جنالیعه گذدارش تادت باز آسده

پذیل ندامت تشبت نمودند  -و بعطای خلعت خاصه و نادریی طل

درزی ر یک لعل و در مروارید گران ارژ که ببرذسر
دند

و ماصب

سابق که پانزده هزاری ذات د
وه هزار نوارشتض هزار موار دو
|سیه مه اسچه باشد سر بلند گرد|نیدنه  -بوهر کدام اپازدشاهزاد؟
کامکار عمد تاو شچاع ببادر که در صوبهٌ بنکاله بووند و پادشاهزادة
گرامی گوهر مراد -خش که در صوبٌ سلنان

بود خلعت

خامه با

نادرعی طل دوزی و درپديع مرصع با لمان و یادوت ارسال واندکفد -

تیصو و

اقبال سلطان سایمان شکوه خلف مهد پور خلانت

خلعت و جمدهر مرصع باپهولکناره  -و به معمد سلطان خسندی
درزند پادشاهزاد* :عمد ورنگت زیب ببادر خلعت و سر پچ مرضع 

مرحمت شد  -و بسید خانجیان ر اعظم خان خلعت خاصه و |سپ
اطزویلگ خاصه با زین طلا  -بواسلام خان و سدد جلال ج
وعفر خان
خلعت خامه و اسپ ازطویلهٌ خاصه با پراق طلا عذایت شد  -و

راجه بینهلد س را #خلعت و باضادهٌپانصد -وار بمفصب پاجهزاری
سه هزار و پانصد سوار و بمرحمث

سپ از طویلةٌ خاصه با زبن

 ۱مطلا  -و علامی سعد الله خان را #خلعت خاعة
> ۳

و باضاهةٌ دانصدی

سوار بمذص ب دو هزار و پانصدي شش صرین موار -ر فیروز ح

را

هشنم مال
(عاعت

([

و مثصب

مسق «زاری

خان کوکة را (علعت

)

هزار و پانصد

و حمدشر

پانصد سوار  -و حکیم م معمد

هزاری دویست

۵۹۳

سره ۱ ۵۶

۳

موار و علم -

و مصب

و ژاهد

دو ه«ماری

هزار و

داوه را بخلعت خاهه و منصب دو

سوار و عذایت اسمپ اطزوياة خاصه با زیر طلا

و فبل ویک مپر پانصد توا و یک روپده بیمین وژن  -و که تاز
خان را (خاعت و مذصی

سوار ۵و اسب مه
مذصب
خلعت و

هار و پانهدی هزار و پادصدسوار پازصد

وراد کلم نبیرة مبرزا رسدم صفوي رابه
(-چء  -م
و هزار موار  -و حقدقت

هزار و پانصدعی ذات

خان را خلعت وفیل  -و حیات خان را #خلعت و منصب هزار و
و پانصهیی پاصد سور  -وکرم الاه ولد علیمردان خان بهادر را

خلت زرضفه عبرهزارییتجزاوموار  .+و ررچزسنگة برادر زاد 8هزي
سنگه را خلعت

و منصب هزاري هفنصد سوار و سجان سنگه

مد
عضی
*قا
مذصب هزاری و پانهد سوار -و
سیصودية را تخلعت و

(سلم را خلعت ومنصب هزاري بلجاه عوار  -و فراست خان را

بخلعت ر مذصب هزاري مد و باه سوار نوازش فرمودند  -جمیح
ایری «فاصب از اصل و انامه است  حعیم مومذا که حي هزار ررپیه
دالیانه داشت (خلعت

و مذصب

وار و انعام
صد
هزاریی ذات و س

#مجهزار روپبه کام اندوز گشمت

۳

الزمای بخلعت و انعام

ده هزار روپده و باضافهٌ چارده هزار ررپده بسالبانهٌ پلجاه هزار ررپبه
و حکیم حاذق

باضافة

ده هزار رویده

روپیه مر بلند گشتند  -و بسیاری
هزاري

ثرسدل  5اند

درون

مجلاس

بسالبانة

بل هزار

از بندکان که

مامی

دانعاسات

بمرتبة :
و فزونیی

اه ۱ ۶۵۱
مسناصب

( .صفقا
سر

فراز

گ رد یدزد

وال فامت هزار کصس دعدایمت خاعت

اند اشعار غرا بشرف

۳

تفصدل

هشدم بل
اضا.؟
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«زیس گردیه  -و شرعر  ۶بلاغ

اسنماع مسامع خلادمت رس نردزد

جان ندسی عءفذایمت خاعمت

اینان

حاحی#عمد

و اتعام دو هار رویده  -ذیگران در خور

حالت بصلات سر افراژ گردیدند  -بلعل خان گی سمندر با پسران
دوهزار ررپبه  -و برنگت خان هزار ررپبه  -بودیگر کلاوننان واهل طرب

یادت "
۹

ی

اعحق (عد از خعجمژه بزم جلوص مقدس
1۹

حبانی ازمنافع

حذدی فرخنده

و مبرات نار بکام دل رسدددد دریدن

درلت والا مرابت بروی کر نیاهد - :چه جاي دولنهای دیگر -
امیه که سلسلة نشاط خیر (ندیشان ای دولت فزاینده  -و رشن
بالنبی واه الامعا ۰

دشمنانش چذانکه بادل زگ

 #بدت ه

« منگت در در زنفد و مربر هنگ

۲۲۳۴

هشلم مال

مه ۶۱۵۶۱

)

ذرهسنأدن علیمردان خان آمپراال مر سما نصرت
وستگاه  /ازعبل دک تنب ردی علی قطغان

و مغلوب شدن آو
چون نذرهعمد خان والیع بخ و بدخشان کممرد رمضافات  ذرا
 5تبول پانگنوش بود بی سببی ازور تغبیر نموده به سجعان فلي

پسر خویش داد  -تردی علی قطغان اتالبق اوزا بضبط وحکومت آن
معیی گردانید  -تردی علی از نظر کوتاه خورد تباه بران شد که
اغنی هزار جات لواحق صوبهٌ قندهار و کال را که بعدرد کرمرد
نزدیک اند غارت نماید  -تخست بارحشام بلوجان نواحیع زمین
داور تاخت آررد  -و دارذنای

مراجعت

برخی از الوسن

هزارة سک پارا که بر -احل دریای هیرمند (قامت دارند تاراچ
نمود  -و بیست کروهیع بامیان باراد آنکه قابو یادثه دسئی بنوابع
آن نیز برساند توقف گزید  -و از شنیدن خبر اراد رنشی علدمردان

خان ازکابل به پشارر چندي آن عزیمت فا مزا و پسییم ذا روا
موقوف داشت  -خان مذکور بعد از[ گهیی خلیل بیگت تهانه دار
غور بنه و اسعق بیک بخشیی صوبةٌ کابل و علي بیگ و جمعی
دیگر اژ منصبدار ان و احدیان کومکیی  1صوبه وفریدون و فرهاد

غلامان خودرا با گروهی از تا بیفان خویش بیست
بمالش تردی علی فرهناد 

ابطال «ضاي

و یکم شعبان

حنکگ بسرعمت

شاهیری هدوراي کلنگ ره نوردي نموده میم جمعه بیست و شهم

هشنم سال

(( ۳۰:۲

بنثه | ۶۵۶

ارسپ
خراش عذان اصطبار و اخندار از دست داده ب
و پ

بي زدن

با اعوان و انصار خاک فرار بر فرق روزکار خود !خمت  -و از همرهان
ار بودند ماسور گشنند  -و زنش با تمامی اسباب بدست آمد  -و
فراوان ای

و شفر

سذاه ۹

نودد اد

و گومفند غندمعث

دوسنکام و مرگ هري

#ن فاعم

شیران بدشٌ هیا

المرام بکابل بر گردپدند -

دی

ِ

ردددن

که مقدمیٌ نتب ریتدود  1۹در مال آودده باحسی

وجوه و ایمن طرق دصیب اولباء ای دولت دیر بنیاد و اصقباء این
ماطنت خد! داد گشنه  -در اثناء اب حجشی فرخنده که هرمایة

اعت ارتباح خاطمرورايةٌ کامرانیی بیکران است ب
شادمافیی بی پایان پي

خیرخواهان و انشراح صدر هواجویان گردید  -ایزد عطبه بخش رایات
قوام ای سلطنت دیر پا بر مطم مما متصوب داراد  -و دات

اننظام این دولت اقبال انثما بر لوم بقا مکنوب »
هغدهم شوال عبد الله خان ببادر فیروژ جنگ که منش فردب

هفتاد مال رمیده بود رخت هستني بربست  -چون خدیو زمان و
خدایگان دوران بواسطهٌ عارضهٌ نواب فلک قباب خورشید (حنیاب
بوگم صاحب مصدت نه ماه تشاط سیر و شکار که در ضمی  1حنديري
دولت است  -و داعیی اننظام
باس و حکم که باعت الفبام دی و
معثی  -مفظور نظر دور پین خاذان عدالت ۳
ضورت و

است

نهر واخنه  -بل از ارک دارالخافه بیرون تشردف نغر موده بودند -
دردغول که 3ات

قدمی ممات ۷

دات

السعادآت

بصعت

گراادد

نموه ذد
باريی

و از راهشکار پور  4پچ کوج داد دهان و صدد افگذان منازل
پورود سعات

آمود لد

مشاکل گرد انیدند  -و مد روژ درآن

دز هنک مقام فرصول  5ردژ جهارم الویکٌ لصرت طراژ بصوب دار ااخلاده
پر افراخنند  5دران حذد

روژ که

دزراط

اند وژ سثر و شکار آن حدرد

بودد۵ه  -پدیاء  بنج ذبله کار و اهمی بسیار و دیگر جانداران شکار
خاضتهدوذی

د

بزاهد خان پوسنیی

سموز اپر؟ٌ زر (ومتا -و بمدر #عمد

دهم ذی القعده دولنخانه دار الغلانه بنزول فیض موصول
سعادت آمود کشت
دوازدهم

 ۱ذي

»
الوعد

ه  ۱راٍسنگه هار

امسر سشگه

اژ موطن آمده

به تلژیم سد سنیهسر افلخار بر افراخت  -و چبار فیلبرسم پیشکش
گذرانیه  -ازانجا که در جناب احدیت پسر بگفاه پدر ماخو
ذهدگردد پاد شاه ظل الله عادل

خال الّبي رم

باتتضای سرتبگٌ خلادمت الییی و

خالعت ومرنصب
:ر
پدرش بنظر در نداورده ار

جاردهم [ ذي اقعده ] منزل میدس اخثر برج جلال بورود

اذدس آعماني پایه گردید  -آن والا هر بمراسم نثار و پا انداز پرداخنه
گزین پیششیمشنمل برنفایس جواهر ومرصع آلات واقمشه بنظر
انور آدووردند  -ماع يك لک ررزوه پذیرنته آمد  -و در وجه رونمائی
نور حدیقک ساطدات سلطانسهی مرشکوه یک 2
و

ج

مروارید ذمدن ک

قطعهٌ لعل نیز واشت مرحمت شد  -و پادشاهزاد کامگار بعکم

وال پاسلام تقارتا خلعت

و جارتب ج

و بصدر الصدرر

سرد جلال و

( ۴۰۴

سنه ۴۵۰۱

هشتم مال

)

حعفر خان و راجه بدنهاداس خلعت با فرجی -و "بل کس دبگر

از اعبان دوامت خلعت دادند  -بندها تخست درپیشگه (تدس

پص ازا در خدست پادشاهزاد؟ نامدا رآداب بجا آوردند *
شانز دهم [ هي القعده ] (+عمد عرب خویش حکیم فلعالله
در هزار رویده عفایت فرمودند *

شب هفدهم [ذي القعده ] که تاری ارتحالحضرت مد
علیا ممناز الزماني است بائیمقرر در روضه مقدسهٌ آن سفر
کنیی ملک دقدس ماس

اساصی  3مکان نزاهت

عرسن آزاسده کشمتب  -و خدیو حندقتث

نشان

تشریف

فرموده باه فابعة

پرداخنند  -و اکبر سادات و اعاظم فضلا وصلعا و حفاظ که دران
معفل فیض منزل فراهم ]مد  ۹بودند (مرحمت بیست و بمجمزار
روید* ثصف

پلجاه هزار روپدتٌ مقرر و تشریفات خلعتث و شال کام

(ندوز گشثنه  -و از الواری اطعمه و حلویات و افسام عطریات بهره بر
گرفنند  -فردای  ۹1گبتي خدیو بار دیگر تشریف

برده لبست

و بلج هزار روپ بافي را بعفایف ارامل و دیگر مصایقان
بل زهوددف ۰

بت

دوم [ دی القعده ] (مجر |اصرا ع یرل ان خان عکم
و

ارفع از کبل آمده ملازست تمول  -و هزار مپر نذر گذراذیه  -و دوزده

کمن اخزویشان و همرهان تردي علیفطغان را که بشید اسر در
]م ۷بودنه بنظر اندی درآورد ِ  ۳راشفا مراپا شفقت
 ۶بخلاف سلاطدی دیگر بر میامات خاصه کش

نس

 1۹هدم

دنبای

هشنم عال

ی

9

دارد  -و امبر |((مرا را (خاعت خاصه

اديپ کر

ای

و خ جر مرصع یا پهولکذاره و

هو بلدد گرد|نددند #

از طویلهٌ خاصه با زین مرصع

گرامی

دذسیت

روژ دوشنده

و جبار مطابق

تال

۳۸شمسیي ورن

و حجپارم

شهر

برم

دشاط

جهارم بم *-گن

في الدعد»

افزای

هزار وبلعاه

سو

دزن

شمتتد ی

اتفراء

سال بلجاه و مدوم و ابندای سال پنجاه و چپارم ا عزمعر اند قرین

|نعشاد #

ملک ۳

اءطاف
آمده

مالک

م صاحب

۳

پشگر

ندداه که درعارشگ مدکورة از ٍدادشاه

بوث

وا وحول

و آن ذات مقدس یت معیپول ۳و دیگر اشدا

ی

مذصو

سراتجام

ای

< شش

مودبان برفراز ظهور
فرخدد»

فراوان نثار از اقسام جواهر و زر مرج

عطظر و بأن و انواع تدغلات و حاویات پیشکشی

ات

و ((طاف ۳

و

که

بودند

و سید

و خوانبای

ایق از

اهر وسرمع

و (فسام امش نفدسه که قدست  11تردب یک لک روپدة

ود گذرانددنه  -و ده صی

ک

|ژ نوئیذا رنامداز وارکان دولت پایدار

خاعت های فاخر دادند  -آژان مبان بامیر الامرا علي سرا خان

درز

روز مت

ات بمذصمبا

امروزو هعد

سه هزاری ششصد

|له

خان

باضافةٌ

ی

سوار  -و زپردست خان باضانه
+

([ ۹

۹

هشن سال

۰۲

پانهدیی دات بماصب درهزاري هزارسوار  -و ازصل و اضافه بیرام
خان پسر جبانگیر ِِ خان برخان اعظ گوکلناش دمشصب هر ی

ذه صد سوار و حسب للانماس امبر لاسراخلیل بیگ

تبانه دار

دعاک و بامبان که درجنگ گ علي تردد نموده بود بمنصب

هزاري هشت صد سوار  -و ثافي رلد سیف خان بهنهب هزاری
۱

سه صد و 4پاجاه سوار سر برافرآخزند »

بیمعت ر چم [ في القعده ] راجه پیاز سنگه یک فیل برمم
پدشکش گذرادید  -خلیل الا خان بعنایست فیل سرافراز کشت 3

مبر معمود ازسادات صفاهان که بتازگي از ایران اسده احراز
دولت مازمت

نموده بود بمرحمت خلعت و منصب پانصدیی

ونءام چار هزار روپیه مفذخر گردید  -سدد
ذات و پفجاه سوار ا
(حمد سعید مفلیی عمکر را عر مب

مکرمین رخصت

پانعام چار هزار رویده کمروا گرد|نبدنه  -واژ 0

فرموده

لك رویده که

پادشاه دریا نوال برای تندرسلیعی نواب قددی شمایل بیگم صاحب
ذدرنموله بودند مناع یک لک رویده بمکةٌ 0

ِ ازاجمله نصف

برای شریف زید و نیمه دیگر (جمت نیازمندان [جا  -و اسباب
پنیای هزار ررپبه بواسطهٌ منزویان مدینةٌ مکرمه با مرصع تفدیلی که
پفرمودة ملک دوران بعد از حصول *عت
تا ور روضة

کامل میا گشنه بول

منور مذیف نویه ط-ینصاحبها از 5وی ااصلوات و اذماها

اذروخذهة آید همراه ار ارسال فرصولند رٍ

(

مال هشدم

۷۰*۶

ده |۵۶

)

بر اثراخی اعلام طفرانسام ازدار الخلانه

اکبرابان بدار |اسلطنه لاهور و ازانسا بکشمیر

بعد از دهگري ازروز چمار شنبه بیست و ششم [شهر في|لشعد*]
بمباعني که «نذخب مپر؟ و

موم بود اورگت آرای جمانبانی

پا ارت جاودانی از دار  ۳اکب رآباد بباغ نور باری نبضت

فرمودند و باتی خان را #خدست حراست قلعةّ دار له مباهي

گارندددند «
خی القعده ] بهبمنانسرا و روزدبگر بفقیعپور
پیست و هشنم [
وروث سعادت آمود نمود :یک رز مقام کردنف  -بوروضةمطم ۳۲,
هی

:تشریف درموده بعه

از زیارت جار هزار روید» یاک ام خان

نبیر سب و جاذشدن او دادند  -که بخدام آآن مکا مندف ودیگر

سنعقان برساند  -بمعمد هادی که دریئولا از ایران آسده درملگ
ید کان ورگاه استای

حاه منفظم گشنه

بول -

دو هزار رویده

انعام شد «
غرةٌ في 1عم

عرص رو پداس

به دزول ائدس مم..ط سعادت

گشت  -مید خان جبان را #خلعت خاصه بر نواخثه بگوالیار کة

بجاگیر او مقرر است دسنوری دادند  -و راجه جسوفت سنگه را
بمردمت خلعت

خاصه سپرافراخنه حکم فرمودند  -که تا رسددن

شیخ فرید ولد قطب الدیری خان که نظم صوبکٌ_دارااغلافه بدو تفویض
پافته بعراست د|اخرلانه بیردازد  -بعد ازان روانهٌ درکاه ]عمان جاه

گردد 6] -اه خان فوجدار نواحیی دارالخلافه (خلعت و از اصل و (ضافه

سا

۳0

۱

ده (صدسا «زاری دات

۸۳

[

وهزار -وار هشت

دعنایت امعپ  -و رای کاسیداس

هشنم سال
ها

سوار دو اسده تمیق اسقه مک

(مرحهبن خاعت

دیوانیی

وخدسصت

دار ااخلافه مباهی گشته مرخص شدند  -پفی فدل پدشکش اعنقال
خان ناظم صویهٌ بپار  -و یک فیل که بینی داس دیوان آن صوده
بعنوان پیشعش ارسال داشنه بود از نظر اندس ؟ذشت  -رشدد خان
انصاری

و اسب

بمترکه تا خلعمت

با ژیس مرطلا مفاخ رگشن»

بصویگٌ

دکن رخصت یافت  -پوشیده نماژد که دعد از حصول مین
دوران

علیا

وحم 8.متا

 9دود  5۸زیارت مرقد مر

ملية

و ریم مذوز

خواجه معب الحق والدیرنموده عنان یکران دولت بصوب +جاب
و کشهیر ملعطف

سازدد ّ

ادن حرکت

<ون

و رکوب حراحات

شدگٌ ملکه ژمان شروع در حوششس تمو  -شهلشاه دوربدن
[نکه مداد[ از شدت

دریای جون

حرارت

شوه -

هو نکسی

مللیم

بادديشة

و جراحات ببشدر

توجة فرصودذد ِ ت در کشني طی مراحل و ذطع سنازل

حرارت ازار نیابژد  -و الویٌ اتبال تچپار کوج سایة بر ساحت

گسترد  -درین مدزل
دهای

آمده بو شرف

مکرست

خان

مذم را

که پیردیم پذیره از دار الماک

(ددوژ ملازمت

کت

ازاجا دهم

ماد

که عیه (عی کیل بود با محنجیات مشکوی عظمت بر سفاین
 »5پیش ازین بعرض (قدس رماژید  :بود که در سرکارمذکور هامون
دام دقبری

ات

4

و

 ۹مرهم

او برای جددن

حراحات

هشدم مال

(

٩۶

۵۰۱ 244

)

نفع کلی دبارآدووردن او مامور گشته اور بشرف اعنام آمنان
فلک نشان رسانید  -ازانجا که ایزد کرساز بنده نواز را از جملة
من ای نازلة هائله کامگاری جمعی نام بود مرهم او بمجرد

بستی سودمند آمد  -و پس از سه روز اکثر خراحات ملنیم گشت -
بوعد ابزیست

روژ در نواحی دار المالگ دهلی صحت تام

جمانیان را عشرت آمود ساخت  -و اي گدای بي نوارا
که برای فوت ررژ غم اندرژ بود و نان شعسنه را بسان جان

می انکاشت بزر وژن نموده مبلغ ههسنگش

و خاعت و اب

ویل ودهی در وش به ال تمغا مرحمت
د

فرمودنه  -ونقود

و مرصع آات بجپة تعلیه مروگردن و دست از عرکر وال و
و اژ سرکر تواب فلگ جناب ملک گدباری و بادشاهزادهای

کمکار

غیر اینان [نقدر عطا شد که تا از اولاد ار اثری باشد روی احنیاج
اخواهند دید  -اگرچه جراحان مشرور از مسلمان و فرنگی و
هندو که ذاز مایةٌ شان مپارت و حفافت

این ف بود در بان

گوناگون هرهم بومع وامکانکوشیدند  -اما اثری برآن سفرتب نگشت

چوی طالع هاسوی و عارف که احوال اوگزارش یانت روبه بيداري
نیاده بود کوص کمروائی بنام ای در گمنام نواخده آسد  -و ذکر
ایس در خامل الذکر درمنون »عایف تواربخ و,بطون اوراق دناتر
مثبت و مخلد گردیه  -و «عمد علی مذکور خطاب خانی
9

اترزعست

بیسئم [هي |اعچه ]گهات خواجمٌ خضر سنزل اقبال گشت -

ءدظم
اصاه شو در راه سه قلاده ذیردرنرو یکی ماده بآفنگ شکار خ

( ۷۵/۶۱

ده | ۵۶
خاصه

خان اخلاعت

هشنم سال

)۲

دو در |فراخنه رخعصمت

معاودت مذیوا دافت ید

 ۸پسران فلج خان واد علبر حبشي م ۸هزار رویدة ادعام سل #
۲

 .پیت ویکم [ دی اجه ] درآن منزل بغرادان #جمت و

سرور گذرانیده بیست و دوم خوالیی فلعةٌ معلی که از *سعدئان
است

امن حضرث

بهزول انس

مور برکات گشت

 -و در اذای

ره نوردی بزیارت مضجع نیض منبع حضرت جفت [شباني که
 5عرش

در ردعت

برین

همراز است  -و در دزاهت را خاد

انباز

رفذه  -بعد ا(زدای ]داب زبارت مبلغ پلجمزار روپده بسدذه و دپگر

ارباب اسلیواق انعاق فرمودند  -مراد فلي واد اکبر فلی سلطان

هزاریی

ات

ر هزار مواز

از اصل

و اضافه

معاخر

۳2

تکار

کومکيي

موی کادل گردانددند #

[ی اجه ] خافان جپانبان بنماشای فلع
بیست و میوم ف
مذکور ومغانيي آ-هاني که درآن قلعه اساس باننه پرداخنند -
دعمله و فعلهٌ آن انعام ذه ود ند

بلغ بات زار رریده
وم ۸

و تصدرنی

ِ

جرد که بخاطر دور بٍن رسدد بمکرصت خان تلقدن کر۵ذد "
ِ
خن

درس

پاام رت

۰

ٌ

منزل گذاشده  -و پادشاهزادهای

فرمودند ه

بیسث رو هقام  1دی 9

کامکار دعس

بیدار

۱
شیرکاان

و صید افگذان پرئو

هشئم سال

(

۷ ۱

سده ۵۵۰۱

)+

پیست ر نم [ دي (اعبیم ] دریی»وضع گوهر اکلدل ملطنت
جمانداري پادشاهزاده «عمد

میوب گهرایت و بمرحمت خلعت

اورنگ

زیب بهادر را ب تفویض

خامه پا نادري و دو اسپب ۳

وول از
طویل خاصه با زین طلای مبناکار و زین طلای ساده ف

حلقگ خامه با یراق نقره و #عمد سلطان و *عمد معظم پسران
آن وال گوهر را بعذایت .دو فیل خرد سر اذرز ساخته بدان صوب

مرخص گردانبدنه  -پیشکش امیراامر( انسام جواهر ثمینه ر مرصع
آات واقمشهٌ نفیسه و ا-پانترکي بنظر السیر اثرد رآمد  -ازاتجمله
مذاع یک اک روپبه دیایه تبول رسید  -و آورا (مرحمت

خلعت

خاصه با نادریی طلا دوزی و شمشیر مرصع ودر اسپ

ازطوباٌ

خاطه با زین طلا و مطلا بلند پايگي بخشیده دستوریی کابل دردند -

فوالقدر خان تیولدار رفلعه دار غزندی بعنایت علم مباهی گشت
از تعدنانیان رن عبد الرحه ن پسر شهج ۳

الدیی راما از اعل

وصد سوار نوازش یادت *«
ان
پار
اوصاده پمنصب هزار پرانصدی هز
[فه  ] ۵۵۶۱رایاتجبان پیما ازپالم بر راست
*عرم س
عرٌ

بارفراحفه آمد *

.هغنم ماه مذکور ظاهر پانیپت معسکر فیررزي گردید -
درین چند روژ که صید ر تخهبر پالم و آن ذو ۲ب

مسرت

افزای

طبدعت وال بود مه فلاده شر و !باه ودو دیله کار و فروارن 1اه

ت

واده بلفنگ نبنگ [ساشکر خاصه شد  -درین منزل اسلام حان او
م

دیگر بندها با آردوی معلی آمده باشکر  07ملحق گشنند -

یج الدیه ولد کشور خان پن قطب الدین خان کوک حضرت خذت

(

بپدبکه ۵۵۱۱

هشنم مال

۸۱۶۱۸

مک ی (عرامت قلعه کا مچز و عدایدت خلعت در گشده بدان


و

و

۰

۰
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۰
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دمنوري دراومت  -مباغ ده هزار رویدهٌ مقرر این ماه پارباب. .

۱

احغیاج رید ۰

بازدهم[ "عرم ] حسین بدگت خویش امیراللصرااخدمت توب
و عطای خاعت عوصای مرصحع و فزونی منصب سرانراز گردیده
[عر  ],چون .بسرض افدمرن .رمید ,که ,جان جوار
دواز دهم ک
خان برادر زاد؟ نقیب خان مورخ فوجدار سرکر مندسور بساط حیات

در نوردید جان باز خان رابفوجداریی مرار مزبوز و عذایمت خلعمته
و باضافه پانصدي دو دسمت سوار پمفهب

هزار و پالصدي هزار

هوار پرئواخنه رخدت درمودند *

شانزدهم

* ۱عرم ] باغ انیاله بقدوم منت

ازرم نضارت

مین بامت »
هزدهم [ *عرم ] دولت خانهٌ والای سپرند بزول (شرف
۱
فروغ آگب گردید  -موه روز مقامشد ه

نوزدهم [ *معرطما]بق بیست و هشتم اسفندارملم روزار
دوم بارغسل عت عمل نمودند  -خاقان دریا نوال بهکرعواطف
رهاب في اجال پرداخنه هزار مپرو بفجهزار روپیه باردیگر به و
دوایان و ما

عطا فرمودند  -بمدرزا برگ مشدی که تازه از

ایرن آمده بود هزار روبیه عنایت شه ه
محر

5

نگارش نو روز

هشنم سال

( ۳۱۶

سنه ۵۵۰۱

)

ررز امزون می رسانبد  -و از هرگوشه گلبانگ دبنیت دلهای افسرده

وا مانند گلبی بباري بشگفتگي آررد » بود  -رشوزنددوه

و یکم دررم سنه هزار و پأچاه راوجمه ارزی

بیست

کم 9:۳

دنو گرني از روزافناب کینی افروژ فروغ افزای برج حمل گردید -

رین زرز فرخنده پیشعش صفقدر خان که از فندهار آمدبود -
رز شدت
ا

بيماري ادراک دولت آسنان بوص نیارمعت نمود سی

و چار اس و اقمشةٌ ایران بفظر اکسیر اثر در آمد  -جعفر ولد الا
ويرداي خان به بناله معدن گشت  -و مصعوب

او بوادشاه زاد8

بخت بیدار معمد شا شجاع برادر ودر اسپ از طویل خاصه

یکی عربی موسوم !*حبوب جهان با زین طلای مینا کر دیگری
عراذی بز!یطلای ساده عنایت نموده ارسال د اشننه  -رای تو درصل
مرحمت خلعت و ماد فیل نوازش یانت »
پدسمت و دوم [ #عرم  ۲اژسپرند تصص

فرمودند *

بیست و پفبم [*عرم ] دارزیای ستلم ب
یوست

ونیم

از

آب پداه تچسر سفاین عجور نمودند *

حلج ماه مع
[رم ] تلیم خان و دیگر بندها از دار السلطنة
اهور آمد :شرف اندوز ملازمت گشنند  -به حاجی سلطان حسین
#خار ی ک* تازه ازتوران آمده بود هزار وپانصد زودیه مرحمت شد *
غرةٌ صقر ظاهر سرای امانت خان معنکر (قبال گردید  -داز

اثرو که ساءت ورزد اعلام فیروزی بکشمیر ف
نردو
زص ن
دظیر
یک

بود

و خاطر قدي ما ب
رذماشای گل راد پفوج و دیگر ریاحدس و سبزة

[نصوب راغب م
-نقرر شد که بدولاغانم دار الحلطنه نزرل نعرمایند *

(

سده ۵۵۰۱
دوم مان مذکور باغ فد
طراوت

و دضارت

و تماشای

اساس

تازه یافضت

۳۱۳۴۳۰
-خش

هشدم سال

۴

و فرح #خشس بقدسی

 -روژز دیگر بسیر سفازل

سبر مشرف

له و اراي  1۹۳عم راسر ازسدگ

۶شریف

دولنخانژ

وا

پر دریا بنارگي

دافنه پود و بنظر مدهشت ار در تنامده پرد اخنه  -و از دشواز

پمندي ر دقیقه يابي اخثی تصرفات نموده  -عذان مراجعت بباغ

مذکور منعطف گردانبدند  -چون صوبه دارعی پجاب بقلبیم ارم
منعلق بود خلجرخان همشبره ژادة اورا بعغایت خلعت وفوجد ارجی
دم

5و3

کادگره بلند

پایگی

(علعه دارعی دار اللطنه

اخشودند

و مرحمت

۹

خاعت

مپلص

داس

رانبور

سرافراز گردید  -مسعمن

قاسم ولد هاشم خان دن خاسمم خان مبر +کر را بمثصب

هزارعی ذات

عسعر ظفر لوا که بمیرآتش تعلق دارد مباهي ساخنند *
ِِ_ [ صفر ] عائلخان بمرحمت فیل سربلند گردبد  -محاطفیی
ثلي کسص جاني خان قورجی با شي ابران که نز صفدر خان
بقندرهار |مده بود و با او بدار السلطنهرسیده بعد از ادراکف دواحت

زمین بوس نه اسپ بعنوار پیشگش گذرانید  -و بعنایت خلعت

و انعام پانزده هزار روپیه کامیاب گردید -بمیر *عمود صفاهانی
وبریکی اژ میر صالع ولد میر عید للع
دو هزار روید» ب

مشکدی تلم

و *عمد تقي صعوی هزار روپده عدایت شد *

+ششم [ صفر ا]لویة اتبالازنیض ؛خش و فرح اخش بصوب
کشمیر برافر!(خده آمد »

یییت
ینمبتاکیروتیایرتان

۱۴۱۳

شام سال

)

پرگنهٌ (مذایای خان دوران دبادر ذصرت

عخه ۵۵۰۱

حنگ

در

 1۹پفرمان

وان

از دکن بدرگاه سلاطدن مطات ]موه بول اصیٌ طالع پاس لام سد؟
ده

هار مر

بر افروخذه

ندر گدرایدن

قامتت اعنیار براراست 1
دار السلطنه

دسنوری
خااصان

خان

د|ددد  -و حکم

دا ِ د|خذه

خلعت هو

پاملام

 -و ده رحهوخا

خلعت

شک که

بکشمجر راهی گردد

رخصت

برفراخذه

خاصه

خاعت

عذایت

دوسمت

فرهمول 5

روز بمیمات

ان نیز بمرحدمت
لیم خمن

ما

الم (طنه

دار

باوشا -

پبشکش روژ جمعه #عکیم "عمد داود سرحمت فرمودند و بمتکغلان
میمات

پیوتات

بصدغه

پدشکشض

فرصان

حلال

که

 ۳یک

بدرگاه معلیی پرساف ]ثرا بمشار الدة ۳

باشند  -هاشم خوا<۸
آمده

شرحه

مال

درد

تشن

روژ

رسانیده

خویبشقی صفقدر خان

از ماور(ء الخپیر پعنیةٌ

ذمود

انعام

پبشکش

اسب

و (خلعت

و

دیگر (عاب شاط به انعام مقررکمیاب ندند * جون هنگام اتشباض
موکب مخصور از دار الذلانهٌ اکبر ]داد بامبر |امرا  5۸جدب

اسکم

 ۱از صوبهٌ کابل آمده شرف تقبیل عنبةٌ اقبال درباننه بود برای
ار( بخاهشان) ای مقدمات تلقبی فرموده مفرر ساخنه بودزد
 ۹۹درییسال

وقت

آینده

بریةٌ مواد م

از مضاوان

 1۹موکب

د" ۵سور

بدخشان

اتبال

یه

رد کور جنالعه راید پرداخده بافاضای

هرده

دنوازن خر

بصوبه کابل تریضدت

و پا

عم

گرداند و اا سال

فرساید ات
ب
اد شاه

رهمول  5خواهد

شف

رخای دردن

حّه ۵۵۰



اع

(

هشنم ال

تاریم اصالت خان میر #خشي را بءنایت خلعت و شمشیریراق
طلای میناکر و اسپ ازطویلهٌ خامهء با زین مطلا سرافراز گردانید:
بگاروهی از منصب دار و احدی وبرق انداز بکابل رخصت

فرمودند  -که دراعجام مپمذکور بصواب دید امیرلامرا بکوشد -و از

ریمقات چافتلاودیسگرات که حدوارلیی بل توور بدخشان
منوط اند جوانان کارطاب پیگر گزیر فراهم اورد» هرکرا سزاوار

منصب داند باتغاق امبر الامرا منصبی برای او تجویزنماید  -و
باقی را دراک بندهای احدي منسلک سازد  -و باستصواب یک

دیگر ازکطراقبل بهبدخشان راهیکه براي گذار لشکر منصور مدٍسور
العبور باشه اخنیار نموده جمعی برگمارند  -که در توسبع مضایق

وتصفیهٌ مزالق و هموار ساخشی آن و بسن جسور سعي بلیغ بققایم
رمانند  -و فرمان قضا جربان بامیرالامرا صادرشد که (گرامسال وفت

بانته به بدخشان لشکر بکشد این معني را بدرکاد همان چاه
معروض دارد تاجمعی

دیگر ازتعیناتبان صوبه پجاب و ببرادر

خان احزاگیر بکمک او معبی گردند »

یازدهم [ صفر ] حسیی ببگ اجهت تسویراه پفوج بوردانشس
برف کنل حیدرآباد دستوری یافت  -صف شک باضانه پانصدي
وضاذه
صد سوار بمفصب هزار و پانصدي پانصد عوار و ازاصل ا

فراعت خان بمنصب هزاريی دو یصت سوار مربلاد گشنند -
سا عبد اعگیم مبالكوتي بمرحمت خلعت شال واذعام دریعت
مپر عرافراز گشه بوط مرخص گردید «
دواز دهم [ صفر ] بالنماس خان درران بپادر نصزت جنگ

( ۷۱۶۴

هشئم سال

)

مه ۵۵۰۱

اژواران منصب فزلباش خان جارس احمدنگر :که مه هنزاري
سغ هزار سوار بود پانصد عواردر |سده سه اسده مقررشد  -ومنل

خان باضافةٌ پانصهی پانصد سوار بمنصب در هزار رپانصدي ار

هزارسوار مر برافراخمت  -و اوزبک خان نگیبان قلعٌ اومه که بمنصب

دو هزاري ,در هزار موار سرانراز .بون پانصه سوار او "در آمهفرسته
امه مقرر نمودند  -عورب خان فلعه دافم [باه معروف بدهارور
باضاعٌ پائصد سوار بمنصب در هزاري دو هزار سوار پانهصد سوار
داوسمده

مه

اسیه و از اصل

و اضافهٌ

پرتهبراج محارظ

حصاز

دولناباد پمنصب در هزاري در هزار سوار  -و دیانت خان دیوان
دکری بمنصي در هزاري هقت هد سوار  -زر امان بیگ

حارس

فا قندعار بمذصب هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار -و حسام
وانصدی شش صد سوار
الدی حسی ؛خشوي اکن بمنصب هزار پ
نوازش یافنفد  -و حسام الدی حس «خطاب حسام الدیس خان عز

اتفخار اندوخت *«
پانزدهم [ صغر ] ساحت بپخجپر معسگر گشت : -ان نصرت

ولامی سعد الله خان
جنگ چهار اسپ راهدار اطوزیلهٌ خاصه  -ع

یک اسپ از طویله خاصه با پراق طلا  -و بعکیم معمد داود پر

و شمشیر براق طلا ء مبناکار عفایت شد »
شانزدهم [ صفر ] ازببندپرنوضت نمودند  -و جوی خان نصرت
جنگ کشمیر جذت نظیر ندپده بود و النماس نمود .که در رکاب

دولت باشد ازرا در خدمت سراسر سعادت گرننند -و مقرر شد که

ریاحیر و ازهارو سبزه زار و انبار آن عر زمین فردوس آئجن دیده
سرم۳

۸۱۶

مه | ۵۵۶

هشئم سال

)

و از فو که و ائمار آن دیار مخدفع و منمنحگشنه بد کی م رخصگردد

و فرمان هد که دهدن راد شاهزاد و اخمت بددار از هب

برچ  7رصان رراأي بدفعات
در ایژد  ۳مرددم

ازصدق

عسکر جلال

ده ترتدبی  1۹مغر گردید ب+ره نوردي
طریق  3دشوار گذارجی

عقدان معدیتا

خلعت وباضافة پابه.دعی ات بمنصی سه هزاریی ذات
پانصد سوار و بماوظت دار |خلافه

هوزار و

91بال راد پايگي کش دد 5

مچامع رسید که صغدر خان بمرضی که درفندهار بروي طاری گنه
دول رحمت

وی

بر دس مت  ۹۳پایشاه

رد5

مواز پسران

ار مشمول

عواطف گردانیده باضافهٌ مناصب سر افراز ساخنند »

و حکیم معمد دود بعذایت اسپ اطزویلهُ خاصه با زیری مطلا
جتی  پر افراخضت

ت

بیست و یکم [ صفر ] نواحیی سپرن کوت منزل شد  -گل
«رخی

ئ *خصوص

خوب درم

این راه است

و مابدن درخم و حون

کوت دعادت

لبود نشاط افزای خاطر انور گشت  -ردز دیگر فصبهٌ پدوج

بیست و پاجم [ صفر ] از کذل حیدر آباد که چانب ااعطاط
ما کروه راهبرف مود بود عبور نمودند  -اگرچه برف میان راه
آن
مرداشنه کوحه

ساخده

پودند اما

ي اي خادان سلهما ن مکان
از :خزودعی

۲۳۹۱۴

هشنم سال

۲.۶

سثه ۵۵۰۱

برری برف کار راه کآذهرا کونده بودند بر تخت رران گذاره
فرمودند  -و اکثر ملنزمان رکاب ذیررزی درخدست هرایاپابرگت |آن

[۱

مسافت را پیاده ندویردنه  -پس از خدیو اقبال پردکبان مشکوی
حبموال
سلطذت ندز بردی درف عبره نمودذند  -وادوا

واثقال

بمعنت تمام ازان5جده گذنذات  -درب  93ظفرخان ناظ م کشمیر
اشنس بثف
بر
با عذایت الله پسر خود که اورا پیشتر داهنمام د

کرنل
از س

مزیور فرسناده بود ودیگر تعیناتبان کشمیر ر حسین

بیگ 4ه از پیشگاه حضور مقدس باسویه توصفیهٌ راه معدی شده

بود ( -سعادت ملازمت نایز گردیدند »
بدست واشلم اصفر ] فهبةٌ باره موا» ملهچ لوای ظغر ائلما
بارفروخذه آمد  -روزدیگر خدیو هت ائلدم باپردگیان مشكوي دولحت

هبغرایفی که مشکغلان

فوارژٌ کشمیر

آورده بودند با جبان جهان

ثوکت وجال وهزاران ابیت و افبال پشپر توجء فرمودند -

ر چون مبم غرا ماه ربیع ااول مطابق نیم اردهي بیشت ماعت
دخول دولت خانهٌ وا بود شامگاه معاذی خانة قافي معمد

فاحم

#خشیی کشمبر که برکنار بذد ناو پورد بذا نبادهاست توتف گزردند -

و شب دركشني گذرانیده بامدادان فرین فرخي وبهروزی دوات
خانه را باشعةٌ ناب خلافت فروغ ]ود گرهانددند  -شکو  6بادام و

زره [لوو غیر آن در باغات الا نبود  -چه موسش باخررسیده بود -

در نواحوی باره مواه تخنی شگونه *عرائي شفتالوو سیب و به و اشکن
بدظر (کسیر اثر در آمد

در همدن

پادشاهراد و باژد در از عقب ]ده

ررز گوهر اکلرل جمانبااي من

احراژ معادات ملاژمت دمودند ۷

۹۱۴۳

مه ۰۵۵۶۱

هشنم سال

6

چبارم ربنع (اول بنماشای ارغوان باچگ منزل نوئین مغفور

آهف خان خااخانان سپهساار که بخان دوران بهادر نصرت جنگ
برای بودن عغایت شده بود تشریف فرمودند  -خان ذصرن جنگ

یک قطعهٌ لعل گران با با در سروارید مین که تیعت *جموع بک
اک

و لدست

هزار روید* شد

بعشوان پبشکش

از نظر انورگذرانده

2

طالب کلیم که در کشمیری نظر بنظم مأثر و مفاخر این دولت

بعرض اقدس سانید  -و بمرحمت خلعت و افعام دویست مهر
رضامندعی

مباهي گردید  -حون

رعایا و سایر اهل کشمیر از سلوگک

پسندید 8ظفرخان ناظم آنجا معروض اقدس گشت  -خدیومعدلت
اساس یک لک ررپیه از جملعٌ مبلغيکه از سرکارمعلی برذمهٌ او بود
داو |تعام فرمو۵دد

۴#

شب دوازدهم [ رببع اول ] *جلس میلاه (نضل موجودآت

و اطهر کیفات علبه اکمل (اصلوات بان هرصال انعقاه پذیرفت
اسنعاق چه امزردمی که در رکاب ظفغر صاب اممده بودند و جه از
سکان ان مان دض

دشان بالوان اطعمه

و حنویات و مبلغ

دوازده

هزار روییهٌ مقرر کاسیاب گردیدند #

پادصدهی

پانصد

سرير افراخت *

سوار

دمنصب

هزار

و پانصدی

هرار موار

۵۳۴

هشلم سال

منغ | ۵۵۰:

۲

زت
 ۳سرور کشني سوار بٍسد ر هغاپور که باغ و تالاب  11در ن ه

و صفا

موفجی است از فردوص اعی تشریف فرمودند  -چوی صفابور

درتیول ماه کهیان مور امت و عمارتش از سراکیرشاری سرانجام
بافده  17در دریای خلادت بلوازم نذار و پیشکش پردا|خثنه -

شاهگاهانکوهچة آذروی آب بامروزش چراغان نمود ازآسما گشت -
روز دیگر براه خشکی معاردت فرمودند *

هفثم رببع لثاني (سلام خان با همرهان از داالرساطنةٌ اهور
بدرگاه کیوان حاد |مده احرازدولت

ملازمت نموه  -مبر کلانملازم

سره خان نصرت جنگ از نظر اقدس گذشت  -و حسب (لالنماس
خان مشار الدع در ساک بغدکان بارگاه عظمت و جلال ملخرط و

بمنصب پانصدی دویست سوار سرفراز گردید «

ری حزی) ورن
۵

روز یلگ شنده

ه



نم رببع ااثاينيی سال

 ۵زار و باه

و چم

موافق پانزدهم خرداد کارگزاران ساطنت عظمیی و بدشکاران دولت

ابد الما بزم فسری وزن خائمةٌ مال پلجاه و چم و انعم سال
بلعاه و شذد م از مندنع
یمر دوام فرین خانانداد گستر و خدایکان

عدل پرور بر آراسنفد  -جهان را نشاط دگررفت  -عنصر اطهربط
و دیگر اشیاء مقرر پسرخزن آمد  -پادشاه سلیمان حاه «جلوس

مقدس

رای رفعت

و اعئلاء اورنگ خلانت

بسدرةً المنثبی

رسانیده بریزش زر نذار جباني از فضلا شوعرا وندما و ارباب
تفچبم را کامراب گرد انبدند

غواص ار ای

ملا شاه بدخشی

سنه ۵۵۰۱

۸

(

شام سال

6

که احوالش در خاتمةٌ جلد اخسنین گزارده آمد دربن وزن مقدس
 1رباعي ۰

بدین رباعي ملم گشده

اي فصل

پبنده نضصل لضل و بود

فضصلت خوش باه فهّ.ل فضل تو بود

چبزی

که

در پل
دربن ردژ حوررزو

برابری

مبزان

تواند

تو ءدل

از سواران منصب

کردن

تو بو

شاهزاده مراد بخش

در

هزار موار ۵و اسیه سه |-چه گردانیده آن عالي نسب را بمنصب
دوازد :هزاریت ان

و ذ» هزار سوار پاچپزار سوار دو اوه سک آسیه

بر نواخنند  -ر صدر الصدور سید حلال باضانً هزاریی ذات دمنصب
باج ,زاری هزار سوار -و ءامي سعد اللء خان باضافةٌ پانهدی

دویست
خلیل

سوار بمنصب

صه هزار و پانهدي

سوار  -و

هشنصد

الله خان باضافهٌ پانصد سوار لمنصب هه هزاري

درهزار

و پانصد سوار  -و جلال کاکر باضافهٌ پانهدی پاذهد سوار بعقصب
در هزاري هزار و پانصد -وار  -و ککر خان باضاده پانصدیی فذات
بمثصب

بدنصب

د۵و هزاري

زار سوار  -واژ اصل واضافه

دو هزاری هقتصد

عائل خان

سوار  -و مبارک رو بمنصب هزاري

دو صد سوار  -وءبد الكفيیي پسر میر میران يزدي بمذصب هزاری
دویست

سوار  -و ملا علاء الماک بمذصب "هزاري صد سوار -

م|رفراژ گشننه  -حکدم
لمذاصس نددي ذات و
بای
|نعام سقرر عفایت بل *

الله که پلعاه رریده یومده داشت
موز مفلخ ر گردید  -بنعمه طرازان

هشدم مال

ار

۰

مه ۵۱

۳

دواز دهم [ ربدع اذاني ] ۲مبر ابوالعسصی مغر عادل خان
دسعادت کورنشر فای زگشنه عرصه واشت

 5 ۳پدشکش

از جواهر

و مرمع آلت و نه اسپ عربي که یکی ازای طرق ا-پيبرد سره
با ژیی صرصع و فیل با ساز طل و ماده
طِ مرصع با دو امبپ ویک

خلعت

فیل بذظر انور درآورد ۳

فدل اژ خول پیشکشضس ذموك  -و بعنایت

و انعام پانزده هزار زو دمة مياهي گشت  -مد حس

صلازم

قطب الملک نیز درلت تلثیم عنبهٌ عرش مرتبه ندوخنه

 ۶رص

" داشت و پیشعش او را که مشنمل بو برحواهر و مرصع آلات از

ذظر اکسدر اثر گذرانید  -و بمرحمت خلعت و انعامچهار هزار روددة

نوازش یافت  -خان دوران بهادر نصرت حنگ دو فیل بایراق نقره
و وک ماد

فیل که قطب

الملک *صعوب

سید

حصی باو

نرستاده بوه با چپار هزار پارچه از نفایش نماییم دکری موالوه
بعنوان پیعکش گذرانید  -مخلخان ولد ژین .خان" یک فیل
پدشکش ی هو ۰

[ببع اثانی ) خان دوران بنبادر نصرت جنگ را
پاثر دهم ر
(مرحمت خلعت خاده 0

با پهوکناره و ده اسپ از

طویاٌ خاصه یکی با زیس طل ديگري با زین مطلا

بر نواخده بدکن

دسنوري داوند  -و مخلخار را بعنایت خلعت و نقاره سر افراژ

ماخنه همراه خان نصرت جنگ مرخص گردانبدند «
خدست
بدسئم [ رببع اخاني ] زاهد خا بمرحمت خلعت و

درح
یض بخش م
قوش بيگي عزافاخار اندوخت  -دریری تاریخ بناغ
رین مکان نزاهتبخض ببرکت قدوم میمنت افزا مدنونما گردید د

 ۱ال

سذه ۵۵۰

۷

هشنم سال

۱

نشان جشني ترتیب یافت و چراغانی بروی کارآمه که دیدة
اولات را +عیرت انداخت  ۵ -رین(  ۹عرضه داشت

امیر |لامرا

مشعر بررالنهای کومک براي تسذیر ملك بدخشان از بل بدرگاه
خوافیی مکان رحید  -بیست ومهم راحجء حگث

سنگه را بعفایت

خلعت و شهشیر یراق طلاء میناکار و اسپ بازیری نقره بنوراخه
بدانصوب مرخص

ساخنند -.و پرلیخ شد

که برادر خان از اقطاع

خود و فلج خان ولجابت خان و راجه رایسنگه و راجه بپار سنگه
وادهو سنگه هادا و میرزا خان نبیرةً عبد الرحیم خالخانان
م
و نظر بهادر خويشكي و سر انداز خان شمس

الدین ولد مخذار خان

و گررهي دیگر از منصبداران و
وار
سز
ار برق اند از و در هزار پیادة

نقلگچي از دار السلطنهٌ اهور بکابل فزد (میرالامرا بشتابند  -و حکم

اندس بصدورپیوست که راجه رایسنگه مبلغ بیست لک روپیه براي
مواجب بندهای نقدي از خزانةٌ عامرٌ دار السلطنه همراه خود

کابل برد «

۱

غرة جما هي (لرلیی صوبکٌ الهاباد ر حصن

رهناس ح
وصار

حناده به نفبرلک جهانباني میس پادشاهزاد 8بدار بخت عذایت

فومودند  -ت
وابزینان آن وا گبرپنم هزار سوار دیگر دو اسده سه
اسده گردانیده منصب آن غرة ناصیهٌ خلانمت رااازل و اضاذه

پیست هزاری ذات ر بیست هزار سوار ده هزار سوار دو اسچه سه
اسپه مقرر نمودند -و باقي بیک مازم سر آن کهکار را از قبل آن
بلند اخثر به نظم صوةٌ الپاباد و صیانت غلعدٌ آن تعیی نموده
یمرحمت

خاعمت

و ملصب

هزاریی ات

و دودسیت

سوار و عذادت

(۵۳۳ ۱

هشنم مال

سم ۵۵*۱

)

امپ عز افلخار بخشنده بدان موب رخصت کردئك  -شایستنه خان
صوبه دار الهایاد بضبط صوبکٌ مالود از تغیبر سرد ارخان وکلاعت فلع
کذور که بسعیی خاننصرت جنگ کشایش بادنه بود مامو رگردید

و بارسال خلعت خاصة بر نواخثه امد  -و حکم شد که بعداز رسیدن

بافني بیگ بالاباه ازانجا بمالو رلايگودد  -و ارردخان بهتدولد اریق

دها موني و چوراگده فوازش یافت ۸ -ج علامی سعد الله خان
راخت
بعذایث فیبل سارفبر

۱

*

هقدم [جمادی الولیی ] بسید خان جهان و راجه جدونت سنگه
و بسیاری از منصیداران برایغ شد که اژ افطاع و اوطان خود راهي

گشنه تا هنگام مراجعت (علام جهانکشااز کشمیر جفت نظیر خود را
بدار السلطنه پرسانند ۰

درازدهم [ جما دی الارلی ] خافان جماندان دیگر بار کشني
هوار بسیم صفا پوز که حقدقت  12گذارش یاعمت تشریفک فر موددد

شامکاهان کوهچه آن ری [ب ؛چراغان بافرروخنه آمد .اررنگ
ارقیبال روزدیگر نیز دران مکان نزه بنشاط و انساط گذرادیه -
و ۳

عنان معاودت براه خشکي ماعطف ساخلند  -جون

اعظم خان اجپت کبرسن ضبط متمردان میقرا و میابی و نواحيي
آن

در تبولش بو چنانچه باید نکرد  -و مکرهنخان صوبه دار

دار الملک دهلي به نظم صوهٌ مزبور چذانچه باید پرداخنه بود
وبولداری منهرا و مپابی زر ضبط مسالک و نگاهبادمي
فوجداری ت

حدود  [ن نیز بمکرست خان ثفویض نموده منصب و را باضافٌ

راز جوار :آهی امیم*جی هه" تجازهزازيی ::چارهرار ول
ع و

(

مده ۵۵۲۲

جع

هشئنم مال

)

دو هزار موار دو امه سب اسده مقرر گرد انودزد 2

فرمای شه

ر باءظم خان

که با پسران به پیشگاه حضور سراسر نور بشناید -

مدرژا نودر تدیر؟ مبرزا مظفرصفوی باضافةٌ ششصد

سوار بمخصب

دو هزاري دو هزار سوار سر بلدد کش هن  -همدر مشاه واد ایسر داس

ن درداي میمودیه که از راحیوثان رانا حگت

سلگه بود باراة

دود یمت درگاه کیوان حاه از ذزد رانا |مده پاسئلام 5

بخنمندی

بر انروخت

 -وبعنایت خاست

سده جر

و منصپ پانصدیی

ات و مه صد سوار تارف افنخار بارفراخت ه

شانزدهم [ جماديالولی ] پیشش درة الناچ ملطنت پادشاه
ژاده "عمد شاه شجاع دبادر -ه فبل و اخلید ازمنعهٌ نغیسگ بنگاله

شرت
ذ اث
گکسیر
و تدسوقات بنادر آن ولایمت از نظر ا

 -شب هنکام

عمارت وسط تالاب قل و بساتین اعاء آن و کوه تخمت سلیدان را
کم

وال جرآغان نمودند  -خادان جپان دبا ملنزمان بساط تقرت

بر مفدنه دوات نشسژه پنما ای  1ذشاط

دازه (ندوخنند  -دربن

تاریخ از رقایع دار ااسلطنمٌ اهوربعرض اقدس رسید که بعد از نقضماه
تک و ندم پپر از شب هشام این ماه خان دوران بپادر نصرت جنگ
بساط حیان دنروردید  -صورت این وافعه آنکه خان صزبور روز شذده

کذور ادزار الساطنه پدکن راهي گشنه در کررهیی شهر
ششم ماه م

فرود آمد  -خر شب

امة
جر
که د

خواب بود ازنیرنگیی تقدبر

برهمن پسری کشمپری که خان نصرتجنگ
مشرف گردانیده
دشر

در زهرا 1خدمنکاران خود

کاری پر شگم خان زد ِ

او را بشرف اسلام
مفذرط

سباگ  ۱۸بود

ان پوسر شورید :سر شولدده سغز را

اخیریفك

)

( ۷۲۶

هشنم سال

مذه ۵۵9۱

یعیفر این جسارت بقذل ردانیدند * و او تام رو با گييگذرانیده

ازنقود و اجناس وعقاراتی که در دار لاف (کبر[باد وذار الساطنهٌ
لاهور و دکن و مالوه داشت

ریک از فرژدد ان خویش از ذکور و

ساخت

نامع بخط خود

و ادا دص

معلی گّ

 -و بر طبق آن وصدت

نکاشت -:و النماس مود ک اژ ام وال این دیردن خدمت

بدمری

که همه

بندگیی درگاه سلاطین «عوو کاه فراهم ]مدب ءطایق وعصبست

ببریک از خانه زدان عذایت شود  -توغمه بسرکر والا پگارزد - ۵و
ثب هکم رخثت

هسني ببرست  -چون دخرلوص

اخاص و

و رسوخ اعنشاه و فزوزنییی صاحدب پرني و سردارعی۳

ارائی و مپارت هراب
و انراخنی دمدمه

فلعه 5شائی

وقرای

از کذدن نقب و سا

۳ 42

مطاویی سوانع سخدن ماضده کزارده آتنن

خدصت

گذاري مودوف

ساباط

بود حنادعه 2آن ۵ر
وب ددم ءبود یمث و فرط

ودمات
وبه ترددات گزیده خ

نمایان

پهنصب هفت هزاریی ذات و «فت هزار سوار بج,زار سور در
ا-یه ده سده و نعام یک کرور دام که دوع

طلبضی دوازد ه کروز

دام باند که دوازده ماه « 1۳نینلک روپده میشود ر بنظم هر جار

ری گشنن او
ورپبرصوبهٌ دک سر ازفرگاشته بود  -پادشاه بنده پر
بدین مفوال تاسف نموده فرمودند  -که جذین بغده جدکار اخلاص
ار
کشنه

به بای شهادت

پا یسنیمعدررکةٌ
میرسید

برف مصدر کر نگ

 -وفرزندان

او را مشمول نوازی

گردانیده بر کدام افزوی از اجه وصیت کرده بود از امرال او عنایت
نمودند  -و هبلغ مت

لک رویدگٌ ند چخسب

الالتماس ار بسرکار

سذه | ۵۵۱

(

۸۲ع

هشنم سا .

[

گردون آذار باز گردید  -از پسران آن نوئین بلند مکان هریکی

از

سید *عمدا و سید *عمود را بمنصب هزاریق "فذات و هزار سوار از
اصل و اضافه  -و عبد الفبي پسر خردش

را که دوازده سالة است

پمنصب پانصدی دویست سوار مر افراز ساخنند  -و براحه جدسنگه
کِة هنم طاب خان نصرت جذگ عضور اندس ؛عفظ و حراستا
دون مامور گشنه بود چذانچ هگ ارش یافت اس ازای فرسنالند *
بمئم  ۱جمادی |لاولي ۳1فر(دن

وامراذ ی بمیرینابیع
عشرت ک

توحه فرموده ببدت و دوم باغ و عمارت مج براره  5۱در تیول
دیباحهٌ *عیفٌ مفاخر مرب

بادشاهرادة عالیقدر سقرر اسمت بورود

مقدس فدض ]ول گارندددند -نن اخثر سماء عظمت شب هاکام

هر دو ساحل دریای بت را جراغان نمودند  -روز دیگر مرجشمة

ایلچهه بقدرم گيني آرا منبع صفا گردید »

[مادي اارلی ] آصف آباد ,معروف به
بیست و چبارم ج
مچهي هون کل  1نیز بعد از در گذشتی راما خان خاسخانان
سهة سالار مرخوم مخفور به مج

بیست و باجم صاحب

چور خلافت مرحدمك شده -

و

باه معروف باچهول که پر کر نواب ذربا

حخاب بیگم صاحسیب تعلق دارد  -و بفزولیيوگ

و کذرت طراوت و

و نضارت باغ تازه آثینی عمارات و بزرگیع [7بشار و بسیارعی حیاض و
امبار و فرارانمیرپاحیري ا
وشجار حیرت |دزای نوردندکان دشت و

شزاه آباد مکی ازان
کیساز است  -و ج

دلکشتر نشان ننوان

داد  -بنزول اقدس نررغتازه پدپرفت  -شاهگهان از سرکار آی مه
جهان جراغانی ریب بافت که چم کواکب اژان خدره گشنی «

هشام سال

۹۲ 31

۲:

سئه ۵۵۰۱

[مادی الولی ] شاه آباد معررف بوبرناک
پرست و ششم ج
و تصرفاتی که دربن دولت :خداد(د اید میعاه

درآن نزهت کده

برری کار آمده گلگون خام» لنگ است  -بمقدم فیض توام رونق

,نبارو فواره وآبشار کهبنازگی
وازه آئینی منازل وغزارت حیاض ا
اجام پافده بود طبیعت وال نشاط [گین گرد رد *

بیست و هفتم ج
[مادي الولی ] در انجا توتف فرموده

بیست و هشتم رایات انصراف بشپر کشمبر بلندي گرا ساختند ه

آفاز هم۳
فرخ نال از دور دوم جلوس (دس,

باسچام رمید  -وروز سه شفجه غر؟ جمادي اآشاذیه سنه هزار و پدجاه

و پم موانق سوم اسر داد آغاز نیم حال مدمذت اشقمال این دور
4

وید

4

فوحات

۰

و مزدة مسرات

رماندد

درد

۵

مت

3

تاریخ آورنگ ارای

جانباني بدولخانة وللی کشمیر نزول اجلال نرمودند »
سح

|  1حمادی

الژانده [ (سلام خان

یج پا چهولکناره  3شمشیر

#جیز ار سواز دو ادیع بق

اوه و (+رحمت

 5زین طلا و مطلا و فیل از حلقةٌ خاصه
هردلژد ساخده ید آن صوب

ر (بخلعت

مرصع و نظم هر حبار

رخصت

خاصه

و حمدطظر

وید دذن و راضاو

دور اسپ

از طویلهٌ خاصه

با پراق ذقره و سادو فبل

دموددد

-

و سبادت خان پرادر

بهنصب در هزاری پانصد موار نوازش نموده مقرر گردانیدزد -

که با (و بدکن رود  -و از اصل و اضانه مبرژا سلطان نبیر میرزا مظفر
هقوي ر که درماد
سواز -

دودسات

(سلام خان

و سبر ارت لخسنبن

سواز

ِ مرادرازی

ات

هر

هزاري

بمنصب

خان میور ر

«خش رد زد -

و در

لمذصب

حاز صد.
هزری

شریفت و 9مير

مفي

( ۱۳۴

پم ال

سم ۵۵۰۱

)

دیگر پسرانش را باضافه بر نولختفه علامی سعد له خان بعثایت

خاعث خاهه و #خدمت دیوانیی خااصهٌ شریفه و تسوید مضامجی
مناشبر مطاعء و تبابغ آن بدبیران عطارد نشان و ترقدم معرنت
خوبش درعمت رسالهٌ موجن پادشاهراد و بردار طالع کة درظپر فرامدن

والا بخط خود می نگرند از تغبیر اسلام خان و باضافه پانصهی
دو یست سوار بمنصب

ار هزاری هزار سوار و بعطای قله۵دآن

مرصع سر بلند گردید  -و عاقل خان اخلعت ر خدست میرسامانی

سرافراز گشت  -و عرض وقایع صواجات از تغبر عافل خان بملا علاء
ماک مقرر گردید  -حسیی بدگت خویش امبر المرا که خدست

توژک بدو مفوض ات بمنصب ه«زاري چار صد حوار از اصل
و اضافه سربرافراخت  -سدک مظفر ولد سید شجاعت خان بارهه را
(خلعت

ندب
و

هزارعی ذات

و پاصد سوار از اصل

و اضافة

ووازتن ,درمورند .م
هشنم [ جمادي الذانیه ]مبرزا حس صفوي باضانةٌ پانصد
سوار بمنصب سه هزاري در هزار سوار و بغوجداري و جاگدرداري
ما پور ر بدافه که در تجبول
پانصدیی ذات بمنصب

اسلام خان

بود  -و بپمخبار باضای

در هزاری دریست سوار  -و گورند داس

راتپور علزم خان دورن ببادر نصرت جنگ پمنصب پانصدي
دویست

سوار -

مداهی گشنه  -میر کلان خاندورانی

که سابقا

بمقصب سر افرازی پادنه همراه خان مذکور معدی گشنه بو -
بعد از رحلت

او از دار السلطذه

[مده

احراژ دولت

ملازمت

۷۱۳

۵۱
شذه و

سارنگ پور سرافیر ازشد «* -عمد حسی

ددم مال

]-

پصر مدر فداج صفاهاني ر۱

به تدولداریش پدوج و خلعت شر بلندي بخشدد ند  -میرفناح سردار

ور آن دوامت اعتبار بسیار
تغلگچیان فرمان روای" ایران بود  -د
یافقهً  :بعد ازان که ره گرایی آخرث گشت  -پسرش که برادر کلان
معمد حسیی صدکور باشد #جانشينییپدر اخثصاص یافت  -و بمیر

فقاح موموم گرد بد  -و در وافعهٌ بغداه بقدد سلطان مراد خان
فدصر روم گرننار مده با دیگر سران بقثل رسید  -جذالچه دز

وفایع سال سیوم ازین دورنگارش بافت »
دم [ جمادي الثانبه ] اورنگ ]رای جپانبانی بسبر تولن
کودي

مک ژوحت فرمودند *

بازدهم [ جهادي الثانده | تماشای آن مکان نزه باعت

 .تشاط خاطر اقدس

گشت  -با(نکه ریاخس آن سرژمنن حذانعه

باید نشگفنه بو چبل فسم گل شمرده امه  -و بای حال بر ژبان
حقدقت

بیان رفت  -که در اپام سعادت اتنظام پادشاهزادگی
۲

 ۸زار ای سیرگاه بمراتب به ازیی بفظ ر دراد ول *

درازدهم [ جمادي الذانیه ] مقارن درلت واقبال عذان
صعاودت بشهر کشمدر منعطف گرداذردزد *

شب بیستنم ج[مادي اذانیه ]پادشاه فاگ بارکه بر ۸
تماشای حجراغان عمارت وسط د ۳لب دل و بسائدك

تواح ۹

دوام

بار برری کارآمد» بود تماشا فرمودند  -از وقایح وی  ۳بعرض
اشرف رسید که الل» پخاران

و شش ماده

ماه ر شش فیل 0

برای -رکار والا صید

ثرو بدست

مود  -بپریکی از باتي دبک

۳۳۴

یم سال

سة ۵۵۶۱

)

و حاجی صادق که تازه از ماوراء النپر آمده بودند هزار رویده
عغایت شد *

نیم رجب بمهر ابوالعس مازم عادل خان خلعت و صد
پارچه از نفایس پشمینه کشمیر مرحمت
رخصت

نموده اورا بدار (اسلطنه

درمودند *

شانزدهم [ رجب ] بار دیگر بنماشای ینابیع کوثر مثال
ذرخضست دمودند *

هغد هم [ رحب ] باغ و ءمارت بج براره پوروك فیض |مود

ضیای دیگر بادت *

[جب ] چشمة ایلچ» ر نوزدهم *چهي بپون را به
هزدهم ر

نزول سعادت موصول ژینت افزودند »
بیسلم | رجب ] شااعنب ]یاد بقدرم مقدس سعادت آگدن

گردید  -و از تماشای عمارات دلکشایش ک* جون ثصور خلد رین
بی فصور است  -و بساطی روج افزایش که غبرت

افروژ هت

طاق مینا ونه طارم خضرا (ست  -وژال حیاض و انبارش که

آبروی این سرزمین فردوس آثین (ست  -مسرت اندوخننده -
و شب چراغانی برویکر آمد که شعلهٌ حسرت در دل روز افروخت -
روز دیگر دران سزرمبیی نشاط افزا مقام شد  -و علامي سعد الله خان
 1از ار اني و رسوخ ءقددت

نواز خصوص
خاصه

به نوازشای روز افزون خدیو دذده

(ست  -بدرجهٌ والای وزارت کل وعنایت

خاعت

و جمدهر مرصع با پپولکناره و باضانةٌ هزاری ذات و پانصد

سوار بمنعب پنیم هزاریی ذات و هزارو پانصد سوار اسثراخار

شخ ۵۵۰۱
بر افراخنت

(! ۳

ذریمسال

)

داد کارددگ واف زلردسحت خان بمذصض هزریی ات

وضافه و دارزغیی گرز برداران مذصیداز
و دو صد و باه سوار از اصل (

و ای نرافراز شد  -و چون لخنی تضرنات که سابقا در منازل
شآابهاد بخاظر صواب گزار رسدده بود از عملهٌ آن مکان هنوز بروی
کار تیاده بوك  -اطن حضرت بادولت راودززژن بصوب ش)رمراحعت

فرموله پیست و سیم دوامت خانة کشمیر را بتهشریف معلی
بت الشش گرد انبدند ۶

بیست وچازم [ رجی

] زاهد غان که بیماری صعبي

داشت و هرچند حکبم *عمد داد بفصد تعریض نمود او
راضي نشف رخمت زنداني بربست  -چون دالده اوحورنی جان
(نگه نواب فلت قباب خورشده |حاجاب بیگم صاحب امت و او

کوکةٌ آن ثریا جناب بود  -پاذشاه بنده نواز ظلال عاطفت بر مفارق
باز ماندهای

افگنده

وناث
او از 3کور ا

همه

را از زی

رزیت

برآوردند  -و فیض الله پمر کلان او را که ده ساله (.ست بمنصمت

وه پسر خرد ار را بهنامب
وار صد سوار  -س
هزاری ات چ

دخرور نوازش فرمودند 5
شم بدست و هقدم [رجب ] ده هزار رویدهٌ مقرر لجلة المعراج

با*تعاب احنیاج رسدد *

۱

ورح خش
پدست و هشئم [ رحب ] که در باغ فبض +خش ف

نشاط اندوز بودند بلعل خار گر سمفدر چپار هزار روپبة اتعام شد *
سبوم شعبان عرضه داشت

پادشاهزادة کامکار *تعمد تاه شچاع

هم سال

ا)

۵

)

مه ۵۵۶۱

2ده بود و النماس نام باسنان ملایک مکان رسید  -خدایکان
نت ۱ش
لال براذارتضیان  ۷فرخنده طالع را به بلنه اخثر نامورگردازدند ج

برادر خان بعذایت اسمپ سرباند گشت  -چوی نارش نبذی از
احوال توران و والعع آن در رقایع سم آنبه ناگزیر است  -اجرم به
تعریر اجوال مذکور و ترندم خیي ازسوان صببهٌ کابل و لشکر آن
پرداخدذه برسر تذمدق وفایع زق دولت اید مدعاد که وظیقةٌ این
نکارند و مکارم و معالي امست مي رود »

گذارش #جملی ااحزوال نذرمسمد خان وسوانی
که بعد ازحکوهت اودران ماک رونمود
بر ی
#عول

از حقدشت

خارن بامام و ی

سعات
دروی

 ۳بيذاني

تیاو
کار رده

آمام دايي خان

خان براددر کلان 2 ۳

و نا دوواههی ب
ی

امام ی

[مد  -اکفون بگزارش 1یه دبع
نیشب ِ نذر #عمل

پرسم اجمال می

رواذه شدان امام  ۳بيخُان «عرصینی

ازدن

خان هن

از

ٌ ریغدن بابالمتی توران پرد!آخیزه

خداررا| ,فاممتب گزید  -و عبد العزیز خان پسرکلان .خود را از
سم قند طلبیده زمسنان در !#خارا باهم گذرادیدند  -و در [غاز بپار
اه

جوار ریزجا رردوهچوی

صدث و خچیر کرش ی رفذه ۳

از داربا رای لقیکر بل
اواخر ببار درآن

تیار پقیعبه

تواحي بشکار مشغول

منفق بود به ابوالغازي برادر خود عداوت داشت رهگراي |خرت
نف

 و پسرا ین او  9موه

از شش

مره خان

مربور ر 1

دریاینزد

سخه |۵۵

بموجب

(

4۳5

۲

شوم سال

وهیت پدر خطبه بنام نذر *عمد خان خوانده و تخلین

أعف و تفسوفات برسم ارمغان ارسال نموده حاکم طلبودند  -و طاهر
بکرن راربا جمخین بکلات "اوردام نعقی نود ج وبز یی ۳3
اسغندیار خان ابو الغازي را دران ملک دخل نداد" آن وایت را
بنصرف درآورد  -ازانجا که امام قلي خان در اثنای حکوست خود

با رز بکبه ملوف شایسته نموده فبض و بسط امور ملکي ورثق و

۳
۳۳

فنق شوون مالي به سران ای طایفه بازگذاشنه خود بامم خاني
تانع بود  -و نذر محمد خان برخاف آن بامنبداد تمام همگي
بزست
کارهای حکومت را پیش گرفنه دست تصرف دیگران پا

-

و خواست که در خانیی ماوراء الذبر نیز استقلالي که در ایالت اج
وروع دبراژ خواعت (عمال روزکار
و بدخشان داشت داشنه باشد  -ش
امام فلی خان نمود  -اوژبکده بنغفر و توحش افناده بران شدند که

او را با پسر کانش عبد العزیز خان از میان برگرفنه يکي ازخویشان
او را بخانی بر گزبنند چه * ع » پدر کش از پسر ایمی نباشد »

و برای پیش بردن این مطاب همواره فرست طلب و ببانه جو
بودند  -خان مفکور بریی اراده مطلع گشنه از جمعي که ماد فساد
ميي د انست هربکی ر #جاني تعدی کرد  -سمرفند و توابع آنرا دودد

العزیز خان داده بدگت ارغلي کنکس را اثالیق و خسرر ببگ پسر

کلان نظر

بی را دیوان بیگیی او ماخت  -و تا شکند و مضانات آثرا

به بپرام پسر سیوم داده اتالیقعی اورا به بای یوز مقرر گرداندد  -و

" داشت و ار را باعمت شورش صیدانست

یمی نبود بعکوست 
و ااژو

وم مال

)

۷

)

سک ۵۵۰۱

 ۳نامزه گردانیده از میان عسکر بخارا آبرررد  -و عبد الرحمن
اتالیق را دیوان ببگي گرداندد  -در ین هنم بعضی ازاهاليي اند جان

از تطاول لشکر قرفر بفظلم ]مدند .و حاکمي که هم بنظم مالک
جنا له باید به پردازد و هم سر لیگ ظالم سنمر از گریبان مظلوم

«منمند با دارد طلب نمودند  -چون از ملک اند جان منفعتی
نبود مقرر ساخت

که مردم اند جان هر کرا خواهند ترا

بزریاند  -و عبد الرحمن دیوان بيگي ر| با آشکري بدفع سیاه فرغر
گ

قورار داد که بذاشکند که درحد ترکسئنانست شنافمه جپانگتر
فرسنان -

فزاق رابه بینه  -دوخفر ازرا برای عبد العزیز خا خطبه نماید -
و ازر کومک گرففه و پارةٌ از لشکر تاشئند نیز همراه برداشنه
بمالش گروه قرغر بشنابد  -عبد الرحم بعد از دیدن جهانگیر و
ُ اسنکاریی دخذ| ,و زا جوني ازفزاق رحصیی ازتاشکند بمدافعٌ فرغر

کررد ی
پرد|خنه ذلق سید را که س

با ده نغر سردار بفریب

وبله پردازي بدمت آورد :کشت  -ونذر *عمد خان در
کاری ح
اد شدافنه تمام تابسنان و برخي از موسمخزان
آغاز نصل مدود به

ادثرنای بارمدن ازنات نکر (  2حاکمنشین
و |"چا پسر برد -و
بدخشای است :خسرو پسر دوم که عکوست طالقان بدو تعلق داشت

داد  -کوپمرد را با لواحق و هزار جاتی,که ادزیر باز به پلنگئوش
منعلق بود ازربی وجه د بي وت ی

دموده سبعان لی پسر

خود « 5خارا
جارم د| ۵۶تردی جهن قطغان را تالیق گردایدد  -و

شنافنه زهستان بسان سال رننه درالجا بسر برد  -و در رمضان عجه

العزیز خان را از سمر فند نزد خود طلبیده بعد از عهد دسئوریی

( ۸/۳۳۰

سله ۱ ۵۵

سوم سال

۲

لجم را در اخارا گذانشثه در
معاودت داد  -و فناق معمد پپسر

ابندای بهار سال هزار #وجاه و سیوم باز بقصد شکار رز بقرشي .
نباد  -دوو سه ماه درا سر زمین به تخچبر پرداخمت  -درین اثنا

جبانگبر فزاق وشت که لشکر فلماق برس تاخمت آورده دمست
بقئل و نیب ترکسنان

وماءة ازان طایفهبر
دراز کرده است  -ح

تاشکند نیز رفنه اند  -نذر *عمد خان بعد از کت پلنگئوش را
از #خارا طلب نموده با فوجی بهعاربة فلماق فرسناد ( -تفافا پیش
ازرسید پلنگنوش عبد العزیز خان بقصد نبرد فاماق ازسمرفند

بدانجا رفاه بود  -اعیا قلماق بر فات همرهان عبد العزیز خان
واذف گنه خواستنی که هر اه بناشکند در اید۵,سنگیر کنند -

ازانجا که تدبیر موافق تقدبر نبود رزوی ایفان بغراز ررائي برنیامبد
و پلنگخوش نی ازفلماق راکه در ]من مبغت دهوده بودند اژ

هم گذرانید  -دخرلال

این حال عبد

الرحم که از میم فرغر

وا پرداخذ» بود به بلاگنوش .پدوست  -لشکر فلماق بعد از اطلاع بر

اجنماع واتفاق اوزدکیه ندروی*عاربه درخود نیامنه رهگرای فرارگردید
پس ازان که لشکر ازتا شکند برگشت  -نذر#عهد خان ازفرشي به با
ورسم سال
زمیده عبد الرحمن دیوان بيگي را پیش خود طلبید  -ب
رفنه گرمارا در هس اندده |واسط ان باز به بخارا ردت  -و جون
پیش از رفدس ۲بخ ششعده ببود که .مبار,ن رام دباتي بوز اتالبق

سازکاری

زعید و لاف
ورعد و
ددست و ب

و د,ندیدهی که از فرشی

طلبید  -و خوامث که خر اسام  ۳و که ر۵مق نخان زر بار

( ٩ع

هم سال

سثه ۵*۱ ۵

)

خان

نامزه شده بود بقید نکاح ار دراورث  -ازجا که نظر معمد

۳همم  4ي از اوزیکان موّل عبد الرحمی دیوان بيگي که باستقلال
تمام ۳۳

خد مت

مي

پرداخمت

اعنمان

۳

 2ارزبکیه

عمد
از تنگ چشمی رو آزمندي نواتوان بياني زبان پیغاره بر *در
خان دراز کردند که نغع دولت او بعرجد الرحمی مقصور است

 -و

ولوک تکبر آمیز عبد الرحمي عالوة
دیگری را ازان بپرة نیست  -س

[زردگیی اینان گشت  -و جوی هنگام اقبال نذر محمد خان بانجام
رسید :بوه هونکامةً دولنش
خر

پاخننام  -کارهاش برخاف

فواندن

,دوژیدن و ضوابط رای زز؛ن و مخالف مرجم ایالت و امارت

ناچه کیمرد تروابع آنرا که افزدیم بازبظیور می پیوست چ
درتبول

پلنگتوش بود و ار بمواضع »دکوره فراران شيفنگي

دلبسدگی داشت  -بی باعفی

ازر که اتالیق و سر امد نوکرانشش

ر
کیدث-و
ادان
بود موز نموه اورا بخود اي اخلاص گر

(موری که بعد

آزیری نکاننه خواهد شد باغوا و اغراء اوبفعل آمد -و اقطاعات بیشتر
ار زبکد» خوده منصرف شده

ای جماعه را محخون مي ساخت -

که چرا شمارا تعب فبط و "عنت  -صیل باید کشبد  -زر نقد از

خزانه بگیرپد  -اینان اگرچه (عسب ظاهر اظهار رضا گونة ی ود
اما در باطن کال آزردگي و آشفنگي داننند  -و برخی ارباب
سدورغالات قدیمه را باباس سناد مدیم ساخده از زجوه معایش 

و اسباب رگدزذار *عروم گرد اندد  -وبعضي را تایخواه کم کرده قفوت

مایه باز اگندامت  -و ازین رههوگيخو(جگانن که تورانبان اخوزانین

مه ۵۵۳۱

تسا

( ۰ع) ۴

#جان رابدند  -جوون اکزدُرت ایلخی و مواشي هرجا چرا کاهی ؛

براي دراب خود قورق نمود  -بسیاری از احشام رمیده دل وشورید.:
خاطر گشنند  -و هر چند عبد العزیز خان بذریعةً جمعی از معنجران

خواجان و که سالان اوزبکیه النمای نمود کة جناایحه امام قلي

خان بلج ر| بشما واگذاشننه خود دراخارا مي بود شما نبز بلج را
دم داده #دخرارا (قامت گزینید درمعرض قبول نیغناه  -چه مدت

وواي
وبیننش باب ه
چبل مال در بلتم فروکش کرد« بود ط
ویز بردن فراهم آررد؟ٌ چذدیی ساله از فلعةً بخ
آن خوگر شده  -ن

مارا پرراداتقوار وگو برمایات روا(
خدمت

که سبب قدم

و ارتکب معس و مشاق امبد تدای داشنند  -درخور

ورکه ازردی خبرخواهی
توفع فیرداخت  -ه

و نیک انديشي

حرني پاباني از بداندیشان ممی رسانید بادشای  1۳درمیان مردم

اورا خوار و شرهمسار میگردانید  -و نسبت بپرکه گمان بددر خاطرش
راه  ۷دادت هرچته مصلیوری ملکی مقنضي اخفاء  70بود از

تنگيي ظرف بر روی «مگذان بار تثریت ر ترعیب می نمود -
تااکه همگی تورانیان ازگفنار و کردار او به تذک [مده کمر
عداوت بر مدا جان پستند  -و عبد العزیزخان را ک ۵دلشس از پدر

پوامطکٌ ندادن بخ رمیده بود با خان مخالف
ماخده تمامیی همت

و با خود موالف

پر فکر اباب روذق ارو رواج ردز بازار پسورو

شکست هفکامةٌ چدر خورابیی روزکار او گماشنند  -و بافی بوز را که
ازعت
طرا
اس
در تاشگند بود بران داشننه که

او برثاند  -نذرهعمد

ذبمسال

ر

اعع(

سنه ۵۵۰۱

)

او بناشکنه فرستناه  -بافي بوز از شنیدن خبر [مدن دیوان بيگي
لنوهم انناده با اقارب و (نصار در ارک ناشکند ملعحصی گشت -
عبد الرحم پناشکند رسدده پوساطت بعضي سردم

معنبر پنامة

و پدغام خاطر اورا مطمدیگردانیده فرار داد که بافي یوز با مفعلقان
و مننسبان نزد خان برود  -و خود در تاشکند باشه  -بافی بوز باین

اراده تاازشکند بر مد  -در (ثناء راه بر قلعةٌ که میرسبد حارسان آن

اورا بد رون راه نمیدادند  -و نوشنةٌ عبد الرحمن بروذق آن هینمودند
بافي بوز از دیه این حال جون بیقدن دانست

است

همه حیله سازی ر پکرردازي

که گفت رگوی ار

درابراز #خالشت

بعصی خجند در شه  -و «چر نامي را نبیر امام فلي خان

کوشوده

گویان

آيي یاننه بعبدالعزیز
بخاني برگرفت  -نذر "هد خان بربنعني گ
خان و بیگ اوغلی کنکس نوشت  -که ازممرقند با جمعیت خود

بقصد اسئیصال او روانهٌ خجزد شوند  -عبد العزیزخان بیگ اوغلی
را پیشدر روانة ساخنه

اژ عقب بره نوردی در آمد ِ ِ« (نفا

بلنگنوش و عون بي که با کنداوران

و اخارا بکومک او مج ده

بوددد بدومع قگشنند  -عدد العزیز خان عبد|لردهن ر| بصواب دید

یلنگنوش و جمعي دیگر که ارر| هواخواه ندر معمد خان دانسنه

در |تجام مطاب *خل مي پنداشنند از تا شکند طلب نموده درظاهر

برای آوردن خزانه بواسطهٌ خرچ خود و لشکریان نزد پدر به بخارا
فرسناه  -و در حقدقت 4

نظرش دور ساخنی او بود که شاید

در رفن اخارا و آوردن زر درنگي واقعشود  -اتغاقا اربسرعت هرچة
 1تمامتر بةبخارا رسید -
شوش

لک خاني برای عبه العزیز خان

( ۲۶

شذه ۵۵۰۱

)

ثم سال

و هفت لک بجبة اشکریان باسلعجال ئمام آوزد  -عبد (لعزیر

خان پلنگنوش راپدشتر "خجدد راهي ساخت  -که نبدارزو موعظت
بافیيوز را ازطریق نافرماني بازواشنه ره -پر انقباد گرداند -
پس ازان که یلاگنوش به نواحهءي خلچزد آمده به بافي پوز پبغامس)
یبان ار و بانگئوش بود ۳
م
فرسئاه ار بفابم مصانعنی که پذهان ّ

داد که آزژر داشت که همیرتالیق مردي درمیان [مده داصرلاح

حال جانبهري کوشد ا-کنون که ایس خواهش همت ررائي گرننه گر
تادهفة تنگییلب آبخجند برسند ازییجاذب بذیره شده درمي یابم -
بلنگذوش اگرده برگزارد  1۹صن با وجود کجرسن هرکاه این همه ره

پهیش [مده
نوردیده باشم او کم حکم فرزند دارد بايسني اب قدر را
مرا درمي یافت ( -ما با بیگ اوغلی تادهنة تذگییلب آب مزبور
که سرحده ولیت خجند و شاهر  ۹۳است شنانده مفنظر ذشست -
و کفش قاماق زا که هوا جوی ندر#عمد خان مددانست ودر صدن

دفع او بود به پیغام گذاری نزد بائي بوز ررانه نمود  -بافی یوز اورا
بهجرد رسیدن در زخم شمشیر برگردن زده از زین بزسبی انداخت -

ربا فوجخود ازان تذگي ببربن ]ده بر بلنگنوش رببگ اوفلي
تاخت  -اپنان حال بدییمنوال دید :خود را بمراکب رسادیدند -
رو حمله آورد :اورا بسندز ر و
و

شدای
پص از

ساخدگي از تخگيی گذرانددند

باتي یوز ده داعٌ کفش فلا بلعب هام خودرا

به پلنگتوش رمانید  -عبد العزیز خان این خبر شثغنه از افامنگه
خول کوج نمود و بلشکر پدش

ارنش
زوز تبل کرده اسزاه

پدوست و حصن خیزن را پانزده

 ۶خارها ترتیب داد  -دردن هنکام

( سکن

نوم سال

)

سره ۵/۱

گررهي از مشاهیر عسکراخارا باو برگذاردند که رایبا بریی فرار یانده

که از پای حصاربر خاسته بیردن تنگي بر کنار آب ثوثف نمائید -
ما عنقریب اورا بخدست

وبد العزیر خان را ازانیا
مي رساندم  -ع

برداشنه عقب آوردند  -و همگي اشکر ماوراء الذبر یکدل گشنه
پیش رري او فرود آسد تا راه از شود  -و ازپیش فوج مذکور
و ازپص باةي بوز آورادابره وار احاطه دمود د  -و دو کص معژمدل

مومن

بي وتاش بي نام رفارمناده

پیغام دادند که ما بنده

و فرمان پذیر نذر معمد خان و ايشاندم ( -ما تاب تفوق مردم بخ

نداریم  -صلاح .ار درانست که چندی ازخواجگان و وشاقان نزدیک
با خود داشده ساپر لشکر بخ را عوب

عبد الرحهی نزد خان رواده

حازند  -تا.خان بأئیی سابی با ای مودم در بل باشنه  .-و ایشان
پاپالت ماورا  ۶الفیرپرداخده مرانزن امامقفاي خان در«خارا بگدرانشد -

يافي یوزرا نیز بحضور مي آریم بشرطی که از زات ار درگذرند -
که هرحه تا حال ازو دروی کارآممده همه بلیریک مابود  -ولا کار

به پیگر خواهده کشید  -عبد العزیژ خان از اصغاي ایبی کلمات
بر[شفنه گت که جمعی را که روزکار دراز راه سیر مسلک جانفشانی

کشده ,اند راذدن و از تاج خد مت گذاری مایمس ساخنرخلافب

طريقهٌ انصاب گزینان حقبغت آندن ست  -مر درین باب هرگز

با شما موافقت نخواهم نمود  -و رسولان را رخعت نموده تا یک
پپ رشب با یلنگنوش و عبد الرحه بکنکاس و مشورت پرداخت -

درییی اثفا بلخبان بریی ماجری آگبی بانته نزد او در رسیدند -
و معروض داشدند که جون این جماعه ازفرط ائوان ببنی و حسد

( ۴

سذء ۵۵۶۱

نم سال

)

پيهگي می خواهند که مارا ازخدست شما عروم گردانند  -واگر

بوتوع نيایه بعنمل که دل نهاد فساد گذنه مضرئی بشما برسانند -
ون(نسب ]نکه مارا زود مرخص سازید چ

عبد العزپز خان بصواب

دید هوا خواهان این معفی در پذیرفت و روز دیگر رسولن مزبور
باز آمنده بعد ازگذارش مقدمات مذکوره دریاننند -که خان بجداني

بلخیان راغتیاجست <:قبوراب حود مطب رازه ینیمروز #راجعت نموه ۲
و برگزاردنه  ۳همه ایغان از *خالفت به موالغت گرائدد :اند ر بافی

لزازمت می رسد  -پلنگنوش ما کنار ارد ورننه اورا (منمالت
یبوزمند

نموه عضو رآورد  -پلنگنوش تا بیرون معسکر شنانت وبافی بوژ
از بورت خویخر امد  -و هردو برپشت اسپ بکمتر فاصله باهم*خن
کردند -و اهزمالجا بهقر خنود پگرشنند  -و عبد العزیر خان سبت

نیامدن بافی بوز باز جست  -بلنگنوش جواب ۵اه که امروز ساعت
نبود فرد| ملازست خواهد نموه  -و چون او آخبرهمان زرژ گروهی

عازسکر بخارا لاشزکرگاه خود برآسده دپهرنةً
عرد العزیز خان کفده فرسئاه که یاعت اون

فرود |مدند -

رکتاحیست  2زازشش

بیگ دیوان بیگیی تاشکند با فوحی از

نمودند که ظریف

تناشگند دمدی شما امد در شاه خده نشسله امت  -و هویم بی و

(وزیگک خواجه و طایِغةٌ دبگر که مر رادبد مت |۵رند نکاشنه یلنگنوش

که باو ارسال ده بو مشنمل بر [نکه اگر بساحل آب خیزن
برمی دم پدوسژه

در علاج ایرن کر بکوشدم ُ گرفنه اند ناگدور

باذا( 8نموه ]مد م

باعریک یلفگنوش رففی شما نزد او بروی

کارآید  -پانگنیش ببس از کش "بعچد العزیزخان گفت که غالبا

تم ال

سفه )<0۵

ی

ودن
نادرز
که
اامت
ایریسردم ازعبف ی  48بنازگی بسفه بودند ند

بشعیبائی

باید درساخت -واگر به نبره گرایند نباید رو برتادت  2شب

هنگام معمد علي بیگ نیمان خزانچی ازان مجلس بیررن آمده
بلخدان را بر حقبقت حال ا|ه گردانبد  -وبرگزارد  -که بمجو۵
کار نها درین است

که امشب هدام

باورق خود برسید  -تا از

مال مان پابید  -که فردا مفسدان با
شر فخنه پزرهان #جان ور

عبد العزیز خان معرکه آراي پیگار خورهند گشت

 -درآن بات

رهائی شما صورت تخراهد بست  -مردم بایخ همان شب زانجا
روانه گشنه باورفبای خود که میان بخاریان داشنند درشدنه  -و جز
بلنگئوش وعبدالرحمی وچارهد پانهدکس دیگر ازوشاقان و غیر اپذان
پاعبد العزیز خان نماند  -بامدادان (خاربان منفق شده بناخت

دپاوخنفده «واردر رادنغیبا زت انموده ,عپیرد :العزیز خاننکه پا
برخي از خواجکان ونس[فالان در یک جاذب ایسناده بود به

بی آزرمي ازهر طرف تیر مي اند|خنند  -جذانچه از عقب تبری

با پهت خان رسید  -چوی زره پوشیده :بو ار گر نينامد  -دربن
هنگام ناظر
یشک ]فا بامی اقمالمیخان جلو زیررسید  -اوز اسپ
پائیی آمده بگرزارد که بخاریان همه

گروه رلمان که

» مصرع *

بنده و هوا خواه شما اند

بر پغما ببانه مبجویند *

داخواسنه!-رص خواسنه آمده دست غارت کشوده اند بالفعلدرتوتف
مصلعت نیست باید ازینجا راهی شد  -ونرهاد بیگ پسرنظرنروتی

نی رزمیده مطابق او برگزار  -عبدالعزیزهای باهمرهای بصوب[قمو
وان گردید  -اختی ازمسانت نوردیده بوه که جوقي از یکه جوانان

مه ۵۵*۱

(

فگع
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نوم سال

امام ذلي خان بعبد الرحمی دآوربخنه گفنند که باعن فساه و
سبب عذاه ئوئی ما ترا از میان بر گرفده گرد فذذه درو می شانیم
عیرد العزیز خان او

تهذدشت
کول گرننه کشت ک

مر بقثل [رید ۹

بعد ازان او را  -و خسرو بیگ و فرهاد بیگ باندیِشه ]که اگر
عدد الرحهی بکشدی

روث ندر حول

خان

پدر ایغان را  52در بلخ

بدست آورد :اید عبد الردهن اولجٌ ما باشه او رابما گوذااریه -

دربن ائنا بیگتاوغلی آمده [نگروه را بزجرتمام از کشا عبدالرحهن
باز داشت  -و خواه نا خواه او را از دسمت تسلط

ایغان برآورد

عبد العزیز خان آن روز به [نسو که یک منزلیی خعند دٍسمت
سمرفند وائع است شنافده دایره کرد  -و حون
همرهان

او جز اسپ

از یغماء المان با او ۳

و تمچی نمانده لول *عمد حکیم ولد ندر طغانی

ریگرنا گزیر سفر
زرش د
شنرو همبی مقدار اسثر که بران خدمه ف
بار بگوذدرانید  -درب وفت اعبان لشکر بخارا بعبدالعزیز خان گفنند
که بدشتر بکه جوانان امام فليخانی را عبد الرحهر ی کمال عداوت د۵اردد

مصاعن |ذست که او را مصعوب
ث_

فرهاد بیگ پیشنر (همرنذد
۰

۰

بغرهندد  -که اگر در لشکر باشه مدا | ۵اسیبی دداو مه

بافرهاد بنگ بهمرفند رخصت داده بغر<9

 -خا

۰.

ار را

گفت که از سمرتنل

بجلخ روانه سازد  -و خود روز دیگر اآزنسو بسرای نام منزلي که از
توابع اوراتوه اصت شنافت  -درانجا یکه جوافان اسام قلي خاني فراعم

آمده بکین سالن برگزاردنه که اگر امروز خطبه پذام عید المزیز

۷ع )

نهم مال

سذه ۵۵۰۱

خان خوانده نشود مدان ما و شما ار بمخافت خواهد التجامید -
و ازانرو که دربن باب مبالغهٌ بسیار نمودند همان روز که حمعهٌ غر؟

ربیع الاول سال هزار و بلجاه و بنجم هجري بود خطبةٌ خانیی

مارو زیت اوقت > بح ار اي نماجمنه بقي با
وجند اروراتپه و
با پسران نزد اآومد  -خ

برخي دیگر معال که

#خ  ۹خاني حاصل داشت تیول ار قرار  - ۷۳و او را بهخوزن

رخصت کرد که سنچر ر| که بر ان دست فتذه پرست ار بود
وبجد العزیز خان ازان مکان راهي گشنه دهم
+عضور بفرسند  -ع
رببع (لول بسمرتند در آمد -

هنوز ررزی حند برٍن که

بود

سکاهنعةٌ صوفي علطان پسر ترسون سلطان برادر جاني خان برری
گآرمد  -تبیین این مقال [نکه  -سابةا نذر معمد خان بصوني
ساطان پرلدغ فرمناده بود که از طالعان باورکن بشنابد  -و مغرر

گشنه بود که نظر بي نیز از بیجباورکنج رفنه باتفاق صوفي سلطان

در صیانت آن بکوشد  -و چوی نظربي در رنقت ن]صوب تغانل مي
ورژید نذر معمد خان از ثرندي پیغامبای درشت میفرسناد -

جذالچه این معني رناه رنه باعت افزارش دو روئي ربي اخلاهمی
بخود
او شد  -و

مقرر نمود که هر کاه صوذي

دلطان بیاید او ر

بدست [ورد؟ و فوجي ازاعوان و انصار خود فراهم ساخنه لشکر بخارا

را آگاه سازه که در ررزي که آنها برطبتقی قرار داد برعبه المزیز
خان ربغنه او راازمبان بر گبرند  -او در «مان تاریخبه نذر معمد
خان رمیده کر او نیز بالجام رماند  -و صونی سلطان را بر معدند

حکوست ماوراء الغهر پنشاند  -اما ازاجا که ]مد صوفی ساطان

سید ۵۵۰۱

۳۳

۲

ذپیم سال

بدرنگ اذغاه و لشکری که باستظبار آن این کار پیش توان برد
دست بهم نداد  -و نذر معمد خان مزاول سخت

روی ند خو

تعبدی نمود :بود که او را باررکن روانه سازند  -ناگزیر بدان صوب
راهي گردید  -و همس که صوني متلطان از طالقان به بخ نزدیکا

عمد خای به تشفورابت که در بلجبوه بنرکاشت که از
آمد نمذر

را بمچرد رمیدن دستگیر نماید  -صوني سلطان برین ماجرا آگبي
یانته همگي مردم و بذه و بارخود راگذاشنه تغبا بسمرفند

گراخده

نزد عبد العزبز خان رفت  -گروهی از (شکر ؛خارا که در ظاهر

بعبد العزیز خان اه وفاق نور دیده در باطر از عدم اعنماه نفاق

ورزیدند آمدن ار را فوز عظیم دانسنه خوادتند که اگر
فرصت داباد در سمفند «خادي بردارند  -ولا ازااجا براورده بیرونها

ای مطلب بانصرام رسانند  -و به بغارا رنه آنرا بنصرت در

آورند  -درینن میان يکي از هوا خواهان عبد العزیز خان اينمعني را
دریادنه با میگوید  -او در باب قنل صونی سلطان با بیک ارغلي
و بونج بٍي مشورت تموده بامداد ان پواش  1مشار (لبه امد خول

را در بارة ار بیشتر مپر بان وا نموده تنبا از *جلص بر خواست -
و باننارة او چند غلام قلماق او را کجره در آورده کشنند  -پس از

در ررزغازي بیگ پسر بافی بوز خون گرفنه را که *۸جر ساطان
واد سگندر ملطان بن امام قلی خان وا نموده بودند نزد عبه العزیژ 

خان آورد  -خان اورا نیز بقنل رسانیده خاطر ازان فننه وا پرداخت -
و نار*عمد خان که در فرشي بود چون دید که الماذان دست

غارت کشوده كلبائي که درانجا داشت بناراج بردند و بارادة یب

)

(« عک

نوم مال

مخ | ۵۵۰

دیگر اموال فرشي رگارد گرفةه اند  -ار راز بي و تردي علي

قطنان را باجمعی بمدافعة اینان ثعبیی نموه  -وپص ازان
که ای طایغهٌ و خیم العانبه بسعي اینار متفرق گشنند خان
فرصت غنیمت

دانسته و رهائی

ننذه پزرهان مغدنم

از جنگ

شمرده ببلخ شنامت  -و در سه روز با نجا رسید  -و فربب پانزده
اک

رویبه از نقد و جنص  51در کارا کن اشنه ده بود ببنار ج

زفمت  -تلیلی عبد العزیر خان مثصرف

اولمانانی

بیغما

نوظر
بردند -

شد

بی دحردود

و اکثري [شکریان

اند خود

وافع

وانیی عبد العزیز را که همه بصواب دید او بود شنفنه
خچند خ

(زاجا به بخارا و از بخارا بعمرتند آمد  -عبد العزیز خان که قبل
از رسددن

او در نغویض

بلنگنوش

را تکلدف م ی

خدمست اتلوین مدرب
نمود -

واوو

پوده کی

مداد که مس

دل از

نودري بر گرفنه [ 9-1گرد «پاهي گري ذهبگردم  -و گاهي دک

اوغلي را درینوا که نظربي در رسید او رااتاایق و هزنی بي ر
حرصار بود اژ انرو که بدوات بي
دیوان بیگي گرد اندد -و بپرام ک» د

(تالبق خود انغاق نداشت راه سازش
بهدد اینان دوات

با اعبان حصار کشوده

بي را براره  -واوذاچار از حصار بسمرتزد

رو نهاه  -عبد العزیز خان از شنیس
تیچاق را دسنوزي داد که بسرعث

این خبر تعمد

بدرگ

هرحه تمامتر رفنه ده ثورا

مایا بخصارس متصرقی وزای یخن سب بیع

به ده

نو رسبد و خواجای

گرده ناگز:پر معاودت

حصار نگداشننه

که آنرا مصری

نموده پشپر صفا که درتیول او بود رفت -
9۷

( و۵ع
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)

ندر معمد خان بربدن معني آگاعی وافزه مبعاریا ي پسر خود ر۱

با اوراز بی که خان
پانگثش

اتالبق

دسبت
هاخفه

ول

1

مصاهرت داشی

تود  -و ترديعليیفطغان 

بعه

بکومک

اژ

رام

فرسناد  -ایجماءه به نبرد*عمد برگ شذادده اور مذپزم گرد اذیدند 7

فلی

مود

را همرهان

و اوراز "+اي و ذردیءلی

 -و خواجه عدد

بنظم  ۵ذو فرسفاید

الغالق

واماد

و 4ترذ ب٩رگشده اداسست

نذر #عمن

 -عجد (لعزیز خان

خان ر

از ثرم

درهاه بدگی را «عکوت

چارجو معبن ساخفه از سمردند بدا دصوب دسنوری دال  -اسددیکتا

اندجاني  »5از بل نذر معمد خان (عراست آن می پرداخمت
دوه 1۷وی اء کشدد  -فرهاد پیگ آثی *#عاصره نمود  -نذر*عمدخان

این معنید,ریادنه عبه الرخمن دیوان ببگی را با طایفة بعومک
اسگ ۳

فرسخاد  -اتغاقا همیری که عجد الرحع .ن یک منزل از بخ

پیش رن به ندر*عمدخان خبر اوردفت که افواج پاهشاه
کپمرد در آسدند

جذا"چه گزارش خو|هد پذپردت ِ تک خان

عبد الرحمی را بر 0

به گرنتن حصن کیمرد تعیین نمود  -و

:کاس دلي و اورازبی برناشت  -که اننزاع کبمرد ناکزیرتر از۳
حصار دانسئه بجلج مراحعت.

نماید  -و بعد از بر گشنه آمدن

ایدان ردیعلی را که بط ک,مرد بدو سمفوض بود نیز روانة [ذصوب

ماخت ( -مد بیگ ازنارسیدن کومک و شدت »حاصره منود آمده

ناچار فلع چار جو را بغرهاد ببک مپرد  -وخود به بیغآمد  -د
ازاذرهو وه معمد بیک دسه مر3ال 7دده حقدشت وافعه دعر العزیزخان

ح

نوم مال

(
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,یکتی اارغلی ۵وتاربار
نود بو اربخو3عابی المزیزه تضان ب
سرا را با نوجی برءحصخایرفرمناد  -بیگت اوغلی معاصره پرداخنه
از اسنواری و اسنحکامقلعه چون دربانت که بجنگ و پیکار کشایش
پذیر ذبعت براه خدعه در امد  -وبوعدة گرذنن وله خاني و

بدکوست حممقاد ازعبد العزیز خان بمرام را از قلعه برآورده با باقي
ویرات دستگیر نمون  -وقلعه به*عمد پار حواله نموده هردو رماقده

بسمرقنه برد  -تومامی امنعةٌ بهرام ر|بانصرف دآوررده اور
ا اسپ و لچي به  ۳روانه گردانبه  -دربن مبان عبد الرحس

ه بعد از گرفتن فلع کبمرد داز وصول اصالت خان به خذجان
صه نیبب وغارت شنفنه ازکپسد بغوری شنادنه بود  -و درانجا

ارفةٌ بروی طاری گشنه باعتقاه جمعی باجل موعود و بگمان
رخی بقمزمصموم که با وی جدبه چی حاکم غوري ؛خورد اوداد

خت هسای بربست  -رین آبن حالنذر»عمد خان خبر رسیدن

جه چگت سلنگه بعدود سراب و اندراب و مرثب ساخفن حعصار
وی ب+جی ک» پیشثر گزارده خواهد شد پانده کفش

فلماق

| با گروهي دبگر بدانطلوب نرسناد  -و بعداژ انکه او کاری نتوانستی
.اخمت اورازبی را برفشی ["جانب و سرداری لشکر تعردضنمود
و در ابند! ازی

مهم سر برتافده آخر بگفت وگوی بسیار راشی

شت  -دریی اثنا خبر آوردند که راجه جگت سلگه قاءهٌ
سزیور را اسنکام داده (جانب
شرر بود معاردت

نمود -
کوفش

پاچشیر که ور عبدٌ ضبط او
فلماق با همرهان خائب و

مامر بضوب پاخبر گشت  -ناگزیر رثن اوراز بي بدرنک انتاد -

۲۵

مه ۵۵۶۱
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1۲

ازبواعت عطیمة (خنلال ملكر درات ندرمعمد خان سر برکشیدن

گروه المان امت ازگریبان بغی و طغیان  -چون ایالت ماوراءالذبر
بعبد العزیز خان قرار یافت  -آن بد نبادان ده نزاه «لعریک
اعیان اشکر بخارا که در استیصال ندر معمد خان می کوشیدند -

که ذذرمعهدخان وفرزندان و منغسبانار در تصرف داشنند پرداخنند
دراه
سایق

حمادی

الغانیه

نوکر ندر ۳

سنه
 ۶باون

هزار و پاجاه
ود

و لثم جلت

یا بمباری

المان ۹۹۳

المانان از آب آموده

عبور نموده بر اند خود که فاسم پسر خسرر با معمد فلی تالبق
خول اژ فدل نذر حول خان وج
دست

غارت

بگشان

-

و در شعبان

 2تقدیم هی رساذد ِ رفنه
ری سال دیگر باره  #فردب

ام و شیرغان وافع امعت
 ۵هزار سوار برانچه و توابع بان کف شیاین
تاخت

*رعمد
 -ند

را با لشکری که 9

خان ازاصعاء ای ماجریل

تردیعلی قطغان

حاضر بود بمدافعهٌ او فرمناه  -چون المانان

جرد
از نیب خاط واپرداخده بودند و

رکشت ازجا بائاست که

خول برگشنند ندر «عمن خان بقدال مبراخور ٩ه باجمعی در  3مذ بود

بر نکاشت که بکلدی بشنابن و سر راه ایس حماعه بگدره -

او بیال

(ستعچال شناننه هنگام عبور فساد کیشان ازاب جلعون هنکامة
سئیز و آودز گرم گر۵هاندد

از فیک طاعده اختی مقئول

و برخی

مچروح گشننه  -و بقية السبف راه فرار «هردند  -و قباد به 3رم
سعاوت :دمو لل  -ولم >عندٍی جوق جوق دیگر و ژر (ددرژان ایرن ظا یه از

آب مذکورمی گذشنند  -و از مال زیر متان اطراف لیخو بدخشان

س جحم

([ ۲۳۵۳۰

قوسم سال

؟

سفه ۵۵۶۱

هرحه بدست می اوداد گرفنه برمی کشاند  -این کافرآن کلمه گو

و مسامانان کفر خو ازسفلک دما و هنك اسنار و فتل سادات و علما
و زماد و ثعریق مصاحف

و خریب مساجد

و تعطیل بقاع

خیر و غباع برو اسرحرایر و ذراری و کسر اءراض و فوامبس و
دیگر اقسام تطاول و تعدی و افواع اید! و (هانت
حغدان بروری کارآوردذد ئة

پر اهل اسلام
* بت

*

شاد الا به در مرگ ده بیفی مردام * بکر جز ور شکممام نیابی دخثر

بي رحمي و مردم ازاریی این ظلم پ#سجان جورسکال نبذی از واقعه
جوزحانان که۵رصمت غربهع بلجپمسافت یت روزهراه وافع است وسادعه
حصارکه حشري از شقاوتگزینان بناخت آن دموکان رفثه  44نب

و قتل و احراق پرداخنه اند بوفوج مي پدونده  -جوی ایس طاثْفة

ضاله بر جوز جانان مسئولي گشندد درویشی سید ابراهیم نامکه دران
موضعمنزری بوده بایزد پرسنی|شغغالداشت و قطان آن حشود اور

از (صعاب وجد و حال دانسنه کمال ارادت و عقیدت باو داشنند

قریب چار صد کدوبدکس"تاازنبای یی نواحي فراهم ساخنه هور
کدام را ی

درگرذن انداخنه مصعوب خود نزد آن گروه سفاکگ

بيباک برسبیل شفاعت برد -باشد که با-تعفاء ای بيگذاهاندست
از اضرار مسلمانان ْ دیار از دارند  -زوراندوژان ظلم پرست اور با
اطعال و مصاحف سجن  ۵آورك :دراطراف آن هدمةٌ بسبار حددند

و اژ هر جانب ]نش زد» جمله را موخنند و درحصاراصنات افعال

نکوهیده از سوخنی مصاحف

وکشنر سادات و هلاک ساخنی اطفال در

سزمیرسنورانسکرر ازین فننه سکاللن برویکر آسده  ۰درینوا عمد پار

سزه ۵۵۰۱

نیم سال

( ۵۱۰۱۲

سرا حاکم حصار پعبد العزیز خان نکاشت که عفقریب لشکر بل

بر مر حصار می آید اگر فوجی بمده معدن شود خاطر بجمعیت

مي گراید  -او شفیع درمان حاکم فرشي راباگروهي بطریق پلفار
ررانه نمود  -نذر معمد خان پس ازآگبی «+عانقلي پسر خود را
با ترديلي که بعد ازعبد الرحمی او را دیوآن بدگیی خود گرد(نیده
بود به برد شغبع درمان فرسناه  -او اژ 1۳آموبه عجور ذمودة

در پای حهار بایسون نش *جا بر ادروخت  -شفبع درمان
دملخوش هراس گشنه در فلع بایسوی تعص گزید  -لشه ر بلج

قلعه را احاطه نموده به تخیر آن پرداخت  -شفیع درمان تاب
مقارست در خود نیامنه (-جعان قلی و تردیعلی پیغام داد کهاگر
مرا اسان دهید از قلعه بر [مده نزد عرد میرن بروم  -وان ستالن
را با خود همدسنان ساخنه در اصلاح جانبیی بکوم  -ود:هازان که

آمان پافنه نزد عبد رلعزیز خان شنافت  -سبونم بي دیوان بدگیي
او رابا حمعبت

مهار از عشدکر بخاز همراه گرننه دیگر بار بمسرعت

تمام به پایسون آمد  -نذر معدد خان» ابق معني دریافنه امام

قهچاق چوره اقاسی و طاهر کول که از سغارت ایران برگشنه آمده
بود و نظر یساول جومعي دیگر رااز بلخ پرسم کومک تعیب نموه
وهر دو لشکر در بایسون براپر هم فرود آمداد  -و هر در در معمکر
بای اوزبکیه خندفپا حفر نموده ازخاک آن حصاری برکشیدند -
دربن اثنا عبه العزیز خان نظر بي بروئي اثالبق خود را

بکومک لشکر خویش راهي گردانیه  -و نذر معمد خان نیز بهرام را
با اورازٍي بکومک

سردم خود

رواذه

کرد

-

و هر دو شدای رد آرا

(

هم سال

۵۵۶۲

0۱۵
ب(9 ۸

)

گشنه به نبرد برداخننه  -و چوی ازهیچ جانب اغثرلبه بروی کار

نیامد و روز بانجام رسید هر دو لشکر بقرار گاه خود ب رگردیدنه -
ایند
|
روز دیگر بمردم بلخ رسدرد  5نظر دبي عرف العزیز خ ان را

-

اوراز بي بهکپ سالان عسگر بلخ مشورت نمود که اکنون آمندان خان
ناگزیر اسث  -یکی از معنمدان را به بل روانه باید کرد نا خان را

برکیفبت ای وافعه ]گاه «اخفه گزرش دهد که این مطاب درنگت
بر نمی تابد  -هر عدام از پدر و پسرکه در رمددن مسبت دماید
در نیل مقصود پیش

دمنی خواهد نمود  -ههگنان اي رای را

پسندیده طاهر بکاول را نزه ان فرسنادند  -پصی

ازانکه طاهر به

بخ رسیده یی پیام راتن گبزراره خار گفتد که مثل توخیرخواه

کردانی خالی آذاشنی یمچگوفه تجوبز نماید  -در هنگام که
همگتی#باوزدیدم با هم اتغاق و الغبامدارند زگ ایوه

شام الما را از خود

فرصت پزوه

ساخنه با عبد العزیز خان بة ِ در ایند

 ۶#آن صورت پذیر ذدست  -و چون خان در رتدن بایسون مضليیی
وفت ندیه  -و عبد العزیز خان ده سپاه خود پدوست اورازبی بی

[دکه جنگ نماید تا بظپور چيرگي ازان طرف چه رسد  -بهرام و
«جعان ذلی و *عمد یار همشیره زاد؟ نذر .ده خان را با لشکری
که همراه داشنند پدراشنه

به بخ آورد  -و عبد العزیز خا

بارادة

شایش ترمف بالجا رنت  -جمعی که از لشکر اخ فرارنهوده (عصار
دره
م د
[اشت
ترمذ که درآن هنگام ناهبانی ند

برروی
بودند د

عبد العزیز خان ببرسنند  -اوتسخیر فلعه را پیش نها همست

ساخت  -دربن مان چندی از (عبان خواجها مثل عبدالغغار خواجه

سثه ۵۵۰۱

نیم سال

رن

ادة عبد العزیز
ک پسر صالم خواجه برادر هاشم خواحه است و پزیر

خان و مانند سنگی خواجه و *عمد صادق خواجه باشارة نذر «حمد

خان از بل نزد عبد العزیزخان و نظربي و بیگ ارفلي رفنه بردم
صلیم مقرر ساخنند که بعد ازین بدستورزمان امام قلي خان خافیی
ساوراء الذپر بعبدالعزیز خان باشد  -و خطدهة درانجا بحام او "خوانند -

و ان و بدخشان را با مضافات

بهة پدر بگاذزارد  -عبد العزیزخان

ازترمف بقرشي رفت  -و ازانجا که نذرعمد خان از اوراز بی بوامطة
فرار او و در گردانددن پصران ولشکر (اي آنگه تلاشي و پرخاثشی

درمبان ای ملععرف کشده بود  -پسران برات حافظ را که اررازبی

کشنه بود بران داشت تا او را بخون پدر از هم بگذرانند  -ایذان او
را هنگامی ک» با چار بهر از جلص

خان برخاسنه منوجه خانة

وسزان او از غردلاي ی
بود کشنند  -و او پ

توفیقی دبارسنژد

بریکی ازانبا زخم برسانند  -اگرچه خان بعد ازآشني برخي از

آزار و پیگر پسر موردم ار آموده بی ایک چون ررژ بروز اسارات
در ررئي و ۵و رنگیی اوزیان و هراس جان ر مال و عرض و امس
در ازدیاه بمد تری صید و شکار نموده چندي رون 0
نشدن گس

 3انجام کار

خاذه

 0که گزارد :آرد از لیخ بسوی

ابران گریخت «
گذارش وافعة کبمرد  ۲داخیی اصالت خان و
درگرِسود
7

دابا فردنادن اصالک خان بکابل برای پرد|اخت احوال لشکر

۱

مه ۵۵۶۱

 ۳صوبه ٩۸ (متصواب امیر الامرا و تسویگٌ مسالک

واعدا( ۵دوات

آتبه که پیش نماد خاطر خورشید ماثر

اهدر
ساق ِ و به خ
سشان
ٌ

نیدامبر

و اچایت شان و راحه رایسنگه و نظر بها"در ر حمع یندی

(لامرا تا در کمی فرصت بوده هر کاهرفت مقنض يی باشد بد خشان

ساخدن

راو و ۵د

مررهان

پرد|خمت

۰

خلیل بیگ

شخ رببع الثاني سال گذشنه

غوربخد دزد (مبر (لاسرا و خان مرزدوز آمده
سیض افداده

چا ۴
معاریٌ

که تردیعلی

قفاغان

دلی پسر ندر عون

*عمد

بیک

 5۸از قبل

بر گزارد  1۹جندن

و حازسان

خان

نهانه دار

قلعٌ کپمرد دریذ ول

رام

بکومک

عدد العزیز خان

خان

و

بلسخیر حصار

شادمان آمده بود رفنه اند  -و درقلعه قلیلی .مانده اگرلشکری
دا رده

 ۸واه

کنند

آمپر الامرا از کمیبیی 2

خلعه

«ززد ی

رآمانی ۶#خر

و کاة در اط اف

صعالک

می

و کریمرد

گرد اند

فرسنادن

لشکر گرا بدانسو مصاعمت ندیده هزار سوار ازمنصبداران و
هزار دیگر از احدیان  1بِه کابل پا عاق

بردگ «کشهء
ی

آتضوبه

و هزار دیگر ازتابینان خود با نرهاد غلام خویش مصعوب خایل
بدگ

شغافنه

بکشودان

قَلِعٌ کیدهرد رواد» ماخت  -و فرار درد

صدق .وکذب

کم بصنیا(ی

ابری خبر باز جوید 7 1۳ -عمت

پدوندد

 ۳تمخیر فلعه بپردازد  -و الا درانها توذف گزیده داراچ احشام
5 ۸

سژه ۵۵۶۱

(

۱

۸8۶

وم مال

)

اطرافب کرمرد ششتغال نماید  -چون خلیل بیگ بعد از رسیدن
یاک

دریادت

کیت

حندی

که گزارده دروغ راسني دارد شود

که دران حصار بودند :هجرد

هزار سوار هزیهخ را غنیمت دانسده

رمیدن

قلعممدرد

ای

سه

راه ادبارپیش گردنند بو

قلعم کهمرد را بی آنکه شمشیر از نیام بر آید یا تیر اخانة کمان

درآید بندمای دراه جهان پناه مثصرف گشننه  -وازنجا که
که خلبل بیگ وهمرهانش

کار دیده و پدکار ورزیده نبودند از

آمیمه سرعی اوزیکبه و در ماندگیی نذرع.ه خان به چسر و نوکران
خود بغرور ادناد :قلعه را بی آنکه جنانوه باید (سدعکام دهند

و

مرست نبیر مبارز خان و دولت
لخنی احنباطا توثف نمایند س
و حجندی دیگر از خویشان اور| با بلجاه سوار تفدکچی بازگذاشنه

بضعاک برگردیدند ک-ه ازانجا آذوقه و دیگر ناگزیر قلعه۵اری سرا نجام
-ه

+

1

شد ود را تا وصول امراني  5بکومک
مونوف

دشده

مقرر گردانید

او معدی شده بودند

 6اصالت خاری  ۲همراهان پدشثر

بسوي کر,مرد بیایند به غور بند و عاک

ولیل بیگ و
رنه خ

رمعاق بیگت را همراه گرفنه آن گروه شورش پژوه را مالش دهد
و لا زا آمدان ص درآن تواحی دراگ دمایل #

نوزدهم جمادي الولیی سال گذشنه اصالت خان

آوزدگت ودفک

دمول ۷#

ازکابل

دم سال

9هع

(

مه ۵۵۰۱

)

(دمست و ششم این ماو [جهادی الاولی] (مدر |لامرا بانديشة ]که

عسکری که بکومک او مقر شده دیر خواعد رمید و ثابو ازدوست

خواهد رفنت باتعیناتیان صوله و دابینان خود بءزیمت تضخیربدخشان
نکاشنةٌ خلیلبرگ ر امعق بیگ ازعاک رمید  -که صد سواراجدی
یا سک

که بادرات خویش

افعای ازمردام سرمست

اور و همرهان

نوردیده زمام ددر بيني و حزم توف از دسث دادند  -و اخاطر

شدک-ر فعاک به شنیدن اي وافءه براوزیک تاخت اورده
لنن
گش

بصعاک

برگرد بد  :امبرا لاسرا رعد ازاطلاع بردن ماجریل اصالت خان

رگ خود نیز کوچ بر کوج از ۶ب

راهی بل  -و در غور بدد همع

عساکر

باهم پپوسنه رن پیش شدند -پس ازنوردیدن چبار مفزل خر
رسدد که قلعهٌ کمرد را باز اوزیکان منصرف گشنند *
گزارش
و قصاء

وافعه برهسم اجمال آنکه چون

مرمدی

پران رفده پول

۹۹

«لخ و بدخشان داخل مزذاالان رو

درسال

آرنده

همگی

ولادست

 ۸گردد و بالفعل وت

ردائی

این امذیت درمید» بود  -و کم ۰
داد(دن

کاسبای

فرع

تقدیر ایزدی

* ددت *
ات

دایل

99۳

سمخ ۵۵۶۱

نیم سال

)
هست

کاندر حق ماش کر ابصرلی

عبه الرجهن دیوان .بیگی رنرديعلي با جمعی از اوژبکیه بردر
کمرد می" [بند  -قلعه نشینان بي که کار بر ایفان تدگت شود
امان گرننه چون گوبم نیل بدنامی و شرضسار ی بر رو کشیده ازقلعه

بر می آیند ( -زانجا که پیمان و ایمان این ناخق شنامان چوی ایمان
شان دادرست اسمث لوسات و اویمافات سر راه باشازة ایننادرمثان

دست .تقل و نیب غوارت برسي کشایند ج-معوی مقتو
برخی*جروح ميگردند  -وسرمست و چندی دیگر زخمي عاک
می رسند  -بعد از سنوح ایمقدمه جون خلبل ببگ زد (صالت

خان رذنه گزارش نمود که مصاعت مقنضی نیست که چنین
لشکز؟ وتلردن گوهسان۵رآید  -چه طریق اتزنگي چناندشواز
گذار است ک اکثر جاها

کدشست و شش

عم

بیش

از یف

شفر و  ۳سواز ننوانه

روزه راه ازآمد شد افواچ مخصوره که دمانده

و از عاک تا کپمرد آذوفه .نیست مگ آنکه بردارند  -و تا تهانه

جا بجا نگذارند آمدن غله و مفرددیر بعسکر نصرت پیکر صورت
فواهد پمت  -و نذر ععمد خان بوامطةٌ فرب کهمرد به ِ همگي

مداد با برکاپمری فرسناده اگر ٍبرای «عافظات مسلک در هر
تیانه جمیست

کم نگاهدارند فایدة

مفردنب.

و
خواهد گشمت -

«رلم بسیار از لشکر جدا کردن ایق تمي نماید  -اصالت خان نزد

امیر (امرا [مده ای مقدمات معقوله را باز نمود ص-لاج ۵ران
دیدنه که جون با لشکر عظیم از کبل پرآمده ابم بسیچ تسخدر

ک,مرد بونکامش بازگذاشته رو بکشایش بدخشان باید نهاد  -و فرار

فم سال

جبه ۶۶۶۲۳

())۱/۹۹۳

رینمبان ببادروادند که از راه پاچذیر په بدخشان روانه شوند د
خان و چندي دیگر از بندهایی درگاه معلیی  1۹بکومگ امیر |امرا

مقرر شده بودند بدو پیوسنند  -در حيني که وت گلبمار مرکز اعلام
مت
ظفر تسام ۰
از یقت

دوامت بدگب

ترانمراد پل شیر باحماعٌ 5۵

 ۷راه]که ود دد از ؛پاچویر رسوده

بر زارد 2

ار

راه صعب المرور است اگرجه شترسبک بار مینواند گذشت
 ۱۱گذار جنین سپاه گران از عقبات و مضایق  و رمیدن بسرحد
بعغایت دشوار است  -وبازده حا ازآب پلجشیر که اي

بدخشان

پل گذشنی ازان مفعذر است بابد گذشت  -و درذهاب و اياب

]ذوقه باید برداشت  -و نیز از لاغریی سئوران سپاه بواسطٌ ثرده
وخذیی  مرصا
در کوهسار و سبل ناهموار و فرب ایام بارش برف «
ذتاب-ران دولت خواهان نزد (میر اامرا فراهم
هنگم ایس یساق نبیس
1

بر گزاروذد

که اگیز درب

وئنت همکگی لشکر ازین راد بهلک

بدخشان در آید  -هراینه از فلت غله و« و شدات را" اکثر دراب

وت  1۳در نمانده که کار جنادجه رأید باچام
از کارخواهد رفنت  -و

رسد اگر در آغاز ب رآمدن ازکبل که اسپان -پاه تابترده و توانائی
حرکت ۵اشفند بقصد کشایش کهمرد راه نوردیده نمی شد و همت

بر انجام ای بساق گماننه می آسد نقش مراد برونق آرزو
صورت ملگرفت  -اکنوی مصلعری وذت این ات

که ازلشکر جمعی

که |سپان نازه زرر داشته باشند بر چیده بسر کردگیی یکی ازبندکان
کر طاب باید فرمنان که سبکبار گشنه و آذونة حند  7بر آسدان
ِ

ها

حول پرثاشنه دق ایواز و شجگیر (سرحد

کت

بدخشان داریدد

«

دا هم بر

( ۲4

سفه ۵۵۰۱

مداخل و مخارج و مضایق و مزالق

هم مال 

)

گبي پدید  - 1و هم بر

حقیشت ملک و غنیم اطلاع حاصل گردد  -و هم از الوسات آنجا
هر که اخنبار دولاخواهي نماید او را بکابل راهی ساخثه شود  -و

هرکه بمخالفت پیش آید او را بقثل وذبب و غارت تذبیه دان»

آید  -و بایی رای صائب امیر المرا باستصواب هوا خواهان درلت
ابد میعاد قریب

ده هزار سوار از بندهاي پادثاهي و تابینان

خویش و ببادر خان همراه اصالت خان لعبدی نمود  -این کرو کار

پهره جربده با [ذوة هشت روزه در کمال املعجال ازراه هندو کود

اهي گشنند  -و ازپروآن باهنگران و ازانجا بسالاولنگ و صباح آن
از کنل هذدر کوه کل ره به دو شاخ و ازان منزل باجم رحجب به

داي
فبرو
خلجانرآدمده ازار قصبه بچپار باغ و روز دیگر باندر ا
آن بقریمٌ خانفاه و ازانجا بنو بهار و ازارسکان بسراب و ازجا پای

کثل طول و ازانجا از کذل مسطور گذشنه در جلکای پایان کنل و
ازانجا باشپی و ازای مقام بامرر و ازانجا به رخه که حاکم نشدن
پاچشیر استو ازاسها بکلجبار رمددنه  -و در ذهاب و ایاب بسياري

از اسپ و شنر و او وگوسفند غذیمت گرفنند  ر احشام علي

ویلالچق و کورمکی را با خواجه زادهاي اسماعیل
دانشمندي ا
اتانی و مودودي

و دام بیگ

میر هزار اددراب همراه گرننه

مراجعت نمودند  -و چون گیفیت و فابع

مزبور و حقیقت سبل از

عرایض امبر اامرا و اعالت خان بشرف اصفغاء خدیو دیس ر دولت

رسدد

له کپمرد و سر الجام نا کرده برگشتن و رفن

ی
(صاللخان داین طرژ و بر کشنه آمدنش بص ي

نا زد یله (دغاد 9

( ۳بع

نم مال
ه علدمردان خان

 5شایسنه

سذه ۵۵۰۱

)

امدر ((سرا منشوز (سع الذوز شرف

دوز یات

 17بود که خود با تمام لشکر ظفر پیکر به بدخشان

مد ردمت -و پوتسخیر آن می پر داخت5-ه ۸درین وقت که دد ر*«عمد
خان :کول ۵رمانده بول فلعبدخشان بعو آسماني بکمالآسانی مدصر
مدشد -

و

فرمان

شاه

امدر الامرا از هکت

ثراش و درود گوو

بیلدار و غیر ایفان هر قدر در کار باشد برای ساخثس راه طول کة

بپثر نشان داده بودند روانه سازد  -جابت خان و اصالت خان
با همرهان به دلذیم مد

سنیه فاپز گردزد  -و بهادر خان با آمبر

لامرا در پشاور فشلاق کند  -و راجه رایسنگه با سایر راجورنان در انک

(وست ژمصنان بگذرانخد  -و لشکر راآموده گردانیده آمادة کارباندنه

که هرگاه وت

سواري باند افواج حپان کشا ده سیر بخ و

بدخشان تعیجی خواهدم فرمول ۰

شناتشی راحه حگت زگ #عدو ی سرب و اندراب

وساختس چوبیر نلعه وپرداختن بة نبرد آززک
چون راجه از گرطلبي رخدست پزرهي بعرض مقدس رمانیده

بود که کمتریر ارزو دارد که مصدر خدمني شود و *دخواهد که از

راه طول که بپغربی طرق بدخشان امت بان وایت در آمده بضبط

خوست و سراب و اندراب بپردازد  -و الومات و اویمافات آی مرزمین
را باطاعت و انقباد در آورد  -و اگرازگمرهی و نا بخردي از ایلی
و فرفیان پدری

مر بر تابند

مالش بسزا دهد -

و بدینن سدسا

69۵۳۱

( ۰۴۹6

)

دم سال

جمعیت بسبار از سوار و پباده از رطی طلبیده  -و امیدواراست
که عاوفیٌ جمعيذي که بر ضابطٌ منصب پاده ژیاده باشد از سرکار
پادشاهي مرحمت شود  -و مللهص اوحسب لا لفماس امیر الامرا
پبشرت

پدیرائی

هوار و دو هزار

رسدده

بوده  -و تخواه طلب

یگمزار و بانصد

ده که زیاد آورده بود از خزان کابل مقغرر گشنه 

پا بران راجه بسرانجام سیاه و دیگر روربات

ین درف |اخ1۸

پلچم رمضان ازامبر (اسرامرخص شده بکاری که مامور بود رو ذباد
و از کنل طول گدشاه لشکر همراة را دو جوق هعاخت  -يکي را

با بهاو سنگه پسر خود برسم منغلاي پیشنر فرسناد  -ودیگری ۳
با خود گرفنه باراد تاخت

خوست

منعانب رران شد  -و جون

ارباب ک
ولانران و
کد خدایان خوست برب عزیمت

مطلع گنه

سه چپار کروه پدیره شدند  -ر
واحه را دیده بزبان اسئلانت و اسنکادت

اظهار ايلي و ابراز يکدلي کرده گزارش نمودند که اگر بکي از
بندکان ,خدیو داد گدررین .حدود امئوار حضاری ساخفه از روی

(ستقاست

افاست گزبند و از ما جز خدمنگزاري و جان :سداری

اسري دیگر بروي کر آید نیب و غارت گنجائي دارد  -ازانجا که
راجه را مقصدی جر اظاعت وانقباد اپ جماعه ض
وبط آن حدود
نجول ه
-ما با دایره کرد

و اینان را بعنایث پادشاه ی

امیدوار

صاخده برای پناء قلءه مکانی استفسار نمود  -بر گزارددند 5۵ :اگر
میان مرا

و اندر ولعه ساخننه شود این هردو جا با غوسنت" (
اب

منضبط خواهه شد  -فرداي آن راجه کوچ نموده اوپ جماعه را همراه
گرفنه پسراب رفت  -و بامذمالث ازرباب و اهالیق آن که استقبال 

هم مال

سنه |۵۵

( ۵هعر )

کرده اظار فرماری پذيري و دوللخواهي نمودند پرداخثه بوامطهٌ
ورم روز رو باندراب نهاه -
ابارش بری درانجا سه روز توقف کرد چ
زوب
مط مراب و اندراب فلع *عکمی اح
در
و و

مین
زر
که دران س

فراوان است بر افراخت  -و بروج آن را از سنک ساخنه دو چاه
ریی اثنا کفش فاماق و جمعی از ارزبکلن کهکلان میان آن کنه د
نذر معمد خان بمعاریةٌ راجة فرسناده بود رسیده یا خود را مه

فوچ گردانبدنه  -دو فوج از موارار و یکی از پیادها  -و چوی فراولان
ای خبر براجه رسانیدند ازقلعه برآمده (ونیز شکر خود را سه
فوج صاخت  -و دو طرف دهنهٌ دره که راه دخول غفیم بود گران

چوببا بعرض راه ب*اجي که سوار زار بدشواري بگذرد افگنده *عکم
داز در پص آن باز گذاشزه
ا تنیر
گرد|ندد  -و پیادهای تفنووی و

ازیکسو خود با نوجی و از طرف دیگر بهاو منگه پسر ار با جوفي
قصد نبرد فبام نمودند  -ور جمعی را ازتغلکیدان بمدافعة پدادهای

هزاره که بکود بشرده بودند فرستاه  -و چون لشکر اوژدک اسزه

چانب رسیده راجه و پسرش ادزو سو دست جرأت و جسارت به
تفنگ کشودند  -سیاه اوزبلی سذیز و اریز جان
انداخدی یر و

بازان هندوستان را تاب نیاورده ره گراي فرار گشنند  -و تغلگچیان

فراز کوه بنیضزرب بندق سرکوب قلعه را از دست پيادهاي هزاه
گرفنند -و تعاقب نموده ازکوه فرود آوردند  -اوزبکیه در جائی که
هگ

برسیدی رز برری راحه فراهم آمده از گبره چشمي ایستالدد

راجه  12دو فوج سوار و پداده نزد خود

طلبیده

با همگی سخاظ

یکبار بران گروه فرصت پژوه حمله آورد  -بعد از النپاب نایرة جدال

۹۵

بزدی ۵۵۰۱

نام مال

)

جمعي ازغنیم مقنول د خنی مجروم گهنند  -ازیس" طرف نیز ۰
چندي

وندا کردند  -اوژیکیه
زندگانيي فاني در کار خدیو دین د

از د ده دهامت

حقدقعت

ر حمدمت

ایزی ماج رین

این داوس

پرهدان

بامدر |امر( زکانرده

بلج امق ذخیر؟ قلعه طلدیده دود

سول

کوک

امیر |امر هصرب

از جسارت

و سرب

( ۶پاروت

1

همراة

1

و باروت

راجررپ پسر از فرستاده س؛ چبار هزارسوار ازکوسکیان کابل وتابینان
خود  2عوب ذوا[8درخان ری ببگت واحعاق بیگی وفریدژن علام خود
بکومک

دعدی

دخول ۰

پیست و سوم رمضان شص هنکام نزدیک دو هزارسوار ارزبک
و پيادهاي

هزاره باکفش

بردهنهٌ درد بازداشن»

بعد از کشش

فلماق

ي

بر

 5۸راجه بنگاهیافیی

بود ربخنیزد  -و جندی

وکوشش

راد

از ابطال طرفین

ووزبکده درب
هلاک گشننه  -ا

مرتجه

واریساري راه فرار سپردند  -راجه از
نیز ببزاران خواري خ

ا-نواریی قلعً چوبین وآذوته و دبگر لوازم قلعه داري خاطر
فراهم آورده چندی از راجپوتان معقمد خودرا با پانصد تفگنچی
و جار صثد
رمصان

اژ ر 1کل

 1۹در اتنای

کشت

راچ پوت

بمیاوظاتی

پرنده بصوب

حصار

پلجشیر

مراجعت

راه نورد.ی برف و باد و دمد

 ۱تاگتززر درهنان ره  1شب

گداشژه

باععت

ددست

و پلچم

دمول ت و ازان رو

ردلافگ و اهلای

بدعغب تمام گذرانید  -و

یامد( اجائي  1۹هیمةٌ وافر !بو بر گرددد« منزل کرد  -دربن هنم

( ۷۹۴

 4مال

)

سفه ۵۵۰۱

فریدون پیش از کومکیان دیگر با جهعي ازتابینان امیرالامرا
رنن
برهاجه پیوست  -و ابرکزان ابو جو اشزنیدن (نسداد راه و گبش
راجه بقصد جدال و عزم قنال جوم نمودند  -راجه خود دعرول

جا گرفنه راجروپ پدر کلان خود و فریدون را با جمعی دیگرهراول
ساختث  -بعد از گرمیی هنکمةٌ زد و خورد بسیاری از ارززبکیة بی

حمیت به تیغ خونریز ونان مگ انگیز مبارزان -چاه نصرت
دمنکاة راه گرای نيستي کش ود  -و جمعي کانزداوران دولت ظفر
طراز خصوصا چندی

از راحهونان راحه مردانه حان فشانی نمودند

ادبار پزوهان تاب نیاورده قدم در وادیی فرار گذاشنند  -و دلوران
ءسکر اقبال (جسارت وجلادت در پی دذاخنه ثریب دو کروه تعاب
بگیرند و

کردند  -اوزبکبه اهزراس آنکه مدادا مردم فلعه سرراه

جمعی از عقب شنافنه راه سپرهلاد گردانند  -فراژ کو« بآرمده راه
هعلامت بل نداست

پیمودند  -و "خواري و زبانکاري رو بمامی

نپادند  -و راجه آن روز درپاي ذلعه منزل نموده روز دیگر براطول
وامداد از کوه برف که دران
راهي گشنه پائی کنل دایره کرد  -ب

دو سه روز برف آن فی اجمله رو بکمي نماده بود گذشنه +عدرد
پنجشیر درامد «
مراجعت

کت

معلیی ازنزمت گاه

جارم شعبان رایات اتبال ازنزهت 1بادکشمد م پصمون

دارالط

ت  -خدیو هصت ادلجم مبدن پادشاهزادژ را"مقدار
(هور ارنفاع یافم

ر مدع

شثه ۵۵۰۱1

)

ر باعدر الصدور مدد حلال و جندی

نیم ال ۳

دیگر پراه

راست

پیشذر به

1

بینیر راهی گرداندده پا اونوه و سعادت دو جبان يي از رل

۱

آئیی پرداخنه ازشاه آباد به میردپور و ازافجا به بهنبر ستوجه .
گردند  -سدن ددروز از اصل و اضاده پمنصب

هزاری

چارد مواز

طتا-لب کلیم که در منایش پادشاه دوران" قصید؛ 
براخ
هر بر ان
گفته بوث دریست سر |نعام درسود زد ۷#

نیم ش[عبان ] بصاحب اد نزول فیض موصول فرموده سة
روز بعشرت کمراني

گذرانبدند

بقداوم ممدشیت ۹

وازانچا رکضمت مود  5شاه آداد 1

نمود ار خلد برش گردانیدند *

چاردهم [شعبان ] مقام ند شب هنگم تماشای چراغان کنار 

حباضو انمارآ مکل نزه مسرت و فشاط افزود -و ده هزار روپبةً مقور
ی دبازمندان رسد »

پانزهم ش[عبان ] ازااجا کوچ کردند »

و در اثذاء ره تماشنی آبشار اوهر فرح بش خاطر افدس
گشت

 -حون

خان ارس

بعرض ایسنا کان پدشگاه حضصور رسدد

که دیفداز

ثاعهٌ کبل را ایام زندگی بسر آسد قلعهداریی

آن پاسد الله براور او تفویض

نموده آورا از اصل و (ضافهة

بمنصب هزارییذاث ودفتصد سوار نوازشفرمودند -راجه کورسین
کشنواری را از اصل و اضافده بمنصب هزاري چارصد سوار بر نواخنه

د«نوریی مراجعت وطن دادند  -درین ررز بعد از نزول مظهر ام

هسمال

۹9۳۳۰۰

سنه ۵۵+۱

))

رحمت ایزدی درهیروپور ابرشورش آغاز نراده ترشم انمود  -شب
هفکام بارش درگرفت-فر د| درعدرن باران کوج شدو تا رمول بسراي

سوخنه که درالجا رباط بخنه موسوم #خیر هرا ازسریار گردون تباب
یود ااطات البي,نواب بیگم صاحب

بذایافته باران تند بارید

بعد آزان برف آغاز باریدن نمود  -پس ازرمیدن به پای کنل

پیرأچال تخفیف یادت  -دحرین نزول به لدهي کظهفرخانعکم
اددس در ومط بلندیی کنل مذکور بنازگی ساخنه است

برف

دربعضی جاهایک وجمیه و ۵و تخل معال یک و نیم وجب حجم
داشت  -چمعی که یک روز پدشتر تا بیشخانه آمده بودند بعرض
ارفع رسانیدند که از نصف شب

تا در پاس روز پیوسنه باللی

کذل پرف پارید  -و دران  ۳#و وژر فردای آن که کوچ شد تافرود

آمدن اکزنل سرمای شدید بود  -دربن مذزل ظفر خان را خلعت
و اسپ با زیی نقره مردمعت

نموده بکشمیر مرخص ساخنند ه

نورذهم [ شعبان ] اپوزشانه گذشته دربیرم کله فرود آسدند *
پیست مر چپارم [ شعبان ] لدهی که اسلام حان مابین نوشر8
و بهلبر حسب

سکم ماخذه بیده منزل اقبال گشت

 -درتفیها

مبدن پور خلادت که از بهنبر برسم پدیره |مده بودند بادراک

درات ملازمت کامیاب گردیدند  -علامی سعد الله خان بعنایت
اپ اطزویلهٌ خاصه با ساژ طلا نوازش یافت  -ردوز
یگر بهنیر ۱

مضرب خیام فاک رفعت گشت  -اعظم خان که از منیرا آمده بود
پشری تلثیم سدة منیه رسیدههزار مهر نذر گذرانید  -و صدر الصدوز

سید جلال و جعفر خان ر جمعی دیگر  5بعضی :عکم اتدس پیشذر

۸

رد۳۱

۰۷۴۳

)"۱

ددم سال

(

ازکشمیر بداجا [مده بودند و برخي ازتبول و موطی باستنلام یه
علیه رسیدند  -مبرزا نوذر پسر میرزا حیدر بن میر زامظفر صفوي
ر (هرحممت خاعت

و باضافةٌ پانصدیی

ذات

رمنصسب

دو هزار و

پااصدي دو هزار سوار سر عزن بر افراخذه توش بیگی گرد آذودنه

پانصدي هزار و پادصدسوار  -ریادکار یگ
اسب

هر بلدد مآخددد

ولد زبرد»عازن  /دعذایت

۷#

بیست و ششم [ شعبان ] از بینبر داد دهان و صید کنان بدار .
السلطفه توح ۸فرمود ند ۷#

نماین بغرمان

(ددس

دوات

ده

ملازمست اد۵وخمت ۷

میوم [ رمضان ] از درياي چناب براه پل عبور راقع شد  -دربن
ررژ تجابت خان و اصالنخان و حددی

دیگر از بندهای در 54 ۵

همراه اینان رفده پودژد ازکابل رسیده ددولت ملاژمت فای زگردپدند

خان و دیگر بندها را از راة راست بدار السلطنه رخصت نمودند
صبد و "هیر اندررزی حذد در تواحیی حافظ باه بشکار پرداخنه 1
ازان را مذوحة ش ر گشننه

گسرده

۷#

درد آرژو مذیان :دام

دس

ز پدوتداء غبار وکاب

معایی

#م مال

۰۲۷۶

(

سذه ۵۵۶۱

)

مذور گردانیدند  -دریی روز بادشاهزاد؟ عالی نسب مراد (خش
هزار مپر نذر
عکم وا از ملنان ]ده شرف ملازمت دریافت  -و

لذرانید  -و بعنایت خلعت خاصةهربلند گردید  -سبد خانچهان نیز
ستتلام عغبهٌ خلافت نموه هزار مپسر ندر بفظر شرفت در آورد

لامی معد اللة خان باضافةٌ پانصد سواز دعس

راحه

بلجمزاریی ذات

مدرزا نوذر صفوی  ۳حگیم *عمدداود اسب مرحدهمث شالت  -مپدص

اس ر نپور قلعه دار ارف لاهور دولات ملازت اددوخمت  -ءبدالكنيي

(داسست

و کم

 1رمضان

[ مرشد

دار سر اذراژ گردید " خواجه

قلی علیمرد ان خالنی بعذادت

رحمت

الله ۵5

دود

 1۹برهنمانی

تبددار از نزد عبدالعزیز خان بعزیمت بندگيي درکادو[ مد »بود

عادتکورنش دریاضت  -حوقیقمت رخف اوزبکان ابلرععبزدیزخان و
اراچ دمودرش  5پدش ازدن ذوشذه ند پا مراد مات دیگر جون درأن

جلس حاضر بود بنفصیل برض معای رسانید  -ر بءنایت
بلعت

و مرذصب

ششصدچی

ذت

و هل

و پاای

عموار و انعام چار

زار روپیه مفنخر و مباهي گشت  -خواجه فثیمالله نقذبندي از
۴
آوراء الثیر آمده در سلک بندهای دراه خواقین پناه منملک

هن | ۵۵۶

۲۳۳

۱

نیم ال

)

درین ماه [ رمضان ] سي هزار رویده برمم هر سال معناجان
و مسفعوان عطا ند *
ب

۰

ذشریفگ

__.

۱

برده بعد از ادای  1ردولفذانق

۰

مقدس

.

مراحعت

فرمودند  -و در ذهات ر *جي بزر نثار جبانی کاسیاب
گردید  -درین روز گوهر (عر خلافت
مد

پادشاهزادة والا مقدار

شاه شجاع ببادر رباارمال چپار اسپ از طویله خاصه

يکي با زیی طلای میذا ار سر بلند ساخنند

 -شصت

اسب

پیشش پرداخان قلعه دار بست بنظر اندس در آمه  -حق نظر
اي

و قاسم یگ

مر هزار دراب

و مبرل

رادگت خاجاني

و

درلت بیگ اندرابی و «ه کس دیگر از کدخدایان احشام حدرد
بدخشان که با اصالنخان داییشا عرش

ایغان مرحم

شد

مکان آمده بوددد هر۸یک 

۰

ششم [ شوال] معمد جعفر خویش ساره تقی دزیر فرمانروای
ایران که بارادة عبودت بدرکاه گردون اثفباه |مده بود دولتکورنش

هشلم  1شوال [ بادشا هراد
و

چار

هل

شغر پدشکش

دمود

و ال دبار مراد «خشس
پهیر ابو

العسیی

حپل

اپ

ملازم عادلخان 

پانزده هزار ررپیه ر بیمرهان او دو هزار روپبه انعام شد  -چون
ِ چاب

غله از خش

سالي رر بگراني نپاده بود مباغ

ده هزار روپیه از خزانهٌ خیرات بصدر الصدور سید جلال حواله

( ) ۳۳
نوم حال
فرمودند که باهل( .سلعقاق و احنیاج خصوصا

مه ۵۵۰۱
زاوبه گزینان

یزان  ۰+.اصل و اضانه حیات ولد علبخان ترین بمنصب
هزاریی ذات

و هزار عوار  -و رایسگنه جبالا

بمنصب

هزاري

ششصد سوار سر بلندي رافنند «
دوازد هم  ۲شوال  1معقند خان (خلعمت و صودهة دارعی ارل؛دسة

از تغدر *عمد زمان طراني هر بر افراخت *

جاردهم ش
[وال ] رای ئودر مل باضافهٌ پانصدی دریست سواز
دو اسده سه اعهِة بمنصب هزار و پانصدهي هزار و دویست سوار در

اسچه سه اسچه مباهي گردید  -و بسيرند مرخص گشی  -کش سنگه 

نبیر راجه مانهنگه بمنصب پانصدی دو صد و پلجاه سوار
۱

سرافراز ند *

هزدهم [ ال] اازصل و اضافه فقو القدرخان بمذصب دو هزاري

هدیی
ذات وهزار و هشنصد سوار-و راجهحبرام بمصب هپزاارنو
3ات و هزار سوار  -و روپ
سوار و گوکلداس

جرا ول ۸

ر دوز دهعذخصب هزاری 3ات و هزار
لدشصس

هزارعی دات

و هشدصد

سوار

سر داد کنرنند «

لب بهست ودوم [شوال]) سید خان جپانکه بعارضهٌ سس تا دو
باه صاحب

ذراش ود پسفر واپسدی رخمت هسنی بریست  -پاد شاه

قدرهان بر رحات ]ن بند 8تمام اخلاص راسالارادت تاسف فرموده
ازجذاب |حدیت آمر زش میات دموددد  -جون سدد متصوز پسر
ددره اخثر آن مرحوم بی ظهور باعدی

بذخیلات باطله و توهمات

لاطایاه مقارن فوت پدراز درگاه عرش (شتباه فرارنمود خدیو عدامت

مفه ۵۵۰۱

وم زا

( ) ۶۷۴

کستر بعد ازآگبی بریی وافعه یادار برگ ولد زبردست خان را
پا جمعی از گرزبرداران بر اثر او سپیفد

رویه فرسنادند -حه ظن ۱

غالب آن بود که بجانب .وط گربخنه باششد و حکم ناد که بسرعمت
هرحه تهامتر شداینة هرجا تا کمراه خرد تباه را بیابد مقدد ساخنه

بای ارردگ خافت بیاوره  -ر چون ازان بی هار چنی حرکت
سس جا برری

کار]۵

خاصمی که پمران 49۳

هرکدام

مرحوم

حرد
از دور پمدمر <

موز

خان

معقور د|شدشد لمدصب

سمل

شدر

هزاری دات

و دو صد و ب"جاه سوار سرافرازی :خشید:د  -و مید فیروژ برادر زادة

هزار .

اورا باضادم پانصدی ششصه سوار پمنصب هزار و پانصدی

سوار سر بلند گردانبدند  -و از تابیغان آن قدیم ااخدمت سیکس در
زمرةٌ بندکان درگاه کجوان جاه *۸خرط گشتنند  -آزان مان پبار نوحادي

|

بمذصب

پاهدی

ق تا

و سه صد سوار -

و دیگرن

بمداصب

درخور

َ

سرافرازی یادنند ۰

دردن

۳

ذوئینان

و ید ساار عدد خان جیانی را بفوجدریی برخی

ام وی  4۳قَاععٌت ۳9۳

اخلاص ادن

زم.دایی

ءعذدایت

«رمود نن

ِ

مپدسد اس

رتور بمنصب هزاری ذات و پانصد سوار از «صل و (فدافه مقلخر

۳

موم سال
گردید

۱

سنه ۱ ۵۵۰

(

۲۳۳

)

طاص ی طاهر الا

ی

تدم ت بخشيگري ر واه

نویسهی صوبهٌ احمد آباد مباهی گشته د-ئوری یافت  -بوخف
بعنایت فیل مباهات (ندوغت  -بمیر

آفاین علیمردان خانی

عبد الاء واد میر عارت صفوي سه صد اشرفي و #خواجن زین الدین
علي دویست

اشرفي و به شاه صعمد
۰

صه

ی

ری

مرحدمت

۳

انعام

درصوث دف

۱

چد د2

لعل

ولد شاه پیگ

خان کاباي

۰

خان

یم

سمذدر

 ۲زار

رو وگ

شد ۰

بدست ودهم [ شوال ] لطف

 ۱۸۶راد سعید خان بهادر ظفر

جنگ بافانة پانصدي دویست

سوار بعنصب عزار و پانهدي

هقتصد سوار سر بر افراخت  -درین ارمخ نور *عل زندکانیی فانی
و دخذر |عغماد الدوله وپدرود نمود ا

 ۳رو حقدقییع طش خان

خاخانان مچرسالار بود-بعد ازان که بعقد نکاج حضرت جذت مکانی
د[رمد تصرف

مفرط در مزاج ]تعضرت کرد  -و زمام حل و عقد

مهام ملکی و مالي آچدا بدست اخنیار و قبِضهٌ اتندار او در .امد

که گزارش تفصیل آزی سزاواز ای سیف مکارم و معالي نیست -
و چون خاقان ملک طیذت اررنگ خلافت رابچلوس اقدس زیت

بخشیدنه بمقنضای شيمهٌ کریهه سالیانة ار درلک روپبه مقرر
گردانودند  -او پهلوی مرقد یمد

الدوله آعقخان

در مقد ,ل 1۹

درزندكاني برای خود بذ! نموده بود مدفون گشن»  -مرقد خان مزبور
که غربیی روضهٌ حضرت جذت مکانی مثصل جلوخانةٌ که پیش درواز؟

3
است بقطر پانزده فراع  -و ازاسجا تاشقه قالب کاری -دراضلاع هشنکانة

سنه ۵۵۰۱

ر ۹۷ع

نم سال

)

آن جاذب درون هشت نشمین خوشامای زیب [ گیی ساخنه اند

و جانب بیرون هشت پیشطاق هریکی بطول هفت گزو عرض
چار و ارتغاع یاز ده بطرح نیم منهون  -ازارة اد

عمارت حاذب درون

ازسنگ مرسراست  -زر جاذب بیررن از هدنگ ابری  -و رری کرش

الثری از سنگ مرمر است و آخني از ساگ ابري رسداگ زره و
دیگر سنگبای گونا گون  -جدبروثره وصورت ثبر که برفراژ 1

انواع (خجار رگد پر جدینموده اند -و [پات فرانی و اسماء البی
بطریق پرچبذکار ی در ان ارتسام یافده  -فرش عمار ت میور باحجار

منلونه بان گره بندی اجام پذیرفته  -بر دور کنبه جبرترة است

مذمن بقطراصت ذراع که سرا-ر از سنگ سرخ امت  -و درجپات
اربعٌ آن چبار حوض ه
ر کدام بطول فه ذُراع و عرض هفت و نجم-و ای عمارت در وسط جار چعني مرب

گشله  5طول و عرض

آنسه صد ذراع است  -از جدران اربعةٌ عبط این چار چم دیوار

شثرفیی همان دبوار غربیی چرجکلوخانهٌ ررض حضرت جنت مکانی

ونیی آن
ابیت کت غربیی ض مقبره *«جدیست فزه  -شر
عمارتی فرینٌ سچد  -در ودط ضلع جفوبي درواز است رفیعتمامیی
این عمارت بصرف سه لک روپبه در عرض ار سال ممبا گشننه «
داوم شیر ذی القعده عرضه داشت سرو حوپدار سلطفت

پادشزاده

معمد شاه شچاع برادر مشذمل پر نوید تولد پهر حجسنه اخذر از
دخشر اعظم خان و الما دام با هزار «پر ندر پدرکاه خوادیی پذاه

رسیده نشاط افزای خاطر خورشید مأثرگشت  -ان فلفة الکبد را بع
زین

العاپدپن

مودویع کرد(:ددند ۷#

(

نوم سال
چپارم

[ ذدي القعده

۷۷۶

سثه ) ۵۵۱۶

)

 ۲یادکار ببک

منصور مقپور را که

دسرهرند دستگیر نموده بود بدرگاه ولا آورد  -گزارش این ماجرچل

[نکه بعد .ازفرستادن یادکار برک بنعاقب آ روم العاذیت
حندی
پس از

بعرض

مقدس

رسبد که او بسولیکبی

جنگل

گراخته  -و بدست کروریی |نها گرفنار [مده  -بنابران فرسان شد که
شغدع (ل(» براس که «خد مت توزگ می پردازد با جمء ي از

پسارلن رفنه ار رابیاورد  -و از ارو که کروریی مذکور از ذسیمت
بذوت خاتجما ن که رکن رکدن این دوات بلند صولت بود بران بی

هلمار آشفنه کر که از دوات در گریز بود و با بخمت در سنبز در

ناهباني جنالیچه باید تنگ نگرفه بود  -پیش ۱رسیدن شفیع!(ه
(زاا نفیرزار نمود  -پص اژان که شغیع لاه رآنیا شغافده کروری
مزبور را «چیت غفلدی که ازر بروی کارآمد بغضب

پبادشاهی که

ذمونٌ فهر الهي است ندید نمود ار به پیرکهال عم خود 3
پرکنةٌ دهاره مکدودي باسلعچال تمام فرهدا و  5دزی

حادثه جان

ای ماخ  0درمقام تلف است اگربعد از تجسصی
وثفعص ظاهر شود که بااه سیک #

بیع مراسم حجد و جرد بنقدیم

رسانیده بیر روشی که داند اورا بدست ازد  -و خود با شعدع الله
بصوب ستدوهان که دران سوزیز ی

رخف بود رفمت  -اتغافا پدر

کمال بعد از تکادو بسیار بو.یلهّپیشناسان دریافت -که آن رهگربی
ضلالت از دواحییتماره اجان سپرند شناففهست  -بذابران دسرعت
تمام باجمعینی که دانت ۱از بی او رران هد  -م
وثصور بی شعور با

هذه ۵۵۰۱

(

۸۷۶

)

ثم ما

ا
و-دان را #صیعرا باز گذاشته ژیشا را در جاه انداخت  -و خود بزی

فقر در باغحاعظ رخنه پنپان شد  -و [ن دو همراه گمراه نیز تغیر
لباس

نموده پگون خزیدند

ی گم کردهاي دی

 -پیر کمالن

جون ازپس رسیده آن

و درا را ندید به یادکار بدگ  2تا سرند

هد جا خبر در نیافته کبقدت وافعه معروض د۵اشنه بول  -و احباطا

برايتگعص آن شوریده حال مادده  -خبر کرد  -بعد آزان که باتفاق
جست و جوی نمودند مردم یادکار بیک افاني راکه رنیق آن بی
تودبق بود گرئنه نزد ار آوردند  -او بعد از تبدید اي #خت برگشنه

را در باغ حافظ رخذء نشانداد  -یادکار ببک اگورافنه با (نغان
مقید و مصلسل بدرگاه عالم بدا در  -ومغلی که با او همراه بود

در رفت  -از روی سیامت پادشاهانه که قوام جهان و نظام چهاندان

 0۷بباسزنه است (ورا معبوس گرداذبدند  -و یادکار بدگ از اصل
و ( ضانء دمعخفصب «زاریی ات و حار صد .سوار سر رلدد کشت

۰

نیقی (لقمده  ۲تمیات بعان ورایمدایات سب بااین ۳
که
دنرواختند  -و
درام از خواجه

عبدالرحیم و خواجه *عمد رضا

و خواجه معمد نازل وجمی دیگر ازخواجه زادهای اسمعیل اتاني

راکه با اصالنخار از بدخشان آمده بودند داخل بندها گردانیده
(عاعت

و مفصجبی

هزار رویده مرحمت

مفاهعب حال سارفبرراخنند -وبیمةٌ اینان حارد:
خد »

اه

ورن

۳

سال

(

۹۷۴۳

)

م۸6

دزی

حضرت خادانی م 2۵گرد ود  -وارذات مقدص «طلا و دیگراحناص
 ۲احدیاج

کامباب

معوده *چید « ]مد و

بوحوه اف اول رسندقان

شاط
کشخند  -دربن رنوز

افروز امترالامرا علی رد آن خان ؛حکم ارنع

از پشارر امده ز تام عم

گذراندد  -و بعدایت خلعت

ولک رتبه فایز گشت ِ ر هزار مر نذر

خاصه با نیم آسندن سر عزت برادراخت

بود حصین بدگ و شفیع الا که (خدمصت نک قبام دارند کم
شنت

اند.س

رفده ار را پدرکاه معلی آورد ند

سنیه نامه خان رابا نه قطعةٌ

یک شدر و دیگر اشدا کرحم

بکد و مرهج

و ددسمت

عااءعی سول

دو هار

فیل  -و صدر

ارمعاني

زار روپدگ دون

(اله خا ن

 "۹ار و

لعل

باضا ط

بعنایت

ااعدور

سل

وه

اسب

حار هزار روهبکٌ دیگر

و مبلغ

هزاری ذات

حلال

و بدست

و

 0شفایع دول و قدست جموع

دءخصب

فبل از حلقکٌ خاصه

احه
رو
شش هزاری هزارسور -

که یمنصب سه

و

ی



او دعه از اسئلام سد ۶

باضافٌ

شش

 ۵زاري

را یراق دقمه و ماد

هزاریی

ان

بمذاصس

دیدهلد اس داضافة پانصه موار

زه هزار ب 0
اس

اسیه سه اسمچهرافراژ

ا-مت هزار سواز دیگر او نیز دو اهده سه اسیه مقرر گشت  -نظر بهادر

یی

ده | ۵۵۰

پاضایهٌ پانصد سوار بمخصی
و مبرژا نوذر صعوی

تیم سال

۵۱

سه هزاری در هزار و پانصد سوار

باضافهٌ پانصد عي وان

دو هزار سوار  -و مپدسص

داس

سهة هزاری

بماصب

رائهور باضافةٌ پانصدیی فان

وفل خان باضانه
پمذصب دو هزار و پانصدی دو هزارسوار ء-ا
پانصدی

صد سوار بمنصب دو هزار و پانصدی هشت

و حوات خان داضافهٌ پانصدی

صه

سوار بعنصب

صد سوار

در هزاري

شش صد سوار  -و انروده واد راجه بیتملداس داضافهٌ پانهدي ات

بءعفنصب هزار و پانصدی هزار سوار  -و از ال و اعاف» گردهرداس
کور بمنهی هزاری هقت صد سوار  -و خوشعال ددکت کشغری
واهرر-یکی از شفیع  12برس و رحمت
(منصب هزاري جارد سو
خان

یمخصب

هزایبی

دویست

شایسژد خان الماس فززی

سوار مجلاي

بوژن صرد

شددد

و شادزده سرخ

 پیشکشبذظر اذد.س

در مد  -ازیی الماس شانزدة رتي سائیده ]مد  -و وزنش صدرتی
مادد  -و قدمت صد هزار رریبه مقرر گرد  -و خان »دکور بارسال
خلعت خاصهة و اب

از طویلهٌ حاصه

با پراق طلا وفیل از حلقهٌ

خاه,ه نوازش یافت  -و نکارندة «کارم و معاایع ان دولمت جاي
 ۳بعنایت

مار فدل سر عزت بر او رآخخند  ۰با*عاب یا و ار اب

طرب مبلغ مقرر انعام شت ۶

هشنم [ فی اجه ] زیر دست خان ؛ضلعت

و فیط

بعیدکاه

نشریف

سیوسنان سر بلند گردید  -روز عید اععی

نرموده پادای نماز پارخدنند  -برعد از مراجعمت بدولت خانهٌ
وال رهم خربان بدقدیم رسدرد  -و درذهاب و اباب دامان روژکار بزرنثار 

نپیم ال

۲۲۳۱

(

)1

مه ۵۵۶۱

ش-کش ندر شوایت بیست وهفت اس و هزده شثر
یود
بپرآم
بنظر اقدس دراد  -و اوبغذایمت خاچر مرصع و همرهان او بانعام
۱

ههزار رویده کامداب گشننه +
ن

پانزدهم [ فی |عجه ] شاه بیگ خان بعکم معلی از
مدوات ده دولت |حخلام سدو

مفده دریافت  -بدست و هفت

اسپ پیشکش پردل خان از نظر اشرف گذشت  -جچون *حمد

سین ولد مر فناج صفاهاني تیولدار پنوج تمرد پیشکان اهیال
که پا از دایرة اطاعت بیرون گذاشده خراج گزاري نمی نمودند
ا جمعی ازتعینادیان صوبهٌ کشمیر مالش به سرا د|ده نب کاشدال

درولت
جاگیر او سرحهمت نف  -و بمهر فداح که پدر و برادر او د

فویه باین اسم موسوم و شور بودند ملقب گشت  -و بعنایت
لعت و اس نوازش یافنه بکاشیال مرخص گردید # -خواجه ونا
ه با ندر شوایت بارانة بندگيي درکاه خلایق بناه امده بود در هزار
پانصد روپده

انعام شد #

وبارم [ ی
بیست چ

اعچه ] منز امیر لاسرا عاي مردان

ر
ثازاو
ناند
خان تشری فگرامی ارزاني ۵انردژد  -او بلوازم پا

و سپاس

این نوازش والا پرداخنه مرصع آات و افراس "جیبه و افمشة
نفدسه پرسم پیشکش گذرانید  -و مداع یلك لک رویده بعز پذيراني

رسدد  -جون بعرض مقدس

رسد که راجه جگت سنگه دپرشاور

رخت هستي بربست راجروپ پسر کلان اور بارال خلعت و

مفصب هزار پوانصدیی فات هوزار موار از امل و اضافه و
عزذایت
ققطااب راجگي و (نعام *عال وطن که به پدرش نی
|

شدبود

(* ۳/۸

سوه ۵۵۰۱

همم سال

)

و مرحمت اسپ عربلند ساخاند  -و ضبط حوییی قلعه که پدر او مان

مراب و اندراب ساخده بود بعپد؟ او بازگذاشنه حکم فرمودند که
از جمله هزار و پانصد سوار و دوهزار پباده که بکمک پدر او

سرحمت شده بود مواجب پانصد سوار و دو هزار پیاد :از خزنة
کابل دن

مد ّ
ید ۷

داد

۰

نیضت عساکرنیروزی شنم  2و بدخشان
هممت

جمانکشاي

خدیو دی

ودوات و مت

عالم آزا

خداوند ملک و ملت از مر [غاز جلوس افدس خصوصا ازان باز
 ۹۹نذر معمد خان پاي خسران پدما  * ۰بیر ونگذاشذه بقصد

تاخت کبل امد  -و بپزاران بددنامي و ناکامبیرگردید : -تقو

و بدخشانکه هم ملک موروذیی این دا

خوفیری نشان.

انیت و هم"مغداح کشایش سمرقند که مسق ر سویر عرش

(لدذیا و الدیی حضرت

نظدم قطب.

صاحب قفران ادار للع برهاده بوده مصروف

بود  -و همواره درفگر ترتیب مواد ایمبم و عرانجام اباب ای یساق
می بودند لیکر
اي

ازاجا که زمان امضاي ای امنیت در مشیمی

که هر شاني ر بزمابي و هر زعای

تسد  1بو دسجب

سنوج

ر یناد ما از سوه

بعصی ِ ایق در

0

ات

توف ماد ۷

بو  -و دی اژیری رو که دیغ حراد این دولمت دپر بذیاد بی باعذی

اژ بواعت شرعده پر ارباب اسلام از نیام ترانیامده

است بناخت و

وفوژ ادعال شنیع» و اعمال
تاراج اوژدگیه که در زی اسلام بودند  -ه

قبیعةّ اپنان برری روز نیفناده بود نمي پرداخنند -دربنولاکه خاطر

زد ۳2

دم سال

سذع ۵۰۱ ۵

)

ذسق -واد اعظ م هندوسدان بپشست نشان وضبط
حق داظر از نظم و

و ربط ممااک ومسالک اینچار دانگ عالم #جمعیت گرائید  -و
ارکن امارت نك دهد خان مذزلزل شد  -و بفدان حکوملشض مر رذب 

و در بل وی ری

پدید آمد  -ا
ثرت
وز فلت اسدقلال [
کذذاو

ورره
#ر
اسنجداد ايني هر دري د
اري ر هر سري سرداری گشت  -گ
ظام پزوه ارز بکد» و المان اي ایه ان وزفک :دماء ابرار و هرفاسار

ذسارموس راسر احرار آن دیار دست تطارل و تعدی کشوده
اخیار وک
آ
هه یود و فصاری براعل (-لام نه پسفدند بروی کر آوزدند -
جنالچه قبل ازیی بنفصیل گزارش یات  -و اينمعفي بر پرشگه
ردارند انام بشرادت
عدالت خدیو اسلام خ

نقات بثبوت پبوست

باغاژت مغمومان سم کشیده و اعادت .مپمرمان جوردیده که بر
ذست همت پادشاهان والا جاه لاژم و ی

ادخنة دادشاه
ست پر

زاه؟ رلا مگیرراد بخش را با پنجاه هزار سوار نبرد 9
خو و ده هزار پیاد :ار تغنگچیي و پاندار و وب

روز

انداز باسعثبر 1

دیارو تنببه گروه بی هاجار تعییفرسودند  -و تقسیم اواج فيررزي
در هفوف هفغفنکه حضور اندی جندن ذرار یات  -در هر کدام از

قول و هراول درازد :هزار سوار و در هزار پیاده  -و درهربک از

پرانغار و جوانهار شش هزار سوار و در هزار پیاده  -و در کهدرام از
طرح جانب راست ر چپ شش هزار سوار و هزار پیاد - :و در
امش دو هزار سوار  -ودوج فول بوجود پادشاهزد وال گوهر رجار

صد ی

ا یداه ۳ 5۸
ن ۱

(شت 2

اي

مذه ۵۵۶۱

( ۶۴۸۳

نم سال

)۲

نواز خان بن عبدالرحدم خانخانان و شهج فرید واد فطب الدین
خان کو که حضرت جذت مکاني و شاه خان و قوالقدر خان و شاخ
البدیه ولد کشور خان بن قطب

الدین خان کوكه و ملنشت خان

ولد اعظم خان که با پانصد سوار از تابیذان پدرمعیی گشنه بود و

هزار |حدي (ستقامت گربت  -و فرار یافت که هنم آرایشض
صفوف مبارژن امدم الامرا در بمدن ر اجایمت خان

در شمال فیام

نموه برد را گردزد  -و فوج هرارل به جار .ده وهفناد کس از

امرا و متصیداران که ازاجمله است

ببادر خان وراجه پیناداس

وظر ببادر خويشگي ومویسن
و راوسفر سال هاد| و مادهوسنگه هادا ن
داس ولد دلپت را تور و سدد عالم برادر سید هزیر خان و سیورام

گور و روپ سنگه نبیرق کشری سنگه را تپور و رامسنگه راتپورو حیارت
ولد علي خان ترین و جمال خان نوحابي و *عکم سذگه و گوپال
سگم و گوکلداس سدسود یه و علاول ترب و گردهر داس کور و راجه

امر سنگه نروری و سید شاب ولد سید غیرنخان و رایسنکه جمالا
و ارجن کور و سید تورالعیان رلد سید سیف

خان و سید معدد

نییرة سید فاسم و میس داس دیگر که او نیز رانهوز است رهعمد
قامم ولد هام خان ,بژن قاحم خان سبر «عر که بخدست بر تخیق
مقلذر است واحدال مپمند و تجان سنگه دجسودیه و کش

"

وندرسال
توذور و رار روپ سذه چندراوت ر کرپا رداامکووگررسیر ا

و تلوکجند :و چندر ببان فررکا و سنگوام کجپواهه نب ود شاه علی بو

سید مقبول عالم و همهر سنگه -ٍ+-ودیه و پهاز نوحانی و پرئمی

ف

ت

(

نم مال

۵۸ع

سذه ۵۵۰۱

)

گوبنداس فاندورانین وید اجمبری وباویتچوهال اواراوت یل
داس سدسودیه

و هزار سواوهدک ی اتدظام دافت  -وحم ردارعی مسلمانان

به بپادر خان و پيشواني ربمواتان براجه بین,لداس مقرر گ رید -
دراذغار عارصد و ندمت که از اصرا| ومذصبدارانبو 4

واجه دیبی سنگه بذدیله و اهغمامخان وخ
خان و شاهبدگ خان ر
/

و داشمندی یا تیا
خان و درکداز خان و مقصود ببک ل ي

ی

خان تغویض

داومت <  7جوانغار دد وصد

و منصبد اران  1۹ازاجمله است

و +بهعاه۷

از ۹

رسدم خان و دولت و خان ولد|لف

خان و مراد قلی سلطان ککپر با اکثر ککپران و نور العسی اخث نی

اينضباط گردت  -و طرح
ودک

رات به اصاات خار و ده صد و هغناد

ودهد راز اضرا و

منصبداران که از اتجمله است راجه رایسنگه ولد مماراجه وراجه
راجر.ب و راحه جیرام راد راجه انوب سنگه و سدد اسدالاء و شادمان

پهبلی وال و

جگرام رواجه ببروز و عجب

-نگه ولد سر سال و

مید چاون و جامرببوج جوشان و کشرن منک کچرواهه و نذیر بیگ

عبه ! ۱1۸خابي و جلال الدین عمود

دررازي ر خوشعال بیگ

ولد ءوض خان افشال ر -جد*عمد مردی و هفت صد سواراحدعی

۳

منضبط گردید  وطرح دست چپ

خلیل

الله خان

و دریست و پفیم کس از امرا و منصبداران که ازانچمله است
 9پهاز مرفگه بخدیله و سعادت خان  ۳زشی حا

ریزو جندر مس

سذع | ۵9۶

۷۹۵۸۳

([

دوم سال

)

حوتعال دبک کشغری و +بار تلی ککپر و خضنفر ولد الله ربردی
خان و خواحه عدایت لاه و خواجه عبدالعزیز ولد صغدر خان رهاشم

بیگ کاشغريتو تواک برگ کشغری و رسخم برگكولابي و بو جراج
ر معمد زمان ارات و مبر متلدی و الا»ه دوست کشغری و ابراهدم
حسیی ثرکمان و هفقت صد سوار اددی و تغ1نگ

9۳

مدش

ر الیش به میرزا فوذر ولد میرزا حیدربن" میرزا مظفر ضفوی
و لپبر اسپ

خان

واد_ مایت

خان و سید #عمد

ولد خان دوران

برادر نصرت جنگ و صفي قلي تکار و کرک یی نو نغیفن یت
ولد سردد.ار خان و جمعی

دیگر از بذدهای مذصبد ار --

گردید 4

/

ای مت ۰
یت
ی
و
برمر پادشامزادة والتبار و امیر لاعرا را با اگذر امرائی که دولت
اندوژ حضور بودئد رخصت نموده مقر فرمودندکه درهاک ککهران و
خسن

ابدال اکن

و

حدود

هرجا علبق

و دصدم رفر

بانند

ورا زسگبردا.د
اولژم افروز کوه ع
عور
وعد اران که ن
فروکشر کنفد  -ب

این عبل و کوهستان آن نواحي بانتدال گراید  برخی از لشکنز
ذصرت

پدگر در خدست

رادشاهزاد ازحمالیان

درراه بذکششس بالا ر بایان رراد» ند ک درکابک!ر

براه پشاور و لخن

ببک دایگن  ۸پدوژد دل

حثري ۳
 ۳نم که وغله بهراداني میی رسدده :باند و هدور ن

پلشعزی

بی +

مبال ناسانی ۳

هی

و مزال تیان

و مابط وزارت

و پس ارانکه مواکب کواکب شماردر کبل

فراهم آیند تایخان و خلیل اه خان و مبرزا نودر پاادواج سه کانه

که پسرک دگیی اینان منعاق است از راه آب دره بکبمرف رفلءخست

دوم سال

اکزشایش

(

این

لا

۷۸

سئه ۵۵۰۱

)

دو قلعه بملازمت پادشاهزاد؟ گرا

7۳رن

را دو پرسند

و پادشاهزاارو والا تبار و اسبر |امرا پافواج جارگاده از راه طوال راهي
کشنه لیر

فندز و توابع ان پیردازدد  -وحون

ولایمت بدخشان

بثصرف اولداء دولمت درایدتخیر «لخ وحیکٌ همصت گرد ازند  ۳هنگام

رخصت بادشاهزاد] عالی نسب را بعنایث خلعت خاصه پا ناد ری

طلادوزیت و یک لعل بیش بهابادر مرواریه

سررمی
که ب

بندند

و طراً مرصع الماس گران ارز و جمدهر مرصع با پپولکناره و شمشیر
واضاهٌ هزار حور بمنصب ده ازد» هزاری ده هزار عوار دو
مرصع ب
هزار موار ذو احیة سه ده و مرحمت

صد اسپ ازان میان دارسب

از طویلهٌ خاصه یکی با وین مات دیگری یا زین ط ی میفاکار و فدل

از حلقه خاصه با براق ذقرد و نحل «۰عمل
وت

زر بت و

و

فدل

اکت رویبهٌذقد بعنوان مسا عد ین بر بلند ساخنند  -و اسرا (سرا

علي مرادن

خای بعذایت

خلعت

خاصه و حیقهٌ الماس تم

و خاچر مرمع با پپواکداره و شمشیر مرصع

و دو امپ

از طویلهٌ

خاصه با زیی طلا ومطلا و فدل از حلقَعٌ خاصه با یراق نقره و
جل
وادة فدل مقاغر گشت  -و به اسمعجل بدگ
#عملن زرنعمت م

سر

اوخلعت و جبقَهٌ مرصع و بل  -و به نه کص از همراهانش خلعت
عذایت فرمودند  -و تم نخان و رسقم خارو "جابب خان و اصالت
خان وراو سرسال

ادر
بنمظر
و

ام
بمرحمت خلعت خاصه ودهدهر مرصع و

بعخلعت و اسپ وفدل -و مبرزا نوذر بعفایت خاعت

(

سثه ۵۶۱

۸۸6

دمم سال

)

وم سنگه راتپوران
سید عام و شایلییخدبه و سیورام کورر روپ "سنگه را
وف

شکري ولد مدرژا حس ن صفوی

و سدد

#عمد ولد خاندوران

برادر نصرتجنگ وگوکاد اسسدسودیه و گردهر داس ر راجه (مر
دذگه نروري و رای سنگه جپالا وسدد شهاب و سید #عمد و سدد

ف رالهبان سادات بارهه و ارجن و خوشعال بیگک کشغری و شادمان
پکلیوال

(مرحمت

خاعت

و اسب

و دبگران

بعضي بهرحهبت

خالعت  -و لغفی بعدایت (عپ  -عز افلغار اندوخنند -و شیخ الپدیه
باضافٌ پانصدیي ذات

#خطاب
یمنص در هزاری هزار سوار و

اخلاص خان نامور گردیه  -و خدست .دیوایی

لشعر نصرت اثر

ودسمت +خشیگری به ملاعت خان  -و داروشگوي داغ
دگفایت خان  -خ

و تصعیعه به شهس الدین ولد *خنار خان مفرض گردید  -بهادز
حان را  5در پشاور بود خلعت خاهه و جمدهر رصع

با پپولکداره

و اسپ از طویلٌ خاصه با پررق طلا و فیل از حلقه خاصه

#عوب

اصالت خان فرسناده سر بلند گرداندند  -و در هزاز اسپ امزرکار

خامه همراه اذگر کردند  -که برخی به احدیان و تفنچیان تست
طلب وتنمه بامرا و منصب داراني که اسیان درکار داشنه باشند
برسم مساعدت بدهند  -تا از تا بیان (پنان اسپ

هرکه سقط شوه

عوض بیابد  -و اازصل واضافه منصب راو رر پسنگه جددراوت

رای سمنگه جهالا

هزاریی

صب
نو
مر-
هزاري ذات وهزار سوا

*رحلش
ذات و هشت صد موار مقرر گشت  -بعيةٌ احوال د

گزارزش

خواهد پات *

غرً *عرم سفه ۷۵۰۱

یادکار بیگی وله ژبردست خان باضاههة

۰

م۹

پانسدهی 9

موار (مشصرست

# 1عرم

پاذصد شوار و (خطاب

ند

بلخف پايگي دافت

حان نذار خا
هعنم

هزار و پادههي

:

رد

] فداتي خان

از گورکی,ور آمده

سمنبه »سعادت اندوژ گردیه  -رو یک

پاسئلام ۹۳

فیل پیشعش گذرانیه -

عذایت الله ولد ظفر خان بعنایت فیل سر بر افراخت ( -خواجه
الله براار خواجهة حسی

فیض

انم و خال تعمد
رل

عذایت
فرصود۵ند



-

و35

جون

و صادق

بیع

۵

بیکت و فولاد بیگ چار هزار رویده

هار روپبهٌ

بعرض

دو هزار زودبه  -وبمدذر

مغرر

مقدس

این ما

رسید

 4عراحان

 4۹۳بعصي

عطا

تهي دسفان

صوهٌ بنجاب ازگرانیی غله اراد می نررشند مظبر اتم رحست
البی فرما داد کههرکه فرزند .بغروشه بپا را از سرکر خاصٌ
شریغه باو دود

هززدد ر دیز یاو و گذارند  5و بدشمول این سرحممت

فرزندان که دریرن نشاء (صمعب .صایب امست
حکم خجمهان مطاع #صدور پدوست

مجلغ

در دسمت

رهائی پافندد 

 1۹۳نشور ررز در  ۵۷حا ادگر ماحنه

و

خن

رودده بعقر قیز متا ذمارژد »

آمود نمودار ببشت بربی گردید  -آن وا گپر مراسم پا انداز و نثار
بدقدیم رما درد حواهر ز مرصع آلات و افمشهٌ نعدسه رهسم پدشکشی

گذرانیدند  -ازان میان مذاع فریب یک لک روپبه شرف
چذيراني یاذت »
1

ددسست

و درم[ #عرم] بمدر عجدالله صفوی دودسمت

 ۳هه

هر

مرحممتا

ده ۵۰۱
([ ۶۲ ۲۲۱۹۳
دم مال
شد  -درب ایام مرشد قلیفوجدار دا کوه کذگره فلعةٌ تاراکقه را
راجه جگت سنگه براورده مثصرت

دسا العکم از ذصرن ی

شد  -تفصیل ای اجمال [نکه بعد ازدرخواست هواخواهان دولت

روز انزون اگر چة معاصی و اجرام راجه مزبور کت از ضلالت و
حهالت حندی سراز طاعمث اولياي سلطنت بلنده صولت برتافنة
بود پعغو مقرون ساخنه

قلعه

را بعد

از ایدم جدران بوی

مرحمت فرمود :بودند  -و پالنماس اوعمارات ۵دردن حصار باز گذ|شنه

چناچه در (ثنای وثابع مال پانزدهم نگرش یادت  -اما چون
گذاشنی چنین معقل حصیی و مویل منی که از ارتفاع کوه
و صعوبت

راه سخیور  1منعذار ادمث

بدست

مرزبانان فرصت

جوي شوش غو ادزور بيني ر احنم گزيني بعید بود بعد افزوث
اي عز دور پادت که پیش از

راجه فرمان معلیی بنام مرند

آگپیی مفعلقان راجه بناراگده رسبده آنرا ازتصرف منصوبان او

برآورد  -و هفدهم فدائی .خان نیز از پیشاه فوایم سربر جهانداني
بایلغار رخصت پافت که دارنصرام ای سیم کوشیده مرلم راانیا

گسیل سازد  -و حقیقت باپسنادکان سد سنیه معروض دارد تا یکی

از بندکان معنمد بنگاعبانیی آن فرسناده آید  -مردد قلي پیش از
رصول فدائی خان بدوازده روز فلعه را منصرف گردید و
پس از

پیومنن فدائی خان حصار را با برخی اشیا بدو سپرده روانة دای
کوة کادگرة شد و چون اینهعفی

از عرضه د(شت تهاتی خان بمسامع

حقایق *جامع رسبد بهادر  ۳را بعذایت ۳
گردانوده 4

نگاهباذ

نت دهدن

حصدن

دسنوری

و اسمپ سربلند
د(دزد

۷#

(

نهم سال

۲۱۹

سذه ٩4۵۶۱

)۱

گرارش نوروز
دری هذکام که اخمت بیدار و دولت کرگزار مزد؟ٌ نصرت ونوید
شزب
فیروژی مبرماندد  -بعد از گذشتی دو کري ا

چپار شنبه

میوم ماه صفر مذه هزار و پلچاه و شش *
جمشید

مریر جرخ چارم * خشند؛

نور هقت

طارم

لواي اعندال به بیت الشرف بر انراخت  -فردای آن خدیو
جوك گستر سر  ۹کمرانی را #جلوس مقدس پایةٌآسمانی بخشید:

دست انعام و انضال و برو نوال برکشودند  -و نذر شوایت اءلچیی
نذر *عهد خار را بعذایت خلعت و انعام بیستهزار ررپیة کامیاب
گردانیدند  -میر ابوالعص ملازم عادلخان را#خلعت و اسپ با زین

نقره وفیل سربر افراخنه رخصت دجاپور فرمودنه  -وبرای

مریلندیی عادل خا خلعت خاصه و جمدهرمرصعگرن ابا باپپولکناره
ر سور خاصه مرصع بند و بار و صد پارچه از نفایس اقمشةٌ احمد اد
 /کشمدر همراه از فرستادند  -مطاب ولد معنمد خان از تغیر میر

م الکریم :خدمت !خشیگری و وافقعه نويسي و داروخگیي عمارت

ر مب ر#عریی دارالخلافه و اضانم منصب سر برافراخنه بدان صوب
رخص شد  -خلیل (ل »1خان را تخلعت و جمدهر مرصع ر اسپ

طوبلهٌ خاصه با زیی مطلا نپوراخنه رخصت لشکرفیروزی دادند -
,افل خان را بعذایت خلعت و بخشیگریی

,درم و منصب در

ودست
ازصل و اضافه خ
زار و پادصدی ذات و هزار سوار ا
وقایع صو:جاتن از دعر ملا ع۶

اامللی

عرض

مباهی گرد انددند  -و مصلا

([ ۲۳۱۱

مه |۵۰

نپم مال

1

علاء الملک بمرحمث خلعت و خدست میبرمامانی از تغیر عاذل

خان و باضافة پااصدی صه

سوار بمنصب

هزار و پانصدی

دو یست سوار مر افلخار برانراخت  -حسین بیگ غویش
آمدر لاسرا را4خلعت و منصب هزاریی فذات و پانصه سوار اژ(صل

و اضافة نوازش نموده آخده بیگی گردانیدند  -سید پهادر را

بعذایت خلعت و خدست توزگ ا تزغیبر جاننثار خان و اضافهٌ
مفاصب بر فواختند  -به نذر شوایت دو مبر يکي در صلا تولگی و

وو روپیه ببمبی وژن انعام شد *
دیگری صد تولگی د
هفدهم [صفر ] بساعت *ختار حکم شد که بیشخانه را بصوب
بک وساق ِ سعچی

کابل برآورند  -چون #حمد فاسم مبر آتض

گشنه برد مظفر حسین (خلعت ر خدصت داروفگییثوبخانة رکاب

ارسال جان نثارخان برسم رسالت به ابرآن
حون  .پدوسده میان خوافدن

این دود مأن ملاطین دشان و

فرمان  ررایان سلسلة صفوبه ابواب العاد و وداد مفنوح بود  -و
بآبیاریی ارمال اسغار و مغر و امدای اعف

و هدیا

جهن

حلاص

اواخر (پام سلطنت از فلت تجربه و دیگر موجباب غفات و غرور
مصدر

وعکد ی

اندیشها ي

راجیدن پل وان

بي حا و سگلشا ی

باشد کشت

خافانی با[نکه لمتغنا و استعلا

 8سا که بات

 -اورنگ آراي جماندازي

حضرت

بِمرَیهٌ (ست که ینس بران

1

نم سال

ین

( ) ۳۹۴

تصور نیمت  -و آنچه تصاراي آرزوی اکثر سلاطیی عالبجاه و
صوای [مدد پیشتر فرمان گزاران والا وستکاه است  -بدد کان 2

رگاه خلایق پفاه را میصر است  -بعد از ارعال شاه مذکوز
 ۵پهندیدند که علسلهٌ مضافات و رابطهٌ مواللت که اژ دیر بازموکد

ابران مقررساختنه که جان نثارخان رااست یعباره گسبخانه شود بن
که ازخانه زادان [داب دان مزاج شناس است بلنعزیهٌشاه صفي ز
اپفدمت پسر او که بذام جدش شاه عباس مسمی امث بفرسنند *
و هزدهم این ماه [ صفغر ] او را«حخلعمت و جمدهر سرصع

,اضافه پانصدیی فات بمخصب دو هزاری پانصد سوار و دو اعپ
کی ء ری با براق طلا دیگری اژسانه ژاه ان سرکورال بازیی مطلا
یل

سارفراژ ساخنه دسنوری

حکم شد که منکغلان
د|ددد  -و

مپمات سرکگاردون_آثار طلب دو سالةٌ اهرمورهان
9

او را نقد از

عامره تس کنفد  -و مصعوب اوگرامي مر |سله مذييي ازمراهم

عزیت و مفجي از اوازم تبنیت که علامی سعد الله خان بامر ارفع
عیل (ذشا نموده و نقلش درد »حرف

انبال نارزش می دابد -

 ۱تفن سرصع آلات و باچرزار پارچه از انواع امنعه نفیسهٌ ممالک

تعررمه که قیمت #جموع سه اک و پلجاه هزار روپیه بود ازانجمله
مرصع آلات یک لک روپیه و سایر امنعه دولک ر پلجاه هزار رریده
سو نسم
 1اژخانی) ارسال و رود داد۷#

نثل نامة
که
د
هزاران مفایش و گونا گون دبایشدانی را سزو

 ۵ر کبریای

منه ۵۰۱

ثم سال

( (۴٩ )

نبیلهٌ ارحد رباار  -و نهبآلای جزبلهً او عد راکار -نه احسانجسیمش

را رادی  -و نه افضال فخیمش راصادی  -و فراران منت منعم
 2۳عوض و مفضل بی غرض را رسد که امنیاز اخشید نوع (ذسان
کدوریی
را اهزرحه بانق رجود رسبده دترب

واجاد  باضانة ذعمت

(دراک و اسنعداد  -پص بگرزیه جمعی را بنفاوت درجات برونق
اسنعدادات بکرامت فرمودن مرب رسالث و عنایت نمودن
منزلت سفارتبرای بیان سبیل رشاد و تبیانطریق سداه عطا
ووافد
فرموث  -علاطدیی عادلت این خ

صواب رن را خلعت

خلافت و کسوت ثیابت (جپة اجرای مامورات ناموس ابر نقل
ومشای مقنضیات تسطاس (عدل عقل  -وفبط روبط بلاد  -و اصلاح
ا
ولام غیر
حال عباه و دفع فدذه و فساه  -و درود نا *عدود  -س

معدود  -از حضرت معبود  -بنرةطة دایرة وجود  -دایرةٌ نقَطهٌ کرم

و جود  -صاحپ حوض مورود  -مالک مقام #عمود * -خصوص و
منفرد ازگروه قدسی شکوه اثبیا و رمل برسالةٌ کفه ر دعوت عامه

و تقویبدلائل مناثره  -و محجزات مستمرة رافره  -و تعلی بفضایل
علمیه نایتهاز (حصا  -و عملیگٌ خارجه ازاسنقصا  -فانله سالار رمنمایان
رهنمای

ثافله سالاران  -مبشر منعوت  -جامع جومع نعوت -

موخر مقدم  -پصی آیندة پیش فدم  -و برآل اطهار ار که مراياي

وُزن
وبع ذوارف عوارف *-خ
حقایق معارف -من

تبوت  -و
و

و

او

مظهر سرایر ولایمت  -اند  -و بموحب خطاب مسدطاب ما پر بدا(
ص

ص وهاز7

ای

وحن

هه«

و مین و۶

لدنهب عنگ م الرجهص اهل كت و ۳

صو

2 ۵

تطییرا| -ساحت همجن

ایذان از دادت مبریی  -و اژ اوث دناست معرجّل  -است -بور

(

نم مال

9۹۶۱

سس ۵۰۱

)

(عاب ابرار او که آبروی دی  -و سیب لمعاننور یقین  -و حافظان
شریعت غرا  -و نافلان طریقت بیضا  -و رافعان قواعد اسلام  -و
هادمان اساص کغر و ظلام -اند  -خصوصا خلفاء رانشدین مپدئیس -
که عنار اربعةٌ دین حنیف  -و چاررکن مل مذیف  -و فانیان
بقای مطلق را قاده و قدوه  -و مسنهلکان حق را ساده و |مود اند -

و هرکدام بموجب نصوص معمکه قطعية |(دلالةٌ  -و احادیت *حدعق

يقيذية اافاده معنعهٌ منصاه  -بروایت عدلی از عدلی  -و حکایت
هه ازدُعٌ  -بسبب (خنصاص«جبهرضیه -و شیمهٌ مرضیه  -بمنزلنی

منفرد و منقبنی منوده  -و بقدری کة قدر آثرا خداوندان قدر
داننه  -ممناز  -و بفضلی که فضل آثراخداوندان فضل شناسند

منماز باد  -برآکه دلمال سکال حقیفت پیوند  -و بخرد حنق شناس
هوشمئد * -خفي یت

 -که خالق ایام  -بواریی ارراح  -را حجل

علی
هر
شافة و عظم پرهانه  -ادیرقاع ف

دثایق حکم اسث که نظر

دور بین را بادراک آن [شنائی ذه  -و درابدام هر امری لطایف
مصالیع است که گوهر شب چراغ خرد را در درک آن ررثنانی
ده پید اسمث -که علم حادث را بقدیم *جانسنی و منناهي را
بعیر مثناهی منادبنی ندست  -پی

پیش آیری مکرو 5ده دسلیم

و رضا ارلی  -و اسنقبال مرفوب پذکر و سپای احری  -لپذا در
واعکٌ هایله حوادئهٌ نازاهٌ رحلت خسرو جم جاه جعل الله السنة

مدواه  -آزیندار بی مدار پخرمار  -بنز هت مرای بقا و فرار-
 5۸پمقنضای عدم استماع مواعظ بلند و صكِِ سودمند
در ناس مرسل

۶
عوب

صقدرخان که د
مرعنی

مندرحه

آ[ب حیان

سفهة | ۷۵

ررحانی

(

اژ شاخسار درسنی

۰۹

۲

و درست

نهم سال

کرداری

 -و خاطر حق دنس

حقدشقعت گزبرخ را در (واضهٌ ان حز مراعات نسبت پدر فرزندی
و معادظت

فول نجیع هادمی د  .که ,دش مشبعون (عکصمت الدپن

دنا نمای هنکامه جو -و سفیبان جبل اننمای بيصرنه گو -که
متا

دست

این همنشدنان

درد مرشمت کرهیی بازار خویششریاست

نم (ندیشة مأل کر ولی نعست خویش  -باذراط در ارتکاب ]اجه
اجنناب ازان .منتج آگیبی و هوشياري در دنیا  -و مثمر فلا و
جاج

در عقجیی ك

ات

و

تهرژ زان همه

کمن ر زیبا

میما

از طبقهٌ فرمان زوایان معدلمت اقذضا  -و صدر ذشینان ارایک(عغلا  -که
غایهٌ ر(حود این  ۵زیدهای

(نظام ۳
پالذات

دای

پرورد کار  -وهزرگیب کردهای

کادذات و معادات
پیوسدی۳

آفربدکار -

و نگاهبانیءی محک| وفات اشستت اسوارق

" 2در سقلداث

حسمانی

*حناج پنگهبان گشنی  ۰ونوع بافذه ِ بر مقدمةٌ و

فرو رفدی

-

و

وجوبتلقیع

وادات حاکم بی زوال  -از تعقیب هر .
تقدیرات مفغدر بی مثال  -ع

نوشی به نیشی  -و هربباری اغزاني  -و هر تبولی بدبوری -
بصبر مسئئبع اجرو رضای

بذابر سودت

ددم

و خلت

مسئوجب

که رن

جزا دوه

مرو

۳ -

مس ذمرک کَ در عالم اشیاح ظل معرفحت

ازلی عالم ارواح است  -و میان
خاندان سولاطیی نصفت آئدن

خلانت تزئدر این وال
 3ي دودسان سل بعد سل

بانوارپ حب مذعقق  -بمبارکباد جلوس تن مانوش آ[ن فرزند

۱

( ۷۹۶

هم مال

)

زاد 8برخودار کاهکار نامدار باند مقدار
عظمت  -مپیی اخذر برچ
سلال اسملاف طاهرین

سثه ۵

بیبی گوهر در چ دولت و

شوکت وسلطنت  -نقاوة (صلاب طیبیی -
 -مپددن مدعال  ۳فادر

 ۶رداخنه مي شود

ذوااجلال این جلوس میهون را برغ صفوةٌ دودمان صفوي  -علالة
خادد آن مرتضوی " مبارک و فرخدده گرداند 3
 7اد ای حقوق فریق«دا سگزار-وترحمرعفوزات

يت

وو ت  ور و

ه
و.
هو

و

هء وه

۶

.

از شناخضت مقد ار

پارشاه بیان عظیمالشان

وه

عوه 

ه

الرامدهون برحهيم الرحمریآرحموا من ي اارض رجوگ  +ن ني|سماه

افتضاء 9۳۳

و ثرک تعصبات و اغماف عبر از ناد بر حسیب

ایذمار

و اعراض و صفی از جرایم بر طبق تقاضای مصلعرن  -عم

جماسورات بمدایت اراسر الببی  -و انزجار از منهیات بدلاات کلمات

عذایست کدد

 9 -دون

م مج (۱عظ
کلام  5نظام

وم وج

المعنی

حسن
ها

منطوق
وک

کر

سر دفثر اعل بیان ِ شرف
وه

ام

زمتا :ررژ پماش وال بقد رزسعفت شود رو پزیوق

ی ایک  ۲.زر

حى

باری

از هط

در احل بنوفیهٌ حنق

کر

نماند

.آن دوات

عادب

عدان دِ کاکم راع وو کلکم

نگ

باندازة قدرت رود ِ رسفگاری

پوشدده

دی

معط 8

۶/0

1۹

حون 9کسال
3

۰

را اخزود میداندم

بطریق

اولی خو اههد

۹۳


و
و اعان

وفقد

٩6 تعقق ایخمعد ي ازان

ود  -بدذ..پران

۳

ملک

و منسویای

نرش

دی

9

 -که

(

سع | ۰۵

۸۹۳

)

وم مال

معلوم هر قای ودانی است که امجاء ار ونادار ءلبمردان خان
امدر الامرا بدی درگاه آسمان جاه فطراری وله ده اخنياري  -جه

اژو در برابر جمدع احکام صادره ازان مد  8سفیه افزرسنادن پسرو

غبر آن جز دمع و طاعت و انقباد و اطاعت اسری سر بر نزد -جاي
] ۳بود که بیددیا ی ذفاساني و رهنماني

ائي آفرین رف او

ریژوة
هبائ
تعسدر جلوه دای  -چون برخلاف آن از بانه در

سراثی و گونا گون تزوبرات  -و رنارنگ تسویلات  -نو دولنان حسد
سرشات  -غرض پرست

 -که رواج خود در کساه عزت یافنها و

پر کشردهای قدیم شنادند  -خاصه چنیس

کسی که جد امجد آن

زبده و خلاصةٌ ای طبقة علدهفرة العیی که نقاوة سلسلهٌ صفویه و
بودنه  -اورا بآبای ثانی می نوشنه باشند  -اجای تعسین تاجن

و در مکارحسی جزا شش باها  -فرار گرفت  -او افطرارا باعتصام
عروٌ وثشای ای فکر صواب  ۶8ایس «اطنت را ازان دولت هججگونه

جدائی نیت پفاه بای بارگه که هام عالمیان و علجاء جهاندان
ات

زرد  -و ای امور |باب ظرور عنایاتنهایان و مراحمبی پایان

خزدست
در بارة مشار البهگشت -اگرجه چار پسر خان مومی البه ا

گزاران این والا درگاه اند  -اسا چور خواهش خاطر فدسی سرایر

این است که حقدقت یگدگی ر عبت نیما بین معاوم جهانیال
گردد  -و کالشص في رابعة الفهار وضوح یابد  -منوفع آن احت که
اينمعني پرخصت

فرژندهی که دران آسنان دارد بروی روز افند -

و اهایمت و یگنگی را روز بازار دیگر گرده  -و مبانیی تکجفی و
بكرنگي را |۳تعکام  -و قوایم یعذاثی و یکنا دلي رااننظام پدید]بد-

(

نیمسال

3۹۶

سنه ۹۵۱

)

تشدیدی
اسب سابقه را تاکیدی و
و جپات و

لحقه رتااسبمی و تمبدی

 -و موالات و مودث

 -شود  -اژانجا که خاطر ندمی

بأن فرزند زاد؟ عاي

سبتمظاهر بعبب تعقق ابوت علیا ن

وساده تعلق تمامی باطلاع بر حال خبر مال دارد  -شجاعت نشان
ويوسنة
جان ثار خان را که از خانه زادان معشمد فدوی است  -پ
ات
ثکذر
ورا
او د
برجوع خدمات (عذماد طلب هر بلند -
حضور سرامر نور رخصست "1

که

صوب

ای نامه که سر نام حکمت

و اصبعت  -و منضمی مقدمات
آثار امست پرهاند  -مذرقب

فرمودة شده -

و موعظت

"عبت

اپ اسصت

بادای آن مامور گشنه مقضی

با صواب

شرف اددوژ

تک

و هدایت

بار و کلمات

صدادذت

[ف دود از گذارش

المرام بسرعت تشریف.

اجه

رخصت

انصراف بیابد  -که فمبر مر[ ثبی "عبت آگیس راشوق تامی و

ة بزردیی هرچه زیاده ترو مرتافنیاق تمامي بسوی آنست ک
هرحه دوس

احوال خچسته مال و اوضاع و اطوار آن بر

وذه اسری که باعمث زیادنیی
گر
خوردار نادار انکشاف یایه  :-ه

امتقرار آن کمکار بخذبار بر سریر سلطنت آن دیار باشد
نهورع معاونت لازم نشاة دوسثی
بي <جابانه بدان اشارت رود  -و

که #خاطر گرامی رمد بي تعلفانه اظبار آن جلوةً اسنعسان دهد
که انشاء الله تعالی در اجام آن مساعییمشکوره چنان پرتو ظبور
خواهد !شید  -که معنیعءي دوسني و خقبدقت
جپانیان وأفع گررد  7و9

درسایی دوسئی بر

مساک افپای وداع تن

ارمال رسل و ودایل برمبیل تقابع و توايمسلوک

وم

باشد -

هه

۵۰۱

۳

۲

نیم سال

ازهار حدایق آمال و ماني بذسایم يزداني شگفنه و خندان باد »

انتهاض رابات جمان کشا از دارالسلظنة . .

3

لاهور بدارالملک عابل
بعد

روز پنجشنبه هزدهم ماه صذر مطابق شادزدهم فروردی

از -پري شدن یازده ر نیم گری خافان ممااک گير مقارن دولت
و اتبال موقترن حشمت وجاال برگلگون نلک خرام ثربا سغام از
دار السلطنهٌ لاهور بصوب دار الماك کابل توجه فرمودند »

نوزدهم ماه مذکور ازئواحیی دار (لساطنه جعفرخان «صوبهداریی

پلجاب و بهرام برادر ار #خدمت بخشیگری و وافعه نویسبی ]نها
و دامدار ولد خان مومی الیه بمخصب پانصدی دات و صد سوار
شر برافأارخن»  -و هر کدام بمرحمت خاعت نوازش یافنه مرخص
گشننه  -و قلعه داروی ارف اهور پسر انداز خان تغویض بافت *

بیستم [ صفر ] جپاگیر آباد بلنزول اندس مذزل «عادت

گردید  -فردای_ آن که روز شرف نیر اعظم بود اعظم خان راکه"
پادصد

سوار از تایدهای

ودخشان
لیخ ب

خویش با پسر خود ملکعت خان

ررانه نموده بود پسبب

کبرسی

پمپ

از سفرکایل باز

داتشه حکم فرمول اد  1۹بکشمیر رفنه تا معازدت راارات فدروژی.
دران

دزوت
رومیت

کده انامیت گزیند ۳

و جپارم

 ۱صظر



کنور رامسنکه

ولد راجء جی

پگ

با پانصد سوار از وی [مده دولت تلثیم اسنان کیوان  »ان

(

نم سال

۱۶۵

۹۵۰۱

)

هزاریی فذات و هزار سوار فرق طالع بر اثراخت  -ملا مبد ااعکیم
نموده

زا خلعت ودویست مپر عنایث

بسیالکوت موط

او

رخعمت فرمودند *

شوت رو هغلم [ مغر ] اعلام ظفر طراز از جپانگیر آباد بمنزل ۱

پیش بلندي کر شد  -و چون حرم معفرم فروغ افزای دودمان

خلافت سیر بادشاهزاد 8بلنه قدر را عارضه شدیده طاری گشنه
بوت حکم مقدس

بصدور پلوست

-

که آن در الناج جانباني

تا حصول عت بیمارو وصول برلیغ طلب درجمانگیرآباد توتف
نمایند  -و حکیم مومنا بمعالچه دسئوري یافت  -و سلطان نظر
را #جممت وقایع نکاری با مبدرپور خلافت گذاشده دارونگیی داغ

از تغییر اربمیر معمود صفاهاني مفوض ماخنند »
پیست

و نیم [ صفر ] دولت خانهٌ حافظ [باد معط

جلال گرددد *

سیوم ریع اارل ازدریای چذاب براه پل کشني عبره فرمودند -
دردن ذاریخ میرف هی رابمنصب

هزاریق ی

ماه

سواز از

اصل و اضافه بر نواخنند «

سراحل آب جناب دایره
چمارم ایری ماه[ ربیع الول ] که ب
بو چپار شیر یکی نر و سه ماده در بِيِشةٌ تواحي دریا شکر خاصه

 - ۵درین روژ راجه جسونت سنگه بمرحمت جمدهر مرصع با

پپولکذاره و اسپ عربي با یراق طلا تارک عزت بر افراخت -
ر نور(اعسی از اصمل و اضانة

وازش یانت »

بمنصب

هزاری

چار مد

سوا

(۲ .خد.

سفه ۱ ۰۵۶

تیم سال 

۲

عظمت گشت  -شییع #عبی گیانی را بانعام چپار هزار روییه
کامباب گرد اذدد ژد ۰۳

باز دهم [ رببع ااول ] سودب
اژآب د.,ت عجور دموث -

ابئوهی

بط انور

از

چون تعاعی

طردعت

دق

نورت براه پل کشني

پرایوا ول ک ۹پر کنار [رن

بخما شای آن

اندی

زشراط

شب دوازدهم [ رببع الول ] مبلغ دوازده هزار روپيهٌ مقر
دفضلاء و صلیا عطا کررد #

پانزدهم [ ربع الاول ] حکدم معمد
بعندادت اسب

یا زین مرطلا بان پايکيي یافدند -

فراو لان باضانهٌ مذصس

بدست

دنور رام منگه
داد و

و مرحمست

اب

و سدوم [ رببع (ادل ] دولت

میر الم د اروغگ

نوازش

یادت #

خاده باغ حسی

|تف ين مقام شلف  -بیادشاه راد عالی نسب مراد -۰خش
خاصه ارمال ورتسول فرسان داددد  ۳پا عساکر نصررت

ابدال

خلعت

ماأذر اژ پشاور

وجهة همت علیا (عت بشنابد  -پادشاهزاد والا تبار که پس از
دسنوری

فافد

از پیشگه

زرور
بیصبت پررژ ,درز ه
و ددجبتا

رد در

خلاعت

-ودگیی

رای

لشکر فجروژی

تکبلالن ..و فاعم ریز ردرزحوی »وال

پشارو توتف!

دموك؟

دوث

۳

(عدِ

از ورو۵د .پرلبغ

.

سثژه ۵۶۱

9

سال

رالاکه بقد غس مام بصدور پدوسنه بود  -بیست ش
وشم [ رببعاارل ]
موافی بدست

کوچ

با امبر (لامرا از پشاور

و جمارم اردی بردشمت

مود  -امیر الاسرا از سخستیی منزلبرای اثجام بعضي میام
#رور ده خصوصا فرسنان

مش
مسطور

جمعی

سر دراه حد کر برلی ساخدری طرق

جسور از کابل تا کل طول و بر گرننن رف کنل
پادشاهزاد و وال( نزاد رخصمت

از خد متا

شندددر

پخم

ز بکابل رعید وابدال بیکت "و عید الغفی بیک را پاعمله

خی و

کذیر از *عال آن حدود

برای بدر(شتن

بف کثل

ودشاهزاد؟ عالی تبار نبز کوچ برکوج راه
زیور گرد آورند  -پا
نوردیده نپم ربیع الانی بکابل دآرمد  -پص ازان که ببادر خان و

یرارق با زبعیاری نازازلخزویه :یدای جان زر رمتم خاب
پیاد شاهزاد و گرمي

دودمان

پجودئند

گ

 1عالي نصب

از کبل

کوچ نموده موصع پای مذار مضرب خدام گردانید *
بیست و ششم [ رببع الاول ] رایت اقبال از حسی
نمصمت

ابدال

دمو ر

#عمد اریاب سمرفند که در هفدهم
مک رمه پراه سورت 7

در دارا خ لاف

سال اورنگ آرائي از مک
اکبر ابان شرف امخلام عنبهٌ

گواون مرئده اند وخنه بوث  -و مشمول عواطف

کشنه

بموطن خود

مراجعت نمود  -و ازهوا پژودیی اواباء اي دولت خدا داد برلی

مه ۹۵۶۱
( ) ۶۰۰
نیم سال
عرض (خبار هرج مورج توران و اختلال احوال نمفرعمد خان 
از ماوراء الثبر بیرات و ازالییا بقندهار و ازفندهار براة کبل بایلغار

]م ۵ه ول سعادت اندوژ ملازمعت گشت  -و بعذایت خلعت وراسپ

ودرهزار ررپیهٌ نقد مباهی گردید  -دربن داریخ بعرض اددسرسید

که حاجي معمد جان تدمي مشممي را که بمفاخ رگزاریی خدیو

اورنگ رای نرهنگ ما عز امنیاز درشت بعارفهٌ امبال در
دارالسلطنٌ اهوز پدمانٌ عمر بر آمود "

بفجم [ رببع الثانی ] ظرلاگلرچندون سا بر بلدة پشاور گسنرده
مفزل امیر (لمرا را که در ارف خطةٌ مذکور بنا نیاده است شرت
نزول بخشیدند  -و چون ماني که شایمنه دوللخانه خاص و عام

و دوللخانة خاص باذد نبود  -و ندز عمارت مذکور اژان رو کبهطرز
اپران بروی ک[رمده پسندید؟ طبع دشوار پسند نیغناد *

ششم [ ربع الثاني ] ازااجا دباغ ظفر خان تشریف فرمودند -

رطرح رس بازار مسقف پهاور ر کات امیر اللسرا آنرا بگچ برآورده با
دو چار سوی سرباز بطرح مثمي بغدادي ساخنه  -و هنکم ءجور

موکب معلی باظر فیض گستر در آمد  -و شرف تعسیی یافت .-
دزد مکرمخان ناظم دارالملک دهاي که اهمام عمارت لعهٌمبارک

کة از+عدئات حضرت خافاني امت و ابنبةً فبض امکذه که دران

قلعه طرح فرموده ند بدو مفوض است فرسنادند تاه عنطابیع آن

درون قلعه بازاری از در جلو خانة وان خاص و عام تا دروازه .
کحادب

دار الساطنه و نت  5سرب گرد |ذد "

فیم سال

(ز

95,

)/

هه |۵۵

روز پخیشنده هشدم رلدع ااداذ سیع سال *زار و باه و ششمموافق

چارم خرداد در باغ مذکور پنشکاران درلت عظمی به ثرثیب مواه

جش فمري وزن انجام سال +اجاه و ششم و آغاز سال /فجاه رهفتم
ن عنصرازسنین عمر جاوید طراز خدیو هفت افلیم پرداخنند آ

مقدس را بطلا و دیگر اشیاه معبوده بمرخنه آمد  -ر ازرجو آن
جبانی اماب خواهشگردید  -دربن رنوشزاط افروز علاميسعد ال

خان را باضافة هزار سوار بمنصب شش هزاری مه هزارسواربلنه
پایه گردانیدند  -و هزار سوار دیگر ازنب راجه جموذت سنگه
دو اسپه سه (دچه مقرر فرموده او را بهنصب بجمزاري پفیم هزار
سوار دو هزار سوار دو (سچه سه

اسیه سرافرازی بخشید ند -

و خواص خان ربااضافهٌ پانهه سوار بمنصب سه هزری سه عزار

سوار ح-بویحن داس راتبوزرا باضاده پانصدیع ذات پمفصب سه
هزاری دو هزار سوار و بعنایت نقاره  -و حکدمعمد داد را باضا

پانصدی دات بماصب دو هزار و پانصدی دویست سوار مر بر
|فراخنند  -اعکیم هنم

(لزمان ده هزار رویده  -و بقاضي #عمد

اسلم چهار هزار روپیه  -و بيريکي از مبرکف شخ و خواجه ابواخیر
سه هزار رویده  -و #خواجه عبد الرزق صد مر عذایت شد  -میر ای
ولد مبر عبد  ۳1۸مشکدی قام مرح مت

خلعت و اتزغدبر رشید ای

خوشنویص (خدست ۵اروفگیی کنانخانٌ معلی سرانرازگردید  -لعلخان
گم
س
نندر و سایرنغمه طرازان سرکار وبالناعاممقررنوزش یاننند ه

عره

8۱

سه ] ۵۵

دم سال

)

نیم [ ربیع الثاني ] از باغ مدکور نیضت فرمودند  -و فرمان
وذور رامسنگه ولد راحة جدسنگه و
شد که راچه حسوذث سنگ؟ ک

گروهي دیگر ازبندگان بارگاه خلاذت از عصکر فیررزي یک منزل

ر بآماني از کل خیبرو دیگر مضایق آن
کتا
ذ-
لند
پیش میرننه باش
کمسار عبور نمایه  -دربن قراخ جون بعرض مقدس رسدد  -که ایام

زندگیی سر انداز خان قلماق حارس حهب دارالساطنةٌ اهور -چری
ر۱اس
گردید  9شفیع (للع ل,

ذات وچار هد

ر| بعفایت

خلعت

و مذصست

سوار اژ اصل واضافه بنرواخنه

دارالسلطنه رخصت

هزاری

بعراست فلع

فرمودند  -امام دبردی پسر جمشید بیگ از

اپران آمده بناذیم سدة سنیه دولت اندوز گشت  -و بشرف بندگیع
درکاد عرش اه باه دایز شده (هرحهست خاعت  ۲انعام بجپزار رویده

مغ رگردید  -بخواحه ظریف هزار ررپبه مرحست

شد »

اضزوابط ان دوات .والاآذست که از پنههاي منعبدار هرکه

دريکياز صواجات هندوستان بپشت نشان جاگیر داشنه باشد اگر
او |زتمیناتیان

ن
همان صولة باشد تایدنار,

بداغ رساند حِ حنا*4

داع کلمت

شود موادق

یل

و اگر در صوبه
جارم حصه

هزاریی

و (

هار سواز

دهمرده ی

ماموز

جراهه چار هزاري چا ر #زار سوار تا

بخ و :دخشان محلان کشت
درز دسمت

هزار

سوار

۵یگر ازو بعات هندوسنان

داع نهاید  -درحيني کل دیلا؟

ات

3ات

خبوث ر۱ا مطابق سوم

دظمه

قاهره از ٍدیشگاه خلافت به ن«عذیر
از ارو  54این مملکت از هندوسنان

خدیو وادا سقرر فرمردد که  0لتق بساق

درمیان

است بندها پاچم حمنٌ تابینان داغ کنند  -چناچه #جزاری

۱

مال

سل 4۵۶۱

9

#اجهزارسواررهزار سوار بداغ برساند  -اگرحاصل جاگیرش دوازد؛
ما

است سه صد هوار  ۹7اسیة و ششصد

و اگر بازده ماه

است

وو |سده و

لدیا اسده 5

دوصد و ب+عاه سه (عده و پاصد دو اسده و

دور صد و پنهای یک اموه  -و اگرده ماهه است

و دو صه ایک امیه  -و گر نه ماهه امت

صد یک امیه  -و اگرهشت

ماهه است

سشصد

هشخصن دو (سده

دو اسده و جار

چار صد وپلجاه در اسدة

و دافصد و چاه رلک اسده  -و اگر هفت ماه مت

وغنصد و باه یک لمیه  -و اگر شش
دو امیة ه

دو صد وپنجاه

ماه است

صب

دو اسیه ثوبصت یک ادیه  -و اگرٍبا ماه است تمام یک اسده -

و هرکة سواران مفصب او دو امده سه اسوه مقرر شده باشد بغدر مواران

دو (-چه سه اسپه ضعف سواران براوری داغ کند  -مثلا (*جمزاری
پلجمزار موار ثمام دو (-چه سه (سپه که حاصل تبولش ددازده ماه
پاشه ششصد حوار سه امه داغ نماید  -و هزارو دویست
امد و دصود

موار یک (سچه

سواردد

و علیی هد! القباس  -و جون هنم

تعین مواکب چپانکشا حکم معلی صادر شده بو که پمتصبداران

نتدي و احدیان تیر انداز و برق اندازان سوارو تغلکچیای پیاد:
و دبگر شاگرد پیشه سه ضاه پیشگی و #جاگیر داران که داغ آنبا
موانق حامل

جاگیر

مفرر است بر وق

چارم حصه

حاصل

تیول که آن نیز سه ماها می شود بردم مساعدت زر از خزانةٌ وا
تاخواه دعند  تا از .مر خرج عسرت

دکشند  -و بعضی وحة مدکور

وشکر فدررزی چه ازیس رهگذر و چه
در ثارالسلطنه دیافنه بورند  -ل
*چرزمت استماع ژبا رت

و

برکنل ظطول زردشوارییعجورازان

درپیش

1
( ۸

سفه ۱۱۵٩
رفذنی وتف داشت

۲

ذبم سال

 -و اتنظار تخفیف

برفدت می کشرد ِ پادشاة

حدقدقت | ۲کاهپانزدهم این ماه میت جی  ۳۱۳خان ر ا ب
زاغسفاک بورود
سددخت

|سول خدیوعالم آرا نمود اربم.فا

روانة کابل گردانیدند

راخني

برببود

مقال(ات

دریته ۰اسنعچال پدشنر

ِ

ِِرحي ِ

زاد والتبار گرداند  -و فرصان دادند که #جمعی که سه ماه پیشگی
و مرسباعدت

نیافذه باشنه

اعبا
زر و(  5و و ا

لش

مبارژان لشر

(سلام پرداخنه جنان کند که دب کس را ءذری درررانه شدن

نماند  -و همه را پیش ازان که کابل بورود اعلام ظفر اثسام معط
جلال و مور
( ۳مرحمیت

افضال شود
خلعت

زمود  5وب

راهي سازد < و درحدس

خاصه

او پرای

و و

رخصست

از طویلهٌ خاصه ر ی

پادشاه زار؟ گرای دراد یک

علامی

طل نوازش

لعل کلان

منذظم با دو مروارید که برسر می بغدند و بیج اسپ ازطویاهٌ خاصه
ازالجمله دکول و زبس طلای

میذاکر  -و پامیم لاسرا علیمرد آن خان

دو اسپ ازطوبلمٌ خامع با زیر طلا ومطلا عفایت نموده فرسنادند عامي

ل او بعیل ر دزرل اودس (ساحت
عرضا  ۳روز که از وصو |

]ن فاصله

لول  -هدگي ممیمات را رو براه کر  -و حون میکب جلالمنزل بمنزل
ر دورد ید  5بدواحوی بل رسدد هي

پاهنمام رواده صتا
بر طبق حکم

ر راجه

کند(وران عسکر را فرصت ند|۵؟

 2.جنالجه بای شاهزاد و وا تبار باتغاق (میرالامرا

معا یی هزدهم این ماه  ۱ردبع ۳

بهادر ان

۳ه بادلیران فوج هرارل پیذنرراهی گردانید -
ک

ارمرسو

م مال

و اصالت

9 95۰

۱

اند 0 ۱

(

شدل  ۷بوث

خان را  5از حگونگییع راه طول 1

/

 5جوتی

که همراه داشت برای پاک کردن برف راه مدکوز رخصت نمود -

و خود با دیگر هران فواج نصرت (منزاج بیست و یکم ر[بیع الفاني]
وژ انیا بیک کوج
ودو کوج به فربااغ ا
از بای مذار روان شد  -ب
 +اریکاران رسدرد *

واجه حسوذت
بیست و دوم [ ربدع الذاني [ عامي ر
و چندی

ذعدنان

دیگر  1۹۳پیشتر بکابل امه پو۵دد و حمء تن

]نها پذبره شده عادت

سلگه

منصجدارآن

|ذدوژ ملازمت گنز

ِ درب روز

مفوربود امر جان مطاع بة بناي آن در آورته باغ و باغ مپناب
وزان باز تا حال کارگفاران آن صوده
بصدرر پیوسده ا

درا چام ۳

میگوشردند نزول اجلال فرمودند ! -عبات خان د اروغگیی کول برداران
منصب
ی

دار و احهوی مفوض رل  -مدرژا «حمن

ی» ۳۲پر دار شمع

مامت

شمه

حقودشقت

پب
بصع

کلان مد ربدیع
الرسول

ولد

البخول اما رضا از مشمهد آمده بخقجدل عخیکٌ سمده فایز گردید  -و

عرزت بارتراخت  -چون لخنی
سوارو |نعام ده هزار ررپیه س
سذازل دولت خان معلی تمام نشده بود و برخي جنابوه باید
,فا

زیافده

ذمود زد ت

خدمس

داروغکیی

عمارت

بغازی

بیگ

مقرر

سده | ۰۵٩

نیم سال

را

(مبر (امرا نشریف بردند که ژا (تمام همگی مغاذیی دولت

خانهٌ

واا درانجا بگفراننه  -از تعیناتبان دک سبادت خان بقلعه داری
دولناباه ازتعیر پرهیذراج راتبور معین گردید  -و حکم معلی

صادر شد که پرهینراج بداراخلانةٌ کبرآباه [مده بانغاق بافی"
خان بعیانت فاعهٌ  1بیردازد  -کذور رامسنگه ولد راجه جدسنگه

بعطاء ماللی مروارید نوازش یافت *
غروٌ

جمادی

الارلیی بادشاه

۱
حق

| که ده ضریج مقدس

حضرن گینی ساني فردوس مکاني اذارالله برهانه و مرفه مذور
دانیي رابعه رقیه سلطان بیگم برد لاه مصجع!

رنثه بعد از ادای

 1۳زیارت ده هزارروپیه باهل احنیاچ و لعشاق عطا فرسویزد -
لطف الله پسر سعدد خان ببادر ظفر جنگ بعنایت خلعت و اسپ

میاهی گشنه رخصت نندهار پات  -تا خان مذکور اورا نیابة
 ۳2۳قندهار گذاشنه پاسذلام سد؟ٌ سدره

مقام سعادت

اندوزه

و مصحوب او خلعت خاصه بغان عفذایت نموده فرسنادند *
دوم [جمادی |لاولین ]بعرض مقدس رسید کهرزش تلمفرمان نوس

 5ازبیماري و ناتنومندی در حسی بدال مانده بود بسغر آخرت
هسفی بریست  -خدست او دم
رخت

پرادر آو مفوض تا

چون بموثف عرض اند درآمد که کوکب برج خلافت پادشاهزاده
*عمد آورنگت زیب بهادربرایتنظدم صوبةٌ گجرات و تذبیهمنمردان
 ۳جمعي کثیر نوکر گرنذه و خرجش زباده بر دخل است *

[مادي الولی ] از جمل سواران منصب آن گرامی
چارم ج
گوعر هزار هوار دیگر دو اسیه یمق امه گرداندده منصب

آن و دبار

 ۳مال

(( ۷۲8

)).

سفه ۵۰۱

انزده هزاري د :هزار سوار هفت هزار سوار در ا-چه مه (سچه
قر فرمودزد *

بازدهم [ جمادی الولیی ] صدر لصدور سید جلال

انصه سوار بمثصب شش هزاري
اه گردید  -میرخلدل
مفصب

باضادةٌ

و هزار و پانصد سوار بلنه

وله اعظم خان رباعذایت خلعت و

هزاری سه صد سوار از اصل و اضاده

و خدست

توزگ

ر افراز ماخنند  -چو عمارات دولت خانةٌ سعادت [شدانه صورت
نجام گرفت

و منازل  9بکار پردازیی

نقاشان

حبره

دست

افسام نقش ونگار مزیس گردید  -از منزل علي مردان خان لآن
غانیی رفیعه تشریف فرمودند *

هزدهم [ جمادي الأولیی  ۱مبر شمس باضافةٌ پانصدی پانصد

هرز باه بختزار سار از توجنازی  و تیولباریت
بر -و از اعل و اضانه نوازش خان بماصب هزاری چار صد موار
بر افراز گشننند *
پیت وحمبارم [جمادی|لاولی

]فدا «خان (ساط حیان در نوردیل *

(۴۱۵۰ ۲

سذه ۵۵*۱

نیممال

)

مراد خش

)و۱أذک شدنی پادشاو رادة عالیی سب

سه فوج از افواح هفنگانه ا رزاه آب ده ب رک)مرد
1

27

۰

۰

وفوری وعبرة نمودن آنگرامی نرادو امیرالا»ر!

باچارفوج دیگر از کنل طول ودرامدن بحدود
بدخشان بحراست ذیالجلال بیهمال وکلاءت
اقبال پادشاه وال اقبال
درینس منزل

پادشاه زاو وا تبار برطبق

ارشاد

فلج

معلیی

ومت 
ولبل الله خان مرگروة طرح س
خان را سردار فوج بارنغار خ
دب

و مبرزا نوقر

صهوي

سم ورددز النمش

۳

یا ادواج نی

کایه

دره درشدت زمصدان زیاده از یک ماه برف ندارد تا بای موم

ج +رسد
دیگر سل

واه کل طول ک» خدیو دورن
ر
بدخشان  4جمیع حریات 0

بعد اعزقیق

دنمرنه مقرر درصود :ود ند .

 52عساکر جمافکشا _ تسخیر بدخشان ازدن «طربق

ساطان

ککبر با دیگر ککپران

۹

نیز از راه آب درد روانه گشنند *

[نرا از

در حوانغار بوددد

در آیند

ال

و حندهی

دیگر

( ۴۱۵

بم سال

مذع 4۵۰۱

)

جوانفار یک منزل ازعقب می |مده باشد نا لشکر ازجسور

هار و مضایق

جبال بأساني بلفره  -ر آن روز کنار پل

درذد ر| مضرب خیام ساخنند

 -و فردای  1برای عبور عسکر

مقام دمودند *

بهست و ششم [ رببع الفاني ] در موضع پرران وبیست
یگر نا
هقدم درگلبپار که تا رینی) راهمها هموار بود دایره شد  -ردوز

ردم دسمولت ار پل گذاره شوند در گلبهار توقف نمودند  دریس روژ
فوج هراول و دوج طرح دست

را.سمت که باملعچال راهی شده بودند

خان بالاي کل بارمده

پائیی کنل طول رسیدند  -و امالت

ریافت که نراز کتلقدار یککروه بارتغاع دوگزپزادشاهي و نشیب
ورخي جا
ذکه بدخشان رویه ات تانیم کرره بعضی چا نیم گز ب

کم بیش برف دارد  -بوسرعمت تمام بیلد اران سرکر بادشاهي را
با چندیر هزار مزدور که مردم امدرالامرا ازبلوکات کابل گرد آورد؛ بودزد
نعبس نمود  5 -بث

را از سر راه بدراشنه باطراف بدندازند -

و کوچهٌ ک» شفر با بار بهاساني بگدرد بسازنه  -و باقي را چنان بکوبند

وثر بروینواند گذشت  -و چون الجام اینکر ابیزلداران
که سپ ش

و مزدوران زود تر صورت پذیر نبود فردای آن ببادر خان و راجه
پینملد(س و اصالت خان بکثل برده وهمگی مردم خود را از سوار

و پیاده برپاک کردن راه و کشودن گذرگاه داشنه خود باهقمام آن
پرد اخنند  -و مردم آشکر بهر دصت
پرکنده به امس ردست

وواهیان
شعار -

افزاری که پانئنده بف

را

برکنار راه میر؛خنند  -س
ورداران اخلاص

۳

جدکار خصوصا
۵

وابینان او نپایت
خان ت

(

بیرخت ۵۱۱

۴۱9

ونم دال

)۲

کوخ و تلاش کردند  -و نا خر روز بجد و کد تمام و اهمفمام تام
تا يك کروه که برف انبوه بود برض در گز راه ساخنند  -وثاب

بدوایر خورضش باز گشنه روز دیگر که غرا جمادي الرلی مطابق
ششم خرداد بو ندز تا ده پبپکرودلن
بیست و

ردو برف اشنذال

نمودند  -پایان ای ررژ اصاامت خان با همرهان خود ازان کدل

که مفصل

قلم رو بادشاهی

و ملک بدخشان است گذشنه

آن جانب کل که ذاخل سراب است فرود امد *
[مادی اولالی ] ببادرخان وراجه بینهلداسص با کندوران
دوم ج

هر اول ازکنل گذنه باو پئوسننه  -و پادداهززدة والا گپر و

امیرالامرا بیم ت ونم ربیع الثانی ازگاجهار روائه گذنه ازکنلآن
وادشاه
که هر آغازدشواري و ذاهموارجی راه اسممت گذاره هدند  -پ

زادء عالی نسمی تا اشکر از مصاعد و مپابط بدشواری نگذره و

در نوردیدن را درنگ نروه امیرالمرا را با مردم ار پیش نرمناده
ورج
کج ب
اءز8جب کو

وازارک و پرغور سوفبد چی
منازل رخه ب

طول رسدد  -همان روژ |میر الاصرا
دیگر #شدم

ماو مزوور

از کذل عجور

ده ودند #

«طابق عم

یک مدزل
در

پیش بود و ررز

پادشاه رادو

وال دودمان

(5. .

فوم مال

سثه ٩۵۰ |

)

زمیدن حسرو پسردم نذرهعمد خان ازبدخشان

اسباپ دولت کوامرانی
حون بل

اي احذشام المان  1هصت

دعلات ان

وه فده

درلت خود وبران گردانیدند  -چنالچه نکاشنه آمد  -خسرو درتندز
دا فقوت موقمت ومکذت مدافعت

آن بد هورتان دد سدرت داشت

دست انداز راه و بی راه هدر اندوخنرای
و
کر وگومفاد  5۸ ,گذاین درب اماعی

او خصوصا اسپ و
بعارت برد ذد

دپار است

و سک نفندز و آن نواحی از دخول و خروج معاول و دواب 4

ِِ طرف حنین پدرکه او
ت و علف تارو اند  -و خسرورا

(مدف 7

درگاه خلایق
ی

ده ازنل  -راه سلامت و حاد و عافدت

یداه #این شود ندیده

ازحقبقت

ی

سال کد شدنه عرضه داشني

در ماندگی و پراش فعع خود  -و مذبی ازکیفرت

سدمگاري و رام ازاریي ایس گروه ظام پزر؟ بهلزمان

جمانباني

پار

لا

مكنوبي به (میرالمرا مصعوب

قوام هرير

"اي پذاني

بکابل فرسناد  -او +کچاب عتبهٌ فالگ رتبه ارسال نمود  -چویآرند؟

(

ند ۰۵9۱

تانق

نم تال ۱

۱

اسداد
خهرو نیز از زمیدن  مو-م زمسنان و

طرق اکزثرت برف

مقاصد خو ۵را بر وی روز ذبارست افگذد  -وجشم |ننظار در راةوصول

بپار۵اشت  -ومکنون ضمپرش آن بود کهچوری اعلمظغراتسام اکازبل
بصوب بدخشان مثنیض گشنه بنواحهي ندز رهد بِذريعةٌ ملافات

پادشاهزاده گرامي خاندان مراداخش و سپردن فلعةٌ فندز به بندگان
این درگاه گرلاون حخاه بکررثي و پکرگي باز دمودة و احرام حرلم

جهانباني بسنه رو بقبلة اقبال و کعبة آمال:نبند-
حرم احنرام

لیک چون پیش ازای که عساکر ظغر ماآثر از هندو کوه بگذرند شنود
که شاه معمد قطغان و قل *عمد جیبه جي

فطغان و فاسم بای

ی از المانان اژآب آموبه گذشنه
نطغان با بسیار ,
آیذد  -و در خوث رای سنیز و زوی

آمبز با ادرف طایغٌ خدرد جشم

تیره دل نیافت  -تا ردیدن اشکر دشمی
تنوانست ورژید  -و با کعمد

رس ازج

بند فلعه کشا بات با

بدیع پسر خود که با او بود ردو سة

هزار خاده دار ازاحشام و اهل ندز که بدشر رعاياي غارت دید

جور کشبده بودند  -افزندز بر امده باباجانب اندراب امد  -وسردم

راحه راجروپ را که در فلعهً چویی بودند از کیفیت حال آکاه
سرت آرزری تلذیم عنبة عرش مرتبه باز نمود  -و چوی عرایض
اصالکغان مشعر بارراد او پیوم بایسنادکان پیشگاه فوایم سربر

عرش نظیر رسید  -اجزناب خافث برابغ والا شرف عدور یات
که خاطر منغرق و ضمیر منیده آن سم رسید؟ة معذت دیده را
بمراحم پادشاهانه که چون طوبی دور و نزدیک سایه نشیر اراست
و حون ناب

خراب

و آباد دور  1کفن

او اژ تفرن  3نداد بر آورد *

(| ۷۱۵

ام سال

تاه ٩۵+ |

)

روانٌ اسان خواقییی مکلن گردانند  -و بپر یک از پادشاهزادة وا

نزاد و امیراامرا و اصالنخان نرماني جداکانه صادر فرموده آ نچه
ایق مفزلت و فراخور مرثبت

۱دز مات و اعزاز در مرا خاطر

 ۳5ی ماثرمنطبع گشت پاینان ارشاد نمودند  -دریی

مدا عرضه

داشست خهرو مصعوب صدیق بیگ نوکر معنبر او نیزبد رکا؛خلایق

پذاه رسدده  -درابت  ۳مذشور سعادت

گفچور مشدمل بارقسام

عنارات پادشاهانه بشرف صدور پدوست  -و صدیق بمرحمت خاعت

و |سپ و انعام هزار رویده امر
فب
رراخده رخصت معاودت یافت *

سیوم جمادي الولی امالنغان که در گذشتی کنل طول
سبقت کرده بود بر طبق پرلیغ فضا نفاذ خسرو را دیده به تسلیهٌ

ورزدة ءواطف و
وسکین دل رسد او پردا خت -بم
خاطر شوزید» ت

 5الطاف پاهشاه غربب پرور عالم پذاه مطمئی و مستمال ماخته
وکران
,و
رد  -و با پصرو دیگرمنعلقان ث
نگراني و پرپشاني آوبر
5

ات 9

ماذشال نزد پانشاهراه ۵عالی نصب  ۲امبرا لاسرا

که مذعاتنب می [مدند راهیگردانید ِ راکثراحشام ررعایا و اهالهي
فندز را که با خسرو همراه بودند ؛عکیمعلی پیش خود نگاهداشت -
که بعد از نشخرص احوال و تغلبش اوشامهرکرا شایسنه عبود یت

سرمط بندکان دراه آما جاه اننظام دهد »
داند د

نیم جمادی الولی پادشاهزاد والاگپر بموضع سراب رمید و خهرو
که نیمکو* آنطرف سرابفرودآمده بود بدید نآ اخثربرج خلافنت
"مد ( -مدرالاسرا (موجب ارشاد معلی پفیره شده درمیان راه برپشت

(

سثه ۵۱۱

۸۹

درم مال

۱0

ورق
خلادت آر رد  1پاشاو هرادة عالی نزاه ب

هدایت شمنشاه بایه

شناس فدردان بعد ازان که او درون خیمه آمد تا کار بساط روه

معانقه نمود  -و دست او راگرفنه آورد  -و پبلوي مسنه خویش
نشانید  -و باصذات شفقت و داجوئی و انسام مهرباني وخوشخوئی
باعث جمعیت

ووی
خاطر پراگند؟ او گشت  -ج

خسرو بعد از

(نقضای مچاس بمنزل بر گردید از طرف خود یک قبضه جمدهر

مرصع و نهتقوز پارچة نفیس ونه امپ ر پا نیل ومادة فیل با حوضٌ
نقره و از خزانةٌ والا ده با لشکر ظفر اثربود بموحب ااستردصپاجار 
فت ادپ و هفت
هزار ررپده براي او فرمتناد  -و امبرلاسرا نهیز
تقوز پارچه ارسال نمود  -و بعد از تقدیم لوازم ميمانداري قباد پهر
اسد خان کابلي راهمراه اوماخذه روانة درکا :معلیگردانجدند  -و جون
این ساجریل ازعرایض پادشاهزاد  8واگوهر و امبرالامر بعرض حجای
پارگاه کواون اشخداه رسدد -

ٍ

در یادنه [مد که خسرو اهزندو

کوه عجور فموده بهاوریی اخت ببزارار آرژرمندی مرحله پیمایقبلهٌ
مراداث وره گرای وج حاجات (است -

چاردهم [ جمادی الولی ] مرحمت خان را بمهمانداري

دن لوازم
لتقو
تازم
و آوردس ار بدرگاه عالم پناه  -توعلدم آداب مل
خدمث  -و تدیدی مرادم معیشت  -رخصات فرمودنة  -و
«خسرو فرمسان عفایث عذوان و چپار اسپ مسرچ

عربي دا زین طل و دبست تغوژ پارجه

ازان میان یکی

از نوادر اقمشة هددوسنان

ر یک پاللي و چبار قواي با چوماي نقره ر غلاف,ای"خمل برای
نیم اری عوراث 8

دءرض) مقدسص رسید ه دول که «رکبي <ز ایا

 ۵۰کار

نهم مال

وفر ندارند  -ودو دست
ش

|۵۰

۲

بمشخانة مکمل مصعون

او اردال

نمودند  -مرحمت خان در موضع گلبهار باو رسیده مثال عفایت
ایزشگاه نوازش باو ارسال پافنه بود ر.-ذید  -او
تمغال ,با آچه پ
در برابراین ءواطف حاچه و عذایات سنیه پکمال انکسار و اسدکات

تسلیمات بجا آورد  -و از دید ای مراحم علیه خاطر ازتفرقه وا
یابل رسد مردمت خان او را در قري
ادخت  -و جچون :عوالعیک
پر

پای هذار فرود [ورده بدواث تقبیل عدبهٌ موم مرتبه فایز گشت -

و روز دیگر بیست و باجم ماه مذکور رننه او را جاکاریی ماهر و
آورد  ۹پایان آن روژ که ساعت

ادررگ

تعادت جاردانی

و دولمت

دوجپانیی او بود «عکم والا مدار ااميامي علامي سعد الةخان و

درالصدرر سید جال تا آن-مر خیابان پذیره شده بأسنان خواقهن
پآنراهردند  -و در خواباه مقدس دولخانةٌ میمنت :یاه کبلکة
دران جاس دردوهي ترئیب پافده بود بشرف
سلدمان

ملازست

پادشاه

حاه رسآنددند  -او اداب ملازمت از کورنش و تسلدمات و

ش
رر
دیو فدردآن دست حق پرست رابپابیس (جا [ررد خ

حون گويم سرش را ۴سمای برداسه باقسام عوطف
غُم دیده و
خاطر *عذنت

رسدد

او را تسلده

کدآنده

پادشاهانه دل

فرموددد  -و
جون

جلس خاص بود ذه عام حکم شد که بنشنند  -و بعنایت خلعت

خاصه با چارفب طلا دوزي بنکلف و جبفهٌ مرمع ر خنجر مرمع
باپمواکناره و شمشهر مرصع و «هر بزد و بارمرصع

و مذصب شش

هزاري دو هزار سوار و فیل از حلقهٌ خاصه بایراق نقره وجلمذمل
رر هت

ما  5فیان

با 1

نشره

و انعام دپِلیا:

هزار روبِبٌ زد

ده ۷۵*۱

۲۳۵۵۱

(

وم سال

)

کامیاب گرد انددژد « ۳عکم و ۱در مفزل
5

نگ

ی دروش

او |ماد:

و اوادمی

.
همیی

یاو مرحمت

:

دداز جدحسشن از ادوات

سم

خاندوران

و دیگر ابا ارایش

درو ]وردند ۹

گر دول دد

ملازمست سراسر مبمات

هی

بماددر رصهرت
د وِ 1رای

دوامت

ك ادراف

اف

شد یک کت رویده زود دود و
:

۰

وا ات مد کورا و اس

و فدل

1
و افمش»

و

زجآن  -او دودمیی پسر نذر*:عمد خان مت از ابناء ششکانة او که
بالفعل زنده (ند  -بنرائي است بلند باا فعیف پنیه گندم کی

کشارش اعد کرطود

و حصار عور 3۹دمائید

دولت اقبال مال است و پیشکارایی سلطنت
اید انصال

هزاران «پاس والا (ساس ایزد کار ساز را که آزان باز که بجلوس
معادت مانوس جمان را فروغ ژازه و جپانیان

را فراغ بي اد ازه

روی نمود - :مبارزان نبرد آزسا و کنداوران پیگر گرابر جانبی که
روی توجه دباده اذد ببررزی در اسنقبال است وفیروزی در دنبال

پامضاعات

 2کهپمرد و غوری و ندز و کشایش

و بلوکت

در کهفر فرصلی و مخذعصر «دني چنانچه نارش مي یابد شاهه
صدق این مقال است  -تفصیل ای اجمال [نکه جون پشاادهزادة

والا ثبار مراد خش و امبر الصرا بر وفق حکم مفدس تلیم خان
خلدل

الله

خان

و مبرژا

نوذر عفوی

ر

 6فوج پرانغار

و 3

(۹۳ ۱

م-سال

مه ۵۰۱

)

ولنمش چفااچه گزارش یانت ازچاربکران بآرباهدرن
ت چپ ا
ووری  رخصت.
خیر کهمرد غ

دادزد  -؛جبت ضبق

سبل و

عوبت طرق از هماجا خلبل الله خان و میرزا نوذر با همرهان
منزل پیش انادند  -و فلیچ خان و دیگران مذعاتب رام

فد  -و خان مذکور از چاریکاران کوچ بر کوج منازل توتم درو
خنه چنار و سرخ گنید نوردیده پغور بند رسید - :و ازادچا بدو] به
ازآن بدو کو چ ]نطرف کدلن شیرکه دشوار گذار است شدافت

ازان بصعاک

ن
چدو-و
کوي نمو

ان دره مبرود دو تنگیی «خت
درپمیی

به تنگیي عراق

ضعاک
راهی که از ثببر
دارد که لخسنین بهبللی"

مشپور است

و از تنگیع ثادی

تفد میگذره  -و راهی دیگر که جانب چپ راه درد وافع شده
چه کنل دارد و بعید امت چذانچه بد کوج بضعاک میرونه
وشآتأرمانی مبگذره  -اردو را براه کنل ررانه
تدگی ندارد  -ب
د
ختو-و

با جمعي

اهزمرهان

و مپاه جریده

از راه تنگی

زمدن اردو افزعاک ببامیان و زان
پص ا[
اک رفت  -ر
رباط رمیده نیم جمادی الولی از کنل گنبذک که سرحد موب

ل وولایت ک,مرد است عبره نمود  -پس از عبور ازگزارزش:
مدند دربامت که اوزبکان هنوز از
آي
نني بارزگانان که ازبلج م
پدن عسکرنصرت پیکر آگبي ندارند  -بنابران خلیل بیگ را
احدیان و تفاگچیان که دران فوج بودند و گزوهي دیگر فرمتاه
و بسرعت هرحه تمامثر شباشب از راه کذل دندان شکن بکهمرد.
مود ه اگر دسصت دهد

حصار ر از اوژیکان ادبار مردمت

٩

بدمت

آرد.

یه ۵۰۱

(( ۲۳۳۷ ۲

نیم صال

۲

و خود با مبرزا نوذر بسرايی سوخفه چناز شذادت  -ر جون یک.

کروهیی لهوه بقخااو حراض یی اش
ذزل
کی ا
است که یک

9۱

وش

دشفه بگرمرد مدرهد  -و دیگری
گک
دندان ش

که سلک کارران امت بیاجگاه و اژانجا ببلخ می پدوندد  -رد
و ژواید سواه را (طریق باجگاه روانه نموده خود با جوقی براه کنل

دندان شکن که بضیق ممر و ملسائی احهار دخوار گفذاز یکان یکان
امداهپیاده و سوار بصعوبت تمام آنرا تواند نوردید راعی گشت ب
روز بکشذبه عاشر حجمادي اللولیی مطابق سوم تدر خلیل دیرگ با

فوج همراه بکنل مذکور ب رآمد  -حراس قلعه را از وصول*جاهدان
فصرت طراز پای ثبات از دست رفت  -و دیهان گیرفایزن مدای

کل

بر دلوران نبرد آزااز خوجم شکور خویش ترديءلي فطفان که خر
کرد؟ حارسان حصار بود دستوری خواسنه بر [مدند  -و ازهر جانبي
ددر رفدند  -و با خوجم شکور معدودي ماندنه  -مبارزان قلعه کشا

از کنل پائیی [مده مانند برق و باد بدروازة حصار رسیدند  -و از
عدم آگيي بر کمبت قلعه نشینان باستعمال آلت قلعه کشائي
پرداخنند  -حصی گزینان لغنی ثبات ورزیده تفدگی

جند سر

دادند  -یک سوار و یک امپ اهزمرهان خلیل ببگ کشنه شد .و

خر کر ازدرون حصار فریاد بر آمد کهچندی جروج گرد یدند ا
اک امان دهید ر جان اخشي نمائید قلعه را مي سپاريم  -خایل
دبگ تسلیه زیفهار بردهان مود  -و عسب تقدیر هنکام نغذام در

علعه ثغنگی زیر بغل خوجم شکور رسیه و آورا باهمرهان نزه خلیل
پیگ ارردند  -خادل بدگ نامه را بذصرف در اورده حقدقت غلده

چمسا

سذه 4۵۰۱

( ) ۰ ۳۲0 ۰

اسقيلاي بمادران ظفر انقه! بخلدل الم خان نکاشت   -او
َمعنی بدرگاه خوافدی پناه معروض داشده دوازدهمجمادی الاولین

کپمرث
صیاد ان

شنافت
رمدده

 -و تج

خان

که از را؟ باجگاه بموضع

اردو و لشگر وراعا گذاننه

بکپمرل

حردده

این گشنه بود  -بخایل الله خان پیوست  -و چوی ختبسرغیر
!مرن پهسامع جلال رسدد خلدل پدرگ (خدمت فلعه داریي کپمرد

بط احشام آن نواحي و هزارجاتي که پشتر به یانگنوش متعلق
ولبل الاه خان در روز در ,5حرد
 ۵,هر افرازگردید  -و تنج خان خ

وده و ازذاعه خاطر فراهم ساخده خلدل بیگ

را با ۹۳

ولعة

واروت و بان و غله در کپمون گذاشنند -
ري از تفنییتن و مرب ب

باردهم ازانجا بغوري روانه کشنند  -و ازان رو که دربن را« نیز
ضایق ر مراقیی عسیر العبور بود بموفع صیادان [مده خلیل (لاه
اری با مبرزا نوذر و و راجه پهاز سذگه و لیر اپ خان وسایر
رها بطریق راه کهرل یک مفزل از فلج خان پیش (دناد  -و از

یادان راهی شده پدو کوج اکزنل سمتو که بلندی آفنرب
مرهوه مت گذشت  -و ازانجا در دو روز بساحل آب غوری که
سرخاب اشغیار دارد و دوازد :کرزهیی غوري است

 -رسیده

وراد قلی
ورق اندازان م
وده:غان را با احدیان ب
بضنغر ولد اللة ر

باطان ککپر پا سای ر کم ران بطریق مذغلای پدشتر فرسناه  -قربط
 قلییمخان که بفاصلةٌ مه کرره از عقب

مي آمد ندز راحه

وهتمام خان و خاجر خان رابرسبیل
ديبي سنگه ا

تعچیل

غوری رراده گرث دود  -روز دیگر چبار شذیه بدسدم مراد مدکوز جون

سته

۵۰۱

۰۲۷۴۴۳

)

دم مال 

 :فضنفر با رفقا بغوری نزدیک ردید  -حارس حصن غوری تباه
میر]خور که بر وصول عسکر فیررزي آکيي نداشت ای جماعه

را فوج هزارجات که مکررا به نهب و غارت اطراف غوري پرداخنه.
«"پودنب اناشنه با سه صد موار از فلعه بررآمد  -دلاوران تشکر متصور
کت کروشیی فلعه اورا دبده ناخنند  -و بکم اوبز و سنیز واسیر گرد4

,ساخند  -اگرجه اوزبکیه درائناء گریز دومه کروه برگشنه بر مبارزان
 ,ظفرآئیی تیرباران کردند   -اما ازائجا که نصرت و فیروزي طلبعةٌ
(۰قواج جمانکشا است و دیع و اثبال مقدمهٌ حنود ظفر الما رمائي

آخود ازجنگ هزبران بيشةٌ هبجا جز ورفرار ندیده #عصار درآمدند 
 دلبران عرص کارژار پاشنه کوب دررسیدند  -پوبابه شده بردروازة

تش پیکار بریزش تبر و تفنگ هردو جائب .
" قلعه ربخنند -و با (ن
[که
"زباده بر کشدده بود  -شیران خون خوار بیای مردعی جلادت و

۵-سنیاریی "شهاست درواژه را شکسنه بعصار درشدند  -قباه و

انصار او بقدم فرار خودرابارک رمانیدند  -.وچون جنک اوران :

نصرت مه بعد ازگرتتری حصار بیرون بدروارة ارک آمده تختمبيي

آنرلبه فجق و تبرزین منثام گردانیدند - .قباد بعويليی که دزدن
فعلً رک داشت پناه برد  -دلوران فیروزی نشان پص ازدرآهدن
,بارف بهشایش دررازةٌ حويلي سقید گشنند  -قباد که بااو همگی

1یب پانصدکس مانده بود ازدید جلادت و شجاعت بباس و یاس
:فاد

ناجار |مان خوامت  -وبا همرهان

بندهاي .پادشاهی ل

,دریادت غصذغر آورا پدش خادل الله خان که نزدیگ

رد9

نوم سال
منصل

( ۵۲۵
حصار است

سید | 4۵۱

)

فرود آمد " و مشاهیر غوری

 58بدشدر حغدا

بودند سر بربقهٌ اطاعمت دو اورد نك  ۳۳ -خان ر خلیل الله خان

۹

پر قلعه ِردآخنند  -و بغرمان وال نظم غوری
۹۳

واعه نا پاهتنمام خان مفوض

0

و

ِ

و حراست

ما خدردد  -و فباد ر (مبددار عفایست

یا  ۷پسرو وی

ات راه 9 01

 زتو دیگر  8رهان

اخثر برج( جیوه "

و ازپدشگاه ءواطی خافادی منصب خلدل  1۰خان داضافٌ پاذصن

سوار سه هزاری ذات و سه هزار سوار مغرر شد ۰

تسضیر پذیرفتری قندزو بلیم بانبال جهانکشای
خاتان همالکسنان وفرار نمودننذرهعمدخان
چنو پادشاهزادة عالی دسب مراد #خش هفد ج
مهادی الولیی
با افواج قاهره ازکئل طول گدشاه روزدیگر جاکاي سراب معسکر

فلروژي گارندده  -ویک روز برای رمیدن و دریافنی خسو درانجا
مقام نموده اور| ربکذاه معلین رواذء ساخت

حنالم دکاشده آمد -

دهم ماه مزبور موانق سیوم بر ماه پامیر المرا از جلکی

سراب

یت نموده بقندز رر نراد  -ودر مه روز ازفریهٌ تاجیکلن وده مبرژایان
و ده خواجهٌ اولبا گذشنه بذارین رمید  -چ,اردهم ماه مذکور مطابق

هقلم تبر درنارین مقام شد  -و چون بر گراخذن المانان افزناژز

چذانچه نگارزش خواهد پذیرفتآگهی پانته بودبصوابدید امیرالامر

سذه ۹۵۶۱

۳۲۳
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نوم مال

اصالت خان را با نوج او دستوری دد که پیشنر رامي کشزه

بقندز دراید  -و خود با حایر لشکر پانزدهم جمادی الولیی از

ذاریی به نبلبر آمد  -روز دیگر  -در ده خواجه لقمان منزل شد -
ههد هم ج
زهادی الاولیی ] بشورابه که نه کروهیی فندز اسمت

رسیده

روز در شنبه

هزدهم مطابق بازدهم تیر ماه ظاهر

اعلام نصرت

فذدز  |,معط

!تسام گرداندد  -ن«فضنای رن باده

که از فزوذیی ضیم و اعتساف اوزبکای ظلم [ئین و المانان
جور دیده سدم رسدده

بي دی بسرکان

تنگذر از دل مور وتبره

ثر ادزید کور گشفه بود بمیاسی ورود عساکر جمپادکشا

و ماهیی

دی

مظلومان

اعلام عالم ار ۳
ئ 2در شرم طرفب

چدر| تسگدی

و مذور گردید

تدق دسده بول و آتش

یافت

9

و ول

ارباب

ظام

سدنهٌ

و وسای

3

مپموه آن  1۹در هو

(#عاب

پغی

ر عناه

باصغاء اوای لشکر فیروزی اآوارةٌ دشت ردبار گشفند .-شوح
این مقال آنکه جون خسرو دریانت که شاه *عمد قطغان د
ویگر

فثذه گران بگاروه الماذان از دریای ]عوبه گذشنه باراد تاراچ
قندز روانه شده اند  -ازانجا پیرون آمده بأسغان معلیی که ملجاء
خواقین روزکار است راهی گردید  -و شاهععمد و سایر مقوران
بقدهز رسدف« دست جوز و طغبان (ه دیب و غارت کشاددد  -و دسخک

دماء بسیاری از مایا و دیگر بي گناهان آن مکن .پرداخنه

عیال ا
وطفال ایفان را ماسور گردانیدند  -و از امنبمه و اموال
رده

ظ اهر

دول ۶ارت

دهود * 1

ده ات:

 5افسام

دعدیت

و

۲۳0

فوم ال
وفکدل
ت

آوردند

ردهت

)

ال
و5
و

مذه ۱۱۵۰۱

جاسع و مذازل

فاعه

دررن

را سوخنه تا چهار دهم جمادي الولی ذایرةً فساد رتش ببداد
بارفروخنند  -پصی ازن که اواز؛ ورد انواج قاهره بلوش این
سشاکار

ش اي باک

۰

یه

و لسمت آسمازن اسام

راه وراز

ماقرق

۰

درد

فا

و

رب

کی

اژ دربای دمدز ددش دشن

-

گشزشد سا بنانددان اندال عدرصال

زمدفهای شهر و درخت زار العاه آن متوری  5۸:۸بودند و چه از
مرکا مصاوان

ماندن

درد

ندز که پدره عي

می

در دود

کوهسا ر درشده

ارژیددی -

از جنگ

اژ خوف

نال آن

و خشدت

پررژر

گروه

ربال رهانی یافنند  -و ازان رو که بفزونبی دنل و غارت امانان
و

و دیگر حور

کشید کان جي

فقد آن دوت یومی حبهٌ 1

راحبة (اقعلب م

وا نار و علی مرد آن خان
مبلغ ددست
ات

یب

|ام ر[ا بفرمای ا ۶ی ازال
امبر ل

و بج هزار زویده ک یک ك

از خرانمٌ عامره

امانت گزار

رد ند

رنداشدند  -پادشاهزرد و

خادیی ربج ماوراء الفپر

 ۹۳و افواج قاهره لبود (مر دم

دا در <ور (-عقاق

عالدا

وسمت

«یادت

دمایشد

خ

دار

و راحه

راجروپ را با سید اسدالاه و برادران او و گررهي از برق اندازان
صداذت

"مت

قددز گذاشنه

و دو ال زویده

برای

واه

براجه حواله

2ز
طرا

یی گشنفد - .د7رد ( ۳خ نامگ
به یبلخ راه

از ردی

ددردانی

سراعجام

ناگزیر

دمود  5پدسمت و کم حماد.ی الاولیی :وا لشکر ظفر

ر مپرباني

از کول

د

که اعللیي حضصصررت

نذر من

ان

نکاشده

نزد یال شاه زادو خماندان ارسال شاه بول ند در فندژ بان و تباز
رمیل

5

مخفی

 1۹۳هرحند

دمانن

نذر #ع رن

خان  52در نخسنین

سال جلوس عالم آرا بارادهاي لهج و انديشهاي ذاسزا که مورث
بدنامی و خاعامیی ار بود بکایل ]مده مصدر شوون نا پسندیده

گردید  -از افعال ذامرضبةٌ خود پدشمان گشنه باظهار اعذار و ارسال

وسفار می خواست که مبافیی مودت و مولات را (ستنعکام
مفرا (
امور که سبب رضامندیی خاطر اقدس بود

دهد  -لیکی در برخی

تغافل می ورزید  -چنانچه دررازدهم سال جلوس مقدی که

دارالماک کابل معط موکب اقبال بود اعلی حضرتمکعوبمنصوز
داجی که نذر معمد خان اورا بعنوان سفغارت فرسناده بد پیام

زرمر
نمودند که چون وثاض حاجي تاسدان معلیی پغاه آورده .د
بذد کار .پارگاه عظمت

و جماباني ملخرط گشنه است

 -عبال اور

ددور بهن بي بپره بو توفیق فرسنادن
بفرسنند  -ازاا که از خ ر

تیادت بل کار بران گرنناران چنگ پیداه چنان دشوار ساخت

که زی رای حاجی از فرط غیرت خود را و دختر را بزهر
هالک

گرداندد  8وحاجی از شنعی

نیمار گردید  -و بممان بت

این

وفع

مف

رخت هسئنی ببرست

انگیز

-وپس

از استماع این ماجرای جور انقه! بر زبان اندس رفت که اگر
آن نا مپربان (ندف

نصیبه از مردضی داشدی

[نپا مضایقه ننمودی

 -حذالعه شاه عباس که

در فرسنادن

از مراتب

مررت اه بود چون حضرت جنت مكاني بموجب ماس میر
مبران بزدی که اولا پدرش مبر خلیلالاه بسعادت آسنان بوس آن

نوم سال
حدضرث

( ٩) ۶ ۹۲
رعدف ۲

دوه

ازحعذدی

و او ین

سفة | ۵۵۱
دس ران

اعالست

خی

خان

و خلیل الله خان راکه درآن ایام خردسال بودند در ایران گذانتده
وه از .شاه عباس .گربخنه بیغدومنان بنیشت :نشان[ .مد! درباب

داظر بو

که ؟

آسمانصولت
ی بای

 2معمن

خان

بعروة رثقای

دوامت.

(عتصام نماید ,ریا را باو باز گذارند  -و گران
۳

در (9

۳

شیسل

ای

۳

و آن کین توزان جور پژوه جان و مالخود رادر معرض اف
دانسنه از بورت خود نیارسنی بر [مد  -ازو و از مایر اهل اسلام آن

قرصد
ویز اگ
باژ دارند  -ن

ر
ساز
پصار
وخارا و انث
اتنزاع سمرقند ب

و اوزِکيةٌ ماوراء (لنیر نماید بخزانه و لشکرو دیگر اسباب استدلا

مستظی گردانن -وزیاده آبنرچه درمکیال خیال و مقیاس قباس
او گنه ازامناف اعطاف بروی کارآرند  -و چوی ازهلاح پسبچی
و سف(د

شتالیی بر پیشگه یر

حق

پذیر پرئو ادگذد  5بول

ک» خان

پفزونیی اتکاب مغنرات عقل و مغبرات دماغ مغلوب واهمه

گشنه است  -پص از نزول اعلام جمانشا بدار الماک کابل بعلامي

سعد الله خان حکم اقدس شد که گرامی نامه عاطفت امود که
سحْهٌ بره الساعةٌ امراض سود| (صت بر نارد تا خاظر پراگنده ودل
۷

۳۵

سئه ۹۵۵۶۱

سم مال

)

با فضائل پادشاهانه که دور ونزدیک رادر گرفغهاست مطمشیی گرداند

و پش ازتعریر نامه که نقلش درین نکرین نامه مثبت گشت
عچیل نزد پادشاهزادة
بامتصواب

رواده

عالی نب

امیر (امسرا عون

والا تبار فرهمنادند که

یکی از تفاسم

پادشاهي

2

سازد ۵

نثل نامک

" ۳عای

دام از .دض

و اظپار مازب ای

ات0

حویبار

عفادم

ازنیی باپراژ مطالمی.

و اوح فرطاش  2نار مرقد ماوت تا

دار رکامات صدانت [ثارمامودیخ ذات فرخنده صفات سالهٌ خواندن
یاغد مکان  -علالکٌ خوافبی رفیع الشان  -نقارةٌ خاندان
ء صادو دوصان

شوکت  ۳فرةٌ پاصرةٌ ءظممت  -رد ناصیٌ

بدر ممای رفعمتا ف شمه
شور و گلشی

حنگیژخان

دولت د
حشفت

ودک عزت  -موزل لطاف یزان  -مر
نار *#ع من

 ۲رد ۳ ۸از داشایست مان ور

خن

دح واممی

ایام ولامکه و

 -و اژبایست ددران عظوظ بای

رقدمة |اود ا ۵و عوعل الاتعاد بکه کف

نذربي ارسال بافنه بود در

حینی که دار السلطنهٌ (هور ازپرتو ملاع رابات ظفرایات فروغ تازه

»لبٍ خالی بود  -زیر که خبر ازکیفیت جریان حخاجلننه
اما از ط

رز اه )

رای

سنم| 4۵۰ .

مال راتعی دمی داه  -بغرسنادن نامه و نا نوشنن حقایق و اوضاع

اطواز آز»دیاردد ین ,لا شنابين. .درتق.نلمهنین, :وق تفایض
یانگی و بیانگی فراهم آمده بی  -چه بنای اولین بر اتفاق
است.

برعدم وفاق  -و حال آنکه (سروژ وذمت

و اساس در پمین

مصادفت امت نه هنکام *جانبت  -بر کیف جون معقق شدکه

رزس روز جزار سطوت دی رگیمرخت
فرقة طاغبه و یه خاطلیه اپزبا
گیر ذي الکبربا (غماض

که شعمکٌ قدیمهٌ ایغان امست مود  -و اژز

حقوق ولعی نعست خویش چشم پوشدده  -سر بعصیان بر آورده (زد

و نسدت بآن جناب از بي را؛ رري بمساک بي ادبي شناننه
مصدر اداهای ناهذچار وبی اعددرلیپای دور از ار شده   ۳بر
ولی نعممت خود بمرتبهٌ ننگ ساخده اند که جز واعی بلج مملکني
1

در تصرف نمانده  -و ضعفای آن اماکی و غربای آن مساکن

پا مال حوادث و ۵خوض وقایع گردیده  -و عرض و ناموس [نا
بباد فخذه رفذه  -و اس و امان پالکل منعدم کشنه  -و کار آجااي
رمدده که از سادات که اهل بت نبوت و فرفا!لعبرن رسالت اند و
کرزیت ذبیی فطت) و عصددت

احر تبلبغ اواسر و نواه يی

بنول زهرا( مذصفی  -و *عبتایدان

 -و صزد ابلاغ احکام اي مت .جمعي

کثیر و جمی غغیر بقل رسیده  -تا یه چه رسد  -بنابران ح

باتنضای مررت ر خات جانبین  -و فثوت و انعدام شائیکٌ مغایرن
فیماییی  -و حه بمقدضای
و درحم بر حال

مسلمیی

حمیت دی  -و رعایت ملت مبدری -
اجه

از راه اداي شکر دعمت د رت ۳

استقلااي  1ابزد بهیمال و دادار ٍي مثال (+عضدضل

شامل

سته ۹۵۰۱
و اف

() ۲۳۳2 1

کامل

بای1ن زبازمنزد

م ده مکاست
خوافدر .روزکار د 7

نوم سال 

درگاه خو ت"

و شوکت

1رامت فرسوث  1و

از ۱

آمند از بخدود  5ت از دارالسرلطنه

اهور بدارالاک کابل فضبت درمودیم  ۰جاالیده این داد و طدده

و دوم ردبع الذاني مطابق هز دهم خرداد ماه مورك اعلام

بنست

ظفر |جام و مسلفر ااویکٌ دصرت 1

کشت

-

ود رقالفاج ملطشت

یار  -منصور نامدار  -شاهرزاده مراد #خش را با لشکربیگران -

و حشربي پایان  -و ساسان بسبار  -و اسرجام آفزون از شمار  -که
د ددخشاري دز |مده اگر ازین گروه گ
دسا

 9بأسا رساند -

وحزژای نکوهید  1کردار و دایسندیده

در کذار ند  -ولا منوجه پیش
و تاد رب

گشده

راهه رد ۳

طبقٌ تاه ادیش

ر در یاید
اطوار ایذان

شد؟ به تنبه جداعه فساه کیشن

حگ اژ 0

اند پیردازد  -و هر گوذه (مدادی

حو
خر و بدخشان  -و
ملی

اژ

که ار در درج دولت

ن اخثر برچ کامگازیخواهش کند بالجام آن کماینبغی فیامنماید آ
وفاد ر در مرئبکٌ تصویل  -و (تعان ر در درحٌ علدا
بی حی) راز8

وارجاع مطلب

هکره

آراي

کی

تصور لموده
و باطلاع بر

نگی  -کردند 5 -ه بادشاهزاد 8عاسکار بهتر ِ
مارب روثنی افزاي پکر


( ) ۳۳۵

فم دال

نطو دض

گزار است  -هرکاه سلالعٌ دودمان مجد و علا  -نقارة خاندان عز و اعثنلا

ثمرة شجر 8بختیاری  -شجرة ذمرة کامتاري  -خسرر گرامي خلف
آن در درج دولت  -شاپستهٌ فرزند آن کوکب مسئنیر سمای

بسالت  -بمقتضلی مأل سکلي و عانبت انديشي بر يکناداي
 11فیمابین ات

اعنماد نماید  -ی پدشگاه حقدقکت

انواع رات

1و اصذات عطوفت جلر ظهوردهد -دراعانت ان صدر نش معغل

ورد صوابگزین دارند و سزاوار ثراند باعنماه
اعثلا که عقل دور بین خ
چه »نشاء ایس عاطفت و سبب این شغفقت اند جون صورت بذدف
5

وفدقهٌ ازددابق

رفانت

و صدادت عبر سین شول  -پدوسنه

واداب باد ه
کش ن دومني و ولا بآبیاریی وذا سر دز ش

اکنون عذان کلگون خامه بشاه راه وقابع مفعطف میگرداند

پادشاهزاد؟ گرامي نژاد مراد #خش و عایمردان خان امیرالامرا

وکم جمادي الولی از ففدز ببل راهو
که با انوا ثامره بیست ی
ووز دوم سع
دل جبار کروهییفندز در 1فسرای  -ر
کشنه بودند راوژ

کروهیعی آنسرای پرساحل درباي دندز که ازجانب غوري آمده
«۰عون می پنوندد در باغ جپش منزل همودند  -وپیست و سیوم
موضع فز فرغان که  1نز بر ساحل دربای فندز واقع ده ر مسافنش

دء بم کر +و اسست همه چول و بی آب فرود آمدند ه

بیست و چبارم [ جمادی الولی ] #جعدلک که بکنار جیعون

نژویک .است وراهن شش ن
ویم کروه که آب دران نایاب است
رهیدند  -و جوی ازجعدالی تا خام که دوازده کروه است ربگ بومی

ره

ساه 4۵۰۱

نیم مار

)

ناع م پبر روژ ۳
شدند  -و بدست و دج م پس از انفصای تین اق

آمدند -دواب سپاه چون ازابل تا این سنزل بیشتر در کوه وکتنل
و سلکلاخ و طرق عسیرالعبور ره نوردي نمود؛ بود  -دور برخی منازل
و ۸دم

و علیق درا داراب بود خوراک تیادنه ۷موه ناژزبونی

و لغری سقطگشت  -مصافت منازلی

پادتاهی است

که نکاشذه شد وم ره بگرو

ذراع

که هر کروهی مرن

پادشاهی

-

و "ٍِِ 2اعیبعرض انگشت شخص مسنوي الغلقه چمل و دو
نیس

|ومیرا لاسرا

از خلم که سه منزلیی دمٍج ا.ست پادشا هراد جپانیان

عطوفت

نام خافان درران مصعوب (ععشق ,بدک

(خشیءی صوبکٌ کابل ده در عمد

۳

خان ارسالی

داشندد -ویدست

اج کروه .فطع نموده بغوشض رباط ٩4 زاا آن تخل

فات گل آلود بود 

مباا.ل
ککور
زاین آب است  -وآب منزل سذ

رسیدند  -و لشکریان بشدت تما مُگذرانیدند  -و جون ا«عق بیگ
تمامنر بجلخ

ادن

و مرعمتا

شرحه

رساندد

و پاحغرام دمام شرا کروزه

را به

نامه

مطالعه

ندر "مد

دمود >

بخْانی

مگ از فرط اشراط

سکالی نا «چای حق نشفاس رهائي باننه زندگانیی تازه اند وختم  .
ژما مق

مرماکت

پا رخبص)

و تمدرن۳۳ ,

الیمدن

5

بدد کان عدهٌ

خلافت توت دارد  -هرگاه پادشاهزاد]نصردهند ثشریف ارند قلعه .

گرفله لدععرمین

مرکرسد فت ۳

و

(<عق

ببگب دشدستا

|

مان

سنه ۹۵۰۱

( ) ۵۳۵

ووانب او بودند دیده باندیِشهٌ آن که مباد| فرصت پانذ»
اطراف ج
خان را اژهم بگذرانند  -و اندرخنهای او را غارن نمایند  -حقدقت
بگرامی خدست پادثاهزاد؟ عالی نسب نکاشنه معررض داشت که
پایلغار خود را برسانند *

روژچمار شنبه بیست وهغنم [ جمادی الولی ] چون آن وال تبار

ز موضع قوش رباط کوج نمود» باسزانة امام نزدیک رسدد حوچکا
بدگ اوزبک که معنمد و ندی م نذر #عمد خان بود خان او را پیش

اژآمدن ام

برگ بملازمت پادشاهزاد 8والاگهر فرستاده با مهدی

خواجه و *عمد امب خواجه و

خان رساندد  -رن
خلافت

یراد |مر"

مکئوب نذر #عمد

بآرنکه مملکت و اموال از ملنزمان ان

است دو مه ررزی مرا

صت
عره

دهد دا بناگزیر سفر <ججاز

پرد|خده اشزهر سقم  -پادشاهزاد؟ جمانیان و امیرالاسراما|نرا خدعه

پنداشنه در آسئانهٌ اسام که اراد نژول آن داشنند فرود ننامدند
وجون ءربضگ ا*عق ببگ دیز مذبی زاعه نکاشخ +ند رسدد درآنروز

بازد  :کروه نورد ده وضع پلاس پوش را که دکرروهیی بلیراست معسکور
فدروزی گرد رذبدند -وسعق بدگ

د
بشمت
معروض داش
ع-

مد» دیده وشدددع خود ر مفصل

ان
از نماز مغرب بپر
"امعو

قلی پضرار نذر

#عمد خان که خان اینان را با گروهی از اکبر ا
وعذان بلیر مثل
خواحه عجد الوي  ۰الاسلام و خواج عبد الوهاب که سابقا رثیص

بوك و خواجه #عمد

پوسف

برادر زادة هانثم خواح

ده بیدی و

قاقني احه ۵پسر میر مومن ر بالتون نیمان پروانچي و یادکار
اویرات دیوان بجایی مار »5اي برادر بادی
باکت دیوان ببکیی نذر

|

سدع | ۷۵۶

4۳۵

نوم سال

)

معمد خان باسقبال فرستاده بود بی آنکه درانخواهان" را برآمنان

خویش آگاه سازند سرزده داخل معسکر دنه  -و مفصل دایرة
اصالمت خان رمیده خواجه عبد لولي و خواجه عبد الوعاب وتاضی

را ند مشار الیه فرتنادند  -خان مزیور گزارش نمود که جنیآسدان
لابق نبود بایسنی بیرون معسکر توفف گزیده [ گپی داد تا پذیره
نیدکو زد پالشاهزال
شلد  5بأئدر

عالمدا ن آورده مي شد  -و اصالت

خان :خدمت پادشاهراد؟ والائبار رفنه حقدقت بر زارك  -چون راد
دراز نوردیده شده

بود و از خیمه هرحه

اینان که در منز

رسیده تمام بر پا نشده

صالت

خان نشسنه بودند

زمانی

در طلب

توف

رفت  -پس از آماده شدن جا اصاخان بأوردن مامور

گردید  -و |میرالاصرا باشار آن والگپر تا در دپوخانه پذیره شد-

و پادشاهزاد گرامی نزاد (عزاز نموده بر سوزنیی که دست راست
مسند گسترده شده بود نشانید  -و مرسم مرداني بجا آورده (جمت
اطمینان خاطر نذر*عمد خان وفزرنيي اعنماد او بافضال بی امال
خدیو دوران عنایات و عواطف خاقاني و پاده ده و قدر دانیع
حضرت جماباني مببین هماخده بر ؟زارد _ کر لااي رگوید  ۹۹ازییشگاه

خلانت لشکر اقبال بامداد و اعانت آن والشان رسیده هنروع
مددی که مطلوب است از یت بغععل و آمه  -و بعد فراغ

ازین کامات خلعبت و خلجر مرصع و اسپ با زین طل به ببرام و ۱
خلعت و خاجر مرصع و اسب با زبی مطلا ره رن

و بپمرهان

خلعنها  ۵۵رخصت نمود *

بدست و هشدم [جمادی ارلین ] مطابق بددمت وبکم تدم ماه

( ۷۳0

فهم سال

)

سفه] 4۵۶ :

روز پفجشنبه پادشاهزادة عالي نصب و امیر لاسرا ر دیگر سران

لشعر نیروزی با عساکر اقبال و افیال کوه تمثال در کمال شوکت
و ءعظمت ببایج راهي گشنند  -سکان آن مر زمین که هرگز چندن
 ۲بدین گوذه [رایض ور نمایش ندیده بل دشنیده بودند
لشکر گران |

از مشاهد 8فیلان ععاب صولت برق سرعت با جلال معمل زر بت

و برگسئوانبا پویرایباسه سیمیی و افواج دلوران زره ور نبرد گستر
با يراژباي مرصع و طلا و خیول باد حرکت با سنام زربن و یمین -

و انواع فشانهاي زر نکر و رفور پيادهاي تفن
کوس و علم و ابذوهیی خیل

بواندار و بسیاری

و حشم بشگعفت درساددند  -و پادشاه

زاد گرامی نزاه رسئنم خان را با معمد قاسم مبر آتش و مردم
تو پجاده

عدسس

نمود  1۹رقاعٌ

دا

5

در شده

و بضیط مداخل

و

*خارج و حراست زير دسنان پرداخنه شهر را بٌصرف در آورند -

گذنه باندیگرا سازنه  -و خود بجلکای جار طاق که پیش درراز؟
کردام معل خود فرود آید  -و
بائینی  5در سواري مقرر بود ه

مشئاق فران ععین

مامي ات

هرگاه از شپر بر آرخد  1گبي

دهند تا پذیره شده گرامی ملاقات درباید  -بعد ازان اگر خواهند

آن رژ بمنزلی که جبت نزول ایشان معین شده باشد همراه
رفن #عبت دارد  -و روز دیگر ایشان را بمفزل خود تکلدف دهول:
4 ۸

سه 4۵۰۱

۱

)۱

یم سال

مراسم ضوافت بفقدیم ردانه  -و اگر بی ثکنغانه همان روز بمنزل

ما ثفریف آرند روز دیگر مارا مرمان خود سازند  -اگرچه در ظاهر

از هر در جانب سواي [چه نکفته [مد مذکور نشد  -ما برخی
ذزویکان نذر معمد خان بعد اژادراز سعادت اسنان  ۲#درحعفل

معلی بر گزاردند  -که جون

(معق بیگ فویت دیگر بان پیام

رسانیه در اثذاء مچاسر منغبر گشنه از فرط انقباض خاطر بطعامی
که فرموده بود حشار معفل را مشغول داشنه خود اخرردن آن
پر اخث -
و مردم او هر چند دور ثر بودند و آچه بر می گزاره

اصغانی نمودند  -لبکی از دگر گونیی احوال او در یاننند که غالبا
از کبر سي مذونع بود که پادناهزاد؟ والا تبار "جرد ر-یدن یکسر
بمفزل او رنه همان روز مهمان مبشدند ا-زوانرو  5این معفی بفعل
یامد جه دول خان در بخ بدین را ی 1معلوم دولخواهان نجود -

و حکمی اپزیشگاه

خلافت حاصل نگرده بودند  -و چفی رندن را

دشرهم تازه فثع شده ازحزم و احغباط دور دیدند  -خان [زرده خاطر
گرد ود ۳

شب رحال ون

هنکام ژوال دوامت و مان

اتدغال

حکومث

او ۳

رسیده بود سر رشن عاتبت بینی و صواب گزینی ازدست واهشته
دل نپاد فرار گشت  -و عا رگذاشفی ژن و فرزند بر خود پسندیده
اژ سرزنش و نکوهشس

حاذبان

نیندیشیه  -و خود را مصداق

لب آن بی حمبت را که هرگز * خواهد
دج 1ساني گزند

دوش رن را * ژن

 1۹وین|ن مسدّل مشوز و سجر *دکوز زدان

دید رری نیک بخنی ۱

و ورژاد

بگذاره

بسخني

ژد ررژکار اشمت گردانید 9 7

دم سال

(

٩۳۵

)

سثة 52

تا بر مکنون ضمیر ارآ گبی نیابند رفتر خود بباغ مراد برای تیه

سواه ضیافت پادشاهزادق و لداردسان شهرت داده پبشنر خیم» بدانجا
روانه ساخمت  -و مرصع کمری که دران لعلی چدد اندوخنة خویشضش

نصمبت نموده بود از کمال دل بستگي پر کمر بسنه باللی آن زره
ورخی دیگر اثهلی نقد ازشرفي و
رروی زره جامه پوشیده ب
و ب

طلاو جس از فسم لعل وغیره نیز همراه گرننه با در پسر خود

سبععان قلی ر قناق معمد ر چندي از اوزیکان و غلامان بوقت
ظهروه بباغ مراد نباده ازانجا راه فرار پیش گرنت  -رچوی حصار
شهر بلخ وف زسیع( :جبتارو مج ونیم کرره دور آن  -و رملم خان
و معمل فاسم مدر انش که بجمت *عادظت بقلعه در آمد» بودنه

دروازهای مشنکنه آنرا چنانچه پاید فجبط نکرده بودند  -و مردم
«عرامت بعض ابواب نگاهداغنه  -و برای *عانظت برخی درٍی

فرسنادن بودند  -و سواریی خان در حالت ام و رفاهیت ازدیگران

ا پایی هنکام هکنهکامةٌ هرچ ومرج گرم بود و او(منیاز نداشت ت
دلنباد فرارگشنه چه رسد  -دولنخواهان درون وبدرون برگر:لنش

که نگشنند  -نا [نکه بعد از نماز پیشین مقصود بیک علي
دانشمندی پکریفدت حال مطلع کشنه این ماجرین بامبر (لامرا

زسادید  -و |میراامرا تخدمت

پادشاهزادة جمانیان رسنده حقیشت

*عروض داشت  -ازانجا که تنظیم و تنسیق بخ جنالیچه باین نشده

بو  -و درون و بیرون آی ازارزیکيه و دیگر فتذه سکاللن خالی گشنه
پاهشاهزادة والا تبار رفذن خود را با امیر المرا و تمامی لشکر
باداش مصلییرن

زد دنه  ۸۲بپادر خان و اصالمت

خان ر با گررهی

سفه 4۵+۱

(

۵۹۹8٩

)۰

دم سال

که همراه اینان مقرر بودند به !مجال تمام روانه گردانید  -وراحه
پینهلداس را با سایر راجپوتان از جملهٌ فوج هراول پیش

خود نگاهداشت  -و مپیس داس و رپ سنگه و رام سنگه راتبوران

و جونی دیگر ازراجهونای بغزرنییکار بزرهي رپیار طلبي بریخصت
وون پادشاهزادة عالي مب و
همراه این فوج راهی گشناد  -چ
امبر الامرا از ویس اخایدال :بذعدیی لشگر رقصد تعادب فرصت گر

آدردن .اسوال نذر معمد خان نداشننند و رمتم خان و #عمد فاسم

مری[تش که درون فلعه بودند ازانرو که تادرسنادیی خبر بهادشاهزاده
ر رسیدن جواب رزوآخر شده بود  -از بهم آنکه مباد! ضبط از فرار
وافع بفعل نیاید و موجب

باز خواست گردد بأن مقید نشدنه -

لخنی اموالض بناراج اوزبکان فرهمت جوو سکنة شهر رفنت  -ردژ
دیگر پادشاهزاد والا تبار و امیر اامرا خلبل الله خان را که همان

رز از غوري آمده بود با ملنشت خان و شیخ مومی گلاني و
#عمل مقجم و داضي نظامای کربرزدی برای کرد آوریی (سوال

ار ذرسنادند  -دوازده لک روپده ازمرصع لت و طلا ات و نقره ات

و جزآن و ریب دو هزار و پانهد اسپ ر مادیان و سه صد شثر
نر و ماده بضبط در مد  -او از فزونيي (مساک

و دناعت  -و

فراوانیی تنگي خوست   -وفرط از شوره  -و کثرت حرص ولوم

ون ببرگي از داد و دهشس که لازمة سلطنت است  -و اخف
مد هرجا

ببر روش پافت  -جندان

اندوخفه بود که هیچ

یکی از نباکان و اسلانش را میسر نگشته  -اگرچه قدر فراهم [وردة ۱
ار از فرار وافع معلوم نشده  -چه اکثر مدخبرات رخاود در

نوم مال

)

( ۱۴

سفه 4۵۱

منادیق مي نهاه و تفصیل عدد و رزن آن بر فرطاسی #خط خود
نوشته درانجا مي گذاشت  -تا هب یکی ازتعویلداران "پران ]گاه
وشود که در دفاتر نکارش یابد  -مقالید  3در صذد یه
نگردد  -ذ
کرل» کلیدش ر پیش حون نگاو مدداشت  -لذکن آبچه از متصدیان

مات و تعویلداران که امروز بیس بندگیعدرگاه والاکم اندوز اند -
از رری تخمدن ظاهر ده این مت  -که همگی اندرخناي
ونس
از نقد ج

نزدیک به هفتاه لک زویده بود  -ازانجمله افزرن اژ

دوازده لک ررپیه بسرکر افدس آمد  -و قریب پانزده لک روپبه
در اعخارا هدگامغرار اوازفرشی به

بداراچ رفت  -فليلي عبد العزیز

خان متصرف گشت  -و پیشتری لشکریان و المانان و دیگرغارت

انچگهزارده شد  -ازچل سوه لك روپيةٌباقي پار؟ وتگرا بردند چذ
اضطرار دمرواجب سز اه خود صرف نمود  -و اکثری پیش از داخل
شدی عساکر قاهره در تز به ده بانزده روز اوزبکده و المانده قولماق

واروسان عضوراو که دردفع اینان در مانده بود غارت نمودند  -اگر

تیرو کمانگرفاه «عافظت ابواب حجرهای خزانه پرداخنی
پعماجیان پشت آنرا شکافنه بردندی  -و اگر بعقب رناي درشکسنه

گرذنندي  -و پادشاهزاد؟ ولا گیر و اسیرالامرابپرام را  5در( تکاب
مغبرات فرینهٌ برادر کلان خود خسرو اردد اولد نذر "عمد خان است-
ا
وزین رهگدر دررننی پودر
اثف نگشنه  -پا اوهمچائی نیارست نمود

"و عیه الرحمن پسر دیگر خان رابا رسقم ولد خهرو که هردو درارکف
دزد عبال او بوددد طلجیده هر سه را باپراسي خان ر گرشاسی
برلار ازحواله دمولند  -م
وردم معنمد

(معافات

ازواج و بدات

"۲۴9

تیم سال

)

سده | 4۵

(

وواریی او مغرر ساخده
ح

شکر له ع مب را بکوئوایی شهر و ضیط

اصل کل رلبني که سالقا به+علات واسواق معبن گردانیدند ح

نذرمعمد خان تعلق داشت و اعال بنصرف رلياي دولت آند
پیوند در[مده درحیی اسثقلل خان و آبادانیی ماک و دسصت کوتهیع

المانان از ذیب و ارت با مواذقت سال!جمیع وجوه نزدیک بیک
کرور شاهی که یدناش

ازبن ال رن دیار خانی

و تنکه گذارش

مي نمودند بود  -که قریب بیست و پیجلک روپده دشد  -ازالجماه

قریب شصت لک شاهي که نزدبک پانزده اک روپیه است حاصل
لیخموضافات آن  -و ثریب جبل لک شاهی »٩ نزدیک ده اک
رویده هی

+عصول بدخشان

 3دو جع آن بر دود پرعدم

پس
فصول بدست لک روید» دا چبزی زیاد - :و

موافقعت

ِ  5۸ندر*عمد

خان فدررننیغارت زد اوزیک والمانانگشنه ازانجا سرا-یمه بل مه
بر ]مدذتسن

و از امدیلاي این کفر نعمنان فلع نشینشد -

ری

از فلع نم نماند  -تا بقیال چه رسد  -مملکت از دراز دسنیع

وفذه رفله کار +جازییا
کوه اندیشایحفا پدشه روپویر ابني نماد  -ر
کشید که بعد ا
ز در[من وایت باصف اولدای درلت پلذد صوات

حاصل آن دراخستجن سال بذصف سابق و در دو یمین بربع رسد
و عصول سارواء الذیر که بامام تلي خان منعلقبد بهمیی قدر -
هر حند هنکام تسمت ماک

دص

برادر بززگ

پاعذدار وسعت

و

حاصل بدشبود ام حاصل  2و بدخشان اپزرداخت نذر معمد
خان و سعی
*عصول

او در دکذیر زراعمت  ۲توثیر عمارت اوزرن کیرددید

ماوراء الغبر از تارماتي و

بي ۱

ی0

-

و

رو بزرني

(۴۳۳۵ ۷

وم سال

سخه |۵۶

)

ولء العمد  -که درین
تداررد  -بلکه ازایه بود نی |لعمله کم شد  -ل

دوات خداداه زد مدت ازل بنیاه بندهاتیکه بمخصب  ۳هزاریی
ات

و پجهزار سوار او اسده  43اوه سرا؛راژ ادد ه ,کدام

ولی
د بنج اک روبده مي ابد  -تا بسعد (1ه خان ع

مت

ردان خان

(مبراامرا و دیگر بیش خصبان جه رسد  -نوکر علوفه خوار این در

هضور بو  -یهار قرارزتوار از موی هراد و9۳
هزار از کیدن  -یادت مرامد فوکران ایفان بدیی تفصیل بوده -
عبك

الرحصی

دیوان ببگی هشناد هزار رویده  -بلنگئوش

هفناد هزار  -اتالیق !خارا همین

اتالدق

در بل کهثر ازان  -آوراز بی

پلجاه هزار -ببگ ارغلي چل هزار  -یاذست دیکر نوکراناینان تابل
رقایع  ۳و بدخشان و < نگيي
ازرش حوادث و
گا
نور
ذکر ندس مت  -چ

احوال کذبر الاخغلال ن«دعمد خان تا اراحرماه جمادی الولی که

خائمة نوز دهم سال جاوس عالمآراي خافان گیقی پیرا است خامةٌ
حقایق نگرواپر واکتت  -کوازشن تنم هوانمرا ب5ع«د ازین بربیکار
آمده به خی.زم سال بدسام که بفرخي و فبررزی اتجام پذبراد
باز گذاشت
و صوت

 ۰زد

کشور گیریی

کار هاژ و دادار بی انباژ عدیت حم .ادکش تون
ارلواء

سااطدی روژ کارگناد *

د ,ود ؟ خرث

 ۳رس

افزای

3:3

آغاز میمنت طراژ سال دهم از

دوم دور جلوس آندس
سنایش گوناگور ,و نبایش از شمار افزین دادار جبان پرداژ
و کربم کارساز را ک» نیم سال درم دور جلیی (ثبال مانوس بغراوان
خجسنگی اجام یافت  -و روز یکشنبه غرة جمامي الثانده منه

هزار بونجاه و ثشر مطابق بیست رچیارم تبردهم سال این
دور اتبال بفرخندگی آغاز شد *

میوم این ماه درون شهر بلج مرکز ,لیات ظفرگردید  -اولباء
دواث

فاهره بوثت خجسنه و هنگم مسعرد

در مسچدوی

که

نذر #عمد خان خارج دروازة خاک خود بنا نموده ات ودران

همگی اشراف و اهالي مائنه طیب خواحة که پسر حسس خواحة

ین برادر عبد الرعام خواجه بن خواجةٌ کار خواجة جويباري
است  -و عم نذر معمد خان خوهر دی *عمد خان حلبلة او
اصت  -و وااد مشار ااچه با پسر کلان خود بودف خواجه درزٍن هنم
در بخارا وله  2و
عفن دذگی

خواحه

 1بیدی و *عمده

صااق

خواجه ده بیدی که هر دور بکبر س ادزیگر خواجگان در عزت و

(عنبار امثیاز دارند  -و خواجه عبد الغغار ولد

صاا 3خواجه برادر

که ااوزلاد خواجه *عمد پارسا است  -فراهم بودنف  -فوایم مذبر را

خو

(

دهم سال

0عه

سنة |۵۶

)

پاسم سامی و القاب گرامیی پادشاه دی

وجوه
کرفانددند  -و

پرور آسمانی پایه

وذانبر را بغررغ نقوش
دراهم د

نام نامهع

شهغشاه عدل .گسنر بر افروخنه اخفی اژان نقود -میمنت آعود
 ۳سنا اثبال فرسنادند  -در همد س ثاربخ وفرخفده #عمد معس و

عجد (( ببگ پسران منصور حاجی

سال

جنا قلعه دار ثرمنکه

عمد خانبرسم +جایت
دواز دهم جلوس مقدس ازقبل ن*ذر

بکایل م[ده ا(ذزعام پادشاه منعام دام امبد بر | وده مراجعت
نموده بود بهلازمت بادشاهزادة والا تبار رسدده عرضه داشت پدر را

که منبی از فرمان برداری و خدمت گزاریی اولیاء ایری درلت

پلند صولت بود گذرانبدند  -آن والا گپر بارسال خلعت و نشان
ءعطونت با پسر خرد او و ملازم خود مطمتّی و مسئمال ساخنه فرار

داد که تاحار قافتا
۳

و سای برسد او بمعافظت حصار ترصن

تن آب آموده است بپردازد  -و ماعاقب ایغان باستصواب

|میرالاسرا سعادت خان بی ظفر خان بن زین خان گوکلناش را ک

از |خلاصمندی وار پزرهی

پذیرای تعید ای خدمت گشت

 :مبرزا کوهاتی
با تابیغا  او و پانصد پیاده تفچی از سرار واا و
 5پانصد سوار و تاد
ولعه

راهی

ساخت

(فغان ده
-

اتود راة او مقرز دوددد رات
حاجی

و منصوز

ر بمراحم

ماه

۳

(مبدوار

بی ماه
مزد و تنسخدر  ۳از ءرضه داشمت
طعوب

اف

فلی فسوکر خود

علیمردان خار امدر |(مر( که

بدرکاه خلایق پذاه ارسال واشنه بود

۹۹

(:

سل | ۷۵۶

اساس  »5برخلاف

)

د9۵م مال
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علاطدیدیگرمواه

غغلت وغرور را | سباب

| کی حضور بمااخنره :ابحاخ اژ درگاه ب يي نیاز حدقدة ي غاذل نوسننه

در برابر ایعنایت آلبي سیوان ف بجا آور دند  -و بارباننگان
بارگاه خلانت مرادم مدا رکباه بنقدیم رسانددند  -صمداي نیت ای

تائید بزدانی و آواي کوس این تبسیر آسماني از خاک بلااک
ین
رسیده

ار

ن ای

و داي کت

 -و یام رمعلی گرامي

ربن ایام
اف وی تا هشت روزآرایش داشت -دو

هشنگانه امباب عشرت

و شادماني و ابواب کام «خشي

و كمراني

آماد :و کشاده بود  -اولباء دولت والا و بغدگان اخلاص گرا بعنایت
خلعفها و اضاعهٌ مناصب کمیاب

گهنند « -خ پردازان معنی

طراز فصایه غرا در گزارش تبذیت و نازیم پکراست (سئهاع مسامع

جبانداری که هموارن شاه راه بشایر باه رداندده  -بجوای زگراند

دامن امید آبمرودند  -از انجمله ایری ذاریخ نصیرای شیرازیست
* پیت *

بطریق تعمیه
شعر

له کز عنایات

خدارند

جبان

کرد فتع ملک توران سرور مالک رقاب
پادشاه غازعی

عادل

شمنشاه

حهان

آنکه کرد اورا جمان ازجمله شاهان الغاب
گشت در تخیر عالم ثانیی صاحب فران
ایزد او را کرد در کشور سناني کاسباب

در دلض عزم جباگيري شبي بگگرذره 

اف اج

تزاب .
مرمایم پآرش .ا

دهم

۷۵

سال

هال ی

سذه ٩۵۶ ]|

)

تارهتایه اعزقل دانشور تصیر

گفت باطبعش ز راه تعمبه کلی نکدة یاب

ونگبي
والعی توران برار ازملک توران ا
ثاذییصاحبةران بنشان ؛جایش کر حساب

روژ دوم این بزم خجسته دوادشاهزادة گرامي نزاد خلعت
خاصه با نادرعي طلا دوزی صع.عوب عمر بدگت گرزبردار و پا میرا(امر

خلعت

خاصه

با نادرمی طلا درزی بدست

عنایت نمود :فرسنادند  -و وف

و انعام هزار رویده

اجف ذلی دوکر او

فلی بمرحمست خلعت و اسب

سر بر |فراخمت  -درد روز مدمنت انروز ءامي

معد الله خان را باضافةٌ هزار عوار بمفصب

شش هزاری چاز

هزار سوار نوازش فرمودئنه  -و خسرو محمد بدیع پسر خود را
شرف اندوژ ملازست سراسر سعادت ؟ تب  -مظیر الطاف البی
اسپ با زین
او را بعفایت خلعت و حيقةٌ مرصع و خلچر سرصع و
مطلا بلند پایگی !خشردند «

پاچم جمادی الثادبه شمص الدین ولد مخذار خان از بلز ده
تقبدل آ.مان معلیی نموف  -و عرضه داشمت پادشاهزاد 8والا تبار با

مغنام دلعه بخ بنظر خورشید ار درآورد »
هشنم

 1جمادي الخانده | خسرر

عد ایب

و دویست

مادیان و پانزده امثر بطریق پدذکشر _گذرانید  -آزان مبان ذه اسپ
یاتو صد مادیان بشف پذیر7ا1ني رسد ح

خان را بمذصب

در

«زاری هذت هد سوار از اصل و افانه  -مولا علاء الماک را که از
قواعد جومی "خر اج اپری فئوحات نموده بعرض متدسص

رساندده

99

۱ ۵9 4

۸۴۳0

1۳

دهمسال

(

مربلنه گردانیدند  -مبرزا معمد ارباب سمرتند را بمرحمت
خاعت

بر نواخنه برای تسلیةٌ بعصی

و اسپ و |دعام دو هزار رده

پلج,زار رویدة انعام شد  -بعرض ببگ
دو هزار زویده مرحوبت ذمولدد

مر ۵نمود ن
عون

۹0

جون نذر معمد
دواعت

»

بهادر حان
۵

شکسیی

خان

از بخت

حشت ووسواس

برادر الا دوصت

کشغری

روی (مدد

و اصالیت خن بةنذر
یافنه

گرخس

خفنه و خر  ۵اشفده

او

و دیگم

از قبله اتبال و وحیع مال 5۸

ملهاء سلاطین جهان است و *جمع خواقین دوران بر تانفه قربب
دو پپر روز پلجشابه بیست و هشقم جمادی الولین او اخر ضال
گذشنه عارفرار برخوه پسادید ه ازبلج برامد  -و سه پهر روز

ومهر لاسرا که گشنه بهادر خان و
مذکور پادشاهزاد؟ وتابلار ا
اصالت خان را بپمرهان بنعاتب
طلبان اخلاص مذشر بسرعت

او روانه گردانیدنه  -این کار

شرحه دمامتر جرید« رو بمقصد نپادند

و انزدت گرمی هوا هر روز پپر آخر مور شده

وپی را دیده

تا سهواولا روزردیگر بی" انفصال +راه مین فووویدندزد دراه ۰9۳۱
لغنی همارزهان اگررننار می گشننه  -سیوم روز اگزذارش
۱

 11اسبر کشره

لبود درد اه ۵

 52د,ردیعلی

(

دهم  ۳سال

۵ "465

)

ویگر نوکران خان و اوزبکاني که در کف
د

»3
سره ٩۱2

نواحیی

آن بودند و از

اصغاء صوت فرب وصول عساکر ظفر ماثر خان ر کل زره رفذه پاحشام

دریای |موبه توذف داشنند در شیر عان فراه[ مده آزد  -و خاندران

انداز سپاه ج«عکنو و میمذه رانیز طلبین»  -ببهادرخان و اصالت خان
صلاح کار دربن ویدند

که بصرمت

پر روز مادده سوار شدذد

تمامثر رسیده جمعیت

این

 و دا دو رنجم بر روز دبگر هب حا عذان

باز

و مصداعد دشوار گذار و منازل ریگ بوم بي ب وندیدن آسودگی
دعل

درموضع

از زسددان لیخآ ففزژیاده بران بارای حرکت دد اشددد

غوطی که نش کررهیی شبرغان است فررد آمدند  -از گفناریکی
ازفراولن اوزبک که هنگام نزدیک رسیدی کنابت اقبال بغوط

ی

رزم بنازگی

گرفنار گشنه بود حقیقت اشعر مخالف

و خواهش

دریانته فردای آن دو شنبه دوم جمادی

الذانیه بعزم رژم ای

را براب ببروزی دراورد* رامي
مخاذیل عنان بدست فبروزی پ
گشنند  -بیادر خان فول شده از راجیوتان مییص داس راتپور
و ررب شلگه

رادپور و رام که

و راحه امرسنگه راجارت

و

حدد راوت

رانپور و

رار ررب

مرگ

 ۱داس

دیگر که

پدشنر

را راحه

(

یمه ۷۵۶۱

/

۳۵

دم سال

)

گچسنگه می بود و رای تلوگچند سیکاوت و عدکرام سذگه راجاوت
و گورند داس خان دو رانی و بلوي چوهان و چندی دیگر راکة
بي رخصه مت پادشاهزاد :و امبر (اسرا برای اظبار جوهر حماست

ومیت
ح

همرافی گزیده بودند  -و اسزادات" سید ععمد

سید نورالعبان پدر سید سیف خان و سید
سید افضل و
سید غبرت خان وسدد مقدول

عم ور

ایا

ولد

شهاب بن
ا

و جمعی

تابینار خویش را با نیک نام عم خود هراول گردانده  -و فرار داد
که نیک نام با همرهان پیش ردیی ار و راجپوتان در دست راست
و عادات

در طرف چپ نیک نام صف کشیده می رنذه باشند -

ولبات تربینو ماول تربن و خمال خاق توخانیه وبا نار
جمعي دیگر رابطرف یمیس خویش مقر ر گرد اندد  -و اصالت خان

ذیز درجانب چپ ههادر خان با لغنی دیگر ازهمرهان قول شده
راجه چبرام و جگرام ولد هردپرام کچروزهه و عجب سنگه ولد سرسال
وذر
چ

و

ودد
تبیرةً لکمیي سیي چوهان و چذدر بان نروکه س

جاون و سدد *عمد

ولد سید قلام کعمد مود

و مقصود

بیگ

عل داشمندي و نذیر ببک سلدوژ راکه در فوج او بود.د هرارل

ساخت

هر دو سردار افواج را توزن نموده برابر یک دیگر
-و

راهی گشنند  -و اوزرگ و المان که فریب ده هزار کس در ذبرغان
فراهم آمده بودند پس از اگبی بر رسیدن اواج فیروزی بیشنری
از دم اسر شدن عبال و بغارت رفذی اموال بیامبانی پر |۵خده

عیال و (موال پیش انداخنه به (ندخود سو راعیگشنند  -و کمثري
وفافت خان دموث | 1ساد؟ٌ پیکار شدزد -

خان

از تیان

خبر

ردول

دهم سای
افواج مدررزی

رب
بغوطی

تاش

مه 4۵۰۱

۲
ده

که هنکام رخصت

هزار سوار بودزد

وردنوکت با هر دو »دار زیاده پر جار هزار ثرسیده
د

از شبرغان

داه  -ازاتجمله

یک فوج

جار کرو :پیش آمده مه فوج ترئیب

را که اعبان  ۷معمد بیگ برادر بانی دیوان بیگی و عاشور فاي
حاجی و عبد الله سرا وعمد بانییابو ر حاجي ببگ میرژا باشی

توت رود ماش یتا ردنا 5 ۳

و دوسنم

با خون نگاهدشت  -و فوج درم را با

رن و حاجم دراز اتالبق

او رخوشم درمان دیوان بیگیی ار و شاه معهد بی فرعز و داوجهبی
و چندی دیگر برانغار  -و فوج سیوم را با «بعان فلی ر تردیعلی
وار دیوا ن بيگي خوپش برادر دیگر بافی دیوان بیگی
دپطغااندک

و امد بیگ درمان که پیشثر فراول بوه و بای *عمد ایشک آنا
باشی و دی

*عمد

ووادجی

و غیر ایفان

جوانغار ساخت

-

بعد از رده ارائی مبارزان طرنین همین که بان اندازان و تنکبان
عسکر منصور يلك سرئجه بان و ئغنگ سردادند و چندي از فوج غذجم

بضرب بان ره گرای نیسنیگشنند فوج برانغارو جو انغار ازشنیدن

ورای غریب
ایری صدای مبیب آ

که زهرشیر راآبکند پای ثبات

از دست داده رعگرای وفرار که پیشه ایگروه بی
گشننند  -ندر عمد

خان دندز از دیدن

عبر و فرار اتب
گربزبي سغدز رو

برتادخه عنا تنرد آندد  -جوديی از خورگر:دخکان فوج او که به یکه نازی

مدان امواج نصرت

۳

در ]ده خاو را "جروج ر چندي ر

مقلول ساخنند روي رسناري ندیده ره سپر نيسني گردیدند -
 3ازیدعمله است

اپراهیم بکاول و مد

امد کزا بدار که خا ن بدو

سده | ٩۵۵

9

تعلق تمام داشنت  -و هر دو باخان

کردند

که با ار همراهی

شنانت  -رتردیعلی فقطغان

)

دهیسال

از

بآرمده بودند  -و خان

فراوان ی
بیگ

واسده

-جانب

اندخود
ا

جمعی
درمان و

کشیده توقف نگزیدنه در شبر غان فرود|مدند -کة تا رسیدن خجر

منقیم نذر عمد خان و اوزیکان بضبط [ی حدود پردازند  -و همدر
که خبر توقف

باز بسرعت

اینان دربابند

ب

ارین
شناننه ک

خاتمت جند را باخننام رسانند  -جون اوزدک و المان اموالي
که از رعایا

و احشام

۴ارکداز

و وسمت

انداز

گرد آورد» لبود اد 9

پاسنماع خبر وصول افواج فاهره  1۳پدشر انداخنه راهي شد» ِ
نیارسنند

ازهزیممت

بدر بر -

و دهادمت و پا ژدن

(سدار ءیبا

گریزاندده مال بجا باز گذاشنند  -همکي آن اموال بدمت سبارزار
۳

هب

ک« در جعکذو

ت ر حاجي

بي برادر اوراز بي و حمع ی

و ملدلی دوگ داد خبر هزیمت

شنیده نیز عنان شکیبائی از دست

ارزب؛:4

و فرار نذدر حول

تال

دادت  -و پیشتر اندرخدبای

خود راگذاشنه (عانب جارجو گربخنند  -و از برکات عدالت و
میا نصفت پادشاه دی پناه بسياري از رعایای  ۳+و بدخشار,
و هزار جاذی

پرژه بوذ

ک

دردن

مات

|سدر سم و فسد ر حور

ازگرتتاري ِ سشکاری رمودند

ٍ

!#ن

گروه ظا

( ۳۵0

دم شال

)

له ٩۵۰۱

پوشیده نماند که اگرجه اموالی که اوزیک واامان ازمایا و
احشام بنهب و تاراج فراهم آوردده بودند غارت رد اشکر اقبال شد

لیکن اگر بهادر خان و اصالت خان بفلع قناعت نکرده ابفاواچ
اهر« تعاقب می نمودند هما نا هم نذر مجمد خان با مبعان قلي
و تذلق (میرميشد  -و هم تمامیی مال و موان

رد آوردة رلمافان

غارت گر با همگي عدال و (طفال ایذان بدست *جاهدان لشگز
فیروزی مي افناد  -بعد از در سه روز طاهر بکول که از قبل ندز
معمد خان در کنر و میمنه بود  -و خواچه کمال ازباب اندخبول

و میرم جان میرشکار با گروهي که همراه ار نهبانیی گذر کلیف
مینمو دنه به شبرغان ۵

ای دو سردار جدکر را دیدند -

و ازگفتار خواجه کمال معقق شد که نذر معمد خان بعد از
رسیدن اند خود قاسم پسرخسرو را ک]هجا بود با اتالیق او معمد
لی ولد کلباد ببادر که در خدست حضرت عرش [شياني [مده
 ۳وجمعی دیگر با خوی برداشده پرفقاء پیشیی و پسین بي توقتف

ررنگ اازند خود بصوب مرو راهي گشت  -بقیهٌ احوال خان
درعلش

بنفصیل

گزارش خواهد پافت » -جملشر این است

 4آزان باز که خان برفاشت جمعی که در لباس دوسفخي و يكرنگي
مه |سمپاب دشمنی

و ۵و رراي سرا چام مینمودند روی امل اژ

لت
نجکزبت و
ب علیا و عدة والا تبارمت -
او دکشت *

دو چار روز کر
بیت *

چوراژون شود مرد را روز کار  ۶همه آرکندکش نیاید بکار
و جون هشنم جمادی

الثانده حقدتت حد کاری و جاذهپاري
۷

(۴96 ۰

ملاع ۹۵۶۱

دهمسال

)

و کیفیت فدروژیی اوآداء ایرن دولمت بادد عوامت

از عرضه دانمت

هادر خان اوصالمت خان بگرامت اصغاء واثفان پیندکاه سریر حمانبانی ۱

ادفه بمنصب

باجمزاری پأجم زار موار دو اسچه مه ادوه و پانعام

در لک روپیهٌ نقه ازخرانةٌ  - ۶و اصالت خان «خلعت خاصه
باضافةٌ هزار هوار رملصب

داس

رادهور (عخاعت

چار هزاری

و ده اضافهٌ

وو هزار و راذصد سوار  -و راجت
پانه.دی

ذات

حار هار هوار -

پادصد

حیرام

و هزار و دورست

سوار بمعنصب

اعاعمت

سوار اژ ال

وعممخح

مگ

هزاری

و منصب

هزار و

 3اضافه



و هرکدام

ازروپ سنگه راتهور و رام منکه رائهور ردار روپسنگه چندراوت و
حیات واد علي خان تثری :خلعث و از اصل و اضاده  بمنصب

هزار و پانصديهزار موار  -و علاول ثری بخلعت و باضادهٌ پانصدی
3ات پمنصب هزار وپافهدی ششصد سوار  -وهر يکي ازسید *عمد

اصل و (ضافه

لحذصب

بخلعت و منصب

هزاری

شین صرل سوار  -و سرن مقبول عالم

هزاری چار صد سوار سر افراز گشننه -و

عجب مذگه ولد سذی سال وبجور هوج جوهان و جندر بهان نرزکا و

سنگرام سنگة نبیر راجه ماذمنگه

و نکنام عم بمادر خان و مدد

چاون و بلوی جوهان و مقصود بیگ علی داشمندی و سدد #عمن

ولد مید غلام #عمد میدی گ
ووبند درس خاندور(زی وعنایت

برادر بیادر خان و نذر بیگ ,ملدوژ بافانة منصب سر افأخار
بر |فراخنند  7دهم ولعة دار غوری دراد مر آخور  51دجم خان و

(

دهمسال

۵۵۵

سفه ] ۵۰

)

خلیل الله خانبعد ازکشایش غوری ار را مصعوب ابراهیر حسین

ثرکمان بدر گاه خلایق پذاه روانه ماخته بودند با دو پسر شرف
اسخلام سدق سفده دریافت  -و بعفذایت

خلعت

و خفچر مرصع و

منصب هزاری پانصد سوار و مرحمت اسمی رانعام بیست
هزار ررپده کاسیاب کشت »
هقدهم  1جمادي الانبه | سید خان ببادر ظفر جنگ که
بیک م معلیی از قندهار رون آسذان گردون مان شده

کورنش دریافنه هزار مه ندز ر هزده اپ
نوزدهم | حمال مي الثانبه] بعرض 2دس

که پاسر (ئدس با ملازمان غرةٌ ناصبعٌ خلادمث

یود سعادت

پبشکش گذرانده
زسدد که فیلدار خان

پادشاهزاده معمد

آورنگ زیب بهادر  :برای صدد فیل به دهود و جانوانیر رفنه بود

هغناه

و سه فیل از

فرو ماده صید نمود *

بیست وسدوم [ جمادی الثانیه ]|صدرالهدور سید جلال رابعطای

وا بستیق .طاوزبل  خاصه,یاازیی طلا" و مطلامرو راجع آزاجززپ را
پعنایت جمدهر مرصع و گوشوارة مرارید بواضانةٌ پامههدهی 3ات و

پانصه سوار بمنصج دور هزاریهزار و پانصد سور  -و قباد مذکور را
پمرحمت اسپ با زین نقره  -و شمس الدین ولد *خذار خان را
اخلعت و خشیگریی احدپان -و مدر

رزاد میر عبد الاءمشکین

قلم  /پانعام دودست مر مجاهی گرد نجدند  -متصور حاجی که وَلعحٌ

ثرمف را بسعادت خان سپرده ببلخآمد :بود بصدارت بل

ک در

نان 9معمد خان نیز بدو مفوض بود و
مذصب دو هزاری هزار

(۷۵۵ ۱

مه ۵۰۱

دهسال

)۲

مرافراز گشننن  -و ده عددالله بدگ پسر دیگر او نیز مثصبی در خور
ذادت بت ۷#

گذارش التماس بادشاهزادة عالی نسب
مراد 2دش

رخصست

مراحعت

و

ملاطی بناه وا نچه بران مترنب شده
هر که بعلیهٌ رای ثانب و رریمت مائب و تثبت در مور
مللي و ملت و ثانی درشوون دیس و دولت ملعلی امحت همگی

افعال او بر ثبیم سلیم استقامت وطرز قویم سلات برری کر می
آزد  -و هرکة اژین نعوت جلباه بی نصبب

اند هر چند برای

(نضرام مهمات و الجام معاملات معی و لام بکشد روی سود و

بببود نه بیند  -و یج جز ندامت و خجالت بران ترئب ندذیرد

مصداق اي مقال احوال پادشاهزادة مراد بخشض است -آن
والا تبار پص ازان ک» بنائدد ایزدی که همواره پدشکر این دولت
ازل بندای است  -و تیسیر سرمدهی که همدشه کار؟رت

سلطدت

دنو ر کشا بکمشفر سنیزژ و 1

داح رف

اب مدعال  -جذذن

ملک

اولبای دولت قاهره در امد  -و  0۷ندت درد طویب

پادشاه

فلک که سکن آن دیار که پدوسنه وسنخوش حور اوزبکده ر پامال
شام المانبه بودند برفاهدت و جمعیت گراتیدند  -و حلین ۳۳بزرف

و کشابقن سنرف که تا امروز بببم یکی ازسلاطدن هندوستان
بپرشتنشان میسر ذشده بل تا حال اصلا لشکری ازیی طرفبآن سو
ذرفنه  ۳ده جاک و حدال ز <رب

و تثال ۳

و کشایش حل رسد

(

دهم سال

۷۵۵

سثه4۵۰۱ .

).

جنالیه تاربخ نامبای باستانی ازان بازگوید !معض تدبیرات
صایده

] ۳رای

ذافبکٌ خددو

دور بدی

خداوند

عواب

گزوا

دصدب

وج آن عالی نسب که جز نام سرداری و پاشاهزادگی
گشنه بود
7 1۹

م

بدولت

انساب

باین ات

مقدس

اسمتت

(ٍاوی

جدزی

نبود شد -از دم تثبت و تانی که الوزازم نا آزمونی د جواني
ید خواشان بدقدیم مر نع
ساخت

 -و بعد از در ]من

حضور معروض ۵اامث این

دا

این نکو نامی ببد نامی مبدل
مقصدهی

(عمت

1۹

مت

 5یکی ازبندکان معنمد بخظم صویهٌ

دایممعدر گردد تا ای ملک را بدو باز گذاشنه بسعادت تقبیل

آسذان خواقین پداه مستسعدگردد  -ایرالتماس دور از کار بجیای
بی وفت بر خاطر خورنشدد مأثر بسیار گران ا]م:د  -و در جواب ۷

فرمان مقدس مادر گشت

که هرگاه «کرر در معفل اقدس مذکور

شده بان که پس ازان که اي ملک که فقیم آن سفتاح تسغیر
از داخل ممالک »عروسه
توزان است بعنایت بیفایت دادار کسار

شود بار عطا خواهیم فرمود و اشکری
همراه است

که برای اجام این سرام باو

امسال نیز با از دران ملك

خواهد بود اظبار این

کواهشض ناروا ر اسفیت فامزا باین زرمن پیشن زان که این ماک نو
کشوده بضبط دآرید و حصون و ژغور آن (سلککام و انسداد یابه و
تهانجات جا بجا بذشیند و خاطر ازحصول اننظام واتساق!جمعیت
گراید و معاملهٌ نذر ععمد خان مفقم گردد واشگری کهبنعاتبش
رفاة معاودت نماید و الوسات ژ یاهواثات جغدا تبه که پص از فراوان

( ۸۵۵

سثه ۹۵۶۱
سال بدیری

بذمنییی

ارزدی خویش

دهم مال

)

 4۹فرمان واتی صاحب

دریادت ملازسمبت او روی  ۵+دساحت

اوزیکان گس

چم

و رعایا و کشاورژان

ظاهر و باطری و "لمانان بی

امدمالت

و رژد

و ولی زعمست

از آورد؛ پداردن

3

ایمان و

برد |خهاید

«من؟ ذایهندیده است

( -کر

طاقت بی التفاتیی ما کة کود را از جا دراره و آسهان را ازگردش
باز دارد در خبود دول بای دیگربار بابراز این ملخمص
پیرامون

داعم

و

اک

,رکه هرمایکٌ

(«ماس

بو همخوزدگیع کاری

زیانکارجی دی

که (+عض

پرد |ژ - ۵و |

و دبلیی

ال

عفا یت

اوست

«ورت

و

بافنه

واستصوابامیر (امرا در نظم
بودن!لخ اخود فرار دهد  -ب

و نسق آن دیار  -و نگاهبانیی سکان آن ازاهل تمرد وفساد جی
5۸

در

حذیی

0

اموز

مقدمات

طریِفگٌ

اذبقه

هوش زا پادشاه

نیامده بار دیگر عرضه داشت

مقاصد

خول

دای

ر +حصور

زاده از خواب

نمود کی ها

معروض

و

|حسان

مرعی

غفلت

در

یکی مرئجه باسئلام

ددارد ۰ج وج 8

دردس

ملک

اخواهد ماند  :و بپادر خان و اصالت خان را که بعد از هزیمت
نذر معمه خان و اوارة شدی

ارزبعده از شبرغان باندخود زاهی

گشنه بودند و بایسنی یکماه بلکه بیشنر دران سر زمین برای
ی

(

دهم سال

۹۵۵

سخه ۹۵۶۱

)

حراس قلاع معال مذکوره و اسعکام آن توثف مینمودند و خاطر
از ضبط (حشام

لجا فراهم می آوردند با خنبال الله خان  62بعد

از شنیدن فزونیی سداه نذر *عمد خان ازبلجبکوک ای دو سردار

پس
معین گشته بود و

از کرزار در موضع چارباخ که میان

اندخود شبرغان اسمت باینان پیوسنه از چار باغ مدکور باز گردادیده
نزهخود طلبدد -که بلخر بانها سیرده خود منوجه درگاه عرشاشنباه

گرده -و از خواهضش بی موفع پادشاهزاد :اکثر امرا و منصبداران

همراه نیز از"عبت عزیزیی موطن وراسنیناس طبائع ر خواطر
باوضاع مواه اعظم هفدوستان و (لبعاش بواطی و ضمایر ازاطوار
ودخشان ومضرت آ[ب و هوای آن وایت اراد
رل م بیج ب
مراحعت نمودند  -و ایذهعنی سب شکستگیی دلهای رعابا و پرپشانیی
فف
وو
تاه
احوال سی

احشاسی که از اطراف وجوامب رر

د
دعریاز
بودند گشمت  -و مردم لش
رعایا دراز دمودند  -و جون اینمعنی

فت

اي تذبذب دست تطاول بمال
مکرر بعرض

مقدس 

رمید

العرات .خاطر اقدس رو بازدیاه نهد  -و پادشاهزاد :را ازاصرار
رابسن اندایشهٌ ناسا سارت

 48تغدیر ملصب

و تیول صویمٌ ملئان

دادیب فرمودند *

ارسال نوی وتاملکین سعدالله نا ازپیشگا
حع ور برای تعسیق ملک  2وننظریماحوال

سله ۷۵۶

( ۹۳۳۳

یکی از بغدکان

معنبر معنمد

مزاج

دم سال

شداش

از

کرث ان  1۹۳همگدان

گفذار و کردار او اعتبار بر گرفنة اژ رضا و شکایت او راجین و خایف

:

بانند ملعصر دیدند مدار المامیی علامیسعد الله خان را با آذکة

اژ بدشگه حصور زوا نمدد|نننه درار ۵ادند  1بخ بغرسنژد  -و حکم

فرمود ند  5اگر پاشاهزاده ازیی اراد بیجا منندم دگش که باشد او را
دددد ی

و دکوسمت

صوبهٌ خ

کد اشنه

امتبصال

دمرد

متا

اتصاف

بمزاج [شنای

ال

2 ۳

و فوساد

بپادر

د

و اصالت

خان

2

بهادر خان

خان باز

(اعماست

3

دارد و بنه دار حمعدستا دار است  -و کارسداه و خزاده

و دومیدگی رحس

سوک

موصوف

عازد -ند5ا ؛برهدهائیپادشاه دور لس وشرنشاه صواب کش

اموز مللی در

هرحه باید کرد

۳

بموادشت

و

است

مقرر

در امضاي

موالفغت

یکدیگر 

املاف او بوسیلةٌ نیکو خدمنیی ایری دزدمان تاج بخشر :تخت منان
+عگومت بدخشان کمروا بودند صوبه داریی  1ملک را از عنایات

تغویض دماید  -و گ

۱
از دحممت فطرتي و بدد ای

و احدد خبول  5دابلدت ۳ی فد ارد اسنادگی کدد

رفن :جایي با

تسج خان ر بل

سمهاهی که ۵رکار داشذه اشد بنظم بدخشان و تولبع آن و  0خان
ر با حمعدمت شادسخه (اعوظ [ددخون

و مضافات تن معدری ؟گر ود(نده

1

دهم سال
۳

( .و5

6

سنه ٩۵۶ |

پیادر خان و اصالنخان و اجیمت ضبط هر کدام از حصون و موضع
حدود بدخشان باتفاق صواه دارآجا یکی از معنمدان را با هرقدر

منصبدار و احدی و برق انداز و پیاد؟ تفذگچی که لیِق داند تعین
کند  .و باهنمام کان اعل بدخشاننیزیکی از بندکان جد کر دیانت

دار امنات گزار بفرستد -و باحوال سئنم آن دیارپرداخنه و تعقیق
جمع و حاهل آن ولایت نموده هرجا در جمع پدشین آن تخفیف

تاکزران داند بدهد  -و برای تلافیی نقصاني که بزرگران و باغبانان

و فالبزبادان در زراعات و بساتیی و فالیزها از عساکر ظفر مآثر کشیده
باشنه زر نقه از خزانة عامره پرماند  -و بمتصبداران نقدی که درااعجا
خواهند بوث سة ماهه پیشگی -و بمصید ارانجاکیرد ار باندازة حمعدت

اسب
ندر
مر ق
ه

داند از خزانةٌ ءامره برمم مساعدت تن کند  -و

#زخی بندگان جاگیر پژوة را برطبنی دسنوری که در حضور (تدس
قرار وافنه از امکنهٌ مقا وه تبول تلد اه نماید  -و بهرام و عبدالرحهن
چهران نذر *عمد خان ر پا رسنم

یرل ولد خسرو

ئ در بلجمی

ومگی واپستکان دروني و بیرونیی خان مدکور همراه راجة
بود ه

ان

نذر هی م .ی خان یه

شادسنگ

فرسنادن باشدم*عوب

بندهلی

معذمد که بعکم اتدس رواد درگاه نالک بارگاه باشند بدذعات ارعال

دارد  -و ضبط جانوران شکری از شنقار و باز طویغون و غیرما و
آوردن آن بعدة میرزا نوصذفرویقوش برگي مقرر «ازد  -و برای
۷

سذه | ۵۰

دهم مال

) , 9۵

مرمت و اسنواری حهار بهرونی ر قلعةٌ درونیت بخازپیلدارزو دیگر

عملوزورچم ون باشه لب اجوره دار #رو تباکید یکارو بازباره
نان هر کس دق نز درکاه عرش اشنداه
خلادت باشد و از  +ا خ
اوناده

رجوع ]ررد؛ یاعد یا ردسمت

 ۹۹اژ رری

مانند طادر بکاول

اخلاص و اعنقاد داخل دواخواهان گردیده و پالنون پردانچی .و
جوچک بیگ و هرذو داماد عبد الرحمن دیوان بیگی که پکی از
انا برادر زاده ارست فندزی بیگ
الله ببگ

عبد

امست

پدران

روانگ این

دجه

ذام با دیگر برادر ژاده اش

الرحجم بدگ

مان

خواندی

 ۱ 1۹بلک

گرد اندده

دد د

پندها منساک

آن

4۹

دراحعاء

وایت اند نوشنجات اسنمالت بفرسند  -و ازبندهای پادشاهیسوای
حمیی  11پرلدغ طلتب آنبا صدور بادده که  1 ۵خواهشص آهٌدن کند
یماد رود

ی

از ی ین ازا۵ه باز زد  -و ه رکش بعلع او

سر باز زدد او را بنغییرمنصب

و جاگیر مذذره گرد ازد رخدمنگزاری

وانسپاری هرکه پرر ظاهر شود در باب او اضافةّ
و اخلاصمندی ج

اپنرنادن خانیی که از دیر باز مدار بیع ور شرای آن دبار بران
بود اهل بخ و بدخشان در سوال معامایت
اعمله حرج می
کاران جز

راسني

با امل

ماوراء الفهر نی

کشددند ح ازاعا که در  ۳درکاه راسنان
ر راست

کری

را ررژ

خانی را که خواندن نوران به س

بازار ذدست

و رات

مغرر شد

ک2

آغشاه نگ زده بودند در دار

ِ

دم سال

ده |۵۶

۳۵:۲

الضرب بخ گداخنه بقدر مسي که دران در آورل :اند" نقره افزوده

ژن آنرا برابرربع روپده مقرر گرداند  -وبگرامی که پادشاهي و
ووسوم ماخنه رراج دهد  -اگرچه بندکان این
باسم شاهي مسکوک م
مطوارعت
دمذایعت خلدفهٌ زمان

درکاه دپ پذا :ايرانتي ۲

خدیو دوران بر عقاید <قه مسنقیم اند  -و از معنقدات باطلهٌ اهل ژیع

و هوا عنرز لیکن چون ازدیرباز میان اوزیک وفزاباش اتزخالفت
مدهبپ

عدارت #جاثي رمدده

6ه :0عوجه

موافقت وموالفت

صورت پذیر نیست خدیو دی ودولت تفظیم و تفسبق موب
 2را پامیر الامرا باآکه بیمی بندگيیايي دراه در زمر اهل

سفت و جماعه در آمده مذاسب ندانسته باو تفویض نم نمودنه -
ون

از حرکت

اي سونع پادشاهزادة مراد ؛خش وحندی

طف طراز تجمع ی" کفیر از طوایختت رالمان ارت یز
راز راک
خسارت

ازآب حون

گنه

عال
درعضي حدود بدخشان و

یگر سر شورش نراد بفساد برداشنه بودند جغالییه رقم پذیر خواهد
گست کم مقدس شد که بعد ارزسددن علام ي

دز شناته

جلخ امیر الامرا

به تنبیه آن گروه ندنه پزوه بپردازد  -و خرعی حبات

روهی به[تش تبغ آبد ر خادستر ساخنه

بقبة السبف را ازآب

وزانرو که ناظم بدخشان را برای سپراهیي
کون بگد رازه  -ا
ومرهان جددی در بخ توتی خواهد شد تارسیدن
میمات خود ه

او در قندز باشد پمد ازان که صوبه دار مزبور ببدخشان آرد بصرب

کیبل که نظم آن بدو تعلق دارد راهي گردد " -خی کوذاه پادشاه ۵ابا
بوازد انش پرور همگي مراب

مدکوره

ردیگر |

درکار گزاري و

(

شمه ۵۱۶۱

۶۴۷۵

دم سال

)

ملک داری درار بانی بعلامني ارشاد زموگ  1او رابعفایت خلعت
خاصه و جمدهر سرصع

باپپولکناره و شمشیر خاصه

و دو اسب اژ

طوبلٌ خاهه با زیی طلا و مطلا هر بلند گردانیده شب پلچشنبة

پیست و ششم جمادی الثانیه با جمعي ازبندگان رخصت فرمودند
و بهادر خار را بارسال شمشیر مرصع مهعوب

عامي عز اتاخار

بخشیدند  -بوه سید فبروز برادر زاد 8مید خانجای حکم شد کة با
جاهی

اژ سادات

منصبد

ار بدست

و اج ۹

روبدٌ

خزانه برای

علفه ندهاه  ۲توت دیگر ازراه پلچشیر د بلج رسانیده بر گرد س
و خان وال مکان گم

(ددس از راد خفجان ۹32هر حند دشوار گذار

است اما از سبل دیگر نزدیکدر امت د-ررض.

بازده ررز شنافنه

شب دوشنید هشنم رجب لیخ رسید  -و باخثر برج خلافنت براي
زدهدت

1

موجب

بران مثرئب نشد لمام پفدهای

یت

فدلٌ

دذن

و دئبا

پادناهي را منع کرد که بخانگ

پادشاهراده ذروند  -و بمادر خان و اصالنخان راتسلیم صوله داریي

#خ فرمود -و باتغاق ایغان شورع در الجاح مرمات و تعدی حارسان
فلاع و تهانه داران و الجاز مقاصد آنها نمود -و جون لچابت خان

بعد اژگفت و شفید نراران دل تصوبه دارری بدخشان نیارست فبراف

قلرچ خان را با نظر بهادر و نور العسی !خشیی
احدی

و چندي

دیگر که حمعدمت

احدیان با دوهزاز

لَ نزدیک بلجبزار سوار دوه

له بدخشان -و رهم خان ر با راجه با سنگه و راجه ديني دنگه
و حددرصس

لد رله

دریقن خا »وف

ای

خان و #عمد قامم داروغةٌ

دهم سال

توبخانه با دوهزار سوار أچي

(

09۵

)

سنذه | ۱۵۶

ر خوشعال بیگ ولد میرزا خرف

الدین حسین رهاندم بیگ کاشغري وعرژان ر ا4ن۰یبان که جمعیت
آنیا نیز قریب بلجپزار سوار بود باندخود و مضانات آن راهي

گردانید و شاه ببگ خان را ازتغبیر اهتمام خان که سلوک نیک

نداشت بغوري تعیی نمود  -جرواست .میمنه را نوباحایی آی به
ولعه داریی اندخود بعهد؟ دوللخان ولد الف خان
اد خان ف

فیط خان آباد بة حیات ترین  -و خبرداریی رسخاق به ۳

و

کلاءت شبرغان ؛چپار ناي کر و مراد ملي سلطان ککیر -و مرپل

وسان چار یک ؛خوفعال بیک کاشنري با دیگر کاشغریان  -و |فچه
پشادمان پک,لدوال  -و خلم؛خواجه عبدالعزوز ولد صقدر خان و درکز
به پپاز نواحاني  -و بابا شاهو ده *عمد شاه قديمي  -و مومس ]باه
ا پگپیت  ۶م الله خویش مبارز خان و

و موضع سلطان بان دزرند

با فلاطون بیگ وارسلان بیگ ارلات  -و رباط ریزگار به پسران همست
خان  -و آمنانةٌ ءلوبه بنظام ميواتي  -و نار بشاهحمد کرز بردار -
وخرفجان بمیرک بیگ خنهاني  -و موضع دوشاخ بعبدالغفور بیگ
یکه ارلفگی گِو دلجآباد بفرخ حدین

ورکان
ولنه ک
خراساني  -ک

باگرکسیچنبواهه  -وفریدک بهعمدزمان ارات  -و ادراب بقاسم بیگ

میربرارو کولب ؛جلال الدیری عمود دروازي مغرر گردانید -و از
خلوص اخلاص و رسوخ عقیدت شب ازررز و خواب ابزیداری باز
عررض بٍست و ده روز همگي خد,ات ماموره را بهجي
ند|نسده د
 54اپزیشگه ارشاد پادشاه مرشدان و مرشد پادشاهان تلقدن و تعلجم

پاداه بود بروی کار [رر ۶

( ۱۲۰۹۵

|۵۷
سثه ۱

دهم سال

)

اکنون بنگارش و دایعی که در بدخشان رو داد؛ بود میپردازد -
از عرضه

را<ه

داشیت

یادت که جءعي
از دربای

جوتی

باب مو عجور میدمایژد حِ ۰رد

از راحهودان

از | سکم

و جمعی

راجروب

حفایق

از المان از آب خوا < ۸پاک که خليجي است

حون

خلعه

بمسامع

*جامع

زسده

معلمد

ر تفت

و راهم آورده

دیگر متعافب

هرارل پدشتر

را سل

هراول

ات

16

اسنماع ان خبر

ان
ذره

و سدط

رای گشت

و خاطر

باثر و احدیان

 -المانان

زیون کش

بعرا میرننند هلاک گر انیده بودند  -بعد از رسردنلشگر فیروزی

ائفا گروهی دبگر ازان مناکدب که در کوها و تنگناها پذیان بودند
برآمده بکند اوران اقبال در [ر؛خنند  -بعد از گرسیی «نکاسة تال
9

اک کر

فلس ی

وین
رد

۵۳

گشاند-و رده

نوو

ون 0

 -و راجه و میب ۹

سه روژ خبر یامت

که المادان بت

دآسایةٌ اعام رفنه [دد دوهی

از تم 1

خواخوا  ۵داوران

گرد؛ي ی

مخصور جسه
بر ی ردیده

دیگر با

بعد ۳

هزیمست

دردة

پدوسنه اراده ۵ردد که

باز بقندز برایند  ر چون جواسیس سپاه المانان را فریب بج ت۳۳
هزار سوار نشان میدادند راجه سر رشن تدبیر بدست داننه ازفلت
(ءوان خود و کذرت غذرم جنگ صف

مصلیش ندید  -دوگاهدافعی

( ۷۹۵

هم سال

٩ ۸۵ ۱| ۵۰۶ ۱

)

هر که بمیامی انصاف و احسان اوابای این دولت خد| داد

باد گشنه بود و اکثررعایای ملک بدخشا ازدیمجوز المانان بان
معمور؟ پناه آورد :بودند آهم دازسده جوتي

از احدان و تفگنچیان

پودادهای پندیله را بمعادظت قلعه باز داشت  -و از"چار طرت
هرحا

احنمال در آمد این گروه دره مش رو دود «جوب و خار و غدر

_ (سغوار گرداندده تغلگچبان بعراسمت

باز گذانشت  -ورحهعی اژ

راجپودان ر پر کماامت که ببر جانبی  11مقاهیر جوم کذشد یکمک

پرسند  -و خود شب و روز آماد؟ کارزار مي بود *
عیوم

زجب

معاذیل قطغان مانند شاه کعمد

حدده چي و دام باي و میرن

و قل معبده

بدای و فرحه سراي  1۹سردار اکثر

ل
اگرهاز
المانای اند و بسیارمی دی

فاد که قریب بنمشض هزار

عوار پوددد شة فقو چ ده از یه او شهر در |مدند  2تفلگچیان از پص

ردم مدابیر رابنفنگ جروج
ویور هابسیاری از اپ آ
بارها د
گرد انیدند »قاهدراژ هد رد جنگ روبرو پیش رفمت کرندیده حابجا
ایستاده تیر اندازی میکرلدد  ,ثریب یک پپر کفد اورانطرفین هرگرم

قفال رجدال بودند  -انجامکرمخذولان از اسنواریی بند و بست شهر از
ح جمیحع حپات

را در آمد مب دول داوده با همزاران خجالرن

و ددامسی

بر گرد یدند  -و ازاب خواحه پااک گذشده باز بطرت اسان امام

نورزید ه یا هزاران باساز <عو

گذشزند  -در همجتی ایام «برفریش

پا مدر عرد الله و مدر حسری و مدر کلان و دیگر اعبان

کولاب حلق

بادگی درگرش جان کشیده در کولاب خطبه بادم شامی و القاب

سنه ۱۶۵٩

( «به )

گرامیی پادشاه ممالک ستان خونده جمعی

دهم سال
از المادان راکه دران

ذبرکور باپم شدی از کدخدایان معتجرد
وم
نواحي بودند راندند  -م

همراه حلال الدی ین *عمود ۵ردازی به بخ شنافن»

مداراامپامیي

علامي را دید  -علامی اپور جماعه را بنوازشهای پادشاهانه وعنایت

مناصب

شایسنه مطمین خاطر گرداندده رخصت

داد که بموطن

رنده درآ له دواخواهي و خدر اندیشیی ای دول سرمدی

باشد

مساعیی جمیله بنقديم رسانند  -و نگذارند که |هل شوش و فساد تا
رسیدن فلج خان دست
دراز گنل

ظلم پرست را !جان ومال زبر ۵سدان

«

از وثایع موب

اندخود

انکه بعد از مرجعت

بپادر خان

وصالت خان حسب الطلب پادشاهزاه؟ مراد #خش گروهی از
ا
وواحه
(لمانان غننه انگیز حوالیی (ندخود ر| تاخت نموده بودند  -خ

کمال ارباب (ندخود که کدخداي باغیرت  17ماک بز و از سعادوت

منشي و #ختمندی در درلنخواهیی ایی دراه و الا مجیاهکوشید
بقصه مدانعةٌ آن جور پرسنان با وجود فلت اعوان احزصار بر]مده

بدرجةٌ شهادت رمیده بود  -درینوا که رمنم خان بآ صوب ررانه شد.

پانزدهم رجب که از کنار پل خطب کوچ نموه قراولن خبر آوردند:
که در بنجکروهي بسياري ازالمانان فراهم آمده اند -خان مذکور
بشنقنی اینخبر خود بادیگر همرهان قول شده معمد,تادم دازد ۳
تمخانه رابا در هزار سوار نفنگیي هراول کرد :راهی گشت -دربن

میا کس خسرو بدگ ترکصس قوش بیگیی فدر محمد خان که-رداز

ترکمنان بود آمده از جانب ار ظاهر ساخت که جمعی از سم

(

کلم عال
هیشکان

فساه

که او یمادات

کیش

ُ سفه

)

94۵

| ۵۱

ای

حدود

ر تاخده مال و

مواشی بباغارت پرده اند «خواهند که بپرورت مر بربزند حون
سرا حز بندگي و خدمفگذارعی

بفدکان ای

نرویست
درکاه در م

(میدوارم که کومک نموده از شر اپ اشرار فجار رسنگاری ؛خشند -
و رسنم خان که

سه

کروه نوردیده بود

خود

ندز آمده

خان

راه رباطی
دف
زا دیه  -اتفانا »خ.ذیل که أسارجل و اموال بسبار پ
 5دزان حوالي اسمت فراهم ساخنة
ن برپشةگٌ ۳#
 ۹۹۳دران گروه عدر

9

و خبود نزدرلی

همدن که شیاه ظه ,ر وسنگاه نمایان شد بطربتی
زود منعارفت |حیت همه

ِ
یکبار جلو ریز

هراول تاخمت آوردند  -کنداوران نبريجو پای غیرت نشوده و دست
جرات کشاده بسر دادن بان و ذغنگ

پرداخنند  -و مبازران ول

ماشغیل خفن رامچررج ها خنند  -وئنمه را باه فراز اندا خرن
 ۳فا
چاه
»۰
و ئا رباط غوطی عاقب آن ن ۷

نم

11
ظ
۳
 ۹کی  ۱ار پا  ۱ك

از اسپ

و شنر و کاوو گوسفند و جزان بغارت برده بودند ازان فعداق

گرندزد

و در رباط آنقدر توقف نمودند که تاراج کشیدهای

احشام

متصرف گفتند  -المانانی که در حدرد .ذبرفای فراهم آمذه
پودند ین

۵سرد

عراز دین رهگرای بادیعٌ ناکامی گردیدند -

خسرر برگ دران رنولزاش گردانه نمود  -بوقلاوزی بخت بیدار
در سالک بذد کان رن دوامت :خدا داد در آمده با قبیلهٌ خود همراه

رستنز خان به اندخود .رفت و بالتماس رمم خان از بارگ:
۷۴

( .۱بلق

سله |4۵

گرتواه جاه بمنصب

هزارعی ذات

دهم سال

)

و پانصد هوار مر باند گردید *۷

نبذی از احوال خسرو بدگت آنکه او درس

پنیم شش

سالای باسیری افناد» بو  -نذر معمد خان او راخریده درمقام
ذرییت

شد  -وبمرور

ایام خان را از حسن

پاو علاقة عبت بممرسید  -و حون

صرری

و معنوی

اورتم جنالجه گزارد :مد

مد نذر معمد خان گردید و کدخدایان اریماق ترکمی که
در حدود ادرکنم بودفد نزد خان [دند و خسرو ببگ را شناخنده
خدا-ن
گفنند  52این افبزیلهٌ ماست وپدرش اهزعبران این فوم بو
ار راسردار (ویماق ترکهی ساخت *

از موانع [نکه چون رسنئم خان از دو کروهیی خواجه دو کو:
که دران جا فرود آمده بود باندخود راهی گشت خود با لخا
از همرهان

"4

راجه پهاز سخگه را  3مردم او در جمعی
قول شد  -و

ازتفلگعیان هراول ساخت  -و معمد فادم میر |ثش را با مردم
و پخانه

نگاهبانهي خزاده که براي مواجب

بندهای

تقدي

«مراة بود گماشت  -همین که ازان بیابان بی آب سه چبار کروه

آبوررد که المانان اسپ صاحب مرا از مر
نوردیده آمد پیادة خ
خمی ساخلدد  -رم خان
ژجر
رکی از همرمان مرا به ث
کشیدند  -ی
وندی دیگر
معمد فقاسم را با برق اندازان و هاشم پبگ کذغری ج
بمدافعکٌ مقاهیر معدن گرد اندده کمن دزد هراول و جنداول فرسناد

که پیقن زد ,یس ارد ور کت پنیاانیع نفمود مکی اتوتفته
گزیننه  -دربن میان سواری از راحه دیبی

سنگة ئاخنه رسدد 5۵

مدان راجه والمانان جنگ در پدوسثه بود  -و دیررزی دصدمیاد لاوران

دهم سال

۹0

(

سثه ۱۵۰۱

+

ذصرت شعا ر گشمت  ۹کیقیدت حال آآدکه جهعی ازین گروه بق شکوه

که درلداس کنداوران بدزدی و رهزنی کارپدش می برند خود را

تاخته شثر اثرا خلاص کرد  -پس از طي لخنی مسانت بقصد
وه فوج شده راجه را از سه طرف
قیام داشنند پپمدیگر پبوستند  -س
درهیان گرففند  -راجه با 11از دویست سوار ژیاده ههراه نداشت

دران هنکامه حماست و حمیت داه تبور داد :جمعی رامقذدول و

برخی را *جروح گردانبد  -و چندی از راجپوتان که بعضی ازان

میاهیي اشکر

صمی

مد

پوددد نمود ار رل  -معایل

بدیسمت
درهان

در

طلب

شانزده

واسم و همرهان

در

پای تدات از دست داد

و ششم جمادی الذادبة مپدن
از < پانگیر ]باه معرزن

روز فطع

او 1۹

مراحل

و

طی

د

دوز
رن

مذازل

هوای

گرم و

رو بعرار داد زد »

خلادت
مذاره

که

(موحب

بشبگیر

و اوار

دموده در حوالعیی کابل

رمیدند سعید خان بپادر ظفر جنگ و هدر الصدور سید جلال
حکم

اندس پذیره

شرت 5

 4پدشگاه

حضور

سرایا

تور آدردند آن

کمکار پس از احراز شرف مازست سراسر" معادت هزار عبر
(یدند -
۳ان
۳ددز گذر

ولهرخوت

-خاعت

خ۱ا۳صه*

مد

بعر گش0نند

*

سفه ۵*۱

دهم سال

0

بیست و نیم [جمادیالذانيه ] پادشاهزادة والاتبار مراد+خش 
ر پسری

(وجوث

۱۵

غروٌ ردما .دسبدل

زد عنایت

 -و (سلطان

#عمول

#ع

پار

رل

رورس گرد بد ۷#

واه خنان دژران بهادر نصرن جنگ

۱

شل ۶#

دسئوری ینس »بر عزیر بصوب ایران نزد
نذر سید خان
جون ذر معمد خان از شاه راه کعبِةٌ سداه رو بر تائاه بصوب
اپرانشنافت جنانیچه گزارش پذپرفمت خافان کرم کستر کهشکدست

واای این

برگزید پرورد کارپراقتناء مفاخرو نشر ماأیر مفطور (ست

بمقنضای موم خیرسکلی وشمول صواب ب«جی خواسنند  58اورا

براجه پیش تراد هممت فاکی ارتغاع از انواع رادمت و عطوفت

و دیگر مراب مروث ندبت باو بود |که گرداذخد  ۰بخابران میر عزیز

ملازم مبی خلف خلادمت را که سابق از تبل آن کامار بشت بیدا
دزد نذر صعمن

خارن ب#لخ رذخه بودل بعخایمت

خاعت

و

|تعام جباز ۱

هزار ررپبه نوازش در سول  8هشنم ارم سا اور پرسالت پیش
ماود -و گرامی نامع عاطعغت حون
فرن

2

وی

۰

حسسب اعکم علاي

میگرد با مکنوب پادشاهزاد 8بلند قدر که پاشارة والا نکاشنه بودنه .
۶

عوب

او ارمال دزد

۴#

( ۴۳۵۰

دهمسال

)

سذه ۵*۱

تثل نامه
تا نظام عالم و فوام بني [دم بوجود تمام سود سلاطین معدلت
وراوهعی
ذام
ای  -و خواقدن نصفت گزیری -منوط است -و نفاذ ار

البی بقدرت و استلا وتففیذ و اجراي این برگزيدهاي پروردگار
ت
ا-
ذبوط
یرک کردهاي آغرپدکار مر

خجسنه آیات سلالةٌ خواندن

پلند مکان  -علالةٌ خواقیر رفبعالشان ن-قاوة خاندان دولت  -عضادة

آورهساین قیکلیا  -عرگباشر؟ مغر ناف مهد  -بدرانباتان
رفعت -شمص خلت عزت -مورد الطاف پزدان  -طراوت چم جنگدز

ااتدر
خان  -باحراز بورکا

ک سعادات  -موذ باه خ-اسه مشک فام

پص از نارش ساام سلاست چام بگزارش مطلب میگراید که سابقا
رناج ماطفت
بمسامع حقایق مجامع رسیده بود که در حیفی که ادل

کبرین خلف الهدق خلانت عظمی فروغ دودسان دولت و اتبال
فیر برج ابیت و حلال -پادشاهزادة کامکار ناسدار بلغد مرتبت عالی

فسب ولاتبار مراد بخش بنواحیی بلج میرسد آن صفوةً ملسلهٌ صفا
» ۳سماء ابیت  -لالهع دریای بسالت  -بپرام سلطان و سبعان
سلطانگرامی اخاف را باسنتبال آن والاگهر میفرسنند -و آن
۶۳
یت

ورز پسندیده  -پیش آمرده رخصت
گزیده ط

انصراف سامی خدمت آن خان والا مکلن می نهاید  -در چون آن
فرة العجس خلادمت کذار باخ مفزل میگزینه ظاهرا اقزدر نشنامهی

آن نوبارة بومتان ۳

که مقنضاي حدائت سن و عنفوان

شجاب ست و از غفلت و مساهلةٌ ریش سفیدان بعضی اداهاي

ار دوراز ار مثل درامدن رستم خان بقلعةً بیج باوجوه بودن

( ۴۷0

سنه ۹۵۰۱

دهم سال

)

ان خان والاشان دران که موجب نفرت خاطرو وحدشت طددعت آن ۱
خان بلند مک تواند بود و استماع  1۳برطبع م روت سرشت

نون

ورنشت گرا آمد سرزده باشد  -و طایِغةٌ ک گرای درر از دور ببذی

آن رفدع القدر را بریی میدارند که ابزا خ بارمده بسمت

شیرغان 

روند  -ذاث اندس ما درالجا می بایست زا داد قدردانی می شد

قدر خداوندآن فدر ارباب قدر شنا-ند  -و فضل اهل فضل اعابنضل 
لیکی

ازان خان هنبع الشان بانضای عقل معامله

صواب دیشش مفوفع ابر بو که بعد تعقیق

ورد .
فهم خ

ادایي  0مایم بی

ملادات پادشاهراده از لیخ«جانب ای ذیازمند درگاه بی داز منوجه

میگشنند که دم سلاست درگ آن بود  -و هم برجودکار دران  -اما
«بقت تقدیر را که بهقاضای  1هنوز بقدر مشقت و عب بانی

پاند چه تدبیر پر هر تقدیر انباء ما في الضمیر ذاگزیر نشاه مروت
شناخنه پابرازان پرداخنه میشود  -مکنون خاطر مپر ناظرآن بود

که ساحمت رایمت بخ را که ازآشوب حوادث غبار فثنه و فساد
داست برفت و روب تدپدرات مایده ر اذکار ژافبه پات نموده و دی

مت
عافر
ذا ک
راه؛ رو

حقوق نشنای را:جز| رساندده با نقد وجنسیکه

که در قلعةٌ اج بود بقبضهٌ فدرت آن نار خاندان عزوعلا در اورده"

مقرر نموده شود که آن علالهٌ مجد و مکارم طوایف باطل کیش
حفا اندیش تباه کار نکوهیده کردار المانان را که به انکار دادار حان
اي

و اهاات فران مبدری -و جعود نا امیری -صلیالله علد» و

علی له و «عبه (جمعی  -تا باغماض عدن احزقوق رلی نعهتا

خویش جه رسد  -و قال هزاران نفص بی گناه ر هنک حرست و

دهمسال

):

( ۵۷۵

سفه۱ 4۵ 1

ناموس-باد | 1۱اماد و جمفرگشنه ان -د دران دیار بار ندهند  -وهمواره
لشکری؟ران پا کمال توزف در بدخش

آن مریی.ژول و مدا

 ۳رکاه

باناد که

ماوراء الذر مصعم گردد عفد الطامب بلا توذف شنادته لوازم خدعت
ر ههرهی جنایوه باید بدیند م رسانند  -جع پیش نها همت جز

حصول نام نیک مطلبی دیگر نیست  -هرچاد بعض چپره کشایان

رش همت

بلدد نوممت این دسمت پرورد ازای عفایت

(هرادب ازان:گوثر ات  -دریذو سعرورض دس

بود ۵همر|8

رفذه دامعدوردی

زراه جول

ایذمعنی

کشت  ۳5۸پرازددة

وابر (مرو

شحافتتان

| -زانچا

 * ۲انم است  ۹وکدیک الواص  ۳علی ااخصوص درحدنی که اعنماد

مندس توت که مذسویان و مفعلقان  ۳ارو خوا.بن را به لیکو

مناسب درهرجا که توذف گزیده باشد فردناده آید  -دریر صورت

اگر معنمدی ؛جت بردن ایذان از ادصوب بیاید اولی است وا([کاه
سازند  ۳خدیفی ازین طرفت "مت
زت

جمیع

پزقرگیان -

وفا فش ایشا معب گردد  ۳و

پم عهمت  -پیشر؟ راکب

حویة؛ عزت خسرو سلطان و پهبرام ساطاار ببز۳

ماک

(فعت

الرحمی

-

(نوار

سلطان

هه 4۵۵۰۱
که در خدست

( ۹4۷۵

 ۵ما

)

لازم |اسمعاد و مشمول عذایات و اصنایت تلطغات ادد -

و بکمال احثرام و فراغت و جمعدت

خاطر مقرون هسدند -

تعصیل مرضیات  -البی رنیق طریق باد *

مبرءز یز پاسلعچالتمام راهیگشنه  9#سوی فراه اجاننذار خان .
پیوسنه پرلبغ قضانغاف که پایزشگاه عفایت *خاأن مزبور ارسال یافدهبود .
رسانید  -و جون دریافت  ۹۹۳زد رعهون

خا ی بصفاهان شاه (؟) سمته

.

از راه تون رطبسکه بصفاهان نزدیکتر است پیش از جان نثارخان!
روانه شد  -اپزسانکه میرسزیور بصفاهان رسید ازان رو که ندر"عمد .
خان که حقبقت رفغس او ازاند خود #جانب اپران و مراجهمتنهودن
و آمدان +حواليي میمنه با دیگر مقندمات در +علخود نارش خواهد

وافت  -از فرط سود( در صفاهان نیز توذف نانموده بصوب خراسان 
برگشنه بود در صدد  1۳شک

از ءقوب راهی که

هرجا در بابد .

ایران اورا ازیی حرکتباز داشده پیذدام
نامه را پرساند -فرمان ررای

طدیعت

سر رشن خرد کزینی

و عاددمت بیی

از دست

و اهشده

اممت رفتاو نزد خان مسطور ماعت نمی بیفم -غالبا ازوسلوک
پسذدیده بوقوع نیاید  -اولی آذکه جور [مدان جان نثار خان نزدی
 #هم چندي توثف نموده روز عوو! #ع

 5ساعنت صلاژعت  ۱

او مقرر ساخانه ايم همراه ار مارا یه بیند  -واینمعني را پاسنان
خلانت معروض داشنه تا صد رز حکم ۳

مننظر باشد م-بر عزیز

یموجب  1کاربند شده حقدفت بدرکاه خواندٍن پداه عرض داشست

( ۷۷۵

هم ال

سفه وی

)

دان  0ده یه ادباررا نصیبه از ملک
در
ان شیرر
#فَ ول

از دولمت رصول

لعهل سعادات

ی

آدرن دام

۵و جمانی

شید اکنون

و دربرسمت

کم 8 5

دربي

که پرسلدان مفشور مقد س ازسا

و بر از کماری

۷

داسيي وع دش
مرکات

و

رخسمت

گرامي  1۹۳دسئوز
"دروم

جاودانی است

رتذ یی شايستنگي ددارد باره

شد

رووان [سنان خواقد

پذاه گردد»
عل ی

نیم [ [ جسیا  ۱بعین

که دازه از ایران آمده

دول جار هزار

رویده عخادمت ند »

ملنان رخصت فرمودند  -منصب اصالتخان باضانه هزاری ذات
و جهدهر مرصع و صوبه دار وددهار و باضافه هزری ذات
هوازر (مذصب

جارهزاری

چار هار سواز و (مرحممت

فدل

 ۲هار
و حبدات

خان ؛خلعت و خدصت داروغگیی »ردم جلو ازثغبر خواص خان و

شادمان پکلدوال بمنصب

«زاری نم صد هواز  -و دبار ای

ککپر

عبد الرحهی و لد عبد العزیز خان را خی بدبخشان گردانبدند  -و
دعذارست (ضاف مشصب

دوازش دافت 4

۷۳

۸۰۷۵۷

سذه ۷۵:۱

د شم مال

)

[جب ] براجه جسونت سنگه اسپ از طوبلهٌ خاصه.
شانزدهم ر
 5پراق طلا عفایت شه  -خلدل الله خان و عضذغر واه الله و بردی
خان و هه

#کس رن واد مخصور حاجی

از بای ده

کسمباب دولمت.

مازست گشنند  -جون خلیل (لء خار مامور بود که با راجه
وسباب
یلیل داس وغجره همراه توابع ا
معلیی آید و او پلغار کرد »

 11پسرعت
7

پدشنر رهدده

بو حکم متدس

صادر هه

هرحه تمامر مر [حعمت هوك  ۶بان حماعه «لعق گرداد

جهاندا ري همره 11

ر دعذایت

در دنت

انجام شل

نذر معمد خان بدرکاه

و#کمد

کعسی

پسر منصوز حاجي

خلعمت و کمر خر طلا و شمشدر و اسب  ۴زین

فلع بخ و بدخشان

بعرض

ادد.س رسدرد

دشر

هزار 93۳

۴#

بمث ویکم [ رجب ] سعادت خان قلعهدار ثرمث باضانة پانهدی
پانصد موار بمخهب

دو هزار و پانه دی دو «زارسوار و سرحهمث ذقاره

ر۶ا بعنایت اسپ سریرافراخنه حگفرمول ند
بر نواخنه[مد  -عافل خان

ك مباغپانزده لک روپده و هداد هزار اشرفی که *جهوع لد مت بلج

اکروپبه باشد بشاه بیگ خان فلعهدارغوری رساندده بر گردد -ر به
اد ر خان و اصالت

خان

فرمان

3

که آنرا 2

عوب

جمعی


دج

کوج

و 85

طلبدد  5با دستا و یذ

2

پلیاه فک

روید» می



رویده  1۹ساپقا سدد فدروژ برده دول

شود در وحه ء لوف لشکر و درگ ر ضروربات

صرف نمایند -وسید (مجد که ببایرمیعینن گشرده بود با برادران و اپراهجم

۵

(

مال

دخ۹۱ 6

)۱ ۰ ۶۹۷۵

مراه عاقل خان دسنوری یافتند  -درب تاریخ مبرزا تعمد
مبیر بدیع مشهدی بمرحمت

ولد

فبل بلند پایه گردیه  -شمص لین

ووجدارجی دام کوه کانگره اژ
ه نبظهرادر خویشگی را #خلعت ف
ر صرشد دلي عز فتتخاراخشدد :مرخص گرد انددزد ۶

بیست و دوم [ رجب] پادشاهزاده مراد بخش بموضع آعسرای
مید  -کورنقی آن واا گپر ممنوع گردید  -و پادزشگاه جلال فرمان
یه
بادر
نهر
د که پش

 -و تا انثواض عساکرمنصو بدارالساطنةٌ لهور

مایا بوده بعد از روانه شدن رایات عالیان به پشاور رننه انات
ژیاد -بمیر ذور الله که از +لخ 1

بود هزار روپده

عنادت شد «

بیست و بلج [رجب] عاهمپ ازطویلةٌ خاصه بایراق طلابه بهادر
خاری و رسدم خان و اصالت

خان مصعوب

شدر مرد خواجه سید
و خواحه

تاني که دی معیی شده بود ارسال د|شکند -

خ

خلعت و انعام هزار رویده نوازش تافت

 -حسنی

0

ول

ی

هت آمده در سالک دندها مرحم لل گردید دعثایت

عنارت
ببک آفر

منصب

[جب] ده هزارررپده مقرر لیلة المعراچ
شب بیست و هفذم ر
در حصور دس

داصعاب

احدیاج ءطا فرمولدد

سه دخنر اورا که اب همر اهآورده بودند با گو زن معمد بار که
 ۵خر زا دی

*حمد خان است و پسر پایفد *عمد

سلطان ولد درون

)

دهم سال

سذه ۵۰۱

ملطان برادر جاني خان پدر دی تعمد

خان و ازان در زن بکی

۵

( ۴۸۵

حلعای

مرا هرو فرود آورل» دوامت

اند وژ ملازست

زشند
ک

 -رر

و عبدالرحمن رابارتم ولد خسرو بأستان -لاطین مکی ادرد  -خافان.
دریا وال بهرام را دمرحدتا

خلعت

خاهه

با جارقب زردوزی وجدةه

مرمع و خلجر مرصع باپپولکتاره و منصب باجزاری هزار سوار
و دو اسب

از طویلٌ خاصٌ با ری طلا  ۳مرطلا و ۵6دعوز پارحه از |ذهش

نفیسه ویک لك شاهي که بیست و پنیم هزار روبیه باشد ذقد
وعدرد الرحمی  /بعنایت خاعت

فاخر وحمقهٌ مرصع و حاجر مرصع

اسب سرافرازساخنند  -و خواجه عبُدالغالق داماد نذر محمد خان
ور
و پالنون پروا"
(مرحمت

کسثر عده

(خست

وت خان بدقبدل عیکٌ اثبال :درق طالع برافراخاه

قاری

۷رحدن

ی گرل یدده  -و از وفور رادمت

ر  1۹خرد :رل

بددار ورد قل

 8درظل

روزیانة اوصرط ژودده مقر

برا ۵رانست

عاطفت

بمبي

پادشاه

۳

بادشاهزادة

آن و گر تربوسعا یایرد و

ن  1۹سر مذکوح او
گرد |نودزد  -و سنورات خا 5

بودذد کی

تی
دخدر اورازبی تَ درگبر"دختر بالدون پرواج

مادر خسرو

و هه دخنر بکی در مسي نادزی  ۳ 5دیگری درب ری حارده

سمتوعیی رت ساله  -و سرییای نذر حول

خان را کة ۵

ک مجوم 

دلماقانه

نواب عرش تباب نلک نقاب پرده نشیی سرادق عظمت بیگم
نزد خود طاجیدند  -و انواغ عواطفت:و انسام ان
صاحج باعزاز

۱

(

دهم تال

۵:

سخه 4۵۰۱

)

مرصع پاصداف جواهر و ذقود و افمشه عطا کردند  -و دنسلده خاطر

پراگندة همگنان پرداخنه فرمودنه که دیگر تغرثه اخود راه ندهید
 54درین درگاه معدلث و جمانباني بربخنی آبرو و «نک حرمت
مردام مرومایه رض دهد
 قفوم و فذوت

جوم

حءجای دپردن دودمانمای ماطلتت

خادان کردم درل پکسمی

که اک نذر

هرجا بان پرسدد  -و  ۳ریخا هسندد بعزت و رفادیت

عمه

از کرم
خان

و حمعت

تمام خو|هیه گذراندد  -و حضصرتث خادانی بات ر باراد |نکه هرکة

شایسنگیی اژ دواج داشده باشه براي یکین از دزرای مماء خلادست
خطیه

دما ردد تحضور

انس

طلب

داشده

مشهول

اصنداف

(ءطافب

فسادی
بهکانیی  1۹براي اینان مقرر گشد» پود دسنوز ی

ذکر اسپات اولاه نذر معمد
بزرگنردن فرزندای ست

بادنند »

خان و-الدٌ عبد العزیز خان که

خانه زاه قافي تولک اندجانی است -

قاضیی سابق بخ  -خواهر ندر معمد خان ژوحهٌ عرد الکریم ملطان

کاشغریاورا ازقاضی ابنداع نموده بود  -نذرمعمد خان [ن را درخانة
خواهر دیده بشنف تمام گرنثه متصرف شد -و اکنون فریب
پیمت سال از ممات او ری

دة
گوشناهل-

ورام +لخم امت  -مادر بپرام سیومبن

خسرو از اسانل

پسر لولي (ست و او نیز

۵ر گذشفه  -والدة ««عان فلي چارمین پسر هم لولي است  -بعد
از گرخدی نذر معمد خان ار و برخی از #علجبان خان در

ده

(

|۵۰

۲۵۵

دهم مال

)

خانپای مردم منواری شده بودند  -هنکمی که بندکان این
دولت خدا داد ابد بذیاد #جست

وجو

برهاخند مافین ازبل

و از استماع آنکه ارزیکان پسر آو را بعد ازفرار نذر من
بدر رت -
از

زنزد ءبد العزیزخا ن برد ه (ند خود ر  6پسر رسانود  -مادر تذلق

عمد هی

پسر  -و مادر هرم» دخثر

از ازماء فلماق اند که با

دخنران خویش دراه معلیی آمرده اذد  -والدهّ عجدالرحمی ششمین

سر ذیژ اوي بود  -و او رخت هسني پر بسذه ن-در"عمد خان روج
عبدالعزیز خان را که دخثر عبد الرحدم خواحه جویباری

ست

از بط خواهر بافي معمد خان و ولي معمد خان با دردخثر عبه
ااعزیز بتازیا

که از همیی

منکوحه

منولد

شده اند و کوج نظر

بروژی و دخدر اورا دربلم پیش خود گاهداشنه نزد نبا دمئوری
نمی داد شمدیی ده طنطنهٌ ودول افواح فاهره بلوش او رسید سه روژ

قیل ازوروه ءسکر منصور بساحت با پیش انپا فرسناد «
مان ماه پادشاه گینی پناه بکلگشت *عال دام کود
وذرتلمار
کابل که بغزونیی رباض و وقور (ش"هار ک

و ربانهی سبزه

و رداثیی انهار ببشت آثاراست توجه فرمودند  -واز شکر دره عبوز

نموده باخمیر :عجی رابفزول انس
دیگره [نفاء

 ۹گردانیدند  -روز

نوردي موضع فرژه را هیر فرسوده پاسنالدف که به ,کار

ملک حهان مالک گ بدا ذواب بیگم صاحب مذعلق است و ی

(ماکری کوة دام  -و افسام انگور فروان دارد  -و بیشار الکوزی که به کابل
مي آزند ازاجا امت  -نشریف دوم ارزانی |۵شنفد و باغ فردوس ح
3

 1۳تما 8شجرة خلافت را[ که حذارهاش

سر یفاک

کشددک

 1م سال

ری
,

(( ۴۸۵۲

شخ ٩۵۶۱

۱۲

دارك  ۸ابشار آزان ربزانبغیض نزول نضصارت تازه «خشیدند

ثواب کیوان حذاب

هرا م1نثار و پبدشکش پر داخنه شب هنکام

چون بامبای عمارات ده را که بر دا پنه رائع شده و نشیمنبای

مرتبه بمرتبةٌ آن ازدور بغایت خوشفها است جراغانکرده بودند
ضرت جپانبانی بر کربوة معاذیی فرب »دکور کجهوی خوشي

چذار دلکشي دارد و گکزاارران «رکر نواب خورشید (ح"جاب آثرا
رتیب داده ادد و بوااع گل و سبزه مملو است و جهاننما موسرم
ر ]ده بهماشایی آن اندساط فرمودند *
سخوم مان [شعبا ]از اسثاادف بموضع ماما خانون  1از مواضع

مشهورة کابل اسمت تشریف اورده باغ فافي معمد اسلم را بنزول
مقس فدض ]مود گراد زدند  -روز دیگر مقارن درات واتبال عنان

مراجعت بشپر مدعطف
ملطنت

بادشاهزاده »عمد شاه شچاع .بهادر از بناله و اخثر

برچ دولمت پادشاهزاده

مان

ساختند  -و پرلیغ طلب گوهر کلیل

خلافت بشرف

*عمد

اورنگت ژیب

صدور پیوست -

بپادر از کیرات

و خدسصت صوبدداریی

ینکالة باعنقاد خان ذاظم ویک ببار عفایت

نموده فرمانداددد

 45بعچیل ازپدنه ده بدکاله بشدایه  -و حکومت صوبهٌ گچرات

شایسنه خان که بفبط صویه مالوه می پرداخت «غوض فرمودند
و هزار سوار از منصب از دو اسده سغاسیه گرد|نید ه

اورا بمنصسب

7چمزاريی پ#اچمزار سواز در اسیه سه اسچه سرافراز ساخندد  -وایالت
صوبه مالود بشاه دواژ خان مرحمست کات(  -و منصب

او باضافةٌ

هزاری هزار سوارپني هزاری پنیم هزار موار مقررگردید  -و نظم

(

سمنه ۵۵۰۱

۶۴۸۵

)

 ۹م سال

سرکار جولهور الزغیر شاه نواز خان بمیرزا حصی صفوي تفوبضر
وادت  -و صف شک پسرش را باضافةٌ كِِ ذات وپانصو
دور
سمواز دمخصب دو هزاري هزار سوار سربلادي «خشودند  -و

واره
انق

عذات نموده فرسنادند  -خایل الله خان

بمیرزا حسس

بافانةٌ هزاری ذات بهنصب چار هزاری سههزارسوار مشخ رگرب
جون

موف

عرض

اندس درآنمد که علامي سمعد الله خان غر

شعبان ازبلج پراه خفجان که بیمان راه رننه بود ردان آسنان
خلافت خواهد شد و بایوار و شب گیر بدرگاه معلی مي رسد خافان
ئاوزر عاطفت جاراسپ راهوار مسرچ از طوبلکٌ خاصع
وور
بفده پر

بقرا باغ فرسئادند ( -گر در ا-چان سواری اونیرو نماند برپ ا-هان

خود را پبارگاه کبوان مکان پرساند *

شعبان علامی که در چار روز مرافي ر مدداعد صعب

المرور این راه طی نموده از بلج بکابل آمده بود سعادت استلا

شده جمانبانی اندوخت و ازانجا که بنظم و فسق صوبهٌ برهم خورد؟
بخ اثزرار وافع عفد

بواراء صایبه و افکار ژادیه سیاه و رعیت

آنولیت را از پراگندکیباز داشنه بود ر «مگی خدمات رماطابق حک
اندس کمایابغی 1

رسانیده از پیدگاهتواوفن دعنایت خاعت

خاهءر باضافة هزار سوار بءنهب شش هزاري

هزار سوا

مرافرازگردید ا-ز سواران مفصب رستم خان هزار موار دبگردو (سچ
مه آسچة کردانیده اررا یهنصسب  ۳هزاری یذ هزار سوار دوهزا
موار دو |سهه مغاسوه برنو|خنژد  -درب تاریخ پسران زدره ع.د خان ز

دنم سال

(

0۵۸۵۰

سفة ٩۵۶۱

)

راهيگردد  -تا از هجوم لشکر سناره شهار درگذشتی مضایق جبال
و <دور انپار ای راه معخمت

نکشند  -و سلطان نظر برادر سیف

 5مصعون خصرو ولیر دیب خن  -و کرشاسپ پرادر اورا «مراه
ان [
مشید را که اغزلامان مسشمد درگاه عرش اشنداه
وپهرام ج

(ست

بمعانظات وهمراهیی توابع نذر #عمد خان رخصت نمودند -
رمپ خان داضافهٌ پانصدی پادصد سوار بهنصب سه هزاری دو

راخت  -چوچک بیگ بعذایت اسپ با زین نقره
رواارفسر
زارس
و اعام چار صد مهر نوازش یافت ۰

ششم [ شیان ] عاقل خان که بغوری خزانه رسانید:
پرگردیده بود احراز دولت ملازمت نمود  -لچایت خان و میرزا خان

اولقدر خان د برخي دیگر ازبذدکان
بیر اعبلدرحدم خان خانان و ذ

ارکاه جا :و جلال که با خبول و جمال و دیگر اشیاء نذر »عمد

ان از بل آمده بودنه شرف اندوز ملازمت اندس گشنند -
عمد معسن پسر منصوز حاجي را بمرحست

خلعت

و انعام

نج هزار روپم» برنواخنه مرذص گردنددند ک ببلیج نزد پر رود
وب

او ببادر خان و اصالت خان در اسب از طویلة خاصه

پا ساز طلاارسال داشنند  -سید آسد الله که پا مید بافر برادر خود
ب

اجک از قندز [مده بود بعنایت خلعت

و منذصب هزاري

وزار سوار از اصل و اضانه و اسپ و فاعه  57 1ژمبن داور
ات ه

سید پافر باضانهٌ منصب مپاهي کشنه بدآنصوب دسنوری یافتند »

اکنون حفبقت ریاف و مفازل اررمشاکل دارالماککابل برمی
رد  -حضرت گيني سداني فردوس مکدي
ن

اذار الله پرهانه 2

سبده | ۵ 4
سزرمدن

(

بپشت 9

۷۸۵0

)

کابل هنعي

ده سال

که این نزدت کاه را بانوا

عدلات [ن پادشاه رضوان بارکاه فررغ تازه بو باغ شهر آرا و جار
باغ و باخ ج اوخانه و اررته باغ ۳باغ صورت

آهو خانه و سه باعچةٌ اطرانش
خام گرد این بسائیی

در [سرغاز ملطنت
پبوست

و باغ مذاب

و با

حداث نموده بووند  -و دیوارهای

کشیده حضرت حنت

بکبل تشریف

مکای که بار اول

فرمودند حکم نمودند که

باغ شور [و| باغي میا سازند  -و دران تبری بعرض

ببست و ههمت

راید
ب:
رو بشما ل

ِ که رود کابل اژ مغرب

از کچ و منگ

ترذیب

سو بآن در [:۵-

حون
دهند  -و

باجام

رسید آذرا #جیای آرا موسوم گردانیدند  -سریر آرای جمانجافي
حضرت صاحب فران ژاني که بعد از جلوس  ابد پیوند تخضندرن
بار در دوادزهم سال اورنگ ذ:یذی بکایل تشریف فرهودند پا

داار
آهو خاذه را که جنار ه
برد .گرهانیدند  -و چون
دوامتف

بس ۳

بورود معلی رشک ب شارت

ان
عمارات این باغ نواحیی

حضصرت حدت مکنی ساخنه

شده

شایمن

 5۵در ادا
دزول

اددس

نبوه آنرا به پردگیان مشعوی اقبان مرحمت فرموده تا فریب
يت ماه درخیمه

گذرانیدند  -پس

ظغر جنگ که منصل

اژان مذزل

سطور اسمت

و درعرض  4یک ماه بن ی جاها ي

راخ

ضروري [لیفا شبایخیه اه

سعدن

خان بهبا

و ببدرین منازل کاب

الاح طلبش

م رممت یات

بنزول ارفع آسمانی پایه شد

و تا وز نبضت الوبهٌ فاک گرا ازدار الماک کابل بصوب هفدوسذار

دم سال

(

چبان بانی ؛عس
رس

۷۸6

)

تدبدز حارداگت

س۵۳۳ ۸

را که از نظم

هندومنان

وسعمت ]باه این بوسنان را که رو به بف
انغاد» بول و

باه بعمارت و فضارت

باژ اورده حرم

ماخنه اذد فرمای دادند که

ی*,
بشدمنما که لد ک

ریز

زندگانی و حریم کمراني

وب این بساتدس و تمامیی

و برخي درخور ادرنیاف

نبود از سر

بساژند  -و باغ ور زر خاصه کفنود ازجپان آرا بنواب مالك

بزران بیگم صاحب عذایت نمودفه  -دربرن هردو باغ داكشاي
بردوس نما چذارها نظر فرب بینندکای است  -علیی الخصوص
شب ر آرا که دران جذار بسیاری فشانندة حضرت فردرس مکانی

بت

همه در نوایت زیبائین و خوش نهائی و تنومندی بکهال

«سدده  -دربن دو حدیقهٌ (ذبقه درهرمکانی که ذابل عمارت

بود

شیمی دافشیی طرح نمود؟ جمعي که درف عمارت آگبي
دشن

پاهنمام #

بر گماشنند  -درداغ شهر ارا سع

حکم شد  -یکی در ودط باغ مربع ذشیمنی

حا عمارت

کشاده اطراف که اهل

ندوسةان آنرا چو کپندیگوبند تمام ازسنگ مرمر نومان میهان
مشئمل برشانزده سئوی  -چبار درمیان  -و دوازده بر چار طرف آن
ممیذت
تا هرکاه ان منزل پبشت آنین بورود و

امود فروغ دازه

برث از چار سو چار جوکه در رسط چار خیابان باغ جربان دارد
با [زشارها  ۲فورها در نظر خورثید آذر باشد  -دوم در طرف جنوب

باغ عمارتی رو بشمال بدرامی کوهی که اززمین روط باغ ۹

راع ارتفاع دارد !*#جي مهو کی
جازی

تین

ابشاری

درون

ایوان عمارت

و
9

که  2بلندی
رخا»

زا ۵

 -و

دراه

ات

۱۱

۱۱

دم سال

آبشار حوضی از سنگ مرمر -و درسمدان دیوار پسص آبشاره

معرابي طافچپا از -نگ مرصر تا روزانه دران کوزهای زری
هنکام شمعدانهالی ط

مملو بانواع ریاحیی بطرح بچرنند  -و شب

پا شموع کانوري بگذارند  -و در» آن نیز حوضي که حاشن ان

هنگ مرصر باشد بسازند  -که از ایوان آبشاری دیگر دران بریز
و مقرر ساخنند

که ازاچا  ۳تمیون سدان پاغ سه ]بشار دیگ

برتی کارآید ک «مگي پم ]بشاررباشد

۵

و مبان اقبار و خداباني

و تپر دوز نشیهن وبدط باغ صد دواره دعجده نمایند  -سچوم میان ی

وهان آرا عمارنی درکمال زیامت که یک ایوان رو ب
شیر آرا ج

بداغنانه باشد  -وديگري رر بای ا-ز سنگ مرمر جوئی میان [
جاري  -و درباغ جهان آرا برکنار نبری که از مغرب رو می [
و شمال سومی رود جنالیه؛ ذکر یانت عمارتي مشتمل بریک ایو
رو به درامد آب دو <جره طرح انداخنند -که آبشاريی بعرض سی
و شوت

گز مساوی بعرض در در برابر داشنه باشد  -و شمال رو

آن نیز ءمارتی بطرژ عمارت شمال شپرآز| حکم شد  -و فرمان رفم

که درچار باغ در ایوان معاقیی هم که میان هر دو نیری مسقف
که سقفش در ارتعاع بسقف ایوائبا مساوی

بود جاری

باشد -

عقب هرکدام طبني خانةٌ بسازند -و توجه عالمآرای عمارت افزا
ترتدب باغ مرقد اندس حضرت فردوس مکانی که طول آن پافض
گنز و زمبنش پانزده سرئبه است

و ازتفاع مستباةسب

از مرت

وون بر ضرع مذبعٌ حضرو
بخسنیی سی گزمدذ _ داشنند -ح
مغشقیت ارات رضوان مات خدلجة [زماني رده «سلظان بیگم ۵ 5

(

,هم سال

٩۸۵

تا ۹3۱ ۸

)

برتبهٌ پانزدهم امزراتب ايی »زارخلد" آثار واقع شد« چبوترة
مردی از سنگ

مرمر !عکم حضرت

جذتث مکانی عاخنه بودند

وسان شد که بر دوز آن *>جری از سنگ مرمر بارتفاع سه گز
ب کناد  -و (موجب وصیت حضرت

فردوس مکادي باذراخدی

مارتي بران عرقد غغران مون  5درحنٌ جماردهم ست هرد اخنه

ام نحص جهن اسزنگ شور فرسزقبگ ,این آن اتوخود
ر سر آغاز سال هزدهم (ساس گذاشنه آمد  -و آخرسال نوزدهم
عررض
د فم بخ و بدخشان د

غایت

در سال بصن ی

مطبوعدت و فنبایت خوش

طرحدی

هزار روبده

و کمال لطادت و

انسشه چام پذیرفت  -و چون جوي آبي که مارزتبکٌ دوازدهم روضه

ر س خیابان جاري است و دوازده [بشار ازان ربزان اژی جیمت
اسزنگ

پههمک نساخذه

بودنه مندرس گشنه

از صفا افناده

د اسر معلی ادرگشت که از سرنو بعمارت آن پرداخنه و در نه
ر [بشاريی حوضي مخنصر ساخنه کنارهاي جو و آبشار ها ر
واشیی حوضبا را *مه اسزنگ

مرمر کابل مر اتجام دعند  -و در

حموضی بازدهگز در یازده بعاشیٌ سنک مرمر -و در مرتبة
رتبهٌ ن
هم حوضي از  ۵۱در پانرده  -و در در امد باغ حوضي ددگر پانزده

بارنزده بعاشیهٌ منگ مرمر  -دوروازه در خور آن مکان مزدری
بهای مطلا  -و پیش دروازه حوگ ی مربع  »5یک ضلع آن دیوار
مغ باشد و سه جانب دیگر دی

که حمی آبي از مبان 1۳

ذره مشئمل بسازند  تا *عاو  ۳و مساکی که پرای خوردن طعام

گرندی دیکر وحوه مبرات گرد آیند در پناه ]ی حجرات اآزمیب

(

شاه ۱ ۵۵۰

۵

دهم مال

)

برف و باران"عفوظ باشفث  -و از انرو که دراراماگ بل درلنخانی
شاوسنه نزول مقدس نجود و لمفا حصرت حدت مکانی که دو مرئده

در ایام سلطذت

یکبل ذشربی

فرموده بودند در باغآهو خاز

میگذرانددنه در خاطر خورشید مائر برازند اورنگ جمانبانی
حضرن خافانی پرتو انگندکه وا ! دولخانتٌ اساس فهاده آید  -و جون
حض

ث حدت

مکدي لخسند دار که بکیل

تشریف

بردند با

اورثه را باعلیی رهت عنایت فرموده بودند جنالچه خانان زسان
دران ایام عمارنی در باغ مزبور مرب ساخذه

حضرت

و الفماس سقادم 

دهول :پبهشي (یق بنظر آن حضصرت

بذایرااِن باغ مدکوز ر با باغ مپنات  5منصل

در آورده پبود ۵

انیت

برای دولت

خاده بر گزیده ر [نرا معل معلی و ايبي رادوللخانة خاص قرار

داده عمارت عالیه طرح انگندند  -چنانچه در سال میمنت اتصال
نوز دهم که دارالهاک کابل مرتبهٌ دوم بقصد کشایش بلیجو بدخشان

مرکز الویةً ظفر طرا زگشت منازل مذکوره باحهبع عمارائیکه در سال
درازدهم حکم شده بود بعس اختنام رسیده بود  -و وولفخارٌ کراست
آشیانه بزول فدضن موصول فروغ تازه بافده  -پدجحای رودده ص

جمیع عمارات شده (ست  -دوالک وپلجاه هزارررپده بر دولدخانم
مقداس

 -و دو زاف و بلجاه هزار روید* بر عمار ات شیر

و حپان آر

د چار باغ و دیگر باغات و روضةٌ مقد-ةً حضرت نردوس مكني  -و
چوی حصن ببرون کبل

باسر حضرت

جات

مکی بچ ر آهک

بکابل تشریف فرمودند فرمان شد که قلعةٌ ارک نیز به ح راک

م سال

(

س

)

۱٩۵

افرازند  -واز انرو که ارف آب زادت

پرلاخ رنت

| 4۵

که دیواری

ر
5ده باولئی جذواي وی ارلک را درمیان گدردد *

اکنون بنارش

حقیقت

ازهار و رباحین و فواکه اي خطةٌ

بذو نما و بدا و اخانام هم ریک 7

ب#جی که درد ری ان برری

آمده»دوردازد -دسرخدی دیگ ر ار تتضای تغیر فصل و اخنلاف
 ۳تعارنی باشد پیش از ده پادزده

کار والا ٍبست

ازه ام فروردن
روع شده بیست

روز دی واهد بود  -در باغات

و یکم ماد |سفددار شوه

باچام رسد

بادام آغاز نموده

 -شگوفةٌ زر دالو درم فروردن

و دوم فرو راخت

شگونهٌ لوچه

جمارم

ررردٍن انا نموده پایان ایی ماه آخر شد  -شگونهٌ شفقالو نوزدهم
رورد (ٍن بر |مده هشنم اردی برشت به احننام رسید  -لا شکوفهٌ

فذابوی صد بگ

در شانزدهم اردی برشت که خدیو ملک و

دررخت بود  -واز نظر
ات قرب دولت بکابل دآرمدند پار ب

ف [ثر نضدارت تازه گرفت  -از گوفةٌ دیب که شایسنهٌ ذکرنیست
دی  5۸پیش مدرسد بیست ودوم فرورل بر سرگرد ه پادزدهم اردی

شنت باخر رسید  -شگونگ -یب پایفیری چور درغاز اردعی بمشبت
اه
شگفنه بود پامنداد کشید  -شگودم شاه [لو ی بالو ندز غمرژ
مدکور رشگفد  71ده شاز هم آن  54سر مین کبل بغررغ ما ت

ریات جپادکشا مدور گردید کمال شگفنگی و شادابی داشت  -شگونة
رایل اردي برشت سر ی  3ذیز درانهنگام
تاتوتي و به  ۸:داو
ارة ءانده بود  -بعداز یکفنه باننما رسید  -بذفشه در نو روز بیدا شده

([ ۲98 ۰

سفه 4۵۰۱

 9و

۲

در آمردة نا دیست و بل م اردی بپشت شگفنی داشت

شانزد هم ماه :دک ورکه#خد اوند افسر ولبم (سیر باغات موجه شد

درخني چند که در باغ جبان آرا نگغنه بود و بقدر رو به پزمردگی نب

بنظر انور درآ» - ۵و چون دریک کروهیی بلده بل پِنهٌ است موه
(جپان نما مشرف بر جلكلي داكشاي نظر ربا که کوب بزرگي دا
چنالچه ادلوی حضرت در پعضي بهای ماهناب بکشفی سیر م

فرمایفد -و بر فراز آن پنه جوي آبي و ارفواد زاری !مت  -روز د
هیدهم اری شتا سیر آن مرزهبن فیض آ گین ک از بصبار

ارغوان و شگفنگیی آن حبرت افزای بینددکان میگردد منوجه گشن
رجوی تا ای زمان گام ارغوان

بنظر خورشبد

اثر در تیاس ٍ

تماشای آن باعث انیساط گرامی خاطر گشت  -سوسی چم!
اردی بپشت و با سم کبود شش  7۳رشگفد ین در امد  -و در عد,
شگفنگی فبض نظر خور:ید اثر یافت  -و آین بفزوني و گر
باغات پادشاهي ۳

حبیان آرا جاي دیگ ر لیست -تشه ایق ی

برساندی
در کابل علی الخصوص د

سرکار وا پسبار شاداب و دجون

و رنگد میشود هنگام قدرم مدمنت

لزرم بشگفدن دارسده ژا بل

خرداه در ثرفی بود  -بعد ازان رو به تفزل نماد  -گل رعنا وز و
پیست و پالبم اردي بپوشمت  .شگفنه دم خرداه بانچام رسید

اخت  -کل عبا-
چم خرداد گل سرخ بآرمد  -و اخر آن فررو

بیستم اسرداه ر گل جعفري بیست و بفجم آن رو بأغاز نباد -
بعضي گلپای دیگر مثل زنبق سفبد
پادشاهی

سود[

و(

ملع

که خصوص

که ]یر حضصرت جات

مکاذ

باغهاء
کٍِ

پراسم

+7

سنه ۱۵۶۱

) ۴991

فاسبت به روژ پلجشنه که بجپت جلوس آن حضرت

دربن روز

صریر ملطنت بمبارک یه زبار زد روزکار بود گل مبارک ننبهي

ول زرد صد بف 4
ی فرمودند  -گ

درین مان اپتد|

بود  -گل زره صد برگ اگرجه دپرساتین شیکرابل خوب میشود
رن
با دردامان کوه بیک توت در مایت خوبي و

و فزوني

یذگفد  -چنالچه زیاد» ازيك کروه عقب جدران ۵ه و دور باغات

مزررع آنجا ای گاپا نظر فریب است  -ریواس که پیش ازهمه

رسد درجبال نواحیی کابل بسیار مي شود  -دربن سال .حکدم
عمد داوئد بعرض اقدس رسانید که اگر درر منبتش را برض
جبري خالی نموله به برف پرکنند که نهو رنماي  111از آب برنت
اند ده بدست تررنقيی مبگند  -ر جون
طابق "7تّ

بنمط » سطور درورده کشت

گزارزی تموث  ۶دول بظموز (جوست  -نوت ِ

ن"-

دانهٌ

بل که مربهً نفاست داره کهدر ربع مسکون بپثر زان چون
وم که مذثل آن نشان نمیدهند و ازدیگر میوها پیش رس است

پست و اهُجم خرداد آغازشد  -بوعد از یک ماه بانجام رسید .شاه
او که آثرا کیلاس ناهند دریر ملک بسیار است  -اما شاه الیی
شمیر برفر ازاریست  -غر تیر ماه از باغ شهر آرانوباوا آن بحضور

ندس آوردند  -و تا سیم امرداد در بعضي معال بود  -شاه توت
ابل خوب و وابر است  -دومتیرماه دبراغ شه ر آراآغازدمود  -و یلگ

نگ هیچ ندارد هفنم امرداد شروع
باه ماند  -آولوي بخارا که رجز
لد  -انسام زرد  1و درکابل بهم ی رده  -مبرزانش .و سفددحه 1

بود ه
بریست رنوز
»وین ۳هت پانزدهم تیر ماه سر کرد -و زیاد :پ
۵۷

مه

(

۱۶:۵٩

وه

دهم ما

)

عاودت عسکر فيروزي ماثر از
کابل بدارالسطْنهٌ لاهور
نم شعبان آوردگ نشیی اتبال  -با عظممت وجلل از ب۸ده کا
ووضع بگراميکه دو کروه:
بدار السلطنهٌ لاهور رکضمت فرموددد  -م

شپرسمت مضرب خیام آسمان ردعت گردید  -فر القدر خان !خلعت
قلعه داریی کابل زبراضافه پانصدی دویست سوار دو (سده سس

زاردد سوار در ۲
اسو
بار
انچه بمفقب در هرارو پانصدی در هز
وون ضبط بنکش بالا بدر مفوض
سه اسیه سرافراز کشت  -چ

ب

درینولا فبط بنگش پایان نیز بعدة او مقرر شد  -مرحمت

خار

بافافهٌ پانصدی ات بعنصب

هزار رو پادصدی چار صد سوا

نوازش پادت ٩ -رام خان واد شجیخ علاءالدین -خاطی پاسلام خار

ذددرة  ۲سلیم فنج پوری  -روح روحة  -که پدشنر نذد سالیاده یاف

بدعاي دوام دولت ید مدت اشتعال داشت

بمخصب سایق د

هزاري هزرسوارفرق طااعباررات  -وعوطن ار فیحپور بادطاء ش
مقرر شد  -دردٍن ناریخبذابر تجویزی که علامي سعد الله خان در بر
دمرده بو و در اسنان حلافت

ثرفت

پيراني دائنة -منصیب

صر
لارا-و
خسو
اار
«عادت خان باضادمٌ پانصدی ات سه هزاری دو *ز

خان نبیر قطب الدین خان کوکهٌ حضرت جدت ماني باضافهٌ پانصا

صوار در هزاري هزارو پانصد سوار -و حیات ولدعلي خان تریری باضان
پانصدی پپٍادصد سوار دو هزاری هزارو پانصد عوار -ر هريکي ازروب
مشگان نجد ,و٩کشن سنگه رانمور درام سشگه راتهور باضادٌ ۳

هم مال

۵۹۵

(

۹۱ ۹۳

)

وجه جیرام هزار پوانصدي هزار و پانصد موار
وهزاري هزارموار -را
اصل و اضافه  -و مراد قلي سلطان ککهر باضانگ پانصدی ذات

ار و پانصدي هزار عوار -و گوکلداس سدسودیه باضانة پانصدی
ت هزار و پانهدی هشت صد موار  -و عمد فاسم ولد هاشم خان
اضافة پانصدی  ۳صد سوار هزار و پانصدی

هشت صد سوار

خوش-حال بیگ کاشخریباضافهٌ پانصدی صد سوار هزار و پانصدی

انصه سوار  -و رای تلوگچنه هزاري ذات و پانصد -وار از امل
وروجراچ ک,نکهار
افافه مقرر شد  -و تولک بیگ کاشفری ب
سید جاون و مدد

و پپار نوحانین و هانشم بدگ

شاه علي

غری و نرایری دای مد-ودية و حلال الدی *عمود دررازي
چپلوا ین

درویشس

راجه

هر

خ

ي
و کذههری

سارگدیو ددز

سنگه

مهایت

منصب

خاني و پرتبهراج

سرافراز گشفند 8

ارسمال تم نامهبیمو بدخقان صحوب اربلان

بیک بفرمان روای ایرآن
خاقان کبیر و پادشاه مهالک
چان,کشا
وت

گبر پیش از انتهاض اعلام

از دار السلطفهٌ (هوز بصوب کابل براي تقدعت قواعد

 -و دید

مرادبت

#عیت

ددم

1

مدان

خوائدن

بن
[د

ودمان ابد بنیان وسااطین طبقهٌ صفویه عقق دار جان نذار

ز پرسم سارت فرسداله بو۵ند  ۴ازالجا ک 2گزاوترل تانددان
از

ها

"نگارش

تیدسرات

بزدانی

وه

|ماني

 :-ابراز عطایای

«#عانی

-

و اظ  7از

سنع ۵*۱
ذیرنگیغ

خدث

( 49۵
اتدا!ل

حاردانتي

۱5۵ -

)

هم

ع
ق
پبجووت و < ج

۱

دهقدصای

عشاداها

<

دهم سال
 8ام ون

ّ یت ایا

"

نی  3و

]-هان رتبت است  -درب هنگام که دادار کارساز و افربدگار کم پرد
جنیی
۰

فدردات سنده  -وعطایات سمده  -که بنفصیل نکشنه ]۰۲

.

۰

۰

۰

۰

باولع بي دولمت فاهره کرامت فرمود -

پم۰

۰

شعبان ماه



ك۳

/

 56عخا

یفکريانر"وزي ازابل بدارالسلطنه منعطف گردید ارماان برگ
واد فرهاد برگ باوج را بعنات

خلعت

یراق طلاي میناکر و اضانهٌ منصب

ورجمدهر

و مرحمت

و شهشه

اسپ بر نواخة

صعوب او نامه منبی ازکیفیت نسخیر مملکت مووئیی ب

وابدغشان کنهقل آن بذدان "خامة وتایع نار گرازش میبا
با .اک قَبضْه  2مشیر عرصع گران ارز با پرد اعٌحواهر ثکار ارمال دنا

و خبان از امول ندر مجمد اخان که دردری  3مج مت

بذهمرف

در مد چبزی که شایسنه اتعاف سلاطییی باشد نبود حه آلات سورع
 ۹ی 1طلاًي است تنگنر ازحوو له اوکه بران سنگی حند مازند حول:

فط.رتش بی آب ورنگ بکار رفده و همعند رن دیگر اشبا بذابرانیک
ارزگاه وال درسم ارمغانی بااررسال یاف
تبضه خاچر مرصع که سابقا و
بود

ازحملهٌ اموال

او

اب

دحول!

ضمدمه شمشبر گردانددند

نقل نامهوالاکهعلا می سعداه خان حمب

العکمقلمي  ,نهودة
وتایش حارج ازقباس حکیمی را
سواس عالی اما س

(

دهم عال

۷٩0

الماک حمعدات بعدالت حجری

افسر مفنضای کشت
فرموحب

مصلیری

)

سشه ۵۵۱۱

۲

مفوط  ۳داچ خلافت

حلعت
دیش اوسبت  -و

پر سر شایسنه

فبا کت دربر صاحب

عمدق او  -اکن الملگی  ۰نواخدن یکی بکشوز

ترقدیرش
میرزی جمال و جلال ا-رده با "دیبرش سروراکر -ونه د

لغورا بار  -اگر نواخت احمت بامنضای فضل ات  -و اگربر انداخت
است یعقاهدای عدل  -اسرار «جادیی صفانش ازاحاطٌ عقول بدرون
و رهرز

چحر

ات

0

۶

اثار و غایانش از حوصله حول

۲

۱

آفزژن  ۳خرد

:

اژ احصای

نعمایش فاصر -دوم در اسثةصای الایشسی حاثر  ۹ -حمدش مقدور -
 ۸شکرش میسور  -هبات

بدیری  ۵ید ودریافت کعا ظافت هنایش  -و

بایقویع و آلات کرا ا-نطاعمت نیایش  -اجرمدمت ازان بازداشذه
یادای مطلب گرائدده میشود  -پوشدده نماند که جون درمنان از

خبر نشاط انگیز انبساط آمبز یکدیگر مسرت آگی و #جت فردن
افصال نجدل  -و احسان حزیل  1۹ -درین زمأن فرخنده نشان اژ دهند؟

ی مفت و بخشند؟ با مفت بامداد روح پرفتوح فانحة کناب رسالت -
خائمه دام ثبوت ی تخسندن موچ درياي ددم عفانت (غادت) وحول

کشات سرایر آسماني ِ مفناج خزاین معاني  ۴مرا حقایق اشبا

صدرنشیر عغلافبدا  -شپصوار عرص قاب قومدیی  -رتبهافزای نشاتدی -

۱
ری گر

سخه 4۵۱۱

دهم مال 

)

درم خلوث سراي لی مع ( - *۱بیداردا ل حقدقت [ اه ِ حضرن 

رمالت پذاه  -صلی ٩ علبه عرلی اله و *عده وسلم  -نصیب این
نیاز مند ۵رکاه بي نیاز شده فرحت

افزاي خاطر خطیر مرو شجرو

بخقیاری -شجرة ثمرة کاماري -صفوا دودمانمفوی -عال خاندان
مرتضوی  -فرةًالعین بت -نور حد یف سلطفت  -کوک مستذیر سماء 
بسالت  5دری دم 9
میآید

فرژند زا کامگار نامدارپلندمقدار گردیده

شر حِ یصقال -

دردٍن هنکام

سمعادت

و تفصیل

اننظام حفدن

ادن

ی
اجمال عادو

بمسامع

حقایق

چا

 5۸جون

*جامع

.

رده

نی خاطبهٌ اوزبکده ۵ررباج و ددخشان سر اژگریبان ۱
که فرثهٌ طاغبه و

مهبیار ,بر آورد :چشم از باز پرس ررز مبعاد ر سطوت

رب العدا 

یور و حفا کشیده پا ازجادو .
پوشیده دست باطل پرست از اسند ج
کر برو کت

(ذقباد واه خود بدرون نهادة

مصدر اد هاي

هه

ناهفهار و بي اعقداليهاي دور از ار گشنه اند  -و ضعفاي آناساکن
و غربای آن مساک پامال حوادث ودهخوش رقایع گردیده -وعرف 
واموس مصلمی بباد فنفه رفنه  -و اس وامان بالکل مفعدم گشنه
ت
۳۳۷

و کار جاني رمیده که امزادات

نبوت وفرةالعی.

ک» (هل پیت

رمالت اد و «ضعگ ندیی بطیا  ۴و فاد بدول زهرا

«9عبت

اینان .
ی
د

اح

تبلیغ اواسر و ذواه

و ۳

اد افلج احکاماي

غقبر بقدل ۹۳

حدمدمتا دیس  -و حمایمت

بدهشاا.
ن

بفصل

کامل

اسمت بجمجییغ ۹#

ها بدیگران جه رسن -ازایا که بافخضاء ۱
مامت

و اطفب

مذدری

شامل

 ۲نرحم

بو حان مسلمد

 .یار 3
رخ مشجولن :عفایت

خول

.

.

(*

دنم هال

)

898

ما ۹۱ ۵

ورباد رسیی -غم رسیدگان برذمةٌ
ارزاني داشنه داد دهیی مظلومان ف
همست رالا و ذطرت علدا لازه و *علا ,است تفا ندت حق طویت

و عزیمت حةدقک سربرت هزدهم شهر صفر  -خلم الله بالخدر و الظغر -
از نوز دهم سال جلوس میمذت مانوس ظغر ههعذان ر نصرت هم
رکاب از دار السلطفه لاقور بصوب مصم دولت واقبال  -دار الماک

گجد و جلال بل معطوف ر مصروف گشت  -و بیست و دومثاني
رببعدن تطارلی و ببررزی فرین رت و فیروزی دار الملک مسطور
ازپرو ماه اعلام لام ء >  -ررایات اطع

 -فروغ نازه یادت - .ازانجا

عظیم

پایان باسامادي دز خوز

لشکری ؟ مان بدکران وروی

این دولمت رو زز آفژون خد| داد  -و سر |چام ی در خورد  ۳شوکت

ابد پدوند ازل بنداد  -از توخاة گس
مب

 -و زان خارج از تداس و

دهند ردارعی ور ژد سعادن مد کمگر  -مود مذصور بعنیار -قرو

باه دوات  -غروٌ داصیٌ حلث ممت  -فور <درق شوکت  -مرو دوحگ

کزثرت
جلالت  -پادشاهزاده مراد بخشض تعاجی فرمودی  -با آنکه راه ا
نشب و
فراز ثلال -و فلالصعاب جبال  -و فزرنیعی وهاد بیمناگ  -و

ر گذار بود  -و بکرفل طول برف بمرتبهٌوا
شاگ
دمغ
پسیارمیگ ,بوه و
که نظر تند در ءبور پران کند و گروه انبوه از بناداران حابک دست

و کلند زنان جلاک و حست  -در تسویهٌ راه و تصفیهٌ آن ازبرف جد
تام ر کل دمام دشدند م-دبارزان دصرت شعار حلادت کیش  -و#جاهدان

فیروژی دذار -بقت اندیش  -که جابازی در راه خدیو حقيقفي ۳

خدارند "جازی سرمایهٌ حصولسعادن نشاندر دانند  -و معرکهٌ رم
در تدم دمک

وایی دعمحت محفل

بزم شنانفد  -راهي  ۹حون

ب4

۱۶۵٩

دهم مال

اف

نظر باریک بینان دذیق بود مذثل حوصلهٌ خوش وسیع انکتنزه
در
و

تکرده و اتنظار زدبرثه ببف ر «جمدهر وت جر کذده ددسمت

رخدمت
یود
م:
انند
رداش
گربر
و «پ

رن ارائل

آن رفبع

ماه جمادی الولیی داخل ملک بدخشان گشنند  -و خسرو سلطان

خلف نذر معمد خان که در قلعةٌ قندز که حاکم نشین بدخشان
است بود لیا باین درکاه رن

حاه که پناه عالهمیان است آورد

جنابچة امروژ درین حضرت بانواع ءذایات واصعناف تاطغات کباب

لعةٌ کهمرد رسارهواری
قثر
اغمر ا
لظ
سگر
امعت  -پص ازان جوفی اازلش

مفئوم گردانیده قلعه دار ]نجا را اسپر ساخنه بغوری که در چار
طرفش خندني است ءریض و عمیق و ابش همه از حشمه سار

همین خندق زد

شذافت  -و جسریلران+سله عدره دهود-و واه

دی
یرون را "چسني  ۰چالاکي و جلدی و یز د

"خر حاخت -

وجون بنسغیر فاعةٌ درون پرداخت تباه رم]يخور که ازجانب 
ذر معمد خان قاعه دار [نجا بود بمزید اعنماد و اعتبار موصوف
از دید ذیرنگیی اقتبال و تبان خدلن
واه

بهوا خواهان

پار کاه حاه

ترقدیر عدم تسلد
و کال ب

و حلال

امان

طلبدده

وله

ر دسلدم

دولنخواهان نمود  -و در سلک بندکان این آسنان فلک فشان مفتظم

مصط و  5نیز بنصرف

ازياي لكولت

تاه و ادداسع

سلطدت

داهره

در اسد  -پادشاهزاد عالدهقدار بعد فقیمولیت بدخشان با ادواج +عر
امواجچ نصرت امنزاج بسرعت

تمام منوحه بخ گنرد ره -ا ثرق مره ق

 ۵مان

یدش وا ند ورده از جمیع (طیراات و

آوزبکده اب صدمات

سفه | 4۵۰
)1
ر
دسلا
جوانب بلخ ره سچر وادی فرار گشته آی روی آب جذعون رنتند
نذر *عمد خان که نه ياراي سنیز داشت و نه طافت ,تعصن در
حینی که پادشاهزادة موید «خنیار با عساکر فبررزی شعار بنواحیی

ی

و+عان قایساطان پسران خود را برسم
پپرام سلطان *

پذیرة آن نوباوا بومنان سلطنت با ءکنوبی مشئمل بر خواهض
رچندطواف حرمیس شریفجی که بأآنوالا «در نکاشنه بود مبفرسند ه
ن وا گپر بآئین پسندیده

و طرز گزیده دلقي دموه

بر میگذارد

کخهواهش خان والا دودمان در حضرت خلافت باحسی وجوه
جلوژٌ ظهور خواهه پات

را رخصت

انصراف

و دلدهی

و داداري کردة نا

پیش پدر مبدهد (ما فردای آن .که

حوالیع شهربای مضرب خیام نصرن میگردد خان از اسنياي
وطغال و مال و مذال (ندوخئةٌ
ووهمات بي جا تمام عیال ا
وهم ت

مدة (لعم رگذاشنه -و *+عان فليساطان و ققلق «لطان پسرای خود
را که نزد ابوودند همراه گرفنه  -و بهرام ساطان ع
وبف الرحم سلطان

یمه واررهام
صند
دو پسر دیگررا بجپتعدم حضور اینان دراأجا ما
با معدودي ازیج برامده بسمت شبرغان میرود  -و ازانجا باندخود
یهد|-
پاب
رمیده از را؛ حول و ببابان بمرر می شن

است که ار رها

اصلاب طببیی  -سلالهٌ اسلا طاهرین  -جذانچه مهد برادرش را
پاعزاز رخسمت

حرمد

بودند خان مشقت

ا دهول5
شریعدی  -ژاه هما  (۱شرفا و حلا ل --

بی ره

دید تعب کشیده را نیز که خواهان این

معادت اسصت پاحذرام تمام دسلوریی طواف اصاکنی منبرکه خواهند

داد« -خاران هزار شکر کارساز بنده نواز راکه تدببرات این نواز مند
ِ۷

۲۰۹

مه |۵۶

دهم سال

)

بمعض اطف ر ءفایت
درگاه رابقدیرات خویشض موافقمت بشید  -و

بی غایت و فضدل و کرم بی مایت که شامل حال این رهدن
ام رانضال عطا خاده او است  -مطلی عظیم و مقصد جسيمي
که پیش نهاد همث عالی دبمت ر »کنو خاطر قدي سای بوث.
ولایت بخ و بدخشان با جمیع
صورت ااجام و حسیاخننام یافت  -و

توابع و مضافات که ازصرصر نئذه و فساد اوزیکیه خزان 4جت و

نشاط داشت بورود مواکب نصرت قرین گلستنان دولت و اقبال  -و
شت -داز روز دخول لشکر اتبال بولایتبپارسنان شوکت رحلال گ
بدخشان در عرض بکماه جنی یس

فتوحان بزرانب و

خیرات سف

 1۹زبان در اداي دیاش قامر ات و دل از دتصور شکرخش

عاجز

بامانیی هرچه تمامفر و خوبیی هرچه زیاده تر نصیب این سرامر
سنایش سراپا نیایش گردید  -الله تعالي ار فثم نمایان را که
کارنامة روژ کار امست بریی نیازماد دراه خود مبارک گردانیده
رورت و بخارا ذصبب گرداند مس ی یاربالعالمد ن -این

دام

مر عفوان و این صعرفع زشاط بدا که بیامش غُرا عم فیض و
امضال -وموادس خال رخساردرات  ۲افبال ات
عار راخ

الاعدقاه ارسلان

درکاه | سهان حاه ات

کداب مصتطاب

دیگب 1۹

از خانه

فرسخاله ]مد د و حون

۶

عوب شیاین

ژادآن

میژود

ابا

مشار الده *جز ابلاغ ابر

پامری دپگر مامور ددرمست بقبی ک پهین اژ تبلیغ

بي توقتف رخصت انصراف خواهد یانت  -حدایق [مال ر امانی
بابباریي س

دار اطایفک

رچه اخ

شور دوز

و شا

اب باد

»4

دهم شعدا ٩6 در جلکای بگراي  ۵دم 5ود بمبر |ممعدل پدشوای

([ ۳ ۰

دهم مال

خاعت و صد

کوج

بل

شا

مر مرحمت

۳۳

۱

دمود 5همه ر مرخص ساخننه و

۷

 ۱شعدان

پادزد هم

هزار ررپبه مقرر باهعاب

1

نیاز

مرحمت فرمودند ۰
هقدهم [ شعجان

 1باغصها ر  5از بکزرامی پراه رات

دو کروه ات  -و براه قلعةٌ تيزي 5
وددد و برشت
و کی

است

یوجر

حضرت جبانبانی تشریف

روژ نورد ید؟  23ددهه شا و ده کروه و در کمال صرغا
دروع ناژ بخ شود ند ۳

بنزرل مدس

هزههر[شعجان ]مقام شد  -و حام اندس بصدور پبوست  5۸درموضع
نیماه  54شین است
نمایند -و ری
عمارن جاری

باغي و تشيملي

از مرکار واا احداث

بعرضص حم .ار ذراع اژ آب موضع

مدذکور دران باغ و

سازند د

دلکشا

دردن

تارد

3

خزادهٌ که از دار السلطنه لاهور

طلب داشده بوثزد رشود  -و اژ حهاکٌ  4۶مبلغ رلک

رو پبه**عوب

مبر خلیل ولد (عظم خان و هوشدار پسر ملنفت خان نزد امبر المرا
که بعد از انشاض عساکر جپانءشا ه اخل کابل شده بود ارسال یافت -
ورمان
ف

رفت  1۹آنرا پمردم خود مدرده نزد شاه بیگت خان روانهٌ

غوبی سازد تا یپادرخان و اصالت خانجمعی را فرستاده ازغوری

بیج طلب نمایند  -ازوقایع دار ااخلانة اکبر اباد بمرض اقدس ردید
که چپازم "شعبان سال هزارو باجاه و ششم هجري عصمت قباب
عفت دقاب ساطان تسا بدگمسرجن فرزند حضدرت جات مکانی که ازبطن

2۵۵۹۵۰۱

دهم مال

( (۴

همشکرة راحه ماذصنگه بوه بمرض اسفسفا از حرای فانی بعالم

ن عفونه رحمت البي درطاق ایوانی ازجاوداني شتانت آ
ایوانهای دور کذبف روض متردد 4حضرت

عرش آنياني کههگا

درامد روضه منوره جانب راحت وافعشده و از خدیو زمان ۵ر زندگیی
خوبش برای مدفی خود القماس نهوده بود مدفو گشنه طاقایوان
حانب جس روشة مطیره بامندعای مسنئورو تنق رنعت در
هودج عزت شکر سا ودگم برای فریع آن عصمت تجابمقرر ۳

نوز دهم[شعبان ]رایات عالم آرا از باغ صفا فرضت نمود «
بدسمت و ششم [ شعبان ] ساحت

پشاور را که از باغ صفا تا

]نیا می و یک کروهة اعت و ببشت کوج طي شد بلمغان ماهیق
اشراق منور گزوانید *

اب

بدصت و هقلم ش[عیان ] مقام شه  -جون پرلیغ طلص

راحه

جیمنگه از دکی بأسنان جبانداری شرف صدور یاننه بود
کذور رامسذله پسر کلان ار را خلعت

و اسپ با زیی مطلا داده

بوطن رخصت نمودند  -به »الم دستار خوالچي دودست مر
عنایت کردفد  -و از پشاور پانزد» و ندم کروه راد تچبار کوج نوردیده

غر 8رمضان بر ساحل دریای نیاب *عاذنی خلعةً اتک نزول
اجاال و رصود اد #

[مضان ] اردري کیپان پو "از جسری
سوم ر
رتدب

داده

بودند عبور نمود ۵ -رین ره

که بستالن
معمد کعسی

کرهانی که ملازم جانی خان فورجی باشی بود و بعد از قل ار اژ .

اپران [مده در زمرق بندگان بارکاد جپانبانی ماخرط گشنة بانعام

۵سال

۵ب

(

۰

)

نوماه ۵9۷

ششهزار روپبه سرانراز گردید  مبرزا نوذر صفوي از بلخآمده طیور
شکاری نذر ععمد خان راکه درا پفی باز طوینوی بود از نآظنرور

گفرانید  -با
وضافهٌ پانصه سوار بمنصت سه هزاری دوهزار و پانصد
موار فوازش یادت  -هاشم بیگ کشغری ؟ءدر اندخود بود بالاهاس

رسنم خان از امل (وضافه بمنصب هزاری پانصد سور هرفراز
گردید  -مباغ بیه متلک زوپبه که دربنولا از دار الساطنهٌ اهوز رمدده
بود صعوب سید بهادر رلد مبد اطف علی و جلال برادر بپادر خان
و #عمد امین ولد شاه قلی خان روانٌ کابل مساخنند که پذو القدر

خان فلعه د]ارنا مپرد» برگردند  -در ازده کروه راه که ازکنار نیلاب تا
حسن (بدال اسعت در مدررز نوردیده برچ رمضان باغ بشمت آئبن

آرابنزول مقدس فیض مود گردانیدند  -و سه روز بعشرت و کامرانی
وسافت مابین
کف ر(زدده نم متا رن درامتپایدار رکضمت نمودند  -م
حسی ابدال و رهذاس را که سی ز یکسکروه اسمت به «سمی کوج نطع

تموله شادزدهم در باغ رهداس که ابزاغ جزدامی

ندارد بفرخی

و فیروزی فررد|مدند *

هفدهم [ رمضان ] کنار آب بیمت که از ردناس سه و یه
کروة (ست

معط رایات .جانکشا کردید »

هرزدهم [ رمصان ] از دربای مدکوز عجره فرمودند  -دربن روژ

اعظم خان که بفرمان والا تابستدان در کشمیر گذرانیده بأمتان معلی
روانه شده

بود سعادت

اندرز ملازست کشت  -وهزار پر نذر

گذراندد  -و پمرحت خاعت
 ۲صوبءدارعی بهار

دوازش

ضاصه و چمدهر مرصع با پمولکذاره

بادده

مرخص)

نت

مثر خابل دوزمدن

( >

مه ۷۵۰۱
پصر او تمدصبب

هزاری

ات

دهم سال

)

 ۲واصد سوار از ال و اضافع و مدر

۰صب
(معق پسر سبومش باضافهة ذ

سرافراز گشنند  -و حکم شدکة

مبر خلیل پدشنر به پدنه رده تا رسیدن اعظم خان بصیانت آن
بدردازد  و نوز الدواه میر حسام الدین

وامان

هن

مزبوز

دیز

پادشاهزاده معمد شاه شجاع ببادر که پرئیخ طلب آن والگبر
بصدور پدومنة دود همست

کروز دام که دوازد؟

ماه  31ددست

لک

رو پده باشد بحخالصه شربفه تعایگرفنده بوثه را یکاسدد اس ر بدپوانیی

بنکالهمفذخر گردانیده خدسصت دیوانیی دار الخلافه اکبرآباد ازتغدر
او بشیج عبد الگر:چم تعویض نمودنده

نوزدهم [ رمضان ] مبین پور خلافت که از الک اجبت دیدن
پیمار ول بدار (اسلطنه سرخض کشنه بودند باحراز ععافت

ملازمت

مرسدصعل گشنندد  ۳بعبدالرحمی ولد نذر «معمل خان اسپ از طویلة

خاصه با ماز طلا عذایت شد »

بیسنم [ رمضان ] علی اکبر با زرگان به تقبیل آسنان عرش
مکان

تارف

خنمندی

ح

اف اخنه

شش

اي

:اي

از نظ

سیر (ثر گذرانید  -ار پسرحاجی کمال صفاهانی است -
در مال ددرت

و بکم حاوس

حضصرت

حدت

مکی

بعنوان تسیارو

بپندومنان آمده در بندر کنبایت اقاست نمود  -و حجهازی جند
ترندب ده بچارت پرداخت  -و جون جبازات

او به دصر و

دیگر بنادر آمد شد دارد  -و او به ءلي پاشا حاکم بصره راه[شنائی
۳2

کشود جنافیه معز الملک اسچی اژ نمل غزکه حقیقت آن فارول

هم سال

۱

۷

)

سذه ۵۶۱

مال پانزدهم نکاشنه آمد بوساطت او بدست آورده  -بغابران سابقا
حکم فقضا نفاق یافگشده بود که در بهمرمانیدن اسیان عربی ثابل
موارهی خاصه فراران جد و جمد ندیم رساند که بعذایات پادشاهانه
وازش خواهد یافت

 -او پامداد طالع و اسعاد «خسمت درین سال

فبول عربی بمهرسادیده بدراه [سمان جاه ورد  -ازان مبان کمیت

سپق که علی اکبر بمساعیی موفوره و ارسال تنسوفات از پاشاي
مزبور گرننه بود پندید؟ طبع دشوار پسند خافان جپانیان افناد -و

لعل بی بیا موسوم شد  -و سر طویلة همگی ا-هان عربی خاصه
ردید -و بزربان مقدس ردست؟ه؛ بعد از اورنگ آرائیچنیس اسپ

عربی داخل |مطبل معلی نشده -در (یامسعادت انچام پادشاهزادگی
هنکامی که برهانپور بورود موکب گینی کشا اس و آرامش
داشت عذبر حبشی اسیبی کسدت فام ابر خرام دنملشکر نام براخه
پکرماحیت تکلف نهوده بود که در کوئی منظر و تناپ اعضا

کلاني و پهنائی و تنومندی بپثر زین بود  -پس ازان که راجه از

نظر اشرف ما بعنوان پیشکش گذرانیه [نرا زیاده از ده روز ناه
نداشنه #خدمت حضر ت جنت مکانی فرسناديم  -بهای این شش

اس بیست و پاجیزار ررپیه مقرر شد  -فیمت لعل بی ببا پانزده
هزار-و پنج دیگر ده هزار  -عولي اکبر را ازان رو که سوداگر (ست ر
در شذاخت جواعر و
اسپ رثوف دارد تعئمل که خدست

بندر

بائٍن شایسنه بنقدیم رساند #خلعت و منصب پاصدی سه صد موار
بترواخنه بضیط بغدر «ورت و کذبایت رخصت فرصردند  -دربن تارب
۰

خار خان برادر زادهٌ عجد  11خان بهادر ددررژ حددگ

۴

از ال

سم

| ۵۰

۲-۰۷

۱

دهم ال

و اضافه بمنصب هزارپوادصدیدات وهزار و چار صد سوار و فوجداریی 

پرگذات نواحپعاکبر دگر سراهراز گردیده
ریوم [ رومضان ] جنود دیروزی اآزب چذاب که از کذار
بیست س
دریای بیت تا ماحل آن چارده و نیم کروه است و پکررز مقام
نموده به چبار کوچ رسیده بودند براه جسر سفاین گذاره نهودند-
راجه جیرام باضافهٌ پانصدی ذات پمنصب دور هزاري عزار و پانصد

۱

سوار نوازش یافت *

بیمت و بلچم [رمضان]جعفر خان از دار السطنة لهورکه بضیط

آن می پرداخت بآستان کبوان مکان آسده شرف اندرز ملازست
(ندس گشت

 -بخواجه عبد اخالق داماد نفر عمد خان .

جار صد مر و بهر یکی اخزواجه #عهدشریبف ده بیدی و پالخون

پرراچي دریست مر -و به بعقوب ببگ توچی باشی هزار
روپده اعام شد  -و درین ماه مبارف مبلغخ می هزار رویِبةٌ مقرربارباب
احنیاج بذل ذرمودند »
چهارم شوال که کنار آب دیک مضرب خبام گوددون (حنشام .

بود تمرگ جر مفاخرو معالی سلطان سلیمان شکوه تین
خلفب مین پور خلاشت ازدار السلطنه [مده دولت تلثیم فوایم
حرهد خان
اررنگت جهانبانی اندوخت  -و خسرو و رام پسران نذ
زنه 
که پیشتر رواذه شده بودند ندز باستلام مدة سنیه فگاشیئ
و هر کدام پمرحمت سپ ازطویلعٌ خاه:ه با ساز طلافرق مباهات ۱
بر ادراخت -و جاي ایسدادن هر دو برادر در جناب خلافت :جانب 
دپ

پپلوی

شم معین

سر

۱

طاهر جع

از بخ آمیل  5ناصیهٌ طالع

(

دهم سا

9۶

خی ۵

)

|

واایت خلعت و خلچر
به تقبدل عثبهٌ افیال بر انروخت -بع
مرصع و انعام ده هزار پریوه مفلخر گردید  -اسزاحل چناب
تا دار السلطذت که پست و مه کروه زاه است بنه کوج نورا.ید ذد -

ر شش مقام کردند *

آغاز روز هشنم[ شوال ] در ساعت مخنار فرب بخت بیدار
و دولت

 6رگزار در د ونان سعادت اشدانه نزرلاجلال فرمودند -

درب روژ درخدده بخسیو پاجاه ده زار روپبهٌنقد که دو لک شاهیباشد

و به بیرام بدست و پم هزار ررببه که  3دی مافین است  -و (۵
عید |رحهن ده هزار رریده  11جیل هزار شاه يباشد  -انعام ذمول دل-
حماة ااماکی علامی معد | 1۸خان

باضافه هرزار سوار بملصب شش

هزاریی ذات و سوار و راجه بیئهلداس را باضایة هزاری سوار
پمنصب_ باجمزاري ذات ر سوار  -ونوازش خان را بهنصب هزاری
ذات و پانصد سوار از اصل و افمافه  -مفذخر ساخنند ش-فیع الله
پرلاس که بعراست قلعهٌ دار السلطنه می

پرداخت

باز (خدمت

توزگ سرافراز شد  -خواجه عبد الوهاب پیشیی رثبس بلج و فولاد
رواجه طاهر خواهر زادة هاشم خواجه و
خواجه پسر سنگی خواحه خ

لراه ولد
خواجه پغا خواهم زادة *عمد صادق خواجه و خواجه نو
کزاجه عجد الغغار و خواجه ریا برادر زادة خواجه

دیگر

عبد الغفارر

خواجه زادها ازنبلخآمده با-خلام حریم حرم احنرام جانباىي

رسد

گشففد بش هه

ر بعذایت خلعمت  -و خواجء عبد انوهاب ر

پادعام چار صد مر  -و دیگران را بعطاي ششصد

مپر کامیاب

گردذیدند  -و بهرام ازخواجه عبد السخالق د(ماد .نذر *عمد خان و
۷۷

مذه" 4۵۲۱

دهیمال

۲

بالتون برراچیسه صد مبر -ربه چوچک برگ دویست مر انعام
شد  -هزار سوار دیگر امزنصب مکره ان دو اسیه سه اسدة گرد اندده

اررا بءخصی چار هزاری چار «زار عوار سه هزار در اسپة سه اسیه
بر نواخننه -گردهر داس کور را بعنایت خاعت و سمنصب هزاری
ذات و عششصد سور از اصل و اضافه و تفویض خدست فاعه داریی

دار اخلان اکبر آباد بشرکت بافیغان نوازش فرسوده مرخص
دید

]اه ۹۳

فوجدار تواحیعی ۵ار |اخلانع از اصل و اغافه دمذصا

هزاري هزار سوار دو اسچه سه اسپه نزن یانت »
بازدهم [ شول ] حسسی

سعید بیگ خواهر زاده و داماد

عبد الرعمن دیوان بيگي با معمه بافی و چارکس دیگر از
خوبشان

جبانداري در بر

خود از بخ |مده به تلذیم ساحت

ادراخت  -و با افرباء پجکانه بعنایت خلعت و انعام بمچپزار ررپبه
کامرو| گردید  -بخواجه ماه دد مبر  -و ببربکگی از خواحة بدخشي
وواجه عبد العزیز هزار روید» عفایت شد  -و تیکچیان ندر درل
خ

خ.ای لا ساطان معمد دیوان و ملا عبد للطیف

مسئوفییسایق

و  ۲عجد الرژف مسخوفیی حالل و ملا عاشور دپوان داودات ردقببل
منکندی
ات

هرد و سخیگٌ کشور عغانی ناصیگٌ (عجست

بر آفروخفه

بعفایت خلعت

ونعام چار هرار رویده کام اندوژ شدند *
ا

[وال ] عجد اااکخین
پانزدهم ش
نغر 5و خواخه 2

رحست

ماده فیل با زین

بمخصب نرصديی دویست موار -وخ واحه

عبد اخالق (خلعت وخ جر مرصع و مفنص نرصدی صد و بلجاه

دهم سال

۱

سثه ۱ ۵۰ 4

].

1

مشتصدي چاز ع ۵سوار  -و خوچک ببگ بمنصب هشندیدریست
هوار  -و حسن معید بیگ بمنصب

پانصدي صد و پاجاه مواز -

و خواجه ور الله ولد خواجه عبد الغفار بمفصب پانصدی پاجاه

سوار  -مقاخر گشنند *

نوزدهم ش[وال ] برت,بررج رانمور قلعه دار سابق دار اخللنه
مبلغ صد لک ررپیه که از خز ان عامر [نجا طلب شده بود آوردة
پیشانی طالع بادنام [سنان معلیی بر افروخت *

ماخ ماه [شوال] ملنفت خان که بر طبق منشور مقدس ابلچیع
اژک
مرار
نفز معمد خان ثریب در هزار س

ر امبار خرد کولان از

بخ آوردة پمنصدیان صوبةٌ کال حواله نمود :بود و خود روی ارادث

بدرگاه آسمان جاه نهاده بشرف احراز دوات ملازمت زمید  -قافی
ووحه ایو (خبر میر عدل تعکم معلین طیب خواجه
*عمد اسلم خ

ولد خواجه حسی خواجٌ جویباری را که از  ۳آمده بود استقبال
واجه دو تفوزنموده بسعادت ملازمت کسیر مرثیت رسانودند ح

اپ و پانزده شثر بر سبیل پیشکش گذرانین  -وبعذایت خلعت
درهی
نر س
لمپ
بار
اونعام هز

پادت  -بابراهیم کص حهزه ماک سیسنان

که پیشکس آورده بود چار هزار ررپیه مرحمت :رمودند  -چون نظم
صوبة پچاب بعنوان عبفهٌ مفاخر مبین پادشاهزادو بلنه قدر
تعلق گرنفة بود مبلغ در کرور دام ار معا

دا

کوه کانکره در

وجه انعام آن درا الناچ خافمت مقرر گردید  -و امر معلی بشف

صدور رمید که جماعةٌ از مپاه خود بسرکردگیی بکی از ملازمان
معندد

بضجط اٍن *عال معدی

سازند ۰

مد

۵۰۱

۳

هدوم شپرو ذي اعد معمد

دهم مال
خسرو ر بعذایت ماد و

بدیع ولد

#یل با زین دقره مباهي گردانددند ۰
شم

ااقعده ]

[ دی

دوازد :هت د5

بولند

و ده

باز از

باد شاهناد ٩  :رادد :خی

هزار سواز دو هزار سوار در اسده ب 34| ۸

(دي

۳
رم و

هزار سوار بر دو|خنند

(خطاب

شمشدر

داروغة

تودخانم

7

 4۹رماصب

خاني

لشکر

گردانددند  -حسیی

۳

و

صویلٌ

قلی

دعذصب

 -و حذات ولد

دو ازده

9

مه

واسم

سر

09

امت

رمعنمد

سر افراژ

هزاری دات

خان

هاشم

ثر ین
خان

ر

راکه

خان ماطب

ببگ [غر را که در زمر بندکان

آستان کیوان مکی ملخرط گنه ببدخشان

دسئوری

یاننه

وشمت ذلعه و اضافهٌ منصب سرافراژ
یود ؛خدست تماذه داری امام ه

ساخنفد  -بخواجه ژین اادین نقشبدی دویسمن مسر افعام شد  -خواجه
فاسم نة شبندیی حصاری ژ در اواخر دولت نذر #عمد خان رثیس

«لخ بود یردگاه  ۲شمان حاه امده شرف افدوز سامت
و بعفایت خلعت ومنصب

ثتشصدی

ان و ۵

اندس گردید
سوار و |دعام لاو

هزار رویده سرا شغار بر افراخت -تندزيی دیگ ولد عجد الرحوم پگ
رت تفبیل عنیة
پرادر ءبد (ترحهی دیوان پرگی ذیز از باخم[مده ددول
(تدال اندوخت  -و دمرحهمت ۱

واذعام دزار رد ید 4دوازش دادت *

دوازدهم [ ای القعده ] و 6ببگ راکه از قدل

میب

ور

خلافت بضبط صوبهٌ اله [باد می پردازد بمنصب هزاری ات و چار

صد سوار ازاصل و اضاده نبوراخنند  -چون قدوگ مطهرات | -سوا

دهم ال

۳۵

(

مگرمات  -مسذور؟ مر عصمت
سا

شکر

بیگم عم

«عفرمگ

سده |4۵

)]

ردفرعت
و حیا  -مغدر؟ خ

خافان

سمااک

سدان

ی

و اءنلا

پرخصت

وال

رای" تهدیت گزاریی نع یجبودخشان از داالرخلاده اکبر ناد

نوزدهم [ دي |لعد  1 5پغرحان ادد.س مپدی گرهر بحرعظمت
بادشاهزاد و *عمد

دار شکوه پدیره

 3 ۵پمشکوی

دوامت [وردند گ

آوآن مغدرة تنق معالی لعلی که چبل هزار ررپبه قدت داشت
وودمان جلال را گرامی داشته اصنات_ اءدلاف مبذرل فرسودند -
و یک لک روپده نقد دادند »

وسدد  11مقرب خان واد شییخ .بیدا که

درب

به دود سال

عمر

داشت دمروطن خویش کیرانه بساط حیات در نوردید  -او و پدرش
درف جراحی سهارت دام داشزنند #

اکنون سوانعی که پس

از معاوذت مدار المیامی علامی

سعد الله خان از مخ دران صودبه زو دموده بر میگزارد ۰

ونم صوبة بخ
|بي یانت که 2ج شش »زار سوار المان
چون ببادر خان گ
دریی

ردی آت جدعون نزدیک گذر کلیف

فراهم آمده در فگر

پر (گبختن گره نصاه ادد مااش آن فقنه گرایان ظلم پزوه پیش نماد
,خود شاخفه قرو شعدان با گررهي از بندهاي پادشاهي از بل پراضد

سژه | 6۰

دهم سال

( ۴۳۳

و حون از اخبار جواسیس دریافت که ضلالت» پیشگان در حوالهع

موم آباد اند چاشنگه ششم شعبان راهي ندده پاستعچال تمام درمة

پپرروز خودا را بو آباد که شانزده کروهیی بلح است رسانیه
از وصول لذکر فيروزي ازااجا بر امده 

پکپر پیش
اتفاذا خاذیل ی

بی آب تعانب
ببودننداب-ران پي گرفنه تاآخر ررزدر بیابان چرول
نمود  -و هنکام فرونشست ]ناب بمقاهیر رسیده جوني ر طعمهنبنگ

خون آشام گرد|نید  -ادپار پزرهان ادزسنبری شیران بيشة کار زار ر
وین همآمد نجاهدان ظفرشعار عنان تثبت از دست داده شد! شب
ره سپر فراز گشدند  -پهادر خانباسایر دلیران افواچ فاهره برخی دیگر

بدنبال شناننه نصف شب بموم آباه مراجعت نمود  -و امواليرا
که طناز بد فرجام از معال ال نواحي گرد آررده ارزیب

دلدران

عرص وغا بازگذاشته بودند همراه [ررده روژ دیگر #خداوندان آن
مرومن
رسانید  -و چیت (سنخپار (شرار مه روز د

آناد دوف نمود

درین اثنا خبر آوردند که قریب ده هزارسوار ضلالت دثار اگزر
قباد بان گذشنه به زب و غارت خام و معال (عاء آن که از مواضع 
معمورة نوا وت

ات

وژصری آداد ۱
شدافنه اند  -دهم شعبجان م ا

س چکونان آن مکان] گبی یافت
۵ز-و
پلغار نموده ردویزگر به خام ا
که فننه پزرهان شش

از معال که دصروب

روز در مومع کف آرق ورد

اه

+و دنم مش

ر برخي

کر وافع شده ناخنه

[لچه فراهم آورده بورند از امتماع خبر وصول عسکر اقبال گررهی
آثرا بردند که بسرعت هرجه تمامتر ازآب بگذرانند  -و فوجي دیگر
که سر امد آن شاه معمد فطغان و قاسم بای و قل *عید جيبه چي

دهم عال

( 4

مه |4۵

)

ر شاه نواد بیگ مراد قیضش دیگی و غدر هم بودند از اشکر ادبار
جدا شده هر سرد اری پا جمعی

بطرفي روذه و دز اراد آن دارند

تت آوردن خراده از غوری بجلخ فرستاد ه
که مر راه حماعهٌ که او (جم

پگیرند  -پذا بران از رفقاي خود

راجء جبرام ر گوپال سدکه  :رای

تلوکچدد و جگرام وچندی دیگر از راجچوتار وخوشعال بیگ فاذثال
ر ای نظاما (خشرء

نب مر مقعدی را بمدد

مردام خزانه رواده

ساخت  -و خود بعزم  1نکه پکذار عون رسیده |منعٌ مسلمانانرا از

دسصت یغماچیان کشیده «خداوندان آن عاید سازد بایلفار راهی
شناد پارژ راه نوردید»:بود ک» سواری چفد از پخگیعءع آرق رسیدده پر ؟زارند

که حماءةٌ »خاذیل که مانند روزکار خود پراگنده شده بودند بموضع

تانگ گرفنه اند بغابرارنوانةٌ آنصوب گردید
مذکور [مده اطراف [ ر

ریز بدیدن افواج فاهره بجاپ

کوه شمر که مشرق رود

مي ارق بفاصله شش هفت کروه وافع است فرارنموده بکریوةٌ کوة
مدکوز ] ۹۳نوا بفاه حای خود تصور موه بوکدد بر آمدند  ۴نکنام

عم پرادر خان که هراول اشکر نصرت پدکر بود با عذایت برادرخان

مزبور دویگرهمرهان برق وار خود را رسانیده آتش افروز نبرد
وخنیی جا بغلبه
گردید  -و *خالفان ضلالت نما راباوجود فزونی "

رینلا برداشت وبضرب تتيرفونگ بسیاری را مقتول و جروج
ام
گرد اندد مقاهیر از کوه پایان امده دادیه پیمای فرار گشتند  -و دربن

گبرودار برخی از تابینان بهادرخان نبز نقد جار در باخنفد

شاسگاهان بپادر خانمظفر رمنصور به يکيآرق برگشت  -و چون
ووادبب که المانان (سوالی راکه بغارت برده بودند ازاب گذرانیده(ندء

دای

مه ۷۵۶۱

و ازگر #خنکان نآدزثری
مذدظ ر دشسمت -بیست

 ۳برا
یي تقعص

دهم مان

۲

پدد| ذیست به خلم رننه تا رمیدن .خزانه
و جمارم  1۹۳خرزاده رسد

احوال ورزه

پزوهان حندی

#یخ مرآحعمت

دربک

دهوث

کررهیی شیر

توئف گزیده بازدهم رمضصآن لیخ در ]مد *
از سوانعي 1۹

ایام در دیگر

درین

جوا تج بروي کار آمد آنکه
چپار دهم شعبان حشری.
عبر

دمو 5

موضع

کروهیع بخ تاخده

آخنذه

از المانان بگذر کلبف از آب
و

چيي

دررچي

و دیگر مواضع

ر ۳

پم

فراوان مواشهی رعایا و برخي سپ

3ه در جراکاه سر دال»  بودند برد  -جون شهشد ,خان
ک
لشکردان

تهانه
آماد؟

دار خان آباد .خر گنشدن طایغهٌ ضاله
پیکار کشرده

بود

-جرد

ازدی مقاهیر دٍرگرفنه و دواب

اویش

از اب شنفده

بردٍن ماجرین پا همرهان

سیاه و رعدت

را رگ رد ادرد  5ان

عود دمود  -و در همین ایام جک فوج دیگر از مداپیر باسوانه علوده و

]نچه ر فلع]اد تاخت آزردند  -جمعی که بسقاانه رفنه بودند [ پا را
نظام ميوني

دهانه دار 1چا

پغرمان فصا

زوا

از ر۰لج

(2

و ا*عق

ان ی

بدان مکان ردیده ر
جندی
(تفافات

حسنه

ینیا وارد ال

ددکگن :کشهع

دوب کاب که

استای کشنه

بو ر  1۳روز

دیگر ازبندهای پادشاهي که از
بود ند مالش

دسا و|دند ۲ -

که بانچه رو نهاده بودند شادمان پک,لیوال به نبرد آنها پرداخنقه
جهتوي ر از هم گذرازدد  3ر حندی

ازنوکران او ندز کشده شم زا

۲

(۰۲۷۷ ۰

دهم سال

سفه |4۵

۲

حماعهٌ که بغلیمآباد آمده بودزد تاب تفگ فرخ حسیی خراساني
و همرهان

او نیاورده و برخي را بکشتی

داده بپاي

(دبار

س  ۳دیگر آزکه

گروهی از«خاذیل (لمان بقاضیی نفاق پدشةّ شبرغان که پنهانی

بآنجماعه سازش نموده بود پیذام دادند که اعبله سازی جنان کند
شبرغان بر گزاره که بسنی بذه آب شبرغان که پیشنر اوزبکان شکسنه
و عمارت ولایت

ازد

و فزودییي ژراءت

3س

باژ دسذه

اهست

هرمت
امست  -و بي آذکه خود بیرون آمده  3انجام این کا
صورت دمي دزد  -جبار فلی ازحصار بر آعده

بگماریه

بدآن صوب راعي

گَرد ید  مقهوراني ک در کمبس فرصت آماد برد بورژد دصد

تسه -حون ل

ثلی در کت

ولعه شناننه آثرامنصرف گردند

بجادب

در

ولعه در

ناگزیر

پبگار

ت ج رهنگ

شتت

 -و جمعی

کذیر از همرهان او تلف گردیدند » -خاذیل رز دیگر حصار را
دا یره واز احاطه نموددد

دریغو( اژ شگرفیی اتبال

عدو

مال

راحه

ديبي سنگه و ترکذاز خان که دي دسذوریی رسام خان از اندخود
بدلخ رواذ»ه شده بودند بشجر ار1

ولعه فشینان

را مسنظر

گرد(قودنف  -وبامعسی قلی برادر جبار قلي که از قلعه برآمد (لمانان
"رماالش بسزا داده گروهی را از هم گذرازیدند  -بوقیه را از دور
:

۸۷

([ ۸۱۸۱

تیه ۵9۱

د مسال

)

قلعة راندند -و نا از شمرغانخاعطلر فراهم گردل چذدي درارا توف
جون
نمودند  -و

از مدابیر خبری شفغده نیام

گشنند  -و همیری که بکذار پل خطب

تما راهي

رسیدند مقاهیر که کذار ۳

حمثال را تاخده معاردوت نموده بودند بدلیران فبرد آر بر خورده

مائند

جوم ]وردند م-بارژان

مور و

اسخغاست فشرده بسیاری

لشکر منصور قدم

جان در باخنند  -وجمعی امزقاعیر

په بّس المصیر شذافنند «

گزارش اجوال بد مال المانان
اگرچه دامان این گرامي نامه رز که جون :آمفس سریم وجدب

مسیم ازمعایب پاک است بذکرگروة بشیکود المان [کاهودکان

فقایص و پالودکان فمایم اند ملوث ساخنی شایستگی ندارد  -اما
اژانجا که درین عيفهٌ شریفه بنغریبات اسم این طايفة بدمکال

نکوهید :مأّل مذکور شده نبی اژ احوال شفقاوت اشفمال
طبقهٌ ضلالت اندوژ فتفهپژوه مینگ رد  -کار اي مفاکیب خونربزي -
۵

9

۰

۶

شعار این محاویل وید ادگيزي ب را بردال هون

| ند وخرک مردام
حون

۳

۰

2۳

5

فشک اس داکسای

برثان اذدیرشگٌ این رد مفشان  -بر ایمفاجیصی 1۹

بوم شوم بام حمعدت

| نهشام پريشات يي گردانند همع

غدر و مگ

ددت ناکاد بر جمعي  11 ۳بریزند  -و هرحه بدایزن برد|شنه پگ برنةد

براي گرگن خری  :۵بپادر را بکشفی دهند  -و تا بدست نیارد
و
ان
و
ان
دعمسمست ازار بازددارند  -از غردلي پدرامون جنک صی

مّ
وتاب
دکرددد  -و ار

انوت توئی در غنیم به بینند پگربزندچندي نماپای شده غندم ر

۳

,

)6

( ۹

دهم سل

(عنگت راز واجادی  ۹۹دهع

سذه ۹۵۶۱

ی کذیر در کمیی نشسله باشنه برده

درمیان گیرند پیشتر باعمت دسست (ند ازر
ات

حدم

ک

کداز این حهاعة

ایرن

مغر ایین طاپغه راسامانی و مرانجامي درکار ایدست یک

کیذه

عشرنگاه

۵1

دولدند امستا

 .رل

پیابژد اف اطعمه |نکارزف  -گداه |سدا  شارن ,درمنهٌ

اذل

و شراب

خودرور است

و با

نین مب و آدم ازاین خورش روزي جل :وراه کروه راه رون چ

مخت ررانی و مگ جانی بپرجا خواهد برمد  -بسیار بوده که از
با و (غارا #خراسان و بزد اخنه مال را بدر برده اند  -و قزلباشی

دريائي مانند جیعون اگرخواهند روزی چندین دنعه بسان مگ

[ببيأساني بگذرند و هدام عبورزینیا ر کاه چوبي چند است بیم
اوقت

پدوندژه پربسنه 4

ر بردم دیگری

مصروط ساره

کي

گذرد  -همگي افعال شان وزرر فلال است  -و زندكاني بربری گروه

وبال -باانکه از مور و مار بیشغر اند و درآمدن و رفنیمانند خلقت
 ۱مکص

و پشه ددع ی

از دسنبره مبارژان

هرگاه باراد تنال و حدل مرو رکه اس گشتنه

ی

هریت

ر عخدمت

دادسنة

دمول زد  -و اگر احیانا جندی از دید حمدمت و حماست

بغبرت دناده پای

ثبات دشرددد

حلاص مرشامت گدننن »

علف

0

فرار

حماعه

نیغ و تخوار *«جا هد آن

( ۱

سثه ۷۵۶۱

دهم سال

)

از وثایم
رک

حون

بدگک تردن

خمرو

اتعت

اولرین هرج و مرج از ادشا محوا! هی

اژ (دد خول

تر اسان
لخ

اددخود و جبحکنو و محما1

وشبرغان اسب و شذر و کاو و گوسفند دراوان فراهم |[ورده دول والمانای.

از تنگییچشم و فراخیی آز دلبر مالاو نباده چند مرتبه ناخت
آورده بودند چنالجه بکبار ۳
رد ۵5مواشیی |و

که ؟زارد؟ ۳

رسلم خا ن باهمرهان:

از دسصت المانان خلاصکرد  -در زان  1۹از شجوع

خبر قصد آن مقاهبر بصوب اندخود مردم آن ملک بانديشه در
افناد» عزم بر[مدن داشنند و رسم خان همه را از توزع خاطر و
نشنت باطر بر آورده ناهداشت ازی توهم که ذخست مال مرا
غارت خواهند کرد به تسلهٌ رسنم خان مثسلي نگشهه در اراد رن

ص

کغایت

دمدکازد

۳

و رخصمت

و زد داتي درصخشا فافنه دسر حد

گرفده جراگاهی

۹۳راسان شیالوست

 5۸مج کروهیی

#

اسان
آمدن امان بیک شقاول ریش سفید الوس باق
و آتش فاماق برادر کفش فلماق است

بیلجدزد

بیادر تعاس او اصال ان
گزارش این ماجریی [نکه نذر معمد خان امان بیگت را که در
اراخر عرهد حول

داراجیه حهعی

از المادان  5در نواحیی جبچگذو و

دهم سال

سنه |۵۰

0۱۱

مدمه غبار #ورش پرانگوخزه بو۵دف فرستان  ۶بود بعد اززحیدن مداد

ظفر دسنگاه :کوالعی رباخ اورا زد خود طلبد  -او که [؛ز دوم <حغنا امست

خبر انديشی و نیک  ۳ایندرات روز افزون ؛خود فرار داد«
نزد او دیامد  -و جونپس ازرواذه
پدش ار درفمت  -و در شبرغان ندز

خان

شدی

بسوی

ایران با و

در بورني که در حدود

خود

چبوکژو ر مبمنه داشت فروکش کرد  -و کفش قلماق نیز لخقین
از (لومات

گارنددده

حدول

جاعکدو

فراهم آورد:

با مینک مسعید پدر خویش

و با خود

موافنق

و برادران و قلمافان

مره

بفتان .خمپکدو و مدید زهراجاق» اجکرجین) اختیار 9۳

و تال

طلست اسان صولت بامر مقدس از بخ و اندخود

اسقمالت نامچات به آنبا ارمال نمیده به بندگییآسنان خوانین
درش کشدده
مس ی رهامون گشتند  -اسان بنگ غاشنه عبود :بت بر
روانهٌ  69شد  -و کفش فلماق کهاز ؛کت

و

بددار !اي تصدب ود دبرادر

خود آتشض فلماق ر پا اسان بدگت فرسناد که ططرژ د د(خت
ملاحظاه نموث  1برخی متاصد
دواحت

الدماس دماین

معامله

اگربادصوام سره پذپر؟

ندال  5در ادلگتی غلاهسان بارگاه جیانبانی مفدظم گردد *

بیست و *+جم شوال اما بیگ واتش فلماق با برخی ازروسای
(ویمافات نواحیی ج«5عکذو و

نی ات

بهادر خان و اصالت خان

ر دریافنند  -ایثان از سرکار وا( دببریکاخالعت  -و پامان پگ شست

هزار شاهی و بأنش فاماق که نامش "عمد سعید است می هزار
شاهي برسم انعام د(دند  -و منصب امان بیگ که مرد فممیدة کار

( اه

سذه 4۰۱
شرچند
هوار  -و منصب [د ه
ات
ی

ب

دهم مال

اژ رموخ بندگی,بی برد بود هشت

و جار صد سوار 3دجویز کردذد  -و باللماس اما ببک

معال میمذه ورای اعهٌ و <عکنور غرجسنان و کرزران و ناریاب

تش مناهب بززگ
آچو
و خیراب بچاگیرش مقرر گودانیدند  -و
ویگر برادران خواهت
پرادی مینگ سعید پدر خود و
کفش فلماق د

نمود و النماس کرد که قلعةٌ میمنه و شبرغان برای گذاشنی عبال
ر احمال مرحمت شود دا خاطرفراهم آورده یکان  4برای مهمسازي

بل بیایند  -اولبای دولت پاینده که برپری گروه اعنماد ندانننه

گفتند که بالفعل همه را منصبی در خور حال "جویزنموده غدر
 1۳دو فلع هرحا خواهند (جا گدر ی کرده میشود تا الوس خود را

از سرحد آورده دران معال نگاهدارند  -و هرکدام که بل آید فراخوز
حال مردل خرج

شال  2اگر سیمعی درییان اج
خواهد

باعنه مرخص

همه با اویماق خود حاضر ننوند  -و هرکا :يا تمام قبیاه بصدور خدمات
چهندیده ایلی و یک۵ایی خود
تلعه در بارگاه 1

را بروی روز اندازدد الدماس  1دو

حاه شرف پديراني خواهد پادمت  -و مذاصپ

نیزانزوده خواهد ند آ-تشس پس ازاعننماع پاسیخرخصت شده رنت
ودر و احشام پرداخده
را
 5پاستمالت پبدر

این معني را باینان

کرار دهد -واژ +خمت شوردده وخرده رسدده؟ ذه خود برگردید  -و له دیگر

شقاوت منشان را ده بندگي رهنما گشت  -و با پدر نایکار و برادران

بیهنجار پسر انجام مموال ۳

وساد
ف

پرداخنه مصدر بعضصی

کار هاکه بعد ازیی گذارده آید گردید  -و زرسرکر ولارا حبرام
خوازری

صرب

دود ِ و امان بدگ

فرزند ن رادردلیرکدآشیه رخسمت

دهم سال

سنه |۵۰

تنرز

ولد اهان بصوب کرزوان و غرجهنان روانه شد  -که در مقام بعکم

خی
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شوار عم

افخار اندوخت *
نکوه دده و اثعال نا پسندیده :که تفصیلش
پذیر گشده  0جار* ۱عبوس

دود به درخواسمت

در سال نوزدهم رقم
اخدر برج خلادت

پادشاهراده #عمل ادرنگ زیم بمادر از زندان براررد؛ فا غرة ناصیکٌ
ادبال سذرل داد  1۹۳واخل

ر بعدا یت

خواجه

ملازمان

خود

# 2چر سرصع -

تجول 

بجلخ پردد  ۵طبب

و فباد مبر آخور ر بمرحست

فیل سربلند گردانیدند  -رعرازشورا ده هزار روپدهٌ عفرر این ماه
باععاب

احنیاج بدل

درصود دل

نصرت ۳جنگ را ۰باضافه وپا 7نصدی
و پانصدي هزار و یادصد

ده

اک

*عمود

ولد خاندوران در

و پانصد عواروا *بمنصب ,هزا
ذات 2

سوار  -و "عمد

را

مایم ولد می ,زا تا

ر

باضافةٌ پانصدی ات بمخصب هزار و پانصدی هزار سوار مفلخر

پانزدهم

اورنگ یب

[*کرم | درساء مت

دیادر را بعذایمت

مسعود پادشاه زادو .خمت

خلعت

خاصه

ببد ار > مد

با دادری و دود«

در دیگری زمرد اذ ظام یانده بود وشمشیر
مروارید که در یکی لعل و
خاصه

و دویست

اسپ

هلا تمعاق ازان

میان

در اسب

زاطویلهٌ

۱

وهمسال

ده | ۷۵۹

03

خاصه یکی بوز  ۳نام عربی با زین مرصع  -ديايي هفی سندر

فام عرافی با زین طلاي مینا کر -و صد ترکی  -و فیل احزاقة

خاصه با پراق نقره و ماده فیل و انعام بن لک روببةٌ نقه نوازش
نمودة دسنوري دادند که به پشاور شدانه ایام نوروژ دران خدود

بگذرانند  -اوایل ببار که هواي کوهسنان

رو باعندال

ذبه و

اعلف برویه و طرق شایِسنةٌ [مد شد عسایر سناره شمارگرده ب
از راج پونده و غیرهم ماناد

(میرالامر| علیمردان خان و

راجه رایسنگهه و راو منرسال ورهار خويشگي رواو روپ سنگه

جندراوت و راجه اسررمنگه راجاوت و غیر اینان که از بیتونیقی
از ی و بدخشان به پشاور آسده بودزد وحکم شده بود که متصدیان

آتک نگذارند که ایذان از دریا بگذرند روانٌ ام شوند  -وشر کدام
اژ جوم سماء معالیمعمد ماطان و «حمد معظم را و
مرحمت

مروارید

نمودة بهپدر والا قدر مرخصماخننه  -وخابل الله خان

رباعدایت خلعت و اسپ با زیس مطلا وهریکی از خواجه عنایت

الله و غضنفر ولد الله و بردخان و آي معمد تاشندی و راوت
دیالداس جمالار مرشد فلی و میرثعهمد امین ر شرف جآن ببگ
ترکمان و ابراهیم حسین ترکمان و عظاء اللة خواني و [ثا 3
مسئوني  /پعنایت

اهصپ سر پلند گرداندده پا جمعی دیگر

بندهاي درگاه عرش اشنباه درخدست پادشاهزادة رب
فرضول زد -و اخ۵دگریی ای لشکر بمرشد قلی  -و خدست

توزگ

بخواجه عنایت الله  -و دیوانی بأقا علی تفویض یافت  -سلطان
علي میر هزار عرب به انعام از هرا  ۳کاسیاب گشت *«
۸

۷ ۷۳۳

)۱

۱

۴۳۷

دهم سال
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_-9

شردام  ۱عجرم  1بمدی

وون
|نعام شد  -ج

خواحه (سمعدل

اتائنی دویست

مر

۴

ارارادني داشندد و او النماس ذموله
فوم ثرکم بار

که (مید دارم که عبال و اطفالم ر دربلیا نکاه داشنه مرا دسلوريی
دهند تا در دوالخواهي کوشدد» آٍن البوس را «جادو فرصان پدپر.ی

ب پٍس از چندي (عذادت خلعت
تو -

ژیی

و خلچر طل!و اسپ با

نقرا و انعام دوهزار رویجة سر بر امراخده #خدست

پادشاهزادة

کامکار مرخص گردید  -او پس ازان که لدکر ظفر اثر وایت بلج
و بدخشان بعکم اقدس بنذر معمد خان با گذاشنه مراجعت

نمود از بد طیننی وبدگيري از اطعال و اموال دل بر گرنذه
رد خان ماند *
پٍسنم # ۱حرم ] پشکار گاه تلولهی توجه فرموداد »
پیست و ششم [ *حرم ] دواخازم وال رافروغ ]ود گردانددند

و در شش

هدن و یک مقام که در ثلوندی راقع شد
روز رذن و

مة فلاده شیر و هشت یله کاو ر بیست و هشت ]هو صید نمودند ۶#
دیست

بخشیگریی

و هفنم * ۱عرم ] ملذفت خان ر اخلعت

«ر باندی یداد

(حدیان

زمیندار حفیه رباعفایت
بوطن مرخص 8

خاعمت

و خدمصت

 -راجه پرنیی حند

و اسپ با زی

 -جون حلدله حایلهٌ مد

فقره بر نواخفه
پور خلافت هنکام

(تشپاض عساکر جپانکشا بصوب دارااملک کبل در جمانگیر آباد
دبمار شده بود حنانج» دکاشده اامزی و بعد از افعضاء بازده

وقت رو بصعت

اک دردن

نهاده بلجم صفر اورزگ آرای جهانباني برمم 

عبادت بمنزل پادشاهزادة ببدار خت ذشریف فرمودند  -آن سرو

و

وهممال

سذه ۷۵۶۱

( +۵۵۳٩ ) ۱

جویدار جهانداری مراسم پا انداز و نذار بنشدیم رسانید
جواهر و مرصع آلات

افسام افمشه

پیششی از

بنظر اشرت در آوردند  -رای

بپاریمل دیوان آن والاگر از اصل اوشانه بمنصب هزاری ذات
و صد و بلجاي سواز سر اوراز گردید  -مپرصفي پسر اسلام ۹4۳ن از دکن

]رده بسعادت ملازمت فایزکشت  -و سه یل با پراق نقره و خی

مرصع آلات و بسياري از امنعة دکن کخهان موسیی الیه برسم

پیشعش همراد او فرسناده بود ازنظر انورگذراندد «

نیم [ صفر] پيمان زندگیع مییس داس ولد دلپت راتبور
برادر راچه سورچ سنکه بر آمود -چون از بندکان معنمد کار دید
پیکار ورزیده بود چنابیه هرگاه در دولتانة خاصس عز حضور

می اندوخت حسب اععم پس لخت اتدس پهلوي سندلی
که بران شمشیر و ترکش خامه مي باشد و اآزورنگ

سدره

آهنگ هموره بِفاصلةٌ ده گز ناه میدارند می ایسناه  -و دورتت
د
مب م
یزعق
سواریی اعلی حضرت بفاصلهةٌ دو برابر اینا

 -بزربان

مقدس ردت که بایستی در معرکةٌ بکار می آمد که با  ۲بسیاری
کشنه میشدند  -و بماازندکان ار را بمرحهمت خلعت بنرواخنه رذن
لانش را که درجالور است انصدی دویست
پکسر

منصب

نوازش فرمودند  -تا جمعدت ی زو بنغرقه دید *

گذارش نوررز
دءل از پادزده گری  ۴حمار پل از ی

پلجشنیه

چباردهم ماه

ز

سژه ۱ ۷۵۱
صفر فروژندٌ هت

۳

دهم مال

)

طارم رایات اعخدال به ددت

ااشرت برادراخت

و ببار فیض آذار چهر؟ زمبرو زمان را بگابای رنکا رنگ و سبزهای

گوفا گون بر افروخت  -فردای آن که روز نو روز عشرت انروز بوه ابر

ادضال بیممال پادشاه دربا نوال ریاضآمال جهانی سیراب ساخت
دربن روژ خعسله ه زا سوار درگ از مذصب

پادشاه راد

معمد شاه شجاع بپادر  5بغرمان طلب از بنکاله

سا حریم حرم

|حفرام جبانباني بسده روانه شده بودند در اوه  +مه
وود
هشت

والا قدر

(سچه مغرز

 5منصب ان وال گ پادزدة هزاری ذات و ده هزار سموار
هزار سوار در اسیة سه اسده باشد  -علامی

سعد ال خان

گرضن پيهکشي اژ حواهر و مرصع [لات و دیگپیت یت رادم بنظر

کیمیا اثر در ند ومناع بک اک روپیه شرف پذیرائی بانت  -و
آن نوئین بلند قدر را بعنایت فیل_ از حلقة خاصه با پراق نقرة
و ماد فدل سربلند گردانودند  -سعید خان بهادر ظفرجنگ ازصوبهٌ

ملنان [مده باحرا زدرلت ملازست نایزگشت .و هزار مر نفرگذرانیه
و باضافهٌ هزاري ذات برالا منصب هفت هزاری ذات و موار -
هزار سوار دو اسیه مه اسچه سرافراز گردید  -و اازصل و اضافه الل»
فلي ولد یلنگنوش بمنصب هزار و پانهدي هشنهد سوار و میرزا
*عمد

واد میر بدبع مشهدی

بمنصب

هزار و پادهدی

جار

صد سوار  -و ثباد بمنهب هزاری ات و هشنهد سوار  -و سلطان نظر
یمدصب

«زاری) دات  ۲جچار ۵

سوار  -و

از مبر صغي

ولن

اسلام خان و خواجه عبد الوهاب بمنصب هزاری ذات و دویست 

درآزده هزار ررپیه مقزر گشت  -بمیر فضل الله كرماني کناهزه از
اپرای آمده در ملک پندهای دراه منسلک گشنه بود شش هزار

ررپیه  -و بنارند ای حیفه دومت چبار هزارروپبه  -و اخواجه
بساعت مخذار انچم شناسان  ۳۹۳رل بامر معلی ؛جانب
دار الملک کبل
خاعت

بر افراخنه آمد

و بداروشگیی فیلتاز

اژ تغیر

بهادر بعنایت

 -سید

خان مباهی

مرحمت

گشت  -اواخراین رموسزعود باغ فیض بخش وفرح بخش را که

حوهای دربا نمای آن جراغان بر  0شب را نروغ روز دادند
پمرآن نذر #ع ول

سردر وی

خان

و اعبان بلخ و بدخشان

نظبر دواحت

۹

در

پیشگاه

فوایم

دیس و دید ی منی اندوزند حاضر شده از

گشت باغ و تهاشای چراغار مسرت اندرخنند «

ابثرراختس رابات فیروزی بصوب داالرملک
#بل لوبت نت۳

با مضافات ضمیهة دیگر سمااک »عرومه گرذید  بهادرخان واصالت
خان ر برای حوظ ولادمت و ضبط معاصلات گذاشنه بوددد  -جون از
عرایض

این دو باد و جدکار پبکار گزار بکرامست

(منماع

مصاسع

۱

یم ۷۵۰۱

ده م سال

90

وکر
جمانداری رسدد کم عدد اهر یو ای والعتیوران که بخرد باه ف
کوتاه در تسه اسباب زیانکری بوده *#خواهد که با لشکر |دبار اثر

اوزبکیه از علوفه خوار و علف خوار در اوایل ببار که خزان روزکار آن
ذاپکار باه پر سم خم بیاید بذابران پانزدهم معرم پادشاهزاد و والاگبر

#عمد اورنکگ زیب بهادر را با جمعی از بندگان نبردکرو مبارزان
حلادت شعار به

رخصت لمودند جذالیه گزارده [د  -و بنفس
بح »

نعیس هزدهم ماه صفربعد اژ دو پر و چارگري

پساعثی که نوا #کند بدو ذقودم

ادزار ااسلطنهٌ ومو بصوب داارلملک کبل نرضت

فرموده

پاي واکت سا در رکاب شرت ادا رکضت برق سرعت درآوردند

تا بقرب اعلام نصرت طراژ ج,اند اری والویهٌ ظغر پرد از فرمان گزاری

دلیران خون ریز و شیران اجل سئیز مستظیر بوده بنیغ آب دار

وا اسان .جوشی .گذار آب .تخوت ژالیی .توران  .خاک
برآمیزند لو

کلم

امپان

فلت

بادپا گرد از فعر ججعون بر

وگرم_ تسغیرات ثازه و کشایشمای بی (ندازهباشند -
اگیزند  -سر
جون

مقرر شده بود که هرمه پسر نذر معمد خان تا مراجعت

مواکب کواکب شمار در دارالهلطنه درخدمست مپبی پادشاهزاد؟

والفدر بانندد ایفان را بمرحمت خلعمت فاضر نوازش ذهودلا
رخصت

دادنه -

صدر ال دور سدد حلال را بسپب بدماری

که درینوا عارض شده بود در دارالسلظنه
دوریمیس پسر او را در رکاب معادت
0

خلد متا

.دارث

گدانرزه

سبد "علی

؟ رف دد  -ز! پلدایت پدر ,مراام ۱

پخقدیم رساند ت نتب شدر

زمان

و سل

مفور پسران

۹
3

)

سال

(

۹۳

۰
۷

۵+

۱

سید خان جبان زا با سید علی خویش ار بعنایت خلعت «باهی
ساخنه بعراست غلعهٌ دارالسلطنه معین گردانبدند بملا علاء الملک
میرسامان

گشت

1

برخی

برای سراچام

او در اهور

مپام وان

مقرر

و بهرام ولد عادق خان که #خدست بخشیگری ر وافعه

نویهیی

پجاب

2

مذزل

از نی

نوازش

رخصت

خلعت

یافت

مرحت

ورصمودة

نمود زد ۰

بیست و پاجم [صفر ] که موکب اقبال از دریای چذاب گذاره
فرموله بو صپجس پوز خلادت که صوبهة مذکور دددشان مرحددمثت شد 5

دسننوریی معاودت دار الساطنه پافنند  -و حکم شد که آن غرةٌ ناصيةٌ
خلادمت نا مراجعمت رایات جلال از دار الملک کابل در داز السلطنه

اه

عنایت

شول و پر

درمود ند 9

شکوه

ر

هرکد ام از سلطان

فدل

عطا

نمود ه

سلیمان

پا والد

شکود و مهذاز

ماحد

مسرخض

گردانیدند  -فیلدار خان اژ حملهٌ هفقاد و سه فیلی  52درحدرد

رهود و نواحبی نلعةٌ چانیانیر از مضانات
دول و ول

حل

و شش

فیل در و مال»

صونٌ *جرات صید

بنظر کمبا اثر درآورد دك

دوم ربیع ااول که روزشرف آنتاب بود بعلامي شهشیر باپراق
معمد داد را خطاب تقرب خان  -والله قلي واد بلنگتوش را
بخانی و عنایت اسپ با زب نقرهلغذر ساخنند  -و معنمدخان
را بغرسنادن علم پلند پایگی ؛خشردنه  -فیض ! ۰رلد زاهه خان

سره ] ۷۵۶

۲

و

دهم سال

۱

سر بلفد کارندددند *

ششم [ربیعالارل] باغ و عدارت حسی ابدال بفزول فبض موصول

جنگ که برای بعض کارهای ناگزیر حندی در دار السلطنه
دهم  ۱ربیع الاول] از بل کشدی ک 5بردربای ددلاب بسنه بودذد

تا رسیدن پادشاهزاد ولا گپرهعمد شاه شجاع پهادر در (اک پاشد -
بدست
و ده اسپ بکی با زین طلا و
شدل که بو

پیدار مرحمست

بدو

حوا1ه

اسثر که بدادشاهرادة خمت
شنت

 9۱بآن تور

2

حدبقهٌ

ماطنت برساند  -و در ملازمت آن بلند اخثر بکابل بیاید «
شب
زسده

-

و در باغ

درازدهم [ ربیع الاول ] مبلغ مقرر بارباب
فردای

آن

ساحت

ظغر  1۹دران

پشاور

عمارتی

(ح"عقاق

سرکز الوبهٌ ادبال کنا سا ت

اژ مرکار

خاصه

برری کار |مد؟

دورن اجلال :مرگ۲ 21
[بعالول ] ازانجا نرضت نمودنه «
پانزدهم رب
شانزدهم

ظفر جنگ

پراق طلای

[ دبع لول ] در ِِ

ر

خاعت

خاصه

مسج

با دادریي

سیذاکر و دو (پ

طل

دعدد

خان

دوزي 2

ببادر

شمشیر

از طویله خاهه با زین طلا

۱ ۷۵۶ ۸۵

ات سل

دم حال

و مطلا و فیل اژ حلقٌ خاصه با ساز نقرة مواد فیل صرحمت دموده
رخصت

قذشد  ۶که
آ

بسرعت هرحه تمامتر باخثر برج حهان

بانین

پاداهزاده معمد اورنگ زیب بهادر رسبده در خدصست آن بلند

تدر روانهٌ لیخگردد  -خوانه زاد خار را #خلعت واسپ  -و دیگز
پسران و برادر زادهای خان ظفر جنگ را #خلعت نوازش فرموده

همراه او مرخص گردانیدند  -و حکم شد که لطف الله خان خلف
او که بعراست فلع کبل مدیردازه نیز با پدر رو انم آنصوب شود -

و نگاهدانیقلعةً مذکور به سیورام کور تفویش یادت و اورا بمرحمت

خلعت مرافراز گردانیده روانة کابل ساخنند  -و بخان ظفر جنگ
و پسران او مه لک ره وس مد خرج ءنایت شد  -راجه بینیل
داس دءنایت امس ازامطدل مه با ژیری طلا نوازش یات ه
هزدمم [ رپیعالول ] جون بعرض اقدسص رعید که امیر خان

مصرعه ۰

صود 4دار تدة
* رخت

هسلئی ازین جبان بر بست

*

مینل خان پسر زین خانرا که از خانه ژادان معنمد ایق تربیت

اسمت ودر دکن بخدمت قلعه داربی اود گر می پرداخت ناظم
آن صوبه گردانیدند  -و باضافةٌ پانهدیی ذات بمنصب ده هزاری
ذات ودر ار سوار برنواخنند «

پیست ویکم [ ربیع (ارل ] باغ صفا به نزول مُقدس صفای
تازه یانت  -و همرکدام امزادهو سنگه واه راو رتری هاد| رورب سذگه

راتهور ورام منگه رانهور راکه در بخ بودند بارسال اپ با زین

بزقره مخز ملخنند  -و حکم معلی مادر گفشت که هفیع ابله
۸۱

۸۷

|۶

۲اه ۲]۰

برلاس بردم (سنعچال

بکبل وازازااسی بغور بند شنافته

که در خدمت پادشاهزاد؟
بجلخ معیری شده

ود م حال

فیروز مند "عمد

از بندمائي

اونگ زیب بمادر

ادد هرک تاو کمگار ده پیوسنه باشد «زاوای

نموده اور| بخدست آن قرا باصرٌ جهانداری بزودي ررانه گرداند »
اکذون سوانیم باخ و بدذشان و »ضانات آن که دریس در سه
از عرایض
ماک بردي کر امده و

ارلباء دولت یبد بنیاد بکراست

استعاع جپانبانی رمیده بر می نگاره تا سلسلهٌ خی از هم نگسلد -

بعد انزارش آن ب؟زارشدر آمدن رایات نصرت ایات بداالرملک
تکیاه
لویناتی

 7ازوان بخ لخسنین آنگه
گد|شده باگهارن پرسر تانق کلذه |مدنن  -آگرسیی کچ واه دروکا نهاده
خود پهسنیاریی عجودیمت ان
کلن و کرکان خجر بجلخ فرسزا 5
دار
و پای مردجی

عقددت

صادق

9 8

از مخصبد

رادششاهی که برسکومک همراه او بودند «خاذیل

اران و فد بان

از نواحیی

: 9کلده

راند بوبادر خان بعد از اطلاع برین ماجریل راجه جیرام و روپسنگه

راتبور و گوکلداس سیسودیه و برخی دیگر از بندکان درگاه و دوهزار
موار از تابینار خود را بسرکردگیی نیکنام عم خود بدنع مقاهبر
مابخار-زان
روانه م

کار طلب بعد از زسیدن کلنه بصوی مومن

آبا که مفاکیب بدانصوب رفنه بودنه شنافغاه  -و ازانرو کباهدیه
فورد آن (دپار بشنیدن خبر روانه شدن افواج فاهره ازآبجبعدو که

دهم سال

( سعه ) .

ل
اانی
ع -ث
ایدند
بودند ببلغ بر گرد
که اپ گروه فثذه پژوه را -جعان قلی

هه ۷۵۱۱

از نکاشاه حعادت خان ظاهرشه
از موضع بوبه که مبان تلع

کلف و ترمف امت بصوب کلذه و کرکانفرستاد :بو جون

تجیاءه

کاری نماخنه برگشنند ازکنارآب ب(جانب حصار رنت »

مالس دیگر الکه
پیسمت و باچم 3

جمعي

از المانان بگفر نیلگران که از

ی

گذشنه بانب شجرم  ۳مر پل فد  -دهادرخان پس از آگهیع راجه

ديبي سنگه و راجه جبرام و ررپ سنگه رآنبور و رامصنگه رآنهور و
ووپال
ربآتش وگوکلد اس سدسوديه و علاول تردن گ
سعتمد خان م

وکنام عم خود را
منگه ر مبیی  11رتور و جگرام گچپواهه نی
لوزن  ۳فیروژی به | خبیه رسدد المانان مذکور که آحشام
درم و مرپل ر غارت ذرد؟ و اسب
"
پواتعی ش

و شثر و کاو و گوسفند

فراوان گرنهجانب عون راهی شدة بودند از گزارش فراولن
ار-ژان جد کار
بند
مذن
ود حغیقت حال دریاننه راه یا پیش گر

لبم شب برب ماجریی آگاهگشنه پی مقاهیر گرننه روانه شدند -و
دنویم پپر روز بر اثرشنانده بان زیانکاران دیری ودنیا
دوپپرشب و و

عوی
م-
جدند
رسی

را رهگرایهاک گردانیدند  -بقية السیف را :فوار

پیمودند  -دللوران عرص رغا تا پایان روز تعانب نموده و از اسپ و
شک رو کاوو گوسفند اجه بغارت رفخه ول گردنه شب

در همان جول

نرود آمدند ( -تغاقا پس ازگذشن یک گری از شب پنیم شش

۳
4

ش

۵۰۱

سه

)

( ععره

۳

دهم مال

5

هزار سواردیگر ازآبگذشنه هنکامةٌ نبرد گرمساخدند  -و بعد ازستیژ 1
/
1

وآویزدهداری بگوینبني *رو رفژد  -دی رانجاني بصد حارکادن

۷

دار بردزد  -از کنداوران دوه نیرززی نیز این پروانه وارخود ۷
بر آتش پدگار زده جان" در باخنند  -درمدٍ آن زان مقائیل المافان
سر بصي اژ :اوزبکیه بددعده که خبوت  ۳در پیلک ید کان درگاه
خواقای باه مک

!راد از و ببمعت پست

برای ارت مال

مصلهانان بلآجماعم بد سکال پدومنه بکیغر افعال بد مال خود رهیدة

بوداند هویدا گشت  -و سر نظر»ینگ سردار آن فوج را که دقروم

اورازبی و الوس مینک بنرور و اعقدار شهرت داشت شناختنه  -و
)

۳

دولت

رازن صوامت

مظفر

و متصور

معادیری

نمودتد

"»

0

ِ

از حوادئی کهدر حددد بدخشان بروی

کار آمد نخستیری آنکه

۰

شم صفررگروهی اژ اوژبات والمان بنواحیی رمئاق امده موام

هیگشنند  3خاجزر خان ارت
دواب سداه اژ جماکاة گرنده را
رعار! و

بعد از تلاشهای گرو ده جماع
مققول

و حندی

و آژرم ر مفیزم ماخاده برخی ۳

* ۳جروح گرداند 9

درابی راکة بغارت رفذه بود

گردنه پرسذاق امن

درگ


از وثایع ندباه بدخشان حنگ طالقان است
هقدهم رددع الاول

کوب

حسبنی کل

:

لا از دشت

داعه

۱

دهم سال

(

دوع

سفه ۵۱۱

) ۰

بقایم خان رمید که المان بسجاری در قبادیان فراهم آمده قصد
عجور ازآب <عور  ۵ارند #جلییخبان راحه راجروپ ر اک ازفندز بدیدان

ار آمده بود و نور اعصن (خشیع احدیان و چندي دیگر از
بندهای استان خوائین مکان را نزد خود خوانده اسنشاره نمود

که اگر مقاهیر بسوي طالقان ایند مداعت براسده جاگ کردن
است با حراسث شهر نمودن  -بعد اژ رد و بدل جفدیصلاح دیدنه
" که جون غذیم را بسیار دشان مددهند 1

آنکه در کم

حصار شهر و فبط مداخل و *خارج آن کوشیده بمدافعمٌ طایغةٌ

ضاله باید پاردخمت  -قلی خان بالعاء شهردرون حصار گلی که بر
را کشدد؟ بوك مبارها فرار وا ضلع غربی حصری را ۱براحه

ور
نو
باشت
راحروپ که دران حاذمب بدرون قلعه دایره د

اک که

با احدیان پهلویی او فرود |مد پودسدرد  -و گفت  5۸سردم خود را گرد

آورد :آمادوکر باشرد  -و حرامت سمت شرقی بابو البقا ولد قافی
خان و مقصود بیگ

علیداشمندی

وجمعی از بندکان درگاه که

با مشار الده بودند وطغرل ارسلان برادر ژاد؟ خود و گروهی از تابینان
وواج*عبد الرحم بخ شی بسر
خویش مقررنمود  -و باحد اد مهمند خ

عبدالعزیز خان نقشبندی و #عمد مرادگر ژ بردار که داروغة توبخانگ
ودخشان بود ودیگر بندهای پادشاهی

قدغی گردکه هکردام

از ضلع خود آکاه دول و راة در آمند حماعه بد-کال مصدود دارد -

و هیچ يک!يجسارت بيهنم از ملچار خود برنیاید »
شوه رببع اللول بعد از بلج گری روژ المانان "خذول شررع

هر
[مدن نمودند  -و از لشکر ایفان که قریب ده درازده هزار سوار

۱۹

سا ۷۵۰
بسرداري

در باي قطعان

#عمد
«جاوت و

دهم سال

)

و شاه مراد کلچی و *عمد کدلدی

وعمد
بداي *

حان

درمان و شاه مرا بابو و

آدینه حاجينوز و خدا فلیآچدر و ترچهٌ سرای و بایم ففچاق
]هم  6ود

هفت هزار سوار مبقت جسذه

شهررا گردگر:وید -

و پس ماندکانفوج فوج آمده باعماعه مي پدوستند  -لیخست آغاز
پبکار اژ جاذب شرفي شده و ززدیکا دو سه هزار سوا.ر  (2بدانصوب

جلو انداخنند  -ابو البقا و مقصود بیگ با بندکان پادشاهی و طغرل

ارساان با تابیفان قاییم خان که بعراست آن سو مي پرداخنند
جمعي

را که جسارن

فصد

در امدن شهر داشننه پشبیةٌ تیر و

دفدکت ر«گرای نیسنی گَ| نجدزد  :از مبارزان | خلاص شعار قامم

پدگ صفدر خانی جار بمردانگی در باخت  -و جون راجه راجروب

لوزن ذلعه که درانجانرود آعده بو فوج خود آراسنه ایسناده بود  -و

متصل راحه نور العسی !خشیی احدیان فوج احدیان ئوزک ساخنه

وپیش رو اینان میدان بود جوفي گران بایذان رربرو شد  -و سه
حپار هزار سوار دبگر باحداد معند و خواجه عبدا الرحمن بخشي

پا لغتی منصبدار و معمد مراد با مردم توبخانه که بیرزن
قلعه دمت راست راجه و نور العسی بودند در آوبختنند

و سار ادبار پیشکانفشور قشوی دوز ثر بر پشنبا بر امده ایدنادند
درد ی هنگم که مان ذاموس پرست
ی پردازنه جوفی

خوزدان

علف

کل( شوه

دل اجزان بر کنده بکارزار

آزان فساق احزمله

بودند گرفلنه رااي دنه

ووز
فوجي که براحه ن

و جون

گذاز دجماعه

5

بعاه 

دهم سال

هه |۵5

)

پر احداد ممند افناد او با مردم خود بریغا ناخت  -کمل ببگ
ورخی
رود ب
گرز بردار با چهشدد باگ پراد خ

از گرزیین داران با او

رپ ردازی رو بگریز نانف
مرافقت نمود  -مقاهیر ازجیله مازی غدو
تا این ناموس پرهنان را دلیر ساخنه بمددان کشند  -و جوبنعاتب
پارژ راه نوردید] :مد جوی

دیگر ازی گرره غدر پذره تا ایفان را

در میدان گیرند جلو ررییزدند  -راجه راجررپ پس از دید این
حال از حهماست ی مشاب

توتف پا مریم ولد .و ذور اعسن

با احدیان بکومک راجه تاخنند  -و کومک (حداه و گرز برداران
نموده جنگ کنان مبدان در مدند نت دلج خان برجرآت  ۲سارت

این فدویان پیگار طلب آکاهگشنه پیام نمود که ازکنار شپر ایییهمة
دوري گزیدن مصلعت وئتبر نمیثابد  -چه هر طایفه در ملچار
خود بفوجی

از *خاذیل به زد ر خورد (شغغال دارد  -اگر مده

فردناده آید هر جانبي که خالی شود غنیم جوم [ررده ازانطرف
جوم
بشهر خواهد در آمد :صلاحآدمنتی که پیش از

مقاهد رز

کنان بآهسنگی برگردیده +4چار برسید این گفنار در دلپای برد

گرای ابطال هنگهةّ فنال کر گر نیغناه  -مقاهیر از هر جانب فوج
فوج پر پذان تاخذه بکر زارمی پ|ردخذند  -و دلیران جانباز و داوران

نبره پرداز بنلاشبای مردانه هر بار این فابوچیان جان دودت را
 1گرای هزیمت مدگرد اذودزد  « #یذاذیل ۵

#کدره روی ۲

و شوخ چشهي باز *عجوم مبکردند  -خواجه عبد الردهی !خشی و

معمد مراد داروغة توخانه بیز با رفقا بغنیم خود اوبزثی نمایان
نمودید  -ز حرییب

خود ر بشبیگ ثچر و نهدگ

بک فاگ

ادداز

م۷۵۶۱ 2

عقب بردند  -و خر

)

دهم سال

(

۸۶

زندکانهی جمعی بانشثوپ روگت

خاکسنر

گارندیدند  -ی الذارفراهم شده با مبارزاناتبال در]خن  -و کراژ
مقابله بمعانقه و از مقائله بمصارعه امغاد  -و از جانبین ترددات

سترگ بروی کار ]مد  -انواج جسارت شعار جمعي از کندارران
خسارت دذار را کشنه وبرخي راخسنه گردانیدند  -و ازاشکر فهروژی
عمد مراد داروغه و #عمد زمان مشرف تواخانه و جندی دیگو
رد رح شهادت رسیدزد حِِِ ازایا ک حمعی ي کذ.م از

یدای وااعشی

زجماعک که
گردیدند معاذیی تواخانه صرفهٌ فاندیده اینان نیاز

با راجه و نور العسی س گرم نبرد بودند پیوستند  -و جون در پافژژه
که کار به پدگار پیش نمبررد دساتعبله

سازی ر*عر پردازی که

پدشگ جايز بيدست و پا امت زده شروع دریده نمودند (؟) تا [دکه

تایب مد "ِ ,فراهم آمده [فاق را تبره ساخت  -و از باران هنم
در حمعدت ایس شدران ژتچیر سل و دلیران سرایا دل فنور اذناه

و هم باروت وففیله بنری و انسردگی از کارباز ماند  -و چوی «پاه

خذاان دسنگه را خاطر از بان و تفنگ اشکر منصوز فراهم [مد
پر رسارجه وانور اتعسن و احدیان و جمعي که پعومک اینان ده
بودندر؛خنند -وکر از ثیرو سغان بشمشیر ووی (فغاد  -و «عمابلي

صف شک مرد افگن از هر در طرف بسياري مقنول و مجروم
گشننه  -هوراول راجه ادا نامي که از فوم راجه بود با جمعيکذبر
از مردم راجه جوهر مردانگي باز نموده جای در باخت -و راجه نیز
سه زخم برداشت  -و امیش

«جراحت پیکان در میدان ادناد  -و

نورااکس و (حداه مهمند و از گرژ براد اران کاسل ددگت ز مر دبدگک

( جع

دهم «ال

)

شفه ۷۵۶۱

و عمد خواجه و خواجه بایطزو صالس بیگ نیز د"ادهلاوری داده
زخمپا بر د|شدند  -و جمشید

بدک برادر کمل بیگ :عجراحات

مقوالیه باه شپادت بازمد  -اجام "کار ازآريزهاي یل
وثرت غذدم بوجود کاردررسیدن مکی
در پی و شدت پاران ک

شیر

دئرناء معاودت ازبسیاریدیده نبرد کنان بسوییشهر روا گشنند ا

ومیز؟ طرنیی جمعی کثیرره گراي نيسني شدند  -اتغافا
آریزه [
کوجةٌ بافی پیش مد اتزنگیی راه و *جوم مروم مخاذیل فابو
پازنه .بسباری

را بشیبه تدر از پا در آوردند  -بعد ازانکه کوئوال

راجه با پیادهایکماندار از پس دیوار باغ براسده تیراندازیر تفنگک
اندازی نمود مقاهیر از دور راجه و نوراعسی پراگنده شدند  -اینان
وه فرود
کرردو
دریده مغرب روبکٌ شهر ب
رآمدند  -و اوز بگکدره ب
دش
ب
آمدند  -و لدم یی ]دکه فرجه یافده پشهر در ایند تا یامداد درد ش

_
گشدنت  -از (+-عکاممد اخلو*خار چ وا گید لاورانظفرشعاراز ت و
راه در امد نیافنند  -و یه نا (مبدي که همیشه

نصییهٌ بد اندیشن

ايدولت خداداه اسمت ازااجا برخاسفه مشرق رویهة طالقان بر سر
ددد آبي که امزبان هر مدگدشمت رفنند  -و بند را شکسنه اب را

رد
ن
بطرب  4#س

 -جنانچه در شهر آب نماید  -د گررهي بناراچ

نواحبي طالقان فرسنادند  -و بمازندکان در دو روزی که[ «چابودند
وا مبزدند  -و بندکان درکاه درپاسبایی
رروز گرد شیر دست پ
ه

جیهم مدگرد |نید ند  -و از نکر اتبال دیز حندی مقفول و *جردح

ی۹

( ۵4

مذه ۷۵:۱

دنم سال

)

رببع الادل با خسران روز ادزون  -و خذلان گونا گون # -جانب ساحل
آب رفنند  -اک ها روز دیگر در ددر شهر توذف مینمودند از بي
عد از خل و اط ,ا:دب شیر ازینکاز بر اعه نشینان ثنگ میشد ب

1

فوم فتفه پزوه راجه راجروپ و فور اکسی بقلاع خان بگزراردند که

آب طالقان اعقماد را نشاید انسب آنکه شما نیز در تندز فررکش
کنید  -قلیمخان بموجب گفنه واففان حقیقت آن سر زمیر فرار
داد که بفرخار رود  -و راجه از بدمآنکه مبادا غدریبت ار ایاجماعة
حوله پرداز با حفاظ ندز غدري بردي کر آرند بصوب فندز راهي

گشت -و جون اکذر مردم ادوربن زد و خورد جان دبراخه فلیلی
مانده پودند فور ۱1عسی ندز رسم بدر» با او #مراهي ذموك  -د فا
خان حمد

3اي آغر ر|ا با جمعءي در طالقان گداشده بغفرخار رفحت

و جون درا نیز شایسنة بودنندید به اشکمش » - ۵و فلعه قدیم؟ٌ
آنرا بعد از مرمت

و احکام برای (قاست بر گزیه ۰

از سا غذوری اول آنکه
جارم رببع الول در اوایل روژ خبر بشاه بدگت خان رسید که
برخي از مداذیل

اامانان سة

همگي که رمک سردم

گروهییی غوري

اویمافات

بموضع فراباغ ]مد

و رعابا را که دران

و بشنفضی یرم واعه جمعيبود راژده مي برند ا

قلعه گذاشنه بماش مقاهیر سوار شد 
ي
درلاه

از دطان  1سرژمدن

سمممت

را !+عافظت

بعد از انکه نزدیک رسد

نی نمودند  4از کمدن

غاول تجوث؟ راه ر با حدرباط یادن ذورك ید ت شبا

ادن گروه
بدگ خان

۱

دهم سال

۱۵

(

)

۱

ده ۷۵۶۱

توثف نموده لشکر نوبص خود را پیش فرسناه که اگر جهعی از
کمین گاه پرآینه او بهومک برسد *-خاذیل کة مواشی زر با اسچان
زبون راهي حاخده

خود توف

نمود» بودند اینان ر کم بذد |شزه

دلیرانه تاختند  -گند اورا لشکر فیرزی پای ژبات ازدمت نداد«

تااشهای مردانه بروی کارآوردند  -و المانان راه فرار که مرمابةٌ زندگی
و پيرايهٌ پایندگی میدانند پیمودند  -فوج اقبال روز انزرن تعانب
نموده مال »صلمانان را از تصرف آنقوم بی دلین و دولت کشددند

و اغفی را مقثول و برخی را "جروج گردانیده مظفر و منصور
بر گردیدند ۷

ام

دوم آنکه

هزدهم رببع الاول پیش از طلوع افوات بشاه بیگ خان خبر

رید که مناکیب مواشیی حوااهی غوری مي برند  -خان جمعی

۵

یدن ددمکروه از غارتگران
نگاهپانيي قلعه گذاننه موار شد  -بعد ازندور

قریب دوبست نوار ظاهر شدند  -خان خفجربرگ خویش خود
را با جوفی پدشنر روانه کرد  -و خود ازعقب باهسنگی رای گردید

حون سپاه نصرت دسنگاه که بقل و فبروزی خوگر شده بودند بی

درنکت تاخنه مواشی را گرفنه آن سراق را پیش انداخنند  -نزديك
هزار موار که در کمین جا نشسئه بودند بر آمده هنکامعٌ پیار گرم

وبر
گردانیدند -پص از زد و خورد بسدار خلجر بیگ و نظام بیگت م
زد های از
# 4

برخي از  ۷و حهع

ات۳0

ریق ۷۸۵۱۰

4

۶

([

۲۵۷

دهم مال

)

رمیدند  -از مقاهیر نیز جوقي جروج و چذدی مقنول گردیدنه

در اثناء (لنهاب نابرة نبرد خبر رمبد که نزدیک دوهزار سوار اژ
جانب دیگر قصد قلعه دارند  -خان از بم [نکه مبادا
متْضرف شوند پدکار کنانخود را بغلعه رسانند 

حصار زا

دربی کرزار نیز اژ

حانبد این کشده و برخی تسه وهکلان باق ادبار ٍپدشکان بناكامي

معاودات نمودند 

واعة دی آنکه

بیست و بأجم رببع انلزودلیکدوهزار سوار از المانان فمودار
شده نیمی پسوی عال طرف رامصت *وري و ندمکٌ دیگر :جاندس

کدلکی

اج ۶از توابع غوریست

راهی

شدند

 -و اژان

وو که مردم آن مر ژمین از پوشین غارت مفاذیل متنبه
گشنه

اموال و عیال .خود را پشعب جبال کشیده

بودند

مناکذب "مایوس بر گننززد  -و فراهم شده برقصبةٌ غوري که

بیرون فلعه است تاخنند  -و اجام کار بجد و جهد مبارزان جسارت
وطرود پگردیدنه
شعار و 3تغنگچیان در انداز ازانا نیز مردرد م

جوی پیش ازیسقاض ي خواجةٌ کلان وتاضی تیمور و آخابي دیگر

ازدقاوت # 3وري گر یمخالفت اولیای دولت بی زرال و"
موالفت اوزیکبهٌ بد سکال گشنه نهانی نامه و پیغام با رزیکبه که
سکنوبی متصمن تعریض بردو روئيبا بفدهای دراه و دگر نگی

یا

و اقسام امید و بیم بایغان نوشده بودند مونیزساتانز

(

دهم سال

۳9

سده ۷۵۶۱

)

وند نانی که نزد آن تبین دسنان تنگک چشم از جان گراهي ثر
چ
اس

پیش  ۹۹۳فرومایکان با همت فرسئاه ند  -اتغانا برخی

پیادهائی که بدسصت آن مقاهبر ماسوز شده بودند گرخنده ۳
ودفدت حال بشاه بیگ خان باز نمودند  -او هر دو منافق پیست
ک
دطرت را نزد خود طلیید  -و پسص اژان که بکمتر مدید و ترهدب

پمکنون خاطر فساه ناظر خود معثرف گشنند هردر را با یک پهر

قاضی خواجهٌ کلان در کاربی هلجار |نباز پدر بود بباما رساندد »
مسااع

نسم آهه

ودبردژی

الاول

حدم ي

از مج

در حراگاه #
ر کم ٩

ادد خول است

چ)ارم [نکه

* ۳اعاق

شرکر
المانان اسهان و شدران لی

و ۵5

عاضی

ک

بل کروهیی

دوددد پیش اتداخنه و اژ ثوکراآن سبجارزان اتبال 1۹۳

برخي ر اسیر گرد ند ده بقرار کاه خویش بر گشنند  -رسنم خان
براٍن ماجرین آگمی باون بسیاری از منضید ارآن و احدیان ر یا

تابیفان خود بنعاقب آن گروه خذلان پژوه فرسناد -اینان چند کرره

تاخننه بأن مدابیر رسیدند  -و مال را با اساری از دست طاة گرفته
فصد مراحعت

زه ولد ۵ -رد ميهفکام حمعی

مخاذیل رمیده دایرة پبگار بر افروخنژد
دشرده و متا

حسارت

اک

جمعي

دیگ راز گرد ره بکومک

واهدیس پای آمذقاستک
از باطل

مدلرزان ر ر گرای

نیسئی  ۹ردانیده؛ پازماذد کانرا پراگنده ساخنند  -ا
حزهاة اسلام بهادر

نی ۷۵۱۱

۶۵

2

.

و حرهم

کشدد

[ «۰.

و

و هی

۰

27

۳

۰

رحمی

مصروز #ر گرد یده شب از

)

دهم حال

کشنژد -

۰۱۰

و اشگر ظفر پذگر

خول رددد  -و اسان و شنران

مخصور

و

«خداوندآن

عارد کشت *

بعحوالیی بلآنکه
ار وقاد

ششم ربیع اللولبمادر خان ازگذارش جواسبس و نکاشنهٌ شمشیر
خان تبانه دار خان آباه در پافت  ۹خوشی

جاک

۳

ور حق

نظر مبنک با پنیم شش هزار سوار المان بدسئوریی عبد العریز خان

از کلیف گذر گذشنه بطرف چشمةٌ علي»غول رئنه اند  -و آهنگ .

آن دارند که بصوب در کزو شادیان که دران هنم مرتع افراس
باه ظفر اساس بود رذذه بارسیان مزیور و مواشیی رعابا و احشام

آن سرزمیی دست تاراج بر کشایند  -خان مذکور [مادو تادیب آن
گروه غدر پزوه گشده خواست که بدان هو راهي شود  -درین مان

وارگزاریگفت که این مرتبه شها بعراست
اصالنخان از جد کاری ک
وه
ی
نیدب-
تداژ
شهر  +چر

مقاهیر بعهدة می بگاذزارید  -بپادر خان

آرزوی او را پذیرا شده راجه پپاز منگه و راجه جیرام ر معنمد
خان و حمالخا ن نوداني و *عمد حسی ولد مخصور حاجي و برک ی

درگر ازبندهاي پادشاهي را همراةنمود لیر التشسرنلیسرعت هرحة

تمامتر او اخرررز بهقاهیر در اثناي آکه پار از مواشیع آی حدود
پیش امد ه ی

 039رسیه  -و بعد ازکزژار بسیار ی

نیغ خودریز ازهمگذرانید  -باز مادد کان مال مسلمادان
رد بگریز نمادوند ِ

اصالحت خان پارةٌ پدعانب

شخافت

9

ر ۹

بز گذاشده
<ون

ظامت

دهم 7

و حوده

جدبه

(

1

ك بوث و دزربس هذکام

زاین

وضصوء 7

معرتب

و عیشا

بر آورده برهفه شده  (0 -هوا  1شب الم ئپ در خود

دافت  ۳راسداد

تاکدد مراحعت
معاودت

0۵

سذه ۷۵*۱

دعگ اژ رسد ها

بذابر سبجبی ۶

بپادر خان

زکا یط

تکرش

مشئمل بر

خواهد پذیر:وت بشپر

ذمول 3

واقعة دیگرآنکه
هشنم ربیع الولفریب پانزده هزار موار بسرکردگیی خاچرالمان
و جذت المان و فواد سرای و اسان بساول و معمد یار و فریق و
خصت
مراد فرغز و غیر اینان بر

عبد العزیز خان بسرر تهانهٌ خان

آباه رسیدند  -و هزار سوار از روی غدر ظاهر گشنه بقیه برسم کمدن
جابجا پنپان گردیدند  -شمشیر خان ومراد قلی سلطان ودیگر

بندهای پادشاهی که دران تهانه بودند بر امده بران گروه غدار که

یک نفنگ انداز نزدیک شده بودند ناخنند  -و جمعبت ای حداه

گران را پ رگنده گردانودند  -گروه معنالجنگ بگریز کنان اتلجماعه را
ادک-ه
نددن
بسوی خود کش

جمعی از کمد کاه ب[رمده اینان راگرد

گرفددد ِ و آتش پدگار مش عللگشتب وا آنکه حمعوت  ۳9تهانه عذر

باه مخالف نبود حون درد پژوهان ایس درکاه جانبازی

راجان

درازی میدانند عنان تمامک بدست داشنه هنکامق سرانشاني و

جان ستانی گرم نمودند  -سید سادات پسر سدد صدر خان !خاری
 2پهاول

+رادر شمشدر

خان

و حندی

از

ذصبد

اران

با وب

از

( +۷۵ ۰

مه ۷۵۰۱

دم مسال

)

پانجام رسید و نکاهبانیی تهانه ناکزبر بود *«جاهدان لشکر فیروزی

از روی دور بيفي و حزم گزینی پرخاش کنان خود را به نهانه
رمانیدنه  -و مداخل [نرا به نشاندی تفلگچیاحنعم
دِ 9

ی

انداز مجکم

نهاده 3احاطه نمودند  -دوبای و

ارهار رید

هیا

۹3

 9-1نکاشنی

و

امد

پاسنعهال تمام از درة کز طلیید --دهم که اصالمتخان به با آ[مد
معافظت

را بار باز گذاشند

شهر

درکه

با دیگر پندهانی

 7خلاف رواذه ند  -خاذیل بشنششی خبر توجه بیادرخان

از پیکار بر گرفنه

۳
کشیدند  -و

بادیه پيماي

بپادرخان بان آباد رمنده ایک ربورزای
مقام

کرد -

و

گروه غدر آندیش
جمعی

زیون یت

اآزتش
و ریکسنان

حون

از 5زارشس

جواسیص

از ه وم تعادیب
 ۶پسوی

کذر لیف

ارسی
تیغ جانسوز د

فرار گشنند -

درپادفی خبر مقاهیر
دریادت

5۸

اند

لشکر افبال پراگنده له
رود  ۳بگدشذی آب جبعون

باشنه  -و جماعةٌ بجانب چول

د گررهي با س.ردازازي که ] س.امیی شان

گزارد:

آمد یصوب چشمةٌ علی مغل رثثه قضد آن دارند که باخوشی
نموده بودند اتعاق کرده ببانزاراج حدود درة بکرزوند  -بیادرحا

( ۷۵

دهمسال

)

مه ۱ ۷۵۱

نبجام
حارن اابا
سرب و باررت و بان و دبگر اگزیر نگهبانیی ثبانگ خ

داده و ازانجا کرچ کرده میان درو نز و کوه مال سول که فراراه
(حشام آن حوالی اسمت
و

درود آمد ِ مذاذیل بشنیدن این خبر

ِ عریست  ۳مو ذمول زاداد

پيماي کیت گشننند  -و اژان زو 31۳

خبررهیدکه (صالت خاربعارضة که مادة آن در یساق درة کز بهم رسیده
ووم ربیع الول برحمتحق پیوسث  -پص ازشنقفن
بود بیست د
ایس وادعه رام مه

رادبوز و جب

من

کچپواهه را فرمناد.

ک

مراسم صبانت ارف بخ باتفاق #عکم سنگ ۸سمیسودیه و پپلوان

 ۵2ری شهر را باهنمام شخ فرید ولد فطب الدیی خان کوکه

مقرر گردانبد  -و چون از گفنار جاسوسان [گبی یافت که

المانان از جبعوی گذشنند عبد العزیر خان ازفرشی بای صوب
راهی گشته بیگ اوفلي را با بسیاری از ارزبک و المان پیشثر
بساحل جبعون روانة ساخغه عنان عزیهمثت ازان سو بررگردانید

و يكث کرو از بلجگذشنه «جانبگذر کلیف منزل گزید  -و استعداد

نبرد نمودة فرار داد که اگر بیگت اوغلی با گرای حشری که با او
نشان میدهند ازآب گذشنه بای صوب بیاید نبردی که درفرون
آیند» ازا
ن باز گوبند و حروب گذشنه را دراموش کنذد برری کارآرد بم

۸۳

۰

( ۸۵۷

مه |۷۵

مال 1
دهم

)

گذارشرفن نذر *سودخأن آزاندخود بصفاهان

نزد والی«ایران بامید کومک  -و ازانجا بخیبت
و خسارت چیچکنو و میهنه ل مدرن  -و محاصرة
1
۱
:

۳2

نمودن حصار میمنه اوزان مایوس برگردیدن

جنک
اوپر

مف

۱

رهائی بانته بودنه باندخود سید قامم نبیرة

خسورو پاتالجیق

خبود

«عمل

دلي

بن کلباه

و جوئی

دیگر

از اوزبک و نرکس و قاماق بوی پیومتند  -پس ازانهه ازاند خود
راهی گشت نزدیک مه صد موار که سرآمد آنبا عمد فلی
مذکور ر برادر بانی دیون بیگی يکي *عمد بیک ایشگ
[قاباشی و دیگری یادکار و عاشورقلی حاجی شقاول و عمد

خان
ءای

و ءبد الله بنگ
مدر آخور

باین حماعه

باشی

تاک و ثلق _ اویاق
ذرکه ری

لول ند باو همراهی

تن و فربان
گزیدند  -و

از |ندخود براه حول درهفت روژ بمرو رذت  -بعد

از توقف هشت ررزه در مدت پانزده روز بمشهد مقدص شنافنه

ناظم مشرد

منور شنید که خان

می خواهد که ازجا

گریخنه باز بعوالهی میمنه رود ازدور بیفی وحم گزینی

دعممال

(

۵۷

هه ۱ ۷۱۵

)

خان از مرتضی فلي خان رنجیده بي طلب فرمان رراي .ایرای
امزشید مکرم روانهٌ صفاهان شد  -پس
علی بیگت کهدر ماطنت

شاه

ازدصول به ب-طام *عمد

صفی برسم رساامت بعثبه علیهٌ

جهانداری [مده بود چنانچه دروفایع سال چم ازدور اول

گزارش ,یانت

برادی مپمانداری بانامه و برخی از نقود و

اجناس رسدده خان زا دید  -و در حبل ررژ اژ راه کار بصفاهان

برردو-ز درآمد بلد 8مذکور (ءیان قزلباش و اابر شبر بغرمود؟
شاه پذیره شدند  عرکه باو مبرسیه

از اسپ فرود آمده برنم

متعارف قزلباشبة تواضعی بجا می آررد  -و خجلزيفة ساطان
اعغماد الدوله که لقب وژیر فرمان ررای ایران است هت يکي

در خانة ژیی درنیانث  -یک فرسخیی صفاهان

که ازدر خانه تا

دا پا اندازی که بیشتر آن پارچة رنگین و باقی فطني ودارائي

ه
ا-
شدند
و مغمل و مبلك زر بفت بود گسترده بو
پرشت
نموده ب

اسمپ دریافت  -هر در دسنی

نبز |مفقبال
بدرش بگدیگر

رسانیدند  -و ازگرد راه بباغ فوش خاذه که بیرون دررازة طوچی
آمت رنذه بر یک مسند نشسنند  -و ما حضری

که درسرکر شاه

سرانجام بانثه بود خورده موار شدند  -وتا میدن صغاهان باهمبودنه

ازانجاشاه بمنزل خود رنمت.و خانرا بخانة مار و تقي وه رپیشدن که
رای بودن او قرار یافنه بود فرسناد  -و فردای آن صبعد مي بشازاه
بدیدنش رفت -او از مسند خودکامي جذد پیش|۰د  -و بدسئور روژ

سکند ذشسنند  -و پعد اسزاعنی شاه بخانه بر
گذشنه هردو بمری

گردیه  -ردویزگر خان بطیلعب بدیدی شاه شذانمت -.ر طعام خورده

سذه | ۷۵
در کشت  -وس
ان

۱

6).

از یک ردز شاه خان ر رم مهمانی خوانده دیا

داز چحست

رفذه پول گ؟زارش

دهم سال

۳

او دوررئی

اوزبکده  1ی

يی پسر
وفائ

و اچه برو

:مود  -و خواه ضکومک ظاه مرساخذمث ۳

گفت

یه از -هاه متدرر باشد همراه خواهم کرد  -و دیگر مدد دبزقدر

مدسور بغعل خواهد آمد  -خلدفه ملطان بر گزار ۵که هرکاه پسر و

ارزبکبه :عکوست و ایاات خان دران ملک مد وجه رضامنگ
نباننه معلوم نیست که از فرناس کوسک فایذة بروی کرآید
خان بامت داه  5۸شما لشکر همراه نمائید  -و صلاح و فساه معاماه
من با گذارید و مجلص آنروژ بیمینمگفت
شب ننشم از روز در ]مد صعاهان خن

و شفید باچام رسد

 /بذغر چ ِچراغانی دهد رمیدان

صفاهان بر"فروخذه بودزد طلبیدند  -ابوانجا رفنه در تالار دسرررازة

منزل شاهی با شاه نشسنه بخاطر  «۷#ردل گرننه بنماشای
حراغان روخب  -و بعد ازان دابراز مرضی که نزد برخی تمارض

بود خانه نشب گشنه نزدشاه نرذت  -روزی شاه بدیدنش امد چون
خان اسنشبال نکرد وپسر و پسر زاده را ندز نغرسناد و بعد از

«لاقات تواضعی که درخور حال باشد هم بجا نیارد شاه راجیده
ب*خاصای خود گفت  5این مد با من چفان پیش مي آید4

گویا بدر خانهٌ ار .دریوزه رننهام  -و اسزودای راونززدن پس اژان

یاضر

ارس از مج تویم عقلازر بروی کارآمد  -اوزین

رو شاه باحوال ار نپرداخمت  -روز دراز دهماز تب ورود *عمد
بیگ مماندار را نزد خود خوانده پیغام کرکده ] 4مدن صن
ی
۷

ویدن جراغان نبود بل برای آنکه بومیلةٌ
خوران طعام د

[(۳ ۲

و 2م مال

مه ۷۱۵۶۱

)۷

ار و اوژیکان نابکار که بچردن راه بُغي
امداد (وعانمت شاه اغزپدسر

وجمودن حاده دورنگی و مک حرامي مرا بای حال
و طغیان پ
تباه و روز عباه انگنده اند ادنغام بکشم  -اکنون که شاه امزد و
معونت مس جشم

ییز از مطالب و ماربی 1
باز پوشیده اند من

توقع داشفم در گذشتم  -چون بیماری عارض گشنه و مزاج از فوت

انناده لیق آنست که بدستوریی شاه مشئی (ستخوانرا بمدفن
اسف خود برسانم  -شاه در جواب این پدام گفنه فرمناد که دربن
نزديکي داخل صفاهان شده [ید -و قدوم شما راگرامی میداربم
خواهش ایفست که بسیر باغات و گشت عمارات ایس ماک خاطر

شما را از انقداضف بر آزرده چندی باهم بانبساط و ذشاط بگذرافیم

وراهش بسر بریدآنچه پیش نباد خاطر
ررزي چند که بآمایش [
شما است
این بخ

به ذیکو ررشي اجاج خواهد
(+عرد علی ببگ گت

پدیرفت  -خان در باس

 1۹۳زیاد ه ر(ردن

طانت بودان

ندارم  -کم و نا کام ازین ملک برمي[بم روز دیگر خليفةً ساطان
3

از طرت شاه اصتاف مر بانی ظاار ساخت

فهثر خواهد بو  -و اگر  ۹۳افش

پرخعصت شاه رواده شویه  -حجواب

*5خانهذرول 1

 -دوم۳

-و دون

سر مهتم ات

دریادت

انمب آنکه

دال که مسی در رد رضای کسی

خلبغهٌ ساطان ومورچي

دپای

بعضي

۱

سذه | ۷۵۱

رن

دهم سال

دپگر از اران دولت را بدیدن خان فرسناد -و فرداي آن خود رفذت

و از روی مراحم و اشفاق گفت که چوی عزیمت رفذی تصمدم یادزه
ا
لزشکر و غبره هرحه ناگزیر باشد همرا؟ خواهم نمود  -خ
وان را وداع

کرد از نقد و جنص مبلغي دیگر بوی ارمال داشت  -از نوش
جان نذار خان که پسغارت ایران رفنه بو ظاهر شد که تکلغات شاه

به نذر "عم خان ازاول تآاخر از نقد و جنس درازده هزار تومان
ان برهنمائی :بخت بیدار و
بود که جار اک ررپیه باشد  -اخگر

پیشوائی دولت کارگزار بدرگاه خوافین پناه که مب اقبال و مآل
آمال است شون میگشت هراینه طع زینبار (خااف مذهب
بل عار للچا به کسی که پدر خان در جنگ نیاکانش بکشنی رنته

داغ منت ار لک روپبه بر قبیلهٌ چنگز یه نمی ماند و شاه سار

وراق همراه ار روانه
خان تالش را با جمعیلی از مچاه خراسان ع

گارندید  -وباینان (مرنمود 5هاز هراة پهشنرو ند  -دار روز چبارم ازباغ
قوشغانه راه ی گشنه بسارر خان گفت ک» چون هوا سرد شده و نبیرة
مس اژ فزونیی ضعف بیماری تاب سرما ندارد صری از راه سازند ران

میروم  -شما لشکررا گردقه #خراسانی روید  -کهدراجا یکدیگر را خواهدم
دید .و قثلق *عمد پسر خود را با برخی امزردم خود براه راست

روا شید گردانید  -و قاحم ولد خسرو را همراه گرفنة بسیر فرخ آباد

دون <شقدغمت کر ر دریافده دادست
نبست

.و حمعدنی

که

این کوک

ده مت که باسنظمار و اسفعادت

دامی بیش

ان کاری سماخده

تسا

)

۳۱3

دهم مال

مفه )*۷۵

]ید بسارو خان که ررزي حند پاش از و بمشمد

مقدس .رسدده

پود گت که می براه مرو راهي مبشوم ای حمعبت را با خود

بآن راه که چول کمآب (ست نمیتوانم برد -شما باهمرهان خویش
برراة رنه لشکر خراسان را دنریازنجا راهم آرید  -هرگدکص بطلب
شما فرستاده آید هرجا باشم خود را برسانید  -و پم روز در مشهد
معلی بوده روز ششم با پسر و بدرة و جمعی که همراهش

بودند

بمرو راهي گشت  -و ازان رو که هنگام "رننی از به «لوکی و درشت
خوئی خود از علیثالی خان حاکم مرو رلیعین :بود مرو درنیامد  -و

در کنار بنه خان کچهپار فرهخیی مرو امت فرود آمد  -و
سه روز در اجا مقام کرد  -دریس اثنا کفش غلماق از حوالیع
چدعکنو
خطوط

و میمنه
مشئمل

رسیده

بر براز

وا نمود که اوژ بعبه
وفاق

نز

و اتغاق

از روي ۶در
شما

ارسال

دانقه اند رسی خواهند که شمارا بایری طرز بدست آورده هلاف
گردانند  -مبادا بفسون و فریب این حماعه عزم !خارا کنید -خان

گفت کهمی نیز انديشة اییی قوم دربانته ام لین برای دنع
وأگبي بر مکنون بواطی خبمت مواعان این قوم دون
حجت آ
طینت

دنی نطرت بدین صورت ]م6 ۵ام  -و با کفش فلماق از

کذار بفد خان در پایم روز بمارر چاق و زان جا بدو روز بغور ماچ
آمد  -از قورساچ فنلق معمد و کفش را فرمناد تا از الوس قلماق
هر قدر جمیعئی که مقدور باشد گرد آررده قلعهٌ میمنه را محاصره
نمایند  -اینان با قلمافان و بعضيي احشام دیگر حصار مذکور را
مدن

دو مان

فبل نمودند  -و حون ذریافدند

که

از هوشداری و کار

مه ۷۵۰۱
گذارعی

حانباز
کنش

( ۶۴۷۷

شاه

۲

خان حارس

)

مکدة

دهمسال

و تلاش و پر خاش مبارزان

صورت

و گنداوران نجری پرداز تسغیر حصس

فلماق درزد نذر معول خان که دءه از تعد ی

پذبر ددست
در نواحیی

اینان

چچکنو فررش کرد بود رفذه گفت که بي شیم ایس سم بانصرام
ذذواهد زسید  -و اورا برث|شفة بمدفه آررد  -دون ازرمجدان خان یک

ماه دیگر معاصران گرد قلعه بسودای نهخیر سرگردان بودند
دو

در صدات *عاصر؟

و

پدادهای

دار بندهای

بذد وله و مردام

شاه

از تعنگچیان سوار

پادشاهی

خان بیای

جسارت

مرداچی

و جلادت از قلعه بر آمده بر ملچاراي وزکیه راختند 
کشنه

ر

سخسندن

بار حجمعی

مرأحمث

نمود ند ۵ -و یمد

وفع

و

هش

منصور

که خصرو

و مصرور

بدگ و باذی خواهر

زادهای شاد خان همراه بودند در مچار بادار برادر بافي دبوان
بیگی کارزاری بردی کار [مد ِ و بادکار و بافی پبک

4

ِ

جروج گشند -
از حبار سوي

7

و از (نقاب حماز کانه که اوژیکد» در مات

واعه

د 1۹

پادشاه ي از درون بانده

هکلان

ِ

دراوخنند

هشنم ریبع

الارل

دیوار رسادیده بود زد بحه  6ذشب

قب۳ن

پباروت

ِ

عاصر5

ر بندهاي

چپارم که در ثرفی 

انجاشده آتش

واددد

 -و ددصست

1

قاهیر که درکمبنگه [ماد ۶پیکار بودند باهتمام و پایمگزدیوارپریدم

هم مال

ول

۹

مع.ه

بر لعه

همت

تیر و تغنگ
مبارزان
حون

(-عاب

جوی بدسخداریی

گنداوران جرد

ءزیمت گرداذه ثبات
فبراه

طرفین در کشذن

تانده

سذد

دویدند  -پا انکه بدریدسن دیوار از اساس

فراخ راهي یم رمیده بود
ودیی
مر
اذه
پدا
مر

(

| ۷۱۵9

ر بقلعه را" ند (دذد
و خسلی کهال ی

ربانی و تدمیرآممانی

افزوناست از اهبل شقاق جمعی

همعنان

مقئول

ورزیده

ره دوه

 -و تایک

پاین

باقدیم رساذبدفد ِ

اولبای

ایس دولمت ررژ

 ۳تغنی "جروح

شل 5

بازماندگان بکام ناکامی  بادیه پيمای فرارگشنند  -و از ارداب وناق
هشت کصس در  4دیوار ما زددد -و دوکر

در باخدند  -و بندهای

سنای ولک نشان

ور اژفاء زد و خورد ان

تا دو مر روز ۵

(جد

و کد تمام ار جدار را نزدیگ باجام رسانیدند -جون دیوار اژ
ددداد

در بر [مدة بود درو غاطدد  -ارژبکان فرصت

جو

افدادن

معمد خان و از جالبی تثلق »عمد پسر او سپاه را برجنگ

تعریض مي نمودند  -شادخان با بندهای پادشاهی از منصبدار

واحدی و فلگچي و تابینان خود پای همت فشرده تا نیم
از پیش در جان

شب بگاروه بدسگل راه تنال -پرده بیش

سفاني و سر افشاني کوش نمود  -از جملم

معنبران اوزبگب»

که دریّ کارزار مقنول گشنند خوجم فای دیوان .بيگي است
و جون نذر عمد خان جان مپاریی جنود این دولت

مکرر اجان :نموده دریانت که بای

انديشراي

دیر بنیاه

نا استوار

و فگرهای ,دور از ارباولياي این (تبال بی هدال درافنیادن پراهنادن

عم

مه

(

۷۵۰۱

هه

دهممال

)

(معت  -و باصفیاء این درلت بیمثال کمر عدارت بسن دربلا بردی
شود کشادن  -و نیز صیت دیدن

شیسوار میدان وغا پادشاهزادة

*#عمه اورنگ یب پپادر با عساکر فیررزی دور و ازدیگ ر درگرفده
پول

آمدمه

نا گزین بزاران

سمری

و

دل

شكسنگي

کوچ

ذهول 5

به بیلچراغ نام جائی ازمضافات میمنه که مي کرزهیع آن کوهي
که بکوهسنان

پدوسنه امت

غرجسنان

وانع 1

ردت

 -و کفش

قلماق با لاوس خود ندم کروهیع مجمذه فرود آمد  -تا بسد راه

آذرقه و که و آمد شد مردم کربر اهل فلعه تنگ سازد -و بعد
|زادکه نذْر*عمد حون و همرهان ار ازدنموَاعنٌ میمده ماپیس گشدند

که چون دربن هنکام بیادر خان در بلغ نیست اگر با این چار
وبر آن که همراه داربد بیک ناکاه
پا هزار سوار از «پاهي غ
ِ

حح

بر سر بلخ ریب ی «خج ید
می

رباع چون شمارا

خواهند بشهر در اررد حصار رابنصرف شما باز گذراند:

نذر معمد خان پاسیخ دا که گزخض بلج دشوار ات

و ناه

داشفن آن ازان دشوار تر -رننن خود را دربن وتت ایق نمی
بیلم  ۳اگر مصلین

ددید

تنلق

"عمه

را با جمعی

رواده کنم

کنند مس هم طر
دزیکا
دره خواهم آمد  -پس ازان که این راي
نا صواب

همگنان

رسخدودزد

خان

از بیلجراغ

تدلق

معمنل

ر

با فریب پانصه موار بخاری که از عبد رلعزیزخان راجیده هکم

معامرة فلعهٌ میمنه نزه اوآمده بودنه ببلیم تعیی نمود . -واز

دمهمال

[)۲ ۴۶9۱۱ :

همرهان خود

معهد قلی رلد کلباه

موزل
و معمد بیگت و یادکار

چواق برادران بافي دیوان بيلي را با عبد الله رای ر عاشوز

قلي حاجي ر قورجي بیک والله بار بیگ پسران اوراز بی همراه

ماخت  -بعد ازرسیدن تناق معم به کرزوان که اببزلچراغ یک
روزه راه است مینک معید پدر کفش قلماق بخان گفت که
اوزبکان #خاری که بقهنلق >عمد همراة کرده اید (عنماد را نشایند

وسیلة
نزدیک است که اورا بانسون و افسانه راضی مازند  -و
دولت

خواهيي خود ساخذه نزد عبد العزیز خان برند  -شایسنه

]نک کس

فرسناد :اورا به کرزران باز دارید  -و خود با مردمی

که همراه اند رئنه باو برمیده  -چهء ایس جمعیت کم سزاور
ورژ با او باشند  -اگر
نچزیه توبمیض نیست  -تا برخي با شما پا

همه یکجا شده رو بار زار نبید" شاید کاری ساخنه شود  -خان این
کنگش بوش قبول شنفنه عابه خواجه را که مابقا نقیب تنلق

*عمد بود ونزد خان مانده پیش پهربه کرژرار فرسناده پیغام

داه که در همان جا باشد و پیش نرود  -من نیز بپاویمویندم
باتفاق بصوب مطلبی

که وجبهٌ همت

است زدآورده خواهد شد

جماعةٌ که همراه قنلق عمد بودند بر گزاردند که درلت از خان
ردی گرد |ندده است  -بقول او عمل نباید کرد  -بپبود کارشما دربن
(مت که نزد برادر کلان رثته انباز دولت او باشد ب
-عد از پدیرفاو

اواينمعني را عابد خواجه برگشثه نزد نذر «عمد خان آمد
و او باغوای ایزگره شورش پژوه از اطاعب پدر رو تبارزده با 1
جماعةٌ

ضلال

پدشه

از کرزدان رای

[,
بلغارراهي کشت

-

و چندي

)

( ۸۹۹

مه ۷۵۱۱

دهم مال.

راکه پدر همرا :کردة بود باخدبار پا |حباربا خود برد
از معبران

و ازان میا *عمد قلي ولد کلباد ر عحمد

بیگ او یراث برادر

باتی دیوان ببگی را ازسه شذبه فام جانی  5۵نزدیی
اشست)

رخصمت

رحمدن

فریب

طرف بدگت

مراجعمت

هزار :سوار

[

شمرده
اعنماد

عدف العژیز خان
 1۹اژ واه بدخشای

هزار موار فرستدا له

داعت

المان

که

 5هی رل

خطابت
بعاق

۳

ارغلی بقرولی آمد » بیولزاف از رسیدن ار 11گفند

آورا دردژد  -و 49

غذیمت 

و[

 -و بعد

ازآن ۹۹

دة پل

شجرغان:

خواهه

بود

امد ؟ درننگیع

در کز سر را

دهائید هرایده

بردی

دست

سعارن

فلی

ظ با سی

حل

پیش
بصوب

 -و اورا بر داشنه

برالاز
در"

ک۳
ز۳راهي گش۰نند 

گزارش سبل و مسالک ازعابل به بلو
۰

۰

م

رقدریگوهر کلیل

خلاثیی پادشاهرار عوی

اورنگ ریب بهادر از راوآب در بجاات
: ۳

ازطرق دار الماک بل

ماضیه عساکر فدردژی

ع

«بلخ یکی

"7

راد طول است

:

 54در شد6

ازان بغندژ و از فندژ بجلخ رنته و
آن

صد و چل کرره پادناهی است  -از کابل تاپای کنل طول چبل

۱۱

دهم مال

)

سنه ۷۵۶۱

و ازاتجا تا قندز پمجاه ودو  -و از قندز براه کنار جعوی تا بخ چبل
و هشت  -و شرح مراحل این راه در داسنان رفن پادشاهزادة

وژین مدیج
ولا تبارمراد بخش به بدخشان و لیخگدارش یافذه  -ا
ار برف

کنل طول

دزامند
که آنرا هذدو کوه نی

بردارند یا

بکوبند غرة تهر ماه میئوان رفت  -و اگرنه تا اجام ای ماه هراه
برف آب شول راه[مف شد میکشاید  -دوم راه خواجه زید ات که

از کبل بغوري و از غوري ببلغ مپرود  -و آن صد و ده کرره |منتا
تا غور بن بیست ودو  -و ازانجا تا غوري مي و چبار -و ازغوريکه
هت
اژزان راهی بقندز نیز حربرمی آرد تا بخ چبل و

کروه  -تا

ایبک شانزده و نیم  -و ازانچا تا بلجسي و نیم  -و این مسلک وا
برتقدیری که برف کریوه بدرارند پا بکوبند اوایل امرداد مدتوان

نوردین  -و ا! او اخر آن  -سبوم راه خفجان که آن جاده نیز از عبل
+خوووی نو ازتور یاج میررد  -و آن نود ر هشت کروه استث -تا
قوري پلچاه ریک  -اوزانجا بخ چی
هلفو
تِ  -اگرچه نزدیک تردن

مسالک ات اما ازتذگیی راه و بسیاری نشیب و فراز بغایت
دشوار گذار امت  -عبور اژان دارواعط امرداد بعد از برداشش برف

میتوارن کرت  -چبارم راه آب دره و ازین ره در چلةٌ بزرگ گذشنن
لشگر مدسر فدست  ۹ ۱بارش و شورش نباشد یکه عواری بصعویت

موگذرد  -و بعد از حله اگر لش رکمتر هم بااد #جیت زیادتیی آب

بمعنمت میتواند رقتا -و آن مد وببسنت وسه کروه است -از بل
تا قرا باغ نه -اوزانجا تاچاریکاران چار -و ازانجا تا غوربنه ده و نیم
ن ازغور بذد تا معا

پیست

و یک و ازاا تا باحگاه پدست و

سثه ۷۵۰۱

و

دهم سال

)

هفت -و از باجگاه تا رباط ونا ببگ تولگچی بیست و سه  -و ازانجا تا
موضع پوني فرا که آغاز در کز امصت هفده و نیم  -و ازااجا تا بلج
بازل# - ۳اجم راه میدان که بباجگاه سر بر می رد  -دربن راه دسبت

براه های دیگر برف کمثر اصت  -اگرچه آمد شه لشکر نیررزی.

ازیی راه وافع نشده اما [چه از حقیقت دانان معلوم شده اینست
که هنگام تردد دریرن راه همانهنگم تردد براه طول است و آن صد و

چارده کرواست  -ازابل نا تکانه چارده  -وازانجا تا اي کنل صد؛
برگ

جا تا شبرغلغل که نزدیک فعاک است.
زماو
ونی
هفده ا

هفت  -و |زانچا با اجه بیمت زر چارور ازباجگورتا ناج پلجا :و
یک و نیم چ-ذاچهگزارده آمد  -چون برعت

شذاففی شیر بیش

علی
شیواعرن دادشاهزاله عمد (ورنگ زیب بهادر با امبر (امرا

وعید خان بپادر ظفر جنگ و دیگر بندها که با آن
مردان خان س

(ختر برچ اببت و جال معییی گشته بودند ناگزیر بود بذابران هنم
رخصت آن کامکر مقرر گشت که لشکر فیروزی از راه اب دره که

نسیت (جمبع طرق ]مان گذار اصت روانه شود  -و آن واا گبر کة
پانزدهم معرم در دار السلطنهٌ اهور مرخص شده بودند چنالچه

گزارش یافت  -نوزدهم ماه صفر موافق چارم فروردین به پیشاور.
در آمدند  -وچون بنابر ضابطة  5در سال نیم این دور در تضاعیف

شرع تعیری مواکب جهانگشا به دسخیر بیجو بدخشان بسرکردگيع
پادشاهراد 8وااتبار مراد ؛خشنارش

یاننه بیادشاهزاد :معمد

اررنگ .زیب بهادر حک م اندس بشرف صدرر پدوسده یود کزان ولا
گپر از اسرا و سادر منصبداران تیولدار هرکس

 1عجون  5۵پر

( ۱۷٩ )

دهم عال

مذه ۷۵۶۱

ونق حامل جاگیر داغ کرده باغد موانق چبارم حصه معصول
تدول که مه ما؛ باشد بار برهم مساعدت و پمنصبداران نقدی و

وچیان پداده دویگر
احدیان تاینرداژ و برق اندازان مآوافرنگ
مهیانه داران سه ماه بطریق پدشگی زر از خرانگ رالا در پدشاور
ا

تن نمایند  -آن کامکار سه روز توتف گزیده بطربق

امر معلی

تاخواه نمودند  -و بیست و سیوم ازپیشار رکوچ کرده هشن ربیعاللول
داخل دار الماک کابل گشتند  -و سه روز در کابل توفف نموده و از
باه ظفر دسنگاه هرکه زر طلب داشت باو زر داده و اگر مهمی

دیگرداشت بانصرام آن پرداخنه در داهزم مقارن تائید يزداني و
تیسیر آماني رو بهقصد نهادند -وتا بعضي از مبارزان لشکر اقبال
پس ماندکان توابع آن در درج جلال باسانی برسند منازل را
و

باهسنگي پیمودند  -در موضع آق رباط که ازان تا کپمرد در مفزل
است خلیل بیگ از کهمرد اسنقبال نموده آن والا گپر را ملازمت

نمود  -و از باجگاه مرخصگشت  تا خاطر ازبند و بست فلعةًکبمرد
فراهم آرده پانزده

اک

رویمگ خزاذ» را که پیش

ازین بامر

مقدس فو القدر خان از قلعهٌ کبل بغلعهٌ کهمرد رسانیده بود
تا بپادر خان جمعي

فرسناده :از کمرد بدلخ طاب

فهاید -

و ببادر خان را برای (شتغال فرو نشانن گرد شورش المانان
جمعی را الزشکر جدا ساخدن صلاح کر ندیده ورن آن نیرد اخده

بود همراة برداشنه بهبارزان دی ر دولت به پیوندد ار ررزي که

سر کثل بدر حمیه مضرب خیام غزاة نصرت (عتصام بود با خزانهٌ

مذکور #خدمت آن نور حدقه عظمت رمید  -و برطبق امر واجب

مه ۷۵۰۱

(), ۷۷۱ ۳

دهم مال

ااتباع بقراولیی جنودعاقیت معمود سعین گشت  -بیست و بلچم
رببع الثانی از موضع کشی ده خرد کوچ نموده از صعوبت و
تنگيي مسلک موضح بونی فرارا که از کش در کروه است مرکز

الوبة نصرت گردانیدند  -و چون جمعی بر گزاردند که برخی از

اوزیکیه بخیال آنکه در تنگنای درة کز بعماة دی [دیز ر «فیزی
ذماینه نزدیک رسدده آند و خلیل برگ برای خبر تعقیق این
رخصمت گرفنه پیش رفت  -غرة ناصدمٌ خلادت بوق خان را 5

پذیره شده رگوذزشنه بملازمت آن والا قدر رسیده بود با طاهر خان

که حقیقت دانان این ملک اند و عطاءالله اخشیی خود و جعی
ازملازمان خویش از عّب خایل بیگ راهی ساخذه

بناکید تمام

فرمودند که زرد ترخبر «شخذص بغرساٌد .اتغانا خلیل بیگ باههرهان
سر رشنه حزم و احذباط از دست داد» بسیار پدش رفت  -و اوزیگبه
زامده
از دهنه تنگیی درو بکر

و آین ؟ روه درد پژوه را فلیل دیده

دلیرانه تاخنند  -بندهای درگاه خواتیی پناه که ظغر را ازتدسیر

آسمانی دانند نه تدبیر انسانی باآنکه زیاده ازپانصد سوار نبودند
بتلاشرای گردانه جوهر اصلات و بسالت خویشبروي روژ ادگذدنه
و از طرفیی برخی رهگرای «اک گشناد  -در انداه زد خووزد خلیل

برگی مسنعهل نزد پادشاهزاد؟ بخت بیدار فرستاد  -تا حقیقت
کارنمود :طلب کومک نماید یکهبر روزمانده بود ک» ای خبر رسید

پادشاهزاد 8فیروژ منه فوج هرارل را که دران راجه رایسنگه وله
مپاراجه و راوسثرسال و نظر ببادر و راو روپ منگه چندراوت و

چهواهه و بلرام هاد! و اندر سال چوندی دیگر .
راجه اسر سنگه گ

دهم مال

۷۳۰

سه ۷۵۶۲

۲

ازین گروه ناموس پزره بودند با تلگچیان سرکار خود بکومک ایذان
معبی گرد|نددند .را رسدهان کومک هنکامٌ کشئس و خسن گرمول

پچس ازان کآهخرهای روز سیاهیی لشکر کومک نمایان شد اوزکية
بد«عجده بسویبنگاه خویش رننند  -و حویبامداد روز بیست وثشم

ربدع الثانی موانق باز دهم خرداد هنگام کوچ ظاهر شد که بسیاری
از اوژدکیه آن روی ب یکه اولنگ و آب درو ملکن که بیمپیوسه
ر از درژ کزگنه بجانب بخ مدرود و بلغا

شرت د۵ارد شدافنه

وتئمةٌ آل فشون ذشون شد؛ در درها و کربوهای اي روی آب که
ك_ عسگرظفر اثراست جا بجا در کمینگه ایسناده ند  -پادشاهزادة
بآعنلیمردآرخان امیر امرا فرمودند که چون حمبعت مقاهدر

رای جانب آب بیش ازیرطرف ذ؛نانمبدهند شم ازآپ بگذربه
و فوج هراول مارا همراه

رفده قدص

خویش کنید  -و خود فول

کشنه همه جا ؛عذاء مقدمه اردو مبرفنه باشید  -خان برطبق فرموده

ازآبگذشت  -و ازشیران زجیرخا و دلیران جوشن قببباا-ودران
غیرد پرداژ  -و تففکچبان حکم انداز  -اشکری که همراه داشت نضف
 ۳پا خوث داشیده تولند  -و راحه رایسنگه و رارسثر سالو نظر بهادر و

دیگرهبارزان نوج هرارل را پیش کرد  .و از
نف

دیگر نیمه را

با فریدون و نیمه را با فرهاد که غلامان معنهد تربدمت کرد او ادد

معین گردانیده [نرا برانغار و این ر!جوانغار ماخت  -و بلبجی که
شایسنه سزداران ک
وپااهدزادة
درید پیکار گزیده باشد روبراه نهاد -ش
جتادنان تعنکییا ن رکار خود را با جندی !عراست پیش اردز
#عدن نمودند  -و ادیال «عاب

رنذار عربده ار را پدش رو داشنه
۸

مه ۷۵۰۱
 #سعدل

( ۴۷۹۰

خان بهادر ظفر

نگ

)

دهم سال

عقب

اردار بنوزای شادصنه رای

گهشنند  -اینروی آب مردم پیش اردر ببر فوجی از افواج خاذیل

که میرسیدند آن خص منشانرا بباد تبر و آنش تفنگ از راه
بر مددشدند  -حنالعه ذذولان هدیچ جا عنان تماسک

یدصت

ون رری آب بعد ازآنکه جنود مسعود اصعب
نیارمنند داشت  -آ

ثن-ای گرمیی هنکامهٌ نبرد اپ شمص الدین پسر
انند
ربخ
ددر آو
نظر بوادر خویدگی بزخم پیکان از پا در اسد  -و چندی ازتابینان
ورهاد
روج گشتند  -درین اثنا فریدرن ف
جیر
فوچ مقدمه نیز به ت
با همرهان باشارة امبر الامرابمدد فوج هراول در رمیدند  -بپادران

نبرد ار و مبارزان پیگرگزاربضرب تیغ |بدار  -سونان آتشبار  -و زخم
پیش بر داشنه به تیپ آنبا رسانیدند  -دریی هنگام امیرالامرا نیز
جون درپادمت که اوژ بکای هفت فُشون شده هرشونی
رسید  -و
در باغی  ۶ 1۹میت :آن

ده پشنة پرامدة اصت ومدخواهند که شب

پشنبا امت فرود آمده یامدادان بباد شقاق انش نبره پر افروزند
صلاح وفت آن دید  11در کرصیی تایرة رل و خورد بانغاق سرد ارات

ویال تلبث دران نواحی در سرهوس پرررد ايرس گرده
توقف خ
هرژه گرد نماند  -اگرچه مصاحت دید دیگران آنبود که ببمان
و



دلاش و دردی

2

۰

ر

۰

۰

|رو بروی کر |مده خوسدد دارد ول لدگی جون
ده د

( ۵۷۹

ده م سال

عزیمت

مه ۷۵۰۱

)

امدر لاسرا رسوخ داشت و رای مقنض ییآ  ۸غذیم را

شب هنگام پپاوی عسکر فبررزی نباید گذاشت و جزای جرات و

جسارت این گرره خسارت پزوه بجي در کنار شان نیاده آید که
بعد ازیی گرد پیگار نگردند  -نگازیر همگنای باتغاق تیغبا آخنه
دولت دوات پادشاه ممالک سنان گویان و نعره زنان جلو ریز

تاخنفد  -غریو کوص وغلفلة کرنا وخروش فیلان عف شکن  -و جوش
خراک  -وولوله درانلاک  -افگند  -غفیم
دلیران شیر اوژن  -ژلزله د
ملررشنه صبر و ثدات از دسث داده و هزیمت

را غذیمت پنداشنه

رربگریز نهاد م-بارزان عصعر |قبال تعاقب نمودند  -کرائذاینگامشی

جمعی از مشاذیل اوزبکیه ره گرای نیمنی گشنند  -و باز ماندکان
بروژ ۹

تفرق و تددد نشستند ( -مد( ,اسرا با همرهان نزدیک دو

کروه پشنبای دشوار گذار و زمینهای نا هموار عقب آن بادیه

نوردان ادبار نوردیده چون اثري و خبري ازاد بي گمگردکان
ویادت مظغر و مذصور بگردیه  -و اژ مجاریم
دوشت ناعامي ندید ن

مقاهیر که در اثناه فرار از اسپ انناده بوئند جمعي راذمنگیر
موی » ذزی پادشاهزاد؟ کاممگا ِ  1چود در اول دراد پادشاهزاد؟

عالي ؟پر بولایت
اتبال حضرت

سخندن

صاحب

د
۳
یید که بذدائیه [مانی و

 تلاشهاي سرد آذه و حملپای
فران س و

گرداد امیر (لمرا نصیب اولدای دوات خداداد ازل بنیاد گردیه
پادشاه زاد؟ ظفر |ماد :هزاران ۳

و فراوانتعسنیی بر امیر(لمرا

و دیار مبارزای نمودنه | -د[ید کوتادر خرد تجاه برای بودند که داد
امگذدر را بمعی

با جوجی

از پادر ارند  -و مدل

خانه بر انداژ ۳

(:۵

صذه ۷۵۶۱

دهم سال

)

هنن تب باز ۳و چی زازازکباتب " کار که
بت نزل ِ او0۳بردند *
اکنون تفصیل ری کارناسبانی ک در نبر جنود ناعمود

متا

سا 3

جون کیفیت
خان بمسامع

سیده

نورد ید

نموت

معاملان

دیوانی

و 9

ءمارت

معادنماد

نصرت

درگذشفن

حپانداری

بکمال جوانیي

ِ_ِ

نمود 5

ملکم

خدیو

بود و حبل
فرصود ند

ماگ

مراحله

که اگرده

رعایا

اذجام

میام

داری خصوصا دپرد زاثی و پدکار گزاری

و

لت

ببادر

بر رحدلت

از منازل زندکانی

سر

و #عارست

و خشاودعی

پیوند برای

1

اصالغخان از عرضه داشت

زمدد

و «خشیگزی

ظهور بافزه

کردگیع

دلعه

و خرزانه و داد

و خرمندهی

ملک

آشکر بل

ها

و عدر

گیری  7ملک

بأنصوب رفنه کش 1

فدویی جانباز زنده می بود تامصدر خدمات جلیله ر مظهر شیون
نییله که از 3رددمت بیسست ال

او وفع ول مم یگشمت  -اگرجندی

مرلث می پادت بر مدار چ علیه ارتفا نموده خدمات حذیه که

ازجوهر اصالت و بسالت اوچشم داشت بود ازر بفعل می آمد .

و م ال

)

۷۷1 ۱

سنه ۵۰۱

و از فرط بنده پردری بماازندگان ار را بعفایات پادشاهانه برنواخنه

سلطان حسین پسرکان ار را که در حضور سراسر نور عادت اندوژ

بود باضافهُ منصب  -و دو پسر دیگر او را بعنصبی در خور بسلرند
گردانددند  -و جون خلیل الله خان که درگراهي خدمعت فپرست
مفاخر و معالی پادشاهزاده #عدد

وٍود در فعاک

اوررگ زیب بهادر روانه بخ

ایس خبر وحشمت اثنرفیده

از بياري علافة

عبت و فزولیی رابطهٌ مودت باوجوه جهین خدمنی  5۸در انصرام

وال ر عرض و ناموس کرده بایه کوشید دل
آن فطع نظر از جان م

از اسباب تعای برگرفه بخانه نشينی و زاوبه گزيني قرار داه ب-ا
آنکه اخثر برچ خلافت خود بنعزيةً ۲رفنه و مواعظ دلکشا ونصایع
صجر فزا گزارش :نموه

موقع دواهي ات

فرمودند

که آدمی همیشه مورد نوازل و

خصوصا نضيةٌ ناگزیر مکرر کهاز دیگران ديدني

است و ؛خود رسبددی طریِقٌ خردمند آنکه این زهرابه را بصبوری

ر شهيبائي بر خوه شیرین گرداند  -و نی زگفتند که اگرچه ديگري
بنام بخشی است اماکار لشکر مبروژی بشما که در حضور مبر توس

بودید باز گداشنه|ند  -بیکبار دست اچزنیری کر عمده باز کشردس اژ

عقیدت بغایت دور است  -در جواب برگزارد که اکنون خود اینمعنی
پرری کار ]مد  ۱و درضعاک

دشصت

 -حه اي  1۹در تضاریي

عظیمه وئوایب جسیمه رهنمای شكيبائي شود نداشت  -والا بایستی
که گذشنی برادر را در کار ولی نعمت وخداوند دین ودرلت
عمر تانی بل زندکانهی جاوداني می انکاشت  -و چذنین مردن
,

ولادت درم ی

آ
رل
دامت- :

خادان (دب ۲وز پص از معررض

(

خفه ۷۵۶۱

۸۷

دم تال

)

گشنی حقیقت تقاعد او از عرضه داشت پادشاهزادة نیکو سبر
منصب او بر طرف نموده جاگیرش تغیر فرمودند  -از تعیناتبان
احمد اباد سید شیخس بمنصب هزاری ذات و ن,ضد سوار از اصل

و اضانة سر افراز گشت ه
تم ربیع الاول بساعت نار نزهنگه کیبل بنور ماهیی (عم

ظفر انجام ضیا و سنا پذیرنت ه

غرة بیع الثانی راجه جلمی جادون را بمرحمت اپ
نوازش فرسودند *

سجوم ر[دیع الفانی ] بمزار فایفن النوار حضرت فردوس
مكاني و ضربحک منیعة خدبجة الزماني رقية سلطان بیگم که
اعد ی

از حال

ریف

نارش یاننه است
«خدام و د

عاب

1

و

مرط رات

دار اخسند نی

سال

دور اول

رفنه بعد از (داي اداب ژیارت ده هزار روپده
فرمود ند ئ

رمنعقاق مرحممت

درخددة جشن گرامی وزن قهری
هزار د پذیای و «غلم

روز مه شنبه هشئم رببع الثانی ال
سواق لدست و جپارم" ارهی بپشت
مرای کیبل خیومرزن بزم و ژن مقّدس

و ابد ای

سال پار و

زما ۱ن ترئدب یادت

تمری

در وناز
(د۶بای

خاص دولت

مال پدی اه

اژ زندکاذیی جاو دا ء
ی

 -و آن وان تالا رطلا و دیگر احناس

و هغذم

خافان

متورة

سنچیده آنمد  -و گروهي از ادل احقباجداراملک کابل کاسیاب .
اسدد گردیدند  -و از ززر نثاراشواجه طدب

پانصبد دهدن  ۹۳دو و

و

)

( ٩۹۷۷

دهم سال

حذه |۷۵

پنچاه اشرنی باشد  -و اخواجه عبدالوهاب صد(شرفي -و بمعمد مقدم
روپده  -مرحمست شد  -علامي سعد الله خان بعئایت
میسنانی هزا ر

خلعت خاصه و باضانهٌ هزاري ذات

و هزار سوار بنصب هت

هزاري ذات ر هفت هزار -وار و مرحمت اپ عربی از طوبله
خاصه با زب طلا  -و

خواص خان صوبه دار قندهار باضانة هزاری

ذات و هزار سوار بمخصب بجمزاري /اج زارسوار -و پرداخان قلعه

دار بست باضانة پانصدی ذات و پانصد دور پمنصب  ۰4هزاري

مه هزار موار  -و عافلغان باضافةٌ پانصدی ذات بمفصب مه
هزار سوار و بمرحمت

علم  -و تقرب خای باضانة

هزاريی
پانهدی ذات بمنصب مه هزاري سه صد حوار  -و حیات خان

باضافهٌ پانصدي ذأت بمنصب
و سبه

فیروژ

باضافةٌ پانصدی

دور هزار و پانصدی هزار سوار -
ذات

بنثصب

دو هزاری

هزار موار و بعنایت علم  -و نوازش خان باضافة پانصدی

ذات

بمنصب هزار و پانصدي پانصه موار -و از اسل و اضانه ارجن
ولد ,اجه بدنملداس بمنصب هزاری ذات و هقنصد سوار -وفراست

ولجا :سوار سر افراز گشننه
خان بمنصب هزاری ذات و دو صد پ
سید
ومد اللء ولد شیر خواحه و رای مکنداس دیوان بیوئات و
ا

بهادرو مظفر حسی کوتوال پویم چند نبیر رای منوهروسرهست
و نذیر بیگ سلدوز وپلاگ حمله این بیگ برلی وعرد
حسین تیراسی و#عمد

*عس

کرماني و مبر صالم داوخ

کناب خانةٌ والا باضافةٌ منصب نوازش یافننه  -و همدری روژ نشاط

انروز املام خان نام صوبهُ دکی را باضانهٌ هزاریی ذات و هزار

سئه [۷۵:۶

(

سواز رمذصب

اسده هه

وفست

۷

ناک

باضافةٌ

رنده ذمود 5

پادصد ی

ید ار دو امیة
ساخله

هزار موار بخ

اسده بلند پایگی !خشیدند

ی
چپاردهم [ رببع الذادی
عفر

/

هزاري وعت

ات

مه

رخعصسمت با

چ

۰

ام بعذایت

خلعت

و خفور مرصح و

نت۵

هزاری دو هار هوار یاذصن

و پمرحمست

سرافراز

اپ

در سود ند  -و بادزله ای

نصوب دمولند  -خدست

زاز سوار لاو

ذو القدر خان تب زسدده تدم

بورزصدس

|حوت

دم سال

یا زیری «دشر
رید

فوجداریی بررد :بساطان

همراه

او رون

پارو اسغفدیار

پسران همت خان مفوض گردید  -و مذصب سلطان پار هزاری فات؛

و هزار سوار از اصل و اضافه مقررگشت  -و |سغندیار نیز باضافةٌ
هر برافراخت ۷#

مذصیس

هفدهم [ ربیع الاني ] از اصل وضانه قفچاق خال را بمفنصبی
هزاری ات

دو

 31هزار

سوار و معامد خان

ز

هرزار و

بماصب

پانصهی هزار سوار بر نواخنند »
بیست و دوم [ ردع الثاني ] به در الناج خلادت بادشاهرادة
معرن

شاه

خوالی

شجاع بهادر 1۹

کال

بودژد

(سل 5

چهار

اسپ از طویلة خاصه یکی ازان بازیری طلا ارسال داشنند «
ددسحت و جپارم [ ربیع الثافي ] با شاهراد و باعد
شاه شجاع

برادر ک

حخسشت

اعکم ((شرف 1

پامتقبال آن والاگپر شنافنه بود با پاشاهزادة
 ۱کور
نض حامرل نمود :مه؛یو

گرامی

در ععرنی.

معد

له خان

عالی نسب

پرادر اژ بشاور ری

7۳
2:7

ذیاز

دهم سال

۳

۲

شوه ۷۵۶۱

باستان خواقدی »کان نهاد» بادر| بت شرب ملازسمت نایز گشت
ه
وریکی ازین دو نور حديفهٌ خلافت هزار هر نذر گذرانید

خدیو دین و دولت بادشاهزاد؟ جوان «خمت *عمد شاه #جاع بهادر
را بمرحمت خلعت خامه پا نادری و تجییم مروارید و سر پاچ

لعل و حبقةٌ مرصع بالمای و برخي مرمع آلات که «جموع یک
لی رریده قدمت داشت مرفراز گرد|نددزد  -در همدی تاریخ راحه

جیمنگه که بعکم ارفع از دکن روانهٌ آسقان کیوان مکان شده دود
دوات ملازست اندوخث  -و جعغر خان تلذیم عنبةٌ علده نمود  -و

یک کرور و بیست لگ روپده و مه لک مر کة راجه جبسنگه هنکام

آمدن از دک بامر معلی از خزانةٌ عاسر دار الخلانة اکبر آباد
آوردة در دار العطنهٌ (هور«خان موی الده مپرده بود و او ثرا

با مردم خود به پشارر رسانیده و ازااجا بموجب یرلیغ والا درخدست

پادشاهزاد 8کار آورده بود بامتان عرش مکان رمانید  -او را
بمرحمت خلعت خامة و باضاةٌ پانصه موار #جپزاری چار هزار
سوار سر برافراخنه میر (خشی گردانیدند «
غرةٌ جمادي الولی از وقابع دار اسلطنهٌ اهور بعرض مقدس
رسید که صدر ااصدور مید

جال خاري  :5بعروض مرض شدید

از (حراز سعادت حضور الا *عروم گشنه بود در دار السلطنه
رخمت هسني ازین جهان بردست  -خافان پر گسنر بر رحلت

آن سلالهٌ دردمان

سیادت که *چملي از معامن احوال

ارگزارده ]سد تاسف نموده از جناب ایزدی آمرزش خواستند -
و باز ماندکان اررا بعذایت

پادشاهانه نوازش فرسودنده

۸4

 -از

رد ری

مه ۱ ۷۵۰

دهم مال

)

ردد جعغرکه|زاملعقاق و اسنعدا
حدل م 8پسم مادد؟  بزرگام م

درحیان

پدر -#جادژ آبای کرام ذشسنه پیش از فوت پدر بیکسال «م دو
پایش برخنی مرا ؟ بخ از حص

و حرکت بازمازده بود  -و بددد

هر دودهت راه میرفت  -بعد از فوت پدر ؛عندی ازین بيماري
رهاني یادمت  -و کون با  5اوردي مدنماید

بعمت

پیدار بدولمت حصور کامدادرست  -بحن

اصافه مود  5پماصب
بعدث مودیی -

<ون

دوم سل علي ک

از در گذشنی دا

هراری دء دست هوار سرفراژ فرمود ند
سده

ءلي

دس

بعرض

از

سدوم

رسانید  1۹۳او ازدوام

شعف و بيماري الدماس مینماید کهدر رطس مالوف بورغ دیا کان
خویشی بیردازد رده

او گرد

مقرر ۱۳

رفده با میس

معيشنبي

 41بسا

حکم رو

1۹

فراعت مال و رفاهت

حال

از دار السلطنه («ور بکچرات

برادر ردءا می ازد داد دواست ادف مد وتا مشغول

«

داد

حمادی الرلیی ] بمهفیار ولد یمب الدوله که بعد از
درم [

اننیاض رایات نصرت یات از دار لسلطنه رری ارادت بکعبهٌ
مراد اث نپاده بود به تلقیم عنبه
و بانعام ددست

فمرخ5 ۸رگ

ذاک

رئبه مر بر افراخت

هزار روپیگ کاسباب گردید *#

بودند

موجه

گشننه -

دو ازده به تفنگ

خاصه

صید فرصودند  -و یازده را پادشاهزاد؟ ندلی اخغر معمد شاه شجاع
ببادر و برخی

از امل

قرب

گم

اندی

شکار دمولدد



ا6ن

۵

(۲۳

(

سال

ژنده گرفتند  -عایم درگ

درروغمٌ

۷۵۶۱

)

سل

ثقاز خانه کع

بدیدن

راه

یافنه بود برگردیده سنگردز؟ چند که نی

خواجه زید رخصت

الجمله صفاني داشمت آورد  -وبمسامع جرانباني رساندد که دو کروه

آنسوی #

در طرف یمیی راه نزريك ده تبعاق کوهی است و

ازان آبشاری به بلندهی دو و نیم گز در ریزش  -پائین آن ازرثخشن
 6گوها بومرسدده عازن که در کوه می ماند بمرور ایام صنگریزة
ون ترشع مدنماید سنگریز؟

بزف میشول  -و آنچه در اطراف و

خرد  -چوی خااي اغزراباي بوک دوشدع شد ه

هقتم [ جمادی الرلی ] میرزا "سلطا نبیر؟ مظفر خن
را که به نسبت

مبرزای صفوي

مصاهرو

(سلام خان همراه

خان مذکور بدکی معین گشنه باضافةٌ پانصدی ذات و دصرد
سوار بمنصب
خواجه عبد

بخدست

زار و پانصدي پانصد سوار مباهي گردانیدزد -
الرحهن پسر عبد

خشیگریی

بدخشان

مفذخر گرداندده خدامست

العزیز خان

نقشیندی

را که

رفرازی دارد بافنافه منصب

داروغگیی توپخاد

بدخشان

ذیز پاو

مفوض ساخنند *
بازدهم  1جمادی ااولیی ] راجه حدسنگه را که با دوهزار هواز

بملازمت اندس رمیده بود بمرحمت خاعت خامه و جمده رمرصع

با پپولکذاره بر نواخنه و هزار سوار دیگر ازحملهٌ سوارانمفصب او دو

ادچه سه اسپه گردانیده اورا بمنصب جمزاری پفجمزار موار درهزار
سده سرفراژ ساخنند  -و اسپ از طویلة خاصه با یراق
سوار دو اسوه اسه

وولک
ظلا د

رویبه مساعدات عنایت تموده ببلخرخصت

دادند -ر

۶۷۷

سه ۷۵۰۱

دهم سال

!)

۰

مصتعون او ددسصست لک رویده دزد پادشاهزاد؟ وا بر ارسال زهولنده

مراه ربیع الذاني از جالور بأسنان
ری ولد ممیصداش راتبپور که د
معلیي رمیده بود بعنایت خاعت و اسپ  -و هرای از همیر سنگه

سیسود؛ 2و بلوي چوهان و جصونت برادر مبدص ۵اس و برخی
دیگر از راحیونده بمرحممت

تیس

اسب سرللذدی بادنه با راحه مرخص

گشنند  -میر هدایت الله ولد سید (حمد فادری را که بدیوانهی
هار

مر آفراز ات

حون

مکرر

شایسنه

ملک

او دران وب

بعرض خجاب بار آاسهمان جاه رسیده بود بمنهب هزاریی ذات
اب هر

سوار

اژ اصبل

و

اضافه بر نواخنه

د

پیشگاه

فواپم و وس

حپاددانی طابیدنه ۶

شب سیزد هم [جمادی الاولی ] شیخناظر که نبي از احوال اودر

خانمةٌ دور اولگزارشباننه به نزهنگاه آخرتشنافت  -راز اخننمنديی
و 93وري بعد اکزشیدن

ریاضات و پدمودن

اد

عجاداث

از دیر بازحضور سد؟ سنیه را ومیل حصول برکات نشاتین و ذریعة
وصول معادات داربری دادحه النزام دوام سلازست نموده بود  -و دیلان

دیدار نیض آذار تبلهٌ مرادات "قیت جان رقوت وان" ار گنه
در حضور شیا روزیی آو در دولخانة خاص

فذور درل

ازسن پلی از صلوات مک وبة بنادپنی

پرداخت  -و ذماژ معرب

و عشا با بادشاه

رگ

وفع

دی

لا

 -و پدومنة در

اژ شام  ۳پام
پذاه خد|  131ادا میي دمود  -و

دهام در درولاز خاص

دربن شم که لدلة
پسر می برد -

الوداع اوبود در دولخانة خاص فیض اختصاص پس از نماز خفن

۱

1

(

دهم سال

۵۸4

مه ۷۵۰۱
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فواق شدید بروی طاری شد  -و تاآخر شب بشدت تام گذرانیه  -و
مانده رخت هصفي بر بست  -و ازخلوس

بیع گهری شب

اخلاص و رموخ عقیدت جان بر [سنان جانان مپردن که نهایت
آرزری نیاز مندان جانباز مت نتصیب ار شد  -و چون این معنی

بعرض (قدس رسید رضامندي که مرمايه رضوان البي است و
پيرايٌ غفران نامنتاهي ظاهر ساخنه مقامف گشنند  -و مبلای
برای مرا چام وی

ایری سفر واپسین از سرکار مرحست

نموده

فرمودند که قاضي "عمد املم جومعي افزضلا و علعا حاضو
گشنه در دامان  7قاف ین که جنوب رویهٌ کابل ات و مدفیاخیار
ننزل
اوپرار بظرز شایصنه در زد م
زندی
و پص اج

بموجب

بطریق امانت نگه دارند

وصینش بدار | لاو

اکبر آباد برده

در مقبر؟ که پبلوي *«جد خود برای خویش ببنا نموده بگذارند *

[مادی الولی ] دو اممپٍ از طویلةٌ خاهه
پیست و سیوم ج
یکی عربی موسوم به هي ظفر با زیی طلاي میفا کار  -ديگري
عرافي مسمیی بقنم بوز  ۳ژدن طلاي سادة ببادشاهزاد کمکار

کعمد شاه تجاع بپادر عذایت شد *
بیست و +از ماه مدکور #عمد زمان طهراني و خغبار خان

دکني را بعنایت

خلعت

ر اي

نوازش فرموده

بجدخشان

مه ۷۵۰

)

۱

رسیدن

داهرسال

(

رب

درا الناج خلاشت

تمعن

رادشاهزاده

آورنک زیب بادر بجلخو توجه نمودن به تنییه
۰

۰

۰

1۳

بیکف اوغلی وفیرة که پا و 3
ی

4

عم

2

1

۳

| فچرهآهم آمده بودند و حروپ ان وگالرب

عبد العزیر خان وبرادران ار
شرح این مقال آنكه عبدالعزیز خان ازفرشی رو بکنار جعون

نواده بیگ اوغلي را با گران لشکر توران از نوکرو المان پیش از
عبره نماید  -و بوادر خان بریی معفي اي یافه *حانظت ثاعةٌ

خود  8دیگر بندهای

درکاه خلایق

پناه یک کروة از بخ پبشثر

شنانته در سمت گذر کلیف ماد کار زار نشسنه بود  -دربن هنکام
که ذبرست «عرفمٌ معاخر و معالی

پادشاهزادة و ۱۳ین بسیار

پوقت بنواحیي بایخرمبدند  -خان یک منزل پذپره شده  ۳رببع
الثاني در کذار پل ندر

رل خان ملازست نمود  -و حون کدعدت

گذاره شدای بیک ارغلي با اوزبکی مذکور از آب آموبه و گرد آمدن
این پراگند کان دیس و دیحی در حوالهی آ که و سیددن

تثلق عون

نزد بیگ اوفلي پص از فرارجنگ درة کزبرگزارد  -پاوشاهزادة وا
گهر بارشاد پادشاه دورییس تمرم گر مدافعت آن «خاذیل را اهم و
آحدریل د|دسده رو جمادي ااولی ده +

رسدددد

 -و پشهر در نداد

5

کتک رومتعا رازن قریب مکاني که بپادر خان برای اناست گزبده

( ۷۸

دم سال

سده ۷۵*1

)

بود سعسکر هاخنند  -روز دیکر فلع دردن و حصار بیرون را ملاحظه

نموده خاطر ازبند و بسمت آن فراهم آوردند  -و اکبر و اهالهی آن

خواحء عبد الغفار واد ۳

خواحه  1۹برادر هاشم خواجه ده بیدی

و پیر ءبدالهءزیز خان ات وخواحه عبد ااولي راکه از ارلاد خواحه
معرن

پارسا ات

رهظلکٌ نفاق اززوی

|حغداط که نا ۳

مرداری

دیبردند  -و مادهو سنگه ولد راو
رکر
گعس
است در خدمت گرفنه بم
رذن هاد ر معا رت

واه

-

و شهشیر خان

دربن ر

یا حمعی

4

ژ

متصبد اران و (حدیان ون کچیان عوار و پیاده بنگاهبانهی ش,رگداشیه
مه روز برای تلخواه مواجب سفاه و سرالجام بعضي مهام گر

یب لشکر پیشیی و پسیی (صوابدید خیر اندیشان
وتدنردت
توذف کر
جفس مقرر شد که فوج فول بوجود نصرت ]مود پادشهزادة کاسکار
اسظمار یابد  -و بپادر خان با تمام مپاهي که همراه او در بخ بود

هراول باشد  -و امیر لاسرا برانغار  -س
نگ
جفر
وعده خان بهادر ظ

جوالغار  -و بفجم ایرماه بآرایش و توزگ لشکر پرداخقه کومنمودند
و موضع بوابوغه مرکز رایات نصرت گرد یخدط-اهائي که ازان نامدار

دربی رضت رنت عنقریب گزارش خراهد یات  -روز دیگر
برای بهنی حسورانباری که در پیش بود متام کردند  -و بجد وکد

تمام تا ثب بر هر ثبری پل بسنه شد «

هفغم جمادي الولی ازجا گوچ کردند  -و بدو روژ حوالعع
لین باه رننند »

روز بلجشنده نریم [جماديالولی |موافنی بیست وسیوم خرداد که

۷۵۶۱ 1۸,

وین

(

۸۸۷۰

)

دهم سال

علی باد کوج شد بمظنهٌ نزدیکیی ارزبک امبر اامرا را

سا اشکر فیروژی ساخذند  -و بر بوادرخان که بدسئور سابق مقدمه

بود حرامت پیش رری اردو مقرر گردانددنه  -و خود ازچپ و

راست اردو رادرمیان گرذقه راهی شدند  -و چون بموضع تیمورآناه
که دیب کرژهوی دط ]باه است ردبده به ترتیب فرود |مدند  -لشکر

ریکبه ازاطراف ببراردو هجوم آورد  -از افواج اقبال هرکه
ادبار اثرز
بطرفي فرود آمده بود بغو چ مقابل گرم پیکار گشت  -بهادر خان با
رفقا بگروه انبوه که از پیش رد میآمد  -پاویزه در[مد  -و امبراامرا

چون بنواحیی اردو رسید و باغسنان دران سمت از سپاه اوزبکیه
آموده دید پس ماندکان لشکر را باردو رسانیده مستعجلی برای
ابلاغ حقبقت حال ند پالشاهزادة بخت بیدار فرسناد  -و بسیی اه

تائبه ايزي و پا مردعی تبسیر سرصدی «عاربهٌ مقاهدر منوحه

گشت .اوزیکان نیز ازباغسنان برآمده رده ارا گردیدند  -پادشاهزادة
عالمیان جون ۵ریافت که بسياري از سپاه ارزبکبه بر (مبر الامرا

هچوم دارند  -راجه رابصنگه و راو سثر سال و غضنفرواد الله وبردهي

خان و مرشد فلی !خشیی اشکر فیروزی را بکومک ذرسنادنه  -و
به سعید

خان بپادر

ظفر جنگ

که در بخ بیمار شده بود

ومبخواسنند که |ورا(عراست شهر بگدارند و ار از بسالت و اصالت
ببودن شهر ثتر در نداد  -مقرر ساخنند که بنگاهیانیی جانب جب

اردو که مکان نزول او بود پرداخنه نگدارد که طناة اازنطرت
باردو در ]مد؛ دست غارت که بیش ان فساق است دراز کنند  -و

خود بمالش جمعي کذیر کة رربروی داثرةٌ آن شیر بیِشة هدجا

(

ق م مال

۹۸۷

سفه ] ۷۵۰۶

)

بودند توحه نموده توبخانهٌ سرکار خود را سه چهار ثیر انداز پیش

راهی ماختنه تا -بآن آذش انررز .دشمنن خرمموزن حیات اب
احیاءاسوات را خاکسثر گردانذه  -اازطراف آنشض فنال زبانه برکشده

هربار در نع هزار سوار آوزبکیه بهرنوجی از انواج سپاه ظفر
دسنگاه حمله معگردند  -و ابطال نبردکرو رجال در صفغدار حمعی

را به تیغ جانسوز و برخی را بسنان دل دوز ره گرای نيستي
خاذیل که فرارساخنة باز ماندکان را رهنمای هزیهتمیگشنند م
درنگ
ی

را غندمت

روز جدکت داننه باز گرد رده #چساني و

جال؟ي بعرصةٌ مدز م  3آمداند  -از افواچ نصرت امنزاج بهادر خان

غذیم خود را از پیش بدراشنه بمر دادن توپ وتفاگ وبان

]تش دنرهاد آن گروه بد نژاد مبیرزد ( -شراربی «*جار به پشت

گرمي بیشثر در زد و خورد بوده برخي مقفول و لغنی مجروح
میگشنند  -و امبر المر با جمعیت

خود و چندی از بندهای

پادشاهی پیش ازانکه کومک فرسناد پادشاهزادة کمکار باو ۳
خعم خودرا حون بذات ااغعش منفرق گرداندد  -و هر بار که جمعي

بگشنگان در اثناي سنی زگریزآمیز اسپ ناامی در
ازان #خت ر

عرص بدنامی می تاخننه بعضی کشنه میشدند -و لغنی

3

پر مدگشننه  -تا آنکه بعون آسماني دلبران معرکةٌ قنال زا  ۳ذد کان

اقبال رانا منزل قنلق معمه که از دایرة ببيگ اوغلی پارةٌ دور بود
رسانددنه  -و دراجا نیز فرار ندا »۵پیشغر راندنه  -وخدمهٌ قنلقمعمد

با بسياري ازدراب و (مباب ار و رفقاي او تاراج نموده سالما غانما
بر گردیدزد  -و سعید خان بپادرظفر جنگ
۸۷

که حفظ جانب جپ

توق

سثه ۷۵۱۱

دهم مال

).

لشعر نیررزی بیده او باز گذاننه بودند از ضعف بیماری پرنیامده

مادق بیگ بذشيی خود و جبان افغان ,راکه نوکرشمشیر گذاز
جمعیت دار او بود با چارصد پادصد سوار فرسغاد  5۶ -دربن طرنب

جوي که ازکذار اردو مبگذشت پاي ثبات امنوار ۵اه غفیم را از
قصد این سو باز دارند  -و نگذارند که هییم یکیاز نهر بذرد  -و بدیدن
تليلي از ارزبکبه فریب خورده خود ندز از نهر عبور نذمایند  -جون
ده ده ایسنادند گررهي
ریر
ای حماءه بموجب قرار داد بکرذار نب

ازاوزیکان تاخنه درا سوي جو شوخی و خبرگي بنیاد نپادند -
گند اوران عسکر فیرونی از فجرطاعت انددرزظفر جنگ رافراموش
واب
کرده ت

دلیري

غذیم هیه گلیم نیاورده #جسئی و چااکي از

آبگذشنند  -و پص اژآن که بر مقاهیر جلو ااندخنة ۱

#دري ۱

پیش شنانناد ازطراف و اجا جوق جوق مقموران از کمیکاه برآمد:
بهردم خود موی گشننه  1و مبارزان حان فشان ر دابره وار احاطه

نمودند  -سعید خان بهادر بربن صاجرا ۹

بافنه خانه زاد خان

اطف الله خان را با فوجی بهکومک روانه گرداندد  -اینان بسرعت
هرحة تهامثرخود را رسانیده دلیراذه بر مقاهیرتاخنند  -و بباد حمله

جمعیت *غالی را مثفرق ساخنه جمعي را از هم گذرادیدند
مقهوران بازگرد [مده در پناه ديواري که درار مت بود تبرآندازی

نمودند  -ازاجا که #خاذیل در تقابل انواج فاهره خصوصا فوچ
بیادر خان که با وجود

فزرفیی *جاهدان

ناموس پرست توبخانة

پادشاهی یز همراه داشات نمینوانسنند کاری هاخث  -و دربن
جادس

حمعدمت

کمثر مشاهوه

دمودزد حه حز حمعلت

خان م زبور

۱

مه ۷۵۶۱
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دهم مال

جمعبنینبود از نوجی که مقابل بپادر خان بود طایفهطايفة پيهم
جدا شده بدیتصوب تاخنده  -و حون

جوم بسیار شد شدران روش

با داد برد دادند  -و جمعی گذدر ند جان در باخنند  -سعدد
خان خود نیز با حماعهٌ که نزی ار مانده بودئد موار شده مائنه
واد در رمید -ویا حوود رن و یا تنومندی مکرر چپقلشمای
برق ب

سردانه مناکیب را پراگنده گرداندده جندان کوش نمود که بذات
غود جنه کس را "جروج ساخت  -ونه زخم برداشمت ] -خرکار دست

ابپش بسوراخی در شد  -و او اززین بزمدین آسد  -اوز پسرانش
لاف  12خان اژ وفور حماست وحمدت

ترددات نمایان نموده

بزخمای منکر بر پشمت اسپ در مبدان گذشت  -و !جای زندگانیی
ناني حدان جاوداني  5زیکنامیی در جماني امست |ندوخت  -و

خانه زاد خان نیز بءد ازکشش و کوش بسیار بزخهای منواتر
بیبوش شده ازاسپانناد  -دری اثنا پانشاهزادة عوید کامگار که از

واز

ااو
۰0۳ب
ز بتوین عان باکر توت 3

سرکر خود را برابر فوج مقابل خویشگذ|شذه فیل سوار با گروه
بکومك خان مذکور منوجة گشنه بودند در رسیدند  -مقورآن بدیدن

رایات فيروژي بدیی جاذب تاختفد آ-نگوهر افروز نصرت و اتبال

دو فیل مست را که پیش پیش میرنت بمرقاهیر دوانیدة
#جمعی ازدلادران عرص مبارزت حکم فرمودند که از دنبال انیال

در [مده بقتل بپردازنه  -بکمتر تلاش و پرخاش غذیم راپای ثبات
ادزمت

رفت  -ر امزیدان پیگار پوادیی فرار افناد  -دران هنم کة

عرصال بد فرجام بغو ج پادشاهزاد؟ مت

بید اررو دباد» بوددد برخي

مه ۷۵۰۱

۱

(

۳.935

دهم سال

)

اتازبیغان خا ظفر جنگ فرصت غذیمت داذسنه اورا با خانه زاد
خان که هفوز رمقی داشت از آورد کاهبر داشنه بمفزل

و خانه زاد خان اول شب

او رسانددنه

در گذشت  -و چون بعد اتزوجتٌ گوهر

اکلیل خلافت بکومگ سعده خان ببادر از فوجی  1بزاهر؛ار فرازند و

لواي نبروزی بود فریب چبار بفجپزار سوار دليري نمود:
بغلة بر مردم توبخانهٌ پادشاهی حمله آوردند  -و ایفان ثبات
ددم ورژیدد - ۵ببادر خا که غنیم خودرا بر د|شده

معاودت .نموه

بود تاخنه آن «خذولان رااز پیش برداشت  -اگرببادرخان که تمام

شکر بلج با او بید «هچنیی که کوماك ابأجماع» مود کومک مفید
خان بهادر و پهرانش که ممکن بول مدگر۱د پا نصف جمعینی که

يا ار بود بکومک میفرسناه کر[نپا بایگها نمیرسید  -و غذجم قوب
و مقپور مبیرگردیدند و-ازان رو که افواج فاهره اژ بامتا نصف الفبار
دراخنه
وزان نا شام بقذال و جدال پ
ره نوردیده ا

سرو یم
اژ ه

آووااره ماخنه بودند سالار سپاه اقبال عنان بکران بمفزل منعطف
گردانید  -و میرااما نیز بعد از نماز مغرب مظغر و منصور رسیه  -و

باشارة آن والگوهر سرداران ظغر آئبن کوه تهکدن بر دور اردو «لبهارها
مقرر نموده و در هر حانب با دپاهیان نبرد کرد مراهم حفط
و حرامت بنقديم .رساندده شمبگذ رانددند ب روز دبگر که دهجمادی
الارلی مطابی بیست و چبارم خرداد

بود امبر الامر[ خبر توذفک ۱

عسکر گینی کشا درتیمور آباد شغفنه بخدمت پادشاهزادة جماننیان
معروض داشت کدهریس

هدکم (ناسمت

نمودن مصلعت نیسصت

( ۳۱۱

دام من

سنه ۷۵۰۱

)

اهزاد؟ جهان بصوابدید امیر اللمرا ازایدسنبري نموده پآایدذش
مفزل کوج فرمودند  -و اواج فیروزی را ترئیب داده و *عادظت

جانب چپ اردر بعد؟ راجه رایسنگه و راو عنر سال و برخی از

راجهوتان و جمعی اژ برق اندازار خویش مقرر نمود» و اروه را از
جار طرف درهبان گرفده به بنگه بیگ اوغلی که در موضع پشائی
ازمضانات |خچه بود روانة گشنند  -گرو :خوش |سیهٌ اوژیکده فوج فوج

از پیش و پص ور یمین و سار نمایان شده ازهر جانب شوخی
می نمودند -وهر بار  58بناخت میپرداخنند جمعی بضرب توب

و تفنگت وبان و تبر و تیغ و سنان جنگ آزران نصرتمند هاک
مدگرد ید ند  +برخی

مجا
ننند
اگش
می

روح
از دلیران لشکر فيروزي نجبز

و مقنول

کار ادبار پژوهان ضلالت اننما که دریری نک دو جز

یاس ونا کامی نصیده ند(شدند  -گررهي را در بمب د سار افواج

قاهره گذ|شناه ت-ا از دور خود را نممیوده باشند ب-سویاری رگارد
آورد :همه پکمرثبة بفوج هراول رو نادند  -و چوی مردم توبخانه و
دیگر بندهای پادشاهی که با بهادر خان دران فوج بودند در دفع

اشرار مساعیی جمیله بتقدیم رمانیدنه  -مخاذیل جمعي را بکشان
داده از عرص پدکار رخ پترافدند  -و به بنگه خویش راهی شدنه

باشد که اندوخدرای خود را از نیب

و غارت بمادران ظفر نشان

معانظت تواننه نمود  -درب اثنا بیگ اوغلی اژ برابر پدد! شده

مقاهنر را ازراه گبردانیه  -و جوفي بر روي فوج هراول نگ,داشنه
خود با سایر لشکر بر فوج اسیرلامرا جوم اورده تبر انداژی نمود
امدر الاسرا

و همرهانش

رات

دم و رژید ۲پدکیار

بران گروه تجره

۷۵۰۱

( عع(ه

۱

روژگار حلو ادد ا|خح دد

در

رسد ؟

ذبرنگیی

 ۹۳ریشدی

ذقش

عرص

عد و مال

افدادزن

روژکار

وز

بپبادران

افبال

هلا

 تردن

-

شیامت

جمعی

 7راد

حوق و هم حد| شددد

 1خداوندا ان

-

و حون

خواهش

بکومک

بددار

را مسنظتر گردآندد زد -

زر و مال

ارغلی و دیگر دهد

شددن

بر لوج

)

هنکام پادشاه راد (عت)

و ددگ

پراگذدة

 ۵م مال

حنالعه رایف ۹

 -و دور اردر ر احاطه

ورگاه قابو میل بافندد
مبکردند  -ه

ات

السبفک

دریا ود د

موق 5

تاخده بر برخی

لو

مانخن

 ۹۹۳اٍن مرن

دشستا

جوق

جنگي  4رب

اژ لشکرا

تبر میزدند  -و عفدای را بکشنی داد نام برمی گشدنه  -ود
ری
واه ّ

بمغائله

و ما

لو و

هم بصیاشت

و پاسجانيی راو و دراب

ودنک لشکریان پارخدنه ره مینوردیدند  -تا|دکه بمعسکر بیگ ارغلی
ربدژد  ۰ازااجا گ

مقاهیر

از طعن

و ضرب

دارران

خونخوار

۹ئند ئدات
س
ومدلخوش رعب و هراس شده بودند در دایرةً خود

در بنگاه *خاذیل بود بدسصت جاهدان ظفر شعار افناد  -و 3ارم

بسطون

ادبال ح,بانکشا رها ك

بافزژد 9

اخفر سماء عظمت

۱تن مد [پدر ک 1۳ 5مور آواره گشنره بودند وتف
در پنول خبر زمدد

و جلال

نمو

ک 5تدلق کعه۵ه و بیگ .ارغلی و دبگر آوژدکده

بصوب علی آباد شنانته اند و مبعان قلی که عبد العزیز خان اورا

دهم سال

(ز

8۵9,

),

سذه ۷۵*۱

علوبه گذشته بابغچانب [مده  -وگمان آنست که برشهر بلجرده
گرد فسادی برادگدزد  -پادشاهزاد وا مقدار بصوابدید اولیاء درلت
رارنززون از موضع پشاای ببایخ,مراجعت فرمودزد  -در حوالعع ءلي

]باه *خالفان فوج موجازمان عمارات و رباض آن فربه یرون امد ه

بای نکوهید؟ خود از ارجاء ععاکر منصوره در آمدند  -و جمعي
پهراول روبرو شده و از روی حسارت ناخنه ده تيراندازي پرداخنند

گنداوران لشکر فیروزی [تض قنال بر افروخنه آربزش سنگ
نمودند  -مقاهیرپص از فراوان جه و جمه جوفی بکشنیداده

واكامي خود راعقب کشیدید  -وازانجا که در اثناءنبرد
فریی یاس ن
بهادر خان جمعی امزقاهیر فرصت پاننه اپزیش ربواراد ذبب و

غارت باردو ]درمد :بودند ار بعد اآزگبی بسرعت هرچه تمامثر
وون فوج ءعظدم بر تول
ررسدده فثنه پژوهان را مم زم گرد |نید  -چ
د
و پرانغار عسکر ظفر پدکر تاخنه بسنیز و اویز اشدغال نمودند پادشاه

زادة والا بگیمردم توبخانة خو توغلگچیان امیر المراامر نمودند
تفنگ
 »۶بضرب ایااج و ضرب ژن و بار و

بی فرهذگت از بخ ۳

اساس هس هي آن گروة

 -و بدات خود در مراتب سده داري و

آگپي و معي و ثدات و تقویمت جنک آوران اموس جو و بهادران
نبره خود کار نرمائي و پدکار گرانی فروگذاشنی نه نموده سک
جمعیت مقمپوران ازهم گسیزز  -و امیر اامرا نیز داه مردی و

مردایگی داده ترددات نمایان بروی کآرورد  -از کثرت و هجوم

مقاهیر تمام روز بقنال و جدال گذشت  -شاهگاهان آنسوی علی آباد
دایره کاه گشت  -و ظاهر ند که درین تاربیم #عان قلي باحشری

سع ۷۵۱۱

( وه

)

دهرسال

بیش از پیش بوده  -شب ۵وشنده سیزدهم حمادی ااولین عبد العزیز

خان ندز با پلنگئوش که اق سقال ارزیکده است و فوجی

که با او

نغاره ننوازنه -حه اگرکذد آور#انسکر پادشاهي بآوای تقاره در پابند

که شما در کدام فوج اید غالب آنکه توبخانه را پیش رو داثنذه

همه یک مرتبه بدان سوروان شوند  -درب صورت اگربه نبره
پرداژید نمی توافیید مشاوستف دول  -و اگر بر گردیه علده و |غبلای

 1لشکر رر بفزرنی خواهد نهاد  -عبد العزیز خان .آنرا پسندیده
زشد  -شجپنکام دربن مفزل خجر ردد  5شاه مان پکبلیوال از| ده

و
حول
خمادیان

طاهر پرادر فرخ حسلی
روادة

سل

بول اد

از دنم ]داد بطلب پادشاهزادةٌ

» و در راه یکدپگر

پدوسژی

<ون

بموضع

وفعمخلاخ رممیده اند گر
اوه ۱ا
6ز فننه پ7زوهان اوزیکده اینانث ررازدریگ
ی
از ریاف [ نموضع  ۹۹دران درود سم  5بودذد *عاصره دمول  1ازن  -و از
بدم تغنگجیان

خراهانی

ک» دروب

هط

کمن همماه عرص

ظاهر ادل

دلیر در نمی توادند مد  -فردای از پادناهزادة کامکار لبخت بیدار
بپادر خان ر

پا همرهان

حنداول

ماشنه

خود

و امجر لاسرا بدان

صوب ملوجه گشنندمقاهیر خبر توجه پادشاهزاد 8نامدار شخغنه راه
فرار پیش گرفرند  -و شادسان و#حهد ور

 5اجه لازمهٌ دردد بود

بنقدیم رسانیده بودند سالما بملازست آن والا گهر رسودند  -و اخثر
مرج درلت بمذزلی

 50در حوالیع دض

آباه

پر کنار باخاب مثرر

دهم سا

( ۷۹

)

گشده ود رای گبرددند  -از اغاژ سواری

سفه ۷۵۰۱
ءساگر مذصوره همه دا

افواج اوژیکان خبره چشم ددره دل که مائند مور وین راهم آمن و

بوددد ازاطرات و الا به نبرد می پرداخنند  و هر بار فوجی ازان

طایفه دلبری نموده می ثاخت  -و جمعی طعمهٌ نبنگ ثوب و

تفنگ میگشنند  -چون در اناء مراجعت از شیخ آباد بصوب منزل
تده بادي گرد اگیز بر خاسنه روی هوا را بسان روژ بد اندیشان این
وفی افزنده سگالان باردو در ] »۵.برخی ازدولت تدره گردانده ج

سوفه را مقفول و جروج ساخثند  -و چند قطار شتر با بارگرزئند
امیر المرا وانف گشنه با مردم خود تاخت  -و شنران راوا رهانده
جمعی را بضرب تدغ سر آفشان و سنان جان سنان ررانهٌ ملک ع۵م
گرداذدد  -پص اژ اع ظلٌ بغدر بارافی شد  -و غبار فرو ذشهمث -اوزبگده

که درا ررژ بازگي پی هم مالش یاننه جوفی کشنه و جمعي
زمي گشنه بودند ازیی جسارت مراپا خسارن خود را باز داشنه
تا وصول افواج ناهره بمنزل گرد پدکار نگردیدند *
حپار دم  1جمادی الولیی [ مطابق بدست

و هشنم خرد ۵

که عساکر منصوره اژ تواحیی فیض آباد بحرکت در آسدند گ-روه
ارزبگیه مقرر گردانیدند

که تمامی لشکر خود را هفت فوج

ماخذه هر هفت با عساکر جپان کشا ؛جنگت بیردازده  -و در میدان

پاي ثدات فشرده نایرةً قتال بر اقرو زند -ازاجماه مه فوج بر فول و
واشلیقی افواج سه کانه عبد العزیز خان و
پر اتغار لشکر رونه  -پ
سعان ملي و بدگ اوغلی بر خود .گرففند  -اسا عید العزیز خان و

براهرانش با زبوی اسپم" فوجا آراسنه دور ایسئادنه -و خوش ا-پبا
۸۸

سل ۷۵۰۱

( ۸٩۷

)

دهم سال

پدشض آمد:داگک میگ دزد م لسمت باد کارمکروتکء پاشر نذرمعمد

خان توفابه که درین دولت جاوید طرا :مدر توزک

در ابران

ایشک اقامی باشینامند بود  -و سردا پیگاردید؟[زمون کر -بافوجی
.از پکه تازان بر (میر لاسرا دلیرانه ناخنه .نردیک بود که خود را

بدو رساذب  -امیر (امرا از دید ای جرات ج
وسارت «خشم در نده
تجغ خُون شا م اژ یا م انام

رکشید  -و دکاور همست (جولان دارآررد

و گنداوران هر ج
بو
انمب به
دو
تتیر
غ

وذغنگ در[ واخانه آتشض حاگ

لنپ گارندیدنه  -آخر کار یادکار بزخمشمشیری که بر رو خورد و

اپ او برخم فنگ اژپا در آمدند  -غلامان علیمردان خان امتر
المرا اورادسفگبر نموده نزد خان آوردناد  -گورژهی

از همرهانش

ره سهر نیسنی گردیدند  -ازمبارزان لشکر مندور نیز برخی جان
ورداخنند  -و بض ي چ,ر؟ حمامت بگلگون جراحت ب|رراسنفد  -و

:ابر ااامرا ,که دران بو جانبازی؛ و سر اندازی از فرط شجاعمی
کمال اسنقامت واسنقلالورزیده غذیم ر| شکسنه بود بادکار را دهلازمت

پادشاه زاد؟ وال گر آورد«مورد تسین و آنریگردید -چون عفوزلات
نباازیل خصایل ج
و سم حرایم
ولایل شمایل ایندودسان خواندن
نشا اسمت یادکار را بعنایت پادشاه ي مسنهال ساخنه مطمین

گردانیدند  -عبد العزیز خان و مران لشگر ارازیس هزیمث دبلاي

۱
۱

داده و تاب ضرب "جاهد آن فدروزی دار نباورد :دیگر بار دلیرآن ۱
1

خرد .را ترفیب _تاخنیننموداد ( -ما تاپایان روز که افواخ نصرت
امنزاج بموضع بای آرق دزرل دول اطراف لشگر و اردو را نگداشنه
ه
او"
در ا

کرز بودند >

و ؛رجی

که باهراول

عسکر

ظعر پدکر دزن

1

۱

ِ

(

دهم حال

مه ۷۵۶۱
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بسیاری از دوللخواهاننی که رن

داشمت ! ۵ببروی

دوج بوددد

وآوار؟ دشت ادربگاردید ج
معی ازهخاذیل بکویعدم فرو رفنژد -
روزدیگر که چپار شذبه پانزدهم جمادی ااولی بود همیر که عساکر

جببانکشا از يذکي آرق کوچکردند  -ثننه پزرهان انواچ ادبار را ئوزگ
ذمول 5از هر حانب حنگ

کذان برة دوردی در ]مدند  -و جون ررژ

بهادران پیکار پرمت

گذشنه از دوست

یاننه مغلوب و

مالش

مایوس گشنه بودند «یم جا جلو نینداختند  -و در نزدیکیی مفزل
کردعی

از فوج خود

قلبی که کنار باخاي بود

بر [۵ه بزیی

ایسنادند  -راحجه پماز-نگه و معذهد خان مدر آتش  ۲زیکنام گم بمادر

خان تاخنه *خذولان زر( از پیش برداننند  -جناجه جوفی اژآدیمه

سری و تفگیی راه فرار خود را در آب ادگندة به بنّص المماد
شیافدید ی

روز پل درست

بیگ دایره کاه شد ۰

رد پا شنیه شادزدهم [ جمادي ااوای ] چون لشکر در مال

ازجا کوچ مود اوزبکبه ,در پناه (شجار و جدرریافی که بر سر راه
بود تبر اندازي آغاز نهادنه  -و معدودی
با ای جماعه بودند بانداخشسی

فنگ

از تغلکچیان که

چندی را از گنداوران

ءسکر مذصور (خمی ساخغزد ( -مبر الامرا از دید ای حال داخنده

مقاهیر رااز درخت

وفنگ
زار بر آورد  -و حوفی را بضرب بر ت

نویزه ش
ومشدر اژ هم گذرانیده بغیة |اغئل را پرا گنده گرداندد -

ور |ثذاه نبرد بانی بدست راست +ووم بیدلوان بیگيي عجد العزیز

خان رسیده سه الگشت او را پرانید  -چاشفگه چون عساکر فاهره
۰

سم

۰

۹۳

۰

تن

۰

یه | ۷۵۰

۲۷

فهز فراهم آمده هر ثر را مصدرد

آرش
معنمد خان می

۰۴

دهم شال

۱

ساخده بودند پادشاهزادة والا قدر

را با توپخانم پادشاهی و برق اندازان خود
تفنگ
یپ و

و تفا چبان امیر الامرا تعیبین نمودند  -که بضرب

و بان ضلالت پیشگان را ازکنار آب بردارد  -چون آرای جان گزاي
توب و تفنگ هوش اژ سر مخالفان برده رسلخیز دیگر بر انگیخت

ده پانزده اوزبرک دران سوی جوعمامپا بر گرفته گردانیدند  -معنمد

خار مبر انش کص (خدمت پادشاهزادة اسکار فرناده حقیقت
معروض داشمت -.آن اخت بیدار اسر نمود که اگر کسی از اتجانب
فصد ایس صوب نماید منع کنند  -بعد از

براي اداي مقصدي

حصول اطمینان دو موار نزد پادشاهزادة بغمت بیدار آمده ازقبل
عبد العزیز خار برگزاردند که معذهدی معی شود تا برخی کلمات
ن والا گبر مبر معمد امیر را با قبادشنفنه بخدمت بر گزارد آ

ملازم خود روانه ساخنند  -از انطرف مبرک شاه که سابقا دیوان

امام قلي ان بود مد  -اینان بین العسکریی یک دیگر را
دریاندند  -میرک شاه پیغام خان برگذارد که حون
 1پیش

نهاد همت

نلکی مرتبت

اعلیی حضرت

شفدده شده
ظل

ابي

انعنت که بخ باز به نذر معمد خان عنایت نرمایند  -سبعان
فلی پسمر خان

ك

 1۹بخ

است -

او ر معل

وم

بدو مرحممت

خاني

پس

سول -

د( :۵ام امددوار

از مراجچعت

سیر #عمذ

امین و قباه پادشاه زادة جپانیان گفننه که رننه برگزارید که .
دی
وادع۸

حکم

مد

> رضة واشسشت

پر اسری
بت

اتدام

نهباندم -

نمی

شرعه

توانیم مود  -حقدقت

حکم شود

فرصان

برد اریم ۳

4
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سذه ) ۷۵۰

)

آوی روز موضع یأنارک معط رایات فيررژي گردید آ-خر روز باز
بسياري

از مخاذیل از ربافی که معاذهی لشعر کاه بود یرون

آمده باراد نبرد ایسنادنه  -و تغگفچبان پادشاهزاد؟ نصرتهفد
و امدر لام( بضرب نغنگ ره سدر نزن گرد انیدند  -روز دیگر باژ

اوزبگی هنکام کوج |مده معروض

قظطرغان
و ن

داشت

که *عمد پار سرای

وارجیع چروا نی و مدرگ شاه از ثبل عبدالعزیز خان

خصی معینآمده بیرون اردو ایسناده اند #

گردد تا مطلب را

دریاننه بسمع عالي برساذه  -دیگربار میر *عمد امبی مامور گشنه

نزد [مدها رفت  -برگزاردنه که خان می خواهد که پادشاهزادة
بخت بیدار امروز در همین مفزل توقف نمایند تا پلنگئوش و برگ

ارغلي بملازمت آمده برخی مخنان ناگزیر بعرض برسانند -
پاسیخ شد که جون لشکر بره نوردی درامد ه است پص
شهر هر کرا خواهند

بفرستننه  1۹بادایي مدعیات

روز بولدوغه *خدم گشت

از رسددن

بدردازك  -د آن

»

روژ دیگر شفده هدود هم جءادي ااولین در ظاهر بل ورد

ورخاش نپرداخدنه
آمدند ( -گرچه اوزبکان دربن در روز #جنگت پ
اما همه چا همراه بودند  -و بمرضع شهاب رفنه سه روز دران مکان

کذرانیدند  -و ازین کشت و شنود در لشکر مخالف

شهرت یافت

که کار بصلیم می گرایه  -و حال آنکه از تدیذرات سقالان اوزبکده
بوده  5۸جون دیدند که المانان ازاه یامدن آن جمع شده بودند
شع ید 5

پررنگیخنند تا روزی چند تونف نماینداک بنابران دریی ایام

بر ۲8۷

مه ۷۵۶۱

دهممال

)۱

سه کابه المافان فراوای اسپ بعسکر فیروزی آزرد؟ مي فروخنند -

جنا:عه درست هزار اسب را مبارزان نبرد آرا .خریدند  -آخر ار
شعار حزم دار مدع نت کروه غدار نم وگ تا
پادشناه زادة ظغر

5

باوجود

مصلیع

جنک
دست

و پنگار [مدن ان گروه ادپار بلشعر اتبال
۱

»

گزارش باءمث کمیع سپاه انبال  -و فیروزیی ایری یه تلیله دربن
معارک ابطال و مجامع رجال  -و فزونیی لشکر نکدت اثر اوژ بکبه
ذاگزیر دانسنه ضمیمهً دیگر وقایع این شگرف نامه می گرداند -
ث! دیده ور ااصات

ترس ر وللي یی و شاهدهی #م راد

بریی  که فيرواي بنائید بزدانی و بمروزی به تیسی رآمانی
تارمن فایزی معني

برسم اجمال

احمست : ده ۳

انسانی

[دکه از حمله پا ای هزار سوار که در سنٌ ماضده

با پادشاهزاد؟

والا نسب مرای بخش بذسخبر بلخ و بدخشان معیری گشته بودند
بعد ازانکه  0ملک خن
الطلب بعنر فاک

ممالک

#عروسه شلد گروهی اشست

رنبه بر گرد یدنه  -وسیاهی که با بپادرخان

وصالت خان درا ولایت مانده
ا

بیشتری

بضیط حدرد و حفظ

ژغور و عارست فلاع می پرداخنند  -و تا [مدن پادشاه زادة کاسکار
عون

اورنک زیب بپادر هرکدام در «علی خود

«خدست ممورة

(نتغال داشمت  -جناچه دم

درنزمد  -و شاه خان با فریفی درمیهنه

و راجه راحروپا با جوفی:

درفندز ,و خاچر خان با فوجی در اسنای -و طایفةً در شهر و فلعةٌ

۱

هم سال

سنه | +۷۵

0

و فرفه دارماکی دیگر  -که پیش ازن بشرح و بسط نارش
پادفه  -پادشاه زاد والافدر پس از رسبدن بلج هدیچ کدام را نزد خود
بودند-

نطلبیه  -و ازامراثی که بآن کامگار تخت بیدار معیی شده

و حکم چبان مطاع صادر گشذه ک» از تبول و مواطی خود [مده در
راب آن شرسوار میدان حمیبت باشند  -بعضي بادهای حهعدت
وار مانذد راجه جی سنگه که در هزار سوار ه.را :داشت

و چذددي

دیگر در زهمیدن درنگ نمودند  -و برخی مثل الل* و بردی خان

وعیبفران
اوجابت خان وله میرزا شاه رخ و میز را نوذر صفوي ا
ابزی

توفبقی

بکابل نبارمننه رسید  -چه حای

لادق شدان

برادشاهزاد؟ والا نژاد  -و ازین رو درهدگی پدکارها این کنیده نصرت
نصیبه از نضف

اشکری

که سال گذشنه

بای رای

معین

شده بود زیاد نبود بل کمفر بود  -و ازاوزیکیه عبد العزیر خان با

هردو برادر و همگیی اوزیکان چه علونة خوار و جه آب خوار و علفت

خوار توران و بل و بدخشان فراهم آمده بودند  -چنالچه آق سقاان
پبگر دید ای طایفه م ی گفند  ۸در هد پسافی میاه ماوراءالفبز

ایی قدر نبوده  -حضرت

گدنی سنانی فردون مکني اثار (((۶

پرهانه در گرای صعیفهٌ که بواقعات بباری موهوم لت

وان

بخط اشرف در کذاب خان خاهم پادشاهی موجود  -بلقریبی

نارش نموده اند که درعاريةٌ که میان عبدالله خان والهی توران
مد
و شاه طپماپ دارای ایران بروی کآار

لشکر اوزییک یکت

اک و بج عزاز موار می گفنند  -و سپاه قزاباش چل هزار سواز
برخی_ از معنبران اوژبکده که درهمگي مصایپا همراه ءبد |لعزیز خان

و ۶۳

)

( ۴۰۷

ی

ارادت «عردم حرم

دول « بعد "ازان روی

 ۱ور

احثرام جبان باني

آورده اند بگرذاردند  -که جمیعت اوزبلگ درین معارک نیز از
صد هزار سوار بیشتر بود  -لیک پص اژان که عساکر جبان کشا

پر گردید از تشریر بعضي بندگان معدهد راست فول کر کرد پدکاردیده

بعد ازاستفسار خدیو حق پزوه ظاهر شد که ازالچه اوزیکیه میگفننه
کمثر بوده  -و ازانجا که حماة دیی را گمان غالب آن بود که ارزبکده
برد

از غرور و فزوليي سداه به پبکار صف

ار| خواهعند گشت

-

اردوی بزگ را با احمال و اثقالهمراهداشنند  -چون غفیم بارجود
بسیاری

جنگ صف

بمعارست

نئوانست کرد  -ده ترافي گرائید  -هم

اردو و هم هعارزت غندم مي پرد|خاشد  -و همدشه

از چار سو هنکامهٌ تنال گرم داشنه و بانداخش ئوپ و تفنگ
و بان و زدن ث*یراوخ
بوخی را مقئول و

و سداننت
ی

را ره گرای هزیمت ساخنه

لاسجروج ِِِ  -درین

حروب

ازامهانوت قریت پب دخ ازع بیهلتی بزهم حو بر ۳
وان بادیه پیممای نبستی کشننن  -و از غرا د 3
ب

۳

اسردند  -غرة ناصی جمان بانی
شش صد بکدسابةٌ و اليبشاد ن ر

پادشاه زاده معمد اورنگ زیب بهادر دربن ایام هفت عنة تنال
با نکه فیل سواره بودند حفظ البي و انبال شاهنشاهيرا درع اقوع .
ذری

 9#ددسنه

ِ

*چوشس

پوشیدن

ِ ۳

داش

دیرد آخنند

گِ

دوامت تنگ می گردانبدژه
بسان 3شهاب اقب رجم ۳ا۹ن شیاطجی
العق

دربن

صورت

ر معنی مپذهود ند 

معرکةٌ مرک اما نبردي (ریی

 4۹گزارتن

کار]ده
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( ۵۰۷

)

سثه ۷۵۰۱

تفصیل آن بی تدریی ناس جداگاذه صورت پذیر نیست  -عبد
الاء بیگ برای نبدر؟ شکور بي (دالیق امام فلیخان ی  ۵جدبع

مراتب پیکار و مدارج کرزار همراه اوژرکیه بود  -و از مکنون بواطن
ایرطبقةٌ خبدت ضمایر  -و مذکور السفهٌ ای طایغةٌ تبیع سمفاظر  -اژ

قرارواقع ]که است  -و بعد ازان که عبه المزیز خان از جدعون

گذشت برهنمونیی يكبخني و سعادت منشي با چندي باراد
بندگیی این بارگاه گینی پذاه نزد پادشاهزاد وگلواهر آمد  -و آن
عالیهقدار بأسنان خواقدی پذاه فرسناده  -و بار اول بمنصب هزاریی

ات و چار صد سوار سر بلندگشنه_-بر گزارد -که بیگ اوغلی مدگفی
 5با این تدبیر و تلاشی که از ما دربن بساق بروي کر آسده جز
ناموس پرسنان حمیت دومت هندومنان هر لشگری که می بود

چه فزاباش و چه غیر آن برهم مدخورد  -و چوی تنبیه این گروه

فثنه پزوه و تادیب ایجماعه وخیم العاتبت چنانچ» باید و (جی
که شاید بی آنکه عساکر منصوره احمال و اثقال در شهر بل
واگذاشته و جریده شدنبه پیگر بهپردازند صورتپذیر نبود  -چه ایذان
در جنگ فزاقانه مثل دکذدان اند  -و در میاهدگری و تاب *عزشت

و شقت ازانبا بمراتي د رپیش  -پادشاهزاد؟ ظغ رآماد؛ یکمهیام
تربدیت و برگت درشیم پادشاه مرشدان و مرشد پادشاهان بر مدارج

مچه دازی و نبرد گزاری نیک ]اه اند بائین اورنگ آرای اقبال
فرمان فرمای جلال خدبو دورب خداوند صواب ورن که در ایام

خچسنه آغاز فرخنده انجام پادشاهزادگی بار درم در حینی که

قربب پأجاه هزار سوار یکدل و یک :رو از همه دن
.یا .داران دکن"
۸۹

هه | ۷۵۰
ر ) 9
دهم مال
فراهم کشنه بملک پادشاهی آمده تمام باا گهات و پایا گبات را
بثصییت

در آورد ه پرهانوور را در *عاصره

و[شدد

لشکر ظفر پدکر راازحمال و
(قال وا م
۳
گرد کیی

ات
ح ههکارکارگز

پبرهاندور

رسدرد 5

و بذج فوج دسر

رکذدان
فرصمود  5دازازرمزا د

زا علف تدغ خولخوار ساختند  -تآداکه دکنیان را جال آن نءاند

نکاری,ن نامه در تضاعیف وثایع دم سال بشرح ودحط کل ری بافنه
مرورر ساخنند رد اردد و احمال و  ۱ل را با "حول ساطان

۳

خویش در خ گذاشنه جریده بمالش و تعائب مخالفان بد مال
پرانید  -بعد اشزروع در تقدیم این تدپیر صائب عبد العزیز خان و

سران اوزیکیه که در جمیع حررب اشکر گرانبار اي دولت فیروزی
رمعی
آذار روی ظ ,ندیده ج
بادیه پبهای تاکمي ۹

 ۳بکشنی و برخی را خسن ۵۵1 ۰

بودند جون برین معثی آ|گمي دافذادت

و دیدند که المانان بی دین و اپمان از شدت اریز کاه و بیکه این
|دروزندگان ]تش قنال نا امید شده و از غارت مال مسلمانان کد

قوت حاال و قوت بال این ا#عاب ورز و وال اسنت مایوس گشاه
فشون قشون هساک خود برمیگردیدند

روج

کت ۱مه ۳۳۱

که نیروی مدانعت قزافانه در خود ندیده و دسدخرش واهمه گدنه
دردن رری آب زداد* بریی توثف ملاح کرندانستاد -و از سوفع
شپاب بچانب شهرک شنافنه بعضی زراءات آن حدرد راآنشن

2

7۳۳
۳۳

( ۷*۷

هم حال

عنه ۷۵۰۱

)

مرر
زدزد  -و از هراس تعائب لشکر فیررزی شهرت دادند که ب
پدخشان مدرولم

و ازخام را؛ را حمب

بساحل ج+عون که نزدیک بدعت
و علخحمادی

مذفای

کرده در رل

ررژ ازانا

کروه پادناهی است شناءنند

ااولی  5۸عر فیروژی دداه دصرت هگا بو و

دور دوم از ادوار جلوس

ن
والا عبه الع
خغابز

بپزاران

بدذامی و فراران پشدمانی و سر گرداني بر حالهٌ که فورا بِسنة بودند

نشسثه بگذر ایواج جا+زبعون گذشت -و دیگران رجا راد یاننته

بفیجی که مالوف ومانوس ای طایفةً بی ااف و انس است
بصد افطرار و افمطراب عبور نمودند  -و تانق غریق آن دربای
وزیی پید| است که این قوم بٍي رای و رویت
خولوار گشنفد  -ا

چه قدرمغلوب باس و مسلوب هراسگشنه بودند  -خردمند دید؛وز
داند که ده برزدان حقیقت

بیان گذشثه و اتثری ازان در

مطاویی وقایع جا بجا نارش پذیرنده *عضصورت است -و آی این
است که دریساق بل چادین امور ذاشایساه رری نمود  -اول القماس
کردن ۶9زاده مراد خش معاودت خود را از بل پش ازانگه ای

ملک نوک۵وده بقبط دراید  -و حصون و ثغور  | 1کامو آنسداه

یابد  -و تهالجات جا (جا بنشیاد -و خاطر ازحصول اننظام و اتساق
بجمعدت گراید  -و معاملةٌ نذر *عمد خان مفقی گردد  -و اشکری
ض
که بنعانبش رده مراجعت دهاید و الوسات واویماةات حغذائده
که پس

از فراوان سال بدیر بن ارژهی خویشی کد فرهآن ررائی

صاحب

و ولی نعمت قدیم دران دیار پاشد زمدد؟ پودند  -رصاحب

زاده گویان ببزاران شادماني به تمنیی دریادذت ملازست ار ردی

([ ۸*۶۷۰

:مه ۱ ۷۵۶

و المانان یا

دهم سال

)

۳

پر ] ۵۵1۸زد  ۵۳۳و

پابژد  3دوم تعاذب نگیرلان بهادر خان و اصاامت خبان نذر میرن خان

چیچنو و میمنه وبی آنكه خاطر به نشاندن تهانه در هرسکانی
فراهم اردد و جهمعی

وال و|خننن

عرد

از مردام آن

سر ژمدن /

 1۹۳ارات

بندگیع

در اکتا بدد کان درگاه همان حاه مذساک

سازژد

و الوسان و اریماقات آن نواحی را تسلیه و اسلماله نهایند -مدوم
شغافشی پادشاهزادة والا تبار *عمد اررنگ زیب بادر از بل (صوب
رصن مالس

پرشس

و ایرن ارل خطاني

غفیم -

نامدار رفت ٍ 11 24ي 3کامکار رادرر ندادسد ی

شنادت

بول که

ازان

بل در خار ببلج

زشکر بشمر مرس ر مشود
کروهی رف بایسنی گزید  -که هم درد ا ل

دشست
ود

 -اگر غادم چگ

مزگرث بزای کرد ار نابکار در کار

سس

دمیگری یقب

میبافدت  -و ار حنگ ۱

که المانان ی

دیدن

ایذان اند چون علونه ندارند و
و انمان که بیدا شهار ن ا
ماگ

9
 -و دریتصورت

تءانبس وب  ۱دهله ۳

بخ ر  1۹۳ی

 1ن

 1ازان  < ۳مودک بم0
تاره

درگ
دول ۵ -

هنکام هت

 1۹در خد رت

افواج نی

بادشاهرادة :خدبار ۷

شکور

بول

(

دهم سال

۶۷

شمه ۷۵۰۱

)۱

فزرني داشت با بهادر ان تفا همراه نبایسفی ساخت  دلکه در
مکمده و مسر  5ندز فسنممتا بایسای

خود ر  ۵1بر مدداشت

 2رده ي

کرد

غذیممقابل

 -و چشم زخمي  1۹در جانب سعدد خان

رمدد بروی کارنمیآهد  -و پسرانش بقنل ذمی رننند  -خطای دیگر
 14درف از معاودوت

بخ پادشاه زاده ت۳۳

اورنگ

ژبب

ژیاد ه از یک دو ررژ وتف نبایمنی کرد  -و دکمغذه حمعی

بپادر را

 1۹۳نظر

بر اغراض خود داشنند و چشم از حقوق ترددت ونک خوارگی
باز پوشیده بودند کر بند نبايسني شد
فرار عدد العزیز خان حریده شده

 -وبعد

از (سنماع خبر

تعادب او بایسنی نمود  -برین

تقدیر عجد العزیز خان وا ماحور می گشت

و پباوي سب د.رادر خود

ی شه  -و دیهدن تککمشی تمامیی ماوراء الذبر مغدوح مبگردید »

احزقبقت
فدروزی

وبراز کذرت صواکب
صواجات و اظار فراواذیخیزاده ا
۹۳

از ]لاء حسیمٌ

ربای

و دهماء جزیلهٌ

ور

ات

نا گ
مزی
قرام بود راقم ای نامه مغاخر بدعری ر آن پرداخت ه
ذکر ملکت روز انزون
طولایر هملک ت که ازلاعری پندر تاسمپلحثت (سلهمت) (ست دریب
دو هزار کروه پاهشاهدست

 -هر کررهی "جهزار ذراع  -و هر ذراعی

چبل و دو انگ نت متساوی لخلقت  -و عرش که از تلع بست

۸

۵-۱

معظم معمور

۱
عالم

نی

۷

(

و دو ۳

ظ م مال
 1۹۳مرس

۵ارل  -وهر سرکاری حندین پرگذه  -و مربگذه فرادارن 1

حندین

سرکار

مذعلی -آعده

ر قرباتعالمفبان واشکارپرگذات چار هزار وسیصد و باجاه اشستما

نیکو داند  -ازجملة پرگنات موی دار الماک دهلی که اکذون
بدا.یس دلعهٌ گردون امامي ئ 5پامر عامر جپان خافان کیان 

3خْنه شده و بشاه جهان ]باموسوم است و
کذار دربای جون بر (

معا دت آمالی دزول0

فرسا بدست

دران خاد ولگ

و یم

ربیع الول سال بیست و یکم جلوس عالم آرا مقرر گشنره  -جذاچه
در حاد ِ 9۳

دار اب
و صویهٌ

خو|هد یافت

دار

-

شاه حیا ن

لاهور جندین ی است که هر یکی د :اک

رریده حاصل دارد برابر خراج دمامیی ارت

ددخشان -و از فردات

حندیی فرده .است که حاصل

هر کدام بیست زار رویبه است

صه

هنشت

جع

تمامی ولایت ششت

و هشداه

کرور دام است که

ن
صوهٌ دار اخلانهٌ شاه جپان ناد صدکرور ۵ام «
صوبةً مسقر ااخلانه اکبرآباد نود کرور دام «

صوهٌ دار (لسلطنه (هور نود گروردام »
موه اجمیر شست کرور دام «

ی

و

زر یر

دهم عال

۹

۷۵۰۱ ۸۵
زد

هویم له ابال حول کردر دام ۳

صوبهٌ ببار جبل کردر دام *
صویهٌ ماود حبل
صوبهٌ خاندی

کرور دام نت
حمل کرور دام س

صودٌ اوده سمی کرد دام 0
صولهٌ تانکانه هی کرور دام ۰

صوبهٌ اردیسه بیسصت کرور دام *

صوبةٌ کابل شانزده کرور دام «
صوبگٌ کشمیر پانزد :کردر دام 3

صوبهٌ تده تاشت کرور دم ِ

صوبهٌ تب هشت کروز دام *
صویهٌ قندهار شش کرور دام *

ولایت بکلانه دو کردر دام 0
جمع تمامهی

مملکنی" 11

از دیر داز بادری دود مان وال شان

درد مدت بیست
فرمودند هغنصد کرور دام بود -

سال افزرط

رعیت پردری و ونور اباداني و کثرت معموری رایت سوای ,جاز
صوبةٌ دکن و احمد آباد 6 .بسنوح آدات سماری ,ا
ورضي که امزال

۲۱۲.

مفه ۱ ۷۵۰

دهممال

۱۲

سبوم جلوس مقدی_ تا آخرسال بلجم دران وایت عصرتآرد
جمعش رر بغزو ني نفیاد  -بل بعالت اصلی باز نگشت  -و ل,فا در

جمع این چار صوبه تخثرف داده [مه  -صد کرور دام دیگر بران
انزایش پانمت  -و مجموع هشنصد کرور دام شد  -و جمع وایاتی
که در عبد میمنت

مد کشاپش باننه هشناد کردز دام اسست

بدین تفصیل  -از صویگٌ دراناباد که بنچاه و دو کرور (۵مجمع آنست
حنالجه نکاشده ]مد  -پیست

و نه کرور دام جمع #عالي .مت

که درین درلت گردون صولت انفنا پدیرفنه  -معال بافين پیشثر

داخل ممالک معروسه بود  -صوبهٌ تلن.ه مي کرور دام  -صوبعٌ بخ
هشت کررر دام  -صوبهٌ قندهار هفت کرور دام  -صویهٌ بدخشان چار
کرور |۵م  -ولایمت بگاانه در کرزر دام صوبهٌ دولمت [ذاد و برار و

تلنگ» که بنظام الماک تعلی داشت

ازفدیم باز بوایت دکن

شهرت یانذه  -جون سابقا فلع دولت آپاد با تماميی ولینش

تصرف درنیامده بود و قلعثٌ احمد نگر از توابح آن مفنوح گشانه
بنابران موب

دولمت آباد

ر ۳

بِه احمد

نامدددد

نگر

 -ص

زبان زه ررزار است و از مال چارم جلوس مقدس تا سال نبم
تسخیر

در ود

باصرن

اولبای

ملطذت

حاو ده

طراز در ]مد

جفانچه درخسنجی جلد بهرحج و بسط ذکارش یانته حعم شد که آنرا
در دداتر صوبه دولمت ]ال تیمت صمیهوده پاشند  -از همگی ولابایث

۴۳ ۰

دهم مال
سابق و احق
موافق

صل

و (دبممت

دواز  ۵1ماد "۳

کروز

).
دام

کرور رویده

سثه ۷۵۰۲۱

خااصه

حاضل

مقرری

]نت

امت

# -عصول

که

باخی

رین فباسراید نمود  ۳پدشنر آین ودر خالصه نجود درین ع,د [یبد

پبوند از وسعت مملکت فرار پاننه «
شرح خرایی صودور ِ 3ذخادر نا"حصوره

خزانه که امروژ دریی دولت خد( داد ابد بنیاه فراهم ]۵

#عامب وهم و خبال در درک اندازة آن بمجز و قصور معثرف
امت  -آگرچه خرانهةٌ که حضرن عرش آشیانی در مدت پلجاه و
یک مال فرمانروائی و ملطنت راني جمع نموده بودند  -و اکثر
آفرا حضصرت

جنشت

مکانی در

نمودند  -هدي یکی از 7

بدسمت و دموال

ساطنت

خرج

هندوسنان را میصر ذشده تا بغرمان

روایان دیگر ولایت جه رکد  -اما|له دربن عد مدمنت مرن

پمیاسی نیت عالم آزا و برکات معدامت گیتی پیرا باوجود فراوان
اخراجات عصاکر سناره شمار و میهانی که دران کرورها خرچ رنده
و انعامات منکثرکه در ««م

بل ربع دنه شده باه

0

چذااچه ازآغاز سریر آرائی پادشاه ابر نوال #عر انضال تا این
نس
وت هبلغ ذه کرور و پدجاه اک روپده از نق
جد و
دصف

نقد ر بیش

از تصف

فر
دب

به

جذصس انعام شده  -وبر افراخدن

عمارات فاک فرسا از مساچد عرش گرا و دولتخانياي فیض ]ماو
فلاع چرخ

سا و ترتیب باغات

داکشا

که

و زیت افررز جهان ات و هندومذان بپشت

1

یب

انزاي کبپان

نشان بآنروذغی

( ۱۷

مه ۷۵۰۱
وحداث
بي آندازه یافنه ا

دهم مال

۰۲

روضمای فردوس

نما و عبر کاعبای

داکشر ,و ثکار اههای خوش گر امد ه بمرائب

ازان ادزون ات

و حقدقت فزونیی جواهر ازاععه در طاوعی سوایع رمضان هشئم
سال ایریدور

نکارش پدیرفنه بوضوح می پدوندد  -و *#جها  7نسه در

سرکار مقدس ااژفراد کاسلعٌ افسام زراهر جواهر و زر سرخو سفید و
طلا ]لات و فقرة آلات حمع

شده

غالبا بعسب

کمدت و کدفبت

نزد کل فرماروایان عالم نباشه  -مبلغ دو کرور و بجاه لک روپده بر
ءمارات خرچ شده  -بت کرور و ده اک

رویبه بعرمارات مسنقر

ااخلانة اکبر [باد -ازانجمله شهمی لك روییه بر مسجد ماگ مرمر

کانهدرون فلع مبارک بسان بدت المعمور عبادتگاه قدمیان (مت

و دولنخان مقدس و دیگر بقاع و باغات  -و پفجاه لگ روپیة بر
نروی
ب
ووضتٌ سذوره که بنای مانند ار

ژمبن دید

سمان ندیده -

تخننی از شگرفیع آن مکلن خاد نشان در تضاعبف موا نع سال
ری دور گذارده [| مرد  -باعاه ای رویده بر عمارات دار الخلانه
م اد :

شاه حمان ]باه سوای

نوی جامع يي که دریذول بانهی مدایی دولمت

و اقبال ماس نراد  -و سو:

این عمارات وقدر مباغ خرچ

هريکي از مغانیی آممانیی آندر سخستنبی سال دور سبوم گزارشخوا«د
واوت  -و فریب باجاه اک رویبه بر عمارات و باغات دار السلطنگ

اهور  -و دوازده اک ررپده بر عمارات کبل از سجد و دولت خاذة
معلیی و قاعدٌ ارک و قاعهٌ دور شبر  -و هشت لک روپده برعمارات
و مننزهان کشمیر وت

0

رریده بر حصار تددهار و بش و

وازده اک روپیه بر عمارات اجهبر و احمدآباه وغیرها *
زسدنداور  -در

گ 3

1

مال

2

شکور علوف ۸خواز این دولمت

 ۵2خی.رزد

و

شین دو 6ص

پفع هار

سوتک

عظام ر سایر خذصس

سنه ۷۵۶۱

پایدار موای

موار است

حمعیی

هشف4ت

تاپیفان مانشاهزادهای

داران

در حبل

انداز و گواه افداز و باندارامت ۳

که براي

هار

مخصب

یز و امرای

هزار تالک

م" 9چي

 :ازان میان ۵

و توب

هزار در راب

معادت میباشژد  -و مه هزار در صوبجات و هلاع  9تاخواه دس

پوز

خلانت چپل کرور دام است که حاصل آن موانق دوازده ماه
صن

ژویده

ب

وجو مدر
س

ی

ماهه شحف

و ند خواه

امس

نئییع سلاطکت بکست
ری

رودده مد شول -

هرکد ام

پوز عظمبت

ن
دو یمد ی

و چبار کروز دام که دوازده

و تلخواه جار

مین

فرژدد

دولحت

يردان
سرامد امرای والاشان سعه الله خان و تو ,ن پلند مکان عل م
خان امد الاسرا نمزد و از 5 ۵کروزد ام |ختا < :و «کواه

داران

بر طبق

۹۹۳

منصبي

رکانشرره ]مد

دیگر اصرا و مذصب

بهقایمه

واخدچ

مدگردد

جرزمیل
زهي موهبت جلیل *«عاني  -ر فضل نبیل رباني  -و گ
يزدادي  1۹مملگدر ی

برزوگران  -و وت

۲
جذان

۰
و
وسدع و حزاده حجد(ن

بيپایان -

و اشکری

 3۱وكاسرادي  -و اسیاب  ۳عصورژ

عنشر تا

۱

نع ۷۵۶۱

۱۷

دهم سال

/

و شادمانی  -بجناب .لطنت و حضرت خانمت که روزکار پیهکار
و زمانه فرمان بردار آن]سننان گیون مکان باد ارزانی گشنه  -ایزدکر
ساز ای شوکت و جاه و حشمت و دسنگاه  -را تا روز نشور دترزاید

داراد  -لله العمد که به پم توجه فرازفد افسر جهان بانی برازندة .

سرب رکمرانی حضرت عاحب ِ نی نرش رایع درر دوم
از ادرار جلوسابد مانوس بیزاران  5ید رال هزار و #پاجاه و شم
هلالي حسیی چام درفت

* شعر »

*

 ۶بسر سبزیی شاه گردون سریر *
م یه نبروی فرهفگ وفرمان پذیر »

چرم
 ۰یکی سر پیراحنم د

*

ای
امبد که ایزد کرسماژ میامن بندگي و خدسصت گد ازیی ابری  ۵کاه

کام بخشی و كاهمگاري توفیقنوننف سوانع ادوار اثبة که چوی ساسل

لیالی اویام س-رورشنگ شپور و اعوام  -تا فیامت روی انفصاممبیناد
گراست فرماید  -بکرم العظایم  -و لطغه العمیم #

اکنون نگرندة معامه خافانی خاتمة این دور را عریر

فاص کواکب شماء خلافت  -ازهار حدایق ملطنت  -و نوتدنان
والا مرتدت  -و دیگر مذصسب دارآن دا پاددیمنصسی  -و بلنمدق,
شعرا معلیی سدگرد اند #
نیذی از|حوال  92و علما و حکما و

) ۷۷۲۷
(+

مناصستب راداو زادهاي عامگار و امرای

نامدار

دویگر مفصبداران ذ پاانصدی نگارش »میرب
دادشاو زادهای بخث ببدار
پاد شاه ژادة «#عونل دار شوه مهدری پور خلافدت دددمت «زاریبرست
هرار موار دو اسده بح

هزار عوار ۹

ی

»_

پادشاه زادهعمد شاه شجاع بمادر دویمدی فرزند گينيخدارندپانزد»
هزاری

5

هزار سوار هشت

پادشاه زاده »عمد
د

جٍن

اتبال

دو ا-ده یم

پادشاهزاده

هزار سوار در

آورنگ یب
پانبزگه

اوه

هزاري

اسده _.

بمادر حبومدی
( ۹3هرا سوار

آسو ۸

خالف

هدشست

ر

اورنگ

هزار

سوار

ت

جارتمدی درحد ریاف دوات دوازدههزاری

مراد -خش

نوئینان وال مکان

0
پمی الدوله امف خان خالخادان سوه سالارنه هزاری نههزار موار
در اسوه سه اسچه  -هفدهم شعبان سال دجم از دور درم بعالم
را

رحات

مود و

خاندوران بمادر نصرت جنک هفت هزاری هفت هزار سوار

ال

پفج ,زارموار ۵و اسپه مه اسپه  -ماه جمادي اللاي سال هشنم
از دور درم بدرجة رالای شهادت فزاگیردید «

ملي مردان خان امیرالماهفت هزاری .هفت.هزار-وا
تاسهزار موز زد امه ده ده
سعید

خان بهادر ظفر جنگ

هفت هزاری هفت هزار سوار

باجیزار سوار در ادپه سا-هپه »
جوپارزار مواردو ادچه
باخر م
املام خان هفت هزاری هفت هز
مه اسده «

هزار موار *

علامي معد الله خان «فت هزاری هت

(نصل خان هشت هزاري چار هزار موار  -دو آزدهم رمضان سال
دوم از دور دوم برحمتا

حق پدوست

«

شش «زاری
سید خان جپان بارهه شش هزاری شش هرار سوار در اسدة سه
و دوم شوال سال نوم از دور دوم د اعهع حق

اسبه  -بدست

را  ۳گت

اعظم خان شش
عدد الله خانو

ه

هزاری ششس هزار سوار «
فهروز حنگ

شش هزاری شش هزار سوار -

هفدهم شوال سال هشام از دوردرم ره گراي رس|فخرتگشت »
صدر الصدور سید جلال خاری

شش

هزاری دوهزار سوارب؛ سم

ربیع الثانی حال دهم از دور دوم ازی جیان افتقال نمود «
عرمد
خسرو ولد ذد

خان شش هزاری دو هزار سواز *

([ ۰۹۳۷

۲

بم هزاری
شایسنه خان خلف یمبر الدوله "چبزاری بأجم,زار سوار ۵و
امیه سء آسده »

ببادر خان روهیله پأجپزاری باجپزار سوار دو اسبه ده اوه ۰

میرزا عیسی ث#رلخجانهزاری بلجم,زار موار در ادوه سم اسه »
راجه جسونت سنگه ولد راجه گچرنگه بفج,زاري پنیمهزار -وار
اوهده مه اد ۰
دو هزار و داصد شوار ۵

رستم خن »یی هزاری باس هزار مور در هزاز شوار ۳
مه امه *

راجه جیسکنه باجیزاری پفجبزار حوار در هزار حوار در اسپه
مه اسب *

«زاری

مب خان

پاجبزار سوار

دو هزار سوار دو سوه

سة ادده >

وزیر خان بأجیزاری پفجهزار سوار هزار موار در احچة سه امچه -
در صوبه دارعی اکبر اباد ماه جمادی الرلیی سال چبارم از دوز
دوم بساط حبات در نوردید *

راجه که که "جهزاری

ب"جمزار موار  -دوم *عرم سال ادل از

دور دوم پیمانةٌ عمر برامود *

شاه نواز خان صفوی باجپزاری پذج,زار سوار ه

راا جگت دنگه پ#جبزاری باجهزار سوار »
اعدقان

خان

بذ

هزاری بلج هرار سوار *

() ۷۲۰
صفغدر خاری ِ هزاری

صغر مال هشنم اژ

بذج هزار سوار دض

دور دوم سفر کزان عقجور گردید »

راجه بینهاداس کور #جمزاری پنیهزار سوار »
ار سوار  -ماه ربدع الثاني سال

موٍ,دار خان باجمزاری
م از دور درم رخضت ی

بدرست

»

الله وبردی خان باجپراری بذجپرار سوار »

خواص خار +اجم,زاری بج,زار سوار ه
مالوجی دکنی باجمزاری ؛*جمزار موار «
حعفر خان

*:جمراری) چار هرار سوار *

اصالت خان *#جپزاری چار هزار موار  -بدست و دوم رببع الول

چارهراری
سدرد شعاعت

خان

سید

حپانگیر بی سید تعمود

وبه دارعی الپاباد ازدی
در
۲دور دوم ص
»کرت

خان

چار هزاری

چار و

خان بارهه

ن بگد بت ۳
به 6هزاز

سوار دو اسده

یمرگ ادوه

معنقد خان چار هزاری چار «زار سوار «
مذف خان چار هزاري چارهزار سوار  -عبرم سال سوم ادزدر
درم دساط زندگی در «.عدد »

(

۲۳ ۷۲۴۰

مبارز خان روهیاه چار هزاری چار هزار سوار  -ماه چشادی ال دقوه

گرذشت »
آغاز سال هشنم اژ دور دوم د
خلیل الاه خان جار هزاری مه هزار موار *
فدائی خان چپار هزاری

هزار سوار  -بیست و چپارم

مه

*

بت
جما دي الوای ال نم از دور دوم رخت هسدی بر
مردار خان چار هزازری مءهزار عوار ۰

شاه ببگ خان چار هزاري  24هزار موار *
سر افراز خان چار هزاري عه هزار موار  -مال دوم ادزوردوم در

پذن لجرات در گذشت ه

رذید خان انصاري چار هزاري م ۸هزار موار*

عرافراز خان دکني چار هزاری مههزار موار ه

وار اسر نله واد راجه گجسنگه چار هزاري مه هزارهوار -مایخ
حمادي الولیسال هغنم از دور دوم !جنوی و بی ادبی هر
پباد ننا داد »
صلابث

خان مير بخشهی ولد صادقی

خان جار هزاري دو هزار

سوار  -در تاربیجمزبور بدست امسسرنگه شهدد شد  -چنایه در
طی رقایع سال مذکور نکاشنه آمد ۰

راجه رایهنگه ولد مپاراجه بهیم میصودیه چار هزاري هدهوزار سوار
#علدار خان دکنی چار هزاري در هزار موار -سال چارم از
گرذشت ه
دور دوم بدنرگاله د

صعنمد خان چار هزاري هزاز و دویستوار ب-یست و ششمشعبان
سال سیوم از درز دوم زخمت حدان از سچنجي سراتست

41

۰

موسوی

جار هزاري

حاری

و

۲

هعنصد

و

پلهای موار -

اههم صقر

سال «قدم از دور دوم ودیعمك حبات مهرد *

خواجه طیب جويباري چار هزاري چار مد موار »

سه هراری
راجه پپار سنگه

پسر راچه نرسنگدیو بندیله سه هزاری سه «زار

صوار در هزار عوار,در ایگبی>» وی ۴
بو.دف *عمد

خان تانکندی سه هزاری > هزار سواز دز اسده مه

(مپه  -مال دوم ادزور دومدر صوبه داری ملنان درگذشت *
تزلباش خان ثر کمان 3

هزاري سه هزار مواز پانصل موار دو

اسچع سه ادیه »

ده هزاري سه هزارسوار »

مر ثم

ال
سثر
راو «

هادا ده هزاری «ههزار سوار ۰

سالهو سنگه هاد| سء هزاري مه هزار دور ه
پردل خان زیچ مه هزاري سه هزار سواز ه
جوهر خان دکنی ده هزاری شه هزار سوار *

سزاوار خان ولد لشکر خان مه هزاري دو هزار و پااصد موار ه

میرزا نوذر صفوي حه هزاري ,دوهزاز و پانصد سوار »
سعادات

خان

یرو

زیغان

کوده

مه

هزاری

دو

هزار و

پااصه سوار *
له
ارلیز
ء

خان سه هزاري در هزار و پانصد از  -ال «ع 1م از
و

دور دوم در اعهٌ ده مت

در گذ مت ۱

۲۳ ۳۳۳۰
مبدس

ولد دلیت

داس

رادبور سه هزاری دو هزار و پانصد

سواز  -دم صغر ال دهم

از در دوم پدمانٌ

عمر او لبر یز

گردید »
نظر بهادر خوبشگی سه هزاری دوهزار و بانصد هوار «
میر نور له سه «زاري در هزار و پانصد سوار  .سال دوم از دوز دوم
در کوج هاجو سچری گشت

*«

#برجي مزربان بکلانه سه هزاری در هزار و پانصد سوار  -او نیز در
مال مذکور دگدشت ۰

ذر القدر خان ترکمان سه هزاری درهزار موار پانصد سوار در
اه سه اجده ۰

میرزا حسی واد میرزا رمنم صفوی سه هزاری دوهزار موار *
لیر اسپ خان ولد مپایت خان خ.لخانان مه هزاری در
هزار سوار «

میرزا خان رلد شاهنواز خان بن عبد الرحیم خانخانان سه

هزاری دوهزار سوار *
مغاخان واد ژین خان کوکه سة هزاری دو هزار سوار *

غبرخان برادر زادة عبد الاه خان بیادر فیروز جنگ مه هزاري

درهزار موار س-ال چارم داوزرددم صدورنه داری تفه مراحل زندگي
در دوردرد ۰
(لله پار خان مه هزاری دوهزار سوار ه

امیر خان مه هزاری
دور دوم

در ده

دو هزاز سوار  -ماه ربیع لول

بگدشت

ب

سال دهم از

(۵

۲ ۳-۰

شاه فلبخای مه «زاري در هزار موار « -ال چپارم داوزر دوم
ر گراي عقبیی گشت «

مرضی خان ولد سید صدر جپان عه هزاری درهزار سواز ۰
ظفر خان ولد خواحه ابو العسی مه هزاری دوهزار سوار »

اهراجه چگت سنگه ولد راجه باسو سه هزاری دهرزار موار م

راور«هري گردید ه
پش
في (اعچه سالنهم از دور دوم د
حسصی خان

حبشي سع

ه«زاری

دوهدزار سمواره

کطارلب خان دکذی حه هزاری دوهزار موار *

اوداجي رام دکني مه هزاري درهزار -واره
بیع فریه ولد قطب الدین خان کوک حضرت جذت مکانی

سه هزاری هزار و پانصد سوار »

ررزرتجان خزاجه مرااه» هزاری عراز وبلعت سور »
و
سا در
ی
جادون رای دکنی سه هزاری هزار پوانصد سموار»
حبش خان مه هزاری هزار و پانصد سوار «

منکوجی بنالعر سه هزاری هزار و پانصد سوار ه

زارت رای دکنی مه هزاری هزار و پانصد سوار »

ی زیر ها باره مهاهزازمی اهززر شور
سال اول از دور دوم ره مپر آخرت گردید »
عافلنان سق هزاري هزار سوار *

دذاجی دکذی سه هزاری هزار سمواز ه

۲ ٩۷۳۵۰

دو هزار و پاناصدی
مرشد فلخان ترکمان فوجدار مبثرا و مبابن در هزار و پانهدی
وصد
ان
پار
دو هز

سوار پانصد سوار دو اسده ده ا-چه -ماه رحمب

سال اول اژ دور دوم دران نواحی رخت زندگی ببرست ه
احمه خان نيازي دوهزار و پانصدی دوهزار و پانصد موار «

جان نذار خان در هزار و پانهدي دو هزار »وار  -سال درم ازدور
دوم درراه بپگر درگذشت ۰

مف شکن خان وله عید بوف خان رضوی درهزار وبانصدي
ا-ل
سار
دو هزار سو

نهم از دور دوم بساط حیات در (4جید »

صدی
نو
ازار
ءوض خان فاذشال دپر ه

ل
اار
س مو
زاردوه

چارم ازدور

دوم «پريی کشت «۰

راجه دیبی سنگة ولد راجه بهارته بندیاه در هزار و پااصدي

ور راز راز ۰۲
صده
تربیت خان در هزار و پااصدي هپزاارنو

سوار  -سال ششم

ادزرر دوم دگرذشت *«
دلاور خان دکنی در هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار «
الدعات خان دوهزار و پانصدي هزار سوار ۰

حبات خان دوهزار و پانصدی هزار سوار »

سرور خان دکنی در هزار پوانصهی هزار سوار  -مال هفنم از
درر دوم در گذنامت 0

(|) ۰۷۲۹

ره هزاری
عرب خان دو هزاری درو هزار سوار پانصد موار دو اسپه سه اسده «

ارزبلک خان دو هزاری دو هزار سوار پانصد سواردو اسوه سه اسده «
مزاق خان درو هزاري دهرزار سوار *

بافي خان قلماق در هزاری دو هزار سوار «

مبارک خان نبازي در هزاري در هزار سوار«

*عمد زمان طيراني در «زاري در هزار سوار «
پرنهبراج راتپور در هزاری در هززر موار »
راجه راجررب درهزاری درهزار سوار «
ذو الغغار خان دو هزاري هزار و پانصد سور پانصد سوار در
|-وه مق اسده 

سعادت خان دو هزاری هزار و پانصد سوار «
وانصد سوار *
اخلاص خان در #زاری هزار پ

رعد
ان
پار
جان سپار خان برادر زادة نقیب خان در هزاری هز

موار  -سال «شنم ادزرر دوم در مندمور بگذشت *
وارم
زاهد خان کوکه در هزاری هزار و پانصد سوار  -بیس ج

رجب سال نیم (ژ دور دوم پیمانه عمر او برآمود *
اهتمام خان در هزاري «زار و پانصد سوار  -سال ۵هم ادزرر درم

دگرذشست +

۱

عفایت الله واد مبرزا عدسیي ترخان در هزاری هزار و پادصد سوار *
شمشدر خان رن

وصد
اا
پار
!عزاری هز
و

سوار *

6

( ۷۳۷.

رحمت خان نیض الله نام درهزاری هزار و پانصه سوار  -ءال
۱
حدات مپرد *
اول از دور دوم ودیعت

امد ببگ خان دوهزاریهزار و پانصد سوار «
وصد
ان
پار
سپیل سنگه ولد راجت سورجسنگه رائهور در هزاری هز

سوار  -سال دهم از دور دوم درگذشت *

زاو کری بورتيه دوهزاري هزاز انس عوار ء
راجه چیرام بدکوجر  -در هزاری هزار و پانصد سوار ه

وصد
ان
دار
جلال کاکر دو هزاری «ز

سوار *

میرزا دالی دوهزاري هزار «واز ء
صف شکن راه میرژا حس صفوي در هزري هرار سوار »

زبردمت خان در هزاری هزار سوار *
روب سنگه نبیر کش سنگه رائپور دو هزاری هزار سوار ه

رام نگه وا کرمسي را تبور دوهزاری هزار موار «

سید نیروز خویش سید خا جیار بارهه درهزاری هزارسوار «
سین عالم پارهه در هزاری هزار موار *

حاجي منصور دو هزاری هزار صوار  -سال دهم از دوز دوم
رخت هسنئی بر بست *

عبد الرحیم بیگ اوزیک دوهزاری هزارموار *

فهچاق خار در هزاری هزار سوار ۰
اکرام خان فأعچوری در هزاری هزار سوار »

اکرخان در هزاري هزاوسواز»

اخاص خان درهزاري هزار سوار سال میوم از دور دوم در گذشت *

(۳۳

۲

رج 4رام داس تروري در هزاري هزار سوار  -او نیز در همبری
مال درگذشست 0

#خغیار خان دکنی در هزاري هزار موار *

شیر خان تربن در هزاري هزارموار  -مال هفنم اژ دور دوم
بساط حیات درنورد ید ج

سدد عمر دکذ ي
هد
زر
اري

هزار سوار *

فرحان حبشي در هزاري هزار سوار *
پنبوجیی دکني در هزاري هزار موار »
ربٍي راي دکنی در بت هزار سواز ۰

آتتض خان دکنی دوهزاري هزر سوار ه
«اباجعی دکنی در «زاری هشت مد مواز *
درانت خان دو هزاری هفذصن سوار «
خواحه

حپهان دو هزاري ششصه

صوار 

سال

هقنم از دور دوم

از بن

میادت خان برادر (سلام خان در هزاری پانصد ,سوار ء

جان نذار خان دو هزاری پانصد سوار ه
ملاعلاء الملکا دو هزاري سه صد سوار »
حقدقت

خان دو عزاری ه8

ورگ موار «

هرار وپانصدی.
رای دو درل

هزارو د
انصدهی هزار و پاذصی موار دو دهد مهآدوه "۲

۷

(
مو.ن

حسین

) ۳۳/۹

برادر همث خان هزار و پادصدي

هزار و پااصد

هوار هشذع.د سوار ۵ر (-و مت اسیة ه

«زار و پانصه سوار ظشمت صده

سقد عجد الوهاب زر و پانصدی

سوار دو آسمدة سه اسوه  -سال فویماز دور درم درگذشت 0

یکه تاز خان هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار پاذصد هوار رنه

موار در امه مه (سچه  -درسال هشنم ازدور دوم بگذشت »
سید

معیود ولد خاندوران

بهادر نصرت جنگ هزار و پانصدی

هزار ر پااصد سوار ه

آمان بیگ هزارو پانصدی هزار و پااصد سوار ه

رتی راتبور هزار و پانصدي هزار پوانصد سوار «
اسفندیار ولد ح<سن بیگ ین ری

هزار و پانصدی

هزار

و پانصد سوار -سال ششم از دور دوم «پري گردید ه
اعلبرهحهریولد شهباز خان روهیلهمزارر پانصدي هزار وپانصدسوار-
او نیز دربن مال رخت حدات در دت

اکبرقلي ملطانککیر هزار و پانصدی هزار ورپانصه ءوار -سال هشنم
از دور درم درگذدت ۰

راول پونجا موزبان دونگر پورهزار و پانصدي هزارو پانصد سوار ه
افاخار خان برادر زادً عبه  1#خان ببادر فیروز جنگ هزار

و پانصهی هزارو چار مه سوار"ه
خانه زد خان ولد سعید خان بهادر ظغر جنگ هزار و پانصدیهزار

و دردت سوار  -نیم جهادی الرلی سال دهم از درر دوم در
نبرد ارزبگبه که در نواهیی | فد شده بو سرداذه جان در پاخت ۰
٩۲

(۰

) ۳۳۳۶۴

وزاب خان وله آصدف خان جعفر بیگت هزار و پانددی «زارو
دریدت وار  -سال شوم از دور دو .دگرذشت ه

سرانداز خان قلماق چیاه هزارو پانصدي *زار و دریست سوار -سال
فهسم از دور دوم بگدشت ه
مدرز | مراکم ندرا میرزا رسئم صفوي هزار و پانصدی هزار سوار »

معنمد خان ولد هانم خان هزار و پانددی هزار عوار «
۱

جانباز خان هزار و پانههی هزار موار »

اففخار خان ولد احمد ببگ خان هزار و پانصدی هزارسوار  -سال
ذهم اژ دور دوم سفور گزین آخرت کشت س
لاف الله رلد سعدد خان بپادر ظفر جنگ مزار و پانصدی هزار

سموار

 -نسم جمادی الاولی سال دهم از دور دوم درجنک اوزیکان

که نزدیک [فچه شده بدليري جان فشاني نمود »
#عود مالم ولد مبرزا عیسی ثر خان هزار و پاده.دی هزار سوار *

انروده ولد راجه بینهلد اس هزار و پانصدی هزار «وار »

سیو رام کورهزار و پانصدی هزار موار *
راوهني سنگه جندراوت هزار و پانصه  هزار سوار -مال هفلم ازدور

لبوم کدرا دکن «هری گردید *

.

۱

راو روپٍهخگه چنداراوت هزار وپادههی هزار سوار »
برجم راتبور هزار و پانصدی هزار سواو  -در مال هشنم از دور

یم بنرش ت٩۱

ِ

مراد فلي حاطان نکب هزار پوانعدی هزار عوار ه
دولت خان فیام خاني هزر و پانصدي هزار دواز »

(

) ۷۳۲

دولتمند پصربپرجی صرزبان بکلانه هزار و پابدیي هزار موار »

سکندر دوتانی هزار و پانصدی هزار عوار  -سال پفجم اژدوز
دوم درگذشت ه»
هریسنگه

بردر خرد راجه مورجسنگه

رادپور

عزار و پانصدی

سوم صفر سال هغذ م اژ دور دوم پپبمانه
فپصد سوار  -بدست و

عمر ار بر [مود *

4

[[1ه نلي خان واد بانگنیرش ه«زار و پااصدی هشئت صد موار ه
جندر م بندیاه هزار و پانصهی هشنصه

مواره

ولی علدار خان دکني هار و پانصدی هشتصد سوار ۰

مللفت خان ولد اعظم خان هزار و پانصدی هفت صد و
چلیی ی ی

حسام الدین خان هزار و پادصهی ششصد سواره
[قا افضل هزار و پانصدی ششصی موار »

میام سفگه ولد کرمسي زاتبورهزار و پانصدی شذصه سوار ه

ال بفچمصفعرام زمیندار کنور هزار و پانهدی ششصد" موار س

از دور دزم درگدات *
علاول ترین هزار و پانهدی ششهه سوار ه

رون
اد
جاد
رایبا بر
خدست

وانصمدی ثش صد مواره
رای دکنی هزاز پ

خان خواجه سرا هزار و پانصدی پاذصد حوار  -حال

چبارم از دور دوم بساط هسني در نوردید ۰

میرزا ملطانتجیرة میرزا مظفر صفویهزار پوانهدی پانصد سوار ه
جمال خان نودانن هزار و پانصدی پانصك وار *

۲

( ۱:۲۳

نوشال برگ کشغری هزار و پانصدی پانصد سواره

نوازش خان راداصی طلنوان ,یزهای هار و تپااصلني وانخنه :مور ۵
سچان عنگه سیسودیه هزار و پانصدی پانصد سوار »
مبر؛| #عمد واد مدر بدیع مشهدی هزار و پادصددی چار صد حوار »

فدض ! 2ولد زاهد خان کوکه هزار و پانصدی چار صد عواز »

مرحمت خان ولد صادق خان هزار ر پانصدي چار صد سور -
سال دهم از ددر درم رخت زندگی بز بست «

حکیم حاذق ولد حگیم همام گيلاني هزار و پانصدی سه صد سور ه
میر عبد الگریم هزار و پانصدي دو اد سوار «

«زاری
گاه خان خواجه سرا هزاری

هزار ور در امده سه اهچه 

دف #ع.ددف ولد خاندوران ببادر ذصنرت حنگ ه زاری,هار سواره
گرم اللء

و
كت

ء اومردا ن اد ۰

گرذت
دوم د
بدگ

|سرث الا

ی
هاد

داد

بخاري

۰
هزاري

۱

۰
«زار سوار »

۰
هزری

پرادر رشدد

۲

هزار سواز ۰

انصاری

هزاری

ه زار سوار *

کذور رام سخگة واف راحه حانسنگه کب و ۱۰۸هزری :هزر سوار *

گوپال عفگه ولد راجّه ماروپ ؟چیواهه هزاری هزار نوار «
راجه بدزسنگه

برد ورب . ۵هزاری هزار موار *

۱

راول عرسي زمیندار بانموال» هزازی هزار سواره

( ۲۳۴۷۷۲
پرداب حرو؟ هزاری

۱

هزار مواز ۰

یرام خان ولد جپانگیر تلي خان هزاری ف,صد حوار  -سال هشذم

گرذشت ه
ادزوز دوم :د
شمص الدیزی واه نظر بهادر خواشاي #زاری نمصد سوار ۰

عجد له ولدسعده خان بهادر ظغر جنگ هزاری هشنتصدهوار *

خلیل بدرگ هزاری هشنصد مواره
مد

یی

مصاعف هزاري «شنصد

هوار <

گردهر داس گورهزاری هشنصد سوار ه
قباد دبیگ

اوژ بک

هزاری «شرصد

جبار دلی ککپز هزاری هشدصه

مواز *

سوار ۶

رحهان یار برادر  1۶بار خان هزاري دغرصد و پلجار موار »
دادوست

ولد مر افراژ خان هزاری

هفنصن مواز «

معمد شریف خویش بافر خان نجم انی هزاري هفتصد عوار -
مود دلبرخان *زاری هفددد سوار  -تال چبارم ازدور دوم ثبدد شده

ارجن ولد راجة بدنهلدای هزاري هغخصد سوار *

(

ذعیب

)" .۷۳6+

سرانی قدیه ی هزری هقنصد سوار  -سال هشثم ازدور

دوم در گذشت

»

سید دیذدار خار ,هزاري ششصد و اه عوار  -مال نبم از دور
«

د کشت
دوم ره گرای سفر آخر ت

سید شهاب ولد میهد غیرت خان هزاری ششصد سوار و

شجاع واد معصوم خان کابلي هزاری ششصه سوار  -سال درم از
دور دوم بساط حبان بعالم بغا کشده ه

عبد الرحمی ترنابی هزاری شهد سوار" -ورنمال.اول از دور
رست
دوم رخت ه«سذی ب(

»

فلعدار خانی جیله هزاری شهصد سوار  -سال سیوم .از دور دوم

در گذشت »
سید« :عمد ولد سید (فضل بارهه هزاری ششصد سوار «

اردذیر نبیر احمد بیگی خان هزاری ششصد

سوار  -مال هشفم

از دوز دوم «پری گشت *
نگه نروری هزاری شصد سوار *
راجه ادسر

مپیص داس راتهور هزازی ششصد سوار ه
راجسنگه ولد کپبوان راتهور هزاری شذصد عوار  -سال چپارم

۱

ازدور دوم دگرذشت »

ربن
|خددار واه مبارز خای ررهیله هزاری ششصه مور  -او نددز

سال ذرگفاندت *
بوگواندای

۱

ولد راجه نرسنگدیو بندیله هزاری ششصد سوان سال

کشیي سنگه بپدوربه هزاری ششصد

سوار  -مال هقد از دور درم

-چری گردید »

محنی ,غلزی. :هزاری :فص

مواو ء.مال چبارم :از دیا میم

در گدشت ».
مد مظفر ولد مود شجاءمن خان بارهه هزاری پانصد سوار «

خواجه برخوردار داماد صبابت خان خا:خانان هزاریپانصد سوار »
مبر خان هزاری پانصه سوار  -لیخ جدادی ااولیي سال هفتم

از دور درم شهدد شد ۰

خنور خان خویش فلییم خان هزاری پانصد سوار »

*عمد هاشم کشغری هزاری پانصد موار *
همت خانکبلی هزاری پانصد موار  -سال هغنم ازدور دومدرگذشت ه
طاهر خان هزاری پادصد سوار »

حسین بیگ «زازی پانصد سوار»

میر خنیل واد اعظم خان هزاری پانصه سوار ه
حاجي معمد

وزبكت
پاار

هزاری پانصه سوار»

#عمد علي #امراني هزاری پانهه موار «
مید خادم دازه هزاری پانصد سوار  -رمضان ال تم از دور دوم

درگذشت +
دید نورالعیان ولد سید دیف خان بارهه هزاری پانصد موار »

رای تلوکچند کچپواهه هزاري پانصد سوار »
احد  ۵ممشد «زاری پافصد سوار *

بهوجراج دکنی هزاری پانصد سوار »

)

ر ۹۳۷

نورالدراء رلد مرتضوی خان ا"جو هزاری" چارصه عوار -سال
دهم از دور دوم شرید شد «

عم
نو
هلطان

هزاری چار صدحوار ه
خان

نظر برادر خرد سیف

هزاری جار هن

لطیی +نعان نههبغهی؟ هزا ری ار سارک
دوم در گذشت

جپان

رخت

سموار ۰

مان

۰

بر بیتا

۳۳۱۱
۱

»

ود مقبول عالم «زاری چار صد دوار *

راجه کورمین زمبند ار کشنوار هزاری چار مد سوار *
راجه پرتهی چند زمیندار چذبه هزاری چار فد عوار »
دم خان تبنی هزاری چار عدد «وار ه
شانی

ولد مدف

خان

هزاری یمک

.لگ و پدواه هوار  -سال دهم

از درز داوم در گذشت ۰
+عبی ولد خان مربوز هزاری

سمل هصث

سواز ۵

هلت شیر ژمان واد شود خااجهان بارهه هّاری دوصد  3میب سواز ۵

مید موز دیگر پسر سین خااجمان هزاری در صد و پخعاه سوار ۵

فرامت خان خواجه هرا هزاری دوصد و پفجاه سوار »
رای کامي داص هزاری در هه و پذیا :دوار ه

)۲ ۷۳

(

سبه علی واد هرد جلال :خاری هزاری دردمت سوار *

*عمد اشرف راد (علام خان هزاری دویست سوار *

ام
لسر
عپ
اگر
*عمد صفی دی

۷

خان هزاری دو پست سوار ه

رو ولد یف خان هزاری در پست سوار «

ربرکه هزاری

دو پست سوار  -سال ششم از دور دوم ره ورای

آخرت گردید »
خواجه عبد الوهاب ده بزهی هزاری دو مت

سوار ۰

رحمست خان هزاری درو پصت سوار ه

حکیم خوشعال واه حکیم همام هزاری دو صد سوار  -عال چهارم
گرذشت
از دور دوم د
(مانت

۰

خان برادر اذل خان هزاری

در صد سوار  -سال هشذم

از دور دوم ودیعست حبات سرد »

فدانی خان معروف بظربف هزاری درو صد سوار  -سال چارم از
دور دوم بکدلات *

یکداغان خواجه سرا هزاری دو صد سوار  -سال سچوم از ۵رر دوم
میری گردید تٍ

رای رایان هزاری صد و پأجاه سوار »
رای ببار همل هزاری صد و بجاه سوار ه
هنت هداویت الله تادری هزاري صد موار و

افی »ید اسلم هزاری صد سوار ۵

میرک شب هروی هزاري صد سوار ه
حکیم مومنا هزاری هدفه سوار ِ#
ی ع

( ۲۱۷۰۸
معز لماکت هزاری ه ۵ ,موار »

گِ

جعفر تدیمی نرصدی هفنصد
چگرا م کچ وانههدیهد

ء درل [ بادی

خواحه

ششه

ی

و پیا
ی

وال دار

خواحة عغایمت  ۱12دیهد
حلال برادر ببادر خان

:

سوار

سوار ۳

نبعدین

خا ن2

شش

صگ

هوار »

پارصد دوار ۳
پازصد موار ۰

روهداه درصدی

۱

ذمشبر واه شیر خان ,تونور نرصدی پانصه سوار -حال ذشم از

دور دوم درگذشت *
علی ی برادر ترکمان خان نوصدی
ار مال

-

از دوز دوم رگذشت

چاه موای
چارصد و

۰

آزبن دور ره گزین عقبیی وشت ه
مد

ساطان

ود

اصاات

خان

دیهدی

اعد الله ود شیر خواحه ۲دی
نی

عمن

سرگ ,ص,ظا سوار ۹۳

به عش مور *

تفرشی تیصدعي هدور

 :الباجم ازه۳

ژمان ولد حاک م خان نرچبی دو ص.ل و اهقناد سوار -#

داذا دل واد شاه ذواز خان ب,یعجد
مد و بمجاه عوار ۰

البرحدم ناناب ,عیاقو .

(ث۹۳۳-
عنایت خان

ولد سلاحخان نبعدی

۳
ر باه موار -در

لو صلد

مال هشدم ازین دور بگذشت ه

جعفر ولد اللدویرد؛خان فیصدی در صد سوار«
خواجه عبه ااخالق داماد نذرعمه خار ذبصدیمنذ وباجاءسواره
شخ عرال الگریم نهانسری نیصدهی صد و پذء او سوار «

*عمد شریف واد اسلام خان نیصدی صد و پا  ۶مور ۰
دم ضیا نبیر حکیم ابوالفنم بصدی صد و چاه موار م
ژامدار وله چعقر خان نیصدی صد موار *

حیم فنم االه نبصدی پفجاه مواره

مدد لطف علی بپکری هشنصدی هشنصه سوار *
هید حسی خویش مدد ل
نیر خان هشنصدی

هشذصن موار «

*جاهد جالوری «شنصدی هشذصد سوار »

پر سنگه داس ولد راجه دوارکاداس هشتصدی هشنصد موار ۰
2ب

اايري ون نظر بپادر خویشگی «شدصدی

هشنهرد سواز «

کرپا رام کور «شنص.دیهفتصد و باه سوار ه
سید پپکر برادر زادة مرنضی خان ؛غاری هشنصدی شش مد

ر پأجاه سوار ه
ابو البقا ولد شربفخان عشنصد ی ششصد سوار »
سید صادق ددیمی دشنصدي ششدصن مواز »

ای کچمرده «شتصدیددمه موز

( ) ۷۴
مبیف الله عرب «شنصدي پااصد سواز »

ببادر بابی «شنصدی پانصد سوار ه

خضر شلطان کگر هشتصدي پانصد سوار  -سال هشنم ادزور
ه

درم در گت

لکهمی سبری جوهان هشنهدي پانعد موار  -در سال چبارم ازین
7

دور حچری گشت

سدد پاثر ولد سدد حامد #خاري وشنصدی چار صد سوار ه
.ند

ای خان خویش دلبج خان «شتصدی

عصخفر ولد الله ویر بان هشنصدی

جارصد سوار *

جارصد سور »

رنباز خان ولد شیباز خان کاجو «شنعدي چار صد سوار ه
مید عبد اماجد امروهه

چار مد موار ِ سال درم از

«شنصدی

دور ددم در گذشت ه
11ني #عمد تاشکندی هشنصدی چار مد مور »
شمص الدین ولد *غذار خان هشنصدیي جار مد سوار *

گور ده راتپور هشنصدی چار صد سوار «

اندر سال هاد| هشتصدی چار مد سوار »
تاج سروانی هشتصدی
«چری سس

9

سوار  -در سال دوم ازین ددز

۰

فاهر سولنگهی «شنصدی

چار مد سوار «

مر ااعق ولد اعظم خان هشنصدی

مه

#عسس ولد حاجی منصور هشتصدی

سة صد موار *

بمادر تاکت ود

درکمان هشنصدیي

صد سوار 0

سمخ صل

سوار

ت

در

سال

9۳۲

(۱
نیم ازین دور بگذشت ه
حصي

خان برادر خدمنگر خان هشتصدی مه مد ما ار نیژ
دربسسال در گذ مت ۰

گچب سثگه ولد سثر سمال کچ واهه هشنصدی مه صد سوار ۰
رانا جوده زمدندار امرکوت «شصدي

سوار  -در سال

 8صه

ششم اژیری دور بگذناثه
معث ال واد سعید خان ب,ادر ظفر جنگ هشتصدی دور صدعوار ه
سیر فاضل *عدوم ژاد» هشن.دي در صد سوار  -در سال هغلم

ازین دور «پری گردید »
ول

شاد

0

گبلانی هشنصدی

دو 2

سوار «

رحممت |!!» هشنصدی دو صد سوار ه

ءبد الرزاق ولد امبر خان هشنصدی دو صد موار «

صالیم اشبری «شتصدی دو صد سوار  -در مال دهم ازین دور
بگذشت

۱

«+

رای مکند دای هشنهدی در صد عوار »

بی بدل ان گیلانیهشنصدی مد موار ه

عقبدت خان هشتصدی

یمد سالار بارهه هفتصدی
مظفر سررانی هعدع.دی

پلجاه سوار  -مال دوم ازین دور رخت

فصن
هفعاصی

سوار دو (سچه یمق ا-ده 
سوار

( 7۵۷

))
ی یوت
ا

زد
م

:دار خان :هغذهدی پاذصد موار «

نصر الاء عغرب هغنصدی

3

۱

پانصد سواز  -سال دوم ازین ددر

در گذشت »
7بهو حراج کچ واه هنصدی

رارث دیالداس
جدر »وج

وانصرد

حپال هفدصدی

جوهان

ه«غدصدی

۱

عواز »

پادصد سواز »

پادصرد

ی

ِ

سوار *

صدد شاه ءلي واد ددد بدا هقتصدی جار صد و چاه مواز *

ها نوحالی هفدمصدی

پابوی  ۹۳پشگی

جار صه

هقنه.دی

شوار *

حار صره هوار  -در سال

هغنم ازدن

دور بذشت ه

سذکرام جوا هه عغنصدی

جار هه

سور #

مدپوا داس گچپواهه هعنصدی چار صد

هوار و

کریمداد,قاتشال هفتصدي مه صد و پنجاه سوار ء
سدف عالم هفتصدی ده صد و بدعاه سواز »

1

(9

3

۳۳۰۲۳۳

(
(*عش بیگ براداز پاه کارحسبی

خان هقخصدی «همد سواز «

کرناي ولد صهابت خان خااغانان

یاد کار ارلات هغتصدی مه صدف سوار

هشصدی ده صد شوار » -

*

تواک بیک کاشغری هفتصدی سه صد" سوار ه
عبد الوهاب

خویشی لشکر خان هقتصدی سه صد مواز *

جال اادیس معمود دروازي هغنصدی ده صد مواز ه
معمه طاهر خویش شاب الدیی احهد خان شفنصدی

سه صد

ال دهم ازین ثارر درگذشت ۰
موار  -حدر
*عمد برگ اباکش «غنضدی ده صد سور ه

تصیر الدین *عمود

صدوار  -سال جازم این
هقخصدی سه ص

دور  ۵گذشمت «
*عمد

معید

پسر خواندة مرتضی خان غخاری هفتصدی سه

صد مواز >
نیکندام کم ببادر خان روهیله هفتصدی هه دد سوازه

معدد حروااي هغنصدی

ت؛ صد شوار  -در تال هفنم از دور

مزبوز بگذشت ۰

تراین توت میسودیه هفتصدی

مه صد سوار *

صمصام الدوله هفتصدی دو صد و پلچان دوز «
سید بمادر ولد لطف علی در میهفنصدی دوصد و پأنیاو شوار ۵
مرشد ذلی هفتصدی در صد و لاجاه موار «+
شاه ای

هعخصدی

دو عدا بمواز #

#عمد مراد سادوژ هفندی

دار مد سواز *

۰
به دق مبرزای

در گذوت

عفد

-بززاری

صدیي دو ۳2

۰

عثایت الله تبیرة خواجه
خواحه عرد الرحمن
هرن

موار *

ابو (اعسی هقذصدی صد و پلجاه موار *

واه عبد العزیز خان

هغخصدی

نقمجدهی

و پدجاه سواز "

یزدادی ولد -خاص خان هفنصدی صد ِپلیای موار »
سید

عبد اللء نبیر
هغتصدی

مسبه

مرتضصی

خان

بن مید

صدر جپان

صد و پدجاه سوار *

پهپرام ولد صادق خان هقنصدی صد و هی سوار *
عارت

واد تاتار خان سفرجی

هغخصدی

صرثك سواز

در سالششم

ازین دور گذشت 5

شیر خواحه داماد

معیده

خان بپادر ظغر جنگ

کفایت خان هغنصدی صد موار «

روز بان

خواحه سرا هقنصدي

هل

سوار 

هغنصدی

( ) 0۴۷

سص

مدر سمع.مرنی آمدی هفخصدی

عوار

ره
سعمل

یکه ششصدی

شاه
ِ

۳

۶

ی
موار *

ششصد

۸

۸#

آسغندیار واههمت خان معروف بالاه بشارشصدی

*عمد
دفف

شریف ددیمی ششصدی جار مد و بدصت سور *
عدفه الله بارهه

درز

عون

خشصد سور *

ششصهی

جار هه

مواز ِ

درگذشست

جعفر ولد مر حاج رشصدی

خوشعال

تال

دوم

ازین

پسسر خواند؟ مبرزا

عار صرل سوار

رسلم صغوی

ششصدی

3
عارصد شوار »

۱

زو  4طاطنتا ۷
آوگرسدن واد مر مال کج واهه

ششصدی

جار

هرذ هوار -

او درز

درب سال «پري کشت ۰
 ۰دم حاد تبدر و رای مخوهر ششذصدهی
زوح

|1۸
بای

ولد بومف سمعمن

جار هرد هوار ۰

خان ناشگنهی

سوار *

۴

ششصدهی

سس

صث

و

( ۳
جعفر بلوج ششصدی مه صو سوار  -سالهفنم ازددر مذکوردر گذشت *
سرد سادمان

جر متا

ولد سرد

ولد اعدماد

داسم بارهه شث#صدای

رای

بدکوجر

مساو بار ود  1۸۸پار خان ششصدی

نذر بدگ
مرگ

سلدوژ

بومف

بتطه نطب

ششصدی

ششصدی

ولد شچاعن

سم

سیگ صل

 8.حرل هوا ر#

ششصدهی

نترق صرل

مواز و

سیگ صط سمواز »#

رل

سوار *

سوار *

خان ششصدی

دو صفه

و نار

سواز ِ در

ادم۵ه ددگی اسان بافر خان ب ثابي ششصدی  ۹۳ورد و پانراه عوار «

حسیس

صد وددست

بپیگ [با ش ششصدی

سواز *

خواجه حسس ده بندی ششددی صد حوار *
خوا<« 4معمل شور بف

 ۹۳اجه قاسم حصاری

د 5بیدای ششصد

ود

ششصدی

اسد الله ولد رحمست خان معروب

ی صد ۵عوار »

سوار *

:دض

الله پانصدی

حسیر قلی |غر پانصدی پانصد سوار «
شرجان بدگ ترکمان پاذعدی

پاذص.د سواز »

پادهرد سوار *

)

از ۷۳۲
واسسدم عا ی پانصدی پانصد موار <
راجه ۳

سین توذور پاذصدهی پانصه موار *

چثر بهوج سوذگرا پانصدی پاذصد سواز *
سدد عید (اصمد مانگیوری

پانصدی

حار صرد و ( 4اه سموار #

چار صد سوار *

عرد 1رسول ولد عبد الله نا ن بپادر دپانهدیي

فرامان ولد دو العقار خان پانصدی چار د » ۳
عود

زمان ارات

پانصدی حار صد سوار *

بهادر کنبو پانصدی حار صد سوار *
راجه جچگمی جادور پانصدی جار صد سوار *
مدر مراد ولد مر

موسیی پانصدی سخصد و چاه سواز <

وهل سوار «+
سید |خغیار الدینپانصدی ده صه ح
مبر |حمد ولد سادات خان رضوی پااصدی

سه صد سوار *

مبر کلان پانصدی سه صدسوار ۰
مپر علی ولد مر موسی پانصدی سه صد سوار *
ید راجی مانکیوری پانصدی سء صد شواز ۷

مقصود بدگ علی دانشمندی
میر لطف

پانصدی

سه

الله شیرازی پانصدی تسه فد سوار »#

پوسف خویش

*عمد خان نبازی پانصدی

حبدب کرانی پانصدی سه صد سوار »
علی اکبر سود اگر پانصدی سة صد سوار «
همیر سنگه سحسودیه پانصدی سه
باو حوهان

صد سوار «

پانصدی یم

صل

سواز #

صد سوار «

سه صد سوار «

ر ) ۸۴۷
ذرالقفرندن ارمخی پاصدی سه صد سوار »

(بوالمعالی ولد مبرژا والیی پانددی در صد و بأجاه -وار »
کشغری پانصدی در صد و بجاه سوار «

الاه دوست

حمی عای واد الله وبردخان پانهدی دو صد و بأجاه سواز »
مدر ابالیل عرب پانصدی
حاجی بیگ برلای

در صد و باه سوار #

پانه.دهی

دو

صد و پاجاه سوار *

پلزگ حمله پانصدی در دا پاجاه سوار *
سدد (*جد پانصدی دو صد و باه سور *

ثغاب خان ولد ماک علی پانصدی
جازم ازی دور درکشت
مرن

پرادر زادة درل

علی

ولهاه سوا -سال
دو صد ب

*
خالجمهان

 5رهة

پانصدی

دو هه

و باجاه سوار »
گوبند داس رائهور پانصدی دو صد و پاجاه سوار »
جسونت برادر مبیص داس رائهور پانصدی در صد پلجاه موار *
هر کدام

پرثهی

سنگه وکشی سئگه نببرهای راحه مانسنگه

کچرواهه پانصدی در صد و باه سوار «

کت سنگة جوهان پانصدی دو صد و پاجاد سوار «
بسوتی

نبیر شوخ (بو الفصل پانههی

سال
مبر مقندای

دو صد و باه سوار  -در

[ دور سزبور حپری گردید *
غزنوی

پانصدی دو عند و بیست سوار -

در سال

دهم ازیی دور بگذشت *
عم بیگ ولد اخلاص خان معروف » حسیی بیک پاندی

( ) ۷۴
دو

 ۵و بدست سوار -مال چم ازی دور بگذشت +

تجف علی ولد فزلباش خان پانصدی دو صد موار

بعقوب بیگ منقط
رخت

پانصدی

در هد سوار  -سال چارم ازیی دود

هسئی بریست *

۱

البینیدای رلد راجه برسنگدیو بندیله پانصدی دوصد سوار س
سیوم از دوز مذکور بدمت راجیوئی کشده شد «

جمال بنگشی پانصدی دو صد سوار  -سال هفلم ازیر دوربگذشت *«
عید مومس پانصدی د و عصودار .سال هغنماز دور مصطوربگدشت *

میر فتاح صفامانی پانصدي دو مد سوار ه
درباي افغان پانهدی دوصد سوار -سال هشنم ازبی دوردرگذشت ه

ماک امان پانصدی دوصد سوار -سال نیم از دور مذکور ره سچر
آخرت گشت

«

قباد ولد #جاع کابلي پانصهی دو صد سوار «
داه علی پانصدی دو صد سواز *

صایم بدگت جلایر پانصدی دور صد عوار  -در سال هفنم اژفزن
دور دگذشت *

مبر اعظم کشغری پانصدی دو صد سوار -سال دهم اژ ددر مدکور
در گذشست »

۱

ایرج ولد قزلباش خان پانصدی دو صد سوار «
فرهاه بلوج پانصدی در صسد سوار *

داراب ولد قا اضل پانصدی در صد سوار «

سید جاپت ولد میدشجاعت خان باره» پانصدی در صد سوار «

ز ) ۰۵۷
ءبد الثبی ولد خان لوران پانصدی دو صد سوار *

ابوالبقا ولد قاضی خان پانصدی دو صد موار «
فلع (لل* براس پانصدی درو صد سوار ۶

جواهر خان پانددی دو د سوار «
عبد لاه واه حاجی معذصور پانصدی دو صد سوار «

ولیر همت واد مپابت خان خالخانان پانهدی دو صد سوار*
طغرل ارسلانبرادر زادة قلبخان پااصدی دو صد سوار *

ابراهیم حسین ترکمان پانصدی دو صد سوار *

۱

عفایت برادر بهادر رودیله پانهدی دوصد سوار *

آوگرمدن ثبیر؟ راجه ماندنگه کچ واه یانصدی درو صد سوار »

مانسنگه ولد راجه پکرماجبت پانصدی دو .د سواز »
منوهر داس برادر ببنهلداس پانهدی دو صد سوار «
کی ولد بلبهدر سکهاوت پانصدی دو صد سوار *

امبر ببگ ولد شاه پیگ خان پانصدی یکصد و «غناه سوار *
خد[ دوست

ولد سرداز خان پانصدی یکصد و پذجاه سواز »۷

علی بیگ زیک پانصدی صد وچاه سوار >
مبر جمال الدی پانصدی صد و بلجاه سوار «
مظفر ولد پاثر هریی پااصمدی صد و پدجاه سوار «

حسی سعید پانهدی صد و پلجاه سوار »
مطای ولد معلمد خان داتصدی صد و باه سواژ »

میر قامم سمنانی پانصدی مد و پاجاه سوار «

۱۳۳۱
س_ الا ولد سعید خان بپادر

حول

رشره

پانصدی

درز بگذدشت

م۵

و

ظفغر جنگ پانصدی صد و بدست

پاذر ده

سواز

در

سال

دوم

آژیس

ك

«غی برادر زادژ فدائی خان پانصدی صد و ده سواز ه
مبر نعمت الله واد مبر ظریر الدین یزدی پانصدی صدسوار *

بدیع الزمان ولد اما پانصدی صد سوار *
سری خضر ولد ساد ات خان پانه.دی صد سوار *

شاینرگی ولد شیرزاد پانصدی مد سوار *

#عمد حسلن

یعءقوب یگ ولد شاه بیگ خان پانصدی صد سوار  -سال دمم ازان
دوز طذفت »

*عمد

مراد ولد مات

خان پانصدی ود سواز *

غازی دبگ پانصدی صد سوار *
درسنکام ولد معنمد کار پانصدی صد سواز *
ارسلان درک باوج پانصدی هراد سواو *

( 0 ۹
عسكري ولد آشخان جعفر بیگ پانهدي صد سوار «
میرک حسدن
دافمی نظاما

|ممعدل

پانصدی

سوار *

صل

ددگت ژرات پاذعصدی

شباب

کدسری

 ۹۳آفی پادهدهی ص.د سوار *

پارهه یانصدی

صلكد سوار »

هه

۳۲راتبور پاذصدی

شوار ۷#

.رل

سوار ۴#

*عسس صفاهانی پانهدی هشناد سوار *

*عمل

صالم خوانی

عسگری

پانصدی

«خشیی احدیان

هناد

راصدی

سواز *«

شهاک

سواز و

فلع الله ولد ذصر  ۱۸۰پانصدی بلجاه سوار ه
خواحه ذور ([ 18ولد خواحة عدد الحقار دهبیدی پانصدی بای سواز #

مثائی ببگ شاماو پانصدی پاجاه هواز #

( ), ۷۵

گذارش"جملی ازاحول مشیم غویرهم وآن
مشتمدل است بر طبفات چار کاذه

طرفهٌ مشایخ کبار

امعاب طبارت و ارباب تقی لازم و ملعم (ممث نموده می ید »
نقاو خاندان نبوت سید جعفرذخسنی خاف عدرالصدور سید
جلال #خاری که به (ندوخنی فضایل و گبی بر مطلعات طافهٌ
احوال ایزد پرصنان بانانی خصوصا (سلاف

سنیگ صوفیة و حفظ
عظام خویشی موصوف

حق
زشهده

شناس

در احمه
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